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 ( )200كلمةة أو
صفحة واحدة.
- 3تكون الكتابة باخلط املشهور [ ]Traditional Arabicالعناوي حبجم ( )20أسود ،واملنت حبجم ( )18عادي ،واحلواشة حبجةم ()14
عادي.
- 4ال 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 ( 88/1ح  )166أو قال النووي يف اجملموع "...." : 29/8
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.
- 8يف 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.
- 9عند 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.
- 10ال 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.
- 14تعرب 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 6600 /الرمز 51452 /بريدة  -اململكة العربية السعودية
هاتف  063220330حتويلة  2145هاتف مباشر وفاكس)06( 3220358 /
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 ( .338-1يناير2011م/حمرم 1432هـ)

ج

المجلد ( – )8العدد ()3

مجلة

رجب 1436هـ  -إبريل 2015م

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 .إبراهيم بن صاحل احلميضي
األستاذ الدكتور بقسم القرآن وعلومه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

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.

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

أ.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 1429 / 2028 :
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جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( 1304-881رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسانإىليومالدين،أمابعد :
تقدم هيئة حترير جملة جامعة القصيم (العلوم الشرعية) بني يدي قرائها اجمللد
الثامن/العدد الثالث ،الذي حيوي جمموعة من األحباث املتخصصة يف علوم الشريعة
واألنظمة ،باإلضافة إىل مراجعات كتاب متخصص يف املصارف اإلسالمية ،ورسالة
جامعيةمتميزةمتتمناقشتها،وهيكاآلتي :
أولا :البحوث

 دعوىاجلاهليةومظاهرها"دراسةعقدية".

بني الباحث فضل اهلل تعاىل على هذه األمة بهدايتها لإلسالم ،ومن ثم بيان
أنواعاجلاهلية،ومظاهرها،وأسبابها،واآلثارالسيئةلدعواها،وعالجها .
 احتكارالدواءيفضوءاملستجداتاملعاصرة.
قام الباحث بتسليط الضوء على احلكم الشرعي الحتكار الدواء ،من خالل
النظريفقضيةاحلسبةوالرقابةيفتسويقاألدوية،والعملعلىبلورةالضوابطالفقهية
املتعلقةباحتكارالدواء،ملالهمنعالقةمبسألةتسويقالدواء .

هـ

مقدمة

و

 هديالنيبصلىاهللعليهوسلميفرعايةاألطفالوبناءشخصيتهم.
تناول الباحث رعاية النيب –صلى اهلل عليه وسلم  -لألطفال يف جماالتهم
املختلفة ،الروحية منها ،والنفسية ،والعلمية ،واالجتماعية ،وغريها ،وتبني أن
األساس يف هذه الرعاية هو الرمحة اليت تتناسب مع ضعف الصغار ،كما توصل
الباحث إىل مشولية السرية النبوية لكل ما خيص األطفال ورعايتهم ،والعناية بتنمية
شخصيتهم .
 الصلة بني األصول الفكرية للتنوير ،والليربالية ،والعلمانية ،واحلداثة ،وما
بعداحلداثة.
قامت الباحثة بشرح جمموعة من املذاهب والتيارات الفكرية ،كالتنوير،
والليربالية ،والعلمانية وغريها ،مع بيان تاريخ ظهورها وأبرز أعالمها ،ومن ثم بيان
وجهارتباطهذهاملذاهبببعض،ثمنقدهاوبيانآثارهاالسيئةعلىالفردواجملتمع .
 اجلمعيفرمياجلمار.
تناول الباحث الرخصة الشرعية من جهة عمومها ،وخصوصها ،وصور
األعذار اليت تثبت ألجلها هذه الرخصة ،باإلضافة إىل تعرضه لعدة مسائل متعلقة
جبمع الرمي ،كتأخري وتقديم اجلمع ،وصفة ترتيب الرمي عند اجلمع ،ومجع رمي
يومالنحرمعغريه،وأثرالقدرةعلىمجعالرميعلىصحةاإلنابةيفالرمي .
 مناذجمنأقضيةمعاذبنجبل–رضياهللعنه "-مجعاًودراسة"
مجعالباحثاألقضيةاليتنقلتعنالصحابياجلليلمعاذبنجبلرضياهلل
عنه  -وقام بتحليلها ودراستها دراسة فقهية مقارنة ،وذلك ملا يتمتع به الصحابي
اجلليلمعاذبنجبل–رضياهللعنه -منصفات،فقدكانأعلمالصحابة باحلالل

مقدمة

ز

واحلرام ،واختيار النيب –صلى اهلل عليه وسلم  -له ليكون قاضياً يف اليمن ،وكونه
مفتياًيفحياةالنيب–صلىاهللعليهوسلم  .-
 األثرالرتبويللخطابالتشريعييفحفظكرامةاإلنسانواحرتامإرادته.
هدفت الباحثة إىل استجالء األثر الرتبوي للخطاب التشريعي يف جمال تكريم
ذات اإلنسان واحرتام إرادته ،واخلروج بأن اخلطاب التشريعي يرتبط بالرتبية
اإلسالمية ،من خالل عالقيت التكامل واالرتقاء؛ وأن هذه العالقة تؤكد األثر
الرتبويللخطابالتشريعييفتكريمذاتاإلنسان .
 النظامالقانونيللشيكاتاإللكرتونية.
قام الباحث ببيان النشأة التارخيية للشيك ،ومن ثم التمييز بني الشيك
اإللكرتوني والشيك التقليدي ،من خالل بيان شروط كل نوع ،كما بني العالقة
القانونيةالناشئةعنإصدارالشيكاإللكرتوني،وبيانأهميةتداوله،ودورهيفمحاية
التعامالتاملالية .
اثنيا :مراجعات كتاب

 التحوطيفالتمويلاإلسالمي.
يعدهذاالكتابمنأوائلوأبرزالكتباليتتناولتموضوعالتحوطيفاللغة

العربية ،وهدف املؤلف يف كتابه إىل تطوير أدوات إسالمية إلدارة املخاطر وفقاً ملبادئ
االقتصاداإلسالمي،وقواعدالتبادليفالشريعةاإلسالمية .
اثلثا :ملخص رسالة جامعة

 املفطراتالطبيةاملعاصرة"دراسةفقهيةطبيةمقارنة"

مقدمة

ح

رسالة دكتوراه ،نوقشت يف كلية معارف الوحي باجلامعة اإلسالمية العاملية،
مباليزيا ،وبإشراف الدكتور حسام الدين الصيفي ،بتاريخ 1433/1/23هـ ،مع
التوصيةبطباعتها .
ويف النهاية نسأل اهلل  -سبحانه وتعاىل -أن نكون قد وفقنا يف اختيار ما هو
نافعومفيد،وأننكونسبباًيفخدمةدينناوأمتنااإلسالمية .
واحلمدهللربالعاملني .

رئيس حترير اجمللة
أ.د .صاحل بن حممد السلطان

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( 1304-881رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

ط

المحتويات
دعوىاجلاهليةومظاهرهادراسةعقدية 

صفحة

حممد الرضيمان 881 .............................................
د .أمحد بن َّ
جزاع بن َّ

احتكارالدواءيفضوءاملستجداتاملعاصرة 

د .إِ مْس ِ
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هديالنّيبصلىاهللعليهوسلّميفرعايةاألطفالوبناءشخصيّتهم 
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الصلةبنياألصولالفكريةللتنوير،والليربالية،والعلمانية،واحلداثـة،ومـابعـد
احلداثة 

د .آمال بنت عبد العزيز العمرو 1047 ................................................

اجلمعيفرمياجلمار 

د .مساعد بن عبدهللا بن محد احلقيل 1101 ............................................

مناذجمنأقضيةمعاذبنجبل -رضياهللعنه "-مجعاًودراسة" 

د .ماهر ذيب سعدالدين أبو شاويش 1139 ............................................

األثرالرتبويللخطابالتشريعييفحفظكرامةاإلنسانواحرتامإرادته 
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املفطرات الطبية املعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة 1293 ...............................
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دعوى اجلاهلية ومظاهرها
دراسة عقدية
حممد الرضيمان
د .أمحد بن َّ
جزاع بن َّ

األستاذ املساعد يف قسم الثقافة اإلسالمية جبامعة حائل
ملخص البحث .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد.
لقد أذهب اإلسالم كِرب اجلاهلية وفخرها ابآلابء ،ونعين ابجلاهلية احلالة اليت تكون عليها أمة من األمم ،من
الضــالل ،قبــل ايههــا هــد هللا تعــاى ،وتلــه هــا اجلاهليــة العامــة ،الــيت ،الـ ابإلســالم ،و ،جاهليــة اصــة ،وهــا
اليت تكون يف شخص دون شخص ،أو يف بلـد دون بلـد ،ولقـد عـاس اإلسـالم أفكـار اجلاهليـة وأحكامهـا وأ القهـا
ومعامالهتا ،وذم دعواها  ،ودعو اجلاهلية:كل مـا ـرع عـن دعـو اإلسـالم والقـرآن ،مـن نسـب أو بلـد أو جـ
أو مذهب أو طريقة.
ومن أهم مظاهر اجلاهلية:
 -1الفخر ابألحساب والطعن يف األنساب.
 -2الت ادي والتعصب للقبائل أو األحزاب أو املشايخ.
 -3الراايت العمية ،وم ها الراايت القومية.
وتتلخص أسباب دعو اجلاهلية فيما يلا:
 -1الظلم واجلهل.
 -2طلب السمعة وما هتو األنف .
-3كيد األعداء من الكفار وامل افقني.
ودعو اجلاهلية ليس نسيجا واحدا ،فم ها ما هو كفر كاالستعانة ابملوتى وطلب املدد مـ هم .ومـن ذلـه
أيضا ظ ون اجلاهلية ،كما يف قوله تعاى حكاية عن امل افقني( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ).

881

882

حممد الرضيمان
أمحد بن َّ
جزاع بن َّ

ومن ذله طلب حتكيم آراء البشر وأهوائهم بدال من شريعة هللا تعاى.
ٍ
ومعاص كالتعصب لألحزاب والقبائل واألشخاص.
وبعض دعاو اجلاهلية ذنوب وأ طاء
والضابط يف معرفة املكفر وغري املكفـر مـن دعـاو اجلاهليـة :كـل عمـل مـن أعمـال اجلاهليـة ،يتضـمن عبـادة
لغــري هللا ،أو إنكــار معلــوم مــن الــدين ابلضــرورة ،أو ص ـرهللا شــاء مــن العبــادة لغــري هللا ،أو ســوء ظــن ابهلل ورســوله
وتكذيب هلما ،وحنو ذله من نواقض اإلسالم؛ فهو كفر ابهلل ،وما سو ذله فهو من قبيل الذنوب واملعاصا.
ومن آاثر دعو اجلاهلية:
 -1العذاب واإلهانة ،فقد وصفها ال يب  أبهنا بيثة وم ت ة.
 -2التفرق وذهاب الريح و،وال ال عمة.
 -3تسلط األعداء.
 -4انتشار املبادئ اهلدامة واألفكار الضالة.
و ،عالع انجع لداء دعو اجلاهلية يتلخص فيما يلا:
 -1االعتصام ابلكتاب والس ة.
 -2التواضع والعدل.
 -3استعمال األلفاظ القوية ع د احلاجة ،ونقصد بذله التغليظ يف القول ألصحاب هذه الدعوات.
ويف ال هاية ،نسأل هللا تعاى أن يعيد هذه األمة إى عقيدة اإلسالم الصافية ،وأ القه السامية.
وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،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 حممد عبده ورسوله .
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﭼ( .)1ﭽ ﭑ
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 ﭮﭯﭼ( .)2ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﭼ(.)3
أما بعد:
فإن دين اإلسالم ،دين مجاعة وائتالف ورمحةة ،وقةد أقةام هةاا الةدين لراب ةة
عظيمة بني أهله ،هي راب ة الدين ،ومنع من كل ما يعكر صفوها ،ومن ذلك أنه حار
من دعوى اجلاهلية ،بصفته مرض عضال ،ينةا التوحيةد أو كمالةه الوا ةي ،ويفةر
اجملتمع ويشتته ،ويزيل النعمة ،ويو ي العداوة والنقمة.
وقد وردت النصوص الشرعية التحاير من ذلك املرض ،والتاكري بنعمة اهلل
علينا  ،كما قال تعاىل  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

( )1سورة آل عمران.102 :
( )2سورة ال ساء.1 :
( )3سورة األحزاب.71 ،70 :
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ﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ( .)4فنعم اهلل علينا ال حتصى.
ومن ذلك أنه تعاىل هدانا لإلسالم ،وأنزل علينا خري كتبه ،وأرسل إلينا أفضل
رسله ،فألف اهلل بني القلوب  ،كما قال تعاىل  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ(.)5
ومع هاا اخلري والفضل والنعمة إال أن هناك دعوات اهلية ،تسعى للتحريش،
وتغاي تلك احلميات اجلاهلية املنتنة ،تريد إحياءها اعة.
ت متةوكال علةى اهلل ،أن
وملا رأيت خ ورة هةاا اممةر ،وأهميةة معاجلتةه ،عزمة ك
أكتي حبثا هاا املوضوع ،وأسأل اهلل تعاىل التوفيق واإلعانة.
أهداف البحث
 - 1بيان فضل اهلل ،ونعمته علينا باإلسالم ،وأنه مصدر عزنا ،ومهمةا ابتغينةا
العزة غريه ،أذلنا اهلل.
 - 2بيان أنواع اجلاهليةة ،ومظاهرهةا ،وأسةبابها ،وار ةار السةيئة ،لةدعواها،
وعال ها.
 - 3بيان أن استبانة سبيل اجلاهلني ،جيعل املسلم شديد احلار منه.
أمهية البحث وأسباب اختياره
 - 1كونه يتعلق بأصل من أصول اإلسالم ،وهو ا تماع الكلمة ،علةى كلمةة
التوحيد.

( )4سورة آل عمران.103 :
( )5سورة األنفال.63 :
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 - 2أن دعوى اجلاهلية تكاهي النعمة ،وتكاهي الريح ،وتكسةل امعةداءمم ةا
يتو ي معه التاكري والتحاير من سنن اجلاهلية.
 - 3كثرة خصال اجلاهلية هاا الزمان ،عند شرحية واسةعة مةن اجملتمةعمم ةا
أدى إىل ظهور بعض بوادر الفنت والعداوات .توكيد الرسول  أن مثةة أمةورا مةن أمةور
اجلاهلية ،ستبقى هاه اممةة (أي مموعهةا ال مجيعهةا)مم ةا يسةتدعى النصةح
والبيان.
 - 4كثرة الوسائل املغاية لدعاوى اجلاهلية هاا الزمان.
الدراسات السابقة
 - 1كتاب «مسائل اجلاهلية» للشيخ حممد بن عبد الوهةاب – رمحةه اهلل ،-
وشروحه لعدد من أهل العلم ،وهةو كتةاب نةافع ةدامم لكنةه

يةبني أسةباب دعةاوى

اجلاهلية وآ ارها وحكمهةا وعال هةا ،وإ ةا هةو مجةع للمسةائل الة فعلةها املشةركون
بصفة عامة ،وخالفهم رسول اهلل  فيها.
 - 2مقاالت وخ ي التحةاير مةن العصةبية اجلاهليةة ،جملموعةة مةن بةالب
العلم ،وهي مفيدة لكنها خمتصرة ،تناسي اخلُ ي أو املقاالت الصحفية.
خطة البحث
تضمن هاا البحث متهيدا ،ومخسة مباحث ،على النحو ارتي:
التمهيد :بيان أن اهلل تعاىل أذهي عن املسلمني عكبية اجلاهلية.
املبحث امول :املقصود باجلاهلية ودعواها ،وفيه م لبان:
امل لي امول :تعريف اجلاهلية وأنواعها.
امل لي الثاني :دعاوى اجلاهلية ومظاهرها.
املبحث الثاني :أسباب دعوى اجلاهلية.
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املبحث الثالث :حكم دعوى اجلاهلية.
املبحث الرابع :آ ار دعوى اجلاهلية.
املبحث اخلامس :الدواء الشا لدعاوى اجلاهلية.
اخلامتة ،وتتضمن أهم النتائج والتوصيات ،وقائمة املصادر واملرا ع.
منهج البحث
ت اريات وامحاديث موضوع دعوى اجلاهلية.
 - 1مجع ك
ت أقوال العلماء وشكراح احلديث هاا املوضوع.
 - 2مجع ك
 - 3درست النصوص الشرعية ،وأقوال العلماء شرحها.
 - 4بينةةت العالقةةة بةةني هةةاا املوضةةوع ،وبةةني أصةةل مةةن أصةةول االعتقةةاد وهةةو
اال تماع ،ونبا الفرقة واالختالف.
ت بعزو اريات إىل مواضعها من كتاب اهلل تعاىل.
 - 5قم ك
 - 6قمت بتخريج امحاديث النبوية.
 - 7عزوت امقوال إىل أصحابها.
وبعد هاا اجلهد الاي أصةف – بةال تةردد – بأنةه هةد املقةل ،أسةأل اهلل  أن
جيعله مباركا نافعا ،إنه على كل شيء قدير.
التمهيد :بيان أن اإلسالم أذهب عبيَّة اجلاهلية

بعث اهلل تعاىل نبيه حممدا  على حني فرقة من الناس ،وعداوات و ارات
وتشتت و هالة ،فجمعهم اهلل تعاىل به بعد الفرقة ،وهداهم اهلل تعاىل به بعد
الضاللة ،وأغناهم اهلل تعاىل به بعد العيلة ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ( ،)6وقال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭼ (.)7
وقال النيب « :إن هللا  قد أذهبب عبن ع عبيبة اجلاهليبةخ واخرهبا مؤمن مب من

تقب خ وابباجر ببق خ أوببتع بنببو مدمخ ومدم مببن ت برابخ ليببدعن رجببا اخببرهع ق بوامخ إ ببا هببع
احع من احع جهنعخ أو لي وون أهون على هللا من اجلعالن اليت تداع وفها الننت»(.)8
واملقصود بة (عكبية اجلاهلية) :خنوتها ،والعكبية :الكِ كرب والفخر والنخوة(.)9
ومعرفة اإلنسان لقبيلته وانتسابه هلا ،واحملافظة على ذلك ،ومعرفة تارخيهةامم ال
يكام الشرع ،بل هو أمر م لوب كما احلديث« :تعلموا من أوساب ع ما تصلون بب
أرحام ع»(.)10
وإ ةةا املةةاموم االفتخةةار بالقبائةةل ،واحتقةةار مةةن يكعةةرف بقبيلةةة ،واالعتةةزاء
اجلةةاهلي لنصةةر املسةةتجري ،وإن كةةان ظاملةةا مةةب ال ،فةةالفخر بامحسةةاب ،وال عةةن
امنساب ،ونصرة الظا من أمور اجلاهلية املامومةة ،وهلةاا ملةا كةان بةني أبةي ذر ،
وبني أحد إخوانه من الصحابة كالمٌ ،وكانت أم ذلك الصةحابي أعجميةةمم فعيهةره بهةا،
فأنكر ذلك رسول اهلل  ،فعن املعرور بةن سةويد قةال :لقيةت أبةا ذر بالرةبةاة ،وعليةه
( )6سورة آل عمران.103 :
( )7سورة األنفال.63 :
( )8سـ ـ ن أا داود كت ــاب األدب -أبـ ـواب ال ــوم -ابب يف التف ــا ر ابألحس ــاب -ح ــديق رق ــم  .5116وحسـ ـ ه
الشيخ األلباين يف صحيح س ن أا داود ،حديق رقم .5116
( )9اتع العروس للزبيدي  -303/3حتقيق اموعة من احملققني -طبعة دار اهلداية.
( )10أ رجه اإلمام أمحد  .374/2واحلاكم يف املس د ،وصححه  .178/4وقال األلباين :حسن اإلسـ اد ،وصـح
مرفوعا .السلسلة الصحيحة .277
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حكلة ،وعلى غالمه حكلة ،فسألته عةن ذلةك ،فقةال :إنةي سةاببت ر ةال فعريتةه بأمةه،
فقال لي النيب « :اي أم ذر أعريت مب إوبا امبري ايبا جاهليبةخ إخبواو ع خبول عخ
جعلهببع هللا ببد أيببدي عخ امببن ببان أخببوه ببد يببدهخ اليطعمب با كأ ببوخ وليلبسب ببا
يلبسخ وال ت لفوهع ما يغلبهعخ اإن لفتموهع اأعينوهع»(.)11
قال ابن حجر« :يؤخا منه املبالغة ذم السي واللعنمم ملةا فيةه احتقةار مسةلم،
وقةةد ةةاء الشةةرع بالتسةةوية بةةني املسةةلمني معظةةم امحكةةام ،وأن التفاضةةل احلقيقةةي
بينهم ،إ ا هو بالتقوى ،فال يفيد الشرف النسي نسبهمم إذا

يكن مةن أهةل التقةوى،

كما قال تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ »(.)12
ومن فقه اإلمام البخاري – رمحه اهلل تعاىل  -صحيحهمم أنه ملا ذكر كتاب
املناقي ،بدأه بقوله« :باب قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ( .)13وقوله تعاىل:
ﭽ ﭑ 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 ﭯ ﭼ ( ،)14وما يكنهى عن دعوى
اجلاهلية».

( )11صحيح البخـاري  -كتـاب اإلاـان -ابب املعاصـا مـن أمـر اجلاهليـة – حـديق رقـم .30وع ـد اإلمـام مسـلم
صحيح مسلم  -كتاب األاان -ابب إطعام اململوك مما أيكل ،حديق رقم .1661
( )12فــتح البــاري البــن حجــر  -468 /10خت ـريحت وحتقيــق حممــد ف ـقاد عبــد البــاقا ،وحمــب الــدين ا طيــب ،مــع
تعليقات للشيخ عبدالعزيز بن اب ،رمحه هللا 1379 -هـ  -دار املعرفة – بريوت – لب ان.
( )13سورة احلجرات.13 :
( )14سورة ال ساء.1 :
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قال ابن حجر« :يكشري إىل ما تضمنته هاه ارية من أن املناقي عند اهلل ،إ ةا هةي
بالتقوى ،بأن يعمل ب اعته ،ويكف عن معصيته»(.)15
واملقصةةود أن اإلسةةالم أب ةةل دعةةاوى اجلاهليةةة ،وحةةار مةةن مجيةةع التحزبةةات،
والشةةعارات ،والةةوالءاتمم إال شةةعار اإلسةةالم الةةاي شةةرعه اهلل لنةةامم فصةةارت املةةواالة
واملعاداة ،واحلي والبغض ،على هاا الدين اإلسالمي العظيم ،وصار املسلمون حبمةد
اهلل حزبا واحدا ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (.)16
املبحث األو  :املقصود مجلاهلية ودعواها
املطلب األو  :تعريف اجلاهلية وأوواعها
اجلاهلية« :نسبة إىل اجلهل ،وهو عدم العلم ،أو عدم اتباع العلم»(.)17
ل لغة :بفتح اجليم ،وسكون اهلاء :نقيض العلم وضده.
واجله ك
ةاء معجةةم ابةةن فةارس« :اجلةةيم واهلةةاء والةالم أصةةالن ،أحةةدهما :خةةالف
العلم ،وارخةر :اخلفة ُة وخةالف ال مأنينةة ،فةامولمم اجلهةل :نقةيض العلةم ،ويكقةال
للمفازة ال ال علم بها :مجْهل»(.)18
وأمةا اجلهةةل اصة الحا :فقةةد تنوعةةت فيةه أقةةوال أهةل العلةةم ،وخالصةةتها :أن
اجلهل هو :عدم العلم عما مةن شةأنه أن يكعلةم ،أو إدراك املعلةوم علةى خةالف مةا هةو
به»(.)19
( )15فتح الباري البن حجر 527/6
( )16سورة اجملادلة.22 :
( )17اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية -256/1حتقيق د.انصر العقل -مكتبة الرشد -الرايض -السعودية.
( )18مقــايي اللغــة البــن فــارس -436/1حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون -طبعــة 1423ه ـ2002 -م -احتــاد
الكتاب العرب.
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واجلاهلية :مصةدر صةناعي منسةوب إىل اهةل ،وهةي احلةال الة كةان عليهةا
العرب قبل اإلسالم من اجلهالة والضاللة ،وهاه هي اجلاهلية العامة.
ولةةو قيةةل :اجلاهليةةة هةةي احلالةةة ال ة تكةةون عليهةةا أمةةة مةةن اممةةم ،مةةن
الضةةالل ،قبةةل ميئهةةا هةةدى اهلل تعةةاىلمم لكةةان أذةةلمم ليةةدخل ذلةةك أهةةل
الفرتات ،مبا

ذلك حالة الناس قبل بعثة النيب .

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحةه اهلل« :فالنةاس قبةل بعثةة الرسةول 
كةةةانوا

اهليةةةة ،منسةةةوبة إىل اجلهةةةل ،فةةةإن مةةةا كةةةانوا عليةةةه مةةةن امقةةةوال

وامعمال ،إ ا أحد ه هلم اهل ،وإ ا يفعلةه اهةل ،وكةالك كةل مةا خيةالف
ما اء به املرسلون من يهودية ونصرانية فهو اهلية ،وتلك اهلية عامة»(.)20
وهاه اجلاهلية العامة ،ال تشمل مجيع البالد وامشخاص ،زالت ببعثة الةنيب
مم إذ ال تزال بائفة من هاه اممة على احلق ظاهرين ،كما اء احلديث.
فعن وبان  قال :قال رسول اهلل « :ال تزا طائفبة مبن أمبيت رباهرين علبى
احلقخ ال يضرهع من خذهلعخ حىت كأيت أمر هللا وهع ذلا»(.)21
وإ ا يكون هناك اهلية خاصة أو مقيدة ،تكةون بلةد دون بلةد ،أو بعةض
امشخاص ،كما قول النيب  مبي ذر« :إوا امري ايا جاهلية»(.)22
يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةة« :فأمةا بعةد مةا بعةث اهلل الرسةول  ،فاجلاهليةة
امل لقة قد تكون مصر دون مصةر ،كمةا هةي دار الكفةار ،وقةد تكةون شةخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )19التعريف ــات للجرج ــاين :ص -198ض ــبط وتص ــحيح ناع ــة م ــن العلم ــاء إبش ـراهللا ال اش ــر -الطبع ــة األوى-
1403هـ1983 -م -دار الكتب العلمية -بريوت -لب ان .وشرح الكواكب للسيوطا.
( )20اقتضاء الصراط املستقيم  -258/1مرجع سابق.

( )21صحيح مسلم -كتاب اإلمارة -ابب قوله « : ال تزا طائفة،»...حديق رقم .1920
( )22سبق خترجيه.
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دون شةةةخ  ،كالر ةةةل قبةةةل أن يسةةةلم ،فإنةةةه يكةةةون

اهليةةةة ،وإن كةةةان دار

اإلسالم ،فأما زمان م لق ،فال اهلية بعد مبعث حممد  ،فإنه ال تةزال مةن أمتةه
بائفة ظاهرين علةى احلةق إىل قيةام السةاعة ،واجلاهليةة املقيةدة قةد تقةوم بعةض ديةار
املسلمني ،و كثري من املسلمني ،كمةا قةال « :أرببع

أمبيت مبن أمبر اجلاهليبة»(،)23

وقال مبي ذر« :إوا امري ايا جاهلية»( )24وحنو ذلك»(.)25
و ا يدل على زوال اجلاهلية العامة ،ما ورد الصحيح عن حايفةة بةن اليمةان
 قال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري ،وكنةت أسةأله عةن الشةر ،خمافةة
أن يدركين ،فقلت :يا رسةول اهلل ،إنةا كنةا

اهليةة وشةر ،فجاءنةا اهلل بهةاا اخلةري،

فهل بعد هاا اخلري من شر؟ قال« :وعبع» قلت :وهةل بعةد ذلةك الشةر مةن خةري؟ قةال:
«وعببعخ واي ب دخببن» قلةةت :ومةةا دخنةةه؟ قةةال« :قببوم يهببدون بغببري هببدي خ تعببرف مببنهع
وتن بر» قلت :فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قةال« :وعبعخ دعباع علبى أببواب جهبنعخ مبن
أجببا ع إليهببا قببذاوه ايهببا» قلةةت :يةةا رسةةول اهلل صةةفهم لنةةا ،قةةال« :هببع مببن جلببدتناخ
ويت لمون لسبنتنا» قلت :فما تأمرني إن أدركةين ذلةك؟ قةال« :تلبزم ااعبة املسبلم
وإمامهع» قلت :فإن

يكن هلم مجاعةة وال إمةام؟ قةال« :اباعتز تلبا الفبرل لهباخ

ولو أن تعض صو جرعخ حىت يدر ا املوت وأود على ذلا»(.)26

( )23صـحيح مسـلم -كتـاب اجل ـائز -ابب التشـديد يف ال ياحـة ،حـديق رقـم  .934وسـريد نـص احلـديق كــامال
إن شاء هللا تعاى.
( )24سبق خترجيه ص 9هامش .3
( )25اقتضاء الصراط املستقيم .259/1
( )26صــحيح البخــاري  -كتــاب الفــن -ابب :كيــا األمــر إذا ن تكــن ناعــة – حــديق رقــم  ،3606وصــحيح
مسلم  -ابب األمر بلزوم اجلماعة ع د ظهور الفن وحتذير الدعاة إى الكفر -حديق رقم .1847
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ففيه أن اجلاهلية العامة ،زالت مبا اء بةه اهلل مةن اخلةري ،ببعثةة الةنيب  ،وعليةه :فةال
جيةةوز إبةةال اجلاهليةةة العامةةة علةةى قةةرن مةةن القةةرون بعةةد بعثةةة الةةنيب  ،ومةةا يقةةع فيةةه بعةةض
الكتاب من هاه اإلبالقات ،كقول « :اهلية القرن العشرين» وحنةو ذلةك ،ينبغةي أن يكتةدارك
بالتصحيح.
وقد ورد لفظ اجلاهلية القرآن الكةريم أربةع مةرات :أربعةة مواضةع ،كلةها
كانت للتحاير من أفعال اجلاهلية قبل اإلسالم.
املوضع األو :

سةورة آل عمةران ،يقةول اهلل تعةاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭼ ( ،)27وهاه ارية تتحدث عن موقف املنافقني غزوة أحد ،ال هة هم هلةم
إال أنفسهم ،يظنون باهلل الظنون الكاذبة ظن اجلاهلية من أهل الشرك باهللمم شكا أمر
اهلل ،وتكةةةايبا لرسةةةوله  ،وحمسةةةبة مةةةنهم أن اهلل خةةةاذل نبيةةةه ،ومكعةةةل عليةةةه أهةةةل
الكفر»(.)28
املوضببع الثبباي:

سةةورة املائةةةدة ،يقةةول اهلل تعةةةاىل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (.)29
يقول ابن كثري« :يكنكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل احملكم ،املشتمل علةى
كةةةل خةةةري ،النةةةاهي عةةةن كةةةل شةةةر ،وعةةةدل إىل مةةةا سةةةواه ،مةةةن ارراء وامهةةةواء

( )27سورة آل عمران.154 :
( )28ج ـ ــامع البي ـ ــان يف لوي ـ ــل الق ـ ــرآن ل م ـ ــام الط ـ ــربي -320/7حتقيـ ــق أمحـ ــد حممـ ــد شـ ــاكر -الطبعـ ــة األوى-
1420هـ2000-م -مقسسة الرسالة.
( )29سورة املائدة.50 :

دعو اجلاهلية ومظاهرها دراسة عقدية

893

واالص ة الحات ال ة وضةةعها الر ةةال ،بةةال مسةةتند مةةن شةةريعة اهلل ،كمةةا كةةان أهةةل
اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت ،ا يضعونها بآرائهم وأهوائهم»(.)30
سةورة امحةزاب ،يقةول اهلل تعةاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

املوضوع الثالبث:

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ ( ،)31أي ال تكثةرن اخلةروج مةتجمالت ،أو مت يبةات،
كعادة أهل اجلاهلية اموىل»(.)32
املوضع الراببع:

سورة الفةتح ،يقةول اهلل تعةاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ( ،)33وهاه ارية تتحدث عن صلح احلديبية ،حيث أنف
الكفار من كتابة بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وأنفةوا مةن دخةول رسةول اهلل  واملةؤمنني
إلةيهم تلةةك السةةنةمم لةئال يقةةول النةةاس :دخلةوا مكةةة قةةاهرين لقةريش ،هةةاه اممةةور
وحنوها من أمور اجلاهلية،

تزل قلوبهم حتةى أو بةت هلةم مةا أو بةت مةن كةثري

من املعاصي»(.)34
فهةةاه املواضةةع امربعةةة :ظةةن اجلاهليةةة ،وحكةةم اجلاهليةةة ،وتةةربج اجلاهليةةة،
ومحية اجلاهلية ،كل موضع منها يشةري إىل انةي اجملتمةع اجلةاهلي ،فظةن اجلاهليةة
متعلق باالعتقاد الاي يعتقدونه ،واحلكةم متعلةق مبةا يتحةاكمون إليةه ،والتةربج متعلةق
بأمر النساء وأسباب الفاحشة ،واحلمية متعلق بامخال والسلوك ،وقد ذكر اهلل تعةاىل
( )30تفس ــري اب ــن كث ــري  -119/3حتقي ــق حمم ــد حس ــني ـ ـ ال ــدين -الطبع ــة األوى1419 -ه ـ ـ-دار الكت ــب
العلمية -بريوت -لب ان.
( )31سورة األحزاب.33 :
( )32تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم امل ان للسعدي ص -663حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق – الطبعة
األوى 1420-هـ2000 -م -مقسسة الرسالة.
( )33سورة الفتح.26 :
( )34تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم امل ان للسعدي ،ص 794بتصرهللا.
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لنا ذلكمم لنستبني سبيل اجلاهلني ،ونتميةز عةن أمةور اجلاهليةة ،فإنةه إ ةا تةنقض عةرى
اإلسالم ،عروة عروة ،إذا نشأ اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية.
ومن املعلوم أن اجلاهلية يندرج فيها كل اهلية عامة أو خاصة.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :سنة اجلاهلية يندرج فيها كةل اهليةة م لقةة أو
مقيدة ،أي شخ

دون شخ  ،كتابية أو و نية أو غريهما ،من كل خمالفة ملةا ةاء

به املرسلون»(.)35
املطلب الثاي :دعوى اجلاهلية ومظاهرها
دعوى اجلاهلية :من اممور املامومة ال

اء اإلسالم بالتحةاير منهةا ،وهةي:

كل دعوى إىل التعصي للمةااهي وال وائةف واملشةايخ والقبائةل ،بةأن يةوالي عليهةا،
ويعادي عليها ،بدافع اهلوى والعصبية والظلم.
وقال ابن حجر رمحه اهلل« :دعوى اجلاهلية :هي االستغا ة عند احلةرب ،كةأن
يقولون :يا آل فالنمم فيجتمعون ،فينصرون القائةل ،ولةو كةان ظاملةا ،فجةاء اإلسةالم
بالنهي عن ذلك»(.)36
وقال النووي بيان دعوى اجلاهلية« :مةا كانةت عليةه اجلاهليةة ،مةن التعاضةد
بالقبائل أمور الدنيا ومتعلقاتها ،وكانت اجلاهلية تأخا حقوقها بالعصبات والقبائل،
فجاء اإلسالم بإب ال ذلك ،وفصل القضايا بامحكام الشرعية»(.)37
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :كل ما خرج عن دعوى اإلسالم والقةرآن ،مةن
نسةةي أو بلةةد أو ةةنس أو مةةاهي أو بريقةةة فهةةو مةةن عةةزاء اجلاهليةةة ،بةةل ملةةا اختصةةم
( )35اقتضاء الصراط املستقيم .259/1
( )36فتح الباري البن حجر -546/6مرجع سابق.
( )37امل هــاع شــرح صــحيح مســلم بــن احلجــاع ل مــام ال ــووي -137/16الطبعــة الثانيــة1392-هـ ـ-دار إحيــاء
الرتاث العرا-بريوت-لب ان.
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مها ري وأنصاري ،فقال املها ري :يا للمها رين ،وقةال امنصةاري :يةا لانصةار،
قال النيب « :أبدعوى اجلاهلية وأان ب أرهر ع»( ،)38وغضي غضبا شديدا»(.)39
وقةال ابةةن القةيم« :الةةدعاء بةدعوى اجلاهليةةة :كالةدعاء إىل القبائةةل ،والعصةةبية
لإلنسان ،ومثله التعصي للمااهي وال وائف واملشايخ ،وتفضيل بعضها علةى بعةض
باهلوى والعصبية ،وكونه منتسبا إليهمم فيدعو إىل ذلك ويةوالي عليةه ،ويعةادي عليةه،
ويزن الناس به ،كل هاا من دعوى اجلاهلية»(.)40
واملقصبود :أن كل قول أو سلوك ،يثري التعصي واهلةوى ،ونصةرة بةرف علةى
بةةرف آخةةر ،مبو ةةي احلميةةة وحنوهةةا ،وخيةةرج عةةن دعةةوى اإلسةةالم ،فهةةو مةةن أمةةر
اجلاهلية ،ال

اء اإلسالم بإب اهلا.

( )38ون ــص احل ــديق يف البخ ــاري ع ــن ج ــابر رض ــا هللا ع ــه ق ــال :غ ــزوان م ــع ال ــيب  وق ــد اثب مع ــه انس م ــن
املهــاجرين حــر كثــروا ،وكــان مــن املهــاجرين رجــل لعــاب ،فكســع أنصــاراي ،فغضــب األنصــاري غضــبا شــديدا
حر تداعوا ،وقال األنصاري :اي لألنصار ،وقـال املهـاجري :اي للمهـاجرين ،فخـرع ال ـيب  ،فقـال« :مبا م

دعببوى أهببو اجلاهليببة »  ،قــال« :مببا ببأ ع» فــأ رب بكســعة املهــاجري األنصــاري ،قــال :فقــال ال ــيب :

«دعوهببا اإ ببا خبيثببة» ،وقــال عبــدهللا بــن أا ابــن ســلول :أقــد تــداعوا علي ــا ،لــهن رجع ــا إى املدي ــة ليخــرجن
األعــز م هــا األذل ،فقــال عمــر رضــا هللا ع ــه :أال نقتــل اي رســول هللا هــذا ا بيــق ،لعبــد هللا ،فقــال ال ــيب :

«ال يتحدث الناس أو بان يقتبو أصبحاب » صـحيح البخـاري  -كتـاب امل اقـب -ابب مـا ي هـى مـن دعـوة
اجلاهليــة .وي ظــر :صــحيح مســلم -كتــاب الــرب والصــلة واآلداب -ابب نصــر األظ ظاملــا أو مظلومــا ،حــديق
رقم .2584
( )39السياسـ ــة الشـ ــرعية البـ ــن تيميـ ــة ص-78الطبعـ ــة األوى – 1418ه ـ ـ -و،ارة الشـ ــقون اإلسـ ــالمية واألوقـ ــاهللا
والدعوة واإلرشاد – السعودية.
(، )40اد املع ــاد يف ه ــدي ــري العب ــاد الب ــن الق ــيم  -471/2حتقي ــق ش ــعيب األران وط -عب ــد الق ــادر األران وط-
1407هـ1986-م -مقسسة الرسالة بريوت لب ان -مكتبة امل ار اإلسالمية -الكوي .
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مظاهر دعوى اجلاهلية

من مظاهر دعوى اجلاهلية ما يلي:
 -1الفخر مألحسابخ والطعن

األوساب

هاتان الصفتان من أسوأ أمور اجلاهلية ،ال أخرب النيب  أنهةا سةتبقى هةاه
اممة ،كما حديث أبي مالك امشعري  أن النيب  قال« :أربع
اجلاهلي ب ببةخ ال ي :ب ببو ن :الفخ ب ببر

األحس ب ببابخ والطع ب ببن

أمبيت مبن أمبر

األوس ب ببابخ واالستس ب ببقان

ملنجببومخ والنياحببة» وقةةال« :النائحببة إذا مل تتببب قبببو موتبباخ تقببام يببوم القيامببة وعليهببا
سرم من قطرانخ ودرع من جرب»(.)41
وقد مجع النيب  بني الفخر امحساب ،وال عةن امنسةاب ،وذلةك من
الفخر بامحساب ذريعة إىل ال عن أنساب ارخةرين ،فةإذا أعجةي اإلنسةان بنسةبه،
وافتخر به اجملامع ،فإن هاا يؤدي به الغالي إىل احتقار غريه ،وال عةن نسةبه،
تصرحيا أو تلميحا ،وهاا يؤدي به النهاية إىل أمور اجلاهلية.
واتصةةال النسةةي بامخيةةار  ،ال جيةةوز أن يكةةون وسةةيلة للتفةةاخرمم منةةه ال قيمةةة
للنسي ،إذا جتةرد عةن التقةوى ،و تةاريخ اإلسةالم ،مةن امئمةة امعةالم ،مةن ذوي
امنساب واملكانة ،أصحاب دواوين العلم والعمل ،وامئمة الاين قةادوا اممةة ،ونفةع
اهلل بهم البالد والعباد ،واحلاضر والباد،

يفتخر منهم أحد بنسبه وحسةبه ،فضةال أن

ي عن نسي غريه.
قال املباركفوري معلقا على احلديث« :ومعنى الفخر امحسةاب :هةو التكةرب
والتعظيم بِعةد مناقبةه ،ومة آ ر آبائةه ،وهةاا يسةتلزم تفضةيل الر ةل نفسةه علةى غةريهمم
ليحقره ،وهاا ال جيوز.
( )41صحيح مسلم  -كتاب اجل ائز -ابب التشديد يف ال ياحة – حديق رقم .934
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و احلةةديث « :ببرم الرجببو :دينب خ وحسببب  :خلقب »( )42و ذلةةك نفةةي مةةا كةةان
عليه أهل اجلاهلية.
وفيه تنبيةه علةى أن احلسةي الةاي يكحمةد بةه اإلنسةان :مةا حتلةى بةه مةن خصةال
اخلري ،ال ما يعدهه من مفاخره ،ومآ ر آبائه.
وال عةةن امنسةةاب :أي :إدخةةال العيةةي أنسةةاب النةةاس ،وذلةةك يسةةتلزم
حتقري الر ل آباء غريه ،وتفضيل آبائه على آباء غريه ،وهو نوع»(.)43
وقةةال الشةةةيخ ابةةةن عثةةةيمني رمحةةةه اهلل« :ال عةةةن النسةةةي :معنةةةاه :التعةةةيري
بالنسي ،أو أن ينفي نسبه ،فمثال يقول التعةيري :أنةت مةن القبيلةة الفالنيةة ،الة ال
تدفع العدو ،وال حتمي الفقري ،وياكر فيها معايةي ،أو مةثال يقةول :أنةت تةدعي أنةك
من آل فالن ولست منهم»(.)44
وقال الشيخ صاحل الفوزان« :الفخر بامحساب :أن يفتخر اإلنسان بأماد آبائه
وأ داده ،وهاا من دين اجلاهليةمم منهم كانوا جيتمعون

منى ،وبدل أن ياكروا

اهلل  ،ياكرون مفاخر آبائهم ،قال اهلل تعاىل :ﭽﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ (.)45
فالوا ي ذكر اهلل تعاىل ،وليس ذكر ارباء وام داد.

( )42مس د أمحد بن ح بل  -من مس د بين هاشم -مس د أا هريرة  ،حديق رقم  .8774س ن سعيد بن
م صور  -كتاب اجلهاد -ابب ما جاء يف اجلنب والشجاعة -حديق رقم .2534
( )43مرعـ ـاة املف ــاتيح ش ــرح مش ــكاة املص ــابيح  -465/5الطبع ــة الثالث ــة1404 -هـ ـ1984-م -إدار البح ــوث
العلمية والدعوة واإلفتاء -اجلامعة السلفية -ب ارس -اهل د.
( )44شرح رايض الصاحلني للشيخ حممد بن عثيمني  -264/6طبعة 1426هـ -دار الوطن لل شر – الرايض -السعودية.
( )45سورة البقرة.200 :
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وال عن

امنساب :كأن يقول :فالنٌ ما له أصل ،أو فالنٌ من قبيلة ليست

أصيلة ،وهاا فيه تنق

لآلخرين ،واهلل تعاىل يقول :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﭼ(.)47()46
ومن املعلوم أن اإلنسان ليس له حرية اختيار أصله ونسبه ،فال عن فيه من أ ل
ذلك عدوان وظلم و هل.
وقةةد ذكةةر اإلمةةام حممةةد بةةن عبةةد الوهةةاب رمحةةه اهلل مسةةائل اجلاهليةةة :أنهةةم
يعريون الر ةل بفعةل غةريه ،فقةال« :املسةألة اخلامسةة والتسةعون :تعةيري الر ةل مبةا
غةةةريه ،ال سةةةيما أبةةةوه وأمةةةه ،فخةةةالفهم  وقةةةال« :أعريتب ب مب ب إو ببا ام ببري اي ببا
جاهلية»(.)49( )48
قال املوسي رمحةه اهلل « :وقةد أبنةي شةراح احلةديث شةرحه ،ولةيس هةاا
موضع استقصائه ،واملقصةود منةه :أن تعةيري الر ةل بفعةل غةريه لةيس مةن شةأن كامةل
ب هةو
اإلميان واملعرفة ،فإن أبةا ذر  ، قبةل بلوغةه املرتبةة القصةوى مةن املعرفةة ،تسةا ه
وبالل احلبشي املؤذن ،فقال له :يا ابةن السةوداء ،فلمهةا شةكا بةالل إىل رسةول اهلل مم
قال له « :تمد بالالخ وعريت بسبواد أمب » ،قةال نعةم ،قةال« :حسببد أوب بقب ايبا
( )46سورة احلجرات.13 :
( )47شــرح مســائل اجلاهليــة للشــيخ صــا الفــو،ان صـ ـ-242الطبعــة األوى1421-هـ ـ2005-م -دار العاصــمة
لل شر والتو،يع -الرايض -السعودية.
( )48سبق خترجيه.
( )49فصل ا طاب يف شرح مسائل اجلاهلية للشيخ حممد بن عبد الوهـاب -ألا املعـا حممـود شـكري األلوسـا
(مطبوع مع رسالة قطا الثمر لصـديق حسـن ـان) -289/2تقـدمي وتعليـق حمـب الـدين ا طيـب -الطبعـة
األوى1421 -هـ -و،ارة الشقون اإلسالمية واألوقاهللا والدعوة واإلرشاد – السعودية.

دعو اجلاهلية ومظاهرها دراسة عقدية

899

ن من رب اجلاهلية» ،فألقى أبو ذر خده على الرتاب ،م قال :ال أرفع خةدي حتةى
ي أ بالل خدي بقدمه»(.»)50
« والناس اليوم قد كثرت فيهم خصال اجلاهلية ،فرتاهم يعريون أهل بلد كلهم
مبا صدر عن واحد منهم»(.)51
وقال الشيخ سليمان بن عبداهلل

«تيسري العزيز احلميد»« :قوله« :الفخر

مألحساب» ،أي :التشرف بارباء ،والتعاظم بعده مناقبهم ومآ رهم ،وفضائلهم،
وذلك هل عظيممم إذ ال شرف إال بالتقوى ،كما قال تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﭼ (.)52
وقال تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ (.)53
و السنن عن أبي هريرة « :إن هللا قد أذهب عن ع عبية اجلاهليبةخ واخرهبا
مؤمنخ م ب من تق ب خ أو ابباجر ببق خ النبباس بنببو مدمخ ومدم مببن ت براب ليببدعن رجببا

اخببرهع قببوامخ إ ببا هببع احببع مببن احببع جهببنعخ أو لي ببوون أهببون علببى هللا مببن اجلعببالن

اليت تداع وفها الننت»(.)54

( )50ي ظـ ــر :شـ ــرح صـ ــحيح البخـ ــاري البـ ــن بطـ ــال  -88/1حتقي ــق أا ايـ ــيم ايسـ ــر بـ ــن إبـ ـراهيم -الطبعـ ــة الثانيـ ــة
1423هـ2003-م -مكتبة الرشد -الرايض -السعودية.
( )51فصل ا طاب يف شرح مسائل اجلاهلية للشيخ حممد بن عبدالوهاب -حممود شكري األلوسا .290/2
( )52سورة سبأ.37 :
( )53سورة احلجرات.13 :
( )54س ـ ن أا داود كتــاب األدب -أب ـواب ال ــوم -ابب يف التفــا ر ابألحســاب -حــديق رقــم  .5116وحس ـ ه
الشيخ األلباين يف صحيح س ن أا داود ،حديق رقم .5116
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واألحسبباب :مجةةع حسةةي ،وهةةو مةةا يكع ةدهه اإلنسةةان لةةه وربائةةه مةةن شةةجاعة
وفصاحة وحنو ذلك.
قولةةه« :والطعببن

األوسبباب» ،أي :الوقةةوع فيهةةا بالةةام والعيةةي ،أو بقةةدح

نسةةي أحةةد مةةن النةةاس ،فيقةةول :لةةيس هةةو مةةن ذريةةة فةةالن ،أو يكعةةريه مبةةا آبائةةه مةةن
امل اعن ،وهلاا ملا عري أبو ذر  ر ال بأمه ،قال النيب  مبي ذر « :أعريت م
إوا امري ايا جاهلية»( ،)55فدل ذلك أن التعيري بامنساب من أخال اجلاهلية»(.)56
من أ ل ذلك نهى الشارع احلكيم عن البغي والفخر ،وأمر بالعدل والتواضةع،
يقول النيب « :إن هللا أوحى إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحبد علبى أحبدخ وال يبغب
أحد على أحد»(.)57
وال يشةكل علةى ذلةك مةا ورد عةةن الةنيب  مةن قولةه« :أان النب ال بذبخ أان ابببن
عبد املطلب»( ،)58وقوله« :أان سيد ولد مدم يوم القيامبة»( ،)59وقوله نسةي قةريش« :إن
هللا اصببطفى ناوببة مببن ولببد إااعيببوخ واصببطفى قريشببا مببن ناوببةخ واصببطفى مببن ق بري ب ب
ها عخ واصطفاي من ب ها ع»(.)60

( )55سبق خترجيه.
( )56تيســري العزيــز احلميــد شــرح كتــاب التوحيــد للشــيخ ســليمان بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب -82/2
حتقيق ،هري الشاويش -الطبعة األوى1423 -هـ2002-م -املكتب اإلسالما -بريوت-دمشق.
( )57صحيح مسلم  -كتاب اجل ة وصفة نعيمها وأهله -ابب الصـفات الـيت يعـرهللا يفـا يف الـدنيا أهـل اجل ـة وأهـل
ال ار ،حديق رقم .2865
( )58صحيح البخاري  -كتاب اجلهاد والسري -ابب من قاد دابة غريه يف احلرب -حـديق رقـم  .2864وصـحيح
مسلم  -كتاب اجلهاد والسري -ابب يف غزوة ح ني ،حديق رقم.1776
( )59صحيح مسلم  -كتاب الفضائل -ابب تفضيل نبي ا  على نيع ا الئق ،حديق رقم .2278
( )60صحيح مسلم  -كتاب الفضائل -ابب فضل نسب ال يب  ،حديق رقم .2276
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وذلك أن املاموم هو ما كان على سبيل التفاخر ،والتةنق

لآلخةرين ،ال علةى

سبيل البيان والتعريف واقتضاء احلال.
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :إن التفضيل إذا كان علةى و ةه الغةض مةن املفضةول
له ،نكهي عن ذلك ،كما نهى عن تفضيله علةى موسةى عليةه السةالم ،وكمةا

النق

قال  ملن قال :يةا خةري الربيةة ،قةال« :ذلبا إببراهيع  ،)61(»وصةح قولةه« :أان سبيد
ولد مدم»(.)63( )62
وقال ابن القيم بعد أن ذكةر قةول الصةحابة للرسةول « :أنةت سةيدنا» ،ونهيكةه
عةن ذلةةك بقولةه« :السبيد هللا» ،قةةال رمحةه اهلل« :وال ينةةا هةاا قولةةه« :أان سبيد ولببد
مدم»  ،فإن هاا إخبارا منه عما أع ةاه اهلل مةن سةيادة النةوع اإلنسةاني ،وفضةله وشةرفه
عليهم»(.)64
وقال النووي« :وقوله « :أان سيد ولبد مدم»،

يقله فخرا ،بل صرح بنفةي

الفخر غري مسلم احلةديث املشةهور« :أان سبيد ولبد مدم وال اخبر»( ،)65وإ ةا قالةه
لو هني:
أحدمها :امتثال قوله تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (.)66
( )61صحيح مسلم  -كتاب الفضائل -ابب من فضائل إبراهيم ا ليل عليه السالم  ،حديق رقم .2369
( )62صــحيح مســلم -كتــاب الفضــائل -ابب تفضــيل نبي ــا  علــى نيــع ا الئــق ،حــديق رقــم  .2278و،ايدة
«وال اخر» يف س ن ابن ماجه -كتاب الزهد -ابب ذكر الشفاعة ،حديق رقم .4308
( )63م هاع الس ة البن تيمية  ،256/7حتقيق د.حممد رشاد سان-الطبعة األوى1406-هـ ،مقسسة قرطبة.
( )64حتفــة املــودود صـ ـ  -126حتقيــق عبــد القــادر األران وط -الطبعــة األوى1391 -هـ ـ1971-م -مكتبــة دار
البيان -دمشق – سوراي.
( )65سـ ن ابــن ماجــه  -كتــاب الزهــد -ابب ذكــر الشــفاعة ،حــديق رقــم  .4308وصــححه األلبــاين يف صــحيح
اجلامع ،حديق رقم .1468
( )66سورة الضحى.11 :
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والثاي :سيأتي موضعه»(.)67
وأما قوله « :أان الن ال ذبخ أان ابن عبد املطلبب» فهاا مقام احلةرب
غزوة حنني ،وهو مقام يقتضي مثل ذلكمم إلظهار القوة أمام العدو.
قال النووي« :ومعنى قوله « :أان الن ال ذب» ،أي :أنةا الةنيب حقةا ،فةال
أفره وال أزول ،و هاا دليل على واز قول اإلنسةان احلةرب :أنةا فةالن ،وأنةا ابةن
فالن ،ومث لةه قةول سةلمة :أنةا ابةن امكةوع ،وقةول علةي  :أنةا الةاي ينةتين أمةي
حيدرة ،وأشباه ذلك ،وقد صرهح جبوازه علماء السلف ،وفيه حديث صحيح ،قالوا:
وإ ا يككره قول ذلك على و ه االفتخار ،كفعل اجلاهلية»(.)68
وهكاا ما يروى من قول سفّانة بنت حامت ال ائي رضي اهلل عنها« :إن أبةي كةان
ك امسةةري ،وحيمةةي الضةةعيف ،ويككةةرم الضةةعيف ،ويشةةبع اجلةةائع ،ويكفةةرج عةةن
يف ة ّ
املكةةروب ،)69(»...تكةةرد بةةالك االفتخةةار ،وإ ةةا أرادت البيةةان والتعريةةف ،ملةةا دعةةت
احلا ة إىل ذلك.
قال ابن عبد الرب رمحه اهلل :مبينا واز إخبار اإلنسان عمةا يتميةز بةه مةن خةري،
إذا دعةةت احلا ةةة أو الضةةرورة إىل ذلةةك ،قةةال « :ومثةةل هةةاا كةةثري السةةنن ،وعةةن
علماء السلف ،ال يكنكر ذلك إال من ال علم له بآ ار من مضى»(.)70

( )67شرح ال ووي على مسلم  -37/15الطبعة الثانية1392 -هـ -دار إحياء الرتاث العرا -بريوت-لب ان.
( )68شرح ال ووي على مسلم  -120/12مرجع سابق.
( )69البدايــة وال هاي ــة الب ــن كث ــري  255/3بتص ـرهللا .-حتقي ــق عب ــد هللا ب ــن عبــد احملس ــن الرتك ــا -الطبع ــة األوى-
1418هـ1997-م -دار هجر للطباعة وال شر والتو،يع واإلعالن -السعودية.
( )70التمهيد البن عبد الرب -39/20حتقيـق مصـطفى بـن أمحـد العلـوي ،حممـد عبـد الكبـري البكـري1387 -ه ـ-
و،ارة عموم األوقاهللا والشقون اإلسالمية -املغرب.
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فضل قريش ،فالك لقربهم من رسول اهلل  ،وكونهم أول

من بكعث فيهم ،ولنصرتهم لإلسالم ،ومتسكهم به ،فمن كان منهم قائما باحلق،
عامال به ،كان له فضل ومنزلة ،ومن كان منهم معرضا عن اإلسالم ،حماربا هللمم فإنه
ال قيمة له ،فأبو هلي من قريش ،بل هو عم النيب  ،وقد أنزل اهلل فيه سورة تامه
إىل يوم القيامة ،فقال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﭼ (.)71
 -2التنادي والتعصب للقبائو أو األحزاب أو املشايخخ وحنو ذلا
التعصي للقبائةل وامحةزاب واملشةايخ ،وتفضةيل بعضةها علةى بعةض ،مبجةرد
اهلوى والعصبية ،كل هاا من دعوى اجلاهلية.
والتنةةادي باسةةم القبيلةةة أو احلةةزب ،وحنةةو ذلةةكمم للمغالبةةة واملخاصةةمة ،بةةدافع
التعصي ،أمر منكر ،وهو من سنة اجلاهلية ،وقد تقةدم حةديث ةابر  ،وفيةه قةول
امنصاري :يا لانصار ،وقول املها ري :يةا للمهةا رين ،وقةول الةنيب  هلةم« :مبا
م دعوى أهو اجلاهلية دعوها اإ ا خبيثة.)72(»...
فهةةاان االينةةان الشةةرعيان :املهةةا رون وامنصةةار ،ملةةا دعةةا كةةل منهمةةا بائفتةةه
منتصرا بها ،ينهى النيب  ذلك« :دعوى اجلاهلية».
قةةةال شةةةيخ اإلسةةةالم ابةةةن تيميةةةة رمحةةةه اهلل« :فهةةةاان االينةةةان «املهةةةا رون
وامنصار» اينان شرعيان ،اء بهما الكتاب والسنة ،ويناهم اهلل بهما ،كمةا ينانةا
( )71سورة املسد .5-1
( )72صـحيح البخــاري  -كتـاب امل اقــب -ابب مـا ي هــى مــن دعـوة اجلاهليــة .وي ظـر :صــحيح مسـلم -كتــاب الــرب
والصلة واآلداب -ابب نصر األظ ظاملا أو مظلوما ،حديق رقم .2584
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املسلمني من قبل و هاا ،وانتساب الر ةل إىل املهةا رين وامنصةار انتسةاب حسةن،
حممةةود عنةةد اهلل وعنةةد رسةةوله ،لةةيس مةةن املبةةاح الةةاين يقصةةد بةةه التعريةةف فقةة ،
كاالنتساب إىل القبائل واممصار ،وال من املكروه أو احملرم ،كاالنتساب إىل مةا يفضةي
إىل بدعة أو معصية أخرى ،م مع هاا ،ملا دعا كل واحةد منهمةا بائفتةه منتصةرا بهةا،
أنكر النيب  ذلك ،ويناها دعوى اجلاهلية»(.)73
فإذا كان اممر كالك ،فكيف مبن ينتمي ويتعصي إىل أحزاب وفةر  ،مةا أنةزل
اهلل بها من سل ان ،فيفر اممة ،وميتحنها مبا

يأمر اهلل به ورسوله.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةة« :وكةالك التفريةق بةني اممةة ،وامتحانهةا مبةا
يأمر اهلل بةه وال رسةوله ،مثةل أن يكقةال :أنةت شكةكيلي( )74أو قرفنةدي(»)75؟ ،فةإن هةاه
أيناء بابلة ما أنزل اهلل بها من سل ان ،وليس كتةاب اهلل وال سةنة رسةوله  ،وال
ار ار املعروفة عن سلف اممة ،ال شككيلي وال قرقندي ،والوا ي علةى املسةلم إذا
سكئل عن ذلةك أن يقةول :ال أنةا شكةكيلي وال قرقنةدي ،بةل أنةا مسةلم متبةع لكتةاب اهلل
وسنة رسوله»(.)76
( )73اقتضاء الصراط املستقيم  -241/1مرجع سابق.
( )74إحد الفرق يف ،مان شيخ اإلسالم.ولعلها "الشاكية" وهو لقب علـى فـرقتني دي تيتـني ،األوى مـن غـالة املشـبهة ،والثانيـة
من فرق املرجهـة ،قـال أتباعهـا :إن الطاعـات ليسـ مـن اإلاـان" .يُ ظـر :معجـم املصـطلحات واأللقـاب التار يـة مصـطفى
عبد الكرمي صـ-267الطبعة األوى1416-هـ1996-م-مقسسة الرسالة –بريوت-لب ان.
( )75يف س ـقال توجــه لفضــيلة الشــيخ عبــد العزيــز الراجحــا عــن معــو "شــكيلا وقرف ــدي أو قرك ــدي ،قــال :هــذه أ ــاء كأهنــا
ألقـاب أو فـرق كانـ موجـودة ع ــدهم يف ذلـه الوقـ  .شـرح الوصــية الكـرب  -دروس صـوتية قـام بتفريغهــا موقـع الشــبكة
اإلسالمية .ون يقا الباحق على معو قرف ـدي أو قرك ـدي فيمـا اطلـع عليـه مـن موسـوعات ومعـاجم ،إال ورود االسـم يف
كالم اإلمام ابن تيمية ومن نقل ع ه.
( )76اموع الفتاو البن تيمية  -415/3حتقيق أنور البا -،عامر اجلزار -الطبعة الثالثة1426 -هـ2005-م-
دار الوفاء -امل صورة – مصر.
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كما ال جيوز محد أن يوالي على هاه اميناء أو الفةر  ،بةل أكةرم اخللةق عنةد
اهلل أتقاهم ،وأتبعهم ملا كان عليه رسول اهلل  وأصحابه ،ولةالك فةإن أهةل اإلسةالم
ال ينتسبون مي حزب أو فرقة ،وإ ا يكنسبون إىل اإلسالم فقة  ،فةاهلل تعةاىل رضةي لنةا
اإلسةةالم دينةةا ،وينانةةا املسةةلمني ،كمةةا قةةال تعةةاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ

( .)77وقةةةةةال تعةةةةةاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ (.)78
لكن ملا ظهرت البدع وامهةواء ،ظهةرت للمسةلمني الةاين علةى منهةاج النبةوة،
ألقةةاب شةةرعية ،دلةةت عليهةةا النصةةوص ،احتةةا وا إليهةةا رد أهةةل البةةدع ،والتميةةز
عنهم ،فليست هي للتعصي ،وال هي من دعاوى اجلاهلية ،ولو كانت اممة قالةي
اإلسةةالم الصةةحيح ،خاليةةة مةةن البةةدع وامهةةواء ،كمةةا كةةان الصةةدر امول ،ومقدمةةة
السلف الصاحلمم لغابت هاه املقاب املميزةمم لعدم و ود املناهض هلا»(.)79
قال الشيخ بكر أبو زيد« :كان املسلمون -وهةم الصةحابة رضةوان اهلل علةيهم
 قبةةل بةةزور بةةارة التفةةر واالنشةةقا  ،لةةيس هلةةا اسةةم يتميةةزون بةةهمم منهةةم ميثلةةوناإلسالم ،واالمتداد ال بعي هلم ،لكن ملا حصةلت تلةك الفةر الضةالة ،الة يشةملها
لفظ «أهل امهواء» لغلبةة اتبةاع اهلةوى علةيهم ،ولفةظ «أهةل البةدع» التبةاعهم مةا هةو
خةارج عةن الةةدين ،أ ةنيب عنةةه ،و«أهةل الشةةبهات»مم منهةم يلبسةةون احلةق بالبابةةل،
فيشةةبهون بةةه علةةى العامةةة لبنةةاء خةةروج علةةى السةةنة علةةى مةةرض الشةةبهة الفاسةةدة ...ملةةا
حصلت تلةك الفةر  ،املنتسةبة إىل اإلسةالم ،منشةقة عةن العمةود الفقةري للمسةلمني،
( )77سورة املائدة.3 :
( )78سورة احلحت.78 :
( )79يُ ظـر :حكــم االنتمـاء إى الفــرق واألحـزاب واجلماعـات اإلســالمية – للشـيخ بكــر عبــد هللا أبـو ،يــد ص ـ-33
الطبعة األوى1426 -هـ2006-م -دار احلرمني -القاهرة -مصر.
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ظهرت ألقابهم الشرعية املميزة جلماعة املسلمنيمم لنفي الفةر وامهةواء عةنهم ،سةواء
مةةا كةةان مةةن امينةةاء ابتةةا هلةةم بأصةةل الشةةرع :اجلماعةةة ،مجاعةةة املسةةلمني ،الفرقةةة
النا ية ،ال ائفة املنصورة.
أو بواس ة التزامهم بالسنن أمام أهل البةدع ،وهلةاا حصةل الةرب هلةم بالصةدر
امول ،فقيل هلم:
السةةلف ،أهةةل احلةةديث ،أهةةل ام ةةر ،أهةةل السةةنة واجلماعةةة ،وهةةاه املقةةاب
الشريفة تكخالف أي لقي كان مي فرقة كانت»(.)80
م ذكر رمحه اهلل عدة و وه للمخالفة ،منها :أنها تنفصل وال حلظة واحةدة
عن اممة اإلسالمية ،منا تكونها على منهاج النبوة ،ومنهةا :أنهةا حتةوي كةل اإلسةالم
الكتةاب والسةةنة بةةال زيةةادة وال نقصةةان ،ومنهةةا :أنهةةا ألقةةاب منهةةا مةةا هةةو ابةةت بالسةةنة
الصةةحيحة ،ومنهةةا مةةا

يةةربز إال موا هةةة أهةةل امهةةواء ،ومنهةةا :أن عقةةد الةةوالء

والةةرباء لةةديهم علةةى اإلسةةالم ال غةةري ،ومنهةةا :أن هةةاه املقةةاب تكةةن داعيةةة هلةةم
للتعصي لشخ

دون رسول اهلل .

ذلك أن التعصي لشخ

غري النيب  يكدعى إىل بريقته ،ويوالي ويعةادي عليهةامم

سنةٌ اهلية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وليس محد أن ينصةي لامةة شخصةا يةدعو إىل
بريقته ،ويكةوالي ويكعةادي عليهةا ،غةري الةنيب  ،وال ينصةي هلةم كالمةا يكةوالي عليةه
ويكعاديمم غري كالم اهلل ورسوله ،وما ا تمعت عليه اممة.
بل هاا من فعل أهل البدع ،الاين ينصبون هلم شخصا أو كالما يكفرقون به بةني
اممة ،يوالون به على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويكعادون»(.)81
( )80حكم االنتماء إى الفرق واألحزاب للشيخ بكر أبو ،يد صـ -32مرجع سابق
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وقال أيضا« :من نصهي شخصا كائنا من كةان ،فةواىل وعةادى علةى موافقتةه
القول والفعل ،فهو من الاين فرقوا دينهم وكانوا شيعا»(.)82
قال الشيخ بكر أبو زيد« :وهاه حال كثري من اجلماعةات وامحةزاب اإلسةالمية
اليةةوممم أنهةةم ينصةةبون أشخاصةةا قةةادة هلةةم ،فيوالةةون أوليةةاءهم ،ويكعةةادون أعةةداءهم،
ويك يعةةةونهم كةةةل مةةةا يكفتةةةون هلةةةم ،دون الر ةةةوع إىل الكتةةةاب أو السةةةنة ،ودون أن
يسألوهم عن أدلتهم فيما يقولون أو يكفتون.
ومثل هاه املناهج ،ال تصلح أن تكون أساسا للتغيري ،ووحدة صف املسةلمني،
بل و حيدث أن توحدت كلمة املسلمني على ماهي من املااهي ،أو على حزب مةن
امحزاب ،رغم احملاوالت ال بالتهم بعض الدول من أ ةل فةرض هةاا املةاهي ،أو
ذلك االجتاه القبلي أو احلزبي.
وإذا كان اممر كالكمم فلمةاذا ال خنتصةر ال ريةق ،ونعةود إىل التمسةك بةاملنهج
امول ،الاي صلح به أمر هاه اممة من قبل ،وال صالح ممتنا إال به»(.)83
واملقصةةود :أن التحةةزب لاشةةخاص هةةو مةةن دعةةوى اجلاهليةةة ،ومةةن ضةةروب
العصبية املقيتة ،ال تكا رت النصوص الشرعية نباها وإب اهلا ،ومن مجلة ذلةك:
مةةا يقةةع كةةثريا رعسةةاء بعةةض الباديةةة ،أو احلاضةةرة ،مةةن نكصةةرة مةةن اسةةتجار بهةةم
وناداهم ،وانتخى بهم ،وإن كان ظاملا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل « :-وهةاا يقةع كةثريا الرعسةاء مةن
أهل البادية واحلاضةرة ،إذا اسةتجار بهةم مسةتجري ،أو كةان بينهمةا قرابةة ،أو صةداقة،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )81اموع الفتاو البن تيمية  -164/20مرجع سابق.
( )82اموع الفتاو  -8/20مرجع سابق.
( )83االنتماء إى الفرق واألحزاب للشيخ بكر أبو ،يد صـ -93مرجع سابق.
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فةةةإنهم يةةةرون احلميةةةة اجلاهليةةةة ،والعةةةزة بةةةاإل م ،والسكةةةمع ُة عنةةةد اموبةةةا ( )84أنهةةةم
ينصرونه ،وإن كان ظاملا مب ال ،علةى احملةق املظلةوم ،ال سةيما إن كةان املظلةوم رئيسةا
يناديهم ،ويناويهم ،فريون تسليم املستجري بهم إىل من يكنةاويهم ذكال وعجةزا ،وهةاا
على اإلبال

اهلية حمضة ،وهي من أكرب فساد الدين والدنيا ،وقد ذككر أنةه إ ةا كةان

سبي كثري من حروب امعراب ،كحرب البسوس ،ال كانت بني بين بكةر وتغلةي،
إىل حنةو هةةاا ،وكةالك سةةبي دخةول الةةرتك واملغةول دار اإلسةةالم ،واسةتيالعهم علةةى
ملوك ما وراء النهر وخراسان :كان سببه حنو هةاا ...ومةن أذل نفسةه هلل ،فقةد أعزهةا،
ومن بال احلق من نفسهمم فقد أكرم نفسه ،فإن أكرم اخللق عن اهلل أتقاهم ،ومن اعتةز
بالظلم :من منع احلق ،وفعل اإل ممم فقةد أذل نفسةه وأهانهةا ،قةال اهلل تعةاىل :ﭽ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ (.)85
وقال تعاىل عن املنافقني :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﭼ(.)86
وقال تعاىل

صفة هاا الضرب :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (.)87
( )84البَـ ْوش ابلفتح :اجلماعة من ال ـاس املختلطـني ،واألوشـاب نـع مقلـوب م ـه .والبَـ ْو ِش ريـا :الفقـري ،كثـري العيـال.
خمتــار الصــحاح حملمــد بــن أا بكــر بــن عبــد القــادر ال ـرا،ي ص -73حتقيــق حممــود ــاطر -الطبعــة األوى-
1415هـ -1995-مكتبة لب ان انشرون -بريوت -لب ان.
( )85سورة فاطر.10 :
( )86سورة امل افقون.8 :
( )87سورة البقرة .206 :204
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وإ ا الوا ي على من استجار به مستجري ،إن كان مظلوما ،ينصره ،وال يثبت
أنه مظلوم مبجرد دعواه ،ف املا اشتكى الر ل وهو ظا  ،بل يكشف خربه من خصمه
وغريه ،فإن كان ظاملامم رده عن الظلم بالرفق إن أمكن ،إما من صكلح أو حكم
بالقس  ،وإال فبالقوة ،وإن كان كل منهم ظاملا مظلوما ،كأهل امهواء من قيس ومين
وحنوهم ،وأكثر املتداعني من أهل اممصار والبوادي ،أو كانا مجيعا غري ظاملني،
لشبهة تأويل ،أو غل وقع فيما بينهما :سعى بينهما باإلصالح ،أو احلكم ،قال
تعاىل:

ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﭼ (.)88
وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (.)89
وعن عباد بن كثري الشامي عن امرأة منهم يقال هلا فسيلة ،قالت :ينعت أبي يقول،
سألت النيب  فقلت :يا رسول اهلل أمِن العصبية أن حيي الر ل قومه؟ قال« :الخ
ول ن من العصبية أن يع الرجو قوم على الظلع»( .)90وقال« :خري ع الدااع عن
قوم ما مل كأمث»( ...)91وقال« :من اعتموه يتعزى بعزان اجلاهلية اأعضوه ن أبي وال
( )88سورة احلجرات.9 :
( )89سورة ال ساء.114 :
( )90س ـ ن ابــن ماجــه  -كتــاب الفــن -ابب العصــبية ،حــديق رقــم  .3949وضــعفه الشــيخ األلبــاين يف ضــعيا
س ن ابن ماجه ،حديق رقم  ، 4020وإيراد شيخ اإلسالم له يف سياق االسـتدالل يـدل علـى احتجاجـه بـه
،واحلــديق رواه أيضــا اإلمــام أمحــد 107/4ويف س ـ ده عبــاد بــن كثــري  ،لكــن ونيقــه ابــن معــني وغــريه ( .ي ظــر
امع الزوائد ) .
( )91اآلحاد واملثاين البن أا عاصم  -ذكر الد بن عبد هللا بن حرملة املدجلا ،حديق رقم .1033
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ت نوا»( ،)92وكل ما خرج عن دعوة اإلسالم والقرآن من نسي أو بلد ،أو نس أو
ماهي أو بريقة ،فهو من عزاء اجلاهلية»( .)93فاحلق جيي قبوله من أي شخ
والبابل جيي رده من أي شخ

كان،

كان ،وأما من نصر اخل أ لعصبية ،أو قبلية ،أو

هلوى نفسه ،وحنو ذلك ،فهو من حزب الشي ان ،ومن الدعاة إىل أمر اجلاهلية.
قال ابن ب ة رمحه اهلل« :فاعلم يا أخي أن من كره الصةواب مةن غةريه ،ونصةر
اخل أ من نفسهمم

يؤمن عليه أن يسلبه اهلل مةا علّمةه ،ويكنسةيه مةا ذكّةره ،بةل يكخةاف

عليه أن يسلبه اهلل إميانهمم من احلق من رسةول اهلل إليةك ،افتكةرض عليةك ،فمةن ينةع
احلق فأنكره بعد علمةه لةهمم فهةو مةن املتكةربين علةى اهلل ،ومةن نصةر اخل ةأ ،فهةو مةن
حزب الشي ان»(.)94
 -3الراايت العمية
الراية العمية « :هي الراية غري املعروفةة ،وهةي اممةر املُلةبس الةاي ال يكةدرى مةا
و هه ،كالعصبية ال ال يكستبان ما و هها ،وإ ا هي على امهةواء ،ال علةى مقتضةى
الشرع»(.)95
وقد فسر الرسةول  الرايةة العِميةة بأنهةا :هةي الة يغضةي لعصةبة ،أو يةدعو
لعصبة ،أو ينتصر لعصبة ،كما قوله « :من قاتو د راية عميةخ يغضب لعصبةخ
( )92املعجــم الكبــري للط ـرباين -وممــا أس ـ د أا بــن كعــب  ،حــديق رقــم ،وصــححه الشــيخ األلبــاين يف صــحيح
اجلامع حديق رقم  .567وحس ه الشيخ شعيب األران وط يف خترجيه ألحاديق مس د اإلمام أمحد ،ولفظـه:
«إذَا َا ْعت ْع َم ْن يَب ْعتَزي ب َع َزان ا ْجلَاهليَّةخ اَأَعضُّوهخ َوَال تَ ْنوا» ،157/35 .حديق رقم.21233
( )93اموع الفتاو  – 328/28مرجع سابق.
( )94اإلابن ــة الك ــرب الب ــن بط ــة -545/2حتقي ــق رض ــا معط ــا وآ ـرين  -دار الراي ــة لل ش ــر والتو،ي ــع -الـ ـرايض-
السعودية.
( )95كشا املشكل من حديق الصحيحني ألا الفرع ابن اجلـو،ي  -51/2حتقيـق علـا حسـني البـواب -دط-
دت -دار الوطن -الرايض -السعودية.
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أو ي ببدعو إص عص بببةخ أو ينص ببر عص بببةخ اقت ببو اقتل ببة جاهلي ببة»( ،)96أي :كقِتلةةةة أهةةةل
اجلاهلية ،الاين هم فوضى ال إمام هلم.
وعليه :فإن الرايةة اإلسةالمية الوحيةدة ،الة جيةي أن يكقاتةل مةن أ لةهامم هةي
اجلهاد سبيل اهللمم لتكون كلمة اهلل هي العكليا.
و احلديث عةن أبةي موسةى  قةال :سةئل رسةول اهلل  عةن الر ةل يقاتةل
شجاعة ،ويقاتل محيةة ،ويقاتةل ريةاء ،أي ذلةك سةبيل اهلل؟ فقةال رسةول اهلل :
«من قاتو لت ون لمة هللا ه العلياخ اهو

سبيو هللا»(.)97

فةةانظر كيةةف ضةةرب الرسةةول  صةةفحًا عمةةا سكةةئل عنةةه مةةن الرايةةات العكميةةة،
واحلميات اجلاهلية ،وذكر الراية الوحيدة ،ال هي هاد شرعي صحيح.
واجلهةاد الشةرعي الصةحيح :هةو الةاي تةتم فيةه الشةروب والضةواب املدونةة
كتي أهل الفقه.
ومنها :أن اجلهاد موكول لولي اممر ،وال يصح االفتيات عليه ،أو الاهاب إىل
أمةةاكن القتةةال دون إذنةةه ،كمةةا ال يصةةح اإلخةةالل بةةاملوا يق والعقةةود ال ة عقةةدها مةةع
الكفار ،كما

قولةه تعةاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

( )96صــحيح مســلم  -كتــاب اإلمــارة -ابب األمــر بلــزوم اجلماعــة ع ــد ظهــور الفــن وحتــذير الــدعاة إى الكفــر،
حديق رقم .1848
( )97صــحيح مســلم  -كتــاب اإلمــارة -ابب مــن قاتــل لتكــون كلمــة هللا هــا العليــا فهــو يف ســبيل ،حــديق رقــم
.1904
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ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ( ،)98وقةةال « :إ ببا اإلمببام جنببة يقاتببو مببن
ورائ ويتقى ب »(.)99
وقال ابن قدامةة املغنةى« :وأمةر اجلهةاد موكةول إىل اإلمةام وا تهةاده ،ويلةزم
الرعية باعته فيما يراه من ذلك»(.)100
وقةةال الشةةيخ ابةةن عثةةيمني« :ال جيةةوز غةةزو اجلةةيش إال بةةإذن اإلمةةام مهمةةا كةةان
اممر ...فالغزو بال إذنه افتيات عليه ،وتعدٍ على حدوده ،ومنه لو از للناس أن يغزو
بدون إذن اإلماممم مصبحت املسألة فوضى.)101(»...
و ا ينبغي مالحظته ،وحنن نتحدث عةن الرايةات العميةة اجلاهليةة ،اإلشةارة أن
بعضها ترفع شعارات إسةالمية ،وألفاظةا شةرعية ،فيتةوارد النةاس علةى القتةال حتتهةا،
واالنضمام إليهامم اكتفاء باميناء والشعارات.
واملؤمن الف ِن ال تغرهه الشعارات ،وإن كُسيت عبارات أر من احلرير.
ومةن اممثلةةة علةى ذلةةك :مةةا حصةل زمةةن الةةنيب  حةني اختصةةم مهةةا ري
وأنصاري ،فقال امنصاري :يا لانصةار ،وقةال املهةا ري :يةا للمهةا رين ،ومةع أن
هاين اللفظني ،والشعارين املرفةوعني :املهةا رين وامنصةار ،ألفةا ٌظ شةرعية وردت
الكتةةاب والسةةنةمم إال أنهمةةا ملةةا اسةةتخدما العصةةبية يناهةةا رسةةول اهلل  دعةةوى
اجلاهلية ،فقال « :أبدعوى اجلاهليبة وأان بب أرهبر عخ دعوهبا اإ با خبيثبة» ،فكيةف
بالشعارات املخالفة للواقع.
( )98سورة األنفال.72 :
( )99صــحيح البخــاري  -كتــاب اجلهــاد والســري -ابب يقاتــل مــن وراء اإلمــام ويتقــى بــه ،حــديق رقــم .2957
صحيح مسلم  -كتاب الصالة -ابب ال ها عن مبادرة اإلمام ابلتكبري وغريه ،حديق رقم.416
( )100املغين البن قدامه -202/9دط1388-هـ1968-م -مكتبة القاهرة-مصر.
( )101الشرح املمتع البن عثيمني -22/8الطبعة األوى -دار ابن اجلو،ي -السعودية.
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من الراايت العمية :الراايت القومية:
فالقومية يدخل حتت لوائها الفاسق والفا ر والكافر وامللحد ،والعلماني
والرافضي ،وهاه راية

تكنب على أساس العقيدة الصحيحة ،وكان الوا ي التمييز

بني احلق والبابل ،واخلبيث من ال يي ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﭼ (.)102
قال الشيخ ابن عثيمني متحد ا عن الرايات القومية« :الاين قةاتلوا محيةة ةن ينتسةبون
إىل اإلسةةالممم ينجحةةوا ،ولةةن ينجحةةوا ،فمةةاذا حصةةل مةةن قتةةال العةةرب لليهةةود؟ حصةةل
الفشلك ،وحصلت اهلزميةمم منهم ال يقاتلون لتكون كلمة اهلل هي العليا ،بةل يقةاتلون للقوميةة
العربية ،هاه القومية حصل بسببها من املفاسد ،بأن دخل فيهم النصارى واليهةود العةرب ،مةا
دام أن مناب احلكم هو العروبةمم كما دخل فيهم الشةيوعيون ،وغريهةم ،إذا كةانوا عربةا ،وال
يكعقل أن يهوديا أو نصرانيا ،أو شيوعيا ،يقاتل حلماية اإلسالم.
وخرج املاليني من املسلمني من غري العرب ،وصار نفوسهم شةيء ،وقةالوا:
ملاذا ختر وننا من القتال؟ وهلاا صارت اهلزمية والفشل.)103(»...
و ةةا ينبغةةي مالحظتةةه عنةةد الةةدفاع عةةن الةةوبن أن يكشةةعر النةةاس أننةةا نةةدافع عةةن
الوبن ،ال لكونه وبنا فق  ،بل لكونه وبن اإلسالم.
يقول الشيخ ابن عثيمني« :كوننا نربي ام يال على الدفاع عن الوبن وما أشبه
ذلةةك ،دون أن نشةةعرهم بأننةةا حنمةةي وبننةةا ،ونةةدافع عةةن وبننةةا مةةن أ ةةل ديننةةامم من
وبننا واحلمد هلل –وأعين بالك اململكة العربية السعودية  -هةو خةري أوبةان املسةلمني
( )102سورة األنفال.37 :
( )103شرح األربعني ال ووية البن عثيمني ص  -305 ،304طبعة دار الثراي.
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إقامة لدين اهلل ،فإذا كان اإلنسان يريد بالوبنية ،أي :أن وبننا هو أحسن اموبةان
الوقت احلاضر ،بالنسبة إلقامة الدين ،فأنا أدافةع عةن وبةينمم منةه الةوبن اإلسةالمي
الاي ي بق من أحكام الشريعة ما

ي بقه غريه ،وإن كان عنةدنا خلةل كةثري ،فهةاا ال

بأس ،أما مرد الوبنيةمم فهاه دعوة فاشلة»(.)104
وللشيخ ابن باز رمحه اهلل كتاب بعنوان« :نقةد القوميةة العربيةة» ،قةال فيةه عةن
دعةةاة القوميةةة« :الوا ةةي أن يككرسةةوا هةةودهم للةةدعوة إىل اإلسةةالم ،والةةدعوة إىل
حتكيمهمم بدال من الدعوة إىل قومية أو وبنية»(.)105
فهاه الرايات العمية املتعددة ،سواء كانت قومية أو حزبية وحنوهما ،هي رايات
شةةر وبةةالء وفتنةةة ،وأصةةحابها ال لإلسةةالم نصةةروا ،وال للكفةةر كسةةروا ،وإ ةةا مزق ةوا
املسلمني كل ز  ،وسل وا عليهم امعداء ،وال حول وال قوة إال باهلل.
املبحث الثاي :أسباب دعوى اجلاهلية
أسباب دعوى اجلاهلية كثرية ،ومن أهمها ما يلي:
 -1الظلع واجلهو
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ( ،)106وقال تعاىل:
ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (.)107
( )104لقــاء البــاب املفتــوح للشــيخ ابــن عثيمــني ص .42لقــاءات كــان الشــيخ عليــه رمحــة هللا يعقــدها زلــه كــل
مخي  ،بدأت يف أوا ر شوال 1412هـ وانته يف ا مي  14صفر ،عام 1421هـ.
( )105نقـ ــد القوميـ ــة العربيـ ــة للشـ ــيخ ابـ ــن اب ،ص  -20الطبعـ ــة السادسـ ــة1411 -ه ـ ـ-الرائسـ ــة العامـ ــة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد -اململكة العربية السعودية.
( )106سورة إبراهيم.34 :
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فالظلم واجلهل هما أصل كل شر.
قال ابن القيم رمحه اهلل« :اإلنسةان خلةق امصةل ظلةوم هةول ،وال ينفةك
عن اجلهةل والظلةم إال بةأن يكعلمةه اهلل مةا ينفعةه ،ويكلهمةه رشةده ،فمةن أراد بةه خةريامم
علمه ما ينفعه ،فخرج به عن اجلهل ونفعه مبا علمةهمم فخةرج بةه عةن الظلةم ،ومةن
يكرد به خريامم أبقاه على أصل اخلِلقة ،فأصل كل خري هةو العلةم والعةدل ،وأصةل كةل
شر هو اجلهل والظلم ،وقد عل اهلل سبحانه للعدل املأمور به حدا ،فمن جتةاوزه كةان
ظاملا مكعتديا ،وله من الام والعقوبة حبسي ظلمه وعدوانه»(.)108
فاجلاهل ينسى الغايةة الة خكلةق مةن أ لةها ،وينشةغل مبةا يضةره وال ينفعةه مةن
الفخر بامحساب ،وال عن امنساب ،وما علم أنه كغريه خكلةق مةن ن فةة إذا متنةى،
فعالم الكرب والتيه؟ أال يعل كم أن من ب ّأ به عمله،

يكسرع به نسبه(.)109

كما أن الظا الاي ال خيشى اهلل وال يتقيةهمم رمبةا أخاتةه العةزة بةاإل م ،وأخةاه
الفخر واخلُيالء ،فرفع من شأن نفسه وعصبته ،وقلل من شأن غريه ،وقد يكونوا خريا
منهمم فيقع حينئا خ يئةة الفخةر بامحسةاب ،وال عةن امنسةاب اللةاين همةا مةن
أسوأ أخال اجلاهلية.
واجلاهليةةة كمةةا هةةو معلةةوم منسةةوبة إىل اجلهةةل ،فكةةل مةةن هةةل وظلةةم ،فقةةد
ا تابته محية اجلاهلية ،و حديث عائشة رضي اهلل عنهةا حاد ةة اإلفةك أن رسةول
اهلل  قال« :اي معشر املسلم خ من يعذري من رجو قد بلغب أذاه

أهلب خ وهللا مبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )107سورة األحزاب.72 :
( )108إغانية اللهفان من مصايد الشيطان البن القيم  -137 ،136/2حتقيق حممد حامد الفقا -الطبعة الثانية
– 1395هـ1975-م -دار املعرفة  -بريوت –لب ان.
( )109اقتباس من احلديق ال بوي الشريا -صحيح مسلم  -كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر -حديق رقم .2699
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علمد على أهل إال خريا» ،فقام سعد بن معاذ  فقال :أنةا يةا رسةول اهلل أعةارك،
فإن كان من اموس ،ضربت عنقه ،وإن كان من إخواننا اخلزرج أمرتنةا ففعلنةا أمةرك،
فقام ر ل من اخلزرج ،وهو سعد بن عبادة ،سيد اخلزرج ،فقةال :كةابت لعمةر اهلل،
ال تقتله ،وال تقدر على قتله ،ولو كان من ره ك مةا أحببةت أن يقتةل ،قالةت عائشةة
عن سعد بن عبادة ،وكان قبل ذلك ر ال صاحلا ،ولكن احتملتةه احلميةة ،فقةام أسةيد
بةةن حضةةري ،وهةةو ابةةن عةةم سةةعد بةةن معةةاذ ،فقةةال لسةةعد بةةن عبةةادة :كةةابت لعمةةر اهلل
لنقتلنه ،فإنك منافق جتادل عن املنافقني ،فثار احليهان اموسك واخلزرج ،حتةى همهةوا أن
يقتتلوا.)110(»...
قةةةال ابةةةن حجةةةر فةةةتح البةةةاري« :احتملتةةةه احلميةةةة ،أي :محلتةةةه علةةةى
اجلهل.)111(»...
واملقصود أن اجلهل والظلم يؤدي إىل محية اجلاهلية ،وقةد تقةدم قةول الةنيب 
مبي ذر عندما هل وعري بالال بأمه« :إوا امري ايا جاهلية»(.)112
 -2طلب السمعة وما توى األوفس
يهوى بعض الناس بريان ينعته ارفا  ،حبق أو ببابةل ،فةإذا استنصةر بهةم
مب لمم ناصروه ودافعوا عنه ،وأ اروه ،وافتخروا بآبائهم وأ دادهم ،وأنهةم قةوم ال
قِبل محد بهم ،فيكون هلم ينعة عند الناس ،وهاا أحد أسباب النعةرات والةدعاوى
اجلاهلية.
وقد أشار إىل ذلك ابن تيمية -كما تقدم النقل عنه  -من «أن بعةض الرعسةاء
من أهل البادية واحلاضرة ،إذا استجار بهم مستجري ،أو كان بينهما قرابة ،أو صةداقة،
( )110صحيح البخاري  -كتاب املغا،ي -ابب حديق اإلفه ،حديق رقم.4141
( )111فتح الباري البن حجر  -473/8مرجع سابق.
( )112سبق خترجيه.
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فإنهم يرون احلمية اجلاهلية ،والعزة بةاإل م ،والسكةمعةُ عنةد اموبةا أنهةم ينصةرونه،
وإن كان ظاملةا مةب ال ،علةى ا حلةق املظلةوم ،ال سةيما إن كةان املظلةوم رئيسةا ينةاديهم،
وينةةاويهم ،فةةريون تسةةليم املسةةتجري بهةةم إىل مةةن يكنةةاويهم ذكال وعجةةزا ،وهةةاا علةةى
اإلبال

اهلية حمضة»(.)113
وملا ا تمع أبو هل ومجاعة معه ،وفيهم امخةنس بةن شةريق ،وأبةو سةفيان،

استمعوا ذات ليلة لقراءة رسول اهلل  ،فقال امخنس مبي هةل :يةا أبةا احلكةم ،مةا
رأيك فيما ينعت من حممةد؟ فقةال :تنازعنةا حنةن وبنةو عبةد منةاف الشةرف ،أبعمةوا
فأبعمنةةا ،ومحلةةوا فحملنةةا ،وأع ةةوا فأع ينةةا ،حتةةى إذا جتا ينةةا علةةى الركةةي ،وكنةةا
كفرسي رهان ،قالوا :منةا نةيب يأتيةه الةوحي مةن السةماء ،فمتةى نكةدرك هةاا؟ واهلل ال
نؤمن به أبدا ،وال نصدقه»(.)114
فانظر إىل اهلوى ،وحةي السةمعة ،كيةف أبقةاهم

ةاهليتهم ،و علةهم مةن

دعاتها.
وهلاا ،فإن املتبع هلواه ،قد يكقدم من ال يستحق التقديم ،فينشأ عن ذلةك إحة ٌن
وعصبيات اهلية ،كما هو واقةع ومشةاه ٌد ال سةيما عصةرنا احلاضةر ،التعيينةات
والواليات وحنوها.
و هةةاا يقةةول شةةيخ اإلسةةالم ابةةن تيمي ةة رمحةةه اهلل« :فةةإن عةةدل عةةن امحةةق
امصلح إىل غريهمم م ل قرابة بينهما ،أو والء عتاقة ،أو صداقة ،أو مرافقةة بلةد،
أو ماهي ،أو بريقةة ،أو ةنس :كالعربيةة والفارسةية والرتكيةة والروميةة ،أو لرشةوة
يأخاها منه ،من مةال أو منفعةة ،أو غةري ذلةك مةن امسةباب ،أو لضةغن قلبةه علةى
( )113اموع الفتاو  -326/28مرجع سابق.
( )114الســرية ال بويــة البــن هش ــام -316/1حتقيــق مصــطفى الســقا وإب ـراهيم اإلبيــاري ،وعبــد احلفــيظ الش ــليب-
الطبعة الثانية1375 -هـ1955-م -شركة مصطفى الباا احلليب -القاهرة -مصر.
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حممد الرضيمان
أمحد بن َّ
جزاع بن َّ

امحةةةق ،أو عةةةداوة بينهمةةةا ،فقةةةد خةةةان اهلل ورسةةةوله واملةةةؤمنني ،ودخةةةل فيمةةةا نكهةةةي
عنةةةةةه

قولةةةةةه تعةةةةةاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭼ( ،)115ةةةم قةةةال تعةةةاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ( ،)116فإن الر ل حلبه لولده ،أو لعتيقةه ،قةد يةؤ ره بعةض
الواليات ،أو يع يه ما ال يستحقه ،فيكون قد خان أمانته.)117(»...
كمةةا أن اهلةةوى وبلةةي السةةمعة ،عةةل (بعةةض) النةةاس ،يتخةةا مةةن املسةةابقات
الشةعرية عةرب القنةوات الفضةائية ،وسةةيلة لظهةورهم وافتخةارهم ،بةل حتةى احليوانةةات
كاإلبل وحنوها ،اتُّخات عند بعض الناس مهر انات قبلية ،فنتج عن ذلك دفع أموال
بائلة ،واص فاف كثري من الناس ،كل خلف حيوانات قبيلته ،وصاحي ذلك قصةائد
محاسية ،رمبا تثري النخوة والعصبية عند بعض الناس.
 -3يد األعدان من ال فار واملنااق
يسةةةعى الكفةةةار واملنةةةافقون جبهةةةدهم ،ومبةةةا يسةةةت يعونه مةةةن املكةةةر واخلديعةةةة
والتحريش بةني املةؤمنني ،وبالشةيابني الةاين يةؤزونهم إىل الشةر أزا ،يسةعون إىل إلقةاء
العداوة والبغضةاء بةني املةؤمنني ،وإحيةاء اإلحةن وأمةور اجلاهليةة ،وال يةألون خبةاال
املةةؤمنني ،ورمبةةا يسةةتعينون مبةةن حيسةةن بهةةم الظةةن مةةن املسةةلمني ،ويتخةةاهم ب انةةةمم
فيكيدون مهل اإلميان ،بإحياء النعرات اجلاهلية ،وعزاء اجلاهلية ،وسنة اجلاهلية.
يقول تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

( )115سورة األنفال.27 :
( )116سورة األنفال.28 :
( )117اموع الفتاو  – 248/28مرجع سابق.
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ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ( ،)118هكاا خيربنا اهلل تعاىل عن عداوة الكفار
واملنافقني مهل اإلميان ،فهم حيسدون املؤمنني ،وال يودون أن ينزل على أهل اإلميان
من خري من ربهم ،وهم يعلمون أن اممة ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها،
فإنها ستبقى قوية رفيعة الشأن.
ويعلم أعداء هاه اممة أيضا أنه ليس هناك شةيء يهةدم هةاه القةوة املةؤمنني،
مثل إ ارة النعرات اجلاهلية ،والعصةبيات :للجةنس ،أو اللةون ،أو البلةد ،أو القبيلةة،
وأن تفريق املؤمنني هو السبيل لسةيادة غريهةم ،ولةالك فةإنهم ال يةألون إحيةاء تلةك
النعرات بأنفسهم ،أو مبساعدة من سفه نفسه مةن املنتسةبني إىل اإلسةالم ،وذلةك لنشةر
امفكةةةار واملبةةةادم اهلدامةةةة ،مةةةن النعةةةرات العرقيةةةة ،وإحيةةةاء القوميةةةات والعصةةةبيات
اجلاهلية ،واالفتخار بارباء وام داد ،والتوهم أن الشرف اءهم لنسبهم وحسةبهم،
فتعود اجلاهلية اعة.
قال ابن تيمية رمحه اهلل« :إن تعليق الشةرف الةدين مبجةرد النسةي هةو حكةم
من أحكام اجلاهلية ،الاين اتبعتهم عليه الرافضة ،وأشباههم من أهل اجلاهلية ،وهلاا
ليس كتاب اهلل آية واحدة ميدح فيها أحدا بنسةبه ،وال يةام أحةدا بنسةبه ،وإ ةا ميةدح
باإلميان والتقوى ،ويام بالكفر والفسو والعصيان»(.)119

( )118سورة آل عمران.120 :118 :
( )119اموع الفتاو  – 230 /35مرجع سابق.
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قال اإلمام ال ربي

تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (.)120
«عن حممد بن إسحا  ،قال :حد ين الثقة ،عن زيد بن أسلم ،قال :مر شاس
بةةن قةةيس ،وكةةان شةةيخا قةةد عسةةا اجلاهليةةة ،عظةةيم الكفةةر ،شةةديد الضةةغن علةةى
املسةةلمني ،شةةديد احلسةةد هلةةم ،علةةى نفةةر مةةن أصةةحاب رسةةول اهلل  مةةن اموس
واخلةةزرج ،ملةةس قةةد مجعهةةم يتحةةد ون فيةةه ،فغاظةةه مةةا رأى مةةن مجةةاعتهم،
وإلفةةتهم ،وصةةالح ذات بيةةنهم علةةى اإلسةةالم ،بعةةد الةةاي كةةان بيةةنهم مةةن العةةداوة
اجلاهلية ،فقال :قةد ا تمةع مةا بةين قيلةة بهةاه الةبالد ،واهلل مةا لنةا معهةم إذا ا تمةع
ملؤهم بها من قرار ،فأمر فتى شابا من اليهود كان معه ،فقال :اعمد إلةيهم ،فةا لس
معهم ،وذكرهم يوم بعاث ،وما كان قبله ،وأنشدهم بعةض مةا كةانوا تقةاولوا فيةه مةن
امشعار ،وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه اموس واخلزرج ،وكان الظفةر فيةه لةاوس
علةةى اخلةةزرج ،ففعةةل ،فةةتكلم القةةوم عنةةد ذلةةك ،فتنةةازعوا وتفةةاخروا ،حتةةى توا ةةي
ر ةةالن مةةن احلةةيني علةةى الركةةي ،أوس بةةن قيظةةي أحةةد بةةين حار ةةة بةةن احلةةارث مةةن
اموس ،و بةةار بةةن صةةخر أحةةد بةةين سةةلمة مةةن اخلةةزرج ،فتقةةاوال ،ةةم قةةال أحةةدهما
لصاحبه :إن شئتم واهلل رددناها ارن اعة ،وغضةي الفريقةان ،وقةالوا :قةد فعلنةا،
السةةالح السةةالح ،موعةةدكم الظةةاهرة -والظةةاهرة :احلةةرة  -فخر ةةوا إليهةةا وحتةةاور
الناس ،فانضمت اموس بعضها إىل بعض ،واخلزرج بعضها إىل بعض ،على دعواهم
ال كانوا عليها اجلاهلية ،فبلة ذلةك رسةول اهلل  ،فخةرج إلةيهم فةيمن معةه مةن
املهةةا رين مةةن أصةةحابه حتةةى ةةاءهم ،فقةةال« :اي معشببر املسببلم خ هللا هللاخ أبببدعوى
اجلاهلية وأان ب أرهبر ع بعبد إذ هبدا ع هللا إص اإلسبالم وأ برم ع بب خ وقطبع بب عبن ع
( )120سورة آل عمران.99 :
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أمر اجلاهليةخ واستنقذ ع ب من ال فرخ وألف ب بين ع ترجعون إص ما نتع علي فبارا»
فعرف القوم أنها نزغة من الشي ان ،وكيد مةن عةدوهم ،فةألقوا السةالح مةن أيةديهم،
وبكوا وعانق الر ال من اموس واخلزرج بعضهم بعضةا ،ةم انصةرفوا مةع رسةول اهلل
 سامعني م يعني ،قد أبفأ اهلل عنهم كيد عدو اهلل شاس بن قيس وما صنع.)121(»...
كما ذكر ابن كثري أن هاه احلاد ة ،نزلت

آية آل عمران ،وهي قوله تعاىل:

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ( ،)122وقال رمحه اهلل« :هاه ارية نزلت

شأن اموس

واخلزرج ،وذلك أن ر ال من اليهود مر مبا من اموس واخلزرج ،فساءه ما هم عليه
من االتفا واملفة ،فبعث ر ال معهم ،وأمره أن جيلس بينهم ،وياكرهم ما كان من
حروبهم يوم بعاث وتلك احلروب ،ففعل ،فلم يزل ذلك دأبه حتى محيت نفوس
القوم ،وغضي بعضهم على بعض ،وتثاوروا ،ونادوا بشعارهم ،وبلبوا أسلحتهم،
وتواعدوا إىل احلرهة ،فبل ذلك النيب  ،فأتاهم ،فجعل يسكنهم ،ويقول :أبدعوى
اجلاهلية وأنا بني أظهركم؟ وتال عليهم هاه ارية ،فندموا على ما كان منهم،
واص لحوا وتعانقوا ،وألقوا السالح.)123(» ،
فهةةاا دليةةل واضةةح علةةى أن كيةةد امعةةداء مةةن أهةةم امسةةباب إل ةةارة دعةةوى
اجلاهلية ،ال تضاد أصال من أصول االعتقةاد ،وهةو اال تمةاع ،واحلةار مةن التفةر
والنزاع ،املؤدي للفشل ،وذهاب الريح.
( )121ج ــامع البي ــان يف ـتأويل الق ــرآن ل م ــام الط ــربي  -56/6حتقي ــق أمح ــد حمم ــد ش ــاكر -الطبع ــة األوى-
1420هـ2000-م -مقسسة الرسالة -بريوت -لب ان.
( )122سورة آل عمران.103 :
( )123تفسري ابن كثري  -78/2مرجع سابق.
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و منصةةوص اعتقةةاد أهةةل السةةنة واجلماعةةة ،كمةةا قةةال ذلةةك ال حةةةاوي
عقيدته ،قوهلم« :ونرى اجلماعة حقا وصوابا ،والفرقة زيغا وعاابا».
فهاه الدعاوى اجلاهلية ،تهدم هاا امصل.
ومثةةة أسةةباب أخةةرى ،كالشةةعور بةةالنق  ،والتقليةةد امعمةةى ،وحنوهمةةا ،وقةةد
تكون داخلة امسباب السابقة ،فنسأل اهلل تعاىل أن جينبنا أسباب الضالل واجلهالة.
املبحث الثالث :ح ع دعوى اجلاهلية
تقدم أن املقصود بدعوى اجلاهليةمم كل مةا خةرج عةن دعةوى اإلسةالم والقةرآن
مةةن نسةةي أو بلةةد أو مةةاهي ،ومنةةه الةةدفاع عةةن املسةةتجري ،ولةةو كةةان ظاملةةا ،بةةدافع
العصبية ،واحلمية.
أما كون اإلنسان يعتين بنسبه ،ويعرف مكانةة أسةرته ووبنةه حةدود الشةرعمم
فال حرج ذلك ،وليس ذلك من دعوى اجلاهلية شةيءمم إذا

يرتتةي علةى ذلةك

مفسدة أو ظلم ،أو تعدٍ على أحد ،أو كرب ومفاخرة.
وقد اء اإلسةالم بإب ةال مجيةع دعةاوى اجلاهليةة وفخرهةا باربةاء وام ةداد،
فالناس بنو آدم ،وآدم من تراب ،الناس ر الن :بر تقي كريم على اهلل ،وفا ر شةقي
هني على اهلل.
قال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (.)124
وقةةةال « :اي أيه ببا الن بباس إن هللا ق ببد أذه ببب ع ببن ع عبي ببة اجلاهلي ببةخ واخره ببا
مؤمن.)125(»...
( )124سورة احلجرات.13 :
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ومع أن كل دعوى اجلاهلية مامومة ،اء اإلسالم بالنهي عنهامم إال أنها ليست
سواء ،فبعضها يصل إىل الكفر ،ومنها دون ذلك.
فاالسةةتعانة بةةاملوتى ودعةةاعهم ،وبلةةي املةةدد مةةنهم ،بةةاكر مناقةةي املشةةركني
واملعبةةودين مةةن دون اهلل ،بقصةةد الةةدعوة إىل عبةةادتهم ،كةةل هةةاا مةةن أعمةةال اجلاهليةةة
ودعواها ،وهو كفر خمرج من اإلسةالم ،كمةا يفعلةه عبةاد القبةور مةن الرافضةة ،الةاين
يصيحون بأعلى أصواتهم« :يا حسني» وي لبون منه املدد ،والعياذ باهلل.
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (.)126
ومن الكفر باهلل أيضامم ظنون اجلاهلية باهلل تعاىل ،فإنهم يقولون :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ( ،)127وي لقون هاه الدعوات اجلاهلية ،والظنون السيئة،
يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ (.)128
قال ابن القيم« :وقد فُسهر هاا الظن الاين ال يليق باهلل سبحانه ،بأنه ال ينصر
رسوله  ،وأن أمره سيضمحل ،وأنه يسلمه للقتل ،وفسهر بظنهم أن ما أصابهم
يكن بقضاء اهلل وقدره ،وال حكمة له فيه ،ففسهر بإنكار احلكمة ،وإنكار القدر،
وإنكار أن يتم أمر رسول اهلل  ،وأن يكظهره على الدين كله ،وهاا هو ظن السوء،
الاي ظنه املنافقون واملشركون

سورة الفتح ،حيث يقول :ﭽ ﮗ ﮘ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )125سبق خترجيه.
( )126سورة فاطر.14 ،13 :
( )127سورة األحزاب.12 :
( )128سورة آل عمران.154 :
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ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ ( ،)129وإ ا كان هاا هو ظن السوء،
وظن اجلاهلية ،وهو املنسوب مهل اجلهل ،وظن غري احلقمم منه ظن غري ما يليق...
فأكثر اخللق ،بل كلهم ،إال من شاء اهلل ،يظنون باهلل غري احلق ظن السوء ،فإن غالي
بين آدم ،يعتقد أنه مبخوس احلق ،ناق

احلظ ،وأنه يستحق فو ما أع اه اهلل،

ولسان حاله يقول :ظلمين ربي ،ومنعين ما أستحقه ،ونفسه تشهد عليه بالك ،وهو
بلسانه ينكره ،وال يتجاسر على التصريح به ،ومن فتهش نفسه ،وتغلغل
دفائنها وبواياهامم رأى ذلك فيها كامنا كمون النار
ينبئك شراره عما

معرفة

الزناد ،فاقدح زناد من شئتمم

زناده ،ولو فتشت من فتشتهمم لرأيت عنده تعتبا على القدر،

ومالمة له ،واقرتاحا عليه خالف ما رى به ،وأنه كان ينبغي أن يكون كاا وكاا،
فمستقل ومستكثر ،وفتش نفسك ،هل أنت سا من ذلك؟
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة

وإال فإني ال إخالك نا يا(.)130

فليعنت اللبيي الناصةح لنفسةه بهةاا املوضةع ،وليتةي إىل اهلل تعةاىل ،وليسةتغفره
كل وقت من ظنه بربه ظن السوء»(.)131
كمةةةا أن مةةةن الةةةدعاوى اجلاهليةةةة الكةةةافرةمم بلةةةي حتكةةةيم ارراء وامهةةةواء
واالص الحات ال هي زبالة امذهانمم لتكون بديال حلكم اهلل ،واعتقةاد أنهةا أحسةن

( )129سورة الفتح.6 :
( )130ت ســب املصــادر هــذا البي ـ إى أكثــر مــن قائــل ،واألشــهر أن قائلــه :األســود بــن س ـريع التميمــا .ي ظــر:
املعارهللا البن قتيبة.
(، )131اد املعاد يف هدي ري العباد  -235/3مرجع سابق.
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من حكم اهلل ،وأنها تناسي العصةر الةالف الشةريعة ،فةإن هةاا كفةر بةاهلل تعةاىل ،قةال
تعاىل :ﭽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭼ (.)132
فمن عدل إىل ما سوى حكم اهلل ،فقد عاد إىل اجلاهليةة ،و احلةديث عةن ابةن
عبةةةاس أن الةةةنيب  قةةةال« :أبغ ببض الن بباس إص هللا مالم ببة :ملح ببد

احل ببرمخ ومبتب ب

اإلسالم سنة اجلاهليةخ ومطلب دم امرئ بغري حق ليهريق دم »(.)133
ومن دعاوى اجلاهلية الكافرةمم عدم اإلقرار لرسول اهلل  بالرسالة ،والتنادي
ملنعه من دخول البيت ،فإن ذلك من محية اجلاهلية ،قال تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (.)134
قال ابن كثري« :كانت محيتهم أنهم

يكقةروا أنةه رسةول اهلل ،و يكقةروا باسةم

اهلل الرمحن الرحيم ،وحالوا بينه وبةني البيةت»( ،)135ومثةة دعةوات اهليةة ،وخصةال
من عمل اجلاهلية ،ال تصل إىل الكفر ،وإ ا هي من الانوب.
وقةةد يقةةع فيهةةا بعةةض الصةةاحلني ،وأهةةل العلةةم ،بةةل وقةةع فيهةةا بعةةض أفةةراد
الصحابة ،لكنهم سرعان ما يتوبون ،ويندمون ،ويقلعون عنها ،ومن ذلك ما تقدم
مةةن قةةول رسةةول اهلل  مبةةي ذر  ملةةا عيهةةر بةةالال بسةةواد أمةةه« :إوببا امببري ايببا
جاهليبة»( ،)136وكما وقةوع بعةض النةاس بشةيء مةن التعصةي العةارض لاحةزاب،
والقبائل ،وامشخاص ،والدواب وحنوهةا ،كةل ذلةك مةن عمةل اجلاهليةةمم لكنةه مةن
قبيل اخل أ والانوب واملعاصي.
( )132سورة املائدة.50 :
( )133صحيح البخاري  -كتاب الدايت -ابب من طلب دم امرئ بغري حق ،حديق رقم .6882
( )134سورة الفتح.26 :
( )135تفسري ابن كثري  -330/7مرجع سابق.
( )136سبق خترجيه.
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الضابط

معراة امل فر وغري امل فر من دعاوى اجلاهلية

أن كل عمل من أعمال اجلاهلية ،يتضمن عبادة لغةري اهلل ،أو إنكةار معلةوم مةن
الةةدين بالضةةرورة ،أو صةةرف شةةيء مةةن العبةةادة لغةةري اهلل ،أو سةةوء ظةةن بةةاهلل ورسةةوله
وتكايي هلما ،وحنو ذلك من نواقض اإلسالممم فهو كفر بةاهلل ،ومةا سةوى ذلةك فهةو
من قبيل الانوب واملعاصي.
ذلةةك أن أعمةةال اجلاهليةةة در ةةات ،فمنهةةا مةةا هةةو كفةةر ،ومنهةةا مةةا هةةو ذنةةي
ومعصية ،كما أن شعي الكفر ،منها مةا هةو كفةر خمةرج مةن امللةة ،ومنهةا مةا هةو ذنةي
ومعصية(.)137
املبحث الرابع :ماثر دعوى اجلاهلية
الشريعة اإلسالمية هي خامتة الشرائع السماوية ،وقد بكعث رسول اهلل  إىل
الناس كافة ،وكان كل رسول يبعث إىل قومه خاصة ،من أ ل ذلك اءت الشريعة
كاملة ،وصاحلة لكل زمان ومكان ،وخكتمت مبحمد  ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ ( ،)138وقال تعاىل:
ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ (.)139

( )137يُ ظ ــر كت ــاب :ضـ ـوابط التكف ــري ع ــد أه ــل السـ ـ ة واجلماع ــة – عب ــد هللا ب ــن حمم ــد الق ــرين-الطبع ــة األوى
1413هـ1993-م-مقسسة الرسالة -بريوت -لب ان.
( )138سورة املائدة.3 :
( )139سورة األحزاب.40 :
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وقد كان رسول اهلل  رحيما بأمته ،حريصا على نفعهم ،كما قال تعاىل:
ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (.)140
وقد أكد رسول اهلل  على هاه احلقيقة فقال  ...« :قد تر ت ع على
البيضان ليلها نهارها ال يزي عنها بعدي إال هالا»(.)141
عةةن أبةةي ذر « :لقببد تر نببا حممببد  ومببا كببرئ طببائر جناحي ب

السببمان إال

أذ ران من علما»(.)142
وملا قيل لسلمان  :علمكم نبيكم  كل شيء حتى اخلراءة قال :أ ل «لقبد
بباان أن وسببتقبو القبلببة لغببائطخ أو بببو خ أو أن وسببتنج مليمب خ أو أن وسببتنج

قببو

من مالمة أحجارخ أو أن وستنج برجيع أو بعظع»(.)143
ومن مجلة حرصه  على أمته أن حةارهم مةن دعةوى اجلاهليةة ملةا لةالك مةن
اؤاثر السيئة لدعوى اجلاهلية

الدويا واؤخرع:

( )140سورة التوبة.128 :
( )141مس د أمحد بن ح بل  -مس د الشاميني -حديق العرابض بن سارية عن ال يب  ،حديق رقم
 . 17142وقال الشيخ شعيب األران وط :يف خترجيه ألحاديق مس د اإلمام أمحد :حديق صحيح بطرقه
وشواهده .ي ظر - 367/28 :الطبعة األوى1421 -هـ2001-م -مقسسة الرسالة -بريوت-لب ان.
( )142مس د أمحد بن ح بل  -مس د األنصار -حديق أا ذر الغفاري  -حديق رقم  .21361وحس ه
الشيخ شعيب األران وط يف حتقيقه للمس د .290/35
( )143صحيح مسلم  -كتاب الطهارة -ابب االستطابة –حديق رقم .262
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ومنها:
 -1العذاب واإلهاوة

وذلةةك أن النصةةوص الشةةرعية نهةةت عةةن اتبةةاع دعةةوى اجلاهليةةة ،وحةةارت مةةن
ذلك ،ووصفتها بالننت واخلبكث ،كما احلديث« :دعوهبا اإ با منتنبة»( ،)144و«دعوهبا
اإ ا خبيثة»(.)145
وخمالفة ما دلت عليه النصوص الشرعية عاقبته وخيمة ،وآ اره سيئة ،قال
تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ(.)146
قال ابن كثري« :فليحار وليخش من خالف شريعة الرسول  بابنا أو ظاهرا
﴿أَ ْن تصيبَبه ْع اْتبنَة﴾ أي :قلوبهم من كفر أو نفا أو بدعة ﴿أ َْو يصيبَبه ْع َع َذاب أَليع﴾
أي :الدنيا بقتل أو حد ،أو حبس ،أو حنو ذلك»(.)147
فمعصية اهلل ورسوله سبي للعااب ،بل سبي كل شر الدنيا وارخرة(.)148
وقد بني رسول اهلل  أن عاقبة من

يدعْ دعوى اجلاهلية ،اإلهانة ،وأنه

يكون أهون على اهلل من اجلعالن ،ال تدفع بأنفها الننت.
فعن أبي هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « ،إن هللا  قد أذهب عن ع عبية

اجلاهليةخ واخرها مؤمن م من تق خ وااجر ق خ أوتع بنو مدم ومدم من ترابخ ليدعن

( )144صحيح البخاري -كتاب تفسري القرآن -سورة البقرة  -ابب قوله :سواء عليهم أستغفرت هلم أم ن
تستغفر هلم ،حديق رقم .4905
( )145صحيح البخاري  -كتاب امل اقب -ابب ما ي هى من دعوة اجلاهلية.
( )146سورة ال ور.63 :
( )147تفسري ابن كثري  -308/3مرجع سابق.
( )148يُ ظر :كتاب اجلواب الكايف البن القيم؛ ملعرفة آاثر الذنوب واملعاصا.
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رجا اخرهع قوامخ إ ا هع احع من احع جهنعخ أو لي وون أهون على هللا من اجلعالن
اليت تداع وفها الننت»»(.)149
قةةال عةةون املعبةةود« :اجلعةةالن :مجةةع عْةةل ،دويبةةة سةةوداء ،تكةةدير اخلةةراء
بأنفها ...يكو د كةثريا مةراح البقةر واجلةواميس ،ومواضةع الةروث ،ومةن شةأنه مجةع
النجاسة وادخارها ،ومن عجيي أمرهمم أنه ميوت من ريح الورد ،وريح ال يةي ،فةإذا
أُعيد إىل الروث عا  ،ومن عادتةه أن حيةرس النيةام ،فمةن قةام لقضةاء حا تةه تبعةه،
وذلك من شهوته للغائ مم منه قوته»(.)150
فليحار أصةحاب النعةرات اجلاهليةة ،أن يكونةوا أهةون علةى اهلل مةن اجلعةالن،
املعلةةوم حقارتهةةا وخبثهةةا ونتنهةةا ،وأن سةةعيهم وراء هةةاه العصةةبية ،وتةةركهم لالفةةة
واجلماعة واحملبة بني املؤمنني ،يشبه ما يقةوم بةه اجلعةالن مةن تتبةع النجاسةات ،واملةوت
عند شم الرائحة ال يبة.
 -2التفرل وذهاب الريح وزوا النعمة
بعث اهلل تعاىل حممدا  ،على حني فرقة وتشتت وعداوات وإحن ،فجمعهم
اهلل به ،وهداهم به ،كما قال تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ( ،)151وقال تعاىل:

( )149سـ ن أا داود كتـاب األدب -أبـواب ال ـوم -ابب يف التفـا ر ابألحسـاب -حـديق رقـم  .5116وحسـ ه
الشيخ األلباين يف صحيح س ن أا داود ،حديق رقم .5116
احلق العظيم آابدي -16/14 -الطبعـة الثانيـة1995 -م-
( )150عون املعبود شرح س ن أا داود -حممد
دار الكتب العلمية  -بريوت 1995 -م.
( )151سورة آل عمران.103 :
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ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ(.)152
وإ ارة النعرات اجلاهلية تهدم هاا امصل العظيم ،وهو اال تماع والفرح
بفضل اهللمم فيتفر املسلمون ،ويسعى الشي ان وأعوانه إىل التحريش بني املؤمنني،
ويكون من نتيجة ذلك التنازعك والتفر ك ،والفشل وذهاب الريح ،كما قال تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭼ( ،)153وملا تنازع مها ريٌ وأنصاريٌ ،وتداعوا بدعوى اجلاهليةمم
عاتبهم رسول اهلل  وحارهم من عاقبة ذلك ،وقال « :أبدعوى اجلاهلية وأان ب
أرهر ع»(.)154
والراصد ملا يقع بني بعض ال الب ،وبعةض أفةراد اجملتمةع ،مةن عصةبية قبيلةة،
وما يقع بعض املنابر اإلعالمية والرياضية ،من عصةبية دعويةة حزبيةة ،وأشةعار تكةثري
الضغائنمم يرى آ ار تلك العصبيات السيئة عيانا بيانا.
وقد جتاوزت تلك ار ار التقابع والتدابر ،واملالسنات الكالمية ،إىل مضاربات
وسفك للدماء ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
وهاا واهلل تنفيا ملخ ات امعداء ،وسةبي لتةأخر النصةر والةتمكني ،وذهةاب
قوة املسلمني ووحدتهم.

