قواعد النشر
أوالً  :شروط النشر

- 1أن يكون البحث متسماً باألصالة واالبتكار ،واملنهجية العلمية ،وسالمة االجتاه ،وصحة اللغة ،وجودة األسلوب.
- 2أال يكون البحث قد سبق نشره ،أو قدم للنشر جلهة أخرى.
- 3مجيع البحوث املقدمة للنشر يف اجمللة خاضعة للتحكيم.

ثانياً :تعليمات النشر

- 1يرسل الباحث حبثه إلكرتونياً على املوقع التفاعلي للمجلة ./http://journals.qu.edu.sa
- 2يطبع البحث بواسطة احلاسب اآللي بربنامج ( )Microsoft Wordو ) (pdfمتوافق مع ( )IBMوعلى وجه واحد
فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع ترك ( 3سم) لكلل هلام  ،ومرقملة ترقيملاً متسلسلالً ،مبلا يف ذلل األشلكا
واجلداو .
 - 3يقللدم الباحللث مل للاً للبحللث بللاللغتو العربيللة وا لي يللة ،حبيللث ال ت يللد كلماتلله عل ( )200كلمللة أو صللفحة
واحدة.
- 4تك للون الكتاب للة بل لاخلط املش للهور [ ]Traditional Arabicالعن للاوي حبج للم ( )20أس للود ،وامل للن حبج للم ( )16ع للاد ،
واحلواشي حبجم ( )14عاد .
 - 5تكتب اآليات القرآنية برسم ملحف املدينة.
- 6ال ت يد صفحات البحث ع مخسو صفحة.
- 7يكتب الباحث عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلمي ،واجلهة اليت يعمل بها باللغتو.
- 8يتم التوثيق م امللادر واملراجع وفق ما يلي:
أ ) الكتللب :ذكللر امللللدر أو املرجللع يف احلاشللية ،فيضللع الباحللث رقملاً للحاشللية يف املكللان املناسللب ،ثللم يضللع احلاشللية
أسفل اللفحة.
ب ) الدوريات :يتم توثيقها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية ،ورقم اجمللد والعدد واللفحة.
- 9توضع حواشي كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم احلواشي متسلسالً م أو البحث إىل نهايته.
- 10يف فهرس امللادر واملراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسلنة الوفلاة ،ودار النشلر ،وسلنة الطبلع ،وكلذا
يف الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 11عنلد ورود األعلالم يف ملن البحلث أو الدراسلة ،تلذكر سلنة الوفلاة بالتلاري اهلجلر إذا كلان العللم متلوفى مثلا ( :ت
260هل) ،وإذا كانت األعالم أجنبية فإنها تكتب حبروف عربيلة ،وبلو قوسلو حبلروف التينيلة ،ويلذكر االسلم كلامالً
عند وروده ألو مرة.
- 12ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أ مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي م رئيس التحرير.
- 13يعطى الباحث نس تو م اجمللة ،وسبع مستالت م حبثه املنشور .
- 14يلت م الباحث بإجراء التعديالت املنلوص عليها يف تقارير احملكمو ،مع تعليل مامل يعد .
- 15تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.

عناوي املراسلة

اجمللة العلمية جلامعة القليم (العلوم الشرعية)
مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس حترير اجمللة:
املوقع ا لكرتونيhttp://journals.qu.edu.sa :
الربيد ا لكرتونيqu.mgllah@gmail.com :
هاتف اجمللة00966163800050 :
حتويلة رئيس التحرير 8397 :حتويلة أمو اجمللة8598 :
جوا اجمللة00966593220358 :

ب

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

ج

المجلد ( – )10العدد ()3

مجلة

رجب 1438هـ  -مارس 2017م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .عبدالعزيز بن حممد الربيش
أستاذ الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

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

أ .د .عمر بن عبداهلل املقبل
أستاذ السنة ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

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

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

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

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

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

رقم اإليداع 1429 / 2028 :
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جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( 1596-1025رجب 1438هـ/مارس 2017م)

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهمبإحسانإىليومالدين...أمابعد ،
فإنهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"لتضعبنييدي
قرائهااجمللدالعاشر،العددالثالث،وقدحوىبنيطياتهعدداًمناألحباثاملتميزة
واملتخصصةيفعلومالشريعةوالدراساتاإلسالميةواألنظمة .
وهيعلىالنحواآلتي :


أبوالقاسمالزجاجيوأثرهيفالدرسالقرآني .

عمد الباحثإىلإبرازشخصيةأبيالقاسمالزجاجيالعلمية،وكشفالنقاب
عنخفاياحياتهونفيسآثارهومؤلفاته،وتوجيهنظراملتخصصنييفالقرآنوعلومه
حنو علم أبي القاسم الزجاجي وجهوده يف الدراسات القرآنية ،وما متيز به من
اختياراتوترجيحات .


الوقفالقرآنيوصلتهبالعلوماألخرى .

هدف الباحث إىل تبصري الباحثني بعلم الوقف القرآني مع بيان معناه لدى
علماء القراءات ،والوقوف على أقسامه واألحكام الشرعية املرتبطة به ،مع ايضاح
صلةالوقفالقرآنيبالعلوماألخرىكالعقيدةوالفقهوالقراءاتوالنحووغريها .


هـ

مقدمة

و


الرواةالذينوصفهماحلافظابنحجربنكارةاحلديثيفتقريبالتهذيب .

تناولالباحثمنهجابنحجريفتقريبالتهذيب،كماتناولإطالقاحلافظ
ابنحجرعلىبعضالرواةعبارة"منكراحلديث"وهلمنوصفهبذلكقابلللتقوية
عنده؟وهليتقوىحديثمنوصفمبنكراحلديثعندأئمةالنقد؟وهلهم على
درجةواحدةعندأئمةالنقد؟ 


دعوىأنالكتابيغريملزمباتباعرسولاهللصلىاهللعليهوسلموتفنيدها .

استقصى الباحث دعوى بعضاملعاصرين أن الكتابي غري ملزم باتباع رسول
اهللصلىاهللعليهوسلم،وأنهفقطمكلفبالتصديقبنبوتهوعرضأدلتهمونقدها،
وعارضهابأدلةأخرى،واخللوصإىلأنهذهالدعوىباطلةوختالفالقرآنوالسنة
واإلمجاع .


التعايشبنيأتباعالدياناتواحلضاراتودوراململكةالعربيةالسعوديةفيه .

يعاجل الباحثقضيةالتعايشبنيأتباعالدياناتواحلضاراتاملختلفةمنحيث
املفهوموالنشأةوالعالقةمابنيحواراألديانوالتعايشبنيأتباعهاوموقفالوحيجتاه
هذاالتعايشواملبادراتاليتقدمتهااململكةالعربيةالسعوديةيفهذااجملال .


األحكامالشرعيةملهنةتصفيفالشعرللرجالوالنساء .

يعنىبدراسةاألحكامالشرعيةملهنةتصفيفالشعرللرجالوالنساءوتوضيح
أقوال العلماء والفقهاء يف كثري من املسائل املتعلقة مبهنة تصفيف الشعر وال سيما
املستجدمنها،وبياناحلكمالشرعيفيها .


اآلدابوأثرهايفداللةاألمروالنهيالتكليفي .

كشفالباحثاللبسالواقعيفحقيقةاآلدابوأثرهايفاألحكامالتكليفيةوأهمية
الوقوفعلىدرجاتاألمروالنهيوذلكمنخاللحقيقةاملأموربهواملنهيعنه .

مقدمة


ز

الردعلىالقائلنيبأنكلجمتهدمصيبلشيخاإلسالمابنتيمية"رمحهاهلل" .

قام الباحث بتحقيق خمطوط الرد على القائلني بأن كل جمتهد مصيب واثباته
لشيخاإلسالمابنتيمية،والوقوفعلىمافيهمنأحكامتتعلقباجملتهدوأحواله .


فقد اجلنسية وأثره يف القانون املصري والسعودي "دراسة مقارنة بالفقه

اإلسالمي" .
تناولالباحثبيانمفهومفقداجلنسيةوأنواعهوطرقهوآثاره،سواءأكانهذا
الفقداختيارياًأوبزواجالوطنيةمنأجنيب،أمكانالفقدإجبارياً،وبياناآلثاراليت
ترتتبعلىهذاالفقد .


مفهومالكفايةلتوليالوظيفةالعامة"دراسةمقارنةبنيالفقهونظاماخلدمة

املدنيةيفاململكةالعربيةالسعودية" .
بنيالباحثمفهومالكفايةاملطلوبةفيمنيتقدملشغلوظيفةعامةوعناصرها،
واهتمامالنظامالسعوديبكفايةمنسيشغلوظيفةعامةمنحيثنظاماجلدارةيف
اختياراملوظفنيلشغلالوظيفةالعامة .
ويفالنهايةندعواهللأننكونقدوفقنايفاختياركلماهونافعومفيد .
وآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني .

رئيس حترير اجمللة
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ط

المحتويات
أبوالقاسمالزجاجيوأثرهيفالدرسالقرآني 

صفحة

د .عبدالرمحن بن صاحل بن سليمان احمليميد 1025 ......................................

الوقفالقرآنيوصلتهبالعلوماألخرى 
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أبو القاسم الزجاجي وأثره يف الدرس القرآين
د .عبدالرمحن بن صاحل بن سليمان احمليميد

األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم
ملخص البحث .يهدف هذا البحث إىل إبراز شخصيـة أيب القاسم الزجاجي العلميـة ،وكشـ الققـاع عـف اي ـا

حياته ون يس آاثره ومؤل اته ،والوقوف على أثره يف الدراسات القرآنية مع التمثيل لذلك مف خمتل مصق اته.
وقد قسمت البحث إىل مقدمة وفصلني وايامتة ،ف ي املقدمة أمهية البحث وأسباع اايتياره ،ومقهجي فيه،
وايطة البحث.
ويف ال صــل األوت تملمــت عــف أيب القاســم الزجــاجي حياتــه وآاثره ،وذكــرت ا ــه ونســبه ونشـ ته ،وشــيوايه
وتالميذه ،وممانته العلمية وآاثره ،مث وفاته.
ويف ال صــل الثــال تملمــت عــف أثــر أيب القاســم الزجــاجي يف الــدرس القــرآل ،وذكــرت أثــره يف علــم الت ســر،
وعلم معال القرآن ،وعلم القراءات ،وعلم إعراع القرآن ،وعلم لغات القرآن ،وعلم مشمل القرآن.
ويف اخلامتة أوجزت ما توصلت إليه مف نتائج.
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املقدمة
إن احلدم  هل محدم

نستعينه نستعفره  ،نسيوذ با هل من شهنر أسرتها نسنئات

أعدمالهـا ،من يه ا هل فال مضل ل  ،نمن يضلل ا هل فال هادي ل  ،نأشه أن ال إل
إال ا هل نح ال شهيك ل  ،نأشه أن حمدم اً عب نرسول  تتلندمـــاً كثريًا أما بي :
فإن ال رس القهآسي يف القهن الثالث نالهابع ق اسعوى على سوق أن كاد على
ي علدماء فحول ،خل العاريخ ذكههم ،نحرظت مصهراتهم آثارهم يف ال رس
القهآسي يف خمعلف جماالت  ،نمههم من طوت التهون أكثه مصهراتهم ،فلم يبق من سعاج
ميظدمهم غري آراء مهثورة يف كعب من خلرهم ،نمههم من مل يؤلف مصهراً خاصاً يف
ال رس القهآسي لكه ساهم فأب ع نأجاد ،نحلل نساقش ،نتهك بصدمات ناضحة يف
هذا اجملال ،نخلف آثاراً مهثورة يف مؤلرات تتعحق اليهاية نال راسة ،نمن أنلئك
اإلمام أبو القاسم الزجاجي (ت340هـ) ،الذي أنقرها تهاث على شخصنة علدمنة
معدمكهة ،هلا اطالع ناسع يف علوم خمعلرة ،لذا أحببت أن يكون هذا البحث عن حنات
نآثار  ،نأثه يف ال رس القهآسي ،نمسنع (أبو القاسم الزجاجي نأثه يف ال رس
القهآسي) ،نق دفيين لذلك أسباب من أهدمها ما يلي:
 - 1إبهاز شخصنة أبي القاسم الزجاجي اليلدمنة ،نكشف الهقاب عن خرايا
حنات نسرنس آثار نمؤلرات  ،نفاء حبق إزاء ما قام ب من خ مة فهون امليهفة.
 - 2الوقوف على أثه أبي القاسم الزجاجي يف ال رس القهآسي نمههج يف
مياجلة قضايا املعي دة ناملعهوعة.
 - 3توجن سظه املعخصصني يف القهآن نعلوم محو علم أبي القاسم الزجاجي
نجهود يف ال راسات القهآسنة ،نما متنز ب من اخعنارات نتهجنحات ،نلطائف
نفوائ نإضافات علدمنة.

أبو القاسم الزجاجي وأثره يف الدرس القرآل
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نق اسعخ مت يف هذا البحث املههج الوصري القائم على العحلنل
االسعقهائي ،إذ مت اسعقهاء مورنث الزجاجي من ال راسات القهآسنة املهثورة يف مؤلرات
املطبوعة العالنة:
 - 1اإلب ال ناملياقبة نالهظائه
 - 2أخبار أبي القاسم الزجاجي.
 - 3االدكار باملتائل الرقهنة
 - 4اشعقاق أمساء ا هل احلتهى.
 - 5أمالي الزجاجي.
 - 6اإليضاح يف علل الهحو.
 - 7ترتري رسالة أدب الكاتب.
 - 8اجلدمل يف الهحو.
 - 9حهنف املياسي.
 - 10كعاب اخلط.
 - 11كعاب الالمات.
 - 12كعاب متائل معرهقة.
 - 13جمالس اليلدماء.
اسعقهاءً يعبني من خالل مههج نأثه يف ال رس القهآسي بصرة عامة.
نتكون هذا البحث من مق مة نفصلني نخامتة على الهحو العالي:
املق مة :نفنها أهدمنة البحث نأسباب اخعنار  ،نمههج  ،نخطة البحث.
الرصل األنل :أبو القاسم الزجاجي حنات نآثار  ،نفن أربية مباحث:
املبحث األنل :امس نستب نسشأت .
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املبحث الثاسي :شنوخ نتالمنذ .
املبحث الثالث :مكاسع اليلدمنة نآثار .
املبحث الهابع :نفات .
الرصل الثاسي :أثه أبي القاسم الزجاجي يف ال رس القهآسي ،نفن سعة
مباحث:
املبحث األنل :أثه أبي القاسم الزجاجي يف علم العرتري.
املبحث الثاسي :أثه أبي القاسم الزجاجي يف علم مياسي القهآن
املبحث الثالث :أثه أبي القاسم الزجاجي يف علم القهاءات.
املبحث الهابع :أثه أبي القاسم الزجاجي يف علم إعهاب القهآن.
املبحث اخلامس :أثه أبي القاسم الزجاجي يف علم لفات القهآن.
املبحث التادس :أثه أبي القاسم الزجاجي يف علم مشكل القهآن.
اخلامتة :نفنها أهم ما توصلت إلن من سعائج يف هذا البحث.
ثم ثبت املصادر ناملهاجع.
نههاك دراسات سابقة حول أبي القاسم الزجاجي نهي على سوعني:
 - 1حتقنق كعاب من مؤلرات أبي القاسم الزجاجي ،كدما سنأتي يف املبحث
الثالث من الرصل األنل ،نق تعضدمن تلك ال راسات يف هذا الهوع مباحث عن حناة
أبي القاسم الزجاجي ،نعن كعاب احملقق.
 - 2دراسات متعقلة عن أبي القاسم حنات نآثار نمههج يف علم من اليلوم
من خالل أح مؤلرات  ،أن من تهاث أمجع ،نمما نقرت علن من هذ ال راسات ما
يلي:
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 الزجاجي نمذهب يف الهحو ناللفة ،ال كعور عب احلتني املبارك ،نق أراد
أن يكون حبثاً علدمناً شامالً لل راسات الهحوية ناللفوية اليت اضطلع بها أبو القاسم
الزجاجي يف مجنع مصهرات املطبوعة ناملخطوطة ،نق سشه يف عام 1982م ،نكان
متهن الكعاب عن عصه نحنات  ،نالرصل األنل عن آثار اليلدمنة ،نالرصل الثاسي يف
مذهب يف الهحو ،نالثالث يف مذهب يف اللفة(.)1
 الزجاجي حنات نآثار نمذهب الهحوي من خالل كعاب (اإليضاح)،
ال كعور مازن املبارك ،نق ذكه مؤلر يف مق مع أس اطلع على مؤلرات الزجاجي
فأعجب بها ،فهأى أن يهشه سريت  ،نحيقق ما يتعطنع من آثار  ،نرغبة مه يف
ع م إعادة احل يث عه يف كل كعاب سنخهج  ،فضل أن يهشه حنات نآثار يف
حبث متعقل ،نضم إلن مذهب الهحوي من خالل كعاب اإليضاح ،نق سشه يف
رمضان 1378هـ(.)2
 أبو القاسم الزجاجي نأثه يف ال راسات الهحوية ،إع اد خ جية بهت
عب اليزيز الصن السي ،رسالة ماجتعري يف الهحو نالصهف ،قتم اللفة اليهبنة ،كلنة
الرتبنة للبهات دج ة ،عام 1409هـ ،نهذ الهسالة يعوافق مضدموسها مع عهواسها ،نق
جاءت يف بابني ،يف الباب األنل مهها تطهقت حلناة أبي القاسم الزجاجي نمكاسع
اليلدمنة نالبنئة اليت سشأ فنها ،نيف الباب الثاسي عهضت اآلراء الهحوية اليت نردت يف
مصهرات .

( )1انظر :ص (.)6
( )2انظر :ص (.)6

عبدالرمحف بف صاحل بف سليمان احمليميد

1030

نبهذا يعبني الرهق بني هذ ال راسات التابقة نبني هذا البحث ،حنث مل
تعطهق ال راسات التابقة ألثه أبي القاسم الزجاجي يف ال رس القهآسي ،نإن اشرتكت
مي يف ما يعيلق حبنات نآثار  ،إال أسها دراسات ق مية فآخهها كان قبل ما يقهب من
ثالثني عاما ،نهذ اليقود من الزمن طبيت فنها مهاجع مهدمة لرتمجة أبي القاسم
الزجاجي مل تكن مطبوعة ،نحققت خالل تلك الررتة بيض مؤلرات مما أسره عن
حقنقعها ،نمؤلرات غري مما ستبت إلن .
كدما أن ما يعيلق حبنات نآثار يف بيض ال راسات التابقة خمعصه نقلنل ،فق
جاء ذلك يف كعابي د .عب احلتني املبارك ،ند .مازن املبارك يف  39صرحة يف كل ناح
مههدما ،نالباب األنل يف رسالة د .خ جية الصن السي تتع نعشهين صرحة فقط،
نالباب الثاسي يف ما يقهب من أربيدمائة صرحة.
هذا نال يتيين إال أن أقول كدما قال اإلمام اخلطابي « :نكل من عثه مه على
حهف أن ميهى جيب تفنري فهحن سهاش ا هل يف إصالح  ،نأداء حـق الهصنحة فن ،
فإن اإلستان ضينف ال يتلم من اخلطأ إال أن ييصدم ا هل بعوفنق  ،نمحن ستأل ا هل
ذلك ،نسهغب إلن يف درك  ،إس جواد نهوب »(.)3
نا هل أسأل أن يهرع بهذا اليدمل ،نأن جييل يف منزان حتهاتي ،نأن يهزقين
اإلخالص يف القول ناليدمل ،إس جواد كهيم ،نصلى ا هل نسلم على سبنها حمدم نعلى
آل نصحب أمجيني.

( )3غريب احلديث (.)49/1
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الفصل األول :أبو القاسم الزجاجي حياته وآاثره
املبحث األول :امسه ونسبه ونشأته

امسه ونسبه :اترق ـت كعب الرتاجـم نالطبقـات علـى اسـم أبـي القاسـم الزجـاجي
نكهنع نلقب  ،ننقرت كلها عه ح أبن  ،فال جت إشارة إىل اسم ج أن عائلع  ،فقـ
اكعرى أبو القاسم الزجاجي باسعتاب إىل شنخ أبي اسحاق الزجاج(.)5
فهو أبو القاسـم عبـ اله ن بـن إسـحاق الزجـاجي ،الهَّهانسـ ي ،الصَّـندمَهي،
الهحوي.
فالزجاجي ستبة إىل شنخ أبي إسحاق الزجاج كدما ذكهت.
نالههانس ي ستبة إىل سهانس حنث نل فنها ،نهي :م يهة تقع قبلة هدمذان(.)6
نالصَّندمَهي ستبة إىل الصَّندمَهة ،فهو مـن أهلـها ،كدمـا ذكـه القرطـي حنـث قـال:
سهانس ي من أهل الصَّندمَهة ( ،)7ن الصَّندمَهة :بل بني ديار اجلبل نديـار خوزسـعان ،تقـع
يتار القاص من هدمذان إىل بف اد(.)8
( )4يف حياة الزجاجي وآاثره انظر :طبقات القحويني واللغويني للزبيدي ص( ،)119ال هرست البف القدمي
ص( ،)118األنساع للسمعال ( ،)272/6اتريخ دمشق البف عساكر ( ،)202/34نزهة األلباء لألنباري
ص( ،)227إنباه الرواة للق طي ( ،)160/3وفيات األعيان البف ايلمان ( ،)136/3مرآة اجلقان لليافعي
( ،)249/2القجوم الزاهرة البف تغري بردي ( ،)346/3بغية الوعاة للسيوطي ( ،)77/2كش الظقون
حلاجي ايلي ة ص ( ،)1625 ،1535 ،1391 ،947 ،604 ،210شذرات الذهب البف العماد
( ،)219/4األعالم ( ،)299/3هدية العارفني للبغدادي ( ،)513/1الزجاجي حياته وآاثره ومذهبه
القحوي ملازن املبارك ص ( ،)45-7الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة لعبد احلسني املبارك ص (.)81-9
( )5الزجاج :أبو إسحاق إبراهيم بف حممد بف السري الزجاج البغدادي ،لزم املربد وتعلم على يديه ،له مصق ات
مقها :معال القرآن ،والقوادر ،والعروض ،مات سقة (311هـ) .انظر :سر أعالم القبالء للذهيب
( ،)360/14طبقات امل سريف للداودي ص (.)13
( )6انظر :معجم البلدان(.)313/5
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نشأأته :نلـ الزجـاجي يف سهانسـ  ،أن الصَّـندمَهة ،نمل تـذكه كعــب الرتاجــم ســهة
نالدت  ،نق حـانل بيـض البـاحثني تقهيـب سـهة نالدتـ بـني عـام (279هــ) ،أن عـام
(284هـ)(.)9
نسشأ الزجاجي حمبـًا للخـري ناليلـم بـني التـهل ناجلبـل يف سهانسـ نالصَّـندمَهة يف
جمعدمع خلنط من اليهب ناليجم ؛ مما أثه يف تكوين شخصنع املهرعحة علـى اآلخـهين،
نتيلم مبادئ القهاءة نالكعابـة ،ناكعدمـل سضجــ اليقلـي ،ثـم اسعقـل إىل بفـ اد ،حنـث
الص ارة يف املكاسة اليلدمنة يف ذلك الوقت ،نشههة اليلدماء املعصـ رين للعـ ريس فنهـا،
فالعقى فنها شنخ أبـا إسـحاق الزجـاج ،نغـري  ،نبيـ ذلـك غــادر إىل الشـام ،فأقـام
حبلب م ة ،ثم اسعقل إىل دمشق ،نأقـام بهـا ،نحـ ث نصـهف نأملـى ،ندرس دجـامع
دمشق ،نختهج علن تالمنذ كثرينن ،نكان يعهقـل بـني دمشـق نط يـة ،نيف أثهـاء ذلـك
جانر مبكة نألف فنها.
نكاست حناة أبي القاسم زاخهة بـالعيلم نالعيلـنم ،نيؤيـ ذلـك صـلع املتـعدمهة
بشنوخ نتالمنذ كدما سنأتي يف املبحث القادم.
املبحث الثاين :شيوخه وتالميذه
شأيوخه :تعلدمــذ أبــو القاســم الزجــاجي علــى مشــاهري علدمــاء عصــه يف متــقط
رأس  ،ثم يف بف اد ،نبي ها يف الشام ،نما سـزل يف بلـ إال لقـي علدمـاء نأفـاد مـههم،
نق تهوعت ختصصات شنوخ  ،نتبايهت آراؤهـم يف اللفـة نالهحـو نالرقـ ناحلـ يث،
نتكـــاثه عـ ـ دهم حعـــى جتـــانز اليشـــهين شـــنخاً نأســـعاذاً ،ذكـــه بيضـــهم يف كعابـ ـ

( )7انظر :إنباه الرواة (.)160/3
( )8انظر :معجم البلدان (.)439/3
( )9انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص(.)14 ،13
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اإليضاح( ،)10نأشارت مصادر تهمجع إىل من مل يذكه مـههم ،نمل يكعـف الزجـاجي
مبن العقى بهم فق قهأ مصهرــات املعق مني كاخللنـل ،نسـنبوي  ،نالكتـائي ،نالرـهاء،
ناألخرش ،ناألصدميي ،نأبـي عبنـ ة ،ناملـ د ،نيظهـه ذلـك يف إفادتـ مههـا يف سـائه
مصهرات .
نفندما يلي أبهز شنوخ أبي القاسم الزجاجي نهم:
 - 1أبو إسحاق إبهاهنم بن التـهي الزجـاج املعـوفى سـهة (311هــ) ،نكـان يف
طلنية من تعلدمذ علن  ،نالزم حعى ستب إلن  ،نق ع الزجاجي يف مق مة شنوخ ،
نيظهه ذلك فندما يهقل عه يف مصهرات .
 - 2إبهاهنم بن حمدم بن عهفة اليعكي امليهنف بهرطوي املعوفى سهة (323هـ).
 - 3أبو بكه أ

بن احلتني بن شُ َقنه الهحوي املعوفى سهة (337هـ).

 - 4أبــو جيرــه أ ـ بــن عبـ ا هل بــن متــلم بــن قعنبــة الـ يهوري املعــوفى ســهة
(322هـ).
 - 5أبو اليباس أ

بن عبن ا هل الثقري املعوفى سهة (314هـ).

 - 6أبو موسى سلندمان بن حمدم احلامض املعوفى سهة (305هـ).
 - 7أبو احلتن علي بن سلندمان األخرش الصفري املعوفى سهة (315هـ).
 - 8أبو احلتن حمدم بن أ

بن كنتان الهحوي املعوفى سهة (320هـ).

 - 9أبو بكه حمدم بن احلتن بن دُ َري اللفوي املعوفى سهة (321هـ).
 - 10أبــو بكــه حمدمـ بــن التــهي امليــهنف بــابن التــهاج الهحــوي املعــوفى ســهة
(316هـ).
 - 11أبو جيره حمدم بن رُسعُم الط ي املعوفى سهة ( كان حنا سهة 304هـ).
( )10انظر :ص (.)79 ،78
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 - 12أبو عب ا هل حمدم بن اليباس النزي ي املعوفى سهة (310هـ).
 - 13أبو بكه حمدم بن القاسم بن بشار األسباري املعوفى سهة (328هـ).
 - 14أبو بكه حمدم بن مهصور اخلناط الهحوي املعوفى سهة (320هـ).
 - 15أبو بكه حمدم بن حيي الصُّولي املعوفى سهة (335هـ).
نغريهم من األعالم الذين أخذ عههم نختهج بهـم ممـن كـان هلـم أثـه يف تكويهـ
اسيكس ذلك يف تأثري مبن تعلدمذ علن ناسعرع بعآلنر .
تالمنـذ  :أخذ عن أبي القاسم الزجاجي ع د من طالب اليلم يف بف اد نحلب
ندمشق ،نمن أبهزهم:
- 1أ

بن حمدم بن شهام الهحوي املعوفى سهة (387هـ).

 - 2احلتن بن علي الصقلي الهحوي املعوفى سهة (392هـ).
 - 3احلتــني بــن عب ـ الــهحنم الكالبــي امليــهنف بــابن الــزالزل املعــوفى ســهة
(354هـ).
 - 4احلتني بن حمدم الهحوي املعوفى سهة (392هـ).
 - 5عب ا هل بن عب ا هل الصرهي املعوفى سهة (.)...
 - 6علي بن حمدم األسطاكي املعوفى سهة (377هـ).
 - 7حمدم بن سابقة ال مشقي الهحوي املعوفى سهة(.)...
نغريهم ممن ح ث عه أن رنى بيض مصهرات  ،أن اسعرع بكعب ر ـ ا هل فقـ
قال النافيي « :نسكن دمشق ،ناسعرع ب الهاس ،ناسعرع بكعاب ـ ييين اجلدمل ـ خلـق ال
حيصون »(.)11

( )11مرآة اجلقان (.)332/2
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املبحث الثالث :مكانته العلمية وآاثره
كــان للهشــاط الركــهي يف ال راســات اللفويــة نالعارأنــة يف عصــه أبــي القاســم
الزجاجي دنر مهم يف بهنز مكاسعة اليلدمنة،كدما أن شنوخ أبي القاسم الزجاجي ـ الذين
تق م ذكه بيضهم يف املبحث التابق ـ أسـهدموا يف تكـوين شخصـنع لنصـل هلـذ املكاسـة
اليلدمنة اليالنة.
نمما ييزز تلك املكاسة اليلدمنة إقبال ال ارسني على تصاسنر حلتن أسلوب  ،ندقة
مادت  ،نحتن عهض هلا ،كدما كان لق رت على املهاقشة اليلدمنة امل عدمة باألدلة املقهية
أثه يف علو مكاسع اليلدمنة.
نق تتهم أبو القاسم الزجاجي مهزلة علدمنـة سـامنة أهلعـ لنتـعقل بـبيض أرائـ
الهحوية نأالف فنها أساتذت  ،نيثري اهعدمام اليلدماء نتق يههم نتتاؤالتهم.
كدمـا ميعـاز أبــو القاسـم الزجـاجي بال قــة ناألماسـة يف الهقـل نالهنايــة ،فـال يــذكه
شاه اً إال ميزناً إىل قائل  ،نال خ اً إال مصحوباً بته كدما هو مشـاه يف أمالنـ  ،ممـا
جيــل اليلدمــاء يشــه نن لـ بالرضــل يف الهحــو ناللفــة ناألدب ،نيي نسـ يف طبقــة أبــي
سين التِّريايف نأبي علي الرارسي(.)12
نقـ تــهك أبــو القاســم الزجــاجي ثــهنة علدمنــة ضــخدمة يف علــوم معيـ دة بــألوان
خمعلرة تيطي صورة مشهقة لثقافة القهن الهابع اهلجهي ،نمن ذلك ما يلي:
 - 1اإلب ـ ال ناملياقبــة نالهظــائه ،حقق ـ األســعاذ عــز ال ـ ين العهــوخي ،نهــو
مطبوع ،ناعع بيض الباحثني باباً من كعاب األمالي(.)13

( )12انظر :الزجاجي حياته وآاثره ص(.)22
( )13انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)40
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 - 2أخبار أبي القاسـم الزجـاجي ،حققـ الـ كعور عب احلتـني املبـارك ،نهـو
مطبوع ،نمال إىل أن هذا الكعاب ستخة من أمالي الزجاجي(.)14
 - 3االدكار باملتائل الرقهنة ،نق سقل التنوطي يف كعاب األشبا نالهظائه(.)15
 - 4اشعقاق أمساء ا هل ،حقق ال كعور عب احلتني املبارك ،نهو مطبوع.
 - 5أمالي الزجاجي ،حقق األسعاذ عب التالم هارنن ،نهو مطبوع.
 - 6اإليضاح يف الهحو ،حقق ال كعور مازن املبارك ،نهو مطبوع.
 - 7ترتــري رســالة أدب الكاتــب ،حقق ـ ال ـ كعور عب ـ الرعاح ســلنم ،نهــو
مطبوع.
 - 8اجلدمل ،نق حقق األسعاذ حمدم بن أبي شهب ،كدمـا حققـ الـ كعور علـي
توفنق احلدم  ،نهو مطبوع.
 - 9حهنف املياسي ،حقق ال كعور حتن شاذلي فههود ،كدما حقق ال كعور
علي توفنق احلدم  ،نهو مطبوع.
 - 10رسالة يف بنان األسئلة الواردة على البتدملة نأجوبعهـا ،ذكـه بهنكلدمـان
ضدمن آثار الزجاجي( ،)16نجيل بيض الباحثني ذلك نهدما مهـ إذ العـبس علنـ بكعـاب
اإلباســة نالعرهــنم عــن ميــاسي بتــم ا هل الــه ن الــهحنم ،نهــو للزجــاج ،نمه ـ ستــخ
خطنة(.)17

()14انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)41
( )15انظر :األشباه والقظائر (.)602-585/4
( )16انظر :اتريخ األدع العريب (.)176/2
()17الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)80
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 - 11شهح اجلدمل ،نق أشار إلن الزجـاجي يف كعابـ اشـعقاق أمسـاء ا هل(،)18
ال أن الزجـاجي يقصـ
نمل يشه إلن أح سوا  ،نع بيض الباحثني من املرقـود حمـعدم ً
إح ى ستخ اجلدمل(.)19
 - 12شهح رسالة كعـاب سـنبوي  ،نهـذا الكعـاب ذكـه الزجـاجي غـري مـهة يف
كعاب اإليضاح ،نهو عبارة عـن شـهح للصـرحات األنىل مـن كعـاب سـنبوي ( ،)20نهـو
مرقود(.)21
 - 13شهح كعاب األلف نالالم للدمازسي ،نق ذكه غـري ناحـ ممـن تـهجم لـ
( ،)22نأشار إلن صاحب كشف الظهون ( ،)23نهو خمطوط(.)24
 - 14الكايف يف الهحو ،نق ذكه غـري ناحـ ( ،)25نال يوجـ لـ ذكـه يف كعـب
الرتاجم نفهارس املخطوطات ،نليل مما فق من مورنث الزجاجي(.)26
 - 15كعاب اخلط (اهلجاء) حقق األسعاذ ال كعور تهكي بن سهو اليعنيب ،كدما
حقق ال كعور غامن ق نري احلدم  ،نهو مطبوع.
 - 16كعاب الالمات ،حقق ال كعور مازن املبارك ،نهو مطبوع.
 - 17جمالس اليلدماء ،حقق األسعاذ عب التالم هارنن ،نهو مطبوع.
( )18انظر :ص(.)468
( )19انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)67
( )20انظر :الزجاجي حياته وآاثره ص (.)39
( )21انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)66
( )22انظر :بغية الوعاة ( ،)77/2األعالم(.)299/3
( )23انظر.)1396/2( :
( )24انظر :الزجاجي حياته وآاثره ص( ،)37مقدمة كتاع الالمات حتقيق مازن املبارك ص(.)16
( )25انظر :بغية الوعاة ص ( ،)77/2نش ة القحو ص (.)149
( )26انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)71

1038
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 - 18اجملدموع يف ميهفـة أسـواع الشـيه نقوافنـ  ،ستـب إىل الزجـاجي يف فههسـة
ابــن خــري ( ،)27نسقل ـ عه ـ حمقــق اجلدمــل حمدم ـ بــن أبــي شــهب( ،)28نمل يــذكه أح ـ
سواهدما ،نمال بيض احمل ثني إىل أس هو نالكعاب الذي قبل ناح ال كعابني(.)29
 - 19املخرتع يف القـوايف ،نقـ نقـف علنـ التـنوطي( ،)30نذكـه ابـن الهـ يم
باسم القوايف( ،)31كدما ذكـه صـاحب كشـف الظهـون ،نغـري ( ،)32نليلـ ممـا فقـ مـن
مكعبة الزجاجي يف فرتة معأخهة(.)33
 - 20خمعصــه الزاهــه يف ميــاسي الكــالم الــذي يتــعيدمل الهــاس ،ألبــي بكــه بــن
األسباري (ت328هـ) ،نقـ اخعصـه فنـ الزاهـه نشـهح  ،نهـو مـن املخعصـهات الـيت
فضلت على أصوهلا ،نهو خمطوط ل ستخ خطنة(.)34
 - 21املتائل الصفرية ،نذكه الزجاجي يف كعاب اشـعقاق أمسـاء ا هل( ،)35نمل
يهد ل ذكه يف كعب الرتاجم ،ناحعدمل بيض الباحثني إىل أس يقص املتائل املعرهقة كدمـا
يف الرقهة العالنة ،أن اجلدمل الصفهى(.)36

( )27انظر :ص(.)341
( )28انظر :ص(.)10
( )29انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)74
( )30انظر :بغية الوعاة ( ،)77/2األشباه والقظائر (.)228/2
( )31انظر :ال هرست ص(.)118
( )32انظر ،)1625/2( :بغية الوعاة ( ،)77/2األعالم(.)299/3
( )33انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)74
( )34انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)78-75
( )35انظر :ص(.)78
( )36انظر :الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص (.)78
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 - 22متــائل معرهقــة ،نهــي إح ـ ى عشــهة متــألة أجــاب بهــا الزجــاجي عــن
سؤال نج إلن  ،نذكهها التنوطي يف األشبا نالهظائه(.)37
املبحث الرابع :وفاته
كدما أن مصادر تهمجة أبي القاسم الزجاجي مل تذكه سهة نالدت فق اخعلرت
يف مكان نفات نزماسها ،فقنل :إس تويف يف دمشق ،نقنل :خهج من دمشق نمات يف
ط ية(.)38
نأما زمان نفات فرن أقوال هي:
القول األنل :تويف أبو القاسم الزجاجي يف رجب سهة (337هـ)( ،)39نرجح
ابن خلكان(.)40
القول الثاسي :تويف أبو القاسم الزجاجي يف سهة (339هـ)(.)41
القول الثالث :تويف أبو القاسم الزجاجي يف شهه رمضان سهة (340هـ)،
نجزم بهذا القول كثري ممن تهجم ل (.)42

( )37انظر ،)149-110/3( :الزجاجي حياته وآاثره ص(.)43
( )38انظر :وفيات األعيان ( ،)136/3إنباه الرواة ( ،)160/3الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة ص(.)18
( )39انظر :طبقات القحويني واللغويني ص(.)119
( )40انظر :وفيات األعيان( ،)136/3الزجاجي حياته وآاثره ص ( ،)8الزجاجي ومذهبه يف القحو واللغة
ص(.)16
( )41انظر :وفيات األعيان ( ،)136/3القجوم الزاهرة (.)346/3
()42انظر :وفيات األعيان ( ،)136/3إنباه الرواة ( ،)160/2شذرات الذهب( ،)219/4سر أعالم
القبالء( ،)476/15اتريخ ابف عساكر (.)202/24
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الفصل الثاين :أثر أيب القاسم الزجاجي يف الدرس القرآين
لق تهك أبو القاسم الزجاجي أثهاً بنهاً يف ال رس القهآسي جتلى يف سواح شعى من
حقول البحث يف جمال ال راسات القهآسنة كيلم العرتري ،نمياسي القهآن ،نالقهاءات،
نإعهاب القهآن ،نلفات  ،نمشكل  ،كدما سنأتي يف مباحث هذا الرصل.
املبحث األول :أثر أيب القاسم الزجاجي يف علم التفسري
تب ن بصدمات أبي القاسم الزجاجي يف علم العرتري ناضحة يف مالمح معي دة
من جواسب علم العرتري ،نمن أبهز تلك املالمح ما يلي:
 جت يف ثهايا كالم يف خمعلف مصهرات عهاية بالعرتري باملأثور ،فق فته القهآنالكهيم بالقهآن نمن ذلك قول  « :القهيب :الذي لنس ببين  ،فا هل عز نجل قهيب
لنس ببين  ،كدما قال عز نجل :ﭿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﭾ ( ،)43أي أسا قهيب اإلجابة ،نهو مثل قول تياىل :ﭿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭾ ( ،)44نكدما قال عز نجل :ﭿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭾ( ،)45نكدما قال عز
نجل :ﭿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭾ ( ،)46نكدما قال :ﭿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﭾ (.)48(»)47

( )43سورة البقرة ،آية (.)186
( )44سورة احلديد ،آية (.)4
( )45سورة اجملادلة ،آية (.)7
( )46سورة ق ،آية (.)16
( )47سورة الزايرف ،آية (.)84
( )48اشتقاق أ اء هللا ص (.)147 ،146
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كدما فته القهآن الكهيم بالتهة الهبوية نمن ذلك قول  « :ﭿ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﭾ ()49فعأنيل نا هل أعلم :لنحدملن أثقال أسرتهم ؛ ييين أنزار
خطاياهم ...نأثقاال مع أثقاهلم ؛ ييين أنزاراً مضافة إىل أنزار خطاياهم؛ ألن من
أغونهم فيلنهم أنزار إغوائهم ،كدما يهنى أن من سن سهة خري فل أجهها نأجه
الياملني بها ،من غري أن يهقص من أجورهم شيء ،نكذلك من سن سهة سوء فإس
يأثم ألجل من اسنت بريل  ،من غري أن يهقص من إثم من اسنت بها( ،)51(» )50نمن
ذلك سقل ترتري آية بالتهة الهبوية بته

عن قعادة يف قول ا هل عز نجل :ﭿ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭾ( )52قال «:ذكه لها أن
رسول ا هل  قال( :ما يصنب ابن آدم خ ش من عود ،نال عثهة رجل ،نال
اخعالج()53عهق ،إال بذسب ،نما ييرو ا هل عه أكثه(.)55(» )54
نفته القهآن الكهيم بأقوال الصحابة  ،نساق أقواهلم بأساسن ها أحناساً كدما
يف قول  « :أخ سا أبو عب ا هل النزي ي عن أبي عبن القاسم عن أبي حمدم حينى بن
املبارك النزي ي قال :رني عن الشييب أس قال :قال عب ا هل بن متيود ر

ا هل يف

( )49سورة العقمبوت ،آية (.)13
( )50أايرجه مسلم يف كتاع الزكاة ،ابع احلث على الصدقة ولو بشق مترة ،رقم (.)704/2( ،)1017
( )51كتاع الالمات ص (.)160
( )52سورة الشورى ،آية (.)30
( )53اايتالج :أي حركة واضطراع كما يف ال ائق يف غريب احلديث ( ،)393/1والقهاية يف غريب احلديث
واألثر (.)60/2
( )54أايرجه البيهقي يف شعب اإلميان ،رقم (.)253/12(،)9357
( )55أمايل الزجاجي ص (.)112

عبدالرمحف بف صاحل بف سليمان احمليميد

1042

قول ا هل عز نجل :ﭿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ()56قال :األمة الهجل امليلم
اخلري ،نالقاست املطنع ،ناحلهنف العارك للشهك ،)58(»)57(...نقول  «:أخ سا سرطوي
قال :أخ سا احلهنين قال :ح ثها أ

بن املرضل عن أسباط عن الت ي عن ابن

عباس يف قول تياىل :ﭿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭾ()59قال:على تهقص(.)61( » )60
كدما يتوق ترتري الصحابة ب نن سه حنها آخه كدما يف قول  «:قال ا هل عز
نجل :ﭿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﭾ( )62أي شاه اً علن  ،كذلك رني عن ابن عباس( ،)63نرني عه من نج آخه
أس قال :املهندمن :األمني( ،)64فكأس قال :مص قاً ملا بني ي ي من الكعاب نأمنهاً علن ،
نالعرتريان معقاربان »(.)65
ناهعم بعرتري العابيني للقهآن الكهيم اهعدماما ناضحاً ،فنته إلنهم يف بيض
األحنان ( )66نأمثلة ذلك كثرية مهها قول  « :ح ثها إبهاهنم بن حمدم بن عهفة قال:
( )56سورة القحل ،آية (.)120
( )57أايرجه ابف جرير يف جامع البيان ( ،)394/14وأايرجه عبد الرزاق وال ر يب وسعيد بف مقصور وابف املقذر
كما يف الدر املقثور (.)176/5
( )58أمايل الزجاجي ص (.)2
( )59سورة القحل ،آية (.)47
( )60أايرجه ابف أيب حامت يف ت سره ( ،)2285/7وابف جرير يف جامع البيان (.)237/14
( )61أايبار أيب القاسم الزجاجي ص ( ،)44اشتقاق أ اء هللا ص (.)55
( )62سورة املائدة ،آية (.)48
( )63أايرجه ابف جرير يف جامع البيان (.)488/8
( )64أايرجه ابف جرير يف جامع البيان (.)488/8
( )65اشتقاق أ اء هللا ص ( ،)228أايبار أيب القاسم الزجاجي ص ( ،)39 ،28أمايل الزجاجي ص (.)6
( )66انظر :أمايل الزجاجي ص ()36( ،)6
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ح ثها إسحاق بن حمدم عن احلتني بن حمدم عن شنبان عن قعادة يف قول ا هل عز
نجل :ﭿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭾ()67يقول :متنل عههم،
ﭿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭾ قال :ميها ت عهم ذات الشدمال ،ﭿ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭾ يقول :يف فضاء من الفار(.)69(»)68
نحيذف اإلسهاد يف مواضع أخهى نمن ذلك قول يف ترتري الهقنم «:أن الهقنم
هو ال ناة ،يهنى ذلك عن جماه  ،نقال :هو بلفة الـــــهنم( ،)70نالثالث :أن
الهقنم :القهية ،نهو يهنى عن كيب( ...،)71ناخلامس :ما رني عن الضحاك نقعادة
أسهدما قاال :الهقنم :الكعاب(.)73(»)72
كدما عين بأسباب الهزنل فنذكهها مته ة كدما يف قول  « :أخ سا سرطوي قال:
ح ثها أ

بن املرضل عن أسباط عن الت ي يف قول تياىل :ﭿ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭾ اآلية( ،)74قال :هذا سزل يوم عهفة ،نمل يهزل بي حالل نال حهام ،نرجع

( )67سورة المه  ،آية (.)17
( )68أايرجه عبدالرزاق يف ت سره ( ،)328/2وابف جرير يف جامع البيان (.)186/15
( )69أمايل الزجاجي ص( ،)113 ،37 ،36( ،)173وانظر :أايبار أيب القاسم الزجاجي ص(،98 ،32
.)238 ،114
( )70مل أجده خمرجا عقه ،ونسبه إليه ابف اجلوزي يف زاد املسر (.)66/3
( )71أايرجه عبدالرزاق يف ت سره ( ،)325/2وابف جرير يف جامع البيان (.)158 ،157/15
( )72أايرجه عقهما ابف جرير يف جامع البيان (.)158/15
( )73أمايل الزجاجي ص (.)6
( )74سورة املائدة ،آية (.)3
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الهيب  فدمات( ،)76(»)75نيذكهها ب نن إسهاد كقول  « :فقال جل ذكه  :ﭿ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﭾ( )77يقال :إسها سزلت يف أبي بن خلف(.)79(»)78
 نباإلضافة إىل سقل أقوال الصحابة نالعابيني يف ترتري اآلية ،فق اهعمالزجاجي اهعدماماً بالفا بأقوال من بي هم من املرتهين ،نمينزهم عن غريهم من
اللفويني املشعفلني مبياسي القهآن نإعهاب باسم املرتهين أن أهل العرتري ،فبي أن ذكه
تأنيل العخوف قال « :نعلى هذا العأنيل أهل اللفة ناملرتهنن إال ما رني عن
الضحاك ( ،)81(»)80نمن األمثلة على ذلك قول  «:نق قال ا هل تياىل :ﭿ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ( )82قال املرتهنن :تأنيل مهلك الكافهين ،نحقنقع أسهم ال ييجزنس نال
يروتوس  ،فهو حمنط بهم ،نإذا كاسوا كذلك فق توع ا هل الكافهين باليذاب ناليقوبة

( )75أايرجه ابف جرير يف جامع البيان (.)80/8
( )76أايبار أيب القاسم الزجاجي ص ( ،.)39وانظر :اشتقاق أ اء هللا ص ( ،)246-244أمايل الزجاجي ص
(.)39
( )77سورة يس ،آية (.)78
( )78أايرج ذلك جماهد يف ت سره ص( ،)561وعبدالرزاق يف ت سره ( ،)87/3وابف أيب حامت يف ت سره
( ،)3202/10وابف جرير يف جامع البيان(.)486/19
( )79اشتقاق أ اء هللا ص (.)244
( )80انظر أقوات امل سريف يف ت سر القرآن العظيم البف أيب حامت ( ،)2284/7وجامع البيان ( ،)238/14وزاد
املسر (.)562/2
و قوت الضحاك أايرجه عقه ابف أيب حامت يف ت سره ( ،)2284/7وابف جرير يف جامع البيان
(.)238/14
( )81أمايل الزجاجي ص (.)37
( )82سورة البقرة ،آية (.)19
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على كرههم فهو ال حمال مهلكهم إما عاجالً نإما آجالً( ،)84(» )83نقال « :قول تياىل:
تياىل :ﭿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭾ( )85تق يه  :ردفكم ،نامليهى ناح  ،نأهل العرتري
يقولون :ميها دسا لكم(.)87(»)86
نيهقل أقوال املرتهين ،نحيصهها بي د أحناساً ،ثم يوردها مهتبة ،نيهتب كل
قول لقائل مهة ،نمهة يذكه القول جمهداً ،نمن األمثلة على ذلك قول  « :اعلم أن يف
الهقنم مختة أقوال:
أح ها :هذا الذي رني عن ابن عباس ر

ا هل أس لوح كعب فن

أمساؤهم(.)88
ناآلخه :أن الهقنم هو ال ناة ،يهنى ذلك عن جماه  ،نقال :هو بلفة
الهنم(.)89
نالثالث :أن الهقنم القهية ،نهو يهنى عن كيب(.)90
نالهابع :أن الهقنم الوادي.
ناخلامس :ما رني عن الضحاك نقعادة أسهدما قاال :الهقنم الكعاب( ،)91نإىل
هذا يذهب أهل اللفة ،نيقولون :هو فينل بعأنيل مريول ؛ يقال :رقدمت الكعاب أي
( )83انظر أقوات أهل الت سر يف اآلية يف جامع البيان ( ،)378/1وزاد املسر (.)40/1
( )84اشتقاق أ اء هللا ص ( ،)47وانظر :ت سر رسالة أدع المتاع ص (.)103
( )85سورة القمل ،آية (.)72
( )86انظر :ت سر القرآن العظيم البف أيب حامت ( ،)2917/9ت سر حيىي بف سالم ( ،)561/2القمت والعيون
(.)225/4
( )87كتاع الالمات ص (.)162 ،161
( )88مل أجد هذا القوت مسقدا عقه ،وذكره الزجاج يف معال القرآن (.)269/3
( )89تقدم يف الص حة السابقة.
( )90سبق خترجيه يف الص حة السابقة.

عبدالرمحف بف صاحل بف سليمان احمليميد

1046

كعبع  ،فهو مهقوم نرقنم ،كدما قال عز نجل :ﭿ ﭝ ﭞ ﭾ »( ،)92نقال أيضاً:
«نلليلدماء يف اليهم ثالثة أقوال :قال بيضهم :اليهم البثق سرت الذي اسبثق علنهم..
نذكه بقنة األقوال(.)94(»)93
 نكاست شخصنة أبي القاسم الزجاجي العرتريية حاضهة ،فهو يبني قولاألكثهين نمجهور اليلدماء ناملرتهين حنهدما يورد األقوال العرتريية يف ميهى اآلية
ل كالًّ نكاللة ،نمه الكاللة يف الهتب ،إمنا هو
ل الهجل :إذا ضيف يَ ِك ُّ
فنقول « :نكَ ًّ
من الضيف ؛ ألس ماع ا الول نالوال  ،نبيض اليلدماء جيل الكاللة يف قول :
ﭿﮌ ﮍ ﭾ ( )95املعوفى ،نبيضهم جييل املال ،نأكثههم ما ب أسا ب (.)97(»)96
نجينز األقوال املذكورة يف ميهى اآلية كلها إذا كاست مقبولة يف مثل قول  « :فأما
قول تياىل :ﭿ ﯲ ﯳ ﯴ ﭾ( )98فجائز أن تكون الالم لبنان املريول من أجل
فنكون امليهى :سقها من أجل بل منت ،نجائز أن تكون مبيهى إىل ،فنكون العق يه:
سقها إىل بل منت »(.)99

( )91سبق خترجيه.
( )92أمايل الزجاجي ص (.)37( ،)6
( )93انظر األقوات يف جامع البيان ( ،)474/6وزاد املسر (.)380/1
( )94أايبار أيب القاسم الزجاجي ص( ،)107(،)239وانظر :أمايل الزجاجي ص (.)173
( )95سورة القساء ،آية (.)12
( )96انظر األقوات يف جامع البيان ( ،)249/19وزاد املسر (.)494/3
( )97أمايل الزجاجي ص (.)15
( )98سورة األعراف ،آية (.)57
( )99كتاع الالمات ص (.)158
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نكدما يهجح بني األقوال يف مياسي القهآن ،فهو يهجح بني األقوال يف إعهاب
اآليات القهآسنة نأعار مهها ،كدما فيل يف أخبـار حتت عهوان (متألة يف القهآن) تهانل
فنها إعهاب قول ا هل تياىل :ﭿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭾ(،)100
نذكه أقوال محاة البصهة نالكوفة فنها ،ثم قال:
«قال أبو القاسم :نأجود هذ األقوال يف هذا قول سنبوي ( ،)101نالقول اآلخه
من قول الرهاء الذي خعدمها ب املتألة(.)103(»)102
نقال « :قال عز نجل :ﭿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭾ ( )104إمنا أراد
قطع كالمهم نمعاركعهم ،نهذا نج حتن ،نكان أبو اليباس امل د يقول :هو أحتن
ما قنل فن (.)106(»)105
نيوج أقوال املرتهين من التلف نمن بي هم كدما يف قول ( «:أخ سا سرطوية
قال :أخ سا حمدم بن احلتن احلهنين قال :ح ثها أ

بن املرضل عن أسباط عن

الت ي يف قول تياىل :ﭿ ﯪ ﯫ ﭾ ( ،)107قال :رباً( ،)108نهكذا جاء يف

( )100سورة مرمي ،آية (.)69
( )101انظر :المتاع (.)399/2
( )102انظر :معال القرآن (.)48/1
( )103أايبار أيب القاسم الزجاجي ص (.)107
( )104سورة ال رقان ،آية (.)23
( )105مل أجده فيما توفر يل مف مصادر.
( )106اشتقاق أ اء هللا ص (.)221
( )107سورة الصافات ،آية (.)120
( )108أايرجه ابف جرير يف جامع البيان (.)613/19
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اخل ( ،)109قال :نامليهنف عه أهل اللفة أن البيل :الصهم ،فجاز ؛ ألسهم كاسوا
ييب نس كدما ييب نن الهب عز نجل(.)111(»)110
نسقل بته ترتري قعادة لقول تياىل :ﭿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﭾ()112قال :هذا مثل ضهب ا هل عز نجل ملن سكث عه  ،لو مسيعم
بامهأة سقضت غزهلا من بي إبهام أما كهعم تقولون :ما أ ق هذ ( !)113ثم قال:
«قال أبو القاسم :نالذي يذهب إلن غري قعادة أسهم سهوا عن الهجوع إىل الكره بي
اإلسالم ؛ لئال يكوسوا كاليت سقضت غزهلا من بي إبهام »(.)114
نيوج الهق لألقوال الضينرة يف ترتري اآلية بقلم سزي نلتان عرنف نحجة
ناضحة كدما يف قول  « :نقال الرهاء يف قول عز نجل :ﭿ ﮙ ﮚ ﮛ ﭾ ( :)115ق
تكون البطاسة ظهارة نالظهارة بطاسة ،نذلك أن كل ناح مههدما يكون نجهاً ،قال:
نذلك أن اليهب تقول :هذا ظهه التدماء للذي تها  ،نتقول أيضاً :هذا بطن التدماء
للذي تها ( ...)116نهذا تيتف عظنم كنف جيوز أن يتدمى ظهارة اجلبة ناحلشنة
ناملتورة نما أشب ذلك بطاسة نبطاسعها ظهارة ؟،نالبطاسة ما بطن من الثوب نكان من
شأن الهاس إخراؤ  ،نظهارت ما ظهه مه نكان من شأن الهاس إظهار نإب اؤ ،
( )109مل أجد حديثا هبذا املعى.
( )110انظر قوت أهل اللغة يف العني ( ،)150/2واحملمم واحمليط األعظم (.)173/2
( )111أايبار الزجاجي ص ( ،)27وانظر :أمايل الزجاجي ص (.)2
( )112سورة القحل ،آية (.)92
( )113أايرجه ابف أيب حامت يف ت سره ( ،)2300/7وابف جرير يف جامع البيان (.)342/14
( )114اشتقاق أ اء هللا ص (.)113
( )115سورة الرمحف ،آية (.)54
( )116انظر :معال القرآن (.)118/3

أبو القاسم الزجاجي وأثره يف الدرس القرآل

1049

نلذلك قنل :ظهارة نبطاسة من الظهور نالبطون ،نلو قال لوج مصلٍ :هذا بطاسع ،
نملا نلي األرض مه  :هذا ظهارت لكان غري بين أن يقال :هذيت نأحلت ،نإمنا أراد
ا هل تبارك نتياىل أن يرهم عباد من حنث يرهدمون ،نييهفهم فضل هذ الرهش ،نأن
ما نلي األرض مهها هو البطاسة من اإلسع ق نهو الفلنظ من ال يباج ،فإذا كاست
البطاسة كذلك ،نالظهارة أعلى نأشهف؛ ألن اليادة بذلك جهت عن اآلدمنني ...فأما
قوهلم :ظهه التدماء نبطن التدماء مجنياً ملا نلنها ،فإن مثل هذا ق جيوز يف ذي
الوجهني املعتانيني إذا نلي كل ناح مههدما قوماً كقولك حلائط بنهك نبني قوم :هذا
ظهه احلائط ملا نلنك نيقول اآلخهنن ملا نلنهم :هذا ظهه احلائط؛ ألس ال فهق
بنههدما ...فهذا سائغ يف ذي الوجهني املعتانيني مما مل جته اليادة بأن يكون ظاهه خالف
باطه يف ترضنل نتشهيف ،فأما الرهش ناللباس ففري جائز ...نإمنا ذهب الرهاء يف
قول .. .فندما أرى إىل أن الظهارة نالبطاسة معتانيعان يف اجلاللة لنس ألح هدما فضل
على اآلخه نا هل أعلم باملهاد من ذلك ،نلكه ق ذكه يف هذ التورة اليت ذكه فنها
هذا احلهف نهي التورة اليت يذكه فنها اله ن شنئاً ما أحتب ل خمهجاً يف تأنيل نال
ترتري ،نال يصح بوج نال تق يه ؛ نذلك أس قال يف قول عز نجل :ﭿ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭾ ()117إس ق يكون يف اليهبنة جهة ناح ة فقنل :كجهعان ،...كأس ذهب إىل
أسها جهة ناح ة فقنل( :جهعان) لععرق رؤنس اآلي ،نهذا قبنح ج اً نتيتف عظنم،
نمثل غري جائز إطالق على ا هل عز نجل أن يي من خاف مقام دجهعني نيصرهدما
ﭿﭺ ﭻ ﭾ ( ،)118نفنهدما كذا نكذا فنصرهدما نما فنهدما ،نييعق ميعق أن املهاد
جهة ناح ة ،نإمنا ثهى ذلك للراصلة نلنس بنين نبنه من عارض نقال يف خزسة الهار
( )117سورة الرمحف ،آية (.)46
( )118سورة الرمحف ،آية (.)48

عبدالرمحف بف صاحل بف سليمان احمليميد

1050

عشهنن نأكثه ،نإمنا قال :ﭿ ﮆ ﮇ ﮈ ﭾ ()119لهأس اآلية فهق ،بل يعشيب من هذا
أشناء قبنحة ج ًا ناإلمتاك عهها أنىل ،نإمنا يقع من الزيادة يف القوايف نيف رؤنس اآلي ما
ال يفري امليهى بزيادت محو هاء االسرتاحة يف الوقف يف قول  :ﭿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﭾ( ،)120نمحو األلف للدم يف مثل قول  :ﭿ ﮒ ﮓ ﮔﭾ(،)121ﭿ ﮇ

ﮈ ﭾ ()122نما أشب ذلك مما يكثه يف القوايف نرؤنس اآلي ،مما ال يفري امليهى ،كدما
حيذف فنها ماال يرت امليهى حبذف محو قول  :ﭿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭾ( )123نحذف الوان نالناء
اللعني يعبيان هاء اإلضدمار نما أشب ذلك مما يطول تي اد نلشههت نكثهت أمتكها عن
ذكه »(.)124
نساقش سرطوي يف كالم طويل حول إسكار لالشعقاق ،نقال إس يف كعاب (أمثال
القهآن) تكلم يف االشعقاق نأثبع يف مواضع كثرية ،بل تيتف يف بيضها فقال « :نقال
أيضاً يف قول عز نجل :ﭿ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﭾ ( )125قال :الكن احلنلة ناالجعهاد
نبهذا قنل للحهب كن ؛ ألن فنها احلنلة ناالجعهاد ،نيقال :تهكع جيود بهرت نيكن
بهرت  ،نهذا اشعقاق معيتف فن أيضاً ،نما أظن كثرياً من أصحاب االشعقاق
يعيترون هذا العيتف ،فكنف يكون القائل بهذا القول مهكهاً لالشعقاق ؟ نهذا كعاب
( )119سورة املدثر ،آية (.)30
( )120سورة احلاقة ،آية (.)29 ،28
( )121سورة األحزاع ،آية (.)10
( )122سورة األحزاع ،آية (.)67
( )123سورة ال جر ،آية (.)4
( )124اشتقاق أ اء هللا ص (.)213-210
( )125سورة احلج ،آية (.)15
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ل يف القهآن كبري مشهور ،نهو املوضع الذي سبنل الكالم فن أن يكون باحلقائق ،نمبا
ييعق صحع ديهاً نمذهباً نمساعاً ،فق تكلم فن من أنل إىل آخه باالشعقاق يف
املواضع اليت ساغ ل فنها االشعقاق »(.)126
املبحث الثاين :أثر أيب القاسم الزجاجي يف علم معاين القرآن
اععهى أبو القاسم الزجاجي مبياسي القهآن عهاية كبرية ،نالغهن فهو تلدمنذ أبي
إسحاق الزجاج ،نأنىل املرهدة القهآسنة اهعدمام البالغ سواء كاست فيالً أن امساً أن
حهفاً أن أداة ،فهو يرتهها ترترياً لفويًا يبني ميهاها ،أن يشهح داللعها ضدمن سناقها،
نيعضح ذلك من خالل ما يلي:
األفعال :نالريل يف اليهبنة قتم من أقتام الكلدمة ،نلألفيال من مرهدات
القهآن سصنب ناسع ،نق حت ث أبو القاسم الزجاجي يف مؤلرات عن طائرة من
األفيال اليت نردت يف القهآن الكهيم من حنث سوعها ،نميهاها ،نمن ذلك قول :
«قول ا هل تياىل :ﭿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭾ ( ،)127ن ﭿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭾ ()128هو فيل غري معصهف نمل يتعيدمل مه يريل نال فاعل »(.)129
نقول  « :نقول  :ﭿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭾ ( )130أصل يهع ي فأدغدمت العاء
يف ال ال فصارت داالً مثلها ،نسقلت حهكعها إىل اهلاء ،فأما من قال( :يه ي)

( )126اشتقاق أ اء هللا ص (.)290 ،289
( )127سورة اإلسراء ،آية (.)79
( )128سورة املائدة ،آية (.)52
( )129كتاع الالمات ص (.)9 ،8
( )130سورة يونس ،آية (.)35
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بإسكان اهلاء على اجلدمع بني ساكهني فذلك معيذر الهطق ب نلكه ختعلس احلهكة فن
اخعالسا »(.)131
نقول  « :فأما يف هذ اآلية اليت ذكه فنها احلهف يف سورة البقهة يف قول عز
نجل :ﭿ ﯯ ﯰ ﯱ ﭾ( )132فقالوا :تأنيل يقرت على من يشاء نيعوسع على من
يشاء على حتب ما يهى من املصلحة ليباد  ،فالقبض هاهها :العقعري نالعضننق،
نالبتط :العوسية يف الهزق ناإلكثار مه »(.)133
نقول  « :نكذلك قنل يف قول عز نجل :ﭿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭾ

()134

قالوا :ميها قهه أهلها نغلبهم ناسعوىل علنهم ،نكذلك قول عز نجل :ﭿ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭾ

()135

أي لفلب بيضهم بيضاً نقهه »(.)136
نقول يف ترتري قول تياىل :ﭿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭾ ( « :)137قال أبو القاسم :أصل تزانر تعزانر
فأب لت العاء الثاسنة زاياً نأدغدمت يف اليت بي ها فقنل :تزانر ،ناألزنر :املائل ،نيف
(تقهضهم) أقوال :قال بيض أهل اليلم باللفة :ميها ت عهم ذات الشدمال كدما قال

( )131اشتقاق أ اء هللا ص (.)188
( )132سورة البقرة ،آية (.)245
( )133اشتقاق أ اء هللا ص (.)97
( )134سورة القصص ،آية (.)4
( )135سورة املؤمقون ،آية (.)91
( )136اشتقاق أ اء هللا ص(.)109
( )137سورة المه  ،آية (.)17
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قعادة( ،)138نقال آخهنن :جتانزهم فعخلرهم ذات الشدمال ،نهو مذهب أبي
عبن ة( ...،)139نقال آخهنن :تقهضهم ذات الشدمال ؛ أي تي ل عههم (.)141(»)140
نقول  « :قال املرتهنن يف ميهى قول ا هل عز نجل :ﭿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭾ( )142أي ال ختافون  هل عظدمة (.)144(»)143
نقال « :قول تياىل :ﭿ ﯜ ﯝ ﯞ ﭾ ( )145أي ال تيط لعأخذ أكثه مما تيطي
نلنكن عطاؤك  هل عز نجل »(.)146
األمساء :نيف مأثور أبي القاسم الزجاجي ترتري لفوي دقنق ألمساء قهآسنة كثرية
يوضح ميهاها ،نييهى باشعقاقها كدما سنأتي يف املبحث الهابع( ،)147قال « :نق
اسعيدمل الهجم ميهفاً لفري الثهيا ،نق قال ا هل تياىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭾ( )148نأرا نا هل

( )138انظر هذا القوت يف غريب القرآن البف قتيبة ص ( ،)264وامل ردات ص (.)666
واألثر عف قتادة أايرجه ابف جرير يف جامع البيان (.)188/15
( )139انظر :جماز القرآن (.)396/1
( )140انظر :غريب القرآن البف قتيبة ص ( ،)264وامل ردات ص (.)666
( )141أمايل الزجاجي ص (.)173
( )142سورة نوح ،آية (.)13
( )143انظر :غريب القرآن البف قتيبة ص ( ،)487جامع البيان (.)456/7
( )144أمايل الزجاجي ص (.)27
( )145سورة املدثر ،آية (.)6
( )146أايبار أيب القاسم الزجاجي ص( ،)114وانظر :اشتقاق أ اء هللا ص (.)164
( )147انظر :ص (.)38-36
( )148سورة القجم ،آية (.)1
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أعلم إشارة إىل ما هوى من الهجوم إىل الفهنب أيها كاست ،نجيوز أن يكون إشارة إىل
ما هوى من الكواكب اليت تهجم بها الشناطني»(.)149
نقال «:نكذلك قنل يف قول عز نجل :ﭿ ﭛ ﭜ ﭾ ()150أي رجاّع توّاب،
فكأن توابًا فيال من آب يؤنب فأب لت اهلدمزة تاء ملا أري ب فضل ميهى على الهجوع،
إذ مل يهد ب رجوع فقط نأري ب الهجوع إىل أمه ا هل ،أن الهجوع عن املياصي ،لنرهق
بني امليهنني بإب ال اهلدمزة تاء ،نهو مذهب حتن العأنيل ،إال إن إب ال العاء من اهلدمزة
ال يكاد يوج يف كالمهم ،فجائز أن يكون هذا حهفاً سادراً جاء يف كالمهم ال سظري ل ؛
ألس ق تشذ يف كالمهم الكلدمة فعهرهد فال يكون هلا سظري »(.)151
نقال « :نقال أبو عبن ة ميدمه بن املثهى يف قول عز نجل :ﭿ ﭑﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭾ( )152قال :الكعاب :القهآن ،ناحلكنم :احملكم البني املوضح ،قال:
ناليهب ق تضع فينالً مبيهى مريل ،فق جاء يف آية أخهى :ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭾ

()153

أي مي  ،قال :نق يكون فينل مبيهى مريل أيضاً ( ...)154نق جيوز ما قال أبو عبن ة،
نجيوز أن يكون األصل آيات الكعاب احلكنم ؛ أي املعقن احملكم املدمعهع من امليارضة
ناالخعالل ناالخعالف نالرتاد ،فق بان لك حكندماً يكون يف الكالم على ثالثة
أنج  :يكون مبيهى مريل بعأنيل فاعل ،نمريل بعأنيل املريول ،نق يكون للدمبالفة

( )149كتاع الالمات ص (.)27
( )150سورة ص ،آية (.)17
( )151اشتقاق أ اء هللا ص (.)65 ،64
( )152سورة يونس ،آية (.)1
( )153سورة ق ،آية (.)23
( )154انظر :جماز القرآن (.)272/1
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يف الوصف مبهزلة كهيم نعلنم ال يهاد ب العي ي إال نصف الذات باحلكدمة كدما
شهحت لك فندما مضى »(.)155
نقال « :نالشوب :اخللط من قول تياىل :ﭿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﭾ(.)157(»)156
نقال « :ناحملل ناحملال :املكه نالكن

نمه قول

تياىل :ﭿ ﰃ

ﰄﭾ(.)159(»)158
نقال « :قال ا هل تياىل :ﭿ ﮝ ﮞ ﮟ ﭾ()160أي يف جحه اإلبهة ،نيقال :إن
اجلدمل حبل غلنظ من حبال اجلته »(.)161
احلروف :سشأ علم مياسي احلهنف اليهبنة يف حمنط ترتري القهآن( ،)162إذ حهص
املرتهنن ناللفويون أن يكشروا عن ميهى احلهف يف سناق اآلية ،نيي أبو القاسم
الزجاجي إمام هذا الرن ،إذ ألف كعاب حهنف املياسي ،نهو من أق م ما نصل إلنها يف
موضوع احلهنف نمياسنها ،نمجع بني ال راسة الصوتنة نالصهفنة نالرتكنبنة
نال اللنة هلا ،نفاق مجنع الكعب املدماثلة ل يف ع د احلهنف اليت تهانهلا ،نهو

( )155اشتقاق أ اء هللا ص (.)62
( )156سورة الصافات ،آية (.)67
( )157أمايل الزجاجي ص (.)73
( )158سورة الرعد ،آية (.)13
( )159أايبار أيب القاسم الزجاجي ص(.)50
( )160سورة األعراف ،آية (.)40
( )161اإلبدات واملعاقبة ص (.)73
( )162انظر :م تاح السعادة ( ،)379/2كش
(.)36

الظقون ص ( ،)1729األدوات القحوية يف كتب الت سر ص
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خمعصه مهكز حش فن مصهر ما يهبو على أربيني نمائة آية من آيات القهآن الكهيم
تكلم عن احلهنف الواردة فنها ،كدما ألف كعاب الالمات حت ث فن عن حهف الالم يف
اللفة اليهبنة ،نكل ما يعصل بهذا احلهف ،نمواقي يف الكالم ،نأحكام املخعلرة،
متعشه اً لكل ما يقول باآليات القهآسنة فقال يف مق مة كعاب  « :هذا كعاب خمعصه يف
ذكه الالمات نمواقيها يف كالم اليهب نكعاب ا هل عز نجل ،نمياسنهـا نتصهفها،
ناالحعجاج لكل موقع من مواقيها »(.)163
نمل يقف أبو القاسم الزجاجي عه هذين الكعابني فندما يعيلق باحلهنف ،بل
ألف كعاباً يبحث يف تبادل احلهنف بيضها مع بيض نتياقبها نتهاظهها ،نأمسا كعاب
اإلب ال ناملياقبة نالهظائه ،نق بني فن تبادل احلهنف يف بيض املرهدات القهآسنة.
نمن أمثلة ذلك قول عن (هل) « :نتكون مبيهى ق كقول ا هل تياىل :ﭿ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭾ( )164ني خلها من ميهى العقهيه نالعوبنخ ما ي خل األلف
اليت يتعرهم بها كقول ا هل تياىل :ﭿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭾ(،)165
نكقول تياىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭾ

()166

فهذا اسعرهام فن تقهيه نتوبنخ ،نجييلوسها أيضاً مبيهى (ما) يف قول

تياىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭾ (،)167ﭿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭾ (،)168

( )163كتاع الالمات ص (.)3
( )164سورة اإلنسان ،آية (.)1
( )165سورة الروم ،آية (.)28
( )166سورة يونس ،آية (.)34
( )167سورة األنعام ،آية (.)158
( )168سورة األعراف ،آية (.)53
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ن ﭿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭾ( ،)169ن ﭿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭾ( ،)170كل هذا
مبيهى (ما)»(.)171
نقال عن (لوال) « :ميهى امعهاع الشيء لوجود غري قول تياىل :ﭿ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭾ( ،)172فهذا من نجود الشيء لوجود غري  ،نمن االمعهاع قول
تياىل :ﭿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭾ( ،)173نمبيهى
العحضنض :ﭿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭾ (،)174ﭿ ﯝ ﯞ ﭾ(،)175ﭿ ﯧ ﯨ

ﯩﭾ( ، )176نهي تكون يف بيض األحوال مبيهى (هال) نذلك إذا رأيعها بفري جواب،
قال ا هل تياىل :ﭿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭾ( ،)177نقال تياىل :ﭿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﭾ( )178أي فهال ،فإذا كان هلا جواب فلنتت بهذا امليهى كقول تياىل :ﭿ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭾ( ،)179فهذ حكدمها نقوع األمه بوقوع غري  ،نبيض

( )169سورة البقرة ،آية (.)210
( )170سورة القحل ،آية (.)35
( )171حروف املعال ،ص(.)2
( )172سورة القور ،آية (.)21
( )173سورة احلج ،آية (.)40
( )174سورة األنعام ،آية(.)8
( )175سورة املقافقون ،آية (.)10
( )176سورة البقرة ،آية (.)118
( )177سورة األنعام ،آية (،)43
( )178سورة الواقعة ،آية (.)86
( )179سورة الصافات ،آية (.)144 ،143
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املرتهين جيل (لوال) يف قول تياىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭾ()180مبيهى (مل) أي:
فلم تكن قهية(.)182(» )181
نقال عن (بل)« :نتكون لرتك شيء من الكالم نأخذٍ يف غري  ،نهي يف القهآن
بهذا امليهى كثري ،قال ا هل تياىل :ﭿ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭾ(،)183
فرتك األنل نأخذ ببل يف كالم ثان ،ثم قال تياىل حكاية عن املشهكني  :ﭿ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭾ()184فرتك نأخذ ببل يف كالم آخه»(.)185
نقال يف ح يث عن الم العيجب« :الم العيجب ت خل على املعيجب مه صلة
لريل مق ر قبل كقولك :لزي ما أعقل  ...نكذلك قال بيض اليلدماء يف قول ا هل عز
نجل :ﭿ ﭑﭒﭾ

()186

قال :تق يه اعجبوا إليالف قهيش ؛ ألن حهنف

اخلرض صالت لألفيال ،نقال بيضهم :هي معصلة بتورة الرنل ،تق يه فجيلهم
كيصف مأكول إليالف قهيش ،نقال آخهنن :هي صلة لقول  :فلنيب نا رب هذا
البنت الذي أطيدمهم من جوع نآمههم من خوف إليالف قهيش ؛ ألن صالت األفيال
تعق م نتعأخه(.)188(» )187

( )180سورة يونس ،آية (.)98
( )181انظر :ت سر القرآن العظيم البف أيب حامت ( ،)1988/6جامع البيان (،)292/12
( )182حروف املعال ،ص(.)5 ،4
( )183سورة ص آية (.)2 ،1
( )184سورة ص ،آية (.)8
( )185حروف املعال ،ص(.)15 ،14
( )186سورة قريش ،آية (.)1
( )187انظر هذه األقوات فيما يلي :جامع البيان ( ،)654-647/24معال القرآن وإعرابه للزجاج (.)365/5
( )188كتاع الالمات ص (.)72
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نقال عن الم الياقبة « :نكذلك قول تياىل :ﭿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ( )189نهم مل يلعقطو لذلك ،إمنا العقطو لنكون هلم فهحاً نسهنرًا
فلدما كان عاقبة أمه إىل أن صار هلم ع ناً نحزساً جاز أن يقال ذلك ،ف لت الالم على
عاقبة األمه ،ناليهب ق تتدمي الشيء باسم عاقبع  ،كدما قال تياىل :ﭿ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﭾ()190إمنا كان ييصه عهبا تؤنل عاقبع إىل أن يكون مخهًا فتدماها بذلك » (.)191
املبحث الثالث :أثر أيب القاسم الزجاجي يف علم القراءات
يي علم القهاءات من املوضوعات املهدمة يف ال رس اللفوي اليهبي ،نراف ا
من رناف تكشف الكثري من القضايا الصوتنة نالصهفنة نالهحوية نال اللنة ،نلذا
اهعم أبو القاسم الزجاجي بيلم القهاءات نتوجنهها يف مؤلرات يف اليهبنة ،نتطهق
للقهاءات كثرياً ،نمل يقعصه يف إيهاد هلا على م رسة ناح ة من م ارس القهاءات،
بل اشعدملت مصهرات على قهاءات معهوعة ألئدمة القهاءات من خمعلف األمصار
اإلسالمنة كاألعهج امل سي ،نسلندمان األعدمش ،ن زة ،نالكتائي الكوفنني،
ناحلتن البصهي ،نقعادة ،نعنتى بن عدمه ،نأبو عدمهن بن اليالء البصهيني ،مما
خلف ل أثهاً جلناً يف علم القهاءات.
فق كان يذكه بيض قهاءات الهيب  نأصحاب كدما يف قول  « :نرني عن
الهيب  أس قهأ( :فبذلك فلعرهحوا)( )192بالعاء
( )189سورة القصص ،آية (.)8
( )190سورة يوس  ،آية (.)36
( )191كتاع الالمات ص (.)125
( )192سورة يونس ،آية (.)58

(،)193

نقهأ أكثه القهاء( :فلنرهحوا)
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بالناء على الفنبة( ،)195(»)194نسقل قهاءة أبي بكه ( :نجاءت سكهة احلق
باملوت)( ،)196نقهاءة عدمه بن اخلطاب ( احلي القنام) يف مطلع سورة آل
عدمهان( ،)197نقال أيضاً« :قال

ا هل تياىل :ﭿﭹﭺ ﭻﭾ( ،)198نقهأ

عب ا هل( :)199قشطت»(.)200
نيذكه إمجاع اليلدماء على قهاءة ما فنقول مثالً « :نهذا مثل قول ا هل تياىل:
ﭿﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭾ

()201

على قهاءة من قهأ بإثبات األلف ،نأصل عه اليلدماء

أمجيني على هذ القهاءة()202؛ لكن أسا هو ا هل ربي ،فألقنت اهلدمزة خترنراً ،نأدغدمت
الهون األنىل يف الثاسنة »(.)203

( )193أايرج هذه القراءة عف القيب  أبو داود الطيالسي يف مسقده رقم ( ،)440/1(،)574وأبو داود يف سققه
رقم ( ،)33/4( ،)3981واحلاكم وصححه وابف مردويه كما يف الدر املقثور ( )367/4عف أيب .
وأايرجها ابف أيب عمر العدل والطربال وابف مردويه كما يف الدر املقثور ( )367/4عف ابف عمر .
( )194انظر :القشر يف القراءات العشر ( ،)285/2املبسوط يف القراءات العشر ص(.)234
( )195كتاع الالمات ص( ،)88وانظر :كتاع اجلمل يف القحو ص (.)208
( )196سورة ق ،آية ( .)19وانظر هذه القراءة يف جامع البيان ( ،)558/13ومعال القرآن وإعرابه للزجاج
(.)45/5
( )197اشتقاق أ اء هللا ص(.)108
وانظر هذه القراءة يف ت سر ابف املقذر ( ،)112/1املصاح البف أيب داود ص (.)161
( )198سورة التموير ،آية (.)11
( )199أي ابف مسعود  .وانظر هذه القراءة يف صحيح البخاري ( ،)124/7وجامع البيان(.)149/24
( )200اإلبدات واملعاقبة ص (.)81
( )201سورة المه  ،آية (.)38
( )202انظر :املبسوط يف القراءات العشر ص( ،)277القشر يف القراءات العشر (.)311/2
( )203كتاع الالمات ص (.)177
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نيشري إىل قهاءة األكثهين نمجهور القهاء يف بيض مواضع القهاءة كقول  « :قهأ
(نإن كُالًّ ملاَّ لنوفِّنهَّهم)(.)205(»)204
أكثه القهاءَّ :
نيورد القهاءات املعواتهة ،كدما يذكه القهاءات الشاذة ،نحني يذكه القهاءات
يضبطها غالباً ،غري أس مل يب اهعدماماً ملحوظاً بهتبعها إىل أصحابها ،نذلك مثل
قول  «:نقهأت القهاء( :ناسظه إىل اليظام كنف سهشهها)( )206بالهاء نضم أنل تأنيل :
كنف محننها كدما ذكهسا ،نقهأ بيضهم( :سهشزها) بضم أنل نالزاي ميجدمة ،تأنيل :
كنف سشخصها نسهفيها نسزعجها حعى يهضم بيضها إىل بيض ،مأخوذ من الهشز،
نهو ما ارترع من األرض ،نمه قنل :سشزت املهأة على زنجها ؛ أي سبت عه (،)207
نرني أن احلتن قهأ( :كنف سَهشُهها)()208برعح أنل نبالهاء غري ميجدمة ذهب إىل
الهشه نالبتط »(.)209
نأعار من بني القهاءات الواردة يف اآلية ،نمن ذلك قول حني ذكه القهاءات
الواردة يف قول تياىل :ﭿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭾ( «:)210نأكثه القهاء على

( )204سورة هود ،آية (.)111
وهذه القراءة قرأ هبا أبو جع ر وابف عامر ومحزة وح ص عف عاصم كما يف املبسوط ص( ،)242والقشر
(.)291/2
( )205كتاع الالمات ص(.)123
( )206سورة البقرة ،آية (.)259
( )207قرأ ابلراء أبو جع ر وانفع وابف كثر وأبو عمرو ويعقوع ،وقرأ ابلزاي ابف عامر وعاصم ومحزة والمسائي
وايل كما يف املبسوط ص ( ،)151والقشر (.)231/2
( )208انظر هذه القراءة يف المش والبيان ( ،)248/2المشاف (.)307/1
( )209أمايل الزجاجي ص (.)79
( )210سورة األنعام ،آية (.)109
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كته إن على االبع اء نالقطع مما قبل ( ،)211نهو الوج املخعار »( ،)212نقول  « :نق
قهأ أبو عدمهن بن اليالء( :هثوب الكرار ما كاسوا يريلون)()213باإلدغام( ،)214نق
قهئ :ﭿ ﭕ ﭖ ﭾ باإلظهار( ،)215ناإلظهار أحتن »(.)216
نيوج الهق لبيض القهاءات الشاذة نيبني نج شذنذها كدما يف قول  « :نذكه
صاحب اليني
ﮒﭼ

()218

()217

أس يؤثه عن بيض التلف أس قهأ :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ

أي لنخهجن األعز مهها ذلنالً ،نهذ القهاءة يف مذاهب اليهبنة رديئة

مهدندة ؛ ألن يف األذل األلف نالالم فال تكون حاالً ؛ ألسها ميهفة ناحلال ال تكون
إال سكهة ،نإمنا القهاءة اليت علنها اجلدماعة :ﭿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭾ أي
لنخهجن اليزيز الذلنل من امل يهة ،نهذا قول املهافقني للهيب  نأصحاب ر هم ا هل.

( )211قرأ بذلك ابف كثر وأبو عمرو وأبو بمر عف عاصم ويعقوع ونصر عف المسائي وايل كما يف املبسوط
ص ( ،)200والبدور الزاهرة (.)108/1
( )212كتاع الالمات ص (.)149
( )213سورة املط ني ،آية (.)36
( )214مل أجد قراءة أيب عمرو بف العالء ابإلدغام ،ولعل الزجاجي وهم فهو يقرأ ابإلظهار كما يف املبسوط
ص( ،)468والقشر (.)7/2
( )215قرأ ابإلظهار مجيع القراء ما عدا محزة والمسائي فقد قرآ ابإلدغام كما يف املبسوط ص( ،)468والقشر
(.)7/2
( )216كتاع الالمات ص (.)173
( )217مل أجده يف املطبوع.
( )218سورة املقافقون ،آية (.)8
مل أجد هذه القراءة ومف قرأ هبا يف مظاهنا.
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فإن قال قائل :فق جاءت عن اليهب أشناء من األحوال ميارف ...فق جيوز أن
يكون أيضاً مذهب من قهأ (لنخهجن األعز مهها األذل) بعأنيل لنخهجن األعز مهها
ذلنالً على هذا الوج الذي جاءت فن بيض األحوال ميهفة.
قنل ل  :هذ األشناء اليت جاءت ميارف من األحوال شواذ ال يقاس علنها،
نال حيدمل كعاب ا هل على الشواذ نعلى ما جمها جمهى املطهنح املرتنك الذي ال يقاس،
نمع ذلك فإن سنبوي يذهب إىل أن هذ األشناء اليت جاءت بلرظ امليارف من
األحوال تق ر تق يه الهكهات بعأنيالت ق ذكهها ،ناخللنل يذهب إىل مثل ذلك...
نهذا شاذ ج اً ،نما كان هذا سبنل فال حيدمل علن كعاب ا هل عز نجل السندما نالقهاء
املأخوذ عههم األعالم معرقون على القهاءة اجلن ة نهي (لنخهجن األعز مهها األذل)
أي لنخهجن اليزيز مهها الذلنل ،نامليهى ي ل على صحة هذا نفتاد تلك القهاءة ؛
ألن املهافقني إمنا توع نا أصحاب الهيب  بأسهم أهجوسهم من امل يهة ليزهم
ناقع ارهم لضيف اإلسالم ناملتلدمني إذ ذاك ،نمل يهي نا أس أهج اليزيز مهها ذلنالً؛
ألس مل يكن عه هم أن أصحاب الهيب  أعزاء فنقص نا إلذالهلم »(.)219
ناهعم أبو القاسم الزجاجي بعوجن القهاءات مبخعلف أسواع  ،فنوج القهاءات
معواتهها نشاذها لفوياً ،نمحوياً ،نصهفناً ،نميهوياً ،فنقول يف العوجن اللفوي« :نأما
جميء أن مرعوحة مش دة مبيهى ليل فلفة مشهورة ميهنفة ق جاءت يف كعاب ا هل تياىل
نكالم الرصحاء من اليهب ،قال سنبوي  :قلت للخلنل :ما تأنيل من قهأ:
ﭿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭾ( )220بالرعح ؟ قال :تأنيل ليلها إذا جاءت ال

( )219اشتقاق أ اء هللا ص (.)238
( )220سورة األنعام ،آية (.)109
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يؤمهون( ،)221نال جيوز أن تكون مهصوبة بإيقاع يشيهكم علنها ؛ ألس يصري عذرًا
للقوم يف طلبهم اآليات ،ناليهب تقول :امض إىل التوق أسا سشرتي غالماً يهي نن
ليلها سشرتي غالماً ...نزاد الرهاء يف ميهى فعح أن يف هذ اآلية نجها آخه ،قال :جيوز
أن يكون تأنيل نما يشيهكم أسها إذا جاءت يؤمهون أن اليؤمهون( ،)222فنكون يف
الكالم حذف ي ل علن ما قبل  ،نتكون أن مهصوبة مبا قبلها »(.)223
نيقول يف العوجن الهحوي يف كعاب الالمات حتت عهوان متألة من القهآن:
«قول ا هل تياىل :ﭿ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﭾ( )224قهئ بكته الالم
نسصب الريل على أن تكون (إن) على مذهب البصهيني خمررة من الثقنلة ،نتكون
الالم مبيهى كي ،نقال بيضهم :جيوز أن تكون (إن) سافنة مبيهى (ما) اليت تكون
جح اً ،كأس ما كان مكههم لعزنل مه اجلبال ؛ اسعحقاراً مبكههم من أن تزنل مه
اجلبال ،نهذا جن يف امليهى ،إال أس ضينف يف اليهبنة ؛ ألن الالم ال ت خل على
(إن) إذا كاست سافنة ،نق قهئ (نإن كان مكههم لعزنل مه اجلبال) على أن جنيل
(إن) هي املخررة من الثقنلة ،نالالم للعوكن اليت تلزم يف خ (إن) سرصل بنهها نبني
الهافنة فنكون على هذا العق يه كأس قال :نإن مكههم لعزنل مه اجلبال ،ف خلت
الالم كدما ذكهت لك ،نيكون هذا على العيظنم ملكههم ،كدما قال يف موضع آخه:
ﭿ ﯦ ﯧ ﯨ ﭾ( ،)225نلكلعا القهاءتني مذهب على ما فتهت لك ،نأكثه

( )221انظر :المتاع (.)123/3
( )222انظر :معال القرآن (.)350/1
( )223كتاع الالمات ص (.)149 ،148
( )224سورة إبراهيم ،آية (.)46
( )225سورة األعراف ،آية (.)116
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القهاء على كته الالم نسصب الريل إال الكتائي فإس قهأ برعح الالم نرفع
الريل(.)227(»)226
نقال « :فإن سكهت (قبل نبي ) أعهبعهدما ؛ ألس ق زالت اليلة اليت من أجلها
بهنعا ؛ ألسهدما إذا سكهتا مل ي ال على املضاف إلن احملذنف ؛ لعهكريهدما فعقول :جئت
قبالً نبي اً ،نمن قبلٍ نمن بي ٍ ،نق قهأ بيض القهاء ( :هل األمه من قبلٍ نمن
بي ٍ)()228على ما ذكهت لك ،فهذا هو مذهب البصهيني أمجيني »(.)229
نقال موجها قهاءة من جهة العصهيف « :نقهأ األعدمش (نمضا مثل األنلني)
من مضوت برعح الضاد ( ،)230نقهأ

زة (نمضى) باإلضجاع من مضنت(.)232(»)231

نقال « :نق قهأ بيض القهاء( :نحينا من حنيَ عن بنهة) ،نقهأ األكثهنن:
ﭿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭾ باإلدغام( ،)233نإمنا جاز اإلظهار يف هذا ألن احلهف الثاسي

( )226انظر :املبسوط ص ( ،)257القشر (.)50/1
( )227كتاع الالمات ص (.)180 ،179
( )228قرأ بذلك احلسف كما يف احملرر الوجيز ( ،)236/3وأبو السماك واجلحدري وعون العقيلي كما يف البحر
احمليط (.)375/8
( )229ت سر رسالة أدع المتاع ص ( .)58وانظر :كتاع اخلط ص (.)55
( )230سورة الزايرف ،آية ( .) 8ومل أجد هذه القراءة يف مظاهنا مف كتب القراءات والت سر ،وإمنا املوجود يف
لطائ اإلشارات ( )3675/8أن األعمش وافق محزة والمسائي وايل يف اإلمالة.
( )231أي إبمالة األل  ،كما يف لطائ اإلشارات ( ،)3675/8والبدور الزاهرة (.)289/1
( )232اإلبدات واملعاقبة والقظائر ص ( ،)27وانظر :كتاع اجلمل يف القحو ص (.)389
( )233قرأ أبو جع ر وانفع وأبو بمر عف عاصم وابف كثر يف رواية البزي ونصر عف المسائي ويعقوع وايل
ابإلظهار ،وقرأ أبو عمرو وابف كثر يف رواية ابف فليح وابف عامر ومحزة والمسائي وح ص عف عاصم بياء
واحدة مشددة على اإلدغام كما يف املبسوط ص ( ،)100والقشر (.)276/2
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الثاسي ق ييعل فنتكن يف موضع الهفع نيصري ألراً نال يكون إدغام ؛ ألن األلف ال
ت غم يف شيء نال ي غم فنها شيء »(.)234
نأكثه أبو القاسم يف توجن القهاءات من جهة امليهى ،نمن األمثلة على ذلك
قول  «:نق قهأت القهاء :ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭾ ن(نملك يوم ال ين)( )235نق رنيت
القهاءتان عن الهيب  ،فأما امللك فعأنيل ذن امللك يف يوم ال ين ،نيوم ال ين هو يوم
اجلزاء ناحلتاب ،فوصف سرت جل نعز بأس امللك يوم ال ملك سوا  ،نال ي عي
امللك مي أح كدما ي عي ذلك يف ال سنا ،نشاه ذلك قول :ﭿ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﭾ ( ،)236نمن قهأ:ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭾ فعأنيل على نجهني :أح هدما أن يكون
تأنيل ميلك يوم ال ين فنكون الريل ناقياً على النوم سرت  ،ناآلخه أن يكون تأنيل :
ميلك يف يوم ال ين ؛ أي ميلك سائه األشناء يف يوم ال ين ؛ ألس النوم الذي ال ميلك
أح فن شنئاً مما كان ا هل ملكهم يف ال سنا كدما ذكهسا »(.)237

( )234اشتقاق أ اء هللا ص(.)103
( )235سورة ال احتة ،آية (.)4
وقد قرأ أبو جع ر وانفع وابف كثر وأبو عمرو وابف عامر ومحزة (ملك) بغر أل  ،وقرأ بقية العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ابألل (مالك) كما يف املبسوط ص ( ،)86والقشر (.)271/1
( )236سورة غافر ،آية (.)16
( )237اشتقاق أ اء هللا ص ( ،)44 ،43وانظر :كتاع اجلمل يف القحو ص (.)366 ،182 ،76 ،30
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املبحث الرابع :أثر أيب القاسم الزجاجي يف علم إعراب القرآن
كان أبو القاسم الزجاجي من أئدمة الهحو ،فهو مصهف اجلدمل يف الهحو الذي ل
مائة نعشهين شهحاً( ،)238نحيوي مائة نعشهين شاه اً من القهآن الكهيم ،نمؤلف
اإليضاح يف علل الهحو ،نلذا جاء أثه يف علم إعهاب القهآن محو نصهف ناشعقاق
مرهدات ظاههاً نميع الً ،فلم يكن يف مجنع املتائل يعيصب للدم رسة البصهية ،بل
كان يأخذ بآراء الكوفنني إذا كان الصواب ميهم ،فهو حياكي البف اديني يف املزج بني
الهحوين مزج اليامل املخعار نالهاق البصري.
نيعبني أثه أبي القاسم الزجاجي نتظهه شخصنع الهحوية الرذة يف إعهاب
القهآن يف مثل قول  « :قال أبو القاسم :يف هذ اآلية ـ ييين قول تياىل :ﭿ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭾ( )239ضهنب من التؤال
على مذهب اليهبنة ،مهها أن يقال :أين خ (الذين) مما تها يف سناق الكالم ؟،
نمهها أن يقال :أي الم هذ اليت يف يقهبوسا ؟ ،نمهها أن يتأل عن موضع (زلرى) من
اإلعهاب.
نتق يه اآلية ـ نا هل أعلم ـ أس ملا قال :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﭾ اآلية( )240فأخ أن ال ين هو ما أخلص  هل تياىل ابع أ أ عن الكافهين
موخباً هلم ،نمهبهاً على ضاللعهم فقال :ﭿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭾ ( )241نالذين مبع أ نخ يقولون ،فأضدمه ملا يف الكالم علن
( )238انظر :شذرات الذهب (.)220/4
( )239سورة الزمر ،آية (.)3
( )240سورة الزمر ،آية (.)3 ،2
( )241سورة الزمر ،آية (.)3
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من ال لنل ،...نالالم اليت يف قول ( :لنقهبوسا) الم كي تأنيل لكي يقهبوسا ،نلنتت
بالم اجلحود نإن كان قبلها ما ،...نالزلرى :القهبى ،نهو مهصوب على املص ر ؛
ألن ميهى يقهبون نيزلرون سواء »(.)242
نقول يف أخبار حتت عهوان متألة يف القهآن « :قول عز نجل :ﭿ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭾ ( )243فنها سعة أقوال ،ثالثة للبصهيني نثالثة

للكوفنني ،قال سنبوي  :أيهم ههها بعأنيل الذي ،نهو يف موضع سصب بوقوع الهزع
علن  ،نلكه بين على الضم ؛ ألس نصل باسم ناح نلو نصل دجدملة ألعهب،
نأش خ ابع اء مضدمه تق يه هو أش  ،نععناً مهصوب على العدمننز ،نلو أظهه املبع أ
لهصب ؛ أي فقنل لههزعن من كل شنية أيهم هو أش (.)244
نقال اخللنل :هذا على احلكاية كأس قنل هلم لههزعن من كل شنية الذي يقال
إيهم أش (.)245
فقال سنبوي  :هذا غلط ،نألزم أن جينز ألضهبن الراسق اخلبنث بالهفع على
تق يه ألضهبن الذي يقال ل هو اخلبنث(.)246
نقال يوسس :الريل ملفى ،نأي مهفوع باالبع اء نأش خ  ،كدما يقال علدمت
أيهم عه ك(.)247

( )242أايبار أيب القاسم الزجاجي ص (.)233
( )243سورة مرمي ،آية (.)69
( )244انظر :المتاع (.)399/2
( )245مل أجده يف املطبوع.
( )246انظر :المتاع (.)401/2
( )247انظر :المتاع (.)400/2
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قال سنبوي  :نهذا أيضاً غلط ؛ ألس ال جيوز أن يلفى إال أفيال الشك نالنقني
محو ظههت نعلدمت نبابهدما( ،)248نهو كدما قال.
نقال الرهاء :ثم لههزعن من كل شنية أيهم أش ؛ أي لههزعن باله اء فنهادى
بهم أيهم أش  ،نل قول يف هذا نهو أس قال :جيوز أن يكون القول ناقياً على موضع
من ،كدما تقول :أصبت من كل طيام ،نسلت من كل خري ،ثم يق ر نسهظه أش  ،نل
فن قول ثالث ،قال :جيوز أن يكون ميها ثم لههزعن من الذين تشاييوا فعهظهنا
بالعشايع أيهم أش  ،فعكون أي يف صلة العشايع(.)249
قال أبو القاسم :نأجود هذ األقوال يف هذا قول سنبوي  ،نالقول اآلخه من
قول الرهاء الذي خعدمها ب املتألة »(.)250
نعين أبو القاسم الزجاجي عهاية كبرية بالعصهيف ناالشعقاق للدمرهدة القهآسنة،
نحتب أس من أنائل املشعفلني بهذا اليلم فألف فن كعاب اشعقاق أمساء ا هل ،نأظهه
بهاعة لفوية يف عهض أفاد مهها من جاءنا بي  ،كدما ساقش فن سرطوي نكعاب أمثال
القهآن ،نما نرد فن من تطبنقات االشعقاق يف اآليات القهآسنة ثم قال « :نهذا الكعاب
ـ أعين كعاب األمثال يف القهآن لهرطوي ـ مشهور ميهنف ،فن هذا الذي ذكهت لك،
نأكثه على هذا ،نلوال كهاهة اإلطالة لبنهت كل ما فن من هذا الهوع ،نلكن من سظه
فن نقف على ما يهب علن  ،نأما ما رني عه من قول بهد االشعقاق فدما يصح مع هذا
إال أن يكون ق رجع عه أن ساقض كدما تهى »(.)251

( )248انظر :المتاع (.)401-399/2
( )249انظر أقوات ال راء يف معال القرآن (.)48 ،47/1
( )250أايبار أيب القاسم الزجاجي ص (.)107
( )251اشتقاق أ اء هللا ص (.)292
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نمن األمثلة على اهعدمام بالصهف ناالشعقاق ملرهدات آيات القهآن الكهيم
قول  « :قول تياىل :ﭿ ﯨ ﯩ ﭾ ( )252قال أبو القاسم :فري هذا قوالن :من جيل
من ساسنت الهجل إذا عاملع متاساة ،نقال يف تصفري سهة سهنة قال :هذا هاء نقف.
نمن قال :ساسهت الهجل ،فقال يف العصفري سهنهة ،قال :هذ أصلنة ،نهي
الم الريل » (.)253
نقول  « :نالشهآن :الي انة نهو مهدموز ،يقال :شهئت الهجل أشهؤ شهئاً،
نشهاء ،نشهآساً ،نمه قول تياىل :ﭿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭾ ( ،)254نشهئان قوم
بإسكان الهون أيضاً ،فأسا شاسيء ،نالهجل مشهوء »(.)255
نقال « :نيذهب أهل اللفة إىل أن قول  :ﭿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭾ ( )256إمنا هو
مجع صورة فقالوا :صورة نصور مثل درة ندر ،نبهة نبه ،كأس يهرخ يف الصور
األرناح فعحنا ،قالوا :فجدميت الصورة على نجهني :قنل :صورة نصور بإسكان
الوان ،كدما قالوا :درة ندر نما أشب ذلك فخهج خمهج اجلدمع الذي بنه نبني ناح
اهلاء محو حصاة نحصى نقطاة نقطا.
نقنل :صورة نصور أخهج خمهج العكتري ففري لرظ ناح كدما قنل :غهفة
نغهف ،نظلدمة نظلم.

( )252سورة البقرة آية (.)259
( )253كتاع اخلط ص(.)90
( )254سورة املائدة ،آية (.)2
( )255أمايل الزجاجي ص (.)75
( )256سورة األنعام ،آية (.)73
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نقنل :إس شيء يهرخ فن امللك فنحي اخللق بإذن ا هل ،نق جاءت يف ذلك
آثار ،نا هل أعلم كنف ذلك ،إال أن مذهب أهل اليهبنة أيضاً على هذا العق يه غري
فاس ؛ ألس جائز أن يهرخ امللك يف ذلك القهن ثم ميع الهرخ بإرجاع تلك األرناح إىل
الصور فعحنا بإذن ا هل ،نا هل أعلم كنف ذلك »(.)257
نقال « :يقال :بصهت غريي أبصه تبصرياً نتبصهة أي صريت ذا بصرية ب
نعلم كدما قال عز نجل :ﭿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭾ (.)259(»)258
نأكثه أبو القاسم الزجاجي من إيهاد الشاه الشيهي ملا يذهب إلن من مياسي
القهآن نإعهاب  ،فري كعاب حهنف املياسي ما يزي على مختة نسبيني شاه اً شيهياً
مهتوبة إىل أصحابها يف الفالب ،نمن األمثلة على ذلك قول  «:قال ا هل عز نجل:
ﭿﰈ ﰉ ﰊ ﭾ ( )260ميها  :لق تقطع نصلكم قال مهلهل:
كأن رماحهم أشطان()261بئه

بين بني جالنها جهنر(.)262

نقال األعشى:
نإن يك قومي قوم يك بنهها

قعاالً نتكتار القها()263نم اعصا(.)265(»)264

( )257اشتقاق أ اء هللا ص (.)244 ،243
( )258سورة ق ،آية (.)8
( )259اشتقاق أ اء هللا ص (.)69 ،68
( )260سورة األنعام ،آية (.)94
( )261أشطان :مجع شطف وهو احلبل الطويل الشديد ال تل يستقى به كما يف مقاييس اللغة (،)184/3
ولسان العرع (.)237/13
( )262جرور :أي بعيدة القعر جير ماؤها جراً كما يف معجم ديوان العرع ( ،)69/3ومقاييس اللغة
(.)413/1
والبيت غر موجود يف ديوان مهلهل املطبوع ،وهو مقسوع له يف أمايل القايل ( ،)132/2والمامل يف اللغة
واألدع (.)295/1
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نقال أيضاً « :قال تياىل :ﭿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭾ ( )266تكون مبيهى يشهب مهها،
نمبيهى يشهبها ،قال اهلذلي نذكه التحاب:
شهبن مباء البحه ثم تهفيت

معى جلج حضه هلن سئنج(.)267

أي شهبن من ماء البحه.
نقال عهرتة:
شهبت مباء ال ُّح َهضني( )268فأصبحت
زنراء( )269تهره عن حناض ال يلم(.)271(»)270
نقال عن (أم) « :نتكون مبيهى (أن) كقول تياىل :ﭿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭾ اآلية)( )272ﭿ ﮀ ﮁ ﭾ ( )273أي :أن أمهعم ،نكذلك هي عه أهل اللفة،
( )263الققا :الققاة هي الرمح ،وقيل هي مف الرماح ما كان أجوف كالقصبة ،وقيل كل عصا مستوية فهي ققاة
كما يف لسان العرع (.)204/15
( )264مداعصاً :املداعص هي الرماح يقات دعصه ابلرمح طعقه به كما يف لسان العرع (.)36/7
والبيت يف ديوان األعشى ص (.)151
( )265حروف املعال ،ص(.)28
( )266سورة اإلنسان ،آية ()6
( )267نئيج :أي حركة كما يف لسان العرع (.)371/2
وانظر هذا البيت يف ديوان أيب ذؤيب اهلذيل ص (.)82
( )268الدحرضني :موضعان أحدمها دحرض واآلاير وسيع وكالمها ماء لبين سعد كما يف معجم ما استعجم
( ،)544/2ولسان العرع (.)149/7
( )269زوراء :أي بعيدة كما يف لسان العرع (.)334/4
( )270الديلم :اسم ماء لبين عبس يف أقاصي البدو كما يف معجم ما استعجم (.)545/2
وانظر هذا البيت يف ديوان عقرتة ص (.)201
( )271حروف املعال ،ص(.)48 ،47
( )272سورة امللك ،آية (.)16
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نكذلك قال املرتهنن ،نتكون مبيهى ألف االسعرهام ،كقول تياىل :ﭿ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭾ ( )274قال اجلحاف التلدمي:
أبا مالك هل أست مهذ حضضعين

على القعل أم هل المين لك الئم(.)276( »)275

نقال أيضاً « :نمن هذا الباب قول عز نجل :ﭿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﭾ ( )277ألن بيض اليلدماء يذهب إىل أن العق يه :إمنا قولها من أجل
شيء إذا أردسا ؛ ألن القول عه غري ناقع بالشيء ؛ ألن الشيء إن كان مي نماً
فخطاب غري جائز ،نإن كان موجوداً فهو متعفن عن العكون بوجود  ،نلكه متثنل،
كأس قال :إذا أردسا شنئاً قلها من أجل  :كن فنكون ،نأكثه أهل الهظه يذهب إىل أس ال
قول ههاك ،نأس متثنل للريل ،كأس قال :إذا أردسا تكوين شيء تكون ،لن ل على
تنتري كون األشناء علن  ،نهذا مشهور يف اللفة ميهنف أن يكون القول صلة للريل...
نشبن بهذا ما ال قول فن على احلقنقة قول الشاعه:
امعأل احلوض نقال قطين

سال رني اً ق مألت بطين(.)278

تق يه  :لو كان ممن يعأتى ل القول لقال مثل هذا ملا يف حال نمشاه ت من
ال لنل علن كدما قال:
يشكو إلي مجلي طول التهى

()279

يا مجلي لنس إلي املشعكى

( )273سورة امللك ،آية (.)17
( )274سورة القساء ،آية (.)54
( )275انظر :الشعر والشعراء ( ،)475/1الصقاعتني ص (.)87
( )276حروف املعال ،ص(.)49
( )277سورة القحل ،آية (.)40
( )278هذا البيت غر مقسوع يف الشعر والشعراء ص ( ،)891/2والمامل يف اللغة واألدع (.)70/2
( )279هذا البيت غر مقسوع يف مجهرة األمثات ( ،)108/1والتذكرة احلمدونية (.)109/8
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نال قول ههاك نال شكوى على احلقنقة ،نإمنا يهاد ب ما ت ل علن مشاه ة
احلال» (.)280
املبحث اخلامس :أثر أيب القاسم الزجاجي يف علم لغات القرآن
يأتي اهعدمام أبي القاسم الزجاجي باللفات الواردة يف املرهدة القهآسنة امع اداً
ملكاسع نإمامع يف اللفة اليهبنة ،فق أخذ أبو القاسم الزجاجي اللفة عن ابن دُ َري
صاحب اجلدمههة ،نعن أبي موسى احلامض الذي خلف أبا اليباس ثيلب يف اإلمالء،
نكان من أنح الهاس يف اليهبنة ناللفة نالشيه ،كدما أخذ عن أبي بكه الصُّولي شنخ
أبي الطنب اللفوي ،نعن ابن التهاج شنخ أبي علي الرارسي( ،)281نال يقل شنوخ
عن هؤالء علدماً باللفة نأسهارها ،ني ل على علدم باللفة نبهنز فنها كعب أمالن
فكثري من فصوهلا لفوية ،نكعاب اإلب ال ناملياقبة نالهظائه خري دلنل على اهعدمام
باللفة نفلترعها.
نمن األمثلة على ذلك قول يف ميهض ح يث عن قول تياىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭾ ()282قال « :نأما سبأ فدمهدموز نغري مهدموز إال
أن لليهب فن لفعني مههم من جييل اسم حي مذكهاً نإن ستبوا إلن فعصهف  ،نمههم
من جييل اسم قبنلة فال يصهف »(.)283

( )280كتاع الالمات ص (.)152
( )281انظر شيوايه يف املبحث الثال مف ال صل األوت ص (.)7
( )282سورة سب  ،آية (.)15
( )283أايبار أيب القاسم الزجاجي ص (.)239
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نقال(« :ما) مشبهة بلنس يف لفة أهل احلجاز مادام يهرى بها ،نإذا أنجبت
رجيت إىل أصلها نفارقت لنس ،نق سطق القهآن بلفة أهل احلجاز ،قال ا هل جل
نعز:ﭿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭾ ( ،)284نقال يف أخهى :ﭿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭾ (.)286(»)285
نذكه يف (ليل) يف قول تياىل :ﭿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭾ ()287مخس
لفات هي :ليل ،عل ،لين ،عن ،أن بهدمزة مرعوحة نسون مش دة ،ثم قال:
«نلليهب فنها لفعان اجملدمع علنها مهها هي اليت تهصب االسم نتهفع اخل ...نأما جميء
أن مرعوحة مش دة مبيهى ليل ،فلفة مشهورة ميهنفة ق جاءت يف كعاب ا هل تياىل
نكالم الرصحاء من اليهب»(.)288
نقال« :يقال :جثا على ركبعن  ،جذا ،جيثو جثوا ،نجيذن جذنا ،قال ا هل
تياىل :ﭿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭾ (...)289نيقال :جثوة من سار نجذنة ،نجذذت نجثثع جثًا
أي قطيع  ،نقال ا هل تياىل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭾ ( ،)290نقال ا هل تياىل :ﭿ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭾ (.)292(»)291

( )284سورة يوس  ،آية (.)31
( )285سورة اجملادلة ،آية (.)2
( )286جمالس العلماء ص (.)114
( )287سورة الطالق ،آية (.)1
( )288كتاع الالمات ص (.)148
( )289سورة مرمي ،آية (.)68
( )290سورة األنبياء ،آية (.)58
( )291سورة إبراهيم ،آية (.)26
( )292اإلبدات واملعاقبة ص (.)48 ،47

عبدالرمحف بف صاحل بف سليمان احمليميد

1076

نقال( « :كأين) كقول عز نجل :ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭾ ( )293أي:
نكم من قهية ،نفنها لفعان ؛ بالعش ي نالعخرنف»(.)294
نقال « :يوح الريل يف صلة (من)

الً على اللرظ ،نإن شئت

لت على

امليهى فثهنت نمجيت ،نق جاءت اللفعان يف كعاب ا هل تياىل ،قال ا هل عز نجل يف
العوحن  :ﭿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭾ( ،)295نقال يف اجلدمنع :ﭿ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜﭾ(.)297( »)296
نقال « :نيف ه اسا ثالث لفات ،يقال :ه يع الطهيق ،كدما قال ا هل :ﭿ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭾ ( ،)298نه يع إىل الطهيق ،كدما قال تياىل :ﭿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭾ ( ،)299نه يع للطهيق ،كدما قال تياىل :ﭿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭾ (،)300
ن ﭿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭾ (.)302(» )301
نبني الزجاجي رأي من القول بوجود امليهب يف القهآن الكهيم حنهدما فته آية
الهور ،ننصل إىل لرظ املشكاة فقال « :نهي الكوة غري سافذة ،ناملشكاة لرظة عهبنة،

( )293سورة الطالق ،آية (.)8
( )294حروف املعال ،ص(.)60
( )295سورة األنعام ،آية (.)25
( )296سورة يونس ،آية (.)42
( )297كتاع اجلمل يف القحو ص (.)366 ،365
( )298سورة ال احتة.)6( ،
( )299سورة األعراف ،آية (.)43
()300سورة الشورى ،آية (.)52
( )301سورة اإلسراء ،آية (.)9
( )302كتاع الالمات ص ( ،)157وانظر :اشتقاق أ اء هللا ص (.)187
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فأما من قال هي حبشنة فإمنا أراد أس نفاق نقع من اليهبنة نغريها ال أن يف القهآن ما
لنس بيهبي ،نإمنا ذلك اتراق يف أحهف بني اليهبنة نغريها ،أن كالم ميهب من غري
اليهبنة مهقول إىل ألراظ اليهبنة »(.)303
املبحث السادس :أثر أيب القاسم الزجاجي يف علم مشكل القرآن
شارك أبو القاسم الزجاجي يف دفع اإلشكال عن آيات القهآن الكهيم سواء كان
هذا اإلشكال من جهة امليهى أم من جهة اللفة نالهحو نالبالغة ،نكان يهقل اجلواب
عن بيض مشكالت اآليات القهآسنة عن شنوخ بته أحناسا كدما يف قول  « :أخ سا
النزي ي عن عدم أبي الشنخ يهفي إىل أبي حمدم حينى بن املبارك النزي ي قال :كان
جينئين رجل فنتألين عن آيات من كعاب ا هل مشكالت ،نكهت أتبني اليهت يف سؤال ،
نكهت إذا أجبع أرى لوس يهب نيتود ،فقال لي يوماً :أجيوز يف كالم اليهب أن
تقول :أدخلت القوم ال ار ثم أخهجعهم رجالً ؟ ،فقلت :ال جيوز ذلك حعى تقول:
أخهجعهم رجالً رجالً ،تقول يف ترصنل اجلهس ،قال :فكنف قال ا هل تياىل :ﭿ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭾ ()304؟ ،فقلت :لنس هذا من ذاك ؛ ألن الطرل مص ر يف األصل
فهو يقع على الواح ناالثهني ناجلدمع بلرظ ناح  ،فعقول :هذا طرل ،نهذان طرل،
نهؤالء طرل ،كدما قال تياىل :ﭿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭾ (،)305
فطرل يف اآلية موضع أطرال فكأس قال :ثم أهجكم أطراالً.

