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  2115هاتف مباشر وفاكس)26( 3222351 /
بريد إلكرتون qu.mgllah@gmail.com /
( )1املغين 322 /6
( )2التأم التعاون

 -جملة كلية الشريعة  -جامعة أم القرى  ،العدد :ص:

ب

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

ج

المجلد ( – )7العدد ()4

مجلة

شوال 3415هـ  -يوليو 1034م

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 ( ،)4ص ص ( 1111-1141شوال 1431هـ/يوليو 1114م)

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهمبإحسانإىليومالدين .
أمابعد :
تقدم هيئة حترير اجمللة لقرائها عددا من البحوث املتميزة يف علوم الشريعة
واألنظمة ،ضمن العدد الرابع من اجمللد السابع ،إضافة إىل عرض موجز لكتاب
منشورذيقيمةعلميةعالية،وتعريفبرسالةجامعيةمتتمناقشتها،وهيكاآلتي :
أوال :البحوث:
(التجديدواجملددونعندالسيوطي.دراسةنقدية) .
عبارة عن عرض لكتاب (التنبئة) ،ودراسة ملسلك السيوطي يف التأليف،
ومناقشة آلرائه يف التجديد واجملدد يف بعض املسائل مثل:املراد برأس املائة ،ومضي
املائة،واجملددحيملميت،واشرتاطأنيكوناجملددمنأهلالبيتوغريها .
(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو).دراسة نقدية يف
ضوءمقاصدالشريعةاإلسالمية) .


هـ

مقدمة

و

تناول املقاصد الشرعية العامة لألحكام الشرعية يف اإلسالم وبعض األحكام
الشرعية اخلاصة باملرأة ،وإبراز مقاصد الشريعة يف القضايا اليت دعت اتفاقية سيداو
للعمل بها أو إللغائها ،وتوضيح القضايا اليت خالفت فيها اتفاقية سيداو املقاصد
الشرعية .
(األلواناستعماالتهاودالالتهاعندأهلالبدع.اإلماميةوالصوفيةمنوذجا) .
وقد سلط الضوء على دالالت األلوان وآثارها النفسية ،وعوامل املفاضلة
بينها،كمافرقبنيمصطلحأهلالسنةوأهلالبدع،واستعرضشيئامناستعماالت
املتكلمنيملسألةاأللوانموضحامذهبأهلالسنةواجلماعة،والردعلىأهلالبدع .
(التقوىوأثرهايفحياةالداعية) .
يهدف إىل بيان أهمية التقوى يف حياة الداعية إىل اهلل ،من خالل الوقوف على
املفهومالقرآنيالواسعملصطلحالتقوى،وبيانآثارهومرتكزاتهوأسسه .
(التكبرياملطلقيفالعيدين) .
يتحدث عن التكبري املطلق يف العيدين ،من خالل عرض ومناقشة املسائل
الفقهية املتعلقة باملوضوع :مشروعيته ووقت ابتدائه وانتهائه ،ثم تعرض للتكبري يف
األيامالتسعاألولمنذياحلجة،وصيغةالتكبريوصفته .
(مذهب أهل السنة يف إثبات احلجزة والوصل والقطع هلل تعاىل والرد على من
أوهلا) .
تعرضجململاعتقادالسلفيفتوحيداألمساءوالصفات،ومذهبأهلالسنة
باعتبار احلجزة واحلقو صفة ذاتية هلل تعاىل ثابتتان بالسنة على ما يليق جبالل اهلل
وكماله،ثمذكرصفيتالوصلوالقطعوتأويالتبعضالعلماءوالردعليها .

مقدمة

ز

(موقف الفقه اإلسالمي من أعراف اخلطبة يف اجملتمعات اإلسالمية .دراسة
مقارنة) .
تناول أعراف اخلطبة يف اجملتمع اإلسالمي ومدى توافقها أو تعارضها مع
الشريعة اإلسالمية من خالل بعض األعراف اليت يسري عليها اجملتمع اإلسالمي مثل:
اختيار الزوجني لبعضهما ،وإجبار الفتاة على الزواج من قريبها ،ورؤية اخلاطبني
لبعضهماقبلالعقد،وحدودالنظروغريها .
(الوضعالقانونيللعنوانالتجارييفالنظامالقانونيالسعودي.دراسةمقارنة) .
يتناول الوظائف اليت يقوم بها العنوان التجاري من حيث الداللة على شخص
التاجر من جهة ،وشخصية املتجر واملنتجات والسلع واخلدمات من جهة أخرى،
ومدىأهميةذلكيفإعطاءقيمةاقتصاديةهامةملالكه .
اثنيا :تقرير عن كتاب
كتاب (حترير علوم احلديث لعبداهلل بن يوسف اجلديع ،الطبعة الرابعة،
1341هـ) .
وقدبنيأهميةاالعتناءباحلديثللمتفقه،وأنمعرفةمتييزصحيحاحلديثمن
سقيمهمنالشروطاليتتتعنيعلىاجملتهد،كماأشارإىلأنعلمعلوماحلديثحيتاج
إىلترميموإعادةبناءوتقريبإىلطلبةالعلم .

مقدمة

ح
اثلثا :تعريف برسالة جامعية

(الشروط التعويضية يف املعامالت املالية)لعياد بن عساف العنزي ،وبإشراف
األستاذ الدكتور صاحل بن حممد السلطان ،ومتت املناقشة بتاريخ 1341/4/1هـ ،وقد
بينت الشروط التعويضية واألحكام املتعلقة بها ،وذلك بعدما أصبحت الشروط
التعويضيةشائعةيفهذاالعصربنيالناسعلىمستوىاألفرادواملؤسسات .
آملني من اهلل أن نكون قد وفقنا يف عرضنا هلذه املوضوعات اهلامة يف الشريعة
اإلسالمية .
وآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني 
رئيس حترير جملة علوم الشريعة
أ.د .صاحل بن حممد السلطان

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( 1111-1141شوال 1431هـ/يوليو 1114م)

ط

المحتويات
التجديدواجملددونعندالسيوطيدراسةنقدية 

صفحة

د .خالد العربي 1141 ................................................................

اتفاقيـةالقضـاءعلـىمجيـعأشـكالالتمييــزضـداملـرأة(سـيداو)دراسـةنقديــةيف
ضوءمقاصدالشريعةاإلسالمية 

د .عارف بن عوض بن عبد احلليم الركايب 1013 ........................................

األلواناستعماالتُهاودالالتُهاعندأهلالبدعاإلماميّةوالصّوفيّةمنوذجًا 

د .بدر بن انصر بن حممد العواد 1731 ................................................

التقوىوأثرهايفحياةالداعية 

د .إبراهيم بن مرشد بن حممد املرشد 1711 .............................................

التكبرياملطلقيفالعيدين 

د .أمحد حافظ موسى 1311 ..........................................................

مذهبأهلالسنةيفإثباتاحلجزةوالوصلوالقطعهلل -تعـاىل -والـردعلـى
منأوهلا 

د .مها بنت عبد الرمحن أمحد نتو 1111 ...............................................

موقفالفقهاإلسالميمنأعرافاخلطبةيفاجملتمعاتاإلسالميةدراسةمقارنة 

د .خلف زويد املساعيد ،و د .حممد حممود دوجان العموش 1101 ......................

ط

احملتوايت

ي

الوضعالقانونيللعنوانالتّجاريّيفالنظامالقانونيالسّعوديّ"دراسةمقارنة"

د .عدانن صاحل حممد العمر 1113 .....................................................
حترير علوم احلديث 1173 .............................................................

الشروط التعويضية يف املعامالت املالية1131 ............................................



جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،5065-5141شوال 5441هـ/يوليو 1654م)

التجديد واجملددون عند السيوطي
دراسة نقدية

د .خالد العربي

أستاذ مشارك جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
ملخ ص البح ص  .تنــاول ضعــؤ املــولوع موتــود التهديــدف مــنهم ا ــافظ ال ــيو
املهتــديأب اءــاد اجملــدديأب  ،ولتـ :
ـاه لــت اءــت التنبهللاــة ــأب يبعمــت  .ول ـ رأح لــا ماعــة وه ـ ا الب ـ وبــار وــأب
التهديـد واجملـدد ضعـؤ
التـفليم ومنا شـة راد ال ـيو
ورض لكتاه التنبهللاة ودراسة مل ـلك ال ـيو
امل ــاعا ممــا املـراد ضـرأح املاعــة و ـ ّدها ومضـ املاعــة واجملــدد ـ ه ــش وط هــا واشـرتا أن يكــون اجملــدد مــأب أهــا
البيش وها و ّد ال يو نو ت مأب اجملدديأب
و د اوتمـد ال ـيو وطـ ن كـأب لتبـوا وـأب التهديـد ـد اً و ـديماً ولـ مـا جـاد ا ـدي وـأب النـ ـل
ن األمة ول رأح لا ماعـة سـنة مـأب ـدد ـا دينهـا  ،و ـد أولأـت ضعـؤ أهـا العلـم
 .وليت وسلم إن  .يبع
ولكــأب املعتمــد أنــت ـ ا ــدي لاوــة مــأب أهــا العلــم مــأب املتقــدمع واملتــف ريأب و ــد ـ ت الشــي األلبــا
واللهنة الداعمة للب وث فتوى ( )6067وط هم
قيقــة التهديــد ونــد ال ــيو
ثهيــد وكمكــة فصــول لمــا يلـ الوصــا األول
و ــد جــاد هـ ا الب ـ
لتـاه التنبهللاـة واملـراد ضـرأح املاعـة و موهـوم التهديـد
وفيت أرضعة مبا تناولش ختريج ا دي ومصادر ال يو
وند ال يو والوصا الما وأب اجملـدد ونـد ال ـيو وفيـت م ـة مبا ـ تناولـش الضـاضل الـهلمو للمهـدد وهـا
اجملــدديأب
يشــرت لونــت مــأب أهــا البيــش ،والن ــر إا اجملــدد ،وتعــدد اجملــديأب ،و ــتم الوصــا ارج ـوجمل ال ــيو
التعليــب ولـ ضعــؤ طراد ال ــيو ريــت  .التهديــد واجملــدديأب وفيــت كمكــة مبا ـ تناولــش
والوصــا المالـ
املقارنة ضع ديد اجملـدديأب ونـد ال ـيو وونـد طـ ن والتعليـب ولـ مـأب ءـاهم ال ـيو و ـتم الوصـا ضـ لر مـأب
ود نو ت مأب اجملـدديأب و اثـة الب ـ أرجـو  .أن يكـون مقبـوهً ونـدن وأن ـد اهست ـان
نقد ال يو
والنوع وند لقت
من ومــة رمــهل ــا ضـ ـ

5151

وــة

الد العربي

5151

املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضلَّ له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشههد
أن حممداً عبده ورسوله ،أما بعد:
فقد تكفل اهلل سبحانه حبفظ دينه ورعايته وصيانته ،وذلك ظاهر ال خيفى؛ كمها
يف قولههه تعهها  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [احلجههر ،]9 :فههدين اهلل حمفههوظ
حبفظ اهلل له ال تطاله أيدي العابثني حبال .ومن مظاهر حفظ اهلل لدينهه مها يبعثهه اهلل ه ه
األمة على رأس كل قرن جيدد ا دينها .كما قال النيب صهلى اهلل عليهه وسهل " :إن هللا
يبع هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها" .وقد تضمن احلديث بشارة
وعههد به ها اهلل سههبحانه وتعهها األمههة بأنههها ال ولههو مههن ا ههددين ،فهههو وعههد إ ه ال
يتخلف ،كما أن يف احلديث إشارة إ كون ه ه األمة لهن وهوت كمها ماتها حضهارات
قبلها حيث اليقظة والتجديد.
فالتجديد -إذن  -سنة إ ية شرعية يف ه ا الهدين ،وال يتعهار

مه مها ههو

معلوم من أن اهلل قد خت األنبياء مبحمد صلى اهلل عليه وسل  ،فامللصلحون من العلماء
وغريه ال ين جيددون

ه األمة دينها هه نهوال لهه صهلى اهلل عليهه وسهل  ،ووراث

ديه صلى اهلل عليه وسل  ،فه حييون ما اندرس مهن الهدين يف نفهوس النهاس ،ومهن
املتفق عليه أنه ال يأتون بدين جديد مطلقاً.
وقد تناول بعض املؤلفني موضوع التجديد؛ منه احلهافظ السهيو

يف منظومهة

رمز ا به" :حتفة املهتدين بأمساء ا ددين"( ،)1وكتالٍ له امسهه" :التنبئصة نصن يبع ص هللا

( )5مطبووة ضتمامها

ط ر لتاه التنبهللاة ،ص  74ن خة شانو ة ،ص  556ن خة لردي
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على رأس كل مائصة"( .)2وه ا البحث ال ي أنا بلصدده عبارة عن عر
ودراسههة ملسههلك السههيو

يف التههأليف ومناقشههة اراء السههيو

يف التجديههد وا ههدد يف

بعض املسائل مثل املراد برأس املائة وحدّها ومضه املائهة وا هدد حه
واشرتاط أن يكون ا دد من أههل البيها وههل عه ّد السهيو

لكتهال "التنبئهة"
غها وغريهها

نفسهه مهن ا هددين .وقهد

شرعا يف كتابة ه ا البحث من أكثر من مخس سنني؛ وكنا كلما قرأت شهيئاً يتعلهق
ال
به دونته وعلقا عليه حتى اكتمهل علهى هه ا الوجهه اله ي أرجهو اهلل أن يكهون مقبهو ً
عنده وأن جيد االستحسان والنف عند خلقه.
وقد جاء يف وهيد وثالثة فلصول كما يل  :الفلصل األول يف حقيقة التجديد عنهد
السيو

وفيه أربعة مباحث تناولا وريج احلديث وملصادر السيو

يف كتهال التنبئهة

واملراد برأس املائة ث مفههوم التجديهد عنهد السهيو  .والفلصهل الثهان عهن ا هدد عنهد
السيو

وفيه مخسة مباحث تناولا الضابط الزمين للمجهدد وههل يشهرتط كونهه مهن

أهل البيا ،والنظرة إ ا دد ،وتعدد ا دين ،ث خت الفلصل بأرجوزة السهيو
ا ددين .والفلصل الثالث يف التعليهق علهى بعهض ءراء السهيو

رهللهه اهلل يف التجديهد

وا ددين :وفيه ثالثة مباحث تناولا املقارنة بني حتديد ا ددين عنهد السهيو
غريه والتعليق على من مساه السيو

يف
وعنهد

ثه خهت الفلصهل به كر مهن نقهد السهيو

يف

عد نفسه من ا ددين .ث خاوة البحث.
واحلق أن ال ي يقارن بني حال املسهلمني ومها كهانوا عليهه مهن الريهادة والقيهادة،
وبني واقعه اليهوم ومها هه فيهه مهن تهأخر يف شهتى ا هاالت؛ ليجهد احلاجهة قائمهة إ

( )1نُشر الكتاه دار المقة للنشر والتوجمليع كة املكرمة ،وام 5456هـ ،ضت قيب وبدا ميد شانو ة و بع
جملة تراكيات الصادر وأب دار الكتب والواثعب القومية صر العدد المال يناير 1664م ،ضت قيب
الدلتور وبدالر يم الكردي

الد العربي
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دراسة مثل ه ا املوضوع .فاملتأمل فيما يدون من املؤلفات يف زماننها هه ا جيهد يف بعضهها
تكراراً ليس للتجديد فيها نلصيب ي كر؛ فرتى التشابه يف املوضهوع ال بهل يف املضهمون،
ال عهن رمضهان أو احلهج أو عهن بعهض
وخ على ذلك مثاالً فيما يكتب من املؤلفات مث ً
األحكام الفقهية.
وهنههههها أستحضهههههر قهههههول اهلل عهههههز وجهههههل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

[القلصص]11 :؛ فهو سبحانه أعل حباجة األمة للمجددين إما لبعده عن عهد النبوة
أو لضعف دينه أو إلظهار أمر خف عن الناس أو فرتوا عن تطبيقه فيبعث للنهاس مهن
يعلمه الدين والسنة وينف الك ل والبدعة.
متهيد يف ترمجة احلافظ السيوطي (ابن الكتب)
امس ونسب ومولده ونشأت
هو احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرهللن بهن الكمهال أبه بكهر بهن حممهد
بن ساب ق الدين أب بكر بن عثمهان بهن حممهد بهن خضهر بهن أيهول بهن حممهد بهن الشهي
همام الدين اخلضريي الشافع األسيو  .نسبة إ مدينة أسهيوط الواقعهة غهرل النيهل
من نواح صعيد ملصر.
وولههد بعههد مغههرل ليلههة األحههد مسههتهل رجههب سههنة تسهه وأربعههني و ا ائههة
(159هههه  ،بالقههاهرة ،ونشههأ يتيم هاً ،وحفههظ القههرءن العظههي ولههه مههن العمههر دون مثصصان
سصصنن ،ث ه حفههظ عمههدة األحكههام ،ومنهههاا النههووي ،وألفيههة ابههن مالههك ،ومنهههاا
البيضاوي ،وعر

ذلك على علماء علصره وأجازوه .وشرع يف االشهتغال بهالعل مهن

ابتداء ربي األول سنة أرب وستني و ا ائة (115هه .
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وكان يلقب اببن الكتب ألن أباه كان من أهل العله واحتهاا إ مطالعهة كتهال
فأمر أمه أن تأتيهه بالكتهال مهن بهني كتبهه فه هبا لتهأت بهه فجاءهها املخها

وهه بهني

الكتب فوضعته.
مؤلفات وغزارة علم
شرع السيو

يف االشتغال بالعل من مستهل سنة أرب وستني و ا ائة ،فأخه

عن علماء علصره الفقه والنحو والفرائض .وكان حيفظ مهائ ألهف حهديث .وقهال عهن
نفسههه :إنههه رزق التبحههر يف سههبعة علههوم :التفسههري واحلههديث والفقههه والنحههو واملعههان
والبيان والبدي .
وألف يف ه ه السنة أول مؤلفاتص " :شرح االستعاذة والبسملة" .استقلصهى تلميه ه
الداودي مؤلفاته احلافلة الكثرية الكاملهة ااامعهة النافعهة املتقنهة ا هررة املعتمهدة املعته ة
فنافا عدتها على مخسمائة مؤلف وشهرتها تغين عن ذكرها .وكان آية كربى يف سهرعة
التههأليف ،حتههى قههال تلميه ه الههداودي :عاينهها الشههي وقههد كتههب يف يههوم واحههد ثالثههة
كراريس تأليفاً وحتريراً ،وكان م ذلك غل احلديث وجييب عن املتعار

منهه بأجوبهة

حسنة.
عزلت
وملا بلغ أربعن سصنة أخ يف التجرد للعبادة واالنقطاع إ اهلل تعا واالشتغال بهه
صرفا واإلعرا

عن الدنيا وأهلها كأنه

يعرف أحدا مهنه وشهرع يف حتريهر مؤلفاتهه

وترك اإل فتاء والتهدريس واعته ر عهن ذلهك يف مؤلهف مسهاه بهالتنفيس وأقهام يف روضهة
املقياس فل يتحول منها إ أن مات و يفتح اقات بيته اله علهى النيهل مهن سهكناه
وكههان األمههراء واألغنيههاء يههأتون إ زيارتههه ويعرضههون عليههه األمههوال النفيسههة فريدههها
وأهدى إليه الغوري خلصياً وألف دينار فرد األلف وأخ اخللصى فأعتقهه وجعلهه خادمها

الد العربي
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يف احلجرة النبوية وقال لقاصد السهلطان" :ال تعصد تتينصا يديصة فصن فصتن هللا تعصاان أغنصا

عن م ل ذلك" .و لبه السلطان مراراً فل حيضر إليه(.)3

وفات

تويف يف سحر ليلة اامعة تاس عشر مجادى األو  ،سنة (955ههه  ،يف منزلهه
بروضة املقيهاس ،بعهد أن وهر

سهبعة أيهام بهورم شهديد يف ذراعهه األيسهر عهن إحهدى

وسههتني سههنة وعشههرة أشهههر و انيههة عشههر يومهها ودفههن يف حههو قوصههون ،خههارا بههال
القرافة(.)4
الفصل األول :حقيقة التجديد عند السيوطي
املبح األول :ختريج احلدي
طرف

قال احلافظ أبهو داود سهليمان بهن األشهعث السجسهتان يف سهننه  511/5بهرق
( : 5995حدثنا سليمان بن داود املهري أخ نا ابن وهب أخ ن سعيد بن أب أيهول
عن شراحيل بن يزيد املعافري عن أب علقمة عن أب هريرة فيما أعل عهن رسهول اهلل
صلى اهلل عليه وسل قال" :إن هللا يبع هلذه األمصة علصى رأس كصل مائصة سصنة مصن جيصدد
هلا دينها".
وأخرجه الط ان يف األوسط  393/1عن حممد بن رزيق بن جهام عهن عمهرو
بن سواد السرح عن ابن وهب به ،بلفظ  ،برق (. 1191
( ) 4ان شش موتود العهللة وما يتعلب اسباهبا وطاثرها ومىت جتوجمل ومىت ه تنبغ ؟ حبم للماج ت ضعنوان
العهللة وأكرها الدوو نو شش للي ة الدوو التاضعة جلامعة اإلمام حممد ضأب سعود اإلسممية املدينة
املنور
أب احملاتر  ،416/5والضود الممع  ،04/4والبدر الطالع 441/5
( )4ين ر ترلتت
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وابههن عههدي يف الكامههل عههن ابصن وهصصب بههه بلفظص  ،غههري أنههه قههال" :إن اهلل تبههارك

وتعا "(.593/5 )5

وأخرجه احلهاك يف املسهتدرك  111/5عهن أبه العبهاس حممهد بهن يعقهول عهن
الربي بن سليمان بن كامهل املهرادي عهن ابصن وهصب بهه ،بلفظص غهري أنهه قهال" :إ هه ه
األمة" بدل " :ه األمة ،يف كتال الفنت واملالح  ،برق ( . 1199وأشار األلبان إ
خطههأ فقههال( :ووق ه عنههد احلههاك وا ههروي مكههان "شههراحيل"" :شههرحبيل" وال أراه
حمفوظاً ،وقد أشار إ ذلهك احلهافظ يف ترمجهة "شهرحبيل بهن شهريك" مهن "التهه يب".
واهلل أعل (.)6
وأخرجههه مههن ريههق أبهه داود أبههو عمههرو الههدان يف السههنن الههواردة يف الفههنت
 153- 159/3قال :أخ نا عبدالعزيز بن جعفر يعرف بابن أب غسان عن حممهد بهن
بكر بن حممد عن أب داود سليمان بن األشهعث عهن سهليمان بهن داود املههري عهن ابصن
وهب به ،بلفظ  ،برق (. 315
واخلطيب البغدادي يف تارخيه بلفظ غري أنهه قهال" :إ هه ه األمهة" بهدل " :ه ه
األمة  ،15/9وابن عساكر يف تاري دمشق بلفظ غري أنه قال" :إ هه ه األمهة" بهدل:
" ه األمة  ،331/15وتبيني ك ل املفرتي بلفظص غري أنه قال" :عهز وجهل"

،15

 ،19كالهما عن احلهافظ أبه نعهي عهن عبهد اهلل بهن جعفهر بهن أهللهد بهن فهارس عهن
إمساعيل بن عبد اهلل بن مسعود العبدي عن عثمان بن صاحل عن ابن وهب به.

اللوظ إه إذا لانش تغ املعىن أو لانش مقصود ض اهتا

( ) 1مما ألواظ المناد والرتت ه تعد مأب اه تمف
لاألذلار
( )0سل لة األ ادي الص ي ة  ،86/1ر م ا دي ()188

الد العربي
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وقد رواه وا روي يف ذم الكالم بلفظه ،غري أنهه قهال" :مهن جيهدد دينهها" بهدل:
"من جيدد ا دينها"  ،915/5وابن كثري يف مناقب الشافع بلفظه ،غهري أنهه قهال" :إ
ه ه األمة" بدل " :ه األمهة
بلفظه

()7

 ،531وابهن حجهر يف تهوال التهأنيس مبعهال إدريهس

 ،51من رق ،كلهص عصن ابصن وهصب بص  .قهال الط انه ( :ال يهروى هه ا

احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل إال به ا اإلسناد تفرد به ابن وهب (.)8

وراوه البيهق يف مناقب الشافع  13/5عن أبه عبهداهلل احلهافظ عهن أبه بكهر
حممد بن عبداهلل الوراق عن احلسن بن سفيان عن عمرو بن سواد السرح وحرملة بهن
حييى عن ابن وههب بهه بلفصظ" :أمصر دينهصا" .كمها أورده بعهض أههل العله بلفهظ" :أمهر
دينها" وعزوه ألب داود يف سننه كابن كثري يف البدايهة والنهايهة  ،911/1والسهيو
الدرر املنشرة يف األحاديث املشتهرة
م

يف

.19
الكتاب

األلفاظ

الوفاة

احلدي

سنأب أيب داوود

-

171

-

406

4

إن  .تبارك وتعـاا يبعـ ـ ن األمـة ولـ رأح
لا ماعة سنة مأب دد ا دينها

الكاما هضأب ودي

تبارك وتعاا

401

4

إن  .يبعـ إا هـ ن األمــة ولـ رأح لــا ماعــة
سنة مأب دد ا دينها

امل تدرك لل الم

إا

461

1

ن األمة ول رأح لـا ماعـة سـنة ال نأب الوارد
إن  .يبع
للدا
مأب دد ا دينها

-

444

5

ن األمة ول رأح لـا ماعـة سـنة
إن  .يبع
مأب دد ا دينها

1

ن األمة ول رأح لـا ماعـة سـنة معهم الطربا األوسل
إن  .يبع
مأب دد ا دينها

( )7توايل التفنيس (واشتهر ضتوايل التفسيس وما اكبتت أ
( )6املعهم الكب  ،407/58دي ر م ()5556

) ،ص40

الونت
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0

ن األمة ول رأح لـا ماعـة سـنة منا ب الشافع للبيهق
إن  .يبع
مأب دد ا أمر دينها

أمر

416

7

إن  .يبعـ إا هـ ن األمــة ولـ رأح لــا ماعــة اتري ضغداد للخطيب
سنة مأب دد ا دينها

إا

404

6

إن  .يبع
مأب دد دينها

ن األمة ول رأح لـا ماعـة سـنة

ذم الكمم للهروي

دون ا

465

8

إن  .يبعـ إا هـ ن األمــة ولـ رأح لــا ماعــة
سنة مأب دد ا دينها

اتري دمشب هضأب
و الر

إا

175

56

إن  .وهل وجا يبع ـ ن األمـة ولـ رأح لـا تبيع ل ه املورتي هضأب
و الر
ماعة سنة مأب دد ا دينها

وهل وجا

175

55

إن  .يبعـ إا هـ ن األمــة ولـ رأح لــا ماعــة منا ب الشافع هضأب
لم
سنة مأب دد ا دينها

إا

774

51

توايل التفسيس هضأب
هر

-

611

ن األمة ول رأح لـا ماعـة سـنة
إن  .يبع
مأب دد ا دينها

رجال احلدي
ورجال احلديث ه  :سليمان بهن داود بهن هللهاد بهن سهعد املههري ،أبهو الربيه
امللصههري (ت ، 913روى عههن :إبههراهي بههن هللههاد بههن عبههد امللههك بههن أب ه العههوام
اخلههوالن  ،وإدريههس بههن حييههى اخلههوالن  ،وأشهههب بههن عبههد العزيههز ،واحلههارث بههن
مسكني ،وعبد اهلل بن وهب وغريه  .روى عنه :أبو داود ،والنسائ وغريه .
قال عنه أبو داود :قل من رأيا يف فضله ،وقال النسائ  :ثقة ،وقال أبو سعيد
بن يونس :كان زاهدا ،وكان فقيها على م هب مالك بن أنس( ،)9وثقهه ابهن حجهر يف
التقريب(.)10
( )8ان ر هت يب الكمال 468/55
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الد العربي

عبداهلل بن وهب بهن مسهل أبهو حممهد القرشه (ت ، 591وههو احلهافظ العها
ا دث الفقيه ،ثقة ثبا ،أحد األئمة ،وكان ممن مج وصنف وهو اله ي حفهظ علهى
أهل احلجاز وملصهر حهديثه ( .)11وثقهه ابهن معهني .روى عهن :عمهرو بهن احلهاث وابهن
هانئ وحسني بن عبداهلل املعافري وبكر بن مضر وحيوة بن شريح وسعيد بن أب أيهول
والليث بن سعد وابن جريج وعمر بن حممد بن زيد العمري ومعاوية بن صهاحل وهشهام
بههن سههعد وداود بههن عبههدالرهللن العطههار والثههوري وابههن عيينههة وغريهه  .وروى عنههه:
الليث بن سعد شيخه وعبد الرهللن بن مهدي وعل بن املديين وغريه (.)12
سعيد بن أب أيول :هو اإلمهام احلهافظ الثقهة أبهو حييهى سهعيد بهن مقهال

أبه

أيول اخلزاع (ت ، 515ثقة ثبا متفهق عليهه ،وكهان مهن أوعيهة العله  ،مهن رجهال
ااماعة وأهللد وغريهه  ،قهال أهللهد :ال بهأس بهه ،وقهال ابهن معهني والنسهائ  :ثقهة
وقال ابن سعد :كان ثقة ثبتا .ووثقه ابن حجر يف التقريب .روى عن أب األسود وحممد
بن عبدالرهللن بن نوفل وأب مرحهوم عبهدالرحي بهن ميمهون وعبهداهلل بهن أبه جعفهر
وشراحيل بن يزيد وشرحبيل بن شريك والوليهد بهن أبه الوليهد ويزيهد بهن أبه حبيهب
وغريه  .وروى عنه :ابن جريج ،وهو أك منه ،وابن املبارك ،وعبهد اهلل بهن وههب،
وأبو عبد الرهللن املقرئ ،وروح بن صالح وغريه (.)13
شراحيل بن يزيد املعافري :صدوق ،روى عن :أب علقة امللصهري ومسهل بهن
يسار وعبدالرهللن بن راف التنوخ  .وروى عنه :سعيد بن أبهى أيهول ةلهة بهن عبهد
( )56تقريب الته يب 464/5
( )55ان ر المقات هضأب بان 404/6
( )51ان ر هت يب الكمال  161/50وما ضعدها وهت يب الته يب 01/0
( )54ان ر هت يب الكمال  441/56وما ضعدها وس أومم النبمد  11/7وهت يب الته يب 7/4
وتقريب الته يب 448/5
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اهلل شي يهروى عهن رجهاء بهن حيهوة روى عنهه املبهارك بهن فضهالة .ذكهره ابهن حبهان يف
الثقات ،وروى له مسل  ،والبخاري يف خلق أفعال العباد (ت بعد.)14( 591
أبو علقمة الفارس امللصري :ثقة اتفاقاً ،مهو بهين هاشه ويقهال مهو عبهداهلل
بن عباس ويقال حليف بين هاش ويقال حليف األنلصهار روى عهن أبه هريهرة وغهريه
من اللصحابة من رجال مسل (.)15
أفوال العلماء في

صححه مج من العلماء مهنه  :الهزين العراقه (،)16والسهخاوي( ،)17وقهال:

(وسههنده صههحيح ،رجالههه كلههه ثقههات ،وك ه ا صههححه احلههاك  .وصههححه األلبههان
وقال( :والسند صحيح ،رجاله ثقات رجال مسل (.)18
وقههد نههص السههيو

علههى تلصههحيح احلههاك يف الههدر املنثههور( ،)19وقههال يف عههون

املعبههود( :وقههال السههيو

يف مرقههاة اللصههعود :اتفههق احلفههاظ علههى تلصههحيحه ،مههنه :

احلاك يف املستدرك ،والبيهق يف املدخل ،وممن نص على صحته من املتأخرين احلافظ
بن حجر ( .)20وحكى املناوي تلصحيح احلاك له(.)21

( )54ان ر المقات هضأب بان  416/0وهت يب الكمال  455/51وتقريب الته يب 454/5
( )51ان ر هت يب الته يب 585/51
( )50ختريج إ ياد ولوم الديأب 56/5
( )57املقا د ا نة ،ص511
( )56سل لة األ ادي الص ي ة 86/1
( )58الدر املنمور 706/5
( )16وون املعبود 107/55
( )15فيؤ القدير 161/1
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فلت :ومل أجد أن احلاك صحح يف كتابه املطبوع ،قال األلبان ( :فلعلهه سهقط

ذلك من النسخة املطبوعة من املستدرك ( .)22قلا :ولعل من نسب للحاك تلصحيحه
عوّل على ورجيه إياه وسكوته عنه ،فكأنه عهدوا السهكوت تلصهحيحًا لهه .ورمبها يؤيهد
ذلك قول السخاوي بعد حكايته تلصحيح احلاك لهه( :فإنهه أخرجهه يف مسهتدركه (.)23
واهلل أعل .
وال يقدح يف احلهديث مها قالهه أبهو داود بعهد سهوقه إيهاه( :رواه عبهدالرهللن بهن
شههريح االسههكندران ،

جيبه رز بههه شههراحيل ( .)24ومعنههى ذلههك كمهها قههال ةههس احلههق

العظههي ءبههادي( :رواه عبههدالرهللن بههن شههريح اإلسههكندران عههن شههراحيل بههن يزيههد
املعافري

جيز به شراحيل أي

جياوز به ا احلديث على شراحيل ،فعبد الرهللن قد

أعضل ه ا احلديث وأسقط أبا علقمة وأبا هريرة ،واحلديث املعضل هو :ما سقط مهن
إسناده اثنان فأكثر بشرط التوال  .قال املن ري :وعبدالرهللن بهن شهريح اإلسهكندران
ثقة ،اتفق البخاري ومسل على االحتجاا حبديثه وقد عضله (.)25
قال األلبان ( :وال يعلل احلديث قول أبه داود عقبهه" :رواه عبهد الهرهللن بهن
شريح اإلسكندران

جيز به شراحيل" .وذلك ألن سعيد بن أب أيهول ثقهة ثبها كمها

يف "التقريب" وقد وصله وأسنده ،فه زيادة من ثقة جيب قبو ا (.)26
واستأنس اإلمام أهللد باحلهديث واستشههد بهه يف اإلشهارة إ فضهل الشهافع ،
قههال األلبههان ( :وأشههار اإلمههام أهللههد إ صههحة احلههديث ،فقههد ذكههر ال ه هيب يف سههري
( )11سل لة األ ادي الص ي ة 86/1
( )14املقا د ا نة ،ص511
( )14ال نأب 466/4
( )11وون املعبود 107/55
( )10سل لة األ ادي الص ي ة 86/1
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األعالم قال أهللد بن حنبل من هرق عنهه إن اهلل يقهيض للنهاس يف رأس كهل مائهة مهن
يعلمه السنن وينف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسهل الكه ل قهال فنظرنها فهإذا يف
رأس املائة عمر بن عبدالعزيز ويف رأس املائتني الشافع (.)27
وقد صحح احلديث اللجنهة الدائمهة للبحهوث العلميهة واإلفتهاء باململكهة العربيهة
السعودية ،وقالوا :ه ا احلديث صحيح رواته كله ثقات(.)28
اآلاثر الواردة:
قال سفيان بهن عيينهة :بلغهين أنهه خيهرا يف كهل مائهة سهنة بعهد مهوت رسهول اهلل
صلى اهلل عليه و سل رجهل مهن العلمهاء يقهوي اهلل بهه الهدين وإن حييهى بهن ءدم عنهدي
منه (.)29
وقال أهللد بن حنبل :إن اهلل يقيض للناس يف كل رأس مائة من يعلمه السهنن
وينف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل الك ل فنظرنها فهإذا يف رأس املائهة عمهر بهن
عبد العزيز ويف رأس املائتني الشافع (.)30
وأخههرا اخلطيههب البغههدادي يف تههاري بغهههداد وابههن عسههاكر يف تههاري دمشهههق
وغريهما عن أب الوليد حسان بن حممهد الفقيهه قهال :قهال شهي مهن أههل العله ألبه
العباس بن سريج أبشر أيها القاض فإن اهلل بعهث عمهر بهن عبهدالعزيز علهى رأس املائهة
فأظهر كل سنة وأمات كل بدعة ومن اهلل على رأس املائتني بالشافع حتى أظههر السهنة
ال  40/56وروان اضأب و الر
( )17سل لة األ ادي الص ي ة  546/1ذلر أكر اإلمام أيد ال ه
اتري دمشب  446/15ال اضأب و الر  448/15وروى أيد ضأب نبا ذلك وأب الن ل .
وليت وسلم لش وه خيرجت أيد امل ند
( )16ضرائسة ءا ة الشي اضأب ابجمل ،فتوى ر م ()6067
( )18الناس واملن وخ أليب جعور الن اح 401/1
( )46روان اضأب و الر اتري دمشب مأب ود رق  446/15وما ضعدها
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وأخفى البدعة ومنّ اهلل علينا على رأس الثال ائة بك حتى قويا كل سنة وضعف كل
بدعة وقد قيل يف ذلك:
اثنهههههان قهههههد مضهههههيا فبهههههورك فيهمههههها

عمهههههر اخلليفهههههة ثههه ه حلهههههف السهههههؤدد

الشههههههههههافع األملعهههههههه ه املرتضههههههههههى

خهههههههري ال يهههههههة وابهههههههن عههههه ه حممهههههههد

أرجهههههو أبههههها العبهههههاس أنهههههك ثالهههههث

()31

مههههن بعههههده سههههقيا لرتبههههة أهللههههد

فلصههاح أبههو العبههاس وبكههى وقههال :لقههد نعههى إله نفسه  ،قههال حسههان :فمههات
القاض أبو العباس يف تلك السنة(.)32
املبح ال اين :مصادر السيوطي يف كتاب
اشتهر السيو

بغزارة النقل وكثرة امللصادر ،ومن يقرأ له على سبيل املثال الدر

املنثور يلحظ فيه التنوع بهال ريهب ،وقهد نهوع السهيو

مهن ملصهادره يف كتهال التنبئهة؛

فمنها كتب احلديث والتاري والرتاج والفقه وغريها ،وال شك أن ه ا التنوع يف مثهل
ه ا الكتال اللصغري يهدل علهى عنايهة السهيو

واهتمامهه بهإثراء البحهث العلمه  .فمهن

وقل أن يفوته كتال يف بهال مهن أبهوال العله إال ومجعهه،
عادته التتب واالستقلصاءَّ ،
فقد قال عن كتال ابن حجر "الفوائد اامة فيمن جيدد الهدين ه ه األمهة"( :و أقهف
عليه إ اان م شدة تطليب (.)33

( )45اتري ضغداد 168/4
( )41ت لر ا واظ 654/4
( )44التنبهللاة ،ص  05ن خة شانو ة ،ص  556ن خة لردي
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وبهني القائمهة اله

ذكرها النووي يف ته يب األمسهاء واللغهات( ،)34واله ذكرهها تهاا الهدين السهبك يف
بقات الشافعية( ،)35فهل استفادها منهما السيو ؟ أم أنه جمهرد اتفهاق غهري مقلصهود؟
العل عند اهلل تعا  .وملصادر السيو

يف كتابه التنبئة كما يل (:)36

 - 5أخبار العارفني ،البن باكويه الشريازي.
 - 9اإلرشاد والتطريز ،لعفيف الدين اليافع .
 - 3البداية والنهاية ،البن كثري.
 - 5تاري أصبهان ،ألب نعي .
 - 1تاري بغداد ،للخطيب البغدادي.
 - 1تاري مدينة دمشق ،البن عساكر.
 - 1تبيني ك ل املفرتي فيما نُسب إ اإلمام األشعري ،البن عساكر.
 - 1التدوين يف أخبار قزوين ،لعبدالكري بن حممد الرافع .
 - 9ته يب األمساء واللغات ،للنووي.
- 51احلاوي ،للماوردي.
- 55حلية األولياء ،ألب نعي األصبهان .
- 59اخلادم ،للزركش .
- 53ذم الكالم ،للهروي.

( ) 44األوا ومر ضأب وبدالعهليهل والمانية الشافع والمالمة اضأب سريج والراضعة أضو امد اإلسورايو ،هت يب
األءاد واللغات 66/4
( )41بقات الشافعية 161/5
( )40استخرجتها مأب الكتاه ،وضعضها ه ي لر اءت لاممًف ف لرتت ضتمامت ،و رتبتها ههاعياً
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- 55الرسالة املرضية يف نلصرة م هب األشعرية ،لبدر الدين األهدل.
- 51سنن أب داود.
- 51السنن الك ى ،للبيهق .
- 51الشامل ،البن اللصباغ.
- 51صحيح البخاري.
- 59صحيح مسل .
- 91الطبقات الك ى ،البن سعد.
- 95فتح الباري ،البن حجر.
- 99الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي.
- 93الكفاية ،البن الرفعة.
- 95املدخل ،للبيهق .
- 91امل هب يف ذكر مشاي امل هب ،لعمر بن عل املطوع .
- 91املستدرك على اللصحيحني ،للحاك .
- 91مسند البزار.
- 91مسند احلسن بن سفيان.
- 99املعج األوسط ،للط ان .
- 31املعج اللصغري ،للط ان .
- 35املعج الكبري ،للط ان .
- 39املعرفة والتاري  ،ليعقول بن سفيان الفسوي.
 - 33املغين عن هللل األسفار يف األسهفار يف وهريج أحاديهث اإلحيهاء ،لهزين
الدين العراق .
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- 35املنق من الضالل واملفلصح عن األحوال( ،)37للغزال .
- 31املو أ ،لإلمام مالك.
- 31الناس واملنسوخ ،ألب جعفر النحاس.
املبح ال ال  :املقصود برأس املائة
يظهر من اختيارات السيو

للمجهددين أن املهراد بهرأس املائهة ءخرهها ال أو ها.

وه ا الرأي عليه مجاعة من أهل العله  .قهال ةهس احلهق ءبهادي( :والهدليل الواضهح
على أن املراد برأس املائة هو ءخرها ال أو ها ،أن الزههري وأهللهد بهن حنبهل وغريهمها
من األئمة املتقدمني واملتأخرين اتفقوا على أن من ا ددين على رأس املائهة األو عمهر
بن عبدالعزيز رهلله اهلل ،وعلى رأس املائة الثانية اإلمام الشافع رهلله اهلل ،وقد تهويف
عمر بن عبهدالعزيز سهنة إحهدى ومائهة ولهه أربعهون سهنة ومهدة خالفتهه سهنتان ونلصهف
وتويف الشافع سنة أرب ومائتني وله أرب ومخسون سنة (.)38
وجههاء مههن حههديث ابههن عمههر قههال :قههال صههلى بنهها الههنيب صههلى اهلل عليههه وسههل
العشاء يف ءخر حياته ،فلمها سهل قهام فقهال" :أرأيصتك ليلصتك هصذه فصتن رأس مائصة سصنة

منها ال يبقى ممن هو على ظهر األرض أحصد"( .)39قال ابن حجهر( :فهإن علهى رأس أي
عند انتهاء مائة سنة (.)40

وقههال ةههس احلههق ءبههادي أيض هاً( :قلهها :فلههو

يكههن املههراد مههن رأس املائههة

ءخرها؛ بل كان املراد أو ا ملا عدوا عمر بن عبد العزيهز مهن ا هددين علهى رأس املائهة
بعاتت املنق مأب الضمل واملو ا إا ذي العهل واجلمل مما بعة دار

( ) 47هك ا التنبهللاة وء
األندلس جبد وط ها
( )46وون املعبود 106/55
( )48روان البخاري ،لتاه العلم ،ابه ال مر
( )46فت الباري 151/5

العلم ضر م ( )554وم لم ضر م ()4055
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األو وال اإلمههام الشههافع علههى رأس املائههة الثانيههة ألنههه

يكههن والدة عمههر بههن عبههد

العزيز على رأس املائة األو فضهالً عهن أن يكهون جمهددا عليهه وكه لك

يكهن والدة

الشافع على رأس املائة الثانية فكيف يلصح كونه جمهدداً عليهه .فهإن قلها :الظهاهر مهن
رأس املائة من حيث اللغة هو أو ا ال ءخرها فكيف يراد ءخرها؟ قلا :كال بل جاء يف
اللغة رأس الشه ء مبعنهى ءخهره أيضها قهال يف تهاا العهروس :رأس الشه ء رفهه وقيهل
ءخره (.)41
فلصت :إن كان املقلصود برأس املائة يف حديث ابن عمر هو ءخر املائة؛ فهإن ذلهك
ال يعين بالضرورة أن املراد بالرأس يف حديث ا هدد ههو ءخهر املائهة كه لك؛ ألن كلمهة
الههرأس يف األصههل تسههتعمل يف الههوجهني :يف أول الشهه ء ويف ءخههره .وحتديههد األئمههة
للمجددين حمتملٌ للوجهني ،فه ا عمر بن عبهد العزيهز اله ي أ بقها عليهه األمهة تهو
سنة  99هه ،وتويف سنة  515هه .و جيزم السهيو

رهللهه اهلل بهأن املهراد بهرأس املائهة

هو ءخرها.
( ولعل القضية تقريبية ال حتتمل احلس القها

حبيهث لهو وجهد مهن تنطبهق عليهه

صفات ا دد ث مات قبل وام املائة خبمسة أيام يكون جمدداً!  ....ولعل ما يلتحهق بهه ا
معرفة مبدأ املائة :من أين يكون؟ أمن مولهده صهلى اهلل عليهه وسهل ؟ أم مهن بعثتهه؟ أم
من هجرته؟ أم من وقا نطقهه به لك احلهديث؟ أم مهن وفاتهه؟ .وال حنهب أن نهدخل يف
جدل حول ه ه األمور -وإن كان الرتجيح بينها ممكناً  -ولكننها نقهول :إن بدايهة أي
قرن تتلصهل بنهايهة القهرن اله ي قبلهه ،وممها ال يهتالءم مه

ريقهة الشهرع اعتبهار الفلصهل

بينهما بلصورة قا عة؛ ذلك أن الشرع حتى يف األمور العبادية كاللصالة واللصيام واحلهج
وغريها علق ذلك على أمور ظاهرة مدركة امهور الناس .فكيهف مبها لهيس كه لك وال
( )45وون املعبود 101-105/55
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 -أن عهدم حتديههد املقلصههود بههالرأس ،وعههدم

حتديد املبتدأ .كهل ذلهك أمه ٌر مقلصهود فيهه أن ا هدد يظههر كلمها دعها احلاجهة إليهه لبعهد
الناس عن عهد النبوة ،أو لبعده عن علصر ا دد السابق .وه ا ينسج م األحهداث
التارخيية كلها؛ فإنها تسري بقدر اهلل تعا علهى دفه مها تقتضهيه األسهبال -غالبهاً -
غري مقيدة أو حمددة بفرتات معينة.
وممهها يههبني ذلههك وجيليههه أن األحههداث وامللصههائب النازلههة باملسههلمني يف ديههنه
ودنياه  ،وال يفتقر املسلمون خال ا إ ذلهك ا هدد هه غهري مسلسهلة وال موقوفهة
بأزمنة خاصة.
ويف تلههك النكبههات تتجلههى رهللههة اهلل بأمههة حممههد -عليههه اللصههالة والسهالم -
حيث ينق ها بفضله من ا لكة مبن يبعثه حيمل النور يف ظلمة الدجيور.
كما أن ه ا ا دد ينبغ أن يُتَلصوَّر أن له من التأثري املمتد زمانهًا ومكانهاً مها جيعلهه
حيهًا يف األجيههال التاليههة بعلمههه وعملههه ،وإن كانهها حياتههه الدنيويههة ا ههدودة قههد انتههها
ولكنه غيّر مسار األمة ملا له من ا مة والعزغة والتلصحيح وصحة املعتقد واملسلك.
وإن من شهأن هه ا التلصهور اله ي عرضهناه ،وهه ا الهرأي اله ي اخرتنهاه أن تهرد
األمور إ نلصابها فبحسب من أحيا لألمة ما اندرس من أمر دينها إحياءً ظاهراً ملموسًا
للعيان من ا ددين دون أن يعكر علهى ذلهك كهون وفاتهه تقهدما أو تهأخرت عهن رأس
القرن (.)42
فلت  :والظهاهر أن اخهتالفه يف املقلصهود بهرأس املائهة لهه ارتبهاط مبسهألة سهتأت
الحقاً؛ وه الضابط الزمين للمجدد ،مما جعل السيو

نفسه يستغرل ويتعجب من

إهمال ابن جرير الط ي وتركه عده من ا ددين م أنه أجلّ مهن ابهن سهريج وأوسه
( )41التهديد
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علوماً( .)43فمرد ه ا االستغرال هو االستبعاد بسبب تأول رأس املائة أو اشرتاط مضه
املائة وا دد حيًا كما كان السيو

غيل إليه.

املبح الرابع :مفهوم التجديد عند السيوطي
يظهر من كالم السيو

أن املراد بالتجديد بيان السنة من البدعة ،ونلصرة العل

وأهلههه وقمه البدعههة وأهلهها .وإحيههاء مهها انههدرس مههن العمههل بالكتههال والسههنة واألمههر
مبقتضاهما.
ومهها أشههار إليههه السههيو

صههحيح؛ ألن التجديههد يههدور حههول معنههيني عههامني،

األول :إحياء ما اندرس من أمر الدين .وال اين :تطهري ما دُنِّس .ونتيجة ه ا أن التجديهد
ليس يف ذات اإلسالم وإ ا يف إحيائه يف املسلمني أنفسه .
وتأكيد ذلك مبعرفة معنى التجديد يف اللغصة ،فااديد يطلق على ما ال عههد لهك
به ،وااِد :االجتهاد يف األمور .والتجديد هو :جعل الشه ء جديهداً ،وجتهدد الشه ء:
صار جديداً ،ومنه :جدد وضوءه ،وجدد عهده :يعين أعهاده وكهرره وااديهد نقهيض
اخللق( .)44فيلحظ مهن التعريهف أن ا لتجديهد لهيس حملصهورًا يف اإلتيهان .ديهد .فلهو قلنها
جدد وضوءه :فالوضوء يف أصله موجود؛ و خيرتع وضوء جديد لكنه كبرر وأعيد.
وممهها ال ريههب فيههه أن الههدين لههه ثوابهها ال تتغيَّههر؛ مثههل :العقيههدة ،والشههريعة،
والعبادات ،وأصول األخالق؛ مثل اللصدق ،والوفاء ،األمانة .أما جتديد الدين يقلصهد
به إعادة نضارته وبهائه وإحياء ما اندرس من معاملهه ،والعمهل علهى نشهره بهني النهاس،
ويشههمل التجديههد كه لك :التلصههدي للمسههتجدات اله تظهههر يف كههل علصههر؛ وبعههض
جوانههب الفقههه كههالبيوع املسههتحدثة واملعههامالت ااديههدة ،والتجديههد يف جمههال السههلوك
( )44التنبهللاة ،ص 40ن خة شانو ة ،ص 564ن خة لردي
( )44ل ان العره ماد (جدد) 104-104/5
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واملفاهي  .وك ا حيلصل التجديد يف الوسائل وهو أمر البأس به ،وإن كهان يف احلقيقهة ال
يسمى جتديدا بل هو من صهلب الهدين حيهث إن الهنيب صهلى اهلل عليهه وسهل اسهتعمل
الوسائل املوجودة يف علصره ،فاستعمل املتاح املباح ونقّى ا رم مما يشوبه من احلهرام إن
كان ة جمال للتنقية وأما ما كان حمرما من الوسائل فرتكه بالكلية.
والتجديد به ا املفهوم يعين أن يكون التجديد علهى اضهمحالل لشهأن الهدين يف
نفوس الناس ،وال يعين التجديد نب ش ء منه أو اخرتاع شرع جديد فه لك يف احلقيقهة
حتريههف ومس ه  .والسههبب يف ذلههك أن ه ه ه الشههريعة مههن خلصائلصههها الثبههات واملرونههة:
الثبات يف األصول واألههداف والقطعيهات ،واملرونهة يف الفهروع والوسهائل والظنيهات،
ومساحة املرونة مساحة واسعة وه منطقة مفتوحة لالجتهاد البشهري يف جمهال التشهري
اإلسالم  .فال تعار

بني التجديد واألصالة وال مان من أن جنم بهني كوننها أصهيلني

وجمددين يف الوقا ذاته.
وممهها جيههب أن يرس ه يف النفههوس واألذهههان أن اهلل تعهها أكمههل الههدين وخههت
الرسههاالت ببعثههة أفضههل البشههر نبينهها حممههد صههلى اهلل عليههه وسههل  ،وحه ر الشههارع مههن
االبتداع يف الدين أو تغيري أو تبديل ش ء منه ،واألدلة على ذلك كهثرية جهدًا منهها قولهه
صلى اهلل عليه وسل " :أ فرطك على احلوض من ورده شصرب منص ومصن شصرب منص مل

يظمأ بعده أبصدا ,لصددن علصي أفصوام أعصرفه ويعرفصوني مث حيصال بيصي وبيصنه فصأفول :إهنص
مي ,فيقال :إنك ال تدري ما بدلوا بعدك فأفول سحقا سحقا ملن بدل بعدي"(.)45

( )41متوب وليت واللوظ للبخاري مأب رواية سها ضأب سعد وأيب سعيد اخلدري ،لتاه الونت ،ابه ما جاد
 .تعاا واتقوا فتنة ،ضر م ( )0044وم لم ضر م ()4148
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ويف الوقهها ذاتههه أخ ه الههنيب صههلى اهلل عليههه وسههل مبوعههود اهلل تعهها يف بعههث
ا ددين ،كما يف احلديث" :إن هللا يبع هلذه األمة علصى رأس كصل مائصة سصنة مصن جيصدد

هلا دينها"(.)46

إذن فتجديد الدين أمر مشروع بل مرغهب فيهه ،والتبهديل أمهر حمه ور بهل منهه
عنه .ورمبا اجت با كلمة التجديد بعض الناس فيق يف اخللط بينه وبني والتبديل .حيث
يغلو البعض يف مفهوم التجديد فريى أنهه يقتضه إخضهاع النلصهو

الشهرعية لظهروف

الزمان واملكان لتتالءم م العلصر وذلك عن ريق تقدي العقل على النقل ورمبا كانها
مقاصده حسنة ورمبا كان الداف هو االستجابة للضغوط واملهتغريات الواقعيهة .وأسهوأ
منه من يرى أن التجديد هو تطوير الدين واالنفكاك من حدود وضوابط الشريعة.
مههنا على ضرورة صهياغة أصهول الفقهه مهثال صهياغة تالئه

(وليس ة اعرتا

العلصر ،أو تنقيح مسائله وقواعده على ضوء األدلة مهن القهرءن والسهنة ،وال اعهرتا
لنههها علهههى ضهههرورة كتابهههة أصهههول احلهههديث كهتهابههههههههة جديهههدة مهههن حيهههث التوسُه ه يف
موضوعاته ،ودراستها ،وترجيح بعضها على بعض باألدلههههة اللصهحيحة ،مه مراعهاة
األسههلول اايههد واإلخههراا املالئ ه  .وال اعههرتا

لنهها علههى ضههرورة دراسههة جوانههب

العقهيهههدة -كما ه عند السلف  -وإخراجها للنهاس أو تغهيري ريقهة عهر

بعهض

القضههايا املتعلقههة بههههها ،وربههط الدراسههة العلميههة باألوضههاع املسههتجدة كقضههية احلكه أو
الههوالء  -مههثال .وال اعههرتا
البشههرية ااديههدة اله

لنهها علههى ضههرورة الدراسههة الشههرعية املتعمهقههههة للقضههايا

يههتكل فيههها السههلف -رهللهه اهلل -؛ ألنههها توجههد يف

زمههانههههه فهلههه تههههدع احلاجهة إ احلهديث عنهها .كهل هه ا ممها نطالهب بهه ونعته ه مهن
صمي عملنا يف خدمة هه ا الهدين .لكهن أن يتحهول األمهر إ (تغهيري لشه ء نعتقهد أنهه
( )40مض ختر ت والكمم ونت
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(جزء من الدين فه ا ما ال نرتهضهيهههه ،بل نعته ه تعهديا حلهدود اهلل ،وخلهال خطهريا يف
(االستسالم ال ي هو روح اإلسالم .وقدغا قال بعهض السهلف( :إن قهدم اإلسهالم ال
تثبا إال على قنطرة التسلي  .فالتجديد املقلصود املنشهود لهيس تغهيريا يف حقهائق الهدين
الثابتة القطعيهة لهتالئ أوضهاع النهاس وأههوائه  ،ولكنهه تغهيري للمفهومهات املرتسهبة يف
أذهان الناس عهن الهدين  ،ورسه لللصههههورة اللصهحيحة الواضهحة ،ثه ههو بعهد ذلهك
تعديل ألوضاع النهاس وسهلوكه حسهبما يقتضهيه هه ا الهدين .إن أي حركهة تسهتهدف
تغيري معا الدين تكون يف حقيقتها هدما له وقضاء عليه ،وإن بدا أنهها تهدعو إليهه ،أو
حتقق له بعض املكاسب اانية (.)47
وبه ا خنلص أن التجديد له وجهان :وجه شرع دعا إليه اإلسالم و لهب مهن
املسلمني أن يباشروه وأن يسعوا إ حتقيقه بضوابطه وشرو ه.
وأما الوجه ااخر للتجديد :فهو مفهوم او ه بعض املغرضني وسهيلة للنيهل مهن
اإلسالم ودس الس يف العسل حتا شعارات ومسميات براقة ودع السامعني وجتعلهه
يسههريون يف ركابههها ث ه يتههبني أنههها سههرال ،أو أنههها مسههوم القلصههد منههها إفسههاد الههدين
واإلسههالم واملسههلمني وه ه ا معنههاه االنقضهها

علههى أصههول الههدين وثوابتههه وكلياتههه،

وهدمها وبناؤها بناءً جديداً ،بنفسية املهزوم ملوافقهة مها تهدعو إليهه احلضهارات املسهيطرة
على اإلسالم واملسلمني ،مبعنى أن اإلسالم صار بالياً وقهدغًا فهال بهد مهن إجيهاد مفهاهي
وقواعد وأحكام جديدة يف الدين حبيث تتناسب وتتماشهى مه احلضهارة العامليهة الغربيهة

( )47التهديد
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املعاصرة ال فيها العلو واالستكبار وا زغة وال ل للمسلمني- ،فإذن  -شتان بهني
نوع التجديد فاألول جتديد للبناء والثان جتديد للهدم واإلزالة(.)48
وغكههن تلخههيص ههرق التجديههد إ ثالثههة :األول :التجديههد املتضههمن النشههر
واإلحياء ملا اندرس من الدين .الثان  :التجديهد املتضهمن للزيهادة واإلضهافة مبناقشهة مها
حتتاجهه األمهة مهن نهوازل وقضهايا .الثالهث :التجديهد املتضهمن للحه ف واإللغهاء بتنقيهة
علوم الشهريعة ممها شهابها مهن منهاكري يف جوانبهها املختلفهة كاألحاديهث املوضهوعة وغهري
ذلك.
الفصل ال اين :اجملدد عند السيوطي

املبح األول :الضابن الزمي للمجدد
جعههل السههيو
وأشار السيو

الضههابط الههزمين للمجههدد :أن وض ه املائههة وهههو علههى حياتههه.

إ ذلك يف منظومته اله مساهها" :حتفهة املهتهدين بأخبهار ا هدِّدين"،

بقوله:
والشهههههرط يف ذلهههههك أن وضههه ه املائهههههة

وههههههو علهههههى حياتهههههه بهههههني الفئهههههة

يشههههههههههههار بههههههههههههالعل إ مقامههههههههههههه

وينلصهههههههر السهههههههنة يف كالمهههههههه(.)49

قال الكرمان والطييب وابهن األثهري :املهراد مهن انقضها املائهة وههو حه  ،عها
مشهور مشار إليه( .)50ومن أجل ذلك استبعدوا بعض األئمة حمتجني بأن وفاته تهأخرت
أب ضأب حممد شبالة مأب مو ع الدلتور ،وأ لت مقال نشر

( )46ا ن ر مقال التهديد موهومت وتواضطت للدلتور
يوة الرشد الصادر ضصنعاد
( )48التنبهللاة ،ص 74ن خة شانو ة ،ص 556ن خة لردي
( )16وون املعبود 101/55
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إ العشرين مثالً أو الثالثني بعد املائة .قال صاحب عون املعبود( :فجعلوا حيهاة ا هدد
وبقاءه بعد انقضاء املائة شر ا له فعلى ه ا من كهان علهى رأس املائهة أي ءخرهها ووجهد
فيههه مجيه أوصههاف ا ههدد إال أنههه

يبههق بعههد انقضههاء املائههة بههل تههويف علههى رأس املائههة

ال ال يكهون جمهدداً .لكهن
املوجودة قبل املائة ااتية خبمسة أيام مث ً

يظههر له علهى هه ا

االشرتاط دليل وما قال بعض السادات األعاظ إن قيد الرأس اتفهاق وإن املهراد أن اهلل
تعهها يبعههث يف كههل مائههة سههواء كههان يف أول املائههة أو وسههطها أو ءخرههها واختههاره لههيس
بظاهر؛ بل الظاهر أن القيد احهرتازي وله لك

يعهد كهثري مهن األكهابر اله ين كهانوا يف

وسط املائة من ا ددين وإن كان أفضل من ا دد ال ي كان على رأس املائة (.)51
فلصت :وال يوجد دليلٌ -حسب علم

 -يف اشرتاط كون وفاة ا دد يف بداية

القرن التال أو بعده بقليل .فاألقرل أنه ليسا الوالدة وال الوفاة على رأس املائهة ،بهل
الضهابط هههو جتديههده .وله لك اسههتغرل اإلمههام املنههاوي فهه بعههض العلمههاء أن املبعههوث
يكون موته على رأس القرن وقال( :وهنا تنبيه ينبغ التفطن له وهو أن كهل مهن تكله
علههى حههديث" :إن اهلل يبعههث" اخل .إ هها يقههرره بنههاء علههى أن املبعههوث علههى رأس القههرن
يكون موته على رأسهه وأنها خهبري بهأن املتبهادر مهن احلهديث إ ها ههو أن البعهث وههو:
اإلرسال :يكهون علهى رأس القهرن أي :أولهه ،ومعنهى إرسهال العها تأهلهه للتلصهدي
لنف ه األنههام وانتلصههابه لنشههر األحكههام وموتههه علههى رأس القههرن أخ ه ال بعههث! .فتههدبر
بإنلصههاف ( .)52فههالنظر إ تههاري الوفههاة وتقييههده بههأول القههرن التههال أخههرا كههثرياً مههن
الفضالء والعلماء العاملني كالبخهاري ومسهل وأهللهد ومالهك وغريهه ؛ ألن وفهاته
كانا بعد عشرين سنة أو أكثر.
( )15وون املعبود  ،444/55وان ر فيؤ القدير  ،57/5ومد القاري 554/5
( )11فيؤ القدير 51/5
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وقد نقل ا يب يف خالصة األثر عهن العراقه قولهه( :وإ ها قلها مهن تعهيني مهن
ذكرت على رأس كل مائة بالظن والظن خيطئ ويلصيب واهلل أعله مبهن أراد نبيهه صهلى
اهلل عليه وسل ولكهن ملها جهزم أهللهد بهن حنبهل( )53يف املهائتني األولهيني بعمهر بهن عبهد
العزيز والشافع جتاسر من بعده بابن سريج واللصهعلوك وسهبب الظهن يف ذلهك شههرة
مههن ذكههر باالنتفههاع بأصههحابه وملصههنفاته والعلمههاء ورثههة األنبي هاء وكه لك مههن ذكههر أمههر
مظنهون يف املائهة الثامنهة فعلمهه إ اهلل تعها يبقهى العلمهاء ويهدي النفه بهه إ أزمهان
متطاولة (.)54
فلت  :وقد مضى ما أشرت إليه مهن تعجهب السهيو
الط ي جمدداً  ،إذ إنه أبدى عجبه ث سأل :كيف

مهن عهدم عه ّد ابهن جريهر

يعدوه وهو أجهلّ مهن ابهن سهريج

وأوس علوماً وبلغ رتبة االجتهاد املطلق املستقل ودون لنفسه م هبًا مستقالً ،وله اتباع
قلدوه وأفتوا وقضوا مب هبه ،يسمون ااريرية ،وكان إماماً يف كل عل و .......فهأقول:
إن مرد ذلك التعجب راج إ اسهتبعاد ابهن جريهر بسهبب اشهرتاط مضه املائهة وا هدد
حياً

ُد جمددًا عند أصحابه و يبلغنا ذلك على وجه
غا .ث أقول :لعل ابن جرير ع َّ

التأكيد ،ول ا جند بعض من كتب يف التجديهد عهد الطه ي كمها عُه ّد غهريه جمهددًا للقهرن
الثالههث واحلههق أن حتديههد ا ههدد لههيس لههه حههد منضههبط ولكنههه خاضه لالجتهههاد ،وله ا
يلصعب تسمية ا دد لكل قرن .والعل عند اهلل تعا .

( )14ورفش أن اإلمام أيد ه يكأب أول مأب ودمها ،ضا الهلهري
( )14م ة األكر أويان القرن ا ادي وشر  444/1ون بت إا العرا
حبم

ختريج اإل ياد وه أجدن

ب
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املبح ال اين :اشرتاط كون اجملدد من أهل البيت
يظهههر انتلصههار السههيو

إ كههون ا ههدد مههن أهههل بيهها الههنيب صههلى اهلل عليههه

وسل  ،وأشار إ ه ا يف منظومته فقال:
وأن يكهههههههون يف حهههههههديث قهههههههد روي

مههن أهههل بيهها امللصههطفى وقههد قههوي

()55

واستدل على ذلك مبا رواه ابن عساكر يف تارخيه بسنده إ عبداهلل بن أهللهد بهن
حنبل ،قال :مسعا أب يقول :وروي فيه حديث ،عن الهنيب صهلى اهلل عليهه وسهل
أنه قال :إن اهلل يقيض يف رأس كل مائة سنة رجال من أهل بي يعل أم الدين ،قال
أب  :فنظرنا يف املائة األو فإذا هو عمر بن عبد العزيز ،ونظرنا يف املائة الثانية فهإذا ههو
الشافع حممد بن إدريس(.)56
قلهها :وقههد رواه مبثلههه أبههو نعههي يف احلليههة بسههنده إ هلليههد بههن زجنويههه قههال:
مسعا أهللد بن حنبل يقول يروى احلديث عهن الهنيب صهلى اهلل عليهه و سهل قهال إن
اهلل غن على أهل دينه يف رأس كل مائة سنة برجل مهن أههل بهي يهبني ه أمهر ديهنه
وإن نظرت يف سنة مائة فاذا رجهل مهن ءل رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه و سهل عمهر بهن
عبدالعزيز ونظرت يف رأس املائة الثانية فإذا هو رجل مهن ءل رسهول اهلل صهلى اهلل عليهه
وسل حممد بن إدريس الشافع (.)57
وقد أ ال السيو

رهلله اهلل الكالم عن ه ا القيد يف كون ا هدد ينتمه ألههل

بيا النيب صلى اهلل عليه وسل ونقهل عهن السهبك قولهه :وألجهل مها يف هه ه الروايهة
الثانية من الزيادة ال أستطي أن أتكل يف املهئني بعهد الثانيهة فإنهه

يه كر فيهها أحهد مهن

( )11التنبهللاة ،ص 74ن خة شانو ة ،ص 556ن خة لردي
( )10اتري اضأب و الر ضر م ()15086
( )17لية األولياد  86-87/8و سندها إس اق ضأب أيد الوارس ه أومر لت ول ترلة

الد العربي
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أهل النيب صلى اهلل عليه وسل  ....ولكن هنا دقيقة ننبهك عليها فنقول ملها

جنهد بعهد

املائة ال ثانية من أهل البيا من ههو بهه ه املثابهة ووجهدنا مجيه مهن قيهل إنهه املبعهوث يف
رأس كل مائة ممن و هب مب هب الشافع وانقاد لقوله علمنا أنه اإلمام املبعهوث اله ي
استقر أمر الناس على قوله وبعث بعده يف رأس كهل مائهة مهن يقهرر م هبهه وبهه ا تعهني
عندي تقدي ابن سريج يف الثالثة على األشعري(.)58
قلا :قال السبك بعد نقله كالم اإلمام أهللد( :وه ا ثابا عن اإلمهام أهللهد
سقى اهلل عهده ( )59وأقول :إن ما يفه من كالم السبك هو صحة ما ورد عن اإلمهام
أهللد من تعيني عمر بن عبدالعزيز والشافع يف املائة األو والثانية وليس كهون ا هدد
من أهل بيا النيب صلى اهلل عليه وسل وه ا ظاهر من سياق كالم السبك حيث جاء
كالم ويل عن اإلمام الشافع ومناقبه؛ وقد نص السبك بقوله ( :جنهد

يف معر

بعد املائة الثانية من أهل البيا من هو بهه ه املثابهة  ،خلصوصهاً أنهه قهد ورد عهن اإلمهام
أهللههد روايههات عههدة -مههن دون قيههد أهههل بههي

 -فيههها تعههيني عمههر بههن عبههدالعزيز

والشافع .
ولك يثبا السيو

رهلله اهلل مها مهال إليهه مهن اشهرتاط كهون ا هدد مهن أههل

البيا شرع يف حترير املراد بأهل البيا ف كر احتماالت أربعة:
األول :عدم اعتبار ه ا القيد لعدم ثبوت الرواية.
الثههان  :إن أراد صههلى اهلل عليههه وسههل بقولههه( :رجههل مههن أهههل بههي

أي مههن

قريش ،كما هو املراد يف اخلالفة الظاهرة اتس األمر وسهل ،وحينئه فهال يعهدم واحهد
من امل كورين أن يكون قرشياً.
( )16التنبهللاة ،ص 87ن خة لردي وه أجدن
( )18بقات الشافعية 166/5

ن خة شانو ة ونقلت ال يو

مأب بقات الشافعية 166/5
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الثالث :أن حيمل احلديث على ما هو أع من كونه مهن أههل البيها بالنسهب أو
بالوالء.
الراب  :أن يقال :ال يشرتط يف ذلك كونه مهن جههة األل ،بهل يكفه كونهه مهن
جهة األم وذلك شائ عنده كثريا وإن

يثبا به النسب ففرق بني النسب واألهلية،

وه ا ا مل األخري هو اللصحيح بل اللصوال؛ ألن إمامنا وأصحابنا صهرحوا به لك يف
بال الوقف والوصية .ث ذكر السيو

كالماً ويالً يف ه ا املعنى.

قلا :ال ضهرورة ه ه االحتمهاالت دون األول ،وأخشهى أن يكهون هه ا مهن
التكلف سيما وأن احلهديث اله ي بهين عليهه كهون ا هدد مهن أههل بيتهه صهلى اهلل عليهه
وسل حديث ال يلصح ورواية أب نعي فيها كهالم وعلهى فهر

صهحة الروايهة لإلمهام

أهللد فال شك يف االنقطاع فاألو عدم اعتبار ه ا القيد .ث إن السهيو
معر

تأييده

ا القيد إ أ ن الرواية املقيهدة( :مهن أههل بهي

قهد أشهار يف

غهري معروفهة السهند،

فههإن أهللههد أوردههها بغههري إسههناد ،و يوقههف علههى إسههنادها يف شههئ مههن الكتههب وال
األحاديث(.)60
املبح ال ال  :النظرة إان اجملدد
أرى أن السيو

اجتهه إ االعتهدال يف نظرتهه للمجهدد ،وابتعهد عهن املبالغهة يف

النظههرة ملههن وصههف بالتجديههد ،ورمبهها اعته بعههض النههاس منلصههب جتديههد الههدين منلصههبًا
اجتماعيههاً عمليههاً ،يشهههبه منلصهههب اخلالفهههة الظهههاهرة واإلمامهههة العظمهههى ،كمههها يقهههول
السيو ( :ال بد أن يكون املبعوث على رأس املائة –أن يكون  -نفعه عاماً مطلقهاً يف

( )06التنبهللاة ،ص 44وما ضعدها ن خة شانو ة ص 86ن خة لردي

5115
األر

الد العربي

أو فيه نوع عموم ( .)61ومما نقله السهيو

كه لك نظهرة اعتهدال للمجهدد حهني

ذكر أنه قد يكون يف املائة من هو أفضل من ا دد على رأسها(.)62
واخلطأ أن من يوصف بالتجديد عند أصحابه ليبلغ من املكانة إ حه ّد أن يشهبهه
بعضه مب رتبة النبهوّة ،إذ يقولهون لهو كهان بعهد الهنيب صهلى اهلل عليهه وسهل نهيب لكهان
فالن ،كما نقل الزبيدي عن بعض مهن بهالغ يف وصهف كتهال الهوجيز للغزاله بقولهه:
(لو ادعى النبوة لكهان معجهزة لهه كافيهة ( ،)63وإن هه ه اهالهة حهني ادّعهوا أنهه حيلصهل
بثبههوت معجزاتههه بههبعض ملصههنفاته! .قلهها :إن اإلسههراف يف التقههدير وا بههة يههؤدي إ
التقديس يف غري حمله .كما هو حال متعلصبة امل اهب ال ين قد يلصهل األمهر ببعضهه إ
اخرتاع أحاديث يف مدح متبوعيه أو ذم ءخرين ،كما روي عهن أنهس رضه اهلل عنهه:
"يكون يف أميت رجصل يقصال لص أبصو حنيفصة جيصدد هللا سصنيت علصى يصده"( .)64ومثلهه كه به
على النيب صلى اهلل عليه وسل من حديث أنس رض اهلل عنهه" :يكصون يف أمصيت رجصل

( )05التنبهللاة ،ص 08ن خة شانو ة ،ص 551-554ن خة لردي
( )01التنبهللاة ،ص 04ن خة شانو ة  ،ص 555ن خة لردي
( )04نقلت الهلضيدي إ اف ال اد املتقع  ،166-167/1وليتت ولب وليتف ولكنت ه يوعا! لش وادو
ذلك لاوة متبوويهم ،فعل سبيا املمال نقا وبد  .ا رري األشعري الشافع القادري الرفاو
ا ب خمتصر الوت الراب وأب والد أيب املعايل اجلويو أنت ال فيت ضعؤ الناح لو لان ضعد رسول .
ن لكان أاب حممد و اعوة اخلتمية يهلومون لو لان ن ضعد الن لكان حممد وممان امل طو ،لما ورد
لتاه الطريقة اخلتمية ضعنوان رسالة اخلتم أتليم ال يد جعور ضأب ال يد حممد وممان امل طو ص – 551
 550و يا مما ذلك وأب ا اج أمع ا يو وهو مأب رجاهت فل طع ،ان ر موسووة الولكلور
الول طيو ل ر ان منر الق م األول ص5868 ،1 ،51م وه ا كا ه ينبغ ألنت مأب األمور املومهة،
وفيت معارتة مع ول الن ل  .ويت وسلم فيما أ رج الرتم ي وأيد والطربا وا الم وأب وقبة ضأب
ت األلبا
وامر أن رسول  .ل  .وليت وسلم ال لو لان ضعدي ن لكان ومر و
( )04موتود ان ر الكاما تعواد الرجال  ،577/5ول ان امليهلان 584/5

دراسة نقدية

التهديد واجملددون وند ال يو

5111

يقال ل حممد بن إدريس أضصر علصى أمصيت مصن إبلصيس ويكصون يف أمصيت رجصل يقصال لص أبصو

حنيفصة هصو سصرا أمصيت"( .)65وال شهك أن مثههل هه ا التقهديس لهه ءثههار سهيئة علهى الفكههر
ومجود العقل ،وانتشهار للكراهيهة والعهداء ،بهل قهد يلصهل األمهر أحيانهًا إ صهراعات

دموية بني متعلصبة امل اهب( .)66وما يعقبه من خالف مقيا ،وتفهرق مه موم؛ فمهثالً:
من بعض املقلدين التزوا بني احلنف والشافعية ،ث صدرت من بعض املشهورين عند
احلنفية -وهو امللقب به "مف الثقلني"  -فأجاز تزوا احلنف بالشافعية ،وعلل ذلك
بقوله( :تنهزيالً ا منههزلة أههل الكتهال !! ناهيهك عهن اإلفتهاء بهبطالن اللصهالة خلهف
صههاحب امل ه هب املخههالف( .)67وجههاء يف ترمجههة قاض ه دمشههق احلنف ه البالسههاغون
املتوفى سنة (111هه أنه قال :لو كان ل أمر ألخ ت اازية من الشافعية(.)68
املبح الرابع :تعدد اجملددين يف القرن الواحد
نقل السيو

جواز هللل ا دد على مجاعة( )69ويظههر ميلهه رهللهه اهلل إ أن

ا دد فرد .ونسب ه ا الرأي إ اامهور؛ فقال:
وكونهههههههههه فهههههههههردًا ههههههههههو املشههههههههههور

قههههههد نطههههههق احلههههههديث واامهههههههور

وقد خالفه بعض أهل العل يف ذلك؛ فقال ابن كثري( :وقد ذكر كهل ائفهة مهن
العلماء يف رأس كل مائة سنة عاملاً من علمائه ينهزلون ه ا احلديث عليه ،وقال ائفة
( )01موتود ان ر اجملرو ع  ،40/4وسل لة األ ادي الضعيوة ()176
( )00أشار ضعؤ املور ع إا الونت والصراد ضع أ اه امل اهب ،لال ي نقلت اي وت ا موي وأب التعصب
ضع الشافعية وا نوية وا روه املتصلة ضع ا هلضع فكلما ظهرت اعوة هنبش حملة األ رى وأ ر تها
و رضتها ه أي هم ذلك إهً وه ذمة معهم البلدان 168/5
( )07وة م الن ل  .وليت وسلم لأللبا  ،ص ،01الطبعة المانية للطبعة اجلديد
( )06ميهلان اهوتدال 416/0
( )08التنبهللاة ،ص 14وما ضعدها ن خة شانو ة ص 566وما ضعدها ن خة لردي
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من العلماء هل اللصحيح أن احلديث يشمل كل فرد من ءحاد العلماء من ه ه األعلصهار
ممههن يقههوم بفههر

الكفايههة يف أداء العل ه عمههن أدرك مههن السههلف إ مههن يدركههه مههن

اخللف ،كما جاء يف احلديث من رق مرسلة وغري مرسلة :حيمهل هه ا العله مهن كهل
خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني .وه ا موجود وهلل احلمد واملنة
إ زماننا ه ا وحنن يف القرن الثامن واهلل املسؤول أن خيت لنا خبري وأن جيعلنا مهن عبهاده
اللصاحلني ومن ورثة جنة النعي ءمني ءمني يا رل العاملني (.)70
وقال احلافظ ابن حجر( :ال يلزم أن يكون يف رأس كل مئة سنة واحهد فقهط بهل
يكههون األمههر فيههه كمهها ذكههر يف الطائفههة وهههو متج ههٌ ،فههإن اجتم ه اللصههفات ا تههاا إ
جتديدها ال ينحلصر يف نو ٍع مهن أنهواع اخلهري ،وال يلهزم أن مجيه خلصهال اخلهري كلهها يف
ص واحدٍ ،إال أن يُدعى ذلك يف عمر بهن عبهدالعزيز فإنهه كهان القهائ بهاألمر علهى
شخ ٍ
رأس املائة األو باتلصافه .ميه صهفات اخلهري ،وتقدمهه فيهها؛ ومهن ثه أ لهق أهللهد
أنه كانوا حيملون احلديث عليه  ،وأما من جاء بعده؛ فالشافع
باللصفات ااميلة  -إال أنه

 -وإن كهان متلصهفًا

يكن القائ بأمر ااهاد ،واحلك بالعدل ،فعلهى هه ا،

كل من كان مُتلصفاً بش ء من ذلك عند رأس املائة هو املراد ،سواء تعدد أم ال (.)71
وقههال ابههن حجههر يف مناقههب اإلمههام الشههافع تههوال التههأنيس ملعههال حممههد بههن
إدريس( :قلا :هللل بعض األئمة ( َم رن يف ه ا احلديث على أكثر من الواحد ،وههو
ممكن بالنسبة للفظ احلديث ال ي سقته (.)72

( )76البداية والنهاية 110/0
( )75فت الباري 181/54
( )71توايل التفنيس (واشتهر ضتوايل التفسيس وما اكبتت أ

) ،ص48
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وقال ابن األثري( :ال يلزم أن يكون املبعوث على رأس املائهة رجهالً واحهداً وإ ها
قد يكون واحهدًا وقهد يكهون أكثهر منهه ؛ فهإن لفظهة (مَه رن تقه علهى الواحهد واامه ،
وك لك ال يلزم منه أن يكون أراد باملبعوث :الفقهها َء خاصهة -كمها ذههب إليهه بعهض
العلماء  -فإنّ انتفاع األمة بغريه أيضاً كثري مثل :أول األمر ،وأصهحال احلهديث،
والقراء والوعاظ ،وأصحال الطبقات من الزهاد؛ فهإن كهل قههو ٍم ينفعهون بفهن ال ينفه
به ااخر؛ إذ األصهل يف حفهظ الهدين حفهظ قهانون السياسهة ،وبهث العهدل والتناصهف
اله ي بهه حتقهن الهدماء ،ويُهتمكن مهن إقامههة قهوانني الشهرع ،وهه ا وظيفهة أوله األمههر.
وك لك أصهحال احله ديث ينفههعون بضهبط األحاديهث اله هه أدلهة الشهرع ،والقهرّاء
ينفعون حبفظ القراءات وضبط الروايات ،والزهاد ينفعون باملواعظ واحلهث علهى لهزوم
التقوى والزهد يف الدنيا .فكل واحد ينفه بغهري مها ينفه بهه ااخهر  ...فهإذا حتمهل تأويهل
احلديث على ه ا الوجه كهان أو  ،وأبعهد مهن التهمهة ،فاألحسهن واألجهدر أن يكهون
ذلههك إشههارة إ حههدوث مجاع هةٍ مههن األكههابر املشهههورين علههى رأس كههل مائههة سههنة،
جيددون للناس دينه (.)73
وقال النووي:
واحلههق أن املبعههوث ال خيههتص

فهههههههردًا عنهههههههده عهههههههن مفهههههههرد

بل كل ح كهان موجهوداً فههو

ما قهد أراد بهه حهديث املرشهد(.)74

التنبهللاة ،ص  11-14ن خة شانو ة ص 568-566ن خة لردي
( )74نقلت ال يو
( )74هت يب األءاد 18/5
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املبح اخلامس :أرجوزة السيوطي" :حتفة املهتدين أبمساء اجملددين"

(11

احلمههههههههههههد هلل العظههههههههههههي املنههههههههههههة

املههههههههانح الفضههههههههل ألهههههههههل السههههههههنة

ثهههههه اللصههههههالة والسههههههالم نلههههههتمس

علهههههههههى نهههههههههيب دينهههههههههه ال ينهههههههههدرس

لقهههههههههد أتهههههههههى يف خههههههه ه مشهههههههههتهر

رواه كههههههههههههههل حههههههههههههههافظ معتههههههههههههه

بأنههههههههههههه يف رأس كههههههههههههل مائههههههههههههة

يبعههههههههههث ربنهههههههههها هههههههه ه ي األمههههههههههة

منهههههههه هاً عليههههههههههها عاملهههههههه هاً جيههههههههههدد

ديههههههههههن ا ههههههههههدى ألنههههههههههه جمتهههههههههههد

فكههههههان عنههههههد املائههههههة األو عمههههههر

خليفههههههههة العههههههههدل بإمجههههههههاع وقههههههههر

والشهههههافع قهههههد كهههههان عنهههههد الثانيهههههة

ملهههههها لههههههه مههههههن العلههههههوم السههههههامية

()76

وابههههههههن سههههههههريج ثالههههههههث األئمههههههههة

واألشهههههههههعري عهههههههههدة مهههههههههن أمهههههههههه

والبههههههههاقالن رابهههههههه أو سهههههههههل أو

اإلسهههههفرايين خلهههههف قهههههد حكهههههوا

()77

واخلهههههههامس احلههههه ه ههههههههو الغزالههههه ه

وعههههههههده مهههههههها فيههههههههه مههههههههن جههههههههدال

والسهههههادس الفخهههههر اإلمهههههام الهههههرازي

والرافعههههههههههههه مثلههههههههههههههه يههههههههههههههوازي

ط ر لتاه التنبهللاة،
( )71ءاها اج ليوة لشم ال نون ضـ وة اجملتهديأب  ،وذُلرت أرجوجمل ال يو
م ة
ونقلها أيضاً ضتمامها حممد مشس ا ب الع يم أابدي وون املعبود  ،484-484/55واحمل
األكر  ، 441-444/4ونقا ضعضها وبدالرؤوف املناوي فيؤ القدير  ،161/1وإءاويا العهلو
لشم اخلواد  ،164/1واوتمدت نقلها ول ما العونف ألهنا هناك أمتّ وأوت سيا اً ألمر
املواتع
( )70لتاه التنبهللاة لشانو ة ولردي (ال ارية) ،واملقيد مأب وون املعبود 484/55
أو اإلسورايو لب لو) واملمبش أوت  ،مأب ن خة
( ) 77التنبهللاة لشانو ة (والبا م راضع أو سها
لردي
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()78

ابههههههههههن دقيههههههههههق العيههههههههههد باتفههههههههههاق

والثهههههامن احلههههه ( )79ههههههو البلقهههههيين

أو حههههههههافظ األنههههههههام زيههههههههن الههههههههدين

وعههههههه ّد سهههههههبط امليلهههههههق اللصهههههههوفية

لهههههههههو وجهههههههههدت مائتهههههههههه وفيهههههههههة

()80

والشههههرط يف ذلههههك أن وضهههه املائههههة

وههههههههو علهههههههى حياتهههههههه بهههههههني الفئهههههههة

يشههههههههههههار بههههههههههههالعل إ مقامههههههههههههه

وينلصهههههههههههههر السهههههههههههههنة يف كالمهههههههههههههه

وأن يكهههههههون جامعههههه هاً لكهههههههل فهههههههن

وأن يعهههههه ه علمههههههههه أهههههههههل الههههههههزمن

وأن يكهههههههون يف حهههههههديث قهههههههد روي

مههن أهههل بيهها امللصههطفى وقههد( )81قههوي

وكونههههههههه فههههههههردا هههههههههو املشهههههههههور

قههههههههد نطههههههههق احلههههههههديث واامهههههههههور

وهههههههههه ه تاسهههههههههعة املهههههههههئني قهههههههههد

أتههها وال خيلهههف مههها ا هههادي وعهههد

()82

وقههههههههد رجههههههههوت أنههههههههين ا ههههههههدد

فيههههههههها ففضههههههههل اهلل لههههههههيس جيحههههههههد

وءخههههههههر املههههههههئني فيمهههههههها( )83يههههههههأت

عيسهههههههههههى نهههههههههههيب اهلل ذو اايهههههههههههات

والسهههههههاب الراقهههههه إ املراقهههههه

جيههههههههدد الههههههههدين هههههههه ي األمههههههههه

ويف اللصهههههههالة بعضهههههههنا قهههههههد أمهههههههه

( )76لتاه التنبهللاة لشانو ة (العرا )
( )78لتاه التنبهللاة لشانو ة (العد)
( )66ه ا البيش نقلتت مأب التنبهللاة وه ي لرن وون املعبود ،و
األكر  441/4ومأب ن خة لردي
( )65لتاه التنبهللاة لشانو ة ولردي (وهو)
( )61لتاه التنبهللاة لشانو ة (أتش وه خيلوها ا ادي وود)
( )64لتاه التنبهللاة لشانو ة (فيها)
( )64لتاه التنبهللاة لشانو ة (ضعضنا أمة)

()84

ش للمة (ماعة) إا (ماعتت) مأب م ة
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مقههههههههههههرراً لشههههههههههههرعنا وحيكهههههههههههه
وبعهههههههههده

حبكمنههههههههههها إذ يف السهههههههههههماء يعلههههههههه ه

يبهههههههههق مهههههههههن جمهههههههههدد

ويرفهههههه القهههههههرءن مثهههههههل مههههههها بهههههههدى

وتكثهههههههههر األشهههههههههرار واإلضهههههههههاعة

مهههههههههن رفعهههههههههه إ قيهههههههههام السهههههههههاعة

وأهللههههههد اهلل( )85علههههههى مهههههها علمهههههها

ومههههها جهههههال مهههههن اخلفههههها وأنعمههههها

()86

ملصههههههههلياً علههههههههى نههههههههيب الرهللههههههههة

واال مهههههههههه أصهههههههههههحابه املكرمهههههههههههة

الفصل ال ال  :حتليل بعض آراء السيوطي يف التجديد واجملددين
املبح األول :مقارنة أمساء اجملددين عند السيوطي وعند غده
سأذكر قائمة بأمساء ا دين ال ين ذكهره السهيو

مقارنهة مبها ذكهره غهريه مهن

أهل العل  ،ولن أستقلص مجي امل كورين فإن ذلك غري مستطاع:
املائة

عند السيوطي

عند غده

األوا

ومر ضأب وبدالعهليهل

ومر ضأب وبدالعهليهل

المانية

الشافع

الشافع

المالمة

أضو العباح ضأب سريج /أضو ا أب أضو العباح ضأب سريج /أضو ا أب األشعري /حممد ضأب
جرير الطربي /حممد ضأب هل ة /حممد ضأب نصر
األشعري
املروجملي /وط هم

الراضعة

أضو ضكر البا م  /سها ضأب حممد
الصعلول  /أضو امد اإلسوراييو

أضو ضكر البا م  /سها ضأب حممد الصعلول  /أضو
امد اإلسوراييو /أضو وبد .ا الم ا ب
امل تدرك /وط هم

اخلام ة

الغهلايل

الغهلايل /إءاويا ضأب حممد التيم /أضو ضكر ضأب العريب/

( )61لتاه التنبهللاة لشانو ة (وا مد هلل)
( )60لتاه التنبهللاة لشانو ة ولردي (والعم )
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وط هم

ال ادسة

الوخر الراجملي /الرافع

الوخر الراجملي /الرافع  /فخر الديأب اضأب اخلطيب/
حمي الديأب النووي /وبد الغو املقدس  /العهل ضأب
وبدال مم /وط هم

ال اضعة

اضأب د يب العيد

اضأب د يب العيد /اضأب تيمية /وط هم

المامنة

البلقيو /جمليأب الديأب العرا

التاسعة

ال يو

البلقيو /جمليأب الديأب العرا  /لال الديأب األسنوي/
املهدي ال ي ضشر ضت الن ل  .وليت وسلم أو
وي اضأب مرمي وليت ال مم /وط هم
جمليأب الديأب جمللراي ضأب حممد ال نيك ( /)87ال لطان
()88

سليمان ان

 /حممد ضأب أيد الرمل
وط هم

()89

/

االتفاق على أول اثنن:
واملالحظ هو االتفاق يف املئتني األو والثانية علهى اخلليفهة عمهر بهن عبهدالعزيز
واإلمام الشهافع رهللهمها اهلل ،وقهال اإلمهام أهللهد بعهد ذكهره حهديث ا هدد( :وإنه
نظرت يف سنة مائة فاذا رجل من ءل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل عمر بن عبدالعزيز
ونظرت يف رأس املائة الثانية فإذا هو رجل من ءل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل حممد
بن إدريس الشافع ( .)90ث تاب اإلمام أهللد على ه ا خلق كثري.
وال ي يظهر أن الزهري هو أول من عدَّ عمر بن عبهدالعزيز مهن ا هددين ،قهال
ابن عدي( :وقد سبق أهللد ومن تابعهه إ عهد عمهر بهن عبهد العزيهز يف املائهة األو :
( )67املرجع ال اضب ،ص551
( )66ش رات ال هب 470/6
( )68م ة األكر 441/4
( )86لية األولياد  86/8واتري ضغداد  01/1واتري دمشب 446/15
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الزهري فأخرا احلاك من ريهق أهللهد بهن عبهدالرهللن بهن وههب عقهب روايتهه عهن
عمه عن سعيد بن أب أيول للحديث امل كور قال ابهن أخه بهن وههب قهال عمه عهن
يونس عن الزهري أنه قال :فلما كهان يف رأس املائهة مهن اهلل علهى هه ه األمهة بعمهر بهن
عبد العزيز (.)91
ع ّد املهدي وعيسى ابن مرمي من اجملددين:

نظ احلافظ زين الدين العراق أبياتاً ذكر فيها أمساء ا ددين مهن املائهة اخلامسهة

إ الثامنة ،وبدأ باخلامسة ألنه أكمل ما ذكره احلاك من ا ددين؛ عمر بهن عبهدالعزيز
والشافع وابن سريج .ث ذكر العراقه علهى سهبيل الظهن أن املبعهوث علهى رأس املائهة
الثامنة هو املهدي أو عيسى ابن مري  ،فقال:
والظهههههن أن الثهههههامن املههههههدي مهههههن

ولهههههههد الهههههههنيب أو املسهههههههيح املهتهههههههدي

فههاألمر أقههرل مهها يكههون ف ه و احلجهها

متههههههأخر ويسهههههههود غهههههههري مسهههههههود(.)92

وه ا الكالم مهن العراقه مشهعر بتوجسهه بقهرل أشهراط السهاعة العظهام ،وقهد
عهد عيسهى بهن
مضا سنني بل قرون على ظنهه رهللهه اهلل .ولهيس العراقه وحهده مهن َّ
مري عليه السالم من ا هددين ،فقهد عهدّه القهر يب يف الته كرة دون املههدي ولكنهه
حيدد القرن ال ي سيكون فيه جمدداً.
وقال بدر الدين األهدل معلقاً على أبيات العراق ( :ما ذكره مهن أن علهى رأس
املائههة الثامنههة املهههدي أو عيسههى بههن مههري عليههه اللصههالة والسههالم القههرتال السههاعة؛
يلصح ،فنحن اان يف سهنة ثالثهني و ا ائهة و يقه شه ء مهن ذلهك ،وحيتمهل أن يقه
تاس على رأس املائة التاسعة ال حنن فيهها ويكهون املههدي أو عيسهى ابهن مهري عليهه
( )85ان ر وون املعبود 105/55
( )81التنبهللاة ،ص 11ن خة شانو ة  ،ص 567ن خة لردي
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اللصههالة والسههالم ،إ العاشههرة عنههد وههام الههدور والعههدد العربهه واهلل أعلهه  .قههال
السيو ( :قلا :وما ذكره من أنه حيتمل أن يبقى تاسه علهى رأس املائهة التاسهعة قهد
صح ،فنحن اان يف سنة تس وتسعني و ا ائة و جيئ عيسى عليهه اللصهالة والسهالم
وال املهدي ااائ قبله بسب سنني .
قلا :وحنن اان يف سنة ألف وأربعمائة وثالث وثالثني و جي ء عيسهى عليهه
السالم وال املهدي ،ونسأل اهلل أن يعلصمنا من الفنت.
ومال السيو
عند السيو

إ كون ا دد عيسى ابن مري عليه السالم دون املهدي والعلهة

يف كونه عليه السالم جمددًا دون املههدي هه مها تقهدم مهن اشهرتاط تهأخر

وفاة ا دد بعد نهاية القرن .مستندًا إ قول النيب صلى اهلل عليه وسل " :لن هتلصك أمصة

أ أوهلا وعيسى ابن مرمي آخرها"( )93وهو ضعيف ،ولو صح فال ضري مهن عهده جمهدداً.
وجوَّز السيو

كون املهدي جمددًا باعتبار تعدد ا ددين.

املبح ال اين :ما يلحظ على من ع ّده السيوطي من اجملددين
ابتدأ السيو

ذكر ا ددين بعمر بن عبدالعزيز واختهتمه بنفسهه .واملالحهظ أن

عامة اجملددين الصذين ذكصره السصيوطي هص مصن أصصحاب الشصافعية ،وبعضهه لهه أقهوال
مبتدعة -وإن كان تال منها قبل موته  -فكيف يلصري من ا ددين!؟.
فعلى سبيل املثال :عدّ السيو ُ الغزال َ جمدداً ،وهو ممن اضهطربا فيهه ااراء.
فقد ذمه بعضه وقدح فيه ويف مؤلفاته .قال عنهه اله هيب رهللهه اهلل( :وأدخلهه سَهيَال ُن
ومهزال األقهدام ( .)94وقههال أبهو بكهر بههن العربه رهللههه اهلل:
ِّ
ذهنه ِه يف مضهاي اق الكههالم،

و
( ) 84أ رجت ا الم ضلوظ لأب خيهلي .
تعيم اجلامع ضر م ()4671
وتعوت األلبا
( )84س أومم النبمد 414/58

ت و ال ال ه

مرسا وهو رب منكر ،امل تدرك 44/4
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(شيخُنا أبو حامد :بَلَه َ الفالسهفةَ ،وأراد أن يتقيَّهأه فمها اسهتطاع ( .)95وقهال اله هيب
ف عههوارَه ،
ل "التهافهها" ،و َكشَهه َ
ذم الفالسههف ِة كتهها َ
أيضههاً ( :وقههد ألّههف الرجههل يف ِّ
ووافقه يف مواض َ ظنًّا منه أن ذلك حق أو موافقٌ للملَّهةِ ،و يكهن لهه عله ٌ بااثهار،
ل "رسهائل
ب إليه إدمانُ النظ ار يف كتها ِ
النبوي ِة القاضي ِة على العقلا ،وحُبِّ َ
بالسنةِ َّ
وال خ ةٌ َّ
إخوان اللصفا"( ،)96وهو داءٌ عضالٌ ،وجَرلٌ مردٍ ،وس قتَّال ،ولوال أنَّ أبا حامد مِهن
كبههار األذكيههاء ،وخيههار املخللصههني لتلِههف ،فاحله ار احله ار مِههن هه ه الكتههب ،واهربههوا
بدينك من شُبَه األوائل وإال وقعت يف احلرية (.)97
ومههن أشهههر مهها ألفههه الغزاله كتههال" :إحيههاء علههوم الههدين" ،وقههد تكله بعههض
ذم
العلماء يف كتال "اإلحياء" ف كر ال هيب عن أبه بكهر الطر وشه رسهالة ويلهة يف ِّ
اإلحياء وقال( :فلما عمل كتابهه" :اإلحيهاء" عمهد فهتكل يف علهوم األحهوال ،ومرامهز
اللصوفية ،وكان غري أنيس بها ،وال خبري مبعرفتها ،فسقط على أم رأسه ،فال يف علماء
املسلمني قرّ ،وال يف أحوال الزاهدين استقر ،ث شحن كتابه بالكه ل علهى رسهول اهلل
صلى اهلل عليه وسل  ،فال أعل كتابًا على وجه بسيط األر

أكثر ك بًا على الرسهول

( )81س أومم النبمد 417/58
( )80درت ه ن الرساعا إابن القرن الراضع ا هري ،ولانش لرتلة الول وة اليواننية إا اللغة العرضية وه
( )11رسالة مق مة إا أرضعة أ ام الرايتيات ،والطبيعيات ،والعقليات ،واإل يات وتعد رساعا
إ وان الصوا إ دى مثار ا رلة البا نية للهماوة ال رية اليت مهلجش الول وة اليواننية والعقيد اإلسممية
لتخرج للناح م هباً جديداً ،هلج إ يات اليوانن ون رايت أفم ون ،وأرسطو ،وأفلو ع ،وفيماطورح،
ليل مضطره فاسد ال شي اإلسمم ريت  .وفيت مأب الكور
وط هم ابلعقيد اإلسممية
و ال فها ينكر أ ٌد كأب يعرف ديأب امل لمع ،أو اليهود ،أو النأصارى أ أن ما
واجلها الش د الكم
يقولت أ اه رساعا إ وان الصوا خمالم للملا الممث ان ر لتب ر منها العلماد 70-07/5
ملشهور أب سلمان
( )87س أومم النبمد 416/58
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منهههه ،ثه ه شهههبكه مبه ه اهب الفالسهههفة ،ورمهههوز احلهههالا ،ومعهههان رسهههائل إخهههوان
اللصفا .)98( ...
ولقد انتقد املغاربة مسلك الغزال يف كتابه "اإلحياء" أغها انتقهاد وشهنّعوا عليهه يف
كثري من األمهور  ،كتلصهحيحه لألحاديهث باخلها ر!؟ ونهور النبهوة!؟ كمها يقهول!؟ ،أو
إيراده خلرافات وأسا ري عن أهل الكتال وغريهه وكأنهها حقهائق منزّلهة!…اخل .ومهن
بني هؤالء جند تلمي ه املباشر أبو بكر بن العربه اإلشهبيل املعهافري القاضه (153ههه
وحممد بن عل بن عبدالعزيز بن هللدين التغليب (111هه قاض قر بة ،ال ي الهب
بإحراق "اإلحياء"!( ،)99وهو ما حلصل فعالً! ،أيام أمري املرابطني عله بهن يوسهف بهن
تاشههفني ،إذ كتههب إ أهههل مملكتههه يف سههائر األملصههار واألقطههار بههأن يبحههث عههن نس ه
اإلحياء حبثاً أكيداً وحيرق ما عثر عليه منها فجُم من نسخها عهدد كهثري بهبالد األنهدلس
ووضعا بلصحن جام قر بة وصب عليها الزيا ث أوقد عليها بالنهار وكه ا فعهل مبها
ألفى من نسخها مبراكش وتوا اإلحراق عليها يف سائر بالد املغهرل( .)100قهال اله هيب
عن عل بن يوسف بن تاشفني :كهان شهجاعاً جماههداً عهادالً دينهاً ورعهاً صهاحلاً معظمهاً
للعلماء مشاوراً

نفق يف زمانه الفقهه والكتهب والفهروع حتهى تكاسهلوا عهن احلهديث

وااثار وأهينا الفلسفة ومج الكالم ومقا واستحك يف ذههن عله أن الكهالم بدعهة
مهها عرفههه السههلف فأسههرف يف ذلههك وكتههب يتهههدد ويههأمر بههإحراق الكتههب وكتههب يههأمر
بإحراق تواليف الشي أب حامد وتوعد بالقتل من كتمها(.)101

( )86س أومم النبمد 181-184/58
( )88تكملة لتاه الصلة 561/4 ،564/1
( )566اهستقصا أل بار دول املغره األ ص 07/1
( )565س أومم النبمد 514/16
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قههال شههي اإلسههالم ابههن تيميههة( :واإلحيههاء فيههه فوائ ه ُد كههثريةٌ ،لك هنر فيههه مههواد
م مومةٌ ،فإنَّه فيه مواد فاسدة مِن كالم الفالسهفة ،تتعلهق بالتوحيهد ،والنبهوة واملعهاد،
ل املسلمني وقد
فإذا ذكر معارفَ اللصوفية كان مبنهزلة مَن أخ عدواً للمسلمني ألبسه ثيا َ
أنكر أئمة الدين على "أب حامد" ه ا يف كتبه ،وقهالوا :مرضهه "الشهفاء" ،يعهين "شهفاء
ابن سينا" يف الفلسفة ،وفيه م ذلك مِن كالم املشهاي اللصهوفية العهارفني املسهتقيمني يف
أعمال القلول املوافق للكتال والسنَّة (.)102
ونقل الونشريس يف املعيار املعرل إجابة للشي القبال عهن سهؤال عهن مجاعهة
مههن الطلبههة يطعنههون يف اإلحيههاء ،ويشههددون يف اإلنكههار علههى مههن أراد قراءتههه ،وبههالغ
بعضه يف ذلك إ أن قهال :لهيس ذلهك بإحيهاء الهدين وإ ها ههو إماتهة علهوم الهدين ...
فأجههال مبهها ملخلصههه( :أن قههو

منكههر ومبتههدع ،وأن الغزال ه إ هها انتقههد عليههه بعههض

مسائل مما يتعلق بشرح عجائب القلب ومها يتعلهق به لك  ...وال شهك أن تهرك النظهر يف
تلك املسائل ملهن ال رسهوخ لهه يف العله واجهب ،ومها عهدا ذلهك مهن الفقهه والهتكل يف
خبائههث القلههب مههن الكه والعجههب والريههاء واحلسههد فقراءتههه واجبههة ،وكه لك مجيه
اادال مهههن الطههههارة واللصهههالة والزكهههاة واللصهههوم واألوراد وءدال اللصهههحبة ،واألمهههر
بههاملعروف والنهه عههن املنكههر وغههري ذلههك ممهها ال يتعلههق بالتعليههل وقيههاس الشههاهد علههى
الغائب ( .)103وعندما ترج ال هيب لإلمام العالمة البحر املتفنن أب عبد اهلل حممهد بهن
عل التميم املازري املالك  .قال اله هيب( :وللصهاحب الرتمجهة تهأليف يف الهرد علهى
"اإلحياء" وتبيني ما فيه من الواه والتفلسف أنلصف فيه رهلله اهلل (.)104

( )561جممود الوتاوى 111-115/56
( )564املعيار املعره 564/51
( )564ال 567/16
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وألبناء الشي حممد بن عبد الوههال كهالم جيهد جهام يف "اإلحيهاء" وصهاحبه،
وذكر من رد عليه من العلماء السابقني(.)105
واملقلصههود مههن ههه ا السههرد هههو أن الغزال ه واحهه ٌد ممههن عههده السههيو
ا ددين؛ وهو شافع والسيو

مههن

شافع ؛ هه ا مهن جههة ترجيحهه للتلصهنيف امله هيب

للمجددين ،ومن جهة أخرى أن الغزال نفسه قد دار حوله جدل كبري كما رأيا .فههل
يُقبهل كهالم السهيو

بهإ الق وههل يسهل لهه كهون الغزاله مهن ا هددين؟ واهلل تعها

أعل .
أما من جهة كون املعدودين من الشافعية فله يكهن السهيو

وحهده ههو القائهل

به ،فقد عدَّ السبك يف منظومة له أمساء ا ددين يف كل مائة ،وكهان جلهه بهل كلهه
من الشافعية ،ث قال:
وانظههر لسههرّ اهلل أن الكههل مههن

أصهههههههحابنا فهههههههافه وأنلصهههههههف

(
.)106
ترشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هأن
هاهرهدالشه
قلهها :وعلههى ضههوء احلههديث مههن لفههظ" :يبعههث" يُفهه أن ا ههدد ظه

واحلال واالس وليس خفياً ال يعرف بني الناس بل يعرفه الناس وقد أفادوا منه وعمه
ش ء من نفعه .إال أنه ينبغ التحهرز والتثبها عنهد تنزيهل األمسهاء علهى ا دديهة حيهث
يلصعب اازم بأن هه ا الرجهل أو ذاك ههو جمهدد قرنهه ،فأمسهاء ا هددين ليسها قطعيهة
كالقط باملبشرين باانة ولكن املسألة اجتهادية للرأي فيها نلصيب ،ل ا قد خيتلهف أههل
العل على حتديد ا دد يف الدين من غريه .ولعل ما أشري إليه من القهول بتعهدد ا هددين
يف القههرن الواحههد يعطه األمههر فسههحة يف االختيههار ال يف التحديههد واحللصههر ،خاصههة أن
حلصر ا ددية يف شخص واحد جيعل سائر األتباع ينحو ألن يكون شيخه أو أستاذه ههو
( )561ان ر الدرر ال نية األجوضة النهدية 16-57/4
( )560ان ر هت يب األءاد 16/5
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ا دد دون غريه؛ ويف مقابل ذلك يرفض ءخهرون له لك االختيهار ورمبها انتقلصهوا ذاكه
املوصوف بالتجديد وحبثوا عن مثالبه وعيوبه .ولو قلنها بتعهدد ا هددين كهل يف ولصلصهه
خلرجنا من اادال و حنجّر واسعاً.
املبح ال ال  :ع ّد السيوطي نفس جمدد فرن
يعتقد السيو

رهلله اهلل أنه هو املبعوث على رأس املائة التاسعة ،جمدداً وحمييهًا

للدين .وعند التأمل جند أن وصفه لنفسه با ددية جاء على ثالث مراحل:
األوان :حني ترج السيو

لنفسهه يف كتابهه" :حسصن اااضصرة" ،جعهل مكانهه

بني تراج  :ال ين كانوا مبلصر من األئمة ا تهدين ،ورتبها بعهد ترمجهة :سهراا الهدين
البلقيين (111هه ال ي عدَّه السيو

جمدد املائة الثامنة .و يلصرح السهيو

بهدعواه

ولكنه قال( :وعسى أن يكون املبعوث على املائة التاسعة من أهل ملصر (.)107
ال انية :تلصرحيه بدعوى ا ددية كما يف كتهال" :التنبئصة" ،لكهن ذلهك

جيهاوز

أسههلول الرجههاء ،فقههال( :إن ترجيصصت مههن نعهه اهلل وفضههله -كمهها ترجههى الغزالهه
لنفسه  -أن املبعوث على رأس ه ه املائة التاسعة ،النفرادي عليهها بهالتبحر يف أنهواع
العلوم .وقد اخرتعا عل أصول اللغة وورثته ،و أسبق إليهه ،وههو علهى هط عله
احلديث وعل أصول الفقه .وسارت ملصنفات وعلم يف سائر األقطهار ،ووصهلا إ
الشام والروم والعج واحلجاز واليمن وا نهد واحلبشهة واملغهرل والتكهرور ،وامتهدت
إ البحر ا يط .وال مشاركة ل يف جمموع ما ذكرته .
ويههدخل يف ه ه ه املرحلههة (ال انيصصة مهها ذكههره يف أرجههوزة مساههها "حتفصصة املهتصصدين
أبخبار اجملددين" ،فقال يف ءخرها:
وهههه ه ه تاسهههههعة املهههههئني قهههههد
()567

أب احملاتر 418/5

أتا وال خيلهف مها ا هادي وعهد

التهديد واجملددون وند ال يو
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فيهههها ففضهههل اهلل لهههيس جيحهههد.

ال ال ة  :التلصريح بهالتعبري عهن دعهواه أنهه ا هدد ،جهاء ذلهك يف رسهالة مساهها:
"الكشف عن جماوزة ه ه األمة األلهف" ،فقهال( :فإنهه ثه مهن يهنف أشهداقه ،ويهدع
مناظرت  ،وينكر عل َّ دعوى االجتهاد والتفرد بالعل على رأس ه ه املائة ،ويزع أنه
يعارضين ويستجيش عل ّ من لهو اجتمه ههو وهه يف صهعيد واحهد ،ونفخها علهيه
نفخة ،صاروا هبا ًء منثورًا (.)108
فلت :فهل على السيو

تهثريب يف كونهه جعهل نفسهه ا هدد يف زمانهه؟ .وههل

يالم على ذلك؛ إن كان يرى من نفسه تلك املكانة؟ وهل ينكر عليه؛ إن كهان صهادقًا
فيما يدع ؟ .وقد سبقه من ادعى ا ددية لنفسهه( ،)109فله يكهن ههو أول مهن وصهف
نفسه بالتجديد.
ولكن السؤال األه  :هل وافق العلماء املعاصرون للسيو

السيو

على مها

قاله؟ أو أن هناك من انتقده و عن عليه؟
فلت:

يسل السيو

رهلله اهلل من النقد ،سيما من أقرانه ،وعلهى رأسهه

ا قق احلجة ةس الدين السخاوي وتتلخ

تلك املطاعن يف اآليت:

أوال :اتهامه بهالبالدة وبُعهد الفهه ؛ ألنهه أي :السهيو

أخه عهن نفسهه أنهه ال

يعرف احلسال( ،)110وقد صرح أئمة الفن بأنه فن ذكاء(.)111
( )566ا اوي 60/1
( ) 568لما جاد وأب أيب امد الغهلايل لتاضت املنق مأب الضمل ص 511ولان ذلك ول سبيا التلمي
البع
ّ
أب احملاتر ( 444/5وأما ولم ا اه ،فهو أو ر ول ّ  ،وأضعدن وأب ذهو ،وإذا ن رت
( )556ال
م فلة تتعلب ضت ،فكفمنا أ اول جبمً أيلت)
( )555الضود الممع 04/4

الد العربي
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وأجال الشوكان عهن ذلهك فقهال( :وأقهول ال خيفهى علهى املنلصهف مها يف هه ا
املنقول من التحامل على ه ا اإلمام فانه ما اعرتف به من صعوبة عل احلسال عليهه ال
يدل على ما ذكره من عدم ال كاء فإن ه ا الفن ال يفتح فيه علهى ذكه إال نهادراً (.)112
وقال السيو

نفسه( :وأما احلسال فأعسر شه ء عله ّ مه معهرف بهه ،ولكهن يثقهل

عل ه ّ النظههر فيههه ،وتضههيق أخالق ه  .ومههن ظههن أن ه قلهها ذلههك قلصههورًا ف ه لك اهلههه
مبقلصودي ،وك من مسألة عرضا عل ّ فيه نظماً ونثراً؛ فأجبا عنها يف احلال ،وإ ا
قلصدي ثقل النظر فيه لعدم مالءمته لطبيع

(.)113

اثنيا  :أخ عليه قوله إن مؤلفاتهه بلغها ثال ائهة .فقهال السهخاوي وههو يقللهها:
(وذكر أن تلصانيفيه زادت على ثلثمائة كتال؛ رأيا منها ما هو يف ورقهة ،وأمها مها ههو
دون كراسة فكثري (.)114
وقد أجال الشهوكان عهن ذلهك بقولهه( :وقولهه -أي السهخاوي  -إنهه رأى
بعضها يف ورقة ال خيالف ما حكاه صاحب الرتمجة -أي السيو
ملصنفاته؛ فإنه

 -من ذكهر عهدد

يقل إنها زادت على ثال ائة جملد؛ بهل قهال إنهها زادت علهى ثال ائهة

كتال ،وه ا االس يلصدق على الورقة وما فوقها (.)115
اثل صا :اتهمه السخاوي بسرقة الكتب؛ فرماه باختالس بعض كتهب ابهن حجهر،
بههل اتهمههه بههاختالس بعههض مههن مؤلفاتههه -واملقلصههود السههخاوي  -حههني كههان يههرتدد
عليه(.)116
( )551البدر الطالع 441/5
( )554ال نا الباهر ،ص06
( )554الضود الممع 06/4
( )551البدر الطالع 444/5
( )550ان ر الضود الممع 00/4
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وقههد أجههال الشههوكان عههن ذلههك بقولههه( :لههيس بعيههب ف هإن ه ه ا مههازال دأل
امللصنفني يأت اا خر فيأخه مهن كتهب مهن قبلهه فيختلصهر أو يوضهح أو يعهرت
ذلك من األغرا

أو حنهو

ال ه الباعثهة علهى التلصهنيف .ومهن ذاك اله ي يعمهد إ فهن قهد

صنف فيه من قبله فال يأخ من كالمه!؟ (.)117
وعندي أن هه ا النقهد ال يقهدح يف السهيو ؛ ألن مثهل هه ا ااهرح حيلصهل بهني
ال يف ترمجته للسهيو
األقران .واارح بني األقران ال يقبل .وقد كان السخاوي متحام ً
رهللهما اهلل ،وكالهما إمام (قال بعض الفضالء :واحلق أن كالً مهن الثالثهة( )118كهان
فههرداً يف فنههه مه املشههاركة يف غههريه؛ فالسههخاوي تفههرد مبعرفههة علههل احلههديث ،والههدغ
بأمساء الرجال ،والسيو

حبفظ املنت واهلل أعله  .وكهان بينهه وبهني احلهافظ السهخاوي

منافرة كما يكون بني األكابر (.)119
وقد علق الشوكان على جهرح السهخاوي بقولهه( :والسهخاوى رهللهه اهلل وان
كان إماماً غري مدفوع؛ لكنه كثري التحامل على أكابر أقرانه كما يعهرف ذلهك مهن هال
كتابه الضوء الالم  ،فانه ال يقي
يعظ شيوخه وتالم ته ومن

وزناً بل ال يسل غالبه من احلط منه عليهه وإ ها
يعرفه ممن مات فى أول القرن التاس قبهل موتهه أو مهن

كان من غري ملصره أو يرجو خهريه أو خيهاف شهره ( .)120وقهال أيضهاً( :ولكنهه -أي:
السيو

-

يسل من حاسد لفضله وجاحد ملناقبه فإن للسخاوى يف الضوء الالم

وهو من أقرانه ترمجة مظلمة غالبها ثلهب فظيه وسهب شهني وانتقها

وغمهط ملناقبهه

( )557البدر الطالع 444/5
( )556ه يكأب ال يو هو الو يد ال ي انلت جرح ال خاويف فاملقصود المال هو ا افظ الد
( )558النور ال افر ،ص84
( )516البدر الطالع 444-444/5

الد العربي
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تلصهرحيا وتلوحيهها وال جههرم فه لك دأبههه يف مجي ه الفضههالء مههن أقرانههه وقههد تنههافس هههو
وصهاحب الرتمجهة منافسهة أوجبها تههأليف صهاحب الرتمجهة لرسهالة مساهها "الكههاوي
لههدماغ السههخاوي" فليعههرف املطل ه علههى ترمجههة ه ه ا الفاضههل يف الضههوء الالم ه أنههها
صدرت من خلص له غري مقبول عليه (.)121
فلصت :واملقلصود هنا أن السهيو

عهد نفسهه مهن ا هددين ،وال خيلهو
رهللهه اهلل َّ

ه ا األمر من تزكية للنفس ومهدحها ،وقهد قهال اهلل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ ( .)122وقهد
نهى النيب صلى اهلل عليه وسل أن غهدح الرجهل أخهاه فكيهف مبهن مهدح نفسهه؟ وليها
السيو

رهلله اهلل اكتفى بالرجاء أن يكون هو ا دد و جيزم.
اخلامتصة
احلمدهلل أوالً وءخراً واحلمدهلل ال ي بنعمته تت اللصاحلات وأسهأل اهلل أن يكتهب

ا البحث القبول عنده واالستحسان والنفه لهدى خلقهه ،وقهد تهبني مهن خهالل هه ا
البحث ما يل :
 التجديد سنة إ ية شرعية يف ه ا الهدين وبشهارة وعهد بهها اهلل سهبحانه وتعهااألمة بأنها ال ولو من ا ددين ،فهو وعد إ

ال يتخلف ومنّهة غهنّ اهلل بهها علهى هه ه

األمة.
 -ظهر من كهالم السهيو

أن املهراد بالتجديهد بيهان السهنة مهن البدعهة ،ونلصهرة

العل وأهله وقم البدعة وأهلها .وإحياء ما اندرس من العمل بالكتال والسهنة واألمهر
مبقتضاهما .وال شك أن ه ا معنى صحيح.
( )515املرجع ال اضب 418-416/5
( )511النهم ،طية 41
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الضابط الزمين للمجدد :أن وضه املائهة وههو حه

غها،

و يظهر دليل على صحة ه ا االشرتاط.
 -يلحظ التشابه الكبري بني قائمة ا ددين اله ين ذكهره السهيو

وبهني القائمهة

ال ذكرها النووي يف ته يب األمساء واللغات ،واله ذكرهها تهاا الهدين السهبك يف
بقات الشافعية.
 اختلفوا يف املراد برأس املائة هل هو أو ا أو ءخرها واملسألة تقريبية .كمها أشهارالسيو

إ أن الضابط الزمين للمجدد :أن وض املائهة وههو علهى حياتهه .وال يوجهد

دليلٌ -حسب علم

 -يف اشهرتاط كهون وفهاة ا هدد يف بدايهة القهرن التهال أو بعهده

بقليل .فاألقرل أنه ليسا الوالدة وال الوفاة على رأس املائة ،بل الضابط هو جتديده.
 -كما يظهر ميل السيو

إ كهون ا هدد مهن أههل بيها الهنيب صهلى اهلل عليهه

وسههل وبنههى ذلههك علههى حههديث ال يلصههح فههال داع ه للتكلههف يف تأويههل مههن وصههف
بالتجديد بأنه من أهل البيا ولو من وجه بعيد.
 -نقل السيو

جواز هللل ا هدد علهى مجاعهة ويظههر ميلهه رهللهه اهلل إ أن

ا دد فرد .ونسهب هه ا الهرأي إ اامههور وقهد خالفهه مجه مهن أههل العله يف ذلهك
حيث جوزوا تعدد ا ددين يف القرن الواحد.
 -عامة ال ين عده السيو

مهن ا هددين هه مهن الشهافعية فظههرت حيثيتهان

األو  :التلصههنيف امل ه هيب للمجههددين ،والثانيههة :أن بعضههه دار حولههه جههدل كههبري
ولبعضه مسالك انتقهدها عليهه أههل العله  .كمها عهد السهيو
بعضاً من أهل العل يقدح يف ه ا.
فائمة املراجع واملصادر

نفسهه جمهددًا ممها جعهل

الد العربي
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[ ]5

احتاف السادة املتقني بشرح إحياء علوم الدين ،حممد احلسيين الزبيدي ،دار
الفكر.

[ ]9

االستقلصا ألخبار دول املغرل األقلصى ،أهللد بن خالد الناصري السالوى
املغرب

[ ]3

 ،دار الكتال ،الدار البيضاء5915 ،هه.

البداية والنهاية ،احلافظ ابن كثري ،مكتبة املعارف ،بريوت ،ط .الرابعة،
5515هه.

[ ]5

البدر الطال مبحاسن القرن التاس  ،حممد عل الشوكان  ،مطبعة السعادة،
القاهرة ،ط .األو

5351 ،هه.

[ ]1

تاري بغداد ،اخلطيب البغدادي ،دار الكتال العرب

[ ]1

تاري مدينة دمشق ،عل بن حسن ابن عساكر ،ت :حمب الدين العمري ،دار

.

الفكر ،بريوت5991 ،م.

[ ]1

تبيني ك ل املفرتي فيما نسب إ أب احلسن األشعري ،عل بن حسن ابن
عساكر ،مطبعة التوفيق ،دمشق5351 ،هه.

[ ]1

التجديد يف اإلسالم ،املنتدى اإلسالم  ،املنتدى اإلسالم بلندن ،ط.
الرابعة9115 ،م.

[ ]9

وريج إحياء علوم الدين ،استخراا عبداهلل احلداد ،دار العاصمة ،الريا ،
5511هه.

[ ]51ت كرة احلفاظ ،أبو عبد اهلل حممد بن أهللد بن عثمان ال هيب ،دار إحياء الرتاث
العرب

.

[ ]55تقريب الته يب ،أهللد بن عل بن حجر العسقالن  ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط .الثانية5551 ،هه.

التهديد واجملددون وند ال يو
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ابن األبار.

[ ]53التنبئة مبن يبعثه اهلل على رأس كل مائة ،جالل الدين السيو  ،ت:
عبداحلميد شانوحة ،دار الثقة ،مكة ،ط .األو

5551 ،هه.

[ ]55التنبئة مبن يبعثه اهلل على رأس كل مائة ،جالل الدين السيو  ،عبدالرحي
الكردي ،جملة تراثيات اللصادرة عن دار الكتب والوثائق القومية مبلصر يف العدد
الثالث يناير 9115م.

[ ]51ته يب األمساء واللغات ،حمي

الدين النووي ،ت :ملصطفى عبدالقادر عطا.

[ ]51ته يب الته يب ،أهللد بن عل بن حجر العسقالن  ،بعة بريوت ،لسنة
5911م.

[ ]51ته يب الكمال يف أمساء الرجال ،للحافظ املزي ،نسخة ملصورة عن دار
الكتب امللصرية ،دار املأمون للرتاث ،دمشق.

[ ]51توال التأنيس مبعال إدريس ،ابن حجر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.
األو

5511 ،هه.

[ ]59الثقات ،حممد بن حبان البس  ،ت :السيد شرف الدين أهللد ،دار الفكر،
ط .األو

5391هه.

[ ]91احلاوي للفتاوي ،جالل الدين السيو

 ،دار الكتب العلمية5519 ،هه.

[ ]95حسن ا اضرة ،جالل الدين السيو  ،ت :أبو الفضل إبراهي دار إحياء
الكتب العربية مبلصر ،ط .األو

5311 ،هه.

[ ]99حلية األولياء ،أبو نعي أهللد بن عبد اهلل األصبهان  ،دار الكتب العرب  ،ط.
اخلامسة5511 ،هه.

الد العربي
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[ ]93خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،حممد أمني ا يب ،من موق
املوسوعة الشاملة.

[ ]95الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،جالل الدين السيو  ،ط .األو 5513 ،هه،
نشر دار الفكر للطباعة والنشر لبنان.

[ ]91الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،عبد الرهللن بن حممد بن قاس العاصم
القحطان

النجدي ،ط .اخلامسة5553 ،هه.

[ ]91الدرر يف اختلصار املغازى والسري ،يوسف بن عبد ال النمري القر يب ،ت:
الدكتور شوق

ضيف ،دار املعارف ،القاهرة .

[ ]91الدرر املنتشرة يف األحاديث املشتهرة ،جالل الدين السيو  ،ت :حممد لطف
اللصباغ ،جامعة امللك سعود.

[ ]91دالئل النبوة ،أبو بكر البيهق  ،ت :عبداملعط قلعج  ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط .األو

5511هه .

[ ]99ذم الكالم وأهله ،أبو إمساعيل عبداهلل بن حممد ا روي ،ت :عبداهلل
األنلصاري ،مكتبة الغرباء األثرية.

[ ]31روح املعان يف تفسري القرءن العظي والسب املثان  ،أبو الفضل حممود
األلوس  ،دار إحياء الرتاث العرب

 ،بريوت.

[ ]35سلسلة األحاديث اللصحيحة ،حممد ناصر الدين األلبان  ،املكتب اإلسالم ،
بريوت ،لسنة 5511هه.

[ ]39سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد ناصر الدين األلبان  ،املكتب اإلسالم ،
بريوت5511 ،هه.
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[ ]33السنا الباهر بتكميل النور السافر يف أخبار العاشر ،حممد الشل اليمين ،ت:
إبراهي بن أهللد املقحف  ،مكتبة اإلرشاد ،صنعاء ،ط .األو

5591 ،هه.

[ ]35سنن أب داود ،سليمان بن األشعث ،دار احلديث ،هللص ،ط .األو ،
5311هه.

[ ]31السنن الك ى ،أبو بكر البيهق ،

بعة دار الفكر ،بريوت.

[ ]31السنن الواردة يف الفنت وغوائلها وأشراط الساعة ،أبو عمر عثمان الدان  ،ت:
رضاء اهلل

املباركفوري ،دار العاصمة.

[ ]31سنن سعيد بن منلصور ،ت :د .سعد ءل هلليد ،دار العلصيم  ،الريا  ،ط:
األو

5555 ،هه.

[ ]31السياسة الشرعية يف إصالح الراع والراعية ،أهللد بن عبد احللي بن تيمية،
ط :دار الكتال العرب  ،وانظر

بعة مكتبة دار البيان5511 ،هه.

[ ]39سري أعالم النبالء ،ةس الدين حممد بن أهللد بن عثمان ال هيب ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط .الثالثة5911 ،م.

[ ]51شرح خمتلصر خليل ،أبو عبداهلل حممد اخلرش  ،نسخة من موق اإلسالم حسب
املوسوعة الشاملة.

[ ]55صحيح األدل املفرد ،ناصر الدين األلبان  ،دار اللصديق ،ط .الثالثة،
5551هه.

[ ]59صحيح سنن الرتم ي ،ناصر الدين األلبان  ،مكتب الرتبية العرب لدول
اخلليج ،ط .األو

5511 ،هه.

[ ]53صحيح مسل  ،بشرح النووي ،دار إحياء الرتاث العرب

 ،بريوت.

[ ]55صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسل  ،ناصر الدين األلبان

 ،الطبعة الثانية.

الد العربي
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[ ]51الضعفاء الكبري ،أبو جعفر حممد بن عمرو العقيل  ،ت :عبداملعط قلعج ،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .الثانية5551 ،هه.

[ ]51ضعيف ااام اللصغري وزيادته ،ناصر الدين األلبان  ،املكتب اإلسالم ،
بريوت.

[ ]51الضوء الالم ألهل القرن التاس  ،ةس الدين حممد السخاوي ،دار اايل،
ط .األو
[]51

.

بقات الشافعية الك ى ،تاا الدين بن عل بن عبد الكايف السبك  ،ت:
حممود الطناح وعبدالفتاح احللو ،هجر للطباعة والنشر والتوزي  ،ط .الثانية،
5553هه.

[ ]59عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيين ،دار إحياء الرتاث
العرب

 ،بريوت.

[ ]11عون املعبود شرح سنن أب داوود ،ةس احلق العظي ءبادي،دار الكتب
العلمية ،بريوت.

[ ]15غاية املرام يف وريج أحاديث احلالل واحلرام ،ناصر الدين األلبان  ،املكتب
اإلسالم

 ،بريوت ،ط .الثانية5511 ،هه.

[ ]19فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أهللد بن عل بن حجر العسقالن  ،دار
املعرفة ،بريوت ،لبنان.

[ ]13فيض القدير شرح ااام اللصغري ،حممد عبدالرؤوف املناوي ،املكتبة التجارية
الك ى ،ملصر ،ط .األو

5311 ،هه.

[ ]15الفلكلور الفلسطيين ،سرحان

ر ،ط .الثانية5919 ،م.
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[ ]11الكامل يف ضعفاء الرجال ،أهللد عبداهلل بن عدي اارجان  ،دار الفكر للنشر
 ،بريوت.

والتوزي

[ ]11كتب ح ر منها العلماء ،مشهور حسن سلمان ،دار العلصيم  ،ط .األو ،
5991م.

[ ]11لسان العرل ،ابن منظور ،دار املعارف ،القاهرة ،بدون تاري
[ ]11املبسوط ،ةس الدين السرخس

.

 ،دار املعرفة ،بريوت.

[ ]19ا روحني من ا دثني والضعفاء واملرتوكني ،حممد بن حبان ،دار الوع ،
حلب ،ط .األو

5391 ،هه.
اإلسالم ابن تيمية ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.

[ ]11جمموع فتاوى شي
[ ]15املستدرك على اللصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاك النيسابوري ،دار الباز ،مكة.
[ ]19امللصنف ،عبدالرزاق اللصنعان  ،ت :حبيب الرهللن األعظم  ،املكتب
اإلسالم

 ،بريوت ،ط5513 ،9هه.

[ ]13املعج األوسط ،سليمان بن أهللد بن أيول الط ان  ،دار احلرومني،
القاهرة5551 ،هه.
البلدان ،ياقوت احلموي ،دار الفكر ،بريوت.

[ ]15معج
[ ]11املعج الكبري ،سليمان بن أهللد بن أيول الط ان  ،ت :هللدي عبد ا يد
السلف

 ،ط .الثانية.

[ ]11املعيار املعرل وااام املغرل عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرل،
أهللد بن حييى الونشريس  ،دار الغرل اإلسالم 5515 ،هه

5915 -م.

[ ]11املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة ،ةس الدين
حممد السخاوي ،دار الكتال العرب  ،بريوت ،ط .األو

5511 ،هه.

الد العربي
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[ ]11مناقب اإلمام الشافع  ،ابن كثري ،ت :خليل مال خا ر ،مكتبة اإلمام
الشافع  ،الريا  ،ط .األو

5559 ،هه.

[ ]19مناقب الشافع  ،أبو بكر البيهق  ،ت :أهللد صقر ،مكتبة دار الرتاث،
القاهرة.

[ ]11ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،ةس الدين حممد بن أهللد بن عثمان
ال

هيب ،دار املعرفة ،بريوت.
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A Critical Study of the Summary of Al-Suyuti’s
Research of Renewal and Renewal Persons
Dr. Khalid Bin Hassan Al-Abri
Associate Professor at King Fahd
University of Petroleum and Minerals
Abstract. Some authors addressed the subject of Renewal; like Hafiz Al-Suyuti in a book named:
"Masterpiece of the Guided in the names of the Renewal Persons," and his other book named "Predicting
the Renewal Person sent by Allah on top of every hundred years " This research is a presentation of this
book and a study of the course of Al-Suyuti in authoring and discusses the views of Al-Suyuti in Renewal
and the Renewal Person in some issues such as: what’s meant by the top of a hundred years and its limit
and if the Renewal Person is alive or not and other issues and whether the Renewal Person is from Aal
Al-Bait (House of the Prophet) and whether Al-Suyuti counted himself as one of the Renewal People.
Al-Suyuti and others who have written about the Renewal in the past and present depended on what
was stated in the Hadith of the Prophet peace be upon him: "Allah sends to this nation at the head of
every hundred years someone to renew its religion", some scholars weakened this Hadith, but other
scholars approved it, also it was approved by Sheikh Albani and the Standing Committee for Research
fatwa (8687) and others.
This search has an introduction and three chapters as follows: Chapter I is about the fact of Renewal
according to Al-Suyuti and it has four topics: the authenticity of the Hadith and the sources of Al-Suyuti
in the book " Predicting the Renewal Person sent by Allah on top of every hundred years " then the
concept of Renewal according to AlSuyuti. The second chapter about the Renewal Person according to
Al-Suyuti, and it contains five sections dealing with the time control of the Renewal Person and is it
essential for him to be a member of the Prophet’s House?, a perception of the Renewal Person, number of
the Renewal Persons and finally a poem for Al-Suyuti about the Renewal Persons. The third chapter is a
commentary on some of Suyuti’s views regarding the Renewal and the Renewal Persons, and it contains
three sections that dealt with the comparison between determining the Renewal Persons according to AlSuyuti and others, a comment on Al-Suyuti’s list of Renewal Persons and finally the criticism of AlSuyuti counting himself as one of the Renewal Persons and then the conclusion of the search.
I ask Allah to accept my dead and make it beneficial to others.