( )152سورة األنفال.63 :
( )153سورة األنفال.46 :
( )154سبق خترجيه.
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 -3تسلط األعدان
ذلك أن بعض من شغفه أمر اجلاهلية ،ينصر من استجار به ،ويدافع عنةه ،وإن
كان مب ال ،ظاملا ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :وقد ذككةر أنةه إ ةا كةان سةبي كةثري
من حروب امعراب ،كحرب البسوس ،ال كانت بني بكر وتغلي ،إىل حنو هاا.
وكالك سبي دخول الةرتك واملغةول دار اإلسةالم ،واسةتيالئهم علةى ملةوك مةا
وراء النهر وخراسان ،كان سببه حنو هاا»(.)155
فهةةاا التفةةر وذهةةاب الةةريح ،وزوال الةةنعم ،هةةو سةةبي تسةةل امعةةداء علةةى
املسلمنيمم وهاا كله من آ ار دعوى اجلاهلية ،ومحيتهم ،وعزائهم.
 -4اوتشار املبادئ اهلدامةخ واألا ار الضالة
إذا ا تمع املسلمون على العقيدة الصحيحة ،يكحي بعضهم بعضا ،وينصر
بعضهم بعضا ،فإن هاا اال تماع على كلمة التوحيدمم يؤتي مثاره اليانعة

الدنيا،

وال تتمثل التعاون على الرب والتقوى ،واإليثار واحملبة ،م تؤتي مثارها امخروية
نات عدن ،ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﭼ (.)156
وأما إذا انتشرت محية اجلاهلية ودعوى اجلاهليةمم فإن املبادم اهلدامةة كالقوميةة
واحلزبية وحنوهما تكثر ،وامفكار الضالة املخالفة للكتاب والسنة تنتشر.

( )155اموع الفتاو  -327/28مرجع سابق.
( )156سورة احلجر.48 ،47 :
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ومن املتقرر :أن االعتقادات الفاسدة وأهلها ،إ ةا تكثةر إذا غلةي اجلهةل ،قةال
شيخ اإلسالم ابن تيمية« :جتدك اإلسالم واإلميان كلما ظهر وقوي ،كانت السنة وأهلةها
أظهر وأقوى ،وإن ظهر شيء من الكفر والنفا مم ظهرت البدع حبسي ذلك»(.)157
ومن تلك البدع ال ظهرت بسبي تلك الةدعوات اجلاهليةةمم ظهةور الشةعارات
احلزبية وال ائفية ،ال هي كامليازيي ،جتمع املاء كدرا ،وتفرقه هدرا ،فةالتوى بريةق
الدعوة إىل اهلل على كثري من الناس ،وصةاروا ال ينظةرون إىل بريةق الةدعوة إىل اهلل إال
مبنظار تلك اجلماعات وامفكار ،وأسروا أنفسهم ربقة ما يسةمونه (الرمةز) ،وضةيق
الشعار ،فنشأت من راء ذلةك املةااهي اهلدامةة ،وامفكةار الضةالة ،فةأقوام ابةتلعهم
التغرييمم ملا

جيدوا أمامهم رعية صحيحة ،بسبي تلك الدعوات احلزبيةة اجلاهليةة،

فدخلوا حتت الشعار اخلاص املنحنى احلزبي ،وقوم يرتامون على أبةواب امحةزابمم
فتخفق أقدامهم أ واف اجلماعات ،بني الولةوج واخلةروج مةن مجاعةة إىل أخةرى،
فخر وا من سعة اإلسالم إىل القوالي الضةيقة ،وتبةع ذلةك تغةريٌ املفةاهيم ،بةل و
لغة العلم ،فغكريت املصة لحات الشةرعية ،إىل مصة لحات مسةتحد ة ،ال سةيما تلةك
ال يتمسح بها ،ويكتسي العديد من الناس بربيقها مع خوائها.
وعليه :فاملتعني التعبري باملفاظ الشرعية ،بدال من شعار احلزبيات وال وائف.
فيقةةةال :الفةةةر  ،وال يكقةةةال :اجلماعةةةات اإلسةةةالميةمم من مجاعةةةة املسةةةلمني
واحدة ،ال تتعدد ،وما عدا مجاعة املسلمني ال كان عليها رسول اهلل  وصحابتهمم
فهم من الفر .

( )157اموع فتاو ابن تيمية  -20/4مرجع سابق.
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ولنعةةرب :بالةةدعوة إىل اهلل ،واجلهةةاد ،والةةنفري ،وتنصةةيي الةةوالة ،بةةدال مةةن:
االنقالب الروحي ،واالنتفاضةمم إذ اإلسالم دين رمحة وهداية ،ال عسف وال ور.
وأما االنتفاضة :فال ينتفض إال العليل ،كاحملموم والرعديد.
وليكعةةرب :باإلنةةاار والةةبالر ،بةةدال مةةن :التحةةرك ،واحلركةةة اإلسةةالمية ،والفقةةه
احلركيمم فإن التحرك ي لق لسةان العةرب علةى كةل متحةرك ولةو
ولو

يبةارح مكانةه،

يكن له روحمم كتحرك امشجار.
ولنعةةرب مبراتةةي الةةدين :اإلسةةالم ،اإلميةةان ،اإلحسةةان ،بةةدال مةةن :الضةةمري،

الو دان ،اإلنسانية.
فهاه املص لحات املستحد ة تثري الشبهات ،وتبعث اخلصةومات ،وتكلةبس احلةق
بالبابل ،وتفصل عن مآ ر امسالف»(.)158
ومن املعلوم :أن خةري اهلةدي هةدي حممةد  ،وال جيةوز أن نسةتبدل الةاي هةو
أدني بالاي هو خري.
واملقصةةود أن الةةدعاوى اجلاهليةةة ،هلةةا آ ةةار سةةيئة بةةث امفكةةار واملةةااهي
املنحرفة ،والقوالي احلزبية الضيقة ،وال حول وال قوة إال باهلل.
املبحث اخلامس :الدوان الشا لدعاوي اجلاهلية
دعةةوى اجلاهليةةة ومحيتهةةا وعزاعهةةا وسةةنتها وأمورهةةا ،دا ٌء وبةةالء ،حةةار منةةه
النيب مم ملا له من آ ار سيئة على الفرد واجملتمع الدين والةدنيا ،كمةا تقةدم ،ولكةن

( )158يُ ظر :كتاب االنتماء إى الفرق واألحزاب للشيخ بكر أبو ،يد.
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رت سنة اهلل تعاىل أن لكل داء دواء ،كما قال النيب «:مبا أوبز هللا دان إال أوبز لب
فان»(.)159
و صحيح مسلم عن ةابر  عةن رسةول اهلل  أنةه قةال« :ل بو دان دوانخ
اإذا أصيب دوان الدان برأ إبذن هللا .)160(»
فمن الدواء ما يلي:
 -1االعتصام مل تاب والسنة
فالنصوص الشرعية عاجلت هاه املشكلة من اورها ،ومنها :قوله تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( ،)161وقال
تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﭼ ( ،)162وقال
تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ ( )163وقال تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (.)164

( )159صحيح البخاري  -كتاب الطب -ابب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء ،حديق رقم .5678
( )160صحيح مسلم  -كتاب السالم -ابب لكل داء دواء واستحباب التداوي – .2204
( )161سورة ال ساء.1 :
( )162سورة احلجرات.10 :
( )163سورة احلجرات.11 :
( )164سورة احلجرات.13 :
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وقةةال الةةنيب « :اي أيهببا النبباسخ أال إن رب ببع واحببدخ وإن أم ببع واحببدخ أال ال
اضو لعريب على عجم خ وال لعجم على عريبخ وال أمحر علبى أسبودخ وال أسبود علبى
أمحرخ إال ملتقوى أبلغد »خ قالوا :بل رسول اهلل.)165(»...
وعن أبي هريرة  ،قةال :قةال رسةول اهلل « ،إن هللا  قبد أذهبب عبن ع
عبية اجلاهليةخ واخرها مؤمن م من تق خ واباجر بق خ أوبتع بنبو مدم ومدم مبن تبرابخ
ليدعن رجا اخبرهع قبوامخ إ با هبع احبع مبن احبع جهبنعخ أو لي بوون أهبون علبى هللا

من اجلعالن اليت تداع وفها الننت»»(.)166
فهاه اريات وامحاديث ،وما اء معناها هي أكرب موعظة ،وأحسةن دواء،
ملن كان له قلي أو ألقى السمع وهو شهيد ،فهي تبني الغاية من اخللق ،وهي التقةوى،
ال جيي االنصراف إىل حتقيقها ،والبعد عن كل ما يشغل عن القيام بها.
 -2التواضع والعد
وهاان اممران جيتثان بإذن اهلل ،الفخةر واخلةيالء ،والعصةبية اجلاهليةة ،كمةا
قوله « :إن هللا أوحبى إيل أن تواضبعوا حبىت ال يفخبر أحبد علبى أحبدخ وال يبغب أحبد
على أحد»(.)167
قال ابن القيم« :وكان النيب  ميرُّ على الصبيان فيسلم علةيهم ،وكانةت اممةةُ
تأخا بيده  فتن لق به حيث شاءت»(.)168
( )165مسـ د أمحــد بــن ح بــل  -مس ـ د األنصــار -حــديق رجــل مــن أصــحاب ال ــيب  ،حــديق رقــم ،23489
وقال الشيخ شعيب األران وط :إس اده صحيح .474/38
( )166سـ ن أا داود كتــاب األدب-أبـواب ال ــوم -ابب يف التفــا ر ابألحســاب -حــديق رقــم  .5116وحسـ ه
الشيخ األلباين يف صحيح س ن أا داود ،حديق رقم .5116
( )167صحيح مسلم  -كتاب اجل ة وصفة نعيمها وأهله -ابب الصفات اليت يعرهللا يفا يف الدنيا أهل اجل ة وأهل
ال ار ،حديق رقم .2865
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كما كان خيصف نعله ،ويرقع وبه ،وحيلي الشاة مهله ،ويكعلّف البعري،
ويأكل مع اخلادم ،وجيالس املساكني ،وميشي مع امرملة واليتيم حا ته ،ويبدأ من
لقيه بالسالم ،ويكجيي دعوة من دعاه ،ولو إىل أيسر شيء»(.)169
فمن محل نفسه على التخلق بهاه الصفات ،فهو بعيد عن الفخر واخليالء
واحتقار ارخرين ،من التواضع يدعو لالنقياد إىل احلق ،وخفض اجلناح ،فال يرى محد عليه
فضال ،وملا سئل الفضيل رمحه اهلل عن التواضع قال« :خيضع للحق ،وينقاد له،
ويقبله ن قاله»(.)170
وقال ابن القيم« :التواضع هو انكسار القلي هلل ،وخفض ناح الال والرمحة
بعباده ،فال يرى له على أحد فضال ،وال يرى له عند أحد حقا ،بل يرى الفضل
للناس عليه ،واحلقو هلم قبله ،وهاا خلق إ ا يع يه اهلل  من يكحبه ويككرمه
ويقربه»( ،)171وال ريي أن هاا التواضع ،من أنفع امدوية املزيلة حلمأة الكرب ،وعكبيهة
اجلاهلية.
كما أن العدل كالك ،ينفي التحزب وال ائفية ،واحلمية اجلاهلية ،يقول
تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ (.)172
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )168م ـ ــدارع الس ـ ــالكني  -329/2حتقي ـ ــق حمم ـ ــد حامـ ــد الفق ـ ــا -الطبعـ ــة الثاني ـ ــة1393 -هـ ـ ـ 1973 -م-
دار الكتاب العرا -بريوت  -لب ان.
( )169املرج ــع الس ــابق نف ـ ال ق ــل– مرج ــع س ــابق .وانظ ــر :ص ــحيح البخ ــاري  -كت ــاب األدب -ابب الك ــرب –
حديق رقم .6072وانظر يف سالمه  على الصبيان :مص ا ابـن أا شـيبة  -كتـاب األدب -يف السـالم
على الصبيان  ،251/5حديق رقم.25777
( )170مدارع السالكني  -329/2مرجع سابق.
( )171الروح البن القيم  -233دط1395-هـ1975-م -دار الكتب العلمية -بريوت -لب ان.
( )172سورة املائدة.8 :
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يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وليس محد أن ينتسي إىل شيخ ،يوالي على
متابعته ويكعادي على ذلك ،بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل اإلميان ،ومن عكرف
منه التقوى من مجيع الشيوخ وغريهم ،وال خي

أحدا مبزيد مواالة إال إذا ظهر له

مزيد إميانه وتقواه ،فيقدم من قدهم اهلل تعاىل ورسوله ويكفضل من فضهله اهلل
ورسوله»(.)173
ومن العدل أال ينصر قومه

البابل ،وإ ا عليه منعهم من الظلم ،فالك هو

النصر احملمود ،قال « :مثو الذي ينصر قوم

الباطوخ بعري تردى

بئرخ اهو

ُي َّر بذوب »(.)174

 -3استعما األلفاظ القوية عند احلاجة
« املةؤمن للمةؤمن كاليةدين تغسةل إحةداهما امخةرى ،وقةد ال ينقلةع الوسةةخ إال

بنوع من اخلشونة ،لكن ذلك يو ي من النظافة ،ما حنمد معه ذلك التخشني»(.)175
«وكل شيء موضعه حسن ،وحيث أمر اهلل ورسوله باإلغالظ على املةتكلممم
لبغيه وعدوانه علةى الكتةاب والسةنةمم فةنحن مةأمورون مبقابلتةه،

نكةن مةأمورين أن

خناببه بال هي أحسن»(.)176
ومن دعى بدعوى اجلاهلية ،و رى تنبيهه ووعظه بال هي أحسن ،وبكينت لةه
امدلة من الكتاب والسةنة ذلةك ،فلةم يرعةوي ،فقةد يكةون مةن الةدواء اإلغةالظ لةه

( )173امــوع الفتــاو البــن تيميــة  -512/11حتقيــق عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن قاســم – 1416ه ـ1995-م-
طبعة امع املله فهد لطباعة املصحا الشريا ،املدي ة ال بوية ،اململكة العربية السعودية.
( )174أبو داود ،حديق رقم  .5121وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم .11521
( )175ي ظر :اموع الفتاو .54/28
( )176اموع الفتاو .232/3
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بالقول ،ويدل علةى ذلةك قولةه « :مبن اعتمبوه يتعبزى بعبزان اجلاهليبة اأعضبوه بن
أبي وال ت نوا»(.»)177
قال ابن القيم« :وكان ذكرك -ه ِن  -امب هاهنا أحسنمم تةاكريا هلةاا املتكةرب
بدعوى اجلاهلية ،بالعضو الاي خرج منه ،وهو -هنك  -أبيه ،فال ينبغي أن يتعةدى
بوره»(.)178
قال أبةو عفةر ال حةاوي« :ففةي هةاا احلةديث أمةر رسةول اهلل  فةيمن يةدعو
بدعاء اجلاهلية ،ما أمر به فيه .فقال قائل :كيف تقبلون هاا عن رسةول اهلل  ،وأنةتم
تةةروون عنةةه« :احليببان مببن اإل ببانخ واإل ببان

اجلنببةخ والبببذان مببن اجلفببانخ واجلفببان مببن

النببار»()179؟...فكةةان وابنةةا :أن البةةااء املةةراد هةةاا احلةةديث ،خةةالف البةةااء املةةراد
احلةديث امول ،وهةةو البةااء علةةى مةن ال يسةةتحق أن يكبةاأ عليةه ،فمةةن كةان منةةه ذلةةك
البااءمم فهو من أهل الوعيد الاي احلديث املاكور ذلك البااء فيةه ،وأمةا املةاكور
احلديث امول :فإ ا هو عقوبة ملن كانت منه دعوى اجلاهلية»(.)180
فالاي يتكرب على غريه ينبغي ردعهمم لئال يعود ،و ذلك إصالح له.

( )177املعجم الكبري للطرباين  -ومما أس د أا بن كعب رضا هللا ع ه ،حديق رقم ،وصححه الشـيخ األلبـاين يف
صحيح اجلامع حديق رقم  .567وحس ه الشيخ شعيب األران وط يف خترجيه ألحاديق مس د اإلمام أمحد،
ولفظه« :إذَا َا ْعت ْع َم ْن يَب ْعتَزي ب َع َزان ا ْجلَاهليَّةخ اَأَعضُّوهخ َوَال تَ ْنوا» ،157/35 .حديق رقم .21233
(، )178اد املعاد البن القيم .438/2
( )179س ن ابن ماجه  -كتاب الزهـد -ابب احليـاء ،حـديق رقـم  .4259وصـححه الشـيخ األلبـاين يف صـحيح
سن ابن ماجه ،حديق رقم .5459
( )180شـرح مشـكل اآلُاثر ألا جعفـر الطحـاوي  -235 ،234/8حتقيـق شـعيب األرنـقوط - -الطبعـة األوى-
1415هـ1994-م -مقسسة الرسالة -بريوت -لب ان.
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قال املناوي« :فإنه دير بأن يكستهان به ،ويكخابي مبا فيةه قُةبح وهكجةرمم ز ةرا
له عن فعله الشنيع ،وردعا له عن قوله الفظيع»(.)181
ونظةةري هةةاا قةةول أبةةي بكةةر الصةةديق  لعةةروة بةةن مسةةعود الثقفةةي احلةةديث
ال ويل« :امصص ببظر الالت»(.)182
فهاا لقبح فعلةه وقولةه ،قابلةه الصةدهيق  بكةالم يز ةره ،والتصةريح بةالعورة
جيوز عند الضرورة ،ولكل مقام مقال.
اخلامتة
احلمةةد هلل الةةاي تةةتم بنعمتةةه الصةةاحلات ،والصةةالة والسةةالم علةةى رسةةول اهلل،
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ،وبعد:
فإن ا يكس ر نهاية هاا البحث ما يلي:
 - 1أن اجلاهلية هي ما كانت قبل البعثة النبوية ،وأما بعد البعثةمم فليس هنةاك
اهلية عامة ،وإ ا قد تكون اهلية خاصة ،ببعض امشخاص أو البلدان وحنوهمةامم
إذ ال تزال بائفة من هاه اممة على احلق ظاهرين.
 - 2أن كل ما خرج عن دعوى اإلسالم والقرآن ،مةن نسةي أو بلةد أو ةنس
أو ماهي أو بريقة ،فهو من عزاء اجلاهلية ودعواها ،وقد اء اإلسالم بإب اهلا.
 - 3أن انتساب الر ل إىل قبيلته ووبنه ،ونصرتهم احلق ليس من اجلاهليةة
شيء ،و يأت اإلسالم بإهةدار القبيلةة ،وال نهةى عةن االنتسةاب إليهةا ،بةل حةث
على تعلم امنساب وحفظها ،وإ ا اء اإلسالم بإهدار العصبية اجلاهلية.
( )181فيض القدير لزين الدين امل اوي-381/1الطبعة األوى1356 -هـ-املكتبة التجارية الكرب  -مصر.
( )182صــحيح البخــاري  -كتــاب الشــروط -ابب الشــروط يف اجلهــاد واملصــاحلة مــع أهــل احلــرب وكتابــة الشــروط،
حديق رقم .2731
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 - 4أن من أذل نفسةه هلل فقةد أعزهةا ،ومةن بةال احلةق مةن نفسةهمم فقةد أكةرم
نفسه ،ومن اعتز بالظلممم فقد أذل نفسه وأهانها.
 - 5أن املفةاظ الشةةرعية إذا اختةات للمغالبةةة واملخاصةمة وانتصةةار كةل بائفةةة
على امخرىمم كان ذلك من دعوى اجلاهلية ،وإذا كان ذلك بألفاظ حمد ة ،فمةن بةاب
أوىل ،بل ذلك أضل سبيال.
 - 6أن الظلةةم واجلهةةل مةةن أهةةم أسةةباب دعةةوى اجلاهليةةة ،ومةةن اجلهةةل إ ةةارة
املسةةةابقات الشةةةعرية الة ة تةةةثري القبائةةةل علةةةى بعةةةض ،وكةةةاا التحةةةزب للجماعةةةات
وامشخاص وحنوها.
 - 7أن دعوى اجلاهلية كلها مامومة ،فمنها ما يصل إىل الكفر ،ومنها مةا هةو
من قبيل الانوب واملعاصي.
 - 8أن للجاهلية آ ارا سيئة على الفرد واجملتمةع ،فهةي تفةر اجملتمةع ،وتزيةل
النعمة ،وتسل العدو ،وتو ي سخ اهلل ومقته.
 - 9أن من عالج دعوى اجلاهلية ،االعتصام بالكتاب والسنة ،ومعرفة الغايةة
ال خلق من أ لها اخللق ،وحتقيق التوحيد ،واإلعراض عمةا سةوى ذلةك ،ةا يضةر
وال ينفع.
 - 10أن املؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحةداهما امخةرى ،وقةد ال يةتم إزالةة
الوسخ إال بنوع من اخلشونة ال تو ي النظافة ،ا حيمد معةه ذلةك التخشةني ،ومةن
ذلك :قول رسول اهلل « :من تعزى بعزان اجلاهلية اأعضوه ن أبيب وال ت نبوا» ففةي
ذلك تاكري للمتكرب بالعضو الاي خرج منه فال ينبغي أن يتعدى بوره.
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التوصيات
 - 1أوصي بإقامة دورات علمية ،وملتقيات حوارية ،املةدارس واجلامعةات
لتاكري ال الب ال ورة التعصي ودعوى اجلاهلية.
 - 2أوصي أن تكون الكفاءة ،هي املعيار الوحيد

القبول مي عمل ،أو

دراسة ،أو والية ،وال اعتبار ملا سوى ذلك من البلد ،أو القبيلة ،أو قرابة ،أو
ٍّ أو بغض ،وليكن القدوة
صداقة ،أو حكي

ذلك بالب العلم ومحلة الشريعة،

وليستحضروا قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ( )183وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :فإن عدل عن
امحق امصلح إىل غريهمم م ل قرابة بينهما ،أو والء عتاقة ،أو صداقة ،أو مرافقة
بلد ،أو ماهي أو بريقة ،أو نسمم كالعربية والفارسية والرتكية والرومية ،أو
لرشوة يأخاها من مال أو منفعة ،أو غري ذلك من امسباب ،أو لضغن

قلبه على

امحق ،أو عداوة بينهمامم فقد خان اهلل ورسوله واملؤمنني ،ودخل فيما نهى اهلل عنه،
قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭼ »(.)184
فالت بيق العملي له من التأ ري ،ما ليس الكالم النظري ،و كل خري.
 - 3إلغاء كل ما يدعو لإل ارة والنعرات واحلزبيات ،ومةن ذلةك :مهر انةات
التعصي القبلية ،والتحزبات الدعوية لاشخاص والفر .

( )183سورة األنفال.27 :
( )184سورة األنفال.27 :
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املصادر واملراجع
[ ]1إغا ةةة اللةةهفان مةةن مصةةايد الشةةي ان لإلمةةام ابةةن القةةيم  -حتقيةةق حممةةد حامةةد
الفقةةي  -ال بعةةة الثانيةةة – 1395هةةة 1975-م  -دار املعرفةةة  -بةةريوت –
لبنان.
[ ]2اقتضةاء الصةةراب املسةةتقيم لإلمةةام ابةةن تيميةةة -حتقيةةق د.ناصةةر العقةةل  -مكتبةةة
الرشد  -الرياض  -السعودية.
[ ]3اإلبانةةة الكةةربى البةةن ب ةةة -حتقيةةق رضةةا مع ةةي وآخةةرين  -دار الرايةةة للنشةةر
والتوزيع  -الرياض  -السعودية.
[ ]4البداية والنهاية لإلمةام ابةن كةثري .-حتقيةق عبةد اهلل بةن عبةد احملسةن الرتكةي -
ال بعةةة اموىل 1418 -هةةة 1997-م  -دار هجةةر لل باعةةة والنشةةر والتوزيةةع
واإلعالن  -السعودية.
[ ]5التعريفةةةات للجر ةةةاني  -ضةةةب وتصةةةحيح مجاعةةةة مةةةن العلمةةةاء بإشةةةراف
الناشةةر  -ال بعةةة اموىل 1403 -هةةة 1983 -م  -دار الكتةةي العلميةةة -
بريوت  -لبنان .وشرح الكواكي للسيوبي .42/1
[ ]6التمهيد البن عبد الرب  -حتقيق مصة فى بةن أمحةد العلةوي ،حممةد عبةد الكةبري
البكري 1387 -هة  -وزارة عموم اموقاف والشؤون اإلسالمية  -املغرب.
[ ]7الروح البن القيم  -دار الكتي العلمية  -بريوت  -لبنان.
[ ]8السياسةةة الشةةرعية البةةن تيميةةة -ال بعةةة اموىل – 1418هةةة  -وزارة الشةةؤون
اإلسالمية واموقاف والدعوة واإلرشاد – السعودية .
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[ ]9السةةةرية النبويةةةة البةةةن هشةةةام -حتقيةةةق مصة ة فى السةةةقا وإبةةةراهيم اإلبيةةةاري،
وعبةةةداحلفيظ الشةةةليب  -ال بعةةةة الثانيةةةة 1375 -هةةةة 1955-م  -شةةةركة
مص فى البابي احلليب  -القاهرة  -مصر.
[ ]10الشرح املمتع البن عثيمني -ال بعة اموىل  -دار ابن اجلوزي  -السعودية.
[ ]11املغين البن قدامه  -مكتبة القاهرة -مصر.
[ ]12املنهةةاج شةةرح صةةحيح اإلمةةام مسةةلم بةةن احلجةةاج لإلمةةام النةةووي -ال بعةةة
الثانية 1392 -هة -دار إحياء الرتاث العربي  -بريوت  -لبنان.
[ ]13تاج العروس للزبيدي  -حتقيةق مموعةة مةن احملققةني  -ببعةة دار اهلدايةة -
السعودية.
[ ]14حتفة املودود  -حتقيق عبد القادر امرناعوب  -ال بعة اموىل 1391 -هةة -
1971م  -مكتبة دار البيان  -دمشق – سوريا.
[ ]15تفسري اإلمام ابن كثري  -حتقيق حممد حسني ذس الةدين  -ال بعةة اموىل -
1419هة -دار الكتي العلمية  -بريوت  -لبنان.
[ ]16تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممةد بةن
عبةةد الوهةةاب  -حتقيةةق زهةةري الشةةاويش  -ال بعةةة اموىل 1423 -هةةة -
2002م  -املكتي اإلسالمي  -بريوت -دمشق.
[ ]17تيسري الكريم الرمحن تفسري كالم املنان للسعدي -حتقيةق عبةد الةرمحن بةن
معال اللوحيق – ال بعة اموىل 1420 -هة 2000 -م  -مؤسسة الرسالة.
[ ]18امع البيةان تأويةل القةرآن لإلمةام ال ةربي  -حتقيةق أمحةد حممةد شةاكر -
ال بعة اموىل 1420 -هة 2000-م  -مؤسسة الرسالة  -بريوت  -لبنان.
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[ ]19حكم االنتماء إىل الفر وامحزاب واجلماعات اإلسالمية – للشيخ بكر عبد اهلل
أبةةةةو زيةةةةد  -ال بعةةةةة اموىل 1426 -هةةةةة 2006-م  -دار احلةةةةرمني -
القاهرة  -مصر.
[ ]20زاد املعاد هدي خري العباد لإلمام ابن القةيم  -حتقيةق شةعيي امرنةاعوب -
عبةةد القةةادر امرنةةاعوب 1407 -هةةة 1986-م  -مؤسسةةة الرسةةالة بةةريوت
لبنان  -مكتبة املنار اإلسالمية  -الكويت.
[ ]21سنن اإلمام أبي داود – حتقيةق حممةد حميةي الةدين عبةد احلميةد – دب  -دت -
املكتبة العصرية – صيدا – بريوت – لبنان.
[ ]22سنن اإلمام الرتماي (اجلامع الصحيح) – حتقيق أمحد حممد شةاكر ،حممةد فةؤاد
عبد الباقي  -دب -دت  -مص في البابي احلليب  -القاهرة  -مصر.
[ ]23سةةنن اإلمةةام الةةدارمي – حتقيةةق :فةةواز أمحةةد زمرلةةي ،خالةةد السةةبع العلمةةي -
ال بعة اموىل 1407 -هة -دار الكتاب العربي  -بريوت – لبنان.
[ ]24السنن الكربى لإلمام لبيهقةي – ب اموىل 1344 -هةة -ملةس دائةرة املعةارف
النظامية – حيدر آباد – اهلند.
[ ]25السةةنن الكةةربى لإلمةةام لنسةةائي  -حتقيةةق حسةةن عبةةد املةةنعم شةةليب— إشةةراف
العالمةةةة :شةةةعيي امرنةةةاعوب  -تقةةةديم :عبةةةد اهلل الرتكةةةي  -ب اموىل -
1421هة  -مؤسسة الرسالة – بريوت – لبنان.
[ ]26شرح امربعني النووية البن عثيمني -ببعة دار الثريا  -السعودية.
[ ]27شةةةرح اإلمةةةام النةةةووي علةةةى صةةةحيح اإلمةةةام مسةةةلم  -ال بعةةةة الثانيةةةة -
1392هة  -دار إحياء الرتاث العربي  -بريوت -لبنان.
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[ ]28شرح رياض الصاحلني للشيخ حممد بن عثيمني  -ببعة 1426هة  -دار الوبن
للنشر – الرياض  -السعودية.
[ ]29شرح صحيح البخاري البن ب ال  -حتقيق أبو متيم ياسر بن إبراهيم  -ال بعةة
الثانية 1423هة 2003-م  -مكتبة الرشد  -الرياض  -السعودية.
[ ]30شرح مسائل اجلاهلية للشةيخ صةاحل الفةوزان -ال بعةة اموىل 1421 -هةة -
2005م  -دار العاصمة للنشر والتوزيع  -الرياض  -السعودية.
[ ]31شرح مشكل ارُ ار مبي عفةر ال حةاوي  -حتقيةق شةعيي امرنةؤوب - -
ال بعة اموىل 1415 -هة 1994-م  -مؤسسة الرسالة  -بريوت  -لبنان.
[ ]32صةةحيح البخةةاري – حتقيةةق حممةةد زهةةري بةةن ناصةةر الناصةةر  -ال بعةةة اموىل -
1422هة  -دار بو النجاة – ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.
[ ]33صةةحيح مسةةلم  -حتقيةةق حممةةد فةةؤاد عبةةد البةةاقي  -ببعةةة دار إحيةةاء الةةرتاث
العربي – بريوت  -لبنان.
[ ]34عون املعبود شرح سنن أبي داود  -حممد ذس احلق العظيم آبةادي  -ال بعةة
الثانية 1995 -م  -دار الكتي العلمية  -بريوت 1995 -م.
[ ]35فتح الباري البن حجر  -ختريج وحتقيق حممد فؤاد عبةد البةاقي ،وحمةي الةدين
اخل يي ،مع تعليقات للشةيخ عبةد العزيةز بةن بةاز رمحهةم اهلل 1379 -هةة -
دار املعرفة – بريوت – لبنان.
[ ]36فصل اخل اب شرح مسائل اجلاهليةة للشةيخ حممةد بةن عبةد الوهةاب  -مبةي
املعالي حممود شةكري املوسةي (م بةوع مةع رسةالة ق ةف الثمةر لصةديق حسةن
خان) -تقديم وتعليق حمي الدين اخل يةي  -ال بعةة اموىل 1421 -هةة -
وزارة الشؤون اإلسالمية واموقاف والدعوة واإلرشاد – السعودية.
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[ ]37فيض القدير لزين الدين املناوي -ال بعة اموىل 1356 -هة -املكتبة التجارية
الكربى  -مصر.
[ ]38كشف املشكل من حديث الصحيحني مبي الفةرج ابةن اجلةوزي  -حتقيةق علةي
حسني البواب  -دب -دت  -دار الوبن  -الرياض  -السعودية.
[ ]39لقاء الباب املفتةوح للشةيخ ابةن عثةيمني  -لقةاءات كةان الشةيخ عليةه رمحةة اهلل
يعقدها مبنزله كل مخيس ،بدأت أواخر شةوال 1412هةة وانتهةت اخلمةيس
 14صفر ،عام 1421هة.
[ ]40ممةةوع الفتةةاوى البةةن تيميةةة  -حتقيةةق عبةةد الةةرمحن بةةن حممةةد بةةن قاسةةم –
1416هةةة 1995-م  -ببعةةة ممةةع امللةةك فهةةد ل باعةةة املصةةحف الشةةريف،
املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية.
[ ]41ممةةوع الفتةةاوى البةةن تيميةةة  -حتقيةةق أنةةور البةةاز  -عةةامر اجلةةزار  -ال بعةةة
الثالثة 1426 -هة 2005-م  -دار الوفاء  -املنصورة – مصر.
[ ]42خمتةةار الصةةحاح حملمةةد بةةن أبةةي بكةةر بةةن عبةةد القةةادر الةةرازي  -حتقيةةق حممةةود
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The Ignorance Allegations
Decadal study
Dr. Ahmad Ibn Jazzaa Ibn Mohammad AL-Rodiaman
The assistant professor Islamic culture department
University of Hail, Education college

Abstract. Islam eliminated the haughtiness, and pad proud with tribes, which were the logo of ignorance
(the era before Islam). The "ignorance is the situation of a whole nation, before the guidance of Allah.
This is the general Ignorance, and that type of Ignorance was removed by Islam. The other type is the
special Ignorance, which occurs from person, or prevail a country.
Islam treatment with the thought, rules and the ethics of Ignorance, and blamed the Ignorance
Allegations.
The Ignorance allegations are the zeal to tribe, family, genus, doctrine and brotherhood, which clash
with Islam and Quran.
The Ignorance Aspects are:
1- Pad proud with nobil families, and defamation in ancestry.
2- Summoning according to tribes, parties or leaders.
3- Blind banners, (which means unknown armed sects), and the fanaticism for the ancient
relationship, before Islam.
We can summarize the reasons of Ignorance allegations in:
1- Injustice and ignorance.
2- Seeking reputation and what souls desire.
3- The machinations of Infidels and hypocrites.
And the Ignorance allegations is not one thing, it can be blasphemy that get Moslem out of his
religion. For example, asking the dead people, and seeking the help from them. And the thoughts of
Ignorance, Allah the Almighty said: “And [remember] when the hypocrites and those in whose hearts is
disease said, " Allah and His Messenger did not promise us except delusion”, and arbitration of the
human laws, instead of the law (Share’a) of Allah.
The other type of Ignorance allegations are sins and errs, for example, fanaticism to tribes, families,
parties, and persons.
The rule in identifying what makes person disbeliever or not from the Ignorance allegations is: every
deed from the deeds of Ignorance, includes worshiping to something except Allah, or denial something is
certainly in Islam, or directing a worship to except Allah, or mistrust in Allah, and his messenger, and
refusing their orders, all of that are getting out of Islam, and all what except of that are sins.
The effects of Ignorance allegations are:
1- depressed life and dishonor. (the prophet ‘peace be upon him, describe it as :Skunk and
malignant.
2- Disunion and departing of strength.
3- The prevalence of enemies.
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4- Propagation of Destructive principles, and stray thoughts.
5- And we can summarize the effective treatment:
6- Holding on and the devotion to the Holy Quran and the traditions of the prophet ‘peace be upon
him’.
7- Humility and justice.
8- Verbal scolding to the people Ignorance allegations.
Finally, I ask Allah to restore this nation to the pure Islamic faith, and lofty Islamic ethics.
And peace upon the messengers, And praise to Allah, Lord of the worlds.

950

حممد الرضيمان
أمحد بن َّ
جزاع بن َّ

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( ،998-951رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

احتكار الدواء

يف ضوء املستجدات املعاصرة
د .إ مْسَاعيل غَازي َم مر َحبا

األُستاذُ املشارك ،قسمُ الشريعة ،كليةُ الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة أم القرى
ملخص البحث .إن موضوع احتكار الدواء مل يدرس من قبل الفقهـاء ،ومـا هشـهدن مـن اتـورات متالحقـة

عـامل

الــدواء وحاج ــة و ـرامن واس ــعة مــن الو ــاس إليــي بش ــكل أوســر وأك ـ مــن ذ قب ــل ،ـ ن ال ــرور داعي ـة ملث ــل ه ـ ن
الدراسة.
قام الباحث بتعريف االحتكـار ،وبيـان أةيـة الـدواء حيـا الوـاس ،ماهوـا ،مث حتـد عـن دخـو الـدواء
هـوع املــاد الـ يــر يهـا االحتكــار ضــوء املســت دات التبيــة ،وعـن حكــم اجلالــب للســلر واالحتكــار
بلد صغري ضوء املست دات احليااية.
وعرج الباحث بعد ذلك على أهم أوكا االحتكار القدمية واملعاصر  ،وأهم أسباب وآاثر احتكار الدواء.
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
أردت بكتابة هذا البحث تسليط الضوء على احلكم الشرعي الحتكار الدواء،
األمر الذي يلقي بظالله على قضية احلسبة والرقابة يف تسويق األدوية.
وإفرادُ حبثِ هذا املوضوع وحماولة بيان احلكم الشرعي ملا يتعلق بالدواء خاصة،
أمر مل يُسلط الضوء عليه سابقاً من قبل الفقهاء ،وما نشهده من تطورات متالحقة يف
عامل الدواء وحاجة شرائح واسعة من الناس إليه بشكل أوسع وأكرب من ذي قبل،
خاصة فيما يتعلق بأدوية األمراض املزمنة ،فإن الضرورة داعية ملثل هذه الدراسة.
وسأحاول –إن شاء اهلل  -من خالل خوضي لغمار هذا البحث ،العمل على
بلورة الضوابط الفقهية املتعلقة باحتكار الدواء ،ملا له عالقة مباشرة مبسألة تسويق
الدواء.
وقد قسمت حبثي إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة:
املقدمة :وحتتوي االفتتاحية وأهمية املوضوع وخطته بشمل موجز.
التمهيد :يف تعريف االحتكار ،وبيان أهمية الدواء يف حياة الناس يف زماننا،
وفيه مطلبان:
املطلب األول :يف تعريف االحتكار.
املطلب الثاني :بيان أهمية الدواء يف حياة الناس يف زماننا.
املبحث األول :دخول الدواء مسائل االحتكار يف ضوء املستجدات املعاصرة،
وفيه مطلبان:
املطلب األول :دخول الدواء يف نوع املادة اليت جيري فيها االحتكار يف ضوء
املستجدات الطبية.
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املطلب الثاني :حكم اجلالب للسلع واالحتكار يف بلد صغري يف ضوء
املستجدات احلياتية.
املبحث الثاين :أشكال وأسباب وآاثر احتكار الدواء املعاصرة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :أهم أشكال االحتكار القدمية واملعاصرة.
املطلب الثاني :أهم أسباب وآثار احتكار الدواء.
اخلامتة :وفيها عرض ألبرز النتائج والتوصيات.
ثم ذكرت ثبتًا للمصادر واملراجع هلذا البحث.
التمهيد :يف تعريف االحتكار ،وبيان أمهية الدواء يف حياة الناس يف زماننا
وفيه مطلبان:
املطلب األول :يف تعريف االحتكار.
املطلب الثاني :بيان أهمية الدواء يف حياة الناس يف زماننا.
املطلب األول :يف تعريف االحتكار
االحتكار لغة:
االحتكار مأخوذ من احلَكْر ،وهو الظلم والتنقص وسوء العشرة واللجاجة.
ويُقال :فالنٌ حيكر فالناً .أي :إذا أدخل عليه مشقة ومضرة يف معاشرته .واحلُكرة:
اجلمع واإلمساك(.)1
قال ابن فارس(" :)2احلاء والكاف والراء أصلٌ واحد ،وهو احلَبْس .واحلُكْرة:
حَبْسُ الطعام مَنتظراً لغَالئه ،وهو احلُكْر ،وأصله يف كالم العرب احلَكَر ،وهو املاء
اجملتمع ،كأنّه احْتُكِر لقلَّته"(.)3
( )1اهظر :هت يب اللغة  ،60/4ولسان العرب  ،208/4والقاموس احمليط (ص.)378
(( )2ت.)395
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أما تعريف االحتكار اصطالحاً:
جاءت تعريفات الفقهاء يف املذاهب األربعة متفاوتة بعض الشيء ،حبسب ما
يرونه من شروط البد منها ليتحقق بها معنى االحتكار ،وأسوق هنا تعريفاً واحداً يف
كلّ مذهب دومنا التطرق لتلك الفروق واالختالفات ،لضيق مساحة الكتابة ،وما
يهمنا منها يف دراستنا يأتي ذكره يف ثنايا البحث ،أما التعريفات فهي:
تعريف احلنفية :هو" :اشرتاء طعام وحنوه وحبسه إىل الغالء أربعني يوماً"(.)4
تعريف املالكية :هو" :ما ملك بعوض ذهب أو فضة حمبوسا الرتفاع سوق
مثنه"(.)5
تعريف الشافعية :هو" :أن يشرتي الطعام يف وقت الغالء ،وال يدعه للضعفاء،
وحيبسه ليبيعه بأكثر عند اشتداد احلاجة"(.)6
تعريف احلنابلة :هو" :االحتكار يف القوت (أن يشرتيه للتجارة وحيبسه ليقل
فيغلو)"(.)7
املطلب الثاين :بيان أمهية الدواء يف ضوء املستجدات الطبية
أحسب أن للطب أهميته اخلاصة على مر العصور ،لذلك يقول اإلمام
الشافعي" :ال أعلم علما بعد احلالل واحلرام ،أنبل من الطب ،إال أن أهل الكتاب قد
غلبونا عليه"(.)8
( )3مع م مقاييس اللغة .92/2
( )4رد احملتار .398/6
( )5ورح حدود ابن عر ة (ص .)75
( )6روضة التالبني وعمد املفتني .413/3
( )7كشاف القواع عن منت اإلقواع .187/3
( )8سري أعالم الوبالء .57/10
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وتأتي هذه األهمية بأن تناول الدواء للعالج قد تتعلق به حياة أشخاص أو
موتهم بأمر اهلل تعاىل ،وال ختفى أهمية ضرورة حفظ النفس .أو قد تتعلق به سالمة
عضو من أعضائه من عدمها ،وال ختفى أهمية احملافظة على أعضاء اإلنسان.
 إال أن دواء الناس واجملتمعات إمنا يكون حبسب حياتهم ،فمتى كانتحياتهم معقدة كانت أدويتهم كذلك ،ومتى كانت حياتهم غري معقدة كانت أدويتهم
أيضًا كذلك.
يقول ابن القيم (ت" :)751والتحقيق يف ذلك أن األدوية من جنس األغذية،
فاألمة والطائفة اليت غالب أغذيتها املفردات أمراضها قليلة جداً ،وطبها باملفردات.
وأهل املدن الذين غلبت عليهم األغذية املركبة حيتاجون إىل األدوية املركبة،
وسبب ذلك أن أمراضهم يف الغالب مركبة ،فاألدوية املركبة أنفع هلا ،وأمراض أهل
البوادي والصحاري مفردة ،فيكفي يف مداواتها األدوية املفردة ،فهذا برهان حبسب
الصناعة الطبية"(.)9
وال أحسب أن ما خصصه ابن القيم بالطعام ،هو قاصر عليه فحسب ،نعم قد
يكون ذلك يف عصر ابن القيم ،أما يف عصورنا حنن اليت ملئت بأشكال متعددة من
الصناعات وامللوثات وعوامل الضجيج املختلفة وغريها ،أحسب أن لذلك أثراً بالغاً
يف أنفسنا اليوم ،مل يكن من ذي قبل ،ما يؤثر يف طبيعة ونوع العالج وتعقيده ،وها
حنن نشاهد ونسمع عن أمراض توجد بكثرة يف اجملتمعات املتطورة مادياً ،ما هو غري
موجود فيما يعرف بالبلدان النامية أو األقل منها.
 كما إن لعملية تطور األدوية عملية أخرى موازية هلا ،وهي تطور اجلراثيماليت تقاوم تلك األدوية ،حبيث إنه ميكن القول :إن هناك سباقاً بني املضادات احليوية
(، )9اد املعاد .10/4
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واجلراثيم .بل حسب منظمة الصحة العاملية فإن  25ألف شخص ميوتون سنوياً داخل
االحتاد األوروبي بسبب العدوى ببكترييا مقاومة للمضادات احليوية اليت ينشأ معظمها
أثناء العالج يف املستشفيات ،لذا اختارت املنظمة مسألة "مكافحة املضادات" موضوعاً
ليومها العاملي للعام 2011م وأعطته دعماً دولياً للحد من خطره(.)10
والنتيجة مما سبق :أنه ما دامت حياتنا اليوم مركبة تركيباً مل يسبقه مثيل(،)11
واجلراثيم متطورة بقدر ما للطب من تطور ،فإن الدواء الذي حيتاج إليه أهل زماننا
مركب تركيباً معقداً ،بل ويزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
وما أقصده من إثبات هذا األمر أن أخلص إىل أن هذا الرتكيب املعقد للدواء
يؤثر يف عوز الناس إليه وتعلق حاجتهم به ،حبيث إنهم ال يستطيعون توفريه بأنفسهم
من خالل املواد األولية ،وال مبن يعرفون من أطباء وصيادلة من حوهلم ،بل له
مؤسسات ضخمة خاصة تقوم باستخراجه وتركيبه ضمن عمليات معقدة وإجراءات
متعددة ،مما يعين اشتداد احلاجة إىل هذا الدواء املصنع اجلاهز.
وإذا ما قارنّا هذا األمر بالنسبة لألمراض اخلطرية وشديدة اخلطورة يف أيامنا،
فإننا جند أن األمر يصل يف كثري من احلاالت إىل حدّ الضرورة ،والضرورة القصوى.
ورمبا عند تصور نفاذ تلك األدوية تتضح أهميتها لدى القارئ ،وسأضرب
لذلك أمثلة:
 األدوية النفسية (املهدئات) اليت يتناوهلا أصحاب األمراض العصبية،كالفصام الذهين ،كيف تكون حاهلم عند عدم توفر الدواء هلم؟!! قد تؤدي إىل
مصائب ،فهو من األمراض اليت كانت تعدّ مدمرةً للمريض عن طريق تدمري دماغه،
( )10اهظر :جريد الشرق األوسط عدد اجلمعـة  18مجـادى األولـى  1432هـ  22أبريل  2011العدد
 ،11833وذلك على املوقر االلكرتوينhttp://www.aawsat.com/details :
( )11مر التفاوت ه ا الرتكيب بني بلدان وبلدان ،وجمتمعات وأخرى.
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إال أن والدة هذه األدوية بدّل كلّ شيء بأمر اهلل تعاىل ،فتَرْكُ املريض دون األدوية
املناسبة قد يصل باملريض إىل ح ّد إيذاء نفسه ،بل يصل إىل االنتحار(.)12
 أدوية دعم القلب ،والكثري من الناس حيتاج إىل هذه األدوية ،واليت لوالفضل اهلل تعاىل علينا بهذه األدوية ملات الكثري من الناس ،حيث تؤدي العديد من
األمراض يف القلب إىل موت الفجأة" ،ولقد متكن العالج الدوائي من التأثري يف نسبة
حدوث موت الفجأة بأذن اهلل تعاىل"( ،)13كما كانت النوبات القلبية تنتهي يف الكثري من
األحيان بأمر اهلل تعاىل إىل املوت ،أما اليوم وبفضل اهلل تعاىل فإن غالبية الذين يصابون
بنوبات قلبية يبقون أحياء على قيد احلياة ،ملا سخره اهلل تعاىل من أمور أهمها األدوية
واليت منها دواء :نرتوغليسرين ( ،)14()Nitroglycerinومثله مرضى الفشل القليب أو
قصور القلب ،والذين يعاجلون بأدوية توسيع األوعية الدموية كدواء الدجيوكسني
( )Digoxinواليت تساعد بأمر اهلل تعاىل املريض على احلياة( ،)15إىل العديد من أدوية
القلب املهمة واليت يعرفها املختصون.
( )12اهظر عن مرض الفصام:
 -1موقر ( صام العقل) ،وهو أو موقر متخصص هب ا املرض ابللغة العربية ،على العووان اآليت:
http://www.alfesam.com/index.php?action=showMaqal&id=18

 -2موقر (أكادميية علم الوفس) على العووان اآليت:
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=2857

 -3موقر (عرب طب) ،على العووان اآليت:
( )13الكالم للدكتور عبدهللا عبدالرمحن العبدالقادر ،استشار أمراض القلب اخللقية واضتراابت الوبض ،مدير
مستشفى امللك هد ابهل فوف ،مقا لي بعووان :مموت الف ة وكهرابء القلبم اجلءء األو  ،موشور
موقر (مجعية القلب السعودية) على العووان اآليت:
http://www.arabteb.com/disease

http://www.sha.org.sa/arabic/patients_info_a/heart_diseases

( )14اهظر :موقر (ويب طب) على العووان اآليت:
( )15اهظر :موقر (ويب طب) على العووان اآليتhttp://www.webteb.com/heart/ :
وموقر (التيب) على العووان اآليتhttp://www.altibbi.com/ :
http://www.webteb.com/heart/
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 دواء األنسولني ،والذي ال يستغين عنه مرضى السكر ،وهم باملاليني،ويُذكر تارخيياً أنه يف أوائل القرن العشرين بدأ األطباء يف وصف الغذاء منخفض
السُعرات احلرارية ملرضاهم ،حيث كان هذا الرجييم الغذائي يُعتمد عليه يف التقليل من
األعراض وبالتالي إطالة عمر املريض – كما كانوا يعتقدون  -ولكنه من جهة أخرى
كان يصيب املريض باهلزال واهلبوط ،فيبقى حبيس الفراش حتى املوت.
يف العام  1921اكتشف العلماء عالج مرض السكري بواسطة األنسولني،
وحتى تاريخ اكتشاف االنسولني كان معظم األطفال املرضى بالسكري ال يعيشون أكثر
من سنة واحدة ،ولكن بعده أصبح األمر خمتلفاً ،فانتشر العالج يف كل أحناء املعمورة
انتشار النار يف اهلشيم ،إىل يومنا هذا مع تطورات متعددة يف هذا الدواء( ،)16حتى قيل
عنه" :الدواء املعجزة" حيث إنه باستخالص اإلنسولني وتصنيعه أنقذا حياة املاليني من
املرضى( ،)17بفضل اهلل تعاىل.
 أدوية التخدير املختلفة ،ومتكن أهميتها يف العديد من األعمال الطبية ،إالأن أهميتها تربز بوضوح عند احلاجة إىل إجراء العمليات اجلراحية ،وكلما ازداد واتسع
نطاق العلميات اجلراحية ،زادت احلاجة إىل أدوية التخدير بشكل أساسي ،حتى غدا
جمال التخدير من أهم األسس يف علم اجلراحة يف عصرنا هذا(.)18
 إىل أدوية كثرية كأدوية مثبطات املناعة اليت حيتاجها بشكل أساسي كل منقام بعملية زراعة لعضو ما يف جسمه ،وأدوية األطفال اخلدج ،وأدوية الضغط
املرتفع ،وأدوية وأدوية ....القائمة طويلة وليس هنا جمال حصرها.
( )16اهظر :موقر (طبييب) على العووان اآليت:
( )17اهظر( :جريد الشرق األوسط) ،اجلمعـة  14ذو القعـد  1431هـ  22أكتوبر  2010العدد ،11651
مقا بعووان :مإعاد اكتشاف أو دواء مع ء معلى العووان اآليتhttp://www.aawsat.com/details. :
( )18اهظر :موقر (ويب طب) على العووان اآليتhttp://www.webteb.com/ :
http://sa.6abeeby.com/blog.php?id=972
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هذه بعض الصور املعاصرة ،وغريها أكثر منها ،فنفاذ أو قلة األدوية تؤثر يف
الصغري والكبري ،يف الذكر واألنثى ،يف الليل والنهار ،ملن كان منوماً يف املستشفى أو
خارجها ...
وال شك أن احتكار مثل هذه األدوية يلحق الضرر بأصحابها أكثر مما يلحق
الضرر باحتكار الكثري من األقوات واألطعمة اليت نصّ عليها الفقهاء قدمياً ،جلهتني:
أوالً :أهمية الدواء بالنسبة للمريض ،وثانياً :لعدم امكانية تصنيعه كما كانت الكثري
من األدوية املفردة قدمياً.
تقول الدكتورة حنان عبد املنعم أمحد مشرول وهي عضو هيئة التدريس يف
جامعة أم القرى متخصصة يف علم األدوية" :توجد بعض األمراض املزمنة خاصة ال
ميكن استغناء املريض عن العالج مدى حياته ،فاذا توقف عن أخذها ألي سبب :منها
عدم وجودة يف األسواق أو غالء مثنه ،فينتج ذلك عن اضطراب يف صحته وميكن أن
تؤدى مضاعفات مرضية لوفاته ،مثل أمراض القلب والشرايني والبول السكري
وخاصة السكري املعتمد يف عالجه على األنسولني .وأمراض االكتئاب والصرع و
االنفصام( الشيزوفرينيا) .واضطرابات اهلرمونات ومدى احتياج مريضة هلرمونات
تعويضية اذا كانت ناقصة يف جسمه أو العكس مضادات عمل اهلرمونات اذا كان
يعانى من زيادة يف هذه اهلرمونات .وأمراض الكلى املزمن أو احلاد .وااللتهابات احلادة
ومدى احتياجاتها للمضادات احليوية ومضادات االلتهاب ومسكنات األمل مثل
االلتهاب الرئوي و التهاب الغشاء الربوتوني .أيضا العالج اخلاص بالسرطان سلمنا اهلل
مجيعا منها  ...حقاً يف بعض حاالت املرض يعد الدواء أهم من الغذاء"(.)19
( )19رسالة خاصة ع ال يد االلكرتوين وجهتها يل الدكتور حوان مشرو جواابا عن سؤا مين حو املوضوع.
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فهل حيرم احتكار الدواء ،وما هي الصور الحتكار الدواء ،وما هي عقوبة
احملتكر؟ أسئلة متعددة لعلها جتد إجابة فيما يأتي من البحث.
املبحث األول :دخول الدواء مسائل االحتكار يف ضوء املستجدات املعاصرة
املطلب األول :دخول الدواء يف نوع املادة اليت جيري فيها االحتكار يف ضوء
املستجدات الطبية.
املطلب الثاني :حكم اجلالب للسلع واالحتكار يف بلد صغري يف ضوء
املستجدات احلياتية.
املطلب األول :دخول الدواء يف نوع املادة اليت جيري فيها االحتكار يف ضوء

املستجدات الطبية

وفيه ما يلي:
 حال بعض السلف إذا وقع االحتكار. حترير حمل النزاع وأقوال العلماء يف السلع اليت يدخلها االحتكار املمنوع. أدلة األقوال باختصار. سبب اخلالف يف املسألة. تطبيق حكم احتكار الدواء على ما سبق. مؤيدات من كتب الفقهاء تأكد تغري حكم االحتكار بتغري األحوال. حال بعض السلف إذا وقع االحتكار:قال يف البيان والتحصيل" :فيما خيشى على حمتكر الطعام من فساد نيته .قال:
ومسعت رجالً كان عنده طعام كثري ،فغال الطعام ،فأتى الناس يغبطونه بذلك ،قال:
فإني أشهدكم أنه للناس مبا أخذته .وقال :أجبوع الناس تغبطوين؟!!!
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قال حممد بن رشد :يف قوله :هو للناس مبا أخذته ،دليل على أنه اشرتاه
للحكرة ،ومل يصبه من حرثه .ومعنى ذلك أنه اشرتاه يف وقت ال يضر شراؤه بالناس،
إذ لو اشرتاه يف وقت يضر شراؤه بالناس ،لكان ما فعل من إعطائه هلم مبا اشرتاه به،
هو الواجب عليه ،إذ ال اختالف يف أنه ال جيوز احتكار شيء من األطعمة يف وقت
يضر احتكاره بالناس"(.)20
فلينظر إىل مجيل فعل ذلك التاجر ،ويا ليت جتارنا اليوم الذين حيتكرون على
الناس –خاصة جتار األدوية  -يعون هذا األمر :أجبوع الناس تغبطوين؟!!! ،ولنقل
هلم :أجبوع الناس تغتبطون؟!! أمبال الفقراء تتاجرون؟!! أبدموع الثكاىل ترحبون؟!!!
أبتعريض الناس للمهالك مترحون؟!! أحبياة الناس تلعبون؟!!!
وقال ابن احلاج (ت" :)737وكان بعض السلف  -رضي اهلل عنه  -إذا
وقعت هلم سنة غالء وكان عنده قمح إما أن خيرج عنه بغري عوض ،وإما أن يبيعه
بالسعر الواقع ثم يشرتي يف كل يوم قوته ليشارك إخوانه املسلمني يف تلك الشدة،
وهذا هو حال الناس ،فأين احلال من احلال؟! فإان هلل وإان إليه راجعون"(.)21
 حترير حمل النزاع وأقوال العلماء يف السلع اليت يدخلها االحتكار املمنوع:أما حترير حمل النزاع يف املسألة فأقول:
 - 1اتفق الفقهاء على أنه جيوز للشخص أن يدخر قوته وقوت عياله ،وليس
هو باالحتكار احملرم الذي سيأتي الكالم فيه.
 - 2واتفقوا أن ما ضمنه اإلنسان من أرضه أو غلته ،فإنه ال يكون حمتكراً.

( )20البيان والتحصيل .284/17
( )21املدخل البن احلاج .164 /4
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قال ابن بطال(ت)449مما يدلّ للنقطتني" :قال املهلب :يف هذا احلديث دليل
على جواز ادخار القوت للعامل لألهل والعيال ،وأن ذلك ال يكون حكرة ،وأن ما
ضمه اإلنسان من أرضه أو جَدَّه من خنله ومثره وحبسه لقوته ال يسمى حكرة ،وال
خالف يف هذا بني الفقهاء"(.)22
 - 3واتفق الفقهاء على أنه ال جيوز احتكار القوت إن نزلت باملسلمني فادحة
أو أمر ضروري وجيرب على بيعه.
قال النووي (ت" :)676كما أمجع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام
واضطر الناس إليه ومل جيدوا غريه أجري على بيعه دفعا للضرر عن الناس"(.)23
 - 4كما اتفق الفقهاء على أنه جيوز شراء القوت وغريه يف وقت الرخاء إذا مل
يضر بالسوق.
قال أبو العباس القرطيب (ت" :)656ألن ما ال يضر بالناس شراؤه واحتكاره،
ال خيطأ مشرتيه باالتفاق"(.)24
 - 5واتفقوا أن األفضل واألوىل ترك احتكار قوت الناس وبيع الفاضل عن
حاجته يف الصور اجلائزة من االحتكار(.)25
 - 6واتفقوا أن قوت اآلدمي ال جيوز احتكاره يف االحتكار املمنوع(.)26
( )22ورح صحين البخار .533/7
واهظر هلااني الوقتتني أي ا :بدامر الصوامر  ،129/5املوتقى للباجي  16/5البيان للعمراين ،357/5
املغين .316/6
( )23ورح الووو على مسلم .43/11
()24املفهم ملا أوكل من الخيص كتاب مسلم .521/4
( )25اهظر :بدامر الصوامر  ،129/5واملدخل البن احلاج  ،164-163/4وروضة التالبني وعمد املفتني
 ،413/3وورح موتهى اإلرادات .27/2
( )26اهظر :رد احملتار  ،398/6ومواهب اجلليل  ،227/4وهناية احملتاج  ،472/3وورح موتهى اإلرادات .26/2
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وإمنا اختلفوا يف غري قوت اآلدمي هل حيرم احتكار شيء غريه أم ال؟ إىل
أقوال:
القول األول :ال جيوز احتكار قوت البهائم ،وجيوز احتكار كلّ شيء بعده.
وهو مذهب احلنفية( ،)27والشافعية(.)28
القول الثاين :ال جيوز احتكار كل شيء أضر الناس حبسه.
وهو مذهب املالكية( ،)29وقول أبي يوسف من احلنفية(.)30
القول الثالث :ال حيرم احتكار شيء عدا قوت اآلدمي.
وهو مذهب احلنابلة(.)31
نص على عدم دخول الدواء يف االحتكار :اإلمام الغزالي (ت:)505
وممن ّ
"واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به يف الوقت واجلنس ،أما اجلنس فيطرد النهي يف
أجناس األقوات أما ما ليس بقوت وال هو معني على القوت كاألدوية والعقاقري
والزعفران وأمثاله فال يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوماً"(.)32

( )27وهو قو أيب حويفة وحممد بن احلسن .اهظر :رد احملتار  398/6مر الدر املختار.
( )28اهظر :إعاهة التالبني .31/3
( )29اهظر :مواهب اجلليل .227/4
( )30اهظر :رد احملتار .398/6
( )31اهظر :كشاف القواع .187/3
( )32إحياء علوم الدين .73/2
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 أدلة األقوال ابختصار(:)33أدلة األقوال:

نلحظ أن األقوال تنحصر يف اجتاهني اجتاه يعمم االحتكار املمنوع ،واجتاه
خيصصه بقوت اآلدمي وعلف البهائم أو بقوت اآلدمي فقط ،وجممل أدلته يف اآلتي:
أدلة من قال ابلتعميم ،وهم املالكية وأبو يوسف:
 - 1عموم أدلة حتريم االحتكار ،ومنها :حديث معمر بن عبداهلل  عن
رسول اهلل  قال(( :ال حيتكر إال خاطئ))(.)34
وجه الداللة :حيث إن عموم احلديث يدلّ على أنه حيرم احتكار قوت اآلدمي
وعلف البهائم وغريها(.)35
 - 2أن حقيقة الضرر موجودة ومتحققة باحتكار أي سلعة من السلع ،فيحرم
اجلميع(.)36
أدلة من خصص االحتكار:
 - 1األحاديث اليت جاءت مقيدة بالطعام ،ومنها :عن عمر بن اخلطاب،
قال :مسعت رسول اهلل  يقول(( :من احتكر على املسلمني طعامهم ،ضربه اهلل
باجلذام واإلفالس))(.)37
غري ما مؤلف ،ل ا ال داعي لإلطالة بتقصي كل األدلة ،وإمنا أقتصر على املهم

( )33أ ردت املسةلة ابلبحث
مما لي أثر مسةلتوا.
( )34روان مسلم صحيحي احلديث رقم (.)1605
( )35اهظر :املفهم  ،521-520/4ومواهب اجلليل .227 /4
( )36اهظر :بدامر الصوامر  ،129/5والبواية ورح اهلداية  ،213/12ومواهب اجلليل .227 /4
( )37روان ابن ماجي سووي احلديث رقم ( ،)2155وأمحد مسودن احلديث رقم ( .)135وصحن إسوادن
مصباح الءجاجة  ،11/3وحسوي احلا ظ ابن ح ر تن البار  .348/4ووثق روااي
البوصري
السيوطي الآللئ املصووعة  ،125/2وك ا ابن عراق اوءيي الشريعة  .193/2وأوردن ابن اجلو= ،
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وجه الداللة :أن احلديث جاء مقيداً بالطعام ،فيكون هو احملرم احتكاره وغريه
جيوز احتكاره(.)38
الرد :أن التصريح بلفظ الطعام يف هذه األحاديث ال يصلح لتقييد املطلق يف
غريها ،لعدم التعارض ،وألن نفي احلكم عن غري الطعام يكون مبفهوم اللقب ،وهو
()40( )39

غري معمول به عند اجلمهور .

 - 2محلوا أحاديث النهي عن االحتكار بالقوت أو بالقوتني–على اخلالف
السابق  -نظراً إىل احلكمة املناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن عامة الناس،
واألغلب يف دفع الضرر عن العامة إمنا يكون يف القوت ،وغري القوت ال تعم احلاجة
إليه(.)41
 سبب اخلالف يف املسألة:سبب اخلالف بني املذاهب يف هذه املسألة ،ميكن أن نستفيده من علماء احلنفية
ألن اخلالف يف املذهب عندهم موجود بني أبي حنيفة وحممد من جهة ،وأبي يوسف
من جهة أخرى ،وقد عللوا سبب اخلالف ،ومن ذلك:
قال الكاساني (ت" :)587وجه قول حممد رمحه اهلل :أن الضرر يف األعم
األغلب إمنا يلحق العامة حببس القوت والعلف ،فال يتحقق االحتكار إال به.
=العلل املتواهية  ،117/2وضعف إسوادن ال هيب امليءان .322/4
( )38اهظر :البيان للعمراين  ،357/5وكشاف القواع .187/3
خيص اْس ا حبكم ،يد على أن ما عدان خبال ي.
( )39مفهوم اللقب هو :أن ّ
كقولك  :الغوم الءكا  .يد على الءكا ال جتب غري الغوم .وحكمي :أهي ليس حب ة عود أكثر
العلماء.
اهظر :روضة الواظر  ،137/2والبحر احمليط .148/5
( )40اهظر :سبل السالم  ،33/2وهيل األوطار .262/5
( )41اهظر :املغين البن قدامة  ،317/6وسبل السالم .34/2
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وجه قول أبي يوسف رمحه اهلل إن الكراهة ملكان اإلضرار ابلعامة وهذا ال
خيتص بالقوت والعلف"(.)42
وقال املرغيناني (ت )593فيقول" :وختصيص االحتكار باألقوات كاحلنطة
والشعري والتنب والقتّ قول أبي حنيفة رمحه اهلل ،وقال أبو يوسف رمحه اهلل كل ما
أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوباً  ...فأبو يوسف اعترب
حقيقة الضرر إذ هو املؤثر يف الكراهة ،وأبو حنيفة اعترب الضرر املعهود املتعارف"(.)43
وقال املوصلي (ت" :)683وقال أبو يوسف :االحتكار يف كل ما يضر بالعامة
نظراً إىل أصل الضرر .وقال حممد :االحتكار يف أقوات اآلدميني كالتمر واحلنطة
والشعري ،وأقوات البهائم كالقت نظراً إىل الضرر املقصود"(.)44
 -وعليه ميكن أن نصوغ سبب اخلالف بني الفقهاء بأن نقول:

سبب اختالف العلماء يف الصنف الذي جيري فيه االحتكار يعود إىل:
 من رأى أن املعترب هو مطلق الضرر :مبجرد وقوع حقيقة الضرر حبصولغالء األسعار ،ذهب إىل حتريم االحتكار ،وذلك يكون يف كل شيء من املواد والسلع
يرتفع سعرها إذا حصل االحتكار ،وما ال يرتفع سعر فيجوز احتكاره ،وهو مذهب
املالكية وأبي يوسف من احلنفية.
 ومن رأى أن املعترب هو الضرر املطلق ،وهو الضرر املعهود واملتعارف عليهالذي يلحق الناس إذا غال السعر ،قال :ليس جمرد وقوع ضرر ما بارتفاع األسعار

( )42بدامر الصوامر .129/5
( )43اهلداية .377/4
( )44االختيار لتعليل املختار .162/4
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يكون ممنوعاً ،ولكنه إمنا يكون إذا حصل االرتفاع يف املواد والسلع الرئيسة اليت ال غنى
للناس عنها ،فذهبوا إىل حتريم االحتكار يف نوع خاص من السلع دون بقيتها(.)45
ثم هؤالء اختلفوا يف حتقيق املناط وتطبيق ذلك على أنواع السلع واملواد:
فذهب احلنفية والشافعية إىل أن ذلك ينطبق على قوت اآلدمي وعلف احليوان
فقط ،فحرموا احتكاره دون بقية السلع واملواد ،إذ الضرر الالحق بارتفاع األسعار
عدا القوتني ليست بالضرر البالغ املؤثر يف اجملتمع.
وذهب احلنابلة إىل أن ذلك ال ينطبق إال على قوت اآلدمي فقط ،فحرموا
احتكاره دون علف احليوان وبقية السلع ،ورأوا أن الضرر املؤثر إمنا هو يف ذلك فقط.
واهلل تعاىل أعلم.
 تطبيق حكم احتكار الدواء على ما سبق:انطالقاً مما سبق تقريره ،جند ما يلي:
 حتريم احتكار الدواء ال إشكال فيه على مذهب املالكية وأبي يوسف مناحلنيفة ،ألنه باحتكار الدواء يرتفع سعره بال ريب ،ويقع ضرر حقيقي ،سواء أكان
هذا الضرر مؤثرًا بالغاً أم ال ،فهو حيرم احتكاره.
 وأما بقية املذاهب ،فيمكن إدخال الدواء عندهم ،وسأسلك يف ذلكمسلكني:
املسلك األول :ال مانع من موافقتهم أن الضرر الذي حيرم ألجله االحتكار إمنا
هو الضرر املعهود واملتعارف ،بل لعله الراجح ،ومع ذلك نقول :إن ضرر احتكار
الدواء يف أيامنا وعصرنا ،إمنا هو ضرر بالغ مؤثر ،يؤرق حياة الناس ويقض

( )45راجر ما سبق ذكرن قريبا من الوقو عن الكاساين واملرغيواين واملوصلي.
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مضاجعهم ،لذلك فإن حتقيق املناط اليوم يقتضي منا القول بتحريم احتكار الدواء،
فإنه مل تكن للدواء املكانة اليت للدواء يف عصرنا ،كما سبق بيانه يف التمهيد.
يقول ابن القيم (ت" :)751ألن األحكام املرتتبة على القرائن تدور معها كيفما
دارت ،وتبطل معها إذا بطلت ،كالعقود يف املعامالت والعيوب يف األعواض يف
املبايعات وحنو ذلك ،وبهذا تعترب مجيع األحكام املرتتبة على العوائد ،وهذا جممع
عليه بني العلماء ،ال خالف فيه.
وعلى هذا أبداً جتيء الفتاوى يف طول األيام ،فمهما جتدد يف العرف فاعتربه،
ومهما سقط فألغه ،وال جتمد على املنقول يف الكتب طول عمرك ،بل إذا جاءك رجل
من غري إقليمك يستفتيك فال تُجْرِه على عرف بلدك ،وسله عن عرف بلده فأجره
عليه وأفته به ،دون عرف بلدك واملذكور يف كتبك ،فهذا هو احلق الواضح ،واجلمود
على املنقوالت أبدًا ضالل يف الدين وجهل مبقاصد علماء املسلمني والسلف املاضني.
وهذا حمض الفقه ،ومن أفتى الناس مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف
عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل وأضل ،وكانت جنايته
على الدين أعظم من جناية من طبب الناسَ كلَّهم على اختالف بالدهم وعوائدهم
وأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم ،بل هذا الطبيب اجلاهل
وهذا املفيت اجلاهل أضرما على أديان الناس وأبدانهم واهلل املستعان"(.)46
وحنن اليوم زماننا وحالنا ليس كما كان يف السابق ،لذا أرى أن حمض الفقه
القول بأن الدواء يدخل ضمن املواد اليت حيرم احتكارها ،حتى على مذهب اجلمهور
الذين منعوا قدمياً لضعف الضرر املرتتب على احتكاره يف أيامهم ،أما وقد تغري احلال،
وتبدل ما كان ،وصار الضرر املتحقق يف احتكار الدواء ضرراً مؤثراً معهوداً ،فاملقتضى
( )46إعالم املوقعني  78-77/3ابختصار.
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القول بتحرميه على مذاهبهم ألنهم ذكروا احلكم معللني له بأن الضرر ليس معهوداً وال
متعارفاً ،وأما اليوم فهو معهود متعارف ،واهلل تعاىل أعلم.
املسلك الثاين :توجد عبارات جاءت يف ضمن كتبهم الفقهية عند عرضهم
مسألة االحتكار وترجيحهم ملا ذهبوا إليه ،تنطبق على األدوية أيضاً ،وهو ما يؤيد ما

ذكرته يف املسلك األول ،ومن تلك العبارات:

 - 1يقول اإلمام ابن اجلوزي (ت" :)597وأما احتكار ما ليس بضرورة من
العيش كالزيت وحنوه ال يكره"(.)47
فهنا يُبيّن ابن اجلوزي عدم حرمة احتكار غري القوت من طعام اآلدمي ،معلالً
بأنه ليس من ضرورة العيش ،ونفهم أن الطعام الذي حيرم احتكاره فهو من ضرورة
العيش.
 - 2يقول اإلمام القرطيب(( )48ت" :)656وأما الذي ينبغي أن مينع ما يكون
احتكاره مضرة باملسلمني ،وأشدُّ ذلك يف األقوات لعموم احلاجة ودعاء الضرورة
إليها إذ ال يتصور االستغناء عنها ،وال يتنزل غريها منزلتها .فإن أبيح للمحتكرين
شراؤها ارتفعت أسعارها ،وعز وجودها ،وشحت النفوس بها ،وحرصت على
حتصيلها ،فظهرت الفاقات والشدائد ،وعمت املضار واملفاسد ،فحينئذ يظهر أن
االحتكار من الذنوب الكبار"(.)49
ويف عصرنا ميكن أن يُقال اليوم عن األدوية أنه حيرم احتكارها لعموم احلاجة
ودعاء الضرورة إليها  ...إخل.

( )47كشف املشكل من حديث الصحيحني .188/4
( )48وهو وإن كان مالكي ا إال أن كالمي هوا موصب حو احتكار القوت ،خيدم الفكر املتلوبة.
( )49املفهم .521/4
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- 3قال اإلمام العيين (ت )855احلنفي يف معرض تعليله عدم دخول الثياب
يف حكم االحتكار املمنوع ما نصه" :وأما الثياب فألن قوام األبدان وبقاء احلياة ال

يقف عليها .وقوت احلياة ما كان قيامه به من املأكول"(.)50

ويف األدوية اليوم بقاء للكثري من الناس بأمر اهلل تعاىل.
 مؤيدات من كتب الفقهاء أتكد تغري حكم االحتكار بتغري األحوال:حتى ال يظن البعض أن احلكم بإدخال الدواء ضمن املواد احملرم احتكارها
الختالف األحوال يف زماننا حكمٌ غريب ،فسأذكر فيما يأتي ومضات جاءت يف ثنايا
كالم الفقهاء قالوا فيها بتغيري حكم االحتكار حبسب األزمان واألحوال يف مسألتنا هذه
بالذات:
 - 1قال الغزالي (ت" :)505وأما ما يعني على القوت كاللحم والفواكه وما يسد
مسداً يغين عن القوت يف بعض األحوال وأن كان ال ميكن املداومة عليه ،فهذا يف حمل
النظر فمن العلماء من طرد التحريم يف السمن والعسل والشريج واجلنب والزيت وما جيري
جمراه  ...وإذا كان الزمان زمان قحط كان يف ادخار العسل والسمن والشريج وأمثاهلا إضرار
فينبغي أن يقضى بتحرميه .ويعول يف نفي التحريم وإثباته على الضرار فإنه مفهوم قطعاً من
ختصيص الطعام"(.)51
 - 2وقال العيين (ت" :)855وقال القدوري يف "شرح الكرخي" :وأما قول
حممد رمحه اهلل :إن حبس األرز ليس باحتكار ،فهو حممول على البالد اليت ال
يتقوتون به ،وأما املوضع الذي هو قوتهم مثل طربستان فهو احتكار"(.)52

( )50البواية ورح اهلداية .214/12
( )51إحياء علوم الدين .73/2
( )52البواية .214-213/12
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" - 3وقال القاضي حسني :إذا كان الناس حيتاجون الثياب وحنوها لشدة الربد
أو لسرت العورة فيكره ملن عنده ذلك إمساكه .قال السبكي :إن أراد كراهة حتريم
فظاهر .وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد"(.)53
 - 4ويتبعهم املطيعي رمحه اهلل ويزيد عليهم قائالً" :وميكن أن يلحق
باألقوات ما يرتتب على احتكاره من تلف وهالك يصيب الناس ،كاحتكار الثياب يف
وقت الربد الشديد مع حاجة الناس إليه ،وحبس وسائل النقل للجند يف إبان اجلهاد ملا
يف ذلك من إضعاف لقوة املسلمني وإتاحة الفرصة لتفوق العدو عليهم وغلبته"(.)54
املطلب الثاين :حكم اجلالب للسلع واالحتكار يف بلد صغري يف ضوء املستجدات
احلياتية:
بعدما سبق من إدخال الدواء ضمن السلع اليت حيرم احتكارها ،حيسن أن
نتحدث عن بعض مسائل االحتكار ،واليت لطبيعة احلياة أثر يف إعطائها احلكم
املناسب ،وسأقتصر على مسألتني هما:
املسألة األوىل :حكم احتكار الدواء اجمللوب.
املسألة الثانية :حكم االحتكار يف املدن الكبرية.
املسألة األوىل :حكم احتكار الدواء اجمللوب:
الكثري من أدويتنا خاصة األدوية املهمة إمنا تستوردها دولنا من اخلارج،
وسأعرض كالم الفقهاء يف حكم اجلالب إذا قام باحتكار ما جلبه ،هل جيوز أو ال،
والكالم يف ذلك هو يف غري حاالت الضرورة اليت تنزل باملسلمني ،كما سبق ذكره يف
املبحث األول:
( )53اكملة اجملموع  ،48/13واهظر :هيل األوطار  .263/5ومل أ ق عليي
( )54اكملة اجملموع الثاهية  46/13مر اجملموع.

مصدر أقدم.
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القول األول :ال احتكار فيما جيلبه التجار من خارج البلد.

وهو مذهب احلنفية( ،)55واملالكية( ،)56والشافعية( ،)57واحلنابلة(.)58

القول الثاين :ال فرق بني اجلالب واملشرتي يف منعه من االحتكار املمنوع.
وهو قول أبي يوسف من احلنفية(.)59

أدلة القولني:

أدلة القول األول القائل بعدم دخول االحتكار فيما جيلبه التجار:
 - 1عن عمر بن اخلطاب  قال :قال رسول اهلل (( :اجلالب مرزوق،
واحملتكر ملعون))(.)60
ميكن أن يرد هذا االستدالل :بضعف احلديث(.)61
 - 2قالوا :ألن له أن ال جيلب ،فله أن ال يبيع(.)62
وميكن أن يرد بالفرق بني حالة البيع وحالة االمتناع عن البيع (االحتكار).
 - 3وقالوا :ألن حق أهل املصر ال يتعلق بطعام مصر آخر(.)63
وميكن أن يرد بأنه ملا جلبه تعلق به حق أهل املصر ،فحرم احتكاره.
( )55اهظر :االختيار لتعليل املختار .161/4
( )56اهظر :مواهب اجلليل .227/4
( )57اهظر :البيان .357/5
( )58اهظر :ورح موتهى اإلرادات .27/2
( )59اهظر :االختيار لتعليل املختار .161/4
( )60روان ابن ماجي سووي احلديث رقم ( .)2153وضعفي البوصري
التلخيص احلبري .29/3
( )61اهظر :تن البار البن ح ر .348/4
( )62اهظر :االختيار لتعليل املختار .161/4
( )63اهظر :احمليط ال هاين الفقي الوعماين .145/7

مصباح الءجاجة  ،10/3وابن ح ر
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 - 4وألن اجلالب ال يضيق على أحد ،وال يضر به ،بل ينفع ،فإن الناس إذا
علموا عنده طعاماً معداً للبيع ،كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه(.)64
وميكن أن يرد بأن الضرر حاصل بارتفاع األسعار.
دليل القول الثاين القائل ابملنع:
 - 1حديث معمر بن عبداهلل  عن رسول اهلل  قال(( :ال حيتكر إال
خاطئ))(.)65
وجه الداللة :عموم النهي الوارد يف االحتكار ،حيث مل خيص احلديث
املشرتي بالذم(.)66
وميكن أن يرد هذا االستدالل بان ما سبق من أدلة خيصصه.
وأيضاً يقال :اجلالب ال يدخل يف هذا العموم ألنه خالص حقه فلم يتعلق به
حق العامة(.)67
 - 2الضرر الذي يلحق أهل البلد باحتكار اجلالب له يقتضي املنع ،كما مينع
املشرتي يف املصر من االحتكار ملكان اإلضرار(.)68
وميكن أن يرد على هذا بعدم الضرر يف حالة اجللب ،بل هو نافع(.)69
الرتجيح :سيأتي مع املسألة اآلتية إن شاء اهلل.

( )64اهظر :املوتقى للباجي  ،18/5واملغين البن قدامة .317/6
( )65روان مسلم صحيحي احلديث رقم (.)1605
( )66اهظر :االختيار لتعليل املختار .161/4
( )67اهظر :احمليط ال هاين .229/8
( )68اهظر :بدامر الصوامر .129/5
( )69اهظر :املغين البن قدامة .317/6
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املسألة الثانية :حكم االحتكار يف املدن الكبرية:
وهذه مسألة مهمة أيضًا فإن املدن ليست على حجم واحد ،وأعدادها خمتلفة،
فهل االحتكار يشمل مجيع املدن ،أو هو خاص ببعضها.
هذه املسألة تطرق هلا احلنفية واحلنابلة فقط ،وقالوا :حيرم االحتكار يف املدن
الصغار وال حيرم يف الكبار .وهو مذهب احلنفية(،)70واحلنابلة(.)71
وظاهر مذهب املالكية والشافعية عدم التفريق ،حيث مل يذكروا ذلك ضمن
شروط أو حاالت االحتكار ،واهلل أعلم.
أدلة احلنفية واحلنابلة:
قالوا :إن الضرر يلحق يف االحتكار يف البلد الصغري ،أما البلد الكبري فال يضره
االحتكار ،لذلك حيرم يف البلد الصغري وال حيرم يف البلد الكبري(.)72
قال يف االختيار" :واحلاصل أن يكون يضر بأهل تلك املدينة حتى لو كان مصرا
كبريا ال يضر بأهله فليس مبحتكر ألنه حبس ملكه وال ضرر فيه بغريه"(.)73
وقال يف املغين عند تعداه لشروط االحتكار" :الثالث :أن يضيق على الناس
بشرائه.
وال حيصل ذلك إال بأمرين :أحدهما :يكون يف بلد يضيق بأهله االحتكار
كاحلرمني والثغور .قال أمحد :االحتكار يف مثل مكة واملدينة ،والثغور.
فظاهر هذا أن البالد الواسعة الكثرية املرافق واجللب كبغداد ،والبصرة ومصر،
ال حيرم فيها االحتكار ألن ذلك ال يؤثر فيها غالباً"(.)74
( )70اهظر :رد احملتار .398/6
( )71اهظر :ورح موتهى اإلرادات .27/2
( )72اهظر :رد احملتار  ،398/6ورح موتهى اإلرادات .27/2
( )73االختيار لتعليل املختار .161/4
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الرتجيح:

بعد العرض املوجز هلاتني املسألتني ،أرى أن اعتماد األئمة يف املسألة( )75مبين
على واقع حياتهم اليت كانوا يعيشونها ،واليت ألقت بظالهلا على الفتوى يف هاتني
املسألتني.
فقضية اجلالبني للبضائع يف حياتهم ليست كاجللب يف حياتنا املعاصرة ،من
وجوه:
 - 1كان يف اجللب مؤنه الكبرية وأخطاره اجلسيمة ،فكان عدد من جيلب قليل
إذا ما قورن بعصرنا ،فكان لكل جالب أهميته الكبرية بالنسبة للبالد واملدن.
وإذا ما قارنا بني(:أن يقوم تاجر معني باجللب مع احتكاره السلع ملدة ما) مع
(عدم جلبه للسلع) ،لكان جلبه أفضل بكثري ،بل هو األفضل مطلقاً.
أما يف حياتنا املعاصرة فقد اختلف الوضع ،فعدم اجللب أفضل ،إذا كان يف
احتكاره رفع للسعر ،ونبحث عن جالب آخر جيلب لنا دون احتكار ،وهو أمر متيسر
غالباً.
 - 2كما كان للجلب مؤنه الكبرية وأخطاره اجلسيمة ،فقد كان حيتاج أيضاً
إىل وقت طويل ،لضعف وسائل النقل ،وانعدام وسائل االتصال السريعة.
وعليه فإن وجود بضاعة جملوبة حمتكرة ينتظرها الناس يكاد يكون أهون بكثري
من قيام بعض التجار جبلب تلك البضاعة فإنها حتتاج إىل زمن قد يؤدي انتظاره إىل
غالء أفحش وأكرب مما يتوقع من احتكار ذلك اجلالب األول.

( )74املغين .317/6
( )75ه ا ابستثواء احلديث الوارد ،وكالمي على رض عدم صحة االستدال بي ،لكوهي ضعيفا ،وهللا أعلم.
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ومما سبق تُفهم قضية املدن الصغرية واملدن الكبرية عند من فرّق ،حيث رأوا أن
الضرر يلحق باالحتكار يف البالد الصغرية دون الكبرية ،فمنعوا االحتكار يف األول
دون الثاني هلذه العلة ،وهو اجتاه صحيح.
أما يف حياتنا اليوم فإنه تكاد تستوي فيها املدن الكبرية والصغرية يف كثري من
الظروف ،واألحوال ،وما عادت النظرة تنصب إىل املدينة ،بقدر ما تنصب على
الدولة ككل.
لذا فإن واقع حياتنا اليوم ينبغي أن يلقي بظالله على فقهاء زماننا ،وينظروا إىل
األمر إىل وقوع الضرر ،واملوازنة بني ضرر وآخر ،فإذا كان الضرر بارتفاع األسعار
سيقع على البلد بسبب احتكار جالب فإن ذلك يعطى حكم التحريم ،يف أي بلد
كان ،واهلل تعاىل أعلم.
وال يظنن ظان أن االحتكار يف عصرنا ما عاد جيدي أو يؤثر يف البلدان ،بسبب
ما ذكرنا من كثرة اجلالبني وتيسر عمليات اجللب ،إذ إن االحتكار تطور أيضاً وكانت
له أشكال متعددة ،وهو ما سألقي الضوء عليه يف املبحث اآلتي.
املبحث الثاين :أشكال وأسباب وآاثر احتكار الدواء املعاصرة
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أهم أشكال االحتكار القدمية واملعاصرة.
املطلب الثاني :أهم أسباب وآثار احتكار الدواء.
املطلب األول :أهم أشكال االحتكار القدمية واملعاصرة
نظراً للتطور الذي نعيشه يف خمتلف أمناط حياتنا ،مبا يف ذلك التطور يف احلياة
االقتصادية اليوم ،فإن االحتكار كان له نصيب من التطور أيضاً ،وليس هذا التطور
تطوراً مفاجئاً ،بل هو قديم وكان يتطور شيئاً فشيئاً ،إال أنه قفز قفزات كبرية يف زماننا
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املعاصرة ،وسأمجل القول يف أشكال االحتكار القدمية واملعاصرة ،ثم أطبق كلّ شكل
على احتكار الدواء ،ألن صور االحتكار القدمية أو املعهودة موجودة اليوم ،مع
الصورة األخرى املستجدة:
 -1احتكار الباعة بيع السلع :وهو ما سبق ذكره يف املبحث السابق وجرى
تعريفه يف بداية البحث ،وهو االحتكار التقليدي الذي يتكلم عليه الفقهاء عادة
وينصون عليه.
فيقوم أحد التجار بشراء دواء معني من السوق ،فيطلبه الناس فيعلمون شحه،
فريفعون يف مثنه كلما زاد شحه ،حتى إذا بلغ الثمن املطلوب فيه باعه لريبح فيه .فهو
احتكر السلعة ليحتكر بيعها ،فيتحكم يف سعرها(.)76
 -2احتكار التاجر الشراء ليحتكر البيع" :وهو احتكار شراء فرد أو مؤسسة

ملنتج معني من مراكز اإلنتاج وقصر بيعه وتوزيعه عليها"(.)77

ومنه :االمتياز التجاري :وهو احتكارُ صاحب االمتياز البيعَ يف منطقة معينة
بعقد بينه وبني مانح االمتياز(.)78
"وغالباً ما يشمل عقد االمتياز التجاري على شروط تُسمى (شروط القصر)،
ينتج عنها احتكار السلع اليت تضمنها عقد االمتياز لدى صاحب االمتياز ،حبيث ال
تباع هذه السلع يف منطقته إال من خالله ،فهو يتحكم يف حمل البيع يف أسعار هذه
السلع ويف وفرة العرض أو حتجيمه للمحافظة على السعر.
ويتسبب شرط القصر يف أن ال يتمكن التجار اآلخرون املنافسون له من جلب
هذه السلع اليت ميلك صاحب االمتياز امتياز توزيعها يف منطقته.
( )76اهظر :ما سبق عود اعريف االحتكار اصتالحا مر املصادر.
( )77جترمي االحتكار هظام املوا سة السعود (ص.)44
( )78اهظر :االمتيا ،املعامالت املالية (ص.)61-60

إ مْسَاعيل َغاَ ،م مر َحبا

978

فتحكُّمُ صاحب االمتياز بهذه السلع يف أسواق منطقته أشدّ من حتكم احملتكر
بصورته العادية ووسائله اخلاصة القاصرة.
إال أن غالب السلع حمل عقد االمتياز تكون يف كماليات األشياء اليت ال ضرر
على الناس ألبتة يف احتكار صاحب االمتياز هلا.
كمن ميتاز بتسويق نوع من األطعمة أو املالبس واألثاث وغريها ،وخاصة يف
هذه األزمنة اليت يتنافس فيها التجار فيجلب السلع وتنويع مصادرها مع سهولة جلبها
حبيث ال يتصور أن يدخل الضيق يف شيء منها.
ومع هذا فإن الضوابط اليت وضعها الفقهاء لدفع احلرج عن األمة ،ومنع
الضرر الذي يوقعه احتكار سلعة ما مما حيتاج إليه الناس باقية ،ويتصور يف عقود
االمتياز يف مثل امتياز نوع من األدوية احلديثة املهمة أو شيء من األجهزة واألدوات

اليت حيتاج إليها الناس"(.)79

وهذا النوع من االحتكار وإن مل أجده يف الكتب القدمية ،إال أنه معهود وهو
قريب من النوع اآلتي ذكره.
 -3احتكار البيع له ليحتكر البيع للناس :وهو احتكار بيع وشراء ،ولكن مييزه
عن سابقه :اإللزام واإلجبار يف الشراء ،حيث يُلزم الناس ببيع سلعة ما إىل تاجر حمدد
وال يستطيع بيعها إال له ،ثم يقوم ذلك التاجر باالنفراد ببيعها للناس.
فهذا التاجر يتحكم بالسعر من جهتني ،يتحكم على املورد فيبخسه حقه ألن
املورد ال يستطيع أن يبيع لغري ذلك التاجر ،ثم يتحكم التاجر بسعر بيعها للناس بأغلى
األمثان ألنه ال يوجد سواه ميلك السلعة.