( )303اشتقاق أ اء هللا ص (.)182
( )304سورة غافر ،آية (.)67
( )305سورة القور ،آية (.)31
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قال :فأخ سي عن قول  :ﭿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭾ

()306

من أين هلم األرض ههاك ؟ ،فقلت ل  :نهدمت ،أما مسيت قول

تياىل :ﭿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭾ

()307

فودنا أن تلك األرض تتوى،

فتكت»(.)308
نجينب عن مشكالت أخهى بأسلوب الهصني ،نحجع املقهية كدما يف قول :
«فإن قال قائل :فق قلت :إن (رب) ت ل على الشيء الذي يقع مثل قلنالً ،نق قال
ا هل عز نجل :ﭿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭾ ( )309فهذا ملا ال يقع قلنالً.
فاجلواب يف ذلك :إن هذا إخبار عدما يكون من الكافهين يوم القنامة من متين
كوسهم يف ال سنا متلدمني نهو متن حمال ؛ ألن متهنهم يوم القنامة كوسهم متلدمني يف
ال سنا غري سافع هلم ،نال جائز كوس ألس ق فات ،فكأسهم سبهوا على ذلك ،نقنل
هلم :كأن متين مثل هذا يف القنامة ال يهريكم ،نجائز أن يقع ذلك من بيضهم فنكون
قلنال باإلضافة إىل من ال يعدمهى ذلك مههم ليلدم بإحالع  ،نجائز أن يكون إمنا قلل
على جهة العهبن هلم ،نا هل أعلم »(.)310
نقول أيضاً «:فإن قال قائل :فكنف قال :ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭾ ()311نيوم ال ين
مل يوج بي ؟ ،فكنف نصف سرت مبلك ما مل يوج بي ؟ ،قنل ل  :ذلك جائز يف
كالم اليهب ؛ ألن اسم الراعل ق يضاف إىل ما بي نهو مبيهى الريل املتعقبل
( )306سورة القساء ،آية (.)42
( )307سورة إبراهيم ،آية (.)48
( )308أايبار أيب القاسم الزجاجي ص (.)21
( )309سورة احلجر ،آية (.)2
( )310اشتقاق أ اء هللا ص (.)38
( )311سورة ال احتة ،آية (.)4
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فنكون ذلك عه هم كالماً س ي اً ميقوالً صحنحاً ،كقولك هذا ضاربٌ زي اً غ اً أي
سنضهب ،نكذلك هذا حاج بنت ا هل يف اليام املقبل ،تأنيل سنحج يف اليام املقبل،
أفال تهى الريل ق ستب إلن نهو مل يريل بي نإمنا أري ب االسعقبال ،أي سندملك
يوم ال ين أي يف يوم ال ين إذا حضه.
نالوج اآلخه :أن يكون تأنيل املالك راجياً كدما ذكهسا إىل أس قادر يف يوم
ال ين ،أن على يوم ال ين نأح اث ؛ ألن املالك للشيء قادر علن  ،نمصهف ل كدمـا
ذكهت ،نالوج األنل أمس باليهبنة نأسرذ يف طهقها »(.)312
نقال يف دفع املشكل اللفوي « :قول  :ﭿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭾ (،)313ﭿ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭾ ( ،)314ن ﭿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ ( )315ما الرائ ة يف
إدخال الباء ههها ؟ ،فكان جواب الهحويني كلهم يف ذلك أن قالوا :أدخلت الباء يف
اخل مش دة للهري مؤك ة ل  ،نقال الزجاج :هذا قول جن  ،نالذي عه ي فن أن
الباء تؤذن بالهري ،نتيلم أن أنل الكالم مهري ،ألس جيوز أن يتدمع التامع إذا قنل
ل  :ما زي قائدماً ،آخـه الكالم دنن أنل ؛ إلغرال عه نشفل قلب  ،فنجوز أن يظه
حمققاً من قوهلم :كان زي قائدماً ،نأمتى زي قائدماً ،نما أشب ذلك ،فإذا قنل :ما زي
بقائم ،فتدمع بقائم ،علم أن الكالم مهري ال حمالة ،فهذ فائ ة الباء »(.)316

( )312اشتقاق أ اء هللا ص (.)44
( )313سورة الزمر ،آية (.)36
( )314سورة يوس  ،آية (.)17
( )315سورة إبراهيم ،آية (.)22
( )316كتاع الالمات ص (.)62 ،61
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نقال يف املتألة التادسة من املتائل املعرهقة « :قول  :ما اليلة يف تأسنث قول عز
ﭿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭾ ( )317اعلم أن هذ اآلية تقهأ على

نجل:

نجهني( :من جاء باحلتهة فل عشهٌ أمثاهلُا) بعهوين عشه ،نرفع األمثال صرة لليشه،
نجيلوا اليشـه حتهات ،فلذلك أسثوا ؛ ألن ذكه احلتهة ق جهى معصالً باليشه ،فال
لبس يف ذلك.
نتقهأ :ﭿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭾ برتك العهوين نخرض األمثال(،)318
ناملثل مذكه ،نلكه أسث

الً على امليهى؛ ألن األمثال حتهات ،ناألصل :فل

عشه حتهات أمثاهلا ...نمثل ذلك قول عز نجل :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭾ

()319

فأسث نالتبط مذكه؛ ألن أراد بالتبط األمة ناجلدماعة ،نفته ذلك

بقول :
ﭿ ﭔ ﭕ ﭾ فرته األسباط باألمم.
نيف هذ اآلية سؤال آخه أن يقال :مل قال :اثهيت عشهة أسباطاً ،فرته اجلدمع
نمل يقل اثين عشه سبطاً ،كدما تقول :رأيت اثهيت عشهة امهأة ،نال تقول :ستاء...؟
ناجلواب يف ذلك أس ملا قص األمم نمل يقص التبط سرت مل جيز أن يرته بالتبط
سرت نيؤسث ،نلكه جيل األسباط ب الً من اثهيت عشهة ،نهو الذي يتدمن الكوفنون

( )317سورة األنعام ،آية (.)160
( )318قرأ يعقوع وحده ابلتقويف يف (عشر) ورفع (أمثاهلا) ،وبقية العشرة على اإلضافة (عشر ه
أمثاهلا)كما يف
ُ
املبسوط ص ( ،)205والقشر (.)266/2
( )319سورة األعراف ،آية (.)160
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املرتجم ،فهو مهصوب على الب ل ال على العدمننز ،ثم فته باألمم ،نلو جاء باألمة
لقال :اثهيت عشهة أمة نمل يقل أمماً ؛ ألس ق طابق اللرظ امليهى »(.)320
نق عق أبو القاسم الزجاجي يف أمالن  ،نجمالت  ،نأخبار  ،نبيض كعب
متائل حتت عهوان (متألة من القهآن) ،نغالب ما يكون فنها مياجلة ملشكل من
مشكالت اآليات القهآسنة اليويصة(.)321
اخلامتة
أ

ا هل الذي بهيدمع تعم الصاحلات،

اً يلنق دجالل نجه نعظنم سلطاس

على ترضل نامعهاس بإمتام هذا البحث ،نأمتهى أن أكون ق أعطنت صورة ناضحة
امليامل عن شخصنة أبي القاسم الزجاجي نأثه يف ال راسات القهآسنة ،نق نصلت يف
هذا البحث بعوفنق ا هل نعوس نتت ي إىل ع ة سعائج من أهدمها:
 أن أبا القاسم عب اله ن بن إسحاق الزجاجي أح أعالم القهن الهابعاألفذاذ ،نإمام من أئدمة اليهبنة امل زين.
 شههة أبي القاسم الزجاجي باسعتاب إىل شنخ أبي إسحاق الزجاج طفتعلى اسم ج نعائلع .
 سبوغ أبي القاسم الزجاجي ،نعلو مكاسع اليلدمنة ،نكثهة آثار نتصاسنر ،نتهوع شنوخ  ،نتي د تالمنذ .

( )320األشباه والقظائر (.)124-122/3
( )321انظر على سبيل املثات :أمايل الزجاجي ص( ،)173 ،112 ،36أايبار أيب القاسم الزجاجي ص(،88
 ،)233 ،107كتاع الالمات ص (.)180 ،179
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 أن أبا القاسم الزجاجي من املصهرني الذين اتصرت مؤلراتهم حبتناألسلوب ،نال قة نالشدمول ،ناألماسة يف الهقل نالهناية ،ناملهاقشة اليلدمنة امل عدمة
باألدلة.
 مل ألص أبو القاسم الزجاجي سرت ليلوم اليهبنة فحتب ،نلكه اختذهاجماالً ليهض آرائ يف علوم أخهى كال راسات القهآسنة.
 ظهور أثه أبي القاسم الزجاجي يف ال رس القهآسي ،ننضوح بصدمات يف علمالعرتري ،نالقهاءات ،نمياسي القهآن نإعهاب  ،نلفات نمشكل  ،نحضور شخصنع
باملهاقشة نالرتجنح ،نالهق نالهد.
نيف سهاية املطاف تبني لي م ى األثه الكبري الذي تهك الزجاجي يف ال رس
القهآسي ،نحاجة ذلك إىل دراسة علدمنة ناسية جتدمع شعات  ،نتذكه أقوال نتقارس
مبياصهي  ،نتبني مههج نمصادر املعهوعة ،نختهج لها كعاباً يف مياسي القهآن نإعهاب
للزجاجي على ستق كعاب شنخ أبي إسحاق الزجاج.
املصادر واملراجع
[ ]1القهآن الكهيم.
[ ]2اإلب ال ناملياقبة نالهظائه ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق عز ال ين العهوخي،
دار صادر ،برينت ،الطبية الثاسنة1412 ،هـ.
[ ]3أخبار أبي القاسم الزجاجي ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور
عب احلتني املبارك ،دار الهشن  ،بف اد1980 ،م.
[ ]4األدنات الهحوية يف كعب العرتري ،ال كعور حمدمود بن أ
الركه ،دمشق1422 ،هـ.

الصفري ،دار
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[ ]5األشبا نالهظائه يف الهحو ،جلالل ال ين التنوطي ،حتقنق جمدموعة من احملققني،
مطبوعات جمدمع اللفة اليهبنة ب مشق1406 ،هـ.
[ ]6اشعقاق أمساء ا هل ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور عب احلتني املبارك،
مؤستة الهسالة ،برينت ،الطبية الثاسنة1406 ،هـ.
[ ]7األعالم ،خلري ال ين بن حمدمود بن حمدم الزركلي ،دار اليلم للدماليني ،برينت،
الطبية اخلامتة عشه2002 ،م.
[ ]8أمالي الزجاجي ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق عب التالم هارنن ،دار
اجلنل ،برينت ،الطبية الثاسنة1407 ،هـ.
[ ]9إسبا الهناة على أسبا الهحاة ،ألبي احلتن علي بن يوسف القرطي ،حتقنق حمدم
أبو الرضل إبهاهنم ،دار الركه اليهبي ،القاههة ،الطبية األنىل1406 ،هـ.
[ ]10األستاب ،ألبي سي عب الكهيم بن حمدم التدمياسي املهنزي ،حتقنق
عب اله ن امليلدمي نآخهين ،جملس دائهة امليارف اليثدماسنة ،حن ر آباد،
الطبية األنىل1382 ،هـ.
[ ]11اإليضاح يف علل الهحو ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور مازن املبارك،
دار الهرائس ،برينت ،الطبية الثالثة1399 ،هـ.
[ ]12الب نر الزاههة يف القهاءات اليشه املعواتهة من طهيقي الشاطبنة نال ُّرة،
ليب الرعاح القاضي ،دار الكعاب اليهبي ،برينت.
[ ]13بفنة الوعاة يف طبقات اللفويني نالهحاة ،جلالل ال ين عب اله ن بن أبي بكه
التنوطي ،حتقنق حمدم أبو الرضل إبهاهنم ،املكعبة اليصهية ،لبهان.
[ ]14تاريخ األدب اليهبي ،لكارل بهنكلدمان ،حتقنق عب احللنم الهجار نرمضان
عب العواب ،دار امليارف1977 ،م.
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[ ]15تاريخ م يهة دمشق ،ألبي القاسم على بن احلتن الشافيي امليهنف بابن
عتاكه ،حتقنق عدمه اليدمهني ،دار الركه ،برينت1415 ،هـ.
[ ]16ترتـري رسالة أدب الكعاب ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور عب الرعاح
سلنم ،ميه املخطوطات اليهبنة ،القاههة1414،هـ.
[ ]17ترتري عب الهزاق ،ليب الهزاق بن هدمام الصهياسي ،حتقنق ال كعور حمدمود
عب  ،دار الكعب اليلدمنة ،برينت ،الطبية األنىل. 1419 ،ـ
[ ]18ترتري القهآن ،حملدم بن إبهاهنم بن املهذر الهنتابوري ،حتقنق ال كعور سي
التي  ،دار املآثه ،امل يهة الهبوية ،الطبية األنىل. 1423 ،ـ
[ ]19جامع البنان عن تأنيل آي القهآن ،حملدم بن جهيه بن يزي أبو جيره الط ي،
حتقنق ال كعور عب ا هل بن عب احملتن الرتكي بالعيانن مع مهكز البحوث
نال راسات اإلسالمنة ب ار هجه ،دار هجه ،الطبية األنىل. 1422 ،
[ ]20اجلدمل يف الهحو ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور علي توفنـق احلدم ،
مؤستة الهسالة ،برينت ،الطبية األنىل1404 ،هـ ،نطبية أخهى بعحقنق
حمدم بن أبي شهب ،طبية باريس1957 ،م.
[ ]21حهنف املياسي ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور علي توفنق احلدم ،
مؤستة الهسالة ،الطبية األنىل1404 ،هـ.
[ ]22ال ر املهثور يف العرتري باملأثور ،ليب اله ن بن أبي بكه التنوطي ،دار الركه،
برينت.
[ ]23ديوان األعشى الكبري مندمون بن قنس ،حتقنق ال كعور حمدم حتني ،مكعبة
اآلداب ،القاههة.
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نالبحوث اإلسالمنة ،بورسين  ،الطبية األنىل1435 ،هـ.
[ ]25ديوان عهرتة ،حتقنق حمدم سين مولوي ،املكعب اإلسالمي ،دمشق.
[ ]26زاد املتري يف علم العرتري ،ليب اله ن بن علي بن حمدم اجلوزي ،حتقنق
عب الهزاق امله ي ،دار الكعاب اليهبي ،برينت ،الطبية األنىل. 1422 ،ـ
[ ]27الزجاجي حنات نآثار نمذهب الهحوي من خالل كعاب (اإليضاح) ،ال كعور
مازن املبارك ،دار الركه ،دمشق ،الطبية الثاسنة1404 ،هـ.
[ ]28الزجاجي نمذهب يف الهحو ناللفة ،ال كعور عب احلتني املبارك ،مطبية جامية
البصهة1982 ،م.
[ ]29سهن أبي داند ،ألبي داند سلندمان بن األشيث التجتعاسي ،حتقنق حمدم حمني
ال ين عب احلدمن  ،املكعبة اليصهية ،صن ا.
[ ]30سري أعالم الهبالء ،حملدم بن أ

الذهيب ،حتقنق :جمدموعة من املعخصصني

حتت إشهاف شينـب األرساؤنط ،مؤستة الهسالـة ،برينت ،الطبية التابية،
1410هـ.
[ ]31شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ألبي الرالح عب احلي بن أ

بن اليدماد

احلهبلي ،حتقنق حمدمود األرساؤنط ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبية األنىل،
1406هـ.
[ ]32شيب اإلميان ،أل

بن احلتني بن علي البنهقي ،حتقنق ال كعور عب اليلي

عب احلدمن حام .
[ ]33صحنح متلم ،ملتلم بن احلجاج الهنتابوري ،حتقنق حمدم فؤاد عب الباقي،
دار إحناء الرتاث اليهبي ،برينت.
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[ ]34طبقات املرتهين ،حملدم بن علي ال اندي ،حتقنق :عب التالم عب امليني ،دار
الكعب اليلدمنة ،برينت ،الطبية األنىل1422 ،هـ.
[ ]35طبقات الهحويني ناللفويني ،ألبي بكه حمدم بن احلتن الزبن ي ،حتقنق حمدم
أبو الرضل إبهاهنم ،دار امليارف ،مصه ،الطبية الثاسنة1404 ،هـ.
[ ]36اليني ،للخلنل بن أ

بن عدمهن الرهاهن ي ،حتقنق ال كعور مه ي

املخزنمي ،نال كعور إبهاهنم التامهائي ،دار اهلالل.
[ ]37غهيب احل يث ،حلدم بن حمدم اخلطابي ،حتقنق :عب الكهيم الفهباني ،سشه
جامية أم القهى ،مكة املكهمة ،الطبية الثاسنة1421 ،هـ.
[ ]38الرائق يف غهيب احل يث ناألثه ،حملدمود بن عدمهن الزخمشهي ،حتقنق علي بن
حمدم البجاني نحمدم أبو الرضل إبهاهنم ،دار امليهفة ،لبهان.
[ ]39الرههست ،ألبي الرهج حمدم بن إسحاق بن اله يم ،دار امليهفة ،برينت،
1398هـ.
[ ]40فههسة ابن خري اإلشبنلي ،ألبي بكه حمدم بن خري األشبنلي ،حتقنق حمدم فؤاد
مهصور ،دار الكعب اليلدمنة ،برينت ،الطبية األنىل1419 ،هـ.
[ ]41الكعاب ،ليدمهن بن عثدمان بن قه امللقب سنبوي  ،حتقنق عب التالم هارنن،
مكعبة اخلاجني ،القاههة ،الطبية :الثالثة. 1408 ،ـ
[ ]42كعاب اخلط ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور تهكي اليعنيب ،دار
صادر ،برينت ،الطبية الثاسنة1430 ،هـ.
[ ]43كعاب الالمات ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق ال كعور مازن املبارك ،دار
صادر ،برينت ،الطبية الثاسنة1412 ،هـ.
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بن حمدم بن إبهاهنم الثيليب ،حتقنق

أبي حمدم بن عاشور ،نسظري التاع ي ،دار إحناء الرتاث اليهبي ،برينت،
الطبية األنىل . 1422
[ ]45كشف الظهون عن أسامي الكعب نالرهون ،ملصطرى بـن عب ا هل القتطهطنين
الهنمي ،دار الكعب اليلدمنة ،برينت1413 ،هـ.
[ ]46لتان اليهب ،حملدم بن مكهم بن على بن مهظور األسصاري ،دار صادر،
برينت ،الطبية الثالثة. 1414 ،ـ
[ ]47املبتوط يف القهاءات اليشه ،أل
سبنع

بن احلتني بن مِههان الهنتابورىّ ،حتقنق

زة حاكدمي ،جمدمع اللفة اليهبنة ،دمشق1981 ،م.

[ ]48جمالس اليلدماء ،ألبي القاسم الزجاجي ،حتقنق عب التالم هارنن ،مطبية
حكومة الكويت1984 ،م.
[ ]49احملكم ناحملنط األعظم ،ليلي بن إمساعنل بن سن املهسي ،حتقنق عب احلدمن
هه اني ،دار الكعب اليلدمنة ،برينت ،الطبية األنىل. 1421 ،
[ ]50مهآة اجلهان نع ة النقظان يف ميهفة ما ييع من حوادث الزمان ،ألبي حمدم
عب ا هل بن أسي النافيي ،حتقنق خلنل املهصور ،دار الكعب اليلدمنة ،برينت،
الطبية األنىل1417 ،هـ.
[ ]51مته أبي داند الطنالتي ،ألبي داند سلندمان بن داند بن اجلارند الطنالتي،
حتقنق ال كعور حمدم الرتكي ،دار هجه ،مصه ،الطبية األنىل. 1419 ،ـ
[ ]52مياسي القهآن ،لنحنى بن زياد بن عب ا هل الرهاء ،حتقنق أ

بن يوسف جناتي

نحمدم بن علي الهجار نعب الرعاح بن إمساعنل شـــــــــليب ،دار املصهية
للعألنف نالرتمجة ،مصه ،الطبية األنىل.
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[ ]53مياسي القهآن نإعهاب  ،إلبهاهنم بن التهي بن سهـــــــل الزجاج ،حتقنق عب
اجللنل شليب ،عامل الكعب ،برينت ،الطبية األنىل . 1408
[ ]54ميجم البل ان ،لناقوت بن عب ا هل احلدموي ،دار الركه ،برينت.
[ ]55ميجم ما اسعيجم من أمساء البالد ناملواضع ،ليب ا هل بن عب اليزيز البكهي،
عامل الكعب ،برينت ،الطبية الثالثة. 1403 ،
[ ]56مرعاح التيادة نمصباح التنادة ،لطـاش ك ي زاد  ،دار الكعب اليلدمنة،
برينت1405 ،هـ.
[ ]57ميجم مقاينس اللفة ،أل

بن فارس بن زكهيا الهازي ،حتقنق عب التالم

هارنن ،دار الركه. 1399 ،ـ
[ ]58الهجوم الزاههة يف ملوك مصه نالقاهـــــهة ،جلدمال ال ين يوسف بن تفهي بهدي
األتابكي ،حتقنق حمدم حتني مشس ال ين ،دار الكعب اليلدمنة ،برينت،
الطبية األنىل1413 ،هـ.
[ ]59سزهة األلباء يف طبقات األدباء ،ألبي ال كات عب اله ن بن حمدم بن
األسباري ،حتقنق ال كعور إبهاهنم التامهائي ،مكعبة املهار ،األردن ،الطبية
الثالثة1405 ،هـ.
[ ]60سشأة الهحو نتاريخ أشهه الهحاة ،حملدم الطهطاني ،القاههة ،الطبية الثاسنة،
1389هـ.
[ ]61الهشه يف القهاءات اليشه ،ألبي اخلري ابن اجلزري ،حمدم بن حمدم بن يوسف،
حتقنق علي بن حمدم الضباع ،املطبية العجارية الك ى.
[ ]62الهكت نالينون ،ليلي بن حمدم بن حمدم املانردي ،حتقنق التن بن عب املقصود
بن عب الهحنم ،دار الكعب اليلدمنة ،برينت.
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[ ]63الههاية يف غهيب احل يث ناألثه ،للدمبارك بن حمدم بن حمدم بن حمدم اجلزري
ابن األثري ،حتقنق :طاهه بن أ

الزانى ن حمدمود بن حمدم الطهاحي املكعبة

اليلدمنة ،برينت1399 ،هـ.
[ ]64ه ية اليارفني يف أمساء املؤلرني نآثار املصهرني ،إلمساعنل باشا البف ادي ،دار
إحناء الرتاث اليهبي.
[ ]65نفنات األعنان نأسباء أبهاء الزمان ،ألبي اليباس أ
اإلربلي ،حتقنق إحتان عباس ،دار صادر ،برينت.

بن حمدم بن خلكان
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Abu Al-Qasim Al-Zajaji and his Effect on the Quranic Lesson
Dr. Abdulrahman bin Saleh bin Suleiman Al-Mohaimeed
Assistant Professor in the Department of the Quran and its Sciences,
The Faculty of Sharia and Islamic Studies, University of Qassim.

Abstract. This research aims to highlight the scientific personality of Abu al-Qasim Al-Zajaji, and
uncovered his mysteries life, and the value of his compositions and compositions, and stand on his effect
in Quranic studies with representation from all his books.
The research was divided into an introduction and two chapters and a conclusion. And in the
introduction the importance of research and the reasons for choosing, and my methodology, and the
research plan.
In the first chapter talked about the Abi al-Qasim Al-Zajaji his life and effects, and I mentioned his
name and lineage and upbringing, and his teachers and students, and scientific stature and implications,
and then his death.
In the second chapter I talked about the impact of al-Qasim Al-Zajaji in Quranic lesson, and noted
its impact in the science of interpretation, and the science of the meanings of the Qur'an, and science
readings of the Qur'an, and science of Grammatical analysis of Qur'an, Science languages Qur'an, and
science the Problematic of the Qur'an, and In conclusion summarized the findings.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1156-1091رجب 1438هـ/مارس 2017م)

الوقف القرآين وصلته ابلعلوم األخرى
د .حممد إلياس حممد أنور

أستاذ التفسري والقراءات املشارك بقسم القرآن وعلومه
كلية الشريعة وأصول الدين
جامعة امللك خالد
ملخص البحث .احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد:
ف ـ ن علــم و ــق القــرآن لــه ــأن ع ــيم أداء ال ـ ا القــرآي ،فهــو يو ــف كيــق وأيــن ي ه ـ القــار راءتــه
للقــرآن الكــرا ــا يعــن فهــم املعــى ،فللو ــق ـري كبــري فهــم معــى القــرآن الكــرا ،و ــا أن القــار البــد لــه مــن
الو ــوأ أ ــاء راءتــه ةل ــرورة ،يتعــن عليــه معرفــة مــا جيــول لــه الو ـوأ عليــه ومــا ال جيــول ،و هــلا البرــت عرفـ
الو ق وذكرت أمهيته وف له وأنواعه والدراسات حوله دمياً وحديثاً ،مث ذكـرت أمثلـة للو ـق القـرآي وصـلته ةلعلـوم
األخــرم مثــع العقيــدة ،والفقــه ،والقـراءات ،وال رــو ،والتفســري  ،واملعــى  .يهــدأ تبصــري الدارســن أبمهيــة هــلا العلــم
ـ عـ وجـع ـ
ومـدم تعلقـه ةلعلـوم األخـرم ،وةملثـال يت ـف املقـال ،ومعرفـة هـلا العلـم يعـن القـار فهـم كتـا
على الوجه املطلو خمتتماً البرت أبهم ال تائج ،وصلى على نبي ا حممد وعلى آله وصربه وسلم .
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مقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.
أما بعد
فإن كتاب اهلل _ عزَّ وجل _ أفضل ما تُفنى فيه األعمار واألوقات ،وأوىل ما
تعلمًا وتعليمًا ،وحفظًا ودراسةً ،وتدبرًا وتالوةً ،فشرف كل علم
تُصرف إليه اهلمم ُّ
مبتعلقِه ،ومتعلَّق القرآن الكريم هو كالم اهلل .فال جرم أن يكون أشرف العلوم
منوط َّ
وأقدسها ،وخري ما يتعلمه املرءُ أو يُ َع ِّلمُه ،كما جاء من حديث عثمان بن عفان
 -رضي اهلل عنه  -عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قال « :خريكم من تعلم

القرآن وعلمه»(.)1

فعلم الوقف هو «البحر الزخار ،الذي ال يُدرك له قرار ،وال يسلك إىل قنته
وال يصار ،من أراد السبيل إىل استقصائه مل يبلغ إىل ذلك وصوالً ،ومن رام الوصول
إىل إحصائه مل جيد إىل ذلك سبيالً ،قد أودع اهلل فيه علم كل شيء ،وأبان فيه كل
هدى وغي ،فرتى كل ذي فن منه يستمد ،وعليه يعتمد ،جعله للحكم مستودعًا،
ولكل علم منبعًا ،وإىل يوم القيامة جنمًا طالعًا ،ومنارًا المعًا ،وعلمًا ظاهرًا ،وال
يقوم بهذا الفن إال من له باع يف العربية ،عامل بالقراءات ،عامل بالتفسري ،عامل باللغة
اليت نزل القرآن بها على خري خلقه»(.)2

( )1أخرجه البخاري كتا ف ائع القرآن ة خريكم من تعلم القرآن وعلمه ر م احلديت ()4739
( )2م ار اهلدم الو ق واالبتداء ،ألمحد بن عبد الكرا األمشوي ،حتقيق :ريق أبو العال العدوي(،ص .)10

الو ق القرآي وصلته ةلعلوم األخرم

1093

فعلم الوقف القرآني له شأن مهم يف أداء النص القرآني ،فهو يوضح كيف وأين
جيب أن ينتهي القارئ بقراته للقرآن الكريم مبا يتفق مع وجوه التفسري ،واستقامة املعنى،
وصحة اللغة ،وما تقتضيه علومها من حنو وصرف ولغة ،حتى يستتم القارئ الغر
كله من قراءته ،فال خيرج على وجه مناسب من التفسري واملعنى من جهة ،وال خيالف
وجوه اللغة ،وسبل أدائها اليت تُعني على أداء ذلك التفسري واملعنى ،وبهذا يتحقق
الغر

الذي من أجله يُقرأ القرآن؛ أال وهو :الفهم واإلدراك .ولذلك أردت يف هذا

البحث أن أتناول الوقف القرآين وصلته ابلعلوم األخرى.
ألنَّ علم الوقف واالبتداء ميثل جانبًا يف غاية األهمية يف األداء القرآني ،يضاف
إىل ذلك أنه ينبغي يف الوقف مراعاة استقامة املعنى ،وصحَّة اللغة.
أمهية البحث
علم الوقف متعلق بكتاب اهلل عزَّ وجل ،فمن البدهي أن يستمد أهميته وشرفه
من موضوعه املتعلق به وهو كالم اهلل _عزَّ وجل _.
ويتجلى ذلك يف عناية املشرِّع احلكيم بعلوم القرآن الكريم ،وحثه عموم
املسلمني على االهتمام بها ،واالعتناء بكتاب اهلل من كافة وجوهه ،سواء بالتالوة أو
التدبر ،أو استنباط األحكام ،وغري ذلك.
ومن مظاهر هذه العناية :ترتيب الشريعة اجلزاء الوفري واملكانة الرفيعة ملن أتقن
علمًا من علوم القرآن ،وهو علم التالوة ،فعن عائشة _ رضي اهلل عنها ـ قالت :قال
النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ« :املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة»( .)3ومعلوم
من أصول الشريعة اإلسالمية :أن اجلزاء من جنس العمل ،فإذا كان جزاء تعلم القرآن
( )3أخرجه البخاري كتا  :التوحيد ،ة  :ول ال يب ـ صلى عليه وسلم ـ« :املاهر ةلقرآن مع الكرام
الربرة» ،معل ًقا ،)158/9( ،ومسلم صريره كتا  :صالة املسافرين و صرها ،ة  :ف ع املاهر
القرآن واللي يتتعتع فيه ( ،)549/1ر م احلديت (.)244
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وحسن تالوته هو أعلى درجات اجلنة مع الصديقني والكرام والربرة ،فإن ذلك يدل
على أن تعلم القرآن من أفضل األعمال اليت يتقرب بها املرء لربه.
وإذا كانت تالوة القرآن حتتل هذه املرتبة العظيمة بني علوم املسلمني على وجه
العموم ،وبني علوم القرآن خصوصًا ،كان ال بد من االهتمام بعلم الوقف .فالقارئ
للقرآن ال بد له من الوقوف أثناء قراءته بالضرورة ،وهذا الوقف منه ما هو جائز ومنه ما
هو غري جائز ،فتعني على القارئ أن يعرف ما جيوز له الوقوف عليه وما ال جيوز .ومن
هنا تظهر القيمة العلمية هلذا البحث.
أسباب اختيار موضوع البحث
دفعين إىل تناول موضوع هذا البحث عدة أسباب؛ أبرزها:
- 1املكانة املتميزة اليت يتبوأها علم الوقف بني علوم القراءات.
- 2تقريب اجلهود الكبرية اليت بذهلا السابقون يف خدمة الوقف القرآني.
- 3مثل هذه الدراسات واألحباث تقوي صلة الباحث بالقرآن الكريم ،الذي
ميثل احملور األساس لكل العلوم اإلسالمية.
أهداف البحث
يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
- 1تبصري الباحثني بعلم الوقف القرآني ،مع بيان معناه االصطالحي لدى
علماء القراءات.
- 2بيان أقسام الوقف القرآني وأحكامها الشرعية املرتبطة بها.
- 3إيضاح صلة الوقف القرآني بالعلوم األخرى كالعقيدة والفقه والقراءات
والنحو والتفسري واملعنى.
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املنصففا والدراسا السابقة يف الوقف واالبتداء
ممّا يلفت االنتباه أن كلَّ من ألّف يف هذا الفن كانوا من القرّاء والنحويني وقلّ أن
جند إماماً يف القراءة أو اللغة إالّ وله مشاركة يف هذا العلم ( .)4والذين كتبوا حول
الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم سلكوا مسالك خمتلفة فمنهم من صنّف كتاباً مستقالً
حول هذا الفنّ ،وقد بلغ عدد هذه املصنفات منذ بدء التأليف أكثر من  78مصنفاً
أكثرها مفقود وبعضها خمطوط يف خمازن املكتبات الشهرية كمخزن التيمورية يف دار
الكتب املصرية واملكتبة األزهرية مبصر ومكتبة الظاهرية بسوريّة و ...ومنها املطبوعة(.)5
وأقدم ما وصلنا من الكتب املستقلة حول الوقف واالبتداء هما كتابا ابن
األنباري حممد بن القاسم بن بشار (ت328 :هـ) وابن النحاس أمحد بن حممد بن
امساعيل (ت338 :هـ) املوسومان بـ «إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز

وجل»( )6و«القطع واالئتفاف»(.)7

( )4مقدمة حتقيق كتا الداي املكتفی الو ق واالبتداء للدكتور املرعشل ص .49
( )5مقدمة حتقيق كتا الداي املكتفی الو ق واالبتداء للدكتور يوسق املرعشل ص 60 -7؛ الكشق عن
أحكام الو ق والوصع العربية للدكتور حممد سامل حميسن (ص  )28 -25طبعة دار اجليع بريوت الطبعة
األولی س ة 1412هـ 1992 -م.
( )6هو من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ،حتقيق الدكتور حم الدين عبد الرمحن رم ان ،عام 1390هـ
 1971م جملدين.( )7طبع طبعتن :طبعة بغداد بترقيق الدكتور أمحد خطا العمر من م شورات ولارة األو اأ العرا ية،
سلسلة إحياء الرتاث اإلسالم الطبعة األوىل 1398هـ 1978 -م مطبعة العاي وهو جملد كبري ،وطبعة
أخری اململكة العربية السعودية جملدين بترقيق الدكتور عبد الرمحن إبراهيم املطرودي عام 1413هـ
1992 -م.
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كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يعترب من أشهر الكتب يف هذا الفن ،قال أبو
عمرو عثمان الداني :مسعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له أنَّ ابن األنباري ملا
صنَّف كتابه يف الوقف واالبتداء جيئ به إىل ابن جماهد (ت324 :هـ) فنظر فيه وقال:
لقد كان يف نفسي أن أعمل يف هذا املعنى كتاباً وما ترك هذا الشابّ ملصنِّف ما
()8

يُصنَّف.

وكتاب « القطع واالئتفاف » يعترب موسوعة يف الوقف واالبتداء جيمع ابن
النحاس كلّ ما قيل فيه فهو يناقش اآلراء املطروحة وخيتار أصحها على قدر اجتهاده
ومبلغه من العلم.
والكتاب الثالث حسب التسلسل الزمين هو كتاب أبي عمرو عثمان بن سعيد
الداني األندلسي (ت444 :هـ) املوسوم بـ « املكتفى يف الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل
ل »(.)9
ع ّز وج ّ
واملؤلف هو عمد من أعمدة علم القراءات .قال عنه الذهيب (ت748 :هـ) يف
تذكرة احلفاظ « :إىل أبي عمرو املنتهى يف إتقان القراءات والقرّاء خاضعون لتصانيفه
واثقون بنقله يف القراءات والرسم والتجويد والوقف واالبتداء وغري ذلك وله مئة
وعشرون مصنّف »(.)10
وكتاب املكتفى هو استعرا

من املؤلف لكتب السابقني وأقواهلم وموازنة

بينها وكان قد رجّح بني مسائل كتب وأقوال السابقني وحقَّق فيه القول ودقّق فيها
النظر بعني ناقدة بصرية فاختار منها الصحيح وطرح السقيم مستدالً لكل ذلك
( )8غاية ال هاية البن اجل ري .231/2
( )9طبعته مؤسسة الرسالة بريوت بترقيق الدكتور يوسق عبد الرمحن املرعشل .
( )10تلكرة احلفاظ لللهيب  1130 / 3 :مطبعة جملس دائرة املعارأ العثمانية حيدر آةد الدكن  /اهل د
1376هـ 1957 -م.
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باألحاديث املسندة والقراءات املتواترة واألقوال املنسوبة فجاء صحيحاً موثقاً خمتاراً
بعبارة موجزة وأسلوب رفيع.
والكتاب الرابع «املقنصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء» لشيخ
اإلسالم أبي حييى زكريا األنصاري (ت926 :هـ).

()11

وهذا الكتاب هو تلخيص

لكتاب «املرشد يف الوقف واالبتداء» للحسن بن علي بن سعيد العماني املتويف ُبعَيد
اخلمسمئة من اهلجرة.
والكتاب اخلامس هو كتاب «مفار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء» مصنّفه هو
أمحد بن حممد ابن عبد الكريم األمشوني من أعيان القرن احلادي عشر
()12

اهلجري.

هذا الكتاب اشتهر من بني كتب الوقف واالبتداء عند املتأخرين فأقبلوا

عليه يتدارسونه ،وطريقة املؤلف أنه بدأ كتابه مبقدمة أودع فيها فوائد مجّة تنفع القرّاء
وتعينهم على معرفة الوقف واالبتداء فبيّن أهمية هذا العلم ومن اشتهر فيه ثم يبيّن
نشأة هذا العلم وتعريفه وأقسامه ثم يعر

بعض التنبيهات الواجب اتباعها كاتّباع

رسم املصحف العثماني ثم يبدأ بتطبيق هذه القواعد على سور القرآن مبتدئاً بسورة
الفاحتة فالبقرة إىل آخر القرآن متتبعاً نهج من سلفه ببيان حكم كل موقف ودرجته من
التام والكايف واحلسن واجلائز والقبيح ويناقش يف املسائل اخلالفية ويرجح بني اآلراء
وتظهر شخصيته العلمية جليّة من خالل ذلك.
إنّ مؤلّفي هذه الكتب اخلمسة قد اتّخذوا طريقة واحدة يف الكتابة بدءاً بابن
األنباري وانتهاءً باألمشوني كلّ منهم بعد املقدمة املفيدة يبني حكم كل موقف ودرجته
يف سور القرآن سور ًة سورةً مبتدئني بسورة الفاحتة فالبقرة إىل سورة الناس.
( )11طبع هبامش كتا م ار اهلدی لألمشوي الطبعة الثانية مطبعة مصطفی البايب احلليب صر عام 1393هـ -
1973م.
( )12طبع ةلطبعة الثانية مطبعة مصطفی البايب احلليب صر عام 1393هـ 1973 -م.
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ومن الدراسا احلديثة يف الوقف واالبتداء.
الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي (دراسة وتطبيقاً) تأليف :عبدالرسول

()13

عبائي.

 الوقف القرآين وأثره يف الرتجيح عفد احلففية  .تأليف  :عزت شحاتة كرار
حممد (.)14
 األثر الفحوي لظاهرة الوقف يف الفص القرآين  .تأليف د /هالة عثمان
عبدالواحد (.)15
 الوقف القرآين وصلتهما ابملعىن يف القرآن الكرمي .تأليف عبدالكريم إبراهيم
عو

صاحل.

()16

 الوقف واالبتداء وأثره يف تقرير مسائل العقيدة .تأليف :أبصار اإلسالم بن
وقار اإلسالم.

()17

 وقوف القرآن وأثرها يف التفسري  .تأليف د :مساعد سليمان الطيار.

()18

 الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي وأثرمها يف األحكام والتفسري .تأليف:
عبداهلل علي املطريي.

()19

( )13مطبوع ،نشر مجعية القرآن للتوجيه واإلر اد  ،لب ان ،بريوت1432 ،هـ
( )14مطبوع ،مؤسسة املختار لل شر والتوليع القاهرة ،الطبعة األوىل عام 1424هـ.
( )15رسالة جامعية جامعة األلهر.
( )16مطبوع ،دار السالم لل شر والتوليع والرتمجة ،الطبعة األوىل عام 2006م
( )17مطبوع ،نشر دار ال صيرة ةملدي ة امل ورة ،الطبعة األوىل عام 1436هـ.
( )18مطبوع ،جممع امللك فهد لطباعة املصرق الشريق ،الطبعة األوىل عام 1431هـ
( )19رسالة ماجستري بقسم الكتا والس ة جبامعة أم القرم ،عام 1420هـ
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 الكشف عن أحكام الوقف والوصل يف العربية للدكتور حممد سامل
()20

حميسن.

 أثر القراءا يف الوقف واالبتداء ،للشيخ حممد الشفقيطي.
 الوقف يف القراءا

وأثره يف التفسري واألحكام ،د/جماهد حيىي حممد

هادي.

()21

خطة البحث
يتكون هذا البحث من :مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس وذلك على
النحو التالي:
املقدمة :وحتدثت فيها عن أسباب اختيار موضوع البحث ،وأهميته،
وأهدافه ،والدراسات السابقة يف الوقف ،وخطة البحث ،ومنهجي فيه .
املبحث األول :التعريف بالوقف القرآني وأهميته وأقسامه.
املطلب األول  :التعريف بالوقف القرآني لغةً واصطالحاً
املطلب الثاين  :أهمية الوقف القرآني.
املطلب الثالث :أقسام الوقف القرآني.
املبحث الثاين :صلة الوقف القرآني بالعلوم األخرى.
أوالً :صلته بالعقيدة .
ثانياً  :صلته بالفقه .
ثالثاُ :صلته بالقراءات.
رابعاً  :صلته بالنحو .
( )20مطبوع .دار اجليع بريوت ،الطبعة األولی س ة 1412هـ 1992 -م.
( )21رسالة دكتوراه ،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة2010 ،م.
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خامساً  :صلته بالتفسري.
سادساً  :صلته باملعنى.

خامتة البحث :وفيها :أهم نتائج البحث وتوصياته.
وأخرياً  :فهرس املصادر واملراجع .
مفهج البحث
املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي القائم على استقراء
وحتليل لبعض نصوص القرآن الكريم.
ويف سبيل حتقيق أهداف البحث ،سوف أحرص على اتباع الفقاط التالية:
- 1عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها ،وذلك ببيان اسم السورة ورقم اآلية.
- 2الرجوع إىل كتب القراءات املتواترة والشاذة ،وتوثيق القراءات الواردة يف
النَّص مع ضبطها.
- 3ختريج األحاديث النبوية من أمهات كتب احلديث ،مع بيان درجة احلديث
واحلكم عليه صحةً وضعفًا من كالم أهل العلم من أئمة احلديث ـ إذا كانت الرواية
من غري الصحيحني ـ .
- 4ختريج اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني من كتب اآلثار.
- 5نسبة األقوال والقراءات إىل قائليها ،وتوثيقها من املصادر املعتمدة.
- 6ختريج الشواهد الشعرية الواردة يف النص من دواوين الشعراء وكتب
األدب وغريهما مع نسبتها إىل قائليها ما أمكنين ذلك.
- 7ترمجة األعالم ـ عدا املشهورين منهم شهرة مستفيضة ـ .
- 8إذا نقلت املعلومات من املراجع بالنص ،جعلتها بني قوسني متييزًا هلا.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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املبحث األول :التعريف ابلوقف القرآين ،أمهيته وأقسامه

املطلب األول  :التعريف ابلوقف القرآين لغة واصطالحاً
أوال :الوقف لغة:

يطلق الوقف لغة على :احلبس واملنع( .)22قال ابن فارس (ت395هـ) (:)23

«الواو والقاف والفاء :أصل واحد يدل على متكث يف شيء ثم يقاس عليه ،منه
وقفتُ أقفُ وقوفاً ،ووقفت وقفي ،وال يقال يف شيء أوقفت إال أنهم يقولون للذي
يكون يف شيء ثم ينـزع عنه :قد أوقف.
وقيل :كلمتهم ثم أوقفت عنهم «أي سكت ،قال :وكل شيء أمسكت عنه
فإنك تقول :أوقفت ،وموقف اإلنسان وغريه :حيث يقف»(.)24
اصطالحا:
اثنيا :الوقف
ً

الوقف اصطالحاً :وأول ما نالحظه عند الكالم عن املعنى االصطالحي

للوقف ،أنَّ أول تعريف متَّ الوقوف عليه للوقف يرجع إىل القرن التاسع ،وحتديدًا عند
اإلمام ابن اجلزري(833- 751( )25هـ) يف كتابه «الفشر يف القراءا

العشر» ،فإنه

( )22التعريفات ،لعل بن حممد اجلرجاي ،حتقيق :مجاعة من العلماء( ،ص .)253
( )23هو :اللغوي أبو احلسن أمحد بن فارس بن لكراي الق ويين الرالي .رأ عليه البديع اهلََم َلاي وابن عباد
وغريمها .ولد س ة 329هـ .أصله من وين ،وأ ام مدة َمهَ َلان ،مث انتقع إىل الري فتو فيها س ة
395هـ ،وإليها نسبته .من كتبه :مقاييس اللغة .،يفظر :ن هة األلباء طبقات األدةء ،أليب الربكات كمال
الدين عبد الرمحن بن حممد األنصاري األنباري ،حتقيق :حممد أبو الف ع إبراهيم( ،ص  ،)392ووفيات
األعيان ،البن َخلِّ َكان.)35/1( ،
( )24مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس الرالي ،حتقيق :د/عبد السالم هارون.)135/6( ،
( )25هو :أبواخلري حممد بن حممد بن حممد اجل ري الشافع ولد بدمشق اخلامس والعشرين من هر رم ان
س ة إحدم ومخس ن وسبعمائة هجرية يخ القراء والقراءات وإمام هلا الفن ،وصاحب مؤلفات
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عَرَّفه بقوله« :الوقف :عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بنية
استئناف القراءة إما مبا يلي احلرف املوقوف عليه ،أو مبا قبله»(.)26
وهنا يتساءل الباحث ملاذا مل يتعر

أحد من املصنفني يف الوقف حتى عصر

ابن اجلزري لتعريفه تعريفًا اصطالحيًّا؟
قلت :إذا تتبعنا مصطلح الوقف جند أنَّ أول من استعمل هذا املصطلح هم
النحويون حيث استعملوا مصطلح «الوقف» قدمياً كمرادف للبناء على السكون ،فقال
سيبويه (ت180هـ)

()27

« :وأما الفتح والكسر والضم والوقف فلألمساء غري

املتمكّنة»(.)28
وقال الزجاج (ت311هـ) (« :)29ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [فاطر ]43/على
الوقف ،وهذا عند النحويني احلذاق حلن»( .)30ومقصوده بـ«الوقف» هنا السكون.

القراءات وعلومها ،تو يوم اجلمعة اخلامس من ربيع األول س ة 833هـ  .يفظر :غاية ال هاية البن
اجل ري ( ،) 247/2طبقات املفسرين للداودي ( .)64/2
( )26ال شر القراءات العشر ،البن اجل ري حتقيق :الشيخ عل حممد ال باع.)240/1( ،
( )27هو :عمرو بن عثمان بن رب الفارس مث البصري ،أبو بشر ،إمام ال رو ،أخل ال رو عن عيسى بن عمر،
ويونس بن حبيب ،واخلليع وغريهم ،تو س ة (180هـ ) يفظر  :بغية الوعاة للسيوط (،)229/2

و لرات اللهب البن الفالح احل بل ( .)277/2
( )28الكتا  ،إلمام ال رو أيب بشر عمرو بن عثمان بن رب امللقب بـ«سيبويه» ،حتقيق :د/عبد السالم هارون،
(.)15/1
( )29هو :إبراهيم بن حممد بن السري ال جاج البغدادي أبو إسراق ،اإلمام،حنوي لمانه ،ولد س ة 241هـ ،كان
خيرط ال جاج ،مث مال إىل ال رو فل م ِّ
املربد ،أخل ع ه العربية  :أبو عل الفارس ومجاعة ،من مؤلفاته
( معاي القرآن ) و( إعرا القرآن ) تو س ة (311هـ ) يفظر :سري أعالم ال بالء لللهيب ( ،) 360/1

بغية الوعاة للسيوط (. )411/1
( )30معاي القرآن وإعرابه ،إلبراهيم بن السري أيب إسراق ال جاج ،حتقيق :عبد اجلليع عيد ليب.)275/4( ،
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 ،قال يف قوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ

{وأَن َه َذا} مفتوحة
ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [األنعام« :]153/قرأ ابن عامرَ :
األلف موقوفة النون »( .)32أي :ساكنة النون.
وهكذا جند أنَّ متقدمي النحاة استخدموا مصطلح «الوقف» مرادفًا للسكون.
ثم جاء من بعدهم أئمة القراءة املتقدِّمني الذين تناولوا مصطلح «الوقف» ،جند
أنهم عندما صنَّفوا يف مسألة الوقف مل يتكلموا ابتداء عن تعريفه يف االصطالح ،وإمنا
بدءوا مصنفاتهم يف احلديث عن أنواع الوقف مباشرة كما فعل ابن األنباري
()33

(ت328هـ)

يف كتابه «إيضاح الوقف واالبتداء» ،وأبو جعفر النحاس

(ت338هـ)( )34يف «القطع واالئتفاف» وأبو عمرو الداني (ت444هـ) ( )35يف «املكتفى

( )31هو :أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميم ت324:هـ ،يخ الص عة ،وأول من سبع السبعة،
وغريه  .يفظر  :غاية ال هاية البن

رأ على عبدالرمحن بن عبدوس وغريه ،و رأ عليه إبراهيم اخلطا
اجل ري( . )139/1
( )32السبعة القراءات ،أليب بكر بن جماهد ،حتقيق :د /و يق ،ص ( .)273
ال الشاطيب  ......... :وأن اكسروا رعاً وةخلِّ ِّ
ق ك ِّمال .حرل األماي ر م البي .677
( )33هو :حممد بن القاسم بن حممد بن بشار أبو بكر األنباري ،املقر ال روي البغدادي ولد س ة (271هـ ) له
مؤلفات عدة من أبرلها ( إي اح الو ق واالبتداء ) .يفظر  :غاية ال هاية البن اجل ري().230/2
( )34هو :أبوجعفر أمحد بن حممد بن إمساعيع املصري املعروأ ةل راس وةبن ال راس ت338:هـ له تصانيق
كثرية م ها إعرا القرآن ،و معاي القرآن ،وال اسخ وامل سوخ ،وأد الكاتب ،وص اعة الكتا  ،والقطع
واالئت اأ .يفظر  :بغية الوعاة للسيوط ( .)262/1
( )35ـ هو :أبو عثمان سعيد بن عثمان بن سعيد الداي ،اإلمام احلافظ ،يخ مشايخ املقرئن ،وصاحب
التصانيق البديعة علوم القرآن والقراءات ،ولد س ة 371هـ وتو س ة 444هـ  .يفظر  :معرفة القراء
الكبار( ،) 773/2وغاية ال هاية البن اجل ري( .) 503/1
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يف الوقف واالبتداء» حتى اإلمام السجاوندي (ت560هـ)

()36

يف كتابه «الوقف

واالبتداء» كل هؤالء مل يتعرضوا يف مصنفاتهم إىل وضع حد مبني ملصطلح الوقف.
ولعل السبب يف ترك األئمة املتقدمني وضع تعريف ملصطلح الوقف ،هو أنه ال
بد من وجود عالقة بني التعريف اللغوي واالصطالحي ألي مصطلح يف أي علم
كان ،وغالباً ما يكون املعنى اللغوي أعم من املعنى االصطالحي ،ومثال ذلك
منصطلح النصالة ،فهي لغة الدعاء ،ويف اصطالح الفقهاء :هي األقوال واألفعال
املعلومة املبتدأة بالتكبري واملنتهية بالتسليم ،وال شك هنا أن مجيع أفعال الصالة عبارة
عن دعاء وطلب للقربة والعفو والرمحة من الباري سبحانه وتعاىل  ،فكان املعنى
اللغوي أعم من االصطالحي.
وحنن هنا يف تعريف الوقف لغةً قلنا إنه احلبس أو املنع ،وتعريفه يف االصطالح:
قطع النصو على الكلمة زمفاً يتففس فيه عادة بفية استئفاف القراءة ،والعالقة واضحة
بني املعنيني اللغوي واالصطالحي ،فال شك أن معنى احلبس واملنع ظاهر يف قطع
النفس ،بل إن هذه العالقة القوية بني املعنيني اللغوي واالصطالحي يف الوقف هي غالبًا
ما دفع األئمة املتقدمني يف هذا الفن إىل جتاوز تعريف الوقف؛ إذ معناه اللغوي الظاهر
قريبٌ جدًّا من معناه االصطالحي ،فقارئ القرآن يعلم ضرورة أن وقفه على اآلية أو
الكلمة هو قطع صوته عندها ،ولذلك مل يتعرضوا لتعريفه اصطالحاً نظراً ملعرفتهم إياه
وإن مل يعرفوه.
وبعد إجابتنا على هذا السؤال ننتقل إىل تعريفه االصطالحي منذ عصر اإلمام
ابن اجلزري (ت833هـ) ،الذي صار أهم التعاريف اليت اعتمد عليها املتأخرون
(. )36هو :حممد بن طيفور أبو عبد السجاوندي الغ نوي ،إمام كبري حمقق ،له تفسري حسن للقرآن ،وكتا
علع القراءات

عدة جملدات ،وكتا الو ق واالبتداء .يفظر  :غاية ال هاية البن اجل ري(.)157/2
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واملشتغلون بهذا الفن من املعاصرين ،فتعريف اإلمام ابن اجلزري كما ذكرنا منذ قليل
هو« :قطع النصو على الكلمة زمفاً يتففس فيه عادة بفية استئفاف القراءة إما مبا يلي
احلرف املوقوف عليه ،أو مبا قبله».
وسوف نعر

هنا باإلضافة إىل تعريف ابن اجلزري تعريفني آخرين لإلمام السيوطي

واإلمام األمشوني:
تعريف السيوطي ( 911هـ)( :)37قال« :والوقف عبارة عن قطع النصو عن
الكلمة زمفاً يتففس فيه عادة بفية استئفاف القراءة ال بفية اإلعراض ويكون يف رؤوس
اآلي وأوساطها وال أييت يف وسط الكلمة وال فيما اتنصل رمسًا»(.)38
ونالحظ هنا أن اإلمام السيوطي زاد على ابن اجلزري قيدين األول هو قوله:

«ال بنية اإلعرا » ،والثاني هو قوله« :وال يأتي يف وسط الكلمة وال فيما اتصل
رمسًا».
أما قيده األول ،فاملراد به التفريق بني مصطلح الوقف ومصطلح القطع،
وسيأتي الكالم عنهما ،ولكن مع التدقيق البسيط جند أن هذا القيد مل يضف جديدًا
على تعريف ابن اجلزري ،فهو يؤدي املعنى نفسه لقوهلما «بنية استئناف القراءة» فنية
استئناف القراءة تساوي يف احلقيقة نيِّة تَرْك اإلعرا

عنها.

وأما قيده الثاين فهو غري مؤثر أيضاً ،إذ معلوم بالضرورة أن الوقف ال يكون يف
وسط الكلمة ،أو فيما اتصل رمسه؛ ألنه يف حكم الكلمة الواحدة.
هر رجب عام849هـ ،أحد علماء
( )37هو :عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوط  ،ولد ةلقاهرة
املسلمن احملققن وصاحب التصانيق الكثرية واملفيدة،و د رلق التبرر سبعة علوم التفسري ،واحلديت،
والفقه ،وال رو ،واملعاي ،والبيان ،والبديع  .تو س ة 911هـ  .يفظر :حسن احملا رة للسيوط :
( ،)441/1وبغية الوعاة للسيوط (.) 472/1واألعالم لل ركل ( .)301/3
( )38اإلتقان علوم القرآن ،جلالل الدين السيوط  ،حتقيق :حممد أبو الف ع إبراهيم.)299/1( ،

حممد إلياس حممد أنور

1106

فيتحصل يف النهاية أن تعريف السيوطي مل يضف جديداً لتعريف اإلمام ابن
اجلزري.
تعريف األمشوين( :)39وقد عرَّفه بقوله« :قطع الصوت آخر الكلمة زمناً ما ،أو

هو قطع الكلمة عما بعدها»(.)40

ونالحظ هنا التباين بني تعريف السيوطي واألمشوني ،فنجد األول قد بالغ يف
وضع القيود اليت تفرق الوقف عن القطع ،فوضع قيدين هلما نفس املعنى كما ذكرنا،
خبالف األمشوني الذي جتاهل هذه القيود من األساس فاقتصر على تعريف للوقف
بأنه قطع الصوت زماناً ما ،وهو هنا مل يتجاهل فحسب الفرق بني الوقف والقطع،
وإمنا جتاهل أيضًا الفرق بني الوقف والسكت ،ولعل ذلك ألن املصطلحات الثالثة
عنده بنفس املعنى ،وهذا ينقلنا بطبيعة احلال إىل التفريق بني املصطلحات الثالثة.
الفرق بني الوقف والقطع والسكت :تبني مما سبق يف تعريف ابن اجلزري
والسيوطي أن الوقف قطع الصوت زماناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة ،وهذا القيد
إمنا ذكروه يف التعريف للتفريق بينه وبني القطع ،فالقطع هو قطع الصوت أيضًا لزمان
يتنفس فيه ،ولكن بنية االنتهاء من القراءة ،ولذلك فإن مثرة التفريق بينهما تظهر يف أن
القطع ال يكون إال على رؤوس اآليات؛ ألن القارئ عندما ينهي قراءته ال بد له من
إنهائها عند رأس اآلية خبالف الوقف.
قال ابن اجلزري« :فالقطع عبارة عن قطع القراءة رأساً ،فهو كاالنتهاء فالقارئ
به كاملعر

عن القراءة ،و املنتقل منها إىل حالة أخرى كالقطع على حِزبٍ أو عُشْ ٍر

( )39أمحد بن عبد الكرا بن حممد بن عبد الكرا األمشوي الشافع املقر الفقيه من علماء القرن احلادي عشر،
صاحب م ار اهلدم وهو من أ هر كتب املتأخرين .وله القول املتن أمور الدين .يفظر  :اتريخ األد
العريب لكارل بروكلمان(  ،) 225 / 8ومعجم املؤلفن لعمر كرالة (. )275 / 1
( )40م ار اهلدم الو ق واالبتداء ،لألمشوي( ،ص .)24
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وحنو ذلك ،فهو كالوقف حيث ال جيوز إال على تام ،سواء كان تامًّا أم كافيًا أم
حسنًا ،وجيب فيها أيضًا رعاية الرسم إال أنه يشرتط فيه أن ال يكون إال على رأس آية،
وذلك خبالف الوقف ،فإنه يكون على رأس اآلية وعلى أبعاضها»(.)41
أما السكت فهو عبارة عن قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف عادة من غري
تنفس.

()42

وبذلك يتضح الفرق بني املصطلحات الثالثة ،وهي فروق جليلة كما وصفها
اإلمام ابن اجلزري ،وأما األمشوني فقال  « :والوقف والقطع والسكت مبعنـى وقيـل
القطـع عبـارة عن قطع القراءة رأساً ،والسكت عبارة عن قطـع الصـوت زمنـاً مـا دون
زمـن الوقـف عـادة من غري تنفس ،والناس يف اصطالح مراتبه خمتلفون كل واحد له
اصطالح وذلك شائع ملا اشتهر أنه ال مشاحة يف االصطالح بل يسوغ لكل أحد أن
يصطلح على ما شاء »

()43

املطلب الثاين :أمهية الوقف القرآين
إن شرف العلم منوط مبتعلقه ،وإن علم الوقف متعلق بقراءة القرآن الكريم،
ولذلك فهو من أشرف العلوم ،ومن هنا جاءت الكثري من اآلثار النبوية للتأكيد على
هذا املعنى ،وحتث املسلمني على االهتمام بتحصيل هذا العلم إلقامة القراءة كما ينبغي
أن تكون.
فروى أبيُّ بنُ كعب _ رضي اهلل عنه _ عن النيب _صلى اهلل عليه وسلم _ أنه
بَ ،إين أقرئت القرآن فقيل :ي :على حرف ،أو حرفني فقال املل الذي
قال له« :اي أ َ،
معي :قل :على حرفني ،قلت :على حرفني ،فقيل :ي :على حرفني ،أو ثالثة فقال

( )41ال شر القراءات العشر البن اجل ري( .) 239/1
( )42ال شر البن اجل ري(  ،) 240/1اإلتقان علوم القرآن( .)88/1
( )43م ار اهلدم الو ق واالبتداء (ص.)8
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املل الذي معي :قل :على ثالثة ،قلت :على ثالثة ،حىت بلغ سبعة أحرف ،مث قال:
حكيما ،ما مل ختتم آية عذاب
ليس مفها إال شاف كاف ،إن قلت :مسيعاً عليماً عز ًيزا
ً
برمحة ،أو آية رمحة بعذاب»(.)44

قال أبو عمرو الداني معلقًا على هذا احلديث « :فهذا تعليم التمام من
رسول اهلل _ صلى اهلل عليه وسلم _ عن جربيل _ عليه السالم _ إذ ظاهره دالٌ
على أنه ينبغي أن يقطع على اآلية اليت فيها ذكر النار والعقاب ،ويفصل مما
بعدها إن كان بعدها ذكر اجلنة والثواب ،وكذلك يلزم أن يقطع على اآلية اليت
فيها ذكر اجلنة والثواب ،ويفصل مما بعدها أيضًا إن كان بعدها ذكر النار
والعقاب»(.)45
وروي عن علي بن أبي طالب _ رضي اهلل عنه _ أنه كان يقول يف قوله تعاىل:
ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [املزمل« :]4/معرفة الوقوف وجتويد احلروف»(.)46
وهذا الفهم هو ما دفع الصحابة _ رضوان اهلل عليهم _ إىل االهتمام بعلم
الوقف ،فبادروا لتعلمه ،كما قال عبد اهلل بن عمر _ رضي اهلل عنهما _« :لقد عشنا
بُرهة من دهرنا ،وإن أحدَنا يؤتى اإلميان قبل القرآن ،وتنزلُ السورة على حممد
_ صلى اهلل عليه وسلم _ فنتعلَّمُ حالهلا وحرامَها ،وما ينبغي أن يوقفَ عنده منها،
كما تتعلَّمون أنتم اليوم القرآن ،ثم قال :لقد رأيت رجاالً يؤتى أحدُهم القرآن قبل

( ) 44الس ن ،أليب داود ،كتا الصالة ،ة  :أن ل القرآن على سبعة أحرأ ،ر م احلديت (،)1477
( .)77/2واحلديت صرره األلباي السلسلة الصريرة.)499/2( ،
( )45املكتفى الو ق واالبتداء ،أليب عمرو الداي ،حتقيق :يوسق املرعشل ( ،ص .)132
( ) 46الكامع القراءات العشر ،ليوسق بن عل أيب القاسم اهلليل ،حتقيق :مجال بن السيد بن رفاع ،
(ص.)93
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اإلميان ،فيقرأ ما بني فاحتته إىل خامتته ما يدري ما آمرُه وال زاجره ،وال ما ينبغي أن
يُوقف عنده منه»(.)47
قال النحاس " :فهذا احلديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون األوقاف كما
يتعلمون القرآن"

()48

وليس أدل على أهمية هذا العلم من كثرة مصنفات علماء املسلمني يف هذا الفن
خبصوصه ،وإفراد التصانيف له ،وقال ابن اجلزري متحدثاً عن هذا العلم« :وصحَّ،
بل تواتر عندنا تعلمه واالعتناء به من السلف الصاحل كأبي جعفر يزيد بن القعقاع
(ت132هـ) إمام أهل املدينة الذي هو من أعيان التابعني وصاحبه اإلمام نافع بن أبي
نعيم (ت169هـ) وأبي عمرو بن العالء (ت154هـ) ويعقوب احلضرمي (ت205هـ)
وعاصم بن أبي النجود (ت127هـ) وغريهم من األئمة ،وكالمهم يف ذلك معروف،
ونصوصهم عليه مشهورة يف الكتب ،ومن ثم اشرتط كثري من أئمة اخللف على اجمليز
أن ال جييز أحداً إال بعد معرفته الوقف واالبتداء ،وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف
ويشريون إلينا فيه باألصابع سَُّنة أخذوها كذلك عن شيوخهم األوَّلني رمحة اهلل عليهم
أمجعني ،وصحَّ عندنا عن الشعيب (ت96هـ) ،وهو من أئمة التابعني علماً وفقهاً أنه
قال :إذا قرأت :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ فال تسكت حتى تقرأ :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﭼ [الرمحن.)49(»]27 ،26/

( )47امل ستدرك على الصريرن ،حملمد بن عبد احلاكم ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ر م احلديت
( .)91/1( ،)101و ال احلاكم بعد إخراجه« :هلا حديت صريف على رط الشيخن».
( )48القطع واالئت اأ لل راس ( .)12/1
( )49ال شر القراءات العشر ،البن اجل ري.)225/1( ،
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وقال النِّكزاوي (ت683هـ) (« :)50باب الوقف عظيم القدر جليل اخلطر؛
ألنه ال يتأتى ألحد معرفةُ معاني القرآن ،وال استنباط األدلة الشرعية منه ،إال مبعرفة
الفواصل»(.)51
املطلب الثالث :أقسام الوقف القرآين
وقد تعددت أقوال العلماء يف أقسام الوقف القرآني على مذاهب عديدة ،ولكن
املدقِّق يف هذه التقسيمات يالحظ تداخالً واحتادًا يف مآالت الكثري منها ،ولذلك رأينا
أن نعرِ

ألهم تقسيمات الوقف ثم حماولة الوقوف على حقيقة هذه التقسيمات

للوصول ألفضل األقوال فيها.
أوال :تقسيم ابن األنباري ( 328هـ):
قسَّ َمه إىل ثالثة أقسام وقف تام ،وكايف (حسن) ،وقبيح.
فعرَّف الوقف التام بأنه «الذي حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده ،وال يكون
ما بعده يتعلق به» .ومثاله الوقف على قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ

[األعراف.]157/

( )50هو :عبد بن حممد بن عبد بن عمر ال ك اوي ،مقر  ،ألق كتا الشامع

القراءات السبع ،ولد

ةإلسك درية س ة 614هـ وتو س ة 683هـ  .يفظر :غاية ال هاية البن اجل ري ( .)452/1
( )51اإلتقان علوم القرآن ،جلالل الدين السيوط .)283/1( ،
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والوقف احلسن عنده هو الذي حيسن الوقوف عليه ولكن ال حيسن االبتداء مبا
بعده ،كالوقف على قوله :ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ فإنه حيسن الوقف عليه ولكن ال يصح
االبتداء مبا بعده وهو قوله تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ [الفاحتة.]2/
أما الوقف القبيح فلم يضع له حداً خاصاً ،واكتفى بقوله أنه الذي ليس بتام
وال حسن ،ومثَّله بالوقف على قوله :ﭽ ﭞ ﭼ مع االبتداء بقوله :ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ

[الفاحتة.)52(]4/
وأهم ما يالحظ على تقسيم ابن األنباري (ت328هـ) هو مراعاته لالختصار
وعدم التطويل بتفريع األقسام ،ويتجلى ذلك يف تعريفه للقبيح بأنه ما ليس بتام وال
حسن ،فهو هنا عرفه بقيود سلبية ،وهذا يتيح دخول العديد من الصور حتت هذا
القسم األخري ،وهذا النوع من احلدود استعمله الكثري من العلماء يف العديد من
الفنون ،ومنه قول النحاة يف احلرف أنه الذي ال يصلح مع عالمات االسم وال
الفعل(.)53

( )52إي اح الو ق واالبتداء ،البن األنباري( ،ص .)149
( )53رح طر ال دم ،جلمال الدين بن هشام ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد( ،ص .)36
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اثنيا :تقسيم أَ عمرو الداين ( 444هـ):
قسَّمه إىل أربعة أقسام :تام خمتار ،وكاف جائز ،وصاحل مفهوم ،وقبيح مرتوك.
وعرَّف التام املختار بأنه الذي حيسن القطع عنده واالبتداء مبا بعده ،وما بعده
يكون غري متعلق مبا قبله ،ومثل له بالوقف على قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ

ﮠﭼ األعراف157:
والكاف اجلائز عنده هو الذي حيسن الوقف عليه أيضاً ،واالبتداء مبا بعده،
ولكنه متعلق مبا قبله من جهة املعنى ال اللفظ .ومثاله الوقف على قوله تعاىل:
ﭽﮃ ﮄ ﮅﭼ واالبتداء بقوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ

ﮈ ...ﭼ [النساء .]23/فهنا الوقف جائز؛ ألن احملل املبتدأ به غري متعلق مبا قبله
من حيث اللفظ ،وإن كان متعلقاً به من حيث املعنى الشرتاك األمهات والبنات يف
حكم التحريم.
أما النصاحل املفهوم «احلسن» فعرَّفه بأنه ما حيسن الوقف عليه ،ولكن ال حيسن
االبتداء مبا بعده لتعلقه به من جهة اللفظ واملعنى ،ومثاله الوقف على قوله :ﭽ ﭖ

ﭗ ﭼ واالبتداء بقوله :ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ [الفاحتة.]2/
وأخريًا الوقف القبيح ،وعرَّفه بأنه الذي ال يعرف املراد منه ،ومثاله الوقف
على قولـه:
ﭽ ﭞ ﭼ واالبتداء بعده بقوله :ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ [الفاحتة.)54(]4/
وأيضاً من الوقف القبيح الوقف الذي يفضي إىل فساد املعنى وتغيري احلكم
الشرعي كالوقف على كلمة ﭽ ﮭ ﭼ ،كما يف اآلية الكرمية :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

( )54املكتفى

الو ق واالبتداء ،أليب عمرو الداي( ،ص .)148-138
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ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﭼ (النساء  )11/فالوقف عليها يفيد أحد أمرين:
إمّا اشرتاك البنت يف النصف مع أبَوي امليّت ،وإمّا أخذ األبوين النصف أيضاً
كالبنت ،وكال األمرين باطل فإن احلكم الشرعي أنّ البنت تأخذ نصف الرتكة إذا
انفردت كما قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ وإنَّ لكل واحدٍ من أبوي
جدَ للميّت ولدٌ ذكر كان أم أنثى ،قال تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ
امليت السدس إذا ُو ِ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ والولد يتناول الذكر واألنثى .وعلى هذا يكون
قوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ...ﭼ مستأنفاً لبيان مرياث األصول بعد
بيان مرياث الفروع ،وحينئذ فالوقف إنّما يكون على ﭽ ﮪ ﮫ ﭼ ثم يبتدأ بقوله
ﭽ ﮭ ...ﭼ.
وحنوه الوقف على ﭽ ﭗ ﭼ يف قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭼ (األنعام )36/فإنَّ الوقف عليه يفيد أنَّ املوتى يستجيبون أيضاً مع الذين
يسمعون وليس املعنى كذلك ،بل املعنى أنَّ موتى القلوب وهم املنكرون للبعث
اجلاحدون لليوم اآلخر وما فيه من نعيم وعذاب ال جييبون داعي اإلميان ،وال يسمعون
له مساع انقياد وقبول ،وسيبعثهم اهلل يوم القيامة ثم جيازيهم على كفرهم جزا ًء وفاقاً،
وعلى هذا يتعني الوقف على ﭽ ﭕﭖ ﭼ ثم يبتدأ بقوله ﭽ ﭗ ...ﭼ ؛ ألنَّ الواو
فيه لالستئناف واجلملة بعدها مستأنفة لبيان حال الكفار وجزائهم يف اآلخرة.
ويالحظ على تقسيم أبي عمرو الداني (ت444هـ) أنه اختلف عن تقسيم ابن
األنباري (ت328هـ) من جهتني:
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األوىل :أنه زاد قسماً على تقسيم ابن األنباري (ت328هـ) ،وهذا القسم هو
الكايف اجلائز ،وحنن إذا حاولنا إحلاق هذا القسم بأقسام ابن األنباري (ت328هـ) جند أن
أقرب األقسام إليه هو األول؛ ألنه عنده ما حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده ،فهذا
التعريف يشمل القسم األول والثاني يف تقسيم الداني (ت444هـ) ،وإمنا الفرق عند
الداني (ت444هـ) أن الكايف اجلائز يتعلق مبا قبله من جهة املعنى ال اللفظ ،ولكن هذا
الوصف ال يؤثر يف احلقيقة املرادة من دراسة الوقف ،وهي بكل وضوح جواز الوقف
على املوضع املعني ،فإذا حكمنا بذلك فال إشكال يف تسمية األول تام والثاني كايف،
ولذلك فإنَّ مرجع التقسيم عند الداني (ت444هـ) ال خيتلف حقيقة عن تقسيم ابن
األنباري (ت328هـ) من حيث املراد والغاية من معرفة الوقف.
الثانية :أن الداني (ت444هـ) وضع تعريفاً للقسم األخري من الوقف ،وهو
الوقف القبيح ،بينما اكتفى ابن األنباري (ت328هـ) بوضع قيود سلبية له كما بينا،
ولكن مع التدقيق يف تعريف الداني (ت444هـ) للوقف القبيح جند أن تعريفه حيتاج إىل
مزيد بيان إذ يَرد عليه تساؤلٌ بدهي ،وهو ما املراد بقوله« :الذي ال يعرف املراد منه»،
فحقيقة األمر أنَّ الداني (ت444هـ) مل يضف يف هذا التعريف ما يسهل تصور الوقف
القبيح عند القارئ ،وهو يف إجابته على هذا السؤال سيكون أمام أمرين إما أن يضع له
تعريفاً شافياً غري ذلك ،أم أنه سيجيب بأن الوقف القبيح ما مل يكن تامًّا أو كافيًا أو
حسنًا ،وهو عودة لتعريف ابن األنباري (ت328هـ).
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اثلثا :تقسيم السجاوندي ( 560هـ):
وقسَّمه إىل مخسة أقسام :الزم ،ومطلق ،وجائز ،وحموز لوجه ،ومرخص
ضرورة ،وما ال يوقف عليه(.)55
وعرَّف الالزم بأنه ما لو وصل طرفاه غري املراد وشنع معنى الكالم ،ومثَّل له
بقوله تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [البقرة ]8/فإنه لو وصل بقوله :ﭽ ﭸ ﭹ ﭼ

[البقرة ]9/صار اخلداع صفة للمؤمنني ،وهو ممتنع قطعًا.
وعرَّف املطلق بأنه :ما حيسن االبتداء مبا بعده ،ومثل له بقوله :ﭽ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ والبداية بعده بقوله :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [الشورى.]13/
وعرَّف اجلائز بأنه :ما جيوز فيه الوصل والوقف لتجاذب املوجبني من الطرفني،
ومثاله الوقف على قوله :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ والبداية بقوله :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

[البقرة .]4/وموجب الوصل هنا أن واو العطف تقتضي الوصل ،وموجب الوقف
تقديم املفعول على الفعل يف قوله :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ .فإذا تنازع املوجبان ،جاز
الوقف.
واجملوز لوجه عنده مثل قوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

والبداية بعده بقوله :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [البقرة .]86/قال :ألن
الفاء يف قوله :ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ لتعقيبٍ يتضمن معنى اجلواب واجلزاء ،وذلك يوجب
الوصل ،إال أن نظم الفعل على االستئناف يرى للفصل وجهًا.

( )55علع الو وأ للسجاوندي 8/1و.68
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وأخريًا عرَّف املرخص لضرورة بأنه ما ال يستغين ما بعده عما قبله ،لكن
يرخص الوقف لضرورة انقطاع النفس ،وال يلزمه الوصل؛ ألن ما بعده مجلة
مفهومة.
ونالحظ على تقسيم السجاوندي (ت560هـ) اختالفه عن سابقيه يف أمور
مهمة:
أوهلا :أنَّ ه استحدث قسمًا جديدًا خاصًّا بالوقف الالزم ،وهو الذي جيب على
القارئ الوقف عليه ،فهذا النوع من الوقف مل يذكره كلٌ من ابن األنباري (ت328هـ)
أو الداني (ت444هـ) ،وهو يف احلقيقة نوع مهم جدير بالذكر يف أقسام الوقف.
اثنيها :أن السجاوندي (ت560هـ) مل يول اهتماماً كبرياً ملسألة االبتداء مبا بعد
الوقف ،ولذلك جنده مل يذكر يف أقسامه اخلمسة قسمًا حيسن الوقوف عليه ولكن ال
حيسن االبتداء مبا بعده ،وهو ما يعادل الوقف احلسن عند ابن األنباري (ت328هـ)،
أو الوقف الصاحل عند أبي عمرو الداني (ت444هـ).
اثلثها :أن السجاوندي (ت560هـ) مل يضع يف أقسامه اخلمسة قسمًا يوازي
الوقف القبيح عند ابن األنباري (ت328هـ) أو الداني (ت444هـ) ،وإمنا بدأ يف
الكالم بعد ذكر األقسام اخلمسة على ما ال جيوز الوقف عليه ،وذكر بعض األمثلة
لذلك منها الوقوف بني الشرط وجزائه أو بني البدل ومبدله ،وهذا املسلك يدل على
أنّه _ رمحه اهلل _ اعترب هذا القسم ليس من أقسام الوقف أصالً ،وإمنا هو خارج
عنها؛ ألن أقسام الوقف تدل على مراتب الوقف ال على ما ال جيوز الوقف عليه،
وهو ال يتجاوز أن يكون خالفاً يف االصطالح.
رابعها :أنه زاد يف تفصيله لألقسام ،ويظهر ذلك يف إفراده قسمًا للجائز ،وقسمًا
للمجوَّز بوجه ،وكالهما عند التحقيق جائز الوقف عليه ،ولكن الفرق بينهما أن
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اجملوَّز لوجه يرتجح فيه الوصل على الوقف ،ولذلك أفرد له قسماً خاصاً .وهذا
التدقيق مل يأت به من سبقوه ،ال سيما أنه غري مؤثر كما ذكرنا قبل ذلك يف جواز
الوقف من عدمه والذي هو أهم نتائج التقسيم.
خامسها :أن القسم اخلامس عنده بالغ فيه يف الفر
افرت

والتنظري ،وذلك أنه

أن القارئ توقَّف اضطرارًا النقطاع نَفسه ،ولكن وقوفه هذا صادف حمالً جيوز

له الوقف عليه واالبتداء مبا بعده ،وهذا فر

بعيد ،وحقه أن يكون ضمن قسم

املطلق عنده؛ ألن الوقف االضطراري بسبب انقطاع النفس ال حكم له ألنه ليس
باختياري ،فال يضر أن يكون وفوفه صادف حمالً صاحلاً أم ال ،بل جيب أن يكون
احلكم لغري الوقف االضطراري.
رابعا :تقسيم األمشوين:
وقسم الوقف إىل مخسة أقسام :التام ،والكايف ،واحلسن ،والقبيح ،واملرتدد.
فالتام عنده :ما مل يتصل ما بعده مبا قبله لفظاً وال معنى.
والكايف أن يتصل ما بعده مبا قبله معنى ال لفظاً.
واحلسن :أن يتصل ما قبله مبا بعده لفظاً ال معنى.
والقبيح :أن يتصل ما قبله مبا بعده لفظاً ومعنى.
واملرتدد :هو ما جيوز أن يلحق بأحد األقسام األربعة نظراً لالختالف بني

العلماء يف تفسري اآلية أو إعرابها أو قراءتها(.)56

واملالحظ على تقسيم األمشوني أنه ابتداءً انتقد كل التقسيمات السابقة عليه
فقال« :والنَّاس يف اصطالح مراتبه خمتلفون كل واحدٍ له اصطالح ،وذلك شائع ملا

( )56م ار اهلدم

الو ق واالبتداء ،لألمشوي( ،ص .)26 ،25
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اشتهر أنه ال مشاحة يف االصطالح ،بل يسوغ لكل أحدٍ أن يصطلح على ما شاء كما
صرّح بذلك صدر الشريعة وناهيك به"(.)57
قال ابن األنباري (ت328هـ)« :مراتبه ثالثة :تام ،وحسن ،وقبيح .وقال
غريهما أربعة :تام خمتار ،وكاف جائز ،وحسن مفهوم ،وقبيح مرتوك».
وقال السجاوندي (ت560هـ) مخسة« :الزم ،ومطلق ،وجائز ،وجموّز
لوجه ،ومرخص ضرورة.
وقال غريه مثانية :تامّ ،وشبيه ،وناقص ،وشبيه ،وحسن ،وشبيه ،وقبيح،
وشبيه ،ومجيع ما ذكروه من مراتبه غري منضبط وال منحصر ،الختالف املفسرين
واملعربني؛ ألنه سيأتي أن الوقف يكون تاماً على تفسري وإعراب وقراءة ،غري تام على
آخر إذ الوقف تابع للمعنى»(.)58
ولكن مع هذا االنتقاد ،فإننا جند أن تقسيم األمشوني ال خيرج يف احلقيقة عن
تقسيم أبي عمرو الدَّاني (ت444هـ) ،أو أنَّ اخلالف بينهما طفيفٌ غري مؤثر ،وبيان
ذلك أنَّ األمشوني اتفق مع الداني (ت444هـ) يف التام والكايف والقبيح ،وتبقى احلسن
فجعل الداني (ت444هـ) يف هذا القسم أن ما بعد الوقف متعلِّق مبا قبله من جهة اللفظ
واملعنى ،ولذلك ال حيسن االبتداء به ،وجعله األمشوني متعلقًا مبا قبله من جهة اللفظ
ال املعنى ،ولكن األمشوني مل حيكم على االبتداء مبا بعده ،ومعلوم أن األفضل يف حالة
اتصال ما قبل الوقف مبا بعده من جهة اللفظ الرجوع يف القراءة ملا قبله ،فال حيسن البداية
مبا بعده ولو اتصل مبا قبله باللفظ فقط ،فيتحصل أن مؤداهما واحد.

( )57م ار اهلدم الو ق واالبتداء ،لألمشوي( ،ص .)8
( )58املرجع السابق( ،ص .)26
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أما القسم األخري الذي ذكره األمشوني ،وهو املرتدد ،فال معنى لذكره؛ ألن
املرتدد جيب أن يكون داخالً يف أحد األقسام األربعة ،فيختلف باختالف تفسري العامل
أو إعرابه ،فإذا تبنى العامل إعراباً معيناً آلية معينة ،اقتضى ذلك حكمه على الوقف
حبكم ال خيرج عن األقسام األربعة على تقسيم األمشوني ،فهو لن حيكم على هذا
الوقف بالرتدد؛ ألنه بالفعل له رأي حمدد فيه ،فظهر من ذلك أنه ال خالف بني تقسيم
األمشوني وأبي عمر الداني (ت444هـ).
ذلك فإنَّ اإلمام ابن اجلزري (ت833هـ) ق َّسم الوقف إىل أربعة أقسام تضمنت
األربعة األوىل عند األمشوني ومل يذكر القسم اخلامس ،فقال« :يعين أن الكالم إما
أن يتمَّ أوالً؛ فإن مت ،فال خيلو إما ألّا يكون له تعلق مبا بعده ال لفظًا وال معنى أو يكون
له تعلق ،واألول الوقف املصطلح عليه بالتام فيوقف عليه ويبتدأ مبا بعده ،وإن كان له
تعلق ،فال خيلو إما أن يكون تعلقه من جهة املعنى أو من جهة اللفظ؛ فاألول الوقف
املصطلح عليه بالكايف ،وهو كالتام يف جواز الوقف عليه واالبتداء مبا بعده ،وإن كان
متعلقًا من جهة اللفظ ،فهو الوقف املصطلح عليه باحلسن ،فيجوز الوقف عليه لتمامه
وال جيوز االبتداء مبا بعده لتعلقه مبا قبله لفظا ومعنى ،إال أن يكون رأس آية فإنه جيوز
يف اختيار األكثر جمليئه عن النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وبقي القسم الثاني من
التقسيم األول وهو ألّا يتم الكالم عليه ،فهو الوقف القبيح يف مصطلحهم ال جيوز
الوقف عليه وال االبتداء مبا بعده»(.)59
وبعد ذكر هذه األقسام تظهر لنا قوة تقسيم اإلمام أبي عمرو الداني (ت444هـ)
والذي يعد مقاربًا جدًّا لتقسيم ابن اجلزري؛ وذلك ألنه اعتمد على احلصر من خالل
أوصاف يسهل ضبطها ،فقيامه على تعلّق ما بعد الوقف مبا قبله ،هو يف احلقيقة وصفٌ
( )59ال شر

القراءات العشر ،البن اجل ري( ،ص .)40
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دقيقٌ ميكن ضبطه ،ويف نفس الوقت وصفٌ يتيح احلصر مبا يضمن عدم خروج أي
موضع يف الكتاب العزيز عنه ،ولكن ينقص هذا التقسيم شيءٌ واحدٌ وهو أنه مل يضع
قسماً للوقف الالزم الذي ذكره السجاوندي (ت560هـ) ،فإذا أضفنا هذا القسم إىل
تقسيم الداني (ت444هـ) كانت على األرجح هي األفضل بني أقسام الوقف املتعددة.
املبحث الثاين :صلة الوقف القرآين ابلعلوم األخرى
معلوم أن موضوع علم الوقف هو آيات وكلمات القرآن الكريم ،وإذا كان هذا
الكتاب العظيم هو املصدر األول للتشريع عند الفقهاء ،واملرجع األول يف االستدالل
عند علماء أصول الدين والعقائد ،ومورد االحتجاج األول عند النحويني والبالغيني،
كان ال بُ َّد من تأثر علم الوقف بهذه العلوم ،واتصاله بها ،فكل هذه العلوم تؤثر تأثريًا
ظاهرًا يف احلكم على الوقف يف موضع معني باجلواز أو املنع أو اإللزام ،حتى قيل « :ال
يقوم بالتمام يف الوقف إال حنوي عامل بالقراءات عامل بالتفسري والقصص وتلخيص
بعضها من بعض عامل باللغة اليت نزل بها القرآن»(.)60
وإذا حاولنا االستدالل على تأثري هذه العلوم وصلتها بعلم الوقف سنجد مئات
األمثلة اليت تؤكد هذه الصلة الوثيقة ،وسأكتفي هنا بذكر بعض األمثلة يوضح مدى
تأثري كل علم من هذه العلوم يف علم الوقف.
أوال :الوقف القرآين وأثره يف «العقيدة»
ومن األمثلة الشاهدة على اتصاله وتأثريه يف علم الوقف ،الوقف على :

( )60القطع واالئت اأ ،أليب جعفر ال راس ،حتقيق :عبد الرمحن املطرودي( ،ص  ،.)18والربهان
 . 343/1نقالً عن ابن جماهد .

علوم القرآن
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- 1قوله تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [القصص .]68/فإن أهل العلم ذكرو أنَّ الوقف هُنا يُبيِّنُ
مذهب أهل السنة من مذهب املعتزلة ،وبيان ذلك أ َّن القارئ إذا وقف على قوله:
ﭽﯢﯣ ﭼ فقد أثبت هلل ـ عزَّ وجل ـ مطلق اخللق واالختيار بدون قيد ،فيخلقُ ما
يشاء وخيتار ما يريد ،ويبدأ بعدها بقوله :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ [القصص .]68/أمَّا
إذا وقف القارئ عند قوله :ﭽ ﯠ ﯡ ﭼ فإنه يكون قد أثبت هلل ـ عزَّوجل ـ مطلق اخللق
بال قيد ،ويبدأ بعدها بقوله :ﭽ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ فيثبت به أن اهلل ـ عزَّ
وجل ـ ال خيتار للعبد إالَّ ما هو خري له ،وال خيتار له شراً على أصل مذهبهم يف أن الشرَّ
ال يُنسب إىل اهلل عزَّ وجل (.)61
فاالختيار هلل عزَّ وجل ،ال كما يشاء الناس؛ ألنَّه أعلم من الذي يصلح هلا،
أي :وربُّك خيلق ما يشاء من خلقه وخيتار منهم من يشاء لطاعته ،ولنبوته ،وأنصار
،

دينه وعلى هذا التأويل :حيسن الوقف على ﭽ ﯢﯣ ﭼ

()62

هذا قولٌ .والقول

اآلخر :أن االختيار يكون يف الذي كان هلم فيه اخلرية ،و تكون )مَا ( يف موضع نصب
بــ( ،)وعلى هذا التأويل :يكون الوقف عند قوله :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ثم
يقول ﭽ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ

()63

الطويع( ،ص  ،)378وم ار اهلدم،

القرآن الكرا ،أليب احلسن القريواي ،حتقيق :عبد
( )61ال ك
لألمشوي( ،ص .)12
( )62تفسري القرآن الع يم  ،251/6االقطع واالئت اأ (ص  ،) 390املكتفى (ص.)439
( )63تفسري جامع البيان(  ،) 212/6املكتفى (ص.)439
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قال أبو احلسن الشاذلي( :)64فِرَّ من خمتاراتك كلّها إىل اهلل تعاىل فإنَّ من اختار
شيئاً ال يدري أيصل إليه أم ال ؟ وإذا وصل إليه فال يدري أيدوم له ذلك أم ال ؟ وإذا
دام إىل آخر عمره فال يدري أفيه خري أم ال ؟ فاخلرية فيما اختاره اهلل تعاىل .

والوقف على ( )وهو مذهب أهل السنة ،وترك الوقف عليه مذهب
املعتزلة ،والطربي من أهل السنة منع أن تكون )ما( نافية قال :لئال يكون املعنى أنَّه مل
تكن هلم اخلرية فيما مضى وهي هلم فيما يستقبل وهذا الذي قاله ابن جرير مرويٌّ عن
ابن عباس ،وليس بوقف إنْ جعلت (ما) موصولة يف حمل نصب والعائد حمذوف أي ما
كان هلم اخلرية فيه ويكون (  )   عامالً فيها وكذا إن جعلت مصدرية أي خيتار
اختيارهم(.)65
قال ابن القيم بعد أن ذكر رأي العلماء يف اآلية :وأصحُّ القولني أن الوقف التام
على قوله  )    ) :ويكون

       
 
  



) 

( نفياً ،أي :ليس هذا االختيار

إليهم ،بل هو إىل اخلالق وحده ،فكما أنه املنفرد باخللق ،فهو املنفرد باالختيار منه،
فليس ألحد أن خيلق ،وال أن خيتار سواه ،فإنه سبحانه أعلم مبواقع اختيارهَ ،ومَحَالِّ
رضاه ،وما يصلُح لالختيار مما ال يصلح له ،وغريُه ال يُشاركه يف ذلك بوجه.

( )64هو :أبو احلسن عل بن عبد بن عبد اجلبار الشاذيل املغريب  ،ال اهد ،الصو إليه ت تسب الطريقة
الشاذلية ،سكن اإلسك درية ،ولد571هـ بقبيلة األمخاس الغمارية ،تفقه وتصوأ تونس ،وسكن مدي ة
احلرام
متوجها إىل بي
اذلة التونسية ونسب إليها ،وتو الشاذيل بوادي محيثرة بصرراء عيلا
ً
أوائع ذي القعدة .656هـ ي ر :األعالم لل ركل ( .)101/4
( )65م ار اهلدم ،لألمشوي( ،ص .)587
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وذهب بعض من ال حتقيق عنده ،وال حتصيل إىل أنَّ (مَا) يف قوله تعاىل :ﭽ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ موصولة ،وهي مفعول (  )   أي :وخيتار الذي هلم اخلرية،
وهذا باطل(. )66
الراجح يف املسألة  :وهو أن تكون ( ما ) نافية ،وهو قول مجهور املفسرين
والقراء ،واختيار عموم املصاحف حيث أشارت بالرمز (قلي) .أي :ليس هذا االختيار
إليهم ،بل إىل اخلالق وحده ،فكما أنه سبحانه املنفرد باخللق ،فهو املنفرد
باالختيار فال شك أنه ليس ألحد أن خيلق ،وال أن خيتار سوى اهلل عز وجلّ؛ ألنه
املتفرد بذلك ال يشاركه يف ذلك أحد من اخللق.

أيضا قوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [البقرة]26/؛ ألنه يوهم أن
 -2ومفها ً

اهلل ـ عزَّ وجل ال يستحي مطلقًا ،واملراد غري ذلك بنصوص القرآن والسنة ،فصفة
احلياء ثابتة للموىل ـ سبحانه وتعاىل ـ بالعديد من اآليات واألخبار.
فمنها من الكتاب ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ
[البقرة .]26:

وقوله تعاىل

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [األحزاب(:.]53:

ومن السفة:
عن سلمان الفارسي قالَ  :قالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَس ََّلمَ  " :إن ربكم
كريم يستحي من عبده ِإذَا رفع إِليْهِ يده يدعوه أن يردهما إِليْهِ صفراً " َيعْنِي ليس فيها
شيء ). (67

( )66لاد املعاد

هدي خري العباد . 39/1
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وَفِي لفْظٍ آخَرَ  " :إن اللَّه عَزَّ َوجَلَّ حيي كريم ،يستحي ِإذَا رفع العبد يديه
يردهما صفراً حتى يضع فيهما خريًا".

وعَن أبِي واقد الليثي( ،)68أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَس ََّلمَ بينما هُ َو
جالس فِي املسجد والناس معه أقبل ثالثة نفر فأقبل اثنان إِلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَليْهِ وَس ََّلمَ وذهب واحد ،قالَ  :فوقفا عَلى رَسُول اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَس ََّلمَ _،
فأما أحدهما فرأى فرجة فِي احللقة فجلس فيها ،وأما اآلخر فجلس خلفهم ،وأما
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَس ََّلمَ قالَ  ":أال أخربك عَن
الثالث فأدبر ذاهباً  ،فلما فرغ رَسُول َّ
ثالثة نفر ،أما أحدهم فأوى إِلى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَس ََّلمَ فآواه اللَّه ،وأما
اآلخر فاستحيا اللَّه فاستحيا اللَّه مِنْهُ ،وأما اآلخر فأعر

فأعر

اللَّه

عَنْهُ )".(69

اعلم أنَّهُ غري ممتنع وصف اللَّه َتعَالى باحلياء ،ال عَلى َمعْنَى مَا يوصف به املخلوقني
من احلياء َّالذِي ُهوَ انقبا

وتغري وجتمع وخجل ،الستحالة كونه جسماً متغرياً حتله

احلوادث لكن نطلق َهذِهِ الصفة كمَا أطلقنا وصفه سُبْحَانَهُ باإلرادة وإن خالفت إرادة
( )67أخرجه الرتملي س ه كتا الدعاء بر م ( ،)3556وأبو داود س ه كتا الصالة بر م
( ،)1488وابن ماجه بر م ( ،)3856واحلاكم املستدرك كتا الدعاء بر م(  ،)1831مجيعهم من
طريق جعفر بن ميمون عن أيب عثمان ال هدي عن سلمان مرفوعاً .
ال الرتملي حسن غريب ،وصرره احلاكم ووافقه اللهيب ،وأي اً صرره ابن حجر الفتف( .)143/11
()68هو :احلارث بن عوأ بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد م اأ بن جع بن عامر[اختلق

امسه،

فقيع :احلارث بن عوأ .و يع :عوأ بن احلارث .و يع :احلارث بن مالك] .يع :إنه هد بدراً .و يع :مل
يشهدها .وكان معه لواء بين مرة وبين ليت وبين سعد بن بكر بن عبد م اة يوم الفتف .و يع :إنه من مسلمة
أهع املدي ة ،و هد الريموك ةلشام ،وجاور كة س ة ،ومات

الفتف .والصريف أنه هد الفتف مسلماً .يعد
هبا ،ودفن مقربة املهاجرين بفخ س ة مثان وستن ،وهو ابن مخس وسبعن س ة .و يع :مخس ومثانن س ة يفظر:
اإلصابة

متيي الصرابة(  ،) 77/13سري أعالم ال بالء (.)575/2

( )69أخرجه مسلم

صريره كتا السالم ة اجللوس

اجمللس ر م احلديت (.)2176
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املخلوقني؛ ألنَّ إرادته تقتضي وجوب املراد ،وإرادتنا ال تقتضي وجوبه ،وكذلك
علمه يقتضي العلم باملعدوم واملوجود خالف علمنا ،وكذلك رؤيته ال تقتضي وجوده
فِي جهة ،خالف رؤية بعضنا؛ ألنَّهُ لو لمْ يوصف باحلياء جاز أن يوصف بضده وَ ُهوَ
القحة ،وملا لمْ يوصف بضده جاز أن يوصف به ،أال ترى أنَّا وصفناه بالعلم والقدرة
والكالم؛ ألنَّ فِي نفيها إثبات أضدادها ،وذلك مستحيل عَليْهِ.

قال الشيخ ابن عثيمني يف شرحه حلديث أبي واقد الليثي(:يف هذا احلديث
إثبات احلياء هلل _ عزَّ وجلَّ _ ولكنه ليس كحياء املخلوقني ،بل هو حياء الكمال يليق
باهلل عزَّ وجلَّ ،وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل حيي كريم) وقال اهلل
))  واهلل سبحانه وتعاىل يوصف بهذه الصفة لكن ليس
   
  
 
  
  
 ): (
تعاىل   
()70

مثل املخلوقني"

قال ابن اجلزري يف سياق احلديث عن الوقف القبيح« :وأقبح من هذا
ما يُحيل املعنى ويؤدي إىل ما ال يليق والعياذ باهلل تعاىل حنو الوقف على إن اهلل ال
يستحيي»(.)71
3ـ ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ
[النساء .]118/فالوقف عليه من الوقف القبيح؛ ألنه يوهم أن قوله :ﭽ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ من خطاب اهلل للشيطان ،وإمنا هو من قول الشيطان
خماطبًا اهلل تعاىل ،فيجب أن يكون الوقف على قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﭼ  ،ثم
االبتداء بقوله :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ لنسبة هذا القول إىل
الشيطان ،وإال لزم منه قول يكفر به صاحبه لو اعتقد أن هذا خطاب من اهلل للشيطان.
( )70رح رايض الصاحلن ( .)535/5
( )71ال شر القراءات العشر ،البن اجل ري.)229/1( ،
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قال الرازي(« :)72معنى اآلية :أن الشيطان لعنه اهلل قال عند ذلك :ألختذن من
عبادك حظًّا مقدرًا معينًا وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه»(.)73
 -4ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭼ [األنعام .]3/فقد عدَّ البعض أن الوقف على قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭼ من الوقف القبيح ،وعلَّلوا ذلك بأنه مذهب اجملسمة؛ ألن الوقف يقتضي
حتيز املوىل سبحانه وتعاىل يف السموات ،والتحيز ممتنع عليه ،فكان الوقف على هذا
املوضع خمل باعتقاد املسلم الصحيح.
قال الزركشي (794( )74هـ)« :وقيل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ مجلة تامة
ﭽﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭼ كالم آخر وهذا قول اجملسمة»(.)75
قلت :ليس كما ذكره بأنه مذهب اجملسمة بل هو مذهب أهل السنة واجلماعة
كما سأبينه.
قلت :اختلف أهل التأويل يف معنى قوله :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ

على أربعة أقوال:
( )72هو :فخر الدين حممد بن عمر بن احلسن القر الرالي ت606:هـ ،انتشرت مؤلفاته البالد ر اً
وغرةً ،وكان يتو د اللكاء ،و د تواليفه بالاي وع ائم وسرر وإحنراأ عن الس ة ـ و يعفو ع ه ـ ف نه
تو على طريقة محيدة و يتوىل السرائر  .يفظر :سري أعالم ال بالء لللهيب (  ،)500/21طبقات
املفسرين للداودي ( )215/02
( ) 73مفاتيف الغيب ،لإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلسن الرالي ،املطبعة املصرية ،القاهرة ،الطبعة
األوىل1357 ،هـ1938 ،م.)222/11( ،
( )74هو :حممد بن عبد بن هبادر بدر الدين ال ركش الشافع  ،مولده س ة745هـ ،أخل عن اإلس وي
ومغلطاي والبلقيين ،كان فقيها أصولياً مفسراً له مؤلفات عدة ،تو س ة 794هـ  .يفظر :طبقات املفسرين
للداودي( .)162/2
( )75الربهان علوم القرآن ،لل ركش  ،حتقيق :حممد أبو الف ع إبراهيم.)83/2( ،
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القول األول :أن املعنى :وهو اإلله املعبود يف السماوات واألر ؛ ألنه هو
املعبود وحده حبق يف األر

والسماء ،ويشهد له قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ][الزخرف ،]84 :وعلى هذا فجملة [َيعْلمُ]حال،
أو خرب .
وعلى هذا التأويل :يكون الوقف على [األر ]ويبتدأ بـ

( 

)...

()76

القول الثاين :أن املعنى :وهو اهلل يعلم سركم يف السماوات ويف األر  ،ويبني هذا
القول ويشهد له قوله تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ
اآلية [الفرقان :،]6 :باعتبار أنَّ قوله :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﭼ يتعلق بقوله :ﭹ

ﭺ ﭼ.
قال اإلمام الداني :وقيل املعنى :وهو املعبود يف السموات واألر ،
وقال زكريا األنصاري( :)77الوقف حسن ،وقال األمشوني :حسن على هذا
التوجيه.)78(.

()76هو ول القرطيب ،وابن كثري ،والش قيط  ،وابن األنباري ،وغريهم يفظر :اجلامع ألحكام القرآن،)390/6( ،
تفسري القرآن الع يم .)240/3 (:أ واء البيان ( .)4/7
( )77هو :لكراي بن حممد بن أمحد بن لكراي األنصاري السَـْيك هو ٍ
اض ،حمدث ،فقيه ،ومفسر افع  .ولد
س ة 823هـ بلدة سَـْيكة ر مصر .من مص فاته املطبوعة فتف الرمحن التفسري ،الد ائق
احملكمة القراءات ،حتفة الباري على صريف البخاري احلديت ،و ت قيف حترير اللبا
الفقه ،وغريها من املص فات واملخطوطات .تو س ة 926هـ .يفظر :ال وء الالمع للسخاوي

( 243/3ـ ،) 249لرات اللهب

أخبار من ذهب البن العماد احل بل ( 186/10ـ.)188

( )78يفظر :املكتفى (ص ،273وم ار اهلدم (ص.) 265
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القول الثالث :أن املعنى :هو اهلل الذي هو يف السماوات ويف األر

يعلم

سركم وجهركم يف األر  ،فهو  -مستوٍ على عرشه فوق مجيع خلقه ،مع أنّه
يعلم سرَّ أهل األر

وجَهرهم ال خيفى عليه شيء من ذلك ،ويشهد له قوله تعاىل:

ﭽﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ اآلية [امللك،]17,16:وقوله :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ [طه ،]5 :مع قوله :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ احلديد.)79( ]4 :
وعلى هذا التأويل :يكون الوقف على [ ]  ويبتدأ {
.  

  

()80

القول الرابع :أن املعنى على التقديم والتأخري :أي [وهو اهلل يعلم سرَّكم
وجهركم يف السموات واألر ] وهو قول ابن عباس . ،وعلى هذا التأويل :فالتمام
على آخر اآلية.

()81

الراجح يف املسألة:
الراجح القول األول ،وهو قول مجهور املفسرين ،مع احتمالية األوجه
األخرى فكل وجه مصدق وشاهد من القرآن الكريم كما ذكرت سابقاً ،قال شيخ
ت
اإلسالم بن تيمية :فسَّرَهُ أِئمَّةُ ا ْلعِ ْلمِ كا ْلِإمَامِ أحْمَد وَغيْرِهِ :أنَّهُ ا ْل َمعْبُودُ فِي ال ّسَ َموَا ِ
وَالْأرْ ِ (. )82

( )79ي ر :جامع البيان للطربي(  ،) 261/11أ واء البيان للش قيط ( .)4/7
( )80ال أيب  :و ق كاأ  .القطع واالئت اأ (ص.)303
( )81وهو ول ابن األنباري ،أخرجه ابن اجلولي لاد املسري ( ،)4/3و ال اإلمام الداي والتمام ع دي آخر
اآلية ،املكتفى (ص.)273 .
( )82الفر ان بن أولياء الرمحن وأولياء الشيطان البن تيمية (ص .)244
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قال ابن كثري :أصح األقوال أنه املدعو اهلل يف السموات ويف األر  ،أي:
يعبده ويوحده ويقر له باإلهلية مَن يف السموات ومَن يف األر  ،ويسمونه اهلل،
ويدعونه رَغبًا ورَهَبًا ،إال من كفر من اجلن واإلنس

()83

 -5ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

[آل عمران.]181 :
فمنع القراء الوقف على قوله تعاىل}       { :؛ ألن
الوقف عليه يؤدي إىل االبتداء بقوله تعاىل }       { :وهو غري سائغ
لفساد معناه.
قال األمشوني }       { :ليس بوقف لقبح االبتداء
مبا بعده .ويوهم الوقوع يف حمذور ،وإن اعتقد املعنى كفر ،سواء وقف أم ال ،وإن
اعتقد حكايته عن قائليه غري معتقد معناه فال يكفر؛ ألن حاكي الكفر ال يكفر،
ووصله مبا بعده أسلم ،وينبغي أن خيفض بها صوته حذرا من التشبيه بالكفر»(.)84
 -6ومفها :قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

[النساء.]157 :
فالوقف هنا وقف قبيح غري جائز؛ ألنه موهم أن اليهود آمنوا بأن املسيح رسول
اهلل؛ ومعلوم أنهم كفروا بذلك ،كما قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ الصف.]6 :

(.240/3

( )83تفسري القرآن الع يم البن كثري(:
( )84م ار اهلدم ،لألمشوي (ص .)198
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وعلى ذلك جيب أن يكون الوقف على قوله{ :

 

 } ثم يبتدأ

بقوله }   {:ويكون التقدير أعين رسول اهلل(.)85
 -7ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

[القمر.]6 :
الوقف الالزم على ( )  وهذه اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ،وهي
معطوفة على استئناف مقدر ،أي :تنبَّه هلذا فتولَّ ،أو هي تفريع على مجلة
 )أي  :أعر

عن جمادلتهم ،فإنهم ال تفيدهم النذر .

( 

()86

قال األمشوني )  ( :تامّ ،عند أبي حامت ،وال جيوز وصله؛ ألنه لو
وصل مبا بعده صار يوم يدع ظرفاً للتولي عنهم ،وليس كذلك بل هو ظرف خيرجون،
واملعنى عندهم على التقديم والتأخري ،أي :خيرجون من األجداثَ ،ي ْومَ َيدْعُ الدَّاعِ
فإذا كان كذلك فالتامّ ()  ؛ ألن الظرف إذا تعلق بشيء قبله مل يوقف على
ما قبله ،فال يوقف على ( ) وكذا :ال يوقف على()ألن خاشعاً أو
خُشعاً( )87منصوب على احلال من الضمري يف خيرجون ،أي :خيرجون خشعا أبصارهم
يوم يدع الداع»(.)88
( )85غرائب التفسري وعجائب التأويع ،حممود بن مح ة بن نصر الكرماي ،حتقيق مشران العجل ،)113/1( ،
وتفسري الراغب األصبهاي ،أبو القاسم احلسن بن حممد األصبهاي ،حتقيق ه د سردار ،كلية الدعوة وأصول
الدين ،جامعة أم القرم.)219/4( ،
( )86ان ر :و وأ القرآن وأ رها التفسري  .د :مساعد الطيار (ص .)334
( )87رأ مح ة و الكسائ وأبوعمرو من السبعة ويعقو وخلق العا ر ( خا عاً ) والبا ون ( خشعاً ) .
ال الشاطيب  ..... :خشعاً خا عاً فا محيداً  ...........حرل األماي ر م البي (.)1051
و ال ابن اجل ري  :وخا عاً خشعاً َ َفا محا  ...طيبة ال شر ص(.)108
( )88م ار اهلدم الو ق واالبتداء ،األمشوي (ص .)751
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اثنيا :الوقف القرآين وعلم الفقه:
للوقف تأثري يف علم الفقه ال ميكن جتاهله وقد ذكر العلماء أمثلة كثرية نقتصر
منها على ثالثة منها.فمن ذلك  :شهادة القاذف.
 - 1ومثاله يف قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [النور.]5 ،4/
وبيان تأثري علم الفقه على الوقف يف هذه اآلية ،أن من ذهب من الفقهاء إىل أن
شهادة القاذف ال تقبل أبدًا حتى لو تاب .فإنه يقف على قوله}  { :وقفًا تامًّا .ومن
ذهب إىل أن شهادته تقبل إذا تاب ،فإنه جيعل الكالم متصالً ،ويكون الوقف التام
عنده على قوله تعاىل.)89(}    {:
- 2قال تعاىل  :يقول تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ [البقرة]178 :
تتحدث هذه اآلية الكرمية عن حكم القصاص يف القتل العمد وما دلَّت عليه من
وجوب املساواة فى احلكم .وال خالف بني العلماء يف أنَّ احلر املسلم يقاد به قاتله وإن
كان جمدع األطراف معدوم احلواس والقاتل صحيح سوي اخلّلْق أو كان بالعكس
( )89القائلون بللك احل فية ،ومعهم :الشعيب واحلسن وجماهد وعكرمة ومسروق و ريف .يفظر :املبسوط،
للسرخس احل ف  ،تصريف :را احل ف .)129-125/16( ،
أما مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحل ابلة فلهبوا إىل أنه تقبع هادة القاذأ إن ات  ،سواء
أكان توبته بع ِّ
احلد أم بعده .ي ر :بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،للقا أيب الوليد حممد بن أمحد بن
حممد بن أمحد بن ر د احلفيد القرطيب املالك  ،)462/2( ،ومغين احملتاج إىل معرفة معاي ألفاظ امل هاج،
للشيخ اخلطيب الشربيين الشافع  ،) 462/5( ،وإعالم املو عن عن ر العاملن ،لإلمام حممد بن أيب بكر
ال رع الدمشق ا املعروأ بـ«ابن يم اجلولية» ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم.)109-104/1( ،
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وكذلك إذا تفاوتا يف العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والضعف والكرب والصغر
والسلطان والسوقة وحنو هذا من الصفات مل مينع القصاص باالتفاق( .)90وأمجعوا
على أن العبد يقتل باحلرِّ وأنه ال يقطع طرف احلر بطرف العبد(.)91
غري أن اخلالف يقع بني الفقهاء فيما عدا ذلك من قتل احلر بالعبد واألنثى بالرجل
واملسلم بالكافر.

فالذين قالوا بعدم قتل احلر بالعبد والرجل باألنثى واملسلم بالكافر قالوا بأن
اآلية متصلة فالكالم عندهم ينتهى عند قوله تعاىل)          ( :
أما الذين قالوا بقتل احلر بالعبد والرجل باألنثى واملسلم بالكافر فقد أعملوا
الوقف يف اآلية فقالوا بأن قوله تعاىل ).      (:كالم تام قائم
بذاته غري مفتقر إىل غريه.
فاألحفاف أخذوا بالوقف يف هذه اآلية على القصاص ":قال اهلل تعاىل(:



 ).     هذا كالم مكتف بنفسه غري مفتقرٍ إىل ما بعده أال ترى أنه
لو اقتصر عليه لكان معناه مفهوماً من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص على
املؤمنني يف مجيع القتلى؟"( .)92وهذا هو قول النخعي وسعيد بن املسيب والشعيب (.)93
غري أن النَّخَعي جعل السيد يقتل بعبده خبالف احلنفية الذين قالوا بأن السيد ال يقتل
بعبده؛ ألنه بعض ماله .وهو قول سفيان الثوري .

(.248

()90املغى البن دامة(  ،)342 /11بدائع الص ائع ترتيب الشرائع للكاساي(/10
()91بدائع الص ائع للكاساي(  ،)248 /10املغى البن دامة(  ،)340 /11جامع البيان للطربي( .)150 /2
()92أحكام القرآن للجصاص( .)187 /1
()93املغى البن دامة(  ، )342 /11نيع األوطار للشوكاي(.) 16 /7

الو ق القرآي وصلته ةلعلوم األخرم

1133

- 3قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

[األنعام]121 :
اختلف الفقهاء يف حكم ترك التسمية عند الذبح فقالوا :كان للوقف على قوله
(عليه) والبدء (وإنه لفسق) دوراً بارزاً يف ترجيح مذهب على آخر ،فذهب القائلني
جبواز الرتك وهم الشافعية ومن وافقهم بأن الكالم متصل والواو يف قوله تعاىل( :وإنه
لفسق) للحال :واجلملة يف حمل نصب حال ،واملعنى ال تأكلوا من الذى مل يذكر اسم
اهلل عليه واحلال أنه لفسق ،واحلال مقيدة لعاملها ومن ثم جاء النهى عن األكل مقيداً
حبالة الفسق للمأكول والفسق إمنا يكون بذكر غري اهلل عليه كقوله تعاىل (:أوْ فِسْقاً أُهِلَّ
ِلغَيْرِ اللَّ ِه بِ ِه ).
وأما الذين قالوا باملنع من احلنفية ومن وافقهم فقالوا بأن قوله تعاىل :ﭽ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [األنعام]121 :
حيث إنه جيوز الوقف على قوله (عليه) واملعنى على ذلك يكون بالنهى عن
األكل مطلقاً عن مرتوك التسمية والبدء بقوله (وإنه لفسق) للتعليل على النهى السابق
عن أكل مرتوك التسمية.