5119

الد العربي

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،3711-3061شوال 3411هـ/يوليو 1634م)

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) دراسة نقدية يف ضوء مقاصد
الشريعة اإلسالمية

د .عارف بن عوض بن عبد احلليم الركايب

أستاذ أصول الفقه املشارك
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم
ملخ ص البح ص  .لقــد دوتجـ اـدت ديف ـوات القــد  -وال ت ـ ال – هــد زا عيف يفــة اوالــو امليــليف وتش ـ ي زم
شـريعتزم صاصــة وأس امليــليف تدزــر وهتــد م وُّــو م توهتــد شــعا رهم ،وتتخــت تلــد الــديفوات أســالي ووســا
متنويفة ،ومن تلد الوسا  :املؤمترات واالتفاُّيات الـ اهتيفـو ـا لعـل دول اليفـرأل ا عمنـة املتـاصرم واهتيفـو
لعقدها ُّضااي متعددم وجعلو من أمهزاُّ :ضااي املرأم ،قامو يفـدم مـؤمترات ـتا الشـاس و ت ـورت دا دصـدار
اتفاُّية تل م الدول ال توُّع يفليزا لتنفيت لنودها ،اصدرت اتفاُّيـة :القضـا يفلـمج عيـع أشـ ال التيفييـ ـد املـرأم،
ليــاس الفا ــا للش ـريعة
حتــو مدلــة ا مــم املت ــدم وُّــد وجــدت هــتة االتفاُّيــة يفنايــة مــن كاــا مــن الرــاهتا
ــو
اإلسـالمية ،ومت تو ـي املخالفــات الشـريفية الـ تضــيفنتزا ،وُّـد رأيـو أس أدب لــدلوا اإلسـزام لنقـدها
مقاصد الشريعة اإلسـالمية ،وهـتا مـا أ أجـد أهتـدا تناولـه رلـم بـول الر ـ  ،وأرجـو لـتلد أس أهتدـمج وأشل شـر
صدمـة هـتة الشـريعة اةامتـة ال املـة املراركــة وُّـد ُّامـو الدراسـة لت قيـد يفــدد مـن ا هـدا ص ـن تلخيصـزا ييفــا
يلي:
لياس املقاصد الشريفية العامـة لحهت ـام الشـريفية اإلسـالم ولعـل ا هت ـام الشـريفية اةاصـة رمملـرأم ودلـراع
مقاصد الشريعة اإلسالمية القضااي ال ديفو اتفاُّية (سيداو) للعيف ا أو إلليفا زا وتو ي القضااي وامليا
ال صالفو يزا اتفاُّية (سـيداو) املقاصـد الشـريفية وعـع امليـا وا هت ـام الـ عفـمج يفلـمج كاـاين دـن ينتقـدوس
الشريعة اإلسالمية ،وال ت تض هلم مقاصد الشريعة يزا لير جزلزم ا ولياس تناُّل االتفاُّية و الفتزا ملواايـد
ا مم املت دم نفيزا ،ضالا يفن التشريعات وا يفرا والتقاليد اليـا دم العـاأ ،ومـن أهـدا الدراسـة الـرد يفلـمج
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املدا ع يفن االتفاُّية واملترن هلا والـ ادايف دليزـا مـن ال د تاـاأل امليـليف ؛ صاصـة وأس لعضـزم اديفـمج أس االتفاُّيـة ال
تتناُّل مع مقاصد الشريعة اإلسالمية
توصـ الر ـ ةيفلـة مـن
وُّد تضـيفن الر ـ مقدمـة ومتزيـدا وميـة مراهتـ وصامتـة و زـار يفليفيـة وُّـد ا
النتا ج كاس ألرعها:
أس ا سا التا ُّامو يفليه اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي د املرأم (سيداو) هو املياوام لـ
الرج واملرأم وأ تر تاع االتفاُّية الفوارق ل املرأم والرج وأس اتفاُّية (سـيداو) اهتيفـو وقـوق املـرأم وأ تت ـد يفـن

واجرا ــا وذلــد ليــر أتــا صــييفو و ــد واُّــع احليــام الــتا يعيشــه اليفرليــوس وُّــد لنــو االتفاُّيــة مــا ديفــو دليــه مــن
هتقــوق لليفـرأم يفلـمج أس املـرأم ــرد ولــيً يفضـوا أســرم تت امـ يزــا ا دوار ،لـ شـ نو االتفاُّيــة جبــو العــدا لـ
الرجـ واملـرأم وُّــد شُّضــو االتفاُّيــة مواايــد ا مــم املت ــدم الـ ديفــو دا اهتـتام ا دايس وا يفـرا الـ تيــود
اجملتيفعــات ،وديفــو دا ــرض ــوذة احليــام اليفرليــة يفلــمج لقيــة ا مــم وُّــد لينــو الدراســة أس االتفاُّيــة تتنــاُّل مــع
مقاصــد الش ـريعة اإلســالمية اإلعــال والتفصــي  ،زــي تــديفو دا االهتت ــام دا ا مــم املت ــدم وتنفيــت أوامرهــا،
والشريعة اإلسالمية مقصدها ا يفدم هو حتقيد العرودية هلل تعاا واالنقياد واالستيالم وامرة وُّد لينو الدراسـة
احلقــوق
أس االصـتال الـوارد لعــل ا هت ـام الشـريفية والـتا تلــة يـه املـرأم والرجـ ومـن ذلــد االصـتال
والواجرات يتناس مع اصتال الرج واملرأم اةتلقة وال ريعة والوظا ة
وصلمج هللا وسلم يفلمج نرينا حميفد ويفلمج آله وص ره وسلم

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)
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املقدمة
احلمد هلل الذي ختم األديان والرساالت بدين اإلسالم وجعله ديناً خلري أمة أخرجت
للناس ،وأشهد أن ال إله إال اهلل فاطر األرض والسماوات وأشهد أن حممداً عبده
ورسوله ،نيب اهلدى والرمحات ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه السابقني إىل
اخلريات ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليماً كثرياً .أما بعد:
فقد ختم اهلل الشرائع بشريعة اإلسالم ،فجاءت بالنور واخلري واهلدى ،فسعد
بالعمل بها أهلها ونعموا بالعمل بالتوجيهات الربانية اليت تبيَّن هلم فيها داللتها على
أنواع اخلريات والفضائل ،ونهيها عن السيئات والرذائل ،فعاجل اإلسالم األمراض
اليت وجدت يف اجملتمعات السابقة سواء يف جانب املعتقد أو التعبد أو األخالق أو
السلوك ،فغيّر منها الكثري وأقرّ بعضها مما تتحقق به مصاحل اإلنسان يف العاجل
واآلجل ،ورتّب وهذّب اإلسالم عالقة املسلم بربه خالقِه ،وعالقته باملخلوقني ،حتى
حيقق اهلدف من خلق اإلنسان يف هذا الكون أال وهو عبادة اهلل وطاعته وعمارة
األرض واالستخالف فيها.
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ( )3وقال اهلل تعاىل :ﭽﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ( )2وقال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (.)1
فنعِم املسلمون – الرجال والنساء – بأحكام هذه الشريعة وأدركوا موافقة
أحكامها وتشريعاتها ِلفِطَرِهِم وملا يتناسب مع خَ ْلقِهِم ،فسار الرجل واملرأة كلٌ يف
( )3سورم التارايت ،اآلية ()10
( )1سورم هود ،اآلية ()03
( )1سورم الرقرم ،اآلية ()16
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مساره ،وأدركا الغاية اليت ألجلها اختلفت بعض األحكام والتشريعات يف ما خيتص
بهما ،فقبال وأذعنا وسلّما واستسلما ولسان حاهلما يقول( :أال يعلم من خلق وهو
اللطيف اخلبري)(.)1
جدَت دعواتٌ يف القديم  -وال تزال – هدفها زعزعة ثوابت املسلمني
وقد ُو ِ
وتشكيكهم يف شريعتهم ،خاصة وأن املسلمني تظهر وحدتهم وقوتهم يف توحُّد
شعائرهم ،وتتخذ تلك الدعوات أساليب ووسائل متنوعة ،ومن تلك الوسائل:
املؤمترات واالتفاقيات اليت اهتمت بها بعض دول الغرب يف األزمنة املتأخرة ،واهتمت
بعقدها يف قضايا متعددة وجعلت من أهمها :قضايا املرأة ،فقامت عدة مؤمترات بهذا
الشأن ثم تطورت إىل إصدار اتفاقية تلزم الدول اليت توقع عليها بتنفيذ بنودها،
فأصدرت اتفاقية :القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة( ،)1حتت مظلة األمم
املتحدة.وقد وجدت هذه االتفاقية عناية من كثري من الباحثني يف بيان خمالفاتها للشريعة
اإلسالمية ،ومت توضيح املخالفات الشرعية اليت تضمنتها ،وقد رأيت أن أدلي بدلوي
 رغم أن بضاعيت مزجاة – يف اإلسهام بنقدها يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية،وهذا ما مل أجد أحداً تناوله رغم طول البحث ،وأرجو بذلك أن أحظى وأنال شرف
خدمة هذه الشريعة اخلامتة الكاملة املباركة.
مشكلة البح :
تركز هذه الدراسة على اإلجابة عن األسئلة التالية:
- 3إىل أي مدى اتفقت أو خالفت اتفاقية (سيداو) مقاصد الشريعة
اإلسالمية؟.
( )4سورم امللد ،اآلية ()34
( )1أييت التيفزيد التعرية رمالتفاُّية والتفصي

لياس وتو ي ص ور ا
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- 2ما التوجيه الصحيح الختالف بعض األحكام الشرعية املختصة باملرأة عن
أحكام الرجل؟.
- 1هل للفوارق يف اخلِلْقة والوظائف بني املرأة والرجل دور يف اختالف
حقوقهما وواجباتهما؟.
- 1هل بنى الغرب وغريه تقييمه لألحكام الشرعية املختصة باملرأة يف اإلسالم
على ن ظر قاصر وغابت عنهم أحكام يتضح من خالهلا املقاصد الشرعية لقضايا
التشريع اخلاصة باملرأة؟.
- 1هل بدأ الغرب يف إبداء الرتاجع يف مواقفه يف بعض قضايا املرأة ليتوافق مع
الشريعة اإلسالمية ولتتحقق املقاصد اليت دعا إليها اإلسالم؟.
الدراسات السابقة
حظيت اتفاقية (سيداو) بدراسات نقدية يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،وتنوعت
تلك الدراسات من جهة نوعها ومنهجيتها ،وقد حبثت يف تلك األحباث فوجدتها قد
اجتهت لنقد االتفاقية من جهة خمالفتها للنصوص واألحكام الشرعية ،وهذا رغم
أهميته الكبرية إال أنه يفيد منه – غالباً – كثري من املسلمني واملسلمات ألنهم يؤمنون
باهلل ورسوله وكتابه ،ومل يظهر لي حسب ما اطلعت عليه حبث يف نقد االتفاقية يف
ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وحسب متابعيت ملا ينشر من شبهات عن دين
اإلسالم وتشريعاته من جهات عديدة ومتباينة؛ خاصة يف قضايا املرأة اليت حتظى مبزيد
عناية من أولئك ،فإني رأيت أهمية نقد االتفاقية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية،
ويف ثنايا البحث يتضح للقارئ بعض البحوث والدراسات واملقاالت اليت نقدت
االتفاقية من اجلانب الفقهي.
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األهداف العامة هلذه الدراسة ميكن تلخيصها فيما يلي:
- 3بيان املقاصد الشرعية العامة لألحكام الشرعية يف اإلسالم وبعض
األحكام الشرعية اخلاصة باملرأة.
- 2إبراز مقاصد الشريعة اإلسالمية يف القضايا اليت دعت اتفاقية (سيداو)
للعمل بها أو إللغائها.
- 1توضيح القضايا واملسائل اليت خالفت فيها اتفاقية (سيداو) املقاصد
الشرعية.
- 1مجع املسائل واألحكام اليت ختفى على كثريين ممن ينتقدون الشريعة
اإلسالمية ،وال تتضح هلم مقاصد الشريعة فيها بسبب جهلهم بها.
- 1بيان تناقض االتفاقية وخمالفتها ملواثيق األمم املتحدة نفسها ،فضالً عن
التشريعات واألعراف والتقاليد السائدة يف العامل.
- 0الرد على املدافعني عن االتفاقية واملتبنني هلا والدّاعني إليها من الكُتّاب
املسلمني؛ خاصة وأن بعضهم ادعى أن االتفاقية ال تتناقض مع مقاصد الشريعة
اإلسالمية(.)0
( )0من أمالة ال د تااأل ال ادايف هلا الصادق املزدا عيفيم با فة أنصار املزدا ور يً هت أل ا مة رمليوداس ور يً
عزورية اليوداس سالق ا دذ يقول ( :دس حل أل ا مة يفالُّة أكيدم يئة شئوس ا نصار ،وهي يفالُّة ص ن أس
تعيد اإلصالح اليياسي احل أل دذا ان وت اهليئة يفلمج موُّة ديين يعيد الت ور الدصقرابي مبوج زم
ان فا ي لإلسالم ،أو ان وت يفلمج موُّة ديين يعيد حترير املرأم و هتا الصدد يفقدت أمانة املرأم
شئوس ا نصار ورشة

هيئة

الفتم ما ل  13-31يوليو  ،1664ودرست بنود سيداو وقررت أهنا ال

تتناقض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ،كيف ا يفقدت دبار حتضاها ملؤمتر دسالمي يفاملي ورشة يفيف
ُّدمو يزا ورُّة د دا و ع مرجعية دسالمية متجددم مت ررم من التعام االستاليب مع الوا د والتعام
االن فا ي مع املا ي ،هتي أ ردت الورشة حمورا كامال لقضية املرأم يفر و يزا اجتزادا ميتناا مقال
االجتزادات املن فئة تفيا نصوص اإلسالم لشاس املرأم
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منهج البح يف هذه الدراسة كما يلي:
اتبعت املنهج االستقرائي التحليلي جلمع املادة العلمية مث دراستها من رؤية

نقدية مقاصدية ،ولتحقيق ذلك اتبعت اإلجراءات التالية:

- 3قمت حبصر املسائل اليت خالفت فيها اتفاقية (سيداو) مقاصد الشريعة
اإلسالمية(.)1
- 2رتبت مواد االتفاقية حسب تسلسلها ومل يكن الرتتيب على تصنيف
موضوعي.
- 1اعتمدت على املراجع األصلية يف علم مقاصد الشريعة اإلسالمية
واألحباث العلمية املتخصصة فيه.
- 1أفدت من البحوث والدراسات املعاصرة املطبوعة واملنشورة على شبكة
االتصال.
- 1اجتهدت ليكون النقد يف ضوء املقاصد الشرعية ببيان علل األحكام
وحِ َكمِها ليفيد من ذلك املسلمون وغري املسلمني.

ان الُّا من هتا التاكم اإلصالهتي التنويرا إس هت أل ا مة اآلس يديفو أس يوُّع اليوداس يفلمج اتفاُّية سيداو،
ويعيف يفلمج دعاع كا ة ا هت األ اليياسية هتول ميااق نيوا ُّدمه لحهت األ وُّوى اجملتيفع املدين للتوُّيع
يفليه اهتتفاله ليوم املرأم العاملي للعام 1664م ،يشتيف يفلمج نقاط أساسية للنزوض رمملرأم) ورُّة يفيف
منشورم يفلمج الشر ة لعنواس ( :دور ا هت األ اليياسية تفعي دور املرأم اليياسي)
و كتاله (جدلية ا ص والعصر صُّ )06ال ( :ويفرب اةيفييفا ة وألة يفام املا ية ص و اإلنيانية ص امج
واسعة سري حترير املرأم هتىت لليفو ما نصو يفليه معاهدم سيداو  Cedawمن هتقوق املرأم املعاصرم )
( )7يندر  :قرم (هتدود الر ) هتة املقدمة
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- 0ركّزت الدراسة يف بيان املقاصد الشرعية على بيان املقاصد اليت ختفى على
كثريين وعلى بيان األحكام اليت يتضح ببيانها املقاصد املرعيّة ألحكام الشريعة
اإلسالمية.
- 1ذكرت اسم السورة ورقم اآلية وخرّجت األحاديث بذكر املصدر الذي
رُوي فيه ثم ذكر اسم الكتاب والباب ورقم احلديث ،وما كان من األحاديث يف
الصحيحني أو أحدهما اكتفيت بتخرجيه منهما ،وما كان يف غري الصحيحني نقلت
أقوال العلماء يف احلكم عليه سواء من املتقدمني أم من املتأخرين.
- 1حرصت على االختصار  -قدر اإلمكان  -مراعاة للمقام الذي تقدم
فيه هذه الدراسة.
حدود البح املوضوعية
ليس من منهج هذه الدراسة استقراء مجيع املسائل اليت ناقضت فيها اتفاقية
(سيداو) مقاصد الشريعة اإلسالمية وبالتالي فإن الدراسة مل تتعرض جلميع مواد
االتفاقية( ،)1وإمنا املقصود بيان أغلبها وأهمها وجعلت الدراسةُ األولوية يف ذلك لــ:
املسائل اليت يشرتك فيها عامة النساء ،وذلك لسببني:

( )6وحميفوع مواد االتفاُّية ( :االاوس) مادمُّ ،د تاييفو يفلمج ستة أج ا  :اجلزء األول
ويت وس من (سو) مواد ،اجلزء الثاين احلقوق اليياسية ويتضيفن (اال ) مواد ،اجلزء الثال

التعريفات والتدالا
التعليم

والعيف ويت وس من (مً) مواد ،اجلزء الرابع ا هلية القانونية ويت وس من (مادت ) ،اجلزء اخلامس
اهلي اإلدارا ويت وس من (سو) مواد تتناول الناهتية اإلدارية املتعلقة لت وين اللجنة اةاصة مبراُّرة تنفيت
االتفاُّية ،اجلزء السادس

النفاذ والتوُّيع والت فظ ويت وس من (مثاس) مواد تتعلد إبل ام ا برا

التدالا الالعمة ال تؤدا دا ت ريد كا ة احلقوق الواردم

االتفاُّية

رمعاذ
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- 3مناقشة مجيع املسائل اليت ناقضت فيها االتفاقية مقاصد الشريعة أم ٌر
يتعذر وذلك للتقيد بعدد صفحات حمددة مراعاة لعرف األحباث املُحكَّمة واملنشورة
باجملالت العلمية.
- 2انتقاء املسائل اليت ناقضت فيها االتفاقية مقاصد الشريعة مما يشرتك فيه
(عامة النساء) يتحقق به السبب األول وحيقق مثرة أكرب ألولوية املسائل اليت يشرتك فيها
(عامة النساء) على املسائل اخلاصة ببعضهن (.)1
خطة البح
وقد تضمن البحث مقدمة ومتهيداً ومخسة مباحث وخامتة وفهارس وفق اخلطة
التالية:
املقدمة :وتضمنت أهمية املوضوع وسبب اختياره وأهدافه العامة ومنهج
البحث وحدوده وخطته.
التمهيد :يف التعريف باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
والتعريف مبقاصد الشريعة اإلسالمية وبيان املقاصد العامة لألحكام الشرعية يف
الشريعة اإلسالمية ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :يف التعريف باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو):
أوالً :موجز تارخيي ألبرز املؤمترات اليت عقدت بشأن املرأة.
ثانياً :التعريف باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وأبرز
امللحوظات اإلمجالية عليها.

( )1من اذة امليا ال ال تشتك يزا يفامة النيا ميالة توب املرأم رائسة الدولة وما شا زا
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املطلب الثاني :التعريف بــــ :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وبيان املقاصد العامة
لألحكام الشرعية يف الشريعة اإلسالمية:
أوالً :التعريف مبقاصد الشريعة اإلسالمية.
ثانياً :بيان املقاصد العامة لألحكام الشرعية يف الشريعة اإلسالمية:
 - 3األحكام الشرعية شرعت لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد يف العاجل
واآلجل.
- 2مقصد الشريعة من األحكام الشرعية :تغيري وتقرير.
- 1يتحقق بأحكام الشريعة اإلسالمية جلب املصاحل ودرء املفاسد ،حيث تقام
احلياة الدنيا للحياة األخرى.
املبح

األول :نقد مواد االتفاقية من (األوىل) إىل (اخلامسة) يف ضوء مقاصد

الشريعة اإلسالمية يف التفريق بني الرجل واملرأة يف بعض التشريعات ،ومقاصدها يف
حتقيق العبودية من خالل االستجابة لألوامر والنواهي الواردة يف ذلك وفيه  :مواد

االتفاقية موضع النقد ومتهيد ومطلبان:
مواد االتفاقية موضع النقد
التمهيد :يف تكريم املرأة يف اإلسالم:
أوالً :من أبرز صور تكريم املرأة يف اإلسالم.
ثانياً :أهلية املرأة الكاملة وحقها يف التملك والتصرف.
ثالثاً :حق املرأة يف االختيار لنفسها.
املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التفريق يف بعض التشريعات بني
الرجل واملرأة:
أوالً :احلكمة يف خلق الرجل واملرأة.
ثانياً :وجوب التسليم بالفوارق بني املرأة والرجل.
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املطلب الثاني :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حتقيق العبودية هلل تعاىل من خالل
االستجابة لألوامر والنواهي:
أوالً :أن ما يأمر اهلل تعاىل به أو ينهى عنه فإن يف العمل به املصلحة يف العاجل
واآلجل.
ثانياً :يف االستجابة المتثال املأمورات الشرعية وترك املنهيات الشرعية يف قضايا
املرأة حتقيق للعبودية.
املبح

الثاين :نقد املادة (العاشرة) من االتفاقية يف ضوء مقاصد الشريعة

اإلسالمية يف حترمي االختالط بني الرجال والنساء وأتكيد تلك املقاصد من واقع
االختالط يف التعليم يف الغرب وفيه :املادة من االتفاقية موضع النقد ومتهيد ومطلبان:
مادة االتفاقية موضع النقد.
املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حتريم االختالط بني الرجال
والنساء يف التعليم والعمل.
املطلب الثاني :من نتائج الدراسات الغربية يف التعليم املختلط.
املبح الثال  :نقد املادة (الثالثة عشرة) من االتفاقية يف ضوء مقاصد الشريعة
اإلسالمية يف التفريق بني مرياث الرجل واملرأة يف بعض األحوال وفيه :املادة من
االتفاقية موضع النقد ومطلبان:

مادة االتفاقية موضع النقد.
املطلب األول :تكريم اإلسالم للمرأة بإعطائها حق املرياث خالفاً لألمم
السابقة واحلاالت اليت ترث فيها املرأة مثل مرياث الرجل:
أوالً :تكريم اإلسالم للمرأة بإعطائها حق املرياث خالفًا لألمم السابقة.
ثانياً :احلاالت اليت ترث فيها املرأة مثل مرياث الرجل.
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املطلب الثاني :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التفريق بني مرياث الرجل واملرأة
يف بعض األحوال.
أوالً :االختالف بني املرأة والرجل يف نفع امليت.
ثانياً :االختالف بني املرأة والرجل يف اإلنفاق واألعمال.
ثالثاً :العدل يف التفريق يف مرياث الرجل واملرأة فيما ورد فيه التفريق وليس يف
املساواة وال ينقص ذلك من مكانة املرأة.
املبح

الرابع :نقد املادة (اخلامسة عشرة) من االتفاقية يف ضوء مقاصد

الشريعة اإلسالمية يف جعل شهادة املرأة نصف شهادة الرجل يف بعض األمور يف
القضاء ،وحتديد مسكن املرأة ،وفيه :املادة من االتفاقية موضع النقد ومطلبان:
مادة االتفاقية موضع النقد.
املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف جعل شهادة املرأة نصف شهادة
الرجل يف بعض األمور يف القضاء:
أوالً :شهادة النساء يف األمور اليت ال يراها الرجال مما هو من اختصاص النساء
وشهادتهن يف القصاص واحلدود واجلنايات:
 - 3شهادة النساء يف األمور اليت ال يراها الرجال مما هو من اختصاص
النساء.
 - 2شهادة النساء يف القصاص واحلدود واجلنايات.
ثانياً :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف إقامة شهادة املرأتني مقام شهادة الرجل يف
القضايا املالية.
املطلب الثاني :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حتديد مسكن املرأة واشرتاط احملرم
لسفرها:
أوالً :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف أن سكن الزوجة يكون مع زوجها.
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ثانياً :قوامة الرجل على املرأة للتنظيم وليست لالستبداد.
املبح

اخلامس :نقد املادة (السادسة عشرة) من االتفاقية يف ضوء مقاصد

الشريعة اإلسالمية يف الزواج وبعض متعلقاته ويف تعدد الزوجات والعدة ،وفيه :املادة
من االتفاقية موضع النقد وثالثة مطالب:
مادة االتفاقية موضع النقد.
املطلب األول :مقاصد الشريعة من الزواج وبعض ما يتعلق به:
أوالً :مقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج:
 - 3بالزواج حتقيق أهم املصاحل الضرورية.
 - 2املقاصد األصلية والتبعية للزواج يف اإلسالم.
ثانياً :مقاصد الشريعة اإلسالمية من اشرتاط الولي يف الزواج:
 - 3حتريم عضل املرأة.
 - 2حق املرأة يف اختيار الزوج.
ثالثاً :احلقوق اليت أوجب اإلسالم أداءها للمرأة:
 - 3حق املهر والنفقة.
 - 2احلق يف أن تشرتط من احلقوق املادية واملعنوية ما فيه مصلحتها.
 - 1احلق يف فسخ النكاح ويف اخللع.
رابعاً :منع زواج املسلمة من الكافر ومقاصد الشريعة اإلسالمية يف ذلك:
 - 3زواج املسلم من الكتابية .اليهودية أو النصرانية.
 - 2حتريم زواج املسلمة من الكافر واملقاصد الشرعية يف حترميه.
املطلب الثاني :املقاصد الشرعية من تشريع العِدة ويتضمن بيان مناقضة ما
دعت إليه االتفاقية يف ذلك.
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املطلب الثالث :املقاصد الشرعية من تعدد الزوجات ويتضمن بيان مناقضة ما
دعت إليه االتفاقية يف ذلك:
أوالً :املقاصد الشرعية يف إباحة تعدد الزوجات.
ثانياً :الشروط اليت اشرتطها اإلسالم للتعدد مبا يتوافق مع حتقيق املقاصد
الشرعية.
*اخلامتة :وفيها أبرز ما توصلت إليه يف البحث وأبرز توصياته.
*الفهارس :وتشمل فهرس املصادر واملوضوعات.
وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد لكل من أراد خدمة هذا الدين العظيم ورغب
يف املشاركة يف مسرية العلم فيه ،كما أسأله أن جيعل عملي هذا وكل أعمالنا خالصة
لوجهه الكريم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
التمهيد :يف التعريف ابتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
والتعريف مبقاصد الشريعة اإلسالمية وبيان املقاصد العامة لألحكام الشرعية
يف الشريعة اإلسالمية
وفيه مطلبان:
املطلب األول :يف التعريف ابتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة (سيداو):
أوالً :موجز تارخيي للمؤمترات اليت عقدت بشأن املرأة.
ثانياً :التعريف باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة وأبرز امللحوظات عليها.
املطلب الثاين :التعريف بعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية وبيان املقاصد العامة لألحكام
الشرعية يف الشريعة اإلسالمية:
أوالً :التعريف بعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ثانياً :بيان املقاصد العامة لألحكام الشرعية يف الشريعة اإلسالمية:
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 - 3األحكـــام الشـــرعية شـــرعت لتحقيـــق املصـــاحل ودرء املفاســـد يف العاجـــل
واآلجل.
- 2مقصد الشريعة من األحكام الشرعية :تغيري وتقرير.
- 1يتحقق بأحكام الشريعة اإلسالمية جلب املصاحل ودرء املفاسـد حيـث تقـام
احلياة الدنيا للحياة األخرى.
املطلب األول :التعريف ابتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة (سيداو):
أوالا :موجز اترخيي للمؤمترات اليت عقدت بشأن املرأة (:)10

بدأ اهتمام هيئة األمم املتحدة باملرأة منذ عام ( 3101هـ 3110 -م ) – حني

أنشأت جلنة مركز املرأة.
وقد أكد دستور هيئة األمم املتحدة وميثاقها الذي أبرم يف مدينة (سان
فرانسيسكو) بتاريخ 3101- 1- 30هـ 3111- 0- 20 -م – على مبدأ عدم
التفرقة بني الناس بسبب اجلنس ،فجعل للرجال والنساء حقوقاً متساوية ،كما ورد يف
نصوص موادها (األوىل) و(الثامنة).
وقد ركزت األمم املتحدة يف اتفاقياتها وصكوكها ومؤمتراتها على قضية املساواة
بني املرأة والرجل بـ(املفهوم الغربي) ()33كقيمة عليا من القيم اليت قامت عليها احلضارة
الغربية واليت أصبحت من القضايا املسلَّمة اليت ال حيبذ النقاش حوهلا ،واستخدمت
قضية املساواة هذه يف مترير كثري من القضايا اليت تنادي بها األمم املتحدة لعوملة
( )36اندر  :العدواس يفلمج املرأم املؤمترات الدولية د ؤاد العرد ال ر ص16-11
( )33واملياوام املفزوم اليفريب تقوم يفلمج التيوية امل لقة ل التكر وا نامج وظيفي ا واجتيفايفي ا و ك مناهتي
احليام ،رمملياوام لينزيفا احلقوق والواجرات ويفدم التفرُّة ل اةني لير اةنً ،املياوام سري
أا جزة أصرى
للديفوم ملا تقوم يفليه املفاهيم اليفرلية من الت رر ل ال اةني من ُّيود أا دين أو يفر
لا اليفرأل
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النموذج الغربي للمرأة يف مجيع جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واألخالقية
واالجتماعية والثقافية واإلعالمية ....اخل.
وقد أكدت املادة (الثامنة) يف ميثاق األمم املتحدة املذكور على هذه املفاهيم،
حيث جاء فيها( :ال تفرض األمم املتحدة قيوداً حتد بها جواز اختيار الرجال والنساء
لالشرتاك بأي صفة وعلى وجه املساواة يف فروعها الرئيسية والثانوية).
ويف عام  3101هـ 3111 -م صدر (اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) شامالً
كافة حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت جيب أن
يتمتع بها كل فرد رجالً كان أو امرأة.
ويف عام  3112هـ 3112 -م أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة (االتفاقية
اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة) وذلك بناء على توصية اللجنة اخلاصة مبركز املرأة.
ويف عام 3110هـ 3100 -م أصدرت األمم املتحدة (العهد الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) املتفق عليه الذي يتكون من إحدى وثالثني
مادة موزعة على مخسة أجزاء.
ويف العام ذاته 3110هـ 3100 -م صدر كذلك عن اجلمعية العامة لألمم
املتحدة (العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية).
ويف عام 3111هــ 3101 -م صدر (اإلعالن اخلاص بالقضاء على التمييز
ضد املرأة) ،وقد أقرته هيئة األمم املتحدة مع توصية ببذل أقصى اجلهد لتنفيذ املبادئ
الواردة فيه للحكومات واملنظمات غري احلكومية واألفراد ،والذي ينص على حق املرأة
الدستوري يف التصويت واملساواة مع الرجل أمام القانون ،وعلى حقوقها يف الزواج
والتعليم وميادين احلياة االقتصادية واالجتماعية مع الرجل سواء بسواء .وهذا اإلعالن
مل يكن إلزامياً ،هلذا مل حيظى بالتجاوب من قبل معظم الدول.
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ويف عام 3111هــ 3101 -م عقد يف طهران مؤمتر دولي حلقوق اإلنسان
حتت إشراف األمم املتحدة ومسي إعالن طهران 3101م.
مث بعد ذلك بدأت األمم املتحدة يف عقد مؤمتراهتا اخلاصة ابملرأة:
يف عام 3111هـ 3111 -م عقد أول مؤمتر عاملي خاص باملرأة وهو مؤمتر
مكسيكو لعقد األمم املتحدة للمرأة :املساواة والتنمية والسلم ،واعترب ذلك العام
بوصفهم( :العام العاملي للمرأة) ،واعتمد يف ذلك املؤمتر أول خطة عاملية متعلقة
بوضع املرأة على املستوى احلكومي وغري احلكومي يف اجملاالت السياسية واالجتماعية
والتدريب والعمل على محاية األسرة.
كما اعتمدت خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للمرأة :املساواة والتنمية
والسلم لألعوام (3161 –3110هـــــ 3111 – 3110م ).
ويف عام 3111هــ 3111 -م عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤمتراً
حتت شعار( :القضاء على كافة أنواع التمييز ضد املرأة ) وخرج املؤمترون باتفاقية
تتضمن (ثالثني) مادة وردت يف ستة أجزاء للقضاء على مجيع إشكال التمييز ضد
املرأة واليت اشتهرت باختصار حروفها بــ (سيداو

(CEDAW

اختصارًا لكلمات:

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

)Womenوجاءت هذه االتفاقية ألول مرة بصيغة (ملزمة) قانونياً للدول اليت توافق
عليها إما بتصديقها أو االنضمام إليها ،وقد بلغ عدد الدول اليت انضمت إىل هذه
االتفاقية ( )310دولة.
ومل توقع أمريكا اليت يوجد فيها مقر األمم املتحدة ،بل رفضت التوقيع عليها،
وهذا يعين أنه ليس كل ما تتبناه الدول الغربية وتعمل جاهدة على نشره يف دول العامل
تطبقه على نفسها ،فكان األوىل بها – وهي حتتضن األمم املتحدة  -أن تكون قدوة
وأسوة حيتذى بها ملا تريد األمم املتحدة نشره – بل فرضه – على بقية الدول ،وهذا

يفار لن يفوض لن يفرد احلليم الركايب

3026

منوذج يفاد منه يف كشف دعوات التغريب وبيان حقيقتها وأهدافها ،كما مل توقّع عليها
دول أخرى ،وبعض الدول اإلسالمية اليت وقعت أبدت حتفظات على بعض البنود
بناء على خمالفة تلك البنود للشريعة اإلسالمية ،وكانت السويد أول الدول املوقعة
عليها يف  2يوليو 3116م.
يف عام 3166هـ 3116 -م عقدت األمم املتحدة (املؤمتر العاملي لعقد األمم
املتحدة للمرأة :املساواة والتنمية والسلم) وهو املؤمتر الثاني اخلاص باملرأة وذلك
الستعراض وتقويم التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات املؤمتر العاملي األول للسنة الدولية
للمرأة والذي عقد عام  3111هــ 3111 -م يف املكسيك ولتعديل الربامج املتعلقة
بالنصف الثاني من العقد األممي للمرأة مع الرتكيز على املوضوع الفرعي للمؤمتر:
العمالة والصحة والتعليم.
يف عام  3161هـ  3111 -م عقد ( املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم
منجزات عقد األمم املتحدة للمرأة املساواة والتنمية والسلم) يف نريوبي بكينيا – املؤمتر
الثالث اخلاص باملرأة – الذي عرف باسم (اسرتاتيجيات نريوبي املرتقبة للنهوض
باملرأة) وذلك من عام  3126 – 3160هـــــــــ 2666 – 3110م .
يف عام  3130هـ  3111 -م عقدت األمم املتحدة ( املؤمتر العاملي الرابع
املعين باملرأة ) يف بكني بالصني ،وقد دعت فيه إىل مضاعفة اجلهود واإلجراءات الرامية
إىل حتقيق أهداف اسرتاتيجيات نريوبي التطلعية للنهوض باملرأة بنهاية القرن احلالي.
اثني ا :التعريف ابتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة وأبرز امللحوظات
اإلمجالية عليها:
اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) هي اتفاقية صدرت
عن األمم املتحدة  -كما تقدم بيانه  -عام3111هـ 3111 -م وأخذت الصفة
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الرمسية واإللزامية ملن وقَّع عليها ،وأصبحت املرجعية واألساس لكل االتفاقيات
واملؤمترات اخلاصة باملرأة اليت قامت بعدها.
وميكن وضع أبرز امللحوظات اإلمجالية على االتفاقية ( )32يف ما يلي:
املساواة بني الرجل واملرأة هو األساس الذي قامت عليه االتفاقية واستخدمت
عبارة (التمييز ضد املرأة) .فاستخدمت لفظ (التمييز) ومل تستخدم لفظ (الظلم).
تدعو االتفاقية إلبطال كافة النُظُم والقوانني واألعراف املعمول بها يف العامل يف
قضايا املرأة ليحل حملها قوانني دولية هي النموذج الذي يتالءم مع احلياة يف (الغرب).
ما طرحته االتفاقية من حقوق وواجبات غلب عليه النظرة (الغربية) اليت
ختتلف يف اإلمجال والتفصيل عمَّا هو قائم من أنظمة تشريعية وأعراف يف كثري من
جهات العامل .واملفاهيم اليت دعت إليها االتفاقية متثل جوهر احلياة الغربية ونظرتها
لإلنسان واحلياة والكون.
ركزت االتفاقية على (حقوق) املرأة إال أنها مل تتحدث عن (واجباتها)،
فاحلقوق والواجبات يف االتفاقية ليس بينها تناسب.
تنظر االتفاقية للمرأة باعتبارها (فرداً) مستقالً وليس (عضواً يف أسرة) فيها املرأة
والرجل والطفل .وهذه النظرة (الفردية) هي النمط السائد يف احلياة الغربية ،وقد
شُحِنَت االتفاقية جبو العداء بني الرجل واملرأة.
تناقضت االتفاقية اليت خرجت من رحم (األمم املتحدة) وتعارضت مع ميثاق
األمم املتحدة الذي نصّ على احرتام كافة نظم االعتقاد الديين يف العامل ،كما أنها
( )31اندر  :هتقوق املرأم اإلسالم واتفاُّية (سيداو) و من منشورات جميفع الفقه اإلسالمي الدوب د حميفد
النجييفي ص ،14رؤية نقدية من مندور شريفي التفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي د املرأم جمليفويفة
رمهتا ونوُّشو من ُّر ةنة رم عهر منشور يفلمج الشر ة http://wfsp.org/studiesandresearch/176-
critical-view-cedaw
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تتناقض مع املواثيق الدولية اليت نصّت على احرتام التنوع الديين والثقايف .فكيف ينص
ميثاق األمم املتحدة على احرتام كافة نظم االعتقاد الديين يف العامل ثم تصدر األمم
ملتحدة اتفاقية تتعارض مع ميثاقها وترغب يف فرض االتفاقية املتعارضة واملناقضة
مليثاقها على كل دول العامل ؟!
ومن الطبيعي أن تكون لالتفاقية جوانب اجيابية كغريها فالشر احملض قلَّ أن
يوجد ،فرغم خمالفة هذه االتفاقية للشريعة اإلسالمية ومقاصدها إال أنها تضمنت يف
بعض جوانبها أموراً حسنة ،ومن املؤكد أن أي أمر حسن دعت إليه االتفاقية فإن
اإلسالم قد سبق إليه ،ومن أمثلة ذلك:
يف املادة ( )1الدعوة إىل كفالة تطور املرأة وتقدمها ،وضمان ممارستها حلقوق
اإلنسان واحلريات األساسية.واإلسالم كفل للمرأة حريات قيّدها بعدم خمالفتها
للشريعة اإلسالمية ،وسيأتي تفصيل ذلك يف ثنايا هذه الدراسة النقدية.
ويف املادة ( )1اليت تهدف إىل حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية،
وكل من املمارسات األخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسني.وهذا أيضًا
قررته الشريعة اإلسالمية وسبقت إليه فالنساء شقائق الرجال – هكذا قرر اإلسالم –
وسيتضح ذلك جلّيًا يف ما سيأتي يف موضوعات هذا البحث.
ويف املادة ( )0الدعوة إىل اختاذ الدول مجيع التدابري ملكافحة مجيع أشكال
االجتار باملرأة ،واستغالهلا يف الدعارة ،وقد سبق اإلسالم بتحريم االجتار باملرأة وحرّم
الزنا والبغاء ،بل حرّم ونهى عن األسباب اليت توصل إليه ،فسدّ اإلسالم هذا الباب
بإغالق الطرق اليت توصل إليه.

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)

3021

ويف املادة ( )36الدعوة إىل حق املرأة يف التعليم ،وهو مما قررته الشريعة
اإلسالمية وسبقت إليه ووضعت له الضوابط الشرعية املنظمة له ،ويف هذا اجلانب
سيتضح يف هذا البحث املعاناة الكبرية اليت يعانيها الغرب من التعليم املختلط.
ويف املادة ( )33النّص على العمل على تساوي بعض حقوق النساء مثل
استحقاق األجر ،ومن املعلوم دعوة اإلسالم وتقريره للعدل وأمره به يف كل األمور،
ونهيه عن الظلم ،فقد حفظت الشريعة اإلسالمية احلقوق لسائر أصحابها .وأوصت
باملرأة خرياً وجعلت من ميزان اخلريية يف الرجل أن يكون خرياً ألهله.
املطلب الثاين :التعريف مبقاصد الشريعة اإلسالمية وبيان املقاصد العامة لألحكام
الشرعية يف الشريعة اإلسالمية:

أوال :التعريف مبقاصد الشريعة اإلسالمية:
للوصول لتعريف :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،البد من تعريف مفردات
املركب يف اللغة واالصطالح.
أ ) تعريف املقاصد يف اللغة واالصطالح:
 - 3املقاصد :أصلها من (قصد) يقصد قصداً واملقصَد مصدر ميمي واسم
املكان منه مقصِد وجيمع على مقاصد(.)31وتستعمل هذه الكلمة يف اللغة العربية عدة
استعماالت:
منها االعتزام واالعتماد وطلب الشيء وإتيانه ،ومنها العدل والوسط بني
الطرفني قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ ( ،)31ومنها استقامة الطريق قال اهلل تعاىل:
ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (.)31
( )31اندر  :املعجم الوسيط ()716/1
( )34سورم ابر ،اآلية ()11
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 - 2املقاصد اصطالحاً :هي األعمال والتصرفات املقصودة لذاتها ،اليت
تسعى النفوس إىل حتصيلها مبساع شتى ،أو حتمل على السعي إليها امتثاالً.

()30

ب ) تعريف الشريعة لغة واصطالح ا:
- 3تعريف الشريعة لغة :الشِرعة والشريعة يف لغة العرب شرعة املاء وهي
مورد الشاربة اليت يشرعها الناس فيشربون منه ويستقون( ،)31وتطلق على :الدين
وامللة واملنهاج والطريقة والسنة(.)31
- 2تعريف الشريعة يف االصطالح :ما سنّه اهلل تعاىل لعباده من األحكام عن
طريق نيب من أنبيائه عليهم السالم( .)31قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﭼ (.)26
ج ) تعريف اإلسالم لغة واصطالحا:
- 3تعريف اإلسالم لغة :االنقياد واالستسالم واخلضوع(.)23
 - 2تعريف اإلسالم اصطالحاً :هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له
بالطاعة واخللوص من الشرك وأهله( .)22قال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ (.)21
( )31سورم الن  ،اآلية ()1
( )30مقاصد الشريعة اإلسالمية حمليفد ال اهر الن يفاشور ص ،160مقاصد امل لف يفند ا صولي د يص
احللييب ص11
( )37لياس العرأل اللن مندور ()374/6
( )36لياس العرأل ( )374/6والص اح للجوهرا ()3110/1
( )31مقاصد الشريعة اإلسالمية ويفالُّتزا رم دلة الشريفية د حميفد لن سعد اليويب ص13
( )16سورم املا دم ،اآلية ()46
( )13لياس العرأل ()111/31
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د ) تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية:
مل يعرِّف علماء أصول الفقه املتقدمون مصطلح (مقاصد الشريعة اإلسالمية)
وقد اجتهد العلماء املتأخرون والباحثون املعاصرون لوضع تعريف هلا ،وباالطالع
على ما كتب يف ذلك يف كتب مقاصد الشريعة املعاصرة ميكن اختيار ما تبيّن لي أنه
األنسب من بني ما كتب:
عرّف الطاهر بن عاشور (مقاصد الشريعة اإلسالمية) بقوله( :املعاني واحلكم
امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها
بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة)(.)21والتعريف تضمن بيان املقاصد (العامة)
ومل جيمع فيه املقاصد (اخلاصة).
وعرّفها عالل الفاسي بقوله( :املراد مبقاصد الشريعة :الغاية منها واألسرار
اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)(.)21وهذا التعريف بيَّن املقاصد
(اخلاصة) باألحكام الشرعية ومل جيمع فيه املقاصد (العامة).
وعرَّفها الدكتور حممد اليوبي بقوله( :هي املعاني واحلِكَم اليت راعاها الشارع
يف التشريع عموماً وخصوصاً ،من أجل حتقيق مصاحل العباد)(.)20وقد مجع هذا
التعريف بينهما.

و ال تاأل والينة ،عايفة من العليفا برع وعارم الشؤوس اإلسالمية رممليفل ة العرلية

( )11أصول اإلصاس
اليعودية ص116
( )11سورم ا نعام ،اآليتاس ()301 ،301
( )14مقاصد الشريعة اإلسالمية اللن يفاشور ص361
( )11مقاصد الشريعة اإلسالمية يفالل الفاسي ص1
( )10مقاصد الشريعة اإلسالمية ويفالُّتزا رم دلة الشريفية ص17

3020

يفار لن يفوض لن يفرد احلليم الركايب

اثنيا :بيان املقاصد العامة لألحكام الشرعية يف الشريعة اإلسالمية

 -1األحكام الشرعية شرعت لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد يف العاجل واآلجل
إن األحكام الشرعية يف شريعة اإلسالم قد شُرعت لغايات مقصودة ،وحِكَمٍ
حممودة ،يتحقق من خالهلا السعادة يف الدارين ،إذ حتقق السعادة منوط بتحقيق
املصاحل يف العاجل واآلجل ودرء املفاسد يف العاجل واآلجل ،وهذا ما جاءت مجيع
األحكام الشرعية يف الشريعة اإلسالمية لتحقيقه.
ورغم كثرة األحكام الشرعية وتعددها وتنوعها بني ما هو حق هلل تعاىل وما هو
حق للمخلوقني وما جيتمع فيه احلقان ،ورغم أن بعضها ورد يف العبادات وبعضها يف
املعامالت وبعضها يف اآلداب والسلوك واألخالق ،وبعضها يف األموال وصنف يف
اجلنايات وغري ذلك ،وبعضها أحكام عامة تشمل الرجل واملرأة ونوع خاص بالرجل
وأحكام أخرى ختتص باملرأة إال أن مجيعها جاء لتحقيق املصاحل واملنافع الدنيوية
واألخروية للفرد واجملتمع ،ودفع املفاسد واملضار عنهم يف الدنيا واآلخرة.
قال الشاطيب( :تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق ،وهذه
املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام :أحدها :أن تكون ضرورية .والثاني :أن تكون حاجية.
والثالث :أن تكون حتسينية .فأما الضرورية ،فمعناها أنها ال بد منها يف قيام مصاحل
الدين والدنيا ،حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة ،بل على فساد
وتهارج وفوت حياة ،ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع باخلسران املبني
واحلفظ هلا يكون بأمرين :أحدهما :ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ،وذلك عبارة
عن مراعاتها من جانب الوجود .والثاني :ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع
فيها ،وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.
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فأصول العبادات راجعة إىل حفظ الدين من جانب الوجود ،كاإلميان .والنطق
بالشهادتني ،والصالة ،والزكاة ،والصيام ،واحلج ،وما أشبه ذلك .والعادات راجعة
إىل حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا ،كتناول املأكوالت واملشروبات،
وامللبوسات ،واملسكونات ،وما أشبه ذلك .واملعامالت راجعة إىل حفظ النسل واملال
من جانب الوجود ،وإىل حفظ النفس والعقل أيضا ،لكن بواسطة العادات.
واجلنايات  -وجيمعها األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -ترجع إىل حفظ اجلميع
من جانب العدم.
والعبادات والعادات قد مثلت ،واملعامالت ما كان راجعا إىل مصلحة اإلنسان
مع غريه ،كانتقال األمالك بعوض أو بغري عوض ،بالعقد على الرقاب أو املنافع أو
األبضاع ،واجلنايات ما كان عائدا على ما تقدم باإلبطال ،فشرع فيها ما يدرأ ذلك
اإلبطال ،ويتالفى تلك املصاحل ،كالقصاص ،والديات

-للنفس ،واحلد -

للعقل ،وتضمني قيم األموال  -للنسل والقطع والتضمني  -للمال ،وما أشبه ذلك.
وجمموع الضروريات مخسة ،وهي :حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،واملال،
والعقل ،وقد قالوا :إنها مراعاة يف كل ملة)(.)21
وقال – قبل ذلك ( :-ولنقدم قبل الشروع يف املطلوب :مقدمة كالمية
مُ َسلَّ َمة يف هذا املوضع:
وهي أن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاً ،وهذه
دعوى ال بد من إقامة الربهان عليها صحة أو فسادا) إىل قوله( :واملعتمد إمنا هو أنا
استقرينا من الشريعة أنها وضعت ملصاحل العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غريه،

( )17املوا قات للشابيب ()6-7/1
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فإن اهلل تعاىل يقول يف بعثة الرسل وهو األصل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(،)21ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (.)21
وقال يف أصل اخللقة :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ (،)16ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (،)13ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (.)12
وأما التعليل لتفاصيل األحكام يف الكتاب والسنة ،فأكثر من أن حتصى ،كقوله
بعد آية الوضوء :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (.)11
وقال يف الصيام :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭼ (.)11
ويف الصالة :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ (.)11
وقال يف القبلة :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (.)10
ويف اجلهاد :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ(.)11
( )16سورم النيا  ،اآلية ()301
) )11سورم ا نريا  ،اآلية ()367
( )16سورم هود ،اآلية ()7
( )13سورم التارايت ،اآلية ()10
( )11سورم امللد ،اآلية ()1
د
( )11سورم املا دم ،اآلية ()0
( )14سورم الرقرم ،اآلية ()361
( )11سورم العن روت ،اآلية ()41
( )10سورم الرقرم ،اآلية ()316
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ويف القصاص :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (.)11
ويف التقرير على التوحيد :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ( ،)11واملقصود التنبيه.
( وإذا دل االستقراء على هذا ،وكان يف مثل هذه القضية مفيدا للعلم ،فنحن
نقطع بأن األمر مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة ،ومن هذه اجلملة ثبت القياس
واالجتهاد ،فلنجر على مقتضاه)(.)16
 -2مقصد الشريعة من األحكام الشرعية :تغيري وتقرير:
حتقيق املصاحل ودرء املفاسد الذي جاءت به شريعة اإلسالم مل يكن على مقام
واحد ،فإن التحقيق يفيد أن للتشريع مقامني :تغيري وتقرير (.)13
املقام األول :تغيري األحوال الفاسدة وإعالن فسادها وهو املشار إليه يف قوله
تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ(.)12
فجاءت األحكام الشرعية بتغيري كثري مما كان عليه الناس قبل اإلسالم وقد
يكون التغيري إبطاالً لغلوهم فقد كانت املرأة املتوفى عنها زوجها ترتبص حوالً كامالً
فاستقر احلكم الشرعي إىل أربعة أشهر وعشر ،ففي هذه املدة يظهر احلمل إن كان
برحم املرأة محلٌ واملقصود الشرعي حفظ نسب امليت .واألمثلة كثرية يف التغيري ،كما

( )17سورم احلج ،اآلية ()11
( )16سورم الرقرم ،اآلية ()371
( )11سورم ا يفرا  ،اآلية ()371
( )46املوا قات للشابيب ()461/1
( )43اندر  :مقاصد الشريعة اللن يفاشور ص 116- 141
( )41سورم الرقرم ،اآلية ()117
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يف حتريم قتل البنات الذي كان منتشراً يف اجلاهلية قبل اإلسالم ،ويف حتريم أكل الربا
الذي فيه إضرار بالفقراء وغري ذلك.
واملقام الثاين :تقرير أحوال صاحلة قد اتبعها الناس ،وهي األحوال املعرب عنها
باملعروف يف قوله تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ ( .)11فإن أموراً كثرية توارثها البشر
فيها من الصالح واخلري ونصح بها الرسل واحلكماء واملربون واملعلمون واآلباء حتى
رسخت يف البشر مثل إغاثة امللهوف ،ودفع الصائل ،والتجمع يف األعياد وغري ذلك.
فلم تكن للشريعة غنية من بيان هذه األحكام وضبط ما حيتاج منها إىل ضبط،
وليس املقصود بتلك املوروثات ما عليه العرب يف اجلاهلية فقط ،بل ما توارثه الناس يف
سائر األمم سواء ما كان لدى العرب أو لدى غريهم ..ومن تأمل ما أقره اإلسالم مما
كان موجوداً يف األمم قبل اإلسالم وقارنه مبا منعه اإلسالم وغريه اتضح له جبالء تام
كون الشريعة اإلسالمية جاءت بتحقيق املصاحل ودر املفاسد واملضار.
 -3يتحقق أبحكام الشريعة اإلسالمية جلب املصاحل ودرء املفاسد ،حي تقام
احلياة الدنيا للحياة األخرى:
األحكام الشرعية يف الشريعة اإلسالمية وردت لتحقيق املصاحل ودفع املضار،
وملزيد من البيان يف ذلك فإن املقصود بتحقيقها لتلك املصاحل ودفعها للمفاسد من حيث
تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى ،ولذلك فإن غري املسلم قد يفقد حلقة مهمة يعجز
بسببها عن الفهم الصحيح للمقاصد اليت راعتها الشريعة اإلسالمية يف تشريعها
لألحكام ،فإنه مع ما يتضح من احلكمة من تشريع األحكام الشرعية إال أنه من
الضروري أن يربط ما يتحقق من تلك األحكام الشرعية باحلياة األخرى اليت ينتقل
إليها اخللق بعد نهاية هذه الدنيا.
( )41سورم ا يفرا  ،اآلية ()317
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وقد أجاد اإلمام الشاطيب يف بيان هذا األمر بقوله( :املصاحل اجملتلبة شرعا واملفاسد
املستدفعة إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى ،ال من حيث أهواء النفوس
يف جلب مصاحلها العادية ،أو درء مفاسدها العادية ،والدليل على ذلك أمور:
أحدها :ما سيأتي ذكره إن شاء اهلل تعاىل من أن الشريعة إمنا جاءت لتخرج املكلفني
عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا هلل ،وهذا املعنى إذا ثبت ال جيتمع مع فرض أن
يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس ،وطلب منافعها العاجلة كيف كانت ،وقد
قال ربنا سبحانه :ﭽﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﭼ(.)11
والثاني :ما تقدم معناه من أن املنافع احلاصلة للمكلف مشوبة باملضار عادة ،كما
أن املضار حمفوفة ببعض املنافع ،كما نقول :إن النفوس حمرتمة حمفوظة ومطلوبة اإلحياء،
حبيث إذا دار األمر بني إحيائها وإتالف املال عليها ،أو إتالفها وإحياء املال ،كان إحياؤها
أوىل ،فإن عارض إحياؤها إماتة الدين ،كان إحياء الدين أوىل وإن أدى إىل إماتتها ،كما
جاء يف جهاد الكفار ،وقتل املرتد ،وغري ذلك ،وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة
نفوس كثرية يف احملارب مثال ،كان إحياء النفوس الكثرية أوىل ،وكذلك إذا قلنا :األكل
والشرب فيه إحياء النفوس ،وفيه منفعة ظاهرة ،مع أن فيه من املشاق واآلالم يف حتصيله
ابتداء ويف استعماله حاال ويف لوازمه وتوابعه انتهاء كثريا.
ومع ذلك ،فاملعترب إمنا هو األمر األعظم ،وهو جهة املصلحة اليت هي عماد
الدين والدنيا ،ال من حيث أهواء النفوس  -حتى إن العقالء قد اتفقوا على هذا
النوع يف اجلملة ،وإن مل يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع ،فقد اتفقوا
يف اجلملة على اعتبار إقام ة احلياة الدنيا هلا أو لآلخرة ،حبيث منعوا من اتباع مجلة من

( )44سورم املؤمنوس ،اآلية ()73
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أهوائهم بسبب ذلك ،هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غري شيء ،فالشرع ملا جاء بني
هذا كله ،ومحل املكلفني عليه طوعاً أو كرها ليقيموا أمر دنياهم آلخرتهم)(.)11
وقال العز بن عبد السالم( :ومعظم مصاحل الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل
وذلك معظم الشرائع؛ إذ ال خيفى على عاقل قبل ورود الشرع أن حتصيل املصاحل
احملضة ،ودرء املفاسد احملضة عن نفس اإلنسان وعن غريه حممود حسن ،وأن تقديم
أرجح املصاحل فأرجحها حممود حسن ،وأن درء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حسن،
وأن تقديم املصاحل الراجحة على املرجوحة حممود حسن ،وأن درء املفاسد الراجحة
على املصاحل املرجوحة حممود حسن .واتفق احلكماء على ذلك .وكذلك الشرائع على
حتريم الدماء واألبضاع واألموال واألعراض ،وعلى حتصيل األفضل فاألفضل من
األقوال واألعمال)(.)10
املبح األول :نقد مواد االتفاقية من (األوىل) إىل (اخلامسة) يف ضوء مقاصد الشريعة
اإلسالمية يف التفريق بني الرجل واملرأة يف بعض التشريعات ومقاصدها يف حتقيق

العبودية من خالل االستجابة لألوامر والنواهي الواردة يف ذلك وفيه :مواد االتفاقية
موضع النقد ومتهيد ومطلبان:

(مواد االتفاقية موضع النقد يف املبح األول)

اجلزء األول املادة ( :)3ألغراض هذه االتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد
املرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو
أغراضه ،توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف
( )41املوا قات للشابيب)16-11/1( :
(ُّ )40وايفد ا هت ام مصاحل ا شم ()1/3
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امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر ،أو
توهني أو إحباط متتعها بهذه احلقوق أو ممارستها هلا ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية
وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل.
املادة ( :)2تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وتتفق
على أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء على
التمييز ضد املرأة ،وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا يلي:
أ) إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو تشريعاهتا
املناسبة األخرى ،إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة التحقيق
العملي هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة.
ب) اختاذ املناسب من التدابري ،تشريعية وغري تشريعية ،مبا يف ذلك ما يناسب
من جزاءات ،حلظر كل متييز ضد املرأة.
ج) فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل ،وضمان
احلماية الفعالة للمرأة ،عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى
يف البلد ،من أي عمل متييزي.
د) االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة ،وكفالة
تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام.
هـ) اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي
شخص أو منظمة أو مؤسسة،
و) اختاذ مجيع التدابري املناسبة ،مبا يف ذلك التشريعي منها ،لتغيري أو إبطال

القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة.
ي) إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة.
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املادة ( :)1تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين ،وال سيما امليادين السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،كل التدابري املناسبة ،مبا يف ذلك التشريعي منها،
لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني .وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان
واحلريات األساسية والتمتع بها على أساس املساواة مع الرجل.
املادة (:)1
- 3ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل
ابملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا ابملعىن الذي أتخذ به هذه االتفاقية ،ولكنه
جيب أال يستتبع ،على أي حنو ،اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة ،كما جيب
وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة.
- 2ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومة ،مبا
يف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية ،إجراء متييزيا.
املادة ( :)1تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي:
أ) تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة ،هبدف حتقيق القضاء
على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون

أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر ،أو على أدوار منطية للرجل واملرأة.

ب) كفالة تضمني الرتبية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،
االعرتاف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشرتكة بني األبوين على أن يكون
مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت.
هذه املواد اخلمس األوىل من مواد االتفاقية تضمنت الدعوة إىل مساواة املرأة
بالرجل يف كافة امليادين واألعمال (االجتماعية والسياسية واالقتصادية والرتبوية
والثقافية والرياضية وغري ذلك ) ونصّت على وجوب تغيري التشريعات واألعراف
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القائمة يف اجملتمعات مبا حيقق هذه املساواة اليت تنشدها االتفاقية ،فاملواد من (األوىل)
وحتى (اخلامسة) تضمنت أمرين:
األول :الدعوة إىل مساواة املرأة بالرجل يف مجيع امليادين والقضايا ،مبا ال يبقى
معه أي فرق بينهما.
الثاني :الدعوة إىل إلغاء كل الفوارق بني املرأة والرجل يف التشريعات القائمة
واألعراف السائدة يف البلدان.
وعليه فسيكون نقد هذين املوضوعني يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية يف
متهيد ومطلبني:
التمهيد يف :تكرمي املرأة يف اإلسالم:
أوالً :من أبرز صور تكريم املرأة يف اإلسالم.
ثانياً :أهلية املرأة وحقها يف التملك والتصرف.
ثالثاً :حق املرأة يف االختيار لنفسها
املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التفريق بني الرجل واملرأة يف بعض

التشريعات:

أوالً :احلكمة يف خلق الرجل واملرأة.
ثانياً :وجوب التسليم بالفوارق بني املرأة والرجل.
املطلب الثاين :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حتقيق العبودية هلل تعاىل من خالل
االستجابة لألوامر والنواهي الشرعية الواردة يف التفريق بني الرجل واملرأة يف بعض
التشريعات.
أوالً :أن ما يأمر اهلل تعاىل به أو ينهى عنه فإن يف العمل به املصلحة يف العاجل
واآلجل.
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ثانياً :يف االستجابة المتثال املأمورات الشرعية وترك املنهيات الشرعية يف قضايا
املرأة حتقيق للعبودية.
متهيد :تكرمي املرأة يف اإلسالم
ومن املناسب وضع متهيد هلذا املبحث ببيان خمتصر ملكانة املرأة يف اإلسالم،
والتكريم الذي حصلت عليه ،وهو األمر الذي خيفى على بعض املسلمني فضالً عن
األمم األخرى.
إن من تكريم اإلسالم للمرأة تكرميه للمرأة والرجل على حد سواء ،فهم أمام
أحكام اهلل يف هذه الدنيا سواء ،كما أنهما أمام ثوابه وجزائه يف الدار اآلخرة سواء،
قال عز وجل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (.)11
وقال جل وعال :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﭼ (.)11
وقال سبحانه :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ( ،)11وقال عز وجل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

( )47سورم النيا  ،آية ()7
( )46سورم الرقرم ،آية ()116
( )41سورم التولة ،آية( ) 71،73

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)

3011

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (.)16

أوالا :من أبرز صور تكرمي املرأة يف اإلسالم ما يلي(:)51

 - 3مل يعترب اإلسالم املرأة مكروهة ،أو مهانة ،كما كانت يف اجلاهلية،

ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا اهلوان عنها :وهي أن املرأة قسيمة الرجل هلا ما له من
احلقوق ،وعليها أيضاً من الواجبات ما يالئم تكوينها وفطرتها ،وعلى الرجل مبا
اختص به من الرجولة ،وقوة اجللد ،وبسطة اليد ،واتساع احليلة ،والصرب على التعب
واملكاره ،أن يلي قوامتها ،فهو بذلك وليها حيوطها ،ويذود عنها بدمه ،وينفق عليها
من كسب يده.
 - 2ومن مظاهر تكريم املرأة يف اإلسالم أن سواها بالرجل يف أهلية الوجوب
واألداء ،وأثبت هلا حقها يف التصرف ،كحق البيع ،وحق الشراء ،وحق الدائن،
وحق التملك ،وغريها.
 - 1وقد كرم اإلسالم املرأة ،وذلك حينما أخرب اهلل تعاىل يف القرآن الكريم
بأن اهلل تعاىل خلقنا من ذكر وأنثى ،وجعل ميزان التفاضل العمل الصاحل والتقوى
فقال عز من قائل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (.)11

( )16سورم آل يفيفراس ،آية ()311
( )13ت ر اإلسالم لليفرأم ،الشيخ حميفد عي عينو ص36-1
( )11سورم احلجرات ،آية ( )31
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 - 1ومن مظاهر تكريم املرأة يف اإلسالم االهتمام بتعليمها :عن أبي سعيد
اخلدري رضي اهلل عنه قال :قالت النساء للنيب « :غلبنا عليك الرجال ،فاجعل لنا
يومًا من نفسك ،فوعدهن يومًا لقيهن فيه ،فوعظهن ،وأمرهن ،فكان مما قال هلن:
حجااب من النار ،فقالت امرأة :واثنني؟
ما منكن امرأة تُقدم ثالثة من ولدها إال كان هلا
ا

فقال :واثنني»

()11

 - 1ومن مظاهر تكريم اإلسالم للمرأة أن اهلل تعاىل ذكرها جبانب الرجل،
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (.)11
هذا هو الوضع الذي قلبه القرآن الكريم رأساً على عقب ،فأحدث يف تاريخ
املرأة أعظم تغيري يف حياتها ،ال قبل اإلسالم فحسب ،بل وبعد اإلسالم بعشرة قرون،
وبعد الثورة الفرنسية والبلشفية.
إن أول ما قرره القرآن الكريم وأكده ،أن هذه اجلموع من بين اإلنسان إمنا تدين
يف وجودها إىل الذكر واألنثى جمتمعني ،فال فضل لذكر على أنثى ،أو ألنثى على
ذكر ،إال بالعمل الصاحل ،وقيام كل بواجبه.

( ) 11أصرجه الرخارا كتاأل االيفتصام رمأل تعليم النيب صلمج هللا يفليه وسلم أدمته من الرجال والنيا دا يفليفه
هللا ليً لرأا وال متاي لرُّم ( ،)7136وميلم كتاأل الرب والصلة رمأل ض من صوت له ولد حيتيره
لرُّم()0041
( )14سورم ا هت األ ،آية ()11
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ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ.

()11

حتى إذا فرغ القرآن الكريم من تقرير هذه املقدمة ،قد رتب عليها النتيجة ،بأن
جعل املرأة مسؤولة أمام اهلل عن مجيع أعماهلا مسؤولية الرجل على السواء ،فوعدها
باحلسنى إذا أحسنت كما وعد الرجل ،وأنذرها بالعقاب إن هي أساءت ،وقاس
أعماهلا بنفس املقاييس اليت يقيس بها أعمال الرجل ،وفرض عليها كل ما فرضه على
الرجل من عبادات وواجبات وفرائض وأركان ،غري مفرق بني الرجل واملرأة يف أي
جزئية من هذه اجلزئيات إال ما استثناه من ذلك بسبب اختالف اخلِلقة والتكوين مما
سيأتي بيانه بتفصيل .بل لقد مجع بني الرجل واملرأة فوجه اخلطاب إليهما يف كل
عباراته ،حتى صار من القواعد املقررة يف الشريعة اإلسالمية أن كل ما كلف به الرجل
فاملرأة مكلفة به ،إال إذا استثناها القرآن أو السنة بصريح اللفظ ،أو دل على ذلك
شواهد احلال.
فهذه نصوص شاملة جامعة لكل ما ميكن أن يوصف به الرجل من فضائل
وآداب ،قد وجه القرآن الكريم فيها احلديث للمرأة مثل توجيهه للرجل .وليس وراء
ذلك مطمع ألرقى النساء يف العصر احلاضر اللواتي حياذين الرجال باملناكب وينادين
باملساواة املطلقة مع الرجال من حيث الكرامة واملكانة والتمتع باحلقوق العامة.
اثنيا :أهلية املرأة وحقها يف التملك والتصرف:

إن اإلسالم مل يقف عند حد تقرير املساواة بني الرجل واملرأة يف األمور الدينية،
أو من الناحية األدبية أو البحتة ،بل ساوى بني االثنني يف غري ذلك من احلقوق ،فجعل
للمرأة كل ما للرجل من أهلية كاملة يف متلك احلقوق املالية والتصرف فيها بكافة أنواع
( )11سورم النيا  ،اآلية ()3
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التصرفات ،سواء كانت بالبيع أو الشراء أو اهلبة أو اإليصاء أو اإلعارة والتأجري أو
الوكالة واإلنابة ،وغري ذلك من عقود االلتزامات واملعاوضات والتربعات ،وما يتبع
ذلك من حق الدفاع عن ماهلا كالدفاع عن نفسها ،بالتقاضي أمام القضاء وغريه من
الوسائل املشروعة(.)10
إن الذكر واألنثى متساويان عند اهلل تعاىل يف اجلزاء متى تساويا يف العمل حتى
ال يغرت الرجل بقوته ،وقوامته على املرأة ،فيظن أنه أقرب إىل اهلل منها ،وال تسيء
املرأة الظن بنفسها فتتوهم أن جعل الرجل قيّمًا عليها يقتضي أن يكون أرفع منزلة عند
اهلل تعاىل منها .وقد بني اهلل تعاىل علة هذه املساواة بقوله :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (،)11
فال فرق يف البشرية ،وال تفاضل بينهما إال باألعمال ،أي وما ترتتب عليه األعمال،
ويرتتب هو عليها من العلوم واألخالق.
وفيه وجه آخر ،وهو أن كالً منهما صنو وزوج وشقيق لآلخر ،ويف معنى ذلك
حديث( :النساء شقائق الرجال)( )11قالوا :أي مثلهم يف الطباع ،واألخالق كأنهن
مشتقات منهم ،أو ألنهن معهم من أصل واحد ..........وهذه اآلية – السابقة  -ترفع
قدر النساء املسلمات يف أنفسهن ،وعند الرجال املسلمني ،ومن علم أن مجيع األمم
كانت تهضم حق املرأة قبل اإلسالم ،وتعدها كالبهيمة املسخّرة ملصلحة الرجل
وشهوته ،وعلم أن بعض الناس عد املرأة غري أهل للتكاليف الدينية ،وزعموا أنها
ليس هلا روح خالدة من علم هذا قَدَّر هذا اإلصالح اإلسالمي لعقائد األمم،
( )10اندر  :اإلسالم واملرأم محد هتي ص34
( )17سورم آل يفيفراس ،آية ()311
( )16أصرجه ألو داود كتاأل ال زارم رمأل الرج جيد الرلة منامه رُّم (،)110وأمحد امليند رُّم
( ،)110/0والريزقي ال ربى رُّم ( ) 707من هتدي يفا شة ر ي هللا يفنزا ،وهتينه الشيخ ا لراين
ص ي أيب داود رُّم () 111
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ومعامالتها حق قدره ،وتبني له أن ما تدعيه اإلفرنج من السبق إىل االعرتافات بكرامة
املرأة ،ومساواتها للرجل باطل ،بل اإلسالم السابق ،وأن شرائعهم وتقاليدهم الدينية
واملدنية ال تزال متيز الرجل على املرأة.)11( .
ومن أدلة إعطائها الشرع حق التملك والتصرف يف األموال جبميع أنواع
التصرفات من البيع واإلجارة واهلبة وغري ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (.)06
ومن السنة النبوية ما ثبت عن زينب رضي اهلل عنها امرأة عبداهلل بن مسعود
رضي اهلل عنه قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :تصدقن ،يا معشر النساء
ولو من حليكن قالت :فرجعت إىل عبد اهلل فقلت :إنك رجل خفيف ذات اليد ،وإن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ،فأته فاسأله فإن كان ذلك جيزئ
عين وإال صرفتها إىل غريكم ،قالت :فقال لي عبد اهلل :بل ائتيه أنت ،قالت
فانطلقت ،فإذا امرأة من األنصار بباب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حاجيت
حاجتها ،قالت :وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد ألقيت عليه املهابة ،قالت:
فخرج علينا بالل فقلنا له :ائت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخربه أن امرأتني
بالباب تسأالنك :أجتزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ،وعلى أيتام يف حجورهما ؟
وال ختربه من حنن ،قالت فدخل بالل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسأله.

( )11اندر  :تفيا املنار ( )113 – 116/4واندر  :منة الرمحن
اليوهاجي ص0-1
( )06سورم النيا  ،آية رُّم 11

لياس م انة املرأم

اإلسالم لناصر
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فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :من هما؟ " فقال :امرأة من األنصار
وزينب .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :أي الزيانب " قال :امرأة عبد اهلل.
فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :هلما أجران :أجر القرابة وأجر
الصدقة " (.)03
ففي هذا احلديث دليل على أن هذه املرأة كان هلا مال خاص بها ال عالقة له
مبال الزوج ،وفيه:
 أن الزوج ليس له حكم يف مال زوجته إال بإذنها.
 وأن املرأة هلا احلق أن تتربع مباهلا بغري إذن زوجها.
 وأنه ليس للزوج منع الزوجة من الصدقة مباهلا.
 وفيه إجزاء الزكاة عن الزوجة يف ماهلا إذا أعطتها الزوج.
 وأن زكاة الزوج ال جتزئ إذا أعطاها لزوجته لوجوب النفقة عليها من ماله.
اثلثا :حق املرأة يف االختيار لنفسها:

على أن حق املرأة يف املساواة مع الرجل مل يبلغ ذروته إال عندما أباح هلا

اإلسالم حق التصرف املطلق يف شخصها وفق ضوابط حمددة هي يف مصلحتها من جهة
جلب النفع هلا ودفع الضرر عنها ،ومل جيعل ألحد عليها من سلطان إال سلطان
إرادتها ورغبتها احلرة اخلالية من كل ضغط أو إكراه .فمتى رشدت البنت بإدراك سن
البلوغ ،مل يعد من اجلائز ألحد أن يتصرف يف حريتها الشخصية بزواجها حني ال تريد
الزواج ،أو بإكراهها على زواج من ال حتب أو ختتار ،ومتى ما زوجت الفتاة مبن ال

( )03أصرجه الرخارا كتاأل الكام رمأل الكام يفلمج ال وة وا يتام
الكام رمأل ض النفقة والصدُّة يفلمج ا ُّرل وال وة رُّم ()1131

احلجر رُّم ( ،)3400وميلم كتاأل
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تريد ففي هذه احلالة يفقد الزواج ركنًا من أهم أركانه ،ويصبح العقد موقوفاً على
إرادتها إن شاءت أبقت على الزواج وإن شاءت فسخته (.)02
وليس وراء هذا التشريع إظهار ملدى احلرية التامة املطلقة اليت منحها اإلسالم
للمرأة .ومل تفز املرأة احلديثة يف أرقى اجملتمعات حضارة بهذا احلق إال يف عصور
متأخرة جدا من الناحية النظرية ،بينما كانت تتمتع به املرأة املسلمة نظراً وعمالً منذ
بزوغ مشس اإلسالم(.)01
املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التفريق يف بعض التشريعات بني الرجل
واملرأة:
تبني لنا يف التمهيد املكانة اليت حظيت بها املرأة يف اإلسالم ،وجوانب املساواة
بينها وبني الرجل يف املسؤولية وجوانب من األحكام ويف اجلزاء ،وملا كان حمور اتفاقية
القضاء على التمييز ضد املرأة (سيداو) قائم على املساواة بني املرأة والرجل يف كل
اجلوانب وسائر القضايا وكافة اجملاالت ،وكانت املواد اخلمس األوىل يف الدعوة إىل
تلك املساواة بطرح عام ،كان من املناسب نقد هذه الدعوة إىل (املساواة) يف ضوء
مقاصد الشريعة ببيان االختالف يف اخلِلقة والطبيعة والتكوين بني الرجل واملرأة.
فإن األصل يف األحكام الشرعية أنها موجهة للمرأة والرجل ،إال أن هذا
األصل خيتلف يف بعض األحكام ،وهذا االختالف يرجع سببه إىل طبيعة املرأة
وخصائصها واختالفها عن طبيعة الرجل وخصائصه ،ويرجع إىل مهام كل منهما يف
احلياة ،وبالتالي فإن أي حكم شرعي كان فيه االختالف بني املرأة والرجل مثل
(الوالية العامة ،املرياث ،القوامة ،الولي ،الشهادة...اخل) فإنه يرجع يف تفسريه إىل
( )01سيايت لياس ذلد املر
( )01اإلسالم واملرأم ص31-36

ا صا
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االختالف  -القائم واملُسلّم – بني الرجل واملرأة يف اخلِلقة والطبيعة والصفات العامة
من القوة والضعف والعاطفة وغريها ..فكانت مقاصد التشريع يف التفريق يف بعض
األحكام ترتكز على هذا األصل يف اختالف اجلنسني ،وتفصيل ذلك يف ما يلي:
أوالا :احلكمة يف خلق الرجل واملرأة:

خلق اهلل اخلالئق على اختالفها لغاية عظيمة ،وهي العبادة ،ولتحقيق العبودية

هلل تعاىل وحده دون غريه من املخلوقات .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭼ (.)01
وقد خلق اهلل بين اإلنسان من ذكر وأنثى ،وميَّز كالً منهما خبصائص ختتلف عن
غريه يف طبيعته ،وطاقته ،وقدرة حتمله؛ ومن ثم فاملهام امللقاة على أحدهما ختتلف عن
اآلخر بشكل متناسب ،ومتناسق ،وقد قال اهلل اخلالق سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (.)01
فكان من مهمة الرجل طلب العيش والرزق ،والبحث عنه ،واإلنفاق على
الزوجة واألسرة ،وهذا ما ال تستطيعه املرأة على الوجه األكمل وكان من مهمة
املرأة إجناب األوالد ،وتربيتهم الرتبية الصحيحة ،وتكون لزوجها راحة وتشجيعاً،
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ( .)00ومن هذه املهام ما ال
يستطيع الرجل أن يقوم بها على الوجه األكمل كاألعمال املنزلية ،ومنها ما ال يستطيع
القيام بها أبدًا كاحلمل واإلرضاع؛ فمثل الرجل واملرأة كمثل الليل والنهار ،لكل
( )04سورم التارايت آية ()10
( )01سورم امللد ،آية ()34
( )00سورم الروم ،آية ()14
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واحد منهما دوره ومهمته ،فالنهار لإلبصار والتحرك والعمل والنشاط ،فيكون فيه
طلب الرزق والكسب من أجل اإلنفاق ،وهذا ينطبق على الرجل.
وأما الليل فهو للسكن ،واهلدوء ،والنوم ،واالستقرار ،وهذا ينطبق على
املرأة.
فالرجل واملرأة لكل واحد منهما دوره يف احلياة ،فال حياول أحد منهما أن
يقوم مبهام اآلخر ،فإن ذلك لن يكون ،وإن حصل كانت النتائج عكسية وسلبية،
إما عليهما ،أو على أوالدهما ،أو على اجملتمع - ،وغالباً ما يكون صاحب
الضرر األكرب يف ذلك هي املرأة نفسها !  -ذلك ألنها جتري على عكس ما فُطرت
وجُبلت عليه املرأة ،والرجل كذلك قد يتضرر ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﭼ (.)67
فهذا ما أراده اهلل سبحانه وتعاىل (كوناً) ..فوجب التسليم هلذا التفريق بني
اجلنسني الذي أراده اهلل كوناً ..وبيانه يف ما يلي:
اثنيا :وجوب التسليم ابلفوارق بني املرأة والرجل:

الفوارق بني الرجل واملرأة اجلسدية واملعنوية ثابتة قدراً وحساً وعقالً وشرعاً.
بيان ذلك أن اهلل خلق الرجل واملرأة شطرين للنوع اإلنساني (ذكراً وأنثى) قال

اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ (.)01
يشرتكان يف عمارة الكون كل فيما خيصه لكن ملا قدر اهلل وقضى ،أن الذكر
ليس كاألنثى يف الصفة واهليئة والتكوين ففي الذكور كمال خلقي وقوة طبيعية،
( )07سورم الروم ،اآلية ()16
( )06سورم النجم ،اآلية ()41
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واألنثى أنقص منه خلقة وجبلة وطبيعة ملا يعرتيها من احليض واملخاض واإلرضاع
وشؤون الرضيع والرتبية وهلذا خلقت من ضلع آدم عليه السالم فهي جزء منه تابع
له ،ومتاع له ،والرجل مؤمتن على القيام بشؤونها وحفظها واإلنفاق عليها ،وعلى
نتاجها من الذرية ،كان من آثار هذا االختالف يف اخللقة االختالف بينهما يف القوة
والقدرات اجلسدية والعقلية والعاطفية واإلرادية ويف العمل واألداء والكفاية يف ذلك؛
إضافة إىل ما توصل إليه العلماء يف الطب احلديث من عجائب اآلثار من تفاوت اخللق
بني اجلنسني.
وهذان النوعان من االختالف( )01أنيطت بهما مجلة كبرية من أحكام التشريع،
فقد أوجبا ببالغ حكمة اهلل العليم اخلبري التفاوت والتفاضل بني الرجل واملرأة يف بعض
أحكام التشريع ومن ذلك:
 - 3يف املهمات والوظائف اليت تالئم كل واحد منهما يف خلقته وتكوينه،
ويف قدراته وأدائه.
 - 2ويف اختصاص كل منهما يف جماله من احلياة اإلنسانية ،لتتكامل احلياة
وليقوم كل منهما مبهمته فيها.
فخص اهلل سبحانه وتعاىل الرجال ببعض األحكام ،اليت تالئم خلقتهم
وتكوينهم وتركيب بنيتهم وخصائص تركيبها وأهليتهم وكفايتهم يف األداء وصربهم
وجلدهم ورزانتهم ،ومجلة وظيفتهم خارج البيت والسعي واإلنفاق على من يف
البيت وخصّ النساء كذلك بوظائف تليق بهن منها القيام على أمر البيت وأبرز ما يف
ذلك :تربية من فيه وبذلك تبنى األسرة اليت منها يكون بناء اجملتمع واألمة.

( )01أا :اةيدا واملعنوا
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فتلك إرادة اهلل الكونية القدرية يف اخللق والتكوين واملواهب ،وهذه إرادة اهلل
الدينية الشرعية يف األمر واحلكم والتشريع ،فالتقت اإلرادتان على:
 - 3مصاحل العباد وعمارة الكون.
 - 2انتظام حياة الناس والبيت ،واجلماعة ،واجملتمع اإلنساني ،وهذا طرف
مما اختص به كل واحد منهما.
فكانت مقاصد تشريع األحكام تتالءم مع هذا االختالف املُسلّم به.
فمن األحكام اليت اخت

هبا الرجال:

 أنهم قوامون على البيوت باحلفظ والرعاية وحراسة الفضائل ،وكف
الرذائل ،والذود عن احلمى من الغوائل ،وقوامون على البيوت مبن فيها بالكسب
واإلنفاق عليهم .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ(.)16
 ومنها أن الرسالة مل تكن إال يف الرجال دون النساء قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (.)13
 وأن الوالية العامة والنيابة عنها ،كالقضاء وغريه وسائر الواليات كالوالية يف
النكاح ال تكون إال للرجال دون النساء.
 وأن الرجال اختصوا بكثري من العبادات دون النساء ،مثل فرض اجلهاد
واجلمع واجلماعات واآلذان واإلقامة وغريها.
 وجعل الطالق بيد الرجل ال بيدها.
( )76سورم النيا  ،اآلية ()14
( )73سورم يوسة ،اآلية ()361
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 واألوالد ينسبون إليه ال إليها.
 وأن للرجل ضعف ما لألنثى من املرياث والدية والشهادة والعتق والعقيقة.
وهذه وغريها من األحكام اليت اختص بها الرجال هو معنى ما ذكره اهلل يف آخر
آية الطالق من سورة البقرة يف قوله تعاىل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (.)12
وأما األحكام اليت اخت

هللا هبا النساء فكثرية منثورة يف أبواب العبادات

واملعامالت واألنكحة وما يتبعها والقضاء واملواريث وغريها وهي معلومة يف القرآن
والسنة واملدونات الفقهية بل أفردت بالتأليف قدمياً وحديثاً ومنها ما يتعلق حبجابها
وحراسة فضيلتها.
وما سبق من األحكام اليت اختص اهلل سبحانه بها كل واحد من الرجال
والنساء فإنها تفيد أموراً منها الثالثة التالية:
 - 3اإلميان والتسليم بالفوارق احلسية واملعنوية والشرعية بني الرجال والنساء.
 - 2جيب أن يرضى كلٌ من الرجال والنساء مبا كتب اهلل له قدراً وشرعاً.
 - 1أن هذه الفوارق هي من العدل ،وفيها انتظام حياة اجملتمع اإلنساني.)11(...
وميكن وضع خالصة للمسائل السابقة يف ما يلي:
إن اإلسالم قد أحل املرأة املكانة الالئقة بها يف ثالثة جماالت رئيسة:
 - 3اجملال اإلنساين :فاعرتف بإنسانيتها كاملة كالرجل وهذا ما كان حمل شك
أو إنكار عند أكثر األمم املتمدنة سابقاً.

( )71سورم الرقرم ،اآلية ()116
( ) 71من مقال منشور يفلمج الشر ة مو ويفه يفن الفوارق ل املرأم والرج للراهت حميفد لن يفيش (لتصر )
يفلمج الرالط :
http://www.dd-sunnah.net/forum/archive/index.php/t-40235.html

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)

3011

 - 2اجملال االجتماعي :فقد فتح أمامها جمال التعلم ،وأسبغ عليها مكانًا
اجتماعياً كرمياً يف خمتلف مراحل حياتها منذ طفولتها حتى نهاية حياتها ،بل إن هذه
الكرامة تنمو كلما تقدمت يف العمر :من طفلة إىل زوجة ،إىل أم ،إىل حيث تكون يف
سن الشيخوخة اليت حتتاج معها إىل مزيدٍ من احلب واإلكرام والوفاء والتقدير.
 - 1اجملال احلقوقي :فقد أعطاها األهلية املالية الكاملة يف مجيع التصرفات
حني تبلغ سن الرشد.
ومع هذا فإننا جند أن اإلسالم قد فرق بني الرجل واملرأة يف بعض اجملاالت،
ومن املؤكد أن هذا التفريق ال عالقة له باملساواة بينهما يف اإلنسانية والكرامة  -بعد
أن قررها اإلسالم هلا على قدم املساواة مع الرجل  -بل لضرورات خلقية
واجتماعية واقتصادية ونفسية اقتضت ذلك(.)11
إن اإلسالم بعد تقرير املساواة بني الرجل واملرأة يف معنى اإلنسانية والكرامة
البشرية ،واحلقوق اليت تتصل مباشرة بالكيان البشري املشرتك واملساواة يف عموم
الدين والتشريع ،يفرق بني الرجل واملرأة يف بعض احلقوق وبعض الواجبات ،تبعاً
لالختالف الطبعي احلاسم بينهما يف املهام واألهداف ،واالختالف يف الطبائع اليت
جبل عليها كل منهما ،ليؤدي بها وظيفته األساسية ،وهنا حتدث الضجة الكربى اليت
تثريها املؤمترات اخلاصة باملرأة وروادها ،ويثريها مقلدوها يف العامل اإلسالمي،
املروجُون لفكرة املساواة التماثلية بني اجلنسني.
إن أي فكرة أو دعوة تقوم على مصادمة السنن االجتماعية والفطر البشرية
مصريها الفشل الذريع ،واخلسران املبني ،وهذا سبب فشل حركات حترير املرأة.

( )74املرأم ل الفقه والقانوس للدكتور اليرايفي ص17-10
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كما أن املرأة تتضرر قبل الرجل بتطبيق ما دعت إليه االتفاقية وتلك املؤمترات،
فتكلف يف األعمال واألعباء واإلنفاق ما يثقل كاهلها وال يتناسب مع طبيعتها
وتكوينها اخلَلْقي .ويف تأكيد ذلك شهادات مجاعية وفردية لنساء شهدن بأنهن
املغبونات واملغشوشات مبا أقدمن عليه من العمل يف ميادين ال تتناسب مع خلقتهن
ومهامهن يف احلياة ،ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ

(.)11

فإن املقاصد الشرعية هلا رعايتها يف تشريع األحكام يف دين اإلسالم ،لذلك
راعت الشريعة الفوارق بني اجلنسني ،وقصدت التفريق بينهما يف بعض األحكام
لتتالءم مع خلقة وتكوين كل منهما ،ومن تأمّل ذلك وتدبره جيده من الوضوح
مبكان ،بال خفاء أو التباس.
املطلب الثاين :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حتقيق العبودية هلل تعاىل من خالل
االستجابة لألوامر والنواهي:
إن من وضعوا اتفاقية (إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو" مل يراعوا
الشرائع وال األديان عند صياغتهم ملواد هذه االتفاقية اليت أرادوا بها إلغاء األوضاع
القائمة يف بلدان العامل وإبداهلا مبا توصلوا إليه من نتائج وهي نتائج حتكي واقع احلياة
يف الغرب ،وعدم مراعاتهم لذلك أعماهم عن أمر عظيم وهو أن املسلم وهو يعمل
بالتوجيهات الربانية اليت وردت يف الكتاب والسنة فإنه يتعبد بذلك هلل تعاىل ربه،
فيطيع اهلل تعاىل يف امتثال ما أمره به ويطيعه برتك ما نهاه عنه وهو بذلك يعلم ما يلي:

( )71سورم النور ،آية ()46
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أوالا :أن ما أيمر هللا تعاىل به أو ينهى عنه فإن يف العمل به املصلحة يف العاجل

واآلجل:

قال الشاطيب( :قصد الشارع من املكلف أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده
يف التشريع ،والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة ملصاحل
العباد على اإلطالق والعموم ،واملطلوب من املكلف أن جيري على ذلك يف أفعاله ،وأن
ال يقصد خالف ما قصد الشارع ،وألن املكلف خلق لعبادة اهلل ،وذلك راجع إىل العمل
على وفق القصد يف وضع الشريعة -هذا حمصول العبادة -؛ فينال بذلك اجلزاء يف
الدنيا واآلخرة.
وأيضاً فقد مر أن قصد الشارع احملافظة على الضروريات وما رجع إليها من
احلاجيات والتحسينات ،وهو عني ما كلف به العبد؛ فال بد أن يكون مطلوبا بالقصد
إىل ذلك ،وإال مل يكن عامال على احملافظة؛ ألن األعمال بالنيات ،وحقيقة ذلك أن
يكون خليفة اهلل يف إقامة هذه املصاحل حبسب طاقته ومقدار وسعه ،وأقل ذلك خالفته
على نفسه ،ثم على أهله ،ثم على كل من تعلقت له به مصلحة)

()10

وقال الطاهر بن عاشور( :إذا استقرينا موارد الشريعة اإلسالمية الدالة على
مقاصدها من التشريع ،استبان لنا من كليات دالئلها ومن جزئياتها املستقرة أن املقصد
العام من التشريع فيها هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه،
وهو نوع اإلنسان .ويشمل صالحه صالح عقله ،وصالح ما بني يديه من موجودات
العامل الذي يعيش فيه)(.)11

( )70املوا قات)11/1( :
( )77مقاصد الشريعة اإلسالمية ص166
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وقال – أيضاً ( :-فقد انتظم لنا اآلن أن املقصد األعظم من الشريعة هو
جلب الصالح ودرء الفساد ،وذلك حيصل بإصالح حال اإلنسان ودفع فساده فإنه ملا
كان هو املهيمن على هذا العامل كان يف صالحه صالح العامل وأحواله .ولذلك نرى
اإلسالم عاجل صالح اإلنسان بصالح أفراده الذين هم أجزاء نوعه ،وبصالح جمموعه
وهو النوع كله)(.)11
وقد وردت األحكام الشرعية جللب املصاحل للناس ،ودفع املفاسد عنهم ،وأن
كل حكم شرعي إمنا ورد لتأميـن أحد املصاحل ،أو لدفع أحد املفاسد ،أو لتحقيق
األمرين معًا.
وما من مصلحة يف الدنيا واآلخرة إال رعاها الشارع احلكيم ،وأوجد هلا
األحكام اليت تكفل إجيادها واحلفاظ عليها.
وإن الشا رع احلكيم مل يرتك مفسدة يف الدنيا واآلخرة ،يف العاجل واآلجل ،إال
بينها للناس ،وحذرهم منها ،وأرشدهم إىل اجتنابها والبعد عنها ،مع إجياد البديل
هلا.
والدليل على ذلك االستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جهة ،وملصاحل
الناس من جهة ثانية ،وأن اهلل ال يفعل األشياء عبثًا يف اخللق واإلجياد والتهذيب
والتشريع ،وأن النصوص الشرعية يف العقائد والعبادات ،واألخالق واملعامالت،
والعقود املالية ،والسياسة الشرعية ،والعقوبات ،وغريها ،جاءت معللة بأنها لتحقيق
املصاحل ودفع املفاسد(.)11

( )76املصدر اليالد ص161
( )71مقاصد الشريعة اإلسالمية د حميفد ال هتيلي ص1-1
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فإن املسلم يدرك أن ما يأمره اهلل به أو ينهاه عنه فيه املصلحة يف العاجل
واآلجل ،ومن ذلك التشريعات الواردة يف قضايا املرأة وأحكامها فإنها من مجلة
األحكام اليت قررتها الشريعة حتقيقاً ملصاحل عظيمة ودرءاً ملفاسد كبرية ومتحققة ليست
متوهمة.
اثنيا :يف االستجابة المتثال املأمورات الشرعية وترك املنهيات الشرعية يف قضااي

املرأة حتقيق للعبودية:

كما أن املسلم يدرك أنه خملوق لغاية عظيمة ،ومهمة جليلة ،هي عبادة اهلل
تعاىل وطاعته قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (.)16
ومقتضى هذه العبودية أن يطيع املسلم ربه وخالقه ويعمل مبا أمره به ويرتك ما
نهاه عنه ،فإنه عبدٌ وربه هو سيده ،فالعبودية تستلزم الطاعة واالستجابة واالمتثال،
كيف وأن ما أمر اهلل به فإن يف فعله اخلري يف العاجل واآلجل ؟! وما نهى عنه ففي تركه
اخلري يف العاجل واآلجل ؟! كيف وهذه الطاعة والعبودية مما فطر عليه اإلنسان فهو
حباجة إىل طاعة ربه وخالقه سبحانه وتعال؟!.
واملسلم ال يفرق بني األوامر والنواهي الشرعية اليت ثبتت يف كتاب اهلل وسنة
نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،فإنه ال يأخذ بعضاً ويرتك بعضاً؛ فإن هذا ينايف
االستسالم ،وإمنا شأنه وحاله االستجابة هلل تعاىل؛ ويعلم علم اليقني أنه باستجابته
وطاعته لربه حتصل له – برمحة اهلل تعاىل  -النجاة يف الدنيا واآلخرة وتتحقق له
سعادة الدارين ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﭼ (.)13
( )66سورم التارايت ،اآلية ()10
( )63سورم ا نفال اآلية ()14
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ومن ذلك قضايا املرأة واألحكام اخلاصة بها واليت جاءت يف الشريعة اإلسالمية
مفصّلة يف أمتّ التوضيح والبيان إكراماً للمرأة وحمافظة عليها ،ومراعاة للفوارق بينها
وبني الرجل ،وارتكازاً على صفاتها اخلِلقية وخصائصها البدنية واملعنوية والنفسية،
وبناء على وظيفتها ودورها ومهمتها يف احلياة.
وإذا كان إنسان الغرب قد أقبل على هواه يبيح له ما يهوى ويسوقه حيث يريد،
فإن املسلم كانت له هذه احلدود اليت يتعبد اهلل بالوقوف عندها راجيًا بذلك ثواب ربه،
خائفاً من عقابه؛ وهو يدرك – بل هو على يقني تام  -أن فيها اخلري بل اخلري ليس
إال فيها ،يف العاجل واآلجل.
املبح الثاين :نقد املادة (العاشرة) من االتفاقية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية
يف حترمي االختالط بني الرجال والنساء وأتكيد تلك املقاصد من واقع االختالط
يف التعليم يف الغرب وفيه :مادة االتفاقية موضع النقد ومطلبان:

(املادة من االتفاقية موضع النقد يف املبح الثاين)
اجلزء الثال املادة ( :)36تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء
على التمييز ضد املرأة لكي تكفل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان الرتبية،
وبوجه خاص لكي تكفل على أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
أ) شروط متساوية يف التوجيه الوظيفي واملهين ،وااللتحاق بالدراسات
واحلصول على الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها ،يف
املناطق الريفية واحلضرية على السواء ،وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلة احلضانة
ويف التعليم العام والتقين واملهين والتعليم التقين العالي ،وكذلك يف مجيع أنواع
التدريب املهين.
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ب) التساوي يف املناهج الدراسية ،ويف االمتحانات ،ويف مستويات مؤهالت
املدرسني ،ويف نوعية املرافق واملعدات الدراسية.
ج) القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة يف مجيع مراحل
التعليم جبميع أشكاله ،عن طريق تشجيع التعليم املختلط ،وغريه من أنواع التعليم
اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف ،وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج
املدرسية وتكييف أساليب التعليم.
د) التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى.
هـ) التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم ،مبا يف ذلك برامج
تعليم الكبار وحمو األمية الوظيفي ،وال سيما الربامج اليت تهدف إىل التعجيل بقدر
اإلمكان بتضييق أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة.
و) خفض معدالت ترك الطالبات الدراسة ،وتنظيم برامج للفتيات والنساء
الالئي تركن املدرسة قبل األوان،
ز) التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرايضية والرتبية البدنية.
ح) إمكانية احلصول على معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صحة
األسر ورفاهها ،مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة.
املادة العاشرة من اتفاقية (القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة) تضمنت
جوانب إجيابية يف:
 - 3حق املرأة يف التعليم وتوفري البيئة املناسبة وحصوهلا على اإلعانات
ومواصلة التعليم.
 - 2رعاية برامج تعليم الكبار وحمو األمية.
 - 1خفض معدالت االنقطاع عن الدراسة وتركها قبل األوان.
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وهذه جوانب إجيابية سبق إليها اإلسالم وكفلها حقوقًا للمرأة.
إن اإلسالم قد جعل للمرأة احلق يف التعلم والتأدب مبا ينفعها يف أمر دينها
ودنياها فقد كانت النساء على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم حريصات على العلم
والفقه مثل الرجال متامًا وذلك حق هلن قد كفله هلن اإلسالم.
عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقالت :يا رسول اهلل ذهب الرجال حبديثك ،فاجعل لنا من نفسك يوما
نأتيك فيه ،تعلمنا مما علمك اهلل ،قال " :اجتمعن يوم كذا وكذا " فاجتمعن ،فأتاهن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعلمهن مما علمه اهلل ،ثم قال " :ما منكن من امرأة
تقدم بني يديها من ولدها ثالثة ،إال كانوا هلا حجابا من النار " فقالت امرأة :واثنني،
واثنني ،واثنني ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :واثنني ،واثنني ،واثنني
"(.)12
وقد كان هديه صلى اهلل عليه وسلم أن خيص النساء باملوعظة يف عيد الفطر،
وعيد األضحى فيوجه هلن اخلطاب وحيثهن على الصدقة ويبني األحكام اليت ختصهن.
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج ومعه
بالل فظن أنه مل يسمع النساء ،فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت املرأة تلقي القرط
واخلامت ،وبالل يأخذ يف طرف ثوبه(.)11
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت( :نعم النساء نساء األنصار مل يكن مينعهن
احلياء أن يتفقهن يف الدين)(.)11

( )61سرد عرجيه
( )61أصرجه الرخارا كتاأل العلم رمأل يفدة اإلمام النيا وتعلييفزن لرُّم ()16
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قال األلباني رمحه اهلل( :فكذلك الكتابة و القراءة ،فال ينبغي لآلباء أن حيرموا
بناتهم من تعلمها شريطة العناية برتبيتهن على األخالق اإلسالمية ،كما هو الواجب
عليهم بالنسبة ألوالدهم الذكور أيضاً ،فال فرق يف هذا بني الذكور و اإلناث.
واألصل يف ذلك أن كل ما جيب للذكور وجب لإلانث ،و ما جيوز هلم جاز هلن
و ال فرق ،كما يشري إىل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم ( :إمنا النساء شقائق
الرجال) ،رواه الدارمي و غريه( ،)11فال جيوز التفريق إال بنص يدل عليه ،و هو
مفقود فيما حنن فيه ،بل النص على خالفه ،وعلى وفق األصل ،و هو هذا احلديث
الصحيح ،فتشبث به و ال ترض به بديال ........،نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا اإلنصاف و
االعتدال يف األمور كلها) (.)10
وقال صديق حسن خان رمحه اهلل( :ال خيفى عليك أن النساء نصف هذه األمة
بل أكثرها وهن شقائق الرجال يف مجيع ما ورد من الشريعة احلقة إال أشياء خصهن هللا
تعاىل ورسوله هبا من دون الرجال وقد تفضل عليهن كما تفضل عليهم أبنواع من
اإلفضال فلهن ما هلم وعليهن ما عليهم يف مجلة الشرائع واألحكام وهي أبواب كثرية
طيبة جداً ال يتسع لذكرها املقام،كيف وما من خصال حسنة نزل بها القرآن واحلديث
إال مطلوب منهن فعلها وما من شيم سيئة نطق بها الكتاب والسنة إال مقصود منهن
تركها لكين خصصت هذا الكتاب ببيان ما ورد يف ذكرهن على اخلصوص وهذا شطر
علم من علوم الدين وشطره الباقي مشرتك بينهم وبينهن باليقني وكم من تفاسري

( )64أصرجه ميلم كتاأل احليل رمأل است راأل استعيفال امليفتيلة من احليل رصة من ميد
الدم لرُّم( )746
( )61سرد عرجيه
( )60اليليلة الص ي ة لحلراين) 117 -110/3 (:

مو ع
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لآلايت البينات ورواايت األحادي

والدراايت جاءتنا من قبل نساء األنصار

واملهاجرات.)11()...
فحق التعليم كفله اإلسالم للمرأة وحثّ على أدائه إال أنه مل يكن مطلقاً عن
أي قيد ،فالعلم الذي حثّ اإلسالم على تعلمه هو العلم النافع ،والنفع يكون يف
الدنيا واآلخرة ،كما أن احلصول على العلم جيب أن يكون بالوسائل الشرعية ،أما
التعليم عن طريق الدراسة املختلطة فإن الشريعة اإلسالمية قد منعت وحذرت منه،
بعموم النصوص الشرعية اليت وردت يف التحذير من اختالط الرجال بالنساء ،وهو
االختالط الذي يكون يف أماكن العمل والدراسة وما يبقى فيه الرجال والنساء على

أوقاات طويلة ،فإن هذا من حمرمات الشريعة اإلسالمية ،واملقاصد الشرعية يف
تواصل ا
حتريم هذا االختالط ال ختفى فإن مفاسده عظيمة ،أوضِّحها وأنقد هذه املادة من
االتفاقية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية يف املطلبني التاليني:
امل ل ا ول :مقاصد الشريعة اإلسالمية حتر االصتالط ل الرجال والنيا
والعيف
امل ل الااين :من نتا ج الدراسات اليفرلية التعليم املختلط

التعليم

املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حترمي االختالط بني الرجال والنساء يف
التعليم والعمل:
إن الشريعة اإلسالمية ملّا حرمّت االختالط بني الرجال والنساء يف التعليم ويف
العمل فإ ّن مقصدها إغالق باب الفتنة بقرب الرجال من النساء وسد باب الفواحش.
عن أبي أسيد األنصاري ( أَنَّهُ َسمِعَ رَسُولَ اللَّهِ َ يقُولُ وَ ُهوَ خَا ِرجٌ مِنَ
الرجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقَِ ،فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لِلنِّسَاءِ:
جدِ فَاخْتَ َلطَ ِّ
ا ْلمَسْ ِ
( )67اندر :منة الرمحن

لياس م انة املرأم

اإلسالم لليوهاجي ص17-10
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ح ُققْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ) ،يقول الراوي:
( اسَْت ْأخِ ْرنَ َفإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَ ْ
جدَارِ ِم ْن ُلصُوقِهَا بِهِ)(.)11
ِن َثوْبَهَا لَيَتَعَلَّ ُق بِالْ ِ
جدَا ِر حَتَّى إ َّ
ت ا ْلمَرْأَةُ تَلَْتصِ ُق بِالْ ِ
(فَكَانَ ِ
َالدخُولَ عَلَى النِّسَاءِ.
وعن عقبة بن عامر  أن رسول اهلل  قال ( :إِيَّاكُمْ و ُّ
ت)(.)11
ح ْم ُو ا ْل َموْ ُ
ح ْموَ .قَا َل الْ َ
ت الْ َ
ل ِم َن األَْنصَارِ :يَا رَسُولَ اللَّ ِه أَفَرَأَيْ َ
جٌ
َفقَالَ َر ُ
وقال أبو داود يف سننه( :باب :اعتزال النساء يف املساجد عن الرجال) ثم ساق
ب لِلنِّسَاءِ).
بسنده حديث ابن عمر  قال :قال رسول اهلل َ( :ل ْو تَ َركْنَا َهذَا الْبَا َ
وقال النيب َ( :لوْ تَ َركْنَا َهذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ) قَالَ نَافِعٌ موىل عبد اهلل بن عمر:
ل مِنْهُ اْب ُن ُعمَ َر حَتَّى مَاتَ)(.)16
خْ
(فَلَمْ َي ْد ُ
الرجَالِ مِنَ الصَّالَةِ) ثم ساق بسنده
ف النِّسَاءِ قَ ْبلَ ِّ
ثم قال أبو داود( :باب اْنصِرَا ِ
اللهِ ِ إذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيالً َوكَانُوا يَرَ ْونَ أَنَّ َذلِكَ
حديث أم سلمة قالت( :كَانَ رَسُولُ َّ
الرجَالِ)(.)13
كَ ْيمَا يَ ْن ُفذَ النِّسَاءُ قَ ْبلَ ِّ
ف
صفُو ِ
وقد جاء يف صحيح مسلم عن أبي هريرة  :أن النيب  قال( :خَيْرُ ُ
َولُهَا)(.)12
صفُوفِ النِّسَا ِء آخِرُهَا وَشَرُّهَا أ َّ
َولُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَاَ ،وخَيْرُ ُ
الرجَا ِل أ َّ
ِّ
ام ْش تمج الناتيا ت ام اع ات
الر اج تال
ا

ال َّ تر تيد لرُّم ( ،)1171وهتينه

( )66رواة ألو داود سننه كتاأل ا دأل رمأل
ا لراين اليليلة الص ي ة لرُّم ()610
ٍ
ٍ
ت
ت
ت
ت
ول ايفلامج الْ ديفيفيراة (،)1111
( )61رواة الرخارا كتاأل الن اح ارمأل الا اْلد او َّس ار دج رم ْمارأام دالَّ ذدو اْحمارم اوالد دص د
وميلم ،كتاأل اليالم رمأل اْحت ترت ا ْةاْلومت ترم اجنارتيَّ تة والدص ت
ول ايفلاْيـ ازا ( ،)1371واحليفو :هو ُّري ال وة من
ْ ا د
ا
لا احملارم لليفرأم
( )16رواة ألو داود كتاأل الصالم رمأل ايفتت تال الناتيا ت الْيفي ت
اج تد ايف تن ات
الر اج تال لرُّم ( ،)401وص ه ا لراين
ْا
اا
ا
ص ي اةامع لرُّم ()1116
ت
ت
صرا ت الناتيا ُّاـْر ات
الصالامت لرُّم ( ،)3646ورواة الرخارا
الر اج تال تم ان َّ
( )13رواة ألو داود كتاأل الصالم رمأل انْ ا
ا
ا
للفظ مقارأل موا ع يفديدم
( )11رواة ميلم ،كتاأل الصالم ،رمأل تيوية الصفو ودُّامتزا و ض ا ول هتدي رُّم ()3631
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قال النووي رمحه اهلل يف شرحه هلذا احلديث( :وإمنا فُضل آخر صفوف النساء
احلاضرات مع الرجال؛ لبعدهن من خمالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند
رؤية حركاتهم ومساع كالمهم وحنو ذلك ،وذُم أول صفوفهن لعكس ذلك واهلل
أعلم»(.)11
وقال ابن قيم اجلوزية ـ رمحه اهلل تعاىل ـ يف كتابه (الطرق احلكمية)( )11موضحاً
مقاصد الشريعة يف منع االختالط« :والريب أن متكني النساء من اختالطهن بالرجال
أصل كل بلية وشر ،وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة؛ كما أنه من أسباب
فساد أمور العامة واخلاصة ،واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا،
وهو من أسباب املوت العام والطواعني »...إىل أن قال ـ رمحه اهلل تعاىل ـ« :فمن أعظم
أسباب املوت العام كثرة الزنا بسبب متكني النساء من اختالطهنَّ بالرجال واملشي بينهم
متربجات متجمالت ،ولو علم أولياء األمر ما يف ذلك من فساد الدنيا والرعية ـ قبل
الدين ـ لكانوا أشد شيئاً منعًا لذلك».
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ـ رمحه اهلل ـ يف كتابه (الشرح املمتع على
زاد املستقنع)( )11مبيناً اآلثار السيئة لالختالط بني اجلنسني ....«:ويف هذا دليل واضح
جداً على أن من أهداف اإلسالم بعد النساء عن الرجال ،وأن املبدأ اإلسالمي هو
عزل الرجال عن النساء خالف املبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن خيتلط النساء
بالرجال ،والذي اخندع به كثري من املسلمني اليوم ،وصاروا ال يبالون باختالط املرأة
مع الرجال ،بل يرون أن هذه هي الدميقراطية والتقدم ،ويف احلقيقة أنها التأخر؛ ألن

( )11شرح النووا يفلمج ص ي ميلم  311/4(:ـ )306
(( )14ص)163
()411-411/4( )11
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اختالط املرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب املرأة ،فأين الدميقراطية
كما يزعمون ؟!إن هذا هو اجلور ،أما العدل فأن تبقى املرأة مصونة حمروسة ال يعبث
بها الرجال ،ال بالنظر وال بالكالم وال باللمس وال بأي شيء يوجب الفتنة .لكن
لضعف اإلميان والبعد عن تعاليم اإلسالم صار هؤالء املخدوعون منخدعني مبا عليه
األمم الكافرة ،وحنن نعلم مبا تواتر عندنا أن األمم الكافرة اآلن تئن أنني املريض
املدنف حتت وطأة هذه األوضاع ،وتود أن تتخلص من هذا االختالط ،ولكنه ال
ميكنها اآلن فقد اتسع اخلرق على الراقع ..لكن الذي يؤسف له أيضاً من يريد من
املسلمني أن يلحقوا بركب هؤالء الذين ينادون مبا يسمونه احلرية ،وهي يف احلقيقة
حرية هوى ،ال حرية هدى ،كما قال ابن القيم رمحه اهلل:
هربوا من الرق الذي خلقوا له

فبلوا برق النفس والشيطان

فالرق الذي خلقوا له هو :الرق هلل عز وجل ،بأن تكون عبداً هلل ،هؤالء هربوا
منه ،وبلوا برق النفس والشيطان ،فصاروا اآلن ينعقون وخيططون من أجل أن تكون
املرأة والرجل على حد سواء يف املكتب ،ويف املتجر ،ويف كل شيء ،وال شك أن
هؤالء أشهد باهلل أنهم غاشون لدينهم وللمسلمني؛ ألن الواجب أن يتلقى املسلم
تعاليمه من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهدي السلف الصاحل،
وحنن إذا رأينا تعاليم الشارع احلكيم حممد صلى اهلل عليه وسلم وجدنا أنه يسعى بكل
ما يستطيع إىل إبعاد املرأة عن الرجل ،فيبقى الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مصاله
إذا سلم حتى ينصرف النساء من أجل عدم االختالط ،هذا مع أن الناس يف ذلك
الوقت أطهر من الناس يف أوقاتنا هذه ،وأقوى إمياناً ،كما قال النيب صلى اهلل عليه
وسلم":خري الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(.)10
( )10رواة الرخارا كتاأل الشزادات رمأل الا يا ْش از دد ايفلامج اش از اادمت اج ْوٍر دت اذا أد ْش تز اد رُّم ( ،)1011وميلم كتاأل=
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فاإلسالم حريص جدا على جلب املصاحل ودرء املفاسد وغلق األبواب املؤدية
إليها ،والختالط املرأة مع الرجل يف ميدان العمل تأثري كبري يف احنطاط األمة وفساد
جمتمعها كما سبق؛ ألن املعروف تارخييا عن احلضارات القدمية :الرومانية واليونانية
وحنوهما أن من أعظم أسباب االحنطاط واالنهيار الواقع بها هو خروج املرأة من
ميدانها اخلاص إىل ميدان الرجال ومزامحتهم مما أدى إىل فساد أخالق الرجال،
وتركهم ملا يدفع بأمتهم إىل الرقي املادي واملعنوي ..وانشغال املرأة خارج البيت يؤدي
إىل بطالة الرجل وخسران األمة ،وعدم انسجام األسرة وانهيار صرحها ،وفساد
أخالق األوالد ،ويؤدي إىل الوقوع يف خمالفة ما أخرب اهلل به يف كتابه من قوامة الرجل
على املرأة.
وقد حرص اإلسالم أن يبعد املرأة عن مجيع ما خيالف طبيعتها فمنعها من تولي
الوالية العامة كرئاسة الدولة والقضاء ومجيع ما فيه مسؤوليات عامة لقوله صلى اهلل
عليه وسلم( :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري يف صحيحه(.)11
ففتح الباب هلا بأن تنزل إىل ميدان الرجال يعترب خمالفا ملا يريده اإلسالم من
سعادتها واستقرارها  .فاإلسالم مينع جتنيد املرأة يف غري ميدانها األصيل ،وقد ثبت من
التجارب املختلفة -وخاصة يف اجملتمع املختلط  -أن الرجل واملرأة ال يتساويان
فطريًا وال طبيعياً ،فضالً عما ورد يف الكتاب والسنة واضحا جليا يف اختالف الطبيعتني

َّ ت
ض ت َّ ت َّ ت
ين يـالدونـا دز ْم لرُّم ()1111
= ضا الص الة رمأل ا ْ
ين يـالدونـا دز ْم دوَّ الت ا
الص ا الاة دوَّ الت ا
ت
ت ت ت
صار هتدي
َّيب صلمج هللا يفليه وسلم دت اا ك ْيارى اوُّاـْي ا
( )17رواة الرخارا كتاأل امليفاعا رمأل كتااأل الن تا
()4411
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والواجبني .والذين ينادون مبساواة اجلنس اللطيف -املنشأ يف احللية وهو يف اخلصام
غري مبني  -بالرجال ،جيهلون أو يتجاهلون الفوارق األساسية بينهم(.)11
إن أصل عمل املرأة يف الشريعة اإلسالمية مشروع وجائز ،ولكن بضوابط من
أمن الفتنة وعدم اختالطها بالرجال وأال خترج متربجة وأن يأذن هلا الولي وأال يتنافى
العمل مع طبيعتها وأنوثتها ألن للمرأة تركيباً خاصاً خيتلف عن تركيب الرجل وإن
املآالت الفاسدة واحملاذير املرتتبة على مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله كثرية منها:
االختالط احملرم وضياع األوالد والوقوع يف الفاحشة والتفكك األسري وكثرة حاالت
الطالق وتعطل كثري من الرجال عن العمل ألن املرأة حتتل مكانه ،إىل غري ذلك من
املفاسد احملظورة واملآالت املمنوعة اليت ترتتب على مشاركة املرأة للرجل يف ميدان
عمله ،واليت قصدت الشريعة يف أهدافها السامية إىل رفعها ودفعها.

()11

املطلب الثاين :من نتائج الدراسات الغربية يف التعليم املختلط
إنَّ اختالط النساء بالرجال يُحَرِّك الفتْنة يف الصُّدور ،وي ْزرَع بذْرة الشهوة
ط
والعالقات احملرَّمة ،االختالطُ بريدٌ إىل السفور ،طريقٌ حنو الفُجُور ،إذا حلَّ االختال ُ
يف اجملتمعاتِ مرضَت القلوبُ ،وفسدت األخالق ،وانْتُزِعَ احلياء ،وضعفت القِوامة،
ت حاالت اإلغراء واالبْتِزَاز.
وانط َفأَتِ الغَيْرَةُ ،وانتشرتِ املُحَرَّماتُ واملوبقات ،وفش ْ
االختالط َع َملٌ غري صاحل ،فيه جنايةٌ على الرجل ،وعلى املرأة ،وعلى
األسرة ،بل واجملتمع بأَسْرِه.
وحني ينطق صوتُ العقل ،وتتحدَّث لغةُ األرقام ،فال تسمع عن االختالط إال
صيحات املشفقني ،ونُذُر الناصحني ،وحتذيرات اجملرمني.
( )16تاوى الشيخ الن رمع)114-141/4( :
( )11الت يية ا صوب وأارة النواعل املعاصرم أ د يفرد الرمحن اليديً ص361
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إنَّ احلديثَ عن معاناة الغرْب مع االختالط يبدأ وال ينتهي ،وما زالتِ
اإلحصائيات والدراسات تنادِي بعمليَّة ال َفصْل بني اجلنسَيْن يف التعليم والعمَل
إن الدراسات الغربية املنصفة تؤكد رجحان املصاحل يف التعليم غري املختلط
وتؤكد مفاسده ،وال غرابة أن خترج توصيات تلك الدراسات مبا قررته الشريعة
اإلسالمية من حتريم االختالط بني اجلنسني يف التعليم والعمل لتحقيق املصاحل اليت
سبق ذكرها يف املطلب األول.
وقد تعددت الدراسات وكثرت يف هذا اجلانب ،حتى باتت نتائجها وإحصاءاتها
من املتواتر الذي يسلم له ،وقد خرجت دراسات وأحباث كثرية يف ذلك اخرتت من
بينها دراسة جيدة منشورة يف حبث للدكتور حممد بن عبداهلل اهلبدان بعنوان:
(االختالط وأثره يف التعليم) رأيت أن أقتبس بعض املعلومات اليت أوردها يف هذا
املطلب:
تؤكد معظم الدراسات احلديثة بأن الفصل بني اجلنسني يف املدارس واجلامعات
والفصول الدراسية يؤدي إىل نتائج إجيابية أفضل من مثيالتها املختلطة،وهلذا السبب
سنستعرض بعض نتائج الدراسات احلديثة املتعلقة بهذا املوضوع لعلها تساهم يف
تصحيح املفاهيم.
منذ ظهور دراسة اليزابيث تيدبال يف العام 3111م اليت أكدت فوائد التعليم
غري املختلط ونادت به ،فإن الدراسات حول هذا املوضوع تكاثرت بشكل كبري جدا
ومؤيدة يف معظمها نفس نتائج تيدبال ،ولقد خلصت إحدى الدراسات احلديثة من
جامعة (هارفرد) بأن املدارس النسائية ومبقارنتها باملختلطة حتقق اآلتي:
ـ أهداف تربوية أعلى حيقق الطلبة فيها:
 درجة أعلى من القيم الذاتية ودرجة أفضل لنوعية احلياة.
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 درجة أفضل يف العلوم والقراءة.
 التخلص من النظرة النمطية التقليدية جتاه العالقة بني اجلنسني.
 درجة أقل من التغيب الدراسي ومشاكل عدم االنضباط السلوكي.
 مراجعة منزلية أفضل ودرجة أقل من ضياع الوقت يف مشاهدة التلفزيون.
كما أن الباحثة بوني فري ـ بويست من جامعة غرب أونتارو يف كندا تقول :إن
التعليم املختلط يغش النساء بشعارات املساواة ،بينما احلقيقة تؤكد أن املساواة احلقيقية
هي بالفصل وذلك لتمتع اجلنسني خبصائص وامتيازات متباينة ال تركز عليها املدارس
واجلامعات املختلطة أكثر من الرتكيز على اخلصائص واإلمكانيات اليت يتمتع بها
الطلبة دون الطالبات ،وبعد مراجعة الكثري من الدراسات اليت تؤكد على مثل النتائج
اليت توصلت إليها تقول بأن اجلامعات واملدارس النسائية حتقق درجة أفضل يف شتى
العلوم وخاصة العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.
ويصل إىل نفس النتيجة العديد من الباحثني والباحثات مثل األستاذة ليزا
رايرسون رئيسة جامعة ولز واليت تزيد على النتائج السابقة بقوهلا إن اجلامعة النسائية
تزيد الثقة بالنفس والطموح عند طلبتها بعكس اجلامعات املختلطة.
وتضيف الربوفيسورة نانسي بيدي يف دراستها املقارنة ملصادر النجاح يف
أكادمييات القرن التاسع عشر واملنشورة يف اجمللة األمريكية للرتبية يف العام 3111م بأن
سر النجاح يكمن يف وجود املدارس غري املختلطة وبناء عليه تقرتح زيادة الدراسة يف
إمكانية قيام مدارس على هذا النمط يف الوقت الراهن بناء على معطيات متطلبات
السوق.
ولعل مثل هذه الدراسات قد فتحت آفاقا جديدة يف أساليب التعليم ما حدا
حباكم كاليفورنيا بت ولسون بأن خيصص مخسة ماليني دوالر إلنشاء عشر مدارس
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غري خمتلطة كنوع من التجربة العملية للتحقق من النتائج ،ولقد شجعت هذه النتائج
على قيام العديد من املدارس احلكومية واخلاصة على أساس عدم االختالط يف
األعوام السابقة يف العديد من مناطق الواليات املتحدة األمريكية مثل نيويورك،
فيالدلفيا ،بالتيمور ،ديرتويت وكاليفورنيا.
وعالوة على ذلك فإن حبوثا كثرية منذ الثمانينات قد أكدت إجيابية ومنفعة
اجلامعات النسائية على وجه اخلصوص ،فلقد ذكرت الربوفيسورة ليزا ويندل من
جامعة كنساس بالواليات املتحدة األمريكية يف حبثها القيم ( الوصول إىل القضايا يف
اجلامعات النسائية) العديد من البحوث احلديثة اليت تؤكد النتائج السابقة واليت تربو
على اخلمسني حبثا وكتابا ،وحتققا من نتائج تلك الدراسات فقد قامت بدراسة فريدة
من نوعها تقوم على أساس الزيارة واملشاهدة امليدانية حيث خرجت بنتائج باهرة
مفادها أن املدارس النسائية حتقق الرتكيز على العلم أكثر وحتقق درجة أفضل من
التوقعات والطموحات عند الطلبة وحتسسهم بأهميتهم االجتماعية والروح القيادية
العالية ،باإلضافة إىل التسلح األفضل ملواجهة احلياة العملية بعد التخرج ،ولعله من
املفيد أيضا اإلشارة إىل دراسة الربوفيسورة أميلي الجندون من جامعة نور برت اليت
قامت بدراسة إحصائية كمية مقارنة بني اجلامعات املختلطة والنسائية.
وهناك الكثري من الدراسات األخرى اليت أجريت يف دول متعددة تكاد النتائج
نفسها مثل دراسة مارش ورو املنشورة يف دورية
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وصدَّق الرئيس األمريكي السابق جورج بوش على مشروع قرار يقضي مبنع
االختالط يف املدارس العامة ،وتشجيعًا هلذا القرار الذي يقضي على وضع قائم منذ
ثالثني عاما ،قرر إعطاء معونة مادية أكرب للمدارس اليت تلتزم بتنفيذ هذا القرار
وبالتأكيد فإن الرئيس األمريكي مل يوافق على هذا القرار إال بعد أن قدمت لـه
دراسات علمية وعملية تربوية شاملة تبني صحة قراره.
الربوفيسور األمريكي ( اميليو افيانو ) وهو رجل القانون املتخصص يف النظام
الرتبوي يف أمريكا ذكر أن العديد من الدراسات تؤكد أن الفصل بني اجلنسني يف اجملال
الدراسي يساعد على اجتياز الفتيان والفتيات بصورة أفضل ،وأن األوالد يفضلون
الفصل يف الدراسة حتى ال يتحتم عليهم االلتزام ببعض التصرفات أمام الفتيات،
وكذلك الفتيات يفضلن هذا األمر حتى ال تضطررن إىل التزين قبل الذهاب إىل
املدرسة؛ ألنه يضيع وقتهن ويعرقل تقدمهن الدراسي.
اجلمعية الوطنية لتشجيع التعليم يف أمريكا أيضا عرضت الدراسات اليت قامت
بها جامعة (ميتشغان) واليت تؤكد أن الفصل بني اجلنسني يف املدارس يعطي نتائج
أفضل يف املستوى التعليمي للبنات ولألوالد.
وبدأ الرتبويون يف أمريكا مييلون بشكل متزايد إىل تعليم اجلنس الواحد .وقد
دفعت نتائج بعض األحباث يف هذا اجملال الرتبويني الختاذ مثل هذا التوجه ،خاصة تلك
القائلة بأن أدمغة األوالد تتعامل مع بعض أنواع املعلومات بشكل خيتلف عن تعامل
البنات معها.
تقول « لورا استيب » الباحثة الرتبوية يف دراسة نشرت مؤخراً " :يف مرحلة
الستينات والسبعينات مل يكن هناك صوت سوى ذلك الداعي إىل التحلل والتفلت من
القيود ،فقد انتهز العلمانيون فرصة سيطرتهم على مقاليد التوجيه يف البالد ليذحبوا
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التجارب الرتبوية الناجحة مثل كليات البنات والتعليم غري املختلط ،رغم أن
الدراسات والواقع اليوم يدحض ويفضح التخبطات العلمانية بعد ارتفاع أسهم كليات
البنات يف أمريكا ،حيث شهدت هذه الكليات منوًا مطرداً وبلغ عددها 211كلية.
وأضافت :لكن بعد أن بدأت احلرب ضدها بإصدار قوانني تهدف إىل قطع
اإلعانات احلكومية عنها ،إلرغام اجملتمع على خوض جتربة التعليم املختلط استجابة
لضغوط دعاة حترير املرأة ،كادت كليات البنات أن حتتضر خصوصاً بعد صدور
القانون التعليمي رقم ( )1الذي فرض على اجلامعات قبول نسبة كبرية من الطالبات
ليتساوى اجلنسان يف اجلامعات الشهرية مما قلص عدد كليات البنات إىل () 321كلية
عام 3111م.
غري أنه مل ميض عقد من الزمن حتى انقلبت الصورة أو باألحرى اعتدلت،
فاإلقبال على التعليم النسائي يتعاظم منذ عشر سنوات حيث تؤكد « ايالنور ساسفو »
املوجهة الرتبوية باحتاد الكليات الوطنية أن فكرة التعليم غري املختلط تنتشر بسرعة
انتشار النار يف اهلشيم.
ويف عام 3110م حتدثت « كريس ما يكل » اخلبرية الرتبوية ورائدة التعليم
املنفصل يف « فينتورا » عن جتربة تعليمية جديدة جتتاح الواليات املتحدة ،وهي جتربة
تطبيق الفصول الدراسية املنفصلة يف املدارس الثانوية األمريكية؛ فقالت" :بعد عامني
من التجربة أثبت التطبيق الواسع هلذا النظام أن الطالبة يف الفصول املتماثلة أكثر قدرة
على التفكري وأسرع استجابة لتقبل املعلومة فضالً عن أنها أكثر تركيزاً واستيعاباً للمادة
ال من االنشغال الذهين بزميلها اجملاور.
بد ً
ويف بعض املدارس بوالية فرجينيا أكد املسؤولون أن التجربة أثبتت جناحها
واعرتف الطالب بأنهم يشعرون باالرتياح وهم يدرسون يف غياب زميالتهم ،بينما
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اعرتفت الطالبات أنهن يفضلن الدراسة وإجراء التجارب املعملية يف غياب زمالئهن،
كما أثبتت األحباث أن طالبات املدارس غري املختلطة يتميزن بالثقة يف النفس واحلصول
على أعلى الدرجات ال سيما يف املواد العلمية.
وتقول اخلبرية الرتبوية «كريس ما يكل » :لقد جنحت التجربة بصورة أفضل
بكثري مما كنا نتوقعه مما يغري املزيد من املؤسسات التعليمية األمريكية بتبين هذا النمط
من التعليم ،وهو ما حدث بالفعل؛ فلغة األرقام تشري إىل أن ( )32والية أمريكية
تتبنى سياسة الفصل بني الطالب والطالبات ،والعدد مرشح للزيادة بعد أن اكتوى
األمريكيون بنريان التعليم املختلط.
واعرتف عدد من الدول األوربية بفشل سياسة التعليم املختلط ،صرح « كينش
بيكر» وزير التعليم الربيطاني ،أن بالده بصدد إعادة النظر يف التعليم املختلط بعد أن
ثبت فشله.
وقال أحد أعضاء جلنة التعليم بالربملان األملاني ( البوندستاج ) انه جيب العودة
باألخذ بنظام التعليم املنفصل ـ اجلنس الواحد ـ.
وأثبتت جمموعة من الدراسات واألحباث امليدانية اليت أجريت يف كل من أملانيا
الغربية وبريطانيا اخنفاض مستوى ذكاء الطالب يف املدارس املختلطة ـ بنني وبنات ـ
واستمرار تدهور هذا املستوى ،وعلى العكس من ذلك تبني أن مدارس اجلنس الواحد
يرتفع الذكاء بني طالبها ،وقد ذكرت الدكتورة « كارلي شوسرت » خبرية الرتبية األملانية
أن توحد نوع اجلنس يف املدارس يؤدي إىل اشتعال املنافسة بني التالميذ وبعضهم
البعض أو بني التلميذات.
أما اختالط االثنني معا فيلغي هذا الدافع وأضافت أن الغرية تشتعل بني أبناء
اجلنس الواحد عنها إذا اختلط أبناء اجلنسني.
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وأكدت دراسة أجرتها النقابة القومية للمدرسني الربيطانيني أن التعليم املختلط
أدى إىل انتشار ظاهرة التلميذات احلوامل سفاحا وعمرهن أقل من( )30عاما ،كما
تبني أن استخدام الفتيات يف املدارس حلبوب منع احلمل تزايد كمحاولة للحد من
الظاهرة دون عالجها واستئصال جذورها.
كما أوضحت دراسة نقابة املدرسني الربيطانيني تزايد معدل اجلرائم اجلنسية
واالعتداء على الفتيات بنسب كبرية ،وقالت الدراسة إنه يوجد تلميذ مصاب باإليدز
يف كل مدرسة ،كما أشارت إىل ازدياد معدل السلوك العدواني عند فتيان املدارس
املختلطة.
وذكرت دراسة أخرى أجراها معهد أحباث علم النفس االجتماعي ببون أن
تالميذ وتلميذات املدارس املختلطة ال يتمتعون بقدرات إبداعية ،وهم دائما حمدودو
املواهب قليلو اهلوايات على العكس من ذلك تربز حماوالت اإلبداع واضحة بني
تالميذ مدارس اجلنس الواحد.
وأوضح حبث ميداني أذاعته إحدى قنوات التليفزيون الربيطاني أن تلميذات
وتالميذ املدارس املختلطة يعجزون عن التعامل مع العامل اخلارجي وأنهم انطوائيون
ينتابهم اخلجل دائما وال حيسنون إقامة عالقات اجتماعية مع أقرانهم (.)366
فهذا موجز العرتافات لغربيني بأضرار ومساوئ التعليم املختلط ،وهي نفسها
املساوئ اليت راعاها اإلسالم وقصدها الشارع احلكيم عندما حرم هذا النوع من
االختالط ،وحذر من مآالته وآثاره املدمرة ،والفضل ما شهدت به األعداء.

( )366من و لعنواس ( :االصتالط وأارة
ُّام لتوايد املعلومات ال تضيفنزا الر

التعليم) للدكتور حميفد اهلرداس منشور يفلمج موُّعه االل توين وُّد
:

http://islaamlight.com/alhabdan/index.php?option=content&task=view&id=2554
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املبح الثال  :نقد املادة (الثالثة عشرة) من االتفاقية
يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التفريق بني مرياث الرجل واملرأة
يف بعض األحوال وفيه :املادة من االتفاقية موضع النقد ومطلبان:

(املادة من االتفاقية موضع النقد يف املبح الثال )
املادة (:)31تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز
ضد املرأة يف اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا ،على
أساس املساواة بني الرجل واملرأة نفس احلقوق ،والسيما:
أ) احلق يف االستحقاقات العائلية.
ب) احلق يف احلصول على القروض املصرفية ،والرهون العقارية وغري ذلك من
أشكال االئتمان املالي.
ج) احلق يف االشرتاك يف األنشطة الرتوحيية واأللعاب الرايضية ويف مجيع
جوانب احلياة الثقافية.
املادة الثالثة عشرة تضمنت عدة أمور وميكن نقد أبرز ما ناقضت فيه االتفاقية
املقاصد الشرعية املرعية يف دين اإلسالم أال وهو أمر (املرياث) ،فاالتفاقية دعت إىل
املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق العائلية ،ونقد ذلك يف ضوء مقاصد التشريع
اإلسالمي يكون يف التالي:
املطلب األول :تكريم اإلسالم للمرأة بإعطائها حق املرياث خالفاً لألمم
السابقة واحلاالت اليت ترث فيها املرأة مثل مرياث الرجل:
أوالً :تكريم اإلسالم للمرأة بإعطائها حق املرياث خالفًا لألمم السابقة.
ثانياً :احلاالت اليت ترث فيها املرأة مثل مرياث الرجل.
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املطلب الثاني :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التفريق بني مرياث الرجل واملرأة
يف بعض األحوال.
أوالً :االختالف بني املرأة والرجل يف نفع امليت.
ثانياً :االختالف بني املرأة والرجل يف اإلنفاق واألعمال.
ثالثاً :العدل يف التفريق يف مرياث الرجل واملرأة فيما ورد فيه التفريق وليس يف
املساواة وال ينقص ذلك من مكانة املرأة.
املطلب األول :تكرمي اإلسالم للمرأة إبعطائها حق املرياث خالفا لألمم السابقة
واحلاالت اليت ترث فيها املرأة مثل مرياث الرجل:
أوالً :تكرمي اإلسالم للمرأة إبعطائها حق املرياث خالف ا لألمم السابقة:

من صور تكريم املرأة يف اإلسالم أن جعل هلا احلق يف املرياث من غري ظلم بعد

أن كانت يف اجلاهلية ال تُوَرَّث بل تورث هي كغريها من األمتعة اليت يرتكها امليت،
فجاء اإلسالم فجعل هلا احلق يف املرياث سواء كانت زوجةً أم بنتاً أم أختاً أم أماً فلها
املرياث الذي شرعه اهلل هلا يف كتابه وعلى لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم.
وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغري وإن كان ذكرا ،ويقولون :ال
يعطى إال من قاتل على ظهور اخليل ،وطاعن بالرمح ،وضارب بالسيف ،وحاز
الغنيمة(.)363
فكان مال امليت ينتقل إىل الكبري من أبنائه فإن مل يكن فإىل أخيه أو عمه فال
يورثون الصغار وال اإلناث حبجة أن هؤالء ال حيمون الذمار وال يقاتلون وال حيوزون
()362

املغامن .ثم جاء تشريع اإلسالم فأعلن بطالن نظام اجلاهلية

( )363اةامع هت ام القرآس للقربيب)41/1( :
( )361الت قيقات املر ية املراهت الفر ية للدكتور صاحل الفوعاس ص14
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قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ (.)361
وقال عز وجل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (. )361
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل( :بيان أن الدين اإلسالمي هو الذي انتصر
للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة يف اجلاهلية ،لقوله :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ  ،ولكن الدين اإلسالمي مل يعط املرأة أكثر من حقها ،ومل

( )361سورم النيا  ،اآلية ()7
( )364سورم النيا  ،اآليتاس ()31 ،33
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ينزهلا من منزلتها ،بل أعطاها احلق الالئق بها ،وهو معروف وهلل احلمد بكتاب اهلل
وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم)(.)361
اثني ا :احلاالت اليت ترث فيها املرأة مثل مرياث الرجل:

أثبت اإلسالم – كما تقدم بيانه  -تقديره للمرأة ،ورعايته حلقوقها ،بإعطائها

حق املرياث ،خالفاً ملا كان عليه الناس يف اجلاهلية ،وخالفاً لكثري من الشعوب القدمية
وبعض الشعوب يف العصر احلاضر بالنسبة للزوجة مثالً.
والنصيب الذي فرض اإلسالم إعطاءه للمرأة خيتلف وقد راعى اإلسالم يف
ذلك اختالف احلال يف اإلرث بني الوارث واملورّث ،وربط األمر مبقاصد شرعية
عظيمة ،خفيت على كثريين ،بل إنها خفيت على بعض املسلمني فضالً عن غريهم
من األمم األخرى!!
فإن املشهور أن اإلسالم أعطى املرأة نصف ما يعطي الرجل يف املرياث – وهذا
حق وهو القاعدة العامة يف املواريث – إال أن الذي جيهل يف ذلك أن اإلسالم قد فرض
يف حاالت أن يكون نصيب املرأة (مساوياً) لنصيب الرجل ،ومثله ،وإذا مت مجع
األحكام والنظر إليها يف اختالف أحواهلا وما ترتب عليه من اختالف يف النصيب
واملقدار فإنه ستتضح احلكمة العظيمة يف عدم التسوية يف املرياث يف احلاالت اليت
حكمت فيها الشريعة بأن يكون نصيب املرأة نصف نصيب الرجل.
وما أكثر من ينتقدون أحكاماً شرعية بسبب اجلهل مبعرفة حاالت احلكم
وأحواله.

( )361تفيا سورم النيا اللن يفاييف  ،)11/3( :واندر  :منة الرمحن
لليوهاجي ص46

لياس م انة املرأم

اإلسالم
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قال الشاطيب" :ومدار الغلط يف هذا الفصل إمنا هو على حرف واحد :وهو
اجلهل مبقاصد الشرع ،وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ،فإن مأخذ األدلة عند األئمة
الراسخني إمنا هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة حبسب ما ثبت من كلياتها
وجزئياتها املرتبة عليها ،وعامّها املرتب على خاصّها ،ومطلقها احملمول على مقيدها،
وجمملها املفسر بِبَيّنها ،إىل ما سوى ذلك من مناحيها ،فإذا حصل للناظر من مجلتها
حكم من األحكام فذلك الذي نظمت به حني استنبطت.)360( "...
ومن احلاالت اليت يتساوى فيها نصيب مرياث املرأة والرجل ما يلي:
 - 3يكون نصيب األنثى مثل نصيب الذكر ،يف مرياث اإلخوة ألم ،فان
الواحدة من أخوات امليت ألمه إذا انفردت تأخذ السدس ،كما يأخذ األخ ألم إذا انفرد
السدس كذلك ،وإذا كانوا ذكوراً وإناثاً ،اثنني فأكثر :فإنهم يشرتكون مجيعاً يف
الثلث ،للذكر مثل حظ األنثى وال يفضل الذكر على األنثى قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (.)361
الس ُدسََ ،و َكذَلِكَ
خذُ فِي الْكَلَاَلةِ إذا انفرد ُّ
وقيل يف علة كون ا ْلَأخَ ِمنَ الْأُمِّ َي ْأ ُ
خذُوا الثُّلُثَ وَكَانُوا فِي ِه
َددِينَ َأ َ
الذكَرِ وَا ْلأُنْثَى ؛ وإن كَانُوا مَُتع ِّ
ا ْلُأخْتُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ َّ
(.)361
َخ َذ نَ أ
َسوَاءً لَا فَرْقَ بَ ْينَ َذكَرِهِمْ ،وَأُنْثَاهُمْ أأل َّ
صيبَص َها
َن ُك اال أم ْنص ُه َما َح َّل ََمَ َّل أ أُم أه فَأ َ

( )360االيفتصام ()141-144/3
( )367سورم النيا  ،اآلية ()31
( )366تفيا املنار)147/4( :
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فالصلة بينهم وبني امليت أنهم إخوته من أمه مع اختالف والدهم ووالده ،وهذا الفرق
بني اإلخوة ألم واألخوة األشقاء أو ألب ناسب معه هذا التفريق يف املرياث.
ال عن غريهم.
وهذا مما جيهله كثري من املسلمني فض ً
واملقصود ببيان هذا احلكم وهو حكم ثابت بإمجاع املسلمني( )361وجود حاالت
ترث فيها املرأة كما يرث الرجل سواء ،وبهذا تدحض شبهة عدم إكرام املرأة يف تشريع
املواريث بتنصيف نصيبها عن الرجل يف احلاالت األخرى.
 - 2ويكون نصيب املرأة مثل نصيب الرجل ،يف مرياث األم مع األب إذا كان
للميت أوالد "فإن ترك معهما ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً ،كان لكل من األب واألم
السدس من الرتكة ،وإن ترك معهما إناثاً فقط ،كان لكل من األب واألم السدس،
ويأخذ األب بعد ذلك ما زاد من الرتكة عن السهام ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (.)336
وهذا حال آخر جعلت فيه الشريعة اإلسالمية مرياث الرجل مثل مرياث املرأة يف
حال الوالدين فإنهما يرثان السدس يف احلال الذي تقدم بيانه.
وملزيد من التوضيح فإني أذكر حاالت املرياث التالية واليت فيها تساوي نصيب
املرأة والرجل:
إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة :فلكل منهما النصف.
وإذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا ألب :فلكل منهما النصف.