( )79االمتيا،

املعامالت املالية (ص.)71-70
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قال اإلمام ابن تيمية (ت" :)728وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أال
يبيع الطعام أو غريه إال أناس معروفون ال تباع تلك السلع إال هلم ثم يبيعونها هم
فلو باع غريهم ذلك منع إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غري ظلم ملا يف ذلك
من الفساد فههنا ،جيب التسعري عليهم( )80حبيث ال يبيعون إال بقيمة املثل وال يشرتون
أموال الناس إال بقيمة املثل بال تردد يف ذلك عند أحد من العلماء ألنه إذا كان قد منع
غريهم أن يبيع ذلك النوع أو يشرتيه :فلو سوغ هلم أن يبيعوا مبا اختاروا أو اشرتوا مبا
اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهني :ظلما للبائعني الذين يريدون بيع تلك
األموال وظلما للمشرتين منهم .والواجب إذا مل ميكن دفع مجيع الظلم أن يدفع
املمكن منه"(.)81
ويقول ابن القيم (ت" :)751ومن ذلك :أن يلزم الناس أال يبيع الطعام أو
غريه من األصناف إال ناس معروفون ،فال تباع تلك السلع إال هلم ،ثم يبيعونها هم
مبا يريدون ،فلو باع غريهم ذلك منع وعوقب ،فهذا من البغي يف األرض والفساد،
والظلم الذي حيبس به قطر السماء ،وهؤالء جيب التسعري عليهم( ،)82وأال يبيعوا إال
بقيمة املثل ،وال يشرتوا إال بقيمة املثل ،بال تردد يف ذلك عند أحد من العلماء ،ألنه
إذا منع غريهم أن يبيع ذلك النوع أو يشرتيه ،فلو سوغ هلم أن يبيعوا مبا شاءوا أو
يشرتوا مبا شاءوا ،كان ذلك ظلما للناس ظلماً للبائعني الذين يريدون بيع تلك
السلع ،وظلماً للمشرتين منهم"(.)83

( )80التسعري هو أحد الترق للق اء على ه ا الووع من االحتكار ال
( )81جمموع الفتاوى .77/28
( )82التسعري هو أحد الترق للق اء على ه ا الووع من االحتكار ال
()83الترق احلكمية (ص .)207

يتحد عوي ويخ اإلسالم.
يتحد عوي ابن القيم.
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وهو كما إذا كان يف بلد من البلدان يُمنع الناس الذين جيلبون باجلملة أن يبيعوا
دواء القلب مثالً إال لتاجر بعينه ،فهو يتحكم بهم يف فرض أدنى سعر وليس أمامهم
إال املوافقة على سعره ألنه املشرتي الوحيد ،ومن ثم يتحكم ذلك التاجر ببيع الدواء
بأعلى سعر للمحتاجني من املرضى.
 -4احتكار الشراء :وهو أن يتفق املشرتون أن ال يشرتوا من بائع معني أو من
صنف معني ،بغية النزول بالسعر دون مثن املثل.
قال اإلمام ابن تيمية (ت" :)728وكذلك منع املشرتين إذا تواطئوا على أن
يشرتكوا فإنهم إذا اشرتكوا فيما يشرتيه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أوىل أيضاً.
فإذا كانت الطائفة اليت تشرتي نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن
يهضموا ما يشرتونه فيشرتونه بدون مثن املثل املعروف ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من
الثمن املعروف وينموا ما يشرتونه :كان هذا أعظم عدوانا من تلقي السلع ومن بيع
احلاضر للبادي ومن النجش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إىل بيع
سلعهم وشرائها بأكثر من مثن املثل"(.)84
وقال ابن القيم (ت" :)751وكذلك مينع والي احلسبة املشرتين من االشرتاك يف
شيء ال يشرتيه غريهم ،ملا يف ذلك من ظلم البائع .وأيضا :فإذا كانت الطائفة اليت
تشرتي نوعا من السلع أو تبيعها :قد تواطئوا على أن يهضموا ما يشرتونه ،فيشرتوه
بدون مثن املثل ،ويبيعوا ما يبيعونه بأكثر من مثن املثل ،ويقتسموا ما يشرتكون فيه من
الزيادة :كان إقرارهم على ذلك معاونة هلم على الظلم والعدوان ،وقد قال تعاىل:

( )84جمموع الفتاوى .78/28
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﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ﯷ [املائدة ،]2 :وال ريب أن هذا
أعظم إمثاً وعدواناً من تلقي السلع ،وبيع احلاضر للبادي ،ومن النجش"(.)85
وهو كما لو اتفقت املستشفيات اليت تشرتي أدوية السرطان مثالً أن ميتنعوا من
شرائه من التاجر الفالني الذي ميلك كمية كبرية منها ،ليجربوه على البيع دون مثن
املثل.
 -5احتكار العمل :وهو أن حيتكر أهل مهنة أو صنعة بذل ما حيتاج إليه الناس
منها حتى يرفعوا من أجرتهم على الناس.
قال اإلمام ابن تيمية (ت" :)728ومن ذلك أن حيتاج الناس إىل صناعة ناس
مثل حاجة الناس إىل الفالحة والنساجة والبناية :فإن الناس البد هلم من طعام
يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها.)86("...
إىل أن يقول" :واملقصود هنا :أن هذه األعمال اليت هي فرض على الكفاية
متى مل يقم بها غري اإلنسان صارت فرض عني عليه السيما إن كان غريه عاجزا عنها،
فإذا كان الناس حمتاجني إىل فالحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا
جيربهم ولي األمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض املثل وال ميكنهم من مطالبة الناس بزيادة
عن عوض املثل"(.)87
ويقول ابن القيم (ت" :)751ومن هاهنا :منع غري واحد من العلماء  -كأبي
حنيفة وأصحابه  -القسامني الذين يقسمون العقار وغريه باألجرة :أن يشرتكوا،
فإنهم إذا اشرتكوا  -والناس حيتاجون إليهم  -أغلوا عليهم األجرة.
( )85الترق احلكمية (ص.)208
( )86جمموع الفتاوى .79/28
( )87جمموع الفتاوى .82/28
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قلت :وكذلك ينبغي لوالي احلسبة :أن مينع مغسلي املوتى واحلمالني هلم من
االشرتاك ،ملا يف ذلك من إغالء األجرة عليهم وكذلك اشرتاك كل طائفة حيتاج
الناس إىل منافعهم كالشهود والداللني وغريهم .)88("...
ثم يقول" :واملقصود :أنه إذا منع القسامون وحنوهم من الشركة ،ملا فيها من
التواطؤ على إغالء األجرة ،فمنع البائعني الذين تواطئوا على أال يبيعوا إال بثمن مقدر
أوىل وأحرى ...ومن ذلك :أن حيتاج الناس إىل صناعة طائفة  -كالفالحة والنساجة
والبناء وغري ذلك  -فلولي األمر :أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم ،فإنه ال تتم
مصلحة الناس إال بذلك"(.)89
ثم يقول" :واملقصود :أن هذه األعمال متى مل يقم بها إال شخص واحد
صارت فرض عني عليه ،فإذا كان الناس حمتاجني إىل فالحة قوم ،أو نساجتهم ،أو
بنائهم ،صارت هذه األعمال مستحقة عليهم ،جيربهم ولي األمر عليها بعوض املثل،
وال ميكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض املثل ،وال ميكن الناس من ظلمهم،
بأن يعطوهم دون حقهم .)90("...
وهو كما لو اتفق الصيادلة الذين يصنعون دواء معيناً أن ميتنعوا من تصنيعه حالة
حاجة الناس إليه لريفعوا من سعره.
لذلك يقول بعض القانونيني" :إن احتكار الصيدلي لعملية حتضري الدواء وبيع

املواد الصيدالنية للجمهور جيعله مسؤوالً يف مواجهة الغري مسؤولية تقصريية "(.)91

( )88الترق احلكمية (ص.)207
( )89الترق احلكمية (ص.)208
( )90الترق احلكمية (ص.)209
()91مسؤولية الصيديل للتالبة براهيمي ،يوة (ص.)125
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وجاء يف املوسوعة العربية العاملية" :أنواع االحتكار واملنافسة:
يقسم علماء االقتصاد ظروف السّوق إىل أربع طبقات رئيسية:
 - 1االحتكار  - 2التنافس الصّرف - 3التّنافس االحتكاريّ - 4احتكار
القلّة.
يف حالة االحتكار تكون هنالك شركة مفردة ،هي املمول الوحيد إلنتاج أو
خدمة ال يستطيع املشرتون أن جيدوا هلا بديالً بسهولة .واالحتكارات نادرة للغاية .ففي
بعض األقطار تُعد اخلدمات املقدمة للجمهور مثل الكهرباء ،والغاز ،واملاء وشركات
اهلاتف ،احتكارات.
فالشركة ميكنها أن تصبح احتكارًا ألن السوق صغري جدًا بدرجة ال يستطيع معها
مساعدة اآلخرين والبقالة املوجودة يف بلدة صغرية منعزلة ،ميكن أن تكون احتكارًا.
الصرف ،جند أن الصناعة تتكون من أعداد كبرية من املنتجني
ويف التنافس ّ

الذين يبيعون املنتجات املتشابهة تقريبًا .واالحتكار الصِّرف نادر أيضًا.

ويف جمال التنافس االحتكاري ،يقوم كثري من الشركات املتنافسة ببيع أنواع خمتلفة
من نفس اإلنتاج أو اخلدمة ،حيث يكون لدى كل واحدة من هذه الشركات احتكار يف
نوعية إنتاجها اخلاص ،ولكن تُوجد يف مثل هذه احلالة كثري من البدائل القريبة.
وُتعَدُّ صناعة املالبس مثاالً للتّنافس االحتكاريّ حيث يقوم عدد كبري من
أصحاب املصانع ببيع أزياء خمتلفة من املالبس.
ويف احتكار القلة ،يُسيطر عدد صغري من الشركات على صناعة ما .وتؤثر
سياسات كل شركة على الشركات األخرى كثريًا ،نظرًا الشرتاك باعة قليلني جدًا فيها.
وتعترب صناعة السيارات واحلاسوب أمثلة الحتكار القلة"(.)92
( )92املوسوعة العربية العاملية .241/1
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املطلب الثاين :أهم أسباب وآاثر احتكار الدواء
ما سبق ذكره يف املطلب األول هي أهم أشكال االحتكار القدمية واملعاصرة ،إال
أن عمليات االحتكار مازالت تتطور يوماً بعد يوم ،وتأخذ أشكاالً متنوعة ،وتركيبات
خمتلفة ،الغرض منها كلها ،هو ذات الغرض الذي كان لالحتكار املفرد القديم ،وهو
إغالء السعر وحتقيق املزيد من األرباح باستغالل حاجة الناس.
"ويف العصر احلديث ينشأ االحتكار عادة نتيجة لتجمّع املنتجني األساسيّني
للسّلعة يف وحدة واحدة بغرض فرض الرّقابة على العرض الك ّليّ هلا وارتفاع
سعرها"(.)93
وإذا أردنا أن نفصّل األسباب واآلثار فيمكن القول" :ينشأ االحتكار ألسباب
عديدة .تستطيع شركة ما ،مثالً ،إجناز حجم اإلنتاج نفسه بتكاليف أرخص مقارنة
مبنافسيها بسبب كفاءتها الكبرية .فالشركة ذات الكفاءة العالية ميكن أن تتسبب يف
بطالة املنتجني اآلخرين ،فتحرز بذلك احتكارًا.
وحتدث االحتكارات يف بعض الصناعات نتيجة حلواجز الدخول ،وهي عوائق
متنع دخول الشركات اجلديدة إىل السوق .وتشتمل حواجز الدخول على الرتخيص
واالمتياز ،وهي اليت تعطي صاحب العمل احلق الشامل يف إنتاج صناعة معينة .وينشأ
االحتكار أيضًا نتيجةً لسيطرة بعض الشركات على إمدادات املواد اخلام املطلوبة إلنتاج
املصنوعات.

()93ه ر الوعيم

مكارم أخالق الرسو الكرمي .3809/9
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وتؤدي ردود فعل الشركات املنافسة جتاه سياسات الشركات األُخرى
دورًا رئيسيًا يف حتديد درجة االحتكار أو املنافسة .فعلى سبيل املثال :سوف ترتدد
الشركة يف ختفيض أسعاره ا إذا اعتقدت أَن منافسيها سيجرون هذه التخفيضات
وعليه سوف تكون أرباح مجيع املتنافسني منخفضة ،ولن يزيد نصيب أحد يف
املبيعات.
وتضع الشركات احملتكرة عمومًا أسعارًا عالية ،مقارنة بأسعارها يف حالة وجود
شركات منافسة تستطيع اإلنتاج بالتكاليف املُماثلة .وعلى ذلك فإن الشركات احملتكرة
تدر أرباحًا كبرية مقارنة بالشركات املنافسة .ولسوء احلظ فإن احملتكر يستطيع بيع إنتاج
منخفض اجلودة ،دون أن يعاني خسارة يف املبيعات"(.)94
ويذكر الدكتور حممود املختار الشنقيطي" :مستعرضاً بعضاً من طرق االحتكار
واليت وصفها بأنها كثرية منها :عمليات حرق األسعار ،منها :االندماج واالستحواذ،
ومنها :إبرام اتفاقيات بني املتنافسني بصورة معلنة أو سرية ،أو وجود اتفاقات ضمنية،
وهناك اتفاقات أفقية بني املتنافسني بغرض قصر املنافسة فيما بينهم فقط ،ومنها :اتفاق
عدد من املنافسني على تقسيم السوق إىل مناطق معينة وفقا للمبيعات ،أو وفقا ألماكن
تواجد املستهلكني ،كما يدخل التمييز السعري من ضمن حاالت املمارسات
االحتكارية ،هي كلها حمرمة ملا فيها من القضاء على املنافسة احلقيقية يف السوق وهو ما
يركز عليه االقتصاد اإلسالمي جبودة السلعة أو املنتج ،واحرتام عقلية املشرتى
املستهلك واختياره"(.)95
( )94املوسوعة العربية العاملية .241/1
( )95صحيفة اجلءير السعودية ،العدد  14876الصادر يوم اجلمعة  12وعبان 1434هـ2013/6/21 ،م،
على العووان االلكرتوين اآليت:
http://www.al-jazirah.com/2013/20130621/is2.htm
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وسأحقق كالم الدكتور الشنقيطي بأمثلة واقعية فيما خيتص الدواء:
 أما عمليات حرق األسعار ،فمن أسوئها ما تقوم به شركات األدوية منشرائها للعديد من االكتشافات الدوائية املهمة لعالج الكثري من األمراض ثم ال تقوم
بتسويق وطرحه للبيع ،فقد نشرت جريدة الرياض اخلرب اآلتي:
"منذ سنوات طويلة وحنن نسمع باكتشافات طبية واخرتاعات ذات عالقة
باألغذية والعقاقري الطبية لعالج كثري من األمراض أو القضاء عليها واليت فتكت
بشعوب العامل وتسببت يف خضوعها ل "سلطة االستعمار الطيب" وهيمنة شركات
األدوية العاملية ،إال انه مع مضي الس نوات وارتفاع اآلمال حنو تلك االكتشافات
وانتظار ما تسفر عنه أحباثها ال نعلم بأنه مت دفنها فور شراء حقوق تلك
االكتشافات!
فاملشكلة اليت نواجهها هي أن من يهتم بأخبار االكتشافات الطبية ويسارع
لشراء حقوق االكتشاف والتصنيع شركات أدوية عاملية كبرية ومن منطلق أهداف
جتارية حبتة ،إما للمحافظة على أرباحها العالية نتيجة احتكارها إلنتاج أدوية تتعلق
مبرض سيقضي عليه هذا االكتشاف أو الحتكار إنتاج دواء جديد يتم تسويقه مببالغ
عالية! ...
ومع وضوح ذلك االحتكار مازالت وزارات الصحة بدول العامل تنظر
للمنظمات وشركات األدوية واملراكز الطبية بأنها اجلهات املعنية بشراء حقوق
االكتشاف واالخرتاع الطيب لتطويرها واستغالهلا طبيا لتوفري الدواء لألمراض ،يف
حني أن تلك الشركات يف حقيقتها تهتم باجلانب التجاري وتسخري التطور الطيب
ومركبات األدوية لتحقيق أعلى األرباح ،ولذلك فأمام تضارب املصاحل بني احلكومات
وشركات األدوية فان األمر يتطلب أن تعمل احلكومات ممثلة يف وزارات الصحة
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ومراكز األحباث احلكومية على تغيري الوضع احلالي "التجارة باملرض" وختليص
الشعوب من احتكار وأطماع شركات األدوية وجتارة املختربات .)96("...
 وأما االندماج واالستحواذ ،حيث تقوم بعض الشركات بشراء عدد مناملستشفيات أو املراكز الطبية يف بلد ما ،فتُدمج هذه املؤسسات الطبية يف كيان واحد،
ومن ثم تقوم باالستحواذ على السوق بضرب بقية املنافسني عن طريق ترخيصها
لألسعار ،حبيث تقضي على املنافسني متاماً ،فتستحوذ تلك الشركة مبستشفياتها على
السوق وتتحكم باألسعار ،ومن أمثلة ذلك ما شغل الرأي العام املصري سنة 2001م
من عزم شركة

(EgyptionCoperAtion

 )"Angloشراء أكرب سبع مستشفيات خاصة

مبصر ،ومما ذكر من خماوف الناس" :أن هذا املشروع ما هو إال حماولة الحتكار العالج
اخلاص يف مصر ،فيقلل األسعار يف البداية حيت يقتل املنافسني ويتحكم وحده يف سوق
العالج وبعدها يفرض أسعاره"(.)97
 وأما اتفاق عدد من املنافسني على تقسيم السوق إىل مناطق ،فمن أمثلتهاما نشرته صحيفة املدينة السعودية بقوهلا يف أحد أخبارها:
"كسبت وزارة الصحة القضية اليت أقامتها ضد  8شركات تتعامل معها
متخصصة يف «الغازات الطبية» تتهمها باالحتكار الذي أدى إىل ارتفاع أسعار الغازات
الطبية .وقد مت إصدار قرار بتغريم تلك الشركات  45مليون ريال ،فيما وفرت الوزارة
خلزينة الدولة يف آخر منافسة  103ماليني ريال نتيجة القضية.
( )96صحيفة الرايض السعودية ،العدد  ،16014الصادر يوم السبت  7مجادى اآلخر 1433هـ،
2012/4/28م ،على العووان االلكرتوين اآليت:
http://www.alriyadh.com/2012/04/28/article731168.html

( ) 97اهظر :مقا ( :احتكار الدواء
على العووان االلكرتوين اآليت:

مصر) ،بقلم أمحد طاهر وهشام حممد ،موشور

http://www.alriyadh.com/2012/04/28/article731168.html

موقر األهرام الرقمي،
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وكشف تقرير رمسي صادر من جملس محاية املنافسة ،حصلت "املدينة" على
نسخة منه ،عن كسب وزارة الصحة قضيتها اليت أقامتها ضد شركات الغازات الطبية
لقيامها بتوزيع املناطق بينها دون أن تدخل شركة على أخرى وبالتالي املغاالة يف أسعار
الغازات الطبية مما يعين نوعا من االحتكار الواضح"(.)98
 وأما التمييز السعري ،وهو أن يبيع السلعة بسعر خمتلف يف األسواقاملختلفة ،فقد غدى مع كثرة االحتكارات واملنافسات القائمة على اجلشع أمراً
واضحاً ،وقد "أجرت منظمة العمل الصحي الدولية (هاي) ،وهي منظمة غري
حكومية عاملية تعنى بقضايا السياسة الدوائية ،جتربة فريدة للتعرف على مدى
تفاوت أسعار األدوية يف بلدان ومناطق العامل املختلفة .قامت املنظمة بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية بأخذ ما ميكن تسميته بشرحية أو لقطة مثبتة لسعر مادة
سيربوفلوكساسني ،وهو مضاد حيوي غري مشمول برباءات االخرتاع ،وذلك يف
يوم واحد هو  30تشرين الثاني/نوفمرب  .2009ومت مجع أسعار املنتج ذات العالمة
التجارية املعروفة وأدنى سعر للمعادل اجلنيس (غري احملدد امللكية) هلذا الدواء.
مت مجع بيانات من  93بلد على مستوى العامل ،مبا يف ذلك  15بلداً من إقليم
شرق املتوسط ،وجاءت النتائج مفاجئة للغاية ،حيث تراوح سعر الكمية من
سيربوفلوكساسني اليت تغطي دورة عالجية مدتها  7أيام بني  0.42دوالر أمريكي يف
بعض البلدان وبني  131دوالر أمريكي يف بلدان أخرى"(.)99

( )98صحيفة املديوة السعودية ،العدد رقم  ،18054الصادر يوم اخلميس  11ذو القعد 1433هـ،
2012/9/27م ،على العووان االلكرتوين اآليت:
http://www.al-madina.com/node/403739

( )99موقر موظمة الصحة العاملية  ،على العووان االلكرتوين اآليت:
http://www.emro.who.int/press-releases/2010-arabic/2012-01-03-12-57-09.html
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 بل إن طرق االحتكار وصلت إىل أن تقوم الشركات املصنعة لألدوية بدفعأموال طائلة ملوزعي وموردي األدوية ليقوموا بإيقاف توزيع أدوية لشركات أخرى
بنفس تركيبة أدويتها(.)100
واملتابع ألخبار االحتكار يف العامل يعلم مدى خطورة وفحش احتكار الدواء يف
عصرنا ،فقد جاء عنوان تقرير يف بعض اجملالت ما نصه" :صناعة الدواء إمرباطورية
االحتكار والنفوذ".
ومما جاء يف عناوين التقرير:
"االحتكار يسيطر علي أسواق الدواء ،واملنظمات الدولية خاضعة لنفوذ
الشركات العاملية واملراكز الطبية اليت متوهلا مالياً.
الدول الكربى تكبل مصانع األدوية بدول العامل الثالث بقيود حقوق احلماية
الفكرية الطبية دون أي مراعاة للجوانب اإلنسانية"(.)101
األمر الذي يعين خطورة هذا النوع من االحتكار وبالغ ضرره على اجملتمعات
يف عصرنا.

( )100اهظر :موقر ( ،)euronewsعلى العووان االلكرتوين اآليت:
http://arabic.euronews.com/2013/06/19/eu-fines-drugmakers-over-pay-for-delay/
( )101اهظر :موقر جملة (أعما ومواقصات) ،على العووان االلكرتوين اآليت:
http://www.businesstendersmag.com/
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اخلامتة
بعد هذا العرض املوجز ما بني كالم الفقهاء األجالء عن االحتكار ،وواقع
احلياة املعاصرة ،مما له عالقة باحتكار الدواء ،أحب أن النتائج اآلتية:
 - 1يعد الدواء يف عصرنا من األمور احلياتية امللحة واليت ترقى يف الكثري من
األحيان إىل مستوى الضروريات.
لذلك تقول صاحبة رسالة (مسؤولية الصيدلي)" :يعد الدواء ضمن السلع
الضرورية ،اليت تسعى كل دولة توفريها ملواطنيها ،كونه يرتبط بسالمة اإلنسان،
فال تستطيع االستغناء عنه لكونه العامل الذي يؤمن به الرعاية الصحية يف
اجملتمع"(.)102
 - 2قاعدة االحتكار املمنوع عند اجلمهور :ما يلحق باحتكاره الضرر املعهود
وهو الضرر املطلق ،وليس أي ضرر يلحق بهم مينع االحتكار.
 - 3قاعدة االحتكار املمنوع عند املالكية وأبي يوسف :ما يلحق باحتكاره
مطلق الضرر ولو مل يكن بالضرر املعهود.
 - 4رجح الباحث حتريم احتكار األدوية اليت يضر احتكارها ،وأن ذلك ال
خيالف املذاهب األربعة ،بل هو متفق معها يف املضمون ،ملا سبق ذكره يف ثنايا البحث.
 - 5ينبغي على الفقيه أن ينظر يف اختالف األحوال وتبدهلا يف واقعه ،وأن
الفقه يقتضي مراعاة ذلك يف األحكام.
 - 6إن جرائم احتكار الدواء من أبشع اجلرائم اليت ترتكب يف عصرنا،
لفحش واقعها وسوء مآهلا وشدة أثرها على اجملتمعات.

()102مسؤولية الصيديل (ص.)7
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 - 7يدعو الباحث املختصني والكاتبني يف أخالقيات مهنة الطب بأن يصرحوا
بتحريم احتكار الدواء على حنو ما ذكرنا ،وال يكتفوا باإلشارة إليه.
فقد ذكر ضمن هذه األخالقيات عدة فقرات تتعلق بواجبات الطبيب حنو
جمتمعه ،ومما جاء فيها" :أن ميتنع عن أي ممارسات تضر باجملتمع ،وأن يرفض
املشاركة يف أي ممارسات تنتهك أساسيات حقوق اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية أو
دعمها"(.)103
وضمن (اجلوانب املالية والتجارية)" :جيب االنتباه إىل األسس األخالقية اليت
تنزه مهنة الطب عن أي استغالل أو جشع أو ابتزاز أو غش  ،بأي طريقة من الطرق.
وينبغي للطبيب عدم السعي وراء املال كهدفٍ أساس يفضي إىل اإلخالل
باألهداف السامية"(.)104
وذكرهم هلذه الضوابط أمر مشكور ولكنهم مل يصرحوا باالحتكار!! مع
علمهم بعظيم ضرره وبالغ أثره يف واقع حياتنا اليوم.
 - 8ينبغي تشديد الرقابة على عمليات تسويق وتوزيع األدوية ،ألن تفكيك
االحتكارات املركبة اليت نشاهدها اليوم حيتاج إىل فطنة وشدة انتباه وجمهود كبري.
 - 9كما ينبغي أن توضع عقوبات زاجرة لكل من حيتكر الدواء بأي صورة من
صوره ،لريتدع كل من تسول له نفسه احلصول على األرباح على حساب األمن
الصحي للناس.
- 10

رمبا يكون من املناسب أن توجد دورات متخصصة للمحتسبني يف

كيفية كشف احملتكرين يف عصرنا ،تكون قائمة على التأصيل العلمي خللفيات ودواعي
()103أخالقيات مهوة التب (ص.)14
( )104أخالقيات مهوة التب (ص.)21
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طرق االحتكار ،مع ضرب األمثلة الواقعية للحوادث اليت مت ضبطها وإيقافها ،األمر
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ـ بريوت.
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Abstract. The subject of the monopoly of the medicine has not been studied by the fuqaha, And what we
are witnessing of the successive developments in the world of the medicine, And the needing for large
segments of the people to it, wider and larger than ever before, So the necessity claim for such a study.
So the researcher defines monopoly, And the statement of the importance of the medicine in people's
lives in our time, Then he talked about entering the medicine in the type of material in which the
monopoly is going on in view of medical developments, And rule bring for goods and monopoly in a
small country in view of the developments of life.
Then the researcher stopped on the most old and modern forms of monopoly, and the most
important causes and effects of the monopoly of the medicine.
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الر حيىــة من ــا،
ملخ ص البح ص  .تنــا ا الث ــا ر ايــة النىـ ل ـلىس ّ ليــا يف ـلىم لاملخــاا ا ــا ا لخــة ،ى
الرتــة الـ ت نايفــب مـ ــع
الر ايـة هـ ى
النىخسـيىة ،العلميىـة ،ا ج ما يىــة ،الثدنيـة تثـ ىـأ ىا األيفـاه هــّع ى
ـر األملخـاا ر ـاي م ،العنايـة ب نميىـة
ى
الصغار جـد الثاحـا مـال ـلا ال ىدرايفـة لـ ا السـبو النىث يىـة لص ىـل مـا ى
ش صي م ،جد ا بيئة ا سجد كانت ظاهرو األحاديا ال اجلت ا ع
الصــغب ا يق ـ م لــس تعليمــا
الصــغب يثــد بصلمــة ال حيــد ،ىا لــس أ مــر ى
ظ ــر ال ىدرايفــة ىا تعلــيم ى
الر ايـة ا ج ما يىــة لل خــل،
مـ ر الـ ىديال ،ا يثـد صلـ ا العقيــدو إ ا مـا لــار ملمـار كمــا ظ ــر ال ىدرايفـة ايىــة ى
الر ايــة النىخســيىة ،يقــد بــر
ىا هــّع الر ايــة ي ـ ىم ال ايفــيأل مــا مــال األ م األ ل مــال م لــد ال ىخــل ييمــا ـ ى
ـر ى
ال ىدرايفة ىا النى ى للىس ّ ليا يفلىم قام لس ر اية هّا اجلانب بص رو شاملة م صاملة ،ىا هديا هّا اجملـاا
ي ـ دىل إل إح ــداا ال ـ ا ا النىخس ـ  ،ال ــّىل نـ ـ م ــال يف ـل ك ال ىخ ــل ال ــرر ا ن ري ــة ،حي ـ ا بين ــا ب ــأ ا ـ را
ش صيى ا
الر اية الثدنيىة لل خل ،بر الث ا تقدمي األملخاا لس الصثار ال غّية ،مال جـل
رج الث ا لس ى
الر اي ــة النىث يىــة لاملخ ــاا ل ــس بن ــاد ش ص ــيى م الس ــليمة
من ــاد ب ــدا م لـ ـ ى ة قـ ـ مم ـ ـبار بيىن ــت ال ىدرايف ــة ــر ى
ا س قيمة ،ال تقا م ل ر ا حنراف ،متن مال إحداا لل حيا م قثل الثل غ بعدع
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املق ِّّدم صصة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق أععقني ّقاندحما مقد،
وعلى آله وصحبه أععني ،وبعد:
فإنا النايب صلّى اهلل علنه وّلّم اعتنى باألطفال عناية فائقة ،وقام على رعايتهم
رعايققة ماةلققة ،وصققدر عنققه ةققا األقققعال واألفعققال ،ةققا يلباققج تااققاف ال ّف ق

مق ا

اعاحمبها الراوتناة ،والعلمناة ،والنافسناة ،والبدحمناة ،واالاتماعناة .ومل يقك لنقا بابقان ةقا
ال وبنانققه وأفصق عنقه ،ومق ا كلق ةقا أاق ددةققة
أبقعاب الراعايقة الالةةققة للطفقال ب ّ
شاخصناة ال ّف  ،ومحايتها ةا االحنراف واالض راب ،وصرفها عا الفسق والفوقعر
والضالل.
ولقد ّاا النايب صلى اهلل علنه وّلّم ةقا الترقريعاف ،وأطلق ةقا اشرشقا اف
والتعانهاف ،ةقا يقّةاا لل ّفق الراعايقة الةاةلقة ةقا يقعم ةعلقدي ب أن يةق ويرق ا،
ويصري أهالن لالّق تقالل مبسقّولنااهه .وةقا ّقناه القنايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم ال جنقدي
ال هقاا القدايا القاـ حمققنل ةقا عنقد اخلقال ّقبحاحمه وهعقا
بصعرة شاةلة وةتةاةلة ب ّ
القائ ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ (املل .)14 :
والنااظر واقع األطفال أيااةنا هاي ،جيد التقصري تقعقهم وةا يلنم هلم،
وجيد اشهمقال ةقا قبق بعقس املسقلمني هقعانههم ،وهعلقنمهم ،وغقر اشاقان
قلعبهم ،وجيد ترةاحمهم ةا التغاية الراوتناة والعاطفناة ،ممّقا يقّ ـ ب اخللق والقنق
بنقققاخ شخصق قناتهم ،وةقققا ق ق ام تصقققعل االحنقققراف واالجنقققراف ةتاهقققاف الفسق ق
والفوعر ،واملعاحماة حمفسنان ،وااتماعنان ،واقتصا يان.
وةا ينظر األتا يث الرقريفة ،جيقد فنهقا أنا البنقا واألّقرة اقحلالن احلاضقا
األول والققرئنل لل ف ق  ،واحل ق املدرّققة األو

تناهققه ،وهلققاا مققان ور األبققعيا
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واألّرة أهما األ وار تناة اشحمسان ،ألنا ةرتلة ال ّفعلة هعدا أد ر ةرتلة وأ قّها
بعدا اشحمسان وصقناغته ،وحمرقعئه صقاحلنا ةسقتقنما صقات شخصقناة ّقعياة .و هقاي
املرتلة يتح اد فنها وري جمتمعه ةا تنث النفع والضقرا ،واخلقري والرقرا ،وصقعرة
البناخ ،وحمعع الع اخ ،و راة التفاع والتعقاون ةقع أّقرهه ،وةقع ةقا لقتله بهقم ةقا
أفرا جمتمعه.
وممققا هققع ةعلققعم عنققد علمققاخ ال قنافل واالاتمققاع ،وعنققد املسققّولني أاهققنة
األةا ،أن اشدالل بتنرقةة ال فق والتقصقري فنهقا يقّ ـ ب ععاقق ودنمقة ،هعقع
على ال ف كاهه بةّعأ النتائج ،وهعقع أّرهه وجمتمعقه أعظقم املرقام  ،وجتعق ةنقه
عنصر هدةري وهدم بدل أن يةعن عنصر دري وبناخ وع اخ.
وهققاا البحققث يهققدف ب ببققراة هققدـ ال قنايب ص قلّى اهلل علنققه وّ قلّم رعايققة
األطفققال ،والعنايققة بهققم ابعاحمق ملّهققا الراوتنققة ،والبدحمناققة ،والعلمناققة ،والنافسقناة،
واالاتماعناة ،وبنان أ ر هاي الراعاية على شخصناة األطفال.
مشكلة البح
هةمققا ةرققةلة بنققان هققدـ القنايب صقلّى اهلل علنققه وّقلّم رعايققة األطفققال،
والعناية بهم ،وأ ر هاي الراعاية بناخ شخصناتهم ،وققد اقاخف الداراّقة لتونق عقا
األّئلة اآلهنة:
 - 1ةا العقا الاـ هبدأ فنه رعاية األطفال؟
 - 2ةققا ابعاحم ق الققل اشققتملا علنهققا رعايققة ال قنايب صققلى اهلل علنققه وّ قلّم
للطفال؟
 - 3ه الراعاية الل أوالهقا القنايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم للطفقال هسقتعع
ابعاحم الالةةة لكبنتهم وهنرئتهم العقا احلاضر؟

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى

1002

 - 4ةا أ ر الراعاية النابعية للطفال بناخ شخصناتهم؟
أهداف البح
يهدف البحث ب حتقن اآلهج:
 - 1بنققان أنا رعايققة ال ّف ق هبققدأ ةققا بدايققة ةعلققدي ،وةنققا الساققاعاف األو
تناهه الداحمنعياة.
 - 2ببراة ابعاحم أو اجملاالف الل مشلتها رعاية النايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم
للطفال.
 - 3بنان مشعلنة الراعاية الل أوالها النايب صلّى اهلل علنه للطفال وهةاةلها.
 - 4الةرف عا أ ر الراعاية النابعياة للطفال بنقاخ شخصقنتهم بنقاخ صقحنحان
ةتعاةحمان.
أمهية البح
ه ة أهمنة البحث ةا دالل الناقاط اآلهنة:
 - 1يُبناا البحث مشعل السرية النابعية بمنقع ةنقاتج احلنقاة ،وأحماهقا هضقع بقني
يدـ املسلم م ا ةا حيتاج بلنه ةا ّب العمارة الدحمنعياة واألدروياة.
يب صققلى اهلل علنققه وّ قلّم هققع األّققعة احلسققنة واملحل ق
 - 2يُّمّققد علققى أنا ال قان ا
األعلى ،لة ا ةا يراع رضا اهلل هعا وحمعنمه ،وي ل الناواة ال ادحمنا واآلدرة.
 - 3يُبْرة ةدى عناية النايب صلى اهلل علنه وّلّم ب فعلة اشحمسان وةقا يلقنم هلقا
ةا التعانه والراعايقة ،ويعضاق األّقل الالةةقة لعقالج ةرقةالف ال فعلقة العققا
احلاضر.
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 - 4يُظْهر البحث أن اجملاالف الل رعاها النيب صقلى اهلل علنقه وّقلّم ،حتقّق
التققعاةن شخصققناة ال فقق  ،وهنرققجخ طفعلققة ّققعياة صاققنة ضققد ّققب االحنققراف،
والسلعمناف غري احلمندة.
خطّة البح
متا هقسنم البحث ب ةقدةة ومتهند وّتة ة ال  ،ودامتقة ،وكلق علقى النحقع
اآلهج:
املق ّدمصصة :وهرققتم علققى بنققان ةرققةلة البحققث ،والعققرأل ألهدافققه وأهمناتققه،

ود ّته.

التمهيد :ويتناول التعريفاف.
املطلب األول :رعاية األطفال روتنان.
املطلب الثاين :رعاية األطفال علمنان.
املطلب الثال  :رعاية األطفال حمفسنان.
املطلب الرابع :رعاية األطفال ااتماعنان.
املطلب اخلامس :رعاية األطفال بدحمنان.
املطلب السادس :أ ر الراعاية النابعياة بناخ شخصناة ال ّف .
اخلامتة :وفنها أهم النتائج الل هعصالا بلنها الداراّة.
و اخلتام أ عع اهلل أن يهبنا تسا االقتداخ برّعلنا مد صلى اهلل علنه وّلم،
وأن حيقق اخلققري علققى أيققدـ املخلصققني ةققا أةتققه ،وأن يةتق للباتققث القبققعل عنققدي،
واحلمد هلل رب العاملني.

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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 -1تعريف اهلَ ْد ِّي لغة

التمهيد :تعريفات

ـ ةرققت ةققا هَق َدـَ .واهلققاخ والققدال واحلققرف املعتق أصققالن ممققا قققال ابققا
اهلَق ْد ُ

ف
ا ةا لَ َق ٍ
ف يعين ةا أَهْ َديْ َ
فار ( ،)1أتدهما :التقدم لإلرشا  ،والحلاحمج :بَعحلة لَ َ ٍ
ب كـ ةَ َع َّةٍ(.)2
واهلدـ اللغة ي ل على ةعان عدة ،ةنها:
أ ) ال ريقة والسرية :هقعل "فالنٌ يَ ْهدِـ َه ْدـَ فالنٍ" أـ يفع ةحل فعله ويسري
ّريهه( ،)3وهقعل "ةا أتسا َهدْيَهُ وةا أتسا َهدْيَت ُه أو ِهدْيَتَهُ" أـ ةقا أتسقا ّقريهَه(،)4
هلدْيةِ" أَـ تسا ال َّري َقةِ والسِّريةِ(.)5
هلدْـ وا ِ
وهع "تَ َساُ ا َ
ـ أةري" أـ اهته(.)6
ب ) ابهة :هقعل "حمظر فالنٌ َه ْد َ
()7

ج ) السَّماُ واهلَنْئَة :هقعل" :ةا أتسا َهدْيَهُ" أـ ةا أتسا َّمْتَهُ

هق) القصد :هقعل "كه على َهدْيَتِهِ" أـ على قَصْ ِد ِي الةالم وغريي ،وهققعل
صدْفُ(.)8
" َهدَيْاُ" أـ َق َ
اللغة ،ص1067 -1066

( )1ابال ياره ،معجم ا قاييأل
( )2ا رج السابق نخسا
( )3اب ــال من ـ ـ ر ،مج ــاا ال ــديال حمم ــد ب ــال مص ــرم األنص ــارىل ،لس ــاا الع ــر  ،ج ،20ص231؛ الزبي ــدىل ، ،اتج
العر ه ،ج ،10ص407
( )4ابال من ر ، ،لساا العر  ،ج ،20ص ،231الزبيدىل ،اتج العر ه ،ج ،40ص286
( )5الزبيدىل ،اتج العر ه ،ج ،10ص407
( )6ابال ياره ،معجم ا قاييأل اللغة ،ص1067
( )7احلميـ ــدىل ،تخس ـ ــب مري ـ ــب مـ ــا الص ـ ـ ي أ ،ص215؛ ابـ ــال من ـ ـ ر ،لسـ ــاا العـ ــر  ،ج ،20ص231؛
الزبيدىل ،اتج العر ه ،ج ،10ص407
( )8ابال من ر ،لساا العر  ،ج ،20ص231
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و ) ةا أهدـ ب ةةة ةا النعم( .)9قال اهلل هعا  :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ.)10(
 -2تعريف اهلدي النبوي اصطالحا
اةا هعريف اهلدـ النبعـ باآلهج:
اهلققدـ النبققعـ :هققع ال ريقققة الققل اهبعهققا الققنيب  ةعابققة أةققر ةققا األةققعر
والسرية الل ّار علنها كل ه بنقان و ععة وبرشا ان.
وفنمققا لق

عنققعان البحققث ،فققإ ان املققرا باهلققدـ النبققعـ ال ريقققة الققل ّققلةها

النيب  والسرية الل ّار علنها برشا األطفال وهعهدهم وبناخ شخصنتهم.
 -3معىن ِّّ
الرعاية

الرِّ َعايَقة اللغققة ةرققتقة ةققا رَعَققى يَرْعَققى رَعْنقان .قققال ابققا فققار  :الققراخ والعققني

واحلقرف املعتق أصققالن ،أتققدهما املراقبققة واحلفق  ،واآلدققر الراققعع .فققاألول رَعَنقاُ
جخَ :رَقَبْته ،ورَعَنته :بكا التظتقه( .)11ومق ةقا ولقج ةقا ققعم أةقران فهقع َراعِقنهِم،
الر ْ
َّ
والقعم َر ِعَّنتُه ،وفالنٌ َيرْعقى فلااحمقان بكا َه َعاهقد َأةْقري .واّْقَترعَنْتُهَ :ولَّنْتُقه أةقران َيرعقاي(،)12
وه ل ق الرِّ َعايققة علققى ترفققة الراعققج ،والرِّعنققة :احلالققة الققل يةققعن علنهققا الرَّعققج أو
الرِّعاية .هقعل :هع تسا الرِّعنة أو ّجخ الرِّعنة(.)13
فالرعاية هعين :املراقبة واحلف والتعهد والتفقد.

( )9ا رج السابق نخسا ،ص234
( )10آية  /196الثقرو
( )11ابال ياره ،معجم ا قاييأل اللغة ،ص409
( )12الخراهيدىل ،العأ ،ج ،2ص241 -240
( )13مص خس ،إبراهيم ،آ ر ا ،ا عجم ال يفيط ،ج ،1ص356

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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 -4تعريف األطفال

األَ ْطفَقققالُ :عقققع ِطفْق ق  ،وال ِّفقق ُ بةسقققر ال َّقققاخِ :الصاقققغري ةقققا أوال النقققا
والدواب( .)14قال اهلل هعقا   :ﮯ ﮰ ﮱ  ،)15(وققال  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ .)16(
 -5تعريف الشخصية
تعريصصف الشخصصصية لغصصة :ملمققة شخصققنة اللغققة العربنققة ةرققتقة ةققا شَققخَ
شخعصقان ،قققال ابققا فققار " :الرققني واخلقاخ والصققا أصق واتققد يققدل علققى

يَرْقخَ

ٌ
ارهفاع الرجخ"( .)17وقال اخل ابج" :وال يسمى شخصان بالّ اِسْمٌ ةّلف له شقخع ٌ
وارهفققاعٌ( .)18وكه ق ابققا عاعققة ب أن تقنقققة الرخصققنة هةققعن لققااف هلققا شققخ
وتوم ،وأن كل ةةدعك ةا الرخعٌ وهع االرهفاع ،وبمنا كل

األاسام(.)19

و املعوققم العّققنه مت هعريققف الرخصققنة بةحمهققا صققفاف متنققن الرققخ

ةقققا

غريي(.)20
تعريصصف الشخصصصية اصصصطالحا :مل يتفق ق العلمقققاخ املعاصقققرون علقققى هعريقققف
الرخصنة وبنان ةفهعةها ،وجتاكبتهما حتديقداف مقحلرية ،ويعقع كلق ب هعقد العلقعم

حممــد ،ا صــثاا ا نــب ،ج ،2ص374؛ تــر  ،إبـراهيم ،آ ــر ا ،معجــم لخــاق القــرآا
( )14ا قــرىل ،تــد بــال ى
الصرمي ،ج ،1ص747
( )15آية  /5احلج
( )16آية  /59الن ر
( )17ابال ياره ،معجم ا قاييأل ،ص552
حممد ،ا صثاا ا نب ،ج ،1ص306
( )18ا قرىل ،تد بال ى
( )19ابال مجا ة ،إيضاا الدليل ق حجج هل ال ع يل ،ج ،1ص193
( )20مص خس ،إبراهيم ،آ ر ا ،ا عجم ال يفيط ،ج ،1ص475
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الل هناولا الرخصنة وهقداولا ةفهعةهقا ،وةقا هقاي العلقعم علقم القنفل ،وعلقم
االاتماع ،والفلسفة ،والقاحمعن.
ومن التعريفات املعاصرة للشخصية:
هعريف بِرِحمل" :الرخصنة هج :م ةا مان ف رينا بنعلعانان ةقا االّقتعدا اف،
والننعاف ،واملنعل ،والرهعاف ،والغرائن عند الفقر  ،ومقال مق ةقا امتسقبه الفقر
خب هه ةا اّتعدا اف وةنعل"(.)21
وهعريف روبنرتايا الاـ قال هعريفقه" :هفهقم الرخصقنة بةحمهقا كلق اجملمقعع
املتةاة املكابه لالشكاطاف الدادلنة املمتناة بعّاطة م املّ راف اخلارانة"(.)22
وهعريف بع ن ،الاـ يقعل" :الرخصنة :هقج هلق املنقعل الحلابتقة عنقد الفقر ،
الل هنظم عملنة التعاف بننه وبني البنئة"(.)23
وم هعريف ةا هاي التعريفاف اعتمد حمظرية ةعننة هفسري الرخصنة.
ويرققة عققام فققإن هققاا املصقق ل عنققد العلمققاخ هنققاول اققاحمبني اشحمسققان:
أتدهما :املظهر اخلاراج ،و احمنهما :اعهر اشحمسان وطبنعته الدادلنة( .)24وال بد ةقا
التةمند على أنَّ السنة مل هقتصر على أتد اباحمبني ،ب ععقا بننهمقا تنقث اعتنقا
بظاهر اشحمسان ّلعمان وهنئة ،واهتما جبعهري وطبنعته الدادلنة ،ومشلا بتعاهاههقا
اعاحم ق الرخصققنة ملققها :الروتنققة ،والعقلنققة ،وابسققمنة ،والنفسققنة ،والعاطفنققة،
واالاتماعنة.

( )21كامل ،ي نأل ،آ ر ا ،الش صية قيايف ا ،ص8
( )22ب ثية ،حممد حسال ،الش صية بأ الن رية ال ثيق الرتب ىل ،ص38
( )23كامل ،ي نأل ،آ ر ا ،الش صية قيايف ا ،ص10
( )24ا رج السابق نخسا ،ص7

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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ولا أهعرأل

هاا املقام لتعريفاف الرخصنة وهقسنماهها لدى أه العلم

حبس ختصصاههم ،فال أةر ي عل ولنل كل ةا أهداف البحث .ما بنا ةناقرتها
لا هعص ب حمتنوة ةقنعة ةقبعلة لةعحمها حمبعا ةا ةن لقاف ال هقعم على أّا
الررع والديا ،ومل هتقند بعقندة التعتند الل أةرحما اهلل هعا باهباعها.
التعريف اإلجرائي:
رأيا أن أضع هعريفان بارائنان أبين علنه هاا البحث ،فةقعل:
الرخصنة :هج ةا ين عـ علنه الفر ةا عقندة ،وعلم ،وأدالق ،وةعانٍ
واداحمنة ،هنعةل على ّلعمه وهنئته ،ومتنني عا غريي.
املطلب األول :رعاية األطفال روحيا
ةا يققرأ السقناة الراقريفة ،يلحق عنايقة القنايب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم بال ّفق
روتنان ةنا أياةقه األو  ،وجيقد أ ان أول ةقا ي قرق

عقه كمقر اهلل هعقا  ،القاـ حيصق

بإ اعه األكان األكن النمنى ،وب اعه اشقاةة األكن النسرى .و لن كلق ققعل
ول هِّ
ِّ
س ِّن بْ ِّن
ت َر ُس َ
أبج رافع رضج اهلل عنهَ ( :رأَيْ ُ
اَّلل صلّى هللا عليه وسلّم أذه َن ِّيف أُذُن ا ْْلَ َ
علِّيِّ ،حني ولَ َدتْه فَ ِّ
ص َصالةِّ) ( .)25ولع ا احلةمقة ةقا كلق هتمحلاق بقةن يةقعن أول
اط َمةُِِّ ،بل ه
َ ّ ََ ُ
شققجخ ي ققرق ققع ال ّفق هققع اّققم اهلل هعققا  ،وأن هةققعن الققدععة ب اهلل هعققا وب
عبا هه ّابقة لدععة الرن ان وغعايته.

( )25ر اع ب دا د الرتمـّىل مـال حـديا يفـخياا ،ـال الـم بـال ثيـد ّ ،ـال ثيـد ّ بـال ا رايـ  ،ـال بيـا
قاا الرتمّىل" :هّا حديا حسال ل يح"
نا ،ا ،5105ج ،4ص328؛ الرتمـّىل،
الص ي لد يي ا
ان ر :اب دا د ،السنال ،ك ا األد  ،اب
السنال ،اجلام  ،ك ا األ اح  ،اب األ اا ا ا ل د ،ا ،1514ج ،4ص97
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األكان واشقاةققة جيققد فنهمققا الرققها هني ب ااحمقق الققداععة ب

الصاالة ،وجيد فنهما البنان بةنا اهلل هعا أم ةا م ا شجخ دلقه وأوادي .وال شق ّ أن
هلاا ملّه أ ران حمفل ال ّف  ،وغرّنا ملعنى اشاان وهنبنهقنا ب أهمنقة الصقالة وضقرورة
أ ائها.
وينق لنا ابا عباقا هعلقنم القنيب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم لقه أةقعر العقنقدة وهقع
ف َرُّقع ِل اللَّق ِه صقلّى اهلل علنقه وّقلّم َي ْعةاقا َفقَقالَََ ( :ي
دلْق َ
ا َ
غالم صغري ،فنقعل :امنْق ُ
غُ َالم إِِّّّين أُعلِّّم َ ِّ
اح َفص ْظ ه
اح َف ْظ ه
اسصْ َْل
اه َ
اَّللَ ََْي َفظْ َ
صك إِّذَا َسصَْل َ
اَّللَ ََِّتص ْدُُ َُتَ َ
ْت فَ ْ
صك ْ
ك َكل َمات ْ
ُ
َُ
ت فَ ِّ ِّ
ه
صت َعلَصى أَ ْن يَص ْنص َف ُع َ
صوي بِّ َ
اجتَ َم َع ْ
اسصتَع ْن ِِّب هَّلل َوا ْعلَ ْصم أَ هن ْاألُهمصةَ لَ ْصو ْ
استَص َع ْن َ ْ
اَّللَ َوإِّذَا ْ
ش ْصيء ََلْ
ش ْيء قَ ْد َكتَصبَهُ ه
وي إِّهَّل
ضص ور َ
ضص ور َ
يَص ْنص َف ُع َ
وي بِّ َ
وي إِّهَّل بِّ َ
ش ْصيء ََلْ يَ ُ
اجتَ َم ُعصوا َعلَصى أَ ْن يَ ُ
اَّللُ لَ َ
ك َولَ ْصو ْ
ش ْيء قَ ْد َكتَصبَهُ ه
ف) (.)26
ت ال و
ص ُح ُ
ت ْاألَق َْال ُم َو َج هف ْ
ك ُرفِّ َع ْ
بِّ َ
اَّللُ َعلَْي َ
وهاي املعاقف وةا فنها ةا هعانهاف حمبعياة ،حتم طنااهها رّقالة ب الققائمني
على هربنة األطفال وهة يبهم وهعلنمهم ،ةفا ها ضرورة غر ملمة التعتند وةبقا ـخ
العقنقققدة حمفقققع الصقققغار ،والكمنقققن علقققى ةعققاحمج اشّقققالم واشاقققان هعلقققنمهم
وبرشققا هم ،ألنا قلق الصققغري بكا مل هُغق َر فنققه العقنققدة الصاققحنحة ،ومل هصق بلنققه
ملمقة التعتنقد اخلقال  ،ومل ُي ْعمَقر بالقداععة ب عبقا ة اهلل واةتحلقال أةقري ،فإحماقه ّققعف
يُرْغ بدععاف أدقرى ال متقا ب

يقا احلق ا بصقلة ،ولقا يعقرف ال ريق املعصقلة ب

ةرضاة اهلل هعا .

( )26ر اع الرتمــّىل تــد ،مــال ملريــق قــيأل بــال احلجــاج ،ــال حــنص الصــنعاي ،ــال ابــال ثــاه ر ـ ّ ن مــا،
قاا الرتمّىل" :هّا حديا حسال ل يح"
الرق ــا ق ،اب من ــا ،ا ،2516ج ،4ص ،667ت ــد ،ا س ــند،
ان ــر :الرتم ــّىل ،الس ــنال ،ك ــا ل ــخة القيام ــة ى
ا ،2804 ،2763 ،2669ج ،1ص307 ،303 ،293
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الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى

يقققعل الققدمتعر أمحققد عمققر هاشققم" :فالعقنققدة الصققحنحة هققج ةنققاط شخصققنة
املسلم ،بحمها هعنى باشاان باهلل ،وةالئةته ،ومتبه ،ورّله ،والنقعم اآلدقر ،والقضقاخ
والقدر دريي وشري وتلعي وةراي"(.)27
و ةسةلة الصالة واحملافظة علنها ،جند النايب صلّى اهلل علنه وّلّم يعااقه أحمظقار
العالديا وةا يلج أةقر الصاقغار ب ااالهتمقام بهقاي العبقا ة ،ويعضاق هلقم أن يباشقروا
لصالةِّ َو ُه ْم أبْنصاءُ َس ْصب ِّع
األةر بالصالة للصغار ةا ّاا الساابعة ،فنقعلُ (:م ُروا ْأوَّل َد ُك ْم ِِّب ّ
ِّ
ض ِّ
اج ِّع)(.)28
ننيَ ،وا ْ
وه ْم َعلَْيها َو ُه ْم أبْناءُ َع ْشرَ ،وفَص ّرقُوا بَص ْيصنَص ُه ْم ِّيف املَ َ
ض ِّربُ ُ
س َ
ا لعبقا اف ملّهقا ،وأ ان
واالهتمام مبعضعع الصاالة ،يقدل علقى أحماهقا األّقا
الصغري ،بكا بلغ العاشرة ومل حياف على صالهه ،فإحماه يضقرب ضقرب هربنقة وهة يق
لنرعر بالتقصري ،ولنعلم أ ان ةسةلة الصالة ةا األةعر الضارورية الل ال ههاون فنها.
ويققةةر ال قنايب صققلى اهلل علنققه وّ قلّم هققاا احلققديث بققالتفري بققني األطفققال
املضااع بكا بلغعا العاشرة ،وأن يُوْع لة ا ةنهم فراشان ةستقالن .وةعضعع االّقتقالل
بققالفرام ةققا املعضققععاف الققل حتتققاج ب رعايققة العالققديا أو ةققا يقققعم علققى هربنققة
الصاغار ،ألنا احلةمة ةا هرريع هاا األ ب هج محاية األطفال ةقا الرقاوك ابنسقج،
الاـ أصب عا اةان وطا اةان وقتنا احلاضر ،وأصب له ععنااف وةنتدياف حتمنه وهقدعع
بلنه ،وصار ةا أد قر العّقائ هلقدم الققنم والقضقاخ علقى املبقا ـخ ،وحمرقر الفاترقة
والراكيلة ،وبضعاف ان الرباب حمتنوة احمترار األةراأل اخل رية الفتاامة الل هنرقة ةقا
العالقاف ابنسناة احملراةة .واألد ر ةا كل ملّه – حمتنوة عدم التنام هاا األ ب  -أن
هقع الفاترة بني احملارم أو األقارب الل هقضج على صقلة القربقى ،والقل حتقده هقناة
( )27هاشم ،تد مر ،اإليفلم بناد الش صية ،ص9
( )28حديا حسال ،ر اع ب دا د مال حديا مر بال شعيب ،ال بيا ،ال ج ىدع
ان ر :اب دا د ،السنال ،ك ا الصلو ،اب مىت ي مر الغلم ابلصلو ،ا ،495ج ،1ص133
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عننفة شخصقناة ال ّفق  ،هقّ اـ ب بصقابته بقاألةراأل النفسقناة ،وهقّ ر علقى هنرقئته
اشااحمنة السعياة.
و

راّققة أاراهققا العققامل األةريةققج "ألفريققد منسققج" بعنققعان "السققلع ابنسققج

لدى األةريةنني" ،وقام بت بنقها على ا ين عرر ألف ةعاطا ةا خمتلف شرائ اجملتمع
األةريةج ،ومان ةا ضما األّئلة املعاهة هلم السّال عا أول جتربة انسناة ةارّقها
تناهه ،وماحما النتنوة أنا  %22ماحما أول جتربة له ّ اا العاشرة ،وأحماها ماحما ةع
األخ أو األدا أو األما فرام الناعم(.)29
بنا رعاية األطفةل روتنان هرب هم باهلل هعا  ،وهع اع هم كمري ّبحاحمه ،وحتصاق
هلم ال مةحمننقة القلبناقة

وققا ةا فنقه الضاقغه النافسقج علقى الصاقغار والةبقار حمتنوقة

املدحمانة غري املنضب ة ،واحلضارة العرااخ الل هغاـ الرهعاف ،وهحلري الغرائن ،وه لقهقا
بقعة بعندة عا صعرة االهنان .ققال اهلل هعقا ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾ (.)30
وهاي الراعاية الل أوالها النايب صلّى اهلل علنه وّلّم للصغار يفققدها أو يفققد
بعضها محلري ةا األطفال هاي األياام ،تنث حيصق التقصقري الكبنقة حمتنوقة احمرقغال
العالديا بالعم دارج البنقا ،وهقر األبنقاخ الصاقغار بقدون هعانقه ب األدقا بتعقالنم
الدايا احلننف ،و ون هعلّم لعقندة اشّالم وأتةاةه ،ويك األطفال لرناطني اشحمقل
واب اا هتخ ّفهم ،ولدععاف الغعاية والضالل هنه ف رههم ،وهفسد ينهم ودلقهم.

حممد م يفس ،م يف ة الرتبيىة النىخسيىة لاملخاا ،ص223
( )29حمم د ،م ى
( )30آية  /28الر د

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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املطلب الثاين :رعاية األطفال علميا
يعق اد التعلققنم ةققا أهققم تقققعق ال ّف ق  ،ألحماققه ةققا األةققعر الققل ال يسققتغين عنهققا
اشحمسان الاـ ةناني اهلل بهقاي املنقنة عقا ّقائر اخلالئق  .واشّقالم أققام ةبا ئقه وشقريعته
على أّا العلم ،وطال أهباعه بالتعلم واحلرٌ الرديد علنه.
يقعل أمحد عمر هاشم" :وهتساةى شخصنة املسلم بالعلم ،فهع القاـ يةرقف
له طري احل واخلري ،ويقنري ةسقال احلنقاة ،فنمضقج فنهقا علقى هقدى ةك قان ةعقامل
الرشد واشصالح ،فتتمنن شخصنته عا غريي"(.)31
وقد باشر النيب صلّى اهلل علنه وّلّم هعلقنم الصقحابة بنفسقه ،ودق ا األطفقال
بالتعانه والتعلم ،وروـ أحماه اع فداخ بعس األّرى يعم بدر ،هعلقنم أبنقاخ الصقحابة
الةتابة( .)32وهاا بن لا على شجخ فإحماما يد ال علقى ةقدى تقرٌ القنايب صقلّى اهلل علنقه
وّلّم على هعلنم األطفال ،وبدرااهم ةا ائرة ابه ب
ور

ائقرة الناقعر واهلدايقة .وققد

ّناته صلّى اهلل علنقه وّقلّم ةقا يعضاق كلق  ،وةقا األتا يقث القعار ة هقاا

الباب:
ا غالَاةاا فِج توْقرِ رَُّقعلِ اللَّقهِ صقلّى اهلل
- 1روى ُعمَ ُر ْب ُا أَبِج َّ َل َمةَ قَالَ :مانْ ُ
ح َفةِ (َ ،)34فقَالَ لِقج رَُّقعلُ اللَّقهِ صقلّى اهلل
علنه وّلّم(َ ،)33و َماحمَاْ َيدِـ هَ ِنشُ فِج الصَّ ْ
( )31هاشم ،تد مر ،اإليفلم بناد الش صية ،ص17
( )32حـديا ر اع تــد إيفـنادع ــعي نق ا ـا ،ييــا لـ بــال الـم س يســم مـال دا د بــال ا هنـد ( تــد،
ا سند ،ا ،2216ج ،1ص)247
ضــنِ ِا (ابــال األ ــب ،الن ايــة مريــب احلــديا ،ج،1
(ِ )33ح ْج ـ ِر ريف ـ ا ّ ل ـلىس ّ ليــا يف ـلىم :ىل ألح ْ
ص)342
ِ
الص ْ َخ ِة) :ت يص يدع :ىل جتـ ا ج ا ـا أت ـّ مـال ن احي ـا تق صـر لـس مصـاا احـد
يص ِ َّ
(( )34تَ أل
(احلميدىل ،تخسب مريب ما الص ي أ ،ص)387
الص خة :القصعة ال تشث اخلمسة (الزخمشرىل ،الخا ق ،ج ،3ص)266
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علنقققه وّق قلّمََ ( :ي غُص َصال ُم َس ص ِّّصم ه
ا هِلْق ق َ
صك) َفمَقققا ةَالَق ق ْ
صب ِّاهصصا يَلِّي ص َ
صب بِّيَ ِّمينِّص َ
صكَ ،وُك ص ْ
اَّللََ ،وُكص ْ

ِط ْعمَتِج(َ )35ب ْعدُ (.)36

و هاا احلديث جند النايب صلى اهلل علنه وّقلّم مل يقتصقر علقى ةعابقة ترمقة
يد الغالم حمعاتج اشحماخ ،ب ةا ي على كل ضرورة التسمناة عند ال ّعقام ،وضقرورة
األم بالنمني ،مما أحمانا حملح أن ةعابة طنش يدي الصاحفة ماحمقا آدقر التعانهقاف
العار ة ،ومتحللا بقعله صلى اهلل علنه وّلّم (وم ْ ممّا يلن ) .ولع ا احلةمة هةدريها
هعققع ب أنا القنايب صققلى اهلل علنققه وّقلّم ،أرا أن يسققتفند عمققر بققا أبققج ّققلمة أ بققني
آدريا ةا آ اب األم  ،وأن يحلبا أةر النايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم وبرشقا ي قلبقه،
قب أن يتلقى النقد ةسةلة حتر يدي الصاحفة ملّها ،ولقع بقدأ رّقعل اهلل صقلّى اهلل
علنه وّقلّم مبعابقة اخللق املقامعر ملقا اّقتعع عمقر األ بقني اآلدقريا ،ألنا طبنعقة
اشحمسان بكا احمتقد أةر ،أن ينرغ فنه ،وال يعع يفةّر فنما ّعاي.
- 2هقدام امل لق الساقاب تقديث ابقا عباقا  ،القاـ كمقر فنقه هعلقنم القنيب
صلّى اهلل علنه وّلّم له أةعر العقنقدة وهقع غقالم ،وبقناا فنقه ةقا جيق علقى املسقلم أن
يعرفه ةا أةعر االعتقا  ،تتاى يبقج ينه صحنحنا ّلنمان.

(ِ )35ملعمـ ـ  :ىل ح ــال
ص)126
( )36ر اع الث ارىل مسلم ،مال ملريق يفخياا بال يينة ،ال ال ليـد بـال ك ـب ،ـال هـب بـال كيسـاا ،ـال مـر بـال
ا يفلمة
الصـ يح ،ك ــا األملعمــة ،اب ال ســمية لـس ال عــام األكــل ابليمــأ ،ا ،5061ج،5
ان ـر :الث ــارىل ،اجلــام ى
الشـرا حصام ـا ،ا،2022
الص يح ،ك ا األشـربة ،اب آدا ال ىعـام ى
ص2056؛ مسلم ،اجلام ى
ج ،3ص1599
األك ــل ع ــى ل ــخة كلـ ـ

(اب ــال األ ــب ،النى اي ــة

مري ــب احل ــديا األ ــر ،ج،3

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
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ولع ققنقا د قاب القنايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم البقا عباقا ولعمقر بقا أبقج
ّلمة احلديث الساب  ،لعادحما أحماه صقلى اهلل علنقه وّقلّم داطبهمقا بةّقلعب الناقداخ
(َي غصصالم) ،وهققاا األّ قلعب بهققاي العبققارة املققامعرة هرفققع ة قا ش قةحمهما ،وهع قناة الحلقققة
بنفسنهما ،وجتعلهما ةُسْتعى َة ْا هُق َع أهق ٌ لتحماق املسقّولناة ،وهقع أّقلعب تةقنم
ةنه صلى اهلل علنه وّلّم.
والنايب صلّى اهلل علنه وّلّم علّم ابا عباا أ قا ةسائ العقندة ،الل هلنم م ا
ةسلم ،ومان قد وعاها رضج اهلل عنقه ،بقدلن أحماقه بلغهقا وعلماهقا غقريي ةقا املسقلمني.
وهاا يد ال على أحماه أه ٌ لتحما العلم عا رّعل اهلل صلّى اهلل علنه وّلّم.
ولنباهة ابا عباا رضج اهلل عنهمقا ،جنقد القنايب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم حيقرٌ
على الداعاخ له بالعلم ،فنققعل( :اللهصم فقهصه يف الصدين)( ،)37و روايقة( :اللهصم فقهصه
يف الدين وعلمه التْويب)(.)38
- 3هقدام امل لق الساقاب تقديث (مصروا أبنصاءكم ِبلصصالة لس ّصن سصبع،)... ،

وهاا يعين أنا هعلنم ال ّف ةا ل ا الصالة يةعن قب ّ اا الساابعة ،أل ان القنام بالفعق
ال يةعن بالّ بعد هعلماه والعلم به.

ا اد ند اخللد ،ا ،143ج ،1ص66
الص يح ،ك ا ال د ،اب
( )37الث ارىل ،اجلام ى
( )38ر اع تــد ،ابــال حثــاا ،ال ـيناي الصثــب األ يفــط صيفــناد ل ـ يح ،ل ـ م ر اع مــال ملريــق يفــعيد بــال
جثب ،ال ابال ثاه ر ّ ن ما
الص ـ يح ،اب كــر ل ـ الخقــا احلصمــة اللــّيال د ــا
تــد ،ا ســند ،ا ،3102ج ،1ص335؛ ابــال حثــاا ،ى
ا ص ـ ـ خس  ب ـ ــال ث ـ ــاه هبم ـ ــا ،ا ،7055ج ،15ص351؛ ال ـ ـيناي ،ا عجـ ــم الصثـ ــب ،ا،10614
ج ،10ص ،263ا عجم األ يفط ،ا ،4176ج ،4ص273
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َخص َ ا ْْلسصصن بْصصن َعلِّصصي ر ِّ
ضص َصي ه
اَّللُ
- 4روى أَبققع هُرَيْ قرَةَ رَضِ قجَ اللَّ ق ُه عَنْ قهُ قَققالَ( :أ َ َ َ ُ ُ ّ َ
صصلهى ه
صص َدقَ ِّة ،فَ َج َعلَ َهصصا ِّيف فِّيص ِّصه ،فَص َقص َ
َع ْنص ُه َمصصا َمتْص َصرة ِّمص ْصن َمتْص ِّصر ال ه
اَّللُ َعلَْيص ِّصه َو َسصله َم :كِّص ْ
صال النهصِّ و
صيب َ
كِّ (ِّ )39
ص َدقَةَ)(.)40
ت أَ هَّن ََّل ََنْ ُك ُب ال ه
ْ
ْارم ِِّبَاَ ،أما َعلِّ ْم َ
وحملح

هاا احلديث خماطبقة القنايب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم للحسقا رضقج اهلل

عنه ،الاـ مل يةا ممننأ ،ب مان طفالن صغريان حيمله النايب صلّى اهلل علنه وّلّم ،وقد
ور هعضن كل

بعس الراواياف تنث بنانا أ ان النايب صلى اهلل علنه وّلّم ةا علقم

بةدا احلسا التمرة بالّ بعد أن محله وّال لعابه علنه ،فنظر فإكا مترة فمه رضقج اهلل
عنه ،فحرا النايب صلى اهلل علنه وّلّم دداي لتخرج التمرة ،وطالبه ب رتها ةا فماه،
الصصدقة) ،أـ بكا منا ال هعلم أنا الصادقة
وأدا يعلماه ويقعل (أما علمت ّأَّن َّل َنكب ّ

ترام علننا فاعلم كل .

ويّدا ةا فع النايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم وقعلقه أ ان غقري املمنقن ةقا األطفقال
يعاه بلنه د اب العلم ،وأحماه أه ٌ ألن ينباه ب احلالل واحلرام ،وأنا على املسقلمني أن
ال يكمعا أطفقاهلم ون هعانقه أو هعلقنم تتاقى يصقلعا ب ّقاا التمننقن ،أو ّق اا البلقع
حبواة أحماهم صغار وأحمانا ال حمريد ّونهم ومبتهم وهقنند ترياههم .فهاا القعل وأةحلاله ةقا
ال ققرح تق ا األطفققال باطق ال يلتفققا بلنققه ،وعلققى املسققلمني أن يرباققعا أبنققاخهم ةققا
الصقققغر علقققى االلتقققنام مبسقققائ الرقققرع والق قدايا ،امللقققبل ،واهلنئقققة ،والعقققا اف،
()39كِ ْخ كِ ْخ :ه جر للص ردع ،يقاا ند ال قّر يضاَ
ابال األ ب ،الن اية ،ج ،4ص154؛ ابال حجر ،ي ح الثارىل ،ج ،6ص185
( )40ر اع الث ارىل مسلم مال حديا شعثة ،ال حممد بال د ،ال ا هريرو 
الصــدقة للن ـ  آلــا ،ا ،1420ج ،2ص542؛
الص ـ يح ،ك ــا الىزكــاو ،اب مــا يألــّكر
ى
الث ــارىل ،اجلــام ى
الص ـ يح ،ك ــا الزكــاو ،اب حتــرمي الزكــاو لــس ريف ـ ا ّ  لــس آلــا ،ا ،1069ج،2
مســلم ،اجلــام ى
ص751

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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وابلسققاف ،والققراتالف ،وغريهققا .وهققاا ال يعققين أن ال حمع ققنهم احلريققة اللعقق
واملرح ،وادتنار اللبا  ،واملرارمة املناّباف واالتتفاالف ،واخلقروج السقناتة
وال قراتالف ،بطققار احملافظققة علققى أتةققام الرققرع ،وااللتققنام مببققا ـخ ال قدايا وعققدم
جتاوةها.
املطلب الثال  :رعاية األطفال نفسيا
احلااققاف النفسققنة هققج تااققاف غققري عضققعية هققرهبه بققالنمع السققلعمج ،وهنمنققة
النافل ،وهنمنة الصقحة النفسقنة ،والعقايقة ةقا االحنرافقاف السقلعمنة ،واالضق راباف
النافسنة ،وةا أهم هاي احلاااف احلااة ب األةا وال ّمةحمننة(.)41
وهربنة ال ّف وبناخ شخصناته بصعرة ّعياة ،ةا األةعر الل اهت ام بها اشّقالم،
وتقققث علنهقققا ،وبققناا اعاحمبهقققا ةقققا دقققالل ه بنققققاف القققنيب صققلّى اهلل علنقققه وّققلّم
وهعانهاهه ،تنث يلنم العالقدان ةراعقاة كلق بةحمقاة وصق  ،ودق ة وعلقم ،وال جيقعة
االّققتهاحمة بهققاا اباحم ق  ،الققاـ ينققبين علنققه –عنققد التقصققري فنققه ّ -ققلع ّققليب،
مالعنلة ،واالحم عاخ ،واخلعف ،واالض راب ،وغري كل ةا السلع غري احلمند.
يب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم كلق مقان يتمحلق أتناحمقنا مبداعبقة
وجند أن ةنهج القن ا
األطفققال – وهققع عنصققر هققام بنققاخ شخصققنتهم  ،-وبالسققّال عققنهم وخمققال تهم،
ومحلققهم علققى ال قداواب ةققع الةبققار األّققفار والنايققاراف ،وبتضققارهم ب جمققالل
الةبار ،وغري كل ةا األّالن املتع اد ة الل هبين شخصناة ال ّفق وهصققلها ،وهنماقج
ةعاهبه وهغاايها ،وهص بال ّف ب املستعى امل لعب ةا الرخصناة السعياة.

( )41مريف  ،كماا إبراهيم ،األيفرو :ال عري

ال ظا

األشصاا ،ص40

هدىل النى للس ّ ليا يفلىم

ر اية األملخاا بناد ش صيى م

1017

وةا األتا يث العار ة هاا الباب:
صيب صصلّى هللا عليصه
- 1روى أَبع قَتَا َ َة ا ْلةَْحمصَار ُّ
صت النهِّ ه
ِـ رضج اهلل عنقه قَقالََ ( :رأَيْ ُ
صاِ و ِّهصصي ابْصنَصةُ َبيْصنَص ِّ ِّ
صيب صصلّى هللا عليصصه
صاسَ ،وأ َُم َامصةُ بِّْنص ُ
َ
وسصلّم يَ ص ُ وم النهص َ
صب ب ْنصصت النهصِّ ِّّ
صت أَِّل ال َْعص ِّ َ َ
ِّ
سج ِّ
اد َها) (.)42
وسلّم َعلَى َعاتِِّّق ِّه ،فَِّإذَا َرَك َع َو َ
َع َ
ود أ َ
ض َع َهاَ ،وإِّذَا َرفَ َع م ْن ال و ُ
صيب صصلّى هللا عليصه
صت النهِّ ه
- 2وعا الْبَرَاخَ بقا عقاةِب رَضِقجَ اللَّقهُ عَنْقهُ قَقالََ ( :رأَيْ ُ
ُحبوه فَْ ِّ
ِّ
َحبههُ) (.)43
س ُن بْ ُن َعلِّ ّي َعلَى َعاتِِّّق ِّه يَص ُق ُ
ول :الله ُه هم إِِّّّين أ ُ
وسلّم َوا ْْلَ َ
وهاي الصعرة ةقا احلمق علقى العقاه  ،هقج حمقعع ةقا التصقاق الصاقغري ،وهقاا
االلتصاق يدفع بالعاطفة ةا الةبري حنع ال ّف الصاغري ،فريهاح الصغري حمفسنان ،ويتغقاى
عاطفنان ،ويتن او بال اقة الالةةقة القل هقدفع بقه لالحم قالق اجملتمقع احملقنه بقه ،ون
دعف أو اض راب ،وهّهله عند الة ألن يدد ةعك احلناة براتة هاةاة ،وأن يةعن
هعاةله ةع اآلدريا فنه السهعلة والراف واللني.
وجند صعرة االلتصاق حتص بالضما ب الصادر ،وهع ةا أعظقم صقعر اشةقدا
بالعاطفققة ،الققل هع ققج األةققا واألةققان لل ف ق الصاققغري ،ومتنحققه الرااتققة وال مةحمننققة،
وجتع بقباله شديدان على ةا يغايه باملع اة واحملباة عا طري اللمقل واالهصقال البقدحمج.
و هاا يروـ أّاةة ابا ةيقد فنققعل( :كصان رسصول هللا صصلى هللا عليصه وسصلم خص ين
الزرق  ،ال ا ق ادو األنصارىل
( )42ر اع الث ارىل مسلم اللخظ لا ،مال ملريق مر بال أليفليم ُّ
ان ر :الث ارىل ،اجلام الص يح ،ك ا األد  ،اب رتة ال لد تقثيلا معانق ا ،ا ،5650ج ،5ص2235؛
مسلم ،اجلام الص يح ،ك ا ا ساجد ،اب ج ا تل الصثياا الصلو ،ا ،543ج ،1ص385

( )43ر اع االث ارىل مسلم مال ملريق شعثة بال احلجاج ،ال دىل بال اثبت ،ال اليناد بال ا
الصـ ـ ابة ،اب مناق ــب احلس ــال احلس ــأ ،ا ،3539ج،3
ان ــر :الث ــارىل ،اجل ــام الصـ ـ يح ،ك ــا يض ــا ل ى
ص1370؛ مسلم ،اجلام الص يح ،ك ا يضا ل الص ابة ،اب يضـا ل احلسـال احلسـأ ،ا،2422
ج ،4ص1883
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الصاحب
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فيقعصصدين علصصى فخص ُ ،ويقعصصد اْلسصصن علصصى فخص ُ ا خصصر ،مث يضصصمهما ،مث يقصصول :اللهصصم
ارمحهما فإين أرمحهما)( ،)44و رواية أدرى له أنا النايب صقلى اهلل علنقه وّقلم( :كصان
خ ُ واْلسن ويقول :اللهم إين أحبهما فْحبهما) (.)45
والضما ب الصادر ،واهصال البدن بالبدن ،هع هعبري عا رمحة الصغري وهرعة
للمحباة له ،مما صراح بال النايب صلّى اهلل علنه وّلّم .وبكا تص ةع هقاا االهصقال
البدحمج الداعاخ بالرامحة ،والتعبري عا احملباة بصعف يسمعه الصاقغري ،فقإنا غايقة املقصقع
قد تصلا ةا ةنحه ةا يلنةقه ةقا طمةحمننقة قلبنقة ،وأةقان ماةق

جمتمعقه احملقنه بقه،

و قققة ة لقققة بعاققع احملباققة وهقب ق اآلدققريا لققه ،وهققاا ملّققه ينراققئه التنرققئة املسققتقنمة،
ويصنغ شخصناته بصعرة ّقعياة ،هدفعقه ب التعاةق ةقع غقريي ون دقعف أو بتوقام،
وحتعل ون احمسحابه ةا احملنه به وةا ام االحم عاخ على حمفسه.
ويَس قاا ال قنايب صققلى اهلل علنققه وّ قلّم القابْلققة للصاققغري ،وهققج صققعرة ةققا صققعر
االهصال البدحمج ،وفنها ةلا البررة للبرقرة ،وهقاا املقل بالقابلقة يع قج ال ّفق ققدرنا
مبريان ةا العاطفة الالةةة لبناخ شخصقناته ،ومنقاخ ةرقاعري وأتاّنسقه ،وضقبه ّقلعمه
وهصرفاهه ،وحتصننه ةا االحنراف ةستقب أيااةه.

صول هِّ
اَّلل صصلّى هللا عليصصه وس صلّم
صب َر ُسص ُ
رَوى أَبققع هُرَيْ قرَةَ رَضِ قجَ اللَّ ق ُه عَنْ قهُ قَققالَ( :قَصبهص َ
ِّ ِّ
هم ِّ
ع بْن حابِّس الت ِّ
ش َصرة
يم وي َجالِّسا ،فَص َق َ
ع :إِّ هن ِّ َع َ
ْصر ُ
س َن بْ َن َعل ّيَ ،وع ْن َدُُ ْاألَقص َْر ُ ُ َ
صال ْاألَقص َ
ا ْْلَ َ
صول هِّ
ِّمن الْولَ ِّد ما قَصبهصل ُ ِّ
صال:
اَّلل صصلّى هللا عليصه وسصلّم ،مثُه قَ َ
َحصدا) ،فَصنَظَ َصر إِّلَْي ِّصه َر ُس ُ
ْت مص ْنص ُه ْم أ َ
ْ َ َ
(.)46
(م ْن ََّل يَص ْر َح ُم ََّل يُص ْر َح ُم)
َ
الص لس الخ ّ ،ا ،5657ج ،5ص2236
الص يح ،ك ا األد  ،اب
( )44الث ارىل ،اجلام ى
الصـ ـ ابة ،اب مناق ــب احلس ــال احلس ــأ ر ـ ـ ّ ن م ــا،
الصـ ـ يح ،ك ــا يض ــا ل ى
( )45الث ــارىل ،اجل ــام ى
ا ،3537ج ،3ص1369
( )46ر اع الث ارىل مسلم مال ملريق ابال ش ا الزهرىل ،ال ا يفلمة ،ال ا هريرو = 
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ع
صك لَ َ
و لف آدر للحديث ،قال له صقلّى اهلل علنقه وّقلّم( :أ ََو أ َْملِّ ُ
صك أَ ْن نَص َصَ َ
(.)48( )47
ه
ك ال هر ْمحَةَ؟! )
اَّللُ ِّم ْن قَص ْلبِّ َ
هلل عَنْهُما قَالَ :قَقالَ رَُّقعلُ اللَّقهِ صقلّى اهلل علنقه
جا ا
ضَ
و َعاْ عَ ْبدِ اللَّ ِه ب ِا َعمْرِو رَ ِ
وّلّم( :من َل يصرحم ِّ
ِّ
س ِّمنها) (.)49
ريََّن َويَص ْع ِّر ْ
َْ َ ْ َ
صغ َ
ف َح هق َكب ِّريََّن فَصلَْي َ
وجند تديث أبج قتا ة السااب ةقا يقدلا علقى عظمقة هقاا القدايا ةقا اهقة أحماقه
اع لل ف فسحة ةع أعظم عبا ة وهج الصالة ،يةدا فنها تظّه ةقا أبنقه أو أةاقه ةقا
غققري أن يفسققد علققى العاتققد ةنهمققا صققالهه ،فهققاي أةاةققة حيملققها القنايب صقلّى اهلل علنققه
وّلّم ،ويصعد بها املن  ،ول

بالناا  ،ما يصلّج وهع حيملها ،فإكا رمع أو ّود

أالسها ،وبكا قام رفعها .وقري ةا هاا ةقا مقان حيصق ةقا احلسقا بقا علقج ،القاـ
مان يرم ظهر ادي صلّى اهلل علنه وّلّم ويرحتله وهع ّااد صالة ابماعة ،وال
يرفع رأّه تتاى يةدا الصاغري تظّه ةا الرمعب ما ينقنل.
=ان ـ ـ ــر :الث ـ ـ ــارىل ،اجلـ ـ ــام الص ـ ـ ـ يح ،ك ـ ـ ــا األد  ،اب رت ـ ــة ال ل ـ ــد تقثيل ـ ــا معانق ـ ــا ،ا ،5651ج،5
ص2235؛ مسلم ،اجلام الص يح ،ك ا الخضا ل ،اب رت ا الصثياا العيـاا ت ا ـعا يضـل لـ ،
ا ،2318ج ،4ص1808
ِ
ِ
الرتة مال قلث
ع َّ
اَّللأل م ْال قَـلْثِ َ َّ
( )47معى ( ََ َْمل أل لَ َ َ ْا نـََز َ
الر ْتَةَ) :ىل مل ل شيئار بعد ا نزع ّ ى
قــاا العيــم معنــاع " :قــدر ا جعــل الرتــة قلثـ بعــد ا نز ــا ّ منــا" (العيــم ،مــدو القــارىل ،ج،22
ص100
( )48الث ارىل ،اجلام الص يح ،ك ا األد  ،اب رتة ال لد تقثيلا معانق ا ،ا ،5652ج ،5ص2235
اَّللِ بال َ ْمر ر ـ
اا ،ال ابال ا ََِنيح ،ال ثد ّ بال َ ِامر ،ال ثد َّ
( )49ر اع ب دا د تد مال ملريق أليف ْخيَ أل
ّ ن مــا ،ر اع الرتمــّىل تــد مــال ملريــق حممــد بــال إيفـ ار ،ــال مـ ِر بــال ألشــعيب ،ــال بيــا ،ــال جـ ىِدعِ
َْ
َْ
َ
ثد ّ بال مر ر ّ ن ما قاا الرتمّىل" :حديا ل يح"
الرتـ ــة ،ا ،4943ج ،4ص286؛ الرتمـ ــّىل ،السـ ــنال ،ك ـ ــا
السـ ــنال ،ك ـ ــا األد  ،اب
ان ـ ــر :اب دا د ،ى
الـ ـ ـ ــين الصـ ـ ـ ــلة ،اب مـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــاد رتـ ـ ـ ــة الصـ ـ ــثياا ،ا ،1920ج ،4ص322؛ تـ ـ ــد ،ا سـ ـ ــند ،ج،2
ص222 ،207
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روى ش قداا بققا اهلققا اللنحلققج  قققال( :خصصرع علينصصا رسصصول هللا صصصلى هللا عليصصه
وسصصلم يف إحصصديت صصصالي العشصصي وهصصو حامصصب حسصصنا أو حسصصينا ،فتقصصدم النصصيب صصصلى هللا

عليه وسلم ،فوضعه مث كرب للصصالة ،فصصلى ،فسصجد بصني رهصري صصالته سصجدة أطاهلصا.
قصصال أل :فرفعصصت رأسصصي فصصإذا الصصصيب علصصى رهصصر رسصصول هللا صصصلى هللا عليصصه وسصصلم وهصصو
ساجد ،فرجعت إىل سجودي ،فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليصه وسصلم الصصالة قصال
الناسَ :ي رسول هللا! إنك سجدت بني رهري صالتك سجدة أطلتها حىت رننا أنصه قصد

حدث أمر ،وأنه يوحى إليك؟! قال :كب ذلصك َل يكصن ،ولكصن ابصا ارينلصا فكرهصت أن
أعجله حىت يقضي حاجته)(.)50

صول هِّ
ص صلِّّي ِِّبلنهص ِّ
صاس،
وروى أَبُققع بَةْ قرَةَ قَققالََ ( :كصصا َن َر ُسص ُ
اَّلل ص صلّى هللا عليصصه وس صلّم يُ َ
ِّ
وَكا َن ا ْْلسن بْن َعلِّي ر ِّ
ض َي ه
ك غَْيص َر َمص هرة
ب َعلَى رَ ْه ِّرُِّ إِّ َذا َس َج َد ،فَص َف َع َب َذلِّ َ
ََُ ُ ّ َ
اَّللُ َع ْنص ُه َما يَث ُ
َ
()51
…اْلدي ) .
وبحمانا جند هاا احلديث أنا احلسا با علج رَضِقجَ اهللا عَنْهُمقا يرهققج ظهقر اقداي
صلّى اهلل علنه وّلّم بكا ّود ،وال ُيفْسِد صننعه هاا صالة رّعل اهلل صلّى اهلل علنقه
وّلّم وال صالة ةا ةعه ةا املسلمني .وجنقد تقديث آدقر أنا القنيبا صقلّى اهلل علنقه

ـار َا ،ـال َج ِري ألـر بـال َحـا ِم ،ـال حممـد
( )50ر اع النسا تد صيفناد ل يح ،كلاا ر اع مال ملريق يَِزي ألـد بـال َه أل
بال يـع ألق الثصرىل ،ال ثد َِّ
شدَّاد ال بيا شداد بال اماد 
اَّلل بال َ
َْ َ
ان ــر :النســا  ،الســنال الصــين  ،ك ــا ال ثيــق ،اب هــل ز ـ ا تص ـ ا يفــجدو مل ـ ا مــال يفــجدو ،ا،727
ج ،1ص243؛ تد ،ا سند ،ا ،27688ج ،6ص467
( )51ر اع تد صيفناد حسال ،ييا مثارك بال يضالة (لد ر مدلأل) ،يضر تدليسا ألنا لـرا ابلسـماع قـاا
اش ــم ،ن ــا الْمث ــارألك ،ن ــا ا ْحلس ــال ،ن ــا بـ ـ ب ْص ــرَو ق ــاا( :ك ــاا ريفـ ـ ا َِّ
ت ــد :ن ــا ه ِ
اَّلل  يص ــل ِابلنَّ ـ ِ
ـاه
َ
أل َ َ
َ َ أل
َ َ
احلديا)
ان ر :تد ،ا سند ،ا ،20466م ،5ص44
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هلل عَنْهُمقا القاـ
جا ا
وّلّم يق ع د بته وينققنل ،ةا أا أن حيم احلسا با علج رَضِق َ
د املسود وهع ل

 ،ويصعد به املن لنتم د بته.

ولقد أققام القنايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم ةسقةلة التعاةق ةقع األطفقال علقى ةبقدأ
الرامحققة ،واعقق كلقق هققع األّققا

رعققايتهم ،ويتضقق كلقق

ّققنته القعلنققة

َحصدا
كلق بقعلقهَ ( :مصا َرأَيْ ُ
صت أ َ

هلل عَنْق ُه ققد خلّق
جا ا
والفعلناة ،ومان أحمل با ةال رَضِق َ
سول ِّ
يال ِّم ْن ر ِّ
كا َن أ َْر َحم ِِّب ِّلع ِّ
هللا صلّى هللا عليه وسلّم) (.)52
َ
ُ
بنا النايب صلى اهلل علنه وّلّم حمباه املسلمني ب ضقرورة العنايقة باباحمق النافسقج
للطفققال ،عققا طري ق التاعاة ق الرافن ق ةعهققم ،وبشققباع تااققاههم النافس قناة ،وةعرفققة
ةنعهلم حمراطاههم النعةناة ،بادتنار ةا حيابعحمه ،وةنحهم العاطفة الصاا قة ،القل متحلاق
غققااخهم النافسققج ةرات ق تنققاههم األو  ،ويظهققر هققاا جممععققة ةققا الت بنقققاف
العملنة ،الل قام بها رّعل اهلل صقلى اهلل علنقه وّقلّم ةقع غقري أتفقا ي ،ةقا أاق أن

يقتدـ به فنها املسلمعن ،وةا أا أن يستفند ةا كل املربعن املّّاساف الكبعياقة،
وةرامن الصاحة النفسقناة ،واألطبقاخ واخلق اخ اجملقال النفسقج .وةقا املعاققف املعضاقحة
لال اآلهج:
 - 1ةعقفه صلّى اهلل علنه وّقلّم ةقع مقع بقا الرابنقع رضقج اهلل عنقه ،القاـ
صت مصن النصيب
اعبه علنقه الصاقالة والساقالم باملقاخ ،والقاـ بنانقه ابقا الرابنقع بقعلقهَ ( :عقل ُ
صلى هللا عليه وسلم َجمهة(َ )53جمهها يف وجهي وأَّن ابن ِّ
سنني من َدلْو)(.)54
مخس َ
الصــثياا العيــاا ،ا،2316
الص ـ يح ،ك ــا الخضــا ل ،اب رت ــا ل ـلىس ّ ليــا يف ـلىم ى
( )52مســلم ،اجلــام ى
ج ،4ص1808
( )53ا ج :الصب ،ا عى ا راد احلديا ه  :إريفاا ا اد مال الخم م نخخ
ياض ،مشارر األن ار لس ل اا اآلاثر،
ان ر:احلميدىل ،تخسب مريب ما الص ي أ ،ص452؛ القا
ج ،1ص374
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وهاا الفع ةنه صلى اهلل علنه وّقلّم فنقه ةداعبقة للطفقال برقجخ حيابعحمقه وهقع
الاـ أداي النايب صلى اهلل علنه وّلّم بفمه ةا لع مان بنا مع با الرابنقع ،وال
حمنسى أنا حمقعل ،بنا هاي املداعبة هلاا الصاغري ماحما أ نقاخ ةيارهقه صقلّى اهلل علنقه وّقلّم
لبنتهم.
وهققاي اجملّققة الققل أرّققلها القنايب ص قلّى اهلل علنققه وّ قلّم ،هع ققج ال ف ق الصاققغري
الرااتة ،وهاه بالكامماف النافسنة الل يرعر بها حمتنوة بهمال الةبار له ،واحمرقغاهلم
بةةعر احلناة عنه .والنااظر أيااةنا هاي جيد األطفقال حبااقة ةاّاقة ب هقاي املعقاحمج القل
افتقدوها ،حمتنوة احمرغال اآلباخ والةبار عنهم جماالف العم  ،وأةعر احلناة الداحمنا.
- 2هسلنته صلى اهلل علنه وّلّم للطفال تال هعرضاهم ألةةقة حمفسقناة ،حمتنوقة
خ
فقدهم لرجخ حيباعحمقه أو يتملّةعحمقه ،فققد ةق ار صقلى اهلل علنقه الصاقالة والسقالم علقى أ ٍ
ألحمل با ةال رضج اهلل عنهما ،وقد ةاف عصفعر لقه ،فةدقا يسقلنه ويققعلَ( :ي أِب
عمري ما فعب النّغري.)56))55

ف لقرأ ال ّفق القاـ
- 3ةسحه رأ النتنم ،وهقاا املسق فنقه ةالةسقة الةق ا

فقد أباي ،والاـ فقد ةعه انخنا ةا الع ف واحلنان ،ويروـ عبقد اهلل بقا اعفقر رضقج
الربِي ِ ر ّ نا
( )54ر اع الث ارىل مسلم مال ملريق ُّ
ىل ال حمَْ ألم ِد بال َّ
الزْه ِر ِى
الص ـ يح ،ك ــا العلــم ،اب مــىت يصــح صــاع الصــغب ،ا ،77ج ،1ص41؛ مســلم،
ان ــر :الث ــارىل ،اجلــام ى
الص يح ،ك ا ا ساجد ،اب الر صة ال ل ال اجلما ة بعّر ،ا ،33ج ،1ص456
اجلام ى
( )55النُّغب :ملا ر يشثا العصخ ر تر ا نقار ،قيل ه مال لغار العصايب
ان ر :ابال اجل ىل ،مريب احلديا ،ج ،2ص421؛ ابال حجر ،ي ح الثارىل ،ج ،10ص584
اا يزيد بال تيد ،ال َنَأل بال مالِ 
( )56ر اع الث ارىل مسلم مال ملريق ا الَّـيَّ ِ
َ َ
الص ـ ـ يح ،ك ـ ــا األد  ،اب ا نثس ـ ــال إل الن ـ ــاه ،ا ،5778ج ،5ص2270؛
ان ـ ــر :الث ـ ــارىل ،اجل ـ ــام ى
الصـ ـ يح ،ك ـ ــاابآلدا  ،اب ايفـ ـ ثا حتنيـ ـ ا لـ ـ د نـ ــد دتـ ــا ،ا ،2150ج،3
مسـ ــلم ،اجلـ ــام ى
ص1692
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اهلل عنهما ،أنا النايب صلّى اهلل علنه وّلّم ةرا به وهع يلع ةقع ابقين العبقا  ،فةر فقه
على الداابقة وراخي ،وةسق برأّقه ال قنا ،وققال ملّمقا ةسق ( :اللهصم اخلصف جعفصرا يف
ولدُ) (.)57
وقد مان صلى اهلل علنه وّلّم حيثا على ةس رأ النتنم ،ويبناا أحماه ّقب
هلنني القلعب القاّناة ،فعا أبج هريرة رضج اهلل عنقه أن راقال شقةى ب القنيب صقلى
ِّ
ِّ
ني،
ت تَص ْليِّصصني قَص ْلبِّص َ
اهلل علنققه وّققلم قسققعة قلبققه فقققال لققه( :إ ْن أ ََر ْد َ
صك ،فَصَْطْع ِّم ال ِّْم ْسصصك َ
س الْيَتِّ ِّيم) (.)58
س ْح َرأْ َ
َو ْام َ
ومان  اس دقدا العلقدان ،ةالطفقة هلقم ،وهقع ان بلقنهم ،والتعاصق ةعهقم
بدحمنان ،وم هاا يعم على اّتقرار حمفعّهم ،وأحمسقهم مبقا تقعهلم ،وققد روى اَقابِرِ
ت مصع رسصول هِّ
ص َصالةَ
صصلهْي ُ
اَّلل صصلى هللا عليصه وسصلم َ
با َّمُرَةَ  هاا تديحلان فقالَ ( :
َح ِّصد ِّه ْم
ْاأل َ
ُوىل ،مثُه َخ َر َع إىل أ َْهلِّ ِّه َو َخ َر ْج ُ
صت معصه ،فَ ْ
صح َخصد ْ
هي أ َ
سُ
صب َيَْ َ
اسصتَص ْقبَصلَهُ ِّولْص َدان ،فَ َج َع َ

( )57ر اع النسا تد صيفناد حسال ،ييـا الـد بـال يفـارو القرشـ ا ز مـ (لـد ر) ،كلاـا ر اع مـال ملريـق
ابــال ج ـريج ،ــال جعخــر ب ــال ال ــد بــال يف ــارو ،ــال بيــا ،ــال ث ــد ّ بــال جعخر (ان ــر :النس ــا  ،الس ــنال
الصــين  ،ك ــا مــل اليـ م الليلــة ،اب مــا يقـ ا لل ــا  ،ا ،10905ج ،6ص263؛ تــد ،ا ســند،
ا ،1760ج ،1ص)205
( )58راع تد الثي ق مال ملريق َتَّاد بال َيفلَ َمةَ ،ال ا ِ ْمَرا َا ،ال رجل ،ال ا ألهَريْـَروَ
ا ســند ،ا ،7566ج ،2ص ،263الثي ق ـ  ،الســنال الصــين  ،اجلنــا ز ،اب مــا يس ـ ب مــال مســح ر ه الي ــيم
إكراما ،ا ،6886ج ،4ص60
احلديا ـعي ل جـ د را مـث م إيفـنادع ،لصنـا ي قـ بشـاهد لـا مـال حـديا ا الـدرداد يبتقـ إل احلسـال
لغبع ،حديا ا الدرداد  ر اع ثد الر ار مصنخا ال معمر ،ال لاحب لا ،نا
ثد الر ار ،ا صن  ،ا ،20029ج ،11ص97

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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ِّ
ِّ
ت لِّيَص ِّصدُِّ بَص ْصردا أو ِّرَيصصاَ ،كَْهَّنصَصا
صح َخ ص ِّّدي .قصصال :فَص َو َج ص ْد ُ
سص َ
َواحصصدا َواحصصدا .قصصالَ :وأَ همصصا أَّن فَ َم َ
أَ ْخ َر َج َها من ُج ْ نَِّة َعطهار (.)60( ))59

قال النعوـ" :و ةسحه صلى اهلل علنقه وّقلم الصقبنان ،بنقان تسقا دلققه،

ورمحته للطفال وةالطفتهم"(.)61
املطلب الرابع :رعاية األطفال اجتماعيا
اباحم ق االاتمققاعجا ةققا القضققايا اشّاّ قناة تنققاة اشحمسققان ،وةققا احلااققاف
الضققرورياة لققه ،وهققع تااققة غققري عضققعياة هققدفها هنمنققة عالقققة اشحمسققان بققاآلدريا،
واالرهبققاط بهققم ،واالحمتمققاخ بلققنهم( .)62وقققد راعققى ال قنايب صققلى اهلل علنققه وّ قلّم هققاي
احلاااة ،وربه ال ّف مبحن قه القاـ يعقنش فنقه ،بصقعرة ال حمةقا جنقدها بالّ اجملنمقع
املسلم ،الاـ يلتنم هعالنم رباه وهدـ حمبناه صلّى اهلل علنه وّلّم.
والنااظر فع النايب علنه الصالة والسالم وبرشا اهه ،جيقد أ ان هقاا القرابه يبقدأ
ةقا اشياققام األو

تنققاة ال ّفق  ،وكلق ضقما هرهنبققاف ّقناها القنايب صقلّى اهلل علنققه

وّلّم للمعلع ابديد ،وةا هاي الكهنباف اآلهج:

( )59ألج نــة الع ــار :ج نــة هبمــز بــد ا اــز ،ج نــة الع ــار ،أليفــليلة مسـ ديرو مغشــاو دمــا ،تصـ ا مـ الع ــاريال
(الرا ىل ،حممد بال ا بصر ،خم ار الص اا ،ج ،1ص) 50
مس ــا،
( )60مس ــلم ،اجل ــام ى
الصـ ـ يح ،ك ــا الخض ــا ل ،اب ملي ــب را ــة النـ ـ لـ ـلىس ّ لي ــا يف ـ ـلىم ل ــأ ى
ا ،2329ج ،4ص1814
احلجاج ،ج ،15ص85
( )61الن ىل ،ا ن اج شرا ل يح مسلم بال ى
( )62مريف  ،كماا إبراهيم ،األيفرو ،ص41
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- 1يننيكصه ( )63والص ّدعاء لصه :ويسققتح أن يتققعلّى كلق بحمسققان صققاح ،فنةققعن

أول لقاخ هلاا املعلع بةه اخلري والفضق ةقا الناقا  ،وققد مقان الصقحابة –رضقج اهلل
عنهم  -ياهبعن بةبنائهم ب النيب صلّى اهلل علنه وّلّم ةا أا أن حيناةهم ،ويدع َع
هلم ،ويسمانهم.

روف عائرقة رضقج اهلل عنهققا( :أ ّن رس َ ِّ
ِّ
ّم كصا َن يُص ْ تَى
صول هللا َ
َ
صصلّى هللاُ عليصصه َو َسصل َ
ِِّب ِّّ ِّ
وَيَنِّّ ُكهم) (.)64
يهم ُ
لص ْبيان ،فَصيُصبَص ِّّر ُي َعلَ ْ
ِّ
صيب
صت بِّ ِّصه النهِّ ه
وروَى أَبع ةُعَّى األَشْعرِـ رضج اهلل عنه قالُ ( :ولص َد ِّ غُ َصالم ،فََْتَص ْي ُ
ِّ ِّ
ِّ
يم َو َحنه َكهُ بِّتَ ْم َرة)(.)65
س هماُُ إبْص َراه َ
صلّى هللا عليه وسلّم فَ َ
وال ش ّ أنا هاي السناة أو هاا اهلدـ النابعـ ،يعم علقى ربقه املعلقع بقاجملتمع
عا طري السّال عنه ةا قَِب ِ ةا قام علقى حتننةقه ،وَيَوْعق لقه القداعاخ عنقد كمقري أو
اللقاخ بةبنه أو قريبه ،ولع مل هةا هاي السُّناة احلمندة ،ملا هنباه النا ب املعالند ابقد ،
وملا هامّر وا أتدان ةنهم.

( )63ال نيـ  :هـ مضــر ال مــر تدليصــا نـ الصـ  ،م ـ حتنيـ الصـ يقــاا لــا احلنـ  ،اــا حنصــاا؛
ل ــس الخ ــم األيف ــخل يف ـ ح الخ ــم (احلمي ــدىل ،تخس ــب مري ــب م ــا الص ـ ي أ،
احلن ـ األ ل ــس يف ــق
احلجاج ،ج ،3ص)194
ص536؛ النى ىل ،الديثاج شرا ل يح مسلم بال ى
( )64مسلم ،اجلام الص يح ،ك ا األد  ،اب ايف ثا حتني ا ل د ند دتـا تلـا إل لـان حينىصـا،
ا ،2147ج ،3ص1691
( )65ر اع الث ارىل مسلم مال ملريق ا أليفامةَ ،ال بـريْد ،ال ا بـرَدوَ ،ال ا م يفس 
أل َ
ََ
ألْ
ألَ
ان ــر :الث ــارىل ،اجل ــام الصـ ـ يح ،ك ــا العقيق ــة ،اب تس ــمية ا لـ ـ د م ــداو ي ل ــد ــال س يع ــق ن ــا حتنيص ــا،
ا ،5150ج ،5ص2081؛ مسلم ،اجلام الص يح ،ك ـا األد  ،اب ايفـ ثا حتنيـ ا لـ د نـد
دتا تلا إل لان حينىصا ،ا ،2145ج ،3ص1690

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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- 2عمب عقيقة عصن املولصود :والعقنققة ،هقج كبق الرقاة عقا املعلقع

النقعم

الساابع ةا وال هه ،وهج ّناة ةستحباة عند عهعر العلمقاخ ،وبعضقهم اعلقها واابقة.
وممّا ور

ةرروعنتاها:

أ ) قققعل الرَُّّققع ِل صقلّى اهلل علنققه وّقلّمَ ( :مص َصع الْغُص َصالِّم َع ِّقي َقصصة فَصْ َْه ِّري ُقوا َع ْنصصهُ َدمصصا

َوأ َِّميطُوا َع ْنهُ ْاألَذَيت)(.)66

ب) وقعله صلّى اهلل علنه وّلّمُ ( :ك وب غُ َالم َرِّهينَة بِّ َع ِّقي َقتِّ ِّه تُ ْ بَ ُح عنه يوم َسصابِّ ِّع ِّه

س همى) (.)67
َوَُْيلَ ُق َويُ َ

صول هِّ
ِّ
س ِّصن
ج) َوةَا رَوايُ ابْقاُ عَبَّقا ٍ( :أَ هن َر ُس َ
اَّلل صصلّى هللاُ َعلَْيصه َو َسصل َ
ّم َعص هق َع ْصن ا ْْلَ َ
َوا ْْلُس ْ ِّ
ني َك ْبشا َك ْبشا)(.)68
َ
وّناة العقنقة هعم على ربه املعلع بقاجملتمع وهُبْعقد ههمنرقه ،وهعاقد الصقعرة
املحللى ةا هفاع األقارب ةعه ،عا طري الداعاخ لقه ،واشهقداخ بلنقه ،والسقّال عنقه،

ــال الص ـ ى

العقيق ــة ،ا ،5154ج،5

( )66الث ــارىل ،اجلــام الص ـ يح ،ك ــا العقيق ــة ،اب إماملــة األ
ص2082
( )67ر اع بـ ـ دا د الرتم ــّىل اللخ ــظ ل ــا النس ــا  ،كل ــم م ــال ملري ــق ا ْحلَ َسـ ـ ِال ــال َصألـ َـروَ ب ــال جن ــد  ق ــاا
الرتمّىل" :هّا حديا حسال ل يح"
العقيقــة ،ا ،2838م ،3ص ،106الرتمــّىل ،الســنال ،ك ــا
ان ــر :اب دا د ،الســنال ،ك ــا الضـ ا  ،اب
األ اح  ،اب مال العقيقة ،ا ،1522ج ،4ص ،101النىسا  ،السنال ،ك ا العقيقة ،اب مىت يعق،
ا ،4220ج ،7ص166
الســنال الص ــين صيف ــناد ل ـ يح ،م ــال ملريــق ِ ْص ِرَم ـةَ ،ــال ابــال َثَّــاه ر ـ ّ
( )68ر اع ب ـ دا د النس ــا
ن مــا لخ ــا نــد النســا  ( :ــق ريف ـ ا ّ  ــال احلســال احلســأ ر ـ ّ ن مــا بصثشــأ كثشــأ
كثشأ)
العقيقة ،ا ،2841ج ،3ص 107؛ النسا  ،السـنال الصـين ،
ان ر :اب دا د ،السنال ،ك ا الض ا  ،اب
ك ا العقيقة ،اب كم يعق ال اجلارية ،ا ،4545 ،ج ،3ص76
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ما بنا ااتماع الناا على ولنمة العقنقة ،أو هعةيع حلمها على املسامني واألققارب،
ةا حيقّ املقصع  ،الاـ حيص بامر املعلع والداعاخ له بال مة.
ال ةققا دققالل هفاعلققه ةقققع
واحلااققة ب االحمتمققاخ ال اةققا لإلحمسققان بشقققباعها ب ّ
اآلدققريا ،وهعافقققه ةعهققم ،وتصققعله علققى االّتحسققان والتاقبقق ةققنهم ،والراضققا
ص ةا دالل االقتداخ برّعل اهلل صقلى القه علنقه وّقلّم،
عنهم( ،)69وهاا املعنى يتح ا
ااحم

ةج األطفال مبوتمعاههم ،ورب هم مبحن هم الاـ حينعن فنقه .وققد هققدام

امل ل السااب  ،منف مان النايب صلّى اهلل علنه وّلّم يستحلمر املناّباف ملّها ةقا أاق
رعايققة األطفققال ااتماعنقان ،فعاقدحماي حيم ق احلسققا ةققرة ،وحيمق أةاةققة ةقراة أدققرى،
ويصققعد بهمققا املنق

لغققر روح االانمققاع فنهمققا عققا طريق خمققال تهم ،وتضققعر

جمالل الناا وااتماعاههم ،وةناّباههم.
وجند النايب صلى اهلل علنه وّلّم حيم األطفقال ،ويصقحبهم ّقفري وهنقلّقه،
وحيضرهم اجملالل املختلفة ةا أا هقاب النا هلم ،والتعقايش ةعهقم ،وةقا أاق
عالج ةرةلة الفارق السا بني الةبقار والصاقغار ،تنقث يقةحمف مبقار السق اا العقا ة
ابلع ةع صغار الساا ،ويهاب الصغار ةا ابلع ب ةا ية هم ّقنان .و ةسقةلة
ةعابة الفارق ال ِسناج اّقتخدم القنايب صقلّى علنقه وّقلّم أّقلعب املقدح والحلنقاخ ،ةقا
أاق هعنيققن شخصقناة ال ّفق وبع ائهققا فعققة قعياققة ملعايرققة الةبققار ،وابلققع بلققنهم،
وعدم الراهبة ةنهم ،ويعضا كل قعله احلسا واحلسني رضج اهلل عنهما ،ومان قد
أبصققرهما( :اللهصصم إين أحبهمصصا فْحبهمصصا)( ،)70وقعلققه( :مهصصا رَيانتصصاي مصصن الصصدنيا)(،)71

( )69مريف  ،كماا إبراهيم ،األيفرو ،مرج يفابق ،ص41
( )70ر اع الرتمّىل ،قاا " :هّا حديا حسال ل يح"
ان ر :يفنال الرتمّىل ،ك ا ا ناقب ،اب مناقب احلسال احلسأ لي ما السلم ،ا ،3782ج ،5ص661
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الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى

وقعله احلسا( :ابا ه ا سيد ،ولعصب هللا أن يصصلح بصه بصني فمتصني مصن املسصلمني)(.)72
ولعلّنا جند الراعاية االاتماعناة هةدا بعدان أم تننما جند النايب صقلى اهلل علنقه وّقلّم،
يقةهج باحلسقا بقا علققج لنرقهد ةعقه لقققاخ العفقع  ،أو لنرقهد ةعققه هقسقنم متقر الصاققدقة،
ومققال بر اف عاعققة ةققا الصاققغار أّققفاري علنققه الصاققالة والسققالم و ةياراهققه
وهنقالهه ،وقد ةرا بعس الرعاهد على كل

امل ل السااب .