()94

اثلثا :الوقف القرآين وعلم القراءا :
وإذا كان الوقف يتعلق بالقراءة ،فإنَّه و ال شكَّ فرعٌ عن العلم بالقراءات ،فال
عجب إذاً أن يؤثر علم القراءات يف علم الوقف تأثريًا كبريًا .
ومن األمثلة الدالة على هذا االرتباط قوله تعاىل:
- 1ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
()94بدائع الص ائع(  ،)46 /5تفسري أىب السعود( .)18 /3
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ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [املائدة .]45/وبيان ذل  :أنَّ

()95
ني} بالرفع كالكسائي ،جعل الوقف على قوله{ :بالنفس}
من قرأ
{وال َع ب
قولهَ :

تامًّا؛ ألن ما بعده يكون كالمًا مبتدأ خيص املسلمني ،ويكون حكم اليهود انتهى عند

قوله تعاىل{ :بالنفس} ،ومن قرأ( {:العني )بالنصب ،جعل هذا الكالم معطوفًا على
قوله{ :بالنفس} فيتصل الكالم ،فال يكون الوقف على قوله{ :بالنفس} تامًّا.
- 2ومفها :قوله تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﭼ [البقرة ،]125/فمن قرأ »« )96( :بكسر اخلاء على أنه فعل أمر فإنه
جيوز له الوقف هنا ويكون وقفه تامًا ،ألن الكالم يكون مستأنفاً ،أما من قرأ:
{ }بفتح اخلاء فعل ما ٍ ،فإن الوقف التام حينئذ يكون عند قوله}   { :
اآلتي بعده؛ ألنه ما بعده يكون متصالً به(.)97
السن ،واجلروح) على االستئ اأ،
( )95ـ القراءات اآلية  :رأ الكسائ ةلرفع ( العن ،واألنق ،واألذن ،و ُّ
والواو لعطق مجلة إمسية على أخرم.
و رأ ابن كثري وأبو عمرو ،وابن عامر ،وأبو جعفر ب صب األربع األول ،عطفاً على اسم (أن ) ورفع اجلروح طعاً
هلا عما بلها على أهنا مبتدأ ل( صاص) خربه .
و رأ البا ون ب صب الكلمات اخلمس عطفاً على اسم (أن) لف اً واجلار واجملرور بعده خربه ،و( صاص) أي اً خرب
أي اً وهو من عطق اجلمع.
(ص  ،) 251املهل

للمريسن (ص ،) 188حرل األماي ر م

التيسري للداي (ص  ،)269الوا للقا
البي (  )619وطيبة ال شر (ص.)58
اخلمس ران و اجلروح َعب ح ٍرب كم َرك ــا.
العطق ارفع
العن و َ
ال ابن اجل ري  :و َ
َ
اجلروح ارفع ر ا نفر مــال.
و ال الشاطيب..... :والعن فارفع وعط َفه ــا ر اً و َ
( )96رأ انفع وابن عامر بفتف اخلاء على أنه فعع ماض أريد به االخبار ،و رأ البا ون بكسر اخلاء على أنه فعع
أمر  .ال ابن اجل ري :واختلوا ةلفتف كم أصع  .و ال الشاطيب  :و واختلوا ةلفتف عم وأوغال.
ال شر ) ،) 222/2واملهل (ص ،) 72وطيبة ال شر )ص ،) 46حرل األماي ر م البي (.)484
( )97القطع واالئت اأ ،لل راس( ،ص .)78
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- 3ومفها :قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

[البقرة .]197/فالوقف على قوله } { :مرتتب على قراءتها وإعرابها ،فمن
قرأ )    { :بالرفع فيهما ( )98على االبتداء مع تقدير اخلرب احملذوف
فيكون كائن أو مستقر يف احلج ،أو على تقدير أنَّ (ال ) مبعنى (ليس )واخلرب حمذوف
أيضا جاز له الوقف على { فُسُوقَ } ،ومن قرأ بنصب رفث وفسوق ال يقف إال على
ح
قوله ِّ { :ٱحلَ ِِّّۗج } اآلتي بعده؛ أل َّن الكالم يصري متصالً معطوفًا(.)99

- 4ومفها :قوله تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [البقرة ]210/اختلف القراء يف الوقف
الختالفهم يف قراءةِ وإعراب قوله.} { :

()100

قال األمشوني }   {« :كاف ملن رفع {  } على إضمار
الفعل ،أي :وتأتيهم ا ْلمَالئِكةُ ،والوقف على {  } حسن ،سواء كانت
{  } مرفوعة أو جمرورة؛ لعطفها على فاعل يأتيهم ،أي :وأتتهم املالئكة،
وليس بوقف ملن قرأ باجلر عطفاً على الغمام ،كأنه قال :يف ظلل من الغمام ويف

( )98رأ ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقو ( فال رفت وال فسوق ) برفع الثاء والقاأ مع الت وين  ،و رأ
أبو جعفر وحده ( وال جدال ) برفع الالم مع الت وين ،و رأ البا ون ةلفتف مع عدم الت وين الثال ة.
ال ابن اجل ري  :رفت ال فسوق ق حقاً وال جدال ب .........
فسوق وال حقاً ولان جممـ ـ ــال.
فت وال
ٌ
و ال الشاطيب :وةلرفع ِّنونه فال ر ٌ
ال شر( ،)211 /2املهل ( ص  ،) 86طيبة ال شر( ص  ،) 43حرل األماي ر م البي (.)505
( )99املرجع السابق( ،ص  ،)94وم ار اهلدم ،لألمشوي( ،ص .)128
( )100رأ أبو جعفر خبفض اتء املالئكة عطفاً على ظلع أو الغمام ،و رأ البا ون برفعها عطفاً على لفظ اجلاللة.
ال ابن اجل ري  :وخفض رفع املالئكة ـر .يفظر :املهل (ص  ،) 88طيبة ال شر )ص .)49
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املالئكة ،وعليه فال يوقف على الغمام وال على املالئكة بل

على{:

،} 

وهو حسن»(.)101
5ـ ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﭼ [البقرة115 :ـ.]116
ذكر األمشوني ()102أن الوقف على(

   

)وقف تام ،وقال

البعض اآلخر إن الوقف أقل مرتبة من الوقف التام ،واختالفهم هنا ينيين يف األساس
على اختالف القراءة يف اآلية وبيان ذلك أن قراءة ابن عامر لآلية اليت تلي هذه اآلية
هي{:

  

 ،)103(] وقراءة اجلمهور بإثبات الواو{ :

  

 )104(}  فعلى قراءة ابن عامر يكون قوله }    { :مستأنف لكالم
جديد ال اتصال له مبا قبله ،وعلى ذلك يكون الوقف على قوله تعاىل{ :

 

 }  وقفاً تاماً ،أما على قراءة اجلمهور بإثبات الواو فيكون معطوفا على ما
قبله عطف اجلمل على بعضها ،وعلى هذا يكون الوقف حسناً على اصطالح
األمشوني التصاله مبا قبله معنى ال لفظا(.)105
( )101م ار اهلدم ،لألمشوي( ،ص .)130

(عليم) اتم على راءة ابن عامر ،الوا بال وا ٍو أوهبا وجعل استئ افاً ،وإال
( )102ذكره م ار اهلدم  ":الٌ :
فالو ق حسن  .م ار اهلدم (ص.)47
عليم و الوا الواو األوىل سقوطها وكن فيكون ال صب الرفع ك ِّفـال.
( )103ال الشاطيب ٌ :
التيسري ص ،65حرل األماي ر م البي ()476
( )104السبعة القراءات ،أليب بكر بن جماهد (ص  ،)169واحلجة القراءات السبع ،البن خالويه ،حتقيق
عبد العال سامل مكرم( ،ص  ،) 88واملبسوط القراءات العشر ،أليب بكر ال يسابوري ،حتقيق سبيع مح ة،،
و طيبة ال شر ،البن اجل ري (ص .)220
( )105احلجة القراءات السبع ،البن خالويه (ص .)88

الو ق القرآي وصلته ةلعلوم األخرم

1137

6ـ ومفها :قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [البقرة.]133 :
فقد جوَّز بعض أئمة القراءات الوقف على قوله:

{

 }ومنعه باقي

القراء( )106واخلالف مبين على اختالف قراءة قوله } { :فمن قرأ (أبيك) أجاز
الوقف على {  ،} ومن قرأ {  }مل جيز الوقف(.)107
7ـ ومفها :قوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [البقرة.]165 :
فاختلف القراء يف الوقف هنا ،فمنهم من أجاز الوقف ومنهم من منعه ،والعلة
اليت أدت الختالفهم هنا ،هو االختالف يف قراءة قوله. )108(}   { :
{ولَو تَـ َرى} بالتاء الفوقية وكسر
قال األمشوني } {« :حسن ملن قرأَ :
اهلمزة من {  }   و {  ،}    وهو نافع وابن عامر(،)109
( )106القطع واالئت اأ ،لل راس (ص .)80
( )107و راءة{ :وإله أبيك} ه راءة احلسن البصري وابن يعمر واجلردري ،أما راءة}   { :
ع ه وغريه
راءة عامة القراء ،وال اهر أن راءة{ :وإله أبيك} راءة اذة ،واللي محع ابن عباس ر
على القراءة هبا هو أن إمساعيع عليه السالم عم يعقو وليس أةه ،ال الطربي (311هـ)« :و رأ بعض
املتقدمن{ :وإله أبيك إبراهيم} ،ظ اً م ه أن إمساعيع ،إذ كان عماً ليعقو  ،فال جيول أن يكون فيمن ترجم
به عن اآلةء ،وداخالً عدادهم ؛ وذلك من ارئه كللك ،لة علم م ه جاري كالم العر  ،والعر ال
متت ع من أن جتعع األعمام عى اآلةء ،واألخوال عى األمهات ؛ فلللك دخع إمساعيع فيمن ترجم به عن
اآلةء ،وإبراهيم وإمساعيع وإسراق ،ترمجة عن اآلةء مو ع جر».
ان ر :معاي القرآن ،للفراء ( ،)406/2وجامع البيان ،البن جرير الطربي ( ،)99/3واحملتسب تبين وجوه
واذ القراءات ،أليب الفتف ابن جين ،)112/1( ،والكشق والبيان ،للثعليب ( ،)281/1ومعجم القراءات،
لعبد اللطيق اخلطيب ()199/1
( )108الو ق واالبتداء ،للسجاوندي (ص .)139
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وحذف جواب لو تقديره لرأيت كذا وكذا ،والفاعل السامع مضمرًا أراد لو ماتت يف
مرة واحدة السرتاحت ،ومن فتح {أن} فالوصل أوىل ؛ ألن التقدير :ولو يرى الذين
ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة هلل ،فأن من صلة اجلواب ،إال أنه حذف
اجلواب؛ ألن يف الكالم ما يدل عليه ،أو هي منصوبة بـ {يرى} أي :ولو يرى الذين
ظلموا وقت رؤيتهم العذاب أن القوة هلل مجيعاً لرأيتهم يقولون إن القوة هلل مجيعاً،
فعلى هذين ال يوقف على العذاب» (.)110
وقراءة{إِن} بكسر اهلمزة هي قراءة أبي جعفر ويعقوب واحلسن وقتادة ،وقرأ
الباقون بفتح همزة{:أَن}(.)111
رابعاً  :الوقف القرآين وعلم الفحو:

قيل :بأنه ال يقوم بالتمام إال حنوي ،ويف هذا إشارة إىل تعلق هذ العلم بعلم

النحو ،فمن األمثلة على صلة الوقف بالنحو :
- 1ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ

[احلج ]78/منصوبة مبعنى " كملَّه " وأعمل فيها ما قبلها مل يقف على ما قبلها ومن
نصبها على اإلغراء وقف على ما قبله .

()112

( )109السبعة البن جماهد (ص  ،)174رح علة على الشاطبية أليب عبد املوصل (ص.) 281
أي خطا ٍ بعد عم ولو ترم  ..................حرل األماي ر م البي ()493
ال الشاطيب  :و ُّ
( )110م ار اهلدم ،لألمشوي (ص .)121
( )111املبسوط القراءات العشر ،أليب بكر ال يسابوري (ص  ،)139والكامع القراءات العشر ،أليب
القاسم اهلليل ( ،)376ومعجم القراءات ،)226/1( ،واملهل للمريسن (ص )79
ال ابن اجل ري ،أن وأن أكسر ـ ــوم .طيبة ال شر(ص.)47
( )112اإلتقان علوم القرآن للرافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوط (ت 851 :هـ) ج( 1ص ،)297
حتقيق حممد أبو الف ع ابراهيم.
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(     

( )لئال يتخيل كونه صفة له إذ إن العوج ال ميكن أن يكون " . " 
- 3قال النحاس يف قوله تعاىل( :

ثم يبتدئ

()113

      

)              
إن قدَّرت (ا ) مبتدأ وجعلت خربه


) قطعاً تاماً ،وإن قدَّرت

(

( 

 )كان

(

) يف موضع نصب مبعنى " أعين " أو يف

موضع رفع على إضمار مبتدأ كان ( )  قطعاً كافياً ،و(

ا  

 )   ليس بقطع؛ ألنَّ ما بعده معطوف على ما يف الصلة فهو داخل يف
الصلة ( )   وقف حسن إن مل ترفع ( )باالبتداء.
- 4ومنها قوله تعاىل:

()114

(           

 ) املختار فيها الوقف على ( ) ألنَّ ما بعدها ليس متعلق بها وال مبا
قبلها ،وقيل ال يوقف على ( 

) يف قوله تعاىل        لتعلقها

مبا بعدها ومبا قبلها التصاله بالقول ،ولكن األفضل أن يقال  :إن وقع بعده ما اختري
الوقف عليها وإال فال ،أو يقال  :إن وقع بعدها واو مل جيز الوقف عليها.

()115

- 5ومنها قوله تعاىل[          :النازعات .]26:

()113القطع واالئت اأ البن ال راس (،ص .).95
()114القطع واالئت اأ البن ال راس( ،ص . )55
()115الربهان علوم القرآن( .)373 /1
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قال النحاس  :من قال جواب القسم

(        

)

قال  :ها هنا التمام ،ومن قال :اجلواب حمذوف؛ ألنه علم املعنى،قال :الوقف
ُن ) ،هذا مذهب الفراء .
ُن ولتحاسب َّ
     والتقدير عنده (لتبعث َّ

()116

خامساً :الوقف القرآين وعلم التفسري:

ومن أشهر األمثلة يف ارتباط علم التفسري مبعناه العام بعلم الوقف
- 1قوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ

[آل عمران .]8/وهذا املوضع قد حيسب على علم العقيدة أيضًا .وبيان ذل  :أن من رأى
من املفسرين أن معنى التأويل هو علم حقيقة األمر ومآالته ،قال بأن هذا العلم ينفرد به
املوىل  ،ولذلك فإنهم يرون الوقف التام على قوله { :إِلَّا ٱللَّهُۗ}؛ ألن نصيب
الراسخني من العلم حينها هو التصديق والتسليم حبقيقة املتشابه ،إذ ال طريق لعلمهم
به ،ومن اعترب أن التأويل املقصود به التفسري ،وما حيصل عن طريق االجتهاد ذهب إىل
أن الكالم متصل؛ ألن الراسخني يف العلم يستطيعون حتصيل هذا القدر من التأويل
الذي طريقه االجتهاد(.)117
 -2ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭼ [البقرة.]50/
فمن فسر قوله تعاىل }   { :مبعنى :وأنتم تعلمون ،صحح الوقف
على قوله ،}    { :أما لو فسر قوله }   { :على ظاهره
()116القطع واالئت اأ لل راس ( ص).537
( )117الو ق واالبتداء ،للسجاوندي( ،ص .)152
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بأنه النظر بالعني فيمتنع ذلك؛ ألن إغراقه حينئذ متصل بنظرهم فال يفصل
بينهم (.)118
 -3ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [البقرة.]102/
اختلف يف الوقف عليه نتيجة اختالفهم يف تفسري قوله تعاىل اآلتي بعده{ :
 )    فمن فسَّر قوله ( :



) مبعنى النفي :أي ومل ينزل قال

بأن الوقف كاف ،النفصال ما بعده عنه يف املعنى ،ومن فسَّر قولهَ { :ومَا أُنزِلَ }

مبعنى :والذي أنزل( ،)119رأى عدم جواز الوقف التصال هذا الكالم مبا قبله لفظاً
ومعنى(.)120
 -4ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [آل
عمران]55/

( )118معاي القرآن ،للفراء ،عامل الكتب ،)36/1( ،والقطع واالئت اأ ،لل راس( ،ص .)57
ع ه ،والربيع
( )119وممن ال ةلتفسري األول وهو أن وله تعاىلَ { :وَما أنْ َِّل} عى مل ي ل ابن عباس ر
بن أنس ،وأيب العالية ،وج م به اإلمام القرطيب ،أما القول الثاي فقال به مجاعة أي اً كاحلسن البصري،
و تادة ،واختاره مك بن أيب طالب وابن العريب املالك وغريهم .يفظر :تفسري ابن أيب حامت،)188/1( ،
وجامع البيان،للطربي ( ،)423-421/2واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب ( ،)50/2واهلداية إىل بلوغ
ال هاية ،ملك بن أيب طالب ( ،)365/1وأحكام القرآن ،البن العريب.)45/1( ،
( )120القطع واالئت اأ ،لل راس( ،ص  ،)72وم ار اهلدم ،لألمشوي( ،ص .)106
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فمن فسَّر قوله }    {:اآلتي بعده بأن املراد به النيب _ صلى
اهلل عليه وسلم _ جوَّز الوقف هنا ،وأمَّا من فسَّر قوله{:



} بأنه عيسى عليه

وعلى نبينا الصالة والسالم( ،)121فلم جيوِّز الوقف؛ ألنه يكون حينئذ متصالً مبا قبله
لفظاً ومعنى فيمنع الوقف عليه(.)122
 -5ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

[البقرة.]53:
فقد وقع اخلالف بني األئمة القراء يف الوقف على هذا املوضع ،بناء على
االختالف يف تفسري { ٱلفُرق انَ } يف قوله تعاىل{ :

                  

 }    فمن فسَّر الفرقان بأنه القرآن الكريم ،وقف على
قوله:

(           

) ؛ ألنَّ املعنى عندها يكون :وإذ آتينا موسى

الكتاب ،وآتينا حممداً _ صلى اهلل عليه وسلم _ القرآن ،ومن فسَّر الفرقان بأنه
نعت للتوراة بكونها فرقاناً وتفريقاً بني احلق والباطل ،مل يقف على قوله:

(     

ِّ ِّ
ين اتـبَـع َ
وك} هم اتباع عيسى عليه السالم اللين أم وا به إمياانً
( )121وممن ذهب إىل أن تفسري { َو َجاعع الل َ
ِّ ِّ
وك} هم أهع اإلسالم اللين
ين اتـبَـع َ
صريراً الربيع بن أنس ،فروي ع ه أنه ال (( :ولهَ { :و َجاعع الل َ
اتبعوه على فطرته وملته وس ته ،ال ي الون ظاهرين على أهع الشرك إىل يوم القيامة)) ،أما القول الثاي
ِّ ِّ
وك } على أهنم أتباع ال يب صلى عليه وسلم فهو ال تادة والشعيب ومقاتع
ين اتـبَـع َ
تفسري { َو َجاعع الل َ
والكليب ومجهور املفسرين .ي ر :تفسري ابن أيب حامت ،)663/2( ،وجامع البيان ،البن جرير الطربي
( ،)462/6والكشق والبيان ،للثعليب ،)83/3( ،ومعامل الت يع تفسري القرآن ،للبغوي ،واجلامع
ألحكام القرآن ،للقرطيب.)102/4( ،
( )122م ار اهلدم ،لألمشوي( ،ص .)169
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)   ؛ ألن الفرقان عندها سيكون نعتاً للكتاب ،وال يفصل بني
النعت واملنعوت(.)123
 -6ومفها قوله تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [البقرة.]69 :
فقد منع بعض األئمة من الوقف على ( ،)124( ) وقال البعض األخر إنَّ
الوقف عليه جائز حسن( ،)125وترجع علَّة اختالف العلماء يف الوقف على قوله:
{ ،}إىل اختالفهم يف تفسري املراد بـ { }فمن فسَّرها بالسوداء( )126قال
جيوز الوقف عليها؛ ألن {فاقِعٌ} يف هذه احلالة ال يكون نعتاً للصفراء،ومن فسَّرها
بالظاهر املعروف قال بعدم الوقف ألن قوله{:فاقِعٌ}نعت لقوله.}{ :
 -7ومفها قوله تعاىل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ املائدة]26:

فإذا وُ ِقفَ على (    

( )123القطع واالئت اأ ،لل راس( ،ص .)58
( )124الو ق واالبتداء ،للسجاوندي (ص .)131
( )125م ار اهلدم ،لألمشوي( ،ص .)74
( )126واللي ال أبن صفراء تعين سوداء هو احلسن البصري ،ف نه ال(( :بقرة صفراء :سوداء ديدة
السواد)) ،و ال معمر بن املثى(( :إن ئ صفراء ،وإن ئ سوداء)) .وحجتهم ذلك أن األصفر
يطلق ويراد به األسود كما وله تعاىلَ { :كأَنه ِّمجَالَ ٌ ص ْفٌر} [املرسالت .]33 :ولكن هلا القول
خمالق لقول عامة ِّ
املفسرين( )126اللين فسروا اآلية على ظاهرها من اللون األصفر املعروأ .ي ر :جمال
القرآن ،ملعمر بن املثى ،حتقيق حممد فؤاد سكن ،)44/1( ،و جامع البيان ،البن جرير الطربي
( ،)200/2ومعاي القرآن ،لل جاج ( ،)151/1ال ك والعيون (.)139/1
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)  كان املعنى :إنها حمرمةٌ عليهم هذه املدة ،وإذا وقف على (عليهم) كان املعنى:
أنها حمرم ٌة عليهم أبداً ،وأن التيه ( أربعني ) (. )127
سادساً :الوقف القرآين وعلم املعىن:

أمّا احتياجه إىل املعنى فضرورة؛ ألنّ معرفة مقاطع الكالم إنّما هي بعد معرفة

معناه ،فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرأه ويشغل قلبه به ويتفقد القطع
واالئتناف وحيرص على أن يُفهم املستمعني يف الصالة وغريها وأن يأتي وقفه عند كالم
مستغنٍ أو شبيهٍ وأن يأتي ابتداؤه حسناً وال يقف على مثل  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (األنعام)36/؛ ألن الواقف ها هنا قد أشرك بني
املستمعني وبني املوتى ،واملوتى ال يسمعون وال يستجيبون وامنا أخرب عنهم أنهم يبعثون
ومن مل يعرف الفرق بني ما وصله اهلل عزّ وجلّ يف كتابه وبني ما فصله مل حيلّ له أن
يتكلّم يف القطع واالئتناف فالقارئ حيتاج إىل أن ينظر أين يقطع وكيف يأتنف ،فإنّ من
الوقف ما هو واضح مفهوم معناه ومنه مشكل ال يُدرى إال بسماع وعلم بالتأويل ومنه
ما يعلمه أهل العربية واللغة فيدري أين يقطع وكيف يأتنف

()128

وأيضاً الوقف على "الظاملني" من قوله تعاىل :ﭽ ...ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [البقرة:
 ]145وهنا أيضاً يتبني ضرورة التزام الوقف؛ وذلك لئال يوهم الوصل أن "الذين"
صفة لـ " ،"وليس األمر كذلك ،بل هو مبتدأ خربه مجلة "يعرفونه"،
واملقصود به مدح الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد اهلل بن سالم وأصحابه ،ولتجنب
ما قد يتوهم سابقاً من جعل مجلة "الذين" صفة لـ "الظاملني" قيل الوقف على "الظاملني"
( )127القطع واالئت اأ البن ال راس ص 97ـ.98
( )128الو ق واالبتداء للسجاوندي( ص ،.)138معامل االهتداء (ص)56 ،55
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وقف الزم ،هو قول السجاوندي ( ،)129وهو املفهوم من كالم ابن اجلزري ،وقال
العماني واألمشوني( )130الوقف عليها تام.
وبالرجوع إىل أغلب مصادر التفسري فاملعنى عند عامتهم ال خيتلف كثرياً عن ما
سبق تبيينه ،فاملقصود عندهم بقوله تعاىل:

( 

 )أحبار اليهود

وعلماء النصارى ،و"الذين" يف موضع رفع باالبتداء واخلرب "يعرفونه" ويصح أن يكون
يف موضع خفض نعتا لـ "ا "و"يعرفونه" يف موضع احلال ،واملعنى :يعرف
هؤالء األحبار من اليهود والعلماء من النصارى أن البيت احلرام قبلتهم وقبلة إبراهيم
وقبلة األنبياء قبلك ـ يعين النيب حممداً صلى اهلل عليه وسلم ـ يعرفون ذلك كما يعرفون
أبناءهم

()131

خامتة البحث
تناول هذا البحث «الوقف القرآين وصلته ابلعلوم األخرى» ،وقد بذلت قصارى
جهدي الستجالء جوانب هذا املوضوع كافة من خالل تسليط الضوء على أهم
القضايا املتصلة بالوقف القرآني ،راجيًا من اهلل _ عزَّ وجل _ أن أكون قد وفقت يف
هذا العر

من خالل هذه الدراسة ،سائالً املوىل _ عزَّ وجل _ التوفيق والسداد

وحتصيل النفع لي ولغريي من الباحثني.

( )129ال شر القراءات العشر( .)230/1
( )130م ار اهلدم لألمشوي (ص .)117
( )131جامع البيان للطربي (  ،.) 25/2واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب( ،) 110/2تفسري القرآن الع يم
(.)403/1
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وهذه بعض النتائج والتوصيات جمملة ،واليت توصلت إليها مع نهاية حبثي.
أوال :نتائج البحث
- 1تتعدد اصطالحات علماء الوقف يف تقسيمهم للوقف ودرجاته ،وهذا
االختالف له أثر كبري يف اختالف أحكامهم على مواضع الوقف.
- 2تتفاوت العلوم املؤثرة يف علم الوقف من حيث درجة تأثريها ،فيأتي علم
القراءات وعلم اللغة بفروعه املتنوعة يف املقدمة العلوم تأثرياً وارتباطاً بعلم الوقف،
ويأتي علم الفقه أو الفروع آخر هذه العلوم وأقلها حظاً يف التأثري بعلم الوقف.
- 3يرتبط علم الوقف بكل علوم الشريعة تقريبًا ،وتؤثر فيه هذه العلوم
بشكل مباشر ،بدرجة جتعل علم الوقف علمًا تابعًا يتحصل من إدراك وفهم دقيق
لكامل علوم الشريعة اإلسالمية.
- 4نتيجة الرتباط الوقف بسائر علوم الشريعة ،فإن مذاهب العلماء النحوية
والعقدية هلا تأثري مباشر يف أحكامهم بالوقف على آيات الكتاب العزيز.
اثنيا :توصيا البحث
ت إليه من نتائج ،فإنين أوصي إخواني الباحثني مبا يلي:
طبقًا ملا توصل ُ
- 1االهتمام بعمل دراسات تتناول بالتحليل والتفسري العوامل اليت أدت إىل
بروز بعض العلوم على غريها عند العلماء الذين صنفوا يف هذا الفن.
- 2االهتمام بالبحث والتنقيب عن كتب الرتاث اليت مل تطبع بعد يف هذا
الفن ،وعمل دراسات وحتقيقات وافية إلثراء املكتبة اإلسالمية يف هذا الفن.
- 3حماولة إفراد دراسات مستقلة تتناول تقاسيم العلماء للوقف ،وحصر
اصطالحاتهم فيها ،والتقريب بني هذه االصطالحات ،ودراسة أسباب اختالفهم
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إلفادة الباحثني واحليلولة دون وقوعه يف األخطاء الناجتة عن عدم الربط بني
اصطالحاتهم ومتييز الفروق بينها.
- 4وأخريًا االهتمام بالدراسات املقارنة يف علم الوقف بني العلماء الذين
صنفوا يف هذا الفن على غرار الدراسات الفقهية املقارنة بني املذاهب ،واالعتناء بكل
املصنفات املوجودة حتت أيدينا سواء املطبوعة واملخطوطة إلمتام هذا العمل املوسوعي.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
املنصادر واملراجع
[ ]1

اإلتقان يف علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة1394 ،هـ1974 ،م.

[ ]2

أحكام القرآن ألَ بكر العربي.ـ املالكي ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة 1424ه.

[ ]3

أحكام الوقف والوصل يف العربية د /حممد سامل احمليسن ،طبعة دار ا اجليل،
لبنان ،بريوت ،الطبعة األوىل 1412هـ.

[ ]4

أضواء البيان تفسري القرآن بالقرآن للشيخ حممد األمني الشنقيطي .طبعة عامل
الكتب ،لبنان ،بريوت.

[ ]5

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،لإلمام حممد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي
احلنبلي املعروف بـ«ابن قيم اجلوزية» ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991 ،م.

[ ]6

ـ األعالم  .خلري الدين حممود الزركلي ،طبع دار العلم للماليني ،الطبعة الثانية
عشرة عام1997م .
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[ ]7

ـ إيضاح الوقف واالبتداء ،ألبي بكر حممدبن القاسم بن بشار األنباري ،حتقيق
حميي الدين عبدالرمحن رمضان ،مطبوعات جممع اللغة العربية دمشق 1391هـ

[ ]8

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ألبي بكر بن مسعود الكاساني .مطبعة اإلمام،
الناشر :علي يوسف بالقاهرة.

[ ]9

ـ بداية اجملتهد وهناية املقتنصد ،للقاضي أبي الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن
أمحد بن رشد احلفيد الفيلسوف القرطيب املالكي ،مطبعة مصطفى البابي
احلليب وأوالده ،القاهرة. ،

[ ]10الربهان يف علوم القرآن ،لإلمام بدر الدين حممد بن عبداهلل الزركشي ،حتقيق
حممدأبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،الطبعة األوىل
1376هـ .
[ ]11بغية الوعاة يف طبقا

اللغويني والفحاة  .للحافظ جالل الدين عبدالرمحن بن

أبي بكر السيوطي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبرهيم ،املكتبة العصرية ،بريوت
لبنان .
[ ]12اتريخ األدب العربي  .لكارل بروكلمان .حتقيق عبداحلليم جنار ،ورمضان
عبدالتواب ،دار املعارف ،الطبعة اخلامسة 1977م.
[ ]13التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،لعالء الدين املرداوي ،حتقيق:
د/عبدالرمحن اجلربين ،د/عو

القرني ،د/أمحد السراح ،مكتبة الرشد،

الريا  ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000 ،م.
[ ]14تذكرة احلفاظ لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب .دار إحياء
الرتاث العربي ،بريوت،لبنان.
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[ ]15التعريفا  ،لعلي بن حممد اجلرجاني ،حتقيق :مجاعة من العلماء ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،هـ1983 ،م.
[ ]16تفسري ابن أَ حامت .ألَ حممد عبدالرمحن بن حممد الرازي ،حتقيق :أسعد حممد
الطيب ،مكتبة نزار الباز1419 ،هـ.
[ ]17تفسري الراغب األصبهاني ،ألبي القاسم احلسني بن حممد األصبهاني ،حتقيق
هند سردار ،كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى ،عام 1422هـ .
[ ]18التيسري يف القراءا العشر  .ألبي عمرو الداني ت 444هـ ،مكتبة الصحابة،
اإلمارات الشارقة .
[ ]19اجلامع النصحيح املسفد من حديث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وسففه
وأايمه ،لإلمام احلافظ أبي عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري املطبعة السلفية،
القاهرة1379 ،هـ1959 ،م.
[ ]20اجلامع ألحكام القرآن ،ألبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح
األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوني ،وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1384هـ1964 ،م.
[ ]21احلجة يف القراءا

السبع ،البن خالويه ،حتقيق عبدالعال سامل مكرم ،دار

الشروق ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1401هـ.
[ ]22حرز األماني ووجه التهاني يف القراءات السبع .ألبي القاسم بن فرية الشاطيب،
ضبط وتعليق  :حممد متيم الزعيب ،مكتبة دار اهلدى ،الطبعة اخلامسة.
[ ]23حسن احملاضرة يف اتريخ منصر والقاهرة ،للحافظ جالل الدين عبدالرمحن
السيوطي ،حتقيق  :أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة األوىل ،مطبعة عيسى البابي
احلليب ،القاهرة.
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[ ]24زاد املسري يف علم التفسري ألَ الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،
حتقيق عبدالرزاق املهدي ،دار الكتاب العربي،بريوت،الطبعة األوىل 1422هـ.
[ ]25زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،
حتقيق  :شعيب األرنؤوط ،وعبدالقادر األرنؤوط ،الطبعة الثالثة1418،هـ.
[ ]26السبعة يف القراءا  ،ألبي بكر بن جماهد ،حتقيق :د/شوقي ضيف ،دار
املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثانية1400 ،هـ1980 ،م.
[ ]27السلسلة النصحيحة ،للعالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباني ،مكتبة
املعارف ،الريا  ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.)499/2( ،
[ ]28السفن ،ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،املكتبة العصرية.
[ ]29سري أعالم الفبالء .لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
ت ،748:مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة التاسعة عام 1413هـ،
بإشراف شعيب األرنؤوط.
[ ]30شذرا الذهب ،للشيخ ابن الفالح عبداحلي بن العماد احلنبلي ،طبعة القاهرة
1350هـ.
[ ]31شرح راي

الصاحلني .للشيخ حممد صاحل العثيمني ،مدار الوطن للنشر1426هـ

[ ]32شرح شعلة على الشاطبية ( املسمى كنز املعاني شرح حرز األماني ) لإلمام أبي
عبداهلل حممد بن أمحد املوصلي ت 656هــ ،الطبعة األوىل ،طبع على نفقة
اإلحتاد العام للقراء مبصر .
[ ]33شرح طيبة الفشر ،لشمس الدين بن اجلزري ،حتقيق :أنس مهرة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1420 ،هـ2000 ،م.
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[ ]34شرح قطر الفدى وبل النصدى ،جلمال الدين بن هشام ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،مكتبة السعادة ،القاهرة ،الطبعة احلادية عشر1383 ،هـ،
1963م.
[ ]35النصحيح ،لإلمام احلافظ مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت ،الطبعة األوىل1375 ،هـ،
1955م.
[ ]36الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،حملمد بن عبدالرمحن السخاوي ،مكتبة
احلياة ،بريوت.
[ ]37طبقا

املفسرين ،للحافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداودي

ت945:هـ ،مراجعة جلنة من العلماء بإشراف الناشر ،توزيع دار الباز للنشر،
دار الكتب العلمية بريوت.
[ ]38طيبة الفشر يف القراءات العشر .تأليف :حممد بن حممد اجلزري ،الطبعة األوىل
1369هـ ،طبع مصطفى البابي احلليب.
[ ]39علل الوقف للشيخ  :حممد بن طيفورا لسجاوندي ،حتقيق :حممد بن عبداهلل
العيدي ،مكتبة الرشد1427 ،هـ.
[ ]40غاية الفهاية يف طبقا القراء ،لإلمام مشس الدين أبي اخلري حممد بن حممد بن
حممد ابن اجلزري ،عين بنشره :ج.برجسرتاسر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
1351هـ.
[ ]41غرائب التفسري وعجائب التأويل ،تأليف :حممود بن محزة الكرماني ،حتقيق
مشران العجلي دار القبلة جدة .
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[ ]42الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان .لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم
بن تيمية احلراني،حتقيق عبدالرمحن عبدالكريم اليحيى ،دار املنهاج1428هـ.
[ ]43القطع واالئتفاف ،ألبي جعفر النحاس ،حتقيق :عبد الرمحن املطرودي ،دار
عامل الكتب ،الريا  ،الطبعة األوىل1412 ،هـ1992 ،م.
[ ]44الكامل يف القراءا

العشر ،ليوسف بن علي أبي القاسم اهلذلي ،حتقيق:

مجال بن السيد بن رفاعي ،مؤسسة مسا ،الطبعة األوىل1428 ،هـ2007 ،م.
[ ]45الكتاب ،إلمام النحو أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب بـ«سيبويه»،
حتقيق :د/عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،
1408هـ1988 ،م.
[ ]46الكشف والبيان (تفسري الثعليب ) أمحد أبو إسحاق الثعلب حتقيق ابن عاشور
أبو حممد  -نظري الساعدي الناشر :دار إحياء الرتاث العربي الطبعة األوىل
عام 1422هـ
[ ]47املبسوط ،لشمس األئمة حممد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي احلنفي،
تصحيح :راضي احلنفي ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الثالثة1398 ،هـ،
1978م.
[ ]48املبسوط يف القراءا العشر ،ألبي بكر النيسابوري ،حتقيق سبيع محزة ،جممع
اللغة العربية دمشق 1401هـ.
[ ]49احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءا واإليضاح عفها  .ألبي الفتح عثمان بن
جين الرومي املوصلي حتقيق علي النجدي ناصف ،ود:عبداحلليم النجار،
ود:عبدالفتاح شليب ،نشر دار سزكني للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية عام
1406هـ .
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[ ]50املستدرك على النصحيحني ،حملمد بن عبد اهلل احلاكم ،حتقيق :مصطفى
عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،هـ،
1990م.
[ ]51معاين القرآن وإعرابه ،إلبراهيم بن السري أبي إسحاق الزجاج ،حتقيق :عبد
اجلليل شليب ،عامل الكتيب ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ1988 ،م.
[ ]52معاين القرآن ألَ زكراي حيىي بن زايد الفراء  ،حتقيق د /عبدالفتاح شليب
ومراجعة علي ناصف ،دار السرور .
[ ]53معجم القراءا  ،لألستاذ عبد اللطيف اخلطيب ،دار سعد الدين ،دمشق،
الطبعة األوىل1422 ،هـ2002 ،م.
[ ]54معجم املؤلفني  .عمر رضا كحالة ،إخراج مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة
الرسالة ،الطبعة األوىل عام 1414هـ.
[ ]55معرفة القراء الكبار على الطبقا

واألعنصار ،لإلمام مشس الدين حممد بن

أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب الشافعي ،حتقيق وتعليق :بشار عواد معروف،
وشعيب األرناءوط ،وصاحل مهدي عباس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل1404 ،هـ1984 ،م.
[ ]56مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املفهاج ،للشيخ مشس الدين حممد بن حممد
اخلطيب الشربيين الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1415هـ1994 ،م.
[ ]57املغين ألبي حممد موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ،مكتبة
القاهرة 1388هـ.
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[ ]58مفاتيح الغيب تفسري الراز لفخر الدين الرازي ،املطبعة املصرية ،القاهرة ،
الطبعة:األوىل . 1981 - 1401 :
[ ]59مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس الرازي ،حتقيق :د/عبد السالم هارون ،دار
الفكر ،بريوت1357 ،هـ
[ ]60املكتفى يف الوقف واالبتداء ،ألبي عمرو الداني ،حتقيق :يوسف املرعشلي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية1407 ،هـ1987 ،م.
[ ]61مفار اهلدى يف الوقف واالبتداء ،ألمحد بن عبد الكريم األمشوني ،حتقيق:
شريف أبو العال العدوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1422هـ2002 ،م.
العشر .تأليف د /حممد سامل حميسن ،مكتبة الكليات

[ ]62املهذب يف القراءا
األزهرية
[ ]63نزهة األلباء ف طبقا

األدابء ،ألبي الربكات كمال الدين عبدالرمحن بن

حممد ابن األنباري ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار نهضة مصر،
القاهرة1387،هـ.
[ ]64الفشر يف القراءا

العشر ،للحافظ أبي اخلري حممد بن حممد بن حممد بن

اجلزري الدمشقي ،حتقيق :الشيخ علي حممد الضباع ،دار لكتب العلمية،
بريوت.
[ ]65الفكت يف القرآن الكرمي ،ألبي احلسن القريواني ،حتقيق :عبد اهلل الطويل ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،هـ2007 ،م.
[ ]66النكت والعيون (تفسري املاوردي) ألبي احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي
البصري ،راجعه السيد عبداملقصود بن عبدالرحيم ،مؤسسة الكتب الثقافية .
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[ ]67نيل األوطار للشيخ حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل الشوكاني .حتقيق :عصام
الدين الصبابطي ،دار احلديث ،مصر ،الطبعة األوىل 1413هـ.
[ ]68وفيا

األعيان وأنباء أبفاء الزمان .ألمحد بن حممد بن خلكان ،طبعة بريوت

عام 1978م
[ ]69الوقف يف القراءا

وأثره يف التفسري واألحكام د /جماهد حييى حممد هادي،

رسالة دكتوراه ،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،القاهرة 2010م.
[ ]70وقوف القرآن وأثرها يف التفسري  .د/مساعد الطيار ،الطبعة األوىل ،جممع امللك
فهد.
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Alwaqf Alqurani and its Relation to Other Sciences
Dr. Muhammad Ilyas Muhammad Anwar
Associate Professor of Tafseer and Qiraat,
Department of the Qur’an and its Sciences.

Abstract. Praise be to Allah and peace on him whom no prophet succeeds.
The Qur’anic science of pause in reading the Holy Book is of great significance to the understanding
of its meaning. This science explains how and where the reader completes his understanding of the
Qur’anic meaning. Pauses have a great influence on understanding its meaning. Since the reader is
required to pause as he proceeds in his reading, he has to know what is allowed and what is not allowed to
pause at. In this paper, I have defined pause, stressed its importance, benefits, and types, and reviewed
relevant past and present studies. I have then given examples of Qur’anic pause and its relation to other
scientific fields, such as Aqeedah, Fiqh, Tafseer, Nahw, and meaning.
The paper seeks to draw researchers’ attention to the importance of this science and its relation to
other sciences. I have provided clear and representative examples which show that knowledge of this
science contributes to understanding the Book of Allah, the Almighty as is required. I have concluded the
study by providing important research results and recommendations.
May Allah bless and bestow peace upon Prophet Muhammad, his family and disciples.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1196-1157رجب 1438هـ/مارس 2017م)

الرواة الذين وصفهم احلافظ ابن حجر بنكارة احلديث يف تقريب التهذيب
د .خالد بن عبدهللا الطواين

أستاذ السنة املساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-جامعة القصيم
ملخص البحث .تناول البحث منهج ابن حجر يف تقريب التهذيب ،كما تناول البحث إطالق احلافظ ابن حجر
علــب بعــر الــرواة عبــارة منكــر احلــديث ،وه ـ مــن و ـ ب ـذلك قاب ـ لالعتدــاد والتقعيــة عنــد ؟ مث و ــن اقــاد
احلـديث للـراومب كنكــر احلـديث ،وهـ يتقـعد حـديث مــن و ـن بــذلك عنـدهم؟ وهـ هـم علـب درجــة واحـدة عنــد
أئمــة النقــد؟ مث حصــر الــرواة مــن تقريــب التهــذيب الــذين و ـ عا بــذلك ،وقــد بلــو عــددهم اايــة عشــر راو  ،وك ـ
حديثهم غري قاب لالعتداد.
وقد جاء البحث بتمهيد وستة مباحث ،وذلك علب النحع التايل:
التمهيد :أ كتاب التقريب وأوضح النقاط يف بيان منهج في .
املبحث األول :مرتبة منكر احلديث عند ابن حجر.
املبحث الثاين :من قي في منكر احلديث ه يصلح للمتابعة فيقعمب حديث غري أو يتقعد بذلك؟
املبحث الثالث :الطريقة اليت من خالهلا يصن النقاد أحد الرواة ابلنكارة يف احلديث.
املبحث الرابع :ا طالحات بعر النقاد يف إطالقهم "منكر احلديث".
املبحث اخلامس :ال رق بني قعل الناقد :منكر احلديث ،أو رود مناكري ،أو تعرف وتنكر.
املبحــث الســادس :عــرا للــرواة الــذين و ـ هم احلــافظ ابــن حجــر يف "تقريــب التهــذيب" ،كنكــر احلــديث،
وبيان أقعال النقـاد يف ذلـك ومـدد تعافـك ذلـك مـع رأمب احلـافظ ابـن حجـر راهـم ل يعـا وذلـك حسـب مـا ههـر
يل.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما
بعد:
فقد كتب احلافظ ابن حجر

()1

-رمحه اهلل  -يف "تقريب التهذيب" ،خالصة

رأيه يف حال الرواة ،وذلك بعبارات خمتلفة ،وكل عبارة عند احلافظ هلا معنى تدل
عليه يف بيان مرتبة الراوي يف اجلرح والتعديل واملوقف من قبول حديثه أو رده.
وقد أطلق احلافظ وصف" :منكر احلديث" ،على بعض رواة التقريب.
فلعلي أبني مراده من ذلك ثم أحصر الرواة الذين أطلق عليهم هذا الوصف،
وهل يصلح هلم هذا الوصف كخالصة يف حاهلم كما هو معروف من منهجه يف
التقريب ،وذلك من خالل عرض أقوال النقاد الذين سبقوه؟
( )1احلافظ احملدث املشهعر شهاب الدين أبع ال د أاد بن علي بن حجر الكناين العسقالين األ  ،مث
املصرمب ،الشافعي ،قاضي القداة شيخ اإلسالم ،ولد يف اثين عشر من شعبان ،سنة ثالث وسبعني
وسبعمائة ،وعين ابألدب والشعر حىت برع فيهما ،واظم الكثري فأجاد ،مث حبب إلي فن احلديث فأقب علي
مساعا وكتابة وخترجيا وتعليقا وتصني ا ،والزم حافظ عصر زين الدين العراقي حىت خترج ب وأكب علي إكبااب
ال مزيد علي حىت رأس في يف حياة شيعخ  ،وشهدوا ل ابحل ظ ،وت ق علب الشيخ سراج الدين البلقيين،
والشيخ برهان الدين األاباسي ،وأخذ األ عل وغريها عن العالمة عز الدين بن اعة والزم طعيال ،ورح
إىل الشام واحلجاز ودخ اليمن فأجتمع ابلعالمة جمد الدين الشريازمب احب القامعس ،مث رجع فأقب
بكليت علب احلديث و نن في التصااين الباهرة ،وويل وهائن سنية كتدريس احلديث ابلشيخعاية،
وجبامع القلعة ،وابجلمالية ،وابلبيربسية ،وتدريس ال ق ابملؤيدية وابلشيخعاية ،وويل مشيخة الشيعخ
ابلبيربسية ،ومشيخة الصالحية جبعار مشهد اإلمام الشافعي را ل تعاىل ،وويل قداء القداة ابلد ر
املصرية ،ومن تصااي " فتح البارمب شرح البخارمب" ،ومقدمت تسمب " هدد السارمب ،وهع من أعظم ما
ألن ،وكان ابتداء مرض را ل يف ذمب القعدة من سنة اثنني ومخسني و اين مائة ،وكاات وفات ليلة
السبت اثمن عشر ذمب احلجة من ا س السنة (.اجلعاهر والدرر يف تر ة شيخ اإلسالم ابن حجر،
السخاومب -1192/3اظم العقيان يف أعيان األعيان ،السيعطي ،ص.)45
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ويعترب احلافظ ابن حجر من أهم من كتب يف املصطلح من املتأخرين ،فقد كتب
النكت على مقدمة ابن الصالح ،كما خلص املصطلح يف خنبة الفكر ثم أوضحه
توضيحاً رقيقاً يف نزهة النظر ،ومما تعرض له قوله يف مراتب اجلرح" :منكر احلديث"،
فما هو مدلول هذه العبارة عنده؟ وما مدى حتققها يف الرواة الذين أطلق عليهم هذا
الوصف يف تقريب التهذيب؟
ويشتمل البحث على متهيد وستة مباحث وذلك على النحو التالي:
التمهيد ،وفيه :أصل كتاب التقريب وأوضح النقاط يف بيان منهجه فيه.
املبحث األول :مرتبة منكر احلديث عند ابن حجر.
املبحث الثاين :من قيل فيه منكر احلديث هل يصلح للمتابعة فيقوي حديث
غريه أو يتقوى بذلك؟
املبحث الثالث :الطريقة اليت من خالهلا يصف النقاد أحد الرواة مبنكر احلديث.
املبحث الرابع :اصطالحات بعض النقاد يف إطالقهم"منكر احلديث".
املبحث اخلامس :الفرق بني قول الناقد :منكر احلديث ،أو روى مناكري ،أو
تعرف وتنكر.
املبحث السادس :عرض للرواة الذين وصفهم احلافظ ابن حجر يف "تقريب
التهذيب" ،مبنكر احلديث ،وبيان أقوال النقاد يف ذلك ومدى توافق ذلك مع رأي
احلافظ ابن حجر -رمحهم اهلل مجيعًا  -وذلك حسب ما ظهر لي.
هذا وأسأل اهلل التوفيق واإلعانة.
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التمهيد ،وفيه :أصل كتاب "التقريب"
وأوضح النقاط يف بيان منهجه فيه:
 - 1كتاب التقريب هو أحد خمتصرات كتاب "الكمال يف أمساء الرجال"،
ألبي حممد ،عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي(ت ،)600فكتاب "الكمال" ،أصل
ملن جاء بعده من الكتب يف هذا الباب ،فقد تناول فيه رجال الكتب الستة وقد تناول
مجيع الرواة املذكورين يف هذه الكتب من الصحابة والتابعني ،وأتباعهم  - -إىل
شيوخ أصحاب الكتب الستة ،وقد جاء بعده احلافظ أبو احلجاج ،يوسف
املزي(ت ،)742فهذب الكمال يف كتاب"تهذيب الكمال يف أمساء الرجال" ،وقد
استدرك املزي ما فات صاحب الكمال من رواة الكتب الستة ،وهم كثرة ،ودقق يف
الذين ذكرهم فحذف بعض من ليس من شرطه ،وهم قلة ،ثم أضاف إىل كتابه الرواة
الواردين يف بعض ما اختاره من مؤلفات أصحاب الكتب الستة ،وعلى سبيل املثال:
كتاب القراءة خلف اإلمام للبخاري ،ومقدمة صحيح مسلم ،واملراسيل ألبي داود،
والشمائل للرتمذي ،وعمل اليوم والليلة للنسائي ،والتفسري البن ماجه ،وهناك
إضافات أخرى للمزي ال يتسع اجملال لذكرها ،وقد جاء "تهذيب الكمال" ،ثالثة
أضعاف الكمال ،وقد أمجع العلماء على أنه من أعظم ما ألف يف هذا الفن ،قال تاج
الدين السبكي":وصنف تهذيب الكمال اجملمع على أنه مل يصنف مثله"( ،)2ثم تتابع
أهل احلديث على اختصار وتهذيب هذا الكتاب ،وكان من أحسنها وأكملها كتاب
"تهذيب التهذيب" ،للحافظ أمحد بن علي بن حجر ،وقد اختصر فيه "تهذيب
الكمال" ،إىل حنو الثلث ،وأبدى ابن حجر عدة مالحظات على كتاب املزي ومنها ال
على سبيل احلصر :طول الكتاب ،وخلو بعض تراجم التهذيب من بيان حاهلم،
( )2طبقات الشافعية الكربد ،اتج الدين السبكي(.)401/10
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وحماولة املزي استيعاب شيوخ صاحب الرتمجة واستيعاب الرواة عنه ،وأنه بالرغم من
متكنه من ذلك يف أغلب الرتاجم"لكنه شيء ال سبيل إىل استيعابه وال حصره بسبب
انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها ،فوجد املتعنت بذلك سبيالً إىل االستدراك
على الشيخ مبا ال فائدة جليلة وال طائلة"(.)3
ثم اختصر احلافظ ابن حجر كتابه"تهذيب التهذيب" ،يف كتاب آخر
وهو":تقريب التهذيب" ،وهو كتابنا الذي سنحصر منه الرواة املوصوفني"مبنكر
احلديث" ،ونتكلم عنهم.
 - 2سبب تأليف احلافظ ابن حجر لكتابه" ،تقريب التهذيب" ،هو طلب قدمه
بعض اإلخوان له كما أوضح ذلك يف مقدمته فقال":التمس مين بعض اإلخوان أن
أجرد له األمساء خاصة ،فلم أوثر ذلك ،لقلة جدواه على طاليب هذا الفن ،ثم رأيت
أن أجيبه إىل مسألته ،وأسعفه بطلبته ،على وجه حيصل مقصوده باإلفادة ،ويتضمن
احلسنى اليت أشار إليها وزيادة.)4( "...
ثم قال" :أنين أحكم على كل شخص منهم حبكم يشمل أصح ما قيل فيه،
وأعدل ما وصف به ،بأخلص عبارة ،وأخلص إشارة ،حبيث ال تزيد كل ترمجة على
سطر واحد غالباً ،جيمع اسم الرجل ،واسم أبيه وجده ،ومنتهى أشهر نسبته،
ونسبه ،وكنيته ،ولقبه ،مع ضبط ما يشكل من ذلك باحلروف ،ثم صفته اليت خيتص
بها من جرح أو تعديل ،ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم ،حبيث يكون قائماً مقام ما
حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ،إال من ال يؤمنه لبسه"(.)5

( )3هتذيب التهذيب ،ابن حجر(.)4/1
( )4تقريب التهذيب ،ابن حجر(.)1/1
( )5املرجع السابك(.)1/1

خالد بن عبدل الطع ن

1162

إذاً احلافظ ابن حجر اختصر كتابه "التهذيب" ،يف كتاب آخر وهو "تقريب
التهذيب" ،وجعل فيه من املزايا ما ليس يف "تهذيب التهذيب" ،فمن ميزاته:
 ذكر فيه مؤلفات أصحاب الكتب الستة ،ومنها:
 - 1األدب املفرد ،خلق أفعال العباد ،جزء القراءة خلف اإلمام ،جزء رفع
اليدين وكلها للبخاري.
 - 2مقدمة صحيح مسلم.
 - 3املراسيل ،فضائل األنصار ،الناسخ ،القدر ،التفرد ،املسائل ،مسند
مالك ،وكلها ألبي داود.
 - 4الشمائل للرتمذي.
 - 5مسند علي ،مسند مالك ،عمل اليوم والليلة ،خصائص اإلمام علي،
وكلها للنسائي.
 - 6كتاب التفسري البن ماجة.


ذكر يف التقريب فصالً يف بيان املبهمات من النسوة على ترتيب من روى

عنهن رجاالً ونساءً.
 تلخيص الكالم على الراوي بعبارة قصرية جامعة حمررة.
 ضبط ما يقع من األمساء ،واأللقاب ،والكنى ،واألنساب ،باحلرف غالباً.
 انفرد بذكر طبقة الراوي كما ذكره يف مقدمته.
وأروع ما يف الكتاب وكله رائع أصل الفكرة هلذه الكتاب وهي اإلجياز
والتلخيص حلال الراوي من خالل النظر يف كالم النقاد املتقدمني بعبارة دقيقة ،متينة،
حمررة.
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املبحث األول :مرتبة "منكر احلديث" ،عند ابن حجر
استعمل احلافظ ابن حجر يف التقريب ألفاظاً للجرح والتعديل ،قسمها كما يف
مقدمة الكتاب إىل اثنيت عشرة مرتبة يبدأ باألعلى واألفضل ،فقد وضع الصحابة --
يف املرتبة األوىل ،وبني أنه يصرح بهم لشرفهم ثم ينزل ملن بعدهم يف املرتبة الثانية وهم
من أُكد مدحه :إما بأفعل :كأوثق الناس ،أو بتكرير الصفة لفظاً :كثقة ثقة ،أو
معنى :كثقة حافظ ،وهكذا تسلسل يف تعداده حتى وصل إىل املراتب املتأخرة فقال:
"وباعتبار ما ذكرت -أي يف طريقته يف ترمجة الرواة يف التقريب  -احنصر لي الكالم
على أحواهلم يف اثنيت عشرة مرتبة"( ،)6ثم ذكر املرتبة العاشرة فقال" :من مل يوثق
البتة ،وضعف مع ذلك بقادح ،وإليه اإلشارة :مبرتوك ،أو مرتوك احلديث ،أو واهي
احلديث ،أو ساقط".
ثم ذكر املرتبة احلادية عشرة :من اتهم بالكذب ،ثم املرتبة الثانية عشرة :من
أطلق عليه اسم الكذب ،والوضع(.)7
واألقرب لعبارة" :منكر احلديث" ،املرتبة العاشرة لكنه مل يوردها يف املرتبة
العاشرة وقد أوردها مع نفس العبارات اليت ذكرها يف املرتبة العاشرة وذلك يف نزهة
النظر ،وذلك حني ذكر مراتب اجلرح بعد ذكره مراتب التعديل ،فقال" :أسوأها
الوصف مبا دل على املبالغة فيه ،وأصرح ذلك التعبري بأفعل ،كأكذب الناس ،وكذا
قوهلم :إليه املنتهى يف الوضع ،أو ركن الكذب ،وحنو ذلك"(.)8
وهذه املرتبة األوىل وهي أسوأها.

( )6تقريب التهذيب(.)1/1
( )7املرجع السابك(.)1/1
( )8ازهة النظر يف تعضيح خنبة ال كر ،ابن حجر(ص.)256
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ثم قال" :ثم دجال ،أو وضاع ،أو كذاب؛ ألنها وإن كان فيها نوع مبالغة،
لكنها دون اليت قبلها"(.)9
وهذه الثانية وهي اليت تليها يف شدة الضعف والسوء.
ثم قال" :وأسهلها ،أي :األلفاظ الدالة على اجلرح قوهلم :فالن لني ،أو
سيء احلفظ ،أو فيه أدنى مقال ،وبني أسوأ اجلرح وأسهله مراتب ال ختفى.)10(".
وهذه اخلامسة.
ثم قال" :قوهلم :مرتوك ،أو ساقط ،أو فاحش الغلط ،أو منكر احلديث،
أشد من قوهلم :ضعيف ،أو ليس بالقوي ،أو فيه مقال"(.)11
وهاتان املرتبتان الثالثة ،وهي من قوله :مرتوك ...والرابعة من قوله :ضعيف. ...
وهنا أورد عبارة "منكر احلديث" يف هذا املوضع مع نفس العبارات اليت ذكرها
يف مقدمة التقريب يف املرتبة العاشرة لكنه ذكرها هنا يف املرتبة الثالثة من مراتب اجلرح،
فدل على تقاربها يف املؤدى والنتيجة ،كما دل على أن الراوي املوصوف بذلك شديد
الضعف عنده.
املبحث الثاين :من قيل فيه منكر احلديث هل يصلح للمتابعة فيقوي غريه أو يتقوى
بغريه من الضعفاء الذين هم مثله أو أقل ضعفاً منه؟

اختلف أهل احلديث يف إمكانية متابعة من وصف"مبنكر احلديث" ،وتقوية
حديثه على قولني:

( )9املرجع السابك(ص.)256
( )10املرجع السابك(ص.)256
( )11املرجع السابك(ص.)256
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القول األول :أن املوصوف مبنكر احلديث شديد الضعف فال يتقوى حديثه بأي
حال من األحوال ،وممن ذهب إىل ذلك البخاري (ت ،)256فيما نقله عنه ابن القطان
الفاسي(ت ،)628وتابعه على ذلك احلافظ ابن حجر(ت ،)852قال ابن القطان
الفاسي :قال البخاري":كل من قلت فيه منكر احلديث فال حتل الرواية عنه"(،)12
وقال السخاوي (ت ،)902بعد أن نقل قول البخاري":وصنيع شيخنا يشعر باملشي
عليه حيث قال :فقوهلم :مرتوك ،أو ساقط ،أو فاحش الغلط ،أو منكر احلديث أشد
من قوهلم :ضعيف ،أو ليس بالقوي ،أو فيه مقال"( ،)13ويقصد بشيخه احلافظ ابن
حجر.
وممن ذهب إىل ذلك ابن دقيق العيد فقال( ..." :مُنكر احلديث) وصف يف
الرجل يستحق به الرتك حلديثه"(.)14
القول الثاين :قبول حديث الراوي املوصوف بذلك للتقوية واالعتضاد .ذهب
إىل ذلك العراقي(ت ،)806يف ألفيته وتبعه على ذلك السخاوي .قال السخاوي يف
فتح املغيث":ولكن يساعد كونها من اليت بعدها قول الشارح -يعين العراقي  -يف
خترجيه األكرب لإلحياء :وكثرياً ما يطلقون املنكر على الراوي لكون روى حديثًا
واحداً ،وحنوه قول الذهيب(ت ،)748يف ترمجة عبد اهلل بن معاوية الزبريي من
امليزان :قوهلم":منكر احلديث ال يعنون به أن كل ما رواه منكر ،بل إذا روى الرجل
مجلة وبعض ذلك مناكري فهو منكر احلديث"( ،)15ويقصد السخاوي يف كونها من اليت

()12
()13
()14
()15

بيان العهم واإليهام ،ابن القطان ال اسي(.)144/5
فتح املغيث ،السخاومب(.)130/2
النكت علب مقدمة ابن الصالح ،الزركشي(.)436/3
فتح املغيث(.)130/2
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بعدها أي يف املرتبة اخلامسة عنده وهو مثل من وصف بالضعف أو سوء احلفظ فهم يف
املرتبة اخلامسة عنده ،وهؤالء يتقوى حديثهم باملتابعة للراوي املوصوف بذلك.
وميكن القول :إن إطالق النقاد على الراوي وصف"منكر احلديث" ،متفاوت
بني الضعف القابل لالعتضاد ،والشديد الذي يصل إىل درجة الكذب أو االتهام
بذلك ،أو ترك الراوية عنه فمثله ال يقبل التقوية.
والذي يبني املراد هي القرائن املصاحبة يف عبارة الناقد لوصف الراوي ،أو تتبع
أقوال بقية النقاد يف هذا الراوي.
وإن كانت عبارة الناقد يف الراوي"منكر احلديث" ،جمردة دون إضافات فذلك
داللة على عدم صالحيته للمتابعة إن مل يوجد من أقوال النقاد ما يبني حاله ،وهذا
نادر ،فتكون حاهلم على النحو التالي:
 من وصفه النقاد مبنكر احلديث مع وجود قرينة تدل على أنه ليس شديد
الضعف سواء من عبارة الناقد أو من كالم النقاد:
 - 1إسحاق بن إبراهيم بن سعيد املدين :قال أبو زرعة":ليس بقوي ،منكر
احلديث"( ،)16وقال أبو حامت":لني احلديث"(.)17
 - 2سعيد بن الفضل بن اثبت البصري :قال أبو حامت":ليس بالقوي ،منكر
احلديث"(.)18
 - 3احلسن بن أيب جعفر اجلفري البصري :قال أبو حفص الفالس":رجل
صدوق ،منكر احلديث ،كان عبد الرمحن بن مهدي حيدث عنه ،وكان حييى ال حيدث
عنه"(.)19
( )16اجلرح والتعدي  ،ابن أيب حامت(.)206/2
( )17املرجع السابك(.)206/2
( )18املرجع السابك(.)55/4
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 - 4إبراهيم بن مهاجر بن مسمار املديين :قال أبو حامت":منكر احلديث،
وليس باملرتوك"( ،)20وقال ابن معني":ليس به بأس"(.)21
وجرح هؤالء الذين وصفوا مبنكر احلديث مع وجود ما يدل على أن ضعفهم
ليس شديداً يبقي للراوي شيئاً من االعتبار فيجعل حديثه يتقوى مبتابعة غريه ،فيكون
حديثه قابالً للتقوية ،وذلك حسب القرائن املصاحبة لطرق احلديث ،ولكن يف غري
احلديث الذي حكم النقاد بنكارته فاملنكر أبداً منكر ،فالكالم يف تقوية حديثه يف غري
األحاديث اليت حكم النقاد بنكارتها.
 من وصفه النقاد مبنكر احلديث مع وجود قرينة تدل على شدة اجلرح سواء

من عبارة الناقد أو من كالم النقاد:

 - 1إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا ،أبو شيبة العبسي :قال أمحد ابن حنبل:
"أبو شيبة جد بين أبي شيبة منكر احلديث ،قريب من احلسن بن عمارة ،واحلسن بن
عمارة مرتوك احلديث"(.)22
 - 2هبلول بن عبيد الكويف :قال ابن أبي حامت":سئل أبو زرعة عن بهلول بن
عبيد؟ فقال :ليس بشيء ،منكر احلديث ،حسبك به ضعفاً ،وترك حديثه"(.)23
 - 3جارود بن يزيد النيسابوري :قال أبو حامت":منكر احلديث ،ال يكتب
حديثه ،كذاب"(.)24
()19
()20
()21
()22
()23
()24

املرجع السابك(.)29/3
املرجع السابك(.)133/2
املرجع السابك(.)133/2
املرجع السابك(.)115/2
املرجع السابك(.)429/2
املرجع السابك(.)525/2
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 - 4احلارث بن نبهان اجلرمي :قال أمحد بن حنبل":رجل صاحل ،ومل يكن
يعرف باحلديث ،وال حيفظه ،منكر احلديث"( ،)25وقال أبو حامت":مرتوك احلديث،
ضعيف احلديث ،منكر احلديث"(.)26
وحديث هؤالء وأمثاهلم غري قابل للتقوية ،فال يصلح حديثهم للمتابعة.
 من وصفه النقاد مبنكر احلديث ،واجلهالة ،وعلى سبيل املثال:
 - 1أابن بن جبلة ،أبو عبد الرمحن الكوىف :قال أبو حامت":شيخ جمهول،
منكر احلديث"( ،)27وقال البخاري":منكر احلديث"( ،)28وقال العقيلي":منكر
احلديث"(.)29
 - 2إمساعيل بن خمراق ،مديين :قال أبو حامت" :منكر احلديث ،جمهول"(.)30
وقال البخاري":منكر احلديث"(.)31
 - 3إسحاق بن ثعلبة  :قال أبو حامت":شيخ جمهول ،منكر احلديث"(.)32
 - 4األزور بن غالب :قال أبو حامت":منكر احلديث ،وهو جمهول"(.)33
واجملاهيل الذين عرب النقاد عنهم باجلهالة ،ونكارة احلديث ال يتقوى حديثهم،
فرغم جهالتهم ،وقلة روايتهم ،فأحاديثهم منكرة.
()25
()26
()27
()28
()29
()30
()31
()32
()33

املرجع السابك(.)91/3
املرجع السابك(.)91/3
املرجع السابك(.)300/2
التاريخ الكبري(.)454/1
الدع اء الكبري(.)41/1
اجلرح والتعدي  ،ابن أيب حامت(.)201/2
التاريخ الكبري(.)374/1
اجلرح والتعدي  ،ابن أيب حامت(.)215/2
املرجع السابك(.)336/2
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 من وصفه النقاد مبنكر احلديث ،دون زايدة تدل على شدة اجلرح من عدمه:
 - 1بشر بن سلم ،والد احلسن بن بشر  :قال أبو حامت" :منكر احلديث"(.)34
 - 2بشار بن احلكم ،أبو بدر الضيب :قال أبو زرعة":بشار بن احلكم ،شيخ
بصري ،منكر احلديث"(.)35
 - 3جرير بن يزيد بن جرير بن عبد هللا البجلي :قال أبو زرعة":منكر
احلديث"(.)36
ورواية هؤالء ال تتقوى مبتابعتهم ،وذلك لشدة ضعفهم ،ونكارة حديثهم.
املبحث الثالث :منهج النقاد يف وصف الراوي مبنكر احلديث
املعترب يف وصف الراوي بذلك هو ما رواه من احلديث واليت حكم النقاد
بنكارتها ،إما بالتفرد ،أو املخالفة ،حبيث يغلب على حديثه ذلك.
قال مسلم بن احلجاج(ت":)261وعالمة املنكر يف حديث احملدث إذا ما
عرضت روايته للحديث على رواية غريه من أهل احلفظ والرضا خالفت روايته
روايتهم أو مل تكد توافقها ،فإذا كان األغلب من حديثه كذلك كان مهجور احلديث
غري مقبوله وال مستعمله ،فمن هذا الضرب من احملدثني عبد اهلل ابن حمرر ،وحييى بن
أبي أنيسة ،... ،ومن حنا حنوهم يف رواية املنكر من احلديث ،فلسنا نعرج على حديثهم
وال نتشاغل به .)37("...

()34
()35
()36
()37

املرجع السابك(.)358/2
املرجع السابك(.)416/2
املرجع السابك(.)502/2
حيح مسلم(.)2/1
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املبحث الرابع :اصطالحات بعض النقاد يف إطالقهم" :منكر احلديث"
خيتلف املراد بها حبسب اصطالح قائلها ،فمن ذلك:
 يطلق اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه اهلل  -وصف منكر احلديث على من
يغرب على أقرانه ،فقد ذكر احلافظ ابن حجر أنـ":هذه اللفظة يطلقها أمحد على من
يغرب على أقرانه باحلديث عرف ذلك باالستقراء من حاله"(.)38
 يطلق اإلمام البخاري -رمحه اهلل  -وصف منكر احلديث على الراوي
ويقصد أن الراوي ال حتل الراوية عنه.
وقد نقل ابن القطان الفاسي عن البخاري قوله":كل من قلت فيه منكر احلديث
فال حتل الرواية عنه"(.)39
وقد عقب على هذا القول فضيلة الدكتور عبد اهلل اجلديع فقال":ومل أجد له
ذكراً فيما يف أيدينا من مصنَّفَات البخاري ،وملا فيه من الشِّدَّة أحلق يف رأي بعض
متأخري احملدثني بأسوأ مراتب التجريح ،والذي وجدته بالتتبُّع أن استعمال البخاري
هلذه اللفظة ال خيتلف عن استعمال من سبقه أو حلقه من علماء احلديث ،فهو إمنا
يقول ذلك يف حقِّ من غلبت النكارة على حديثه ،أو استحكمت من مجيعه ،ورمبا
حكم عليه غريه مبثل حُكمه ،وربَّما وصف بكونه(مرتوك احلديث) ،ورمبا اتُّهم
بالكذب ،ورمبا وصف مبجرد الضعف ،ورمبا قال ذلك البخاري يف الراوي اجملهول
الذي مل يرو إال احلديث الواحد املنكر"(.)40

( )38فتح البارمب (.)453/1
( )39تقدم.
( )40حترير علعم احلديث ،اجلديع (.)614/1
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وقد وقفت على قول قريب من نقل ابن القطان عن البخاري ،ففي التاريخ
األوسط يقول البخاري" :هؤالء الذين قيل فيهم منكر احلديث لست أرى الرواية
عنهم ،وإذا قالوا :سكتوا عنه فكذلك ال أروي عنهم"(.)41
 يطلق بعض النقاد "منكر احلديث" ،على من روى حديثاً واحداً ،فقد نقل
السخاوي عن العراقي قوله" :كثرياً ما يطلقون املنكر على الراوي ،لكونه روى حديثاً
واحداً"(.)42
 ذكر الذهيب يف ترمجة عبد اهلل بن معاوية الزبريي من امليزان أنـ" :قوهلم منكر
احلديث ال يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل مجلة وبعض ذلك مناكري
فهو منكر احلديث"(.)43
 ذكر السخاوي أنه" :قد يطلق ذلك على الثقة إذا روى املناكري عن
الضعفاء"( ،)44أي يطلق عليه منكر احلديث.
 قد يعنون بذلك أن الراوي مرتوك احلديث ،قال ابن دقيق العيد(ت...":)702
(مُنكر احلديث) وصف يف الرجل يستحق به الرتك حلديثه"(.)45
املبحث اخلامس :الفرق بني قول الناقد :منكر احلديث ،أو روى مناكري ،أو
تعرف وتنكر.
الراوي الذي وصف بإحدى هذه الصفات الثالث أو بغريها إمنا وصف به بناء
على ما رواه من األحاديث وذلك من خالل سرب مروياته.
()41
()42
()43
()44
()45

التاريخ األوسط ،البخارمب(.)107/2
فتح املغيث(.)130/2
املرجع السابك(.)130/2
املرجع السابك (.)130/2
النكت علب مقدمة ابن الصالح(.)436/3
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قال السخاوي":قال ابن دقيق العيد يف شرح اإلمام :قوهلم روى مناكري ،ال
تقتضي مبجرده ترك روايته حتى تكثر املناكري يف روايته ،وينتهي إىل أن يقال فيه :منكر
احلديث؛ ألن منكر احلديث وصف يف الرجل يستحق به الرتك حبديثه ،والعبارة
األخرى ال تقتضي الدميومة ،كيف وقد قال أمحد ابن حنبل يف حممد بن إبراهيم
التيمي :يروي أحاديث منكرة ،وهو ممن اتفق عليه الشيخان ،وإليه املرجع يف حديث
األعمال بالنيات"(.)46
ولذلك فقوهلم :روى مناكري هي لفظة جرح حيتمل أن يكون الراوي هو سبب
النكارة ،وحيتمل أن تكون النكارة من غريها فرواها ومل يتنبه هلا.
وهلذا نقول :وصف الراوي مبنكر احلديث جيعل الراوي يف عداد الضعفاء
واملرتوكني ،أما وصف الراوي بـ"له مناكري" ،ال يلزم منه الضعف املطلق كالسابق لكن
هناك روايات أنكرت عليه فيضعف ما استنكره النقاد عليه فقط.
أما تعبري النقاد بقوهلم :تعرف وتنكر فهي عبارة جرح لكن برواية الراوي ال
بشخصه ،فمرة يأتي باملناكري ،ومرة باملشاهري ،ولذا رمبا قاهلا الناقد يف الراوي،
وقرنها بالتعبري باحلركة إشارة إىل اضطراب الراوي فيما يؤديه ،وقد قال أبو حامت يف
زيد بن عوف" :تعرف وتنكر ،وحرك يده"(.)47
وقال اخلليلي يف خالد بن سليمان البلخي" :يف روايته تعرف وتنكر ،حدثونا
بأحاديث من حدثيه مستقيمة ،ومنها ماال يتابع عليه ،ومنها ما يرويه عن
الضعفاء"(.)48

( )46فتح املغيث(.)130/2
( )47اجلرح والتعدي (.)570/3
( )48اإلرشاد ،اخلليلي(.)930/3
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وقد تطلق هذه العبارة على رواية الراوي بعد أن كرب فتغري حفظه فيحدث أحياناً
على الوجه الصحيح فتعرف روايته ،وحيدث أحياناً على الوجه اخلطأ فتنكر روايته،
قال شعبة ،عن عمرو بن مرة" :كان جيلس إىل عبد اهلل ابن سلمة وقد كرب فيحدثنا
فنعرف وننكر"( ،)49وقال أبو حامت" :تعرف وتنكر"( ،)50ويف قوله :وقد كرب إشارة إىل
تغري حفظه.
املبحث السادس :الرواة الذين وصفهم ابن حجر يف تقريب التهذيب بـ"منكر

احلديث".

وصف ابن حجر مجاعة من الرواة بهذا الوصف ،وقد بلغ عددهم مثانية عشر
راوياً ،فلعلي أسلط الضوء عليهم وأجتهد يف بيان حاهلم من خالل بيان أقوال النقاد،
ومدى موافقة ذلك لرأي احلافظ ابن حجر.
 -1بكري بن شهاب الدامغاين :قال ابن حجر" :منكر احلديث" (.)51
قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف العلل عن أبيه" :قلت له شيخ روى عنه أبو
عصام ،يقال له بكري الدامغاني حيدث عن ابن سريين ،قال :ال أعرفه قال أبو عبد
الرمحن :سألت بعض أهل الدامغان عن بكري هذا؟ فقال :كان رجالً عابداً منقطعاً
عن الناس"( ،)52وقال ابن عدي" :منكر احلديث" ،وقال مرة يف حديث من طريق
بكري" :هذا احلديث منكر وإذا كان حديث منكراً فريويه جمهول ،وأبو احلسن احلنظلي
جمهول" ،ثم قال" :بكري بن شهاب هذا هو قليل الرواية ،ومل أجد يف املتقدمني فيه

()49
()50
()51
()52

اجلرح والتعدي (.)73/5
املرجع السابك(.)73/5
تقريب التهذيب(.)127/1
العل ومعرفة الرجال(.)31/2
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كالم ومقدار ما يرويه فيه نظر" ،ثم قال ":وبكري هذا إىل الضعف أقرب منه إىل
()53

الصدق".

وهو جمهول ،وقد روى قليالً من األحاديث استنكرت عليه ،فوصف بناء على
روايته مبنكر احلديث وبهذا يكون حكم احلافظ ابن حجر عليه دقيقاً ومثل حديثه ال
يصلح للمتابعة وال يتقوى وكما قال ابن عدي أنه منكر احلديث ،وأن مقدار ما يرويه
فيه نظر فهو جمهول.
 -2داود بن أيب صاحل الليثي املدين :قال ابن حجر":منكر احلديث"(.)54
قال أبو حامت":جمهول ،حدث حبديث منكر"( ،)55وقال أبو زرعة":ال أعرفه إال
يف حديث واحد يرويه عن نافع ،عن ابن عمر ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم،
وهو حديث منكر"(.)56
وقال البخاري":داود بن أبي صاحل املزني ،عن نافع ،عن ابن عمر ،نهى النيب
صلى اهلل عليه و سلم أن ميشي بني املرأتني حدثنيه ابن حييى قال :حدثنا أبو قتيبة ،عن
داود وال يتابع عليه"(.)57
وقال العقيلي":عن نافع ال يتابع عليه ،وال يعرف إال به"(،)58
وقال ابن حبان":ليس بشيء ،عداده يف أهل املدينة ،روى عنه أهلها ،يروي
املوضوعات عن الثقات حتى كأنه كان يتعمد هلا"(.)59
()53
()54
()55
()56
()57
()58

الكام يف الدع اء((.)35/2
تقريب التهذيب(.)199/1
اجلرح والتعدي (.)416/3
املرجع السابك(.)416/3
التاريخ الكبري ،البخارمب(.)234/3
الدع اء الكبري ،العقيلي(.)33/2
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وقال ابن عدي بعد ذكر احلديث السابق":وقد رواه ابن أبي صاحل ،وال أعرف
له إال هذا احلديث ،وبه يعرف"(.)60
ومما تقدم يتبني صواب ما ذهب إليه ابن حجر وأن داود بن أبي صاحل منكر
احلديث فهو جمهول ومل يرو إال حديثاً واحداً منكرًا كما بينه النقاد فاستحق أن يوصف
مبنكر احلديث الذي ال يصلح للمتابعة وال يتقوى حديثه.
 -3زائدة بن أيب الرقاد الباهلي ،أبو معاذ البصري الصرييف :قال ابن
حجر":منكر احلديث"(.)61
قال ابن معني":ليس بشيء"( ،)62وقال علي بن املديين":روى مناكري"(،)63
وقال البخاري":منكر احلديث"( ،)64وقال عبيد اهلل بن عمر القواريري":مل يكن بزائدة
بن أبى الرقاد بأس ،وكتبت كل شيء عنده"( ،)65وقال أبو حامت":حيدث عن زياد
النمريي ،عن أنس ،أحاديث مرفوعة منكرة احلديث ،فال ندري منه أو من زياد ،وال
()67

اعلم روى عن غري زياد فكنا نعترب حبديثه"( ،)66وقال أبو داود":ال أعرف خربه"،

وقال النسائي":ال أدري ما هو ،هو جمهول"( ،)68وقال مرة":يف كتاب الضعفاء" :منكر
()59
()60
()61
()62
()63
()64
()65
()66
()67
()68

اجملروحني ،ابن حبان(.)286/1
الكام يف الدع اء ،ابن عدمب(.)87/3
تقريب التهذيب(.)213/1
اتريخ أمساء الثقات ،ابن شاهني(ص.)94
الدع اء الكبري(.)81/2
التاريخ الكبري(.)433/3
اجلرح والتعدي (.)613/3
املرجع السابك(.)613/3
سؤاالت اآلجرمب أليب داود ،أبع داود(ص.)233
السنن الكربد ،النسائي(.)196/8
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احلديث"( ،)69وقال خالد بن خداش":حدثنا زائدة أبو معاذ ،صديق حلماد ابن زيد
روى له النسائي حديثاً واحداً تلك اللوطية الصغرى"( ،)70وقال أبو أمحد
احلاكم":حديثه ليس بالقائم"( ،)71وقال ابن حبان":يروى املناكري عن املشاهري ،ال
حيتج به ،وال يكف إال لالعتبار"( ،)72وقال ابن عدي":له أحاديث حسان ،يروي عنه
املقدمي ،والقواريري ،وحممد بن سالم ،وغريهم ،وهي أحاديث إفرادات ،ويف
بعض أحاديثه ما ينكر"(.)73
وهو منكر احلديث فال يصلح للمتابعة فقد وصفه بذلك البخاري قبل احلافظ
ابن حجر ،وكذلك النسائي ،ومن وثقه ليس مبنزلة من جرحه من النقاد ،فقد شدد
اجلرح فيه ابن معني ،وابن املديين ،والبخاري ،وأبو حامت ،والنسائي وجهله أبو
داود ،والنسائي مرة ،وضعفه غريهم.
 -4زايدة بن حممد األنصاري :قال ابن حجر":منكر احلديث"(.)74
قال البخاري( ،)75وأبو حامت،

()76

والنسائي(":)77منكر احلديث" ،وقال أبو

أمحد بن عدي":ما أعرف له إال مقدار حديثني ،أو ثالثة ،روى عنه الليث وابن
هليعة ،ومقدار ماله ال يتابع عليه ،قال :وهو يف مجلة الضعفاء ،ويكتب حديثه على
()69
()70
()71
()72
()73
()74
()75
()76
()77

هتذيب الكمال(.)28/5
هتذيب الكمال ،املزمب(.)272/9
املرجع السابك(.)272/9
اجملروحني(.)304/1
الكام يف الدع اء(.)228/3
تقريب التهذيب(.)221/1
التاريخ الكبري(.)446/3
اجلرح والتعدي (.)619/3
الدع اء واملرتوكني ،النسائي(ص.)43
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ضعفه ،وقد حدث عنه شعبه والثوري"( ،)78وقال ابن حبان":منكر احلديث جداً،
يروي املناكري عن املشاهري فاستحق الرتك"(.)79
وحال زيادة بن حممد األنصاري أنه شديد الضعف ال يصلح لالعتضاد وال
يتقوى بغريه ،فقد أطلق عليه ثالثة من كبار النقاد هذا الوصف ،وصرح الرابع وهو
ابن حبان بأنه منكر احلديث جداً ،وأنه استحق الرتك ،وأما كالم ابن عدي فقد صرح
فيه أنه ال يعرف له إال حديثني أو ثالثة ومقدار ماله من الروايات ال يتابع عليها ،ومثل
هذا كتابة حديثه ال تفيده شيئًا يف التقوية ،كما أنه قليل الرواية وعلى قلة روايته أنكرت
عليه فمثله ال يصلح للمتابعة ،فيكون رأي ابن حجر يف خالصة حاله موافقاً لكالم
النقاد.
 -5سعيد بن خالد بن أيب طويل القرشي الصيداوي :قال ابن حجر ":منكر
احلديث"(.)80
قال أبو حامت":ال أعلم روى عنه غري حممد بن شعيب بن شابور ،وال يشبه
حديثه حديث أهل الصدق ،منكر احلديث ،وأحاديثه عن أنس ال تعرف"( ،)81وقال
أبو زرعة":ضعيف احلديث"( ،)82وقال البخاري":فيه نظر"( ،)83وقال العقيلي":ال
يتابع على حديثه"( ،)84وقال ابن حبان":يروي عن أنس بن مالك ما مل يتابع عليه ،ال

()78
()79
()80
()81
()82
()83
()84

اجملروحني(.)403/1
املرجع السابك(.)403/1
تقريب التهذيب(.)234/1
اجلرح والتعدي (.)15/4
هتذيب الكمال(.)403/10
املرجع السابك(.)78/14
الدع اء الكبري(.)102/2
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حيل االحتجاج به إال فيما وافق الثقات من الروايات"( ،)85وقال احلاكم أبو
عبداهلل":روى عن أنس أحاديث موضوعة"( ،)86وقال أبو نعيم":روى عن أنس
مناكري"(.)87
وهو مقل من الرواية شديد الضعف ،منكر احلديث ،ال يصلح للمتابعة وال
يقوي حديث غريه ،فيكون حكم ابن حجر دقيقاً يف الراوي.
فقد أنكر حديثه أبو حامت ،وقال فيه البخاري":فيه نظر" ،وهي معدودة من
أشد اجلرح يف اصطالح البخاري( ،)88وممن جرحه جرحاً شديداً العقيلي ،وأبو نعيم،
وابن حبان ،بل حكم أبو عبد اهلل احلاكم على أحاديثه بالوضع.
 -6سعيد بن زريب اخلزاعي البصري العباداين أبو عبيدة أو أبو معاوية :قال ابن
حجر":منكر احلديث"(.)89
قال حييى بن معني":ليس حديثه بشيء"( ،)90وقال أبو حامت":ضعيف احلديث،
منكر احلديث ،عنده عجائب من املناكري"( ،)91وقال الفسوي":ضعيف"( ،)92وقال
البخاري":صاحب عجائب"( ،)93وقال أبو داود":ضعيف"( ،)94وقال النسائي":ليس
( )85اجملروحني(.)313/1
( )86هتذيب التهذيب(.)78/14
( )87هتذيب التهذيب(.)78/14
( )88يراجع يف ذلك املعقظة ،للذهيب(ص ،)83الباعث احلثيث يف اختصار علعم احلديث(ص ،)106التنكي
كا يف أتايب الكعثرمب من األابطي (.)412/1
( )89تقريب التهذيب(.)235/1
( )90اجلرح والتعدي (.)23/4
( )91املرجع السابك(.)23/4
( )92املعرفة والتاريخ ،ال سعمب(.)660/2
( )93التاريخ الكبري(.)473/3
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بثقة"( ،)95وقال العقيلي":عنده عجائب"( ،)96وقال أبو أمحد احلاكم":منكر احلديث
جداً"( ،)97وقال ابن حبان":كان ممن يروى املوضوعات عن األثبات على قلة
روايته"( ،)98وقال الدارقطين":مرتوك"(.)99
وال يصلح للمتابعة ،وال يتقوى بغريه ،وإن كان بعضهم عرب بالضعف فقط،
لكن حقيقة حاله أن ضعفه شديد ،وذلك بداللة بقية أقوال النقاد ،فمن أطلق عليه
الضعف فقط بني غريه هذا الضعف ،فقد وصف روايته ثالثة من النقاد بالعجائب،
وشدد على نكارة أحاديثه آخرون.
ومما تقدم يتبني أنه شدد اجلرح فيه ابن معني ،وأبو حامت ،والبخاري،
والعقيلي ،وأبو أمحد احلاكم ،والدارقطين ،وفسر ابن حبان ،هذا الضعف الذي
أطلقه غريه ،وبهذا يكون كالم احلافظ ابن حجر موافق ملا عليه كبار النقاد يف عدم
صحة متابعة سعيد بن زربي ،وعدم تقوية حديثه.
 -7سليمان بن جنادة بن أيب أمية األزدي :قال ابن حجر":منكر
احلديث"(.)100
قال أبو حامت":منكر احلديث"( ،)101وقال البخاري":هو منكر"( ،)102وقال ابن
عدي تعقيباً على قول البخاري":قال البخاري سليمان بن جنادة بن أمية الدوسي،
( )94سؤاالت اآلجرمب أليب داود(ص.)310
( )95الدع اء واملرتوكني ،النسائي(ص.)53
( )96الدع اء الكبري(.)106/2
( )97هتذيب التهذيب(.)86/14
( )98اجملروحني(.)314/1
( )99الدع اء واملرتوكني ،الدارقطين(ص.)145
( )100تقريب التهذيب(.)250/1
( )101اجلرح والتعدي (.)105/4

خالد بن عبدل الطع ن

1180

عن أبيه ،عن عبادة ،عن النيب - -يف اجلنازة :كان ال جيلس حتى وضع
خالفوا اليهود ،مل يتابع على هذا ،قاله نصر بن علي ،عن صفوان بن عيسى ،عن
بشر بن رافع ،عن عبد اهلل بن سليمان ،عن أبيه ،وهو حديث منكر ،وهذا الذي قاله
البخاري إمنا أشار إىل حديث واحد وهو الذي يرويه نصر بن علي ،ولسليمان غري هذا
احلديث وإمنا أنكر البخاري عليه هذا احلديث"( ،)103وقال ابن حبان":روى عنه بشر
ابن رافع ،منكر احلديث ،فلست أدري البلية روايته منه ،أو من بشر بن رافع ألن بشر
بن رافع ليس بشيء يف احلديث ،ومعاذ اهلل أن نطلق اجلرح على مسلم بغري علم مبا
فيه ،واستحقاق منه له ،على أنه جيب التنكب عن روايته على االحوال"(.)104
وهو منكر احلديث ،وهلذا ال يصلح حديثه لالعتضاد ،وال يتقوى باملتابعة،
فقد صرح بنكارة حديثه أبو حامت ،والبخاري ،وابن حبان ،ومما تقدم يتبني دقة قول
ابن حجر بأنه منكر احلديث فال يصلح لالعتضاد.
 -8سليمان بن عطاء بن قيس القرشي ،أبو عمر اجلزري :قال ابن
حجر":منكر احلديث"(.)105
قال أبو حامت":منكر احلديث ،يكتب حديثه"( ،)106وقال أبو زرعة":منكر
احلديث"( ،)107وقال البخاري":يف حديثه مناكري"( ،)108وقال ابن عدي":ويف بعض
أحاديثه وليس بالكثري مقدار ما يرويه بعض اإلنكار كما ذكره البخاري"(،)109
()102
()103
()104
()105
()106
()107

التاريخ الكبري((.)6/4
الكام يف الدع اء(.)285/3
اجملروحني(.)325/1
تقريب التهذيب(.)253/1
اجلرح والتعدي (.)133/4
هتذيب الكمال(.)43/12
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وقال ابن حبان":شيخ يروي عن مسلمة بن عبد اهلل اجلهين ،عن عمه أبي
مشجعة ابن ربعي ،أشياء موضوعة ال تشبه حديث الثقات ،قلت :ال أدري التخليط
فيها منه أو من مسلمة"(.)110
وهو منكر احلديث كما عرب بذلك احلافظ ابن حجر ،فهذا ظاهر من كالم
النقاد ،فمثله شديد الضعف ،ال يصلح للمتابعة.
 -9سهل بن صقري ،أبو احلسن اخلالطي :قال ابن حجر":منكر احلديث،
اتهمه اخلطيب بالوضع"(.)111
قال ابن عدي":وسهل هذا هو عندي بصري ،سكن خالط ،ومل حيدثنا عنه
غري القاسم بن عبد الرمحن الفارقي ،من أهل ميافارقني وهي مدينة من ثغور اجلزيرة،
وكان القاسم هذا قاضي تلك البالد ،ثناه عن سهل بن صقري بأحاديث فيها بعض
اإلنكار" ،ثم قال":ولسهل بن صقري غري ما ذكرت مما يقع فيه اإلنكار ،وسهل ليس
باملشهور ،وأرجو أنه ال يتعمد الكذب وإمنا يغلط ،أو يشتبه عليه الشيء فريويه"(،)112
وقال اخلطيب البغدادي":كان يضع احلديث"( ،)113وقال ابن ماكوال":فيه ضعف"(.)114
ضعف"(.)114

()108
()109
()110
()111
()112
()113
()114

التاريخ الكبري(.)28/4
الكام يف الدع اء(.)285/3
اجملروحني(.)269/14
تقريب التهذيب(.)258/1
الكام يف الدع اء(.)441/3
هتذيب الكمال(.)194/12
اإلكمال ،ابن ماكعال(.)310/4
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وسهل بن صقري غري قابل للتقوية فقد وصفه اخلطيب بأنه يضع احلديث ،وقد
اعتذر له ابن عدي بأن ما يقع من نكارة يف حديثه لعله ال يعتمد ذلك ،وسواء كان
يعتمد ذلك أو ال يعتمد ال يغري من حاله شيء؛ ألن األحاديث اليت رواها أنكرت عليه
فال تتقوى ،كما أنه ليس باملشهور يف حلديث ،وكالم ابن حجر موافق ملا عليه من
تكلم به من أئمة النقد.
 -11عبد هللا بن ميمون بن داود القداح املخزومي املكي :قال ابن
حجر":منكر احلديث ،مرتوك"(.)115
قال أبو حامت":منكر احلديث"( ،)116وقال أبو زرعة":واهي احلديث" ،وقال
البخاري":عبد اهلل بن ميمون القداح ،عن جعفر بن حممد ،ذاهب احلديث"(،)117
وقال الرتمذي":منكر احلديث"( ،)118وقال النسائي":ضعيف"( ،)119وقال ابن
عدي":وعامة ما يرويه ال يتابع عليه"( ،)120وقال ابن حبان":يروي عن جعفر بن
حممد ،وأهل العراق ،واحلجاز املقلوبات ،ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد"( ،)121وقال
احلاكم":روى عن عبيد اهلل بن عمر أحاديث موضوعة"( ،)122وقال أبو نعيم
األصبهاني":روى املناكري"(.)123
()115
()116
()117
()118
()119
()120
()121
()122
()123

تقريب التهذيب(.)326/2
اجلرح والتعدي (.)172/5
الكام يف الدع اء(.)187/4
هتذيب الكمال(.)200/16
الدع اء واملرتوكني ،النسائي(ص.)63
الكام يف الدع اء(.)188/4
اجملروحني(.)21/2
هتذيب التهذيب(.)49/21
املرجع السابك(.)49/21
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وعبد اهلل بن ميمون شديد الضعف ،غري قابل للتقوية فال يتابع على حديثه،
وقد تواترت أقوال النقاد يف ذلك فكان حكم ابن حجر يف غاية الدقة.
 -11عبد هللا اهلمداين ،أبو موسى :قال ابن حجر":جمهول ،وخربه منكر ،قاله
ابن عبد الرب"(.)124
مل أجد فيه إال ما نقله ابن حجر.
ومثله شديد الضعف ال يصلح حديثه لالعتضاد.
 -12عبد الصمد بن سليمان األزرق :قال ابن حجر":منكر احلديث"(.)125
قال أبو حامت( ،)126والبخاري(":،)127منكر احلديث" ،وقال ابن حبان":منكر
احلديث جداً ،ال حيتج خبرب رواه إال من غري رواية خصيب بن جحدر ،وكذلك
التنكب عما انفرد مبا مل يتابع عليه"( ،)128وقال الدارقطين":مرتوك"(.)129
وحديثه غري قابل لالعتضاد فال يتقوى باملتابعات ،فيكون رأي ابن حجر موافق
ملا عليه النقاد.
 -13عبد العزيز بن عبد هللا القرشي ،أبو حيىي النرمقي :قال ابن حجر":منكر
احلديث"(.)130

()124
()125
()126
()127
()128
()129
()130

تقريب التهذيب(.)331/2
املرجع السابك(.)356/2
اجلرح والتعدي (.)51/6
الدع اء الصغري ،البخارمب(ص.)78
اجملروحني(.)149/2
ميزان االعتدال ،الذهيب(.)620/2
تقريب التهذيب(.)357/2
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قال ابن أبي حامت":رازي منكر احلديث ،روى عن حييى البكاء ،عن ابن عمر،
عن النيب - -ثالثة أحاديث أو أربعة منكرة"(.)131
وهو شديد الضعف على قلة روايته فال يصلح للمتابعة والتقوية ،وبهذا يكون
حكم ابن حجر موافق لرأي أبي حامت.
 -14عمرو بن خالد ،أبو حفص األعشى :قال ابن حجر":منكر احلديث"(.)132
قال ابن عدي":منكر احلديث"( ،)133وقال ابن حبان":يروي عن الثقات
املوضوعات ،ال حتل الرواية عنه إال على سبيل االعتبار"( ،)134وقال
الدارقطين":مرتوك"( ،)135وقال أبو نعيم األصبهاني":يروي عن هشام بن عروة وغريه
وغريه موضوعات"(.)136
وال يصلح عمرو بن خالد للمتابعة فهو شديد الضعف كما ذكر ذلك صيارفة
احلديث املتقدمني ،فكان رأي ابن حجر صواباً.
 -15الفضل بن عيسى بن أابن الرقاشي ،أبو عيسى البصري الواعظ :قال ابن
حجر":منكر احلديث ،ورمي بالقدر"(.)137

( )131اجلرح والتعدي (.)386/5
( )132تقريب التهذيب(.)421/2
( )133الكام يف الدع اء( ،)127/5قال الذهيب يف ميزان االعتدال(":)257/3وقد فص ابن عدد تر ة
أيب ح ص األعشب من تر ة أيب يعسن األعشب ،وامسهما عندمب واحد ،لكن زاد يف أيب يعسن أا
أسدد ،وقال :منكر احلديث".
( )134اجملروحني(.)76/2
( )135سؤاالت الربقاين للدارقطين ،الربقاين(ص.)53
( )136الدع اء ،أبع اعيم األ بهاين(ص.)119
( )137تقريب التهذيب(.)446/2
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قال حممد بن املثنى":ما مسعت حييى وال عبد الرمحن حيدثان عن الفضل بن
عيسى الرقاشي شيئاً قط"( ،)138وقال البخاري":قال ابن عيينة:كان يرى القدر ،وكان
أهالً أن ال يروى عنه"( ،)139وقال مرة كما نقل ابن معني":سئل ابن عيينة عن الفضل
الرقاشي؟ فقال :ال شيء"( ،)140وقال أيوب":لو أن فضالً الرقاشي ولد أخرس كان
خرياً له"( ،)141وقال ابن أبي حامت":من أجل أنه كان قدرياً"( ،)142وقال أبو بكر بن أبى
خيثمة":سألت حييى بن معني عن الفضل الرقاشي؟ فقال :روى عن ابن املنكدر،
وكان قاصاً ،وكان رجل سوء ،قال :قلت :فحديثه ،قال :ال تسل عن القدري
اخلبيث"( ،)143وقال أمحد بن حنبل":ضعيف"( ،)144وقال أبو حامت":يف حديثه بعض
الوهن ،وهو منكر احلديث ،ليس بقوي"( ،)145وقال أبو زرعة":منكر احلديث"(،)146
وقال ابن عدي":والضعف بني على ما يرويه"( ،)147وقال ابن حبان":كان قدرياً،
داعية إىل القدر ،وكان يقص بالبصرة ،ممن يروي املناكري عن املشاهري"( ،)148وقال
اآلجري":قلت ألبي داود :أكتب حديث الفضل الرقاشي؟ قال :ال وال كرامة ،وقال
()138
()139
()140
()141
()142
()143
()144
()145
()146
()147
()148

الدع اء الكبري(.)442/3
التاريخ الكبري(.)118/7
اجلرح والتعدي (.)64/7
التاريخ الكبري(.)118/7
اجلرح والتعدي (.)64/7
املرجع السابك(.)64/7
املرجع السابك(.)64/7
املرجع السابك(.)64/7
املرجع السابك(.)64/7
الكام يف الدع اء(.)13/6
اجملروحني(.)211/2
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مرة :كان هالكاً ،وقال مرة :حدث محاد بن عدي ،عن الفضل بن عيسى ،وكان
من أخبث الناس قوالً"( ،)149وقال النسائي":ضعيف"( ،)150وقال مرة":ليس
بثقة"( ،)151وقال يعقوب بن سفيان":معتزلي ،ضعيف احلديث"(.)152
ومثل الفضل بن عيسى ال يصلح للمتابعة فقد مجع بني اختالل العدالة
والضبط ،وأكثر النقاد على تضعيفه تضعيفاً شديداً فال يتقوى حديثه ،وبذلك يكون
حكم ابن حجر موافقًا ألحكام النقاد الذين سبقوه.
 -16حممد بن إبراهيم بن العالء الدمشقي ،أبو عبد هللا الزاهد :قال ابن
حجر":منكر احلديث"(.)153
قال ابن عوف":كان يسرق األحاديث"( ،)154وقال الدارقطين":كذاب"(،)155
وقال أبو نعيم ":روى عن الوليد بن مسلم ،وشعيب بن إسحاق ،وبقية ،وسويد بن
عبد العزيز موضوعات"( ،)156وقال ابن حبان":شيخ كان يدور بالعراق وجياور
عبادان ،يضع احلديث على الشاميني ،أخربنا عنه أبو يعلى ،واحلسن بن سفيان،

()149
()150
()151
()152
()153
()154
()155
()156

هتذيب التهذيب(.)284/8
املرجع السابك(.)284/8
املرجع السابك(.)284/8
املرجع السابك(.)284/8
تقريب التهذيب(.)466/2
الكام يف الدع اء(.)288/6
سؤاالت الربقاين للدارقطين(ص.)58
هتذيب الكمال(.)325/24
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وغريهما ،ال حتل الرواية عنه إال عند االعتبار"( ،)157وقال احلاكم أبو أمحد":ليس
باملتني عندهم"( ،)158وقال احلاكم ،والنقاش":روى أحاديث موضوعة"(.)159
وحممد بن إبراهيم بن العالء الدمشقي أحاديثه موضوعة وصرح النقاد بأنه
كذاب ،يضع احلديث فما عرب عنه ابن حجر أقل مما يستحق فال يكفي أن يقول
فيه":منكر احلديث" ،فمثله يستحق أن يوصف بالكذب على ما وصفه الدارقطين،
وغريه.
 -17معمر بن حممد بن عبيد هللا بن أيب رافع اهلامشي ،موالهم املدين :قال ابن
حجر" :منكر احلديث"(.)160
قال حييى بن معني" :ليس هذا بشيء"( ،)161وقال مرة" :مل يكن من أهل
احلديث ال هو وال أبوه ،كان يلعب باحلمام"( ،)162وقال أبو حامت" :رأيته ومل أكتب
عنه يف سنة ثالث عشرة ومائتني اتيته فخرج علينا وهو خمضوب الرأس واللحية فلم
أسأله عن شيء ،ودخل البيت فرآني بعض أهل احلديث وأنا قاعد على بابه فقال :ما
يقعدك؟ قلت :انتظر الشيخ أن خيرج ،فقال :هذا كذاب"( ،)163وقال مرة" :كان أبوه
ضعيف احلديث ،وكان ال يرتك أباه يضعفه حتى حيدث عنه ما يزيد نفسه وأباه
ضعفاً"( ،)164وقال البخاري( ،)165وابن عدي(":،)166منكر احلديث" ،وزاد ابن
()157
()158
()159
()160
()161
()162
()163
()164

اجملروحني(.)301/2
هتذيب التهذيب(.)18/9
هتذيب الكمال(.)325/24
تقريب التهذيب(.)541/2
اجلرح والتعدي (.)373/3
اتريخ بغداد ،اخلطيب البغدادمب(.)259/13
اجلرح والتعدي (.)373/3
املرجع السابك(.)373/3

خالد بن عبدل الطع ن

1188

عدي" :ومقدار ما يرويه ال يتابع عليه" ،وقال العقيلي" :ال يتابع على حديثه ،وال
يعرف إال به"( ،)167وقال صاحل بن موسى األسدي" :ليس بشيء"( ،)168وقال ابن
حبان" :ينفرد عن أب يه بنسخة أكثرها مقلوبة ،ال جيوز االحتجاج به وال الرواية عنه
إال على جهة التعجب"(.)169
وكالم النقاد يدل على شدة ضعفه ،ونكارة حديثه فال يصلح للمتابعة وال
يتقوى بغريه ،ورأي ابن حجر موافق ملن سبقه من كبار النقاد.
 -18موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي ،أبو حممد املدين :قال ابن
حجر" :منكر احلديث"(.)170
قال علي بن املديين" :كان ضعيفاً ضعيفاً ضعيفاً"( ،)171وقال ابن معني:
"ضعيف"( ،)172وقال مرة" :ليس بشيء ،ال يكتب حديثه"( ،)173وقال اآلجري عن
أبي داود" :كان أمحد يضعفه"( ،)174وقال أبو حامت" :ضعيف احلديث ،منكر
احلديث ،وأحاديث عقبة بن خالد اليت رواها عنه فهي من جناية موسى ليس لعقبة

()165
()166
()167
()168
()169
()170
()171
()172
()173
()174

الكام يف الدع اء(.)450/6
املرجع السابك(.)450/6
الدع اء الكبري(.)261/4
هتذيب التهذيب(.)251/10
اجملروحني(.)38/3
تقريب التهذيب(.)553/2
سؤاالت ابن أيب شيبة لعلي بن املديين ،علي بن املديين(ص.)95
اجلرح والتعدي (.)159/8
الكام يف الدع اء(.)343/6
هتذيب التهذيب(.)369/10
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فيها جرم"( ،)175وقال أبو زرعة( ،)176والبخاري( ،)177والنسائي( ،)178وأبو أمحد
احلاكم(":)179منكر احلديث" ،وقال أبو زرعة مرة" :واهي احلديث جداً"( ،)180وقال
البخاري مرة" :حديثه مناكري"( ،)181وقال السعدي" :ينكر األئمة أحاديثه اليت يرويها
()182

عنه عقبة بن خالد وغريه"

وقال أبو داود" :ال يكتب حديثه"( ،)183وقال ابن

حبان" :يروي عن أبيه ما ليس من حديثه فلست أدري أكان املتعمد لذلك أو كان فيه
غفلة فيأتي باملناكري عن أبيه ،واملشاهري على التوهم ،وأميا كان فهو ساقط االحتجاج
به"(.)184
وكالم النقاد واضح يف شدة ضعفه ،ومثله ال يتقوى مبتابعة غريه له ،فيكون
رأي ابن حجر موافق لرأي النقاد.
وقد تبني لي أن ابن حجر وافق النقاد املتقدمون يف سبعة عشر راوياً وأما راوياً
واحداً فال أرى أنه متاشى مع أحكامهم ،وهو :حممد بن إبراهيم بن العالء الدمشقي،
أبو عبد اهلل الزاهد ،فقد قال عنه احلافظ ابن حجر":منكر احلديث" ،وحكم النقاد
املتقدمون عليه بالكذب والوضع.
()175
()176
()177
()178
()179
()180
()181
()182
()183
()184

اجلرح والتعدي (.)159/8
سؤاالت الربذعي ،أبع زرعة الرازمب(.)393/2
العل الكبري(ص.)317
الدع اء واملرتوكني(ص.)95
هتذيب التهذيب(.)369/10
سؤاالت الربذعي ،أبع زرعة الرازمب(.)424/2
التاريخ الكبري(.)294/7
الكام يف الدع اء(.)343/6
هتذيب التهذيب(.)369/10
اجملروحني(.)241/2

خالد بن عبدل الطع ن

1190

اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني أما بعد:
فإن أبرز نتائج البحث ما يلي:
 أن أصل كتاب "تقريب التهذيب" ،هو خمتصر من كتاب "تهذيب التهذيب"،
للحافظ ابن حجر نفسه ،والذي هو خمتصر من تهذيب الكمال.
 أن أظهر نقطه يف منهجه يف الكتاب هو إعطاء الراوي من رواة التقريب وصفاً
خمتصراً مناسباً حلاله من خالل استحضار أقوال النقاد الذين سبقوا احلافظ ابن حجر،
فمن وصفه بالثقة؛ فذلك ألن أغلب النقاد وصفه بذلك.
 مرتبة منكر احلديث عند ابن حجر يف التقريب هي املرتبة العاشرة فمن وصفه
بذلك فهو شديد الضعف عنده فال يصلح للمتابعة.
 من وصفه النقاد مبنكر احلديث خيتلف حاهلم فهو يدور مع القرائن فقد يوجد
ما يدل من أقوال النقاد أو من الناقد نفسه الواصف بذلك ما جيعل حديثه قابل أو غري
قابل لالعتضاد فإذا جتردت العبارة من القرئن فاألصل شدة الضعف وعدم القبول
لالعتضاد.
 املعترب يف وصف الراوي بنكارة احلديث هو ما روى من الروايات املنكرة اليت
تبينت نكارتها ،إما بالتفرد ،أو املخالفة ،حبيث يغلب على حديث الراوي التفرد أو
املخالفة لغريه من الرواة.
 اصطالح بعض النقاد يف إطالقهم" :منكر احلديث" ،على بعض املعاني
املغايرة للمعنى املشهور ومنها ما ذكره احلافظ ابن حجر أنـ":هذه اللفظة يطلقها أمحد
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على من يغرب على أقرانه " ،وما نقله ابن القطان الفاسي عن البخاري قوله":كل من
قلت فيه منكر احلديث فال حتل الرواية عنه".
 الفرق بني قول الناقد :منكر احلديث ،أو روى مناكري ،أو تعرف وتنكر،
فلكلٍ معناها عند النقاد كما تقدم ،فالراوي الذي وصف بإحدى هذه الصفات الثالث
أو بغريها إمنا وصف به بناء على ما رواه من األحاديث وذلك من خالل سرب مروياته.
 وصف احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب مثانية عشر راوياً بهذا الوصف
وكل حديثهم غري قابل لالعتضاد ،غري أن ابن حجر وافق النقاد املتقدمون يف سبعة
عشر راوياً وأما راوياً واحداً فال أرى أنه متاشى مع أحكامهم ،وهو :حممد بن إبراهيم
بن العالء الدمشقي ،أبو عبد اهلل الزاهد ،فقد قال عنه احلافظ ابن حجر":منكر
احلديث" ،وحكم النقاد املتقدمون عليه بالكذب ،والوضع.
هذا واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1أجوبة أبي زرعة الرازي على سؤاالت الربذعي :عبيد اهلل بن عبد الكريم بن
يزيد الرازي أبو زرعة .حتقيق سعدي اهلامشي .اجلامعة االسالمية ،املدينة
املنورة ،الطبعة األوىل1402 ،هـ.
[ ]2اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث :اخلليل بن عبد اهلل بن أمحد اخلليلي
القزويين .حتقيق حممد سعيد عمر إدريس .مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة
األوىل1409 ،هـ.
[ ]3اإلكمال :علي بن هبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال .دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1411 ،هـ.

1192

خالد بن عبدل الطع ن

[ ]4بيان الوهم واإليهام :علي بن حممد بن عبد امللك الفاسي .حتقيق احلسني آيت
سعيد .دار طيبة ،الرياض ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
[ ]5تاريخ أمساء الثقات :عمر بن أمحد أبو حفص بن شاهني .حتقيق صبحي
السامرائي .الدار السلفية ،الكويت ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
[ ]6التاريخ األوسط :حممد بن إمساعيل البخاري .حتقيق حممد اللحيدان .دار
األصمعي ،الرياض ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
[ ]7تاريخ بغداد :أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي .دار الكتب العلمية،
بريوت.
[ ]8التاريخ الكبري :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري .حتقيق السيد هاشم
الندوي .دار الفكر ،بريوت.
[ ]9حترير علوم احلديث :عبد اهلل بن يوسف اجلديع .مؤسسة الريان ،بريوت،
الطبعة الثانية1425 ،هـ.
[ ]10تقريب التهذيب :أمحد بن علي بن حجر العسقالني .حتقيق حممد عوامة .طبعة
دار الرشيد حبلب ،الطبعة األوىل1406 ،هـ
[ ]11تهذيب التهذيب :أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالني :مطبعة دائرة
املعارف النظامية ،اهلند ،الطبعة األوىل1326 ،هـ.
[ ]12تهذيب الكمال :يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي .بشار عواد
معروف .مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1400 ،هـ.
[ ]13اجلرح وا لتعديل :عبد الرمحن بن أبي حامت حممد بن إدريس أبو حممد الرازي.
دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،الطبعة األوىل1271 ،هـ.
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[ ]14اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر :حممد بن عبد الرمحن بن
حممد بن أبي بكر بن عثمان بن حممد السخاوي .حتقيق إبراهيم باجس عبد اجمليد.
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ.
[ ]15ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه :عمر بن أمحد بن بن شاهني .حتقيق
محاد بن حممد األنصاري .مكتبة أضواء السلف ،الرياض ،السعودية ،الطبعة
األوىل1419 ،هـ.
[ ]16سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني :سليمان بن األشعث .حتقيق
حممد علي قاسم العمري .اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل،
 1399هـ.
[ ]17سؤاالت الربقاني للدارقطين :علي بن عمر الدارقطين .حتقيق عبدالرحيم
القشقري .كتب خانه مجيلي ،باكستان ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
[ ]18سؤاالت حممد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن املديين :علي بن عبد اهلل بن
جعفر املديين .حتقيق موفق عبد اهلل عبد القادر .مكتبة املعارف ،الرياض،
1404هـ.
[ ]19صحيح مسلم :أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري.
دار اجليل بريوت ،بريوت.
[ ]20الضعفاء :أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصبهاني .حتقيق فاروق محادة .دار
الثقافة ،الدار البيضاء ،الطبعة األوىل 1405 ،هـ.
[ ]21الضعفاء الصغري :حممد بن إمساعيل البخاري :حتقيق حممود إبراهيم زايد .دار
الوعي ،حلب ،الطبعة األوىل1396 ،هـ.
[ ]22الضعفاء الكبري :أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقيلي .حتقيق عبد املعطي
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أمني قلعجي .دار املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
[ ]23الضعفاء واملرتوكني :أمحد بن شعيب النسائي .حتقيق حممود إبراهيم زايد .دار
الوعي ،حلب ،الطبعة األوىل1369 ،هـ.
[ ]24الضعفاء واملرتوكني :علي بن عمر الدارقطين .حتقيق حممد بن لطفي الصباغ.
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 1400هـ.
[ ]25طبقات الشافعية الكربى :تاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي .حتقيق
حممود حممد الطناحي ،و عبد الفتاح حممد احللو .هجر للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية1413 ،هـ.
[ ]26العلل ومعرفة الرجال :أمحد بن حنبل .حتقيق وصي اهلل عباس .املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.
[ ]27العلل الكبري :حممد بن عيسى الرتمذي .حققه صبحي السامرئي ،وأبو املعاطي
النوري ،وحممود خليل الصعيدي .عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية،
بريوت ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.
[ ]28فتح املغيث شرح ألفية احلديث :مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي.
حتقيق علي حسني ،مكتبة السنة ،مصر ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
[ ]29الكامل يف ضعفاء الرجال :عبداهلل بن عدي بن عبداهلل بن حممد اجلرجاني.
حتقيق حييى خمتار غزاوي .دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثالثة1409 ،هـ.
[ ]30اجملروحني :أبو حامت حممد بن حبان البسيت .حتقيق حممود إبراهيم زايد .دار
الوعي ،حلب ،الطبعة الثانية.
[ ]31املعرفة والتاريخ :يعقوب بن سفيان الفسوي .حتقيق أكرم ال ُعمَري .مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1981 ،م.
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[ ]32ميزان االعتدال :حممد بن أمحد الذهيب .حتقيق علي البجاوي .دار املعرفة،
بريوت.
[ ]33نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر :أمحد بن علي بن حجر العسقالني .حتقيق
عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي .مطبعة سفري بالرياض ،الطبعة األوىل ،عام
1422هـ.
[ ]34نظم العقيان يف أعيان األعيان :عبد الرمحن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي .حتقيق فيليب حيت .املكتبة العلمية ،بريوت.
[ ]35النكت على مقدمة ابن الصالح :أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر
العسقالني .حتقيق ربيع املدخلي .عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
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Narrators, Whom he Described Hafiz ibn Hajar
by Denounced Hadeth at Taqreb Al-Taqreb
Dr. Khalid bin Abdullah Al tuwayan
Assistant Professor of the year at the Faculty of Sharia and Islamic Studies-Qassim University
Abstract. The research approach Ibn Hajar in bringing the discipline, and the release of Hafiz Ibn Hajar
some narrators denier modern phrase, is it described so Negotiable Aatdhad and Relay him, then
described the modern critics of the narrator talk Bmnker, you became strong talk from the description of
this, and are they all on one level When the imams of cash, inventory, and the narrators of polite
approximation who described it, was numbered eighteen Roya, and all their talk is not available for
Aatdhad.
The research and pave the six sections came, and in the following manner:
Boot: Rounding out the book and explained the points where his approach in a statement.
First topic: rank evil talk at Ibn Hajar.
The second topic: it has been said of the evil talk Is fit for Victory the follow-up interview or a
speech emboldened other?
The third topic: the way in which critics describe one of the narrators in modern Balinkarh.
Section IV: conventions Some critics in their release "evil talk."
The fifth topic: the difference between the words of the critic: evil talk, or narrated munkar, or know
denies.
The sixth topic: presentation of the narrators, whom he described Haafiz Ibn Hajar in "civility
approximation", Bmnker talk, and the statement of the sayings of the critics and the compatibility with the
opinion of Ibn Hajar God have mercy on them, according to what appeared to me.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1247-1197رجب 1438هـ/مارس 2017م)

الكتايب غري ملزم ابتباع رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم وتفنيدها
دعوى أن
ّ
2

د .نزار عطا هللا أمحد صاحل ،1و بالل محدان حممود النجار

 1أستاذ مساعد ،كليّة الدعوة وأصول الدين ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،التخصص :تفسري القرآن الكرمي
 2بكالوريوس أصول الدين ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
ملخص البحث .ادعى بعض املعاصـرين أ ّن الكتـا ّ ـري ملـتم عترـال رسـول صـلّى عليـ وسـلّم ،وأ ـّ مكلّـ
بتروت ـ  ،فــبن ص ـ ّده بـ واترع ـ فلـ أج ـران ،ودن صـ ّده ب ـ و يتّرعـ فل ـ أجــر وافــد ،ويكــون مكلّفــا
فقــاب علتصــديب ّ
ـودب استقصــى الرلــو القــاعلص يــوا الــدعو مــن املعاصـرين وا صــول
عترــال يـريعت هــو سـوار كــان صـرا يا أو يصـ ّ
أهم أدلتصم ،و قدها ،وعارضصا أبدلـة أرـر  ،ورلـص دن أ ّن هـوا الـدعو عللـة،
التارخييّة هلوا الدعو  ،مث عرض ّ
ختال القرآن ،والستة ،واإلمجال ،والعقل
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مق ّدمة

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد،
فقد انتهى إىل مسامعنا أن بعض املعاصرين يزعم بأنّ الكتابيّ غري ملزم باتباع
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ،وأنّه مكلّف فقط بالتصديق بنبوّته ،فإن صدّق به
واتبعه فله أجران ،وإن صدّق به ومل يتّبعه فله أجر واحد ،ويكون مكلّفاً باتباع
شريعته هو سواء كان نصرانياً أو يهودّياً ،وال خيفى أنّ ذلك يقتضي تصحيحه للعمل
بشريعة غري شريعة اإلسالم ،وأن الشرائع السابقة غري منسوخة إىل غري ذلك مما يلزم
عن هذا القول من اللوازم كما سنبيّنه إن شاء اهلل.
ج هذا القائل على زعمه بآيات من القرآن الكريم ،وبعض األحاديث،
وقد احت ّ
فجمعنا أدلّته ،وقرّرناها على أحسن وجوهها ،ثمّ استقصينا التفاسري وكتب الفرق
باحثني عن أصل هذا القول يف أهل الفرق وامللل ،فوجدنا من يقول به أو مبا هو قريبٌ
منه ،فأوردنا ذلك كما وجدناه يف كتب القوم .ثمّ حبثنا يف املتصدرين للكالم يف الدين
من املعاصرين هل من قائل بهذا القول؟ فوجدنا من قال مبا هو قريب من ذلك القول
أو مبا يقتضيه ،فذكرناه كذلك .ث ّم إننا عمدنا إىل أدلة هذه املزاعم ونقدناها وبيّنا ما فيها
من خطأ وصواب ،مانعني الدعاوى حيناً ،ومعارضني هلا حيناً ،وناقضني هلا حيناً،
باستعمال أدلة من الكتاب والسنّة واللغة والعقل .ثم خلصنا بعد ذلك إىل نتيجة وحكم
على هذا القول ،فكان هذا البحث واقعاً يف مقدّمة ،وخامتة ،ومبحثني ،وذلك كما
يلي:
املبحث األوّل :الزعم بأن الكتابي غري ملزم باتباع نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلّم
وذكر بعض القائلني به.
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املبحث الثاني :أهم أدلة من زعم بأنّ الكتابيّ غري ملزم باتباع نبينا حممد صلى
اهلل عليه وسلّم ومناقشتها.
وفيه مطالب:
املطلب األول :االستدالل بقوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [سورة آل عمران :اآلية  ]113إخل اآليات.
والرد عليه.
املطلب الثاني :االستدالل بقوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [سورة املائدة :اآلية  ]68والرد عليه.
جلٌ مِنْ
املطلب الثالث :االستدالل باحلديث الشريف( :ثَالََثةٌ لَ ُهمْ َأجْرَانَِ :ر ُ
هلل عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ،)1()...والرد عليه
َمدٍ صَلَّى ا ُ
أَ ْهلِ الكِتَابِ ،آ َم َن بِنَبِيِّهِ وَآ َم َن ِبمُح َّ
ثمّ ختمنا بنتائج البحث .واهلل تعاىل نسأل أن يوفقنا يف حبثنا هذا ،وأن يسدّدنا
إىل الصواب ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
منهجيّة البحث

اتبع الباحثان يف دراستهما هذه املنهج الوصفي التحليلي الذي يبيّن املسألة
املدروسة ويستقصي األقوال فيها وجيمعها ويوضحها كماً وكيفاً ،ويعرض األدلة
ويناقشها حملالً هلا ومرجحًا فيما بينها.