( )361اةامع هت ام القرآس للقربيب )76/1( :
( )336سورم النيا  ،اآلية ()33

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)

3011

املطلب الثاين :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التفريق بني مرياث الرجل واملرأة يف بعض
األحوال:
إن اهلل سبحانه حكيم ال يشرع إال حلكمة بالغة سبحانه وتعاىل؛ ولذا وصف
نفسه بكمال العلم واحلكمة ،وكثرياً ما يقرن احلكم بعلته ويشري إىل حكمته .ومن ذلك
أنه حينما ذكر مقادير املواريث بقوله ):يوصيكم اهلل يف أوالدكم) ختم اآلية بقوله :ﭽ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ (.)333
لتشعر القلوب بأن قضاء اهلل للناس مع أنه هو األصل الذي ال حيل هلم غريه،
فهو كذلك مبين على املصلحة املبنية على كمال العلم ،فاهلل سبحانه وتعاىل حيكم ل
أنه عليم وهم ال يعلمون ،واهلل يفرض ألنه حكيم وهم يتبعون اهلوى.
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي( :فلو ردَّ تقدير اإلرث إىل عقولكم واختياركم
حلصل من الضرر ما اهلل به عليم ،لنقص العقول وعدم معرفتها مبا هو الالئق األحسن،
يف كل زمان ومكان .فال يدرون أَيُّ األوالدِ أو الوالِدين أنفع هلم ،وأقرب حلصول
مقاصدهم الدينية والدنيوية.
ﭽ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ ( )332أي :فرضها اهلل الذي قد
أحاط بكل شيء علماً ،وأحكم ما شرعه وقدَّر ما قدَّره على أحسن تقدير ال تستطيع
العقول أن تقرتح مثل أحكامه الصاحلة املوافقة لكل زمان ومكان وحال)(.)331
وهذا األمر يعلمه املسلم ويوقن به املؤمن ،فإن املؤمن يكفيه أن يثبت احلكم الشرعي
فيستسلم له ويقبله ويعمل به ويعلم أن يف ذلك اخلري كله وأن اهلل تعاىل خالق املخلوقات
( )333سورم النيا  ،اآلية ()33
( )331سورم النيا  ،اآلية ()33
( )331تييا ال ر الرمحن لليعدا ()300/3
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مجيعاً أعلم مبا فيه مصلحتهم ونفعهم ،فكانت شريعته على مقتضى ذلك تراعي
أحواهلم واختالفهم وتباين خلقهم ووظيفتهم ،ومع ذلك فإنه ال بد من توضيح املقاصد
الشرعية يف هذا التفريق:
أوالا :االختالف بني املرأة والرجل يف نفع امليت:

إن الذكر أشد حاجة إىل املال من األنثى ألن الرجال قوامون على النساء وقد
جاءت اإلشارة إىل حكمة تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭼ

(

)

. 331

والذكر – غالباً  -أنفع للميت يف حياته من األنثى ،وقد أشار سبحانه إىل ذلك
بقوله :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

()330()331

فإنه من األمور الواضحة إن نفع أبناء امليت له أمر متفاوت ،ولكن الغالب أن
الذكور أنفع للميت من اإلناث ،مثال ذلك إذا تويف رجل وترك ابناً وبنات فإن
مسؤولية البنات واإلنفاق عليهن تنتقل يف شريعة اإلسالم هلذا االبن ،ويقوم مقام أبيه
يف مسؤوليته وميتد دور األب يف ما يقوم به االبن ،وهذه املسؤولية ال تتجه إىل البنت،
فإن بقيت يف بيت أهلها كان اإلنفاق عليها ورعايتها من مسؤولية إخوانها ،وإن
تزوجت انتقلت للحياة مع زوجها دون وجوب أدنى مسؤولية جتاه إخوانها وأخواتها،
وهذه املسألة كافية يف بيان املقصد الشرعي العظيم يف إعطاء الرجل مثل حظ األنثيني.
فإن التفضيل سببه ما جعل اهلل للذكور من القوامة على النساء واإلنفاق عليهن،
وخالفة األب يف ذلك.
( )334سورم النيا اآلية ()14
( )331سورم النيا اآلية ()33
( )330الت قيقات املر ية املراهت الفر ية ص11
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اثنيا :االختالف بني املرأة والرجل يف اإلنفاق واألعمال:

بالنظر يف اإلنفاق واألعمال اليت يقوم بها كل من الرجل واملرأة فإننا جند

االختالف الكبري بينهما ،فإن الشريعة اإلسالمية أوجبت على الرجل من اإلنفاق ما مل
توجبه على املرأة ومن أمثلة ذلك أن الرجل هو الذي يدفع املهر يف زواج املرأة وهو
الذي جتب عليه النفقة على الزوجة واألبناء واملرأة ال تطالب بذلك ،ويف األعمال فإن
الرجل هو الذي يطالب حبماية الثغور واجلهاد ومحاية النساء والدفاع عنهن ،وال شك
أن مراعاة هذا التفاوت يف املهام والوظائف والواجبات يتناسب معه التفاوت يف مقدار
املرياث ،فإن وجد يف بعض احلاالت فهو املناسب.
قال النووي يف بيان احلكمة من تفضيل الرجال على النساء يف اإلرث( :وصف
الرجل بأنه ذكر تنبيهاً على سبب استحقاقه وهي الذكورة اليت هي سبب العصوبة
وسبب الرتجيح يف اإلرث وهلذا جعل الذكر مثل حظ األنثيني وحكمته أن الرجال
تلحقهم مؤن كثرية يف القيام على العيال ،والضيفان ،واألرقاء ،والقاصدين،
ومواساة السائلني ،وحتمل الغرامات ،وغري ذلك)(.)331
(فإن احلكمة الواضحة يف ذلك أن الذكر حيتاج إىل اإلنفاق على نفسه وعلى
زوجته وأنه أصل عمود النسب واملطالب بالنفقة على زوجته وعياله ما تناسلوا بل
وعلى سائر من يرثه من أقاربه الفقراء.
خبالف األنثى فإنها ما دامت يف بيت أهلها فإنهم ينفقون عليها ومتى تزوجت
أنفق عليها زوجها ،فالذكر هو العنصر األكرب والعامل األقدر يف اجملتمع وهو املنوط به
الدفاع واحلماية والرعاية حبيث يسعى على امرأته وعياله مبا حيتاجون إليه من احلاجات
والنفقات وجيعلها سيدة بيت وسعيدة عشرية ومربية للبنني والبنات ملا جبلت عليه من
( )337شرح النووا يفلمج ص ي ميلم ()11/33
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العطف واللطف والصرب على مزاولة الرتبية فهي مبثابة امللكة احملشومة يف بيتها تعمل
عملها يف إصالح شؤون بيتها وتهدي وتتصدق باملعروف ،وزوجها مع فخره وعلو
قدره يقيم نفسه مقام اخلادم هلا يف جلب ما حتتاجه)(.)331
قال حممد رشيد رضا( :وملا كان من مجلة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل
الرجال على النساء يف املرياث واجلهاد كان لسائل هنا أن يسأل عن سبب هذا
االختصاص ،وكان جواب سؤاله قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ ( ،)331أي :إن من شأنهم املعروف
املعهود القيام على النساء باحلماية والرعاية والوالية والكفاية ،ومن لوازم ذلك أن
يفرض عليهم اجلهاد دونهن ،فإنه يتضمن احلماية هلن ،وأن يكون حظهم من املرياث
أكثر من حظهن ؛ ألن عليهم من النفقة ما ليس عليهن ،وسبب ذلك أن اهلل تعاىل
فضل الرجال على النساء يف أصل اخللقة ،وأعطاهم ما مل يعطهن من احلول والقوة،
فكان التفاوت يف التكاليف واألحكام أثر التفاوت يف الفطرة واالستعداد ،وثم سبب
آخر كسيب يدعم السبب الفطري ،وهو ما أنفق الرجال على النساء من أمواهلم ؛ فإن
املهور تعويض للنساء ومكافأة على دخوهلن بعقد الزوجية حتت قوامة الرجال،
فالشريعة كرمت املرأة إذ فرضت هلا مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة ،ونظام املعيشة
وهو أن يكون زوجها قيما عليها ،فجعل هذا األمر من قبيل األمور العرفية اليت
يتواضع الناس عليها بالعقود ألجل املصلحة ،كأن املرأة تنازلت باختيارها عن املساواة
التامة ،ومسحت بأن يكون للرجل عليها درجة واحدة هي درجة القوامة ،ورضيت
بعوض مالي عنها ،فقد قال تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
( )336جميفويفة رسا الشيخ يفرد هللا لن عيد آل حميفود ()163/1نق لواس ة منة الرمحن ص43
( )331سورم النيا  ،اآلية ()14
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ﮠﭼ( ،)326فاآلية أوجبت هلم هذه الدرجة اليت تقتضيها الفطرة ؛ لذلك كان من
تكريم املرأة إعطاؤها عوضا ومكافأة يف مقابلة هذه الدرجة وجعلها بذلك من قبيل
األمور العرفية؛ لتكون طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العني ،وال يقال :إن الفطرة
ال جترب املرأة على قبول عقد جيعلها مرءوسة للرجل بغري عوض ،فإنا نرى النساء يف
بعض األمم يعطني الرجال املهور ليكن حتت رياستهم ،فهل هذا إال بدافع الفطرة
الذي ال يستطيع عصيانه إال بعض األفراد )

()323

إن قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ( .)322ليس هدرًا حلقوق املرأة،
وحاشاه ،بل حفاظاا عليه ،ذلك أن املرأة أخذت حقها من املرياث ،وأخذ الرجل ضعف
ما أخذت ،ألنه مكلف باإلنفاق عليها ،ودفع املهر هلا ،ودفع النفقة للمعتدة ،وهي غري
مكلفة بذلك؛ فاختالف نصيبها يف املرياث عن نصيب الرجل إمنا هو نتيجة الختالف
وظيفتها عن وظيفة الرجل ،وليس انتقاصاً حلقها ،أو كرامتها ،وبذلك يتبني لنا عِظَم
املقصد الشرعي الذي راعته الشريعة اإلسالمية يف مسألة التفضيل يف املرياث ،والذي
جاءت اتفاقية (سيداو) لتهدمه مبا دعت إليه من املساواة يف نصيب املرأة مع نصيب
الرجل.
اثلث ا :العدل يف التفريق يف مرياث الرجل واملرأة فيما ورد فيه التفريق وليس يف

املساواة وال ينق

ذلك من مكانة املرأة:

من إشكاالت اتفاقية (سيداو) الكربى أنها ارتكزت على مبدأ الدعوة إىل
(املساواة) بني الرجل واملرأة يف كافة اجلوانب ،وكان الواجب أن ترتكز على مبدأ
( )316سورم الرقرم ،آية ()116
( )313تفيا املنار)10 -11/1( :
( )311سورم النيا  ،آية ()33
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(العدل) والفرق بينهما أن العدل قد يكون يف املساواة وقد يكون يف غري املساواة ،وإذا
كان الغرب عموماً واألمم املتحدة اليت وضعت هذه االتفاقية تؤمن باختالف
خصائص الرجل واملرأة وتسلم لالختالف بينهما يف اخللقة والصفات فكان من لوازم
ذلك أن يسلموا بعدم وجوب املساواة بينهما يف كل جانب من اجلوانب وهو الذي
قامت عليه االتفاقية!!
فإذا كان ليس من العدل أن تؤمر املرأة بكل ما يؤمر به الرجل وهو (عدم
مساواة) فكذلك ليس من العدل أن تعطى املرأة دوماً مثل ما يعطى الرجل ،ويف قضية
املرياث فإن يف اإلسالم اختالف الواجبات بني الرجل واملرأة فأوجبت الشريعة على
الرجل ما مل توجبه على املرأة ،فرتتب على ذلك عدم التسوية يف املرياث فكان مقتضى
العدل ذلك ،فاملبدأ الذي جيب أن حيرص عليه هو (العدل) وليس املساواة ،فإن
املساواة قد تكون من العدل وقد تكون ضد العدل.
إن الشريعة اإلسالمية قد فرضت على الرجل أن يسوق املهر لزوجته ،مهما
كانت زوجته حتى إن كانت من أغنى األغنياء.
واملهر شرط من شروط عقد الزواج ،يدفعه كل على قدر سعته ومكانته.
وفرض على الرجل بعد ذلك أن ينفق على زوجته ،وأن ال يكلفها إنفاق شيء من
ماهلا ،فكان من العدل واحلالة هذه أن يزيد يف نصيب الولد والرجل على العموم
بالنسبة لنصيب املرأة ،حيث إنه مكلف بأداء هذه االلتزامات املالية قبل املرأة ،فكأن ما
نقص من مرياث البنت هو يف مقابل ما سوف يرد هلا على سبيل املهر والنفقة .فاألمر ال
يعدو واحلالة هذه تنظيماً مالياً قد نظر فيه إىل األعباء والتكاليف املالية املفروضة على
كل شخص.
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فإنه لو مات رجل عن بنت وأبوين ألخذت البنت نصف ما ترك أبوها،
واستحقت بذلك نصيبا أكرب من أبيه وهو الرجل ،فلو أن األقدار واملكانة واملنزلة
تقاس بالنصيب يف املرياث لوجب أن نقول إن البنت يف هذه احلالة أفضل من األب،
مع أن فضل األب مقدم على كل فضل وحقه على ولده فوق كل اعتبار ،قال اهلل
تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ.

()321

إن احلكم الشرعي بأن تأخذ األنثى نصف ما يأخذه الذكر ،وهذا هو األعم
األغلب ،إن ذلك يف حكم اإلسالم ليس لنقصٍ من إنسانيتها ،وال لنقصٍ يف مكانتها
وكرامتها ،ليس يف األمر شيء من هذا ،فمن املستحيل أن ينقض اإلسالم يف ناحية ما
يبينه يف ناحية أخرى ،وأن يضع مبدأً ثم يضع أحكاماً ختالفه ،ولكن األمر يتعلق
بــ(العدالة) يف توزيع األعباء والواجبات على قاعدة" :الغْرُم بالغُنْم".
ففي نظام اإلسالم يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية ال تلزم مبثلها املرأة ،فهو
الذي يدفع املهر ،وينفق على أثاث بيت الزوجية ،وعلى الزوجة واألوالد.
أما املرأة فهي تأخذ املهر وال تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى
أوالدها ولو كانت غنية ،ومن هنا كان من (العدالة) أن يكون نصيبها يف املرياث أقل
من نصيب الرجل ،وقد كان اإلسالم معها كرمياً متساحماً حني طرح عنها كل تلك
األعباء ،وألقاها على عبء الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ!
لنفرض أن رجالً مات عن ابن وبنت وترك هلما ماالً ،فماذا يكون مصري هذا
املال غالبًا بعد أمدٍ قليل؟

( )311سورم النيا  ،اآلية ()33
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إنه بالنسبة إىل البنت سيزيد وال ينقص! يزيد باملهر الذي تأخذه من زوجها حني
تتزوج ،ويزيد ربح املال حني تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل االستثمار
املشروعة.
أما بالنسبة إىل أخيها الشاب فإنه ينقص منه املهر الذي سيدفعه لعروسه،
ونفقات العرس ،وأثاث البيت ،وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه دائماً أن ينفق
على نفسه وعلى زوجته وعلى أوالده.هذا إن مل ينفق على والدته وإخوانه وأخواته.
إن الشرائع اليت تعطي املرأة يف املرياث (مثل) نصيب الرجل ،ألزمتها بأعباء
(مثل) أعبائه ،وواجبات مالية مثل واجباته ،ال جرم أن كان إعطاؤها مثل نصيبه يف
املرياث يف هذه احلالة أمرًا منطقيًا ومعقوالً وذلك ما لن تتحمله املرأة ،أما أن نعفي املرأة
من كل عبء مالي ،ومن كل سعي لإلنفاق على نفسها وعلى أوالدها ،ونلزم الرجل
وحده بذلك ،ثم نعطيها مثل نصيبه يف املرياث فهذا ليس أمراً منطقياً مقبوالً يف شريعة
العدالة!.
إنه ال جمال للمطالبة مبساواة املرأة مع الرجل يف املرياث إال بعد مطالبتها مبساواته
يف األعباء والواجبات ..وإن املسلمني لريون أن حكم اإلسالم يف ذلك أصح ،وأكثر
منطقية ،وأحرص على مصلحة األسرة واجملتمع واملرأة ذاتها ..ويرون أن عدم تسوية
املرأة بالرجل وإجياب األعمال عليها كالرجل هو احلكمة وهو العدل فناسب أن يكون
االختالف يف احلكم الشرعي يف نصيب املرياث ،هذا هو العدل ومقتضاه بعيداً عن
األهواء والرغبات العاطفية(.)321

( )314اندر  :اإلسالم واملرأم ص30-31
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املبح الرابع :نقد املادة (اخلامسة عشرة) من االتفاقية يف ضوء مقاصد الشريعة
اإلسالمية يف جعل شهادة املرأة نصف شهادة الرجل يف بعض األمور يف القضاء،
وحتديد مسكن املرأة ،وفيه مادة االتفاقية موضع النقد ومطلبان:

(مادة االتفاقية موضع النقد يف املبح الرابع)
اجلزء الرابع املادة (:)31
- 3تعرتف الدول األطراف للمرأة ابملساواة مع الرجل أمام القانون.
- 2متنح الدول األطراف املرأة ،يف الشئون املدنية ،أهلية قانونية مماثلة ألهلية
الرجل ،وتساوى بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية .وتكفل للمرأة ،بوجه
خاص ،حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكات ،وتعاملهما
على قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية.
- 1تتفق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك

اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة ابطلة
والغية.
- 1متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع
املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار َمل سكناهم وإقامتهم.
يكون نقد املادة (اخلامسة عشرة) من اتفاقية (سيداو) يف ضوء مقاصد الشريعة
اإلسالمية يف املطلبني التاليني:
املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف جعل شهادة املرأة نصف شهادة
الرجل يف بعض األمور يف القضاء:
أوالً :شهادة النساء يف األمور اليت ال يراها الرجال مما هو من اختصاص النساء
وشهادتهن يف القصاص واحلدود واجلنايات:
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 - 3شهادة النساء يف األمور اليت ال يراها الرجال مما هو من اختصاص النساء
 - 2شهادة النساء يف القصاص واحلدود واجلنايات.
ثانياً :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف إقامة شهادة املرأتني مقام شهادة الرجل يف
القضايا املالية.
املطلب الثاني :مقاصد الشريعة يف حتديد مسكن املرأة واشرتاط احملرم لسفرها.
أوالً :مقاصد الشريعة يف أن سكن الزوجة يكون مع زوجها.
ثانياً :قوامة الرجل على املرأة للتنظيم وليست لالستبداد.
املطلب األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف جعل شهادة املرأة نصف شهادة الرجل
يف بعض األمور يف القضاء

تضمنت املادة اخلامسة عشرة من اتفاقية (القضاء على التمييز ضد
املرأة"سيداو") مساواة املرأة للرجل أمام القانون ،وإبطال الفوارق بينهما أمام القضاء،
ودعت إىل أهلية مماثلة يف ذلك.
وال شك أن الرجل أمام القضاء واملرأة كذلك سواسية يف العقوبة واألحكام
واملسؤولية ،واجلانب الذي يتعارض من االتفاقية مع الشريعة اإلسالمية ويريد إلغاء
حكمها فيه هو(شهادة املرأة) فإن شهادة املرأة يف الشريعة اإلسالمية ختتلف حسب نوع
القضايا اليت تشهد فيها املرأة ،وبالنظر يف أنواع القضايا اليت حكمت فيها الشريعة
بشهادة املرأة الواحدة مبفردها ومقارنتها بالقضايا اليت حكمت فيها الشريعة اإلسالمية
بأن تقوم شهادة املرأتني مقام شهادة الرجل الواحد يتبني املقاصد الشرعية من ذلك،
ويعلم املطلع على ذلك أن جعل شهادة املرأة نصف شهادة الرجل ال يعين إهانتها أو
إهدار كرامتها أو لعدم تكرميها:
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أوالا :شهادة النساء يف األمور اليت ال يراها الرجال مما هو من اختصاص النساء

وشهادهتن يف القصاص واحلدود واجلناايت:

 - 3شهادة النساء يف األمور اليت ال يراها الرجال مما هو من اختصاص
النساء:
واملقصود بها األمور اليت ال يراها إال النساء وال حيل للرجال أن ينظروا إليها
من غري حمارمهم مثل( :الرضاعة والعيوب املستورة والوالدة واحليض وغريها).
وقد اتفق العلماء على ذلك ،وحكي االتفاق على هذه املسالة اإلمام الشافعي
()321

رمحه اهلل يف كتاب األم.

قال ابن القيم( :فما كان من الشهادات ال خياف فيه الضالل يف العادة مل تكن
فيه على نصف رجل وما تقبل فيه شهادهتن منفردات إمنا هي أشياء تراها بعينها أو
تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غري توقف على عقل كالوالدة واالستهالل
واالرتضاع واحليض والعيوب حتت الثياب فإن مثل هذا ال ينسى يف العادة وال حتتاج
معرفته إىل إعمال عقل كمعاني األقوال اليت تسمعها من اإلقرار بالدين وغريه فإن هذه
معان معقولة ويطول العهد بها يف اجلملة)(.)320
وهذا احلكم من األحكام اليت ختفى على كثريين ممن يهامجون الشريعة
اإلسالمية ،سواء من أعدائها من أهل األديان احملرّفة واملالحدة ،أو من بعض املتأثرين
بهم من املسلمني ممن تلقوا الشبهات وقبلوها دون متحيص ودون سؤال أهل العلم

( )311كتاأل ا م)67/7( :
( )310ال رق احل يفية اللن القيم ص 116وُّال أيضا ص( : 113وروى أيضا يفن الشعيب ُّال من الشزادات
ماال جتوع يه دال شزادم النيا  ،ويفن ال هرا ُّال  :مضو الينة أس جتوع شزادم النيا ييفا ال ي لع يفليه
لاهن)
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الراسخني ،وإن إثبات هذا احلكم لدليل قوي يف الرد على من يتوهم أن اعتبار شهادة
امرأتني شهادة رجل واحد يف قضايا األموال فيه ظلم للمرأة وانتقاص هلا.
 -2شهادة النساء يف القصاص واحلدود واجلناايت:
وملا كانت قضايا اجلنايات واحلدود والقصاص من القضايا اليت يصعب على
املرأة ضبطها حبكم عاطفتها وتأثرها وعدم ثبات – غالب النساء – أمام مشاهد
اجلنايات سواء بالنفس أو ما دون النفس فإن احلكم الفقهي ناسب يف هذه احلال أن ال
تقبل شهادة النساء يف ذلك ،وألن احلدود واجلنايات قد ضيقت الشريعة اإلسالمية يف
إثباتها ،واشرتطت هلا من الشروط يف اإلثبات ما مل تشرتطه يف غريها من القضايا،
وحكمت أن الشبهات تدرأ بها احلدود.
(فلم تقبل شهادة النساء مع الرجال يف احلدود واجلنايات والقصاص ،وإمنا ال
بد فيها من شهادة رجلني عدلني ،خلطورتها وضرورة التأكد من ثبوتها ،وتضييقاً يف
طرق إثباتها ،واحتياالً لدرئها ،وألن يف شهادة املرأة بدالً عن الرجل شبهة البدلية،
لقيامها مقام شهادة الرجال ،فال تقبل فيما يندرأُ بالشبهات)(.)321
فإن املرأة غالباً ما تكون قائمة بشؤون بيتها ،وال يتيسر هلا أن حتضر جمالس
اخلصومات اليت تنتهي جبرائم القتل وما أشبهها ،وإذا حضرتها فقل أن تستطيع البقاء
إىل أن تشهد جرمية القتل بعينيها ،وتظل رابطة اجلأش ،بل الغالب أنها اذا مل تستطع
الفرار تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها ،وقد يغمى عليها ،فكيف ميكن بعد
ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة فتصف اجلرمية واجملرمني وأداة اجلرمية وكيفية
وقوعها؟.

( )317اندر  :الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهرة ال هتيلي ()016/7
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ومن املسلّم به أن احلدود تدرأ بالشبهات ،وشهادتها يف القتل وأشباهه حتيط بها
الشبهة؛ شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف اجلرمية حلالتها النفسية عند وقوعها.
ويؤكد مراعاة هذا املعنى يف االحتياط لشهادتها فيما ليس من شأنها أن حتضره
غالباً ،أن الشريعة قبلت شهادتها وحدها فيما ال يطلع عليه غريها – كما تقدم بيانه
 أو ما تطلع عليه دون الرجال غالباً ،فقد قررت أن شهادتها وحدها تقبل يف إثباتالوالدة ،ويف الثيوبة والبكارة ،ويف العيوب الغري الظاهرة لدى املرأة.
اثنيا :مقاصد الشريعة اإلسالمية يف إقامة شهادة املرأتني مقام شهادة الرجل يف
القضااي املالية:
جعل االسالم الشهادة اليت تثبت احلقوق شهادة رجلني عدلني أو رجل
وامرأتني ،وذلك يف قوله تعاىل يف آية املداينة :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﭼ (.)321
ومن الواضح – ومما تقدم بيانه يف املطلب السابق  -أن هذا التفاوت ال عالقة
له بالكرامة وال بالتكريم واإلهانة ،فما دامت املرأة إنساناً كالرجل ،كرمية كالرجل،
ذات أهلية كاملة لتحمل االلتزامات املالية كالرجل ،مل يكن اشرتاطه اثنتني مع رجل
واحد إال ألمر خارج عن كرامة املرأة واعتبارها واحرتامها ،وإذا الحظنا أن اإلسالم
 مع إباحته للمرأة التصرفات املالية  -يعترب رسالتها االجتماعية هي التوفر علىشؤون األسرة ،وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها يف غالب األوقات  -وخاصة أوقات
البيع والشراء  -أدركنا أن شهادة املرأة يف حق يتعلق ابملعامالت املالية بني الناس ال
يقع إال اندرا ،وما كان كذلك فليس من شأنها أن حترص على تذكره حني مشاهدته،
( )316سورم الرقرم ،آية ()161
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فإنه ا متر به عابرة ال تلقي له باالً ،فإذا جاءت تشهد به كان أمام القاضي احتمال
نسيانها أو خطئها ووهمها ،فإذا شهدت امرأة أخرى مبثل ما تشهد به زال احتمال
النسيان واخلطأ ،واحلقوق ال بد من التثبت فيها ،وعلى القاضي أن يبذل غاية جهده
إلحقاق احلق وإبطال الباطل
هذا هو املقصد الشرعي الذي راعته الشريعة اإلسالمية يف هذا احلكم ،وقد جاء
النص عليه صراحة يف اآلية ذاتها حيث قال تعاىل يف تعليل اشرتاط املرأتني بدالً من
حدَا ُهمَا ا ْلُأخْرَى) أي خشية أن تنسى أو
حدَا ُهمَا فَُتذَكِّرَ ِإ ْ
الرجل الواحدَ( :أنْ َتضِلَّ إِ ْ
ختطئ إحداهما فتذكرها األخرى باحلق كما وقع.
فليست املسألة إذاً مسألة إكرام وإهانة ،وأهلية وعدمها ،وإمنا هي مسألة تثبّت
يف األحكام ،واحتياط يف القضاء بها .وهذا ما حيرص عليه كل تشريع عادل.
وبهذا نعلم أنه ال معنى للشغب والتشنيع على اإلسالم يف هذه القضية،
واختاذها سالحاً لالدعاء بأنه انتقص املرأة ،وعاملها دون الرجل كرامة ومكانة .فإن
اإلسالم قد أعلن إكرامها ومساواتها بالرجل يف ذلك بنصوص صرحية واضحة ال لبس
فيها وال غموض(.)321
وبهذا يعلم اخللل الكبري يف هذه االتفاقية اليت افرتضت املساواة بني املرأة
والرجل افرتاضاً خيالف الواقع املعلوم يف خِلقة املرأة وتكوينها ،وقد راعت الشريعة
اإلسالمية ذلك فكان تشريعها يتناسب وخلقة املرأة وتكوينها ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (.)316

( )311املرأم ل الفقه والقانوس لليرايفي ص11-16
( )316سورم امللد ،اآلية ()34
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املطلب الثاين :مقاصد الشريعة يف حتديد مسكن املرأة واشرتاط احملرم لسفرها
تضمن االتفاقية يف املادة ( )31الفقرة الرابعة العبارة التالية:
( .1متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع
املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار َمل سكناهم وإقامتهم).
والفقرة تناقض ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من أن سكن املرأة يكون مع
زوجها ،وال يرتك فيه األمر الختيار املرأة ،ويف ذلك مقاصد شرعية مرعية يف هذا
احلكم ،كما أن هذه الفقرة من االتفاقية تناقض ما حددته الشريعة اإلسالمية واشرتطته
من منع سفر املرأة – مسافة القصر – دون أن يكون معها حمرم.
وبيان هاتني املسألتني يف النقطتني التاليتني:
َمرم:

أوالا :مقاصد الشريعة يف أن سكن الزوجة يكون مع زوجها وال تسافر من غري
 - 3من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج كما سيأتي بيانه (السكن

واملودة) قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ( ،)313وقال اهلل تعاىل:
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (.)312
وحتقيق هذا املقصد يكون باستقرار املرأة يف بيتها وإسعادها لزوجها ،وبالتالي
استقرار األسرة وقيام بقية املقاصد من تربية األبناء والقيام عليهم والتعاون يف تنشئتهم.
وإن ما دعت إليه اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
من حرية اختيار املرأة حملل إقامتها وسكناها يتناقض مع هذه املقاصد املرعية يف الشريعة
( )313سورم الروم ،اآلية ()13
( )311سورم ا يفرا  ،آية ()361
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اإلسالمية ،فتوفري السكن املناسب من واجبات الزوج جتاه زوجته ،واستقرار الزوجة
يف السكن الذي خيتاره هلا زوجها واجب عليها ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(.)311
وبذلك تكون هذه املقاصد :االستقرار والسكن ،وهذه املقاصد تناقضها دعوة
االتفاقية عرب بندها السابق وهي بذلك تدعو العتماد الواقع الذي يعيشه الغرب من
جعل املرأة تأخذ حريتها يف السكن حيث شاءت ويف السفر والذهاب واإلياب حيث
أرادت ،فتكون خرّاجة ولّاجة ،وبذلك يهدم هذا املقصد العظيم من مقاصد الزواج.
هذا بالنسبة للزوجات وأما غري الزوجات كالبنات واألخوات وغريهن غري
املتزوجات فإن سكنهن يف الشريعة اإلسالمية يكون مع أوليائهن حفاظاً عليهن وأداءً
حلقهن الذي أوجبته الشريعة اإلسالمية من السكنى واإلنفاق باملعروف ،وتبقى هذه
املسؤولية يف اإلسكان حيث يقيم الولي وكذلك يف السفر حسب إذن الولي دون إضرار
بهن.
 - 2وقد حددت الشريعة اإلسالمية لسفر املرأة – زوجة كانت أو غري زوجة
 إذا كانت مسافة قصر _ وهي ما كانت مسافته مثانني كيلو مرت فأكثر  -أن يكونمعها حمرم ،وذلك للمحافظة عليها وتأمني سريها ،فإن املرأة تتعرض للمخاطر
وتستهدف من قبل اجملرمني ،وإحصاءات حوادث االغتصاب واالختطاف يف كثري من
الدول اليت ال تراعي هذه األحكام الشرعية كثرية جداً ،ولذلك فقد حكمت الشريعة
اإلسالمية ألجل احملافظة على املرأة أن سريها جيب أن يكون مع حمرم إن كانت أبعد من
مسافة القصر.

( )311سورم ال الق ،آية ( )7 -0
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عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال النيب عليه الصالة والسالم( :ال حيل
المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة وليس معها حمرم)(.)311
وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
(ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم)(.)311
قال الباجي رمحه اهللَ ( :ق ْولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ُتؤْ ِمنُ بِاللَّهِ
التغْلِيظِ يُرِيدُ أَنَّ مُخَاَل َفةَ َهذَا لَيْسَتْ ِمنْ أَ ْفعَالِ َمنْ ُيؤْ ِمنُ بِاللَّهِ
وَالَْي ْومِ الْآخِرِ ِب َمعْنَى َّ
وَيَخَافُ ُعقُوبَتَهُ فِي الْآخِرَةِ ،وَ َق ْولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َأنْ تُسَافِرَ مَسِريَةَ َي ْومٍ َولَيْ َلةٍ إِلَّا
مَعَ ذِي مَحْ َرمٍ يُرِيدُ  -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -أأل َّ
ب لأل َْم ْحظُوأر؛
َن ال َْم ْرأَةَ فأ ْتصنَةٌ َوانْ أف َر َ
اد َها َسبَ ٌ
جدُ السَّبِيلَ بِانْفِرَادِهَا فَُيغْرِي بِهَا وََيدْعُو إلَيْهَا وَيَحَْت ِملُ َق ْولُهُ صَلَّى اللَّهُ
ِلأَنَّ الشَّيْطَانَ يَ ِ
حدُ ُهمَا َأنْ لَا تُسَافِرَ َهذِهِ ا ْلمَسَا َفةَ مَعَ إنْسَانٍ وَاحِدٍ
عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَّا مَعَ ذِي مَحْ َرمٍ َمعْنَيَ ْينِ َأ َ
إِلَّا َأنْ يَكُونَ ذَا مَحْ َرمٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ عَلَيْهَا وَالْ َمعْنَى الثَّانِي أَنْ لَا تَ ْنفَ ِردَ فِي مِ ْثلِ َهذَا
السفَرِ دُونَ ذِي مَحْ َرمٍ مِنْهَا؛ أألَنَّهُ ََْي َفظُ َها وَْجي أري إأ َىل أ
صيَانَتأ َها ِلمَا رُكِّبَ فِي طِبَاعِ َأكْثَرِ
َّ
َ
حمَاَي ِة لَهُمْ)(.)310
س ِم ْن ا ْلغَيْرَ ِة عَلَى ذَوِي مَحَا ِرمِهِمْ وَالْ ِ
النَّا ِ

اثني ا :قوامة الرجل على املرأة للتنظيم وليست لالستبداد:

وما ذكرته من مقاصد الشريعة يف أن يكون سكن املرأة زوجة كانت أو غري

زوجة مع زوجها أو وليها ،وسفرها يكون مع حمرمها ،ال ميكن حتققه إال مبا حددته
الشريعة من قوامة الرجل على املرأة ووجوب طاعتها له يف املعروف ،وإن أي جمموعة

( )314رواة الرخارا ،كتاأل الصالم ،رمأل كم يقصر الصالم لرُّم ()3616
( )311رواة الرخارا كتاأل الصالم ،رمأل كم يقصر الصالم هتدي رُّم ( )3610وميلم كتاأل احلج رمأل سفر
املرأم مع حمرم دا هتج ولاة لرُّم ()617
( )310املنتقمج شرح املوبا للراجي )414/4( :
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من البشر قلَّ أفرادها أو كثروا فإنهم حباجة إىل من يقودهم ويرأسهم ،حتى تؤدى
األعمال على الوجه الصحيح ،وتسري األحوال مبا حيقق املصلحة للجميع ،وإذا كانت
احليوانات والدّواب هلا قائدها الذي تتبعه ،كما يف أُمم النمل والنحل وغريهما،
فكيف باإلنسان الذي هو أشد حاجة لذلك.
قال النيب عليه الصالة والسالم( :كل نفس من بين آدم سيد ،فالرجل
سيد( )311أهله ،واملرأة سيدة بيتها)(.)311
وإن الشريعة اإلسالمية قد حددت أن للرجل القوامة يف البيت وأن املرأة جيب
عليها طاعته يف املعروف ،وملّا أعطت الرجل هذه القوامة فإنها أمرت بأن ال يستبد بها
الرجل ،وال مينع املرأة حقوقها.
فإن قوامة الرجل على املرأة قاعدة تنظيمية يستلزمها استقرار األوضاع يف احلياة
الدنيا ،فهي تشبه قوامة الرؤساء وأولي األمر ،وإن طبيعة الرجل تؤهله ألن يكون هو
القيم ،فالرجل أقوى من املرأة وأجلد منها يف خوض معركة احلياة وأكثر صرباً،
وحتمل مسؤولياتها ،فاملشاريع الكبرية يديرها الرجال ،واملعارك احلربية يقودها
الرجال.

( )317املراد رملييد هنا ال وة كيفا ُّصة يوسة يفليه اليالم ( :وأالْ افيا سيت اد اها لا ادى الْر ت
األ)
ا ا اا
ا
( )316رواة الن اليين يفيف اليوم والليلة لرُّم ( ) 161وص ه ا لراين سليلة ا هتادي الص ي ة لرُّم
()1643

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)

3011

املبح اخلامس :نقد املادة (السادسة عشرة) من االتفاقية يف ضوء مقاصد الشريعة
اإلسالمية يف الزواج وبعض ما يتعلق به ويف تعدد الزوجات والعدة ،وفيه مادة االتفاقية
موضع النقد وثالثة مطالب:

(مادة االتفاقية موضع النقد يف املبح اخلامس)
املادة (:)30
- 3تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد
املرأة يف كافة األمور املتعلقة ابلزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خاص تضمن ،على
أساس املساواة بني الرجل واملرأة:
أ) نفس احلق يف عقد الزواج.
ب) نفس احلق يف حرية اختيار الزوج ،ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر
الكامل.
ج) نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
د) نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين ،بغض النظر عن حالتهما
الزوجية ،يف األمور املتعلقة بأطفاهلما ويف مجيع األحوال ،يكون ملصلحة األطفال
االعتبار األول.
هـ) نفس احلقوق يف أن تقرر ،حبرية وبإدراك للنتائج ،عدد أطفاهلا والفاصل
بني الطفل والذي يليه ،ويف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة
بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق،
و) نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق ابلوالية والقوامة والوصاية على
األطفال وتبنيهم ،أو ما شابه ذلك من األعراف ،حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع
الوطين ،ويف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول.
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ز) نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة ،مبا يف ذلك احلق يف اختيار اسم
األسرة واملهنة ونوع العمل،
ح) نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف
عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ،سواء بال مقابل أو مقابل عوض.
- 2ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني ،وتتخذ مجيع
اإلجراءات الضرورية ،مبا يف ذلك التشريعي منها ،لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل
تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا.
إن أخطر ما نصت عليه اتفاقية"سيداو" هو املادة ( )30بفروعها ،وهي خاصة
بالقضايا األسرية ،حيث طالبت االتفاقية الدولَ أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء
على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجهٍ
خاصٍ أن تضمن على أساس املساواة بني الرجل واملرأة يف عقد الزواج ونفس احلقوق
واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ،ونفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق
بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال...وغري ذلك.
وأتيت خطورة هذه املادة مما يلي:
أ) إلغاء مبدأ قوامة الرجل على املرأة املقرر بقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ ( ،)311وقد تقدم بيان
مقصد الشرع يف قوامة الرجل على املرأة.
ف ملا قررته السنة
ب) إلغاء مبدأ الوالية على املرأة لتتساوى مع الرجل ،وهذا خمال ٌ
النبوية من إثبات الوالية على املرأة وجعل ذلك شرطاً لصحة عقد النكاح ،وسيأتي بيان
ذلك وتوضيح املقاصد الشرعية من اشرتاط الشريعة اإلسالمية للولي يف النكاح.
( )311سورم النيا  ،آية ()14
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ج) وتلغي هذه املادة ما أوجبته الشريعة من حقوق على الزوج لزوجته من املهر
والنفقة وحنوهما.
د)إلغاء العدة الشرعية للمرأة يف حاليت الطالق ووفاة الزوج لتتساوى بالرجل
الذي ال يعتد بعد طالق أو وفاة زوجته.وهذا خمالف لنصوص الكتاب والسنة ،قال
تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭼ(.)316وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭼ(.)313
هـ) إلغاء تعدد الزوجات ،من باب التساوي بني الرجل واملرأة ،وقد أباح اهلل
عز وجل التعدد فقال :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (.)312
و) إبطال منع املسلمة من الزواج بغري املسلم ،املنصوص عليه يف كتاب اهلل عز
وجل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (.)311
وفيما يلي نقد ملا جاء يف هذه املادة من االتفاقية يف ضوء مقاصد التشريع
اإلسالمي أضعه يف املطالب التالية:
املطلب األول :مقاصد الشريعة من الزواج وبعض ما يتعلق به:
أوالً :مقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج:
 - 3بالزواج حتقيق أهم املصاحل الضرورية.
( )346سورم ال الق ،اآلية ()3
( )343سورم الرقرم ،اآلية ()114
( )341سورم النيا  ،اآلية ()1
( )341سورم الرقرم،اآلية ()113
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 - 2املقاصد األصلية والتبعية للزواج يف اإلسالم.
ثانياً :مقاصد الشريعة اإلسالمية من اشرتاط الولي يف الزواج.
 - 3حتريم عضل املرأة.
 - 2حق املرأة يف اختيار الزوج.
ثالثاً :احلقوق اليت أوجب اإلسالم أداءها للمرأة
 - 3حق املهر والنفقة.
 - 2للمرأة احلق يف أن تشرتط من احلقوق املادية واملعنوية ما فيه مصلحتها.
 - 1احلق يف فسخ النكاح ويف اخللع.
رابعاً :حكم زواج املسلمة من الكافر.
 - 3حكم زواج املسلم من الكتابية .اليهودية أو النصرانية.
 - 2حكم زواج املسلمة من الكافر.
املطلب الثاني :املقاصد الشرعية من تشريع العِدة.
املطلب الثالث :املقاصد الشرعية من تعدد الزوجات.
أوالً :املقاصد الشرعية يف إباحة تعدد الزوجات.
ثانياً :الشروط اليت اشرتطها اإلسالم للتعدد.
املطلب األول :مقاصد الشريعة من الزواج وبعض ما يتعلق به:
أوالا :مقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج:

من املناسب أن يكون استهالل هذا املطلب ببيان املقاصد الشرعية اليت أراد

اإلسالم حتقيقها من الزواج ،وقد انطلقت االتفاقية يف مادتها السابقة  -كغريها من
املواد األخرى – بناء على واقع احلياة والزواج يف الغرب ،فأرادت أن تستنسخ نسخة
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من واقعهم ليفرض على مجيع دول العامل دون مراعاة للتشريعات القائمة واألعراف
املعمول بها يف البالد على خمتلف أديانها ومبادئها.
ومل ا مل تراعِ هذه االتفاقية الشرائع يف موادها اليت أرادت أن تسود كل العامل
فإن من املناسب بيان املقاصد الشرعية للزواج يف اإلسالم ،وأبرزها ما يلي:
 -1ابلزواج حتقيق أهم املصاحل الضرورية:
لقد راعت الشريعة اإلسالمية مقاصد جليلة سامية معتربة يف تشريع الزواج
وبتأملها جند أنها جامعة ألسباب حفظ الدين والنفس والنسب والعرض.
فأما حفظ الدين فإن النكاح هو السبيل املشروع لوجود النسل الذي خلقه اهلل
لعبادته ،لذلك كان الصالح يف الدين أول وأهم ما جيب اعتباره يف اخلاطب واملخطوبة.
وأما حفظ النفس فإن النكاح هو السبيل املشروع لوجود النفس واستمرار
بقائها ،وبسبب الزواج تتم رعاية تلك النفس يف صغرها حتى تستغل بنفسها ،ويف
الزواج رعاية الرجل للمرأة حفظاً وتوجيهًا وإنفاقاً ،وفيه دفع الضرر عن النفس بقضاء
شهوة الزوجني بالوسيلة املشروعة واستفراغ ما يضر احتباسه يف اجلسم.
وأما حفظ النسب فهو أظهر وأهم مقاصد الزواج ،إذ به تنظيم النسل وربطه
بأصله وأواصر القربى اليت هي أنسه يف هذه احلياة ،ويف ذلك حمافظة عن الضياع
وتفكك الروابط ،وإذا فقد املولود أباه وأمه فقد أخاه وأخته وعمه وعمته وخاله
وخالته وحنوهم.وإن وجود تلك األمساء يوحي بالسعادة واألنس وفقدانها يوحي
بالوحشة والشقاوة.
وأما حفظ العرض بالنكاح فإن فيه غض البصر وإحصان الفرج لكل من
الزوجني باحلالل الطيب عما حرم اهلل.
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هلذه املقاصد السامية والغايات العظيمة والفوائد الكبرية أحاط اإلسالم تلك
العالقة الشريفة بني الرجل واملرأة بالعناية والرعاية لتقوم على أمت الوجوه وأشرفها
()311

وأكملها يف كل مرحلة من مراحلها.

 -2املقاصد األصلية والتبعية للزواج يف اإلسالم:
ومقاصد الشريعة اإلسالمية من الزواج منها ما هو مقاصد أصلية ومنها ما هو
مقاصد تبعية ،واملقاصد األصلية هي الغايات واحلِكَم اليت ألجلها شرعت األحكام
أصالة ( ،)311فهي ال حظ فيها للمكلف ألنها ختتص بقيام مصاحل عامة مطلقة ،دون
تقييدها بزمن معني أو حمدد ،فاملقاصد األصلية ما أراده اهلل من تشريعه لألحكام يف
احملافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من اخللق مخسة :أن حيفظ هلم دينهم
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فاحملافظة على مقاصد الشريعة اخلمس هي حمافظة
على املقاصد األصلية ألحكام الشريعة مجلة وتفصيالً.
وأما املقاصد التبعية فهي اليت روعي فيها حظ املكلف ،فمن جهتها حيصل له
مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات واالستمتاع باملباحات وسد اخلالت وذلك أن
حكمة اخلبري حكمت بأن قيام الدين والدنيا إمنا يصلح ويستمر بدواع من قبل اإلنسان
()310

حتمله على اكتساب ما حيتاج إليه هو وغريه

واملقصد األصلي من الزواج يف اإلسالم هو التناسل وطلب الولد.
إن طلب الولد مطلب فطري جبل عليه اإلنسان فإن يف جبلة اإلنسان حب
االمتداد واستمرار األثر من خالل عقبه والنفرة من االنفراد وانقطاع النسل والولد..

( )344الوالية الن اح د يفوض رجا العو )10-11/3(:
( )341اندر  :املوا قات للشابيب )370/1(:
( )340اندر  :الني د ريدم عوعو ص361-17
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ويف نفس الزوجني حاجة نفسية وجسمية حباجة إىل إشباع يف صفيت األمومة واألبوة،
ولذلك تأثري يف نضج شخصيتهما وبذلك يكتمل البناء األسري فتتوسع دائرة الزواج
من فردين اثنني إىل مؤسسة مجاعية ،ومن هنا تكون بداية احلياة االجتماعية ،فال
ينقطع النوع اإلنساني وتبنى اجملتمعات.
فغاية الزواج يف اإلسالم عبادة اهلل وتعمري األرض.
فاملقصد األعلى من التناسل خصوصاً ومن النكاح عموماً ليس هو إشباع
الغريزة الشهوانية اجملبولة يف بين آدم ،فهذا ال يعد إال مقصدًا تبعياً يف مقابل حفظ النوع
اإلنساني من االنقطاع ومن ثم حفظ عملية االستخالف فاملقصود إبقاء النسل وأن ال
خيلو العامل من جنس اإلنس وإمنا الشهوة خلقت باعثة.
وأما املقاصد التابعة للنكاح واملكملة للمقصد األصلي فهي:
 - 3حتقيق السكن واملودة والرمحة بني الزوجني وهذا له أثر واضح وبارز يف
تعميق وتوطيد أواصر الزوجية ،فالزوج والزوجة نفسان تركنان لنفس واحدة ،قال
اهلل تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

()311

وقال اهلل تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

()311

وهذا السكن واألنس له دور كبري يف الراحة واألنس واالستقرار واملعونة على
أداء الواجبات جتاه األسرة والقيام باملسؤولية.
 - 2اإلعفاف وإشباع الغريزة والفطرة :ومن هنا كانت حكمة تشريع الزواج؛
فهو الطريق الطبيعي والسليم ملواجهة هذه امليول ،وإشباع هذه الغريزة؛ فجعل اهلل الزوجة
( )347سورم ا يفرا  ،اآلية ()361
( )346سورم الروم ،اآلية ()13
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سكنا لزوجها وهو كذلك هلا ،فيسكن كل منهما لصاحبه فيسكن قلباهما عن احلرام
وتسكن جوارحهما عن السقوط يف محأة الرذيلة وعن االنزالق يف مهاوي اخلطيئة..
فالزواج يعني أصحابه على غض ا لبصر وحفظ الفرج وصيانة الدين وعفة النفس.
 - 1ومن املقاصد التابعة يف النكاح بناء األسرة ،فعقد الزواج ترتتب عليه
حقوق عظيمة وواجبات جليلة فكل فرد يف مؤسسة الزواج له مسؤولية جيب أن يقوم
بها ،فالزوج عليه واجبات جتاه زوجته وأبنائه والزوجة كذلك عليها واجبات جتاه
زوجها وأبنائها وهذه املسؤولية راعاها اإلسالم يف تشريعه فعلى سبيل املثال أوجب
على الزوج النفقة على زوجته وأبنائه والرمحة بهم ومودتهم وأوجب على الزوجة
رعاية زوجها ومودته وطاعته يف املعروف.
ضيَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا أَنَّهُ َسمِعَ رَسُولَ اهللِ صلى اهلل عليه
َعنْ عَ ْبدِ اهللِ بْنِ ُعمَرَ رَ ِ
إلمَامُ رَاعٍ َومَ ْسؤُولٌ َعنْ رَعِيَّتِ ِه
وسلم َيقُولُ( :كُلُّكُمْ رَاعٍ َومَ ْسؤُولٌ َعنْ رَعِيَّتِهِ فَا ِ
ي
جلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَ ْهوَ مَ ْسؤُولٌ َعنْ رَعِيَّتِهِ وَا ْلمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَ ْوجِهَا رَاعَِيةٌ وَهْ َ
َالر ُ
و َّ
مَ ْسؤُوَل ٌة َعنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَا ِد ُم فِي مَا ِل سَِّيدِهِ رَاعٍ وَ ْه َو مَ ْسؤُو ٌل َعنْ رَعِيَّتِهِ)(.)311
وهذا التكافل االجتماعي من خالله يتم بناء األسرة واألسرة منها يتكون
اجملتمع (.)316
إن الزواج يف اإلسالم عبارة عن إقامة مؤسسة أسرية وهي بدورها تكون نواة يف
اجملتمع ،وال يستمتع بالزواج ويتحمل مشاقه عن طيب نفس ورضى خاطر إال رجل
علم مقاصد الشريعة من وراء هذا البناء الذي يستحق وصفه بالطود العظيم.

( )341رواة الرخارا ،كتاأل اةيفعة ،رمأل اةيفعة القرى واملدس ،هتدي رُّم ( )611وميلم ،كتاأل اإلمارم رمأل
ات
احلا تا ايفلامج ات
الرْ تد ترم َّلرتيفيَّتة اوالنـ َّْز تمج ايف ْن دت ْد اص تال الْ ايف اشق تَّة ايفلاْي تز ْم هتدي رُّم ()4616
اةااتتر او ْ
ضيلاتة ا تإل ام تام الْ اع تاد تل او ديف دقولاتة ْ
( )316مقاصد الشريعة د حميفد الرليعة ص06
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إن انتظام أمر العائالت يف األمة أساس حضارتها وانتظام مجاعتها ،فلذلك
كان االعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها ،وكان ذلك أول ما
عنى به اإلنسان يف إقامة أصول مدنيته ،روعي فيه حفظ األنساب من الشك يف
انتسابها ،ومل تزل الشرائع تعنى بضبط أصل نظام تكوين العائلة الذي هو اقرتان الذكر
باألنثى املعرب عنه بالزواج أو النكاح ،فلم يلبث أن كان لذلك األثر اجلليل يف تكوين
نظام العشرية ،فالقبيلة فاألمة فمن نظام النكاح تتكون األمومة واألبوة والبنوة ،ومن
هذا تتكون األخوة وما دونها من صور العصبة ،ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة
النسب والعصابة حتدث رابطة الصهر(.)313
 - 1كما أن االتصال الشرعي بني الزوجني عن طريق الزواج فيه طهر لألفراد
واجملتمعات من األمراض اجلنسية واآلفات اخللقية ،وقد اعتنى اإلسالم بالطهارة احلسية
واملعنوية كما اعتنى بطهارة الظاهر والباطن ،والعامل اإلباحي يعاني من أنواع من
األمراض واآلفات يقف الطب عاجزاً عن معاجلتها وكلما أحدثوا عالجاً ظهرت عليهم
بعض األدواء اليت مل تكن يف أسالفهم بسبب فواحشهم وتعدد صالتهم وإباحيتهم.
عنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ عُمَرَ رضي اهلل عنهما ،قَالَ :أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهلل عَليْهِ
وسَلَّمَ ،فَقَالَ( :يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ،وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ:لَمْ
تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ،حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا ،إِالَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ ،وَاألَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ
ت فِي أَسْالَفِهِ ُم الَّذِينَ مَضَوْا.وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَا َل وَالْمِيزَانَ ،إِالَّ أُخِذُوا بِالسِّنِنيَ،
تَكُ ْن مَضَ ْ
وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ ،وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ،إِالَّ ُمنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ
السَّمَاءِ ،وَلَوْالَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.وَلَمْ َينْقُضُوا عَهْدَ اهللِ ،وَعَهْدَ رَسُولِهِ ،إِالَّ سَلَّطَ اللَّهُ

( )313اندر  :مقاصد الشريعة اإلسالمية لل اهر لن يفاشور ص137
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عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ،فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اهللِ،
()312

وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ،إِالَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ)

يف بدايات العمر وحينما يبدأ الشاب التفكري يف شأن الزواج يكون الغالب على
العقل موضوع قضاء الوطر واملتعة واجلانب العاطفي ..وليس هذا مما يعاب وال مما ينكر،
ولكن مع بداية مشروع الزواج وتكوين األسرة ووجود األوالد يوقن اإلنسان أن املسألة
ليست مسألة لذة فقط وال متعة وقضاء وطر ،وإمنا يدرك املرء أن للزواج يف اإلسالم أح َكما

ُعليا ومقاصد كربى ومنافع للنفس واجملتمع تفوق ما يتخيله كثري من الشباب.

إن عدم الزواج لعدم القدرة يؤدي إىل العنوسة ،وهي هم وغم وتكدير للخاطر

وكسر للقلب وحرقة يف النفس وحرمان من الفطرة يف الرغبة يف إطفاء غرائز الشهوة
وإشباع غريزة األبوة واألمومة وتكوين أسرة يف مملكة خاصة(.)311
وإذا تبينت هذه املقاصد اليت راعتها الشريعة اإلسالمية يف تشريع الزواج اتضح
بعد املسافة بني ما عليه املسلمون وما عليه اجملتمع الغربي ،وباملقارنة بني حياة املسلمني
وحياتهم الزوجية اتضحت املصاحل العظيمة واملقاصد السامية اليت تتحقق من خالل
تشريع الزواج يف اإلسالم.
وملا كانت االتفاقية قد دعت إللغاء بعض الشروط واألركان واملسائل املتعلقة
بالزواج فإن من املناسب بيان املقاصد الشرعية واملصاحل املرتتبة على ما دعت االتفاقية
إللغائه ومن أهمه ما يلي:

( )311رواة الن ماجة كتاأل الفنت،رمأل الْع دقورم ت
ت ،هتدي رُّم ( ،)4631وص
ا د د ا
لرُّم ()31116
( )311مقاصد الشريعة للرليعة ص07

ه ا لراين

ص ي اةامع
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اثنيا :مقاصد الشريعة اإلسالمية من اشرتاط الويل يف الزواج:

لقد راعت الشريعة اإلسالمية يف اشرتاطها الولي يف النكاح مقاصد عظيمة ميكن

إمجاهلا يف ما يلي:
يف الوالية على املرأة يف النكاح رعاية حلقها وصيانة لكمال أدبها وكرم حيائها
وإيصاهلا إىل مرادها على أمت وجه وأشرفه وأكمله ،دون هضم حلقها يف اختيار من
ترضاه زوجاً هلا إن كانت قادرة على النظر وحسن االختيار ودون إهمال هلا برتكها
تضع يدها يف يد من تهوى ،يف عقد جليل قدره ،عظيم خطره ،إن وقعت منها الزلة
ففي حمل ال تهون فيه الزلة ،وال تقتصر عليها يف تلك املعرة ،وهذا خبالف ما إذا كان
أمر نكاحها شورى بينها وبني أوليائها ،حبيث يكون لرجاهلا فيه إبرام عقدته ،وهلا فيه
إمالء شروطها حتى تطيب نفسها – بشرط أال ختتار ما ال خرية هلا فيه مما جيب عليها
وعلى وليها رعايته – وبهذا يكون هلا غنم هذا العقد وهو الغالب حني يقام على
تقوى اهلل فكرة واختياراً وعقداً وأما إن حصل غري ذلك بسبب أوليائها فاستدراك
الضرر احلاصل منهم ليس كاستدراكه منها حني تتولّاه بنفسها.
فليست هذه الوالية والية قهر وإذالل ،وال استغالل حلياء الكرميات من النساء
الالتي يعز عليهن إبداء رغبتهن يف األزواج ،كما يصوره من قصر نظره أو ساءت
نيته ،وإمنا هو حفظ للحقوق وصيانة لألعراض ومتسك بالفضيلة يف أمجل وأزهى
صورها وأرفع وأمسى معانيها.
وأما قياس البعض عقد الزواج على عقد البيع ،فإنه غري صحيح ،لالختالف
احلاصل بني ما يرتتب على البيع وما يرتتب على الزواج ،فالضرر يف ما يرتتب على
الزواج يف بعض األحوال يتعدى املرأة إىل أوليائها ،فيقع عليهم من الضرر من ذلك ما
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ال يقارن بالضرر يف البيع ،لذلك ناسب أن يأتي يف التشريع اشرتاط الولي لعقد
الزواج ،خالفًا لعقد البيع للمرأة.
فإن النكاح عقد جليل قدره عظيم خطره يف حياة اإلنسان ،ويف إسناده إىل األولياء
من الرجال الذين هم أكمل نظراً وأوفر عقالً وأشد حرصاً على صيانة أعراضهم وأنسابهم
تكرمياً للمرأة وصيانة هلا ،وحفظاً لألنساب واألعراض من العار والزلل ،وبذلك فارق
العقود املالية اليت جيوز للمرأة التصرف فيها ،ألنها مهما قيل يف أهميتها فال تصل أو
تقارب مكانة عقد النكاح يف جاللة قدره ،وعظم خطره ،وشرف مقاصده.
قال القرايف يف الفرق بني قاعدة احلجر على النسوان يف األبضاع وبني قاعدة
عدم احلجر عليهن يف األموال( :والفرق من وجوه:
أحدها :أن األبضاع أشد خطراً وأعظم قدراً ،فناسب أال تفوض إال لكامل
العقل ينظر يف مصاحلها ،واألموال خسيسة بالنسبة إليها ،فجاز تفويضها ملالكها ،إذ
األصل أال يتصرف يف املال إال مالكه.
اثنيها :أن األبضاع يعرض هلا تنفيذ األغراض يف حتصيل الشهوات القوية اليت
يبذل ألجلها عظيم املال ،ومثل هذا اهلوى يغطي على عقل املرأة وجوه املصاحل
لضعفه ،فتلقي نفسها ألجل هواها فيما يرديها يف دنياها وأخراها ،فحجر عليها على
اإلطالق الحتمال توقع اهلوى املفسد ،وال حيصل يف املال مثل هذا اهلوى والشهوة
القاهرة اليت رمبا حصل اجلنون وذهاب العقل بسبب فواتها.
واثلثها :أن املفسدة إذا حصلت يف األبضاع بسبب زواج غري األكفاء وصل
الضرر وتعدى لألولياء بالعار والفضيحة الشنعاء ،وإذا حصل الفساد يف املال ال يكاد
يتعدى املرأة ،وليس فيه من العار والفضيحة ما يف األبضاع واالستيالء عليها من
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األراذل واألخساء ،فهذه فروق عظيمة بني القاعدتني ،وقد سئل بعض الفضالء عن
املرأة تزوج نفسها ،فقال يف اجلواب" :املرأة حمل الزلل والعار إذا وقع مل يزل")(.)311
وقال ابن العربي( :فلم جيعل اهلل تعاىل العقد إىل املرأة أوال خمافة أن تغلب
شهوتها عقلها فتضع نفسها يف غري موضعها ...وملا كانت فائدة الولي يف النكاح حفظ
املرأة من الوقوع يف غري الكفء فتلوث نفسها وتلحق العار حبسبها.)311()....
هلذه املصاحل املهمة اشرتطت الشريعة ألن يتم عقد الزواج :الولي ،إال أنها مل
ترتك األمر للولي كما يشاء وخيتار ،فأوجبت عليه القيام مبا فيه مصلحة املرأة وحرّمت
تزوجيها من ال ترضاه كما منعت من منعها الزواج وهو املعروف بالعضل وبيان ذلك يف
املسألتني التاليتني:

 -1حترمي عضل( )156املرأة:
من صور تكريم املرأة يف اإلسالم أن حرم عضلها إذا تقدم خلطبتها األكفاء،

ومعنى العضل :هو املنع واحلبس ،يقال عضل املرأة :إذا منعها من الزواج.

الن اح د يفوض العو )311-313/3(:

( )314الفروق للقرا  ،)317-310/1(:واندر  :الوالية
( )311القرً شرح موبا مالد )066/1( :
كيفينة  :ك يف ٍ
حمركةا و ٍ
ض كفرتح زو يف ت
ت
ض ك تت ٍ
ة
ضلاةد َّ
الع ا
ا
اا
( )310العض ليفة من  :ا
صراة ام اعزا احلْم الليظ ايف ا ا
تت
مر  :ا ْشتا َّد كا ْايف ا
ويف ا
و ايف ا
ض ت أو ا دخ ايف ْ
الع ا
ضلاةد ساُّه ا
كاا ا
ونا دد ٍ  :ا
صار ا
ض ا يفليه  :ا يَّ اد و له ا د
ضا
ضالا ت
ض ا امل ا دس
ويف َّ
ويف َّ
ويف ْ
ضالا ويفت ْ
ضلدزا دمااـلَّااةا ايف ْ
وْ
ضلاهد و املرأما يـا ْع د
أيف ا
ضلازا  :امناـ اعزا الَّ ْو اة ظدلْيف ا ا
ضالشا ل يرمها ا
ا
و اندر  :القامو احمليط )3111/3(:
رض أبهلتزا  :ال َّ
تاـ ْعضيالا  :ا
صْ
اق و ا د
العض  :هو منع الوب املرأم العاُّلة الراليفة من ال واة ل فئزا دذا بلرو ذلد ،ورل ك واهتد منزيفا
صاهتره الشرح ال را مع الدسوُّي ،)111/1( :واندر  :الفقه اإلسالمي وأدلته )161/1( :
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قال عز وجل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (.)311
وعن احلسن قال :فال تعضلوهن قال :حدثين معقل بن يسار أنها نزلت فيه
قال :زوجت أختاً لي من رجل فطلقها ،حتى إذا انقضت عدتها جاء خيطبها ،فقلت
له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت ختطبها ،ال واهلل ال تعود إليك أبداً،
وكان رجالً ال بأس به ،وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه ،فأنزل اهلل هذه اآلية ( :فال
تعضلوهن ) فقلت :اآلن افعل يا رسول اهلل ،قال( :فزوجها إياه)(.)311
وقد كان عضل النساء يف اجلاهلية معروف وذلك من أجل أن تفتدي املرأة
نفسها ،فلما جاء اإلسالم حرّم العضل ،وجعل للمرأة احلق يف أن ترفع أمرها إىل
احلاكم من أجل الظلم الواقع عليها بالعضل من الولي وللحاكم إلزام الولي بالتزويج
أو ينقل الوالية إىل غريه فإن مل يوجد فاحلاكم هو الولي ،وهذا من اهتمام اإلسالم
باملرأة ورفع الظلم عنها مبا ال يوجد يف شريعة من الشرائع أو دين من األديان(.)311
ومنع الولي من عضل وليته هو حكم حمل اتفاق علماء املسلمني قال ابن رشد:
(واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إىل كفء)(.)306

( )317سورم الرقرم ،اآلية ()111
( )316أصرجه الرخارا كتاأل الن اح رمأل من ُّال ال ن اح دال لوب لرُّم ()1316
( )311اندر  :منة الرمحن لياس م انة املرأم اإلسالم ص14
( )306لداية اجملتزد وتاية املقتصد اللن رشد )106/1( :
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 -2حق املرأة يف اختيار الزوج(:)161
ومن مظاهر تكريم املرأة يف اإلسالم أن جعل هلا احلق يف اختيار زوجها وشريك
حياتها فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن
اجلارية ينكحها أهلها ،أتستأمر أم ال ؟ فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :
نعم تستأمر " فقالت عائشة :فقلت له :فإنها تستحي ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم " :فذلك إذنها إذا هي سكتت " (.)302
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " :ال
تنكح األيم حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا :يا رسول اهلل ! وكيف
إذنها ؟ قال " :أن تسكت "(.)301
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :
استأمروا النساء يف أبضاعهن ،قال :قيل :فإن البكر تستحي أن تكلم قال :سكوتها
أذنها "(.)301
فرضى املرأة مبن تتزوجه من احلقوق الشرعية اليت أوجبها الشرع هلا ،وقد
منحتها الشريعة حق فسخ عقد النكاح الذي مل ترض به ،ضماناً لثبوت حقها يف
هتقوق املرأم ال وجية

اإلسالم كتاأل  :يفاشت هتقوق املرأم ال وجية

( )303اندر للوُّو يفلمج التفصي
د حميفد يعقوأل الدهلوا
( )301أصرجه الرخارا الن اح رمأل ال ين ا أل ولاة الر ر والاي دال لر امها لرُّم ( )1317تصرا،
الن اح لرُّم( )1406
وميلم كتاأل الن اح رمأل استئتاس الاي
( )301أصرجه الرخارا كتاأل الن اح رمأل ال ين ا أل ولاة الر ر والاي دال لر امها لرُّم( ،)1310
الن اح لرُّم(  ،)1416وص ه ا لراين اليليلة
وميلم كتاأل الن اح رمأل استئتاس الاي
الص ي ة لرُّم ()116
( )304أصرجه النيا ي كتاأل الن اح رمأل دذس الر ر لرُّم(  ،) 1100وأمحد امليند( ،)41/0والن هتراس
ص ي ه لرُّم (  )4666وص ه ا لراين اليليلة الص ي ة لرُّم ()116
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الرضا بالنكاح ،ونفياً إلجبارها على الزواج مبن تكرهه .وقد ورد يف السنة ما يثبت
ذلك منها:
َوجَهَا وَ ْهيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ َذلِكَ َفأَتَتْ
خذَامٍ األَْنصَارَِّي ِة أَنَّ أَبَاهَا ز َّ
َعنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ ِ
َد نِكَاحَهُ(.)301
هلل صلى اهلل عليه وسلم فَر َّ
رَسُو َل ا ِ
فإذا انضم بيان هذه املسائل إىل شرط الولي ،اتضحت املقاصد الشرعية من
اشرتاط الولي وعظم الشريعة اإلسالمية اليت راعت كل اجلوانب فحفظت احلقوق
ونظمت األمور مبا تتحقق معه املصاحل للجميع.
اثلث ا :احلقوق اليت أوجب اإلسالم أداءها للمرأة:
 -1حق املهر والنفقة:

أوجب اإلسالم أداء املهر للزوجة عند الزواج وهو من حقها على الرجل،
وليس هو مثن هلا فهي أعز وأكرم من أن تباع وتشرتى ،ولكن الشارع احلكيم جعل هلا
حق املهر خالصاً هلا تتصرف فيه كما تشاء ،ليس ألحد حق أن يأخذ منه شيئاً إال
بطيب نفس منها سواء أكان أباً أو أخاً أو أي أحد إال بإذن منها ،فهي حرة التصرف
به ،واملهر إكرام هلا ومعونة من الزوج لشراء ما يلزمها مما خيصها من ثياب وزينة
وغريها.
وقد منع اإلسالم من حرمان املرأة من مهرها ألن ذلك يؤدي إىل إيذاء املرأة
واحلط من قدرها قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (.)300

ت
ت
اهتهد ام ْرددود هتدي لرُّم ()1316
( )301رواة الرخارا كتاأل الن اح رمأل دذاا اعَّو اة الْـناـتاهد اوْه اي اكا تراهة ان ا د
( )300سورم النيا ،آية ()4
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كما أوجب اإلسالم النفقة على املرأة سواء كانت زوجة أو كانت بنتاً أو أماً أو
أختاً فلم يكلفها اإلنفاق على نفسها وحتمل املشاق من أجل احلصول على النفقة بل
أوجبها على الرجل يف كل األحوال ،وهذا من أجل صيانتها واحملافظة عليها من أن
تصل إليها أيدي العابثني الذين يريدونها سلعة تباع وتشرتى كما هو موجود يف بالد
الغرب واألمم الكافرة يف شتى البقاع.
لقد حافظ اإلسالم على املرأة فجعلها ملكة تلبى هلا كل طلباتها وهي يف مكانها
من غري تعب وال مشقة فكلف وليها بالنفقة عليها واحملافظة مبا يضمن هلا معيشة كرمية
وحياة سعيدة ،فإذا كانت زوجة وجب اإلنفاق عليها من الزوج لقوله تعاىل:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (.)301
وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه يف حديث احلج الطويل قوله صلى اهلل
عليه وسلم " :فاتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل واستحللتم فروجهن
بكلمة اهلل ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه .فإن فعلن ذلك
فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف "(.)301
وبهذا يتبني مدى اهتمام اإلسالم باملرأة ،وكيف جعلها ال حتتاج إىل أحد
بوجوب النفقة عليها يف كل األحوال سواء كانت زوجة أم غري ذلك فهي مصونة من
احلاجة ،وهذا من تكرميها واحملافظة عليها ،هلذا كانت النفقة على الزوجة واألهل
( )307سورم ال الق ،آية ()7 -0
( )306رواة ميلم كتاأل احلج رمأل هتجة النيب صلمج هللا يفليه وسلم لرُّم ( ) 1143
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مقدمة على غريها من النفقات ،بل شُرع للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغري إذنه إذا
كان خبيالً ال ينفق عليها مبا يكفيها وأبنائها من غري إسراف ملا روت عائشة رضي اهلل
عنها قالت :دخلت هند بنت عتبة رضي اهلل عنها امرأة أبى سفيان رضي اهلل عنه على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت :يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح ،ال
يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين ،إال ما أخذت من ماله بغري علمه ،فهل على
يف ذلك من جناح ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :خذي من ماله باملعروف،
ما يكفيك ويكفي بنيك)(.)301
يف هذا احلديث بيان أن النفقة واجبة على الزوج فإذا امتنع منها فإنه حيق للمرأة
أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وبنيها من غري إسراف.
 -2احلق يف أن تشرتط من احلقوق املادية واملعنوية ما فيه مصلحتها:
إضافة للحقوق اليت كفلتها الشريعة وأوجبتها للمرأة كالنفقة واملهر والسكنى
واملعاشرة باملعروف ،فإن احلقوق اليت مل تكفلها الشريعة هلا ضمان آخر إن رغبت
املرأة يف حتقيقها فلها أن تشرتط ما تراه حمققاً ملصلحتها من الفوائد املادية أو
املعنوية( ،)316ويصبح ما اشرتطته حقاً واجباً هلا باالشرتاط ،فلها أن تشرتط مثالً أن ال
خيرجها من بلدها أو يبقيها مع أهلها ،أو أن تسكن يف دار معينة ،وغري ذلك بشرط أن
ال تكون منافية ملقتضى العقد وال خمالفة ألوامر الشرع.

( )301رواة ميلم كتاأل ا ُّضية رمأل ُّضية هند لرُّم( )4411
( )376اندر  :يفاشت هتقوق املرأم ال وجية د الدهلوا ص11
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ومن أدلة ذلك َعنْ ُعقَْبةَ رضي اهلل عنه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهلل عليه وسلم قَالَ:
ط أَ ْن تُوفُوا بِ ِه مَا اسْتَحْلَلْتُ ْم بِ ِه ا ْلفُرُوجَ)(.)313
َق مَا أَوْفَيْتُ ْم ِم َن الشُّرُو ِ
(َأح ُّ
ويف عهد عمر رضي اهلل عنه تزوج رجل امرأة وشرط هلا دارها ،ثم أراد
نقلها ،فخاصموه إىل عمر رضي اهلل عنه ،فقال :هلا شرطها ،فقال الرجل :إذًا
يطلقننا ،فقال عمر( :مقاطع احلقوق عند الشروط)(.)312
قال ابن القيم( :إذا تزوجت املرأة وخافت أن يسافر عنها الزوج ويدعها أو
يسافر بها وال تريد اخلروج من دارها أو أن يتزوج عليها أو يتسرى أو يشرب املسكر أو
يضربها من غري جرم أو يتبني فقريا وقد ظنته غنيا أو معيبا وقد ظنته سليما أو أميا وقد
ظنته قارئا أو جاهالً وقد ظنته عاملا أو حنو ذلك فال ميكنها التخلص فاحليلة هلا يف ذلك
كله أن تشرتط عليه انه متى وجد شيء من ذلك فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه
وان شاءت فارقته وتشهد عليه بذلك فإن خافت أن ال تشرتط ذلك بعد لزوم العقد فال
ميكنها إلزامه بالشرط فال تأذن لوليها أن يزوجها منه إال على هذا الشرط فيقول
زوجتكما على إن أمرها بيدها أن كان األمر كيت وكيت فمتى كان األمر كذلك
ملكت تطليق نفسها وال بأس بهذه احليلة فإن املرأة تتخلص بها من نكاح من مل ترض
بنكاحه وتستغين بها عن رفع أمرها إىل احلاكم ليفسخ نكاحها بالغيبة واإلعسار
وحنوهما)(.)311
( )373رواة الرخارا ،كتاأل الن اح رمأل الشر ت
اح ،هتدي
وط ت النات ا ت
د
رمأل الْواا ت ترملشر ت
اح هتدي رُّم ()1117
وط النات ا ت
د
ا
( )371رواة الرخارا معلق ا ،كتاأل الشروط رمأل الشر ت
اح ،والريزقي سننه كتاأل
وط ت الْ ايف ْز تر تيفنْ اد ديف ْق ادمت النات ا ت
د
الن اح رمأل الشروط الن اح لرُّم( )34610والن أيب شيرة مصنفه لرُّم ( )30760وص ه ا لراين
دروا اليفلي  )161/0( :لرُّم ()3611
( )371أيفالم املوُّع )110/1( :
رُّم ( )1313وميلم ،كتاأل الن اح،
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 -3احلق يف فسخ النكاح ويف اخللع:
ضمنت الشريعة اإلسالمية حق املرأة يف عدم اإلضرار بها بأن جعل هلا اخليار يف
إمضاء العقد أو فسخه إذا حلقها الضرر من قبل الزوج بسبب وجود عيب فيه أو عدم
إنفاقه عليها ،وينفذ هذا الفسخ عند القاضي أو احلاكم الذي له احلق يف اإلبقاء أو
الفسخ حبسب احلالة.
كما أن للمرأة أن تطلب اخللع إن مل تطق العيش مع زوجها فتدفع له عوضاً
وقد ثبتت به أدلة من الشرع قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﭼ (.)311
رابعا :منع زواج املسلمة من الكافر ومقاصد الشريعة اإلسالمية يف ذلك:

 -1زواج املسلم من الكتابية :اليهودية أو النصرانية:

يقول اهلل عز وجل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ (.)311
قال ابن كثري رمحه اهلل( :يف هذا حتريم من اهلل ـ عز وجل ـ على املؤمنني أن
يتزوجوا املشركات من عبدة األوثان ،ثم إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيه كل

( )374سورم الرقرم ،اآلية ()111
( )371سورم الرقرم ،اآلية ()113
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مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله :ﭽ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﭼ ( ،)310قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يف قوله :ﭽ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ استثنى اهلل من ذلك نساء أهل الكتاب)(.)311
لقد ثبت إباحة زواج املسلم من الكتابية بالدليل من القرآن الكريم وهو الذي
سارت عليه األمة اإلسالمية وأن هذه اإلباحة مستثناة من عموم النهي الوارد يف قوله
تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ (.)311
وقال ابن قدامة رمحه اهلل« :ليس بني أهل العلم ـ حبمد هلل ـ اختالف يف حِل
حرائر أهل الكتاب »..إىل أن قال( :ولنا قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭼ

وقوله :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ( )311فرخص من ذلك يف أهل الكتاب فمن
عداهم يبقى على العموم»(.)316
ح ْمدُ لِلَّهِ،
وقال ابن تيمية جميباً عن مسألة التزويج بالنصرانية واليهودية( :الْ َ
نِكَاحُ الْكِتَابَِّيةِ جَائِزٌ بِالْآَيةِ الَّتِي فِي ا ْلمَاِئدَةِ ،قَالَ َتعَالَى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

( )370سورم املا دم ،اآلية ()1
( )377تفيا القرآس العديم اللن كاا ()101/3
( )376سورم الرقرم ،اآلية ()113
( )371سورم امليفت نة ،اآلية ()36
( )366امليفين اللن ُّدامة ()166/7
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ِمةِ الَْأرَْبعَةِ
جمَاهِريِ السَّ َلفِ وَالْخَ َلفِ ِمنْ ا ْلَأئ َّ
ﯲﭼ(َ .)313و َهذَا َمذْهَبُ َ
وَغَيْرِهِمْ.)312()....
 )2حترمي زواج املسلمة من الكافر واملقاصد الشرعية يف حترميه:
()311

قال القرطيب املالكي يف تفسريه

يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ

ﮂ ﭼ (أي :وال تزوجوا املسلمة من املشرك ،وأمجعت األمة على أن املشرك ال
يطأ املؤمنة بوجه ملا يف ذلك من الغضاضة على اإلسالم).
وقال اهلل تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

()311

يقول القرطيب  -أيضاً  -يف تفسري هذه اآلية( :أي مل حيل اهلل مؤمنة
لكافر ،وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة املسلمة من زوجها إسالمها ال
هجرتها).
األصل أن من شرط صحة النكاح إسالم الزوجني عدا ما استثنى اهلل ـ جل
وعال ـ قال تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ " ،وقال تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ  ،وقال تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ فاألصل حتريم نكاح
املسلمة لغري املسلم ،ونكاح املسلم لغري املسلمة ،إال أن اهلل سبحانه وتعاىل استثنى
العفيفات من أهل الكتاب ،فقال :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﭼ أما املسلمة فال حيل هلا التزوج بغري املسلم من يهودي أو نصراني؛
( )363سورم املا دم ،اآلية ()1
( )361الفتاوى ال ربى اللن تييفية )330 /1(:
()46/1( )361
( )364سورم امليفت نة ،اآلية ()36
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ألن اهلل يقول :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ( ،)311فإذا نكحت املسلمة
غري املسلم فقد صار له عليها سبيل( ،)310وصار له األمر عليها والتحكم فيها ،ورمبا
فتنها عن دينها وصدها عن سبيل اهلل ،أما املسلم إذا أخذ غري املسلمة من أهل
الكتاب ،فإن للزوج الكلمة وهو القادر بتوفيق اهلل على أن حيوهلا من ضالهلا إىل
اهلداية.
قال الكاساني( :وألن يف إنكاح املؤمنة الكافر خوف وقوع املؤمنة يف الكفر،
ألن الزوج يدعوها إىل دينه ،والنساء يف العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من
األفعال ويقلدوهم يف الدين .....فكان نكاح الكافر املسلمة سبباً داعياً إىل احلرام فكان
حراماً)(.)311

املطلب الثاين :املقاصد الشرعية من تشريع أ
العدة ويتضمن بيان مناقضة ما دعت إليه
االتفاقية يف ذلك:
من خالل ما مت عرضه يف املادة اليت أنقدها يف هذا املبحث وهي املادة ( )30من
مواد االتفاقية فإنه قد تبني دعوتها إللغاء العدة اليت أمرت الشريعة اإلسالمية بها
وأمرت املرأة بها يف حاليت الطالق ووفاة الزوج ،حيث ورد يف املادة ( .3( :)30تتخذ
الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور
املتعلقة ابلزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خاص تضمن ،على أساس املساواة بني
الرجل واملرأة:
أ) نفس احلق يف عقد الزواج.
( )361سورم النيا  ،اآلية ()343
( )360اندر ُّ :ايفدم الترا ع وأهت ام النيا املتعلقة ا ص117-110
( )367لدا ع الصنا ع )173/1(:
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ب) نفس احلق يف حرية اختيار الزوج ،ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر
الكامل.
ج) نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.).....
وقد شرعت يف اإلسالم العّدة ملعانٍ وحكم ومقاصد اعتربها الشارع وهي من
األمور الواضحة ومن تلك املعاني:
- 3العلم برباءة الرحم وأن اهلل عز وجل أوجب على املرأة العدة وذلك لرباءة
رمحها من احلمل لئال ختتلط األنساب وتفسد ملا يف اختالطها من الفساد الذي متنعه
الشريعة اإلسالمية.
- 2االحتياط حلق الزوج والزوجة والولد فحق الزوجة :النفقة والسكن يف
العّدة وحق الزوج عدم اشتباه مائه مباء غريه ،وأما الولد:ثبوت نسبه وإحلاقه بأبيه دون
غريه ،فكان احلكمة من جعلها رعاية هلذه احلقوق.
- 1إعطاء فرصة مناسبة للرجل املطلق وتهيئته للمراجعة يف الطالق الرجعي
بإعادة النظر فيما أقدم عليه من طالق فلعله أن يندم ويفيء يف الوقت الذي حددته
الشريعة ليتمكن فيه من الرجعة.
- 1تعظيم أمر عقد الزواج ورفع قدره واملالحظ يف عدّة املرأة أنها تضمنت
من املدة ما يكفي لتحقيق حكمتها دون امتهان هلا وبهذا خفت العّدة عما كانت عليه
يف زمن اجلاهلية يف عدّة الوفاة.
- 1إظهار احلزن لفقد الزوج واعرتافاً حبقه ووفاءً حلسن عشرته ويظهر هذا
جلياَ يف عِّدة الوفاة وذلك اعرتافاَ بفضله واحرتاماً للرابطة العظيمة اليت كانت قائمة
بينهما.

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)

3131

وكما تقدم فإن العدل ال يعين املساواة يف كل شي بل العدل يكون بوضع
الشيء يف موضعه وإعطاء كل إنسان ما يناسبه ،وكون الرجل ال يعتد لوفاة زوجته
واملرأة تلزم بذلك إذا مات زوجها فإن هذا احلكم يرجع يف اعتباره للفوارق بني املرأة
والرجل واليت تقدم بيانها يف املبحث األول ،فإن املرأة حيتمل أن تكون حامالً فلو
تزوجها رجل فأتت بولد نُسب إليه وليس هو بأبيه ،وال خيفى ما يف ذلك من املفاسد
حيث سريثه ويطلع على بناته وإخوته وينقطع إرثه من أبيه فاهلل جال وعال خلق
اإلنسان وهو أعلم مبا يصلح له .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭼ(.)311
املطلب الثال  :املقاصد الشرعية من تعدد الزوجات ويتضمن بيان مناقضة ما دعت
إليه االتفاقية يف ذلك:

قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﭼ(.)311
فهذا نص يف إباحة التعدد فقد أفادت اآلية الكرمية إباحته ،فللرجل يف شريعة
اإلسالم أن يتزوج واحدة أو اثنتني أو ثالثاً أو أربعاً ،بأن يكون له يف وقت واحد هذا
العدد من الزوجات ،وال جيوز له الزيادة على األربع ،وبهذا قال املفسرون والفقهاء،
وأمجع عليه املسلمون وال خالف فيه.

( )366سورم امللد ،اآلية ()34
( )361سورم النيا  ،اآلية ()1
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أوالا :املقاصد الشرعية يف إابحة تعدد الزوجات:

 - 3التعدد سبب لتكثري األمة ،ومعلوم أنه ال حتصل الكثرة إال بالزواج .وما

حيصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما حيصل بزوجة واحدة.
ومعلوم لدى العقالء أن زيادة األعداد سبب يف تقوية األمة ،وزيادة األيدي
العاملة فيها مما يسبب ارتفاع االقتصاد ،ويقال للذين يزعمون أن تكثري البشرية خطر
على موارد األرض وأنها ال تكفيهم فإن اهلل احلكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق
العباد وجعل يف األرض ما يغنيهم وزيادة وما حيصل من النقص فهو بسبب اإلنسان
نفسه.
 - 2تبني من خالل اإلحصائيات أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال ،فلو أن
كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعين أن من النساء من ستبقى بال زوج ،مما يعود
بالضرر عليها وعلى اجملتمع.
أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن جتد هلا زوجًا يقوم على مصاحلها ،ويوفر
هلا املسكن واملعاش ،وحيصنها من الشهوات احملرمة ،وترزق منه بأوالد تقرُّ بهم
عينها ،مما قد يؤدي بها إىل االحنراف والضياع إال من رحم اهلل.
وأما الضرر العائد على اجملتمع فمعلوم أن هذه املرأة اليت ستجلس بال زوج،
قد تنحرف عن اجلادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ،فتقع يف مستنقع الزنا والفساد،
مما يؤدي إىل انتشار الفاحشة فتظهر األمراض الفتاكة من اإليدز وغريه من األمراض
املستعصية املعدية اليت ال يوجد هلا عالج ،وتتفكك األسر ،ويولد أوالد جمهولي
اهلوية ،ال يَعرفون من أبوهم.
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فال جيدون يداً حانية تعطف عليهم ،وال عقالً سديداً يُحسن تربيتهم ،فإذا
خرجوا إىل احلياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أوالد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم،
ويكونون عرضة لالحنراف والضياع ،بل وسينقمون على جمتمعاتهم ،ورمبا يكونون
معاول هدم لبالدهم ،وقادة للعصابات املنحرفة ،كما هو احلال يف كثري من دول
العامل.
 - 1إن الرجال عرضة للحوادث اليت قد تودي حبياتهم ،ألنهم يعملون يف
املهن الشاقة ،وهم جنود املعارك ،فاحتمال الوفاة يف صفوفهم أكثر منه يف صفوف
النساء ،وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة يف صفوف النساء ،واحلل الوحيد
للقضاء على هذه املشكلة هو التعدد.
 - 1من الرجال من يكون قوي الشهوة ،وال تكفيه امرأة واحدة ،ولو سُدَّ
الباب عليه وقيل له ال يُسمح لك إال بامرأة واحدة لوقع يف املشقة الشديدة ،ورمبا
صرف شهوته بطريقة حمرمة.
أضف إىل ذلك أن املرأة حتيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعني يوماً يف دم
النفاس فال يستطيع الرجل مجاع زوجته ،ألن اجلماع يف احليض أو النفاس حمرم ،وقد
ثبت ضرره طبياً .فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل.
 - 1التعدد ليس يف دين اإلسالم فقط بل كان معروفاً عند األمم السابقة،
وكان بعض األنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ،فهذا نيب اهلل سليمان كان له تسعون
امرأة ،وقد أسلم يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان
نساء ،وبعضهم خبمس فأمرهم النيب صلى اهلل عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطالق
البقية.
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 - 0قد تكون الزوجة عقيمة أو ال تفي حباجة الزوج أو ال ميكن معاشرتها
ملرضها ،والزوج يتطلع إىل الذرية وهو تطلع مشروع ،ويريد ممارسة احلياة الزوجية
اجلنسية وهو شيء مباح ،وال سبيل إال بالزواج بأخرى ،فمن العدل واإلنصاف واخلري
للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ،وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى.
 - 1وقد تكون املرأة من أقارب الرجل وال يوجد من يعوهلا ،وهي غري
متزوجة ،أو أرملة مات زوجها ،ويرى هذا الرجل أن من أحسن اإلحسان هلا أن
يضمها إىل بيته زوجة مع زوجته األوىل أو زوجاته ،فيجمع هلا بني اإلعفاف واإلنفاق
عليها ،وهذا خري هلا من تركها وحيدة ويكتفي باإلنفاق عليها.
 - 1هناك مصاحل مشروعة تدعو إىل األخذ بالتعدد :كاحلاجة إىل توثيق
روابط بني عائلتني ،أو توثيق الروابط بني رئيس وبعض أفراد رعيته أو مجاعته،
ويرى أن مما حيقق هذا الغرض هو املصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد
الزوجات.
وقد يعرتض بعض الغربيني أو غريهم بقوهلم:
إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ،فلماذا ال تبيحون التعدد للمرأة ،مبعنى أن
املرأة هلا احلق يف أن تتزوج أكثر من رجل ؟
فيقال :إن املرأة ال يفيدها أن تُعطى حق تعدد األزواج ،بل حيطّ من قدرها
وكرامتها ،ويُضيع عليها نسب ولدها؛ ألنها موضع تكوين النسل ،وتكوينه ال جيوز
أن يكون من مياه عدد من الرجال وإال ضاع نسب الولد ،وضاعت مسؤولية تربيته،
وتفككت األسرة ،واحنلت روابط األبوة مع األوالد ،وليس هذا جبائز يف اإلسالم،
كما أنه ليس يف مصلحة املرأة ،وال الولد وال اجملتمع.)316(.
( )316املفص

أهت ام املرأم د يفرد ال ر عيداس )116/0( :

اتفاُّية القضا يفلمج عيع أش ال التيفيي

د املرأم (سيداو)

3121

اثنيا :الشروط اليت اشرتطها اإلسالم للتعدد:

واإلسالم عندما أباح التعدد فإنه اشرتط له شروطاً ،فإذا توفرت الشروط فإنه

ستتحقق املقاصد اليت راعتها الشريعة اإلسالمية عندما أباحت تعدد الزوجات،
وتنتفي املفاسد املتوقعة من ذلك .والشروط هي:
أوالا :العدل:

لقوله تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ( ،)313أفادت هذه اآلية الكرمية أن

العدل شرط إلباحة التعدد ،فإذا خاف الرجل من عدم العدل بني زوجاته إذا تزوج
أكثر من واحدة ،كان حمظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة .واملقصود بالعدل املطلوب
من الرجل إلباحة التعدد له ،هو التسوية بني زوجاته يف النفقة والكسوة واملبيت وحنو
ذلك من األمور املادية مما يكون يف مقدوره واستطاعته.
وأما العدل يف احملبة فغري مكلف به ،وال مطالب به ألنه ال يستطيع العدل يف
ذلك ،وهذا هو معنى قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭼ (.)312

( )313سورم النيا  ،اآلية ()1
( )311سورم النيا  ،اآلية ()311
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اثنيا :القدرة على اإلنفاق على الزوجات:

والدليل على هذا الشرط قوله تعاىل( :وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حتى

يغنيهم اهلل من فضله )( .)311فقد أمر اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكرمية من يقدر على
النكاح وال جيده بأي وجه تعذر أن يستعفف ،ومن وجوه تعذر النكاح :من ال جيد ما
ينكح به من مهر ،وال قدرة له على اإلنفاق على زوجته(.)311
وهل من مقارنة بني تعدد الزوجات يف اإلسالم بهذه الشروط وباحلقوق
والواجبات ،وبكل ما يوجبه عقد الزواج ويثبته من حقوق للمرأة وبني تعدد
الصديقات الذي أصبح مسة ابرزة للحياة يف الغرب ؟! وهو قائم على مسع ونظر
القانون وهو تعدد قائم دون أي نظر أخالقي أو شعور إنساني ،فمن ينظر بعني
اإلنصاف ليتبني له أنه من الظلم عقد مقارنة يف ذلك فإنها ال تعمى األبصار ولكن
تعمى القلوب اليت يف الصدور.
ومن يتأمل املقاصد الشرعية يف احلكم الشرعي يف إباحة تعدد الزوجات يدرك
عِظَم هذه الشريعة العظيمة اليت حيث راعت تلك اجلوانب وجاء حكمها متالئماً مع
الفطرة وخلق اإلنسان وواقع احلياة ،وصدق اهلل تعاىل القائل( :أال يعلم من خلق
وهو اللطيف اخلبري)(.)311

( )311سورم النور ،اآلية ()11
( )314املفص أهت ام املرأم )160/0( :
( )311سورم امللد ،آية ()31
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اخلامتة والتوصيات
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك
له أشكره على ما أنعم به وتفضل من التوفيق إلمتام هذا البحث ،وأشهد أن حممداً
عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ،وبعد:
يف ختام حبثي هذا أوجز أهم النتائج اليت توصلت إليها فيما يلي:
 - 3اهتم الغرب بقضايا املـرأة وعقـد هلـا عـدة مـؤمترات وتـدرج يف ذلـك حتـى
وصل مرحلة إصدار اتفاقية تلـزم الـدول الـيت توقـع عليهـا بتنفيـذ بنودهـا ومـن أهـداف
ذلك تعميم منوذج احلياة الغربية يف اجملتمعات األخرى.
 - 2األساس الذي قامت عليه اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد
املــرأة (ســيداو) هــو املســاواة بــني الرجــل واملــرأة ومل تــرا ِع االتفاقيــة الفــوارق بــني املــرأة
والرجل.
 - 1اتفاقية (سـيداو) اهتمـت حبقـوق املـرأة ومل تتحـدث عـن واجباتهـا وذلـك
بسبب أنها صيغت وفق واقع احلياة الذي يعيشه الغربيون.
 - 1بنت االتفاقية ما دعـت إليـه مـن حقـوق للمـرأة علـى أن املـرأة فـر ٌد ولـيس
عضوًا يف أسرة تتكامل فيها األدوار ،بل شحنت االتفاقية جبو العداء بني الرجل واملرأة.
 - 1ناقضــت االتفاقيــة مواثيــق األمــم املتحــدة الــيت دعــت إىل احــرتام األديــان
واألعراف اليت تسود يف اجملتمعات ،ودعت إىل فـرض منـوذج احليـاة الغربيـة علـى بقيـة
األمم.
 - 0تتناقض االتفاقية مع مقاصد الشريعة اإلسـالمية يف اإلمجـال والتفصـيل،
فهــي تــدعو إىل االحتكــام إىل األمــم املتحــدة وتنفيــذ أوامرهــا ،والشــريعة اإلســالمية
مقصدها األعظم هو حتقيق العبودية هلل تعاىل واالنقياد واالستسالم ألوامره.
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 - 1االخــتالف الــوارد يف بعــض األحكــام الشــرعية والــذي خيتلــف فيــه املــرأة
والرجــل ومــن ذلــك االخــتالف يف احلقــوق والواجبــات يتناســب مــع اخــتالف الرجــل
واملرأة يف اخلِلقة والطبيعة والوظائف.
 - 1أهمية معرفة التفاصيل واجلزئيـات املتعلقـة بـاحلكم الشـرعي ومـا حيـيط بـه
للتوصل إىل معرفة املقصد الشـرعي مـن تشـريع احلكـم ويظهـر ذلـك يف أحكـام املـرياث
والشهادة والوالية والقوامة ،وأهميـة معرفـة حقـوق املـرأة يف اإلسـالم والعنايـة بنشـرها
وتعليمها للناس.
ب اإلجيابيـة الـيت وردت يف ثنايـا
 - 1إن اإلسالم قـد سـبق يف مـا شـرعه اجلوانـ َ
االتفاقية ،وال ميكن املقارنة يف ذلك.
 - 36الدراسات الغربية تفيد تراجع كـثري مـن الغـربيني يف بعـض القضـايا الـيت
تضــمنتها االتفاقيــة وتــدعو تلــك الدراســات ملوافقــة التشــريع اإلســالمي كمــا يف منــوذج
التعليم املختلط حيث شهدوا بتدمريه للمجتمع وتضييعه للتعليم.
 - 33ببيان املقاصد الشرعية يف األحكام الـيت تضـمنتها الدراسـة تـبني مناقضـة
االتفاقية ملقاصد التشريع اإلسالمي فيها.
وأما أبرز التوصيات فهي ما يلي:
 - 3العناية ببيان علل األحكام ومقاصدها عموماً وخيص منها ما كـان موضـع
عناية من أعداء اإلسالم .إذ بيان احلكم الشرعي يفيد منه املسـلم ،أمـا غـري املسـلم فهـو
حباجة إىل بيان مقاصد التشريع وفوائدها ومثارها وعللها.
- 2العناية برتمجة مثل هذه الدراسات ،ولو برتمجة جزئيـة ملقصـد كـل حكـم
شرعي خيفى على غري املسلمني معرفة أسرار التشريع اإلسالمي فيه.
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 - 1االهتمام بنقد الدعوات الفاسدة اليت تشكك املسلمني يف ثـوابتهم ونقـدها
باملوضوعية والدراسات العلمية.
وصلى هللا وسلم على نبينا َممد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهرس املصادر
[ ]3االختالط وأثره يف التعليم ،د .حممد اهلبدان منشور على موقعه االلكرتوني.
[ ]2إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ـ حممد ناصر الدين األلباني املكتب
اإلسالمي بريوت الطبعة الثانية 3161هـ.
[ ]1اإلسالم واملرأة ،أمحد حسني العائلة للنشر والتوزيع القاهرة 2661م
[ ]1أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ،مجاعة من العلماء طبع وزارة الشؤون
اإلسالمية باململكة العربية السعودية.
[ ]1أعالم املوقعني عن رب العاملني ـ ابن قيم اجلوزية ـ تعليق :طه عبد الرءوف
سعيد ،دار اجليل ـ بريوت.
[ ]0األم للشافعي ـ حممد بن إدريس الشافعي ـ دار املعرفة ـ بريوت.
[ ]1بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ـ ابن رشد القرطيب ـ دار الفكر ـ بريوت.
[ ]1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،أبو بكر الكاساني دار الكتب العلمية بريوت.
[ ]1التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ،أ .د.صاحل الفوزان مكتبة املعارف
الرياض 3131ه.
[ ]36تفسري القرآن العظيم ـ إمساعيل بن كثري ـ مطبعة دار املعرفة ـ بريوت ـ 3161هـ.
[ ]33تفسري املنار ،حممد رشيد رضا املكتبة التوفيقية القاهرة.
[ ]32تفسري سورة النساء ،حممد العثيمني ابن اجلوزي الدمام.
[ ]31تكريم اإلسالم للمرأة ،حممد مجيل زينو دار القاسم الرياض.
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[ ]31التكييف األصولي وأثره يف النوازل املعاصرة ،أ.د عبد الرمحن السديس جامعة
أم القرى مكة املكرمة 3113هـ.
[ ]31تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي
مؤسسة الرسالة بريوت 3126هـ.
[ ]30اجلامع ألحكام القرآن ـ حممد األنصاري القرطيب ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ
3161هـ.
[ ]31جدلية األصل والعصر ،الصادق املهدي ،دار الشماشة للنشر اخلرطوم 2663م.
[ ]31حاشية الدسوقي ـ حممد عرفة الدسوقي ـ حتقيق حممد عليش ـ دار الفكر ـ بريوت.
[ ]31حقوق املرأة يف اإلسالم واتفاقية (سيداو) ،حبث من منشورات جممع الفقه
اإلسالمي الدولي د .حممد النجيمي.
[ ]26سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد ناصر الدين األلباني مكتبة املعارف الرياض
3122هـ.
[ ]23سنن ابن ماجه ـ ابن ماجه القزويين ـ بيت األفكار الدولية ـ األردن.
[ ]22السنن الكربى ـ احلافظ البيهقي ـ دار املعرفة ـ بريوت ـ 3131هـ.
[ ]21سنن النسائي ـ أمحد النسائي ـ بيت األفكار الدولية ـ األردن.
[ ]21الشرح املمتع على زاد املستقنع ،حممد العثيمني مكتبة ابن اجلوزي الدمام
3121هـ.
[ ]21الصحاح يف اللغة والعلوم ـ اجلوهري ـ حتقيق أمحد عطار ـ دار العلم للماليني ـ ـ
3161هـ.
[ ]20صحيح ابن حبان ،حتقيق شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة بريوت 3121هـ.
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[ ]21صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري عناية الشيخ نظر الفاريابي دار
قرطبة بريوت 3111هـ.
[ ]21صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد ناصر الدين األلباني املكتب اإلسالمي
بريوت 3161هـ.
[ ]21صحيح سنن أبي داود ،حممد ناصر الدين األلباني دار غراس الكويت 3121هـ.
[ ]16صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج عناية الشيخ نظر بن حممد الفاريابي دار قرطبة
بريوت 3116هـ.
[ ]13ضمانات حقوق املرأة الزوجية ،د.حممد يعقوب الدهلوي اجلامعة اإلسالمية
املدينة املنورة 3121هـ.
[ ]12الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،ابن قيم اجلوزية حتقيق حممد حامد الفقي
مكتبة السنة احملمدية.
[ ]11العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية ،د.فؤاد العبد الكريم إصدار جملة البيان
3120هـ.
[ ]11علم مقاصد الشارع ،د.عبد العزيز الربيعة مكتبة العبيكان الرياض 3113هـ.
[ ]11عمل اليوم والليلة ،ابن السين حتقيق عبد القادر عطا دار املعرفة بريوت.
[ ]10الفتاوى الكربى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
[ ]11الفروق ،شهاب الدين القرايف طبع وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية
السعودية.
[ ]11الفقه اإلسالمي وأدلته ،د.وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق 3121هـ.
[ ]11قاعدة الذرائع وأحكام النساء املتعلقة بها ،د.وجنات ميمين دار اجملتمع جدة
3123هـ.
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[ ]16القاموس احمليط .ـ الفريوز أبادي ـ مؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ3160هـ.
[ ]13القبس شرح موطأ اإلمام مالك ابن العربي املالكي ،حتقيق حممد عبد اهلل ولد
كريم مكتبة ابن اجلوزي الدمام.
[ ]12قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،لعز الدين بن عبد السالم.
[ ]11لسان العرب ـ حممد بن مكرم منظور ـ دار صادر بريوت ـ 3131هـ.
[ ]11جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ عبد العزيز بن باز ،مجعه الشيخ حممد الشويعر
طبعة دار االفتاء بالسعودية.
[ ]11املرأة بني الفقه والقانون ،د.عباس السباعي مكتبة الوراق الرياض 3126هـ.
[ ]10املسند ـ اإلمام أمحد بن حنبل ـ مؤسسة قرطبة وإذا ذكرت التخريج فهو من
طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعودية.
[ ]11املصنف ،ابن أبي شيبة الدار السلفية اهلند.
[ ]11املعجم الوسيط ،جممع اللغة قام بإخراجه د.إبراهيم أنيس وآخرون مطابع دار
املعارف مصر.
[ ]11املغين ،ابن قدامة املقدسي ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت.
[ ]16املفصل يف أحكام املرأة ،د.عبد الكريم زيدان
[ ]13مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حممد طاهر بن عاشور حتقيق حممد امليساوي دار
الفجر – دار النفائس األردن 3126هـ
[ ]12مقاصد الشريعة اإلسالمية ،عالل الفاسي دار الغرب اإلسالمي 3131هـ.
[ ]11مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،د .حممد بن سعد اليوبي
دار اهلجرة للنشر والتوزيع بريوت 3121هـ
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[ ]11مقاصد املكلفني عند األصوليني ،د.فيصل احللييب مكتبة الرشد الرياض
3116هـ.
[ ]11منة الرمحن يف بيان مكانة املرأة يف اإلسالم ،السوهاجي .كتاب منشور على
الشبكة.
[ ]10املنتقى شرح املوطأ ،أبو الوليد الباجي دار الكتاب العربي بريوت 3113هـ.
[ ]11املوافقات يف أصول الشريعة ،أبو إسحاق الشاطيب دار الكتب العلمية بريوت
3133هـ.

[ ]11النسل دراسة مقاصدية يف وسائل حفظه يف ضوء حتديات الواقع املعاصر،
د.فريدة زوزو مكتبة الرشد الرياض 3121هـ.
[ ]11الوالية يف النكاح ،د.عوض العويف اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة 3121هـ.
األحباث وأوراق العمل واملقاالت املنشورة على الشبكة:
[ ]06دور األحزاب السياسية يف تفعيل دور املرأة السياسي ورقة عمل ،قدمها الصادق
املهدي

[ ]03رؤية نقدية من منظور شرعي التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة ،جملموعة باحثني ونوقشت من قبل جلنة باألزهر.
[ ]02الفوارق بني املرأة والرجل ،مقال حممد بن عيش.
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An agreement for the elimination of all forms of Discrimination against
Women (CEDAW)
- A study of criticism in the light of the purposes of Islamic law –
Dr. Arif bin Awad bin Abdul Al-Halim Al-Rikabi
Associate Professor of Principal of Jurisprudence
College of Sha'ria and Islamic Studies
Al-Qassim University
Abstract. Surely it had been found calls in the past – yet still they continue – aiming to destabilize
Muslim constants and set them into skepticism in their shari'a law. Especially the unity and strength of
Muslims are shown in the unification of their rituals. Those calls utilize different methods and means,
such as: conferences and conventions, which are focused on by some Western countries in recent times.
They were interested in holding them for multiple issues in which, the most important of all was the issue
of woman.
There had been several conferences organized on this matter, and then it developed into the issuance
of an agreement that obliges member states to implement its clauses. And its includes:
The Elimination of All Forms of Discrimination against Women under the umbrella of the United
Nations.
This Agreement received intensive attention by many researchers in clarifying its breaches of the
Islamic shari'a law. And the breaches it contained were also clarified.
I thought it fit for me to make my own pitch in order to contribute by criticizing it in the light of the
purposes of Islamic law.
This is what I did not find anyone of the researchers has treated despite of a thorough search that
had been made, so that I will get an honor of serving the conclusive, complete and blessed shari'a.
The study seeks to realize the following objectives:
To show the general purposes of Shari'a in Islam and some legitimacies for women.
Highlighting the purposes of the law in cases that called for the (CEDAW) agreement to be
implemented or not.
To clarify the issues, matters and rulings hidden to many of those who criticize Islamic laws, and do
not understand the clearly purposes of the shari'a because of their ignorance.
To show the contradictions and violations it contains towards the United Nations Charter itself, let
alone to legislations, customs and traditions prevailing in the world.
The study responds to defenders, adopters of the agreement, and those Muslim writers who call for
it, especially some of them had claimed that the agreement is not inconsistent with the purposes of
Islamic Shari'a.
The research includes an introduction, a prelude, five sections, a conclusion and scientific indexes.
The study arrived at a set of findings the most important of which are:
1. The Basis on which the agreement work to eliminate all forms of discrimination against Women
(CEDAW), that means equality between men and women, and did not regard the differences between
women and men.
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2. The CEDAW agreement focused on woman's rights and did not talk about her duties, because it
was formulated in accordance with the reality of the life experienced by Westerners.
3. The agreement built up what it was called upon for, that is the rights for women, and that woman
is an individual and not a member of the family that integrates roles of its members, but in reality it
launched and made an atmosphere of hostility between men and women.
4. The agreement contradicted the United Nations Charter, which called for the respect of religions
and customs that prevail in communities, and called for the imposition of the form of Western life on the
rest of other nations.
5. The study showed that the agreement is contrary with the purposes of Islamic law in aggregate
and detail, it calls for the resorting to the United Nations and the implementation of its orders, but the
purpose of Islamic Shari'a is to achieve the worship of Allah the Almighty, docile and surrender to his
orders.
6. The study showed that the differences contained in some of Islamic rulings, in which women
differ from men, such as the difference between them in rights and duties commensurate with the
differences between them in creation, nature and functions.
My blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and his family.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،5777-5771شوال 5471هـ/يوليو 1054م)

األلوان

استعماالُتها ودالالُتها عند أهل البدع
منوذجا
اإلماميّة ّ
والصوفيّة ً

د .بدر بن انصر بن حممد العواد

األستاذ املساعد يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
جبامعة القصيم
ملخ ص

البح ص  .ملســةلة األلـواو يفــوا يف ملتــام املت لقرــا ويف فقريـران الةـ رـرس املأهرهــة ودااســان ملهل ــا ،وقــد

اليفوء على دالالن األلواو وآاثاها الأقةسيقة ـ ـ على ج ـة العرـوم ـ ـ ـ وعوامـف املةابـلة ،يأ ـا ،رـا
سلقط هذا البهث ق
السأة) و(ملهف البـد)) مبيقأًـا مـوقة م ازـامم مـأ م ومـش التهبـبُّ اـم يف اهقـة ازـاالن
فأاول التعريف مبصطلهي (ملهف ُّ
ملييفا شيئًا مش استعراالن املت لقرـا
مع ،ياو اخلالف يف ،عيف ا واز رة مش الأق ي عش ذلك ،واستعرض البهث ً
السـأة وا راعـة ومـأ ل م يف قـف مـش ج ـة مـا ي يـرد
هلذه املسةلة يف ابب اإلهليقان ويف غـهه ق
موب ً
ـها مـذهب ملهـف ق
ـم ومــش ج ــة الـ قـرد علــى ملهــف البــد) ،إل عــرض الســتعراالن اإلماميقــة سـواء يف لباسـ م ملو ــتقر م ملو غه ــا
هي ــا ّـ ق
الس ـواد ،و اش ـ ًةا عــش ملدلقــة الطقاتةــة وفعليال ــا الــا افقســر ،هب ـ قدة
ق
ـها مل قو ملش ـ ر األل ـواو الــا ق
موبـ ً
ااتص ـوا اــا هــو ق
هبا مل قو ملش ر األلواو لـد هـذه الطقاتةـة
الصوهيقة ق
عرج على استعراالن ق
اهت ا و ثرة فأاقض علرات ا وملابااها ،إلق ق
قدميًا و ديثًا هو استعرال القلوو األايفر ألّ ـ ـ تسب م ـ ـ لوو ا أة ولوو لبـا ملهل ـا  ، ، ...ودلقـف علـى ،طـالو

ه ــذا االس ــتدالل ،إلق ملواد عـ ـ قدة ص ــوا يف الق ــد واز ــديث هل ــا عالق ــة ابلقل ــوو األايف ــر وفتبق ــع ملص ــل ا مبيقأً ــا ص ــلت ا
ابلتصوف مش عدم  ،إل اتم أبهم الأتاتج.
ق
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املقدمة
إنّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيّئات
أعمالنا ،مَن يهدِه اهلل فال مضلّ له ،ومَن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهد أ ّن حم ّمدًا عبده ورسوله.
ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭼ [آل عمران]5٠١ :
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [النّساء .]5 :
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [األحزاب .]35 – 3٠ :
أما بعد:
فإنّ الطَّور احلضاريّ الذي يعيشه إنسان اليوم والذي أوجب انفتاح الناس
بعضهم على بعض وختالط الشّعوب وتالقي املذاهب والثّقافات وما واكب ذلك ونشأ
ل التّواصل احلديثة بصورةٍ غري مسبوقة قد أسهم
عنه من انتشار تقنيات االتّصال ووسائ ِ
يف أن يلتقي اجلميع وجهًا لوجه بعد عقود من القطيعة واالنزواء بل رمبا امتدّت قرونًا!
ومن املقطوع به أنه ال بدّ أن يكون هلذا االنفتاح بل االنفجار احلضاريّ اهلائل
الذي ألغى كلّ احلواجز يف وقت وجيز ،وفتح مجيع األبواب للتّواصل مع اآلخرين
دون ضوابط آثاره ونتائجه ،واليت يكمن أخطرها يف تغيُّر مالمح اهلُويّة وتالشي
مكوِّناتها شيئًا فشيئًا أولًا عن طريق املشابهة ثم عن طريق التّشبُّه ،ومن املعلوم أنه متى
ما ذابت الفروق واضمحلّت اخلصائص مل يب َق ألهل السُّنّة ما خيتصُّون به عن بقيّة فِرَق
ألمّة وطوائفهِا اليت تنكّبت الصّراط املستقيم.
اُ

منوذجا
األلواو استعراال ا ودالال ا عأد ملهف البد) اإلماميقة و ق
الصوهيقة ً
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واحلقيقة أنه ما لـم تتزامن مع هذا االنفتاح السّريع جهودٌ علميّة وما مل تواكبه
إجراءات وقائيّة مناسبة فإنّ آثاره السّلبيّة سوف تظهر على الفرد واجملتمع سواء على مستوى
أبنيته العقديّة أو أمناطه السّلوكيّة ،وهذا من أخطر أنواع التّأثري إذ يتسلّل إىل باحة العقل
الفرديِّ دون استشعار خُطورة ،ويضرب يف النّسيج اجملتمعيّ من غري رغبة يف مقاومة.
وإسهامًا يف تزويد املسلم املعاصر (السُّنِّي عمومًا والسَّلفيِّ خصوصًا) بكلّ ما
من شأنه أن يزيد من وعيه ،وأملًا يف تدعيم كيانه ال َعقَديِّ وحتصينه ض ّد كل ما يشوبه
جاء هذا البحث الذي يتعلّق باستعماالت األلوان عند اإلماميّة( )5والصُّوفيّة( )١وأسباب
أي دراسة تتعلّق بهذا املوضوع من زاويته العقديّة.
ذلك؛ حيث إني مل أجد َّ
خطّة البح
يتكوّن هذا البحث من مقدّمة وأربعة مباحث وخامتة ،وذلك على النّحو
التّالي:
املقدّمة.
املبحث األوّل :موقف أهل السُّنة من أهل البدع ومن التّشبُّه بهم.

اّتهبااا ،س ُّـروا ،ذلك ّسبةً ،ىل ّظريقة اإلمامة الا ،أوا مذهبر م
الهبيعة ومل ثرها
( )5اإلماميقة ، :د ملش ر هررس ق
ً
ّصا
علي ومل د عهبر مش ،أي ًّ
علي ا ،را اشت روا ،ــ(ا عةريقة) ً
ملييفا ،مش ملصوهلم :القول ،وجوب اإلمامة يف ق
الهبيعة
الرجعة ،والغريبة ،ووجوب التقيقة وغه ذلك .اّظر :هررس ق
ووصيقة ،والقول ابلعصرة ،والبداء ،و ق
الهبيعة اإلماميقة االثين عهبرية (.)505/5
( ،)501امللف والأق رهف ( ،)561/5ملصول مذهب ق

الصوهيقة :هرقة او ا،تداء ظ واها يف البصرة على مليدي ،عض عبقادها ،وذلك يف ملواتف القرو الثقاين ،اشت قق
(ُّ )1
الزهد ،ىل
الصوف الذي اشت روا ،لبس  ،إل احنره عش مسااها
الصهيح ـ ـ ـ مش ُّ
األصلي يف ق
امس ا ـ ـ ـ على ق
ق
الصوهيقة ال ُتصى
فبين ّظرقّين هلسةيقة وعقاتد ابطأيقة عرب ق،واابن ال هبف وا ذب ،و ىت ملصبه الطُّرس ُّ
ق
ثرة .اّظر :جمرو) الةتاو ( ،)6/55الةرس الصوهية يف اإلسالم (.)15
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املطلب األوّل :التّعريف بـــ (أهل السُّنة) وبـــ(أهل البدع) ،وبيان موقفهم
منهم.
املطلب الثّاني :تعريف التّشبُّه ،وبيان حُكمه واحلِكمة من النّهي عنه.
املبحث الثّاني :استعماالت األلوان عند املتكلِّمني.
املطلب األوّل :استعماالتهم يف باب اإلهليّات.
املطلب الثّاني :استعماالتهم يف غري باب اإلهليّات.
املبحث الثّالث :استعماالت األلوان عند اإلماميّة والصّوفيّة.
املطلب األوّل :استعماالت اإلماميّة.
املطلب الثّاني :استعماالت الصُّوفيّة.
خامتة :وتتضمّن أهمّ النّتائج.
منهج البح
 -5عزو اآليات إىل مواضعها من املصحف الشّريف بذكر اسم السّورة ورقم
اآلية.
 -1توثيق األحاديث من مصادرها األصليّة ،فإن كان احلديث يف الصّحيحني
أو أحدهما اكتفيتُ مبجرّد العزو ،وإن كان يف غريهما خرّجته ونقلتُ ما أجده من
كالم أهل العلم يف حكمه.
 -7توثيق النّقول من مصادرها األصيلة حبسب اإلمكان.
 -4ذكر سنة الوفاة عند مرور األعالم ،ما مل يتكرّر ذكره كثريًا أو يكون قد
م ّر قريبًا.
 -1ربط بعض املظاهر املعاصرة بأصوهلا التّارخييّة وتتبُّع أصل نشأتها.
 -6التوسُّع بذكر بعض املسائل اليت هلا عالقة مبوضوع البحث.
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السنة من أهل البدع ومن التّشبُّه هبم
املبح األول :موقف أهل ُّ

السنة منهم
السنة) وب صص(أهل البدع) ،وبيان موقف أهل ُّ
املطلب األول :التعريف ب صص(أهل ُّ

حيسن ابتداءً التّعريف بـــ(أهل السُّنة) ،وعلى ضوء التّعريف بهم سيتحدّد

املقصود بأهل البدع كما قيل :وبضدِّها تتميَّز األشياء.
وقد بيّن العلماء املقصود بـمصطلح (أهل السُّنة) الذي يرتدّد يف كتب العقائد
كثريًا ،وحاصلُ ما ذكروه أنهم الذين متسّكوا مبا ثبت عن النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم
ابتداءً ،أو أُثِر عن الصّحاب الكرام ـــ على جهة التّبعيّة ـــــ فيما ال نصّ فيه عقيد ًة
وعملًا( ،)7وعلى هذا املعنى العامّ جاءت تسمية كتب السُّنّة املشهورة كسُنن أبي داود
وسُنن التِّرمذيِّ وغريهما ،إلّا أنّ بعض املتقدِّمني اصطلحوا على قصر لفظ (السُّنّة)
على معنى أخصّ وهو مسائل االعتقاد وما نشأ عنهنّ من املقوالت املنحرفة
واملمارسات البدعيّة.
ثمّ إنّ التمسُّك املذكور يف التعريف وإن كان مناطَ استحقاق الدّخول يف مدلول
مصطلح (أهل السُّنة) فذلك ال يعين بالضّرورة أنّ الوقوع يف أيِّ خمالفة للسُّنّة توجب
اخلروج من مجلة أهلها ،بل قد يزلّ املرء يف بعض املسائل ويظلّ معدودًا منهم ،وهذا
ظاه ٌر ملن تتبّع طريقة أئمّة السُّنة يف هذا الباب(.)4
وأمّا (أهل البدع) فيمكن أن يقال يف تعريفهم بأنهم:كلّ مَن خالف أهل السُّنة
ل من أصول الدِّين فأكثر من املنتسبني إىل اإلسالم(.)1
واجلماعة يف أص ٍ

السأة ،ا الةررس (.)41
الصون ( ،)77الةتاو السعديقة ( ،)67وسطيقة ملهف ُّ
( )7اّظر :الـ قـرقد على مش ملّ ر ازرف و ق
( )4جمرو) هتاو شيخ اإلسالم ا،ش فيريقة (.)747/7
( )1اّظر لالستزادة :دااسان يف األهواء والةرس والبد) (.)71
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وإذا كان من املعلوم أنّ الشّرك أعظم من البدع ،وأنّ"البدع أعظم من املعاصي
بالكتاب والسُّنة وإمجاعِ األُمّة"( )1فإنّ"أهل البدع شرٌّ من أهل املعاصي الشّهوانيّة بالسُّنّة
واإلمجاع"( ،)3وبيان ذلك على سبيل اإلمجال من ثالثة وجوه:
األول :السُّنة ،فقد جاءت باألمر بقتال اخلوارج ـــــ وهم أهل بدعة( )1ـــــ
وبالصّرب على أئمّة اجلور والصّالةِ خلفَهم والغز ِو معهم ـــــ وهم عُصاة ــــــ(.)1
الثّاني :اإلمجاع ،وقد حكاه شيخ اإلسالم ابن تيميّة ( 3١1هـ) (.)5٠
الثّالث :النّظر الصّحيح ،قال ابن القيّم (315هـ) ":-معلوم أنّ املذنب إمنا
ضررُه على نفسه وأمّا املبتدع فضرره على النّوع ،وفتنة املبتدع يف أصل الدِّين وفتنة
املذنب يف الشّهوة ،واملبتدع قد قعد للناس على صراط اهلل املستقيم يصدّهم عنه
واملذنب ليس كذلك  ...واملبتدع مناقض ِلمَا جاء به الرّسول والعاصي ليس كذلك،
واملبتدع يقطع على الناس طريق اآلخرة والعاصي بطيء السّري بسبب ذنوبه"(.)55
وإذا كانت البدع بهذه املثابة فإنّ من األصول املتقرِّرة يف مذهب السّلف ذمّ املبتدعة
والتّحذير منهم ،واألمر بهجرهم واعتزال جمالسهم والبُعد عن جمادلتهم دون حاجة ،وقد
كثر كالم األئمّة يف هذا الباب( )5١خوفًا على العوامّ من تشويشهم وسوء تأثريهم ،ومن
أعظم صور التّأثري التّشبُّهُ بهم وهو ما سيأتي الكالم عليه يف املطلب التالي بإذن اهلل.
( )6جامع املساتف لهبيخ اإلسالم ا،ش فيريقة (.)40/6
( )7جمرو) هتاو شيخ اإلسالم ا،ش فيريقة (.)507/10
( )1اّظر :صهيح البخااي ،رقم ( )7451ومسلم ،رقم ( )5066مش ديث علي ابي هللا عأ .
( )7اّظر :سأش مليب داود ( ،)51/7سأش الأقساتي ( ،)71/1مصأقف ا،ش مليب شيبة ( ،)101/6سأش البي قي
ال رب (.)511/7
( )50اّظر :جمرو) هتاو شيخ اإلسالم ا،ش فيريقة (.)507/10
( )55ا واب ال ايف ( )505اباتصاا يسه.
السأة لالل اتي
ملهف
اعتقاد
و
)،
65
/
7
(
قي
للبي
اإلمياو
وشعب
الداامي ،رقم (،)775
( )51اّظر :سأش
ُّ
ق
للصا،وين (.)171
السلف وملصهاب ازديث ق
( )577/5وعقيدة ق
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املطلب الثاين :تعريف التّشبُّه ،وبيان هحكمه واحلِكمة من النّهي عنه

تعريف التّشبُّه:
(التّشبُّه) على زِنَة (تفعُّل) اليت كثريًا ما تد ّل على تكلُّف فعل الشّيء(،)57

ٍّ معاناة
كقوهلم :التصبُّر ،والتعلُّم ،والتأقلُم ،والتخشُّع ،ومن املعلوم أنّ يف كل
تصنعًا.
ُّ
ني
والتّشبُّه مأخوذ هو مادّة (شَبَه) ،قال أمحد بنُ فارس (711ه) ":-الشِّ ُ
ل واحد يد ّل على تشابُه الشّىء وتشاكُلِه لونًا ووصفًا"
والباء واهلاء أص ٌ

()54

وأمّا تعريف التّشبُّه من جهة االصطالح فيمكن أن يقال فيه بأنه ":-تكلُّف
حماكاة اإلنسان ملن نُهي عن تقليده".

حكم التّشبُّه أبهل البدع(:)15

حرصت الشّريعة على بناء الشّخصيّة املسلِمة بناء متكاملًا ،يرتكز على املوازنة بني
ٍّ تامّ عن عالـم الغيب
متطلّبات الرّوح وحاجات اجلسد ،وعلى رسم تصوُّر إمجالي
( )57اّظر :عردة القااي ( ،)47/7ع اهلوامع ( ،)701/7اتج العرو (.)111/71
( )54مقاييس اللغة (.)147/7
( )51فأبي او:
األول، :عض األدلقة والأققول املذ واة يف هذه املسةلة واادة يف األصف يف مسةلة التهببُّ ابل اهر ،ل ش ل قـرا او
الهبرعي هو احملاهظة على املسلم و،،عاده عش قف ما مش شةّ ملو يؤثقر على سالمة ديأ ساغ
املقصود ق
العالمة حمرد ،ش
الصأيع ثه مش ملهف العلم ومأ م ق
االستةادة مش فلك األدلقة والأققول ،وقد داج على هذا ق
"مش فهببَّ ،قوم ه و مأ م" على ُتر التهببُّ ابملبتدعة مع مل قو
الصأعاين الذي
ق
،مساعيف ق
استدل تديث ر
ازديث جاء يف ال قةاا ا،تداءً.
الثاين :مل قو التهببُّ يطلق على ف لقف احملا اة ،وهذا خبالف التواهق الذي يقع دوو قصد ،ول ش جرن عادة
التلوم يف هذا االستعرال يف
العلراء يف استعرال لةظ (التهببُّ ) على ما او ،قصد وما ي ي ش ،وهلذا وقع ُّ
،عض املوابع.
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والشّهادة ميكِّنه من معرفة سرّ الوجود ومن الرِّضا باملقادير ،وقد ميَّزت املسلم بكثري من
السِّمات اليت ال يشاركه فيها أحد ال من أهل الكتاب وال من غريهم ،ولـمّا كان اإلنسان
ضعيفًا يف أصل خِلْقته وكان احلِفاظ على تلك السِّمات من أعظم املقاصد وُضِعَتْ تدابري
كثرية من شأنها حتصني اعتقاده وتقويم سلوكه اللّذَينِ هما أساس هُويّته وسرّ متيُّزه،
وأوصدَتِ الباب أمام كافّة املؤثِّرات اليت قد تُسهم بطريقة أو بأخرى يف حرفه عن املسار
الذي اختاره اهلل له ،ومن هنا جاء النّهيُ عن التّشبُّه بــــ(الشّيطان) الذي هو منبع الباليا
والشّرور ،وجاء النّهيُ عن التّشبُّه بــــ(الكفّار عامّة) حفاظًا على الدِّين احلقّ الذي هو
طريق النّجاة وسبب الفالح ،وجاء النّهيُ عن التّشبُّه بــــ(األعاجم) متسُّكًا خبصائص
عروبته اليت هي مفتاح فهم الوحي ،وجاء النّهيُ عن التّشبُّه بـــ(احليوانات) تكرميًا آلدميّته،
وجاء نهيُ الرِّجال عن التّشبُّه بـــ(النِّساء) ونهيُ النِّساء عن التّشبُّه بــ(بالرِّجال) حفاظًا على
الكمال الفِطريِّ الذي خُصّ به كلّ جنس حبسبه ،وقُصارى القول ومحُاداه أن يقال :إنّ
الشّريعة راعت يف منع التّشبُّه ثالثة أمور:
 -5احلفاظ على خصائص املسلم الدِّينيّة ،وذلك مبنعه من التّشبُّه مبن هم دونه
دِينًا وهم الكفّار بصورة عامّة.
أقل
 -1احلفاظ على سِمات املسلم السُّلوكيّة ،وذلك مبنعه من التّشبُّه مبن هم ُّ
ل منه مطلقًا وهي احليوانات.
يف اجلملة وهم األعراب واألعاجم ،ومبا هو أق ّ
 -7احلفاظ على خصائص املسلم التّكوينيّة ،وذلك مبنع الرِّجال من التّشبُّه
بالنِّساء ومنع النِّساء من التّشبُّه بالرِّجال.
ومَن أدرك أنّ املغزى من هذا النّهي بصورته الكلِّيّة إمنا هو احلفاظ على دين
املسلم وطبيعته مل يرتدّد يف أن يُلحق باحملظورات ما كان مبعناها مثل التّشبُّه بالفسّاق
وأهل البدع واألهواء ،وذلك من باب القياس.
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ص
وميكن القول على سبيل اإلمجال إنّ التّشبُّه بأهل البدع منهيٌّ عنه إمّا بالنّ ّ
ــــــ لدى بعض العلماء ـــــ أو بالقياس لدى آخرين.
وممن نصّ على النّهي عن التّشبُّه بهم القاضي عياض (144هـ)( ،)51واحلافظ
أبو العبّاس القرطيبّ (111هـ)( ،)53والعلّامة حممد بن إمساعيل الصّنعانيّ
(551١هـ)( ،)51ومساحة الشّيخ العلّامة عبد العزيز بن باز (54١٠ه)( )51وغريهم.
والظاهر أنّ تصريح األكثرين بتحريم التّشبُّه بأهل البدع راجع يف جممله إىل ما
كان داخلًا يف باب العادات.
وقد اسُتدِ ّل على حترميه بأدلّة ،منها:
 -5قوله صلى اهلل عليه وسلم ":-مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم"( ،)١٠وهذا
احلديث وإن كان "ال يدلّ على ذمّ التّشبُّه يف كلِّ شيء ،وال على مدحه يف كلِّ شيء،
وال على أنّ املتشبِّهَ بقوم يف شيء يكون مثلَهم يف مجيع األشياء"( )١5فهو عامّ الدّاللة؛
من جهة أنّ كلمة (قوم) نكرةٌ يف سياق الشّرط فتدلّ على العموم ،فكما حيرم التّشبُّه
بالكفّار فيما هو من خصائصهم فكذلك حيرم التشبُّه باملبتدعة فيما هو من خصائصهم
أيضًا.

( )56اّظر :اوح املعاين (.)11/11
( )57املة م ملا ملش ف مش تاب فلخيم مسلم (.)41/1
السالم (.)571/4
( )51سبف ق
( )57اّظر :هتاو ّوا على الداب للهبيخ ا،ش ابم (.)115/7
سأده ازاهظ ا،ش
( )10ملارج مل،و داود يف سأأ ،رقم ( )4075مش ديث ا،ش عرر ابي هللا عأ  ،و قس رش ر
وصهه األلباين يف ،اواء الغليف ،رقم (.)5167
لر يف هتح البااي ( ،)175/50ق
( )15جملة املأاا (.)706/54
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قال األمري الصّنعانيّ (551١ه) ":-واحلديث دالٌّ على أنّ مَن تشبَّه بالفُسّاق
كان منهم ،أو بالكفّار أو باملبتدعة يف أيِّ شيء مما خيتصون به من ملبوسٍ أو مركوب
أو هيئة"(.)١١
 -1أنّ املقصود من النّهي يف صُ َورِه املنصوصة إمنا هو احلفاظ على الشّخصية
املسلمة كما صاغها القرآن وشكَّلتها السُّنة ،وإذا كان األمر كذلك فإنه يصحّ أن يُلحَقَ
التشبُّه بأهل البدع باملنصوص يف املنع ألنه مبعناها ،وهذا الدّليل يتأتّى على قول من
يرى أنه غري داخل يف النّصّ.
 -7أنّ املشابهة الظّاهريّة سبب يف ميل القلب إىل املتشبَّه به ويف حدوث أُلفة
وتقارب بينهما يكون وسيلةً إىل خمالفة السُّنن والتلبُّس بالبدع ،وسدُّ الذرائع املفضية
إىل الوقوع يف احملظورات واجب ،قال شيخُ اإلسالم ابن تيميّة (3١1ه) ":-املشابهة
يف الظّاهر تورِث نوعَ مودّة وحمبّة ومواالةٍ يف الباطن ،كما أنّ احملبّة يف الباطن تورِث
املشابهةَ يف الظّاهر ،وهذا أمر يشهد به احلسُّ والتجربة"( ،)١7وقال أيضًا ":-املشابهة
يف بعض اهلدي الظّاهر يوجب املقاربةَ ونوعًا من املناسبة يُفضي إىل املشاركة يف
()١4

يـجر إىل فساد عريض".
خصائصهم اليت انفردوا بها عن املسلمني والعرب وذلك ُّ
وقال ابنُ القيّم (315هـ)

":-املشـــابهة الظّـــاهـــرة ذريعة إىل املوافـــقة

ب القلب"(.)١1
ي أشبه القل ُ
الباطـــنة؛ فإنـــه إذا أشــــبه اهلديُ اهلد َ

( )11سبف السالم (.)571/4
( )17اقتيفاء الصراط املستقيم (.)115
( )14الةتاو ال رب (.)117/7
(، )11غاثة الل ةاو (.)764/5
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وعليه فما دام النّتاج الطبعيّ للتّشبُّه بأهل البدع يف الغالب هو امليل هلم
ومودّتهم ومواالتهم ،فالواجب سدّ هذه الذّريعة املوصلة إىل خمالفة السُّنن الثّابتة
والتلبُّس باحملدثات وقطع كافّة الطُّرُق املودّية إىل ذلك ،وال ريب بأنّ ما ورد عن
السّلف من النّهي عن جمالسة أهل البدع واألخذ عنهم بل ومناظرتهم دون حاجة
منشؤه إعمال قاعدة سدّ الذّريعة املفضية إىل حمظور ،وقد حكى ابنُ بطّة (713ه) ما
شاهده من تأثُّر بعض النّاس بأهل البدع بعد أن كانوا قد بلغوا الغاية يف بُغضهم والنُّفُور
منهم فقال ":-لقد رأيتُ مجاعةً من النّاس كانوا يلعنونهم ويسبُّونهم ،فجالسوهم
على سبيل اإلنكار والرّدِّ عليهم ،فما زالت بهم املباسطةُ وخفيُّ املكر ودقيقُ الكفر
حتى صََبوْا إليهم!"(.)١1
ورغب ًة يف حترير املسألة والتّدقيق يف تفصيالتها نقول:
ال خيلو التّشبُّه بأهل األهواء والبدع إمجالًا من أحد قسمني:
األول :ما كان من ابب األمور العاديّة ،فهذا ال خيلو من إحدى حالتني:
القسم ّ

احلالة األوىل :تعمُّد التّشبُّه بهم فيما اختصُّوا به من العادات ،وال شكّ يف املنع
من ذلك وحظره باألدلّة اآلنفة الذِّكر.
احلالة الثانية :موافقتهم فيما اختصُّوا به من العادات دون قصد التّشبُّه.
وقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني:
القول األول :أنّ جمرَّد التّوافق ُي َعدّ تشبُّهًا ولو لـم يكن ثَمّة قصد وإرادة؛ ألنّ
املقصود ربط احلُكم الذي هو املنع بعلّة واضحة وهي التّشابُه مطلقًا.
صدَت
قال العلّامة ابنُ عثيمني (54١5ه) ":-يُ َظنّ أنّ التّشبُّه إمنا حيرُم إذا ُق ِ
املشابهة! والشّرع إمنا علَّقَ احلكمَ بالتّشبُّه؛ أي :بأن يفعل ما يُشْبِه فعلَهم ،سواءٌ قصد
( )16اإلابّة ال رب (.)470/1
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أو مل يقصد ،وهلذا قال العلماء يف مسألة التّشبُّه :وإن مل ينوِ ذلك ،فإنّ التّشبُّه حيصل
()١3

مبطلق الصُّورة"

وقال أيضًا ":-لو أنّ إنسانًا لبس لبسًا خيتصّ بالكفّار ثم قال :أنا ال أقصد
التّشبُّه بهم؛ نقول :التّشبُّه منك بهم حاصلٌ أردتَه أم مل تُ ِردْه ،وكذلك لو أنّ أحدًا
تشبَّه بامرأة يف لباسها أو يف شعرِها أو ما أشبَه ذلك وقال :ما أردتُ التّشبُّه؛ قلنا له:
قد حصل التّشبُّه ،سواء أردتَه أم لـم تُ ِردْه"(.)١1
وقال أيضًا ـــــ فيمن ارتدى لباسًا خاصًّا بالكفّار ـــــ ":إنه حيرم عليه هذا اللِّباس.
ولو قال :إنه مل يقصد املشابهة؛ نقول :لكن حصل التّشبُّه؛ فاحلكم املقرون
جدَت العِلّة ثبت احلُكم"(.)١1
بعلّة ال يُشرتط فيه القصد ،فمتى ُو ِ
ويدلُّ على ما ذهب إليه العلّامة ابنُ عثيمني ما ورد عن عبد اهلل بن عمرو بن
العاص رضي اهلل عنهما أنه قال :رأى رسولُ اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليَّ ثوبنيِ
معصفَرينِ فقال :إنّ هذه من ثياب الكفّار فال تلبَسْها"( ،)7٠ومن املقطوع به أنّ عبدَ اهلل
مل يُرِد التشبُّهَ بهم ،ومع هذا فقد نهاه النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا النصُّ -
وإن كان واردًا يف حقّ الكفّار  -فهو يصحّ االستدالل به من جهة أنه مل يُعلِّق املنع
من التشبُّه باملخالف على النيّة وإمنا على جمرَّد املوافقة الظاهرة.
ومما يُستفاد من هذا احلديث أيضَا أنه ال يُشرتط تكرار التّشبُّه أو املداومة على
املوافقة (أي :بال نيّة) لثبوت املنع أو مشروعيّة املخالفة.
( )17القول املةيد على تاب التو يد (.)456/5
( )11القول املةيد على تاب التو يد (.)107/7
السا،ق (.)101/7
( )17املصدا ق
( )70ملارج مسلم يف صهيه  ،تاب :اللقبا
(.)1077

الزيأة ،ابب :الأ ي عش لبس الرجف الثوب املعصةر ،رقم
وق
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القول الثاين :أنّ التّوافق الصُّوريّ ال حرج فيه وأنّ التّشبُّه ال يكون تشبُّهًا على
احلقيقة إلّا مع وجود القصد ،فمتى خال عن ذلك مل يكن تشبُّهًا وإمنا شَبَهًا وموافقة،
وهذا مستفادٌ من الدّاللة اللُّغويّة لصيغة (تشبَّه = تفعَّل) الدّالّة على تكلُّف الشّيء
ومعاناة حماكاته ،وهو ما ال يكون يف العادة إلّا مع وجود قصد وإرادة.
قال الشّيخ حممد رشيد رضا (5714هـ) ":-مَن أخذ احلُكمَ من حديث "مَن
تشبَّه بقوم فهو منهم" جزم بأنّ القصد يف احملاكاة داخلٌ يف معنى التّشبُّه؛ ألنّ صيغة
التفعُّل تد ّل على ذلك"(.)75
ولعلّ القول الراجح فيما خال عن قصد التشبُّه هو القول مبشروعيّة خمالفة عادات
أهل البدع اليت يستقلّون بها عن غريهم ،وعليه فيكون التشبُّه بهم من باب املنهيّات،
وتكون املخالفة هلم من باب املأمورات ،فمثلما حيرم التشبُّه بهم تُشرع خمالفتهم.
قال شيخُ اإلسالم ابن تيميّة (3١1ه) ":-والتّشبُّه يعمّ مَن فعل الشّيء ألجل
أنهم فعلوه وهو نادر ،ومَن تبع غريَه يف فعلٍ لغرض له يف ذلك إذا كان أصلُ الفعل
مأخوذًا عن ذلك الغري.
فأمّا مَن فعل الشّيء واتّفق أنّ الغري فعَلَهُ أيضًا ومل يأخذه أحدُهما عن صاحبه
ففي كون هذا تشبُّهًا نظر! لكن قد يُنهى عن هذا لئلّا يكون ذريعةً إىل التّشبُّه وِلمَا فيه
من املخالفة كما أمَرَ بصبغ اللِّحى وإعفائها وإحفاءِ الشّوارب مع أنّ قولَه صلى اهلل
عليه وسلم "غَـيِّروا الشَّيب وال تشبَّهوا باليهود"( )7١دليل على أنّ التّشبُّه بهم حيصل بغري
( )75جملة املأاا (.)706/54
الرتمذي يف سأأ ،رقم ( )5711مش ديث مليب هريرة ابي هللا عأ  ،واإلمام ملمحد يف
( )71ملارج اذا القلةظ
ُّ
ديث سش
مسأده ،رقم ( )5451مش ديث الز،ه ابي هللا عأ  ،وقال عأ الرتمذي عقب ،اراج ٌ ":-
الصهيهة ،رقم ( )176ويف صهيح ا امع الصغه ومّيدف ،رقم
صهيح" ،و م األلباين ،ثبوف يف السلسلة ق
( )4567وغه ا.
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قصدٍ منّا وال فعلٍ ،بل مبجرَّد ترك تغيري ما خُلِقَ فينا ،وهذا أبلغ من املوافقة الفعليّة
االتفاقيّة"(.)77

القسم الثاين :ما كان من ابب األمور ال ِّدينية ،وهذا ال خيلو من إحدى حالتني:

احلالة األوىل :التشبُّه بأهل البدع فيما ليس مبشروع مما اختصُّوا به ،وهذا مما ال
ينبغي أن يُختلَف يف حترميه واملنع منه.
احلالة الثانية :موافقتهم فيما هو جائزٌ يف األصل أو مشروع ،لكنهم اختصُّوا به
أو اشتهروا اشتهارًا يقرب من االختصاص ،وهذا مما حيتاج إىل تفصيل ،فلئن كان
أئمّة السُّنّة قد حذّروا من مشابهة أهل البدع على جهة العموم إلّا أنه يُستثنى من ذلك
موافقتهم فيما وردت به الشّريعة ،فال تُرتك السُّنن الثّابتة ـــــ على الصّحيح ـــــ خوفًا
من املوافقة الصُّوريّة ألولئك ما دام الباعث على فعلها تعظيمَ الشّارع والتزامَ أمره ال
حماكاتهم.
قال شيخُ اإلسالم ابنُ تيميّة (3١1ه) ":-الذي عليه أئ ّمةُ اإلسالم أنّ ما كان
مشروعًا مل يُرتَك جملرَّد فعل أهل البدع ال الرّافضة وال غريهم"(.)74
ق ميكن القول بأ ّن املوافقة يف اجلائز ويف املشروع على ثالثة أنواع:
وبتفصيل أد ّ
أ ) ما كان جائزًا باعتبار األصل لكنهم اختصُّوا به ،فقد اختُ ِلفَ فيه على
قولني جتويزًا ومنعًا.
ولعلّ من األمثلة املتفرِّعة عن هذا النّوع اختالفَ العلماء يف حكم الصّالة على
غري النيبّ صلى اهلل عليه وسلم ،والذي يعنينا هنا هو رأيُ املانعني ،فقد علّل أبو

( )77اقتيفاء الصراط املستقيم (.)17
( )74مأ اج السأة الأبوية (.)547/4
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العباس القرطيبُّ (111هـ) لرتجيحه حتريمَ ذلك بــــــ"أنّ أهلَ البدع قد اتّخذوا ذلك
شعارًا يف الدُّعاء ألئمّتهم وأُمرائهم ،وال جيوز التشبُّه بأهل البدع"(.)71
ومن األمثلة اليت يصحّ أن تدخل حتت هذا النّوع أيضًا يف جزء منها ،صيغة
الصّالة على النيبّ صلى اهلل عليه وسلم فهل األفضل عند ذكره أن يقال :صلى اهلل
عليه وآله ـــــ كما اشتهر على ألسنة الشِّيعة ــــــ أم أ ّن األفضل هو االقتصا ُر على الصّالة
والسّالم عليه وحده؟
ف فيه على قولني:
ب ) ما كان من قسم املستحبّات ،وقد اختُ ِل َ
األول :أنّ املشروع تركُ املستحبّ ،وقد ذهب إىل هذا مجاعة منهم أبو
القول ّ

حامد الغزالي (1٠1ه) الذي قال "برتك السُّنّة مهما صارت شعارًا ألهل البدعة خوفًا
من التّشبُّه بهم"(.)71
القول الثّاين :إنّ املستحبَّ ال يُرتك جملرّد فعل أهل البدع له ما دام الباعث عليه

هو اتّباع الشّرع ،ما مل ترتتّب على هذه املوافقة مفسدةٌ راجحة على املصلحة اليت يف
فعل املستحبّ ،فإن غَلَبَتْ أزالت ق ْدرَ االستحباب الذي فيه ومل يبقَ حينئذٍ إلّا التّرك،
وهذا هو الصّحيح إن شاء اهلل.
ومن ذلك أنه "لـمّا قال سلمةُ بن شبيب (١43ه) ألمحد :يا أبا عبد اهلل ،قوّيتَ
ت أهلَ خراسان باملتعة!
قلوبَ الرّافضة لـمّا أفتي َ
فقال :يا سلمةُ ،كان يبلغين عنك أنك أمحق وكنتُ أدافع عنك ،واآلن فقد
تبينَ لي أنك أمحق ،عندي أحدَ عشر حديثًا صحيحًا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
َّ
وسلم أدَعُها لقولك؟!"(.)73
( )71املة م ملا ملش ف مش فلخيم صهيح مسلم (.)41/1
( ، )76ياء علوم ال قديش (.)171/1
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قال شيخُ اإلسالم ابنُ تيميّة (3١1ه) ":-الذي عليه أئمّة اإلسالم أنّ ما كان
مشروعًا مل يُرتَك جملرَّد فعل أهل البدع ال الرّافضة وال غريِهم ،وأصولُ األئمّة كلِّهم
توافق هذا"(.)71
ٍّ مفسدةٌ راجحة مل َيصِر مستحبًّا،
وقال أيضًا ":-إذا كان يف فعل مستحب
ومن هنا ذهب مَن ذهب من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبّات إذا صارت شعارًا هلم
فال يتميَّزُ السُّنـيُّ من الرافضيِّ ،ومصلحة التميُّز عنهم ألجل هجرانـِهم وخمالفتهم
أعظم من مصلحة هذا املستحبّ.
وهذا الذي ذَهَبَ إليه يُحتاج إليه يف بعض املواضع إذا كان يف االختالط
واالشتباه مفسدةٌ راجحة على مصلحة فعلِ ذلك املستحبّ ،لكن هذا أمر عارض ال
يقتضي أن جيعل املشروع ليس مبشروع دائمًا ،بل هذا مثل لباس شعار الكفّار وإن كان
مباحًا إذا مل يكن شعارًا هلم كلُبْس العِمامة الصّفراء فإنه جائز إذا مل يكن شعارًا
لليهود ،فإذا صار شعارًا هلم نُهِي عن ذلك"(.)71
ج ) ما كان من قسم الواجبات ،وهذا ال يُرتك حبال ،واحلقيقة أنّ ِذكْر هذا
القسم إمنا هو من باب إمتام الكالم على هذه املسألة من كلّ جوانبِها وإلّا فإنه مل يقع
أصلًا.