وحيسا التنبنه ب أنا بشباع احلاااف االاتماعناة اد األّرة أفض للصاقحة
النفسقناة وابسققمناة ةققا بشققباعها دققارج األّققرة ،أل ان أفققرا األّققرة العاتققدة هققم أهق ام
الناا بالناسبة لإلحمسان حتقن احملباة بننه وبننهم .وهرري الداراّقاف احلديحلقة ب ارهبقاط
السققعا ة احلنققاة والناوققاح العم ق وحمضققج الراخص قناة ،بإشققباع هققاي احلااققاف
األّققرة ،وارهبققاط االض ق راباف النافس قناة ،واالحنرافققاف الساققلعمناة بعققدم بشققباع هققاي
احلاااف األّرة ،وخباصاة ةرتلل ال ّفعلة واملراهقة(.)73
ومان النايب صلّى اهلل علنقه وّقلّم يقنور الصاقحابة بنقعههم ويقداع أطفقاهلم
ويسلّنهم ،وقد هقدام امل ل الساقاب ةيارهقه علنقه الصاقالة والساقالم لقدار مقع بقا
الرابنع الاـ اعبه باملاخ ،وةيارهه لدار أما ّلنم والدة أحمل ،وهسلنته ابنهقا الصاقغري .وال
لفى ةا هلاي الناياراف ةا أ ر هربنة األطفال ااتماعنقان ،و جمهقم جمتمعقاههم القل
يعنرعن فنها .وةنحهم احلصاحمة الل متنعهم ةا االحمسحاب أو العنلة ،وهع نهم الققدرة

الصـ ـ ابة ،اب مناق ــب احلس ــال احلس ــأ ر ـ ـ ّ ن م ــا،
الصـ ـ يح ،ك ــا يض ــا ل ى
( )71الث ــارىل ،اجل ــام ى
ا ،3543ج ،3ص1371
الصـ ـ ابة ،اب مناق ــب احلس ــال احلس ــأ ر ـ ـ ّ ن م ــا،
الصـ ـ يح ،ك ــا يض ــا ل ى
( )72الث ــارىل ،اجل ــام ى
ا ،3536ج ،3ص1369
( )73مريف  ،كماا إبراهيم ،األيفرو ،مرج يفابق ،ص41
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 عند بلعغهم ّاا الراشد  -علقى حتماق أعبقاخ احلنقاة ،القل حتتقاج ب اقرأة وققعاةوتةمة.
وبكا ُكمِرَف الرعاية االانماعناة فنو أن ال حمنسقى ّقناته صقلى اهلل علنقه وّقلّم
بدراج الصاغار ب ةصقلّى العنقد ،لنرقارمعا الرااقال والنسقاخ ةناّقبة عنقد الف قر
وعنققد األضققحى ،ويترققربعا عققا ة االاتمققاع ةققع اآلدققريا ةققا أقققاربهم وةققا أفققرا
جمتمعهم .وال لفى أن تضعر األطفال ةحل هاي التاومعاف العظنمة ،له أ ر مقبري
رب هققم و جمهققم ةققع جمتمققع الةبققار ،الققاـ يع ققنهم الداربققة الةافنققه علققى التعاة ق ةققع
اآلدريا وبهقان االهاصال ةعهم .ويظهر مثرة كل ةا ةعاقف عداة ،ةنها ةقا رواي ّقه
با ّعد السقاعدـ رضقج اهلل عنقه( :أن رسصول هللا صصلى هللا عليصه وسصلم أي بشصرا
فشصصر منصصه ،وعصصن َيينصصه غصصالم وعصصن يسصصارُ األشصصيا  ،فقصصال للغصصالم :أيلذن

أن أعطصصي

ه ص َّلء؟ فقصصال الغصصالم :وهللا َي رسصصول هللا َّل أو صصر بنصصصييب منصصك أحصصدا .قصصال :فتلصصه

()74

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يدُ)(.)75
وةا دالل ةا هقدام ،فإحمانا وادحما أ ان القنيب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم ققد وضقع لنقا
أّل التةهن االاتماعج للطفال ،وهاا التةهنق القاـ ةارّقه القنايب صقلّى اهلل علنقه
وّ قلّم قققعالن وعم قالن " ،يةس ق ال ّف ق احلةققم االاتمققاعج ،والتعاققه ال قاااهج الققالةم
لتحعي الصاغري النااشجخ ب را راشد ةسّول"(.)76
( )74تلىا يدع :ىل ديعا إليا ان ر :ابال حجر العسقلي ،تد بال ل  ،مق ىدمة ي ح الثارىل ،ص93
( )75ر اع الث ارىل مسلم مال ملريق مالِ بال نأل ،ال ا حا ِِم بال ِدينار ،ال يف ِل بال يفعد َّ ِ ِ
ىل 
َ
َْ
َْ
َ
َ
السا د ِى
ان ــر :الث ــارىل ،اجل ــام الصـ ـ يح ،ك ــا ا ــاس ،اب إ ا ا ل ــا حل ــا س يث ــأ ك ــم هـ ـ  ،ا ،2319ج،2
ص865؛ مســلم ،اجلــام الص ـ يح ،ك ــا األش ـربة ،اب ايف ـ ثا إدارو ا ــاد اللــن حن اــا ــال ــأ
ا ث دئ ،ا ،2030ج ،3ص1604
صرف
( )76حجا ىل ،يفناد نصر ،ى
الش صية لد األملخاا ،ص ،67ب ى
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بنا ال ّف يعلد ولنل لديه ةفهعم ااهن عا اخل ة والصاعاب ،أو هصعار واضق
للسلع املستحسا والسلع املستهوا ،وهلاا فإن الرعايقة االاتماعناقة لل فق دقالل
ّنعاف ةا قبق املدرّقة ،يفنقد شقحا هقدرجيج لققدرة ال ّفق علقى بصقدار األتةقام
االاتماعناققة ،وعلققى هعانققه ّققلعمهم ضققعخ هققاي األتةققام ،الققل هنضققج ّ ق اا
ةتقداةة ،بعد الت بن هلا عند الرشد والبلع والتوربة العملناة(.)77
املطلب اخلامس :رعاية األطفال جسميا
احلاااف البدحمنة هقج تااقاف اسقمناة عضقعياة هلقنم اشحمسقان ةقا أاق بقائقه،
وتف حمععه ،وهسهم هنمنة اسمه ،ومحايته ةا األةراأل وةا االحمققراأل ،وهقاا
يدل أ ان هاي احلاااف ةا احلاااف العّنلناة( .)78وهج تااقاف اعتنقى بهقا القنايب صقلى
اهلل علنه وّلّم ةا دالل هعانهاهه وبرشا اهه ،الل بناا فنهقا أحمهقا ةقا ةسقّولنة اآلبقاخ
اجتاي أبنائهم.
واهلل هعا أوا على العالد ،القنام بالنفقة على أبنائه ،فقال متابه العنيقن:
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾( ،)79وهقققاي النافققققة هقققدد

ةسقققّولنة الراعايقققة

العاةاققة الققل حم ق ا علنهققا رّققعل اهلل ص قلّى اهلل علنققه وّ قلّم علنهققا بقعلققهُ ( :كل ّكصصم راع
ِّ ِّ
ِّ ِّ
صب راع يف ْأهلص ِّصه وهصصو
وُكلّ ُكصصم َم ْسص ول َعص ْصن َرعيّتصصه ،اإلمص ُ
صام راع َوَمسص ول َعصصن َرعيّتصصهَ ،و ّ
الر ُجص ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
عن َر ِّعيّتها.)80()... ،
َمس ول َع ْن َرعيتهِّ ،واملرأةُ َراعيَة ِّيف بَص ْيت َبْوج َها َوَمس ولة ْ
السابق نخسا
( )77ا رج ى
( )78مريف  ،كماا إبراهيم ،األيفرو ،مرج يفابق ،ص39
( )79آية /233يف رو الثقرو
ِ
الزه ِر ِىل ،ال يفاس ،ال ثد َِّ
اَّلل بال أل َمَر ر
َ أل
أل ،ال ُّ ْ ى
( )80ر اع الث ارىل مسلم مال ملريق يأل نأل أل

ّ ن ما =
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و األتا يققث الراققريفة ،تقثا القنايب صقلّى اهلل علنققه وّقلّم علققى النافقققة علققى
العنال ،واع هلم األولعياة كل  ،ألحماهم رعناته ،وألحماهم ةا مسبه ،وهع املسقّول
األول عنهم .و هاا يقعل الراّعل األمرم صلّى اهلل علنه وّلّم( :اليد العليا خري من
اليد السفلى وابدأ مبن تعول) (.)81
وجند النايب صلى اهلل علنه وّلّم بشارة بديعة ،يقدام الصاقغري علقى ةقا ّقعاي
ااحم التاغاية ،حلااته ب بناخ ابسقم والعقق  ،تنقث بنا التقصقري هغايقة ال ّفق
وهع صغري ،ينعةل ّلبان على تناة ال ّف املستقبلناة ،ويضرا ببناخ شخصناته بكا أصقابه
املققرأل أو العاهققة بسققب حمق ق

احلااققاف العضققعية لديققه .ويب قناا كل ق ويعضاققحه ،أ ان

النا ماحمعا بكا رأوا أول الحلمر ،ااؤوا به ب النيب صلى اهلل علنه وّقلم ،فقإكا أدقاي
رّعل اهلل صلى اهلل علنه وّلم عقا بال مقة ،قم يقدعع أصقغر ولنقد لقه فنع نقه كلق
الحلمر(.)82
و هاا الباب اتدح النايب صلّى اهلل علنه وّقلّم ،صقننع اةقرأة ةسقةننة اقاخف
ب عائرقة رضقج اهلل عنهقا ،وهقج حتمق ابنقتني هلقا ،فةطعمتهقا عائرقة قاله متققراف،
=ان ــر :الث ــارىل ،اجل ــام الصـ ـ يح ،ك ــا اجلمع ــة ،اب اجلمع ــة الق ــر ا ــدا ،ا ،853ج ،1ص304؛
مس ــلم ،اجل ــام الصـ ـ يح ،ك ــا اإلم ــارو ،اب يض ــيلة اإلم ــام الع ــادا ق ب ــة اجل ــا ر احل ــا ل ــس الري ــق
ابلر ية ،ا ،1829ج ،3ص1459
( )81ر اع الث ارىل مال ملريق ر و بال الزبب ال َح ِصي ِم بال ِح َـزام  ،ر اع مسـلم مـال ملريـق م يفـس بـال ملل ـة ـال
حصيم بال حزام 
لــدقة إ ــال ظ ــر مــى ،ا ،1361ج ،2ص518؛
الص ـ يح ،ك ــا الىزكــاو ،اب
ان ــر :الث ــارىل ،اجلــام ى
الصـ يح ،ك ــا الزكــاو ،اب بيــاا ا اليــد العليــا ــب مــال اليــد الســخلس ،ا ،1034ج،2
مســلم ،اجلــام ى
ص717
الصـ يح ،ك ــا احلــج ،اب يضــل ا دينــة د ــاد النـ لــلس ّ ليــا يفــلم يي ــا ابلينكــة،
( )82مسـلم ،اجلــام ى
ا ،1373ج ،2ص1000
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فةع ققا املققرأة مق واتققدة ةنهمققا متققرة ،ورفعققا ب فنهققا متققرة لتةملققها ،فاّققت عمتها
ابنتاهققا ،فرقققا التمققرة الققل ماحمققا هريققد أن هةملققها بننهمققا ،قالققا عائرققة :فققةعوبين
شةحمها ،فامرف القاـ صقنعا لرّقعل اهلل صقلى اهلل علنقه وّقلم ،فققال( :إن هللا قصد
أوجب هلا ِبا اجلنة أو أعتقها ِبا من النار)(.)83
فهاي املقرأة تقاةف هقاا األاقر العظقنم لعظقنم فعلقها ةقع طفلتنهقا ،فققد ققداةا
مترهها الل دصاا بها حمفسها بلنهما ملّقا رأف تااتهمقا بلنهقا .وهقاا بن ال علقى شقجخ
فإحماما يدلا على أهمنة الغااخ للصغري ،وأحماه حيتاج بلنقه أمحلقر ممّقا حيتقاج بلنقه الةقبري ،وأن
هعفريي ةا احلاااف الل ال جيعة التقصري فنها.
وجي على ولج األةر أن ال يقتار علقى عنالقه ،وأن ال يبخق

النفققة علقنهم،

وبكا تص هقتري ،فنّدا ةا ةال املاعن ةا يلنم تااقاههم ،و لنق كلق أ ان هنقد بنقا
عتبة رضج اهلل عنها اشتةا ب القنايب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم شق ا ةواهقا أبقج ّقفنان
رضج اهلل عنه ،فةةرها أن هةدا ةا ةاله بغري علمه ةقا يةفنهقا ويةفقج أبناخهقا ،فققال:
يك وولَ َد ِّي ِِّبلْمعر ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وف) (.)84
( ُخ ي َما يَكْف َ َ
َ ُْ
وةا أا ةصلحة الراضنع ،حمهى النايب صلّى اهلل علنه وّلّم عا الغَ ْن  ،وهع
مح األم ب ف آدر فكة اشرضاع ،ملا ينبين علنه ةقا دلق

هغايقة الراضقنع ،وَهعَق ادٍ

يب صلّى اهلل علنه وّلّم
على تقّه العناية بنمعاي ،واحملافظة على صحاته ،وقد بناا الن ا
الصـ يح ،ك ــا الــين الصــلة اآلدا  ،اب يضــل اإلحســاا إل الثنــا  ،ا ،2630ج،4
( )83مســلم ،اجلــام ى
ص2027
( )84ر اع الث ارىل مسلم مال ملريق ِه َشام بال ر و ،ال بيا ،ال َا ِ َشةَ ر االا ن ا
الرجـل يللمـر و ا أت ـّ بغـب لمـا مـا يصخي ـا
ان ر :الث ارىل ،اجلام ى
الص يح ،ك ا النخقـا  ،اب إ ا س ينخـق ى
الص ـ يح ،ك ــا األقضــية ،اب
يصخ ـ لــدها اب عــر ف ،ا ،5049ج ،5ص2052؛ مســلم ،اجلــام ى
قضية هند ،ا ،1714ج ،3ص1338
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احلديث أنا كل يّ ر علنه ةستقب تناهه ،بصعرة ال هدر بالّ وققا قناةقه مبهقام
قنقة ،وواع ي ةعاقف صعبة ،تنقث يظهقر أ قر اخللق  ،القاـ تصق

هغايتقه

يب صلّى اهلل علنه وّلّم صقلّى اهلل
عند تصعل احلم تال برضاعه ،و هاا يقعل الان ا
علنقققه وّق قلّمََّ ( :ل تَص ْقتُصلُصصوا أ َْوََّل َد ُك ص ْصم ِّسص ص ِرا فَص ِّصإ هن الْغَْي صصب يُص ص ْد ِّر ُي الْ َف ص ِّ
س فَصيُص ص َد ْعثِّ ُرُُ(َ )85ع ص ْصن
صار َ
فَص َر ِّس ِّه)(.)86

( )85يد رع :ىل يصر ا ي لصا (ابال األ ب ،الن اية مريب احلديا ،ج ،2ص)118
( )86ر اع بـ دا د ابــال ماجــا تــد ابــال حثــاا ،كل ــم ر اع مــال ملريــق حممــد بــال ا ــاجر ،ــال بيــا ،ــال صــاد
بنت يزيد ابال السصال ر ّ ن ا إ ابال ماجا ير اع مال ملريق مر بال م اجر ،ال بيا
الغي ــل ،ا ،3881ج ،4ص9؛ اب ــال ماجــا ، ،الس ــنال ،ك ــا
ان ــر :اب دا د الس ــنال ،ك ــا ال ــب ،اب
النص ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،اب الغَيـ ـ ـ ـ ــل ،ا ،2012ج ،1ص 648؛ ت ـ ـ ـ ــد ،ا س ـ ـ ـ ــند ،ا ،27631 ،27603ج،6
ص458 ،453؛ اب ــال حث ــاا ،الصـ ـ يح ،ك ــا اجلن ــا  ،اب ك ــر الزج ــر ــال ق ــل ا ــرد ل ــدع يفـ ـرا،
ا ،5984ج ،13ص322
إيفناد احلديا ييا م اجر بال ا مسلم م ل صاد بنـت يزيـد األشـ لية ،يقـاا مـ ل األنصـار ،تـرجم لـا الث ـارىل
ال اريخ الصثب ،ابال ا حامت اجلرا ال عديل يفص ا نا ،كرع ابال حثاا ال قا
ان ــر :الث ــارىل ،ال ـ ــاريخ الصث ــب ،ترمج ــة  ،1641ج ،7ص ،380اب ــال ا ح ــامت ،اجل ــرا ال ع ــديل ،ترمج ــة رق ــم
 ،1186ج ،8ص ،261ابال حثاا ،ال قا  ،ج ،5ص427
خبص ص درجة احلديا يإي رجح ل ا لعدو م ر ،ه :
 -1ر اية ابال حثاا لا ل ي ا ،هّا يعم ت يقا اجر بال ا مسلم
 -2مل ن ج تد شاكر حتقيق حاديا ا سند ،ه ت يق كل را يفصت نا الث ـارىل ابـال ا حـامت،
كرع ابال حثاا ال قا يم اجر بناد ليا " قة"
 -3ر او احلديا مب م اجر كل م قا
 -4هّا احلديا حسنا األلثاي ل يح اجلام الصـغب داتـا (لـ يح اجلـام الصـغب ،ا ،7391ج،2
ص)1232

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى

1034

الرعاية النّبويّة يف بناء شخصيّة الطّفب
املطلب السادس :أ ر ّ

هعدا ةرتلة ال ّفعلة ةرتلة هاةاة ادان بناخ شخصناة اشحمسان ،ورغقم أنا اآلبقاخ
حيرصعن على هةعيا األّرة وادتنار الناواة ،بالّ أحماهم ال يهتمعن بكبنة األبناخ بصعرة
هبين شخصناتهم بناخا ّلنمان( ،)87ولال فنحا بةةلا احلااة ب اهلدـ النابعـ هربنقة
الصغار ورعايتهم لتةعيا شخصنااههم السعاية.
وةا الناظر امل ال الساابقة جنقدا القنيبا صقلى اهلل علنقه وّقلّم بهديقه املتنقعاع
أرا أن يبين شخصناة ال ف بصعرة صحنحة ،وأن حيصانها ضد الةفر والضاقالل ،وأن
يصرفها عا السلعمناف اخلاطئة املنحرفة ،وقد رأينا ةراعاة النايب صلى اهلل علنه وّقلّم
كل دالل املرات العمرياة املختلفة لل ف .
وةا ةالتظتنا لفع النايب صلى اهلل علنه وّقلّم ،جنقد أحماقه مل يقتصقر رعايتقه
على أتفا ي ،ب احم لق ب غريهقم ةقا أطفقال املسقلمني ،وكلق ةقا أاق التنبنقه ب
ضرورة رعاية األطفال بصعرة عاةاة ،وأن ال هقتصر رعايتنا للقريق ةقنهم ،بق حنسقا
التعاة ق ةعهققم عنع قان ،ةققا أا ق أن يتقب ق الصاققغارُ غققري أقققاربهم ةققا النققا  ،وأن
يستفندوا ةا جمالسهم ود اههم ،ويصقلعا شخصنااههم باتتةامهم ةقع اجملتمقع الةقبري
جمتمع النا مافّة ،وأن ال يقتصر هعاةلهم ةع جمتمع أّرهم وعائالههم.
واألدا بهدـ النايب صلّى اهلل علنه وّلّم هاا اشطار حيقّ املصلحة للطفال
اعاحم عداة ،ةا أهماها عدم االحم عاخ على الااف ،الاـ يعق اد ةرقةلة ةقا ةرقام
الصاغار ،والاـ ينعةل ّلبان علنهم عند الة  ،وجيعق ةقا أتقدهم بحمسقاحمنا احم عائنقان،
ال يرار اآلدريا ةناّباههم ،وال يرار
على اجملتمع ملّه.
حممد م يفس ،ص194
( )87حمم د ،م ى

األعمال ابماعناقة ،القل هعقع بقاخلري
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وبكا ةا حمظرحما ب اهتمام النايب صلّى اهلل علنه وّقلّم مبسقةلة التة يق  ،فإحمانقا جنقد
أحماققه وضَققع بققني أيققدينا أ اة الصاققالح واشصققالح ألطفالنققا ،أل ان غَق ْر َ األ ب حمفققع
الصاغار ،يعم علقى هققعيم ّقلعمهم ،ويصقعاب ةقا اعقعج ةقا أفعقاهلم ،ويسقاعد
هعاةن شخصناتهم واّقتقاةتها .وهظهقر مثقرة التة يق احلسقا التقنام العبقد بقةةر رباقه،
واشتسان عملقه ،وأ اخ احلققعق ب عبقا اهلل ،والتمسق بقاألدالق الفاضقلة القل
ربى النايب صلى اهلل علنه وّلّم املسلمني علنها ،والقل هقّ اـ بالعبقد ب الفقعة بابناقة.
وقد بناا النايب صلّى اهلل علنه وّلّم قنمة اخلل احلسا فقال( :مصا َشصيء أَْص َقصب ِّيف ِّميصَ ِّ
ان
َ
ُ
َ ْ
()88
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يء) .
سنَ ،وإِّ هن هللاَ لَيُص ْبغ ُ
ض ال َفاح َ
ش البَ َ
ال ُْم ْ م ِّن يَص ْوَم القيَ َامة م ْن ُخلُق َح َ
واملتابع لتصرف النايب صلّى اهلل علنه وّلّم ةع األطفال السقنعاف األو ةقا
ال ّفعلة ،جيدي قد قام على بشباع تااة ال ف الغرينية

ااحم احل  ،والع قف،

واحلنان ،وقد هقدام بعس صننعه ةع أتفا ي ةا محله هلم ،وهقبنله بيااهُم ،والقداعاخ
هلم ،ب جندي يع ننا الصعرة العملنة لتنويدهم بقال  ،حنقع ضقماهم ب صقدري صقلّى
اهلل علنه وّلّم ووضعهم توري ،ومحلهم على عاهقه.
وجند هعاة النايب صلى اهلل علنه وّلّم ةع األطفال هعاة اشحمسان اخلبري ،فهقع
يعلم ةا قائ أةعرهم وأتقعاهلم ةقا ال يعلمقه بعقس الناقا عقا أطفقاهلم لقصقعرهم
وبهماهلم ،وهاا يدلا على أحماه مان ائم السّال عنهم ،ومان لاط م ا واتقد ةقنهم
( )88ر اع الرتمّىل تد مال ملريق َ ْمألر بال ِدينَار ،ال ابال ا ألملَْي َصةَ ،ال يـَ ْعلَس بال َمَْلَ  ،ال ِىألم الـد َّْرَد ِاد ،ـال
ا الــد َّْرَد ِاد ر اع تــد مــال ملـريقأ آ ـريال ــال حممــد بــال َج ْع َخــر حيـ بــال يفــعيد ،كلاــا ــال ألشـ ْـعثَةأل ،ــال
الْ َق ِ
ايف َم بال ا بـََّزوَ ،ال َ َاد الصي اراي ،ال ِىألم الد َّْرَد ِاد ،ال ا الد َّْرَد ِاد قـاا الرتمـّىل " :هـّا حـديا
حسال ل يح"
الصــلة ،اب مــا جــاد حســال اخللــق ،ا ،2002ج ،4ص362؛ تــد،
ان ــر :الرتمــّىل ،الســنال ،ك ــا الــين ى
ا سند ،ا ،27595 ،27572 ،27557ج ،6ص451 ،448 ،446
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الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى

مبا يرغله ،أو مبا حيباه ،فهاا أدع أحمل الاـ ةاف عصفعري الصاقغري ،لاطبقه مبقا يرقغ
صب النوصغَْيص ُصر) .وهقاي أم دالقد بنقا
باله ويقعم علقى هسقلنته ،فنققعلََ ( :ي أ ََِب ُع َم ْصري! َمصا فَص َع َ

دالد با ّعند خت أحماها أها رّعل اهلل صلى اهلل علنه وّقلم ةقع أبنهقا وهقج صقغرية،

وماحما هلبل قمنصان أصفر أو أمحر ،فقال هلا رّعل اهلل صلى اهلل علنه وّلمَ ( :سصنَه
َسصنَه) ،وهج باحلبرنة "تَسََنةٌ تَسَقنَة" ،ومقان د قاب القنايب صقلّى اهلل علنقه وّقلّم هلقا

بلسققان احلبرققة ألحماهققا ُولِققدف بةرضققها( .)89قالققا فققاهبا ألع ق خبققامت النبققعة ،فنبرحمققج
()90
صال رسص ُ ِّ
صصلهى هللاُ
صول هللا َ
أبققج  ،قققال رّققعل اهلل صققلى اهلل علنققه وّققلمَ ( :د ْع َهصصا .مثُه قَص َ َ ُ
َعلَْي ِّه َو َسله َم :أبلي وأخلقي ،مث أبلي وأخلقي ،مث أبلي وأخلقي(.)92( ))91
و تديث أم دالد هقاا ،يتبقناا لنقا منقف ماحمقا د قاب القنايب صقلى اهلل علنقه
وّقلّم هلققاي ال ّفلققة الصاققغرية وأحماققه مققان باللسققان الققاـ هفهمققه ،وهققاا يعققين أحماققه لققنل
باملعن ق أن حمققتةلّم ةققع الصاققغري بغققري العربناققة  -بكا مققان ال ّف ق ال يققتقا العربنققة وال
يفهمها  -وحمةدا ةا احلديث أنا ةقا تق ا ال ّفق أن ال حمعاةلقه ةعاةلقة الةقبري ،وأن ال
م الــد هــّا يفــنا)،

( )89رد احلــديا بعــا الـ ىـر ا بلخــظ (يفــناع يفــناع) بلخــظ ( م الــد هــّا يفــنا
معى السنا كلم احلثص احلسال
ان ر :ابال اجل ىل ،مريب احلديا ،ج ،1ص500؛ ابال حجر ،ي ح الثارىل ،ج ،10ص280
حممد بال يعق  ،القام ه احمليط ،ص)359
( )90بري :ري (الخر ابدىل ،ى
( )91معى ( بلـ ا لقـ )َ :بْلِـس :مـر اب بـلد ْ َ ،لِقـ  :مـر ابإل ـلر ،اـا عـى العـر ت لـق لـ تريـد
َْلَ ـق لق ـ ي ــر
الــد اد ب ـ ا الثق ــاد للم املــب ب ــّل  ،ىل ــا ت ـ ا حيا ــا حــىت يـَْثل ــس ال ـ
لــق ،مــا الخــاد يثمعــى
ابلقــاف الخــاد ،يثالقــاف مــال إ ــلر ال ـ  ،يعــم تق يعــا ،قــد لــق ال ـ
الع ض الثدا ،ه األشثا
ان ر :ابال األ ب ،الن اية مريب احلديا ،ج ،2ص71؛ ابال حجر ،ي ح الثارىل ،ج ،10ص280
الص ـ يح ،ك ــا األد  ،اب مــال تــرك لــثية مــبع حــىت تلعــب بــا قثل ــا ما ح ــا،
( )92الث ــارىل ،اجلــام ى
ا ،5647ج ،5ص 2234
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حناّقبه علقى أعمقال هت لبهققا بنقاخ شخصقنته ،فهقاا اللعق خبقامت القنايب صقلّى اهلل علنققه
وّقلّم ،أةققر طبعققج الصققغار ،ولققنل بغريق أن حيصق ةققنهم كلق  ،أل ان ترمققاف
ال ّف وأعماله الل هقع ةنه ،والل ال يرهاح هلا بعس الناا  ،هج احلقنقة حمعع ةقا
االمتراف والتعلّم الالةةني لبناخ شخصنة ال ف العلمناة واالاتماعناة .وجند تقديث
د ْتمُق ُه صقلّى اهلل علنقه وّقلّم الةقالم ةقع هقاي الصاقغرية بالقداعاخ
أ ام دالد هاا رّنا هع َ
هلا ،بةن هة وي عل عمرها ،وأن هُبْلج محلرينا ةا الحلناب وهُخْلِقهم.
بنا هاي الصعر ةا السّال والراعايقة يعقناة ققة ال ّفق بنفسقه ،وجيعلقه ينظقر ب
حمفسققه علققى أحماققه مققبري ملخاطبققة الةبققار لققه ،ويع نققه ققعاة لالحم ققالق تناهققه ،و

ققنه

أّرهه ،و اجملتمع اخلاراج ،بحلباف واقتدار.
وف نما ل

فقكة املراهققة فققد أ بتقا الداراّقاف احلديحلقة أن محايقة األطفقال

هاي املرتلة ،هققعم علقى االهتمقام بةوققاف فقراغهم ،واّقتحلمارها الناقافع البناقاخ ةقا
األعمال ،و الكبناقة الصاقحنحة القل هبعقث روح التقدياا والفضقنلة القناشخ .و لّقا
األحباه النفسناة واالاتماعناة على أنا الفرا يةهج على رأ األّباب الل هّ ـ ب
احنراف املراهقني واحمقنالقهم أعمال الفحش والسعخ(.)93
وجند النايب صلى اهلل علنه وّلّم قد ّب

هقاا اباحمق  ،فةقان يسقتحلمر وققا

املراهقني ال ّن النقافع ةقا األعمقال ،فنوقدي يقر ف ابقا عباقا دلفقه علقى الداابقة
وي علّمه وهع يسري ب ابهقة القل يقصقدها ةسقائ ةقا أصقعل العقنقدة ،ويقر ف وراخي
على محار مان يرمبه أّاةة با ةيد ،ةا أا عنا ة ّعد با عبا ة قب وقعقة بقدر(.)94
وجندي يص ح

غنواهه بعس املقراهقني ،ةقا أاق هقربنتهم ،وهعلقنمهم ،وبشقغال

( )93اخل يب ،م يفس ،كي نرا ا راهق ،ص14-13
( )94ابال األ ب اجلزرىل ،يفد الغابة ،ج ،1ص80

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى
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وقتهم ،وةا هّالخ النافعني القايا هقم ّقاا املراهققة عبقد اهلل بقا عمقر رضقج اهلل
عنهما ،الاـ اّتصغري النايب صلَّى اهلل علنه وّلَّم يعم بدر ،ويعم أتد ،ومل يقةكن لقه
بالقتال ،وأااةي يعم اخلنقدق وهقع ابقا عقل عرقرة ّقنة( .)95وةقنهم أحمقل بقا ةالق
رضج اهلل عنه ،الاـ مان ةقع رّقعل اهلل صقلّى اهلل علنقه وّقلّم يقعم بقدر ،والقاـ مل
يرار فنها لصغر ّناه(.)96
اخلامتة
وفنها أهم االّتنتاااف الل هعصالا بلنها الداراّة
بعد هاا العرأل ملعضقعع البحقث و راّقة قضقاياي ،اةقا اّقتخالٌ جممععقة
ةا النتائج أهمها:
 - 1التةمند على أنا الانيبا صلى اهلل علنه وّلّم هقع األّقعة احلسقنة للمسقلم،
وأنا ّناته هج املرشد والدالن لة ا بحمسان يراع رضا اهلل هعا والنعم اآلدر.
 - 2هع قدا السققرية النابعيققة الت بن ق العملققج لإلّققالم ،وفنهققا ةققا اشرشققا اف
والققدرو الةققحلرية والعظنمققة ةققا يفنققد عنققع ةنققاتج احلنققاة ،وفنهققا ةققا املبققا ـخ
والقعاعد ةا حيق دريـ الداحمنا واآلدرة.
 - 3هبقناا السق ناة املرقرافة والسقرية الع قرة أن رعايقة ال ّفق هبقدأ ةنقا ال اسققاعاف
االو

تناهه.

معريــة األل ـ ا  ،حتقيــق ل ـ الثجــا ىل ،بــب  ،دار

( )95ابــال ثــد الــين ،ي يف ـ بــال ثــد ّ ،ا يف ـ يعا
اجليل1412 ،هـ ،ل ،1ج ،3ص950
الص ـ ابة ،حتقي ــق ل ـ الثجــا ىل ،ب ــب  ،دار
( )96ابــال حجــر العســقلي ،ت ــد بــال ل ـ  ،اإلل ــابة معريــة ى
اجليل1412 ،هـ1992 /م ،ل ،1ج ،1ص125
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 - 4جند أنا الراعاية الل أوالها النايب صلى اهلل علنه وّلّم للطفال اّتععبا
ابعاحم الالةةة لكبنتهم وهعاةن شخصناتهم.
 - 5يعدا البنا املسلم أفض البنئاف لرعاية األطفال ،و ور األّقرة الكبنقة
واشعققدا ور هققام هنرققئة ال ّفق بصققعرة صققحنحة قعاققة ،واحلاق أد ققر األ وار
ةرات منعاي.
 - 6جند أنا بنئة املسود هج أفض البنئاف لتنمنة شخصنة ال ف بةبعا ها ملّها
الراوتناة ،والعلمناة ،والنفسناة واالاتماعنة ،وأن ال ف فنما حيد ه املسود ال يفسد
على املصلّني صالههم.
 - 7هعقدا الصاققالة أهققم الرامققائن الققل يقققعم علنهققا بنققاخ شخص قناة الصاققغري ،وأ ان
التهاون شةحمها يّ اـ ب ةفاّد محلرية هضر ال ف

ةستقبله.

 - 8على األبعيا واملربني أن يعملعا على التفري بقني األطفقال الناقعم ،وأن
يراعقققعا هقققربنتهم للمقققراهقني الناتناقققة ابنسقققناة ،وأن يضقققب عها بضقققعابه اآل اب
اشّالةناة.
 - 9هُبْرة الداراّة ةدى عناية النايب صلى اهلل علنه وّلّم ب فعلة اشحمسان ،وةا
يلنم هلا ةا التعانه والراعاية ،وهُعضا األّقل الالةةقة لعقالج ةرقةالف ال فعلقة
العقا احلاضر.
 - 10ظهققر الداراّققة أنا الصاققحابة رضققج اهلل عققنهم م قاحمعا تريصققني علققى
بتضار ةعالندهم وأطفاهلم ب رّعل اهلل صلّى اهلل علنه وّلّم ،ةا أاق هسقمنتهم،
وحتننةهم ،والداعاخ هلم.

الصاحب
حممد يد) حمم د ى
( ى

1040

فهرس املصادر واملراجع
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طاهر النااوـ و مع ال ناتج ،بريوف ،املةتبة العلمنة1399 ،هق 1979 -م.
[ ]3أمحد با ماد ابا تنب  ،املسند ،ةصر ،ةّّاسة قرطبة.

[ ]4األلباحمج ،أبع عبد الرمحا مد حماصر الديا األشقع رـ ،صحن اباةع الصغري
وةيا اهه ،بريوف ،املةت اشّالةج.
[ ]5البخارـ ،ماد با ب اعن :
* التاريخ الةبري ،حتقن هاشم الندوـ ،بريوف ،ار الفةر.
* اباةع الصاحن  ،حتقن ةص فى البغا ،بريوف ،ار ابا محلري 1407 ،هق /
1987م ،ط.3
[ ]6البنهقج ،أبع بةر أمحد با احلسني با علج ،السنا الة ى ،حتقن

مد عبد

القا ر ع ا ،ةةة املةرةة ،ةةتبة ار الباة1414 ،ي1994 /م.
[ ]7الكةاـ ،أبع عنسى مد با عنسى ،اباةع ،حتقن أمحد شامر وآدرون،
بريوف ،ار بتناخ التاراه العربج.

ق ع توج أه

[ ]8ابا عاعة ،مد با ببراهنم با ّعد اهلل ،بيضاح الدلن
التع ن  ،حتقن وهيب األلباحمج ،ةصر ،ار السالم لل باعة والنرر1410 ،هق/
1990م.

هدىل النى للس ّ ليا يفلىم
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احلديث ،حتقن عبد

املع ج أةني القلعوج ،بريوف ،ار الةت العلمنة1405 ،هق 1985 -م.
[ ]10ابا تبان ،أبع تامت ماد با تباان التمنمج البسل:
* متاب الحلقاف ،بريوف ،ار الفةر ،طبعقة ةصقعرة عقا ال بعقة األو حبنقدر
آبا الدما باهلند1399 ،ي1979 /م.
* متققاب الصاققحن  ،حتقن ق شققعن األرحمققاؤوط ،بققريوف ،ةّّسققة الرّققالة،
ط 1414 ،2هق 1993 /م.

[ ]11ابا أبج تامت الراةـ ،عبد الرمحا با أبج تامت مد با ب ريل ،ابرح
والتعدي  ،بريوف ،ار بتناخ الكاه العربج1271 ،ي1952 /م.
[ ]12تواةـّ ،ناخ حمصر ،الراخصنة لدى األطفال ،القاهرة ،ار الفةر العربج،
ط 1428 ،1هق2008 /م.
[ ]13ابا تور العسقالحمج ،علج با أمحد:

* اشصابة

ةعرفة الصاحابة ،حتقن علج البواوـ ،بريوف ،ار ابن ،

 1412هق1992 /م ،ط.1
* فت البارـ شرح صحن البخارـ ،حتقن

ماد فّا عبد الباقج و

الدايا اخل ن  ،بريوف ،ار املعرفة1379 ،هق.
[ ]14محروم ،ببراهنم ،وآدرون ،ةعوم ألفاظ القرآن الةريم ،جممع اللغة العربنة،
القاهرة
[ ]15احلمندـ ،مد با أبج حمصر فتعح با عبد اهلل با فتعح با محند با با يص

األة ـ ،هفسري غري ةا

الصحنحني البخارـ وةسلم ،حتقن ةبندة مد

ّعند عبد العنين ،القاهرة ،ةةتبة السنة1415 ،هق 1995 -م.
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[ ]16اخل ن  ،ةعّى ،منف حمربج املراه  ،بريوف ،ار ابن 1414 ،هق/
1994م ،ط.1
[ ]17أبع او ّ ،لنمان با األشعث السوستاحمج ،السنا ،حتقن

ماد نج الديا

عبد احلمند ،بريوف ،ار الفةر.
[ ]18الراةـ ،مد با أبج بةر با عبدالقا ر ،خمتار الصحاح ،حتقن

مع داطر،

بريوف ،ةةتبة لبنان حماشرون1415 ،ي1995 /م.
[ ]19النبندـ ،مد ةرهضى ،هاج العرو  ،بريوف ،ار صا ر1386 ،هق/
1966م.

[ ]20النخمررـ ،مع با عمر ،الفائ

غري

احلديث ،حتقن علج مد

البواوـ  -مد أبع الفض ببراهنم ،بريوف ،ار املعرفة.
[ ]21ال احمج ،أبع القاّم ّلنمان با أمحد:
* املعوم األوّه ،حتقن طارق با ععأل وعبد احملسا با ببراهنم،
القاهرة ،ار احلرةني1415 ،هق.
* املعوم الةبري ،حتقن محدـ السلفج ،املعص  /العراق ،ةةتبة النهراخ،
1404هق1983 /م.
[ ]22ابا عبد ال  ،يعّف با عبد اهلل ،االّتنعاب ةعرفة األصحاب ،حتقن علج
البواوـ ،بريوف ،ار ابن 1412 ،هق ،ط.1
[ ]23أبع عبنة ،مد تسا ،الرخصنة بني النظرية والت بن الكبعـ ،القاهرة ،ار
املعارف1978 ،م.
[ ]24عبد الرةاق با همام الصنعاحمج ،املصنف ،حتقن تبن
بريوف ،املةت اشّالةج1403 ،هق.

الرمحا األعظمج،

هدىل النى للس ّ ليا يفلىم
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با ةمريا ،ةعوم املقاينل

اللغة،

بريوف ،ار الفةر ،ط1415 ،1هق.
[ ]26الفراهندـ ،أبع عبد الرمحا اخللن با أمحد ،متاب العني ،حتقن ةهدـ
املخنوةج وببراهنم الساةرائج ،بريوف ،ار وةةتبة اهلالل.

[ ]27الفريوةبا ـ ،ماد با يعقعب ،القاةع

احملنه ،بريوف ،ار الفةر،

1415هق1995 /م.

[ ]28القاضج عناأل ،أبع الفض عناأل با ةعّى النحصيب ،ةرارق األحمعار على
صحاح اآل ار ،هعحمل ،املةتبة العتنقة و ار الكاه.
[ ]29ماة  ،يعحمل ،وآدرون ،الرخصنة وقناّها ،القاهرة ،ةةتبة النهضة املصرية،
ط1959 ،1م،
[ ]30ابا ةااه ،أبع عبد اهلل ماد با ينيد ،السنا ،حتقن

ماد فّا عبد الباقج،

بريوف ،ار الفةر.
[ ]31مع  ،ةج ماد ةعّى ،ةعّععة الكبناة النافسناة للطفال ،عماان ،ار الة.
[ ]32ةرّج ،ممال ببراهنم ،األّرة :التعريف والعظائف واألشةال ،الةعيا ،ار
القلم 1424 ،هق2003/م ،ط.1
[ ]33ةسلم با احلوااج الننسابعرـ ،اباةع الصاحن  ،حتقن

ماد فّا عبد الباقج،

بريوف ،ار بتناخ الكاه العربج.
[ ]34ةص فى ،ببراهنم ،وآدرون ،املعوم العّنه ،حتقن جممع اللغة العربنة،
القاهرة ،ار الدععة.

[ ]35املقرـ الفنعةج ،أمحد با مد با علج ،املصباح املنري غري الررح الةبري،
بريوف ،املةتبة العلمنة.
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[ ]36ابا ةنظعر ،عال الديا مد با ةةرم األحمصارـ ،لسان العرب ،القاهرة،
طبعة ةصعرة عا طبعة بعالق ،املّّسة املصرية العاةة للتةلنف واألحمباخ والنرر،
ّلسلة هرا نا.
[ ]37النسائج ،أبع عبد أمحد با شعن  ،السنا الة ى ،حتقن عبد الغفار البندارـ
وّند مسروـ تسا ،بريوف ،ار الةت العلمناة ،ط1411 ،1هق1991 /م.

[ ]38النعوـ ،أبع ةمريا حينى با شرف با ةرـ ،الديباج شرح صحن ةسلم با
احلوااج ،بريوف ،ار بتناخ الكاه العربج ،ط.2
[ ]39هاشم ،أمحد عمر ،اشّالم وبناخ الرخصنة ،القاهرة ،ار املنار للنرر
والتعةيع.
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The Prophetic Guidance in Looking after Children
and Constructing their Personalities
Prof "Moh'd eid" Mahmoud Alsaheb
College of Sharia, Jordan University

Abstract. This research studies the different fields of child's care as they appear in the study of the
biography of the Prophet (p.b.u.h). This includes the spiritual, psychological, scientific, social, and
physical fields. The research shows that such a care was mainly built on mercy which suits the weakness
of children. This is very clear in his comprehensive biography. The researcher found that child's care was
one of the prophet's concerns. The role of the mosque environment appears clearly in such context.
Oneness of God was the first thing to be taught to children, and then come the essentials of faith.
Social uprising and care were of the issues on which the prophet (p.b.u.h) focused, this starts from the
early days of the child's life. The bibliography of the prophet (p.b.u.h) shows that he also dealt with the
psychological aspects of the child's life in a comprehensive and integrated way. The prophet (p.b.u.h)
pays great attention in his teaching to the physical aspect of child's life; he gave them priority in taking
food as this is very important for their minds and bodies. The research shows that the prophetic guidance
leads to a physiological balance in children's personality. This will save them from any kind of disorder or
deviant behavior. It is an approach that gives them protection of any present or future disorder.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( ،1099-1047رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

الصلة بني األصول الفكرية للتنوير ،والليربالية ،والعلمانية ،واحلداثة ،وما بعد احلداثة
د .آمال بنت عبد العزيز العمرو

األستاذ املشارك يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة
كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض
ملخـ البحـ  .تـرتبب بعــذ املــذاهب الببريــة ببع ـ ا ،وتتــدا ل أصــو ا الببريــة ألســباع يديــدة .ويشــر هــذا
البح إبجياز جمموية من تلك املـذاهب والتيـاراا الببريـةا كـالت وير والليةاليـة والعلماايـة واودابـة ومابعـد اودابـة.
ويبــر خريــه ورهــا وأبــرز أيالم ــا ،مث يبــر وجــا ارتبــاا هــذض املــذاهب بــبعذ .ري ـ ات ـ أ الت ــوير قايــدة
ــرا م ــا الليةاليــة والعلماايــة واودابــة ،وأ مابعــد اودابــة بــورة يل ـ تلــك املــذاهب ،واقــذ ــا .وبعــد يــرض
املــذهب وبيــا ارتبا اتــا الببريــة يــتم اقــدض إبجيــاز ،وهبــذا تتعــرك تلــك املــذاهب ،ويتبــر اآاثر الســي ة ــا يلـ البــرد
واجملتمع ،ورفذ بعذ يقالء الغرع ا ،وفيا حتذير للمجتمع املسلم أ ال ي خدع بةيق شعاراا تلك املذاهب.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني .أما بعد:
يتزاحم يف الساحة اإلسالمية الكثري من املذاهب الفكرية الوافدة من الغرب،
بقي بعضها بأصوله الغربية ،بينما حاول البعض أسلمة شيء من هذه املذاهب .ويف
فهم العالقة اليت تربط األصول الفكرية هلذه املذاهب ببعض ،تكتمل الصورة لدى
املراقب والباحث ،ويتضح له النسيج الفكري الغربي بصورة تكاملية تعري تناقضاته
ونتاجه على اجملتمع العاملي.
وقد كان التنوير تيارا ومنهجا يضم بداخله العديد من املذاهب الفكرية ،حيث
كان التنوير مؤثرا يف ظهور بعض املذاهب الفكرية ،كما أنه انتقد من قبل تيارات
أخرى.
ويف هذا البحث سوف تتضح العالقة بني التنوير والعلمانية والليربالية واحلداثة
وما بعد احلداثة ،كما سيتضح حقيقة تراث التنوير الذي الزال يطالب به الكثريون يف
البالد اإلسالمية .وأن "مثرة قرون طويلة من االستنارة كانت إىل حد ما مظلمة ،ولذا
راجع اإلنسان الغربي كثريا من أطروحاته خبصوص االستنارة ...ومع هذا يقوم الفكر
العلماني العربي بنقل أطروحات االستنارة من الغرب بكفاءة غري عادية"( .)1وهذا مفكر
مفكر احلداثة هابرماس )2( Habermasيقول بصراحة" :إن الثقافة الفكرية املزهوة بنفسها
لعصر األنوار انفصلت عن الدين بعملية انشقاق ،واضعة إياه(أي الدين) إىل جانبها

( )1ااظر :يبد الوهاع املسريي ،العلمااية اجلزئية والعلمااية الشاملة(.)286/1
( )2يورغن هابرماس فيلسوف ويامل اجتماع أملاين معاصر ولد يام (1929م).

الصلة بر األصول الببرية للت وير ،والليةالية ،والعلمااية ،واودابة ،وما بعد اودابة
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ومصطفة إىل جانبه .إن تردي الدين يؤدي إىل انفصال اإلميان عن املعرفة انفصاال تعجز
األنوار عن جتاوزه بوسائلها اخلاصة"(.)3
لقد كانت هذه املذاهب طريق أوروبا يف حبثها عن احلقيقة والنعيم على
األرض ،ويظهر اجلانب احلاسم يف تاريخ الفكر الغربي يف التفاعل -بل احلرب -
بني الفلسفة والدين والعلم ،وما جنم عن ذلك من مذاهب وتيارات فكرية شكلت
الثقافة الغربية ،اليت بدورها أثرت على العامل .وكتب بول هازار

Paul Hazard

( )1944- 1878عن أزمة الوعي األوروبي ،كما كتب غريه عن آالم العقل
الغربي ،بل عن انتحار الغرب ،يف سبيل عرض الثقافة الفكرية والفلسفة األوروبية،
وما مر بها من صراعات وحمن ،ما يوضح األزمة الفكرية والدينية اليت مر بها الغرب،
وكيف حاولوا اخلروج من هذه األزمة جبعل الدين قنطرة عربوا من فوقها ثم هدموها،
وأقسموا أال ينظروا للخلف ،وشخصوا بأبصارهم ملستقبلهم قائما على اإلنسان اإلله
بعقله اجلبار ،وإرادته املطلقة ،وحريته اليت ال قيود هلا ،ظانني أنهم عثروا على
الفردوس املفقود ،معتقدين أنه جنة البشر على األرض .ومضى على ذلك قرون،
ارتد اجملتمع الغربي بعدها خاسئا وهو حسري ،يقلب كفيه على ما أنفق فيها ،وهي
خاوية على عروشها ،فاقدة للقيم ،خاسرة ملعيار احلقيقة ،قد عدمت ذاتها ووجودها.
هدف البحث
كشف الصلة الفكرية بني التنوير والليربالية والعلمانية واحلداثة وما بعد
احلداثة ،ويتضمن ذلك توضيح األصول الفكرية هلذه املذاهب ،ثم نقدها بإجياز.
تقسيم البحث
قسمت البحث إىل مخس مسائل ،وخامتة ،كاآلتي:
( )3هابرماس ،القول البلسبي للحدابة ص(.)36
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املسألة األوىل :التنوير.

املسألة الثانية :الليربالية وعالقتها بالتنوير.
املسألة الثالثة :العلمانية وعالقتها بالتنوير والليربالية.
املسألة الرابعة :احلداثة وعالقتها بالتنوير والعلمانية.
املسألة اخلامسة :ما بعد احلداثة وعالقتها باحلداثة والتنوير.
اخلامتة ،وفيها أهم النتائج.
وقد راعيت االختصار يف العرض والنقد ،مقتصرة على أصول الردود ،وحيث
قد مثلت هذه املذاهب واقع الفكر الغربي ،حرصت أن تكون بعض القراءة النقدية
بأقالم غربية ،كي ال يقال عنها إنها رؤية مل تفهم احلضارة الغربية وفكرها ،أو أنها
نظرة مشخصنة من واقع حمدود.
هذا واهلل أسأل أن جيعله عمال خالصا متقبال ،وأن ينفع به .واحلمد هلل رب
العاملني.
املسألة األوىل :التنوير
 -1تعريف التنوير
التنوير حركة فكرية ال دينية ظهرت يف أوروبا يف القرن الثامن عشر ،آمنت
بالعقل مصدرا للتشريع واألخالق واملعرفة ،وسبيال لتحقيق احلرية والتقدم ،ونزعت
كل سلطة فوق العقل والعلم ،جذورها ممتدة يف عصر النهضة( .)4يقول إميانويل كانط
- )1804- 1724(Immanuel Kantوهو من أشهر مفكري عصر التنوير  ":-إن
( )4ااظر :آمال العمرو ،الت وير مب وما وأصولا ،جملة الدراساا العقدية ،وااظر حنو هذا :موسوية الالاد
البلسبية ص(.)759

الصلة بر األصول الببرية للت وير ،والليةالية ،والعلمااية ،واودابة ،وما بعد اودابة

1051

بلوغ األنوار هو خروج اإلنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه .والذي يعين
عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغري ،وإن املرء نفسه مسؤول عن حالة القصور
هذه عندما يكون السبب يف ذلك ليس نقصا يف العقل ،بل نقصا يف احلزم والشجاعة يف
استعماله دون إرشاد الغري"(.)5
 -2اتريخ ظهوره
يؤكد بعض املؤرخني أنه ابتداءً من سنة 1671م حلت كلمة التنوير حمل الفكر
والذكاء ،وانتشرت بني الناس للداللة على الفخر بتقدم اإلنسان( ،)6ويرى املؤرخ
الفرنسي بول هازار أن أفكار التنوير قد أفصح عنها من قديم ،حنو عام 1680م(،)7
وبعد انتشار املصطلح ظهرت حماوالت لتحديد معناه ،ومن تلك احملاوالت السؤال
الذي طرحته صحيفة بريلينتش موناتشرفت

Berliniche Monatsschrift

يف برلني عام
()8

(1784م) على قرائها ،وطلبت منهم أن يرسلوا إجاباتهم عن :ما هو التنوير؟

فجاءت إجابات عدد من الفالسفة واملفكرين ،وأشهر تلك اإلجابات كانت مقالة
()9

كانط :ماهي األنوار .ويف العام 1789م بات القول"إننا نعيش وحنيا يف عصر التنوير"
مألوفا.

( )5إميااويل كااب ،جواع يل السؤال :ماهي األاوار ،ص(.)85وهو ضمن كتاع بالبة اصوصا أتمالا يف
الرتبية ،ما هي األاوار ،ما التوجا يف التببري ،لبااب.
( )6ااظر :الزواوي بغورة ،ما بعد اودابة والت وير ص(.)72
( )7ااظر :بول هازار ،أزمة ال مري األوروي ص(.)10
( )8ااظر:كااب ،جواع يل السؤال:ما هي األاوار ،ص( ،)85ميشيل فوكو ،ماهي األاوار ،ص(.)1
( )9بول هازار ،الببر األوروي يف القر الثامن يشر ،ص( ،)43اقال ين الزواوي بغورة ،ما بعد اودابة والت وير،
ص(.)72
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 -3أصول التنوير

إن كان مثة عالمة بارزة للتنوير فهي العقالنية ،فقد كان عصر التنوير عصر
العقل .وكانت االستنارة رؤية مادية عقالنية تدور حول رؤية حمددة للعقل وعالقته
بالطبيعة ،وتتفرع عنها رؤية للتاريخ واألخالق واجلمال ( .)10لكن عقالنية التنوير مل
تكن مقتصرة على علوم عقلية ،بل هي وفق برينتون

Brinton

()1968- 1898

مصطلح عام وشامل ،ويندرج حتته :املادية والوضعية والالدينية والتأليه الطبيعي أو
الربوبية( .)11حيث تنزع العقالنية إىل إسقاط كل ما هو خارق للطبيعة أو غييب من
الكون ،وقد أبقت فقط على الطبيعي الذي يؤمن املفكر العقالني أنه قابل للفهم يف
النهاية عرب مناهج البحث العلمي(.)12
وقد آمن املستنريون بالنعيم العقالني الطبيعي على األرض ،وكفروا بنعيم
اآلخرة .وآمنوا بفردوس على األرض ،وبالتقدم الذي يأتي عن طريق انتشار العقل.
وبقدرة اإلنسان على بلوغ الكمال ،وقد كان نهاية القرن الثامن عشر شاهدا على
مظاهر التقدم املادي ،وانتشار اخلدمات وسبل الراحة( .)13ومثة تطور خطري يف املوقف
من العقل يف الفكر التنويري ،حيث "مل يوضع ضدا للدين فقط ،أو يعرف بتعارضه
مع الدين؛ بل منح بصورة ضمنية املكانة العقائدية املطلقة للدين نفسها ،وبهذا املعنى
فإن العقل كان مرادفا للعقيدة اإلهلية"(.)14

( )10ااظر :يبد الوهاع املسريي ،العلمااية اجلزئية والعلمااية الشاملة(.)290/1
( )11ااظر:كرين بري تو  ،تشبيل العقل اودي  ،ص(.)122
( )12ااظر :تشبيل العقل اودي  ،ص(.)120
( )13ااظر لتوضي ذلك:تشبيل العقل اودي ص(.)200( )198( )171-170
( )14غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ،ص(.)160
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وقد متثل أشهر نتاج جملموعة من فالسفة التنوير مبوسوعة العلوم والفنون اليت
أشرف عليها

ديدروDiderot

(،)1783- 1717

( ،)1784- 1713وشارك فيها داملبري

وفولتري

Voltaire

D'Alembert

(،)1778- 1694

وروسو

 ،)1778- 1712(Rousseauوهولباخ  )1789- 1723( Holbachوغريهم ،ومل
تكن تلك املوسوعة جمرد مصدر من مصادر العلم بل كانت "معرضا شامال للحركة
اليت قام بها أعداء الدين ،وكان صاحبها يقصد بها حتويل الناس عن املسيحية وما فيها
من خطيئة آدم وحواء ،إىل فهم جديد للحياة ،يرون فيه الدنيا مكانا جديرا باإلصالح
وترقب السعادة ،مكانا فيه شرور ولكنها ال تعود إىل نقص أصيل يف الطبيعة
اإلنسانية ،وإمنا تعود إىل فساد النظم االجتماعية أو اعوجاج أساليب الرتبية والتعليم.
لقد بذل ديدرو وروسو كل بأسلوبه اخلاص جهودا متواصلة لكي يصرفوا اهتمام
الناس عن مذاهب الدين ويوجهوه إىل إصالح اجملتمع"(.)15
وقد نفى كتاب املوسوعة أي صورة لإلميان الديين املعتمد على املعجزات،
واليت يرون أنها عقائد ختالف قوانني العقل .ويف مادة "الالتدين" تتحدث عن حرية
عدم اعتناق أي دين على اإلطالق ،وأن هذا ليس له نتائج خطرية على اجملتمع ألن
األخالق مستقلة عن الدين( .)16وليس يف عقيدة التنوير مكان لذات إهلية يقصدها
البشر بصلواتهم ،وهي ال تسلم بوجود خوارق للطبيعة( .)17وفيما جاهر هولباخ،
وجوليان دي المرتي ،وكلود هلفتيوس بأنهم مالحدة ماديون ،آمن آخرون بنوع ما

( )15ج.بيوري ،ررية الببر ص(.)120
( )16ااظر:غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ،ص(.)161
( )17ااظر:تشبيل العقل اودي ص(.)200
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من املسيحية .وآمن البعض اآلخر بالدين الطبيعي أمثال فولتري وروسو(.)18حيث كانت
الفكرة الرئيسية فيه اإلله الربوبي الذي دفع الكون إىل احلركة وفق قانون طبيعي ثم
تركه جيري حسب نظامه اخلاص( ،)19لكن هؤالء الفالسفة ليسوا حقيقة مؤهلني بل
وال حتى ربوبيني مهما أسرفوا يف استعمال كلمة الرب ،إنهم يفرتضون مبدأ هو القوة
احملركة للكون يف مشوله( ،)20وحقيقة مقولتهم إحلادية ،تفضي إىل إنكار وجود اهلل..
واحناز أدب القرن الثامن عشر احنيازا طاغيا إىل جانب الفكر التنويري ،لكن رغم ذلك
استمرت الكنائس الرمسية يف التعليم وأداء طقوسها ،ومل تنقطع طوال هذه السنني
مجاهري العامة ،وعدد كبري من الطبقتني املتوسطة واألرستقراطية ،عن مراعاة أساليب
املسيحية التقليدية(.)21
أما احلرية اليت طالب بها فالسفة التنوير فقد كانت تشمل احلرية السياسية،
واحلرية املدنية ،واحلرية الفكرية( ،)22حيث رأوا أنه"ينبغي توافر احلرية الكاملة
لالعتقاد واملناقشة ،ألي مبدأ يعتقد أصحابه أنه عقيدة خلقية مهما اعتربناه منافيا
لألخالق"( .)23ويف ضوء القدر الكبري من احلرية الفكرية ظهر يف القرن التاسع عشر
صور متباينة من املادية والوضعية والربامجاتية وغريها ،وتشعب التنوير وانقسمت
آماله وبراجمه السياسية ( ،)24فجاءت رومانسية مطلع القرن التاسع عشر عقب النزعة
( )18ااظر :آمال العمرو ،حب الت وير ،مب وما وأصولا ،آالم العقل الغري ،ص( ،)369الطرق إىل اودابة،
ص(.)162
( )19ااظر:تشبيل العقل اودي ص ( ،)199حب الت وير ،آمال العمرو.
( )20ااظر:تشبيل العقل اودي ص(.)219
( )21تشبيل العقل اودي  ،ص (.)195-194
( )22غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ،ص(.)167
( )23ج.بيورك ،ررية الببر ص( ،)170وااظر :جو ستيوارا مل ،ين اورية ،ص(.)23( )15
( )24ااظر:تشبيل العقل اودي ص(.)235( )220
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الكالسيكية للقرن الثامن عشر ،وجاءت النزعة املثالية واجتاه التأكيد على البنية الكلية
العضوية يف أواخر القرن التاسع عشر عقب النزاعات املادية لعصر التنوير ،وذاع إحياء
التقاليد املسيحية يف القرن التاسع عشر ،عقب النزعة الربوبية ،والنزعة اإلحلادية،
ونزعة الشك اليت كانت تظهر بني احلني واحلني ،ونزعة معاداة رجال الدين يف القرن
الثامن عشر(.)25
وباختصار فإن التنوير قد شكل بنقده للدين وتهميشه ،وتأليهه للعقل ومطالبته
باحلرية ،وتقديسه للفردانية ،وخلعه كل القيود والسلطات اليت تكبل الفرد ،قاعدة
وبيئة ظهر منه العديد من املذاهب الفكرية كالعلمانية والليربالية واحلداثة .كما ظهرت
حركات مضادة لعقالنية التنوير ،حيث أدى االعتماد املطلق للعقل واحلس ،مع توافر
جو احلرية املفرطة إىل فلسفات ال عقلية وفوضوية معاكسة.
املسألة الثانية :الليربالية وعالقتها ابلتنوير
 -1تعريف الليربالية
الليربالية  Liberalismمصطلح وُضِع للداللة على مذهب اقتصادي حر ،وقد
طرأ على داللته تغيري وتعديل وفق ظروف إخفاقه ونتائجه على اجملتمع.
يقول جون

غرايJohn Gray

( ":)26من املمكن تقسيم الليربالية بسهولة وبشكل

الخالف عليه إىل نوعني أحدهما كالسيكي ،واآلخر تعديلي ،حيث يكون الليرباليون

( )25ااظر:تشبيل العقل اودي ص(.)217
( )26فيلسوف سياسي واقتصادي بريطاين معاصر ،ولد يام .1948
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الكالسيكيون خملصني يف املقام األول للحرية السلبية ،ويكون التعديليون ضربا من
الليرباليني الرفاهيني أو املساواتيني"( .)27ولذا فالليربالية قسمان:
أ ) الليربالية الكالسيكية
ترتكز على إطالق احلرية الكاملة للفرد ،ونزع الوصاية السياسية والدينية
واألخالقية .وهي تتنوع إىل ليربالية سياسية واقتصادية مؤثرة على الدين واألخالق.
أما تعريف الليربالية السياسية فهي" :مذهب سياسي يرى أن من املستحسن أن
تزداد إىل أبعد حد ممكن استقاللية السلطة التشريعية والسلطة القضائية ،بالنسبة إىل
السلطة اإلجرائية التنفيذية ،وأن يعطى للمواطنني أكرب قدر من الضمانات يف مواجهة
تعسف احلكم"(.)28
كما عرفت بأنها "مذهب سياسي فلسفي يرى أن اإلمجاع الديين ليس شرطا
الزما ضروريا لتنظيم اجتماعي جيد ،ويطالب حبرية الفكر لكل املواطنني"(.)29
وأما الليربالية االقتصادية فهي ":مذهب اقتصادي يرى أن الدولة ال ينبغي أن
تتوىل وظائف صناعية وال وظائف جتارية ،وأنها ال حيق هلا التدخل يف العالقات
االقتصادية اليت تقوم بني األفراد والطبقات أو األمم"( .)30ويتضمن هذا حرية امللكية
اخلاصة ،وحرية التعامالت التجارية .ورفع يد الدولة عن التدخل يف املعامالت
االقتصادية .وهي بهذا املعنى تتعارض متاما مع االشرتاكية.

( )27جو جراي ،ما بعد الليةالية ص( ،)435ين موقف الليةالية يف البالد العربية من حمبماا الدين،
الدميجي ص(.)87
( )28الالاد ،املوسوية البلسبية ص(.)725
( )29الالاد ،املوسوية البلسبية ص( ،)726وااظر:مجيل صليبا ،املعجم البلسبي(.)465/1
( )30الالاد ،املوسوية البلسبية ص(.)726
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ب ) الليربالية املعاصر أو اجلديد
 -1التطور الذي حصل لليربالية االقتصادية عرب النظرية الكينزية:
جاءت األزمة العاملية عام  1929لتشكل ضربة هائلة اهتز هلا االقتصاد
الرأمسالي إىل درجة االنهيار ،وظهرت النظرية الكينزية بوصفها حماولة لتعديل النمط
االقتصادي الرأمسالي حيث يقرتح االقتصادي الربيطاني جون

كينزJohn Keynes

()31

حالً مرتكزاً على

( )1946- 1883يف كتابه "النظرية العامة" (سنة )1936

ضرورة تدخل الدولة ،وقد أسَّسَ حله هذا على حتليل شامل لالقتصاد السياسي
الليربالي وتطبيقاته ،منتقداً النظرية الليربالية الكالسيكية يف نظرتها لسوق الشغل حيث
مل تنتبه ملشكلة البطالة ومل تبلور معاجلات هلا .ويف هذا السياق ستتجه املدرسة الكينزية
إىل إجناز تعديل كبري يف النظرية الليربالية حيث نادت بوجوب تدخل الدولة بدل ترك
الفعل االقتصادي مرتهناً بفردانية "دعه يعمل دعه مير" ،وهي بذلك رؤية تقلل من
استقاللية وحرية الفعل االقتصادي ،وهذا ما أمساه بعضهم بإنقاذ الليربالية من فوضى
احلرية(.)32
 -2الليربالية اجلديد :
كان التوجه لليربالية اجلديدة منذ السبعينيات من القرن املنصرم ،حيث هيمنت
الليربالية اجلديدة على صيغة اخلطاب االقتصادي املعاصر(.)33
وسبب ذلك أنه يف بداية السبعينات (1973م) شهد االقتصاد العاملي أزمة
جديدة عقب ارتفاع سعر النفط ،وهي أزمة جديدة مل تكن معروفة ،وتتمثل جدة هذه
( )31ااظر :جو كي ز ،ال ظرية العامة للتشغيل والبائدة وال قود.
( )32ااظر:الطيب بويزة ،اقد الليةالية ص( ،)111جو كي ز ،ال ظرية العامة للتشغيل والبائدة وال قود ،جيمس
فولتشر ،الرأمسالية ص(.)161-155
( )33ديبيد هاريف ،الليةاليو اجلدد ص(.)15-13
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األزمة يف اقرتان التضخم بالبطالة وهو اقرتان نادر احلدوث يف تاريخ االقتصاد
الرأمسالي .لذا برزت رؤى اقتصادية عملت على بلورة إطار نظري مغاير لإلطار
الكينزي ،واقرتحت تقليل نفقات الدولة والرتاجع عن النظرية الكينزية بالعودة إىل
املنطق الليربالي القاضي بوجوب إطالق الفعل االقتصادي من كل قيد خارجي
واختزال سلطات الدولة من مهامها ونفوذها ،وجعل السوق كينونة مستقلة بذاتها.
هذا احلل سيجري االصطالح على تسميته بـالليربالية اجلديدة (.)34
تعريف الليربالية اجلديد  :هي "نظرية يف املمارسات السياسية واالقتصادية تقول
بأن الطريقة األمثل لتحسني الوضع اإلنساني تكمن يف إطالق احلريات واملهارات
التجارية اإلبداعية للفرد ،ضمن إطار مؤسساتي عام يتصف حبمايته الشديدة حلقوق
امللكية اخلاصة ،وحرية التجارة ،وحرية األسواق االقتصادية .ويقتصر دور الدولة يف
هذه النظرية على إجياد وصون ذلك اإلطار املؤسساتي املالئم لتلك املمارسات"(.)35
إن التوجهات النيوليربالية ال جديد فيها سوى مزيد من إطالق النزوعات اليت
أفصح عنها الفكر الليربالي الكالسيكي ،مع تعميق البعد املنفعي ،وتأسيس الفضاء
اجملتمعي على مبدأ اللذة مبدلوهلا احلسي( .)36كما أن الليربالية اجلديدة ركزت على
اإلطار املؤسساتي ،وأوكلت مهمة إجياد مناخ احلرية ومحايته للدولة ،بينما رفعت
الليربالية الكالسيكية يد الدولة عن أي تدخل يف تنظيم حرية األفراد.
ويتضح مما سبق ارتكاز الليربالية على الفردية واحلرية.

( )34ااظر:الطيب بويزة ،اقد الليةالية ص(.)112
( )35ديبيد هاريف ،الليةاليو اجلدد ص(.)13
( )36ااظر:الطيب بويزة ،اقد الليةالية ص(.)131
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 -2اتريخ ظهور املصطلح
تبني فيما سبق تاريخ الليربالية االقتصادية ،أما الليربالية السياسية والفكرية فقد
بدأ يظهر يف أعقاب عصر اإلصالح الديين موقف جديد إزاء السياسة والفلسفة يف
مشال أوروبا كرد فعل للحروب الدينية واخلضوع لروما ،يطلق على هذا املوقف
اجلديد جتاه مشكالت امليدان االجتماعي والثقايف اسم الليربالية ،من مساتها :أنها
بروتستانتية ،فعلى كل فرد أن يسوي أموره مع اهلل بطريقته اخلاصة ،ومعارضة
للتمييز ،حمورها التسامح -وفق اصطالحهم  ،-وقد كانت ليربالية القرن السابع
عشر قوة للتحرر من كافة ضروب الطغيان(.)37
وكان الفيزيوقراطيني وهم أتباع مذهب اقتصادي سياسي نشأ يف فرنسا يف القرن
الثامن عشر ينادون حبرية التجارة والصناعة( ،)38وهم من صاغ الشعار الليربالي" :دعه
يعمل دعه مير" ،إال أنها كانت لفظا عاما يدل على التحرر ،مع وجود بدايات عملية،
ومل تتحول إىل توجه فكري مُنَظّر إال يف بداية القرن التاسع عشر عام ،)39(1810
يقول جون غراي" :إذا كان لليربالية تاريخ فهو يبدأ يف وقت ما يف أوائل القرن التاسع
عشر حني اكتسبت كلمة ليربالي مدلوهلا املعاصر"(.)40
 -3أسس الليربالية
تتمحور الليربالية حول احلرية والفردية ،والنفعية ،والعقالنية ،مع التسامح.
وإن طغى عليها جانب احلرية امللتف حول الفرد.
( )37ااظر:ربمة الغرع ص( )80-79/2بتصرف.
( )38كرين بري تو  ،تشبيل العقل اودي  ،ص(.)164
( )39ااظر :موسوية الالاد البلسبية ص( ،)726والطيب بويزة ،يف اقد الليةالية ص( )22يشري إىل أوا ر
الثامن يشر وبداية التاسع يشر.
( )40جو غراي ،ما بعد الليةالية ص( ،)435ين موقف الليةالية ص(.)84
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ويرى راسل أن حمور املوقف الليربالي هو التسامح ،ونبذ التمييز ،واجتاه حنو
الدميقراطية املبنية على حقوق التملك ،واحلد من سلطة امللوك ،واالرتياب يف احلكومة
ألنها تقف عقبة يف وجه النمو احلر للتجارة ،مع اإلقرار باحلاجة للنظام والقانون الذي
توفره احلكومة ،وأن من السمات الرئيسية لالجتاه الليربالي احرتامه للفردية(،)41
وتغلغلت هذه النزعة الفردية يف امليدانني االقتصادي والفلسفي ،ففي االقتصاد متثلت
مببدأ دعه يعمل ،الذي قام مذهب املنفعة يف القرن التاسع عشر من أجل تربيره عقليا،
ويف الفلسفة أدى إىل تأكيد االهتمام بنظرية املعرفة .وكانت النزعة الفردية يف أساسها
نظرية عقالنية ،وظلت الليربالية -كما يقول راسل -على وجه العموم حركة بال
عقيدة جامدة( ،)42إذ عقيدتها حرية العقيدة.
وقد تأسست الليربالية على مبدأ املنفعة الذي يدعم احلرية الفردية ،ويربرها،
وهو أن هدف الفرد يف حريته حتقيق أكرب قدر من املنفعة الذاتية ،اليت تفسر بتحقيق
أكرب قدر من اللذة .واعتمد جون ستيوارت مل )1873- 1806( John Stuart Millيف
ليرباليته السياسية على مبدأ املنفعة عند جريمي بنثام

Bentham

- 1748(Jeremy

 ،)1832حيث يقول ":واملذهب الذي يقبل املنفعة أساسا لألخالق هو مبدأ السعادة
العظمى ،إذ يقول إن األفعال تكون عادلة مبقدار ماتزيد من السعادة..واملقصود
بالسعادة اللذة وغياب األمل"( .)43ويف كتابه "عن احلرية" حدد جون ستيورات مل
بوضوح املبدأ األساسي الذي ترتكز عليه ليربالية القرن التاسع عشر ،وهي حرية
الفرد ،وحدود تدخل اجملتمع وسلطته عليه ،حيث يقول":أن الغاية الوحيدة اليت
يكون ممارسة القوة فيها بشكل شرعي على أي عضو يف اجملتمع املتحضر ،ضد إرادته،
( )41ااظر:ربمة الغرع ص( )81-80/2بتصرف.
( )42ااظر:ربمة الغرع ص( )82-80/2بتصرف.
( )43ال بعية ص(.)21

الصلة بر األصول الببرية للت وير ،والليةالية ،والعلمااية ،واودابة ،وما بعد اودابة

1061

هي منع إحلاق األذى باآلخرين .إن مصلحته -أي عضو اجملتمع -املادية أو املعنوية
ليست ضمانا كافيا ،إذ ال ميكن إجباره بشكل شرعي على أن يفعل أو يتحمل أو
يتسامح ألنه من األفضل بالنسبة له أن يفعل ذلك؛ ألن ذلك سيجعله أكثر سعادة ،أو
ألن فعل ذلك ..سيكون شيئا حكيما ،أو حتى صحيحا .تلك هي أسباب جيدة
للتجادل معه ،أو النقاش معه ،أو إقناعه أو التوسل إليه ،ولكن ليس إلجباره أو
إيقاعه بأي شر كان يف قيامه خبالف ذلك .وألجل تربير ذلك فإن السلوك الذي نرغب
يف منعه منه جيب أن يعترب منتجا للشر أو سببا لضرر شخص آخر .إن اجلزء الوحيد من
سلوك أي فرد والذي يطيع فيه اجملتمع ،هو ذلك الذي يتعلق باآلخرين .أما يف اجلزء
الذي خيصه هو فقط فإن استقالله مطلق حبق .إن الفرد سيد على نفسه وعلى جسده
وعقله .)44( ".ويلخص ذلك بأمرين:
أوال :أن الفرد ليس مسؤوال أمام اجملتمع عن أفعاله طاملا أنها ال ختص أي
شخص سواه.
ثانيا :أن الفرد مسؤول عن األفعال اليت تلحق الضرر مبصاحل اآلخرين (.)45
 -4عالقة التنوير ابلليربالية
إن التنوير يعد كاألصل الذي ظهرت منه الليربالية احلديثة كما قال بيرت غاي(.)46
وعصر األنوار قد شهد ميالد النظرية السياسية الليربالية( .)47فأصول الليربالية متداخلة
مع أصول التنوير ،ألنها منبثقة منه ،والعالقة بني التنوير والليربالية جد ظاهرة،
فالتنوير حركة عقالنية حاربت السلطة الدينية ،وهدفت لتحقيق احلرية والتقدم ،لذا
( )44ين اورية ص(.)15
( )45ين اورية ص(.)113
( )46دوري دا أوترام ،الت وير ،ص(.)288
( )47ااظر :اقد الليةالية ص(.)141
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فإن الليربالية مبعنى التحررية هي أصل من أصول التنوير" ،فالتنوير اختار
الليربالية"( ،)48ناقضني بذلك سيطرة الكنيسة ،وعقودا من الطغيان واالستبداد.
وحيرص الفكر الليربالي على إرجاع ميالد احلرية مبدلوهلا الفردي إىل القرن
الثامن عشر ،أي إىل نظرية العقد االجتماعي( .)49إال أن احلرية الليربالية ركزت على
تفصيالت احلرية الفردية االقتصادية والفكرية ونظرياتها ،وختصصت لتصبح مذهبا
خرج من مظلة التنوير.
لقد اهتم عصر األنوار بالتحرر السياسي فأجنز بذلك امليالد الفعلي للنظرية
السياسية الليربالية ،إذ سيجري فيه متثل الفرد بوصفه كائنا سياسيا ،والتأسيس لفكرة
احلرية الليربالية بوصفها لفظا داال على إطالق كينونة الفرد من قيد االستبداد ،فحرية
الفرد متثلها الفكر السياسي األنواري يف القرن الثامن عشر بوصفها حقا نابعا من طبيعة
الكائن اإلنساني.إال إن الليربالية بدءا من القرن التاسع عشر وإىل اللحظة الراهنة ليست
دعوة إىل حرية الفرد بوصفه كائنا إنسانيا ،بل بوصفه مالكا اقتصاديا ،فهي تتقصد
حترير القوة االقتصادية ،لتنتهي إىل التأسيس الستبداد رأس املال ،دومنا حاجز قيمي
أو مصلحي عام(.)50
وبالرغم من كون نظريات العقد االجتماعي لفالسفة التنوير قد دفعت إىل
ليربالية سياسية جاءت الحقا ،كما" تبنى مونتسكيو قضية اإلصالح القانوني ،إذ اقرتح
يف كتابه روح القوانني عددا من اإلجراءات اليت تهدف إىل جعل القانون أكثر
حتررا"( ،)51فقد كان تطبيق سياسة التنوير بكل مافيها من العقالنية العمومية ،اليزال
( )48جدل الت وير ص(.)110
( )49ااظر :اقد الليةالية ص(.)139
( )50ااظر :اقد الليةالية ص( )152( )144-143اب تصار وتصرف.
( )51غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ص( ،)177وااظر :رو الشرائع(.)238/2( )182 ،77-71/1
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معتمدا يف الغالب على البقاء املادي أو اإلرادة البشرية للملك( ،)52حيث أراد
االقتصاديون الفيزوقراطيون "أن يفعلوا كل شيء عن طريق قرار صاحب السيادة"(.)53
فقد كان هناك موافقة على استبداد مستنري ،وهذا خيتلف عن مطالب الليربالية
االقتصادية ،والسياسية ،اليت تصر على التحرر من سلطة الدولة.
ولكون الليربالية ال متثل عقيدة حمددة ،بل هي حرية العقيدة ،جند بعض
املفكرين يتخذ مواقف ليربالية يف نظرياتهم السياسية ،مع اعتناقهم يف جماالت أخرى
أفكارا خمتلفة جذريا عن الليربالية( .)54كما عمد جون ستيوارت مل -وهو من
مؤسسي الليربالية  -إىل ختفيف عقالنية التنوير الصارخة مبشاعر الشك واالستجابات
العاطفية ،الالعقالنية(.)55
 -5النقد املوجه لليربالية
مما الشك فيه أن اإلسالم بتشريعاته السمحة قد كفل للناس حرية منضبطة
بضوابط الشرع ،حيث حرر البشرية من عبودية البشر ،إىل السمو بعبادة خالق البشر،
كما ضبط شتى التعامالت بني الناس بضوابط العدل ،وحرم كل ما فيه ضرر على
النفس ،فمن الظلم والباطل خمالفة أوامر رب العاملني ،ومساواة الدين الذي أمر به اهلل
تعاىل بغريه من الوثنيات والفلسفات .إن الليربالية الغربية وقد قامت على التحرر من
سلطة الدين وخلع عباءته قد وصمت نفسها بالكفر .وقد انتقد الغربيون أنفسهم
الفلسفة الليربالية ،حيث يرى جيمس برينهام  )1987- 1905(James Burnhamأن

( )52أوترام ،الت وير ،ص( ،)308غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ص(.)175
( )53غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ص(.)175
( )54ااظر:ربمة الغرع ص( )82/2بتصرف.
( )55اقال ين:بري تو  ،تشبيل العقل اودي ص(.)242
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الليربالية هي أيديولوجية االنتحار الغربي ،وهي أحد تعابري التناقض واالنهيار
الغربيني(.)56
لقد آمنوا باحلرية للجميع ،لكن كان املخرج كما يرى برينتون هو اإلميان باحلرية
دون اإلباحة ،وبينهما فارق أخالقي( .)57كما أوضح بعضهم ضوابط احلرية املفرتضة،
حيث يقول األمريكي بنيامني رش":احلرية من دون فضيلة لن تكون نعمة بالنسبة
إلينا"( .)58ويقول":إن األساس الوحيد لرتبية مفيدة ونافعة يف مجهورية؛ جيب أن يدخر
يف الدين ،فمن دون الدين ال ميكن أن تكون هناك فضيلة ،ومن دون الفضيلة ال ميكن
أن تكون هناك حرية ،واحلرية هي هدف كل احلكومات اجلمهورية وحياتها"(.)59
والليربالية بوصفها مذهبا يطلق الفردانية من أي ضابط قيمي غري ضابط املنفعة
احملددة كميا تتضاد مع أساس القيم األخالقية ،ألنه ليس هلا مرجعية نظرية وال تطبيق
جمتمعي يسند القيم األخالقية ،حيث أن الرؤية الليربالية لالجتماع تتأسس على منظور
فرداني يتقصد الربح واملنفعة الشخصية ،وليس اجملتمعية اليت هي حباجة إىل األساس
األخالقي(.)60
إن الفلسفة األخالقية الليربالية هي يف جوهرها غري أخالقية ،بل ابتذلت
األخالق ،وحولتها لقيمة مادية ،فاللذة تقاس بقيمة املال املصروف يف حتصيلها وفقا
لنفعية بنثام املوغلة يف حسية مبدأ املنفعة واللذة ،واألخالق مل تعد قيما عليا والتزاما،

( )56يف كتابا ااتحار الغرع ،معىن الليةالية وقدرها ،اقال ااتحار الغرع لريتشارد ،وكريس ص(.)25
( )57ااظر:تشبيل العقل اودي ص(.)235
( )58اقال ين:غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ص(.)211
( )59غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ص(.)213
( )60ااظر :اقد الليةالية ص(.)146
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بل جمرد قيم جتارية تقاس كميا مببدأ املنفعة يف مردودها الفردي (.)61كما توسعت النزعة
الفردية يف القرن التاسع عشر حتى أفرزت فلسفة القوة اليت تعلي من قدر اإلرادة
الذاتية لألقوى ،وهي مضادة متاما لليربالية(.)62
واستتبعت الليربالية اجلديدة الكثري من التدمري اخلالق ،ليس فقط لألطر
والقوى املؤسساتية ،بل حتى لتقسيمات العمل والعالقات االجتماعية وطرق احلياة
والتفكري والتكاثر والعادات .وحيث حيل العقد اآلني واملؤقت حمل املؤسسات الدائمة
يف السياقات املهنية والوجدانية واجلنسية والثقافية واألسرية والدولية إضافة إىل الشؤون
السياسية( .)63وعارض رجال االقتصاد الليرباليني نظام املعونة والصدقة للفقراء ،ورأوا
أنها عمل سيء يف حق كل إنسان( ،)64رغم أنها مظهر من مظاهر التكافل
االجتماعي ،والرمحة.
ورغم أن مل عارض إجبار اآلخرين على احلرية واملساواة( .)65إال أن الليربالية
متادت إىل حد شن احلروب إليصال احلرية للشعوب!! حتى قيل" :البد من حترير
اإلنسان من الليربالية"( .)66وهذا يوضح جبالء فساد نبوءة فوكو ياما وقوله:إن" التاريخ
يتخذ مسارا واضحا حتدده الرغبة املتعلقة واالعرتاف العقالني ،وبالرغم من أن
الدميقراطية الليربالية هي يف احلقيقة خري حل ممكن للمشكالت اإلنسانية .ومن
احملتمل...أن تصبح فكرة التاريخ العام والغائي للبشر
( )61ااظر :اقد الليةالية ص( )151بتصرف.
( )62ااظر:ربمة الغرع ص( )82-80/2بتصرف.
( )63ديبيد هاريف ،الليةاليو اجلدد ص(.)15-13
( )64تشبيل العقل اودي .)190( ،
( )65ااظر :جو ستيوراا مل ،ين اورية ص(.)111
( )66الطيب بو يزة ،اقد الليةالية ص(.)9

-الذي يؤدي بنا إىل
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الدميوقراطية الليربالية  -أكثر قبوال لدى الناس"( .)67لقد كانت أطروحة غري
صحيحة(.)68
وهناك من حييل جناح الغرب إىل ست فكر رئيسة؛ جيعل منها الليربالية
والفردية ،مع أنه يف احلقيقة يكشف طبع احلضارة الغربية وخاصياتها ،ويوضح أسباب
االنتشار الواسع لعدم الثقة يف الغرب( ،)69لئن كان هناك جناح مادي وتقين ،فإن
ضياع الدين القيم واألخالق ،وتفكك اجملتمع ،نسف قيمة هذا النجاح .ولذلك فمن
مهددات الليربالية تزايد انفصاهلا الكامل عن قاعدتها األخالقية ،وااللتزام الذي يزداد
ضعفا حنو اجلماعة ،وفقدان العاطفة احلقيقة من ناحية الليرباليني .فمن أبرز ما يالحظ
هو الفراغ األخالقي املتزايد لليربالية ،وفقدانها املثل العليا السامية واخلواء العاطفي يف
قلبها(.)70
وكلما توغل املرء يف الليربالية انكشفت له أكثر ،حتى يغدو اإلميان بفضائل
الليربالية -بني الغربيني أنفسهم  -أكثر صعوبة يف الوقت الذي تنضج فيه اجملتمعات
الليربالية .ويصرح بعض املفكرين الغربيني بأنه يوجد دافع قوي داخلي لليربالية حنو
تدمري الذات(.)71

( )67فراسيس فوكو ايما ،هناية التاريه ،ص(.)293
( )68ااظر مزيد من التوضي :ااتحار الغرع ص(.)207
( )69ااظر:ااتحار الغرع ص(.)16-15
( )70ي ظر:ااتحار الغرع ص( )214-213ملخصا.
( )71ااتحار الغرع ص(.)215
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املسألة الثالثة :العلمانية وعالقتها ابلتنوير والليربالية
 -1تعريف العلمانية
العلمانية ترمجة خاطئة لكلمة

Secularism

اإلجنليزية ،والرتمجة الصحيحة

للكلمة هي الالدينية ،أو الدنيوية ،وهو ما ال صلة له بالدين ،أو ما كانت عالقته
بالدين عالقة تضاد(.)72
حيث جند يف معجم أكسفورد Secularism " :االعتقاد بأن القوانني ،والتعليم،
وغريها من األنظمة ،جيب أن تبنى على احلقائق والعلم بدالً عن الدين.
 : Secular- 1ليس مهتماً بالشؤون الروحية وال الدينية هلذا العامل ،التعليم
الالديين ،الفن واملوسيقى الالديين ،القوى الالدينية للدولة.
- 2ال ينتمي إىل جمتمع العُباَّد.)73(".
والعلمانية تعين":أن تقوم احلياة يف اجملتمع والدولة على ضوء املعطيات اليت
يوفرها سري احلياة الطبيعية يف العامل"(.)74أي بعيدا عن الدين .وخيتصر مارسيل
غوشيه  Marcel Gauchetالعلمانية باخلروج عن الدين(.)75
ويرى غي هارشري  Guy Harscherأن العلمانية حتيل إىل مفهوم سياسي :فالدولة
العلمانية هي اليت المتنح امتيازا ألي ملة ،وبشكل أعم ألي تصور حمدد للحياة
الصاحلة ،يف الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبري عن كل منهما ضمن حدود
معينة( ،)76ويعرف العلمانية يف معناها الواسع بأنها األنظمة اليت حترتم حرية الضمري،
( )72ااظر:سبر اووايل ،العلمااية ص.21
(Oxford Advanced Learner’s Dic. Of current English: p.1062 )73
( )74حممد م دي مشس الدين ،العلمااية ،ص(.)126
( )75ااظر :مارسيا غوشيا ،الدين يف الدميقرا ية ،مواضع كثرية من البتاع م ا ص(.)49 ،23
( )76ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص(.)6
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أما يف معناها الضيق فهي تأكيد احلرية الدينية ،ومبدأ فصل الدين عن الدولة( .)77فهي
الدينية الدولة حبيث ال تتبنى الدولة أي دين ،وتكفل للجميع احلرية الدينية .ووفقا لغي
هارشري هناك مدلوالن للعلمانية:
األول :يقتضي فصال جذريا للدولة عن املذاهب الدينية؛ فهي فصلية وأكثر
تصلبا.
والثاين :أو العلمانية باملعنى الواسع للتعبري ،وهو الذي تعرتف به -وتطبقه
عموما -الدول الدميوقراطية املعاصرة ،والذي جيمع بني مبدأ حرية الضمري ومبدأ
عدم التمييز ألسباب دينية ،فالدولة ملك للشعب كله ،ال ألتباع تصور ما للحياة
الصاحلة ،دينيا كان أم دنيويا .فهي علمانية منفتحة أكثر مرونة وحيادية وأكثر
شيوعا(.)78
إال أن املدلول األول لطبيعة توجه الدولة العلمانية ليس فقط معارضا لتدخل
الدين يف احلياة العامة ،بل معاد للدين كذلك(.)79
ومن جهة أخرى يصنفها الدكتور املسريي إىل نوعني:
األوىل :علمانية جزئية وهي فصل الدين عن الدولة .وهذا أكثر التعريفات
شيوعا للعلمانية يف العامل سواء يف الشرق أو الغرب .وهي حتصر عمليات العلمنة يف
اجملال السياسي ورمبا االقتصادي أيضا ،ويف بعض اجملاالت يف رقعة احلياة العامة،
وتستبعد شتى النشاطات اإلنسانية األخرى أو تلزم الصمت خبصوصها .لذا ال يتفرع
عنها منظومات معرفية أو أخالقية .وهي مرتبطة باملراحل األوىل لتطور العلمانية.

( )77ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص(.)5
( )78ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص(.)109-107
( )79ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص( )80بتصرف.
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والثانية :علمانية شاملة ،وهي فصل كل القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية،
ال عن الدولة فحسب ،وإمنا عن الطبيعة وعن حياة اإلنسان يف جانبيها العام واخلاص.
وهي رؤية شاملة للعامل ذات بعد معريف ،وهي رؤية عقالنية مادية ،تدور يف إطار
املرجعية الكامنة ،والواحدية املادية اليت ترى أن مركز الكون كامن فيه ،غري مفارق أو
متجاوز له(.)80
ومبرور الزمن تراجعت العلمانية اجلزئية وهمشت ،إذ تصاعدت معدالت
العلمنة حبيث جتاوزت جماالت االقتصاد والسياسة واأليديولوجيا ،وأصبحت العلمنة
ظاهرة اجتماعية كاسحة ،وحتوال بنيويا عميقا يتجاوز عملية فصل الدين عن
الدولة( .)81بينما يؤكد هارشري على أن طابع علمانية سنوات  1910- 1880املعادي
للدين مل يكن يف النهاية سوى طابع ظريف ،وأنه جيب التمييز بني الطاريء
واألساسي( .)82إال أن هذا يرده علمانية فرنسا املتطرفة إىل اليوم .وتطرف العلمانية
األتاتوركية كذلك .حيث مل تفصل الدولة عن تصورات احلياة الصاحلة بقدر ما أمست
ناطقة باسم أخالق وقيم ،وبصورة خاصة باسم مثل عليا عقالنية ومضادة للدين(.)83
 -2اتريخ ظهور املصطلح
كان لفظ العلمانية يستخدم -كما هو معناه اللغوي  -للداللة على الالديين،
أو ما ال عالقة له بالدين ،يف مقابل الشيء الديين ،فاحملاكم العلمانية تقابل احملاكم
الدينية ،والقضاء العلماني مقابل القضاء الكنسي .يقول مونتسكيو وهو يتحدث عن
املبارزة القضائية ،وبينات النفي لدى اإلمرباطورية الرومانية وغريها":وقد أعجبت
( )80ااظر :يبد الوهاع املسريي ،العلمااية اجلزئية والعلمااية الشاملة( )220 ،17-16/1بتصرف.
( )81ااظر :العلمااية اجلزئية والعلمااية الشاملة( )20/1بتصرف.
( )82ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص( )83بتصرف.
( )83ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص( )27بتصرف.
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احملاكم العلمانية بكل منهما ،وقد نبذت احملاكم الكنسية كال منهما"( ،)84ويقول يف
النفقات" :قدميا كان ال حيكم بالنفقات يف احملاكم العلمانية"( ،)85ويقول" :حدود
القضاء الكنسي والعلماني معروفة قليال يف تلك األزمنة...القضاء العلماني...
العلمانيون ...احملاكم العلمانية ..مد القضاء الكنسي والقضاء العلماني وجزرهما"(.)86
ويقول إدوارد جيبون ":واحلق أن تقسيم الناس إىل روحانيني وعلمانيني كان أمرا
معروفا لدى كثري من األمم القدمية"(.)87
ويف الواليات املتحدة جند التطبيق العملي للعلمانية مع عدم معرفتها بهذا
املصطلح ،فقد علمنت الدولة االحتادية الفيدرالية جبعلها مستقلة عن العقائد الدينية
قبل العديد من الدول األوروبية ،ومنها فرنسا نفسها.إذ كفل التعديل األول الذي
أجري عل الدستور األمريكي عام 1791الفصل بني الكنائس والدولة االحتادية،
وأكد أن ال وجود ألي دين رمسي مقرر أي ذي امتياز سياسي ،كما كفل احلرية
الدينية املطلقة(.)88أما يف فرنسا فنجد علمنة األحوال املدنية قررها دستور ،1791
وكانت صيغة الفصل األولي بني الدولة والكنيسة يف دستور السنة الثالثة عام 1795
واليت طرأ عليها تعديالت فيما بعد( .)89إىل أن توسعت داللة الكلمة دون أن تصل إىل

( )84مواتسبيو ،رو الشرائع (.)309/2
( )85رو الشرائع (.)345/2
( )86رو الشرائع(.)357-356/2
( )87إدوارد جيبو  ،اضمحالل االمةا ورية الرومااية وسقو ا.)418/1( ،
( )88ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص( ،)6-5وكثريا ما يقال:إ الدولة يف الوالايا املتحدة يلمااية ،واجملتمع
متدين ،ري مي العرف األمريبي الدين ر ورا مرئيا ال حيظ مبثلا يف أورواب ،وإ كا هذا الدين
رمزي حبت ويصل جلميع الدايانا السماوية.ابس املصدر ص(.)112-111
( )89ااظر :غي هارشري ،العلمااية ،ص( ،)17مارسيا غوشيا ،الدين يف الدميقرا ية ،ص(.)49
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الشمول الكامل على يد جون هوليوك )1906- 1817( John Holyookeفهو أول
من سك املصطلح مبعناه احلديث(.)90
 -3عالقة العلمانية ابلتنوير
يرى الدكتور املسريي ":أن مثة ترادف بني كلميت استنارة وعلمانية"(.)91
حيث"أكد املستنريون على ضرورة فصل الدين عن الدولة ،وعن رقعة احلياة العامة
اليت ميارس فيها املواطن حقوقه وحرياته واليت حيتكم فيها إىل عقله وحسب"( .)92كما
أن التنوير حركة الدينية وكذلك العلمانية الدينية .وكل منهما كان ناقدا للدين ،ويرى
إقامة احلياة على العلم الوضعي والعقل بدل الدين .وتفرتق العلمانية املتطرفة عن
التنوير ،حيث يزعم التنوير مع نقده للدين منح الشعب حرية املعتقد ،بينما حتارب
العلمانية وحتظر الرموز الدينية .إال أن أمريكا رغم علمانيتها "وعلى الرغم من أن
الدين ليس له وجود يف الدستور ،فإنه راسخ بقوة يف اجملتمع ،الذي هو نفسه البنية
األساسية للحكومة .وكتب توكفيل يقول :إن فالسفة فرنسا اعتقدوا"أن احلماسة
الدينية ..ختمد عندما تزيد احلرية ،والتنوير" ،واستهجنت أمريكا هذه النظرية وكان
الشيء األول الذي أذهله عند وصوله إىل الواليات املتحدة هو طبيعة البلد الدينية،
يقول":لقد رأيت بيننا  -أي بني الفرنسيني  -روح الدين وروح احلرية يتحركان
باستمرار يف األغلب يف اجتاهات متعارضة .أما هنا فقد وجدتهما متحدين كل منهما
مع اآلخر بصورة وثيقة :فهما يسودان معا على الرتبية نفسها"( .)93مبعنى أن احلرية
الدينية يف أمريكا هي اجلوهر وليس عداء الدين كما هو أصل التنوير الفرنسي ،وذلك
( )90ااظر :يبد الوهاع املسريي ،العلمااية اجلزئية والعلمااية الشاملة(.)54/1
( )91فبر رركة االست ارة ص(.)4
( )92فبر رركة االست ارة ص(.)40
( )93توكبيل اقال ين:غريترود هيملبارع ،الطرق إىل اودابة ص(.)214
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راجع إىل منط العلمانية يف أمريكا فهي ليست علمانية متطرفة كما يف فرنسا .إال أن
التنوير بأصوله يشمل العلمانية ،فالعلمانية أخص من التنوير .حيث إن "فكر حركة
االستنارة هو األساس الفلسفي الذي تنطلق منه العلمانية الشاملة"( .)94فالتنوير بعزله
للكنيسة كرس للتطبيق العملي للعلمانية .وقد قام التنوير بالدفاع عن العقالنية ومبادئها
كنظام تشريعي لألخالق واملعرفة بدال من الدين .ومن هنا جند أن عصر التنوير هو
بداية ظهور األفكار املتعلقة بتطبيق العلمانية.كما أن العلمانية باتت نظاما سياسيا ،بينما
علمانية الفكر متثل التنوير .واهتم التنوير بالدين الطبيعي والتنمية اجملتمعية ،بينما مل
تهتم العلمانية بذلك.
واخلالصة أن العلمانية جبميع صورها تعد من نتاج التنوير ،وإن حصل هلا
بعض التخصص.
 -4عالقة العلمانية ابحلداثة والليربالية
يقيم مارسيل غوشيه عالقة ترادف بني التحديث والعلمنة وهي اخلروج من
الدين ،وهذه القطيعة هي ما ميكن أن نطلق عليه اسم العلمنة ،ويفسر اخلروج من
الدين بأنه اليعين التخلي عن املعتقد الديين ،وإمنا اخلروج من عامل يكون الدين فيه
حبد ذاته منظما بنيويا ،يوجه الشكل السياسي للمجتمعات ويعني البنية االقتصادية
للرباط االجتماعي(.)95
والعلمانية حتتوي على مبادئ ليربالية ،إال أن شيئا من التناقض بني العلمانية
املتطرفة والليربالية ،فمنهج العلمانية يف الفصل بني الدين والدولة "ال يعرب على
األرجح متاما عن عملية التحرر السياسي املطبقة يف اجملتمعات الدميقراطية املعاصرة"(.)96
( )94يبد الوهاع املسريي ،العلمااية اجلزئية والعلمااية الشاملة(.)290/1
( )95ااظر :مارسيل غوشيا ،الدميقرا ية والدين ،ص( ،)27وسيأيت مزيد توضي ي د حب اودابة.
( )96غي هارشري ،العلمااية ،ص(.)87
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حيث التأويل الليربالي البحت للعلمانية يكتفي بفكرة الدولة احلكم ،اليت تضمن
احلريات الكربى :حرية الضمري والعبادة والتعليم واالجتماع ،حبيث ترتك كليا ألفراد
اجملتمع املدني التصرف مع اختزال دورها إىل جمرد دركي( ،)97فالليربالية تفرتض
ضرورة العدالة مع مجيع املواطنني بغض النظر عن انتمائهم الديين ،متفقني بذلك مع
العلمانية املعتدلة من حيث موقف الدولة احملايد من الدين ،وهو مغاير للواقع املتطرف
الذي تنتهجه العلمانية السائدة .وبينما يكمن جوهر العلمانية يف عملية الفصل بني
الدين وشؤون احلياة ،فإن جوهر الليربالية هو احلرية الفردية.
 -5نقد العلمانية والتنوير
إن تنكر التنوير األوروبي والعلمانية للدين ظاهر ،فهي كفر بالدين ،وإلغاء
وتهميش وعزل له .وهذا يقضي مبجتمعات تعيش يف خواء روحي وأخالقي ،وهو
حقيقة دمار اجملتمعات ،يقول جيفرسون":مل توجد أمة أو حكومة على اإلطالق من
دون دين وال ميكن أن توجد"( .)98ويقول واشنطن حمذرا مواطنيه أن التنوير ليس بديال
من الدين ،وأن ال يطلقوا العنان الفرتاض أن األخالق ميكن تدعيمها واحملافظة عليها
من دون الدين ،ومهما يتم التسليم بتأثري الرتبية الرفيعة واملهذبة يف عقول بنية معينة،
فإن العقل والتجربة مينعاننا من أن نتوقع أن األخالق الوطنية ميكن أن تهيمن عند
استبعاد املبدأ الديين .ويقول جون آدمز":إن دستورنا مل يوضع إال من أجل شعب
أخالقي ومتدين"(.)99

( )97ااظر :غي هارشري ،العلمااية ص(.)88
( )98اقال ين :الطرق إىل اودابة ص(.)217
( )99اقال ين :الطرق إىل اودابة ص(.)219
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وانزعج الفالسفة يف فرنسا من بعض نتائج ذلك الفصل ،بسبب إلغاء
املؤسسات اخلريية واملدارس اليت تديرها الكنيسة واليت مل يوجد هلا بديل(.)100
واعرتفوا بأفضال اإلميان الديين على األخالق ،واألسرة ،واجملتمع ،وقد وصف أحد
املؤرخني إميان الفالسفة الفرنسيني بالفائدة االجتماعية للدين بأنه"مفارقة
وتناقض"(.)101
وامتدت آثار العلمانية والتنوير على كافة مناحي احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والفنية .لترتك اإلنسان مشتتا الهثا ال يدري أين مصريه ،وال ماضيه،
متنكرا ملبدأ وجوده ،فال عجب أن يظهر يف هذه البيئة العديد من املذاهب اليت ارتدت
على نفسها ونقضت كل شيء ،نقضت األخالق والقيم ،بل والعقل الذي عبده أهل
التنوير واحلداثة والعلمانية ،وأعلن بعض رؤوسهم( )102احلرب على اجملتمع ووصم
أهل العلم واملعرفة بأقذع أنواع السباب ووصمتهم بالكذب والدجل واالحنطاط،
وظهرت األفكار الوجودية ،والعدمية ،وغريها من املذاهب اليت حتكي ضياع اجملتمع
املتغطرس الذي نزع رداء الدين ،وغال يف عقله وفكره ،ونظر من علياءه لريى نفسه
متكشفة يف ضعفها ،وجهلها ،فيزداد حرية وشكا .لذا فإن اإلنسان مهما جرب من
عقائد وأفكار فإنه مضطر يف نهاية املطاف للعودة إىل الدين .وهذه احلالة أصبحت ملحة
أكثر يف الغرب حاليا .وكما قال أندريه مالرو  :)1976- 1901(André Malrauxإن
القرن احلادي والعشرين سوف يكون روحيا أو دينيا أو أنه لن يكون(.)103

( )100ااظر :الطرق إىل اودابة ص( )191بتصرف.
( )101ااظر :الطرق إىل اودابة ،ص(.)165
( )102كما فعل ايتشا ،ااظر كتابا هذا هو اإلاسا .
( )103ااظر :مد ل إىل الت وير األوروي ص(.)246
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املسألة الرابعة :احلداثة وعالقتها ابلتنوير والعلمانية
أحدثت الدراسة الغربية لتاريخ الرتاث والفكر اليوناني القائم على األسطورة،
وتاريخ الرتاث املسيحي مبا فيه من معلومات ،وحتديدات تارخيية مناقضة للعلم وملا
ثبت يف تاريخ حضارات مصر والصني ،ردة فعل عند بعض املفكرين الغربيني أدت إىل
فقدان الثقة يف املاضي ،وجتاهل التاريخ ،واإلميان باحلاضر ،والنظر للمستقبل".لقد
حدث انهيار كبري ،ومل يعد يرى بعده أي شيء مؤكد إال احلاضر ،وكل ما هو سراب
توجب ارتداده حنو املستقبل"(.)104
 -1تعريف احلداثة
ينقل جياني فاتيمو  )105(Gianni Vattimoتعريفا ملنظرين للحداثة فيقول":احلداثة
هي تلك احلقبة حيث يصري "الوجود حديثا" قيمة ،أو حتى القيمة األساسية اليت حتال
إليها كل القيم"( .)106ويرى أن هذا التعريف يلتقي مع تعريف آخر للحداثة "بوصفها
عملية علمنة وتزمني -شأنها شأن كلمة حديث  ،-هي يف الوقت نفسه الكلمة اليت
تصف ما حدث يف عصر ما ،وحتدد مسته بهذا الشكل ،والقيمة اليت حتكم الوعي
وتوجهه يف ذاك العصر ،بشكل خاص بوصفها إميانا بالتقدم(إما معا:إميان معلمن
وإميان بالعلمنة)" ( .)107حيث"يتماهى اإلميان بالتقدم ،املفهوم بوصفه إميانا بالسريورة
التارخيية ،واليت تتجرد أكثر فأكثر من املرجعيات الدينية وما وراء التارخيية ،يتماهى
بكل بساطة مع اإلميان بقيمة اجلديد"(.)108
( )104بول هازار ،أزمة الويي األوروي ص(.)46
( )105جياين فاتيمو ،فيلسوف إيطايل ،ما بعد ردابي ،ولد يام 1936م.
( )106جياين فاتيمو ،هناية اودابة ص(.)114
( )107جياين فاتيمو ،هناية اودابة ص( .)114وي تقد فاتيمو هذا التعريف ص(.)118
( )108جياين فاتيمو ،هناية اودابة ص(.)114
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ويصف ماكس فيرب

Max Weber

()1920- 1864احلداثة الثقافية":بأنها

فصل العقل اجلوهري الذي يعرب عنه الدين وما وراء الطبيعة إىل ثالثة جماالت مستقلة،
()109

وهي العلم واألخالق والفن"

 .ويرى بيرت بروكر Peter Brooker

أنه قد تشتت مشل

هذه الرؤية يف القرن العشرين ،ألنه أدى إىل استقاللية األفرع اليت يتعامل معها
املتخصصون ،وفصلها عن تفسريات التواصل الفكري اليومي ،وأصبحت املشكلة:
هل علينا أن نتشبث بأهداف التنوير مهما كانت ضعيفة؟ أم هل ينبغي أن نعلن أن
مشروع احلداثة يعد قضية خاسرة يف جممله؟(.)110
ويعرف جيف فاونتني

Jeff Fountain

احلداثة بأنها":سلسة من التحوالت يف

اجملتمع املعاصر قائمة على أساس التمدن والتصنيع ،والعلم والتكنولوجيا واليت
أصبحت أساسا لفكرة الشك الديين ،وعدم االعتقاد بصحة الكتب املقدسة"(.)111
وعليه يف املقابل من املستحيل أن نطلق كلمة حديث على جمتمع يسعى قبل كل
شيء ألن ينتظم ويعمل طبقا لوحي إهلي أو تنظيم قومي .وليست احلداثة جمرد تغيري
أو تتابع أحداث :إنها انتشار ملنتجات النشاط العقلي ،العلمية التكنولوجية اإلدارية.
واحلداثة تستبعد أي غائية ،إن العلمنة وإزالة سحر األوهام اللتان يتحدث عنهما فيرب
واللتان حتددان احلداثة باعتبارها عقلنة ،تربزان القطيعة الضرورية مع الغائية الدينية
اليت تنادي دوما بنهاية للتاريخ .حيث حتل احلداثة فكرة "العلم" حمل "اهلل" يف قلب
اجملتمع ،وتقصر االعتقادات الدينية على احلياة اخلاصة .وترى أنه ينبغي محاية النشاط
العقلي من الدعايات السياسية أو من االعقادات الدينية(.)112
( )109اقال ين بيرت بروكر ،اودابة وما بعد اودابة ص(.)208
( )110بيرت بروكر ،اودابة وما بعد اودابة ص(.)209
( )111جيف فواتر ،ما بعد اودابة ،اقال ين ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة ،ص(.)47
( )112ااظر :آال تورين ،اقد اودابة ،ص( ،)29القول البلسبي للحدابة ص(.)8-7
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أما العقالنية يف احلداثة؛ فريى هابرماس أن فك السحر عن العامل -حسب
وصفهم للحداثة -الذي تاله تفكك التصورات الدينية للعامل تفككا أوجد يف أوروبا
ثقافة ال دينية هو عملية عقالنية(.)113كما يُعرّف املفهوم الكالسيكي والفلسفي للحداثة
بأنه انتصار للعقل وحترر وثورة( .)114وتوقف

بودلريBaudelaire

()1867- 1821

على خصائص أربع للحداثة الفنية ،وهي :غري املنتهي أو غري الناجز ،واملتبعثر أو
املتقطع ،والتفاهة أو فقدان املعنى ،وأخريا االستقاللية الذاتية للعمل الفين(.)115
ترتكز احلداثة إذن على فكرة العقالنية ،والتقدم ،والعلمنة ،والقطيعة مع
الرتاث والدين ،وهي الختتص مبنحى معني كالفن واألدب مثال ،بل تشمل مجيع
مناحي احلياة .ويقرتح آالن تورين إعادة تعريف احلداثة كعالقة يسودها التوتر بني
العقل والذات وبني العقلنة وحتقيق الذات ،بني روح النهضة واإلصالح ،بني العلم
واحلرية .وهو موقف بعيد عن حداثية اليوم اليت دخلت يف مرحلة االنهيار ،وعن ما
بعد احلداثية اليت جيول شبحها يف كل مكان( .)116وهو حماولة إصالحية من تورين
إلخراج احلداثة من مأزقها ،وإعادة ضبطها ،كما فعل هابرماس يف مقاله "احلداثة
مشروع مل يكتمل".
 -2اتريخ ظهور املصطلح ،وأبرز رموز احلداثة
لفظ حديث :Modernمستعمل بكثرة منذ القرن العاشر يف املساجالت الفلسفية
والدينية( .)117ويرى هانز كونغ  )118(Hans Kongأن كلمة حديث قدمية( )119ولكنها مل
( )113ااظر :القول البلسبي للحدابة ص(.)5
( )114اقد اودابة.ص(.)52
( )115ما بعد اودابة والت ويرص(.)43
( )116ااظر :اقد اودابة.ص(.)23
( )117موسوية الالاد ص(.)822
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تستخدم للداللة اإلجيابية على احلساسية اجلديدة إال يف بداية عصر التنوير أو حتى قبله
بقليل(.)120
أما لفظ احلداثة

Modernity

فلم يأخذ داللته إال عام  1849حتديدا ،كما

ارتبطت بأعمال شارل بودلري ،وبالذات نصه الذي كتبه عام .)121(1859
ويعترب احلداثيون هيجل  )1831- 1770( Hegelالفيلسوف األول الذي منا
بكل وضوح مفهوما للحداثة ( ،)122فهو أول من وضع يف مسألة فلسفية قطيعة احلداثة
مع اإلحياءات املعيارية للماضي الغريب عنها(.)123ويعترب يورجن هابرماس املمثل األبرز
لتيار احلداثة يف الفلسفة املعاصرة ،وكتابه القول الفلسفي للحداثة يعد بيانا حداثيا
متميزا ،دعا فيه إىل ضرورة إعادة تفكري احلداثة على أسس جديدة ،خاصة بعد النقد
الذي طاهلا (.)124وقد أفل جنم احلداثة يف سبعينات القرن العشرين ،حيث ظهرت
فلسفة جديدة يف معاداة احلداثة(.)125
( )118يامل دين سويسري ولد يام  ،1928لا كتاابا يف مد اإلسالم وايب اإلسالم ،وم ا كتابا "املسيحية
واألداي األ رك" ،ويرك البعذ-كالدكتور راغب السرجاين يف كتابا يظماء أسلموا -أاا ايت ق
اإلسالم.
( )119يرجع ا البعذ إىل القر اخلامس امليالدي ااظر:اودابة و مابعد اودابة ،ص( ،)199ما بعد اودابة
والت وير ،ص(.)41
( )120ااظر:مد ل إىل الت وير األوروي ص(.)240
( )121ااظر :القول البلسبي للحدابة ص( ،)18-17ما بعد اودابة والت وير ص( ،)42-41اودابة وما بعد
اودابة ،ص( ،)200-201مد ل إىل الت وير األوروي ص( ،)241وال املذكور لبودلري هو مقالة لا
بع وا " رسام اوياة اوديثة"اشرض يف جريدة البيجارو الباريسية.
( )122ااظر :القول البلسبي للحدابة.ص(.)12
( )123القول البلسبي للحدابة ص(.)29
( )124ااظر:ما بعد اودابة والت وير ص(.)47
( )125اودابة وما بعد اودابة ،ص( ،)203اقد اودابة ص(.)238( )206

الصلة بر األصول الببرية للت وير ،والليةالية ،والعلمااية ،واودابة ،وما بعد اودابة

1079

حيث مت تعقب أفكار احلداثيني ،والنظر يف منطقها والرد عليها ،أي املواجهة
الفكرية هلا( .)126وقد ناقش هابرماس كل من نيتشه وفوكو ودريدا وهيدجر
وهوركهامير وأدورنو ،مدافعا عن احلداثة ،منتقدا موقفهم .وهاجم هابرماس يف مقاله
عام  1980والذي بعنوان":احلداثة مشروع مل يكتمل" دعاة مابعد احلداثة الذين
يريدون القضاء على إجنازات احلداثة -من وجهة نظره  ،-و"اعرتف هابرماس بأن
احلداثة وصلت إىل مأزق أو جدار مسدود ،واخرتع مصطلحا ناجحا جدا للتعبري عن
هذا املأزق هو :الظلمة اجلديدة أو العتمة اجلديدة"( .)127وقدم بديال يف العقل
التواصلي ،جيمع فيه بني هيجل وكانط ،عكس ما قامت به ما بعد احلداثة من رفض
هليجل وارتباط جبماليات كانط( .)128ومييل آالن تورين إىل رأي هابرماس يف إمكانية
إصالح احلداثة .أما املا بعد حداثيني فإنهم يؤكدون أن تفكك احلداثة ال رجعة فيه(.)129
 -3عالقة احلداثة ابلعلمانية
سبق أن بينت مابني العلمانية واحلداثة من ترادف ،وأنها تتفق على اخلروج من
الدين ،وهذه القطيعة هي ما ميكن أن نطلق عليه اسم العلمنة ،ويفسر اخلروج من
الدين بأنه اليعين التخلي عن املعتقد الديين ،وإمنا اخلروج من عامل يكون الدين فيه
حبد ذاته منظما بنيويا ،يوجه الشكل السياسي للمجتمعات ويعني البنية االقتصادية
للرباط االجتماعي( ،)130مبعنى إقصاء الدين عن إدارة شؤون احلياة .لذا فإن صياغة
فكر سياسي واجتماعي جديد هو التكملة اليت ال غنى عنها للفكرة الكالسيكية عن
( )126اودابة وما بعد اودابة ص(.)205
( )127مد ل إىل الت وير األوروي ص(.)243
( )128ااظر:مابعد اودابة والت وير ص(.)52
( )129ااظر :آال تورين ،اقد اودابة.ص(.)238
( )130ااظر :مارسيل غوشيا ،الدميقرا ية والدين ،ص(.)27
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احلداثة يف ارتباطها بالعلمنة ،حيث حيل اجملتمع حمل اهلل كأساس للحكم األخالقي،
ويصبح مبدءا للتفسري وتقييم السلوك( .)131يقول هابرماس":يعترب كل دين يف األصل
تصورا عن العامل أو فهما عقائديا يطالب حبقه يف السلطة لكي يبين شكال من أشكال
احلياة يف كليته .لكن على الدين أن يستغين عن هذا احلق ،واحلق يف احتكار التأويل
وتنظيم احلياة الشامل ،نظرا لشروط علمانية العلم ،وحمايدة سلطة الدولة ،واحلرية
الدينية الشاملة"(.)132
فالصلة بينهما بالغة الوضوح من وجوه:
األول :تتميز احلداثة بوصفها حقبة العزوف عن رؤية قدسية للوجود وتأكيد
القيم الدنيوية ،أي بوصفها حقبة العلمنة.
الثاني :بكون املفهوم املركزي للعلمنة اإلميان بالتقدم ،وإلغاء املرجعية املتعالية.
الثالث :أن هذه العلمنة املتطرفة لتلك الرؤية للتاريخ بوصفه عناية ،تكافئ
ببساطة تأكيد اجلديد بوصفه قيمة ،وحتى بوصفه القيمة األساسية (.)133
 -4عالقة احلداثة ابلتنوير
يرى فوكو أن نص كانط( )134جيذر احلداثة يف التنوير ،بل جيعله نقطة انطالق
احلداثة .حيث يقول":دشن النقد الكانطي عتبة حداثتنا"( .)135ويتفق معه هابرماس،
لكنه ينتقده يف مجعه بني الدعوة للتنوير ونقده اجلذري للحداثة( .)136وهذا النص يربط
( )131ااظر :آال تورين ،اقد اودابة ، ،ص(.)37
( )132هابرماس ،جدلية العلم ة.ص(.)60
( )133جياين فاتيمو ،هناية اودابة ص(.)115
( )134سبق ذكر ا كااب يف تعريف الت وير ،ااظر:جواع يل السؤال :ما هي األاوار ،إميااويل كااب ص(.)85
( )135ميشيل فوكو ،البلماا واألشياء ،ص( ،)208وااظر :ما بعد اودابة والت وير ،ص(.)248
( )136ااظر :بغورة ،ما بعد اودابة والت وير ،ص(.)248
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احلداثة بالتنوير ألنه يدعو لنزع مجيع السلطات ،والتحرر يف االحتكام للعقل وحده،
حيث العقالنية واحلرية من أصول التنوير واحلداثة .وكتبت غريترود هيملفارب "الطرق
إىل احلداثة" وكان كتابها عن التنوير الفرنسي واإلجنليزي واألمريكي ،موضحة أنه كان
طريقا نتيجته احلداثة.
وتتفق احلداثة مع التنوير يف خلع سلطة الدين ،ونبذ الغيبيات ،واخلضوع
للقوانني الطبيعية اليت يرونها هي احلرية احلقة" ،يقول أنصار احلداثة:أنه ال اجملتمع وال
التاريخ وال احلياة الفردية ختضع إلرادة كائن أمسى جيب اإلذعان له ،أو ميكن التأثري
عليه بواسطة السحر .الفرد ال خيضع إال لقوانني طبيعية ،هذه هي فلسفة التنوير اليت
ينتمي إليها جان جاك روسو"(.)137
ومشروع احلداثة قد مت رمسه يف القرن الثامن عشر على يد فالسفة التنوير،
وتوقف على جمهودات هؤالء الفالسفة( .)138وكان" ما يعنيهم وهم على قمة فلسفة
التنوير أن يوحدوا بني العقل واإلرادة ،وأن يدافعوا عن حرية هي خضوع للنظام
الطبيعي أكثر منها متردا على النظام االجتماعي .هذا هو املبدأ املركزي هلذا املفهوم
االستناري ،فلم يكن يسمى بعد باحلداثة ،ولكن ينبغي أن نطلق عليها هذا االسم بأثر
رجعي؛ فاحلداثة ليست فلسفة للتقدم..ميكننا أن نلمح فيها قطيعة مع الرتاث وفكرا
للعلمنة ،ولتدمري العامل املقدس"( .)139فقد ساهم عصر التنوير يف بلورة قيم احلداثة
وخاصة اإلميان بالعقل ،والعلم والنقد واحلرية والتقدم(.)140

( )137آال تورين ،اقد اودابة ،ص(.)32
( )138اودابة وما بعد اودابة ص( ،)209-208آال تورين ،اقد اودابة ،ص(.)40
( )139اقد اودابة ،ص(.)46
( )140مابعد اودابة والت وير ،ص(.)44
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احلداثة يف حقيقتها يف مجيع مساراتها كما سبق قطيعة مع الدين ،وهي تتفق يف
ذلك مع العلمانية والتنوير .هذا وإن النقد املوجه للحداثة ليس فقط من املنظور
اإلسالمي ،بل من املنظور الغربي أيضا ،وكان نقدهم مرتكزا على أمور:
- 1اخلواء الروحي ،والقضاء على الدين ،فاحلداثة برتكيزها على العلمنة
والعقالنية ،أبعدت الدين عن احلياة ،وجعلته شيئا هامشيا ميكن االستغناء عنه ،بل
حاربت الدين وجعلته من املاضي الذي ينبغي نسيانه .يقول هابرماس":تفهم نظريات
ما بعد احلداثة األزمات بطريقة عقلية نقدية ليس كنتيجة استنفاد اختياري للمقدرة
العقلية املوجودة يف احلداثة الغربية ،لكن كنتيجة منطقية لربنامج العقلنة اجملتمعية
والروحية اليت حتمل هدمها يف ذاتها..وهكذا يظهر اليوم من جديد صدى نظرية تؤكد
بأن الدين وحده هو الذي ميكنه أن يساعد احلداثة املتكسرة بتأسيسها على أساس
متعال ،من أجل إخراجها من املأزق الذي توجد فيه"( .)141كما يرى دانييل بيل":أن
الصحوة الدينية هي احلل الوحيد ،فاإلميان الديين الذي يتقيد باإلميان بالرتاث ميكن أن
ميد األفراد بهويات حمددة واضحة وأمان وجودي"(.)142
- 2العقالنية املفرطة .فباعرتافهم إن"سري التاريخ قد أظهر مع الوقت أن العقل
حني حدد لنفسه مشروعا كهذا كان قد بالغ يف تقديره لنفسه ،وجد العقل نفسه جراء
ذلك منهكا ومنقادا للشك بذاته"( ،)143نظرا للنتائج السيئة اليت قادت إليها العقالنية
املغلقة.