( )1صليح الرخاري :كتاب :العلم ،عب :عب تعليم الرجل أمت وأهل  ،برقم97 :
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الدراسات السابقة
مل جند دراسة مستقلّة تبحث يف هذه املسألة ،ولكنّ الكالم يف كون الكتابيّ
مكلّفًا باإلميان بالنيب صلى اهلل عليه وسلّم واتباعه ،وكذلك ذكر من ا ّدعى من الفرق
مثل هذه الدعوى مذكور يف كتب الفرق ،ومبثوث يف التفاسري عند البحث يف اآليات
ذات العالقة مثل قوله تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة األعراف:
آية  ،]158وقوله تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [سورة إبراهيم :آية  .]4وهذه
املسألة بدأ الكالم فيها ينتشر ويكثر مؤخراً بسبب ما أثاره بعض املعاصرين كما سيأتي
تفصيله ،وقد القى الكالم فيها استحسان وأهواء أقوام فزادوا يف الكالم فيها ونشرها
أكثر ،حمتجني بكالم هذا املعاصر بوصفه عاملاً يف الدين وجمتهداً كما يدّعي .فاقتضى
ذلك أن نفرد فيها حبثاً مستقالً لتسليط الضوء على هذه املسألة ،والرد على ما تعلّق به
صاحب الدعوى من شبه ،مع أنّها من الواضحات لعوامّ املسلمني .فأهميّة هذه
الدراسة تكمن يف تناوهلا ألدلة الدعوى وتفنيدها ،وردّ الشبه اليت انطوت عليها
الدعوى.
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األول :الزعم أبن الكتايب غري ملزم ابتباع نبينا حممد صلى هللا عليه وسلّم
املبحث ّ
وذكر بعض القائلني به

من القائلني بهذا القول من املعاصرين ممن لقوله انتشار يف الفضائيات ،وعلى
اإلنرتنت ،د .عدنان إبراهيم( ،)2وهو أهمّ املعاصرين املتصدّين إلثبات هذا القول،
والدعوة إليه ،وقد اخرتنا نصاً من كالمه يتضمّن أهمّ أدلته اليت استد ّل بها.
قال الدكتور عدنان إبراهيم ما نصُّه« :ما انتهى إليه اجتهادي يف هذه املسألة
امل ْشكِلة جدًّا...والذي بانَ لي أنَّ الكتابيَّ .يهوديًّا أو نصرانيًّا .ليس مل َزمًا بأكثر ِمنْ أنْ يُقرَّ
بنبوة حممدٍ ،يقول :نعم هذا نيبٌّ .لكنه ليس ملزمًا بأن يتَّبعَه ،وأن يتديَّن بشرعه؛ ألنَّه
إنْ آمنَ بأنه نيبٌّ ورسولٌ ،هو خميَّرٌ بعد ذلك أن يقيم كتابه ،ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [سورة املائدة :اآلية ،]68
كمْ﴾ يعين القرآن ،انتبه ،يف آيةٍ أخرى يقول :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ
ال تقل﴿ :مَا أُنْزِلَ ِإلَ ْي ُ

ﭥ ﭼ [سورة العنكبوت :اآلية  .]46إيَّاك أن ختلط ،وتقول لي :معناها أُنزل
إليكم أي القرآن .هذا كالمٌ فارغ ،أُنزل إليكم وليس أُنزل إلينا .إذا آمنَ الكتابيُّ مبحم ٍد
يف هذا ،فال يعترب كافرًا مبحمدٍ ،لكنه ليس ملزمًا باالتِّباع ،إنْ اتَّبعَهُ فله أجران ،النيب
( )2عدانن دبراهيم من مواليد ستة  1966م ،لريب ورطيب ومفكر دسالمي فلسطيين ،ولد يف مديتة تة ،من
اخلطرار املسلمص الرارزين يف التمسا ،ومن دعاة ما يسمى حبركة دصالح الرتاث اإلسالمي ،ل الالل على
الفلسفة ،وا دب ،وجييد عددا من اللغات ا جترية رطيب مسجد الشور علعاصمة التمساوية فييتا،
ورعيس مجعية لقار احلضارات فيصا ،كما أ يلقي الدروس الديتية والعلمية يف املسجد صافب مشرول
فكري جتديدي ولدي العديد من ا فكار وا لروفات املثرية للجدل ا ْيتصر بتتقير يف كتب السرية
والرلو عما يعتربا أرطار مت ارتكايا من بعض الصلابة ،كما ُعرف حبديث عن اإلحلاد ،وا سراب اليت
تؤدي دلي لد بعض املسلمص مما جعل يلقي دروسا وحماضرات بقصد اإلجابة العلمية والرد على من
يشككون يف وجود من الويكيريدب املوسوعة احلرة عرتصار وهو موافب ملا يف موقع على فيسروك
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يقول« :ثالثة يأتون أجرهم مرتني ،رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي»(.)3
واملعنى :أنه إن مل يؤمن بي لكن مل يكفر .مل يتبعين ومل يكفر :فله أجرٌ واحدٌ .لكن
إنْ كفَرَ مبحمدٍ ،وجَدَّفَ على حممدٍ ،واعتربَه مُهرطقًا وكذابًا؛ شرعُ حممدٍ يقول :إنه
قد كفر مبا أنزل اهلل؛ ألن الذي أَنزل ما أَتى به حمم ٌد هو الذي أنزل التوراة واإلجنيل».
انتهى موضع الشاهد من كالم عدنان إبراهيم ،وهو بتمامه على موقع يوتيوب
يف العنوان التالي:

http://www.youtube.com/watch?v=PKQlFBefHMg

وعند تأمل كالم عدنان إبراهيم جند أنّ كالمه يصرّح أو يقتضي ما يلي:
 - 1أ ّن أهل الكتاب ليسوا ملزمني بأكثر ِمنَ اإلقرار بنبوة حممدٍ صلى اهلل عليه
وسلم.
 - 2حصرَه كفر أهل الكتاب بكُفر التكذيب بأصل نبوَّته ،فال يعدُّ امتناعهم
عن الدخول يف دينه وشريعته كفرًا.
 - 3أنَّ اتِّباع أهل الكتاب حملمدٍ صلى اهلل عليه وسلم ودخوهلم يف دينه
والتزامهم بطاعته؛ ليس شرطًا يف إميانهم وجناتهم ،بل ذلك فضيلة إن فعلوه فلهم
أجران ،وليس أمراً واجبًا عليهم.
 - 4إقرارُ أهل الكتاب على دينهم احملرَّف ،وشرعهم املبدَّل ،وعلى جواز
التعبد به ،واعتبار ذلك كافياً يف جناتهم من العذاب يوم القيامة.
وقريب مما ذهب إليه عدنان إبراهيم يف هذه املسألة ذهبت فرقة من اليهود تدعى
العيسويّة ،كما يذكر الباقالني« :باب الكالم على العيسوية من اليهود الذين يزعمون

( )3روي أبلفاظ خمتلفة يف الصليلص و ريمها ،ا ظر مثال :صليح الرخاري ،كتاب التكاح ،عب اختاذ السراري،
ومن أعتب جاريت مث تتوجصا ،رقم 5083
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أن حممدًا وعيسى عليهما السالم إمنا بعثا إىل قومهما ،ومل يبعثا بنسخ شريعة موسى
()4

عليه السالم ».اهـ

وقال الغزالي« :العيسوية :حيث ذهبوا إىل أنَّه صلى اهلل عليه وسلم رسولٌ إىل
العرب فقط ال إىل غريهم ،وهذا ظاهر البطالن فإنَّهم اعرتفوا بكونه رسوالً حقًّا،
ومعلومٌ أنَّ الرسول ال يكذب ،وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إىل الثقلني ،وبعث
رُسُلَه إىل كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم ،وتواتر ذلك منه ،فما قالوه حمال
()5

متناقض».اهـ.

وقال الرازي« :وقال طائفة من اليهود يقال هلم العيسوية وهم أتباع عيسى
األصفهاني :إن حممدًا رسول صادق مبعوث إىل العرب ،وغري مبعوث إىل بين
()6

إسرائيل».اهـ

وعند مقارنة قول عدنان إبراهيم بقول العيسويّة يف هذه املسألة ،نالحظ أنّ قول
عدنان إبراهيم يتّفق مع قول العيسويّة يف بعض اجلوانب ،وهو أن اليهود من أهل
الكتاب غري ملزمني باتباع النيب صلّى اهلل عليه وسلّم بل بتصديقه يف كونه نبياً فقط،
وأنه ال يعدّ عدم اتباعه يف شريعته كفراً ،وأن اتباعه ليس شرطاً يف إميانهم وجناتهم،
وأن شريعتهم غري منسوخة وصاحلة للتديّن بها.

( )4أبو بكر حممد بن الطيب ،املعروف عبن الراقالين (403هـ)  ،متصيد ا واعل وتلخيص الدالعل ،ص ،218
مؤسسة الكتب الثقافية – لرتان ،ط ا ون1987 ،م
الغتايل (505هـ) ،االقتصاد يف االعتقاد ،ص ،111دار الكتب العلمية ،لرتان،
( )5أبو فامد حممد بن حممد َّ
2004م
( )6فخر الدين الرازي (606هـ) ،التفسري الكرري ،ج ،15ص ،383دار دفيار الرتاث العر – لرتان ،ط،3
1420هـ
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وخيتلف عن قوهلم يف أنه مل يصرّح بأن رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلّم
خاصّة بقومه ،وأنّ اليهود والنصارى مطلوب منهم -على جهة الندب  -أن يتبعوه
ال على جهة الوجوب ،أما العيسويّة فاملفهوم من قوهلم إ ّن العرب سواء منهم من كان
مشركاً أو يهودياً أو نصرانياً فعليهم ترك دينهم واتباعه؛ ألنه مبعوث إليهم ،وكذلك
الذين أرسل إليهم عيسى عليه السالم ،فهم ملزمون باتباعه وال جيوز هلم اتباع حممد
أو البقاء على شريعة موسى عليهم مجيعاً الصالة والسالم .وال خيفى أنهم ينفون كون
عيسى عليه السالم قد أرسل إىل بين إسرائيل ،وهو ما ذكره القرآن الكريم من أنّ
عيسى عليه السالم أرسل إىل بين إسرائيل.
وحيكي البغدادي قريباً من هذا القول عن فرقة من اخلوارج تسمّى اليزيديّة،
ويذكر العيسويّة ،وفرقة أخرى من اليهود تسمّى الرعيانيّة ،فيقول« :يف ذكر اليزيدية
من اخلوارج ،وبيان خروجهم عن فرق اإلسالم .هؤالء أَتباع يزيد بن أبي أُنيسة
اخلارجي .. .ثم إنه خرج عن قول مجيع األمَّة ...وكان مع هذه الضاللة يتوىل من شهد
حملمد صلى اهلل عليه وسلم بالنبوة من أهل الكتاب ،وإنْ مل يدخل يف دينه ،ومساهم
بذلك مؤمنني ،وعلى هذا القول جيب أن يكون العيسوية والرعيانية من اليهود
مؤمنني؛ ألنَّهم أقروا بنبوة حممد عليه السالم ،ومل يدخلوا يف دينه .وليس جبائز أن يُعدَّ
يف فرق اإلسالم من يعدُّ اليهو َد من املسلمني».اهـ

()7

ويقول ابن حزم« :ذكَرَ بعضُ من مجع مقاالت املنتمني إىل اإلسالم أن فرقة
من اخلوارج رئيسهم رجل يدعى يزيد بن أبي أنيسة -وهو غري احملدث املشهور -
كان يقول :إنَّ من كان من اليهود والنصارى يقول« :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل إىل
( )7أبو متصور عرد القاهر بن لاهر الرغدادي (429هـ) ،ال َفره بص ِ
الفَره وبيان الفرقة التاجية ،ص ،263دار
ْ
اآلفاه اجلديدة – لرتان ،ط1977 ،2م
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العرب ال إلينا»؛ كما تقول العيسوية من اليهود؛ قال :فإنهم مؤمنون أولياء اهلل
()8

تعاىل ،وإن ماتوا على هذا العقد»اهـ

والظاهر أنّ قول عدنان إبراهيم هو عني قول اليزيديّة يف أهل الكتاب ،فهو
يعتربهم مؤمنني كما اعتربتهم اليزيدية ،ويلزم على ذلك جناتهم وإقرارهم على دينهم
إىل آخر ما يلزم قول عدنان إبراهيم.
الكتايب غري ملزم ابتباع نبينا حممد صلى هللا عليه
املبحث الثاين :أهم أدلة من زعم أب ّن
ّ
وسلّم ومناقشتها

اعتمد القائلون بهذا القول على مجلة من األدلة نذكر أبرزها مشفوعاً مبناقشته
مناقشةً مفصّلة ،ونضع كلّ دليل يف مطلب ،كما يلي:
املطلب األول :االستدالل بقوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [سورة آل عمران :اآلية  ]113إخل اآلايت .والرد
عليه.
استدلّ عدنان إبراهيم -كما مرّ  -بقوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [سورة آل عمران :اآلية  ]113إخل
اآليات .يقول :إن هذه اآليات الكرمية تتحدّث عن أهل الكتاب الذين مل يسلموا،
وإن اعتبارها يف الذين أسلموا منهم كالم فارغ وحتميل للقرآن ما ال حتتمله اللغة.

( )8أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن فتم ا دلسي (456هـ)« ،الفصل يف امللل وا هوار والتلل» ،ج،4
ص ،144مكترة اخلاجني– القاهرة
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ووجه االستشهاد بهذه اآلية أنها مسّتهم أهل كتاب ،فهي تتحدث عنهم بوصفهم أهل
كتاب فيجب ألَّا يكونوا قد أسلموا؛ أل ّن املسلمني ال يسمَّوْن أهل كتاب.
وبناء على كالمه فاآليات تتكلّم عن فرقتني من أهل الكتاب مل يسلموا ،وال
تتناول من أسلموا منهم:
الفرقة األوىل :يهود ونصارى -مل يسلموا  -هم كما وصفهم اهلل تعاىل:
ﭽﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [سورة آل عمران :اآليات
.]115- 113
الفرقة الثانية :يهود ونصارى مل يسلموا ،وينبغي أن يكونوا على خالف
أوصاف األمة األوىل ،فليسوا موصوفني بالصفات الثماني السابقة ،فليسوا قائمني وال
يتلون آيات اهلل ...إخل كما سيأتيك ،بل هم موصوفون بأضدادها.
وبناء على كالمه أيضاً فال جيوز أن يدخل يف أهل الكتاب هنا ،وال أن يوصف
بأنه كتابي أو من أهل الكتاب من كان كتابيًا وأسلم.
وليعلم -قبل أن نناقش كالمه  -أن له أن خيتار أ ّن اآلية الكرمية تنفي املساواة
بني فريقني من أهل الكتاب الذين مل يسلموا ،هذا املعنى ممكن وقد وجد من العلماء
من قال ذلك كما سيأتي ،ولكن ال أحد ممن اختار هذا القول قال إن أولئك الصاحلني
املوصوفني بالصفات احلميدة أدركوا النيب صلى اهلل عليه وسلّم .بل قالوا إنهم قضوا
حنبهم ومل يدركوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم ولو أدركوه ألسلموا .وأما من قال
إنهم من أهل الكتاب وأدركوا النيب صلى اهلل عليه وسلّم ،فإنهم مجيعاً قالوا إنهم
آمنوا به واتبعوه ودخلوا يف اإلسالم.
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والذي يقرره عدنان هنا أن هذه الفرقة الصاحلة من أهل الكتاب وجدت قبل
اإلسالم ،ووجدت يف عصر النيبّ الكريم ،وموجودة يف عصرنا وميكن أن توجد يف
أي زمان من األزمنة .وهي مع كونها باقية على دينها فهي موصوفة باإلميان باهلل واليوم
اآلخر...إخل من الصفات املذكورة ،وأنّ تكليفها منحصر يف اإلميان بنبوة سيدنا حممد
صل ى اهلل عليه وسلّم فقط ،وليسوا مكلفني باتباعه ،فإن اتبعوه وأسلموا فلهم
أجران ،وإن مل يسلموا ومل يتّبعوه فهم ناجون وهلم عند اهلل أجر واحد.
وال خنالف عدنان يف أن هذه الفرقة وجدت قبل بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلّم
يف زمن رسلهم عليهم السالم ،وبعد زمن رسلهم إىل زمن البعثة فهذا حملّ اتفاق.
ولكنّنا خنالفه فيمن وجد منهم يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسلّم وما بعده ،فنجزم
بأن من بلغته دعوته صلى اهلل عليه وسلّم -سواء كان معاصراً لرسول اهلل أو وجد
بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلّم  -فال يسمى مؤمناً وال ميكن وصفه بشيء من تلك
الصفات ،وال ميكن أن يكون ناجياً إال إذا أسلم واتبع رسول اهلل عليه الصالة
والسالم .فهذا حترير حملّ النزاع الرئيس معه ،ويف ثنايا املناقشة منازعات أخرى سيأتيك
تفصيلها وبيانها إن شاء اهلل تعاىل.
مناقشة الدليل األول:
أوالً :إن وصفه كالم من قال" :إن أهل الكتاب هنا هم من أسلموا" بأنه كالم
فارغ ،وحتميل للقرآن ما ال حتتمله اللغة خطأ فاحش؛ ألنه جيوز أن يسمى املسلم
الذي كان كتابياً وأسلم بالكتابي على اعتبار ما كان .وهذا النوع من التجوز متَعالَمٌ
مشهور يعرفه القاصي والداني ،وإنك لتجده يف القرآن الكريم نفسه ،من ذلك قوله
تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [سورة النساء :اآلية  ]2أي من كانوا يتامى فعند رشدهم
آتوهم أمواهلم .ومثله :ﭽ ﯥ ﯦ ﭼ [ سورة النساء :اآلية  ]6أي البالغني الكبار،
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ومساهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه من قبل .وقوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﭼ [ سورة البقرة :اآلية  ]232فإن أريد املطلِّقون هلنّ فهو جماز باعتبار ما
كان ،وإن أريد به من يردن أن يتزوجنه فهو جماز أيضاً باعتبار ما سيكون ،إىل غري
ذلك من األمثلة.
وال جيوز يف هذه األمثلة أن يكون املراد املعنى احلقيقيّ لليتامى ،واألزواج؛ أل ّن
القرائن متنع ذلك .وكذلك احلال يف نظر العلماء الذين جعلوا أهل الكتاب هنا هم من
أسلم منهم .فهنالك قرائن كثرية حمتفة بهذه اآلية تصرف أهل الكتاب أن يكون املقصود
بهم من مل يسلم منهم ،وجتعلها لنفي املساواة بني الكتابيني الذين آثروا البقاء على
كفرهم وبني الذين أسلموا منهم.
فإن قيل :لقد حتدثت اآليات عنهم ووصفتهم بالكتابيني ،فلم مل يصرّح القرآن
بأنهم قد أسلموا ،فاجلواب من جهات منها :أن اآليات الكثرية اليت قبل هذه اآلية
تتحدّث عن أهل الكتاب ،واآلية تتحدث عن أهل الكتاب فلم يقطع هذا االنسياب يف
الكالم عن أهل الكتاب ،ليسميهم أهل الكتاب الذين أسلموا أو حنو ذلك ،واكتفى
بأهل الكتاب ،ومنها أنه وصفهم بأوصاف أوقعها بدل ذلك ،فبدل أن يقول :الذين
آمنوا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم ودخلوا دينه واتبعوه إخل ،أتى بوصف أخص منه
يتضمنه وزيادة ،فهذه األوصاف أخصّ من املسلم ،فكأنه كنّى عنهم بذكر صفاتهم،
ولذلك قال أبو حيان يف وصف اهلل هلم بالصاحلني" :الظاهر أنَّ يف الوصف بالصالح
()9

زيادةً على الوصف باإلسالم ،ولذلك سأل هذه الرتبة بعض األنبياء"اهـ

( )9أبو فيان حممد بن يوس
الفكر-لرتان1420 ،هـ

أثري الدين ا دلسي (745هـ) ،الرلر احملياب يف التفسري ،ج ،3ص ،315دار
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وبناء عليه فال يقال :كيف عرفتم أنهم أسلموا وقد مسّاهم أهل كتاب؟ ألنّا
نقول :قد ذكر أوصافًا هلم أخص من كونهم مسلمني ،ووجود األخص يستلزم وجود
األعمّ.
ثمّ إنّ املدَّعى أنّه مسّاهم أهل كتاب -مع كونهم أسلموا  -باعتبار ما كانوا
عليه قبل إسالمهم لوجود تلك القرائن وذلك السياق القويّ .فال يتم نقضه للدعوى
مبجرّد شاهد التسمية إال أن تُردَّ القرائن الكثرية اليت حتيط باآلية ،وُتفَسَّر بالنظر إىل أنّ
أهل الكتاب هنا بقوا على دينهم ومل يسلموا ،وأنى له ذلك! ولو تكلّف ذلك سيواجه
قواطع قرآنية تردّ خصوص قوله بأنهم موصوفون بتلك األوصاف حال بقائهم على
دينهم بعد بلوغ دعوة اإلسالم إليهم .وبسبب تلك القرائن رجّح مجاهري العلماء هذا
القول الذي وصفه عدنان إبراهيم بأنه كالم فارغ!
هذا وإنّ اللغة لتسمي كلّ من يقرؤون الكتب أهل كتاب ،ولو قال أحد إن
املسلمني أهل كتاب باعتبار أنّ هلم كتاباً لصحّ ذلك لغة ،وبه فُسر قوله تعاىل :ﭽ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [سورة فاطر :اآلية  ،)10( ]32بل مل جيد بعض
املفسرين غضاضة يف إدخال املسلمني يف أهل الكتاب يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮬ

ﮭ ...ﭼ اآلية باعتبار أن الكتاب هنا جنس كتب اهلل تعاىل وليس هو املعهود من
التوراة واإلجنيل( ،)11وإن كنا نراه ضعيفاً ملخالفته عرف القرآن يف استعمال "أهل
الكتاب" ،إال أنّه يبقى حمتمالً من حيث االحتمال وال يصادم اللغة وال الشرع وال
( )10ا ظر مثال :ابن حممد بن جرير ،أبو جعفر الطربي (310هـ) ،جامع الريان يف أتويل القرآن ،ج،10
ص ،3181مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ
( )11ا ظر مثال :ابن عطية ا دلسي (542هـ) ،احملرر الوجيت ،ج ،1ص ،492دار الكتب العلمية-بريوت،
ط1422 ،1هـ
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العقل .فمن حيث تقدم ذكر هذه األمة يف قوله :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [سورة آل عمران:
اآلية  ،]110وتقدّم ذكر اليهود بكلّ مساوئهم أيضاً قال اهلل تعاىل لنبيه :ﭽ ﮬ

ﮭﭼ اآلية .والكتاب على هذا جنس كتب اهلل وليس باملعهود من التوراة واإلجنيل
فقط.
ثانياً :اإلظهار يف موضع اإلضمار يردُّ كونهم بقوا على دينهم ،فقد قال تعاىل:
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ  ،ومل يقل منهم أمة مع أنّه تقدّم ذكرهم؟
وهذا اإلظهار يف موضع اإلضمار يفيد أموراً تد ّل على أنّهم أسلموا ،منها:
 أنه ذكرهم بعنوان أهليةِ الكتابِ؛ ألن أهلية الكتاب موجبة لإلميان بكتابهمالناطق بوجوب اإلميان بسيدنا حممد صلى اهلل عليه ومبا يصدّقه من القرآن العظيمِ كما
ورد يف هذه السورة نفسها اليت منها اآلية قيد البحث ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

[سورة آل عمران :آية  ]81فهذا العنوانُ أي :أهلية الكتاب يستدعي اإلميانَ مبا هو
مصدِّقٌ ملا معهم .ويوضحه قوله تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭼ [ سورة البقرة :اآلية .]121
قال األلوسي" :ووضع أهل الكتاب موضع الضمري زيادة يف تشريفهم واالعتناء
()12

بهم".اهـ

( )12يصاب الدين حممود بن عرد
العلميّة-لرتان ،ط1415 ،1هـ

احلسيين ا لوسي (1270هـ) ،روح املعاين ،ج ،2ص ،249دار الكتب

دعو أن الكتا ّ ري ملتم عترال رسول
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 ومن الفوائد أيضاً أنه ملا كان الكالم منصّباً على اليهود يف اآليات السابقةﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [ سورة آل عمران :اآلية  ،]112أراد سبحانه أن يعمم احلكم،
ي عند قول البيضاوي" :وهم الذين أسلموا منهم"" :كعبد اهلل بن سالم
قال :القُنَْي ِو ُّ
وأصحابه وثعلبة بن سعد وأسيد بن عبيد ،فعلم من هذا أن املراد من أهل الكتاب
اليهود والنصارى واملراد من أهل الكتاب الذين ضربت عليهم الذلة واملسكنة اليهود
فقط ،فاملضروب عليهم الذلة خاص باليهود بداللة ما يف سورة البقرة وما قبله ،وما
()13

بعده عام ألهل الكتابني فاتضح سر إظهار أهل الكتاب هنا موضع املضمر".اهـ

وقال ابن عاشور" :عدل عن أن يقال :منهم أمّة قائمة إىل قوله :من أهل
الكتاب؛ ليكون ذا الثّناءُ شاملًا لصاحلي اليهود ،وصاحلي النّصارى ،فال يُختصّ
()14

بصاحلي اليهود"اهـ.

 -ومن فوائده أيضاً أنه ملا ذكر قبلها ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﭼ [سورة آل عمران :اآلية  ]112اآلية ،فلو قال بعده منهم أمة لرمبا تُوهّم أن
هذه األمة من هؤالء الكافرين القتلة.
 ومن فوائده كذلك أن اهلل تعاىل أراد أن حيتج على أولئك الذين مل يسلموا ملـّامسعوا احلق ،بهؤالء الذين أسلموا؛ كأنه قال هلم هؤالء طالب اهلدى والرشاد قد
أسلموا دونكم أنتم ،على وزان قوله تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ي على تفسري الريضاوي ،ج،6
ي (1195هـ) ،فايية ال ُقْتـيَ ِو ُّ
( )13عصام الدين دمساعيل بن حممد احلتفي ال ُقْتـيَ ِو ُّ
ص ،278دار الكتب العلميّة-لرتان ،ط2001 ،1م
( )14حممد الطاهر بن حممد بن عايور (1393هـ) ،تفسري التلرير والتتوير ،ج ،4ص ،57الدار التو سية
للكتب ،تو س1984 ،م
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

[سورة األحقاف :اآلية .]10
ثالثاً :سبب النزول يرد هذا املعنى الذي قرره .فقد روي أنه ملا أسلم عبد اهلل بن
سالم وأصحابه ،قالت أحبار اليهود :ما آمن مبحمد -صلّى اهلل عليه وسلّم  -إال
شرارنا ،ولوال ذلك ما تركوا دين آبائهم ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.

()15

قال ابن العربي" :نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب ،وعليه يدل ظاهر
القرآن؛ ومفتتح الكالم نفي املساواة بني من أسلم منهم وبني من بقي منهم على
الكفر ،إال أنه روي عن ابن مسعود أن معناه نفي املساواة بني أهل الكتاب وأمة حممد
صلى اهلل عليه وسلم وهو ضعيف .وقد روي عن ابن عباس أنها نزلت يف عبد اهلل بن
()16

سالم ومن أسلم معه من أهل الكتاب ".اهـ

وهذا الذي ذكره عن ابن مسعود أنها صالة العََتمة ،وذكر أنّ سبب نزوهلا هو
احتباس النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صالة العتمة وكان عند بعض نسائه فلم يأت
حتى مضى الليل ،فجاء ومنهم املصلي ومنهم املضطجع فقال عليه الصالة والسالم:
(أبشروا فإنه ليس أحد من أهل الكتاب يصلي هذه الصالة) أو قال( :إنه ليس من أهل

( )15أررج الريصقي يف الدالعل ،ج/2ص ،524دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ ،وستدا فسن
وقال اهليثمي :رواا الطرباين ورجال ثقات ا ظر جممع التواعد ج/6ص ،327مكترة املقدسي ،القاهرة،
ط 1414 ،1هـ وعتاا الشوكاين البن املتور وابن أ فامت وابن متدة يف الصلابة ،وأبو عيم وابن عساكر
ا ظر فتح القدير ج/1ص ،374دار ابن كثري ،دمشب ،ودار الكلم الطيب ،بريوت ،ط 1414 ،1هـ
( )16القاضي حممد بن عرد أبو بكر بن العر املالكي (543هـ) ،أفكام القرآن ،ج ،1ص ،386دار
الكتب العلميّة-لرتان ،ط2003 ،3م

دعو أن الكتا ّ ري ملتم عترال رسول
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األديان أحد يذكر اهلل تعاىل يف هذه الساعة غريكم ،وتال هذه اآلية ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ ِ-إلَى َق ْولِهِ- :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ).

()18( )17

وهلذا السبب جند أنّ ابن مسعود رضي اهلل عنه قد اختار أن قوله :ﭽ ﮬ

ﮭﭼ عائد على اليهود وهذه األمة .وعلى أيّ حال ،فباعتبار كونها يف املكتوبة
وليست يف التهجّد يكون هذا وجهًا داالً على كونها فيمن أسلم من أهل الكتاب ال
فيمن مل يسلم؛ ألنّه ليس يف شرع غري املسلمني صالة العشاء ،ولكن يف شرعهم
صالة التهجّد .فهذان سببا النزول املذكوران يف هذه اآلية وال يوجد غريهما ،وكالهما
ال يساعدان عدنان إبراهيم يف تقرير املعنى الذي يريده كما ال خيفى.
رابعاً :عند تتبع أقوال املفسرين يف مدلول أهل الكتاب يف هذه اآلية ،وجدناها
منحصرة فيما يلي:
القول األول :هم الذين آمنوا من أهل الكتاب بالنيب حممد صلى اهلل عليه
وسلم وبالقرآن ودخلوا اإلسالم وهو قول اجلمهور ومنهم :الطربي والنسفي
والزخمشري وابن عطية وابن كثري ،وقول البيضاوي وأبي السعود واأللوسي وغريهم
كثري عند تفسريهم هلذه اآلية الكرمية.
وننقل مثالً من املذكورين قول الزخمشري" :الضمري يف ﴿لَّيْسُواْ﴾ ألهل الكتاب،
ُمةٌ قَاِئ َمةٌ﴾ كالم مستأنف
أي ليس أهل الكتاب مستوين .وقوله﴿ :منْ أَ ْهلِ الكتاب أ َّ

( )17أررج أمحد :املستد  ،396/1والتساعي :تفسري التساعي ص ،35وصلل ابن رتمية من لريب عاصم عن
زر بن فريش عن ابن مسعود ا ظر ابن فجر العسقالين (852هـ) ،العجاب يف بيان ا سراب ،ج،2
ص ،737دار ابن اجلوزي
( )18أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الوافدي (468هـ) ،أسراب تول القرآن ،ص ،123دار
الكتب العلميّة-لرتان ،ط1411 ،1م
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لبيان قوله﴿ :لَيْسُواْ َسوَاءً﴾ كما وقع قولهَ﴿ :ت ْأمُرُونَ باملعروف﴾ بياناً لقوله ﴿كُنُتمْ خَيْ َر
ُمةٌ قَائِ َمةٌ﴾ مستقيمة عادلة ،من قولك :أقمت العود فقام ،مبعنى استقام،
ُمةٍ﴾ .و﴿أ َّ
أ َّ
وهم الذين أسلموا منهم .وعرب عن تهجدهم بتالوة القرآن يف ساعات الليل مع
()19

السجود؛ ألنه أبني ملا يفعلون؛ وأدل على حسن صورة أمرهم".اهـ

القول الثاني :املراد من أهل الكتاب الذين آمنوا بشريعة موسى وعيسى عليهما
السالم واستقاموا على ما يف أيديهم مما يعلمون أنه غري حمرف ،وعملوا بها وداموا
على ذلك إىل أن جاء اإلسالم فآمنوا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم واتبعوه.
كما قال تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة القصص :اآليتان .]53- 52
وكما قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [سورة املائدة :اآليتان .]84- 83
واختاره أيضاً البقاعي وصاحب املنار وغريهما( ،)20قال ابن عاشور" :فإن
صاحلي اليهود قبل بعثة عيسى كانوا متمسكني بدينهم ،مستقيمني عليه ،ومنهم الذين
آمنوا بعيسى واتبعوه ،وكذلك صاحلو النصارى قبل بعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم

(538هـ) ،تفسري الكشاف ،ج ،1ص،402

( )19أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،التخمشري جار
دار الكتاب العر -لرتان ،ط1407 ،1هـ
( )20ا ظر مثال :دبراهيم بن عمر الرقاعي (885هـ) ،ظم الدرر ،ج ،5ص ،31دار الكتاب اإلسالمي-
القاهرة ،وحممد رييد رضا (1354هـ) ،تفسري املتار ،ج ،4ص ،55اهليئة املصريّة العامة للكتاب-مصر،
1990م

دعو أن الكتا ّ ري ملتم عترال رسول
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كانوا مستقيمني على شريعة عيسى وكثري منهم أهل تهجد يف األديرة والصوامع وقد
صاروا مسلمني بعد البعثة احملمدية".اهـ(.)21
القول الثالث :قول أبي زهرة يف تفسريه حيث جعل اآلية فيمن مات قبل جميء
النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال" :وعندي أن اآلية الكرمية يف أهل الكتاب املاضني
الذين استقاموا على احلق ،ومل يدركوا عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ وذلك ألن
القرآن الكريم تكلم عن ماضي أهل الكتاب وحاضرهم ،فحاضرهم كان سوءاً،
وذكر ماضيهم فبني أن بعضه كان سوءاً وكان منهم أمة مقتصدة ،فهذه األوصاف يف
األمة املقتصدة اليت مضت ،ويصح أن تطلق على املخلصني من أهل الكتاب الذين مل
يبلغوا دعوة اإلسالم ،وكان فيهم إخالص للحق وطلب له وإجابة لداعيه إن دعوا
إليه ،ويكونون داخلني بالقياس على املاضني"اهـ(.)22
ونالحظ أن العلماء الذين قالوا إن املراد بأهل الكتاب من كانوا يعملون بكتابهم
قبل جميء سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،مل يقل أحد منهم إن هؤالء بقوا يعملون
بكتابهم بعد جميء سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن هذا خمالف للقواطع القرآنية
وأقربها ما ذكر يف سورة آل عمران نفسها قبل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

[سورة آل عمران :اآلية .]81

( )21التلرير والتتوير ج ،4ص :57-56مرجع سابب
( )22حممد بن أمحد بن مصطفى املعروف أب زهرة (1394هـ) ،زهرة التفاسري ،ج ،3ص ،1368دار الفكر
العر -مصر
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فهذه هي مجيع األقوال اليت وجدناها يف تفسري أهل الكتاب يف اآلية الكرمية،
وقد تركنا قول ابن مسعود الذي جعل اآلية لنفي املساواة بني أهل الكتاب وأمّة سيدنا
حممد صلى اهلل عليه وسلّم لتضعيف املفسرين له ،وقد ذكرناه فيما مضى .فإن شئت
اجعله قوالً رابعاً .وبذلك يكون عدنان إبراهيم قد استحدث قوالً جديداً على خالف
ظواهر الشريعة وقواطعها مما مل يقل به أحد قبله.
خامساً :األوصاف الثمانية الواردة يف اآلية الكرمية وما تالها اليت ادعى عدنان
إبراهيم أنها صفات أمة من أهل الكتاب مل يسلموا ،ال نراها جتتمع إال يف بعض
املسلمني من أصحاب االستقامة والعبادة والصالح وليس يف مطلق املسلمني كما هو
ظاهر .أما أهل الكتاب الذين مل يسلموا فال تكاد جتد فيهم وصفاً من هذه الصفات
ال عن أن جتتمع فيهم.
فض ً
قال الزخمشري" :وصفهم خبصائص ما كانت يف اليهود من تالوة آيات اهلل
بالليل ساجدين ،ومن اإلميان باهلل؛ ألن إميانهم به كال إميان إلشراكهم به عُزيراً،
وكفرهم ببعض الكتب والرسل دون بعض .ومن اإلميان باليوم اآلخر؛ ألنهم يصفونه
خبالف صفته ،ومن األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألنهم كانوا مداهنني ،ومن
املسارعة يف اخلريات؛ ألنهم كانوا متباطئني عنها غري راغبني فيها .واملسارعة يف اخلري:
فرط الرغبة فيه؛ ألن من رغب يف األمر سارع يف توليه والقيام به وآثر الفور على
()23

الرتاخي"اهـ

فمن هم أهل الكتاب الذين قال اهلل تعاىل فيهم :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ

( )23الكشاف ( 403/1مرجع سابب)
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ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ ؟ ولو سلّمنا جدالً وجود هؤالء دائماً على تفسري
حممد عبده لـ(قائمة) باملوجودة ثابتة على احلقّ ،وتكلّفنا تفسري تالوتهم آيات اهلل كما
تكلّفه ببعض األدعية واألذكار اليت عندهم مما مل يطله التحريف...إخل ما ذكره صاحب
املنار()24؛ ليجعل هذا القول سائغاً ،فكيف يتصوّر أن تبلغ مثل هؤالء دعوة النيب
صلى اهلل عليه وسلّم وال يدخلوا يف اإلسالم؟!
وقد تأمّلنا هذه األوصاف الثمانية وما قال املفسرون يف معناها ،فما وجدنا منها
شيئاً ينطبق على أمّة موجودة من أهل الكتاب ،فكيف باجتماعها مجيعها يف تلك
األمّة:
ُمةٌ قَائِ َمةٌ﴾ ابن كثري :قائمة بأمر اهلل مطيعة لشرعه ،متبعة نيب اهلل فهي
أ﴿ :أ َّ
قائمة يعين مستقيمة( .)25احلسن وابن جريج :عادلة .السدي :قائمة بطاعة اهلل .قتادة
والربيع وابن عباس :ثابتة على أمر اهلل تعاىل(.)26
وهذه األوصاف ليست ألهل الكتاب .أما العدالة فهم ساقطو العدالة ،فكيف
يكونون عدوالً وقد أشركوا باهلل ووصفوه مبنكرات الصفات وكذبوا على ربهم
وحرّفوا دينهم؟! وأما توحيد اهلل فهم من أبعد الناس عنه ،كيف وهم اجملسمة واملشبهة
واملثلثة؟! وأما قيامهم بأمره تعاىل وإطاعتهم لشرعه تعاىل ،واتباعهم لنبيه صلى اهلل

( )24ا ظر تفسري املتار( 59/4 :مرجع سابب)
( )25أبو الفدار دمساعيل بن عمر بن كثري (774هـ) ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،2ص ،105دار ليرة للتشر-
الربض ،ط1420 ،2ه
( )26أبو احلسن علي بن حممد الرصري الرغدادي ،الشصري عملاوردي (450هـ) ،تفسري املاوردي = التكت
والعيون ،ج ،1ص ،417دار الكتب العلمية-لرتان
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عليه وسلم ،فهم أبعد الناس عن ذلك! ال بل إن عدنان يقول :إنهم مل يتّبعوا نبيه
ومل يتشرعوا بشرعه ،فتكون مجيع هذه األوصاف ساقطة بكفرهم وشركهم وعدم
اتباعهم .فال يصدق وصف األمة القائمة بأهل الكتاب الذين مل يسلموا ممن بلغتهم
دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلّم .ولذلك اختار أبو زهرة أنهم املاضون الذين استقاموا
على احلق ،ومل يدركوا رسول اهلل عليه الصالة والسالم؛ ألنه ال يتصوّر أن يوجد
كتابي بهذه الصفات ويدرك عصر النبوة ث ّم ال يسلم.
ب﴿ :يَتْلُو َن آيَاتِ اللَّ ِه آنَاءَ اللَّ ْيلِ﴾
املقصود بآيات اهلل هنا هو القرآن الكريم ،ويصعب حقاً أن يقول قائل إن
املقصود هنا هو التوراة واإلجنيل؛ ألنّ اهلل تعاىل أخرب أنهم بدلوهما ،قال تعاىل:
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [سورة البقرة :اآلية  ،]79وقال:
ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [سورة
آل عمران :اآلية  .]78فال جيوز أن يقال عن التوراة اليت يف أيدي اليهود اليوم إنها
آيات اهلل تعاىل ،وال جيوز أن يقال عن هذه األناجيل األربعة إنها آيات اهلل تعاىل .ومثل
هذه الكتب ال يصحّ أن يتعبّد بتالوتها .فبقي القرآن الكريم ،وال يقول عاقل :إن
بعض اليهود والنصارى ممن مل يسلموا يتلون القرآن الكريم آناء الليل متعبدين به سواء
يف صالة تهجد أو بال صالة أصالً.
وأما من جعل اآلية يف الذين مل يسلموا من أهل الكتاب فيلزمه أن حيلّ هذا
اإلشكال .فيقول أبو زهرة" :آيات الكتاب اليت يتلونها على ذلك هي البقية الصحيحة
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من كتبهم اليت تشتمل على أدعية كلها توحيد وضراعة وحنو ذلك من أمثال بعض
مزامري داوود"..اهـ(.)27
وقال حممد رشيد رضا" :أما قوله تعاىل :يتلون آيات اهلل آناء الليل وهم
يسجدون فمعناه على القول بأن املراد بهم من دخل يف اإلسالم ظاهر ،وعلى القول
اآلخر املختار أنهم يتلون ما عندهم من مناجاة اهلل ودعائه له والثناء عليه عز وجل،
وهي كثرية يف كتبهم ال سيما زبور (مزامري) داود" ...اهـ( )28ثم شرع يف ضرب أمثلة من
املزامري .وال خيفى ما يف هذا التفسري من تكلّف ،وما يعرتيه من وهنٍ مبالحظة ما ذكر يف
القرآن الكريم من وصف أهل الكتاب ملا فعلوا يف دينهم وكتبهم .فأنت ترى كم تقوِّي
هذه القرينة القول بأنهم أسلموا ،وتعلم مل اختار مجاهري العلماء القول بأنها فيمن
أسلم.
جدُونَ﴾
ج﴿ :وَ ُهمْ يَسْ ُ
ووجه االستدالل به هنا أننا ملا نهينا عن تالوته يف سجودنا قال املفسرون إن
املقصود الصالة به( .)29وقالوا هي صالة التهجد ال املكتوبة؛ ألنّ ذلك أدخل يف
مدحهم؛ وألنّ املكتوبة ال يقرأ فيها غري اإلمام .وقال بعضهم :بل هي املكتوبة،
واستدلّوا حبديث ابن مسعود الذي سقناه يف "ثالثاً" عند احلديث عن سبب نزول اآلية،
حني انتظر الصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليلة صالة العشاء .فباعتبار كونها

( )27ا ظر زهرة التفاسري( 1368/3 :مرجع سابب)
( )28ا ظر تفسري املتار( 60/4 :مرجع سابب)
( )29ا ظر مثال :سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلترلي (775هـ) ،اللراب يف علوم الكتاب ،ج،5
ص ،479دار الكتب العلمية ،بريوت-لرتان ،ط 1419 ،1هـ
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يف املكتوبة يكون هذا وجهًا داالً على كونها فيمن أسلم من أهل الكتاب ال فيمن مل
يسلم؛ ألنّه ليس يف شرع غري املسلمني صالة العشاء.
واضطر صاحب املنار إىل أن يتأوّل السجود أيضاً؛ ألنا ال نعرف ألهل الكتاب
سجوداً كسجودنا .فقال" :أما السجود الذي أسنده إليهم فهو إما عبارة عن صالتهم،
وإما استعمال له مبعناه اللغوي وهو التطامن والتذلل كما تقدم يف تفسري قوله تعاىل يف
جدِي وَا ْر َكعِي مَعَ الرَّا ِكعِنيَ﴾"اهـ
خطاب مريم﴿ :وَاسْ ُ

()30

دُ﴿ :ي ْؤمِنُو َن بِاللَّهِ وَالَْي ْو ِم الْآخِرِ﴾
القرآن الكريم يف الغالب يذكر طريف اإلميان ويريد ستة األركان ،فيطوي أركان
اإلميان بني طرفيه ،ويدلّ عليه قوله تعاىل يف سورة النور :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة النور :اآلية  ]2فاخلطاب للمؤمنني وهم مؤمنون
جبميع األركان .فال يتوهّمن أحدٌ من اآليتني اللتني احتجّ بهما أنه قصد خصوص
اإلميان باهلل واليوم اآلخر.
فاالكتفاء من أركان اإلميان باهلل واليوم اآلخر لفائدتني:
األوىل :ألنهما قطرا اإلميان ،ومن أحاط بهما فقد حاز اإلميان حبذافريه؛ ألن
اإلميان احلقيقي باليوم اآلخر حيث املؤمن به على أن يقر بكل ما جيب اإلميان به ويثاب
عليه يف ذلك اليوم ،وترك كل ما يعاقب عليه يف ذلك اليوم ،ويدخل يف ذلك دخوالً
أوليًا اإلميانُ بسيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم والقرآن الكريم.

( )30ا ظر تفسري املتار( 60/4 :مرجع سابب)
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قال اخلازن﴿" :يؤمنون باهلل واليوم اآلخر﴾؛ وذلك ألن إميان أهل الكتاب فيه
()31

شرك ،وهم يصفون اليوم اآلخر بغري ما يصفه املؤمنون".اهـ

قال أبو حيان" :اإلميان باهلل واليوم اآلخر ،وهو احلامل على عبادة اهلل وذكر
اليوم اآلخر؛ ألنّ فيه ظهور آثار عبادة اهلل من اجلزاء اجلزيل .وتضمن اإلميان باليوم
اآلخر اإلميان باألنبياء؛ إذ هم الذين أخربوا بكينونة هذا اجلائز يف العقل ووقوعه،
()32

فصار اإلميان به واجباً"اهـ

قال القُنَْيوِيُّ" :واالكتفاء يف قوله تعاىل" :يؤمنون باهلل واليوم اآلخر" بهما دون
بقية أركان اإلميان؛ ألنهما قطرا اإلميان"اهـ( )33أي طرفا اإلميان اللذان من حازهما فقد
حصّل مجيع األركان ،فاإلميان بهما يستلزم اإلميان جبميع األركان.
الثانية :إظهارًا ملخالفتهم لسائر اليهود؛ ألن إميان أهل الكتاب باليوم اآلخر كال
إميان ملا فيه من حتريف فما عليه املؤمنون ومن يؤمن هو اإلميان احلقيقي باليوم اآلخر.
قال األلوسي" :املراد بهذا اإلميان اإلميان جبميع ما جيب اإلميان به على الوجه
املقبول ،وخص اهلل تعاىل اليوم اآلخر بالذكر إظهاراً ملخالفتهم لسائر اليهود فيما عسى
أن يتوهم متوهم مشاركتهم هلم فيه؛ ألنهم يدّعون أيضاً اإلميان باهلل تعاىل واليوم
اآلخر لكن ملا كان ذلك مع قوهلم :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [سورة التوبة :اآلية ]30

( )31عالر الدين علي بن حممد املعروف عخلازن (741هـ) ،لراب التأويل ،ج،1ص ،287دار الكتب العلميّة-
لرتان ،ط1415 ،1هـ
( )32الرلر احملياب( 312/3 :مرجع سابب)
ي( 280/6 :مرجع سابب)
( )33فايية ال ُقْتـيَ ِو ُّ
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وكفرهم ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم اآلخر خبالف ما نطقت به الشريعة
()34

املصطفوية جعل هو والعدم سواء"اهـ

وبناء على ما مضى نقول :ال نسلّم أنهم مؤمنون باهلل وحده حق اإلميان ،بل
هم به تعاىل مشركون ،وله تعاىل جمسمون ومشبهون ،وقد كفّرهم اهلل تعاىل يف كثري
من اآليات ،كما قال تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [سورة التوبة :اآلية  .]31فال يكونون حمققني لركن
اإلميان به تعاىل .وكذا ال نسلّم إميانهم جبميع رسله على الوجه احلق ،فسيدنا املسيح
بعث لبين إسرائيل فمن آمن به وتبعه صار نصرانياً ومن مل يؤمن به ومل يتبعه وبقي
يهودياً فهو كافر بنصّ القرآن .قال تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ [سورة الصف:
اآلية  .]14فمن مل يؤمن من اليهود بسيدنا عيسى ومن مل يتبعه فهو كافر .وأما
النصارى فهم مل يؤمنوا بسيدنا املسيح رسوالً ونبّياً بل آمنوا به إهلاً ،فال يكونون
حمققني لركن اإلميان بالرسل ،وأما إميان الفريقني برسول اهلل سيدنا حممد فال ندري أيّ
معنى لإلميان به دون اتباعه.
ومثل ذلك يقال يف اإلميان بالكتب فاليهود حرّفوا التوراة وكتبوا بأيديهم كالماً
من عندهم ونسبوه إىل اهلل تعاىل فكفروا بذلك ،ثمّ من مل يؤمن منهم باملسيح عليه
السالم فال يكون مؤمناً باإلجنيل ،وال ندري مذهب عدنان إبراهيم فيما يتعلّق باإلميان
بالقرآن الكريم ،فهو مل يصرّح بأنّه جيب على أهل الكتاب اإلميان بالقرآن الكريم

( )34روح املعاين( 250/2 :مرجع سابب)
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كالماً هلل تعاىل وكتاباً منزالً منه على رسوله ويوجب عليهم اإلميان مبا فيه؟ فإن كان ال
يقول بذلك فليسوا حمققني ل ركن اإلميان بالكتب ،وإن كان يقول بذلك ،فالقرآن نفسه
يوجب على أهل الكتاب اتباع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم .فكالمه متناقض على
كال الوجهني.
هـ :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [سورة آل
عمران :اآلية .]104
الذي نراه هنا أربعة أوصاف هي :األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
واملسارعة يف اخلريات ،وكونهم من الصاحلني .وهذه األوصاف ليست أوصافاً ألهل
الكتاب وخباصة اليهود ،بل إننا جندها يف القرآن الكريم أوصافاً ألمّة سيد املرسلني؛
ألنها خري أمّة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،وهذه األوصاف
كاألربعة اليت قبلها تعريض بأهل الكتاب وباليهود خاصّة .فقد قال تعاىل يف أهل
الكتاب خالف ما أثبته للمسلمني هنا فقال تعاىل فيهم :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [سورة املائدة :اآلية .]79
فنفى عنهم النهي عن املنكر ،ومن ال ينهى عن املنكر فأوىل به أّلا يأمر
باملعروف.
وقال تعاىل فيهم :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﭼ [سورة املائدة :اآلية .]63- 62
ونقول أيضاً :أي معروف يأمر به من يأمر إن مل يكن باتباع سيدنا حممد فيما
أمر به ،وأي منكر ينهى عنه من ينهى إن مل يكن مما نهى عنه سيدنا حممد صلى اهلل
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عليه وسلم ،وأي خريات تلك اليت يسارع فيها من يسارع إن مل تكن الواجبات
واملندوبات وفضائل األعمال اليت جاء بها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم.
ولقد استقرينا مجيع اآليات األخرى اليت جاء فيها ذكر األمر باملعروف والنهي
عن املنكر فوجدناها مجيعها منطبقة على املسلمني املتبعني لسيدنا حممد ممن رزقوا
االستقامة والصالح ،وأنه ال ميكن أن تكون يف اليهود والنصارى الذين مل يسلموا.
فانظر يف اآليات اليت ذكر فيها األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف القرآن
الكريم:
قال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [سورة آل عمران :اآليتان  .]105- 104فأُمرت هذه
األمّة بذلك ،ونُ ِهَيت عن أن تكون مثل أهل الكتاب.
وقال تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [سورة التوبة :اآلية  .]71وهذه يف أمة سيدنا حممد صلى اهلل عليه
وسلّم قطعاً كما هو ظاهر من إقام الصالة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول صلى اهلل عليه
وسلّم.
وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
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ﭡ ﭼ [سورة التوبة :اآلية  .]112وهذه يف أمة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلّم
كما هو ظاهر من ذكر احلدود.
وقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [سورة احلج :اآلية
 .]41- 39وهذه يف أمة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلّم كما هو ظاهر كعني
الشمس.
ومن يتدبّر هذا املوضع الذي حنن فيه يعلم أنّ اآلية يف سياقها إمنا هي يف
املسلمني ،قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [سورة آل عمران :اآليات .]115- 110
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فأنت ترى أن وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أنيطت خبري أمّة أخرجت
للناس ،هداها اهلل تعاىل بنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلّم ،ثم أمرها سبحانه بتكميل
الغري وإرشادِهم إث َر أمرِهم بتكميل النفس وتهذيبِها مبا سبق ذلك من األوامر والنواهي.
ومما مضى من بيان يظهر بكل وضوح لكلّ منصف أنّ قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ هي فيمن أسلم من
أهل الكتاب كما بيّناه ،وليست فيمن بقي على دينه منهم كما ذكره عدنان إبراهيم.
وبان لك خطؤه الفاحش يف هذا االجتهاد واالستدالل بهذه اآلية.
املطلب الثاني :االستدالل بقوله تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [سورة املائدة :اآلية  ]68والرد عليه.
استدلّ عدنان إبراهيم بقوله تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [سورة املائدة :اآلية  .]68وما يريده عدنان إبراهيم
هنا هو أنهم إن أقاموا التوراة واإلجنيل فهم على شيء أي أنه يُعتدّ بدينهم حتى لو مل
يتبعوا سيد املرسلني عليه الصالة والسالم .ودليله أنّ املقصود هنا بقوله" :مَا أُنْزِ َل
كمْ" هو التوراة واإلجنيل وليس القرآن ،بشاهد قوله تعاىل يف آية أخرى :ﭽ ﭢ
ِإلَ ْي ُ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [سورة العنكبوت :اآلية  .]46فإذا أقاموهما فهم على شيء.
ونالحظ أن عدنان قد صنع مع قول اجلمهور يف تفسريهم لقوله تعاىل :ﭽ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ من أنّه القرآن الكريم ،عني ما صنع مع قول اجلمهور يف قوله
تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ ،فهو يسمّيه كالماً فارغاً أيضاً ،وحيذرنا أن
نأخذ بقوهلم فنخلط كما كانوا خيلطون .ومشكلة عدنان مع قول اجلمهور أنه لو سلّمه
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النتقض قوله :إن اليهود والنصارى ال جيب عليهم اتباع النيب صلى اهلل عليه وسلّم.
فاضط ّر إىل نفي هذا القول .وخالصة ما استدل به وجهان:
األوّل :أن اآلية الكرمية قالت﴿ :أُنْزِلَ ِإلَيْكُم﴾ ومبا أن املخاطب هم أهل
الكتاب ،فما أنزل إليهم هو التوراة واإلجنيل وكتب أنبيائهم وليس القرآن؛ ألنه مل
ينزل إليهم حبسب زعمه.
والثاني :استناده إىل قوله تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭼ [سورة العنكبوت :اآلية .]46
ومل يبيّن وجه الداللة ،وحنن نتربّع ببيانه :فاآلية هنا قد ميّزت بني ما أنزل إلينا
وما أنزل إليهم .ووجه االستدالل بها أن القرآن العظيم ما دام قد ميّز وفرّق بني ما أنزل
إلينا وما أنزل إليهم هناك فيجب أن مييّز بني ما أنزل إلينا وما أنزل إليهم هنا .هذا تقرير
دليليه.
وجياب عن الوجه األوّل مبا يلي:
أوالً :أنّه ال سبيل إىل أن يقيم الكتابي التوراة واإلجنيل؛ لوقوع التحريف يف
شريعته من جهة كما تقدّم آنفاً عند بيان املقصود من قوله تعاىل﴿ :يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ﴾؛
والنتساخ تلك الشريعة من جهة أخرى .وهذا من املعلوم من الدين بالضرورة.
قال اإلمام الشافعي" :فلم يبق خلق يعقل منذ بعث اهلل حممدًا -صلى اهلل
عليه وسلم  -كتابي ،وال وثين ،وال حي ذو روح من جن وال إنس بلغته دعوة
حممد -صلى اهلل عليه وسلم  -إال قامت عليه حجة اهلل -عز وجل  -باتباع
دينه ،وكان مؤمنًا باتباعه ،وكافرًا برتك اتباعه ،ولزم كل امرئ منهم -آمن به ،أو
كفر  -حتريم ما حرم اهلل -عز وجل  -على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،كان

تار عطا

1228

أمحد صاحل ،و بالل محدان حممود التجار

مباحًا قبله يف شيء من امللل أو غري مباح ،وإحالل ما أحل على لسان حممد صلى اهلل
()35

عليه وسلم كان حرامًا يف شيء من امللل ،أو غري حرام"اهـ

فشرع سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلّم ناسخ جلميع الشرائع السابقة ،وال
يقبل عمل من أحد إال إذا وافق شرعه صلى اهلل عليه وسلّم .قال صلى اهلل عليه
وسلّم« :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد»( )36أي مردود عليه ،وغري مقبول
منه.
ثانياً :قوله تعاىل﴿ :مَا أُنْزِلَ ِإلَ ْي ُكمْ﴾ املوصول هنا إن كان املقصود به التوراة
ل فيكون فضلة ،وخالفَ الظاهر من مغايرته هلما بدليل عطفه
واإلجنيل فقد ذكرهما قب ُ
عليهما ،وإن كان غريهما فماذا ميكن أن يكون إال أحد احتماالت ثالثة كما ذكره
املفسّرون:
أ :القرآن الكريم ،وهو قول مجهور املفسّرين ،وهذا االحتمال وهو أنّ
املقصود القرآن الكريم مرفوض عند عدنان إبراهيم؛ ألنّه يقول إنّ القرآن مل ينزل
إليهم كما مرّ.
ومن القائلني بأنه القرآن :الطربي ،وابن كثري ،والراغب ،وابن عطية ونسبه
البن عباس ،وأبو السعود ،وأبو الليث السمرقندي ،والثعاليب ،والنسفي،
واأللوسي ،وأبو زهرة ،وحممد رشيد رضا ،وابن عاشور وغريهم.
وفيما يلي ذكر أقوال بعض املذكورين يف تأويل قوله تعاىلَ ﴿ :ومَا أُنْزِلَ ِإلَيْكُمْ
ِمنْ رَِّب ُكمْ﴾ بناء على هذا القول:

( )35الشافعي أبو عرد حممد بن ددريس (204هـ) ،ا م ،ج ،2ص ،266دار املعرفة-بريوت1990،م
( )36صليح الرخاري ،كتاب الريول ،عب التجش ،وكتاب االعتصام علكتاب والستة ،عب دذا اجتصد العامل
أو احلاكم فأرطأ
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قال الطربي" :يقول تعاىل ذكره له :قل يا حممد هلؤالء اليهود والنصارى﴿ :يَا
أَ ْهلَ ا ْلكِتَابِ﴾ التوراة واإلجنيل ،لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه مما جاءكم به
موسى صلى اهلل عليه وسلم معشر اليهود ،وال مما جاءكم به عيسى معشر النصارى،
حتى تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم مما جاءكم به حممد صلى اهلل
عليه وسلم من الفرقان ،فتعملوا بذلك كله وتؤمنوا مبا فيه من اإلميان مبحمد صلى اهلل
عليه وسلم وتصديقه ،وتقروا بأن كل ذلك من عند اهلل ،فال تكذبوا بشيء منه وال
تفرقوا بني رسل اهلل فتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض ،فإن الكفر بواحد من ذلك كفر
جبميعه؛ ألن كتب اهلل يصدق بعضها بعضاً ،فمن كذب ببعضها فقد كذب جبميعها.
وبنحو ما قلنا يف ذلك جاء األثر:
عن ابن عباس قال :جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رافعُ بن حارثة،
وسالم بن مشكم ،ومالك بن الصيف ،ورافع بن حرملة ،فقالوا :يا حممد ألست
تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ،وتؤمن مبا عندنا من التوراة ،وتشهد أنها من اهلل
حق؟
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :بلى ،ولكنكم أحدثتم وجحدمت ما
فيها مما أخذ عليكم من امليثاق ،وكتمتم منها ما أمرمت أن تبينوه للناس ،وأنا بريء من
إحداثكم».
قالوا :فإنا نأخذ مبا يف أيدينا ،فإنا على احلق واهلدى ،وال نؤمن بك وال
نتبعك .فأنزل اهلل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
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ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [سورة املائدة :اآلية  ]68إىل قوله ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﭼ".اهـ

()37

وقال ابن كثري" :حتى تؤمنوا جبميع ما بأيديكم من الكتب املنزلة من اهلل على
األنبياء ،وتعملوا مبا فيها ،ومما فيها األمر باتباع حممد صلى اهلل عليه وسلم واإلميان
مببعثه ،واالقتداء بشريعته ،وهلذا قال ليث بن أبي سليم عن جماهد :يف قولهَ ﴿ :ومَا
()38

أُنْزِ َل ِإلَ ْي ُك ْم ِم ْن رَِّب ُكمْ﴾ :يعين القرآن العظيم".اهـ

وتنبه إىل علّة قول جماهد أ ّن املقصود بـ﴿مَا أُنْزِ َل ِإلَيْ ُكمْ﴾ القرآن.
وقال أبو حيّان يف معنى إقامة التوراة واإلجنيل" :هو إظهار ما انطوت عليه من
األحكام والتبشري بالرسول واألمر باتباعه كقوهلم :أقاموا السوق أي حركوها
()39

وأظهروها ،وذلك تشبيه بالقائم من الناس إذ هي أظهر هيآته"اهـ

وقال الراغب" :فإن قيل :كيف أمرهم أن يقيموا الكتب وقد عُلم أن القرآن قد
نسخ التوراة واإلجنيل ،وال يصح إقام ُة مجيعها؟
قيل :جيوز أنه عنى اإلقرار بصحة ثالثتها ،وجيوز أنه أراد أحكام أصوهلا ،فإن
ثالثتها تستوي يف ذلك وإمنا االختالف يف الفروع حبسب مصاحل األزمنة.
وقيل :أراد إقامة هذه الكتب بإظهار ما فيه من وصف النيب صلى اهلل عليه
()40

وسلم وتصديق بعضها بعضاً".اهـ

( )37حممد بن جرير ،أبو جعفر الطربي (310هـ) ،جامع الريان يف أتويل القرآن ،ج ،10ص ،474مؤسسة
الرسالة ،ط1420 ،1هـ
( )38تفسري ابن كثري( 155/3 :مرجع سابب)
( )39الرلر احملياب( 319/4 :مرجع سابب)
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يءٍ﴾ أي دينٍ يُعتدّ به ويليق بأن يسمى شيئاً؛
وقال أبو السعود﴿" :لَسُْتمْ عَلَى َش ْ
لظهور بُطالنه ووضوح فساده ويف هذا التعبري من التحقري والتصغري ما ال غايةَ وراءَه
الت ْورَاةَ وَا ْلإِنْجِيلَ﴾ أي تراعوهما وحتافظوا على ما فيهما من األمور اليت
﴿حَتَّى ُتقِيمُوا َّ
من مجلتها دالئل رسالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وشواهدُ نبوته ،فإن إقامتهما
إمنا تكون بذلك ،وأما مراعاة أحكامهما املنسوخةِ فليست من إقامتهما يف شيء بل هي
تعطيل هلما وردٌّ لشهادتهما؛ ألنهما شاهدان بنسخها وانتهاءِ وقت العمل بها؛ ألن
شهادتهما بصحة ما ينسخها شهادةٌ بنسخها وخروجها عن كونها من أحكامهما وأن
أحكامهما ما قرره النيب الذي بشَّرَ فيهما ببعثته وذُكر يف تضاعيفهما نعُوتُه ،فإذن
إقامتُهما بيانُ شواهدِ النبوة ،والعملُ مبا قررته الشريعة من األحكام كما يفصحُ عنه
قولُه تعاىلَ ﴿ :ومَا أُنزِ َل ِإلَيْكُم مّن رَّّب ُكمْ﴾ أي القرآن اجمليد باإلميان به فإن إقامة اجلميع ال
تتأتَّى بغري ذلك ،وتقديم إقامة الكتابني على إقامته مع أنها املقصودةُ بالذات لرعاية
حقِّ الشهادة واستنزالِهم عن رتبة الشِّقاق ،وإيرادُه بعنوان اإلنزال إليهم ملا مرّ من
التصريح بأنهم مأمورون بإقامته واإلميان به ،ال كما يزعُمون من اختصاصه بالعرب،
ويف إضافة الربِّ إىل ضمريهم ما أشريَ إليهِ من اللطف يف الدعوة وقيل املراد مبا أنزل
إليهم كتب أنبياء بين إسرائيلَ كما مر وقيل الكتبُ اإلهلية فإنها بأسرها آمرةٌ باإلميان
()41

ملن صدَّقَتْه املعجزةُ ناطقةٌ بوجوب الطاعة له"اهـ

( )40أبو القاسم احلسص بن حممد املعروف علرا ب ا صفصاين (502هـ) ،تفسري الرا ب ا صفصاين ،ج،5
ص ،403التاير :جامعة أم القر  ،ط1422 ،1هـ
( )41أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى (982هـ) ،درياد العقل السليم دن متاب الكتاب الكرمي،
ج ،3ص ،62دار دفيار الرتاث العر -بريوت
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وتنبّه أيضاً لعلة إيراد القرآن الكريم عند خماطبة أهل الكتاب بعنوان ﴿مَا أُنْزِلَ
ِإلَ ْي ُكمْ﴾ ،وهي التصريح بأنّهم مأمورون بإقامته واإلميان به.
وقال الشيخ الطنطاوي" :لستم على شيء يقام له وزن من أمر الدين حتى
تعملوا مبا جاء يف التوراة واإلجنيل ،من أقوال تبشر برسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم
وحتى تؤمنوا مبا أنزل إليكم من ربكم من قرآن كريم يهدى إىل الرشد؛ ألنكم
خماطبون به ،ومطالبون بتنفيذ أوامره ونواهيه ،وحماسبون حساباً عسرياً على الكفر به،
()42

وعدم اإلذعان ملا اشتمل عليه"اهـ

ب :أنه مجيع الكتب السماوية ،وال ميكن أن يقبل عدنان إبراهيم أيضاً بهذا
القول؛ لدخول القرآن يف مجيعها ،وهو مرفوض عنده؛ وألنه يرد عليه سؤال مهمّ
وهو :أن منعه أن يدخل القرآن يف قوله تعاىل﴿ :مَا أُنْزِلَ ِإلَ ْي ُكمْ﴾ هو بسبب أنه مل ينزل
إليهم على حدّ قوله ،فصحف إبراهيم عليه السالم مثالً مل تنزل إليهم وهي من مجيع
الكتب .فيلزمه ر ّد هذا القول كسابقه بناء على ما ذهب إليه من أنّه مل ينزل إليهم.
وبأن املراد مجيع الكتب السماويّة قال به األقل من املفسرين ومنهم:
املاتريدي( ،)43والبيضاوي(.)44
ومن اجلدير بالذكر أننا لو أدخلنا يف ذلك التوراة واإلجنيل يكون من عطف
العام على اخلاص ،ولو قلنا املراد ما عدا التوراة واإلجنيل؛ ألنهما مذكوران أوالً فال
( )42حممد سيد لتطاوي ،التفسري الوسياب للقرآن الكرمي ،ج ،4ص ،227دار هنضة مصر للطراعة والتشر-
القاهرة ،ط1997 ،1م
( )43ا ظر :أبو متصور املاتريدي (333هـ) ،تفسري املاتريدي (أتويالت أهل الستة) ،ج،3ص ،559دار الكتب
العلمية  -بريوت ،لرتان ،ط1426 ،1هـ
( )44ا ظر :انصر الدين القاضي الريضاوي (685هـ) ،أ وار التتتيل وأسرار التأويل ،ج،2ص ،136دار دفيار
الرتاث -بريوت ،ط1418 ،1هـ
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يضرّ؛ ألنه يف احلالني يكون ما اشرتط عليهم إقامته ليكونوا على شيء هو جمموع
الكتب السماوية ويف ضمنها القرآن.
ج :هو سائر ما نزل على أنبياء بين إسرائيل من كتبٍ غري التوراة واإلجنيل.
فتعيّن أن يكون هذا هو القول الذي جيب أن يقول به عدنان إبراهيم .فيلزمه أن الكتابيّ
ال يكون على شيء حتى يقيم التوراة واإلجنيل ومجيع ما أنزل على أنبياء بين إسرائيل
من كتب .فأين هي كتب بين إسرائيل األخرى لكي يقيمها الكتابي فيكون على دين
يعتدّ به عند اهلل تعاىل؟ ولِـ َم يقيم الكتابيون التوراة وال يقيمون اإلجنيل مع أنه نزل
إليهم متأخراً وأحلّ هلم بعض الذي حرّم عليهم كما نصّ عليه القرآن؟ وأيّ نسخة
من التوراة واإلجنيل يقيم مع كلّ هذه االختالفات فيما بينها؟ أسئلة كثرية ال جواب
عليها إذا اختار هذا القول.
وهذا القول الثالث ذكره اإلمام الرازي وابن اجلوزي ،وذكره أبو السعود
واأللوسي وغريهم من املفسرين بصيغة التمريض ،انظر مثالً قول أبي السعود:
"وقيل :املراد مبا أنزل إليهم كتب أنبياء بين إسرائيلَ كما مر ،وقيل :الكتبُ اإلهلية
فإنها بأسرها آمرةٌ باإلميان ملن صدَّقَتْه املعجزةُ ناطقةٌ بوجوب الطاعة له"اهـ( )45ومل نر
مفسراً نسب هذا القول ألحد معيّن ممن اختاره ،ومل ن َر مفسّراً اختاره وقوّاه .وهو كما
رأيتم ما ألزَمنا عدنان إبراهيم القول به!
وقد ذكرنا طرفاً من أقوال املفسرين يف معنى إقامة التوراة واإلجنيل عند ذكر
القول األوّل ،وخالصته ذلك أن تُوفّى حقوقُهما بالعلم واالعتقاد والعمل مبقتضى
ذلك ،وهو كقوله :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [سورة

( )45ا ظر :تفسري أ السعود( 62-61/3 :مرجع سابب)
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املائدة :اآلية  ]66الواردة قبل اآلية اليت نبحث فيها ،ما يفصل بينهما إال آية واحدة!
ولذلك جتد بعض العلماء حني يفسّرون قوله تعاىل﴿ :وَمَا أُنْزِلَ ِإلَ ْي ُكمْ ِمنْ رَبِّ ُكمْ﴾
يرجعون القارئ إىل تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ومَا أُنْزِلَ ِإلَيْ ِهمْ ِمنْ رَبِّ ِهمْ﴾ وال يعيدون
الكالم؛ ألنّهما مبعنى واحد.
وأخرياً فقد وقفنا على كالم البقاعي ،ويفهم منه أن املراد مجيع ما يف كتب
أهل الكتاب من البشارة بسيدنا حممد ووجوب اتباعه وما يف القرآن الكريم املصدّق ملا
قبله( .)46فكأنه أخرج الكتب اليت مل تتنزل على أنبياء أهل الكتاب باعتبار أنها مل تنزّل
إليهم ،وهو رأي وجيه ،فإن شئت أبقيته يف القول الثالث وإن شئت أفردته يف قول
رابع.
فهذه مجيع االحتماالت املمكنة اليت ميكن أن حيمل عليها املوصول يف قوله
ي منها ما اختاره عدنان إبراهيم.
تعاىلَ ﴿ :ومَا أُنْزِ َل ِإلَ ْيكُم﴾ ،وال يستقيم مع أ ّ
ثالثاً :إن قوله تعاىل خماطباً أهل الكتاب﴿ :أُنْزِلَ ِإلَ ْيكُم﴾ املراد به القرآن اجمليد؛
ألنهم من حيث إنهم مكلّفون باإلميان به والعمل مبا فيه فهو منزّل إليهم .فيصحّ أن
يقال :إنه أنزل إليهم كما يصحّ أن يقال :إن الرسول صلى اهلل عليه وسلّم مرسل
إليهم؛ ألنّه إذا كان مرسالً إليهم ،وهذا ما ال ميكن لعدنان إبراهيم أن جيادل فيه لقوله
تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [سورة سبأ :اآلية ،]28
فرسالته اليت أرسل بها على رأسها القرآن الكريم فيكون من ّزالً إليهم كما هو منزّل إىل
ل مكلّف إىل قيام الساعة.
كّ

( )46ا ظر :ظم الدرر( 239/6 ،مرجع سابب)
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وإنّما أورد جلّ شأنه القرآن الكريم بعنوان اإلنزال إليهم ملا م ّر من التصريح
بأنهم مأمورون بإقامته واإلميان به ال كما يزعُمون من اختصاصه بالعرب ،وأن كتبهم
آمرة إياهم باإلميان به وبوجوب الطاعة له كما ذكر لنا القرآن عنها ،ولكنهم كانوا
يكذبون ويفرتون .وهذا ما ذكره أبو السعود ،وغريه عند تفسري اآلية.
وقال أبو زهرة ما معناه" :عرب عن القرآن بــ ﴿مَا أُنْزِلَ ِإلَيْكُمْ ِمنْ رَِّب ُكمْ﴾ ،ومل
يقل :حتى تقيموا التوراة واإلجنيل والقرآن؛ ليصرح بأنهم خماطبون به ،وأنهم ممن
أنزل القرآن ألجلهم ،وإىل ذلك يشري قوله عليه الصالة والسالم( :لو كان موسى حيًّا
()48

ما وسعه إال أن يؤمن مبا جئت به)(")47اهـ

ونقول :يؤيّد ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [سورة املائدة :اآلية .]15
ال
فذكر تعاىل أنّ الكتاب املبني وهو القرآن العظيم قد جاءهم أيضاً فيكون منز ً
إليهم أيضاً .ويؤيده أيضاً أنّ أمّة سيدنا حممد أعين أمّة الدعوة هم مجيع اإلنس
واجلنّ ،وبهذا االعتبار يكون القرآن الكريم من ّزالً إليهم؛ وألنّ الكالم واجلدل معهم
يف أمر هذا الرسول العظيم عليه الصالة والسالم واتباعه ،فكأنه قال :حتى تقيموا
التوراة واإلجنيل اللذين يف أيديكم وتقيموا القرآن الذي أنزل إليكم وجاءكم به هذا
الرسول عليه الصالة والسالم .وهذا ختريج ملختار اجلمهور باستعمال الضمري يف معناه
احلقيقيّ دون أن يكون مبناه على التجوز يف الضمري.
( )47رواا أمحد والريصقي يف يعب اإلميان  ،348/1فست ا لراين يف اإلروار  34/6برقم  ،1589ويعيب
ا رانؤوط يف تعليق على يرح الستة 270/1
( )48ا ظر زهرة التفاسري( 2284/5 :مرجع سابب)
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وميكن اجلواب عن الوجه الثاني:
بأنا مننع وجوب أن يُلتزم استعمال كلمة أو مجلة مبعنى واحد يف مجيع
املواضع .كيف يلزم مثل ذلك وهذا مقام وذاك مقام .أال يُرى أن كلمة ﴿َأ ْهلَ ا ْلكِتَابِ﴾
مثالً استعملت يف القرآن الكريم مبعنى اليهود أحياناً ،ومبعنى النصارى أحياناً ،ومبعنى
اليهود والنصارى معاً أحياناً ،ومبعنى كلّ من أوتي كتاباً حتى املسلمون داخلون فيهم
على قول البعض .فمن أين جيب أن تستعمل العبارة مبعنى واحد يف كلّ سياق وكلّ
موضع؟!
فظهر أن ما قاله عدنان إبراهيم يف نفي قول اجلمهور مردود ،وأن قول اجلمهور
قول سائغ قويّ ،ولذلك متسّك به أكابر املفسّرين ،ومن مل خيرت هذا القول من احملققني
فقد اختار مجيع الكتب السماويّة والقرآن داخل فيها بال ريب .والسبب يف اختيار
بعض احملققني هلذا القول أن الكتب السماوية من حيث إنهم مكلّفون باإلميان بها فهي
منزلة إليهم كما علله البيضاوي()49؛ وألنها بأسرها آمرةٌ باإلميان ملن صدَّقَتْه املعجز ُة
ناطقةٌ بوجوب الطاعة له ،كما علله أبو حيّان حيث قال" :وظاهر قولهَ ﴿ :ومَا أُنْزِ َل
ِإلَيْ ِهمْ ِمنْ رَبِّ ِهمْ﴾ العموم يف الكتب اإلهلية مثل :كتاب أشعياء ،وكتاب حزقيال،
وكتاب دانيال ،فإنها مملوءة من البشارة مببعث الرسول .وقيل :ما أنزل إليهم من ربهم
هو القرآن"اهـ()50؛ وألن اإلميان ببعض الرسل وببعض الكتب ،والكفر ببعض ال
ينفع؛ حتى يؤمن بالرسل كلهم وبالكتب مجلة ،كما علله املاتريدي(.)51

( )49ا ظر تفسري الريضاوي( 136/2 :مرجع سابب)
( )50الرلر احملياب( 319/4 :مرجع سابب)
( )51ا ظر :أتويالت أهل الستة( 559/3 :مرجع سابب)
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املطلب الثالث :االستدالل باحلديث الشريف( :ثَالََثةٌ لَ ُهمْ َأجْرَانَِ :رجُلٌ مِنْ
هلل عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ،)52()...والرد عليه.
َمدٍ صَلَّى ا ُ
أَ ْهلِ الكِتَابِ ،آ َم َن بِنَبِيِّهِ وَآ َم َن ِبمُح َّ
جلٌ مِنْ
وأخرياً استدلّ عدنان إبراهيم باحلديث الشريف( :ثَالََثةٌ لَ ُهمْ َأجْرَانَِ :ر ُ
َمدٍ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ .)53()...وأخذ منه أنه إن مل
أَهْلِ الكِتَابِ ،آ َمنَ بِنَبِيِّهِ وَآ َمنَ ِبمُح َّ
يتبعه ولكن مل يكفر فله أجر واحد .يريد بذلك أنّه يبقى مؤمناً ،ويؤجر على ذلك
اإلميان ولو بقي على متبعاً لشرعه.
وقد بيّنا فيما مضى انتساخ كلّ شرع قبل اإلسالم مبجيء اإلسالم ،وأنّه ال
ميكن ألحد بلغته دعوة اإلسالم أن يتديّن بغري اإلسالم .وزيادة على ذلك جنيب عن
هذا االستدالل مبا يلي:
أوالً :ليس يف منطوق احلديث ،وال يؤخذ من مفهومه أنّ للكتابيّ أجراً واحداً
إذا أدرك النيب ومل يتبعه .فهو استدالل خاطئ بال ريب.
ثانياً :احلديث يف مسلم( :ثالثة يؤتون أجرهم مرتني :رجل من أهل الكتاب
()54

آمن بنبيه ،وأدرك النيب صلى اهلل عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه ،فله أجران)

فيه زيادة على البخاري (وأدرك النيب صلى اهلل عليه وسلّم) وكذلك (واتبعه وصدّقه).
والظاهر أن عدنان ترك هذه الزيادة؛ ألنها ال تساعده يف مذهبه الذي ال يوجب على
أهل الكتاب اتباع النيب ،بل هذه الزيادة تنصّ على وجوب اتباع الكتابيّ للنيبّ صلّى

( )52صليح الرخاري :كتاب :العلم ،عب :عب تعليم الرجل أمت وأهل  ،برقم97 :
( )53صليح الرخاري :كتاب :العلم ،عب :عب تعليم الرجل أمت وأهل  ،برقم97 :
( )54صليح مسلم :كتاب اإلميان ،عب وجوب اإلميان برسالة ريتا حممد صلى علي وسلم دن مجيع التاس،
و سخ امللل مبلت  ،برقم 241
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اهلل عليه وسلّم إذا أدركه .فكيف يكون مثل هذا اجتهاداً صحيحاً وهو ينتقي من
األحاديث ما يشاء ويرتك ما يشاء.
كما أنّ قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم :إن لِ َمنْ آمن مِنْ أهل الكتاب
أجرين إذا آمن بنبيه وآمن به ،ال يستلزم ألبتّة أن يكون له أجر واحد إن أدرك النيب
وصدّق أنه نيب ومل يتّبعه ،بل هو عندئذٍ كافر ال يقبل منه عمل كما بيّنا لك ذلك
سابقاً .ولكن إن مل يدرك النيب صلى اهلل عليه وسلّم فإنه من السائغ القول بأنّ له أجرًا
واحدًا بشرط كونه مؤمناً مل يلبس إميانه بظلم أهل الكتاب من شرك وافرتاء على اهلل
تعاىل وحنو ذلك كما مرّ.
ثالثاً :مما جاء يف كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم إىل هرقل« :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،من حممد عبد اهلل ورسوله إىل هرقل عظيم الروم :سالم على من
اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإني أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،يؤتك اهلل أجرك
مرتني ،فإن توليت فإن عليك إثم األريسيني و ﴿يَا أَ ْهلَ الكِتَابِ َتعَاَلوْا ِإلَى كَ ِل َمةٍ َسوَاءٍ
خذَ بَ ْعضُنَا َب ْعضًا َأرْبَابًا ِمنْ دُونِ
بَيْنَنَا وَبَيَْن ُكمْ َأنْ الَ َنعُْبدَ إِلَّا اللَّهَ َوالَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَالَ يَتَّ ِ
اللَّ ِه َفِإ ْن َتوََّلوْا َفقُولُوا اشْ َهدُوا بِأَنَّا مُسْ ِلمُونَ﴾»(.)55
فأمره باإلسالم لتحصيل األجر املضاعف ،ومل يقل له أنت باخليار إما أن
تدخل اإلسالم وتتبعين ولك أجران ،أو تبقى على دينك ولك أجر واحد! ولو كان
خميّرًا لوجب أن خييّره؛ لوجوب البيان عند احلاجة .وهذا واضح.

( )55صليح الرخاري :كتاب اجلصاد والسري ،عب دعار التيب صلى
و ّأال يتخو بعضصم بعضا أرعع من دون  ،رقم 2941

علي وسلم التاس دن اإلسالم والتروة،
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رابعاً :ويف احلديث« :والذي نفس حممد بيده ،ال يسمع بي أحد من هذه األمة
يهودي ،وال نصراني ،ثم ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به ،إال كان من أصحاب
النار»(.)56
والشاهد وجوب اإلميان مبا أرسل به عليه الصالة والسالم ومن ضمنه القرآن
العظيم والشرع الشريف وذلك اإلميان يقتضي اتباع ما فيهما واتباع الرسول عليه
الصالة والسالم كما بينّاه مراراً.
خامساً :ويف احلديث حني بعث النيب صلى اهلل عليه وسلّم معاذاً إىل اليمن قال
له« :إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ،فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأني رسول
اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل
يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فرتد يف فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لذلك ،فإياك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة
املظلوم ،فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب»(.)57
فأمره أنه يدعوهم إىل الشهادتني وهو عنوان الدخول يف اإلسالم .وبعد أن
يشهدوا أمرهم بالقيام بأعمال اإلسالم .والشاهد أنه ال ذكر لقضيّة التخيري اليت يذكرها
عدنان واألمر عظيم واخلطب جلل ،والنيب عليه الصالة والسالم يوصي معاذاً وهو
ذاهب إىل أهل الكتاب!
خامساً :قوله عز وجل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [سورة آل عمران :اآلية .]85

( )56صليح مسلم :كتاب اإلميان ،عب وجوب دميان أهل الكتاب برسالة اإلسالم ،برقم 240
( )57صليح مسلم :كتاب اإلميان ،عب الدعار دن الشصادتص ويراعع اإلسالم ،برقم 29
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قال الراغب يف تفسريه" :يف اآلية قوالن:
أحدهما :أن اإلسالم ههنا االستسالم إىل اهلل .وتفويض األمر إليه ،وذلك أمر
مراد من الناس يف كل زمان ومن كل أمة ويف كل شريعة ،وقدْ تقدم أن الدين يف اللغة
الطاعة ويف التعارف :وضع إهلي ينساق به الناس إىل النعيم الدائم ،فبيّن تعاىل أن من
حترى طاعة وانسياقاً إىل النعيم من غري االستسالم له على ما يأمره به ،ويصرفه فيه
فلن يقبل منه شيء من أعماله ،وهو يف اآلخرة من الذين خسروا أنفسهم.
والثاني :أن املراد باإلِسالم شريعة حممد عليه الصالة والسالم ،فبيّن أن من
حترى بعد بعثته شريعة أو طاعة هلل من غري متابعته يف شريعته فغري مقبول منه ،وهذا
الوجه داخل يف األول ،فمعلوم أن من االستسالم االنقياد ألوامر من صحّت نبوته
()58

وظهر صدقه".اهـ

وقال الطنطاوي" :وكل من يطلب ديناً سوى دين اإلسالم فهو خاسر فقال
تعاىلَ « :و َمنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ا ْلإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ ُيقَْبلَ مِنْهُ» .أي :ومن يطلب ديناً سوى دين
اإلسالم الذي أتى به حممد  -عليه الصالة والسالم  -فلن يقبل منه هذا الدين
املخالف لدين اإلسالم؛ ألن دين اإلسالم الذي جاء به حممد هو الدين الذي ارتضاه
اهلل لعباده قال تعاىل« :الَْي ْومَ أَ ْكمَلْتُ َل ُكمْ دِينَ ُكمْ وَأَ ْت َممْتُ عَلَ ْي ُكمْ ِن ْعمَتِي َورَضِيتُ َلكُمُ
ا ْلإِسْال َم دِيناً»؛ وألنه هو الدين الذي ختم اهلل به الديانات ،ومجع فيه حماسنها.
أما عاقبة هذا الطالب لدين سوى دين اإلسالم فقد بينها -سبحانه  -بقوله:
«وَ ُهوَ فِي الْآخِرَةِ ِمنَ الْخاسِرِينَ» .أي وهو يف اآلخرة من الذين خسروا أنفسهم
حبرمانهم من ثواب اهلل ،واستحقاقهم لعقابه جزاء ما قدمت أيديهم من كفر وضالل.

( )58تفسري الرا ب( 691/2 :مرجع سابب)
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ثم أشار الطنطاوي إىل معنى لطيف قال" :ويف اإلخبار باخلسران عن الذي
يبتغى أي يطلب ديناً سوى اإلسالم ،إشعار بأن من يتبع ديناً سوى دين اإلسالم يكون
()59

أشد خسراناً ،وأسوأ حاالً؛ ألن الطلب أقل شرًا من االتباع الفعلي".اهـ

فإذا علمنا أنه صلى اهلل عليه وسلّم املبلّغ عن اهلل بقوله تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [سورة املائدة :اآلية  ،]67وأن من سنته املطهرة ما هو بيان
للكتاب بقوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [سورة النحل:
اآلية  ،]44وأنه قدوة الناس بقوله تعاىل ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ
[سورة األحزاب :اآلية  ،]21وأنه املعصوم املوحى إليه من اهلل تعاىل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [سورة النجم :اآلية  ،]4- 3وأن اهلل تعاىل جعل طاعته
طاعته ،ومعصيته معصيته سبحانه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭼ [سورة النساء :اآلية  .]80فكيف ال جيب اتباع من كانت هذه صفته!؟
وقال تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [سورة األنعام :اآلية  ،]154وقال
تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﭼ [سورة يوسف :اآلية .]108
وبناء على ما تقدّم فال يقبل من املرسَل إليهم جمرّد االعرتاف برسالته والبقاء
على شرائعهم السابقة .وخنتم بقول ابن حزم" :وال خيتلف اثنان من أهل األرض
-ال نقول :من املسلمني ،بل من كلِّ ملةٍ  -يف أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

( )59التفسري الوسياب للطتطاوي( 170/2 :مرجع سابب)
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قطع بالكفر على أهل كلِّ ملةٍ غري اإلسالم الذين تبَّرأ أهلُه من كل ملةٍ حاشى اليت
أتاهم بها عليه السالم فقط"(.)60
خامتة البحث
احلمد هلل الذي بنعمته تتمّ الصاحلات ،وبعد فلقد انتهى حبثنا يف هذه املسألة
وفيما يلي أه ّم النتائج اليت وصل إليها:
 - 1توصلنا إىل أنّ للدعوى املبحوثة ههنا أصالً يف العيسويّة والرعيانيّة من
ال يف بعض فرق اخلوارج.
فرق اليهود ،وأن هلا أص ً
 - 2فنّد البحث الشّبه اليت تعلّق بها أصحاب الدعوى الواهية ،وبيّن خطأ
استدالل عدنان إبراهيم وهو من أهمّ املنافحني عنها يف هذا الزمان ،وبيّن البحث
معارضتها للنصوص الصرحية من الكتاب والسنّة ،واألدلّة العقليّة واللغويّة .وبناء عليه
يكون ما ادّعاه اجتهاداً إن سلّم كونه اجتهاداً فهو اجتهاد باطل بيّن البطالن ،ورأي
فاسد مردود ال اعتبار به.
 - 3وجدنا أن السبب وراء هذا اخلطأ الكبري والتخبّط يف االستدالل واالجتهاد
هو عدم استقصاء النصوص الشرعيّة ،وعدم التمكّن من آالت االجتهاد ،وعدم
االلتزام مبناهج البحث والنظر وقواعد األصول واالستنباط يف فهم النصوص .فظهر أن
هذا املدّعي متعلّق بشبه واهية ،وأنه قاصر عن رتبة االجتهاد .وال يبعد على من يقول
بهكذا قول خيالف قواطع األدلّة أن يكون متالعبًا متغرّضاً.

( )60الفصل يف امللل وا هوار والتلل( 142/3 :مرجع سابب)
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 - 4التوصيات:
نوصي مبتابعة حركة هؤالء الذين يوردون الشبهات على العقائد والقضايا
الدينية القطعيّة وحياولون التشكيك فيها بهدف نقض عرى الدين ،والرد عليهم
بأسلوب علميّ رصني لكي ال تتمكن شبهاتهم من قلوب املتخصصني ،وتقديم ردود
مبسطة يفهمها عوام املسلمني جتنباً لتأثرهم بهم .فإنّ هذه احلركة املغرضة هي مفتاح
علمنة اإلسالم بانتهاج أساليب التشكيك يف الدين على حنو ما متت به علمنة أوروبا
النصرانية ،وعلى حنو ما قام به اإلصالحيون اليهود بإعادة تأويل النصوص الدينية
وتفسريها تفسريات تبدهلا وحترفها مبا ينسجم مع أفكار ومعتقدات عصر العوملة.
وصلّى اهلل وسلّم وبارك على سيّدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،واحلمد
هلل ربّ العاملني.
قائمة املراجع
[ ]1أحكام القرآن ،القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي املالكي (543هـ)،
دار الكتب العلميّة -لبنان ،ط2003 ،3م.
[ ]2إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود العمادي حممد بن
حممد بن مصطفى (982هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي -بريوت ،ط،4
1414هـ1994 ،م.
[ ]3أسباب نزول القرآن ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي
(468هـ) ،دار الكتب العلميّة -لبنان ،ط1411 ،1هـ.
[ ]4االقتصاد يف االعتقاد ،أبو حامد حممد بن حممد الغزَّالي (505هـ) ،دار الكتب
العلمية ،لبنان ،ط2004 ،1م.
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[ ]5األم ،الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس (204هـ) ،دار املعرفة -بريوت،
ط1990 ،1م.
[ ]6أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الدين القاضي البيضاوي (685هـ) ،دار
إحياء الرتاث  -بريوت ،ط1418 ،1هـ.
[ ]7البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان حممد بن يوسف أثري الدين األندلسي
(745هـ) ،دار الفكر -لبنان ،ط1420 ،1هـ.
[ ]8التفسري الوسيط للقرآن الكريم ،حممد سيد طنطاوي ،دار نهضة مصر للطباعة
والنشر -القاهرة ،ط1997 ،1م.
[ ]9تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السنة) ،أبو منصور املاتريدي (333هـ) ،دار
الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،ط1426 ،1هـ.
[ ]10التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي (606هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي – لبنان،
ط1420 ،3هـ.
[ ]11تفسري التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن حممد بن عاشور (1393هـ) ،الدار
التونسية للكتب ،تونس1984 ،م
[ ]12تفسري الكشاف ،حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار اهلل (538هـ) ،دار
الكتاب العربي -لبنان ،ط1407 ،1هـ
[ ]13تفسري املنار ،حممد رشيد رضا (1354هـ) ،اهليئة املصريّة العامة للكتاب -
مصر1990 ،م.
[ ]14تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري (774هـ) ،دار طيبة
للنشر -الرياض ،ط1420 ،2ه
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[( ]15تفسري املاوردي) النكت والعيون ،علي بن حممد املاوردي (450هـ) ،دار
الكتب العلمية -لبنان ،بال طبعة وال سنة طبع
[ ]16تفسري الراغب األصفهاني ،احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاني
(502هـ) ،جامعة أم القرى ،ط1422 ،1هـ
[ ]17متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ،أبو بكر حممد بن الطيب ،ابن
الباقالني (403هـ) ،مؤسسة الكتب الثقافية – لبنان ،ط1987 ،1م
[ ]18جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير ،أبو جعفر الطربي (310هـ)،
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ
[ ]19حاشية القُنَْيوِيُّ على تفسري البيضاوي ،عصام الدين إمساعيل بن حممد احلنفي
ِي (1195هـ) ،دار الكتب العلميّة -لبنان ،ط2001 ،1م
القُنَْيو ُّ
[ ]20روح املعاني ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي (1270هـ)،
دار الكتب العلميّة -لبنان ،ط1415 ،1هـ
[ ]21زهرة التفاسري ،حممد بن أمحد بن مصطفى املعروف بأبي زهرة (1394هـ)،
دار الفكر العربي -مصر ،بال طبعة ،وال سنة طبع
[ ]22صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري (256هـ) ،دار طوق النجاة -
بريوت ،ط1422 ،1هـ
[ ]23صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري (261هـ) ،دار إحياء الرتاث
العربي – بريوت ،بال طبعة ،بال سنة طبع
[ ]24العجاب يف بيان األسباب ،ابن حجر العسقالني (852هـ) ،دار ابن اجلوزي -
الدمام ،ط 1418 ،1هـ
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[ ]25الفَرْق بني الفِرَق وبيان الفرقة الناجية ،أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي
(429هـ) ،دار اآلفاق اجلديدة – لبنان ،ط1977 ،2م
[ ]26الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم
األندلسي (456هـ) ،مكتبة اخلاجني– القاهرة1321 ،هـ
[ ]27لباب التأويل ،عالء الدين علي بن حممد املعروف باخلازن (741هـ) ،دار
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دعو أن الكتا ّ ري ملتم عترال رسول

The Claim that People of the Scripture (Jews and Christians) are not
Assertively Requested to Follow Messenger Mohammed PBUH and its Refute
Dr. Nizar Atallah 1, and Bilal Najjar 2
1 Assistant professor, Faculty of Islamic Call & Fundamentals of Religion
The World Islamic Sciences & Education, Specialization: Interpretation of The Holy Koran
2 B.A in Fundamentals of Religion, The World Islamic Sciences & Education University

Abstract. Some contemporaries claimed that People of the Scripture (Jews and Christians) are not
assertively requested, in Islam, to follow the Messenger of Allah Mohammed PBUH, and they are
assertively requested, only to believe in his prophecy. He said that if they believe in him and follow his
religion they will be rewarded twice. And if they believe in him but do not follow him, they will be
rewarded once. Researchers have investigated those who say that among the contemporary thinkers, and
looked for the roots of this saying in history, reviewed their most important evidences, criticized them,
opposed them by other evidences and concluded that this claim is void as it is contrary to Qur'an and
Sunnah, Ijmāʿ (the consensus or agreement of the Muslims on religious issues) and the reason.
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تار عطا

أمحد صاحل ،و بالل محدان حممود التجار

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1298-1249رجب 1438هـ/مارس 2017م)

التعايش بني أتباع الدايانت واحلضارات ودور اململكة العربية السعودية فيه

1

د .عبدالرمحن أمحد كايد الصمادي

أستاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة املساعد
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
ملخص البحث .يعاجل البحث قضية التعايش بني أتباع الدايانت واحلضارات املختلفة يف مبحثني.

يف املبحــث األول ســيتواول الباحــث موعــوع التعــايش بــني أتبــاع الــدايانت واحلضــارات املختلفــة م ـ حيــث
املفهوم والوشأة والعالقة ما بني حوار األداين والتعايش بني أتباعهـا ،كاـا سـيتواول يـق موقـح الـوحه بشـقيق القـر ن
الكرمي وا لسوة املطهرة جتاه هذا التعايش ،ليحدد بعد ذلك أهداف التعايش وعوابطق.
أما املبحث الثاين قد خصصق الباحث جلهود املالكة العربية السعودية ودورها يف حتقيق التعايش بني أتباع
األداين واحلضــارات املختلفــة ،وذلــك ملــا حتتلــق املالكــة مـ مكا ــة ر يعــة علـ الصــعد كا ــة ،وســيتواول الباحــث يــق
املبادرات اليت قدمتها املالكة يف هذا اجملال ا طالقا م مؤمتر مكة 1926م إىل مـؤمتر مكـة 2008م اـؤمتر مدريـد
مث م ـؤمتر يويــورج لتت ــوو هــذه اجلهــود رك ــف خــادم احلــرمني الش ـريفني امللــك عبــد ه للتع ــايش بــني أتبــاع ال ــدايانت
واحلضــارات املختلف ــة 2011م  ،وس ــيبني الباح ــث أه ــم املب ــادل والثواب ــه ال ــيت ا طلق ــه موه ــا املالك ــة يف جهوده ــا
لتحقيق التعايش ،تلك املبادل املستادة م الدي اإلسالمه احلويح .حماولا تقييم الدور الـذ قامـه بـق املالكـة،
وما ترتـب عليـق مـ عر عةياـة يف الـد اع عـ هـذا الـدي وإوهـار الصـورة احلقيقيـة للعـرك واملسـلاني تلـك الصـورة
اليت مورسه عدها أبشع أشكال التفييح والتشويق.
كلمات مفتاحية :حوار احلضارات ،حوار األداين ،التعايش الديين

 - 1يشكر الباحث عاادة البحث العلاه جبامعة القصيم لدعاها هذا البحث.
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املقدمة
يتناول هذا اهاحث اوهوع ااعالهاحبني اتهاا هلدثاوالهاحااضيواو هلاتلاو،ا ها ت ات هد ا ه
احبني تهاألكثرهجضحيتهع ىهورهاحتو،يخ هحيوهمتث تهذ ههاحبني تهاوحتاضاع هاوحل ةاتهداو ،ه
لاوحسيفهدو ،هلخرى هل وهلصثحهاحبوملهيفهل تنوهذا اهعثاو ،هعاره رياتهصاتو هيتعاصا ه
لانوؤذوهلخيت طعنهال هسهعحتهليسرهلصث تهاحبني اتهاا هلدثاوالهاحاضيواو هلاتلاو،اه ه
ا ت ااتهلكثاارهلياالوحيتهعلهاار هاحااضععا هح ااعا،ها ا هلدثااوالهاحااضيواو ها ت اات ه ا ه
دطع ،هاىلهدععىهاحتبويشهاينه  .ه
لملهيبضهورهاتلةاتهكلاونهلنهي افها سا ةعنهع اىهاتياودهيفهذا هها رح اتهواره
داو،يخهاحثرااريت هسايةوهلاتلااو ،هاحتراياتهالا هوااوهللدياتهوااره اع هعساالريتهللعنيويااته
لا تصوديتهحتول هعرضها سهوهلدبةي هلعلو،ذاوهلدهةايشهكا هواوهساعاذو هعلاونه هااضه
ح ضل هاإلسنيويتهعووتهلا ة لتهاحبرايتهاحسبعديتهخوصتهورهجهاعدهلوثاود،ا هلا ا ته
ا بوملهلاألذضافهيفهذ اهاجلواا ،هلكاونه هااضهح ثاوحث ها سا ة هوارهدهناول هوع اعاله
احتبويشها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ها ت تهااطني وًهورهع يضده هل وعته  .ه
مشكلة البحث
لدتةث هورل تهذ ههاحض،استهيفهاحتسوؤ

هاحتوحيت :ه

 - 1ووها صعدهاوحتبويشها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ها ت ت .ه
 - 2ووهاحبني تها هحعا،هاألديونهلاحتبويشها هلدثوعهو؟ ه
 - 3كياافهسااوذةتها ة لااتهاحبرايااتهاحساابعديتهيفه لاايتهاحتبااويشها ا هلدثااواله
احضيواو ها ت ت؟هلووهذيهلذ ها ثود،ا هلاجلهعدهاحيته ووتهاهوهيفهذ اهاجملو ؟ ه
 - 4ووها ثودئهلاألسسهاحيتهااط تهونهوها ة لتهيفهوع هوهوارهاحتباويشهاا ه
لدثوالهاحضيواو ها ت ت؟ ه
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 - 5ووهلذ هاحنتوئجهلاآل و،ها رتدثتهع ىهوثود،ا ها ة لتهاحبرايتهاحسبعديت؟
أهداف الدراسة
دهضفهاحض،استهلىل :ه
لل ً:ه ثطهو هعمهاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ها ت ت .ه
وايوً:هحتضيضهلذضافهاحضعع هاىلهاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو ها ت تهل عااطهو .ه
وحثوً:هايونهوع فهاحعحيهوره ليتهاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو ها ت ت .ه
،اابوً:هاحتبرفهاىلهجهعدها ة لتهاحبرايتهاحسبعديتهيفهحت يقهاحتبويش .ه
خووسوً :هاحتبرف هاىل هاألسس هلا ثودئ هاحيت هدنط ق هونهو ها ة لت هيف هجهعدذوه
حت يقهاحتبويش .ه
سودسوً :هاحتعص هاىل هلذ هاآل و ،هلاحنتوئج ها رتدثت هع ى هجهعد ها ة لت هيف هذ اه
احثوب.
أدبيات البحث
ابضهاحث وهلاحتن ي،هيفهولونهاحلت،هلوعاطرهاحث عثه حظهاحثوحوهعضداًه ه
اأسهاههورهاحث عثهلا ؤح و هاحيتهدنولحته ليتهاحتبويشها هلدثوالهاحث وعو هلاألديونه
ا ت ت هلحلرهيلودهيت ،هع يهوهطوا هاحرةع هلاحتبةي هلذعهخنيفهووهيرويهلحيهه
ذ ا هاحث و هور هد،است هجترات ها ة لت هاحبرايت هاحسبعديت هيف هذ ا هاجملو هع ى هلجهه
اخلصعص .ه
لمثت هكتوب هدبرض هجلوا ،هور هجعاا ،هذ ا هاحث و هلذع هكتوب" هحعا ،هاألديونه
وراجبتهلد عي "هاحصود،هعرهدا،هاحسنيمهح طثوعتهلاحنررهيفهاح وذر هل ضهدلةرهلعةو ه
اضل هحعا،هاألديونهاحيتهالةتهوهك يتها تصودهلاحب عمهاحسيوسيتهيفهجووبتهاح وذر هه
حيوهكونهاحملع،هاحثوايهونههابنعان"همنوذجه ثود،ا هدلحيتهلعرايتهح عا،ها هاألديون"ه
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دنول هاحثوحوهلمحضهجربي هيفهجزءهونهها ثود،ا هاحسبعديتهورهوؤمترهولت2008م هلىله
وؤمتر هايعيع،ك2008م هلكةو هذع هونيحظ هلاه هحصر هاجلهعد هاحسبعديت هيف هذ ا هاجملو ه
كؤمتر هولت هلوؤمتر هوض،يض هلوؤمتر هايعيع،ك هكةو هلاه هخني هور هلذ هوثود ،هور هد ه
ا ثود،ا هلذيهوركزها

هعثضهاهلل هح تبويشها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ها ت ت ه

لذعهاألورهاح يهيهضفهذ اهاحث وهاىلهدنولحههاوحض،استهلاحت ي .
ل ضهجوءهذ اهاحث وهيفهو ضوت هلوث ث هلخومتت :ه
ا ضوت هلعيهو هلذةيت ها ع عال هليلوحيت هاحض،است هلذضاعهو هلدايودهو هلا نهجيته
ا تثبتهعيهو .ه
ا ث وهاألل :هاحتبويشهلوع فهاحعحيهونه .ه
ا ط ،هاألل :هو هعمهاحتبويشهلارأدههلعني تههاوتعا .،ه
ا ط ،هاحثواي:هوع فهاحعحيهورهاحتبويش .ه
ا ث و هاحثواي :هدل ،ها ة لت هاحبرايت هاحسبعديت هيف هاحتبويش ها هلدثوال هاألديونه
لاتلو،ا

ه

ا ط ،هاألل :هاحبعاو ها ؤ ر هيفهجهعدها ة لتهيفهاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو ه
لاتلو،ا  .ه
ا ط  ،هاحثواي:هجهعدها ة لتهيفهاحضعع هلىلهاحتبويشهورهوؤمترهولته1926مه
لحتىهزيو ،ها

هعثضهاهللهارهعثضهاحبزيزهح وديلون.