( )77جمرو) هتاو شيخ اإلسالم ا،ش فيريقة (.)14/16
( )71مأ اج السأة الأبوية (.)547/4
السا،ق (.)514/4
( )77املصدا ق

ازج ال متعة الأقساء.
واملقصود  ،ـ ــ(املتعة) :متعة ق
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احلكمة من النهي عن التشبُّه أبهل البدع:
من أبرز احلِكَم املتعلِّقة بهذا النّهي ما يلي:
 -5حتقيق مبدأ الوالء والرباء الذي هو أوثق عُرى اإلميان كما قال النيبّ صلى
اهلل عليه وسلم ألبي ذرّ" :أيُّ عُرى اإلميان أوثق؟
قال :اهلل ورسوله أعلم!
ض
قال :أوثق عُرى اإلميان املواالةُ يف اهلل واملعاداةُ يف اهلل ،واحلبُّ يف اهلل والبغ ُ
يف اهلل"(.)4٠
وال ريب أنّ جمانبة أهل األهواء والتّحذير منهم والرباءة من بدعتهم مما يدخل
حتت مفهوم هذا احلديث ،فكلُّ ما خالف هذا األصل أو غلب على ال ّظنّ أنه يوصل
إىل خمالفته فاملتحتّم منعُه أو سدُّ الذّريعة إليه حبسب احلال ،وهذا متحقِّق يف التّشبُّه
الذي يستوجب حمبّة القلب وميل النّفس للمتشبَّه به ويف هذا مصادمة صرحية لعقيدة
الوالء والرباء.
على أنّ الرباء من أهل البدع ليس على درجة واحدة ،بل خيتلف حبسب حال
املبتدع ونوع البدعة.
 -1أنّ الواجب على املسلم أن يصون نفسَه عن الظُّنون الكاذبة وأن حيميَ
عرضَه عن الغيبة والذّم ،وال يتأتّى ذلك إلّا مبجانبة دواعي الرِّيَب ومواطن التُّهم،

قي يف شعب اإلمياو ،رقم ()7157
( )40ملارج اذا القلةظ الطرباينق يف معلر ال به ،رقم ( )55177والبي ق
الصهيهة ،رقم ()771
السلسلة ق
مش ديث ا،ش عبقا ابي هللا عأ  ،وقد قسأ األلباين مبلرو) طرق يف ق
و(.)5711
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ويكفي يف هذا الباب قولُه صلى اهلل عليه وسلم لرجلني من األنصار يف قصّة معروفة
":على رِسْلِكما إنها صفيّة"( )45هذا وهو أشرف اخللق وأزكاهم.وال ريب أنّ من شابَه أهل البدع يف شيء مما اختصّوا به فسوف يظنّ كثري من
الناس أنه منهم حتى لو كان من أكثر النّاس بُعدًا عن البدع ومنافر ًة ألهلها.
املبح الثاين :األلوان يف استعماالت املتكلِّمني
املطلب األول :استعماالُتم يف ابب اإلهليّات

لقد أكثر املتكّلمون من ذكر األلوان يف أحباثهم األصوليّة ،تارة يف باب اإلهليّات

وتارةً أخرى فيما يُطلقون عليه (دقيق الكالم) ،ويكفي يف الدّاللة على حضورها يف
أحباث املتكلِّمني أنّ العلّامة ابن حزم األندلسيّ (411هـ) أفرد عنوانًا مستقلًّا يف كتابه
املوسوم بـــــــ(الفصل يف امللل واألهواء والنِّحَل) مسّاه :الكالم يف األلوان(.)4١
وقد خاض املتكلِّمون يف ذات الرّب عزّ وجلّ مبا ليس عليه أثارة من علم ال من
يب مُرسَل ،فاحتدم اجلدال بينهم يف اهلل تعاىل :هل له لون أم ال؟
كتاب مُنزَل وال عن ن ّ
ل من املفارقات العجيبة أنهم انقسموا يف ذلك على ثالثة مذاهب:
ولع ّ
األول :مذهب املشبِّهة( :)47وهو أنّ هلل تعاىل لونًا ،وهذا منقول عن هشام بن
احلكم (51٠هـ) وأتباعه ،فقد ذهبوا ــــــ حبسب ما ذكره أبو احلسن األشعريّ
(7١4هـ) ـــــ إىل أنّ اهلل "ذو لون وطعم ورائحة وجمسّة ،لونُه هو طعمُه هو رائحتُه،
البخااي يف صهيه ،رقم ( ،)7507ومسلم يف صهيه ،رقم ( )4045مش ديث قملم املؤمأا
( )45ملارج
ق
صةيقة ،أ يي ابي هللا عأ ا
( )41الةصف يف امللف واألهواء والأقهف (.)16/1
( )47املهببق ة :هم الذيش يهببق وو ذان هللا ملو صةاف ،ذان الق ملو صةا م ،هيقولوو ـ ـ على سبيف املثال ـ ــ( :يد
هللا) ةيدي البهبر ،و(مسع ) سرع م وه ذا .اّظر :ال رةرس ،ا الةررس (.)154
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ورائحتُه هي جمسَّتُه ،وهو نفسُه لون ،ومل يعيِّنوا لونًا وال طعمًا هو غريه ،وزعموا أنه
هو الّلون وهو الطَّعم .)44("...
ولعلّ هشامًا بنى هذا االعتقاد على مقدّمة منطقيّة وهي أنّ كلّ موجود له لون،
واهلل موجودٌ ،إذن فاهلل تعاىل له لون.
الثاني :مذهب املعطِّلة :وهو أنّ اهلل تعاىل ليس له لون ،وعلى هذا أمجعت
()41

فِرَق املعتزلة

فيما نقله عنهم أبو احلسن األشعريُّ( ،)41وعن املعتزلة أخذت

طائفتان:
الطّائفة األوىل :األشاعرة( )43فيما صــرّح به غـــري واحـــــد منهم ،ومـــن هؤالء
أحـمــد بن حممد الغزنوي (117هـ) الذي قال

":-صانع العالَـم ال يوصف

بالّلون"(.)41
الطّائفة الثانية :الرّافضة ،فقد رووا عن إمساعيل بن الفضل البصريّ أنه قال:
سألتُ أبا عبدِ اهلل جعفرَ بنَ حممد الصّادق (541ه) عن اهلل تبارك وتعاىل ،هل يُرى يف
املعاد؟
ملييفا :ال رةرس ،ا الةررس (.)41
( )44مقاالن اإلسالميا ( ،)71واّظر ً
متس ،يدك .اّظر :لساو العرب (.)71/6
اجملسة :املوبع الذي ق
اجملس و ق
ق

( )41املعتزلة ، :د ملش ر الةررس ال الميقة الا اّقسر ،ىل هررس ثهة ،جيرع ا القول ،ـ ــ(التقو يد ،والعدل،
واملأزلة ،ا املأزلتا ،والوعيد ،واألمر ابملعروف والأق ي عش املأ ر) .اّظر :اعتقادان هررس املسلرا
واملهبر ا (.)71
( )46اّظر :مقاالن اإلسالميا (، ،)511ياو فلبيس ا ريقة (.)401/5
( )47األشاعرة ، :د ملش ر الةررس ال الميقة ،فأتسب ،ىل مليب ازسش األشعري ،مش عقاتدها :القول ،تةويف
الصةان سو سبع ،والقول ابإلاجاء يف ابب اإلمياو ،والقول ابل سب يف ابب ملهعال العباد، ،ىل غه
ق
ذلك .اّظر :مذاهب اإلسالميقا لعبد الرمحش ،دوي ( )417وما ،عدها.
( )41ملصول ال قديش (.)67
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فقال :سبحان اهلل وتعاىل عن ذلك علوًّا كبريًا! يا ابنَ الفضل ،إنّ األبصار ال
تُدرِك إلّا ما له لونٌ وكيفيّة ،واهلل خالق األلوان والكيفيّات"(.)41
قلتُ :ما ذهب إليه املعتزلة ومن تبعهم من نفي الّلون عن اهلل هو يف حقيقته فرعٌ
عن قوهلم بنفي اجلسميّة عنه تعاىل الذي نشأ بدوره عن القول مبنع حلول احلوادث يف
ذات الرّب عز وجلّ ،وبيان ذلك أنّ الّلون ملا كان ال يقوم ـــــ عندهم ـــــ إلّا جبسم،
وكان اجلسم منفيًّا عن اهلل ألنه دليل حدوث ،كان الّلون الذي هو ال ِزمُه (أي :الزم
ت الّلون مع نفي اجلسميّة تناقض.
اجلسم) منفيًّا عنه كذلك ،وإثبا ُ
وقد أشار الغزنوي (117هـ) إىل أنّ الّلون عرض حيُلُّ يف اجلواهر ،فإذا نفينا
كونَ اهلل عرضًا وكونَه حملًّا لألعراض ينتفي الّلون عنه(.)1٠
وقال الفخر الرازي (1٠1هـ) ":-األجسامُ قابلةٌ للحوادث أعين :األلوان
والطُّـعـوم والروايح واحلرارة والربودة والنُّور والظُّلمة فهي حادثة ،ونقول :لكن
الباري تعاىل ميتنع كونه حادثًا فيمتنع كونُه حملًّا للحوادث"(.)15
وهنا جتدر اإلشارة إىل موقف أهل السُّنة واجلماعة يف هذه املسألة وهو الوقوف
على النّصّ ،فال يثبتون هلل تعاىل إلّا ما ثبت بنصّ ،وال ينفون عنه إلّا ما نفاه النصّ أو
دلّ على نقص ،وما لـم يرد فيه نفيٌ وال إثبات وقفوا فيه؛ ألنّ ما سوى ذلك (أعين:
الوقف) من التقدُّم بني يدي اهلل ورسوله ومن القول على اهلل تعاىل بغري علم.

للصدوس (.)471
( )47األمايل ُّ
( )10ملصول ال قديش (.)67
( )15معاي ملصول ال قديش (.)10
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والوقف يف كلّ ما لـم يَـرِد فيه مسعٌ أصل عامّ اطّرد أهل السُّنة واجلماعة يف
إعماله فيما ال يُحصى من دقائق املسائل اليت وجل فيها املتكلِّمون بغري أثارة من وحي
السّماء أو هدي األنبياء.
املطلب الثاين :استعماالُتم يف غري ابب اإلهليّات
ليس املقصود يف هذا املطلب استقصاء استعماالت املتكلِّمني وإمنا اإلشارة إىل
بعض رؤوس املسائل اليت حبثوها يف كتبهم وتباينت فيها آراؤهم ،ومنها ما يلي:
 -5هل األلوان أجسام أم أعراض؟

()1١

 -1هل الّلون والصّوت والطّعم أجسام متداخلة يف حيِّز واحد أو ال؟

()17

 -7هل ما تولّد عن أفعال العِباد من لون أو رائحة أو حرارة  ...إخل هو مِن ِفعْل
العبد أو مِن خَلْق الرّب تبارك وتعاىل؟(.)14
 -4هل الّلون والطّعم والرّائحة شيء واحد يف حقيقته أو متعدِّد؟

()11

 -1داللة األلوان على احلدوث(.)11
 -6رؤية اهلل يف اآلخرة.

()13

 -7هل تبقى األلوانُ آنَنيِ أو ال تبقى وإمنا يُحدِثها اهلل تعاىل حالًا فحالًا؟

()11

( )11اّظر :الةصف يف امللف واألهواء والأهف ( ،)514/4امللف والأقهف (11 /5و  ،)77املواقف (،)475/5
شرح املقاصد يف علم ال الم (.)171/5
( )17اّظر :ال رةرس ،ا الةررس ( )511و( ،)547الةصف يف امللف واألهواء والأهف ( 71/1و.)41
( )14اّظر :الةصف يف امللف واألهواء وامللف ( )71/7و( ،)547/4امللف والأقهف ( 41 /5و، ،)67ييفاح الدليف
ال،ش مجاعة (.)71
( )11اّظر :مقاالن اإلسالميا ( ،)44امللف والأقهف (.)147 /5
( )16اّظر :اإلّصاف للباقالين (.)57
( )17اّظر :الةصف يف امللف واألهواء والأقهف ( ،)1/7اإلعالم مبا يف ديش الأصاا مش الةساد واألوهام (.)514
( )11اّظر :املواقف (.)11/5
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ولئن كان من منهج أهل السُّنة واجلماعة ذمّ علم الكالم وكراهة اخلوض يف
دقائقه والبُعد عن تشقيقات أهله فأنّ الواحد منهم ربّما احتجّ بدالالت األلوان
ولوازمها يف سياق الردّ على املخالفني وتفنيد آرائهم ،ومن ذلك ما أورده اإلمامُ حممد
بن إمساعيل البخاريّ (١11هـ) يف معرض ردِّه على من مل ُيفَرِّق يف القرآن بني املقروء
والقراءة وبني املكتوب والكتابة حيث قال ":-ويقال له أترى القرآن يف املصحف؟
فإن قال :نعم ،فقد زعم أنّ من صفات اهلل ما يُرى يف الدّنيا؛ وهذا ردٌّ لقول اهلل
عزّ وجلّ ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [األنعام]5٠7 :
وإن قال :يُرى كتابة القرآن فقد رجع إىل اخللق.
ويقال له :هل تدرك األبصار إلّا الّلون؟
فإن قال :ال.
قيل له :وهل يكون الّلون إلّا يف اجلسم؟!
فإن قال :نعم ،فقد زعم أنّ القرآن جسم يُرى"(.)11
والصوفيّة
املبح الثال  :استعماالت األلوان ودالالُتا عند اإلماميّة ّ
األول :استعماالُتا ودالالُتا عند اإلماميّة
املطلب ّ

لأللوان حضور كبري يف أدبيّات اإلماميّة وممارساتهم الدِّينية ،وبيانه على النّحو

التالي:
ّأوالً :ما يستحب عندهم من األلوان

حيرص اإلماميّة يف يوم عاشوراء من كلّ عام على إحياء ذكرى استشهاد

احلسني رضي اهلل عنه ،ويف هذه املناسبة ميارسون كثريًا من الطُّقوس الغريبة اليت
( )17الق ملهعال العباد (.)551
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اصطلحوا على تسميتها بــــ(املآمت) أو (الشّعائر احلسينيّة) ،فتنعقد اجملالسُ وتسري
املواكب وتُرفع الرّايات ويُنادى بثارات احلسني ،ويتخلَّل ذلك عروض فلكلورية تت ّم
يف بعضها تعرية األجساد ولطم الصُّدور وجلد الظُّهور بالسّالسل وضرب الرُّؤوس
بالسُّيوف ،كما جيري يف بعضها اآلخر تطيني الوجوه وغريها ثم احلبو على البطون إىل
ما يُطلقون عليه (احلضرات املقدّسة) ،وغريِ ذلك مما هو يف حقيقته أبع ُد ما يكون عن
دين اإلسالم وعن اهلدي الذي بُعث به حممد صلى اهلل عليه وسلم.
والذي يعنينا هو اجلزء املتعلِّق مبوضوع البحث وهو أنهم يلتزمون بلُبس السّواد
يف هذا اليوم وحيرصون على كِسْوة حُسينيّاتهم به يف إشارة منهم إىل هول املصاب ــــ
فيما يزعمون ــــ باحلسني الشّهيد ،كما أنهم يلتزمون أيضًا بلُبْس السّواد يف األيام اليت
تصادف وفيات أئمّتهم للتعبري عن حزنهم عليهم(.)1٠
والغريب هو مدى حرصهم على السَّواد مع اعرتاف كثري من علمائهم بالنّهي
الصّريح عن لبسه!
قال حممد بن احلسن األصفهاني (5573هـ) ":-ظاهر األخبار بكراهية لُبس
الثّوب السّواد مطلقًا  ...ويف النّهاية واملبسوط ويف اخلالف واملقنعة والوسيلة ال
جيوز"(..)15

الصها،ة (.)554
( )60اّظر :ملجو،ة مساتف جيش ق
السواد) ه ذا يف األصف!
( )65هبف اللثام ( )176/1اباتصاا يسه ،وقول ( :لبس الثوب ق
فترة :تاب الأق اية وّ ت ا و تاب املبسوط و تاب اخلالف و تاب املقأعة لُّ ا للهبيخ الطُّوسي ،والوسيلة
ق
ال،ش محزة الطُّوسي.
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ومن ظواهر هذه األخبار اليت يشري إليها ما ينسبونه لعلي رضي اهلل عنه أنه قال
السوَاد؛ فإنه لباس فرعون"( ،)1١وعن جعفر الصّادق يف الصّالة
":ال تلبسوا َّس أهل النّار"(.)14
بالقَلَنْ َسوَة( )17السّوداء "ال ُتصَلِّ فيها؛ فإنها لبا ُ
وقد خرّجوا ما ورد عن بعض أئمّتهم يف لبسه على حال االضطرار.
قال ابن بابويه القُمِّي (715هـ) ":-فأمّا لبس السّواد للتقيّة فال إثم فيه"(.)11
()11

فإذا كان السَّواد هو لباس األعداء

وكان األمر فيه بهذه املثابة من النّهي

الصّريح فكيف يلبسونه باختيارهم يف تلك املناسبات مع أنه ال رخصةَ فيه عند مجاع ٍة
من علمائهم إلّا يف حال الضّرورة وهو ما يتّسق مع النّهي الشّديد املنقول عن أئمّتهم؟!
وهل لُبْسُه وكُسوة حسينيّاتهم به ورفعُ الـرّايات السُّود يف يوم مقتل احلسني ضرورة؟!
هذا ما ال ميكن أن يقوله منصف وال يدّعيه عاقل.
ثمّ تأمّل كيف تطوّر الرأي الفقهي واملوقف العقدي تبعًا الختالف الواقع
الشّيعيّ وتغيُّر الظُّروف احمليطة من وقت آلخر لينتقل حكم لُبس السّواد من التّحريم ــــ
أو الكراهة الشديدة على قول ـــــ إىل االستحباب! هكذا دون املرور ببوّابة اإلباحة! إذ
ألّف بعض شيوخهم وهو جعفر الطباطبائي احلائري (57١5هـ) كتابًا مسّاه "إرشاد
العِباد إىل استحباب لُبس السّواد" وبَناهُ على أنّ الكراهة يف لبس السّواد ليست كراه ًة

الهبيعة (.)557/14
الهبراتع ( ،)747/1وساتف ق
( )61مش ال حييفره الةقي ( ،)115/5علف ق
( )67ال رقلرأ رس روة :لبا للرمل خمتلف األّوا) واألش ال .املعلم الوسيط ()714/1
الهبراتع ( ،)746/1ذيب األ ام
( )64ال ايف ( ،)404/7مش ال حييفره الةقي ( ،)115/5علف ق
(.)157/1
( )61رمش ال حييفره الةقي (.)111/5
( )66اّظر :اوبة املتقا يف شرح رمش ال حييفره الةقي ( ،)577/1ازداتق الأابرة (.)557/7
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ذاتيّة ال تتغيّر حبال وإمنا هي كراهة عرضيّة ُوجِدت لعلّة ،فلمّا زالت العلّة زالت
الكراهة.
ٍّ فإنّ مما ال شكّ فيه أنّ األحاديث اليت يوردها اإلماميّة يف النّهي عن
وعلى كل
لبس السّواد هي أحاديث مكذوبة مفرتاة ،وُضِعت يف خضمّ معرتك سياسي بني
العلويّني والعبّاسيِّني ،وذلك أنه لـمّا كان أوائل دعاة بين العبّاس الذين اختذوا من
السّواد شعارًا هلم

()13

قد نادَوا بـــ "الرِّضا من آل حممد" فاستطاعوا تسخري كثري من

رؤوس الشِّيعة ــــــ وال سيّما شيعة خراسان ـــ لصاحل دعوتهم ،واالستفادة من جهود
الشِّيعة فيما يصبّ يف مصلحتهم ال يف مصلحة العلويِّني( )11احتاج شيعة العلويِّني إىل
وضع هذه األحاديث وغريها مبالغة يف تنفري الشِّيعة من بين العبّاس وبيان ضالهلم.
ولعلّ من املفارقات هنا أنّ شيعة العلويِّني هم أوّل مَن وضع األحاديث املبشِّرة
بالرّايات السّود ،وذلك أنهم لـمّا رأوا أنّ أيّام دولة بين أميّة قد آذنت بالزّوال بهذه
الثّورة الوليدة وكانوا يظنّون بالفعل أنها ستنتهي بتنصيب أئمّتهم على رأس هرم الدّولة
فصّلوا أحاديث مناسبة للثورة اليت اتسمت بأمرين( :الرايات السُّود) و (خروجُها من
خراسان) ،فنسبوا إىل الباقر (554ه) أنه قال ":-تنزل الرّايات السُّود اليت خترج من
خراسان إىل الكوفة ،فإذا ظهر املهدي عليه السّالم بعث إليه بالبيعة"(.)11

ـ(املسودة) ، ،و قملما البداية
( )67اّ ااّين جيوش ،ين العبقا وثياب جأودهم ً
سودا ىت اشت روا ،ا الأا ،ـ ق
شعااا
ه اّ البداية مش التزام ق
السواد ،ول قـرا ّهبةن ال قدولة العبيديقة جعل البياض ً
الهبيعة اخلراساّيقة ،لبس ق
هلا مبالغةً يف خمالةة العبقاسيقا ومأا ةت م ىت مسُّوا ،ــ(املبيقيفة) .اّظر :اتايخ الطربي ( ،)517/1البدء
والتاايخ ( ،)67/6ال امف يف التاايخ ( ،)76/7مق قدمة ا،ش الدوو (.)117
( )61اّظر :الأقصب والأواصب (.)116
( )67الغريبة للطُّوسي ( ،)411اخلراتج وا راتح (.)5511

،دا ،ش انصر ،ش حمرد العواد
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وعن أبي عبداهلل جعفر الصّادق أنه قال ـــــ حني زارَه أبو مسلم اخلراساني
(573هـ) قُبَيل إعالنه الثّورة على األمويِّني ــــ ":-هذا صاحبُ الرّايات السُّود الذي
يأتي بها من خراسان"(.)3٠
ومن امللحوظ يف النصّ األول أنّ خطّة العبّاسيِّني يف االستفادة من جهود الشِّيعة
برفعهم الشِّعار املعمّى "الرِّضا من آل حممد" قد انطلت على شيعة العلويِّني فطفقوا
يضعون األحاديث املناسبة هلا ،ولكن شاء اهلل أن ينقلب السِّحر على السّاحر وأن
حيتاجوا من جديد إىل هدم ما أسّسوه وذلك بوضع أحاديث أخرى تناقض بالكلِّيّة تلك
األحاديث اليت افرتوها ودأبوا على نشرها وتروجيها بني الشِّيعة.
كما خصّ اإلماميّة أيضًا كلَّ مَن اتّصل نسبُه باحلسن بن عليّ بن أبي طالب أو
بأخيه احلسني بلُبْس العمائم السّوداء ،وأطلقوا على الواحد منهم لقب (سيِّد)(.)35
وال ندري بالتحديد متى بدأ هذا العُرف يف تلك األوساط!
واحلقيقة أنّ اختيارهم العمائم السّود للفاطميِّني موضع استغراب وتساؤل من
جهتني:
أ)

جهة نفسيّة :وذلك أنه إذا كان هذا الّلون ــــ كما يقولون ـــــ هو للتعبري

عن األحزان واملصائب فكيف خيصّون به من يُسمُّونهم بــــ(السّادة)؟! ألـم يكن من
األنسب اختيار لونٍ أبهى يف العني وأكث َر إشراقًا يف القلب وإراح ًة للنّفس؟!

()3١

( )70مديأة املعاجز ( ،)174/1تاا األّواا (.)571/47
الهبيعة والأقسب اهلامشي" للد توا سلراو الظةهيّ ،هبرن يف جملة البياو العدد
( )75اّظر :مقالة ،عأواو "علراء ق
(.)577
( )71قدم ا ة الأقةسيقة أل قو ال الم علي ا ملاصر.
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ب ) جهة دينيّة :وذلك أنه ال يوجد يف التُّراث الشِّيعي ـــــ بَلْه غريَه ـــــ ما يد ّل
على خصوصيّة هذا الّلون ،ومهما حاول اإلماميّة البحث عن مستمسك هلذا
التخصيص فلن جيدوه.
فإن كان مأخذُهم يف ذلك هو أنّ "النيبَّ األكرم صلى اهلل عليه وآله وأوالده
األئمّة عليهم السّالم كانوا يلبسونها"

()37

وأنه "كانت لرسول اهلل عمامةٌ ،وتسمّى

السّحاب كساها عليًّا ،وكانت سوداءَ الّلون"( ،)34وهذا تتويجٌ من النيبِّ صلى اهلل عليه

ٍّ ــــــ على حدِّ تعبري العامل الشِّيعي املعاصر مرتضى العسكريِّ
و سلم لعلي
ٍّ من
(54١1هـ)()31ــــــ ومن هنا كان األسودُ هو الّلون األنسبَ واألليق بأبناء علي
فاطمة من هذا الوجه.
فاجلواب أن يقال :إنّ هذا ال يصلح مستمسكًا ألمور:
 -5أنّ النيبّ صلى اهلل عليه وسلم لَبِسَ العمامة السَّوداء وغريَها كما ترويه
ت القوم( )31فال معنى للتّخصيص دون دليل!
مصنّفا ُ
 -1أنّ عليًّا رضي اهلل عنه مل يكن يلتزم بلُبس العمائم السُّود كما يَعلمه كلُّ مَن
طالع كتب القوم( ،)33ومَن ادّعى غريَ ذلك فعليه الدّليلُ ودون إثبات دعواه خرطُ القَتاد!
علي رضي اهلل عنه (4٠ه) أنه كان مرتديًا عمامةً
ٍّ
بل إنّ الذي نقله القومُ عن
بيضاء يوم صفِّني( ،)31وأنه كان مرتديًا عمامةً صفراء يف اللَّحَظات األخرية من حياته،
()77
()74
()71
()76
()77
()71

جمرع املساتف لل لباي اين ()517/5
معالـم املداستا للعس ري ()701
اّظر :معالـم املداستا للعس ري ( ،)701عبد هللا ،ش سبة وملساطه ملار (.)711
اّظر :مستداك سةيأة البهاا (.)447/7
اّظر :املصدا السا،ق (.)444/7
اّظر :تاا األّواا ( ،)601/71فةسه هران ،ش ،،راهيم ال ويف (.)475
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فعن األَصبغ بن نُبَاتة اجملاشعيّ الكويف (بعد 5٠5ه) أنه قال :دخلتُ على أمري املؤمنني

ٍّ ــــــــ يعين :لـمّا ضربه ابنُ مُلْجِم ـــــــ فإذا هو مستَنِدٌ معصوبُ الرّأس بعمامةٍ
علي
صفراء(.)31
 -7أنّ املنقول عن أئمّة الشِّيعة االثين عشر أنهم كانوا يلبسون العمائم السُّود
وغريَها دون تفريق ،فقد تعمَّم الباقر (554ه) بعمامة صفراء ،وتعمَّم الرِّضا (١٠7ه)
ٍّ خضراء وبعمامةٍ
بعمامة بيضاء ،وتعمَّم ـــــ فيما زعموا ــــــ وليُّ العصر بعمامةِ خز
صفراء( ،)1٠كما رووا أنه حني يظهر سيدخل مكّة وعليه عمام ٌة صفراء(.)15
 -4أنه إذا كان األصل يف لُبس العمائم السُّود هو كونَ النيبِّ صلى اهلل عليه
ٍّني قاطبة ومنبتُهم ،فلماذا تَخصّ
وسلم قد ألبسَها عليًّا الذي هو أسُّ شجرة العلوي
اإلمامّيةُ بلُبسها أبناءه من فاطمة دون بقيّة العلويِّني؟! أليس أبوهم عليًّا أيضًا؟!
واحلاصل أنّ املسألة مسألة أخذ وردّ بني علماء الشّيعة ،لكنّ الغلبةَ كالعادة
للبدعيِّني والصّوتَ األقوى للخُرافيِّني.
والذي يعنينا بيانُ واقعِهم؛ لئال يقع السينُّ يف التشبُّه بهم دون أن يدري ،وبناءً
على ما سبق تقريرُه يف حكم التشبُّه يُعلَم أنّ التزام السينِّ بارتداء العمامة السّوداء على
الدّوام مما يتّجه منعُه ويتحتّم اجتنابُه.
كما يستحبّ فقهاء اإلماميّة لبس اخلفّ األسود( ،)1١فعن أبي عبد اهلل جعفر
ف األسود"(.)17
خل ّ
الصّادق أنه قال ":-مِن السُّنّة ا ُ
()77
()10
()15
()11
()17

األمايل للطوسي ( ،)517األمايل للرةيد ()711
اّظر :ال ايف لل ليين ( ،)417/5مستداك سةيأة البهاا (.)441/7
تاا األّواا ( ،)6/17مستداك سةيأة البهاا (.)441/7
اّظر :م اام األاالس للطربسي ( ،)516مةتاح الةالح للب اتي العاملي (.)571
الرجف مش جلد اقيق .املعلم الوسيط (.)147/5
اخل ق
ف :ما يلبرس يف ق
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كما يستحبّون أيضًا أن يكون لون النّعل امللبوس أبيضَ أو أصفر ،فعن أبي
ت
جعفر الباقر أنه قال ":-مَن لَبِسَ نعلًا صفراء مل يزل ينظر يف سرور ما دام ْ
عليه"(. )14
وعن أبي عبد اهلل جعفر الصّادق أنه قال :مَن لَبِسَ َنعْلًا صفراء مل يبلها حتى
يستفيدَ علمًا أو مالًا"(.)11
وعن أبي عبد اهلل جعفر الصّادق أنه قال ":-مَن لَبِسَ نعلًا صفراءَ كان يف
سرور حتى يُبْلِيَها"(.)11
وعن عبد امللك بن حبر بن شاذانَ املكِّيِّ أنه قال ":-مَن أراد لُبْسَ النَّعْل
فوقعت له صفرا َء إىل البياض مل َي ْع َد ْم مالًا وولدًا"(،)13
عن حَنّان بن َسدِير الصّرييفِّ أنه قال ألبي عبداهلل جعفر الصّادق ":-ما ألبس
وتشد
ُّ
بالصفْراء فإنّ فيها ثالث خصال :جتلو البصر،
مِن النِّعال؟ فقال  :عليك َّ
الذكَر ،وتَدرأُ اهلمّ ،وهي مع ذلك من لباس النبيِّني"(.)11
َّ
وقد بوّب احلرُّ العامليُّ (55٠4ه) يف وسائل الشِّيعة على ما سبق بـــ"باب:
النعْل الصّفراء"(.)1٠
النعْل البيضاء"( )11و"باب :استحباب لُبس َّ
استحباب لُبس َّ

( )14ال ايف لل ليين (.)466/6
الهبيعة للربوجردي (.)760/56
الهبيعة ( ،)70/1جامع مل اديث ق
( )11فةسه العياشي ( ،)47وساتف ق
(عرال).
(علرا) ،دل ً
فأبي  :يف ،عض مصادا اإلماميقة ً
()16
()17
()11
()17
()70

ال ايف لل ليين (.)466/6
ال ايف لل ليين (.)466/6
الهبيعة (.)67/1
ال ايف لل ليين ( ،)461/6وساتف ق
الهبيعة (.)61/1
وساتف ق
السا،ق (.)67/1
املصدا ق
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ومل يكتفِ اإلماميّة مبا سبق بل نصُّوا على استحباب التختّم بألوان معيّنة من
ب
العقيق ،فعن بشري الدّهان قال  :قلتُ ألبي جعفر عليه السّالم :أيُّ الفُصوص أُرَكِّ ُ
على خامتي؟
فقال  :يا بشريُ ،أين أنتَ عن العقيق األمحر والعقيقِ األصفر والعقيق
األبيض؛ فإنّها ثالثةُ جبال يف اجلنة؟!  -إىل أن قال  -فمَن ختتَّم بشيء منها من
والس َعةَ يف الرِّزق والسّالمةَ من مجيع أنواع
شيعةِ آل حممد مل يَرَ إلَّا اخلري واحلسنى َّ
ل ما خياف اإلنسان ويَح َذرُه"(.)15
البالء ،وهو أما ٌن من السُّلطان اجلائر ،ومِن ك ّ
وقد بوّب عليه احلرُّ العامليُّ (55٠4ه) يف وسائل الشِّيعة بــــ"باب :استحباب
التختُّم بالعقيق األمحر واألصفر واألبيض"(.)1١
وقد ادّعوا أنّ آدم عليه السّالم "اتّخذ خامتًا من ِفضّة فَصُّه من العقيق األمحر ...
ختتَّم به يف يده اليمنى فصار ذلك سُّن ًة أخذ بها األتقياء من بعده من ولده"(.)17
وما دام التختُّم بالعقيق األمحر سُّنةً ألبي البشر آدم أخذ بها األتقياء من ولده
فال بدّ أن يكون عليٌّ رضي اهلل عنه من مجلتهم لدى اإلماميّة ،فقد ذكروا أنه كان له
أربعة خوامت إحداها من العقيق األمحر(.)14
اثنيًا :ما يكره عندهم من األلوان

نصَّ القوم على كراهة لُبس النَّعل السَّوداء ،فعن عُبَيد بن ُزرَارة قال :رآني أبو

وللنعْل السّوداء؟!
عبداهلل عليه السَّالم ــــ وعليَّ نعلٌ سوداءُ ـــــ فقال :يا عُبَيد ،مالَكَ َّ

()75
()71
()77
()74

الهبيعة (.)11/1
األمايل للطوسي ( ،)71تاا األّواا ( ،)517/1وساتف ق
الهبيعة (.)11/1
وساتف ق
هر ة الغري يف فعيا قرب ملمه املؤمأا علي ال،ش طاوو ( )551اباتصاا يسه.
الهبيعة ( ،)71/1مستداك سةيأة البهاا (.)57/7
اّظر :وساتف ق
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ضعِفُ البصر ،وهي أغلى مثنًا من
الذكَر ،وُت ْ
أمَا علمتَ أنّ فيها ثالثَ خِصال :تُرخي َّ
جلَ يلبسها وما ميلك إلّا أهلَه ووَلدَهُ فيبعَثُه اهلل جبّارًا!" (.)11
الر ُ
غريها ،وأنّ َّ
وعن عبدامللك بن حبر بن شاذانَ املكِّي أنه قال ":-مَن أراد لُبْسَ النَّعْل ...
ومَن وقعت له سوداءَ مل يعدم غمًّا وهمًّا"(.)11
وهذه األحاديث وغريها وإن كان من املقطوع به كونها مفرتاة على مَن نُسبت
إليهم فإنَّ السّؤال امللحّ الذي يطرح نفسه هو :ما السّبب يف تسويغ مجاهري متأخِّــري
خلفّ دون النّهي عن
اإلماميّة تَـرْكَ العمل بالنَّهي عن لُبس السّواد بالعمامة واللِّباس وا ُ
لُبْس النّعل السّوداء مع أنه ال فَرْقَ يف احلقيقة بينهما البتّة؛ إذ املرويّات يف كراهة لبس
السّواد كاملرويّات يف كراهة لبس النَّعل السّوداء؟! وكلُّ ما ميكن أن يدّعيه أولئك
املتأخِّرون من العِلَل يف إبطال العمل مبا ورد من النّهي يف األوّل ميكن ادّعاء نظريه يف
الثّاني.
خلفّ األمحر إلّا
خلفّ األبيض املقشور ،وا ُ
ومّما نصّوا عليه أيضًا كراهةُ لبس ا ُ
يف السَّفر ،فعن زياد بن املنذر (بعد 51٠هـ) قال :دخلتُ على أبي جعفر عليه السّالم
ف الذي أراه عليك؟
خل ّ
ُف مقشور ـــــ فقال :يا زيادُ ،ما هذا ا ُ
ي خ ٌّ
ــــــ وعل ّ
ُف اختذتُه.
قلتُ :خ ٌّ
خلفَاف ــــ يعين املقشور ـــــ من لباس اجلبابرة
قال :أمَا علمتَ أنّ البيضَ من ا ِ
خذَها؟!"(.)13
حلمْر من لباس األكاسرة وهم أوّ ُل مَن اتّ َ
ختذَها؟! وا ُ
وهم أوّ ُل مَن ا َ

الهبيعة (.)67/1
( )71وساتف ق
( )76ال ايف لل ليين ( )466/6اباتصاا يسه.
( )77ال ايف لل ليين (.)467/6
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وعن داودَ الرَّقِّي (بعد ١٠7ه) قال :خرجتُ مع أبي عبداهلل عليه السّالم إىل
ُف
جعِلْتُ فِداك! ما هذا اخل ُّ
ينبع ،فلمّا خرجتُ رأيتُ عليه خُفًّا أمحر ،فقلتُ لهُ :
األمحر الذي أراه عليك؟
ل له.
مح ُ
ف اختذتُه لل ّسفَر ،وهو أبقى على الطِّني واملطرِ وأ َ
خ ّ
فقالُ :
خذُها وألبَسُها؟
قلتُ :فأَتَّ ِ
السفَر فنعم ،وأمّا يف احلضر فال تعدَِل ّن بالسَّواد شيئاً".
فقال :أمّا يف َّ
الصوفيّة
املطلب الثّاين :استعماالُتا ودالالُتا عند ُّ
مبا أنّ التصوّف ينبين يف جممله على مسألة الذّوق والوجد( )11وهي أمور ال ميكن
ضبطها حبال فقد تعدّدت الطُّرُق الصّوفيّة متفرِّعةً عن بعضها تارةً ومباينة لبعضها تار ًة
أخرى حبيث أصبح من املتعذّر حصرها أو نظم أصوهلا يف نسق واحد ،ومن هنا مل يكن
من الغريب ألّا تتّفق مجيع تلك الطُّرق على استعمال لون معيّن ،بل كان لكثري منها
ألوان تتميّز بها عن غريها ،فعلى سبيل املثال تتميّز الطّريقة القادريّة( )11بالّلون األخضر،
()5٠٠

وتتميّز الطّريقة الشّاذليّة

()5٠5

بالّلون األصفر ،وتتميّز الطّريقة الدّسوقيّة

بالّلون

يةرقوو ، ،ا ازق
الصوهيقة عبااةٌ عش ّوا عرهاينق يقذه ُّ
( )71ال قذوس" :عأد ُّ
ازق ،تللقي يف قلوب ملوليات  ،ق
والباطف مش غه ملو يأقلوا ذلك مش تاب وال غهه" .التوقيف على م قران التعاايف (.)711
القلب ويررد علي ،ال ف لُّف وفصأُّع" وقيف غه ذلك .التقعريةان لللرجاين
الوجد عأدهم ":-ما يصادف
ر
ور
(.)717
املتوّف ،بغداد سأة
الصوهيقة وملوسع ا
( ، )77د ملش ر الطُّرس ُّ
الهبيخ عبد القادا ا يالين ق
اّتهبااا ،فأسب ،ىل ق
ً
 165ه .اّظر :املوسوعة امليسرة يف األدّيو واملذاهب واأل زاب املعاصرة (.)161/5
املتوّف يف صهراء عيذاب ،صعيد
اذيل
املغريب ق
أسب ،ىل مليب ازسا ق
ق
الهب ق
( )500طريقةٌ صوهيقة واسعة االّتهباا ف ر
مصر سأة 616ه ،قيف عأ  ّ، :س ق ف الطريقة على اخلليقة؛ أل قو طريقت ليس هي ا ثه جماهدة .اّظر:
املوسوعة امليسرة يف األدّيو واملذاهب واأل زاب املعاصرة (.)171/5

منوذجا
األلواو استعراال ا ودالال ا عأد ملهف البد) اإلماميقة و ق
الصوهيقة ً
()5٠١

األصفر ،وتتميّز الطّريقة الرِّفاعيّة
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بالّلون األسود ،وتتميّز الطّريقة األمحديّة

البدويّة( )5٠7بالّلون األمحر ،أمّا الطريقة الربهانيّة( )5٠4فإنها ال تتميّز بلون واحد كسائر
الطّرق بل تتميّز بثالث ألوان :األبيض واألصفر واألخضر وهكذا دواليك.
والذي يظهر بالتتبُّع أنّ الّلون األخضر هو األقدم استعمالًا عندهم وهو أيضًا
األكثر انتشارًا بينهم حاليًّا حيث إننا نرى كثريًا من معاصريهم حيرصون على لبس
العمائم اخلضراء وعلى كِسوة جدران جمالسهم وأضرحة أوليائهم بهذا الّلون( ،)5٠1ويف
هذا السِّياق أصدرت وزارة األوقاف املصريّة قرارًا يقضي بتغيري لون كسوة ضريح
احلسني من الّلون األسود إىل الّلون األخضر وهو ما رحّب به صوفيّةُ مصر(.)5٠1

املتوّف مبديأة دسوس يف مصر سأة 676ه ،ي قدعي ملفباع أبّ
أسب ،ىل ،،راهيم ال قدسوقي
ق
( )505طريقةٌ صوهيقة ف ر
مل د األقطاب األا،عة الذيش يقرجع ،لي م فد،ه األموا يف هذا ال وو .اّظر :املوسوعة امليسرة يف األدّيو

واملذاهب واأل زاب املعاصرة (.)166/5
السيوف وداول الأهاو يف
الرهاعي ق
املتوّف سأة 110ه ،اشت روا ابستخدام ُّ
أسب ،ىل ملمحد ق
( )501طريقةٌ صوهيقة ف ر
الهبيعة يف ملموا متع قددة اإلمياو اب ةر واززو يف عاشوااء وغه ذلك.
،ثبان ال رامان ،ويلتقوو مع ق
اّظر :املوسوعة امليسرة يف األدّيو واملذاهب واأل زاب املعاصرة (.)166/5
استقر يف طأطا ىت وهاف
أسب ،ىل ملمحد البدوي املولود ،ةا  ،ج وا ف ،ىل العراس إلق ق
( )507طريقةٌ صوهيقة ف ر
سأة 674ه .اّظر :املوسوعة امليسرة يف األدّيو واملذاهب واأل زاب املعاصرة (.)166/5
السوداو.
أسب ،ىل حمرد عثراو عبده الربهاين ،وهلا اّتهباا واسع يف ُّ
( )504طريقةٌ صوهيقة ف ر
قول لبعض ملهف العلم ،وقد وادن هي ع قدة مل اديث ،ول ش ليس هذا
( )501القول ابستهباب لبس األايفر ٌ
اعترادا على وّ لبا ر ملهف ا أقة وهو املعروف
ً
حمف البهث هأا ،و،منا الذي يعأيأا هو قول مش استهبق
هو ق
العالمة
ااتيااا و
علرا مل قو هأاك مش واهق م
ً
استدالال ول ش على سبيف الأُّداة ،ومش هؤالء ق
عش ق
ً
الصوهيقةً ،
الهبو اين يف ّيف األوطاا (.)71/1
ق
السا،ع املأهبواة ،تاايخ 1050/51/56م.
اليوم
يدة
ر
ج
اّظر:
()506
ق
اليفريح املأسوب للهسا يف مصر م ذوب .اّظر :جمرو) هتاو شيخ اإلسالم ا،ش فيرية
فأبي  :ق
(.)411/17

،دا ،ش انصر ،ش حمرد العواد

5311

وهلذا فإننا سوف نسلِّط الضّوء عليه يف هذه الدِّراسة.
وقد علّلوا لذلك بكونه لونَ اجلنّة كما قال تعاىل ﭽﯳﭼ [الرمحن]14:
أي :خضراوان كما فسّرها بذلك ابن عبّاس وغريُه( ،)5٠3ولونَ لباس أهل اجلنّة كما
قال ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [الكهف ،]75:وقال ﭽﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﭼ [اإلنسان ،]١5:ولونَ متّكآتهم كما قال ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

[الرمحن.]31 :
واحلقيقة أنّ ما اشتهر عند الصّوفية من استحباب لُبْس األخضر على الدّوام
استداللًا بكونه لباس أهل اجلنّة ضعيف جدًّا؛ ألنه لو كان صحيحًا لكان النيبّ صلى
اهلل عليه وسلّم وأصحابه أكثر الناس مداومة عليه ،والواقع أنه مل ينقل عن النيبّ
صلى اهلل عليه وسلم بل وال عن أحد من أصحابه املداومة على لبسه وال كِسوة
البيوت أو املساجد أو القبور به ،وغاية ما ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه لبس
بُردَين أخضَرَينِ( ،)5٠1وأنه طاف مضطبعًا ببُـرْد أخضر( ،)5٠1بل إنه ثبت عنه صلى اهلل
عليه وسلم أنّ اهلل يكسوه يف احملشر حُلّة خضراء( )55٠ومع هذا مل يكن يكثر من لُبس
األخضر بله املداومة عليه.
( )507اّظر :الدا املأثوا (.)751/7
الرتمذي يف سأأ ،رقم ( ،)1151والأساتي يف سأأ ،رقم
( )501ملارج مل،و داود يف سأأ ،رقم ( ،)4106و
ُّ
وصهه األلباين
( ،)5171والطرباين يف معلر ال به ،رقم ( )754مش ديث مليب امثة ابي هللا عأ  ،ق
يف صهيح سأش مليب داود.
( )507ملارج مل،و داود يف سأأ ،رقم ( ،)5117وا،ش سعد يف الطبقان ال رب ( )417/5مش ديث يعلي ،ش
ملميقة ابي هللا عأ  ،وقد قسأ األلباين يف صهيح وبعيف سأش مليب داود.
( )550ملارج اإلمام ملمحد يف مسأده ،رقم ( ،)51115وا،ش بقاو يف صهيه ،رقم ( )6477وغه ا مش
صهح شعيب األاّؤوط يف ُتقيق لصهيح ا،ش بقاو.
ديث عب ،ش مالك ابي هللا عأ  ،وقد ق

منوذجا
األلواو استعراال ا ودالال ا عأد ملهف البد) اإلماميقة و ق
الصوهيقة ً
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وال ريب أنّ هذه األحاديث وأمثاهلا ال تدلّ على أكثر من اجلواز فقط ،ولو
سلّمنا داللتها على االستحباب ملا كان فيها داللة على املداومة من قريب وال بعيد.
ثمّ إنّ اآليتني الواردتني يف هذا الشّأن ال تدلّان على أنه ليس ألهل اجلنّة إلّا لبس
هذا الّلون ،قال اآللوسيُّ الكبري (5١3٠هـ) ":-الظاهر أنّ لباسهم [يعين :أهل
اجلنّة] غ ُري منحصر فيما ُذكِر؛ إذ هلم فيها ما تشتهي األنفس وتلذّ األعني"(.)555
ولعلّ من املناسب ذكر بعض املسائل ذات العالقة ،وحماولة حتقيق القول فيها
بإذن اهلل حبسب اإلمكان:

الرجال وعلى أ ههزر النِّساء من األشراف
 -1العصائب اخله ْ
ضر على عمائم ّ

()55١

أصدر السّلطان األشرفُ القالووني (331ه) أمره بأن يتميّز األشراف
خضْر على عمائم الرِّجال منهم وعلى ُأزُر النِّساء،
الفاطميّون عن بقيّة النّاس بعصائب ُ
وذلك يف سنة 337ه ف ُفعِل ذلك مبصر والشّام وغريِهما حتى قال أبو عبداهلل بن جابر
األندلسي (31٠هـ):
جعلوا ألبناء الرّسول عالمةً

إنّ العالمة شأنُ مَن مل يُشْهَرِ

نور النبوّة يف كريم وجوههمْ

يغين الشّريف عن الطّراز
األخضرِ()557

( )555اوح املعاين (.)175/51
ذاية هاطرة ابي هللا عأ ا را يف الصواعق احملرقة ( ،)177/1وهلذا
( )551هذا الترييز
ق
ااص مبش او مش ق
الرسول).
وصة م ا،ش جا،ر يف البيتا املذ وايش  ،وهنم (مل،أاء ق
السلوك للرقريزي ( ،)741/4اتايخ اخللةاء (ّ ،)101ةح الطيب (.)777/7
( )557ق
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وقال حممد بن إبراهيم بن بركة الدّمشقي (155ه):
أطرافُ تيجانٍ أتت من سندس
واألشرفُ السُّلطانُ خصَّهمُ بها

خضْرٍ بأعالمٍ على األشرافِ
ُ
()554

شرفًا لتعرفَهم من األطرافِ

وقال بدر الدِّين حسن بن حبيب احلليب (331ه):
عمائم األشراف قد متيّزتْ
وهذه إشارةٌ أنّ هلم

خبضرةٍ رقّتْ وراقتْ منظرا
يف جنّة اخللدِ لباسًا أخضرا

()551

وقال ابنُه طاهر (1٠1ه):
أال قل ملن يبغي ظهورَ سيادةٍ

متلّكها الــــزُّهرُ الكرامُ بنو الزَّهْرا

لئن نصبوا للفخر أعالمَ خُضرةٍ

فكم رفعوا للمجد ألويةً
()551

حَمـْرا
قال ابن حجر اهليتميّ (134هـ) ":-وأمّا العالمة اخلضراء فال أصل هلا ...
فإذا كانت حادثةً فال يؤمر بها الشّريف وال يُنهى عنها غريُه على ما قاله اجلالل
السّيوطي"(.)553

( )554مواهب ا ليف ( ،)701/6الصواعق احملرقة (ّ ،)171/1ةح الطيب (.)777/7
( )551الأقلوم الزاهرة (.)17/55
السا،ق (.)17/55
( )556املصدا ق
( )557الةتاو ازديثيقة ال،ش لر اهليتري (.)515

منوذجا
األلواو استعراال ا ودالال ا عأد ملهف البد) اإلماميقة و ق
الصوهيقة ً

النيب صلى هللا عليه وسلم ابلّلون األخضر
 -2صبغ القبّة اليت فوق قرب ّ

5335
()551

مما ال خالف فيه أنّ هذه القُبّة مل تكن موجودة يف عصر النيبّ صلى اهلل عليه

وسلم وال
يف عصر الصّحابة وال التابعني ،وأوّل ما أُضيفت إىل املسجد النبويّ يف عصر
املماليك سنة 131ه زمن السّلطان قالوون الصّاحلي (111هـ)(.)551
ومل تُصبغ بالّلون األخضر إلّا يف آخر عهد العثمانيِّني حيث اشتهر التّصوّف
وانتشر الطُّرقيّة قال األستاذ حممد قطب ":-كانت الصّوفيّة قد أخذت تنتشر يف
اجملتمع العبّاسي ،ولكنها كانت ركنًا منعزالً عن اجملتمع ،أمّا يف ظلّ الدّولة العثمانيّة
ويف تركيا بالذّات فقد صارت هي اجملتمع وصارت هي الدِّين ،وانتشرت  -يف
القرنني األخريين بصفةٍ خاصّة  -تلك القولة العجيبة (مَن ال شيخ له فشيخه
الشّيطان!) وأصبحت -بالنِّسبة للعامّة بصورة عامّة  -هي مدخلهم إىل الدِّين،
وهي جمال ممارستهم للدِّين"(.)5١٠

حمف آار.
الأيب صلى هللا علي وسلقم ملمر ق
حمرم ،ولذ ر األدلقة على التهر ق
( )551ال ايب مل قو ،أاء القبقة هوس قرب ق

لعلي اهظ (.)517
( )557اّظر :هصول مش اتايخ املديأة املأواة ق
مرة ،هل قددن يف ع د الأاصر سش ،ش حمرد ،ش قالووو سأة
ق
فترة :ج قددن القبقة ،عد ذلك مل ثر مش ق
مرفا قملوهلرا سأة 117هـ ث قـم سأة 171هـ ،إل ملعيد ،أاؤها
قايتباي
لطاو
الس
ممش
يف
دن
د
ج
إل
،
ـ
ه
115
ق
ق
ق
السلطاو حمرود ،ش عبد ازريد سأة 5177هـ ،إل صبغ ابللقوو األايفر على ما
ممش العثراّيقا يف ع د ق
،يقأاه يف املنت.
( )510واقعأا املعاصر (.)544
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وعودًا على بدء ففي سنة 5١17هـ صدر أمر السّلطان عبد احلميد (5771ه) ـــــ
وهو شاذليُّ الطّريقة( )5١5ــــ بصبغ القُبّة املذكورة بالّلون األخضر ،وهو أوّل من صبغها
بهذا الّلون فاشتهرت به ،وكانت تُعرف فيما سبق بـــــ(القُبّة الزّرقاء) أو (القُبّة البيضاء)
أو (القُبّة الفيحاء)(.)5١١
وال خيفى أنّ صبغها بالّلون األخضر لـم يكن من باب املصادفة مبناسبة إعادة
بناء أو ترميم وإمنا كان مقصودًا بذاته ،وهلذا صدر رأسًا بأمر سلطانيّ دون وجود ما
يوجب تغيري الّلون السّابق.
ومما يدلّ على أنّ اختيار هذا الّلون نشأ عن نزعة صوفيّة فقد ترجم النّجم
الغــــزيّ (5٠13هـ) ألحد اجملاذيب املشهورين مبصر فقال  ":-كان من أهل
الهبامان
الهباذلية حمرود ملهأدي مليب ق
السلطاو عبد ازريد ،ذلك يف اسالة ملاسل ا ،ىل شيخ الطريقة ق
( )515ق
صرح ق

الروح
ـ ـ وذلك ،عد الع ـ ـ ـ يث قال ":-ملاهع عرييفا هذه ،ىل شيخ الطقريقة العليقة ا ق
لهباذليقة، ،ىل مةيض ق
الهبامان وملقبقف يدي املباا تا ااجياً دعواف الصازة.
الهبيخ حمرود ملهأدي مليب ق
وازياة ،ىل شيخ ملهف عصره ق
السأة ازالية ومحدن املوىل وش رف
،عد فقد ا رتامي ،ملعرض ملّين فلقي تا ،م املؤاخ يف  11مايس مش ق
،صهة وسالمة داترتا .
ملّ م ق
الهباذليقة ليالً وهناااً . ، "...
سيديّ، :ين ،توهيق هللا فعاىل مداوم على قراءة األوااد ق
الصادا يف شوال
الرسالة املةً األستاذ سعيد األهغاين يف جملة العريب ال ويتية يف عددها ق
وقد ّهبر هذه ق
5771ه.
السلطاو عبد ازريد ملّ او يعتقد ،عثراو اجملذوب وهو مل د صوهيقة القسطأطيأية.
ودا ق
يدل ُّ
فصوف ق
اّظر :سلك الداا يف ملعياو القرو الثاين عهبر (.)560/7
ملييفا ما جاء يف فرمجة ملمه م ق ةر عوو ،ش حمرد ،ش عبد املعا ،ش عوو مش ملّ ا اقتأع
ودا ق
يدل على ذلك ً
القباب املهبيدة على القبوا يف م ة وج قدة والطاتف ق،ال قـبقة قرب قواء وقـبقة قرب
ادم القباب على القبوا ره رد رم
ر
السلطاو عبد
ادجية موج الأيب صلى هللا علي وسلم وقـبقة قرب ا،ش عبا ابلطاتف هقد فر قش اوهًا مش ق
ازريد ملو يعزل عش اإلمااة .اّظر :مهباهه علراء جند وغههم (.)164
لعلي اهظ (517و.)511
( )511اّظر :هصول مش اتايخ املديأة املأواة ق
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الكشف ،مات سنة إحدى وأربعني وتسعمائة ،وبنى عليه سليمان باشا قُبّة
()5١7

خضراء"

 -3ختصي

بعض النّساء الّلون األخضر يف العمرة

شاع عند بعض العوامّ أنه ال بدّ للمرأة أن تُحـرِم يف ثياب خُضر( ،)5١4وهذا مما
ال أصل له ،وال يُعرف السّبب فيه :هل هي لوثة صوفيّة تسلّلت إىل عقول بعض
العامّة يف بعض األزمنة اليت راج فيها التصوّف وقامت له سوق عظيمة؟ أم هو اجتهاد
خاطئ منهم نشأ عن احلرص على التأسِّي بالنيبّ صلى اهلل عليه وسلم يف كون لون
ردائه يوم أحرم بالعمرة أخضر كما مرّ؟ فاهلل أعلم أيّ ذلك كان!
ويف كلّ حال فإنّ النيبّ صلى اهلل عليه وسلم مل يُخصّ مالبس اإلحرام بلون
معيّن مع كونه قد اعتمر عدّة مرّات وحج مرّة واحدة ،كما أنه مل ينقل عن أحد من
زوجاته أمّهات املؤمنني أو الصحابيّات أو التابعيّات أو غريهم من أهل القرون املفضلّة
أنهم التزموا بهذا الّلون أو استحبّوه ،وقد قالت عائشة رضي اهلل عنها ":-احملرِمة
تلبس من الثّياب ما شاءت إلّا ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران .)5١1("...
ويكفي يف بيان بطالن ختصيص الّلون األخضر أنه لـم ينصّ أحد من أهل العلم
ت عليه ـــــ على استحبابه للمرأة يف إحرامها.
ـــــ فيما وقف ُ

( )517ال وا ب الساترة أبعياو املاتة العاشرة (.)546/1
( )514امبا التزم ،عض الأقساء ابلقلوو األسود ملو ابلقلوو األ،يض وهذا لق دا ال ملصف ل ، ،ف ُترم املرملة مبا
املرد يف ذلك ،ىل ملعراف الأا .
شاءن مش الثياب دوو ُتديد لوو َّ
معا ،و ق
وصهه األلباين يف ،اواء الغليف عأد الم على ازديث
( )511ملارج البي قي يف سأأ ال رب ،رقم ( )1171ق
اقم (.)5017
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 -4إضاءة منائر املساجد ابلّلون األخضر
مما شاع يف بعض البالد اإلسالميّة إضاءة منائر املساجد مبصابيح خضراء الّلون،
واحلقيقة أنه ال ميكن اجلزم بسبب هذا التّخصيص :هل هو من آثار التصوُّف اليت
بقيت لدى بعض اجملتمعات اإلسالميّة دون إدراكٍ من أهلها؟ أم أنه من األمور
التّنظيميّة اليت ُقصِد بها متييز املساجد ليسهل العثور والوصول إليها ،واختيار الّلون
األخضر جاء عفوًا ثم انتشر شيئًا فشيئًا حتى أصبح عُرفًا؟
ٍّ فإنه إن كان الباعث على التّخصيص املشار إليه هو االحتمال الثّاني
وعلى كل
فال حرج فيه ،وإن كان األَوىل اجتنابه لئلّا يظ ّن أحد لزومَه أو مشروعيّتَه.
ِ
رمل بينهما يف املسعى
 -5امل ْيالن األخضران الّلذان يه َ
قد يسبق إىل وهم البعض أنّ ختصيص ميلي املسعى بالّلون األخضر له عالقة
بالتّصوُّف ،واحلقيقة أنه ال عالقة له بذلك بل هو قديم جدًّا حيث تردّد ذكرُه على
ألسنة مجاعة من املتقدّمني.
فقد روى احلافظ ابن عبد الربّ (771هـ) بسنده عن زكريا القطّان أنه قال -
":رأيتُ سفيان بن عُيينة (511هـ) وقد أجلأه أصحابُ احلديث إىل امليل األخضر
.)5١1("...

قال اإلمام الشّافعي (١٠4ه) ":-ثم ينزل ميشي حتى إذا كان دون امليل
األخضر املعلّق يف ركن املسجد بنحوٍ من سّتةِ أذرع سعى سعيًا شديدًا حتى يُحاذيَ
امليلني األخضرين اللذين بفناء املسجد ودار العبّاس"(.)5١3

( )516جامع ،ياو العلم وهيفل (.)511/1
األم (.)150/1
( )517تاب :ق
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وقال املؤرّخ أبو الوليد األزرقي (حنو١1٠هـ) ":-وكان الذي زاد املهدي يف
املسجد يف الزّيادة األوىل أن مضى جبدره الذي يلي الوادي إذ كان الصقا ببيت الشّراب
حتى انتهى به إىل حــــدّ باب بين هــاشـــم الذي عليه العَلَـــمُ األخضر الــــذي يسعى
منه من أقبل من املروة يريد الصّفا"(.)5١1
وهذه النّصوص وغريها تدلّ على أنّ تعليمهما بالّلون األخضر وقع يف وقت
مبكر من تاريخ اإلسالم بل استظهر األستاذ حممد طاهر الكردي املكِّي (0011هـ) "أنّ
العَلَم األخضر وضِع يف أواخر القرن األول اهلجريّ"(.)5١1
وقد بيّن شيخ اإلسالم ابن تيميّة (3١1ه) أنّ النّاس رمبا استعملوا الّلون
األخضر ــــ وهو الغالب ــــ وربّما استعملوا الّلون األمحر ،وأنّ مقصودهم هو التّمييز
ال غري فقال ":-وقد حدَّد النّاس بطن الوادي الذي كان النيبّ صلى اهلل عليه وسلم
يسعى فيه بأن نصبوا يف أوّله وآخره أعالمًا وتُسمّى أميالًا ،ويُسمّى واحُدها امليل
األخضر ألنهم رمبا لطّخوه بلون خُضرة ليتميّز لونُه للسّاعي ورمبا لطّخوه باحلُمرة"(.)57٠
باحلُمرة"(.)57٠
أهم النتائج
خامتة ّ
تتضمن ّ

 - 5أنّ حتذير أهل السُّنة واجلماعة من جمالسة أهل البدع واألمر بهجرهم
إعمالٌ صحيح ملبدأ الوالء والرباء مبفهومه العامّ.
 - ١أنّ التشبُّه بأهل البدع من أعظم أسباب تالشي اهلُويّة الشّرعيّة والذّوبان
فيهم.
( )511التاايخ القو مل ة و،ي هللا ال ر (.)575/1
( )517ملاباا م ة لألماقي (.)71/1
( )570شرح العردة (.)464/7
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 - 7أنّ البدع أعظم من املعاصي يف اجلملة.
 - 4أنّ تعمُّد التّشبُّه بأهل البدع فيما اختصُّوا به من العادات منهيٌّ عنه قولًا
واحدًا ،ومثلُه مشابهتهم دون قصد على األقوى.
 - 1أنّ تعمُّد التّشبُّه بأهل البدع فيما ليس مبشروع مما اختصُّوا به عن غريهم
حرام ،وأمّا ما كان جائزًا أو مشروعًا ففيه تفصيل.
 - 1أنّ أهل الكالم خاضوا يف ذات الرّب هل هلا لون أو ال ؟ وتنازعوا يف
ص نفيًا أو إثباتًا.
ذلك ،خبالف أهل السُّنة واجلماعة الذين اختاروا الوقوف على النّ ّ
 - 3أ ّن لأللوان حضورًا كبريًا يف أدبيّات اإلماميّة وممارساتهم الدِّينية ،وأنّ
أبرزها هو الّلون األسود.
 - 1أنّ لأللوان حضورًا كبريًا يف أدبيّات الصّوفية وممارساتهم ،وأنّ أبرزها هو
الّلون األخضر.
 - 1أنّ األشرف القالووني هو أوّل من ميّز األشراف الفاطميّني بالعصائب
خلضْر على عمائم رجاهلم وعلى ُأزُر نسائهم ،وأنّ هذا التّمييز والتّخصيص مما ال
اُ
أصل له يف الشّرع.
- 5٠

أنّ السُّلطان عبد احلميد ـــــ آخر سالطني بين عثمان ـــــ هو أوّل من

أمر بصبغ القُبّة اليت على قرب النيبِّ صلى اهلل عليه وسلم بالّلون األخضر ،بناء على
نزعةٍ صوفيّة لديه.
- 55أنّ ختصيص بعض النّساء الّلون األخضر ملالبس العمرة مما ال أصل له يف
الشّرع.
- 5١أنّ إضاءة منائر املساجد بالّلون األخضر إن كان من باب التّنظيم والتّمييز
دون خصوصيّة لذلك الّلون فال حرج فيه ،وإن كان األوىل اجتنابه.
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- 57أنّ كون املِيْلَني الّلذين يُرمَل بينهما يف املسعى أخضَرَين قديم جدًّا وال
عالقة له بالتّصوّف.
وصلى اهلل وسلم على نبيّنا حممد
مسرد املصادر واملراجع
السنة:
ّأوًال :كتب أهل ُّ

[ ]5اإلبانة الكربى ،تأليف :أبي عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد العُكْبَري املعروف بابن
بَطَّة ،حتقيق :رضا معطي ،وعثمان األثيوبي ،ويوسف الوابل ،والوليد بن
سيف النصر ،ومحد التوجيري ،الناشر :دار الراية للنشر والتوزيع ،الرياض،
الطبعة األوىل سنة 5451هـ 5111 -م.
[ ]١كتاب :أجوبة مسائل جيش الصّحابة :تأليف :علي الكوراني العاملي،
الناشر :دار السرية  -دار اهلدى ،الطبعة األوىل سنة 54١7ه.
[ ]7أحوال الــرّجال ،تأليف :أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاني ،الناشر:
مؤسسة الرسالة  -بريوت  ،54٠1 -الطبعة األوىل ،حتقيق :صبحي
البدري السامرائي.
[ ]4أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ،تأليف :أبي الوليد حممد بن عبد اهلل بن
أمحد األزرقي ،حتقيق :رشدي الصاحل ملحس ،الناشر :دار األندلس للنشر
 بريوت 5111 -م 5451 -ه.[ ]1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأليف :حممد ناصر الدين
األلباني ،إشراف :زهري الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي  -بريوت،
الطبعة الثانية سنة  54٠1هـ 5111 -م.
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[ ]1اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم،
تأليف :أبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر القرطيب ،حتقيق :د .أمحد
حجازي السقا ،الناشر :دار الرتاث العربي  -القاهرة 5711 -ه.
[ ]3إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،تأليف :أبي عبد اهلل حممد بن أبي بكر أيوب
الزرعي ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت  -الطبعة
الثانية سنة 5711ه 5131 -م.
[ ]1اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ،تأليف :أبي العباس أمحد بن
عبد احلليم بن تيميّة احلراني ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،الناشر :مطبعة السنة
احملمدية  -القاهرة ،الطبعة الثانية سنة 5711ه.
[ ]1

األمّ ،تأليف :أبي عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي ،الناشر :دار املعرفة -
بريوت ،الطبعة الثانية سنة 5717ه.

[ ]5٠اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ،تأليف :أبي بكر بن الطيب
الباقالني البصري ،حتقيق :حممد زاهد الكوثري ،الناشر :املكتبة األزهرية
للرتاث ،الطبعة الثانية 54١5هـ ١٠٠٠ -م.
[ ]55إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل ،تأليف :حممد بن إبراهيم بن سعد
اهلل بن مجاعة ،حتقيق :وهيب سليمان غاوجي األلباني ،الناشر :دار السالم
للطباعة والنشر  -مصر ،الطبعة األوىل سنة545٠هـ 511٠ -م.
[ ]5١البدء والتاريخ ،تأليف :املطهر بن طاهر املقدسي ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية
 بورسعيد.[ ]57البداية والنهاية ،تأليف :أبي الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي،
الناشر :مكتبة املعارف  -بريوت.
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[ ]54بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ،تأليف :أبي العباس أمحد عبد
احلليم بن تيميّة احلراني ،حتقيق :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ،الناشر:
مطبعة احلكومة  -مكة املكرمة ،الطبعة األوىل سنة571١ه.
[ ]51تاج العروس من جواهر القاموس ،تأليف :حممد مرتضى احلسيين الزَّبيدي،
حتقيق :جمموعة من احملققني ،الناشر :دار اهلداية.
[ ]51تاريخ اخللفاء ،تأليف :عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي ،حتقيق :حممد حميي
الدِّين عبد احلميد الناشر :مطبعة السّعادة  -مصر ،الطبعة األوىل سنة
5735هـ 511١ -م.
[ ]53تاريخ الطربي ،تأليف :أبي جعفر حممد بن جرير الطّربي ،النّاشر :دار الكتب
العلميّة  -بريوت.
[ ]51التّاريخ القويم ملكّة وبيت اهلل الكريم ،تأليف :حممد طاهر الكردي ،النّاشر:
دار خضر بريوت /لبنان ،الطبعة األوىل سنة 54١٠هـ ١٠٠٠ -م.
[ ]51اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،تأليف :أبي عيسى حممد بن عيسى الرتمذي
السلمي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي
 بريوت.[ ]١٠جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،تأليف :زين
الدين أبي الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدِّين البغدادي ،حتقيق :شعيب
األرناؤوط  /إبراهيم باجس ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة
السابعة سنة 5453هـ 5113 -م.

531٠
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[ ]١5جامع املسائل ،تأليف :أبي العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن
تيميّة احلراني ،حتقيق  :حممد عزير مشس ،الناشر  :دار عامل الفوائد للنشر
والتوزيع ،الطبعة األوىل سنة  54١١ه.
[ ]١١جامع بيان العلم وفضله ،تأليف :يوسف بن عبد الرب النمري ،الناشر :دار
الكتب العلمية  -بريوت 5711 -ه.
[ ]١7اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف (الداء والدواء) ،تأليف :أبي عبد اهلل
حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت.
[ ]١4احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة ،تأليف :أبي القاسم إمساعيل بن
حممد بن الفضل التيمي األصبهاني ،حتقيق :حممد بن ربيع بن هادي عمري
املدخلي ،الناشر :دار الراية  -السعودية /الرياض  -الطبعة الثانية سنة
5451هـ 5111 -م.
[ ]١1خلق أفعال العباد ،تأليف :أبي عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن إمساعيل البخاري
اجلعفي ،حتقيق :د .عبد الرمحن عمرية ،الناشر :دار املعارف السعودية -
الرياض 5711 -ه 5131 -م.
[ ]١1الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،تأليف :جالل الدِّين عبد الرمحن بن الكمال
السيوطي ،الناشر :دار الفكر  -بريوت 5117 -م.
[ ]١3دراسات يف األهواء والفِرق والبدع وموقف السلف منها ،تأليف :ناصر بن عبد
الكريم العقل ،الناشر :دار إشبيليا ،الطبعة األوىل سنة 5451هـ ــ 5113م.
[ ]١1ذمّ الكالم وأهله ،تأليف :أبي إمساعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري اهلروي،
حتقيق :عبد الرمحن عبد العزيز الشبل ،الناشر :مكتبة العلوم واحلكم -
املدينة املنورة  ،-الطبعة األوىل سنة 5451هـ 5111-م.
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[ ]١1الرد الوافر ،تأليف :حممد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ،حتقيق :زهري
الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة األوىل سنة 5717ه.
[ ]7٠رسالة السِّجْزي إىل أهل زَبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت ،تأليف
أبي نصر عبد اهلل بن سعيد السِّجْـزي ،حتقيق :حممد باكريم باعبداهلل ،الناشر:
دار الرّاية ،السّعودية /الرياض ،الطبعة األوىل سنة 5454ه 5114 -م.
[ ]75روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني ،تأليف :العالمة أبي الفضل
شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي
 بريوت.[ ]7١الناشر :مكتبة الغرباء األثريّة  -املدينة املنورة  /السّعودية ،الطّبعة األوىل سنة
5451هـ.
[ ]77سبل السّالم شرح بلوغ املرام من أدلّة األحكام ،تأليف :حممد بن إمساعيل
الصّنعاني ،حتقيق :حممد عبد العزيز اخلولي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي
 بريوت ،الطبعة الرابعة سنة 5731ه.[ ]74سلسلة األحاديث الصّحيحة ،تأليف :حممد ناصر الدِّين األلباني ،الناشر:
مكتبة املعارف للنّشر والتوزيع ،الرّياض ،الطبعة األوىل.
[ ]71سلك الدُّرر يف أعيان القرن الثاني عشر ،تأليف :أبي الفضل حممد خليل بن
علي املرادي ،الناشر :دار البشائر – دار ابن حزم ،الطبعة الثّالثة سنة 54٠1ه
ــــ 5111م.
[ ]71السُّلوك ملعرفة دول امللوك ،تأليف :تقيّ الدِّين أبي العباس أمحد بن علي بن
عبد القادر العبيدي املقريزي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمية  -لبنان /بريوت ،الطبعة األوىل سنة 5451هـ 5113 -م.
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[ ]73سنن أبي داود ،تأليف :أبي داود سليمان بن األشعث السِّجستاني األزدي،
حتقيق :حممد حميي الدِّين عبد احلميد ،الناشر :دار الفكر .
[ ]71سنن البيهقي الكربى ،تأليف :أبي بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى
البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،النّاشر :مكتبة دار الباز  -مكّة
املكرّمة 5454 -ه 5114 -م.
[ ]71سنن الدّارمي ،تأليف :أبي حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدّارمي ،حتقيق:
فواز أمحد زمرلي وخالد السّبع العلمي ،الناشر :دار الكتاب العربي -
بريوت ،الطّبعة األوىل سنة 54٠3ه.

[ ]4٠شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة واجلماعة من الكتاب والسُّنة وإمجاع الصّحابة،
تأليف :أبي القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور اللّالكائي ،حتقيق :د .أمحد
سعد محدان الناشر :دار طيبة  -الرياض 54٠١ -ه.
[ ]45شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،تأليف :مشس الدِّين أبي عبد اهلل حممد بن
عبد اهلل الزركشي املصري احلنبلي ،حتقيق :عبد املنعم خليل إبراهيم الناشر:
دار الكتب العلمية  -لبنان /بريوت ،الطبعة األوىل سنة 54١7هـ -
١٠٠١م.
[ ]4١شرح العمدة يف الفقه ،تأليف :أبي العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميّة
احلراني ،حتقيق :د .سعود صاحل العطيشان ،النّاشر :مكتبة العبيكان -
الرياض ،الطّبعة األوىل سنة 5457ه.
[ ]47شرح املقاصد يف علم الكالم ،تأليف :سعد الدِّين مسعود بن عمر بن عبد اهلل
التفتازاني ،النّاشر :دار املعارف النعمانية  -باكستان ،الطّبعة األوىل سنة
54٠5هـ 5115 -م.
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[ ]44الشريعة ،تأليف :أبي بكر حممد بن احلسني اآلجري ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل
بن عمر بن سليمان الدميجي ،الناشر :دار الوطن  -السعودية /الرياض،
الطبعة الثانية سنة  54١٠هـ  5111 -م.
[ ]41شعب اإلميان ،تأليف :أبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :حممد
السعيد بسيوني زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل
545٠ه.
[ ]41صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،تأليف :أبي حامت حممد بن حبان بن أمحد
التميمي البسيت ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة -
بريوت ،الطبعة الثانية سنة 5454ه ـــــ 5117م.
[ ]43صحيح البخاري ،تأليف :حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :د .مصطفى
ديب البغا ،الناشر :دار ابن كثري ،اليمامة  -بريوت ،الطبعة الثالثة سنة
54٠3ه 5113 -م.
[ ]41صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،تأليف :حممد ناصر الدين األلباني ،الناشر:
املكتب اإلسالمي.
[ ]41صحيح مسلم ،تأليف :أبي احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي  -بريوت.

[ ]1٠الصالة وحكم تاركها وسياق صالة النيبِّ من حني كان يكرب إىل أن يفرغ منها،
تأليف :حممد بن أبي بكر الزّرعي الدمشقي ،حتقيق :بسام عبد الوهاب اجلابي،
الناشر :اجلفان واجلابي  -دار ابن حزم  -قربص  -بريوت ،الطبعة األوىل
سنة 5451ه 5111 -م.

5314

،دا ،ش انصر ،ش حمرد العواد

[ ]15الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة ،تأليف :أبي العباس
أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي ،حتقيق :عبد الرمحن بن عبد اهلل
الرتكي  -كامل حممد اخلراط ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان ،الطبعة
األوىل سنة 5453هـ 5113 -م.
[ ]1١طبقات احلنابلة ،تأليف :أبي احلسني حممد بن أبي يعلى ،حتقيق :حممد حامد
الفقي ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت.
[ ]17الطبقات الكربى ،تأليف :أبي عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع البصري
الزهري ،الناشر :دار صادر.
[ ]14العرب يف خرب من غرب ،تأليف :حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،حتقيق :د.
صالح الدين املنجد ،الناشر :مطبعة حكومة الكويت  -الكويت ،الطبعة
الثّانية سنة 5114م.
[ ]11عقيدة السلف وأهل احلديث ،تأليف :أبي عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن
الصابوني ،حتقيق :د .ناصر عبد الرمحن باجلديع ،الناشر :دار العاصمة،
السعودية /الرياض ،الطبعة الثانية سنة 5451ه ــ 5111م.
[ ]11عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،تأليف :بدر الدين حممود بن أمحد
العيين ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي  -بريوت.
[ ]13الفتاوى احلديثية ،تأليف :أمحد ابن حجر اهليتمي املكّي ،الناشر :دار الفكر.
[ ]11الفتاوى السعدية ،تأليف :الشيخ عبد الرمحن السعدي ،الناشر :مكتبة
املعارف بالرّياض ،الطبعة الثانية سنة 54٠١هـ 511١ -م.
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[ ]11الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيميّة ،تأليف :شيخ اإلسالم أبي العباس
تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيميّة احلراني ،الناشر :دار املعرفة -
بريوت.
[ ]1٠فتاوى نور على الدّرب لسماحة الشّيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجع
وعناية :الدكتور حممد بن سعد الشويعر.
[ ]15الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،تأليف :أبي منصور عبد القاهر بن طاهر
بن حممد البغدادي ،الناشر :دار اآلفاق اجلديدة  -بريوت ،الطبعة الثانية سنة
.5133
[ ]1١الفصل يف امللل واألهواء والنِّحل ،تأليف :أبي حممد علي بن أمحد بن سعيد
بن حزم الطاهري ،الناشر :مكتبة اخلاجني  -القاهرة.
[ ]17فصول من تاريخ املدينة املنورة ،تأليف :علي حافظ ،الناشر :شركة املدينة
املنورة للطباعة والنشر جبدة ،الطبعة الثالثة سنة 5453هـ 5111 -م.
[ ]14القول املفيد على كتاب التوحيد ،تأليف حممد بن صاحل العثيمني ،الناشر :دار
العاصمة ،الطبعة األوىل سنة 5451ه.
[ ]11الكامل يف التاريخ ،تأليف :أبي احلسن علي بن أبي الكرم حممد بن حممد بن
عبد الكريم الشيباني ،حتقيق :عبد اهلل القاضي ،الناشر :دار الكتب العلمية
 بريوت ،الطبعة الثّانية سنة 5451هـ.[ ]11كتاب أصول الدِّين ،تأليف :مجال الدين أمحد بن حممد الغزنوي احلنفي،
حتقيق :الدكتور عمر وفيق الداعوق ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية  -بريوت
 -لبنان ،الطبعة األوىل سنة 5451ه 5111 -م.
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[ ]13كتاب املواقف ،تأليف :عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي ،حتقيق:
عبد الرمحن عمرية ،الناشر :دار اجليل  -لبنان  -بريوت ،الطبعة األوىل
سنة 5453هـ 5113 -م.
[ ]11الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة ،تأليف :جنم الدين حممد بن حممد
الغزي ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت/
لبنان ،الطبعة األوىل سنة 5451هـ 5113 -م.
[ ]11لسان العرب ،تأليف :حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،النّاشر :دار
صادر  -بريوت ،الطبعة األوىل.
[ ]3٠اجملتبى من السُّنن ،تأليف :أبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،حتقيق:
عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية  -حلب ،الطبعة
الثانية سنة 54٠1ه 5111 -م.
[ ]35جملة املنار ،تأليف :حممد رشيد بن علي رضا.
[ ]3١جممع املسائل ،تأليف :آقاى حاج سيد حممد ابا گلپايگاو ،الناشر  :دار القرآن
الكريم  -قم ،إيران.
[ ]37جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،تأليف :أبي العبّاس أمحد عبد احلليم
بن تيميّة احلراني ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي،
الناشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية.
[ ]34مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأليف :أمحد بن حنبل الشيباني ،الناشر:
مؤسسة قرطبة  -مصر.
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[ ]31مشاهري علماء جند وغريهم ،تأليف :عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل
آل الشيخ ،الناشر :دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر ،الطبعة الثانية سنة
5714هـ.
[ ]31معالـم أصول الدِّين ،تأليف :فخر الدين حممد بن عمر اخلطيب الرازي،
حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر :دار الكتاب العربي  -لبنان -
54٠4هـ 5114 -م.
[ ]33املعجم الكبري ،تأليف :أبي القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباني،
حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،الناشر :مكتبة الزهراء  -املوصل،

الطبعة الثانية سنة 54٠4ه 5117 -م.
[ ]31معجم مقاييس اللغة ،تأليف :أبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار اجليل  -بريوت  -لبنان ،الطبعة
الثانية سنة 54١٠هـ 5111 -م.
[ ]31املفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم ،تأليف احلافظ أبي العباس أمحد بن
عمر القرطيب ،حتقيق :مجاعة ،الناشر :دار ابن كثري ـــــ بريوت ،دار الكلم
الطيّب ــــ دمشق/بريوت ،الطبعة األوىل سنة 5453هـ ــــ 5111م.
[ ]1٠مقاالت اإلسالميّني واختالف املصلِّني ،تأليف :أبي احلسن علي بن إمساعيل
األشعري ،حتقيق :هلموت ريرت ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي

-

بريوت ،الطبعة الثالثة.
[ ]15مقدِّمة ابن خلدون ،تأليف :عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي،
الناشر :دار القلم  -بريوت ،الطبعة اخلامسة سنة 5114م.
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[ ]1١امللل والنِّحل ،تأليف :حممد بن عبد الكريم الشهرستاني ،حتقيق :حممد سيد
كيالني ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت 54٠4 -ه.
[ ]17منهاج السنة النبوية ،تأليف :أبي العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميّة
احلراني ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،الناشر :مؤسسة قرطبة ،الطبعة األوىل
سنة 54٠1ه.
[ ]14مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ،تأليف :أبي عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن
املغربي ،الناشر :دار الفكر  -بريوت ،الطبعة الثانية سنة 5711ه.
[ ]11املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،صدرت عن الندوة
اإلسالمية للشّباب اإلسالمي ،الناشر :دار الندوة العامليّة للطّباعة والنّشر
والتّوزيع.
[ ]11النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،تأليف :مجال الدين أبي احملاسن
يوسف بن تغري بردى األتابكي ،الناشر :وزارة الثقافة واإلرشاد القومي -
مصر.
[ ]13النصب والنواصب ،تأليف :بدر بن ناصر بن حممد العواد ،الناشر :مكتبة دار
املنهاج بالرّياض ،الطبعة األوىل سنة5477ه.
[ ]11نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تأليف :أمحد بن حممد املقري
التلمساني ،حتقيق :د .إحسان عباس ،الناشر :دار صادر  -بريوت -
5711هـ.
[ ]11همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،تأليف :جالل الدين عبد الرمحن بن أبي
بكر السيوطي ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،الناشر :املكتبة التوفيقية -
مصر.
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شيعة:
اثنيًا :كتب ال ِّ

[ ]5األمالي ،تأليف :حممد بن علي القمي املعروف بـــــ(الصَّدوق) ،حتقيق :قسم
الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة  -قم ،الطبعة األوىل سنة 5453ه.
[ ]١حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمّة األطهار ،تأليف :املوىل الشيخ حممد باقر
اجمللسي ،مؤسسة الوفاء بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية سنة  54٠7ه.
[ ]7تفسري العياشي ،تأليف :حممد بن مسعود العياشي ،تصحيح وحتقيق وتعليق:
السيد هاشم الرسولي احملالتي ،الناشر :املكتبة العلمية اإلسالمية  -تهران
سوق الشريازي.
[ ]4تفسري الفرات الكويف ،تأليف :فرات بن إبراهيم الكويف ،حتقيق :حممد
الكاظم ،الناشر :مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد
اإلسالمي  -طهران ،الطبعة األوىل سنة  545٠ه511٠ - .م.
[ ]1تهذيب األحكام ،تأليف :شيخ الطائفة أبي جعفر حممد بن احلسن الطوسي،
حقّقه وعلّق عليه :السيد حسن املوسوي اخلرسان ،الناشر  :دار الكتب
اإلسالمية.
[ ]1احلدائق الناضرة يف أحكام العرتة الطاهرة ،تأليف :يوسف البحراني ،قام
بنشره :الشيخ علي اآلخوندي  -مؤسسة النشر اإلسالمي.
[ ]3اخلرائج واجلرائح ،تأليف :أبي احلسني سعيد بن هبة اهلل املشهور بـــ(قطب الدِّين
الراوندي) ،املطبعة العلمية  -قم ،الناشر :مؤسسة اإلمام املهدي عليه
السّالم ،الطبعة األوىل :ذو احلجة سنة 54٠1هـ.
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[ ]1روضة املتقني يف شرح مَن ال حيضره الفقيه ،تأليف :املوىل حممد تقي اجمللسي،
علّق عليه :السيد حسني املوسوي الكرماني والشيخ علي پأاه اإلشتهاردي،
الناشر، :أياد هرهأگ إسالمي حاج حممد حسني وشاّپو.
[ ]1عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى ،تأليف :السيد مرتضى العسكري ،الطبعة
السادسة سنة 5457ه.
[ ]5٠علل الشرايع ،تأليف :أبي جعفر حممد بن علي بن بابويه القمي ،الناشر:
منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها يف النجف سنة 5711هـ 5111 -م.
[ ]55فرحة الغري يف تعيني قرب أمري املؤمنني علي ،تأليف :السيد عبد الكريم بن
طاووس احلسين ،حتقيق :السيد حتسني آل شبيب املوسوي ،الناشر  :مركز
الغدير للدراسات اإلسالمية ،الطبعة األوىل سنة 5451ه.
[ ]5١الكايف ،تأليف :أبي جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليين الرازي،
صحّحه وقابله وعلّق عليه :علي أكرب الغفاري ،الناشر :دار الكتب اإلسالمية.
[ ]57كتاب األمالي ،تأليف :أبي عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان العكربى
البغدادي امللقب بــ(الشيخ املفيد) ،حتقيق احلسني استاد ولي على اكرب الغفاري
منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية قم املقدسة سنة 54٠7هـ.
[ ]54كتاب األمالي ،تأليف :شيخ الطائفة أبي جعفر حممد بن احلسن الطوسي،
حتقيق :قسم الدّراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع
دار الثقافة.
[ ]51كتاب الغيبة .تأليف :شيخ الطائفة أبي جعفر حممد بن احلسن الطوسي .حتقيق:
عباد اهلل الطهراني وعلي أمحد ناصح .الناشر :مؤسسة املعارف اإلسالمية ،قم
املقدسة .الطبعة األوىل شعبان سنة  5455هـ.
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[ ]51كشف اللثام عن قواعد األحكام ،تأليف :بهاء الدين حممد بن احلسن
األصفهاني املعروف بــــــ(الفاضل اهلندي) ،حتقيق ونشر :مؤسسة النشر
اإلسالمي ،الطبعة األوىل سنة 5451هـ.
[ ]53مدينة معاجز األئمّة االثين عشر ودالئل احلجج على البشر ،تأليف :هاشم بن
سليمان البحراني ،حتقيق :جلنة التحقيق برئاسة الشيخ عباد اهلل الطهراني
املياجني ،املطبعة :دانش ،الناشر :مؤسسة املعارف اإلسالمية .الطبعة األوىل
سنة  5451ه.
[ ]51مستدرك سفينة البحار ،تأليف :احلاج الشيخ علي النمازي الشاهرودي ،حتقيق
وتصحيح :احلاج حسن بن علي النمازي ،الطبعة الثالثة.
[ ]51معالـم املدرستني يف الصّحابة واإلمامة ،تأليف :السيد مرتضى العسكري،
الناشر :مؤسسة النعمان بريوت  -حارة حريك  -شارع دكاش.

[ ]١٠مفتاح الفالح يف عمل اليوم والليلة من الواجبات واملستحبات واآلداب،
تأليف :بهاء الدين حممد بن احلسني بن عبد الصمد احلارثي اهلمداني العاملي،
منشورات :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت  -لبنان.
[ ]١5مكارم األخالق ،تأليف :رضي الدِّين أبي نصر احلسن بن الفضل الطربسي،
الطبعة السادسة سنة 571١ه.
[ ]١١من ال حيضره الفقيه ،تأليف :أبي جعفر حممد بن علي بن بابويه القمي،
صحّحه وعلق عليه :علي أكرب الغفاري الناشر :مجاعة املدرّسني يف احلوزة
العلميّة يف قم املقدّسة ،الطبعة الثّانية.
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[ ]١7وسائل الشّيعة إىل حتصيل مسائل الشّريعة ،تأليف :حممد بن احلسن احل ّر
العاملي ،حتقيق ونشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث  -قم
املشرّفة ،الطبعة الثانية مجادى اآلخرة سنة 5454ه.
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Usage &Implications among Ahal Al-Bidaa
(Innovators);Immami&Sufismas a Model
Dr. Badr Ibn Nasir Ibn Mohammad Al-Awad
Assistant Professor
Department of Belief & Contemporary Doctrines
Qassim University
Abstract. The issue of colors is one of the common topics among researchers and in the reports and
practices of the deviant sects. This Study focuses on the implications of colors, their Psychological effects
in general and reasons of preference among them. Moreover, it defines the two definitions of Ahal AlSunna ( Sunni Followers) and Ahal Al-Bedaa( Innnovators) and clarifying the firm stand of Ahal AlSunna against Ahal Al-Bedaa and against copying them in all cases. The study demonstrates how this
issue was used byAlmotaklimeen (Eloquents) in theology and explain the doctrine of Ahal Al-Sunna wa
Al-Jama'a and theirmethodology in tackling unstated issues and in their response to Ahal Al-Bedaa. The
study also surveys the uses of colors by Immami Sects in their clothes, rings etc. , clarifies that the black
color is the most popular one among themand uncovers their contradictory and groundless claims and
justifications. Furthermore, the study shows how colors are used by Sufism and particularly the green one
which they believe is color of the dwellers of the paradise and their attiresand it also attempts to refute
theirallegations. Finally , the study
presents all findings.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،5511-5771شوال 5411هـ/يوليو 1054م)

التقوى وأثرها يف حياة الداعية
د .إبراهيم بن مرشد بن حممد املرشد

األستاذ املساعد بقسم الثقافة والدعوة اإلسالمية
ملخص البحث .يهدف هـاا الحثـإ ب بيـامه ة يـة التقـوي ة ايـاة الداعيـة ب هللا تعـاب ،وذلـاب ولوفـوف علـ
املفهــوم القــالو الواســم والعطيــا ملصــ،لو التقــوي ،وبيــامه ل وأ وماتتواتــم وةسســم ،وتولــيو مــا ي ح ـ علـ الداعيــة
اتقاؤأ واحلاو م م ،وبيامه ةثا التقوي عل الداعية املتق  ،وكيـ ققـا الداعيـة ماتحـة التقـوي ،وعـا لـااى التقـوي
ول وها احلطيدة ،وغريها من القضااي اليت تعد  -علـ املسـتوي ال يـا ـ بثابـة ةوتد ،تلـد ليهـا احلحـال الااب،ـة بـ
املولــوعاى واحلقـاإلا اإلةا يــة ،ةو بثابــة نيــور مــن ــوو ت ـابف لايى القــالمه ،بتفســري الاســول العــد مه – صــل هللا
عليم وسلم – وفهم الصثابة والسل الصاحل ممن اازوا الفضل والالوامه.
عا الحثإ بداية ملفهوم التقوي ة الل ة واالص،الح ب يـة التثقيـا اـاا املصـ،لو وبيـامه اضـووأ الواسـم
والتثي ة ال ص القالو وال حو  ،وتتحم ةبعادأ وفضاايأ واسـتقاا كـل مرشـااتم ،ودواسـة موفـم التقـوي مـن املفـاهيم
القال ية املاتح،ة هبا واملتعالقة معها ،وةثاها ة اجملاالى اللاعية  -عقاإلد وعحاداى وةنالق  -اليت وودى فيها.
مث ا تقــل بعــد ذلــاب ب الدواســة االاص ـاإلية اــاا املصــ،لو مــن نــالل ســاد ال صــوص الــيت وود فيهــا لف ـ
(التقـوي) بلـتقاتم امللتلقــة ،ة التتـاس والسـ ة وةفـوال العلطـا  ،وهــو مـا ةتــن ةمه عـدأ بثابـة األسـ الاافـدة اــاا
الحثإ.
مث عاج الحثإ ب الت حيم والتأكيد عل مـا ي ح ـ للداعيـة املسـلم ةمه يتقيـم وقـاو م ـم ،مث تـال ذلـاب تفصـيل
موجو ألثا التقوي ة اياة الداعية ،مث انتتم الحثإ إبيااد لااى التقوي وبيامه ل وها و تاإلجها احلطيدة.
اللهم اجعل ا من الدعاة املتق  ،وال حتام ا فضلاب اي وس العامل .
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ..وبعد:
التقوى هي الزاد الدائم لإلنسان يف هذه احلياة ،وهي قمة املكارم األخالقية،
والفضائل احلسنة اليت يتصف بها اإلنسان ،وهي أساس صالح األعمال ،ورح
اإلخالص ومعدنه ،بها تسقيم أحوال العباد ،وهي خري زاد ليوم املعاد ،وبها يبلغ أهل
التقى الدرجات العالية ،وحيظى بها املتقون املنازل السامية ،هي الدرة املفقودة والغاية
املنشودة ،تسبق كل عمل ،وتقرتن بكل عمل ،وخيتتم بها كل عمل ،لتكون خامتة
القبول له عند اهلل تعاىل.
وهي للداعية نوره اهلادي ،وكنز الثمني ،وبستانه الوارف ،فكم جيد فيها من
جوهر شريف ،وخري كثري ،ورزق كريم ،وفوز كبري ،وغنم جسيم ،وملك عظيم،
فكأن خريات الدنيا واآلخرة مجعت فجعلت حتت هذه اخلصلة الواحدة التى هى
تقوى اهلل.
وهي للدعاة حساسية يف الضمري ،وشفافية يف الشعور ،وخشية مستمرة،
وحذر دائم ،وحقائق ساطعة ،وعهد وتكليف ،وتزكية وتشريف ،وتوقٍ ألشواك
الطريق ..طريق احلياة ..الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات ،وأشواك املطامع
واملطامح ،وأشواك املخاوف واهلواجس ،وأشواك الرجاء الكاذب فيمن ال ميلك
إجابة رجاء ،واخلوف الكاذب ممن ال ميلك نفعاً وال ضراً .وعشرات غريها من
األشواك!
من هنا كان اختيار الباحث هلذا املوضوع الذي متس احلاجة إىل طرحة السيما
يف هذه األزمنة اليت فشا فيها الضعف واالنهزام يف الكثري من جماالت احلياة مبا فيها
اجملال الدعوي

التقوي وةثاها ة اياة الداعية
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موضوع البحث
أما موضوع البحث فهو  -كما يبدو من عنوانه ( :-التقوى وأثرها يف حياة
الداعية) وعليه فإن القضية الكربى اليت سيهتم بها البحث هي(:بيان أثر التقوى يف
حياة الداعية املتقي ،واستعراض اآلثار احلميدة اليت جينيها الداعية من تقواه).
وضمن هذه اإلشكالية الكربى ،قضايا متفرعة عنها ،كما سيأتي بيانها،
وأهمها( :بيان مفهوم التقوى ،واستعراض روافدها من القرآن والسنة وأقوال
السلف ،وتوضيح ما ينبغي على الداعية أن يتقيه وجيتنبه).
دوافع اختيار املوضوع واألهداف املرجوة منه:
أما دوافع اختيار هذا املوضوع وأهدافه فيمكن إمجاهلا يف دافعني اثنني:
أوهلما :دافع علمي ،أو باألحرى تعلُّمي وهو الرغبة يف االستفادة واالستزادة
من خمرجات الدراسات البحثية ،ونتائج املستجدات العلمية واملنهجية .
اثنيهما :دافع تربوي دعوي يتجلى يف رغبة الباحث وتطلعه لإلسهام يف تقديم
خدمة تربوية علمية للدعاة يف حياتهم الدعوية ،يتمثل يف دراسة قيمة التقوى وأثرها
البالغ يف حياة املسلم عامة ،ويف حياة الداعية خاصة ،فالتقوى بالنسبة للمفاهيم
الشرعية والتكاليف اإلسالمية تعد مبثابة ماء احلياة اليت ال تستمر احلياة بدونه ،أو
كالدم يسري يف عروق التكاليف والواجبات ،بدونها تصري األعمال والعبادات أجسادا
بال حياة.
املنهج املعتمد يف البحث
هو املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي القائم على التتبع واالختيار لبيان آثار
التقوى يف حياة الداعية.
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الدراسات السابقة

إنه من املتعذر أن حييط القارئ بكل ما كتب حول التقوى يف الدراسات احلديثة
مبختلف ختصصاتها واجتاهاتها ،وخاصة اليت تناولت أهمية التقوى وأثرها يف حياة
الداعية يف مقاالت منشورة ،أو يف فصول الكتب ،ورمبا جيد الباحث إشارة إىل حبث أو
دارسة أثناء البحث على الشبكة العنكبوتية يُتَوقع منه اإلفادة يف حبثه ،ومن الدراسات
اليت أمكن االطالع عليها مما هلا صلة مبوضوع البحث ما يلي:
 ( -1التقوى) لصالح الدين ما رديين
أورد فيه تعريفا مقتضبا للتقوى ،أتبعه بإيراد عدد ال بأس به من اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية ،خمتتما حديثه عن صفات املتقني ومراتبهم ،ورغم أهمية الكتاب
مبا حيتوي من نصوص ومضامني ،إال أن صاحبه مل خيرج عن النهج التقليدي يف
التبويب والسرد ،والتحليل ،وينقصه االستقراء التام للنصوص.
 -2التقوى بني اخللق والسلوك
وهي رسالة ماجستري للباحثة :مريم السباعي ،ويالحظ أن الباحثة تناولت
املوضوع كمقاالت أخالقية ،ومل تهتم باستقراء النصوص ضمن أي عنوان ،وتفتقر
العناوين للتسلسل املنطقي.
 -3التقوى :معناها – أسباهبا – الفوائد املرتتبة عليها
وهو كتاب مجعه وأعده أبو أنس علي بن حسني أبو لوز ،طبعة دار ابن
خزمية ،ط5777 ،5م ،الرياض.
تعرض فيه الكاتب إىل بيان مفهوم التقوى ،وأهميتها يف القرآن واحلديث،
والكتاب ال يعدو أن يكون مقالة مطولة يف موضوع التقوى.
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 -4آاثر التقوى يف القرآن الكرمي
وهو كتاب للباحثة :راوية نور الدين عرت ،تعرضت فيه الباحثة ملفهوم التقوى،
ومرتبها ،وصفات املتقني ،وآثارها يف حياتهم ،ولعل هذا الكتاب أقرب الكتب صلة
مبوضوع البحث.
 -5مفهوم التقوى يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي
وهو دراسة للباحث :حممد البوزي نال بها درجة الدكتوراه ،وهي دراسة
مستفيضة ركزت على مصطلح التقوى ،وتتبع آثاره ،وهذه الدراسة رغم أهميتها إال
أن تظل خمتصة بتجلية مفهوم التقوى دون احلديث عن آثارها وأهميتها.
 -6التقوى :مفهومها – أركانه – نفحاته
وهو كتيب صغري مجعه أمحد خليل مجعة وهيثم هالل محزة ،ويقع الكتاب
يف  521صفحة ،حمتوياته عبارة عن أبواب وفصول موجزة قل أن يستفيد منها الباحث
يف حبث علمي ،أو رسالة علمية.
خطة البحث
يتكون هذا البحث من مقدمة ومتهيد ،وأربعة مباحث هي كالتالي:
املقدمة :وتضمنت احلديثَ يف أهمية البحث ،ودواعي اختياره ،واملنهج
املتبع ،واإلشارة إىل الدراسات السابقة ،وغري ذلك مِمَّا تقتضيه مقدمات البحوث
العلميةِ.
َّ
متهيد :مفهوم ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :املفهوم اللغوي.
املطلب الثاني :املفهوم االصطالحي.
املبحث األول :روافد التقوى ،وفيه ثالثة مطالب:
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املطلب األول :التقوى يف القرآن الكريم.
املطلب الثاني :التقوى يف السنة النبوية.
املطلب الثالث :التقوى يف أقوال أهل العلم.
املبحث الثاين :ما جيب على الداعية اتقاؤه واحلذر منه ،ويشتمل على اآلتي:
 - 5اتقاء اهلل تعاىل.
 - 2اتقاء يوم القيامة.
 - 3اتقاء النار.
 - 4اتقاء الشبهات والشهوات.
 - 1اتقاء الظلم والشح.
 - 1اتقاء اللعَّانني.
 - 9اتقاء احملارم.
- 1اتقاء الدنيا والنساء.
- 7اتقاء الربا.
- 51اتقاء اللسان.
 - 55اتقاء األرحام ،وهم القرابة.
 - 52اتقاء الفنت.
 - 53اتقاء وعيد اهلل تعاىل.
املبحث الثالث :أوصاف عباد هللا املتقني ،ويشتمل على اآلتي:
 - 5حتقيق اإلميان باهلل.
 - 2حتقيق إقامة الصالة.
 - 3حتقيق اإلنفاق مما رزقهم اهلل.
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 - 4اإلميان بأركان اإلميان الستة.
 - 1الوفاء بالعهد.
 - 1الصرب يف أصعب األمور.
 - 9اإلنفاق والسخاء يف العسر واليسر قليل أو كثري.
 - 1كظم الغيظ.
 - 7القيام حبقوق اهلل وحقوق عباده.
املبحث الرابع :مثرات التقوى وآاثرها احلميدة ،ويشتمل على اآلتي:
أوال :الثمار العاجلة ومنها:
 - 5يف التقوى خمرج من كل ضيق.
 - 2التقوى سبب للربكة والرزق.
 - 3يف التقوى تيسري ألمور العبد.
 - 4يف التقوى تيسري للعلم.
 - 1يف التقوى إطالق نور البصرية.
 - 1التقوى سبب للعون واملعية.
 - 9التقوى سبب للمحبة والقبول يف األرض.
 - 1التقوى سبب للنصر ورد كيد األعداء.
اثنيا :الثمار اآلجلة ،ومنها ما يلي:
 - 5التقوى سبب لألمن والنجاة.
 - 2التقوى سبب لتكفري السيئات.
 - 3حسن االستقبال وطيب الوفادة.
 - 4الفوز بدار النعيم واخللود.
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 - 1دوام الصحبة يوم القيامة.
اخلامتة.

قائمة املصادر ،املراجع.
متهيد :مفهوم التقوى
وفيه مطلبان:
املطلب األول :املفهوم اللغوي.
املطلب الثاين :املفهوم االصطالحي.
املطلب األول :املفهوم اللغوي
التقوى يف اللغة :اسم مصدر على وزن (فعلى) من وَقَى َيقِي وَقْيًا ووقَاي ًة
وواقية ،قال اخلليل ":التقوى يف األصل (وقى) على وزن (فعلى) من وقيت ،فلما
فتحت الواو أبدلت تاء ،فرتكت يف تصريف الفعل يف التقوى والتقى والتقاة"( ،)5وجاء
مثله يف التهذيب عن الليث(.)2
وقال ابن فارس( " :و  -ق  -ي) الواو والقاف والياء كلمة واحدة تدل
()3

على دفع شيء بغريه ،ووقيته أقيه وقياً ،والوقاية ما يقيء الشيء"

وقال الراغب ":الوقاية :حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره ،والتقوى جعل النفس
يف وقاية مما خياف"...

()4

( )5معجم الع  ،لللليل بن ةمحد الفااهيد  ،حتقيا د.مهد امللووم  ،ود .بااهيم السامااإل ،داو ااالل ،مادة
(وف )
( )1هتايب الل ة أليب م صوو حمطد بن ةمحد األزها  ،حتقيا عحد السالم هاوومه ،وحمطد عل ال جاو ،مادة
(وف )
( )1مقايي الل ة ،حتقيا عحد السالم هاوومه،مادة (وف )
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ونقل ابن منظور عن ابن األعرابي أنَّ :التقاة ،والتقية ،والتقوى ،واالتقاء
مبعنى واحد ،وبني ابن منظور أن معنى وقاه اهلل وقيا ووقاية :صانه وحفظه ،تقول:
وقيت الشيء أقيه :إذا صنته وسرتته من األذى ،وتوقى ،واتقى مبعنى واحد،
والوِقاء ،والوقاية :كل ما اتقيت به شيئا ،ووقاك اهلل من شر فالن ،أي :حفظك(.)1
فاللغويون يكادون يتفقون على أن أصل لفظ (التقوى) هو (وقى) ومصدره
الوقاية ،ومعناه احلفظ والصيانة ،ما يدور يف فلك هذا املعنى من املعاني الفرعية
كاحلماية واحلذر ،واالحرتاز ،واحليطة ،واملراقبة ،واالبتعاد ،واالهتمام.
املطلب الثاين :املفهوم االصطالحي
عُرفت التقوى بتعريفات عدة ،واختلفت تعبريات العلماء يف بيان مفهومها
الشرعي ،وهذه بعض من تعريفاتهم:
قال الراغب األصفهاني" :التَّ ْقوَى جعل النُّفس يف وِقَاَيةٍ مما خياف ،هذا حتقيقه،
والت ْقوَى خوفاً حسب تسمية مقتضى الشيء مبقتضيه
ثمُّ يسمُّى اخلوف تارة َتقْوًىَّ ،
واملقتضي مبقتضاه ،وصار التَّ ْقوَى يف تعارف الشُّرع حفظ النُّفس عمُّا يؤثم ،وذلك
برتك احملظور ،ويتمُّ ذلك برتك بعض املباحات"(.)1
وعرفها القاضي اجلرجاني بأنها" :االحرتاز بطاعة اهلل عن عقوبته وهو صيانة
النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك"(.)7

( )4مفاداى ةلفاظ القالمه للااغب األصفهاو ،حتقيا عد مه داود  ،ر داو القلم ،دملا ،مادة ( وف ) .
( )1لسامه العاس البن م يوو ،مادة (وف ) .
( )6املفاداى ة غايب القالمه (. )665/1
( )7التعايفاى (. )60
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وعرفها اإلمام الغزالي بأنها ":تنزيه القلب عن ذنب مل يسبق عنك مثله ،حتى
حتصل لك من القوة والعزم على تركه وقاية بينك وبني املعاصى فإذا حصلت وقاية بني
العبد وبني املعاصى من قوة عزمه على تركها ،وتوطني قلبه على ذلك ،فيوصف
حينئذ بأنه متق ،ويقال لذلك التنزيه والعزم والتوطني :التقوى"(.)8

وعرفها البيضاوي بأنها" :اجتناب كل ما يؤثم من فعل أو ترك"(.)7
وقال اخلازن ":املتقي اسم فاعل من وقاه فاتقى والتقوى جعل النفس يف وقاية
مما خياف وقيل التقوى يف عرف الشرع حفظ النفس مما يؤثم وذلك برتك احملظور وبعض
املباحات"(.)10
وقال احلافظ ابن رجب" :وأصلُ التُّقوى :أنْ جيعل العبدُ بينَه وبنيَ ما خيافه
وحيذره وقايةً تقيه منه ،فتقوى العبد لربه أنْ جيعل بينه وبنيَ ما خيشاه من ربه من غضبه
وسخطه وعقابه وقايةً تقيه من ذلك وهو فعلُ طاعته واجتنابُ معاصيه"(.)55
وقال ابن القيم" :وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة اهلل إمياناً واحتساباً ،أمرًا
ونهياً ،فيفعل ما أمر اهلل به إميانا باألمر وتصديقا بوعده ،ويرتك ما نهى اهلل عنه إمياناً
بالنهي وخوفاً من وعيده ،كما قال طلق بن حبيب " :إذا وقعت الفتنة فاطفئوها
بالتقوى " قالوا :وما التقوى ؟ قال " :أن تعمل بطاعة اهلل على نور من اهلل ترجو ثواب
اهلل وأن ترتك معصية اهلل على نور من اهلل ختاف عقاب اهلل " ،وهذا أحسن ما قيل يف
حد التقوى(.)52
( )5م هاج العابدين (. )71 -74
( )7تفسري الحيضاو (. )65/5
( )50تفسري اخلازمه = لحاس التأويل ة معاو الت ويل ()11 /5
( )55جامم العلوم واحلتم ،ى :األو رور ()175 /5
( )51الاسالة التحوكية (. )56-51
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وعرفها ابن عاشور بأنها" :امتثال األوامر واجتناب املنهيات من الكبائر ،وعدم
االسرتسال على الصغائر ،ظاهرا وباطنا ،أي اتقاء ما جعل اهلل االقتحام فيه موجبا
غضبه وعقابه"(.)53
وعرفها أحد الباحثني احملدثني بأنها :خشية املؤمن ربه عن علم ،ومداومته
على طاعته بأداء الواجبات والقربات ،واجتناب كل املنهيات ،راجيا ثواب ربه
والنجاة من عقابه(.)54
ونالحظ من جمموع هذه التعريفات أن املفهوم الشرعي ملصطلح التقوي يتمثل
– بأبسط عبارة – بامتثال املأمور ،واجتناب احملظور بغية اتقاء سخط اهلل وعقابه،
وهذا هو املعيار الذي سنعتمد عليه يف حبثنا هذا.
املبحث األول :روافد التقوى
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التقوى يف القرآن الكريم.
املطلب الثاين :التقوى يف السنة النبوية.
املطلب الثالث :التقوى يف أقوال السلف.
املطلب األول :التقوى يف القرآن الكرمي
ورد لفظ التقوى مبختلف مشتقاته يف القرآن الكريم ( )251مرة ،وباحتساب
األلفاظ املكررة يكون عدد مرات الورود ( )211مرة ،وما دل منها على املعنى
االصطالحي ورد ( )241حسب املعيار املعتمد يف البحث ،وقد تنوعت أساليب
( )51التثايا والت ويا (. )116/5
( )54مفهوم التقوي ة القالمه واحلديإ ،د .حمطد الحوز  ،ص .510

بااهيم بن ماشد بن حمطد املاشد

5111

اخلطاب القرآني يف إيراد هذه املصلح ،فمرة يأتي للمفرد ،ومرة جلمع املؤمنني ،ومرة
لعموم الناس ،كما خيتلف سياق الورود فمرة يكون يف سياق األمر به ،والتأكيد عليه،
ومرة يف سياق وصف ما أعده اهلل للمتقني من الثواب العظيم ،ومرة بذكر عقاب
ووبال من جانبها يف الدنيا واآلخرة.
وفيما يلي جدول حيدد حجم ورود لفظ التقوى مبشتقاته وتكراراته ،وشكل
وروده يف القرآن الكريم:
الصيغة

عدد مرات
ورودها

املال (اتقوا -اتا – اتق )

17

املضاوع (تتقومه – تتقوا -يتقومه – يتقوا -يتق – يتا – ةتق –تتق )

11

األما (اتقوا -اتا – اتقومه – اتق – اتقوأ – اتق  -فوا – ف ا)

56

املصدو ( التقوي -تقوي -تقواهم – تقواها – اتقا – التق – التقاة)

55

امللتقاى ( املتقومه – املتق – التق – تقيا – تق  -ةتقاكم – التق – ةتقاهم – ةتق )

14

اجملموع

140

وأول ما يلفت النظر يف هذا اجلدول أن الصيغ الفعلية أكثر ورودا وشيوعا من
الصيغ االمسية ملشتقات لفظ التقوى؛ إذ بلغ جمموعها يف القرآن الكريم ( )511مرة،
وبذلك شكلت نسبة ( ،)%91كما أن فعل األمر أكثر شيوعا من املاضي واملضارع،
وال شك أن شيوع األفعال بهذه النسبة يف مشتقات التقوى له داللة واضحة على أن
التقوى عقيدة وعمل ،وأن مصطلحها مصطلح فعلي حركي ،كما أن بروز صيغة
األمر يدل على أن التقوى مطلوبة ومأمور بها يف كثري يف القرآن الكريم.
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ومن ناحية أخرى فإن ورود لفظ التقوى يف القرآن الكريم بهذه الكثافة يدل
داللة واضحة على عظم أهمية التقوى يف حياة املسلم  ،وعظيم مكانتها يف الشريعة
اإلسالمية الغراء.
ومن مظاهر هذا االهتمام  ،وتلك األهمية ،ومسو منزلتها ومكانتها ،يف القرآن
الكريم ما يلي:
 -1التقوى وصية هللا عز وجل لألولني واألخرين
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﭼ(.)15

قال الغزاىل ":أليس اهلل تعاىل أعلم بصالح العبد من كل أحد ،أو ليس هو
أنصح له وأرحم وأرأف من كل أحد ،ولو كانت فى العامل خصلة هى أصلح
للعبد ،وأمجع للخري وأعظم لألجر ،وأجل فى العبودية ،واعظم فى القدر،
وأوىل باحلال ،وأجنح فى املآل ،من هذه اخلصلة التى هى التقوى ،لكان اهلل تعاىل
أمر بها عبادة ،وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته وسعة رمحته ،فلما أوصى
بهذه اخلصلة الواحدة ،ومجع األولني واألخرين من عباده فى ذلك واقتصر
عليها ،علمت أنها الغاية التى ال متجاوز عنها ،وال مقصود دونها ،وأنه عز وجل
قد مجع كل نصح وداللة وإرشاد وتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب فى هذه اخلصلة
التى هى التقوى هى اجلامعة خلريى الدنيا واألخرة الكافية جلميع املهمات املبلغة إىل
أعلى الدرجات ،وهذا أصل ال مزيد عليه ،وفيه كفاية ملن أبصر النور واهتدى
وعمل بذلك واستغنى

()16

( )51ال سا . )515( :
( )56م هاج العابدين .71-71
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 -2التقوى وصية األنبياء ألممهم
فما من نيب إال وأوصى أمته بتقوى اهلل تعاىل ،وال شك أن الرسل هم أزكى
البشر وأنصح الناس هلم ،فلو علموا أن هناك خصلة للناس أنفع هلم من التقوى ملا
عدلوا عنها ،فلما أمجعوا عليها دلُّ ذلك على خطرها وعظم موقعها وشرفها(.)17
 -3التقوى أمجل لباس يتزين به العبد
قال تعاىل:ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﭼ (.)18
فبعد أن متنن اهلل عز وجل على عباده مبا جعل هلم من اللباس والريش،
واللباس ما يسرت به العورات ،والريش والرياش ما يتجمل به دهلم على أفضل لباس
وهو ما يوارى عورات الظاهر والباطن ويتجمل به ،وهو لباس التقوى.
قال ابن القيم رمحه اهلل  :فيسرت عوراته الباطنة بلباس التقوى .ويطهر قلبه
وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة (.)57
 -4التقوى هى خري زاد يتزود به العبد
قال تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

()20

( )57ا يا عل سحيل املثال :لل عطاامه . )10(:واللعاا ، ) 541 ( ، )514( ، ) 506 ( ، )55( :
( )565والع تحوى. )56( :
( )55االعااف. ) 16 :
( )57مداوج السالت ب م ازل ايك عحد و ايك ستع ()54 /1
( )10الحقاة. )577 ( :
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قال اإلمام القامسي ":أي :وتزودوا من التقوى للمعاد ،فإن اإلنسان البد له
من سفر يف الدنيا والبد فيه من زاد ،وحيتاج فيه إىل الطعام والشراب واملركب ،وسفر
من الدنيا إىل اآلخرة ،والبد فيه من زاد أيضاً وهو تقوى اهلل والعمل بطاعته واتقاء
احملظورات ،وهذا الزاد أفضل من الزاد األول ،فإن زاد الدنيا يوصل إىل مراد النفس
وشهواتها ،وزاد اآلخرة يوصل إىل النعيم املقيم يف اآلخرة"(.)25
الت ْقوَى " ملا أمرهم بالزاد
قال ابن كثري رمحه اهلل ":وقوله " :فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ َّ
للسفر فى الدنيا ،أرشدهم إىل زاد اآلخرة ،وهو استصحاب التقوى إليها"(.)22
 -5التقوى معيار التفاضل والتمايز
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ (.)23
وألهميتها أيضا وعظيم أمرها أمر اهلل تعاىل عباده بها وخاطبهم بشأنها،
وحثهم عليها ،ورغبهم فيها ،فمن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ (.)24
قال البغوي -رمحه اهلل  ::-قال جماهد :أي :جتاهدوا يف سبيل اهلل حق
جهاده ،وال تأخذكم يف اهلل لومة الئم ،وتقوموا هلل بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم
وأبنائكم ،وعن أنس  قال :ال يتقي اهلل عب ٌد حق تقاته حتى يُخزن لسانه"(.)21

( )15تفسري القامس (. )514/1
( )11تفسري ابن كثري (. )145/5
( )11احلجااى. )51( :
( )14لل عطاامه. )501( :
( )11تفسري الح و (. )450 /5
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وقال سبحانه :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ (.)21
قال ابن كثري -رمحه اهلل " :-أمر تعاىل بتقواه وهو يشمل ما به أمر ،وترك
ما عنه زجر ،وقوله تعاىل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ .أي :حاسبوا أنفسكم قبل أن
حتاسبوا ،وانظروا ماذا ادخرمت ألنفسكم من األعمال الصاحلة ليوم معادكم وعرضكم
على ربكم"(.)29
وألهمية التقوى أيضا فقد قرن اهلل بها أمور كثرية ومن ذلك حمبته تعاىل
للمتقني ،فقال تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ (.)21
وقرن اهلل التقوى بالتأمل يف بعض خملوقاته ،قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ ( .)27وقرن اهلل تعاىل
التقوى بالسؤال عن األرحام ،فقال تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭼ (.)31
وقرنها بالرب فقال سبحانه :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ(.)35

( )16احللا. )55( :
( )17تفسري ابن كثري (. )77 /5
( )15التوبة. )4( :
( )17يو . )6( :
( )10ال سا . )5( :
( )15املاإلدة. )1( :
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قال القرطيب – رمحه اهلل  ":-قال املاوردي :ندب اهلل تعاىل إىل التعاون
بالرب ،وقرنه بالتقوى له؛ ألن يف تقوى اهلل رضا اهلل تعاىل ،ويف الرب رضا الناس ،ومن
مجع بني رضا اهلل ورضا الناس فقد متت سعادته وعمت نعمته"(.)32
وعند النظر يف كتب التفسري بغية تتبع معاني كلمة التقوى مبختلف مشتقاتها يف
اآليات اليت وردت فيها ،يتبني أن معانيها تدور حول الدالالت اآلتية(:)33اخلوف أو
اخلشية ،والصالح أو العمل الصاحل ،واحلماية أو الوقاية  ،واملنع من عمل املنكر ،و
الورع.
وفيما يلي جدول تقرييب يبني عدد املرات اليت وردت فيها كلمة التقوى حسب
معانيها وداللتها:
املعىن

عدد مرات ورودها

اخلوف ةو اخللية.

511

الصالح ةو العطل الصاحل.

76

احلطاية ةو الوفاية.

14

امل م من عطل امل تا.

50

الووع

5
اجملموع

242

( )11تفسري القاطيب (. )47/6
( )11ا يا :دافعية التقوي ،دافعية فايدة ة اإلسالم ،د .شفيا فالح عالو ة ،جملة دواساى تابوية -مصا ،
مج ،5ج  ، )5771( ،16ص .156
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املطلب الثاين :التقوى يف السنة النبوية
عدد األحاديث الصحيحة يف املوضوع حسب ما توصل إليه البحث ( )72
حديثا تتضمن مشتقات التقوى مبا فيها املكررات بعدد ( )71مرة.
وفيما يلي جدول حيدد حجم ورود لفظ التقوى مبشتقاته وتكراراته ،وشكل
وروده يف احلديث النبوي:
الصيغة

عدد مرات ورودها

املال (اتا)

6

املضاوع (تتقوا -يتق – يتا – ةتق – تتق )

51

األما (اتقوا -اتا –اتق )

41

املصدو ( التقوي -تقوي هللا -تقواها – اتقا – التق )

10

امللتقاى( املتقومه – املتق – التق –تق  -ةتقاكم – ةتقاهم – ةتق )

51

اجملموع

55

ويالحظ أيضا يف هذا اجلدول التناسق واالتساق يف استعمال القرآن الكريم
واحلديث ملصطلح التقوى فما قيل عن هذه الكلمة يف القرآن يقال هنا يف احلديث
الشريف من أن الصيغ الفعلية أكثر ورودا وشيوعا من الصيغ االمسية ملشتقات لفظ
التقوى ،وأن شيوع األفعال بهذه النسبة يف مشتقات التقوى له داللة واضحة على أن
التقوى عقيدة وعمل ،كما أن بروز صيغة األمر يدل على أن التقوى مطلوبة ومأمور
بها يف كثري من احلديث النبوي الشريف.
وفيما يلي مناذج من األحاديث اليت فيها جند داللة على أهمية التقوى ،وحاجة
املسلم إىل حتقيقها:
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عن أبي هريرة  قال :سئل رسول اهلل  أي الناس أكرم؟ قال« :أكرمهم
عند هللا أتقاهم»...

()34

وعن أبي هريرة  ،عن النيب  سُئل ما أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ قال:
«تقوى هللا وحسن اخللق»(.)31
وعن النعمان بن بشري  قال :تَصدقَ عليَّ أبي ببعض ماله .فقالت أمي عمرة
بنت رواحة :ال أرضى حتى تشهد رسول اهلل  ،فانطلق إىل النيب  ليشهده على
صدقيت ،فقال له رسول اهلل « :أفعلت ذلك بولدك كلهم» .قال :ال .قال« :اتقوا
هللا واعدلوا بني أوالدكم»(.)31
وعن عبداهلل بن يزيد  عن النيب  قال« :ال يبلغ العبد أن يكون من
املتقني حىت يدع ما ال أبس به حذراً مما به أبس»(.)39

وعن سعد بن أبي وقاص  قال :مسعت رسول اهلل  يقول« :إن هللا حيب

العبد التقي الغين اخلفي»(.)31
وجاء يف حديث العرباض بن سارية  قال :وعظنا رسول اهلل  موعظة
وجلت منها القلوب ،وذرفت منها العيون ،فقلنا يا رسول اهلل كأنها موعظة مودع،
فأوصانا قال« :أوصيكم بتقوى هللا ،والسمع والطاعة ،وإن أتمر عليكم عب ُد ،وإنه من

( )14صثيو الحلاو  ،ح (. )76 /6( ، )4657
( )11األدس املفاد للحلاو  ،ح (( ، )70ص. )75:
( )16صثيو الحلاو  ،ح (. )515 /1( ، )1157
( )17س ن الرتما  ،ح (. )111 /7( ، )1617
( )15صثيو مسلم ،ح (. )1177 /4( ، )1761
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وسنة اخللفاء الراشدين املهدين،
يعش منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم بسنيت ُ
عضوا عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور فإن كل بدعة ضاللة»(.)37

وعن معاذ رضي اهلل عنه قال :قال النيب « :إن أوىل الناس يب املتقون من
كانوا وحيث كانوا»(.)41
وعن أبي أمامة  قال :مسعت رسول اهلل صلى  خيطب يف خطبة الوداع
فقال« :اتقوا هللا ربكم ،وصلوا مخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زكاة أموالكم ،وأطيعوا
ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»(.)45
وعن ابن عمر _رضي هللا عنهما_ ،أن رسول اهلل  خطب الناس يوم فتح
مكة فقال« :أيها الناس إن هللا قد أذهب عنكم ُعبية اجلاهلية وتعاظمها آبابئها،
هني على هللا ،والناس بنوا
فالناس رجالن :رجل ٌبر تقي كرمي على هللا ،وفاجر شقي ٌ
آدم ،وخلق هللا آدم من الرتاب»(.)42

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(.)43
وقال  ألبي ذر « :أوصيك بتقوى هللا ،فإنه زينة ألمرك كله»(.)44

( )17س ن الرتما  ،ح ( . )145 /4( ، )1676
( )40مس د ةمحد ،ح (. )111 /1( ، ) 11501
( )45س ن الرتما  ،ح ( . ) 711/5( ، )656
( )41س ن الرتما  ،ح (. )141 /1( ، )1170
( )41احلجااى. )51( :
( )44ك و العطال ( ، )707/51شعب اإلةامه ،ح (. )15 /7( ، ) 4171
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وعن أبي ذر  ،أن رسول اهلل  قال له« :أوصيك بتقوى هللا يف سر أمرك
وعالنيته ،وإذا أسأت فأحسن ،وال تسألن أحداً شيئاً وإن سقط سوطك ،وال تقبضن

وال تقضي بني اثنني»(.)41

وعن أبي ذر  ومعاذ  ،عن رسول اهلل  قال« :اتق هللا حيثما كنت،
وأتبع السيئة حسنة متحها ،وخالق الناس خبلق حسن»(.)41
قال ابن القيم _رحمه هللا_" :مجع النيب  يف هذا احلديث بني تقوى اهلل
وحسن اخللق؛ ألن تقوى اهلل تُصلح ما بني العبد وبني ربه ،وحسن اخللق يصلح ما
بينه وبني خلقه ،فتقوى اهلل توجب له حمبة اهلل ،وحسن اخللق يدعو الناس إىل
حمبته"(.)49
وقد أوصى النيب  أبا سعيد اخلدري  فقال« :عليك بتقوى هللا فإنه رأس
كل شيء ،وعليك ابجلهاد فإنه رهبانية اإلسالم»(.)41
ومن وصاياه  ملعاذ  قال« :أوصيك بتقوى هللا ،وصدق احلديث ،ووفاء
العهد ،وأداء األمانة ،وترك اخليانة ،وحفظ اجلار ،ورمحة اليتيم ،ولني الكالم ،وبذل
السالم ،وخفض اجلناح»(.)47
إذن :التقوى وصية احلبيب املصطفى  ألمته.

( )41مس د ةمحد ،ح (. )555 /1( ، )15651
( )46س ن الرتما  ،ح ( . )111 /4( ، )5757وفال الرتما  :اديإ صثيو.
( )47الفواإلد البن القيم (ص. )14 :
( )45مس د ةمحد ،ح (. )51 /1( ، )55775
( )47الوهد التحري للحيهق  ،ح (. )471 /1( ، )766
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املطلب الثالث :التقوى يف أقوال العلماء
كثريا ما كانت التقوى وصية اخللفاء الراشدين ومستهل توجيهاتهم لرعيتهم
حني تسند إليهم والية األمة فهذا أبو بكر الصديق  يقول يف إحدى خطبه" :أما
بعد :فإني أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل ،وأن تثنوا عليه مبا هو أهله"(.)11
وعمر بن اخلطاب  يقول البنه عبداهلل" :أما بعد :فإني أوصيك بتقوى اهلل
سبحانه ،فإن من اتقاه وقاه ،ومن أقرضه جازاه ،ومن شكره زاده ،فاجعل التقوى
نصب عينيك"(.)15
وقال املغرية لعمر بن اخلطاب _رضي اهلل عنهما_" :أنا خبري ما أبقاك اهلل .فقال
عمر أنت خبري ما اتقيت اهلل" (.)12
وجاء يف خطبة عثمان بن عفان " :أيها الناس اتقوا اهلل فإن تقوى اهلل غنم،
وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت ،واكتسب من نور اهلل نوراً لظلمة
القرب"(.)13
وقال علي بن أبي طالب " :التقوى هي اخلوف من اجلليل ،والعمل
بالتنزيل ،والرضا بالقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل"(.)14
وروى عن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  فقد استعمل رجل على سرية
فقال له" :أوصيك بتقوى اهلل الذي البد لك من لقائه وال منتهى لك دونه ،وهو ميلك
الدنيا واآلخرة؛ ألن التقوى مجاع كل خري وصالح وفالح يف الدارين".
( )10الية األوليا وطحقاى األصفيا (. )11 /5
( )15اخل،ب واملواع أليب عحيد (ص ، )104 :اإلحتافاى الس ية وألااديإ القدسية (ص. )75 :
( )11الحصاإلا والاناإلا  ،ةبو ايامه التوايد . )556 /4( ،
( )11اجملالسة وجواها العلم ،أليب بتا الدي وو (. )556 /4
( )14دليل الواع ب ةدلة املواع (ص ، )146 :اإلةامه والعطل الصاحل سحب ال جاح والفالح (ص. )57 :
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وقال معاذ بن جبل " :ينادى يوم القيامة أين املتقون؟ فيقومون يف كنف من
الرمحن ال حيتجب منهم وال يسترت .قالوا له :من املتقون؟ قال :قوم اتقوا الشرك
وعبادة األوثان ،وأخلصوا هلل بالعبادة"(.)11
وقال عبداهلل بن عباس -رضي اهلل عنهما " :-املتقون الذين حيذرون من اهلل
عقوبته يف ترك ما يعرفون من اهلدى ،ويرجون رمحته يف التصديق مبا جاء به"(.)11
وقال طلق بن حبيب " :التقوى أن تعمل بطاعة اهلل على نور من اهلل ترجو
ثواب اهلل تعاىل ،وأن ترتك معصية اهلل على نور من اهلل ختاف عقاب اهلل تعاىل"(.)19
وقال أبو الدرداء " :متام التقوى أن يتقي اهلل العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة،
حتى يرتك بعض ما يرى أنه حالل خشية أن يكون حراماً يكون حجاباً بينه وبني
احلرام ،فإن اهلل تعاىل قد بني للعباد الذي يصريهم إليه .فقال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ( ،)11فال حتقرن شيئًا
من اخلري أن تفعله ،وال شيئًا من الشر أن تتقيه"(.)17
وقال عبداهلل بن مسعود  يف قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ(" .)11أن يطاع
فال يعصى ،وأن يُذكر فال يُنسى ،وأن يشكر فال يُكفر"(.)15
( )11جامم العلوم واحلتم ،البن وجب ( ، )400/5موجحاى اجل ة البن الفانا األصحهاو (ص. )151 :
( )16جامم العلوم واحلتم ،البن وجب ( ، )400/5اإلحتافاى الس ية وألااديإ القدسية (ص. )55 :
( )17مص ابن ةيب شيحة ( ، )110 /5الوهد والافاإلا البن املحاوك والوهد ل عيم بن محاد ( ، )474 /5مداوج
السالت ب م ازل ايك عحد و ايك ستع (. )417 /5
( )15الولولة. )7،5( :
( )17الوهد والافاإلا البن املحاوك والوهد ل عيم بن محاد (. )57 /1
( )60لل عطاامه. )501( :
( )65املستدوك عل الصثيث للثاكم (. )111 /1
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وسئل أبو هريرة  عن التقوى .فقال" :هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال:
نعم .قال :فكيف صنعت؟ قال :إذا رأيت الشوك عدلت عنه ،أو جاوزته ،أو قصرت
دونه ،قال :ذاك التقوى"(.)12
قال عمر بن عبدالعزيز " :ليس تقوى اهلل بصيام النهار ،وال بقيام الليل
والتخليط فيما بني ذلك ،ولكن تقوى اهلل ترك ما حرَّم اهلل سبحانه وأدى ما أفرتض اهلل
تعاىل ،فمن رزق بعد ذلك خرياً فهو خ ٌري على خري"(.)13
وكتب عمر بن عبدالعزيز أيضاً إىل رجل .فقال" :أوصيك بتقوى اهلل تعاىل
اليت ال يقبل غريها ،وال يرحم إال أهلها ،وال يثيب إال عليها ،فإن الواعظني بها كثري
والعاملني بها قليل جعلنا اهلل وإياك من املتقني"(.)14
قال احلسن -رمحه اهلل " :-املتقون اتقوا ما حُرَُّم عليهم ،وأدوا ما افرتض
عليهم"(.)11
وقال ابن رجب -رمحه اهلل " :-أصل التقوى أن جيعل العبد بينه وبني ما
خيافه وحيذره وقاية تقيه منه ،فتقوى العبد لربه أن جيعل بينه وبني ما خيشاه من ربه من
غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه"(.)11
وقال العز بن عبد السالم -رمحه اهلل " :-التقوى فعل الواجبات ،وترك
احملرمات"(.)19
( )61الوهد التحري للحيهق (. )477 /1
( )61جامم العلوم واحلتم (ص. )517 :
( )64جامم العلوم واحلتم (ص. )565 :
( )61جامم العلوم واحلتم ( ، )400 /5اإلحتافاى الس ية وألااديإ القدسية (ص. )57 :
( )66جامم العلوم واحلتم (. )175 /5
( )67شجاة املعاوف (ص. )41 :
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل " :-التقوى هي فعل ما أمر اهلل به،
وترك ما نهى اهلل عنه"(.)11
وقال الذهيب -رمحه اهلل " :-ال تقوى إال بعمل ،وال عمل إال برتوٍ من
العلم واإلتباع ،وال ينفع ذلك إال باإلخالص هلل تعاىل"(.)17
وقال القرطيب -رمحه اهلل " :-التقوى :مراعاة حدود اهلل تعاىل أمراً ونهياً
واالتصاف مبا أمرك اهلل أن تتصف به ،والتنزه عما نهاك عنه"(.)91
وقال ابن حبان -رمحه اهلل ":-التقوى هي العزم على إتيان املأمورات،
واالنزجار عن مجيع املزجورات ،فمن صح عزمه على هاتني اخلصلتني فهو التقي
الذي يستحق اسم الكرم"(.)95
وقال ابن القيم -رمحه اهلل " :-فاعلم أن العبد إمنا يقطع منازل السري إىل
اهلل تعاىل بقلبه وهمته ال ببدنه ،والتقوى يف احلقيقة هي تقوى القلوب ال تقوى
اجلوارح"(.)92
وقال رمحه اهلل " :فإن حقيقة التوبة الرجوع إىل اهلل بالتزام فعل ما حيب ،وترك
ما يكره ،فهي رجوع من مكروه إىل حمبوب ،فالرجوع إىل احملبوب جزء مسماها،
والرجوع عن املكروه اجلزء اآلخر ،وهلذا علق سبحانه الفالح املطلق على فعل املأمور

( )65جمطوع الفتاوي البن تيطية (. )456/1
( )67سري ةعالم ال حال (. ) 605/4
( )70اجلامم ألاتام القالمه (. )141/56
( )75وولة العقال (ص. )5716 :
( )71الفواإلد البن القيم (ص. )545 :
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وترك احملظور بها ،فقال {وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون}( )93فكل
تائب مفلح ،وال يكون مفلحا إال من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه "

()94

قال تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ( .)91قال ابن
اجلوزي -رمحه اهلل " :-التقوى :اعتقاد املتقي ما حيصل به احليلولة بينه وبني ما
يكرهه ،فاملتقي هو احملرتز مما اتقاه"(.)91
قال ميمون بن مهران -رمحه اهلل " :-املتقي أشد حماسبة لنفسه من الشريك
الشحيح لشريكه"(.)99
وودع رجلُ فقال" :عليك بتقوى اهلل ،فإن املتقي ليست عليه وحشة وخف اهلل
بقدر قربه منك ،وقدرته عليك".
وقال زيد بن أسلم -رمحه اهلل ":-من اتقى اهلل أحبه الناس وإن كرهوا"(.)91
وكتب رجل إىل أخ له فقال" :أوصيك بتقوى اهلل فإنها من أكرم ما أسررت،
وأزين ما أظهرت ،وأفضل ما ادخرت أعاننا اهلل وإياك عليها ،وأوجب اهلل لنا ولك
ثوابها"(.)97
وقال رجل ألخيه" :أوصيك بتقوى اهلل الذي هو جنيك يف سريرتك ورقيبك يف
عالنيتك ،فاجعل اهلل يف بالك على كل حال من ليل أو نهار"(.)11
( )71ال وو . )15( :
( )74مداوج السالت ب م ازل ايك عحد و ايك ستع (. )151 /5
( )71احلج. )17( :
( )76وهة األع ال واظا (. )510/5
( )77جامم العلوم واحلتم (. )405 /5
( )75الفواإلد البن القيم (ص. )75 :
( )77جامم العلوم واحلتم (. )407 /5
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قال بعض السلف" :من اتقى اهلل فقد حفظ نفسه ،ومن ضيع تقواه فقد ضيع
نفسه".
وكتب رجل إىل أخيه فقال" :أوصيك بتقوى اهلل تعاىل الذي ابتدأك بإحسانه،
وأمت عليك نعمه بإفضاله وصرب عليك مع أقداره".
املبحث الثاين :ما جيب على الداعية اتقاؤه واحلذر منه

 -1اتقاء هللا تعاىل

فالواجب على كل إنسان مسلم عاقل تقوى اهلل عز وجل يف السر والعلن يف
الرخاء والشدة بل يف مجيع أحواله؛ ألن اهلل تعاىل أمر بها عباده وناداهم بها يف آيات
عديدة من كتابه الكريم ،وقد علق على األخذ بها خريات كثرية ومنافع مجة يف الدنيا
واآلخرة .قال تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ ،وقال تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ .وقال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﭼ( .)15وقال تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ( .)12وقال تعاىل :ﭽ ﮏ

ﮐﭼ( .)13وقال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖﭼ( .)14قال أبو بكر اجلزائري _حفظه
اهلل_ يف معنى قوله تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ هذا نداء عام لكل البشر يدعوهم
فيه ربهم ناصحًا هلم بأن يتقوه باإلميان به وبعبادته وحده ال شريك له (.)11
( )50املاجم السابا (. )467/5
( )55لقطامه. )11( :
( )51الوما. )50( :
( )51الحقاة. )45( :
( )54املرم ومه. )11( :
( )51ةيسا التفاسري. )157 /4( ،
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 -2اتقاء يوم القيامة

قال تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ( .)11وقال تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ( .)19قال اإلمام
الطربي -رمحه اهلل " :-أعلم اهلل املخاطبني أن يوم القيامة يوم ال فدية ملن استحق
من خلقه عقوبته وال شفاعة فيه وال ناصر ،وذلك أن ذلك كان هلم يف الدنيا ،فأخرب
أن ذلك يوم القيامة معدوم ال سبيل هلم إليه"(.)11
وقال ابن كثري -رمحه اهلل " :-لقد وعظ اهلل عباده ،وذكرهم بزوال الدنيا
وإتيان اآلخرة ،والرجوع إليه ،وحماسبته تعاىل خللقه على ما عملوا ،وجمازاته إياهم مبا
كسبوا من خري وشر ،وحذرهم من عقوبته ،واملراد باليوم يوم القيامة ،وفيه ال يغين
أح ٌد عن أح ٍد شيئاً"(.)17
 -3اتقاء النار
إن جمرد التفكر يف النار -أعاذنا اهلل واملسلمني منها  -وشدة عذابها وخطرها
وعظم أهواهلا ،وما أعد اهلل فيها من ألوان العذاب وصنوف العقاب ،لتجعل العاقل
املسلم الكيس الفطن يستحضر ذلك دائماً وأبدا يف كل أحواله فيثمر ذلك تقوى اهلل
تعاىل املتمثلة بفعل طاعته وترك معصيته ،خوفا من ناره وعذابه ،قال تعاىل :ﭽ ﯼ

( )56الحقاة. )155( :
( )57الحقاة. )45( :
( )55تفسري ال،رب (. )16 /5
( )57تفسري ابن كثري (. )710 /5
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ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ( .)71وقال تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﭼ(.)91

وعن عدي بن حامت  قال :قال رسول اهلل « :اتقوا النار مث أعرض
وأشاح ،مث قال :اتقوا النار ،مث أعرض وأشاح ،ثالاثً حىت ظننا أنه ينظر إليها ،مث قال
اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل جيد فكلمة طيبة»(.)72

 -4اتقاء الشبهات ،الشهوات
عن أبي عبداهلل النعمان بن بشري  قال :مسعت رسول اهلل  يقول« :إن

كثري من الناس ،فمن اتقى
احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن ٌ
الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى
حول احلمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك محى ،أال وإن محى هللا حمارمه ،أال

وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال
وهي القلب»( .)73والشبهات هي األمور اليت يشتبه أمرها على املسلم أهي حالل أم
حرام فعلى املسلم االبتعاد عن ذلك ،وجيعل بينه وبني كل شبهة وقاية.
قال عبداهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما " :-إني ال أحب أن أدع بيين وبني
احلرام سرتة من احلالل ال أخرقها"( ،)74وقال :سفيان بن عيينة _رمحه اهلل_" :ال

( )70الحقاة. )14( :
( )75لل عطاامه. )515( :
( )71صثيو مسلم ،ح (. )704 /1( ، ) 5056
( )71صثيو الحلاو  ،ح ( ، )10 /5( ، ) 11صثيو مسلم ،ح (. )5157 /1( ، )5177
( )74جامم العلوم واحلتم. )107/5( ،
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يُصيب عبدٌ حقيقة اإلميان حتى جيعل بينه وبني احلرام حاجزاً من احلالل ،وحتى يدع
اإلثم وما تشابه منه"(.)71
وثبت أن أبا بكر الصديق  أكل طعاما شبهة غري عامل بها ،فلما علمها أدخل
أصبعه يف فيه فتقيأها(.)71ويقول أحد العلماء" :ال خيفى على الربانيني أن شياطني
اإلنس واجلن يقتحمون النفس البشرية بسالحني :أحدهما :الشبهات إلفساد فكره،
فيضل ،واآلخر :الشهوات ،إلفساد سلوكه فيغوى".
 -5اتقاء الظلم والشح
عن جابر بن عبداهلل  قال :قال رسول اهلل « :اتقوا اليلم فإمه اليلم
ظلطاى يوم القيامة ،واتقوا اللو فإمه اللو ةهلاب من كامه فحلتم»( )79احلديث ،وتأييد
ذلك من كتاب اهلل فقد قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ ( ،)71وقال تعاىل:
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ( ،)77وقال تعاىل :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﭼ ( .)511وقال « :واتا دعوة امليلوم فإ م لي بي ها وب هللا اجاس»(.)515
هاتان خصلتان ذميمتان مما جيب على كل مسلم ومسلمة اتقاؤهما واالبتعاد
عنهما واحلذر منهما.