( )141هابرماس ،جدلية العلم ة ص(.)55-54
( )142الت اق اا او ارية للرأمسالية ،اقال ين بيرت بروكر ،اودابة وما بعد اودابة ص(.)205
( )143هابرماس،مستقبل الطبيعة اإلاسااية ص(.)136
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- 3الفردانية .حيث بات مدار األخالق على املصلحة الفردية ( .)144وعرفت
املنفعة تعريفا ماديا حبتا يرجع إىل اللذة اخلاصة بالفرد ،كما أورثت األنانية والتمحور
على الذات واالنغالق عليها.
- 4األنظمة الشمولية والكلية .فعلى سبيل املثال يرى راسل أن الفكر
اهليجلي -وهيجل يعد من رواد احلداثة  -قد أسهم بظهور األنظمة
الشمولية(.)145كما أسهم من قبله روسو يف نظرية العقد االجتماعي فأكمل عناصر
النظام الشمولي حبظره التنظيمات اخلاصة ،سياسية واقتصادية ،وبعدم خضوع احلاكم
لسلطة فوقه( .)146كما أن العقل األداتي الذي أعطي األولوية شكل تهديدا للحريات
الفردية واجلماعية ،وأفرز أنظمة مستبدة قادت إىل احلروب العاملية.
- 5التسيب األخالقي ،وتفكك اجملتمع ،حيث أكد املفهوم الغربي للحداثة
أن التحديث يفرض حتطيم العالقات االجتماعية واملشاعر والعادات واالعتقادات
املسماة بالتقليدية(.)147إن فكرة كون اجملتمع منبعا للقيم وأن اخلري هو ما يكون نافعا
للمجتمع والشر هو مايؤذي سالمته وفعاليته ،هي عنصر جوهري يف املفهوم
الكالسيكي للحداثة ،وصياغة فكر سياسي واجتماعي جديد على هذا األساس ميثل
ارتباط احلداثة بالعلمنة( .)148لذا أدت القطيعة مع الدين ،إىل قطيعة مع األخالق ،ألنه
ال ميكن أن يكون هناك أخالق من غري دين .إن مفهوم احلداثة الذي بلوره فالسفة
التنوير هو مفهوم ثوري ،ولكنه ال يزيد على ذلك فهو الحيدد ثقافة وال جمتمعًا .إنه
( )144ااظر:ااتحار الغرع ص(.)239
( )145ااظر:ربمة الغرع (.)133/2
( )146ااظر:ربمة الغرع ( )116/2بتصرف.
( )147ااظر :اقد اودابة.ص(.)30
( )148اقد اودابة.ص(.)37-36
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يشعل الكفاح ضد اجملتمع التقليدي أكثر من كونه يلقي الضوء على آليات عمل جمتمع
جديد( .)149إن انتصار احلداثة يعين إلغاء املبادئ اخلالدة والقضاء على كل جوهر،
وسوف تذهب عملية القضاء على الذات إىل مدى أبعد( .)150يقول دانييل بيل

Daniel

 )2011- 1919( Bellأن":الثقافة احلداثية التتفق يف مجلتها واألساس األخالقي
للسلوك اهلادف والعقالني للحياة"(.)151
 - 6أنها فلسفة هدم ال بناء .فاحلداثة ليست فلسفة للتقدم ،ميكننا أن نلمح
فيها قطيعة مع الرتاث وفكرا للعلمنة ،ولتدمري العامل املقدس( .)152ذلك أن اجلزم بأن
التقدم هو السري حنو الوفرة واحلرية والسعادة وبأن هذه األهداف الثالثة وثيقة الصلة
ببعضها ليس إال أيديولوجيا يكذبها التاريخ باستمرار .بل وأكثر من ذلك كما يقول
النقاد الراديكاليون إن ما نسميه مملكة العقل أليس هو السيطرة املتنامية للنظام على
الفاعلني ،ولفرض السوية والتنميط.ثم أليس باسم العقل وكونيته أن امتدت سيطرة
الرجل الغربي الذكر الراشد واملتعلم على العامل كله؟ كيف ال تكون مثل هذه
االنتقادات مقنعة يف نهاية قرن سادته احلركة الشيوعية اليت فرضت على العامل نظما
مشولية قائمة على العقل وعلى العلم وعلى التقنية؟(.)153
ويتضح اهلدف الفوضوي للحداثة من حتطيم تواصل التاريخ وفصم عرى
استمراريته ،وتثور احلداثة على تكريس وظائف الرتاث ،وتعيش احلداثة على التمرد
على كل ما هو معياري ،ويعد هذا التمرد طريقة من طرق حتديد مقاييس الفضيلة
( )149اقد اودابة.ص(.)40
( )150اقد اودابة.ص(.)54بتصرف.
( )151الت اق اا او ارية للرأمسالية ،اقال ين بيرت بروكر ،اودابة وما بعد اودابة ص(.)202
( )152آال تورين ،اقد اودابة ،ص(.)46
( )153آال تورين ،اقد اودابة ،ص(.)20
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واملنفعة ،ويفتنه اهللع الذي يصاحب عملية انتهاك حرمة املقدسات وضرب
الثوابت(". )154إن فكرة احلداثة يف شكلها األكثر صالبة واألشد تواضعا عندما حتددت
بتدمري النظم القدمية وبانتصار العقالنية قد فقدت قوتها يف التحرر ويف اإلبداع .وال
تستطيع الصمود أمام القوى املتعارضة "(.)155
املسألة اخلامسة :ما بعد احلداثة وعالقتها ابحلداثة والتنوير
كان تيار ما بعد احلداثة نتيجة حتمية للمبالغة املفرطة يف العقالنية ،وما أنتجته
من أنظمة مشولية ،ويف ذات الوقت الفردانية املنغلقة على الذات ،حيث كرست تلك
املذاهب جملتمع أناني على مستوى الفرد ،مشولي على مستوى الدولة ونظام احلكم.
حاول أنصار احلداثة الرتقيع هلا لكن الطوفان اجلارف كان أكرب منها ،وتعللوا
بأن احلداثة مشروع مل ينجز .وإىل اآلن يا ترى هل احلداثة مشروع أجنز أو ال؟.هذا وإن
تيار ما بعد احلداثة العاتي كان مصادما للعقل ،مبالغا يف الالمعقولية والفوضوية حتى
وصمت بالعدمية(.)156
 -1تعريف ما بعد احلداثة
تشري كلمة ما بعد
ومصطلح مابعد التحديث

احلداثةpostmodernism
postmodernity

إىل نوع من الثقافة املعاصرة،

يعين فرتة تارخيية معينة .وفكر ما بعد

التحديث يتشكك يف املفاهيم التقليدية للحقيقة والعقل واهلوية واملوضوعية ،ويف
فكرة اجتاه العامل حنو التقدم والتحرر ،ويف القصص الشمولي ،والتفسريات
( )154اودابة وما بعد اودابة ص( ،)202اقد اودابة.ص(.)56
( )155اقد اودابة.ص(.)22
( )156يل سبيل املثال :مس جياين فاتيمو كتابا"هناية اودابة ،البلسباا العدمية والتبسريية يف بقافة مابعد
اودابة".
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النهائية( .)157وهو يرى العامل على عكس أمناط التنوير؛ كشيء عرضي وبال أساس
ثابت ،ومتنوع ،وغري مستقر ،وغري حتمي فهو عبارة عن جمموعة من الثقافات غري
املوحدة ،اليت يتولد عنها درجات من التشكك يف موضوعية احلقيقة والتاريخ
واملفاهيم ،وثبات اهلويات( .)158ويصف ليوتار وضع املعرفة يف الدول املتطورة
ويستخدم كلمة ما بعد حداثي لوصف هذا الوضع ،وأنها تشري إىل حالة ثقافتنا -كما
يقول  -بعد التحوالت اليت غريت قواعد اللعبة يف العلم واألدب والفن منذ نهاية
القرن التاسع عشر( .)159ويعرف ليوتار

ليوتارLyotard

( )1998- 1924ما بعد

احلداثة بقوله":التشكك إزاء امليتا -حكايات .هذا التشكك هو بال شك نتاج التقدم يف
العلوم ،لكن هذا التقدم بدوره يفرتضه سلفا"(.)160فالتشكيك حمور ملا بعد احلداثة ،لذا
يعرفها البعض بأنها":نهاية لالعتقاد بالتقدم والتطور املباشر يف التاريخ االجتماعي،
ودخول اجملتمع إىل مرحلة النسبية الرافضة للحقائق املطلقة"( .)161فهي نقد للدعاوى
الكلية للعقل ،ونفي لألسس األخالقية والفلسفية أو حتى الشرعية .مع مناهضة
للمنهج باعتباره أساس العلم .فالعلم -يف مابعد احلداثة  -جمرد مؤسسة فوضوية،
والقاعدة الوحيدة الصاحلة هي أن كل شيء مقبول(.)162

( )157هي مايسميا السردايا البةك ،وهي األداي اليت تبسر البو ووجود اإلاسا  ،وال ظرايا البةك أو
األيديولوجياا كاملاركسية والليةالية والقومية وغريها.
( )158ااظر:تريي إجيلتو  ،أوهام ما بعد اودابة ص( ،)7وقد كا اقدض ملا بعد اودابة من م ظور اشرتاكي،
سياسي واظري ااظر ص(.)10-9
( )159جيمس وليامز ،ليوخر حنو فلسبة ما بعد اودابة ص(.)47
( )160ليوخر ،الوضع ما بعد اودابي ،ص( ،)24ين ما بعد اودابة والت وير ،ص(.)17
( )161ين ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة ،ص(.)203
( )162اقد اودابة ص( ،)220ما بعد اودابة والت وير ،ص(.)19
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فهو انتقال من فوضوية احلداثة إىل فوضوية ما بعد احلداثة ،القائمة على
النسبية ،والشك ،واالختالف والتعددية املفرطة املؤدية لفقدان اهلوية ،وإبطال كل
احلقائق اليت جاءت بها األديان أو الفلسفات ،ومن ثم خلق حقائق جديدة وليس
اكتشافها ،فهي ليست موجودة.
 -2اتريخ ظهور املصطلح
أول من استخدم كلمة "ما بعد حداثي" هو رودولف بانفيتش

Rudolf Panwitz

عام  ،1917بغية وصف عدمية ثقافة القرن العشرين(.)163
وما بعد احلداثة تعين املرحلة الالحقة للحداثة واليت انتهت بانتهاء احلرب
العاملية الثانية ،وما صحبته تلك احلروب من نتائج وآثار على الوعي األوروبي ،دفعه
للقيام بعملية نقدية شاملة وجذرية ملشروع التنوير واحلداثة ،وظهرت يف شكلها
الفلسفي يف سبعينيات ومثانينات القرن العشرين( .)164حيث يرجع حتديد املصطلح إىل
جان فرانسوا ليوتار يف كتابه الوضع ما بعد احلداثي عام .)165(1979
وقد أسس النقد النيتشوي للحداثة لتيار خاص به ،تيار يسعى إىل تقويض
بداهات العقالنية الغربية ،وكل القيم املالزمة هلا ،عن طريق رفضه للقول مبنطقية
الوجود ،أو اإلميان بغائية الكون( .)166وعلى حد تعبري جياني فاتيمو":ميكن التأكيد

( )163سياسة ما بعد اودابية ،لي دا هتشيو  ،مقدمة املرتجم ص( .)8وااظر ألقوال أ رك يف خريه الظ ور بيرت
بروكر ،اودابة وما بعد اودابة ص( ،)16ما بعد اودابة والت وير ص(.)12
( )164ااظر :ما بعد اودابة والت وير ،ص( ،)14أوهام ما بعد اودابة ص( ،)42ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة
ص(.)182
( )165ااظر:القول البلسبي للحدابة ،ص( ،)5ما بعد اودابة والت وير ص(.)16
( )166ااظر:رضوا جودا ،صدك اودابة ص( ،)41ما بعد اودابة والت وير ،ص( .)15تشبيل العقل
اودي ص( ،)318ايتشا ،هذا هو اإلاسا ص(.)103
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بكامل الشرعية أن ما بعد احلداثة الفلسفي ولد يف كتابات نيتشه" ( ،)167يوضح ذلك
بقوله":ينحل مفهوم احلقيقة ذاته ،أو مايعين الشيء ذاته مبوت اإلله ،وقد قتله فرط
التدين وافتعال التدين...يرى نيتشه أننا خنرج حقا من احلداثة بفضل هذه النتيجة
العدمية .لئن تالشى مفهوم احلقيقة ،ولئن تالشى كل أساس لالعتقاد بأساس...توجد
اللحظة اليت ميكن حتديدها بوصفها ميالد ما بعد احلداثة يف الفلسفة ،)168( ".ويقول
ريتشارد تارناس":وبكل املعايري فإن النيب املركزي لعقل ما بعد احلداثة هو فردريك
نيتشه ،بنظرته اجلذرية ،وبوعيه النقدي السيادي ،وبتوقعه املتناقض تناقضا بالغ احلدة
للعدمية الناشئة يف الثقافة الغربية"( .)169وجممل العدمية لدى نيتشه

)

 :)1900- 1844Nietzscheموت األلوهة ،وسقوط القيم العليا ،واألخالق(.)170
يقول نيتشه عن كتابه (ما وراء اخلري والشر)":هذا الكتاب  1886هو يف جوهره نقد
للحداثة؛ للعلوم احلديثة والفنون احلديثة ،ومل تستثن منه حتى السياسة احلديثة"(.)171
ويؤكد ليوتار أن ما بعد احلداثة تستلهم نقدها للحداثة والتنوير من فلسفة كانط
وفيتغنشتني  )1951- 1889( Wittgensteinوأدورونو ،وبعض الفالسفة الفرنسيني
الذين وصفهم هابرماس باحملافظني اجلدد(.)172

( )167جياين فاتيمو ،هناية اودابة ،ص( ،)184وااظر:ريتشارد خرانس ،آالم العقل الغري ،ص( ،)471تريي
إجيلتو  ،أوهام ما بعد اودابة ص(.)227
( )168جياين فاتيمو ،هناية اودابة ص( ،)187وااظر :ربمة الغرع (.)150/2
( )169ريتشارد خرانس ،آالم العقل الغري ،ص(.)471
( )170ااظر :هناية اودابة ص( ،)24ايتشا ،هذا هو اإلاسا ص(-163 ،155-154 ،108-107 ،13
.)164
( )171ايتشا ،هذا هو اإلاسا ص(.)131
( )172ليوخر ،الوضع ما بعد اودابي ص( ،)80ين ما بعد اودابة والت وير ،ص(.)20
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ومن أبرز رموز ما بعد احلداثة:جان فرانسوا ليوتار ،وكتابه "الوضع ما بعد
احلداثي" ،وإيهاب حسن ،األمريكي من أصل مصري ،املنظر ملا بعد احلداثة منذ
السبعينات(.)173
هل كانت ما بعد احلداثة فلسفة واسعة النطاق ،أم أن انتشارها حمدود؟ ال يزال
هذا األمر حمل نقاش( .)174وتكاد األدبيات احلديثة تستغرق يف وصف أزمة احلداثة ويف
بيان رثاثتها وتناقضاتها(.)175
 -3عالقة ما بعد احلداثة ابحلداثة والتنوير
مما الشك فيه أن فكرة ما بعد احلداثة قد ظهرت نتيجة للوعي بأزمة األسس
اليت أعلنتها احلداثة ومشروع التنوير وذلك منذ بداية القرن العشرين ،فما بعد احلداثة
عبارة عن توجه نقدي للتنوير واحلداثة وقيمهما ( .)176لذا كانت العالقة بني ما بعد
احلداثة ،واحلداثة والتنوير عالقة قطيعة وانفصال( .)177بل أبعد من ذلك حيث قامت ما
بعد احلداثة على تفكيك مشروع احلداثة والتنوير ،ووضعه حتت مطرقة النقد
والتقويض .حيث يؤكد أتباع هذا التيار على أن األدوات واملعطيات الفكرية اليت
قدمت من قبل فالسفة األنوار واحلداثة مل تعد صاحلة لتفسري عاملنا احلديث ،مما جيعلنا
بأمس احلاجة ألطر معرفية جديدة للتعامل مع واقعنا اجلديد(.)178حيث ترفض ما بعد

( )173رضوا جودا ،صدك اودابة ،ص( ،)17ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة ،ص(.)232
( )174ااظر:أوهام ما بعد اودابة ص(.)8
( )175ه ري لوفيبر ،ما اودابة ص( )45اقال ين صدك اودابة ص(.)37
( )176ااظر :مابعد اودابة والت وير ،ص( ،)15-14ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة.)215-203( ،
( )177ما بعد اودابة والت وير ،ص(.)21
( )178ااظر:سي رايت مليز ،من العصر اودي إىل العصر ما بعد اودي  ،ين :ابسم ريسا  ،ما بعد
اودابة.)216( ،
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احلداثة احلقيقة املطلقة اليت ربطها التنوير بالعقل ،لذا نزعت لالعقالنية ،وللتشكيك
يف كل شيء ،كما رفضت تقديس الذات(.)179كما وجهت نقدا ملباديء التنوير كاحلرية
والعدالة واملساواة .أما بداية نقد احلداثة فكان من نيتشه ،ثم دعم هذا التوجه النقدي
مارتن هيدجر  ،)1976- 1889( Martin Heideggerثم مايسمى باحملافظني الشباب
أوالنتشويني اجلدد()180؛ أمثال ميشيل فوكو
وجاك دريدا

Jacques Derrida

Michel Foucault

(،)1984- 1926

( .)181()2004- 1930ومييز هابرماس وبيرت بروكر

بني:
- 1االجتاه املناهض للحداثة لدى احملافظني الشبان ،ميثل هذا اخلط :جورج
باتاي ،ميشيل فوكو ،جاك دريدا.
- 2وبني ما بعد احلداثة لدى احملافظني القدامى :الذين ال يسمحون أن
يوصموا بعار احلداثة الثقافية ،ويتابعون اضمحالل العقل املادي والتمييز بني العلم
واألخالق والفن ،ويرمقون الرؤية العاملية احلديثة وعقالنيتها اإلجرائية حبزن بالغ،
وينصحون باالنسحاب إىل موقف سابق على احلداثة.
- 3وبني ما بعد احلداثة لدى احملافظني اجلدد(.)182

( )179ااظر :ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة )210( ،خمتصرا وبتصرف.
( )180أ لق هابرماس هذا اللقب يل فوكو ودريدا ،يف كتابا اودابة مشروع مل ي جز ،ااظر:اودابة وما بعد
اودابة ص( ،)198ما بعد اودابة والت وير.)53( )47( ،
( )181ااظر:ما بعد اودابة والت وير ص(.)47
( )182اودابة وما بعد اودابة ص( ،)198( )217-216هابرماس ،اودابة مشروع مل ي جز ،ين ما بعد
اودابة والت وير ص(.)47
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ويف حني اختذ التنوير موقفا عدائيا من الدين ،جند ما بعد احلداثة رغم عدم
إميانهم بوجود تصميم وختطيط مسبق من خالق ،إال أنها رفضت تلك القطيعة،
ونظرت للدين كمعط ثقايف( ،)183فهم يرون إمكانية صحة مجيع األديان ،دون أن
يكون هناك حق وباطل ،اعتمادا على مبدأ النسبية.
 -4نقد ما بعد احلداثة
ما بعد احلداثة يف حقيقته هو إمعان يف الشك والالمعقولية ،ومنع لوصم شيء
بأنه حق مطلق ومن ذلك األديان السماوية ،وتذويب لكل ما اتفقت عليه البشرية من
احلقائق ،ونسف خلربات األمم وعلومها ،دون استناد على شيء سوى الشك يف كل
شيء! .وهذا اإلمعان يف اخلروج عن اإلطار ،قد طاله سيل من النقد اجلارف من
األوساط الغربية ذاتها ،فقد انتقدت مابعد احلداثة ألفكارها حول النسبية احلضارية،
واألخالق التقليدية ،ونزوعها إىل الشك ،وعدائها ألفكار الوحدة والرتابط .وللتنظيم
املنضبط ،وفقدانها ألية نظرية تغطي العمل السياسي( .)184وفالسفة ما بعد احلداثة
يشددون على أن كل شيء نسيب ،فاحلقيقة أصبحت رأي شخصي ،وبالتالي ال ميكن
أن نعرف طبيعة احلقيقة( ،)185بل ال حيق ألحد ادعاء امتالك احلقيقة ،فهي نسبية
وليست مطلقة ،والعقل يبين احلقيقة وال يكتشفها ،واللغة حيث تتحكم يف بناء
وتشكيل رؤيتنا للحقيقة ،وحيث أن الشعوب واحلضارات متنوعة الثقافات واللغات؛
ما جيعل احلقيقة نسبية وال حيق ألحد ادعاءها( .)186بل دين ما بعد احلداثة هو عملية

( )183ااظر :ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة ،ص( )221-220بتصرف.
( )184ااظر :أوهام ما بعد اودابة ،ص(.)229
( )185ااتحار الغرع ص( ،)216أوهام مابعد اودابة ص(.)227
( )186ااظر :ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة ،ص(.)219-218
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مزج لديانات خمتلفة( .)187وهذا التقرير ينسف حقيقة الدين احلق والوحي ،ويلغيها
متاما ،كما أنه السبب يف انتشار الديانات الروحية اليت هي خليط من الوثنيات الشرقية
يف اجملتمع الغربي .وألن احلقيقة من املستحيل الوصول إليها فهي إما أن تكون ال معنى
هلا أو تعسفية ،ما دفعهم إىل رفض أي نظرية حتتكر احلقيقة يف أي جمال ،كما أن
قوهلم بأن احلقيقة نسبية يشكلها كل إنسان بنفسه ،وال تفرض عليه من اخلارج،
وليس هناك صحة آلراء معينة أو خطأ دائم آلراء معينة ،أي ليس هناك إطالقية يف أي
شيء يف احلياة()188؛ أدى للخروج على األديان واألعراف والتقاليد العاملية ،وأصبح
التوجه لقبول ما تنفيه الفطرة السوية من الشذوذ واملخدرات وحنوها .لذا فإن الوضع ما
بعد احلداثي كما استنتجه جيمس وليامز هو":جمتمعات مفتتة ذات عدد كبري من
القوانني األخالقية واالجتماعية املختلفة واملتناثرة"(.)189كما أن ما بعد احلداثة بدعوتها
لعدم ثبات املعنى ،أصبحت عملية هائلة لتدمري املعنى ،وصارت أعمال ما بعد احلداثة
توصف بأنها أعمال فاقدة للعمق والتحديد( .)190وأدى هذا إىل تدمري تفسري السلف
للنصوص املقدسة ،وإعطاء احلق لكل أحد لتفسريها كما يرى.

( )187ااظر :ما بعد اودابة ،ص(.)221
( )188ااظر :ما بعد اودابة ،ص(.)224
( )189جيمس وليامز ،ليوخرا حنو فلسبة ما بعد اودابة ص (.)59
( )190ااظر :ابسم ريسا  ،ما بعد اودابة ،ص(.)227
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبعد؛ فقد بني هذا البحث عدة أمور
عن هذه املذاهب والتيارات الفكرية اليت عصفت بالغرب ،منها:
- 1أن هذه التيارات واملذاهب الفكرية اتفقت يف بعض اجلوانب ،وافرتقت
واختصت جبوانب أخرى ،حيث أمجعت هذه املذاهب على نبذ الدين ،وحترير العقل
من كل قيد وسلطة ،فاحتكم التنوير والعلمانية واحلداثة إىل العقل وغلوا فيه ،بينما
قدس الليرباليون احلرية واملنفعة الفردية ،القائمة على جمرد اللذة واهلوى والشهوة،
وانقلب تيار ما بعد احلداثة على قانون العقل واملطلق وبارزه باحملاربة.
 - 2أن التنوير هو القاعدة الفلسفية والبيئة الفكرية اليت ظهر منها العلمانية
والليربالية واحلداثة .بل البعض جيعل التنوير رديفا للعلمانية واحلداثة.
 - 3أن التنوير واحلداثة كانتا سببا يف ظهور مذاهب معارضة هلا يف تيار ما بعد
احلداثة؛ مبا فيه من مذاهب فوضوية وعدمية.
- 4الصلة الوثيقة بني احلداثة والعلمانية ،واتفاقها على أهداف التنوير وهي
التقدم والعقالنية ،وتهميش الدين.
- 5النتائج الفادحة يف اجملتمع الغربي املرتتبة على الغلو يف العقل ،ونبذ
الدين ،والفردانية والنفعية ،واحلرية غري املنضبطة.
- 6أن هذه املذاهب عجزت عن أن تكون مصدرا مناسبا لألخالق ،مما حييل
لزاما للعودة إىل الدين واإلميان ،املتمثل يف الدين اإلسالمي خامت األديان السماوية
وناسخها.
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 - 7أن العقل الذي احتكم إليه الغرب ،خرج على نفسه وانتكس،
واضطرب أميا اضطراب عندما اعتقد أنه هو القائد والسلطان القاهر ،ومل يوصل تلك
اجملتمعات إىل السعادة احلقة اليت تنشدها ،واليت ال تكون إال يف ظل عبادة رب العباد.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
املصادر واملراجع
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وزارة الثقافة السورية ،دمشق.1965 ،
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للرتمجة ،بريوت ،ط األوىل.2009 ،
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[ ]36املعجم الفلسفي ،د.مجيل صليبا ،الشركة العاملية للكتاب ،دار الكتاب
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[ ]37مقدمة قصرية عن الرأمسالية ،جيمس فولتشر،

ت :رفعت السيد،

دار الشروق ،القاهرة ط األوىل.2011 ،
[ ]38موسوعة الالند الفلسفية ،أندريه الالند ،ت :خليل أمحد خليل ،منشورات
عويدات ،بريوت ،ط الثانية.2001 ،
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األهرام ،القاهرة ،ط األوىل.1413 ،
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The connection between the ideological roots of Enlightenment Liberalism,
and Secularism, Modernism, and Postmodernism
Dr. Amal Abdulaziz Al amr
Associate Professor in the Department of Aqidah and contemporary doctrines.
Al- Imam Muhammad ibn Saud Islamic University.

Abstract. There is a connection between certain schools of thought , and their ideological roots overlap
for many reasons. This study briefly reviews a collection of these schools and ideological trends ; such as
enlightenment, liberalism, secularism, modernism and postmodernism. It also explains the history of their
development and their most prominent figures. It also shows how they are all connected , and how
enlightenment is the basis from which liberalism, secularism, and modernism emerged, and that
postmodernism is a form of rebuttal and rebellion against those schools of thought.
And after presenting each doctrine and explaining its ideological relations it is then briefly
criticized. Thus those doctrines are exposed , and their negative effects on individuals and on society are
illustrated, and how they are also rejected by rational Westerns.
It warns the Muslim community not to be fooled by their appealing allegations.

1100

آمال ب ت يبد العزيز العمرو

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( ،1137-1101رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

اجلمع يف رمي اجلمار
د .مساعد بن عبدهللا بن محد احلقيل

عضو هيئة التدريس يف املعهد العايل للقضاء
ملخص

البحص  .إن مــم مهــاهر يلــي الوـريعة مراعارــا ملقصــد رملــف ا ــرج عــم امل ل ـ  ،مــا جــاء يف اللـ ة مــم

رخيص ال يب  للرعاة أن جيمعوا رمي مجار بعض األايم ،سبب الرخصة للرعاة يف مجف الرمي هو انوـاامم برعـي
اإلبل خارج مـ ،،مل ـان يوـل علـيهم الـلدد للرمـي يف ،ـل يـوم ،ملـرخص مـم ال ـيب  يف مجـف رمـي أ،رـر مـم يـوم يف
قت احد رملعاً للحرج املوقة ع هم.
يت ــا ه هــلا البحــا هــل الرخصــة الوــرعية ابلدراســة ،مــم جهــة عمومهــا خصورــها ،رــور األعــلار الـ
ربت ألجلها هل الرخصة.
،مــا ــا ه البحــا عــدة ملــالل متعلقــة تمــف الرمــي، ،تــاخي قــد ا مــف ،ر ـ ة ر يــب الرمــي ع ــد
ا مف ،مجف رمي يوم ال حر مف غي  ،أثر القدرة على مجف الرمي على رحة اإلانبة يف الرمي.
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املقدمة
احلمد هلل الذي جعل حج بيته احلرام سبيالً إىل طاعته ورضوانه وإقالة العثار ،والصالة
والسالم على خري من حج البيت وتعبد يف املشاعر ورمى اجلمار ،حممد بن عبداهلل
املبعوث باحلنيفية السمحة رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل
يوم الدين ،أما بعد:
فإن رمي اجلمار من مناسك احلج وشعائره العظام ،رماها إبراهيم عليه السالم
امتثاالً ألمر ربه ،ثم رماها من بعده األنبياء والصاحلون وكل من حج البيت احلرام،
لذا كان من األهمية مبكان العناية بأحكام هذا املنسك العظيم ،والتفقه فيما ورد فيه من
نصوص الوحي ،وبيانه للناس على أكمل وجه.
وإن مما ثبت يف السنة املطهرة الرتخيص للرعاة جبمع رمي أكثر من يوم يف
يوم واحد ،ويف هذا من التيسري ورفع احلرج ما متس إليه حاجة الكثري من احلجاج
يف زماننا هذا خاصة ،والذي عظمت فيه مشقة الوصول للجمرات بسبب الزحام
املتزايد يف كل عام.
وقد حلظت من خالل مشاركيت يف أعمال التوعية يف احلج لعدة سنوات أن
اجلمع يف رمي اجلمار ختفى أحكامه على كثري من احلجاج ،وأنه حباجة إىل حترير
مسائله ،وأن فيه من دقائق املسائل ومشكلها ما حيتاج إىل إفراده بالبحث والدراسة.
لذا عزم ت مستعيناً باهلل تعاىل على كتابة هذا البحث املوجز ،والذي أبني فيه
أهم أحكام اجلمع يف الرمي وفق ما جاء يف السنة ،مع بيان كالم أهل العلم املتفرق
يف كتب الفقه واملناسك وشروح احلديث ،واملوازنة بني أقوال العلماء يف مسائل
املوضوع.
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ويشتمل هذا البحث على مقدمة ،وستة مباحث ،وخامتة:
املبح األول :معىن اجلمع يف رمي اجلمار.

املبح الثاين :مشروعية اجلمع يف رمي اجلمار.

املبح الثال  :أتخري وتقدمي اجلمع يف رمي اجلمار.

املبح الرابع :ترتيب اجلمع يف رمي اجلمار.
املبح اخلامس :مجع رمي يوم النحر.

املبح السادس :أثر القدرة على اجلمع على صحة اإلانبة ابلرمي.
واهلل أسأل أن يلهمين رشدي وأن يوفقين إىل الصواب ،وأن جيعل ما كتبت
ال صاحلاً مباركاً ،واحلمد هلل رب العاملني.
خالصًا لوجهه الكريم ،ونافعاً لعباده ،وعم ً
املبح األول :معىن اجلمع يف رمي اجلمار
اجلمع :هو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض ،يقال :مجعته فاجتمع(.)1
والرمي :هو احلذف واإلرسال ونبذ الشيء ( ،)2ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(.)3
واجلمار :مجع مجرة ،وتطلق على احلصى الصغار ،وعلى جمتمع احلصى
ومكان رميه ،ومنه مجرات منى الثالث (.)4

( )1ي هر :مادة (مجف) يف م ردات أل اظ القرآن (ص ،)201املصباح امل ي (ص.)98
( )2ي هر :مقاييس اللاة ( )435/2مادة (رمى) ،اتج العر س ( )181/38مادة (رمي).
( )3سورة األن اه (.)17
( )4ي هر :مادة (مجر) يف مقاييس اللاة ( )477/1املصباح امل ي (ص ،)97اتج العر س (.)458/10

1104

ملاعد بم عبدهللا بم محد ا قيل

ورمي اجلمار يف الشرع (( :هو القذف باحلصى يف زمان خمصوص ،ومكان
خمصوص ،وعدد خمصوص))(.)5
ورمي اجلمار من مناسك احلج وشعائره اليت جاءت مؤقتة بأوقات حمددة،
فشرع الرمي ليوم النحر وأيام التشريق لكل يوم منها زمان حمدد البتداء الرمي وملنتهاه.
واألصل هو رمي اجلمار يف كل يوم على حدة كما فعل النيب  ونقل عنه بالتواتر أنه
رمى يوم النحر مجرة العقبة ،ثم رمى يف كل يوم من أيام التشريق الثالث :اجلمرة
األوىل والوسطى والعقبة ،وقال« :لتأخذوا عين مناسككم »(.)6
واملقصود باجلمع يف رمي اجلمار( :هو رمي مجار أكثر من يوم يف يوم واحد
على وج ٍه مأذون فيه ،وليس رمي أحدها قضاء).
املبح الثاين :مشروعية اجلمع يف رمي اجلمار
إن من مظاهر تيسري الشريعة ومراعاتها ملقصد رفع احلرج عن املكلفني ،ما جاء
يف السنة من ترخيص النيب  للرعاة أن جيمعوا رمي بعض األيام.
جاء عن عاصم بن عدي  ( :أن رسول اهلل  أرخص لرعاء( )7اإلبل يف
البيتوتة خارجني عن منى ،يرمون يوم النحر ،ثم يرمون الغد ،ومن بعد الغد ليومني
–ويف لفظ :فريمونه يف أحدهما  ،-ثم يرمون يوم النفر )(.)8
( )5بدالف الص الف (.)137/2
( )6أخرجه مللم، ،تاب ا ج ،ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم ال حر را،باً ( )943/2رقم ( )1297عم
جابر بم عبدهللا .
( )7الرعاء الرعاة لاتان يف مجف ر ٍاع ،هو مم حي ظ املاشية .ي هر :املصباح امل ي (ص )192مادة (رعي).
( )8أخرجه مالك، ،تاب امل اسك ،ابب الرخصة يف رمي ا مار ابلليل ( )547/1رقم ()1425؛ أمحد=
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وجاء يف بعض الروايات عن عاصم ( :رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا
يوماً)(.)9
وجاء يف رواية أخرى( :أن النيب



أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فريموا يوم

النحر ،ثم يدعوا يوماً وليلة ،ثم يرموا الغد )(.)10
وسبب الرخصة للرعاة يف مجع الرمي هو انشغاهلم برعي اإلبل خارج منى،
فيشق عليهم الرتدد للرمي يف كل يوم ،فرخص هلم النيب  يف مجع رمي أكثر من يوم
يف وقت واحد رفعًا للحرج واملشقة عنهم.
قال ابن عبدالرب...(( :كما أرخص لرعاء اإلبل يف املبيت عن منى أيام منى يف
إبلهم ،من أجل حاجتهم إىل رعي اإلبل ،وضرورتهم إىل اخلروج بها حنو املراعي
اليت تبعد عن منى))(.)11

=( )192/39رقم ( )193/39( )23775رقم ()23776؛ أبو دا د، ،تاب امل اسك ،ابب يف رمي
ا مار ( )341/2رقم ()1975؛ اللملي ،أبواب ا ج ،ابب ما جاء يف الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً،
يدعوا يوماً ( )278/2رقم ()955؛ ال لالي، ،تاب م اسك ا ج ،ابب رمي الرعاة ( )273/5رقم
()3069؛ ابم ماجه، ،تاب امل اسك ،ابب أتخي رمي ا مار مم علر ( )1010/2رقم (.)3037
( )9أخرجه أمحد ( )191/39رقم ()23774؛ أبو دا د، ،تاب امل اسك ،ابب يف رمي ا مار ( )341/2رقم
()1976؛ اللملي ،أبواب ا ج ،ابب ما جاء يف الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ،يدعوا يوماً ()278/2
رقم ()954؛ ال لالي، ،تاب م اسك ا ج ،ابب رمي الرعاة ( )273/5رقم ()3068؛ ابم ماجه،
،تاب امل اسك ،ابب أتخي رمي ا مار مم علر ( )1010/2رقم (.)3036
( )10أخرجه أمحد ( )194/39رقم ( .)23777ا ديا بر ااي ه املختل ة رححه اللملي يف جامعه
( ،)279/2ال و ي يف اجملموع ( ،)222/8ابم امللقم يف البدر امل ي ( ،)274/6األلباين يف إر اء
الاليل (.)280/4
( )11التمهيد (.)451/11
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وقال املاوردي ...(( :وألن على الرعاة رعي اإلبل وحفظها لتشاغل الناس
بنسكهم عنها ،وال ميكنهم اجلمع بني رعيها وبني الرمي واملبيت مبنى ))(.)12
وقال ابن قدامة (( :ومجلة ذلك :أنه جيوز للرعاة ترك املبيت مبنى ليالي منى،
ويؤخرون رمي اليوم األول ،ويرمون يوم النفر األول عن الرميني مجيعاً؛ ملا عليهم
من املشقة يف املبيت واإلقامة للرمي ))(.)13
وقال الشوكاني (( :وإمنا رخص للرعاء؛ ألن عليهم رعي اإلبل وحفظها
لتشاغل الناس بنسكهم عنها ،وال ميكنهم اجلمع بني رعيها وبني الرمي واملبيت،
فيجوز هلم ترك املبيت للعذر والرمي على الصفة املذكورة ))(.)14
وهذه الرخصة الثابتة للرعاة عن النيب  جبمع الرمي ،هل هي خاصة بهم أو
يلحق بهم فيها غريهم؟
للفقهاء يف ذلك ثالثة أقوال(:)15
القول األول :قصر هذه الرخصة على الرعاة فقط.
وهو قول املالكية( ،)16وبعض الشافعية(.)17
( )12ا ا ي ال بي (.)197/4
( )13املاين (.)378/5
( )14نيل األ طار (.)291/6
( )15مل أقف على ،الم أليب ح ي ة يف اللخيص للرعاة اب مف ،إمنا م ف أبو ح ي ة مجف الرمي مطلقاً د ن
صيل ،مم أخر الرمي عم يومه ملإنه جيب عليه ع د أيب ح ي ة أن يقضي الرمي ما دامت أايم التوريل
ابقية ،عليه دم .ي هر :بي ا قالل ( ،)62/2ا وهرة ال ية ( ،)173/1رد احملتار (.)521/2
( )16ي هر :عقد ا واهر الرمي ة ( ،)412/1التاج اإل،ليل ( ،)189/4مواهب ا ليل ( .)132/3يرى
املال ية أن مم أخر الرمي عم قته مم غي الرعاة ملإنه يقضي الرمي ما دامت أايم التوريل ابقية،
عليه دم.
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ووجه هذا القول:
أن الرتخيص يقتضي أن هناك منعاً خص هذا منه؛ ألن لفظة الرخصة ال
تستعمل إال فيما خيص من احملظور للعذر ،وذلك أن للرعاة عذراً يف البقاء مع اإلبل
الذي ال بد من مراعاته واالنصراف به إىل أماكن بعيدة ،فأبيح هلم ذلك هلذا املعنى،
والرخصة ال تتعدى حملها فال يقاس عليها(.)18
ويناقش:
بعدم التسليم بأن الرخصة ال يقاس عليها ،بل الذي عليه مجاهري العلماء أن
الرخصة إذا كانت معقولة املعنى فإنه يقاس عليها ما وافق املرخص له يف العلة؛ لعموم
األدلة املثبتة حلجية القياس يف األحكام الشرعية إذا عرفت العلة واستكملت مجيع
شروط القياس ،فإنها مل تفرق بني الرخصة وغريها من األحكام الشرعية(.)19
والرخصة للرعاة معقولة املعنى ،وهي حاجتهم جلمع الرمي حلصول املشقة عليهم يف
الرتدد اليومي على اجلمرات للرمي النشغاهلم بالرعي ،فتثبت هذه الرخصة لكل من
وافق الرعاة يف علة الرتخيص من احلجاج.

( )17ي هر :ا ا ي ال بي ( ،)198/4هناية املطلب (.)323/4
( )18ي هر :امل تقى شرح املوطا ( ،)51/3حاشية الدسوقي على الورح ال بي (.)49/2
( )19ي هر :شرح قيح ال صوه (ص ،)324البحر احمليط ( ،)57/5شرح ال و،ب امل ي ( ،)220/4الرخص
الورعية إثبارا ابلقياس (ص.)178
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القول الثاين :عموم هذه الرخصة جلميع احلجاج ،فيجوز لكل حاج مجع الرمي ،وإن
كان اجلمع خالف األوىل والسنة.
وهو قول أبي يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية( ،)20والصحيح عند
الشافعية( ،)21وقول احلنابلة(.)22
ووجه هذا القول:
أن الرتخيص للرعاة جبمع الرمي ،يدل على أن أيام الرمي كلها وقت للرمي
مبثابة اليوم الواحد؛ إذ لو مل يكن اليوم الثاني وقتاً لرمي اليوم األول ملا رخص هلم يف
الرمي فيه كما مل يرخص هلم يف الرمي بعد انتهاء أيام التشريق ،فإذا ثبت كونها كلها
وقتًا ألداء الرمي ،فإن للحجاج كلهم مجع الرمي ومل خيتص ذلك بالرعاة(.)23
ويناقش:
مبا تقدم يف استدالل أصحاب القول األول من أن الرخصة تقتضي االستثاء من
األصل ملانع ،وزوال االستثناء عند زوال املانع ،ويؤيد هذا أنه مل ينقل عن النيب



وال عن صحابته – غري الرعاة الذين رخص هلم  -مجع الرمي ،وإمنا كانوا يرمون
مجار كل يوم يف يومه.
وأما االستدالل بالرتخيص للرعاة على أن كل أيام الرمي وقت أداء ،فيجاب
عنه :بأن جتويز اجلمع للعذر ال يلزم منه أن يكون الوقتان وقيت أداء لكل أحد وإمنا هي
رخصة ثبتت ألهل األعذار دون غريهم ،ونظري ذلك :إباحة مجع الصالتني للعذر،
( )20ي هر :شرح معاين اآلاثر ( ،)222/2البحر الرالل (.)25/3
( )21ي هر :البيان للعمراين ( ،)325/4أس ،املطالب ( ،)496/1حت ة احملتاج (.)123/4
( )22ي هر :املاين ( ،)333/5اإلنصاف ( ،)245/9شرح م تهى اإلرادات (.)590/1
( )23ي هر :شرح معاين اآلاثر ( ،)222/2أس ،املطالب ( ،)496/1املاين (.)333/5
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فإنه ال يلزم منه أن يكون الوقتان وقيت أداء لكل أحد ،وإمنا خيتص ذلك مبن أبيح له
اجلمع فقط.
القول الثال  :إحلاق من كان له عذر ويشق عليه الرتدد على اجلمرات للرمي يف كل
يوم ابلرعاة يف هذه الرخصة ،دون من ليس له عذر جلمع الرمي.
وهو قول بعض الشافعية(.)24
ووجه هذا القول:
أن التعبري عن اإلذن للرعاة بالرخصة يدل على أن من سواهم ال رخصة له.
وأما من كان له عذر ،مثل من كان منزله بعيداً ويصعب عليه أن يرتدد كل يوم،
واملريض الذي تلحقه املشقة الغالبة يف الرتدد ،فهو يف حكم الرعاة الذين رخص هلم
النيب  أن جيمعوا الرمي ،فمناط الرخصة هو العذر ،فال ختتص بالرعاة وإمنا يلحق
بهم فيها كل من كان معذورًا (.)25
الرتجيح:
الراجح يف هذه املسألة – واهلل أعلم  -هو القول الثالث ،وهو أن مجع الرمي
رخصة خاصة بالرعاة ومن يف حكمهم من أهل األعذار؛ ألن النيب  رمى مجار كل
يوم فيه ،وقال« :لتأخذوا عين مناسككم »( ،)26ومل ينقل عن أحد من صحابته –
سوى الرعاة  -أنه مجع الرمي ،فدل ذلك على أن اجلمع رخصة على خالف

( )24ي هر :ا ا ي ال بي ( ،)198/4القرى لقارد أم القرى (ص .)544اختار الويخ ابم عريم يف الورح
املمتف (.)357/7
( )25ي هر :ا ا ي ال بي ( ،)198/4الورح املمتف (.)357/7
( )26قدم خترجيه.
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األصل خيتص بها الرعاة ومن يف حكمهم من أهل األعذار ،ومن مل يكن ذا عذر فإن
الواجب عليه هو ختصيص الرمي بيومه.
والعذر يف مجع الرمي له صورتان:
األوىل :االنشغال عن الرمي يف كل يوم مبصلحة معتربة ،كالقيام على مصاحل
احلجاج.
الثانية :حصول مشقة معتربة يف الرتدد للرمي كل يوم ،كمن مل جيد منزالً قريباً
من اجلمرات وال تتيسر له وسيلة نقل وطريق سالك ،واملريض الذي يشق عليه املشي
والرمي يف كل يوم.
املبح الثال  :أتخري وتقدمي اجلمع يف رمي اجلمار
اجلمع يف رمي اجلمار له صورتان:
الصورة األوىل :مجع التأخري
واملقصود به ترك رمي بعض األيام ،ثم رمي مجار اليوم املرتوك يف يوم الحق
مع رمي مجار ذلك اليوم ،كأن يرتك الرمي يف اليوم احلادي عشر ،ثم يرميه يف اليوم
الثاني عشر ويرمي معه مجار اليوم الثاني عشر.
وهذه الصورة يتفق على جوازها كل من صحح مجع الرمي  -وفقاً ملا تقدم
بيانه يف املبحث الثاني من األقوال فيمن يشرع له اجلمع  -وهي الصورة األشهر اليت
يذكرها الفقهاء عند حبث مسألة مجع الرمي ،فال يذكر كثري من الفقهاء سواها عند
الكالم على مجع الرمي.
جاء يف شرح معاني اآلثار ...(( :فكذلك الرامي اليوم الثاني من أيام منى مجرة
العقبة ،ملا كان وجب عليه يف يوم النحر رامياً هلا يف وقتها فال شيء عليه يف ذلك غري
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رميها .فهذا هو النظر يف هذا الباب ،وهو قول أبي يوسف وحممد رمحهما اهلل
تعاىل))(.)27
وجاء يف التاج واإلكليل(( :ورخص لراعٍ بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث
فريمي لليومني .قال مالك :وأرخص لرعاة اإلبل أن يرموا يوم النحر العقبة ثم
خيرجون ،فإذا كان اليوم الثاني من أيام منى نفر املتعجل ،أتوا فرموا اجلمار لليوم
املاضي ولليوم))(.)28
وجاء يف احلاوي الكبري ...(( :أحدهما :وهو قوله يف القديم واجلديد ،وأحد
قوليه يف اإلمالء :أنه يقضي يف اليوم الثالث ما ترك من رمي اليوم األول والثاني
وتكون أيام منى كلها زماناً للرمي ،ال يفوت الرمي فيها إال خبروج مجيعها))(.)29
وجاء يف املغين(( :إذا أخر رمي يوم إىل ما بعده ،أو أخر الرمي كله إىل آخر
أيام التشريق ترك السنة ،وال شيء عليه ))(.)30
الصورة الثانية :مجع التقدمي
واملقصود به تعجيل رمي يوم أو أكثر إىل يوم قبله ،مع رمي مجار ذلك اليوم
املتقدم ،كأن يقدم رمي اليوم الثاني عشر فريميه يف اليوم احلادي عشر مع رمي مجار
اليوم احلادي عشر.
وقد اختلف الفقهاء يف هذه الصورة على قولني:

(.)222/2( )27
(.)189/4( )28
(.)196/4( )29
(.)333/5( )30

ي هر :البحر الرالل ( ،)25/3ا وهرة ال ية (.)173/1
ي هر :مواهب ا ليل ( ،)132/3شرح اخلرشي (.)338/2
ي هر :العزيز شرح الوجيز ( ،)441/3أس ،املطالب (.)496/1
ي هر :املبدع ( ،)177/3اإلنصاف (.)245/9
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القول األول :منع تقدمي اجلمع ،فال يصح رمي اجلمار عن أي يوم إال بعد
دخول وقت الرمي فيه.
وهو قول أكثر الفقهاء(.)31
واستدلوا:
بأن الرمي عبادة مؤقتة فال يصح تقدميها قبل وقتها ،فال يصح رمي اجلمار أيام
التشريق قبل دخول وقت الرمي ،وهو الزوال (.)32
قال اإلمام مالك  ...(( :وذلك ألنه ال يقضي أحد شيئاً حتى جيب عليه ،فإذا
وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك))(.)33
ونوقش:
بأن جواز التقديم رخصة للرعاة رخص هلم فيها فيصح هلم تقديم العبادة عن
وقتها ،كما رخص ملن نفر وتعجل يف يومني(.)34
وجياب:
بأن الرخصة قد جاءت مبينة يف روايات احلديث األخرى بأنها وردت يف تأخري
اجلمع ال تقدميه ،كما سيأتي يف مناقشة أدلة القول الثاني.

( )31ي هر :املوطا ( ،)548/1امل تقى شرح املوطا ( ،)51/3ا ا ي ال بي ( ،)197/4ر ضة الطالب
( ،)388/2هداية اللالك ( ،)1342/4مطالب أ يل ال هى( ،)432/2م يد األانم (ص ،)774مرقاة
امل ا يح (.)578/5
( )32ي هر :التمهيد ( ،)445/11مطالب أ يل ال هى(.)432/2
( )33املوطا (.)548/1
( )34ي هر :التمهيد (.)444/11
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القول الثاين :جواز تقدمي اجلمع.
وهو وجه عند الشافعية خالف املعتمد عندهم( ،)35وبه قال ابن خزمية(،)36
وعزاه طائفة من احملدثني إىل بعض أهل العلم دون تسمية(.)37
واستدلوا مبا يلي:
الدليل األول:

حديث عاصم بن عدي  يف ترخيص النيب  للرعاة جبمع الرمي ،إذ جاء يف
بعض الروايات ختيري الرعاة يف تقديم اجلمع وتأخريه ،فجاء يف رواية( :ثم يرمون
الغد ،ومن بعد الغد ليومني ،فريمونه يف أحدهما)(.)38
قال البغوي(( :قال اإلمام :معنى قوله( :يرمون الغد ومن بعد الغد) أي:
يرمون الغد إن شاءوا ليومني ،أو ال يرمون الغد ،ويرمون بعد الغد للغد ،وملا
بعده))(.)39

( )35ي هر :هناية املطلب ( ،)323/4العزيز شرح الوجيز ( ،)441/3القرى لقارد أم القرى (ص .)524قاه
ال و ي يف ر ضة الطالب ( )388/2بعد ذ،ر هلا الوجه (( :الصواب :ا زم مب ف التقد  ،به قطف
ا مهور صرحياً م هوماً )) .قاه ابم مجاعة يف هداية اللالك ( ...(( :)1342/4هلا اللي أبدا
الراملعي حبراً نقله الر ايين رححه ،قاه :إنه ال جيوز قد رمي يوم إىل يوم قوالً احداً )) .ي هر:
ا ا ي ال بي (.)197/4
( )36ي هر :رحيح ابم خزمية (.)320/4
( )37قاه الباوي يف شرح الل ة (  ...(( :) 229/7قاه بعضهم :هو ابخليار ،إن شاء رمى يوم القر لللك اليوم
ملا بعد  ،إن شاء أخر ،ملرمى يوم ال ر األ ه ليوم )) ،قاه ابم عبدالرب يف التمهيد ((( :)449/11
غي –أي مالك -يقوه :ذلك ،له –أي قد أتخي ا مف -جالز )) .ي هر :معامل الل م
( ،)212/2بداية اجملتهد (.)681/2
( )38قدم خترجيه.
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ونوقش:

بأن هذه الرواية جمملة ،وقد بينتها الرواية األخرى( :أن النيب



أرخص

للرعاء أن يتعاقبوا فريموا يوم النحر ،ثم يدعوا يوماً وليلة ،ثم يرموا الغد )(.)40
لذا قال اإلمام مالك  -وهو راوي احلديث  -يف تفسري رواية فريمونه يف
أحدهما(( :ظننت أنه يف اآلخر منهما))( .)41وقال (( :وتفسري ذلك احلديث الذي
( )39شرح الل ة ( .)229/7ي هر :رحيح ابم خزمية ( ،)320/4التمهيد ( ،)444/11القرى لقارد أم
القرى (ص.)544
( )40قدم خترجيه.
( ) 41مل د اإلمام أمحد ( .) 193 / 39بيه :رد يف جامف اللملي ( ،) 279/2س م ابم ماجه
( ) 1010/ 2عم اإلمام مالك أنه قاه (( :ظ ت أنه قاه :يف األ ه م هما)) .هلا ال قل عم
مالك معارض ل المه يف املوطا ملا نقله ع ه اإلمام أمحد يف املل د .قاه املبار ،وري يف مرعاة
امل ا يح ( (( :) 327/ 9يو ل على لي املوطا على ما قف ع د أمحد يف آخر ا ديا :قاه
مالك :ظ ت أنه يف اآلخر م هما .ما ح ا اللملي ابم ماجه عم مالك بعد قوه عارم بم
عدي يف ا ديا مليمونه يف أحدمها( :قاه مالك :ظ ت أنه قاه يف األ ه م هما مث يرمون يوم
ال ر) ،اختل وا يف دملف هلا اإلش اه االختالف ،مللهب بعضهم إىل أن ما يف اللملي ابم
ماجه سهو خطا مم بعض الر اة الصحيح ما يف مل د أمحد؛ ألنه مواملل لت لي املوطا الصريح
الواضح ،ذهب بعضهم إىل وجيه ر اية اللملي أت يلها إىل ما يف املوطا املل د ،ملقاه :مع،
قوله ( :يف األ ه م هما) أي بلك الرمي يف األ ه أي يف ا ادي عور م هما قضاله يف اليوم الراين
مم أايم التوريل ،ليس املراد الرمي يف األ ه م هما ،ال خي ى ما يف هلا التا يل مم التعلف.
قيل :مع ا أهنم يرمون يف األ ه م هما أي يف ا ادي عور ،لالر ا جاج مث ير حون إىل إبلهم
يف املراعي ال أي ون اليوم الراين مم أايم التوريل أي اليوم الرالا مم أايم ال حر هو يوم ال ر
األ ه ،بل أي ون يوم ال ر اآلخر مليجمعون مليه ب رمي يوم أي رمي اليوم الراين عور رمي
الرالا عور أي ال ر اآلخر .مليه أن هلا شيء آخر ال ي اسب ما يف املل د املوطا ،قيل يف
مع ،ر اية اللملي غي ذلك)).
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رخص فيه رسول اهلل  لرعاء اإلبل يف رمي اجلمار فيما نرى واهلل أعلم :أنهم يرمون
يوم النحر ،وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر ،رموا من الغد وذلك يوم النفر
األول ،يرمون لليوم الذي مضى ،ثم يرمون ليومهم ذلك.)42()) ...
الدليل الثاين:
أن أيام الرمي كلها وقت أداء للرمي مبثابة اليوم الواحد ،فيصح تقديم الرمي يف
أول الوقت(.)43
ونوقش:
بأن وقت الرمي يتسع من جهة اآلخر دون األول ،فيبدأ وقت الرمي لكل يوم
من زوال مشسه وينتهي بغروب مشس آخر أيام التشريق ،فال جيوز التقديم(.)44
الرتجيح:
الراجح يف هذه املسألة – واهلل أعلم  -هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من منع
تقديم اجلمع؛ ألن اجلمع رخصة جاءت على خالف األصل فيقتصر فيها على ما
ورد ،وهو تأخري اجلمع على ما بينته روايات أحاديث الرتخيص للرعاة مبجموعها.

( )42املوطا (.)548/1
( )43ي هر :هناية املطلب ( ،)323/4العزيز شرح الوجيز ( ،)441/3القرى لقارد أم القرى (ص.)524
( )44ي هر :العزيز شرح الوجيز ( ،)441/3هداية اللالك (.)1342/4
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املبح الرابع :ترتيب اجلمع يف رمي اجلمار
رمي اجلمار من العبادات اليت شرعت مرتبة ،فقد رتب النيب  بني اجلمار يف
الرمي.
روى سامل عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما( :أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا
بسبع حصيات ،يكرب على إثر كل حصاة ،ثم يتقدم حتى يسهل ،فيقوم مستقبل
القبلة ،فيقوم طويالً ،ويدعو ويرفع يديه ،ثم يرمي الوسطى ،ثم يأخذ ذات الشمال
فيستهل ،ويقوم مستقبل القبلة ،فيقوم طويالً ،ويدعو ويرفع يديه ،ويقوم طويالً ،ثم
يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي ،وال يقف عندها ،ثم ينصرف ،فيقول:
هكذا رأيت النيب  يفعله)(.)45
ومن شرع له مجع الرمي من احلجاج – على الوجه املبيّن يف املبحث الثاني -
فإن لرتتيب رميه عند اجلمع صورتني:
الصورة األوىل :أن يبدأ برمي اجلمار عن اليوم األول – الدنيا ثم الوسطى ثم
العقبة – يرمي كل مجرة بسبع حصيات ،وبعد إمتام الرمي عن اليوم األول ،يرجع
فريمي اجلمار عن اليوم الثاني .كما قال عطاء فيمن رمى مجرة العقبة يوم النحر ،ثم
خرج يف إبله ،ثم جاء يف آخر أيام التشريق ،قال (( :يرمي ما ترك ،قيل له :يرمي
اجلمرة األوىل ثالث مرات ،ثم الثانية كذلك ،ثم الثالثة كذلك؟ قال :ال ،ولكن

( )45أخرجه البخاري، ،تاب ا ج ،ابب إذا رمى ا مر
(.)1751

يقوم يلهل ملتقبل القبلة ( )178/2رقم
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يرمي اجلمرة األوىل بسبع حصيات ،ثم الثانية بسبع ،ثم الثالثة بسبع ،ثم يرجع إىل
األوىل ،يفعل ذلك ثالث مرات))(.)46
وهذه الصورة تضمنت مراعاة الرتتيب بني األيام يف الرمي.
الصورة الثانية :أن يرمي كل مجرة من اجلمرات الثالث  -الدنيا ثم الوسطى
ثم العقبة  -بأربع عشرة أو إحدى وعشرين حصاة ،فينوي رمي سبع حصيات عن
كل يوم.
وهذه الصورة تتضمن اإلخالل بالرتتيب بني األيام ،فحقيقتها أن احلاج يرمي
اجلمرة الدنيا بسبع حصيات عن اليوم الثاني قبل أن يرمي اجلمرة الوسطى والعقبة عن
اليوم األول.
وقد اختلف الفقهاء يف صحة الرمي بهذه الصورة ،وهلم يف ذلك قوالن:
القول األول :صحة مجع الرمي مع اإلخالل ابلرتتيب بني األايم.
وهو قول احلنفية( ،)47ووجه عند الشافعية(.)48
واستدلوا مبا يلي(:)49

( )46القرى لقارد أم القرى (ص .)528
( )47ي هر :بدالف الص الف ( ،)139/2امللالك يف امل اسك ( ،)779/2رد احملتار (.)520/2
( )48ي هر :هناية املطلب ( ،)325/4ا ا ي ال بي ( ،)203/4العزيز شرح الوجيز (.)441/3
( ) 49خيتلف ماخل هلا الوجه ع د الواملعية يف امللالة عم ماخل ا ية ،ما سيتضح للقارئ ال ر مم سياق
األدلة ،ملا ية ير ن أن أرل الل يب ب ا مار ملتحب ليس شرطاً لصحة الرمي ،خبالف هلا الوجه
ع د الواملعية ،ملإهنم ير ن اشلاط الل يب يف األرل.
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الدليل األول:

ما رواه عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل



وقف يف حجة

الوداع ،فجعلوا يسألونه ،فقال رجل :مل أشعر ،فحلقت قبل أن أذبح؟ قال« :اذبح
وال حرج» ،فجاء آخر فقال :مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال« :ارم وال حرج»،
فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم وال أخر إال قال« :افعل وال حرج» (.)50
وجه الداللة:
أن احلديث دل على عدم اشرتاط الرتتيب يف املناسك ،ومنها الرمي.
ونوقش:
بأن احلديث إمنا ورد يف من يقدم نسكاً على نسك ،ال يف تقديم بعض النسك
على بعض(.)51
الدليل الثاين:
أن كل مجرة قربة مقصودة بنفسها ،فال يتعلق جواز رمي إحداها برمي أخرى،
بل يصح أن ينفرد بعضها من بعض بدليل أن يوم النحر يرمى فيه مجرة العقبة وال
يرمى فيه غريها من اجلمار ،وما جاز أن ينفرد فيه البعض من البعض يكون مبنزلة
واحدة يف الرتبة ،فال جيب الرتتيب بينها (.)52

( )50أخرجه البخاري، ،تاب ا ج ،ابب ال تيا على الدابة ع د ا مرة ( )175/2رقم ()1736؛ مللم، ،تاب
ا ج ،ابب مم حلل قبل ال حر ،أ حنر قبل الرمي ( )948/2رقم (.)1306
( )51ي هر :املاين (.)329/5
( )52ي هر :بدالف الص الف ( ،)139/2ملتح القدير (.)170/3
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ونوقش:
بأن هذا يبطل بالطواف والسعي ،فإنه يشرتط الرتتيب بينهما مع أن كالً منهما
عبادة مقصودة بنفسها ومنفردة عن األخرى(.)53
وأجيب:
بأن اشرتاط الرتتيب بني السعي والطواف؛ ألن السعي ال جيوز أن ينفرد عن
الطواف حبال(.)54
ويرد عليه:
بأن اجلمار أيام التشريق أيضاً ال يصح أن يفرد رمي بعضها عن بعض ،فيشرتط
فيها الرتتيب كما اشرتط بني السعي والطواف.
الدليل الثال :
القياس على قضاء الصالة بعد خروج وقتها ،فإنه ال جيب الرتتيب بني الصالة
املقضية والصالة احلاضرة املؤداة يف وقتها (.)55
ويناقش:
بأنه على فرض التسليم بصحة األصل املقيس عليه ،فإن هذا قياس مع
الفارق ،إذ إن مجع الرمي على الوجه املشروع يف الرخصة جيعل رمي اليومني كله أداء
يف وقته ،كما أن مجع الصالتني على الوجه املرخص فيه جيعلهما مؤداتني يف الوقت،
وجيب حينئ ٍذ الرتتيب بني الصالتني بتقديم الظهر على العصر واملغرب على العشاء.

( )53ي هر :املاين (.)329/5
( )54ي هر :بدالف الص الف ( ،)139/2ملتح القدير (.)170/3
( )55ي هر :هناية املطلب ( ،)324/4العزيز شرح الوجيز (.)441/3
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القول الثاين :عدم صحة مجع الرمي مع اإلخالل ابلرتتيب بني األايم.
وهو قول املالكية( ،)56واألصح عند الشافعية( ،)57وقول احلنابلة(.)58
واستدلوا مبا يلي:
الدليل األول:
أن النيب  رمى اجلمار مرتباً ،وقال« :لتأخذوا عين مناسككم »( ،)59وكما
جيب الرتتيب يف الرمي بني اجلمار مع فعلها يف أيامها ،فيجب أيضاً ترتيبها جمموعة،
كالصالتني اجملموعتني (.)60
الدليل الثاين:
ما جاء يف حديث عاصم بن عدي  ( :أن رسول اهلل  أرخص لرعاء اإلبل
يف البيتوتة خارجني عن منى ،يرمون يوم النحر ،ثم يرمون الغد ،ومن بعد الغد
ليومني ،ثم يرمون يوم النفر )(.)61
وجه الداللة:
قال الباجي يف شرح احلديث (( :وقوله ( :ثم يرمون يوم النفر) حيتمل
وجهني :أحدهما :أن يريد أنهم يرمون ليومني ،يرمون لألول ثم يرمون يوم النفر
وهو يوم رميهم؛ ألنه يوم النفر األول ،فيكون قوله( :ثم يرمون يوم النفر) تفسرياً
( )56ي هر :الت ريف ( ،)344/1اللخية ( ،)278/3ال وا،ه الد اين (.)363/1
( )57ي هر :األم ( ،)235/2العزيز شرح الوجيز ( ،)441/3أس ،املطالب (.)496/1
( )58ي هر :املاين ( ،)333/5املبدع ( ،)177/3شرح م تهى اإلرادات (.)590/1
( )59قدم خترجيه.
( )60ي هر :املاين ( ،)333/5املبدع (.)177/3
( )61قدم خترجيه.
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ألحد اليومني اللذين يرمى هلما واستغنى عن ذكر األول بقوله( :يرمون ليومني) ثم
بني اليوم الثاني منهما ،فعلم بذلك اليوم األول .وعلى هذا يكون يوم النفر املذكور يف
احلديث يوم النفر األول ملن أراد أن يتعجل ،ويكون فائدة قوله( :ثم يرمون ليوم
النفر) أنه ال جيوز أن يرمي لليوم الثاني حتى يكمل رمي اليوم األول.)62())...
الدليل الثال :
أن وجوب ترتيب املكان – أي رمي اجلمرة الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة  -أمر
مطرد يف املناسك املتعلقة باألمكنة ،ويقاس عليه ترتيب الزمان ،فال يصح أن ترمى
مجار يوم قبل الفراغ من رمي مجار اليوم الذي قبله(.)63
الرتجيح:
الراجح يف هذه املسألة – واهلل أعلم  -هو القول بوجوب ترتيب األيام عند
مجع الرمي؛ ألن ظاهر السنة أن الرتتيب يف عبادة الرمي مقصود ،فلم ينقل عن النيب
 وال عن أحد ممن حج معه اإلخالل بالرتتيب.
إال أن مراعاة الرتتيب يف هذه الصورة قد حيصل فيها مشقة كبرية على بعض
احلجاج يف السنوات األخرية؛ نظراً لطريقة تفويج احلجاج إىل اجلمرات اليت تلزم فيها
اجلهات األمنية مشكورة احلاج بالسري بطريق معني تطول معه املسافة على احلاج لو أراد
الرجوع إىل اجلمرة األوىل مرة أخرى ،فإذا حصلت مشقة معتربة على احلاج من مراعاة
الرتتيب واملشي ألجلها مسافة طويلة ،فإن قواعد الشريعة تقضي مبراعاة هذه املشقة مبا

( )62امل تقى شرح املوطا (.)51/3
( )63ي هر :هناية املطلب ( ،)324/4أس ،املطالب (.)496/1
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يسقط وجوب الرتتيب؛ لعموم قوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ( ،)64وقوله
تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (.)65
املبح اخلامس :مجع رمي يوم النحر
()66

اختلف الفقهاء القائلون مبشروعية مجع الرمي

يف مشول رخصة اجلمع

لرمي يوم النحر ،هل يصح مجع رميه مع رمي أيام التشريق ،أم أنه مستقل يف احلكم
فال جيمع مع غريه ،وهلم يف ذلك قوالن:
القول األول :أن رمي يوم النحر مستقل يف حكمه ،فال يصح مجع رميه مع رمي غريه.
وهو قول املالكية( ،)67وقول عند الشافعية(.)68
واستدلوا مبا يلي:
الدليل األول:
ما جاء يف حديث عاصم بن عدي  ( :أن رسول اهلل  أرخص لرعاء اإلبل
يف البيتوتة خارجني عن منى ،يرمون يوم النحر ،ثم يرمون الغد ،ومن بعد الغد
ليومني ،ثم يرمون يوم النفر )(.)69

( )64سورة التاابم (.)16
( )65سورة ا ج (.)78
( )66قدم يف املبحا الراين بيان خالف ال قهاء مليمم يورع له ا مف.
( )67ي هر :التاج اإل،ليل ( ،)189/4مواهب ا ليل ( ،)132/3م ح ا ليل (.)287/2
( )68ي هر :ا ا ي ال بي ( ،)197/4هناية املطلب ( ،)326/4اجملموع (.)412/8
( )69قدم خترجيه.

ا مف يف رمي ا مار

1123

وجه الداللة:
أن قول الراوي( :يرمون يوم النحر) تضمن إخباراً بأن رميهم يوم النحر ال
يتعلق به رخصة اجلمع ،وال يغري عن وقته ،إذ خص رخصة اجلمع مبا بعد يوم النحر
من األيام(.)70
قال ابن خزمية (( :باب ذكر الدليل على أن النيب  إمنا رخص للرعاء يف ترك
رمي اجلمار يوماً ويرعوا يوماً يف يومني من أيام التشريق ،اليوم األول يرعوا فيه،
ويرموا يوم الثاني ،ثم يرموا يوم النفر ،ال أنه رخص هلم يف ترك رمي اجلمار يوم
النحر ،وال يوم النفر اآلخر.)71())...
الدليل الثاين:
قول ابن عمر رضي اهلل عنهما ( :إذا نسيت رمي اجلمرة يوم النحر إىل الليل،
فارمها بالليل ،وإذا كان الغد فنسيت اجلمار حتى الليل ،فال ترمه حتى يكون من الغد
عند زوال الشمس ،ثم ارم األول فاألول )(.)72
وجه الداللة:
أن ابن عمر رضي اهلل عنهما فرق بني حكم يوم النحر وأيام التشريق يف اجلمع،
فرخص يف مجع رمي أيام التشريق مع ما بعدها ،ومنع مجع رمي يوم النحر مع ما
بعده.

( )70ي هر :امل تقى شرح املوطا (.)51/3
( )71رحيح ابم خزمية (.)320/4
( )72أخرجه البيهقي يف الل م ال ربى، ،تاب ا ج ،ابب أتخي الرمي عم قته حىت ميلي (.)150/5
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الدليل الثال :

أن رمي مجرة العقبة يف يوم النحر خمالف حلكم الرمي يف أيام التشريق يف أولية
الوقت ،ويف تفرده عن اجلمرتني األخريني ،ويف تعلق التحلل به(.)73
القول الثاين :أن رمي يوم النحر كرمي غريه من أايم مىن ،فيصح مجع رميه مع رمي غريه

من أايم التشريق.

وهو قول أبي يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية( ،)74وهو املعتمد عند
الشافعية( ،)75وقول احلنابلة(.)76
واستدلوا:
بأن حكم الرمي يف يوم النحر وأيام التشريق واحد ،فيجوز مجعه كله(.)77
الرتجيح:
الراجح – واهلل أعلم  -هو القول األول بعدم صحة مجع رمي يوم النحر مع
غريه؛ ألن الروايات الواردة يف الرتخيص باجلمع دلت مبجموعها على عدم دخول
رمي يوم النحر يف الرخصة.

( )73ي هر :هناية املطلب ( ،)326/4ا ا ي ال بي ( ،)197/4البيان للعمراين ( ،)354/4اجملموع
(.)214/8
( )74ي هر :شرح معاين اآلاثر ( ،)222/2بدالف الص الف (.)137/2
( )75ي هر :البيان للعمراين ( ،)354/4حت ة احملتاج ( ،)123/4ماين احملتاج (.)271/2
( )76ي هر :املاين ( ،)333/5املبدع (.)177/3
( )77ي هر :ا ا ي ال بي (.)197/4
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املبح السادس :أثر القدرة على اجلمع على صحة اإلانبة ابلرمي
اتفق الفقهاء رمحهم اهلل على مشروعية اإلنابة يف الرمي للعاجز عنه(.)78
قال ابن عبدالرب (( :ال خيتلفون أنه من ال يستطيع الرمي لعذر ،رُمي عنه))(.)79
واستدل الفقهاء على مشروعية النيابة عن العاجز عن الرمي بأمرين:
األول :القياس على ما جاء عن الصحابة رضي اهلل عنهم من الرمي عن
الصبيان يف حجهم مع رسول اهلل  ،فيشاركهم يف العلة كل من عجز عن الرمي أو
خاف الضرر ،ولو كان كبرياً.
قال جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما( :حججنا مع رسول اهلل  ،ومعنا النساء
والصبيان ،فلبينا عن الصبيان ،ورمينا عنهم)(.)80
الثاين :أن النيابة جائزة يف احلج كله ،فتجوز يف بعضه وهو الرمي(.)81
واشرتاط العجز وخوف الضرر لصحة النيابة ،مفهومه عدم صحة النيابة ملن
قدر على الرمي بنفسه دون ضرر.

( )78ي هر :املبلوط ( ،)69/4الت ريف ( ،)345/1ا ا ي ال بي ( ،)204/4املاين (.)379/5
( )79التمهيد (.)438/11
( )80أخرجه أمحد ( )269/22رقم ()14370؛ اللملي ،أبواب ا ج ( )255/2رقم ()927؛ ابم ماجه،
،تاب امل اسك ،ابب الرمي عم الصبيان ( )1010/2رقم ( .)3038قاه اللملي (( :هلا حديا
غريب ،ال نعرمله إال مم هلا الوجه)) ،ضع ه ابم امللقم يف البدر امل ي ( ،)317/6ابم حجر يف لخيص
ا بي (.)514/2
( )81ي هر :هناية املطلب ( ،)327/4العزيز شرح الوجيز (.)439/3
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وإن مما يلحظ على بعض احلجاج التساهل يف اإلنابة بالرمي عند العجز عن
رمي بعض أيام التشريق دون بعض ،مع قدرتهم على مجع الرمي ،والرمي بأنفسهم
يف يوم آخر من أيام التشريق.
والذي يظهر – واهلل أعلم  -أن رخصة اجلمع متنع صحة اإلنابة يف هذه
احلال؛ ألنه يكون قادرًا على الرمي بنفسه ولو أخر الرمي على وجه مشروع.
جاء يف الذخرية(( :إذا طمع املريض يف القدرة على الرمي يف آخر أيام
التشريق ،قال مالك :ينتظر آخر أيام الرمي))(.)82
اخلامتة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فقد تناولت يف هذا البحث املوجز أهم األحكام املتعلقة باجلمع يف رمي اجلمار،
وتوصلت إىل نتائج عدة ،وأبرز هذه النتائج ما يلي:
 - 1املقصود باجلمع يف رمي اجلمار( :هو رمي مجار أكثر من يوم يف يوم
واحد على وج ٍه مأذون فيه ،وليس رمي أحدها قضاء).
 - 2إن من مظاهر تيسري الشريعة ومراعاتها ملقصد رفع احلرج عن املكلفني ،ما
جاء يف السنة من ترخيص النيب



للرعاة أن جيمعوا رمي بعض األيام ،وسبب

الرخصة للرعاة يف مجع الرمي هو انشغاهلم برعي اإلبل خارج منى ،فيشق عليهم
الرتدد للرمي يف كل يوم ،فرخص هلم النيب  يف مجع رمي أكثر من يوم يف وقت
واحد رفعًا للحرج واملشقة عنهم.
(.)280/3( )82
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 - 3الراجح– واهلل أعلم  -هو القول بأن مجع الرمي رخصة خاصة بالرعاة
ومن يف حكمهم من أهل األعذار ،وال تتعدى لغريهم من احلجاج .والعذر يف مجع
الرمي له صورتان :األوىل :االنشغال عن الرمي يف كل يوم مبصلحة معتربة ،كالقيام
على مصاحل احلجاج ،والثانية :حصول مشقة معتربة يف الرتدد للرمي كل يوم ،كمن
مل جيد منزالً قريباً من اجلمرات وال تتيسر له وسيلة نقل وطريق سالك ،واملريض
الذي يشق عليه املشي والرمي يف كل يوم.
 - 4اجلمع يف رمي اجلمار له صورتان :الصورة األوىل :مجع التأخري:
واملقصود به ترك رمي بعض األيام ،ثم رمي مجار اليوم املرتوك يف يوم الحق مع رمي
مجار ذلك اليوم ،كأن يرتك الرمي يف اليوم احلادي عشر ،ثم يرميه يف اليوم الثاني
عشر ويرمي معه مجار اليوم الثاني عشر .وهذه الصورة يتفق على جوازها كل من
صحح مجع الرمي .الصورة الثانية :مجع التقديم :واملقصود به تعجيل رمي يوم أو
أكثر إىل يوم قبله ،مع رمي مجار ذلك اليوم املتقدم ،كأن يقدم رمي اليوم الثاني عشر
فريميه يف اليوم احلادي عشر مع رمي مجار اليوم احلادي عشر .والراجح يف هذه
الصورة – واهلل أعلم  -هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من منع تقديم اجلمع.
 - 5من شرع له مجع الرمي من احلجاج فإن لرتتيب رميه صورتني :الصورة
األوىل :أن يبدأ برمي اجلمار عن اليوم األول – الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة – يرمي
كل مجرة بسبع حصيات ،وبعد إمتام الرمي عن اليوم األول ،يرجع فريمي اجلمار عن
اليوم الثاني ،وهذه الصورة تضمنت مراعاة الرتتيب بني األيام يف الرمي .الصورة
الثانية :أن يرمي كل مجرة من اجلمرات الثالث  -الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة -
بأربع عشرة أو إحدى وعشرين حصاة ،فينوي رمي سبع حصيات عن كل يوم .وهذه
الصورة تتضمن اإلخالل بالرتتيب بني األيام ،والراجح يف هذه الصورة – واهلل
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أعلم  -هو القول بوجوب ترتيب األيام عند مجع الرمي ،فإن حصلت مشقة معتربة
على احلاج من مراعاة الرتتيب واملشي ألجلها مسافة طويلة ،فإن قواعد الشريعة
تقضي مبراعاة هذه املشقة مبا يسقط وجوب الرتتيب.
 - 6الراجح – واهلل أعلم  -هو القول بعدم صحة مجع رمي يوم النحر مع
غريه من أيام التشريق ،واختصاص رخصة اجلمع برمي أيام التشريق.
 - 7من قدر على الرمي يف بعض أيام التشريق دون بعضها ،فإنه ال يصح له
اإلنابة برمي األيام اليت ال يقدر على رميها ،والواجب عليه مجع الرمي يف األيام اليت
يقدر فيها على الرمي.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً كثريا
املصادر واملراجع
[ ]1إر اء الاليل يف ختريج أحاديا م ار اللبيل :حممد ناصر الدين األلباني ،املكتب
اإلسالمي ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
[ ]2أس ،املطالب شرح ر ض الطالب :أبو حييى زكريا األنصاري الشافعي ،دار
الكتاب اإلسالمي.
[ ]3األم :اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،دار الفكر ،بريوت1409 ،هـ.

[ ]4اإلنصاف يف معرملة الراجح مم اخلالف :عالء الدين علي بن سليمان بن أمحد
املرداوي احلنبلي ،حتقيق :د .عبداهلل الرتكي ود .عبدالفتاح احللو ،توزيع :وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية،
1419هـ.
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[ ]5البحر الرالل شرح  ،ز الدقالل :زين العابدين إبراهيم بن جنيم احلنفي ،دار الكتاب
اإلسالمي ،الطبعة الثانية.
[ ]6البحر احمليط يف أروه ال قه :حممد بن بهادر بن عبداهلل الزركشي الشافعي ،قام
بتحريره :د .عبد الستار أبو غدة ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف
الكويت ،الطبعة الثانية1413 ،هـ.
[ ]7بداية اجملتهد هناية املقتصد :أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي،
حتقيق :ماجد احلموي ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.
[ ]8بدالف الص الف يف ر يب الورالف :عالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني احلنفي،
دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.
[ ]9البدر امل ي يف ختريج األحاديا اآلاثر الواقعة يف الورح ال بي :سراج الدين أبو
حفص عمر بن علي (ابن امللقن) ،حتقيق :جمدي بن السيد أمني وآخرين ،دار
اهلجرة ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
[ ]10البيان يف ملهب اإلمام الواملعي :أبو احلسني حييى بن أبي اخلري العمراني
الشافعي ،حتقيق قاسم النوري ،دار املنهاج ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
[ ]11اتج العر س مم جواهر القاموس :السيد حممد مرتضى الزبيدي ،حتقيق:
عبدالستار أمحد فراج وآخرين ،مطبعة حكومة الكويت1385 ،هـ.
[ ]12التاج اإل،ليل شرح خمتصر خليل :أبو عبداهلل حممد بن يوسف املواق املالكي ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.
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[ ]13بي ا قالل شرح  ،ز الدقالل :أبو حممد عثمان بن علي الزيلعي احلنفي ،دار
الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية.
[ ]14حت ة احملتاج بورح امل هاج :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي،
دار إحياء الرتاث العربي.
[ ]15الت ريف :أبو القاسم عبيد اهلل بن احلسني بن اجلالب املالكي ،حتقيق :د .حسني
بن سامل الدهماني ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.
[ ]16لخيص ا بي يف ختريج أحاديا الراملعي ال بي :احلافظ أبو الفضل أمحد بن علي
بن حجر العسقالني ،حتقيق :حسن بن عباس بن قطب ،مؤسسة قرطبة،
الطبعة األوىل1415 ،هـ.
[ ]17التمهيد ملا يف املوطا مم املعاين األسانيد :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب
املالكي ،حتقيق :د .عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة ،الطبعة
األوىل1426 ،هـ.
[ ]18ا امف ال بي :احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :د .بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثانية1998 ،م.
[ ]19ا وهرة ال ية :أبو بكر بن علي بن حممد العبادي احلنفي ،املطبعة اخلريية ،الطبعة
األوىل1322 ،هـ.
[ ]20حاشية الدسوقي على الورح ال بي :حممد بن عرفة الدسوقي ،دار الفكر.
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[ ]21ا ا ي ال بي يف ملهب اإلمام الواملعي  : :أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب
املاوردي البصري الشافعي ،حتقيق :علي حممد معوض وعادل أمحد عبد
املوجود ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.
[ ]22اللخية :شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف املالكي ،حتقيق :د .حممد حجي
وآخرين ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل1994 ،م.
[ ]23الرخص الورعية إثبارا ابلقياس :د .عبدالكريم بن علي النملة ،مكتبة الرشد،
الرياض ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.
[ ]24رد احملتار على الدر املختار يف شرح وير األبصار (حاشية ابم عابديم) :حممد أمني
عابدين بن عمر الدمشقي احلنفي ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،هـ.

[ ]25ر ضة الطالب

عمدة امل ت  :اإلمام أبو زكريا حييى بن شرف النووي الشافعي،

حتقيق :عادل عبداملوجود وعلي معوض ،دار عامل الكتب ،الرياض،
1423هـ.
[ ]26س م ابم ماجه :احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
[ ]27س م أيب دا د  :احلافظ أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني،
حتقيق :عزت عبيد دعاس وعادل السيد ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة
األوىل1418 ،هـ.
[ ]28س م ال لالي(اجملتىب) :احلافظ أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،اعتنى
به :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ،الطبعة الثالثة
املفهرسة1414 ،هـ.
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[ ]29شرح اخلرشي على خمتصر خليل :حممد بن عبداهلل اخلرشي املالكي ،دار الفكر،
بريوت.
[ ]30شرح الل ة :اإلمام احلسني بن مسعود البغوي الشافعي ،حققه :شعيب
األرنؤوط ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.

[ ]31شرح ال و،ب امل ي امللمى مبختصر التحرير أ املخترب املبت ر شرح املختصر يف
أروه ال قه  :الشيخ حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي احلنبلي املعروف بابن
النجار ،حتقيق :د .حممد الزحيلي ود .نزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الطبعة
الثانية1418 ،هـ.
[ ]32الورح املمتف على زاد امللتق ف :الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،دار ابن اجلوزي،
الدمام ،الطبعة األوىل.
[ ]33شرح قيح ال صوه يف اختصار احملصوه يف األروه :أبو العباس أمحد بن إدريس
القرايف املالكي ،دار الفكر ،بريوت1424 ،هـ.
[ ]34شرح خمتصر اخلرقي :حممد بن عبد اهلل الزركشي احلنبلي ،حتقيق :د .عبد اهلل بن
عبد الرمحن اجلربين ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.
[ ]35شرح معاين اآلاثر :أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي احلنفي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،هـ.
[ ]36شرح م تهى اإلرادات (دقالل أ يل ال هى لورح امل تهى)  :منصور بن يونس البهوتي
احلنبلي ،عامل الكتب ،بريوت.
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[ ]37رحيح ابم خزمية :احلافظ أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية ،حتقيق :د .حممد
مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.