ليفهاخلومتتهلذ هاحنتوئجهلاحتعصيو هاحيتهمت ضهعنهوهذ اهاحث و.
منهجية البحث
ستبتةضهذ ههاحض،استهع ىهجمةععتهورها نوذجهيفهاإلجواتهعرهدسوؤ دهوهلونهو :ه
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ا نهجهاحعص يهحيوهسي عمهاحثوحوهاتعصيفهظوذر هاحتبويشها هلدثوالهاألديونه
ا ت تهحس،هظهع،ذوهيفهوراح هدو،خييتهوتبضد  .ه
ا نهجها ست رائيهحيوهسي عمهاحثوحوهاوست راءهابضهاحنصعصهاح رآايتهاحيته
دنولحت هوع عال هاحتبويش هلاست راء هابض هحو

هاحتبويش هور هاحسو هاحنثعيت هكةوه

سيست ضم ها نهج ها سه هيف هدتث هوثود،ا هاحتبويش هاحيت ه ووت هاهو ها ة لت هاحبرايته
احسبعديت.ه ه
ا نهج ها ستنثوطي هحيو هسي عم هاحثوحو هاوستنثوط هلذ هاحنتوئج هور ها ضخني ه
احيتهحص هع يهوهاتيجتها نهجهاحسواق.
املبحث األول :التعايش وموقف الوحي منه.
ا ط ،هاألل :هو هعمهاحتبويشهلارأدههلعني تههاوتعا .،ه
ا ط ،هاحثواي:هوع فهاحعحيهورهاحتبويش .ه
املطلب األول :مفهوم التعايش ونشأتههوعالقته ابحلوار ه
هخي ى هلن هاحتبويش هوصض ،هورتق هور هاجل  ،هعيش هلاحبيش هكةو هجوء هيفه
ا بوج هاح تعيتهذعها طب هلا رربهلووهيلعنهاههاتيو
ذع هاتيو

ه()3

ه()2

هليفهده ي،هاح تتهاحبيشه

هليف هو وييس هاح تت هاحب هلاحيوء هلاحر هلص هص يح هيض هع ى هحيو ه

( -)2حماد ب أمحد األزهر  ،هتذيب اللغة ،حتقيق حماد عوض ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،1
2001م(.)39 /3
( -)3أمحد ب ارس ،جمال اللغة ،حتقيق زهري عبداحملس  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1406 ،2هـ-
1986م(.)639 /1
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لا وء

()4

()5

هليف هحسون هاحبرب هعويره هعوش هوبه

هليف هاحعسيط هعويره :هعوش هوبه ه

لدبويرعاهعويعاهع ىهاألح تهلا عد هلونههاحتبويشهاحس ةي(.)6هليفهوبج هاح تتهاحبرايته
ا بوصر هدبويش هاجلوان :هعويعا هع ى ها عد هلاحبطوء هلحسر هاجلعا ،هلاحتبويشه
احس ةيها هاحضل :ها د وق هع ىهعضمها عتضاء هلدبويشهاحنوس:هلُجضلاهيفها سه
احزوونهلا لون هلاحتبويش:هعيشهوررتكها هل عامهخيت عنهو ذثوًهلدينوً هللها هدل ه
ذا هوثودئهخمت ت هلذعهد وذ ها هدل هوتصو،عتهللها هجمةععو هللهطعائفهارريته
حتنوسيهخنيعودهو(.)7ه ه
لورهخني هووهد ضمهانيحظهلاهه هاضهيفهاحتبويشهورهلجعدهلكثرهورهطرف هكةوه
لاهه هاضهورهلجعدها ختنيفها هاألطرافها تبويرت هلك ح ه هاضهلنهيلعنهذح ه
احتبويشهكعد هلسنيم .ه
ل ض هجوء هيف هوعسععت هاحسيوست هلن هاحتبويش هاحس ةي هذع هاث هاترب هكعسي ته
حتسعيت هاخلنيعو

هلاعتةود ها ول و هلاحت وذ ها تثود

هلاحرتام هسيود هاحضل ه

األخرى هلاإل را،هاوحتلوعؤهلا ن بتها تثودحتهكأسوسهيفهاحبني و هاحضلحيت

()8

هلعرعهه

ابله هع و  :هاد وق ها هدلحت هلل هلكثر هع ى ها وتنوال هعر هاترب هحت ودي هلخطو،ذوه
لحبوهلولوايتهاحتبولنها تصوديهلاحث ويفهلاحب ةيهاينهو(.)9ه ه
( -)4أمحد ب ارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979 -م(/4
.)194
( )5حماد ب مكرم ب موةور ،لسان العرك ،دار صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ(.)321 /6
( )6جماع اللغة العربية(ابراهيم مصط ف  ،أمحد الفايت ،حامد عبدالقادر وحماد الوجار) ،املعجم الوسيط ،دار
الدعوة(.)639 /2
( )7أمحد خمتار عبداحلايد ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،ط1429 ،1هـ2008 -م(.)1583 /2
( )8عبدالوهاك كيايل ،موسوعة السياسة ،املؤسسة العربية للدراسات والوشر ،بريوت(.)766 ،765 /1
( )9معجم مصطلحات العلوم الجتااعية ،ص(.)68
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لانوء هع ى هوو هد ضم هميلننو هلن هابرف هاحتبويش ها هلدثوال هاتلو،ا هلاحضيواو ه
ا ت تها عحنو:هلاههحمولحتهلدثوالهاألديون هلاتلو،ا ها ت تهع ىهاحترو،كهيفهلسثوبه
احبيش هلاحبة هع ىهد بي هدل،هاألديونهيفهاتيو هع ىهاحصبيضهاحبو ي .ه
نشأة الدعوة إىل التعايش ه
لع ى هاحرغ هممو هد ضم هعإن هاحتبويش هكةصط ح هيبترب هور ها صط و هاتضيثته
اسثيوً هلدبعد هارأ هذ ا ها صط ح هلىل هوو هابض هاترب هاحبو يت هاحثوايت هلارعء هاحلت ت ه
احرر يت ها يود ها حتود هاحسععييت هسوا وً هلاحترايت ها يود هاحع يو ها ت ض هاألوريليت ه
ل ضهااط تهاحضعع هلىلهاحتبويشهاضايتهورهجوا،هاحلت تهاحرر يت هلااثث ت هاعا هذ هه
اح لر هورهحين هاح يهكونهيبت ضهلنهحتع هاحبوملهلىلهاحريععيتهحرهيت هدعبتهلاحض ها ه
ها ضهورهعرتا هطعي تهورهاحتبويشها هاألالةتها ت تهدسثقهذح هاحت ع ه هجوءه
خرلدرعفهلكونهلل هورهلط قهوصط حهاحتبويشهاحس ةيهيفها نوارهاحضلحيت هع ىهلاهه
ملهيلرهاحتبويشهيفهالرههيبينهاحرتاج هعرهحمولحتهحتعي هاحبوملهلىلهاحريععيت هللمنوهذعه
()10

استتني هعلر هاحتبويشهحت يق هذح هاهلضف

هلووهيفها هعمهاحترايهعإنهاحتبويشه

احس ةي هيبين( هعش هلدال هغوك هيبيش) هحس ،هوو هدراه هوعسععت هاحسيوست( .)11ه ته
لينيحظهلنهاحضل هاحترايتهذيهاحيتهاستت تهعلر هاحتبويشهحنيا لوضهع ىهاحريععيته
لاح لوءهع يهو ها هلحمولحتهاح لوءهع ىهليهمنعذجهحلو،يهيرلِّ هعوئ وً هلوومهدبةي ه
احنةعذجهاتلو،يهاحترايهع ىهاحبوملهلمج ها هلنهاحلنيستهاحترايته ضهطثّ تْ ها سه
احنلريتهعنضووهاعترب هاحضعع هلىلهاتعا،هلاحتبويشهلسي تهحتنصوهاحبوملهك ه .ه

( )10عبدالوهاك كيايل ،موسوعة السياسة.)766 ،765 /1( ،
( )11املصدر فسق .وا ةر معجم مصطلحات العلوم الجتااعية ،ص()68
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لانيحظهمموهد ضمهلنهاحتبويشهكةثضلهيفهاحبصرهاتضيوهلمنوهارأهابضهلنهجترعته
احثرريتهليني هاتربهاحبو يتهاحثوايت هلك ح هابضهاوتنيكهلس تهاحضوو،هاحروو هاحيته
هميلرهلنهيست ضوهوهطرفهدلنهاإل را،هكص ته هيفهح هلنهاحتبويشهيفهاتلو ،ه
اإلسنيويتهللنهملهيردهعيهوهكةصط حهل هلاههكونهلا بوً هوبيروً هل يةتهحلو،يتهلوثضله
لسوسيوًهورهوثودئهوهلذ اهووهسنثينههعنضهاتضيوهعرهوع فهاحعحيهورهاحتبويش .ه
لو هدطع ،هلسوئ ها دصو هلاا توح هاجملتةبو هاحثرريت هع ى هابلهو هاحثبضه
لصث تهاحضعع هلىلهاحتبويشها هلدثوالهاألديونهلاتلو،ا ها ت تهورهلكثرهاحضععا ه
ااترو،اً هذ ههاأليوم هلحيول هك هطرفهلنهيعجههذ ههاحضعع هكوهخيضمهوص تههلحي قه
لذضاعه .ه
العالقة ما بني التعايش بني أتباع األداين واحلوار فيما بينهم ه
دث هممو هسثق هلن هاحتبويش هذع هاتوحت ها أوعحت هاحيت هدسبى هاألطراف ها ت ته
ح عصع هلحيهو هل هخي ىهلنهاتعا،هذعهاحعسي تها ث ىهح عصع هلىلهوث هذ ههاتوحت ه
لذ ا ه هيبين هحبو هور هاألحعا هااتهوء هاتعا ،هعنض هحت ق هد

هاحتويت ها ه هاض هوره

استةرا،ههحيوهيبتربهولهراً هورهلذ هولوذرهاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو ها ت ت هلذاًه
عثةتهدنيزمهووها هاتعا،هلاحتبويش هع يهاحع تهاح يهيرل هاتعا،هعيههلسي تهحت يقه
احتبويشهيبتربهاتعا،هيفهاحع تها سههصع ،هورهصع،هاحتبويش هلعنيوتهورهعنيوودهه
ا هلدثوالهاحضيواو ها ت ت.
املطلب الثاين :موقف الوحي من التعايش

ه ه

يبترب هاحتبويش ها هاحنوس هع ى هاختنيعه هوثضل هلسوسيوً هور هوثودئ هذ ا هاحضيره
ل يةتهحلو،يتهل وعيتهوره يةه هل ضهلسسهاحعحيهون هااطني تههأل ،يتهص ثتهحثنوءه
لدأسيسهعلرهاحتبويشها هاينهاإلاسون هعه اهاحعحيهحيسهاضعوً هورهاألييوءهﭽ ﮈ ﮉ
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﭼ األح وف :ه 9هللمنو هذع هاستةرا ،هحرسو

هسوا ت هجوء هور هاهلل هدبوىله

حت يقهاخلوهلاحسنيمهح نوسهمجيبوً هﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ احنسوء:ه 163ا هلنهذ اهاحعحيهادثواله
ح قهاح يهاز هع ىه،س هاهللهللاثيوئههوره ث ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ احن

 .123:ه

لكيف ه هيلعن هاحتبويش هوثضل هلسوسيوً هور هوثودئ هذ ا هاحعحي هل،سوحته هك هوه
ون صر هيفه يةتهورهلذ هاح ي هاحيتهحتتوجهوهاحثرريتهذ ههاأليومهلذيهاحرمحتهﭽ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األاثيوء:ه .107ه
ذ ا هل ضهااط قهاحعحيهاإلسنيويهيفهدأسيسههلانوئههح لرهاحتبويشهورهجمةععته
ورها ثودئهاحراس تهلاح عاعضهاحثواتت هاحيتهكونههلوهلكربهاأل رهيفهحت يقهاحتبويشهلاحعئومه
ا هاينهاحثرر هلورهلذ هذ هها ثودئ :ه
لل :هوثضلهاألص هاحعاحض ه
عجةي هاحثررهين ض،لنهورهلص هلاحضهﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ اتجرا :ه13ه
ل ض هجوء هاحنضاء هايو هليهو هاحنوس هد كواً هاوألص هاحعاحض هح ثرر همجيبوً

()12

هل ض هاصته

اآليت هصراحت هع ى هلجعب هاتعا ،هلاحتعاص ها هاحربعب هاألور هاح ي هيستضعيه
ا حتلوك هاحسيوسي هلاحث ويف هلا تصودي هلاحترض هذع هل،سوء هدعوئ هجمتة هارريه
( )12الطاهر ب عاشور ،التحرير والتووير ،الدار التو سية للوشر ،تو س 1984م(.)258 /26
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()13

عاوه هاحرب هلاخلو

هلاحتبو،ف هذع هاحسثي هحلسر هاجله ها تثود هلدبةيق هاحتآحفه

ا جتةوعي هاحثرري هعثسث ،هاحتبو،ف ه هيث ى هاآلخر هجمهع ً هلل هعنصراً هوسثثوًه
ح عف

()14

لكةو هلخرب هاحنيب هص ى هاهلل هع يه هلس هعوحنوس هآلدم هلآدم هور هدراب()15ه

لع يههعإنهاوبهاحتبويشهلاحتبو،فهلاحتبولنهينثتيهلنهيل هو تعحوً ها هلانوءهاألص ه
احعاحض .ه
لينض،ج هحتت هذ ا ها ثضل هوثضل هآخر هلذع هعطريت ها جتةوال هحضي هاحثرر هعوهلله
سث واهه ضهعطرهاإلاسونهع ىهلّحوهيست هاوحبيشهعرهغوههورهلانوءهجنسه ها ه هاضهحهه
لنهيتبرفهع يه هليتبولنهوبه هع ىهج ،ها صوحلهلدع ها وسض هل ضهاصهع ىهذ اه
ا ثضلهغوهلاحضهورهاحب ةوءها س ة

هي ع هلاعهالرهارهاحبراي:ه( وهكونهاإلاسونهوضايوًه

اوجلث ت هو ت راً هلىل هاحص ثت هاوحلرل ،؛ هألاه هخُ ق هخ وً ه هيست هكبويه هل هيستثضه
كنوعبه ها هذع هو ت ر هيف هذح هلىل هغوه هلكون هذح هاحتو هلوو هجمتةبًو هوبه هللوو هوثوينوًه
()16

عنه)

هلذكرهذح هليلوً هاح رهاحرازيهيفهد سوههع و (:هلاع هلنهاإلاسونهخ قه

وضايوًهاوحطث ؛هألنهاإلاسونهاحعاحضه هدنتل هوصوتههل هعنضهلجعدهوضينتهدووتهحتىهلنه

( )13عله عدلو  ،أسس التعايش السلاه يف عوء وثيقة املديوة املوورة ،جملة أ سوة للبحوث والدراسات ،العدد
األول 2010م ،ص(.)92
( )14إميان العفراو  ،التعايش احلضار وا عكاساتق الفكرية والثقا ية واحلضارية ،جملة أحباث البصرة(العلوم
اإل سا ية) اجمللد  36العدد 2011 ،3م ،ص(.)320
( )15أمحد ب حوبل ،املسود ،حتقيق شعيب األرانؤوط وعادل مرشد ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،هـ-
2001م( )249 /14حديث رقم(.)8736
( )16حماد ب عبد ه ،أبو بكر ب العريب ،احملصول يف أصول الفقق ،حتقيق حسني عله البدر  ،ط ،1دار
البيارق ،عاان 1420هـ 1999 -م ،ص(.)28

التعايش بني أتباع الدايانت واحلضارات ودور املالكة العربية السعودية يق

1259

ذ اهحيرث هلذح هيط ر هلذح هخيثز هلذح هينسج هلذ اهخييط هلاوجلة تهعيلعنه
ك هلاحضهونه هورتع ًهكه هلينتل هورهلعةو هاجلةي هوصوحلهاجلةي )( .)17ه
لووهييخهاإلسنيمهاارهديةيتهعي ع (:هاإلاسونهوضايهاوحطث ه هيست هات صي ه
()18

هلي ع هد ةي ه هااره

وصوته هعني هاض ههل هور ها جتةوال هح تبولن هع ى ها صوحل)

()19

ل ضهاصهصوح،ه

اح ي  (:هاإلاسونهوضاىهاوحطث ه هاضهحههلنهيبيشهو هاحنوس)

احت ريرهلاحتنعيرهع ىهذح هع و (:هاإلاسونهوضايهاوحطث هخموحطهحثينهجنسههعهعه هخي عه
()20

عرهائتةونهلل هلوواتهعلونهاإلاسونهوت ةنيً هحص تهاألوواتها طرده)

هل و هك ح :ه

(اإلاسونهوضايهاوحطث هعإذاهملهيأورهلعرادهاإلاسونهابله هابلوً هدنلرهابله هحثبضه
لدثود،لاهاإل را،هلاإلذنيكهحي عزهك هلاحض هاليضهاآلخره ث هلنهي هعيههعي ليهذح ه
لىلهعسودهكثوهيفهاحبوملهلاهلله هحي،هاح سود)( .)21ه
ك هذ ههاحرعاذضهداحتهع ىهلنهاإلاسونها طردههجي،هلنهيتعاص هو هغوههوره
لانوءهجنسه هليتبولنهوبه هع ىهحت يقهاخلوهحههلهل هل هيررتطهيفهذ اهاحتعاص هلنه
يلعنهو تصراً هع ىهجنسهوب هللهديرهلاحضهللهولونهلاحض ها هذعهوتوحها هاحثرره
مجيبوًهحبل هلخعده هللحض هلص ه  .ه
ه

( )17حماد ب عار الراز  ،مفاتيح الغيب ،ط ،3دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ(.)386 /26
( )18تقه الدي أمحد ب تياية ،درء تعارض العقل والوقل ،حتقيق حماد رشاد ،ط ،2جامعة اإلمام حماد ب
سعود.)136 /7( ،1991 -1411 ،
( )19حماد ب أيب بكر ،اب القيم ،إغاثة اللهفان م م صايد الشيطان ،حتقيق حماد حامد الفقه ،مكتبة
املعارف ،الرايض(.)193 /2
( )20اب عاشور ،التحرير والتووير.)128 /22( ،
( )21فس املصدر(.)335 /22
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وايو:هوثضلهاحتلري

ه

الر هاإلسنيم هحإلاسون هع ى هلاه هخم عق هولرم هجملرد هلاسوايته هدلن هاحنلر هلىل هليه
اعتثو،هآخر هع و هدبوىل:هﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ اإلسراء :ه 70هي ع هلاعه
()22

احسبعدهيفهد سوهذ ههاآليتهلنهاحتلري هجوءهحثينهآدمه وطثتهدلرميوً هيوونيً

هلي ع ه

صوح،هاحت رير:ها رادهاثينهآدمهمجي هاحنعال هعوأللصوفها ثثتتهذنوهلمنوهذيهلحلومه
ح نعالهورهحيوهذعهكةوهذعهيأنهاألحلومهاحيتهدسنضهلىلهاجلةوعو ( ،)23لع يههعإنهذ اه
ا ثضلهي تحهاوبهاحتبويشهع ىهوصراعيههلوومهمجي هاحثرر .ه
وحثو:هوثضلهحريتها بت ض ه
لذعهحقهك ههاإلسنيمهحل هلاسونهللع نههيفهوعا

هكثو هيفهاح رآنهاحلري ه

يأديهيفهو ضوتهوه عحههدبوىل:هﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ

احث ر  :ه 256هل ضها تتهاآليو هاح رآايتهاحيتهدنصهع ىهحريتها بت ضه ريثوً هورهووئيته
آيته رآايت

()24

هلورهذنوهعو س ةعنهيض،كعنهلاهه ه يةتهإلكراههلحضهع ىهاحضخع هيفه

اإلسنيم ها هليض،كعن هلاه ه هاض هور هاحتبضديت هاحضينيت هااطني و هور هد رير هاحعحي ههل اه
ا ثضل هل ضهظهرهذح هج يوً هيفهسو هاحنيبهص ىهاهللهع يههلس هعنضووه ضمها ضينتهل ومه

( )22حماد ب حماد أبو السعود العااد  ،إرشاد العقل السليم إىل مفااي الكتاك الكرمي ،دار إحياء الرتاث،
بريوت (.)186 /5
( )23اب عاشور ،التحرير ،مصدر سابق(.)164 /15
( )24عله عدلو  ،أسس التعايش السلاه يف عوء وثيقة املديوة املوورة ،مرجع سابق ،ص(.)90
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التواتهاحع ي تهاحيتهدبضهوثو ً هصود وً هع ىه ةونهاإلسنيمههل اها ثضلهورهخني هدخع ه
احيهعدهلورركيهاحبربهيفها ضينتهكأطرافهيفهاحتبويشهداخ هاجملتة هاجلضيض .ه
لذ ا ها ثضل هوثين هع ى هلن هلور هاإلميون هجيري هع ى ها ستض

هلاحتةل هوره

احنلر هلاو ختيو ،هلذح هلنهاإلاسونهوسؤل هلحموس،هع ىهذ اها ختيو،

()25

هلحعه

كونهيصحهاإلكراهه وهصحهاتسوب .ه
لحنوهلنها ظهذ اها ظهيفهسوهلاثيوءهاهللهع يه هاحسنيمهعهوهذعهاعحهع يههاحسنيمه
ي ر،هذ ههات ي تهو ه عوههع ىهاحرغ هورهلنهووهجوءهاههذعهاحثينتهاحعا

تهاحيتهينثتيهع ىه

اجلةي هادثوعهو هلحلرهاحتضيره هيلعنهاوإلكراههلاإلحزامهﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ ذعد:ه 28هلذوه
ذع هيبي ،هع يه هاحسنيم هيستنلر هع ى ه عوه هحمولحته هلكراذه هللدثوعه هع ى هاحت ع هلىله
وبت ضذ :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ األعراف:ه88ه هلذ ههاحملولحتهونه هداحتهع ىه
()26

جه ه هحب ي تهاحتضير

هعوحتزامهاحضيرهاوإلكراهه هحي قهلذضافهاحضيرهلو وصضه هذ اهيفه

احتضيرهاحص يحهعليفهاههلذاهكونهاوطنيً .ه
لو هلنهاإلسنيمه ضهك هحريتهاحتضيرهلا عت ودهحل هلاسونهل هلنهذح ه هيبينهحبو ه
ورهاألحعا هص تهذح هاحتضيرهلذح ها بت ضهع ىهلطني هةو هعوحضيرهاحص يحهلاحضهلذعه
اح يهاز هورهاحسةوءهع ىهمجي هلاثيوءهاهللهل،س ههع يه هاحسنيم هلذعهديرهادل تهوبو ه ه
لدلوعر هاألدحتهع ىهص تههلذ اهسث،هآخرهيفهعضمهجعازهلكراههاحنوسهع ىهاحضخع هعيه ه
( )25اب عاشور ،التحرير ،مصدر سابق(.)26 /3
( )26حماد رشيد رعا ،تفسري املوار ،اهليئة املصرية للكتاك 1990م .)4 /9( ،وا ةر اب عاشور ،التحرير،
مصدر سابق(.)7 /9
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عهعهاتقهاحعا حهاحث

هلورهذنوهجوءه عحههدبوىل:هﭽﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﭼ احلهف:ه29هعجب هاإلسنيمهلورهاإلميونهلاحل ره
لوراًهوردثطوًهكريئتهاإلاسونهلاختيو،ههلذعهووهسي وس،هع يههلوومهخوح ههسث واه .ه
،اابو:هوثضلهاحبض

ه

احبض ه:هوثضلهاصتهع يههآيو هكثو هونهوه عحههدبوىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﭼ احنسوء:ه ، 58هلونهوهك ح :هﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ا وئض  8:لكةوهلنهاحبض هوط عبهيفه
عب هاإلاسونهلس عكههعهعهوط عبهك ح هيفهل عاحه:هﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ األابوم:ه.152

ليرل هاحبض هلسوسوًهورهاألسسهاحيتهيبتةضذوهاإلسنيمهيفهاحضعع هلىلهاحتبويشه
ا هاينهاإلاسونهكوعت هعوحبض هحقهورهات عقهاحيتهدثثتهحإلاسونهجملردهلاسوايته هل ه
يتع فهع ىهديواتهاإلاسونهللهجنسههللهو ذثه هل هخي ىهلنهورهلذ هو عوو هجنوحه
احتبويشها هاحثررهلداءهاحعاجثو هللخ هات عق هلذعهلوره هميلرهحت ي ههل هاوحبض ه
عوحبض هكةوهي ع هاارهعويع،هذعهليصو هاتقهلىلهلذ ه هلدع ها بتضيهع ىهاتقهعره
وست ه

()27

هكةوهلنهاحبض هلاج،هع ىهاجلةي هجتوههاجلةي .ه

( )27الطاهر ب عاشور ،التحرير والتووير ،الدار التو سية للوشر ،تو س 1984م(.)94 /5
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ذ ا هلح ض هجب ت هذ ه ها ثودئ هور هاحتبويش ه وعت همتو،س هل يةت هور هاح ي ه
اتلو،يت هاحيت همتيز هاهو هاتلو ،هاإلسنيويت هع ى هاختنيف هوراح هو هل هلد هع ىه
ذح هورهد

هاحنةوذجهاحيتهميت ئهاهوهدو،يخها س ة

هلك همنعذجهورهذ ههاحنةوذجه

يص حهلنهيلعنهوع ععوًهحث عثهكثو هيفهجمو هاحتبويشها هذعهك ح  .ه
للل هذ ههاحنةوذجهلورهاحنيبهص ىهاهللهع يههلس هألص واههلنهيهوجرلاهلىله
اتثرت هحي يةعا هعيهو هآون هع ى هلا سه هلع يضده هللوعاهل هللعرا ه

هل هخي ىه

ع ىهلحضهلنهاتثرتهكواتهدضيرهاضيرهغوهدينه هلذح هيض هع ىهلنهاحتبويشهجزءه
ورهع يض ها س ة هل يةتهوره يةه هاتلو،يت( .)28ه
لووهاحنةعذجهاحثوايهلاح يهيص حهلنهيلعنهدستع،اً هيفهاحتبويشهد تزمهاههاحثرريته
مجبوءهعهعهد هاحع ي تهاحيتهكتثهوهاحنيبهص ىهاهللهع يههلس هونلةوهاهوهيؤلنهجمتة ه
ا ضينت هاح ي هكون هوثو ً هح تبضديت هاحبر يت هلاحضينيت هلاحيت هاستطوال هور هخنيهلو هحت يقه
احتبويشهاأمسىهصع،هها هعئو هذح هاجملتة ( .)29ه
كةوهيبضهص حهاتضيثيتهمنعذجوً هآخرهورهاحنةوذجهاحيتهمتث هوع فهاإلسنيمهوره
احتبويش هلدث هاستبضاد ها س ة هح تبويش هو هك هور هخيت ف هوبه هيريطت هدطثيقه
وثودئهاحبض هلا حرتام( .)30ه
ذ ههاحرعاذضهلغوذوهاحلثوهلع ىهورهعرتا هاحتو،يخهاإلسنيويهيوذض هع ىهلصوحته
وثضلهاحتبويشهيفهحلو ،ها س ة هل وعته ها هلنهاإلسنيمهملهيلتفهاه هها ثودئهللمنوه
( )28م البحوث اليت تواوله هذا املوعوع مشاركة الباحث يف مؤمتر جامعة الطفيلة الدويل األول ،حوار احلضارات ،وكا ه
بعووان :أثر احلوار يف حتقيق التعايش الديين اهلجرة إىل احلبشة منوذجا ،األردن ،جامعة الطفيلة 2015 /5 /7-5م.
( )29عله عدلو  ،أسس التعايش السلاه يف عوء وثيقة املديوة املوورة ،جملة أ سوة للبحوث والدراسات ،العدد
األول 2010م.
( )30ا ةر عبد الستار سامل ،التعايش يف املوةور اإلسالمه ،صلح احلديبية منوذجا ،جملة أحباث كلية الرتبية
األساسية ،اجمللد،8العدد.3
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انىهع يهوهدرريبو هميو،سهوها س ةعنهيفهحيوده ها جتةوعيتهعطبومهاح يرهللدعاهاحلتوبه
ح ههل

هلاحزلاجهاوحملصنو هورهاسوئه هك ح هﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ ا وئض :ه 5هلد ضي هاحبعنهلا سوعض هحل ه
ورهحيتوجهوهورهغوها س ة هيريطتهعضمهونوصثتهها س ة هاوحبضاء ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

ا ةت نت:ه 8هك هذ ههاألحلومهيوذض هع ىهح ي تهلاحض هل هلذيهلنهاإلسنيمه هيليقه
ذ،عوًهاو وحفها هذعه ود،هع ىهاحتبويشهوبههلعقهلسسهللحلومهحت قهاخلوهح جةي  .ه
املبحث الثاين :دور اململكة العربية السعودية يف التعايش بني أتباع األداين واحلضارات
ا ط ،هاألل :هاحبعاو ها ؤ ر هيفهجهعدها ة لتهيفهاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو ه
لاتلو،ا  .ه
ا ط ،هاحثواي:هجهعدها ة لتهيفهاحضعع هلىلهاحتبويشهورهوؤمترهولته1926مه
لحتىههزيو ،ها

هعثضهاهللهارهعثضهاحبزيزهح وديلون .ه

ا ط ،هاحثوحو:هجهعدها ة لتهيفهاحضعع هلىلهاحتبويشهووهابضهزيو ،ها

هعثضه

اهللهارهعثضهاحبزيزهح وديلون .ه
املطلب األول :العوامل املؤثرة يف جهود اململكة يف الدعوة للحوار والتعايش
يهضهاحبوملهيفهاحب ضهاألخوهورهاح رنها ينيديها و يهلاحب ضهاألل هورهاح رنه
ا ينيدي هاتوحي هدتوا هوتعاحيت هلوتسو،عت همش هدأ وذو هاحبومل هلمج هعثبض هلن هكونه
احبومل هيتة ع ،هحع ه طث هوتنوعس هير ي هلغراي هاستطوال هاحترب هلن هيزيح هونوعسهه
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احرر يهعرهاحسوحتهاحبو يت هلاا ردهذعهاهوهحمول هطةسهك ّه وعتهللابودهك هحلو ،ه
حتسعد هولواهةو ه وعت هاحترب هلحلو،ده هاألور هاح ي هيبر هوبه هلدثوال هاحضيواو ه
لاتلو،ا هغوهاحترايتهخبطرهاحتهةيشهلطةسهاهلعيت .ه
ليف هظ هذ ه هاحسيطر هاحترايت هظهر هو ع

هلدععا هدنلّر هحسيطر هاحتربه

ع ى هاحبومل هلمج هحبجت هلن هاحبني ت ها هاتلو،ا هلمنو هذي هعني ت هصضام هلاوحتوحيه
عيج ،هع ى هاتلو ،هاحترايت هاألكثر هد ع و هحس ،هادعوء هلص وب هد

ها ع

هلنه

دنتصرهع ىهووهسعاذوهورهاتلو،ا هلحت هحم هو( .)31ه
لذ ههاألطرلحو هلد هلىلهصراعو هلحرلبهكواتهلووهزاحتهد ت هاوحلثوه
ورهاينها اسون هلحتربيرهد هاحصراعو هلاترلبهجلأهونلرلذوهلىلهاستتني هاختنيفه
احضيواو هلاحث وعو هلاتلو،ا هلادعوء هاحتصودم هاينهو هلدبوحت هوصط و هيفه
اخلطوب هاحبو ي هحتربير هذح هكةصط ح هاإل،ذوب هلوصط ح هاألصعحيت ها هللصثحه
اإل،ذوب هورب،اً هحل هور هل،اد هاه ،هاخلوا هلااتهوك هاتروو

هعإذا هوو هل،اد هاحتربه

وهومجت ها ض هلسنيوي هلل هاإلسوء هلىل هو ضس هديين هحتجج هاوإل،ذوبهجوعني هونه هدهةته
ي ص هوهال هورهخوح ههورهلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا هاألخرى .ه
لاتيجت ههل ه ها ةو،سو هاحترايت هارأ هديو،ا هوترضد هاخت
لاحتطرفهطوابوً هحبجتهو ولوتها عتضاءا هاحترايت هلاحضعوالهعرها ضسو

هور هاحت عه
هليفهكثوه

ورهاألحيونه،كوهكونهاحتربهذعهورهيضع هذ ههاحتيو،ا هلميعهلو هعلواتهلينيً هللاو ًه
ع ىهاإلسنيمهلا س ة  .ه
( )31ا ةر عل سبيل املثال را سيس وكوايما ،هناية التاريخ وخامت البشر ،ترمجة حسني أمني ،ط ،1مركف
األهرام ،القاهرة 1413ه 1993 -م .وا ةر أيضا صاوئيل ها تغتون ،صدام احلضارات ،ترمجة طلعه
الشايب ،ط ،2سطور 1999 ،م ،وا ةر أمحد مبارج  ،داء مكة دعوة إىل توطيد ركائف السالم العامله،
جملة أراء حول اخلليج ،العدد  ،47اإلمارات 2008م ،ص(.)85
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يفهظ هذ ههاحلرلفهدبوحتهلصعا هدنوديهاوتعا،هلاحتبويشهاض هورهاترلبه
لاحصراعو

()32

هلحيوهلنها س ة هذ هورهلكثرها تلر،يرهورهاحلرلفهاحسوا ت هل وه

ل وهكواته،سوحته هدضععذ هلىلهحت يقهاخلوهح بوملهلمج هكونه هاضَّههل هلنهيضخ عاه
ذ ا ها برتك هحتلعن ههل هجهعدذ هاحيت همتث هح ي ت هدينه هلطثيبت ه وعته هلجعذره
حلو،ده  .ه
لحَّةو هكوات ها ة لت هاحبرايت هاحسبعديت هذي هوهعى هلعئض ها س ة هلاهو هدتب قه
آووهل هلدط بوده هلحةوههلوهورهولواتهع ىهاحصبيضيرهاإلسنيويهلاحبو يهكونه هاضَّه
هلوهورهلنهدلعنهذيها ثود ،ه ث هذ ههاحضععا هاحيتهيُثنىهع يهوهحت يقهاخلوهح ثرريته
مجبوء هلورهذنوهكواتهااطني تهاجلهعدهاحيتها حتهوها ة لتهاحبرايتهاحسبعديتهيفهاحضعع ه
لىلهاتعا،هلاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ها ت ت .ه
ذ ا هلميلننو هلن هحنضد هاحبعاو ها ؤ ر هيف هاحضعع هاحسبعديت هح تبويش ها هلدثواله
احضيواو هلاتلو،ا ها ت تهاوحبعاو هاحتوحيت :ه
لل ً :هولوات ها ة لت هاحبرايت هاحسبعديت هاحضينيت هع يهو ه ث ت ها س ة هلذي هحمطه
لالو،ذ هلوهعىهلعئضده  .ه
وايو :هولوات ها ة لت هاحسيوسيت هلا تصوديت هعب ى هاحصبيض هاحسيوسي هعضل،ذوه
او،ز ه هخي ى هع ى هلحض هلع ى هاحصبيض ها تصودي هعهي هدلحت ه ةر هجمةععته

( )32مل تقتصر هذه الدعوات عل اجلا ب اإلسالمه بل وهر يف الغرك فسق م يطرح مشروعا بديالا ومواقضا
لطروحات وكوايما وها تغتون م ذلك عل سبيل املثال م اجلا ب الغريب :هارالد موللر ،تعايش الثقا ات
مشروع مضاد هلوتوغتون ،ترمجة ابراهيم أبو هشيش ،ط ، 1دار الكتاك اجلديد ،ليبيا 2005م .وم اجلا ب
اإلسالمه :عبد الرزاق الداو  ،يف الثقا ة واخلطاك ع حرك الثقا ات ،ط ،1املركف العريب لألحباث
ودراسة السياسات ،بريوت 2013م.
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احبررير هلذي هجمةععت همتث هونتضى هدلحيوً هيرس هاحسيوسو ها تصوديت هاحبو يت ه
ليهضفهلىلهدبزيزهاحتلوعرهاحضلحيهلدرسيخهوثضلهاتعا.)33(،ه ه
وحثو :هدععى هاإل،ذوب هلحمول

هلحصو هو هاو س ة هعووت هلاو ة لت هاحبرايته

احسبعديتهخوصت .ه
،اابوً :هوعجو هاإلسوء ها تلر ،هحإلسنيم هعووت هلح نيب هص ى هاهلل هع يه هلس ه
خوصت هي رت نهاهوهولواتها ة لتهيفهالرها س ة هاألورهاح يهحيت هع يهوها هجهعده
دستطي هورهخنيهلوهايونهح ي تهاإلسنيمهلاحنيبهص ىهاهللهع يههلس هلاحع عفهيفهلجهه
د ها عجو هورهاإلسوء  .ه
خووسو:هدثينهسيوستهاتعا،هاهجوًهداخ يوً()34هكونه هاضَّهوبههورهدثينهاحنهجها سهه
يفهعني و ها ة لتهاخلو،جيت .ه
سودسوً:هاحلر،هاحلثوهاح يهتقهاو ة لتهلاحلثوهورهاحث ضانهاإلسنيويتهاتيجته
ا ةو،سو هاإل،ذوايت هور هاحتيو،ا ها تطرعت هحيوهكونه هاضَّ هور ها هاجلهض هلد ضي ه
ا ثود،ا هاحيتهدلهرهح ي تهاإلسنيمهورهجوا ،هلدردهع ىهذح هاح لرها ن رفهوره
جوا،هتةويتهاجملتةبو هورهخطره.ه ه

( )33ا ةر موسوعة ويكيبيداي عل الرابط التايل:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86

( )34يعترب مركف امللك عبد العفيف للحوار الوطين خري دليل عل هذه السياسة.
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املطلب الثاين :جهود اململكة يف الدعوة إىل التعايش من مؤمتر مكة 1926م وحىت
زايرة امللك عبد هللا بن عبد العزيز للفاتيكان ه
يبت ضهاحثبضهلنهوثود،ا ها ة لتهيفهذ اهاجملو هوثود،ا هحضيثتهدرج هلىلهاضايته
اح رن هاتودي هلاحبررير هلحلر هات ي ت هغو هذح

هحيو هميلننو هاحرجعال هات ه

ها ؤسسها

هعثضهاحبزيزهاب ضهوؤمترهعو يه

ا ثود،ا هلىلهعومه1926مهعنضووه ومها

يفهولتها لروتهدعوهلحيهه ود ها ولوتهيفهاحث ضانهاحبرايتهلاإلسنيويت هلكواتهمجيبهوه
يعوئ هحتتهسيطر ها حتني هاألجنيب هللُسنض ه،ئوستهذح ها ؤمترهلىلهاألووهعيص هيفه
ذح هاحع ت هلمتهل

هويثوقهح ح ها ؤمترهكونهورهلارزهووهدلةنههاحسبيهح تحهاتعا،ه

و هاحث وعو هلاتلو،ا هاألخرى( .)35ه
ابضهذح ها ؤمترهجوءهاح وءهاح يهمج هيفهاحريوضه1972مها هخنثتهوره،جو ه
اح لرهلاح واعنهيفهلل،لاوهيرلسه هووكهارايض ه(وسترو،هاحثواوهاعحسهاحسودس هل،ئيسه
اجمل س هاألل،اي هللزير هخو،جيت هليرحنضا هل،ئيس هاحتود هات ع ي ) هو هخنثت هور هكثو،ه
احب ةوءهيفها ة لتهيرلسه هاحريخهحمةضهاتركون36هلزيرهاحبض هآا اك .ه
ليف هعوم ه1974م ه وم ها

هعيص هاإ،سو هجمةععت هور هاحب ةوء هاحسبعدي ه

ارئوست هاتركون هاوحتعجه هلىل هلل،لاو هح عا ،هو هالرائه هذنوك هلع ضلا هعضداً هوره
اح وءا هيفه،لووهلاو،يس هلاجمل سهاحبو يهح لنوئس هلح وءً هو هاواوهاح وديلون هاعحسه
احسودس ه هيفه1992مهدعجههلعضهآخرهورهاحب ةوءهاحسبعدي هارئوستهعثضهاهلل هعةره
( )35عبد ه عار صيح ،التوسيق بني املؤسسات اإلسالمية املعوية ابحلوار ،عا حبوث املؤمتر اإلسالمه
العامله للحوار(مؤمتر مكة) 5 /30ـ ـ ـ 1429 /6 /2هـ6 /4 -ـ ـ ـ 2008 /6 /6م
 - 36حماد ب عله ب حماد ب عبده احلركان (1333هـ 1403 -هـ) ولد يف املديوة املوورة توىل وزارة العدل
ما بني سويت 1395 -1391هـ .ا ةر موسوعية ويكيبيداي عل الرابط التايل:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%
D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86#.D9.88.
D9.81.D8.A7.D8.AA.D9.87
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هعهضهارهعثضهاحبزيزهلىلهلل،لاوهحب ضهح وءا هحعا،يتهو هعضدهوره

ٍّ هور هاو،يس هلاح وديلون هلمجبيت هسوات هاجيضل هلاجمل سه
اهليئو هاحث وعيت هلاحضينيت هيف هك
األع ىهح لرادحتها سثونهكض،يض هلمتهح وءهاواوهاح وديلونهآا اكهيعحنوهاعحسهاحثواي( .)37ه
ليفه1997مهلسسهوؤمترهاحبوملهاإلسنيويهيفهو رههيفهجض هذيئتهعو يتهح عا،ه
حتت هوسةى( ها نتضى هاإلسنيوي هاحبو ي هح عا )،هلمتث ت ه،سوحته هاوحتبريف هاحروو ه
اوإلسنيم هلاحتأكيض هع ى هلحض هاألسر هاحثرريت هلحت يق هاحتبويش هاحثرري هاآلوره
لاحبة هع ىهلجيودهدبولنها هاحنوسه ولوتهاحتيو،ا هاإلتوديت هل ضهلارمها نتضىهعضداًه
ورها د و يو هارأنهاتعا،هو هونلةو هلذيئو هدلحيتهونهوهاح وديلونهلاجمل سهاحبو يه
ح لنوئسهلجم سهكنوئسهاحررقهاأللسط( .)38ه
كةوهلصض،ها ؤمترهس س تهورهاحث عثهلا و
ا هاحثرر هلكوات هحتت هعنعان( هحتبو،ععا)

()39

هذضعهوهحت يقهاحتبويشهلاحتبولنه

هل ةر هعني ته هو هاح وديلون هيل ه

ا نتضىهجلنتها دصو هاإلسنيويهاحلو عحيلي هلك تهجهعدهذ اها نتضىهازيو ،ها

ه

عثضهاهللهارهعثضهاحبزيزهح وديلون( .)40ه
ل ث هاتضيو هعر هزيو ،ها

هعثض هاهلل هح وديلونه هاضَّ هور هاحتع ف هو هحمطته

لخرىه ةرهجهعدها ة لتها ث لحتهيفهسثي هاتعا،هلحت يقهاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو ه
لاحث وعو

هلاتلو،ا

هلذ ه هاحملطت هذي هاح وء هاحعطين هاخلووس ه1426ذا -ه

2005م هع ضه،كزهذ اهاح وءهع ىهلنها ة لتهاضستع،ذوهاإلسنيويهلذعيتهوهاحبرايت ه
( )37املرجع السابق.
( )38املرجع السابق.
( )39ا ةر هذه السلسلة عل املوقع اللكرتوين للاوتدى اإلسالمه العامله للحوار عل الرابط التايل:
http://www.dialogueonline.org/newboks.htm

( )40عبد ه عار صيح ،التوسيق بني املؤسسات اإلسالمية املعوية ابحلوار ،عا حبوث املؤمتر اإلسالمه
العامله للحوار(مؤمتر مكة) 5 /30ـ ـ ـ 1429 /6 /2هـ6 /4 -ـ ـ ـ 2008 /6 /6م.
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لاعجعدذو هاإل يةي هلاحضلحي هاح بَّو هذي هجزء هور ها نلعوت هاحضلحيت هلذي هعلع هيفه
ونلةتهاألو ها ت ض هلاوحتوحيهعنيهدستطي هلنهدلعنهوبزلحتهعرهذ ههاحسيو و

هلذيه

وهضه،سوحتهاإلسنيمهلعيهوهاتروونهاحرري ون هلع يههعإنهاآلخر(هاجملتةبو هاإلاسوايته
األخرى هجبةي هلديواهو هلحلو،ادهو هلللطواهو) هحه هحلع،ه ها ةعس هيف هذ ه هاحرؤيته
احعطنيت( .)41ه
ااب ضهذ اهاح وءهيفهاح رت ه -11ه/11/13ه1426ذا -ه/12/15-13ه2005مه
لجوءهحتتهعنعان(هحنرهلاآلخره،ؤيتهلطنيتهح تبوو هو هاحث وعو هاحبو يت)هليو،كهعيهه
 700هورو،ك هلورو،كت هميث عن هخمت ف هعئو هاجملتة هاحسبعدي هللكضلا هع ى هلنه
احضاخ يهو ذثيوًهلعلريوًهل وعيوًهلاجتةوعيوًهميث هونط وًهيفهاحتبوو هو هاآلخر هل هجيعزه
است ضاوههوود ه خرتاقهاحعحض هاحعطنيت( .)42ه
ل ضهل

ها رو،كعنهجمةععتهورها نط و هيفهاحتبوو هو هاحث وعو هاألخرىه

سةتهلىلهونط و هلاسوايتهللخرىهيرعيت هلووها نط و هاإلاسوايتهع ضهمش ت :ه
 - 1لحض هاجلنسهاحثرري.
 - 2احلراوتهاإلاسوايت.
 - 3اح ي هاألخني يت.
 - 4ج ،ها صوحلهلد،ءها وسض.
 - 5احتبو،فهلاحتبولنهلاحتعاص هع ىهاتق.
لووها نط و هاحررعيتهع ضه ةت :ه
 - 1األسسهاإلميوايت.
( )41مركف امللك عبد العفيف للحوار الوطين ،الرؤية الوطوية للتعامل مع الثقا ات العاملية ،ص(.)3
( )42املرجع السابق ،ص(.)14
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 - 2ا بوايهاحس يةتهح تبوحي هاإلسنيويتهوث هاحع ءهلاحرباء هاجلهود هاحضعع ه
اجلضا هاوحيتهذيهلحسرهلاحتبولنهع ىهاحربهلاحت عى.
لوو هعيةو هيتب ق هاوحتبوو هو هاحث وعو هاألخرى هع ض هاين هع ى هلسس هوتبضد ؛ه
وعيت هاجتةوعيت هسيوسيتهلا تصوديت هلاح يهيبنينوهيفهذ اها ومهذعهاألسسهاحث وعيته
لا جتةوعيت هع يةوهيتب قهاوألسسهاحث وعيتهاينهاحتبوو هع ىها ثودئهاحتوحيت :ه
 - 1حتة ها ة لته سؤلحيتههاحث وعيتهااطني وًهورهولواتهوهاحضينيتهلاحبو يت.
 - 2ا ست ود هورهاخلربا هاحث وعيتهاحرائض هيفهخمت فهاجملتةبو .
 - 3دثينهاتعا،هلا رو،كتهو هاآلخر(هدينيوً ه وعيوًهلحلو،يوً).
 - 4احتبوو هاإلجيوايهو ها نلةو هاحث وعيت.
 - 5استثةو،همجي ه نعا هاحتعاص هاحث ويفهاحثنوء(.)43
ليفهجمو هاحتبوو ها جتةوعيهع ضهاينهع ىها ثودئهاحتوحيت :ه
 - 1احتبولنهو هاحضاع هلىلهاح ي هاإلاسوايت.
 - 2احتبريفهاوحنلومها جتةوعيهاإلسنيوي.
 - 3ا رو،كتهيفهاحبة هاخلوهاإلاسواي.
، - 4عضهاحلعاذرها جتةوعيتهاحس ثيت.
 - 5احتبوو هاإلجيوايهو هاح لويوها جتةوعيتهاحبو يتهك عقهاإلاسون( .)44ه
لاوحبعد هلىل هزيو ،ها

هعثضهاهلل هارهعثضهاحبزيزهح وديلون هعإاهوهدبتربهعنيوته

و ص يتهيفهوسو ها ة لتهيفهاحضعع هلىلهاتعا،هلاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو ها ت ت ه
عأ نوءهزيو ،هحههلىلهلل،لاوهزا،هاح وديلونهلاحت ىهذنوكهاوحثواو هلكونهلزيرهاخلو،جيتهآا اكه
( )43املرجع السابق ،ص(.)17
( )44املرجع السابق ،ص(.)18
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سبعدهاح يص ه ضهلعضهحت

ٍّ هور ها
ك

هاحزيو ،هلاكتسثتهذ ههاحزيو ،هلذةيتهخوصتهالراه لواته

هعثض هاهلل ه،محه هاهلل هلاواو هاح وديلون هع ى هاحصبيض هاحبو ي هكةو هلن هذ هه

احزيو ،هجوء هيفهلع وبهد

هاحملو ر هاحيتهلح وذوهاحثواوهيفهجووبته،جينسثوغهاأل وايته

حع هاخلنيف هاحتو،خيي هلاح س ي ها هاإلسنيم هلاحنصراايت هل،اط هعيهو ها هاإلسنيمه
لاحبنف هلكونههل ههاحزيو ،هوضحع

هعض هونهو :ه

 - 1لنهاحسبعديتها ضهميضهيضههحصن هاحسنيم.
 - 2لن هاحتطرف هاح يهدته هاه ها ة لت هجتوه هاألديون هاألخرى هحيس هاهجوً هحضىه
حلعوتهو هل هحضى هيبثهو هاضحي هاحتأييض هاحضاخ ي هاح ي هحليت هاه هد

هاحزيو ،همموه

يسه هارل هكثوهاتثضيضهع ض هخعفهاآلخرهورهاإلسنيمهلا س ة .
 - 3احتأكيضهع ىهمسوحتهاإلسنيمهلاحرتاوههحألديونهلاتلو،ا هاألخرى.
 - 4ط هاحطريقهع ىهلص وبهو عحتهصضامهاتلو،ا .
 - 5دأكيض هاحتةويز هاحب ضي هح ةس

هل ض،ده هع ى هاحتبويش هلاحتبولن هو ه

اآلخر(.)45
املطلب الثالث :جهود اململكة يف الدعوة إىل التعايش ما بعد زايرة امللك عبد هللا بن
عبد العزيز للفاتيكان
ابض هد

هاحزيو ،هاحيت ه وم هاهو ها

هعثض هاهلل هار هعثض هاحبزيز ه،محه هاهلل هلىله

اح وديلون هميلر هحتضيض هجهعد ها ة لت هيف هجمو هاتعا ،هلاحتبويش ها هلدثوال هاحضيواو ه
ا ت تهيفهوراح هل،ابتاهلذي :ه

( )45املرجع السابق ،وا ةر أجمد أمحد جربيل ،مبادرة السعودية للحوار بني األداين :م مؤمتر مكة إىل مؤمتر
يويورج ،عا أعاال دوة حوار األداين مراجعة وتقومي ،ط ،1دار السالم ،القاهرة 1432هـ2011 -م،
ص(.)156
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ا رح ت هاأللىل :هوؤمتر هولت ه - 5/30ه /2ه /6ه1429ذا  /6- 4-ه/6ه
2008م ه
ا رح ت هاحثوايت :هوؤمتر هوض،يض ه /7/15- 13ه1429ذا  /18- 16-ه/7ه
2008م ه
ا رح ت هاحثوحثت :هوؤمتر هايعيع،ك ه /15- 14ه /11ه1429ذا /13- 12-ه
/11ه 2008ه
ا رح تهاحراابت:هوركزها

هعثضهاهلل هح عا،ها هلدثوالهاألديونهلاحث وعو ه/14ه

/11ه20111م
وؤمترهولت ه
ااب ضهذ اها ؤمترهاهضفهصيوغتهوع فهلسنيويهوعحضهجتوههلطرلحو هاتعا ،ه
لذعهووهعربهعنههد.هعثض هاهلل هاحرتكيهاألو هاحبومهحرااطتهاحبوملهاإلسنيويهاجلهتها نلةته
ح ةؤمتر هحيو ه و  :هلن ها ؤمتر هاإلسنيوي هاحبو ي هح عا ،هجوء هجتولاوً هو هدعع ها
عثضاهلل هار هعثض هاحبزيز هعيةو هخيص هاتعا ،هو هلدثوال هاحرسو
()46

لاتلو،ا هلاح س و هلحيسهحصراً هع ىهاألديون

ه

هاإلهليت هلاحث وعو ه

هكةوهذضفهذ اها ؤمترهارل ه

لسوسيهلىلهحتضيضهووهينثتيهلنهدلعنهع يهها ؤمترا هاح ودوت ه هسيةوهورهحيوهلطرافه
اتعا،هاألخرى هلوست ث هاتعا،هيفهظ هاإلسوءا ها تلر ،هحإلسنيم( .)47ه
ل ضهمت ع،هوؤمترهولتهع ىهاحملول،هاحتوحيت:ه ه
 - 1دأصي هاتعا.،
 - 2ونهجهاتعا،هل عااطه.
( )46د .عبد ه الرتكه يف تصريح للعربية ه ،الثوني 1429 /5 /28هـ2008 /6 /2 -م
( )47صحيفة الرايض1429 4 /25 ،هـ ،2008 /5 /1 -العدد .14556
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 - 3و هورهات ول.،
 - 4جمو

هاتعا.،

ل ضهيو،كهيفها ؤمترهعضدهكثوهورهاحب ةوءهلاحثوحث هلاحضعو هل،ؤسوءها راكزه
لاجلةبيو هاإلسنيويت؛ هور هخمت ف هونوطق هاحبومل هاإلسنيوي هلور هاجلوحيو ها س ةت ه
لممث هعرهاجلهو هاإلسنيويتها هتةتهاوتعا،هو هاتلو،ا هلاحث وعو هاإلاسوايت.
لاختت ها ؤمترهاثيواههاخلتوويهحتتهعنعانه"هاضاءهولت"هكونهورهلارزهووهجوءهعيه :ه
ح ضهااب ضها ؤمترهيفهل تهيعاجههعيههاحبوملهحتضيو هكثو هدهضده -اتضاعيودهوه -ه
وست ث هاإلاسوايت هلدن ،هاو زيضهورهاحلعا،ثهاألخني يتهلا جتةوعيتهلاحثيئيتهاحبو ي ه
لذيهصضىهللعرازهوتع هحثبضهاإلاسوايتهعره،اهوهلدنلثهوهعرهذضيه .هللكضها ؤمترهلنه
اإلسنيمهميت

هح ع ًهاوجبتهحت

هاألزوو

هللنهاألوتها س ةتهوضعع هحإلسهومهو ه

غوذوهيفهوعاجهتهذ ههاحت ضيو هكوهمت هوره،صيضهحلو،ي ه هغنىهح ثراريتهعنه.ه ه
كةو هلن هاتلو،ا هاألخرى همتت

ه،ؤى هجتوه هذ ه هاحت ضيو هاحيت هدبصفه

اوجلنسهاحثرريهاروته هلدررتكهو ها س ة هيفهوسبوذوهحت ضي هات ع هاحنوجبتهألزوودهه
لجتولزهاحت ضيو هاحيتهدعاجهه هكوهمتت هورهاحتجراتهاإلاسوايت .ه
لنهاحرسو

هاإلهليتهلاح س و هاحع بيتها بترب همتت هورها ررتكهاإلاسواي ه

وو هيضعع هلىل ها حتزام ها لوئ هاألخنيق هليرعض هولوذر هاحل هلاحبضلان هلا حنني ه
األخني ي هلاحت ل هاألسري هلاإل را ،هاحثوحغ هاوحثيئت هاحثرريت هلاإلخني هاوحتعازنه
ا نوخي .ه
لاتعا ،ها بةقه ستثةو،ها ررتكو هاإلاسوايته رل،يهح تبولنهيفهاراوجهعة ه
وررتكتهدطعقها رلني ها بوصر هلحتةيهاحثرريتهورهل را،ذو .ه
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لمموهجوءهعيههليلوً هلنها ختنيف ها هاألو هلاحربعب هلمتويزذ هيف هوبت ضاده ه
ل وعوده هلا هاإ،اد هاهللهللعقهحلةتههاحثوحتت همموهي تليهدبو،عه هلدبولاه هع ىهووه
حي ق هوصوته

هلحي هوروك ه هيف ه عء هاح ي ها ررتكت هليؤدي هلىل هدبويره ه

اوتسنىهلدنوعسه هيفهعةو ،هاأل،ض .ه
لعيةوهيتب قهاأذضافهاتعا،هجوءهيفهاحثيونهاخلتووي :ه
 وسواض هاح لويو هاحبودحت ها تب ت هحب عق هاإلاسون ها ررلعت هلاحضعوال هعنهو ه
لدلعيره،ليهعومهعو يهينوصرذوهليهت هاهوهليتبولنهع ىهحت يقهوطوحثهوها ررلعت.ه ه
()48

 كرف هدعولى ها رلج هحصاراال هاتلو،ا هلاهويت هاحتو،يخ

هل،عضه

وزاعةه هابضاء هاإلسنيم هح لو ،ها بوصر ؛ هاهضف هل و ،هاخلعف هور هاإلسنيمه
لا س ة

هلعرضهاحسيطر هع ىهيبعبهاحبومل هلاسطه وعتهلاحض هع يه .ه

 احتبرف هع ى هغو ها س ة هل وعوده

هلل،سوء ها ثودئ ها ررتكت هوبه

همموه

حي ق هاحتبويش هاحس ةي هلاألور ها جتةوعي هح ةجتة هاإلاسواي هلاحتبولن هيف هاو هاح ي ه
األخني يتهاح و ت هلونوصر هاتقهلاخلوهلاحسنيم هلولوع تهاهليةنت هلا ستتني ه
لاحل

هلاح سود هاخل ي هلاحت

هاألسري هلغوذو هور هاحررل ،هاحيت هدهضده

اجملتةبو  .ه
 ح هاإليلو

هلاخلصعوو هاحيت ه ض هد

ها ها س ة هلغوذ هممره

يترو،كعن هوبه هيف هاأللطون هلاجملتةبو هاض،جيت هاألكثريت هلل هاأل يت هلدععو ها نوخه
احصوحلهح تبويشها جتةوعيهلاحعطين؛هانيهجموعو هللهخصعوو هللهدثوعض .ه

( )48وا ةر أمحد مبارج ،داء مكة دعوة إىل توطيد ركائف السالم العامله ،جملة أراء حول اخلليج ،العدد ،47
اإلمارات 2008م ،ص(.)86
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 حت يق هاحت وذ هو هاتلو،ا هلاحث وعو هاإلاسوايت هلدأكيض هاخنراط ها س ة ه
ةر هاحتبضديت هاتلو،يت هحثين هاإلاسون هلدعظيف هذ ا هاحت وذ هحت يق هاحسنيم هاحبو يه
لمحويته .ه
 دع هاحتعاص ها هلدثوالها اذ،هاإلسنيويتهسبيوًهلىلهلحض هاألوت هلخت ي وًهوره
آ و،هاحبصثيتهلاخلصعوت.
لحتت هحمع ،هونهج هاتعا ،هل عااطه هلكض ها ؤمترلن هيف هايواه هاخلتووي هع ى هلنه
اتعا،هاهلودفهلاحتبويشهاحس ةيهلاحتبولنها هلدثوالهاحرسو
عر ها س ةو

هلغوذ ه هيبينهاحتنوز ه

هل هاحت ريط هاوحثعاات هاحضينيت هل هاحت يق ها هاألديون هللمنو هيبينه

احتبولن هع ى هوو هعيه هخو هاإلاسون هلح ظ هكراوته هلمحويت هح ع ه هل،ع هاحل هل،ده
احبضلانهعنههلح هورلنيدههلدععوهاحبيشهاحلري هحه هلذيهوثودئهوررتكتهجوء هاهوه
احرسو

هاإلهليت هلل ردهوهاحضسودوهاحع بيتهللعنياو هح عقهاإلاسون .ه
كةوهجوءهعيههلذةيتهدركيزهاتعا،هع ىها ررتكهاإلاسوايهلا صوحلها تثودحت هاهضفه

احعصع هلىلهاحتبويشهاحس ةيهلاحبض هلاألورها جتةوعيها هيبعبهاحبومل .ه
لحتتهاوبهو هورهات ول،هلكضها رو،كعنهيفهايواه هاخلتوويهع ىهعتحه نعا ه
اتعا ،ها ها س ة هلغوذ هسعاء هلدثوال هاحرسو

هاحسةوليت هلل هاح س و هاحع بيته

ااطني وً هور هعةعم ه،سوحت هاإلسنيم هلح ي تهو هاح وئةت هع ى هلاهو ه،محت هح بو

هلعتحه

د هاح نعا هحتىهو هاجلهو ها سيئتهحإلسنيمهحثيونهح ي تههلدع يحها وذي هاخلوطئته
احيته ضهدلعنهسثثوًهيفهد هاإلسوء  .ه
لللصى هاحثيون هاخلتووي هاإاتوج هوعاد هلعنيويت هك ت ف هاح تو هلاررذو هاهضفه
د نيض هو عحت هصراال هاتلو،ا

هلوطوحثت ها ؤسسو

هلاهليئو

هاحضلحيت هات ة ه

وسؤلحيودهو هيف هوعاجهت ه وعت هاحلراذيت هلاحضععا هاحبنصريت هكةو هدعو هاحثيون هاخلتوويه
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ا س ة هيف هاحضل هاحيت هيبيرعن هعيهو هو هغو ها س ة هلىل هل ووت هحعا،ا هحلةونه
احتبويشهاحس ةيهعيةوهاينه  .ه
انيحظهورهاحثيونهاخلتوويه ؤمترهولتهلنهاجلوا،هاإلسنيويهيسبىهلىلهاحعصع ه
لىل هحوحت هور هاحتبويش هاحس ةي هو هلدثوال هاحضيواو هلاتلو،ا هاألخرى هور هخني ه
حعا،ا هونلثطت هاوحلعااط هاحررعيت هحتوعظ هع ى همتيز هاحر صيت هاإلسنيويت هلعضمه
ذلاواهوهل نوءهد هاتعا،ا  .ه
وؤمترهوض،يض ه
ااب ضهوؤمترهوض،يضهيفهاح رت ه/7/15/13ه1429ذا -ه/18-16ه/7ه2008م ه
لجوءهاستجواتهحنضاءهولتها لروت هلذعهووهلكضهها

هعثضهاهللهارهعثضهاحبزيزه،محههاهلله

دبوىل هيف هخطواه ها عتتوحي ه ؤمتر هوض،يض هحيو ه و  :هجئتل هور هوهعى ه عبه
اسة

هورهانيدهاترو هاحرري

هحوونيًهوبيه،سوحتهورهاألوتهاإلسنيويت هممث تهيفه

ع ةوئهو هلو لريهو هاح ير هاجتةبعا هوؤخراً هيف ه،حوب هايت هاهلل هاترام ه،سوحت هدب ر هلنه
اإلسنيمهذعهديرها عتضا هلاحعسطيتهلاحتسووح ه،سوحتهدضععهلىلهاتعا،هاحثنوءها هلدثواله
األديون ه،سوحت هدثرر هاإلاسوايت ها تح هص ت هجضيض هحي هعيهو هاحعئوم ها هاإذن هاهلل ها هحم ه
احصراال( .)49ه
مت ع،هوؤمترهوض،يضهحع هحمول،هل،ابتهذي :ه
 - 1اتعا،هللصعحههاحضينيتهلاتلو،يت.
 - 2اتعا،هللذةيتههيفهاجملتة هاإلاسواي.
 - 3ا ررتكهاإلاسوايهيفهجمو

هاتعا.،

 - 4د عي هاتعا،هلدطعيره.
( )49كلاة خادم احلرمني الشريفني يف ا تتاح مؤمتر مدريد.
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لذضافهوؤمترهوض،يض( :)50ه
احتأكيضهع ىهلذةيتهاحضيرهو عووًهلسوسوًهح ةجتةبو هاإلاسوايت .ه
هاحع عفهع ىهلجيوايو هجتو،بهاتعا،هللخ و ودهو هلا اطنيقهوره،ؤىهوعحض هح نهعضهكست ث هاتعا،هلدطعيره .ه
هد،استهوبع و هاتعا،هاحيتهحتع هدلنها عغههاحنتوئجها رجع هونه .ههاحتنسيقهاحبو يهيفها عا فهاحضلحيتهلوعاجهتها عا فها نوعيتهح طر هلا ث هلاح ي ها جتةوعيت .ه
هدرسيخهاح ي هاألخني يتهاحنثي تهلا ةو،سو ها جتةوعيتهاحسوويت هلاحتصضيهحإلاوحيتهلا حنني هلاحرذائ ها ت تهلاحت ل هاألسري .ه
هوعاجهتهدععا هاحصراالهاحيتهدضععهلىلهاحصضامهايارهاألوا هلاحربعب( .)51هح ضهكونهخطوبها

هعثضهاهلل هارهعثضهاحبزيزه،محههاهللهدبوىلهيفهاعتتوحيتهوؤمتره

وض،يضهكثواتها رجبيته ع فهاجلوا،هاإلسنيويهجتوههاتعا،هلاحتبويشهو هلدثوالهاحضيواو ه
لاتلو،ا هاألخرى هلحنوهلنها فهيفهذح هاخلطوبهع ىهاحن وطهاحتوحيت :ه
لل :هكوهلنهوؤمترهوض،يضهجوءهاستجواتهحنضاءهولتهعهعهميث هلجهتهالرها س ة ه
جتوههاتعا،هلاحتبويشهو هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا هاألخرى .ه
وايو:ها ختنيفهسنتهاهللهيفهخ ه هح اهينثتيهلنهيلعنهسثثوهح تبو،فهلاحتآحفه
هسثثوًهح صراال .ه
( )50ا ةر هذه األهداف يف موقع مؤمتر احلوار عا موقع رابط العامل اإلسالمه ،مؤمتر مدريد عل الرابط
التايل:
http://www.world-dialogue.org/
( )51هيئة حترير جملة الدبلوماسه ،إعالن مدريد ر ض الصراع بني احلضارات ،جملة الدبلوماسه ،املعهد
الدبلوماسه بوزارة اخلارجية السعودية ،العدد 2008 ،41م ،ص(.)13 -10
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وحثو:هاحسث،هيفهاحلثوهورها آسيهاحيتهور هاهوهاحثرريتهذعهاحتطرفهاحضيين ه
لحيسهذح هحلراهع ىهديرهورهاألديون .ه
،اابو:هوبواو هاحثرريتهوره يوالهاح ي هاحتثوسها وذي هد ريهاجلرميت هدنوويه
اإل،ذوب هلغو هذح هور ها آسي ه هخمرج هونه هل هعرب هاتعا ،ها هلدثوال هاحضيواو ه
لاتلو،ا  .ه
خووسوً :هاحسث ،هيف هعر هاتعا،ا هاحسوا ت هلمنو هذع هدركيزذو هع ى هاح عا،قه
لدل يةهو هلحمولحتهصهرهاألديونهلا اذ،هحبجتهاحت ري،هاينهوهكواتهك ح هسثثوً هيفه
عر هد هاتعا،ا

هليفهذ اهدأكيضهع ىهاست نيحيتهاحر صيتها س ةتهلمتيزذو هلدأكيضه

ع ىهلنهاتعا،ه هيبينهحبو هورهاألحعا هاحتنوز هعره عااتهاحب يض هالهاجملوو تهعيهو .ه
ل ضهلكض هاألو هاحبومهحرااطتهاحبوملهاإلسنيويهع ىهلنهاتعا،هذعهلعل هاحطرقه
حنررهاح ي هاحنثي تهلاألخنيقهاح و تهاحيتهدبضهوررتكوًهلاسوايوًه،كزههاهللهدبوىلهيفهاجل ل،ه
اإلاسوايتهاح طريت هللكضهع يههيفهلصع هاحرسو

هاحسةوليت.ه ه

ليبربهع ضهذ اها ؤمترهعره،غثتهعةي تهلصود تهيفهحسرهاحتبويشهلاحتبولنها ه
لو هاحبوملهليبعاههلحلو،اده هلذ ههاحرغثتهدتثنوذوها ة لتهاحبرايتهاحسبعديتهلدنتهجهوه
يفهسيوستهوهاحضاخ يتهلاخلو،جيت هلذعهدحي هع ىهلنهاخل يتهاحث وعيتهلاتلو،يتهاحيته
دنط قها ة لتهونهوهدتس هاو ا توحهلا رلاتهلح،هاخلوهح ثرريتهمجبوء( .)52ه
لحتىهيلعنهاتعا،هك ينيً هات يقهاحتبويشهلاحت وذ هعإنهذح هي تليهاحرتكيزه
ع ىهدائر ها ثودئهاحضينيت هلدائر هاح ي هاإلاسوايت هلدائر ها صوحلها تثودحت( .)53ه
( )52كلاة األمني لرابطة العامل اإلسالمه ،موقع رابطة العامل اإلسالمه ،موقع مؤمتر احلوار ،مؤمتر مدريد عل
الرابط التايل:
http://www.world-dialogue.org/
( )53املرجع السابق.

عبدالرمح أمحد كايد الصااد

1280
ذ ا هلمثت هليلو

هلُ و هحع هوؤمتر هوض،يض هكون هلارزذو هحع هاحر صيو ه

ا ضعع ههل اها ؤمترهووهلذاهكواتهسترة هابضهاتوخووو هاحيهعدهاح يرهحية عنهجنسيته
احليون هاحصهيعاي

()54

هل وعف هور هذ ه هاإليلو

هادعوء هاتوخوم هاحيهعدي هدي يضه

،لزيرهلاههد ىهدعع هوره،ااطتهاحبوملهاإلسنيويهح ةرو،كتهيفها ؤمتر هاألورهاح يها وهه
وسؤل هسبعديهوؤكضاً هعضمهدعجيههليهدعع هأليهحوخومهحية هاجلنسيتهاإلسرائي يت ه
للن هاحضععا ه ض ها تصر هع ى هحوخووو هيهعد هور هخو،ج هلسرائي ها هذ هوره
ا نوذل هح صهيعايتهل يومهلسرائي ( .)55ه
لحيست هذ ه ها دعوءا هذي هاأللىل هور هاععهو هع ض هادعى هكثو هحوخووو ه
لسرائي هي عوع هعةو ،هلاه هد ى هدعع هور هو يت ها ة لت هتلع ،هوؤمتر هاتعا ،هيفه
ولت

()56

هلع ىهاحرغ هورهلنهذ هها دعوءا ه هحتتوجهكثوهعنوءه برعتهك اهوهحيوه

كون هوؤمتر هولت هوؤمتراً هلسنيويوً هخوحصوً هل هلن هاحيهعد هي صضلن هور هذ ه ها دعوءا ه
زعزعتهاحث تهوو ها ها س ة هل ودده هلع ةوئه هكةوهلاه هي عوعن هور هخني هذ هه
ا دعوءا هابة يتهجسهح نثضه برعتهوضىهد ث ه هلله،عله هورهاجلوا،هاإلسنيوي .ه
لاروهيفهذ اها ومهلنهورل تنوهو هاحيهعدهحيستهدينيتهيفها ومهاألل

هللمنوه

ورل تنو هوبه هيف هاغتصوب هجزء هو ضس هور هاحبومل هاإلسنيوي هلل هع ض هدبويشه
ا س ةعن هو هاحيهعد هيف هخمت ف هعصع ،هاتلو ،هاإلسنيويت هلذ ا هوو هلكض هع يه هوؤمتره
ولت هيف هلن هاحضعع هاإلسنيويت هح عا ،هلاحتبويش ه هد تصر هع ى هلدثوال هدير هوب هلله
حلو ،هوبينت .ه

( )54ا ةر صحيفة املصر اليوم2008 /7 /8 ،م ،العدد .1486
( )55أعاال دوة حوار األداين ،ص(.)160
( )56املرجع السابق ،ص()161
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ليفهاحثيونهاخلتوويه ؤمترهوض،يضهلكضها رو،كعنهع ىها ثودئهاحتوحيت(:)57ه ه
 - 1هلن هلص هاحثرريت هلاحض هون هاضايت هاخل ق هلاحثرر هوتسوللن هيف هاحلراوته
اإلاسوايتهع ىهاختنيفهلحعااه هللجنوسه هللعرا ه هللديواه هل وعوده  .ه
- 2هيعاجههاحثررهصراعوًهداخ يًوها هاجلنعحهلىلهاحررهلا هح،هاخلوهلاحبض ؛ه
غو هلاه هو هاحبعن هاإلهلي هلاإلسهوم هاجلود هابة هاخلو هيستطي هاحنوس هلن هيتت ثعا هع ىه
ععاو هاحرر هللنهيسولاهع ىهد،لبهاخلو .ه
 - 3هلن هاألديون هدهضف هلىل هحت يق هطوعت هاحنوس هخلوح ه

هلاحسبود هلاحبض ه

لاألور هلاحسنيم هح ثرر همجيبوً هكةو هلاهو هدسبى هلىل هد عيت هسث هاحت وذ هلاحتبويشه
لاحتبولن ها هاحربعب هع ى هاحرغ هور هاختنيعودهو هلدضعع هلىل هارر هاح لي ت هلاح ي ه
اإلاسوايتهاوتلةتهلاحرعق هكةوهدضععهلىلهاث هك هلاعاالهاحتطرفهلاحت عهلاإل،ذوب .ه
- 4هدبزيزهاحرتامهاألديونهل،وعزذوهلدل،هاحبثود هلذح هتةويتهوهورها ستهزاءه
اهوهلاروعزذو .ه
 - 5هاحرتام هكراوت هاحثرر هلا ذتةوم هحب عق هاإلاسون هلدبزيز هاحسنيم هلاحععوءه
اوحبهعد هلا عا يق هلمحويت هحق هاحربعب هيف هاألور هلاتريت هلد رير ها صو؛ هذي هاألسسه
حثنوء هاحبني و هاجليض ها هك هاحربعب هلحت يق هذح هك ه هور هاألذضاف هاحرئيست هحل ه
األديونهلحل هاحث وعو ها بترب  .ه
 - 6هلن هاألديون هاحيت هدضعع هلىل هطوعت هاحثرريت هخلوح هو ه ود ،هع ى هاإلسهوم هيفه
دطعير هاح ي هاإلاسوايت هاألخني يت هلولوع ت هاجلرميت هلاح سود هلا ض،ا هلاإل،ذوب ه
لمحويتهاألسر هلاجملتةبو هورها حنراعو  .ه
( )57ا ةر هذه املبادل يف موقع املؤمتر عل الرابط التايل/http://www.world-dialogue.org :
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 - 7هاألسر هذي هلسوس هاجملتة هلذي هحثنته هاأللىل هلات وظ هع يهو هلصيواتهوه
ورهليهخطرهيهضدذوهاوحت ل هلاج،هلاسواي؛هألاهوهلسوسهأليهجمتة هآورهوست ر.ه ه
 - 8هاتعا ،هور ه رل،يو هاتيو هلور هلذ هلسوئ هاحتبو،ف هلاحتبولن ه
لدثود ها نوع هلصع ًهلىلهاتقهاح يهيسه هيفهسبود هاإلاسون .ه
- 9هات وظ هع ى هاحثيئت هلمحويت هاأل،ض هور هاحت عث هلور هاألخطو ،هاحيت هحتيطه
اهو هذضفهلسوسيهدررتكهعيههاألديونهلاحث وعو هك ُّهو .ه
- 10لن ها ؤمتر هلد،اكوً هونه هألذةيت هحت يق ها ثودئ ها كع ،هلعنيه هاستبرضه
وسو هاتعا ،هلوو هدعاجهه هور هحتضيو

هوست لراً هاحلعا،ث هاحيت هح ت هاوإلاسوايت هيفه

اح رن هاحبررير هلوض،كوً هلن هاإل،ذوب هاو هور هلكثر هاحب ثو هخطع ،ه سو هاتعا،ه
لاحتبويش هاحس ةي هللصثح هظوذر هعو يت هدستعج ،هجهعداً هدلحيت هوعحض هح تصضي ههلوه
ارلح هاجلضيت هلا سؤلحيت هلاإلاصوف هلذح هور هخني هاد وق هحيضد هوبنى هاإل،ذوب ه
ليبوجلهلسثواههورهاجل ل ،هلحي قهاحبض هلاألورهلا ست را،هيفهاحبومل .ه
كةوهلكضها ؤمترلنهيفهدعصيوده هع ى( :)58ه
،- 1عضهاحنلريو هاحيتهدضععهلىلهاحصراالها هاتلو،ا هلاحث وعو هلاحت يره
ور هخطع ،هاتةني هاحيت هدسبى هلىل هاعتبو هاخلنيعو هلدبةي هو؛ هممو هي عض هلسسه
احسنيمهلا ست را،هيفهاحبومل.ه ه
- 2دبزيز هاح ي هاإلاسوايت هاألخني يت ها ررتكت هلاحتبولن هع ى هليوعتهو هيفه
اجملتةبو

هلاحتصضيهح ةرلني هاحيتهحتع هدلنهذح .ه ه
- 3ارر ه وعت ها حرتام هلاحت وذ هعرب هاتعا ،هلذح هاب ض ها ؤمترا هلاحنضلا ه

لدطعيرهاحرباوجهاحث وعيتهلاحرتاعيتهلاإلعنيويتها ؤديتهلىلهذح .ه ه
( )58املرجع السابق.
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- 4ا د وقهع ىه عاعضهعو يتهح عا،ها هلدثوالهاحضيواو هلاحث وعو ها ت تهكوه
يلرس هاح ي هاإلاسوايت هلا ثودئ هاألخني يت هاحيت همتث هجووبوً هوررتكوً ها هلدثوال هاألديونه
لاحث وعو هاإلاسوايت هلذح هحتبزيزها ست را،هلحت يقها زدذو،هحثينهاإلاسون.ه ه
- 5احبة هع ى هلصضا ،هل ي ت هعو يت هدسوعض هع ى هدبةي هلارر ه وعت هاحرتامه
األديونهلاحرتامه،وعزذو هلدل،هاحبثود هلعضمهاإلسوء هلحيهو .ه
لحت يقها وصضهاحسوا تهاد قها رو،كعنهع ىهجمةععتهورهاإلجراءا هاحبة يته
يف هو ضوتهو هدنلي هاح وءا هلاحنضلا ها هلدثوال هاحضيواو هلاتلو،ا
األحبوث هلدعظيفهدلنعحعجيوها دصو

هللجراءه

هلا ب عوو هإليوعته وعتهاتعا،هلاحسنيمه

لاحتبويشهاحس ةيها ررتك هللانيغهاجلةبيتهاحبووتهحألو ها ت ض هاوحنتوئجهاحيتهدعص ه
لحيهوها ؤمتر هلاحتعصيتهاب ضهوؤمترهاتعا،هاصع ،هوستةر  .ه
وؤمترهايعيع،ك ه
وهكونهوره را،ا هوؤمترهوض،يضهلانيغهاألو ها ت ض هانتوئجه هل،ع هدعصيتهاب ضه
وؤمتر هاتعا ،هاصع ،هوستةر هع ض هدثنت هاألو ها ت ض هع ض هوؤمتر هح عا ،ها هلدثواله
احضيواو هلاتلو،ا ها ت ت هع ى هلن هيلعن هذ ا ها ؤمتر هارعويت ها ة لت هاحبرايته
احسبعديت هلدتعىل هاألو ها ت ض هل،سو هاحضععا هلىل هاحزعةوء هلاح يودا هتلع،هه
لا رو،كت هعيه هل ض هيلعن هذح هخرلجو هور هوأزق هدعع هاحليون هاحصهيعاي هتلع،ه
ا ؤمتر هحيوهحرهد ث ها ة لتهاحبرايتهاحسبعديتهدعجيههذ ههاحضعع ههل اهاحليونهحبل ه
احتنيحههح سط  .ه
ع ضهذ اها ؤمترهيف ه/14ه/11ه1429ه  -ه ه/12ه/11ه2008م هابضهلن هلجهه
لزير هاخلو،جيت هاحسبعدي هاحضعع هحألو ها ت ض هحب ض هذ ا ها جتةوال هعوحي ها ستعى ه
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ل ضهلح ىهخودمهاترو ها

هعثضهاهلل هارهعثضهاحبزيزه،محههاهللهدبوىلهك ةتهاعتتحهاهوه

ا ؤمترهدركز هحع هاحملول،هاحتوحيت( :)59ه
 - 1حمو،اتهاإل،ذوبهلدبزيزهاحتسووحهوبترباًهلنهاإل،ذوبهعضلهجلةي هاألديون.
 - 2األص هيفهاألديونهلنهدلعنهسثثوًهح سبود ه هسثثوًهح ر وء.
 - 3اإلاسون هالو هاإلاسون هليريله هيف هذ ه هاأل،ض هعإوو هلن هيبيرو هوبوً هيفه
سنيمهلص وء هللووهلنهينتهيوهانوانهسعءهاح ه هلات ضهلاحلراذيت.
 - 4احتأكيضهع ىهلنهاذتةومهاحسبعديتهاوتعا،هونط قهوره ي هاحضيرهاإلسنيوي ه
لورها ي وقهع ىهاحبوملهاإلاسوايهحيجضهخمرجوًهورهوآسيه.
ابض هذح هدثنت هاألو ها ت ض هاحثيون هاخلتووي هح ةؤمتر هحتت هعنعان" هاحث وعت هوره
لج هاحسنيم"هانضه45هكونهورهلذ هووهجوءهعيه :ه
 - 1ةونهحريتها عت ود هلعضمهاحتةييزها هاحنوس هع ىهلاههينثتيهاحتنثيههيفه
ذ ا ها وم هلاه ه هجيعز هحبو هور هاألحعا هلن هيستت هذ ا ها ثضل هحت رير هابض ها ثودئه
لاألعلو،هاخلوطئتهكو طوحثتهحبريتهاإلاسونهيفهاحرد هعرهاإلسنيم هلورهذنوهجوءهاعرتاضه
ا ة لتهاحبرايتهاحسبعديتهع ىها ود هاحثوونتهعرر هورهويثوقهح عقهاإلاسونهلاحيتهاصته
()60

ع ىهلاههحل هلاسونهاتقهيف هدتيوهدينه

هحيوه ليتهاحرد هدتجولزهحريتهاإلاسونهيفه

احتضير ه هسيةوهلذاهعرعنوهلنهذنوكهطوئ تهورهاحنوسهاخت دهوهلسي تهحترلي هاحنوسهيفه
وبت ضاده هاألور هاح ي هيرتد ،هع يه هل و ،هاح ع ى هلا

طراب هيف هاجملتةبو

هلصضه

احنوسهعرهاحضخع هيفهذ اهاحضيرهكةوهعب هاحيهعدهعيةوه صههعنه هاح رآنهاحلري ها عحهه
( )59صحيفة القتصادية ،الرايض 2008 /11 /12م ،العدد  .5511وا ةر العربية ه ،األربعاء /11 /14
1429هـ2008 /11 /12 -م .وا ةر كذلك أعاال دوة حوار األداين ،ص(.)165
( -)60عبدالوهاك الشقحاء ،اإلعالن العامله وامليثاق الدويل حلقوق اإل سان وموقح املالكة موق ،صحيفة
اجلفيرة 10 ،ذو احلجة 1427ه 30 ،ديسارب 2006م ،العدد 12511
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دبوىل:هﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ آ هعةران:ه.72
 - 2احتبثوهعرهاح قهورهحو

هعضمهاحتسووحهاحضيين.

 - 3احترضيضهع ىهلذةيتهدرجي هاتعا،هلاحت وذ هلاحتسووحها هاحنوس.
، - 4عضهاست ضامهاحضيرهح ت هاألاريوء.
 - 5احتأكيضهع ىهدل،هاحضيرهيفهوعاجهتهاحت ضيو هاحيتهدعاجههاحثرريتهورهع ره
لاطوحتهلااترو،هح ة ض،ا هلىلهغوهذح هورها رلني ( .)61ه
وركزها

هعثضاهللهارهعثضهاحبزيزهاحبو يهح عا،ها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ه

لعطىها جتةوالهعوحيها ستعىهاح يهع ضدههاألو ها ت ض هزمخوًهكثواًه ثود ،ها

هعثضه

اهلل هح عا ،هلذح هاتيجت هإلد،اك هاألسر هاحضلحيت هألذةيت ها ثود ،هلاعرتاعهو هاأابودذوه
اإلاسوايتهلدل،ذوهيفهلعود هاألديونهلىلهدل،ذوهاخلو( .)62ه
لوره ث هذح هدعع هوؤمترهولتهلىلهلاروءهوركزها
اتلو،ا

هعثضهاهلل هاحضلحيهح تعاص ها ه

ه هجوءهابضهذح هيفهاحثيونهاخلتوويه جتةوالهجلنتهوتوابتهحعا،هاألديونهيفهعينوه

/14- 13ه/7ه2009مهحيوهخُصصه ختوذهخطعا هعة يتهحت بي هوثود ،هخودمهاترو ه
لاح يه ر،هلاروءهوركزهعو يهح عا،ها هلدثوالهاألديون هليل هعري وًهحتلويوًهيتلعنهورهممث يه
احضيواو هاإلسنيويت هلا سي يت هلاحيهعديت هل،ئيس ها بهض هاحضلحي هح سنيم هحت ضي هو رتحو ه
د صي يتهإلاروءها ركز هلذعهاح را،هاح يهيضدهع ىهلذةيتههوؤمترهجنيف"هوؤمترهوثود ،هخودمه
اترو هاحرري هح عا،هلل رذوهيفهليوعتهاح ي هاإلاسوايت"ه - 10/30ه/1ه/11ه2009م ه
( )61األمم املتحدة ،اجلاعية العامة ،الدورة  ،63بود  ، 45ا ةر موقع األمم املتحدة ابللغة العربية عل الرابط التايل:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/472/09/PDF/N0847209.pdf?OpenElement

( )62مبادرة خادم احلرمني الشريفني للحوار بني أتباع الدايانت والثقا ات املوجفات واآل اق املستقبلية ،موشورات
املوةاة اإلسالمية للرتبية والثقا ة والعلوم -إيسسكو1433 -ه2012 -،م ،ص(.)22
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حيو هلكض هدعةه هإلاروء هوركزهعو ي هح عا،هيُبنىهكثود ،هخودم هاترو

هلين هوزيضاً هوره

احرباوجهسبيوًهح عصع هلىلهجمتة هلاسوايهيسعدههاحت وذ هلا حرتامها تثود ( .)63ه
كةوهلكضهع ىهدع هللاروءهذ اها ركزهوؤمترهاتعا،هيفها ررتكهاإلاسوايهاح يه
عُ ضهيفهدويعانه/19- 18ه/3ه1432ذا -ه- 21ه/22ه/2ه2011م هعلواتهاتيجته
ذ هها ثود،ا هلا ؤمترا هلاروءه"وركزها

هعثضهاهلل هارهعثضهاحبزيزهاحبو يهح عا،ها ه

لدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا "هع ىهلنهدلعنهوضينتهعيينوهيفهاحنةسوهو راههل اها ركز هلمته
احتع ي هع ىهاد و يتهلاروئههيعمه/14ه/11ه2011م( .)64ه
لحب هاختيو،هاحنةسوهجوءهاسث،هلاهوهوركزهح ضا عووسيتهاحضلحيت هلولونهح تني حه
احث ويف هكةوهلنَّهلجعدذوهيفه ،هلل،لاوهي تحهجمو ًهلاسبوًهح عا،هلاحت و،ب

()65

هلحب ه

ورهلسثوبهذح هلنهاحنةسوهذيهلل ها ضهلل،لايهونحهحإلسنيمهولواتهطوئ تهدينيتهوبرتفه
اهوه واعاوهون هووهيزيضهع ىهووئتهعوم( .)66ه
يُل هوركزها

هعثضهاهلل هورهل،ا هدل هذيهاحسبعديت هاحنةسو هلسثوايوهل وعته

ح وديلونهكةرا ،هوؤسس هلدرل هذ ههاحضل هاأل،ا هجم سهاألطرافهيفها ركز هلووه
لدا ،ها ركزهعتت هوره ث هجم سهاإلدا ،ها لعنهورهزعةوءهديني هورهمخسهديواو هذيه
اإلسنيمهلاحنصراايتهلاحيهعديتهلاحثعذيتهلاهلنضلسيت( .)67ه
( )63مبادرة خادم احلرمني ،ص( .)25وا ةر البيان اخلتامه ملؤمتر جويح عل موقع رابطة العامل اإلسالمه عل
الرابط التايل/http://www.world-dialogue.org :
( )64مبادرة خادم احلرمني ،ص( .) 25وا ةر جملة الدبلوماسه ،املعهد الدبلوماسه بوزارة اخلارجية السعودية،
عدد 2012 ،46م ،ص (.)13 -10
( )65صحيفة عكاظ1434 /2 /22 ،هـ ،العدد .4219
( )66كلاة الرئيس الواساو هايوف يشر ،عا عاليات أسبوع الوائم بني األداين ،يف مقر مركف امللك عبد ه
للحوار .صحيفة الشرق األوسط ،الثوني 1437 /4 /29هـ2016 /2 /8 -م ،العدد .13586
( )67صحيفة الشرق األوسط ،العدد .13586
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ه

يُبتربها ركزهونلةتهحلعويتهدلحيتهدتةث هوهةتهوهيفهدبزيزهاست ضامهاتعا،هع ىه
احصبيضهاحبو يه ن هاحنزاعو هلح هو هلدبزيزهاحت وذ هلاحتبولن هلدبزيزهاتعا،ها ه
لد ثوالهاحضيواو هلاتلو،ا هلاحبة هع ىهاحت ي هورهاخلعفهلغرسها حرتامها تثود ه
ا هاألطرافها ت ت .ه
ليبة ها ركز هع ى هاستتني هاح ي ها ررتكت ها هاألديون هل ي هاحسنيم هحنرره
احسنيم ه هسيةو هيف ها نوطق هاحيت هيلثر هعيهو هاستتني هاحضير هألذضاف هسيوسيت هلله
لذضافهلخرى هكةوهيبة هع ىهاجلة ها هلطرافهاحنزاعو ها ت تهلدععوهوسوحته
آونت ههل هح ت ولض هلاحت ول ،هح عصع هلىل هحوحت هور هاحتبويش هاينه

هلالراًه

ستتني هاحضيرهوره ث همجوعو ه احبنفها ت ت ه عإنها ركزه ضهعة هع ىهاختوذه
لجراءا هلدرلي هجثهتهوعحض هيتلوورهعيهوهمجي هاألطرافهاحسيوسيتهلاحضينيتهيفه
اجملتة هاحضلحيهع ىهوعاجهتهاحبنفهلاحطوئ يتهلاحلراذيت .ه
لورها رو،ي هاحيته ومهاهوها ركزهيفهذ اهاجملو  :ه
لل ً:هوررلالهانوءهاحسنيمهيفهايجويو .ه
وايوً:هيثلتهصوابيهاحسنيمهاحضينيتهلاحت وحيضيت هلذيهيثلتهدتلعنهورهونلةو ه
حلعويت هلغو هحلعويت هلوؤسسو هلي صيو هلكودمييت هدبة هوبو هحتبزيز هاحضل،ه
اإلجيوايهحألديونهيفهصن هاحسنيمهع ىها ستعي هاحمل يهلاحبو ي هلذح هاوحتبولنهو ه
لدا ،هاألو ها ت ض هح رؤلنهاحسيوسيتهلحتوحفهاألو ها ت ض هح لو،ا (.)69ه ه
( )68مجيع املعلومات حته هذا العووان مرتمجة م املوقع اللكرتوين ملركف امللك عبد ه ب عبد العفيف العامله
للحوار بني أتباع الدايانت واحلضارات" كايسيد" ،عل الرابط التايل/http://www.kaiciid.org :
( )69هه موةاة اتبعة لألمم املتحدة أسسه سوة 2005م بادرة مشرتكة م احلكومتني السبا ية والرتكية
ومقرها يف يويورج ،تشجع احلوار بني األداين واحلضارات حملاربة األ كار اجلامدة واملواقح السلبية جتاه
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وحثوً:هوررلالها حتوده ضهاحبنفهاوس هاحضير .ه
،اابوً:هوررلالهاتضهورهاحتعدرا هاحضينيتهيفهمجهع،يتهلعري يوهاحعسطى .ه
خووسوً :هوررلالهدبزيزها عاطنتها ررتكتهيفهاحررقهاأللسط هجوءهذ اها ررلالهالراه
بواو هابضهاجملتةبو هاحبرايتهورهاحبنفهلاحصراعو هاحسيوسيت هاألورهاح يهيهضدهاحتسووحه
ا جتةوعيهلاحث ويفهح ةنط ت همموهحضاهكركزها

هعثضهاهللهع ىهدعجيههاحبضيضهورها ؤسسو ه

احضينيتهلا ضايتهح بة هوبوًهع ىهدع هلدبزيزهلانوءهاتعا،هلاحسنيمهيفهاحبوملهاحبراي هل ضه
ليو،هاألو هاحبومهح ةركزهعيص هارهوبةرهلنهاحبني و هاحيتهيبة ها ركزهع ىهانوئهوه وئةته
ع ىهاحث تهاحيتهدنتجهورهحعا،هيوو هدرو،كهعيههمجي هلطرافهاجملتة هليهضفهذ اها ررلاله
لىلهدبزيزه ي ها عاطنتها ررتكتهح ةس ة هلاحنصو،ىهيفهاحبوملهاحبرايهع ىهلسوسها سولا ه
لاحرتامهح عقهاإلاسون ها يهلنهاروهلىلهلنهذ اها ررلالهيو،كهعيههاحلثوهورها ؤسسو ه
احضينيتهيفهاحث ضانهاحبرايتهونهو:هوركزهاحض،اسو ها سي يتهاإلسنيويتهيفهجووبتهاحث ةنض هونتضىه
احضيرهلاحث وعو هح تنةيت هلاتعا ،ها ركزهاحبو يهح بضاحتهاإلاسوايت هايتهاحبوئ تها صريتهيفه
األزذر هاجمل س هاحبرا ي هح عا ،ها هاألديون هونلةت هاحتبولن هاإلسنيوي هلا بهض ها ليه
ح ض،اسو هاحضينيتهلغوذوهورها ؤسسو  .ه
صض،هعرهذ اها ررلالهجمةععتهورهاحتعصيو ها كرهونهو :ه
 - 1دبزيزهلدسهي هلدنسيقها ثود،ا هاحمل يتهلاإل يةيتهاحيتهدركزهع ىها عاطنته
لاحرتامهاحتنعال.
 - 2لطنيقهوثود ،هح عا،هخوصتهاوحرثوب.

الشعوك ،وتشجع عل لقاء احلضارات يف إطار م التسامح والعال املشرتج .ا ةر حتالح احلضارات
خطة التوفيذ  ،2009 -2007م عا موشورات األمم املتحدة.
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 - 3لطنيق هوثود ،هح عا ،هدبتةض هع ى هلسوئ هاحتعاص ها جتةوعي هدبة ه
ع ىهمتل هاتعا،هلا عاطنتها ررتكت.
 - 4ليراكها ؤسسو هاحضينيتهلاح ود هاحسيوسي هح بة هوبوً هع ىهدثينهاتعا،ه
لا عاطنتها ررتكت.
حلرهع ىهاحرغ همموهسثق هعإنهاحزائره ع ها ركزهيربرهاأاههغوهوعجههح بربه
لا س ة

ها هذعهوعجههح تراي هيفها ومهاألل هلاحضحي هع ىهذح هلنهوع ها ركزه

ع ى هاحرثلت هاحبنلثعديت هلاح ي هيبرف هاختصو،ا هاا( )KAICIIDهغو هوتوح هحتى هذ هه
اح لتهاوح تتهاحبرايت هحلنههوتوحهع طهاوح تو هاإلجن يزيتهلا سثوايتهلاأل وايت هلوث ه
ذ اهاألوره ضهيت يهوعجو هاحر هورهابضها س ة هجتوههذ اها ركز هح اهعنيهاضهوره
دععوهل وعتهاح تتهاحبرايتهح يو،ا ها عجعد هيفهوع ها ركز هكةوهلاهه هاضهورهعتحه
عرلالهح ةركزهيفهابضهاحبعاص هاحبرايتهلاإلسنيويت .ه
ا ي هلن هارو هلىل هلن هذ ه هاجلهعد ها ث لحت هارل ه،مسي هور ها ة لت هاحبرايته
احسبعديت ه،اع تهو هجهعد هد عم هاهو هاجلووبو هاحسبعديت هسبيو هحتبزيز هاتعا ،هلاحتبويشه
احس ةي هلورهذح هع ىهسثي ها ثو :ه ه
لل ً :هجووبت ها

هسبعد هحيو هل ووت هاحنضل هاحسبعديت هاح راسيت هتعا،ه

اتلو،ا هاوحتبولنهو هك يتهات عقهيفهجووبتهاو،يس( .)70ه
وايوً :هاجلووبتهاإلسنيويتهحيوهع ض هاجلةبيتهاحب ةيتهاحسبعديتهحب عمهاحب يض ه
لاألديونهسنته1429ذا  -ه1430ههدل ،هدض،يثيتهابنعان"هحعا،هلدثوالهاحضيواو "هاست وده
ونهوهلكثره400هورو،ك( .)71ه
( )70و اء بوه محد التوجير  ،املواخ التوةياه الداعم لواو ثقا ة احلوار يف اجلامعات السعودية ،ط ،1مركف امللك
عبد العفيف للحوار الوطين ،الرايض 1434هـ2013 -م ،ص(.)104
( )71املرجع السابق ،ص(.)107
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وحثوً:هجووبتهاإلوومهحمةضهارهسبعدهحيوهلارأ هوركزاً هوت صصوً هح ض،اسو ه
اإلسنيويتها بوصر هلحعا،هاتلو،ا هحتتهوسةى(هوركزها

هعثضهاهللهارهعثضهاحبزيزه

ح ض،اسو هاإلسنيويتها بوصر هلحعا،هاتلو،ا )هيفهو ضوتهلذضاعههدبزيزهوثود ،هخودمه
اترو هح عا،ها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ( .)72ه
كةو ه ووت هاجلووبت هاب ض هوؤمتر هصنوعت هاحسنيم ها تت هاتعا ،هاوحتبولن هو هوركزه
احض،اسو ها تبضد ها ع ععو هحألديونهاحتعحيضيت(هسيسةع)،هجبووبتهدلييروهاوحيواون ه
لورهد

هاجلهعدهورو،كتهاجلووبتهيفهاحلراسيهاحث ثيتهلونهوهكرسيهحعا،هاتلو،ا ه

يفهاحسع،اعن( .)73ه
ذ ههاجلهعدهلغوذوهدض هد حتهلا

ت هع ىهصضقها ة لتهاحبرايتهاحسبعديتهيفه

احضعع هلىل هس عك هسثي هاتعا ،هح عصع هلىل هحوحت هور هاحتبويش هاحس ةي ها هلدثواله
احضيواو هلاتلو،ا هع ىهاحصبيضيرهاحمل يهلاحضلحي .ه
اخلامتة

النتائج

 - 1ح ةة لت هاحبرايت هاحسبعديت هجهعد هلا

ت هلمميز هيف هجمو هاحضعع هلىله

اتعا،هلاحتبويشها هلدثوالهاحضيواو هلاتلو،ا ها ت ت.

( )72سلياان أاب اخليل ،دور اجلامعات السعودية يف حوار احلضارات ،جامعة اإلمام حماد ب سعود منوذجا،
ط ،2جامعة اإلمام 1431هـ ،ص( .)54وا ةر املوقع اللكرتوين للكرسه عل الرابط التايل:
https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/announcements/Pages/ann_1.aspx

( )73املرجع السابق ،ص(.)111
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 - 2دعع ها ة لت هلىل هاحتبويش ه هدبين هحبو هور هاألحعا هاحتنوز هعره
ا س ةو

هل هاحت ريطهاوحثعااتهاحب ضيت.
 - 3احتطرفهاح يهدته هاهها ة لتهلحيواوًهجتوههاألديونهاألخرىهحيسهاهجوًهحضىه

حلعوتهو هل هحضى هيبثهو هاضحي هد

ها ثود،ا هاحرمسيت هاحيت ه ضوتهو هلاحضاعيت هلىله

احتبويشهلاحتأييضهاحربيبهاحعاس ههلو.
 - 4حبثتها ثود،ا هاحيته ضوتهها ة لتهدل،اً هكثوًا هيفه ط هاحطريقهع ىهو عحته
صضامهاتلو،ا .
 - 5ووتها ثود،ا هاحسبعديتهيفهاحضعع هلىلهاحتبويشهع ىهجمةععتهورها ثودئه
احضينيتهوست هةتها ح هسو هاحنيبهص ىهاهللهع يههلس .
 - 6دُبربها ثود،ا هاحيته ضوتهوها ة لتهيفهذ اهاجلوا،هخو هدبثوهعرهح ي ته
ا ع ف هاإلسنيوي هور ه ليت هاحتبويش هاألور هاح ي هور هيأاه هكسر هع ض هاخلعف هوره
اإلسنيمهلا س ة .
 - 7جوء

ها ثود،ا

هاحسبعديت هون ت ت هع ى همجي هلص وب هاحضيواو ه

لاتلو،ا هااطني وًهورهح ي تهاحضيرهاإلسنيويها تةث تهاأاهه،محتهح بو .
 - 8ور هو عوو ها ثود،ا هاحسبعديت هاحرتكيز هع ى هاح ي هاحنثي ت هلاألخنيقه
اح و تهحيوهلاهوهورها ررتكهاإلاسوايهاح يهيليق هاح جع ها هاجملتةبو هاحثرريت ه
لي تحهلوووهوهاوبهاحتبو،فهلاحتبولنهع ىهح هلجتن،هآ و،ها رلني هاحيتهدعاجههو.
 - 9اابلستهآ و،ها ثود،ا هاحسبعديتهيفهاحضعع هلىلهاتعا،هلاحتبويشها هلدثواله
احضيواو هلاتلو،ا هع ى هاحلثو هور هاجملتةبو هاحثرريت هارل هلجيواي هليأدي هذ اه
ااسجوووًهو ه،سوحتها ة لتهيفهد ضي هاخلوهلاحبعنه رهحيتوجه.
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التوصيات

 - 1احبنويت هكث هذ هها ثود،ا ه و ههلو هور هدل ،هكثو هيف هدبريف هاحنوس هحب ي ته
اإلسنيمهلا س ة
اتلو،ا

هل وههلوهورهدل،هكثوهك ح هيفهاحع عفهلاحتصضيه ع

هصرااله

هل وهدسه هاههورهح هح ةرلني هاحيتهدعاجههوهاجملتةبو هاحثرريت.

 - 2لعود هاحض،است هلاحت يي هح ةثود،ا هاحيت هد ضوهو ها ة لت هيف هجمو هاتعا،ه
لاحتبويشها هعرت هللخرىهورهحيوها عا ي هلاألطرافها بنيتهاه اهاحضععا هلاحنتوئجه
ات

ت.
 - 3احبنويتهكركزها

لاتلو،ا

هعثضاهللهارهعثضاحبزيزهاحبو يهح عا،ها هلدثوالهاحضيواو ه

هلجب هاح تتهاحبرايتهوتوحتهيفهوع بههاإلحلرتلاي هلعتحهعرلالهلو را ه

حههيفهابضهاحبعاص هاحبرايتهلاإلسنيويت.
للخواًهع ضهاجتهض هيفهذ اهاحث وهح عصع هح قهلاحصعاب هعةوهكونهعيههوره
هلووهكونهغوهذح هعةرها سي هل،ح هاهللهاورؤاه

حقهعةر ه اهللهلحههاحنبةتهلاح ل
لعواينهع ىهاحعصع هلىلهاتق.ه ه

املصادر واملراجع
[ ]1لمحض هار هحنث

ها سنض هحت يق هيبي ،هاأل،اوؤلط هلعود هوريض هط 1ه

وؤسستهاحرسوحت ه1421ذا -ه2001م .ه
[ ]2لمحض هار هعو،س هجمة هاح تت هحت يق هزذو هعثضاحملسر هوؤسست هاحرسوحت ه
اول

هط 2ه1406ذا -ه1986م .ه

[ ]3لمحضهارهعو،س هوبج هو وييسهاح تت هحت يقهعثضهاحسنيمهذو،لن هدا،هاح لر ه
1399ذا -ه1979م .ه
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[ ]4لمحض هخمتو ،هعثضاتةيض هوبج هاح تت هاحبرايت ها بوصر هعومل هاحلت ،هط 1ه
1429ذا -ه2008م .ه
[ ]5لجمض هلمحض هجربي

هوثود ،هاحسبعديت هح عا ،ها هاألديون :هور هوؤمتر هولت هلىله

وؤمترهايعيع،ك ه ةرهلعةو هاضل هحعا،هاألديونهوراجبتهلد عي هط 1هدا،ه
احسنيم هاح وذر ه1432ذا -ه2011م.
[ ]6احثروهاحتيجواي هدل،هاجلووبو هاحبرايتهيفهدبزيزهحعا،هاتلو،ا

هجم تهجووبته

احسعدانها تعحت هاحبضده 2ه2009م .ه
[ ]7حتوحفهاتلو،ا هخطتهاحتن ي ه - 2007ه 2009هوره ةرهونرع،ا هاألو ه
ات ض .ه
[ ]8د ي هاحضير هلمحض هار هديةيت هد،ء هدبو،ض هاحب هلاحن

هحت يق هحمةض ه،يود ه

ط 2هجووبتهاإلوومهحمةضهارهسبعد ه- 1411ه .1991ه
[ ]9س يةونهلاوهاخلي هدل،هاجلووبو هاحسبعديتهيفهحعا،هاتلو،ا

هجووبتهاإلوومه

حمةضهارهسبعدهمنعذجو هط 2هجووبتهاإلوومه1431ذا .ه
[ ]10صةعئي هذواتتتعن هصضامهاتلو،ا

هدرمجتهط بتهاحروي ،هط 2هسطع ،ه

1999م .ه
[ ]11احطوذرهارهعويع ،هاحت ريرهلاحتنعير هاحضا،هاحتعاسيتهح نرر هدعاسه1984م .ه
[ ]12عثض هاحرزاق هاحضالي هيف هاحث وعت هلاخلطوب هعر هحرب هاحث وعو
احبرايهحألحبوثهلد،استهاحسيوسو

هط 1ها ركزه

هاول ه2013م.

[ ]13عثضاحبلي ها طبين هوثودئهاحتبويشهاحس ةيهيفهاإلسنيم هدا،هاح تحهحإلعنيم ه
اح وذر ه1417ذا -ه1996م .ه
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[ ]14عثضاحعذوب هكيوحي هوعسععت هاحسيوست ها ؤسست هاحبرايت هح ض،اسو هلاحنرر ه
اول  .ه
[ ]15عرااسيس هععكعيووو هاهويت هاحتو،يخ هلخومت هاحثرر هدرمجت هحس هلو

هط 1ه

وركزهاألذرام هاح وذر ه1413ذا -ه1993م .ه
[ ]16وثود ،هخودم هاترو هاحرري

هح عا ،ها هلدثوال هاحضيواو هلاحث وعو ها نجزا ه

لاآلعوق ها ست ث يت هونرع،ا ها نلةت هاإلسنيويت هح رتايت هلاحث وعت هلاحب عم -ه
ليسسلع -ه1433ذا

-ه2012م .ه

[ ]17جمة هاح تتهاحبرايت(هااراذي هوصط ى هلمحضهاحزيو

هحووضهعثضاح ود،هلحمةضه

احنجو )،ها بج هاحعسيط هدا،هاحضعع  .ه
[ ]18حمةضهارهلايهالر هاارهاح ي هلغو تهاح ه ونهورهوصويضهاحريطون هحت يقهحمةضه
حووضهاح ي هولتثتها بو،ف هاحريوض .ه
[ ]19حمةضهارهلمحضهاألزذري هده ي،هاح تت هحت يقهحمةضهععض هدا،هلحيوءهاحرتاثه
احبراي هاول

هط 1ه2001م .ه

[ ]20حمةضهارهعثضهاهلل هلاعهالرهارهاحبراي هاحملصع هيفهلصع هاح ه هحت يقهحس ه
ع يهاحيض،ي هط 1هدا،هاحثيو،ق هعةونه1420ذاه -ه1999م .ه
[ ]21حمةض هار هعةر هاحرازي هو وديح هاحتي ،هط 3هدا ،هلحيوء هاحرتاث هاحبراي ه
1420ذا .ه
[ ]22حمةض هار هحمةض هلاع هاحسبعد هاحبةودي هل،يود هاحب هاحس ي هلىل هوزايو هاحلتوبه
احلري هدا،هلحيوءهاحرتاث هاول  .ه
[ ]23حمةضهارهولرمهارهونلع ،هحسونهاحبرب هدا،هصود ،هاول

هط 3ه1414ذا .ه

[ ]24حمةضه،ييضه ،و هد سوها نو ،هاهليئتها صريتهح لتوبه1990م .ه
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[ ]25وبج هوصط و هاحب عمها جتةوعيت .ه
[ ]26ذو،احض هوعح ر هدبويش هاحث وعو هوررلال هولود ههلنتنتتعن هدرمجت هااراذي هلاعه
ذريش هط 1هدا،هاحلتوبهاجلضيض هحيثيوه2005م .ه
[ ]27لعوءهانتهمحضهاحتعجيري ها نوخهاحتنليةيهاحضاع هحنةعه وعتهاتعا،هيفهاجلووبو ه
احسبعديت هط 1هوركزها

هعثضهاحبزيزهح عا،هاحعطين هاحريوضه1434ذا -ه

2013م .ه
اجملالت الدورايت والصحف واجملالت

ه

[ ]1لمحضهوثو،كه هاضاءهولتهدعع هلىلهدعطيضه،كوئزهاحسنيمهاحبو ي هجم تهل،اءهحع ه
اخل يج هاحبضده 47هاإلوو،ا ه2008م .ه
[ ]2لمحضهوثو،ك هاضاءهولتهدعع هلىلهدعطيضه،كوئزهاحسنيمهاحبو ي هجم تهل،اءهحع ه
اخل يج هاحبضده 47هاإلوو،ا ه2008م .ه
[ ]3لميونهاحب رالي هاحتبويشهاتلو،يهلاابلوسودههاح لريتهلاحث وعيتهلاتلو،يت ه
جم تهلحبوثهاحثصر (هاحب عمهاإلاسوايت)هاجمل ضه36هاحبضده 3ه2011م .ه
[ ]4ص ي تها تصوديت هاحريوضه/12ه/11ه2008م هاحبضده .5511ه
[ ]5ص ي تهاحريوض ه/25ه4ه1429ذا -ه/1ه/5ه 2008هاحبضده .14556ه
[ ]6ص ي ت هاحررق هاأللسط ها ن ه /29ه /4ه1437ذا  -ه /8ه /2ه2016م ه
احبضده.13586
[ ]7ص ي تها صريهاحيعم ه/8ه/7ه2008م هاحبضده .1486ه
[ ]8ص ي تهعلوظ ه/22ه/2ه1434ذا هاحبضده .4219ه
[ ]9عثضهاحستو،هسومل هاحتبويشهيفها نلع،هاإلسنيوي هص حهاتضيثيتهمنعذجو هجم ته
لحبوثهك يتهاحرتايتهاألسوسيت هاجمل ض 8احبضد .3ه
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[ ]10احبرايتهات ها ن ه/28ه/5ه1429ذا -ه/2ه/6ه2008م
[ ]11ع يهعض لي هلسسهاحتبويشهاحس ةيهيفه عءهل ي تها ضينتها نع ،هجم تهلاسنته
ح ث عثهلاحض،اسو

هاحبضدهاألل ه2010م .ه

[ ]12جم ت هاحضا عووسي ها بهض هاحضا عووسي هاعزا ،هاخلو،جيت هاحسبعديت هعضد ه 46ه
2012م .ه
[ ]13وركز ها

هعثض هاحبزيز هح عا ،هاحعطين هاحرؤيت هاحعطنيت هح تبوو هو هاحث وعو ه

احبو يت .ه
[ ]14ونه هحييى هلمسوعي

هاتعا ،هلل ره هيف هاحتبويش هاحس ةي هجم ت هك يت هاحب عمه

اإلسنيويت هجم ض 3هعضده 6ه1430ذا -ه2009م.
[ ]15كةو هخ ي

هخطثت هاحعداال هاحنةعذج هاألمسى هح تبويش هاحععي هاإلسنيوي ه

احبضد 569ه1434ه -ه2012م.
[ ]16ذيئت هحترير هجم ت هاحضا عووسي هلعنين هوض،يض ه،عض هاحصراال ها هاتلو،ا

هجم ته

احضا عووسي ها بهض هاحضا عووسي هاعزا ،هاخلو،جيت هاحسبعديت هاحبضد ه 41ه
2008م .ه
املؤمترات ه
[ ]1عثضهاهلل هعةر هاصيف هاحتنسيقها ها ؤسسو هاإلسنيويتها بنيتهاوتعا ،ه ةره
حبعث ها ؤمتر هاإلسنيوي هاحبو ي هح عا (،هوؤمتر هولت) ه /30ه5ااااا ه /2ه/6ه
1429ذا -ه/4ه6اااااه/6ه/6ه2008م
[ ]2عثضاحرمحرهاحصةودي هل رهاتعا،هيفهحت يقهاحتبويشهاحضيين هاهلجر هلىلهاتثرته
منعذجو هوؤمترهجووبتهاحط ي تهاحضلحيهاألل (هحعا،هاتلو،ا )هاأل،دن/هاحط ي ته
/7- 5ه/5ه2015م .ه

التعايش بني أتباع الدايانت واحلضارات ودور املالكة العربية السعودية يق
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املواقع اإللكرتونية ه
[ ]1

وعسععتهليليثيضيوهhttps://ar.wikipedia.org

[ ]2ا نتضىهاإلسنيويهاحبو يهح عا،ه
http://www.dialogueonline.org/newboks.htm

[ ]3وع هوؤمترهاتعا،ه /http://www.world-dialogue.orgه
[ ]4وع هاألو ها ت ض هاوح تتهاحبرايت ه
?https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/472/09/PDF/N0847209.pdf
OpenElement

[ ]5ا ع ها حلرتلايه ركزها

هعثضهاهلل هارهعثضهاحبزيزهاحبو يهح عا،ها هلدثواله

احضيواو هلاتلو،ا "هكويسيض" :ه /http://www.kaiciid.orgه
[ ]6وع هكرسيها

هعثضاهللهارهعثضاحبزيزهح ض،اسو هاإلسنيويتهلحعا،هاتلو،ا

ه

https://units.imamu.edu.sa/deanships/dialogue_civilizations/announcements/Pages/a
nn_1.aspx

عبدالرمح أمحد كايد الصااد

1298

Coexistence Between Adherents of Differing Faiths and Civilizations and the
Kingdom of Saudi Arabia’s Role in This Coexistence
Dr. Abd AL Rahman Ahmad Kayed Al-Smadi
Assistant Professor of Creed and Contemporary Doctrines
College of Sharia and Islamic Studies
Qassim University

Abstract. This research paper addresses coexistence between followers of different faiths and
civilizations in two sections: the first examines coexistence between religious adherents and civilizations
as a concept and its origins, as well as the relationship between interfaith dialogue and coexistence of
religious adherents. The first section also examines coexistence through the lens of Islamic revelations,
namely the Quran and Sunnah.
The second section examines the Kingdom of Saudi Arabia’s efforts and role in achieving
coexistence among followers of different religions and civilizations, particularly given its unique position
and stature to do so. The researcher examines the Kingdom’s coexistence initiatives, starting with the
1926 Makkah Convention, to the 2008 Makkah Convention and the Madrid and New York conventions,
culminating in the [Custodian of the Two Holy Mosques] King Abdullah Bin Abdulaziz International
Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) in 2011.
Finally, the researcher clarifies the key principles and constants of the Kingdom of Saudi Arabia’s
efforts towards coexistence, which are derived from the true Islamic faith. This includes an assessment of
the role played by the Kingdom, and the significant impact their efforts have had on defending Islam and
giving a true picture of Arabs and Muslims in the face of the worst types of attacks and distortion.
Keywords: Dialogue of civilizations, interfaith dialogue, religious coexistence.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1366-1299رجب 1438هـ/مارس 2017م)

األحكام الشرعية ملهنة تصفيف الشعر للرجال والنساء
2

د .أنس حممد عوض اخلاليلة ،1و د .بسام حممد عياصرة

 1أستاذ مساعد يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة جبامعة الزرقاء ـ األردن
 2أستاذ مساعد يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة جبامعة الزرقاء ـ األردن
ملخصصا الث .ص  .يعــى هـ ا البحـ بدراســة األحكــام الشــرعية نة ــة صــفيف الشــعر (الكـوا ر) للرجــا وال ســاء،

ويةدف إىل وضيح أقوا الفقةاء يف كثر من انسائل انتعلقة مبة ة الكوا ر وال سيما انستجد م ةا ،وبيان احلكـم
الشرعي.
وقــد ســلك يف هـ ا البحـ انـ ة االســتقرائي التحليلــي وانـ ة الوصــفي مــن خـ اســتقراء أدلــة وأقـوا
الفقةــاء ،وحتليــل هـ األدلــة واألقـوا  ،وخلصـ يف هـ ا البحـ إىل عــد نتــائ م ةــا :جـواح حلـ مجيــا الـرأس أو
ركه ب كراهية ،وكراهية حل شعر بعض الـرأس (القـز ) ،واأل ضـل للمـرأ انسـلمة أن تـزين يف بيتةـا  ،مزاولـة مة ـة
الكوا ر من قبل الرجا لتزيني ال ساء مقطو حبرمته  ،كي الشعر و متليسه إذا مل يصاحبه كشف للعور يف جانب
انرأ أبس به.
ومــن أهــم وصــيا البح ـ  :إقامــة دورا وعمــل نش ـرا بــني كثــر مــن األحكــام الشــرعية نة ــة صــفيف
الشعر(الكوا ر).
الكلمات املفتاحية :الزي ة ،القز  ،ال مص.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وأصحابه أمجعني ،من
أسنت بسنته إىل يوم الدين وبعد:
التشريع اإلسالمي تناول مجيع جوانب احلياة يف نظام متكامل  ،وبني احلالل
منها ودعا إىل األخذ به ،ورتب على ذلك األجر والثواب ،وبيّن احلرام ودعا إىل
اجتنابه ورتب على األخذ به العذاب والعقاب.
كما أن اهلل أكرم عباده بأن خلقهم يف أحسن تقويم وسخر هلم ما حيسّن وجيّمل
أشكاهلم ،فقال تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ

[األعراف ]32/ومن ذلك أنه بني األحكام املتعلقة بالشعر سواء ما كان منها للرجل أو
املرأة  ،فشرع األحكام اليت تعود على اإلنسان بالنفع وما يدفع عنه احلرج ،وحرم ما
يعود عليه بالضرر واملشقة.
وقد جاء هذا البحث بعنوان " األحكام الشرعية ملهنة تصفيف الشَّعر يف الفقه
اإلسالمي " لتبحث ما يتعلق بالشعر من أحكام.
أمهية املوضوع وأسثاب اختياره
أوالً :إن هذا املوضوع متناثر يف كتب الفقه وقد كثرت األسئلة حوله فمنه ما
جاء يف كتاب الطهارة ،والصالة ،واحلج ،ومنه ما جاء يف كتاب النكاح ...وهذه حماولة
مجع ما تناثر من مسائل هذا املوضوع.
ثالثاً :إن الكتب الفقهية القدمية تناولت املسائل املتعلقة بتصفيف الشعر متماشية
مع ذلك العصر والزمان ،فكان ال بد من إعادة صياغة هذا املوضوع مبا يتناسب مع
هذا العصر وتتناول ما استجد فيه.
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رابعاً :نتيجة للتقدم والتطور العلمي يف كل جماالت احلياة  ،ظهرت كثري من
املستجدات يف جمال تصفيف الشعر واستخداماته ،وبالتالي ظهرت حاجة الناس لبيان
ومعرفة احلكم الشرعي هلذه املستجدات وتكييف املسائل القدمية مبا يتناسب وهذا
العصر.
منهجية الث.
- 1اعتماد منهج الدراسة الفقهية املقارنة بني املذاهب الفقهية وذلك من خالل
ذكر اآلراء واألدلة ووجوه االستدالل بها ،وما يرد عليها من مناقشات وحتليل وبيان
الرأي الراجح وسبب الرتجيح ،مقتصراً يف أغلب األحيان على آراء العلماء من
املذاهب األربعة ،إال أن بعض املسائل قد حتتاج إىل ذكر آراء العلماء من مذاهب
أخرى  ،فأوردها يف مقامها  ،وذلك حبسب احلاجة إليها.
- 2اعتماد املنهج االستنباطي يف بيان وجه الداللة من اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعني والفقهاء اجملتهدين - 3.بذل اجلهد
املستطاع يف التوفيق بني آراء العلماء املتعارضة  ،فإن مل ميكن كان الرتجيح واخلروج
برأي من مجلة اآلراء.
خطة الث.
اشتمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة
املبحث األول :األحكام الشرعية املتعلقة مبهنة تصفيف الشعر (الكوافري)
للرجال:
املطلب األول :حكم حلق شعر الرأس وتقصريه
املطلب الثاني :حكم حلق شعر بعض الرأس (القزع):
املطلب الثالث :حكم قص الشعر وإزالته يف اإلحرام باحلج والعمرة
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املبحث الثاني :األحكام الشرعية املتعلقة مبهنة تصفيف الشعر (الكوافري)
للنساء:
املطلب األول :حكم الذهاب إىل مصفف الشعر (الكوافري)
املطلب الثاني :حكم مزاولة مهنة تصفيف الشعر(الكوافري)
املطلب الثالث :حكم حلق املرأة شعر رأسها أو تقصريه يف احلج والعمرة
املبحث الثالث :األحكام الشرعية املتعلقة مبهنة تصفيف الشعر (الكوافري)
املشرتكة بني الرجال والنساء:
املطلب األول :حكم كي الشعر ومتليسه (السشوار)
املطلب الثاني :حكم استخدام مثبتات الشعر
املطلب الثالث :حكم إزالة الشعر نهائيًا من اجلسم
املطلب الرابع:حكم صبغ الشيب والشعر وخضابه
املطلب اخلامس :حكم منص الشعر
اخلامتة
الدراسات السابقة
لقد قام العلماء األفاضل بالكتابة يف هذا املوضوع  ،ولكن كتاباتهم ـ فيما أعلم
ـ جاءت خمتصرة ومتناثرة يف طيات مؤلفاتهم الفقهية ،ومن الذين حبثوا بعض مسائل
الشعر يف جوانب جزئية:
إبراهيم عبد امللك السريس يف كتابه قصّات ال ّشعْر بني اجلواز واملنع (والكتاب
عبارة عن رسالة دعوية من احلجم الصغري )
عكاشة عبد املنّان الطييب يف كتابه (حكم اإلسالم يف الكوافري وحالق النساء)
والكاتب ركز يف كتابه على موضوع حالقة النساء فقط.
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فريح بن صاحل البهالل يف كتابه (إحتاف األجماد باجتناب تغيري الشيب بالسواد)
والباحث بذل جهده يف سبيل إثْبات حرمة صبغ الشعر بالسواد.
املث .األول :األحكام الشرعية املتعلقة مبهنة تصفيف الشعر للرجال

املطلب األول :حكم حلق شعر الرأس وتقصريه

اختلف العلماء يف حكم حلق شعر الرأس وتقصريه لغري النسك –احلج
والعمرة  -إىل مذهبني
املذهب األول :أنه يباح حلق شعر الرأس وتقصريه ،وال كراهة يف ذلك.
ذهـب إىل هـذا القول احلنفية( ،)1والشافعية( ،)2واحلنابلة( )3يف رواية عن اإلمام
أمحد ،والظاهرية(.)4
املذهب الثاني :أنه يكره حالقة شعر الرأس أو تقصريه يف غري النسك .قال
بذلك املالكية ( ،)5وهي الرواية الثانية عن اإلمام أمحد(.)6
*سبب االختالف :يرجع اخلالف يف حكم شعر الرأس وتقصريه إىل تعارض
اآلثار الواردة يف إباحة حلق شعر الرأس وتقصريه  ،فمن متسك باآلثار املبيحة
واملخرية ،ذهب إىل القول بإباحته وإجازته ،يف حني متسك القائلون بكراهية ذلك _ يف

()1حاشية الطحطاوي على مراقى الف ح ،الطحطاوي ،342-341/1 ،رد احملتار 6 ،ابن عابدين407/ ،
()2انة ب ،الشراحي( ،129/1 ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشراحي أبو إسحاق ،انة ب يف قه اإلمام
الشا عي ،دار الفكر ،برو ) وال ووي ،اجملمو 365-364/1
()3انغين ،ابن قدامة65/1 ،
()4احمللى ،ابن حزم211/7 ،
()5التمةيد ،ابن عبد الرب 407/6 ،الفواكه الدواين ،ال فراوي.305/2 ،
()6انغين ،ابن قدامة65/1 ،
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غري النسك _باألحاديث اليت أخربت عن صفة القوم املذمومني  -وهي احللق
والتقصري فقال بكراهيته يف غري النسك.
األدلة ومناقشتها:
أدلة الفريق األول :استدل اجلمهور القائلون جبواز حلق شعر الرأس بأدلة
منها:
- 1ما روي َعنْ ابْنِ ُعمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ رَأَى صَبِيًّا َقدْ حُلِ َق
َبعْضُ َشعْرِهِ وَتُرِكَ بَ ْعضُهُ فَنَهَا ُهمْ َعنْ َذلِكَ وَقَالَ(( :احْ ِلقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْ ُركُوهُ كُلَّهُ)).