( )71جامم العلوم واحلتم (. )107 /5
( )76دليل الفاحل ل،اق واي الصاحل . )17 /1( ،
( )77صثيو مسلم  ،كتاس الرب والصلة واآلداس  ،وس حتامي اليلم . )5776 /4( ،
( )75لل عطاامه. )540( :
( )77الص . )7( :
( )500الت ابن. )56( :
( )505صثيو مسلم  ،كتاس اإلةامه  ،وس الدعا ب اللهادت وشـااإلم اإلسالم . )10 /5( ،
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 -6اتقاء اللعانني

عن أبي هريرة  ،أن رسول اهلل  قال« :اتقوا اللعاَّنني» قالوا :وما

اللعانان يا رسول اهلل؟ .قال« :الذي يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم»(.)512
قال اإلمام أبو سليمان اخلطابي -رمحه اهلل  -املراد باللعانني اآلمرون
اجلالبون للعن احلاملون الناس عليه والداعون عليه ،وذلك أن من فعلهما شتم ولعن،
يعين عادة الناس لعنه ،فلما صار سببًا لذلك أضيف اللعن إليهما ،والذي يتخلى يف
طريق الناس :معناه :يتغوط يف موضع مير الناس به ،وقوله يف ظلهم ،قال اخلطابي
وغريه من العلماء :املراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اختذوه مقيالً ومناخاً ينزلونه،
ويقعدون فيه ،وليس كل ظل حيرم القعود حتته(.)513
 -7اتقاء احملارم
عن أبي هريرة  قال :قال رسول اهلل « :من أيخذ عين هذه الكلمات
فيعمل هبن ،أو يُعلم من يعمل هبن؟» .قلت يا رسول اهلل أنا ،فأخذ بيدي وعدَّ مخساً

قال« :اتق احملارم تكن أعبد الناس ،وارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس ،وأحسن
إىل جارك تكن مؤمناً ،وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلماً ،وال تكثر الضحك
فإن كثرة الضحك متيت القلب»(.)514

فاملسلم حقاً جيب عليه أن يرتك احملارم أي احملرمات كلها كاملعاصي صغريها
وكبريها مثل السرقة ،والزنا ،والربا ،وشرب املسكرات ،واملكاسب احلرام كالغش

( )501وواأ مسلم ،كتاس ال،هاوة  ،وس التلل ة طايا ال اس واليالل . ) 116/5( ،
( )501تعليا وشاح حمطد فراد عحدالحاف عل صثيو مسلم ص (. )116
( )504س ن الرتما  ،ةبواس الوهد  ،وس من اتق احملاوم فهو ةعحد ال اس . )115 /4( ،
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والرشوة ،والصفات الذميمة كالغيبة والنميمة ،وسائر الفواحش ما ظهر منها وما
بطن.
 -8اتقاء الدنيا والنساء
عن أبي سعيد اخلدري  قال :قال رسول اهلل « :إن الدنيا ُحلوة خضرة،

وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا ،واتقوا النساء فإن أول
فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء»(.)511
فاهلل تعاىل جعل الدنيا حمالً لالبتالء واالختبار واالمتحان ،ثم أمر تعاىل بفعل
األسباب اليت تقي بإذن اهلل تعاىل من الوقوع يف فتنتها ،والنساء فتنة عظيمة وهي
مصائد الشيطان وحبائله ،فكم صاد بهن من معافى فأصبح رهني ذنبه والذنب ذنبه
فإنه مل حيرز من هذه البلية.
 -5اتقاء الراب
عن أبي موسى األشعري  قال :خطبنا رسول اهلل  ذات يوم فقال« :اي
أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» ،فقال له من شاء اهلل أن
يقول :وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهلل؟ قال« :قولوا اللهم إان
نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه»(.)511

قال ابن القيم -رمحه اهلل « :-فما حيتاج العبد إىل االستغفار منه مما ال

يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه»(.)519

( )501وواأ اإلمام مسلم ومحم هللا.
( )506مس د ةمحد  ،اديإ ةيب موس األشعا . )154 /11( ،
( )507بداإلم الفواإلد (. )141 /1
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 -12اتقاء اللسان
وعن سفيان بن عبداهلل الثقفي  ،أن رجال قال" :يا رسول اهلل مرني بأمر يف
اإلسالم ال أسأل عنه أحداً بعدك قال« :قل آمنت مث استقم» .قلت :فما أتقي؟ فأومأ
إىل لسانه"(.)511
ومن أعظم ما جيب على اإلنسان مراعاته يف االستقامة بعد القلب اللسان فهو
ترمجانه واملعرب عنه واملفصح عما فيه.
 -11اتقاء األرحام ،وهم القرابة
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ( .)517قال
ابن عباس -رضي اهلل عنهما " :-واتقوا األرحام أن تقطعوها ولكن بروها
وصلوها"(.)551
 -12اتقاء الفنت
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾﭼ ( .)555أي :فتنة تتعدى الظامل منكم بل تتعدى إىل غري الظامل إذا مل
ينكر عليه .وعن ابن عباس _رضي اهلل عنهما_ يف اآلية الكرمية أنه قال" :أمر اهلل
املؤمنني أن ال يق ِّروا املنكر بني أظهرهم فيعمهم اهلل بالعذاب" ( ،)552وما يصيب اإلنسان

( )505ةناجم ال ساإل .
( )507ال سا . )5( :
( )550تفسا ابن كثري. ) 106/1(،
( )555األ فال. )11( :
( )551فتو الحاو البن اجا (. )4 /51
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يف دينه أو دنياه أو كليهما هي من الفنت واحملن واالبتالء ،واملؤمن يواجه ذلك بثبات
وقوة إميان وصرب ملا يرجوه ،عند ربه من عظيم الثواب.
 -13اتقاء وعيد هللا تعاىل
فاهلل تعاىل قد توعد املخالفني بأليم العقاب كما وعد الطائعني بثواب عظيم،
وذلك يف كتابه القرآن وجاء على لسان رسوله  قال اهلل تعاىل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ(.)553وقال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ( .)554وقال تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﭼ( .)551وقال « :من كا ت اآلناة م مجم هللا مشلم وجعل غ اأ ة فلحم،
وةتتم الد يا وه واغطة ،ومن كا ت الد يا م شتت هللا عليم مشلم ،وجعل فقاأ ب عي يم،
ومل أيتم من الد يا ال ما كتب لم»(.)551

 -1حتقيق اإلميان ابهلل

املبحث الثالث :أوصاف عباد هللا املتقني

لقد وصف اهلل تعاىل املتقني بأوصاف عديدة كثرية عظيمة ،وفيها يف قوله
تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

( )551طم. )551( :
( )554الوما. )15( :
( )551األ عام. )511( :
( )556س ن الرتما  ،ةبواس صفة القيامة والافاإلا والووع . )641 /4( ،
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ﭻﭼ( .)559ففي هذه اآليات الكرمية من أوصاف املتقني حتقيق اإلميان باهلل تعاىل
ومبا أخربت به رسل اهلل ،فاملتقي املؤمن هو الذي يؤمن بكل ما أخرب به اهلل تعاىل وأخرب
به رسوله حممد  شاهده أو مل يشاهده وسواء فهمه عقله أو مل يهتد إليه عقله،
وهذا هو التسليم هلل باإلميان بالغيب ،وأنه خاص به تعاىل.
 -2حتقيق إقامة الصالة
ومن أوصاف املتقني يف اآليات السابقة إقام الصالة ،إقامتها يف الظاهر بإمتام
أركانها وواجباتها وشروطها ،وإقامتها يف الباطن بإقامة روحها ،وهو حضور القلب
فيها وتدبر ما يقوله وما يفعله ،مع اخلشوع هلل تعاىل والتأسي برسوله



فقد قال:

«صلوا كما رأيتموين أصلي»( .)551وقوله« :صل صالة مودع»(.)557
 -3حتقيق اإلنفاق مما رزقهم هللا

االتصاف مما حصل عليه العبد من رزق اهلل تعاىل ويشمل عموم النفقات من
الزكاة والتطوع ونفقة األقارب وقوله تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ( .)521أي:
القرآن والسنة.
كما قال اهلل تعاىل يف موضع آخر :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ(.)525
وقوله تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ( .)522يعم مجيع الكتب السماوية السابقة فال بد من
اإلميان بها ،والرسل الذين أرسلوا بها إمجاال يف اإلمجال وتفصيالً يف التفصيل ،ثم
( )557الحقاة. )1 -5( :
( )555صثيو الحلاو  ،كتاس األذامه  ،وس األذامه للطسافا ذا كا وا مجاعة . )57 /7( ،
( )557املعجم األوسف . )115 /4( ،
( )510الحقاة. )4( :
( )515ال سا . )551( :
( )511الحقاة. )4( :
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ختم تعاىل اآليات يف أوصاف املتقني بقوله عز وجل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ أي :أنهم
يؤمنون بيوم القيامة ،وهو اليوم اآلخر الذي ال شك فيه وهذا اليوم باعث على الرغبة
والرهبة وحافز ودافع على االهتمام والعمل.
 -4اإلميان أبركان الستة
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﭼ(.)523
فمن صفات أهل التقوى يف هذه اآلية الكرمية :اإلميان بأركان اإلميان الستة اليت ذكرت
يف حديث جربيل  عند مسلم يف صحيحة ،ثم تعاىل إقام الصالة ،وإتاء الزكاة
وهما آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني ،وكثرياً ما يقرن تعاىل بني الصالة والزكاة يف
مواضع كثري من كتابه العزيز ،ثم ذكر جل ثناؤه من صفات املتقني إنفاق املال مع حب
صاحبه له وتعلقه به؛ ألن املتقني ينفقون أمواهلم وهم ال يرجون ثناء أو مدح أحد،
وال يطلبون جزاءً وال شكورا سوى رضا اهلل ونيل ثوابه.

 -5الوفاء ابلعهد
ومن صفات أهل التقى الوفاء بالعهود .ودليل ذلك يف اآلية السابقة ،حيث ذكر
أن من صفات املتقني ﭽ ﭵﭶ ﭼ

( )511الحقاة. )577( :
( )514الحقاة. )577( :

()524
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 -6الصرب يف أصعب األمور
الصرب يف أصعب األمور سواء يف احلروب أو غري ذلك مع دوام املراقبة هلل تعاىل:
قال تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ(.)521
 -7كظم الغيظ
الكاظمني الغيظ ،فإذا حصل هلم من اخللق أذية فإنهم ال يعملون مبقتضى
الطباع البشرية من االنتقام واالعتداء بل يضمرون ذلك يف قلوبهم ويصربون على
مقابلة السيئ باإلحسان سواء كان قوالً أو فعالً ،مع متكنهم من إحلاق ما يريدون
خبصمهم ،فإنهم يعفون عمن ظلمهم ،وذلك ألجل الظفر مبا ذكره اهلل تعاىل يف كتابه
بقوله :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ( .)521وقوله :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﭼ(.)529
 -8القيام حبقوق هللا ،وحقوق عباده
قال تعاىل :ﭽ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ(.)521

( )511لل عطاامه. )511 - 511( :
( )516اللووي. )40( :
( )517اللووي. )41( :
( )515الااوايى. )57 - 51( :
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فوصف اهلل تعاىل املتقني بالقيام حبقوقه وحقوق عباده ،وبالتوبة واالستغفار ،واإلنفاق
وهذه مؤدية إىل خري الدنيا واآلخرة.
ومن أوصاف املتقني اليت جاءت يف السنة النبوية املطهرة كثرية ،فمن ذلك :ما
رواه أبو هريرة  قال :قال رسول اهلل « :ال حتاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا،
وال تدابروا ،وال يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا عباد هللا إخواان ،املسلم أخو
املسلم ال يظلمه ،وال يكذبه ،وال حيقره ،التقوى هاهنا ويشري إىل صدره ثالث مرات،
حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم ،كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله
وعرضه»(.)527
وقال علي بن أبي طالب  يف وصف املتقني" :املتقون هم أهل الفضائل،
منطقهم الصواب ،وملبسهم االقتصاد ،ومشيهم التواضع ،غضوا أبصارهم عما حرَُّم
اهلل عليهم ،ووقفوا أمساعهم على العلم النافع ،ولوال األجل الذي كتب اهلل هلم مل
تستقر أرواحهم يف أجسادهم طرفة عني شوقاً إىل الثواب ،وخوفاً من العقاب...إىل أن
قال  فمن عالمة أحدهم :أنك ترى له قوة يف دين ،وحزماً يف لني ،وإميانًا يف يقني،
وحرصاً يف علم ،وعلماً يف حلم ،وصرباً يف شده ،وطلباً يف حالل ،ونشاطاً يف
هدى ،وحترجاً عن طمع"( )531انتهى.
املتقون ميسون وهمهم الشكر ،ويصبحون وهمهم الذكر ،ألنهم يدركون أن
اهلل مطلع على ظاهر العبد وباطنه ،وأنه تعاىل ال ختفى عليه خافية يعلم خائنة األعني

( )517وواأ اإلمام مسلم ؒ ة كتاس الرب والصلة.
( )510صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب النهي عن التحاسد والتباغض
والتدابر. )1991 /4( ،
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وما ختفي الصدور ،قال « :ما أسر عب ٌد سريرة إال ألبسه هللا رداءها عالنية إن خرياً
فخري ،وإن شراً فشر»(.)535
فاملتقون يعرتفون باحلق أن يشهد عليهم ،ويعرفونه ويؤدونه وينكرون الباطل

وجيتنبونه.
واملتقون يعملون بكتاب اهلل فيحرمون ما حرَّمه ،وحيلون ما أحله.
ويأخذون بسنة نبيهم حممد  ويتابعونه يف كل شيء.
املبحث الرابع :مثرات التقوى وآاثرها احلميدة
أوال :الثمار العاجلة

 -1يف التقوى خمرج من كل ضيق
قال تعاىل:ﭽﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ ﭼ (.)532
قال ابن عباس " :جيعل له خمرجاً :ينجيه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة،

وقيل :املخرج هو أن يقنعه اهلل مبا رزقه ،وقيل :من يتق اهلل يف اتباع السنة جيعل له
خمرجا من عقوبة أهل البدع (.)533
 -2سبب للربكة والرزق
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ(.)534

( )515املعجم التحري لل،رباو  ،ح (. )575 /1( ، ) 5701
( )511ال،الق. )1( :
( )511اجلامم ألاتام القالمه (. )517/55
( )514األعااف. )76 (:
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قال القامسيَ (" :ولَوْ أَنَّ أَ ْهلَ الْقرى) ،أي :القرى املهلكة (آمَنُوا) ،أي :باهلل
َات َقوْا) ،أي :الكفر واملعاصي (َلفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ ِمنَ السَّماءِ
ورسلهم( ،و َّ
وَا ْلَأرْضِ) ،أي :لوسعنا عليهم اخلري ،ويسرناه هلم من كل جانب ،مكان ما أصابهم
من فنون العقوبات ،اليت بعضها من السماء ،وبعضها من األرض(.)531
وقال تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ (.)531
قيل يف تفسريه " :ومن يتق اهلل يف الرزق بقطع العالئق جيعل له خمرجا بالكفاية ،وقيل:
جيعل الربكة يف رزقه(.)539
 -3يف التقوى تيسري ألمور العبد
قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ(.)531
أي يوفقه اهلل للطاعة ،وييسر له أموره وحوائجه ،ويسهل له طريق اخلري،
"واليسر يف األمر غاية ما يرجوه إنسان .وإنها لنعمة كربى أن جيعل اهلل األمور ميسرة
لعبد من عباده ..يأخذ األمور بيسر يف شعوره وتقديره .ويناهلا بيسر يف حركته وعمله.
ويرضاها بيسر يف حصيلتها ونتيجتها .ويعيش من هذا يف يسر رخي ندي ،حتى يلقى
اهلل"(.)537
وقال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(.)541

( )511تفسري القامس = حماسن التأويل (. )515 /1
( )516ال،الق. )1 – 1( :
( )517تفسري التل والحيامه للثعليب (. )117/7
( )515ال،الق. )4( :
( )517ة ظالل القالمه( . )1601/6
( )540الليل. )7 – 1( :

التقوي وةثاها ة اياة الداعية

5131

فحياة املتقي يف هذه الدنيا يسرية سهلة طيبة ال ضنك فيها وال نصب ،فال عنت
وال مشقة وال عسر وال ضيق.
 -4تيسري العلم
ﭧ ﭨ ﭽ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ(.)545
جمِيعِ مَا أَمَرَكمْ بِهِ وَنَهَاكمْ عَنْهُ ،وَ ُهوَ ُيع َِّلمُكمْ مَا فِيهِ قِيَامُ
"َأيِ اتَّ َقوُا اهللَ فِي َ
َمصَالِحِكمْ َوحِفْظ َأ ْموَالِكمْ وَتَ ْقوِيَة رَابِطَتِكمْ ،فَإِنَّكمْ َلوْلَا ِهدَايَتُهُ لَا َتعْ َلمُونَ َذلِكَ ،وَهُوَ
يءٍ َفِإذَا شَرَعَ شَيْئاً فَإَِّنمَا يَشْرَعُهُ َعنْ عِلْمٍ مُحِيطٍ ِبأَسْبَابِ
 سُبْحَانَهُ  -ا ْلعَلِيمُ بِكلِّ َش َْد ْرءِ الْ َمفَا ِسدِ َوجَلْبِ ا ْلمَصَالِحِ ِل َمنِ اتَّبَعَ شَرْعَهُ ،وَك ِّررَ لَفْظ الْجَلَالَةِ لِ َكمَالِ التَّ ْذكِريِ
التأْثِريِ"(.)542
وَقوَّةِ َّ
 -5إطالق نور البصرية
قال تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

()543

الل َغةِ ُهوَ الصُّبْحُ َّالذِي َيفْرُقُ بَ ْينَ اللَّ ْيلِ وَالنَّهَارِ ،وَيُسَمَّى الْقرْآنُ
"الْفرْقَانِ فِي ُّ
فرْقَاناً؛ لِأَنَّهُ كَالصُّبْحِ ُيفَرِّقُ بَ ْينَ الْحَقِّ وَالْبَا ِطلِ ،وَتَ ْقوَى اهللِ  -تَعَالَى  -فِي الْأمُورِ
كلِّهَا ُتعْطِي صَاحِبَهَا نُوراً ُيفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ دَقَائِقِ الشُّبَهَاتِ الَّتِي لَا َيعْ َلمُهُنَّ كَثِريٌ ِمنَ النَّاسِ
َاصاً لَمْ يَكنْ لِيَهَْت ِديَ ِإلَيْهِ َل ْولَاهَا .وَ َهذَا ا ْلعِلْمُ َّالذِي ُهوَ غَيْرُ ا ْلعِلْمِ
فَ ِهيَ ُتفِيدُهُ عِلْماً خ ُّ
َّالذِي يََتو ََّقفُ عَلَى التَّ ْلقِنيِ كَالشَّرْعِ أصُولِهِ وَفرُوعِهِ ،وَ ُهوَ مَا لَا تَتَحَقَّقُ التَّ ْقوَى ِبدُونِهِ؛
الت ْقوَى
ِلأَنَّهَا عِبَارَةٌ َعنِ ا ْل َعمَلِ ِ -فعْالً وَتَرْكاً ِ -بعِلْمٍ ،فَا ْلعِلْمُ َّالذِي ُهوَ أَصْلُ َّ
ِالتعَلُّمِ،..وَِإذَا عَ ِلمْتَ أَنَّ
حدِيثِ " ا ْلعِلْمُ ب َّ
ِالتعَلُّمِ َكمَا َو َردَ فِي الْ َ
وَسَبَبُهَا لَا يَكونُ إِلَّا ب َّ
( )545الحقاة. )151( :
( )541تفسري امل او (. )507/1
( )541األ فال. )17( :
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ِالتعْلِيمِ وَالتَّلَقِّي ،وَأَنَّ
خذَ ب َّ
الت ْقوَى َع َملٌ َيَتو ََّقفُ عَلَى ا ْلعِلْمِ ،وَأَنَّ َهذَا ا ْلعِلْمَ لَا بُدَّ َأنْ يُ ْؤ َ
َّ
جمَالِ ِإلَى َفضَاءِ
ا ْل َع َملَ بِا ْلعِلْمِ ِمنْ أَسْبَابِ ا ْلمَزِيدِ فِيهِ َوخُرُوجِهِ ِمنْ َمضِيقِ ا ْلإِبْهَامِ وَا ْلِإ ْ
التصَوُّفِ
َالت ْفصِيلِ ،فَ ِهمْتَ الْمُرَادَ بِالْفرْقَانِ عَلَى ُعمُومِهِ ،وَعَ ِلمْتَ أَنَّ َأدْعِيَاءَ َّ
الْجَلَاءِ و َّ
الْجَاهِلِنيَ لَا حَظَّ لَهُمْ ِمنْ َذلِكَ ا ْلعِلْمِ ا ْلأَوَّلَِ ،ولَا ِمنْ َهذِهِ التَّ ْقوَى الَّتِي ِهيَ أَثَرُهُ َولَا مِنْ
جمِيعاً"(.)544
َالت ْقوَى َ
َهذَا ا ْلعِلْمِ ا ْلَأخِريِ َّالذِي ُهوَ أَثَرُ ا ْلعِلْمِ و َّ
 -6سبب للعون واملعية
قال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(.)541وقال تعاىل:ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( .)541وقال تعاىل:ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﭼ(.)549
فالتقوى توجب لصاحبها معية اهلل تعاىل ،وهي معية خاصة تتمثل باحلفظ
والرعاية للمتقني ،والعون والتأييد بكشف الغموم وتفريج اهلموم وقضاء احلاجات.
 -7سبب للمحبة والقبول يف األرض
ﭧ ﭨ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ( ،)541وقال سبحانه:ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ(،)547وقال تعاىل:ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭼ(.)511
( )544تفري امل او (. )505/1
( )541الحقاة. )574( :
( )546التوبة. )16( :
( )547ال ثل. )515( :
( )545املاإلدة. )17( :
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فاهلل تعاىل إذا أحب عبدا تواله ،وكان املصرف حلواسه ،وجوارحه حنو مرضاته
عز وجل ،فحبب إليه ما حيب سبحانه ،وكره إليه ما يكره ،وأواله محاية خاصة عن
كل ما يشغله عنه ،كما يضع اهلل تعاىل للمتقي حمبة يف قلوب الناس ،ومن كان اهلل وليه
فقد ثبت له األمن والسعادة ،والبشرى يف الدنيا واآلخرة ،و َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اهلل
عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم" :إِنَّ اللَّهَ قَالََ :منْ عَادَى لِي َولِيُّاً فَقَدْ
يءٍ َأحَبَّ إِليَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهَ ،ومَا يَزَالُ
آذَنْتُهُ بِالْحَرْبَِ ،ومَا َتقَرَّبَ إِليَّ عَ ْبدِي ِب َش ْ
ِالنوَا ِفلِ حَتىَّ أحِبَّه؛ َفِإذَا َأحْبَبْتُهُ كنْتُ َس ْمعَهُ َّالذِي يَ ْسمَعُ بِه ،وََبصَرَهُ
عَ ْبدِي يََتقَرَّبُ إِليَّ ب َّ
َّالذِي يُ ْبصِرُ بِه ،وََيدَهُ الَّيت يَبْطِشُ بهَاَ ،و ِرجْلَهُ الَّيت ميْشِي بهَا ،وَِإنْ َسَألَين ألعْطِيَنَّه،
َولَِئنِ اسَْتعَاذَني ألعِيذَنَّه"(.)515
 -8سبب للنصر ورد كيد األعداء
ﭧ ﭨ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ( .)512وﭧ ﭨ ﭽ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(.)513
قال ابن كثري" :يرشدهم تعاىل إىل السالمة من شر األشرار وكيد الفجار
باستعمال الصرب والتقوى والتوكل على اهلل الذي هو حميط بأعدائهم ،فال حول وال

( )547لل عطاامه. )76( :
( )510التوبة. )7( :
( )515الحلاو ح( . )5457
( )511لل عطاامه. )510( :
( )511لل عطاامه. )511( :
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قوة هلم إال به .وهو الذي ما شاء كان ،وما مل يشأ مل يكن ،وال يقع يف الوجود شيء
إال بتقديره ومشيئته ،ومن توكل عليه كفاه (.)514
وقال الزخمشري" :وإن تصربوا على عداوتهم ،وتتقوا ما نهيتم عنه من
مواالتهم ،أو وإن تصربوا على تكاليف الدين ومشاقه ،وتتقوا اهلل يف اجتنابكم حمارمه
كنتم يف كنف اهلل فال يضركم كيدهم ،وهذا تعليم من اهلل ،وإرشاد إىل أن يستعان
على كيد العدو بالصرب والتقوى" (.)511
اثنيا :الثمار اآلجلة
 -1التقوى سبب لألمن والنجاة
قال اهلل تعاىل:ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﭼ(.)511
وقال تعاىل ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(.)519
وقال تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(.)511
قال ابن كثري -رمحه اهلل ":-أن أهل التقوى هلم السعادة والفوز عند اهلل
تبارك وتعاىل ،وال ميسهم السوء يوم القيامة وال حيزنهم الفزع األكرب ،بل هم آمنون
من كل فزع مزحزحون عن كل شر ،نائلون كل خري"(.)517

( )514تفسري ابن كثري ()470 /5
( )511التلاف (. )405/5
( )516الوما. )65( :
( )517األعااف. )11(:
( )515مامي. )51( :
( )517تفسري ابن كثري (. )555 /7
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وقال اإلمام البغوي -رمحه اهلل "-ينجيهم اهلل بفوزهم من النار بأعماهلم
احلسنة"(.)511
ويقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني _رمحه اهلل_" :فمن اتقى اهلل واجتنب
نهيه جناه مبفازته إذا وقع يف هلكة وأجناه اهلل منه ويسر له اخلالص من ذلك ،فاملتقون
هم أهل النجاة وشاهد ذلك ما وقع للمتقني ويقع هلم ،أمل يبلغكم ما وقع لسيد
املتقني حممد بن عبداهلل  حيث خرج من مكة ومعه صاحبه أبو بكر  خيشيان على
رؤوسهم من قريش فنجاهما اهلل من ذلك ،وقريش على رؤوسهم ،يقول أبو بكر 
يا رسول اهلل لو نظر أحدهم إىل قدمه ألبصرنا )515(،فيقول له رسول اهلل « :ال حتزن
إن هللا معنا ما ظنك اي أاب بكر ابثنني هللا اثلثهما»(.)512
 -2سبب لتكفري للسيئات

ﭧﭨﭽﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ(.)513وﭧ ﭨ ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ(.)514وﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭼ

()511

( )560تفسري الح و . )75 /4( -
( )565الضيا الالمم من اخل،ب اجلوامم . )154 /1(،
( )561متفا عليم :صثيو الحلاو  ،كتاس ةصثاس ال يب  ، وس م افب املهاجاين وفضلهم ،ح (،)4661
( ، )66/6صثيو مسلم ،كتاس فضاإلل الصثابة  ،وس من فضاإلل ةيب بتا الصديا ،
ح(. )5514 /4( ، ) 1155
( )561األ فال. )17( :
( )564ال،الق. )1( :
( )561املاإلدة. )61( :
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قال ابن جرير الطربي رمحه اهلل" :ومن خيف اهلل فيتقه باجتناب معاصيه وأداء
فرائضه ميحو اهلل عنه ذنوبه وسيئات أعماله ،وجيزل له الثواب على عمله ذلك
وتقواه ،ومن إعظامه له األجر أن يدخله جنته فيخلده فيها"(.)511
وقال ابن كثري رمحه اهلل ":أي :يذهب عنهم احملظور ،وجيزل هلم الثواب على
العمل اليسري"(.)519
 -3حسن االستقبال وطيب الوفادة
ومن أطيب عطاء اهلل للمتقني عند وفاتهم أن تتلقاهم املالئكة بالروح والرحيان،
واألمن واألمان ،حتى خيرجوا من احلياة الدنيا ،وقد طابت نفوسهم لعبادة ربهم كما
طابت أروحهم ملالقاته ،وتتلقاهم الوفود باحلفاوة واإلكرام ،وحتييهم بتحية اإلسالم،
قال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(.)511
قال ابن كثري -رمحه اهلل ":-خيرب تعاىل عن أوليائه املتقني الذين خافوه فى
الدار الدنيا ،واتبعوا رسله ،وصدقوهم فيما أخربوا ،وأطاعوهم فيما أمروهم به،
وانتهوا عما زجروهم ،أنه حيشرهم يوم القيامة وفداً إليه ،والوفد هم القادمون
ركباناً ،ومنه الوفود ،وركوبهم على جنائب من نور من مراكب الدار اآلخرة وهم
قادمون على خري موفود إليه إىل دار كرامته ورضوانه(.)517

( )566تفسري ال،رب (. )71/51
( )567تفسري ابن كثري (. )151/4
( )565مامي (. )51
( )567تفسري ابن كثري (. )517/1
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وقال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ(.)591

قال ابن كثري رمحة اهلل ":وهذا إخبار عن حال السعداء املؤمنني حني يساقون
على النجائب وفداً اىل اجلنة ( ُزمَراً ) ،أى :مجاعة املقربون ثم األبرار ثم الذين يلونها
كل طائفة مع ما يناسبهم :األنبياء مع االنبياء ،والصديقون مع أشكاهلم ،والشهداء
مع أضرابهم ،والعلماء مع أقرانهم ،وكل صنف مع صنف ،وكل زمرة تناسب
بعضها بعضاً(.)595
 -4الفوز بدار النعيم واخللود
ﭧ ﭨ ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﭼ( ، )592وقال تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

()593

فاملتقون هم الورثة الشرعيون جلنة اهلل عز وجل ،قال الزخمشري( " :نُورِثُ
) ،..أي :نبقى عليه اجلنة كما نبقى على الوارث مال املورث ،وألن االتقياء يلقون
ربهم يوم القيامة قد انقطعت أعماهلم ومثراتها باقية وهى اجلنة ،فإذا أدخلهم اجلنة فقد
أورثهم من تقواهم كما يورث املال من املتوفى ،وقيل أورثوا من اجلنة املساكن التى
كانت آلهل النار لو أطاعوا"(.)594

( )570الوما (. )71
( )575تفسري ابن كثري (. )1/4
( )571ال ثل. )15( :
( )571مامي . )61(:
( )574تفسري التلاف (. )15/1

بااهيم بن ماشد بن حمطد املاشد

5142

وقال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ( .)591وقال تعاىل:
ﭽ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (.)591
وقال تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ (.)599
صدْقٍ) فى مكان مرضي ،مقربني عند مليك مبهم
قال الزخمشرى(":فِي َم ْق َعدِ ِ
أمره فى امللك واالقتدار ،فال شيء إال وهو حتت ملكه وقدرته ،فأي منزلة أكرم من
تلك املنزلة وأمجع للغبطة كلها والسعادة بأسرها ،وال عجب فى ذلك فقد مجع اهلل
عز وجل للمتقني كل نعيم اآلخرة"(.)591
 -5دوام الصحبة يوم القيامة
ﭧﭨﭽ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡ ﮢﭼ

()597

فاملتقون هم الذين تدوم حمبتهم وخلتهم كما قيل :ما كان هلل دام واتصل وما
كان لغري اهلل انقطع وانفصل.
قال الزخمشري":تتقطع فى ذلك اليوم كل خلة بني املتخالني فى غري ذات اهلل
وتنقلب عداوة ومقتاً إال خلة املتصادقني فى اهلل فإنها اخللة الباقية املزدادة قوة إذا رأوا
ثواب التحاب فى اهلل تعاىل والتباغض فى اهلل وقيل :إال املتقني واجملتنبني أخالء
السوء"(.)511
( )571الدنامه. )11 - 15( :
( )576حمطد. )51( :
( )577القطا. )11 ،14( :
( )575تفسري التلاف (. )441/4
( )577الوناف. )67( :
( )550تفسري التلاف (. )161/1
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اخلامتة
احلمد حقَّ محده ،والصالة والسالم على من ال نيبُّ من بعده ،وعلى آله
وصحابته أمجعني ،أمَّا بعد:
فبعد أن وصل البحث إىل نهايته ،واستويف منه الباحث غايته ،ظهرت مجلة
من النتائج اليت توصل إليها البحث نوجزها باآلتي:
 - 5اتفق اللغويون على أن أصل لفظ (التقوى) هو (وقى) ومصدره الوقاية،
ومجيع معانيه اللغوية تدور حول :احلفظ والصيانة.
 - 2التعريفات الشرعية ملفهوم التقوى جيمعها القول بأن التقوى هي :امتثال
املأمور ،واجتناب احملظور بغية اتقاء سخط اهلل وعقابه.
 - 3تكتسب التقوى أهميتها من كونها وصية اهلل خللقة ،ووصية األنبياء
ألممهم ،وهي خري لباس ،وخري زاد ،ومعيار التفاضل بني الناس.
 - 4ورد لفظ التقوى مبختلف مشتقاته يف القرآن الكريم ( )251مرة،
وباحتساب األلفاظ املكررة يكون عدد مرات الورود ( )211مرة ،وما دل منها على
املعنى االصطالحي ورد ( )241حسب املعيار املعتمد يف البحث.
 - 1تدور معاني التقوى يف القرآن الكريم حول الدالالت اآلتية :اخلوف أو
اخلشية ،والصالح أو العمل الصاحل ،واحلماية أو الوقاية ،واملنع من عمل املنكر،
والورع.
 - 1األحاديث الصحيحة اليت وقفت عليها وورد فيها لفظ التقوى مبختلف
مشتقاته ( )71حديثا ،ومعانيها قريبة من تلك املعاني اليت جاءت يف القرآن الكريم.
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 - 9جيب على الداعية أن يتقي أمورا منها :اتقاء اهلل تعاىل ،ويوم القيامة،
والنار ،والشبهات والشهوات ،والظلم والشح ،والدنيا والنساء ،والربا ،واللسان،
واألرحام ،والقرابة ،والفنت ،واتقاء وعيد اهلل تعاىل.
 - 1للتقوى مثار محيدة ،وآثار مفيدة للداعية يف حياته الدنيوية واألخروية.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ,وعلى آله وصحبه أمجعني.

املصادر واملراجع
[ ]5اإلحتافات السنية باألحاديث القدسية ،املؤلف :زين الدين حممد املدعو بعبد
الرؤوف بن تاج العارفني احلدادي ثم املناوي القاهري (املتوفى5135 :هـ).
احملقق :عبد القادر األرناؤوط  -طالب عواد .الناشر :دار ابن كثري دمشق -
بريوت.
[ ]2األدب املفرد .املؤلف :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو
عبد اهلل (املتوفى211 :هـ) .احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار البشائر
اإلسالمية – بريوت .الطبعة :الثالثة 5417هـ – 5717م.
[ ]3أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري .املؤلف :جابر بن موسى بن عبد القادر بن
جابر أبو بكر اجلزائري .الناشر :مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،اململكة
العربية السعودية .الطبعة :اخلامسة5424 ،هـ2113/م.
[ ]4اإلميان والعمل الصاحل سبب النجاح والفالح  ،املؤلف علي بن نايف الشحود
[ ]1بدائع الفوائد .املؤلف :حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
اجلوزية( .املتوفى915 :هـ) .الناشر :دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان.
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[ ]1تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن .املؤلف :حممد بن جرير بن
يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوفى351 :هـ) .حتقيق:
الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات
اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة .الناشر :دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعالن .الطبعة :األوىل 5422 ،هـ  2115 -م.
[ ]9تفسري القرآن العظيم .املؤلف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي
البصري ثم الدمشقي (املتوفى994 :هـ) .احملقق :سامي بن حممد سالمة.
الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع .الطبعة :الثانية 5421هـ  5777 -م.
[ ]1تهذيب اللغة .املؤلف :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور
(املتوفى391 :هـ) .احملقق :حممد عوض مرعب .الناشر :دار إحياء الرتاث
العربي – بريوت .الطبعة :األوىل2115 ،م.
[ ]7تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان .املؤلف :عبد الرمحن بن ناصر بن
عبد اهلل السعدي (املتوفى5391 :هـ) .احملقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق.
الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األوىل 5421هـ  2111-م.
[ ]51جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم .املؤلف :زين
الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،السَالمي ،البغدادي ،ثم
الدمشقي ،احلنبلي (املتوفى971 :هـ) .احملقق :شعيب األرناؤوط  -إبراهيم
باجس .الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت .الطبعة :السابعة5422 ،هـ -
2115م.
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[ ]55اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه = صحيح
البخاري .املؤلف :حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي .احملقق :حممد
زهري بن ناصر الناصر .الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) .الطبعة :األوىل5422 ،هـ.
[ ]52اجلامع ألحكام القرآن  ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن
فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوفى 195 :هـ) ،احملقق:
هشام مسري البخاري ،الناشر :دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية  ،تاريخ الطباعة 5423 :هـ 2113 /م
[ ]53اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب .املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
أبي بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوفى195 :هـ).
حتقيق :أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش .الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة.
الطبعة :الثانية5314 ،هـ  5714 -م.
[ ]54حلية األولياء وطبقات األصفياء .املؤلف :أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد
بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (املتوفى431 :هـ) .الناشر :السعادة
 جبوار حمافظة مصر5374 ،هـ 5794 -م.[ ]51اخلطب واملواعظ ألبي عبيد .املؤلف :أبو عُبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل
اهلروي البغدادي (املتوفى224 :هـ) .احملقق :الدكتور رمضان عبد التواب.
الناشر :مكتبة الثقافة الدينية .الطبعة :األوىل.
[ ]51دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي
بن موسى اخلسْرَ ْوجِردي اخلراساني ،أبو بكر البيهقي (املتوفى411 :هـ).
الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :األوىل  5411 -هـ.
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[ ]59دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني .املؤلف :حممد علي بن حممد بن عالن بن
إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (املتوفى5119 :هـ) .الناشر :دار املعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان .الطبعة :الرابعة 5421 ،هـ -
 2114م.
[ ]51دليل الواعظ إىل أدلة املواعظ ،املؤلف :شحاتة حممد صقر ،الناشر:
جـ / 5دَارُ الفرْقَان للتُرَاث – البحرية ،جـ  /2دار اخللفاء الراشدين  -دار
الفتح اإلسالمي (اإلسكندرية)

[ ]57ديوان األعشى
[ ]21ديوان احلطيئة
[ ]25روضة العقالء ونزهة الفضالء .املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن
معاذ بن َمعْبدَ ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت (املتوفى314 :هـ).
احملقق :حممد حمي الدين عبد احلميد .الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
[ ]22زاد املعاد يف هدي خري العباد .املؤلف :حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى915 :هـ) .الناشر :مؤسسة الرسالة،
بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت .الطبعة :السابعة والعشرون،
5451هـ 5774/م.
[ ]23الزهد والرقائق ،البن املبارك (يليه «مَا رَوَاهُ ُنعَيْمُ ْبنُ حَمَّادٍ فِي نُسْخَتِهِ زَائِداً عَلَى
مَا رَوَاهُ ا ْلمَرْ َوزِيُّ َعنِ اْبنِ ا ْلمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الزُّ ْهدِ») .املؤلف :أبو عبد الرمحن
عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي ،الرتكي ثم املرْوزي (املتوفى515 :هـ).
احملقق :حبيب الرمحن األعظمي .الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
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[ ]24سنن الرتمذي .املؤلف :حممد بن عيسى بن َسوْرة بن موسى بن الضحاك،
الرتمذي ،أبو عيسى (املتوفى297 :هـ) .حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر،
وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف.
الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب – مصر .الطبعة :الثانية،
 5371هـ  5791 -م.
[ ]21سري أعالم النبالء .املؤلف :مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان
بن قَايْماز الذهيب (املتوفى941 :هـ) .احملقق :جمموعة من احملققني بإشراف
الشيخ شعيب األرناؤوط .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :الثالثة 5411 ،هـ
 5711 /م.
[ ]21شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال ،العز بن عبد السالم،
حتقيق :أمحد فريد ،دار الكتب العلمية ،بريوت

 -لبنان ،ط،5.

5424هـ2113/م.
[ ]29شعب اإلميان .املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسْرَ ْوجِردي
اخلراساني ،أبو بكر البيهقي (املتوفى411 :هـ) .حققه وراجع نصوصه ،وخرج
أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد .أشرف على حتقيقه وختريج
أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند .الناشر:
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند.
الطبعة :األوىل 5423 ،هـ  2113 -م.
[ ]21الفوائد .املؤلف :حمم د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
اجلوزية (املتوفى915 :هـ) .الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة:
الثانية 5373 ،هـ  5793 -م.
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[ ]27كتاب الزهد الكبري .املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسْرَ ْوجِردي
اخلراساني ،أبو بكر البيهقي (املتوفى411 :هـ) .احملقق :عامر أمحد حيدر.
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت .الطبعة :الثالثة5771 ،م.

[ ]31كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية
[ ]35كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال .املؤلف :عالء الدين علي بن حسام الدين
ابن قاضي خان القادري الشاذلي اهلندي الربهانفوري ثم املدني فاملكي الشهري
باملتقي اهلندي (املتوفى791 :هـ) .احملقق :بكري حياني  -صفوة السقا.
الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :الطبعة اخلامسة5415 ،هـ5715/م.
[ ]32اجملالسة وجواهر العلم .املؤلف :أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي
(املتوفى333 :هـ) .احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان .الناشر:
مجعية الرتبية اإلسالمية (البحرين  -أم احلصم) ،دار ابن حزم (بريوت -
لبنان) .تاريخ النشر5457 :هـ.
[ ]33اجملتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي .املؤلف :أبو عبد الرمحن أمحد بن
شعيب بن علي اخلراساني ،النسائي (املتوفى313 :هـ) .حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة .الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب .الطبعة :الثانية – 5411
.5711
[ ]34جممل اللغة البن فارس .املؤلف :أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي،
أبو احلسني (املتوفى371 :هـ) .دراسة وحتقيق :زهري عبد احملسن سلطان .دار
النشر :مؤسسة الرسالة – بريوت .الطبعة الثانية  5411 -هـ  5711 -م.
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[ ]31حماسن التأويل .املؤلف :حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق
القامسي (املتوفى5332 :هـ) .احملقق :حممد باسل عيون السود .الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :األوىل  5451 -هـ.
[ ]31مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،املؤلف :حممد بن أبي بكر
بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى915 :هـ)،احملقق:
حممد املعتصم باهلل البغدادي ،الناشر :دار الكتاب العربي – بريوت ،الطبعة:
الثالثة 5451 ،هـ 5771 -م .
[ ]39املستدرك على الصحيحني .املؤلف :أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن
حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماني النيسابوري املعروف بابن
البيع (املتوفى411 :هـ) .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا .الناشر :دار الكتب
العلمية – بريوت .الطبعة :األوىل 5455 ،هـ– 5771م.
[ ]31مسند اإلمام أمحد بن حنبل .املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن
هالل بن أسد الشيباني (املتوفى245 :هـ) .احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :األوىل 5425 ،هـ -
 2115م.
[ ]37مسند الدارمي املعروف بـ (سنن الدارمي) .املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد
الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي
(املتوفى211 :هـ) .حتقيق :حسني سليم أسد الداراني .الناشر :دار املغين للنشر
والتوزيع ،اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل 5452 ،هـ  2111 -م.

التقوي وةثاها ة اياة الداعية

5115

[ ]41املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  .املؤلف:
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوفى215 :هـ) .احملقق:
حممد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
[ ]45املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  .املؤلف:
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوفى215 :هـ) .احملقق:
حممد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
[ ]42املصنف يف األحاديث واآلثار .املؤلف :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن حممد
بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي (املتوفى231 :هـ) .احملقق :كمال
يوسف احلوت .الناشر :مكتبة الرشد – الرياض .الطبعة :األوىل5417 ،هـ.
[ ]43معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي .املؤلف :حميي السنة ،أبو حممد
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوفى151 :هـ).
احملقق :عبد الرزاق املهدي .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي –بريوت .الطبعة:
األوىل 5421 ،هـ.
[ ]44املعجم األوسط .املؤلف :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،
أبو القاسم الطرباني (املتوفى311 :هـ) .احملقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد،
عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين .الناشر :دار احلرمني – القاهرة.
[ ]41املعجم الكبري .املؤلف :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،
أبو القاسم الطرباني (املتوفى311 :هـ) .احملقق :محدي بن عبد اجمليد السلفي.
دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة .الطبعة :الثانية.
[ ]41من وصايا السلف سليم اهلاللي.
[ ]49املناهل احلسان دروس يف رمضان ،عبدالعزيز السلمان
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[ ]41منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية .املؤلف :تقي الدين أبو
العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن حممد
ابن تيمية احلراني احلنبلي الدمشقي (املتوفى921 :هـ) .احملقق :حممد رشاد
سامل .الناشر :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .الطبعة :األوىل،
5411هـ 5711 -م.
[ ]47موجبات اجلنة .املؤلف :معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن حممد
بن الفاخر ،أبو أمحد القرشي العبشمي السمرقندي األصبهاني (املتوفى:
114هـ) .احملقق :ناصر بن أمحد بن النجار الدمياطي .الناشر :مكتبة عباد
الرمحن .الطبعة :األوىل  5423هـ  2112 -م.
[ ]11نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر .املؤلف :مجال الدين أبو الفرج
عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوفى179 :هـ) .احملقق :حممد عبد
الكريم كاظم الراضي .الناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان /بريوت .الطبعة:
األوىل5414 ،هـ 5714 -م.
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Taqwa and their Impact on the Life of Calling for
(Innovators);Immami&Sufismas a Model
Dr. Ibrahim bin Murshid bin Mohammad Al-Murshid
Assistant Professor of Culture
and Islamic Da'wah Department
Abstract. Praise be to Allah and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad (pbuh) and his
family and companions.
Through this humble research I aim at explaining to the respected readers the importance of Godfearingness in the life of those practicing as callers to Allah Almighty and it is the commandment of
Allah and all his messengers for their people, and that the preacher Section I: Prevention of God, and to
prevent the Day of Resurrection, and the prevention of fire, and to prevent doubts and desires, and to
prevent injustice and stinginess ،and prevention damning persons, and prevent incest, and prevention of
the world and the women, and the prevention of usury, and prevention of the tongue, and prevention
wombs. They are kinds, and prevent strife, and preventing and feast of God, it has been described God's
preachers to God's righteous they are, they are investigating faith in God, and assess the prayer, and spend
making a living God, and believe in the six pillars of faith, and carry out the promise, and become patient
at the hardest situations ،and spends in hardship and ease, and control his anger, and does the rights of
God and rights of his worshipers.
God has made them benign fruits in this world and the hereafter, God has promised them to survive
in the Hereafter.
And put them in a secure place, gardens and fountains and uninterrupted joyfulness, and have
livelihoods, and bless them in terms of not counted, and facilitate their affairs, and eases their stresses and
way out of every problem ،and lift them on the Day of Resurrection above the unbelievers ،and proceed
past the Lord in an honorable and respectable delegation, He has prepared for them rooms in the
gardens of bliss. O Allah make us of the pious preachers, please do not deprive us, O Lord of the Worlds.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،5154-5511شوال 5441هـ/يوليو 1054م)

التكبري املطلق يف العيدين
د .أمحد حافظ موسى

أستاذ الفقه وأصوله املساعد ،كلية العلوم اآلداب
جامعة القصيم
ملخص البحص  .يتحــده هــلا العحــل عـ التقعــا املدلـ ان العيــدي و ـ العا ــل املســا ا الفقةيــة املتعلقــة
ابملوضوع بلكر أ وال أها الفقه ،وأدلتةم ،ومنا شتةا ،والرتجيح بينةا
وجاء ت الدراسة ان ثالثة معا ل حتده العا ل ان املعحل األول منةا ع مشروعية التقعـا املدلـ ان
الفدــر ،وو ــا ابتدا ــه ،وانتةا ــه ،مث حتــده ان املعحــل الينــا ع ـ التقعــا ان األ م التســذ األوج م ـ ذ ا ــة،
وكللك التقعا أ م العيد ،مث جاء العحل الينالل ليتحده ع صيغة التقعا  ،وصفته
وم أهم ما توصا إليه العا ل ان هله الدراسة ،اسـتحعاب التقعـا ان الفدـر ،وبـدء التقعـا ان الفدـر مـ
غــروب آــأ م ــر أ م رم ـان ،وامتــداده إج اهنتةــاء م ـ صــال العيــد ،وإطــالي صــيغة التقعــا ةطــالي األدلــة
الوارد ان املسألة ،وجواز التقعا اجلماعي
الكلمات الدالة :التقعا ،التقعا املدل  ،عيد األضحى ،عيد الفدر
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة ،والسالم على هادي البشرية أمجعني املبعوث رمحة
وهداية للعاملني ،وبعد.
متتاز الشريعة اإلسالمية بعدد من الشعائر ،اليت شرعت يف أوقات متباينة،
وحلكم خمتلفة ،ومن هذه الشعائر تشريع التكبري يف العيدين؛ تعظيماً ،وشكراً هلل على
هدايته لنا ،وتوفيقه ألداء الطاعات كما أراد وأمر.
وتأتي هذه الدراسة للبحث يف األحكام املتعلقة بالتكبري املطلق يف العيدين،
لتجلي املسائل املتعلقة به ،والذي دفع الباحث للكتابة يف هذا املوضوع؛ هجران الكثري
من املسلمني هلذه الشعرية ،وترك العمل بها كسالً أو استحياءً ،باإلضافة إىل جهل
كثري من العاملني بهذه الشعرية ببعض أحكامها.
كما أنين مل أجد دراسة سابقة تتحدث عن هذا املوضوع إال ما جاء من دراسة
سابقة للدكتور صاحل احلسن ،واليت تتكلم عن أحكام التكبري بشكل عام ،لكن طبيعة
حبث الدكتور احلسن اليت متتاز بالشمول جلميع أحكام التكبري يف الفقه اإلسالمي
حالت بينه وبني البحث املعمق ألحكام التكبري يف العيدين ،كما هو احلال  -مثالً -
عند الكالم عن صفة التكبري ،حيث ذكر قولني للفقهاء يف املسألة وذكرت يف هذه
الدراسة مخسة أقوال ،وكذلك عند كالمه عن وقت التكبري  ،حيث اقتصر على ذكر
رأي احلنابلة ،والشافعية ،واملالكية ،من خالل النقوالت اليت أوردها من كتبهم،
بينما جاء األمر مفصالً يف هذه الدراسة من ذكر أقوال املذاهب األربعة ،وذكر أدلتهم،
ومناقشة األدلة ،وتكلمت قي هذه الدراسة عن صفة التكبري ،اليت مل يتعرض هلا
الدكتور احلسن يف حبثه مطلقاً.

التقعا املدل ان العيدي

ونهج الباحث يف دراسته إىل:
 - 5عزو اآليات إىل سورها ،وبيان أرقامها.
 - 2ختريج األحاديث النبوية من مصادرها احلديثية.
 - 3ذكر آراء املذاهب األربعة يف املسائل الفقهية.
 - 4االعتماد على املراجع الفقهية املعتمدة يف ذكر آراء الفقهاء.
 - 1ذكر أدلة األقوال  ،ومناقشتها ،والرتجيح بينها.
وجاءت هذه الدراسة يف أربعة مباحث ،على النحو اآلتي:
املبحث األول :التكبري يف الفطر وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم مشروعية التكبري يف الفطر.
املطلب الثاني :وقت ابتداء التكبري يف الفطر.
املطلب الثالث :وقت انتهاء التكبري..
املبحث الثاني :التكبري يف األضحى ،وفيه مطلبان،
املطلب األول :التكبري يف األيام التسع األوىل من ذي احلجة.
املطلب الثاني  ،التكبري أيام العيد
املبحث الثالث :صيغة التكبري وصفته ،وفيه مطلبان:
املطلب األول ::صيغة التكبري.
ملطلب الثاني :صفة التكبري.

5511

أمحد افظ موسى

5515

متهيد
التكبري لغة:
أصل التكبري يف اللغة من الفعل كرب أي عظم ،والكِرب العظمة ،والتكبري
التعظيم،

()5
()2

يقول ابن منظور :كبَّر ،أي قال :اهلل أكرب.

والفعل أكرب على وزن أفعل يلزمه األلف والالم أو اإلضافة ،لذا فإن أهل اللغة
يؤولون قول اهلل أكرب إىل عدة معان:

()3

األول :أن معناها اهلل كبري  ،فوضع أفعل مبعنى فعيل.
الثاني :أن اهلل أكرب كبري.
الثالث :اهلل أكرب من كل شيء.
الرابع :اهلل أكرب من أن يعرف كنهه ،وكربياؤه ،وعظمته.
املطلق لغة:
من أطلق إطالقا ،واإلطالق يعين االحنالل :واإلرسال،

()4

ويقال أطلقت

القول ،أي أرسلته من غري قيد ،وال شرط( ، )1فاملطلق املرسل ،وهو غري مقيد
بصفة.

()1

( )5اب منظور ،حممد ب بقر ،لسان العرب (دار صادر ،باوت ،ط ،517/1 )5الراز  ،حممد ب أيب بقر،
خمتار الصحاح (مقتعة لعنان شرون ،باوت144/5 )5111 ،
( )1اب منظور ،لسان العرب517/1 ،
( )4املرجذ الساب 517/1
( )4املرجذ الساب 117 /50
( )1الفيومي ،أمحد حممد ،املصعاح املنا (املقتعة العلمية ،باوت) 477 /1
( )6اب املدرز ،صر الدي  ،املغرب ان ترتيب املعرب (مقتعة أسامة ب زيد ،لب ،5171 ،ط411/5)5
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التكبري اصطالحا:
()1

تعظيم اهلل مبا أمرنا أن نعظمه به من فعل أو قول.

فمن صور التعظيم بالفعل استشعار عظمة اهلل يف استحقاقه للعبادة ،فينقاد
حلكمه ،وأمره ،وال جيعل له نداً أو شريكاً ،وأن يستشعر عظمنه  -سبحانه
وتعاىل  -يف صفاته فال جيعل له شبيهاً أو مثيالً ،وكذلك استشعار عظمته يف تفرده
بتسيري الكون ،فال ينسب لغريه فعالً ،نفعاً أو ضرا.
أما التعظيم بالقول فيقال إن أبلغ لفظة للعرب يف معنى التعظيم واإلجالل قول اهلل
أكرب )5( ،واملراد بالتكبري قي هذه الدراسة ما شرع من قول لتعظيم اهلل سبحانه وتعاىل.
التكبري املطلق اصطالحاً:
()1
هو التكبري الذي ال يتقيد حبال ،ويؤتى به يف املساجد واملنازل والطرقات
فهو ما شرع من قول لتعظيم اهلل يف أيام خمضوضة دومنا تقييد حبال ،ويؤتى به
يف املساجد واملنازل والطرقات.
والتكبري املطلق هو نفسه التكبري املرسل عند الفقهاء إال أن بعضهم يطلق
عليه التكبري املرسل ،

()50

ويطلق عليه آخرون التكبري املطلق؛

()55

إذ اإلطالق يف

( )7الدرب  ،حممد ب جرير ،جامذ العيان ع أتويا القرمن( ،دار الفقر ،باوت)،551/1 ،
( )5القرطيب ،حممد ب أمحد ،جامذ أ قام القرمن (دار الشعب ،القاهر  ،ط141/50 )5474 ،1
( )1النوو  ،حيىي ب شرف ،روضة الدالعني( ،ط ،1املقتب اةسالمي ،باوت 71/1 ،)5401 ،واملرداو ،
علي اب سليمان ،اةنصاف( ،ا ياء الرتاه العريب ،باوت ،حتقي امد الفقي) 441/1
( )50النوو  ،روضة الدالعني 71/1 ،الرملي ،حممد ب أيب الععاس ،هناية احملتاج (دار الفقر للرتاه ،باوت)
117/1
( )55املرداو  ،اةنصاف  ،441/1العةويت ،منصور ب إدريأ ،الروض النربذ (مقتعة الر ض ا ديينة ،الر ض،
450/5 )5410
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اللغة يأتي مبعنى اإلرسال ،لذا يقال أطلقت الناقة :أي أرسلتها ،وحللتها من
عقاهلا.

()52
()53

ويقابل التكبري املطلق التكبري املقيد :وهو الذي يؤتى به أدبار الصلوات.
املبح األول :التكبري يف الفطر
املطلب األول :حكم مشروعية التكبري يف الفطر

اختلف الفقهاء يف احلكم على مشروعية التكبري املطلق يف الفطر على عدة
أقوال.
القول األول:
ذهب مجهور الفقهاء من املالكية( ، )54والشافعية( ، )51واحلنابلة( ، )51وأبو
يوسف ،وحممد بن احلسن من احلنفية( ، )51ورواية عن أبي حنيفة

()55

إىل استحباب

التكبري املرسل يوم الفطر.
واستدلوا لرأيهم هذا بعدد من األدلة:
( )51اب منظور ،لسان العرب  ،117/50الراز  ،خمتار الصحاح 566/5
( )54النوو  ،روضة الدالعني 71/1 ،واملردوا  ،اةنصاف441/1 ،
( )54النفراو  ،أمحد ب غنيم ،الفواكه الدوا ( ،دار الفقر -باوت 174/5 )5451 ،الدسو ي ،حممد ب
عرفة ،اشية الدسو ي( ،دار الفقر ،باوت ،حتقي حممد علي )411/5
( )51النوو حيىي ب شرف ،اجملموع( ،دار الفقر -باوت ،46/1 ،)5117 ،الشربيين ،حممد اخلديب ،مغين
احملتاج( ،دار الفقر ،باوت)454/5 ،
( )56العةويت ،منصور ب إدريأ ،الروض املربذ (مقتعة الر ض ،الر ض ،450/5 )5410 ،املردوا  ،اةنصاف
 ، 444/1املرغيا  ،علي ب ععد اجلليا ،اهلداية( ،املقتعة اةسالمية) 51/5
( )57املرغيا  ،اهلداية ،ا|51
( )55ا صقفي ،الدر املختار( ،دار الفقر ،باوت ،ط570\1 )5456 ،1

التقعا املدل ان العيدي

5515

الدليل األول :االستدالل بالقرآن الكريم
قوله تعاىل ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ البقرة551 :
فاهلل -جل وعال  -طلب من الناس أن يكربوا إذا أكملوا عدة الصوم(، )51
والعدة املقصودة يف اآلية هي إكمال الشهر(. )20
الدليل الثاين :االستدالل بالسنة النبوية
أوالً :مبا جاء عن نافع عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنه  -أن رسول اهلل

 صلى اهلل عليه وسلم – كان خيرج يف العيدين مع الفضل بن عباس ،وعبد اهلل،والعباس ،وعلي ،وجعفر ،واحلسن ،واحلسني ،وأسامة بن زيد ،وزيد بن حارثة،
وأمين بن أم أمين  -رضوان اهلل عليهم أمجعني  -رافعاً صوته بالتهليل والتكبري
فيأخذ طريق احلدادين حتى يأتي املصلى فإذا فرغ رجع على احلذائني).

()25

اثنياً :ما جاء عن سامل عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنه  -أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  -كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حتى يأتياملصلى() )22

( )51الشربيين ،مغين احملتاج 454/5
( )10اب كينا إمساعيا ب عمر ،تفسا القرمن العظيم (دار الفقر ،باوت ،155/5)5405 ،اب العريب ،حممد
ب ععدهللا( ،دار الفقر ،باوت) 514/5
( )15العيةقي ،أمحد ب ا سني ،السن الصغرى (مقتعة العاز ،املدينة ،ط5151 ،1م) كتاب العيد ،ابب السنة
ان العيدي /5ا ،401اب زمية ،حممد ب إسح  ،صحيح اب زمية( ،املقتب اةسالمي باوت،
)5170ابب التقعا والتةليلفي الغدو إج املصلى ،141/1 ،وأمساء الدري امللكور ي ا ديل هي
نسعة ألصحاب املة املوجودي فيةا انظر النوو  ،اجملموع 46/1
( )11العيةقي أمحد ب ا سني ،السن القربى( ،دار العاز ،مقة ،)5114 ،كتاب صال العيدي  ،ابب التقعا
ليلة الفدر171/4 ،
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فاالقتداء بفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التكبري أمر مستحب.
الدليل الثال  :اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني ،حيث جاء عن ابن
عمر -رضي اهلل عنه  -أنه كان يغدو إىل العيد من املسجد ،وكان يرفع صوته
بالتكبري حتى يأتي املصلى ،ويكرب حتى يأتي اإلمام.

()23

وما جاء عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه -عند ابن أبي شيبة ،حيث جاء
يف إسناده عن احلجاج عن رجل من املسلمني عن حنش أن علياً -رضي اهلل عنه -
يوم أضحى كرب حتى انتهى إىل العيد).

()24

وجاء عن عدد من التابعني كالزهري وشعبة وسعيد بن جبري وعبد الرمحن بن
أبي ليلى(. )21
الدليل الرابع :استدلوا بالقياس على عيد األضحى ،فكما أن التكبري املرسل
مشروع فيه ،فكذلك يف الفطر(. )21

( )14العيةقي ،السن القربى كتاب صال العيدي  ،ابب التقعا ليلة الفدر  171/4وصححه العيةقي
( )14اب أيب شيعة ،ععدهللا ب حممد ،مصنف ب أيب شيعة ( ،مقتعة الرشد ،الر ض ،ط)5401 ،5ابب ان
التقعا إذا رج إج العيد 455/5 ،وهلا األثر ضعيف؛ إذ أن فيه ر الً معةماً
( )11اب أيب شيعة ،املصنف ،ابب ان التقعا إذا رج للعيد 457/5
( )16املرغيا  ،اهلداية 51/5
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القول الثاين:
ذهب اإلمام أبو حنيفة يف الرواية اليت رجحها ابن جنيم ونقلها عن صاحب
()21

اخلالصة أنه ال يشرع التكبري يف عيد الفطر

()25

ويؤيده ما جاء عند املرغيناني.

واستدل لرأيه بأن اجلهر بالذكر بدعة إال ما جاء من التكبري يف أيام التشريق،
فيقتصر على ما ورد به الشرع(. )21
القول الثال :
ذهب داود الظاهري( ، )30وسعيد بن املسيب ،وعروة بن الزبري( ، )35إىل
وجوب التكبري يف الفطر.
واستدلوا لرأيهم بقوله تعاىلﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ البقرة ،٥٨١ :فهم يرون أن اهلل قد أمر املسلمني
بالتكبري بعد إكمال عدة الشهر ،واألمر يفيد الوجوب(. )32

( ، )17اب جنيم ،زي الدي العحر الرا (دار املعرفة ،باوت ،ط 570/1 ،)1هله الرواية هلا وجاهتةا؛ ألنه ه
يلزم م استدهل أيب نيفة ابألصا الل مينذ اجلةر ابللكر جواز التقعا سراً ان الفدر  ،ألن اةمام أاب
نيفة استدل على صر التقعا أ م التشري عقب صال الف ر م يوم عرفة إج عصر بوم النحر بنفأ
األصا -انظر العحر الرا  _ 577/4ومل يقا أ د إن اةمام أاب نيفة يقول جبواز التقعا بصوت
منخفض ان غاها م الصلوات يوم العيد ،وذكر النوو ان اجملموع  46/1أبن اةمام أاب نيفة ه يرى
التقعا ان الفدر مدلقا ،وكللك اب دامة ان املغين551/1 ،
( )15املرغيا  ،اهلداية 51 /5
( )11انظر املرجذ الساب 51/5
( )40اب دامة ،املغين555/1 ،
( )45النوو  ،اجملموع46/1 ،
( )41اب دامه ،املغين555/1 ،
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القول الرابع:

ذهب ابن عباس -رضي اهلل عنه  -إىل عدم مشروعية التكبري ما مل يكرب
اإلمام ،كما جاء عند ابن أبي شيبة عن يزيد عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال :كنت
أقود ابن عباس يوم العيد ،فسمع الناس يكربون ،فقال :ما شأن الناس ،فقلت
يكربون ،قال :يكربون! قال :يكرب اإلمام ،قلت :ال ،قال :أجمانني الناس(. )33
ومل أجد مستنداً لقول ابن عباس رضي اهلل عنه
مناقشة األدلة:
رد البيهقي على استدالل أصحاب القول األول مبا جاء عن النيب  -صلى اهلل
عليه وسلم  -بأن هذا احلديث ال يصح ،والصحيح هو املوقوف على ابن عمر
رضي اهلل عنه(. )34
أما احلديث األول ففيه عبد اهلل بن عمر العمري ذكره ابن عدي يف الكامل،
وذكر تضعيف ابن معني والنسائي له.

()31

وفيه أمحد بن عبد الرمحن ،قال ابن عدي فيه :رأيت شيوخ أهل مصر الذين
حلقتهم جممعني على ضعفه )31( ،وقال الذهيب عنه له أحاديث ال حتتمل )31( ،وذكره

( )44اب أيب شيعة ،املصنف ،ابب ان التقعا إذا رج للفدر  ،455/5وهو أثر صحيح فيزيد هو يزيد ب
هارون وهو م الينقات مسذ منه اب أيب شيعة ،اجلرح والتعديا ،111/1واب أيب ذ ب هو حممد ب ععد
الرمح ب املغا وهو م الينقات ده ع شععة ،انظر القيسرا  ،تلكر ا فاظ ،515/5وشععة ثقة،
انظر اللهيب ،ميزان اهعتدال477/4 ،
( )44الععيةقي ،السن القربى 171/4
( )41اجلرجا  ،القاما ان ال عفاء45/4 ،
( )46املرجذ الساب 554/5 ،
( )47اللهيب ،حممد ب أمحد ،املغين ان ال عفاء ،ص 41
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ابن حبان يف اجملروحني ،وقال :كان حيدث باألشياء املستقيمة ،ثم جعل يأتي عن عمه
مبا ال أصل له.

()35

لذا قال ابن خزمية بعد روايته للحديث( :يف القلب من هذا اخلرب ،وأحسب
احلمل فيه على عبد اهلل بن عمر العمري إن مل يكن الغلط من ابن أخي بن وهب -
()31

أي أمحد بن عبد الرمحن بن وهب )-

أما احلديث الثاني ففيه موسى بن حممد ،ذكره ابن اجلوزي يف كتابه الضعفاء
واملرتوكني  ،ونقل عن أبي زرعة ،وابن أبي حامت نعتهم موسى بالكذاب.

()40

ضاُ الوليد بن حممد قال عنه ابن معني :كذاب ،وقال :اإلمام أمحد:
وفيه أي ً
()45

ليس يشيء ،وقال أبو زرعة :لني احلديث.

ورد املالكية على استدالل أبي حنيفة يف عدم مشروعية التكبري ،بأن التكبري قد
وقع يف الشرع ،كما جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﭼ البقرة،551 :

()42

وكما ثبت عن ابن عمر – رضي اهلل عنه – فيجب

استثناؤه من أصل حرمة اجلهر بالذكر.
ورد الطربي على استدالل القائلني بالوجوب ،بأن اآلية ليس فيها أمر ،وإمنا
هي إخبار عن إرادة اهلل -سبحانه وتعاىل  -للتكبري( . )43أي أن اهلل يريد إكمال العدة
ويريد التكبري.
( )45اب عان ،حممد ،اجملرو ني (دار الوعي ،لب حتقي حممود إبراهيم)541/5
( )41اب زمية ،صحيح اب زمبة444/1 ،
( )40اب اجلوز  ،ال عفاء واملرتوكني541/4 ،
( )45الراز  ،اجلرح والتغديا51/1 ،
( )41النفراو  ،الفواكه الدوا 474/5
( )44ب ضو ن ،ابراهيم ب حممد ،منار السعيا( ،مقتعة املعارف ،الر ض ،ط5401 ،1هـ)541/5 ،
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وأما بالنسبة ملا جاء عن ابن عباس -رضي اهلل عنه  -فهو خمالف لظاهر
اآلية الكرمية اليت مل تشرتط تكبري اإلمام ،وكما جاء عن ابن عباس -رضي اهلل
عنه  -أنه يرى التكبري من غروب مشس آخر يوم من رمضان دون اشرتاط تكبري
اإلمام(. )44
الرأي الراجح:
بعد النظر يف أقوال العلماء ومناقشة األدلة يظهر ضعف القول باشرتاط تكبري
اإلمام ليبدأ الناس بالتكبري؛ ألن اآلية أطلقت األمر بالتكبري عند إكمال العدة ،ومل
تشرتط أمراً آخر ،وكذلك احلال بالنسبة لرأي أبي حنيفة كما بينت عند مناقشة األدلة،
لذا يظهر للباحث أن القول باستحباب التكبري هو أرجح األقوال ،لثبوته يف القرآن
الكريم يف قوله تعاىل ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ

البقرة ،551:فاآلية الكرمية تبني إرادة الشارع للتكبري ،وليست أمراً به ،مما يضعف
القول بالوجوب واهلل أعلم.
املطلب الثاين :وقت ابتداء التكبري يف الفطر
اختلف الفقهاء يف وقت ابتداء التكبري يف الفطر ،ولعل السبب يف اختالفهم يعود
إىل األخذ بقوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ

البقرة ،551:واألخذ باآلثار الواردة عن السلف يف وقت ابتدائه.

( )44الدرب  ،جامذ العيان ع أتويا القرمن517/1 ،
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وتنقسم أقوال الفقهاء إىل ثالثة أقوال:
القول األول:
ذهب املالكية يف قول عندهم
()41

احلنفية

 ،والزهري

()41

()41

 ،وأبو يوسف ،وحممد بن احلسن من

 ،وابن أبي ليلى ،وابن جبري ،والنخعي ،واحلكم،

ومحاد( )45إىل ابتداء التكبري عند اخلروج إىل الصالة،
واستدلوا لرأيهم بعدد من األدلة.
الدليل األول:
ما جاء عن عبداهلل بن عمر -رضي اهلل عنه  -عن النيب – صلى اهلل عليه
وسلم  -كان خيرج يف العيدين مع الفضل بن عباس ،وعبداهلل ،والعباس ،وعلي،
وجعفر ،واحلسن ،واحلسني ،وأسامة بن زيد ،وزيد بن حارثة ،وأمين بن أم أمين -
رضوان اهلل عليهم  -رافعاً صوته بالتهليل والتكبري ،فيأخذ طريق احلدادين حتى يأتي
املصلى(. )41
واحلديث يشري إىل أن النيب –صلى اهلل عليه وسلم – كان يكرب عند خروجه
للصالة وليس قبل ذلك.

( )41اخلرشي ،شرح خمتصر ليا (دار الفقر ،باوت)  ،501/1املواي ،حممد ب يوسف ،التاج واةكليا (دار
الفقر ،ط511/1 )5415 ،1
( )46اب عابدي  ،اشية رد املختار (دار الفقر ،باوت ،570/1 ،)5445 ،املرغيا  ،اهلداية551/5 ،
( )47اب أيب شيعة ،املصنف ،ابب التقعا إذا رج للعيد 457/5
( )45النوو  ،اجملموع 46/1
( )41سع خترجيه
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الدليل الثاين :ما جاء عن سامل عن عبداهلل بن عمر -رضي اهلل عنه  -أن
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته
حتى يأتي املصلى() )10
فاحلديث يبني أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -كان يكرب عند خروحه
للصالة.
الدليل الثال :
ما جاء عن الزهري ( أن رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – كان خيرج يوم
الفطر يكرب حتى يأتي املصلى ويقضي الصالة(. )15
فاحلديث يدل على أن التكبري يبدأ عند اخلروج للصالة لفعل النيب – صلى اهلل
عليه وسلم  -ذلك.
الدليل الرابع:
استدلوا باآلثار الواردة عن سلف هذه األمة اليت جاء فيها التكبري عند اخلروج
للصالة
أوهلا :ما جاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنه  -أنه كان يغدو إىل العيد من
املسجد ،وكان يرفع صوته بالتكبري حتى يأتي املصلى ،ويكرب حتى يأتي اإلمام(. )12
ففعل ابن عمر يؤكد على ابتداء التكبري عند اخلروج للصالة.

( )10العيةقي أمحد ب ا سني ،السن القربى( ،دار العاز ،مقة ،)5114 ،كتاب صال العيدي  ،ابب التقعا
ليلة الفدر171/4 ،
( )15اب أيب شيعة ،املصنف ،ابب ان التقعا إذا رج للعيد 457/5
( )11العيةقي ،السن القربى ،كتاب صال العيدي  ،ابب التقعا ليلة الفدر ويوم الفدر إذا غدا إج صال
العيدي  ،175/4و ال عنه العيةقي صحيح
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اثنيهما :ما جاء عن الزهري أنه قال( :كان الناس يكربون يف العيد حني
خيرجون من منازهلم حتى يأتوا املصلى وحتى خيرج اإلمام فإذا خرج اإلمام سكتوا،
وإذا كرب كربوا)

()13

فقول الزهري يشري إىل املتعارف عليه بني سلف هذه األمة أن التكبري يبدأ من
حني اخلروج إىل الصالة.
الدليل اخلام::
أنه عمل أهل املدينة ،تناقله اخللف عن السلف(. )14
القول الثاين:
ذهب املالكية يف قول ثان عندهم إىل اشرتاط شروق الشمس للتكبري عند
()11

اخلروج إىل صالة العيد.

واستدلوا لرأيهم هذا بالقياس على اآلذان ،فاآلذان ذكر تابع للصالة فال جيوز
تقدميه على وقت الصالة ،وكذلك التكبري فهو ذكر تابع لصالة العيد ،فال جيوز تقدميه
عن وقتها وهو طلوع الشمس(. )11

( )14اب أيب شيعة ،املصنف ،ابب ان التقعا إذا رج للعيد 455/5
( )14النفراو  ،الفواكه الدوا 174/5 ،
( )11الدسو ي ،اشية الدسو ي  411/5اخلرشي ،شرح اخلرشي 501/1
( )16املالقي ،أبو ا س  ،كفاية الدالب (دار الفقر ،باوت 417/5 )5451 ،الدسو ي ،اشية الدسو ي
411/5
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القول الثال :
()11

ذهب الشافعية
وأبوسلمة

()10

()15

 ،واحلنابلة

 ،وابن املسيب ،وعروة بن الزبري

()11

،

إىل ابتداء التكبري من ليلة العيد من غروب مشس آخر يوم من رمضان.

واستدلوا لرأيهم بقوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﭼ البقرة ،٥٨١ :فاآلية تشري إىل جواز التكبري عند إكمال عدة شهر رمضان
وإكماله يكون مبغيب آخر يوم من شهر رمضان( ، )15ويؤيد هذا االستدالل ما جاء عند
ابن جرير يف تفسري هذه اآلية عن ابن عباس – رضي اهلل عنه – أنه قال :حق على
املسلمني إذا نظروا إىل هالل شوال أن يكربوا حتى يفرغوا من عيدهم(. )12
وكذلك ما جاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنه  -أنه كان يكرب ليلة العيد(. )13
مناقشة األدلة:
يرد على ما استدل به أصحاب القول األول من فعل النيب – صلى اهلل عليه
وسلم – بأنه ال يصح ،وقد سبق بيانه .

( )17الشربيين ،مغين احملتاج  454/5الرملي ،حممد ب أمحد ب محز  ،هناية احملتاج (دار الفقر للرتاه ،باوت)
117/1
( )15العةويت ،الروض املربذ 450/5املرداو  ،اةنصاف 444/1
( )11الشافعي ،حممد ب إدريأ ،األم (دار املعرفة ،باوت ،ط5414 ،1هـ) 145/5
( )60النوو  ،اجملموع46/1 ،
( )65العيةقي ،السن الصغرى ،ابب سنة العيدي 404/5 ،
( )61الدرب  ،تفسا الدرب 517/1 ،
( )64العيةقي ،السن القربى ،كتاب صال العيدي  ،ابب التقعا ليلة الفدر  175/4ال العيةقي ذكر الليلة
غريب
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وأما الدليل الثاني الذي جاء عن الزهري عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم –
قال عنه اإلمام أمحد حديث منكر ،وأنكره شعبة(. )14
ويرد على استدالهلم مبا جاء عن ابن عمر بأنه قد جاء عن ابن عباس ما
خيالفه ،ويدل على جواز التكبري من ليلة العيد.
ويرد على هذا بأن أثر ابن عباس مروي عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن
عباس ،وأسامة مل يدرك ابن عباس؛ ألنه تويف سنة مائة وثالث ومخسني للهجرة،
وله بضع وسبعون عاماً( ، )11وذكره الذهيب يف الطبقة اخلامسة من التابعني( ، )11بينما
تويف ابن عباس سنة مثا ٍن وستني للهجرة( ، )11فالسند منقطع.
وأما بالنسبة ملا جاء عن الزهري ،فريد عليه بأنه قد جاء عن غري واحد من
التابعني أن التكبري يبدأ من ليلة العيد(. )15
وأما بالنسبة لالستدالل بعمل أهل املدينة فهو أصل خمتلف فيه عند العلماء،
فاملالكية يعملون به( ، )11خالفاً للجمهور الذين ال يرون العمل به( ، )10فال يصح إلزام
اخلصم به.
( )64اب نعا ،أمحد ،العلا (املقتب اةسالمي ،باوت ،دار اخلا  ،الر ض ط5405 ،5ه)450/1 ،
ر ،أمحد ب علي ،تقريب التةليب (دار الرشيد-سور  ،ط150)5406 ،5
( )61اب
( )66اللهيب ،حممد ب أمحد ،طعقات احملدثني (دار الفر ان -عمان ،ط ،)5404 ،5ص11
ر ،أمحد ب علي ،اةصابة ان متييز الصحابة (حتقي جرب سعيد ،املقتعة التو يفية-
( )67اب
القاهر )514/4
( )65كما جاء عند ذكر القول الينالل
( )61املشاط ،اجلواهر الينمينة ان فعيان أدلة أها املدينة ،ص ،455فةم ينظرون إج عما أها املدينة كالسنة
املأثور املشةور  ،للا فةم يقدمونه على رب الوا د ،أبو زهر  ،حممد ،مالك ياته وعصره مراؤه وفقةه
(مقتعة اةجنلو القاهر ) ص404 ،
( )70اب القيم ،إعالم املو عني ، 450/1 ،اب زم ،اة قام ،146/1 ،اجلويين ،الربهان111/5 ،
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وأما بالنسبة لدليل القول الثاني فهو قياس يف مورد النص ،بل إن الدليل
الشرعي أثبت أن التكبري متعلق بإكمال عدة الصوم ،وليس تابعاً للصالة.
وأما بالنسبة الستدالل الشافعية واحلنابلة باآلية الكرمية ،فقد رد عليه بأن
االستدالل باآلية ال يستقيم؛ ألن الواو ال تقتضي الرتتيب(، )15
ويرد على هذا بأن الواو وإن مل تقتض الرتتيب ،فهي تقتضي مطلق اجلمع ،
فهي تدل على جواز التكبري مبجرد إكمال عدة الشهر.
الرأي الراجح:
وبعد النظر يف أقوال الفقهاء يرتجح لدي ابتداء التكبري مبجرد إكمال عدة
الشهر ،أي مبجرد مغيب مشس آخر يوم من رمضان؛ لداللة قوله تعاىل:
ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ البقرة ،551 :على ذلك وإن
كانت الواو تقتضي مطلق اجلمع كما ذكرت عند مناقشة األدلة ،ولضعف ما جاء عن
النيب – صلى اهلل عليه وسلم – يف املسألة ،وألن ما ورد عن ابن عمر  -رضي اهلل
عنهما  ،-ال يدل على حصر جواز التكبري عند اخلروج إىل الصالة؛ إذ ال يوجد يف
األثر الوارد عنه ما يدل أو يشري إىل ذلك ،وإمنا الوارد جمرد نقل لتكبريه عند اخلروج
للصالة ،واهلل أعلم.
املطلب الثال  :وقت انتهاء التكبري
اتفق الفقهاء على استمرار التكبري إىل الوصول إىل مصلى العيد( ، )12لكنهم
اختلفوا فيما بعد ذلك ،ولعل االختالف يعود إىل اختالف اآلثار الواردة يف املسألة.

( )75النوو  ،اجملموع46/1 ،
( )71ا صقفي ،الدر املختار  561/1اخلرشي ،شرح اخلرشي  501/1الرملي ،هناية احملتاج 117/1 ،اب
دامة ،ععدهللا ،القاان (املقتب اةسالمي ،باوت)141/5 ،
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ولقد انقسمت آراء الفقهاء إىل عدة أقوال:
القول األول:
ذهب أبو يوسف ،وحممد بن احلسن( ، )13واحلنابلة يف رواية

()14

إىل انتهاء

التكبري مبجرد الوصول إىل مصلى العيد.
واستدلوا بفعل النيب – صلى اهلل عليه وسلم ( – )11كما جاء عند البيهقي (أنه
كان خيرج مع عدد من الصحابة رافعاً صوته بالتهليل والتكبري حتى يأتي املصلى)(، )11
فاحلديث يدل على أن التكبري ينتهي مبجرد الوصول إىل مصلى العيد؛ إذ هو فعل النيب
صلى اهلل عليه وسلم
وكذلك ما جاء عن سامل عن عبداهلل بن عمر -رضي اهلل عنه -أن رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم -كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حتى يأتي املصلى)

()11

فاحلديث يبني أن النيب-صلى اهلل عليه وسلم -كان يكرب حتى يأتي املصلى.

القول الثاين:

ذهب املالكية يف قول عندهم( ، )15والشافعية يف قول( ، )11واحلنابلة يف رواية
إىل امتداد التكبري إىل أن خيرج اإلمام للصالة.

( )74املرغيا  ،اهلداية51/5 ،
( )74اب دامة ،القاان141/5 ،
( )71املرغيا  ،اهلداية57/5 ،
( )76سع خترجيه ص 1
( )77العيةقي  ،السن القربى ،كتاب صال العيدي  ،ابب التقعا ليلة الفدر171/4 ،
( )75النفراو  ،الفواكه الدوا 474/5 ،
( )71الشااز  ،إبراهيم ب علي املةلب (دار الفقر ،باوت)515/5
( )50اب مفلح ،املعدع (املقتب اةسالمي ،باوت5400 ،هـ) 515/1

()50
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واستدلوا لرأيهم بفعل ابن عمر حيث جاء عنه_ رضي اهلل عنه _ أنه كان يغدو إىل
العيد من املسجد ،وكان يرفع صوته بالتكبري حتى يأتي املصلى ،ويكرب حتى يأتي اإلمام(. )55
فابن عمر -رضي اهلل عنه  -كان يقطع التكبري عند مقدم اإلمام للصالة،
كما هو واضح يف األثر.
القول الثال :
ذهب املالكية يف قول ثانٍ( ، )52والشافعية يف قول آخر

()53

إىل أن التكبري ينتهي

بابتداء اإلمام الصالة.
وعللوا رأيهم بأن الكالم قبل افتتاح الصالة مباح ،فكان التكبري مستحسناً.
القول الرابع:
()51

ذهب الشافعية يف قول ثالث( ، )54واحلنابلة يف الرواية املشهورة عندهم

إىل

انتهاء التكبري عند فراغ اإلمام من اخلطبة.
وعللوا رأيهم بأن شعار العيد مل ينقض فسن التكبري كما يف حال اخلروج إىل
الصالة(. )51
ويؤيد رأيهم ما جاء عن ابن عباس عند الطربي أنه قال :حق على املسلمني إذا
نظروا هالل شوال أن يكربوا اهلل حتى يفرغوا من عيدهم(. )51

( )55سع خترجيه
( )51اخلرشي ،اشية اخلرشي 501/1
( )54الشااز  ،املةلب  ،515/5الغزايل ،حممد ب حممد ،الوسيط (دار السالم ،القاهر  ،ط457 /1)5457 ،1
( )54الشربيين ،مغين احملتاج 454/5
( )51العةويت ،منصور ب إدريأ ،شرح منتةى اةرادات (عامل القتاب)415/5
( )56اب مفلح ،املعدع515/1 ،
( )57الدرب  ،تفسا الدرب 517/1 ،

التقعا املدل ان العيدي

5511

مناقشة األدلة:
يرد على القائلني بانتهاء التكبري مبجرد الوصول إىل مصلى العيد بأن احلديث مل
تثبت صحته ،ولو فرضنا صحته فإن قطع النيب – صلى اهلل عليه وسلم – للتكبري
للصالة؛ ألن الصالة تبدأ مبقدمه عليه الصالة والسالم.
وأما بالنسبة الستدالل القائلني بأن التكبري يستمر إىل أن يأتي اإلمام فريد عليه
بأنه جاء عن ابن عباس -رضي اهلل عنه  -خالفه حيث يرى أن التكبري يستمر إىل
الفراغ من الصالة.
ويرد على هذا بأن األثر مروي عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن عباس منقطع
السند.
الرأي الراجح:
بعد النظر يف أقوال العلماء وأدلتهم ،يظهر أن الثابت يف املسألة ما جاء عن ابن
عمر يف امتداد التكبري إىل ابتداء الصالة ،ومبا أن التكبري من العبادات ،فاألصل
االقتصار على الثابت فيه ،إال أن ما جاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنه  -يدل على
أن قطعه للتكبري عند ابتداء الصالة كان النشغاله بها ،ومل يرد عنه القول مبنعه بعد
ذلك ،لذا فالذي يرتجح يف املسألة القول بانتهاء التكبري ملن يصلي العيد عند االبتداء
بالصالة ،وأما من مل يصل العيد فله أن يكرب إىل الفراغ من اخلطبة ألن شعار العيد
الذي يشرع عند اخلروج إىل مصلى العيد مل ينقض إال عند الفراغ من اخلطبة فيكون
القول الرابع هو أرجح األقوال يف املسألة.

أمحد افظ موسى

5511

املبح الثاين :التكبري يف األضحى
سأحتدث يف هذا املبحث عن مشروعية التكبري املطلق يف األيام األوىل من ذي
احلجة ،وأيام العيد يف األضحى ،وأبدأ الكالم أوالً عن مسألة التكبري يف األيام التسعة
األوىل من ذي احلجة.
املطلب األول :مشروعية التكبري يف األايم التسعة األوىل
اختلف الفقهاء يف مشروعية التكبري املطلق يف هذه األيام ويرجع اخلالف إىل
االختالف يف فهم املقصود من قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

احلج.25 :
ولقد انقسمت آراء الفقهاء إىل قولني(. )55
القول األول:
()10

ذهب احلنفية( )51واحلنابلة

إىل استحباب التكبري يف هذه األيام واستدلوا

لرأيهم:
أوالً :قوله تعاىل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﭼ احلج .25

( )55مل أجد عند املالقية نصاً يشا إج مشروعية التقعا ان هله األ م أو عدم مشروعيته ،ولعلةم ه يقولون
مبشروعيته فةم يفسرون األ م املعلومات أب م النحر ،النفراو  ،الفواكه الدوا  ،174/5أبو زيد،
الرسالة ،ص  ،47اب ععد الرب ،التمةيد 54 ،/51 ،كما أهنم ني يتقلمون ع التقعا املدل
يشاون إج استحعاب التقعا عند اخلروج لصال العيدي  ،دون أن يشاوا إج استحعابه عا ذلك انظر،
املواي ،التاج واةكليا ،11 5/1 ،الدسو ي ،اشية الدسو ي411/5
( )51اب عابدي  ،اشية اب عابدي 550/1
( )10العةويت ،شرح املنتةى 415/5
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فاآلية تشري إىل جواز التكبري يف األيام املعلومات وهي أيام العشر من ذي
احلجة ،كما جاء عن ابن عباس

()15

-رضي اهلل عنه  -ومجهور التابعني(. )12

اثنياً :ما جاء عند البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة -رضي اهلل
عنهما  -أنهما كانا خيرجان إىل السوق يف أيام العشر يكربان ويكرب الناس
بتكبريهما(. )13
ففعل ابن عمر وأبي هريرة -رضي اهلل عنهما  -يدل على جواز التكبري
يف هذه األيام؛ فلو مل يكن جائزاً ألنكره الصحابة عليهم.
القول الثاين:
ذهب الشافعية إىل استحباب التكبري يف هذه األيام إذا رأى شيئاً من بهيمة
األنعام(. )14
واستدلوا بقوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ احلج .25
فاآلية رتبت الذكر يف األيام املعلومات وهي العشر من ذي احلجة على
رؤية شيء من بهيمة األنعام.

( )15اليخار  ،صحيح العخار  ،كتاب العيدي  ،ابب ف ا العما أ م التشري  ،141/5 ،جاء بصيغة التعلي
( )11اجلصاص ،أ قام القرمن 414/5
( )14العخار  ،صحيح العخار  ،كتاب العيدي  ،ابب ف ا العما ان أ م التشري  440/5 ،جاء بصيغة
ر إسناده ان الفتح 461/1
التعلي وذكر اب
( )14الشربيين ،مغين احملتاج 451/5
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مناقشة األدلة:

يرد على استدالل احلنفية واحلنابلة باآلية الكرمية أنه قد اختلف يف تأويل لفظة
املعلومات الواردة يف اآلية ،فابن عمر -رضي اهلل عنهما  -يرى أنها يوم النحر
ويومان بعده.

()11

وأما بالنسبة الستدالل الشافعية فرد عليه الطربي بأن اآلية مل ترد تعليق
التكبري على شيء ،ولو كان األمر كذلك لكانت اآلية ويذكروا اسم اهلل على ما
رزقهم من بهيمة األنعام يف أيام معلومات ولكن اهلل قد أطلق الذكر ومل يصله
بشيء.

()11

كما أن ما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة -رضي اهلل عنهما  -من تكبري مطلق
يف هذه األيام دون التقييد بشرط من الشروط خيالف استدالهلم باآلية.
الرأي الراجح:
الذي يرتجح هو القول باستحباب التكبري يف هذه األيام مطلقاً دون التقييد
بشرط من الشروط؛ ملا ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة -رضي اهلل عنهما  -من تكبري
يف هذه األيام ،دون التقييد بشرط من الشروط ،ومل يرد عن أحد من الصحابة -
رضوان اهلل عليهم  -من أنكر عليهم فعلهم هذا.

( )11اب ععد الرب ،التمةيد 540/51
( )16الدرب  ،تفسا الدرب 401/1
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املطلب الثاين :التكبري يف أايم العيد
انقسمت آراء الفقهاء يف املسألة إىل قولني:
القول األول :الذين قصروا التكبري على اليوم األول من أيام العيد وهم
احلنفية( ، )11واملالكية( ، )15والشافعية( ، )11واحلنابلة يف الرواية املعتمدة عندهم

()500

وأعطوه نفس احلكم يف االبتداء واالنتهاء كما هو احلال يف الفطر ،وعلى التفصيل
الذي ذكرته يف عيد الفطر(. )505
واستدلوا لرأيهم:
أوالً :مبا جاء عن عبداهلل بن عمر  -رضي اهلل عنه  -أن رسول اهلل – صلى

اهلل عليه وسلم  -كان خيرج مع مجع من الصحابة يف العيدين رافعاً صوته بالتهليل
والتكبري فيأخذ طريق احلدادين حتى يأتي املصلى(. )502
فاحلديث يشري إىل استحباب التكبري املطلق يف يوم النحر حني اخلروج إىل صالة
العيد إىل أن يأتي املصلى.
اثنياً :بالقياس على عيد الفطر ،فكما أن التكبري املطلق يشرع يف الفطر إىل
صالة العيد ،فكذلك يف األضحى(. )503
( )17اهلداية ،املرغيا 57/5
( )15املواي ،التاج واةكليا 511/1
( )11الرملي ،هناية احملتاج 117/1
( )500املرداو  ،اةنصاف 441/1 ،العةويت ،كشف القناع71 /1 ،
( )505إه ما جاء ع أيب نيفة م القول بعدم جواز التقعا ان الفدر الفاً للصا عني ،املرغيا  ،اهلداية،
57/5
( )501سع خترجيه
( )504الرملي ،هناية احملتاج  117/1مذ األ ل ابلتفصيا الل ذكره العلماء ان و ا ابتداء وانتةاء التقعا ان
الفدر كما ذكر سابقاً
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القول الثاين:

ذهب احلنابلة يف رواية عندهم( ، )504والشوكاني

()501

إىل القول باستحباب

التكبري يوم النحر وأيام التشريق الثالثة اليت بعده.
ويؤيد هذا الرأي:
أوالً :قوله تعاىل ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ البقرة.٣٠٢ :
()501

فاآلية أطلقت الذكر يف األيام املعدودات – وهي أيام التشريق

 -مما دل

على استحباب التكبري فيها مطلقًا سواء أكان عقب الصلوات أم ال.
اثنياً :قوله تعاىل ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ احلج.٣٨ :

فاآلية تدل على جواز التكبري املطلق يف األيام املعلومات ،واليت من ضمنها يوم

النحر  -اتفاقاً

()501

.-

اثلثاً :ما جاء عن نبيشة اهلذلي عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم  (( -أيام
التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل))(. )505
فالنيب صلى اهلل عليه وسلم وصف أيام التشريق كلها أنها أيام ذكر هلل ،والذكر
املطالب به املسلم يف هذه األيام هو التكبري ،ومبا أن الذكر هنا جاء مطلقاً فال يقصر
على ما كان يف دبر الصلوات.
رابعاً :ما جاء عن الصحابة الكرام من تكبري مطلق يف هذه األيام:

( )504املرداو  ،اةنصاف 441/1
( )501الشوكا  ،حممد ب علي ،السيا اجلرار (دار القتب العلمية ،باوت ،ط415/5 )5401 ،5
( )506الدرب  ،تفسا الدرب 404-404/1
( )507اب كينا ،تفسا اب كينا 555/4
( )505مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،ابب حترمي صوم أ م التشري 500/1 ،
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أوالً :ما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة -رضي اهلل عنهما  -التكبري املطلق يف

األسواق أيام عشر ذي احلجة واليت من ضمنها يوم النحر(. )501

اثنياً :وما جاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنه  -كان يكرب مبنى تلك األيام
وخلف الصلوات ،ويف فسطاطه ،وجملسه ،وممشاه تلك األيام مجيعاً(. )550
فابن عمر -رضي اهلل عنه  -كان يكرب أيام منى مجيعها يف دبر الصلوات،
ويف خمتلف أحواله ،دون إنكار أحد من الصحابة على ذلك.
اثلثاً :ما جاء عن عمر -رضي اهلل عنه  -كان يكرب يف قبته مبنى فيسمعه أهل
()555

املسجد فيكربون ،ويكرب أهل األسواق حتى ترتج منى تكبريا.
مناقشة األدلة:

يرد على الدليل األول الذي ذكره أصحاب القول األول أنه حديث
ضعيف(.)552
وأما بالنسبة ملا استدل به أصحاب القول األول من قياس فال داعي ملثل هذا
القياس مع ورود الكثري من النصوص املتعلقة باملسألة ،لذا فهو قياس يف مورد النص.
الرأي الراجح:
بعد النظر يف أقوال العلماء وأدلتهم فإن الذي يرتجح القول بامتداد التكبري إىل
آخر أيام التشريق ،ملوافقة هذا القول ظاهر القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،والذي

( )501العخار  ،صحيح العخار  ،كتاب العيدي  ،ابب التقعا أ م مىن 440/5
( )550العخار  ،صحيح العخار  ،كتاب العيدي  ،ابب التقعا أ م مىن  440/5وإن كان األثر جاء معلقاً إه
ر ال عنه موصول ،انظر فتح العار 461/1
أن اب
( )555انظر املرجذ الساب نفأ الصفحة
( )551العيةقي ،السن القربى 175/4
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يؤيده ما جاء عن عمر وابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -من آثار دون أي إنكار من
الصحابة الكرام.
املبح الثال  :صيغة التكبري وصفته

املطلب األول :صيغة التكبري

سأتكلم يف هذا املطلب عن صيغة التكبري املشروعة يف العيدين ،وأقوال العلماء
فيها.
انقسمت آراء العلماء يف صيغة التكبري املشروعة على عدة أقسام ،ويرجع
اخلالف يف املسألة الختالف اآلثار الواردة عن الصحابة الكرام يف صيغ التكبري ،ولعدم
ثبوت أي صيغة من الصيغ يف السنة النبوية.
جيد الناظر يف أقوال العلماء أنها تنقسم إىل عدة أقسام:
القسم األول
من حصر التكبري يف صيغة معينة دون زيادة أو نقصان ،وهم احلنفية ،واحلنابلة.
ذهب احلنفية( ، )553واحلنابلة

()554

إىل أن الصيغة املشروعة يف التكبري التثنية على

النحو التالي اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل  ،اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد.
واستدلوا لرأيهم هذا:
أوالً :مبا جاء عن جابر عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه كان إذا
صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول :على مكانكم ،ويقول :اهلل

( )554املرغيا  ،اهلداية 57/5
( )554العةويت ،الروض املربذ 455/5
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أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد ،فيكرب من غداة عرفة إىل
صالة العصر آخر أيام التشريق(. )551
فاحلديث نص يف صيغة التكبري.
اثنياً :استدلوا مبا نقلوه عن نيب اهلل إبراهيم  -عليه السالم  -يف التكبري،
وهو أن جربيل ملا أتى بالفدي ،وخاف من إبراهيم العجلة يف ذبح ولده فقال :اهلل أكرب
اهلل أكرب ،قال إبراهيم ملا رآه :ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب فلما علم إمساعيل الفداء قال:
اهلل أكرب وهلل احلمد(. )551
اثلثاً :استدلوا مبا جاء عن الصحابة يف تثنية التكبري ،كما جاء عن علي وابن
مسعود أنهما كانا يقوالن :اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل
احلمد(. )551
رابعاً :قالوا :إن هذه الصيغة هي عمل الناس يف األمصار فهي املشهورة
()555
واملتوارثة من األمة.
مناقشة األدلة:
يرد على الدليل األول بأنه حديث ضعيف فيه عمرو بن مشر ،وجابر اجلعفي
ال حيتج بهما( ، )551فعمرو بن مشر منكر احلديث كما قال البخاري ،وقال النسائي

( )551الدار دين ،علي ب عمر ،سن الدار دين (دار املعرفة -باوت )5166 ،كتاب العيدي 10/1 ،
( )556اب جنيم ،العحر الرا 575/1
( )557اب أيب شيعة ،املصنف ،ابب كيف يقرب يوم عرفة 410/5
( )555القاسا  ،العدا ذ 511 ،5
( )551انظر العيةقي ،السن القربى  451/4اب اجلوز  ،ععد الرمح ب علي ،التحقي ان أ اديل اخلالف
(دار القتب العلمية -باوت ،ط154/5 )5451 ،5
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مرتوك احلديث )520( ،أما جابر فقال عنه ابن معني :كان كذاباً ،وقال النسائي:
()525

مرتوك ،وقال ابن حبان :من أصحاب عبداهلل بن سبأ.

وأما بالنسبة للدليل الثاني فقد رد عليه احلنفية أنفسهم الذين استدلوا به ،وقالوا
إنه مل يثبت عند احملدثني )522( ،فال أصل له.
وأما استدالهلم مبا جاء عن علي وابن مسعود -رضي اهلل عنهما  -فريد عليه
بأنه قد جاء عن غريهم من الصحابة صيغ أخرى خمتلفة عن الصيغة اليت ذكروها ،فقد
جاء عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -تثليث التكبري( ، )523وعن عمر وابن
عمر -رضي اهلل عنهما  -كذلك(. )524
وأما دليلهم الرابع فريد عليه بأنه ال يلزم من كونه املشهور أنه الصواب ،وأما
القول بأنه املتوارث من األمة فليس صحيحاً؛ إذ كيف يكون املتوارث من األمة وقد
جاء عن الصحابة والتابعني خالف هذه الصيغة.
القسم الثاين
من اعتمد صيغةً معين ًة ومل ير مانعًا من الزيادة عليها وهم الشافعية.

( )510اجلرجا  ،القاما ان ضعفاء الرجال511/1 ،
ر ،هتليب التةليب41-44 /1 ،
( )515اب
( )511اب اهلمام ،كمال الدي حممد ب ععد الوا د ،شرح فتح القدير (دار الفقر -باوت) 51/1اب
عابدي  ،اشية اب عابدي 575/1
( )514العيةقي ،السن القربى ،ابب مىت يستحب أن يعدأ التقعا 451/4
( )514اب ععد الرب ،يوسف ب ععد هللا ،اهستلكار (دار القتب العلمية ،باوت ،ط1000 ،5م)445/4
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يرى الشافعية على املذهب عندهم أن التكبري ثالث نسقا ،وعلى القول القديم
عن اإلمام الشافعي مرتان( ، )521فالتثليث أن يقول :اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ،والتثنية
أن يكرب مرتني.
وما زاد من ذكر اهلل تعاىل فهو حسن عندهم( ، )521واستحسن الشافعي أيضاً
قول :اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،ال إله إال اهلل نعبده
خملصني له الدين ،ولو كره الكافرون ،ال إله إال اهلل وحده صدق وعده ،نصر عبده،
وهزم األحزاب وحده(. )521
واستدل الشافعية على قوهلم بتثليث التكبري مبا يلي:
أوالً :استدلوا مبا جاء عن جابر بن عبداهلل ،وابن عباس -رضي اهلل عنهما -

أنهما كانا يكربان يف الصلوات أيام التشريق اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ثالثاً(. )525

ويبدو أنهم رأوا يف قول جابر وابن عباس -رضي اهلل عنهما  -توقيفاً(. )521
اثنياً :ما جاء عن عبد اهلل بن حممد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال :رأيت
األئمة يكربون أيام التشريق بعد الصالة ثالثا( . )530فيبدو من قول عبداهلل أن هذه
الصيغة هي الصيغة املشهورة لدى سلف األمة.
اثلثاً :استدلوا بالقياس على ما ورد عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه

كان يكرب يف أكثر من موضع حيث كان عليه الصالة والسالم يكرب ثالثاً كما هو احلال
( )511النوو  ،الروضة  55/1الشربيين ،مغين احملتاج 451/5
( )516النوو  ،اجملموع  44/1النوو  ،روضة الدالعني 55/1
( )517النوو  ،الروضة 55/1
( )515الدار دين ،سن الدار دين ،كتاب العيدي 10/1
( )511اب دامة ،املغين 517/1
( )540الشااز  ،املةلب 515/5
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إذا استوى على بعريه يف السفر أو قفل من غزو أو حج أو عمرة يكرب على كل
شرف(. )535
أما ما استحسنه الشافعي من زيادة ثبت بعضها يف السنة يف مواطن خمتلفة ،منها
ما جاء يف صحيح مسلم أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -ملا رقي الصفا ورأى
البيت استقبل القبلة ،فوحد اهلل وكربه ،وقال( :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهلل وحده أجنز وعده ونصر عبده
وهزم األحزاب وحده)(. )532
وكذلك ما جاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنه  -أن أحد الصحابة قال يف
صالته اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا وسبحان اهلل بكرة وأصيال فقال رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم ( :-من القائل كلمة كذا ،وكذا؟ قال رجل من القوم :أنا يا
رسول اهلل ،قال عجبت هلا فتحت هلا أبواب السماء)(. )533
ويبدو أن اإلمام الشافعي رأى يف إطالق األدلة اليت طلبت التكبري نوعاً من
التوسعة يف األمر مبا يسمح بالزيادة عما جاء عن الصحابة من صيغة التكبري – واهلل
أعلم .-
مناقشة األدلة:
يرد على ما جاء عن جابر وابن عباس -رضي اهلل عنهما  -بأنه ضعيف كما
أشار إىل ذلك ابن حجر يف التلخيص(. )534

( )545العيةقي ،السن القربى ،ابب مىت يستحب أن يعتدئ التقعا 451/4
( )541مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب ا ج ،ابب ة النيب صلى هللا عليه وسلم 555/1
( )544مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب املساجد ،ابب ما يقال بني تقعا اة رام والقراء 410/5
ر ،تلخيص اجلعا 55/1
( )544اب
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وأما قول عبداهلل بن حممد فال حجة فيه؛ ألنه جاء عن الصحابة صيغ أخرى
للتكبري ،كما جاء عن ابن مسعود وعلي -رضي اهلل عنهما  -تثنية التكبري.
وأما القياس على أحوال النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -األخرى ،فريد عليه
أن األوىل أن نأخذ باآلثار الثابتة يف نفس املسألة فإذا ثبت عندنا صيغة معينة عن
الصحابة الكرام وجب األخذ بها وترك القياس؛ ألن مثل هذا األمر ال يكون إال
توقيفاً.
القسم الثال
الذين رأوا أن األمر واسع ،واستحسنوا بعض الصيغ كما جاء عند املالكية.
حيث جاء يف املدونة (قلت البن القاسم :كيف تكبري أيام التشريق يف أقوال
مالك ،قال :سألناه عنه فلم حيد لنا فيه حداً)(. )531
ويقول القرطيب( :قال ابن العربي :اختار علماؤنا التكبري املطلق ،وهو ظاهر
القرآن وإليه أميل)(. )531
واستحسن اإلمام مالك تثليث التكبري كما جاء عند الشافعية وعليه املذهب يف
استحسان هذه الصيغة(. )531
وجاء يف رواية ابن عبداحلكم عن اإلمام مالك استحسان التثنية كما جاء عند
احلنفية ،واحلنابلة(. )535

( )541مالك ،املدونة القربى571/
( )546القرطيب ،حممد ب أمحد ،جامذ أ قام القرمن (دار الشعب ،القاهر  ،ط407/1 )5474 ،1
( )547النفراو  ،الفواكه الدوا  174/5اخلرشي ،اشية اخلرشي 501/1
( )545انظر املرجذ الساب
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وبعد أن ذكر النفراوي هاتني الصيغتني نقل عن اإلمام قوله :وإن زاد أو نقص
فال حرج(. )531
وكان أصبغ من املالكية يزيد اهلل أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا وسبحان اهلل وحبمده
بكرة وأصيال ال حول وال قوة إال باهلل(. )540
واستدل املالكية على قوهلم بالتوسعة يف أمر التكبري وإطالقه بإطالق األدلة
الطالبة للتكبري( ، )545ولعدم ثبوت شيء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التكبري(.)542
وأما بالنسبة ملا جاء عن اإلمام من استحسان لتلك الصيغتني فلعله وقف على
ما جاء عن الصحابة يف ذلك.
القسم الرابع
من رأى حصر التكبري يف مجيع الصيغ الثابتة.
ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل جواز التكبري بكل صيغة صح اخلرب بها(. )543
فبعد أن ذكر صيغة التثليث ،والتثنية ،وصيغة اجلمع بينهما باالبتداء بالتثليث
ثم التثنية قال( :وقاعدتنا يف هذا الباب أصح القواعد ،أن مجيع العبادات من األقوال
واألفعال إذا كانت مأثورة أثراً يصح التمسك به مل يكره شيء من ذلك ،بل يشرع
ذلك كله)(. )544

( )541النفراو  ،الفواكه الدوا 174/5
( )540املواي ،التاج واةكليا 511/1
( )545القرطيب ،تفسا القرطيب 407/1
( )541النفراو  ،الفواكه الدوا 174/5
( )544اب تيمية ،جمموع الفتاوى 140/14
( )544اب تيمية ،جمموع الفتاوى 145/14
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فيبدو جلياً من قوله أنه يرى االختالف يف الصيغ الواردة يف التكبري من اختالف
التنوع ال اختالف التضاد ،فال مانع من العمل بأي واحدة منها.
القسم اخلام:
الذين رأوا أن الشارع أطلق األمر بالتكبري ،ومل يستحسنوا صيغة بعينها .حيث
نقل هذا القول عن احلكم ومحاد فهما ال يريان يف التكبري شيئًا حمدداً(. )541
ولعلهم بنوا رأيهم هذا على إطالق األدلة الطالبة للتكبري.
املناقشة والرتجيح:
يف البداية قبل ذكر القول الراجح يف املسألة ال بد من اإلشارة إىل بعض النقاط
املهمة املتعلقة باملسألة.
أوالً :أنه مل يثبت عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم  -حتديد صيغة معينة من

صيغ التكبري ،وقد بينت ضعف احلديث الذي استدل به احلنفية واحلنابلة على القول
بتثنية التكبري.
اثنياً :إن الثابت عن الصحابة الكرام يف صيغة التكبري مل ينحصر يف صيغة
واحدة فقد صح عن ابن مسعود -رضي اهلل عنه  -صيغة التثنية وهي اهلل أكرب اهلل
أكرب ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد(. )541

وكذلك ثبتت صيغة التثليث عنهم  -رضوان اهلل عليهم  -وإن كان ما جاء
عن ابن عباس -رضي اهلل عنه  -اختلف يف تصحيحه( ، )541وكذلك ضعف ما جاء

( )541النوو  ،اجملموع 46/1
ر ،الدراية  11/5األلعا  ،اةرواء 511/4
( )546اب
ر ان التلخيص ( ،5454حتقي ععدهللا هاشم)55/1
( )547األلعا ان اةرواء  511/4وانظر اب
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عن جابر -رضي اهلل عنه  -يف تثليث التكبري( ، )545إال أن ابن عبد الرب صحح صيغة
التثليث عن عمر ،وابن عمر ،وعلي ،وابن مسعود( ، )541وذكر ابن حجر هذا
التصحيح يف التلخيص ومل يرد عليه مبا يشعر مبوافقته عليه(. )510
وكذلك جاء عن سلمان  -رضي اهلل عنه  -أنه كان يقول :كربوا اهلل أكرب اهلل
أكرب كبريا أو قال :تكبريا اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون
لك ولد أو يكون لك شريك يف امللك أو يكون لك ولي من الذل ،وكربه تكبريا اللهم
اغفر لنا وارمحنا(. )515
ولقد صحح ابن حجر هذا األثر وقال عنه أصح ما جاء يف التكبري(. )512
وكذلك صحح األلباني

()513

ما جاء عند ابن أبي شيبة يف املصنف قول ابن

عباس( :اهلل أكرب كبريا ،اهلل أكرب كبريا ،اهلل أكرب وأجل اهلل أكرب وهلل احلمد)(. )514
اثلثاً :من األدلة الثابتة يف املسألة اآليات املطلقة الطالبة للذكر  -وهو
()511

التكبري

 -كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ البقرة:

.203

ر ،التلخيص 55/1
( )545اب
( )541اب ععد الرب ،يوسف ععدهللا ،اهستلكار (دار القتب العلمية ،باوت ،ط1000 ،5م)445/4
ر ،التلخيص 55/1
( )510اب
( )515العيةقي ،السن القربى ،ابب م يستحب أن يعتدئ التقعا لف صال الصعح يوم عرفة 451/4
ر ،فتح العار 461/1
( )511اب
( )514األلعا  ،اةرواء 516/4
( )514اب أيب شيعة ،املصنف ،ابب التقعا ان أ يوم 451/5 ،
( )511كما جاء ان تفساها انظر اجلصاص  414/5الدرب 404-404/1
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وكذلك ما جاء يف سورة احلجﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

احلج.25 :
وقوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ البقرة.551 :
وكذلك ما جاء عن نبيشة اهلذلي عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم (-أيام
التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل)( ، )511وما جاء يف مسند أمحد يبني املراد بالذكر من
طريق أبي عوانه أنه يقول :حدثنا يزيد بن أبي زياد عن جماهد عن ابن عمر عن النيب
– صلى اهلل عليه وسلم  -قال( :ما من أيام أعظم عند اهلل ،وال أحب إليه من العمل
فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل ،والتكبري ،والتحميد)(. )511
وبعد ما تقدم من ذكر لتلك النقاط ،ومناقشة سابقة لألدلة يظهر جلياً أن األدلة
الثابتة يف املسألة تنحصر يف اآليات واألحاديث املطالبة مبطلق التكبري ،وكذلك ما جاء
عن الصحابة الكرام من عدة صيغ يف التكبري.
لذا فالذي يرتجح القول جبواز أي صيغة من صيغ التكبري والتحميد والتهليل
إلطالق اآليات واألحاديث ،وما جاء عن الصحابة من صيغ متعددة ليس إال إعماالً
إلطالق اآليات واألحاديث ،فهم مل تأت عنهم صيغة واحدة ،ومل يأت من أحدهم
إنكار على اآلخر يف صيغته.

( )516مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،ابب حترمي صوم أ م التشري 500/1 ،
( )517أمحد ،أمحد ب نعا ،املسند (مؤسسة رطعة ،مصر)  ،545/1وجاء ع اةمام أمحد ما يدل على
تصحيحه هللا اخلرب ،يل سئا ما إذا كان أبو عوانه د تفرد بز د ذكر التةليا والتقعا والتحميد،
فقال :إن حممد ب ف يا أي اً روى هله الز د ع يزيد ب أيب ز د ،انظر العيةقي أمحد ب ا سني،
شعب اةميان (دار القتب العلمية ،باوت ،ط414/4 )5450 ،5
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ولو كانت األدلة حمصورة فيما جاء عن الصحابة الكرام من صيغ للتكبري،
لكان الصواب الوقوف على ما جاء عنهم من صيغ ،لكن األمر ليس كذلك ،فعندنا
أدلة طالبة ملطلق التكبري دون التحديد بصيغة معينة.
وهذا األمر هو الذي جعل اإلمام مالك ال يعني صيغة بعينها يف التكبري ،وهو
الذي جعل اإلمام الشافعي يقول جبواز الزيادة على ما ذكر من صيغة للتكبري ،وهو
نفسه الذي جعل احلكم ومحاد يقولون بأن الشارع مل حيدد صيغة للتكبري  -واهلل
أعلم .-
ويف هذا الشأن يقول الصنعاني يف سبل السالم( :يف الشرع صفات كثرية،
واستحسانات من عدد من األئمة وهو يدل على التوسعة يف األمر ،وإطالق اآلية
يقتضي ذلك)(. )515
ويقول القرطيب ( :قال ابن العربي اختار علماؤنا التكبري املطلق ،وهو ظاهر
القرآن ،وإليه أميل)(. )511
املطلب الثاين :صفة التكبري
اتفق الفقهاء على استحباب اجلهر بالتكبري يف األضحى(. )510واختلفوا يف جواز
اجلهر به يف الفطر على قولني:

( )515الصنعا  ،حممد ب إمساعيا ،سعا السالم (دار إ ياء الرتاه ،باوت ،ط71/1)5471 ،4
( )511القرطيب ،تفسا القرطيب 407/1
( )560املرغيا  ،اهلداية  51/5اب جنيم ،العحر الرا  576 ،571/1النوو  ،الروضة  71/1املواي ،التاج
واةكليا  511/1اب دامة ،املغين 555/1
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القول األول:
ذهب املالكية والشافعية ،واحلنابلة ،وأبو يوسف ،وحممد بن احلسن( )515إىل
استحباب اجلهر بالتكبري.
واستدلوا لرأيهم:
أوال  -مبا جاء عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -أنه كان خيرج مع مجع
من الصحابة يف العيدين رافعاً صوته بالتهليل والتكبري فيأخذ طريق احلدادين حتى يأتي
املصلى(. )512
فاحلديث يبني أن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان جيهر بالكبري.
اثنياً :ما جاء عن ابن عمر -رضي اهلل عنه  -أنه كان يغدو إىل العيد من
املسجد ،وكان يرفع صوته بالتكبري حتى يأتي املصلى ،ويكرب حتى يأتي اإلمام(. )513
فلو كان اجلهر بالتكبري ممنوعًا ملا فعله ابن عمر رضي اهلل عنه.
اثلثاً :ألن التكبري يف الفطر من الشعائر ،ومبناها على اإلشهار واإلظهار(. )514
القول الثاين:

ذهب اإلمام أبو حنيفة يف الرواية اليت رجحها ابن عابدين

()511

إىل القول

باستحباب اإلخفاء يف التكبري ،واستدل لرأيه مبا يلي:

( )565النفراو  ،الفواكه الدوا  ،174/5 ،النوو  ،الروضة  ،71/1اب دامة ،املغين  ،555/1القاسا ،
العدا ذ175/5 ،
( )561سع خترجيه
( )564العيةقي ،السن القربى ،كتاب صال العيدي  ،ابب التقعا ليلة الفدر ويوم الفدر إذا غدا إج صال
العيدي  ،175/4و ال عنه العيةقي صحيح
( )564الزيلعي ،تعيني ا قا 114/5 ،
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أوال :أن األصل يف الذكر اإلخفاء ،وال خروج غن هذا األصل إال ما جاء من
التكبري يف أيام التشريق ،فيقتصر على ما ورد به الشرع(. )511
اثنياً :عن شعبة قال :كنت أقود ابن عباس يوم العيد ،فسمع الناس يكربون،

فقال :ما شأن الناس ،فقلت يكربون ،قال :يكربون! قال :يكرب اإلمام ،قلت :ال،
قال :أجمانني الناس.

()167
()515

فلو كان اجلهر بالتكبري جائزا ملا أنكره ابن عباس رضي اهلل عنه.
مناقشة األدلة:

رد ابن اهلمام على األحاديث اليت استدل بها اجلمهور بأنها ضعيفة.

()511

ورد على استدالل اجلمهور بفعل ابن عمر -رضي اهلل عنه  -بأنه ال حجة
()510

فيه؛ لوجود قول ابن عباس -رضي اهلل عنه  -املخالف له.

ويرد على االستدالل ببدعية اجلهر بالتكبري بأن هذه املسألة خارجة عن هذا
العموم لوجود الدليل املثبت له.
ورد ابن قدامة على االستدالل بقول ابن عباس رضي اهلل عنه أنه مل ينكر على
الناس اجلهر بالتكبري ،وإمنا أراد منهم أن يكربوا مع اإلمام.

()515

( )561اب عابدي  ،اشية اب عابدي  570/1وتقا هلا الرأ ع عدد م كتب امللهب ،وانظر
القاسا  ،العدا ذ ،175/5 ،اشية الدحاو على مرا ي الفالح 146/5
( )566الزيلعي تعيني ا قا 114/5
( )567سع خترجيه ،وهو صحيح كما بينا سابقاً
( )565القاسا  ،العدا ذ 150/1
( )561اب اهلمام ،شرح العحر الرا  ،71/1سع القالم ع هلا ا ديل يل بينا ضعفه انظر ص7
( )570املرجذ الساب  ،نفأ الصفحة
( )575اب دامة املغين 551/1
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القول الراجح:
بعد النظر يف أقوال الفقهاء يرتجح القول باستحباب اجلهر بالتكبري يف الفطر؛
ألن األصل الذي استدل به أبو حنيفة هو أصل عام ،وما جاء عن ابن عمر وابن
عباس  -رضي اهلل عنهما  -خمصص هلذا األصل،

()512

والذي أريد أن أتكلم عنه يف هذا املطلب -أيضاً  -مشروعية التكبري
()513

اجلماعي

يف أيام العيد هل هو أمر جائز أو هو من احملرمات؟.

اختلفت اآلراء يف املسألة على عدة أقوال:
القول األول :جواز التكبري اجلماعي
يقول اإلمام الشافعي ( :فإذا رأوا هالل شوال أحببت أن يكرب الناس مجاعة
()514

وفرادى يف املسجد ،واألسواق ،والطرقات ،واملنازل).

ويقول يف موضع آخر – وهو يتحدث عن تكبري احلجاج (-ويكرب إمامهم
خلف الصلوات فيكربون معاً ،ومتفرقني ليالً ونهاراً)(. )511
وجاء عند النفراوي ( قال ابن ناجي :افرتق الناس بالقريوان فرقتني مبحضر أبي
عمران الفاسي ،وأبي بكر بن عبدالرمحن ،فإذا فرغت إحداهما من التكرب وسكتت

( )571فاب ععاس رضي هللا عنه ه ميانذ اجلةر ابلتقعا ،با بشرتط تقعا اةمام أوهً ،و د شا هلا القول
ان الدلب األول م العحل األول
( )574ه بد م اةشار هنا إج أن اللكر اجلماعي ان غا هلا املوضذ ه جيوز وثعوته ان هلا املوضذ ه يشرعه
ان غاه م املواضذ؛ ألن مسألة اللكر م مسا ا الععادات اليت يعتمد فيةا على الدليا كما أن التقعا
م الشعاثر فيشرع فيه اةظةار واةعالن
( )574الشافعي ،األم 145/5
( )571الشافعي ،األم 145/5
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أجابت األخرى ،فسئال عن ذلك فقاال :إنه حلسن ،ثم قال :قلت :واستمر عمل
الناس عندنا على ذلك بإفريقية مبحضر غري واحد من أكابر الشيوخ)(. )511
ثم علق النفراوي على كالم أبي بكر وأبي عمران قائالً ( :وال يشكل على
استحسانهما فعله مجاعة كون ذلك بدعة؛ ألن البدعة قد تكون حسنة).

()511

فيبدو من كالم النفراوي استحسانه هلذا الفعل.
ويؤيد القول جبواز التكبري اجلماعي ما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة -رضي
اهلل عنهما  -أنهما كانا خيرجان إىل السوق يف أيام العشر يكربان ،ويكرب الناس
بتكبريهما(. )515
فالقول (بتكبريهما) يدل على التصاق تكبري الناس بتكبري ابن عمر وأبي
هريرة -رضي اهلل عنهما؛ فالباء تدل يف اللغة على أربعة عشر معنى كما ذكر ابن
هشام ،وأول هذه املعاني اليت ذكرها ابن هشام اإللصاق .ويقول ابن هشام ( :أوهلا
اإللصاق ،قيل هو معنى ال يفارقها ،فلهذا اقتصر عليه سيبويه)(. )511
وما جاء عن عمر –رضي اهلل عنه  -عند البخاري معلقا بصيغة اجلزم (أنه كان
يكرب يف قبته مبنى فيسمعه أهل املسجد فيكربون ،ويكرب أهل األسواق حتى ترتج منى
تكبريا)(. )550
يقول ابن حجر( :وقال :ترتج :أي تضطرب وتتحرك ،وهي مبالغة يف اجتماع
رفع األصوات)(. )555
( )576النفراو  ،الفواكه الدوا  174/5وانظر اشية العدو 417/5
( )577النفراو  ،الفواكه الدوا 174/5
( )575سع خترجيه
( )571اب هشام ،ععدهللا ب يوسف ،مغين اللعيب( ،دار القتب العلميون باوت ،ط517/5)5115 ،5
( )550العخار  ،صحيح العخار  ،كتاب العيدي  ،ابب التقعا أ م مىن 440/5
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()552

فالتكبري الذي

كان يصدر من الصحابة جيعل منى كأمنا تهتز وتتحرك من شدته ،وهذا األمر ال ميكن
حتقيقه إذا كان كل واحد منهم يكرب وحده.
فالصوت ينتقل إلينا من خالل جزيئات اهلواء فالصوت عندما يصدر من
املتكلم تهتز جزيئات اهلواء بنفس الرتدد ،وحبركة توافقية تأخذ شكل موجياً(. )553
فإذا خرج التكبري من اجلميع يف آن واحد فإنه سوف يؤدي عندها حلصول تداخل
بناء بني موجات الصوت املختلفة؛ ألن املوجات تكون متساوية يف الرتدد والسعة(. )554
مما يؤدي هذا التداخل البناء إىل هذا االهتزاز الكبري مما جيعل السامع يشعر كأمنا
املكان يهتز من حوله وهو كما جاء يف األثر(حتى ترتج منى تكبريا).
بينما لو صدر التكبري من كل واحد على خالف اآلخر فلن حيدث هذا االهتزاز
الكبري؛ ألن املوجات سوف ختتلف مما يؤدي إىل التداخل اهلدام بني املوجات الصوتية
الصادرة عن املكربين.
ويؤيد هذا ما جاء يف السنة عند تأمني املأموم وما جاء عن الصحابة يف ذلك،
حيث جاء يف السنة عن أبي هريرة عن رسول اهلل قال ( :إذا قال اإلمام :غري املغضوب
عليهم وال الضالني ،فقولوا آمني ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم
من ذنبه)(. )551
ر ،فتح العار 461/1
( )555اب
( )551الفراهيد  ،اخلليا ب أمحد ،كتاب العني (دار مقتعة هالل ،حتقي مةد املخزومي ،ابراهيم السامرا ي)
56/6
( )554واصف ،رأفا كاما ،أساسيات الفيز ء (مقتعة الوفاء ،ط154)5114 ،5
(ar.wikipedia.org )554
( )551العخار  ،صحيح العخار  ،كتاب صفة الصال  ،ابب الر عة املأموم ابلتأمني 175/5
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وجاء أيضاً عن أبي هريرة أن رسول اهلل قال( :إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من
وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه)(. )551
يقول ابن حجر ( :مجع اجلمهور بني الروايتني املراد بقوله إذا أمن اإلمام أي:
أراد التأمني؛ ليقع تأمني اإلمام واملأموم معاً)(. )551
ويقول النووي أيضاً يف شرحه لصحيح مسلم وهو يشرح األحاديث الواردة يف
تأمني اإلمام( :ينبغي أن يكون تأمني املأموم مع تأمني اإلمام ال قبله وال بعده)(. )555
فاحلديثان يشريان إىل أن املأموم إذا أراد أن يتحصل على غفران الذنب ينبغي
عليه أن يؤمن مع إمامه ال قبله وال بعده ، ،أي أن تأمني اإلمام واملأمومني سيكون
مجاعياً.
والذي ينظر إىل فعل الصحابة يلحظ حرصهم الشديد على التكبري مع اإلمام.
منها ما جاء عن أبي هريرة أنه كان ينادي اإلمام :ال تفتين بآمني( ، )551أي :ال
تسبقين بآمني حتى يكرب معه(. )510
ونقل ابن حجر أثراً عن ابن عمر أنه كان إذا أمن الناس أمن معهم ،ويرى ذلك
من السنة(. )515
وجاء يف األثر يف وصف الصوت الصادر عن التأمني اجلماعي ما يوافق الصوت
الصادر عن الصحابة يف التكبري أيام العيد يف منى.
( )556العخار  ،صحيح العخار  ،كتاب الصال  ،ابب التأمني وراء اةمام 146/5
ر ،فتح العار 164-164/1
( )557اب
( )555النوو  ،شرح صحيح مسلم (إ ياء الرتاه ،باوت ،ط540/4 )5411 ،5
( )551العخار  ،الصحيح ،كتاب صفة الصال  ،ابب الرجعة اةمام ابلتأمني 170/5
ر ،فتح العار 164/1
( )510اب
( )515املرجذ الساب 164/1
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حيث روى البيهقي عن أبي يعلى محزة بن عبدالعزيز عن أبي بكر حممد بن
احلسني ثنا أمحد بن منصور ثنا علي بن احلسني عن أبي محزة عن مطرف عن خالد
بن أبي أيوب عن عطاء أنه قال :أدركت مئتني من أصحاب رسول اهلل يف هذا املسجد
إذا قال اإلمام :وال الضالني مسعت هلم رجة بآمني(. )512
وهذا إسناد جيد ،فحمزة بن عبد العزيز ثقة عامل )513( ،وحممد بن احلسني ليس
به بأس كما قال الدارقطين )514( ،و أمحد بن منصور فهو ثقة،

()511

أما أبو محزة فهو

حممد بن ميمون السكري وهو ثقة )511( ،ومطرف هو ابن طريف وهو من الثقات،
( )511وخالد بن أبي أيوب هو خالد بن صفوان ،ذكره ابن حجر يف تعجيل املنفعة،
وذكر توثيق ابن حبان له( ، )515ومل جيرحه أحد.
وجاء عند ابن ماجه (كان رسول اهلل إذا قال :غري املغضوب عليهم وال
الضالني ،قال :آمني حتى يسمع من يليه من الصف األول ،فريتج به املسجد)(. )511

( )511العيةقي ،السن القربى ،كتاب الصال  ،ابب الرجعة املأموم ابلتأمني 11/1
( )514اللهيب ،حممد ب امحد ،سا أعالم النعالء (مؤسسة الرسالة ،ط1ن 164\57 )5451
( )514الدار دين ،علي ب عمر ،سؤاهت محز (مقتعة املعارف ،الر ض ،ط )5404 ،5ص551 ،
ر ،أمحد ب علي ،تقريب التةليب (دار الرشيد ،5156 ،ط)5ص ،51وانظر اللهيب ،السا،
( )511اب
455/1
( )196الراز  ،ععد الرمح ب أيب امت ،اجلرح والتعديا (دار إ ياء الرتاه العريب ،5114 ،ط50/5) 5
( )517اللهيب ،سا أعالم النعالء517/6 ،
ر ،أمحد ب علي ،تع يا املنفعة (دار القتاب العريب ،باوت ،ط)5ص550
( )515اب
( )511اب ماجه ،حممد ب يزيد ،سن اب ماجه (دار الفقر ،باوت) ،كتاب إ امة الصال  ،ابب إذا رأ اةمام
ر ،الدراية  541/5إه أنه ضعف ز د فاتج هبا
فأنصتوا  ،175/5سنه الدار دين انظر اب
ر ،التلخيص 145/5
املس د انظر اب
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وجاء عند البخاري معلقاً قال عطاء :أمن ابن الزبري ومن وراءه حتى أن
للمسجد للجة(. )200
فالرجة هي اختالط األصوات( ، )205وكذلك اللجة( ، )202واالختالط يف اللغة
يدل على املمازجة واالجتماع(. )203
يظهر مما تقدم أن الرجة ال حتدث إال باجتماع األصوات مع بعضها البعض،
كما جاء يف التأمني اجلماعي ،مما يدل على أن التكبري الذي كان يصدر من الصحابة
كان مجاعياً؛ ألنه كان ينتج عنه ارجتاج كما يف التأمني اجلماعي.
وجاء عند البيهقي يف وصف تكبري الصحابة ما يدل داللة واضحة على كون
التكبري تكبريا مجاعيًّا حيث روى البيهقي عن عمر كان يكرب يف قبته مبنى فيسمعه أهل
املسجد فيكربون ،فيسمعه أهل السوق فيكربون حتى ترتج منى تكبرياً واحداً(. )204
ولو كان التكبري اجلماعي غري جائز ألنكره الصحابة الكرام ،ولنقل لنا ذلك،
وملا مل يثبت شيء من ذلك دل على اجلواز – واهلل أعلم .-

( )100العخار  ،الصحيح ،كتاب صفة الصال  ،ابب الرجعة اةمام ابلتأمني 170/5
ر ع اب
( )105اب منظور ،حممد ب بقر ،لسان العرب (دار صادر ،باوت ،ط ،155/1)5ونقله اب
التني ،فتح العار 164/1
( )101اب منظور ،لسان العرب 411/1
( )104الفراهيد  ،العني  151-155/4الفاوز أابد  ،حممد ب يعقوب ،القاموس احمليط 511
( )104العيةقي ،السن القربى ،كتاب العيدي  ،ابب م ال يقرب لف صال الظةر م يوم النحر ،
ر إج ان هلا السند أنه موصول ،ينما غل تعلي العخار هللا األثر ،انظر
 451/4وأشار اب
تغلي التعلي  ،471/1 ،ولقدت عدت إج نسخة خمدوطة لسن العيةقي سنة 5451هـ للشيخ بديذ
الدي الراشد السند ان القتعة الزاهدية ان ابكستان وأتكدت م وجود لفظة (وا داً ) ان منت األثر
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القول الثاين :جواز التكبري اجلماعي يف بعض املواطن دون أخرى
جاء عند الدسوقي (واملوضوع أن التكبري يف الطريق بدعة ،وأما التكبري مجاعة
وهم جالسون يف املصلى فهذا الذي استحسن)( ، )201وأيد الصاوي الدسوقي على هذا
القول(. )201
ومل أجد هلم مستندا للتفريق بني احلالني ،بل إن ما جاء عن الصحابة رضوان
اهلل عليهم من آثار يف التكبري واليت تظهر جواز التكبري اجلماعي ،ال حتصره باملصلى،
بل جاء عنهم يف املسجد واألسواق أيضا.

()201

القول الثال  :بدعية التكبري اجلماعي
ذهب الدردير من املالكية،

()205

وابن عثيمني،

()201

واأللباني،

()250

والتوجيري )255( ،وابن باز ،وعبداهلل بن غديان ،وعبد الرزاق عفيفي( )252إىل القول
ببدعية التكبري اجلماعي.
واستدلوا لرأيهم بعدد من األدلة:
أوالً :استدلوا بعدد من األدلة الداعية إىل خفض الصوت بالذكر ،والقراءة
وهي:
( )101الدسو ي ،اشية الدسو ي 411/5
( )106الصاو  ،أمحد ،بلغة املسالك أل رب املسالك (دار القتب العلمية ،باوت ،ط446/5 )5451 ،5
( )107انظر أدلة القول األول
( )105الدردير ،أمحد الشرح القعا (دار الفقر ،باوت ،حتقي حممد علي ) 111/5
( )101اب عينيمني ،حممد ب صاحل ،جمموع فتاوى ورسا ا اب عينيمني (دار الينر  ،ط165/56 )5414 ،5
( )150سلمان ،مشةور س اموس العدع (دار اةمام العخار  ،الدو ة ،ط )1007 ،ص655
( )155التوجير  ،محود ،إنقار التقعا اجلماعي (دار القشاف ،باوت )5455 ،ص51
( )151الدوي  ،أمحد ععد الرزاي ،فتاوى الل نة الدا مة للعحوه العلمية (دار بلنسية ،الر ض ،ط،4
455/5)1000
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سورة األعراف 201
()253

فرفع الصوت بالذكر فيه خمالفة ألمر اهلل؛ ألن اهلل أمر خبفض الصوت فيه

 - 2ما حاء عن أبي موسى األشعري -رضي اهلل عنه -قال :كنا إذا أشرفنا
على واد هللنا وكربنا ،فقال النيب– :صلى اهلل عليه وسلم  (-يا أيها الناس أربعوا
()254

على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصماً وال غائبا إنه معكم إنه مسيع قريب)

فالنيب -صلى اهلل عليه وسلم  -نهى الصحابة -رضوان اهلل عليهم  -عن
()251

رفع الصوت بالتكبري يف الفضاء ،فإذا كانوا يف املسجد فمن باب أوىل

 - 3ما جاء عن أبي سعيد اخلدري -رضي اهلل عنه  -قال اعتكف رسول
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -فسمعهم جيهرون يف القراءة فكشف السرت فقال) :أال
إن كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا ،وال يرفع بعضكم على بعض يف القراءة
أو قال يف الصالة)

()251

فإذا كان املصلي منفردا ،والتالي للقرآن منفردا منهيًّا عن اجلهر الذي حيصل منه
تشويش على غريه ،فمن باب أوىل أن يؤمر به املتجاوبون بالتكبري؛ ألن صنيعهم هذا
من حمدثات األمور.

()251

( )154التوجير  ،إنقار التقعا اجلماعي ،ص56-51
( )154مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب التو يد ،ابب ما يقره م رفذ الصوت ان التقعا 5015/1
( )151التوجير  ،إنقار التقعا ،ص  ،10يل كان الشيخ يتقلم عما حيده م تقعا مجاعي ان املس د
( )156أبو داود ،سن أيب داود ،كتاب الصال  ،ابب رفذ الصوت ابلقراء ان صال الليا ،45/1 ،سقا عنه
أبو داود ،وصححه اب ععد الرب ان التمةيد451/14 ،
( )157التوجير  ،إنقار التقعا اجلماعي ص51
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اثنياً :ما جاء عن حممد بن أبي بكر الثقفي سأل أنس بن مالك -رضي اهلل
عنه  -وهما غاديان من منى إىل عرفة كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع رسول اهلل
– صلى اهلل عليه وسلم  -قال :كان يليب املليب فال ينكر عليه ،ويكرب املكرب فال ينكر
عليه،

()255

فاحلديث يدل على أن الصحابة رضوان اهلل عليهم  -مل يكن حاهلم واحداً،
بل كان منهم املكرب ،ومنهم املهل ،فهذا يدل على أنهم مل جيتمعوا على ذكر
()251

واحد.

اثلثاً :استدلوا بنهي النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -عن احملدثات يف الدين كما

جاء يف حديث جابر -رضي اهلل عنه -عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -أنه
قال.....(:وشر األمور حمدثاتها وكل بدعة ضاللة) )220( ،وكذلك ما جاء يف حديث
عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم (:-من
عمل عمال ليس غليه أمرنا فهو رد)

()225

فالتكبري اجلماعي مل يفعله السلف الصاحل ،ال من الصحابة ،وال من التابعني
وال تابعيهم ،وهم القدوة ،والواجب االقتداء بهم وعدم االبتداع يف الدين.

()222

رابعاً :إخراج التكبري بصوت واحد فيه مشابهة ملا يفعله املغنون ،ينبغي تنزيه
()223
الذكر عنه،
( )155العخار  ،صحيح العخار  ، ،كتاب العيدي  ،ابب التقعا أ م مىن440/5 ،
( )151اب عينيمني ،فتاوى اب غينيمني164/56 ،
( )110مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب ا معة ،ابب ختفيف الصال واخلدعة111/1 ،
( )115املرجذ الساب  ،كتاب األ ية ،ابب تقض األ قام اليعاطلة5444/1 ،
( )111الدوي  ،فتاوى الل نة الدا مة455/5
( )114التوجير  ،إنقار التقعا اجلماعي ،ص54
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مناقشة األدلة:

رد التوجيري غلى االستدالل بأثر عمر -رضي اهلل عنه  -أنه كان يكرب يف
قبته ،بأنه ال يدل على أن عمر  -رضي اهلل عنه  -كان يرفع صوته بالتكبري رفعاً
منكراً ،وإمنا كان عمر -رضي اهلل عنه  -جهر الصوت ،وكانت قبته إىل جانب
املسجد ،فكان إذا كرب وهو فيها مسعه أهل املسجد  ،فتنبهوا من غفلتهم وكربوا.