[ ]38رحيح البخاري امللمى ا امف املل د الصحيح املختصر مم أمور رسوه هللا 
س ه أايمه :اإلمام أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل البخاري ،اعتنى به :حممد
زهري بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
[ ]39رحيح مللم :اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار
ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.
[ ]40العزيز شرح الوجيز املعر ف ابلورح ال بي :أبو القاسم عبد الكريم بن حممد
الرافعي القزويين الشافعي ،حتقيق :علي حممد معوّض وعادل أمحد عبد
املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
[ ]41عقد ا واهر الرمي ة يف ملهب عامل املدي ة :جالل الدين عبداهلل بن جنم بن شاس
املالكي ،حتقيق :د .حممد أبو األجفان وعبداحلفيظ منصور ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.
[ ]42ملتح القدير شرح امداية  :كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي السكندري
احلنفي املعروف بابن اهلمام ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]43ال ر ع  :مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن مفلح احلنبلي ،راجعه :عبدالستار
أمحد فراج ،دار مصر للطباعة1383 ،هـ.
[ ]44ال وا،ه الد اين على رسالة أيب زيد القي اين :أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي
املالكي ،دار الفكر1416 ،هـ.
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[ ]45القرى لقارد أم القرى :أبو العباس أمحد بن عبداهلل بن حممد حمب الدين الطربي
الشافعي ،حتقيق :مصطفى السقا ،املكتبة العلمية ،بريوت.
[ ]46املبدع شرح املق ف :برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح احلنبلي ،دار عامل
الكتب ،الرياض1423 ،هـ.
[ ]47املبلوط :حممد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي احلنفي ،دار املعرفة ،بريوت،
1416هـ.
[ ]48اجملموع شرح املهلب :حمي الدين أبو زكريا حييى بن شرف النووي الشافعي،
حتقيق :حممد جنيب املطيعي ،مكتبة اإلرشاد ،السعودية.
[ ]49مرعاة امل ا يح شرح مو اة املصابيح :أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم
املباركفوري ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء باجلامعة السلفية،
بنارس ،اهلند.
[ ]50مرقاة امل ا يح شرح مو اة املصابيح :علي بن سلطان القاري احلنفي ،حتقيق:
مجال عيتاني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
[ ]51امللالك يف امل اسك :أبو منصور حممد بن مكرم الكرماني احلنفي ،حتقيق :د.
سعود بن إبراهيم الشريم ،دار البشائر ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
[ ]52مل د اإلمام أمحد بم ح بل :حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل.
[ ]53املصباح امل ي يف غريب الورح ال بي :أبو العباس أمحد بن حممد بن علي املقرئ
الفيومي ،اعتنى به :عادل مرشد.
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[ ]54مطالب أ يل ال هى يف شرح غاية امل تهى :مصطفى السيوطي الرحيباني احلنبلي،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1415هـ.
[ ]55معامل الل م  :أبو سليمان محد بن حممد اخلطابي ،تصحيح :حممد راغب
الطباخ ،حلب ،الطبعة األوىل1352 ،هـ.
[ ]56املعونة على ملهب عامل املدي ة :القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي املالكي،
حتقيق :حممد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ.
[ ]57املاين :موفق الدين أبو حممد عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلي،
حتقيق :د .عبداهلل الرتكي ود .عبدالفتاح احللو ،دار هجر ،القاهرة ،الطبعة
الثانية1412 ،هـ.
[ ]58م ردات أل اظ القرآن :الراغب األصفهاني ،حتقيق :صفوان عدنان داوودي،
دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثالثة1423 ،هـ.
[ ]59م يد األانم نور الهالم يف حترير األح ام ج بيت هللا ا رام :الشيخ عبداهلل بن
عبدالرمحن بن جاسر ،حتقيق :د .سعود بن عبداهلل الغديان ،الطبعة الثانية،
1431هـ.
[ ]60مقاييس اللاة :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبدالسالم
هارون ،دار اجليل ،بريوت1420 ،هـ.
[ ]61امل تقى شرح املوطا :أبو الوليد الباجي املالكي ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة،
الطبعة الثانية.
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[ ]62م ح ا ليل شرح خمتصر خليل :حممد بن أمحد بن علي

املالكي ،دار الفكر،

بريوت1409 ،هـ.
[ ]63مواهب ا ليل شرح خمتصر خليل :أبو عبداهلل حممد بن عبدالرمحن احلطاب
املالكي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1412 ،هـ.
[ ]64املوطا  :إمام دار اهلجرة مالك بن أنس ،رواية أبي مصعب الزهري املدني،
حتقيق :د .بشار عواد معروف وحممود حممد خليل ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
الثالثة1418 ،هـ.
[ ]65هناية املطلب يف دراية امللهب :عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويين الشافعي،
حتقيق :د .عبدالعظيم حممود الديب ،دار املنهاج ،جدة ،الطبعة األوىل،
1428هـ.
[ ]66نيل األ طار مم أسرار م تقى األخبار :حممد بن علي الشوكاني ،حتقيق :طارق بن
عوض اهلل بن حممد ،دار ابن القيم ،الرياض ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.
[ ]67هداية اللالك إىل امللاهب األربعة يف امل اسك :عبدالعزيز بن حممد بن مجاعة
الشافعي ،حتقيق :صاحل بن ناصر اخلزيم ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،الطبعة
األوىل1422 ،هــ.
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ا مف يف رمي ا مار

Combining the Stoning of the Jamrat
Dr. Mosaed Abdullah Al-Hogail
Faculty member of the Higher Judicial Institute

Abstract. One of the aspects of ease in shria'a and its removal of hardship from Muslim, what was
reported that prophet Mohammed -peace be upon him- granted the camel herders a concession allowing
them to combine the stoning of the Jamrat on one day and not another, the reason behind that is because
the herders are busy herding the camels out of the area of "mina", and it is difficult for them to go back
and forth from their herds to "mina", therefor the prophet -peace be upon him- granted them his
concession to combine the stoning, to remove the hardship that was upon them.
This research is to study of these legitimate concession, whether it is especially for herders, or it is a
general concession for those who have a similar excuse, and to determine what are these excuses.
This research also examined other issues regarding combine the stoning of the Jamrat, such as
accelerating or delaying stoning, combine the stoning of the Jamrat of the day of scarify with the other
days, and the effect of the ability to combine stoning on the validity of delegating of stoning.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( ،1197-1139رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

مناذج من أقضية معاذ بن جبل -رضي هللا عنه-
" مجعاً ودراسة "

د .ماهر ذيب سعدالدين أبو شاويش

أستاذ الفقه املشارك -قسم الدراسات اإلسالمية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة
جامعة طيبة
للصحايب اجلليل معاذ بن جبل رضي هللا عنه ،وقد عرضت ترمجةً ألهم
ملخص البحث .تناول هذا البحث أقضيةً
ّ
الصحايب اجلليل ،مث بيان أربعة قضااي ورد فيه قضاءٌ له ،وهي :قضاؤه يف املرتد ،وقضاؤه
اجلوانب املتعلقة بسرية هذا
ّ
يف توريث املسلم من الكافر ،وقضاؤه يف توزيع الرتكة.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم األمتان األمكمالن لى فضل الخى والسل ،
ليدنا حممد ،ولى آله ،وصحبه فمجعني ،ومن تبعهم ،بإحسان إىل يوم الدين،
وبعد:
ضإن اهلل لبحانه وتعاىل شسع القلاء بني الناس ،وفمس به فنبياءه ورلىه -
لىيهم الصالة والسالم  ،-قال تعاىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰖ ﭼ ص ،٢٦:وقال تعاىل خماطباً نبيه
حممد -لىيه الصالة والسالم  :-ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ النساء 105:؛ وما ذلك إال ألنه ال بد فن
تلبط فضعال الناس ،وتصسضاتهم ،ويفص يف الخصوما

بينهم ،وتس احلقو

ألصحابها ،ويؤخذ لى يد الظامل ،ويقام العدل بني الناس ،وضقاً ألحكام الشسع
احلنيف ،الذي فنزله لبحانه وتعاىل رمح ًة لىناس.
وقد مارس -لىيه الصالة والسالم  -وخىفاؤه الساشدون – رضي اهلل لنهم
 هذا الباب – فلين القلاء – لى فمكم وجه ،ونقىت فقليتهم ،ومجيعاألحكام املتعىقة بهذا الباب يف املصنفا

الفقهيّة واحلديثيّة ،اليت التن العىماء

جبمعها ،و رالتها ،وبناء األحكام لىيها.
وإن من فهم األقلية اليت ينبغي العناية بها :فقلية الصحابيّ اجلىي معاذ بن
جب

-رضي اهلل لنه  ،-وذلك لعدة فلباب ،منها :فنه فلىم الصحابة – رضي

اهلل لنهم – باحلالل واحلسام ،و فيلاً :فن النيب -لىيه الصالة والسالم  -اختاره
بنفسه ليكون قاضياً يف اليمن ،ثم إنه مكان مفتياً يف حياة النيب -لىيه الصالة
والسالم .-
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وهلذا مكىه رفيت مجع األقلية اليت نقىت لن الصحابي اجلىي معاذ بن جب
رضي اهلل لنه  ،-وفقوم بدرالتها ،وحتىيىها ،رالة ضقهيةّ مقارنة ،وضقاًلىمذاهب الفقهيّة املشهورة ،وقد لنونتُ له بـ " مناذج من فقلية معاذ بن جب مجعاً
و رالة "(.)1
وقد اقتل البحثُ يف هذه األقلية فن يكون يف مقدمة ،وثالثة مباحث،
وخامتة ،لى النحو اآلتي:
املبحث األول :تعريف القضاء ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعسيف القلاء لغة
املطلب الثاين :تعسيف القلاء اصطالحاً

املبحث الثاين :ترمجة معاذ بن جبل -رضي هللا عنه ،-وفيه ستة مطالب

املطلب األول :امسه ونسبه ومكنيته
املطلب الثاين :مولده ونشأته
املطلب الثالث :صفاته الخَىْقيّة والخُىُقية
املطلب الرابع :إلالمه ومناقبه وثناء العىماء لىيه
املطلب اخلامس :توليته لىقلاء
املطلب السادس :وضاته
املبحث الثالث :أقضية معاذ بن جبل -رضي هللا عنه ،-وفيه ثالثة مطالب:
( ) 1ال أستطيع أن أجزم أبن هذه األقضية هي املنقولة عن معاذ بن جبل – رضي هللا عنه – فقط وال يوجد
غريها ،إال أن هذه األقضية هي اليت وقفت عليها بعد البحث ،ولكن عموماً ما نٌقل عنه – رضي هللا عنه
– يف هذا الباب قليل ،والسبب يف ذلك – وهللا أعلم – أن موته – رضي هللا عنه – كان يف وقت مبكر،
الظاهري عدَّه من املتوسطن يف
فلم يُكتب له طول العمر للرواية والتعليم ،ويؤكد ذلك أن اإلمام ابن حزم
ّ
الفتيا ،أي من الصحابة – رضوان هللا عليهم – الذين ُيُْ ِك ُن أن ُُيمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغري.
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املطلب األول :قلاؤه يف املستد ،وضيه مخسة ضسوع:
الفسع األول :معن الس ة واملستد
الفسع الثاني :القلية اليت حكم ضيها معاذ بن جب لى املستد
الفسع الثالث :ف لة معاذ بن جب يف قلائه لى املستد بالقت
الفسع السابع :فقوال العىماء يف القلية اليت حكم ضيها معاذ بن جب
الفسع الخامس :حكم التتابة املستد
املطلب الثاين :قلاؤه يف توريث املسىم من الكاضس ،وضيه ضسلان:
الفسع األول :القلية اليت حُكِ َم ضيها بتوريث املسىم من الكاضس
الفسع الثاني :فقوال فه العىم يف توريث املسىم من الكاضس
املطلب الثالث :قلاؤه يف توزيع الرتمكة ،وضيه فربعة ضسوع:
الفسع األول :مفهوم الرتمكة يف الىغة واالصطالح
الفسع الثاني :القلية اليت حَكَمَ ضيها معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -يف

توزيع الرتمكة
الفسع الثالث :ف لة معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -يف قلائه هذا

الفسع السابع :فقوال العىماء يف هذه املسألة
اخلامتة
واهلل من وراء القصد ،وفلأل اهلل فن جيع هذا العم خالصاً لوجهه الكسيم،
موجبًا لسضوانه ،واهلل فلىم.
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املبحث األول :تعريف القضاء
وضيه مطىبان:
املطىب األول :تعسيف القلاء لغة
املطىب الثاني :تعسيف القلاء اصطالحاً
يتلمن هذا املبحث تعسيفاً لىقلاء يف الىغة واالصطالح ،وبياناً ألهميته
وحاجة الناس إليه ،وبيان ذلك لى النحو اآلتي:
اللغوي للقضاء
املطلب األول :التعريف
ّ

جاء لفظ القلاء يف الىغة مبعن احلكم ،والقلاء لى وجوه مسجعها إىل

انقطاع الشيء ومتامه ،ومك ما فحكم لمىه ،فو فمت ،فو ختم ،فو ُف ي ف اء وفوجب،
فو فلىم ،فو فنفذ ،فو فمل  ،ضقد قل (.)2
قال الساغب األصفهاني( " :)3القلاء ضص األمس قوالً مكان ذلك فو ضعالً ،ومك
منهما لى وجهني :إهليّ وبشسيّ ،ضمن القول اإلهليّ قوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ

ي
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ اإلسراء ٢٣ :في فمس بذلك ،ومن الفع اإلهل ّ
قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ غافر ٢0 :ومن القول البشسيّ حنو :قل احلامكم بكذا ،ضإن
حكم احلامكم يكون بالقول ،ومن الفع

البشسيّ قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ

( )2ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ط .الثالثة 1414هـ ،ج،
ص ،15ص ،186ابن األثري ،جمد الدين املبارك بن حممد ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،دار إحياء

الرتاث العريب ،ط .األوىل1418 ،هـ ،ج ،4ص78
لغوي ،حكيم مفسر ،من مؤلفاته:
( )3هو احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاينّ ،أديب ّ
التبيان يف أتويل القرآن ،مفردات ألفاظ القرآن ،تويف عام 502هـ ،ينظر :عمر رضا كحالة ،معجم
املؤلفني ،ج ،1ص642
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ﮠ ﭼ البقرة ،٢00 :ومك مقطوع به قولك هو مكذا فو ليس بكذا يقال له
قلية ،ومن هذا يقال :قلية صا قة ،وقلية مكاذبة ،وإياها لن من قال :التجسبة
خطس والقلاء لسس ،في احلكم بالشيء فنه مكذا وليس بكذا فمس صعب "(.)4
وقد فور

معاجم الىغة لدة معانٍ لكىمة قل ومشتقاتها ،ومنها( :)5القت

واملو  ،والخى والصنع ،وبىوغ احلاجة ونيىها ،واإلبالغ واإلخبار ،واأل اء واإلنهاء
واإلمكمال ،واحلكم مبعن  :اإلجياب واإللزام.
االصطالحي للقضاء
املطلب الثاين :التعريف
ّ
لىقلاء يف اصطالح الفقهاء تعسيفا

مكثرية ،ختتىف باختالف املذاهب من

جهة ،واختالف الفقهاء يف املذهب الواحد من جهةٍ فخسى ،وهذا االختالف هو من
باب االختالف يف العبارة ،وليس من باب اختالف املعن  ،وضيما يىي نذمكس بعض
التعسيفا االصطالحية لىقلاء يف املذاهب الفقهيّة املشهورة:
أوالً :تعريف احلنفية

قال الكالاني( " :)6هو احلكم بني الناس باحل  ،واحلكم مبا فنزل اهلل "(،)7

وقال بعلهم " :إنهاء الخصوما وقطع املنازلا لى وجه خاص"(،)8
( )4الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،مطبعة البايب احلليب مبصر ،ط .األوىل،
عام 1419هـ ،ص406

( )5ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص ،186الفريوزآابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط .السادسة1419 ،هـ ،ص ،1325الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي،
املصباح املنري ،املكتبة العصريّة ،بريوت ،ط .الثالثة1420 ،هـ ،75 ،الزايت ،إبراهيم مصطفى وآخرون،

املعجم الوسيط ،املكتبة اإلسالمية ،تركيا ،دت ،ج ،2ص216
( )6هو اإلمام أبو بكر بن مسعود أمحد الكاساين ،أحد فقهاء احلنفية املشهورين ،تويف حبلب عام  587هـ ،وله
مصنفات منها :السلطان املبني يف أصول الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .ينظر :عمر كحالة،
معجم املؤلفني،ج ،3ص ،75ص76
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اثنياً :تعريف املالكية

ي لى لبي اإللزام(.)9
لسف املالكية القلاء بأنه اإلخبار لن حكم شسل ّ
وقال بعلهم " :القلاء معناه الدخول بني الخال واملخىو ؛ ليؤ ي ضيهم

فوامسه ،وفحكامه ،بوالطة الكتاب والسنة "(.)10
اثلثاً :تعريف الشافعية

لسّف الشسبيين ()11القلاء بأنه " إظهار حكم الشسع يف الواقعة ممن جيب لىيه

إملاؤه ضيه"(.)1٢
رابعاً :تعريف احلنابلة

لسف احلنابىة القلاء بأنه " :تبيني احلكم الشسليّ ،واإللزام به ،وضص
()13

الخصوما "

( )7الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية
1402هـ ،ج ،9ص83
( )8ابن عابدين ،حممد أمني ،حاشية رد احملتار على الد ِّّ
ُّر املختار شرح تنوير األبصار ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثانية 1979م ،ج ،5ص352
( )9ابن فرحون ،برهان الدين إبراهيم بن علي ،تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،مكتبة
الكليات األزهرية ،ط .األوىل 1406هـ ،ج ،1ص11
( )10املرجع السابق ،ج ،1ص12
( )11هو الشيخ مشس الدين حممد بن حممد الشربيين اخلطيب ،كان فقيهاً مفسراً متكلماً ،أمجع أهل مصر على
صالحه ووصفه ابلعلم ،والعمل والزهد والورع ،تويف سنة  977هـ ،من مؤلفاته :مغين احملتاج إىل معرفة
ألفاظ املنهاج ،السراج املنري ،الفتح الرابين .ينظر :شذرات الذهب ،ج  ،8ص ،384معجم املؤلفنيج،8
ص269

( )12الشربيين ،حممد بن حممد ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ج ،4ص372
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ولسضه بعلهم بأنه " :تبيني احلكم والشسلي واإللزام به "(.)14
وخالصة ما لب  :فن القلاء منصب الفص بني الناس يف الخصوما ؛ حسماً
لىتدالي وقطعًا لىتنازع ،يصدر لن والية لامة.
املبحث الثاين :ترمجة معاذ بن جبل -رضي هللا عنه-
وضيه لتة مطالب:
املطىب األول :امسه ونسبه ومكنيته.
املطىب الثاني :مولده ونشأته.
املطىب الثالث :صفاته الخَىْقيّة والخُىُقية.
املطىب السابع :إلالمه ومناقبه وثناء العىماء لىيه.
املطىب الخامس :توليته لىقلاء.
املطىب السا س :وضاته.
يتلمن هذا املبحث بياناً لرتمجة الصحابي اجلىي معاذ بن جب

-رضي اهلل

لنه  ،-امسه ونسبه ومكنيته ،ومولده ونشأته ،وصفاته الخَىْقيّة والخُىُقية ،وإلالمه،
ومناقبه ،وثناء العىماء لىيه ،وتوليته لىقلاء ،وضقهه ،ووضاته -رضي اهلل لنه ،-
وبيان ذلك لى النحو اآلتي:

( )13ابن النجار ،تقي الدين حممد بن أمحد ،منتهى اإلرادات ،مؤسسة الرسالة ،ط .األوىل1413 ،هـ ،ج،5
ص262

( )14البليهي ،صاحل بن إبراهيم ،السلسبيل حاشية على زاد املستقنع ،مكتبة املعارف ،ط .الرابعة1378 ،هـ،
ج ،3ص269
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املطلب األول :امسه ونسبه وكنيته -رضي هللا عنه-
هو معاذ بن جب بن لمسو بن فوس بن لائذ بن لديّ بن مكعب بن لمسو بن
ف ي بن لىي بن فلد بن لار ة بن يزيد بن جشم بن لدي بن نابي بن متيم بن مكعب
بن لىمة ،فبو لبد السمحن األنصاريّ الخزرجيّ(.)15
املطلب الثاين :مولده ونشأته -رضي هللا عنه-
ولد يف املدينة املنورة ،ومكانت تسم يثسب قب اهلجسة بنحو مثاني لشسة لنة،
وضيها نشأ بني فحلان فبوين مكسميني معسوضني بالغن والثساء والشسف ،ومكان فشساف
األوس والخزرج فلظم قبيىتني يف املدينة يُنَشِّئون فبناءهم لى البطولة والشجالة
والكسم والقتال؛ ملا مكان بني القبيىتني من ثارا ولداوا ومعارك ،وهكذا فُتِيْحَ ملعاذ
بن جب

-رضي اهلل لنه  -فن يأخذ بك فلباب الفسولية ،ضكان الفت الشجاع

الذي يدَّخسه فبوه ليوم ضاص بني األوس والخزرج.)16(،

( )15ابن حجر ،أمحد بن علي ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،دار الكتب العلمية ،ط .األوىل1415 ،هـ ،ج،6

ص ،107الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،ط .احلادية عشرة،

لنمري
1417هـ ،ج ،1ص ،443ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم ا ّ
األندلسي ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ،دار اجليل ،ط .األوىل1412 ،هـ ،ج ،3ص،1402
ّ

خياط ،خليفة ،الطبقات ،دار طيبة ،ط .الثانية 1402هـ ،ص ،103ابن سعد ،الطبقات الكربى ،دار
صادر ،بريوت ،ط .الثانية1418 ،هـ ،ج ،3ص ، 583الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،تذكرة

احلفاظ ،دار الكتاب ،بريوت ،ط .األوىل1428 ،هـ ،ج ،19 ،1ابن اجلزري ،مشس الدين أيب اخلري

قراء ،دار الكتب العلمية ،ط .الثانية1400 ،هـ ،ج ،2ص301
حممد بن حممد ،طبقات ال ّ

( )16الكاتب ،سيف الدين ،أعالم الصحابة ،مؤسسة عز الدين ،ط .األوىل1401 ،هـ ،ج ،3ص ،22خليفة
خياط ،الطبقات ،ص ،103ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،3ص ،583الذهيب ،تذكرة احلفاظ،
القراء ،ج ،2ص301
ج ،19 ،1ابن اجلزري ،طبقات ّ
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املطلب الثالث :صفاته اخلَلْقية واخلُلقية -رضي هللا عنه-

وفما صفاته الخَىْقية والخُىقية ضقد ذمكس املرتمجون له -رضي اهلل لنه  -فنه

مكان لى صفا ٍ خَىقية حسنة مجيىة ،ولى صفا

خُىقية لظيمة مكسمية ،ضمن

صفاته الخَىْقية ما ذمكسه فبو إ ريس الخوالني( )17رمحه اهلل ،حيث قال " :مكان فبيض
()18

الوجه ،بسّا الثنايا ،فمكح العينني " ،وقال مكعب بن مالك

-رضي اهلل لنه :-

" مكان شاباً مجيالً مسحاً من خري شباب قومه " ،وقال اإلمام الواقدي( )19رمحه اهلل:
" مكان من فمج السجال وشهد املشاهد مكىها"(.)20
وفما صفاته الخُىُقية ضقد ُذمكِسَ من فخالقه -رضي اهلل لنه  -فنه مكان لى
ولامته وحسن صورته ضت ً مكسمياً ،ضطناً ،لاقالً ،طيب الكالم ،مهيباً ،وقوراً،
مسحاً ،من فضل شباب قومه ،ضىما فلىم زا ه اإللالم لقالً وضطنةً ووقاراً ومهابةً
ومساح ًة ومكسماً ،وزا ه ضلالً -رضي اهلل لنه وفرضاه .)21(-

( ) 17عائذ هللا ،بتحتانية ومعجمة ،ابن عبد هللا أبو إدريس اخلوالين ،ولد يف حياة النيب عليه الصالة والسالم يوم
حنني ،ومسع من كبار الصحابة ،ومات سنة مثانني ،قال سعيد بن عبد العزيز :كان عامل الشام بعد أيب
الدرداء .ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص289

الصحايب املشهور ،أحد الثالثة الذين خلفوا،
اجملين،
( )18هو كعب بن مالك بن أيب كعب
ّ
األنصاري ّ
ّ
السلمي ّ

مات يف خالفة علي رضي هللا عنه ،ينظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص461
األسلمي ابلوالء املدين ،أبو عبد هللا الواقدي ،من أقدم املؤرخني يف
السهمي
( )19هو حممد بن عمر بن واقد
ّ
ّ
اإلسالم ومن أشهرهم ،من حفاظ احلديث ،ولد ابملدينة مث انتقل إىل العراق ،وويل القضاء ببغداد وبقي
فيها إىل أن تويف فيها عام 207هـ ،ينظر ،الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص145

( )20ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،6ص ،107الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،1ص ،443ابن
سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،3ص583

( )21سيف الدين الكاتب ،أعالم الصحابة ،ج ،3ص21
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املطلب الرابع :إسالمه ومناقبه -رضي هللا عنه-
ذمكس املرتمجون له  -رضي اهلل لنه  -فنه مكان مع السبعني من األنصار الذين
شهدوا بيعة العقبة الثانية حني رجع مصعب بن لمري -رضي اهلل لنه  )٢٢(-لى
رفس لبعني رجالً من األنصار يف املولم الذين جاؤوا بعد بيعة العقبة األوىل بسنة،
ومكانوا قد تسمكوا املدينة وما من بيت من بيو األوس والخزرج ضيها إال وهو لامس بذمكس
اهلل ورلوله ،وقد مكان يف هذا الوضد املبارك الذي واض رلول اهلل -لىيه الصالة
والسالم  -لند شعب العقبة يف هذا املولم اجلديد معاذ بن جب

-رضي اهلل

لنه  -ومكان ال يتجاوز السابعة لشسة من لمسه(.)٢3
وفما مناقبه رضي اهلل لنه ضكثرية جداً ،وشهو ه بيعة العقبة الثانية مع السبعني
ال من األنصار من فلظم وفج مناقبه -رضي اهلل لنه .-
رج ً
ومن مناقبه :فنه شهد املشاهد مكىها مع رلول اهلل

-لىيه الصالة

والسالم( ،)٢4ثم إنه فلىم الصحابة -رضي اهلل لنهم  -باحلالل واحلسام بشها ة
()25

رلول اهلل -لىيه الصالة والسالم  -له بذلك ،ضعن فنس -رضي اهلل لنه -

صحايب شجاع من السابقني
القرشي ،من بين عبد الدار،
( )22هو مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف
ّ
ّ
إىل اإلسالم ،هاجر إىل احلبشة مث رجع إىل مكة ،وهاجر إىل املدينة فكان أول من مجع اجلمعة فيها،
وعرف ابملقرئ ،محل اللواء يوم أحد فاستشهد رضي هللا عنه .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة،
ج ،8ص321
( )23القطوي ،حممد بن علي ،فقهاء الصحابة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .األوىل1416 ،هـ ،ج،1
ص ،217سيف الدين الكاتب ،أعالم الصحابة ،ج ،3ص21

( )24الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،1ص ،444ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،3ص584
اخلزرجي ،ولد قبل اهلجرة بعشر سنوات ،خدم النيب عليه
النجاري
الصحايب اجلليل أنس بن مالك
( )25هو
ّ
ّ
ّ
السالم عشر سنني ،من الصحابة املكثرين يف رواية احلديث ،وهو آخر من مات من الصحابة ،تويف عام
93هـ .ينظر :ابن األثري ،أسد الغابة ،ج ،1ص ،79املزي ،هتذيب الكمال ،ج ،3ص371
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مسضولاً " :فرحم فميت فبو بكس ،وفشدها يف ين اهلل لمس ،وفصدقها حياءً لثمان،
وفلىمهم باحلالل واحلسام معاذ ،وفضسضهم زيد ،ولك فمة فمني وفمني هذه األمة فبو
()٢٦

لبيدة "

املطلب اخلامس :توليته للقضاء -رضي هللا عنه-
روى البخاري

()٢7

-رمحه اهلل  -من حديث ابن لباس

-رضي اهلل

لنهما  )28(-قال :قال رلول اهلل -لىيه الصالة والسالم  -ملعاذ بن جب حني
بعثه إىل اليمن " :إنك لتأتي قوماً من فه الكتاب ،ضإذا جئتهم ضا لهم إىل فن
يشهدوا فن ال إله إال اهلل وفن حممداً رلول اهلل ،ضإن هم فطالوا لك بذلك ضأخربهم فن
اهلل قد ضسض لىيهم مخس صىوا يف مك يوم وليىة ،ضإن هم فطالوا لك بذلك
ضأخربهم فن اهلل قد ضسض لىيهم صدقة تؤخذ من فغنيائهم ضرت لى ضقسائهم ،ضإن

( ) 26أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب مناقب الصحابة ،ابب مناقب معاذ وزيد وأيب ،ج ،7ص ،272برقم
 ،3799وابن ماجه يف املقدمة ،ابب فضائل زيد بن اثبت ،ج ،1ص ،55برقم  ،154وأمحد يف املسند،
ج ،20ص ،252برقم  ،12904وهو حديث صحيح
( ) 27هو اإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا ،حرب اإلسالم ،احلافظ ،احملدث
الفقيه ،صاحب اجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخاري ،أمجعت األمة على جاللته وإمامته وفقهه يف
الدين ،تويف عام 256هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص186
( ) 28هو الصحايب عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم ،ابن عم النيب عليه الصالة والسالم ،حرب األمة
ِ
مفسر ،ولد قبل اهلجرة بثالث سنني ،من املكثرين رواية عن النيب عليه الصالة
وترمجان القرآن ،إمام فقيه ّ
والسالم ،تويف عام 68هـ ابلطائف .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،7ص312
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لوة املظىوم ضإنه ليس بينها

وبني اهلل حجاب "(.)30
وقد مكانت بعثته إىل اليمن لنة لشس قب حجة الو اع مكما قاله احلاضظ ابن
حجس( ،)31ومبعثه مكان تالياً لبعث فبي مول األشعسي -رضي اهلل لنه  )32( -مكما
يف رواية البخاري " :ثم اتبعه معاذ بن جب ضقدم لىيه " 33في لى فبي مول
األشعسيّ.

( ) 29الكرائم مجع كرُية ،يقال انقة كرُية :أي غزيرة اللنب ،واملراد نفائس األموال من أي صنف كان ،أي أجودها،
فهذه منه عليه الصالة والسالم جلامع الزكاة أن ال يبتدئ أبخذ أجود األموال عند مجع الزكاة ،ابن حجر،

فتح الباري ،ج ،5ص213
( ) 30أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،ابب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع،
ج ،4ص ،358برقم 4342
( )31ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،3ص358
* هو احلافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين ،ولد مبصر سنة 773هـ ،وكان إماماً يف
علوم كثرية خاصة يف علم احلديث والفقه والتاريخ ،تويف سنة (  ) 852مبصر ،من مؤلفاته :فتح الباري
شرح صحيح البخاري ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة .ينظر :شذرات

الذهب،ج ،5ص225
األشعري ،أسلم مبكة وهاجر إىل أرض احلبشة ،وأرسله النيب
الصحايب اجلليل عبد هللا بن قيس بن سليم
( )32هو
ّ
ّ
عليه السالم مع معاذ بن جبل إىل اليمن ،تويف عام 52هـ مبكة .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز

الصحابة ،ج ،6ص183
( ) 33أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب استتابة املرتدين ،ابب حكم املرتد واملرتدة ،ج ،7ص ،274برقم
6923
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املطلب السادس :وفاته -رضي هللا عنه-
قال ابن اجلوزي

()34

-رمحه اهلل  " :-اتف فه التاريخ فن معاذاً -رضي

اهلل لنه  -ما بطالون لمواس بناحية األر ن لنة مثاني لشسة ،واختىفوا يف لمسه
لى قولني :فحدهما مثان وثالثون لنة ،والثاني ثالث وثالثون لنة"(.)35
هكذا ذمكس يف لمسه قولني ،وقد جزم بالقول األول يف موضع آخس ،ثم قال:
وقي ثالث وثالثون(.)36
وقال الذهيب( " :)37التشهد بالطالون يف األر ن لنة مثاني لشسة ،وله مخس
وثالثون لنة تقسيباً"(.)38

عالمة عصره يف احلديث والتاريخ والفقه،
( )34هو عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي ،أبو الفرجّ ،
كثري التصانيف ،مولده ووفاته ببغداد ،تويف عام  .597ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،5ص126

( )35ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد ،صفة الصفوة ،طبع يف حيدر آابد ،اهلند ،ط .األوىل،
1355هـ ،ج ،1ص201

( )36ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد ،تلقيح مفهوم أهل األثر ،مكتبة اآلداب ومطبعتها ،ط.
األوىل1415 ،هـ ،ص134
( )37هو احلافظ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قاُياز الذهيب ،ولد عام 673هـ ،احلافظ ،احمل ّدث،
املؤرخ ،قال عنه الكتيب " :حافظ ال ُياري ،والحظ ال يباري ،أتقن احلديث ورجاله ،ونظر علله وأحواله،
وعرف تراجم الناس وأابن اإلهبام يف توارخيهم واإللباس "...تويف عام 748هـ ،من مؤلفاته :ميزان االعتدال،
اتريخ اإلسالم ،سري أعالم النبالء .ينظر :الكتيب ،فوات الوفيات ،ج ،2ص370

( )38الذهيب ،تذكرة احلفاظ ،ج ،1ص21
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املبحث الثالث :أقضية معاذ بن جبل -رضي هللا عنه-
وضيه ثالثة مطالب:
املطىب األول :قلاؤه يف املستد
املطىب الثاني :قلاؤه يف توريث املسىم من الكاضس
املطىب الثالث :قلاؤه يف توزيع الرتمكة
يتلمن هذا املبحث بياناً لبعض األقلية اليت قل ضيها الصحابي اجلىي
معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  ، -وهذه األقلية هي اليت مت الوقوف لىيها

بعد البحث يف مصا رها ،لواء من املصا ر الفقهيّة فم احلديثيّة ،وبيانها لى
النحو اآلتي:
املطلب األول :قضاؤه يف املرتد
وضيه مخسة ضسوع:
الفسع األول :معن الس ة واملستد.
الفسع الثاني :القلية اليت حكم ضيها معاذ بن جب لى املستد.
الفسع الثالث :ف لة معاذ بن جب يف قلائه لى املستد بالقت .
الفسع السابع :فقوال العىماء يف القلية اليت حكم ضيها معاذ بن جب .
الفسع الخامس :حكم التتابة املستد.
الفرع األول :معىن الردة واملرتد
قب الشسوع يف معسضة قلاء معاذ بن جب

 -رضي اهلل لنه  -يف املستد ينبغي

لنا فن نتعسف لى معن الس ة واملستد لغة واصطالحاً ،وبيان ذلك لى النحو اآلتي:
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املر ُّ
تد الم ضال من ارتدَّ يستدُّ ارتدا اً ور ةً ،ضهو مأخوذ من االرتدا
والس َّة(.)39
والردة لغة :السجوع مطىقاً( ،)40والسَّ  :صسف الشيء بذاته فو حبال من فحواله،
يقال :ر ته ضارتد(.)41
وارتدَّ :حتول ورجع ،ومنه الس ِّة لن اإللالم ،في :السجوع فو التحول لنه،
وارتد ضالن لن ينه :إذا مكفس بعد إلالمه( ،)42واملستد :الساجع مطىقاً ،يقال :ارتد
لن الشيء ،وارتد إليه ،وارتد لى فثسه(.)43
وأما الردة يف االصطالح :ضقد ذمكس الفقهاء لدّة تعسيفا هلا نذمكس منها ما يىي:
 - 1لند احلنفية:
لسّف احلنفية السِّ ة بأنها " :إجساء مكىمة الكفس لى الىسان بعد وجو اإلميان "
واملستدُّ هو " :الساجع لن ين اإللالم "(.)44
 - ٢لند املالكية:
لسّف املالكية السِّ ة بأنها " :مكفس املسىم بقول صسيح ،فو بىفظ يقتليه ،فو
()45

بفع يتلمنه ".

( )39ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص ،254الفريوزآابدي ،القاموس احمليط،ج ،2ص621

( )40الفريوزآابدي ،القاموس احمليط ،ج ،1ص ،294الزبيدي ،حمب الدين حممد مرتضى ،اتج العروس من
جواهر القاموس ،املطبعة اخلريية مبصر ،ط .األوىل 1306هـ ،ج ،8ص88

( )41األصفاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص192

( )42ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4ص ،153الزبيدي ،اتج العروس ،ج ،8ص90

( )43الفريوزآابدي ،القاموس احمليط ،ج ،1ص ،294الزايت ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،ج،1
ص338
( )44الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،9ص ،526ابن اهلمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي،
شرح فتح القدير ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية 1998م ،ج ،5ص458
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 - 3لند الشاضعية :الس ة " :قطع اإللالم بنية ،فو قول مكفس فو ضع مكفس،
لواء يف القول قاله التهزا ًء فو لنا اً فو التقا اً "(.)46
 - 4لند احلنابىة:
لسَّف احلنابىة املستدَّ بأنه " :الذي يكفس بعد إلالمه نطقاً ،فو لنا اً ،فو شكاً،
فو ضعالً "(.)47
اجلامع بني التعريفات السابقة:
يدور معن التعسيفا

اليت قدمها الفقهاء – لى خمتىف مذاهبهم – حول

السجوع لن ين اإللالم إىل الكفس ،لواء فمان بالنية ،فم بالفع املكِّفس ،فو بالقول،
ولواء صدر ذلك التهزاءً ،فو لنا اً ،فو التقا اً.
والتعسيف االصطالحي يىتقي مع التعسيف الىغوي بوجه لام؛ إذ املعن
الىغوي هو السجوع مطىقاً ،فما املعن االصطالحي ضهو السجوع لن اإللالم.
الفرع الثاين :القضية اليت حكم فيها معاذ بن جبل على املرتد
ثبت لن معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -فنه حكم لى املستد بالقت  ،ضقد

روى البخاري يف صحيحه لن فبي بس ة( )48لن فبي مول األشعسي :فن النيب -

( )45عليش ،حممد ،شرح منح اجلليل على خمتصر خليل ،مكتبة النجاح ،طرابلس ،ط .األوىل1416 ،هـ،
ج ،4ص ،461ابن جزي ،القوانني الفقهيّة ،مكتبة عباس الباز ،ص369

( )46القليويب ،شهاب الدين أمحد سالمة ،وعمرية ،شهاب الدين أمحد ،حاشيتا القليويب وعمرية ،مكتبة
ومطبعة أمحد سعد نبهان ،ط .الرابعة1394 ،هـ ،ج ،4ص174

( )47البهويت ،منصور بن يوسف بن إدريس ،كشاف القناع شرح اإلقناع ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة األوىل1420 ،هـ ،ج ،6ص ،167ابن قدامة ،موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد ،املغين ،دار

عامل الكتب ،ط .الرابعة1419 ،هـ ،ج ،12ص264
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لىيه الصالة والسالم  -قال له :لن فو ال نستعم لى لمىنا من فرا ه ،ولكن
اذهب فنت يا فبا مول فو لبد اهلل بن قيس إىل اليمن ،ثم اتبعه معاذ بن جب  ،ضىما
قدم لىيه فلق له ولا ة قال :انزل ،ضإذا رج لنده موث  ،قال :ما هذا ؟ قال :مكان
يهو ياً ضألىم ثم تهو  ،قال :اجىس ،قال :ال فجىس حت يقت  ،قلاء اهلل
ورلوله ،ثالث مسا  ،ضأمس به ضقت (.)49
ضهذا احلديث ضيه اللة صسحية لى فن معاذاً -رضي اهلل لنه  -قد حكم
وقل بقت املستد ،وقد مت تنفيذ ما حكم به -رضي اهلل لنه  -من قت ٍ لىمستد ون
تأجي فو تأخري.
الفرع الثالث :أدلة معاذ بن جبل يف قضائه على املرتد ابلقتل
التدلَ معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -يف قلائه لى املستد بالقت مبا لىمه

من فن قت املستد هو قلاء اهلل ورلوله؛ لي ذلك فنه رضض فن جيىس حت يقت هذا
السج الذي ارتد لن اإللالم بعد فن فلىم ،وهو يقول :ال فجىس حت يقت قلاء
اهلل ورلوله ،قال ذلك ثالث مسا ( ،)50ويف رواية فنه قال " :قلاء اهلل ورلوله فن
من رجع لن ينه فو قال بدل ينه ضاقتىوه( ،)51وقد قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

األشعري ،من الطبقة اخلامسة ،من صغار التابعني ،ثقة ثبت حجة
( )48هو سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى
ّ
الذهيب واحلافظ ابن حجر ،ح ّدث عن أنس بن مالك ،وربعي بن حراش .ينظر :الذهيب،
كما قاله عنه
ّ
سري أعالم النبالء ،ج ،8ص ،218ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ج123 ،3
( )49أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ،ابب حكم املرتد واملرتدة
واستتابتهم ،ج ،9ص ،5برقم  ،6923ومسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،ابب النهي عن طلب اإلمارة
واحلرص عليها ،ج ،3ص1456
( )50تقدم خترُيه يف اهلامش السابق
( )51ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،12ص274
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ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭼ األحزاب ٣٦ :ضقد لىَّم
معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -لقلاء اهلل ورلوله ،وقام بتنفيذه لى فحسن

وجه.
ومما يُستد ُل له  -رضي اهلل لنه  -يف قلائه هذا مبا يىي:
 - 1لن لبد اهلل بن لباس -رضي اهلل لنهما  -فن النيب -لىيه الصالة
()52

والسالم  -قال " :من بدل ينه ضاقتىوه".
 - ٢لن لبد اهلل بن مسعو
الصالة والسالم  -قال " :ال حي

()53

-رضي اهلل لنه -

فن النيب -لىيه

م امسئ مسىم إال بإحدى ثالث :الثيب الزاني،

والنفس بالنفس ،والتارك لدينه املفار لىجمالة(.)54

( ) 52أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ،ابب حكم املرتد واملرتدة
واستتابتهم ،ج ،5ص ،15برقم 6922
( ) 53هو الصحايب عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب ،فقيه األمة ،حليف بين زهرة ،وأحد أوائل املهاجرين،
هاجر اهلجرتني ،أول من جهر ابلقرآن ،توىل القضاء ابلكوفة وبيت املال يف خالفة عمر بن اخلطاب
وصدراً من خالفة عثمان ،تويف عام 32هـ .ينظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،8ص ،108ابن حجر،

اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،1ص163
( ) 54أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب القسامة ،ابب ما يباح به دم املسلم ،ج ،3ص ،1302برقم ،1676
وأبو داود يف سننه ،كتاب احلدود ،ابب احلكم فيمن ارتد ،ج ،4ص ،126برقم  ،4352والرتمذي يف
سننه ،كتاب الدايت ،ابب ما جاء ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث ،ج ،4ص ،19برقم
 ،1402وقال :حديث حسن صحيح.
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الفرع الرابع :أقوال العلماء يف القضية اليت حكم فيها معاذ بن جبل
إن احلكم الذي قل به معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  ،-وهو قت

املستد جممع لىيه بني فه العىم ،وممن نق اإلمجاع لى ذلك :ابن قدامة(،)55
وابن املنذر( ، )56واحلاضظ ابن لبد الرب( ،)57و ابن حزم( ،)58واحلاضظ ابن
حجس(.)59

( )55ابن قدامة ،املغين ،ج ،12ص65
جبماعيل عام  541هـ ،وكان إماماً يف فنون عديدة،
* ابن قدامة :هو أبو حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،ولد ّ
وهو شيخ احلنابلة يف عصره ،من مؤلفاته :املغين ،الكايف ،املقنع ،تويف عام  620هـ .ينظر :ابن رجب،
طبقات احلنابلة ج ،2ص-133ص142

( )56ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم ،اإلمجاع ،ط الثانية ،إدارة الطباعة املنريية مبصر ،ص117
*ابن املنذر :هو اإلمام احلافظ أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،ولد عام 241هـ ،وتويف عام
318هـ ،اإلمام املشهور أحد أئمة اإلسالم اجملمع على جاللته وإمامته ووفرة علمه ،حمدث فقيه أصويل ،له
من املصنفات املهمة النافعة يف اإلمجاع واخلالف وبيان مذهب العلماء ،من مؤلفاته :اإلقناع ،جامع
األذكار ،السنن املبسوط ،اإلشراف على مذاهب أهل العلم .ينظر :السبكي ،طبقات الشافعية ،ج،6

ص ،152الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،8ص126

( )57ابن عبد الرب ،عمر بن يوسف ،التمهيد ملعرفة ما يف املوطأ من األسانيد ،مكتبة املعارف ،مصر ،ط.
األوىل1413 ،هـ ،ج ،5ص306
النمري األندلسي ،اإلمام الفقيه
* ابن عبد الرب :هو أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم
ّ
احلافظ احملدث ،كان قاضياً ومؤرخاً ،من أشهر أصحابه اإلمام ابن حزم الظاهري ،ولد عام (  368هـ )
بقرطبة ،وكان يف بدايته ظاهرايً مث أصبح إماماً من أئمة املالكية ،تويف عام ( 463هـ ) ،من مؤلفاته :جامع
بيان العلم وفضله ،االستذكار ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .ينظر :الذهيب ،سري أعالم

النبالء ،ج ،18ص157

( )58ابن حزم ،علي بن أمحد ،مراتب اإلمجاع ،مكتبة الفرقان ،ط .الثانية1420 ،هـ ،ص=127
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الفرع اخلامس :حكم استتابة( )60املرتد
إن هذا احلديث الذي ضيه قلاء معاذ لى املستد بالقت يدل لى فن معاذاً مل
يكن يسى التتابة املستد ،وفنه جيب قتىه يف احلال ،وقد التدل به من قال بعدم التتابة
املستد؛ ضإن معاذاً -رضي اهلل لنه  -فمس بقت هذا املستد ،ومل يذمكس التتابته ،ضدل
ذلك لى فنه مكان يسى فن املستد يقت لى الفور ون التتابة.
ولكن ذمكس احلاضظ ابن حجس فن اإلمام فبا او ( )61فخسج احلديث من طسي
طىحة بن حيي ويزيد بن لبد اهلل ،مكالهما لن فبي بس ة لن فبي مول  ،ضذمكس قصة

األصويل
األندلسي ،الفقيه احلافظ
القرطيب
=* ابن حزم :هو اإلمام علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،أبو حممد
ّ
ّ
ّ
الظاهري ،ولد بقرطبة سنة 384هـُ ،رِز َق ذكاءً مفرطاً ،وذهناً سياالً ،وكتباً نفيسةً كثريًة ،من أعظمها كتابه
ّ
املشهور احمللى ،تويف سنة 456هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،8ص186

( )59ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص 292

( )60االستتابة يف اللغة :طلب التوبة ،واستتابه :سأله أن يتوب ،أو طلب منه أن يتوب ،واستتبت فالانً:
عرضت عليه التوبة مما اقرتف ،والرجوع والندم على ما فرط ،وهي مأخوذة من التوبة.
والتوبة مشتقة من اتب ،يتوب ،توابً ،ومتاابً ،وتعين :الرجوع عن الذنب أو املعصية ،أو ترك الذنب واملعصية.
ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص ،277الزايت وآخرون ،القاموس احمليط ،1 ،ص ،90،معجم ألفاظ
القرآن الكرمي ،ج ،1ص167

واالستتابة يف االصطالح :االستتابة فرع عن التوبة؛ لذلك حبثها الفقهاء حتت التوبة ،وهي " :طلب الرجوع إىل

وتعرف التوبة أبهنا " :الرجوع إىل هللا تعاىل ابلتزام فعل ما يبيح،
اإلسالم ،بعد زوال الشبهات واألوهام "ّ ،
وترك ما يكره ،أو العزم على أال يعاود الذنب ،واإلقالع عنه يف احلال ،والندم عليه يف املاضي " .ابن

القيم ،مشس الدين ،مدارج السالكني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،1ص305
( ) 61هو سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمر األزدي السجستاين ،اإلمام ،احلافظ،
الثبت ،الفقيه ،صاحب السنن ،ولد عام 2012هـ ،وتويف عام 275هـ يف البصرة .ينظر :الذهيب ،تذكرة

احلفاظ ،ج ،2ص591
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اليهو ي ،وضيه " :ال فنزل لن ابيت حت يقت ضقت " قال فحدهما :ومكان قد التتيب
قب ذلك(.)62
وله من طسي فبي إلحا الشيباني( )63لن فبي بس ة " :فت فبو مول بسج
قد ارتد لن اإللالم ضدلاه لشسين ليىة فو قسيباً منها ،وجاء معاذ بن جب ضدلاه ضأب
ضلسب لنقه "( ،)64قال فبو او  " :رواه ابن ضلي لن الشيباني ،وقال املسعو ي
لن القالم بن لبد السمحن يف هذه القصة :ضىم ينزل حت ضسب لنقه وما
التتابه"(.)65
ثم قال احلاضظ بن حجس " :وهذا يعارضه السواية املثبتة ،فن معاذاً التتابه ،وهي
فقوى من هذه السوايا السامكتة لنها ،ولى تقديس تسجيح رواية املسعو ي ضال حجة
ضيها ملن قال بقت املستد بال التتابة؛ ألن معاذاً يكون قد امكتف مبا تقدم من التتابة فبي
مول "(.)66
وقد اختىف الفقهاء يف حكم التتابة املستد لى ثالثة فقوال:

( )62أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب احلدود ،ابب احلكم فيمن ارتد ،ج ،4ص ،127برقم  ،4355والبيهقي
يف سننه الكربى ،كتاب املرتد ،ابب من قال يف املرتد :يستتاب مكانه ،فإن اتب وإال قتل ،ج،8
ص ،357برقم 16882
( )63هو أبو إسحاق الشيباينّ ،سليمان بن أيب سليمان ،اإلمام احلافظ احلجة ،موىل بين شيبان ،ح ّدث عن كبار

التابعني ،من أوعية العلم ،ولد عام 94هـ ،وتويف عام 206هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج،6

ص163
( )64أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب احلدود ،ابب احلكم فيمن ارتد ،ج ،4ص ،127برقم 4356
( )65سنن أيب داود ،ج ،4ص127
( )66ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص275
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القول األول :االلتتابة واجبة ،ضىعىه لسضت لىيه شبهة ،ضال بد لندها من
مناظسته إلزالتها؛ ألن احلجة مقدمة لى السيف ،واألغىب يف السِّ ة فن تكون من
شبهة ،وبه قال :املالكية( ،)67والشاضعية( ،)68واحلنابىة يف املعتمد(.)69
واستدلوا أبدلة من الكتاب ،وآاثر عن الصحابة ،وابلقياس واملعقول ،وبياهنا

على النحو اآليت:

أوالً :أدلة القرآن الكرمي:

التدلوا بعموم اآليا القسآنية الدالة لى قبول التوبة واملغفسة ،مكقوله تعاىل:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ التوبة ،5 :وقوله تعاىل:
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ األنفال.38 :
وجه الداللة من اآليتني :فن األوىل صسحت بتخىية من حتققت توبته ،والثانية
ٍّ ة(.)70
فمس الكفار باالنتهاء ،ومل تُفسقا بني الكاضس مكفسًا فصىياً والكاضس بالس
( )67املواق ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري ،شرح املواق على خمتصر خليل ( التاج واإلكليل )،
الطبعة األوىل ،مطبعة السعادة مبصر  1329هـ ،هبامش مواهب اجلليل ،ج،5ص ،315الونشريسي ،أمحد

بن حيىي بن عبد الواحد ين علي ،إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك ،طبعة كلية الدعوة اإلسالمية،

طرابلس ،ص ،98ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،
دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 1995م ،ج ،5ص 303

( )68اهليتمي ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن علي بن حجر ،حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،دار الفكر ،بريوت،
ج ،2ص ،403الرملي ،حممد بن أمحد محزة ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،مطبعة البايب احلليب مبصر،

سنة  1357هـ ،ج ،2ص ،392ابن الرفعة ،أبو العباس جنم الدين أمحد بن حممد ،كفاية النبيه شرح
التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1405هـ ،ج ،10ص235

( )69البهويت ،كشاف القناع شرح اإلقناع ،ج ،5ص ،473شرح منتهى اإلرادات ( دقائق أويل النهى لشرح
املنتهى ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1426 ،هـ ،ج ،3ص ،190ابن قدامة ،املغين،

ج ،12ص267
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وقوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ
آل عمران٨٩ :

وجه االستدالل :فن اآلية التثنيت الذين تابوا بعد مكفسهم ،وهي لامة مل تفس
بني مستد ومكاضس فصىيّ.
اثنياً :آاثر الصحابة – رضي هللا عنهم :-

 - 1ما روي لن لمس بن الخطاب -رضي اهلل لنه  )71(-فنه قدم لىيه رج

من قِب فبي مول

-رضي اهلل لنه  ،-ضسأله لن الناس ،ضأخربه ثم قال :ه من

مغسبة خرب؟ قال :نعم ،مكفس رج بعد إلالمه ،قال :ضما ضعىتم به؟ قال :قسبناه
ضلسبنا لنقه ،ضقال لمس :هال حبستموه ثالثاً ،وفطعمتموه مك يوم رغيفاً،
والتتبتموه لعىه يتوب ،ويساجع فمس اهلل ،الىهم إني مل فحلس ،ومل فرضَ إذ
بىغين(.)72
وجه الداللة :فنه لو مل جتب االلتتابة ملا بسئ لمس -رضي اهلل لنه -؛ إذ
املعهو من الصحابة فال يتربؤوا إال من باط  ،وهو مع لدم الرتاض الصحابة مبثابة
( )70ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد ،احمللى ،دار الطباعة املنريية ،الطبعة الثانية 1994م ،ج ،11ص،192
ابن تيمية ،الصارم املسلول على شامت الرسول ،دار الكتب العلمية ،ط .الثانية1428 ،هـ ،ص322

القرشي ،امللقب ابلفاروق ،من كبار الصحابة وأشهر القادة يف
العدوي
( )71هو اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب
ّ
ّ
التا ريخ اإلسالمي على اإلطالق ،أحد العشرة املبشرين ابجلنة ،ومناقبه أكثر من حتصى ،تويف عام 23هـ.
ينظر :ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،ج ،2ص92
( ) 72أخرجه مالك يف املوطأ ،كتاب القضاء ،ابب القضاء فيمن ارتد بعد إسالمه ،ج ،4ص ،1066برقم
 ،2728والشافعي يف مسنده ،ص ،321وابن أيب شيبة يف املصنف ،كتاب احلدود ،ابب يف املرتد عن
اإلسالم ما عليه؟ ،ج ،5ص ،562برقم  ، 28985وفيه حممد بن عبد هللا والد عبد الرمحن من أتباع
التابعني ،ومل يدرك عمر ،وإمنا روى عن أبيه عن عمر ،قال البخاري :روى عنه عبد هللا بن أيب طلحة
وعمر .ينظر :البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،1ص ،126اجلرح والتعديل ،ج ،7ص ،300وهو جمهول
احلال؛ فإنه مل يوثقه غري ابن حبان ،ينظر :ابن حبان ،الثقات ،ج ،7ص347
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اإلمجاع السكوتي()73؛ وألن الدلوة واجبة قَ ْب القتال ،ضألن جتب حال االرتدا
فوىل.
 - ٢ولن لبد اهلل مسعو

-رضي اهلل لنه  -وجد قوماً ارتدوا لن

اإللالم من فه العسا  ،ضكتب ضيهم إىل لثمان بن لفان -رضي اهلل لنه  ،-ضس
إليه لثمان " :فن السض لىيهم ين احل  ،وشها ة فن ال إله إال اهلل ،ضإن قبىوها ضخ ِّ
لبيىهم ،وإن مل يقبىوها ضاقتىهم ،ضقبىها بعلهم ضرتمكهم ،ومل يقبىها بعلهم
ضقتىهم" (.)74
ويف هذا األثس اللة واضحة لى لسض اإللالم لى املستد قب قتىه ،وهو
معن وجوب االلتتابة.
 - 3لن فبي بس ة -رضي اهلل لنه  -فن معاذاً قدم لى فبي مول
األشعسي -رضي اهلل لنهما  ،-ضوجد لنده رجالً موثقاً ،ضدلاه لشسين ليىة فو
قسيباً من ذلك ،ضقال معاذ :من هذا؟ قال :رج مكان يهو ياً ضألىم ،ثم راجع ينه
ضتهوَّ  ،ضدلاه معاذ ضسضض ،ضقال :ال فجىس حت يقت  ،قلاء اهلل ورلوله(.)75
وهذا صسيحٌ يف فن فبا مول ومعاذ بن جب

-رضي اهلل لنهما  -التتابا

السج قب األمس بقتىه.

( )73ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص269
( ) 74أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف املصنف ،كتاب اللقطة ،ابب يف الكفر بعد اإلُيان ،ج ،10ص ،168برقم
 ،18707إبسناد صحيح
( )75تقدم خترُيه
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 - 4ما روي فن لىياً -رضي اهلل لنه  )76(-التتاب رجالً قد تنصَّس بعد
إلالمه ،ضىم يتب ضقتىه.
اثلثاً :أدلة القياس واملعقول:

ّأما القياس :ضهو القياس لى قتال الكاضس ،ضإذا مكان ال حي قتال الكاضس إال بعد

لسض اإللالم لىيه و لوته ،ضكذلك املستد ينزل حتت لموم الكفس ،ضهو من باب
فوىل فن يُعسض لىيه اإللالم(.)77
وأما املعقول :ضااللتتابة من باب الدلاء إىل الخري ،وهذا املتلمن بقوله
ّ
تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﭼ النح  ،1٢5 :وقوله تعاىل:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ آل لمسان104:
ويقول ابن حزم " :وهي ضع الخري ،و لاء إىل لبي ربنا باحلكمة واملولظة احلسنة،
ضكانت االلتتابة واجبة وضالىها مصىحاً "(.)78
ويقول املاور ي( " :)79وألن األغىب من حدوث السِّ ة فنها اللرتاض شبهة،
ضىم جيُز اإلقدام لى القت قب مكشفها "(.)80
( )76أبو احلسني علي بن أيب طالب اهلامشي القرشي ،ابن عم رسول هللا وصهره ،من آل بيته ،وكافله حني تويف
أجل الصحابة ،ورابع اخللفاء الراشدين ،وأحد العشرة املبشرين ابجلنة ،تويف عام 40هـ.
والداه وجده ،من ّ
ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص234

( )77املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،13ص159

( )78ابن حزم ،احمللى ،ج ،11ص192
( )79هو اإلمام أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي ،الفقيه ،احلافظ ،احلجة ،من أكابر فقهاء
الشافعية ،ولد عام 364هـ ،وتويف عام 450هـ ،ألف يف فقه الشافعية موسوعة ضخمة يف أكثر من
عشرين جزءاَ ،لقب أبقضى القضاة ،وتوىل منصب قاضي القضاة ،من مؤلفاته :احلاوي الكبري ،نصيحة
امللوك ،اإلقناع خمتصر احلاوي ،هتيل النظر ،األمثال واحلكم .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج،8

ص125

مناذج من أقضية معاذ بن جبل -رضي هللا عنه " -مجعاً ودراسة "

11٦5

القول الثاين :االلتتابة مستحبة وليست بواجبة ،وهو مذهب احلنفية(،)81
والشاضعي يف قول( ،)82وفمحد يف رواية(.)83
واستدل أصحاب هذا القول أبربعة أدلة ،وبياهنا على النحو اآليت:
 - 1لن ابن لباس -رضي اهلل لنهما  -قال :مكان رج من األنصار
فلىم ،ثم فرتد وحل بدار الشسك ،ضأرل إىل قومه :لىوا لي رلول اهلل ه لي من
توبة ؟ ضجاء قومه إىل رلول اهلل -لىيه الصالة والسالم  -ضقالوا :إن ضالناً ندم،
وإنه فمسنا فن نسألك ه له من توبة ،ضنزلت اآليا  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﭼ آل لمسان 8٦ :إىل قوله :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ آل لمسان ،89 :ضأرل إليه ضألىم(.)84

( )80املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،13ص159
( )81ابن اهلمام ،شرح فتح القدير ،ج ،5ص ،458الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ج،2
ص ،136احلصكفي ،حممد بن علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن ،الد ِّّ
ُّر املختار شرح تنوير األبصار
وجامع البحار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 2001م ،ج ،3ص ،579ابن عابدين،
حاشية رد احملتار على الد ِّّ
ُّر املختار شرح تنوير األبصار ،،ج ،3ص579

( )82النووي ،اجملموع ،ج ،19ص ،229ابن الرفعة ،كفاية النبيه شرح التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي ،ج،10
ص235
( )83املرداوي ،اإلنصاف ،ج ،8ص ،126ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص124
( ) 84أخرجه النسائي يف السنن الكربى ،كتاب حترمي الدم ،ابب توبة املرتد ،ج ،7ص ،107برقم  ،4069من
طريق علي بن احلسني بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي ،عن عكرمة ،عن ابن عباس به ،واحلاكم يف
املستدرك على الصحيحني ،ج ،3ص ،47برقم  ،4361من طريق إبراهيم بن هالل عن علي بن احلسن
بن شقيق ،عن احلسن بن واقد به ،وصححه احلاكم على شرط البخاري ووافقه الذهيب ،وهذه متابعة
لعلب بن احلسني بن واقد قوية؛ فاحلديث صحيح لغريه.
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ضاحلديث نص لى

التحباب االلتتابة؛ ألن النيب

-لىيه الصالة

والسالم  -واض لى طىب التوبة.
 - ٢قبول النيب -لىيه الصالة والسالم  -توبة بعض املستدين ملا طىبوها،
ومل يقبىها من غريهم ،ومن ذلك:
 لن ابن لباس -رضي اهلل لنهما  -قال " :مكان لبد اهلل بن فبي()85

السسح

يكتب لسلول اهلل -لىيه الصالة والسالم  ،-ضأزله الشيطان ضىح

بالكفار ،ضأمس به رلول اهلل -لىيه الصالة والسالم  -فن يُقت يوم الفتح ،ضالتجار
له لثمان -رضي اهلل لنه  ،-ضأجاره -لىيه الصالة والسالم .)86(-
 ولن فنس بن مالك -رضي اهلل لنهما  -فن النيب -لىيه الصالةوالسالم  -فمس بقت العسنيَّني الىذين ارتدا لن اإللالم(.)87
 -فمس النيب لىيه الصالة والسالم بقت لبد اهلل بن خط

()88

ون التتابة.

( ) 85عبد هللا بن سعد بن أيب السرح بن احلارث القرشي ،صحايب جليل ،أسلم مث حلق ابملشركني ،فأهدر النيب
عليه السالم دمه ،مث عاد فعفا عنه وابيعه ،أخو عثمان بن عفان يف الرضاعة ،نزل يف مصر وفتح إفريقية،
تويف عام 36هـ .ينظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،4ص109
( ) 86أخرجه النسائي يف السنن يف الكربى ،كتاب حترمي الدم ،ابب توبة املرتد ،ج ،7ص ،107برقم ،4068
واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،ج ،2ص ،154برقم  ،2628وقال " :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه " ووافقه الذهيب.
( ) 87أخرجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب قصة عكل وعرينة ،ج ،5ص ،129برقم  ،4192ومسلم ،كتاب
القسامة واحملاربني والقصاص والدايت ،ابب القسامة ،ج ،3ص ،1296برقم 1671
( )88أخ رجه البخاري ،كتاب املغازي ،ابب أين ركز النيب عليه الصالة والسالم الراية يوم الفتح ،ج،4
ص ،1561برقم  ،4035والرتمذي ،كتاب اجلهاد ،ابب ما جاء يف املغفر ،ج ،4ص ،202برقم 1693
وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح ،والنسائي ،كتاب مناسك احلج ،ابب دخول مكة بغري إحرام،
ج ،5ص ،200برقم  ،2867وابن ماجه ،كتاب اجلهاد ،ابب السالح ،ج ،2ص ،938برقم =2805
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وهذا يدل لى فن االلتتابة تستجب ملن يطىبها ،ومن ال يطىبها يقت ضوراً.
 - 3اختالف السواية لن الصحابة -رضي اهلل لنهم :-
روي لن لمس -رضي اهلل لنه  " :-هال حبستموه ثالثاً "

()89

وروي لن فبي مول األشعسي بعدم التتابة اليهو ي(.)90
ضكان ال بد من التوضي بني لم الصحابة ،وذلك حبم من مل يستتب منهم
لى العزمية ،ومح من التتاب لى السخصة ،ضتكون االلتتابة رخصة بطىب
املستد ،فو رفي احلامكم؛ رجاء التوبة من املستد ،وهو معن االلتحباب(.)91
 - 4تعارض األقيسة :ضاملستد من وجه يشبه احلسبي الذي بىغته الدلوة ،ومن
وجه آخس يشبه الكاضس من حيث العموم ،والقياس األول فوىل؛ ألن الكفس الطارئ
فشد خطسًا من الكفس األصىي ،هلذا يستحب التتابته مجعًا بني القيالني(.)92
ولن لثمان -رضي اهلل لنه  -قال " :السض لىيهم ين احل  ،وشها ة فن
()93

ال إله اهلل ،ضإن ضبىوها ضخ ِّ لبيىهم"

=* عبد هللا بن خطل :رجل من بين متيم بن غالب ،كان مسلماً ،فبعثه رسول هللا مصدقاً ،وبعث معه رجالً ،وكان
معه موىل له خيدمه ،وكان مسلماً ،فنزل منزالً ،وأمر املوىل أن يذبح له تيساً ،فيصنع طعاماً ،فنام ،فاستيقظ
ومل يصنع له شيئاً ،فعدا عليه فقتله ،مث ار َّ
تد مشركاً ،وكانت له قينتان تغنيان هبجاء رسول هللا ،فأمر النيب
عليه السالم بقتلهم مجيعاً ،فقتلهم سعيد بن حريث املخزومي ،أبو برزة األسلمي .ينظر :ابن هشام،
السرية النبوية ،ج ،4ص126
( )89تقدم خترُيه
( )90تقدم خترُيه

( )91ابن حزم ،احمللى ،ج ،11ص ،188ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص ،124ابن حجر ،فتح الباري ،ج،12
ص ،69الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،7ص221

( )92املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،13ص159
( )93تقدم خترُيه
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القول الثالث :ال يستتاب ،وجيب قتىه يف احلال ،وبه قال :الظاهسية(،)94
وفمحد يف رواية(.)95
قال احلاضظ بن حجس " :ونقىه ابن املنذر لن معاذ ولبيد بن لمري ،ولىيه يدل
تصسف البخاري؛ ضإنه التظهس السوايا اليت ال ذمكس ضيها لاللتتابة ،واليت ضيها فن
التوبة ال تنفع "(.)96
واستدل أصحاب هذا القول أبربعة أدلة ،وبياهنا على النحو اآليت:
 - 1لموم اآليا الكسمية اليت ذمكس فن التوبة ال تنفع مع االرتدا والكفس
بعد اإلميان:
مكقوله تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

البقسة٢17 :
وقوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ املائدة54 :
وقوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ آل لمسان.90 :
( )94ابن حزم ،احمللى ،ج ،1ص ،0ص90

( )95ابن قدامة ،املغين ،ج ،12ص267
* هو اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباينّ ،أبو عبد هللا ،إمام أهل السنة واجلماعة ،الفقيه احمل ّدث
الورع الزاهد العابد ،أخذ عن سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون ،وعنه أبو داود ومسلم وابن املديين ،من
مؤلفاته :املسند ،واألشربة ،والناسخ واملنسوخ ،ولد عام هـ ،وتويف عام 241هـ .ينظر :طبقات احلنابلة،

ج ،1ص 4الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،11ص177

( )96ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص269
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ضهذه اآليا الكسمية تدل لى حبوط لم املستد ،وفنه يف اآلخسة من الخالدين
يف النار ،وهذا يدل لى لد قبول توبته ،ضال ضائدة من التتابته.
ويناقش :بأن هناك آيا مكسمية تدل لى قبول توبته ،وفن اهلل يفغس الذنوب
مجيعا ،مكقوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

األنفال38 :
 - ٢لموم قوله -لىيه الصالة والسالم  " :-من بدَّل ينه ضاقتىوه "(،)97
ويف رواية " :من بدّل ينه ضاقتىوه؛ إن اهلل ال يقب توبة لبد مكاضس بعد إلالمه "

()98

ضفي احلديث الشسيف فمس بقت املستد ،ومل يأمس بالتتابته ،ب ويف السواية
والثانية ما يدل لى لدم قبول توبته ضال ضائدة من التتابته.
ويناقش لنه من لدة وجوه:
الوجه األول :فن لموم حديث من بدل ينه ضاقتىوه يُحم لى من مل يتب،
ضإن تاب ضال يقت  ،وهذا يستىزم التتابته؛ إذ ور ف لة من الكتاب تدلُّ لى قبول
توبته ،مكقوله تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الزمس53 :
الوجه الثاين :فن رواية " :إن اهلل ال يقب توبة لبد مكاضس بعد إلالمه " ليست
تدل لى قبول توبة املستد.
بالقوة اليت تستطيع معارضة السوايا األخسى اليت ُّ

( )97تقدم خترُيه
( )98أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج ،19ص ،419برقم  ،1013وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع
الفوائد ،ج ،6ص ،261وهذه الرواية ضعيفة.
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الوجه الثالث :فن النيب -لىيه الصالة والسالم  -قب توبة من ارتد لن
اإللالم ،وتقدم طسف من ذلك يف ف لة فصحاب القول األول والثاني ،وهذا مما يدل
لى فن لناك ضائدة من التتابته.
 - 3حديث معاذ -رضي اهلل لنه  -فنه حكم لى املستد بالقت  ،ضقد روى
البخاري يف صحيحه لن فبي بس ة لن فبي مول األشعسي ،وضيه :فن النيب -لىيه
الصالة والسالم  -قال له :لن فو ال نستعم لى لمىنا من فرا ه ،ولكن اذهب
فنت يا فبا مول فو لبد اهلل بن قيس إىل اليمن ،ثم اتبعه معاذ بن جب  ،ضىما قدم
لىيه فلق له ولا ة قال :انزل ،ضإذا رج لنده موث  ،قال :ما هذا ؟ قال :مكان
يهو ياً ضألىم ثم تهو  ،قال :اجىس ،قال :ال فجىس حت يقت  ،قلاء اهلل
ورلوله ،ثالث مسا  ،ضأمس به ضقت .
يدل لى فن هذا اليهو ي قت ون التتابة.
وجه الداللة :فن احلديث ُّ
ونوقش :بأن هناك رواية ذمكسها ذمكس احلاضظ ابن حجس من طسي طىحة بن حيي
ويزيد بن لبد اهلل ،مكالهما لن فبي بس ة لن فبي مول  ،وضيها " :ال فنزل لن ابيت
حت يقت ضقت " قال فحدهما :ومكان قد التتيب قب ذلك(.)99
- 4القياس:
وحاصىه قياس املستد لى الزاني والسار  ،ضإن الزاني والسار ال يستفع
لنهما مسم الزنا والسسقة بعد القيام باجلسمية ،ومكذلك املستدُّ ال يستفع لنه مسم
الس ة باالرتدا .

( )99تقدم ختريج هذه الرواية.
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ويناقش :بأن املستدَّ يسم مؤمناً بعد التوبة بدلي قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ النساء ،137 :وهذا يشم الكاضس األصىي والطارئ
بالس ِّة.
الرتجيح:
الذي يرتجح يف نظسي – واهلل فلىم – هو القول بالتتابة املستد ،ضإن تاب وإال
قت  ،وذلك ملا يىي:
أوال :لصحة ما ذمكسه فصحاب هذا القول من األ لة.
اثنياً :وحلديث معاذ الذي حسنه احلاضظ ابن حجس ،ضإنه نص يف حم النزاع،

ضإن النيب -لىيه الصالة والسالم  -فمس بالتتابة املستد ضيه.

اثلثاً :فن لمس بن الخطاب فنكس لى الذين قتىوا املستد قب التتابته ،وبسء من

ضعىهم ،ضدلّ ذلك لى لزوم االلتتابة لىمستد ،ومل ينكس ذلك من الصحابة ضكان
إمجالاً.
رابعاً :فن الس ة غالباً ما تكون لشبهة ،وال تزول يف احلال ،ضوجب فن يُبَ ْينَ له،

ويُكْ َشفُ له حقيقة األمس ،ويُناقش باحلسن  ،ويرتك مدة ملساجعة نفسه ،ضإن لَدلَ
ورجع لإللالم قبىت توبته ،وإال قت .
خامساً :فنَّ مذهب القائىني بعدم التتابة املستدِّ وقتىه باحلال مذهب ضعيف ،ال

تؤيده األ لة.

* يبق اآلن الرتجيح بني القول األول والثاني :وه األرجح القول بوجوب
املستد فم القول بالتحباب ذلك؟
التتابة ِّ
الذي يظهس لي – واهلل فلىم – فن األرجح هو القول األول ،وفن التتابة املستدِّ
واجبة ،وذلك ملا يىي:

ماهر ذيب سعدالدين أبو شاويش

117٢

التدل بها فصحاب هذا القول.
َّ
أوالً :قوة األ لة اليت

اثنياً :فن هذا القول هو الذي ينسجم مع مقاصد اإللالم وروحه وتعاليمه؛ إذ

إن األمس باملعسوف والنهي لن املنكس والدلوة إىل اهلل ،تقتلي ذلك ،ضقصد اإللالم
هو إ خال الناس يف هذا الدين ولو تهم إليه ،ومك هذا يتنالب مع هذا القول.
اثلثاً :فن احلاال اليت مل يستتب النيب -لىيه الصالة والسالم  -ضيها ،ضهي

الس ة ،ضالعسنيون ارتدَّوا وقتىوا
حالة خاصة اقرتنت بها جسمية فخسى إضاضةً إىل جسمية ِّ

ونهبوا األموال ،وابن خط ارتدَّ وقت وهجا النيب -لىيه الصالة والسالم ،-
وتغنت قينتاه بهذا اهلجاء ،ضاجلسمية األخسى اليت انلمت إىل السِّ ة ه اليت اقتلت
القت ضوراً ون التتابة.
رابعاً :فن القول بوجوب التتابة املستدِّ ضيه احتياطٌ لىدماء فمكثس من القول
بالتحبابها ،وهذا يتف مع مقاصد الشارع احلكيم من االحتياط لىدماء واحلفاظ
لىيها ،وهو فص ٌ جممع لىيه بني الفقهاء.
املطلب الثاين :قضاؤه يف توريث املسلم من الكافر
وضيه ضسلان:
الفسع األول :القلية اليت حُكِ َم ضيها بتوريث املسىم من الكاضس
الفسع الثاني :فقوال فه العىم يف توريث املسىم من الكاضس
الفرع األول :القضية اليت ُح ِّك َم فيها بتوريث املسلم من الكافر
لقد جاء لن معاذ بن جب -رضي اهلل لنه  -قلاؤه بتوريث املسىم من
قسيبه الكاضس ،ضقد مكان معاذ يف اليمن ضارتفعوا إليه يف يهو ي ما وتسك فخاً مسىماً،
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ضقال :مسعت رلول اهلل  -لىيه الصالة والسالم  -يقول :اإللالم يزيد وال
ينقص ،ضورثه(.)100
ضهذا األثس يدل لى فن معاذا  -رضي اهلل لنه  -مكان يسى توريث املسىم من
قسيبه الكاضس ،وفنه قل بذلك.
الفرع الثاين :أقوال أهل العلم يف توريث املسلم من الكافر
فمجع فه العىم لى فن الكاضس ال يسث املسىم ،وممن نق اإلمجاع لى
ذلك :النووي( ،)101وابن قدامة( ،)10٢وابن حزم( ،)103وابن لبد الرب(.)104
قال النووي " :فمجع املسىمون لى فن الكاضس ال يسث املسىم "( ،)105وقال ابن
قدامة " :فمجع فه العىم لى فن الكاضس ال يسث املسىم "(.)106
( ) 100أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب هل يرث املسلم الكافر؟ ،ج ،3ص ،126برقم ،2912
وأمحد يف مسنده ،ج ،36ص ،331برقم  ،22005والبزار يف مسنده ،ج ،7ص ،83برقم ،2636
ابب الْ َم ْه ِر،
والطرباين يف املعجم الكبري ،ج ،6ص ،419برقم  1012والدارقطين يف السنن كتاب النكاح ُ
ج ،4ص ،371برقم  ،3620والروايين يف املسند ،ج ،2ص ،37برقم 783
( )101النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم ،ج ،11ص53
* هو اإلمام حمي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي الشافعي ،ولد سنة  613هـ ،عاش حياته جمداً
يف طلب العلم وتعليمه ،وتصنيف الكتب واملؤلفات اجلليلة النافعة ،وكان مثاالً يف الصالح والورع ،وله يف
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مواقف حممودة ،تويف بنوى سنة  676هـ ،من مؤلفاته :شرح صحيح

مسلم ،اجملموع شرح املهذب ومل يكمله .ينظر :السبكي ،طبقات الشافعية ،ص ،89وابن كثري ،البداية
والنهاية ،ج ،13ص278

( )102ابن قدامة ،املغين ،ج ،9ص154

( )103ابن حزم ،مراتب اإلمجاع ،ص98

( )104ابن عبد الرب ،التمهيد ،ج ،9ص ،162ص ،244ج ،17ص20
( )105النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم ،ج ،11ص53
( )106بن قدامة ،املغين ،ج ،9ص154
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فما تورث املسىم من الكاضس ،ضقد اختىف العىماء يف ذلك لى فربعة
فقوال:
القول األول :ال يسث املسىم الكاضس مطىقاً ،وبه قال :احلنفية(،)107
واملالكية( ،)108والشاضعية( ،)109والظاهسية(.)110
القول الثاين :ال يسث املسىم الكاضس إال يف حالتني:
األوىل :حيص التوارث بني املسىم والكاضس بالوالء ،ضريث املسىم من الكاضس
به ،والكاضس من املسىم به الثانية :يسث الكاضس من قسيبه املسىم إذا فلىم قب قسمة
الرتمكة ،وبه قال احلنابىة(.)111

( )107ابن اهلمام ،شرح فتح القدير ،ج ،5ص ،458الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص136
( )108املواق ،شرح املواق على خمتصر خليل ( التاج واإلكليل ) ،ج،7ص ،315الونشريسي ،إيضاح
املسالك إىل قواعد اإلمام مالك ،ص ،112ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج ،5ص 303

( )109اهليتمي ،حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،ج ،2ص ،403الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،ج،2
ص ،392ابن الرفعة ،كفاية النبيه شرح التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي،ص ،10ج ،235حممد جنيب
املطيعي ،تكملة اجملموع شرح املهذب ،ج ،14ص182

( )110ابن حزم ،احمللى ،ج ،6ص126

( )111ابن مفلح ،برهان الدين إبراهيم بن حممد ،املبدع شرح املقنع ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .األوىل،
1418هـ ،ج ،5ص ،410البهويت ،كشاف القناع ،ج ،4ص ،459شرح منتهى اإلرادات ،ج،3
ص ،296ابن قدامة ،املغين ،ج ،9ص154
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القول الثالث :فن املسىم يسث من قسيبه الكاضس ون العكس ،وبه قال :معاذ بن
جب  ،ومعاوية بن فبي لفيان( ،)112وحيي بن يعمس( ،)113ولعيد بن املسيب(،)114
ومسسو
اإللالم ابن تيميّة

رضي اهلل لنهم مجيعاً  ،)115(-واختاره من احملققني شيخ()116

القرشي ،أبو عبد الرمحن ،أول خلفاء الدولة األموية ،من كتّاب
األموي
( )112هو الصحايب معاوية بن أيب سفيان
ّ
ّ
الوحي ،رمزاً للدهاء والسياسة ،تويف بدمشق عام 60هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،3ص112
( ) 113هو أبو سليمان حيىي بن يعمر العدواين البصري ،حليف بين ليث من قبيلة كنانة ،عالمة مقرئ ،كان
قاضي مرو ،حديث عن أيب هريرة وابن عباس وغريهم من الصحابة ،تويف عام 129هـ .ينظر :ابن كثري،
البداية والنهاية ،ج ،9ص128
القرشي ،أبو حممد ،سيد التابعني ،أحد
املخزومي
( )114هو ا إلمام سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب
ّ
ّ
الفقهاء السبعة ابملدينة ،ولد عام 14هـ ،وتويف ابلدينة عام 94هـ ،مجع بني الفقه واحلديث والورع ،قال عنه
ابن عمر :هو وهللا أحد املفتني ،وقال أمحد بن حنبل وغريه :مرسالت سعيد بن املسيب صحاح ،وقال
علي بن املديين :ال أعلم يف التابعني أحداً أوسع علماً من ابن املسيب هو عندي أجل التابعني .ينظر :ابن
خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص ،375الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،4ص ،217ابن كثري،
البداية والنهاية ،ج ،9ص121

( )115ابن قدامة ،املغين ،ج ،9ص ،154ابن حزم ،احمللى ،ج ،6ص ،126النووي ،شرح صحيح مسلم،
ج ،11ص53
* مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية الوادعي اهلمداين الكويف ،اإلمام العلم القدوة ،حديث عد عن عدد من كبار
الصحابة ،وهو من كبار التابعني ،تويف عام 62هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،7ص113

( )116ابن تيميّة ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوي ،طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة

املنورة1416 ،هـ ،ج ،32ص260
* ابن تيميّة :هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين ،حنبلي املذهب ،وقد بلغ مرتبة االجتهاد ،فخر
األولياء ،وعلم العلماء ،ورأس اجملاهدين والزهاد ،ولد عام 661هـ ،وتويف عام  728هـ ،من مؤلفاته :اقتضاء
الصراط املستقيم ،الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،الرسالة التدمرية ،منهاج السنة النبوية.
ينظر :أبو يعلى ،طبقات احلنابلة ،ج ،2ص ،278الشوكاين ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع،
ج ،1ص63
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األدلة:
أدلة القول األول:

التدل فصحاب القول األول وهم القائىون بأن املسىم ال يسث الكاضس مطىقاً
بأربعة ف لة ،وبيانها ضيما يىي:
- 1قوله تعاىل:ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ األنفال7٣ :

وجه الداللة :فن اآلية الكسمية لّت لى فن الوالية منتفية بني املسىمني والكفار،
ضإن مكان املسا بتىك الوالية اإلرث مكان ذلك إشارة إىل منع التوارث بينهما ضال يسث املسىم
الكاضس ،وإن مكان املسا مطى الوالية ضقد لُسِفَ فن يف اإلرث معن الوالية ،ألن الوارث
خيىف املورث يف ماله ،ومع اختالف الدين ال تثبت هذه الوالية ألحدهما لى
اآلخس(.)117
()118

- ٢لن فلامة بن زيد -رضي اهلل لنه -

والسالم  -قال " :ال يسث املسىم الكاضس وال الكاضس املسىم"

فن النيب -لىيه الصالة
()119

- 3لن لمسو بن شعيب لن فبيه لن جده فن النيب -لىيه الصالة
والسالم  -قال " :ال يتوارث فه مىتني شت "(.)120
( )117ابن قدامة ،املغين ،ج ،9ص ،154النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،11ص53
( ) 118هو الصحايب أسامة بن زيد بن حارثة الكليب ،أبو حممد ،هو وأبوه صحابيان ،حب رسول هللا وابن حبه،
واله النيب قيادة جيش املسلمني لغزو الروم مع صغر سنه ،تويف ابملدينة سنة 54هـ .ينظر :ابن حجر،
اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،4ص263
( )119أخرجه البخاري ،كتاب الفرائض ،ابب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ،ج ،8ص ،1561برقم ،6764
ومسلم ،كتاب الفرائض ،ابب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ،ج ،3ص ،12335برقم 1614
( ) 120أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب هل يرث املسلك الكافر؟ ،ج ،3ص ،125برقم
 ، 2911وابن ماجه يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب مرياث أهل اإلسالم من أهل الشرك ،ج ،2ص،912
برقم  ،2713وأمحد يف مسنده ،ج ،11ص ،433برقم 6844
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وجه الداللة :فن احلديث يقسر فن اإلرث منقطع بني فه امل املختىفة ،وال شك
فن مىة اإللالم ختالف مىة الكفس ،ضكان املرياث منقطعًا بينهما.
- 4من املعقول :فن الوالية ملا مكانت منقطعة بني املسىم والكاضس ،ومكذا انعدم
العق بينهما يف اجلنايا  ،مكانت النصسة منعدمة بينهما.
وإذا مكان املرياث ينبين لى ما لب انتف املرياث ضيما بينهما ،ومكذلك ملا مكان
البعد بني املسىم والذميّ فلظم مما بني الذميّ واحلسبيّ ،واألخريان ال يتوارثان لبعد ما
بينهما ،ضأوىل فن ال يتوارث املسىم والكاضس(.)121
أدلة القول الثاين:
التدل فصحاب القول األول وهم القائىون بأن املسىم يسث الكاضس بالوالء ،فو
إذا فلىم الكاضس قب قسمة الرتمكة خبمسة ف لة ،وبيانها ضيما يىي:
 -1حديث جابس بن لبد اهلل فن النيب -لىيه الصالة والسالم  -قال " :ال
ي إال فن يكون لبده فو فمته "
يسث املسىم النصسان ّ

()122

( )121املباركفوري ،أبو العالء حممد بن عبد الرمحن ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،ط .األوىل1419 ،هـ ،ج ،6ص283
( ) 122أخرجه الدارمي يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب مرياث أهل الشرك وأهل اإلسالم ،ج ،4ص ،1953برقم
 ، 3036والنسائي يف السنن الكربى ،كتاب الفرائض ،ابب الصيب يسلم أحد أبويه ،ج ،6ص ،126برقم
 ،6356والدارقطين يف سننه ،كتاب الفرائض والسري وغري ذلك ،ج ،5ص ،130برقم  ،4081واحلاكم
يف مستدركه ،ج ،4ص ،383برقم  ،8007وقال احلاكم :صحيح ووافقه الذهيب.
قلت :الصحيح أنه موقوف على جابر بن عبد هللا ،رواه عبد الرزاق يف مصنفه ج ،6ص ،18برقم  ،9865فقال:
أنبأان ابن جريج :أخربين أبو الزبري عن جابر قال :فذكره موقوفاً عليه ،وقال الدار قطين بعد أن أخرجه:
وهو احملفوظ .ينظر :الدار قطين ،سنن الدار قطين ،ج ،5ص131
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وجه الداللة :فن احلديث يدل لى فن إرث املسىم لعتيقه النصسانيّ ،ويقاس
ي – لى لبي املثال – لعتيقه املسىم.
لىيه العكس :وهو إرث النصسان ّ
ويناقش من ثالثة وجوه:
الوجه األول :فن احلديث موقوف لى جابس -رضي اهلل لنه  ،-ضقد فخسجه
()123

الدارقطين

مسضولاً وموقوضاً ،وقال :موقوف وهو احملفوظ( ،)124ضسجح فنه

موقوف ،ومكذلك رجح احلاضظ ابن حجس وقفه ،وقال " :ال حجة ضيه لك من
املسألتني؛ ألنه ظاهس يف الوقوف "(.)125
الوجه الثاين :فنه إن صح رضعه إىل النيب -لىيه الصالة والسالم  -ضإنه ميكن
محىه لى فن املسا به :ما بيد العبد امليت يكون لسيده مكما يف حال احلياة ،ال اإلرث
من العتي ؛ ألنه مساه لبداً ،والعبد ال ميىك وما بيده لسيده.
الوجه الثالث :فن الوالء ضسع النسب ،وإذا مكان ال توارث بني املسىم والكاضس
بالنسب ،ضالوالء من باب فوىل؛ ألن مرياث النسب فقوى ،وإذا منع األقوى
ضاألضعف من باب فوىل.

( ) 123هو اإلمام علي بن أمحد ،أبو احلسن ،العالمة ،اإلمام الفقيه ،احملدث ،احلافظ ،الشافعي ،إمام عصره يف
احلديث ،أو من صنف يف القراءات ،ولد ببغداد عام 306هـ ،دار قطن حمله ببغداد ،من مؤلفاته :العلل
الواردة يف احلديث ،تويف ببغداد عام 385هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج449 ،16

( )124الدارقطين ،سنن الدارقطين ،ج ،5ص131
( )125ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص53
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 -2قوله -لىيه الصالة والسالم  " :-من فلىم لى شيء ضهو له "(.)126
واحلديث يدل لى فن املسىم يسث الكاضس إذا فلىم الكاضس قب قسمة
الرتمكة(.)127
 - 3لن ابن لباس -رضي اهلل لنهما  -قال :قال رلول اهلل -لىيه
الصالة والسالم  " :-مك قسم يف اجلاهىية ضهو لى ما قسم ،ومك قسم ف رمكه
اإللالم ضهو لى قسم اإللالم "(.)128
ضقوله -لىيه الصالة والسالم  :-ومك قسم ف رمكه اإللالم ضهو لى قسم
اإللالم ،يدل لى التوارث بني املسىم والكاضس يف حالة ما إذا فلىم الكاضس قب قسمة
الرتمكة.
 -4لن حسان بن بالل فن يزيد بن قتا ة العنربيّ قال :فن إنساناً من فهىه ما
لى غري ين اإللالم ضورثته فخيت من وني ،ومكانت لى

ينه ،ثم إن جدي فلىم

وشهد مع النيب -لىيه الصالة والسالم  -حنيناً ضتويف ضىبثت لنة ،ومكان تسك
( ) 126رواه سعيد بن منصور يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب من أسلم على املرياث قبل أن يقسم ،ج،1
ص ،96برقم  ،189عن عروة بن الزبري مرسالً ،وأبو يعلى املوصلي مرفوعاً ،ج ،10ص ،226رقم
 ، 5847والبيهقي يف السنن الكربى ،كتاب السري ،ابب من أسلم على شيء فهو له ،ج ،9ص،190
كويف ضعيف جرحه حيىي بن معني والبخاري وغريمها من
برقم  ،18259وقال :ايسني بن معاذ الزايت ّ
احلفاظ ،وهذا احلديث إمنا يروى عن ابن أيب مليكة عن النيب -عليه الصالة والسالم -مرسالً ،وعن عروة
يلعي :مرسل ،ينظر :نصب الراية ،ج،3
عن النيب عليه الصالة والسالم مرسالً ،وقال احلافظ الز ّ
ص ،،410وهو مرسل صحيح ،قال حممد بن اهلادي :هذا إسناد صحيح لكنه مرسل ،ينظر :تنقيح
التحقيق ،ج ،4ص265

( )127ابن قدامة ،املغين ،ج ،9ص154
( ) 128أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب من أسلم على مرياث ،ج ،3ص ،126برقم ،2914
وابن ماجه يف سننه ،كتاب الرهون ،ابب قسمة املاء ،ج ،2ص ،831برقم  ،2485وإسناده حسن؛ فيه
حممد بن مسلم الطائفي وهو حسن احلديث ،ينظر :ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ج ،9ص444
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مرياثاً ،ثم إن فخيت فلىمت ،ضخاصمتين يف املرياث إىل لثمان بن لفان -رضي اهلل
لنه  ،-ضحدثه لبد اهلل بن فرقم فن لمس بن الخطاب -رضي اهلل لنه  -قل فن
من فلىم لى مرياث قب فن يقسم ضىه نصيبه ،ضقل لثمان بن لفان -رضي اهلل
لنه  -ضذهبت بذاك األول وشارمكتين يف هذا(.)129
قالوا :وهذه قلية انتشس ضىم تنكس ضكانت إمجالاً.
 -5وألنه لو جتد له صيد بعد موته وقع يف شبكته اليت نصبها يف حال حياته
لثبت له املىك ،ولو وقع إنسان يف بئس حفسها لتعى ضمانه برتمكته بعد موته ،ضجاز فن
يتجد ح من فلىم من ورثته برتمكته تسغيبًا يف اإللالم وحثاً لىيه(.)130
أدلة القول الثالث:
التدل فصحاب القول الثالث وهم القائىون بتوريث املسىم من الكاضس بأربعة
ف لة ،وبيانها ضيما يىي:
 - 1قوله -لىيه الصالة والسالم  " :-اإللالم يزيد وال ينقص "(.)131
 - ٢وقوله -لىيه الصالة والسالم  " :-اإللالم يعىو وال يعى "(.)132

( ) 129أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،كتاب أهل الكتابني ،ابب املرياث ال يقسم حىت يسلم ،ج ،10ص،346
برقم  ، 19321وسعيد بن منصور يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب من أسلم على املرياث قبل أن يقسم،
ج ،1ص ،96برقم  ، 185واهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،ج ،4ص ،226وقال :رواه الطرباين،
ورجاله رجال الصحيح خال حسان بن بالل ،وهو ثقة.

( )130ابن قدامة ،املغين ،ج ،9ص161
( )131سبق خترُيه.
احلَْربِيَّ ِة تُ ْسلِ ُم ِيف َدا ِر ا ْحلَْر ِب فَـتَ ْخُر ُج إِ َىل َدا ِر
ابب ْ
( )132أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر كتاب السري ُ
ِ
ِ
ِْ
اإل ْس َالِم ُمثَّ خيَُْر ُج َزْو ُج َها بـَ ْع َد ذَل َ
ك ُم ْسل ًما ،ج ،3ص ،257برقم  ،5267وقال ابن حجر َ :سنَ ُدهُ
ِ
يح ،فتح الباري ،ج ،9ص421
َ
صح ٌ
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 - 3قوله -لىيه الصالة والسالم  " :-نسثهم وال يسثونا "(.)133
وجه الداللة من هذه األحاديث :فن املسىم لعىو شأنه يستح فن يكون زائداً
لن الكاضس ،وذلك يقتلي فن يسث املسىم ممن خالفه يف املىة ون فن يسثه فه املى
األخسى؛ ألنه إذا مل يسث ومكان قب إلالمه مستحقاً لإلرث من قسيبه الكاضس ومكان
إلالمه لبباً يف انتقاص حقه وحسمانه من املرياث يكون ذلك خمالفاً مللمون حديث" :
اإللالم يزيد وال ينقص ".
وتناقش هذه األدلة من أربعة وجوه:
الوجه األول :فن حديث " :اإللالم يزيد وال ينقص " حديث ضعيف؛ ضإن يف
إلنا ه انقطالاً بني فبي األلو ومعاذ -رضي اهلل لنه  ،-ضال يعارض لموم
احلديث الصحيح املتف لى صحته(.)134
الوجه الثاين :فن حديث " اإللالم يزيد وال ينقص " لو لىمنا بصحته ،ضإنه
جياب لنه بأنه جمم  ،حيتم معناه :فن اإللالم يزيد مبن يسىم ومبا يفتح فهىه من
البال  ،وال ينقص مبن يستد؛ لقىة من يستد ومكثسة من يسىم.
وحيتم معناه :فن النيب -لىيه الصالة والسالم  -يسيد فن من فلىم تسك
لى إلالمه ،ومن خسج لن اإللالم ر إليه.
وإذا احتم احلديث مك هذه االحتماال

ال يثبت حجة؛ لكونه حينئذٍ

مشكومكًا ضيه ،ويكون حمتاجًا يف اللته إىل غريه ضيسقط االحتجاج به(.)135

( ) 133أخرجه الدارمي يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب مرياث أهل الشرك وأهل اإلسالم ،ج ،4ص ،1952برقم
 ،3033وابن أيب شيبة يف املصنف موقوفاً على معاوية من قوله رضي هللا عنه ،ج ،11ص374
( )134ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،12ص50

( )135املباركفوري ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،ج ،6ص283
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الوجه الثالث :وفما ح ديث " :اإللالم يعىو وال يعى " ضاملخالفون يقولون
مبوجبه ،ولكن اإلرث خارج لن لموم احلديث مبا روي من النصوص ،ويكون
املسا فن اإللالم يعىو من حيث احلجة ،فو من حيث القهس والغىبة ،ضتكون النصسة
والعاقبة لىمؤمنني ،يقول اإلمام النووي " :وال حجة يف حديث اإللالم يعىو وال
يعى ؛ ألن املسا به ضل اإللالم لى غريه ،ومل يتعسض ضيه ملرياث ،ضكيف
يرتك به نص حديث ال يسث املسىم الكاضس ،ولع هذه الطائفة مل يبىغها هذا
احلديث "(.)136
الوجه الرابع :وفما حديث " :نسثهم وال يسثونا " ضقد قال اإلمام الشومكاني

()137

لنه " :ليس من قول النيب -لىيه الصالة والسالم  -مكما زلم يف البحس ،ب هو
من قول معاوية مكما روى ذلك ابن فبي شيبة ...ولكنه اجتها مصا م لعموم قوله -
لىيه الصالة والسالم  :-ال يسث املسىم الكاضس "(.)138
 -4من املعقول والقياس :والتدلوا باملعقول والقياس من وجهني(:)139
الوجه األول :فن فموال املشسمكني جيوز فن تصري إىل املسىمني قهساً ،ضأوىل فن
تصري إليهم إرثاً ،وال جيوز فن تصري فموال املسىمني إىل املشسمكني قهساً ضىم جيز فن تصري

( )136النووي ،شرح النووي على صحيح مسلم ،ج ،11ص54
األصويل،
املفسر ،اجملتهد،
( )137هو اإلمام حممد بن علي الشوكاينّ الصنعاينّ ،وشوكان مكان ابليمن ،الفقيهّ ،
ّ
املفيت ،ولد سنة  1173هـ ،كان يرى وجوب االجتهاد وحترمي التقليد ،من مؤلفاته ( :إرشاد الفحول ) يف
أصول الفقه ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،فتح القدير ،تويف بصنعاء عام 1250هـ .ينظر :الذهيب،
سري أعالم النبالء ،ج ،6ص296

( )138الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،4ص119

( )139املباركفوري ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،ج ،6ص284
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إليهم إرثاً ،وفيلاً مكما جيوز لىمسىم فن ينكح الكاضسة الكتابية وال جيوز لىكاضس فن
ينكح املسىمة جاز مث ذلك يف املرياث.
الوجه الثاين :فن اإلرث يستح بالسبب العام تارةً وبالسبب الخاص تار ًة
فخسى ،ثم بالسبب العام يسث املسىم من الكاضس ضإن الذمي الذي ال وارث له يف ار
اإللالم يسثه املسىمون ،وال يسث الكاضس املسىم بالسبب العام حبال ،ضكذلك بالسبب
الخاص ،والدلي لىيه فن املستد يسثه املسىم وال يسث املستد من املسىم حبال.
ويناقش :بأن هذا االلتدالل من املعقول والقياس مقاب النص ،وما مكان
مكذلك ضهو ضالد االلتبار.
الرتجيح:
الذي يرتجح يف نظسي – واهلل فلىم – هو قول اجلمهور من فن املسىم ال يسث
الكاضس مطىقاً ،وذلك ملا يىي:
أوالً :لصحة ما ذمكسه اجلمهور من األ لة.

اثنياً :وحلديث فلامة بن زيد  -رضي اهلل  -لنه املتف لى صحته ،ضإنه

نص يف منع مرياث املسىم من الكاضس.

اثلثاً :وحلديث لبد اهلل بن لمسو -رضي اهلل لنهما  -مسضولاً " :ال يتوارث

فه مىتني "( ،)140وهو نص فيلاً يف منع التوارث بني فه املى املختىفة.

( )140سبق خترُيه
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املطلب الثالث :قضاؤه يف توزيع الرتكة
وضيه فربعة ضسوع:
الفسع األول :مفهوم الرتمكة يف الىغة واالصطالح.
الفسع الثاني :القلية اليت حَكَمَ ضيها معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -يف

توزيع الرتمكة.
الفسع الثالث :ف لة معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -يف قلائه هذا.

الفسع السابع :فقوال العىماء يف هذه املسألة.
الفرع األول :مفهوم الرتكة يف اللغة واالصطالح
قب الشسوع يف معسضة قلاء معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -يف توزيع الرتمكة

ينبغي لنا فن نتعسف لى معن الرتمكة لغة واصطالحاً.
الرتمكة لغة بفتح التاء ومكسس الساء مصدر مبعن املفعول :في مرتومكة(.)141
واصطالحاً :ما خيىفه امليت من مال ،فو ية تؤخذ من قاتىه ،لدخوهلا يف مىكه
تقديساً ،فو ح مكخيار فو شفعة وقصاص وحد وقذف "(.)142
الفرع الثاين :القضية اليت َح َك َم فيها معاذ بن جبل -رضي هللا عنه -يف توزيع الرتكة
روى البخاري لن األلو بن يزيد( )143فنه قال " :قل ضينا معاذ بن جب لى

لهد رلول اهلل -لىيه الصالة والسالم  :-النصف لالبنة ،والنصف لألخت"

()144

( )141الفيومي ،املصباح املنري ،ص ،219الوهاب ،عبد امللك ،حاشية خالصة الفرائض شرح نظم
السراجية ،مطبعة مصطفى حممد ،ط .األوىل1345 ،هـ ،ص8

( )142العذب الفائض ،ج 1ص13
( ) 143هو األسود بن يزيد ابن قيس ،أبو عمرو النخعي الكويف ،اإلمام القدوة ،خمضرم أدرك اجلاهلية واإلسالم،
وحدث عن معاذ بن جبل وبالل وابن مسعود ،تويف عام 75هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج،7

ص256
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ضهذا احلديث يدل لى فن معاذاً -رضي اهلل لنه  -مكان يسى فن األخوا
مع البنا لصبا  ،في فن األخوا يأخذن ما بقي لن البنا بعد إلطائهن ضسضهن.
الفرع الثالث :أدلة معاذ بن جبل -رضي هللا عنه -يف قضائه هذا
مما يُستد ُل به لى قلاء معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -بإلطاء األخوا ما

بقي لن البنا  :حديث هزي بن شسحبي ( )145قال " :لئ فبو مول األشعسي -
رضي اهلل لنه  -لن بنت وبنت ابن وفخت ،ضقال :لىبنت النصف ،ولألخت
النصف ،وائتوا ابن مسعو ضسيتابعين ،ضسئ ابن مسعو

-رضي اهلل لنه -

وفُخرب بقول فبي مول األشعسي ضقال :لقد ضىىت إذاً وما فنا من املهتدين ،ألقلني
ضيها بقلاء النيب -لىيه الصالة والسالم  :-لىبنت النصف ،ولبنت االبن السدس
تكمىة الثىثني ،وما بقي ضىألخت "(.)146
الفرع الرابع :أقوال العلماء يف هذه املسألة
اختىف العىماء يف هذه املسألة لى ثالثة فقوال:
القول األول :فن األخوا من األبوين ،فو من األب ،لصبة مع البنا  ،وإن
مل يكن معهن فخ يعصبهن ألخذ ما ضل لن البنا  ،وهذا ما ذهب إليه معاذ يف

( )144أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الفرائض ،ابب مرياث األخوات مع البنات عصبة ،ج ،6ص،218
برقم 6741
( )145هو هزيل بن شرحبيل األزدي الكويف ،من اتبعي أهل الكوفة ،ذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل ووثقه ،قال
احلافظ ابن حجر :له رواية عن أيب ذر وابن مسعود وعثمان ،ينظر :ابن األثري ،أسد الغابة يف معرفة

الصحابة ،ج ،8ص126
( )146أخرجه البخ اري يف صحيحه ،كتاب الفرائض ،ابب مرياث األخوات مع البنات عصبة ،ج ،6ص،232
برقم 6742
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قلائه الساب  ،وبه قال لامة الفقهاء من احلنفية

()147

واملالكية

()148

والشاضعية

()149

واحلنابىة(.)150
القول الثاين :فن األخوا لسن لصبة مع البنا  ،ضال يسثن معهن شيئاً ،وبه
قال :ابن لباس( ،)151و او الظاهسيّ(.)152
القول الثالث :فن األخوا لصبة مع البنا إذا مل يوجد لصبة ذمكس مكابن األخ
والعم ،فما إن وجد ضالباقي له ونهن ،وهذا قول إلحا بن راهويه( ،)153وابن حزم
()154

الظاهسي

( )147ابن اهلمام ،شرح فتح القدير ،ج ،7ص ،218الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص312
( )148املواق ،شرح املواق على خمتصر خليل ( التاج واإلكليل ) ،ج،6ص،253ابن رشد ،بداية اجملتهد
وهناية املقتصد ،ج ،3ص 212
( )149اهليتمي ،حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،ج ،3ص ،128الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،ج،3
ص ،452ابن الرفعة ،كفاية النبيه شرح التنبيه يف فقه اإلمام الشافعي،ج ،7ص3560
( )150البهويت ،كشاف القناع شرح اإلقناع ،ج ،3ص ،259شرح منتهى اإلرادات ( دقائق أويل النهى
لشرح املنتهى ) ،ج ،3ص ،365ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص357
( )151ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص357
( )152ابن حزم ،احمللى ،ج ،6ص354
*داود الظاهري :هو داود بن علي بن خلف ،أبو سليمان األصبهاينّ ،ولد ابلكوفة سنة 201هـ ،ينسب إليه
اهلجري مث
شافعي املذهب أول أمره ،ورع زاهد ،،بقي مذهبه حىت القرن اخلامس
الظاهري ،كان
املذهب
ّ
ّ
ّ
قل أتباعه ،واندثر مذهبه ،تويف ببغداد عام 270هـ ،من مؤلفاته :إبطال القياس ،احلجة .ينظر :الذهيب،
سري أعالم النبالء ،ج ،6ص146
( )153ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص ،357ابن القيم اجلوزيّة ،حممد بن أيب بكر ،إعالم املوقعني عن رب
العاملني ،دار الكتاب العريب ،ط .الثانية1418 ،هـ ،ج ،1ص344
*إسحاق بن راهويه :هو إسحاق بن إبراهيم ،راهويه لقب ألبيه ألنه ولد يف الطريق ومعىن راهويه :ولد يف الطريق،
ولد سنة 161هـ ،عامل خراسان ،احلافظ الفقيه احملدث ،أخذ عن اإلمامني الشافعي وأمحد بن حنبل ،تويف
بنيسابور عام 238هـ .ينظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،11ص.358
( )154ابن حزم ،احمللى ،ج ،6ص.354
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األدلة:
أدلة القول األول:
التدل فصحاب القول األول وهم اجلمهور حبديث هزي بن شسحبي الذي
لب ذمكسه يف مستند معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -يف هذه القلية.

وجه الداللة :فن هذا احلديث ضيه اللة ظاهسة لى فن األخت مع البنت لصبة
تأخذ الباقي بعد ضسضها وضسض ابنة االبن.
أدلة القول الثاين:
التدل ابن لباس -رضي اهلل لنه  -ومن واضقه بظاهس قوله تعاىل:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﭼ النساء.17٦ :
وجه الداللة :فن اهلل لبحانه وتعاىل مل جيع لألخت شيئاً إال مع لدم الولد،
ومعىوم فن البنت من الولد ضوجب فن ال تسث األخت مع وجو البنت.
وملا قي البن لباس :إن لمس جع لىبنت النصف ،ولألخت النصف ،قال:
ففنتم فلىم فم اهلل؟ ومكان يقول :قال اهلل لز وج  :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ النساء  17٦ضقىتم فنتم هلا النصف وإن مكان له ولد(.)155

( )155أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،كتاب الفرائض ج ،10ص ،254برقم  ،19023واحلاكم يف املستدرك،
ج ،2ص ،339برقم  ، 3209وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهيب،
وانظر :ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج ،1ص344
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ويناقش من عدة وجوه:

الوجه األول :فنه ليس يف اآلية ما مينع إرث األخت بالتعصيب مع البنت ،وإمنا
ضيها منع إرثها بالفسض؛ ألنه شسط ألخذها النصف لدم الولد.
الوجه الثاين :لو مكان مع إناث الولد فخ لغري فم فخذ الباقي بداللة القسآن والسنة
واإلمجاع ،مع فن اهلل لبحانه وتعاىل قال :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ النساء:
 17٦ومل مينع ذلك مرياثه منها إذا مكان الولد فنث ضكذا قوله تعاىل :ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ النساء 17٦ :ال مينع فن تسث غري النصف مع فنوثة
الولد فو تسث الباقي إذا مكان نصفاً؛ ألن هذا غري الذي فلطاها إياه ضسضاً مع لدم الولد.
الوجه الثالث :فن قالدة الفسائض إلقاط البعيد بالقسيب ،وتقديم األقسب لى
األبعد ،وهذا القول لكس ذلك؛ ضإنه يتلمن تقديم األبعد جداً الذي بينه وبني امليت
ولائط مكثرية لى األقسب الذي ليس بينه وبني امليت إال والطة األب وحده ،ضكيف يسث
ابن لم جد امليت مثالً مع البنت وبينه وبني امليت ولائط مكثرية ،وحتسم األخت
القسيبة(.)15٦
الوجه الرابع :فن األخت تكون لصبة بغريها وهو فخوها ،ضال ميتنع فن تكون
لصبة مع البنت(.)157
أدلة القول الثالث:
التدل فصحاب هذا القول بدليىني ،وبيانهما ضيما يىي:
 -1قوله -لىيه الصالة والسالم  " :-فحلقوا الفسائض بأهىها ،ضما بقي
ضألوىل رج ذمكس "(.)158
( )156ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج ،1ص347 -346
( )157ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،31ص349
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وجه الداللة :فن النيب -لىيه الصالة والسالم  -فمس بعد إلطاء الفسوض
ألهىها فن يُجع الباقي ألوىل رج ذمكس ،ضإذا فلطينا البنت ضسضها وجب فن يُعط
الباقي ألوىل رج ذمكس من ابن فخ فو لم فو ابنة ون األخت ،ضإننا إذا فلطينا األخت
األنث الباقي بعد ضسض البنت ضإننا نكون قد خالفنا نص هذا احلديث الذي يأمس
بإلطاء الباقي ألوىل رج ذمكس.
ويناقش من لدة وجوه:
الوجه األول :فن املسا بقوله " :ألوىل رج ذمكس " العصبة بنفسه ال بغريه؛ ضإنه
لو مكان بعد الفسائض إخوة وفخوا  ،فو بنون وبنا  ،فو بنا ابن وبنو ابن ،مل ينفس
الذمكس بالباقي مكتعصيبها بأخيها؛ ضإذا مل يكن قوله " :ضألوىل رج ذمكس " موجباً
الختصاص فخيها ونها مل يكن موجبًا الختصاص ابن لم اجلد بالباقي ونها.
الوجه الثاين :فنه لو مكان معها فخوها مل تسقط ،ومكان الباقي بعد ضسض البنا
بينها وبني فخيها ،هذا وفخوها فقسب إىل امليت من األلمام وبنيهم ،ضإذا مل يسقطها
األخ ضألن ال يسقطها ابن لم اجلد بطسي األوىل واألحسى ،وإذا مل يسقطها ورثت
ونه مكونها فقسب منه خبالف األخ ضإنها تشارمكه اللتوائهما يف القسب من امليت(.)159

( ) 158أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الفرائض ،ابب مرياث الولد من أبيه وأمه ،ج ،6ص ،356برقم
 ،6732ومسلم يف صحيحه ،كتاب الفرائض ،ابب أحلقوا الفرائض أبهلها ،ج ،8ص ،356برقم 4117
( )159ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج ،1ص346
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الوجه الثالث :فن هذا احلديث لام خُصَ منه املعتقة واملاللنة واملىتقطة؛ لقوله
لىيه الصالة والسالم  " :-حتوز املسفة ثالثة مواريث :لتيقها ولقيطها وولدها()160

الذي اللنت لىيه "

وإذا مكان لاماً خمصوصاً خصت منه هذه الصورة ملا ذمكسنا من األ لة
املتقدمة(.)161
 -2حديث ابن مسعو

-رضي اهلل لنه  -الساب  ":ألقلني ضيها بقلاء

النيب -لىيه الصالة والسالم  :-لىبنت النصف ،ولبنت االبن السدس تكمىةالثىثني ،وما بقي ضىألخت "(.)162
وجه الداللة :فن هذا احلديث حيم لى ما إذا مل يكن هناك لصبة ذمكس،
ضتكون األخت حينئذ لصبة ضتعط ما يبق بعد ضسض البنت وبنت االبن إذا مل يكن
هناك رج ذمكس فوىل.
وهذا تولط بني قول اجلمهور وبني قول من فلقط األخت بالكىية(.)163
ويناقش :بأن هذا احلديث لي لقول اجلمهور؛ ضهو حديث خاص خيصص
لموم حديث ابن لباس -رضي اهلل لنهما  -املتقدم.

( ) 160أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب مرياث ابن املالعنة ،ج ،3ص ،451برقم ،2906
والرتمذي يف سننه ،كتاب الفرائض ،ابب ما يرث النساء من الوالء ،ج ،4ص ،364برقم  ،2115وقال
حديث حسن غريب ال يعرف إال من هذا الوجه من حديث حممد بن حرب.
( )161ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،31ص349
( )162تقدم خترُيه

( )163ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج ،1ص344
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الرتجيح:
الذي يرتجح يف نظسي – واهلل فلىم – هو القول األول ،وهو مذهب مجهور
العىماء :فن األخوا مع البنا لصبا يأخذن ما بقي بعد ضسض البنا ؛ لقوة
ليىهم لى ما ذهبوا إليه ،وصساحته ،ضهو نص يف ح النزاع؛ وألن ف لة املخالفني
ضعيفة مكما لب اجلواب لنها ،وهلذا حك ابن قدامة هذا القول لن لامة فه
العىم ،ضقال " :وهذا قول لامة فه العىم "( .)164واهلل فلىم.
اخلامتة
يف خامتة هذا البحث توصىت إىل النتائج اآلتية:
أوالً :فن معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -مكان من فضقه الصحابة وفلىمهم

باحلالل واحلسام ،ومكانت له منزلة لظيمة لند رلول اهلل -لىيه الصالة والسالم،-
وقد فرلىه إىل ناحية من اليمن والياً وقاضياً ومسشدًا ومعىمًا و اليًا إىل اهلل لز وج .
اثنياً :جيب قت املستد بإمجاع الفقهاء ،ولكن بعد التتابته لى الساجح من
فقوال العىماء.
اثلثاً :ال يثبت لن معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه  -فنه مكان ال يسى التتابة

املستد ،ب قد جاء لنه ما يدل لى فنه يسى التتابته.
رابعاً :فن التتابة املستد واجبة لى الصحيح من فقوال الفقهاء ،وه القول الذي

ينسجم مع مقاصد الشسع وحكمه من الدلوة إىل اهلل واألمس باملعسوف والنهي لن املنكس.
الكاضس.