()7

وجه الداللة :أنّ فيه إباحة حلق الرأس ،فاملسلم باخليار بني احللق والرتك وال داللة
فيه على الكراهية (.)8
ج ْعفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َأمْ َهلَ آلَ
- 2ما روي َعنْ عَ ْبدِ اللَّهِ ْبنِ َ
ج ْعفَرٍ ثَالثًا َأنْ َيأْتِيَ ُهمْ ،ثُمَّ أَتَا ُهمْ َفقَال(( :ال تَ ْبكُوا عَلَى أَخِي َب ْعدَ الَْيوْم)) ،ثُمَّ قَال:
َ
((ادْعُوا لِي بَنِي َأخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْ ُرخٌ َفقَالَ :ادْعُوا لِي الْحَالقَ َفَأمَرَهُ فَحَلَقَ
ُرءُوسَنَا)) ( )9وجه الداللة :أن فيه داللة صرحية على جواز ،أن حيلق الرجل رأسه،
ولو كان فيه كراهية ملا أمر به الرسول(.)10

()7س ن أيب داود ،أبو داود ،سليمان بن األشع أبو داود السجستاين األحدي ، 83/4ح 4195دار الفكر،
اسم احملق  :حممد حميي الدين عبد احلميد ،وإس اد على شرط البخاري ومسلم (ال ووي ،شرح ال ووي على
صحيح مسلم)167/7 ،
()8شرح ال ووي على صحيح مسلم ،ال ووي167/7 ،
()9س ن أيب داود ،أبو داود .83/4 ،إس اد صحيح على شرط البخاري ومسلم( .ال ووي ،اجملمو ) 364/1
()10عون انعبود ،آابدي.164/11 ،
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ما روي عن عطاء قال :قال :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ((من اختذ شعراً
فليحسن إليه أو ليحلقه))

()11

اإلمجاع حيث قال ابن عبد الرب (" :)12امجع العلماء على إباحة احللق وكفى
بهذا حجة"
أدلة الفريق الثاني :استدل أصحاب هذا الفريق القائلون بكراهية حالقة شعر
الرأس أو تقصريه يف غري النسك.
ضيَ اللَّهُ عَنْهُ َعنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
خ ْدرِيِّ رَ ِ
- 1ما روي َعنْ أَبِي َسعِيدٍ الْ ُ
وَس ََّلمَ قَال(( :يَخْ ُرجُ نَاسٌ ِمنْ قَِبلِ ا ْلمَشْرِقِ وََيقْ َرءُونَ الْقُرْآنَ ال يُجَا ِوزُ تَرَاقِيَ ُهمْ،
الرمَِّيةِ ثُمَّ ال َيعُودُونَ فِيهِ حَتَّى َيعُودَ السَّ ْهمُ ِإلَى
َيمْرُقُونَ ِمنْ الدِّينِ َكمَا َيمْرُقُ السَّ ْهمُ ِمنْ َّ
فُوقِهِ قِيلَ مَا سِيمَا ُهمْ؟ قَالَ سِيمَا ُهمْ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ التَّسْبِيدُ

()14( )13

"

()11انعجم األوسط  ،الطرباين ،أمحد بن سليمان ،دار احلرمني القاهر  ،طارق بن عوض 187/4 ،روا الطرباين
عن شيخه علي بن سعيد الراحي ،قا الدارقطين ليس ابلقوي وبقية رجاله رجا الصحيح(اهليثمي ،جمما
الزوائد)164/5 ،
()12التمةيد ،ابن عبد الرب ،138/22 ،ابن عبد الرب :اإلمام الع مة حا ظ انغرب شيخ اإلس م أبو عمر
يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم ال مري األندلسي القرطيب انالكي صاحب التصانيف
الفائقة مولد يف س ة مثان وستني وث ث مئة يف شةر ربيا اآلخر وقيل يف مجادى األوىل اختلف
الروااي يف الشةر ع ه وطلب العلم بعد التسعني وث ث مئة وأدرك الكبار وطا عمر وع س د و كاثر
عليه ما أبو عمر ليلة اجلمعة سلخ ربيا اآلخر س ة ث ث وستني وأربا مئة واستكمل مخسا و سعني س ة
ومخسة أايم (ال هيب ،سر أع م ال ب ء)159-153/18 ،
ِ
الر ِ
أس ويف حدي آخر
َّعر وقيل هن رك الت ُّ
وغس ِل َّ
( )13التَّسبيد يةم َاش هو احلَْل واستئصا الش َ
َّدهن ْ
ِ
َّسبِيد (ال ةاية يف غريب احلدي  ،ابن اآلثر)333/2 ،
سيماهم الت ْ
َّحلي والت ْ
()14صحيح مسلم ،مسلم 2748/6 ،ح 7123
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وجه الداللة :إن الصحابة ومن تبعهم مل يكن من عادتهم احللق إال للنسك،
وأن اخلوارج من عادتهم احلالقة ،ويف هذا نهي عن حالقة الرأس(.)15
- 2ما روي عن أبي سعيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكر قوماً يكونون يف
أمته خيرجون يف فرقة من الناس سيماهم التحالق قال هم شر اخللق أو من أشر اخللق...
()16

احلديث

وجه الداللة :يفيد احلديث أن من أوضح صفات شر اخللق حلق الرؤوس
وهذه الصفة مل يكن عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (.)17
- 3ما روي عن جابر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(:ال تُوضَع
ج أو عُمرة) ()18وجه الداللة :أن الناصية وهي مقدمة الرأس ال
النواصي إال يف حَ ٍ
ينبغي ذهاب ما عليها من شعر إال حبج أو عمرة (.)19
املناقشة والتجي :
ناقش اجلمهور أدلة الرأي القائل بالكراهية مبا يلي:
جياب بأن ما ورد من صفة اخلوارج بأنه قد يشرتك بها املسلم الذي يتقرب إىل
اهلل ،وقد يشرتك بها الكافر؛ ألن األمر ال يتعدى احللق أو عدمه؛ ولذلك يقول

()15شرح ال ووي على صحيح مسلم ،ال ووي167/7 ،
( )16صحيح مسلم ،مسلم )745/2( ،ح 1064
()17شرح ال ووي على صحيح مسلم ،ال ووي167/7 ،
( )18انعجم األوسط ،الطرباين 180/9 ،ح  ،9475إس اد ضعيف ،يه حممد بن سليمان بن مشمو وهو
ضعيف هب ا احلدي وغر (جمما الزوائد ،اهليثمي)261/3 ،
()19عون انعبود ،آابدي166/11 ،
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النووي ( :)20واستدل به بعض الناس على كراهية حلق الرأس ،وال داللة فيه ،وإمنا
هو عالمة هلم ،قد تكون حبرام  ،وقد تكون مبباح.
ويرد بأن الكراهية قد تكون باحللق باملوسى ،أما املقاريض ( )21فال بأس فيه؛
ألن أدلة الكراهية ختتص باحللق( .)22أما االستدالل باحلديث ال توضع النواصي إال يف
حج أو عمرة فهو حديث ضعيف ال تقوم به احلجة( ،)23ويقول النووي( )24بالرد على
من قال بكراهية احللق بعد ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره" :بأن قوله صلى اهلل
عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله صريح يف إباحة حلق شعر الرأس ال حيتمل
تأويالً قال أصحابنا :حلق الرأس جائز بكل حال".
أما الفريق الثاني فقد ردوا على اجلمهور مبا يلي :أن نقل اإلمجاع الذي نقله
ابن عبد الرب مل ينعقد بدليل اخلالف الذي وقع بني الفقهاء يف هذه املسألة .أما ما يتعلق
حبلق املرأة شعر رأسها وتقصريه فتكلم الفقهاء عنه حتت حكم تقصري املرأة شعرها يف
احلج والعمرة ،فحرصاً على عدم التكرار سوف يبحث حكم حالقتها وتقصريها يف
املطلب التاسع من املبحث األول يف الفصل األول.
()20شرح ال ووي على صحيح مسلم ،ال ووي .167/7 ،ال ووي :أبو حكراي حميي الدين حيىي بن شرف بن مري
بن حسن بن حسني بن حزام ال ووي الدمشقي ،ولد 631هـ ،كان عانا قيةا حمققا حا ظا حلدي رسو
هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومل يتزوج ،ما ببلد نوى بعد ما حار اخلليل والقدس يف رجب 677هـ ،ود ن
ب وى ،من صانيفه :الروضة ،وان ةاج ،وشرح انة ب ،ورايض الصاحلني ،واإليضاح واإلجياح  ،وغرها
كثر( .ابن قاضي شةبة/طبقا الشا عية/ج2ص)153
ضه :قطَعه .وال ِـم ْقراض :واحد ال َـمقا ِريض (لسان
ضه يـَ ْق ِرضه ،ابلكسر ،قَـ ْرضا و قَـَّر َ
( )21ال َق ْرض :ال َقطْا .قَـَر َ
العرب ،ابن م ظور)216/7 ،
( )22اللباس والزي ة ،د .عمرو ،حممد عبد العزيز ،مؤسسة الرسالة ،ص425
( )23انظر جمما الزوائد ،اهليثمي261/3 ،
()24شرح ال ووي على صحيح مسلم ،ال ووي167/7 ،
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فالراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من جواز حلق مجيع الرأس أو تركه بال
كراهية؛ وذلك لقوة األدلة اليت اعتمدوا عليها وضعف أدلة الرأي املخالف؛ وألن
األمر الصادر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله داللته
ظاهره يف التخيري بني احللق وعدم احللق ،والذي يقوي رأي اجلمهور أنه مل يثبت عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أي دليل ينهى عن حالقة شعر الرأس خارج وقت اإلحرام.
املطلب الثاين :حكم حلق شعر بعض الرأس (القزع)
القَزَعُ :بقايا الشعر ،وكأي شيء يكون قطعاً متفرقة فهو قزع ،ومنه قيل لقطع
السحاب املتفرقة قزع ( .)25ويقول النووي :القزع :حلق بعض الرأس مطلقاً(،)26
ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

()27

واملالكية

()28

والشافعية

()29

واحلنابلة

()30

والظاهرية( )31إىل القول بكراهية القزع.
واستدلوا على ذلك مبا يلي:
- 1ما روي عَنْ ابْنِ ُعمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ وَس ََّلمَ نَهَى عَنْ ا ْلقَزَعِ
ت لِنَافِعٍ َومَا ا ْلقَزَعُ قَا َل يُحْلَ ُق َبعْضُ رَْأسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَ ُك َبعْضٌ
قَالَ قُلْ ُ

()32

ضيَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا يَقُولُ َس ِمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
- 2ما روي عن اْبنَ ُعمَرَ رَ ِ
عَلَيْهِ وَس ََّلمَ يَنْهَى َعنْ ا ْلقَزَعِ قَالَ عُبَ ْيدُ اللَّهِ قُلْتُ َومَا ا ْلقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَ ْيدُ اللَّهِ قَالَ ِإذَا
()25لسان العرب ،ابن م ظور272/8 ،
()26شرح ال ووي على مسلم ،ال ووي101/14 ،
()27رد احملتار ،ابن عابدين407/6 ،
()28الفواكه الدواين ،ال فراوي305/2 ،
()29اجملمو ،ال ووي364/1 ،
()30انغين ،ابن قدامة66/1 ،
( )31ابن حزم ،احمللى211/7 ،
( )32البخاري ،صحيح البخاري  ، ،2214/5ح ،5577مسلم ،صحيح مسلم ، 1675/3 ،ح 2120
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حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا َشعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا َفأَشَارَ لَنَا عُبَْيدُ اللَّهِ ِإلَى نَاصِيَتِهِ َوجَانَِبيْ
رَأْسِهِ قِيلَ ِلعُبَ ْيدِاللَّهِ فَالْجَارَِيةُ وَا ْلغُلَامُ قَالَ لَا َأ ْدرِي َه َكذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَ ْيدُ اللَّهِ
ُصةُ وَا ْل َقفَا لِ ْلغُلَامِ فَلَا بَ ْأسَ بِ ِهمَا َوَلكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ َشعَرٌ
وَعَا َودْتُهُ َفقَالَ أَمَّا ا ْلق َّ
َولَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ َو َك َذلِكَ شَقُّ رَأْسِ ِه َهذَا وَ َهذَا

()33

- 3ما روي َعنْ اْبنِ ُعمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َعنْ ا ْلقَزَ ِع
ِي فَيُتْرَ َك َبعْضُ َشعْرِهِ (.)34
وَا ْلقَزَ ُع َأنْ يُحْلَقَ َرْأسُ الصَّب ِّ
- 4اإلمجاع حيث نقل النووي بقوله" :وانعقد اإلمجاع على كراهية
القزع )35(.وجه الداللة :تدل األحاديث املتقدمة على كراهية القزع كما ذكر النووي
فيما تقدم ،إال أن يكون ملداواة وحنوها وهي كراهة تنزيه واحلكمة يف كراهيته :أنه
تشويه للخلق ،وفيه مشابهة اليهود.
إن الضعف الذي أصاب املسلمني وصل بهم إىل تقليد الكفرة يف أشكاهلم ومن
هذا التقليد الذي أصبح مع األسف مألوفاً ومشاهداً ما يسمى حبالقة "املارينيز" وهو
حلق جزء من الرأس وترك الباقي ،فرتى على سبيل املثال بعض الشباب حلق مؤخرة
الرأس أو جانيب الرأس حلقًا يظهر جلدة الرأس وترك شعر أعلى الرأس.
املطلب الثال  :حكم قا الشعر وإزالته يف اإلحرام ابحلج والعمرة
هذا املطلب يتعلق بإزالة شعر الرأس يف أيام احلج أو العمرة إزالة كاملة
باحلالقة ،أو باألخذ من هذا الشعر فيسمى تقصرياً .وقبل الدخول يف تفصيل األحكام

()33البخاري ،صحيح البخاري  ، 2214/5ح 5576
()34أبو داود ،س ن أيب داود ، ، 83/4 ،ح 4195إبس اد على شرط البخاري ومسلم (ال ووي ،شرح ال ووي
على صحيح مسلم)167/7 ،
( )35ال ووي ،شرح صحيح مسلم101/14 ،
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املتعلقة بهذا املوضوع نوضح مفهوم احللق والتقصري ،وحتى يسهل املوضوع نقسم هذا
املطلب إىل الفروع التالية:
الفرع األول :مفهوم احللق والتقصري :أوالً :احللق لغة من معانيه اللغوية:
حَلْقُ الشعر وإزالة الشعر ،واحلالق تنحية الشعر عن الرأس( .)36وال خيرج املعنى
االصطالحي للحلق عن املعنى اللغوي فكالهما يأتي مبعنى أخذ الشعر عن جلدة
الرأس باملوسى.
الشعَر :خالفُ
ثانيا :التقصري لغة :قَصَّرَ الشي َء :جعله َقصِرياً .والقَصِريُ من ِّ
ض حتـى َقصُرَ(.)37وال خيرج املعنى االصطالحي
الطويل .و َقصَرَ الشعرَ :كف منه وغَ َّ
عن هذا املعنى اللغوي ،فالتقصري األخذ من طول الشعر باملقص وحنوه.
الفرع الثاني :حكم حلق شعر الرأس وتقصريه أثناء مدة اإلحرام.
اتفق فقهاء احلنفية ( )38واملالكية ( )39والشافعية ( )40واحلنابلة( )41والظاهرية

()42

على حتريم حلق شعر الرأس وتقصريه عندما حيرم املسلم باحلج والعمرة حلني الفراغ
من أعماهلما.

()36إبراهيم أنيس وآخرون ،انعجم الوسيط ،215-214/1 ،ط ،2القاهر  ،ال اشر .د ،وانظر ابن م ظور/لسان
العرب59/10
( )37ابن م ظور لسان العرب96/5
( )38انرغ اين ،اهلداية شرح البداية ،147/1 ،وابن عابدين ،رد احملتار373/6 ،
()39الزرقاين ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك  ،462/2 ،دار
الكتب العلمية ،برو  ، ،1411 ،رقم الطبعة ::األوىل،
( )40ال ووي ،اجملمو  ،223/7الشربيين ،مغين احملتاج521/1 ،
( )41انرداوي ،اإلنصاف495/2 ،
( )42ابن حزم ،احمللى95/7 ،184-183/7 ،
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يقول اإلمام النووي (" :)43أمجع العلماء على حتريم حلق شعر الرأس احملرم
للرجل واملرأة لغري ضرورة وأنه من حمظورات اإلحرام".
األدلة:
قوله تعاىل ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ [البقرة ]196:وجه الداللة:
ينهى اهلل سبحانه عباده املؤمنني عن التعرض لشعر الرأس باحلالقة بعد اإلحرام ،حتى
ينحر اهلدي ليتحلل يف احلج فقال مالك(" :)44السنة الثابتة اليت ال اختالف فيها عندنا
()45

أنه ال جيوز ألحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه" والتقصري كاحللق يف ذلك كله

وقليل الشعر كذلك حيظر حلقه أو قطعه وكذلك إزالة الشعر عن الرأس بأي شيء
كالنتف واحلرق واستعمال النورة إلزالته ومثلها يف عالج مزيل الشعر.
ك قَا َل لَمَّا َرمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ
س بْ ِن مَالِ ٍ
 - 2ما روي َع ْن أَنَ ِ
جمْرَةَ وَنَحَرَ نُ ُسكَهُ َوحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ ا ْلأَ ْيمَنَ فَحَ َلقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ ا ْلأَْنصَارِيَّ
الْ َ
حةَ َفقَالَ اقْ ِسمْهُ بَيْنَ
َفأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَا َولَهُ الشِّقَّ ا ْلأَيْسَرَ َفقَالَ احْلِقْ فَحَ َلقَهُ َفأَعْطَاهُ أَبَا طَلْ َ
النَّاسِ

()46

( )43ال ووي ،اجملمو  ،222/7وانظر ابن ان ر ،حممد بن إبراهيم بن ان ر ال يسابوري أبو بكر اإلمجا ،
 ،49/1دار الدعو  ،اإلسك درية ،1402 ،الطبعة الثالثة ، ،اسم احملق  :د .ؤاد عبد ان عم أمحد
( )44القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر بن رح القرطيب أبو عبد هللا اجلاما ألحكام القرآن 379/2دار
الشعب ،القاهر  ،1372 ،رقم الطبعة ::الثانية ، ،اسم احملق  ::أمحد عبد العليم الربدوين
( )45جمموعة من العلماء ،انوسوعة الفقةية الكويتية ،158/2 ،طـ ،2وحار األوقاف الكويتية1405 ،هـ،
1985م
( )46مسلم ،صحيح مسلم ،ابب بيان أن الس ة يوم ال حر أن يرمي مث ي حر مث حيل 948/2
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وجه الداللة :دل احلديث الشريف أن رسول اهلل امتنع عن أخذ شيء من شعره
منذ أحرم للحج من امليقات حتى اليوم العاشر وكان قد رمى اجلمرة وحنر نسكه ثم أراد
أن يتحلل التحلل األصغر باحللق ،فحلق رسول اهلل شعر رأسه (.)47
الفرع الثالث :حكم احللق أو التقصري للتحلل يف احلج والعمرة
اتفق فقهاء احلنفية

()48

واملالكية

()49

والشافعية

()50

واحلنابلة

()51

()52

والظاهرية

على وجوب احللق أو التقصري لشعر الرأس عند الرجال واتفقوا على أنه ال جيزئ أخذ
شعر غري الرأس ،إال أن الشافعية( )53اعتربوا احللق ركناً من أركان احلج إن مل يفعله
احلاج بطل حجه وال جيرب بدم يف الراجح عندهم.
األدلة:
 - 1قوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [الفتح]27:
وجه الداللة :إن اآلية وإن كانت خرباً ووعداً من اهلل تعاىل فال بد من فرضه
()54

عليهم ليتحقق وعد اهلل تعاىل

وقال ابن قدامة(":)55لو مل يكن من املناسك ملا

( )47انباركفوري ،حتفة األحوذي365-563/3 ،
( )48السرخسي ،حممد بن أيب سةل السرخسي أبو بكر انبسوط ، ،دار انعر ة ،برو  ،70/4 1406 ،وابن
جنيم ،البحر الرائ 372/2 ،
()49الزرقاين ،شرحه على انوطأ ،464/2 ،ال فراوي ،الفواكه الدواين367-366/1 ،
( )50ال ووي ،اجملمو 149-148/8
( )51ابن قدامة ،انغين223-222/3 ،
( )52ابن حزم ،احمللى ،120/7 ،وانظر ،ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد  ،مرا ب
اإلمجا يف العبادا وانعام واالعتقادا  ،44/1 ،دار الكتب العلمية ،برو
()53الشربيين ، ،مغين احملتاج إىل معر ة معاين ألفاظ ان ةاج ،دار الفكر ،برو 521/1
( )54نور الدين عرت ،احل والعمر يف الفقه اإلس مي ،ط1995-1416 ،5م ،دار اليمامة ص111
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وصفهم به"،ويقول اجلصاص(":)56فلما ذكر معه احللق والتقصري دل على أنهما قربة
يف اإلحرام وأن اإلحالل بهما يقع ولوال ذلك ما كان للذكر ههنا وجه"
ضيَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا َأ َّن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
- 2ما روي َعنْ جَابِرُ ْبنُ عَ ْبدِ اللَّهِ رَ ِ
حدٍ مِنْ ُهمْ َهدْيٌ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَس ََّلمَ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ َولَيْسَ مَعَ َأ َ
حةَ َوكَانَ عَلِيٌّ َقدِمَ ِمنْ الَْيمَنِ َو َمعَهُ الْ َه ْديُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ ِبمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ
وَس ََّلمَ وَطَلْ َ
جعَلُوهَا
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َأ ِذنَ ِلأَصْحَابِهِ أَنْ يَ ْ
()57

ت ثُمَّ ُيقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا َم ْن مَعَهُ الْ َه ْديُ ...احلديث
ُعمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْ ِ

ضيَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا قَالَ لَمَّا َق ِدمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
- 3ما روي َعنْ اْبنِ عَبَّاسٍ رَ ِ
َكةَ َأمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَا ْلمَرْوَةِ ثُ َّم يَحِلُّوا وَيَحْ ِلقُوا أَ ْو
وَس ََّلمَ م َّ
()58

ُيقَصِّرُوا

وجه الداللة :دل احلديثان بعبارتهما على أن احللق من مناسك احلج والعمرة
وال يصح احلج والعمرة بدونهما وحديث ابن عباس داللة األمر باحلالقة فيه ظاهرة،
واألمر فيه للوجوب ،فدل أن حالقة شعر الرأس واجب شرعي(.)59
()55ابن قدامة ،انغين223/3 ،
()56اجلصاص أمحد بن علي الراحي اجلصاص أبو بكر  ،أحكام القرآن ،23/1 ،دار إحياء الرتاث العريب،
برو  ،1405 ،اسم احملق  ::حممد الصادق قمحاوي
اجلصاص :أبو بكر أمحد بن علي الراحي اجلصاص  ،نسبة إىل عمله ابجلص  ،ولد 305هـ  ،و ويف 370هـ يف
بغداد  ،انتة إليه رائسة ان هب احل في يف عصر  ،وكان إماما عظيم القدر  ،من مؤلفا ه :أحكام
القرآن  ،شرخ خمتصر الكرخي ،شرح خمتصر الطحاوي ،األصو يف الفصو يف أصو الفقه( .ابن أيب
الو ا/طبقا احل فية/ص.)84
( )57البخاري ،الصحيح ،ابب العمر ليلة احلصبة وغرها 632/2
( )58البخاري ،الصحيح ،617/2 ،ابب قصر انتمتا بعد العمر
( )59انباركفوري ،حتفة األحوذي365-564/3 ،
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املث .الثاين :األحكام الشرعية املتعلقة مبهنة تصفيف الشعر (الكوافري) للنساء
املطلب األول :حكم الذهاب إىل مصفف الشعر (الكوافري)
من املنكرات اليت انتشرت بني املسلمني ،تساهل بعض النساء خبلع حجابها
خارج بيتها  ،وال يقصد من خرجت بدون حجاب من بيت أهلها أو بيت زوجها،
فهذا من املعلوم واجملمع على حرمته ،ولكن يقصد أن بعض النساء امللتزمات باللباس
الشرعي تتساهل خبلع احلجاب ألدنى أمر .والذي يعنى من هذا املوضوع معرفة احلكم
الشرعي يف ا لذهاب من أجل جتميل الشعر عند (الكوافري) رجل أو امرأة.
وقد وقفنا على جمموعة من الفتاوى للعلماء احملدثني يف حكم الذهاب إىل
الكوافري.
اتفق العلماء والباحثون على حرمة أن تذهب املرأة إىل صالونات التجميل
لتصفيف الشعر وجتميله وتسرحيه إذا كان يقوم بهذه الوظيفة رجل ( ،)60حيث ذهب
إىل هذا احلكم الدكتور يوسف القرضاوي( ،)61وابن باز( ،)62وصاحل الفوزان

()63

وعكاشة الطييب( )64ورائد علفة(.)65

()60انظر مطلب حكم سرت شعر الرأس للحر يف انبح الثال من الفصل األو ص97
()61القرضاوي ،من هدي اإلس م تاوى معاصر  ،452/1،انكتب اإلس مي ،ط2000-1421 ،1م.
()62ابن ابح ،تاوى انرأ انسلمة ،ص.312-311
()63صاحل بن وحان ،تاوى انرأ انسلمة .526/2 ،
()64عكاشة عبد ان ان الطييب  ،حكم اإلس م يف الكوا ر وح ق ال ساء  ، ،الطبعة األوىل1992 ،م ،دار
االعتصام ص.80
()65رائد علفة ،م كرا صالوان التجميل  ،ص ،14دار البشر-دار عمار ،ط1994-1414 ،1م.
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أدلة العلماء على حرمة الذهاب إىل حالق النساء (الكوافري):
ما روي عن معقل بن يسار قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن
يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له

()66

ما روي عن أبي املليح اهلذلي أن نساء من أهل محص أو من أهل الشام دخلن
على عائشة فقالت أننت الالتي يدخلن نساؤكن احلمامات مسعت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع أثيابها يف بيت زوجها إال هتكت السرت بينها وبني
ربها

()67

ما روي عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت :أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
نسوة من األنصار نبايعه فقلنا يا رسول اهلل نبايعك على ألّانشرك باهلل شيئاً وال نسرق
وال نزني وال نأتي ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيك يف معروف قال فيما
استطعنت وأطقنت قالت قلنا اهلل ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول اهلل فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم إني ال أصافح النساء إمنا قولي ملائة امرأة كقولي المرأة واحدة
أو مثل قولي المرأة واحدة( )68وجه الداللة :بني احلديث األول أن غري الزوج أو احملرم
ال يباح له أن ميس امرأة مسلمة وال جسدها ،وليس هلا أن متكنه من ذلك ( ،)69ويف
األحاديث منع ملس بشرة األجنبية( ،)70كما حيرم عليها أن تكشف من شعرها أو حلمها

( )66الطرباين ،انعجم الكبر،211/20،ح  486وقا ان ري يف الرتغيب والرتهيب  :26/3روا الطرباين
والبيةقي ورجا الطرباين ثقا رجا الصحيح ،انخيط بكسر انيم و تح الياء هو ما خياط به كاإلبر
وانسلة وحنومها.
( )67الرتم ي ،س ن الرتم ي 114/5،ح 2803وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب رقم 169
( )68ال سائي ،س ن ال سائي 149/7،ح 4181وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.529
()69القرضاوي ،من هدي اإلس م تاوى معاصر .452/1،
()70ابن حجر ،تح الباري .204/13،
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هلذه الزينة اليت تطلبها؛ ألن يف هذا الكشف معصية هلل ورسوله ،وفيها خرم ملروءة
املزين واملزينة والزوج وولي املرأة اليت يقبلون بهذه املعصية ،وبهذا الفسق الفاضح
واملخالف ألمر اهلل ورسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم ،ومن ذهبت لذلك فقد
هتكت السرت بينها وبني اهلل؛ ألنها مأمورة بالسرت والتحفظ من أن يراها أجنيب (.)71
وكل من ذُكر من العلماء مل يبيحوا ذهاب املرأة إىل الكوافري سواء أكان من
يقوم بهذا العمل رجل أو حتى امرأة إال يوسف القرضاوي ( )72فإنه أجاز الذهاب مع
الكراهية بقوله "فإن كان وال بد من (الكوافري) فليكن امرأة"أي العاملة املزينة .هذا ويف
ذهاب املرأة إىل هذه الصالونات ولو بإدارة وعمل نساء يبقى ذهابها يف دائرة املنع وعدم
اإلباحة يف األصل ملا يرتتب على ذهابها من املفاسد؛ وما حيصل يف هذه الصالونات
من خمالفات شرعية تتمثل بأمور كثرية من أبرزها :خلع املرأة حجابها يف غري بيتها .إن
من عمل هذه احملالت قائم على النمص والوصل احملرم لشعر املرأة .كشف عورات
نساء املسلمات على غري املسلمني .ما يتم من عمليات جتميلية لتسرحيات وقصات
الشعر إمنا هو يتم نقله عن نساء غربيات أو ما يزعم بفنانات وهم من أهل الفسق
والفجور والتربج .ذهاب املرأة إىل حمل تزيني النساء فيه ذريعة للوصول باملرأة املسلمة
إىل الذهاب إىل صالونات الرجال؛ ألن الرجال كما تصوره الدعايات اإلعالمية أقدر
وعندهم فن وخربات أكثر من النساء كما يصور يف بعض وسائل اإلعالم الفاسد ،من

()71آابدي أبو الطيب ،عون انعبود شرح س ن أيب داود ، 32/11،عون انعبود شرح س ن أيب داود ،حممد مشس
احل العظيم آابدي أبو الطيب ،دار الكتب العلمية ،برو  ،1415 ،الطبعة الثانية
()72القرضاوي ،من هدي اإلس م تاوى معاصر .453/1،
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أجل إسقاط املرأة املسلمة يف كل وحل يقتل املروءة والغرية والعفاف اليت ميزت املرأة
املسلمة على مر العصور اإلسالمية (.)73
لذا من األفضل للمرأة املسلمة اليت تنشد رضا ربها عنها أن تتزين يف بيتها وإن
احتاجت هلذا التجميل أن حتضر املزينة لبيتها وخاصة وهي على وشك االنتقال
لزوجها وحنوه.
املطلب الثاين :حكم مزاولة مهنة تصفيف الشعر(الكوافري)
تقدم يف املطلب السابق أن الذهاب إىل صالونات جتميل الشعر غري مشروع،
وتتأكد احلرمة يف املخالفة الشرعية إذا كان الذي يقوم بعمل التزيني للنساء رجل أجنيب
ليس بزوج وال حمرم للمرأة.
ومعلوم مما تقدم يف املطلب السابق أن الرجل حيرم عليه أن يطلع على عورة
املرأة ،واملرأة كل جسمها عورة على الراجح من أقوال الفقهاء ال يباح ظهور شيء من
جسمها عدا الوجه والكفني.
فالبحث عن حكم مزاولة مهنة الرجل لقص شعر النساء وجتميل الشعر بعمل
التسرحيات والصبغ والنمص ،فهو حرام ال جتد من خيالف بهذا يقول الشيخ
القرضاوي" :ذهاب املرأة إىل رجل ليزينها حرام قطعاً؛ ألن غري الزوج واحملرم ال جيوز
له أن ميس امرأة مسلمة وال شيئاً من جسدها ،وال جيوز هلا أن متكنه من ذلك للحديث

( )73كما أن من انفاسد اليت قد حتصل يف بعض ه الصالوان وجود آال صوير خفية لتقط للمرأ وهي
ختلا ثياهبا واحلجاب ،أو وجود آلة صوير (الفيدو) اليت رمبا أتخ انشاهد احلية يف ه الصالوان انظر
رائد علفة ،م كرا صالوان التجميل  ،ص ،17-16وللمزيد من ان كرا واجلرائم اليت وقع انرأ
ضحية بسبب ه الصالوان من جرائم قتل وحان انظر عكاشة الطييب ،حكم اإلس م يف الكوا ر وح ق
ال ساء  ،ص.13-7
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عن معقل بن يسار قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم ألن يطعن يف رأس
أحدكم مبخيط من حديد خري له من أن ميس امرأة ال حتل له

()74

أما حكم مزاولة املرأة ملهنة جتميل وتصفيف الشعر يف الصالونات ،فال بد من
()75

ذكر أراء العلماء يف مزاولة مهنة املاشطة ذهب احلنفية
()78

واحلنابلة

والظاهرية

()79

واملالكية

()76

إىل إباحة عمل املاشطة .أما الشافعية

()80

()77

والشافعية
واحلنابلة

()81

فكرهوا أخذ األجرة وكسب املاشطة ،ليس من باب احلرمة ،فأصل العمل مشروع،
واإلجارة على املنافع املشروعة صحيحة إن ذكر العمل واملدة ،إال أن الكراهية عندهم
لدناءة احلرفة( .)82يقول ابن مفلح(":)83ويكره كسب املاشطة ...وعن أمحد أن ماشطة
قالت له إني أحل رأس املرأة بالقرامل( )84وأمشطها أفاحج منه قال :ال وكره كسبه
لنهيه صلى اهلل عليه وسلم وقال :يكون من أطيب منه" .ونهي النيب صلى اهلل عليه
وسلم الذي قصد به ما رواه جابر بن عبد اهلل قال :زجر النيب صلى اهلل عليه وسلم أن
( )74الطرباين ،انعجم الكبر،211/20،ح  486وقا ان ري يف الرتغيب والرتهيب  :26/3روا الطرباين
والبيةقي ورجا الطرباين ثقا رجا الصحيح ،انخيط بكسر انيم و تح الياء هو ما خياط به كاإلبر
وانسلة وحنومها.
()75احلصكفي ،الدر انختار.63/6 ،
( )76العبدري ،التاج واإلكليل.522/3 ،
()77الشربيين ،مغين احملتاج ،10/2 ،والشرواين ،حواشي الشرواين389/9 ،
()78انرداوي ،اإلنصاف  ،127/1 ،ابن مفلح ،الفرو  ،110-109/1 ،البةويت ،كشف الق ا .82/1 ،
( )79ابن حزم ،احمللى247/10 ،207/7 ،
()80الشربيين ،مغين احملتاج ،10/2 ،والشرواين ،حواشي الشرواين389/9 ،
()81انرداوي ،اإلنصاف  ،127/1 ،ابن مفلح ،الفرو  ،110-109/1 ،البةويت ،كشف الق ا .82/1 ،
()82الشرواين ،حواشي الشرواين389/9 ،
()83ابن مفلح ،الفرو .109/1 ،
( )84القامل :ضفائر من شعر أو صوف وحنو صل انرأ به شعرها(ابن م ظور ،لسان العرب)556/11 ،
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تصل املرأة برأسها( ،)85أما من ذهب إىل حرمة القيام بهذه املهنة من النساء  -بقصد
التجميل وقص الشعر والتسريح وما تقوم به (الكوافرية) من أعمال  -ذهب إىل
()89

حرمتها عكاشة الطييب( )86ورائد علفة( )87وصاحل الفوزان( )88ومسري بن عبد العزيز

وابن باز( )90وابن عثميني()91فهذه الصالونات حيصل فيها املعاصي من النمص احملرم
وحنوه ،حيث إن هذه الصالونات ما تقوم إال بفعل املنكرات من األمور احملرمة
كالوصل وترقيق احلواجب وقصات الشعر الغربية ،وحتمري اخلدود والشفاه فكل هذا
دليل قوي بل وقاطع على حرمة فتح هذه احملالت.
كما استدل بعضهم باألدلة السابقة الدالة على حرمة ذهاب املرأة إىل مصفف
الشعر(الكوافري) يف املطلب السابق .ومن بني علماء العصر الذين أباحوا ذهاب املرأة مع
الكراهية الدكتور يوسف القرضاوي( )92قال" :فإن كان وال بد من (الكوافري) فليكن
امرأة" .وقد ذكر ابن عثيمني( )93احملاذير من عمل الكوافريات هي:
أن تصفيف الشعر وما يتبعه يف هذه الصالونات يكون بأجرة باهظة كثرية قد
تصفها بأنها إضاعة للمال.
( )85مسلم ،صحيح مسلم،1679/3،ح .2126
()86عكاشة الطييب ،حكم اإلس م يف الكوا ر وح ق ال ساء  ،ص.88
()87رائد عر ة ،م كرا صالوان التجميل  ،ص.38-36
()88صاحل بن وحان ،تاوى انرأ انسلمة .526/2 ،
()89مسر عبد العزيز حممد ،اللباس والزي ة  ،ص149
()90ابن ابح ،تاوى انرأ انسلمة ،ص ،212-211إعداد أشرف عبد انقصود
()91ابن عثيمني  ،تاوى  ،829/2 ،ط1411 ،1هـ1991-م ،دار عامل الكتب للطباعة وال شر،الرايض-
السعودية.
()92القرضاوي ،من هدي اإلس م تاوى معاصر  ،452/1،انكتب اإلس مي ،ط2000-1421 ،1م.
()93ابن عثيمني  ،تاوى انرأ انسلمة  ،529/2 ،و تاوى ابن عثيمني 829/2
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أن عمل الكوافري منه احلرام كالنمص الذي تلعن فاعلته ،واملفعول بها.
أن هذه الصالونات تكون وسيلة يتم من خالهلا تقليد املرأة املسلمة للكافرات
وهذا يؤدي إىل فساد األخالق .أن هذه الصالونات يتم فيها النظر احملرم مبا ال حيل له،
كالفخذ بل ورمبا العانة ورمبا دون حاجة ،وهذا النظر من النساء على النساء حمرم إال
حلاجة ...وأرى أنه جتب مقاطعة هؤالء واالقتصار على التجميل مبا ال يكون مضراً يف
الدين وموقعاً يف احلرام بالتشبه بالكفار.
وبناء على ما تقدم من كالم الفقهاء ومجعاً للمسألة جند أن إباحة عمل املاشطة
كان يتم للنساء يف بيوتهن  ،فاألصل يف عمل املزينة أن يبقى يف بيت العروس  ،درأً
للفتنة ومنعاً للمنكرات اليت حتدث يف هذه الصالونات ،وعمل املزينة ليس باحلرام،
وإمنا كره يف املاضي لدناءته وخسته  ،لكن ال يعين حرمة تعلم هذا العلم وهذه
الصالونات اليت أصبحت بفرض الواقع فعمل ومزاولة مهنة الكوافري من قبل الرجال
لتزيني النساء مقطوع حبرمته كما وينبغي على ولي األمر إغالق كل صالون يقوم
بالعمل فيه رجال لتزيني النساء املسلمات ،أما صالونات النساء فتبقى يف دائرة األقل
حرمة من األول فإن كان وال بد فينبغي العلم أن هذه املهنة على خالف األصل
املشروع إذا مت فيها التشبه بنساء الكفر والفسق ،كما ينبغي التشديد عل منع كل عني
لرؤية من يف الصالونات من نساء ،كما أنه ينبغي أن تزين من قبل امرأة مسلمة موثوق
بدينها ،كما حيرم على املزينة النظر إىل العورة من بني السرة والركبة ،كما عليها
االقتصاد يف الكشف عن جسمها باحلد الشرعي وبقدر املطلوب.
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املطلب الثال  :حكم حلق املرأة شعر رأسها أو تقصريه
اتفق فقهاء احلنفية( )94واملالكية( )95والشافعية( )96واحلنابلة( )97والظاهرية( )98على
أن املرأة ليس عليها حلق شعرها ،ال يف احلج وال يف العمرة إذ مل يأتِ نص شرعي من
الكتاب وال السنة وال قول لفقيه بوجوب احللق حبق املرأة؛ لذا ينقل ابن املنذر أن
اإلمجاع انعقد على أن ليس على النساء حلق ،بل اعترب الفقهاء أن حلق املرأة شعر
رأسها فيه مثلة وتشبه بالرجال وهذا الفعل غري جائز وغري مشروع بل عليها التقصري
فقط.
أوالً :حكم التقصري ومقداره :لذا جند أن املذاهب الفقهية اتفقت على
مشروعية سبب التقصري لشعر املرأة وهو التحلل من احلج والعمرة ،وأن التقصري يف
حقها واجب وقد انفرد املذهب الشافعي كما تقدم يف بداية املطلب أن احللق أو التقصري
عندهم ركن ال يصح احلج بدونه (.)99
ثانيا :حكم قص الشعر وإزالته للمرأة :أصبح من املعروف يف اجملتمع
اإلسالمي وجود صالونات خاصة باملرأة تعمل على تزيني املرأة وجتميلها ،ومن هذا
التجميل العمل على تصفيف الشعر وتسرحيه وقصه إىل حدود معينة ،إال أنه من
املؤسف أن هناك يف كثري من البلدان اإلسالمية يعمل رجال على تزيني املرأة ويقومون
بهذه املهمة ،وهذا يدل على ضعف الوازع الديين يف األمة وبعدها عن تعاليم كتاب
()94السرخسي ،انبسوط،70/4 ،
( )95ال فراوي ،الفواكه الدواين366/1 ،
( )96ال ووي ،اجملمو 151/8
( )97ابن قدامة ،انغين والشرح الكبر ،464/3 ،دار الكتب العلمية ،برو  ،انرداوي ،اإلنصاف39/4 ،
( )98ابن حزم ،احمللى95/7 ،
( )99ال ووي ،اجملمو 151/8
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اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه ومن املعلوم أن املرأة حيرم عليها إبداء
شيء من شعرها أمام الرجال األجانب .وينقل ابن حزم اتفاق الفقهاء بقوله "(:)100
"اتفقوا على أن شعر احلرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة.
ثالثاً :حكم حلق وتقصري املرأة شعر رأسها يف غري احلج والعمرة :تبني لنا مما
تقدم أنه ال جيوز للمرأة أن حتلق شعرها إال لضرورة واعترب الفقهاء أن يف حلق املرأة
شعر رأسها مثلة ومشابهة للرجال كما علمنا أن الفقهاء امجعوا على سبب مشروعية
تقصري املرأة شعرها للتحلل يف احلج والعمرة .لكن نريد أن نتعرف على احلكم الشرعي
ملا أقدم عليه كثري من النساء من تقصري شعرها بل وصل ببعضهن أن حتلق شعر الرأس
كلياً .ومل تكن املرأة املسلمة يف صدر اإلسالم تعمد إىل تقصري الشعر من أجل الزينة
ومعلوم أن قسماً كبرياً من مجال املرأة يكمن يف شعرها ،لكن حصل عند بعض النساء
تغيري يف مفهوم الزينة واجلمال فأصبحت بعض النساء يرين أن يف قص الشعر نوعاً من
اجلمال إال أن قسماً كبرياً من الناس ال ينكرون إعجابهم بالشعر الطويل إىل اليوم (.)101
تبني أن التقصري يكون للنساء يف احلج والعمرة وقد أورد اإلمام النووي حديثاً بشأن
قص بعض نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم من شعرهن بغري حج أو عمرة

( )100ابن حزم ،مرا ب اإلمجا 29/1 ،
ابن حزم :أبو حممد علي ابن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب  ،الفقيه احلا ظ انتكلم األديب الوحير
الظاهري صاحب التصانيف ،ولد أبو حممد بقرطبة يف س ة أربا ومثانني وث ث مئة والبن حزم مص فا
جليلة أكربها كتاب اإليصا إىل ةم كتاب اخلصا ،وكتاب اخلصا احلا ظ جلمل شرائا اإلس م ،
وكتاب اجمللى يف الفقه جملد ،وكتاب احمللى يف شرح اجمللى ابحلج واآلاثر مثاين جملدا و ويف عشية يوم
األحد س ة س ومخسني وأربا مئة كان عمر إحدى وسبعني س ة وأشةرا رمحه هللا (ال هيب ،سر أع م
ال ب ء)184/18 ،
( )101إحدهار اندين ،أحكام جتميل ال ساء ،ص 122
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الرحْ َمنِ قَالَ َدخَلْتُ عَلَى عَائِ َشةَ أَنَا
روى مسلم (َ )102عنْ أَبِي سَ َل َمةَ ْبنِ عَ ْبدِ َّ
خ ْذنَ مِنْ
وََأخُوهَا ِمنْ الرَّضَا َعةِ فَ َسَألَهَا ...قَالَ َوكَانَ َأزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ ِه َوس ََّلمَ َي ْأ ُ
رُءُوسِهِنَّ حَتَّى َتكُونَ كَا ْلوَفْرَةِ  ،وجه الداللة :يف هذا احلديث مشروعية قص املرأة
جزءًا من شعرها لفعل أمهات املؤمنني رضوان اهلل عليهن.
فيقول اإلمام النووي(" :)103وكان أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة الوفرة أشبع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم
باملنكبني من الشعر قاله األصمعي وقال غريه الوفرة أقل من اللمة وهي ما ال جياوز
األذنني وقال أبو حامت الوفرة ما على األذنني من الشعر قال القاضي عياض رمحه اهلل
تعاىل املعروف أن نساء العرب إمنا كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أزواج النيب
صلى اهلل عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم لرتكهن التزين
واستغنائهن عن تطويل الشعر وختفيفا ملؤنة رؤوسهن وهذا الذي ذكره القاضي عياض
من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم اليف حياته كذا قاله أيضاً غريه وهو
متعني وال يظن بهن فعله يف حياته صلى اهلل عليه وسلم وفيه دليل على جواز ختفيف
الشعور للنساء واهلل أعلم" وقد ذكر بعض فقهاء احلنابلة أن تقصري املرأة شعر رأسها
بدون عذر جائز ،غري أنهم مل يذكروا الدليل على ذلك( .)104فأصل املسألة وارد عن
بعض العلماء لكن مل تكن تعرف أن تقدم املرأة على قص شعرها للزينة لذا اذكر أراء
بعض العلماء احملدثني ثم أخلص إىل حكم املسألة .وسئل املرحوم فضيلة الشيخ حممد
الشعراوي عن رأي اإلسالم فيمن حتلق شعرها مبا يكون مقارب لشعر الرجال

( )102مسلم ،صحيح مسلم256/1 ،
( )103ال ووي ،شرح صحيح مسلم5-4 /4 ،
( )104انرداوي ،اإلنصاف123/1 ،
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فأجاب(" :)105إن تشبه املرأة بالرجل حرام ،أما إذا كان األمر قصة كالتسرحيات
اجلديدة يف هذه األيام حلسن املظهر فال شيء فيه ما دامت تتزين به لزوجها وال تظهر به
على غري حمارمها وعلى أن يكون الذي يتوىل عملية القص امرأة مسلمة ".كما أجاب
عن املوضوع نفسه املرحوم حممد العثيمني فقال (" :)106قص شعر املرأة رأسها إن قصته
حتى تكون كهيئة زي الرجل ،فإن ذلك حرام ،ومن كبائر الذنوب" ويضيف قائالً:
"ليس من النصوص ما يدل على الكراهة إن مل تقصد ذلك؛ ألن األصل اإلباحة،
لكن مع ذلك قال :أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء خوفاً من جريانها وراء العادات
الكافرة"  ،وسئل الشيخ علي حمفوظ رمحه اهلل تعاىل عن تقصري املرأة شعرها؟ أنكر
الشيخ فعل هذه العادة واعتربها من البدع اليت ظهرت يف اجملتمع املصري املسلم
فيقول(" :)107يفعلن ذلك تقليداً لألجنبيات استحساناً لعادتهن ،مع أن اهلل تعاىل جعل
شعر الرأس زينة للمرأة ومجاالً ،وكلما كان طويالً غزيراً كان أكثر زينة ومجاالً هلا.
فانظر كيف فتنوا بهذا التقليد األعمى حتى استقبحوا زينة اهلل واستحسنوا قبائح
األجانب ،مع ما يف ذلك من تشوه اخللقة وكشف عوراتها للحالق األجنيب".
خالصة املسألة:
قص املرأة شعر رأسها إن كان تشبهاً وتقليداً للكافرات أو ألهل الفسق
واملعاصي كاملغنيات واملمثالت الفاجرات خبلع احلجاب والتربج والظهور أمام
األجانب بهذه القصات فهذا حمرم ومن الكبائر للعن النيب صلى اهلل عليه وسلم
املتشبهات من النساء بالرجال ،أما قص املرأة شعرها للزينة فجائز ما مل يصل إىل

( )105حممد متويل شعراوي ،تاوى ال ساء ،ص  ، 497 -496إعداد مركز الرتاث خلدمة الكتاب والس ة.
( )106ابن عثيمني وابن ابح وآخرون ،تاوى انرأ انسلمة512/2 ،
( )107علي حمفوظ ،اإلبدا يف مضار اإلبدا  ،ص377
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التشبه بالرجال بألّايقل الشعر املقصوص عن شحمة األذنني كما ذكر النووي

()108

لفعل نساء الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
رابعاً :حكم حلق املرأة شعر رأسها وإزالته بالكلية :اتفق فقهاء احلنفية

()109

واملالكية( )110والشافعية( )111واحلنابلة( )112والظاهرية( )113على عدم مشروعية أن تقدم
املرأة على حالقة رأسها وأن هذا الفعل يؤدي إىل تغيري خلق اهلل تعاىل بإزالة هذا الشعر
اجململ للمرأة.
األدلة:
استدل الفقهاء على عدم مشروعية حلق املرأة رأسها مبا يلي:
- 1ما روي َعنْ اْبنَ عَبَّاسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ لَيْسَ
صريُ
الت ْق ِ
عَلَى النِّسَا ِء حَلْ ٌق إَِّنمَا عَلَى النِّسَاءِ َّ

()114

ٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َأنْ تَحْلِقَ
- 2ما روي َعنْ عَلِي
ا ْلمَرْأَةُ رَأْسَهَا

()115

 - 3ما روي َعنْ عَائِ َشةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ قَالَ َمنْ َعمِلَ
س عَلَيْ ِه َأمْرُنَا فَ ُهوَ رَدٌّ
َعمَلًا لَيْ َ

()116

( )108ال ووي ،شرح صحيح مسلم4 /4 ،
( )109انرغ اين ،اهلداية شرح البداية ،152/1 ،السرخسي ،انبسوط ،70/4 ،ابن جنيم ،البحر الرائ 233/8 ،
()110احلطاب ،مواهب اجلليل ،127/3 ،القرواين ،شرح الرسالة ،378/1 ،العدوي ،حاشيته 683/1 ،
()111ال ووي ،اجملمو  ،223/7الشربيين ،مغين احملتاج502/1 ،
( )112ابن قدامة ،انغين والشرح الكبر ،464/3 ،انرداوي ،اإلنصاف123/1 ،
( )113ابن حزم ،احمللى95/7 ،
( )114قدم خترجيه.
( )115قدم خترجيه.
( )116مسلم ،صحيح مسلم1343/3 ،
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ي اللَّهُ عَنْ ُهمَا قَالَ َل َعنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه
 - 4ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ َ
ِالرجَالِ ( )117وجه
َعلَيْهِ وَس ََّلمَ ا ْلمُتَشَبِّهِنيَ ِمنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ب ِّ
الداللة :داللة األحاديث الشريفة واضحة يف النهي عن حلق املرأة رأسها ،فإذا كان
احللق يف احلج مشروعاً يتقرب به إىل اخلالق ،وجاء النهي النبوي عن هذه احلالقة يف
النسك فالنهي أشد حرمة يف أن حتلق املرأة شعر رأسها بال عذر وإمنا حتلقه تشبهاً
بالكفار وأصحاب اجلحيم .كما أن الفقهاء أشاروا إىل أن العلة يف التحريم إلزالة شعر
املرأة بالكلية أن فيه تغيرياً واعتداء على خلق اهلل لقوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [النساء]119:
املث .الثال  :األحكام الشرعية املتعلقة مبهنة تصفيف الشعر (الكوافري)
املشتكة بني الرجال والنساء
املطلب األول :حكم كي الشعر و متليسه (السشوار)
من املعلوم أن اإلسالم لفت نظر املسلمني إىل إكرام الشعر والعناية بنظافته
وتسرحيه للحديث ( َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ قَالَ َمنْ كَانَ لَهُ
َشعْرٌ فَلُْيكْ ِرمْهُ) ( ، )118ومن وسائل زيادة جتميل الشعر للرجل واملرأة هو كي الشعر،
وتصفيفه وترتيبه باآلالت الكهربائية احلديثة تعمل على نفث اهلواء الساخن على شعر
الذي يريد أن يكوي شعره ،وكي الشعر بكثرة يؤدي إىل ضعف الشعر وتساقطه

( )117البخاري ،صحيح البخاري2207/5 ،
()118أبو داود ،س ن أيب داود76/4 ، ،

األحكام الشرعية نة ة صفيف الشعر للرجا وال ساء

1327

وإحالل الصلع حمل الشعر( .)119كما أن كي الشعر يأخذ وقتاً طويالً ،ويتطلب قصات
معينة لنجاح كي الشعر بصورة ناجحة(.)120
وحكم كي الشعر إذا كان من رجل أجنيب المرأة كما هو منتشر يف بعض
صالونات التجميل ،فهذا ال شك يف حرمته؛ ألن شعر املرأة جزء من عورتها احملرمة ،
فال جيوز أن تظهر أمام األجانب حاسرة عن شعرها ( .)121وقد سئل اإلمام عبد احلليم
حممود عن كي املرأة شعرها هل ينقض الوضوء؟
فقال :كي الشعر ال ينقض الوضوء ،لكن املهم هل تستسيغ الشريعة أن تكوي
املرأة شعرها أوالً؟ ثم يستدل حبديث عَ ْبدَ اللَّهِ ْبنَ َعمْرٍو قال َس ِمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َيقُولُ سََيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي ِرجَالٌ يَ ْركَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ َكأَشْبَاهِ
جدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى ُرءُوسِ ِهمْ َكأَسِْنمَةِ
الرجَالِ يَنْ ِزلُونَ عَلَى أَْبوَابِ الْمَسْ ِ
ِّ
خدَمْنَ
ُمةٌ ِمنْ ا ْلُأ َممِ لَ َ
الْبُخْتِ ا ْلعِجَافِ ا ْلعَنُوهُنَّ َفإِنَّهُنَّ مَ ْلعُونَاتٌ َلوْ كَانَتْ َورَاءَ ُكمْ أ َّ
خ ِدمْنَ ُكمْ نِسَاءُ الُْأمَ ِم قَبْ َلكُم( .)122فمن هذا احلديث نأخذ أن هدر
نِسَا ُؤ ُكمْ نِسَاءَ ُهمْ كَمَا يَ ْ
الوقت يف كي الشعر أمر ال تستسيغه الشريعة ،أما ذهاب املرأة إىل صالون احلالق
وأسلمت شعرها إىل الرجل جيول فيه بيديه ،فإن ذلك حرام وناقض للوضوء( .)123كما
ذهب على كراهية كي الشعر بالطريقة العصرية الشيخ ابن عيثمني فيقول" :الذي
بلغين عن تصيف الشعر أنه يكون بإجرة باهضة كثرية ،قد تصفها بأنها إضاعة مال،
()119سامي القباين ،جلدك حصن جسمك ،ص ،189وانظر حممد ر ع  ،الرشاقة واجلما  ،ص271
()120انرجا الساب
()121انظر حكم سرت شعر الرأس يف الص وخارجةا للحر يف الفصل األو .
( )122أمحد بن ح بل ،انس د .223/2 ، ،قا اهليثمي يف جمما الزوائد :137/5روا أمحد والطرباين يف الث ثة
ورجا أمحد رجا الصحيح
()123عبد احلليم حممود ،تاوى ،دار انعر ة ،ال يل ،القاهر  ،ط416/1 ،5
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وأنصح النساء أن يتجننب هذا الرتف ثم يقول :أما لو ذهبت إىل ماشطة بأجرة سهلة
يسرية للتجمل لزوجها ،فإن هذا ال بأس به"(.)124
تبني لنا من كالم العلماء أن كي الشعر يدخل يف حد املنع وعدم اإلباحة إذا تبع
الكي كشف عورات على األجانب ،كما يشمل الكراهية إذا تبع ذلك إنفاق للمال
كثري على هذا األمر ،أو إضاعة وقت كثري كذلك فهو منهي عنه سواء كان للرجل أو
املرأة .ومن ذهب إىل حرمة كي الشعر وتصفيده عكاشة عبد املنان حيث يقول (:)125
"وأما كي الشعر وتصفيده فالتشبه فيها باألجنبيات واضح وأكيد لذلك كان حراماً ،إن
املتشبه باألجنيب يفقد الشخصية ،ويذهب بكيان املرأة ،وهو دليل على ضعفها فإن
الضعيف هو الذي يقلد القوي ،وتقليد الكفار والعادات والسلوك احلياتي ،يؤدي إىل
ضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
تقليدهم يف األفكار واملعتقدات .وقد روي عَنْ أَبِي َسعِيدٍ رَ ِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ قَالَ لَتَتَِّبعُنَّ سََننَ َمنْ قَبْ َل ُكمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ َو ِذرَاعًا ِب ِذرَاعٍ حَتَّى َلوْ سَ َلكُوا

َالنصَارَى قَالَ َف َمنْ( )126أما كي الشعر
ٍّ لَسَ َلكُْتمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ و َّ
جُحْرَ ضَب
يف البيت للرجل واملرأة وإصالح الشعر فهو أمر مندوب كما تقدم يف حديث أبي هريرة
يف إكرام الشعر(.)127
املطلب الثاين :حكم استخدام مثثتات الشعر
من أدوات الزينة املنتشرة اليوم وضع مادة لتثبيت الشعر عند الرجال والنساء،
منها ما يسمى مادة (اسربي) حيث تكون بشكل غاز مضغوط داخل اسطوانة معدنية

()124ابن عثيمني ،تاوى انرأ انسلمة ،إعداد وإشراف :عبد انقصود529/1 ،
()125عكاشة عبد ان ان الطييب ،حكم اإلس م يف الكوا ر وح ق ال ساء ،ص.86
()126البخاري ،صحيح البخاري ،سب خترجيه.
()127عبد الكرمي حيدان ،انفصل يف أحكام انرأ .400/3 ،
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حمكمة ترش على الشعر من أجل أن يقف الشعر( .)128وقد تكون هذه املادة مصنوعة
من مواد طبيعية حيث ترش على الشعر فيتم جفاف الشعر ووقوفها ،حيث إن هذه
املادة الطبيعية يتم تكوينها من ملونتني حبيث يقطعان قطعاً صغرية ثم يضاف إليهما
كوبني من املاء ويغلي املزيج برفق على نار هادئة ثم يتم تربيده وصبه يف زجاجة
(اسربي) ( )129كما أن هناك مركبات كماوية داخل علب جاهزة يرش منها مباشرة،
كما يوجد يف األسواق مركبات على شكل كريم يسمى (باجلل) يوضع على الشعر
لتكثيفه وتلبيده.
ولبيان احلكم الشرعي هلذه املواد اليت توضع على الشعر جند ما يتصل بهذه
القضية فمن السنة املطهرة عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال :مسعت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يهل ملبداً ( ، )130يفسر ابن حجر( )131سبب التلبيد لئال يقع فيه القمل
وقت اإلحرام حبيث جعل فيه شيئاً حنو الصمغ ليجتمع شعره ،كما يذكر ابن حجر أن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم لبد شعره بالعسل .كما يعلل صاحب كتاب عون
املعبود( )132فعل تلبيد الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقوله" :لتلبيد شعره أي يلتصق
بعضه ببعض فال يتخلله الغبار وال يصيبه الشعث وال القمل وإمنا يفعله من املطلوب
مكثه يف اإلحرام" فإذا ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم تلبيد الشعر ومجعه ملنع
تناثره ،فهذا مستند شرعي بشرعية ما يثبت الشعر من مواد بشرط أن تكون طاهرة.
()128الدكتور وجيه حين العابدين ،الفاحشة واألمراض  ،ص ، 93جملة الوعي اإلس مي ،العدد ،140شعبان،
1396هـ.
()129موقا على اإلنرتن  ،هيفاء للجما  ،شعرك من األلف إىل الياء.www.Hayfa beauty.com ،
( )130البخاري ،صحيح البخاري،559/2،ح  1466كتاب :احل  ،ابب :من أهل ملبدا
()131ابن حجر ،تح الباري .400/3 ،
()132آابدي أبو الطيب ،عون انعبود شرح س ن أيب داود.118/5،
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لكن األطباء حيذرون من كثرة استعمال هذه املواد حيث جاء يف املوسوعة
الصحية(" :)133واستعمال مثبتات الشعر اليت تدعو لتصلبه وجذبه يف اجتاهات خمتلفة
وغري ذلك مما يعرض الشعر ،العضو الضعيف ،للعنف الدائم واألذى املستمر" .ثم
جاء يف املوسوعة الصحية(" :)134إن استخدام السوائل املثبتة (اسربي) واليت تعمل على
على ضم الشعر حلمايته من الريح والرطوبة بأن كثرة استخدام هذه املثبتات قد يضر
الشعر؛ ألنها مواد كيماوية" .ومن هنا ال يوجد مانع من استخدام هذه املثبتات لكن
بشروط هي:
 - 1أّلا يكثر من استخدام هذه املثبتات على شعر رأسه ؛ ألنه يف كثرتها ضرر
واحلديث عن أبي سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال (:ال ضرر
وال ضرار)(.)135
 - 2ألّا تكون املادة املستخدمة يف التثبيت طاهرة ،وال خيالطها جناسة من
النجاسات.
 - 3أّلا يكون يف هذا التثبيت قصد املشابهة بني الرجال والنساء كل منها
باآلخر.
 - 4ألَّا يبتغي من هذا الفعل التشبه بالكفرة.
 - 5أّلا يبنى على هذا الفعل غش وتزوير وخداع.

( )133حممد رقع  ،انوسوعة الصحية الرشاقة واجلما ،ص.257
( )134انرجا الساب ،ص.265
( )135الدارقطين ،س ن الدارقطين ،77/3،وقا ابن رجب يف جاما العلوم واحلكم :302/1حدي حسن(أبو
الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احل بلي ،جاما العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جواما
الكلم ، ،دار انعر ة ،برو  ،1408 ،الطبعة ::األوىل)
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املطلب الثال  :حكم إزالة الشعر هنائياً من اجلسم

ال يُقصد يف هذه اإلزالة للشعر من أماكن اجلسم املختلفة بالوسائل والطرق

املعروفة ،كاإلزالة باحللق أو النتف أو القص أو باحلالوة أو بالنورة ،وإمنا املقصود بيان
احلكم الشرعي إلزالة الشعر املندوب إزالته أو املباح إزالته بصورة نهائية من اجلسم.
وهناك طريقتان حملاولة إزالة الشعر نهائياً من اجلسم.
الطريقة األوىل :عملية إزالة الشعر بالتحليل الكهربائي (.)136
تستخدم يف هذه الطريقة إبرة متصلة جبهاز على شكل سلك دقيق يوضع
بالقرب من ساق الشعرة ويصل إىل بصيلتها حتت اجللد ومير بتيار كهربائي يف هذا
السلك الدقيق حتى يتم تدمريه الشعرة من جذورها ،وبعد أن تصبح الشعرة غري مثبتة
يف اجللد يتم إزالتها باملقلط.
ثم يطرح سؤال على الدكتور احلمادي إذا كان يتم تدمري الشعرة من جذوره
بواسطة هذه الطريقة ،فلماذا ينمو الشعر جمدداً؟ فيجيب :من احملتمل أال يتضرر جذر
الشعرة متاماً عند استخدام هذه الطريقة بسب عدم الوصول للجذر أو بسبب ضعف
التيار الكهربائي.
فطريقة التحليل الكهربائي تعترب إحدى الطريقتني إلزالته الشعر بصورة نهائياً.
()137

الطريقة الثانية :إزالة الشعر بأشعة الليزر

وهذه الطريقة الليزرية هي الطريقة الثانية يف احملاولة إلزالة الشعر بصورة نهائية
من منبتها يف اجلسم.
( )136الدكتور أنور احلمادي ،موقا على شبكة األنرتن ،
( )137الليزر :هو حةاح قادر على وليد حزمة ضوئية خاصة حبي ميتصةا نو معني من األنسجة أو هدف
معني من اخل اي .وليزر إحالة الشعر يولد ضوء ميتصه بشكل خاص اللون الغام انوجود يف الشعر مما
يؤدي إىل إ ف بصيلة الشعر(الدكتور ماحن الصواف ،اجلراحة التجميلية واجلما  ،ص)56
www.nagh.com/hairreomave/htm

1332

أنس حممد عوض اخل يلة ،و بسام حممد عياصر

لكن هذه الطريقة املفضلة حملاولة إزالة الشعر بصفة دائمة ،غري ناجحة بالقضاء
على جذر كل شعرة حبيث ال تنمو مرة أخرى .وقد أجاب املختصون من األطباء عن
السؤال :هل هناك طرق إلزالة الشعر بصورة نهائياً؟ فأجاب الدكتور أنور
احلمادي( :)138إن الليزر ال يزيل الشعر بصفة نهائياً مهما كانت الدعاية اليت تروجها
بعض املراكز الطبية أو الصالونات .وما يفعله الليزر أنه يؤخر ظهور الشعر لفرتات
طويلة من  6- 5شهور تقريباً .أما الدكتور مازن الصواف فيقول(" :)139من الضروري
أّلا يعتقد املريض أن الشعر يزول بالضرورة  ،ويف مجيع األحوال  %100الشيء األكيد
أن إزالة لشعر بالليزر أسرع وأخف أملاً من الطرق التقليدية ،وأضاف الدكتور أنور
احلمادي أن بإمكان الرجال إزالة الشعر غري املرغوب فيه مثل شعر الكتفني أو الظهر،
باإلضافة إىل شعر الذقن بهذه األشعة.
ومعلوم أن إزالة الشعر غري املسموح بإزالته غري مقصود يف البحث مثل شعر
رأس املرأة والرموش وشعر اللحية للرجل وشعر احلاجب للرجل واملرأة ،لكن
املقصود هو اإلزالة للشعر الذي يسن إزالته كشعر العانة واإلبط أو الشعر املسكوت عنه
حبق املرأة مثل شعر اليدين والرجلني والظهر والرجلني والظهر والصدر ومن الشعر
املرغوب شرعاً يف إزالته عند اجلمهور شعر اللحية والشارب إذا نبتا على وجه املرأة.

()138الدكتور أنور احلمادي أخصائي جلدية وجتميل يف انستشفى القامسي يف إمار الشارقة يف اإلمارا  ،موقا
على األنرتن www.nagh.com/hairreomave/htm ،
( )139الدكتور ماحن الصواف ،اجلراحة التجميلية واجلما  ،ص56
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تبني لنا أن اإلزالة سواء بالكهرباء أو بأشعة الليزر ،فإنهما ال تقيضان على
منبت أصل الشعر نهائياً ،لكن يعود جزء من هذا الشعر بعد فرتة طويلة .وطريقة
التحليل الكهربائي إلزالة الشعر يكره العمل بها لألسباب التالية(:)140
 - 1أن هذه الطريقة مؤملة.
 - 2تتطلب إزالة الشعر وقتاً طويالً ،إذا يتم إجراؤها على الشعر شعرة
شعرة.
 - 3يصاب اجللد بامحرار وتشويه وينتج عن هذه اإلزالة وتشويه وينتج عن
هذه اإلزالة نقط سوداء مكان الكي(.)141
 - 4حتتاج هذه الطريقة عمل متواصل وتكرار العملية كل ستة أشهر وذلك
لعودة منو الشعرات ،وهنا يكون السبب أن الكهرباء مل حتطم مجيع اخلاليا املوجودة
يف برعم الشعرة.
 - 5أنها مكلفة حيث تتطلب مبالغ مالية كبرية.
أما إزالة الشعر بأشعة الليزر كالشعر املندوب إزالته أو املباح إزالته سواء حبق
الرجل واملرأة.
فقد ذهب جمموعة من الفقهاء املعاصرون إىل إباحة إزالة هذا الشعر -املقصود
يف البحث كالشعر الذي ينبت على حلية املرأة وشاربها وحنوه .ومن أباح إزالة شعر
املرأة عن األماكن اليت يباح ويندب إزالته كالشعر الذي على وجه املرأة وعلى الشفة

( )140الدكتور صباح السامرائي ،الع اية ابلوجه واجلسم ،ص ،61وانظر انوسوعة الصحية ،الرشاقة واجلما ،
إعداد حممد ر ع  ،ص309
( )141الدكتور ةد عبدهللا إبراهيم ،األمراض اجللدية ،أسباهبا ،ع جةا ،ص ،22-21ال اشر :جار أسامة،
عمان ،ط1996 ،1م.
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العليا شبيه بالشارب  -كل من الدكتور حممود السرطاوي ( ،)142وحممد عثمان
شبري( ،)143والدكتور عبد اهلل الفقيه( ،)144والدكتور يوسف القرضاوي( )145وعبدالعزيز
وعبدالعزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد اهلل بن قاعود( )146وابن عثيمني(.)147
وجييب بالتفصيل الدكتور عبد اهلل الفقيه عن سؤال :ما حكم إزالة الشعر غري
املرغوب فيه نهائياً؟
هل جيوز إزالة الشعر غري املرغوب فيه من اجلسم نهائيًا حبيث ال ينبت مرة ثانية
باجتناب األماكن املنهي عنها وهل يعد من تغيري خلق اهلل مع الدليل .فيجيب" :إن إزالة
الشعر غري املرغوب فيه من اجلسم  ،والذي مل يتعرض الشارع حلكمه  ،مثل :شعر
الصدر ،واليدين  ،والساقني ،ال يبعد أن يكون من املشتبهات اليت تركها واالحتياط فيها
أبرأ للدين وأقرب للورع ،إذ ال يظهر بوضوح حترميه وال إباحته .ووجه ذلك أنه داخل يف
تغيري خلق اهلل  ،واألصل يف تغيري خلق اهلل التحريم؛ ألنه من األوامر الشيطانية .كما أنه
أيضاً ميكن أن يعترب يف حكم املسكوت عنه بقرينة ذكر الشارع للشعور اليت حيرم حلقها أو
التخفيف منها  ،وال شك أن ذكر املمنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به  ،وإما معفو عنه.
هلذا فإنا نرى أن هذا الشعر املذكور إذا كان يف امرأة  ،وكان مشيناً هلا  ،مشوها خللقها  ،فال
حرج عليها يف إزالته بأي وسيلة ال تضر جبسمها  ،سواء كانت تلك الوسيلة تقضي على
( )142حممود السرطاوي ،حكم التشريح وجراحة التجميل يف الشريعة اإلس مية ، ،ص ،149جملة دراسا .
( )143حممد عثمان شبر ،أحكام جراحة التجميل ،ص.36
( )144عبد هللا الفقيه ،الشبكة اإلس مية على األنرتن  ،www.islamweb.net ،رقم الفتوى[]10441
( )145يوسف القرضاوي ،اجلراحة التجميلية ،برانم لقاءا الشريعة واحليا على موقا اإلنرتن ،
www.Qaradawi.net

( )146أمحد الدويش ،تاوى اللج ة الدائمة للبحوث العلمية واإل تاء ،194/5 ،وقد قيد ابن ابح أن توىل ذلك
ب فسةا أو حوجةا أو أحد حمارمةا يما جيوح أن يطلا عليه من جسمةا أو امرأ .
( )147أشرف عبد انقصود ،تاوى انرأ انسلمة ،ابن عثيمني وآخرون538/2 ،
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ذلك الشعر أبداً  ،أو لفرتة حمدودة ،وذلك ألن املرأة تضطر إىل الزينة  ،وحتتاج هلا أكثر من
غريها .أما الرجل فال نرى أن له أن يزيل ذلك الشعر إزالة أبدية  ،إذ ال يؤثر فيه بشيء  ،وال
يتضرر بوجوده كما تتضرر املرأة  ،ولو أزاله إزالة أبدية فلرمبا كان يف ذلك نوع تشبه بالنساء ،
()148

والتشبه بهن حرام

ـ كما يذهب الدكتور حممد سعيد البوطي( )149إىل إباحة هذه

اإلزالة الدائمة إذا كانت كمية الشعر يف ساق املرأة أو يدها كثرية حبيث يعد تشويهاً ...فيجوز
عندئذ إزالة التشويه بكل أشكاله وأنواعه ،وبأي الوسائل املمكنة .وبعد هذا العرض تبني أن
الرجل ال داعي إلزالة الشعر غري املرغوب فيه ،والذي يندب إزالته بأن يزيله بصوره نهائية؛
ألنه غري حمتاج وال مضطر هلذه اإلزالة بهذا الشكل ،كما حيرم على الرجل أن يزيل شعر
يديه ورجليه أو شعر حليته؛ ألن ذلك يعترب من باب التشبه بالنساء وفيه تغيري خللق اهلل كما
أنه فيه تشبه بأهل الضالل والفسق.
املطلب الرابع :حكم صثغ الشيب والشعر وخضابه
الصَّبْغُ :لغة ال َغمْسُ .وصَبَغَ الثوبَ والشَّيْبَ ونـحوَهما َيصَْبغُه و يصُْبغُه وَيصِْبغُه
ثالثُ لغاتٍ؛ الكسر عن اللـحيانـي ،صَبْغاً وصِبَغاً وصِبَغةً؛ ( .)150أما مفهوم اخلضاب
خضَبُ به مِن حِنَّاءٍ وكََتمٍ ونـحوه .وفـي الصحاح :الـخِضابُ ما
لغة الـخِضابُ :ما يُ ْ
خضْباً ،وخَضَّبَه:
خضِبُه َ
خضَبَ الشيءَ يَ ْ
يُخَْتضَبُ به .واخَْتضَب بالـحنَّاءِ ونـحوه ،و َ
خضِبُه.،
الرجُل شَيْبَه بالـحِنّاءِ يَ ْ
خضَبَ َّ
صفْرَةٍ ،أَو غريهما؛ .و َ
حبمْرَةٍ ،أَو ُ
غَيَّر َلوْنَه ُ
وكل ما غُيِّرَ لَوْنهُ،
الشعَرُِّ .
ويقال :اخَْتضَبَ الرَّجلُ و اخَْتضَبَتِ الـمرأَةُ ،من غري ذكر َّ

( )148الشبكة اإلس مية ،موقا على األنرتن  www.islamweb.net ،انفيت مركز الفتوى إبشراف د.عبدهللا الفقيه
رقم توى []10441
( )149حممد سعيد رمضان البوطي ،ما ال اس ،ما ال اس ،مشورا و تاوى ،ص.231
( )150ابن م ظور /لسان العرب437/8

1336

أنس حممد عوض اخل يلة ،و بسام حممد عياصر

خضِيبٌ ،وكذلك األُنثى( ، )151من تعريف الصبغ واخلضاب عند
خضُوبٌ ،و َ
فهو مَ ْ
أهل اللغة جند أنهما يشرتكان يف تغيري اللون احلقيقي إىل لون جديد .ويكاد يكون املعنى
اللغوي يتفق مع املعنى االصطالحي يف تعريف اخلضاب والصبغ؛ فاخلضاب والصبغ
هنا هو تغيري الشيب األبيض إىل لون مرغوب فيه.
هذا املطلب ينقسم إىل فرعني :األول :حكم صبغ الشيب والشعر وخضابه بغري
السواد :أمجع الفقهاء( )152على إباحة تغيري لون الشيب بقصد التحسني والتجميل ،لكنهم
اختلفوا ،هل من األفضل الصبغ أم عدمه على مذهبني :املذهب األول :اجلمهور :تفضيل
الصبغ :روي عن عثمان واحلسن واحلسني ابين علي ،وعقبة بن عامر وأبي
()157

بردة()153ومجهور احلنفية( )154والشافعية( )155واحلنابلة( )156والظاهرية

املذهب الثاني :األفضل ترك اخلضاب :روي عن عطاء وجماهد ومكحول
والشعيب وسعيد بن جبري ( ،)158وقال به اإلمام مالك

()159

*سبب اخلالف :يرجع اخلالف يف هذه املسألة إىل تعارض األدلة الواردة
بإباحة اخلضاب والصبغ وأفضليته.

( )151انصدر الساب خضب357/1-
( )152ابن عبد الرب ،االست كار 439/8
( )153ال ووي ،شرح ال ووي على مسلم 80/14 ،
( )154ابن عابدين،حاشية ابن عابدين756/6
( )155ال ووي ،اجملمو 362/1
( )156ابن قدامة ،انغين ،66/1وانظر ابن يمة،شرح العمد 235/1
()157ابن حزم،علي بن أمحد ،احمللى  ،77/4 ،دار اآل اق اجلديد  ،برو  ،جل ة إحياء الرتاث العريب
( )158ابن عبد الرب ،يوسف ،التمةيد85/22 ،
(( )159ابن عبد الرب ،التمةيد  ،84-83/21ابن جزيء ،القوانني الفقةية293/1 ،
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الفرع الثاني :حكم صبغ الشعر بالسواد :تبني لنا فيما تقدم ،مشروعية الصبغ
بغري السواد عند العلماء ،ومل ينكر ذلك أحد .سواء باحلناء والكتم والزعفران،
والومسة ،وسواء كانت هذه األصباغ مفردة أم مركبة.
جاء يف كتاب االستذكار(" :)160ومل خيتلف العلماء يف جواز الصبغ باحلناء
والكتم وما شابهها ،وإن كانوا اختلفوا يف األفضل من تغيري شيب اللحية باحلناء
والكتم وما شابهها ...فكان مالك –رمحه اهلل  -ال يغري شيبه ".
إال أن الفقهاء اختلفوا بالصبغ بالسواد على ثالثة مذاهب:
املذهب األول :أن صبغ الشعر بالسواد مكروه ذهب إليه جماهد وعطاء
وطاووس ومكحول والشعيب وروي ذلك عن أبي هريرة( ،)161وذهب إليه مجهور
احلنفية( )162ومالك( )163والشافعية( )164يف قول الغزالي والبغوي واحلنابلة(.)165
املذهب الثاني :أن الصبغ بالسواد حكمه احلرمة ال الكراهة ،ذهب إليه
الشافعية يف الرأي املعتمد عندهم( )166واحلنابلة يف قول( )167ويستثنى من ذلك الصبغ
ألجل اجلهاد وإظهار قوة املسلم أمام األعداء
( )160ابن عبدالرب ،االست كار ،ج/8ص 439عل عليه ووضا حواشيه سامل عطا وحممد معوض ،دار الكتب
العلمية.
( )161ابن عبد الرب ،االست كار ،ج/8ص441
( ()162حاشية ابن عابدين)756/6
(()163التمةيد ابن عبد الرب( )84-83/21القوانني الفقةية)293/1
( )164ال ووي  /اجملمو 362/1
( )165ابن مفلح ،الفرو  ،103/1 ،ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد هللا إع م انوقعني
عن رب العانني ،دار اجليل ،برو  ،1973 ،اسم احملق طه عبد الرؤوف سعد 166/4
( )166ال ووي /اجملمو 360/1
( )167ابن جزيء ،الفرو  ،103/1البةويت ،كشاف الق ا 76/1 ،
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املذهب الثالث :إن الصبغ بالسواد حكمه اإلباحة روي ذلك عن احلسن
واحلسني وحممد أبناء علي بن أبي طالب( )168وهو مروي عن أبي يوسف احلنفي

()169

قال ابن عابدين(" :)170اخلضاب بالسواد قال عامة املشايخ أنه مكروه وبعضهم جوزه
وهو مروي عن أبي يوسف"
*سبب اخلالف :إن االختالف يف املسألة يرجع إىل تعارض اآلثار الواردة يف
النهي عن اخلضاب واآلثار اليت حتض على تغيري الشيب.
أدلة العلماء على أقواهلم :املذهب األول :القائل بكراهية الصبغ بالسواد
استدلوا مبا يلي:
عن جابر بن عبد اهلل قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه وحليتهكالثغامة

()171

بياضا فقال رسول اهلل :غريوا هذا بشيء واجتنبوا السواد( )172وجه

الداللة:احلديث يدل على كراهية تغيري الشيب بالسواد

()173

( )168ابن عبد الرب ،االست كار 441/8 ،ومص ف ابن أيب شيبة 183/5 ،ح  25017حدث ا أبو بكر قا
حدث ا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن ر يا عن قيس موىل خباب قا دخل على احلسن واحلسني
ومها خيضبان ابلسواد
(( )169حاشية ابن عابدين)756/6
( )170نفس الساب )756/6
ض كأهنا الثَّل (ابن األثر ،غريب
يشبَّه به الشَّْيب .وقيل هي شجر َـْبـيَ ُّ
()171هو ْنب أبيض َّ
الزهر والثمر َ
احلدي ) 214/1 ،
( )172مسلم ،صحيح مسلم1363/ ،ح 2102
( )173ابن قدامة ،انغين والشرح الكبر،76/1
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عن ابن عباس قال قال رسول اهلل  -  -يكون قوم خيضبون يف آخرالزمان بالسواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة

()174

عن أبي الدرداء قال :قال رسول اهلل  -  -من خضب بالسواد سوداهلل وجهه يوم القيامة

()175

عن عبد امللك( )176قال سئل عطاء عن اخلضاب بالومسة( )177فقال هو مماأحدث الناس قد رأيت نفرا من أصحاب رسول اهلل  -  -فما رأيت أحداً منهم
خيتضب بالومسة ما كانوا خيضبون إال باحلنّاء والكََتم وهذه الصفرة

()178

الصبغ بالسواد فيه الكراهة ،ملا يرتتب عليه من تدليس ،فقد يوقع املرأةاملقبلة على الزواج بهذا التغرير؛ بأنه ما زال يف مرحلة الشباب وهو يف احلقيقة غري
ذلك يف الغالب ،وجه الداللة :إن األحاديث اليت وردت بشأن اخلضاب والصبغ قد
جاءت بداللتها املطلقة ،واألحاديث اليت وردت بشأن النهي عن تغيري بياض الشعر إال
( )174أبو داود ،س ن أيب داود ،ح ، 87/4 4212قا ابن حجر يف الفتح 499/6إس اد قوي إال أنه اختلف يف
ر عه ووقفه وعلى قدير رجيح وقفه مثله ال يقا ابلرأي حكمه الر ا وهل ا أختار ال ووي أن الصبغ ابلسواد
يكر كراهية حترمي وقا ان ري يف الرتغيب والرتهيب 86/3روا أبو داود وال سائي وابن حبان يف صحيحه
واحلاكم وقا صحيح اإلس اد قا احلا ظ روو كلةم من رواية عبيد هللا بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي هب
بعضةم إىل أن عبد الكرمي ه ا هو ابن أيب انخارق وضعف احلدي بسببه والصواب أنه عبد الكرمي بن مالك
اجلزري وهو ثقة احت به الشيخان وغرمها.
( )175الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،مس د الشاميني ، ،376/1وقا اهليثمي يف جمما
الزوائد 163/5روا الطرباين و يه الوضني بن عطاء وثقه أمحد وابن معني وابن حبان وضعفه من هو دوهنم يف
ان زلة وبقية رجاله ثقا  ،وقا ابن حجر يف تح الباري  355/10وس د لني )
( )176بن أيب شيبة ،ابن أيب شيبة أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف الكتاب انص ف يف األحادي واآلاثر
 ،25027 ،183/5مكتبة الرشد ،الرايض ،1409 ،رقم الطبعة ::األوىل ،اسم احملق  ::كما يوسف احلو
ضب َبورقه الشعر أَسود .لسان العرب(ابن م ظور )637/12
شجر ابلـيمن خيْتَ َ
( )177الومسة :قـيل :هي نب ٌ  ،وقـيلٌ :
( )178الطرباين ،مس د الشاميني 376/1 ،و يه الوضني بن عطاء وثقه أمحد وابن معني وابن حبان وضعفه من هو دوهنم
يف ان زلة وبقية رجاله ثقا (اهليثمي ،جمما الزوائد) 163/5وقا ابن حجر يف تح الباري  355/10وس د لني )

1340

أنس حممد عوض اخل يلة ،و بسام حممد عياصر

السواد قد قيدت تلك النصوص العامة واملطلقة ،حيث حتمل النصوص

()179

اليت

وردت حبرمة اخلضاب بالسواد على سبيل الكراهة ،ال على سبيل احلرمة ،كما أن هذه
النصوص ليست بقطعية الداللة بل أنها ظنية.
املذهب الثاني :القائل إن السواد حكمه احلرمة ال الكراهية :أدلة هذا الفريق هي أدلة
()180

الفريق األول نفسها  ،إال أنهم محلوا األحاديث على احلرمة ال على سبيل الكراهة

()181

واستدلوا حبديث جابر عند مسلم يف رواية أبي الزبري عن جابر بزيادة واجتنبوا السواد

( )179انظر آابدي ،عون انعبود 179/11 ،وانظر ،ردي ة الر اعي ،أحكام التجميل ،ص68
( )180الدكتور حممد عثمان شبر ،جملة دراسا  ،حب صبغ الشعر يف الفقه اإلس مي 311-310 ،عدد، 2
اجلامعة األردنية 1998م جملد.25
( )181مسلم ،صحيح مسلم ، 79/14 ،وقد قيل أن ه الزايد مدرجة-أي أهنا من ك م الصحايب وليس من ك م
ال يب -قا انباركفوري يف حتفة األحوذي ( )359/5وأجيب ع ه أبنه قو مدرج يف ه ا احلدي وليس من ك م
ل يب صلى هللا عليه وسلم والدليل على ذلك أن مسلما روى ه ا احلدي عن أيب خيثمة عن أيب الزبر عن جابر إىل
قوله غروا ه ا الشيء حسب ومل يزد يه قوله وقد سأ حهر أاب الزبر هل قا جابر يف حديثه أنكر وقا ال في
مس د أمحد حدث ا عبد هللا حدثين أيب حدث ا حسن وأمحد بن عبد انلك قاال حدث ا حهر عن أيب الزبر عن جابر
قا أمحد يف حديثه حدث ا الزبر عن جابر قا أ ى رسو هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب قحا ة أو جاء عام الفتح
ورأسه وحليته مثل الثغام أو مثل الثغامة قا حسن أمر به إىل نسائه قا غروا ه ا الشيب قا حسن قا حهر
قل أليب الزبر قا قا ال انتةى وحهر ه ا هو حهر بن معاوية انكى أبيب خيثمة أحد الثقا األثبا وحسن
ه ا هو حسن بن موسى أحد الثقا ورد ه ا اجلواب أبن حدي جابر ه ا روا ابن جرير واللي بن سعد ومها
ثقتان ثبتان عن أيب الزبر ع ه ما حايد قوله كما أن مسلما وأمحد وغرمها روو وحايد الثقا احلفاظ مقبولة واألصل
عدم االدراج وأما قو أيب الزبر ال يف جواب سؤا حهر مبين عليه أنه قد نسي ه الزايد وكم من حمدث قا قد
نسي حديثه بعدما أحدثه وخضب ابن جري ابلسواد ال يستلزم كون ه الزايد مدرجة كما ال خيفى وم ةا
حدي ابن عباس روا أبو داود وغر ع ه قا قا رسو هللا صلى هللا عليه وسلم يكون قوم خيضبون يف آخر
الزمان ابلسواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة اجل ة ة ا احلدي صريح يف حرمة اخلضاب ابلسواد.
قل  :ورأي حايدا أخرى على ه ا احلدي  :وحاد الطربي وابن أيب عاصم من وجه آخر عن جابر هبوا به
حمرو (ابن حجر ،تح الباري )355/10وع د البيةقي يف (الس ن الكربى )416/5عن عزر وهو ابن
اثب عن أيب الزبر عن جابر غروا ه ا خضبوا حليته اخلضاب ابحل اء والكتم
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املذهب الثالث :القائل بإباحة اخلضاب بالسواد استدلوا مبا يلي:
 - 1ما روي عن أبي هريرة أن النيب  -  -قال إن اليهود والنصارى ال
يصبغون فخالفوهم

()182

 - 2ما روي عن جابر بن عبد اهلل قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه
وحليته كالثغامة بياضاً فقال رسول اهلل  -  -ثم غريوا هذا بشيء

()183

وجه الداللة :أن هذا احلديث داللته واضحة يف تغيري الشيب وكلمة شيء يف
احلديث تدل على السواد كما تدل على غريه من األلوان.
 - 3ما روي عن عثمان بن عبد اهلل بن موهب قال دخلت على أم سلمة
فأخرجت إلينا شعرا من شعر النيب  -  -خمضوباً وقال لنا أبو نعيم بسنده عن ابن
()184

موهب أن أم سلمة أرته شعر النيب  -  -أمحر

 - 4ما روي عن دفاع بن دغفل السدوسي( )185عن عبد احلميد بن صيفي
عن أبيه عن جده صهيب اخلري

()186

قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه

( )182البخاري ابب ما ي كر يف الشيب ، 2210/5 ،مسلم ،صحيح مسلم1363/3
( )183مسلم ،صحيح مسلم 1363/ ،ح 2102
( )184البخاري ،صحيح البخاري،2210/5 ،ح 5558
( )185د ا بن دغفل القيسي ويقا السدوسي أبو روح البصري قا أبو حامت ضعيف احلدي وذكر بن حبان
يف كتاب الثقا روى له ابن ماجة حديثا واحدا (ابن حجر ،فريب التة يب ، 201/1 ،انزي،يوسف
بن الزكي أبو احلجاج انزي هت يب الكما يف أمساء الرجا ،)491/8 ،مؤسسة الرسالة،برو 1400 ،
–  ،1980الطبعة األوىل ،اسم احملق د .بشار عواد معروف
( )186صةيب بن س ان بن مالك بن عبد عمرو وكان أبو س ان بن مالك أو عمه عام لكسرى وكان
صةيب رج أمحر شديد احلمر ليس ابلطويل وال ابلقصر وهو إىل القصر أقرب وكان كثر شعر الرأس
وكان خيضب ابحل اء وكان إس مه بعد بضعة وث ثني رج وكان من انستضعفني من انؤم ني ال ين كانوا
يع بون يف هللا مبكة ،ويف صةيب يف شوا س ة مثان وث ثني وهو بن سبعني س ة ابندي ة ود ن ابلبقيا
(ابن سعد ،حممد بن سعد بن م يا أبو عبدهللا البصري الزهري الطبقا الكربى ،226/3 ،دار صادر،
برو وابن حجر أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسق ين الشا عي  ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،
 ، )449/3دار اجليل ،برو  ،1992 – 1412 ،الطبعة ::األوىل ،اسم احملق  ::علي حممد البجاوي
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وسلم  :-إن أحسن ما اختضبتم به السواد أرغب وأهيب لكم يف صدور
عدوكم(.)187
 - 5ما روي عن احلسن واحلسني وحممد أبناء علي بن أبي طالب أنهم كانوا
خيضبون بالسواد(.)188
وجه الداللة:
 - 1من هذه األحاديث ما جاء مطلقاً يف داللته بتغيري الشيب  ،والسواد مما مت
التعارف عليه ،بأنه يغري الشيب إىل ما كان عليه قبل البياض(.)189
 - 2إذا كان السواد ال يليق بالكبري بالسن جدًا كأبي قحافة فهو يليق مبن
()190

شاب وهو يف مرحلة الشباب

 - 3حديث دفاع صريح يف داللته على إباحة تغيري الشيب بالسواد.
 - 4لو مل يكن مباحاً ملا أقدم عليه أبناء بنت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
()191

وسلم -

( )187ابن ماجة ،الس ن 1197/2 ،ح  3625قا السيوطي يف عليقه على ابن ماجة :وه ا احلدي
ضعيف ألن د ا السدوسي ضعيف كما يف التقريب وعبد احلميد بن صيفي لني احلدي
( )188ابن عبد الرب ،االست كار 441/8 ،وابن أيب شيبه ،مص ف ابن أيب شيبة 183/5 ،ح  25017حدث ا
ابو بكر قا حدث ا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن ر يا عن قيس موىل خباب قا دخل على
احلسن واحلسني ومها خيضبان ابلسواد
( )189انباركفوري ،حتفة األحوذي 355/5،
( )190انصدر الساب
( )191انصدر الساب
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املناقشة والتجي
أوالً :مذهب القائلني بالكراهة:
 - 1حديث أبي قحافة داللته واضحة يف حرمة السواد حيث إن يف بعض
زيادات احلديث لفظة واجتنبوا السواد وهذا احلديث صحيح صريح ال جمال للطعن فيه.
فيقول النووي

()192

عن اآلثار الواردة يف تغيري الشيب "واختالف السلف يف فعل

األمرين حبسب اختالف أقواهلم ،مع أن األمر والنهي يف ذلك ليس للوجوب
باإلمجاع" ويعرتض على من قال بالكراهة واحلرمة بأن الرواية اليت فيها "اجتنبوا
السواد" هي مدرجة –أي أنها من كالم الصحابي وليس من كالم النيب صلى اهلل عليه
وسلم(.)193
 - 2ما ورد يف حديث أبي قحافة ال يليق به تغيري الشيب بالسواد؛ ألنه خيرجه
عن فطرته.
 - 3أما حديث أبي الدرداء فهو ضعيف كما حكم عليه ابن حجر

()194

 - 4أما ما روي عن عطاء :ما رأيت أحداً ...فمعارض مبا روي عن أبناء علي
والتابعني.
 - 5رمبا يقال احلديث ورد يف حق أبي قحافة ومن كان يف مثله من السن رد
الشوكاني( )195على ذلك بقوله (بأن هذا مبين على أن حكمه على الواحد ليس حكماً
على اجلماعة وفيه خالف معروف يف األصول)
ثانياً :مناقشة مذهب القائلني باحلرمة:
()192ال ووي ،شرح ال ووي على مسلم80/14 ،
()193انباركفوري حتفة األحوذي ()359/5
( )194ابن حجر ،تح الباري ،ج /10ص355
( )195الشوكاين ،نيل األوطار149/1،
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أدلة القائلني باحلرمة هي نفس أدلة القائلني بالكراهة لكن ال نسلم بأن األدلة
حتمل على احلرمة لألسباب التالية:
لقد وردت أحاديث يف الصحيحني كما تقدم حتض على الصبغ املطلقوالعلة هي خمالفة أهل الكتاب ،فالسواد مما يغري الشيب- .اختالف الصحابة بالصبغ
بالسواد وعدمه دليل على عدم احلرمة ،فلو كان األمر مقطوعاً حبرمته ملا أقدم عليه
صحابة رسول اهلل عليه وسلم(- .)196يرد على اإلمام النووي( )197من كالمه بأنه نقل
عن الطربي انعقاد اإلمجاع على أن األمر والنهي بتغيري الشيب ليس للوجوب
باإلمجاع ،ومل ينكر أحد من الصحابة على بعضهم البعض بهذا األمر ،فهو حجة ملن
ذهب إىل إباحة السواد أو كراهيته ،ال كما يقول الشافعية باحلرمة ،وكما أن النووي مل
ينكر على الطربي نقله ذلك.
لو كان األمر مقطوعاً حبرمة الصبغ عند الشافعية ملا أورد النووي( )198قوله"وحيرم خضابه بالسواد على األصح وقيل يكره كراهة تنزيهية" فالرواية الثانية عند
الشافعية أن الصبغ بالسواد حكمه الكراهة.
إن حديث ابن عباس ليس فيه داللة على منع اخلضب بالسواد إذا لو كانالوعيد على اخلضب بالسواد مل يكن لذكر قوله يف آخر الزمان فائدة ،فاالستدالل
بهذا احلديث على كراهة اخلضب بالسواد ليس بصحيح وأن املراد باخلضب بالسواد يف
()199

هذا احلديث اخلضب به لغرض التلبيس واخلداع

( )196انصدر الساب 357/5
( )197ال ووي ،شرح مسلم80/14 ،
( )198ال ووي ،شرح مسلم80/14 ،
( )199انباركفوري ،حتفة األحوذي 360/5،
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ثالثاً :مناقشة أدلة القائلني باإلباحة
 - 1ما ذكره القائلون باإلباحة من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري
ومسلم والذي يفيد بإباحة الصبغ مطلقاً يقول اجلمهور :إن هذا املطلق يف داللته قد
قيده ما رواه مسلم من حديث جابر أنه  -  -قال غريوه ،واجتنبوا السواد وألبي
داود ،وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس

()200

مرفوعاً :يكون قوم يف آخر

الزمان خيضبون كحواصل احلمام ال جيدون ريح اجلنة .وإسناده قوي ،إال أنه اختلف
يف رفعه ووقفه ،وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله ال يقال بالرأي ،فحكمه الرفع وهلذا
اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهة حرمة

()201

 - 2حديث دفاع بن دغفل السدوسي ضعيف ال حيتج به كما نقل ابن حجر
ذلك.
 - 3قال ابن القيم( :)202الصواب أن األحاديث يف هذا الباب ال اختالف بينها
بوجه ،فإن الذي نهى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم من تغيري الشيب أمران أحدهما
نتفة والثاني خضابه بالسواد كما تقدم والذي أذن فيه هو صبغه وتغيريه كاحلناء
والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي اهلل عنهم قال احلكم بن عمرو الغفاري
دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن اخلطاب وأنا خمضوب باحلناء وأخي خمضوب
بالصفرة فقال عمر هذا خضاب اإلسالم وقال ألخي هذا خضاب اإلميان وأما اخلضاب
بالسواد فكرهه مجاعة من أهل العلم وهو الصواب بال ريب ملا تقدم وقيل لإلمام
أمحد تكره اخلضاب بالسواد قال :أي واهلل وهذه املسألة من املسائل اليت حلف عليها
( )200سب خترجيه يف أدلة القائلني ابلكراهة.
( )201ابن حجر ،تح الباري ،ج /6ص444
( )202ابن القيم ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا  ،حاشية ابن القيم على س ن أيب داود  ،ج/11
ص ، 174-173دار الكتب العلمية ،برو  ،1995 – 1415 ،رقم الطبعة 2
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وقد مجعها أبو احلسن وألنه يتضمن التلبيس خبالف الصفرة ورخص فيه آخرون منهم
أصحاب أبي حنيفة وروى ذلك عن احلسن واحلسني وسعد بن أبي وقاص وعبد اهلل
بن جعفر وعقبة بن عامر ويف ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فال قول ألحد مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وسنته أحق باالتباع ولو خالفها من خالفها
الرأي الراجح :بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يف تغيري الشيب بالسواد يرى
الباحث أن الصبغ بالسواد حكمه الكراهة ال احلرمة ،وأن األحاديث اليت دلت على
حرمة الصبغ حتمل على التدليس ،كصبغ الكبري الطاعن يف السن الذي يريد أن يغرر
بالنساء من أجل القبول به كزوج فرضاً ،كما أن ذلك خيرجه عن فطرته اليت آل إليها،
وال أرى ما ذهب إليه الشافعية من احلرمة بالصبغ بالسواد؛ ألنه لو كان ذلك لكان
الصحابة أبعد الناس عنه لذا أرجح رأي من قال بالكراهة واهلل أعلم.
املطلب اخلامس :حكم منا الشعر
املرأة من أهم إنّ الوجه عند األعضاء اليت تعتين بها؛ ألنه حمل نظر الزوج
،وهو مرآة تعتربه يعكس مجاهلا عند اآلخرين ،هلذا خلقه اهلل تعاىل خاليا عن الشعر
()203

إال شعر احلاجبني واألهداب أو ما يظهر على وجه املرأة كالزغب

سيعرض

الباحث حكم النمص.
النمْصُ لغة :نَ ْتفُ الشعر .و نَمَصَ شعرَه و يَ ْن ِمصُه َنمْصاً:
تعريف النمصَّ :
َمصَت أَيضاً :شدد
نََتفَه ..،وتَنَمَّصت الـمرأَة :أَخَذت شعر جَبِـينِها خبيط لتنتفه .و ن َّ
بالنمْص ،)204(.جند مما سبق أن النمص
للتكثـري؛ ...والنامِصةُ :الـمرأَة التـي تُزَِّينُ النساء َّ

الز َغب أ ََّو ما يـَْبدو من َش َعر الصبـي والـم ْة ِر ور ِ
يش ال َف ْرِخ واحد ه
( )203ابن م ظور لسان العرب 450/1قـيل َّ
َح َغبةٌ
()204ابن م ظور( ،لسان العرب)101/7
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جاء مبعنى النتف ومل يأت مبعنى احلالقة ،كما يالحظ أنّ أهل اللغة مل يقتصروا يف
تعريف النمص على نتف شعر احلاجبني ،بل مشل نتف شعر الوجه ،وشعر اجلبني.
النمص عند الفقهاء فقد عرفوه مبا يلي:
احلنفية(" :)205النمص :نتف الشعر ومنه املنماص املنقاش"ـ املالكية(:)206
"النمص :هو نتف الشعر من الوجه" .الشافعية( " :)207النامصة هي اليت تأخذ شعر
احلاجب وترققه ليصري حسناً"
احلنابلة(" :)208النامصة هي اليت تأخذ من شعر احلاجب وترققه" وعرف أيضاً
عندهم بأنه(" :)209النامصة هي اليت تنتف الشعر من الوجه" .وإن حلق الشعر فال
بأس؛ ألن اخلرب إمنا ورد يف النتف نص على هذا أمحد .الظاهرية(" :)210النمص :هو
نتف الشعر من الوجه"
مما يتقدم جند أن مجهور الفقهاء جممعون على أن املقصود بالنمص هو نتف
الشعر  ،وسوف يتضح اخلالف الذي وقع بينهم مبا يأتي:

()205ابن عابدين ،رد احملتار373/6 ،
()206ابن جزيء ،القوانني الفقةية  ،ص ، 293العبدري ،التاج واإلكليل197/1 ،
( )207ال ووي ،اجملمو 146/3
( )208انرداوي  ،اإلنصاف 125/1 ،
( )209ابن قدامة  ،انغين 68/1 ،
( )210ابن حزم ،احمللى،79/4 ،
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حكم النمص :اتفق فقهاء احلنفية

()211

واملالكية

()212

والشافعية

()213

واحلنابلة( )214والظاهرية( )215على حرمة النمص وأنه غري مشروع.
وقد استدلوا على حرمة النمص مبا يلي:
ما روي عن عَ ْبدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ َل َعنَ اللَّهُ ا ْلوَا ِشمَاتِ وَا ْلمُوتَ ِشمَاتِ
َمصَاتِ وَا ْلمَُتفَلِّجَاتِ لِلْحُ ْسنِ ا ْل ُمغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ َذلِكَ امْرَأَةً ِمنْ بَنِي أَسَدٍ
وَا ْلمُتَن ِّ
ُيقَالُ لَهَا أُمُّ َي ْعقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَ َلغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ َلعَنْتَ كَيْتَ َوكَيْتَ َفقَالَ َومَا لِي
َأ ْل َعنُ َمنْ لَ َعنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َو َمنْ ُهوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ َفقَالَتْ َلقَدْ
جدْتِيهِ َأمَا
جدْتُ فِيهِ مَا َتقُولُ قَالَ لَِئنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ َل َقدْ َو َ
الل ْوحَ ْينِ َفمَا َو َ
قَرَأْتُ مَا بَ ْينَ َّ
َاتقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َشدِيدُ
خذُوهُ َومَا نَهَا ُكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا و َّ
قَرَأْتِ َومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَ ُ
ال ِعقَابِ [( )7احلشر] قَالَتْ بَلَى قَالَ َفإِنَّهُ َقدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ َفإِنِّي َأرَى أَهْلَكَ َي ْفعَلُونَهُ قَالَ
فَاذْهَبِي فَانْظُرِي َفذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَ َلمْ تَرَ ِمنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا َفقَالَ لَوْ كَانَتْ َك َذلِكَ مَا
جَا َمعْتُهَا

()216

()211ابن عابدين ،رد احملتار373/6 ،
()212اآليب ،الثمر الداين ،689/1 ،اسم الكتاب ::الثمر الداين يف قريب انعاين شرح رسالة ابن أيب حيد
القرواين ،اسم انؤلف ::صاحل عبد السميا اآليب األحهري ::،انكتبة الثقا ية ::،برو .
( )213ال ووي ،اجملمو 146/3
( )214انرداوي علي بن سليمان انرداوي أبو احلسن  ،اإلنصاف يف معر ة الراجح من اخل ف على م هب
اإلمام أمحد بن ح بل  ، ،126/1 ،دار إحياء الرتاث العريب ،برو  ،اسم احملق  ::حممد حامد الفقي.
وابن مفلح حممد بن مفلح انقدسي أبو عبد هللا ، ،الفرو الفرو و صحيح الفرو  108/1 ،دار الكتب
العلمية ،برو  ،1418 ،رقم الطبعة ::األوىل ، ،اسم احملق  ::أبو الزهراء حاحم القاضي
( )215ابن حزم ،احمللى75/10 ،79/4 ،
( )216البخاري ،صحيح البخاري ،ابب :وما آاتكم الرسو خ و ح.4604
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ما روي عن ابن عباس قال :لعنت الواصلة واملستوصلة والنامصة واملتنمصة

والوامشة واملستومشة داء( )217وجه الداللة :إن األحادي السابقة جاء يف داللتةا أن هللا
عاىل لعن على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم ال امصة وانت مصة واللعن من أقوى
الدالال على التحرمي ،وال مص حيرم حب الفاعل وانفعو به( .)218إال أن الفقهاء اختلفوا
بعد ذلك يف النمص احملرم إىل مذهبني:
املذهب األول :ذهب فقهاء احلنفية( )219والشافعية( )220ورواية عند احلنابلة

()221

إىل إباحة أخذ ما زاد على احلاجبني.
املذهب الثاني :ذهب فقهاء املالكية( )222واحلنابلة( )223يف الرواية املعتمدة عندهم
عندهم والظاهرية( )224إىل عدم جواز أخذ ما زاد عن شعر احلاجبني ،وأن ذلك داخل
يف النمص احملرم.
( )217أبو داود ،س ن أيب داود ،78/4،وهو حدي صحيح (األلباين ،صحيح أيب داود ،رقم)3514
( )218ابن حجر ،تح الباري377/10،
()219ابن عابدين ،رد احملتار ،373/6 ،وابن جنيم ،البحر الرائ 88/6 ،
( )220ال ووي ،اجملمو  ،146/3وال ووي ،شرح مسلم ، ،دار إحياء الرتاث العريب ،برو  ،1392 ،الطبعة
الثانية  ،106/14الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح ان ةاج ،حممد بن أيب العباس بن أمحد ،25/2 ،دار
الفكر ،برو 1404 ،هـ.
()221انرداوي  ،اإلنصاف125/1 ،
( )222العبدري ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا ،التاج واإلكليل نختصر خليل ،
 ،197/1دار الفكر ،برو  ،1398 ،رقم الطبعة ::الثانية ، ،واألحهري ،الثمر الداين ،689/1 ،العدوي
علي الصعيدي العدوي انالكي  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين  .599/2 ،دار الفكر،
برو  ،1412 ،اسم احملق  ::يوسف الشيخ حممد البقاعي
()223انرداوي  ،اإلنصاف ،125/1 ،البةويت ،م صور بن يونس بن إدريس البةويت  ،كشاف الق ا عن منت اإلق ا ،
 ،108/1دار الفكر ،برو  ،1402 ،احملق  :ه مصيلحي مصطفى ه  .ابن قدامة ،انغين68/1 ،
( )224ابن حزم ،احمللى75/10 ،79/4 ،
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*سبب اخلالف :هو االختالف يف مفهوم النمص املنهي عنه ،هل هو مطلق
النمص ليشمل مجيع أنواع الشعر على الوجه واحلاجبني ،أم هو شعر احلاجبني على
وجه اخلصوص.
أدلة الفريقني :استدل أصحاب املذهب األول الذين قالوا جبواز أخذ الشعر
الزائد مبا يلي:
ما أخرج الطربي( )225من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة
وكانت شابة
يعجبها اجلمال .فقالت املرأة :حتف جبينها لزوجها؟ فقالت :أميطي عنك
()226

األذى ما استطعت.

وجه الداللة :دل قول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها على جواز أخذ الشعر
الذي خيرج املرأة عن حد اجلمال املطلوب للزوج ،وخاصة أن هذا الشعر فيه أذى ،

( )225الطربي :هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثر أبو جعفر الطربي ،من أهل آمل طربستان مولد س ة أربا
وعشرين ومئتني وطلب العلم بعد األربعني ومئتني  ،وله الكتاب انشةور يف أخبار األمم واترخيةم وله
كتاب التفسر مل يص ف مثله وكتاب مسا هت يب اآلاثر مل أر سوا يف مع ا لكن مل يتمه وله يف أصو
الفقه و روعه كتب كثر من أقاويل الفقةاء ويف ابن جرير س ة عشر وث ث مئة ود ن يف ببغداد
(ال هيب ،سر أع م ال ب ء)282-267/14 ،
( )226ابن حجر ( ،تح الباري ) 378/10وقد سك ع ه احلا ظ وه ا يد على صحته أو حس ه ع د كما
صرح يف مقدمة تح الباري ص(4أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسق ين الشا عي ،هدي الساري
مقدمة تح الباري شرح صحيح البخاري ،دار انعر ة ،برو  ،1379 ،احملق  :حممد ؤاد عبد الباقي،
حمب الدين اخلطيب ،أما األلباين قد ضعفه انظر (األلباين ،غاية انرام،ص)77
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ومن هذا األذى ما زاد عن احلد املعتاد للحاجبني ،واألذى والضر يزال للقاعدة
الشرعية(( :الضرر يزال))

()227

استدل أصحاب املذهب الثاني الذين قالوا :حبرمة النمص مطلقاً باألدلة
املتقدمة الدالة على حتريم النمص:
املناقشة والتجي :
ناقش أصحاب املذهب الثاني أدلة الفريق األول مبا يلي:
األدلة( )228الواردة يف حتريم التنمص عامة ومطلقة وال دليل على تقييدها وأن ما
ذهب إليه أصحاب الفريق األول فهو قول من غري دليل.
يرد على هذا أن الدليل عند احلنفية والشافعية والرواية املذكورة عند احلنابلة هو
اللغة حيث أن التنمص من صيغ املبالغة  ،وهو من التفعل وليس فيما أبيح يف هذا
املقام أي تكلف أو مبالغة بل األخذ باملصلحة يتطلب القول باجلواز؛ ألن يف هذه
اإلباحة ما يوافق الفطرة ويؤدي إىل عدم التضييق على املرأة لقوله تعاىل ﭽ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (البقرة]185:كما أن أصحاب املذهب الثاني
قالوا :إن الدليل الذي استدل به أصحاب املذهب األول وهو حديث عائشة حديث
ضعيف( )229وهو قول صحابي .ثم رد أصحاب املذهب األول على أصحاب املذهب
الثاني بأنكم قلتم أنه يباح إزالة كل ما يؤدي إىل أذى كالسن الطويل ،واإلصبع الزائد
والعلة عندكم الزائد املنفر واملؤذي خاصة إن كان كثيفاً وكثرياً(.)230
( )227السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،األشبا وال ظائر ،7/1 ،دار الكتب العلمية ،برو ،
 ،1403رقم الطبعة ::األوىل
( )228األدلة اليت ذكر يف حترمي ال مص.
( )229انظر األلباين ،غاية انرام،ص ،77قد ضعف ه ا احلدي .
( )230انظر انرجا الساب
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مسألة :يسأل كثري من الرجال عن نتف شعر اخلد باخليط اخلارج عن اللحية؟
جييب وهبة الزحيلي عن هذا السؤال فيقول :هو النمص(النتف) احلرام بصريح
األحاديث عن ابن مسعود ،ال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة إال لعذر كتشويه شديد
أو قبيح منفر وخروج عن الطبيعة املألوفة ،ويصح إزالته باحلف أو احللق أو
القص(.)231احلكمة من حتريم النمص :تشمل ما تفعله املرأة أو الرجل على حد
سواء( )232وهو األخذ من شعر احلاجب احلقيقي()233؛ ألن هذا الفعل فيه تغيري خللق
اهلل  ،أما أخذ ما زاد عن احلاجبني وما يتصل بينهما من شعر يقرن بني احلاجبني فال
بأس به.
الرأي الراجح :بعد استعراض ما استدل به كل مذهب من أدلة ملا ذهبوا إليه
يبدو واهلل أعلم رجحان القول األول وهو جواز أخذ الشعر الزائد من احلاجبني ولكن
بقيود وهي:
 - 1أن يتم أخذ الشعر الزائد فقط دون االعتداء على شعر احلاجبني
احلقيقيني.
 - 2ألّا يقصد من هذا الفعل الغش واخلداع والتدليس.
 - 3ألّا حتدث هذه اإلزالة أذى أكرب بالوجه واجللد الذي يظهر عليه الشعر
الزائد.