()224

ويرد على هذا بأن األثر يدل على رفع الصوت بالتكبري من قبل الصحابة
رضوان اهلل عليهم لدرجة جعل منى كأمنا تهتز وتضطرب من شدة أصوانهم.
وبرد على االستدالل باألدلة الداعية إىل خفض الصوت بالذكر فهو استدالل
بالعام على اخلاص .فاألدلة اليت ذكروها تدعو إىل خفض الصوت بالذكر بشكل عام،
وحنن نوافقهم عليه ،إال أن املسألة اليت حنن بصدد حبثها خرجت عن هذا العموم؛
لورود املخصص وهو ما ثبت عن الصحابة رضوان اهلل عليهم من آثار ،كما أن هذا ما
رآه أهل املذاهب األربعة ،كما سبق بيانه عند الكالم عن اجلهر بالتكبري.
وأما بالنسبة الستدالل القائلني ببدعية التكبري اجلماعي مبا جاء عن أنس -
رضي اهلل عنه  -يف اختالف الذكر الصادر عنهم ،فريد عليه:
أوالً :غاية ما فيه الداللة على اختالف الصحابة يف الذكر ،فمنهم املكرب ومنهم

املهل ،وال داللة فيه على عدم جواز التكبري اجلماعي؛ إذ ال تالزم بني اختالف الذكر
الصادر منهم وحصول التكبري اجلماعي من بعضهم ،بتوافق التكبري الصادر عن
الصحابة الذين اختاروا التكبري ذكراً هلم.
اثنياً :لو سلمنا داللة هذا األثر على عدم حصول التكبري اجلماعي من
الصحابة رضوان اهلل عليهم ،فقد دل على جوازه اآلثار األخرى.
( )114التوجير  ،إنقار التقعا اجلماعي ،ص54
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وأما بالنسبة الستدالل القائلني ببدعية التكبري اجلماعي باألحاديث اليت تنهى
عن االبتداع يف الدين ،فريد على هذا االستدالل بأن مشروعية التكبري اجلماعي أخذت
مما جاء عن الصحابة رضوان اهلل عليهم من آثار يف التكبري ،فهو أمر له أصل يف الدين،
وليس أمرًا مبتدعاً.
وأما ما يصدر عن املكربين من أصوات تشابه املغنني ،قال جيعل التكبري
اجلماعي حمرماً؛ ألن هذا األمر ليس مالزماً للتكبري اجلماعي ،وإمنا سلوك خاطئ من
بعض الناس وعالجه أن ننبه الناس إليه ،ال أن حنرم التكبري اجلماعي.
القول الراجح:
بعد النظر يف األقوال السابقة يرتجح القول جبواز التكبري اجلماعي؛ لقوة أدلة
هذا القول ،ولسالمتها من الدليل املعارض اخلاص باملسألة ،إال ما جاء يف حديث
أنس -رضي اهلل عنه  -من اختالف الصحابة يف الذكر الصادر منهم ،مع ذلك فهو
ال يدل على منع التكبري اجلماعي كما ذكرت عند مناقشة األدلة  ،وأما بقية األدلة فهي
أدلة عامة ،وما جاء عن الصحابة –رضي اهلل عنهم  -من آثار خاصة يف التكبري تبني
خروج التكبري من عموم األدلة الداعية إىل خفض الصوت بالذكر -واهلل أعلم -
اخلامتة
ويف نهاية هذا البحث أكتب أهم ما توصلت إليه من نتائج:
أوالً :استحباب التكبري املطلق يف الفطر.

اثنياً :يبدأ التكبري املطلق يف الفطر من غروب مشس آخر أيام رمضان.
اثلثاً :ينتهي التكبري املطلق يف الفطر عند انتهاء صالة العيد.

رابعاً :استحباب التكبري املطلق من أول أيام عشر ذي احلجة.
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خامساً :ينتهي التكبري املطلق بغروب مشس آخر أيام عيد األضحى.

سادساً :صيغة التكبري مطلقة دون التحديد بصيغة دون أخرى.
سابعاً :يستحب اجلهر بالتكبري يف العيدين.

اثمناً :جواز التكبري اجلماعي وهو رأي اإلمام الشافعي ،وبعض املالكية.
املصادر واملراجع

[ ]5األلباني ،حممد بن ناصر ،إرواء الغليل( ،املكتب اإلسالمي  -بريوت
..5401
[ ]2البجريمي ،سليمان بن عمر ،حاشية البجريمي ،املكتب اإلسالمي ،ديار بكر،
تركيا.

[ ]3البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل5401 ( ،هـ5151 ،م) .صحيح
البخاري  ،ط ،3دار ابن كثري ،بريوت( ،حتقيق مصطفى ديب).
[ ]4البهوتي ،منصور بن يونس بن إدريس5310( ،هـ) .الروض املربع ،مكتبة
الرياض احلديثة ،الرياض.
[ ]1

اليهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ،عامل الكتاب.

[ ]1

البهوتي5402 ( ،هـ) .كشاف القناع ،دار الفكر ،بريوت.

[ ]1البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى5454( ،هـ5114 ،م) .السنن
الكربى ،مكتبة دار الباز ،مكة.
[ ]5البيهقي 5450( ،هـ .) 5151السنن الصغرى  ،ط ، 5مكتبة دار الباز  ،املدينة
املنورة  ( ،حتقيق:حممد ضياء األعظمي ).
[ ]1

البيهقي  ،شعب اإلميان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.5450 ،5

[ ]50التوجيري ،محود ،إنكار التكبري اجلماعي ،دار الكشاف ،بريوت5355..،
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[ ]55ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،ط ، ،2مكتبة ابن تيمية.
[ ]52اجلرجاني ،عبد اهلل بن عدي ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،دار الفكر ،بريوت،
ط.5154 ،5
[ ]53ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي ،التحقيق يف أحاديث اخلالف ،دار الكتب
العلمية  -بريوت ،ط.5451 ،5
[ ]54اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل ،الربهان يف أصول الفقه ،دار الوفاء،
املنصورة ،ط.5455 ،4
[ ]51ابن حبان ،حممد ،اجملروحني ،حتقيق حممود إبراهيم ،دار الوعي ،حلب.
[ ]51ابن حجر ،أمحد بن علي ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق جربي سعيد،
املكتبة التوقيفية ،القاهرة.
[ ]51ابن حجر 5313( ،هـ) .التلخيص احلبري ،شركة الطباعة الفتية ،مصر.
[ ]55ابن حجر ،الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،دار املعرفة ،بريوت ( ،حتقيق
عبد اهلل هاشم).
[ ]51ابن حجر  ،تعجيل املنفعة  ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط.5
[ ]20ابن حجر 5112( ،م ) .تقريب التهذيب  ،ط ، 4دار الرشيد  ،حلب ،سوريا.
[ ]25ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،دار الفكر ،بريوتـ ط.5154 ،5
[ ]22ابن حجر  )5311( ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة_ بريوت.
[ ]23ابن حزم ،علي بن أمحد ،اإلحكام ،دار احلديث ،القاهرة ،ط5454 ،5هـ.
[ ]24احلصكفي ،حممد بن علي عالء الدين5351( ،هـ) الدر املختار ،ط ،2دار
الفكر ،بريوت.
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[ ]21احلصيين ،تقي الدين أبو بكر حممد ،5114 ،كفاية األخيار ،دار اخلري -
دمشق ،ط.5
[ ]21ابن حنبل ،أمحد ،علل اإلمام أمحد ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط،5
.5405
[ ]21ابن حنبل ،املسند ،مؤسسة قرطبة ،مصر.
[ ]25ابن حنبل ،عبداهلل بن أمحد ،مسائل اإلمام أمحد ،املكتب اإلسالمي -
بريوت ،ط.5405 ،5
[ ]21اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل بن علي5111( ،م) .شرح اخلرشي على خليل،
ط ،5دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]30أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داود ،دار الفكر،
بريوت ( ،حتقيق حممد حمي الدين ).
[ ]35الدارقطين ،علي بن عمر أبو احلسن5111 ( ،م) .سنن الدارقطين دار املعرفة،
بريوت ( ،حتقيق عبد اهلل هاشم ).
[ ]32الدردير ،أمحد ،الشرح الكبري ،دار الفكر ،بريوت ،حتقيق حممد عليش.
[ ]33الدسوقي ،حممد بن عرفة5111 ( ،م) حاشية الدسوقي ،ط ،5دار الكتب
العلمية ،بريوت.
[ ]34الدمياطي ،السيد البكري بن السيد  ،إعانة الطالبني  ،دار الفكر –بريوت.
[ ]31الدويش ،أمحد بن عبد الرزاق ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ن،
دار بلنسية ،الرياض ،ط.5425 ،3
[ ]31الذهيب ،حممد بن أمحد ،طبقات احملدثني ،دار الفرقان  -عمان ،ط،5
.5404
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[ ]31الذهيب ،حممد بن أمحد ،املغين يف الضعفاء ،حتقيق نور الدسن العرت.
[ ]35الذهيب ،حممد بن أمحد ،ميزان االعتدال ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،5
.5111
[ ]31الذهيب ،حممد بن امحد ،سري أعالم النبالء  ،مؤسسة الرسالة ،ط1ن .5452
[ ]40الرازي ،عبد الرمحن بن أبي حامت ،اجلرح والتعديل ،دار إحياء الرتاث
العربي ،ط.5113 ،5

[ ]45الرازي ،حممد بن أبي بكر بن عبد القادر5451( ،هـ5111 ،م) .خمتار
الصحاح ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت ( ،حتقيق حممود خاطر ).
[ ]42الرملي ،حممد بن أمحد بن محزة ،نهاية احملتاج  ،دار الفكر للرتاث ،بريوت.
[ ]43الزيلعي ،عبد اهلل يوسف5311( ،هـ) .نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية،
دار احلديث ،مصر ( ،حتقيق عبد اهلل يوسف).
[ ]44الزيلعي ،عثمان بن علي .)5353( ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،دار
الكتاب اإلسالمي.
[ ]41السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبي سهل5324 ( ،هـ) .املبسوط ،دار
السعادة ،مصر.
[ ]41سلمان ،مشهور حسن ،قاموس البدع ،دار اإلمام البخاري ،الدوحة ،ط،
.2001
[ ]41الشافعي ،حممد بن إدريس5312( ،هـ) .األم ،ط ،2دار املعرفة ،بريوت.
[ ]45الشربيين ،حممد بن أمحد ،مغين احملتاج شرح املنهاج  ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]41الشربيين451( ،هـ5114 ،م) .اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع ،ط ،5دار
الكتب العلمية ،بريوت.
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[ ]10الشرواني ،عبد احلميد ،حواشي الشرواني ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]15الشوكاني ، ،حممد بن علي5401( ،هـ) .السيل اجلرار ، ،ط ،5دار الكتب
العلمية ،بريوت.
[ ]12الشوكاني5113( ،هـ ) .نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،دار اجليل ،بريوت.
[ ]13الشيباني ،حممد بن احلسن5401( ،هـ) .اجلامع الصغري ،ط ،5عامل الكتب،
بريوت.
[ ]14الشيباني ،املبسوط ،إدارة القرآن والعلوم ،كراتشي ،حتقيق أبو الوفا األفغاني.
[ ]11ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن حممد5401 ( ،هـ) .مصنف ابن أبي شيبة ،ط،5
مكتبة الرشد ،الرياض( ،حتقيق مجال يوسف ).
[ ]11الشريازي ،إبراهيم ،بن علي بن يونس  ،املهذب ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]11الصاوي ،أمحد ،بلغة املسالك ألقرب املسالك ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط.5451 ،5
[ ]15الصنعاني ،حممد بن إمساعيل ،سبل السالم شرح بلوغ املرام ،دار إحياء
الرتاث ،بريوت ،ط.5311 ، 4
[ ]11ضويان ،إبراهيم حممد5401( ،هـ) .منار السبيل ،ط ،2دار املعارف،
الرياض.
[ ]10الطربي ،حممد بن جرير 5401( ،هـ) .جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار
الفكر ،بريوت.
[ ]15الطحاوي ،أمحد بن حممد ،حاشية الطحاوي على مراقي الفالح ،املطبعة
الكربى ،مصر ،ط.5355 ،3
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[ ]12ابن عابدين ،حممد أمني .)5435 ( ،رد احملتار على الدر املختار ،حاشية ابن
عابدين ،ط ،5دار الفكر  ،بريوت.
[ ]13ابن عبد الرب ،يوسف عبد اهلل5315( ،هـ) .الكايف يف فقه أهل املدينة ،مكتبة
الرياض ،الرياض ( ،حتقيق حممد بن حممد ).
[ ]14ابن عبد الرب ،االستذكار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2000 ،5م.
[ ]11ابن عثيمني ،حممد بن صاحل ،جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ،دار الثريا،
ط5423 ،5هـ.
[ ]11العدوي ،علي بن أمحد بن مكرم اهلل ،حاشية العدوي ،ط ،5دار الكتب
العلمية ،بريوت( 5111م ).
[ ]11العدوي (5452هـ) ،كفاية الطالب ،دار الفكر( ،حتقيق يوسف الشيخ ،حممد
البقاعي).
[ ]15ابن العربي ،حممد بن عبداهلل ، ،أحكام القرآن ،دار الفكر ،بريوت،
[ ]11الغزالي ،حممد بن حممد5451 ( ،هـ ) .الوسيط ،ط ،2دار السالم ،القاهرة.
[ ]10الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،كتاب العني ،مكتبة اهلالل ( ،حتقيق مهدي
املغربي  ،إبراهيم السامرائي ).
[ ]15الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ،املصباح املنري ،املكتبة العلمية ،بريوت.
[ ]12الفريوزأبادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط.

[ ]13ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد5405( ،هـ5115 ،م ) .الكايف يف فقه اإلمام
أمحد ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ( ،حتقيق زهري الشاويش ).
[ ]14ابن قدامة5401( ،هـ) .املغين ،ط ،5دار الفكر ،بريوت.
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[ ]11القرطيب ،حممد بن أمحد5112 ( ،م) .اجلامع ألحكام القرآن الكريم ،ط،2
دار الشعب ،القاهرة.
[ ]11القيسراني ،حممد بن طاهر ،تذكرة احلفاظ ،دار الصميعي ،الرياض ط،5
.5451
[ ]11ابن القيم ،حممد بن أبي بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار اجليل ،ة
بريوت.5113 ،

[ ]15ابن كثري إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،دار الفكر ،بريوت.5405 ،
[ ]11ابن ماجه ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،دار الفكر  -بريوت،
( حتقيق فؤاد عبد الباقي).
[ ]50املرداوي ،علي بن سليمان ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،حتقيق
حامد القفي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]55املرغياني ،علي بن أبي بكر بن عبد اجلليل ،اهلداية شرح البداية ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت.
[ ]52مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ( ،حتقيق حممد فؤاد) ،دار
إحياء الرتاث ،بريوت
[ ]53املشاط ،حسن بن حممد ،اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة أعامل املدينة.،دار الغرب
اإلسالمي بريوت ،ط.5110 ،2
[ ]54ابن مفلح ،حممد بن مفلح أبو عبد اهلل5455 ( ،هـ) .الفروع ،ط ،5دار الكتب
العلمية ،بريوت ( ،حتقيق أبو الزهراء حازم القاضي ).
[ ]51املبدع5400( ،هـ ) ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
[ ]51ابن منظور  ،حممد بن بكر ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط5.
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[ ]51املواق ،حممد بن يوسف بن أبي القاسم5315 ( ،هـ).التاج واإلكليل ،ط،2
دار الفكر ،بريوت،
[ ]55ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار
املعرفة ،بريوت ،ط.2
[ ]51النسائي ،أمحد بن شعيب ،سنن النسائي ،ط ،2مطبعة املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ( ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ).
[ ]10النفراوي ،أمحد بن غنيم5451 ( ،هـ) .الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد،
دار الفكر ،بريوت.
[ ]15النووي ،حميي الدين بن شرف النووي5401 ( ، ،هـ) .روضة الطالبني ،ط،2
املكتب اإلسالمي ،بريوت.
[ ]12النووي5111 ( ،م) .اجملموع شرح املهذب ،ط ،5دار الفكر ،بريوت.
[ ]13النووي ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]14ابن اهلمام ،حممد بن عبد الواحد ،شرح فتح القدير ،ط ،2دار الفكر،
بريوت.
[ ]11اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر5425( ،هـ2005 ،م) .حتفة احملتاج
شرح املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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The absolute takbeer discretion in two Eids
Dr. Ahmed Hafez Mousa
Assistant Professor in the field of Jurisprudence and its Foundations
Al- qassim University
College of Arts and Sciences
Abstract. The main idea of the present research is the absolute takbeer discretion in two Eids, The
researcher discussed doctrinal issues which is related to the mentioning scholarly opinion, their evidence,
and discussed their opinion, and weighting between them.
The study of the present research is coming in three sections, and spoke, a researcher at the first
topic for absolute legality takbeer in Eid al-Fitr, at the time of initiating it and when it would finish. In the
second part, the researcher talked about takbeer in the first nine days of Dhul-Hijjah, as well as zoom day
of Eid al-Adha, and then came the third research to talk about the formula takbeer and described.
Among the most important findings of the study investigator, mustahabb takbeer in Eid al-Fitr.Start
takbeer in Eid al-Fitr from sunset on the last day of Ramadan and its extension to the completion of the
Eid prayer. Launch formula takbeer to launch the evidence, Legitimacy of Collective takbeer.
Keywords: Takbeer, absolute takbeer, Eid al-Adha , Eid al-Fitr.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،9194-9191شوال 9441هـ/يوليو 1094م)

مذهب أهل السنة يف إثبات احلجزة والوصل والقطع هلل -تعاىل -والرد على من أوهلا
د .مها بنت عبد الرمحن أمحد نتو

كلية اآلداب والعلوم اإلدارية ،قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة أم القرى
ملخص البحص  .احلمـد الـ ب عمعم ـت ـ م الصـاحلات  ،و ألكـو االمـال ال.اقيـات والصـالع والسـالم للـ
ااانم حممد ولل الصحاعة وال اععني ومن .عهم إبحسان إىل يوم الدين
وععد :فخالصة ه ا ال.حث ما يلي :
وحيـد ااءـاا والصـأات أنمـا ن .ـ مـا أب .ـت ل لمأسـت مـن كـ وييـ و
 -9جممل ال قاد السـل
عطيــل  ،والويأيــة إوــن إدراكهــا  ،فهــي جمهولــة للع.ــاد وا،عــا كـ جمهولــة  ،فهــي مأهومــة ،ــن لمــد فهــم
لسان العرب ولغ ها وال عمق مبا للـم لمـا عـت عمـون وممهـي لمـت والوـالم الصـأات فـرن لـن الوـالم الـ ات
حي ى فيت ح و ول أللم عمأست ورسلت أللم عت من ك هم  ،فيجب صديقهم فيما خيربون عت لـن رمـم والعقـل
مــد ل ل ــت الغي.ي ــات ،والص ــأات م ــن الغي.ي ــات  ،فيج ــب لقيه ــا ل ــن ري ــق الس ــم لق .ــول وال ش ــ.يت كأ ــر
وال عطيل ك لك كأر ،وال أويل عدلة وضاللة ول – عاىل  -ليس ك ا ت ذات  ،وليس كصأ ت صـأة  ،و كاءـت
اســم  ،و كأعلــت فعــل والســل أللــم وأحوــم ومــمهجهم أســلم  ،وقــد كــانوا أحــرص المــا لل ـ ايــة جمــاب
ال وحيد واحلألم والقوع لل ا .،دلني حىت روج مقا هتم  ،سيما مسائل ا ل قاد  ،وي ــخ ذلـك مـن أمـر
مالك –ر ت ل– إب راج الرجل ا .،دن من ا،سجد
احلُ حجَألَع واحلَحق َو  :صأة ذا ية – عاىل -اثع ان لسمة الصحيحة لل ما
 -1م هب أهل السمة هو أن ح
يليق جبالل ل وكمالت
 -4حنا ععض العلماا شرحهم حلدي ي احلجألع واحلقو ممح أهل ال أويل
ـ
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 -4ما ذكـر لـن أول ـك العلمـاا-ر هـم ل– مـن وويـل شـرا احلـدي ني  ،لـيس فيـت ذكـر لصـأة احلجـألع
واحلقــو لل ـ حقيق هــا كمــا يليــق – عــاىل  ،لل ـ ريقــة الســل  ،وال ـ ب أوقعهــم ه ـ ا ا طــأ العقــدب هــو
ِ
صأات ا،خلوق
قياسهم صأات ا الق لل
 -1الصواب لدم ل كالم ل ورسولت لل ا صطالحات احلادبة ععد مضـي لصـر الصـحاعة وأ .ـالهم
؛ ان ل – ع ــاىل -ورس ــولت  ا ــب الم ــا علغ ــة الع ــرب  ،وا،خ ــا .ون فهم ـوا م ـراد  ،وم ــا ك ــانوا يأرق ــون ع ــني
احلقيقة واجملاز
 -9القــول حلاحلجــألعحل وحلاحلقــوحل كــالقول حلالوجــتحل وحلاليــدحل والعــنيحل وك هــا مــن الصــأات ال ا يــة الـ
ورد ا رب ال اع عوص ل – عاىل ما  ،فيجب اإلإان ما مجيعاً  ،وإب.اهتا  لل الوجت الـ ب يليـق جباللـت
ولظم ت
 -7الوصل والقط  :صأ ان فعلي ان اثع ان لسمة الصحيحة ليقان – عاىل-
 -8ذكر ععض العلماا وويال م موما لصأ الوصل والقط وهـو قـو م  :حقيقـة الصـلة العطـ والر ـة،
فصــلة ل -ســ.حانت و عــاىل -ل.ــارع لــن لطأــت مــم ور ــت إحهــم ولطأــت إبحســانت ونعمــت أوصــل هم هــل ملوو ــت
االل وشرا صدورهم ،عرف ت و ال ت والقط ل.ارع لن الغضب لليت واإللراض لمت
 -1يرد لليهم هنما من صأات كمال وإ مل ي ص ما ل  ،وإذا كان صأات كمـال فممـا أن ي عطـل
مق ضاها وموج.ها  ،وذلك يس لألم عطيلها أنأسها  ،وإما أن علق عغ حملها ال ب يليق عت حوامها ،وذلـك
نقص وليب ي عاىل لمت  ،في عني علقها مبحا ا ال ليق مـا  ،وهـ ا وحـد كـان ،ـن كـان لـت فقـتأل ب ااءـاا
والصأات  ،و ك يغ
و ا ام أسألت س.حانت و عاىل أن ي ق.ل لملـي هـ ا ولعلـت انفعـاً  ،ويعأـو لمـا حصـل فيـت مـن قصـ إنـت
ءيـ جميــب  ،وصــل ل وســلم و رب للـ ن.يمــا حممــد وللـ لـت وصــح.ت أمجعــني ومــن اق أـ أبــر إىل يــوم الــدين ،
و ر دلواان أن
احلمد رب العا،ني
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده
ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  وعلى آله وصحبه والتابعني ومن
اهتدى بهديه إىل يوم الدين.
وبعد :فإن أنفع العلوم علم التوحيد ،ومنه علم األمساء والصفات؛ وذلك
ألن " شرف العلم بشرف املعلوم ،والباري أشرف املعلومات؛ فالعلم بأمسائه
(وصفاته) أشرف العلوم"(.)9
و " العلم النافع ما عرَّف العبد بربه ،ودله عليه حتى عرفه ووحده ،وأنس به
واستحى من قربه وعبده كأنه يراه " (.)2
والعلم النافع يدل على أمرين:
أحدهما :على معرفة اهلل وما يستحقه من األمساء احلسنى والصفـات العلى
واألفعال الباهرة ،وذلك يستلزم إجالله وإعظامه وخشيته ومهابته وحمبته ورجاءه
والتوكل عليه والرضا بقضائه والصرب على بالئه.
واألمر الثاني :املعرفة مبا حيبه ويرضاه ،وما يكرهه ويسخطه من االعتقادات
واألعمال الظاهرة والباطنة واألقوال (.)3
ومن هنا جاء حبثي عن بعض صفات اهلل الذاتية وهما احلجزة واحلقو ،وإحدى
صفاته.

( )9أحوام القر ن عن العريب ( ،)114/1وزحدع (وصأا ت) من لمدب
( )1فضل للم السل لل ا ل عن رجب (ص)97
( )4ا،صدر الساعق (ص )91-94ويمظر  /ألالم ا،وقعني عن القيم ()1/9
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–تعاىل  -الفعلية وهما الوصل والقطع.
وكان من أهم أسباب اختيار املوضوع:
- 9البحث عن هذه الصفات اليت ثبتت عن طريق السنة الصحيحة فقط.
- 2وجود عدد من األئمة املشاهري لألمة اإلسالمية ممن أولوا بعض الصفات
عنايتهم ،وكانت هلم اليد الطوىل يف تأليف كثري من الكتب القيمة ،وشرح غريها من
أمهات الكتب احلديثية من دواوين السنة النبوية ،وتبينب املادة اللغوية لصفات وردت
يف الكتاب والسنة ومن هؤالء :اإلمام اخلطـابي ،وابن حجر العسقالني ،واإلمام
النووي ،واملبارك بن األثري ،وابن منظور ،وغريهم.
- 3اعتماد كثري من أهل العلم احملققني – ممن جاءوا بعدهم على مجلة وافرة
من أقواهلم يف هذا اجملال ،سواء منها ما كتبه بنفسه أو نقله عن غريه ،مع وجود نقد ملا
نقله ،ومن هؤالء املذكورين:
ابن تيمية ( ،)4وتلميذه ابن القيم ( ،)1وغريهما –رمحهما اهلل مجيعاً .-

( )4هو أعو الع.ا أ د عن ل.د احلليم عن ل.د السالم احلرا الدمشقي احلم.لي الشه ع قي الدين اعن يمية،
ولد حلحرانحل سمة 999هـ ،وسوـن دمشق ،ومات مع قالً عقلع ها سمة 718هـ كان فصيح اللسان،
ك ال.حث فمون احلومة ،ان قد الأالسأة وا ،ولمني ك من ك .ت ،لت صاني ك ع ممها :حل درا
عارض العقل والمقل –ط حل ،وحل اجلواب الصحيح ،ن عدل دين ا،سيح – ط حل
يمظر  /ال.داية والمهاية عن ك ( ،)941/94و الش رات ( ،)80/9واالالم للألركلي ()944/9
( )1هو أعو ل.د ل حممد عن أيب عور عن أيوب ،مشس الدين ،الشه عن قيم اجلوزية ،اإلمام احلافظ اللوذلي
اا،عي ،ولد عدمشق سمة 919هـ ،ومات ما سمة  719هـ يمظر  /ذيل .قات احلماعلة عن رجب
( ،)411-447/1والش رات عن العماد ()970-998/9
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يف منهجه العلمي على :االستقراء لألحاديث الصحيحة

اليت ثبت من خالهلا صفات( :احلجزة واحلقو والوصل والقطع ) ،واالستنباط من
خالل شراح
أحاديثها وعلماء اللغة بها إىل نتائج علمية واضحة ومقنعة فيما وافقوا فيه
السلف وما خالفوا فيه ،ومن ثم الرد عليهم.
وأما عن منهج العمل يف هذا البح

فهو يقوم على عزو اآليات القرآنية إىل

سورها يف املصحف بذكر اسم السورة ورقم اآلية .كذلك عزو األحاديث إىل مصادرها
من كتب السنة؛ فاألحاديث اليت يف الصحيحني العزو إليهما يكفي للداللة على صحة
احلديث ،وما كان خارج الصحيحني قمت بعزوه إىل مصادره واستعنت بتحقيقات
العلماء يف احلكم على األحاديث اليت وجدت هلا أحكاما عليها.
ختريج اآلثار ورد األقوال إىل أصحابها ،والتعـريف بالكلمات واملصطلحات
اليت حتتاج إىل إيضاح ،والرتمجة لألعالم غري املشهورين–قدر املستطاع ،-
وحاولت التوسط يف كتابة موضوعات البحث فال إفراط وال تفريط؛ وذلك حتى ال
أهضم املوضوع حقه.
وقد قسمت البحث إىل:
مقدمة :وفيها أهمية املوضوع وأسباب اختياره ،واملنهج املتبع فيه وخطته.
متهيد :جممل اعتقاد السلف يف توحيد األمساء والصفات.
ومبحثني:
املبح

حل ْقوُ ،إثباتها بالدليل ،وذكر بعض أقوال العلماء يف
األول :الْحُجْزَةُ وا َ

تأويلهم هلا ،والرد عليهم ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :إثباتها بالدليل.
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املطلب الثاني :ذكر بعض أقوال العلماء يف تأويلهم هلا.
املطلب الثالث :الرد عليهم.
املبح

الثاين :الوصل والقطع ،إثباتهما بالدليل ،وذكر بعض أقوال العلماء يف

تأويلهم هلما ،والرد عليهم ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :إثباتهما بالدليل.
املطلب الثاني :ذكر بعض أقوال العلماء يف تأويلهم هلما.
املطلب الثالث :الرد عليهم.
اخلامتة :وتشتمل على أهم نتائج البحث.
فهرس املصادر واملراجع.
وقد مسيت حبثي ( :مصصذهب أهل السنة يف إثبات احلجزة والوصصصل والقطع هلل
تعاىل -والرد على من أوهلا ).وختاماً:
فما كان يف هذا البحث من نقص أو تقصري فأنا معرتفة به وال خيلو البشر من
األخطاء أبداً لكنـي مل أتعمده ،وما كان فيه من صواب فقد حتريته حبسب ذهين
الواقف وعلمي القاصر ،وال أدعي أنين استكملت مجيع جوانب البحث فإن الكمال
هلل وحده والنقص من طبيعة البشر.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه ومن اقتفى أثره إىل يوم الدين وسلّم تسليما كثرياً.
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متهيد :جممل اعتقاد السلف يف توحيد األمساء والصفات
ال خيفى أن األصل يف باب توحيد األمساء والصفات هو أن يثبت هلل –
سبحانه  -ما أثبته لنفسه يف كتابه العزيز ،أو أثبته له رسوله  ،وينفى عنه ما نفاه اهلل
تعاىل  -عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  ،إثباتاً من غري متثيل ،وتنزيها من غريتعطيل ،على حد قوله تعاىل:
ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ ( .)1( )1وال حيرف الكلم عن
مواضعه.
واإلميان بذلك من اإلميان بوجود اهلل ،واإلميان بربوبيته واإلميان بألوهيته،
واإلميان بأمسائه وصفاته واإلميان بأوامره وأخباره .وتوحيد اهلل بأمسائه وصفاته أحد
أقسام التوحيد الثالثة وهي :توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء
والصفات ،فمنزلته يف الدين عالية وأهميته عظيمة(.)1
فهذا التوحيد من أجلّ املعارف؛ لذا استفاضت األدلة بذكره والتنويه به؛ ألنه
كلما كان األمر مهمًّا كان بيانه أظهر وأكمل يف هذه الشريعة الكاملة.
وقد حكى غري واحد من أئمة العلم معتقد السلف يف ذلك؛ داللة على اتباعهم
له ودعوتهم إليه ،حتى غدا ذلك عنهم معلوماً متواتراً ،مييزون به عن غريهم ممن
خالفهم من أهل األهواء والبدع.

( )9الشورى ،جألا من اآلية99 :
( )7يمظر  /ال دمرية –ضمن جممون الأ اوى)4-4/4( -
( )8يمظر  /القوالد ا ،ل للشيخ اعن ل يمني –ر ت ل( -ص)9-1

مها عم ل.د الر ن أ د ن و

9122

قال نعيم بن محاد –رمحه اهلل  " :)1(-منْ شبه اهلل بشيء من خلقه فقد كفر،
ومن أنكر ما وصف اهلل به نفسه فقد كفر ،وليس فيما وصف اهلل به نفسه وال رسوله
تشبيه "(.)91
وقال ابن خزمية –رمحه اهلل  " :)99( -إن األخبار يف صفات اهلل موافقة لكتاب
اهلل –تعاىل  -نقلها اخللف عن السلف قرناً بعد قرن ِمنْ لَ ُدنِ الصَّحَاَبةِ والتابعني إلَى
عصرنا هذا على سبيل الصفات هلل –تعاىل  -واملعرفة واإلميان به والتسليم ملا أخرب اهلل
–تعاىل  -يف تنزيله ونبيه  ،مع اجتناب التأويل واجلحود ،وترك التمثيل
والتكييف"(.)92
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل  " :-قال اإلمام أمحد -رضي اهلل
عنه  " :-ال يوصف اهلل إالَّ مبا وصف به نفسه ،أو وصفــه به رسوله  ال يتجاوز
القرآن واحلديث " "(.)93
ومذهب السلف :أنهم يصفون اهلل مبا وصف به نفسه ،ومبا وصفه به رسوله 

من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال متثيل ،ونعلم أن ما وصف اهلل به من
ذلك فهو حقَّ ليس فيه لغز وال أحاج؛ بل معناه يعرف من حيْثُ يعرف مقصود املتكلم

( )1هو نعيم عن اد عن احلارث عن مهام عن سلمة عن مالك ،العالمة احلافظ ،أعو ل.د الت ا ألالي ا،روزب ،من
شيوخ ال.خارب ،مات سمة 118هـ يمظر  /الس لل هيب ()111/90
( )90يمظر /شرا أصول إل قاد أهل السمة واجلمالة لاللوائي ()81/9
( )99هو إمام اائمة حممد عن إسحاق عن ا،غ ع ،احلافظ الأقيت ،صاحب ك اب ال وحيد والسمن احلديث
ا،سم عـ حلصحيح اعن ألإة –طحل ،و سمة 499هـ يمظر /الس ()491/94
( )91ا،سائل والرسائل ا،روية لن اإلمام أ د عن حم.ل العقيدع ( ،)177/9حتقيق د ل.د اإللت اا دب
( )94جممون الأ اوى عن يمية ()11/1
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بكالمه؛ ال سيما إذا كان املتكلم أعلم اخللق مبا يقول ،وأفصح اخللق يف بيان العلم،
وأفصح اخللق يف البيان والتعريف ،والداللة واإلرشاد.
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ،ال يف نفسه املقدسة املذكورة بأمسائه
وصفاته ،وال يف أفعاله ،فكما نتيقن أن اهلل –سبحانه  -له ذات حقيقة ،وله أفعال
حقيقة :فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء ال يف ذاته ،وال يف صفاته وال
يف أفعاله ،وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن اهلل منزه عنه حقيقة ،فإنه –سبحانه -
مستحق للكمال الَّذي ال غاية فوقه ،وميتنع عليه احلدوث المتناع العدم عليه،
واستلزام احلدوث سابقة العدم؛ والفتقار احملدث إىل حمدث ،ولوجوب وجوده بنفسه
سبحانه وتعاىل.
ومذهب السلف بني التعطيل والتمثيل ،فال ميثلون صفات اهلل بصفات خلقه،
كما ال ميثلون ذاته بذات خلقه ،وال ينفون عنه ما وصف به نفسه ،ووصفه به رسوله؛
فيعطلوا أمساءه احلسنى ،وصفاته العليا ،وحيرفوا الكلم عن مواضعه ،ويلحدوا يف
أمساء اهلل وآياته (.)94
والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات ،فال ميكن للعقل البشري أن
يستقل بالنظر يف أمساء اهلل وصفاته ومعرفتها على التفصيل إثباتاً ونفياً ،ومن فعل شيئاً
من ذلك فقد ضل عن الصراط املستقيم " .فيجب على العبد أن يقف عند كالم اهلل
وكالم رسوله  ،فيؤمن جبميع ما ثبت يف النصوص الشرعية من أمساء اهلل وصفاته،
وينفي عنه –تعاىل  -ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله .)91( " 

( )94يمظر  /سهيل العقيدع اإلسالمية أ د ل.د ل اجلربين (ص)87
( )91ذم ال أويل عن قدامة –ضمن الرسالة الومالية (ص ،)940ويمظر  /الشرا واإل نة عن عطة
()91-90/9
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ومن أنعم النظر يف دواوين احلديث النبوي ووقف على اآلثار السلفية عن
السلف الصاحل علم أنه مل يرد قط من طريق صحيح وال سقيم عن أحد من الصحابة
 عن معنى شيء مما وصف الرب –تعاىل  -به نفسه الكرمية يف القرآن الكريم وعلى
لسان نبيه حممد  ،بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكالم يف الصفـات .وال
فرّق أحد منهم بني كونها صفة ذات أو صفة فعل ،وإمنا أثبتوا له –تعاىل  -صفات
أزلية ،من العلم والقدرة
واحلياة واإلرادة والسمع والبصر والكالم والعزة ،وساقوا الكالم سوقاً واحداً،
وهكذا أثبتوا ما أطلقه اهلل على نفسه من الوجه واليد وحنو ذلك ،مع نفي مماثلة
املخلوقني.
فأثبتوا بال تشبيه ،ونزهوا من غري تعطيل ،ومل يتعرض مع ذلك أحد منهم إىل
تأويل شيء من هذا ،ورأوا مجيعهم إجراء الصفات كما وردت ،ومل يكن عند أحد
منهم ما يستدل به على وحدانية اهلل –تعاىل  -وعلى إثبات نبوة حممد  سوى كتاب
اهلل ،فمضى عصر الصحابة  على هذا (.)91
ولو تتبع النقل وطلب التقصي يف هذا الباب لطال واتسع؛ إذ ذاك أكثر
بكثري()91؛ لوفرته وتواتره ،وفيما ذكر غنية وكفاية ملن أراد الوقوف واالطالع على
صحة ما كان عليه سلف األمة وأئمتها من صفاء العقيدة ونقاء الفكر وسالمة املنهج،
مع تصديهم ألهل األهواء والبدع بالرد واإلبطال ،ووقوفهم يف وجوه الطوائف الضالة

( )99ا طط للمقريألب ()419/1
( )97ك ب شيخ اإلسالم اعن يمية ه ا ال.اب ك من ا،خلأات والرسائل أمهها :الواسطية –ط ،واحلموية –
ط ،وال دمرية –ط ،وك ب لمي اعن القيم :اج مان اجليوش اإلسالمية –ط ،والصوالق ا،رسلة-ط،
وك ها ك
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والفرق املنحرفة والنحل املارقة بالسنان واللسان؛ حتقيقاً للحق وإزهاقاً للباطل؛ ليبقى
صرح هذا الدين وكيانه شاخماً باسقاً منيفاً.

أنواع الصفات (:)18

قبل البدء بنقل أقوال بعض العلماء يف تأويل صفيت احلجزة واحلقو وصفيت
الوصل والقطع ،حيسن التنبيه إىل أن بعض أهل العلم قد قسموا الصفات هلل –
تعاىل  -إىل ثالثة أقسام (:)91
أوالً :باعتبار إثباتها ونفيها.
ثانياً :باعتبار تعلقها بذات اهلل وأفعاله.
ثالثاً :باعتبار ثبوتها وأدلتها.
وكل قسم من هذه األقسام الثالثة ينقسم إىل نوعني:
أولا :ابعتبار إثباهتا ونفيها:
أ ) صفات ثبوتية :وهي ما أثبته اهلل لنفسه ،أو أثبته له رسوله ؛
كاالستواء والنزول ،والوجه واليد ...وحنو ذلك ،وكلها صفات مدح وكمال ،وهي
أغلب الصفات املنصوص عليها يف الكتاب والسنة ،وجيب إثباتها.

( )98وه ا ممهم –ر هم ل -م.ين لل ا س قراا وال  .لمصوص الصأات الواردع الو اب والسمة ،وإن كان
ذلك مل يمقل نصاً لن الصحاعة  ،أو كغ من اامور ال وق أصيلها وإحداث ألأاظ ا مل ون
ق.ل العصور ااوىل ،فال ض إذاً و حرج ذلك ما دام وقولت موافقاً لظاهر المصوص
وك لك ،ا اض ا ،ولمون صأات ل وأولوها ولطلوها وقسموها إىل أقسام ما أنألل ل ما من سلطان
كالصأات المأسية وا،عموية وك ذلك اضطر للماا أهل السمة ا ال قسيم واصطلحوا لليت
( )91يراج ذلك  /جممون الأ اوى (197/9و ،)144ودقائق ال أس عن يمية ( ،)147-111/1وشرا
ا را للقصيدع المونية ( ،)901/1والقوالد ا ،ل (ص)44-49
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ب ) صفات سلبية :وهي ما نفاه اهلل عن نفسه ،أو نفاه عنه رسوله  ،وكلها
صفات نقص؛ كاملوت ،والسِّنة ،والنوم والظلم ...وغالباً تأتي يف الكتاب أو السنة
مسبوقة بأداة نفي؛ مثل (ال) و(ما) و(ليس) ،وهذه تُنفى عن اهلل ،ويُثبت ضدها من
الكمال.
اثني ا :ابعتبار تعلقها بذات هللا وأفعاله:

 - 9صفات ذاتية :وهي املالزمة لذات الباري –تعاىل  -املتعلقة بها أزالً

وأبداً ،ال تنفك عنها حبال ،وال تعلق هلا باملشيئة واالختيار؛ كاحلياة والعلم والقدرة
مثالً.
 - 2صفات فعلية :هي املتعلقة مبشيئته –تعاىل  -واختياره ،كاالستواء
والنزول واجمليء مثالً.
وأفعاله –سبحانه  -نوعان:
 - 9الزمة :كاالستواء ،والنزول ،واإلتيان ...وحنو ذلك.
 - 2متعدية :كاخللق واإلعطاء ...وحنو ذلك.
وأفعاله –سبحانه  -ال منتهى هلا ،وبالتالي صفات اهلل الفعلية ال حصر هلا.
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية ،وذلك مثل صفة الكالم ،فهي صفة ذاتية باعتبار
األصل؛ إذ سبحانه مل يزل وال يزال متكلماً ،وصفة فعلية باعتبار آحاد الكالم؛
لتعلقه مبشيئته واختياره ،فيتكلم متى شاء مبا شاء كيف شاء.
اثلثا :ابعتبار ثبوهتا وأدلتها:
أ ) صفات خربية :وهي الصفات اليت ال سبيل إىل إثباتها إال السمـع واخلرب
عن اهلل أو عن رسوله  ،وتُسمى ( صفات مسعية أو نقلية ) وقد تكون ذاتية؛
كالوجه واليدين ،وقد تكون فعلية؛ كالفرح والضحك.
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ب ) صفات مسعية عقلية :وهي الصفات اليت يشرتك يف إثباتها الدليل السمعي
(النقلي) والدليل العقلي ،وقد تكون ذاتية؛ كاحلياة والعلم ،والقدرة ،وقد تكون
فعلية؛ كاخللق ،واإلعطاء.
التأويل وآاثره
التأويل يطلق على ثالثة معان:
- 9التأويل الذي هو مبعنى التفسري والبيان وهو الغالب على اصطالح
املفسرين للقرآن كابن جرير الطربي ( )21وغريه.
 - 2التأويل الذي مبعنى احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم كما قال تعاىل :ﭽ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (.)29
- 3صرف اللفظ من املعنى القريب إىل معنى بعيد حيتمله النص لقرينة دلت
عليه وهذا حق وله شروط لصحته فإن فقد منها شرط فهو باطل ...ثم إن أهل الكالم
مل يتقيدوا بالشروط بل أخلوا بها .وهو ما اصطلح عليه علماؤهم بقوهلم:
وكل نص أوهم التشبيها
أوله أو فوض ورم تنزيها(.)22
وهو كما هو ظاهر يف عقائدهم صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إىل احتمال
مرجوح لدليل يقرتن به ،وهو الذي يرفضه السلف الصاحل قدميا وحديثاً؛ ألنه يؤدي
( )10هو حممد عن جرير عن يأليد عن ك  ،اإلمام العامل ،اجمل هد ،لامل لصر  ،أعو جعأر الطربب ،صاحب
ال صاني ال.ديعة من أهل ربس ان مولد سمة 114هـ ،أك ر من الرتحال ،وكان من أفراد الدهر للماً
وذكااَ ،وك رع صاني  ،ال ممها :حلاتريخ الطربب –طحل ،وحلصريح السمة – ط حل وك مها و سمة
490هـ يمظر  /وفيات االيان ( ،)919/4والس ( ،)197/94واالالم ()19/9
( )19االران ،جألا من اآلية14 :
( )11شرا جوهرع ال وحيد لل.يجورب رقم ()40
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إىل حتريف ورد كالم اهلل –تعاىل  -وكالم رسوله .)23( ويف هذا يقول العالمة
الصنعاني (:)24
" األصل األول :أنه قد علم من ضرورة الدين :أن كل ما يف القرآن فهو حق
ال باطل ،وصدق ال كذب ،وهدى ال ضاللة ،وعلم ال جهالة ،ويقني ال شك فيه،
فهذا األصل أصل ال يتم إسالم أحد وال إميانه إال باإلقرار به ،وهذا جممع عليه ال
خالف فيه " (.)21
وقال ابن كثري( " :)21وأما قوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ ( )21فللناس يف
هذا املقام مقاالت كثرية جداً ليس هذا موضع بسطها ،وإمنا نسلك يف هذا املقام مذهب

( )14يمظر  /اعن يمية وقضية ال أويل حملمد السيد اجلليمد ()917-919
( )14هو حممد عن إءاليل عن صالا الوحال مث الصمعا ا،عرون ام  ،يرج نس.ت إىل للــي عن أيب
الب – كما ذكر ذلك الشوكا  -ولد سمة 9011هـ ،عرن مجي العلوم ،وفاق ااقران ،و أرد عرائسة
العلم صمعاا ،و ظهر ج هاد ،ولمل ادلة ،ونأر لن ال قليد ،وزي ما دليل لليت من اآلراا
الأقهية ،وجرت لت م أهل لصر طوب وحمن ،و سمة 9981هـ ،من مخلأا ت :حل س.ل السالم – ط
حل ،وحلالعدع شرا العمدع – ط حل وكربمها يمظر  /ال.در الطال للشوكا ( ،)944/1واالالم للألركلي
()48/9
( )11طه ا ل قاد للصمعا (ص)1
( )19هو إءاليل عن لمر عن ضوا عن درن عن ك  ،القيسي ،ال.صروب ،الدمشقي ،القرشي الشافعي ،أعو
الأداا لماد الدين ،اإلمام ،احلافظ ،احملدث ،ا،خرخ ،ولد جبمدل من ألمال عصرى ،ونشأ عدمشق،
و و ما شع.ان سمة  774هـ ،ودفن مبقربع الصوفية لمد شيخت اعن يميت كان كألير العلم واس ا،عرفة
و اصة ال أس  ،واحلديث ،وال اريخ من صانيأت :أس القر ن العظيم-ط ،وال.داية والمهاية –ط،
وجام ا،سانيد -ط وك ها يمظر  /الدرر الواممة ( ،)474/9والش رات ( ،)149/9وال.در الطال
()914/9
( )17االران ،جألا من اآلية14 :
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والشافعي

وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ( )39وغريهم من أئمة املسلمني قدمياً وحديثاً،
وهو إمرارها كما جاءت من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل والظاهر املتبادر إىل
أذهان املشبهني منفي عن اهلل ال يشبهه شيء من خلقه و ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭼ بل األمر كما قال األئمة منهم :نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ
البخاري .قال " :من شبه اهلل خبلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف اهلل به نفسه فقد
كفر ،وليس فيما وصف اهلل به نفسه وال رسوله تشبيه " .فمن أثبت هلل –تعاىل  -ما
وردت به اآليات الصرحية واألخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق جبالل اهلل ونفى
عن اهلل –تعاىل  -النقائص فقد سلك سبيل اهلدى "(.)32

( )18هو ل.د الر ن عن لمرو عن حممد ااوزالي ،من ق.يلة ااوزان وقيل :نألل فيهم ،أعو لمرو ،شيخ اإلسالم،
إمام الدحر الشامية الأقت والألهد ،أحد الو اب ا،رتسلني ولد ععل.ك ،ونشأ ال.قان ،وسون
ع وت ،ولرض لليت القضاا فام م  ،لت مصمأات ممها :السمن الأقت ،وا،سائل الأقت و سمة
 917هـ ع وت يمظر  /وفيات االيان ( ،)917/4والس ()909/7
( )11هو سأيان عن سعيد عن مسروق ال ورب ،أعو ل.د ل الوو  ،بقة ،حافظ ،فقيت ،لاعد ،إمام ،حجة قال
شع.ة واعن معني ومجالة :حل سأيان أم ا،خممني احلديثحل و سمة  999هـ يمظر  /كرع احلأاظ
لل هيب ( ،)107-104/9و قريب ال ه يب عن حجر ()499/9
( )40هو الليث عن سعد عن ل.د الر ن ال َأ حهمي ،أعو احلارث ا،صرب ،اإلمام ،احلافظ ،بقة ب .فقيت إمام
مشهور ،ولد عقرقشمدع قرية من أسأل ألمال مصر سمة 74هـ ،ومات شع.ان سمة مخس وس.عني
ومائة الس ( ،)487/7و قريب ال ه يب ()47/1
( )49هو إسحاق عن إعراهيم عن خملد احلمظلي ،أعو حممد وأعو يعقوب ا،روزب ،ا،عرون عن راهوايت بقة حافظ
جم هد ،قال اإلمام أ د :حل إسحاق مل يلق م لت حل ،و و سمة 148هـ يمظر  /كرع احلأاظ (-444/1
 ،)441و قريب ال ه يب ()14/9
( )41أس اعن ك ()481/4
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وقد كان من آاثر التأويل األمور التالية:
 - 9نسبة كالم اهلل ورسوله  إىل عدم الفصاحة.
 - 2حتميل كالم اهلل ورسوله  للمعنى الباطل.
 - 3نفي املعنى احلق الذي يدل على النص من الكتاب والسنة.
 - 4عزل نصوص الكتاب والسنة واإلحالة على العقل؛ لدخول االحتمال يف
نصوص الكتاب والسنة.
 - 1إن الرسول  تكلم خبالف احلق.
 - 1إن الرسول  مل يبني احلق ومل يظهره ظهوراً ينقطع به النزاع.
 - 1إن القرآن الكريم ليس بيناً وال واضحاً وال داالًّ على هدى ورشاد.
 - 1القدح يف بالغ الرسول  فهو مل يبلغ البالغ املبني.
 - 1القدح يف دين اإلسالم؛ ألن كمال الدين يعين أن يبلغ حبيث ال يبقى منه
ما هو جمهول لألمة واملؤولة تدعي أن مراد اهلل ال يظهر من إطالق لفظه.
- 91أنه فتح للمتكلمني ()33باباً صرفوا من خالله نصوص الكتاب والسنة عن
ظاهرها ،وأوجد املدخل لطوائف الباطنية ()34وغريهم من أعداء اإلسالم للطعن يف
الدين وتغيري الشريعة.

( )44ا ،ولمون هم ا،م س.ون إىل ما يسم ععلم الوالم ،يقول اعن لدون :حل هو للم ي ضمن احلجاج لن
العقائـد اإلإانية ادلة العقلية ،والرد لل ا .،دلة ا،محرفني ا ل قادات لن م اهب السل وأهل
للم الوالمحل (ص:)7
السمةحل مقدمة اعن لدون (ص ،)419ويقول لضد الدين اإللي حلا،واق
حل والوالم للم يق در معت لل إب.ات العقائد الديمية إبيراد احلجج ،ودف الش.ت حل ولن موض الوالم
وذكر مسائلت وكاي ت يمظر  /كشان اصطالحات الأمون لل هانوب ( ،)49-40/9ولوام اانوار
للسأاريين ()1-4/9

م هب أهل السمة

إب.ات احلجألع والوصل والقط

 -عاىل -والرد لل من أو ا

9139

- 99أنه من أسباب وقوع النزاع بني األمة وظلم بعضها بعضاً ،هذا " وكان
السلف ينكرون التأويالت اليت خترج الكالم عن مراد اهلل ورسوله  اليت هي من نوع
حتريف الكلم عن مواضعه ،فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسري الباطل
كما تنكر قول من فسر كالم املتكلـم خبالف مراده وقد ينكرون من التأويل الذي هو
التفسري ما ال يعلم صحته فننكر الشيء؛ للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم بأنه حق ،وال
ينكرون ترمجة الكالم ملن ال حيسن اللغة ،ورمبا أنكروا من ذلك ما ال يفهمه املستمع
أو ما تضره معرفته كما ينكرون حتديث الناس مبا تعجزهم عقوهلم عن معرفته أو مبا
تضرهم معرفته ()31كما قال علي  " : - -حَدِّثوا الناسَ مبا يَعرِفونَ ،أَتُحِبُّونَ أنْ
يُكَذَّبَ اللّهُ ورسولُه؟ " (.)31
ال تَبْ ُلغُهُ
حدِيثا َ
وقال ابنُ مَ ْسعُودٍ  " :)31( - -مَا أَنْتَ ِبمُحَدِّثٍ َقوْما َ
ُعقُولُهُمْ ،إِالَّ كـَانَ لِبَ ْعضِهِمْ فِتَْنةً " ( ،)31وقد أمجع السلف على ذلك ،وممن حكى

( )44ال.ا مية :هم ال ين جعلوا لول ظاهر من المصوص ماً ،ولول مأليل وويالً ،وهم جممولة من الأرق أق
القول ل أويل ال.ا ين للمصوص ،وأظهر أك رها ال شي والرفض ،ويسمون ءاا ك ع ممها :القرامطة،
واإلءاليلية ،والمص ية ،وا ُرمية ،وال عليمية ،وه الأرق من ألظم الما زندقة ونأاقاً ،قدإاً
وحدي اً يمظر  /الأرق عني الأرق لل.غدادب (ص ،)189فما ععدها ،وا،لل والمحل للشهرس ا (-919/9
 ،)914وا س قامة عن يمية ()414-414/9
( )41يمظر  /الصأدية عن يمية ()111/9
ص لعِل ِم قَـ حوماً ُدو َن قوم َكر ِاهيَةَ أَ حن
( )49ذكر ال.خارب حلصحيحتحل ( )81/9ب :العلم ،بَ :م حن َ َّ
يـَ حأهموا
( )47هو الصحايب اجلليل ل.د ل عن مسعود عن كافل ،أعو ل.د الر ن ا يل ا،وي ا،هاجرب ،أسلم قدإا
وهاجر ا جر ني ،مات ،ديمة سمة 41هـ وقيل44 :هـ يمظر  /ا س يعاب عن ل.د الرب (-187/4
 ،)114وأسد الغاعة عن ااب ()410-484/4
( )48روا مسلم حلصحيحتحل ( )71/9ا ( ،)94ب:حال ععض الرواع ،ب :المهي لن احلديث عول ما ء
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إمجاعهم القاضي أبو يعلى( )31يف كتاب "إبطال التأويالت"؛ حيث قال " :ال جيوز رد
هذه األخبار وال التشاغل بها بتأويلها والواجب محلها على ظاهرها ،وأنها صفات
اهلل ال تشبه صفات سائر املوصوفني بها من سائر اخللق ،وال يعتقد التشبيه فيها لكن
على ما رُوي عن اإلمام أمحد وسائر األئمة ...إىل أن قال " :ويدل على إبطال التأويل
أن الصحابة ومن بعدهم من التابعني محلوها على ظاهرها ومل يتعرضوا لتأويلها وال
صرفوها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسبق إليه؛ ملا فيه من إزالة التشبيه
ورفع الشبهة" (.)41
يقول ابن تيمية –رمحه اهلل " :-إن مجيع ما يف القرآن من آيات الصفات،
فليس عن الصحابة اختالف يف تأويلها .وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة،
وما رووه من احلديث ،ووقفت من ذلك على ما شاء اهلل –تعاىل  -من الكتب الكبار
والصغار أكثر من مائة تفسري ،فلم أجد ـإىل ساعيت هذه عن أحد من الصحابة إنه
تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات خبالف مقتضاها املفهوم املعروف؛
بل ورد عنهم من تقرير ذلك وتثبيته ،وبيان أن ذلك من صفات اهلل ما خيالف كالم
املتأولني ما ال حيصيه إال اهلل"(.)49
وميكن اختصار كالم أهل العلم يف كل ما سبق ويف هذا الباب إمجاالً مبا يأتي:
 - 9أننا نثبت ما أثبته اهلل لنفسه من غري تكييف وال تعطيل.
( )41هو حممد عن احلسني عن أ د الأراا ،أعو يعل احلم.لي ،من ك.ار احلماعلة ااصول والأرون لصر  ،ولد
سمة 480هـ ،و و سمة  418هـ ،من مخلأا ت :حلا،ع مد أصول الدينحل ،وحلأحوام القر نحل ،وحلااحوام
السلطانية-ط حل يمظر . /قات احلماعلة ( ،)914/1والوا لوفيات للصأدب ()7/4
( )40إعطال ال أويالت ايب يعل (ص ،)17ويمظر  /المأائس ايب حامد حممد السمرقمدب (ص ،)949و
جممون الأ اوى ( ،)77/1و عري ا ل مبمهج السل د إعراهيم الربيوان (ص)907-901
( )49جممون الأ اوى ()471/9
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 - 2الكيفية ال ميكن إدراكها ،فهي جمهولة للعباد.
 - 3املعاني غري جمهولة ،فهي مفهومة ملن عنده فهم يف لسان العرب ولغتها.
 - 4التعمق مبا ال علم لنا به ممنوع ومنهي عنه.
 - 1الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات حيتذى فيه حذوه.
 - 1اهلل أعلم بنفسه ورسله أعلم به من غريهم ،فيجب تصديقهم فيما
خيربون به عن ربهم (.)42
 - 1العقل ال مدخل له يف الغيبيات ،والصفات من الغيبيات ،فيجب تلقيها
عن طريق السمع بالقبول.
 - 1التشبيه كفر والتعطيل كذلك كفر ،والتأويل بدعة وضاللة.
 - 1اهلل – تعاىل  -ليس كــذاته ذات ،وليس كصفته صفة ،وال كامسه
اسم ،وال كفعله فعل (.)43
 - 91السلف أعلم وأحكم ومنهجهم أسلم ،وقد كانوا أحرص الناس على
محاية جناب التوحيد (.)44
 - 99احلزم والقوة على املبتدعني حتى ال تروج مقاالتهم ،السيما يف مسائل
االعتقاد ،ويؤخذ ذلك من أمر اإلمام مالك –رمحه اهلل– بإخراج الرجل املبتدع من
املسجد (.)41

( )41نأس ا،صدر ()411/9
( )44شرا العقيدع الواسطية للهرا (ص ،)19-99و أس القر يب ()1811-1818/1
( )44ال عليقات السمية شرا أصول الدلوع السلأية لعمرو سليم (ص)99-14
( )41يمظر  /جممون الأ اوى ()411/9
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املبح األول :ا ححلُ حج َزةُ واحلَحق ُو ( ،)46إثباهتا ابلدليل،

وذكر بعض أقوال العلماء يف أتويلهم هلا ،والرد عليهم
ا ححلُ حج َزةُ واحلَحق ُو :صفة ذاتية هلل –تعاىل  -ثابتة بالسنة الصحيحة.
املطلب األول :إثباهتا ابلدليل

حم
َّ ( :
الر ُ
من وصلَ ِ
ك
َح َ َ

 - 9عن أم سلمة –رضي اهلل عنها  -قالت :قال رسول اهلل
ُشجنة ِ
مح ِن تُصنَ ِ
ني أَ حن أ ِ
الر ح م
َص َل
اش ُد َح َّق َها فَصيَص ُق ُ
آخ َذة ِِبُ حج َزةِ َّ
ول :أَلَ تَص حر َ
حَ
ضحَ
()47
ك فَص َق حد وصلَ ِن ومن قَطَع ِ
ك ،من وصلَ ِ
ِ
ك فَص َق حد قَطَ َع ِن ) .
َ
َوأَقحطَ َع َم حن قَطَ َع َ ح َ َ
َ َ ََ
 - 2وعن أبي هريرةَ  )41( - -عنِ النيبِّ صلى اهلل عليه وسلّم قال:
غ منه ِ
حم فأخ َذت ِبَ حق ِو الرمح ِن ،فقال لهَ :م حه (،)49
اخللق ،فلما فر َ
قامت َّ
خلق َّاَّلُ َ
( َ
الر ُ
ِ
الرج ُل إلزار إذا َش َّد لل
جاوَرع و ح
احَ َجأل ُ
للم َ
( )49أصل احلُ حجَألع :موض َشد اإلزار ،مث قيل لإلزار ُح حجَألع ُ
وسطت واحلقو -عأ ح احلاا ا،هملة -موض شد اإلزار وهو ا اصرع مث وسعوا فيت حىت ءوا اإلزار ال ب
َ
ِ
ِ
وحقا َح حقواً ،أصاب َح حق َو يمظر/المهاية
أحق و ح
يشد لل العورع حقواً واجلم ح
وحق ُّ وحقااألَ ،
أحقااأل ُ
كريب احلديث عن ااب ( ،)497/9واحملوم واحمليط عن سيد ( ،)79/1والقامو احمليط للأ وز
دب  ،ونيل ااو ار للشوكا ()14/1
( )47روا اإلمام أ د حلمسمد حل ( )111/9ا ( ،)1119واعن أيب شي.ة حلمصمأتحل ( )71/9ا
( )19948من حديث اعن ل.ا –رضي ل لمهما ،-واعن أيب لاصم حلالسمةحل ا( ،)148إبسماد
حلالو .حل ( ،)417/90وذكر ا ي مي حلجمم الألوائدحل ( )174/8وقال :حل روا
حسن ،والطربا
أ د وال.ألار والطربا عمحو  ،وفيت :صاحل موىل ال وأمة وقد ا لط ،وعقية رجالت رجال الصحيححل
حلالصحيحةحل ا ()9901
وصححت اال.ا
َّو ِسي ،صاحب رسول ل  ،وأك رهم
( )48هو أَعو ُهَر َيرَع عن لامر عن ل.د ذب الشرب عن ري عن ل اب الد ح
حدي اً لمت قال اعن إسحاق :حل قال يل ععض أصحاعما لن أيب هريرع كـان اءي اجلاهلية ل.د مشس عن
صخر فسما رسول ل  ل.د الر ن وكمي أ هريرع؛ ا وجدت هرع فحمل ها كمي فقيل يل
أعو هريرع حل وكان إسالمت عني احلدي.ية و يرب قدم ا،ديمة مهاجراً وسوـن الصأة و سمة س.
ومخسني يمظر /أسد الغاعة عن ااب ( ،)991/1و اإلصاعة عن حجر ()448/4
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صلَ من وَصَلَكِ
قالت :هذا مَقامُ العائذِ بك منَ القَطيعة .قال :أال تَرضَينَ أن أ ِ
وأقطَعَ من قطعَكِ ؟ قالت :بلى يا ربّ ،قال :فذاكِ .قال أبو هريرة :اقرَؤوا إن شئتم:
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (.)19( ) )11
املطلب الثاين :ذكر بعض أقوال العلماء يف أتويلهم هلا
حنا بعض العلماء يف شرحهم هلذين احلديثني منحى أهل التأويل ،ومن ذلك:
 - 9ما ذكره البيهقي ()12يف كتابه "األمساء والصفات" ()13؛ إذ قال " :مبعنى
الرحِمُ ِبعِزَّةِ اللَّهِ –َتعَالَى ِ -منْ ا ْلقَطِي َعةِ ،وعاذت به ".
أنه موصوف بالعز ،فَالذَتِ َّ
صمَتْ ِباَللَّهِ َكمَا َتقُولُ
وَقَالَ أيضاًَ " :معْنَاهُ عِ ْندَ أَ ْهلِ النَّظَرِ أَنَّهَا اسْتَجَارَتْ وَاعَْت َ
صمْت بِهِ " (.")14
ا ْلعَرَبُ َتع ََّلقْت بِظِلِّ جَنَاحِهِ َأيْ اعَْت َ
 - 2أما احلافظ ابن حجر (– )11رمحه اهلل  -فقد شرح حديث أبي هريرة -
 -يف موضعني من كتابه "فتح الباري" ( ،)11وقال –بعد اإلشارة إىل أنّ يف بعض

لسان العرب عن ممظور ()141/94

( )41مت :كلمة عُمي لل السوون ،زجر وهني ،معما  :اكأ
( )10حممد ية ()11
( )19روا ال.خارب حلصحيحتحل ( )9817/4ا ( ،)4799ب :أس القر ن ،بَ  :وـُ َق ِطعُواح أ حَر َح َام ُو حم
( )11هو أعو عور أ د عن احلسني عن للي عن ل.د ل ،اإلمام احلافظ ا،صم  ،ولد خبسرو جرد من قرى عيهق
سمة 484هـ ،ومات عميساعور سمة 418هـ ،ل اتعوت إىل عيهق فدفن ما الس (-994/98
 ،)970والش رات ()99-8/4
()111/1( )14
( )14نأس ا،رج ()114/1
( )11هو :أعو الأضل شهاب الدين أ د عن للي عن حممد الوما العسقال  ،أصلت من لسقالن عألسطني،
ولد لقاهرع سمة 774هـ ،و و ما سمة 811هـ ،ول ادب والشعر ،مث أق.ل لل احلديث ،ورحل إىل
اليمن واحلجاز وك مها لسمان الشيوخ ،ولل شهر ت ،فقصد الما لأل لمت ،وأص.ح حافظ=
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الرواياتِ( " :بقوي الرمحن) بالتثنية ،قال القابسي أبو زيد املروزي ( )11أن يقرأ لنا هذا
احلرف إلِشكاله ،ومشى بعض الشراح على احلذف؛ فقال :أخذت بقائمة من قوائم
العرش ".
وقال القاضي عياض (" :)11احلقو معقد اإلِزار ،وهو املوضع الذي يستجار به
وحيتزم به على عادة العرب؛ ألنه من أحق ما حيامى عنه ويدفع ،كما قالوا :مننعه مما
مننع منه أزرنا ،فاستعري ذلك جمازاً للرحم يف استعاذتها باهلل من القطيعة انتهى"( .)11وقد

= اإلسالم لصر  ،من مخلأا ت :حل الدرر الواممة
وحلف ح ال.ارب شرا صحيح ال.خارب-طحل ،وك ها

أليان ا،ائة ال اممة –ط حل ،وحللسان ا،يألان-طحل،

يمظر  /الضوا الالم للسخاوب ،و .قات احلأاظ لل هيب (ص ،)114واالالم ()78/9
( )19أحدمها ( ،)18/8واآل ر ا ،كور –هما)111/1( -
( )17هو حممد عن أ د عن ل.د ل عن حممد ا،روزب ،أعو زيد ،شيخ الشافعية ،وراوب حلصحيح ال.خاربحل لن
الأرعرب ،كان من أحأظ الما للم اهب ،معروفاً لألهد ،و و مبرو سمة 479هـ الس (-494/99
)491
ِ
اضي أَعو الح َأ ح ِ
الم الح َق ِ
ظ ااَوح ُدَ ،شيح ُخ ا ِإل حس ِ
وس عح ِن ِليَ ِ
يب
صِ ُّ
ض ِل ليَ ُ
اض الحيَ حح ُ
عن ُم َ
ُ
المةُ ا ححلَاف ُ ح َ
( )18هو ا ِإل َم ُام الح َع َ
اض ُ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ُّه حم ِم َن ااَنح َدلُ ِ
س إِ َىل فَا ُ ،مثَّ
ااَنح َدلُس ُّيُ ،مثَّ السح ُّ ِ .الح َمالو ُّي ُول َد ِ َسمَة س َو َسح.ع َ
ني َوأ حَرعَعمائَة َحتَ َّو َل َجد ُ
س َون س.ـَةُ َمل َحي ِم ِل الح َق ِ
اضي الحعِحل َم ِ ا ححلَ َدابَِةَ ،وأ ََّو ُل َش حيا أَ َ َ َل ِن ا ححلَافِ ِظ أَِيب َللِي الحغَ َّساِِ إِ َج َازًع ُجمََّرَد ًع،
َ َ ََ ح ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َل ًاما َر َحل إ َىل ااَنح َدلُ ِ
ض َومخَحسمائَة،
َوَكا َن إَُ ِومُتُ َّ
س َسمَةَ ع ح
الس َم ُ
ان ممحتُ ،فَمنَّتُ َحل َق م حن َحيَا ت ابحـمَـ حني َول حش ِر َ
َ
واس ـ.حر ِمن الحعلُ ِوم ،و َمج وأَلَّ  ،وسارت عِ ِ
اءت ِ اآلفَ ِ
اق حمدث فقيت أصويل،
صانِيأ ِت ُّ
الرحكَ.ا ُنَ ،وا حشَـ َهَر حُ ُ
َ ح َح َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ح َ َ
مخرخ ،مأسر ،شالر ،و سمة (144هـ) من صانيأ ــت :حل الشأاا ع عري حقوق ا،صطأ –ط حل ،وحل
اإل،ان أصول الرواية والسمانحل
يمظر  /الدي.اج عن فرحون (ص ،)998والس ()47/91
( )11نقلت اإلمام العيين حللمدع القاربحل ()971/91
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يطلق احلقو على اإلِزار نفسه كما يف حديث أم عطية –رضي اهلل عنها ...( )11(-
فقال:
فَأ حعطَ َان َح حق َوةَ ،
أ حش ِع حرنَص َها َّإَّيهُ)19( ) ...يعين إزاره وهو املراد هنا ،وهو الذي جرت العادة
بالتمسك به عند اإلِحلاح يف االستجارة والطلب ،واملعنى على هذا صحيح مع اعتقاد
تنزيه الَّله عن اجلارحة.
قال الطييب ( " :)12هذا القول مبين على االستعارة التمثيلية ()13كأنه شبه حالة
الرحم وما هي عليه من االفتقار إىل الصلة والذب عنها حبال مستجري يأخذ حبقو
املستجار به ،ثم أسند على سبيل االستعارة التخييلية ما هو الزم للشبه به من القيام
فيكون قرينة مانعة عن إرادة احلقيقة ،ثم رشحت االستعارة بالقول واألخذ وبلفظ
احلقو فهو استعارة أخرى ،والتثنية فيه للتأكيد؛ ألن األخذ باليدين آكد يف االستجارة
من األخذ بيد واحدة "

()14

" (.)11

ِ
صا ِرية اءها نَسي.ة عم احلارث ،وقيل :نسي.ة عم كعب ،كان من ك.ار نساا
( )90هي أُم َلطيَّة اانح َ
الصحاعة -رضوان ل لليهم أمجعني -وكان غألو ك اً م رسول ل  مترض ا،رض و داوب اجلرح ،
وشهدت كسل اعمة رسول ل  وحو ذلك فأ قم  ،وحدي ها أصل كسل ا،ي وكان مجالة من
الصحاعة وللماا ال اععني ل.صرع أي ون لمها كسل ا،ي و ا لن الميب  أحاديث
يمظر  /ا س يعاب عن ل.د الرب ( ،)109/4وأسد الغاعة ()471/1
( )99روا أعو داود حلسممتحل ( )499/8ا ( ،)4944ب ،:ب :كي كسل ا،ي  ،والمسائي حلسممت
حلااوسطحل ()77/1
الصغرىحل ( )411/4ا ( ،)9889ب ،:ب :كسل ا،ي و راً ،والطربا
( )91هو احلسني عن حممد عن ل.د ل الطييب ،لالمة مشهور ،صاحب شرا ا،شواع وك  ،و سمة 744هـ
يمظر  /ال.در الطال ( ،)140-111/9والش رات ()948-947/9
( )94ا س عارع من أنوان اجملاز ،وهي –اصطالحهم  :-اللأظ ا،س عمل ك ما وض لت للمشامة
وااصوليون يطلقون ا س عارع لل كل جماز الوليات للوأوب (ص )990وا س عارع مقسم إىل أقسام،
وممها ا س عارع ال خييلية ،وهي إضافة زم ا،ش.ت عت إىل ا،ش.ت ال عريأات للجرجا (ص)49
( )94نقلت اإلمام العيين حللمدع القاربحل ()971/91
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 - 3ومبثله قال اإلمام العيين ( )11يف "عمدة القاري" (.)11
 - 4وقال ابن األثري ( )11يف " النهاية يف غريب احلديث واألثر" ( " :)11ملَّا جَعل
الرَّحم شَجْنَة من الرمحن اسْتعار لَها االسِْتمْساك به ،كما يَسَْتمْسك القرِيب ِبقَرِيبه،
حقْو فُالن إذا
حلقْو فيه مَجاز وَتمْثِيل .ومنه قوهلمُ :غذْتُ بِ َ
والنَّسِيب بِنَسيبه .وا َ
اسْتَجرْتَ به واعَْتصَمتَ ".
 - 1وقال السفاريين

()11

إلزَارُ
يف " غذاء األلباب " ( " :)19وَقِيلَ الْحَقْوُ :ا ِ

الرحِمُ بِعِزَّةِ اللَّهِ –َتعَالَى ِ -منْ ا ْلقَطِي َعةِ ".
وَِإزَارُهُ عِزُّهُ ،فَالذَتْ َّ
ح ْقوُ ُهوَ :مَا
الثقَاتِ " ( " :)13الْ َ
وَقَالَ ا ْلعَالمَةُ الشَّيْخُ مَرْعِي ( )12فِي " أَقَاوِيلِ ِّ
حدًا مِنْ
إلزَارِ " .قَالَ :وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ( " :)14ال أَعْلَمُ َأ َ
تَحْتَ الْخَاصِرَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى ا ِ
( )91الأ ح ()111/1
( )99هو اإلمام القاضي عدر الدين العيين ،صاحب ك اب حللمدع القارب –ط حل ،و سمة 784هـ والعيين –
ني ال حَّمر علد حلِجاز وقيل :وإىل ل ِ
لأ ح -إىل َل ح ِ
ني اتب قلعة عني حلب وأنطاكية وإىل لني ُومااَ قرية
عدمشق يمظر  /الش رات ( ،)10/4وأجبد العلوم للقموجي ( ،)997/1ولب اال.اب للسيو ي
()911/1
()971/91( )97
( )98هو أعو السعادات ،ا.،ارب عن حممد عن حممد عن ل.د الورمي الشي.ا احلرزب ،القاضي الرئيس ،العالمة،
ال.ارن ،ال.ليغ ،قرأ احلديث واادب ،وكان ورلاً لاقالً ذا عر وإحسان ،و سمة 909هـ يمظر /وفيات
االيان ( ،)119-181/4والس ()419-488/19
()497/9( )91
( )70هو حممد عن أ د عن سامل السأاريين ،مشس الدين أعو العون ،لامل حلديث وااصول واادب ،ولد
انعلس سمة 9988هـ ،من مخلأا ت :حل لوام اانوار
سأارين من قرى انعلس سمة 9994هـ ،و و
ال.هية وسوا ااسرار اابرية ا،ضي ة لقد أهل الأرقة ا،رضية –ط حل ،و حل ك اا اال.اب شرا ممظومة
اآلداب –ط حل ،وك ذلك يمظر  /االالم ()94/9
()199/9( )79
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الل َغةِ وَإَِّنمَا َمعْنَاهُ اللِّيَاذُ وَاالعِْتصَامُ،
ح ْقوَ عَلَى ظَاهِرِ ُمقَْتضَاهُ فِي ُّ
ح َملَ الْ َ
ا ْلعُ َلمَاءِ َ
وََتمْثِيال لَهُ بِ ِف ْعلِ َمنْ اعَْتصَمَ بِحَ ْبلِ ذِي عِزَّةٍ وَاسْتَجَارَ ِبذِي مَلَ َكةٍ وَ ُق ْدرَةٍ " (.)11
 - 1وقال ابن منظور ( )11يف " لسان العرب " ( " :)11وفـي " الصحاح " (:)11
حب ْقوِ فالن.وفـي حديث صِلةِ
خصْرُ ومَشَدُّ اإلِزار من الـجَنْب .يقال :أُخذت َ
حقْو الـ َ
الـ ِ
ِ
الع حر ِ
الرحِمَ شَجْنة من
ش)( .)11لـمَّا جعلَ َّ
الرحم قال( :قامت َّ
الرِح ُم فأ َ
َخ َذت ِبَ حقو َ
الرمحن استعار هلا االستمساك به كما يَستمسك القريبُ بقريبه والنَّسيب بنسيبهِ،
حقْو فـيه مـجاز ( )11ومتثـيل ".
والـ ِ
( )71هو الشَّيح ُخ َم حر ِل ٌّي الورمي ا ححلَحمـَ.لِ ُّي من مخلأا ت :حل دليل الطالب حل ،و حل نألهة الماظرين حل لجائب اآلاثر
للجربيت ()408/9
(( )74ص)44
( )74هو د عن حممد عن إعراهيم عن ا طاب من ولد زيد عن ا طاب ،أعو سليمان ال.س  ،نس.ة إىل مديمة
حلعس حل من عالد كاعل ،ولد سمة 491هـ ،و و مبسقط رأست سمة 488هـ ،كان حمداثً ،فقيهاً ،أدي.اً،
لغوحً من مخلأا ت :حل معامل السمن-ط حل ،وهو شرا سمن أيب داود ،و حل عيان إلجاز القر ن حل يمظر /
وفيات االيان ( ،)194/1واالالم ()174/1
( )71معامل السمن ()97/1
اعن ممظور ا ِإلفر ِيق ُّي ا،صرب ،مجال الدين عن حممد عن مورم ،أعو الأضل ،اإلمام ،لامل للغة ،من مخلأا ت:
(ُ )79
حل لسان العرب – ط حل الدي.اج عن فرحون ()81 /9
()80/4( )77
( )78للجوهرب ()41/1
( )71ذكر اعن حجر حلالأ ححل ( )11/91فقال :حل ووق حديث اعن ل.ا لمد الطربا «إن الرحم أ ت
حبجألع الر ن» فحو شيخما «شرا الرتم ب» أن ا،راد حلجألع –هما -قائمة العرش ،وأيد ذلك مبا
أ رجت مسلم من حديث لائشة( :إن الرحم أ ت عقائمة من قوائم العرش) حل
( )80اجملاز هو اللأظ ا،س عمل ك ما وض لت اصطالا ال خا ب؛ لعالقة م قريمة مانعة من إرادع ا،عىن
الوضعي جواهر ال.الكة ا د ا امشي (ص ،)110وحسن الصياكة حملمد حسني الأادا (ص،)991
وشرا درو ال.الكة (ص)41
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املطلب الثال  :الرد عليهم

رد أهل السنة واجلماعة على تلك التأويالت ،ومن تلك الردود:
قول احلافظ أبي موسى املديين ( " :)19ويف احلديث ( :إن الرحم أخذت ِبجزة
الرمحن )
–ثم ذكر تفسريين للحديث – ثم قال " :وإجراؤه على ظاهره أوىل " (.)12
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل  -يف رده علـى من قال إن هاتني
الصفتني جيب تأويلهما :أوالً يف رده على الرازي ( )13يف زعمه أن هذا احلديث( :يعين
حديث أبي هريرة املتقدم) جيب تأويله " :قال :فيُقال له :بل هذا من األخبار اليت
يقرها نظريه والنزاع فيه كالنزاع يف نظريه فدعواك أنه البد فيه من التأويل بال حجة
ختصه ال تصح"(.)14
ِ
ِِ
ِ
وس ُحمَ َّم ُد عح ُن أَِيب عَوحر
المةُ ،ا ححلَافِ ُ
وس الح َمد ِ ُّ
ظ الح َو ،ُ ِ.ال َقةَُ ،شحي ُخ الح ُم َحدب َ
ني أَعُو ُم َ
يين ا ِإل َم ُام الح َع َ
( )89هو أَعو ُم َ
لمر الحم ِد ِيين ااَص.ـهاِ ُّ الشَّافِعِي ِ
َّصانِي ِ َم حولِ ُد ُ ِ ِذب الح َق حع َدعِ َسمَةَ إِ حح َدى َومخَح ِس ِمائَة َوَم حولِ ُد
ب ال َ
ُّ َ
ُ َ َ َ ُّ ح َ َ
صاح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الا َك ًا م حن
ص َللَحيت أَعُوَُ ،و َءَّ َعتُ ُح ُ
وراُ ،مثَّ َءَ ً
أَعِيت الح ُم حق ِر ِئ أَِيب عَوحر ِ َسمَة مخَحس َوس َ
ني َوأ حَرعَعمائَة َحَر َ
ضً
اب أَِيب نـعيم ا ححلافِ ِظ ،و َ.ـقِ ِهم ول ِمل أَعو موس لِمـ حأ ِس ِت معجما روى فِ ِيت لن أَ حك ِر ِمن بَ ِ
َصح ِ
الِِائَِة
َ ََ ح َ َ َ ُ ُ َ َ
َح َ ح
ُ َح َ
أحَ
ُ ح َ ً ََ
ِ
وق ولت حل معرفة الصحاعة حل و حل الطوا ت حل حل و مة الغري.ني حل و حل لوايل ال اععني حل وك
ص ُد أل
َشحيخ ب َقةأل َ
ِ
ني َومخَح ِس ِمائَة الس ( ،)190/91و .قات احلأاظ
ذلك ـُ ُوِ َ ِ َات ِس ِ ُمجَ َادى اا َ
ُوىل َسمَةَ إِ حح َدى َوََِان َ
لل هيب ()479/9
( )81اجملمون ا،غيث ()401/9
( )84هو أعو ل.د ل فخر الدين حممد عن لمر عن احلسني ال يمي ال.ورب الرازب ،ويعرن عن ا طيب ،ولد
حلالربحل سمة 144هـ ،و و حلهراعحل سمة 909هـ ،فقيت شافعي ،ومن أئمة ااشالرع ال ين مألجوا ا ،هب
ااشعرب لألسأة وا ل ألال ،عرن للم الوالم ،من ك .ت :أس حلمأا يح الغيب – ط حل أو حلال أس
الو .حل ،وحلحمصل أفوار ا ،قدمني وا ،أ رين –ط حل يمظر  /وفيات االيان ( ،)148/1والش رات
()19/1
( )84نقض ال أسيس عن يمية ()917/4
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وقال " :وهذا احلديث يف اجلملة من أحاديث الصفات اليت نص األئمة على أنه
مير كما جاء ،وردوا على منْ نفى موجبه ،وما ذكره اخلطابي وغريه أن هذا احلديث مما
يتأول باالتفاق فهذا حبسب علمه ،حيث مل يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله
من أحاديث الصفات اليت متر كما جاءت.قال ابن حامد(" :)11ومما جيب التصديق به:
أن هلل حَقْواً ".
قال املروزي ( " :)11قرأت على أبي عبد اهلل ( )11كتابا ،فمرّ فيه ذكر حديث أبي
هريرة ،عن النيب  ( : فأخ َذت ِبَ حق ِو الرمح ِن ) .فرفع احملدث رأسه ،وقال " :أخاف

أن تكون كفرت .قال أبو عبد اهلل :هذا جهمي ( ." )11وقال أبو طالب ( " :)11مسعت

اق،
اَّللِ ،ح
( )81اعح ُن َح ِامد َشيح ُخ ا ححلَمَاعِلَ ِةَ ،وُم حأِي ِه حم ،أَعُو َل.ح ِد َّ
احلَ َس ُن عح ُن َح ِام ِد عح ِن َللِ ِي عح ِن َم حرَوا َن ،الحَ.ـغح َد ِاد ُّ
ب الح َوَّر ُ
اب حل ا حجل ِام ِ حل ِ ِل حش ِرين ُجملَّ ًدا ِ ا ِ ِ
الن وَكا َن يـ ـ َق َّو ِ
مصمِ ُ كَِ ِ
َّس ِخَ ،ويُ حوُِر ا ححلَ َّج وكان
ح
َ َ
َ ََ ُ
ُ َ
َ
ت م َن الم ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَ ح الح َوفحد َسمَةَ بَالث َوأ حَرعَعمائَة الس
يدا
ك َشه ً
ُم َعظماً ُم َقدماً لمد الدولة والعامة َهلَ َ
( ،)914/94والعرب ()904/1
( )89هو أَ ح ُد عن للِي ع ِن سعِيد ع ِن إِعـراح ِهيم ال ُقرِشي اام ِوب ،أَعو عوحر الحـمروِزب الح َق ِ
أجل
اضي أحد االالم و ُّ
َ ُ َ
َح
ُ َ
َ
َ حَ
حَ ح َ
أصحاب اإلمام أ د عن حم.ل ،كان أعو وارزمياً وأمت َمروزية ،ل لن أ د للماً ك اً ولألمت إىل أن
احلديث والسمة والأقت بقة مات لن سعني سمة أو دوهنا سمة ابم ني و سعني وم ني،
مات ،وصم
وذلك يوم اارععاا ودفن يوم الـخميس ععد العصر لـخمس لشرع لـيـلة ـل من ذب الـحجة يمظر /
هت يب الومال للمألب ( ،)101/9ويمظر  /العرب لل هيب ()407/9
( )87هو اإلمام أ د عن حم.ل –ر ت ل-
( )88اجلهمية أ .ان جهم عن صأوان من أهل راسان ،وقد لم لل اجلعد عن درهم ،وقال جلرب وا ضطرار
إىل االمال ،وأنور ا س طالة كلها ،وزلم أن اجلمة والمار .يدان و أميان ،وأن اإلإان هو ا،عرفة
فقط ،وأن الوأر هو اجلهل عت فقط و طلق اجلهمية –أحياانً -مبعىن لام ،ويقصد ما نأي الصأات
لامة ،و طلق –أحياانً -مبعىن اص ويقصد مم أ .ان اجلهم عن صأوان رائت يمظر  /الأرق عني الأرق
لل.غدادب (ص )199وما ععدها ،وا،لل والمحل للشهرس ا ()89/9
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أبا عبد اهلل يسأل عن حديث هشام بن عمار ( )11أنه قرئ عليه حديث الرحم ( :جتيء
يوم القيامة فتعلق ابلرمحن -تعاىل  ) ...-فقال :أخاف أن تكون قد كفرت .فقال:
هذا شامي ،ما له وهلذا ؟ قلت :فما تقول ؟ قال :ميضى كل حديث على ما جاء ".
وقال القاضي أبو يعلى " :أعلم أنه غري ممتنع محل هذا اخلرب على ظاهره ،وأن
احلقو واحلجزة صفة ذات ال على وجه اجلارحة والبعض ،وأن الرحم أخذة بها ال
على وجه االتصال واملماسة بل نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع ،وقد ذكر شيخنا
أبو عبد اهلل –رمحه اهلل  -هذا احلديث يف كتابه وأخذ بظاهره وهو ظاهر كالم
أمحد".
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية –معلقاً على كالم أبي يعلى  " :-وقوله " :ال
على وجه اجلارحة والبعض " ،وقوله " :ال على وجه املماسة واالتصال " وهو من
أقوال أهل البدع اليت أفسدت أقوال وعقول كثري من الناس فمثل هذا الكالم اجململ ال
جيوز نفيه مطلقاً وال إثباته مطلقاً؛ ألنه حيتمل حقاً وباطالً فالبد من التفصيل يف ذلك،
واإلعراض عنه أوىل؛ ألن كالم الرسول  خال منه وليس هو حباجة إليه فهو
واضح ،وليس ظاهر هذا احلديث أن هلل رداء من جنس اإلزار واألردية اليت يلبسها

ظ ،الحمج ِودِ َّ ،
ِ
ِ
ِ
ِِ
ني ِ َزَمانِِت أَعُو
( )81هـو إِعحـَراه ُيم عح ُن أَِيب َالب ا ِإل َم ُام ا ححلَاف ُ ُ َ ُ
ورَ ،وإِ َم ُام الح ُم َحدب َ
الألاه ُدَ ،شحي ُخ نـَحي َساعُ َ
ِ
وا ع ِن لِ .د َِّ
ِ
ب الحمَألكِي إِمام َل ح ِ ِ
ور ِ
إِ حس َح َ
اق عح ُن أَِيب َالب ُحمَ َّم ُد عح ُن نُ ِ ح َ ح
اَّلل عح ِن َ الد المـحَّي َساعُوِر ُّ ُ َ ُ
ص ِر عمَـحي َساعُ َ
ِ ِ
ِ
مع ِرفَِة ا ححل ِد ِ
ني وِمائَـَـ ح ِ
يث َو ِ
ني يمظر
الر َج ِالَ ،مجَ َ الشُّيُ َ
َح َ
وخ َوالحعلَ َل بقةُ ،ـ ُوِ َ ِ َاثِ َر َجبَ ،سمَةَ مخَحس َو حسع َ َ
 /الس  ،)81/99و .قات احلأاظ ل هيب ()184/9
( )10هو هشام عن لمار عن نُص ـ عمون مصغراً ـ السلمي ،الدمشقي ،ا طيب ،صدوق مقرئ ِ
كرب فصار ي لقن
فحدي ت القدمي أصح ،من ك.ار العاشرع ،وقد َء من معرون ا ياط ،لون معرون ليس ع قة ،مات سمة
مخس وأرععني لل الصحيح ،ولت ابم ان و سعون سمة قريب ال ه يب ( ، )197/1واجلرا وال عديل
عن أيب حامت ()111/9

م هب أهل السمة

إب.ات احلجألع والوصل والقط

 -عاىل -والرد لل من أو ا

9143

الناس مما يصنع من اجللود والكتان والقطن وغريه ،بل هو نص يف نفي هذا املعنى
الفاسد ،فلو قيل عند بعض العباد إن ( العظمة إزاره والكربَّيء رداؤه )

()19

لكان

إخباره بذلك عن العظمة والكربياء اللذين ليسا من جنس ما يُلبس من الثياب.
فإن كان هذا املعنى الفاسد ال يظهر من وصف املخلوق؛ ألن تركيب اللفظ
مينع ذلك وبني
املعنى املراد ،فكيف يدعي أن هذا املعنى ظاهر اللفظ يف حق اهلل –تعاىل  -فإن
كل من يفهم اخلطاب ،ويعرف اللغة يعلم أن الرسول  مل خيرب عن ربه بلبس األردية
ف
والثياب وال أحد ممن يفهم اخلطاب يدعي يف قوله  يف خالد بن الوليد إنهَ ( :س حي ُ

ِ
ال:
( )19جألا من حديث روا أعو هريرع  ،لن ِ
اَّللِ َج َّل َو َلال ولأظت قَ َ
يما َححي ِوي لن َّ
الميب  ،ف َ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َل ِش حربا،
ب إِ ََّ
(الحك حِربََّيءُ ِر َدائيَ ،وال َحعظَ َمةُ إِ َزا ِري ،فَ َم حن َن َز َع ِن يف َواح َدة م حنص ُه َما ،قَ َذفصحتُهُ ِيف النَّا ِرَ ،وَمن اقحصتَص َر َ
اقحصتصربت ِم حنه ِذراعا ،ومن اقحصتصرب ِم ِن ِذراعا ،اقحصتصرب ِ
اءِين َيَح ِشيِ ،ج حئصتُهُ أ َُه حر ِو ُلَ ،وَم حن
َ َح ُ
َ َح ُ ُ َ َ َ َ َ َ ِ َ
ت منحهُ َابعاَ ،وَم حن َج َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َس َعىَ ،وَم حن ذَ َك َرِين ِيف نَص حفسه ،ذَ َك حرتُهُ ِيف نَص حفسيَ ،وَم حن ذَ َك َرِين ِيف َمأل ،ذَ َك حرتُهُ ِيف َم ِإ
اءِين يُص َه حر ِو ُلِ ،جئحصتُهُ أ ح
َج َ
ِ
ب ) .روا اعن ح.ان حلصحيحتحل ( )9911ا ( ،)417واحلاكم حلمس دركتحل ا
أَ حكثَص َر م حنص ُه حم َوأَطحيَ َ
( ،) 199وقال :حل ه ا حديث صحيح لل شرط مسلم ومل خيرجا م ا اللأظ ،إمنا أ رجت مسلم من
ريق ااكر لن أيب هريرع عغ ه ا اللأظحل
وقال اعن يمية حلجممون الأ اوىحل ( )910/90معلقا لل ه ا احلديث – :حل فالعظمة والوربحا من صائص
الرعوعية ،والوربحا ألل من العظمة؛ و ا جعلها مبمأللة الرداا ،كما جعل العظمة مبمأللة اإلزار و ا كان
شعار الصلوات وااذان واالياد هو ال و ، .وكان مس ح.ا اامومة العالية كالصأا وا،روع ،وإذالة
اإلنسان شرفا أو ركب داعة وحنو ذلك ،وعت يطأأ احلريق وإن لظم ،ولمد ااذان يهرب الشيطانحل و
حلرسائل ومسائل اعن يمية حل ( :)191/1حل وملخص ذلك أن ا،خلوق ي م ممت الوربحا وال جرب و ألكية
نأست أحياانً وحنو ذلكحل
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ِِ
اَّل) ( )12أن خالداً حديد ،وال يف قوله يف الفرسِ ( :إن َو َج حدنهُ َحِبرا) ( )13أن ظاهره أن
الفرس ماء كثري وحنو ذلك " (.)14

قلت :وما ذكر عن بعض العلماء -رمحهم اهلل– من تأويل يف شرح
احلديثني ،ليس فيه ذكر لصفيت احلجزة واحلقو على حقيقتهما كما يليق باهلل –تعاىل،
على طريقة السلف ،والذي أوقعهم يف هذا اخلطأ العقديّ هو قياسهم صفات اخلالق
على صفاتِ املخلوق.ومن قواعدِ املنهج السّلفي أنَّ الكالم يف الصفات فرعٌ عن الكالمِ
يف الذات ،فكما أنَّ ذات اهلل ال تُشبه ذوات اخللق فكذلك صفاته ،ومن قواعدهم :أنَّ
القول يف بعض الصفات كالقول يف بعضها اآلخر ،فيُثبت السَّلف مجيع صفات اهلل،
وميرونها كما جاءت مبا يليق بذاته العلية ،وال يُؤولونها ،ويُثبتون –كذلك  -لوازمها.
وقد نقل الشيخ عبد اهلل الغنيمان – حفظه اهلل  -كالم احلافظ ابن حجر ثم
علق عليه فقال:
" هذا على مذهب أهل التأويل املذموم ،والصواب عدم محل كالم اهلل
ورسوله على االصطالحات احلادثة ( )11بعد مضي عصر الصحابة وأتباعهم؛ ألن اهلل

( )11روا اإلمام أ د حلمسمد حل( )401/9ا ( ،)11974واعن ح.ان حلصحيحتحل ( )199/9ا
( ،)9144وذكر ا ي مي حلجمم الألوائد حل ( )111/9وقال :حل روا أ د ورجالت رجال الصحيح ك
الد عن ء وهو بقة حل
( )14جألا من حديث روا اإلمام أ د حلمسمد حل ( )979/4ا ( ،)94171وال.ألار حلمسمد حل
( )141/94ا ()9719
( )14نقض ال أسيس ()917/4
( )11كاصطالا اجملاز ،وا س عارع الل ين ال مدوا لليهما صرن احلديث لن حقيق ت

م هب أهل السمة

إب.ات احلجألع والوصل والقط

 -عاىل -والرد لل من أو ا

9141

–تعاىل  -ورسوله  خاطب الناس بلغة العرب ،واملخاطبون فهموا مراده ،وما
كانوا يفرقون بني احلقيقة واجملاز" (.)11
إذنْ :القول يف "احلجزة" و"احلقو" كالقول يف "الوجه" و"اليد" والعني" وغريها
من الصفات الذاتية اليت ورد اخلرب الثابت بوصف اهلل –تعاىل بها ،فيجــب اإلميان بها
مجيعاً ،وإثباتها هلل  - -على الوجه الذي يليق جبالله وعظمته.
املبح الثاين :الوصل والقطع :إثباهتما ابلدليل،
وذكر بعض أقوال العلماء يف أتويلهم هلما ،والرد عليهم
الوصل والقطع :صفتان فعليتان ثابتتان بالسنة الصحيحة تليقان باهلل –تعاىل  -على
وجه املقابلة واجملازة .والوصل :ضد اهلجران والقطع.
املطلب األول :إثباهتما ابلدليل
َ - 9عنْ عَائِ َشةَ – رضي اهلل عنها وعن أبيها  ،-قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ :
الرِح ُم ُم َعلَّ َقة ِابل َحع حر ِ
اَّلُ)(.)97
ش تَص ُق ُ
( َّ
اَّلَُ .وَم حن قَطَ َع ِن قَطَ َعهُ ِ
صلَهُ ِ
صلَ ِن َو َ
ولَ :م حن َو َ
()98

أن رسول هللا  قال:

 - 2وعن عبد هللا بن عمر –رضي هللا عنهما-
وسدُّوا اخلَلَ َل،
(أقيموا الصفوف ،فإمنا تَ ُ
ص ُّفون بصفوف املالئكة ،وحاذوا بني املناكبُ ،
( )19شرا ك اب ال وحيد للغميمان ()171/1
( )17روا مسلم حلصحيحتحل ( )19/99ا ( ،)9479ب :الرب والصلة واآلداب ،ب :صلة الرحم وحترمي
قطيع ها
( )18هو ل.د ل عن لمر عن ا طاب ،القرشي العدوب ،أعو ل.د الر ن ،ولد ععد ا.،عث عيس  ،وأسلم وهاجر
م أعيت ،واس صغر يوم أحد وهو اعن أرع لشرع سمة ،مث أجيأل مدق ،وهو أحد ا،و رين من الصحاعة
لن الميب  ،وأحد الع.ادلة ،وكان من أشد الما إ .الاً لألبر و سمة 74هـ يمظر  /اإلصاعة
()988-989/4
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ِ
ٍ
ص ًّفا وصله هللا -
ولينوا يف أيدصي إخوانكم ،ول تَ َذ ُروا فُص ُر َجات للشيطان ،ومن وصل َ
ص ًّفا قَطَ َعهُ هللا) (.)99
تبارك وتعاىل ،-ومن قَطع َ
املطلب الثاين :ذكر بعض أقوال العلماء يف أتويلهم هلما
ومما ورد من تأويل لتلكما الصفتني:
 - 9قول احلافظ ابن حجر " :قال ابن أبي مجرة ( " :)911الوصل من اهلل كناية
عن عظيم إحسانه ،وإمنا خاطب الناس مبا يفهمون ،وملا كان أعظم ما يعطيه احملبوب
حملبه الوصال وهو القرب منه وإسعافه مبا يريد ومساعدته على ما يرضيه ،وكانت
حقيقة ذلك مستحيلة يف حق اهلل –تعاىل  ،-عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه
لعبده .قال :وكذا القول يف القطع ،وهو كناية عن حرمان اإلحسان ".
وقــال القرطيب ( " :)919وسواء قلنا إنه يعين القول املنسوب إىل الرحم على
سبيل اجملاز أو احلقيقة أو إنه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون املعنى :لو كانت
الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذا ،ومثله:

( )11روا اإلمام أ د حلمسمد حل ( )140/1ا ( ،)1708وأعو داود حلسممتحل ( )491/1ا ( ،)999ب:
الصأون ،ب :سوية الصأون ،والمسائي حلسممتحل ( )1418ا ( ،)897ب :اإلمامة ،ب :من وصل
صأا ،واعن ألإة صحيحتحل ( )11/1ا ( ،)9148واحلاكم حلمس دركت حل ( )411/9ا ()711
وقال :حل ه ا حديث صحيح لل شرط مسلم ومل خيرجا حل وأقر ال هيب ويمظر  /فيض القدير للمماوب
()149/9
( )900هو ل.د ل عن سعد اازدب ،أعو حممد ااندلسي ا،الوي ،ا،عرون عن أيب ألع ،الشيخ اإلمام العامل
الماسك ،ا صر صحيح ال.خارب وشرحت ،و و سمة 911هـ يمظر  /ال.داية والمهاية عن ك
( ،)499/94واإلمام ال.خارب وصحيحت لعلي ل.د ا الق (ص)144
( )909هو أعو ل.د ل حممد عن أ د عن أيب عور عن فرج اانصارب ،ا ألرجي ااندلسي ،ا،عرون لقر يب،
من ك.ار ا،أسرين ،وصاحب ال أس ا،عرون عـ :حلاجلام احوام القر ن –طحل ،رحل إىل الشرق=
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ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ اآلية ،ويف آخرها:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (.)103( " )102
فمقصود هذا الكالم اإلخبار بتأكد أمر صلة الرحم ،وأنه –تعاىل  -أنزهلا
منزلة من استجار به فأجاره فأدخله يف محايته ،وإذا كان كذلك فجار اهلل غري خمذول،
الص حب ِح فَص ُه َو ِيف ِذ َّم ِة هللا .فَالَ يَطحلُبَصنَّ ُك ُم هللا ِم حن ِذ َّمتِ ِه
صالَةَ ُّ
صلَّى َ
وقد قال َ ( : م حن َ
شي ٍء فَِإنَّه من يطحلُبه ِمن ِذ َّمتِ ِه بِ َ ٍ
ِ
َّم ) أخرجه
بِ َ ح ُ َ ح َ ح ُ ح
ش حيء يُ حد ِرحكهُُ .ثَّ يَ ُكبَّهُ َعلَى َو حج ِهه ِيف َن ِر َج َهن َ
مسلم (.)911(")914
 - 2قول اإلمام النووي –رمحه اهلل  )911( -يف "شرحه لصحيح مسلم"(:)911
"قال القاضي عياض :الرحم اليت توصل وتقطع وترب إمنا هي معنى من املعاني ليست
جبسم وإمنا هي قرابة ونسب جتمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك
االتصال رمحاً ،واملعنى ال يتأتى منه القيام وال الكالم ،فيكون ذكر قيامها –هنا -
وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب يف استعمال ذلك ،واملراد تعظيم
= واس قر عـ حلممية عن ا طيبحل ،مشال أسيوط مبصر ،و و فيها سمة 979هـ ،من مخلأا ت :حلال كرع
حوال ا،و وأمور اآل رع -طحل يمظر  /الش رات ( ،)441/1واالالم ()411/1
( )901احلشر ية ()19
( )904أس القر يب ()141/99
( )904حلصحيحتحل ( )940/1ا ( ،)9444ب :ا،ساجد ومواض الصالع ،ب :فضل صالع العشاا والص.ح
مجالة
( )901ف ح ال.ارب ()11/91
( )909هو أعو زكرح حيىي عن شرن عن مرب المووب الأقيت الشافعي ،حمي الدين ،لالمة لأقت واحلديث ،لت
مصمأات ك ع ممها :حل ممهاج الطال.ني-طحل ،وحلااذكار المووب-طحل وك مها ،و سمة 979هـ
يمظر  /الش رات ( ،)414/4واالالم ()941/8
()11/99( )907
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شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم ،هلذا مسى العقوق قطعاً والعق
الشق كأنه قطع ذلك السبب املتصل ،قال :وجيوز أن يكون املراد قام ملك من املالئكة
وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر اهلل –تعاىل  ،" -هذا كالم القاضي،
والعائذ املستعيذ وهو املعتصم بالشيء امللتجئ إليه املستجري به ،قال العلماء:
وحقيقة الصلة العطف والرمحة ،فصلة اهلل -سبحانه وتعاىل  -عبارة عن
لطفه بهم ورمحته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته األعلى وشرح
صدورهم ملعرفته وطاعته ".
 - 3قول املناوي ( " :)911أي قطع عنه كمال عنايته " (.)911
 - 4قول املُالّ عليّ القاري (( " :)991من وصلن وصله هللا) أي حبسن رعايته
وجبميل

( )908هو حممد عن إسحاق عن إعراهيم السلمي القاضي اتج الدين ا،ماوب ليأــة قاضي القضاع لأل الدين عن
مجالة كان لارفا حملاكمات ،فقيها انهضا ،حمداث ،وويل قضاا العسور وحوم عني ا،سلمني الفة لن
ساد شهر رعي اآل ر سمة مخس وس ني وس.عمائة
قاضي القضاع لأل الدين مدع مديدع و
ِ
مصر يمظر . /قات الشافعية للسيو ي
لقاهرع و اُ،مَا ِوب :لضم إىل ُمحمـيَة عين َ صيب علد َ
عصعيد َ
( ،)11/9ولب اال.اب ()171/1
حلف ح القدير حل ()14/4
( )901نقلت لمت الشوكا
( )990هو نور الدين للي عن سلطان عن حممد ا روب ا،وي احلمأي ا،عرون لقارب لرن لقارب انت كان
إماماً القرااات ،وأحد صدور العلم اافاضل ،ولمدع احملققني اامابل ،واإلمام الأقيت احملدث ااصويل
ا،أسر ا،قرىا ا ،ولم المظار الأرضي الصو ا،خرخ والمحوب وااديب وولد ع.هراع  -ألظم مدن
راسان  -ورحل إىل موة ا،ورمة واخت ها داراً وأ لن مجالة من احملققني وكان س.ق أن لق لن
للماا هراع فجم الأضل من أ رافت ع لقني العلم لن للماا العرب والعجم ،من مخلأا ت :حلشرا ا،شواع-
ط حل ،وحلشرا الشمائلحل ،وحلشرا الشأا-ط حل ،وك ها ،و سمة ( 9094هـ) ،والقارب :ععد اال راا
مهملة نس.ة إىل قار قرية لرب ،وقيل أيضاً :قرية ،ديمة الشريأة يمظر  /مسمد اإلمام أيب حميأة  -رمجة
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محايته (ومن قطعن قطعه هللا) أي عن عني عنايته ،ومن كمال رمحته ورأفته،
فالوصل كناية عن اإلقبال إليه والقبول منه ،والقطع عبارة عن الغضب عليه
واإلعراض عنه " (.)999
املطلب الثال  :الرد عليهم
حديث عائشة –رضي اهلل عنها وعن أبيها  -وحديث عبد اهلل بن عمر –
رضي اهلل عنهما  -فيهما إثبات لصفيت الوصل والقطع هلل –تعاىل  ،-وهما صفتان
فعليتان كسائر صفات اهلل الفعلية ،فيجب إثباتهما على الوجه الذي يليق باهلل –
تعاىل  ،-من غري تشبيه وال تكييف ،وال تأويل وال تعطيل ،كما هو مذهب السلف
يف الصفات.
قال الشيخ علي الشبل " :الوصـل والقطع فعالن ثابتان هلل –سبحانه  -الئقان
به من باب اجملازاة واملقابلة ملن يستحقهما ،وهما من الصفات الواجب إثباتهما له –
سبحانه  -كسائر الصفات ،وليستا مبستحيلتني على اهلل يف حقيقتهما " (.)992
فهي صفات كمال وإالّ مل يتصف بها اهلل ،وإذا كانت صفات كمال فإما أن
يتعطل مقتضاها وموجبها ،وذلك يستلزم تعطيلها يف أنفسها ،وإما أن تتعلق بغري حملها
الذي يليق به بأحكامها ،وذلك نقص وعيب يتعاىل عنه ،فيتعني تعلقها مبحاهلا اليت
تليق بها ،وهذا وحده كافٍ ملن كان له فقه يف باب األمساء والصفات ،وال غريه
يغريه(.)993
الشارا ا،ال للي القادرب [للشيخ ليل حميي الدين ا،يس مدير أزهر ل.مان] ،والمس.ة إىل ا،واض
(ص)44
( )999مرقاع ا،أا يح ()947/8
( )991ال م.يت لل ا،خالأات العقدية فمح ال.ارب (ص)71
( )994يمظر  /شأاا العليل عن القيم (ص)110
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وما جاء يف التأويالت السابقة يرد عليه بأن اإلحسان من لوازم الوصل ،كما أن
احلرمان من لوازم القطع ،فإن انتفت حقيقتا الوصل والقطع ،انتفى الزمهما ،فإن
ثبوت الزم احلقيقة مع انتفائها ممتنع ،فاحلقيقة ال توجد منفكة عن لوازمها (.)994
ولذلك كان الواجب إثبات هذه الصفات على حقيقتها؛ ألن تأويلها نفي حلقيقتها،
ويقتضي ذلك نفي لوازمها أيضاً.
واملقصود :أنَّ اهلل –تعاىل  -مل يَصف نفسه بتلك الصفات إالَّ على وجهِ
اجلزاء ملنْ فعل ذلك ،وقد علم أنَّ اجملازاة على ذلك حسنة من املخلوق ،فكيف من
اخلـــــالق –سُبحانه .)991( -
فالصحيح يف شرح احلديثني أن يقال " :من وصله اهلل ،وصل إىل كل خري،
وسعادة يف الدنيا واآلخرة ،وال بد أن تكون نهايته جماورة ربه يف الفردوس؛ ألن
األصل ال ينتهي إال إىل هناك فينظر إىل وجه ربه الكريم .ومن قطعه اهلل فهو املبتوت
املقطوع مع عدو اهلل الشيطان الطريد الرجيم ولو أراد اخللق كلهم صلته ونفعه ،مل
يفده ذلك .فأي حتذير وتهديد أعظم من هذا ،وأي وعد وثواب أكرب من ثواب صلة
الرحم ،وهلـــذا قرأ أبو هريرة اآلية مستشهداً بها ،وفيها أن قطيعـة الرحم جملبة للعنة
اهلل وغضبه وشديد عقابه " (.)991

( )994يمظر  /الروضة المدية شرا العقيدع الواسطية (ص)11
( )991يُمظر  /جممون الأ اوى ( ،)991-999/7وخم صر الصوالق ( ،)199-111/1وألالم ا،وقعني
( ،)910/4ومدارج السالوني عن القيم ( ،)444/4والروضة المدية شرا الواسطية (ص)997-994
( )999شرا ك اب ال وحيد للغميمان ()171/1
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وتزكو األعمال الباقيات .والصالة
والسالم على خري األنام حممد وعلى آله والصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين.
وبعد :فخالصة هذا البح ما يلي:
 - 9جممل اعتقاد السلف يف توحيد األمساء والصفات ما يأتي:
أ ) أننا نثبت ما أثبته اهلل لنفسه من غري تكييف وال تعطيل.
ب ) الكيفية ال ميكن إدراكها ،فهي جمهولة للعباد.
ج ) املعاني غري جمهولة ،فهي مفهومة ملن عنده فهم يف لسان العرب ولغتها.
د ) التعمق فيما ال علم لنا به ممنوع ومنهي عنه.
هـ) الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات حيتذى فيه حذوه.
و ) اهلل أعلم بنفسه ورسله أعلم به من غريهم ،فيجب تصديقهم فيما
خيربون به عن ربهم .
ز ) العقل ال مدخل له يف الغيبيات ،والصفات من الغيبيات ،فيجب تلقيها
عن طريق السمع بالقبول.
ح ) التشبيه كفر والتعطيل كذلك كفر ،والتأويل بدعة وضاللة.
ط ) اهلل – تعاىل  -ليس كــذاته ذات ،وليس كصفته صفة ،وال كامسه
اسم ،وال كفعله فعل .
ي ) السلف أعلم وأحكم ومنهجهم أسلم ،وقد كانوا أحرص الناس على
محاية جناب التوحيد.
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ك ) احلزم والقوة على املبتدعني حتى ال تروج مقاالتهم ،السيما يف مسائل
االعتقاد ،ويؤخذ ذلك من أمر اإلمام مالك –رمحه اهلل– بإخراج الرجل املبتدع من
املسجد.
حل ْقوَ صفة ذاتية هلل –تعاىل  -ثابتة
 - 2مذهب أهل السنة أن الْحُجْزَةَ وا َ
بالسنة الصحيحة على ما يليق جبالل اهلل وكماله.
 - 3حنا بعض العلماء يف شرحهم حلديثي احلجزة واحلقو منحى أهل التأويل.
 - 4ما ذكر عن أولئك العلماء -رمحهم اهلل– من تأويل يف شرح احلديثني،
ليس فيه ذكر لصفة احلجزة واحلقو على حقيقتها كما يليق باهلل –تعاىل ،على طريقة
السلف ،والذي أوقعهم يف هذا اخلطأ العقديّ هو قياسهم صفات اخلالق على صفاتِ
املخلوق.
 - 1الصواب عدم محل كالم اهلل ورسوله على االصطالحات احلادثة بعد
مضي عصر الصحابة وأتباعهم؛ ألن اهلل –تعاىل  -ورسوله  خاطب الناس بلغة
العرب ،واملخاطبون فهموا مراده ،وما كانوا يفرقون بني احلقيقة واجملاز.
 - 1القول يف "احلجزة" و"احلقو" كالقول يف "الوجه" و"اليد" والعني" وغريها
من الصفات الذاتية اليت ورد اخلرب الثابت بوصف اهلل –تعاىل بها ،فيجب اإلميان بها
مجيعاً ،وإثباتها هلل  - -على الوجه الذي يليق جبالله وعظمته.
 - 1الوصل والقطع :صفتان فعليتان ثابتتان بالسنة الصحيحة تليقان باهلل –
تعاىل  -على وجه املقابلة واجملازاة.
 - 1ذكر بعض العلماء تأويال مذموما لصفيت الوصل والقطع وهو قوهلم:
حقيقة الصلة العطف والرمحة ،فصلة اهلل -سبحانه وتعاىل  -عبارة عن لطفه بهم
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ورمحته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته األعلى وشرح
صدورهم ملعرفته وطاعته .والقطع عبارة عن الغضب عليه واإلعراض عنه.
 - 1يرد عليهم بأنهما من صفات كمال وإالّ مل يتصف بها اهلل ،وإذا كانت
صفات كمال فإما أن يتعطل مقتضاها وموجبها ،وذلك يستلزم تعطيلها يف أنفسها،
وإما أن تتعلق بغري حملها الذي يليق به بأحكامها ،وذلك نقص وعيب يتعاىل عنه،
فيتعني تعلقها مبحاهلا اليت تليق بها ،وهذا وحده كافٍ ملن كان له فقهٌ يف باب األمساء
والصفات ،وال غريه يغريه.
- 91

الصحيح يف شرح حديثي الوصل والقطع أن يقال :من وصله اهلل،

وصل إىل كل خري ،وسعادة يف الدنيا واآلخرة ،وال بد أن تكون نهايته جماورة ربه يف
الفردوس؛ ألن األصل ال ينتهي إال إىل هناك فينظر إىل وجه ربه الكريم .ومن قطعه
اهلل فهو املبتوت املقطوع مع عدو اهلل الشيطان الطريد الرجيم ولو أراد اخللق كلهم
صلته ونفعه ،مل يفده ذلك.
ويف اخلتام أسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبل عملي هذا وجيعله نافعاً ،ويعفو عما
حصل فيه من تقصري إنه مسيع جميب ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني ومن اقتفى أثره إىل يوم الدين ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب
العاملني.
املصادر واملراجع
القرآن الكرمي
[ ]9

أجبد العلوم للقنوجي ،دار الكتب العلمية 9111م.

[ ]2

إبطال التأويالت ألخبار الصفات ،ألبي يعلى املوصلي ،حتقيق حممد بن محد
احلمود النجدي ،دار اإلمام الذهيب ،الكويت ،ط9491 ،9هـ.
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[ ]3

ابن تيمية وقضية التأويل ،حملمد السيد اجلليند ،طبعة .9113

[ ]4

البداية والنهاية ،إلمساعيل بن كثري ،دار الكتب العلمية ،بريوت9411 ،هـ.

[ ]1

اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية ،لشمس الدين ابن قيم
اجلوزية ،دار الكتب العلمية9414 ،هـ.

[ ]1

أحكام القرآن ،ألبي بكر بن عبد اهلل بن العربي ،حتقيق علي حممد البجاوي،
دار الفكر ،بريوت.

[ ]1

األمساء والصفات ،ألبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق عماد الدين
حيدر ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط9411 ،9هـ.

[ ]1

أسـد الغابة يف معرفة الصحابة ،علي بن حممد بن األثري اجلزري ،حتقيق الدكتور
حممد إبراهيم البنا وغريه ،دار الشعب ،مصر .وطبعة جمددة بإشراف مكتب
البحوث والدراسات يف دار الفكر ،بريوت9114 ،م.

[ ]1

االستيعاب يف طبقات األصحاب ،البن عبد الرب ،مطبعة السعادة ،مصر،
9321هـ.

[ ]91االستقامة ،لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق د .حممد رشاد
سامل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.
[ ]99اإلصابة يف متييز الصحابة ،للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أمحد بن علي بن
حجر العسقالني ،دار اللوم احلديثة.
[ ]92اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ،للرازي ،نشر مكتبة الكليات األزهرية
مبصر.
[ ]93األعالم ،خلري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط9111 ،1م،
وط9114م.
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[ ]94أعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم ،حتقيق حممد حميي الدين ،دار
الفكر ،ط9311 ،2هـ.
[ ]91بيان تلبيس اجلهمية أو نقض تأسيـس اجلهمية ،ألمحد عبد احلليم بن تيمية،
حتقيق ،حممد قاسم البن تيمية.
[ ]91تاريخ ابن خلدون ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]91التدمرية ،حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع،
ألمحد عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق حممد السعوي ،ط9411 ،9هـ.
[ ]91تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد ،لإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاني ،طبعة
9111م.
[ ]91التعريفات ،للشريف علي بن حممد اجلرجاني ،تصحيح مجاعة من العلماء،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط9413 ،9هـ.
[ ]21تعريف اخللف مبنهج السلف ،د .إبراهيم الربيكان ،دار طيبة ،املدينة املنورة.
[ ]29التعليقات السنية شرح أصول الدعوة السلفية ،لعمرو عبد املنعم سليم ،دار
الضياء ،طنطا ،ط9422 ،9ه2112- ،م.
[ ]22تفسري القرآن العظيم ،إلمساعيل بن عمر بن كثري ،دار إحياء الرتاث العربي،
بريوت9311 ،هـ.
[ ]23تقريب التهذيب ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالني ،حتقيق  /عبـد الوهاب
عبد اللطيف ،دار الكتب احلديثة ،بريوت ،ط9311 ،2هـ 1
[ ]24التنبيه على املخالفات العقدية يف فتح الباري ،لعلي بن عبد العزيز الشبل ،دار
الوطن ،ط9429 ،9هـ.
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[ ]21اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي ،ألبي عيسى ،حممد بن عيسى بن سورة
الرتمذي ،حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]21اجلرح والتعديل ،ألبي حممد عبد الرمحن بن أبي حامت ،مطبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن ،ط ،9اهلند.
[ ]21جواهر البالغة ،ألمحد اهلامشي ،املكتبة التجارية الكربى ،ط9311 ،92هـ
9111م.[ ]21حسن الصياغة ،حملمد ياسني الفاداني ،شرح دروس البالغة ،مكتبة النهضة
العربية مبكة ،دار اإلشاعة اإلسالمية ،اهلند.
[ ]21اخلطط ( املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ) ،ألبي العباس ،أمحد بن
علي املقريزي ،دار صادر ،بريوت.
[ ]31سري أعالم النبالء ،للحافظ مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط9411 ،2هـ.
[ ]39دقائق التفسري ،البن تيمية ،حتقيق د .حممد السيد اجلليند ،مؤسسة علوم
القرآن ،دمشق ،ط9414 ،2هـ.
[ ]32الديباج املذهب ،إلبراهيم بن علي بن فرحون ،حتقيق د .حممد األمحد أبو
النور ،دار الرتاث ،القاهرة ،ومطبعة مصر 9119م.
[ ]33الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ،لزيد بن فياض ،ط9311 ،9هـ .
[ ]34سلسلة األحاديث الصحيحة ،حملمد ناصر الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي،
بريوت.
[ ]31سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث األزدي ،املكتبة اإلسالمية،
تركيا.

م هب أهل السمة

إب.ات احلجألع والوصل والقط

 -عاىل -والرد لل من أو ا

9111

[ ]31سنن النسائي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
[ ]31السنة ،ألمحد بن عمرو بن أبي عاصم ،حتقيق ،حممد ناصر الدين األلباني،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط9411 ،9هـ.
[ ]31العرب يف خرب من غرب ،حملمد بن أمحد الذهيب ،حتقيق د .صالح الدين املنجد،
الكويت ،وزارة األعالم9111 ،م.
[ ]31شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ألبي الفـالح عبد احلي بن العماد احلنبلي،
مكتبة القدس9319 ،هـ.
[ ]41شرح جوهرة التوحيد ،للشيخ إبراهيم البيجوري ،نسقه وخرج أحاديثه حممد
أديب كيالني ،وعبد الكريم تتان9312 ،هـ 9112-م.
[ ]49شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ،لعبد اهلل الغنيمان ،ط9411 ،9هـ.
[ ]42شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم ،عنى
بتصحيحه السيد حممد بدر الدين أبو فراس العماني احلليب ،طبعة مصورة،
مكتبة الرياض احلديثة ،ط9393 ،9هـ.
[ ]43الصحاح ،إلمساعيل بن محاد اجلوهري  ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليني ،ط9414 ،3هـ.
[ ]44صحيح ابن خزمية ،ألبي بكر أمحد بن خزمية ،حتقيق حممد األعظمي ،املكتب
اإلسالمي ،ط9311 ،2هـ.
[ ]41صحيح البخاري ،مؤسسة علوم القرآن ،اإلمارات العربية ،ختريج د .مصطفى
الديب.
[ ]41صحيح مسلم ،دار املعرفة ،بريوت.
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[ ]41الصفدية ،البن تيمية ،حتقيق د .حممد رشاد سامل ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
ط9411 ،2هـ.
[ ]41الصواعق املرسلة ،لشمس الـدين ابن القيم ،حتقيق علي الدخيل اهلل ،دار
العاصمة ،الرياض ،ط9411 ،9هـ.
[ ]41طبقات احلفاظ ،للذهيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]11طبقات الشافعية ،للسيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]19شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،هلبة اهلل الطربي الاللكائي ،حتقيق
الدكتور أمحد سعد محدان الغامدي ،دار طيبة ،الرياض ،ط ،4
9491هـ 9111-م.
[ ]12شرح املقاصد يف علم الكالم ،لسعد الدين ،مسعود بن عمر التفتازاني،
املعارف النعمانية ،الهور باكستان ،ط9419 ،9هـ 9119-م ،طبعة
مصورة.
[ ]13طبقات احلنابلة ،حملمد بن احلسني الفراء بن أبي يعلى ،دار املعرفة ،بريوت.
[ ]14شرح القصيدة النونية ،البن القيم ،حملمد خليل هراس ،الفاروق احلديثة
للطباعة والنشر ،القاهرة.
[ ]11فيض القدير ،للمناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]11اإلمام البخاري وصحيحه ،لعلي عبد اخلالق ،دار صادر ،بريوت.
[ ]11الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،للسخاوي ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.
[ ]11عجائب اآلثار ،للجربتي ،دار الكتب العلمية9111 ،م.
[ ]11العقيدة الواسطية ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق زهري الشاويش ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت.
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[ ]11فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية ،حملمد بن علي الشوكاني ،دار
الفكر ،بريوت9413 ،هـ 9113-م.
[ ]19الفرق بني الفرق ،لعبد القادر بن طاهر البغدادي ،حتقيق :حممد حميى الدين
عبد احلميد ،طبع حممد علي صبيح.
[ ]12الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،ألبي حممد علي بن حزم األندلسي ،مكتبة
املثنى ،بغداد.
[ ]13فضل علم السلف على علم اخللف ،لعبد الرمحن بن رجب احلنبلي ،حتقيق
حييى الغزواي ،دار البشائر ،ط9413 ،9هـ.
[ ]14القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسنى ،حملمد بن عثيمني ،حققه أشرف
عبد املقصود ،مكتبة السنة ،القاهرة ،ط9499 ،9هـ.
[ ]11كشاف اصطالحات الفنون ،حملمد بن علي التهانوي ،تصحيح حممد وجيه
وزمالئه ،دار صادر ،بريوت.
[ ]11كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حلاجي خليفة ،مكتبة املثنى ،بغداد.
[ ]11الكليات ،ألبي البقاء الكفوي ،حتقيق عدنان درويش وحممد املصري ،مؤسسة
الرسالة ،ط9492 ،9هـ.
[ ]11لب األلباب ،للسيوطي  ،دار الكتب العلمية.
[ ]11لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط.9
[ ]11لوامع األنوار البهية وسـواطع األسرار األثرية ،حملمد بن أمحد السافريين،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط9411 ،2هـ.
[ ]19جممـع الزوائد ومنبع الفوائد ،لعلي بن أبي بكر اهليثمي ،دار الكتاب ،بريوت،
ط.2
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[ ]12جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،لتقي الدين أمحد عبد احلليم بن تيمية ،مجع
وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي وابنه حممد ،ط9311 ،9 .هـ.
[ ]13اجملموع املغيث يف غربي القرآن واحلديث ،ألبي موسى املديين ،حتقيــق عبد
الكريم العزباوي ،ط9411 ،9هـ.
[ ]14مدارج السالكني ،البن القيم ،حتقيق حممد حامد فقي ،دار الكتاب العربي،
بريوت.
[ ]11مسند أمحد بن حنبل ،حتقيق أمحد شاكر ،دار املعارف ،مصر ،ط،2
9319هـ.
[ ]11املصنف ،ألبي بكر عبد اهلل بن أبي شيبة ،تصحيح خمتار أمحد الندوي ،إدارة
القرآن والعلوم اإلسالمية ،كراتشي ،باكستان9411 ،هـ.
[ ]11معجم ألفاظ العقيدة ،ألبي عبد اهلل عامر عبد اهلل فاحل ،تقديم  /فضيلة
الشيخ :عبد اهلل بن جربين ،مكتبة العبيكان ،ط9491 ،9هـ 9111-م.
[ ]11املعجم األوسط ،للحافظ الطرباني ،حتقيق الطحان ،مكتبة املعارف ،ط،9
9411هـ.
[ ]11معجم البلدان ،لياقوت احلموي ،املكتبة التجارية ،مصر.
[ ]11مقاالت اإلسـالميني واختالف املصلني ،ألبي احلسن علي بن إمساعيل
األشعري ،حتقيق هلموت ريرت ،ط 9411 ،3هـ 9111-م.
[ ]19امللل والنحل ،ألبي الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاني ،حتقيق Lحممد
سيد الكيالني ،طبع مصطفى البابي احلليب9311 ،هـ 9111-م.
[ ]12املواقف يف علم الكالم ،لعضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي ،حتقيق /
عبــد الرمحن عمرية ،دار اجليل ،بريوت ،ط9111 / 9م.
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[ ]13النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،جلمال الدين أبي احملاسن يوسف بن
تغر بردي األتابكي ،دار الكتب املصرية ،ط 9312 ،9هـ 9133-م.
[ ]14النفائس ،ألبي حامد حممد بن حممد العميدي احلنفي السمرقندي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت9111 ،م.
[ ]11النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جملد الدين املبارك بن حممد بن األثري ،حتقيق
طاهر الزاوي وحممود الطناجي ،دار الفكر ،ط9311 ،2هـ
[ ]11خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة ،للحافظ حممد بن أبي بكر بن
قيم اجلوزية ،اختصره حممد بن املوصلي ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض.
[ ]11مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية ،حتقيق
حممد حامد الفقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]11مرقاة املفاتيح ،ملال علي القاري ،دار العلم للماليني ،بريوت.
[ ]11املستدرك على الصحيحني ( معه تلخيص املستدرك للذهيب ) ،لإلمام أبي عبد
اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم ،دار الفكر ،بريوت9311 ،هـ.
[ ]11مسند اإلمام أبي حنيفة  -ترمجة الشارح املالّ علي القادري [للشيخ خليل
حميي الدين امليس مدير أزهر لبنان] ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]19مسند البزار أو البحر الزخار ،ألبي بكر أمحد بن عمر البزار ،حتقيق حمفوظ
الرمحن زين اهلل ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة.
[ ]12معامل السنن ،ألبي سليمان محد بن حممد اخلطابي ،على هامش خمتصر السنن
للمنذري ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة9319 ،هـ.
[ ]13املعجم الكبري ،للطرباني ،حتقيق محدي السلفي ،الدار العربية ،بغداد ،ط،9
وطبعة ابن تيمية.
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[ ]14نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،حملمد بن علي الشوكاني ،مصطفى البابي
احلليب ،مصر ،الطبعة األخرية.
[ ]11املسائـل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد بن حنبل يف العقيدة ،حتقيق  /د.
عبـد اإلله األمحدي ،دار طيبة ،الرياض ،ط9491 ،2هـ..
[ ]11الوايف بالوفيات ،لصالح الدين خليل أبيك الصفدي ،حتقيق :يوسف فان
إس ،الطبعة الثانية9412 ،هـ.
[ ]11وفيات األعيان ،ألمحد بن حممد بن خلكان ،حتقيق :الدكتور إحسان عباس،
دار صادر ،بريوت.

9113

 والرد لل من أو ا- عاىل-

ات احلجألع والوصل والقط.إب

م هب أهل السمة

Doctrine of the Sunnis in proving Alhdzh interfaces and cutting to God - the
Almighty - and replies from the beginning
Dr. Maha Abdel Rahman Ahmad Neto
Faculty of Da'wa and the origins of religion
Associate Professor in the Department of Religion
Umm Al Qura University
Abstract. Thank God that His grace is righteous , and multiplies business survivors . And prayers and
peace be baffled creatures Muhammad and companions and followers and followed them in truth until the
Day of Judgment .
After : To sum this research include:
1 . Advances in the overall belief Names and Attributes we prove what proved to God himself is not
disabled conditioning , and how you can not Adarkha , they are unknown to the sunflower . The meaning
is unknown , it is understandable to those who have understanding in San Arabs and language. And depth
as we are not aware it is prohibited and forbidden . Speech qualities branch to speak in self emulated the
suit. God knows himself and his apostles know it from others , you must believe what they tell himfor the
Lord . entrance and do not mind him in the Occult , and the qualities of the Occult , must receive
acceptance by hearing . simile and Kafr and disruption as well as Hamlet, and the interpretation of heresy
and misguidance . God - the Almighty - not as himself with , not Kcefth recipe, nor his nom de name , nor
did Kvolh . Know and advances and their approach is the safest and wisest , and they were extremely
keen on protecting Rev. unification. The firmness and force the heretics so as not to promote their articles
, especially in matters of belief , and is taken from the owner - may God have mercy on him - the man to
bring the creator of the mosque.
2 . Doctrine of the Sunnis is that Alhdzh and ÇáÍŢć : recipe self to God - the Almighty - year fixed
castors correct what befits the dignity of God and perfection .
3 . Brushed some scientists in the newborn Cherham Alhdzh ÇáÍŢć and turn the people of
interpretation .
4 . What is said about those scientists - God have mercy - the modern interpretation to explain , not
to mention the recipe Alhdzh and ÇáÍŢć for what they are as worthy of God - the Almighty , on the way
predecessor , which caught in this error is to measure them lumpy recipes on the characteristics of the
creature creator .
5 . Right not to carry the word of God and His Messenger conventions on the incident after the era
of the Companions and their followers ; because God - the Almighty addressed the language of the Arabs , and Almkhatabon understood his way , and what did they
differentiate between fact and metaphor .
6 . To say in " Alhdzh " and " ÇáÍŢć " like saying the "flip " and " hand" eye "and other qualities of
self- reported the news hard as God - the Almighty , it should believe in them all, and to prove to God - on the face that befits His Majesty and greatness .
7 . Al Wasl and cutting : qualities Flitan year fixed castors correct Tliqan God - the Almighty - .
8 . Some scientists interpretation blameworthy for my recipe link and cutting a saying : the fact that
the relevant kindness and compassion , his dismissal of God - the Almighty - a kindness to them and
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mercy them and compassion Bahsanh and grace made them the people of his kingdom up and explain
their chests to know and obey him . And cutting a rage him and turning away from him .
9 . Shown them that they are from recipes Kamal otherwise not characterized by God , and if the
recipes Kamal Either hang Mguetdaha and Mujbha , and it requires disabled in themselves , and either
relate to without them that it deserves its provisions , and the lack of defect transcends him , Viaan
attaches Bmahalha they deserve , and this alone is enough for those who have jurisprudence in the door of
nouns and adjectives , or any other change it.
In conclusion, I ask the Almighty to accept this work and make it useful , and forgive what
happened in it to shorten it listens and responds , and may Allah bless him and bless our Prophet
Muhammad and upon his family and companions and traced to the day of judgment , and Praise be to
Allah, Lord of the Worlds.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،2152-5691شوال 5441هـ/يوليو 2154م)

موقف الفقه اإلسالمي من أعراف اخلطبة يف اجملتمعات اإلسالمية
دراسة مقارنة

2

د .خلف زويد املساعيد ،1و د .حممد حممود دوجان العموش

 5طالب دراسات عليا ،جامعة آل البيت ،كلية الشريعة ،قسم الفقه وأصوله
 2أستاذ مشارك ،جامعة آل البيت ،كلية الشريعة ،قسم الفقه وأصوله
ملخص البحث .تناولت هذه الدراسة أعراف اخلطبة يف اجملتمع اإلسالمي ومدى توافقهـا أو تناقهـها مـع الشـريعة
اإلســالمية ،يــل تناولــت فع ـ اريع ـراف الــا يســم عليهــا اجملتمــع اإلســالمي م ـ ا تيــار ال ـ وج لبعهــهما،
وإجبار الفتاة على الـ وا مـق قريبهـا ،ور يـة اخلـاطب لبعهـهما قبـ العقـد و ـدود النظـر ،ومراسـم اخلطبة(اهاهـة)،
ــم الشـ ـريعة
وألف ــال التهناب ــة وخلطب ــة ،ول ــبل ــاه اخلطوف ــة وال ــنق ،علي ــه ،و ل ــوة اخلاط ــب طوفت ــه ،وفي ــا
اإلسالمية ل عرف مق هذه اريعراف.
كلمات مفتاحية ( :العرف ،اخلطبة ،اجملتمع ،الشريعة اإلسالمية).
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لف زويد املساعيد ،و حممد حممود دوجا العموش

5699

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني  ،أفضل اللةا أف م السليم ع ىميل اليلاه ا يامأي ايديني ي د ا
أ ب لا حممد  أىمل آله أفصحابه الط بني الطاهرين  ،أىمل ك دن تبعهع بإحلان إىل
يوم الدين.
فدا بعد :ضأىراف اخلِطبة يف اجملسمي اس يةادت تأ يو صيوراش أفًيماعش دسعيدمأ  ،
أهت فىراف دسقاربة إىل حد دا يف مج البةامأ اس ةاد ة دن مشا ا إىل جلوبها  ،أدن
ًرقها إىل غربها  ،أ وف فتلاأل فىراف اخلطبة يف اجملسمي اس يةادت  ،أديدت اتهاقهيا
أا سةاضها د فحمام الشريعة اس ةاد ة.
مسوغات الدراسة
هلاك ف باب ى ّد ع س ار هوا املوضوع  ،فهمها اآلتت:
 - 5ا سشار فىراف اخلطبة يف اجملسم اس ةادت  ،حب ي فصيبحع ىليد اليبع
فدراش دلمّماش أإن الهع تمك ايىراف ًرع اهلل تعاىل.
 - 2حاجة فضيرامأ اجملسمي اس يةادت إىل ضهيع صيور فىيراف اخلطبية  ،أدوقي
الشريعة اس ةاد ة دن هوه ايىراف.
 - 3ظهور صور اس راف أالسبوير أاملباها يف إجراءات اخلطبة.
 - 4فهم ية الياأاب باللليبة لمعبيامأ  ،ضاخليالع فأمأع غراايا يف اس ليان  ،ك رييا
اجللس  ،أالسماثر أالسلا

  ،ضأأجد اس ةام طريقاش دشرأىشا لسحق ع هيوه ال اييات دين

ييةال اليياأاب الشييرىت  ،لميين العبييامأ فمأ مييوا بع ي

العييامأات أالسقال ييد يف إجييراءات

اخلطبة  ،دن هوه العامأات دا كان دسواضقاش د فحمام السشري اس يةادت  ،أدلهيا ديا هيو
خمال

ا  ،لولك جاءت هوه الدرا ة لب ان حمع الشرع ض ها.

مشكلة الدراسة
حتاأل الدرا ة اسجابة ىمل تلاؤعت ىد   ،لع فهمها:
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 - 5ه ف س ا س ار الاأجة يف فىيراف اجملسمي اس يةادت دسهقية دي فحميام
الشريعة اس ةاد ة  ،فأ ع؟
 - 2دا دوق الشريعة اس ةاد ة دن إجبار الهسا ىمل الاأاب دن القريب؟
 - 3ه ىرف اجملسمي اس يةادت يف دوضيوع اللإير إىل املةطوبية فأ موتهميا
د بعلهما دسهع د حمع الشريعة اس ةاد ة؟
 - 4دا دوق الشريعة اس ةاد ة دن درا ع اخلطبة اليت تعيارف ىم هيا الليا
يف اجملسم اس ةادت؟
 - 1دا دوق الشريعة اس ةاد ة دن السهلئة باخلطبة ؟
 - 9دييا دوقي الشييريعة اس ييةاد ة ديين امل يياع يف املهييور  ،أاليييت يلي ىم هييا
اجملسم اس ةادت؟
 - 1دييا دوق ي الشييريعة اس ييةاد ة ديين ىييامأ لييبس ييوا م اخلطبيية  ،أ ق ي
ايمساء ىم ها؟
 - 8دا دوقي الشيريعة اس يةاد ة  ،دين ميو اخلاطيب هةطوبسيه أ رأجهيا
دعه بدأن حمرم؟
الدراسات السابقة
 - 5حفل الزفاف يف الفقه اإلسالالمي ،والوابطه وأحكاماله  ،رض ي ىبيد العاييا
اللباغ  ،جادعة مأدشع  ،كم ة الشيريعة  ،ر يالة داجليس  2004 ،م .ا سليع بأحميام
الاضيياف ع غ ي   ،أك تييوكر ايىييراف امللسشيير يف اجملسم ي اس ييةادت يف مج ي صييور
اخلطبة.
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ِ - 2خطبةُ النكالا   ،مأ .ور الدين ىي ، ،كسياب دلشيور فصيمه ر يالة مأكسيوراه ،

دن دلشورات دمسبة املليار 5681 ،م  ،ايرمأن  ،تلياأل ض يه الباحي

ةطبيةِ اخلِطبية ىليد

العرب  ،أيف السشري اس ةادت.
 - 3مالالن ا السالالنة يف الالالزوا   ،لمييدكسور حممييد ايأييدي فبييو اللييور  ،كسيياب
دطبييوع .ح ي تليياأل ض ييه فحمييام اليياأاب أك يسليياأل فحمييام اخلطبيية  ،أمأرا ييسلا هييوه
ختسص بأىراف اخلطبة يف اجملسم اس ةادت.
 - 4حتفالالة العالالروج والالالة النفالالوج  ،تييأل

حيياضي ىمييت ًع ش ي  .تليياأل ض ييه

فحمام الاأاب بشم ىام  ،أل لع اللور امللسشر بني اللا يف اجملسم اس ةادت.
من لية الدراسة
قوم الباح باتباع امللهج ة السال ة يف هوه الدرا ة:
 - 5املييله الوصييهت :ح ي

ييأقوم بعييرا ايىييراف املسبعيية يف اجملسم ي

اس ةادت ها خيص اخلطبة.
 - 2املله املقارن :ح ي

يأجري دوان ية بيني فىيراف اجملسمي اس يةادت هيا

يسعمع باخلطبة  ،أبني فحمام الشريعة اس يةاد ة يف دلي هيوه ايىيراف  ،أب يان ديواطن
اعتهاق أاع

سةاف.

 - 3املييله اع ييسلباطت أالسحم مييت :ديين ييةال تسبي دييامأ البحي أالدرا يية
املةسلة بأىراف اخلطبة يف اجملسم اس ةادت  ،أحتم ايقوال  ،أاع سدعل ىم ها.
خطة الدراسة
سمون طة الدرا ة ىمل اللحو اآلتت:
التم يد :حتديد املهاه ع أاعصطةاحات.
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املبحالالث الو  :ا س ييار اليياأجني لبعلييهما  ،أإجبييار الهسييا ىمييل اليياأاب  ،أيسلييمن
املطمبني اآلت ني:
املطلب الو  :ا س ار الاأجة لوات املال يف ىرف اجملسم اس ةادت.
املطلب الثاين :إجبار الهسا ىمل الاأاب.
املبحث الثالاين :إر اخلاطبني لبعلهما  ،أ مو اخلاطب هةطوبسيه  ،أيسليمن املطميبني
اآلت ني:
املطلب الو  :إر اخلاطبني لبعلهما.
املطلب الثاين :مو اخلاطب هةطوبسه.
املبحالالث الثالالالث :درا يييع اخلطبيية ةاجلاهيييةن  ،أالسهلئيية باخلطوبييية  ،أيسلييمن املطميييبني
اآلت ني:
املطلب الو  :درا ع اخلطبة ةاجلاهةن.
املطلب الثاين :السهلئة باخلطوبة.
املبحث الرابع :لبس ا م اخلطوبة أا ق ىم ه  ،أيسلمن املطمبني اآلت ني:
املطلب الو  :لبس ا م اخلطوبة.
املطلب الثاين :اللق ىمل ا م اخلطوبة.
التم يد :حتديد املفاهيم واالصطالحات
قب الد ول يف دوضوع فىراف اخلطبة يف اجملسم اس ةادت  ،أدوقي الشيريعة
اس ييةاد ة دلهييا  ،ع بييد للييا ديين حتديييد بع ي
مأرا سلا  ،أذلك ىمل اللحو اآلتت:

امللييطمحات ا اديية املسعمقيية هوضييوع
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أوالً :العرف لغةً واصطالحاً
العرف لغة :يطمع العرف يف الم ة أيرامأ به دعان ًسل  ،دلهاة5ن:
 - 5ىةرف الهر   ،أمست بيولك لسسياب الشيعر ىم يه  ،أيقيال :جياءت القطيا
ىةرضشا ىةرضا  ،في بعلها م بع .
 - 2الرااحة الط بة؛ ين اليلهس تليمن إل هيا  ،يقيال :ديا فط يب ىفرهضيه  ،قيال
تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ ة2ن .في طّبها  ،أالعرف :املعيرأف  ،أمسيت بيولك؛
ين اللهو تلمن إل ه.
العرف اصطالحاً :أرمأ لمعرف ىلد العمماء تعريهات اصطةاح ة دسعيدمأ   ،يوكر

دلها دا يأتت:

 -1دا ا سقر يف اللهو بشهامأ العقول  ،أتمقسه الطباا بالقبولة3ن.
 -2دا تعارضه اللا   ،أ ارأا ىم ه دن قول فأ ضع فأ تركة4ن.
 -3ىامأ مجهور قوم يف قول فأ ضع فأ تركة1ن.
التعريف املختار :هو السعري ايأل؛ ين ددار ك السعريهات اي رت دلسلبط
دن هس هوا السعري فأ أض بع

العمماء ًرأطشا نيامأ ىمل ذلك.