خامساً :فن معاذ بن جب

( )164ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص357

-رضي اهلل لنه -مكان يسى توريث املسىم من
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سادسا :لدم توريث املسىم من الكاضس هو الساجح من قوليّ الفقهاء يف هذه
ً
املسألة ،ويستثن من ذلك إذا فلىم الكاضس قب قسمة الرتمكة.
سابعاً :األخوا مع البنا لصبا يأخذن ما يبق بعد ضسوض البنا لى

الساجح من فقوال الفقهاء ،وهو قلاء معاذ بن جب

-رضي اهلل لنه .-

املصادر واملراجع
[ ]1األصفهاني ،احلسني بن حممد ،املفس ا يف غسيب القسآن ،مطبعة البابي احلىيب
مبصس ،ط.األوىل ،لام 1419هـ
[ ]٢البىيهي ،صاحل بن إبساهيم ،السىسبي حاشية لى زا املستقنع ،مكتبة
املعارف ،ط .السابعة1378 ،هـ
[ ]3

ابن األثري ،جمد الدين املبارك بن حممد ،النهاية يف غسيب احلديث واألثس،
ار إحياء الرتاث العسبي ،ط .األوىل1418 ،هـ

[ ]4ابن تيميّة ،فمحد بن لبد احلىيم ،جمموع الفتاوى ،طبع جممع املىك ضهد لطبالة
املصحف الشسيف باملدينة املنورة141٦ ،هـ
[ ]5

ابن اجلزري ،مشس الدين فبي الخري حممد بن حممد ،طبقا القسّاء ،ار الكتب
العىمية ،ط .الثانية1400 ،هـ

[ ]٦ابن اجلوزي ،لبد السمحن بن لىي بن حممد:
 -1تلقيح مفهوم أهل األثر ،مكتبة اآل اب ومطبعتها ،ط .األوىل1415 ،هـ
- ٢صفة الصفوة ،طبع يف حيدر آبا  ،اهلند ،ط .األوىل1355 ،هـ
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[ ]7ابن حجس ،فمحد بن لىي:
- 1اإلصابة يف متييز الصحابة ،ار الكتب العىمية ،ط .األوىل1415 ،هـ
 - ٢تقريب التهذيب ،ار السشيد ،لوريا ،ط .السابعة141٢ ،هـ
 - 3هتذيب التهذيب ،مؤلسة السلالة ،ط .األوىل141٦ ،هـ
[ ]8ابن حزم ،لىي بن فمحد بن لعيد:
 - 1اإلحكام يف أصول األحكام ،ار الكتاب العسبي ،ط .األوىل1418 ،هـ
 - ٢احمللى ،ار الطبالة املنريية ،الطبعة الثانية 1994م

 - 3مراتب اإلمجاع ،مكتبة الفسقان ،ط .الثانية14٢0 ،هـ

[ ]9
[]10
[]11
[]1٢

ابن رشد ،فبو الوليد حممد بن فمحد بن حممد بن فمحد ،بداية اجملتهد ونهاية
املقتصد ،ار ابن حزم ،بريو  ،الطبعة األوىل 1995م
ابن السضعة ،فبو العباس جنم الدين فمحد بن حممد ،مكفاية النبيه شسح التنبيه يف
ضقه اإلمام الشاضعي ،ار الكتب العىمية ،بريو  ،الطبعة األوىل 1405هـ
ابن لعد ،الطبقا الكربى ،ار صا ر ،بريو  ،ط .الثانية1418 ،هـ
ابن لابدين ،حممد فمني ،حاشية ر احملتار لى الدُّرِّ املختار شسح تنويس
األبصار ،ار الفكس ،بريو  ،لبنان ،الطبعة الثانية 1979م

ي
[ ]13ابن لبد الرب ،يولف بن لبد اهلل بن حممد بن لبد الرب بن لاصم النمس ّ
األندلسيّ:
 - 1االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ار اجلي  ،ط .األوىل141٢ ،هـ

 - ٢التمهيد ملعرفة ما يف املوطأ من األسانيد ،مكتبة املعارف ،مصس،
ط .األوىل1413 ،هـ
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[ ]14ابن لبد اهلا ي ،حممد بن فمحد ،طبقا لىماء احلديث ،مؤلسة السلالة،
ط .الثانية1417 ،هـ
[ ]15ابن العسبي ،فبو بكس حممد بن لبد اهلل بن حممد ،اجلامع ألحكم القسآن الكسيم،
مطبعة السعا ة مبصس ،الناشس ار الكتب احلديثة بالقاهسة ،ط .الثانية141٢ ،هـ
[ ]1٦ابن لسامكس ،لىي بن احلسن بن هبة اهلل ،تاريخ مش  ،ار الفكس،
ط .األوىل1418 ،هـ

[ ]17ابن ضسحون ،بسهان الدين إبساهيم بن لىي ،تبصسة احلكام يف فصول األقلية
ومناهج األحكام ،مكتبة الكىيا األزهسية ،ط .األوىل 140٦هـ
[ ]18ابن قدامة ،موض الدين فبو حممد لبد اهلل بن فمحد ،املغين شسح خمتصس
الخسقي ،ار لامل الكتب ،ط .السابعة1419 ،هـ
[ ]19ابن القيم اجلوزيّة ،حممد بن فبي بكس:
 - 1إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ار الكتاب العسبي ،ط .الثانية1418 ،هـ

 - ٢الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،ار الكتب العىمية ،ط .األوىل،
1418هـ
[ ]٢0ابن مكثري ،لما الدين إمسالي بن لمس ،البداية والنهاية يف التاريخ ،مكتبة
املعارف ،مصس ،ط .األوىل1410 ،هـ
[ ]٢1ابن مفىح ،بسهان الدين إبساهيم بن حممد ،املبدع شسح املقنع ،ار الكتب
العىمية ،بريو  ،ط .األوىل1418 ،هـ
[ ]٢٢ابن املنذر ،فبو بكس حممد بن إبساهيم ،اإلمجاع ،ط الثانية ،إ ارة الطبالة املنريية
مبصس
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[ ]٢3ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكسم ،لسان العسب ،ار صا ر ،بريو ،
ط .الثالثة 1414هـ
[ ]٢4ابن النجار ،تقي الدين حممد بن فمحد ،منته اإلرا ا  ،مؤلسة السلالة،
ط .األوىل1413 ،هـ
[ ]٢5ابن اهلمام ،مكمال الدين حممد بن لبد الواحد السيوالي ،شسح ضتح القديس،
ار إحياء الرتاث العسبي ،بريو  ،الطبعة الثانية 1998م
[ ]٢٦البهوتي ،منصور بن يولف بن إ ريس:
- 1كشاف القناع شرح اإلقناع ،ار إحياء الرتاث العسبي ،بريو  ،الطبعة
األوىل14٢0 ،هـ
 -2شرح منتهى اإلرادات ( دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ) ،ار الكتب
العىمية ،بريو  ،الطبعة األوىل14٢٦ ،هـ

[ ]٢7احلصكفي ،حممد بن لىي بن حممد بن لىي بن لبد السمحن ،الدُّرِّ املختار شسح
تنويس األبصار وجامع البحار ،ار الكتب العىمية ،بريو  ،لبنان ،الطبعة
األوىل ٢001م
[ ]٢8خياط ،خىيفة ،الطبقا  ،ار طيبة ،ط .الثانية 140٢هـ.
[ ]٢9الذهيب ،مشس الدين حممد بن فمحد:
 - 1تذكرة احلفاظ ،ار الكتاب ،بريو  ،ط .األوىل14٢8 ،هـ

 - ٢سري أعالم النبالء ،مؤلسة السلالة ،ط .احلا ية لشسة1417 ،هـ

[ ]30السمىي ،حممد بن فمحد محزة ،نهاية احملتاج إىل شسح املنهاج ،مطبعة البابي
احلىيب مبصس ،لنة  1357هـ
[ ]31الزرمكىي ،خري الدين ،األلالم ،ار العىم لىماليني ،ط .الخامسة1980 ،م
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[ ]3٢الزيا  ،إبساهيم مصطف وآخسون ،املعجم الوليط ،املكتبة اإللالمية،
تسمكيا،

1989 ،م

[ ]33الزين ،لاطف مسيح ،تفسري مفس ا

فلفاظ القسآن الكسيم ،ار الكتاب

الىبناني ،بريو  ،ط .الثانية1404 ،هـ
[ ]34الشسبيين ،حممد بن حممد ،مغين احملتاج إىل معسضة معاني فلفاظ املنهاج،
ار إحياء الرتاث العسبي ،بريو

[ ]35الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار ،فضواء البيان يف إيلاح القسآن
بالقسآن ،مكتبة ابن تيمية ،ط .الثانية1415 ،هـ
[ ]3٦لىيش ،حممد ،شسح منح اجلىي لى خمتصس خىي  ،مكتبة النجاح،
طسابىس ،ط .األوىل141٦ ،هـ
[ ]37الفريوزآبا ي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،مؤلسة السلالة،
بريو  ،ط .السا لة1419 ،هـ
[ ]38الفيومي ،فمحد بن حممد بن لىي ،املصباح املنري ،املكتبة العصسيّة ،بريو ،
ط .الثالثة14٢0 ،هـ
[ ]39القطوي ،حممد بن لىي ،ضقهاء الصحابة ،ار الكتب العىمية ،بريو ،
ط .األوىل141٦ ،هـ

[ ]40القىيوبي ،شهاب الدين فمحد لالمة ،ولمرية ،شهاب الدين فمحد ،حاشيتا
القىيوبي ولمرية ،مكتبة ومطبعة فمحد لعد نبهان ،ط .السابعة1394 ،هـ
[ ]41الكاتب ،ليف الدين ،فلالم الصحابة ،مؤلسة لز الدين ،ط .األوىل،
1401هـ
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The Judgments of Muath Bin Jabal: Compilation and Study Models
Dr. Maher Abu Shawish Theeb
Professor of Jurisprudence Co - Faculty of Arts and Humanities Awalalom
Taibah University

Abstract. The present paper deals with the judgments of the venerable Sahabi (one of the closest group
of Prophet Mohammamed)Muath Bin Jabal,May Allah be pleased with him. It gives an account of the
biography of this venerable Sahabi.Also it raises four issues in which he gives a verdict: his judgment
regarding the apostate, the judgment about the Muslim's inheriting the infidel,his judgment concerning
the distribution of the inheritance.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( ،1197-1139رجب 1436هـ/إبريل 2015م)
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األثر الرتبوي للخطاب التشريعي يف حفظ كرامة اإلنسان واحرتام إرادته
د  .هيفاء فياض فوارس ،1و د .أحالم حممود مطالقة

2

 1أستاذ مساعد – قسم الدراسات اإلسالمية – جامعة الريموك
 2استاذ مشارك – قسم الدراسات اإلسالمية – جامعة الريموك
ملخص البحث ..هـدت الدراسـة إا اسـت الأل ا اـر ال بـوط للالـار التشـريع :ت رـاذا اـرس ذات اإل سـا ،
واح ام إراد ه ،ولتحقيق ذلك مت استادام املنهج الوصف :التحليل.:
وقــد تلص ـ الدراســة إا أ اخللــار التش ـريع :يــر ا سل بيــة اإلســالمية مــل تــال عالق ـ ا التاامــل،
واالر قاأل .وأ هذه العالقـة كدـد ا اـر ال بـوط للالـار التشـريع :ت اـرس ذات اإل سـا  ،ارفـاً شـريفياً ،و تـر
اليفيـاً ،د ــا كدــد احـ ام إرادة اإل ســا  ،وذلــك مــل تــال اعت ــار اإل ســا حـراً ت اتتيــاره ،و صــرتا ه ،وأ هــذه
احلريــة مقرو ــة سملســكولية ،إمــاتة إا ر وعــة مــل امل ــادو ال بويــة املســتفادة مــل مظــاهر اــرس الــذات اإل ســا ية،
واح ام إرادة اإل سا .

1199

هيفاأل تياض توارس ،و أحالم حم ود ملالقة
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،والتابعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .وبعد:
جاء خطاب التشريع اإلسالمي حيمل رسالة تربوية إنسانية ،رسالة حتمل من
خالل خطابها اهلداية لإلنسانية احلائرة؛ لتخرجها من شقوة االحنراف عن دين اهلل إىل
نور اإلميان ،مبا شرع وأنزل هلا من أوامر ونواهي وهداية ،ومبا رسم هلا من مناهج
تتالقى مع الفطرة ،وتوافق العقل ،وتواكب تطور اإلنسانية على اختالف مراحلها.
فاخلطاب التشريعي يسهم يف بناء أنظمة احلياة املختلفة ،السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،وغريها ،اليت حتكم حياة الفرد واألمة ،كما حتدد لكل
إنسان قواعد سلوكه ،ومناهج معيشته يف أسرته ،وتعامله مع الناس.
ويف السياق ذاته فإن الرتبية اإلسالمية نظام متكامل تعنى بالفرد املسلم ،وباألمة
املسلمة ،مما يتيح هلا فرصة التأثر مبا جاء به اخلطاب التشريعي ،الذي يستهدف تقويم
سلوك اإلنسان الداخلي واخلارجي؛ ليصبح خليفة اهلل تعاىل يف األرض ،ولتصبح
األمة اليت يشكلها خري أمة أخرجت للناس.
وملا كانت دراسة أثر اخلطاب التشريعي يف إعداد الفرد املسلم ،وحتقيق النهوض
لألمة املسلمة حيتاج إىل جهود مضنية ،ودراسات كثرية ،وجهود تتعدى جمرد الباحث
أو الباحثني ،إمنا حتتاج إىل فريق متكامل يف مسسسات تعنى بذل ،،من هنا تأتي هذ
الدراسة لتقدم بعض اجلزئيات يف هذا املضمار ،فتقف على أبرز املظاهر يف اخلطاب
التشريعي اليت تسهم بشكل مباشر يف إعداد الفرد املسلم يف جمالي :حتقيق كرامة
اإلنسان ،واحرتام إرادته.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
يف ظل غياب التأصيل اإلسالمي لكثري من القضايا الرتبوية ،على الرغم من
وجود األسس الرتبوية يف النصوص القرآنية والنبوية املختلفة ،إضافة إىل وجود
العناصر الرتبوية احلية املبثوثة يف الرتاث اإلسالمي ،ويف بعض الدراسات املعاصرة،
األمر الذي جعل الباحثتني تضم جهدهما إىل جهود معاصرة أخرى من خالل هذ
الدراسة اليت حتاول الوقوف على األثر الرتبوي للخطاب التشريعي يف جمالني تربويني
هما :تكريم ذات اإلنسان ،واحرتام إرادته ،وذل ،من خالل اإلجابة عن السسال
الرئيس اآلتي:
ما األثر الرتبوي للخطاب التشريعي يف جمالي :تكريم ذات اإلنسان ،واحرتام
إرادته؟
ويتفرع عن هذا السسال األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما حدود العالقة اليت جتمع اخلطاب التشريعي بالرتبية اإلسالمية؟


ما أبرز املظاهر الرتبوية للخطاب التشريعي يف جمال تكريم ذات اإلنسان؟

 ما أهم املبادئ الرتبوية للخطاب التشريعي يف جمال تكريم ذات اإلنسان؟
 ما أبرز املظاهر الرتبوية للخطاب التشريعي يف جمال احرتام إرادة اإلنسان؟


ما أهم املبادئ الرتبوية للخطاب التشريعي يف جمال احرتام إرادة اإلنسان؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل حتقيق ما يأتي:
 استجالء عالقة اخلطاب التشريعي بالرتبية اإلسالمية.


بيان مظاهر تربوية لتكريم الذات اإلنسانية يف اخلطاب التشريعي.



استنتاج مبادئ تربوية للخطاب التشريعي يف جمال تكريم الذات اإلنسانية.
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بيان مظاهر تربوية الحرتام إرادة اإلنسان يف اخلطاب التشريعي.



استنتاج مبادئ تربوية للخطاب التشريعي يف جمال احرتام إرادة اإلنسان.

أمهية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من احلاجة إىل نتائجها يف امليدانني :النظري والعملي،
وذل ،على النحو اآلتي:
أوالً :األهمية النظرية ،حيث تقدم الدراسة جانباً تأصيلياً للرتبية اإلسالمية يف
جمالي :تكريم الذات اإلنسانية ،واحرتام إرادة اإلنسان ،وذل ،يف ضوء املظاهر
التشريعية املتعددة يف الفقه اإلسالمي ،خاصة يف ظل قلة الدراسات التأصيلية الرتبوية
اإلسالمية ،يف جمالي :تكريم اإلنسان ،واحرتام إرادته.
ثانياً :األهمية العملية ،حيث إن التأصيل التشريعي للرتبية اإلسالمية يف جمالي:
تكريم اإلنسان ،واحرتام إرادته يساعد املسسسات الرتبوية بأنواعها املختلفة :األسرة،
واملسجد ،واملدرسة واجلامعة ،واملسسسات االجتماعية الرمسية واألهلية يف القيام
بوظيفتها الرتبوية اليت تعطي اإلنسان قدر  ،وحترتم إرادته يف ضوء براجمها وسياساتها
املختلفة.
منهج الدراسة
سلكت الباحثتان يف هذ الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،حيث يقوم املنهج
الوصفي على استقراء املواد العلمية اليت ختدم قضية ما ،وعرضها عرضاً منهجياً( )1يف
حني يقوم املنهج التحليلي على دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة تفكيكاً أو
ترتيباً()2؛ وخيدم املنهج الوصفي التحليلي الدراسة احلالية من خالل الكشف عن
( )1ا ظرا ا صارط ،تريد ،أجبدايت ال حث ت العلوم الشرعية ،املنصورة ،دار الال ة ،ط2002 ،1م ،ص.66
( )2ا ظرا ا صارط ،املرجع السابق ،ص.97
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عالقة اخلطاب التشريعي بالرتبية اإلسالمية ،وتأصيلها يف جمالني تربويني هما :تكريم
ذات اإلنسان ،واحرتام إرادته ،وذل ،من خالل اخلطوات اآلتية:
 توضيح مفاهيم الدراسة توضيحًا دقيقاً.
 مجع املعلومات من مظانها الفقهية والرتبوية ،وترتيبها ترتيبًا منطقياً.
 حتليل بعض النصوص التشريعية للوقوف على أبرز املظاهر الرتبوية يف جمالي
تكريم ذات اإلنسان ،واحرتام إرادته.
 عرض مظاهر تشريعية تسصل للرتبية اإلسالمية يف جمالي :تكريم ذات
اإلنسان ،واحرتام إرادته.
 عرض املبادئ الرتبوية اليت تنبثق عن تل ،املظاهر.
حدود الدراسة
تتمثل احلدود املوضوعية للدراسة احلالية يف عرض اآلثار الرتبوية لألحكام
الشرعية يف جمال بناء شخصية الفرد املسلم يف جانيب :حفظ كرامة الذات اإلنسانية،
واحرتام إرادة اإلنسان ،وذل ،يف ضوء النماذج املختارة من املظاهر التشريعية اليت
وقفت عليها الباحثتان يف الدراسة.
الدراسات السابقة
بعد حماولة استقراء الدراسات العلمية يف موضوع الدراسة احلالية ،وقفت
الدراسة على بعض الدراسات ذات صلة بالدراسة احلالية ،واليت متثلت فيما يأتي:
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 -1دراسة القيسي(:)3()2011
هدفت الدراسة إىل تأصيل موضوع إشباع التقدير اإلنساني للشريعة اإلسالمية
يف ضوء اهلدي النبوي؛ ولتحقيق ذل ،سل ،الباحث املنهج االستقرائي واالستنباط
والنقدي .وقد توصلت الدراسة إىل أن النيب –صلى اهلل عليه وسلم  -امتاز بأسلوبه
احلكيم يف تقدير أفراد اجملتمع من خالل التطبيقات النبوية املختلفة ،وأن النيب –صلى
اهلل عليه وسلم  -كان له السبق يف هذا املوضوع قبل النظريات احلديثة.
 -2دراسة راببعة (:)4()2010

هدفت الدراسة إىل التعرف على حقيقة مفهوم القتال يف اإلسالم ،وعالقته
حبرية اعتقاد اإلنسان؛ ولتحقيق ذل ،سل ،الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقد
توصلت الدراسة إىل أن القتال يف اإلسالم نوعان :نوع يتعلق بغري املسلمني شرع لرد
العدوان ،ونصرة املستضعفني ،وإزالة احلواجز أمام دعوة الناس إىل اإلسالم ،وغري ،
ونوع يتعلق بقتال طائفة باغية من املسلمني على أخرى ،وأن املسلمني عليهم أن
يلتزموا جبملة من األخالق اإلسالمية يف قتاهلم ،وأن القتال يف اإلسالم ذو انعكاس
تربوي يتمثل يف احرتام حرية اآلخر االعتقادية ،واالنفتاح والتعايش يف ضوء احلوار
واالحرتام.

( )3القيس ،:عل :حم د ،قدير اإل سا ت موأل السنة الن وية ،أطروحة ددتوراه ،جامعة الريموك ،إربد-ا رد ،
.2011
( )4رسبعة  ،تادط ،مفهوم القتا ت اإلسالم وعالقته حبرية اإل سا وا عااسا ه ال بوية ،أطروحة ددتوراه ،جامعة
الريموك ،إربد-ا رد .2010 ،
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 -3دراسة دغامني ()2002

()5

هدفت الدراسة إىل بيان مظاهر تكريم اهلل لإلنسان يف ضوء تفسري النورسي

()6

لآليات القرآنية يف هذا اجملال ،وذل ،من خالل منهج وصفي حتليلي ،وقف الباحث
فيه على أقوال النورسي ،ثم حلل حمتواها املتعلق بتكريم اإلنسان ،وخلصت الدراسة
إىل أن مظاهر تكريم اإلنسان كما يفهمها النورسي من آيات القرآن تتمثل يف :تكريم
اإلنسان يف خلقه ،وما امتاز به من خصائص حظي من أجلها مبوقع فريد بني سائر
املخلوقات ،وتكرميه مبا واكب وجود من مسو يف األهداف ،ووضوح يف الغايات،
وشرف يف املهمات ،وتكرميه مبا بعث له من رسل وأنبياء ،وتكرميه مبا كلف به ،ومبا
أعد له من جزاء.

 -4دراسة مومين(1996م)(:)7
هدفت الدراسة إىل بيان معامل حرية اإلنسان يف اإلسالم ،وذل ،من خالل

املنهج الوصفي التأصيلي ملعامل احلرية يف ضوء نصوص اإلسالم .وقد خلصت إىل أن
اهلل تعاىل كرم اإلنسان عن سائر املخلوقات ،ومن أهم ما كرمه به حرية االختيار يف
جماالتها :حرية الفرد كإنسان ،باعتبار حراً ليس ألحد أن ميلكه وال يسيطر عليه،
وحرية العقيدة يف التصديق واإلميان من خالل مظاهر متعددة .وحرية الرأي باعتبار

( )5دغامني ،زايد ،مظاهر ارس اإل سا ت ال يا القر ين (قراألة ت تار النورس ، ):دراسات علوم الشريعة
والقا و  ،رلد  ،29عدد ،2002 ،1ص.41-22
( )6هوا سعيد النورس ،:املعروف ب ديع الزما ور الديل النورس ،:دردط ،مل عشرية اس اري  ،ولد ت قرية
ورس مل بالد ا دراد زمل اخلالتة العث ا ية ،عام 1877م ،يعد أحد أبرز عل األ اإلصالح الديين
واالجت اع :ت عصره ،وت عام 1966م.
( )7مومين ،ماجد أمحد ،احلرية ت ظر اإلسالم ،قلر ،رلة ال بية ،عدد  ،1996 ،117ص.230-225
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مبينا لنفسه وفكر  .وجماالت هذ احلرية تأتي من خالل ما ميز اهلل به اإلنسان من نعمة
اإلدراك والبيان.

 -5دراسة جنيدة (1986م)(:)8
هدفت الدراسة إىل بيان دور اإلرادة والتعبري عنها من خالل الفقهني :

اإلسالمي ،والوضعي ،وذل ،من خالل املنهج الوصفي التحليلي ،واملنهج املقارن.
وقد خلصت الدراسة أن احرتام إرادة اإلنسان أمر ظاهر جلي ،باعتبار نظرية العقد يف
الفقه اإلسالمي والفقه الوضعي تقوم على أساس توافق إرادتني على إحداث أثر
قانوني ،ولقد ساد الشريعة اإلسالمية مبدأ الرضائية –أي رضا العاقدين  -يف العقود
األمر الذي جعلها تبتعد عن الشكلية املقيتة ،وحث كل من الفقه اإلسالمي والوضعي
على ضرورة اإلفصاح عن اإلرادة؛ لكي ترتب األثر املرجو منها من خالل وسائل
صرحية وضمنية ،مع التأكيد على أن الفقه اإلسالمي صاحب السبق يف االعرتاف
باإلرادة اإلنسانية وترتيب األحكام يف ضوئها ،وأن الفقه الوضعي قد استقى كثريًا من
مواد من الفقه اإلسالمي.
موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة
ميكن تلخيص أوجه االتفاق وأوجه واالختالف ،بني الدراسة احلالية
والدراسات السابقة فيما يأتي:
 - 1تشرتك الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف بيان بعض مظاهر تكريم
اإلنسان ،واحرتام إرادته ،حيث أكدت دراسة ربابعة على جمال حرية االعتقاد يف
التشريعات اإلسالمية املتعلقة بالقتال وفق رؤية تربوية ،أما دراسة القيسي فقد أكدت
( )8جنيدة ،عل :حسني ،دور اإلرادة والتع ري عنها ت الفقهني اإلسالم :والومع ،:رلة القا و واالقتصاد
لل حوث القا و ية واالقتصادية ،عدد ،1986 55ص.179-145

ا ار ال بوط للالار التشريع :ت حفظ درامة اإل سا واح ام إراد ه

1207

السبق النبوي لتكريم اإلنسان يف ضوء التطبيقات النبوية ،يف حني أكدت دراسة
دغامني بعض املظاهر العامة يف تكريم ذات اإلنسان ،يف حني وقفت كل من دراسة
مومين ،وجنيدة على بعض املظاهر اليت حترتم إرادة اإلنسان.
 - 2تتفرد الدراسة احلالية يف بيان مظاهر تكريم اإلنسان ،واحرتام إرادته من
خالل رؤية تأصيلية تربوية ،تستجلي فيها كل من مظاهر اجملالني يف الفقه اإلسالمي،
ومن ثم بيان مدى ارتباطها بالرتبية اإلسالمية والتأسيس هلا ،خمتتمة ذل ،ببعض
املبادئ الرتبوية املستفادة من هذا التأصيل.
املبح .األول :اإلطار النظري للدراسة
يقف هذا املبحث على بيان مفهوم الرتبية اإلسالمية ،ومفهوم اخلطاب
التشريعي ،وعالقة اخلطاب التشريعي بالرتبية اإلسالمية ،وذل ،على النحو اآلتي:
أوالً :مفهوم الرتبية اإلسالمية

تعددت اجتاهات الدارسني يف مفهوم الرتبية اإلسالمية ،وفيما يأتي عرض ألبرز

تل ،االجتاهات.
 - 1اجتا يرى أن الرتبية اإلسالمية هي التعليم.
ومن أهم التعريفات اليت متثل هذا االجتا :
أ ) الرتبية اإلسالمية" :جمموعة متناسقة مرتابطة من املفاهيم والقيم الفاعلة يف
نفس املسمن وروحه ،حتى لو كان على غري وعي كامل بها ،أو على غري قدرة على
صياغتها وترتيبها وعرضها(.")9
( )9التوجيرط ،عل :بل حم د ،مقدمة مل أعالم ال بية العربية اإلسالمية ،ماتب ال بية العريب لدو اخلليج،
1988م ،رلد  ،1ص.7
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ب) الرتبية اإلسالمية التعليم :أي العلم مبعنا الشامل للحياة ،ال العلم
احملصور بالعلوم الشرعية(.)10
فالرتبية اإلسالمية يف ضوء هذا االجتا حمصورة يف التعليم ،فهي إما جمموعة من
املعارف اليت يتلقاها املتعلم فتسثر يف شخصيته ،أو أنها التعليم الواسع ،الشرعي،
وغري الشرعي.
والرتبية اإلسالمية يف حقيقتها أعم من التعليم؛ وذل ،ألن الرتبية تقوم على
عمليات :التنمية ،والتنشئة ،والتزكية ،والتعليم ،وما إىل ذل ،،وعندئذٍ يكون
التعليم جزءًا مهمًا ال يستغنى عنه حبال يف الرتبية اإلسالمية.
 - 2اجتا يرى أن الرتبية نظام مستقل يف إعداد اإلنسان ،وإخراج األم
وتكوينها.
ومن أهم التعريفات اليت متثل هذا االجتا :
أ ) الرتبية اإلسالمية" :تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس
الدين اإلسالمي ،وبقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف حياة الفرد واجلماعة ،أي :يف كل
جماالت احلياة(.")11
ب) الرتبية اإلسالمية" :النظام املتكامل املنطلق من اإلسالم إلعداد األجيال
املسلمة ،إعدادا ناجحا للحياة الدنيا وللحياة اآلخرة(.")12
( )10النورطا ع د الغين ع د الفتاح ،ال بية اإلسالمية بني ا صالة واملعاصرةا واقع ال بية اإلسالمية و لورها
ومساهتا ت العصور املاتلفة ،قلر ،العدد1998 ،127م ،ص.83
( )11النحالوط  ،ع د الرمحل ،أصو ال بية اإلسالمية وأسالي ها ت ال ي واملدرسة واجملت ع ،دمشق -سورية ،دار
الفار ،ط1983 ،2م ،ص.27
( )12ايجلل ،مقداد ،أساسيات التوجيه واإلرشاد ت ال بية ،الرايض-امل لاة العربية السعودية ،دار عامل الاتب،
ط1419 ،1هـ 1999-م ،ص.17
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ج) الرتبية اإلسالمية" :منظومة متكاملة من نسق معريف من املفاهيم،
والعمليات ،واألساليب ،والقيم ،والتنظيمات ،اليت يرتبط بعضها ببعض يف تآزر
واتساق ،قائمة على التصور اإلسالمي هلل ،والكون ،واإلنسان ،واجملتمع ،وتسعى
إىل حتقيق العبودية هلل ،بتنمية شخصية اإلنسان بصفته فرداً ومجاعة من جوانبها
املختلفة ،مبا يتفق واملقاصد الكلية للشريعة اليت تسعى خلري اإلنسان يف الدنيا
واآلخرة(.")13
إن اعتبار الرتبية اإلسالمية نظاماً متكامالً إلعداد اإلنسان ،وإخراج األمة
االسالمية إىل الوجود ،أمر يضفي على مفهوم الرتبية اإلسالمية الشمولية والتخصصية
وعليه فإن الباحثتني تتبنيان هذا االجتا يف دراستهما احلالية؛ وذل ،ألنه يضبط سري
الرتبية يف إطار تنظيمي دقيق ،و يعرب عن عملية تكيف مع البيئة ،وتنمية وتغيري
للسلوك الفرد ،واجتاهات اجملتمع ،وذل ،باعتبار الرتبية عملية تقدم جليل بأكمله،
أفراداً وأمماً.
إن للرتبية اإلسالمية أهمية ال تنكر مبفهومها الواسع الشامل سواء أكان على
مستوى الفرد أم على مستوى األمة ،فالرتبية اإلسالمية تستمد أصوهلا ومبادئها
وأسسها من اإلسالم نفسه ،وبالتالي تتحدد نظرتها للكون واإلنسان واحلياة من خالل
نظرة اإلسالم ،ومن هنا فهي األساس يف تربية الفرد واجلماعة ،وذل ،من خالل
إسهامها يف تهذيب السلوك اإلنساني وتعديله ،وضبط السلوك االجتماعي وتعزيز
جوانب القوة فيه ،ومحاية اجملتمع من الظواهر السلبية بكافة أشكاهلا.

( )13عل ،:سعيد إمساعيل ،أصو ال بية اإلسالمية ،القاهرة ،دار السلم ،ط1426 ،1هـ  ،2005 -ص-32
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إن اعتبار الرتبية نظامًا يسكد أن الرتبية كل متكامل له فلسفة ،وسياسة،
ونظريات ،وأسس ،وأهداف ،ومسسسات ،ووسائل ،وما إىل ذل ،،وهذا النظام
الرتبوي اإلسالمي املتكامل يف عناصر يسهم يف:
أ ) إعداد الشخصية اإلنسانية املسمنة باهلل  -عز وجل  -إعداداً يتمثل
بتكوينها وبنائها من خالل عمليات :التنشئة على االستعدادات والقدرات الفطرية،
وتنمية القدرات بأنواعها املختلفة ،وتعديل السلوكيات أو تغيريها ،وتزكية النفس
وتهذيبها.
ب) تكوين اجملتمع اإلسالمي القوي يف ذاته ،من خالل إخراج أمة مسلمة
مستخلفة يف األرض ،وقائمة بأعباء عمارتها وفق املنهج الرباني.
اثنياً :مفهوم اخلطاب التشريعي

اخلطاب يف اللغة مصدر الفعل خاطب ،وهو يفيد املفاعلة ،ويدل لفظ اخلطاب

على مراجعة الكالم باملشاورة ،واحلث على اخلروج واالجتماع للفنت(.)14
وعليه فإن اخلطاب يف اللغة ال خيرج عن احلث وتوجيه الكالم ،األمر الذي
يعطي اخلطاب مسة املفاعلة.
واخلطاب يف التشريع اإلسالمي ( :)15هوما وجه من الكالم إلفادة األحكام
الشرعية(.)16
( )14ابل منظور ،لسا العرر( ،حتقيقا عامر أمحد حيدر)  ،بريوت-ل نا  ،دار الاتب العل ية2003 ،م ،رلد
 ،1ص.443
( )15حصل ت اخللار عند ا صوليني قوال ا أحدمها أ ه الاالم وهو ما ض ل س ة إسنادية .والثاين أتص
منه .وهو ما وجه مل الاالم حنو الغري إلتاد ه( .الس ا ،:اإلهباج ،ج ،1ص. )44
( )16ا ظرا الس ا ،:عل :بل ع د هللا ،اإلهباج ت شرح املنهاج على منهاج الوصو إا علم ا صو لل يضاوط،
بريوت-ل نا  ،دار الاتب العل ية ،ط1404 ،1هـ  ،ج ،1ص .44وابل قدامة،ع د هللا ،رومة الناظر=
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فاخلطاب التشريعي وسيلة يفهم ويعلم من خالهلا احلكم الشرعي ،سواءً اكان
تكليفياً( )17أم وضعياً( ،)18وهو خطاب شامل جملاالت احلياة املختلفة؛ بهدف حتقيق
السعادة لإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،من خالل تقديم نظام حياة متكامل ،يسهم يف
إعداد الفرد إعدادًا إسالمياً  ،وإخراج األمة اإلسالمية القوية املهيبة اجلانب.
اثلثاً :عالقة اخلطاب التشريعي ابلرتبية اإلسالمية

إن املتأمل يف حقيقة كل من اخلطاب التشريعي ،والرتبية اإلسالمية ،جيد أن

بينهما ارتباطاً وثيقاً؛ إذ أن اخلطاب التشريعي فيما يسكد من أحكام شرعية تعمل على
ضبط حياة الفرد املسلم واجملتمع اإلسالمي ،وأن الرتبية اإلسالمية نظام متكامل يف
إعداد الفرد املسلم ،وإخراج األمة املسلمة القائمة بأعباء حتقيق النهوض احلضاري يف
اجملتمع اإلسالمي ،يف جماالت احلياة املختلفة إىل طريق الرقي واالستقامة على دين اهلل
تعاىل ،وما جاء يف سنة نبينا حممد –صلى اهلل عليه وسلم  -ملا فيه من اخلري والصالح.
فاخلطاب التشريعي يقدم جمموعة من القواعد واألحكام اليت تشكل مبجموعها
أسساً ،وقواعد معرفية ،تسثر يف الرتبية اإلسالمية ،يف صياغة فلسفتها وأهدافها ،وما
إىل ذل ،،مما يسهم يف بناء العالقة التكاملية اليت تربط الرتبية بأحكام الشريعة.

=وجنة املناظر ،ط( ،2حتقيقا ع د العزيز ع د الرمحل سعيد)  ،الرايض-امل لاة العربية السعودية ،جامعة
اإلمام حم د بل سعود .1339 ،وابل الن ار ،أمحد بل حم د ،أصو الفقه شرح الاودب املنري( ،حتقيقا
حم د الزحيل :و زيه محاد)  ،مات ة الع ياا  ،ط1418 ،2هـ 1997 -م ،ج ،1ص .339واللوت،
سلي ا بل ع د القوط ،شرح خمتصر الرومة( ،حتقيقا ع د هللا بل ع د احملسل)  ،مكسسة الرسالة ،ط،1
1407هـ 1987-م ،ج .1ص.250
( )17وهو م ل أقساما الواجب ،واملندور ،وامل اح ،واملاروه ،واحلرام.
( )18و قسم أربعة أقساما علل ،وأس ار ،وشروط ،وموا ع .وأدتل ال عض تيه الصحة والفساد ،والرتصة
والعزفة .وال عض أدرج الصحة والفساد ت التاليف( .:الشنقيل ،:مذدرة أصو الفقه)
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ومن جهة أخرى يرتبط اخلطاب التشريعي بالرتبية اإلسالمية يف ضوء عالقة
ميكن أن نطلق عليها "االرتقائية" حيث إن اخلطاب التشريعي يسهم يف االرتقاء بالوظيفة
الرتبوية املتمثلة يف إعداد اإلنسان املسلم ،وحتقيق التقدم يف مجيع جماالت احلياة.
فعلى سبيل املثال يبحث كل من علم الرتبية ،وعلم الفقه اجلانب العملي يف
اإلنسان ،فعلم الرتبية يسعى إىل بناء شخصية متكاملة يف جوانبها املختلفة ،وعلم
التشريع جبانبيه :الفقه ،وأصوله ،مبا يقدم من أحكام وضوابط ،هو الذي يكفل إعداد
هذ الشخصية السوية القادرة على حتقيق مهمة اخلالفة يف األرض(.)19
وعليه فإن منطي العالقة اليت تربط اخلطاب التشريعي بالرتبية اإلسالمية
املتمثلة :بالتكامل ،واالرتقاء ،يسكدان وجود أثر تربوي بارز للخطاب التشريعي يف
بناء شخصية اإلنسان يف جماالتها املختلفة ،املادية واملعنوية ،الروحية منها والعقلية
والنفسية واالجتماعية ،وكذل ،يف إخراج األمة املسلمة ،وحتقيق نهوضها احلضاري
يف كل مستوياته.
املبح .الثاين :األثر الرتبوي للخطاب التشريعي يف تكرمي الذات اإلنسانية
شرعت الشريعة اإلسالمية من أجل اإلنسان؛ لرتقى به ،وتأخذ بيد  ،وحتافظ
على خصائصه اإلنسانية وتنميها( ،)20فالشريعة اإلسالمية نزلت لإلنسان ،ومن أجله؛
لتحقق له السعادة يف الدنيا واآلخرة ،وهذا اإلنسان هو موضوع الرتبية ،اليت حتفظ له
التكريم والتشريف يف إعداد مبا تستند إليه من مظاهر متعددة يف التشريع اإلسالمي.
( )19ا ظرا غزال  ،صهيب ،الدالالت النفسية ت ا حاام الفقهية ،جامعة الريموك ،رسالة ماجستري2006 ،م،
ص.3
( )20القرماوط ،يوسف ،املدتل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،بريوت-ل نا  ،مكسسة الرسالة ،ط1413 ،1هـ -
1993م ،ص.122
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أوالً :مفهوم تكرمي اإلنسان

يدل لفظ (التكريم) يف اللغة على تشريف الشيء يف ذاته ،أو يف خلق من

األخالق(.)21
وتكريم اإلنسان يعين" :إيصال اإلنسان إىل مرتبة شريفة عزيزة ،يسمو بها
جبهد وجهاد حنو الكمال؛ حتقيقا إلنعام اهلل تعاىل وإحسانه غري احملدود ،بعيدا عن
االبتذال واإلهانة والتحقري ،وعمال وفق سننه اليت ال تتبدل وال تتغري" (.)22
وعليه فإن املقصود بتكريم الذات اإلنسانية :تشريف اإلنسان ،وتعزيز مكانته
يف الوجود؛ مبا وهب من نعم ،وما وكل إليه من أعمال.
فتكريم الذات اإلنسانية يكون على جانبني :جانب تشريفي ،يتمثل بالعطايا
واإلحسان وحفظ الكيان املعنوي لبين البشر ،وآخر تكليفي ،يتمثل مبا أنيط بهم من
أعمال ووظائف ترتقي بإنسانيتهم إىل مستوى الكمال البشري املنشود.
وكال النوعني يشكل هدفاً يصل به اإلنسان إىل كماله املنشود.
وهذا التكليف ال يستي مثار إال إذا صدر عمن هو عامل باإلنسان :نفساً
وجسماً وروحاً ،فهو صادر عن اهلل عز وجل ،حيث يطلب من اإلنسان (املكلَف) ما
يناسب قدراته ،وما يليب احتياجاته ،وما حيقق له السعادة.
اثنياً :مظاهر تربوية لتكرمي الذات اإلنسانية يف اخلطاب التشريعي

يعد التشريع اإلسالمي أحد اجملاالت اليت برز فيها تكريم اهلل تعاىل لبين آدم،

ومن مظاهر اليت تسهم يف التأسيس الرتبوي ما يأتي:

( )21ابل تارس ،أمحد ،مع م مقاييس اللغة( ،حتقيق وم اا ع د السالم حم د هارو )  ،دار الفار1979 ،م،
ج ،5ص.171
( )22دغامني ،مظاهر ارس اإل سا ت ال يا القر ين –قراألة ت تار النورس ،:ص.24

1214

هيفاأل تياض توارس ،و أحالم حم ود ملالقة

 -1تكرمي اإلنسان من خالل تكليفه إبقامة رر هلل
جاء اإلسالم احلنيف حيمل معه تفاصيل تشريعية عديدة يف الكيفيات واألحكام
الالزمة ،من أجل حتقيق كرامة اإلنسان ،ومنع األذى والظلم عنه من أي جهة.
واإلسالم حيرم خمالفة أوامر اهلل تعاىل ،واإلتيان مبا نهى عنه ،ويعترب إمثا مهلكا ،و
حيرم اجلرائم االجتماعية اليت تسدي باجملتمع إىل اهلالك والفساد( ،)23قال تعاىل :ﭽ ﮀ
ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (.)24
لذل ،كان من مظاهر تكريم اإلنسان :منح اخلالق لإلنسان األهلية لتحمل
األمانة ،قال تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ ( ، )25فاألمانة هي مصدر سعادة
اإلنسان إذا أدى حقها ،ورعاها بطاعة ربه ،وتصبح مصدر شقاء وتعاسة إذا ظلم
نفسه بإضاعتها( ،)26فإن أداها فله أجر غري ممنون وإن أضاعها فهو يف أسفل السافلني،
قال تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (.)27

( )23ا ظرا أبو ماهر ،أمحد ،مدتل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،سورية ،دار العص األ ،ط1428 ،1هـ -
2008م ،ص.26-25
( )24سورة ا عراف ،ية.33
( )25سورة ا حزار  ،ية .73-72
( )26درزو  ،أمحد حسل ،ارس الرمحل لإل سا دراسة دبر ت ايت القر الارس حو مشو رعاية الرمحل
عز وجل حلقوق اإل سا هلدايته والرمحة به وصيا ة حقوقه ،بريوت -ل نا  ،دار ابل حزم ،ط1424 ،1هـ -
2003م ،ص.71-70
( )27سورة التني ،ية . 6
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ووجه تكريم اإلنسان يف محل األمانة ،أن محلها وأداءها حيققان الكمال
اإلنساني ،الذي تهدف الرتبية اإلسالمية إىل حتقيقه ،والكمال اإلنساني ال يتم إال
باالستجابة ملا شرع اهلل لإلنسان يف كتابه من البينات واهلدى والفرقان ،وما جاء على
لسان الرسول – صلى اهلل عليه وسلم  ،)28(-قال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ

ﮞ ﭼ (.)29
إن جماهدة املسلم لنفسه ،ومحلها على الطاعة الكاملة هلل تعاىل ولرسوله –
صلى اهلل عليه وسلم  ،-وإلزامها التقيد مبا أمر اهلل تعاىل به ورسوله –صلى اهلل عليه
وسلم -قوال ،وعمال ،وسلوكا ،من شأنه أن يرتفع باملسلم إىل معالي األمور،
وجيمل فيه الصفات احلميدة ،واألخالق الرفيعة ،واآلداب السامية؛ فيحرص املسلم
حينئذ على أن يصدر منه ما يرضي اهلل تعاىل ،فيقربه إىل رضوانه سبحانه .كذل،
مشاهدة املسلم لنفسه ينعكس على مكانته بني الناس ،فينظرون إليه نظرة ملسها
التقدير واالحرتام والتوقري(.)30
ومن فضل اهلل وتكرميه لبين اإلنسان ،توجيهه وتوصيته احلكيمة بوجوب
اإلخالص يف العبادات ،وأداء الطاعات ال يبتغى بها سوى وجهه الكريم ،وال يشوبها
شرك وال رياء .مع مطابقتها لشرعه احلنيف( ،)31قال تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

( )28دغامنيا مظاهر ارس اإل سا ت ال يا القر ين قراألة ت تار النورس ،:ص.31
( )29سورة احلشر ،اية.7
( )30اجل ا ا مأمو  ،مفهوم اجلهاد وا عااسا ه ال بوية ت اجملت ع اإلسالم ،:رسالة ماجستري ،جامعة الريموك،
إربد-ا رد 2002 ،م ،ص.84
( )31درزو  ،ارس الرمحل لإل سا  ،ص.120
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ ( ،)32فهذا يعزز
مشاعر املسمنني بالفخر والعزة والكرامة ،مبا أنعم اهلل به عليهم من اهلداية إىل طريق
احلق واإلميان ،ورعايته هلم جل وعال يف تنظيم مجيع شسون حياتهم بتشريعات
حمكمة ،وتربية إميانية شاملة(.)33
 -2أتكيد مقاصد الشريعة على مصاحل الفرد واألمة.
بني الفقهاء أن مقاصد الشريعة تسكد مصلحة الفرد واجملتمع معاً ،والوفاء
حباجات الناس ومطالبهم يف كل عصر وبيئة( ،)34وهذ املقاصد تكفل حفظ مخسة
أمور :الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،واملال .ثم إن وسيلة حفظ هذ األمور
اخلمسة تتدرج يف ثالثة مستويات ،حبسب أهميتها ،وهي ما أطلق عليه علماء األصول
اسم :الضروريات ،واحلاجيات ،والتحسينات(.)35
وقد دارت األحكام الفقهية حول حفظ هذ األمور اخلمسة ،واليت حبفظها
يكون اإلنسان كرميا عزيزا ،ذا أهمية ومكانة يف التشريع اإلسالمي ،وقد متثلت هذ
األمور يف ما يأتي:

ية.5

( )32سورة ال ينة،
( )33درزو  ،املرجع السابق ،ص.8
( )34ا ظرا الايالينا ابراهيم زيد ،أار ل يق الشريعة ت صالح اجملت ع ،دراسات السلسلة –أ ،-اجلامعة
ا رد ية1992 ،م ،رلد  ،9\1عدد 3ص.144
( )35ال وط ،:حم د سعيد ،موابا املصلحة ت الشريعة اإلسالمية ،بريوت-ل نا  ،مكسسة الرسالة ،ط،5
1410هـ 1990 -م ،ص.110
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أ ) تكرمي اإلنسان مبا ارتضاه هلل له من دين اإلسالم:
جاءت أحكام الشريعة اإلسالمية مسكدة حفظ الدين من جانبني(:)36
- 1احملافظة على الدين من جانب الوجود ،أي :ما شرع لتحقيقها وتثبيتها
من خالل :ضرورة األخذ بتعاليم اإلسالم كلها ،وإقامة الصالة ،والصيام ،واإلنفاق
يف سبيل اهلل ،ويف جمال احلاجيات التيسري يف الدين ورفع احلرج.
- 2من جانب املنع ،أي :ما شرع ليدرأ عنها ما يفسدها ،وحيول بينها وبني
حتقيقها ،ففي جمال الضروريات شرع اجلهاد يف سبيل اهلل ،ويف جمال احلاجيات حرم
الصالة حال السكر.
إن الرتبية اإلسالمية يف استنادها إىل هذ القاعدة تسكد حفظ الدين على أصوله
املستقرة فيه؛ حتقيقاً إلنسانية اإلنسان ،ومثله العليا ،وفضائله اخللقية ،وهو طريق
فالحه وسعادته يف الدنيا واآلخرة ،به تتحقق رابطته االجتماعية ،أخوة ،وترامحا،
وتعاونا ،وبه يدرأ عن جمتمعه أسباب الضعف واالنهيار ،بإقامته العدل وحتققه من
أخالق الدين وفضائله يف نفسه(.)37
ب) احرتام حياة اإلنسان ،وذلك حبفظها وحترمي االعتداء عليها:
فقد جاءت التشريعات الفقهية مسكدة على حفظ النفس من جانب الوجود يف
مستوى الضروريات بوجوب تناول ما به بقاء النفس ،ويف مستوى احلاجيات ،بإباحة
الطيبات ،ويف مستوى التحسينات ،يف احملافظة على عادات املأكل واملشرب.

( )36النع ا  ،مأمو  ،م ادو ربوية ت ايت النداأل للذيل منوا ،رسالة ماجستري منشورة ،جامعة أم القر ،
بريوت ،دار الاتب الثقاتية1998 ،م ،ص.77
( )37ا ظرا الايالينا أار ل يق الشريعة ت صالح اجملت ع ،ص.145

1218

هيفاأل تياض توارس ،و أحالم حم ود ملالقة

أما حفظها من جانب املنع ،ففي مستوى الضروريات ،حرم التشريع اإلسالمي
االعتداء على النفس بالقتل ،ويف مستوى احلاجيات ،شرع أحكام ضرب الدية على
العاقلة ،ويف مستوى التحسينات حرم قتل النساء والصبيان والرهبان يف اجلهاد.
والرتبية اإلسالمية وهي تستند إىل ما جاء به التشريع اإلسالمي يف جمال حفظ
النفس ،تسكد على صيانة النفس البشرية ،وحفظ حياتها ،وحرمة قتلها بغري حق(،)38
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭼ ( ،)39وتسكد على ما فيه ضمان سالمة اجلسم وأعضائه :من اإلتالف،
والبرت ،والضرب ،واجلرح ،واملرض ،والوباء.
من هنا كانت تربية الفرد جسميًا إحدى اجملاالت اليت تسكد الرتبية اإلسالمية،
فتسعى إىل حتقيقه يف مراحل منو الفرد املختلفة ،وفقاً لتعاليم الدين احلنيف.
كما أن من أهداف تعديل السلوك يف الرتبية اإلسالمية محاية احلقوق الشرعية
لإلنسان ،تل ،احلقوق اليت تتوقف عليها حياة اإلنسان ،واستقرار اجملتمع ،ومن هذ
احلقوق :حق احلياة الذي منحه اهلل لإلنسان ،ومنع االعتداء على حياة اآلخرين.
ج) تنمية القدرات العقلية وحفظها من الزوال واإلخالل:
جاءت التشريعات الفقهية لتسكد حفظ القدرات العقلية من جانب الوجود ،يف
مستوى احلاجيات ،باحلث على النظر الذي يقوم على التأمل ،والتبصر حبقائق
الكون ،والتفكر ،والتفكري ،واالعتبار ،والتفقه(.)40
( )38املرصف ،:حم د عل ،:مل امل ادو ال بوية ت اإلسالم -حبوث ودراسات ،-جدة ،عامل املعرتة1980 ،م،
ص.148
( )39سورة النساأل ،ية .93
( )40ا ظرا عل ،:سعيد امساعيل ،القر رؤية ربوية ،القاهرة-مصر ،دار الفار العريب ،ط1421 ،1هـ -
2001م ،ص.190-189
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أما من جانب العدم ،ففي مستوى الضروريات كشرع حد شرب اخلمر ،ويف
مستوى التحسينات منع بيع النجاسات.
ويف ضوء استناد الرتبية اإلسالمية إىل ما جاءت به التشريعات اإلسالمية ،فإنها
تسكد أن اجملتمع اإلسالمي هو الذي يرعى إنسانية اإلنسان وعقله؛ ذل ،أن محل أمانة
التكليف الذي متيز به اإلنسان عن سائر املخلوقات ،إمنا يتحقق بالعقل واالختيار،
وهو األمر الذي كرم اهلل به بين آدم على اخلصوص ،وهلذا حرم اإلسالم اخلمر،
واملخدرات ،وكل ما يفسد العقل ،أو يزيله ،وما حيول دون استخدام اإلنسان ملواهبه
وملكاته الفكرية ،وقرن ذل ،بتوجيهات ومناهج تدعو اإلنسان ليفتح عقله وبصريته
على آيات اهلل وسننه ،وينتفع بالتجارب واألحداث ليتفهم بيئته ومشكالتها ،مستعينا
مبا توصل إليه العلم ،ومتسلحا باملعارف ومتزودا بها؛ وهلذا رغب اإلسالم بالعلم
النافع ،ودعا األمة للقيام بفروض الكفاية ،وسد حاجات األمة من مجيع
التخصصات العلمية واملهنية(.)41
د) احملافظة على العرض:
جاءت التشريعات الفقهية لتسكد حفظ هذ األمور من جانب الوجود ،يف
مستوى الضروريات بعدد من املعامالت ،ومن جانب العدم ،يف مستوى الضروريات
حبد الزنا ،ويف مستوى التحسينات مبنع الزنا ،والقذف ،وترتيب العقوبات على ذل.،
ويف هذا اجلانب تأكيد ملا تتبنا الرتبية اإلسالمية من محاية الطفولة ،وإحاطتها
حبصن اجتماعي متني ،إذ جعل التشريع اإلسالمي عالقة األبوين على درجة من
املتانة ،ال يتطرق إليها أي خلل ،أو ش ،،أو ريبة تنغص على األسرة حياتها ،وجعل
ميثاق الزوجية غليظا ،قال تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
( )41الايالينا أار ل يق الشريعة ت صالح اجملت ع ،ص.152
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ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( .)42وقد محى العالقة الزوجية من أية
خيانة أو إهانة تصدر عن أي من الزوجني(.)43
إن اجملتمع اإلسالمي جمتمع العفة والطهر ،واحملافظة على األعراض واألنساب
وصيانتها؛ هلذا حرم الزنا والقذف والتربج وكشف العورات ،وأمر بالعفة ،وغض
البصر ،ووضع من التشريعات اليت حتمي اجملتمع من الرذيلة ،وحتصن األسرة من
الفساد ،وحتفظ على اجملتمع أسباب أمنه ومتاسكه كتشريع الزواج وما يتصل به لبناء
األسرة القوية املتماسكة ،اليت تسدي رسالتها يف إجناب النسل الصاحل ،وتربية األجيال
املقبلة على أن من املظاهر اليت حتفظ كرامة اإلنسان يف جمتمعه حفظ عفته وطهر .
هث) احملافظة على املال:
حتفظ التشريعات اإلسالمية املال؛ حيث استودع اهلل املال يف أيدي بين
اإلنسان؛ ليسدوا زكاتها ،ويستثمروها بالطرق املشروعة دون ظلم ،وأال يسرفوا فيها
وال ينفقوها يف املفاسد،
وال جيوز تبديدها أو وضعها يف أيدي السفهاء( ،)44قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (.)45
والناظر يف أحكام الفقه اإلسالمي جيد أن الفقهاء قد تناولوا يف باب املعامالت
يف القديم واحلديث عدد من العقود اليت تضبط احلياة االقتصادية للناس يف اجملتمعات
اإلسالمية مثل عقد البيع ،واهلبة ،والصرف ،وغري  ،وليست هذ الدراسة حمالً
لتفصيلها.
( )42سورة النساأل  ،ية .21
( )43ا ظرا النحالوط ،أصو ال بية اإلسالمية ،ص.73
( )44النحالوط ،أصو ال بية اإلسالمية ،ص.71
( )45سورة النساأل ية .5
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والرتبية اإلسالمية وهي تستند إىل التشريعات اإلسالمية يف حفظ املال ،تشبع
احلاجة الفطرية ،املتمثلة حبب التمل ،،إضافة إىل تأكيدها على أن املال ضروري حلياة
الفرد واجلماعة ،وبعبارة أدق فإن قوام احلياة وصالح األمة وحتقيق النهوض احلضاري
مرتبط بوجود املال.
فالرتبية اإلسالمية تكرم اإلنسان مبا تعرتف له من حاجات نفسية ،وهي بذل،
ال تقف عند حد االعرتاف ،إمنا جتاوز لتهيئة سبل اإلشباع املنضبط ،باعتبار احلاجة
النفسية وسيلة لبلوغ غاية عظمى متمثلة بتحقيق العبودية هلل تعاىل ،ومن ثم حتقيق
السعادة األبدية لإلنسان يف الدارين :الدنيا ،واآلخرة.
 -3احرتام إنسانية اإلنسان
كفلت التشريعات اإلسالمية حفظ الكرامة اإلنسانية حمرتمة مصونة من
االحتقار ،ومن ذل ،على سبيل املثال ال احلصر:
أ ) جعل اإلسالم من واجبات الزوج جتا زوجه حفظ حق الكرامة للمرأة،
املتمثل بصون كرامتها بشكل كامل ،وبصورة ال لبس فيها ،وال غموض ،أي :حقها
يف وجوب احرتام زوجها إلنسانيتها ،وشخصيتها ،وخصوصيتها؛ فال يسمعها كالما
هابطا ،أو يسدبها بألفاظ سوقية رخيصة ،وال يطلب منها تعاطي أفعال مهينة
لكرامتها(.)46
ب) إن الدافع األساسي من الغزوات هو انقاذ الناس من الظلم واجلور،
وإدخاهلم يف دين اهلل بكرامة وعزة .وأحكام اجلهاد يف التشريع اإلسالمي صرحية يف
ذل.،
( )46ا ظرا شيال ، :ع د القادر ،الساينة واملودة والرمحة بني الزوجني ،حتريرا تاروق بدرا ومفيد سرحا  ،دوة
حبثية متاصصة ظ تها مجعية العفاف اخلريية بتاريخ  /14صفر1422 /هـ 2001/5/7-م ،دائرة املات ة
الوطنية ،ط ،1ص.74
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فاملبدأ العام والعظيم الذي حيكم اجلهاد يف سبيل اهلل هو العدل والبعد عن
اجلور ،حيث ينهى اإلسالم عن قتل النساء واألطفال ،والشيوخ ،واملعتكفني يف
الصوامع ،كما يتعدى ذل ،إىل املخلوقات األخرى فينهى عن قطع الشجر واإلضرار
باملقدرات ،خبالف ما يثري أعداء اإلسالم من شبهات يف أن اجلهاد هو اعتداء وظلم.
 -4استخالف اإلنسان يف عمارة األرض
كلف اهلل تعاىل اإلنسان مبهمة خالفة األرض ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ( ،)47ويقصد باستخالف اهلل لإلنسان :أن
املشيئة العليا تريد أن تسلم هلذا الكائن اجلديد يف الوجود زمام أمر هذ األرض،
وتطلق فيها يد  ،وتوكل إليه إبراز مشيئة اخلالق يف اإلبداع والتكوين ،والتحديث
والرتكيب ،والتحوير والتبديل ،وكشف ما يف هذ األرض من قوى وطاقات وكنوز
وخامات ،وتسخري هذا كله مبا حيقق املشيئة اإلهلية(.)48
ومن مظاهر تكريم اخلالق احلكيم لإلنسان تكليفه باخلالفة يف األرض؛ ليخلف
بعضهم بعضا يف أداء حق العبودية اخلالصة هلل عز وجل ،وتطبيق أحكام شرعه ،وأداء
تكاليفه ،والقيام بإعمار األرض مبا حيقق له املنفعة واالستقرار والسعادة واألمان؛
وبذل ،يفوز اإلنسان بأعظم مرتبة ،وأفضل منزلة ،يعلو بها على مجيع خملوقات
اهلل(.)49
فاستخالف اإلنسان يف األرض أحد أهداف الرتبية اإلسالمية الذي يسكد عالقة
اإلنسان بربه،وهو من جهة أخرى تعبري عن عالقة اإلنسان وكل ما استخلفه اهلل يف
.30

( )47سورة ال قرة ،اية
( )48اجلراد ،حم د ،درامة اإل سا ت القر الارس  -ط يعته صوره منزلته ت الاو صال ه الوجودية قي ه
مصريه ، -إربد -ا رد  ،عامل الاتب احلديث ،ط2009 ،1م ،ص.33
( )49درزو  ،ارس الرمحل لإل سا  ،ص.59
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األرض ،باعتبار اإلنسان صاحب السيادة يف هذا الكون من خالل استخالفه يف
األرض وتكليفه مهمة العمارة بعد أن سخر له الكون.
لقد أعد اهلل عز وجل خملوقه (اإلنسان) إعدادا يتناسب مع ما محله إيا من
مسسولية حيقق بها خالفته عن اهلل عز وجل يف تعمري األرض باخلري ،واحلق ،والعمل
الصاحل(.)50
فخالفة اإلنسان يف األرض عملية تقوم بوسائل وجماالت متعددة ،من خالل
ما سخر اهلل تعاىل لإلنسان ،وهي عملية تسعى لتحقيق غايات على مستويني:
أ ) على مستوى الدنيا ،من خالل العمارة املادية لألرض.
ب) على مستوى اآلخرة ،باعتبار كل ما يقوم به اإلنسان يف هذ األرض جيب
أن يكون عبادة خالصة ،يبتغي به األجر ما دام يف ضوء املنهج الرباني احلنيف.
ومن أهم ما كرم اهلل تعاىل به اإلنسان ليمكنه من حتقيق اخلالفة ،أن سخر له
الكون :أرضا مبا فيها من عوامل النبات واحليوان واجلماد ،وجواً مبا فيه من كواكب
وجنوم وما إىل ذل .،قال تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ ( ،)51وقال :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ (.)52

( )50أ ظرا الشاتع ،:حم د ابراهيم ،املسكولية واجلزاأل ت بيا القرا الارس ،مل عة السنة احمل دية ،ط،1
1402هـ 1982 -م ،ص.305
( )51سورة امللك ،ية.15
( )52سورة اجلااية ية.13-11
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ومعنى التسخري :أن اهلل مكن اإلنسان من استخدام مظاهر الكون ،يف تطبيقات
عملية نافعة لإلنسان يف جماالت حياته املختلفة ،دون مثن يقدمه هلل تعاىل .)53(.
ولكن اإلنسان ال يستفيد من الكون إال إذا فهم كيف يوجه األوامر إىل
مظاهر  ،ومكوناته ،ومعرفة القوانني اليت تسري عليها هذ املكونات (.)54
من هنا ندرك أن التشريع اإلسالمي يسهم يف ضبط حدود عالقة اإلنسان
بالكون باعتبارها عالقة التسخري واالستخالف ،إذ سخر اهلل هذا الكون لإلنسان؛
ليتمكن من عمارة األرض لالنتفاع وحتقيق احلاجات باختالف درجاتها ،ضرورية
وغري ضرورية ،فردية ،وحضارية ،وما إىل ذل.،
والتسخري يقتضي من اإلنسان عدم االعتداء على موجودات البيئة ،وقد اعترب
التشريع اإلسالمي االعتداء على هذ املوجودات جرمية ترتب عليها اجلزاء
والعقوبة(.)55
ويقصد باجلرمية البيئية يف التشريع اإلسالمي:األفعال احملظورة شرعا وقانونا،
واليت حتدث تلوثا يف البيئة ،أو تلحق بها الضرر(.)56

( )53الايالين ،ماجد عرسا  ،تلسفة ال بية اإلسالمية ،ع ا -ا رد  ،دار الفتح ،ط1430 ،1هـ 2009-م،
ص.145
( )54الايالين ،املرجع السابق ،ص.145
( )55ا ظرا بو ساقا حم د املدين ،اجلزاألات اجلنائية حل اية ال يئة ت الشريعة والنظم املعاصرة ،اجمللة العربية
للدراسات ا منية والتدريب ،عدد 2001 ،31م ،ص.179
( )56بو ساق ،اجلزاألات اجلنائية حل اية ال يئة ت الشريعة والنظم املعاصرة ،ص.179
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اثلثاً :املبادئ الرتبوية املستفادة من مظاهر تكرمي اإلنسان يف اخلطاب التشريعي

يف ضوء ما استقرأنا من مظاهر تربوية للخطاب التشريعي يف جمال تكريم

الذات اإلنسانية ،ميكن استنتاج أهم املبادئ الرتبوية اليت تسكدها األحكام الشرعية يف
تكريم ذات اإلنسان فيما يأتي:
 - 1االعرتاف بقدرة اإلنسان على اإلنشاء والتعمري والتجديد املستمر ،وعلى
حتمل املسسولية حنو نفسه ،وحنو جمتمعه ،حيث من اهلل تعاىل على اإلنسان بقدرات
وطاقات :جسمية ،ونفسية ،وعقلية ،وروحية ،وشرع له من األحكام ما يكفل
احملافظة عليها من جهة ،واالرتقاء بها من جهة أخرى ،األمر الذي يتيح لإلنسان
فرصة العطاء والتقدم يف كل اجملاالت.
 - 2اإلنسان سيد على ما استخلفه اهلل فيه ،يدير وفق ما أمر به ،ويف ضوء
ما أودع يف الكون من سنن ثابتة ،فهو صاحب مكانة عظيمة؛ مبا محل من أمانة
التكليف ،وحتمل املسسولية جتا نفسه ابتداءً ،وجتا غري انتهاءً.
 - 3إن لتكريم اإلنسان دوراً مهماً يف إقرار التوازن يف ذات اإلنسان ،وإشاعة
الشعور بالقوة يف نفسه؛ ذل ،ألن اجتا الرفعة والعزة يسدي إىل قوة اإلحساس
بالوجود ،وينمي الشعور بالذات ،ويثمر بالتالي اإلميان يف النفس ،الذي هو مفتاح
التوازن يف الشخصية ،ومعقد الفاعلية يف احمليط(.)57
وهذا التوازن يأتي من قدرة التشريع اإلسالمي على إشباع اجلوانب املختلفة يف
اإلنسان إشباعاً يتعلق مبا حيتاجه اإلنسان يف كل جانب من جوانب الشخصية اإلنسانية.
 - 4اإلنسان خملوق مكرم ومقدر ومفضل من لدن خالقه ،ال يقبل حتت أي
مربر إذالل نفسه ،أو حتقري ذاته ،أو تعطيل قدراته.
( )57عل ،:القر رؤية ربوية ،ص.212
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املبح .الثال :.األثر الرتبوي للخطاب التشريعي يف احرتام إرادة اإلنسان
خلق اهلل تعاىل اإلنسان متمتعاً بإرادة دينية( ،)58يستلزمها توجيه األمر
لإلنسان( ،)59وذل ،بأن أعطا قدرة تسهله لالختيار ،بني ما هو مطروح أمامه من
سبل ،وذل ،يف ضوء ما بني له من منهج احلق والضاللة عن طريق الرسل ،ووهبه
ملكة عقلية تسهله إلدراك احلق والباطل ،واخلري والشر.
ويف ضوء ذل ،تثبت تصرفات اإلنسان مجيعها ،فقدرة اإلنسان على اختيار
تصرفاته نعمة من اهلل وفضل ،وقد كرم اهلل تعاىل بها بين آدم ،وقد ظهرت جمموعة من
مظاهر االهتمام باختيار اإلنسان لتصرفاته يف التشريع اإلسالمي ،يقف هذا املبحث
على بيان أثرها الرتبوي.
أوالً :مفهوم اإلرادة

أصل األلف يف كلمة (اإلرادة) يف اللغة الواو ،كقوله :راود  ،أي :أراد على

أن يفعل كذا ،إال أن الواو سكنت فنقلت حركتها إىل ما قبلها؛ جملاورتها األلف
الساكنة ،وعوض منها األلف يف اآلخرة .وهي تدل على طلب الشيء؛ لذل ،يقال:
أراد الشيء إذا أحبه وعين به(.)60
أما يف االصطالح فمعنى اإلرادة :قوة نزوعية ،باعثة للسلوك أو الفعل(.)61

( )58يقابل هذا النوع مل اإلرادة اإلرادة التاوينية اخلاصة جب يع املالوقات عدا اإل س واجلل .حبيث إ مل
ط يعة املالوق الذط تلق على اللاعة التاوينية أ ياو طائعا .إذ أ ه ال يقوى وال يستليع إال أ ياو
طائعا تقا( .ا ظرا احليارط ،أصو ال بية اإلسالمية ،ص. )111
( )59ابل القيم ،شفاأل العليل ت مسائل القضاأل والقدر واحلا ة والتعليل ،بريوت ،دار املعرتة ،ص.280
( )60ابل منظور ،لسا العرر ،رلد  ،3ص .235-231وابل تارس ،مع م مقاييس اللغة ،ج ،2ص.457
( )61ايجلل ،مقداد ،جوا ب أساسية ت ال بية اإلسالمية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م ،ص.448
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فإرادة اإلنسان هي :قوة نزوعية باطنية ،ينتج عنها سلوك ما ،وذل ،من خالل
وسائل ظاهرية تعرب عن تل ،القوة.
وهذ القوة داخلية ال ميكن قياسها إال إذا ترمجت من خالل وسائل خارجية
كالتلفظ ،أو اإلشارة ،أو التصرف مبا يدل عليها.
فاإلرادة ذات ارتباط مباشر بالسلوك( ،)62حيث إن وجودها يرتجم مباشرة إىل
سلوك ،لكن ليس كل سلوك ،أو تصرف هو النتيجة احلتمية لإلرادة؛ ألن من السلوك
ما يقع بتلقائية أو تقليد أو إكرا  ،وما إىل ذل.،
واإلرادة قوة حمايدة ،ترتبط حبرية االختيار ،اليت تعترب أساساً من أسس هذا
الدين ،وتتضح عظمة اإلسالم يف هذا اجملال يف أن هذ احلرية ال تقتصر على فئة من
فئات الناس ،وال على فرتة زمنية معينة ،بل هي موجودة وباقية مع اإلنسان حتى
ميوت(.)63
اثنياً :مظاهر تربوية الحرتام إرادة اإلنسان يف األحكام الشرعية

حتظى اإلرادة اإلنسانية يف أحكام التشريع اإلسالمي مبراعاة واهتمام واحرتام

يظهر يف مظاهر عدة ،تسهم يف التأسيس الرتبوي ،من أهمها ما يأتي:

( )62هبذا ختتلف اإلرادة عل النية .حيث إ النية قى ح يسة النفس ،وال حيتاج إا وسائل لفظية أو تعلية عرب
عنها .وإ دا السلوك اإل ساين منوطاً هبا مل حيث الثوار والعقار؛ ولذلك دا النية احلسنة وإ مل
ق سلسلوك يكجر عليها املسلم ،ت حني ال يكمث سلنية السيئة غري املق ة سلسلوك امل جم هلا.
( )63ا ظرا بصو ا سوزا  ،م ادو ربوية ت غيري السلوك اإل ساين ت موأل ال بية اإلسالمية ،رسالة ماجستري،
جامعة الريموك2002 ،م ،ص.54
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 -1اعتبار اإلرادة قوة نفسية
يعد التشريع اإلسالمي اإلرادة أمراً نفسياً(( )64أي داخلياً باطنياً) ،ال يظهر إال
بوسائل تعرب عنها ،حيث جعل التعبري عنها مقرونا بوسائل متثل انعكاساً حلقيقتها،
ويظهر اهتمام التشريع اإلسالمي بوسائل التعبري عن اإلرادة أكثر ما يظهر يف األحكام
الفقهية ،اخلاصة بإنشاء العقود ،اليت تقوم معظم أحكام الفقه اإلسالمي ببيانها.
فإنشاء العقود قائم على الصيغ؛ إذ اهتم الفقهاء بصيغ انعقاد العقود؛ باعتبار الصيغة
هي الوسيلة املعربة عن اإلرادة ،قال تعاىل  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(.)65
حيث تناولت األحكام الصيغ الصرحية ،والصيغ الضمنية ،ومدى انعقاد العقد
بها ،فكان من التعبري الصريح عن اإلرادة بأن يعرب عنها باللفظ ،أو الكتابة ،أو
اإلشارة ،بأن تكون قاطعة يف داللتها على حقيقة اإلرادة ،ومن الضمنية فعل التعاطي
بالبيع ،وما إىل ذل.)66(،
والتعبري عن اإلرادة ليس إال املظهر اخلارجي ،أي :الثوب الذي ترتديه؛
لتخرج به إىل حيز الوجود(.)67
وعليه كان تأكيد اإلسالم واهتمامه باإلرادة منبثقا من االعرتاف بوجود
حقيقتني متعايشتني يف عامل اإلنسان( ،)68هما:
( )64ا ظرا جنيدةا عل :حسني ،دور اإلرادة والتع ري عنها ت الفقهني اإلسالم :والومع ،:رلة اإلدارة العامة،
عدد 1986 ،49م ،ص.140
( )65سورة النساأل ،ية .29
( )66ا ظرا جنيدة ،درو اإلرادة والتع ري عنها ت الفقهني اإلسالم :والومع ،:ص.151-141
( )67جنيدة ،املرجع السابق ،ص.136
( )68السايحا أمحد ،السلوك ال بوط ،رلة ال بية .قلر ،عدد 1998 ،124م ،ص.83
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أ ) النفس اإلنسانية ووضعها الداخلي.
ب) العمل الصادر عنها ونسيجه اخلارجي ،الذي يشكل حميط احلياة والسلوك،
ويستوعب العالقات والروابط الظاهرة بني الناس.
فهاتان احلقيقتان تظهران مدى اهتمام اإلسالم وتركيز على الذات اإلنسانية
من داخلها ،باعتبار أمناط السلوك الظاهر ما هي إال تعبري عن حمتوى اإلنسان الداخلي.
 -2مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية حلرية االختيار
لقد قررت الشريعة اإلسالمية ضرورة تصرف اإلنسان عن رضا واختيار،
فاعتبار اإلباحة املتعلقة باملأذون فيه ،تفسح اجملال أمام اإلنسان حلرية اختيار تصرفاته.
فأهمية االختيار لدى اإلنسان الذي كرمه اهلل بها ،ومنحه إياها ،تظهر يف تغيري
سلوكه حنو العمل الصاحل ،ليكون أهال ألمانة االستخالف يف األرض ،وعمارتها،
واختيار السلوك الذي يتفاعل معه يف املواقف املختلفة بإرادته(.)69
ويسكد هذا قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة  ،قال تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀﭼ ( .)70وهي تعين أن اإلنسان حر مسموح له بالتصرف يف نفسه وفيما يسنح له
يف هذا الكون من خريات وكائنات ،ومنافع ،وإمكانات .فهذا هو األصل املعتمد،
حتى يأتي استثناء شيء مما له األهلية وله احلق يف ذل ،،أو حتى يظهر فساد شيء
ويثبت خبثه وضرر  .وهذ القاعدة قبل أن حترر اإلنسان يف سلوكه وتصرفه ،حترر يف
إميانه وضمري  ،فهو بفضلها يعلم ويطمئن أن ما مل يرد فيه حتريم وال تقييد ،وكان له

( )69ا ظرا بصو ا م ادو عديل السلوك ،ص.84-83
( )70سورة ال قرة ،ية .29
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فيه مصلحة فهو له ،وال حرج فيه ،وال خوف منه ،وأن تصرفه ذل ،،حالل سائغ
وفضل من اهلل ونعمة(.)71
ويف ضوء ذل ،تهدف الرتبية اإلسالمية إىل إخراج اإلنسان الصاحل ،الذي يقوم
بالعمل الصاحل املتمحض عن إرادته التامة بكفاءة تامة.
 -3ارتباط اإلرادة ابملساءلة واجلزاء
إن اجلزاء بالثواب والعقاب ال يكون إال إذا صدر األمر بإرادة اإلنسان ،فكل
إنسان مسسول مسسولية مباشرة عن نتيجة أعماله وما يرتتب عليها من نتائج ،قال
تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ (.)72
إن كل حرية يف اإلسالم منوطة مبسسولية ،وهذا ما جيب أن يربى عليه كل
مسلم؛ فحرية التفكري منوطة مبسسولية عن مجيع أدوات التفكري ،من :مسع،
وبصر ،وعقل ،وتصرف دون علم .وحرية العمل منوطة مبسسولية عن نتائج هذا
العمل ،قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ( .)73وحرية التعامل منوطة بالبعد عن اإلسراف وبشكر اهلل،
وشكر املنعم ،واالبتعاد عن احملرمات ، .وحرية الكالم منوطة بشرط االبتعاد عن
الغيبة ،والنميمة ،والكذب ،وقول الزور واللهو ،والتفحش ،والسحر ،والتلفظ
بالسوء(.)74
( )71الريسوينا أمحد ،احلرية ت اإلسالم أصالتها وأصوهلا ،رلة إسالمية املعرتة ،عدد 2003 ،32/31م،
ص.17
( )72سورة ال قرة ،اية 256
( )73سورة الزلزلة  ،ية .8-7
( )74النحالوط ،ع د الرمحل ،ال بية اإلسالمية واملشاالت املعاصرة ،بريوت-ل نا  ،املاتب اإلسالم ،:ط،2
1408هـ 1988 -م ،ص.150-149
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اثلثاً :مبادئ تربوية يف احرتام إرادة اإلنسان.

يف ضوء ما استقرأنا من مظاهر تشريعية يف جمال األحكام الشرعية ذات األثر

البارز يف الرتبية اإلسالمية ،ميكن استنتاج أهم املبادئ الرتبوية اليت يسكدها اخلطاب
التشريعي يف احرتام إرادة اإلنسان ،واليت جنملها مبا يأتي:
- 1تقرر الرتبية اإلسالمية أن لإلنسان حرية يف اختيار قيمه ومبادئه اليت تنظم
مناشط حياته املختلفة ،إال أن هذ احلرية مقرونة بتحمل اإلنسان املسسولية جتا ما
حيتكم به إليه من قيم ومبادئ ،وبالتالي يرتتب اجلزاء على ذل ،يف الدنيا واآلخرة.
ويأتي هذا املبدأ يف ضوء الوظيفة األساسية للرتبية اإلسالمية واملتمثلة بإعداد
الشخصية اإلنسانية يف كل جماالتها :الروحي ،والعقلي ،واجلسمي ،والنفسي ،وما
إىل ذل ،،األمر الذي يتطلب أن يربز سلوك اإلنسان يف ضوء إرادة واختيار بعيداً عن
اجلرب واإلكرا .
- 2حرية االختيار من أهم عوامل االرتقاء بإنسانية اإلنسان ،وإطالق قدراته
الفكرية املبدعة ،وطاقاته اإلنتاجية املبتكرة ،واستنهاض همته ومحاسته ،واستنفاذ
مواهبه وملكاته()75؛ وذل ،ألن اإلسالم يعطي العقل البشري الفرصة يف العطاء
واإلبداع احلر املقرون بثوابت الدين احلنيف وأسسه.
 - 3السلوك يف الرتبية اإلسالمية إرادي ،بعيد عن التلقائية والتقليد ،وذل،
ألن اإلنسان مطلوب منه أن يقوم بسلوكه يف ضوء وعي تام به ،منبثق عن إرادة ورضًا
كاملني به.

( )75ا مسر ،أمحد رجب ،تلسفة ال بية ت اإلسالم -مناأل وار قاأل ،-ع ا -ا رد  ،دار الفرقا  ،ط1417 ،1هـ
1997 -م ،ص.265-264
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واختيار السلوك هنا خاص مبن له صالحية التصرف من تلقاء نفسه؛ إذ أن
اإلنسان ال يقبل التبعية يف تصرفاته ،وهنا فرق بني التقليد واالقتداء ،فاالقتداء :سلوك
حممود؛ ألنه حماكاة لفعل اآلخر عن دليل ،يف حني يكون التقليد :حماكاة لفعل اآلخر
جملرد أن اآلخر قد قام بالفعل.
- 4إن احرتام اإلرادة اإلنسانية يكفل حق إبداء الرأي ،وجعله واجبا من
واجبات األمة ،خاصة وأن اهلل قد خصّ هذ األمة على غريها من األمم؛ بقيامها
بالشهادة على الناس(.)76
 - 5احرتام اإلرادة حيفظ اهلوية اإلسالمية للفرد واألمة ،ال سيما يف عصر
العوملة ،حيث تعد العوملة مظهراً من مظاهر التقاء العوامل ،وهي حتمل بني طياتها
أساليب القضاء على فكر األمم وأيديولوجياتها؛ وتنازل األمة املسلمة عن هويتها
باسم وحدة العامل؛ ليصبح قرية كونية واحدة.
وعليه فإن النعمة العظيمة اليت أنعم اهلل بها على األفراد واجلماعات واملتمثلة
حبرية االختيار ،تتيح للفرد واجملتمع قدراً من االختيار ،بعيداً عن جمرد التقليد
واالنصياع لقيم العوملة ،اليت حتاول القوى الكربى تعميمها يف العامل اإلسالمي.
اخلامتة
أوالً :نتائج الدراسة

خلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

 - 1يرتبط اخلطاب التشريعي بالرتبية اإلسالمية من خالل عالقيت :التكامل،
واالرتقاء؛ وذل ،ملا يقدمه من القواعد واألحكام اليت تشكل مبجموعها أسساً،
( )76ا ظرا مومينا ماجد أمحد ،احلرية ت ظر اإلسالم ،قلر ،رلة ال بية ،عدد 1996 ،117م ،ص.228
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وقواعد معرفية ،تسثر يف الرتبية اإلسالمية ،يف صياغة فلسفتها وأهدافها ،وما إىل
ذل .،كما أن األحكام الشرعية والقواعد الذاتية للرتبية اإلسالمية يسهمان يف إعداد
اإلنسان املسلم.
 - 2يسعى اخلطاب التشريعي إىل تكريم اإلنسان تكرمياً تشريفياً ،وآخر
تكليفياً ،من خالل مظاهر تعترب من أهم اجلوانب اليت تسكدها الرتبية اإلسالمية يف
إعداد اإلنسان ،واليت من أبرزها :أن إقامة األحكام التشريعية معيار تشريف
لإلنسان ،ودوران األحكام التشريعية حول تكريم اإلنسان يف انقياد لعقيدة صحيحة،
واحرتام احلياة اإلنسانية مادياً ومعنوياً ،وتنمية القدرات العقلية وحفظها من اإلخالل
أو االنعدام ،واحملافظة على عرض اإلنسان وماله ،وحفظ الكرامة اإلنسانية .وتوكيل
اإلنسان مبهمة عمارةاألرض وفق منهج اهلل وسننه.
 - 3من املبادئ الرتبوية اليت تسكدها األحكام الشرعية يف جمال تكريم ذات
اإلنسان :االعرتاف بقدرات اإلنسان وحتمله املسسوليات ،وأن اإلنسان سيد على ما
استخلف فيه ،فهو مكرم ال يقبل اإلذالل من قبل نفسه أو غري  ،مما حيفظ توازنه
وقوته.
 - 4يسعى اخلطاب التشريعي إىل احرتام إرادة اإلنسان ،من خالل مظاهر
تعترب من أهم اجلوانب اليت تسكدها الرتبية اإلسالمية يف إعداد اإلنسان ،واليت من
أبرزها :اعتبار اإلنسان حراً يف اختيار وتصرفاته حرية مقيدة بضوابط الشرع وقيمه
املطلقة ،ويف الوقت ذاته يلحق به اجلزاء املرتتب على حريته يف االختيار والتصرف،
انطالقاً من ضبط األحكام الشرعية للوسائل الظاهرية املعربة عن اإلرادة ،واعتبارها
أساس اجلزاء.
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 - 5من املبادئ الرتبوية اليت تسكدها األحكام الشرعية يف جمال احرتام إرادة
اإلنسان :أن اإلنسان حر يف اختيار قيمه،وأن سلوكه إرادي بعيد عن التلقائية ،مما
يتيح له حق إبداء الرأي؛ األمر الذي يسهم يف االرتقاء بإنسانية اإلنسان ،وحيفظ هوية
الفرد واألمة.
اثنياً :توصيات الدراسة

يف ضوء النتائج السالفة فإن الدراسة توصي مبا يأتي :

 - 1قيام الباحثني والدارسني بدراسات أكثر عمقاً ومشوالً يف بيان أثر اخلطاب
التشريعي يف املنهاج التعليمي ،وحتقيق النهوض احلضاري وغري .
 - 2قيام الدارسني بدراسات تكشف عن أثر اخلطاب التشريعي يف جماالت
تربوية أخرى غري جمالي :الكرامة اإلنسانية ،واحرتام اإلرادة.
 - 3تبين املسسسات اليت تعنى بالبحث العلمي هذا النوع من الدراسات من
خالل عمل مسسسي خمطط ،ويضم فريقًا من الباحثني والدارسني يف التخصصات
الرتبوية والشرعية.
قائمة املصادر واملراجع
[ ]1اإلبهاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،علي
بن عبد اهلل السبكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1404 ،1هـ.
[ ]2أثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف صالح اجملتمع ،إبراهيم زيد الكيالني ،دراسات
السلسلة -أ ،-اجلامعة األردنية1992 ،م ،جملد  ،19عدد .3
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[ ]3اإلرادة والدوافع بني الرتبية اإلسالمية والرتبية الغربية -دراسة مقارنة ،-
انشراح اليربودي ،أطروحة دكتورا  ،جامعة الريموك1431 ،هـ 2010 -م
[ ]4أساسيات التوجيه واإلرشاد يف الرتبية ،مقداد ياجلن ،دار عامل الكتب،
الرياض -اململكة العربية السعودية ،ط1419 ،1هـ 1999-م.
[ ]5أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،عبد الرمحن
النحالوي ،دار الفكر ،دمشق -سورية ،ط1983 ،2م.
[ ]6أصول الرتبية يف ضوء املدارس الفكرية إسالمياً وفلسفياً ،حسن احلياري ،دار
األمل ،إربد -األردن1993 ،م.
[ ]7أصول الرتبية اإلسالمية ،سعيد امساعيل علي ،دار السلم ،القاهرة -مصر،
ط1426 ،1هـ

2005 -م.

[ ]8أصول الفقه شرح الكوكب املنري ،أمحد بن حممد بن النجار( ،حتقيق :حممد
الزحيلي ونزيه محاد) ،مكتبة العبيكان ،ط1418 ،2هـ 1997 -م.
[ ]9آفاق إسالمية يف السلوك الرتبوي ،أمحد عبد الرحيم سايح ،جملة الرتبية .قطر،
عدد 1998 ،124م.

[ ]10أجبديات البحث يف العلوم الشرعية  ،فريد األنصاري  ،املنصورة ،دار الكلمة،
ط2002 ،1م.
[ ]11الرتبية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة ،واقع الرتبية االسالمية وتطورها
ومساتها يف العصور املختلفة ،عبد الغين عبد الفتاح النوري ،قطر،
العدد1998 ،127م.
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[ ]12الرتبية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة ،عبد الرمحن النحالوي ،مكتبة أسامة،
الرياض -اململكة العربية السعودية ،و املكتب اإلسالمي ،بريوت -لبنان،
ط1408 ،2هـ 1988 -م.

[ ]13تكريم الرمحن لإلنسان –دراسة تدبر يف آيات الذكر احلكيم حول مشول رعاية
الرمحن عز وجل حلقوق اإلنسان يف هدايته والرمحة به وصيانة حقوقه ،أمحد
حسن كرزون ،دار ابن حزم ،بريوت -لبنان ،ط1424 ،1هـ 2003-م.
[ ]14اجلزاءات اجلنائية حلماية البيئة يف الشريعة والنظم املعاصرة ،حممد املدني بو
ساق ،اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب2001 ،م ،عدد .31
[ ]15جوانب الرتبية اإلسالمية ،مقداد ياجلن ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.
[ ]16احلرية يف اإلسالم أصالتها وأصوهلا ،أمحد الريسوني ،جملة إسالمية املعرفة،
عدد 2003 ،32/31م.
[ ]17احلرية يف نظر اإلسالم ،ماجد أمحد مومين ،قطر،جملة الرتبية ،عدد ،117
1996م.
[ ]18الدالالت النفسية يف األحكام الفقهية ،صهيب غزالن ،جامعة الريموك ،رسالة
ماجستري2006 ،م.
[ ]19دور اإلرادة والتعبري عنها يف الفقهني اإلسالمي والوضعي ،علي حسني جنيدة،
جملة اإلدارة العامة1986 ،م ،عدد .49
[ ]20روضة الناظر وجنة املناظر ،عبد اهلل بن قدامة( ،حتقيق :عبد العزيز عبد
الرمحن سعيد) ،الرياض -اململكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود ط1339 ،2هـ.
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[ ]21السكينة واملودة والرمحة بني الزوجني ،عبد القادر الشيخلي( ،حترير :فاروق
بدران ومفيد سرحان) ،ندوة حبثية متخصصة نظمتها مجعية العفاف اخلريية،
دائرة املكتبة الوطنية ،ط1422 ،1هـ 2001-م.
[ ]22شرح خمتصر الروضة ،سليمان بن عبد القوي الطويف( ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد
احملسن) ،مسسسة الرسالة ،ط1407 ،1هـ 1987-م.
[ ]23شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ابن القيم ،دار
املعرفة ،بريوت -لبنان ،د.ت.
[ ]24ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،حممد سعيد رمضان ،مسسسة الرسالة،
بريوت -لبنان،ط1410 ،5هـ 1990 -م.
[ ]25فلسفة الرتبية يف اإلسالم مناء وارتقاء ،أمحد رجب األمسر ،دار الفرقان،
عمان -األردن ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.
[ ]26فلسفة الرتبية اإلسالمية –دراسة مقارنة بالفلسفات الرتبوية املعاصرة  ،-ماجد
عرسان الكيالني ،دار الفتح ،عمان -األردن ،ط1430 ،1هـ 2009-م.
[ ]27القرآن الكريم رؤية تربوية ،سعيد امساعيل علي ،دار الفكر العربي،
القاهرة -مصر ،ط1421 ،1هـ 2001-م.
[ ]28كرامة اإلنسان يف القرآن الكريم ،طبيعته تصور منزلته يف الكون صالته
الوجودية قيمه مصري  ،حممد عايد اجلراد ،عامل الكتب احلديث ،إربد -
األردن ،ط2009 ،1م.
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[ ]29لسان العرب ،ابن منظور( ،حتقيق :عامر أمحد حيدر) ،بريوت -لبنان ،دار
الكتب العلمية2003 ،م.
[ ]30مبادئ تربوية يف آيات النداء للذين آمنوا –دراسة حتليلية  ،-مأمون صاحل
النعمان ،رسالة ماجستري منشورة ،جامعة أم القرآ ،بريوت ،دار الكتب
الثقافية1998 ،م.
[ ]31املبادئ الرتبوية يف تغيري السلوك اإلنساني يف ضوء الرتبية اإلسالمية ،سوزان
حممد قاسم بصول ،رسالة ماجستري ،جامعة الريموك ،إربد -األردن،
2002م.
[ ]32جممع مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس( ،حتقيق وضبط :عبد السالم حممد
هارون) ،دار الفكر1979 ،م.
[ ]33املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،أمحد أبو ضاهر ،دار العصماء ،سورية،
ط1428 ،1هـ 2008 -م.
[ ]34مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،يوسف القرضاوي ،مسسسة الرسالة،
بريوت -لبنان ،ط1413 ،1هـ 1993-م.
[ ]35مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعالمة ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل ،حممد
أمني بن املختار الشنقيطي ،أعد للنشر اإللتكروني ملتقى أهل احلديث
http://www.ahlalhadeeth.com

[ ]36املسسولية واجلزاء يف بيان القرآن الكريم ،حممد ابراهيم الشافعي ،مطبعة السنة
احملمدية ،ط1402 ،1هـ 1982م.
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[ ]37مظاهر تكريم اإلنسان يف البيان القرآني قراءة يف فكر النورسي ،زياد دغامني،
دراسات علوم الشريعية والقانون ،جملد  ،29عدد 2002 ،1م.
[ ]38مفهوم اجلهاد وانعكاساته الرتبوية يف اجملتمع اإلسالمي ،مأمون حممد رحال
اجلمال،رسالة ماجستري ،جامعة الريموك ،إربد -األردن2002 ،م.
[ ]39من أعالم الرتبية العربية اإلسالمية ،مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
1988م.
[ ]40من املبادئ الرتبوية يف اإلسالم ،حممد علي حممد املرصفي ،عامل املعرفة،
جدة -اململكة العربية السعودية1980 ،م.
[ ]41املنهاج الرتبوي بني األصالة واملعاصرة ،اسحاق فرحان وبلقيس أمحد وتوفيق
مرعي ،دار الفرقان ،عمان -األردن1984 ،هـ.
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Abstract. This study aimed to Clarify the educational impact of legislative speech in the areas: Honoring
rights, and respect human will, To achieve this researchers descriptive analytical method.
The study concluded that the legislative speech linked to Islamic education through the relationship:
integration and upgrading. And that relationship confirms the educational impact of legislature in honor
of rights.
also emphasizes respect for the human will, through the manifestation of one of the most important
aspects confirmed by Islamic education in the preparation of humans, in addition to what follows from the
educational principles learned from those appearances.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( ،1292-1241رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

النظام القانوين للشيكات اإللكرتونية
د .درويش عبد هللا درويش

أستاذ مساعد بقسم األنظمة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  /جامعة القصيم
ملخ ص البح ص  .يعتــر موضــوا الاظــام القــانوك للشــيرتات ا لرتهونيــة مظ ــرا مــم مظــاهر التاــور التق ـ ل ـ ورا
التجاري ــة ،وهـ ــو ائرتـ ــاوين ا لرتـ ــهوك للشـ ــيرتات الور ي ــة التقليدي ــة ،إذ خيض ــش الش ــيين ا لرت ــهوك ل ــا الش ــرو
ائوضــوعية والشــرتلية للشــيرتات الور يــة التقليديــة؛ غــر أنــي يــتم بشــرتل الرتــهوك عــر وســا الرتهونيــة؛ ويعــد أكثــر
ك ــا  ،وبترتل ــة أ ــل وسـ ولة ت اســت دامي عــم يريــد قــدت مــدمات مصـروية جديــد ــا يســتدع ســم التاظــيم
القانوك للشيرتات ا لرتهونية ت التشريعات والتاظيمات العربية ائ تل ة.
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متهيد
- 1يشهد العامل منذ نهاية القرن العشرين ،ودخولنا القرن الواحد والعشرين
تغيريات دولية عديدة ،واسعة النطاق سواء على املستوى الوطين أو الدولي ،كما
أدت ثورة االتصاالت واملعلومات يف العصر احلديث إىل تقدم كبري وملموس يف جمال
العمليات املصرفية عن طريق السماح لعمالء املصارف بإجراء العمليات املصرفية من
خالل شبكات االتصال االلكرتونية ،إذ ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء منها ما هو
تقليدي كالوفاء باألوراق التجارية (الكمبيالة؛ السند ألمر ،الشيك) ومنها ما هو آلي
وهو ما يعرف حالياً بوسائل الدفع االلكرتوني احلديثة (.)1
 - 2وقد ظهرت حالياً كيانات مصرفية عمالقة ،إذ تقدم خدمات مصرفية
ومالية متطورة ومتنوعة ،وذلك باالعتماد على نتاج ثورة التكنولوجيا واملعلومات من
وسائل حديثة ومتطورة .لذا فقد شهد العامل يف العصر احلديث التوسع يف استخدام
وسائل الدفع االلكرتوني كوسيلة لتسوية الكثري من املعامالت املالية.
 - 3ولعل من أبرز وسائل الدفع االلكرتوني هو ما يعرف باصطالح الشيكات
االلكرتونية

Electronic Check

واليت تعترب أداة جديدة للدفع االلكرتوني( )2وأحد نتاج

الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية املعامالت املالية ،وإبرام الصفقات عرب شبكة
االنرتنت ،خاصة بعد أن قلَّت ثقة الناس يف التعامل بالصكوك التقليدية .وقد أصبح الصك
االلكرتوني حمل ثقة وأمان لدى الناس يف التعامل به فهو يعترب أداة نقدية ميكن الوثوق به.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على النحو اآلتي:
املقدمـة العامة.
( )1عا ض سلاان البلقم  ،الشيرتات ا لرتهونية ،حبث ماشور على مو ش الدكتور  /عايض ائري للدراسات
ا ستشارية القانونية ،وماشور جبريد الرايض اليومية العدد [  ] 13623ت اتريخ .2005 / 10 / 14
( )2جالل عايد الشور  ،وسا ل الدوش ا لرتهوك دار الثقاوة للاشر والتوزيش ،1 ،األردن ،عام  ،2008ص .7
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أوالً :النشأة التارخيية للشيك.
ثانياً :التمييز بني الشيك االلكرتوني والشيك التقليدي.
ثالثاً :مشكلة البحث.
رابعًا :أهمية موضوع البحث.
الفصل األول :مفهوم الشيك االلكرتوني.
املبحث األول :تعريف الشيك االلكرتوني وخصائصه ووظائفه.
املبحث الثاني :إنشاء الشيك االلكرتوني.
الفصل الثاني :شروط الشيك االلكرتوني والعالقة القانونية الناشئة عن إصداره.
املبحث األول :شروط الشيك االلكرتوني مقارنة بالشيك التقليدي.
املبحث الثاني العالقات القانونية الناشئة عن إصدار الشيك االلكرتوني.
الفصل الثالث :تداول الشيك االلكرتوني ودوره يف محاية التعامالت املالية.
املبحث األول :تداول الشيك االلكرتوني.
املبحث الثاني :دور الشيك االلكرتوني يف محاية التعامالت املالية.

أوال :النشأة التارخيية للشيك

املقدمة

 - 4لقد تزامن التعامل بالشيك مع إنشاء البنوك ،فطبيعة التعامل البنكي
تستلزم إصدار أمر بالدفع أو السحب ،وقد عرفت مدينة البندقية يف القرن الثاني عشر
امليالدي نوعا من األوراق التجارية تشبه الشيك ،وانتقلت منها إىل باقي الدول
األوربية إىل أن صدر القانون اهلولندي عام  ،1838وهو أقدم قانون نظم قواعد
التعامل بالشيك.
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ويف القرن العشرين انعقد مؤمتر جنيف عام  1931لتوحيد قواعد وقوانني
التعامل بالشيك ،ثم أصبح هذا القانون مرجعاً ألحكام الشيك يف معظم الدول
العربية ،غري أن أصول الشيك كانت معروفة منذ القدم ،فقد يرجعها البعض إىل عهد
مدونة محو رابي ويرجعها آخرون إىل الرومان ()3؛ هذا وقد عرف املسلمون يف
تعامالتهم التجارية مما ميكن اعتباره أصوالً للشيك أو الصك ،بل لقد تعامل املسلمون
بالصكوك منذ عصر الصحابة رضي اهلل عنهم

()4

بل إن العرب األوائل أول من

استعملوا الصكوك ،وقد أصدر هذه الصكوك مروان بن احلكم والي املدينة من جهة
معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهما ،ثم انتشر التعامل بالصكوك يف العامل
اإلسالمي.
 - 5وقد اهتمت املنظمات الدولية بوضع قواعد دولية موحدة بشأن التجارة
االلكرتونية ومن أبرز املنظمات الدولية (منظمة التجارة العاملية
املتحدة لقانون التجارة الدولية اليونسرتال

UNCITRAL

WHO

وجلنة األمم

وهي اللجنة الدائمة اليت

أنشئت يف ديسمرب عام  1966م ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واختصارها
) )5((OECDوهي منظمة دولية تقبل بنظام اقتصاد السوق احلر ونشأت يف عام 1948
ومت إصالحها يف عام  1960لتكون منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،وكذلك
اإلحتاد األوربي وهو جتمع للدول األوربية وانشأ يف عام  1992م  ،فضالً عن املنظمة
العاملية حلقوق امللكية الفكرية واختصارها

WIPO

( )6وهي منظمة تعمل على تعزيز

( )3د .عبد احلميد الشواريب ،الشيين مم الااحيتني اجلاا ية والتجارية ،ماشأ ائعارف
اإلسرتادرية ،ص .9 ،8
( )4اخلثالن ،أحرتام األورا التجارية ،ص .25
(Organization for Economic Co - operation and development. )5
(world intellectual property organization )6

 ،1عام 2000
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االبتكار واإليداع لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد ظهرت يف عام
 1967م وتأسست عام  1974م.
هذا وقد صدر قانون ا التجارة املصري اجلديد برقم  17لعام  1999معاجلا
لألوراق التجارية التقليدية قي املواد من  387إىل  549ولكنه جاء قاصرا يف تنظيم
األحكام املنظمة لألوراق التجارية االلكرتونية؛ ويف اململكة العربية السعودية صدر
املرسوم امللكي رقم 37قي تاريخ  1383 / 10 /11ه املتعلق باألوراق التجارية
التقليدية يف حوالي ( 121مادة) وجاء قاصرا أيضا عن معاجلة األوراق التجارية
االلكرتونية ومنها الشيكات االلكرتونية مما يستدعي تدخال تشريعيا سريعا ملواكبة
التطور التكنولوجي.
اثنيا :التمييز بني الشيك االلكرتوين والشيك التقليدي
 - 6إن أهم ما مييز الشيك االلكرتوني أن إجراءاته تتم بشكل الكرتوني عن
طريق وسائط الكرتونية ،هذا ما ال جنده يف الشيك التقليدي الذي يتطلب أن يكون
مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي لكي تكون له احلجية القانونية املقررة؛ ولذلك ميكننا
القول بأن الشيك اإللكرتوني يتضمن نفس الشروط وإجراءات الشيك التقليدي ،إال
أنه يتم بوسيلة الكرتونية فكما أن الشيك التقليدي هو صك يطلب فيه شخص يسمى
(الساحب) يدفع مبلغ معني من املصرف (املسحوب عليه) لصاحل شخص ثالث هو
(املستفيد) مبجرد االطالع ،وكذلك احلال بالنسبة للشيك اإللكرتوني الذي يتضمن
نفس األطراف ،كما أنه يتضمن التزامًا قانونيًّا من قبل الساحب يؤديه إىل املستفيد عن
طريق املصرف املسحوب عليه.
 - 7وعلى ذلك ،فالتشابه بني الشيك التقليدي و الشيك اإللكرتوني من
حيث الشكل؛ فالشيك التقليدي البد أن يكون له شكل معني ،فمن املعلوم أن
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املصارف تقوم بتحرير هذه الشيكات لتأخذ شكالً يصعب تقليده ،ويتم ترقيم دفرت
الشيكات بأرقام متسلسلة ،وقد يشرتط املصرف على عميله بعدم التزامه بدفع شيكات
غري حمررة على النموذج املعتمد من املصرف ،ومن ثم إذا سحب العميل شيكاً فالبد
أن يتضمن هذا الشيك رقماً مسلسالً من قبل املصرف ،باإلضافة إىل اسم الساحب،
ورقم حسابه لدى املصرف املسحوب عليه ،واسم املستفيد ،ومبلغ الشيك ،وتاريخ
حتريره وأخريًا توقيع الساحب.
 - 8أما الشيك اإللكرتوني فيكون له شكل معني يعتمده املصرف املسحوب
عليه ،يبد أنه مهما اختلف هذا الشكل إال أنه يتضمن اسم املسحوب عليه (املصرف)
وعنوانه ،واسم الساحب ،وتوقيعه ،والرقم املسلسل للشيك ،واسم املستفيد وتاريخ
السحب (.)7
اثلثا :مشكلة البح
نظم قانون التجارة املصري رقم  17لعام  1999األوراق التجارية التقليدية
(الكمبيالة ،والسند ألمر ،والشيك) وخال من تنظيم لألوراق التجارية االلكرتونية
ومنها الشيكات االلكرتونية ،هذا بالرغم من انتشار التعامل بها ملا تتميز به من ثقة
واطمئنان لدى املتعاملني بها ،فضال عن سهولة استخدامها والتكلفة األقل مقارنة
بالشيكات التقليدية ،وعندما تثور بعض املنازعات بشأنها ال توجد أحكام قانونية هلذه
الشيكات االلكرتونية لتتحول التقنية االلكرتونية من وسيلة مفيدة لتسهيل املعامالت
إىل مصدر للمشكالت بينهم ،مما يتطلب إحداث تطور تشريعي يواكب ويوازي ذلك
التقدم والتطور التكنولوجي.
( )7د .نصر صابر ل تي اجلبوري ،الاظام القانوك للصين ا لرتهوك ،جامعة القادسية ،كلية القانون ،العرا ،
ماجستر ،ص 25

الاظام القانوك للشيرتات اإللرتهونية

1247

رابعا :أمهية موضوع البح
 - 9حيتل موضوع الشيك االلكرتوني أهمية نظرية وعملية على حد سواء:
 فمن الناحية النظرية؛ فإن النظام القانوني للشيكات االلكرتونية تعد من املوضوعاتاملستحدثة واليت مل يشملها بالتنظيم القانوني قانون التجارة املصري رقم  17لعام
1999؛ واكتفى قانون التجارة بتنظيم أحكام األوراق التجارية التقليدية " الكمبيالة
 السند ألمر  -والشيك "؛ فضال عن ندرة الكتابات الفقهية واألحكام القضائيةالصادرة يف هذا اجملال حلداثة املوضوع.
 أما الناحية العملية؛ فإن موضوع الشيك اإللكرتوني يعد أكثر كفاءة منالشيك التقليدي كما أنه ميتاز بتكلفة أقل وسهولة يف االستخدام؛ كما أنه يتيح
للعمالء محاية أكرب ضد جرائم االحتيال مقارنة بالشيكات الورقية؛ فضال عن تقديم
خدمات مصرفية جديدة تالئم احتياجات العمالء ورغباتهم يف سداد الفواتري املختلفة
بالشيكات اإللكرتونية (.)8
 -10ومن أهم مسات احلياة التجارية السرعة يف املعامالت؛ بل ومواكبة
التطورات يف جمال العمليات املصرفية بصفة عامة ويف استخدام وسائل الدفع احلديثة
بصفة خاصة؛ فقد ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي كالوفاء باألوراق التجارية
التقليدية (الكمبيالة  -السند ألمر  -الشيك)؛ ومنها ما هو الكرتوني وهو ما يعرف
حاليا بوسائل الدفع اإللكرتونية؛ ولعل أبرز وسائل الدفع اإللكرتونية " الشيكات
اإللكرتونية

()9

فهو أحد نتاج الثورة التكنولوجية وهو ما يعرف بثورة املعلومات

واالتصاالت؛ خاصة بعد أن تراجعت الثقة لدى الناس يف التعامل بالصكوك التجارية
( )8د .انظم الشمري؛ الصروة اإللرتهونية؛ دار وا ل للاشر؛ 2002؛ ص .36
( )9د .نصر صابر ل تي اجلبوري؛ الاظام القانوك للصين اإللرتهوك؛ جامعة القادسية؛ كلية القانون؛ العرا ؛
رسالة ماجستر؛ ص .5
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التقليدية على املستوى احمللي أو الدولي؛ مما حدا بالناس إىل جتنب التعامل بها؛ فإن
بروز ظاهرة ارتداد األوراق التجارية لعدم وجود رصيد هلا قائم وكاف يغطي قيمتها
مما أدى إىل كثرة املنازعات أمام السلطات القضائية؛ لذا كان اللجوء إىل الشيكات
اإللكرتونية بهدف إرجاع الثقة لدى الناس يف التعامل باألوراق التجارية؛ فالشيك
اإللكرتوني أصبح حاليا حمل ثقة واطمئنان لدى املتعاملني به.وعلى ذلك سوف نقسم
الدراسة إىل ثالثة فصول هي:
الفصل األول :مفهوم الشيك االلكرتوين
لعل أبرز وسائل الدفع االلكرتوني حاليا هو الشيكات االلكرتونية فهي إحدى
نتائج الثورة التكنولوجية خاصة بعد تراجع ثقة الناس يف التعامل بالشيكات التقليدية
سواء حمليا أو دوليا؛ لذا فإن التعامل بالشيكات االلكرتونية يهدف إىل إرجاع الثقة
والطمأنينة بالشيكات لدى الناس.
وعلى ذلك فسوف نقسم الدراسة إىل مبحثني هما:
املبح األول :تعريف الشيك وخصائصه ووظائفه
أوال :تعريف الشيك:
 -1تعريف الشيك لغة:
 - 11تستعمل كلمة (شيك) يف الداللة على الورقة التجارية املعروفة بهذا
االسم؛ وهي لفظ مشتق من الكلمة اإلجنليزية

to cheek

أي يراجع؛ أو مشتق من

الفعل يراقب؛ بيد أن الراجح أن مصطلح الشيك مأخوذ من اللغة العربية فهو أقرب
لغويا ومنطقيا من املصطلح العربي (صك) مبعنى كتاب؛ وهو لفظ فارسي معرب
وأصله (جك) مما يعين أن العرب هم من أول من استعمل الصكوك؛ ثم انتقلت منهم
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إىل باقي األمم؛ وقد شاع استعمال اللفظ يف كل بالد العامل فأصبحت له الداللة
عامليا على أمر دفع يوجهه العميل إىل مصرفه بدفع مبلغ من املال لصاحل املستفيد
املسمى أو آلمره أو حلامله (.)10
 تعريف الشيك يف القانون املصري: - 12نظم املشرع املصري يف قانون التجارة رقم  17لعام  1999األوراق
التجارية وخصص هلا الباب الرابع ،دون أن يعطي هلا تعريفاً ،تاركاً هذه املسألة للفقه
تأسياً بالتشريعات املقارنة ( ،)11ونظم أحكام الشيك يف الفصل الثالث من الباب الرابع
يف املواد بني ( 472حتى  )439منه.
وقد عرف القانون املصري الشيك باملادة  475وهو أنه( :ورقة جتارية مكتوبة
وفقاً ألوضاع وبيانات حددها القانون وتتضمن أمراً صادراً من الساحب إىل املسحوب
عليه " بنكا " بأن يدفع مبجرد االطالع مبلغاً نقدياً معيناً ألمر املستفيد أو حلامله).
 أما الشيك االلكرتوين فلم ينظم قانون التجارة املصري موضوع الشيك اإللكرتونيبعد؛ والذي جيب أن تتبناه تشريعاتنا التجارية بالتنظيم قياساً بالشيك املكتوب يدوياً

( )10ابم ماظور ،حممد بم مرترم اإلوريق  ،لسان العرب ،ماد (صرتين) ،دار صادر ،1 ،بروت.
 اجلوهري ،إمساعيل بم محاد ،الصحاح ،ماد (صرتين) ،اجلز الرابش ،ص  ،1569دار العلم للماليني ،حتقيدأمحد عبد الغ ور عاا ،1990 ،4 ،بروت ،لباان.
 يوبيا ،بيار ،الرتامل ت ا جت اد اللبااك ،ص  ،451ماشورات احلليب احلقو ية ،1999 ،بروت ،لباان. وعبد ال تاح مراد ،ائعجم القانوك ،اإلسرتادرية ،مصر ،ص 113؛ وحازم سليمان ال ارو  ،ائعجم القانوك،مرتتبة لباان ،1983 ،ص 207؛ وعبد الواحد كرم ،معجم مصالحات الشريعة والقانون ،ص .257
( )11كما وعل ائشرا ال رنس  ،والقانون الرتوييت الصادر بر م  68لعام  ،1980و انون التجار العماك الصادر
بر م  55لعام  ، 1990بعرت انون دولة اإلمارات العربية ائتحد الذي وضش عريف ل ورا التجارية
ت ائاد  438ماي.
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كوسيلة للدفع تقوم مقام النقود ،ويف الواقع هو ال خيتلف كثرياً يف أحكامه وأوصافه
عما هو معروف بالشيك التقليدي سوى أنه يتم الكرتونيا.
 تعريف الشيك يف الفقه: - 13عرف فقهاء القانون التجاري الشيك بأنه حمرر مكتوب وأن له شروطًا
قانونية الزمة يفقد بدونها صفته ،وأنه يسحب دائماً على " بنك " وأنه يتضمن أمراً
بالدفع غري معلق على شرط.
وقد تباينت تعريفاتهم للشيك فمنهم من عرفه صكاً؛ أو سندًا؛ أو ورقة؛ أو
حمررًا مكتوبًا ،غري أن هذه التعريفات كلها تتفق على مضمون واحد وهو أن الشيك
أداة وفاء مبجرد االطالع يقوم مقام النقود.
ومن هذه التعريفات:
 البعض يرى أن الشيك " صك حمرر وفقاً ألوضاع معينة تتضمن أمراً غريمعلق على شرط من الساحب إىل املسحوب عليه بوفاء مبلغ معني من النقود إىل
املستفيد مبجرد االطالع (." )12
والبعض يرى أن الشيك "حمرر مكتوب مستكمل للشروط القانونية ويتضمن
أمراً صادراً من الساحب إىل املسحوب عليه (البنك)بأن يدفع لشخص ثالث أو آلمره
أو حلامل الشيك مبلغا معينا مبجرد االطالع "

()13

والبعض يرى أن الشيك " ورقة تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إىل
شخص آخر هو املسحوب عليه بأن يدفع مبجرد االطالع عليها مبلغا من النقود
للمستفيد أو إلذنه أو حلامل الورقة " (.)14
( )12د .مسيحة القليويب؛ األورا التجارية؛ دار الا ضة العربية؛ 1999؛ ص .298
( )13د .زهر عباس كرت؛ الاظام القانوك للشيين؛ مرتتبة الهبية؛ بروت؛ 1997؛ ص .16
( )14د .مصا ى كمال يي؛ القانون التجاري؛ الدار اجلامعية؛ بروت؛ ص .15
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والبعض يرى أن الشيك " حمرر يقوم مقام النقود " (.)15
والبعض يرى أن الشيك " حمرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ويتضمن أمرا من
الساحب إىل املسحوب عليه بأن يدفع من رصيده الدائن لديه مبلغا من املال حلامله
مبجرد االطالع " (.)16
وأخريا يرى البعض أن الشيك " سند مسحوب من قبل الساحب على بنك أو
على مؤسسة مشابهه من
أجل احلصول على دفع مبلغ من املال لصاحل احلامل؛ ويكون هذا املبلغ متوافرا
لديه " (.)17
وعلى ذلك؛ فيمكن إمجال تعريفات فقهاء القانون التجاري للشيك بأنه "
ورقة مستكمله للشروط القانونية املطلوبة ومتضمنة أمرا صادرا من الساحب إىل مدينه
املسحوب عليه (بنك)؛ يأمره بدفع مبلغ نقدي للمستفيد أو حلامله مبجرد االطالع ".
 أما تعريف الشيك االلكرتوين: -14يقصد به الشيك أو الصك االلكرتوني ،وهو املكافئ االلكرتوني
للشيكات الورقية التقليدية ،وهو عبارة عن رسالة إلكرتونية يرسُلها مصدر الشيك إىل
مستلم الشيك  -حامله  -ليعتمده ويقدمه للبنك عرب اإلنرتنت ليقوم البنك أوالً
بتحويل قيمة الشيك إىل حساب حامل الشيك ،وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته
إلكرتونياً إىل متسلم الشيك  -حامله  -ليكون دليالً على أنه قد مت صرف قيمة
الشيك فعالً.