( )231وهبة الزحيلي ،موقا على األنرتن ،
( )232ال مص حرام على الرجا وال ساء ،الفاعل وانفعو به ،وقد نص على ذلك ال فراوي يف الفواكةه الدواين
 ، 314/2وال ووي يف شرح صحيح مسلم ،106/14وابن حجر يف تح الباري ،372/10ووهبة الزحيلي
يف الفقه اإلس مي وأدلته2682/4
( )233انظر ،انباركفوري ،حتفة األحوذي55/8 ،
www.Zuhayli.com
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اخلامتة
أهم نتائج الث: .
 جواز حلق مجيع الرأس أو تركه بال كراهية؛ وذلك ألنه مل يثبت عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم أي دليل ينهى عن حالقة شعر الرأس خارج وقت اإلحرام.
 كراهية حلق شعر بعض الرأس (القزع) واحلكمة يف كراهيته أنه تشويه
للخلق ،وفيه مشابهة اليهود.
 وجوب احللق أو التقصري لشعر الرأس عند الرجال يف اإلحرام باحلج والعمرة
وأنه ال جيزئ أخذ شعر غري الرأس.
 األفضل للمرأة املسلمة اليت تنشد رضا ربها عنها أن تتزين يف بيتها وإن
احتاجت هلذا التجميل أن حتضر املزينة لبيتها وخاصة وهي على وشك االنتقال
لزوجها وحنوه.
 مزاولة مهنة الكوافري من قبل الرجال لتزيني النساء مقطوع حبرمته وينبغي على
ولي األمر إغالق كل صالون يقوم بالعمل فيه رجال لتزيني النساء املسلمات.
 صالونات النساء فتبقى يف دائرة األقل حرمة من األول فإن كان وال بد
االلتزام بالضوابط الشرعية
 قص املرأة شعر رأسها للزينة جائز ما مل يصل إىل التشبه بالرجال أو تقليد
الكافرات وأهل الفسق واملعاصي
 كي الشعر و متليسه إذا مل يصاحبه كشف للعورة يف جانب املرأة أمام من حيرم
النظر إليها فال بأس به وبشرط ألّا يتبع ذلك كشف بعد الكي والتمليس.
 يباح استخدام مثبتات الشعر ملن حيتاج إليها دون إسراف يف استعماهلا
 يباح إزالة الشعر بالليزر للنساء ويكره هلن إزالته بالطريقة الكهربائية.
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 ال جيوز للرجال إزالة الشعر املباح إزالته بصوره نهائية.
 ال يصح الصبغ بالسواد للطاعن بالسن ال يصح حبقه؛ ألن فيه خروجًا عن
الفطرة ،أما للشاب أو الفتاة فيه كراهة.
 حيرم النمص يف احلد يصبح معه احلاجبان كخط نتيجة أخذ كثرياً من شعر
احلاجبني ،ففي هذا تغيري خللق اهلل الوارد بشأنه اللعن.
 إزالة األذى من الشعر الزائد عن احلاجبني منوط باملرأة أكثر من الرجل ،إال
إذا كان الشعر اخلارج عن الفطرة يباح قصة -كأن يكون طويالً جداً ومؤذياً للعني
ومنفراً.
 حلق املرأة شعر رأسها لغري عذر شرعي وبدون ضرورة فعل حمرم.
 إن احتاجت املرأة حلالقة رأسها أو جزء منه ملرض فهو ضرورة والضرورة
تقدر بقدرها.
املصادر واملراجع
[ ]1آبادي ،حممد مشس احلق ،عون املعبود يف حل سنن أبي داود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1415 ،هـ ،ط.2
[ ]2أبن اآلثري ،جمد الدين أبو السعادات املبارك ،النهاية يف غريب احلديث واألثر،
حتقيق :طاهر الزاوي وحممود الطناحي ،املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان.
[ ]3األلباني ،حممد ناصر الدين ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته(الفتح الكبري)،
بإشراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الثالثة1988 ،م.
[ ]4األلباني ،حممد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها
وفوائدها ،مكتبة املعارف الثانية1995 ،م.
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[ ]5األلباني،حممد ناصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
بإشراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الثانية1985 ،م.
[ ]6أمحد حممد العساف ،احلالل واحلرام يف اإلسالم ،الطبعة اخلامسة1986 ،م،
دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]7ازدهار بنت حممود صابر املدني ،أحكام جتميل النساء يف الشريعة اإلسالمية،
دار الفضيلة ،ط2002 ،1م ،أصل هذا الكتاب رسالة ماجستري.
[ ]8ابن باز ،وعبد الرزاق عفيفي وآخرون فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واالفتاء ،مجع وترتيب :أمحد الدويش ،اجمللد اخلامس ،ص ،191الفتوى
رقم ،1332ط ،2مكتبة العيبكان عبد احلليم حممود ،فتاوى.
[ ]9ابن باز وعبدالرمحن السعدي وآخرون ،فتاوى املرأة املسلمة ،مكتبة أضواء
السلف  -الرياض1422 ،هـ20021 ،م ،ابن حزم .
[ ]10البكري ،السيد البكري بن السيد حممد شطا الدمياطي أبو بكر –حاشية إعانة
الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني دار الفكر ،بريوت.
[ ]11البهوتي ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  ،كشف القناع عن منت اإلقناع،
دار الفكر ،بريوت ،1402 ،اسم احملقق ::هالل مصيلحي مصطفى هالل.
[ ]12البوصريي أمحد بن أبي بكر بن إمساعيل الكناني :مصباح الزجاجة يف زوائد
ابن ماجه ،دار العربية ،بريوت ،1403 ،رقم الطبعة :الثانية ،اسم احملقق:
حممد املنتقى الكشناوي.
[ ]13البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،سنن البيهقي
الكربى ،مكتبة دار الباز ،مدينة النشر ::مكة املكرمة،1994 – 1414 ،
احملقق ::حممد عبد القادر عطا.
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[ ]14الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي اجلامع الصحيح اجلامع
الصحيح سنن الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،احملقق ::أمحد
حممد شاكر وآخرون.
[ ]15ابن تيميه أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني أبو العباس شرح العمدة يف الفقه
مكتبة العبيكان ،الرياض ،1413 ،الطبعة ::األوىل ،احملقق ::د .سعود صاحل
العطيشان.
[ ]16ابن تيمية،أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراني أبو العباس كتب ورسائل
وفتاوى ،ابن تيمية يف الفقه ،مكتبة ابن تيمية ،احملقق ::عبد الرمحن حممد
قاسم العاصمي النجدي احلنبلي.
[ ]17اجلصاص ،أمحد بن علي الرازي اجلصاص الفصول يف أصول األحكام ،وزارة
األوقاف .
[ ]18ابن جزيء ،حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي القوانني الفقهية البن
جزيء.
[ ]19ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ،صحيح ابن حبان
برتتيب ابن بلبان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1993 – 1414 ،الطبعة الثانية،
احملقق شعيب األرنؤوط.
[ ]20ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،الدراية يف ختريج أحاديث
اهلداية ،دار املعرفة.
[ ]21ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ،تلخيص احلبري يف
أحاديث الرافعي الكبري ،املدينة املنورة ،1964 – 1384 ،احملقق السيد عبداهلل
هاشم اليماني املدني.
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[ ]22ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي فتح الباري
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت.1379 ،
[ ]23ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي تقريب
التهذيب ،دار الرشيد ،مدينة النشر ::سوريا ،1986 – 1406 ،الطبعة
األوىل ،احملقق :حممد عوامة.
[ ]24ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي تقريب
التهذيب ،دار الرشيد ،سوريا ،1986 – 1406 ،الطبعة ::األوىل ،اسم
احملقق ::حممد عوامة.
[ ]25ابن حجر ،أبي الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد
الدررالكامنة يف أعيان املائة الثامنة  ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،
حيدر آباد  -اهلند  ،1972 ،الثانية.
[ ]26ابن حجر أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،اإلصابة يف
متييز الصحابة ،دار اجليل ،بريوت ،1992 – 1412 ،الطبعة ::األوىل ،اسم
احملقق ::علي حممد البجاوي.
[ ]27ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد  ،مراتب
اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]28أبو احلسن املالكي ،كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القريواني  ،دار
الفكر ،بريوت ،1412 ،احملقق ::يوسف الشيخ حممد البقاعي.
[ ]29احلصفكي ،الدر املختار ،دار الفكر، 1386 ،ط.2
[ ]30ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد ،احمللى ، ،دار
اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،اسم احملقق ::جلنة إحياء الرتاث العربي.
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[ ]31احلطاب ،حممد بن عبد الرمحن املغربي أبو عبد اهلل،مواهب اجلليل لشرح
خمتصر خليل  ،دار الفكر ،بريوت ،1398 ،رقم الطبعة ::الثانية.
[ ]32ابن حنبل ،أمحد بن حنبل الشيباني  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة
قرطبة ،مصر.
[ ]33اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل اخلرشي ،شرح اخلرشي على سيدي خليل،
 ،83- 81/1دار صادر.
[ ]34ابن خزمية ،حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري ،صحيح ابن
خزيمة  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،سنة  ،1970 – 1390اسم احملقق:حممد
مصطفى األعظمي.
[ ]35الدارقطين ،علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي  ،السنن ،دار
املعرفة ،بريوت.
[ ]36أبو داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي سنن أبي داود ،دار
الفكر.
[ ]37الدردير ،سيدي أمحد الدردير أبو الربكات الشرح الكبري ،دار الفكر،بريوت،
احملقق حممد عليش.
[ ]38الدسوقي حممد عرفه الدسوقي حاشية الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري دار الفكر.
[ ]39الدمياطي،حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني،دار
الفكر،بريوت.

األحكام الشرعية نة ة صفيف الشعر للرجا وال ساء

1359

[ ]40حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهلل ،املعني يف طبقات
احملدثني ،دار الفرقان ،عمان – األردن ،1404 ،الطبعة ::األوىل ،اسم
احملقق ::د .همام عبد الرحيم سعيد.
[ ]41رائد علفة ،منكرات صالونات التجميل  ،ص ،14دار البشري  ،ط،1
1994- 1414م.
[ ]42ابن رشد،حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،دار
الفكر ،بريوت.
[ ]43وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ط الرابعة 1997 ،م ،دار الفكر،
دمشق.
[ ]44الزرقاني ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني شرح الزرقاني على موطأ
اإلمام مالك  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1411 ،الطبعة ::األوىل.
[ ]45الزركلي ،خري الدين ،األعالم قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب
واملستعربني واملستشرقني ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط اخلامسة1980 ،م.
[ ]46الزيلعي،عبداهلل بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي،نصب الراية ألحاديث
اهلداية ،دار احلديث.
[ ]47سامل بن علي الثقفي ،أحكام تربية شعر الرأس وتهذيبه ،الطبعة األوىل،
1406هـ.
[ ]48سامي القباني الدكتور ،سلسلة طبيبك -جلدك حصن جسمك ،راجع الكتاب
الدكتور سهيل دياب أستاذ األمراض اجللدية ،جامعة دمشق ،طـ1998 ،1م.
[ ]49السرخسي ،حممد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر املبسوط ،دار املعرفة،
بريوت.1406 ،

1360

أنس حممد عوض اخل يلة ،و بسام حممد عياصر

[ ]50ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهلل الطبقات الكربى دار صادر ،بريوت.
[ ]51السمرقندي ،حممد بن أمحد بن أبي أمحد السمرقندي حتفة الفقهاء ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،1405 ،الطبعة ::األوىل.
[ ]52الشاطيب،إبراهيم بن موسى اللخمي املالكي ،املوافقات يف أصول الفقه ،دار
املعرفة ،بريوت.
[ ]53الشافعي ،حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،األم ،دار املعرفة ،بريوت،
،1393ط.2
[ ]54الشربيين ،حممد اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ
املنهاج ،دار الفكر.
[ ]55الشعراوي ،حممد متولي  ،فتاوى النساء ،إعداد مركز الرتاث خلدمة الكتاب
والسنة.
[ ]56شلتوت ،حممود ،الفتاوى ،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة الثامنة1975 ،م.
[ ]57الشوكاني ،حممد بن علي ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع دار
املعرفة ،بريوت.
[ ]58لشوكاني حممد بن علي بن حممد الشوكاني نيل األوطار من أحاديث سيد
األخيار شرح منتقى األخبار  ،دار اجليل ،بريوت.1973 ،
[ ]59الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق طبقات الفقهاء،
دار القلم ،بريوت.
[ ]60الشريازي ،إبراهيم بن علي الشريازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي،دار
الفكر ،بريوت .
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[ ]61صالح فتحي هلل ،اإلمالء يف الكبائر واملناهي الشرعية للنساء ،مؤسسة
الريان ،لبنان ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001-م.
[ ]62الطرباني ،أمحد بن سليمان ،املعجم األوسط  ،دار احلرمني القاهرة ،طارق بن
عوض.
[ ]63الطرباني ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباني ،املعجم الكبري،
مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،1983 – 1404 ،الطبعة الثانية ، ،احملقق:
محدي بن عبداجمليد السلفي.
[ ]64الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر  ،جامع البيان عن
تأويل آي القرآن ،دار الفكر ،بريوت ،سنة النشر.1405 ::
[ ]65أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي احلنفي حاشية الطحطاوي حاشية على
مراقي الفالح شرح نور اإليضاح مكتبة البابي احلليب ،مصر،1318 ،
الطبعة ::الثالثة.
[ ]66ابن عابدين ،حممد أمني حاشية رد احملتار على الدر املختار ،دار الفكر ،بريوت،
،1386الطبعة.2
[ ]67ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطيب  ،الكايف يف فقه
أهل املدينة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1407 ،الطبعة ::األوىل.
[ ]68ابن عبد الرب ،االستذكار ،اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما
تضمنه املوطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
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[ ]69عبد الكريم زيدان ،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة
اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1413 ،هـ،
1993م.
[ ]70عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،املصنف  ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،1403 ،الطبعة ::الثانية ،اسم احملقق ::حبيب الرمحن
األعظمي.
[ ]71العبدري ،حممد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد اهلل  ،التاج
واإلكليل ملختصر خليل ،دار الفكر ،بريوت ،1398 ،رقم الطبعة ::الثانية،
[ ]72عبد السالم السكري ،نقل وزراعة األعضاء اآلدمية من منظور إسالمي ، ،دار
املنار ،ط1408 ،1هـ 1988-م ،جامعة األزهر ،القاهرة.
[ ]73ابن عثيمني ،فتاوى ،829/2 ،ط1411 ،1هـ  ، -دار عامل الكتب،
الرياض -السعودية.
[ ]74ابن عثميني وآخرون ،فتاوى املرأة املسلمة ،487/1 ،إعداد وترتيب أشرف
عبد املقصود.
[ ]75العدوي ،علي الصعيدي العدوي املالكي حاشية العدوي على شرح كفاية
الطالب الرباني ،دار الفكر ،بريوت ،1412 ،اسم احملقق ::يوسف الشيخ
حممد البقاعي.
[ ]76عكاشة عبد املنان الطييب ،حكم اإلسالم يف الكوافري وحالق النساء ،الطبعة
األوىل1992 ،م.
[ ]77علي حسن عبد احلميد – حكم الدين يف اللحية والتدخني .دار ابن حزم بريوت
ص  17-رسالة من احلجم الصغري  -ط  1423/6هـ 2002 -م.
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[ ]78ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ،املغين يف فقه اإلمام
أمحد بن حنبل الشيباني ،دار الفكر ،بريوت ،1405 ،الطبعة ::األوىل .
[ ]79القرطيب ،حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح القرطيب أبو عبد اهلل اجلامع
ألحكام القرآن دار الشعب ،القاهرة ،1372 ،رقم الطبعة ::الثانية ، ،اسم
احملقق :أمحد عبد العليم الربدوني.
[ ]80ابن القيم ،حممد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد اهلل إعالم املوقعني عن
رب العاملني ،دار اجليل ،بريوت ،1973 ،اسم احملقق ::طه عبد الرؤوف سعد
[ ]81الكاندهلوي ،وجوب إعفاء اللحية ،املكتبة املدادية –مكة املكرمة.
[ ]82ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط دار املعرفة ،بريوت ،ط1986 ،1م
البجريمي.
[ ]83الكلوذاني ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن ،االنتصار يف املسائل الكبار على مذهب
امحد،198/1 ،حتقيق :سليمان العمري ،مكتبة العبيكان ،ط بدون.
[ ]84مازن الصواف ،اجلراحة التجميلية واجلمال  ،ص ،93رئيس مركز اجلراحة
التجميلية والليزرية ،ط2000 ،1م ،منشورات دار عالء الدين دمشق.
[ ]85مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،دار صادر ،بريوت.
[ ]86جمموعة من العلماء ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،158/2 ،طـ ،2وزارة
األوقاف الكويتية1405 ،هـ1985 ،م.
[ ]87حممد عبد اجلواد النتشة ،املسائل الطبية املستجدة يف ضوء الشريعة اإلسالمية،
جملة احلكمة ،العدد السابع -بريطانيا ،ط1422 ،1هـ2001 ،م.
[ ]88حممد عبد العزيز عمرو  ،اللباس والزينة ،مؤسسة الرسالة ط.'،1
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[ ]98حممد عثمان شبري،جملة دراسات ،حبث صبغ الشعر يف الفقه اإلسالمي ،عدد،2
اجلامعة األردنية 1889م جملد.25
[ ]89حممد عقلة اإلبراهيم .نظام األسرة يف اإلسالم .مكتبة الرسالة احلديثة  1498هـ
 1898م ط.2
[ ]81مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري اجلامع الصحيح ،
دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي مصر،
 ،1357احملقق :حممد يوسف البنوري.
[ ]82املناوي ،حممد عبد الرؤوف املناوي  ،التوقيف على مهمات التعاريف ،دار
الفكر.
[ ]83ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر  ،األوسط يف السنن
واإلمجاع واالختالف  ،دار طيبة ،الرياض ،1495 ،األوىل ،احملقق:
د .صغري أمحد حممد حنيف.
[ ]84ابن املنذر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري أبو بكر  ،اإلمجاع  ،دار
الدعوة ،اإلسكندرية ،1492 ،الطبعة :الثالثة ،احملقق :د .فؤاد عبد املنعم
أمحد.
[ ]85ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب  ،دار صادر ،بريوت.
[ ]86ابن مودود ،عبد اهلل بن حممود ،االختيار بتعليل املختار ،دار املعرفة بريوت،
تعليق حممود أبودقيقة.
[ ]87ابن جنيم ،زين بن إبراهيم بن حممد بن بكر البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ،دار
املعرفة ،بريوت.

األحكام الشرعية نة ة صفيف الشعر للرجا وال ساء

1365

[ ]98النسائي ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي اجملتبى من السنن ،مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،1986 – 1406 ،الثانية ،اسم احملقق:
عبدالفتاح أبو غدة.
[ ]99أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي
زيد القريواني ،دار الفكر ،بريوت.1415 ،
[ ]100نور الدين عرت ،احلج والعمرة يف الفقه اإلسالمي ،ط1995- 1416 ،5م،
دار اليمامة.
[ ]101النووي ،حييى بن شرف ،روضة الطالبني املكتب اإلسالمي ،بريوت،
1405هـ ،ط.2
[ ]102النووي حميى الدين بن شرف  ،اجملموع شرح املهذب ، ،دار الفكر ،بريوت،
 ،1996 – 1417الطبعة :األوىل ،اسم احملقق :حممود مطرحي.
[ ]103النووي ،شرح النووي على مسلم ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،سنة
النشر  ،1392الطبعة.2
[ ]104ابن هشام ،حممد بن عبد اهلل ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،املكتبة
العصرية ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد1987 ،م1407 ،هـ.
[ ]105ابن هبرية ،اإلفصاح عن معاني الصحاح ،119/1 ،املؤسسة السعيدية،
بالرياض1398 ،هـ.
[ ]106اهليثمي علي بن أبي بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الريان
للرتاث ،دار الكتاب العربي ،القاهرة  ،بريوت.1407 ،
[ ]107وجيه زين العابدين ،الفاحشة واألمراض  ،ص ، 93جملة الوعي اإلسالمي،
العدد ،140شعبان1396 ،هـ.
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Jurisprudential Provisions for Career Hairdressing to Men and Women
Dr. Anas Mohammad Awad Alkalaileh1, and Dr. Bassam mohammad Qasim omar2
1 Assistant professor in the department of jurisprudence
College of Islamic law " Sharia" /Al-zarqa University-Jordan
2 Assistant professor in the department of jurisprudence
College of Islamic law " Sharia" /Al-zarqa University-Jordan
Abstract. This thesis study Independence of Jurisprudential provisions for career Hairdressing to men
and women، Clarify the statements of scholars in many of the issues related to the profession of
hairdressing especially new ones ، as well as idiosyncratic rule.
Has been followed in this research extrapolation of evidence and the statements of scholars ، and
analysis of the evidence and statements ، and concluded in this research to several conclusions، including:
passport shaved all the head or leave him without hate ، and hate to shave the hair part of the head ( qaza )
، preferably a Muslim woman to adorn herself in her home ، and practicing the profession of hairdressing
by men to decorate women is forbidden، Hair dryer hair if not accompanied by the detection of the
rougher side of women there is nothing wrong with it.
One of the main recommendations of the research: the establishment of courses and work bulletins
showing many of Jurisprudential provisions for career Hairdressing.
Keywords: adornment، shave the hair part of the head (qaza), Removing eyebrow hair

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1435-1367رجب 1438هـ/مارس 2017م)

اآلداب وأثرها يف داللة األمر والنهي التكليفي
د .حممد بن علي بن عبدالعزيز اليحىي

أستاذ مساعد يف كلية الشريعة جبامعة القصيم -قسم أصول الفقه
ملخص البحث .قد انتظم البحث يف عدة نقاط:
 -1حقيقة األدب يف اللغة؛ دعوة الناس ومجعهم على الطعام .وأما يف اصطالح األصوليني فيتعلق
مبحاسن األخالق وكرائم العادات.
 -2نصوص اآلداب أخذت حيزاًكبرياً من الشريعة ،مما يتطلب االعتناء هبا وحترير أحكامها.
 -3الفرق بني اآلداب واإلرشاد؛ أن أوامر اآلداب تتعلق ابألخالق ،وأوامر اإلرشاد تتعلق مبصاحل الدنيا
اليت خيتص االنسان هبا.
 -4بني اآلداب واالستحباب عموم وخصوص من وجه ،فكالمها أعم من جهة وأخص من جهة.
فاآلداب ترد على الواجبات واملستحبات ،واالستحباب يرد على اآلداب والعبادات.
 -5تشرتط النية يف املستحبات من العبادات ،خبالف اآلداب فيجوز فعلها بدون نية ،ولكن ال يرتتب
عليها ثواب.
 -6جتوز اإلضافة على الوارد من اآلداب ،ما مل يكن ذلك مزامحاً للوارد املنصوص عليه.
 -7من أعظم مقاصد اآلداب يف الشريعة؛ تقوية أواصر احملبة والوالء واملؤالفة للمؤمنني.
 -8للمقاصد أثر يف توجيه داللة األمر والنهي التكليفي يف اآلداب وغريها.
 -9األصوليون يذهبون إىل أن األدب؛ قرينة صارفة لألمر عن الوجوب ،والنهي عن التحرمي.
 -10من يقول أبن األدب قرينة يف الداللة على االستحباب أو الكراهة ،فإنه يستثىن من ذلك ما دلت
القرينة اخلاصة على ال وجوب أو التحرمي .كورود الوعيد على ترك مأمور األدب أو تعلق به حق الغري أو تضمن
خمالفة للكفار أو الشيطان.
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املقدمة
من املقرر يف الشريعة وعند علمائها؛ أن النص الشرعي ليس على وزانٍ واحد ودرجة
واحدة ،فالشريعة يف نصوصها وأحكامها مبنية على مقامات متعددة ،ودرجات
متفاوتة ،وإن مما يهم الناظر يف األدلة؛ الوقوف على هذه املقامات ،وحتديد هذه
الدرجات ،حتى ترتتب عنده األولويات الشرعية ،وتتحدد لديه الدالالت اللغوية.
وقد عين العلماء بالوقوف على هذه املقامات ،وبيان اآلثار املرتتبة عليها.
فتكلموا يف أفعال النيب وأقواله وحبثوا يف قصده منها( ،)1فساهموا يف الربط بني
الداللة اللغوية والداللة القصدية يف هذه النصوص .وكان من ضمن هذه املقامات
الشرعية؛ مقام األوامر والنواهي يف اخلطاب الشرعي وما تدل عليه من حكم تكليفي.
وعلى الرغم من تنصيص األصوليني على هذه الدالالت ،وسرد الوجوه اليت
تستعمل يف األمر والنهي ،إال أن احلاجة قائمة يف الوقوف على بعض هذه األوجه،
واالعتناء بها تأصيالً وتطبيقاً .ذلك أنها أخذت مساحة واسعة من نصوص الشريعة،
وهلا أثر بيّن فيها .ومن أبرز هذه الوجوه املستعملة يف األمر والنهي؛ مقام اآلداب.
فماذا يعين هذا املقام؟ وهل لآلداب أثر يف توجيه داللة األمر والنهي التكليفي؟
فيكون صارفاً هلما عن داللتهما األصلية .وما هو مقصود الشريعة من أوامر اآلداب
ونواهيها؟ وهل للمقصد أثر يف الكشف عن املقصود من داللة األمر والنهي؟
هذه أسئلة ملحة ،علّنا جند اإلجابة عليها يف ثنايا صفحات هذا البحث،
املوسوم بـ"اآلداب وأثرها على داللة األمر والنهي التكليفي".

( )1انظر يف هذا :قواعد األحكام البن عبد السالم  ،244/2الفروق للقرايف  ،346/1وله رسالة مفردة يف هذا
مساها :اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام ،كما أشار إىل ذلك ابن القيم يف
زاد املعاد  ،429/3وقد فصل يف هذا ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة ص .137-87
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أسباب اختيار املوضوع:
- 1أهمية األمر والنهي يف الشريعة اإلسالمية .ذلك أن الشريعة مبنية على
التكليف ،وإمنا يتحصل ذلك من خالل أوامرها ونواهيها يف أغلبه.
- 2أهمية الوقوف على درجات األمر والنهي  ،وذلك من خالل حقيقة
املأمور به واملنهي عنه.
- 3كشف اللبس الواقع يف حقيقة اآلداب ،وأثرها يف األحكام التكليفية.

()2

 - 4مل أقف على مادة علمية متخصصة تعاجل هذه املسألة ،املتضخمة طوالً
وعرضاً يف نصوص الشريعة .لكين وقفت على بعض البحوث اليت أشارت إىل هذه
املسألة عَ َرضًا ومل تفصل فيها ،لعدم اختصاصها بها وهي:
أ) ضوابط صرف األمر والنهي عن الوجوب والتحريم وأثر ذلك يف األحكام
الشرعية خلالد بن شجاع العتييب .رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة اإلسالمية ،طبعتها
عمادة البحث العلمي يف اجلامعة عام 1426هـ مكونة من  400صفحة تقريباً .وقد
أشار إىل داللة األمر والنهي يف اآلداب حبدود مخس صفحات.
ب) القرائن الصارفة لألمر والنهي عن حقيقته وأثر ذلك يف الفروع الفقهية يف
كتاب الصيام واحلج حملمد بن علي احلفيان .رسالة ماجستري مقدمة جلامعة أم القرى
حتمل رقم  2267مكونة من  300صفحة تقريباً ،وقد أشار إىل املسألة حبدود
صفحتني.

( )2اجتهدت يف تتبع هذ املسألة من كتب األصول ،مع استقراء تراجم ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما،
واألبواب املتعلقة ابآلداب يف كتب الشروح ،كفتح الباري البن حجر واملسالك والقبس البن العريب واملفهم
للقرطيب.
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ج) حممول صيغة األمر افعل "دراسة نظرية وتطبيقية على آيات األحكام"
لعبداللطيف الصرامي .حبث ترقية .والكتاب مل يبحث هذه املسألة خبصوصها ،وإمنا
تكلم عن مسائل األمر عموماً ،ثم استخرج األوامر من نصوص القران وعقب
عليها ،وقد يستفاد منه يف جمال التطبيق دون التقعيد.
منهج البحث:
- 1مجع املادة العلمية من مصادرها املعتربة؛ األصلية منها والتابعة.
- 2توثيق النقول يف اهلامش باجلءزء والصفحة ،وكتب اللغة باملادة ،وإن كان
حديثاً فبالكتاب والباب.
- 3الرتكيءز على نقل حتريرات العلماء املتخصصني بالتقعيد األصولي،
وعءزوها لكتبهم مباشرة.
- 4الرتكيءز على املسائل املثمرة؛ املتعلقة بأوامر اآلداب ونواهيها.
خطة البحث
انتظمت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.
املقدمة :وفيها مدخل إىل البحث مع إجراءاته ومتطلباته.
التمهيد
وفيه مطلبان:
املطلب األول :داللة األمر والنهي على احلكم التكليفي.
املطلب الثاني :وجوه استعمال األمر والنهي.
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املبحث األول :حقيقة اآلداب ومقاصدها الشرعية.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :حقيقة اآلداب واأللفاظ ذات الصلة:
أوالً :حقيقة اآلداب ثانياً :األلفاظ ذات الصلة (اإلرشاد ،الندب)
املطلب الثاني :املقاصد الشرعية من اآلداب.
املبحث الثاين :مقتضى األمر والنهي التكليفي يف باب اآلداب.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حترير حمل النءزاع وذكر األقوال يف املسألة.
املطلب الثاني :أدلة األقوال.
املطلب الثالث :الرتجيح وأسبابه وضوابطه.
املبحث الثالث :التطبيقات الفقهية لنصوص أوامر اآلداب ونواهيها.
وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :املشي يف نعل واحدة.
املسألة الثانية :التنفس يف اإلناء.
املسألة الثالثة :االستنجاء باليمني.
املسألة الرابعة :األكل والشرب باليمني.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج مع ثبت املراجع وفهرس املوضوعات.
وبعد شكر اهلل تعاىل على ما أنعم ويسر ،أتقدم بالشكر اجلءزيل لكل من
الءزميلني الفاضلني د .بدر املهوس و د .سليمان النجران ،على ما الحظاه وصوباه يف
هذا البحث 1436/10/10هـ

حممد بن علي بن عبدالعزيز اليحىي

1372

التمهيد
وفيه مطلبان :
املطلب األول :داللة األمر والنهي على احلكم التكليفي.
قبــل الــدخول يف حقيقــة األمــر والنهــي ومــدلوهلما ،البــد مــن التأكيــد علــى أن
القرائن مؤثرة يف تعيني الداللة ،فإذا وردت القرينـة املفيـدة للوجـوب أو االسـتحباب أو
غريهما يف األمر ،أو وردت القرينـة املفيـدة للتحـريم أو الكراهـة أو غريهمـا يف النهـي؛
فال إشكال ،وهذا خارج عن حمل النءزاع(.)3
يبقــى اخلــالف حــول داللــة األمــر والنهــي اعــرد عــن القــرائن ،وحولــه وقــع
اخلالف( .)4وأمهات أقواله ترجع إىل ثالثة:
القوول األول :أن حقيقة األمر تدل على الوجوب .وهذا هو املنقـول عـن الفقهـاء
وقد صرح به الشافعي(ت ،)204ونُسب إىل أمحد(ت )241وبعض املتكلمني وانتصر
له ابن حءزم(ت.)5()456

( )3انظر :شرح خمتصر الروضة  ، 365/2اإلحكام البن حزم  ، 2/3هناية السول  .165/1ومما جيب التنبيه
عليه أنه ليس كل قرينة يسلم هبا ،بل إن البعض حيصر الصارف من القرائن-على التسليم بوصفها قرينة-
ابلنص أو اإلمجاع دون غريمها ،وهذا ما سريد معنا عن اإلمام الشافعي وابن حزم.
( )4اختلف يف هذا اختالفاً كثرياً ،حىت أوصلها بعضهم إىل مخسة عشر قوالً كما يف القواعد البن
اللحام .549/2وقد تداخلت املذاهب العقدية مع هذه األقوال األصولية.
( )5انظر :األم ،51/9الربهـان  ،68/1الواضـح ،490/2روضـة النـا ر ،552/1احملصـول البـن العـريب ،54البحـر
احملــي  ،365/2شــرح الكوكــب املنــري ،39/3الفصــول للجصــاص  ،87/2اإلحكــام البــن حــزم .2/3تنبيــه
الرجل العاقل البن تيميـة .513/2قـال أبـو نصـر السـجزي :األمـر عنـد الفقهـاء علـى الوجـوب ،إال أن يقـرتن
به ما يدل أن املراد به الندب ،أو اإلابحة .وعنـد أكثـر املتكلمـني صـيغة األمـر للنـدب واإلابحـة ،إال أن يـدل
دليل على أن املراد به الوجوب .الرد على من أنكر احلرف والصوت ص 295
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القووول الثوواين  :أن حقيق ـة األمــر تــدل علــى النــدب .وهــذا القــول منســوب إىل
املعتءزلة(.)6
القول الثالوث  :التوقف .فهي إما حقيقة يف الوجوب أو الندب أو فيهما مجيعـاً .
وهذا القول منسوب إىل األشاعرة وتبناه الغءزالي(ت )505وغريه (. )7
وأدلة القول األول كثرية جداً مبثوثة يف القرآن والسنة .فمنها قول اهلل تعاىل :
ﱡﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﱠ

النور63 :
وممـــن اســـتوعب األدلـــة الدالـــة علـــى إفـــادة األمـــر للوجـــوب؛ أبـــو احلســـني
البصري(ت )436:وابن حءزم الظاهري(ت.)8()456
وأما القول الثاني ،فمن أبرز ما احتج له :أن األمر يقتضي اإلرادة ،واحلكيم ال
يريد إال احلسن ،واحلسن ينقسم إىل واجـب ونـدب ،فيحمـل علـى احملقـق منهمـا وهـو
الندب ،وترتيب العقاب على الرتك؛ شيء زائد على لفظ األمر (. )9
وأما من توقف يف هذا ،فاحتج بأن ترجيح أحد هذه األوجه؛ إما أن يعرف عـن
طريق عقل أو نقل ،ونظر العقل إما ضروري أو نظري ،وال جمـال للعقـل يف اللغـات،
والنقل إما متواتر وهو غري متحقق أو آحاد وال حجة فيه(.)10
( )6انظر :املستصفى ص . 207اختلفت املعتزلة فيما بينهم ،فممن يرى الوجوب أبو احلسني البصري ،وممن يرى
الندب أبو هاشم إال أن الغزايل نسبه هلم .انظر :املعتمد للبصري.51/1
( )7انظر :الربهان  ،68/1املستصفى ص ،205الواضح ،490/2املوافقات.419/3
( )8انظر  :املعتمد أليب احلسني البصري  ، 51/1اإلحكام البن حزم  ،2/3تنبيه الرجل العاقل البن تيمية
. 514/2
( )9انظر  :البحر احملي  ، 367/2شرح خمتصر الروضة . 366/2
( )10انظر  :املستصفى ص ، 206اإلحكام لآلمدي . 145/2
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والعمل على القول األول ،فهو املبثوث يف كتب الفقه واملشهور بينهم ،وال أثـر
لألقــوال األخــرى ،فمــا زال الفقهــاء يســتدلون للوجــوب بــاألوامر النصــية دون إشــارة
للقرائن اليت تدل عليها( .)11وهذه األقوال األخـرى ،أشـبه مـا تكـون حمصـورة يف كتـب
األصول ،ال أثر هلا يف كتب االستدالل واحلجاج.
وقـــد وقـــع خـــالف فيمـــا يتعلـــق بـــالتفريق بـــني أحكـــام األمـــر والنهـــي ،إال أن
األصوليني تتابعوا على أن مسائل النهي آخذة حكم مسائل األمر .
قال ابن قدامـة(ت : )620:اعلـم أن مـا ذكرنـاه يف األوامـر ،تتضـح بـه أحكـام
النواهي؛ إذ لكل مسألة من األوامر وزان من النواهي وعلى العكس.

()12

والذي يهمنا هنا ،هو أن الكالم حول حقيقة األمر يف اآلداب؛ متضمن للكـالم
حول حقيقة النهي يف اآلداب ،يف إفادتـه التحـريم أو الكراهـة أو التوقـف .إال أن بعـض
األصوليني أشار إىل التفريق بينهما وما يدالن عليه .
قال القاضي عبد الوهاب املالكي(ت :)422إن من العلماء من فـر بـني النهـي
فحمله على التحريم ،وبني األمـر فحملـه علـى النـدب؛ ألن عنايـة العقـالء وصـاحب
الشرع بدرء املفاسد أشد من عنايتهم باملصاحل ،والنهـي يعتمـد املفاسـد ،واألمـر يعتمـد
املصاحل (. )13

( )11وهذا ما جعل بعض العلماء يعزو هذا القول للفقهاء .انظر هامش القول األول.
( )12روضة النا ر .604/1وانظر :احملصول البن العريب ص ،69شرح خمتصر الروضة  .430/2هناك مسائل
يف النهي تفارق مسائل األمر ،لكنها قليلة ،مثل :اخلالف حول إفادة األمر للتكرار ،وهل هو على الفور،
واألمر بعد النهي ليس كمثلها يف النهي .انظر :البحر احملي  ،430/2إرشاد الفحول .497/1
خرج أبو يعلى التفريق بني األمر
( )13شرح تنقيح الفصول  .168وانظر :شرح خمتصر الروضة للطويف ّ .444/2
والنهي رواية عن اإلمام أمحد لقوله رمحه هللا" :ما أمر به النيب  فهو عندي أسهل مما هنى عنه" .قال أبو
يعلى :ولعله قصد هبذا أن األمر أسهل من النهي على معىن أن مجاعة قالوا :إطالق األمر يقتضي الندب،
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وخنرج من هذا أن األصوليني؛ تتابعوا على نقـل اخلـالف مـن األمـر إىل النهـي،
دون تفريق بينهما .وعليه فما يقال يف األمر ينسحب إىل النهي وكذا العكـس ،مـن غـري
التــءزام بالتنصــيص عليهمــا مجيع ـاً .وهــذا ظــاهر يف األمثلــة الــيت وردت يف آخــر هــذه
الرسالة ،فهي متداخلة بني األمـر بالشـيء والنهـي عـن ضـده ،وانظـره يف مسـألة األمـر
باألكــل بــاليمني ،مــع النهــي عــن األكــل بالشــمال ،وعليــه فــال يلــءزم مــن هــذا ،الفــر
بينمها ،ال يف التقعيد وال يف التمثيل.
وعلــى التحقيــق أكــن أن يقــال :كــل مــن ذهــب إىل أن األمــر يف اآلداب يفيــد
الوجوب؛ فيلءزمه أن يذهب إىل أن النهي يفيد التحريم ،ومن ذهب إىل أن النهـي يفيـد
الكراهة ،فيلءزمه أن يـذهب إىل أن األمـر يفيـد االسـتحباب ،ويبقـى التوقـف حـول مـن
نص على أن أوامر اآلداب تفيد االستحباب ،هل يطرد هذا إىل النهـي فيفيـد الكراهـة،
ومــن نــص علــى أن نــواهي اآلداب تفيــد التحــريم ،فهــل يطــرد هــذا إىل األمــر فيفي ـد
الوجوب ،يصعب ختريج النهي على األمر عند العامل ،لكن ال مـانع مـن نقـل اخلـالف
حـول األمــر إىل النهـي بعمومــه ،دون التنصـيص علــى عـامل بعينــه ،فقـد ال يتبنــاه واهلل
أعلم.

وإطالق النهي يقتضي احلظر .انظر :العدة أليب يعلى ،228/1طبقات احلنابلة .325/1وانظر:
األم ،153/5جمموع الفتاوى البن تيمية ،118/20تنبيه الرجل العاقل  ،521/2التحبري للمرداوي
 .2285/5وقد نقل عن البزدوي قوله :قال املعتزلة ابلندب يف األمر وابلتحرمي يف النهي؛ ألن األمر يقتضي
حسن املأمور به والواجب واملندوب داخالن يف اقتضاء احلسن خبالف النهي ،فإنه يقتضي قبح املنهي عنه،
واالنتهاء عن القبيح واجب.
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املطلب الثاين :وجوه استعمال األمر والنهي
بعد الوقوف على املعنى احلقيقي ملا يـدل عليـه األمـر والنهـي؛ ننتقـل إىل وجـوه
استعماهلما .والفائدة من هذا أنه ال ينتقـل إىل هـذه الوجـوه ،إال إذا دلـت القرينـة علـى
ذلك ،وإال فيبقى األمر يدل على الوجوب ،والنهي يدل على التحريم.
وقـــــد تفـــــاوت األصـــــوليون يف اســـــتعرا

()14

هـــــذه األوجـــــه .ولـــــذلك قـــــال

الغءزالــي(ت )505ملــا ذكــر بعضــها :وهــذه األوجــه عــدها األصــوليون شــغفاً مــنهم
بالتكثري ،وبعضها كاملتداخل(.)15
وأشهر هذه األوجه اليت ترد على صيغة "افعل"(:)16
أوالا :اإلجياب  ،ﭧ ﭨ ﱡ ﲋ ﲌ ﱠ البقرة .٤٣ :اثنيا  :الندب
ﭧ ﭨ ﱡ ﱦ ﱠ النور .٣٣ :اثلث ا  :اإلباحة  .ﭧ ﭨ ﱡ ﲬ ﲭ
ﲮﲯ ﱠ املائدة ٢:رابعا  :اإلرشاد  ،ﭧ ﭨ ﱡ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﱠ

البقرة . ٢٨٢ :خامسا  :التأديب  ،كقوله للغالمُ " :كلْ مِمَّا يَلِيكَ "( .)17وقد
أوصلها املرداوي(ت )885:إىل ستة وثالثني وجهًا (.)18

( )14انظر :املدخل البن بدران . 226
( )15املستصفى . 205
( )16ما مل يرد على صيغة افعل من صيغ أوامر اآلداب؛ فإنه يقاس عليه .وينظر يف األلفاظ-اليت يفهم منها
الوجوب -إذا وردت على األمر العام ،ما أثر اآلداب عليها؟ .كقوله "حق على كل مسلم" أو " آمركم
بكذا"
( )17رواه البخاري رقم ( )5376ومسلم رقم (.)2022
( )18التحبري شرح التحرير  ،2201/5وانظر  :البحر احملي 357/2
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كما أن من أشهر األوجه اليت ترد على صيغة "ال تفعل":
أوالا :التحريم ،ﭧ ﭨ ﱡ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱠ اإلسراء3 :
الثاين :الكراهة،

ﭧﭨﱡ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ

البقرة267 :
الثالث :األدب ،ﭧ ﭨ ﱡ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﱠ البقرة237 :
الرابع :اإلرشاد إىل األحوط بالرتك،
املائدة101 :

ﭧﭨﱡ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ

()19

تنبي و  :يفــر بــني وجــوه اســتعمال األمــر والنهــي ،وبــني قــرائن صــرفهما عــن
الوجوب والتحريم.
فما تقدم فهي وجوه تستعمل فيها األوامر والنواهي ،وأما القرائن فمهمتها بعـد
ترجيح وجه من هذه األوجه؛ أن تصرفه إىل غريه ،فالقرائن جماهلا واسع يف الشـريعة،
واعتباراتها متعددة.

()20

والسؤال هنا :هل أكن أن تكـون بعـض هـذه األوجـه ،قرينـة صـارفة مـن بـاب
آخر ،فتكون وجهًا باعتبار ،وقرينة باعتبار آخر؟
أما األحكام التكليفيـة الـيت تضـمنتها هـذه األوجـه؛ فـال أكـن أن تكـون قـرائن
صارفة ،ألن هذه األحكام ،إمنا هي مثرة ملا تدل عليها األوامر والنواهي.

( )19انظر  :البحر احملي .428/2
( )20القرينة هي :ما يوضح عن املراد ال ابلوضع ،تؤخذ من الحق الكالم أو سابقه .وتنقسم ابعتبار ذاهتا إىل
شرعية وعادية وحسية وعقلية ،وابعتبار اللفظ إىل لفظية وحالية .انظر :التعريفات للجرجاين ص،174
الكليات ص ،734القرائن الصارفة لألمر عن الوجوب للحفيان ص .186
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وأما غريها فيحتمـل ذلـك؛ ألنهـا تنتـءزع مـن داللـة اللفـظ وسـياقه .وعليـه فهـل
يقال :إن اآلداب تعد قرينة حالية تفيد االستحباب؟
واإلشــكال هنــا مِ ـن مجــع وجــوه صــيغة "افعــل" ومــا يف معناهــا يف األوامــر مــع
مثراتها ،وكأنها قسيمة هلا .فقد جيتمع حكم تكليفي مع وجه مـن وجـوه األمـر والنهـي.
فصــيغة افعــل يف التهديــد تفيــد التحــريم ،ويف اإلرشــاد يــنص األصــوليون بأنهــا تفيــد
اإلباحة .وسوف يأتينا احلكم التكليفي لصيغة افعل يف اآلداب.
وقــد أشــار الغءزالــي يف الــنص املتقــدم إىل شــيء مــن هــذا عنــدما قــال" :وبعضــها
كاملتداخل".
بعد هذا ننتقل إىل موقف األصوليني من هذه األوجه وهي كما يلي:
أما الفقهاء ومجهـور العلمـاء عمومـاً ،فـإنهم يـذهبون إىل أنـه ال ينتقـل إىل هـذه
األوجه –سوى الوجوب– إال لقرينة تدل على ذلك .ومثلهم املعتءزلة إال أنهم يـرون أن
األمر لالستحباب ،فال ينتقل إىل غـريه إال لقرينـة .وأمـا األشـاعرة فـإنهم متوقفـون بـني
هذه األوجه ،ال يرجحون منها شـيئاً إال بقرينـة ،فداللـة "افعـل" تـدل عليهـا بالتسـاوي
وخاصة الثالثة األول .ف ينظرون لكـل أمـر ـا يتعلـق بـه مـن قـرائن تـرجح داللتـه ،فـإن
خلي عن القرائن فحكمه التوقف.
بعد استعرا

()21

وجوه استعمال األمر واملرجح منها؛ ننتقـل إىل حقيقـة وجـه مـن

وجوهها وهو األدب يف مبحث خاص.

( )21انظر :املستصفى ص ،205حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع .469/1
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املبحث األول :حقيقة اآلداب ومقاصدها الشرعية
وفيه مطلبان:
املطلب األول :حقيقة اآلداب واأللفاظ ذات الصلة
أوالا :حقيقة اآلداب.

تعريف األدب يف اللغة واالصطالح:

اآلداب يف اللغــة" :اآلداب" مجــع ومفــرده أدب .قــال ابــن فــارس(ت: )395:
اهلمءزة والدال والباء أصل واحد ،تتفـرع منـه مسـائله وترجـع إليـه .فـاألدب :أن جتمـع
الناس إىل طعامك ،واآلدِبُ الداعي.
ومن هذا القياس "األدب"؛ ألنه جممع على استحسـانه ،كاجتمـاع األكلـة علـى
أكل الطعام(.)22
فاألدب -الذي يتأدب به األديب من الناس -مسي أدبـاً؛ ألن صـاحبه يـدعو
الناس إىل احملامد وجيمعهم عليها ،وينهاهم عما يضادها ويعارضها.
واألدب :اسم يقع على كل رياضة حممودة ،يتخرج بها اإلنسـان يف فضـيلة مـن
()23

الفضائل .يقال :أدبته أي :علمته رياضة النفس وحماسن األخال ودعوته إليها.

َوجَهُــنَّ ،وأحْسَ ـ َن
ث بَنَــات ،فــأدَّبهُن ،وز َّ
ومنــه قــول الــنيب ":مــن عــالَ ثــال َ
إليهنَّ ،فلهُ اجلََّنةُ" )24(.أي :أدبهن بآداب الشـريعة ،وعلمهـن أمـور الـدين والـدنيا الـيت
يعود عليهن نفعها(.)25
( )22معجم مقاييس اللغة مادة (أ د ب) بتصرف .وانظر :الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية للطويف
ص .221
( )23انظر  :لسان العرب  ،املصباح املنري  ،اتج العروس مادة (أ د ب) أنيس الفقهاء ص. 83
( )24أخرجه أبو داود كتاب األدب ،ابب :يف فضل من عال يتيما رقم ( )5147وأمحد رقم ( .)11924وراجع
البخاري ( )2547ومسلم ( )154الرتمذي (.)1952
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ومما يفهم من كالم اللغويني ،أن هـذه الكلمـة تفيـد قـدرًا زائـدًا علـى الواجـب،
فاآلدِبُ غري اآلمر املوجب ،فهو يدعو الناس إىل ماال جيب عليهم.
اآلداب يف االصطالح:
- 1تكلم أهل األدب يف معنى هذه الكلمة بعبارات كثرية مندرجـة يف اخـتالف
التنوع وبعضها خمتلفة األلفاظ.
فقيل األدب :ملكة تعصم من قامت به عما يشينه .وقيل :هو استعمال ما حيمد
قوالً وفعالً .وقيل :الوقوف مع املستحسنات .وقيل :رياضة النفس بالتعليم والتهـذيب
على ما ينبغي .وقيل :األخذ كارم األخال  .وقيل :مراعاة حد كل شيء.

()26

- 2كما تطر علماء السلوك هلذه الكلمة وأشاروا إىل معناها.
قال ابن املبارك(ت :)181:قد أكثر الناس القـول يف األدب ،ونـن نقـول :إنـه
معرفة النفس ورعوناتها ،وجتنب تلك الرعونات.
قــال ابــن القــيم(ت : )751:واألدب هــو الــدين كلــه ،فــإن ســرت العــورة مــن
األدب ،والوضوء وغسل اجلنابة من األدب ،والتطهر من اخلبث من األدب .
قال اهلـروي(ت :)481:األدب حفـظ احلـد بـني الغلـو واجلفـاء ،عرفـة ضـرر
العدوان .عقـب عليـه ابـن القـيم بقولـه :هـذا مـن أحسـن احلـدود...فحقيقـة األدب هـي
العدل(.)27

( )25انظر  :التنوير شرح اجلامع الصغري للصنعاين  ، 308/10فيض القدير للمناوي . 177/6
( )26انظر :التعريفات للجرجاين ص ، 15القاموس الفقهي ص ، 17التوقيف على مهمات التعريف ص، 42
فتح الباري  ، 400/10الكليات ص. 65
( )27مدارج السالكني  ، 213-187/3وانظر :كشاف اصطالحات الفنون والعلوم . 128/1
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وهنا نالحظ اختالفاً يف حدود األدب بني أهـل اللغـة وأصـحاب السـلوك .فأهـل
اللغة يقصرونه -يف العموم -على ما يتعلق باإلنسان مـع غـريه ،وأصـحاب السـلوك
يوسعونه إىل ما يتعلق باألدب مع اهلل وشريعته.
ولــذلك قــال ابــن القــيم(ت :)751األدب ثالثــة أنــواع :أدب مــع اهلل ســبحانه،
()28

وأدب مع رسوله  وشرعه ،وأدب مع خلقه.

كما أن املصنفني من أهل احلديث ،يرتمجون بعض الكتب واألبواب بـاآلداب،
كــآداب الطعــام والشــراب واللبــاس والكــالم والســفر واخلــالء والنــوم والعيــادة والعلــم
واإلفتاء والدعاء والطهارة وقيام الليل واخلطبة والصوم والقضاء وغريها.
واملالحِظ لأل حاديـث الـيت يـدرجها احملـدثون حتـت هـذه الرتاجـم ،يراهـا تتعلـق
باحلقو واملكارم واإلرشادات والءزوائد على أحكام العبادات ،وهي شاملة للواجبـات
واملستحبات واملباحات.
- 3ويف االصــطالح األصــولي فيمــا يتعلــق بــاألدب :جنــدهم ال خيرجــون عمــا
أشار إليه أهل اللغة يف العموم.
قـــال ابـــن دقيـــق العيـــد(ت :)702:اآلداب باملـــد مجـــع أدب ،أي اخلصـــال
()29

احملمودة ،فتشمل مكارم األخال  ،املوصلة إىل الكريم اخلال .

وقال التفتـازاني(ت :)793:الــتأديب :تهـذيب األخـال وإصـالح العـادات،
وكذا اإلرشاد قريب منه ،إال أنه يتعلق باملصاحل الدنيوية (. )30
( )28مدارج السالكني  ، 187/3ويُطلق األدب على العلم املوسوم به .قال ابن القيم :علم األدب هو علم
إصالح اللسان واخلطاب .املدارج  ، 187/3وانظر  :الكليات ص. 68
( )29شرح األربعني النووية البن دقيق العيد ص.21 :
( )30التلويح على التوضيح،293/1وانظر :فصول البدائع ،21/2غاية الوصول  ،67التحبري
للمرداوي.2188/5
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وقال الءزركشي(ت :)794:فإن التأديب خيتص بإصالح األخال (. )31
وقـــال الطـــويف(ت :)716:اســـتعمال حماســـن األخـــال ومكارمهـــا واجتنـــاب
()32

مساويها ومالئمها .ثم قال عنه :معنى شائع بني الناس يعرفه العام واخلاص.

وقــال اإلمــام ابــن تيميــة(ت :)728:وهــذه األقســام الثالثــة أعمــال الكفــار يف
اإلسالم] إما أن تكـون يف العبـادات احملضـة ،وإمـا أن تكـون يف العـادات احملضـة ،وهـي
اآلداب(.)33
وقــد ضــرب اإلمــام الشــافعي(ت )204:أمثلــة لــألدب فقــال :يف األكــل أربعــة
أشياء فر

وأربعة سنة وأربعة أدب...واألدب :أّل ا متـد يـدك حتـى ال أـد مـن هـو أكـرب

منك ،وتأكل مما يليك ،وتقل النظر يف وجوه الناس ،وتقل الكالم (.)34
وهنا خنلص إىل أن املقصود باآلداب أو األدب يف كالم األصوليني.
هــو مــا يُستحسَـن مــن اإلنســان يف تعاملــه مــع نفســه أو مــع غــريه .ومجــاع ذلـك
ال
حماسن األخال وكـرائم العـادات .وهـذا املفهـوم ملصـطلح اآلداب ،لـيس حـداً فاصـ ً
لكل قول أو فعل أو صفة ،فقد يتوقـف النـاظر يف أشـياء ،وقـد يُـدخل يف اآلداب مـا ال
( )31البحر احملي .357/2
( )32الصعقة الغضبية ص 218
( )33اقتضاء الصراط املستقيم . 474/1
( )34انظـر :األشــباه والنظــائر البـن الســبكي  .92/2وقــال :السـنة والنافلــة والتطــوع واملسـتحب واملنــدوب واملرغــب
فيــه واملرشــد إليــه واحلســن واألدب ألفــاظ مرتادفــة عنــد فقهائنــا...مث إن بعــض الرتجيحــات آكــد مــن بعــض،
ـطالحا ،وأنــزل الــدرجات األدب ،فإنــه مــا تــرجح
فخــص اآلكــد بــبعض األلفــاظ .ومــا دونــه بلفــظ آخــر اصـ ً
ـريا ومصــلحته دنيويــة ،وأعالهــا الســنة .ونقــل صــاحب كشــاف اصــطالحات الفنــون :128/1أن
ً
ترجحــا يسـ ً
الفقهاء-ويقصد هبم احلنفية-يطلقون األدب ،ويقصدون به املسـتحب أو السـنة .ففـي جـامع الرمـوز يف بيـان
العمــرة :ومــا ســوى ذلــك ســنن وآداب اتركهــا مســيء .ويف البزازيــة يف كتــاب الصــالة :األدب مــا فعلــه الشــارع
مرة وتركه أخرى ،والسنة ما وا ب عليه الشارع.
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يدخله غريه ،إال أن هاهنا أفعاالً يُتفـق علـى دخوهلـا يف زمـرة اآلداب ،وأفعـاالً حتتمـل
الرتجــيح .فمــن األول :التــنفس يف اإلنــاء ،وأكــل اإلنســان ممــا يليــه ،ومــن الثــاني أكــل
اإلنسان بشماله ،فهل النهي ألجل األدب أو التشبه بالشيطان؟ وسيأتي الكالم عليه يف
آخر البحث.
اثنيا :األلفاظ ذات الصلة (اإلرشاد ،الندب)

هنــاك مصــطلحات متعقلــة بــاآلداب وهلــا ارتبــاط بهــا ،حيســن الوقــوف عليهــا

وحتقيق القول فيها ،ثم النظر يف ارتباطها صطلح اآلداب.
- 1منهــا مصــطلح اإلرشــاد ،ذلــك أن األصــوليني يشــريون إليــه ولــه ارتبــاط
باآلداب .وقد يوصف الفعـل الواحـد بأنـه أمـر أدب وإرشـاد أو نهـي أدب وإرشـاد(،)35
وهذا وإن كان فيه توسع يف العبارة ،وجتوز يف تفاصيل املعنى ،إال أنه يدل على الرتابط
بينهما.
فاإلرشــاد يف اللغــة :عنــى الداللــة واهلدايــة إىل مــا فيــه مصــلحة يف أمــر مــن
األمور(.)36
وأمــا يف االصــطالح فقــد نــص األصــوليون علــى أن اإلرشــاد يقصــد بــه حتقيــق
املصــلحة الدنيويــة ،فــال يــنقص الثــواب برتكــه ،وال يءزيــد بفعلــه؛ ألنــه متعلــق بغــر
ال لألمــر ،ف ـأوامر اإلرشــاد جيــوز فعلــها لقصــد
الفاعــل ومصــلحته ،إال إذا فعلــه امتثــا ً
دنيوي ،خبالف املندوب من العبادات الذي يتطلب النية(.)37
( )35انظر :االستذكار ،288/5البيان والتحصيل البن رشد ،396-387/17فتح الباري.53/6
( )36لسان العرب ،معجم مقاييس اللغة مادة ( ر ش د) .
( )37انظر :املستصفى ص ،205احملصول للرازي ،39/2كشف األسرار،107/1اإلهباج
،17/2اإلحكام ،142/2شرح خمتصر الروضة  ، 357/2التحبري شرح التحرير ، 2281 -2186/5
البحر احملي . 357/2
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وكل أوامر اهلل تعاىل فيها رشد ،كما يقول الشافعي( ،)38لكن منها ما هـو قاصـر
على منافع الدنيا وهو املقصود هنا ،ومنها ما هو جامع بني منافع الدنيا واآلخرة.
والفر بني أوامر اآلداب وأوامر اإلرشاد؛ أن أوامـر اآلداب تتعلـق بـاألخال ،
وأوامر اإلرشاد تتعلق صاحل الدنيا الـيت خيـتص االنسـان بهـا( .)39ومثالـه قـول الـنيب
جنَاحَيْـ ِه
ِن فِـي َأحَـ ِد َ
ُـم ِلَي َط َرحْـهُ ،فَـإ َّ
ب فِي ِإنَـا ِء َأحَـ ِد ُك ْم َف َلَي ْغ ِمسْـ ُه ُكل،ـهُ ،ث َّ
الذبَا ُ
« ِإذَا َو َق َع ُّ
()40

ِشفَاءً ،وَفِي اآلخَ ِر دَاءً»

قــال ابــن حجــر(ت :)852قولــه "فَلََي ْغمِسْــهُ" كلــه أمــر إرشــاد ،ملقابلــة الــداء
()41

بالدواء.

- 2ومنها مصطلح الندب واالستحباب والسؤال هنا :ما هي عالقة أوامر
()42

اآلداب حبكم االستحباب؟.

فهل التأديب هو الندب ،أو أن أحدهما أعم من اآلخر ،أو بينهما عموم
وخصوص من وجه؟.

( )38األم  ، 153/5البحر احملي . 357/2
( )39التلويح على التوضيح،293/1وانظر :فصول البدائع ،21/2غاية الوصول  ،67التحبري
للمرداوي.2188/5
( )40رواه البخاري كتاب الطب ابب إذا وقع الذابب يف اإلانء رقم( )5782من حديث أيب هريرة رضي هللا
عنه.
( )41فتح الباري البن حجر  .250 /10وانظر أمثلة له يف :املفهم  ،551-530-280/5القبس ،1114/3
فتح الباري 86/11 ،84/10
( )42تقدم معنا حقيقة األدب يف اللغة ،وأنه دعاء الناس ومجعهم على الطعام ،والندب أييت مبعىن الدعاء ،إال أن
األدب دعاء إىل طعام ،والندب دعاء إىل أمر عام ،فبينهما عالقة اهرة ،فاألول دعاء إكرام ،الثاين دعاء
إعانة وجندة .معجم مقاييس اللغة ،لسان العرب ،املصباح املنري مادة (ن د ب) .
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قال القرايف(ت :)684:والفر بينهما أن التأديب خيتص بإصالح األخال
النفسية ،فهو أخص من املندوب ،ألن الندب يكون يف غري ذلك ،فإن صالة النافلة
مندوبة ،وليست من هذا الباب.

()43

كما أشار الءزركشي(ت )794إىل ذلك ،فقال بعد أن ذكر أمثلة ألوامر اآلداب:
فيسمى هذا أدباً وهو أخص من الندب ،فإن التأديب خيتص بإصالح األخال  ،وكل
تأديب ندب من غري عكس(.)44
أمّا أنه ليس كل مندوب أدب فهذا واضح ،فكثري من أفعال احلج والصالة
حكمها الندب ،من غري أن تكون داخلة يف اآلداب باملعنى الذي مت حتقيقه ،فالسنن
الرواتب من مجلة املندوبات وال عالقة هلا باآلداب.
وأما أن كل أدب فهو مندوب ،فهذا مبين على القول بأن أوامر اآلداب تفيد
الندب ال الوجوب .وسيأتي حتقيق ذلك يف املبحث الثاني.
إال أنه على التحقيق ،أكن استدراك ما أشار إليه الءزركشي ،بأن هناك أوامر
آداب يتفق اجلميع على أنها واجبات ،لورود القرينة املفيدة للوجوب ،وعليه فليس
كل أدب حكمه الندب.
فبينهما عموم وخصوص من وجه ،فهناك آداب ليست داخلة يف املندوبات،
وهناك مندوبات ليست داخلة يف اآلداب(.)45

( )43نفائس األصول يف شرح احملصول .1181/3
( )44البحر احملي  ،357/2وانظر :اإلهباج يف شرح املنهاج  ،17/2نفائس األصول .1181/3
( )45انظر :التحبري شرح التحرير.2188/5
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وبعضهم يقول :إن بني األدب والندب مغايرة ،فهو قسيم له ال قسم داخل
فيه ،إال أنه قريب منه .فالندب مطلوب لثواب اآلخرة ،واألدب مطلوب لصالح
األخال وتهذيبها )46(،لكن إن قصد به القربة دخل األدب بالندب.
كما أشار النووي(ت )676رمحه اهلل إىل الفر بني األدب املندوب إليه والسنة
فقال :والسنة واألدب يشرتكان يف أصل االستحباب ،لكن السنة يتأكد شأنها،
واألدب دون ذلك.

()47

وأكن التفريق بني اآلداب واملندوبات بفار لطيف ،وهو أن من املندوبات ما
ال جيوز التقرب به لغري اهلل ،ومن تقرب به لغري اهلل فقد أشرك ،وهذا يف سائر العبادات
من املستحبات ،خبالف أوامر اآلداب والنواهي املتعلقة بها ،فال يشرتط فيها قصد
القربة ،ولكن ال يثاب اإلنسان عليها إال مع النية ،وهذا ما يفر به بني العبادات
واآلداب.
قال اإلمام ابن تيمية(ت )728يف إشارة إىل عدم اشرتاط النية مما يتعلق
باآلداب :وإعطاء املرء املال ليُمدح به ويثنى عليه مذموم ،وإعطاؤه لكف الظلم والشر
عنه ،ولئال ينسب إىل البخل مشروع ،بل هو حممود مع النية الصاحلة.

()48

ويؤيده حديث جبري بن مطعم يف قصة قسمه ملغامن حنني قالَ" :لوْ كَانَ لِي
جدُونِي بَخِيلًاَ ،والَ َكذُوبًا ،وَالَ
َع َددُ هَذِهِ ال ِعضَاهِ َن َعمًا َلقَسَمْتُهُ بَيَْن ُكمْ ،ثُمَّ الَ تَ ِ
جَبَانًا"(.)49

( )46انظر :شرح الكوكب املنري  ،22/3اإلهباج يف شرح املنهاج  17/2التلويح على التوضيح .293/1
( )47روضة الطالبني وعمدة املفتني.61/1
( )48االختيارات ص .264
( )49رواه البخاري كتاب اجلهاد والسري ابب الشجاعة يف احلرب واجلنب رقم (.)2821
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وحديث عمر رضي اهلل عنه قال :قسم رسول اهلل  قسماً ،فقلت :واهلل يا
رسول اهلل ،لغري هؤالء كان أحق به منهم ،قال" :إِنَّ ُهمْ خَيَّرُونِي َأنْ يَ ْسَألُونِي بِا َلفُحْشِ
خلٍ" (.)50
ت بِبَا ِ
أَوْ يُبَخِّلُونِي ،فَلَسْ ُ
قال ابن عثيمني (ت :)1421األخال واآلداب ليست على سبيل التعبد ،لكن
()51

ال ألمر اهلل ،فيكون عابداً هلل تعاىل.
قد يفعلها اإلنسان امتثا ً

وعلى هذا فال أنع اإلضافة على الوارد من اآلداب ،مما هو داخل يف مكارم
األخال وحماسن العادات ،ما مل يكن ذلك مءزامحاً للوارد املنصوص عليه .قال اإلمام
ابن تيمية وهو يتكلم عن آداب الطعام واللباس والصحبة :وال يلتفت إىل ما أحدثه
بعض املتصوفة ،من اآلداب اليت ال أصل هلا يف الدين؛ من التءزام شكل خمصوص يف
اللبسة ونوها ،مما ال يستحب يف الشريعة .فإن مبنى اآلداب على اتباع السنة.
وعليه فيمكن حتديد مسات أوامر اآلداب ونواهيه بعدة أمور- :
- 1تعلقها كارم األخال وحماسن العادات.
- 2معقولة املعنى ظاهرة املصلحة.
- 3جواز فعلها من غري نية وقصد أخروي.
- 4جواز الءزيادة على الوارد املنصوص عليه.
- 5جواز تركها مع األمر بها ،وجواز فعلها مع النهي عنها.

( )50رواه مسلم كتاب الزكاة ابب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم (.)1056
( )51شرح نظم الورقات ص .82
( )52جمموع الفتاوى .54/31

()52
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املطلب الثاين :مقاصد اآلداب يف الشريعة
مما هو متقرر عند العلماء ،أن الشريعة أقسام متعددة وأفانني متنوعة ،شاملة
حلياة اإلنسان مع ربه ونفسه وبين جنسه وغري جنسه ،وهذا عنوان كماهلا ودليل
مشوهلا .ال تصدر من اإلنسان إرادة قلبية أو حركة جسدية إال وللشريعة فيها حكم،
وخلف هذا احلُكم حكمة ومقصد.
وإذا ما تقرر أنها أنواع منها :ما هو متعلق بالعبادات وما هو متعلق بالعقود
املالية والءزوجية والعادات واحلدود واجلنايات؛ فيُعلم أن كل نوع منها له مقاصد
ختصه ،فأحكام العبادات هلا مقاصد ختصها ،وغريها كذلك .ومما كلفت به الشريعة
أتباعها؛ أحكاماً تتعلق باآلداب ،وهذه األحكام له مقاصد ترجع إليها وحتفظها،
واملقرر هنا؛ الوقوف على هذه املقاصد املرعية ،املتعلقة باآلداب الشرعية ،علها أن
تكشف املقصد من أوامرها ونواهيها.
قال ابن عاشور(ت :)1393وأما حال طلب محل النفوس على األكمل من
األحوال؛ فذلك كثري من أوامر رسول اهلل ونواهيه...فكان حيملهم الصحابة] على
أكمل األحوال ،من شد أواصر األخوة اإلسالمية بأجلى مظاهرها ،واإلغضاء عن
زخرف هذه الدنيا.

()53

وقد تقدم معنا أن حقيقة اآلداب؛ راجعة إىل حماسن األخال وكرائم العادات،
واملالحِظ يف هذين املعنيني ،يرى عالقتهما بالغري ،واعتبارهما ملسألة املعاشرة واخللطة.
ذلك أن الشريعة عندما أمرت بالوالء واحلب واملودة للمؤمنني ،شرعت كل ما
خيدم هذا األصل من أحكام وآداب ،فحافظت عليه من جانب الوجود والعدم ،فعلم
أن هذا األصل جاء لضبط عالقة املسلم مع أخيه.
( )53مقاصد الشريعة اإلسالمية ص .120
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فمن جانب الوجود؛ أمرت الشريعة بأن حيب املرء ألخيه ما حيبه لنفسه ،وأن
يضيفه وينصح له ويءزوره ويعوده ويشيعه ،إىل غري ذلك من األوامر اليت تثبت هذا
األصل العقدي.
ومن جانب العدم؛ نهت عن كل ما يُقو

عرى الوالء واملؤالفة واملناصرة،

فحرمت بيع املسلم على بيع أخيه وخطبته على خطبته ،كما حرمت غيبته وشتمه
ولعنه.
إذا تقرر هذا ،فإننا جند أن اآلداب املتعلقة بالشريعة أمراً ونهياً؛ داخلة يف هذا
الباب -فيما يظهر واهلل أعلم  ،-فالتأدب باألخال احلسنة ومراعاة العادات
املستحسنة ،يءزيد عرى الوالء وثاقاً وشدة ،ويقرب ما بني القلوب ألفة ومودة ،وكل
أحد جيد يف نفسه امليل لصاحب املعروف وكما قيل(:)54
أحسن إىل الناس تستعبد قلوبهم

فطاملا استعبد اإلنسان إحسان

وكذلك الناس جيدون يف أنفسهم مُوادة ومؤالفة ،ملن يعترب مقاماتهم ويتعاهد
ألرْوَاحُ جُنُودٌ مُجََّندَةٌ َفمَا َتعَارَفَ
كرائم عاداتهم وأعرافهم ،ولذلك يقول النيب" ا َ
()55

مِنْهَا ائْتَ َلفََ ،ومَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَ َلفَ".

فعلق املؤالفة باملعارفة ،واملخالفة باملناكرة.

واملؤالفة واملخالفة وإن كانت من عمل القلب ،إال أن هلا تعلقاً بالظاهر ،فاملشاكلة
واملخالفة يف الظاهر ،توصل إىل التعارف والتناكر ،ولذلك جاءت الشريعة بتحريم
املشابهة يف الظاهر؛ ألنها تورث موادة ومؤالفة يف الباطن.

( )54من قصيدة عنوان احلِكم أليب الفتح البسيت ص .36
( )55رواه البخاري من حديث عائشة كتاب أحاديث األنبياء ابب األرواح جنود جمندة رقم ( )3336ومسلم
من حديث أيب هريرة كتاب الرب والصلة واآلداب ابب األرواح جنود جمندة رقم (.)2638
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فدل على أن اآلداب الشرعية؛ قصد بها حفظ مقامات املسلمني ،ورعاية املوادة
واملرامحة واملعاطفة بينهم ،كما يقول عليه ":تَرَى املُؤْمِنِنيَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ
()56

وَتَعَاطُفِهِمْ ،كَمَثَلِ اجلَسَدِ ،إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَاحلُمَّى".

ويؤكد اإلمام ابن القيم(ت )751منءزلة اآلداب مع اخللق فيقول :وأدب املرء
عنوان سعادته وفالحه ،وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره .فما استجلب خري الدنيا
واآلخرة ثل األدب ،وال استجلب حرمانهما ثل قلة األدب.

()57

ومقاصد اآلداب مما تهواها النفوس السوية والعقول السليمة ،فهي قواسم
مشرتكة بني اخللق ،يتوافق الناس على استحسانها ،وال يعادون من يأمر بها ويدعو
إليها ،للدافع الذاتي الذي جيدونه من نفوسهم نوها .ومع أن القصد األعظم من
الشريعة هو إقامة التوحيد وإفراد اهلل بالعبادة ،إال أنها مل تغفل جانب اآلداب .ولذلك
َممَ صَالِحَ ا َلَأخْلَا ِ"( )58ولكن الشريعة مل تشدد يف هذا
يقول النيب  "إَِّنمَا ُبعِثْتُ ِلأُت ِّ
اجلانب أو تفصل فيه؛ ألن نفوس اخللق تدعو إليه ،وجتتهد يف إقامة ما حيقق مقاصده.
يقول الشاطيب وهو يقرر موقف الشريعة يف هذا اجلانب :املطلوب الشرعي ضربان:
أحدهما :ما كان شاهد الطبع خادماً له ومعيناً على مقتضاه ،حبيث يكون
الطبع اإلنساني باعثاً على مقتضى الطلب كاألكل...أو كانت العادة اجلارية من العقالء
يف حماسن الشيم ومكارم األخال ؛ موافقة ملقتضى ذلك الطلب.
( )56رواه البخاري كتاب األدب ابب رمحة الناس والبهائم رقم ( )6011ومسلم كتاب الرب والصلة واآلداب ابب
تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم رقم ( )2586من حديث النعمان بن بشري.
( )57مدارج السالكني .209/3
( )58رواه اإلمام أمحد رقم ( ) 8952من حديث أيب هريرة وصححه ابن عبد الرب .قيل :أن األخالق يدخل فيها
كل أحكام اإلسالم .انظر :التمهيد  ،334/24شرح مشكل اآلاثر  .262/11إال أن التنصيص على
األخالق يظهر هلا مزية.
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والثاني :ما مل يكن كذلك؛ كالعبادات من الطهارات و...
فأما الضرب األول؛ فقد يكتفي الشارع يف طلبه قتضى اجلبلة الطبيعية
والعادات اجلارية؛ فال يتأكد الطلب تأكد غريه ،حوالة على الوازع الباعث على
املوافقة دون املخالفة ،وإن كان يف نفس األمر متأكداً...ومن هنا يطلق كثري من العلماء
()59

على تلك األمور أنها سنن ،أو مندوب إليها ،أو مباحات على اجلملة

وأوامر اآلداب ونواهيه أكن إدراجها ضمن املرتبة الثالثة من مراتب املصاحل
واملقاصد -باعتبار ذاتها  -وهي التحسينات واليت أشار إليها الرازي (ت)606:
بقوله :وأما اليت ال تكون يف حمل الضرورة وال احلاجة ،فهي اليت جتري جمرى
()60

التحسينات وهي :تقرير الناس على مكارم األخال وحماسن الشيم.

فتعريفه

للتحسينات متوافق ملا مر معنا من تعريف اآلداب ،إال أن التحسينات أوسع منها ،فهي
شاملة للعبادات واملعامالت واجلنايات ،وقد أفا
باألمثلة.

الشاطيب (ت )790يف بسط ذلك

()61

وأوامر اآلداب ونواهيه وإن قلنا إنها يف رتبة التحسينات؛ فليست على وزان
واحد ،بل هي درجات متفاوتة ،فمن أحكام اآلداب ما يتعلق بالعموم وحيتاج إليه
املسلمون ،فهذا له درجة غري درجة األدب املتعلق باإلنسان نفسه مثالً.

( )59املوافقات  .385/3قال ابن السبكي :قاعدة :داعية الطبع جتزئ عن تكليف الشرع .وبعضهم يقول :الوازع
الطبيعي مغن عن اإلجياب الشرعي .األشباه والنظائر البن السبكي .368/1
( )60احملصول للرازي .161/5وانظر :املستصفى ص.175
( )61املوافقات .22/2

حممد بن علي بن عبدالعزيز اليحىي

1392

ويقرر الشاطيب(ت )790هذا املعنى ،عندما تكلم عن مراتب األوامر بالعموم.
فيقول :الطلب املتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد يف االعتبار ،من الطلب املتوجه إىل
التفاصيل أو األوصاف أو خصوص اجلءزئيات(.)62
ويف موضع آخر ،يشري إىل أن مكارم األخال وصاحل العادات ،ختتلف حاالتها
مع املكلف ،وعليه مراعاة ذلك واعتباره عند الوقوف على حكمها .فيقول :فجاء
األمر كارم األخال وسائر األمور املطلقة ،والنهي عن مساوئ األخال وسائر
املناهي املطلقة ،وقد تقدم أن املكلف جعل له النظر فيها حبسب ما يقتضيه حاله
ومُنته( ،)63ومثل ذلك ال يتأتى مع احلمل على الظاهر جمرداً من االلتفات إىل
املعاني(.)64
والشاطيب هنا يدعو إىل النظر يف أحكام هذه األوامر وفهمها ،من خالل
مقاصدها ومعانيها ومراتبها ،وهو بهذا يؤكد على اعتبار مقاصد اآلداب يف أوامرها
ونواهيها ،وأثر هذه املقاصد يف حتديد دالالت األوامر والنواهي.
وهذا ما أشار إليه ابن دقيق العيد(ت )702يف التوصل إىل داللة األمر من
خالل املقصد اجلءزئي فقال :األوامر تتنوع حبسب مقاصدها :فمنها ما حيمل على
()65

الندب وهو التسمية

على كل حال ،ومنها ما حيمل على الندب واإلرشاد معا

كإغال األبواب ،من أجل التعليل بأن الشيطان ال يفتح باباً مغلقاً؛ ألن االحرتاز من

( )62املوافقات .491/3
( )63أي قوته .انظر :لسان العرب مادة ( م ن ن).
( )64املوافقات .416/3
( )65يقصد ذكر اسم هللا تعاىل يف بداية الفعل.
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خمالطة الشيطان مندوب إليه ،وإن كان حتته مصاحل دنيوية كاحلراسة ،وكذا إيكاء
السقاء وختمري اإلناء .واهلل أعلم.

()66

وسيأتينا أثر املصاحل واملقاصد يف حتديد الدالالت ،عند الكالم على الرتجيح يف
املسألة.
املبحث الثاين :مقتضى األمر والنهي التكليفي يف ابب اآلداب
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حترير حمل النزاع وذكر األقوال يف املسألة
قبل الدخول يف هذا املطلب ،البد من التأكيد على أمر سبق وبه يتضـح النـءزاع،
وهو أن القرائن مـؤثرة يف صـرف حقيقـة األمـر عـن أصـله ،إىل مـا تـدل عليـه القرينـة،
سواء كان األمر أدباً أو غريه.
الـذي بقـي هنــا :أوامـر اآلداب اخلاليـة مــن القـرائن الصـارفة ،هــل تأخـذ حكــم
أصلها؟ وهو الوجوب كما مت تقريره سابقاً ،أو أن اآلداب قرينة حاليـة كافيـة يف صـرف
األمر من اإلجياب إىل االستحباب؟ فكل أمـر يتعلـق بـاآلداب فحكمـه االسـتحباب؟ أو
أنــه لــيس هلــا أصــل وليســت اآلداب بقرينــة ،بــل حيتــاج كــل أمــر ونهــي أدب إىل قرينــة
خاصة؟
اختلف العلماء يف هذا ،وأكن إمجال خالفهم يف قولني:
األول :أن أوامــر اآلداب تفيــد الوجــوب .وهــذا مــا نــص عليــه ابــن حــءزم ،وهــو
مفهوم كالم الشافعي(.)67
( )66فتح الباري  . 86/11حبثت عن هذا النص يف كتب ابن دقيق فلم أجده ،كاإلمام وإحكام األحكام وشرح
األربعني.
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الثاين  :أن أوامر اآلداب تفيد الندب .وهذا مـا نـص عليـه الغءزالـي وابـن العربـي
والــرازي واآلمــدي وأبــو العبــاس القــرطيب والبيضــاوي واإلســنوي وتــاج الــدين ابــن
السبكي والءزركشي والتفتازاني والعيين(.)68
وقد عءزاه أبو العباس القرطيب(ت )656:إىل كل معترب قوله من العلماء فقـال:
وال خالف يف أن أوامر هذا الباب ونواهيه؛ هي من اآلداب املكملة ،وليس شيء منهـا
على الوجوب وال احلظر ،عند معترب بقوله من العلماء.

()69

وبعــــد عــــءزو األقــــوال إىل أصــــحابها؛ ال بــــد مــــن حتقيــــق موقــــف اإلمــــام
الشــافعي(ت )204وابــن عبــد الــرب(ت )463مــن أوامــر اآلداب ،ذلــك أن هلمــا كالم ـًا
منتشرًا يورث إشكاالً ،فيحسن مجعه واستخالص رأيهما منه.

( )67انظر  :اإلحكام البن حزم  ، 2/3النبذة الكافية البن حزم  ، 43األم  ، 53/5 ،305/7 ، 353/1فتح
الباري  ، 522/9هناية السول  ،160/1اإلهباج  .17/2وسيأيت الكالم حول حتقيق موقف الشافعي من
أوامر اآلداب ونواهيه ،وكذا ابن عبد الرب.
( )68انظر :املستصفى ص ،210-205املسالك يف شرح موطأ مالك  ،297/7املفهم  ،416/6احملصول
 ، 39/2اإلحكام لآلمدي  ،142/2اإلهباج  ،17/2هناية السول  ،160/1البحر احملي ،357/2
كشف األسرار  ،107/1التلويح على التوضيح  ،293/1شرح أيب داود للعيين ،414/2شرح الكوكب
املنري  ،21/3التحبري  ،2188/5غاية الوصول لألنصاري ص.67
( )69املفهم  .416/6وهنا قول اثلث :أن األوامر عموماً تفيد الوجوب ،ما مل يفهم منه اجلمهور الندب .وقد
أشار إليه ابن عثيمني مع الرتدد فيه .شرح األصول البن عثيمني ص .163وهناك قول رابع وهو ما أشار
إليه ابن عثيمني بقوله :األوامر تنقسم إىل قسمني :أوامر تعبدية وأوامر أتديبية...فما قصد به التعبد فاألمر
فيها للوجوب...وأما إذا كانت من ابب اآلداب ومكارم األخالق ،فإن األمر فيها يكون لالستحباب.
منظومة أصول الفقه وقواعده ص ،121شرح نظم الورقات ص .83وهذا القول هبذا اإلطالق ،قسم
الشريعة إىل عبادات ويقابلها عادات ،ويف هذا إشكال ،فإن من العادات ماال ميكن صرف أوامرها ونواهيها
إىل الندب والكراهة ،كأحكام العقود واألنكحة.
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فقد وقع لبس يف نسبة أحد القولني للشـافعي .ذلـك أن الشـافعي رمحـه اهلل ذكـر
بعض أوامر اآلداب ونواهيه ثم قعّد قاعدة فقـال :يتفـر نهـي الـنيب علـى وجهـني:
فكل ما نهي عنه -مما كان ممنوعاً -إال حبادث حيـدث فيـه حيلـه ،فأحـدث الرجـل فيـه
حادثا منهياً عنه؛ مل حيله ،وكان على أصل حترأه ،إذا مل يأتـه مـن الوجـه الـذي حيـل.
ومثل له بالنكاح والبيع .ثم ذكر الثاني فقال :كل ما نُهي عنه مـن فِعـلِ شـيء يف ملكـي
أو شيء مباح لي ليس لك ألحد ،فذلك نهي اختيار وال ينبغي ألحد أن يرتكبه ،فإذا
عمد فعل ذلك أحدٌ كان عاصياً بالفعل ،ويكون قد تـرك االختيـار ،وال حيـرم عليـه مـا
له وال ما كان مباحاً له .ثم مثل له بأمثلـة تتعلـق بـأوامر اآلداب :مثـل األمـر باألكـل ممـا
يلي اإلنسان ،والنهي عن األكل من أعلى الصحفة ،والقران بني التمرتني ،والتعـريس
على ظهر الطريق ،واشتمال الرجل الصماء.

()70

وهنا جند أن الشافعي قسم النهي إىل قسمني وغاير بينهمـا ،فقسـم ممنـوع منـه يف
األصل فتوصل إليه بطريق منهـي عنـه ،وقسـم مبـاح لسنسـان ولكنـه اسـتعمله بطريقـة
منهي عنها.
ومن هذا الوجه اختلف الشـافعية يف أحكـام القسـم الثـاني ،فـذهب أكثـرهم إىل
()71

أنها على الندب والكراهة وبعضهم إىل الوجوب والتحريم.

( )70األم  .53/9قال ابن قتيبة عـن الصـماء :اشـتمال الصـماء عنـد العـرب هـو :أن يتجلـل الرجـل ازاره وال يرفـع
فيه جانباً .وإمنا قيل لذلك الصماء؛ ألنه إذا اشتملها شد على بدنه ويديـه املنافـذ كلهـا ،فكأهنـا ال تصـل إىل
شيء وال يصل إليها شيء ،كالصخرة الصماء .غريب احلديث البن قتيبة.182/1
( )71ممن ذهب إىل الندب الغزايل والنووي والبيضاوي ،وممن ذهب إىل التحرمي البويطي والصرييف والعراقي وابنه
وتقي الدين ابن السبكي .قال ابنه :وقد مجع والدي نظائر هذه املسألة يف كتاب له مساه " كشف اللبس
عن املسائل اخلمس " ونصر القول أبن األمر فيها للوجوب .وقد ذهب احمللي إىل قول مغاير ،فنص على
أن الشافعي يرى احلرمة ،لكنه محله على املشتمل على اإليذاء .انظر فتح الباري ،522/9الغيث اهلامع
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وبتتبــع كــالم الشــافعي يف مظانــه ،جنــد أنــه ال يفــر بــني القســمني ،فيمــا يتعلــق
بتحريم الفعل ووجوبه أو اسـتحبابه وكراهتـه ،وإمنـا يفـر بينهمـا ـا يرتتـب عليـه مـن
فساد أو إباحة .ولذلك قال بعد متثيلـه للقسـم األول" :فـإذا اشـرتى الرجـل شـراء منهيـاً
عنه ،فالتحريم فيما اشرتى قائم بعينه؛ ألنه مل يأته من الوجه الذي حيل منه ،وال حيل
احملرم باحملرم ،وكذلك إذا نكح نكاحاً منهياً عنه ،مل حتل املرأة احملرمـة بنكـاح نهـى عنـه
رسول اهلل ."وقال بعد متثيله للقسم الثاني" :فإن أكل مما ال يليه أو من رأس الطعـام،
أثم بالفعـل الـذي فعلـه ،إذا كـان عاملـاً بنهـي الـنيب ،ومل حيـرم ذلـك الطعـام عليـه،
وذلك أن الطعام غري الفعل ،ومل يكن حيتاج إىل شيء حيل لـه بـه الطعـام؛ ألن الطعـام
()72

كان حالالً له ،فال حيرم احلالل عليه ،بأن عصى يف املوضع الذي جاء منه األكل".

وقال يف موضع آخر" :فإن قال :فهذا عاص ،والذي ذكرت يف الكتاب قبلـه يف
النكاح والبيوع عاص ،فكيف فرقت بني حاهلما؟
فقلت :أما يف املعصية فلم أفر بينهمـا؛ ألنـي قـد جعلتهمـا عاصـيني ،وبعـض
املعاصي أعظم من بعض.
فإن قال :فكيف مل حترم علـى هـذا لبسـه وأكلـه وممـره علـى األر

عصـيته،

وحرمت على اآلخر نكاحه وبيعه عصيته؟

ص ،237اإلهباج ،17/2طبقات الشافعية الكربى،167/2اآلايت البينات على شرح مجع اجلوامع
للمحلي . 279/2وقد فهم النووي من األدب عند الشافعي أنه يقصد التنزيه فقال يف اجملموع:110/2
الذي عليه مجهور األصحاب أنه مكروه كراهة تنزيه ،ويؤيده قول الشافعي يف خمتصر املزين :95/8النهي
عن اليمني أدب.
( )72األم .53/9
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قيل :هذا أُمر بأمر يف مباح حالل له ،فأحللت له ما حل له ،وحرمـت عليـه مـا
حرم عليه ،وما حرم عليه غري ما أحل له ،ومعصيته يف الشيء املباح له ،ال حترمه عليه
بكل حال ،ولكن حترم عليه أن يفعل فيه املعصية".

()73

وهنا نرى أن الشافعي ال يفـر بـني أوامـر اآلداب ونواهيهـا وبـني غريهـا -مـن
ناحيـــة الوجـــوب أو التحـــريم -إال بـــدليل خـــاص ،وإن كـــان يـــرى أن مـــن األوامـــر
والنواهي ما جاء لآلداب واإلرشاد .ولذلك قال يف أول هذه املسـألة" :أصـل النهـي مـن
رسول اهلل أن كل ما نهى عنه فهو حمرم ،حتى تأتي عنه داللة تدل على أنـه إمنـا نهـى
عنه ملعنى غري التحـريم ،إمـا أراد بـه نهيـاً عـن بعـض األمـور دون بعـض ،وإمـا أراد بـه
النهي للتنءزيه عن املنهي واألدب واالختيار ،وال نفر بني نهي الـنيب إال بداللـة عـن
()74

رسول اهلل أو أمر مل خيتلف فيه املسلمون".

وأما اإلمام ابن عبد الرب(ت )463:فإنه ذهب إىل مـا ذهـب إليـه الشـافعي ،مـن
تقسيم الفعل إىل ما يتعلق لك اإلنسان وما هو مباح له يف األصل ،وما هو خارج عنه
فقال :واألصل يف هذا الباب أن كل ما كان يف ملكـك ،فنهيـت عـن شـيء مـن تصـرفه
والعمل به ،فإمنا هو نهي أدب؛ ألنه ملكك تتصرف فيه كيف شـئت ،ولكـن التصـرف
على سنته ال تتعدى ،وهذا باب مطرد .ما مل يكن ملكك حيواناً فتنهـى عـن أذاه ،فـإن
أذى املسلم يف غري حقه حرام ،وأما النهي عما ليس يف ملكك ،إذا نهيت عـن متلكـه أو
استباحته إال على صـفة مـا ،يف نكـاح أو بيـع أو صـيد أو نـو ذلـك ،فـالنهي عنـه نهـي
حتريم فافهم هذا األصل.

( )73الرسالة ص .163
( )74األم .370/6-51/9
( )75التمهيد.177/18
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وقال :أال ترى إىل نهي رسول اهلل عـن اجتنـاب األسـقية ،واألكـل مـن رأس
الصحفة ،واملشي يف نعل واحد ،وأن يقرن بني مترتني مَن أكـل مـع غـريه ،واالسـتنجاء
بــاليمني دون الشــمال ،واألكــل بالشــمال دون الــيمني ،والتيــامن يف لبــاس النعــال ويف
الشراب ،وغري ذلك مما يطول ذكره ،فهذا كلـه ومـا كـان مثلـه نهـي أدب وإرشـاد()76؛
ألنه طرأ على ما يف ملك اإلنسـان ،فمـن واقـع شـيئاً مـن ذلـك مل حيـرم عليـه فعلـه وال
شيء من طعامه وال لباسه.
وأما نهيه عن الشغار ،ونكاح احملرم ونكـاح املـرأة علـى عمتهـا وخالتهـا ،وعـن
قليل ما أسكر كثريه ،وعن بيع حبل احلبلة ومـا أشـبه ذلـك مـن البيـوع الفاسـدة ،فهـذا
كله طرأ على شيء حمظورٍ استباحتهُ إال على سـنته ،فمـن مل يسـتبحه علـى سـنته حـرم
()77

ذلك عليه؛ ألنه مل يكن قبل يف ملكه.

وهنا تالحظ أنه مع متابعته للشافعي يف تقسيمه للنواهي ،ويف ترتيب األثر علـى
التقسيم  ،إال أنه قسم النهي يف األول إىل نهي أدب ويقابله نهي حتـريم ،ممـا يـدل علـى
مغــايرة بينهمــا )78( .وسأســتعر

بعــض نصوصــه الــيت تؤكــد هــذا .يقــول رمحــه اهلل يف

مســألة النهــي عــن املشــي يف نع ـلٍ واحــدة :هــذا نهــي أدب وإرشــاد واهلل تعــاىل أعلــم،
إلمجاعهم أنه إذا مشى يف نعل واحدة مل حيرم عليه النعل .وليس عاصياً عند اجلمهـور
وإن كان بالنهي عاملاً  ،وأمـا أهـل الظـاهر فقـالوا هـو عـاص إذا كـان بـالنهي عاملـًا .وقـد

( )76مما ينبه عليه ،أنه ليس ابلضرورة أن تكون مصطلحات املتقدمني ؛ موافقة ملصطلحات األصوليني.
( )77االستذكار.287/5
( )78إال إن قصد ابلتحرمي الفساد فقد قال :فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو ابلنهي عامل فهو عاص هلل،
وال حيرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ،ألن النهي عن ذلك هني أدب ال هني حترمي .التمهيد.113/11
ولذلك مل أجعله ممن يرى أن أمر اآلداب يفيد االستحباب ،لعدم اطمئناين بذلك.
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مضى يف باب النهي عن أكـل ذي نـاب مـن السـباع؛ األصـل مـا يكـون مـن النهـي نهـي
()79

حتريم ،وما يكون منه على وجه األدب والندب واالستحسان.

وقال يف مسألة التنفس يف اإلناء :هذا نهي أدب ال نهي حتريم...ولكنه مسـيء إذا
كان بالنهي عاملاً ،وكان داود بن علي(ت )270يقول :إن النهي عن هذا كله ومـا كـان
مثله نهي حتريم ،وهو قول أهل الظاهر ،ال جيوز عند واحد مـنهم أن يشـرب مـن ثلمـة
القدح ،وال أن يتنفس يف اإلناء ،ومن فعل شيئاً من ذلـك كـان عاصـياً هلل عنـدهم ،إذا
()80

كان بالنهي عاملاً ،ومل حيرم عليه طعامه.

ويف موضع آخر يؤكد وقوع اخلالف يف هذه القاعدة فيقول :النهي عن أكل كل
ذي ناب من السباع نهي حتريم ال نهي أدب وإرشاد...وأما ما جاء مـن النهـي علـى جهـة
األدب وحسن املعاملة واإلرشاد إىل املرء نهيه عن أن أشي املـرء يف نعـل واحـدة وأن
يقرن بني مترتني يف األكل...قد علم خرجه املراد منه .وقد قال مجاعة من أهـل العلـم:
إن كــل نهــي ثبــت عــن الــنيب يف شــيء مــن األشــياء ،ففعلــه اإلنسـان منتهكــا حلرمتــه
وهو عامل بالنهي غري مضطر إليه  -أنه عـاص آثـم ...وقـال آخـرون :إمنـا نهـى عـناألكل من رأس الصحفة؛ ألن الربكة تنءزل منها ،ونهى عن القران بني مترتني ملا فيه مـن
سوء األدب ،أن يأكل املرء مع جليسـه وأكيلـه متـرتني يف واحـد ،ويأخـذ جليسـه متـرة،
()81

فمن فعل فال حرج.

( )79االستذكار .213/8
( )80التمهيد .397/1
( )81التمهيد .140/1
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ويف موضع آخر نص على العصيان يف مسألة املشـي يف نعـل واحـدة ،لكنـه قيـده
باالستخفاف فقال :ومن فعل شيئاً من ذلـك عاملـاً بـالنهي مسـتخفاً بـه فهـو هلل عـاص،
وأمره إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ،فال ينبغي للمرء أن أشي يف نعل واحدة.

()82

املطلب الثاين :أدلة األقوال
وقد استدل أصحاب القول األول بأدلة منها(:)83
الدليل األول :األدلة العامة الدالة على أن األمر يفيد الوجوب والنهي يفيد
التحريم ،ومل تستثن شيئًا من شيء .ومنها ﱡ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ النور ٦٣ :فاألمر هنا نكرة يف سيا النفي
فتفيد العموم.

()84

وأكــن اجلــواب عــن هــذا بــأن اآليــة تــدل علــى أن األصــل يف األوامــر إفــادة
الوجوب ،ولكنها ال متنع من تأثري القرائن يف صرف الداللـة إىل غـريه ،واآلداب ،تعـد
قرينة صارفة للوجوب.
الوودليل الثوواين :إمجــاع األمــة علــى عــدم التفريــق بــني األوامــر -يف اآلداب ويف
غريها -قبل وجود املخالف ،فاملخالف قد حكى قوله القرطيب ،ولكـن هـذا اخلـالف
مسبو بإمجاع سابق ،هو إمجاع الصحابة ومن بعدهم إىل زمن املخالف(.)85

( )82التمهيد .165/12
( )83مل أجد من املتقدمني من أشار إىل هذه األدلة خبصوص هذه املسألة ،إال أين وجدهتا عند بعض املعاصرين
كالدكتور سعد الشثري أشار إليها كما أييت يف اهلوامش التالية.
( )84انظر :النبذة الكافية  ،43الرد على من أنكر احلرف والصوت للسجزي ص ،295شرح الورقات للشثري
ص.79
( )85انظر :شرح الورقات للشثري ص.79
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وأكن اجلواب عن هذا من وجوه:
أوالً :ال نسلم بصحة اإلمجاع على عدم التفريق ،بل إننـا جنـدهم يفرقـون بـني
األوامر .وسيأتي حتقيق من نص على التفريق بني أوامر اآلداب وغريهـا ،وأن القـرطيب
مسبو بهذا عن مجاعة من السلف.
ثانياً :سلمنا أنهم ال يفرقون بينها من ناحيـة التـنظري ،لكـنهم يفرقـون بينهـا عـن
طريــق التطبيــق والفتيــا يف األحكــام الشــرعية .فهنــاك أوامــر كــثرية يف اآلداب ،ذهــب
السابقون إىل أنها غري واجبة ،ومل تظهر لنا قرينـة اعتمـدوا عليهـا .فيؤخـذ مـن ذهـابهم
إىل عدم الوجوب؛ أنهم يفرقون بني اآلداب وغريها.
ثالثاً :املطالبة بالتفريق بني اآلداب وغريها عند الصحابة ،جياب عنه باملطالبـة بإثبـات
تصريح الصحابة بـأن األمـر يفيـد الوجـوب ،وإذا مل يتحصـل ذلـك إال عـن طريـق الوقـائع
واجلءزئيـــات ،فكـــذلك يف التفريـــق بـــني اآلداب وغريهـــا ،فقـــد ثبـــت عـــن طريـــق الوقـــائع
واجلءزئيات .فكما أن قاعدة األمر أخذت عن طريق اجلءزئيات فكذلك قاعدة اآلداب.
رابعاً :أن الصحابة رضي اهلل عـنهم مل يكونـوا يفرقـون بـني الواجـب واملنـدوب
من جهة العمل يف أحوال كثرية ،فكل ما أمروا به حيرصون على فعله واإلتيان به ،فـإذا
مل يفرقوا بني الواجبات واملندوبات الصرحية يف أداء اجلميع ،فكذا يف أوامر اآلداب.
الدليل الثالث  :ال يوجـد حـد فاصـل بـني مـا كـان مـن اآلداب ومـا كـان مـن
األحكام ،فكل حكم يف الشريعة فهو أدب ،وكل أدب فهو حكم ،وأدلـة الشـريعة
بأوامرها ونواهيها داعية إىل التعبـد ،سـواءً مـا يتعلـق بـاآلداب أو غريهـا .ولـو فـتح
اعــال للتفريــق؛ لكــان ذلــك وســيلة إىل صــرف مجيــع األوامــر عــن الوجــوب إىل
الندب(.)86
( )86انظر  :شرح املختصر يف أصول الفقه للشثري ص ، 376شرح الورقات للشثري ص. 79
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وجياب عن هذا :بأن األصوليني بينوا معنى األدب وحقيقته ،وقد مر معنا
ذلك ،وفرقوا بينه وبني العبادات وبقية أصناف األحكام من جهة الذات .كما وقع
التفريــق بــني اآلداب والعبــادات مــن جهــة األثــر؛ فاألصــل يف العبــادات احلظــر
واألصــل يف اآلداب اإلباحــة .كمــا أن العبــادات ال تصــح مــن دون النيــة خبــالف
اآلداب.
وإ ثبات التفريق بينهما ،ال يعين خروج اآلداب ع ن وصف التعبد العام مع
استحضار النية  ،بـل النـءزول مـن درجـة الوجـوب إىل النـدب  ،والنـدب داخـل يف
التعبد.
وتبقى مسائل هي حمط نظر اعتهدين ،هل هـي داخلـة يف حقيقـة األدب أو
ال؟ فاآلداب كغريها من املسائل اليت ختتلف حوهلا األنظار من ناحية التطبيق ،مع
التســليم بأصــلها .فــال يســلم بــبطالن األصــل ،إذا وقــع اخلــالف يف بعــض فروعـه
ومسائله  ،فهنـاك مسـائل يتفـق يف أنهـا مـن اآلداب ،وهنـاك مسـائل يتفـق يف أنهـا
ليست منها ،وهناك مسائل متجاذبة.
وأما أدلة أصحاب القول الثاني فهي:
أوالا  :أن األوامر والنواهي يف الشريعة درجات ،ودرجة أوامـر اآلداب ونواهيـه
()87

داخلة يف الكمال ،والكمال ليس بواجب.

وقــد أشــار الشــاطيب(ت )790:إىل تفــاوت درجــات األمــر يف الشــريعة فقــال:
األوامر يف الشريعة ال جتري يف التأكيد جمرى واحداً ،وال تدخل حتت قصد واحد؛ فإن
األوامــر املتعلقــة بــاألمور الضــرورية ليســت كــاألوامر املتعلقــة بــاألمور احلاجيــة وال
( )87قـال ابــن عبـد الــرب معقبـاً علـى حــديث الغيلـة :فيــه دليــل علـى أن مــن هنيـه عليــه الســالم ،مـا يكــون أدابً ورفقـاً
وإحساانً إىل أمته ،ليس من ابب الداينة .التمهيد 93 /13
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التحسينية ،وال األمور املكملة للضروريات كالضـروريات أنفسـها ،بـل بينهمـا تفـاوت
معلــوم .إىل أن قــال :فالضــابط يف ذلــك أن ينظــر يف كــل أمــر :هــل هــو مطلــوب طلــب
الضروريات ،أو احلاجيات ،أو التكميليات؟

()88

قال ابن عاشور(ت :)1393:وأما حال طلب محل النفوس على األكمل من
األحــوال؛ فــذلك كــثري مــن أوامــر رســول اهلل ونواهيــه ،الراجعــة إىل تكميــل نفــوس
أصــحابه ،ومحلــهم علــى مــا يليــق مــالل مــرتبتهم يف الــدين ،مــن االتصــاف بأكمــل
األحوال ،مما لو حُمل عليه مجيع األمة لكان حرجًا علـيهم .وقـد رأيـت ذلـك كـثرياً يف
تصرفات رسول اهلل ،ورأيت يف غفلة بعض العلمـاء عـن هـذا احلـال مـن تصـرفاته؛
وقوعاً يف أغالط فقهية كثرية ،ويف محل أدلة كثرية من السنة على غري حمملها.

()89

وأكــن اجلــواب عــن هــذا بــأن أوامــر الشــريعة وإن كــان بعضــها داخـالً يف درجــة
الكمــال؛ إال أن هــذا ال ينفـي الوجــوب عنهــا ،فــبعض األحكــام الكماليــة والتحســينية
أوجبتها الشريعة كما يف الطهارات.
اثنيو ا :مـن جهــة االســتقراء عنـد تتبــع أوامـر اآلداب ،جنــد أن كـثريًا منهــا يــذهب

العلمــاء إىل اســتحبابه ال وجوبــه( ،)90ممــا يــدل علــى أن مــذهبهم يف أوامــر اآلداب هــو
االستحباب ال اإلجياب ،فيقاس ما وقع اخلالف فيه ،على ما وقع االتفا عليه.
وأكن اجلواب عن هذا بأن ما وقع االتفا عليه فحكمه اإلمجاع ،وأما ما وقع
اخلالف فيه فينظر إىل أدلة أخرى تفصل فيه.

( )88املوافقات .494-492 /3
( )89مقاصد الشريعة اإلسالمية ص .120
( )90انظر :شرح ابن عثيمني ملنظومته ص ،121شرح نظم الورقات ص.82
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اثلثا  :نقَل التفريق بني اآلداب وغريها عـن السـلف رمحهـم اهلل ومـن بعـدهم،

وهي نقوالت كثرية عرب قرون متتاليـة تؤكـد هـذه املسـألة ،وخاصـة مـا نقـل عـن بعـض
الصحابة يف هذا وفهمهم له.
منها ما ورد عن النيب من أمره ألبي بكر رضي اهلل عنـه بالصـالة ،فرجـع أبـو
بكر فقال النيب بعد الصالة« :يَا أَبَا َبكَرٍ مَا مََنعَكَ َأنْ تَثْبُتَ ِإذْ َأمَرْتُكَ» قـال أبـو بكـر:
()91

ما كان البن أبي قحافة أن يصلي بني يدي رسول اهلل.

قال اإلمام ابن تيمية (ت :)728فسلك أبو بكـر مسـلك األدب معـه ،وعلـم أن
أمره أمر إكرام ال أمر إلءزام ،فتأخر تأدباً معه ال معصية ألمره.

()92

وأيضاً ما رواه ابن املبارك(ت )181قال :أخربنا سلّام بن أبي مطيع عن ابن أبـي
دخيلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فقال «نهـى رسـول اهلل  عـن الءزبيـب والتمـر».
يعــين :أن خيلطــا .فقــال لــي رجــل مــن خلفــي :مــا قــال؟ فقلــت :حــرم رســول اهلل 
الءزبيب والتمر ،فقال عبد اهلل بن عمـر :كـذبت ،فقلـت :أمل تقـل نهـى رسـول اهلل 
عنه ،فهو حرام؟ فقال :أنت تشهد بذاك؟ قال سالم :كأنه يقـول :مـن نهـي الـنيب 
ما هو أدب )93( .وصراحة التفريق هنا يف قول سلّام بن أبي مطيع(ت.)164:

()94

( )91رواه البخ ــاري كت ــاب األذان ابب م ــن دخ ــل لي ــؤم الن ــاس رق ــم ( )684ومس ــلم كت ــاب الص ــالة ابب تق ــدمي
اجلماعة من يصلي هبم رقم( )421من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه.
( )92منهاج السنة النبوية .579/8
( )93جامع العلوم واحلكم.158/2
( )94قــال عنــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل :ثقــة ،صــاحب ســنة .وقــال ابــن عــدي :يعــد مــن خطبــاء أهــل البصــرة ،ومــن
عقالئهم .سري أعالم النبالء ط/الرسالة .428 /7
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ومنها ما رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحـد(ت )290مسعـت أبـي(ت )241يقـول:
أما ما نهى النيب  فمنها أشياء حرام...ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب.

()95

وقال اإلمام ابن قتيبة(ت )276:وهو يتكلم عن أنواع السـنن :والسـنة الثالثـة:
ما سنه لنا تأديباً ،فإن نن فعلناه ،كانت الفضيلة يف ذلك ،وإن نن تركناه ،فال جنـاح
علينا إن شاء اهلل .ثم ذكر أمثلة لذلك من األوامر والنواهي.

()96

وقال يف موضع آخر :وبلغين أن من أصحاب الكالم ،من يرى اخلمر غري
حمرمة ،وأن اهلل تعاىل إمنا نهى عنها ،على جهة التأديب كما قال تعاىل

ﱡﱎﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ اإلسراء 29 :وكما قال تعاىل
ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء. 34 :

()97

فابن قتيبة مل ينازع يف التفريق بني اآلداب وغريها ،وإمنا أنكر على أهل الكالم
جعلهم النهي عن اخلمر من جهة التأديب.
وملا تكلم الطربي(ت )310:عن مسألة سفر اإلنسـان لوحـده قـال :ونهيـه عـن
سفر الرجل وحده واالثنني نهي أدب وإرشاد ،ملا خيشى على فاعـل ذلـك مـن الوحشـة
بالوحدة ،ال نهى حتريم .عقب ابن بطال على ذلك بقوله :وذلك نظري نهيه عـن األكـل
من وسط الطعام ،وعن الشرب من يفّ السـقاء ،والنهـي عـن املبيـت علـى السـطح غـري

( )95جامع العلوم واحلكم.159/2
( )96أتويل خمتلف احلديث ص .378
( )97أتويل خمتلف احلديث ص.144
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احملجور ،وكل ذلك تأديـب ألمتـه ،وتعريـف هلـم منـه مـا فيـه حظهـم وصـالحهم ،ال
()98

شريعة ودين ،حيرجون بتضييعه وترك العمل به.

وقد بـوب ابـن خءزأـة(ت )311:علـى حـديث النهـي عـن سـفر املـرأة بـال حمـرم
فقال :باب ذكر الدليل على أن زجر النيب عن سفرها بال حمـرم زجـر حتـريم ال زجـر
()99

تأديب.

وقال احلكـيم الرتمـذي(ت :)320:فقـد نظرنـا يف هـذه األشـياء الـيت رووا عـن
رسول اهلل  أنه نهى عنها ،فـإذا هـي متفاوتـة؛ فمنهـا نهـي أدب ،ومنهـا نهـي حتـريم.
وقد مجعها احلـديث كله ...فوجـدنا النهـي علـى ضـربني :منـه نهـي تأديـب ،ومنـه نهـي
حتــريم .فمــن تـــرك األدب انــط عـــن درجتــه ،ومـــن وثــب علـــى التحــريم ســـقط يف
()100

اهللكة.

وقــال ابــن حبــان(:ت )354:النــوع الســابع واألربعــون :األوامــر الــيت أمــر
باستعماهلا ،قصـدًا منـه لسرشـاد وطلـب الثـواب .ثـم ذكـر أوامـر ومل يـذكر هلـا قـرائن
خاصــة صــارفة .ومنهــا األمــر بإعطــاء مــن ســأل بــاهلل ،وإعــاذة املســتعيذ بــاهلل وإجابــة
()101

الداعي.

( )98ش ــرح ص ــحيح البخ ــاري الب ــن بط ــال  .55/5مل أمتك ــن م ــن الوق ــوف عل ــى ك ــالم الط ــربي م ــن خ ــالل كتب ــه
املطبوعة.
( )99صحيح ابن خزمية .1208/2
( )100املنهيات ص .24
( )101املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع .212/2
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وقال اخلطابي(ت :)388:ونهيه عـن االسـتنجاء بـاليمني يف قـول أكثـر العلمـاء
نهي تأديب وتنءزيه...فصار نهيه عن االسـتنجاء بـاليمني نهـي تأديـب ،وعـن االسـتنجاء
()102

بـ]الرجيع نهي حتريم ،واملعاني هي املصرفة لألمساء واملرتبة هلا.

عقب ابن بطال(ت )449:على هذه املسألة بقوله :وهذا كله عند الفقهـاء نهـى
()103

أدب.

وقال البيهقي(ت" )458:يف النهي عـن الشـرب قائمـاً" :ويشـبه أن يكـون ذلـك
على طريق التنءزيه عن الشرب قائماً ،واختيار الشرب قاعداً لألدب.

()104

وملا تكلم ابن عبد الرب(ت )463:عن ذوات الناب قـال :بعـض أصـحابنا زعـم
أن النهي عن ذلك نهي تنءزه وتقذر ،وال أدري ما معنى قوله نهي تنءزه وتقذر ،فـإن أراد
به نهي أدب ،فهذا ما ال يوافق عليه ،وإن أراد أن كل ذي ناب مـن السـباع جيـب التنـءزه
عنه ،كما جيب التنءزه عن النجاسة واألقذار ،فهذا غاية يف التحريم...ومل يُرده القائلون
من أصحابنا ما حكينا هذا عـنهم ،ولكـنهم أرادوا الوجـه الـذي عنـد أهـل العلـم نـدب
()105

وأدب.

وملـا تكلــم البغـوي(ت )516:عــن النهــي عـن الصــالة يف الثـوب الواحــد قــال:
وهــذا نهــي أدب .واتفــق أهــل العلــم علــى أنــه إذا غطــى مــا بــني ســرته وركبتــه صــحت
()106

صالته.

( )102معامل السنن .11 /1
( )103شرح صحيح البخارى البن بطال .243 /1
( )104اآلداب للبيهقي ص .179
( )105التمهيد .142 /1
( )106شرح السنة .380/11
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وملا تكلم عن النهـي عـن الشـرب قائمـًا قـال :وهـذا النهـي نهـي أدب وإرفـا ،
()107

ليكون تناوله على سكون وطمأنينة ،فيكون أبعد من أن يكون منه فساد.

وقـال ابـن العربــي(ت :)543:النهـي ينقســم علـى أقســام :منـه مــا يكـون نهــي
حتـــريم ،ومنـــه مـــا يكـــون علـــى وجـــه األدب ،ومنـــه مـــا يكـــون علـــى وجـــه النـــدب
()108

واالستحسان.

وملا تكلم النـووي (ت )676:عـن مسـألة النهـي عـن االسـتنجاء بـاليمني قـال:
اجلماهري على أنه نهي تنءزيـه وأدب ال نهـي حتـريم ،وذهـب بعـض أهـل الظـاهر إىل أنـه
()109

حرام ،وأشار إىل حترأه مجاعة من أصحابنا ،وال تعويل على إشارتهم

وقــد أشــار ابــن حجــر(ت )852:إىل أن األدب قرينــة صــارفة فقــال( :قولــه أي
البخاري] باب النهي عن االستنجاء باليمني) أي :باليد اليمنى .وعـرب بـالنهي إشـارة إىل
أنه مل يظهر له هل هو للتحريم أو للتنءزيه؟ أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم مل
()110

تظهر له ،وهي أن ذلك أدب من اآلداب.

هنا نرى ابن حجر قرر أن األدب قرينة ،لكنها قد تكون غـري ظـاهرة للبخـاري،
فإذا ظهرت فيعتمد عليها.
وقد تقدم قول القرطيب عند حكاية األقوال أنه قول كل معترب من العلماء.
وأكــن االعــرتا

علــى هــذا بــأن الفقهــاء يــذهبون إىل الوجــوب أو التحــريم يف

بعض األحكام اآلدابية ،مما جيعل املسألة خالفية تتطلب النظر يف أدلة اخرى.

( )107شرح السنة .422/2
( )108املسالك يف شرح موطأ مالك .298 /7
( )109شرح النووي على مسلم 156 /3
( )110فتح الباري البن حجر.253 /1
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رابعوا :أن القول بالوجوب والتحريم فيما يتعلق بـأوامر اآلداب ونواهيهـا؛ يوقـع

ح ُد ُكمْ فَالَ َي ْمسَحْ يَـدَ ُه حَتَّـى
ل َأ َ
يف احلرج ويشق على املكلف ،كقول النيب ِ« : إذَا َأ َك َ
يَ َل َعقَهَــا أَوْ يُ َل ِعقَهَــا»( )111وغــريه مــن نصــوص أوامــر اآلداب الــيت ال تظهــر هلــا قــرائن
تصرفها.
وقد أشار الشاطيب(ت )790إىل غلط من يتمسك بظاهر اللفظ ويـدع مـا يتعلـق
به مـن معنـى .فقـال :فـإن الـنيب عليـه الصـالة والسـالم نهـى عـن أشـياء وأمـر بأشـياء،
وأطلق القول فيها إطالقاً ،ليحملها املكلف يف نفسه ويف غـريه علـى التوسـط ،ال علـى
مقتضى اإلطال الذي يقتضيه لفظ األمر والنهي؛ فجاء األمر كارم األخـال وسـائر
األمور املطلقـة ،والنهـي عـن مسـاوئ األخـال وسـائر املنـاهي املطلقـة ،وقـد تقـدم أن
املكلف جعل لـه النظـر فيهـا حبسـب مـا يقتضـيه حالـه و ُمنتـه ،ومثـل ذلـك ال يتـأتى مـع
احلمل على الظاهر جمردا من االلتفات إىل املعاني.

()112

خامسا :أوامر الشريعة منها ما هو موافق للطبيعة وهذا ظاهر يف اآلداب ،ومنها

ما هو خمالف هلا ،وهذا بيّن يف العبادات واملعامالت.

قــال الشــاطيب(ت :)790فأمــا الضــرب األول؛ فقــد يكتفــي الشــارع يف طلبــه
قتضى اجلبلة الطبيعية والعادات اجلارية؛ فال يتأكـد الطلـب تأكـد غـريه ،حوالـة علـى
الوازع الباعث على املوافقـة دون املخالفـة ،وإن كـان يف نفـس األمـر متأكـداً...ومن هنـا

( )111رواه البخاري كتاب األطعمة ابب لعق األصابع ومصها رقم ( )5456ومسلم كتاب األشربة ابب
استحباب لعق األصابع والقصعة رقم (.)2031
( )112املوافقات .416-415/3
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يطلق كثري من العلماء على تلك األمور أنها سنن ،أو مندوب إليهـا ،أو مباحـات علـى
()113

اجلملة.

وعلـى هـذا فـإن اآلداب وإن جـاءت علـى لسـان الشـرع بصـيغة األمـر؛ إال أنهــا
ليست على وزان العبادات واملعامالت ،اكتفاءً بالباعـث الطبعـي ،الـذي يـدفع الـنفس
لفعلها ،مامل يرتتب مفسدة على الرتك ،فينتقل من الندب إىل اإلجياب.
وجيــاب عــن هــذا بعــدم التســليم يف أن مجيــع اآلداب موافقــة للباعــث الطبعــي،
فبعض اآلدب استحسنه الشرع دون حتقق استحسـان الطبـع فيـه .كمـا أن هنـاك أحكامـًا
وافقت الطبع واجلبلة ،وحقها الوجوب ال االستحباب ،كما يف جانب العدل والنفقة.
سادسو ا :داللة األمر على الوجوب  ،دخلها التخصيص من وجوه كـثرية ،فـال
أنع استثناء حكم الوجوب من أوامر اآلداب .لثبوت الفر بني أوامر اآلداب وغريهـا،
فلمــا ظهــر الفــر بــني أوامــر اآلداب وغريهــا يف احلقيقــة ،ترتــب عليــه التفريــق بينهــا يف
الداللة.
املطلب الثالث :الرتجيح وأسباب وضوابط
بعــد عــر

األقــوال بأدلتهــا؛ يبــدو واهلل أعلــم ،أن حقيقــة اخلــالف راجعـة إىل

اعتبــار القرينــة الصــارفة يف هــذا .فمــن يتوســع يف بــاب القــرائن؛ يــرى أن ارتبــاط األمــر
بــاآلداب؛ يعــد قرينــة صــارفة لــه عــن الوجــوب ،ومــن يضــيق يف هــذا فإنــه ال يعتــد بــه.
ولذلك جند االمام الشافعي(ت )204حيصـر القـرائن الصـارفة لألمـر بقولـه :وال نفـر
بني نهي النيب  إال بداللة عن رسول اهلل أو أمر مل خيتلف فيه املسلمون.

( )113املوافقات .386/3
( )114األم .305/7

()114
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وكذا ابن حءزم رمحه اهلل(ت )456إذ يقـول :وال حيـل ألحـد أن يقـول يف شـيء
منها؛ هذا ندب أو كراهية ،إال بنص صحيح مبني لذلك أو إمجاع.

()115

فقــد حصــرا الصــارف عــن الوجــوب يف األمــر بــنص أو إمجــاع ،بينمــا جنــد
()116

األصوليني يتوسعون يف جمال القرائن املؤثرة يف األوامر والنواهي.