( )5ينظر ،معلم مقاييس اللغة .285/4 ،املصبا املنري.459 ،
(( )2حممد . )9

( )4ينظر ،التعريفات .64 ،رسالة نشر العرف .554/2 ،أثر العرف يف التشريع اإلسالمي.12 ،

( )4ينظر ،علم أصو الفقه .66 ،أصو الفقه اإلسالمي للزحيلي .826/2 ،نظرية العرف .24 ،العراف
البشرية يف ميزان الشريعة اإلسالمية.54 ،

( )1ينظر ،املدخل الفق ي العام.841 ،
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اثنياً :اخلِطبة لغةً واصطالحاً
اخلِطبة لغةً :بملر اخلاء :طمب يد املرف لماأابة9ن.
اخلِطبة اصطالحاً :السما اخلاطب اللماح دن جهة املةطوبةة1ن.
املبحث الو  :اختيار الزوجني لبعض ما ،وإجبار الفتاة على الزوا
إن ع س ييار فحييد اليياأجني لشييريك ح اتييه ف ل يا دهميية  ،أ ييا صييور دسعييدمأ  ،
أيسبعها فحمام خمسلة بها  ،أ سع تلاأل هوا املوضوع لوقوع بع

املةالهات الشيرى ة

ض ييه  ،أكييولك إجبييار الهسييا ىمييل اليياأاب ديين قريبهييا أ اصيية ابيين العييع  ،ييا يسطمييب
السوج ه  ،أإىامأ اللإر ها يسلا ب د دبامأئ أقواىد اس ةام  ،أك ذلك يرتيب ىميل
فه اع سلاص حب هوه ايدور أذكر رفي الشرع ض هيا  ،أدعاجلسهيا هيا يسلا يب دي
أاق اجملسم اس ةادت .لولك مون حب هوا املوضوع دن ةال املطمبني اآلت ني:
املطلب الو  :اختيار الزوجة لذات املا يف عرف اجملتمع اإلسالمي
لقد ًاع يف جمسمعلا ف ا جدييد ع س يار الياأب لاأجسيه  ،أهيو كيون الاأجية
ىادمةش  ،طمعاش يف راتبها د إهمال صهات ف رت كالدين أاجلمال أاحلليب  ،ىمميشا بيأن
هوا اي ا قديع  ،أهو الاأاب يج املال .ضاملةاحي ىليد ًيباب ال يوم  ،أ لوصيشا
د غةاء املع شة أارتهاع تمال
أالبع

احل ا   ،البح ىين الاأجية العادمية طمعياش يف دا يا ،

دلهع يركا ىمل الشهامأ   ،أالسةلص الوي جيميب الوظ هية الليريعة  ،أامليال

الييوض   ،مأأن ترك ييا ىمييل صييهات أف ييس فهييع ديين هييوا اي ييا ع س ييار الاأجيية ،
ض جع دن هوا الاأاب دشرأىشا جتاريشا تبامألًّا.
( )9ينظر ،معلم مقاييس اللغة .568/2 ،لسان العرب.495-491/9 ،
( )7ينظر ،مغين احملتا .541/4 ،
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موقف الشريعة اإلسالمية من أسس االختيار:
الاأاب ىقد دبين ىمل اع سمرار  ،أيؤمأي إىل تقوية الليةات بيني الليا   ،ضيةا
بد دن فن يلعل الرج إىل ا س ار ًريمة ح اته ا س اراش دسا اش دسعقةاش  ،دلً،يداش بهيدي
اس ةام أ لااحه  ،غ دسأثرٍ بعاطهةٍ هوجاء فأ دلمحةٍ دؤقس ٍة فأ ليو ٍ ىاجميةٍ  ،ض لب يت
ىمل املرء فع يلدض يف ا س اره  ،ضإ ه خيسار ًريمةش حل اتيه  ،أرض قيةش لعميره  ،تقامسيه دير
احل ييا أحموهييا  ،أهييت ل لييع ًييركة دؤقسيية يييسممن كي دلهمييا فن يسحمي دلهييا  ،كمييا
يسحم دن صهقة رغب ىلها؛ ين ايص ض ها الدأام أاع سمرارة8ن.
ىين اس ةام بو اا ا س ار الاأب أالاأجة  ،ملا لماأاب دن فهم ية بال ية  ،قيال
تعييياىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼة6ن  ،أيّيييه ف يييا تميييوين اي ييير املليييممة ،
أاً،ط دين الليهات الييت يلب يت ىميل كي دين الرجي أامليرف دراىاتهيا ىليددا يعيام
فحدهما ىمل الاأاب  ،أدن هوه اللهات الدين  ،ضاي ا ايأل يف الاأجة صيةاحها
أحليين مقهييا  ،أفيليشا اجلمييال ديين اللييهات املطموبيية؛ ين اجلمييال ف ييمن لمييلهس ،
أفغ

لمبلر  ،أفكم لممومأ أايلهة بيني الياأجني  ،ألمين ًيرط اجلميال فن يميون

درتبطشا بالدين أاخلمع امللسق ع.
لييولك أضييعع الشييريعة اس ييةاد ة ف ل ياش أاضييحة ع س ييار ك ي ديين اليياأجني
لآل ر  ،أهوه اي س ك تنب ىمل حتق ع دلا ح دامأية فأ اقسلامأية  ،ب هت ف س تمن
فأاصر العةاقة الاأج ة  ،أتعم ىمل مأميودة هوه العةاقة  ،أا سمرارها إىل فطيول ضي،
ملة  ،دن باب الوقاية

دن العةاب.

( )8ينظر،أحكام الزوا يف الشريعة اإلسالمية.29 ،
(( )6الروم . )25
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والدلة على السس الشرعية الختيار الزو للزوجة هي:
 - 5قوله:ةة تالنك املالرأة لربالع :ملا الا ،واسالب ا ،و،ما الا ،ولالدين ا ،فالا فر
بذات الدين تربت يداك ننة50ن .وجه الداللالة :جاء احلدي بلي ة املليارع ل يدل ىميل
ب الرجي يف اعرتبياط بياملرف حليب ىيامأ الليا   ،ضيإ هع يقليدأن
اخللال اليت تةرفغي ة
هوه اخللال ايرب   ،أآ رها ىلدهع الدين  ،أقوله  : ةضاظهر بيوات اليدين....ن فدير
يه د اللدب  ،أتوج ه بوي لمملً،د با س ار ذات الدين  ،كميا فن ليمة اليدين فأىل
دن بق ة اخللال  ،أ بب أرأمأ ىبار ةتربت يداكن :احل ىمل طمب ذات الدينة55ن.
 - 2قوليييه :ةة ال الالدنيا مت الالا  ،وخ الالري مت الالا ال الالدنيا املال الرأة الص الالااة ة52ن .وج الاله
الداللالة :يدل قوله :ةأ

دساع...ن ىمل تهل املرف اللاحلة ىمل غ هيا  ،ضهيت جلية

الد ا  ،حتهي دال الرج   ،أىرضه أألدهة53ن.
أكما فن لماأب حقًّا يف ا س ار نأجسه يف اس ةام  ،أيلشد ض ها دواصهات دع لية
أيبح ىلها  ،ضإ ه يف الوقع ذاته جييب فن يميون الرجي دسليها باليدين  ،أالليةاح ،
أاخل ة54ن.
وعند اانفيالة :املرف ختسار الاأب الديّن احللن اخلميع  ،اجليوامأ املو ير أع تسياأب
ضا قاشة51ن.

( )51مسلم ،صحي مسلم ،كتاب الرضاع ،وب استحباب ن اح ذات الديق ،ديل ".5189/2 ،"5499
( )55ينظر ،فت الباري .1666/51 ،شر صحي مسلم.12/51 ،

( )52مسلم ،صحي مسلم ،كتاب الرضاع ،وب م متاع الدنيا املرأة الصاحلة ،ديل".5161/2 ،"5497
( )54ينظر ،أصو الفقه اإلسالمي للزحيلي.65/5 ،
( )54ينظر ،فت الباري.9146/51 ،

( )51ينظر ،حاشية رد احملتار على الدر املختار.98/4 ،
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ويرى الظاهريالة :فن امليال دطميوب يف الرجي فكلير  ،أجييب ىميل امليرف فن تيلم
الرج ملاله حسل يسممن دن املهر  ،أاللهقة  ،أالملو ة59ن.
ع بد لمهسا أفهمها دن البح ىن صاحب الدين أاخلميع  ،قيال ر يول اهلل :
وخلُقاله فزوجالوال ،إال تفعلالوا تكالن فتنالة يف الر وفسالاد
ةة إذا جاءكم من تروالون ديناله ُ
كبري ننة51ن.

وجالاله الداللالالة :يييدل قولييه  :ةضاأجييوه...ن ىمييل فن هييوا فديير  ،أايديير يه ييد
الوجوب  ،ض قسلت ذلك أجوب تاأجيه ة58ن.
املطلب الثاين :إجبار الفتاة على الزوا
تعد هوه اللور دن اللور اليت تؤثر بشم أاضي ىميل حيع امليرف يف ا س يار
نأجها  ،ضإاهر الاأاب بني ايقارب – لوصاش ابن العع  -ح ي ييرت فنّ ابلية ىمّيه
دن حقوقه املمسلبة  ،أإن ا سمها أتباىدت الشقة ب لهما دن ح ي المهياء يف العميع فأ
املال فأ الرغبة أايلهةة56ن  ،أ ا يشج ىمل ذلك اطمئلان القريب إىل

تها أف ةاقها

أىهسها  ،كو ها ىاًع ىميل دقربية دليه أحتيع بليره  ،أيميون الطمي فكلير إذا كا يع
صاحبة دال هت فأ فهمها.

( )59ينظر ،احمللى.16/6 ،

( )57الرتمذي ،سنن الرتمذي ،أفواب الن اح ،وب ما جاء فيمق ترضو

دينه ف وجوه،

ديل".464/4،"5184قا الرتمذي :ديل سق غريب .احلاكم ،املستدرك على الصحيحني،
ديل" .569/2 ،"2712قا اااكم :صحيح.

( )58ينظر ،أصو الفقه اإلسالمي.67-69/5 ،
( )56ينظر ،نظام السرة يف اإلسالم.549/5 ،
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موقف الشريعة اإلسالمية من اإلجبار على الزوا :
أوالً :إجبار الثيب البالغة على الزوا

ع جيييون إجبييار الل ييب البال يية ىمييل اليياأاب  ،ع ديين قب ي ايب أع اجلييد  ،أع

غ همي يا  ،أىميييل ذليييك اتهيييع ضقهييياء :احلله يييةة20ن  ،أاملالم يييةة25ن  ،أالشييياضع ةة22ن ،
أاحللابمةة23ن .واستدلوا مبا أييت:
 - 5ىن للاء بليع ِيوام اي ليارية رضيت اهلل ىلهيا فن فباهيا نأجّهيا أهيت
ثّب ضمرهع ذلك  ،ضأتع اللاه  ةة فر ّد نكاح ا ننة24ن.
 - 2قوليييه :ةةالثي الالب أح الاله بنفسال ال ا م الالن ولي الالا ،والبك الالر يس الالت ذ ا أبوه الالا يف
نفس ا ،وإذ ا صماهتاننة21ن.
 - 3قوليييه  :ةة المي أح الاله بنفسال ال ا م الالن ولي الالا ،والبك الالر تس الالت ذن يف نفسال ال ا،
وإذ ا صماهتا نن ة29ن.

( )21ينظر ،املبسوط.2/1 ،

( )25ينظر ،بداية اجملت د.1/2 ،

( )22ينظر ،تكملة اجملمو .591/59 ،
( )24ينظر ،كشاف القنا .41-44/1 ،

( )24الب اري ،ا،امع الصحي املختصر ،كتاب اإلكراه ،وب ال جيوز ن اح امل ره ،ديل"،"9149
.2147/9
( )21مسلم ،صحي مسلم  ،كتاب الن اح ،وب استابذا ال يب يف الن اح ولنطق والب ر ولس وت،
ديل".5147/2 ،"5425
( )29مسلم ،صحي مسلم ،كتاب الن اح ،وب استابذا ال يب يف الن اح ولنطق والب ر ولس وت،
ديل".5147/2 ،"5425
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وجه الداللة من الحاديث  :قوله ةفحع بلهلها...ن ييدل ذليك ىميل فن الل يب
ع تيياأب إع هواضقسهييا صييراحة  ،ين احلييع لليياحبه ع ميممييه غيي ه  ،أيمييون ذلييك
باللطع  ،أع جيون إجبارهاة21ن.
 - 4قوله  :ةة لاليس للالوم مالع الثيالب أمالر ،واليتيمالة تسالت مر وصالمت ا إقرارهالا
ننة28ن .وجالاله الداللالالة :قولييه  :ة ل ي س لمييولت...ن هييو هييت يييدل ىمييل ف ييه ل ي س لمييولت
تاأجيها إع بإذ هاة26ن.
 - 1فن الل ب رً د ىاملة باملقلومأ دن اللماح خمسرب   ،ضمع جييا إجبارهيا ىم يه
كالرج ة30ن.
اثنياً :إجبار البكر البالغة على الزوا :

سالالبب اخلالالالف يف إجبالالار البكالالر البالغالالة علالالى الالالزوا  :فن ايحامأيي اليييت ي أتت

ذكرهييا قلييمع اللليياء إىل قلييمني  ،ث بييات أفبميياراش  ،ضهريييع ديين الهقهيياء يييرت فن هييوا
السقل ع يدل ىمل ا سةاف احلمع  ،ضالل ب ع جترب  ،فدا البمر ضسجرب  ،أضريع آ ير ييرت
فن هيييوا السهرييييع ع ييييدل ىميييل ذليييك  ،ضالل يييب ع جتيييرب  ،أالبمييير أاجيييب ايب فن
يلسأذ هاة35ن.

( )27ينظر ،فت الباري .9174/51 ،تكملة اجملمو .571/59 ،
( )28أفو داود ،سنن أيب داود ،كتاب الن اح ،وب يف ال يب ،ديل " .499/5 "2511النسائي ،سنن

النسائي ،كتاب الن اح ،وب استابذا الب ر يف نفسها . 81 -84/9 ،قال العللوين :رواته ثقات.

انظر ،كشف اخلفاء.278-277/5،

( )26ينظر ،عون املعبود شر سنن أيب داود.72/9 ،
( )41ينظر ،املغين.481/7 ،

( )45ينظر ،املغين.485-481/7 ،
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اختلفت أقوا الفق اء يف مس لة إجبار البكر البالغة على الزوا على قولني:
القالالو الو  :جيييون لييجب إجبارهييا ىمييل اليياأاب أع جيييون ل ي ه  ،أامللييسحب
ا يييسئوا ها  ،أبيييولك قيييال :املالم يييةة32ن  ،أالشييياضع ة أنامأأا اجليييدة33ن  ،أاحللابمييية يف
رأايةة34ن  ،أابن فبت ل ملة31ن.
أدلة أصحاب القو الو :
 - 5قوليييه  :ةة الثيالالب أحالاله بنفس ال ا مالالن ولي الالا ،والبكالالر يسالالت ذ ا أبوهالالا يف
نفس ا ،وإذ ا صماهتاننة39ن.
 - 2قوليييه  :ةة المي أح الاله بنفسال ال ا م الالن ولي الالا ،والبك الالر تس الالت ذن يف نفسال ال ا،
وإذ ا صماهتا ننة31ن.
وجه الداللة من ااديثني :يدل احلديلان ىمل فن الولت فحع بيالبمر  ،أإن كا يع
بال يية ضامللييسحب فن يلييسأذ ها  ،أإذ هييا صييماتهاة38ن  ،أيييدل احلييدي ىمييل ف ييه ملييا قلييع
الللاء إىل قلمني  ،أفثبع احلع سحداهما  ،مأل ىمل ه ه ىن اي رت أهت البمرة36ن.

( )42ينظر ،بداية اجملت د.1/2 ،

( )44ينظر ،تكملة اجملمو .591/59 ،
( )44ينظر ،كشاف القنا .41/1 ،
( )41ينظر ،املبسوط.2/1 ،
( )49سبق خترجيه.
( )47سبق خترجيه.
( )48ينظر ،تكملة اجملمو .591/59 ،
( )46ينظر ،كشاف القنا .41/1 ،
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 - 3فن ىبد اهلل بن ىمر  تاأب بلع اله ىلمان بين دإعيون  ،ضيوهبع فدهيا
إىل ر ييول اهلل  ، أقالييع :إن ابييليت تمييره ذلييك  ،ضييأدره ر ييول اهلل  فن يهارقهييا ،
أقال :ةة ال تنكحوا اليتامى حىت تست مروهن ،فإن سكنت ف و إذ ن نن ة40ن.
وجالاله الداللالالة :قولييه  :ة ع تلمحييوا...ن

هييت يييدل ىمييل فن ىبييد اهلل بيين ىميير

اقص الشهقة ىمل ابلة اله  ،ضهو ع ميمك السلرف يف دا ا  ،لولك ع ميمك السليرف
يف تاأجيها بلهله  ،خبةاف ايب أاجلدة45ن.
القو الثالاين :ع جيون ليجب فأ اجليد إجبارهيا ىميل الياأاب  ،أع يلي العقيد ،
أبولك قال احلله ةة42ن  ،أاحللابمة يف الرأاية الراجحةة43ن.
أدلة أصحاب القو الثاين:
 - 5ىن للاء بليع ِيدام اي ليارية رضيت اهلل ىلهيا فن فباهيا نأجّهيا أهيت
ثّب ضمرهع ذلك  ،ضأتع ر ول اهلل  ةة فر ّد نكاح ا ننة44ن.
وجه الداللة :يدل احلدي ىمل ف ه ع جييون إجبيار البليع البال ية ىميل الياأاب ،
أفن اخل ار لمبلعة41ن.

( )41احلاكم ،املستدرك  ،كتاب الن اح ،وب ال تن حوا النساء ىت تستأمروهق ،ورواه فلفظ( ال تن حوا

النساء .597/2 ، )..وقا  :هذا ديل صحيح .السنن الكربى ،كتاب الن اح ،وب ما جاء يف

إن اح اليتيمة .525/7 ،قا الدارقطين :احلديل مرس  .انظر ،سنن الدارقطين.591/4 ،
( )45ينظر ،تكملة اجملمو .591/59 ،
( )42ينظر ،املبسوط.2/1 ،

( )44ينظر ،املغين.481/7 ،
( )44سبق خترجيه.
( )41ينظر،املبسوط.2/1 ،
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 - 2ىيين ىااشيية رضييت اهلل ىلهييا :ةةفن ضسييا مأ مييع ىم هييا ضقالييع :إن فبييت
نأجين ابن ف ه ل ض بت ل لسه أف ا كارهية  ،قميع :اجمليت حسيل ييأتت اليلاه ، 
ضجاء ر ول اهلل  ضأ ربته ضأر

إىل فب ها ضدىاه  ،ضجع ايدر إل ها ضقالع ييا ر يول

اهلل قييد فجييات دييا صييل فبييت ألميين فرمأت فن فىمييع اللليياء فن ل ي س لآلبيياء ديين ايديير
ًتءننة49ن.
وجه الداللة :يدل احلدي ىمل فن اللماح دلعقد إع ف ه يعامأ إىل فدرهاة41ن.
 - 3قولييه  :ةة ال تالالنك المي حالالىت تسالالت مر ،وال تالالنك البكالالر حالالىت تسالالت ذن،
قالوا :اي رسو هللا وكيف إذ ا؟ قا  :أن تسكت ة48ن.
وجالاله الداللالالة :يف احلييدي مأعليية ىمييل فن الييولت ع ييع لييه فن ييياأب املييرف إع
برضاها صراحة فأ ضملاش  ،أدعلل تلسأدر ف ه ع يعقد إع بعد فن تأدر بولك  ،أل س ض ه
مأعلة ىمل ىدم اً،اط الولت يف حقها  ،ب ض ه إًعار باً،اطهة46ن.

( )49افق ماجة ،سنن ابن ماجة،كتاب الن اح ،وب مق زو افنته وهي كارهة ،ديل "-912/5 ،"5874
 .914وقا ابن ماجة :يف ال وائد إسناده صحيح .وقا البوصريي :إسناده صحيح ورجاله ثقات.
ينظر ،مصبا الزجاجة ،ديل".441/5 ،"974

( )47ينظر ،شر سنن ابن ماجة.424/2 ،

( )48مسلم ،صحي مسلم  ،كتاب الن اح ،وب استابذا ال يب يف الن اح ولنطق والب ر ولس وت،
ديل".5149 /2 ،"5456
( )46ينظر ،فت الباري .9175/51 ،املبسوط.2/1 ،
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مناقشة الدلة:

أدلة أصحاب القو الو :
 مأل مهع ايأل أاللا ت  ،ع مأل ض هما ىميل ف يه يع يي أليت دين ايأل ياءحسل ألو كان فباش فأ جدًّا فن ياأب املرف بدأن رضاها  ،أغايية ديا ض هميا ف هيا تيدل ىميل
ف ه يلسأذ ها  ،أاع سئوان ع يدل ىمل اسجبارة10ن.
 فدا مأل مهع اللال أهيو حيدي ابين ىمير  يف نأاجيه دين ابلية اليه  ،ضيةاحجة ض ه ع فن لجب فن جيربها ىمل اللماح  ،كون اليلاه  فديره ههارقسهيا  ،ضالليبب
ل س قلان ًهقسه  ،ب ي ه تاأجها ب

رضاها.

أدلة أصحاب القو الثاين:
 -مأل مهع ايأل  ،أهو حدي

للاء بليع يدام  ،ضيةا حجية ض يه يصيحاب

القيول اللييا ت  ،ين املليألة يف البميير البييالا  ،أهيوا احلييدي يف الل يب البييالا  ،أالهريييع
ايأل دسهع دعهع ىمل ىدم جوان إجبار الل ب البال ة.
 فديا مأل مييهع اللييا ت  ،أهيو حييدي ديين نأجهيا فبوهييا ديين ابين ف ييه  ،ض ييدلصراحة ىمل فن اللاه  جع اخل ار ا ا يدل ىمل ىدم جوان إجبارها ىمل اللماح.
 فدا مأل مهع اللال   ،ةةع تلم البمر حسل تلأذننن ضهوا يدل ىمل فن إذ هياع بد دله ل سع اللماح.
الرتجي  :الراج ف ه ع جيون إجبار البمر البال ة  ،أذلك ملا يأتت:
 - 5ايحامأي اليت ا سدل بها فصحاب القول ايأل  ،ع تيدل ىميل ف يه جييون
لجب إجبارها ىمل اللماح  ،أغاية دا تدل ىم ه ف ه يلسأذ ها.

( )11ينظر ،فت الباري .9175/51 ،املبسوط.2/1 ،
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 - 2الهسا اليت جع اللاه  ايدر إل ها ىلددا فجربها فبوها ىمل الياأاب ييدل
صراحة ىمل ىدم صحة اسكراه.
 - 3ال اية الييت ف رامأهيا اس يةام دين تشيري الياأاب حتق يع الليعامأ لج ير  ،
أهوه ال اية ع تسأتل د إجبار الهسا ىمل الاأاب.
 - 4فثبع الواق العممت ضش الياأاب امليبين ىميل اسكيراه  ،أف يه يلسهيت غالبيشا
بالطةاق.
أد ي ذلييك ا ييسحب اس ييةام فن تمييون الاأجيية فجلب يية ىيين اليياأب ديين غ ي
ةا ضييع هاش ،
ىش ي ته؛ ين ألييدها يمييون ف ييب  ،إذ إن اليياأاب ديين ايقييارب يلييس ل ي ش
ةا قوييشا مليا رأي فن ىمير بين اخلطياب  قيال ليبين الليااب أقيد
أالبع دات يليسجن لي ش
اىسامأأا الساأب بقريباتهع" :قد وويتم فانكحوا يف الغرائب"ة15ن.
والالزوا مالن غالالري القريبالات لاله فوائالالد من الا :ابيية الوليد  ،أالقييو البد يية لمولييد ،
أمجال اخلمقة  ،أالرباء دن الع وب الوراث ة  ،أتو

مأاار القرابة  ،دن ةال الللب

يج السعاضد أالسعاأن  ،أ احملاضإية ىميل الللي البشيري دين اع قطياع أالليع   ،أ
كلر اللل ة12ن.
أيبدأ فن نأاب ايقارب ظاهر دوجومأ يف اجملسمي اس يةادت  ،ألي س ض يه فدير
حمرم  ،ألمن احملرم هو إجبيار امليرف ىميل الياأاب دين ابين العيع فأ القرييب مأأن رضيل

( )15اهلندي ،كنز العما يف سنن القوا والفعا  ،أثر" .715/59 ،"41929وينظر ،اجملالسة وجواهر
العلم ،أثر".49/8 ،"4414

( )12ينظر ،اية احملتا إىل شر املن ا  .584/9 ،املغين .152/6 ،الزوا ومقدماته يف الفقه اإلسالمي،
 .64-62اإلسالم والسرة .69-61/5 ،نظام السرة يف اإلسالم.548-547/5 ،

لف زويد املساعيد ،و حممد حممود دوجا العموش

5682

دلهييا  ،أجعي اس ييةام لممييرف حقًّيا يف ا س ييار ًييريك ح اتهييا كمييا لمرجي ذلييك احلييع
بشرط فن يمون ذلك بالرضا أالسواضع أاحملبة.
املبحث الثاين :نظر اخلاطبني لبعض ما ،وخلوة اخلاطب مبخطوبته
أ مون حب هوا املوضوع ا ام دن ةال املطمبني اآلت ني:
املطلب الو  :نظر اخلاطبني لبعض ما
يسهاأت اللا يف جمسمعليا اس يةادت يف دليألة إير اخلاطيب إىل املةطوبية  ،إدّيا
بالسلاه بولك  ،ض جعمون املةطوبة تإهر مج ي دهاتلهيا  ،أتلي العطيور أاجملمّيةات
ترغ بشا لمةاطب  ،أىرضشا ملاايا مجا ا  ،أإدّيا بالسشيدمأ بعيدم إىطياء كي دين اخلياطبني
رؤية فحدهما اآل ر بالوجيه املشيرأع  ،أفح ا يشا اعىسميامأ ىميل كيةام الللياء فأ اللّيور
الشةل ة ّ ،ا ع يعطت صور حق ق ة ىن طب عة اخلاطب فأ املةطوبة.
موقف الشريعة اإلسالمية من نظر اخلاطبني لبعض ما:
ييا يرطييب احل ييا الاأج يية أجيعمييها حمهوضيية باللييعامأ حموطيية با ليياء  ،فن يلإيير
الرج إىل املرف قب اخلطبة ل عرف مجا ا الوي يدىوه إىل اسقدام ىمل اعقي،ان بهيا ،
فأ قبحها الوي يلرضه ىلها إىل غ ها  ،أفّه جييون لمةاطيب فن ييرت بلهليه امليرف الييت
يريد الاأاب دلها  ،بقلد السعرف ىمل صورتها أصهاتها.
أقيييد اتهقيييع فقيييوال الهقهييياءة13ن دييين :احلله يييةة14ن  ،أاملالم ييية يف املعسميييدة11ن ،
أالشاضع ةة19ن  ،أاحللابمةة11ن  ،أالإاهريةة18ن  ،ىمل إباحة اللإر لممةطوبة.

( )14أما ما ورد عق كرا هة مالك يف قول له مق النظر إىل امل طوفة ،فهذا حممول على كراهة أ ينظر إليها يف
غفلة منها ،ودو علمها .ينظر ،مواهب ا،ليل .22-25/1 ،فال يقدح قول مالك هذا يف اتفاق الفقهاء

على إو ة النظر.
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واستدلوا على ذلك مبا أييت:
 - 5ىن فبت هرير  قال :جاء رج إىل اللاه  ضقيال :إ يت تاأجيع اديرف
دن اي لار  ،ضقال له ر ول اهلل  :ةةهل نظرت إلي ا؟ فإن يف عيالون النصالار شالي اًنن
قال :قد إرت إل هاة16ن.
وجه الداللة :يدل احلدي ىمل إباحة اللإر إىل أجه دن يريد تاأجهاة90ن.
 -2عن املغرية  أنه خطب امرأة ،فقا النيب  (( :انظر إلي الا ،فإناله أحالرى
أن يؤدم بينكما

(61

ة92ن.

وجه الداللالة :قوله  :ةا إير إل هيا..ن فدير يه يد إباحية اللإير إل هيا؛ ي يه يؤلي
أيوضع ب لهماة93ن.

( )14ينظر ،حاشية رد احملتار على الدر املختار.97/4 ،
( )11ينظر ،بداية اجملت د.24/2 ،

( )19ينظر ،اااوي الكبري يف الفقه الشافعي.44/6 ،
( )17ينظر ،املغين.461/6 ،
( )18ينظر ،احمللى.595/6 ،

( )16مسلم ،صحي مسلم  ،كتاب الن اح ،وب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملق يريد ت وجها،
ديل".5141/2 ،"5424

( )91ينظر ،شر صحي مسلم.427/1 ،

( )95يؤدم بينكما :أي يؤلف فين م ،ويوقع فين ما اريلفة واحملبة .انظر ،سنن الرتمذي.467/4 ،
( )92الرتمذي ،سنن الرتمذي ،أفواب الن اح ،وب ما جاء يف النظر إىل امل طوفة ،ديل".467/4،"5187

وقا  :ديل سق .افق نب  ،املسند .241/4،افق ماجة ،سنن ابن ماجة ،كتاب الن اح ،وب النظر

إىل املرأة إذا أراد أ يت وجها ،ديل" .166/5 ،"5891قا ابن ماجة :يف ال وائد إسناده صحيح
ورجاله ثقات.
( )94سنن الرتمذي.467/4 ،
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 - 3ىيين ىااشيية رضييت اهلل ىلهييا قالييع :قييال لييت ر ييول اهلل  :ةة أُريتالالك يف
املنالالام ءالاليء بالالك امللالالك يف َسال َالرقةة94ن مالالن حريالالر ،فقالالا م :هالالذال امرأتالالك فكشالالفت عالالن
وج الالك الثالالوب ،فالالإذا أنالالت هالالي ،فقلالالت :إن يالالك هالالذا مالالن عنالالد هللا ُ ِ
ضال ِاله نن ة91ن .وجالاله

الداللة :ف ه رفت دلها دا جيون لمةاطب فن يراه  ،أاملقلومأ كش الوجه قب العقدة99ن.
 - 4ىن ه بن عد  فن ادرف جياءت إىل الر

يول 

ضقاليع :ييا ر يول

اهلل  ،جئيييييع يهيييييب ليييييك هليييييييت  ،ةةفنظال الالر إلي ال الالا رسال الالو هللا  ،فصال ال ال نعد النظ ال الالر

وصوبه...ننة91ن .وجه الداللالة :ض ه مأل ىمل إباحة اللإر ملن فرامأ فن يساأب ادرف أتأدمه
ّ
إياهاة98ن.

ضهييوه ايحامأييي تييدل ىمييل إباحيية اللإيير إىل املةطوبيية  ،ضالر ييول  فديير يف
ايحامأي باللإر إىل دن يرييد الرجي

طبسهياةة فإناله أحالرى أن يالؤدم بينكمالا نن  ،ضيإذا

رفت املةطوبيية  ،ا يي،احع هلييه  ،أفقييدم ىمييل اليياأاب دلهييا  ،أفمأت ذلييك إىل مأأام
العشر ب لهماة96ن.

السرقة :هي القطعة ،والسرقة هي ال وب والربقع ،أي ن ل فصورهتا يف رقة .انظر ،فت الباري،
(َ )94
.9117/51
( )91مسلم ،صحي مسلم  ،كتاب فهائ الصحافة ،وب يف فه عائشة رضي هللا عنها ،ديل"،"2448
.5886/4

( )99ينظر ،فت الباري.9117/51 ،

( )97مسلم ،صحي مسلم ،كتاب الن اح ،وب الصداق وجواز كونه تعليم قرآ  ،ديل"،"5421
.5145-5141/2
( )98ينظر ،شر صحي مسلم.428/1 ،
( )96ينظر ،أحكام الزوا .15 ،
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أفثبع اس ةام لممرف فن تلإر إىل دن يسقدم خلطبسها  ،ضهت ذلك حتق يع لمعدالية
أامللاأا اليت جعمها اس ةام ف ا اش لمعةاقة بني الرج أاملرف   ،أاحلع أالواق يقوعن
بأن املرف فأىل باللإر إىل الرج دن إره ا؛ ين الرجي إذا ك يير امليرف قبي العقيد ،
ثع رآها ضمع تعجبه ميمن فن يسدارك ذلك بالطةاق  ،فدا إذا حدث دل ذلك لمميرف كيان
اللرر ىم ها فًد؛ ي ها ع تممك ذلك  ،أجاءت الللوص خمسلية بالرجي ؛ ي يه دين
ىامأته احلركة أالإهور أالسحرك باي واق  ،أدن ىامأ املرف اع سقرار يف الب وتة10ن.
حدود النظر املبا :
اتهع ىادة الهقهاء القاامني بإباحة اللإر إىل املرف املةطوبة  ،ىمل ف يه يبياح اللإير
إىل الوجه  ،أذلك ين الوجيه لي س بعيور ة15ن  ،أهيو جممي احملا ين أدوضي اللإير ،
أايحامأي اليت تب اللإر دطمقة  ،أع يباح اللإر إىل دا ع يإهر ىامأ ة12ن.
سالالبب اخلالالالف يف حالالدود النظالالر املبالالا  :هيييو ضهيييع قوليييه تعييياىل :ﭽ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ة13ن  ،ضبعلهع ضلر دا ظهر دلها بالوجه أالمهني  ،أبعليهع
ضلرها ها يإهر دلها غالبا كالرقبة أالقددني إضاضة إىل الوجه أالمهني.
اختلفت أقوا الفق اء يف القدر الذي ينظالر إلياله الرجالل مالن تطوبتاله زايدة علالى
الوجه على ثالثة أقوا :

( )71ينظر ،نظام السرة يف اإلسالم.514/5 ،
( )75املسألة ليست حم إمجاع ،فيها الف ف ره فع
النووي.251/6 ،

العلماء النظر إىل وجه امل طوفة .ينظر مسلم بشر

( )72ينظر ،حاشية رد احملتار .97/4 ،بداية اجملت د .9/2 ،رووة الطالبني .499/1 ،املغين.461/6 ،
احمللى.595/6 ،

(( )74النور . )45
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القو الو  :يلإر إىل الوجه أالمهني  ،أبولك قيال احلله يةة14ن  ،أاملالم يةة11ن ،
أالشاضع ةة19ن  ،أاحللابمة يف املعسمدة11ن.
أدلة أصحاب القو الو :
 - 5قولييه تعيياىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ة18ن .وجالاله الداللالالة:
ال لهت يه د السحريع حبردة كش الايلية أا يسلين ديا ظهير دين الايلية يف الوجيه أال يدين
ض جون كشهه؛ ين كشههما دباحة16ن.
 - 2فص اللإر إىل املرف ايجلب ة حرام  ،ألمن ا سللاء إر اخلاطيب إىل امليرف
املةطوبة لملرأر   ،أاللرأر تقدر بقدرها  ،أحتل المهاية باللإر إىل الوجيه؛ ي يه
يلسدل به ىمل مجال اخلمقة  ،أالمهني يلسدل بهما ىمل ادسةاء اجللع فأ ىددهة80ن.
القو الثاين :يلإر إىل دا يإهر دلها غالباش كالوجيه  ،أالرقبية  ،أال يدين  ،أبيولك
قال :احللابمة يف قولة85ن.
واستدلوا :بأن الر ول  ملا فذن يف اللإر إىل املرف املةطوبة دن غي ىممهيا  ،يف
حدي  :ةة هل نظرت إلي ا؟ فإن يف عيون النصار شالي اً ننة82ن .ىمع ف يه فذن يف اللإير

( )74ينظر،حاشية رد احملتار على الدر املختار.97/4 ،
( )71ينظر ،من ا،ليل شر تتصر سيدي خليل.211/4 ،
( )79ينظر ،رووة الطالبني.499/1 ،

( )77ينظر ،اإلنصاف يف معرفة الراج من اخلالف.58-57/8 ،
(( )78النور . )45
( )76ينظر ،يف ال القرآن.2152/52 ،

( )81ينظر ،حاشية الدسوقي على الشر الكبري .4/4 ،نظام السرة يف اإلسالم.511/5 ،
( )85ينظر ،الفرو .512/1 ،
( )82سبق خترجيه.
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إىل مج ي دييا يإهيير ىييامأ   ،إذ ع ميميين إضييرامأ الوجييه بيياللإر د ي دشيياركة غ ي ه لييه يف
الإهورة83ن.
القو الثالث :يلإر إىل مج بد ها ىدا العور   ،أبولك قال :الإاهريةة84ن.
مناقشة الدلة:
أدلة أصحاب القو الو :
 اآلية المرمية اليت ا سدلوا بها تيدل صيراحة ىميل فن الايلية الإياهر هيت دياكان يف الوجه أالمهني.
 أفدا مأل مهع اللا ت  ،بأن فصي اللإير حميرم لججلب ية  ،أا يسللاء اخلاطيب يفإباحة اللإر إمنا هو لملرأر   ،أالليرأرات تقيدر بقيدرها  ،ضيةا بيد دين تق يده بالوجيه
أالمهني.
أدلة أصحاب القو الثاين:
 دا ا سدلوا به ىمل جيوان اللإير إىل ديا يإهير غالبيشا ع حجية يع ض يه؛ ينالرقبة أالقددني ل لع دن الايلة الإاهر   ،ب هت ىور جيب ،ها.
الرتجي  :الراج قول اجلمهور  ،أهو قلر اللإر ىمل الوجيه أالمهيني  ،أذليك
ملا يأتت:
 - 5جاءت اآلية يف ىدم إبداء الايلة إع دا ظهر دلها  ،أهو الوجه أالمهني.
 - 2اللإر ا سللاء دن فدر حمرم لملرأر   ،أاللرأر تقدّر بقدرها.
 - 3جيسم يف الوجه أال دين حما ن املرف البد ية أاللهلي ة  ،أكيولك ليوبة
البدن أ عودسه.
( )84ينظر ،حاشية رد احملتار .97/4 ،املغين .461/6 ،املفصل يف أحكام املرأة.256/4 ،
( )84ينظر ،احمللى.595/6 ،
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 - 4القول اللا ت الوي جي ا اللإر إىل الرقبة أالقددني ضهما ىيور ضيةا يإهيران
غالباش  ،أمأل مهع ىقمت.
 - 1قول الإاهرية  ،يلإر إىل مج بد ها دا ىدا العيور دقليومأهع اللإير إىل
الوجه أالمهني  ،أبق ة البيدن ير ي اديرف تلإير إل هيا أختيربه بيولك  ،أع مأل ي ليديهع
ىمل ذلكة81ن.
املطلب الثاين :خلوة اخلاطب مبخطوبته
إن دوضييوع اخلمييو ديين املوضييوىات احللا يية يف ًييريعسلا اس ييةاد ة  ،ضايديية
اس يةاد ة يف ىليير ا احلاضير ييرت إل هييا ىيامأات بعي
امللييممني قمييد هييوه اجملسمعييات تقم ييدشا فىمييل  ،ضييبع

ايدييع غي امللييممة  ،ضييبع
هييوه اجملسمعييات غ ي اس ييةاد ة

فطمقع احلرية يضرامأها ضةا يوجد ىليدها ضيوابط أع ق يومأ يف ميو الرجيال بالللياء ،
ضلمحع هوه اجملسمعات لمةاطيب أاملةطوبية بياخلمو ض ميا ب لهميا ل سعيرف كي دلهميا
ىمييل اآل يير ديين ح ي اع لييجام ديين ىددييه  ،أالسأكييد ديين اللييهات اجللييم ة يف ك ي
دلهما  ،أدن مع ك دلهما.
أيف املقاب ي

ييد فن بع ي

اللييا تشييدمأ يف رؤييية املةطوبيية  ،أرفت ف ييه يمسهييل

بوصهها  ،ضإذا دا السقل اخلاطبان ىلد الاضاف ا س رب هو فأ هت فن هوا فأ هوه ًريمة
احل ا   ،أكةا املوقهني دودوم  ،ضةا بد للا دين الوقيوف ىميل دوقي الشيريعة اس يةاد ة
الوي يق دوق اعىسدال يف مج ايدورة89ن.

( )81ينظر ،خطبة النكا  .242 ،فتصرف.
( )89ينظر ،احمللى.595/6 ،
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موقف الشريعة اإلسالمية من اخللوة :خلمو اخلاطب هةطوبسه حالسان:
ااالة الوىل :اخللوة قبل عقد النكا :
دن املعموم فن املةطوبة قب العقد بالللبة خلاطبها فجلب ة  ،ألو ادسدت طبسهميا
ةا هل .
لللني طويمة  ،ضاخلمو بها كاخلمو بايجلب ة دل ش
وقد اتفه الفق اء على حرمة مثل هذال اخللوةة81ن .واستدلوا على ذلك مبا أييت:
 - 5قوله  :ةة إايكم والالدخو علالى النسالاءنن  ،ضقيال رجي دين اي ليار ييا
ر ول اهلل فضرفيع احلموة88ن؟ قال :ةة اامو املوتنن ة86ن.
 - 2قوله  :ةةال خيلون رجل ابمالرأة وال تسالافرن امالرأة وإال مع الا حمالرم ضقيام
رج ضقال ييا ر يول اهلل اكسسبيع يف غياأ كيوا أكيوا أ رجيع ادرفتيت حاجية  ،قالا :
((اذهب فحا مع امرأتكنن ة60ن.

وجالاله الداللالالة :يييدل احلييديلان ىمييل حرديية مييو

الرج باملرف ايجلب ة  ،أإباحة اخلمو باحملارمة65ن.
إذن :ع جيون لمةاطيب اخلميو باملةطوبية؛ يّهيا حمرّدية  ،أك ييرمأ الشيرع ب ي
اللإر  ،ضبق ع اخلمو ىمل السحريع  ،أي ه ع يؤدن د اخلمو دن دواقعة احملإورة62ن.

( )87ينظر ،الشباال والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان .288/5 ،املدخل البن ااا  .512/4 ،أسىن
املطالب يف شر رو

الطالب .417/4 ،اإلنصاف يف معرفة الراج من اخلالف.454/6 ،

( )88اامو :أ و ال و  ،وما أشبهه مق أقارب ال و  .ينظر ،ا،امع الصحي املختصر للبخاري.2111/1 ،

( )86الب اري ،ا،امع الصحي املختصر ،كتاب الن اح ،وب ال خيلو رج مع امرأة ،ديل"،"4644
.2111/1
( )61الب اري ،ا،امع الصحي املختصر ،كتاب الوصااي ،وب مق اكتتب يف جي ،ف رجت امرأته اجة،
ديل".5164/4 ،"2844
( )65ينظر ،خطبة النكا .241 ،
( )62ينظر ،املغين.461/6 ،
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أع أ ييو بقييول الييوين احنرضييع بهييع الطييرق أاللييب ىيين مأييين اهلل أًييرىه بييأن
دلاحبة اخلاطب لممةطوبة  ،أاخلمو بها  ،أاللّهر دعها  ،فدير ع بي ّد دليه؛ يّيه ييؤمأي
إىل تعرف ك دلهما ىمل اآل رة63ن.
أفدّييا دمامليية ا ييات بييني اخليياطبني ع بييأ بهييا  ،إذا كا ييع بعييد اع ييسجابة لييه ،
أكان المةام دن فج السهاهع  ،أبقدر احلاجة  ،أل س ض ه ضسلة  ،أكون ذلك ىن طرييع
ألّها يمون ف مّ أفبعد ىن الريبةة64ن  ،قال تعياىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ة61ن.
ااالة الثانية :اخللوة بعد عقد النكا :
إذا  مّ ىقد اللّماح حمّع املرف لاأجها  ،أصارت نأجة يف إر الشّيرع  ،ي ليه
دلها دا

لماأب دن نأجسه  ،ألمنّ ىرف اللّا ع يعسرب املرف نأجة إع بعد الاضاف.
أامللييمع دييأدور باتقيياء الشييبهة أدييواطن الّريبيية  ،أالعييرف ع خيييال الشّييرع ،

أا ييدف دلييه صييون كراديية اليياأجني  ،أاحلهيياظ ىمييل اجملسم ي   ،ضيياملعرأف يف اجملسم ي
اس ةادت ع تمون نأجة إع بإىةان الاضاف  ،أل س دن املألوف فن يد

الاأب ىمل

نأجسه رًّا  ،أالةااع هحا ن الشريعة أ يدّاشّ لبياب اليوراا   ،أاسىيراا ىين ديواطن
الشّبهات  ،أ وا لل ك دلممة ختياف ىميل مسعسهيا أًيرضها  ،فن ع ختميو خباطبهيا
قب الاضاف  ،وضشا دين الوقيوع يف القليص املؤملية س جية يوا الطي
الش طان قد يهلد بني الاأجني  ،أ ل الطةاق بعد العقدة69ن.

( )64ينظر ،أحكام الزوا .18 ،

( )64ينظر ،فتاوى الزوا وعشرة النساء.41 ،
(( )61اري اب . )42
السعيد .57 ،أس لة النساء وأجوبة الفق اء والعلماء.66 ،
( )69ينظر ،اخلطوبة والزوا ّ

أالسّليرّع  ،ضيإن
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أىم لييا فن يي،ك تقم ييد ال ييربّني  ،أفن طبّييع ايديير الييوي ض ييه دلييمحة ك ي ديين
اخلاطبني  ،أع يلم

ما باخلرأب مأأن حمرم أبةا ق د فأ ًرط.

ضمراىييا ايىييراف أالعييامأات احللييلة  ،فن ييور الرجي ديين الوقييوع حتييع تييأث
غراااه ددضوىاش جبو اع سةاط باملرف   ،ض قدم ىمل املعاًر الاأج ة المادمة  ،ضإن لولك
آثاره اخلط ىمل دلسقب ىةاقسهما  ،أح لئ ٍو دث دا ع حتمد ىقباه دن اللساا ة61ن.
املبحث الثالث :مراسم اخلطبة (ا،اهة  ،والت ن ة ابخلطوبة
مون حب هوا املوضوع دن ةال املطمبني اآلت ني:
املطلب الو  :مراسم اخلطبة (ا،اهة
تعد درا ع اخلطبة أطميب العيرأ دين ايىيراف الليااد يف بعي

اجملسمعيات

اس ييةاد ة  -كيياجملسم ايرمأ ييت فأ يف بييةامأ الشييام ىمود يشا  -أ ييا ديين ايهم يية دييا
يسلا ب د فه العرأ أدما سهع اعجسماى ة  ،ضبعد فن يأ يو العيريس املواضقية ىميل
طمبه  ،يسع السجه ا ملرا ع اجلاهة  ،ضمعإع اللا يعدأن هوه املرا ع مأعلة ىميل ديدت
الق ميية اعجسماى يية يه ي العييرأ   ،ض بح ي فه ي العييريس ىيين الوجهيياء  ،أً ي و
العشيياار  ،أفصييحاب امللاصييب  ،أفهيي العمييع  ،أديين لديييه حليين المييةام أاللليياء ،
أجيمعون اللا   ،أتسحرك اجلاهة إىل ب ع فه العرأ   ،يف املقاب يقوم فه العرأ
جبم دلا ب يسواضع د هس اجلاهة اليت وف حتلر إل هع  ،أيسع اع سقبال  ،أتيدار
القهو العرب ة  ،أيسع صب ضلجان القهو فدام كب اجلاهة  ،أيعد املسممع با ع العيريس
أذأيه  ،أيبيدف بيوكر دلاقيب فهي العيرأ   ،ثيع ييبني دلاقيب فهي العيريس  ،ثيع يقيوم
بطمب يد العرأ إىل أليدهع العيريس  ،ثيع ييرمأ ىم يه كيب دليسقبمت اجلاهية دين فهي
( )67ينظر ،نظام السرة يف اإلسالم.428/5 ،
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العرأ بلهس الطريقة  ،ثع تسع املواضقة أيقيول اًيرب القهيو   ،ثيع تيدار القهيو ىميل
بق ة الل وف  ،أتسع قيراء الهاحتية .أكيل دين اجلاهيات يميون قليدها حيب الإهيور ،
أالسها ر  ،أيشوبها اس راف أالسبوير غالباش.
أوالً :موقف الشريعة اإلسالمية من ا،اهة:

ك جيع اس ةام لمةطبة إجراءاتٍ دع لة  ،ب ثبع فن الر ول  كان خيرب دي

هر دن فصحابه خلطبة الللاء  ،أفه العمع ىمل فن امللسحب ىليد اخلطبية ةطبية ميد
اهلل ض ها  ،أيللل ىم ه  ،أيلمل ىمل اللاه  ، أيوصت بسقوت اهلل  ،ثع يقول يف اخلطبية
جئييسمع راغبيشا يف كييرميسمع  ،فأ يقييول :ضإ ييا قلييد ا اع لييمام إلي مع  ،أدليياهرتمع ،
أالد ول يف حودسمع  ،أيقول الولت بعد الللاء فدا بعد :ضقد قبملاكع أرض لا فن تميون
دلا أض لا أدا يف دعلاهة68ن.
وخطبةُ النكا  ،ما أييت:
ومن الدلة على مجع الناجُ ،
 - 5يلسأ س بأ يه ملّيا فرامأ اليلاه  فن يسياأب اللّي د دجيية رضيت اهلل ىلهيا ،
ف ييرب فىمادييه بييولك  ،ضةييرب فبييو طالييب أأييا بيين ىبييد املطمييب  ، أغ همييا ديين
ىمودسه حسل مأ موا ىمل ىمرأ بن ف د  ،ضةطبوا دجية دله  ،أقيد طيب فبيو طاليب
يف هييوا ال ييوم ضقييال :احلمييد هلل الييوي جعملييا ديين ذرييية إبييراه ع  ،أنرع إمساى يي  ،
أضئلئة66ن دعد  ،أىللر دلر  ،أجعملا حللة ب سه  ،أ وّا حرده  ،أجع للا ب سا
حمجوجاش  ،أحرداش آدلاش  ،أجعملا حمّام اللّا   ،ثع إنّ ابن ف ت هوا  ،حممد بن ىبد اهلل ،
ةا أضليةاش  ،أإن كيان يف امليال قي ّ؛ ضيإ ّن امليال ظي ّ نااي  ،
ع يونن به رج  ً ،رضشا أ يب ش
أفدر حاا   ،أىارية دل،مأّ   ،أهيو أ اهلل بعيد هيوا ليه بيأ ىإي ع  ،أ طير جم ي   ،أقيد
( )68ينظر ،مواهب ا،ليل .21/1 ،اية احملتا إىل شر املن ا  .217/9 ،أحكام الزوا .94 ،
( )66الض ضئ :اريص  .انظر ،معلم مقاييس اللغة.417/4،
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طب إل مع رغبة يف كرميسمع دجية  ،أقد بول ا دن الليداق ةكيوان  ،أىميل ذليك
ّ م ايدرة500ن.
 - 2تعدّ اجلاهة دن باب السعاأن ىمل اخل أالرب أالسقيوت  ،ضالسعياأن ضيرأر
دن ضرأرات احل ا الييت ع يليس ين الليا ىلهيا  ،أاس ليان ع ميمين فن يقيوم جبم ي
فىماليييييه بلهليييييه  ،مأأن دعو ييييية اآل يييييرين ،ة505ن  ،قيييييال تعييييياىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﭼة502ن.
اثنياً :موقف الشريعة اإلسالمية من اإلسراف والتفاخر:

مجي اللييا لمييوهاب يف اجلاهييات لمةطبيية قييد يمييون ض ييه ًييتء ديين اس ييراف

أاخل ةاء أحب اجلاه.
ا ع ًك ض يه فن الشيريعة اس يةاد ة هيع ىين اس يراف أالسبيوير أالسهيا ر ،
أجعمسه حمرداش  ،ومن الدلة على ذلك:
 - 5قولييييييييييه تعيييييييييياىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﭼة503ن .
 - 2قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ة504ن .
 - 3قييال ر ييول اهلل  يقييول اهلل تعيياىل :ةةالكالالربايء ردائالالي والعظمالالة إزاري مالالن
انزعين واحداً من ما قذفته يف النار ة501ن.
( )511ينظر ،خالصة سري سيد البشر.48 ،
( )515ينظر ،مظاهر الزفاف املعاصر من منظور إسالمي.511 ،
(( )512املائدة . )2
(( )514اإلسراء . )27-29
(( )514اريعراف . )45
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 - 4قيييال ر يييول اهلل  :ةةال يالالدخل ا،نالالة مالالن كالالان يف قلبالاله مثقالالا ذرة مالالن
خرد من كرب ة509ن.
أ ا يسهرع ىن دوضوع اجلاهة بع
هييو احلييال ال ييوم يف بعي

اسجراءات الييت قيد حتيدث يف فثلااهيا كميا

اجملسمعييات اس ييةاد ة  -كيياجملسم ايرمأ ييت  ، -أديين هييوه

املوضييوىات ا اديية :اإلءالاب والقبالالو الالذي يالالتم بالني رئالاليس ا،اهالة ووم العالالروج ،ومالالا
يعقبه من قراءة للفاحتة:

دن املسعارف ىم ه فن اجلاهة ىلددا تأتت إىل ب ع فه العرأ يقوم كيب اجلاهية
بطمب يد الهسا لماأاب  ،ثع يقوم فحد فقاربها المبار باملواضقة ىمل طمب اجلاهة  ،أبعيد
فن يسع ذلك يقول فحد احلاضرين خماطباش اجلم املوجومأ :الهاحتة ىمل ية القبيول .ضهي
يعد دل هوا ايدر ىقدشا ًرى شا ت،تب ىم ه آثاره الشرى ة  ،فم ف ه ل س كولك؟
ا،الواب :إن دا يسع بني كرباء اجلاهة دن طريف العرأ ني  ،دا هو إع ىمم ة طميب
أتهاأا لموصيول إىل اتهياق بيني الطيرضني  ،ضاملواضقية الليامأر ىين فقيارب العيرأ  ،
ل لع قبوعش باملههوم الشيرىت  ،كميا فن اسجيياب الليامأر دين قبي فهي العيريس أدين
ميلمهع ل س إجياباش فيلاش باملههوم الشرىت  ،كما فن قراء الهاحتية بعيد ذليك ل ليع ىقيدشا
ًرى اش  ،أك يرمأ بها ص ًرىت  ،أإمنا هت ىبار ىن ىامأ لي س يا فصي يف اليدين ،
ا جيعملا قول إ ها بدىة ،لولك ع بد دن إجيراء العقيد الشيرىت بأركا يه أًيرأطه بيني
الاأب فأ أك مه  ،أبني ألت الاأجة فأ أك مها.

( )511أمحد ،املسند .454/2 ،افق ماجة ،سنن ابن ماجة ،كتاب ال هد،وب الرباءة مق ال رب،
ديل" .5468-5467/2 ،"4571قا  :يف ال وائد رجاله ثقات .وقا العللوين :رواه مسلم وافق
با وأفو داود وافق ماجة عق أيب هريرة مرفوعا .انظر ،كشف اخلفاء ،ديل".519/2 ،"5652

( )519مسلم ،صحي مسلم ،كتاب اإلميا  ،وب حترمي ال رب وفيانه ،ديل".64/5 ،"65
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لولك تعد اخلطبة أىداش بالاأاب  ،أهو أىد غ دميام  ،يع لمي أاحيد دلهميا
فن يعدل ىن اخلطبة دسل ًاء  ،كما فن ىقد الاأاب ع يسع بقب

في ًتء ىمل حلاب

املهر فأ بقبول ا دية فأ قراء الهاحتة  ،ضهوا كمه ع يعد ىقداشة501ن.
أقد لع املامأ اللاللة دن قا ون ايحوال الشةل ة ايرمأ ت ىميل ديا ييأتت :ةة
ع يلعقد الاأاب باخلطبة أع بالوىيد أع بقيراء الهاحتية أع بقيب

ًيتء ىميل حلياب

املهر أع بقبول ا ديةننة508ن.
املطلب الثاين :الت ن ة ابخلطوبة
دن ةال تسب فلهاظ السهلئة باخلطبة أالاأاب يف اجملسمي اس يةادت  ،جتيد فنّ يا
فكلر دن لهيي  ،أدين هيوه ايلهياظ ديلةاش :دبيارك فأ ديربأك فأ بيارك اهلل ليك فأ بالرضياء
أالبييلني  ،أال الب يية العإمييل دلهييا ييا دلييسلد ًييرىت  ،أفح ا يشا يييد
تلح

ض هييا حتريي فأ

فأ تقم د لممجسمعات اي رت  ،أدن ذلك قو ع "بالرضاء أالبلني" ملن تاأب.
موقف الشريعة اإلسالمية من ألفاظ الت ن ة ابخلطبة:
إن دعإع فلهاظ السهلئة باللماح  ،هت الدىاء لماأب أالاأجة  ،بالربكة أاعلسئام ،

أمج ي الشييم أالورييية الليياحلة  ،أيلييسحب ىلييد مجهييور الهقهيياء السهلئيية باللميياح
أالدىاء ما باللرأرة506ن ،كقولك :بارك اهلل لك أبارك ىم ك أمج ب لمميا يف ي
أىاض ة  ،أكان ا يقال له :بارك اهلل له  ،أع بأ بالايامأ ىميل هيوا دين ذكير الليعامأ
أدا فحب دن

فأ قول ضرحلا بمع  ،أيوم دبارك  ،أ ر ا دا ضعمسع  ،أالدىاء له ىليد

( )517ينظر ،شر قانون الحوا الشخصية الردين.41/5 ،
( )518ينظر ،الواو يف شر قانون الحوا الشخصية الردين.476 ،

( )516ينظر ،حاشية الدسوقي .9/4،اية احملتا  .218/9 ،املغين.276/6 ،
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العقد أالبلاء  ،حنو :بيارك اهلل لمي دلمميا يف صياحبه  ،أجعي دلمميا الوريية اللياحلة
أمج ب لمما يف

أ عة أرنق ة550ن.

واستدلوا مبا أييت:
 - 5ىن ف س  فن اللاه  رفت ىمل ىبد الرأن بين ىيوف  فثير صيهر  ،
ضقال :ةةما هذا؟نن قال إ ت تاأجع ادرف ىمل أنن وا ة555ندين ذهيب  ،قيال:ةةابرك
هللا لك .أومل ولو بشاةننة552ن.
 - 2ىن فبت هرير  فن اللاه  كان إذا رضّأ اس لان  ،إذا تاأب قيال :ةةابرك
هللا لالالك وابرك عليالالك ،ومجالالع بينكمالالا يف اخلالالري نن ة553ن .وجالاله الداللالالة مالالن ااالالديثني :ض ييه
ا سحباب الدىاء لممساأب  ،أفن يقال :بارك اهلل لك فأ حنوهة554ن.
 - 3ىييين ىااشييية رضيييت اهلل ىلهيييا قاليييع :ةة تالالزوجين الن الاليب  ،فال ال تتين ّأم الالي

فال ال دخلتين بيتال الاً ،ف الالإذا نس الالوة م الالن النص الالار ،فقل الالن :عل الالى اخل الالري والربك الالة ،وعل الالى خ الالري

طائرة551نننة559ن .وجه الداللة :فن دن حلر د العرأ يدىو ا باخل أالربكةة551ن.

( )551ينظر ،مواهب ا،ليل .27-29/1 ،حاشية الدسوقي .9/4،اية احملتا  .218/9 ،املغين.276/6 ،
( )555النواة :إسم ملقدار معروف عندهم فسروها خبمسة دراهم مق ذهب ،وقي وز نواة التمر .ينظر ،الديبا
على مسلم.44/4 ،

( )552مسلم ،صحي مسلم ،كتاب الن اح ،وب الصداق وكونه تعليم قرآ  ،ديل".5142/2 ،"5427

( )554الرتمذي ،سنن الرتمذي ،أفواب الن اح ،وب ما جاء فيما يقال للمت و  ،ديل".411/4،"5165
قا الرتمذي :ديل سق صحيح .أفو داود ،سنن أيب داود ،كتاب الن اح ،وب ما يقال للمت و ،
ديل".472/5 ،"2541

( )554ينظر ،شر صحي مسلم.421/1 ،
( )551الطائر :احلظ ،واملراد هنا على أفه

ظ وفركة .انظر ،شر صحي مسلم.421/1 ،

( )559مسلم ،صحي مسلم ،كتاب الن اح( ، )59وب ت ويج اريب الب ر الصغمة( ، )51ديل
".5148/2 ،"5422
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أفدييا السهلئيية بالرضيياء أالبييلني  ،ضإ هييا تهلئيية ديين ىمي اجلاهم يية  ،أيمييره فن تقييال
لممساأب  ،أإمنا يقال له :بارك اهلل لك أبارك ىم ك ة558ن  ،أع تمره ىلد املالم يةة556ن؛
ي ها مأىاء باعتهاق  ،أحلن اعجسماع أاعلسئامة520ن.
وقد ي عن ا يف أحاديث من ا :ىين احللين ف ّن ىق ي بين فبيت طاليب  تياأب
ادرف دن بين جشع  ،ضقالوا :بالرضاء أالبلني  ،ضقال :ع تقولوا هموا  ،ألمن قولوا كما
قال ر ول اهلل  :ةةالل م ابرك م ،وابرك علي م ننة525ن.
أا سم يف ىمة اللهت ىن ذلك ضق  :ي ه ع أيد ض يه أع ثلياء أع ذكير هلل ،
أق  :ملا ض ه دن اسًار إىل ب

البلات لسةل ص البلني باليوكر  ،أاليوي يإهير ف يه

 كره المهي ملا ض ه دن دواضقة اجلاهم ة؛ ي هع كيا وا يقولو يه تهياؤع ع مأىياء  ،ض إهير
ف ه لو ق لممساأب بلور اليدىاء ك يميره كيأن يقيول :الميهع فلي ب لهميا أارنقهميا
بلني صاحلني دلةا   ،فأ فلي اهلل ب لمميا أرنقمميا أليدا ذكيرا أحنيو ذليك  ،أفديا الرضياء

( )557ينظر ،فت الباري.9518/51 ،
( )558ينظر ،اجملمو  .451/1،اية احملتا إىل شر املن ا  .218/9 ،آداب الزفاف يف السنّة
املط ّ رة.571 ،
( )556ينظر ،مواهب ا،ليل.27-29/1 ،

( )521ينظر ،مواهب ا،ليل .27-29/1 ،فت الباري .9517/51 ،تفسري غريب ما يف الصحيحني
البخاري ومسلم.216 ،

( )525افق نب  ،املسند .215/5 ،احلاكم ،املستدرك .177/4 ،افق ماجة ،سنن ابن ماجة ،كتاب
الن اح ،وب هتنابة الن اح ،ديل" .951-954/5 ،"5619قا ااافظ :رجاله ثقات ،إال أ احلسق

مل يسمع مق عقي  .انظر ،فت الباري .9157/51 ،قا اللباين :صحيح .انظر ،صحي سنن ابن

ماجة.422،

5668
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ضمعليياه اعلسئييام ديين رض يأت اللييوب أرضوتييه رضييوشا أرضيياء أهييو مأىيياء لميياأب باعلسئييام
أاعاسةاف ضةا كراهة ض هة522ن.
املبحث الرابع :لبس خامت اخلطوبة والنقش عليه
تعدّ ىامأ لبس مأبمة اخلطوبة  ،فأ دا يلمل بالشّبهمة  ،فأ تمب س احملابس لمي دين
الاأجني دن ايىراف امللسشر يف اجملسم اس ةادت  ،توض لمةاطبني يف إصب البللير
ديين ال ييد ال ملييل  ،أتمييون غالبياش ديين الهليية لمرجييال  ،أديين الييوهب لملليياء  ،ثييع يييسع
أضييعها يف ال ييد ال لييرت ل ميية الاضيياف؛ مأعليية ىمييل اليياأاب  ،أكييل ديين العييااةات ،
أ لوص ياش الرجييال  ،ع يلييسط

معهييا ديين يييده حماضإيية ىمييل ىةاقسييه د ي نأجسييه ،

أإظهاراش لملا ألممجسم فّه دساأب .أ بح املوضوع دن ةال املطمبني اآلت ني:
املطلب الو  :لبس خامت اخلطوبة
يقول ايلبا ت " :هوه العامأ رت إل لا ّن يع

حوللا دن اللّلارت  ،أيرجي

ذلك إىل ىامأ قدمية ع  ،ىليددا كيان العيريس يلي اخليا م ىميل رف إبهيام العيرأ
ال لرت  ،أيقول :با ع ايب  ،ثع يلقمه أاضيعشا ليه ىميل رف اللّيبابة أيقيول :با يع
اعبيين  ،ثييع يلييعه ىمييل رف الو ييطل أيقييول :با ييع رأح القييد  .أىلييددا يقييول:
آدني  ،يلعه ف اش يف البللر ح

( )522ينظر ،فت الباري.9517/51 ،

يلسقر"ة523ن.

( )524ينظر ،آداب الزفاف يف السنّة املط ّ رة.252 ،
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أوالً :موقف الشريعة اإلسالمية من لبس خامت اخلطبة:

اختلفت أقوا العلماء املعاصرين يف حكم لبس خامت اخلطوبة على ثالثة أقوا :

القالو الو  :رم ذليك  ،ي يه يعي ّد تقم يدشا لممجسمعيات ال رب ية غي املليممة ،
أهو وع دن السشبّه بهع  ،أبولك قالع المجلة الداامة لمبحوث العمم ة أاسضساءة524ن.
القو الثالاين :يمره ذلك؛ يّه دن ايدور املبسدىة؛ ي ّن بعي

اللّيا يعسقيدأن

فنّ الدبمة بب لبقاء املومأّ بني الاأب أالاأجة  ،أع عمع وا العم فصةاش يف الشرع ،
أايأهىل ترك ذلك  ،واء فكا ع الدبمة دن ضلة فأ غ ها  ،أإن كا يع دين ذهيب ضهيت
حرام ىمل الرجال  ،أبولك قال ابن بانة521ن.
القو الثالث :يباح ذلك بشرط فن تمون مأبمية امليرف أمأبمية الرجي دين الهلية ،
يّهما دن وع السةسع يف ىرف فضراح اللماح  ،أبولك قال :ابين ىلي منية529ن  ،أىط ية
صقرة521ن.
الالراج  :يباح لبس الدبمة إذا كا ع دن الهلة لمرج أدن الوهب لممرف أذلك
ملا يأتت:
 - 5ف ّن الدبمة فصبحع ىامأ ىلد البع

دن فبلاء اجملسم اس ةادت.

 - 2لبس الدبمية ع حمإيور ض يه كميا ذهيب احملرديون لمبليها  ،أدين املعميوم فن
العامأات تسقمب  ،دل ىامأ المبا ضوصمع إل لا فلبلة دن ال رب ألبللاها؛ ي ها غي
خمالهة دن اللاح ة الشرى ة.
( )524ينظر ،فتاوى الللنة الدائمة.549/56،آداب ااياة الزوجية .515،فتاوي كبار علماء المة يف
املسائل العصرية.856 ،

( )521ينظر ،فتاوي علماء البلد اارام.5472 ،
( )529ينظر ،جلسات رمضانية.94/5 ،

( )527ينظر ،فتاوي من حياة املرأة املسلمة .527 ،فتاوى الزهر.466/6 ،
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 - 3فن دا ذكر ن حرم فأ كره لبلها يّها ىامأ ًركّة  ،فأ اىسقيامأ فّهيا تيديع
احملبة  ،ضلقول :إ ها جمرّمأ إجراءات أدرا ع  ،ضإن كا ع كولك ضهت جااا بشيرط فن ع
تمون دن الوهب لمرّجال .ين يا م اليوهب ض يه خمالهية صير ة للليوص حترديه ىميل
الرجال  ،أدلها:
ف ن ىن فبت هرير  ،  ىن اللاه  :ةة أنه ى عن خامت الذهب ننة528ن.
وجه الداللالة :هل ىن لبس ا م الوهب  ،أاللهت خمسص بالرجال  ،أييدل ىميل
السحريعة526ن.
بن ىن ابن ىبا  فن ر ول اهلل  رفت اتما دن ذهيب يف ييد رجي  .ضلاىيه
ضطرحه  ،أقال :ةة يعمد أحدكم إىل مجرة من انر فيلعل ا يف يدال؟! نن .ضق لمرجي  ،
بعددا ذهب ر ول اهلل  :و اتمك أا سهي بيه .قيال :ع أاهلل  ،ع آ يوه فبيداش  ،أقيد
طرحه ر ول اهلل ة530ن.
وجه الداللة :طرحه لمةا م ض ه إنالة امللمر  ،أاللّهت ىن ا م الوهب لمسحيريع ،
أىدم ف و الرج له دبال ة يف ادسلال فدر ر ول اهلل  ، أتركه ىمل يب اسباحية ملين
فرامأ ف وه دن الهقراءة535ن.

( )528مسلم ،صحي مسلم ،كتاب اللباس وال ينة ،وب حترمي اه الذهب على الرجال ،ديل"،"2186
.5914/4
( )526ينظر ،فت الباري.7114-7114/55 ،

( )541مسلم ،صحي مسلم ،كتاب اللباس وال ينة ،وب حترمي اه الذهب على الرجال ،ديل"،"2161
.5911/4
( )545ينظر ،شر صحي مسلم.561/7 ،
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اثنياً :موقف الشريعة اإلسالمية من لبس خامت اخلطبة يف اخلنصر أو البنصر:
اختلفت أقوا الفق اء يف هذال املس لة على قولني:

الق الالو الو  :ليييبس اخليييا م يف غييي اخلللييير دميييرأه تلايهييياش  ،أبيييولك قيييال
احلله ةة532ن  ،أالشاضع ةة533ن.
حلت م:
 - 5ىن ف يس  قيال :ةة كالان خالامت الناليب  يف هالذال ،وأشالار إىل اخلنصالر مالن
يدال اليسرىننة534ن.
وجه الداللالة :يدل احلدي ىمل لبس اخلا م يف اخلللر دين ال يد  ،أفّيه يلة ىين
اللاه .
 - 2أي ّن اخلللر فبعد دن اعدسهان ض ما يسعاطل بال د  ،لمو ه طرضاة531ن.
 - 3أي ّن اخلللر ع يش

ال د ىمّا تسلاأله دن فً ا ا خبةاف غ هة539ن.

القالالو الثالالاين :جيييوان ليييبس يييا م اخلطوبيية يف اسصيييب البللييير  ،أبيييولك قيييال
املالم ةة531ن  ،أاحللابمةة538ن.

( )542ينظر ،حاشية رد احملتار على الدر املختار.156/6 ،
( )544ينظر ،اجملمو شر امل ذب.494-495/4 ،

( )544مسلم ،صحي مسلم ،كتاب اللباس وال ينة ،وب يف لبل اخلاه يف اخلنصر مق اليد.5916/4 ،
( )541ينظر ،شر صحي مسلم.215/7 ،
( )549ينظر ،شر صحي مسلم.215/7 ،
( )547ينظر ،مواهب ا،ليل.429/2 ،

( )548ينظر ،كشاف القنا .247-249/2 ،
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حلت م :ىيدم أرأمأ اللّهيت  ،ضقيد أرمأ اللهيت يف ليبس اخليا م يف الو يطل أالييت
تم ها  ،أهت اللبابة  ،ضعن ىمت  قال :ةة اين رسو هللا  أن أختالتم يف إصالبعي هالذال
أو هذال نن  ،قال :ضأأدأ إىل الو طل أاليت تم هاة536ن.
املناقشة والرتجي  :الراج فنّ لبس الدبمة يف البللر ع خمالهة ض ه لمللة  ،أذليك
ملا يأتت:
 - 5ىدم أرأمأ هت ىن ذلك.
 - 2فن درمأ ذلك يرج إىل العرف.
 - 3ىدم أجومأ في حموأر ًرىت يف ذلك.
 - 4فن ايص يف ايً اء اسباحة.
املطلب الثاين :النقش على خامت اخلطوبة
اتهع الهقهاء ىمل جوان اللق أالمسابة ىمل اخلا مة540ن؛ حلدي ف س بن داليك
 فن اه اهلل  ، فرامأ فن يمسب إىل رهط  ،فأ ف ا دين ايىياجع  ،ضق ي ليه :إ هيع ع
يقبمون كساباش إع ىم ه ا م .ةة ّ
فاختذ النيب  خامتاً من فضة ،نقشه :حممد رسو هللا نن.
ة545ن

ضمأ ت بوب ص

 -فأ ببل ص  -اخلا م يف إصب اللاه  ، فأ يف كهّهة542ن.

( )546مسلم ،صحي مسلم ،كتاب اللباس وال ينة ،وب النهي عق الت تم يف الوسطى والا تليها.5916/4 ،
( )541ينظر ،الدر املختار شر تنوير البصار .914 ،املدخل البن ااا  .222/4 ،اجملمو شر
امل ذب .494-495/4 ،كشاف القنا .249/2 ،

( )545وبيص :فياض اخلاه يف يد النيب  .انظر ،شر صحي مسلم.566/7 ،

( )542متفق عليه ،الب اري ،ا،امع الصحي املختصر ،كتاب اللباس ،وب نق ،اخلاه ،ديل"،"1144
 .2214/1مسلم ،صحي

مسلم ،كتاب اللباس وال ينة ،وب لبل النيب 

نقشه ،ديل".5919/4 ،"2162

امتا مق ورق
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وجه الداللالة :جوان ق اع ع ىمل اخلا م الوي يمبس يف اسصب ة543ن  ،ضيلق
ا ع العرأ ني ىمل اخلا م دباح  ،أهو دن قب السحبّب أالسومأّمأ ب لهما.
اخلامتة
أوالً :النتائا :توصمع الدرا ة إىل اللساا اآلت ة:

 - 5ديين اي ييس الشييااعة يف جمسمعلييا اس ييةادت يف ا س ييار الاأجيية هييو كو هييا

ىادميةش  ،أذلييك طمعيشا يف راتبهييا  ،أهييوا اي ييا خيييال دييا حي ىم ييه الشييرع  ،يف فن
يمون ف ا اع س ار بلاء ىمل الدين.
 - 2يف بع

ايح ان قد جترب الهسا يف جمسمعلا اس ةادت ىمل الاأاب دين ابين

ىمها فأ فحد فقاربها  ،أهيوا السليرف دين قبي اليولت خميال لشيريعة اس يةام  ،الييت
جعمع الرضا ف ا شا يف العقومأ.
 - 3إن ىرف بع

فضرامأ اجملسم اس ةادت يف دوضوع إر اخلاطب ملةطوبسيه

فأ العمس  ،قد ع يل أضيع ديا ًيرىه اهلل  ،ضهلاليك دين يسشيدمأ ضيةا يليم لمةاطيب
برؤيية املةطوبية  ،أديلهع دين يسلياه يف ايدير إىل مأرجية الليماح لمهسيا بياخلرأب دي
الشاب ل سعرضا ىمل بعلهما بةا حمرم  ،بي فح ا يا تميون الهسيا دسربجية فأ كاًيهة ًي ئشا
دن ىورتها  ،أع ًك فن هوا ع يللجع د الشريعة اس يةاد ة الييت كا يع أ يط ة يف
هييوا املوضييوع  ،ضلييمحع لمةيياطبني بيياللإر إىل بعلييهما ضييمن ضييوابط حتيياضي ىمييل
فحمام الشريعة  ،أحبلور فهمها.
 - 4العييرف الييوي مأرب ىم ييه اجملسمي اس ييةادت بق ييام فهي اخلاطييب بإر ييال
جمموىية ديين الرجيال خلطبيية الهسييا دين فهمييها  ،ضهيوا ع ًييك ف ييه دلليجع دي الشييريعة
( )544ينظر ،فت الباري.7192/55 ،
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اس ةاد ة  ،فدا دا عيللجع دن ايىيراف السهلي م ة دي ًيريعسلا ال يراء هيو املبال ية يف
املهييا ر أاملباهييا   ،با ييسئجار اخليي ع غال ييية الييلمن أاملهرأًيية باللييجامأ فأ ا يييسئجار
اللاعت المب ذات الممهة الباهإة أحنو ذلك  ،ملا يف ذلك دن اس راف.
 - 1توجد بع

العبارات يف تهلئة اخلاطيب ع تسواضيع دي الشيريعة اس يةاد ة

يلسةددها اللا يف جمسمعاتلا اس ةاد ة  ،كعبار ة بالرضاء أالبلنين  ،لمن ا سةدادها يف
حييدأمأ ضي قة  ،فدييا بق يية العبييارات امللييسةددة ضهييت دللييجمة دي الشييريعة اس ييةاد ة ،
كعبار ة دبارك  ،دربأك  ،بارك اهلل ىم ك....ن.
 - 9لبس يا م اخلطبية أاليلق ىم يه دين قبي اخلياطبني غي خميال لمشيريعة
ةا ىاديشا يف ليبس
اس ةاد ة؛ ي ه تقم د جاء س جة تطور ايىراف  ،كميا فن هلاليك فصي ش
اخلا م  ،كما ثبع ذلك بايمألة الشرى ة اليت ذكرت ابقاش.
اثنياً :التوصيات :توصت الدرا ة ها يأتت:

 - 5ىم مأرأ أحماضرات دن قب فه اع سلاص حت اللا ىمل اتباع

الشريعة اس ةاد ة ض ما خيص فىراف اخلطبة  ،ملا ض ها دن اخل أاللعمة.
 - 2تأ ي س مجع يات تعليل هلياىد املقيبمني ىميل الياأاب دين ح ي املهير ،
أخته

تمال

الاأاب.
وآخر دعواان أن اامد هلل رب العاملني
مسرد املصادر واملراجع

[ ]5

أثر العرف يف التشريع اإلسالمي ،ىوا  ،الل د صا ح  ،القاهر   ،مأار المساب
اجلادعت  ،املطبعة العامل ة 5685 ،م.

[ ]2

أ ام ال وا  ،ايًقر  ،ىمر م مان  ،ىمان  ،مأار اللهااس  ،ط5661 ، 5م.
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أ ام ال وا يف الشريعة اإلسالمية ،حلني  ،فأد ضراب  ،اس ملدرية  ،مأار
املطبوىات اجلادع ة 5661 ،م.

[ ]4

آداب احلياة ال وجية يف ضوء القرآ والسنة ،العك  ،الد ىبد الرأن  ،ب أت ،
مأار املعرضة  ،ط2000 ، 1م.

[ ]1

آداب ال فاف يف السنّة املطهّرة ،ايلبا ت  ،حممد اصر الدين  ،ىمان  ،دمسبة

[ ]9

اريذكار ،اللوأي  ،ل بن ًرف  ،مأدشع  ،مأار الهمر.

مأ ديس 2002 ،م.
[ ]1

أسابلة النساء وأجوفة الفقهاء والعلماء ،مأأمأين  ،الهق   ،داجد  ،أا   ،ىمان ،

مأار اس راء  ،ط5665 ، 3م.
[ ]8
[ ]6

اإلسالم واريسرة ،فبو الع لني  ،ىبد الهساح حممد  ،املللور   ،دمسبة العامل ة.

أسىن املطالب شرح روض الطالب ،اي لاري  ،نكريا  ،حتق ع :حممد تادر ،

ب أت  ،مأار المسب العمم ة  ،ب أت  ،ط2000 ، 5م.
[ ]50اريشباه والنظائر على مذهب أيب نيفة النعما   ،ابن

ع  ،نين العابدين

إبراه ع  ،ب أت  ،مأار المسب العمم ة 5680 ،م.
[ ]55أصول الفقه اإلسالمي ،فبو الع لني  ،بدران  ،اس ملدرية  ،دؤ لة ًباب
اجلادعة 5662 ،م.
[ ]52أصول الفقه اإلسالمي ،الاح مت  ،أهبة  ،مأدشع  ،مأار الهمر  ،ط2004 ،  2م.

[ ]53اريعراف البشرية يف مي ا الشريعة اإلسالمية ،ايًقر  ،ىمر م مان  ،ىمان  ،مأار
اللهااس  ،ط5663 ، 5م.
[ ]54اإلنصاف يف معرفة الراجح مق اخلالف ،املرمأاأي  ،ىمت بن م مان  ،ب أت ،
مأار المسب العمم ة 5661 ،م.
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[ ]51فداية اجملتهد وهناية املقتصد  ،القرطاه  ،حممد بن رًد  ،حتق ع :الد العطار ،
ب أت  ،مأار الهمر 5451 ،هي.
[ ]59التعريفات ،اجلرجا ت  ،ىمت بن حممد  ،ب أت  ،مأار المساب العربت  ،ط،  2
5662م.
[ ]51تفسم غريب ما يف الصحيح الب اري ومسلم ،حتق ع :نب د حممد  ،القاهر  ،
دمسبة الللة 5661 ،م.
[ ]58ت ملة اجملموع شرح املهذب  ،املط عت  ،حممد خب ع  ،ب أت  ،مأار الهمر.

[ ]56اهامع الصحيح امل تصر ،البةاري  ،حممد بن إمساى   ،حتق ع :دلطهل
الب ا  ،ب أت  ،مأار ابن كل   ،ط5681 ، 3م.
[ ]20جلسات رمهانية ،ابن ىل مني  ،حممد بن صا ح.
[]25

اشية الدسوقي على الشرح ال بم ،الد وقت  ،حممد بن ىرضة  ،ب أت  ،مأار

المسب العمم ة  ،ط5669 ، 5م.
[]22

اشية رد احملتار على الدر امل تار ،ابن ىابدين  ،حممد فدني  ،الرياا  ،ىاك
المسب 2003 ،م.

[ ]23احلاوي ال بم يف الفقه الشافعي ،املاأرمأي  ،ىمت بن حممد  ،ب أت  ،مأار المسب
العمم ة  ،ط5662 ، 5م.
[]24

طبة الن اح  ،ى ، ،ور الدين  ،الارقاء  ،دمسبة امللار  ،ط5681 ، 5م.

[ ]21اخلطوفة وال وا السّعيد،

  ،حلني ىبد احلم د  ،العسبة  ،دمسبة رجب  ،ط، 5

5661م.

[]29

الصة سم سيد البشر ،الطربي  ،فبو جعهر بن ىبد اهلل بن حممد  ،حتق ع:
طةال الرضاىت  ،دمة املمردة  ،دمسبة اار البان 5661 ،م.
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[ ]21الدر امل تار شرح تنوير اريفصار ،احللمهت  ،حممد بن ىمت  ،حتق ع :ىبد امللعع
م   ،ب أت  ،مأار المسب العمم ة  ،ط2002 ، 5م.
[ ]28الديبا على مسلم ،الل وطت  ،ىبد الرأن بن فبت بمر  ،حتق ع :فبو إ حاق
احلويين  ،القاهر   ،مأار ابن ىهان.
[ ]26رسالة نشر العرف ،ابن ىابدين  ،حممد فدني  ،ىاك المسب.
[ ]30روضة الطالب  ،اللوأي ،

ل بن ًرف  ،حتق ع :ىامأل ىبد املوجومأ ،

الرياا  ،مأار ىاك المسب 2003 ،م.
[ ]35ال وا ومقدماته يف الفقه اإلسالمي  ،فبو املعاطت  ،دللور  ،القاهر   ،مأار الطباىة
احملمدية  ،ط5684 ، 5م.
[ ]32سنق افق ماجة  ،ابن داجة  ،حممد بن يايد القاأيين  ،حتق ع :حممد ضؤامأ ىبد
الباقت  ،ب أت  ،مأار الهمر.
[ ]33سنق أيب داود   ،فبو مأاأمأ اللجلسا ت  ،م مان بن ايًع   ،حتق ع :ع د
المحام  ،ب أت  ،مأار الهمر  ،ط، 5
[ ]34سنق الرتمذي ،ال،دوي  ،حممد بن ى لل  ،حتق ع :فأد حممد ًاكر  ،ب أت ،
مأار إح اء ال،اث العربت.
[ ]31سنق الدارقطين  ،الدارقطين  ،ىمت بن ىمر  ،حتق ع :جمدي دللور  ،ب أت ،
مأار المسب العمم ة  ،ط5669 ، 5م.
[ ]39السنق ال ربى  ،الب هقت  ،فأد بن احللني  ،ب أت  ،مأار الهمر.

[ ]31سنق النسائي  ،الللاات  ،فأد بن ًع ب  ،ب أت  ،مأار الهمر  ،ط، 5
5630م.
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2008

[ ]38شرح سنق افق ماجة ،الللدي  ،فبو احللن احللهت  ،حتق ع :م

ً حة ،

ب أت ،مأار املعرضة 5669،م.

[ ]36شرح قانو اري وال الش صية اريردين  ،اللرطاأي  ،حممومأ ىمت  ،ىمان  ،مأار
الهمر  ،ط5661 ، 5م.
[ ]40صحيح سنق افق ماجة ،ايلبا ت  ،حممد اصر الدين  ،الرياا  ،دمسبة ال،ب ة ،
ط5401 ، 5ه.
[ ]45صحيح مسلم فشرح النووي  ،اللوأي ،

ل بن ًرف  ،ب أت  ،مأار المساب

العربت  ،ط5401 ، 2هي.
[ ]42صحيح مسلم  ،القش ي  ،دلمع بن احلجاب  ،ب أت  ،مأار الهمر 5683 ،م.

[ ]43علم أصول الفقه ،ةاف  ،ىبد الوهاب  ،المويع  ،مأار القمع  ،ط5610 ، 5م.

[ ]44عو املعبود شرح سنق أيب داود ،العإ ع آبامأي  ،حممد مشس احلع  ،ب أت  ،مأار
المسب العمم ة  ،ط5660 ، 5م.

[ ]41فتاوى اريزهر ،أنار ايأقاف امللرية .http://www.islamic-council.com ،
[ ]49فتاوى ال وا وعشرة النساء ،ىبد املقلومأ  ،فًرف  ،الرياا  ،دمسبة فضواء
اللم   ،ط2000 ، 5م.
[ ]41فتاوى علماء البلد احلرام ،اجلريلت  ،الد ىبد الرأن  ،الرياا  ،دمسبة املمك
ضهد الوطل ة  ،ط2008 ، 9م.
[ ]48فتاوى كبار علماء اريمة يف املسائ العصرية ،ابن ىبد المريع  ،طه  ،القاهر  ،
املمسبة اس ةاد ة  ،ط2001 ، 2م.
[ ]46فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،الدأي   ،فأد بن ىبد الرناق ،
الرياا  ،الراا ة العادة لمبحوث العمم ة أاسضساء.
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[ ]10فتاوى مق ياة املرأة املسلمة ،ال ريا ت  ،ىبد الرأن  ،ب أت  ،دؤ لة الريان ،
ط2005 ، 5م.
[ ]15فتح الباري فشرح صحيح الب اري  ،ابن حجر العلقةا ت  ،فأد بن ىمت ،
ب أت  ،مأار املعرضة.
[ ]12الفروع ،املقد ت  ،حممد بن دهم   ،ب أت  ،ىاك المسب  ،ط5681 ، 4م.
[ ]13يف ظالل القرآ  ،قطب  ،د  ،جد   ،مأار العمع  ،ط5689 ، 52م.

[ ]14كشاف القناع عق منت اإلقناع  ،البهوتت  ،دللور بن يو س  ،ب أت  ،مأار
المسب العمم ة  ،ط5458 ، 5هي.
[ ]11كشف اخلفاء  ،العجمو ت  ،إمساى بن حممد  ،ب أت  ،مأار المسب العمم ة ،
ط5408 ، 2ه.
[ ]19كن العمال يف سنق اريقوال واريفعال  ،ا لدي  ،ىمت املسقت  ،حتق ع :بمري
ح ا ت أغ ه  ،ب أت  ،دؤ لة الر الة 5686 ،م.
[ ]11لسا العرب ،ابن دلإور  ،حممد بن دمرم  ،ب أت  ،مأار صامأر  ،ط5662 ، 5م.

[ ]18املبسوط  ،اللر لت  ،حممد بن فبت ه   ،حتق ع :مج دن ايضاض  ،
ب أت  ،مأار املعرضة 5409 ،هي.
[ ]16اجملالسة وجواهر العلم ،الديلوري املالمت  ،فأد بن درأان  ،حتق ع :دشهور آل
ممان  ،ب أت  ،مأار ابن حام 5456 ،هي.
[ ]90اجملموع شرح املهذب ،اللوأي  ،ل بن ًرف  ،ب أت  ،مأار الهمر 5661 ،م.
[ ]95احمللى وآلاثر  ،ابن حام الإاهري  ،ىمت بن فأد  ،مأدشع ،مأار الهمر.

[ ]92املد

الفقهي العام ،الارقاء  ،دلطهل فأد  ،مأدشع  ،دطبعة طربني  ،ط، 50

5698م.
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[ ]93املد

الفق احلا  ،ابن احلاب  ،حممد بن حممد العبدري  ،ب أت  ،مأار الهمر ،

5685م.
[ ]94املستدرك على الصحيح  ،احلاكع الل لابوري  ،حممد بن ىبد اهلل  ،القاهر   ،مأار
احلردني  ،ط.5
[ ]91املسند  ،ابن حلب   ،فأد  ،ب أت  ،مأار صامأر.

[ ]99مصباح ال جاجة  ،البوص ي ً ،هاب الدين  ،ب أت  ،مأار اجللان.

[ ]91املصباح املنم ،اله ودت  ،فأد بن حممد  ،ب أت  ،دمسبة لبلان 5681 ،م.

[ ]98مظاهر ال فاف املعاصر مق منظور إسالمي ،العديلات  ،طاهر حممد  ،ر الة
داجلس غ دلشور   ،ايرمأن  ،كم ة الشريعة  ،جادعة دؤتة  ،المرك -
2009م.
[ ]96معجم مقاييل اللغة ،ابن ضار   ،فأد  ،حتق ع :ىبد اللةام هارأن  ،ب أت ،
مأار اجل   ،ط.5
[ ]10املغين ،ابن قدادة املقد ت  ،ىبد اهلل بن فأد  ،حتق ع :ىبد احمللن ال،كت ،
القاهر   ،مأار هجر  ،ط5686 ، 5م.
[ ]15مغين احملتا  ،الشرب ين  ،حممد اخلط ب  ،مأدشع  ،مأار الهمر.

[ ]12املفص يف أ ام املرأة ،نيدان  ،ىبد المريع  ،وريا  ،دؤ لة الر الة  ،ط، 5
5663م.
[ ]13منح اهلي شرح خمتصر سيدي لي  ،ىم

  ،حممد بن فأد  ،ب أت  ،مأار

الهمر 5686 ،م.
[ ]14مواهب اهلي  ،احلطاب  ،حممد بن حممد  ،الرياا  ،مأار ىاك المسب  ،ط، 5
2003م.
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[ ]11نظام اريسرة يف اإلسالم ،ىقمة  ،حممد  ،ىمان  ،دمسبة الر الة احلديلة  ،ط، 5
5683م.
[ ]19نظرية العرف ،اخل اط  ،ىبد العايا  ،ىمان  ،دمسبة ايقلل 5611 ،م.

[ ]11هناية احملتا إىل شرح املنها  ،الردمت  ،حممد بن فبت العبا   ،ب أت  ،مأار
المسب العمم ة 5663 ،م.
[ ]18الواضح يف شرح قانو اري وال الش صية اريردين ،ايًقر  ،ىمر م مان ،
ىمان  ،مأار اللهااس  ،ط2001 ، 4م.
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The Islamic Jurisprudence View For Engagements In The Islami Societies
A Comparative Study
Kalaf zoid Almsaaed1, and Dr. Mohmmad Mahmoad dojan Alemoush2
1 Graduate Study, Al al-Bayt University, Faculty of Sharia, Department of Jurisprudence and Principles
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Abstract. This study customs of marriage proposal in Islamic society And the extent of compatibility or
conflict with Islamic law, the research took about the legitimacy of tradition in general, And then
separated the words in some customs that goes by Islamic society, such as: Choose a couple to each other,
And forcing the girl to marry her cousin, And see each other before the suitors of the contract and the
limits of consideration, The marriage proposal ceremony, Words of congratulations and marriage
proposal, And wearing an marriage proposal ring and engraving it, And being alone with her fiancé with
his fiancée, Then Statement was the rule of Islamic law was known for each of these norms.
Keywords: (custom, marriage, society, Islamic law)

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،3170-3102شوال 0421هـ/يوليو 3104م)

عودي
الس ّ
الوضع القانوين للعنوان التّ ّ
جاري يف النظام القانوين ّ
"دراسة مقارنة"
د .عدانن صاحل حممد العمر

أستاذ القانون التجاري املساعد،
جامعة القصيم ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم األنظمة
ملخ ص البح ص  .يشـ ا العاـوان التجــاري ( )The merchant nameإحــدا الــدعاألم األساســية الــل يقــوم علي ــا
دورا م ًّما يف حياة التاجر وماشأته ،من حيث داللته على شخصية التاجر من ج ة،
الاشاط االقتصادي ،ويلعب ً
وطبيعــة نشــاط املاشــأة مــن ج ــة أ ــرال ويالحـ أن التاظــيم التشـريعل لالســم التجــاري ،يف نظــام األاــا التجاريــة
( ،) The trade nameيتشــا،ه ،إح حـد مــا مــي التاظـيم التشـريعل انــاص العاـوان التجــاري ،ولعــا هـ ا التشــا،ه هــو
أحد األسـبا الرأليسـة يف رأياـا ،الـل دعـ ،عـ شـرا قـانون التجـارة ،إح انلـ ،ياـه و،ـر االسـم التجـاري ،و ـا
زاد يف هـ ا انل ـ  ،أي ًــا ،أن املــاظم الســعودي قــد أشــار إح ،ع ـ أح ــام العا ـوان التجــاري ،دون اإلشــارة ل ـ ل
صراحة ،حيث جا ت األنظمة السعودية الية متاما من ذكر مصطلح "العاوان التجاري"ل

3102

عدانن صاحل حممد العمر

3102

املقدمة
موضوع الدراسة وأمهيته
أورد املنظم السعودد احكاع ا اص ةعا ع حل ع التج ريعا والتع يف ا الل ع
احو من الب ب احو من نظ ا احملا عا التج ريعا ال ع در ع مليف عدا املراع ر عم )23
وت ع ري 0211/0/01هعععو و ععد ورده بعععا عو ع

احكا ع ا اص ةععا ع لت ع يف اللععيفدو

وااللتزام ع ه املبتبععا لرعععاو وس ةععا مسععا الععدب تيف التج ريععا )0و والقعععد ا السععج
التج ر  . )3أم الشيفك هو بقعد نظظ عأ أكا م ع ا نظع ا الشعيف لك ه ال ع در ع مليف عدا
املر لا ر م ا 6/وت ري  51/2/33هعو ا كني ء نظ ا احملا ا التج ريعا واحنظ عا
املا را واملودلا لاو خ لًع مت ًم من تنظعم أكا ا احمل التج ر تنظع ً ك مرً و خم للًع ا
ذلا عو

القعدانني الويفعععا واح نبععاا ك لقع ندف الليفنسع )2و والقع ندف امل عيف )2و

والق ندف احردن )1و والق ندف اإلم رات .)6
لاععن هع ا ال يوععملو ا املق عع و انوععداا الن ععدا التشععيفيوعا الع تععنظم عوع
لن ةيف املتجيفو بقعد لع ا املعنظم السعودد عوع

لن ةعيفو املونديعا ا أنظ عا خ ةعاو

وميان اليف دع إلع ع ملويفبعا احكاع ا اص ةعا الع تعنظم هع و الون ةعيفو وتت ع هع و
احنظ ا ع آلت :

( )0انظر ه ه االلتزامات يف نظام الدفاتر التجارية الصادر املرسوم املل ل رقم م 41/واتريخ 0419/9 /03هـل
( )3انظر نظام السجا التجاري الصادر املرسوم املل ل رقم م 0/واتريخ 0401/3/30هـل
(V. le livre quatre de Code du commerce Français, Version consolidée au 4 janvier 2014, site internet: )2
http://www.legifrance.gouv.fr.

( )4انظر القانون املصري اناص ،بيي احملا التجاري ورهاه ،رقم( )00لساة 0941مل
( )1انظر املواد ( )41-42من قانون التجارة األردين ،رقم  03لساة 0911
( )1انظر أح ام احملا التجاري يف املواد ( )11 – 29من قانون املعامالت التجارية رقم  01لساة .0992

عودي "دراسة مقارنة"
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- 0نظ ا احمسع ء التج ريعا السعودد ال ع در ع مليف عدا املراع ر عم ا01)/
وت ري 0231/5/03هع.
- 3نظ ا الوالم ه التج ريا السودد ال ع در ع مليف عدا املراع ر عم ا)30/
وت ري 0232/1/35هع.
- 2نظع ع ا ععععيفاءاه االخعععباع والت ع ع ع ه التاتعتععععا لرعععداراه املتا مرعععا
واحةععن ا النب تعععا والن ع ذا ال ععن لعا السععودد ال ع در ع مليف ععدا املراع ر ععم ا /
 )32وت ري 0231- 11- 32و.
- 2نظعع ا ي يععا كقععدف امل لعع السععودد ال عع در ع مليف ععدا املراعع ر ععم
ا )20/وت ري 0232/2/3هع.
و د ك ف النضع ا امل راعا الويفعععا السعودديا إف اتل ععا منظ عا التجع ري الو ملععا
 )W.O.Tدور كبري ا وضع عو

ه و احنظ ا وتودي البو

اآلخعيف من ع )2و كعع

مععأ امل راععا عو ع إةععالك ه ا ك ع ري مععن القت لع ها اال ت ع دياو والتشععيفيوعاو
وامل لعععا وهريهع و عحتعععا تقعععت متتربع ه االنضع ا ملنظ ععا التجع ري الو ملعععاو ولوع مععن
أه

احنظ ا املتورقا حبقدف املراعا ال ن لعا والتج ريعاو الع يتورعت عزء كعبري من ع

ع حمل التج ر  .و د لد و دد ه و احنظ عا لرعب ععع ف عوع

أكاع ا لن ةعيف احملع

التج ر و كع ميان الرجعدء إلع ع و لرعب التب رهع ن دةًع خ ةعاو وا كع خرعد

( )7حصل اململ ة العر،ية السعودية على الع وية ال املة يف ماظمة التجارة العاملية ،تاريخ 3111/03/00م،
ورقم ع ويت ا ( ) 049انظر تقرير فريق العما حول ان مام اململ ة العر،ية السعودية إح ماظمة التجارة
العاملية 0 ،نوفمرب  ،3111املاشور على الا
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC
&url=http%3A%2F%2Fwww.mci.gov.sa%2FAgencies%2FTechnicalAffairs%2FReportsandStatis
tics%2FDocuments%2Fa2.doc&ei=XBmvUteQL7DT7AbN3IEw&usg=AFQjCNE6k4Z9BWJizSx
UhZb0AFguUnFMEg.
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ه و احنظ ا من ن دا تشيفيوعا ميان تتبعق و بععتوني اليف عدع إف القدالعد الو معاو
لربح لن أكا ا و دالد ميان تتبعق لرب احمل التج ر .
ونظيفًا ملع لر حع التجع ر معن ةبعوعا خ ةعاو ع لتبع رو وكعدي ندنععا واكعدي
ع

مستقرا وخمترلعا لعن الون ةعيف امل ديعا واملونديعا الع تعدخ ا تادينعاو الع

لال عتحتال التجع ر )5ا بع ف ذلعا ال يحتععمل لععن ضععيفوري و عدد نظع ا ع ندن خع ا
ع حمل التج ر ا النظ ا الق ندن السودد و عسبب م د يشعدب عوع
اص ةاو من ه دضو أو

عدرو أو تنع

هع و احنظ عا

ععن ع لرعب ربعد يعال إتعا لع ه متوعددي

جت ا وا ع النش ط التج ر لر ح التج ر و وةبعوتا الق ندنعا .وربن ععدورن نعيفأ أف
تنظعم املنظم لون ةيف احمل التجع ر معن خعال عوع

احنظ عاو متج هرًع تنظععم احملع

التج ر كدكدي واكديو ك ن يبمل عن ًء تع هق دوف أف يضعع اع ا البنع ء أ ع م يقعدا
لرعاو احميف ال

د جيو منا عن ًء ه ًش هري در لرب مدا ا احخت ر.

وحيظب مدضدع البح عأه عا خ ةاا حنا يتن و الدظ ئ ال يقدا ع ع الونعداف
التج ر و من كع الداللا لرب تا

الت يفو من او وتا عا املتجعيفو واملنتجع ه

والسرع واصدم ه ال يقدم املتجيفو من ا أخيفأو ومي ع عع لا ع عا ا ت ع ديا ه معا
مل لااا ع د يشا الونداف التج ر و ا عو

احكعدا و الضع ف الدكععد الع

يوت عد

لرععا دائنععد التع يفو كضع ف لع ا لعديدن م .ولقععد رأيعأ مععن املن ععب حبع هع ا املدضععدع
امل مو موتقدًا عأف ه ا البحع
عوع

عسع م ا إععيفال املل عدا ا عدي لرونعداف التجع ر و وععع ف

احكاع ا الق ندنعععا الع تععنظم مسععألا الت ععيفا ا الونععداف التجع ر وارع رو ا ر يععا

ندنعا واضحاو وس ةا إذا م لر نع أف املشعيفع السعودد و ش يشعيف إف الونعداف التجع ر
8

Gaston Cendrier, Le Fonds de commerce. Traité général théorique et pratique avec formulaire, Paris,
1934, no 15; Georges Ripert ،René Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 1, LGDJ, Paris,
1968, no 522, 525.
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عشا واضح ك بورأ التشعيفيو ه املق رنعاو و عد لعزله درا ع ع ال ت ع داه اللق ععا
واحكا ا القضع ئعا والن عدا التشعيفيوعا اص ةعا عتنظععم أكاع ا الونعداف التجع ر و ومبع
يتن ب مع مل دما ا التشيفيو ه ا دي ا املو ةيفي.
أسباب اختيار موضوع الدراسة وأهدافها
تود بايفي الونداف التج ر و وس ةا ا داللت لرعب احملع التجع ر و باعيفي كدي عا
لرب الد ط التج ر السعودد ا احمعيف الع

جيوع من ع مع دي خ عبا لرعيفاهبني ا إ عيفاء

الدرا ه الور عا الق ندنعا ا احنظ ا السعوددياو وال عع لنعدم ععد لعدد معن تع رك
الق ندف السودد و يتج ه ردف تن ولعاو أو ال ميععزوف أ ًع ععنعا وععني امل عترح ه املشع ع ا
لاا ك ال م التج ر والوالما التج ريا .إضع با إف املشعااله الو رععا الع ت ع ر ا الدا عع
الو ر عشأف لدا القدري لرب متععز الونداف التج ر لن اال م التج ر .
و د ك ف ه ا أكد اح ب ب الع دبوعتمل الختعع ر مدضعدع الدرا عا .ك ع يعأت
اهت من مبدضدع البح و من احه عا اال ت ديا ال حيظب ع الونداف التج ر لنعد
داللععا لرععب املتجععيف ومنتج تععاا كع ع أدأ التتععدر اال ت ع د إف اتسع ع دور الونععداف
التج ر و وا تاداا اال م املدن لرت يف ا جمع تقعديم السعرع واصعدم هو وأةعبح
ذلا مي

زءًا ه ًّم من ال معا امل لععا لرتع يف .ويقتضع منع ذلعا البحع لعن القدالعد

الق ندنعععا ال ع تععنظم الونععداف التج ع ر وال ع جي ر ع الا ع ريوفو اخ ع ين ع اللتب ع را
اال ت داه اللق عا واحكا ا القض ئعا ا ه ا الشأف موتقدين عأف مجعع عوع
هع ا املدضعدع ا درا عا حب ععاو عد ياعدف لعا دور ا تشعجعع البع ك ني لرحتعدا

تعت ه
عععع

دانب ه ا املدضدعو را عع ا أف ياعدف لبنعا تأ عسععاو مياعن البنع ء لرع ع معن بع
أةح ب االخت ا.
منهج الدراسة
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أ ا ه و الدرا ا عويفض الن دا الق ندنعا ال تشري إف الونداف التجع ر
ودالالتا وا تاداما ا احنظ ا السوددياو ومق رنت ع لن دا الق ندنعا الع تتنع و
الونعداف التجع ر ا عوع

التشععيفيو ه الويفعععا واح نبعععاو مدضعحً أو ععا الق ععدر ا

احنظ ا السودديا ا مو جلتاو ولند لدا و دد ن عدا ندنععا ا احنظ عا التج ريعا
السودديا تتورت مبدضدع البح مت اليف عدع إف القدالعد الو معا .ونظعيفًا لحت عدض باعيفي
الونععداف التج ع ر ا النظ ع ا السععودد ا بقععد ععأ ع ع عيفال أهععم اال ت ع داه اللق عععا
والقض ع ئعا ا عوعع

املسعع ئ املتورقععا مبدضععدع البحعع و ومق رنععا ترععا اال ت عع داه

ع لن دا التنظع عا ال تتش عا موا ا النظ ا السودد .
صعوابت وإشكاليات الدراسة
إف أهم ال ودع ه ال وا تمل ا أرن ء البح
املدضدع وة إف كد ندرت و وةودعا ا

را امليفا عع الع ل جلعأ هع ا

د لرع و ولرب العيفهم معن ذلعا بقعد

ك ولأ إلت ء املدضدع كقا من البحع معن أ ع الدةعد إف ر يعا ندنععا واضعحا
لرونداف التج ر ا امل راا الويفععا السوددياو موت دًا ا ك ري من احكعع ف لرعب ترعع
الن دا الق ندنعا ال أت ره إلعاو ومق رنت ع لتشيفيو ه املق رنعاو لععت ان كع معن
ييفهب مبويفبا احكا ا اص ةا ع لونداف التجع ر أف ياعدف لديعا ت عدر لعد مبعدئ لعن
بايفي الونداف التج ر و ومدأ ارتب ةا ع حمل التج ر ا امل راا الويفععا السودديا.
ولو من أعيفل اإلتعا لع ه الع وا عتمل ا هع ا ال عددا هع اإلتعا لعا
اص ةععا عوععدا تنظعععم الونععداف الت جعع ر و العع

يتاععدف مععن ا ععم التعع يف ولقبععا

ا قعقعنيو ولدا عع ف احكا ا اص ةا عا عشا واضحو وس ةا إذا م ليفبن عأنا
يشععا أكعععد الون ةععيف املونديعععا اجل دهيفيعععا ا احملعع التجعع ر ويوععد معععن مقدم تعععا
اح

عععاو لنععدم يسععتادما التعع يف ك ععم أو لالمععا جت ريععا .ويزيععد مععن كععدي
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د يقعدد العبو

والتب ره تع ً واكدًاو رهم االختالا الابري ععن

إف

.

أسئلة الدراسة
إف لدا تنظعم الونداف التج ر ا النظ ا الق ندن السعودد ا يقددنع إف ةعيف
التس اله اآلتعا وال

تادف مدار درا تن ا ه ا البح :

ه الونداف التجع ر هعد اال عم املعدن لرتع يف الع

يتد عب ععدو ا السعج

التج ر ؟
ه الونداف التج ر هد اال م التجع ر الع

يسعتو

لت عععز احملع التجع ر

لن هريو؟
ه يود الونداف التج ر

زءًا من احمل التج ر ا النظ ا الق ندن السودد ؟

ه ع ياتسععب ةعع كب الونععداف التجعع ر كقعع ا مراعتععاو ويسععتحت ا

يععا

الق ندنعا؟
تقسيم الدراسة
رأي عأظ مععن املن ععبو تقسعععم مدضععدع درا ععتن ه ع و إف :مقدمععاو ومبح ع ني
وخ متاو وذلا لرب النحد اآلت :
 املقدما :تتض ن مدضدع البحع وأه عتعا وأ عب ب اختعع رو واملعن ب املتبععوةودع تا والتس اله ال ي ريه .
 املبح احو  :نتن و بععا مل عدا الونعداف التجع ر و معن كعع التويفيععاو ومدأ ارتب ةا ع حمل التج ر .
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 املبح ال ع ن  :نتنع و بععا لعن اا تاداما ا الداللا لرب تا

يعا الق ندنععا لرونعداف التجع ر و لنعد

الت يفو وحمرا التج ر .

 اص متا :ونبني بع أهم التدةع ه واملقبك ه ال نتدة إلع من خعاله و الدرا ا.
املبح األول :مفهوم العنوان التّجاري
ع ء نظ ع ا احملا ععا التج ريععا السععودد خ لعً ع مت مً ع مععن تنظعععم أكا ع ا الونععداف
التج ر و ك أف املنظم السودد ش يتويفض لا ا نظ ا مسعتق و خالبًع ملع بورعا معع
عوعع

الون ةعععيف املونديعععا احخعععيفأ لر حعع التجعع ر ا ك ال عععم التجعع ر والوالمعععا

التج رياو كع أبيفد ا أكا ًم خ ةا ع .
ويالكععأ أف التنظعععم التشععيفيو لال ععم التج ع ر و ا نظ ع ا احمس ع ء التج ريععا
السودد و يتش عاو إف كد كبريو مع التنظعم التشيفيو اص ا ع لونداف التجع ر و ا
عو ع

ععدانني الععدو الويفععععاا ك لق ع ندف التج ع ر احردن ع ر ععم  03لسععنا 0266و

ون ععدا املعععداد  )15- 11مععن عع ندف التجعع ري البحععيفيمل ر عععم  2لسعععنا 0252و
ون دا املداد  )12- 22من ندف التجع ري الاعدي ر عم  56لسعنا  .0251ولوع
ه ع ا التش ع عا هععد أكععد اح ععب ب اليفئعسععا ا رأين ع و ال ع دلععأ عو ع

تععيفا ع ندف

التج ع ري )2و إف اصرععط عععني الونععداف التج ع ر و واال ععم التج ع ر و و ع لاد ا ه ع ا
اصرععطو أيضًع و أف املععنظم السععودد أتع ر قمععن دوف

ععدق إف عوع

أكاع ا الونععداف

( )9دل محاد عز  ،دل انيف الشريف ،القانون التجاري السعودي ،ط ،0دار الا ة العر،ية ،القاهرة،3110 ،
ص  0909094؛ دل ثروت عبد الرحيم ،املل ية التجارية والصااعية يف األنظمة السعودية ،جامعة املل
سعود ،الرايض0417 ،هـ ،ص 32-30؛ دل سعيد حيىي ،الوجيز يف الاظام السعودي ،ع اظ للاشر
والتوزيي ،ط  ،4جدة 0412هـ ،ص 013ل
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التج ر و ال لرب أ م تنظعم ه ا احخريا وإمن لرب أ م التويفي ع ديا ة كب
املتجيفو والداللا لرعاو وه و تود ا كقعقت أكا ًم تتورت ع لونداف التج ر و حبسب
م

ء ا التشيفيو ه املق رنا.
وكتب نت ان من الد دا تل ع ًر لرب مل دا الونداف التج ر و يتد عب لرعنع

تويفيلا وعع ف الليفف ععنا وعني امل ترح ه املش ع ا لاا ك ال م التجع ر و وععع ف معدأ
ارتب ةا ع حمل التج ر و ل لا نيفأ تقسعم هع ا املبحع إف مترعبني :نتنع و ا احو
من

م هعا الونداف التج ر و ونتن و ا ر نع

مدأ لال عا الونعداف التجع ر ع حملع

التج ر .
املطلب األول :ماهية العنوان التّجاري
لرد دا لرب م هعا الونداف التج ر و يتد ب لرعن أوًل عع ف تويفيلاو ور نعً
عع ف مدأ ارتب ةا ع ال م الشا
كع نتن و ا احو من
التج ر ع ال م الشا

تويفي

لرت يفو و نقدا عبع ف ذلا ا الليفلني الق دمنيو
الونداف التج ر و ونتن و ر نع

ةرا الونداف

لرت يفو وذلا لرب النحد اآلت :

الفرع األول :تعريف العنوان التّجاري
الوظنْدافظ عضم الوني وكسيفه ) :هد م يظستدَ ُّ عا لرب هريو )01و ومنا لظنداف
الات بو ولنداف من الات بو مستاو امساو و د يستادا مبونب يدلا ظ هيفو لرب
ع ةناو لنداف من اليف لاو م ياتب لرب هالب من ا م امليف

إلعا وحم إ متا .)00

ومجوا لََن وِينظو ونقد ق ظج َ لظ ْندَافظ الْاَِت بِقو مبونب اِ ْ ظاظ وَ ِ َتظاظو ونقد ق َأخَ َ
( )01يقا،ا كلمة عاوان يف الفرنسية " "dénominationوهل مشتقة من الالتياية ( ،)denominatioوهل تعين
إعطا اسم لشل معر ،ويف الغالب تسمية حقيقية أو ا،ت اريةل انظر ه ه املعىن يف قاموس (:)Larousse
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9nomination/23595.

( )00قاموس املعاين:

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang
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الظ هِيفظ لظ ْندَافظ الَْب ِةنِ ق أ
مِنْاظ لظ ْندَافَ ظاَْن وظق أ اِ ْمظ الشَّ رِعِ َورَ ْمظ الْبَعْأِقو ونقد ق َّ
مبونب َدلِعرُاظو ِ َتظاظق  .)03ولرب ذلا ب لونداف ا االةتال الرحتد هد م يستد عا
لرب ت ء مونيو ميان من خاللا مويفبا ةبعوا الش ء والداللا لرعا.
وأم ا االةتال الشيفل و بقد ليفبا عو

اللق ء املو ةيفين عأنا قتس عا

أةرق الت يف لرب منشأتا التج رياو تويفيلً ع ومتععزًا ا لن هريه من املنشآه
التج رياو ولعتويفا املتو مردف موا لرب الردف املت عز من السرع وأ ردب
التو م ق  . )02ونوتقد عأف ه ا التويفي

د خرط ع دري واضحا عني اال م الت ج ر

والونداف الت ج ر و حنا يقدا لرب أ م متععز املنشأي التج ريا واحل
يقدم الت يفو وه و ه الدظعلا ال
التويفي
التويفي

يقدا ع اال م الت ج ر و وش يشيف

الس عت إف دور الونداف ا الداللا لرب تا
ةحعحً ا لند ا تو

ال

الت يف .ولان يادف ه ا

الوند اف الت ج ر امسً جت ريً لر تجيفو بعود ا

ه و ا لا و عرا لرداللا لرب املتجيف ومتععزو لن املت يف املش ع او إض با لادنا
مي

ال لا الق ندنعا والقض ئعا لرت يف أو الشيفكاو كع

يستادا ا مب تيفي

الت يفب ه الق ندنعاو وا التق ض أم ا احمل كم.
وأمع ا االةععتال الق ع ندن و بعوععيفا عو ع

اللق ع ء الونععداف التج ع ر عأنععاو

التس عا ال يتا ه الت يفو تا ً ةبعوًع ك ف أا موندًي و لت عععز حمرعا التجع ر لعن
هريو من احمل لر ه التج رياو بعزاو عا مو مالتعا التج ريعا ويد عع ععا أورا عا ذاه ال عرا

( )03املعجم املغين ،الدكتور عبد الغين أ،و العزمل
( )02دل حممد توفيق رم ان البوطل ،البيوع الشاألعة وأثر املبيي على شرعيت ا ،الااشر درا الف ر ،الطبعة الثالثة،
عام 0431هـ 3111-م ،ص 337ل
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مبو مالتا التج ريا  .)02ويويفبعا نعب اخعيف معن اللقعا عأنعاو ال علا الق ندنععا والقضع ئعا
ال مت متجيف مونيو وميان ل كبا اال تن د إلعا إلرب ه الد دد القع ندن والشعيفل
لر تجيف .)01
وذهبأ الوديد من تشيفيو ه الدو ا املونب ذاتاو ا بقد ء ا اللقعيفي احوف
من امل دي  )21من ندف التج ري احردن أنا ق لرب ك ت يف أف جييف مو مالتا ويد ع
أورا ا املتورقا ع لتج ري ع عم موعني يترعت لرععا الونعداف التجع ر ق )06و و ع ء ا املع دي
 )22من ندف التج ري الادي أنا قلرعب التع يف اف جيعيف مو مالتعا التج ريعا ويد عع
أورا ععا املتورقععا ع عع و املو ع ماله عوندانععا التجعع ر ق )02و و ع ء ا القعع ندف التجعع ر
الليفنس ع )05و يسععتادا التعع يف لندانععا التج ع ر لتد عععع مجعععع مو مالتععا ونشعع ة تا
التج ريا .بقد أمجوأ ه و التشيفيو ه لرب أف املق دد ع لونداف التج ر هد دالا الحتري
لرب تا

الت يفو مستحت احمل التج ر و من خال اختع ذ امسعا أو تسع عا ت رهع

الت يفو لعت عز ع لن هريو من التج رو ومن خاللعا يعتم تديعد ائت نعا ووضعع رقعت م

( )04دل أمحد البسام ،مبادئ القانون التجاري ،اجلز األول، 0910 ،غداد ،ص 013؛ الدكتور حممد حسر
إااعيا ،القانون األردين ،الطبعة الثانية ،دار عمان ،0993 ،ص 011 ،012؛ الدكتور فوزي حممد
سامل ،القانون التجاري ،اجلز األول ،دار الثقافة للاشر والتوزيي ،عمان  0992ص 017؛ الدكتور زهري
عباس كرمي ،مبادئ القانون التجاري ،دار الثقافة للاشر والتوزيي ،عمان  0991ص 071ل

()01
( )01انظر املادة ( )41من قانون التجارة األردين رقم  03لساة 0911ل
( )07انظر املادة ( )49من القانون التجارة ال ويل رقم  11لساة 0911ل
(Voir, , Article, L210-2, L221-2, L222-3, L223-1, Code de commerce Francis, Version en vigueur )01
Bruno Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, coll. « Hypercours Dalloz », 2009, p. 564.

au 21 décembre 2013; Article 1835 du code civil, Version en vigueur, au 1 juillet 1978; Article 114
du Code des marchés publics, Version en vigueur au 16 septembre 2011.
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عا )02و ولرداللا لرب أف الت يفب ه ال أ يفاه التع يف تتورعت عنشع ةا التجع ر عوععدًا
لن كع تا اص ةا .و د أو بأ مجعع ه و التشيفيو ه لرب مجعع التج ر ع خت ذ لنعداف
جت ر امو ولرب الت يف أف جييف عا مجعع مو مالتا التج ريا ويد ع عا مجعع أورا عا
املتورقا ع و املو ماله.
وأم بع

النظ ا السودد و بقد أو بأ املع دي الت عوا معن نظع ا السعج

التج ر السودد )31و قلرب ك من يتم عدو ا السج التج ر و أف ي كيف ا مجعع
ميفا ععالتا ومتبدل تععا وأخت مععا ولدك تععا ع إلضعع با إف امسععا ر ععم عععدو ا السععج
التج ع ر و وا ععم املدينععا املُقعععد ع ع و لرععب أف تاععدف مجعععع البع ن ع ه ماتدعععا ع لرحتععا
الويفععاقو ويق د ع ال عم هنع و الونعداف التجع ر و حنعا يعدل لرعب تعا

التع يفو

بعجب أف ظي كيف ا مجعع ميفا اله الت يف ومتبدل تعا وأخت معا .وي كعد ذلعا ةعيفاكا
املعع ع دي السعع ع عوا مععععن نظعع ع ا احمسعع ع ء التج ريععععا السععععودد ر ععععم ا 01)/وتعع ع ري
0231/5/03هعو وال تن

لرب أنا قلرب الت يفو بعيفدًا كع ف أو تعيفكاو أف ياتعب

امسا التج ر عشا واضح لرب وا ا حمرلا التج ر و ومجعع متبدل تعاو لرعب أف
( )09خيتلف العاوان التجاري عن املصطلح ( )nom de fantaisieاملستخدم يف فرنسا ،حيث يعين األ ري ،االسم
ال ي خيتاره التاجر من أجا إ فا صفته التجارية احلقيقية أثاا ارسته حلرفة جتارية معياةل انظر ه ا
التعريف يف قرار حم مة الاق الفرنسيةل
« Nom de fantaisie, est un nom librement choisi par une personne pour masquer au public sa
personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière » (Cass, civ 1, 23 fév. 1965, Bull
civ.

كما أنه خيتلف أي ً ا عن مصطلح ( )enseigneال ي يقصد ،ه الشعار أو الرمز ال ي يتخ ه التاجر لتمييز حمله،
ويوضي على الواج ة انارجية للمحا ،انظر ه ا التعريف يف املادة "ل "2-110من قانون البيئة الفرنسل،
الصادر ،تاريخ 0979/03/39م:
L’enseigne est définie par l'article L581-3 de la loi francaise du 29 décembre 1979 (Code de
l'environnement) comme " toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative
à l’activité qui s’y exerce ". L’enseigne est un élément de publicité extérieure.

( )31نظام السجا التجاري الصادر املرسوم املل ل رقم م 0/واتريخ 0401/3/30هـل
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ُسعج ا السعج
يظيفال ا ك لا اختالا اال م التجع ر لرتع يف اللعيفد لعن اال عم امل َّ
عج ا السععج املععدن ك ع مالً ا مجعععع متبدل تععاو وأف يععتم
املععدن و ذكععيف امسععا املُسع َّ
التد عع عا لرب مجعع مو مالتا التج رياق.
وا ه ا إت ري واضحا الداللا لرب متععز املنظم السودد لال عم التجع ر لعن
اال م الشا

لرت يف قالونداف التج ر قو كع يقدا الت يف ع عتاداا هع ا احخعري

ا مجعع مو مالتا التج رياو ويد ع عا أورا عا املتورقعا ع ع و املوع مالهو ويع كيفو لرعب
مجعع متبدل تاا ك ملنشدراه والردك ه الدل ئعا واللعداتري واإلي ع اله وهعري ذلعا
ض من مدلد امل دي ال نععا معن
من املتبدل ه ال يستادم الت يف .ك يظ يف ذلا أي ً
نظ ا السج التج ر السعودد الع أو بعأو ا اللقعيفي احوفو لرعب التع يف الع
يترب عد امسا ا السج عع ف امسا ولقبعا الونعداف التجع ر )و وأو بعأ ا اللقعيفي
ال نعا عع ف اال م التج ر ا ك و ددوو كع ش ياعن اختع ذ اال عم التجع ر

بع

دعع لرب الت يف .)30
ةدور نظ ا احمس ء التج ريا السودد أميفًا و ًّ
وكن ع نت نععب لرععب املععنظم السععودد لععد أت ع ر إف م ععترح الونععداف التج ع ر
ةععيفاكاو ومسععب احمععدر مبسعع ع ت و ك عع بورععأ الوديععد مععن تشععيفيو ه كعع ري مععن

( )30جا يف نص املادة األوح "لللللللوجيب أن يشتما الطلب على البياانت اآلتيّة- :
 -0اسم التاجر ال اما ولقبه ،وم ان ميالده واترخيه وجاسيّته وصورةٌ من توقيعه ومن توقيي من ياو عاه (إن
ُوج ّد)ل
 -3االسم التجاري (إن ُوج ّد)
أمرا وجو،يًا
ول ن ،عد صدور نظام األاا التجارية السعودي املشار إليه سا،قا ،فقد أصبح اختاذ االسم التجاري ً
على التاجر وذل مبوجب املادة األوح ماهل
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الدو )33ا كتب ال ترط مل عدا اال عم التجع ر مبل عدا اال عم الشا ع لرتع يفو
وكتعب ال يرتعبع لرعب اآلخععيفين االخعتالا ععني الونععداف التجع ر واال عم التجع ر و
وكتعب ال يظععن الععبو

أف املععنظم السععودد ش يلعيفف ععن ع والتاه ع تعععً واكعدًاو

وس ةا لندم أ ل املعنظم لرتع يف إما نععا تاعدين اال عم التجع ر معن اال عم املعدن
لرت يف .)32
وع ا املونب تر الونداف لن اال م التج ر و كع

ع

احخعري لت عععز

املتجععيف لععن هععريو مععن املتع يف )32و وه لبًع مع تع ر التع يف تسع عا مبتاععيفي جلع ب انتبع و
الو ععالءو بقععد ياععدف لب ع ري أو إت ع ري عععزيا ك ععتاداا لب ع راه قة ع لدف احة ع عع
ال هبعععاق أو قمربد ع ه اليف ع احنعععتقو أو قمتوععم السععليفاءقو أو قبنععدف الحتععزا قو أو
هريهع و حبعع ياععدف اع و التسع عا و ععع ا نلعدم الو عالءو جتع ع م إف التو مع مععع
موندي دهيفي من لن ةيف احمل
احمل و وع لت ل يادف ا ع ا ا ت دياو وتود لن يفًا ًّ
التج ر .)31

( )33ألزم الفقرة األوح من املادة( )41من قانون التجارة األردين املشار إليه ساً ،قا ،كا اتجر أن جيري
معامالته ويوقي أوراقه املتعلقة ،تجارته ،اسم يطلق عليه العاوان التجاريل
( )32انظر نص املادة األوح من نظام األاا التجارية السعودي رقم (م 01)/واتريخ 0431/1/03هـل
( )34دل فوزي حممد سامل ،شر القانون التجاري ،ج ،0دار الثقافة للاشر والتوزيي ،0997 ،ص 011ل
( )31دل ايحة القليويب ،املل ية الصااعية ،دار الا ة العر،يـة ،القـاهرة ،0991 ،ص433ل وقـد أشـار إح ذلـ
أي ً ا قرارات ق األية فرنسـية انظـر علـى سـبيا املثـال قـرار حـديث حمل مـة اسـتئاااب فرسـاي ،الطعـن احل ـم
الصادرحم مة ،داية اننتري:
-la Cour d’appel de Versailles a rappelé que « l'enseigne qui est un signe par lequel le commerçant
informe la clientèle de sa présence à l'emplacement des locaux loués dans lesquels il exerce son
activité, indispensable à l'individualisation de son commerce, est un attribut du fonds de
commerce". (CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 29 sept. 2011 (appel TGI Nanterre, 28 juin 2010) :
JurisData n° 2011-02287).
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مس جت ريً يضوا لرعب متجعيفوو متعب تعدابيف اع ا
و د يتا الت يف من لنداناو ا ً
الونداف عزاه جتورا و عرا لرداللا لرب املتجيفو و د يضع إلعا ر د ًم أو إت راه أو
ةدر توني لرب للأ انتب و الزع ئن إف املتجيف .ولندئ يت

ات ال ورع ًق ع ملتجيفو حنعا

يقدا عدظعلا اال م التج ر و ويضوا الت يف لرب وا ا متجيفو لت ععزو لعن هعريو معن
املت يفو وا ه و ا لا د يود من أهم لن ةيف احمل التج ر وألاله ع عاو وتتحعدد
ع تا عقدرتا لرب

ب الزع ئن ورعت م ع ملتجيف )36و ويراع

الونعداف ا هع و ا لعا

ا عتقاللعا املتجعيفو ويعدل لرعب مجععع عزاتعا وخ ئ عا )32و و عد يتاع التع يف معن
لندانا التج ر لالما جت رياو لت ععز السرع أو املنتج ه أو اصدم ه الع يتوع ةب ع ع
الت يف متب تدابيفه بعا تيفوط الوالما التج ريا .)35
الفرع الثاين :صلة العنوان التّجاري ابالسم الشخصي للتّاجر
جيب لرب الت يف أف جيعيف تد ععع مجععع مو مالتعا التج ريعا عوندانعا املسعج ا
الس عج التج ع ر و وذلععا لرداللععا لرععب أف الت ععيفب ه ال ع أ يفاه ع تتورععت عنش ع ةا
التج ر و ولعسأ حبع تا الشا عا اص ةا .واحةع أف يظسعت د الونعداف التجع ر معن
ا ععم الت ع يف الشا ع ولقبععاو إال أنععا ععد يسععت د أيضً ع مععن ةبعوععا النش ع ط التج ع ر
وهيفضا .ويتد

ذلا لرب ةبعوا الشا

الع

ميع رم النشع ط التجع ر و بع ع إذا

ك ف ت يفًا بيفدًاو أو تيفكا.

( )31دل عزيز الع يلل ،الوسي يف شر القانون التجاري ،اجلز األول ،دار الثقافة للاشر والتوزيي ،عمان
 ،3103ص 011ل
(Hamel et Lagarde et Jauffret, Traite de droit commercial, Tom. II, Paris, 1966, N o 993. )37
( )31أنظر دل صال زين الدين ،املل ية الصااعية والتجارية ،دار الثقافة ،عمان ،0999 ،ص 371ل
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أوال :التّاجر الفرد
ا

أو بأ امل دي السع عوا معن نظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد املشع ر إلع ع انلًع و

لرب ك ت يفا أف جييف مو مالتا التج ريعاو ويد عع أورا عا املتورقعا عتج رتعاو ع مسعا
الشا

ُسعج ا السعج املعدن و ويشع
امل َّ

ذلعا ا عم التع يف ولقبعا ا قعقع )32و

وهد مع يترعت لرععا ا التشعيفيو ه املق رنعا قالونعداف التجع ر ق  .)21و عد أو بعأ املع دي
ذات و ا كع اخعتالا الونعداف لعن اال عم التجع ر و أف ياتعب هع ا الونعداف ا عم
الت يفو ولقبعا) عشعا واضعح ا مجععع متبدل تعاو وأف يعتم التد ععع ععا لرعب مجععع
مو مالتا )20و كع

ء بع قلرب أف يظيفال ا ك لا اختالا اال م التجع ر لرتع يف

ال
ُسج ا السج املعدن كع م ً
ُسج ا السج املدن و ذكيف امسا امل َّ
الليفد لن اال م امل َّ
ا مجعع متبدل تاو وأف يتم التد عع عا لرب مجعع مو مالتا التج رياق.

( )39جيب أن يشتما طلب التاجر املقدم للقيد السجا التجاري حبسب الفقرة األوح من املادة الثانية من نظام
السجا التجاري رقم م 0/و،تاريخ 0430/3/30هـ ،على"اسم التاجر ال اما ولقبه ،وم ان ميالده
واترخيه وجاسيّته وصورةٌ من توقيعه ومن توقيي من ياو عاه (إن ُوج ّد)ل
( )21يطلق على العاوان التجاري للتاجر الفرد ،وللشركات املدنية يف القانون الفرنسل مصطلح "، "raison social
وهو مستمد من اسم التاجر الشخصل يف حالة التاجر الفرد ،ومن أاا مجيي الشركا أو عدد ما م يف
الشركات املدنية مي إضافة عبارة وشركاؤهم ،ألهنا تقوم على االعتبار الشخصل ،وجيب عد انل ،ياه
و،ر مصطلح » «dénomination socialeال ي يستخدم كعاوان للشركات التجارية الل تستمده من غايت ا
وغرض ا التجاريل أنظر ذل يف:
Bruno Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, coll. « Hypercours Dalloz »,2009, P. 564.
( )20تتوافق ه ه املادة ( )41من قانون التجارة األردين؛ املادة ( )49من قانون التجارة ال ويل؛ واملادة ()12
من قانون التجارة البحريينل
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امل دي الس عقا جيب الت ععز عني ك لتني:

 -1تطابق االسم التّجاري مع العنوان التّجاري (اسم التّاجر ولقبه):
تن

امل دي احوف من نظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد ر عم ا 01)/وتع ري

0231/5/03هع لرب أنعا قلرعب كع تع يف أف يتاع لعا امسعً جت ريع يقععدو ا السعج
التج ر و ويتادف ه ا اال م من امسا ا السج املدن و أو من تس ع ٍا مظبتَاَيفيٍ أو معن
االرنني موًو ك جيدل أف يتض ن عع ن ه تتورت عندع التج ري املُا

اع  .وا مجععع

احكدا جيب أف يادف اال م الئقً وال ي د إف التضعرع و أو يتوع رض معع الشعيفيوا
اإل المعا أو ميع ال حل الو اقو ةب ًق ا ا الن و يود اختع ر تيفكعبا اال م التجع ر
أميفًا ل ئعدًا لرتع يفو بعجعدل لعا أف يتاع معن امسعا املسعج ا السعج املعدن لندانعا
ض أف يادف من تس عا مبتايفي أو من ةبعوا النشع ط
مس جت ريً لاو وجيدل أي ً
التج ر ) ا ً
ال

مي ر ا الت يف.
ك ع يل ععم أيضً ع مععن مععدلد ن ع

امل ع دي الس ع عوا مععن نظ ع ا احمس ع ء التج ريععا

السععودد و أف اختع ذ التع يف مععن لندانععا التجع ر امسًع جت ريًع لععا هععد احةع ا ععن ع
التس عا االعتا ريا أو التس عا املست دي من النشع ط التجع ر لرتع يف هع اال عت ن ء معن
ذلا احة و بقد ء بع قلرب أف يظيفال ا ك لا اخعتالا اال عم التجع ر لرتع يف
ال
ُسج ا السج املعدن كع م ً
ُسج ا السج املدن و ذكيف امسا امل َّ
الليفد لن اال م امل َّ
ا مجعع متبدل تاو وأف يتم التد عع عا لرب مجعع مو مالتا التج رياق.
ولند تت عت اال م التج ر مع الونداف التج ر و ب لا يوعمل أف التع يف أختع
من لندانا التج ر

مس جت ريًع ا كعأف ياتعب لرعب وا عا
امسا ولقبا ا قعقع ف)  )23ا ً

املتجععيف م رً ع قحمععاله ععودد التععدجييف لمر ع فق أو قموععيفض ب ععد الوتععع لرسععع راهق.
( )23دل صال زين الدين ،شر التشريعات الصااعية والتجارية ،عمان  ،3111ص 091ل
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ولندئ ع يقععدا الونععداف التجع ر عدظعلععا اال ععم التج ع ر و حنععا يععدل لرععب تععا
ة كب احمل التج ر و ك أنا يود و عرا لت ععز احمل التج ر لن هريو معن احملرلع ه
ض من وظع ئ الونعداف التجع ر و ب عتو
التج ريا املش ع او ويود ذلا أي ً

الونعداف

مس جت ريً يود من الدظ ئ اا معا الع يقعدا ع ع الونعداف التجع ر ا هع و
التج ر ا ً
ا لععاو حنععا يوععد و عععرا لت ععععز املتجععيفو و ع ب الو ععالءو وي ععبح عع لا ععزءً مععن
الون ةيف املونديا لر ح التج ر و حنا يزيد من ع تا امل ديا واملونديا.
ولندم ترط اال م التج ر ع لونداف التج ر و ب نا يشع ر

لنعد الت عيفا

ع حمل التج ر كام واكدا ك لبعع أو اليفهن م رًع و ويتبعت لرعب الونعداف التجع ر ا
ه و ا لا أكا ا اال م التج ر و حف نظ ا احمس ء التج ريا السودد حبسعب املع دي
احوف منععا واملشع ر إلع ع انلًع و جيعععز لرتع يف أف يتاع مععن امسععا ولقبععا لندانععا) امسًع
جت ريًعع  .وعنعع ءً لرععب ذلععا إذا مت االتلعع ف كت عععا لرععب أععد البعععع أو الععيفهن لال ععم
التج ر و امتعد ذلعا إف الونعداف التجع ر )22و حنعا يوعد معن لن ةعيف احملع املونديعاو
بعنتق ع موععا إذا تن ع ل الت ع يف لنععاو وينتق ع الونععداف ترق ئعً ع دوف ك ععا إف أ إ ععيفاء
ي كيفا دأ عدو ا السج التج ر لع بح ن ب ًا حبت الحتعري  .)22وإذا ش يعتم االتلع ف
لرب ذلا كت عاو بال يدخ الونداف ا ه و ا لا ض ن لن ةيف احملع التجع ر املبعوعا.
ك ع ال جيععدل ا املق ع ع و الت ععيفا ا الونععداف التج ع ر ا ك لععا تت عقععا مععع اال ععم
التج ر ع دري مستقرا لن احمل التج ر .)21

( )22انظر نص املادة الثاماة من نظام األاا التجارية السعودي رقم (م 01)/واتريخ 0431/1/03هـل
( )24انظر نص املادة التاسعة من نظام األاا التجارية السعوديل
( )21انظر املادة الثاماة من نظام األاا التجارية السعودي املشار إلي ا ساً ،قال
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وخالةا القد و يود الونداف التج ر و لند ا تاداما ك مٍجت ر ٍ لر تجعيفو
من الون ةيف اجلدهيفيا لر ح التج ر ا مل لا من دور ا ه و ا لا ا متععز املتجيف لعن
هععريو املتع يفو و رععب الزعع ئن والتلع ب م كدلععاو وانواع م ذلععا إجي عًع لرععب ارتل ع ع
القع ععا امل ديععا واال ت ع ديا لر ح ع التج ع ر ك ع منقععد مونععد  .)26ويتبععت لرععب
الونداف التج ر و ا ه و ا لاو م يتبت لرب اال م التج ر و نظيفًا ل ودعا الل
ععن  .ويقدد ه ا ك ععن

ع ًق إف اصرعط ععن ع و ويقدمع ف عدظعلعا مزدو عاو وربعن

عدورن نلض أال يتض ن اال م التج ر لرب ا م الت يف ولقبعاو كتعب ال عترط كع
من

ع آلخيفو حف كال من

لا وظعلتا اص ةا عا.

 -2اختالف االسم التّجاري عن العنوان التّجاري (اسم التّاجر ولقبه):
أ له امل دي احوف من نظ ا احمس ء التج ريعا السعودد و الع

عبت اإلتع ري

إلع ع و لرتع يف أف يتاع امسًع جت ريًع مععن تسع عا مبتاععيفي أو مشععتقا مععن ةبعوععا النشع ط
التج ر ال

مي ر ا  .)22وه لًب م ت ر الت يف تس عا مبتايفي تنتعد لرعب تع ء معن

اجلدي والظيفاباو يادف ا و ع ا نلدم الو الءو جت ع م لرتو م مع املتجيف .و ترع
اال م التج ر ال

ت رو الت يف ا هع و ا لعا لعن الونعداف التجع ر

ا عم التع يف

و عد معن أ رعا .بعاعدف الونعداف

ولقبا ا قعقع ف)و كع يقدا كال من

ععدورو الع

التج ر ا ه و ا لا دالا لرب تعا

التع يفو واال عم التجع ر دالعا لرعب املتجعيف

ومتععزو لن هريو من املت يف.
ويالكععأ أف املععنظم السععودد

ععد أو ععب ا امل ع دي الت ععوا مععن نظ ع ا احمس ع ء

التج ريععا السععودد املشع ر إلع ع ع عقً و ا كع اخععتالا الونععداف التجع ر لععن اال ععم
()21
( )27انظر نص املادة األوح من نظام األاا التجارية السعودي املشار إليه ساً ،قال
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التج ر لرت يف الليفدو ضيفوري كت عا الونداف امسا املسج ا السج املعدن ) ا مجععع
متبدل ه املتجيف ومنشدراتا دوف اإلت ري إف كت عتا ا وا عا املتجعيفو ععن ع أو عبو ا
امل دي ذات و ضيفوري كت عا اال م التج ر لرب وا ا املتجيف ق أف ياتعب امسعا التجع ر
عشا واضح لرب وا ا حمرلا التج ر ق .وتا ن ا ا ا معن إلعزاا التع يف عع كيف لندانعا
التج ر

اال م املدن ك مال) لرب مجعع متبدل تعاو إلعالا الحتعري الع ين يتوع مردف معع

احمل التج ر عشا عا م لا احمل ا قعقع و ولرداللعا لرعب أف الت عيفب ه الع جييفي ع
الت ع يف تتورععت عنش ع ةاو وس ةععا لنععد اختع ع ر الت ع يف امسً ع جت ريً ع محت ع ييفًا المسععا ولقبععا
لندانا التج ر )و ويود ذلا من أهم الدظ ئ ال يقدا ع ع الونعداف التجع ر و وهع
تويفي املتو مرني عشا عا ة كب النش ط التج ر ا قعق الت يف).
وال يرزا الت يف عات عا لندانا التجع ر لرعب وا عا متجعيفوو وال يتوعيفض ح
زاء ندن ا ك لعا لعدا ع معا عع لاو ك ع ال يوعد الونعداف التجع ر ا هع و ا لعا
لن يفًا من لن ةيف احمل التج ر و حف وظعلتعا تنح عيف ا ععع ف تعا

التع يف م لعا

املتجيف والتويفي عاو دوف أف يادف ا دور ا رب الزعع ئنو وع لتع ل لعدا التعأرري ا
لي دي القع عا امل ديعا واملونديعا لر حع التجع ر  .ا كعني إذا ع ا التع يف ع ضع با لندانعا
التج ع ر لال ععم التج ع ر و أو كت عتععا إف نبععاو بعنقرععب كعنً ع ل ععبح لن عيفًا مععن
الون ةيف املونديا لر ح التج ر و البباض ارتب ط الو الء عاو والتل ب م كدلا.
وخنر
اح

من ذلا إف نتعجا ه ماو مل ده ا إف ا عم التع يف ولقبعا معن الون ةعيف

عا ال يتأل من الونداف التج ر ا داء ا ك لعا اخعتالا الونعداف التجع ر

لن اال م التج ر و أو ا ك لا تت عق و ب ف الونعداف التجع ر يعيفتبط ع عم التع يف
ولقبا ا قعقعنيو لرداللا لرب تا عتا .با ت يف عرغ رأم م لا م ئا ألع ريع )25ا
( )21املادة الثانية من نظام السجا التجاري املشار إلي ا ساً ،قال
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يرععزا ع خت ع ذ لنععداف جت ع ر يتاععدف مععن امسععا ولقبععا ا قعقعععنيو ع ععدا عع ع ف هديتععا
وتا عتاو وع دا إضل ء ندع من ال قا لرب مو مالتعا التج ريعا .وش يعيفد ا احنظ عا
م جيعز لرت يف أف يادف لندانا من تسع عا مبتاعيفيو أو أف يضعع إلععا تسع عا مبتاعيفيو
لوععدا أه عععا ذلععا مععن ن كعععاو ولتن ع
التج ر ا وه الداللا لرب تا

ذلععا مععع الدظعلععا ال ع يقععدا ع ع الونععداف
الت يف.