( )15د .أمحد أبو الروس؛ أحرتام الرتمبيالة والشيين؛ ائرتتب اجلامع احلديث؛ 2002؛ ص .98
( )16د .عبد ال تاح مراد؛ موسوعة شرح الشيين ت مصر والدول العربية؛ اإلسرتادرية؛ ص .101
( )17د .ريبر؛ روبلو؛ ائاول ت القانون التجاري؛ ابري ؛ ص .332
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وميكن ملستلم الشيك أن يتأكد الكرتونياً من أنه قد مت بالفعل حتويل املبلغ حلسابه
عرب شبكة االنرتنت.
وعلى ذلك فالشيك االلكرتوني هو البديل الرقمي للشيك الورقي التقليدي
كما أنه حيتوي على نفس املعلومات اليت حيملها الشيك التقليدي مثل " املبلغ والتاريخ
واملستفيد والساحب واملسحوب عليه "؛ إال انه يتم بوسيلة الكرتونية كاحلاسب اآللي
أو اهلاتف احملمول ويتم تذييله بتوقيع الكرتوني ،ومن ثم يتمتع بقوة الشيك الورقي يف
الدول اليت تعرتف بصحة التوقيع االلكرتوني.
ومن املعلوم أن الشيك االلكرتوني يتميز بأنه:


أقل تكلفة من الشيكات الورقية التقليدية.



أكثر أمانًا من الشيكات الورقية التقليدية لصعوبة تزويره.



سهولة االستخدام لوجود سريفر

Server

على مستوى العامل مهمته

التصديق على املستندات


يوفر للمستخدمني محاية أكرب ضد االحتيال باملقارنة بالشيكات الورقية

التقليدية.


خدمات شبكة االنرتنت أوجدت التسهيالت لتبادل الرسائل االلكرتونية.

اثنيا :خصائ

الشيك

 - 15يتميز الشيك بعدة خصائص متيزه عن غريه من الصكوك نذكر منها:
 -1قابلية الشيك للتداول ابلطرق التجارية :إن من أهم خصائص الشيك اليت
ال يقوم بدونها أنه قابل لالنتقال أو التحويل من شخص إىل آخر  -من غري إجراءات
معقدة  -عن طريق التظهري بالكتابة على ظهر الشيك مبا يفيد املوافقة على نقل احلق
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الثابت به إىل املظهر إليه ،بل يكفي يف ذلك تسليمه للغري عن طريق املناولة إذا كان
حلامله.
ويتميز طريقة نقل احلق الثابت بالشيك عن طريق التداول بالبساطة والسرعة،
مبا يتوافق وحركة التجارة العصرية اليت أصبح من أهم عوامل جناحها السرعة وعدم
التكلف يف اإلجراءات (.)18
 -2الشيك يقوم مقام النقود:
تقوم هذه اخلصيصة على أن الشيك يقوم مقام النقود ومتثيالً هلا يف حاليت البيع
والشراء ،بل ويف مجيع التعامالت التجارية من حتويالت وتوثيق للديون.
فالشيك موضوعه دائماً مبلغ من النقود ،ألنه يتضمن أمراً بالدفع فورا مبجرد
االطالع لصاحل املستفيد

()19

فمثالً إذا كان املبلغ املدون يف الشيك ألف جنيه مصري ،فإنه يساوي هذا املبلغ
متامًا عند صرفه.
 -3استحقاق الشيك للدفع مبجرد اإلطالع:
ميتاز الشيك عن غريه من األوراق التجارية كالكمبيالة ،أو سند األذن بأنه
يستحق الدفع مبجرد اإلطالع ،كما يستطيع حامله أن حيصل على قيمته فوراً عن
طريق خصمه يف البنك املسحوب
عليه ،أو أن يظهره إىل غريه تسديدًا لثمن سلعة أو وفاء لدين (.)20

( )18د .أبو زيد رضوان ،األورا التجارية ،دار ال رتر العريب ،ص 7؛ د .مسيحة القليويب ،مبادئ القانون
التجاري ،دار الا ضة العربية ،ص .81
( )19د .وايز نعيم رضوان ،القانون التجاري ،دار الا ضة العربية ،2003 ،ص .21
( )20د .عبد ال تاح مراد ،موسوعة شرح الشيين ،ص .52
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اثلثا :وظائف الشيك

 - 16يؤدي الشيك وظائف هامة نذكر منها:
أ ) الشيك يغين عن محل النقود :قلنا من أهم خصائص الشيك أنه ميثل مبلغاً
من النقود ،وهو بهذه اخلصيصة حيقق وظيفته املهمة واملركزية؛ فالشيك يغين عن
محل النقود ملا فيها من خماطر لسرقتها أو ضياعها ،ويكفي أن حيمل التاجر معه دفرت
شيكات للوفاء جبميع التزاماته.
ب) الشيك أداة وفاء :يعترب الشيك من أهم أدوات الوفاء باحلقوق ،فهو يقوم
مقام النقود ،وواجب الدفع مبجرد اإلطالع ،فإذا قام شخص مدين  -بتحرير شيك
 إىل آخر دائن فإن ذلك يعترب " وفاءً ،وإنهاء " للحق الذي عليه.املبح الثاين :إنشاء الشيك االلكرتوين
 - 17ينشأ الشيك االلكرتوني والذي جيب أن يتبناه تشريعنا التجاري يف
أحد أحكامه قياساً بالشيك التقليدي املكتوب يدوياً ،عن طريق استخدام صكوك
مصرفية جديدة مزودة بشرائط ممغنطة أو خاليا ختزين مدجمة على األجزاء السميكة من
الصك لعالج مشكلة تزوير الصك ،وإمتام تداوهلا الفوري.
فالشيك االلكرتوني له وجه أمامي وآخر خلفي؛ ويتضمن بيانات مرئية
ومطبوعة؛ وشريطًا ممغنطًا أو خلية ختزين مسجالً عليها بيانات غري مرئية خمزنة
ومشفرة بواسطة جهاز قارئ مناسب.
املطلب األول :تعريف الشيك االلكرتوين وأطرافه
أوال :تعريف الشيك االلكرتوين:

 - 18يعرف الشيك االلكرتوني بأنه هو املكافئ للشيك الورقي التقليدي فهو
عبارة عن رسالة إلكرتونية موثقة ومؤمنة بتوقيع إلكرتوني يرُسلها مصدر الشيك إىل
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املستفيد أو (احلامل) ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يتعامل معه عرب االنرتنت ،ليتم
حتويل قيمة الشيك إىل حساب املستفيد عن طريق مصرف يعمل عرب شبكة االنرتنت
والذي يقوم بدوره عندئذ بإلغاء الشيك ثم إعادته إىل حامل الشيك إلكرتونياً ليتأكد
احلامل بأنه قد مت صرف الشيك وحتولت قيمته إىل حسابه ،وميكن ملستلم الشيك أن
يتأكد إلكرتونيًا من أنه قد مت بالفعل حتويل مبلغ الشيك حلسابه (.)21
 ومن أهم املواقع والشركات اليت اشتهرت ابلتعامل ابلشيكات االلكرتونية:Money Zap, Chex Pedite, Payby Check - Western Union

 - 19وتقوم فكرة الشيك االلكرتوني بشكل مبسط على أن يكون للشخص
املتعامل بالشيك االلكرتوني[ البائعني مثالً ] موقع على شبكة االنرتنت موجود عليه
منوذج الدفع أو الفاتورة اليت يطابقها املوقع بنموذج الشيكات االلكرتونية ،ويقوم
املشرتي بتعبئة منوذج الشراء أو الفاتورة ،حيث تعود بعد ذلك على البائع مباشرة عرب
الربيد االلكرتوني بعد تعبئتها ،يف الوقت الذي يتم فيه حترير شيك الكرتوني لصاحل
الوسيط الذي يتحقق بدوره من صحة املعلومات املصرفية عرب الشبكة يف قاعدة
معلومات مصرف العميل ،فريسل مباشرة إشعاراً رمسياً للبائع واملشرتي مبدى
صالحية العملية ثم بعد ذلك حيرر موقع الوسيط " شيكًا إلكرتونيًّا " نيابة عن املشرتي
ويودعه يف حساب البائع مباشرة ،ويقوم الوسيط بإرسال كشف بقيمة العموالت
املستحقة إىل البائع نهاية كل شهر.
اثنيا :أطراف الشيك االلكرتوين:
 - 20يتضمن الشيك االلكرتوني أطرافًا متعددة هي :املصرف (مُصدر
الشيك االلكرتوني) ،العميل (الذي لديه حساب لدى هذا املصرف) ،املستفيد (البائع
( )21وسام حممود احلوا مده ،جامعة العلوم اإلسالمية العائية ،البياانت ا متيارية ت الشيين ا لرتهوك ،رسالة
ماجستر ،ص .10
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الذي يريد احلصول على الثمن نظري ما قدمه من سلعة أو خدمة) ،وهناك املصرف
(الذي يكون للمستفيد حساب فيه ،وميكن أن يكون هو نفس املصرف املسحوب
عليه).
ويرتتب على ذلك أنه يتم إنشاء الشيك االلكرتوني من قبل الساحب لدى
املصرف الذي لديه حساب فيه ،ويقوم البنك بدوره بالتحقق من هذا الشيك ليتم
صرفه باملقاصة االلكرتونية؛ وعلى ذلك فالبد أن يقوم العميل مبلء الشيك بشكل
الكرتوني متضمناً مجيع البيانات اإللزامية ،وتوقعيه االلكرتوني ،ثم يقوم بإرساله إىل
املستفيد عرب شبكة االنرتنت؛ والذي يقوم بدوره باستالم الشيك وتوقيعه وإرساله إىل
املصرف الذي لديه حساب فيه والذي يقوم بدوره بتبادل الشيك بينه وبني املصرف
املسحوب عليه ،حيث يقوم خبصم قيمة الشيك من حساب العميل الساحب لينقلها
إىل املستفيد منه عن طريق املصرف الذي ميلك حساب
 - 21ويف الواقع أن هناك خطوات عملية لعمل الشيك االلكرتوني:
 - 1اشرتاك املشرتي لدى جهة تقوم بعملية املقاصة (غالباً بنك)حيث يتم فتح
حساب جاري بالرصيد اخلاص للمشرتي ويتم وضع توقيع الكرتوني للمشرتي
وتسجيله يف قاعدة بيانات البنك.
 - 2اشرتاك البائع لدى نفس اجلهة (غالباً بنك) حيث تتم نفس اإلجراءات
اليت متت من طرف املشرتي.
 - 3يقوم املشرتي باختيار السلعة اليت يرغب يف شرائها من البائع ،وحيدد
السعر وطريقة الدفع (شيك الكرتوني).
 - 4يقوم املشرتي بتحرير شيك الكرتوني ،ويقوم بتوقيعه الكرتونياً ثم يرسله
بالربيد االلكرتوني إىل البائع.
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 - 5يتسلم البائع هذا الشيك ،ويقوم بالتوقيع عليه كمستفيد ثم يقوم بإرساله
إىل البنك الذي يقوم بعملية املقاصة االلكرتونية.
 - 6يقوم البنك مبراجعة الشيك ،والتحقق من وجود الرصيد والتوقيعات،
ومن ثم يقوم خبصم قيمة الشيك االلكرتوني من حساب املشرتي ،وإضافتها إىل
حساب البائع ،ثم يقوم بإخطار البائع واملشرتي بإمتام العملية بينهما.
املطلب الثاين :مزااي الشيك االلكرتوين وخماطره

أوال :مزااي الشيك االلكرتوين :

 - 22تتوفر يف الشيك االلكرتوني باعتباره وسيلة من وسائل الدفع
االلكرتوني مزايا عديدة متيزه عن الشيك التقليدي

()22

 - 1السرعة يف إجناز املعامالت التجارية ،فهو سهل االستخدام ،وبسيط يف
إجراءاته بالنسبة للمتعاملني به.
 - 2التكلفة البسيطة والزهيدة ،حيث يتم حتويل الشيكات االلكرتونية عرب
شبكة االنرتنت ،وهي طريقة أرخص بكثري من استخدام األنظمة التقليدية املصرفية.
 - 3ال خيضع للحدود اجلغرافية أو السياسية بني الدول ،حيث ميكن حتويل
الشيكات االلكرتونية من أي مكان يف العامل إىل مكان آخر ويف أي وقت العتمادها
على شبكة االنرتنت.
 - 4السهولة يف استخدامها ،فهي تغين عن القيام مبلء استمارات يف البنوك،
وإجراء االستعالمات البنكية عرب اهلاتف.

( )22عا ض سلاان البلقم  ،الشيين ا لرتهوك كأحد وسا ل الدوش ا لرتهونية احلديثة ،مو ش الدكتور عا ض
ائري للدراسات ا ستشارية القانونية ،مقال ماشور جبريد الرايض اليومية العدد ( )13623ت اتريخ
2005/10/14
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- - 5العمل بالشيكات االلكرتونية يعزز الثقة بني الناس من خالل ما
تتضمنه هذه الشيكات من بيانات أساسية تبعث على االطمئنان ،فاملصرف يقوم
بالتحقق من هذه البيانات الواردة يف الشيك؛ ثم جيري عملية املقاصة " اقتطاع قيمة
الشيك من حساب العميل ويودعه يف حساب املستفيد ".
 - 6يُعد الشيك االلكرتوني وسيلة جديدة ملعاجلة الكثري من املخاطر اليت
تُحيط باستخدام الشيك التقليدي املكتوب يدوياً والذي تراجعت الثقة فيه ملا يصاحبه
من إمكانية عدم وجود رصيد ،أو عدم تضمنه البيانات اإللزامية.
 - 7أما الشيك االلكرتوني ،فهو وسيلة أكثر ثقة وأماناً للقيام بعمليات البيع
والشراء عرب شبكة االنرتنت.
 - 8إمكانية تظهري الشيك االلكرتوني إىل شخص آخر بعد أن يتم التعامل بني
الساحب واملستفيد عن طريق إمرار الصك مرة أخرى على اجلهاز القارئ ،وإدخال
رمز خاص للتأكد من وجود الرصيد من عدمه ،ويف هذه احلالة يصدر إشعار من
اجلهاز القارئ بوجود الرصيد ،وجيمد الرصيد ملصلحة املظهر إليه األخري.
 - 9إمكانية حدوث املقاصة االلكرتونية ،فمن املعلوم أن الشيكات التقليدية
عند تقدميها إىل املصرف لتحصيل قيمتها تستغرق وقتاً يتجاوز ( 24ساعة) إذا كان
املصرفان يف مدينة واحدة ،ويف حالة اختالف املدن تستغرق املقاصة مدة تتجاوز (48
ساعة) مما يتطلب أعدادًا كبرية من املوظفني ،ومن ثم التكلفة العالية ،أما الشيك
االلكرتوين :فتتم عملية املقاصة فوراً لوجود آلية الشريط املمغنط أو خلية التخزين اليت
تتيح إمكانية التأكد من وجود الرصيد آلياً عرب شبكة االنرتنت اليت ترتبط بها مجيع
املصارف املشاركة يف نظام املقاصة القانونية.
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اثنيا :خماطر استعمال الشيكات االلكرتونية
- 23إن الشيكات االلكرتونية تتناسب مع التطور احلاصل للنقود بالشكل
الذي يواكب التطور احلاصل يف أساليب التجارة ومع ذلك فأن الشيك االلكرتوني
يواجه العديد من املخاطر،ولعل من أبرز هذه املخاطر:
 - 1عدم وجود األنظمة التشريعية املناسبة هلذا التطور التكنولوجي والتقين
يف هذا اجملال ،فمن املعلوم أن العديد من البالد النامية بصفة عامة ومنها مصر تفتقد
البنية التشريعية ملسايرة هذا التطور التكنولوجي اهلائل.
 - 2عدم وجود البنية التحتية املناسبة الستخدام الشيكات االلكرتونية مثل "
أنظمة احلاسب املتطورة ذات التقنية العالية ،والثقافة املعلوماتية عالية املستوى لدى
املتعاملني بها.
 - 3تعرض الشيكات االلكرتونية كأي رسالة بيانات عرب االنرتنت لالخرتاق
والوصول إىل بياناتها ،األمر الذي يؤدي إىل فقدان املتعاملني بها احلماية واألمان
الكايف إلمتامها.
 - 4إن هذه الشيكات االلكرتونية تتطلب إلمتام إجراءاتها وجود مصارف
الكرتونية تعمل عرب شبكة االنرتنت ،وهو أمر غري متاح يف بالدنا مما يعرقل العمل يف
هذا اجملال.
 - 5إن استخدام الشيكات االلكرتونية مرتبط بوجود منظومة تشريعية للتجارة
االلكرتونية ككل ،فاالعرتاف القانوني بالشيكات االلكرتونية مينحها حجية كبرية مما
يشجع على التعامل بها.
وترتيبا على ما سبق؛ فإن املخاطر اليت تواجه الشيك االلكرتوني جيب أال
تكون عائقاً لتبين التشريع املصري هلذا النظام نظراً ملزاياه العديدة ،فضالً عن أن
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املخاطر السابقة ميكن التغلب عليها بإصدار التشريعات املناسبة ملسايرة التطور
التكنولوجي يف هذا اجملال ،وحماولة إجياد البنية التحتية املناسبة داخل املصارف؛ مع
تأهيل العاملني داخلها للتعامل مع هذه األنظمة احلديثة.
الفصل الثاين :شروط الشيك االلكرتوين والعالقات القانونية الناشئة عن إصداره
 - 24إن أهم ما مييز الشيك االلكرتوني أن إجراءاته تتم بشكل الكرتوني عـن
طريق وسائل الكرتونية وهـذا مـا ال جنـده يف الشـيك التقليـدي الـذي يشـرتط أن يكـون
مكتوبا وموقعا بشكل يدوي لكي تكون له احلجية.
وبناء على ذلك ميكن القول بأن الشيك اإللكرتوني يتضمن نفس شروط
وإجراءات الشيك التقليدي إال أنه يتم بوسيلة إلكرتونية؛ فكما هو الشأن يف الشيك
التقليدي هو صك يطلب فيه شخص يسمى الساحب إىل بنك يسمى املسحوب عليه
بدفع مبلغ معني عرب وسائل إلكرتونية لصاحل شخص آخر يسمى املستفيد مبجرد
اإلطالع ()23؛ فكذلك احلال بالنسبة للشيك اإللكرتوني الذي يكون له نفس األطراف
ويتضمن التزامًا قانونيًّا من قبل الساحب يؤديه إىل املستفيد عن طريق املصرف
املسحوب عليه (.)24
ونقسم الدراسة يف هذا الفصل إىل مبحثني هما:
املبح األول :شروط الشيك االلكرتوين
ظهر التشابه بني الشيك التقليدي والشيك اإللكرتوني من حيث الشكل؛
فالشيك التقليدي ال بد أن يكون على شكل معني حيث يقوم املصرف عادة بتحرير
( )23د .جاك يوسف احلرتيم؛ احلقو التجارية؛ ماشورات جامعة دمشد؛ 1996؛ ص .257
( )24احملامية األستاذ  /حاان مليرتي؛ الشيرتات اإللرتهونية؛ ماشورات ورا دمشد على ا نهنت
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هذه الشيكات لتأخذ شكال يصعب تقليده؛ ويتم ترقيم الشيكات بأرقام مسلسلة؛
وقد يشرتط املصرف على عميله بعدم التزامه بدفع الشيكات اليت ال حترر على
النموذج املعتمد من قبل البنك (دفرت الشيكات)؛ فإذا سحب العميل شيكا فال بد أن
يتضمن هذا الشيك رقما مسلسال من قبل البنك؛ إضافة إىل اسم الساحب؛ ورقم
حسابه لدى املصرف وتوقيعه؛ واسم املستفيد؛ ومبلغ الشيك؛ وتاريخ سحب
الشيك(..)25
املطلب األول :الشروط املوضوعية والشكلية للشيك اإللكرتوين
أوال :الشروط املوضوعية
 - 25يتطلب القانون يف الشيك التقليدي أن يتوافر لدى ساحب الشيك
الرضا اخلالي من عيوب اإلرادة واحملل والسبب واألهلية؛ وال خيتلف الشيك
اإللكرتوني يف ضرورة أن يتوافر الرضا اخلالي من العيوب وصادرا عن ذي أهليه
كاملة.
اثنيا :الشروط الشكلية
 - 26جيب أن يتوافر يف الشيك بيانات إلزامية؛ فإذا مت إغفال أحدها أو
بعضها انتفت صفة الصك كشيك ( ،)26ومن هذه الشروط الشكلية ما يلي:
 - 1الكتابصة :يتطلب القانون أن يكون الشيك مكتوبا خالفا للقاعدة العامة يف
األعمال التجارية واليت تكتفي حبرية اإلثبات؛ وبالتالي إذا مل يتم كتابة الشيك يف
حمرر كان باطال؛ فالكتابة الزمة لصحة الشيك وإلثباته؛ وأن يكون احملرر املكتوب
كافيا بذاته وهو (شرط الكفاية الذاتية) حبيث ال حييل الشيك إىل وقائع أو اتفاقات
( )25انهد وتح احلموري؛ األورا التجارية اإللرتهونية؛ دراسة حتليلية مقارنة؛ رسالة ما جستر؛ دار الثقاوة
للاشر والتوزيش؛ 2009؛ ص .16
( )26د .مصا ى كمال يي؛ وا ل باد ؛ األورا التجارية ووسا ل الدوش اإللرتهونية احلديثة؛ 2005؛ ص .35
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خارجه عنه؛ومن املعلوم أن الكتابة اإللكرتونية توازي الكتابة التقليدية؛ والبنوك تقدم
لعمالئها دفرت شيكات مطبوع؛ وهو ما ينطبق على الشيكات اإللكرتونية حيث تقوم
البنوك بإصدار مناذج للتعامل بها يف هذا اجملال ،أما الشيك اإللكرتوين يتميز عن
الشيك التقليدي بأنه عبارة عن رسالة الكرتونية موثقة ومؤمنة ترسل من مصدر الشيك
ملستلمه (حامله) معتمده؛ ويقدمه للبنك الذي يعمل عرب شبكة االنرتنت؛ حيث يقوم
البنك بتحويل قيمة الشيك املالية حلساب حامل الشيك ثم يقوم بعد ذلك بإلغاء الشيك
وإعادته الكرتونيا ملستلم الشيك أو حلامله؛ وبالتالي يعترب دليال على أنه مت بالفعل مت
حتويل املبلغ حلسابه.
 البياانت اإللزامية للشيك: - 27مبا أن الشيك يعد ورقة شكلية؛ فإنه جيب أن يتضمن بيانات إلزامية
نص عيها القانون وهي:
أ) كلمة شيك مكتوبة يف منت الصك وباللغة اليت كتب بها.
ب) أمر غري معلق على شرط بأداء مبلغ معني من النقود.
ج) اسم من يلزمه األداء (املسحوب عليه).
د) مكان الوفاء.
هـ) تاريخ ومكان حترير الشيك.
و) توقيع الساحب.
ز) اسم املستفيد.
ويتوقف اجلزاء على ترك بيان من البيانات اإللزامية حسب نوع البيان؛ فإذا كان
البيان املرتوك هو توقيع الساحب أو مبلغ الشيك؛ فاجلزاء هو البطالن باعتبار أن توقيع
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الساحب تعبري عن إرادته؛ واملبلغ يعرب عن حمل االلتزام ()27؛ أما إذا كان البيان املرتوك
أي بيان آخر فال يرتتب عليه سوى بطالن الشيك كورقة جتارية بنص املادة /474
جتارى مصري وقد يتحول إىل سند عادي تطبيقا لقاعدة حتول التصرف القانوني
املنصوص عليها باملادة  / 144مدني مصري.
 ويف حكم حملكمة النقض املصرية بقوهلا ( )28إن توقيع الساحب على الشيكعلى بياض دون أن يدرج القيمة اليت حيق للمستفيد تسلمها من املسحوب عليه أو
دون إثبات التاريخ به ال يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل
تقدميه إىل املسحوب عليه ،إذ أن إعطاء الشيك بغري إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن
مصدره قد فوض املستفيد يف وضع هذين البيانني قبل تقدميه للمسحوب عليه،
وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه؛ وينتقل هذا
العبء إىل من يدعي خالف هذا الظاهر ،ملا كان ذلك وكان الساحب ال ينازع يف
صحة توقيعه على الشيكني موضوع التداعي وال ينازع يف واقعة تسليمها للمدعي
تسليماً صحيحاً ،فإن احلكم املطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن
فوض املدعي يف استكمال بياتهما بإثبات تاريخ عليها وحتديد قيمتها يكون
استخالصهما موضوعيا سائغاً وال رقابة حملكمة النقض عليه ".
 أما ابلنسبة للشيك االلكرتوين: - 28والشيك االلكرتوني هو عبارة عن وثيقة الكرتونية يعدها البنك وحتتوي
على البيانات اآلتية وهي:
 )1رقم الشيك.
( )27د .حممود خمتار بريري؛ انون ائعامالت التجارية؛ دار الا ضة العربية؛ 2000؛ ص .160
( )28نقض جاا ر م  248ت  10مارس  1974جمموعة الاقض اجلاا  ،ص 25؛ نقض جاا ت  5ابريل
 ،1971جمموعة الاقض اجلاا ر م  ،22ص .366
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 )2اسم الدافع.

 )3رقم حساب الدافع واسم البنك.
 )4اسم املستفيد.
 )5مبلغ الشيك.
 )6وحدة العملة املستعملة.
 )7تاريخ الصالحية.
 )8التوقيع االلكرتوني للدافع.
 )9التظهري االلكرتوني للشيك لصاحل املستفيد.
وبناء عليه ،فالبد أن يستوفى الشيك االلكرتوني كافة البيانات والشروط
الالزمة لصحة الشيك الورقي يف الدول اليت تعرتف بصحة التوقيع االلكرتوني الذي
هو أساس الثقة يف التعامل يف األوراق االلكرتونية احلديثة (.)29
املطلب الثاين :توقيع الشيك االلكرتوين
 - 29يُعد التوقيع شرطًا شكليًّا ملزمًا يف الشيك الورقي ،ويرتتب على عدم
توافره البطالن ،ولكن التساؤل املطروح هو كيف يتم توقيع الشيكات االلكرتونية ؟
وكيف يتم التحقق من صحة التوقيع ؟
 يف الواقع أنه يتم توقيع الشيكات االلكرتونية باستخدام التوقيع االلكرتونياملبين على البنية التحتية للمفاتيح العلنية مع االعتماد يف الوقت نفسه على الرقم
السري ومن ثم يتمكن العميل من استخدام التوقيع االلكرتوني إلنشاء الشيك
الكرتونياً وتظهريه كما هو احلال بالنسبة للشيكات الورقية؛وقد عرفه قانون االونسرتال
النموذجي للتوقيع االلكرتوني عام  2001مبادته األوىل بأنه " بيانات يف شكل الكرتوني
( )29د .هبجت وايد ،األورا التجارية ا لرتهونية ،دار الا ضة العربية عام  ،2001ص .61
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مدرجة على رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا؛ وجيوز أن تستخدم
لتعيني هوية املوقع ولبيان موافقة املوقع على املعلومات الواردة فيها ".
ولكن كيف يتم التحقق من صحة التوقيع الرقمي (الرقم السري) ؟
يتم بطريق املضاهاة آلياً والكرتونياً ،ويقع على املوظف املختص التأكد من صحة
الشيك عن طريق إدخاله يف آلة تقوم بفك الشفرات والرموز ،ويتم التأكد من التوقيع
االلكرتوني يف الشيكات االلكرتونية عن طريق سلطات اإلشهار (التوثيق) اليت تتأكد
من صحة املوقع والتوقيع؛ ومن مزايا التوقيع االلكرتوني عن التقليدي؛ فإذا كان
التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص من ثم فهو يسهل تزويره؛ أما التوقيع
االلكرتوني فإنه يكون آمنًا لكونه يتم استخدام برناجمه من قبل صاحبه ومن ثم يصعب
تزويره.
املبح الثاين :العالقات القانونية الناشئة عن إصدار الشيك االلكرتوين
 - 30يلزم يف البداية قيام الساحب بفتح حساب لدى مصرف باعتبار أن
الشيك االلكرتوني يشرتط إلصداره والوفاء به أن يكون مسحوباً على مصرف ألداء
قيمة الشيك من املبالغ النقدية اليت يودعها الساحب لدى املصرف املسحوب عليه.
ويتميز فتح احلساب بكونه دائناً دائماً خيول صاحبه السحب منه بطريق
الشيكات االلكرتونية ،يف حدود رصيد احلساب فقط ،وإال عدّ السحب بدون رصيد.
 - 31وعلى ذلك ،تنشأ عالقات قانونية بني أطرافه.

()30

وفيما يلي نتناول

هذه العالقات الثالث:

( )30د .نصر صابر ل تة اجليوري ،الاظام القانوك للصين ا لرتهوك ،جامعة القادسية ،كلية القانون ،العرا  ،ص
.22
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العالقة األوىل( :العالقة بني الساحب "العميل"؛ واملسحوب عليه "املصرف")
 - 31شهدت العمليات املصرفية يف السنوات األخرية تقدماً ملموساً يف جمال
السماح لعمالء املصارف بإجراء األعمال املصرفية عرب شبكة االنرتنت وذلك يف ظل
التطور اهلائل يف جمال التقنية املصرفية ،كما شهد العامل توسعًا كبريًا يف استخدام
وسائل دفع النقود االلكرتونية

()31

كوسيلة لتسوية الكثري من املعامالت فيما بني

األطراف ،وتصدر الشيكات االلكرتونية من اجلهة املرخص هلا بإصدارها وفقا للقانون
املنظم هلا(قانون العمليات املصرفية) ،هذا وينظم العالقة القانونية بني املسحوب عليه
(املصرف) وعميله (الساحب) العقد املربم بينهما ،وهذا العقد حيدد بدقة أطراف
الشيك االلكرتوني واحلد األقصى من املبالغ املباح استخدام الشيك هلا؛ ويف الغالب
يرتبط العقد بني املسحوب عليه (املصرف) والعميل (الساحب) بفتح حساب جارٍ
للعميل تُصب فيه تعامالت األخري بشأن دفرت الشيكات االلكرتونية املسلم إليه.
 - 32ويف الواقع أن العقد املربم بني املسحوب عليه والعميل يتم بإجياب صادر
من املصرف ،ويكون مكتوبًا عادة ومتضمناً كافة الشروط والبيانات اخلاصة بعملية
إصدار الشيكات االلكرتونية ،وحدود املبالغ املصرح يف حدودها للساحب بإصدار
شيكات ،ويلتزم املصرف بإيضاح مجيع احملاذير ،وطرق احلفاظ على دفرت الشيكات
االلكرتونية ،وحاالت اإلبالغ عند فقدها ،وكيفية وسرعة هذا اإلبالغ ،خشية الوقوع
يف عمليات االحتيال ،غري أن موافقة املصرف ال تتم إال بعد توقيع العميل باملوافقة
على أساس أن العقد قائم على االعتبار الشخصي ،ويصدر دفرت الشيكات االلكرتونية
لشخص معني ،وله وحده كقاعدة عامة استخدامها وال جيوز له التنازل عنه للغري؛
( )31د .حممود إبراهيم الشر اوي ،م وم األعمال ائصروية ا لرتهونية واهم ابيقاهتا ،حبث مقدم ت مؤمتر
األعمال ائصروية ا لرتهونية بني الشريعة والقانون ،ديب ت اتريخ  12 ،10مايو  ،2003ص .17
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فالشيكات تصدر شخصية وحتمل التوقيع االلكرتوني لصاحبها ،وقد يشرتط املصرف
تقديم ضمانات أو كفالة شخصية يف حالة قبوله الوفاء على املكشوف ،وخيضع التزام
املصرف املصدر للشيك االلكرتوني لشروط العقد بينه وبني العميل ويف حدود رصيد
العميل أو املبالغ املصرح هلذا األخري باستخدامها فإذا ما جتاوز العميل هذه احلدود
وقام املصرف بالسداد إىل املستفيد فإنه يقوم بالوفاء بصفته وكيالً عن العميل ،كما
يلتزم املصرف بإرسال كشف حساب لعميله من وقت آلخر يبني فيه حركة تعامالته
على احلساب .وإذا فقد الشيك االلكرتوني أو سرق ينبغي على العميل إخطار املصرف
فوراً وبالطريقة احملددة يف تعاقده مع املصرف ،وإال حتمل نتيجة التأخري أو عدم
اإلخطار؛ وقد جرى العمل على االكتفاء باإلبالغ باهلاتف كطريق سريع ،مع تعزيز
كتابي إىل اجلهة املصدرة للشيك االلكرتوني ما مل يتفق على طريقة أخرى كأن يكون
اإلخطار الكرتونياً.
وبصفة عامة ،هناك حاالت يتم فيها إيقاف التعامل على الشيكات االلكرتونية:
أ) فقد أو سرقة دفرت الشيكات االلكرتونية وإبالغ املصرف بذلك.
ب) إساءة استخدام الشيك من العميل باملخالفة لشروط العقد.
ج) احلجر على العميل.
د) تعرض العميل للمساءلة القانونية لتوقفه عن سداد التزاماته قبل املصرف
(السحب املكشوف).
هـ) وفاة العميل.
وتنقضي العالقة التعاقدية بني املصرف والعميل بانتهاء املدة املتفق عليها ،أو
رغبة أي من الطرفني يف إنهائها ،وملا كان العقد قائمًا على االعتبار الشخصي فإنه حيق
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للمصرف فسخ العقد بإرادته املنفردة إذا حدث ما خيل بالثقة يف العميل كإفالسه أو
احلجر عليه (.)32
العالقة الثانية( :العالقة بني الساحب "العميل "؛ واملستفيد) :
 - 33ينظم العالقة بني الساحب واملستفيد العقد املربم بينهما وبني املصرف
مصدر الشيكات االلكرتونية ،باإلضافة إىل العالقة العقدية بينهما ،وقد يكون
مصدرها عقد شراء ،أو التزام بتقديم خدمة.
وبناءً على ذلك ،يلتزم املستفيد بالتعامل مع الساحب للشيك االلكرتوني طاملا
كان ذلك يف حدود االتفاق بينهما وبني املصرف مصدر الشيك االلكرتوني؛ هذا وال
ينقضي التزام الساحب قبل املستفيد مبجرد توقيعه على الشيك االلكرتوني وإال كان
للمستفيد حق الرجوع مباشرة على الساحب على أساس العالقة التعاقدية بينهما.وإذا
فسخ العقد بني العميل الساحب واملستفيد ،فعلى املستفيد ردّ مبلغ الشيك عن طريق
إعادة تظهريه ثانية للساحب ،وعن طريق نفس اجلهاز القارئ؛ وكذلك اتصاله
باملصرف (املسحوب عليه) الذي يعيد بدوره مبلغ الشيك االلكرتوني إىل الساحب أو
يقيده يف حساباته لديه.
العالقة الثالثة( :العالقة بني املسحوب عليه "املصرف " ،واملستفيد)
 - 34تنظم العالقة بني املسحوب عليه (املصرف مصدر الشيك االلكرتوني)
واملستفيد الذي يعلن قبوله التعامل بها العقد املربم بينهما ،ويلتزم املستفيد بقبول
الشيك االلكرتوني متى توافرت فيه الشروط القانونية ،أنه حيق للمستفيد أن حيتفظ
حبقه يف رفض قبول الشيك االلكرتوني من حامله يف عقده مع املصرف شريطة أن

( )32د .حممد هبجت ايد ،األورا التجارية ا لرتهونية ،دار الا ضة العربية ،ص .61
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يكون مستنداً ألسباب معقولة دون تعسف وإال فقد العقد بني املسحوب عليه واملستفيد
الغرض منه.
ويرتب العقد املربم بني املسحوب عليه (املصرف) ،واملستفيد حقاً شخصاً
مستقالً وجمرداً عن عالقة املسحوب عليه املصرف بالعميل الساحب فال جيوز
للمسحوب عليه التمسك يف مواجهة املستفيد بدفوع ميلكها قبل عميله (الساحب)
حامل دفرت الشيكات االلكرتونية كاالدعاء بعدم كفاية رصيده لديه ،أو اعرتاض
العميل (الساحب) ،أو تعدي الساحب احلدود املسموح بها من مبالغ ومل يتم إخطار
املستفيد بها طاملا أن املسحوب عليه (املصرف) أخطر املستفيد الكرتونيًا من اعتماد مبلغ
الشيك ملصلحته.
وإذا حدث أن قام املسحوب عليه (املصرف) بالوفاء للمستفيد مبا يزيد على
االعتماد املخصص ،أو عن رصيد العميل (الساحب) ،فإن للمصرف حق الرجوع
على العميل الساحب مبا وفاه للمستفيد.
على أن التزام املسحوب عليه (املصرف) قبل املستفيد مشروط بتنفيذ املستفيد
بااللتزامات اليت يفرضها املصرف قبله ،وحيكم جتاوز املستفيد من عدمه ،مدى علمه
وإحاطته مبركز الساحب يف دفرت الشيكات االلكرتونية اليت حيملها وذلك من خالل
اآللة االلكرتونية اليت حيتفظ بها واليت يتسلمها من املصرف ويطلق عليها [اجلهاز
القارئ ] واليت تتصل خبط الكرتوني مباشر باحلاسب اآللي ملصرف الساحب واليت
يطلق عليها  On Line؛ ومن خالل إمرار الشيك االلكرتوني على هذا اجلهاز القارئ
يتم التعرف على رقم احلساب ،ورصيد حامل الشيك ،ومن ثم اعتماد مبلغ الشيك
ملصلحة املستفيد يف املصرف املسحوب عليه ،وإشعار املستفيد الكرتونياً بذلك فوراً،
ويتم الوفاء للمستفيد إما بالنقل املصريف إىل حسابه أو القيد بهذه احلسابات طرف
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املصرف ()33؛هذا ويقدم الوسيط الذي هو حلقة الوصل بني املسحوب عليه واملستفيد
نوعني من اخلدمات يف هذا الصدد:
األولي :اخلدمة العادية

check -

ويتم فيها إصدار الشيك االلكرتوني بدون

التأكد من حساب العميل.
الثانية  :اخلدمة

املمتازة1- check

plus

ويفحص فيها الوسيط الكثري من

املعلومات اهلامة مثل تاريخ السحب ومدى مسعته يف إصدار الشيكات االلكرتونية،
ومدى وجود رصيد للساحب ،أو عدم وجود شيكات مسروقة لديه؛ وإذا مت فسخ
العقد بني املسحوب عليه (املصرف) واملستفيد؛ يلتزم األخري برد مجيع األدوات
واألجهزة املسلمة إليه من قبل املصرف وتُعد يده على هذه املنقوالت يدًا أمانة،
ويتعرض للمساءلة اجلنائية عند عدم احملافظة عليها ،أو عدم ردها يف املواعيد املتفق
عليها.
الفصل الثال  :تداول الشيك االلكرتوين ودوره يف محاية التعامالت املالية
 - 35أصبح الشيك االلكرتوني اآلن يتم تداوله عرب وسيلة الكرتونية من
خالل غرف للمبادالت اخلاصة بالتسجيالت الرقمية؛ وهي طريقة أسرع وأقل تكلفة
من الشيك التقليدي والذي يستغرق وقتًا أطول وتكلفة عالية .كما أن الشيك
االلكرتوني يقدم احللول املناسبة ملشكالت الصكوك املؤجلة.
 - 36وعلى ذلك سوف نقسم دراستنا يف هذا الفصل الثالث إىل مبحثني مها:

( )33د .مصا ى كمال يي ،وا ل أنور باد  ،األورا التجارية ووسا ل الدوش ا لرتهونية ،دار ال رتر اجلامع ،
اإلسرتادرية ،عام  ،2005ص 241
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املبح األول :تداول الشيك االلكرتوين
 - 37قلنا إن تداول الشيك التقليدي يتم وفقا للشكل الذي صدر به؛ فإذا
حرر الشيك باسم شخص معني سواء أكان مقرتنا بشرط األمر أو ال؛ ففي هذه احلالة
يتم تداوله بطريق التظهري طبقا لنص املادة  2 / 487من قانون التجارة املصري
اجلديد؛ أما إذا عرب الساحب عن إرادته الصرحية يف إخراج الشيك من دائرة التداول
التجاري بتذييل اسم املستفيد بعبارة " ليس لألمر "؛ ففي هذه احلالة ال جيوز تداول
الشيك إال باتباع أحكام حوالة احلق املنصوص عليها يف القانون املدني؛ مع ما يرتتب
على هذه احلوالة من آثار؛ أما إذا كان الشيك ال حيمل اسم املستفيد أو كان لشخص
معني مع إضافة عبارة " أو حلامله "؛ ففي هذه احلالة يتم تداول الشيك باملناولة اليدوية
أو بالتسليم من يد إىل يد (.)34
والسؤال :هل خيتلف تداول الشيك االلكرتوين عن الشيك التقليدي ؟
يف البداية حينما يطلب العميل خدمات معينة أو بضائع من التاجر يرسل التاجر
فاتورة الكرتونية للعميل وهنا يرسل العميل شيكا الكرتونيا للموقع االلكرتوني؛ على
التاجر أن يظهر الشيك االلكرتوني كما هو الشأن يف الشيك التقليدي؛ ويعترب التظهري
االلكرتوني نوعا من أنواع التوقيع االلكرتوني؛ فالتظهري ليس إال توقيع التاجر؛
وعلى البنك املصدر واملستفيد أن يتحقق من أن األموال قد سحبت فعال من حساب
العميل ومت إضافتها حلساب التاجر؛ وبعد تسلم الشيك من العميل يستطيع التاجر
شحن البضاعة إليه (.)35

( )34د .وايز نعيم رضوان؛ القانون التجاري  -األورا التجارية؛ دار الا ضة العربية؛ بدون ساة نشر؛ ص
.307
( )35د .هاك دويدار؛ ائرجش السابد؛ ص .51
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ونعتقد أنه ال حمل للشيك حلامله يف جمال الشيكات االلكرتونية باعتبار أن من
أهم شروطه هو التسليم املادي من يد على يد؛ وهو أمر ال ميكن ختيله يف إطار الشيك
االلكرتوني.
 - 38ومن اجلدير باإلشارة أن الشيكات االلكرتونية تعتمد على وجود وسيط
بني املتعاملني ويطلق عليه جهة التخليص Clearing house؛ وغالبا ما يكون بنكا يتم
فتح حساب فيه؛ وكذلك حتديد التوقيع االلكرتوني للعميل فعلى سبيل املثال يقوم
املشرتي بتحرير الشيك مذيال بتوقيعه االلكرتوني ثم يقوم بإرساله بالربيد االلكرتوني
املؤمن إىل البائع الذي يوقعه كمستفيد الكرتونيا؛ ثم يقوم بإرساله إىل البنك الذي
يتوىل مراجعته؛ ويقوم البنك بإخطار الطرفني بتمام إجراء املعاملة املصرفية؛ أي
خصم الرصيد من حساب املشرتي وإضافته حلساب البائع (.)36فالشيكات االلكرتونية
ختضع لنفس طرق التدقيق املعتمدة بالنسبة للشيكات التقليدية فيما عدا الطابع املادي.
املطلب الثاين :املقاصة االلكرتونية للشيكات
 تعريف املقاصة االلكرتونية للشيكات: - 39يقصد بها إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه ملدينه باستخدام
الوسائل االلكرتونية؛ واملقاصة االلكرتونية نظام لتسوية مدفوعات الشيكات
االلكرتونية بني املصارف بدال من املدفوعات الورقية يف غرفة املقاصة ،وتسجل
املدفوعات إلكرتونياً على شريط ممغنط ،وهي عملية منح الصالحية  Permissionمن
مصرف ملصرف آخر لقيام حركات التحويالت املالية الدائنة واملدنية الكرتونياً من

( )36د .مدوح مار اجلاي ؛ الباوك ا لرتهونية؛ دار ال رتر اجلامع ؛ 2005؛ ص .7
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حساب مصرف إىل حساب مصرف آخر ،فهي تتم من خالل أجهزة احلاسب اآللي
وهي جزء من التحويالت املالية االلكرتونية (.)37
شروط املقاصة االلكرتونية للشيكات:
 - 40تتطلب املقاصة االلكرتونية للشيكات شروطًا منها ما يلي:
 -1وجود حسابني لدى مصرف أو مصرفني خمتلفني:يلزم أن يوجد هناك
حسابان يف مصرف واحد؛ أو يف مصرفني خمتلفني ،ومن ثم فال تعد عملية مقاصة أن
يكون ألحد الطرفني حساب ،و ال يوجد للطرف اآلخر حساب ،وبالتالي ال ميلك
احلق يف إصدار شيك مصريف.
 -2جاهزية الرصيد يف حساب اآلمر:أي البد أن يكون رصيد العميل اآلمر
كافيًا للوفاء بقيمة الشيك وإال تعرض للعقوبة اجلنائية وهي إصدار شيك بدون رصيد.
 أهداف املقاصة االلكرتونية للشيكات: - 41حتقق املقاصة االلكرتونية عدة أهداف منها:
 - 1االنتقال من نظام املقاصة التقليدية إىل نظام املقاصة االلكرتونية.
 - 2التوقف عن تداول الشيكات الورقية.
 - 3زيادة الثقة بالشيكات كأداة وفاء.
 - 4احلد من زيادة حجم الشيكات املرجتعة.
 - 5حتصيل الشيكات يف نفس اليوم الذي يتم إيداعها فيه.
 - 6إمكانية احلصول على صور وبيانات عن الشيكات بسرعة وبسهولة.

( )37د .مسر حامد عبد العزيز ،التعا د عر قايات ا صال احلديثة ،دار الا ضة العربية،
 ،2006ص .45
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 - 42أشكال املقاصة االلكرتونية :ولتحديد شكل املقاصة االلكرتونية البد
من معرفة عدد املصارف اليت تقوم بتنفيذ هذه العملية وهي ثالثة أنواع هي:
أوال :املقاصة االلكرتونية البسيطة

قد جيري التحويل عن طريق إجراء املقاصة االلكرتونية وفقاً هلذا النوع بني
حسابني لشخص واحد "اآلمر بالتحويل " ،أو بني حسابني لشخصني خمتلفني ،وقد تتم
العملية بني حسابني يف فرع واحد لنفس املصرف ،أو بني حسابني يف فرعني لنفس
املصرف ويتم ذلك عن طريق إشعار يرسل بواسطة احلاسب اآللي ،حيث توجد
شبكة حاسوب تربط فروع املصرف الواحد بعضها ببعض يتحكم فيها حاسوب
مركزي.
اثنيا :املقاصة االلكرتونية الثنائية
جيري التحويل وفقاً هلذا النوع بني حسابني مفتوحني يف مصرفني خمتلفني
ويستوي األمر أن يكون احلسابان لنفس الشخص أو لشخصني خمتلفني ،وتسوي
العالقة بني املصرفني بطريق املقاصة.
اثلثا :املقاصة االلكرتونية املركبة
يتطلب هذا الشكل أن يشرتك يف عملية املقاصة (التحويل االلكرتوني لألموال)
أكثر من مصرفني ،فيقوم املصرف األول (متلقي أمر التحويل) بقيد املبلغ املطلوب
حتويله يف اجلانب املدين من حساب اآلمر ،ويف اجلانب الدائن من حساب املصرف
الثاني (املصرف الوسيط) ويشعره بذلك إلمتام العملية فيقوم املصرف الوسيط بإنفاذ
عملية التحويل (املقاصة) بقيد املبلغ ذاته يف اجلانب املدين من حساب صندوقه ويف
اجلانب الدائن من حساب املصرف الثالث (املصرف املستفيد) الذي يقوم بدوره بقيد
املبلغ ذاته يف اجلانب املدين من حساب صندوق ويف اجلانب الدائن من حساب املستفيد
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(عميله) مع إشعار العميل بذلك وهذه العملية ميكن أن تنفذ بني مصارف يف الدولة
الواحدة أو بني مصارف يف دولة متعددة
 -أما الوضع يف

()38

فرنساEn France :

 - 43أنشأت فرنسا حوالي تسع غرف للمقاصة وهي غرف خاصة باملبادالت
اخلاصة بالتسجيالت الرقمية ،ووضعت بالفعل نظامًا يعتمد على انتقال الشيكات
االلكرتونية بطريقة سهلة وبسيطة ،حيث يسمح بالوفاء بقيمة الشيك االلكرتوني يف
خالل  48ساعة بعد استالمه من البنك ،كما مت وضع نظام وطين لتداول الشيك
االلكرتوني

()39

National d'rchanges d'images Cheques System

)(SNEIC

بهدف

التقليل من املدة اليت تفصل بني استالم الشيك ودفع قيمة الشيك الكرتونياً؛وقامت
بتغيري نظام التوقيع اليدوي على الشيك إىل توقيع رقمي أو الكرتوني.ويتم التداول
على مراحل هي:
 املرحلة األوىل: - 44يصدر البنك للعميل أو املستهلك دفرت شيكات الكرتونية بأرقام
متسلسلة يف اإلطار املخصص له يف موقع البنك والذي يكون رصيده لديه ،وبالتالي
ميكنه استعماهلا بإرساهلا على اخلط مباشرة ،أو عن طريق نظام خاص باملتعاملني
فيكفي أن ميأل الشيك على الدعامة االلكرتونية كالشيك العادي ويتم توقيعه الكرتونياً
توقيع مرقم واعتماداً على نظام القراءة األتوماتيكية للشيكات ،يتم إرسال أمر الدفع
االلكرتوني مباشرة إىل البنك ،ويقوم األخري بدفع قيمة الشيك.

( )38ص ا يوسف القوامس  ،ائسئوليات القانونية الااشئة عم عمليات ائقاصة ا لرتهونية للشيرتات ت القانون
األردك ،جامعة الشر األوس كلية احلقو  ،عام  ،2009ص .61
(Bouyala Re'gis , Le monde de Paiements , E'dition, Revue Banque, 2005 , P , 93. )39
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 -املرحلة الثانية:

 - 45يقوم البنك بالتأكد من العملية من حيث رقم الشيك؛ واملبلغ....إخل،
فإذا كان الشخص مالكا لرصيد اتفاقي خبصوص شيكات عادية؛ فإنه ال يلزم فتح
حساب جديد الستعمال الشيكات االلكرتونية حيث ميكن االعتماد على استعمال
البنك الوسيط للشبكة االلكرتونية دون فتح حساب آخر بالضرورة.
ـ نظام غرفة املقاصة للشيكات االلكرتونية:
 - 46تتطلب عملية انتقال ودفع الشيكات االلكرتونية ضرورة وضع نظام
مركزي هلا وهو ما يعرف بغرف املقاصة

Chambre de compensation

وهو نظام يقوم

بتحويل مبلغ الشيك من حساب العميل إىل حساب املستفيد ،وجتدر اإلشارة بالقول
أنه قد ظهرت العديد من املؤسسات اليت تقدم خدمة الدفع بالشيكات االلكرتونية منها
مؤسسة

Check free corporation et net banque

يف الواليات املتحدة األمريكية؛

وكذلك نظام حاسوب املقاصة يف فرنسا منذ عام 1971

Ordinature de copensation

وهو نظام يسهل العمليات اليت تستعمل فيها األشرطة املغناطيسية واليت متثل دعامة
الشيكات االلكرتونية .ويف عام  1993اعتمدت فرنسا نظامًا آخر وهو الوسيط بني
البنوك للمقاصة االلكرتونية

()40

Systeme inter bancaire de telecompensation

وهذا

النظام األخري يقوم على تسيري العمليات البنكية اخلاصة بكافة وسائل الدفع باستثناء
الشيك التقليدي ،وتقوم به جمموعة من البنوك باإلضافة إىل بنك فرنسا.

()40

Gavalda (ch) Stouffle t( j ) , Droit de credit , effets de commerce , cheques , carte de paiement
transfert de fonds. ed , 2006, p , 211.
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ويف الواقع أن أكثر األنظمة استعماالً وشيوعاً يف فرنسا هو نظام (  )Sitباعتبار
أن هذا النظام للدفع باملقاصة متعددة األطراف؛ ومير هذا النظام مبراحل ثالثة هي:
أ ) تبادل مستمر ألوامر الدفع بني مراكز األعالم اآللي واملراكز االلكرتونية.
ب) مقاصة متعددة األطراف لألوامر من خالل مركز احملاسبة.
ج) دفع املبالغ من خالل نظام التحويل املصريف

Transfert

Bancaire

 نظام  Sitالفرنسي: - 47يقدم البنك مقدم اخلدمة على نظام

Sit

بعمل إشعار حسب طبيعة

اخلدمة أو العملية على شكل رسالة ويُعرب عنها [  ] M 1إىل صندوق الربيد املشرتك
الذي توجه إليه هذه الرسالة ،وترتب على الرسالة انقضاء االلتزام جتاه املركز الذي
بعث الرسالة األوىل ويعرب عن هذا االنقضاء برسالة ثانية ويُعرب عنها [  ] M 2ويف هذه
احلالة تقوم اجلهة األوىل اليت أرسلت الرسالة ( )M1إىل نظام

Sit

إلجراء ملخص

حسابي للمبادالت وتسمى الرسالة الثالثة ويُعرب عنها [  ]M3واليت تُرسل بدورها ملركز
احملاسبة بهدف تسوية احلسابات بني األطراف املشرتكة؛
وعلى ذلك ميكننا تعريف نظام التحويالت املالية االلكرتونية بأنها عملية منح
الصالحية لبنك ما للقيام بعملية التحويالت املالية سواء الدائنة أو املدينة الكرتونياً ،من
حساب بنكي إىل حساب آخر ،أي أن عملية التحويل تتم الكرتونياً عرب أجهزة
احلاسب اآللي.

درويش عبد هللا درويش

1278

منوذج ملعاملة ابستخدام الشيك االلكرتوين
منوذج ملعاملة ابستخدام
الشيك االلكرتوين

بنك الصادر

شبكة مقاصة البنك الوسيط

بنك املستفيد

تظهري البنك

التاجر املستفيد

ف ص ص ص ص ص ص صصاتورة
شيك موقع من املدين العميل

العميل املدين
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املطلب الثال  :ضماانت الوفاء ابلشيك
 مقابل الوفاء (الرصيد يف الشيك) - 48يعترب الشيك أداة وفاء ومستحق الدفع مبجرد االطالع ،وعلى من
يدعي خالف ذلك اإلثبات ،وقد عربت حمكمة النقض ( )41عنه بقوهلا " األصل يف
الشيك أنه أداة وفاء،وعلى من يدعي خالف هذا األصل الظاهر إقامة الدليل...إخل،
ومقابل الوفاء يف الشيك سابق على حتريره حيث يستطيع املستفيد منه اقتضاءه فور
حصوله على الشيك ،ومما الشك فيه أن الشيك تنعدم قيمته القانونية كأداة وفاء تقوم
مقام النقود إذا مل يوجد مقابل وفاء أو رصيد للشيك.
 شروط مقابل الوفاء يف الشيك: - 49أشارت املادة  / 497جتاري مصري على شروط مقابل الوفاء وهي:
 - 1أن يكون مقابل الوفاء ديناً نقديا ،مبعنى أن يكون الساحب دائناً
للمسحوب عليه مببلغ من النقود.
 - 2أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت حترير الشيك.
 - 3أن يكون مقابل الوفاء قابالً للتصرف فيه ،مبعنى أن يكون دين الساحب
قبل املسحوب عليه حمقق الوجود ومستحق األداء ومعني املقدار ،وأنه مبقدور الساحب
التصرف فيه مبوجب الشيك.
 - 4أن يكون مقابل الوفاء مساوياً  -على األقل  -لقيمة الشيك.
ويرتتب على ذلك ،إذا حدث نزاع حول وجود مقابل الوفاء من عدمه ،وجب على
من يدعي وجوده إثبات ذلك ،وغالباً ما يكون الساحب ،باعتبار أنه امللزم بتقديم

( )41الاعم ر م  22لساة  31مم جلسة  6 / 19م  ،1963جمموعة أحرتام الاقض ،س  14ص .860
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مقابل الوفاء قبل حترير الشيك ،ومن ثم إذا عجز عن إثبات ذلك تعرض للجزاءات
اجلنائية واملدنية اليت نص عليها القانون (.)42
 أما الشيكات االلكرتونية: - 50تستخدم إلمتام عمليات الوفاء االلكرتونية بني األطراف من خالل
الوسيط ،وال خيتلف بذلك الشيك االلكرتوني عن الشيك العادي؛ واالختالف يكمن
يف أن إنشاء الشيك االلكرتوني وتبادله يتم عرب شبكة االنرتنت ويقوم الوسيط باخلصم
من حساب العميل ،ومن ثم يضيفه إىل حساب التاجر املستفيد.
فعندما يطلب العميل خدمات معينة أو بضائع من تاجر ،أو عندما يزور العميل
موقع الويب اخلاص بالبائع ويطلب شراء بعض البضائع ،فإنه يف هذه احلالة يتم حتويله
مباشرة ملزود اخلدمة للشبكات االلكرتونية حيث يستخدم وصلة بوابية خاصة
 gate wayتربط بني االنرتنت ومركز التسوية ويطلق عليها اختصارا

()43

) ،(ACHوهنا

يقوم البائع بإخطار مزود اخلدمة بإمجالي قيمة الصفقة واسم العميل وعنوانه ،فيقوم
مزود اخلدمة بعرض منوذج الشيك على الشاشة والذي حيمل بيانات متعلقة بالقيمة
املطلوب سدادها واسم وعنوان العميل ،فيضيف العميل بيانات املصرف ورقم
احلساب وقد يتطلب هذا النظام التأكد من هوية العميل عن طريق إضافة رقم اهلوية
الشخصية للعميل.وللتأكد من سالمة موقف العميل ولتوثيق الشيك ،يقوم مزود
اخلدمة باستخدام شبكة ( )ACHباالتصال مبصرف العميل ،ويتأكد من سالمة موقف
العميل ،وتبدو أهمية هذه اخلطوة يف إتاحة فرصة ضمان توفر الرصيد عندما حيل وقت
سداد املبلغ للبائع من خالل مزود اخلدمة ،وبعد ذلك يودع مزود اخلدمة الشيك
( )42د .عل مجال الديم عوض ،الشيين ت انون التجار  ،دار الا ضة العربية ،1998 ،ص .41
(Automated Clearing House )43
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االلكرتوني لدى مركز التسوية ،ورمبا تستغرق هذه العملية يومني أو ثالثة أيام كما هو
الشأن يف الشيك العادي؛ إذن فالشيكات االلكرتونية ختضع لنفس طرق التدقيق
املعتمدة يف الشيكات الورقية حبيث ختضع لكل املعاجلات التطبيقية ما عدا اليت متس
الطابع املادي؛ حيث يقوم املوظف املختص بالتأكد من صحة الشيك باستخدام آلة
تقوم بفك الرموز ،وتتميز هذه اآللة بكونها ختتصر الوقت املستغرق لفحص التوقيع.
املطلب الرابع :الوفاء بقيمة الشيك
 - 51القاعدة العامة هي أنه جيوز للحامل تقديم الشيك للبنك املسحوب عليه
ابتداء من تاريخ حتريره باعتبار أن الشيك أداة وفاء مبجرد االطالع.
 وابلنسبة للشيك االلكرتوين ،فالبنك يكون على بينة من كل إجراءاتالعملية املتعلقة بالوفاء بالشيك االلكرتوني ،فمن املعلوم أن الشيك االلكرتوني يعتمد
على وسيط بني األطراف (غالباً ما يكون بنكًا) حيث يتم فتح حساب وكذلك حتديد
ال
التوقيع االلكرتوني للعميل ،فمثالً يقوم العميل (املشرتي) بتحرير الشيك مذي ً
بتوقيعه االلكرتوني ويقوم بإرساله بالربيد االلكرتوني املؤمن إىل البائع الذي يوقعه
كمستفيد الكرتونياً ،ثم يرسله إىل البنك الذي يتوىل مراجعته ،وخيطر كال الطرفني
بإمتام إجراء املعاملة املصرفية (أي خصم الرصيد من املشرتي وإضافته حلساب البائع)،
وبالتالي فإن ميعاد الوفاء يف الشيك االلكرتوني هو أن يكون مستحقاً فوراً مبجرد متام
العملية.
 - 52حمل الوفاء يف الشيك:جيب أن يكون مبلغًا نقديًّا حمددًا موجودًا يف
الشيك وهو من البيانات اإللزامية وإال كان الشيك باطالً؛ ويف الشيك االلكرتوين ال
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خيتلف األمر عن الشيك التقليدي ،حيث البد أن يكون حمله مبلغ نقدي حمدد يف
الشيك االلكرتوني باعتباره من البيانات اإللزامية (.)44
 - 53مكان الوفاء:
البد أن حيدد يف الشيك املكان الذي جيب الوفاء فيه بقيمة الشيك حتى يتمكن
املستفيد من التوجه إليه وتقديم الشيك للوفاء ،وإن كان عدم ذكر بيان مكان الوفاء ال
يؤثر على صحة الشيك.
 أما ابلنسبة للشيك االلكرتوين ،فمن املالحظ أن هذا البيان تنعدم أهميتهحيث إنه يتم التعامل مع البنك املصدر والبنك املستفيد ،وهو أمر حمدد ومبني يف
الشيك.
املبح الثاين :دور الشيكات االلكرتونية حلماية التعامالت املالية
 - 54تعاني األنظمة االقتصادية يف البالد النامية ومنها مصر من ضعف الثقة
يف التعامالت باألوراق التجارية بصفة عامة ،والشيك بصفة خاصة نتيجة أعمال
االحتيال املتعمد من خالل إصدار شيكات بال رصيد ،أو الشيكات املؤجلة التاريخ،
فهل ميكن أن يوفر نظام الشيكات االلكرتونية احللول املالئمة هلذه املشكالت؟
 -دور الشيك االلكرتوين يف حل مشكلة الشيكات املرجتعة

()45

 - 55إن تطور احلياة االقتصادية والتجارية وزيادة عدد املصارف يف الدول
خالل العقدين املاضيني ترتب عليه اتساع حجم املعامالت املالية والتجارية فأحدثت
بعض الظواهر السلبية املتمثلة يف بروز ظاهرة الشيكات املرجتعة واليت ما لبثت أن
حتولت إىل مشكلة خطرية تؤرق رجال القانون ،فمن املعلوم أن الشيك على خالف
( )44انهد وتح احلموري ،ائرجش السابد ،ص .81
( )45د .عل عبد هللا شاهني ،الشيرتات ائرجتعة ودور السياسة الاقدية واإلدار ائصروية ت معاجلت ا ،دراسة
حتليلية مش التابيد على اجل از ائصرت ت ولساني ،اجلامعة اإلسالمية ،كلية التجار ن  ،2005ص .7
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األوراق التجارية األخرى يقوم بوظيفة أساسية وهي كونه أداة وفاء فقط مبجرد
االطالع حتل حمل النقود يف املعامالت ،لكن من الناحية العملية يستعمل الشيك أداة
ائتمان كالكمبيالة ،حيث يقوم الكثري من التجار بإصدار شيك مؤجل التاريخ ،بل
ودأب الكثري على تداوله حتى أصبح عرفاً وقد يضع عليه الساحب عبارة " ال يصرف
إال يف تارخيه " ويف احلقيقة أنه ال يوجد يف القانون التجاري املصري ما يعرف بالشيك
املؤجل؛ بل إن هذا الشيك يُعد خمالفا للقانون ،ويرتتب على إصداره عقوبة على كل
من الساحب (حمرر الشيك) واحملرر له الشيك (املستفيد) وفقاً لنظام األوراق التجارية
بأن الشيك مستحق الوفاء مبجرد تقدميه للبنك للوفاء.
 طبيعة الشيك وقواعد التعامل به: - 56وفقاً لقانون التجارة املصري رقم  17لعام  1999فإن الشيك الصادر يف مصر
واملستحق الوفاء ال جيوز سحبه إال على بنك ،وبالتالي فان الشيك املسحوب يف صورة
شيك على غري بنك أو احملرر على غري مناذج البنك املسحوب عليه ال يعترب شيكًا لذاته
أو حلامله؛ والشيك جيب أن يتضمن عدة بيانات إلزامية هي:
 - 1اسم البنك املسحوب عليه.
 - 2اسم املستفيد.
 - 3اسم الساحب ورقم حساب وتوقيعه.
 - 4مبلغ الشيك.
 - 5تاريخ إنشاء الشيك.
وال جيوز للبنك املسحوب عليه التوقف عن الوفاء بقيمة الشيك ما دام أنه
مستوفٍ أركانه وشروطه املوضوعية والشكلية ،إال أنه تقبل املعارضة بالوفاء بالشيك
يف حالتني هما :ضياع الشيك؛ وإفالس الساحب.
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 -ضماانت الوفاء ابلشيك:

 - 57وألهمية الشيك فقد حرصت التشريعات املختلفة على محاية الشيك
واملتعاملني به ،وأحاطته بسياج من الضمانات اليت جترم كل من حياول التالعب به
واستغالله لالحتيال على اآلخرين ،فإذا ما وقع به تزوير أو حتريف أو تبديل فإنه يفقد
قيمته؛ ويعد أحد األسباب املؤدية إىل عدم قبوله؛ وعدم صرف قيمته وإرجاعه إىل
الساحب باإلضافة إىل ضرورة وجود رصيد كاف للوفاء بقيمته؛بل وحرصت
التشريعات على إحاطة الشيك بالعديد من الضمانات اليت تكفل له سهولة التعامل به
وضرورة الوفاء بقيمته إذا كان خالياً من العيوب ،باإلضافة إىل توقيع اجلزاءات اجلنائية
حبق الساحب إذا قام بإصدار شيك بال رصيد (.)46
بيد أن هذه الضوابط القانونية حلماية الشيك يف املعامالت مل تفلح بنتيجة سوء
استخدام الشيك يف التعامالت ،واستعماله كأداة ائتمان مما ساهم يف بروز ظاهرة
الشيكات املرجتعة.
ـ العوامل اليت تساهم يف ظهور مشكلة الشيكات املرجتعة:
 - 58أظهرت التجارب العملية نتيجة استخدام الشيك كأداة ائتمان تفاقم
مشكلة الشيكات املرجتعة ( )47نتيجة لعدة عوامل منها:
 - 1شيوع مبدأ التعامل ابلشيك مؤجل الدفع يف احلياة التجارية :لقد شاع يف
احلياة التجارية واملصرفية مبدأ التعامل بالشيك مؤجل الدفع ،وذلك بأن يتفق الساحب
واملسحوب عليه على تأجيل استحقاق الشيك ملوعد الحق األمر الذي جيعل منه أداة
( )46د .حسم ائرص اوي ،ائرص اوي ت جرا م الشيين ،دار ائعارف ابإلسرتادرية ،عام  ،1983ص 95؛ د.
معوض عبد التواب ،الوسي ت جرا م الشيين ،مابعة عامل الرتتاب ،عام  ،1985ص .200
( )47د .سيف الديم عوده ،ظاهر الشيرتات ائرجتعة ،األسباب والوسا ل والعالج ،رسالة ماجستر ،جامعة
القدس ،عام  ،2002ص .31
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ائتمان وخيرجه عن إطاره الصحيح كأداة وفاء واجب الدفع فوراً حبكم القانون ،فإذا
أصدر الساحب شيكاً فإنه جيب على املسحوب عليه (البنك) الوفاء بقيمته للمستفيد
فوراً بصرف النظر عن التاريخ املدون عليه ،باعتبار أن أي شرط خيالف ذلك يعد كأن
مل يكن؛ و ترتب على ذلك بعض النتائج السلبية املتمثلة يف إبعاد الشيك عن وظيفته
األساسية كأداة وفاء جيب دفع قيمته دون النظر إىل تارخيه املؤجل.
 -2التهاون يف تطبيق العقوابت القانونية :عدم فعالية القوانني والتشريعات
املعمول بها حلماية الشيك أو التهاون يف تطبيق العقوبات النصوص عليها يف تلك
التشريعات ،ومن أبرز مظاهرها عدم املالحقة القانونية للمتالعبني يف الشيك أو
التأخري يف البت يف القضايا واستغراقها وقتاً طويالً مما يؤدي إىل استمرار هذه الظاهرة
وتفاقم حدتها (.)48
 - 3زايدة املنافسة غري املشروعة بني البنوك :مبا أن البنوك تهدف إىل جذب
العمالء إليها عن طريق منح تسهيالت ائتمانية هلم؛ ومن ثم تظهر املشكلة واضحة إذا
مل حتسن إدارة املصارف اختيار عمالئها؛ األمر الذي يرتتب عليه القيام مبنح دفاتر
شيكات هلؤالء العمالء دون ضوابط حمددة مما يؤدي إىل سوء استخدامها وتفاقم هذه
الظاهرة.
 -4ضعف الوعي القانوين :لعل من األسباب اهلامة وراء انتشار ظاهرة
الشيكات املرجتعة هو ضعف الوعي القانوني لدى بعض املتعاملني من فئات التجار
وأرباب األعمال واملواطنني للدور اهلام الذي يلعبه الشيك يف احلياة التجارية واملصرفية
وتأثرياته السلبية على االقتصاد يف حالة تفاقم املشكلة.
( )48د .حممود الرتيالك؛ اجلديد ت األحرتام القانونية للشيرتات ائصروية؛ جملة الباوك؛ األردن؛ العدد األول؛
1997؛ ص .25
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 -5هتاون املصارف يف بيان السبب احلقيقي إلرجاع الشيكات :قد تقوم البنوك
بإخفاء السبب احلقيقي إلرجاع الشيكات عندما يتعلق األمر بالساحب حفاظا على
سرية التعامل مع عمالئها؛ مما يؤدي إىل عدم متكني احملاكم من البت يف القضايا
املرفوعة أمامها بالسرعة الكافية.
ص كيفية حل مشكلة الشيكات املرجتعة:
 - 59سعى فقهاء القانون التجاري إىل إجياد حلول ملشكلة الشيكات املرجتعة؛
فالبعض طالب بضرورة تشديد العقوبة اخلاصة جبرمية إصدار شيك بال رصيد؛ واقرتح
البعض إضافة مزيد من الشروط لفتح حساب للشيكات.
بيد أن هذه احللول مل تلق القبول الكايفَ واملناسب؛ إما ألنها لن حتل املشكلة
من جذورها ؛ بل على العكس جندها تسهم يف زيادة األعباء على القضاء نظرا لكثرة
املنازعات املعروضة أمامه؛ أو لكونها تعرض النشاط االقتصادي والتجاري خلطر
الكساد امتثاال لشروط فتح احلساب.
- 60من هنا يلعب الشيك االلكرتوني دورا هاما يف حل مشكالت الشيكات
املرجتعة واملزورة ()49؛ فمن املعلوم أنه بالرغم من توفر وسائل الكرتونية وتقليدية كثرية
ومتعددة؛ إال أن الشيكات ما زالت هي الطريقة األكثر شيوعا يف التعامل يف خمتلف
دول العامل؛ والشيك االلكرتوني خيتلف يف ذلك عن الشيك التقليدي لكونه مزودا
بشرحية الكرتونية دقيقة تعمل وفق تقنية التحقق من األصالة عرب موجات الراديو؛ بل
وتقوم هذه الشرحية بتوفري املعلومات الالزمة للتحقق من هوية حامل الشيك وبياناته؛
كما ختزن الشرحية أيضا املعلومات املطبوعة على الشيك واخلاصة بكل عملية على
( )49حممد جرار؛ الشيين الذك ؛ احلل األمثل ئشرتلة الشيرتات ائرجتعة؛ مؤسسة موهبون لالبترتار والتاوير
على شبرتة ا نهنت.

الاظام القانوك للشيرتات اإللرتهونية

1287

حدة؛ األمر الذي ميكن مستخدمي الشيك االلكرتوني من التحقق من صحة التعامل
الكرتونيا؛ وضمان الوفاء بقيمة الشيك.
 - 61وبناء عليه تعترب الشيكات االلكرتونية أكثر أمانا لكونها تقلل أو حتد من
الشيكات املرجتعة واملزورة؛ بل وتضمن محاية مصاحل مجيع األطراف اليت تتعامل
بالشيك؛ كما أنه خيتصر الوقت الالزم إلمتام عملية التحصيل؛ واملقاصة عن طريق
التحصيل الفوري .كما أن الشيك االلكرتوني حيد من مشاكل االحتيال بواسطة
الشيكات بل ويضمن الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد عرب التأكد من وجود الرصيد يف
احلساب؛ وحجز املبلغ عن طريق استخدام قنوات اتصال آمنة الستكمال املعاملة
الكرتونيا؛ ويساهم الشيك االلكرتوني يف التحقق فورا ويف أي وقت أو أي مكان يف
العامل من توفر الرصيد الكايف للوفاء بقيمة الشيك؛ وهذه العملية تتم بتمرير الشيك
على اجلهاز وبالضغط على زر إدخال يقوم اجلهاز وخالل ثوان معدودات بإعطاء
إيصال ورقي ليؤكد على وجود الرصيد من عدمه.
 - 62ويرتتب على ذلك أن الشيك االلكرتوني سيكون ساري املفعول إذا مت
التأكد من توافر الرصيد الكايف له؛ دون اإلفصاح عن قيمة الرصيد حلامل الشيك مبا
حيمي خصوصية وسرية املعلومات للساحب؛ فبمجرد مترير الشيك على جهاز القراءة
املغناطيسية يتم جتميد املبلغ املوجود يف الشيك االلكرتوني بعد أن يتم التحقق من توفره
إىل وقت تقدميه للبنك من بنك املستفيد .فالشيك االلكرتوني خيدم الشيكات سواء
الفورية أو املؤجلة على حد سواء ،كما ميكن استخدامه كوسيلة للتداول من خالل
اخلصم االلكرتوني الفوري دون االضطرار لتقدميه شخصيا إىل بنك املسحوب عليه
املقاصة االلكرتونية.
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خامتصة
 - 63تناولنا يف هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للشيك االلكرتوني يف
إطار ارتباطه بالواقع العملي والتقين؛ وقد أظهرت الدراسة أن الشيك االلكرتوني هو
املكافئ االلكرتوني للشيكات الورقية التقليدية اليت أعتاد الناس التعامل بها ،إذ خيضع
الشيك االلكرتوني لنفس الشروط املوضوعية العامة لألوراق التجارية؛ وكذلك
الشروط الشكلية.
وميكننا القول بأن الشيك االلكرتوني ميكن أن خيضع ألحكام قانون الصرف مبا
ال يتعارض مع طبيعتها وخصائصها املميزة ،كما ميكن أن يطبق عليه األحكام العامة
يف القانون التجاري يف اجملاالت اليت ال يوجد بها نص أو عرف مصريف حيكم الواقعة
حمل البحث.
جند أن الشيكات االلكرتونية كوسيلة من وسائل الدفع االلكرتوني هو مظهر من
مظاهر التطور التكنولوجي والتقين الالزم إلمتام عمليات التجارة االلكرتونية فالشيك
االلكرتوني حيتوي على شرحية إلكرتونية؛ وتعترب الشرحية االلكرتونية حمفظة نقدية
الكرتونية حتتوي على بيانات تتضمن رقم الشيك ورقم احلساب والتعامالت املسموح
بها؛ وعناصر السيطرة املنية الالزمة.
النتائج
 - 1الشيكات االلكرتونية هي إحدى وسائل الدفع االلكرتوني واليت تعد
امتدادا لألوراق التجارية التقليدية ولكن عن طريق شبكة االنرتنت.
 - 2الشيكات االلكرتونية إحدى نتائج الثورة التكنولوجية احلديثة لتسوية
املعامالت املالية واليت حازت ثقة الناس بعد تراجع الثقة يف الشيكات التقليدية.
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 - 3الشيكات االلكرتونية تلعب دورا هاما يف مواجهة أعمال االحتيال املتعمد
بإصدار شيكات بال رصيد وحل ملشكلة الشيكات املرجتعة.
التوصي صات
 - 1ضرورة توافر أنظمة تشريعية مالئمة هلذا التطور التقين خاصة أن البالد
النامية بصفة عامة ومصر خاصة تفتقد البنية التشريعية للشيكات االلكرتونية ملسايرة
هذا التطور التقين اهلائل.
 - 2العمل على إجياد البنية التحتية املناسبة الستخدام الشيكات االلكرتونية،
وكذلك الثقافة املعلوماتية عالية املستوى لدى املتعاملني بها.
 - 3العمل على تأسيس املصارف االلكرتونية اليت تعمل عرب شبكة االنرتنت
للتعامل مع الشيكات االلكرتونية
 - 4الدقة يف اختيار املتعاملني ،أي التأكد من مسعة كل عميل عن طريق
التحريات الدقيقة حتى يكون قرار منح الشيكات االلكرتونية موافقًا للحقيقة.
 -5العمل على توفري درجة عالية من الوعي املصريف لدى املتعاملني عن
استعمال الشيكات االلكرتونية
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Abstract. The subject of the legal system of checks Electronic is a manifestation of the sophistication of
the commercial paper , which is the equivalent of electronic checks traditional paper , as it is subject to
electronic check for the same objective conditions and formalities for checks traditional paper ; However,
it is in electronic form via the electronic media ; is more efficient , the lower cost and ease of use by
offering new banking services , which calls for the legal regulation of electronic checks.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)3ص ص ( ،1300-1293رجب 1436هـ/إبريل 2015م)

املفطرات الطبية املعاصرة
دراسة فقهية طبية مقارنة
( رسالة دكتوراه )

د .عبد الرزاق بن عبد هللا ِ
الكندي

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه وسلم...وبعد:
فإن هذه الرسالة عبارة عن دراسة نال بها الباحث درجة الددتووراه مد الووصدةة
بطباعوهددا مددن تلةددة معددارو الددوح با امعددة اإلسددالمةة العاةةددة زالة ددا بوددار
1433/1/23هددد اةواف د 2011/12/23م وتددان اةفددرو الددرىةا علددى الرسددالة
فضددةلة الدددتوور حسددام الددد ن الصددة

ارسددوام اةفددارأ بلسددم ال لدده و صددولة ب لةددة

معارو الوح  .والرسالة ج ء من منظومة فلده الندوا ل الدذ ُعدد مدن بدر الوحدد ا
اليت تواجه ال لةه اةعاصر.
وت من همةوها ب ونها توعل بنوا ل حدد فدرو

ارعةدان ورتدن مدن رتدان

اإلسالم حةث إن نوا ل اةُ َطِّرا اةعاصرة غري مدروسة دراسدة تصصدةلةة قللدة تدرب
بني تلعةدا ال لهاء وتلر ر الطب احلد ث؛ لةلةم الناس رتنًا من رتان اإلسالم علدى
الوجه الفرع الصحةح.
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تما نها عا ت إش الةة إسلاط ا ُة َطِّدرا الطبةدة اةعاصدرة علدى تلر در ال لهداء
اةولدمني لوفابه ارمساء دون النظر إىل اة ارقة ال برية بني ارمر ن مدن حةدث احللةلدة
الطبةة()1؛ مما حدث لبسًا يف ال وةا فةما اسوجد من نوا ل اةُ َطِّرا .
تمددا عا دت الرسددالة اةةددت للوفدددد يف فودداوِّ ا ُة َطِّددرا عنددد ت د ري مددن اة ددوني
بدعوِّ االحوةاط يف جانب العبادة فسعت إىل سد فر

ت داى ممدا دا احلاجدة إلةده

وتعم به البلوِّ فدرست النوا ل واةسوجدا الطبةة احلد ة الديت ادا عالقدة بالصدوم
مددن حةددث الصددحة وال سدداد علددى ءددوء الوصددور الطددو احلددد ث والوصصددةت ال له د
السلةم دراسة اجوهاد ة جبذورها اللدمية واموداداتها اةعاصرة.
أسئلة البحث
جابت الرسالة على عدة تساؤال تان من بر ها:
 - 1ما همةة دراسة ا ُة َطِّرا الطبةة اةعاصرة ؟
 - 2ما ح م دراسة النوا ل اةعاصرة ؟ ومن ميلك ح ال وةا فةها؟
 - 3تةف حندد ءواب ا ُة َطِّرا ؟
 - 4ما الوةسري يف باب ا ُة َطِّرا الطبةة اةعاصرة يف ءوء اللول الراجح ؟
 - 5ما ا ُة َطِّرا الطبةة اةعاصرة ؟ وما اإلءافة العلمةة فةها وما ح مها يف
ءوء ال له والطب احلد ث؟
منهجية البحث
سلك الباحث يف دراسة موءوعا الرسالة اةناهج الوالةة:
 - 1اةنهج االسولراى  :وملك بووب مجة النوا ل الطبةة اةعاصرة يف باب
ا ُة َطِّرا من مجة مظانها.
1مثال ذلك :ما حصل من لبس يف تكييف احلقن املعاصرة على احلقن الشرجية اليت كانت يف زمن الفقهاء املتقدمني.
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 - 2اةنهج الوص  :وملك بعر

مجة ا ُة َطِّرا
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الطبةة اةعاصرة

وتصو رها وف ما توصت إلةه الطب اةعاصر من خالل اةراج الطبةة اةخوصة
وقاورة ارطباء اةخوصني.
 - 3الوحلةل  :وملك بدراسة م ردا

البحث بصسلوب علم

واءح

مسوخدما تنظةما معةنا للوصول إىل احللاى والنواىج.
 - 4اةنهج اةلارن :وملك باةلارنة بني قوال ال لهاء وتصصةلهم وبني نواىج
الطب اةعاصر .للوصول إىل اللول الراجح.
الدراسات السابقة
وتما جر عادة البحث العلم ن ون تماً تراتمةاً من خالل البناء فوق بناء
مددن سددب

فلددد توب د الباحددث تددت مددا وعل د بددا ُة َطِّرا الطبةددة اةعاصددرة يف اة وبددا

والدور ا واجملال ا امعةة واةرات البح ةة ومواقد االننندت فوقدف علدى البحدوث
والدراسا العلمةة السابلة اليت حب ت موءوع ا ُة َطِّرا اةعاصرة و حد م رداتها مد
متر طبةعة الدراسة وما قدموه من جد د وم ةد وما غ لوه و قصر فةه وبني موق
هذا البحث بني هذه الدراسا

واإلءافا العلمةة اليت سعى لوحلةلها.

اإلضافة العلمية
عُنةدددت الرسدددالة بالوصدددو ر الطدددو للم طدددرا مدددن خدددالل الندد ول اةةددددان يف
اةسوف ةا واةرات الطبةة وقاورة هت االخوصاص مدن اسوفدار ني و خصداىةني دم
دراسوها دراسة تصصةلةة ت ةف فةها النا لة وتدرسها وخترجها يف ءوء صول وقواعدد
اةذاهب وجتر دراسة ملارنة فةما بةنها وبني ما قرره الطب احلد ث تما حلحلت
بعددا االجتاهددا السدداتنة داخددت روقددة اةددذاهب ال لهةددة؛ لوصددبح الصددورة جلةددة
للدارسدددني واة دددوني و هدددت االخوصددداص جبدددذورها اللدميدددة وامودددداداتها اةعاصدددرة
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باإلءافة إىل إظهار تون مساىت ا ُة َطِّرا اةعاصرة من مساىت االجوهاد اليت سد فةهدا
اخلالو وتعدد موارد االجوهاد.
حماور البحث
اشومت البحث على ملدمة و ال ة فصول:
للم َف ِطرات الطبية املعاصرة ،وحكم دراستها ؟والفتيا
الفصل األول :التعريفات املنهجية ُ
فيها ،واملوقف من الدراسات السابقة .وفيه مباحث:
 اةبحث ارول :الوعر ا اةنهجةة لعنوان البحث.
 اةبحث ال ان  :همةة دراسة النوا ل يف باب ا ُة َطِّرا .
 اةبحث ال الث :شروط ال ووِّ يف النوا ل ومن له ح اإلفواء فةها.
 اةبحث الراب  :العالقة بني ال له والطب.
 اةبحث اخلاما :ح م الوداو .

الفصل الثاين :تقرير قواعد الفقهاء يف ابب املَُف ِطرات ،وفيه مباحث:
 اةبحث ارول :ا ُة َطِّرا اجملم علةها واةخولف فةها.

 اةبحث ال ان  :اةوسعون واةضةلون يف باب ا ُة َطِّرا .
 اةبحث ال الث :حتد د ا وو وءابطه عند ال لهاء وارطباء.
 اةبحث الراب  :ءاب ا ُة َطِّرا .
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الفصل الثالث( :املَُف ِطرات الطبية املعاصرة) وفيه أربعة مباحث.

املبحث األول( :ما يدخل اجلسم عرب منافذ الوجه ) وفيه مثانية مطالب.
 اةطلب ارول :منظار اةعدة.
 اةطلب ال ان  :خباخ الربو.
 اةطلب ال الث :ارقراص العالجةة اليت توء حتت اللسان.
 اةطلب الراب  :معجون ارسنان.
 اةطلب اخلاما :ن وم مواد طبةة عن طر ارنف.
 اةطلب السادس :غا ا الوخد ر.
 اةطلب الساب  :قطرة ارمن وغسةلها.
 اةطلب ال امن :قطرة العني.
املبحث الثاين (ما يدخل اجلسم عرب اجللد).وفيه مخسة مطالب:
 اةطلب ارول :احللن العالجةة واةغذ ة والوجمةلةة.
 اةطلب ال ان  :الدهانا واةراهم واللصلا العالجةة.
 اةطلب ال الث :إدخال اللسطرة يف الفرا ني للوصو ر و العالج.
 اةطلب الراب  :الغسةت ال لو .
 اةطلب اخلاما :إدخال الدم للصاىم.
املبحث الثالث :ما يدخل اجلسم عرب الفرجني.
وفةه سبعة مطالب:
 اةطلب ارول :الغسول اةهبل .
 اةطلب ال ان  :اةنظار اةهبل .
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 اةطلب ال الث :الوحامةت الفرجةة.
 اةطلب الراب  :اةنظار الفرج .
 اةبحث اخلاما :منظار ا ها الوناسل الذتر .
 اةطلب السادس :غسول اة انة.
 اةطلب الساب  :ا ماع حباىت ( ال بو ).
املبحث الرابع( :اخلارج من البدن) وفيه ثالثة مطالب:
 اةطلب ارول :احلجامة وخالو ال لهاء فةها.
 اةطلب ال ان  :الوربع بالدم و خذ الدم للوحلةت وحنوه.
 اةطلب ال الث :ش

الدهون.

اخلامتة
وتفمت:
النوداىج والووصددةا
اةراج

مراجد البحددث ال هددارس الو صدةلةة ال هددارس بددت

اةالح .

أهم النتائج
خلص الباحث إىل نواىج عدة تان همها:
 - 1نّ مصطلح «ا وو» الذ
الفارع احل ةم ءابطاً لل ُم َطِّرا

حدث توسعاً يف باب ا ُة َطِّرا

ومل رد يف الفرع رب

مل جيعله

ح ام ا ُة َطِّرا زصطلح

«ا وو» ال يف ال واب وال يف السنة وإمنا هو ل ظ حادث بعد من النبوة و من
الصحابة رء اهلل عنهم.
 - 2نَّ اسوخدام ل اظ ومصطلحا يف مساىت ال له جيب ن فهد اا النص
الصر ح وإلّا حد ت إرباتا وتوسعاً وإشلاقاً على اة ل ني مل تص ِ به الفر عة تما
هو احلال يف ل ظ ا وو يف الصوم ول ظ «اةَخِة » يف قظورا اإلحرام يف احلج.
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 - 3اةذاهب ارربعة مل تو
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على حتد د م هوم ا وو فةما بةنها وال يف

اةذ هب الواحد وهذا ع عدم جعله مرجعا لل ُم َطِّرا

إم لو تان مرجعاً ل ان

واءح اةعامل يف عبادة حيواجها اةوعلم وارم والذتر وارن ى واحلاءر والباد.
 - 4الطب اةعاصر حدد ا وو اةؤ ر على صحة الصوم والذ

سد

الصوم زا صت إلةه هو ما جتاو احلل (اةر ء) من ا ها ااضم ومهب إىل اةعدة.
 - 5الوجاو ف ارخرِّ يف ا سم ال عالقة اا با ها ااضم وال ؤ ر
الواصت إلةها على صحة الصوم تالوجو ف الدماغ والوجو ف البطين والوجو ف
وغريها باسو ناء الوجو ف ارن

الصدر

فإن له صلة با ها ااضم .

 - 6وجود الووس ال بري يف باب ا ُة َطِّرا

حدث عند ال لهاء اةولدمني

لوصورهم وجود اتصال بني الوجاو ف اةخول ة يف ا سم وبني اةعدة و البطن
حسب ما وصت إلةه الطب يف منهم وقد بت الطب الوفرحي احلد ث عدم صحة
هذا الوصور.
 - 7ارح ام اليت بُنةت عند ال لهاء اةولدمني على تصور طو تبني عدم
صحوه بالطب الوفرحي احلد ث جيب تغري احل م فةها لوغري الوصور الذ بُين علةه
احل م .
 - 8الضاب الذ تدل علةه النصوص يف الداخت إىل البدن هو ما تان تالً
و شرباً و تان يف معناهما مما سوغين به البدن عنهما رنَّ ما قام ملام الف ء ُعطى
ح مه والفر عة ال ت رق بني اةوما ال .
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التوصيات

ويف اخلوام فدإن مدن حسدن الومدام ن وصد الباحدث زدا عد ا واندب اةوعللدة
زوءوع الرسالة خلدمة ارمة لذا فدإن الباحدث مدن خدالل الرسدالة ر ِّ احلاجدة ماسدة
رن وص باآلت :
 - 1ءرورة تدر ا فله النوا ل وجعله مادة مسوللة يف ا امعا واةعاهد
الفرعةة نظري اةواد الفرعةة ارخرِّ.
 - 2ءرورة رب ال لهاء اةعاصر ن وطالب الدراسا ال لهةة باةسوجدا
اةعاصرة.
 - 3ءرورة تصهةت اة وني يف فله النوا ل وشروطه وءواب اإلفواء فةه
لوخرج ال ووِّ يف النوا ل سلةمة وبعةدة عن الفط .
 - 4إقامة جسور الوعاون والوواصت بني ال لهاء و صحاب الوخصصا يف
العلوم الوطبةلةة لةوم ن اة وون من دقة الوصور الذ ُبنى علةه احل م يف النوا ل.
 - 5فوح قنوا داىمة بني ال لهاء وارطباء واةرات الطبةة وتلةا الطب
ةوابعة اةسوجدا الطبةة اليت حتواج إىل نظر شرع والوم ن من تصورها تصورًا
علمةًا سلةماً.
 - 6إقامة اةؤ را والندوا واةلولةا الدور ة اليت جتم ال لهاء و صحاب
الوخصصا ارخرِّ للنظر يف اةسوجدا ودراسوها واإلفواء فةها.
 - 7إنفاء اجملال والدور ا والنفرا اةوخصصة ب له النوا ل وموابعوها
وتلد م الرؤِّ والوصورا الفرعةة حواا.
والرسالة مطبوعة توىل طباعوها مرتد النخدب العلمةدة بالوعداون مد دار احللةلدة
ال ونةة وتل يف  523صد حة مفد وعة بالصدور الطبةدة ومالحد احلدوارا الطبةدة مد
االسوفدددار ني وارخصددداىةني ..واحلمدددد هلل والً وآخدددراً وظددداهراً وباطندداً فمنددده الووفةدد
والسداد.

جملة العلوم الشرعية
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التحوط يف التمويل اإلسالمي
ّ
إعداد :د .سامي سويلم

يع د كت د

التح د

ض ع التح

لل د كت س د س س د يل د أوائ د وأب د الكتددا الددنا لت ول د
ب للغة الع بية .ويقع الكت

يف ( )178صدححة د ام د است سد ،

وه ل مجة للتسخة اإللجنلييية لكت به ( ،)Hedgingوعلى ال غ
ط بقة مت ً ،إال أنهم لتحق ن

حيث اسضم ن ،وختتلح ن بأسل

أنهد ليسد نسدخة
الع ض واست قشة

والتحلي  ،وحسا قتضي ت اللغة.
يه ف اسؤلف د كت بده إت لطد ي أتوات إسد ية إلتا خ اسخد ق وبقد س د ت
االقتص ت اإلس س وق اع الت تل يف الش يعة اإلس ية.
وق د اسددتع ض يف ب ايددة الكت د

التقل د ت اس ليددة يف ا س د ا الع سيددة ،خ صددة

أس د ا ا سدده  ،وأس د ا السددلع ال وليددة ،وأس د ا العم د ت ،وأر د
ال ي ن ت اليت أو ته إت لياي ع الت التقل ت وبشك
الق ن استص م ،ا

د خد ل

لح ظ خ ل التسعيت ت د

النا يثري قلق اسختصني واسسؤولني.

واستع ض أتوات التحد

ال أا ليدة واستمثلدة ب سشدتق ت اس ليدة ،و د أرده

ص ه عق ت اسستق لي ت ،وعق ت االختي ات ،وعق ت اسق يض ت ،وبني أن اسشتق ت
تالت صح ية؛ أا أنّ ي حبه أح ق يف العق هد د رسد ل الطد ف الثد نس مت د ،
وال لعد هددنل اس د تالت د تالت حقيقددة؛ ندده ال يد ات تهد نقد
1301

لكيددة ا صد

د
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االرتق  ،ب يقتص ا

على لس ية ب وق ت ا سدع عتد نه يدة العقد يف أغل هد ،

وهس عق ت تية على الح وق ت يف أسع للك اسشتق ت ،وهلنا بقد أثد ت اسشدتق ت
الكددثري د اجل د ل ح د ل ش د وعيته وهث ه د االقتص د تية .وأر د ال حددث د خ د ل
ال اس ت إت أن هنل القضية متث عق ة أ م القد ن نيني واالقتصد تيني ،بسد ا صدع بة
الحص بني اسخ ق اس

ة للتش االقتص تا وبني اجمل بة اليت ال ختتلف ع ال هد ن

واسق خ.
االنتشد ال اسدع لسد

وب ل غ

اسشدتق ت إال أن التقد اس جده هلد ال يديال

ق ئم على اسست يني ا ك تميس والتتحينا ،وق استع ض أب ام د اسؤيد خ والت قد خ
للمشتق ت

الت حية االقتص تية .كم بيّ أنّ اسشتق ت لق م على لسليع اخلط (حت ي

اخلط إت سدلعة) ،وهدنا يدؤتا إت يد تخ اسخد ق د جهدة وسد ت ل يعهد د جهدة
أخ ى.
ثد حتد ع عد
بل غ

ك نه

قددف االقتصد ت اإلسد س د اسخد ق  ،وبددني أن اخلطد
للتش االقتص تا – به غري غ

اس ل للتلف والضي ع وهنا ت ف سقص الش يعة

-

يف نحسه ،نه لع يض

ححظ اس ل ولتميته ،وهد ند ع د

أن اع اسشقة اليت ال ل ات لناله  ،وإن ك ن ال لتحك ع ا عم ل اسشد وعة ،وقد بديّ
عي التمييي بني اسخ ق اسق لة ،واسخ ق غري اسق لة .واقرتح لدنلك بعدض ا توات
اإلحص ئية استحقة ع ال ؤية اإلس ية .كم بيّ أن صدطل التحد

يسدتخ م لل اللدة

على حتيي اسخ ق ولقليصه .
ولت ول قضية الغ  ،وسعى لتح ي ع مل و ع يري ض عية للتمييي بدني الغد
اليسري والغ الح حش ،وبدني أن الغد اسمتد ع يتمثد ب س تلدة الديت يغلدا عليهد أنهد
تلة صح ية ،وهنا يؤتا إت لش يه ام ابي و يد تخ اسخد ق  .كمد لتد ول الع قدة بدني
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عيد الغد و عيد اخلطد  ،وبدني لك د اسعيد ي ضددم ال ؤيددة الكليددة للم ضد ع،
وهنل ال ؤية هس ا س س النا يستخ م لتط ي تت ت وأتوات لية إلتا خ اسخ ق .
ثدد حدد ّت أ بعددة دد ت للهت سددة اس ليددة دد تظدد إسدد س اثتدد ن يتعلقدد ن
ب ه د افا الت د ا ن ،والتك د  ،واثت د ن رتص د ن ب سته يددةا ام د وّ ،واست س د ة .كم د
ت ال ب يددة .وب ديّ أن استت د ت اإلس د ية ةمددع بددني اسص د اقية

وضّ د ط د ق اسع د

الش عية والكح تخ االقتصد تية ،كمد لتد ول أسد ليا لطد ي استت د ت واستمثلدة مبح كد خ
ستت غري ش وع  -ع بي ن إجي بي له وسل ي له  ،-والتح ي ستت

شد وع ،ولت دع

االحتي ج ت الحعلية.
وق صتّف ق
وحت د

التح

إت ث ع ق ا حتد

اقتصد تا ،وحتد

لع ق د ا .واقددرتح ع د تا د ا توات اإلس د ية لك د

لعد ونس،

ته د  ،و لددك يف ض د ت

ا سس واس ت الديت أرد إليهد يف اهلت سدة اس ليدة ،وقد للد هدنل ا توات أهد
عق ت التم ي اإلس ية؛ اسض بة ،وال يع إت أج  ،والسل  .كم لت ول أب اسخ ق
اس لية ،مب يف لك ط ق أس اس ل ،والسي لة ،والع ئ  ،إض بة إت ط ق العم ت.
وخت ال حث كت به بأب نت ئ ت استه ،حيث ل ص إت أن اسخ ق متث حت ي
للصددت عة اإلس د ية وللصددت عة التقلي يددة علددى ح د س د ات ،وعلددى ال د غ د أتوات
التح د

الدديت اخرتعته د الصددت عة التقلي ي دة ،ب د ن اسشددكلة ال لدديال ق ئم دة ،وأن هددنل

ا توات لثري القلق بشأن هث ه السدل ية علدى اسدتق ا ا سد ا  ،بضد عد القضد ي
ا خ قية والتش يعية اليت لص ت ه هنل ا توات.
وإنّ ال د ب

د حيددث ال اقددع ال ميك د حتقيقدده تون حتم د ط د ق خ ،وأنّ التق د م

االقتص تا ش و ب إلق ام وال ي تخ اليت لستليم حتمد اسخد ق  .ولكد ام جدة أيضد
ق ئمة لض اسخ ق ولقليله  ،ولصمي أتوات خت م اإلتا خ استت دة للمخد ق تون أن
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لتح ل إت أتوات لل ه ن واسق خ ،كم أر إت أنّ العق ال ش ا يع دي تحد تاً عد
الت ص لع ج هدنل اسعضدلة ،والد حس اإلهلدس وحد ل هد القد ت علدى لقد ي اإلقد
ا ث للح استشد ت ،وأسد س لدك هد اال ل د والتك د بدني إتا خ اسخد ق وبدني
إنت د ج الث د وخ ،كم د أر د إت أن التظ يددة اإلس د ية لق د م علددى ؤيددة ح د خ للتظ د م
االقتص تا ،وليس جم ت حل ل جيئية أو إج اتات ل قيعية للمشك ت االقتص تية.
واعترب أنّ هنل ال اسة ولة ل س ع مل االق التم جس سشكلة اسخد ق يف
التش االقتص تا ،ع بي ن أ ثلة توات عملية ةس هنا اإلق ولرتجد

تئده إت

عقد ت ول لي د ت ليددة سع جلددة أند اع تخلحددة د اسخد ق  ،لشددم طد ق أس اسد ل،
وط د ق السددي لة ،وط د ق الع ئ د  ،إض د بة إت ط د ق ص د ف العم د ت ،وق د بددني أن
الش يعة اإلس ية غتية ب مل ل العملية اليت ةمع بدني الكحد تخ االقتصد تية واسصد اقية
الش عية.
ويف الته ية وضّ ال حث أن أتوات التح

اإلس ية الديت أو تهد هدس أ ثلدة

وليس أحك ر عية ج ة ،لكته أتوات قرتحة إلثد ات اس ضد ع ول جيده ال حدث
ستق إت س ي جى أن يك ن أكث إنت جية وأكث ع ئ ا للصت عة اس لية اإلس ية.
وامم هلل

الع سني.
مقدمه

د .حممد حممود بين عيسى
أستاذ مساعد ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم الفقه
جامعة القصيم
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