اثنياا :العنوان التّجاري للشركات

أو بععأ املع دي ال ل ععا مععن نظع ا السععج التجع ر السععودد لرععب مععدراء الشععيفك ه
خال رالرني يدمًأ من تأ عس و أف يتقعدمدا عترعب ععده ا السعج التجع ر و وجيعب أف
يشت

ه ا الترب لرب ا عم الشعيفكا وندل ع و إضع با إف عع نع ه أخعيفأ جيعب أف يشعت

لرع عع الترعععب ععنت عع املعع دي  .)22ك عع أو عععب نظعع ا الشعععيفك ه أف ت عع مجععععع الوقعععدد
واملا ل ه واإللالن ه وهريه معن احوراف الع ت عدر لعن الشعيفكا امس ع وعع نعً لعن
ندل وميفكزه اليفئعس  .)21و ء ا امل دي ال ل ا من نظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد أنعا
قمع مظيفال ي أكا ا نظ ا الشيفك هو يادف ا م الشيفكا هد اال م التجع ر اع و وجيعدل أف
يتض ن ه ا اال م تس عاً مظبتاَيفي أو عع ن ه مظتورلقا عندع التج ري ال مت ر

الشيفكاق.

( )29وهل -0 :نوع الشرّكة واا ا التجاري -3 ،الاشاط ال ي تباشره الشرّكة-2 ،رأس مال الشرّكة-4 ،اتريخ
ا،تدا الشرّكة واتريخ انت األ ا-1 ،أاا الشرّكا املت اماّر يف شرّكات الت امن أو التوصيّة ،وم ان ميالد
حق التوقيي
كا ما م واترخيه وعاوانه وجاسيّته-1 ،أاا ُمديري الشرّكة -7أاا األشخاص ال ين هلم ّ
اا ا وم ان ميالد ُك ٍا ما م واترخيه وجاسيّته وصورةٌ من توقيعه ،مي ،يان مدا ُسلطاهتم يف اإلدارة
التصرفات احملظور علي م ُمباشرهتا (إن ُوج ّدت)-1 ،عاوان املركز الرأليسل للشرّكة والفروع
والتوقيي ،وحتديد ّ
والوكاالت سوا ً أكان دا ا اململ ة أم ارج ال
( )41انظر املادة ( )03من نظام الشركات السعودي الصادر املرسوم املل ل رقم  1/3واتريخ 0211/2/32هـل
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ونالكأ من خال الن دا الس عقاو أف املعنظم السعودد

عد ا عتبد اال عم

والرقععب الشا عع الونععداف التجعع ر ) الرعع ين أتعع ر إلع عع ا ك لععا التعع يف اللععيفد
التبعو ) ع م الشيفكا ا ك لا الشا
خاع

املوند

االلتب ر )و با تعيفكا اع ا عم

لنداف جت ر ) ميعزه لن هريه من الشيفك هو ويتم التد عع ععا لرعب ع ئيف

مو مالت ع والتزام ت عع  .و تر ع مضعع دف ه ع ا اال ععم وارتب ةععا ع ملععدلد الشا عع
ع ختالا ندع الشيفكاو بع إذا ك نأ معن تعيفك ه احتعا ا أا احمعدا أا تعيفك ه
خمترتاو وجيب ميفال ي أف نظ ا احمسع ء التج ريعا السعودد يرعزا مجععع التع يف أبعيفادًا
ك ندا أا تيفك ه ع خت ذ ا م جت ر و وه ا م نقدا ع يض كا لرب النحد اآلت :
 -1شركات األشخاص:
جيععب أف يسععت د ا ععم الشععيفكا ا ه ع ا النععدع مععن الشععيفك ه تععيفكا التض ع منو
وتيفكا التدةعا البسعتا)  )20من أمس ء الشيفك ء املتض مننيو الع ين يسعألدف لعن ديعدف
الشيفكا ا أمداام اص ةا )23و ويس ب اال م ا ه و ا لا عونداف الشيفكاو وه لًب م
يقت يف ه ا الونداف لرب ا م أكعد الشعيفك ء املتضع منني معع إضع با لبع ري قوتعيفك وق ا
ك تودد الشيفك ء .ويق د من ذلا إلالا الحتري ع حتا ا الع ين تضع م الشعيفكاو
ال ين يوت د لرع م ا تو مرا معع الشعيفكا نظعيفًا ملسع ولعت م الشا ععا والتضع منعا لعن
ديدف والتزام ه الشيفكا.
( )40ويطبق ه ا األمر ك ل على شركة التوصية األس م الل مي ن إدراج ا من ضمن الشركات املختلطة،
حيث أن هلا عاوان يتألف من اسم واحد أو أكثر من الشركا املت امار وحدهمل
( )43تاص املادة ( )07من نظام الشركات املشار إليه ساً ،قا على أن " يت ون اسم شركة الت امن من اسم
مقروان مبا يابئ عن وجود شركةللل"؛ وجا يف نص املادة ( )27من الاظام السا،ق
شري واحد أو أكثر ً
على أن " يت ون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركا املت امار مقروانً مبا يابئ
عن وجود شركةللل"ل
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ش يشععيف املععنظم السععودد إف الونععداف التج ع ر لشععيفك ه احتععا ا ا نظ ع ا
الشععيفك ه ك ع بورععأ الوديععد مععن التشععيفيو هو ال ع أةرقععأ لرععب ا ععم الشععيفكا ا
تيفك ه احتا ا عع لونداف التجع ر ا ك لتشعيفيع احردنع )22و والاعدي )22و و عد
ك ف املشيفع الليفنس يترت لرعب ا عم تعيفك ه احتعا ا ع ع ًق عع لونداف التجع ر ق
"raison socialوك ف جيب أف يست د ه ا الونداف من أمسع ء الشعيفك ء املتضع مننيو لرعب
خالا تيفك ه احمدا ال يودد بع اختعع ر ا عم الشعيفكا لرشعيفك ء أنلسع مو ولاعن
عود ةعدور ع ندف  )21 0251و لعد املشعيفع لعن ذلعا وأةرعت لرعب اال عم ا مجععع
الشععيفك ه التج

ريععا ب sociale

"dénominationقو وأةععبح تاععدين هع ا اال ععم مسععألا

اختع ريععا ل ئععدي لرشععيفك ء أنلس ع مو وأةععبح م ععترح الونععداف التج ع ر

ة عيفًا لرععب

التج ر احبيفاد والشيفك ه املدنعا دوف الشيفك ه التج ريا عأندال املاترلا.
بورعب الععيفهم معن لععدا إتع ري املععنظم السعودد إف ذلععاو إال إف ه لبععا تععيفا
نظ ا الشيفك ه السودد )26و لند تن وام حكا ا تيفك ه احتا ا عد ا عتادمدا

( )42انظر املادة ( )01،34من قانون الشركات األردين رقم  ،33لساة 0997ل
( )44انظر املادة ( ) 21من قانون الشركات ال ويل الصادر املرسوم املل ل رقم  31لساة  ،3113املعدل
القانون رقم  97لساة 3102ل
45

Voir la Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et
à l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Version consolidée au 23 juillet 1993, sur site
internet: http://legifrance.gouv.fr.

( )41انظر على سبيا املثال دل حممد حسن اجلرب ،القانون التجاري السعودي ،الرايض 0407هـ ،دون دار
نشر ،ص  010وما ،عدها؛ وك ل دل انيف الشريف دل زايد القرشل ،القانون التجاري ،ط ،4دار
حاف للاشر والتوزيي ،جدة0423 ،هـ ،ص 019ل ؛ وك ل مؤلفاا الوجيز يف الشركات التجارية وأح ام
اإلفالس وف ًقا لألنظمة والتشريعات التجارية يف اململ ة العر،ية السعودية ،ط ، ،0ريده0424 ،هـ ،ص
 ، 011 ،11وغريها؛  ،دل حممود ا،للل ،الشركات التجارية، ،دون دار نشر ،ط 0291 ،0هـ ،ص 12؛
دل سعيد حيىي ،مرجي سا،ق342 ،ل
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م ترح قالونداف التج ر ق لرداللا لرب ا م وهديا ه و الشيفك هو ومن دوف تعيفددو
وكأف املنظم السودد

د أتع ر إف ذلعا ةعيفاكاو ويوعدد السعبب ا ذلعا إفا كعدف

ذلا أميفًا منتقًع و حف لنداف الشيفكا يست د من أمس ء الشيفك ء املتض منني ا الشعيفكاو
وهد ال

ميعزه لن هريه من الشيفك هو وتويفا عا ا الد ط التجع ر و ك ع تد عع

عا مجعع تو دات ولقدده وخم ل ت وأل اع الع تقعدا ع ع ا رعم إف هع ا الونعداف
جيب أف يادف مت ع ًق لرحقعقا )22و وال يشت
تيفيا بع و ب ذا اتت

لرعب ا عم تعا

لرعب ا عم تعا

أ عن لن ع و هعري

أ عن بع ع معع لر عا عع لاو كع ف هع ا

احخري مس وال ع لتض من أم ا الحتري لن ديدف الشيفكا والتزام ت  .ن هعا أخريًا لن تأريف
ه الء الشيفا ع لق ندف واللقا املق رفا ك لق ندف امل عيف واحردنع والقع ندف الليفنسع
ع ًق .
 -2شركات األموال (شركة املسامهة) والشركات املختلطة:
لرب خالا تعيفك ه احتعا او تقعدا تعيفك ه احمعدا و الع توعد الشعيفكا
املس ه ا الن عدذا الدكععد اع و لرعب االلتبع ر املع ل و وال أه ععا حتعا ا الشعيفك ء
بع ا حن ع ال تقعدا لرعب االلتبع ر الشا ع و وع لتع ل لععع اع لنعداف يسعت د معن
أمس ء الشيفك ء أو ا م أكدهما ع إف املنظم السودد

د كظيف لرع و مبد ب املع دي

 )11من نظ ا الشيفك هو دخد ا عم أكعد ا ا عم الشعيفكا )25و قال جيعدل أف يشعت
ا ععم الشععيفكا املس ع ه ا لرععب ا ععم تععا

ةبعو ع قو وييف ععع السععبب ا ذلععا إف أف

( )47انظر الفقرة األوح من املادة ( )07من نظام الشركات السعوديل
( )41ال جيوز للشركة املسامهة أن تستمد تسميت ا من اسم شخص طبيعل إال يف حالتر؛ حددمها املاظم
أوال -إذا كان غاية الشركة استثمار ،را ة
حصرا مبوجب املادة ( )11من نظام الشركات ومها ً :
السعودي ً
الشركة مؤسسة جتارية واخت ت من اا ا ااًا
ا رتاع مسجلة قانوان اسم شخص طبيعل ،اثنيًا -إذا متل
ّ
هلال
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اادا من لنداف الشيفكا هد تقديا ائت ن ع لعن ةيفيعت إلعالا الحتعري عأمسع ء املسع ولني
ع لتض منو ا كعني أف مسع ولعا الشعيفك ء ا تعيفكا املسع ه ا حمعدودي عقع عا ك

عم

املقدمععا ا رأم مع الشععيفكا  .)22لع ا ال ك ععا حف تتا ع الشععيفكا اع لندانع جت ري ع و
مس جت ري يسعت د
يتادف من أمس ءو أو ألق ب الشيفك ء بع و ع جيب لرع أف تتا ا ً
من ه ي ت .
وحبسب امل دي ال نععا معن نظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد املشع ر إلععا ع ع ًق و
يادف ا م الشيفكا هد اال م التجع ر اع و ويسعت د ا الوع دي معن هيفضع أو تسع عا
مبتايفي .وتستتعع الشيفكا ع ا اال م مزاولا احل

ال تقدا ع

س ع و ويد ع عا

رده ع ك بععا الوقععدد والتو ععداه ال ع يقدمععدف ع ع مععن أ ع تقعععت أهععداا الشععيفكا
وه ي ت ع  .)11وميانن ع القععد ا ه ع ا ال ععددو أف ا ععم الشععيفكا املس ع ه ا يقععدا مق ع ا
لندان و كع جتيف عا مجعع لقدده وأل ا )10و وذلعا تتبعقًع لعن
مععن نظ ع ا الشععيفك ه ال ع تععن

املع دي )03

لرععب أف ق مجعععع الوقععدد واملا ل ع ه واإللالن ع ه

وهريه من احوراف الع ت عدر لعن الشعيفكا جيعب أف ت ع امس ع وعع نعً لعن ندل ع
ض امسًع جت رًيع اع و الع
وميفكزه اليفئعس ق .ك يود امس أي ً
و يفأ الو

تب تعيف بععا التجع ريو

لرب إةالف م ترح اال م التج ر لرداللا لرب االرنني مو .)13

( )49دل حممد حسن اجلرب ،مرجي سا،ق ،ص 391ل
( )11انظر مؤلفاا ،الوجيز يف الشركات التجاريةللل ،مرجي سا،ق ،ص 009ل
( )10ذهب الق ا الفرنسل إح أن الدعوا الل ترفع ا الشركة ،غري اا ا التجاري ،ت ون اطلة من حيث
الش ا ،ألن اا ا التجاري هو ال ي يعرب عن شخصيت ا القانونيةل انظر ذل يف Bruno Dondero, Droit
des sociétés,op.cit. p. 65.

( )13دل مصلح الطراونة ،األح ام القانونية لالسم والعاوان التجاري يف التشريي التجاري األردين ،جملة مؤتة
للبحوث والدراسات ،اجمللد  ،07العدد  ،4لساة  ،3113حىت ص 097ل
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وأم ع لنسبا لرشيفك ه املاترتا الع تشع

تعيفكا التدةععا ع ح ع م والشعيفكا

ذاه املس ولعا احملدوديو ب نن نتن و م يتورت ع عم الشعيفكا ذاه املسع ولعا احملعدودي
دوف تيفكا التدةعا ع ح ما حنا ينتبت لرع م ينتبت لرب تعيفك ه احتعا ا ا
ه ا ال دد )12و و بت لن مو جلا ذلا.
ن أ امل دي  )061من نظع ا ال شعيفك ه لرعب أنعا قجيعدل أف ياعدف ا عم الشعيفكا
ذاه املس ولعا احملدودي من ا م تعيفيا واكعد أو أك عيفو وجيعدل أف ياعدف ذلعا اال عم
مشت ًق من هيفض ق .بتب ًق ا ا العن

جيعدل لرشعيفكا ذاه املسع ولعا احملعدودي أف تتاع

مس مشت ًق من هيفضع و ويتبعت لرع ع ا هع و ا لعا مع يتبعت لرعب تعيفكا املسع ه ا
ا ً
ض أف تتا لنداًن يتض ن ا م تعيفيا أو أك عيف ك ع هعد ا ع ا
الو ماو وجيدل ا أي ً
تيفك ه احتا ا.
ويل ععم مععن ذلععاو أف الشععيفكا ذاه املس ع ولعا احملععدودي ععد ياععدف ا ع لنععداف
جت ر و ا ا لا ال يتض ن بع امس أ م أكد الشعيفك ء بع ع )12و و عد ياعدف اع
ا م بقط دوف لندافو ا ا لا ال تتا امسً مشتقً من هيفضع  .وتوعد هع و املسعألا
داليا ومتد لا لرب إرادي الشيفك ء أنلس م.
وخنر

تقعداو إف أف الونعداف التجع ر يعيفتبط ع ل علا الشا ععا ل ع كب

احمل التج ر و داء أك ف ت يفًا بيفدًا أا تيفكا أتا او ب د يتاعدف عشعا أ

ع

من ا م الت يف ولقبا ا قعقعني و دعً و و د أو عب املعنظم السعودد و لرعب التع يفو

( )12يسري على عاوان شركة التوصية األس م كافة األح ام املاصوص علي ا يف املادة ( )27والفقرتر الثانية
والثالثة من املادة ( )07من نظام الشركات ،املتعلقة ،عاوان شركة الت امنل
وخباصة عادما ي ون
( )14ويلجأ الشركا إح ه ه الطريقة لدعم الثقة يف الشركة من جانب املتعاملر مع ا،
ّ
صاحب ه ا االسم له اعته وم انته التجاريةل
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ك عع رأينعع و أف يوقععد عدا ععتا لندانععا التجعع ر و مجعععع ةععلق تا التج ريععا ولقععددو
وخم ل تا وأل لاو وال جيدل لا أف يلو ذلا عدا تا اال عم التجع ر ا إال ا ك لعا
تيفكا املس ه اا لودا و دد لنداف جت ر ا وا ت ره لرب اال م التجع ر أولًع و
وحف هع و الشععيفك ه تاععدف مبد ددات ع وأمدااع و مسع ولا لععن الععديدف وااللتزامع ه
املبتبا لرع وال يادف الشيفيا مس وال جتع و الشعيفكاو لعن ترعا العديدف وااللتزامع ه
إال مبقععدار ا

ععا الع ميرا ع ا رأم مع الشععيفكا ر نعًع  .)11ب ال ععم التجع ر يتورععت

ع حملع التجع ر بقععط وعععا يت عععز لععن هععريو مععن احملرلع ه التج ريععا احخععيفأو وال مياععن
لرت يف الليفد أف يستادما ا مو مالتاو ولقددو وإلالن تا وأورا ا املتورقا ع حمل مبوعز
لن امسا الشا

.

ابحملل التّجاري
املطلب الثاين :عالقة العنوان التّجاري ّ
بتو أف اخت ذ الت يف لنداًن جت ريً يود أميفًا و دععًّع يقعع لرعب ل تقعا
تبني لن
القع ا عاو داء أك ف بيفدا أا تيفكا أتعا او وهعد اال عم الع
احل

يتاع و لنعد ر عا

التج ريا ويد ع عا مجعع الوقدد والت يفب ه الق ندنعا ال يب تعيفه معع الع ين

يتو مع مو ععم ا النشع ط التجع ر  .وجيععب لرععب التع يف أف يضععوا لرععب مجعععع أورا ععا
وإلالن تا ومنشعدراتا ولدك تعا وس ةعا لنعد لعدا تتع عت اال عم التجع ر معع اال عم
والرقب الشا عني الونداف التج ر ) .ولان ي ر تس

م عم ا هع ا ال عددو كعد

مدأ إما نعا التب ر الونداف التج ر و لرب النحد ال

ععن وو لن يفًا من لن ةيف احمل

التج ع ر و وال ععع أف املععنظم السععودد ش يتن ع و أكا ع ا احمل ع التج ع ر وش يععبني
لن ةيفوو وإف ك ف د أورد عوض ا أنظ ا متليف او ك ععن

ع ًق .

( )11دل مصلح الطراونة ،األح ام القانونية للعاوان التجاري واالسم التجاري يف القانون األردين ،مرجي سا،ق،
حىت ص 097ل
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ويوعد الونعداف التجع ر ععيفأ لعدد كععبري معن الع ين تويفضععدا لمنظ عا التج ريععا
السودديا ا كتب م وم للع ت مو معن لن ةعيف احملع التجع ر )16و دوف أف يسع ورهم ا
ذلا أدنب تاو ويضودنا من عني لن ةعيف احملع التجع ر املونديعا ا مجععع احكعدا .
ويبععدو أف السععبب يوععدد ا ذلععاا إف تععأريف ه ع الء ع للقععا امل ععيف و ال ع

ي ع هب إف

تويفي الونداف التج ر عأنا تس عا يتا ه الت يف لت ععز حمرعا التجع ر لعن هعريو معن
احمل التج ريا املش ع ا لاو ويتادف من تس عا مبتايفي جل ب انتب و الو الءو و د ياعدف
لب ري أو إت ري عزي .وع لت ل يادف لرت يف كت مراعا لرب لنداف حمرا التجع ر وهع
مراعا مونديا حي ع الق ندف عدلدأ املن بسا هري املشيفولا .)12
وربععن عععدورن ال نسععرم عع لا عشععا مترععتو إذ إننع ذهبنع إف تويفيع الونععداف
التج ر و عأنا دالا لرعب تعا

التع يفو ووظعلتعا اح

ععا هع التويفيع عشعا

الت يفو ولرداللا لرب أف الت يفب ه ال أ يفه تتورت عنشع ةا التجع ر ولععع حبع تعا
اص ةععا )15و ولاععن نظ عيفًا إلما نعععا ا ععتاداا الونععداف التج ع ر عدظ ع ئ أخععيفأ هععري
الدظعلا ال يقدا ع أ

ً ا ك لدظعلا الع يقعدا ع ع لنعدم يتاع التع يف منعا امسع

جت رًي لرداللعا لرعب احملع التجع ر ذاتعاو بوندئع يعدخ الونعداف التجع ر ا لن ةعيف
احمل التج ر ويوعد عز ًء بععا .ولبعع ف معدأ ةعرا الونعداف التجع ر ع حملع التجع ر و

( )11انظر على سبيا املثال دل ثروت عبد الرحيم ،املل ية التجارية والصااعية يف األنظمة السعودية ،جامعة املل
سعود /الرايض0417 ،هـ ،ص 33؛ انظر ك ل دل محاد عز دل انيف الشريف ،القانون التجاري
السعودي ،دار الا ة العر،ية /القاهرة0433 ،هـ ،ص 092ل
( )17انظر على سبيا املثال دل حممد حسين عباس ،املوجز يف القانون التجاري ،ط ،0دون دار نشر ،القاهرة،
 ،0911ص 023؛ انظر أي ً ا دل حمسن شفيق ،القانون التجاري املصري ،ج ،0اإلس ادرية،0949 ،
ص 171؛ وك ل دل حممد صاحل ،القانون التجاري ،ج ،0القاهرة ،ص 021ل
( )11أستاذان دل عزيز الع يلل ،الوسي يف شر القانون التجاري ،مرجي سا،ق ،ص 017ل
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يتد ععب لرعن ع الت ععععز عععني ك ع لتنيو ك لععا ا ععتاداا الونععداف التج ع ر لرداللععا لرععب
تا

الت يفو نتن وا ا بيفع أو و وك لا ا تاداا الونعداف لرداللعا لرعب املتجعيف أو

منتج تا وخدم تا ال يقدم و ونتن وا ا بيفع ر ف.
الفرع األول :استخدام العنوان التّجاري لل ّداللة على شخ التّاجر
يتد ب لرب الت يفو تا ً ةبعوعًّ أا مونديًّع و اختع ذ لنعداف جتع ر لعاو جيعيف ععا
مجعع مو مالتا ولقددو ومو مالتا املتورقا عنش ةا التج ر و وجيعب أف يقعدا عدضعوا لرعب
مجعع متبدل تا ومنشدراتا وأورا ا ال يتو م ع معع اآلخعيفينا كع للداتري واإلي ع اله
والنشععيفاه الدل ئعععا وهريه ع و وذلععا تتبعقً ع مل ع ع ء ا امل ع دي الت ععوا مععن نظ ع ا السععج
التج ر السودد لرب أنا قجيب لرب ك من يتم ععدو ا السعج التجع ر و أف يع كيف ا
مجعععع ميفا ععالتا ومتبدل تععا وأخت مععا ولدك تععا ع إلضع با إف امسععا ر ععم عععدو ا السععج
التج ر و وا م املدينا املُقعد ع و لرعب أف تاعدف مجععع البع نع ه ماتدععا ع لرحتعا الويفعععاقو
وذلععا ع ععدا الداللععا لرععب تععا

التع يف وأف الت ععيفب ه الع يقععدا ع ع تتورععت عنشع ةا

التج ر )12و مع ميفال ي الت ععز عني الت يف الليفد والشيفكا.
ل لا جيب أف يتأل الونداف التج ر من ا م الت يف ولقبا ا قعقعنيو كتب ال
ي د إف تضرع الحتري عشا

الت يف ا قعق ال

يتو مردف مواو ب لونداف التجع ر

هد الد عرا ال تقدد املتو مرني مع الت يف إف تديد ائت ن م عا ورقت م عا .ك أ له
التجاري ،فقد
للسجا ّ
السجا التُ ّجاري أنه"وإعماالً للوظيفة اإلش اريّة ّ
( )19جا يف املُ ّكّرة التوضيحيّة لاظام ّ
التاسعة كا اتج ٍر أو شركة أن ي كر يف مجيي مراسالته ومطبوعاته وأ تامه ولوحاته رقم قيّده يف
املادة
ألزم
ّ
ّ
التجاري على
احملا جبانب ااه ّ
السجا ّ
ّ
التجاري واسم املدياة املُقيّد هبا ،وأن ي ّ ي ه ا الرقم على واج ة ّ
املدونة
البياانت
على
الع
ط
اال
يف
الغري
ة
م
مل
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ي
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ة،
،ي
ر
الع
اللغة
ة
تو،
م
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مجيي
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ّ
ّ
ّ
ّ
ً ُّ
التجاري"ل ماشوره على موقي وزارة الصااعة والتجارة السعودية على الرا ،اآل:يت:
يف
السجا ّ
ّ
/http://www.mci.gov.sa/LawsRegulationsل
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عو

التشيفيو ه لرت يف إض با م ت ء من الوب راه لرب لندانا التجع ر و تعيفيتا أف

ال ت د ه و اإلض با إف ي الحتري لرب ب م خ ةئ لرونداف التج ر )61و عع جيعب
أف تاد ف مجععع البع نع ه االختع ريعا مت عقعا لرحقعقعا وأف ال تع د إف التضعرع أو مع
ميع النظ ا الو ا )60ا كأف تادف مست دي من نعدع النشع ط الع

مي ر عا التع يفو م ع

حماله ودد التدجييف لتج ري الت در.
وع ليفهم من أه ععا الونعداف التجع ر ودورو ا النشع ط التجع ر و وا الداللعا
لرب تا

الت يفو لرب النحد ال

ععن و ع ًق و ب نن نيفأ أنا ا هع و ا لعا ال يوعد

من لن ةيف احمل التجع ر ا عداء امل ديعا من ع أو املونديعاو عسعبب لعدا لزومعا لتبعوعا
احملع التجع ر و وس ةعا إذا ش يدضعع ا وا ععا املتجعيفو وش ياعن لعا دور ا ع ب
الزع ئن والتل ب م كدلا .ولان تعا

التع يف عد ياعدف لن عيفًا مسع ندا جلرعب عوع

الزع ئن وتو مر م مع احمل التج ر و وع لت ل لي دي ع ا احمل التجع ر ا إال إنعا لععع
ع لضيفوري أف ك م يس لد ا لي دي ع ا احمل التج ر يود لن يفًا بعاو ب ع ال تعا
بعا أف ةبعوا الوقع ر و عوا اع دو ر كعبري ا رعب عوع

الزعع ئنو لاعن يع هب العيفأ

اليفا ح لرب خيفوا الوق ر من دائيفي احمل التج ر  .)63ك ع أف الزعع ئن الع ين ييفتع دوف

( )11انظر الفقرة الثالثة من املادة ( )40من قانون التجارة األردين املشار إليه ساً ،قال

( )10انظر املادة ( )01من قانون التجارة البحريين املشار إليه ساً ،قا ،وك ل املادة ( )47من قانون التجارة
ال ويل املشار إليه ساً ،قال
(Escarra, Manuel de droit commercial, Paris, 1948, no 2321; Ripert et Roblot, Traite elemaintaire de )13
droit commercial, t. 1, 1980, no 293; Hamel et Lagarde et Jauffret, Traite de droit commercial, t. 2.
;1966, p. 163

دل حمسن شفيق ،مرجي سا،ق ،ص 174؛ حسين املصري ،القانون التجاري ،ك  ،0القاهرة ،0911 ،ص 314؛
فوزي حممد سامل ،شر القانون التجاري ،ج  ،0عمان ،ص 011ل
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التو م مع متجيف موني عسبب ال ل ه الشا عا ل كبا ال ينتقردف مع احمل التج ر
ا ك لا خيفو ا من مراعا ة كبا.
وخنر

من ذلاو إف لدا أه ععا الونعداف التجع ر لر حع التجع ر ا ك لعا

ا ععتاداما لرداللععا لرععب تععا

الت ع يفو وع لت ع ل ال يوععد لن عيفًا مععن لن ةععيف احمل ع

التج ر و وال جيدل الت يفا بعاو ب د ال يودو أف يادفو جميفد لن يف ذات و ال يدخ
ا الون ةيف ال يتادف من املتجيفو وال يادف لر شعب تعأف ععا ا كع انتقع احملع
التج ر إلعا .)62
الفص صصرع الثص صصاين :اسص صصتخدام العنص صصوان التّجص صصاري لل ّداللص صصة علص صصى املتجص صصر أو السص صصلع

واملنتجات اليت يق ّدمها

ال تقت يف وظعلا الونداف التج ر لرب الداللعا لرعب تعا

التع يف بحسعبا

ض لرداللا احمل التج ر ذاتا ومتععزو لن املت يف املش ع ا لا .ويادف
وإمن د يستادا أي ً
ذلا ا ا لا ال يتا بع الت يف من امسعا ولقبعا ا قعقععني امسًع جت رًيع لعا .وةبقًع
لن

امل دي احوف معن نظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد املشع ر إلع ع ع ع ًق و يتد عب

لرععب التع يف أف يتاع امسًع جت ريًع يقعععدو ا السععج التجع ر و وتوععدد مسععألا اختعع ر
اال م التج ر لرت يف نلساو ب م أف يتادف من ا م الت يف ولقبعا ا قعقععني الونعداف
التج ر )و وهد احة ك يل م من ع ف امل دي السع عوا معن نظع ا احمسع ء التج ريعا
السودد )62و وإم أف ت رو من تس عا مبتايفيو أو من االرنني م ًو .
دل

( )12دل امحد البسام ،مبادئ القانون التجاري ،اجلز األول، ،غداد0910 ،م ،ص 012-013؛ ك ل
علل العبيدي ،القانون التجاري املغريب ،ط ،0911 ،0ص 091وما ،عدهال
( )14جا يف نص املادة السا،عة من نظام األاا التجارية السعودية أنه "لللعلى أن يُراعل يف حالة ا تالاب
سجا يف السجا املدين
سجا يف السجا املدين ،ذكر ااه امل َّ
االسم التجاري للتاجر الفرد عن االسم امل َّ
ُ
ُ
يتم التوقيي ،ه على مجيي معامالته التجارية"ل
كامالً يف مجيي مطبوعاته ،وأن ّ
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وعن ءً لرب ذلاو ب ف ا تو

مس جت ريًّ لر تجيفو يع د ععا
الونداف التج ر ا ً

إف القع ع ا عدظعلععا اال ععم التج ع ر و ولنععده يت ع الونععداف التج ع ر ات ع ًل ورعقً ع
عع ملتجيفو حف التع يف عضععوا لرععب وا ععا متجععيفو لت ععععزو لععن املتع يف املشع ع ا .ويوععد
الونداف التج ر ا ه و ا لا زءًا من الون ةيف املونديا لر ح التج ر ا ع يود من
أه ع وألاله ع ع ععاا حنععا يوععد و عععرا لت ععععز احمل ع التج ع ر وات ع الو ععالء عععا.
وي ععبح عع لا دلعرًع لعععع لرععب تععا

التع يف بحسععبا وإمنع لرععب املتجععيف وي ععبح

ميفتدًا لرو الءو ويع د ذلعا إف ليع دي ع عا احملع التجع ر امل ديعاو حف ع عا احملع
التج ر عدةلا م ًل منقدًل مونديًع تتحعدد مبعدأ درتعا لرعب ع ب الو عالء ورعت عم
عع ملتجيفو بار ع لاد لععدد الو عالء لاده احرعع امل ديعا الع حيقق ع املتجعيفو وع لتع ل
لي دي ع ا احمل التج ر .)61
ك إف وظعلا الونداف التج ر ال تنح عيف ا الداللعا لرعب تعا

التع يف واملتجعيف

بحسبو ع د يقدا عدظعلا أخيفأ ذاه ةرا كبريي ع حمل التج ر و بقد يتا التع يف معن
لندانععا التج ع ر لالمععا جت ريععا أو ةععن لعا )66ا لت ععععز السععرع واصععدم ه ال ع يبعو ع أو
يقدم لرو الءو ولنده يقعدا الونعداف التجع ر عت عععز منتجع ه احملع التجع ر و عرواو
( )11دل حممد صاحل ،القانون التجاري ،ج ،0القاهرة ،0949 ،ص 021؛ أستاذان دل عزيز الع يلل ،الوسي
يف شر القانون التجاري ،مرجي سا،ق011 ،ل
( )11تعراب املادة األوح نظام العالمات التجاري الصادر املرسوم املل ل رقم ( م )30/واتريخ
0432/1/31هـ ،العالمة التجارية أبهنا "تُع ّد عالمةٌ جتاريةٌ يف تطبيق أح ام ه ا الاظام األاا املت ِ
َّخ ة
ّ
ُ
ش الً يّزاً أو اإلم ا ات أو ال لمات أو احلرواب أو األرقام أو الرسوم أو الرموز أو األ تام أو الاقوش
البارزة ،أو أي إشارة أ را أو أي جمموع ما ا ت ون قا،لة لإلدراك الاظر وصاحلة لتمييز ُماتَجات صااعيّة
أو جتاريّة أو حرفيّة أو زراعيّة أو مشروع استغالل للغاات أو ثروة طبيعيّة ،أو للداللة على أن الشل املراد
ُ
وضي العالمة عليه يعود ملال العالمة ،داعل صاعه أو انتقاأله أو ا رتاعه أو االجتّار ،ه ،أو للداللة على
أتديّة دمة من اندمات"ل
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ويقدا عت ععز احمل لن هريو من احملرل هو إض باً إف ع ما أ ً عت ععز تعا

التع يف لعن

هريو معن التجع را كع لو عم معد م رًع و كعع ا ظعتادا لقعب التع يفو الع

هعد عزء معن

لندانا التج ر أةرً و ا متععز املتجيف لن هريو من املت يف املش ع ا لاو وا عتادا كع لا ا
متععععز املنتج ع ه ال ع يقععدم لرو ععالءو بنجععد انععا يقععدا ت ع مبده ه خ ةععا ع ع لو عم وأرلًا
ومنتج ه أخيفأ ي عوب ك عيفه  .وال تعا أنعا يوعد ا هع و ا لعا عزءًا م ًّع معن احملع
التج ر ويعيفتبط ععا ارتب ةًع ورعقع و ع لتبع رو لالمعا ععزي لر نتجع ه الع يقعدم املتجعيفو
ويوععد ع لت ع ل و عععرا الت ع الو ععالء ع ع ملتجيف ويععنواع ع لت ع ل لرععب لي ع دي ع ععا احمل ع
التج ر ال تتحدد ك ععن حبجم الو الء وتو مر م مع املتجيف.
وخنر ع
التج ر و ك

ع تقععداو إف أف الونععداف التج ع ر لعععع لععا أه عععا ع لنسععبا لر ح ع
منقد موند و وال يود أكد لن ةيفو املوندياا إال إذا خت منا التع يف

امسًع جت ريًّع لت عععز متجعيفو لعن هعريو معن املتع يفو أو ا عتادما كوالمعا جت ريعا لت عععز
منتج تا و روا ال يقدم لرو الءو حبع يوعد و ععرا ال تع اب الو عالءو التلع ب م
كدلاو ومقع

لر قا ال مينح ع النع م لرتع يف .ولنعده نتلعت معع العيفأ الق ئع ععأف

موندي ع مععن لن ةععيف احمل ع
الونععداف التج ع ر يت ع ع حمل ع التج ع ر و ويوععد لن عيفًا ًّ
التج ر و ويشا ك ًق من كقعدف املراععا املونديعاو ويعدخ ا لن ةعيف ال معا امل لععاو
حف لا ع ا م لعا .ويبتب لرب ذلا دال الت يفا بعا عأتا الت يفا كآبا.
املبح الثاين :احلقوق اليت تثبت لصاحب العنوان التّجاري
تن ولن ا املبح احو من ه و الدرا او أف الونداف التج ر هعد ا عم التع يف
ُسج ا السج املدن ك مالًو ال
امل َّ

يتم التد عع ععا لرعب مجععع مو مالتعا التج ريعا.

ً لرداللا لرب تا

الت يفو وال يود من لن ةيف احمل التجع ر و مع

ويستادا أ
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ش يععتم ا ععتاداما ا متععععز املتجععيف أو ععروا ومنتج تععا ال ع يقععدم  .وا ك ع ا ت ع ر
ا تاداا الونداف التج ر لرداللا لرعب تعا

التع يفو دوف املتجعيف واملنتجع ه الع

مس مدنًع جميفدًاو ويود من ا قدف الر عقا ع لشا عا
يقدم و ب نا ال يودو أف يادف ا ً
اإلنس نعا ل رت عشا

اإلنس ف وماللمت لعا منع والدتعا إف تعا  .)62وال جيعدل لعا

الت يفا بعا ع لبعع والشيفاءو أو التن ل لنا عوعدض أو دوف لعدضا عع يبقعب ميفتبتًع
عشا

ة كباو ب د زء من تا عتا اإلنس نعا.
وا املق ع و إذا ا تادا الت يف امسا ا قعق املسج ا السج املدن كونداف

جت ر و لردال لعا لرعب متجعيفو ومتعععزو لعن هعريو معن املتع يف املشع ع ا لعاو أو ا عتادما
كوالمععا جت ريععا أو ةععن لعا لت ععععز منتج تععا و ععروا الع يقععدم ا متجععيفوو بت بععأ لععا
كقد ً لرب أمسا املدن و ع لتبع رو أةعبح عزءًا معن لن ةعيف احملع التجع ر ومقدم تعا
امل ديععاو و ععنقدا ع يض ع ذلععا ا مترععبني نتن ع و ا احو من ع كععت الت ععيفا ا
الونداف التج ر و ونتن و ا ر نع

ا

يا الق ندنعا لرونداف التج ر .

صرف يف العنوان التّجاري
املطلب األول :حق التّ ّ
ال جيدل الت يفا ا اال م املدن لرت يفو ك رأين و إال ا ك لا ا تاداما لرداللعا
لرب املتجيف أو ال سعرع واملنتجع ه الع يقعدم و وا هع و ا لعا احخعريي ي بعأ لرتع يف كعت
الت ععيفا بعععاا كبعوععا ورهنععا وتععأ ريو .و تر ع الت ععيفا ا اال ععم املععدن ا ه ع و ا لععا
ع ختالا الدظعلا ال يقدا ع و بقد يستادا ك م جت ر لرداللعا لرعب احملع التجع ر و
و د يستادا كوالما جت رياو لت ععز املنتج ه والسرع ال يقدم املتجيفو و نقدا ع يضع

( )17دل عوض أمحد الزعيب ،املد ا إح علم القانون ،ط ،0دار واألا للاشر والتوزيي ،عمان،3110 ،
ص 230ل
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ذلععا ا اللععيفلني الق ع دمنيو نتن ع و ا أوا ع ا ععتاداا الونععداف التج ع ر ك ععم جت ع ر
لر تجيفو ونتن و ا ر نع

ا تاداا الونداف التج ر كوالما جت ريا.

الفرع األول :استخدام العنوان التّجاري (االسم املدين) كاسم جتاري للمتجر

ياععدف ذلععاو لنععدم يععدخ اال ععم املععدن لرت ع يف ا تاععدين اال ععم التج ع ر

لر تجيفو بتبقع لعن

املع دي احوف معن نظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد املشع ر إلع ع

ع ًق و يتد ب قلرب ك تع يف أف يتاع لعا امسعً جت ريع يقععدو ا السعج التجع ر و
ويتادف ه ا اال م من امسعا ا السعج املعدن و أو معن تسع ع ٍا مظبَتاَعيف ٍي أو معن االرعنني
موً...ق .ب ال م التج ر هد تس عا يتا ه ة كب النشع ط التجع ر لت عععز مشعيفولا
لن هريو من املشيفول ه امل ررا لاو ويزاو نش ةا ع ا اال م التج ر و ويسعتحت ععا
متجيفوو داء أك ف تا ً ةبعوًع أا موندًي )65و ل ا يش لا ا م احمل التج ر لن يفًا
ه ًّم بعاو كع

ترط احمل التج ر ذاتا ع مسا ا أذه ف اجل در.

بقد يتادف اال عم التجع ر معن ا عم التع يف أو لقبعاا ك عد الو ععم أو حم عدد
وعد لروتدرو وهريه  .ولندم يتض ن اال عم التجع ر ا عم التع يف أو لقبعاو ب نعا
يبتب لرب ذلا دخد اال م املدن ا تادين احمل التج ر و ع لتب رو أكعد الون ةعيف
املونديا بعا  .)62ويقدد ذلا إف اصرط عني وظعلا ك من ع و وينعدمب اال عم التجع ر
ا ه و ا لا مع اال م أو الرقب الشا
الداللا لرب تا

لرت يفو وي ديع ف وظعلعا مزدو عاو وهع

الت يف واملتجيف ا اف واكد .)21

( )11دل أكثم انويل ،املوجز يف القانون التجاري ،ج ،0971 ،0ص 210؛ دل ايحة القليويب ،القانون
التجاري ،ج ،0دار الا ة العر،ية ،القاهرة ،0977 ،ص 221؛ دل فوزي حممد سامل ،ج ،0دار
الثقافة ،عمان ،3111 ،ص 017؛ أستاذان دل عزيز الع يلل ،مرجي سا،ق ،ص 311ل
( )19دل حممد حسين عباس ،املوجز يف القانون التجاري ،ط ،0القاهرة ،0911 ،ص 023ل
( )71دل عزيز الع يلل ،املرجي سا،ق ،ص 317ل
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وجتععدر اإلت ع ريو إف أف دخععد اال ععم املععدن ا تاععدين اال ععم التج ع ر و ال
يومل اختالط ك من
املدن

ع آلخيفا وإمن يبقب ك من

مت ععزًا لعن اآلخعيفو حف اال عم

زء من تا عا ة كباو ال جيدل الت يفا بععا وال التنع ل لنعاو ع لتبع رو معن

ا قععدف الر عععقا ع لشا عععا اإلنسع نعاا ا كععني أف اال ععم التجع ر يوععد لن عيفًا مععن
الون ةيف املادنا لر ح التج ر و جيدل الت يفا بعا عأتا الت يفا ك با.
ويبتب لرب ذلاو أنا ا ك لا ععع احمل التج ر و ب ف اال عم التجع ر مياعن
أف ينتق موا إف املشعب و بع ذا كع ف مدابقًع لال عم املعدن ل ع كب احملع التجع ر و
بعنتق اال م املدن ا ه و ا لا إف املشب و لرعب أنعا ا عم جتع ر و وأكعد لن ةعيف
احمل التج ر املوندياو حنا حيقت تا عا املتجيفو ويضوا الت يف لرب وا ا متجيفوو
وبداتريو وإي التا وميفا التا التج ريا اص ةا مبتجيفوو و د ياعدف لعا دورًا أ

عًع ا

ب الو الء والتو مع مو عما عع عد يقعدد تحتععريو إف بقعد الو عالء وتعيفك م لعا .)20
وإلتع ء ا ععت لر شععب ع نتقع ا ععم التع يف املععدن إلعععا ك ععم جتع ر و ال يوععملو ا
املق ع و إلت ءو ا ت ا ا تاداا اال م املدن لرب ئع كونداف جت ر و أ أف جيعيف ععا
تد ععع مو مالتعا وأورا عا اليفمسععاو ويعدل ععا لرعب تا ععتاا وإمنع يبقعب ذلعا كععت
لربع ئع وكععدوو ع لتبع رو مععن ا قععدف الر عععقا الع ال جيععدل التنع ل لن ع أو الت ععيفا
بع و ب د ع ا اال تاداا زء من تا عا ة كبا.
وأم بع يتورت ع حكا ا ال تتبت لرب اال عم املعدن و ا كع اختع ذ التع يف
مس جت ريً و ب
منا ا ً

ذاه احكا ا ال تتبت لرب اال م التج ر ذاتاا حف اال عم

مس جت ريً و يوعا لعن تا ععا املتجعيف ودا لرععا .وياعدف
املدن أةبح ا ه و ا لا ا ً
( )70دل حممد صاحل ،مرجي سا،ق ،ص 079؛ دل علل حسن يونس ،احملا التجاري ،دار الف ر العريب ،القاهرة،
 ،0974ص 31ل
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خ ض ًو ا هع و ا لعا حكاع ا نظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد و املشع ر إلععا ع ع ًق .
وعنع ًء لرععب نع

املع دي ال منععا مععن هع ا النظع او ال جيععدل الت ععيفا ا اال ععم التجع ر

ال لععن الت ععيفا ا احملع التجع ر و وال يشع
ت ععيفبً مظسععتق ً

الت ععيفا ا احملع امسععا

التج ر م ش يظتلت لرب ذلا كت عاً.
عن ءً لرب ن

امل دي الس عقاو ال جيدل نق مراعا اال م التج ر أو التنع ل لنعا

أو رهناو من دوف نق مراعا احملع التجع ر ذاتعا أو التنع ل لنعا أو رهنعاو وجيعد هع ا
ا ام أه عا خ ةعا لنعدم يتضع ن اال عم التجع ر أ عم التع يف املعدن و الع
أ

يوعا

ة من املنظم السودد لرب لدا تضرع الو عالء ا
ً لن تا عا ة كبا .وكيف ً

ك لععا املدابقععا لرععب انتق ع اال ععم التج ع ر مععع احمل ع التج ع ر و بقععد أو ععب لرععب
املشب و ا امل دي نلس و أف يظضع إلعا عع نً يد لرب انتقع مراععا اال عم التجع ر
ا ه و ا لاو وإذا وابت الب ئع قالسر ق لرب ا تو

اال م التجع ر احةعر دوف

إض با م ميعزوو ك ف مس وال لن التزام ه املشب قاصر ق املوقددي تعأ اال عمو إذا
لجز احخري لن الدب ء ع .
الفرع الثاين :استخدام العنوان التّجاري (االسم املدين) كعالمة جتاريّة للمتجر

تويفا الوالما التج ريعا مبد عب نظع ا الوالمع ه التج ريعا السعودد )23و عأن ع

ال عععزاً أو اإلمض ع ءاه أو الار ع ه أو ا ععيفوا أو احر ع ا أو
قاحمس ع ء املُتَّاِ ع ي تععا ً
اليف ععدا أو اليفمععدل أو احختع ا أو النقععدة البع رليو أو أ إتع ري أخععيفأ أو أ جم ععدع
من تادف عرا لإلدراك ع لنظيف وة ا لت ععز مظنتَج ه ةن لعا أو جت ريعا أو كيفبععا أو
لرالعا أو مشيفوع ا تحتال لرحت ع ه أو ريفوي ةبعوععاو أو لرداللعا لرعب أف الشع ء املُعيفاد
( )73انظر املادة األوح من نظام العالمات التجارية السعودي الصادر املرسوم املل ل رقم (م )30/واتريخ
0432/1/31هـل
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وضع الوالما لرعا يوعدد مل لعا الوالمعا ععدال ةعنوا أو انتق ئعا أو اخبالعا أو االجتلع ر
عععاو أو لرداللععا لرععب تأديععا خدمععا مععن اصععدم هق .يسععتل د مععن هع و املع ديو أف الوالمععا
التج ريا ه و عرا الت يف لت ععز منتج تا أو خدم تا الع تبع ع أو تقعدا ا متجعيفو لعن
املنتج ه أو اصدم ه ال تقدا ا املت يف احخيفأ املش ع ا لا .)22
وه لًب م يسوب الت يف إف ا تع اب الو عالء إف منتج تعا وخدم تعاو وتلضععر
لرععب منتجع ه املتع يف احخععيفأ املن بسععاو مععن خععال إتقع ف ةععنو وتسععني ددت ع و
ولا تبقب ددي ه و املنتج ه وإتقع ف ةعنو ا أذهع ف الو عالءو يقعدا التع يف لع د ًي
عيفعت عوالما عزي تواع ذلا .ويقدا عت بعت ا أذه ف الو الء من خال البويب اع
واإللالف لن ع لتيفف املاترلا )22ا كوالما  Pumaلر العع اليفي ضعا ال يشع ر إلع ع
ع دري الل د اح دد)و ولالما  Nikeال يش ر إلع ع ع تع ري ال عح)و وهريهع معن
الوالم ه الو ملعا واحملرلعا املش دري.
وإذا و ده الوالما التج رياو ب ن تود من الون ةيف املونديا لر ح التج ر و
وتدخ ا تاديناا ع د تود أكع ن من أهم لن ةيفو املوندياو لندم ت ع إف در عا
موعنا من الش يفيو حبع جت ب انتب و الو الءو ويرتلدف كدا و ويتو مردف مو ع و وال
نب لغ إذا رن ععأف عوع

بًع ه اعت عع أةعبحأ محتيفمعا ععبو

أنعداع هع و الوالمع هو

وتتاع ع ه كنعععدع معععن الايسعععتعب) اصع ع ا ع عععمو بنجعععد مربد ع ع ت مو وأرع ع ر مو
و ع رات مو وأتع ءهمو ت

لالم ه جت ريا تودد لبو

الشعيفك ه التج ريعا الو ملععا

واحملرلعا املش دري.

( )72انظر تعريف العالمة التجارية للدكتور صال زين الدين ،شر التشريعات الصااعية والتجارية ،دار الثقافة،
عمان ،3112 ،ص 004ل
( )74دل عزيز الع يلل ،مرجي سا،ق ،ص 301ل

عودي "دراسة مقارنة"
الس ّ
الوضي القانوين للعاوان التّ ّ
جاري يف الاظام القانوين ّ

ش ييفد ا نظ ا الوالم ه التج ريا السعودد نع
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جيععز لرتع يف ةعيفاكاو عدال

ا تاداا الونداف التج ر ) اال م املدن كوالمعا جت ريعا أو ةعن لعاو لت عععز منتج تعا
و ععروا لععن هريهع  .لاععن عنع ًء لرععب مع ع ء ا نع

املع دي احوف مععن نظع ا الوالمع ه

التج ريا السودد و ال أت ره إف تويفي الوالمعا التج ريعاو وع لع اه الوبع ري الع
ءه ا عدايت ق احمس ء املُتَّاِ ي تاالً عزاً قو جيدل لرت يف أف يتا من امسا املعدن
لالما جت ريا يستادم ا متعععز عروا ومنتج تعاو وي كعد ذلعا مع ع ء ا نع

املع دي

ال نعا من نلع النظ او ال ععنأ م ال جيعدل اختع ذو كوالمعا جت ريعاو ولععع معن ععن ع
اال م املدن لرت يف .)21
( )71جا يف نص املادة الثانية من نظام العالمات التجارية اآل:يت:
سجا عالمة جتاريّة اإلشارات والشعارات واألعالم وغريها الواردة ،ياهنا أدانه:
ال تُع ّد وال تُ ّ
أ ) اإلشارات اناليّة من أيّة صفة يّزة والل تُع ّد وصفاً نصاألص املاتَجات أو اندمات أو ت ون جمرد أاا عاديّة
ُ
العراب على املاتَجات أو اندماتل
يطلق ا ُ
ُ
ٍ
) كا تعبري أو إشارة أو رسم ُُم ِّا الدين أو ي ون ُمطا،قاً أو اثالً لرمز ذي صبغة ديايةل
العامةل
جـ ) ُكا تعبري أو إشارة أو رسم ُمالف للاظام العام أو اآلدا
ّ
العامة واألعالم وغريها من الرموز واألاا أو التسميات اناصة اململ ة أو إبحدا الدول الل تعامل ا
د ) الشعارات ّ
مباظمة دو ٍ
ٍ
لية أو
املثا ،أو إبحدا الدول األع ا يف اتفاقيّة دوليّة متعددة األطرااب ت ون اململ ة طرفاً في ا ،أو
ٍ
صرحاً
ح وميّة ،وك ل أي تقليد هل ه الشعارات أو األعالم أو الرموز أو األاا أو التسميّات ما مل ي ن ُم ّ
 ،ل من اجل ة املال ة هلال
هـ) الشارات والدمغات الرايّة للممل ة وللدول واملاظّمات املشار إلي ا يف الفقرة (د) إذا كان ه ه الشارات والدمغات
ُ
ُ
صرحاً  ،ل من اجل ة املال ة هلال
م
ن
ي
مل
ما
ضماهنا
أو
اصة ،رقا،ت ا على املاتَجات أو اندمات
ُ
ّ
ُ
العالمة ُمع ّدة لالستعمال على املاتَجات نفس ا أو اندمات أو على ُماتَجات أو
وال يسري ه ا احلظر إال عادما ت ون
ّ
ُ
دمات م ِ
شاهبةل
ُ
و) األاا اجلُغرافيّة إذا كان استعماهلا من شأنه أن حيدث لبساً فيما يتعلّق مبصدر املاتَجات أو اندمات أو أصل ا ،أو
ُ
إذا كان من شأنه احت ار ،يان للمصدر أو تسميّة املاشأ دون وجه حقل
ز ) صور اآل رين أو أااؤهم الشخصيّة أو التجاريّة ما مل يوافقوا هم أو ورثت م على استعماهلال=
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وةبقع لععنلع الوبع ري مععن املع دي السع عقا الع أوردن هع انلًع و يشععبط ا اال ععم
املدن كتب ي رح حف ياعدف لالمعا جت ريعاو أف يتاع تعارً ععزًاو بع ذا تعدابيفه بععا
تيفوط الوالما التج ريا حبسب املع دي احوف معن نظع ا الوالمع ه التج ريعا السعودد و
ال ع أتععيفن إلع ع ع ع ًق و أماععن كعنً ع تسععجعرا )26و وتش ع را لندئ ع ا
لروالم ه التج ريا  .)22ولنده يود اال م املدن

يععا املقععيفري

زءًا من احمل التجع ر و ينتقع موعا

ا ك الت يفا بععاو لرعب أف يقت عيف ذلعا لرعب ا عتاداما كوالمعا جت ريعا معن بع
= ) البياانت اناصة ،درجات الشرابل
ط) البياانت الل من شأهنا أن ت لا اجلم ور ،أو تت من ،ياانت كاذ،ة عن مصدر املاتَجات أو اندمات أو صفاهتا
ُ
األ را ،وك ل العالمات الل حتتوي على ،يان اسم جتاري ومهّل أو ُمقلّد أو ُم ّزورل
ي) العالمات املطاِ،قة أو امل ِ
سجلة في ا على سلي أو دمات
الش رة يف اململ ة ولو كان غري ُم َّ
شاهبة للعالمات الشاألعة ُ
شاهبة ُوالعالمات املطاِ،قة أو امل ِ
مطاِ،قة ُأو م ِ
سجلة في ا على سلي أو
شاهبة لتل الشاألعة الش رة يف اململ ة وامل َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
دمات ليس ُمطاِ،قة أو ُمش ِاهبة َشريطة أال يُلحق ذل االنتفاع ال رر ،صاحب العالمة شاألعة الش رةل
ختصةل
طبيعير أو ّ
ك) العالمات اململوكة ألشخاص ّ
معاوير حيظر التعاما مع م وفقا لقرار صادر من قبا اجل ة املُ ّ
ل) اإلشارات املطاِ،قة أو امل ِ
شاهبة لعالمات جتاريّة سبق إيداع ا أو تسجيل ا من قبا اآل رين على ُماتَجات أو دمات
ِ ُ
ُ
شاهبة ،وك ل اإلشارات الل ياشأ عن تسجيل ا الاسبة لبع املاتَجات أو اندمات احل من
ُمطاِ،قة أو ُم
ُ
قيمة ُماتَجات اآل رين أو دماهتمل
( )71جا يف نص املادة انامسة من نظام العالمات التجارية ،أنه " يُق ّدم طلب تسجيا ل ا عالمة تتوافر في ا
املادة األوح من ه ا الاظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن يف اململ ة
الشروط املاصوص علي ا يف ّ
َ
ختصة ،وزارة التجارة وفقاً للشروط واإلجرا ات الل
أو من وكيا رال له موطن في ا ،وذل إح اإلدارة املُ ّ
حت ّددها الالألحة التافي يّة"ل
( )77جا يف نص املادة ( )30من نظام العالمات التجارية ،أنه " يُع ّد من قام ،تسجيا العالمة التجاريّة مال اً
سجلة َمشروطاً مبوافقة مال ال وملال العالمة التجاريّة
هلا دون سواه ،وي ون انتفاع أي شخص ،عالمة ُم ّ
ٍ
ِ
سجلة احلق يف رفي دعوا ق األيّة لطلب ماي غريه من استعماهلا أو استعمال أي إشارة أ را ُمشاهبة هلا
امل َّ
ُ
للماتَجات أو اندمات الل ُس ّجل عا ا العالمة ،وك ل
ي ون من شأهنا ت ليا اجلم ور الاسبة ُ
للماتَجات أو اندمات امل َماثِلةل ويُستثىن من احلقوق الااشئة عن تسجيا العالمة االستخدام
الاسبة ُ
ُ
امل ِ
اصف لإلشارات والعبارات والرسوم الوصفيّة اناليّة من الصفة املميّزة الل اشتمل علي ا العالمة
ُ
ُ
سجلةل"
املُ ّ
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املشب و ال ع دا ا تاداما لرداللا لرب تا
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الت يفو كع ععن ا اللعيفع السع عت

لند كدي ن لن اال م التج ر و أف اال م املدن يبقب مرت ًق عشا

ة كباو يوا

لنا .ويتبت لرعا ا ه و ا لا احكا ا ال تتبت لرب الوالما التج رياو كعع جيعدل
أف تنتقع مراعععا الوالمععا التج ريععا إف اآلخععيفين عععأ وا وععا أو ت ععيفا ن ع لر راعععاو
ويشبط ا الت يفا أف يادف كت عاً .)25
وخنر

تقدا ا ه ا املتربو إف دال ا تاداا الونداف التج ر ) اال عم

املدن لرت يف لرداللا لرب متجيفو ومنتج تا و روا ال يقدم و ويوعد لنعد ا عتاداما
ا ذلاو لن يفًا أ

ًع من لن ةعيف احملع التجع ر املونديعاو وألالهع ع عا وأه ععاو

كع ع يرت ع كدلععا الو ععالء ويتورقععدف عععاو ويوععد مقع ً ع لر قععا ال ع مينح ع الو ععالء
لر تجععيفو كتععب ولععد مت ععوععا إف تععا

اخععيفو حف اال ععم ععترط ا أذه ع ف الو ععالء

ع ملتجيف ذاتا .وانتق اال م املدن لرت يف مع احمل التج ر لند ععوعا أو الت عيفا بععاو
ال يبقعا لرب ةبعوتا ذات ال تدل تا

الت يفو ولانا ينتق عتبعوا ندنعا خمترلعا

ل ك نأ لرعا ب انتق لاو ةب ًق لرشيفوط الع كعدده املعنظمو ويعتحتري ع ع ا االنتقع
مععن كدنععا امسًع مععدنعً يوععا لععن تععا

ةع كبا ومتجععيفو ومنتج تععاو إف جمععيفد و عععرا

جت ريا يستوني ع املشب لت بعأ الزع ئن ورعت عم ع حملع التجع ر  .)22وي عبح اال عم
مس جت ريً أو لالما جت رياو يسعتادا ا متعععز املتجعيف أو منتج تعاو احمعيف
املدن ع لا ا ً
ال

جيورا داخ ًر ا تادين احمل التج ر و ويزيد من ع تا امل ديا .)51

( )71انظر املادة ( )39من الاظام السا،قل
( )79دل أمحد البسام ،مرجي سا،ق ،ص 071ل
( )11دل عزيز الع يلل ،مرجي سا،ق ،ص 071ل
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املطلب الثاين :احلمايّة القانونية للعنوان التّجاري
اال م املدن هد م ميعز اإلنس ف لن هريو من أبيفاد اعت عو وهعد أكعد الون ةعيف
ال تقدا لرع الشا عا الق ندنعاو و د أ ع ل املعنظم لرتع يف اللعيفدو ا عتاداا امسعا
املدن ا متععز نش ةا التج ر لن هريو من احنشعتا التج ريعا احخعيفأ الع يقعدا ع ع
اآلخيفوفو ك أو عب أف يسعت د اال عم ا تعيفك ه احتعا ا معن أمسع ء الشعيفك ء
بع  .و د أ بغ املنظم لرعا ي يا ندنعاو مدنعا و ن ئعاو متان ة كبا من ا تاداما
مبقتضب الحتيفض ال

الد لاو ومتنع اآلخيفين من التوعيفض لعا وااللتعداء لرععا .ونظعيفًا

حف درا عتن تتورعت مبدضععدع الونعداف التجع ر و الع
ولقباو ب نن درا تن تقت يف لرب عع ف ا
لشا

يتاعدف معن ا ععم التع يف املععدن

يا الق ندنععا الع يت تعع ع ع اال عم املعدن

الت يف لند ا تاداما ا أل لا التج ريا.
ولرد دا لرب ذلاو نقدا عتقسعم درا تن ا هع ا املترعب إف بعيفلني نتنع و

ا احو من

ي يا الونداف التج ر لند ا تاداما لرداللعا لرعب تعا

التع يفو

ونتنعع و ا ر نع عع ي يععا الونععداف التجعع ر لنععد ا ععتاداما لرداللععا لرععب املتجععيف
ومنتج تا.
الفرع األول :محاية العنوان التّجاري عند استخدامه لل ّداللة على شخ التّاجر
يتد ب لرب الت يفو ك ععن ع عقً و تا ًع ةبعوعًع كع ف أا مونديًع و أف يقععد
امسا ا السعج التجع ر  )50و لععزاو ععا أل لعا التج ريعاو ويقعدا عع لتد عع ععا لرعب
مجعععع مو مالتععا التج ريععاو ويضععوا لرععب مجعععع متبدل تععا ومنشععدراتاو لرتويفيعع
عشا او ب د دالا الحتري لرب تا

الت يفو و بعر م ا تديد ائت نا ووضع رقعت م

عا .وةب ًق لرقدالد الو ما ال جيدل لرحتري ا عتاداا اال عم املعدن لرتع يف كونعداف جتع ر
( )10انظر املادة الثانية من نظام السجا التجاري املشار إليه ساً ،قال
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اعععمو عععداء ععع لتد عع ععععا لرعععب موعع مالت م التج ريعععا أو عدضعععوا لرعععب متبدلعع ت م
ومنشععدرات م وأخت ع م مو مل ع يشععارا ذلععا مععن التععداء لرععب ا ععت الشا ع لرت ع يف
ومن للتا ع تاداا امسا وانتح لا لا  .)53ول كب اال م و

ه ا االلتعداءو كتعب

وإف ش يبتب لرعا ضيفرو وإذا تيفتب لرعا ضيفر كع ف لعا بضع ًر لعن ذلعاو أف يت لعب
ع لتودي

ت عا .)52

لن الضيفر ال
و د ي ر تس

ع ا ال ددو كد مدأ إما نعا ا تاداا الت يف المسا املعدن

كونداف جت ر ا أل لا التج رياو متب كع ف هع ا ال عم يتشع عا معع ا عم معدن لتع يف
اخيف بت عد ا السج التج ر كونداف جت ر لا؟
ليفبن

عقً و أف اال م املدن يتادف من ا م الت يفو ولقبا ا قعقععني املسعج

ا السج املدن و ويود من ا قدف الر ععقا ع لشا ععا اإلنسع نعاو وال جيعدل كيفمع ف
ة كبا من ا تاداما .وعن ءً لرب ذلا ال يستتعع الت يف ال

ج امسعا ا السعج

التجع ر و أف مينععع هععريو مععن التجع ر الع ين حي رععدف ذاه اال ععم املععدن و مععن تسععجع
أمس ئ م ا السج التج ر و كون وين جت ريا امو وك ال جيدل كيفمع ف أ تعا
من كقا لرب امسا وا تو لا ع لتيفف املشعيفولا .وا املق عع بقعد أو عب املعنظم لرعب
الت يف ال

يزيد رأم م لا لن م ئا ألع ريع و ععد امسعا ا السعج التجع ر )52و

وع لت ل ه ا ال يستقعم ومنع الت يف من عد امسعا ا السعج التجع ر متعب مع أراد أف
يستادما كونداف جت ر لا.
( )13فرض املادة ( ) 47من قانون التجارة األردين عقوات مدنية وجااألية على من يستخدم عاوان غريه
التجاري ،على ماشوراته ومطبوعاته وأوراقه وغريها؛ انظر ك ل املادة ( )2،4من نظام م افحة جراألم
املعلوماتية السعودية الصادر املرسوم املل ل رقم م 07 /واتريخ0431 /2 /1 :هـل
( )12دل أنور سلطان ،املبادئ القانونية العامة ،ط ،3دار الا ة العر،ية، ،ريوت ،0917 ،ص 330ل
( )14انظر املادة الثانية من نظام السجا التجاريل
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وعنع ًء لرععب ذلععاو جيععدل ح مععن التجع ر التقععدا عترععب لقعععد امسععا ا السععج
التج ر و وا تاداما كونداف جت ر لرداللا لرب تا او وميانا وضوا لرب مجعع
ة من املنظم السودد لرب
متبدل تا والتد عع عا لرب مجعع مو مالتا التج ريا .وكيف ً
متععز الون وين التج ريا لن عوض و ودب ًو لرتضعرع واإلع ع ا الع

عد يقعع بععا عوع

الو الء ا مويفبا الت يف ال ين ييفهبعدف ع لتو مع موعاو بقعد أو عب لرعب كع معن يعتم
عدو ا السج التج ر و أف يع كيف ا مجععع ميفا عالتا ومتبدل تعا وأخت معا ولدك تعا
ع إلض با إف امسا ر م ععدو ا السعج التجع ر و وا عم املدينعا املُقععد ع ع و لرعب أف
تادف مجعع البع ن ه ماتدعا ع لرحتا الويفععا .)51
وع ليفهم من أه عا ه ا الن

ودورو ا متععز الت يف لن هعريو معن التجع ر الع ين

حي رععدف ذاه اال ععم املععدن و بقععد ال يسععتتعع عوعع
يق دونا بورً و وس ةا إذا م ا الت يف ال

حي

الو ععالء مويفبععا التعع يف العع
مس معدنعًّ مشع ع ال عم التع يف
ا ً

احبوع الع معن تعأن تضعرع الو عالء ع عم التع يف

ال

يق دو الو عالءو ععبو

ال

ييفهبدف ع لتو م مواا كقع ما عدضع امسا املدن لرب وا ا حمرا التج ر سط

ليفي و إلي ع ا اآلخعيفين عأنعا التع يف ذو السع وا التعبعا واملشع دري الع
ععن هد ا ا قعقا لعع لا من السع وا ا سعنا عدأ امسعا الع

يق عدوناو

ا عتت ع معن خاللعا

تضرع اآلخيفين .ومع ذلاو بقد يود ذلا من بسا هري مشيفولا ةب ًق لرقدالد الو معاو
مدضدلع و يودد تقدييفو حملا عا املدضعدع .وكع ف احبضع لعد أف
ًّ
وتود ه و املسألا أميفًا
املنظم السودد

دن

لرب ضيفوري أف يقعد اال م املدن عتيفيقا خمترلا لن احمسع ء

املسجرا عقً و ك بو ا اال م التج ر و كع أو عب وبقًع لر ع دي الس د عا معن
نظ ع ا احمس ع ء التج ريععا السععودد لععدا ععدال ا ععتاداا الت ع يف ا ععم جت ع ر
( )11املادة التاسعة من نظام السجا التجاريل

ععبت
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ا تاداما من ب تع يف اخعيف .أو عع لزاا التع يف الالكعت ع ضع با ععع ف ميععزو لعن التع يف
الس عت م ت ري تأ عع احمل و أو إض با ا م احب أو اجلد أو ا م الش يفيو أو تحتعري
لدف وا ا احمل و أو هري ذلا من البع نع ه  .)56و عد بورعأ عوع

التشعيفيو ه املق رنعا

ذلا .)52
الف صصرع الث صصاين :محاي صصة العن صصوان التّج صصاري عن صصد اس صصتخدامه لل ّدالل صصة عل صصى املتج صصر

ومنتجاته

أ ل املنظمو ك ععنع ع ع ًق و لرتع يف أف يتاع معن امسعا املعدن و امسًع جت ريًّع
لرداللا لرب متجيفوو ك ال يد عد مع مينعع التع يف أف يتاع منعا أيضًع لالمعا جت ريعاو
لر داللا لرعب السعرع واملنتجع ه واصعدم ه الع يقعدم لو الئعا .ولندئع يتبعت لرعب
اال م املدن م ينتبت لرب احمس ء والوالم ه التج ريا )55و ومن أ

الد دا لرعب

( )11دل ايحة القليويب ،املل ية الصااعية ،دار الا ة العر،ية ،القاهرة ،0991 ،ص291؛ انظر ك ل قرار
حمل مة الاق املصرية جا يف ه ا االجتاه ،يف  ،0919/03/01اجملموعة الراية ،الساة العاشرة ،ص
301ل
( )17جا يف املادة ( ) 43من قانون التجارة األردين "إذا أراد اتجر فتح فرع يف غري املركز ال ي سجا فيه عاوانه
التجاري و كان هااك اتجر آ ر قد س جا العاوان التجاري نفسه فعلى ذل التاجر إضافة ما مييز عاوانه
التاجر اآل ر املسجا يف ذل املركز"ل وجا يف الفقرة الثالثة من املادة ( )41من القانون التجاري ال ويل
" إذا كان اسم التاجر ولقبه يشب ان العاوان التجاري املسجا يف السجا وجب على عليه أن ي يف إح
ااه ،ياان مييزه عن العاوان املقيد سا،ق"ل انظر ك ل املادة ( )13من قانون التجارة البحريينل
( )11جا يف قرار هيئة التدقيق التجاري، ،ديوان املظامل السعودي رقم /314ت 4/لعام 0407هـ اآل:يت" قرر
جممي الفقه اإلسالمل التا،ي ملاظمة املؤمتر اإلسالمل يف دورته املاعقدة عام 0419هـ أبن" :االسم التجاري
والعاوان التجاري والعالمة التجارية والتأليف واال رتاع أو اال،ت ار هل حقوق اصة ألصحاهبا أصبح هلا
يف العراب املعاصر قيمة مالية معتربة لتمول الااس هلا وه ه احلقوق يعتد هبا شرعاً فال حيوز االعتدا علي ا"ل
كما أنه " جيوز التصراب يف اال سم التجاري أو العالمة التجارية ونقا أي ما ا ،عوض مايل" للللل نقلته
اهليئة على وجه االستدالل والتسليمل
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ةبعوا ا

يا الق ندنعا لال عم املعدن ا هع و احكعدا و يتد عب لرعنع مويفبعا ا

يعا

املقيفري عشا ل ا لال م التج ر والوالما التج رياو ا احنظ ا اص ةا ع  .و عنقدا
عبع ف ذلا لرب النحد اآلت :
أوال :احلمايّة القانونية للعنوان التّجاري عند استخدامه كاسم جتاري
ا

يت تععع اال ععم املععدن و حب يععا ندنعععاو لنععدم يتا ع الت ع يف منععا امسً ع جت ريععا

ملتجيفوو ويود اال م املدن ا ه و ا لا من لن ةيف احمل التج ر املوندياو وتادف لا
ع ععا م ديععاو وك ع يزيععد ا ع ععا احملع التجع ر امل ديععا كع لا .ويععدبيف النظع ا ا

يععا

الق ندنعا لال م التج ر و لندم يعتم تسعجعرا ا السعج التجع ر )52و بع ذا ا عتو
اال ععم التجع ر هععري ة ع كباو ع ل ل ع و الشععأف أف يتربععدا مععن وليععيف التج ع ري منععع
ا تو لا أو تتبا إذا ك ف مقعدًا ا السج التجع ر و ك ع جيعدل اعم الرجعدء لرقضع ء
لر ت لبا ع لتودي

إف ك ف لا حم .)21

وإذا ش عععد ا نظ ع ا السععج التج ع ر السععودد م ع مينععع الت ع يف اجلديععد مععن
ا تاداا اال م ال

مت ا تاداما مسب ًق من ب ت يف اخيف كونداف جت ر و أو إضع با

عع ف لت ععزو لند التش عاو بقد منع نظ ا الوالم ه التج ريا السعودد التع يف معن اختع ذ
ا م جت ر ملتجيفو و عدو ا السج التج ر و متب بت ا عتو لا ا امل راعاو ا نعدع
التج ري ال يزاوا و وأض ا لرب ذلاو عأنا إذا ك ف اال م التجع ر املترعدب ععدو
ري بت عدو ا السج التج ر و َو َب لرب الت يف أف يضع إف هع ا
يشبا امسً جت ًّ
اال م م يظ عزو لن اال م الس عت عدو )20و وذلا ع دا منع تضرع الو عالءو وإلالعا

( )19انظر املادة السادسة من نظام األاا التجارية السعوديل
( )91انظر املادة احلادية عشرة من نظام األاا التجارية السعوديل
( )90انظر املادة السادسة من نظام األاا التجارية السعوديل
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ك أ ب ب الربع والحت عدضو ومنعع أبوع املن بسعا هعري املشعيفولاو الع يرجعأ إلع ع
عو
وا

التج ر.
وبض ًر لن ا

يا املدنعا الو ما ال ميان تأ عس لرب دلدأ اللوع الضع رو

يا املدنعا ال نظ

لرع ا نظ ا احمس ء التج ريا السعودد ا بقعد تضع ن هع ا

احخري ن ً زائعً و

يا اال م التجع ر و عتجعيفيم االلتعداء لرععاو وع يقع ع لقدععا

ن ئعا لرب املوتد و كع ن أ امل دي ال نعا لشيفي من النظ ا أنا قمعع لعدا اإلخعال
عأ لقدعا أتد يَنظ

لرع نظ ا اخيفو يظو َب ُك معن ا عتو

حكا ا ه ا النظ او عحتيفاما م لععا ال تزيعد لرعب

امسعً جت ريعً ع ملا للعا

سعني ألع ريع و وجتعدل مظضع للا

الوظقدعا ا ك لا تايفار املا للاق.
اثنياا :احلمايّة القانونية للعنوان عند استخدامه كعالمة جتاريّة
لندم يتا التع يف معن امسعا املعدن لالمعا جت ريعاو ب نعا يت تعع ا هع و ا لعا
ع
ال

يا املدنعا واجلن ئعا املقيفري لروالما التج ريا ا نظ ا الوالم ه التج ريا السودد و
أتيفن إلعا عقً و إض با إف ا

يا املدنعا الو ما ال تقيفره القدالد الو ما ال

ميان تأ عس لرب املس ولعا التق رييا دلدأ اللو الض ر) .)23
ةب ًق مل

ء ا امل دي ا ديا والوشيفوف من نظ ا الوالم ه التج ريعا السعودد و

يظود معن ع ا عتسعجع الوالمعا التج ريعا م لاعً اع دوف عداوو وال جيعدل ح تعا
االنتل ع عوالمعا مظسعجرا دوف مدابقعا م لا ع  .وياعدف مل لعا الوالمعا التج ريعا املُسعجَّرا
( )93جا يف نص املادة انامسة من نظام احمل مة التجارية املشار إليه سا،قا ،أنه " جيب على كا اتجر أن
يسل يف كا أعماله التجارية ،دين وشراب فال يرت ب غشاً وال تدليساً وال احتياالً وال غبااً وال غرراً وال
ن ثاً وال شيئاً ا خيالف الدين والشراب ،وجه من الوجه وإذا فعا ذل استحق اجلزا الرادع مبقت ى قانون
وأتسيسا ك ل
العقوات املادرج يف ه ا الاظام"ل فيم ن أتسيس الدعوا على ما تق ل ،ه ه ه املادة؛
ً
على القاعدة الفق ية "ال ضرر وال ضرار"ل
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ا ت ا ربع دلدأ ض ئعا لترب منع هريو من ا تو ا أو ا تو

أ إت ري أخيفأ

مظش ع عِ ٍا ا ع ياععدف مععن تععأن تضععرع اجل ععدر ع لنسععبا لر ظنتَج ع ه أو اصععدم ه ال ع
ظجرأ لن الوالما )22و وك لا ع لنسبا لر ظنتَج ه أو اصدم ه ا ُمل َ رِرا .ويظست نب معن
ا قدف الن تًا لن تسجع الوالما اال تاداا املُن ِ لإلت راه والوب راه واليف دا
الدةلعا اص لعا من ال لا املُ عزي ال اتت رأ لرع الوالما املُسجرا.
ونظيفًا لردور ال

تقدا عا الوالما التج ريا ا متععز املنتج ه والسرع واصعدم ه

الع يقععدم التع يفو ودورهع ا متععععز احملع التجع ر وربععع ع تععا اال ت ع دياو بقععد
خ ع

املعنظم البع ب الت عع ك مرًع و معن نظع ا الوالمع ه التج ريعا السعودد و لبعع ف

اجليفائم ال تقع لرب الوالم ه التج رياو والوقدع ه املقيفري لرب ميفتابع .
بقعد ع ء ا املع دي ال ل ععا واحرعوععني أنععا قمععع لععدا اإلخععال عععأ لظقدعععا أتععدو
يظو ب ع بع مظدي ال تزيد لرب نا وعحتيفاماٍ ال َت ِق ُّ لن

سعني ألع ريع وال تزيعد

لرب مرعدف ري أو ع كدأ ه تني الوقدعتني:
أ ) ك معن لور لالمعا مظسعجَّرا أو رلعده عتيفيقع ٍا تتسعبب ا تضعرع اجل عدرو
وك من ا تو

عسدء القَ د لالماً مظزوري أو مظقرلدي .ب– ك من وَضع عسدء الق د

لرب مظنتَج تا أو ا تو

بع يتورلت سدم تا لالما ردكعا لحتعريو .ا – كع معن لعيفض

( )92جا يف قرار هيئة التدقيق ،ديوان املظامل رقم /311ت0407/هـ ،أن "العالمة التجارية ال تتمتي احلماية
الل كفل ا نظام العالمات التجارية إال ،عد تسجيل ا لدا اجل ة املختصة  ،ل ل وعليه فإن العالمة
املسجلة يف دولة أ را ال مي ن االعتداد هبا وال إضفا املشروعية علي ا دا ا إقليم املل ة إال ،عد
تسجيل ا وفقاً للا ظام"ل ونعتقد ،رأياا أن ه ا القرار كان قبا ان مام اململ ة إح ماظمة التجارة العاملية،
ول ن ،عد ان مام اململ ة ملاظمة التجارة العاملية وتوقيع ا على اتفاقية الرت،س املابثقة عن املاظمة واملشار
إلي ا يف مقدمة البحث ،واملتعلقة حبماية حقوق املل ية الف رية ،فإن األمر قد تغري وجيب محاية العالمة
وخباصة إذا وصل درجة من الش رة الدولية حىت وإن مل يتم تسجيل ا يف اململ ةل
ّ
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عزورَي أو مظقرَّععدي أو
أو ةععيف لربعععع أو عع ع أو كع ل عق ععد البعععع مظنتَجع ه لرع ع لالمععا مع َّ
مَدضدلاٌ أو مظستَو َراٌ عحتري و ا كت مع لر ا ع لاو وك لا ك من ليفض خعدم ه
ا ظ م ه و الوالما مع لر ا ع لا .ويسعتد ا ذلعا أف تاعدف الوالمعا التج ريعا
مست دي من ا م الت يف املدن أو معن تع ء اخعيفو مع داا أن ع ع ءه مت عقعا لرشعيفوط
ال تتربت امل دي احوف من نظ ا الوالم ه التج ريا السودد و ب ن تسعتحت ا
الق ندنعا ال

يعا

يفره املنظم.

ة من املنظم لرب ي يا الوالم ه التج ريعا بقعد نع
وكيف ً
التج ريا ع

لرعب متتعع الوالمعا

يا الق ندنعاو كتب ولد ش يتم تسعجعر و مع داا أن ع ردكعا لرحتعري .بقعد

ع ء ا امل ع دي اليفاعوععا واحرعوععنيو أنععا قمععع لععدا اإلخععال عععأ لظقدع ع ٍا أتععدو يظو ععب
ع بع مظدي ال تزيد لرب رالرا أت يف وعحتيفاماٍ ال َت ِق ُّ لن لشيفين أل ريع و وال تزيعد
لرب م ئتني و سني أل ري أو ع كدأ ه تني الوظقدعتني:
أ ) ك من ا تو

لالما هري مظسجر ٍا ا احكدا املن دا لرع ع ا اللقعيفاه

بو او دو هع) من املَ دي ال نعا) من ه ا النظع ا .ب – كع معن دوَّف عحتعري كعت لرعب
لالم تا أو أورا ا التج ريا عع نً ي د إف االلتق د حب د تسجعر .
وليع دي ا كععيفا املععنظم لرععب ي يععا م لععا الوالمععا التج ريععاو بقععد أ ع ل لععا
ةيفاكاو ا ت ا املت لبا ل
نع

قا من ضيفر من عيفاء هع و املا للع هو كعع

عءا

املع دي ال منعا واحرعوععنيو لرععب أنعا ق جيععدل لاع مععن أةع عا ضعيفر نتعجع ًا ارتاع ب

إكدأ املُاَ َل َل ه املَن دا لرع ا ه ا النظ ا أف يظت لعب املسع و لعن هع و املُاَ َللَعا
ع لتودي

املَُن ِب ل
وخنر

قا من ضيفرق.

تقدا ا ه ا املتربو إف متتع اال م املدن حب يا ندنعاو وع يفا

النظيف لن الدظعلا ال يقدا ع و ب د حيظب حب يا مدنعا و ن ئععا لنعدم يعتم االلتعداء
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لرعععاو وا ععتاداما مععن ب ع هععري ة ع كبا لدضععوا لرععب متبدل تععا والتد ع عع عععا لرععب
مو مالتاو ك أنا حيظب حب يا ندنعاو لنعدم يتاع منعا ةع كبا امسًع جت ريًع و ويعتم
االلتداء لرعا وا تحتاللا من ب هعري ةع كباو ك عم جتع ر ملتجعيفوو وحيظعب اال عم
املدن أخريًا حب يا ندنعاو إذا اخت منعا ةع كبا لالمعا جت ريعا لت عععز منتج تعا و عروا
وخدم تععاو و مت االلتععداء لرعععا مععن اخععيفو لعسععتادما لعع اه الدظعلععا أو هريهعع مععن
الدظ ئ ال تقدد إف تضرع الو الء واعتوع دهم لعن ةع كبا ا قعقع و الع

ارتعبط

امسا عتج رتا ارتب ًة ورع ًق وأةبح من الون ةيف ال تدخ ا تاعدين حمرعا التجع ر و
ال تزيد من ع تا امل ديا واال ت ديا.
اخلصامتصة
الونداف التج ر هد أكد أدواه النش ط التج ر اا ما ال حيت

التع يف ا

مزاولا أل لا ونش ة تا التج ريا .كع يت عز عا الت يف لن هريو من التج رو ويد ع عا
مجعععع الوقععدد والت ععيفب ه الق ندنعععا ال ع يب تععيفه مععع مععن يتو م ع مو ععم ا نش ع ةا
التج ر و وتزداد أه عتا لند ا تاداما لرداللا لرب تا عا املتجيفو ك م جت ر أو
لالما جت رياو بعود ع لا و عرا لت ععز املتجيفو و ب الو الءو وي بح عع لا عز ًء
من الون ةيف املونديا لر ح التجع ر و ويزيعد معن ع تعا امل ديعا واملونديعا .ومعن خعال
درا ععتن لردضععع الق ع ندن لرونععداف التج ع ر ا التنظعععم الق ع ندن السععودد و خيف ن ع
ع آلت :
أوال :النتصائصج
ا

 - 0ش يو ا املنظم السودد مدضدع الونعداف التجع ر ةعيفاكاو وش يلعيفد

لا أكا ًم خ ةا ا نظ ا احملا ا التج رياو ولانا أت ر إلعا ععدالاله هعري ةعيفحيا معن
خال عو

الن دا الق ندنعاو ال

ءه متليف ا ا عو

احنظ اا كنظ ا السج
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التج ر السعودد و ونظع ا احمسع ء التج ريعا السعودد و ونظع ا الوالمع ه التج ريعا
السودد  .و د ا عتادا املعنظم لبع ري اال عم املعدن لرداللعا لرعب الونعداف التجع ر و
بعجب أف يستادما الت يف ا مجعع مو مالتا التج رياو ويد ع عا أورا ا املتورقعا ع ع و
املو مالهو وي كيفو لرب مجعع متبدل تاا ك ملنشدراه والردك ه الدل ئععا واللعداتري
واإلي اله وهري ذلا من املتبدل ه ال يستادم الت يف.
 - 3أ ل املنظم السودد لرت يف أف يتا من امسا املدن

لندانا التج ر )

ري يضوا لرب متجيفوو متب تدابيف ا ا الونداف امل عزاه ال جتو منعا و ععرا
مس جت ًّ
ا ً
لرداللا لرب املتجيفو و د يضع إلعا ر د ًم أو إت راه أو ةدر توني لرب للعأ انتبع و
الزع ئن إف املتجيف .ولندئ يت

الونداف التج ر ات ًل ورع ًق ع ملتجيفو لقع معا عدظعلعا

اال م التجع ر و ويضعوا التع يف لرعب وا عا متجعيفو لت عععزو لعن هعريو معن املتع يفو
ويرا

الونداف ا ه و ا لا ا تقاللعا املتجيفو ويدل لرب مجعع عزاتا وخ ئ ا.

ويود ذلا من وظ ئ الونداف التج ر و ب تو

الونداف التج ر امسًع جت ريًع يوعد

من الدظ ئ اا ما ال يقدا ع الونداف التجع ر ا هع و ا لعاو ب عد و ععرا لت عععز
املتجيفو و ب الو الءو وارتب ة م ع حمل التج ر .
 - 2لند تتع عت اال عم التجع ر معع الونعداف التجع ر و ب نعا يشع ر

لنعد

الت ععيفا ع حمل ع التج ع ر كاععم واكععدا كبعععع احمل ع أو رهنععاو ويتبععت لرععب الونععداف
التج ر ا ه و ا لا أكا ا اال م التج ر و ب ذا مت االتل ف كت عا لرب أعد البععع
أو اليفهن لال م التج ر و امتد ذلا إف الونداف التج ر و حنا يود من لن ةعيف احملع
املوندياو وينتق الونداف ترق ئعًع دوف ا

عا إف أ إ عيفاء اخعيف يع كيفا عدأ ععدو ا

السج التج ر لع بح ن ب ًا حبت الحتري .وأم ا ا لعا الع ال يعتم االتلع ف بع ع كت ععا
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لرب انتق اال م التج ر و بال يدخ الونعداف لندئع ضع ن لن ةعيف احملع التجع ر
املبعوا.
 - 2ييفتبط الونداف التج ر ع ل لا الشا عا ل كب احمل التج ر و عداء
أك ف ت يفًا بيفدًا أا تيفكا تض منو ب عد يتاعدف عشعا أ

ع معن ا عم التع يف ولقبعا

ا قعقعني و دعً و و د أو ب املنظم السودد لرعب التع يفو أف يوقعد عدا عتا لندانعا
التج ر و مجعع ةلق تا التج ريا ولقددو وخم ل تا وأل لاو وال جيعدل لعا أف يلوع
ذلا عدا تا اال م التج ر ا إال ا ك لا تيفكا املس ه اا لودا و دد لنداف جتع ر
ا وا ت ره لرب اال م التج ر و وحن تادف مبد ددات وأمداا و مسع ولا لعن
الديدف وااللتزام ه املبتبا لرع وال يادف الشعيفيا مسع وال جتع و الشعيفكاو لعن ترعا
الديدف وااللتزام ه إال مبقدار ا

ا ال ميرا ا رأمس الشيفكا .ب ال عم التجع ر

يتورت ع حمل التج ر بقط وعا يت عز لن هريو من احمل لر ه التج ريا احخيفأو وال مياعن
لرت يف الليفد أف يستادما ا مو مالتاو ولقددو وإلالن تا وأورا ا املتورقا ع حمل مبوعز
لن امسا الشا

.

 - 1يتعأل الونععداف التجع ر معن ا ععم التع يف ولقبعا ا قعقعععنيو ععداء أكع ف
ذلا ا ك لا اختالا الونداف التجع ر لعن اال عم التجع ر و أا ا ك لعا تت عق ع ا
كتب ال ي د إف تضرع الحتري عشا

الت يف ا قعق ال

يتوع مردف موعاو بع لونداف

التج ر هد الد عرا ال تقدد املتو مرني مع الت يف إف تديد ائت ن م لا ووضع رقت م
ععا .وكتعب عوع

التشعيفيو ه الع أ ع له لرتع يف إضع با مع تع ء مععن الوبع راه لرععب

لندانا التج ر و بقد اتبةأ أال ي د ذلا إف ي الحتعري لرعب ب عم خع ةئ اع و
اإلض باو ع جيب أف تادف مجعع البع ن ه االختع ريعا مت عقعا لرحقعقعا وأال تع د إف
التضرع أو م ميع النظع ا الوع اا كعأف تاعدف مسعت دي معن نعدع النشع ط الع

مي ر عا
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الت يف .وش ييفد ا احنظ ا م جيععز لرتع يف أف ياعدف لندانعا معن تسع عا مبتاعيفيو أو أف
يضع إلعا تس عا مبتايفيو ك ع بورعأ عوع

التشعيفيو ه املق رنعاو ونوتقعد أف مسعرا

ح ا ه ا االجت وا لودا أه عا ه و اإلض با من ن كععاو ولتنع
املنظم د ك ف ةحع ً
ذلا مع الدظعلا ال يقدا ع الونداف التج ر و وه الداللا لرب تا عا الت يف.
 - 6ععع ليفهم معععن أه عععا الونعععداف التجعع ر ودورو ا النشعع ط التجعع ر وا
الداللا لرب تا

الت يفو إال إنن نيفأ أنا ال يوعد معن لن ةعيف احملع التجع ر و لنعد

لععدا ا ععتاداما ا الداللععا لرععب تا عععا املتجععيفا عسععبب لععدا لزومععا لتبعوععا احمل ع
التج ر و وس ةا إذا ش يدضع ا وا ا املتجيفو وش ياعن لعا دور ا ع ب الزعع ئن
والتلع ب م كدلععا .ةععحعح أف تععا

الت ع يف ععد ياععدف لن عيفًا مسع ندا جلرععب عو ع

الزع ئن وتو مر م مع احمل التج ر و وع لت ل ليع دي ع عا احملع التجع ر ا لاعن لععع
ع لضيفوري أف ك م يس لد ا لي دي ع ا احمل التج ر يود لن يفًا بعا.
 - 2د ينتقع اال عم التجع ر و ا كع عععع احملع التجع ر و إف املشعب و
ب ذا ك ف مداب ًق لال م املدن مل لا احمل التجع ر

لندانعا التجع ر )و بعنتقع اال عم

املدن ا ه و ا لعا إف البع ئعو لرعب أنعا ا عم جتع ر و لرعب أف انتقع اال عم املعدن
لرت يف مع احمل التج ر لنعد ععوعا أو الت عيفا بععاو ال يبقععا لرعب ةبعوتعا ذات ع الع
تدل لرب تا

التع يفو ولانعا ينتقع عتبعوعا ندنععا خمترلعا ل ع ك نعأ لرععا بع

انتق لاو ةب ًق لرشيفوط ال كدده املنظمو ويتحتري ع ع ا االنتقع معن كدنعا امسًع معدنًع
يوا لن تا

ة كبا ومتجيفو ومنتج تاو إف جميفد و عرا جت ريا يستوني ع املشعب

لت بعأ الزع ئن ورعت عم ع حملع التجع ر  .وإلتع ء ا عت لر شعب ع نتقع ا عم التع يف
املدن إلعا ك م جت ر و ال يوملو ا املق ع و إلت ءو ا ت ا ا تاداا اال عم املعدن
لرب ئع كونداف جتع ر و أ أف جيعيف ععا تد ععع مو مالتعا وأورا عا اليفمسععاو ويعدل ععا
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لرب تا عتاا وإمن يبقب ذلا كق لرب ئع وكدوو ع لتب رو من ا قعدف الر ععقا الع
ال جيدل التن ل لن أو الت يفا بع و ب د ع ا اال تاداا زء من تا عا ة كبا.
 - 5يت تع اال م املدن حب يا ندنعاو ع يفا النظيف لن الدظعلعا الع يقعدا
ع و ب د حيظب حب يا مدنعا و ن ئعاو لند االلتداء لرعاو أو ا عتاداما معن بع هعري
ة كبا ووضوا لرب متبدل تا والتد عع عا لرعب مو مالتعاو أو لنعد ا عتاداما ك عم
جت ر أو لالما جت ريا .وال يد د ا احنظ ا السعودديا مع مينعع معن ا عتاداا الونعداف
التج ر من ب ت يف اخيفو ا ك لا تش عا اال م املدن لارع .
اثنياا :التوصيات

 - 0نت نععب لرععب املععنظم السععودد تنظعععم الونععداف التج ع ر عشععا واضععح
و وععع ف تعيفوةا وأكا معا ودالالتعاو وععع ف أو عا ا عتادام تاو ك ع بورعأ

ومل

ذلا الوديد من التشيفيو ه املق رنا .ك نت نب لرعا ك لا تودي احنظ ا ال تن ولأ
عو

أكا ا الونداف التج ر و والن

التج ر مبل دا اال م الشا

لرععا ةعيفاكاو كتعب ال عترط مل عدا اال عم

لرت يفو وكتعب ال يرتعبع لرعب اآلخعيفين االخعتالا

عني الونداف التج ر واال م التج ر و وكتب ال يظن العبو
يليفف ععن

أف املعنظم السعودد ش

والتاه تعً واكدًاو وس ةا لندم أ ل املنظم لرت يف إما نععا تاعدين

اال م التج ر من اال م املدن لرت يف.
 - 3ي د ا تاداا الونداف التج ر ك م جت ر إف اصرط ععن ع و حن ع
لندئ يقدم ف عدظعلا مزدو او وربن عدورن نلض أال يتض ن اال عم التجع ر لرعب
ا م الت يف ولقباو كتب ال ترط ك من

ع آلخيفو حف كال من

لا وظعلتا اص ةعا

عاو وال يوعداف تععً واكعدًاو كتعب وإف تشع ع أ احكاع ا املتورقعا عارع ع  .بع لونداف
التج ر و هد دالعا لرعب تعا

التع يفو ووظعلتعا اح

ععا هع التويفيع عشعا
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الت يفو ولرداللا لرب أف الت يفب ه ال ع تيفه تتورت عنش ةا التج ر ولععع حبع تعا
اص ةا.
 - 2ش يستادا املعنظم م عترح الونعداف التجع ر ا تعيفك ه احتعا او
ع ليفهم من أنعا عد أو عب ضعيفوري تاعدين امس ع معن أمسع ء الشعيفك ء املتضع منني أو
أكدهمو وك ف اح در عا ا تاداا م ترح الونداف التج ر ةعيفاكا اع و الشعيفك ه
لت ععزه لن تيفك ه احمعدا و الع تقعدا لرعب االلتبع ر املع ل لرشعيفك ءو وتسعتادا
امس كونداف ا ا مو مالت امل لعا وأنشعتت التج ريعا .لع لا ندةع عتوعدي لبع ري
ن

امل دي  )02من نظ ا الشيفك ه السعودد و لت عبح ععدًل معن ق يتاعدف ا عم تعيفكا

التض من من ا م تيفيا واكد أو أك يف مقيفوًن مب ينبئ لن و دد تعيفكا...قا إف لبع ري
ق يتادف لنداف تيفكا التض من من ا م ....ق وك لا لب ري نع

املع دي  )22معن نلعع

النظ ا لت بح عدًل من ق يتادف ا م تيفكا التدةعا البسعتا من ا م واكد أو أك عيف معن
الشيفك ء املتض منني مقيفونً مب ينبئ لن و دد تيفكا...قو لت بح ق يتاعدف لنعداف تعيفكا
التدةعا البسعتا من ا م ....ق.
 - 2نت نب لرب املنظم السودد لند تقديم ةرب القعد ا السج التج ر ا
الن

ا نظع ا السعج التجع ر السعودد لرعب ضعيفوري اخعتالا اال عم املعدن لعن

احمس ء املسجرا عقً ا ك بورأ عوع

التشعيفيو ه ذلعاو أو إلعزاا التع يف الالكعت

ع ض با عع ف ميعزو لن الت يف الس عتو م ت ري تأ عع احمل و أو إض با ا م احب أو
اجلد أو ا م الش يفيو أو تحتعري لدف وا ا احمل و أو هري ذلا من البع ن هو كتب نقتعع
التيفيت لرب من يتش عا امسا مع اال م املسج

عقً و من االلتداء لرب ه ا اال مو

وا عتحتال ذلععا ا من بسععا هعري تععيفيلاو وس ةععا متعب كع ل اال ععم املقععد ع ع ًق لرععب
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مسوععا كسععنا وت ع يفي موعنععا وارتععبط عأذه ع ف الو ععالء وأةععبح ععزء مععن لن ةععيف احمل ع
التج ر .
وإنمل حر عد ا توع ف إذ أ عدا هع و الدرا عا املتداضعوا أف أكعدف عد أ ع أ
عدضع لبنا من ةيف ه ا البنع ف من املويفباو را ًع ا أف ينع القبعد و بع ف كنعأ عد
أةبأ ب ن ا وكدوو وأف أختأه ب ن نلس والشعت ف.
قائمة املراجع
أوال :املراجع ابللغة العربية
ا

[ ]0
[ ]3
[ ]2
[ ]2
[ ]1
[ ]6
[ ]2
[ ]5
[ ]2

امحد البسام ،مبادئ القانون التّجاري ،اجلز األول، ،غداد0910 ،ل
أكثم انويل ،املوجز يف القانون التّجاري ،اجلز األول0971 ،ل
أنور سلطان ،املبادئ القانونية العامة ،ط ،3دار الا ة العر،ية، ،ريوت0917 ،ل
ثروت عبد الرحيم ،املل ية التجاريّة والصااعية يف األنظمة السعودية ،جامعة املل
سعود ،الرايض0417 ،هـل
حسين املصري ،القانون التّجاري ،ال تا األول ،القاهرة0911 ،
محاد عز  ،دل انيف الشريف ،القانون التّجاري السعودي ،ط ،0دار الا ة
العر،ية ،القاهرة0433-3110 ،هـل
زهري عباس كرمي ،مبادئ القانون التّجاري ،دار الثقافة للاشر والتوزيي ،عمان
0991ل
سعيد حيىي ،الوجيز يف الاظام السعودي ،ع اظ للاشر والتوزيي ،ط  ،4جدة
0412هـل
ايحة القليويب ،القانون التّجاري ،اجلز األول ،دار الا ة العر،ية ،القاهرة،
0977ل

عودي "دراسة مقارنة"
الس ّ
الوضي القانوين للعاوان التّ ّ
جاري يف الاظام القانوين ّ

[]01
[]00
[]03
[]02
[]02
[]01
[]06
[]02
[]05
[]02
[]31
[]30
[]33
[]32
[]32
[]31
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ايحة القليويب ،املل ية الصااعية ،دار الا ة العر،ية ،القاهرة0991 ،ل
صال زين الدين ،شر التشريعات الصااعية والتجاريّة ،دار الثقافة عمان 3111ل
عدانن العمر ،الوجيز يف الشركات التجاريّة وأح ام اإلفالس وفقًا لألنظمة
والتشريعات التجاريّة يف اململ ة العر،ية السعودية ،الطبعة األوح، ،ريده0424 ،هـل
عزيز الع يلل ،الوسي يف شر القانون التّجاري ،اجلز األول ،دار الثقافة للاشر
والتوزيي ،عمان 3103ل
علل العبيدي ،القانون التّجاري املغريب ،الطبعة األوح0911 ،ل
عوض أمحد الزعيب ،املد ا إح علم القانون ،الطبعة األوح ،دار واألا للاشر
والتوزيي ،عمان3110 ،ل
فوزي حممد سامل ،شر القانون التّجاري ،اجلز األول ،دار الثقافة للاشر والتوزيي،
عمان 0997ل
حمسن شفيق ،القانون التّجاري املصري ،اجلز األول ،اإلس ادرية0949 ،ل
حممد توفيق رم ان البوطل ،البيوع الشاألعة وأثر املبيي على شرعيت ا ،الااشر درا
الف ر ،الطبعة الثالثة ،عام 0431هـل
حممد حسن اجلرب ،القانون التّجاري السعودي ،الرايض 0407هـ ،دون دار نشرل
حممد حسين عباس ،املوجز يف القانون التّجاري ،الطبعة األوح ،القاهرة0911 ،ل
حممد حسين عباس ،املوجز يف القانون التّجاري ،الطبعة األوح ،دون دار نشر،
القاهرة0911 ،ل
حممد حسر إااعيا ،القانون األردين ،الطبعة الثانية ،دار عمان0993 ،ل
حممد صاحل ،القانون التّجاري ،اجلز األول ،القاهرة0949 ،ل
علل حسن يونس ،احملاّ التّجاري ،دار الف ر العريب ،القاهرة0974 ،ل
حممود ا،للل ،الشركات التجاريّة، ،دون دار نشر ،الطبعة األوح0291 ،هـل
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 األح ام القانونية لالسم والعاوان التّجاري يف التشريي التّجاري،] مصلح الطراونة36[
ل3113  لساة،4  العدد،07  اجمللد، جملة مؤتة للبحوث والدراسات،األردين
 دار حاف للاشر،عة، الطبعة الرا، القانون التّجاري،] انيف الشريف دل زايد القرشل32[
هـل0423 ، جدة،والتوزيي

 املراجع ابللغة الفرنسية:اثنياا

Bruno Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, coll. « Hypercours Dalloz »,

2009.
Escarra, Manuel de droit commercial, Paris, 1948.
Le Fonds de commerce. Traité général théorique et pratique Gaston Cendrier,
avec formulaire, Paris, 1934.
René Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, vol. 1, LGDJ,

]35[
]32[
]21[

،Georges Ripert ]20[
Paris, 1968.

Hamel et Lagarde et Jauffret, Traite de droit commercial, Tom. II, Paris,
1966.

]23[

]22[
Ripert et Roblot, Traite elemaintaire de droit commercial, t. 1, 1980. ]22[
 مواقع معتمدة يف اإلنرتنت:اثلثاا
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9nomination/23595. ]21[
http://www.legifrance.gouv.fr. ]26[
http://www.mci.gov.sa/LawsRegulations ]22[
Hamel &G. Lagarde, Traite de Droit Commercial, Tome1, 1954. J.
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"عودي "دراسة مقارنة
ّ الس
ّ ّالوضي القانوين للعاوان الت
ّ جاري يف الاظام القانوين

The Legal Status of the Merchant Name in the Saudi Legal System
Dr. Adnan Salih Al-omar
Assistant Professor in departement of law, cllege of sharia and Islamic studies
Qassim University
Abstract. The merchant name is a fundamental pillars upon which the economic activity, and its plays an
important role in the life of the merchant and his business, in terms of personal significance to the
merchant on the one hand, and the nature of the activity established on the other hand. It is noted that
legislative regulation of the trade name, in the code "trade name" Saudi is similar to the merchant names,
to some extent, This similarity is one of the main reasons, in our opinion, which some commentators trade
law, to be confused with the trade name. Adding to this confusion, also, that the Saudi regulator has
pointed to some of the provisions of the The merchant name realistically, without referring to it explicitly,
where it came from Saudi systems are completely free to mention the term " The merchant name".
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،3779-3772شوال 5421هـ/يوليو 3754م)

اسم الكتاب :حترير علوم احلديث.
اسم املؤلف  :عبد هللا بن يوسف اجلديع.

الناشر :اجلديع للبحوث واالستشارات.
الطبعة  :الرابعة 1341 -ه.

الطباعة :يف سفرين كبريين (1111صفحة).
وصف الكتاب:
أورد املنظم السعودي األحكام اخلاصّة باألعمال التجاريّة والتّاجر يف الفصل األول من
الباب األول م نظام احملكمة التجارية الصادر باملرسوم امللكي رقم ()23
قدم املؤلف لكتابه مبقدمة يسرية يف أهمية االعتناء باحلديث للمتفقه ،وأن معرفنة
متييز صحيح احلديث م سقيمه م الشروط اليت تتعني على اجملتهد .
ث له على مجع هذا الكتاب ،وأن هذا العلنم (علنوم
وذكر يف مقدمته هذه الباع َ
احلديث) حيتاج إىل ترميم ،وحيتاج إىل إعادة بناء ،وتقريب إىل طلبة العلم .
وقد أبان املؤلف ع منهجه بشكل خمتصر ،وأنه :
 قصد كتابة هذا السفر بأسلوب عصري العرضِ تيسريًا على الطالب. مع احلرص على حترير املسائل وحتقيقِها . وأنه سار يف بيان مسائله على طريقة السنلف املتقندمني ،منع االسنتفادة منحتريرات املتأخري .
 وذكر أنه اجتهد قدر الوسع يف ضرب األمثلة م واقع احلال ،وترك األمثلةالصناعية (اخليالية)
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 كما أنه أضرب عن ذكنر بعنأل األننوايت النيت رأا أنهنا إمنا ألينخ بعلنم خنرب النسننذ الننذي هننو ألصننخ بعلننوم القننر ن ،أو أنهننا تفريعننات
كبننا ِ

ننة وليسن علمننا

تأصيليًّا كق ايا غريب احلديث.
 كمننا أنننه اعن ط علننى نفسننه االهتمننام بالق ننايا التأصننيلية العمليننة ،فننأل ىمسائل ليس هلا واقع عملي اليوم ،كبعأل املسائل املتعلقة بهيئة الرواية .
 وذكر أنه يف كل ما يعزوه لقائل أو إمام قند حتنرا فينه ،بالحالنة ،والتثبنم صحة السناد إليه .
ثم أتبع املقدمة مبدخل حنوا مقندمات تعريفينة حنول علنم احلنديث ،وتار،نه،
وأقسامه ،وألقابه .وهو يف كل ما يصنع ويصوغ م التقسيمات وال تينب مبنديت ودندد
يف العرض والصياغة .
ثم قسم الكتاب بعدُ إىل قسمني كبريي :
 فجنناء القسممم الو يف (حتريننر أركننان النظننر يف احلننديث) ،وقصنند فيننه إىلالكالم حول ق ايا السناد ونقَلَتِه.
فجعل (الباب األول) يف "حتليل السناد" كونَنه اخلطنوةَ األوىل يف ق نايا البحنث
يف علوم احلديث ،وأسهب املؤلف يف الفصل األول منه يف ق نايا متيينز النرواة والطنر
إىل ذلك ،واألوهام اليت تقع للبناحثني ،منع العنارة السنريعة إىل منا يتعلنخ بالصنحابة
م مباحث.
ثننم عقنند الفصننل الثنناني لق ننية "اتصننال السننند" ومباحثهننا كننن :صنني السننمايت،
ورموزها ،وطريقة النقاد يف األسانيد املعنعنة .
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ث ذلك حاجنة القنار
وجاء (الباب الثاني) يف "نقد النقلة" طويال ومفصال ،باع ُ
إىل هذه املباحث ،ولكونها م املباحث التأصيلية اليت التزم املؤلنف يف املقدمنة حتريرهنا
وحتقيقها.
فأعار إىل حكم اجلرح والتعديل ،وعنرّ بنمناذج ملن يعتمند قنوهلم يف النقند،
ودلف إىل "التعديل" معرفاً به وبشنروطه ،وبطرقنه ،وأقسنام ال نبع ،منع العنارة إىل
مسائل متعلقة كق ايا التحمل ،ورواية احلديث باملعنى واختصاره ،وقد حاول املؤلف
يف هذا الباب حترير القنول فيمنا يت علنخ بتعنديل أمثنال المنام ابن حبنان والعجلني وابن
عبدالرب وما يقال ع تساهلهم.
وكصنننيعه يف التعننديل صنننع يف "اجلننرح" ننررًا معننناه ،وصننورَه املننؤثرة وغننري
املنؤثرة ،والقنو َل فيمنا يسننلب العدالنة ،ثنم منا يتعلننخ بق نايا ضنبع النرواة وحفظهننم،
وجهالتهم ،وختم هذا الباب مبسائل "تعارض اجلرح والتعديل" وتفسري عباراتهما.
وكان (الباب الثالث) خمصوصًا فيما أمساه املؤلف بنن(النقد اخلفني) والنذي يريند
به  :العلل .
متطرقاً ملنزلة هذا العلم ،واملربزي م األئمة يف معرفته ،وأسباب التعليل – مع
السهاب والتفصيل والتمثيل يف هذه املباحث – وختم هذا الباب بالكشف عن قنوانني
حاول فيها املؤلف تقريب الكالم فيما يتعلخ ب بع عملية تعليل األحاديث .
 وجاء القسم الثماي م الكتاب أقصر من سنابقه بكنثري ،والسنبب أننه تعمندب علوم
إطالة القسم األول ألن ق اياه ق ايا تأصيلية حتتاج إىل حترير وتدقيخ ،وهي ل ّ
احلديث.
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وكان "أوصا احلديث م حيث القبول والرد" هي تسمية هذا القسم الثاني،
حيث عاجل فيه املؤلنف منا يتعلنخ باحلنديث الصنحيح وتعريفنه ،وعنروطه ،وكنذلك يف
احلديث احلس  ،وأهم الكتب الدائرة عليهما ،واملسائل املتعلقة بهما .
وأتبع ذلنك بنالكالم علنى ق نايا رد احلنديث ،فعن ّر احلنديث املنردود ،وذكنر
ألقابه ،وأحكامه.
وأسهب املصنف يف ق ية التدليس وأنواعه ومذاهب العلماء فيه – علنى عادتنه
يف إعبايت الق ايا اليت تهم القار وهلا رصيد عملي . -
ب بذكر االعتبنار باحلنديث ال نعيف وحكنم العمنل بنه
وختم هذا القسمَ والكتا َ
واستعماله .
وجنناءت الفهننارا يف الننذيل كاعننفة ع ن اجلهنند الكننبري الننذي بذلننه املؤلننف يف
الكتاب .
مميزات الكتاب:
جاء الكتاب يف وق احتاج فيه العصر إىل مؤلَّف يكنون جامعناً متقنناً نرراً ،إ ِذ
ب جنامع لكننه غنري مناسنب للطنالب ولطريقنة النناا الينوم ،أو
الكتب السابقة إما كتا ٌ
كتابٌ غري رر ،اختلط فيه الق ايا العملية بتلك النظرية .
وميك إمجال مميزات الكتاب يف نقاط عدة:
 - 1كونننه جامع ناً لشننتات مسننائل هننذا الف ن  ،حيننث ال ي ن ك املؤلننف -يف
ال الب  -مسألة كبرية وال ص رية ذات أثر تطبيقي إال بينها وجلّاها .
وعادتننه أن يُطيننل يف املسننائل املشننكلة ،واملسننائلِ الننيت هنني م ن صننميم العلننم،
و،تصر يف املسائل ذات األثر ال عيف أو املسائل النظرية.
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 - 3البدايت والتجديد يف ترتيبه ،فالننارر فينه ال يعنوزه معرفنة مكنان املسنألة،
حيث رتبه مؤلفه ترتيبًا منطقيًّا مبتكرًا مل يسنبخ إلينه ،مراعينا فينه وصنف املسنألة وضنم
النظري إىل نظريه ،وهلذا جاءت الق ايا التأصيلية يف أول الكتاب ،بينمنا أخنر منا يتعلنخ
بأوصننا احلننديث يف ا خننر ألنهننا فننريت عن تصننور تلننك الق ننايا ،بينمننا ال الننب يف
مؤلفات هذا الف إما تقديم األوصا أوال ،أو إدخاهلا مع الق ايا التطبيقينة يف سنيا
واحد.
 - 2التننزام املؤلننف تقريننب املسننائل باألمثلننة الواقعيننة ،فجنناء الكتنناب مفينندًا
للقار م ناحيتني :تقريب املسائل له وتوضيحها بهذه األمثلة الواقعية ،ثنم منا يتعلنخ
بهذه األمثلة – أحيانا  -م التحرير والتعقب على م سبخ .
واملؤلننف تعمنند أن تكننون األمثلننة فيهننا اجلنندة والتنننويت والفائنندة العائنندة علننى
القار  ،بعيداً ع اج ار األمثلة املشهورة م كتب ال اث .
وكننان لقننراءات املؤلننف يف كتننب احلننديث ،والنقنند ،والسننؤاالت أثننر رنناهر يف
اقتناص األمثلة ،وتنويعها ،وم ثمّ حتريرها .
 - 2االعتناء بنأقوال األئمنة النقناد ،والسنري يف فلكهنا ،وال نوص يف معانيهنا،
وجعلها أصالً يف هذه الق ايا ،مع ربع القار بالكتب اخلادمة واملفيدة يف كل مبحث.
 - 2االبتعاد عما ال يفيد القار  ،ويشن ّب علينه ويربكنه ،مثنل االع اضنات
على التعاريف ،ومناقشتِها – إال فيما له فائدة عملية  ،-ومثنل املسنائل النيت حصنل
فيها خال قديم ال أثنر لنه الينوم ،أو تلنك النيت كنان هلنا فائندة عنند األوائنل كنبعأل
مسائل العرض وكتابة احلديث وأمثلة العلو والنزول .
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 - 2حرصُ املؤلفِ عند ختم املباحث علنى التنبينه علنى األوهنام الواقعنة عنند
الباحثني ،إما يف الفهم ،أو يف التطبيخ ،أو تلك اليت ،شى املؤلف على القار أن يقنع
فيها.
 - 0تدقيقننه وحتريننره كننثرياا م ن املسننائل واألقننوال الننيت يتناقلننها املؤلفننون يف
مصطلح احلديث ،وذلك بالبحث يف أسانيدها ،ومقارنتها مبا يعارضها .
 - 2تسهيله وتقريبه فيما يتعلخ بالتعاريف ،وعدم الوقو الطويل معهنا ،منع
كونه ،تار تعريفًا جامعًا يف نظنره ،ورمبنا عندل عن التعرينف املشنهور إىل تعرينف خنر
لعلة ينبه عليها.
 - 9جننودة األسننلوب ،وقننوة السننبك ،،وعننر املفننردة ،مننع البانننة عنن
املقصد ،والتجايف ع اليهام ،واختيار ال اكيب السهلة – يف ال الب . -
 - 17رهور عخصية املؤلنف واختياراتنه وحتريراتنه ،وهنو يف كنل ذلنك ينذكر
أنها ناجتة ع تتبع واستقراء وسرب .
ملحوظات على الكتاب :
 - 1جاءت بعأل مسائل الكتاب ومباحثه مس سلة غري مرتبة وال مفقطنة ،ممنا
قد يصعب على الطالب أو القار تبّي حدودها وتقاسيمها .
 - 3إطالته – يف أحايني – عند ضرب األمثلة ،حينث يسنتطرد يف حترينر املثنال
واخلال الواقع فيه إن وجد ،وهو إن كان ممنا قند يفيند القنار  ،إال أ ّن هنذا مربنك لنه
أي اً ،واملتعيّ أنّ يكون موضع املثال غري موضع التحرير .
 - 2مل حيننرر املؤلننف بعننأل املسننائل حتريننرًا متيننناً ،كمننا يف مسننألة  :طريقننة
العجلي واب حبان يف اجلنرح والتعنديل (ص ،)232،232وليتنه إذ مل حينرر أعنار إىل
األقوال األخرا .
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 - 2خمالفتننه أحيانننا للمتقنندمني ،ورمبننا جتننرأ فخطننأهم يف مسننائل ال يننذكر فيهننا
دليال متجهاً (ص223كمثال) ،إال أنه هذا قليل يف الكتناب ،وونوه أن ينبنه إىل مسنألة
يذكر أنه د َرسَنها ،فنال ،نرج منهنا إال مبنا ال يسنعفه علينه دلينل (ص  229تقويتنه حلنال
الربيع ب حبيب الفهري)
، - 2ننرج أحياننًا عمننا اع ن طه علننى نفسننه من االبتعنناد ع ن األمثلننة اخلياليننة
(مثال:ص )22 ،22ولعل له يف ذلك مقصداً ...
هننذا واأ أعلننم وأحكننم ،وصننلى اأ علننى نبينننا منند وعلننى لننه وصننحبه
أمجعني .
كتب التقرير  /مد ب صاحل الشيبان
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)7العدد ( ،)4ص ص ( ،1801-1802شوال 2441هـ/يوليو 1824م)

عنوان الرسالة :الشروط التعويضية يف املعامالت املالية.
التخصص :الفقه.

اسم الباحث :عياد بن عساف بن مقبل العنـزي.

املرحلة :الدكتوراه.

اسم املشرف :أ.د .صاحل بن حممد السلطان.
اتريخ املناقشة1241/3/1 :هـ.

اجلهة العلمية املقدم إليها :كلية الشريعة -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

عدد الصفحات يف املطبوع )811( :صفحة.
حدود املوضوع :الشروط التعويضية .واملقصود بها  :الشرط الذي يكون
تعويضاً عن ضرر؛ كعدم تنفيذ االلتزام ،أو التأخري فيه ،وهو ما يسمى بالشرط
اجلزائي .والشرط الذي يكون تعويضاً عن مظنة الضرر يف حال العدول عن العقد،
وهو شرط العربون .والشرط الذي يكون تعويضاً عن فسخ العقد ،وهو شرط العوض
يف اإلقالة .والشرط الذي يكون حافزاً على الوفاء بالدين عند حلول أجله ،أو قبل
حلوله ،وهو اشرتاط احلط من الدين املؤجل مقابل االلتزام بتسديد األقساط ،أو
مقابل تعجيل األداء .والشرط الذي يكون تعويضاً عن ضرر ال يستحق حبكم العقد،
وهو اشرتاط الضمان على األمني يف حال التلف أو اخلسارة .ومن ذلك الشروط
التوثيقية إذا تضمنت االعتياض عن احلق؛ كأن يشرتط املرتهن متلك املرهون عند عدم
الوفاء ،أو بيعه ،أو يشرتط الدائن مطالبة الضامن دون مطالبة املضمون عنه.
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أمهية املوضوع :تتجلى أهمية البحث يف هذا املوضوع من وجهني:
الوجه األول :أنه يبحث يف املعامالت املالية ،والبحث يف املعامالت املالية باملنزلة
اليت ال ختفى من األهمية؛ نظرًا لعموم حاجة الناس إليها ،وخطورة حملها ،وهو املال.
الوجه الثاين :أن التعاقد بالشروط التعويضية أصبح شائعاً يف هذا العصر بني
الناس على مستوى األفراد ،واملؤسسات ،فصارت احلاجة قائمة إىل بيان أحكامها،
وما يصح اشرتاطه منها ،وما ال يصح.
حمتوى الرسالة :احتوت هذه الرسالة على مقدمة ،ومتهيد ،وستة فصول،
وخامتة.
التمهيد :ويشتمل على مبحثني:
املبحث األول :تعريف الشروط يف العقود ،واألصل فيها.
املبحث الثاين :أقسام الشروط يف العقود.
الفصل األول :الشرط اجلزائي .وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :تعريف الشرط اجلزائي ،وحقيقته ،وخصائصه ،وشروط
استحقاقه يف القانون.
املبحث الثاين :الغرض من الشرط اجلزائي.
املبحث الثالث :تاريخ التعامل بالشرط اجلزائي.
املبحث الرابع :حكم الشرط اجلزائي .وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم الشرط اجلزائي يف الديون ،وصوره.
املطلب الثاني :حكم الشرط اجلزائي يف غري الديون .وفيه سبع مسائل:
املطلب الثالث :سلطة القاضي يف تعديل الشرط اجلزائي يف غري الديون.
املبحث اخلامس :تطبيقات الشرط اجلزائي يف بعض املعامالت املالية.
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الفصل الثاين :اشرتاط العربون يف العقود املالية .وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :تعريف العربون.
املبحث الثاين :الغرض من العربون.
املبحث الثالث :الفرق بني العربون وبني الشرط اجلزائي.
املبحث الرابع :أحكام العربون يف املعامالت املالية .وفيه ستة مطالب:
الفصل الثالث :اشرتاط العوض يف اإلقالة .وفيه مبحثان:
املبحث األول :تعريف اإلقالة.
املبحث الثاين :حكم اإلقالة.
الفصل الرابع :اشرتاط احلط من الدين املؤجل مقابل االلتزام بتسديد األقساط،
ومقابل تعجيل األداء .وفيه متهيد ومبحثان:
املبحث األول :اشرتاط احلط من الدين املؤجل مقابل التزام املدين بتسديد
األقساط.
املبحث الثاين :اشرتاط احلط من الدين املؤجل مقابل التعجيل .وفيه متهيد
ومطلبان:
الفصل اخلامس :الشروط التعويضية يف عقود األمانة .وفيه متهيد وثالثة
مباحث:
املبحث األول :اشرتاط الضمان على األمني يف حال التعدي أو التفريط.
املبحث الثاين :اشرتاط الضمان على األمني يف حال التلف من غري تعد أو
تفريط.
املبحث الثالث :اشرتاط ضمان رأس مال املضاربة يف حال اخلسارة.
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الفصل السادس :الشروط التعويضية يف العقود التوثيقية .وفيه مبحثان:
املبحث األول :حكم اشرتاط العقود التوثيقية يف املعامالت املالية.
املبحث الثاين :حكم الشروط التعويضية يف العقود التوثيقية .وفيه أربعة
مطالب:
مث اخلامتة :وتشتمل على أهم النتائج.
أبرز النتائج العلمية اليت توصل إليها الباحث:
- 2ينقسم الشرط باعتبار مصدره إىل قسمني :شرط شرعي وهو ما كان
مصدر اشرتاطه الشارع .فالشارع هو الذي فرضه وجعل حتققه الزماً لتحقق أمر آخر
ربط به عدماً ،حبيث إذا مل يتحقق الشرط مل يتحقق ذلك األمر .وشرط جعلي وهو ما
كان مصدر اشرتاطه إرادة املكلف .فاملكلف هو الذي يضع هذا الشرط يف عقوده
والتزاماته ،تعليقاً عليه ،أو تقييداً به .فالتعليق :أن يعلق العقد أو االلتزام حبصول
أمر ،حبيث إذا مل يتحقق ذلك األمر ،مل يوجد العقد أو االلتزام املعلق عليه .والتقييد:
أن يلتزم يف العقد أمراً زائداً على أصل العقد .وحكمه :أنه يعدل من آثار العقد
األصلية.
- 1أن األصل يف الشروط اجلواز والصحة ،وال حيرم منها ويبطل إال ما دل
الشرع على حترميه وإبطاله نصاً أو قياسًا على أصح القولني.
- 2أن الشروط يف العقود تنقسم من حيث الغرض منها إىل مخسة أقسام:
شروط توكيدية ،وتوثيقية ،وتبيينية أو توضيحية ،وتقييدية ،وتعويضية .
- 2أن الشرط التعويضي :هو الشرط يف العقد املوجب عوضاً ال يقتضيه
العقد ،وغالباً ما يكون ذلك الشرط معلقاً على حصول مضرة ،أو منفعة ،يكون
موجب الشرط عوضاً عنها ،أو يف مقابلها عند حصوهلا .كالشرط اجلزائي،
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والعربون ،واشرتاط العوض يف اإلقالة ،واشرتاط احلط من الدين مقابل االلتزام
بتسديد األقساط ،أو مقابل تعجيل األداء ،واشرتاط الضمان على األمني ،وكاشرتاط
متلك الرهن عند عدم الوفاء.
- 2الشرط اجلزائي هو :اتفاق بني املتعاقدين على تقدير لتعويض معني
يستحقه أحدهما عن الضرر الذي يلحقه إذا مل ينفذ اآلخر ما التزم به ،أو تأخر يف
تنفيذه.
- 6للشرط اجلزائي يف الديون صور متعددة ،منها ما هو زيادة مالية تفرض
على املدين ،إما بالشرط ابتداءً ،وإما بالتعويض بعد وقوع الضرر ،ومنها ما ليس
بزيادة مالية ،كاشرتاط حلول األقساط املؤجلة عند التأخر يف تسديد بعضها.
- 7أن الشرط اجلزائي يف الديون املتمثل يف فرض زيادة مالية مشروطة على
املدين مقابل التأخر يف تسديد الدين عن موعده احملدد ،حمرم شرعاً ،وهو عني ربا
اجلاهلية الذي دل الكتاب ،والسنة ،وإمجاع األمة على حترميه.
- 0إذا كان املدين املماطل بالوفاء معسراً ،أو معذوراً شرعاً يف تأخره عن
الوفاء يف الوقت احملدد ،فإنه ال جيوز إلزامه بالوفاء ،وال بتعجيل األقساط املؤجلة عليه
ال بالشرط وال بغريه ،وال فرض تعويض عليه عن الضرر احلاصل بالتأخري؛ بل
الواجب جتاه املعسر هو اإلنظار إىل حال القدرة واليسار.
- 9إذا كان املدين املماطل بالوفاء غري معذور شرعاً ،فإنه جيوز أن يشرتط
عليه حلول بقية األقساط إذا تأخر يف أداء بعضها ،كما جيوز أن يشرتط أن تكون
نفقات القضية ومصروفات الدعوى على املدين املماطل بالوفاء من غري عذر يعترب
شرعاً.
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- 28ال جيوز أن يشرتط على املدين املماطل بغري عذر شرعي زيادة يف الدين
عند التأخر يف التسديد مصرفها اجلهات اخلريية؛ ألن هذا الشرط ما هو يف حقيقته إال
اشرتاط للربا ،والتزام من الدائن بالتصدق به ،وألنه لو مل يكن ربا فهو وسيلة إليه،
فيجب منعه سدًا للذريعة ،وصوناً للشريعة.
- 22اتفق الفقهاء املعاصرون على حرمة اتفاق املتعاقدين  -الدائن
واملدين  -على مبلغ حمدد ،أو نسبة معينة يدفعها املدين لتعويض الدائن عن ضرر
التأخر واملماطلة؛ ألن هذا بعينه هو ربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه.
- 21ال جيوز إلزام املدين املماطل بغري عذر شرعي بتعويض مالي يدفعه
للدائن عن األضرار املرتتبة على التأخر يف التسديد ،وبناءً على ذلك ال جيوز اشرتاط
حق املطالبة بالتعويض عن األضرار املرتتبة على التأخر يف التسديد.
- 22أثر هبوط القوة الشرائية للنقود على الوفاء بالديون ،فيه تفصيل:
أ ) إذا كان الدين الثابت يف الذمة ذهباً أو فضة ( دنانري أو دراهم ) ،وقبل
حلول أجله نقصت قيمته (رخصت) أو زادت (غلت) فإنه ال جيب على املدين عند
الوفاء سوى مقدار ما ثبت يف ذمته ،ومت االتفاق عليه عند العقد من الدنانري أو
الدراهم ،وذلك باتفاق املذاهب األربعة ،وحكي اإلمجاع على ذلك.
ب) إذا كان الدين الثابت يف الذمة فلوساً ( وهي ما ضرب نقداً من املعادن من
غري الذهب والفضة ) وقبل حلول أجله نقصت قيمته بالنسبة للذهب والفضة،
فالواجب على املدين رد مثل ما ثبت يف ذمته من الفلوس عند التعاقد ،إال إذا بلغ
النقص درجة كبرية جداً ،فإنه البد من مراعاته دفعاً للضرر عن الدائن إما بتصاحل
املتعاقدين ،وإما بتقدير القاضي حسب ما تقتضيه طبيعة كل قضية وظروفها.
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ج) إذا كان الدين الثابت يف الذمة نقوداً ورقية ،كالريال السعودي والدينار
الكوييت والدوالر األمريكي ،وقبل حلول أجله هبطت قيمته الشرائية ،فإن كان
اهلبوط يسرياً ،أو متوقعًا عند التعاقد ،فإنه ال أثر له ،فيكون الواجب وفاء الدين باملثل
وليس بالقيمة ،وإن كان اهلبوط كبرياً جداً حبيث يفقد النقد الورقي ماليته ،ويعد
القابض له قابضاً لشيء تافه ،ففي هذه احلال جيب وفاء الدين بقيمته عند التعاقد؛
ألنه حينئذ يصبح يف حكم النقد املنقطع ،أما إذا كان اهلبوط كبرياً وغري متوقع عند
التعاقد ،فقد اختلف الفقهاء املعاصرون فيما جيب على املدين أداؤه ،املثل ،أو
القيمة ،أو غري ذلك ،على أربعة أقوال يف اجلملة ،واألقرب -واهلل أعلم  -القول
بتوزيع فرق السعر للنقود الورقية بني يوم التعاقد وبني يوم األداء على املتعاقدين،
حتقيقاً للعدل ،وإزالة للضرر احلاصل بالنقص ،دون أن يبوء به أحد املتعاقدين ،وبعداً
عن شبهة الربا.
- 22ال جيوز أن يشرتط الدائن على املدين يف العقد أن يضمن كل نقص يف
القيمة الشرائية للنقود الورقية من بعد التعاقد إىل حني األداء ،وذلك بربط الدين بعملة
أخرى مستقرة نسبياً ،أو مبجموعة من العمالت ( سلة العمالت ) أو بسلعة معينة ،أو
جمموعة من السلع (سلة السلع) ،أو باملستوى العام لألسعار ،وهذا ما يسمى بالربط
القياسي للديون.
- 22ال خالف بني العلماء يف جواز التعويض عن الضرر املالي عند وقوعه،
سواء أوقع مباشرة ،أم تسببًا ممن أوقعه.
- 26ال جيوز التعويض املالي عن الضرر األدبي أو املعنوي.
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- 27أن الفقهاء املتقدمني مل يتكلموا عن التعويض عن الضرر الناتج بسبب
اإلخالل يف تنفيذ العقود وااللتزامات ،والراجح  -واهلل أعلم  -وجوب التعويض
عنه عند املطالبة به -يف غري الديون .-
- 20أن حقيقة الشرط اجلزائي أنه تقدير اتفاقي للتعويض عن الضرر احملتمل
نتيجة اإلخالل بالعقد قبل وقوعه ،وال يستحق إال بعد وقوع الضرر.
- 29اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم الشرط اجلزائي يف غري الديون؛
كعقود املقاولة ،واالستصناع ،والتوريد ،على ثالثة أقوال ،والراجح  -واهلل
أعلم  -جواز الشرط اجلزائي يف غري الديون.
- 18األصل وجوب الوفاء بالشرط اجلزائي -إذا حتققت شروط
استحقاقه  -على ما اتفق عليه املتعاقدان وتراضيا به ،وال يلزم للحكم به مساواته
للضرر الواقع املساواة التامة ،إذ يعسر ذلك يف أثناء التعاقد قبل وقوع الضرر ،ولكن
هذا التفاوت إذا كان يسرياً فهو مغتفر للحاجة املاسة إىل هذا الشرط ،وعلى هذا فال
سلطة للقاضي يف تعديله أو التدخل فيه؛ ألن األصل مراعاة الشرط بقدر اإلمكان،
فإذا أثبت املدعي أن الشرط اجلزائي (التعويض املقدر بالشرط) كان خارجاً عن حد
املعقول ،وال مناسبة بينه وبني الضرر احلاصل بسبب اإلخالل بااللتزام ،فإنه يف هذه
احلال جيب على القاضي أن يستعمل سلطته يف تقدير التعويض فريده إىل حد العدل
واإلنصاف ،إزالة للضرر ،ورفعاً للظلم ،وإقامة للعدل.
- 12بيع العربون :هو تقديم املشرتي مبلغاً معلوماً من املال عند عقد البيع،
على أنه باخليار ،إن أمضى البيع كان ما قدمه جزءاً من الثمن ،وإن رد البيع كان ما
قدمه حقًا للبائع .وهو جائز على القول الراجح إن حددت فرتة االنتظار مبدة معلومة.
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- 11احلاالت اليت جيوز فيها شرعاً شراء السهم ألجل ،أو باخليار ،جيوز فيها
العربون ،وإال فال.
- 12بيع املراحبة لآلمر بالشراء له أربع صور:
الصورة األوىل :وتنبين على التواعد غري امللزم بني الطرفني ،مع عدم ذكر
مسبق ملقدار الربح ،وهذه الصورة جائزة.
الصورة الثانية :وتنبين على التواعد غري امللزم بني الطرفني ،مع ذكر مسبق
ملقدار الربح ،والراجح جوازها.
الصورة الثالثة :وتنبين على املواعدة امللزمة بالوفاء بها بني الطرفني مع ذكر
مسبق ملقدار الربح ،والراجح حتريم هذه الصورة ،وهو قول الفقهاء املتقدمني ،وقول
كثري من الفقهاء املعاصرين.
الصورة الرابعة :وتنبين على املواعدة امللزمة ألحد الطرفني دون اآلخر ،مع
ذكر مسبق ملقدار الربح ،والراجح  -واهلل أعلم -التفصيل يف حكمها ،فإن كان
اإللزام لآلمر مل جتز كالصورة املتقدمة ،وإن كان اإللزام للمأمور دون اآلمر جازت
لعدم املانع.
- 12ال جيوز العربون يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء يف مرحلة املواعدة ،بناءً
على أنه ال جيوز اإللزام بالوعد يف بيع املراحبة لآلمر بالشراء.
- 12ال جتوز مصادرة الضمان االبتدائي يف املناقصات إذا انسحب املناقص
قبل ميعاد البت يف العروض ،وأما إذا كان انسحابه بعد رسو املناقصة عليه ،فإنه جيوز
أن يصادر من الضمان االبتدائي بقدر الضرر الالحق للجهة الطارحة للمناقصة.
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- 16مصادرة الضمان النهائي يف املناقصات تأخذ حكم التعويض عن الضرر
املرتتب على اإلخالل بالعقد ،وذلك جائز -يف غري الديون  -فيصادر من الضمان
النهائي بقدر الضرر املالي الفعلي الالحق للجهة الطارحة للمناقصة.
- 17اإلقالة هي :رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره برتاضي الطرفني ،وهي
جائزة -بغري عوض  -بل ومندوب إليها عند ندم أحد املتعاقدين ،وهي يف حقيقتها
فسخ وليست بيعًا على الراجح من قولي العلماء.
- 10جيوز للبائع أن ال يقيل املشرتي إال بعوض يدفعه ،أو حيطه من الثمن.
- 19إذا طلب البائع اإلقالة من املشرتي ،فاشرتط عليه عوضاً مقابل اإلقالة،
فإن كان الثمن مؤجالً ،أو حاالً ومل يقبض جاز ذلك ،وأما إن كان البائع قد قبض
الثمن وغاب عليه ،فإما أن يكون املشرتي قد قبض السلعة أو ال ،فإن كان مل يقبضها
مل جيز ذلك؛ ألنه ذريعة إىل القرض بزيادة ،وأما إن كان قد قبض السلعة ودخلت يف
ضمانه ،فاألقرب -واهلل أعلم  -جواز ذلك  -ما مل يكونا فعال ذلك حيلة على
الربا.
- 28اشرتاط العوض يف إقالة السلم ،فيه تفصيل :فإن كان اشرتاط العوض
على املشرتي (املسلِم) فتكون الزيادة منه ،فال مانع من ذلك ،وإن كان اشرتاط
العوض على البائع (املسلَم إليه) مل جيز ذلك؛ ألنه ذريعة إىل القرض بزيادة ،وذلك
ربا.
- 22جيوز اشرتاط اإلنظار بالثمن يف إقالة البيع ،ويف إقالة السلم على
الراجح.
- 21جيوز اشرتاط املعاوضة عن الثمن يف إقالة البيع ،ويف إقالة السلم على
الراجح.
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- 22ذهب عامة العلماء من السلف واخللف إىل جواز زيادة الثمن املؤجل
عن الثمن احلال مقابل التأجيل.
 - 22جيوز اشرتاط احلط من الدين املؤجل إذا كان قرضاً على أن يلتزم
املقرتض بتسديد األقساط يف مواقيتها احملددة.
- 22ال جيوز اشرتاط احلط من الدين املؤجل إذا كان عن معاوضة مقابل
االلتزام بتسديد األقساط؛ لكونه يتخذ ذريعة إىل الربا.
- 26جواز الوضع من الدين املؤجل بشرط تعجيل باقيه على القول الراجح،
وهي املسألة املشهورة باسم "ضع وتعجل".
- 27جيوز اشرتاط احلط من الدين املؤجل إذا كان عن قرض مقابل التعجيل
بالوفاء.
- 20ال جيوز اشرتاط احلط من الدين املؤجل إذا كان عن معاوضة مقابل
التعجيل بالوفاء؛ لكونه يتخذ ذريعة إىل الربا.
- 29جيب الوضع من الدين املؤجل الذي زيد فيه من أجل األجل يف
معاوضة ،إذا حكم حبلوله مبقدار ما سقط من األجل على القول الراجح ،وبناءً على
ذلك جيوز أن يشرتط ذلك يف العقد.
- 28تنقسم عقود األمانة من حيث املعاوضة وعدمها إىل ثالثة أقسام :عقود
تربعات كالوديعة ،وعقود معاوضات كإجارة األعيان ،وعقود مشاركات كاملضاربة.
- 22جيوز اشرتاط الضمان على األمني يف عقود التربعات يف حال التلف ولو
من غري تعد أو تفريط على األرجح.
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- 21جيوز اشرتاط الضمان على األمني يف عقود املعاوضات يف حال التلف
ولو من غري تعد أو تفريط ،ما مل تقم البينة على أن التلف كان من غري سبب من
األمني ،أو تنتفي التهمة على األرجح.
- 22ال جيوز اشرتاط الضمان على األمني يف عقود املشاركات يف حال التلف
من غري تعد أو تفريط ،ملخالفته ملقصود العقد .
- 22ال جيوز اشرتاط ضمان رأس مال املضاربة على املضارب يف حال
اخلسارة باتفاق الفقهاء.
- 22املضارب املشرتك ال ضمان عليه ،وال جيوز التزامه بالضمان ،وال
اشرتاط الضمان عليه.
- 26ال مانع شرعاً من أن يضمن رأس مال املضاربة يف حال اخلسارة طرف
ثالث منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد.
- 27جيوز للمرتهن أن يشرتط على الراهن متلك املرهون عند عدم الوفاء
بشرط أن تكون قيمة املرهون وقت العقد مساوية للمرهون به.
- 20جيوز اشرتاط الضمان على الكفيل إذا مل يأت باملكفول به وقت املطالبة،
واهلل أعلم.
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