والذي يرتجح من جهة اخلطاب األصولي التنظريي ،هو اعتبار وصف األدب؛
قرينة حالية صارفة لألمر عن الوجوب والنهي عن التحريم.
إال أننــا جنــد الســلف مــن عهــد الصــحابة إىل أئمــة املــذاهب الفقهيــة الكــربى،
خيتلفون يف املسائل الفرعية اآلدابية اختالفاً عريضاً ،ال حتوي اختالفاتهم قاعدة عامـة،
وهم الذين تؤخذ منهم القواعد األصولية ،ال من أتباعهم(.)117
والناظر يف هذه املسائل املتناثرة ،يكـاد ييـأس مـن قاعـدة جامعـة يف هـذا البـاب،
ويكاد النظر اخلاص هلذه املسائل يقضي علـى هـذه القاعـدة ،إال أنـه يقـال :إن الطـابع
العام هو ذهاب مجهور العلماء؛ إىل االستحباب يف أوامر اآلداب والكراهة يف نواهيها.
ولــو ذهــب ذاهــب إىل تعليــق هــذه املســألة؛ يــءزان املصــلحة واملفســدة ،لكــان
متجهاً ،فكل نهي أدب يرتتب على فعله وقـوع مفسـدة حمرمـة فمحلـه التحـريم ،وكـل
أمر أدب يرتتب على فعله وقـوع مصـلحة متحتمـة فمحلـه الوجـوب ،ومـرد التقـدير يف

( )115النبذة الكافية ص  .43وانظر اإلحكام له .41/3
( )116انظر :املهذب للدكتور النملة  ،1358/3القرائن عند األصوليني  .678-652/2وقد أشار املؤلف إىل
ضواب القرائن الصارفة لألوامر والنواهي.
( )117بينما جند الشافعي يقرر الوجوب والتحرمي يف األمر والنهي كما تقدم؛ جند أغلب األصوليني من أتباع
مذهبه خيالفونه يف هذا .قال اجلويين :وهذا مذهب الشافعي رمحه هللا ،واملتكلمون من أصحابنا جممعون
على اتباع أيب احلسن [األشعري]يف الوقف ،ومل يساعد الشافعي منهم غري األستاذ أيب
إسحاق[اإلسفراييين] .الربهان يف أصول الفقه.216/2
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هــذا إىل اعتهــد .وقــد يكــون الفعــل املــأمور بــه واجب ـاً يف بعــض األحــوال ومســتحباً يف
بعضها ،والنهي كذلك.
وقد أملح اإلمام ابن تيمية ( )728إىل شيء من ذلك -وهـو يـتكلم عـن موقـف
الشــريعة مــن العــادات -فقــال :فــإن الشــريعة قــد جــاءت يف هــذه العــادات بــاآلداب
احلسنة ،فحرمت منها مـا فيـه فسـاد ،وأوجبـت مـا ال بـد منـه ،وكرهـت مـا ال ينبغـي،
واستحبت ما فيه مصلحة راجحة ،يف أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.

()118

كما تقدم النقل عن اخلطابي(ت )388يف تأثري املعاني على األحكـام -ملـا فـر
بني النهي عن االستنجاء باليمني واالستنجاء بالرجيع -إذ قال :واملعاني هـي املصـرفة
()119

لألمساء واملرتبة هلا.

وقال الشاطيب(ت :)790قام الدليل على اعتبـار املصـاحل شـرعاً ،وأن األوامـر
والنواهي مشتملة عليها ،فلو تركنا اعتبارها على اإلطال ؛ لكنا قد خالفنا الشارع من
حيث قصدنا موافقته .ثم قال :األوامر والنـواهي مـن جهـة اللفـظ علـى تسـاو يف داللـة
االقتضاء ،والتفرقة بني ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هـو نهـي حتـريم أو كراهـة؛
ال تعلم من النصوص ،وإن علم منها بعض؛ فاألكثر منها غري معلوم ،وما حصـل لنـا
الفــر بينهــا إال باتبــاع املعــاني ،والنظــر إىل املصــاحل ،ويف أي مرتبــة تقــع ،وباالســتقراء
املعنوي.

()120

( )118جمموع الفتاوى .18 /29
( )119معامل السنن .11 /1
( )120املوافقات .419-415/3
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وعلى هذا فقد يكون األمر الواحد مرة واجباً ومرة مندوباً ،حبسب ما يتعلـق بـه
من معنى ،واعتهد خمول يف تقـدير ذلـك شـرعًا وواقعـاً ،حبسـب مـا يفهمـه مـن قواعـد
الشرع ومقاصده.
وجريــ ـًا علــــى الرتجــــيح األصــــولي لقاعــــدة اآلداب- ،وأن األصــــل فيهــــا
االستحباب -البد من وضع ضـوابط هلـذا الرتجـيح ،فلـيس كـل أدب صـارفٌ لألمـر
عن الوجوب إىل االستحباب.
الضابط األول :حتقق وصف اآلداب يف األمر والنهي .وعليه فليس كـل مـا قيـل
إنه "أدب" يلءزم التسليم به ،فإذا وقع الشك ،ومل يغلب على الظن حتقق وصف األدب
فيه؛ فريجع إىل القاعدة العامة ،وهي :أن األمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم.
الضابط الثاين  :انتفاء القرينـة الدالـة علـى الوجـوب .فـإذا دلـت القرينـة علـى أن
األمر قصد به الوجوب ،فتكون مقدمة على قرينة اآلداب؛ ألنهـا قرينـة خاصـة وقرينـة
اآلداب عامة ،والقرينة اخلاصة مقدمـة علـى القرينـة العامـة ،كمـا هـو متقـرر عنـد أهـل
األصول من تقديم اخلاص على العام.
وقد أشار بعض العلماء إىل شيء من هذه القرائن اخلاصة.
- 1فمنها أن يكون مصحوباً بالوعيد .قال ابن العربي(ت :)543والنكتة الـيت
يعتمد عليها علماؤنا يف الفر بني املكروه واحلرام ،أنه إذا جاء النهي مقروناً بالوعيـد؛
دل على حترأه ال حمالة ،وإذا جاء مطلقاً كان أدباً ،إال أن تقرتن به قرينـة تـدل علـى أنـه
مصلحة يف البدن أو يف املال على االختصاص باملرء ،فإنه يكـون مكروهـا علـى حالـه،
()121

وال يرتقى إىل التحريم.

( )121املسالك يف شرح موطأ مالك  336 /7وانظر :القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس .1110/3
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وقال ابن حجر(ت :)852ويدل على وجوب األكل باليمني؛ ورود الوعيـد يف
()122

األكل بالشمال.

- 2وكذا ما يتعلق حبقو اخللق .قال ابن العربي :فإن كان ملصلحة تعم الناس
صار حرامـاً  .والـدليل علـى ذلـك :أن للمـرء أن يتحمـل الضـرر يف نفسـه إن كـان ذلـك
()123

يسرياً ،وليس له أن يلحقه بغريه يسرياًكان أو كثرياً ،وهذا بديع.

وقال ابن عثـيمني(ت :)1421ومـن القـرائن الـيت تصـرف األمـر يف اآلداب مـن
االســتحباب إىل الوجــوب ،والنهــي مــن الكراهــة إىل التحــريم؛ مــا لــو تضــمن إيــذا ًء
للمسلم أو إسقاطاً حلقه ،فإنه يكون واجبًا يف األمر حرامًا يف النهي ،من أجل العـار
الذي عر

له.

()124

- 3وكذا ما يتعلق باملصاحل العبادية من اآلداب .علـى القـول بأنهـا داخلـة فيـه].
فــأمر األدب املتعلــق صــلحة دينيــة يفيــد الوجــوب ،ذلــك أن اآلداب قســيمة للعبــادات
احملضــة مقابلــة هلــا يف الشــريعة- ،وقــد مــر معنــا الفــر بينهمــا -فــإذا تعلــق األدب
صلحة دينية أو عبادة حمضة؛ فيأخذ حكمها يف إفادة األمر الوجوب.
قــال اإلمــام ابــن تيميــة(ت :)728ويف نهيــه عــن قــراءة القــرآن يف الركــوع
والســجود ،دليــل علــى أن القــرآن أشــرف الكــالم ،إذ هــو كــالم اهلل ،وحالــة الركــوع
والســجود ذل واخنفــا

مــن العبــد ،فمــن األدب منــع كــالم اهلل أن ال يقــرأ يف هــاتني
()125

احلالتني ،واالنتصاب أوىل به.

( )122فتح الباري البن حجر .522 /9
( )123املسالك يف شرح موطأ مالك  336 /7وانظر :القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس .1110/3
( )124منظومة أصول الفقه وقواعده ص.122
( )125االختيارات ص .89وانظر مدارج السالكني 202/3
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وقال ابن القيم(ت :)751ومن األدب نهي النيب املصـلي أن يرفـع بصـره إىل
السماء ،فسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه يقول :هـذا مـن كمـال أدب
الصالة ،أن يقف العبد بني يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إىل األر  ،وال يرفـع بصـره
إىل فو .

()126

- 4وكــذا مــا يتعلــق ظــاهر اإلســالم -مــن اآلداب -الــيت يثبــت بهــا خمالفــة
الكفار ،وعليه فإذا مـا قيـل إن إعفـاء اللحـى مـن اآلداب ،فيقـال :بأنـه أدب واجـب؛
ألنه من الشعائر املخالفة لسنة الكفار ،ولذلك قال الـنيب" خَـاِلفُوا املُشْـ ِركِنيَ :وَفرـرُوا
()127

الشوَارِبَ".
حفُوا َّ
اللرحَى ،وََأ ْ

- 5وكذا ما إذا اقرتن نهي األدب بالتشبه بالشـياطني .ومثالـه قـول الـنيبِ« إذَا
ل بِشِـمَالِهِ
ِن الشَّـيْطَانَ َي َأكُـ ُ
ب فَلَيَشْـرَبْ بَِيمِينِـهِ ،فَـإ َّ
ح ُد ُكمْ فَلََي َأ ُكلْ بَِيمِينِـهِ ،وَِإذَا شَـرِ َ
َأ َكلَ َأ َ
()128

ب بِ ِشمَالِهِ»
وَيَشْرَ ُ

قال ابن العربي(ت :)543كل فعـل ينسـب إىل الشـياطني فهـو حـرام وشـر ،ال
()129

خري وال جائءز.

وقال اإلمام ابن تيمية(ت :)728ومما يشبه األمر خالفة الكفار؛ األمر خالفة
الشياطني...فإنه علل النهي عن األكـل والشـرب بالشـمال؛ بـأن الشـيطان يفعـل ذلـك،
()130

فعلم أن خمالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به.

( )126مدارج السالكني 201/3
( )127رواه البخاري كتاب اللباس ابب تقليم األ فار رقم ( ) 5892ومسلم كتاب الطهارة ابب خصال الفطرة
رقم ()259من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
( )128رواه مسلم كتاب األشربة ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما رقم ( )2020من حديث ابن عمر
رضي هللا عنهما.
( )129عارضة األحوذي  .237/4وسيأيت الكالم على هذه املسألة يف التطبيقات العملية هلذه القاعدة.
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- 6وأكــن اســتثمار مــا ذكــره الشــافعي وابــن عبــد الــرب فيمــا يتعلــق ــا ألكــه
اإلنسان ومـا ال ألكـه- ،وقـد مـر معنـا عنـد تقريـر األقـوال يف املسـألة  .-فيقـال :إن
األوامر والنواهي اآلدابية املتعلقة ا ليس يف ملك اإلنسان؛ تفيد الوجوب والتحريم.
املبحث الثالث :التطبيقات الفقهية لنصوص أوامر اآلداب ونواهيها
وفيه أربع مسائل:

()131

املسألة األوىل :املشي يف نعل واحدة
ح ُد ُكمْ فِي َنعْلٍ
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النيب قال« :الَ َيمْشِي َأ َ
جمِيعًا»
جمِيعًا ،أَ ْو لِيُ ْنعِلَ ُهمَا َ
حفِ ِهمَا َ
حدَة ،لِيُ ْ
وَا ِ

()132

قال ابن العربي(ت :)543قال علماؤنا :هذا نهي أدب وإرشاد،
إلمجاعهم -واهلل أعلم -أنه إذا مشى يف نعل واحد مل حيرم عليه النعل ،وليس
يكون بذلك عاصيا عند اجلمهور ،وإن كان بالنهي عاملا .وقال أهل الظاهر :إذا كان
املرء بالنهي عاملا فهو عاص.

()133

( )130اقتضاء الصراط املستقيم.407/1وانظر :التنوير شرح اجلامع الصغري،593/1التشبه املنهي عنه جلميل
اللوحيق 111
ِ
( )131لالستزادة انظر :مسألة األمر ابهلدية ،املسالك البن العريب  ،275/7القَران يف التمر ،املفهم للقرطيب
 ،318/5التفسح يف اجمللس ،املفهم  ،510/5تشميت العاطس ،املفهم  ،623/6قول املريض خبثت
نفسي ،فتح الباري  ، 564/10وللشيخ وليد السعيدان حبثان على النت مبسمى األمر املطلق عن القرينة
والنهي املطلق عن القرينة؛ فيهما بعض األمثلة.
( )132رواه البخاري كتاب اللباس ابب ال ميشي يف نعل واحدة رقم ( )5856ومسلم كتاب اللباس والزينة ابب
إذا انتعل فليبدأ ابليمني رقم ( )2097ورواه من حديث جابر رقم()2099
( )133املسالك يف شرح موطأ مالك  .297/7وانظر :االستذكار  ،312/8التمهيد ،177/18غذاء األلباب
للسفاريين .299/2
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والذي يدل على أن هذا نهي أدب ما كشف عنه اخلطابي بقوله :فيختلف من
أجل ذلك مشيهُ ،وحيتاج معه إىل أن ينتقل عن سجية املشي وعادته املعتادة فيه ،فال
يأمن عند ذلك العثار والعنت ،وقد يُتصور فاعله عند الناس؛ بصورة من إحدى
رجليه أقصر من األخرى ،وال خفاء بقبح منظر هذا الفعل .وكل أمر يشتهر عند الناس
()134

ويرفعون إليه أبصارهم؛ فهو مكروه مرغوب عنه.

هنا نرى أن اجلمهور نصوا على أن املشي بالنعال مما يتعلق باآلداب ،ولذلك
جعلوا النهي يف هذا من قبيل الكراهة .بينما الظاهرية ذهبوا يف هذا إىل التحريم ،لعدم
التفريق بني اآلداب وغريها.

()135

املسألة الثانية :التنفس يف اإلانء
ح ُد ُكمْ فَالَ
عن أبي قتادة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهللِ« إذَا شَرِبَ َأ َ
يَتََنف،سْ فِي اإلِنَاءِ.»..

()136

قال اخلطابي(ت :)388قد حيتمل أن يكون النهي عن ذلك؛ من أجل ما خياف
أن يبدر من ريقه ورطوبة فيه ،فيقع يف املاء ،وقد تكون النكهة عن بعض من يشرب

( )134معامل السنن  .335/3وانظر :التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن  ،41/28إكمال املعلم
للقاضي عياض .616/6
( )135انظر :احمللى .104/2
( )136رواه البخاري كتاب الوضوء ابب النهي عن االستنجاء ابليمني رقم ( )153ومسلم كتاب الطهارة ابب
النهي عن االستنجاء ابليمني رقم ( .)267وجاء من حديث ابن عباس عند أيب داود رقم ()3728
والرتمذي رقم ( )1888وصححه وابن ماجه رقم ( ،)3429وعند الرتمذي من حديث أيب سعيد رقم
( )1887وصححه ،وعند ابن ماجه من حديث أيب هريرة رقم (.)3427
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متغرية ،فتعلق الرائحة باملاء لرقته ولطافته( ،)137فيكون األحسن يف األدب أن يتنفس
()138

بعد إبانة اإلناء عن فمه ،وأن ال يتنفس فيه.

وقال ابن عبد الرب( :)463هذا نهي أدب ال نهي حتريم...وكان داود بن علي
يقول :إن النهي عن هذا كله وما كان مثله نهي حتريم ،وهو قول أهل الظاهر ال جيوز
عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح ،وال أن يتنفس يف اإلناء.

()139

وهنا نرى أن اجلمهور ينصون على أن هذا النهي متعلق باألدب ،وعليه فال
يتوجه إليه التحريم خالفًا للظاهرية.

()140

وإذا حققنا يف هذا الفعل ،فإننا جند أن التنفس يُلحِق أذاً بالغري ممن يشرب من
اإلناء ،فإذا حتقق األذى ووقع الفساد ،فال وجه جلعل ذلك داخالً يف املكروه فعله.
وقد مر معنا أن من القرائن الصارفة يف أوامر اآلداب ونواهيه؛ ما لو تضمن إيذاءً
ملسلم  ،أو اعتداءً على حقه ،وهنا جند أن اإليذاء متحقق يف هذ الفعل ،ولذلك ذهب
ابن العربي يف قول له إىل هذا ،مع أنه ممن يرى أن أوامر اآلداب تفيد الندب فقال :هو
حرام فيما يعلم أنه يناوله لغريه ،فإن اإلضرار بالغري حرام ،فإن فعله يف خاصة نفسه
ثم ناوله لغريه؛ فليعلمه به؛ ألنه إن كتمه كان من باب الغش وهو حرام .وقال :فإن

السـ َق ِاء ِأل َّ ِ
( )137أشار إىل هذا حديث عائشة رضي هللا عنهـا «أ ََّن النَّ ِـيب نـَهـى أَن يشـر ِ ِ ِ
ـك يـُنتِنُـهُ»
َن ذَل َ
ُ ََ
َّ َ
ب مـن يف ّ
رواه احلاكم يف املستدرك ،156 /4وقوى إسناده ابن حجر يف الفـتح  ،91/10ورجـح البيهقـي أنـه مـن قـول
شعبه .146/8
هشام بن عروة كما يف َ
( )138معامل السنن .222/3وانظر :فتح الباري البن حجر  ،94/10-253 /1زاد املعاد ،216/4املنتقى
شرح املوطأ  ،236 /7التوضيح البن امللقن ،143 /4إكمال املعلم ،74/2اآلداب الشرعية البن مفلح
.180/3
( )139التمهيد  .397/1وانظر :املسالك البن العريب  .354 /7شرح النووي على مسلم .160/3
( )140احمللى .230/6
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كان الرجل يشرب وحده فهو مكروه لئال يعتاده ،وأما إن كان مع غريه فهو حرام ،ملا
فيه من تقذر الغري.

()141

املسألة الثالثة :االستنجاء ابليمني
خذَنَّ
ح ُد ُكمْ فَالَ َيأَ ُ
عن أبي قتادة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل قالِ« :إذَا بَالَ َأ َ
َذكَرَ ُه بَِيمِينِهَِ ،والَ يَسْتَنْجِي بَِيمِينِهَِ ،والَ يَتََنف،سْ فِي اإلِنَاءِ».

()142

قال النووي(ت :)676هو من أدب االستنجاء .وقد أمجع العلماء على أنه
منهي عن االستنجاء باليمني ،ثم اجلماهري على أنه نهي تنءزيه وأدب ال نهي حتريم،
وذهب بعض أهل الظاهر إىل أنه حرام.

()143

قال اخلطابي(ت :)388وذلك أن اليمني مرصدة -يف أدب السنة -؛ لألكل
والشرب واألخذ واإلعطاء ،ومصونة عن مباشرة السفل واملغابن ،وعن مماسة
األعضاء اليت هي جماري األثفال والنجاسات .وامتهنت اليسرى يف خدمة أسافل
البدن؛ إلماطة ما هنالك من القذارات ،وتنظيف ما حيدث فيها من الدنس
()144

والشعث.

ومن خالل كالم الشراح ،يتبني لنا أن النهي هنا متعلق بأدب من اآلداب ،مما
هو من حماسن العادات ،فاملسلم مطالب راعاة املقامات ،فيده اليت يأكل بها مع
الناس ويصافح بها غريه ،غري اليد اليت يتطهر بها وأس بها فرجه ،وهذا من مجاليات

( )141عارضة األحوذي ،296/4القبس .1113/3ويف املسالك 354/7أشار إىل الكراهة دون التحرمي.
( )142رواه البخاري كتاب الوضوء ابب النهي عن االستنجاء ابليمني رقم ( )153ومسلم كتاب الطهارة ابب
النهي عن االستنجاء ابليمني رقم ( .)267وروى النهي أيضاً مسلم ( )262من حديث سلمان.
( )143شرح النووي على مسلم  .156 /3وانظر :شرح صحيح البخاري البن بطال .243/1
( )144معامل السنن  .35/1وانظر :إكمال املعلم بفوائد مسلم ،69 /2التوضيح البن امللقن.146 /4
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الشريعة .وعلى قاعدة اجلمهور فالنهي هنا نهي كراهة ،وعلى قاعدة أهل الظاهر ومن
وافقهم فالنهي هنا نهي حتريم.

()145

املسألة الرابعة :األكل والشرب ابليمني
حدُ ُكمْ فَلََي َأكُلْ
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب  قالِ« :إذَا أَ َكلَ َأ َ
()146

ب بِ ِشمَالِهِ».
ل بِ ِشمَالِهِ ،وَيَشْرَ ُ
ِن الشَّيْطَانَ َي َأ ُك ُ
ب بِيَمِينِهَِ ،فإ َّ
بَِيمِينِهِ ،وَِإذَا شَرِبَ فَلَيَشْرَ ْ

قال ابن هبرية(ت :)560:يف هذا احلديث من الفقه أن اهلل عءز وجل ملا خلق
البن آدم يدين ،وكانت له أعماله الصاحلة كتناول الغذاء وغريه ،جعل ذلك من شغل
اليمنى ،وكانت له أعمال البد له منها تنفر النفس عنها ،كإزالة األجناس ومس الفرج
وإماطة األذى وغري ذلك؛ فجعل ذلك من شغل اليسرى؛ فإذا خالف اإلنسان وأشغل
اليسرى فيما خلقت له اليمنى؛ كان ذلك خمالفًا ملوضع احلكمة ،وذلك من موافقة
()147

الشيطان ،والشيطان يدعو من اتبعه إىل عمله.

وقال القرطيب(ت :)656فمن اآلداب املناسبة ملكارم األخال  ،والسرية
احلسنة عند الفضالء؛ اختصاص اليمني باألعمال الشريفة ،واألحوال النظيفة.

()148

( )145انظر :الذخرية ،210/1اجملموع شرح املهذب  ،109 /2املغين البن قدامة ،114 /1احمللى .77/2بعد
البحث يف كتب احلنفية ،وجدت بعضهم ينص على حترمي االستنجاء ابليمني .انظر :البحر الرائق شرح كنز
الدقائق  ،255 /1حاشية ابن عابدين  .339 /1ونص العيين على التنزيه كما يف عمدة القاري.296/2
وقد ذهب ابن عبد الرب إىل التحرمي كما يف الكايف 160/1واالستذكار.342/8
( )146رواه مسلم كتاب األشربة ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما رقم( )2020ورواه من حديث جابر
( )2019ومن حديث سلمة ( )2021ومن حديث عمر بن أيب سلمة ( )2022وأخرجه أمحد من
حديث أيب هريرة رقم( )8306وابن عمر(.)13097
( )147اإلفصاح .259 /4وانظر :كشف املشكل من حديث الصحيحني.595/2
( )148املفهم  .296/5وانظر :أتويل خمتلف احلديث  ،597إكمال املعلم بفوائد مسلم .486 /6
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وقد ذهب اجلمهور إىل استحباب األكل والشرب باليمني؛ ألن األمر كما ترى
متعلق بأدب من اآلداب ،خالفاً للظاهرية.

()149

إال أن بعض العلماء نص على الوجوب ،كالطربي وابن عبد الرب وابن العربي
وابن حجر وابن عثيمني.

()150

وذلك للقرينة اخلاصة الواردة يف هذه املسألة ،وهي أن اآلكل بشماله متشبه
بالشيطان .قال ابن عثيمني(ت :)1421الشيطان أكفر الكافرين ،والتشبه بالكفار
()151

حمرم.

وقد ذهب بعضهم إىل أن داللة الوجوب؛ هي دعاء النيب  على اآلكل
بشماله .وذلك يف احلديث الذي رواه سلمة بن األكوع قال :أن رجالً أكل عند رسول
اهلل بشماله ،فقال« :كُلْ بَِيمِينِكَ» ،قال :ال أستطيع ،قال« :لَا اسْتَ َطعْتَ ،مَا مََنعَهُ
()152

ِإل،ا ا َلكِبْرُ» ،قال :فما رفعها إىل فيه.

والذي يظهر واهلل أعلم ،أن الدعاء هنا متوجه إىل تكرب الرجل وكذبه ،ال إىل
أكله بشماله؛ ألن النيب إمنا دعا عليه بعد تكربه وكذبه.

()153

( )149انظر :البحر الرائق ،29/1الذخرية ،344/13روضة الطالبني ،340/7املغين ،212/10سبل السالم
 ،157/8اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،333/1احمللى ،424/7نيل األوطار .183 /8
( )150انظر :التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  ،88 /26االستذكار البن عبدالرب ،342/8التمهيد،113/11
وقد قيده ابالستخفاف يف موضع من التمهيد ،165/12عارضة األحوذي البن العريب  .237/4إال أنه
ذهب إىل الكراهة يف املسالك ،336/7فتح الباري البن حجر  ،522 /9منظومة أصول الفقه وقواعده
ص.122
( )151شرح نظم الورقات ص .83وقد تقدم نقل كالم أهل العلم حول هذه القرينة سابقاً.
( )152رواه مسلم كتاب األشربة ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما رقم (.)2021
( )153دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني البن عالن .473 /8
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اخلامتة
وبعد االنتهاء من هذا البحث؛ أكن تلخيص أبرز ما جاء فيه يف عدة نقاط:
 - 1نصوص اآلداب أخذت حيءزاً كبرياً من الشريعة ،مما يتطلب االعتناء بها
وحترير أحكامها.
 - 2عند وجود القرينة؛ فإن األمر والنهي يدالن على ما تفيده هذه القرينة.
 - 3إذا عدمت القرينة ،فإن مجهور الفقهاء ذهبوا إىل أن األمر يفيد الوجوب
والنهي يفيد التحريم.
 - 4لألمر والنهي وجوه كثرية ،وبعضها قد تكون صارفة هلما عن الوجوب
والتحريم.
 - 5حقيقة األدب يف اللغة؛ دعوة الناس ومجعهم على الطعام .وأما يف
اصطالح األصوليني فيتعلق حاسن األخال وكرائم العادات.
 - 6الفر بني اآلداب واإلرشاد؛ أن أوامر اآلداب تتعلق باألخال  ،وأوامر
اإلرشاد تتعلق صاحل الدنيا اليت خيتص االنسان بها.
 - 7بني اآلداب واالستحباب عموم وخصوص من وجه ،فكالهما أعم من
جهة وأخص من جهة .فاآلداب ترد على الواجبات واملستحبات ،واالستحباب يرد
على اآلداب والعبادات.
 - 8تشرتط النية يف املستحبات من العبادات ،خبالف اآلداب فيجوز فعلها
بدون نية ،ولكن ال يرتتب عليها ثواب.
 - 9جتوز اإلضافة على الوارد من اآلداب ،ما مل يكن ذلك مءزامحاً للوارد
املنصوص عليه.
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 - 10أحكام اآلداب متعلقة رتبة من مراتب املقاصد العامة املشهورة ،وهي
التحسينيات.
 - 11من أعظم مقاصد اآلداب يف الشريعة؛ تقوية أواصر احملبة والوالء
واملؤالفة للمؤمنني.
 - 12للمقاصد أثر يف توجيه داللة األمر والنهي التكليفي يف اآلداب وغريها.
 - 13األصوليون يذهبون إىل أن األدب؛ قرينة صارفة لألمر عن الوجوب،
والنهي عن التحريم.
 - 14املفهوم من كالم الشافعي؛ عدم اعتداده باآلداب يف صرف األمر
والنهي عن حقيقتيهما.
 - 15من يقول بأن األدب قرينة يف الداللة على االستحباب أو الكراهة ،فإنه
يستثنى من ذلك ما دلت القرينة اخلاصة على وجوبه أو حترأه .كورود الوعيد على ترك
مأمور األدب أو تعلق به حق الغري أو تضمن خمالفة للكفار أو الشيطان.
 - 16من التطبيقات العملية لقاعدة اآلداب؛ املشي يف نعلٍ واحدة ،فاجلمهور
على عدم حترأه.
 - 17من التطبيقات العملية لقاعدة اآلداب؛ التنفس يف اإلناء ،فاجلمهور
على عدم حترأه ،ونص بعضهم على التحريم إذا تضمن أذى الغري.
 - 18من التطبيقات العملية لقاعدة اآلداب؛ االستنجاء باليمني ،فاجلمهور
على عدم التحريم خالفًا للظاهرية.
 - 19من التطبيقات العملية لقاعدة اآلداب؛ األكل والشرب باليمني،
فاجلمهور على االستحباب ،ونص البعض على الوجوب؛ ألن األكل بالشمال فيه
تشبه بالشيطان وهي قرينة تدل على التحريم.
انتهى البحث وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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ثبت املراجع
]1

اإلبهاج يف شرح املنهاج البن السبكي الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
الطبعة األوىل 1404هـ.

]2

اإلحكام يف متييءز الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام للقرايف .حتقيق
عبدالفتاح أبوغدة .الناشر دار البشائر االسالمية 1416هـ.

]3

اإلحكام يف أصول االحكام البن حءزم .احملقق :الشيخ أمحد شاكر .الناشر:
دار اآلفا اجلديدة ،بريوت.

]4

اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي حتقيق :د .سيد اجلميلي الناشر :دار
الكتاب العربي،الطبعة1404 ،1هـ.

]5

إحياء علوم الدين ألبي حامد الغءزالي .الناشر  :دار الكتب العلمية  .سنة النشر
1412هـ.

]6

االختيارات الفقهية لسمام ابن تيمية .للبعلي .الناشر :دار العاصمة .ط 1418
ت د/أمحد اخلليل

]7

اآلداب الشرعية البن مفلح حتقيق شعيب األرنؤوط وعمر القيّام الناشر
مؤسسة الرسالة ط1421 ،3هـ.

]8

اآلداب للبيهقي حتقيق :أبو عبداهلل السعيد .الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية،
بريوت .الطبعة 1408 ،1:هـ.

]9

إرشاد الفحول للشوكاني حتقيق :سامي العربي الناشر :دار الفضيلة ط،1
1421هـ.

 ]10االستذكار البن عبدالرب حتقيق :سامل عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بريوت ط :األوىل1421 ،هـ.
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 ]11األشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي الناشر :دار الكتب
العلمية ط :األوىل 1411هـ .
 ]12اإلفصاح ليحيى ابن هبرية احملقق :فؤاد عبد املنعم أمحد الناشر :دار الوطن
سنة النشر1417 :هـ.
 ]13اقتضاء الصراط املستقيم لسمام ابن تيمية  .حتقيق :د /ناصر العقل الناشر :دار
العاصمة .ط .1419
 ]14اإلقناع يف مسائل اإلمجاع لعلي ابن القطان احملقق :حسن الصعيدي الناشر:
الفارو الطبعة1424 ،1:هـ.
 ]15إكمال املعلم للقاضي عيا

اليحصيب  .الناشر  :دار الوفاء .ط  . 1419حتقيق

د /حييى إمساعيل.
 ]16األم للشافعي الناشر :دار الوفاء حتقيق :د رفعت عبداملطلب .الطبعة 1سنة
النشر 1422 :هـ.
 ]17أنيس الفقهاء لقاسم القونوي احلنفي احملقق :حييى مراد .الناشر :دار الكتب
العلمية الطبعة1424 :هـ.
 ]18اآليات البينات على شرح مجع اجلوامع للمحلي ألمحد بن قاسم العبّادي
حتقيق :زكريا عمريات الناشر دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1433هـ.
 ]19البحر الرائق شرح كنءز الدقائق البن جنيم الناشر  :دار الكتاب االسالمي .مكان
النشر  :بريوت.
 ]20البحر احمليط للءزركشي حتقيق :عبدالقادر العايف وعمر األشقر الناشر :وزارة
األوقاف بقطر ط1413 ،2هـ.
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 ]21الربهان يف أصول الفقه للجويين الناشر  :دار الوفاء .الطبعة األوىل حتقيق :
د .عبد العظيم الديب.
 ]22البيان والتحصيل ألبي الوليد ابن رشد حققه :حممد حجي الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ،الطبعة 1408 ،2:هـ.
 ]23تاج العروس ملرتضى الءزبيدي احملقق :جمموعة من احملققني .الناشر :دار اهلداية.
 ]24تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة حتقيق :سليم اهلاللي الناشر :دار ابن القيم
وابن عفان ط1427 ،1هـ.
 ]25التحبري للمرداوي .احملقق :د .عبد الرمحن اجلربين وآخرين .الناشر :مكتبة
الرشد .ط :األوىل1421 ،هـ.
 ]26التشبه املنهي عنه للدكتور مجيل اللوحيق رسالة ماجستري صادرة من جامعة أم
القرى سنة 1417هـ.
 ]27التعريفات للجرجاني .الناشر :دار الكتب العلمية  .سنة النشر  . 1421حتقيق
حممد باسل السود
 ]28التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني .الناشر :مكتبة صبيح صر.
الطبعة :بدون طبعة وتاريخ.
 ]29التمهيد البن عبدالرب حتقيق :مصطفى العلوي  ،حممد البكري الناشر :وزارة
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب عام النشر 1387 :هـ.
 ]30حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي حلسن بن حممد بن حممود العطار
الشافعي الناشر :دار الكتب العلمية.
 ]31دليل الفاحلني لطر ريا

الصاحلني البن عالن حتقيق :خليل شيحا .الناشر:

دار املعرفة .الطبعة1425 ،4:هـ.
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 ]32الذخرية للقرايف حتقيق  :حممد حجي .الناشر  :دار الغرب .سنة النشر:
1994م .مكان النشر :بريوت
 ]33الرد على من أنكر احلرف والصوت للسجءزي احملقق :حممد باكريم باعبداهلل.
الناشر :عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة
العربية السعودية .الطبعة :الثانية1423 ،هـ
 ]34الرسالة الناشر  :دار الوفاء حتقيق :د رفعت عبداملطلب .الطبعة 1سنة النشر :
1422هـ
 ]35روضة الطالبني للنووي .حتقيق :زهري الشاويش .الناشر :املكتب اإلسالمي.
الطبعة1412 ، 1:هـ
 ]36روضة الناظر الناشر :مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع .الطبعة :الطبعة
الثانية 1423هـ
 ]37زاد املعاد البن قيم اجلوزية .الناشر :مؤسسة الرسالة .سنة النشر.1419.
حتقيق :شعيب األرنؤوط
 ]38سبل السالم حتقيق :صبحي حال الناشر :دار ابن اجلوزي الطبعة الثانية
1421هـ
 ]39سنن ابن ماجه .البن ماجه القءزويين  .الناشر :دار املعرفة .سنة النشر 1420
حتقيق  :خليل شيحا
 ]40سنن أبي داود ألبي داود سليمان بن األشعث  .الناشر بيت األفكار الدولية .
مكان النشر  :الريا
 ]41سنن الرتمذي ألبي عيسى الرتمذي  .الناشر  :دار الكتب العلمية  .حتقيق:
أمحد شاكر
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 ]42شرح األربعني النووية البن دقيق العيد .الناشر :مؤسسة الريان .الطبعة
السادسة 1424هـ
 ]43شرح األصول من علم األصول للشيخ ابن عثيمني الناشر :دار ابن اجلوزي
ط1431 ،1هـ
 ]44شرح أبي داود للعيين احملقق :خالد بن إبراهيم املصري .الناشر :مكتبة الرشد.
الطبعة1420 ،1:هـ
 ]45شرح السنة للبغوي حتقيق :شعيب األرناؤوط -حممد الشاويش الناشر:
املكتب اإلسالمي 1403 ،هـ الطبعة1
 ]46شرح الكوكب املنري البن النجار احملقق :حممد الءزحيلي ونءزيه محاد .الناشر:
مكتبة العبيكان .الطبعة1418 ،2هـ
 ]47شرح املختصر يف أصول الفقه البن اللحام .تأليف د/سعد الشثري الناشر :دار
كنوز اشبيليا ط1428 ،1هـ
 ]48شرح النووي على صحيح مسلم الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
الطبعة :الثانية1392 ،هـ
 ]49شرح الورقات للجويين تأليف د سعد الشثري .الناشر كنوز إشبيليا ط،1
1425هـ
 ]50شرح تنقيح الفصول للقرايف احملقق :طه عبد الرؤوف .الناشر :شركة الطباعة
الفنية املتحدة.الطبعة 1393 ،1:هـ
 ]51شرح صحيح البخاري البن بطال حتقيق  :ياسر بن إبراهيم الناشر :مكتبة
الرشد 1423 -هـ الطبعة 2
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 ]52شرح خمتصر الروضة للطويف .احملقق :عبد اهلل الرتكي .الناشر :مؤسسة الرسالة.
ط :األوىل 1407 ،هـ.
 ]53شرح مشكل اآلثار للطحاوي حتقيق :شعيب األرنؤوط .الناشر :مؤسسة
الرسالة ط :األوىل 1415هـ.
 ]54شرح نظم الورقات للعمريطي تأليف الشيخ ابن عثيمني الناشر دار ابن اجلوزي
ط1427 ،2هـ.
 ]55صحيح ابن خءزأة حتقيق د حممد األعظمي الناشر :املكتب اإلسالمي
ط1424:هـ.
 ]56صحيح البخاري الناشر  :بيت األفكار الدولية سنة النشر 1419هـ .مكان
النشر :الريا .
 ]57صحيح مسلم الناشر بيت األفكار الدولية  .حتقيق  :أبو صهيب الكري  .سنة
النشر 1419هـ.
 ]58الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية للطويف حتقيق :د حممد الفاضل
الناشر :العبيكان الطبعة1417 ،1هـ.
 ]59طبقات الشافعية الكربى لعبد الوهاب السبكي  .الناشر  :دار هجر سنة 1992
حتقيق  :د /عبد الفتاح احللو ود /حممود الطناحي.
 ]60عارضة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  .البن العربي  .الناشر  :دار الفكر .
سنة النشر 1415هـ .حتقيق :صدقي مجيل العطار.
 ]61العدة يف أصول الفقه للقاضي أبي يعلى .حتقيق :د/أمحد بن علي املباركي.
ط1410 ،2/هـ.
 ]62عمدة القاري لبدر الدين العيين الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
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 ]63عنوان احلِكم ألبي الفتح البسيت احملقق :عبد الفتاح أبو غدة .الناشر :مكتب
املطبوعات اإلسالمية – حلب الطبعة :األوىل1404 ،هـ.
 ]64غاية الوصول شرح لب األصول لءزكريا األنصاري الناشر :دار الكتب العربية
الكربى ،مكان النشر :مصر .
 ]65غذاء األلباب للسفاريين الناشر  :مؤسسة قرطبة – مصر .الطبعة :الثانية1414 ،هـ.
 ]66غريب احلديث البن قتيبة احملقق :د .عبد اهلل اجلبوري الناشر :مطبعة العاني
ط :األوىل 1397 ،هـ.
 ]67الغيث اهلامع ألبي زرعة العراقي احملقق :حممد تامر حجازي .الناشر :دار
الكتب العلمية الطبعة1425 ،1:هـ.
 ]68فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني .حتقيق  :حمب الدين
اخلطيب وحممد فؤاد عبد الباقي الناشر  :املكتبة السلفية  .سنة النشر 1379هـ .
 ]69الفرو للقرايف الناشر  :دار السالم  .سنة النشر 1421هـ .حتقيق ك د /حممد
سراج ود /علي مجعة.
 ]70فصول البدائع للفناري .احملقق :حممد إمساعيل .الناشر :دار الكتب العلمية.
الطبعة :األوىل 1427هـ.
 ]71الفصول يف االصول للجصاص الرازي احلنفي .الناشر :وزارة األوقاف
الكويتية .الطبعة :الثانية1414 ،هـ.
 ]72فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي الناشر :املكتبة التجارية الكربى –
مصر .الطبعة :األوىل1356 ،هـ.
 ]73القاموس الفقهي املؤلف :الدكتور سعدي أبو حبيب .الناشر :دار الفكر.
دمشق– سورية .الطبعة1408 ،1 :هـ.
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 ]74القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس البن العربي .الناشر :دار الغرب .سنة
النشر  1992حتقيق :د/حممد ولد كريم.
 ]75القرائن عند األصوليني د/حممد املبارك الناشر :جامعة اإلمام حممد بن سعود.
الطبعة1426 ،1هـ.
 ]76قواعد األحكام للعءز بن عبد السالم حتقيق :د/نءزيه محاد ود/عثمان ضمريية
الناشر :دار القلم ط1421 - 1/هـ.
 ]77القواعد والفوائد األصولية البن اللحام احملقق :عبد الكريم الفضيلي .الناشر:
املكتبة العصرية .الطبعة 1420 :هـ.
 ]78الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي البن عبد الرب .حتقيق د /حممد ولد ماديك
املوريتاني سنة النشر 1400هـ .الناشر  :مكتبة الريا

احلديثة.

 ]79كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي حتقيق :د .علي دحروج الناشر:
مكتبة لبنان ناشرون – بريوت .الطبعة :األوىل 1996 -م.
 ]80كشف األسرار لعبدالعءزيءز البخاري احملقق :عبد اهلل عمر .الناشر  :دار الكتب
العلمية .الطبعة1418 ،1هـ.
 ]81كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي حتقيق  :علي البواب
الناشر :دار الوطن 1418هـ.
 ]82الكليات للكفوي حتقيق :د/عدنان درويش وحممد املصري الناشر :مؤسسة
الرسالة الطبعة الثانية 1419هـ.
 ]83لسان العرب البن منظور .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي سنة النشر.1419 .
حتقيق  :أمني عبد الوهاب.
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 ]84جمموع الفتاوى البن تيمية حتقيق :حممد بن قاسم .الناشر :جممع امللك فهد.
عام النشر1416 :هـ.
 ]85اعموع شرح املهذب املؤلف :أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي.
الناشر :دار الفكر.
 ]86احملصول يف أصول الفقه البن العربي احملقق :حسني اليدري  -سعيد فودة.
الناشر :دار البيار ط1420:هـ.
 ]87احملصول للرازي حتقيق  :طه جابر العلواني الناشر  :جامعة اإلمام حممد بن
سعود .الطبعة 1400 ، 1هـ .
 ]88احمللى البن حءزم الناشر  :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع حتقيق أمحد شاكر
 ]89حممول صيغة األمر دراسة نظرية وتطبيقية على آيات األحكام أ .د/عبداللطيف
الصرامي الناشر :بيت السالم ط 1433 ،1هـ.
 ]90خمتصر املءزني الناشر :دار املعرفة – بريوت .سنة النشر1410 :هـ.
 ]91مدارج السالكني البن القيم حتقيق :عبدالعءزيءز اجلليل الناشر :دار طيبة الطبعة
األوىل 1423هـ.
 ]92املدخل البن بدران احلنبلي احملقق :د .عبد اهلل الرتكي .الناشر :مؤسسة
الرسالة– بريوت.الطبعة1401 ،1:هـ.
 ]93املسالك يف شرح موطأ مالك البن العربي حتقيق :حممد وعائشة السُّليماني
الناشر :دار الغرب .الطبعة1428 ،1:هـ.
 ]94املستصفى للغءزالي حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف .الناشر :دار الكتب
العلمية .الطبعة1413 ، 1:هـ .
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 ]95مسند أمحد لسمام أمحد احملقق :شعيب األرنؤوط وآخرون .الناشر :مؤسسة
الرسالة .الطبعة1421 ،1:هـ .
 ]96املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع البن حبان حتقيق :د/حممد سومنءز
ود/خالص آي دمري الناشر :دار ابن حءزم ط1433هـ.
 ]97املصباح املنري ألمحد بن حممد الفيومي املقري .الناشر :دار احلديث .سنة النشر
1424هـ.
 ]98معامل السنن للخطابي حتقيق :حممد صبحي حال الناشر :مكتبة املعارف
الطبعة األوىل 1431هـ.
 ]99املعتمد البي احلسني البصري احملقق :خليل امليس .الناشر :دار الكتب العلمية.
الطبعة1403 ، 1:هـ.
 ]100معجم مقاييس اللغة البن فارس .الناشر :دار إحياء الرتاث .ط 1422هـ.
حتقيق :د /حممد عو .
 ]101املغين البن قدامة  .الناشر  :دار هجر  .ط 1410هـ .حتقيق  :عبد اهلل الرتكي
وعبد الفتاح احللو.
 ]102املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطيب .الناشر  :دار ابن كثري  .سنة
النشر 1420هـ .حتقيق :حميي الدين مستو ويوسف بدوي وآخرون.
 ]103مقاصد الشريعة البن عاشور حتقيق :حممد ابن خوجه الناشر :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية بقطر 1425هـ.
 ]104املنتقى شرح املوطأ للباجي الناشر :مطبعة السعادة  -موار حمافظة مصر.
الطبعة :األوىل1332 ،هـ.
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 ]105منظومة أصول الفقه وقواعده البن عثيمني الناشر :مكتبة دار املنهاج .طبعة
خاصة جلامعة القصيم.
 ]106منهاج السنة النبوية البن تيمية احملقق :حممد رشاد الناشر :جامعة اإلمام حممد
بن سعود .الطبعة1406 ،1:هـ .
 ]107املنهيات للحكيم الرتمذي احملقق :حممد اخلشت .الناشر :مكتبة القرآن .عام
النشر1406 :هـ.
 ]108املهذب يف علم أصول الفقه .د عبد الكريم النملة الناشر :مكتبة الرشد .ط
الثالثة 1424هـ.
 ]109املوافقات للشاطيب احملقق :مشهور بن حسن آل سلمان .الناشر  :دار ابن
عفان .الطبعة1417 ،1هـ.
 ]110النبذة الكافية البن حءزم احملقق :حممد أمحد عبد العءزيءز .الناشر :دار الكتب
العلمية .الطبعة1405 ،1:هـ.
 ]111نفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف حتقيق :عادل عبد املوجود الناشر
مكتبة نءزار الباز الطبعة1416 ،1هـ.
 ]112نهاية السول جلمال الدين اإلسنوي الناشر :دار الكتب العلمية .الطبعة :األوىل
1420هـ.
 ]113نيل األوطار للشوكاني حتقيق :عصام الدين الصبابطي .الناشر :دار احلديث،
مصر .الطبعة1413 ،1 :هـ.
 ]114الواضح يف أصول الفقه البن عقيل احملقق :د /عبد اهلل الرتكي .الناشر:
مؤسسة الرسالة الطبعة1420 ،1:هـ.
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Behavior and its Impact on what is Indicated
by the Commands and Prohibitions
Dr. Muhammed Ali Alyahya
Assistant professor of jurisprudence from the Faculty of Sharia
Qaseem University Department
Abstract.
1- Behavior with regards to the best of ethics and generous habits. The texts of Behavior took a big
place in Sharia law.
2- Of the greatest purposes of Behavior in law; strengthen the love and loyalty amongst the
believers.
3- Scholars refer back to the commands in a Behavior meaning, that not something is obligatory,
but recommendable; and forbidding its Behavior does not benefit the prohibition, but results in hatred.
However, they are excluded from what is indicated by the private directory on the obligatory or
prohibition. For example, warning to leave the instructed or commanded Behavior or attached to it to
ensure the right of others or to oppose those whom are infidels or oppose the devil.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1467-1437رجب 1438هـ/مارس 2017م)

الرد على القائلني أبن كل جمتهد مصيب

أتليف :شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه هللا-
حتقيق :عبدالرمحن بن عبدهللا الرباهيم

االستاذ املشارك بقسم أصول الفقه
جبامعة القصيم

ملخص البحث .يناقش هذا البحث قضية مهمة؛ وهي :الرد على القائلني أبن كل جمتهد مصيب فيما توصل إليه
من حكم يف أي قضية من القضااي ،مهما كان ذلك احلكم.
ويذكر امللؤل هنا اقأقوال يف هذ املسللة ،وما استدل به أصحاب تلك اقأقوال.
ويناقش القول الباطل ،ويبني سبب بطالنه؛ معتمداً على دليل عقلي واحد ،من بني أدلة كثرية يف هذ
املسللة.
وذلك الدليل هو" :دليل التناقض"؛ وذلك ببيان ما يرتتب على هذا القول من تناقض ،واستحالة عقلية،
أبن يكون كل جمتهد مصيب؛ قأن ذلك مناقض للعقل.
ويبني امللؤل شيئاً يسرياً مما يرتتب على هذا القول من مسائل يف علم "أصول الفقه".
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مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هلل
وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله .
وبعد :فإن حتقيق كتب علماء هذه األمة من خري األعمال وأنفعها ،وخصوصًا
إذا كان ذلك ألحد أئمة اإلسالم كشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
وهذه إحدى رسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل مل تطبع من قبل -
حسب علمي  -ومل حتقق ،أتشرف خبدمتها ،وإخراجها.
وسيكون الكالم يف هذه املقدمة على األمور اآلتية:
أولا :موضوع الرسالة

موضوع هذه الرسالة مهم جدًا؛ ألنه يتعلق مبسللة مهمة جداً وهي :تصويب

وختطئة اجملتهدين ،وفيها مناقشة لألقوال يف ذلك ،وبيان للحق يف هذه املسللة ،بكالم
ال تكاد جتده إال عند شيخ اإلسالم رمحه اهلل.
اثنيا :املواضع اليت تكلم شيخ اإلسالم فيها عن هذا املوضوع

تكلم الشيخ عن هذا املوضوع يف عدة مواضع من كتبه ،ومن أهمها:

 - 1منهاج السنة النبوية (  ،) 83 / 5وقد نُ ِقل هذا الكالم بنصه ()1كاملًا إىل
الفتاوي (  ) 203 / 19ومل يعلم جامع الفتاوي أنه ملخوذ من املنهاج؛ ألن منهج
جامع الفتاوي أن ال يدخل فيه شيئاً من كتبه الكبار اليت طبعت مستقلة ،ولو علم
بذلك ملا أدخله فيه.
 - 2وتكلم عليها كذلك يف الفتاوي ( .) 19 / 20
( )1وابختصار يف بعض املواضع ،انظر :الفتاوي (.)213/19
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 - 3وأشار هلا باختصار يف املنهاج (.) 27 / 6
اثلث ا :ميزة هذه الرسالة ،وأمهيتها

ما يف هذه الرسالة مل يذكر يف كتب شيخ اإلسالم األخرى ،وخصوصًا الرد

على املخالفني ،ومناقشتهم مناقشتةً مبنية على"دليل التناقض"؛ وهلذا فإن الشيخ حييل
يف بعض كتبه إىل أنه كتب يف هذا املوضوع بتوسع ،كما يف :املنهاج ( ،) 85 / 5
والفتاوي (  ،) 205 / 19ولعله يشري إىل هذه الرسالة ،أو ملا يف الفتاوي ( )19 / 20
فاهلل أعلم.
وتعرف أهمية الرسالة من خالل عدة أمور:
 - 1معرفة الغرض من الرسالة؛ فالغرض بيان أن القول بتصويب كل جمتهد
يؤدي إىل السفسطة والزندقة ،والتناقض والتضاد ،وهذا ما أراد الشيخ بيانه هنا،
وليس مراده استقصاء األقوال واألدلة واملناقشة.
 - 2أن ما يف هذه الرسالة مل يذكر يف كتب الشيخ األخرى ،فهي جديدة من
هذه الناحية.
 - 3ويكفي يف بيان أهميتها أنها من مؤلفات شيخ اإلسالم.
رابعا :ثبوت هذه الرسالة لشيخ اإلسالم

ثبوت هذه الرسالة لشيخ اإلسالم ال شك فيه ،وأهم ما يدل عليه:

 - 1أن الناسخ نص على أنها لشيخ اإلسالم رمحه اهلل يف أول هذه الرسالة.
 - 2أن أسلوب الشيخ فيها ظاهر جبالء تام.
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خامسا :النسخة املعتمد عليها يف التحقيق ،ووصفها

اعتمدت يف حتقيق هذه الرسالة على نسخة واحدة ضمن اجملموع رقم

( ،)3849من جماميع املدرسة العمرية ( ،)2وهي الرسالة رقم،)8(:حسب ترقيم
املفهرس(.)3
وتقع يف سبع لوحات ،يف كل لوحة وجهان ،من ( )83- 76من اجملموع.
ومل يذكر الناسخ ،وال تاريخ النسخ .وهي متفاوية األسطر (- 15
،)18والكلمات يف األسطر متفاوتة كذلك (.)13- 8
والناسخ رمحه اهلل قليل العلم ،ضعيف اخلط ،خيالف القواعد اإلمالئية القدمية
واحلديثة ،والقواعد النحوية أيضًا.
ومل أجد غري هذه النسخة ،وقد وقفت عليها بطريق الصدفة ،والتحقيق على
نسخة واحدة ،وخصوصًا إذا كانت رديئة اخلط ،صعب جدًا .وعرضة للخطل ،حيتاج
معه احملقق إىل استخدام السياق والقرائن واملعاني؛ لتساعده يف فهم النص وإقامته.
وقد بذلت قصارى جهدي يف ذلك .ولكن بقيت مواضع ال تزال حمل إشكال،
لعل اهلل ييسرها ويفتح بها ،وسبب ذلك االشكال:
 - 1أن التحقيق كان على نسخة واحد فقط.
 - 2أن الناسخ رمحه اهلل قليل العلم ،ضعيف اخلط ،خيالف القواعد
اإلمالئية القدمية واحلديثة ،والقواعد النحوية أيضًا ،وال تغرنك الورقتني اللتني
صورتهما ،فليت الرسالة كلها مثلهما.

( )2توجد جماميع املدرسة العمرية حمملة على موقع " اقألوكة ".
( )3أخطل املفهرس فسماها :رسالة يف قوهلم :لكل جمتهد نصيب.
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 - 3أن النسخة فيها تصحيفات وحتريفات ،ولعل ذلك جاء من األصل الذي
اعتمد عليه الناسخ.
سادس ا :منهج التحقيق

سرت على املنهج اآلتي بالنسبة للتعامل مع النص ،واألخطاء الواقعة فيه،

وخدمته:
أما بالنسبة للتعامل مع النص واألخطاء الواقعة فيه ،فقد جاء على أقسام:
 - 1بياض يف األصل استدركته من كتب أهل العلم ،وجعلت املستدرك بني
معكوفتني.
 - 2أخطاء ال وجه هلا كالنحوية واإلمالئية ،وحنوها ،وقد قمت بإصالحها،
مشريًا لذلك يف اهلامش أحيانًا.
 - 3أخطاء حمتملة أبقيتها كما هي ،وأشري ملا أظنه صوابًا يف اهلامش.
 - 4أخطاء مل يظهر لي الصواب فيها فلبقيتها كما هي ،منبهًا على ذلك يف
اهلامش.
 - 5كلمات مل أستطع قراءتها ،فلشري لذلك يف اهلامش.
 - 6كلمات ال يستقيم النص إال بها ،فزدتها جاعلًا هلا بني معكوفتني.
وأما بالنسبة خلدمة النص :فقد قمت مبا يلتي:
 - 1توثيق األقوال والنصوص.
 - 2ختريج األحاديث.
 - 3شرح ما حيتاج لشرح وتوضيح.
 - 4العناية بعالمات الرتقيم ،وتنسيق الفقرات.
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 - 5مل أترجم لألعالم مطلقاً؛ ألن شهرتهم تغين عن الرتمجة هلم ،إال
واحداً وهو :أبو بكر الدَّيَْن َو ِري ،فقد أشرت إىل موضع ترمجته يف الذيل البن رجب.
 - 6مل أترجم لشيخ اإلسالم؛ ألن العلم به صار بدهياً.
اللهم اجعل عملي خالصًا لوجهك ،موافقًا ملرضاتك ،مقربًا لديك ،نافعًا
لعبادك ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله وخامت أنبيائه نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني.
حرر يف 1436 / 12 / 9 :هـ
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التمهيد
ويشتمل على مبحثني:
املبحث األول :اخلالف يف مسألة":التصويب والتخطئة"
وسوف أذكر اخلالف يف هذه املسللة من خالل كالم شيخ اإلسالم -رمحه اهلل-؛
ألربط بني كالمه املطبوع وكالمه املخطوط هنا.
وقد تكلم الشيخ – رمحه اهلل – على هذه املسللة بكالم حمرر ،قلما جتده عند
غريه ،وذكر أقوال الناس فيها ،وبني احلق أحسن بيان.
وسوف يكون الكالم هنا ذكرًا خلالصة كالمه فيها ،من خالل األمور اآلتية:
أول :حترير حمل النزاع
ا

حرر الشيخ حمل النزاع من خالل ما يلتي:

 - 1األحكام الشرعية اليت نصبت عليها أدلة قطعية معلومة؛ مثل الكتاب،
والسنة املتواترة ،واإلمجاع الظاهر؛ كوجوب الصالة والزكاة واحلج والصيام،
وحتريم الزنا والربا ،إذا بلغت هذه األدلة للمكلف بالغًا ميكنه من اتباعها فخالفها؛
تفريطًا أو تعديًا ،فال ريب أنه خمطئ آثم ،مستحق للعقوبة يف الدنيا واآلخرة.
وأما األحكام اليت عليها أدلة غري قطعية ،أو قطعية مل يعلم بها املكلف ،فهذا
هو مورد النزاع.

()4

 - 2اجملتهد بالنظر إىل إدراك املطلوب :إذا قام مبا جيب عليه من االجتهاد،
فهو مؤدٍ ملا جيب عليه .وقائم به ،فال لوم عليه من هذا اجلانب .لكن هل يوصف فعله
باإلصابة أو اخلطل ؟ فيه خالف ،والصحيح أنه يوصف باإلصابة.

( )4انظر :الفتاوي ( ) 143 ،142 / 19
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وأما بالنظر إىل نفس األمر يف الواقع والباطن ،فهو مل يؤد املطلوب ومل يصل
إليه .وهو بهذا النظر ال يوصف باإلصابة؛ ألنه مل يدرك املطلوب يف نفس األمر.
فكل جمتهد مصيب إذا أريد عدم اإلثم .وليس كل جمتهد مصيبًا ،بل املصيب
واحد إن أريد العلم باحلق يف نفس األمر والوصول إليه؛ وهذا هو مراد العنربي فيما
نسب إليه من تصويب اجملتهدين.

()5

اثنياا :األقوال يف املسألة

القول األول :ذهب سلف األمة من الصحابة والتابعني ،ومن بعدهم ،وأئمة

العلم والدين؛ كاألئمة األربعة ،وفقهاء اإلسالم ،ومجاهري أهل العلم ،وكثري من
املتكلمني ،إىل أن املصيب واحد يف مجيع املسائل العلمية اخلربية ،أو العملية الفقهية،
وأن من اجتهد وبذل وسعه وأخطل فهو غري آثم ،وأن األدلة بعضها أقوى من بعض يف
نفس األمر ،وعلى اإلنسان أن جيتهد ويطلب األقوى ويعمل به ،وإذا أخطل فهو
معذور ،وله أجر على اجتهاده وقصده.
ومل يفرق السلف واألئمة بني األصول والفروع ،والتفريق بينها من أقوال أهل
البدع كاملعتزلة ومن تابعهم ،وانتقل منهم إىل أصول الفقه ،واملفرقون بني األصول
والفروع مل يفرقوا بينها بفرق صحيح ،مييز بني النوعني.
وقالوا :إن هلل يف كل حادثة حكمًا معينًا يف نفس األمر ،وهو مطلوب اجملتهدين
عند االختالف واالشتباه .وقد نصب اهلل على ذلك احلكم املعني دليلًا ،وذلك الدليل

( )5انظر :الفتاوي (  ) 31 - 27 ،24 ،19 / 20 ( ) 217 ،216 ،213 ،123 / 19 ( ) 123 / 13منهاج
السنة (  ) 111 / 5بيان الدليل – حتقيق :اخلليل – ( ص ) 365 ،360 :جامع الرسائل (.)247 /1
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قد يفيد اليقني ،وقد يفيد الظن الراجح ،ومن ترك العمل بالدليل اليقيين منها من غري
تقصري منه ،فال إثم عليه.

)(6

القول الثاني :أن املصيب واحد يف مجيع املسائل العلمية والعملية ،واملخطئ
آثم؛ وذلك ألن اهلل قد نصب لكل مسللة دليلًا يتمكن اجملتهد من معرفته ،فمن مل
يعرفه فهو لتفريطه وتقصريه فيما جيب عليه فهو آثم .وهذا القول هو املشهور عن
القدرية واملعتزلة وهو قول طائفة من أهل الكالم.

()7

القول الثالث :أن املسائل العلمية املصيب فيها واحد ،واملخطئ آثم؛ إن كان
عليها دليل قطعي يتمكن اجملتهد من معرفته.
وأما املسائل العلمية :فإن كان عليها دليل قطعي يتمكن اجملتهد من معرفته
فاملصيب واحد ،واملخطئ آثم كذلك .وإن مل يكن عليها دليل قطعي ،أو فيها دليل
قطعي ال يتمكن اجملتهد من معرفته فليس هلل حكم فيها يف الباطن ،ويف نفس األمر ،بل
حكم حبسب ظن اجملتهد واعتقاده ،فمن اعتقد الوجوب فهو واجب يف حقه ،ومن
اعتقد التحريم فهو حمرم يف حقه ،فتختلف األحكام باطنًا وظاهرًا باختالف الظنون،
وليس على الظنون أدلة ،وإمنا ختتلف باختالف أحوال الناس وما يعتقدونه ،فليست
األدلة يف نفس األمر بعضها أقوى من بعض.

( )6انظر :منهاج السنة (  ) 87 / 5الفتاوي (  ) 207 ،144 / 19 ( ) 125 ،124 ،123 / 13بيان الدليل (
ص.) 364 ،363 ،361 :
( )7انظر :منهاج السنة (  ) 84 / 5الفتاوي ( .) 204 / 19
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وقد حدث هذا القول بعد املائة الثالثة على يد بعض أهل الكالم من املعتزلة
واألشاعرة ،وقد وصف الشيخ هذا القول بلنه قول مبتدع يشبه يف اجملتهدات قول
()8

الزنادقة يف املنصوصات ،وأنه قول خبيث يعلم فساده باالضطرار عقالً وشرعًا.

وهذا القول هو الذي صََّنفَ الشيخ من أجله هذه الرسالة اليت أقوم بتحقيقها.
ورد عليه ،وبيَّن ضعفه وتناقضه.
اثلثاا :سبب اخلالف

بني الشيخ – رمحه اهلل – سبب اخلالف ومنشله؛ وهو :التالزم بني اخلطل

واإلثم ،فالقائلون بلن املصيب واحد واملخطئ آثم ،اعتقدوا التالزم بينهما؛ فجعلوا
كل خمطئ فهو تارك ملا جيب عليه فيكون آمثًا.
والقائلون بلن كل جمتهد مصيب ،اعتقدوا عدم التالزم بينهما؛ فقالوا :املخطئ
غري آثم ،بل هو ملجور فيكون مصيبًا قائمًا مبا جيب عليه.
وأما السلف ومجاهري أهل العلم واحملققون فقد توسطوا بني هؤالء وهؤالء،
وجعلوا اخلطل مالزمًا لإلثم من وجه دون وجه ،فاجملتهد املخطئ إذا بذل وسعه وأخطل
فقد أصاب يف ذلك ويثاب على اجتهاده وال يلثم؛ ألنه مل يتعمد اخلطل ومل يتمكن من
معرفة احلق لعجزه ،فهو مصيب من وجه دون وجه.
قال شيخ اإلسالم – رمحه اهلل – " وبهذا يظهر ضعف قول طائفة من
املتكلمني الذين يقولون اخلطل واإلثم يتالزمان .ثم منهم من يقول :كل جمتهد يف
املسائل العملية مصيب كما يقوله كثري من املعتزلة واألشعرية.

( )8انظر :منهاج السنة (  ) 85 / 5الفتاوي (  ) 478 ،477 / 10 ( ) 205 ،144 ،143 / 19بيان الدليل
(ص.) 362 :
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ومنهم من يقول :بل فيها خمطىء ،واملخطىء آثم كما يقوله املريسي وغريه؛
وذلك أنهم اعتقدوا أنه حيث يكون خمطئاً يكون تاركاً ملا وجب عليه.
ثم قال األولون :فإذا مل يكن تاركاً للملمور به ،فال يكون هلل يف املسللة حكم
معني ،أو ال يكون احلكم املنصوص حكماً يف حقه إذا مل يتمكن من معرفته ،وقال
اآلخرون :بل إذا كان خمطئاً يكون تاركا للملمور به فيكون آمثاً.
والتحقيق :أنه ملمور به أمراً مطلقاً ،لكن شرط اإلثم بالتمكن من معرفته ،فإذا
مل يتمكن من معرفته ال يكون شرط اإلثم موجوداً فيه ،ولكن ذلك ال ينفي أن يكون
هو امللمور به ،وهو الذي حيبه اهلل ويرضاه ويثيب فاعله إذا فعله وإمنا سقط عن بعض
العباد لفوات الشرط يف حقه خاصة ،وحينئذ فيكون النزاع يف بعض املواضع نزاعا
()9

لفظيا ":

املبحث الثاين :دليل التناقض
ملا كان غالب رد الشيخ يف هذه الرسالة على املخالفني؛ القائلني بتصويب
اجملتهدين ،مبنيًا على دليل التناقض ،فإنه من املناسب بيان معنى هذا الدليل ،من
خالل كالم شيخ اإلسالم أولًا ،وكالم غريه ثانيًا.
وقد بني شيخ اإلسالم معنى التناقض يف أكثر من موضع من كالمه ،ومن
ذلك:
قال الشيخ رمحه اهلل " :التناقض اختالف القضيتني بالسلب واإلجياب على
()10

وجه يلزم من صدق أحدهما كذب األخرى ".

()11

وقال " :التناقض هو أن يكون أحد الدليلني يناقض مدلول اآلخر ".
( )9جامع الرسائل (  ،) 247 ،246 / 1وانظر :منهاج السنة (  ) 85 / 5الفتاوي ( .) 24 / 20
( )10الرد على املنطقيني (ص،)439:وانظر:درء تعارض العقل والنقل(.)272/5
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وقال أيضاً " :التناقض هو اختالف القضيتني بالسلب واإلجياب على وجه ال
جيتمعان يف الصدق وال يف الكذب لذاتيهما؛ كقولنا :زيد حيوان زيد ليس حبيوان".
وقال كذلك " :التناقض اختالف مقالتني بالنفي واإلثبات ".

()12

()13

وقال الكفوي " :التناقض :هو اختالف اجلملتني بالنفي واإلثبات اختالفاً يلزم
منه لذاته كون إحداهما صادقة واألخرى كاذبة ".

()14

وحاصل هذه التعريفات التضاد والتعارض بني القولني ،فكل واحد يقتضي
نقض اآلخر وإبطاله.
النص احملقق
احلمد هلل رب العاملني
قال الشيخ اإلمام العامل العالمة ،شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية ،قدس
اهلل روحه ونور ضرحيه (.)15
فصل ( :)16قول من يقول من أهل الكالم ،واملتفقهني؛ إن كل جمتهد مصيب؛
مبعنى :أن كلَّ مفت ،أو حاكم ،أو عامل ،باجتهاده مصيبٌ حلكم اهلل يف حكمه باطنًا

( )11درء تعارض العقل والنقل (.)273/1
( )12الفتاوي (.)88/3
( )13الفتاوي (.)41/29
( )14الكليات (ص.)305:
( )15هذ عبارة جرت على ألسنة بعض العلماء ،ومنهم ابن القيم يف إعالم املوقعني ،وليس فيها حمذور شرعي ،فال
أبس هبا ،ولكنها غري ملثورة عن السل  ،فاقأوىل الدعاء ابملغفرة ،والرمحة ،وحنو ذلك،فليس كل جائز يكون
مستحباً.
( )16هذ من عادة الشيخ يف ملؤلفاته؛ أحياانً يبتدؤها بقوله :فصل ،وأحياانً :بقوله :قاعدة ،وأحياانً بغري ذلك.
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وظاهرًا ،ال فرق يف ذلك بني جمتهد وجمتهد ،هو كما قال أبو[إسحاق االسفراييين:
"هذا مذهب] أوله سفسطة ( ،)17وآخره زندقة (.)19( ")18
وهذا القول وإن كان طائفة من أصحاب أمحد قد خرجوه قولًا يف مذهبه(،)20
كما ذكره أبو عبداهلل بن حامد يف كتابه يف أصول الدين ( ،)21وذكره القاضي أبو يعلى
عنه يف أصول الفقه يف هذه املسللة.
فإنه ذكر( )22يف املقتتلني من الصحابة أهل اجلمل وصفني ثالثة أوجه يف مذهب
أمحد:
أحدها :أن كليهما مصيب.
والثاني :أن املصيب عليٌ دون من قاتله.
والثالث :أن املصيب واحد[ال] بعينه (.)23

( )17السفسطة :هي التمويه ،إبظهار الشيء بصورة احلق وهو ابطل يف الواقع.
( )18الزندقة :هي الكفر ،واخلروج من اإلسالم،
( )19انظر :الربهان ( ،)861/2والبحر احمليط ( )248/6وقد بني اجلويين يف الربهان ( )862/2معىن هذ العبارة .
( )20لكنهم اختلفوا يف اقأصل الذي بنوا عليه هذا التخريج؛ فابن حامد والقاضي هلما مسلك ،وابن عقيل وأبو بكر
الدينوري هلما مسلك آخر ،كما بني ذلك الشيخ هنا.
وقد ضع الشيخ هذا التخريج ،كما يف بيان الدليل (ص.)354:
( )21كتابه مفقود.
( )22يعين :ابن حامد.
( )23يف اقأصل " :واحد بعينه "،والتصحيح من كتاب :املسائل اقأصولية من كتاب الروايتني والوجهني (ص،)77 :
واملسودة ( .)902/2وهذا هو التوثيق لقول ابن حامد ،والقاضي أيب يعلى .وقد ذكر الشيخ اقأقوال على الوجه
الصحيح يف :الفتاوي ( )51/35( )438/4واملنهاج (.)538/1
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وكما مجع أبو الوفاء ابن عقيل( ،)24وأبو بكر الدِّيَْن َو ِري( ،)25وغريهما رواية
عن أمحد بلن كل جمتهد مصيب يف مسائل أفتى بها؛ مثل :تسويغه للمستفيت( ،)26أن
يستفتيه ويستفيت غريه؛
وإن نقل املستفيت فتيا غريه  -إذا خالفه يف اجتهاده( ،)27وحنو ذلك(.)28وليس شيء من هذه األقوال قولًا ألمحد وال لغريه من أئمة املسلمني ،وأعالم
الدين ،بل هذا القول إمنا ابتدعه بعض أهل الكالم؛ من املعتزلة وحنوهم من معتزلة
البصرة؛ كلبي علي ،وأبي هاشم( ،)29واتبعهم عليه طائفة من األشعرية؛ كابن
()30

الباقالني والغزالي وغريهما.

( )24انظر :الواضح البن عقيل (.)356/5
( )25مل أق هلذا على مصدر ،أو مرجع من كتب اقأصول ،والشيخ رمحه هللا ،اطلع على ما مل نطلع عليه من كتب ،أو
مل تصل إلينا ،ونقل منها هنا .ولكنه ذكر مثل هذا يف شرح العمدة (ص )567 :كتاب :الصالة –حتقيق :خالد
املشيقح ،-حيث قال " :مث إن طائفة من أصحابنا منهم ابن عقيل ،وأبو بكر الدينوري ذكروا رواية عن أمحد أن
كل جمتهد مصيب؛ بناء على إذنه لبعض من استفتا أن يقلد غري من املفتني إذا أفتا خبالف قوله ،وصن رجل
كتاابً مسا "كتاب االختالف" فقال :مسه "كتاب السعة " وال تسمه "كتاب االختالف"وقال :ال ينبغي للفقيه أن
حيمل الناس على مذهبه ،قالوا :ولو كان يعتقد أهنم على خطل ملا دل عليهم ،وملا أمر ابالستفتاء هلم ،وبىن الدينوري
على هذا أن املصلي إىل القبلة ابجتهاد مصيب ملا عند هللا وإن استقبل غري جهة الكعبة ".
وانظر ترمجة أبيب بكر الدينوري يف :الذيل البن رجب (– )428/1احملققة.-
( )26يف اقأصل ":للمستفتني".
()27انظر :الواضح البن عقيل ( ،)356/5والقصة يف ذلك مشهورة ،انظر :العدة (.)1226 /4
( )28ومن تلك املسائل :جتويز اإلمام أمحد رمحه هللا الصالة خل من ال يرى نقض الوضوء بلحم اإلبل ،وخل من
يرى طهارة جلود السباع ابلدابغ ،وخل من ال يرى نقض الوضوء مبس الذكر .وقد متسك بذلك من خرج رواية
لإلمام أمحد بتصويب اجملتهدين ،ولكن القاضي أاب يعلى أجاب عن ذلك يف العدة (.)1543/5
( )29انظر :املعتمد ( ،)370/2وشرح العمد (.)238/2
( )30انظر :التلخيص ( ،) 340/3واملستصفى (.)409/2
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كما ابتدع طائفة من أهل الكالم من معتزلة بغداد وغريهم أن كل خمطئ فإنه آثم
()31

معاقب.

()33( )32

وأصل القولني واحدٌ؛ وهو :مالزمة اخلطل واإلثم .

ثم األولون قالوا :واإلثم مرتفع يف مسائل االجتهاد فريتفع اخلطل .واآلخرون
قالوا :واخلطل موجود فيكون موجودًا.

()34

كما أن عامة مسائل األهواء اليت تفرقوا فيها ،جتدهم مجيعًا أخذوا أصلًا
فارقوا به السنة واجلماعة ،وفرَّق بينهم ذلك األصل الفاسد ،كما قال فيهم أمحد:
فهم خمتلفون يف الكتاب ،خمالفون للكتاب ،جممعون على خمالفة الكتاب.

()35

وهذا األصل الفاسد وهو :مالزمة اخلطل واإلثم ،وما تفرع عليه من تعميم
()36

التصويب أو تلثيم كل خمطئ ،وغري ذلك ،من البدع

املخالفة للكتاب والسنة

املتواترة وملا اتفق عليه سلف األمة وأئمتها ،ال يصلح أن جيعل شيء من ذلك قوالً ملن
هو دون أمحد ،فضلًا عن أمحد.

( )31انظر :شرح العمد (.)235/2
( )32هكذا ورد يف املخطوط" :مالزمة اخلطل واقأجر" والصواب ما أثبته؛ بدليل ما بعد  ،وسيذكر الشيخ رمحه هللا على
الصواب بعد ذلك ،فلعله من حتري النساخ.
( )33هذا هو سبب اخلالف ومنشلؤ  ،وقل من نبه عليه غري شيخ اإلسالم ،وانظر كذلك يف:املنهاج()85/5
والفتاوي( )204/19علماً أن ما يف الفتاوي منقول من املنهاج .وممن قال مبالزمة اخلطل واإلمث الغزايل يف املستصفى
(.)398/2
( )34أي :فيكون اإلمث موجوداً.
( )35انظر :الرد على اجلهمية (ص )56 :لإلمام أمحد.
( )36هذا خرب املبتدأ ،وهو قوله":وهذا اقأصل الفاسد ،"...وقد كان يف اقأصل":وذلك من البدع" ،وال بستقيم الكالم
به  ،وقول الشيخ "ال يصلح أ ،جيعل "....معطوف على اخلرب.
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مع [أن] نصوصه يف هذا الباب صرحية كثرية؛ بلن احلق عند اهلل واحد ال يكون
إال واحدًا ( ،)37لكنَّ هؤالء خرجوا قولًا آخر بنا ًء على ما أجاب به يف هذه األمور.

()38

فلما [ما] ذكره ابن حامد من الوجوه الثالثة فلصله :أن أمحد وسائر أئمة األمة
يرون اإلمساك عما شجر بني الصحابة من االقتتال والتساب( ،)39ويرون نشر
حماسنهم ،وحمبتهم كلهم ومواالتهم ،خالفًا ملن يتدين بالقدح فيهم كاخلوارج
والروافض واملعتزلة وغريهم ،وليس هذا منه قوالً بلن كل واحد من املقتتلني ،أو
()40

أحدهما مطيع مصيب يف قتاله باطنًا وظاهرًا ،ملمور بذلك شرعًا.

( )37ومن ذلك ما نقله القاضي أبو يعلى يف العدة ( ،) 1543،1542/5قال اإلمام أمحد" :إذا اختلفت الرواية عن
النيب  فلخذ رجل أبحد احلديثني ،وأخذ آخر حبديث آخر ضد  ،فاحلق عند هللا يف واحد ،وعلى الرجل أن
جيتهد ،وال يقول ملخالفه :إنه خمطىء" ،وقال أيضاً" " :وإذا اختل أصحاب حممد ،فلخذ رجل بقول بعضهم،
وأخذ آخر عن رجل منهم ،فاحلق يف و ٍ
احد ،وعلى الرجل أن جيتهد وال يدري أصاب احلق أم أخطل ".
( )38هذ رواية خمرجة مستنبطة ،واقأوىل رواية منصوصة ،واملنصوصة أقوى من املستنبطة.
( )39ففهم من ذلك ابن حامد رمحه هللا أن هذا من اإلمام أمحد يدل على تصويبه جلميع الصحابة املقتتلني ؛ قأن
اقأمر ابلسكوت عما حصل بينهم إقرار هلم كلهم ،وعلى صحة اجتهاد كل واحد منهم.
( )40بني شيخ اإلسالم رمحه هللا يف املسودة ( )903/2أن اقأمر ابإلمساك عما شجر بني الصحابة ال يدل على أن
اإلمام أمحد يرى صحة اجتهاد كل واحد من الصحابة املقتتلني ،بل إنه يرى أن املصيب منهم واحد.
قال رمحه هللا " :أمحد مل يرد الوق احلكمي وإمنا أراد اإلمساك عن النظر يف هذا والكالم فيه ،كما هنى النيب صلى هللا
عليه وسلم عن التفضيل بني اقأنبياء ،وعن تفضيله على يونس ،وحنو ذلك من الكالم الذي وإن كان حقاً يف نفس
اقأمر فقد يفضى إىل فتنة يف القلب ،وإذا كان اقأموات على اإلطالق ينبغي لنا إال خنري بينهم إال حلاجة فالصحابة
الذين أمران ابالستغفار هلم ،ومبسللة أن ال جيعل يف قلوبنا غالً هلم ،أوىل ،والكالم فيما شجر بينهم يفضى إىل الغل
املذموم ،وهلذا علل  -أي اإلمام أمحد  -أبهنا أمة قد سلفت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم ،وحنن وإن علمنا
ابلنوع أن أحد املختلفني خمطئ ،فليس علينا أن نعلمه ابلشخص إال يف مسللة تتعلق بنا ،فلما اثنان اختلفا يف
مسللة ختتص أبعياهنما فال حاجة بنا إىل الكالم يف عني املخطئ ،وهذا أصل مستمر؛ ويدل على هذا أن أمحد
بىن مسائله يف قتال أهل البغي على سرية علي ،وملا أنكر ابن معني على الشافعي ذلك قال له أمحد وحيك فماذا
عسى أن يقول يف هذا املقام إال هذا ،يريد أان ملا أردان أن نتكلم يف نوع ذلك العمل قأجلنا عيَّنا املصيب=
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بل مذهبه املنصوص عنه يف غري موضع ،ومذهب سائر أئمة السنة اتباعُ ما
تواتر عن النيب  من الكف عن القتال يف الفتنة ،وأن القعود فيها خري من القيام ،وأن
ل ،وإن اعتقد أنه ملمور ،وأن
واحدًا منهما( )41مل يكن يف حقيقة األمر ملمورًا مبا فَ َع َ
أفضلهما وخريهما وأقربهما إىل احلق كان ترك القتال خريًا له من فعله ،فكيف يكون
ملمورًا مبا تركه خري له من فعله.
وغايته( :)42جواز( )43القتال ،أو اعتقاد جوازه ،أو استحبابه ،أو وجوبه.
أما وجوبه أو استحبابه يف نفس األمر فلئمة السنة واحلديث العارفون حبقيقته
كلهم يقولون خال ف ذلك متابعةً منهم ملا ثبت عندهم من سنة رسول اهلل  ،وليس
فيما يلمر به أمحد أو غريه من أئمة السنة من اإلمساك عما شجر بينهم[ما يدل](،)44
على هذا األصل الذي ذكره ابن حامد.
بل حنن منهيون عن الكالم فيمن هو دون الصحابة بالكالم الذي ترتجح
مفسدته ،وإن كان ألولئك ذنوب أو اجتهادات خمطئة( ،)45أو غري ذلك؛ فإن الكالم
فيما شجر بينهم بغري الوجه املشروع قد يكون كذبًا ،وبعضه تصديق للكذب ،وهذا
كثري ،وبعضه صدق وله وجوه حسنة يف الباطن ال نعلمها ،وبعضه صدق ثابت ،وهو
من االجتهاد اخلطل املغفور ،وبعضه صدق وهي ذنوب ،فإنه ليس من أهل السنة من

=واملخطئ ،وأما الكالم يف عني عملهما ال قأجل عملنا فال حاجة لنا فيه ،فإن أكثر ما فيه نوع علم يقرتن به
غالبا من غل القلب ما يضر ،فيكون إمثه أكرب من نفعه كالغيبة مثالً ".
( )41يف اقأصل":منها" ،ولعله حتري ؛ بداللة السياق.
( )42أي :غاية ما حصل من الصحابة ،أو غاية ما نقل عن اإلمام أمحد.
( )43يف اقأصل جبواز.
( )44يف اقأصل كلمتان طاهلما حتري النساخ ،واملثبت بني املعكوفتني يستقيم به النص.
حترفت يف اقأصل إىل " أو اجتهاد ذات خمطئة ".
(َّ )45
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يعتقد يف أحد منهم أنه [مل] يكن له ذنب ،بل تكون هلم ذنوب فيتوبون منها ،أو
متحوها حسناتهم السابقة والالحقة ،أو غري ذلك من األسباب املاحية للذنوب.

()46

ومع ذلك ال جيوز ألحد أن يقتدي مبذنب يف ذنبه كائنًا من كان ،وال أن يقدح
فيه به إذا كان من الذنوب املغفورة؛ كاخلطل ،والصغائر ،والكبائر املمحوة بثوابه ،أو
حسنات ماحية ،أو غري ذلك ،فكيف بالصحابة .وهذا قد قررناه يف غري هذا
()47

املوضع.

فما ذكره ابن حامد من الوجوه الثالثة ،وما يغلوا فيه طائفة من أهل الفقه
والكالم واحلديث والتصوف من قول ( ،)48هو بإزاء ما يغلوا فيه الطائفة األخرى من
الكالم فيهم بالذم و الثلب .وتقابل هاتني الطريقتني كتقابل املؤمثة واملصوبة.
ومما يبني أن هذا املذهب يتضمن السفسطة واجتماع النقيضني( :)49أن املقتتلَيْن
إذا كانا مصيبني باطنًا وظاهرًا كان كل منهما ملمورًا من جهة اهلل سبحانه بقتال اآلخر،
هذا هو معنى اإلصابة عند هؤالء ،وهم يقولون بلن ال نصَّ يف حكم اهلل ،بل يتبع ظن
()50

اجملتهد فما ظنه فهو حكم اهلل يف حقه ،وما فيه نصٌ ال يقدر على معرفته فكذلك.

فيقال :إذا كان اهلل أمر هذا بقتال هذا ،وهذا بقتال هذا فعملوا ،فإن كل واحد
إمنا يقاتل اآلخر لكي يوافقه ويطيعه ،أو ليدفعه عن نفسه كما كان أهل العراق يقاتلون

( )46انظر :منهاج السنة لشيخ اإلسالم (.)81/5
( )47انظر :منهاج السنة لشيخ اإلسالم()206/6
( )48غال بعض الصوفية فلجاز قأهل الصالح احلكم برأيه بدون اجتهاد .انظر املسودة ( .) 906/2
( )49اعتمد الشيخ -رمحه هللا -على دليل التناقض ،فبني أن القول بتصويب اجملتهدين يلزم منه التناقض ،وأن يوص
الشيء الواحد بوصفني ال ميكن اجتماعهما ،كالطاعة واملعصية ،وحنو ذلك .وقد بىن الشيخ رد على هلؤالء على
هذا الدليل هنا ،وهذا هو املقصود هبذ الرسالة ،وليس املقصود ذكر كل ما يتعلق هبذ املسللة ،فتنبه.
( )50انظر:تلخيص التقريب (،)352/3واملستصفى (.)407/2
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أهل الشام ليطيعوهم ،وأولئك يقاتلون أهل العراق ليدفعوهم عن أنفسهم ال

()51

ليطيعوهم.
فإذا كان اهلل أمر هذا أن يقاتل ذاك إىل أن يدخل يف طاعته ،فالبد( )52أن يكون
دخول ذاك يف طاعة هذا مما أمره اهلل به ،أو مل يلمره به ؟
فإن كان مما أمره اهلل به امتنع حينئذٍ أن يلمره برتك هذه الطاعة ،فضلًا عن أن
يلمره بدفع الواجب طاعته وقتاله واالمتناع عن طاعته بالقتال ،فإن ترك امللمور به ال
يكون ملمورًا به ،واالمتناع

)(53

من فعله بالرتك

()54

أوىل أن ال يكون ملمورًا به،

واالمتناع عنه بالقتال أوىل ألّا يكون ملموراً به ،كما ال يكون الكفار ملمورين بالقتال
المتناعهم كذلك عن فعل ما جيب عليهم من طاعة اهلل ورسوله  -هذا إن قدر أن
يكونوا ملمورين بالطاعة ،وإن مل يكونوا ملمورين بالطاعة مل يكونوا عاصني هلل برتك
الطاعة ،ومل يكن منهم حينئذٍ ذنب ،ومل جيب عليهم هذا الفعل  -فمن املمتنع
حينئذٍ أن يلمر اهلل أحدًا من خلقه بهذه الطاعة ويعاقبهم على تركها مبا دون القتال،
فضلًا عن القتال ،كما ميتنع أن يلمر اهلل أحدًا بطاعته ،وأن يلمرهم مبعصيته ،ويعاقبهم
إذا تركوا طاعته ،إال مبعصية من كان مطيعًا.
ومن املعلوم أنه إذا مل جيب عليهم( )55طاعة العراقيني( )56كان قتاهلم على ترك
ما ليس بواجب غري ملمور به ،كما أن قتاهلم على ترك احلرام ليس ملمورًا به ،وإن
( )51يف اقأصل " ولئال يطيعوهم ".
( )52يف اقأصل رمست هكذا" فلاب ".
()53يف اقأصل " وامتناع ".
( )54هنا كلمة مل تظهر يل ،وقد استظهرهتا مبا هو مثبت ،فاهلل أعلم.
( )55يعين أهل الشام
()56هذا ما ظهر يل يف قراءة الكلمة.
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كان هذا أشد؛ ألنهما( )57مشرتكان يف أن كل واحد منهما غري ملمور به؛ ال قتاهلم
على ترك طاعة شخص مل يؤمروا بقتاله ،وال على ترك طاعة شخص قد نهوا عن
قتاله.
ويف هذا التقدير غلط هؤالء؛ فإنهم يزعمون أن أولئك مل يؤمروا بطاعة
املعني ،وأنهم مصيبون عندهم يف قتاله ،فكيف يف ترك طاعته ،ويزعمون أن املعني
املقاتل هلم هو وأصحابه مصيبون يف قتاهلم على ترك شيء مل يؤمروا [به].
ويقولون :هؤالء ملمورون بالقتال إذا اعتقدوا أنهم ملمورون به ،وهو طاعة
منهم يثابون عليها ثواب الطاعة املوافقة لألمر باطنًا وظاهرًا .وهم مع ذلك يقاتلون
أولئك ليفعلوا شيئًا بلمر اهلل ألولئك به ،ال باطنًا وال ظاهرًا()58؛ لكون أولئك
يعتقدون أنهم مل يؤمروا بهذه الطاعة ،فكل منهما ملمور مبا يعتقده.
ومن هنا يظهر أن هذا يستلزم السفسطة والزندقة؛ وذلك أنه يقال :هل أمر اهلل
أحدًا أن يقاتل أحدًا ليفعل شيئًا مل يلمره به ؟
فإن قالوا :ال بطل قوهلم ،وإن قالوا :نعم ،قيل :أمر هؤالء أن يقاتلوا أولئك
ليفعل الفعل فللزوم( )59األمر بالفعل بطريق األوىل ،فإن فريق املعني إذا كانوا ملمورين
أن يلمروا هؤالء بطاعته ويقاتلوهم عليها ،فإن مل يكن أمر اهلل هلم بذلك يستلزم األمر
ألولئك كانوا ملمورين أن يقاتلوا على فعل مل يلمر اهلل به ،وهم يعلمون أنهم ال جيوز
هلم أن يقاتلوا أحدًا على ما مل جيب عليه ،بل يعتقدون أن أولئك ملمورون بالطاعة،
والطاعة واجبة عليهم ،ولوال اعتقادهم أن اهلل أمر أولئك بطاعة املعني مل جيز هلم عند

( )57هذا ما ظهر يل يف قراءة الكلمة.
( )58العبارة فيها قلق.
( )59لعلها ":فلزوم " ،والعبارة فيها شيء ،أو سقط.
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يقاتلوهم ،ومل يعتقدوا جواز قتاهلم ،فاعتقادهم أن اهلل أمر أولئك

بطاعة املعني ،وهو خالف هذا التقدير.
وإن مل يلمرهم بطاعة املعني فاعتقاد هؤالء أنهم ملمورون بطاعته ليس باعتقاد
مطابق ،بل اعتقاد للشيء على خالف ما هو عليه ،وال معني باخلطل إال ذلك.
وإن قالوا :هؤالء ملمورون أن يعتقدوا أنهم ملمورون بطاعة املعني ،فهم
ملمورون ،وأولئك ملمورون أن يعتقدوا أنهم غري ملمورين بطاعة املعني؛ وهذا هو
حقيقة قوهلم ،ويقولون:كل واحد من املعتقدين هو ملمورٌ باعتقاده؛ ألن املعتَ َق َد
عندهم ال حقيقة له يف نفسه ،وإمنا احلكم يتبع االعتقاد.
فيقال هلم :من هنا تظهر السفسطة والزندقة؛ وذلك أن طاعة املعني فعلٌ
لفاعل؛ فهذا الفاعل :إما أن يكون ملمورًا بهذا الفعل ،أو ال يكون.
فإن كان ملمورًا به كان اعتقاده أنه ملمور به صوابًا ،واعتقاد غريه أنه غري ملمور
به خطل.
وإن مل يكن ملمورًا به كان األمر بالعكس.
وإذا كان كذلك فعلى تقدير األمرين( :)61إذا كان أمرهم أن يعتقدوا أنهم
ملمورون به فقد أمروا باعتقاد مطابق حق ،وإذا أمر أولئك؛ أن يعتقدوا أنهم غري
ملمورين به فقد أمروا باعتقاد غري مطابق ،فلزمهم أن اهلل يلمر العباد باطنًا وظاهرًا
باالعتقادات الباطلة ،واالعتقادات الباطلة ليست حسنة ،فضلًا عن أن تكون ملمورًا
بها.

( )60يف اقأصل " :مل ".
( )61هذا ما ظهر يل يف قراءة الكلمة " تقدير اقأمرين ".
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وإن قالوا :ليس يف نفس األمر ال أمرٌ بهذا و[ال] األمر بهذا ،بل هذا ملمور أن
يعتقد أنه ملمور ،وهذا ملمور أن يعتقد أنه ملمور.
قيل :فقد عاد األمر ،فقد أمر كل منهما أن يعتقد ماال حقيقة له؛ فقد أمرهم
هنا باعتقاد وجود املعدوم ،كما أمرهم باعتقاد عدم املوجود .هذا حقيقة قوهلم.
فيقولون هم :فإذا كان قد عمل مبا أمر به ممن أمر يكون خمطئًا ؟( ،)62واخلطل
ليس إال ترك امللمور به ،وهذا مل يرتك امللمور ؟
نعم قد يسمى خمطئًا خطل إضافيًا إذا كان يف املسللة نص وهو مطلوبه فلم جيده.
فهو خمطئ بالنسبة إىل مطلوبه ال إىل معروفه .وأما إذا مل يكن فيها نص فليس عندهم
خطل ال حقيقي وال إضايف.
فيقال يف اجلواب عن هذا :هو خمطئ للموضعني كما تقدم.
وأما قوهلم :هو ملمور بلن يعمل بهذا االعتقاد.
فالتحقيق أنه ليس ملمورًا بذلك ،فإن اهلل مل يلمر ال يف كتابه وال يف سنة رسوله
مبا هو خطل )63(،فمن قال ذلك فقد قال غري احلق ،لكنَّ اهلل أمر أن نتقيه مبا يستطاع،
وقال النيب  ":إذا أمرتكم بلمر فلتوا منه ما استطعتم "( ،)64وقد أمر اهلل رسوله باحلق
وبطلبه واعتقاده والعمل به ،لكن من الناس من مل يستطع طلبه حبيث حيصل له دليل
يعتقده لكن أي من طلب احلق مبا استطاعه فهو ملمور مبا استطاعه من طلب احلق
واالجتهاد يف ذلك( )65وساقط عنه ما مل يستطعه .وهو إذا مل يفعل تلك الزيادة اليت

( )62هذا استفهام وليس خرباً ،أي :من عمل مبا أمر كما أمر هل يكون خمطئاً.
( )63يف اقأصل هنا كلمات مشطوب عليها ،وأخرى ال يستقيم هبا املعىن  ،واملعىن مستقيم بدوهنا ،وهللا أعلم.
( )64روا البخاري برقم ( ،)7288ومسلم برقم (.) 1337
( )65يف اقأصل كلمة مل أمتكن من قراءهتا ،واملعىن مستقيم بدوهنا.
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عجز عنها( ،)66لزمه أن يعتقد ذلك االعتقاد اخلطل الذي يستلزم ذلك العمل ،فهو
يعتقد أنه ملمور بذلك ،وليس ملمورًا به ،إمنا أمر بلن يفعل ما استطاع.
وهذا يظهر باحلاكم  -مثلًا  :-إذا شهد عنده شاهدان ال يعلم منهما بعد
البحث إال العدل ،وكان يف شهادتهما خطل أو كذب ،فهو إذا حكم بتلك الشهادة،
فإن اهلل مل يلمره أن حيكم بشهادة هذين ،وال أمر بلفظ يعم شهادة املخطئ والكاذب،
بل أمره أن حيكم بالعدل ،وهذا عام ،وقد بني أن عليه أن حيكم بالعدل حبسب
اجتهاده ،فيلتي من ذلك مبا استطاعه ،والذي يصل إليه اجتهاده وقدرته قد َفعَلَهُ ،من
الكشف عن حاهلما .فاالجتهاد الذي يقدر عليه قد فعله ،وقد أمر به ،والعلم
واالعتقاد والنظر بقضية النظر واالجتهاد ،فتضاف األسباب ملسببها سواء مسي
توصيلًا( ،)67أو تضمينًا ،أو اقتضاء ،فهو كالشبع مع األكل ،فإذا فعل األكل امللمور به
حدث عنه الشبع ومل يقل إن الشبع ملمور به .كذلك هذا إذا فعل االجتهاد التام؛ وهو
النظر الصحيح أفضى إىل العلم قطعًا واحلق.
ولكن [ما] يفضى إىل االعتقاد قد يكون خطلً ،فصار هذا اخلطل الزمًا ملا عجز
عنه ،مما سقط عنه فما قدر عليه؛ ألنه ملمور به ،وال أنه من لوازم نفس امللمور به
فقط ،بل هو الزم من عجزه ومن فعله ،وصار هذا كاخلطل يف الرمي؛ فإنه إذا رمى
غرضًا باجتهاده فلخطله حتى أصاب إنسانًا أو معصومًا مل يقل إن ذلك الرمي بعينه غري
ملمور به ،أو ملمور به ،بل إذن فيما يقدر عليه ،وأمر يف ذلك مبا أوجبته الشريعة.
واخلطل خطل( )68من فعل املقدور ،ومن العجز عن غريه؛ إذ لو كان عاجزًا عن الرمي

( )66مراد ابلزايدة اليت عجز عنها :إصابة احلق يف املسللة ،فهي زائدة على الطلب للحق.
( )67هذا ما ظهر يل من قراءة الكلمة.
( )68كذا هي ،ولعلها ":حصل".
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بالكلية مل يصب أحداً ،ولو كان قادرًا على التسديد مل خيطِ سهمه فيقع يف غري ما
رماه ،فهذا هذا.
وبهذا أيضاً ينكشف قول من يقول من أهل الكالم يف أصول [الفقه] :إن صالة
من ظن أنه متطهر ومل يكن كذلك جمزئة عند املتكلمني ملوافقة األمر ،غري جمزئة عند
الفقهاء لوجوب القضاء.

()69

فإن هذا يف األصل إمنا قاله هؤالء املعتزلة املصوبة كلتباع أبي علي ،وأبي
هاشم والقاضي أبي بكر ،ومن تلقى عن هؤالء؛ كلبي احلسني وأبي حامد

()70

والرازي( ،)71وأمثاهلم.
ويروج هذا على الظاهر بني الفقهاء حيث يطلقون القول أنه ملمور أن يعمل
باجتهاده ،فهو ملمور بلن يعمل بظنه ،فقد فعل ما أمر.

()72

وهذا تقصري يف البيان نشل عنه فساد؛ فإن أمر اهلل هو ما يف القرآن واحلديث،
وليس يف ذلك أن اهلل أمر أحدًا أن يصلي مبوجب اعتقاده ،بل أن يكون جازمًا بطهارة
نفسه ،أو شاكًا.

()73

( )69انظر :املستصفى  -اقأمريية ،)94/1( -اإلحكام ( ،)130/1الروضة (.)165/1
( )70سبق توثيق قوله.
( )71انظر :احملصول ( -34/6وما بعدها ).
( )72تكلم شيخ اإلسالم بكالم نفيس عن هذا يف ":بيان الدليل " (ص )431-422:حتقيق :محدي عبداجمليد
السلفي.
( )73يعين أنه تطهر ،وشك يف حصول احلدث ،فيبقى مستصحباً للطهارة؛ قأن اليقني ال يزول ابلشك .والشك عند
الفقهاء أوسع منه عند اقأصوليني؛ فاملراد به عندهم مطلق الرتدد ،ولو كان أحد اجلانبني أرجح من اآلخر،وهذا ما
أراد الشيخ هنا.
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أما الثاني :فلكثر الفقهاء يسوغون له الصالة بالطهارة املستصحبة( .)74واألول:
ال نزاع فيه .وهو إذا صلى ثم تبني له أنه مل يكن متطهرًا مل يقل إن الصالة كانت
ملمورًا بها أصلًا ،بل هو إذ ذاك مل يفعل امللمور به ،لكنه مل يعلم أنه مل يفعل امللمور
به ،وعمل شيئًا ما أمر به ،فما استطاعه من أفعال أتى به ما استطاع ،وهو ال يستطيع
أن يعلمها بنفسه حال نسيانه ،فلم يكن يستطيع أن يعلم أنه حمدث ،فسقط عنه هذا
العلم لعجزه عنه ،ويلزم من عجزه عن هذا العلم مع علمه أنه كان قد تطهر أن يعتقد
بقاء طهارته بهذا االعتقاد[ ،و]اخلطل نشل من علم صحيح سابق ملمور به ،ومن عجز
عن علم آخر سقط عنه للعجز.
والشيء الثاني مما مل يؤمر به ال جيب أن يكون ملمورًا به .ثم إن استمر عدم
تذكره كان يف نفس األمر غري فاعل لكل امللمور به ،وال يعاقب على الرتك لعجزه عن
العلم الذي ال يتم فعل امللمور [إال] به ،ولكن قد فعل منه ما استطاع ،فإذا تذكره صار
حينئذ قادرًا عليه فعليه فعله ،وهلذا قال  ":من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها ،فإن ذلك وقتها"(.)75
والفرق بني املعذور مثل هذا الساقط( )76عنه الفعل ،وبني القادر على العلم هو
يف :حصول الثواب ،كما قال النيب  ":إذا اجتهد احلاكم فلصاب فله أجران ،وإذا
اجتهد فلخطل فله أجر "( ،)77خبالف العاجز ببدنه مع كمال علمه وقصده ،فإن أجر
ذلك الفعل إذا فعل ما يقدر عليه بالبدن يساوي أجر القادر بالبدن كما دلت على ذلك

( )74هذا مذهب اجلمهور عدا املالكية ،انظر :املغين البن قدامة (.)262/1
( )75روا البخاري برقم ( ،)597ومسلم برقم (.)684
( )76يف اقأصل ":كالساقط".
()77روا البخاري برقم ( ،)7352ومسلم برقم (.)1716
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األدلة الشرعية .وقد بسطنا الكالم على ذلك يف غري هذا املوضع( ،)78وبينا [أن] املريد ملا
حيبه اهلل إرادة جازمة ،تستلزم [فعل] ما يقدر عليه من الفعل ،مبنزلة[الفعل]التام .واهلل
سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب.
اخلامتة
ظهر من خالل هذه الرسالة عدة أمور ،متثل خالصة رأي شيخ اإلسالم يف هذه
الرسالة:
 - 1أن بعض احلنابلة خرج رواية لإلمام أمحد -رمحه اهلل  -بتصويب
اجملتهدين ،وقد اختلفت مآخذهم يف كيفية ختريج هذه الرواية ،وقد حكم الشيخ خبطل
هذا التخريج ،وبني أنها ختالف كالمه الصريح يف هذه املسللة.
 - 2بني الشيخ املوقف الصحيح لإلمام أمحد من اقتتال الصحابة؛ وهو:
اإلمساك عما شجر بينهم ،وأنه ال يصح أن يؤخذ من موقفه هذا رواية لإلمام أمحد
بتصويب اجملتهدين.
 - 3أن القول بتصويب اجملتهدين قول مبتدع ،خمالف لقول السلف وأئمة
املسلمني.
 - 4أن منشل اخلالف يف مسللة ":التصويب والتخطئة " ،وسببه هو :اعتقاد
التالزم بني اخلطل واإلثم.
 - 5أن القول بالتصويب قول يتضمن التناقض.

( )78بسط ذلك يف الفتاوي (-721/10وما بعدها ) ،وهناك إشارات يف:االستقامة ( ،)326/2والفتاوي ()574/6
واملنهاج ( ،)70/3وجامع املسائل (.)60/8
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 - 6بني الشيخ مسللة فقهية مبنية على اخلالف يف هذه املسللة؛ وهي مسللة:
"صحة صالة من ظن أنه متطهر وهو ليس كذلك " فقد حكم بعض املتكلمني بصحة
صالته بناء على القول بلن كل جمتهد مصيب ،وقد بني الشيخ أنها ال توصف بذلك؛
نظرًا للواقع وباطن األمر.

املصادر
[ ]1

اإلحكام لآلمدي ،تعليق الشيخ :عبدالرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي.

[ ]2

البحر احمليط ،للزركشي ،طبعة وزارة األوقاف بالكويت.

[ ]3

الربهان ،إلمام احلرمني ،حتقيق :الديب ،دار الوفاء.

[ ]4

بيان الدليل ،لشيخ اإلسالم ،حتقيق :اخلليل ،دار ابن اجلوزي.

[ ]5

التلخيص ،إلمام احلرمني ،حتقيق :النيبالي ،والعمر ،مكتبة :الباز.

[ ]6

جامع الرسائل ،لشيخ اإلسالم ،حتقيق :رشاد سامل ،طبعة املدني.

[ ]7

ذيل طبقات احلنابلة ،حتقيق :العثيمني ،مكتبة :العبيكان.

[ ]8

الرد على اجلهمية ،لإلمام أمحد ،حتقيق :صربي شاهني ،دار الثبات للنشر
والتوزيع.

[ ]9

الروضة ،للموفق ابن قدامة ،حتقيق :النملة ،مكتبة :الرشد.

[ ]10شرح العمد ،ألبي احلسني البصري ،حتقيق :عبداحلميد أبو زنيد ،مكتبة
العلوم واحلكم.
[ ]11شرح العمدة  -أول كتاب :الصالة  ،-لشيخ اإلسالم ،حتقيق :خالد
املشيقح ،العاصمة.
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[ ]12صحيح البخاري ،لإلمام البخاري ،طبعة :دار السالم.
[ ]13صحيح مسلم ،لإلمام مسلم ،ترقيم ،وتعليق :حممد فؤاد عبدالباقي.
[ ]14العدة يف أصول الفقه ،ألبي يعلى ،حتقيق :أمحد املباركي ،الطبعة األوىل.
[ ]15الكليات ،للكفوي ،طبعة :الرسالة.
[ ]16جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ،مجع ابن قاسم ،الطبعة األوىل.
[ ]17احملصول يف أصول الفقه ،للرازي ،حتقيق :طه جابر العلواني ،طبعة :مؤسسة
الرسالة.
[ ]18املستصفى ،للغزالي ،طبعة مؤسسة الرسالة ،حتقيق :حممد األشقر.
[ ]19املسائل األصولية من كتاب :الروايتني والوجهني ،حتقيق :الالحم ،مكتبة:
املعارف.
[ ]20املسودة يف أصول الفقه ،حتقيق :أمحد الذروي ،طبعة :دار الفضيلة.
[ ]21املعتمد يف أصول الفقه ،ألبي احلسني البصري ،تعليق :خليل امليس ،الكتب
العلمية.
[ ]22املغين ،البن قدامة ،حقق بإشراف :عبداهلل الرتكي ،طبعة :هجر.
[ ]23منهاج السنة النبوية ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،طبعة :جامعة اإلمام.
[ ]24الواضح يف أصول الفقه ،البن عقيل ،حتقيق :عبداهلل الرتكي ،مؤسسة
الرسالة.

1467

... الرد على القائلني أبن كل جمتهد مصيب

The answer to those who say that,every assiduous is right
Written by: Shaykh al-Islam Ibn Taymiya-(may Allah has mercy on him)
Abdulrahman bin Abdullah Al Ibrahim
Associate Professor, Department of jurisprudence,
Faculty of Sharia and Islamic Studies, Qassim University

Abstract. This search discusses an important issue، namely: the answer to those who say that،every
assiduous is right in his rule، that he comes with، whatever that rule was.
And the authormentions here the sayings in this matter، and the evidences of the owners of those
sayings، and discusses the wrong saying، and shows its invalidity relying on one mental evidence among
many clues evidences، and that evidence isto show the consequent contradiction، and the impossibility
that every assiduous is right، because it is contrary to the mind.
The author shows a little thing of issues that resulting from that saying، in the science of
"jurisprudence".
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1537-1469رجب 1438هـ/مارس 2017م)

فقد اجلنسية وأثره يف القانون املصري والسعودي
"دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي"
د .حممود علي عبداحلافظ

أستاذ القانون الدويل اخلاص املشارك بقسم األنظمة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
ملخص البحث .البحث بعنوان "فقد اجلنسية وأثره يف القانون املصري والسعودي ،دراسة مقارنة ابلفقه
اإلسالمي".
ويتناول البحث بيان مفهوم فقد اجلنسية ،وأنواعه ،وطرقه ،وآاثره ،سواء أكان هذا الفقد اختياراي أي مت
إبرادة الفرد واختياره عن طريق ختليه عن جنسيته الوطنية ،أو بزواج الوطنية من أجنيب ،أم كان الفقد إجبارايا أي مت
إبرادة الدولة عن طريق ما يسمى بسحب اجلنسية أو إسقاطها ،وبيان اآلاثر اليت ترتتب على هذا الفقد بنوعيه.
والدراسة مقارنة بني قانون اجلنسية املصري وبني قانون اجلنسية السعودي الصادر يف سنة 1374هـ ،مث
مقارنة ذلك مبا عليه العمل يف الفقه اإلسالمي.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،حممد بن
عبداهلل ،وعلى آله ،وصحبه ومن وااله.
وبعد
فمما ال شك فيه أن اإلنسان يعترب نواة األسرة ،وهذه هي اليت تكون القبيلة
ومن ذلك كله يتكون ركن الشعب يف الدولة.
ويتحدد هذا الركن (الشعب) وفقاً لتنظيم قانوني يتمثل يف قواعد (اجلنسية)
واليت تعد املعيار احلديث الذي يربط الفرد بشعب الدولة ،كما مييز بني الوطين
واألجنيب.
فاجلنسية ظاهرة اجتماعية ،تعرب عن الوالء واالرتباط بني الفرد والدولة اليت
حيمل جنسيتها ،ومن ثم فإن دراسة مادة اجلنسية من األهمية مبكان.
وملا كانت دراسة اجلنسية حتتوي على العديد من املوضوعات ،مثل التعريف بها
وبأنواعها ،وطرق اكتسابها ،وحاالت فقدها واسرتدادها وكيفية إثباتها ،واملشاكل
اليت تثريها مثل تعدد اجلنسية وانعدامها وغري ذلك من املوضوعات اليت تتعلق مبادة
اجلنسية .فقد آثرت أن أتناول أحد هذه املوضوعات بالبحث والدراسة وهو بيان
حاالت فقد اجلنسية واآلثار املرتتبة عليه.
ذلك أن االرتباط أو الوالء الذي تعرب عنه اجلنسية بني الفرد والدولة قد يكون
عرضه للتبديل أو التغيري يف أي وقت من األوقات بسبب ظروف اجتماعية ،أو
اقتصادية ،أو سياسية ،مما يرتتب عليه فقد اجلنسية أو زواهلا عن صاحبها.
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وقد يكون هذا الفقد بإرادة الفرد واختياره ،كما لو جتنس جبنسية دولة أخرى،
أو دخول املرأة يف جنسية زوجها األجنيب عن طريق الزواج ،وهذا ما يطلق عليه
(الفقد االختياري للجنسية).
وقد جيرب الفرد على فقد جنسيته الوطنية من قبل الدولة وذلك عن طريق ما
يسمى بسحب اجلنسية أو إسقاطها ،يف حالة توافر أسباب معينة توجب ذلك ،وهذا ما
يطلق عليه (الفقد اإلجباري للجنسية)
وال شك أن فقد اجلنسية يف كلتا الصورتني (الفقد االختياري أو اإلجباري)
يرتب أثارًا معينة سواء بالنسبة ملن سحبت منه اجلنسية أو أسقطت عنه أو بالنسبة لتابعيه
من الزوجة واألوالد ،السيما القصر منهم ،ومن األهمية يف هذا اجملال بيان أو حتديد
اجلهة القضائية اليت جيوز الطعن أمامها من قرار السحب أو اإلسقاط.
وبناء على ذلك تبدو مشكلة البحث يف طرح األسئلة التالية:
 - 1ما املفهوم املعنى بفقد اجلنسية ؟
 - 2ما هي أنواع فقد اجلنسية ؟
 - 3ما هي طرق فقد اجلنسية ؟
 - 4ما هي األثار اليت ترتتب على فقد اجلنسية بنوعيه (الفقد االختياري،
الفقد اإلجباري)؟
وينبغي التنبيه على أن هذا البحث سيقتصر على بيان أحكام فقد اجلنسية وأثاره
على ضوء قانون اجلنسية املصري الصادر يف عام 1975م ،وقانون اجلنسية السعودي
الصادر يف 1374هـ ومقارنة ذلك مبا عليه العمل يف الفقه اإلسالمي.
ومن ثم جاء هذا البحث حتت عنوان " :فقد اجلنسية وأثره يف القانون املصري
والسعودي .دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي "
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ومن هذا العنوان املذكور تبدو أهمية هذا البحث يف بيان املقصود بفقد اجلنسية
وأنواعه ،ثم حتديد حاالت الفقد وأسبابه.
وسيكون منهجي فيه بيان هذه اجلزئيات بالبحث واملقارنة بني القانون املصري
والقانون السعودي ومقابلة ذلك يف الفقه اإلسالمي ،مستعيناً يف ذلك بأمهات الكتب
الشرعية املعتمدة وبعض املراجع القانونية املتخصصة وفق خطة معينة.
خطة البحث
جاء هذا البحث يف مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة على النحو التالي:
املقدمة :وتتضمن أهمية املوضوع ومشكلته ومنهجه وخطته.
املبحث األول :مفهوم فقد اجلنسية وأنواعه .وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف بفقد اجلنسية يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثاني :أنواع فقد اجلنسية.
املبحث الثاني :الفقد االختياري للجنسية وأثره .وفيه مطلبان.
املطلب األول :فقد اجلنسية الوطنية بسبب التجنس جبنسية أجنبية.
املطلب الثاني :فقد اجلنسية الوطنية بسبب زواج الوطنية من أجنيب.
املبحث الثالث :الفقد اإلجباري للجنسية وأثره .وفيه ثالثة مطالب .
املطلب األول :فقد اجلنسية عن طريق السحب وأثره.
املطلب الثاني :فقد اجلنسية عن طريق اإلسقاط وأثره.
املطلب الثالث :اجلهة املختصة بنظر الطعن على قرار سحب اجلنسية أو
إسقاطها.
خامتة البحث :وتشتمل على نتائج البحث.
فهرس البحث :ويشتمل على موضوعات البحث.
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املبحث األول :مفهوم فقد اجلنسية وأنواعه
لبيان املقصود من فقد اجلنسية وحتديد أنواعه ،ينبغي تقسيم هذا الفصل إىل
مطلبني على النحو التالي:
املطلب األول :التعريف بفقد اجلنسية يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثاني :أنواع فقد اجلنسية.
املطلب األول :التعريف بفقد اجلنسية يف اللغة واالصطالح
أوالا :التعريف اللغوي لفقد اجلنسية.

كلمة فقد على وزن ( َف َعلَ) .وفقد يفقد فقداً وفقداناً فهو فاقد ،واملفعول منه

مفقود وفقيد.
وفقد الشيء :ضاع منه وغاب عنه ،ومنه اخلسارة ،يقال فقد كل ماله أي
خسره ،وفقد حياته :قتل وفقد األمل :قنط ويأس ،وفقد بصره :أصيب بالعمى،
كما تأتي مبعان كثرية

()1

ومن خالل هذه املعاني سالفة الذكر يتضح لنا أن الفقد يأتي مبعين الضياع
واخلسارة ،وهذا ينصرف إىل ضياع أو فقد الشيء الثمني من اإلنسان ،وهو املعنى
الذي نقصده يف هذا البحث كما سيأتي البيان.

( )1انظر مادة (فقد) يف كل من :خمتار الصحاح للرازى طبعه عام 1925ماملطبعة األمريية ابلقاهرة  .لسان
العرب البن منظور ،املعجم الوسيط.
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اثنيا :التعريف االصطالحي لفقد اجلنسية

()2

مل أقف على تعريف اصطالحي ملصطلح فقد اجلنسية سوى الذي أوردته املادة

( )1/11من قانون اجلنسية العراقي (امللغي) حيث عرفته بأنه :زوال اجلنسية عن احلياة
القانونية للشخص بعد متتعه بها ملدة من الزمن ألسباب إرادية أو ال إرادية

()3

وبناء على هذا التعريف يظل الشخص متمتعاً جبنسية الدولة اليت ينتمي إليها
 سواء كانت جنسية أصلية أم مكتسبة  )4( -طيلة حياته ،ولكن من احملتمل أن يفقدهايف وقت معني يتوافر أسباب ترجع إلرادته أو إلرادة الدولة.
بيد أن التعريف االصطالحي لفقد اجلنسية الذي أوردته املادة ( )1/11من
قانون اجلنسية العراقي (املُلْغى) قد نوّع أسباب الفقد إىل أسباب إرادية (أي بإرادة
الشخص) وأخرى غري إرادية (أي بإرادة الدولة) ،إال أن هذا التنوع غري مقبول وذلك
ملا ذهب إليه أحد الفقهاء ( )5إىل أن إرادة الدولة الزمة يف كلتا احلالتني سواء كان الفقد
بإرادة الشخص ذاته أم كانت بإرادة الدولة.
وألن القول بتخلف إرادة الدولة يعين أن يظل الشخص متمتعاً جبنسيتها حتى
ولو اكتسب جنسية دولة أخرى.
( )2واجلنسية هي :رابطة قانونية بني الفرد والدولة ويف التفصيل أنظر كل من :الوجيز يف القانون الدويل اخلاص
د.فؤاد عبد املنعم رايض د .سامية راشد ص 42ط ،1972القانون الدويل اخلاص (اجلنسية) د .إبراهيم
أمحد إبراهيم ص 7وما بعدها 1992م ،القانون الدويل اخلاص د .هشام علي صادق ،د.حفيظه السيد
احلداد ص 5وما بعدها ط 1999م دار الفكر اجلامعى.
( )3قانون اجلنسية العراقي رقم (( )43لسنة 1963م وقد مت إلغاء هذا القانون.
( )4يف تعريف اجلنسية األصلية واملكتسبة والفرق بينهما انظر املراجع السابقة
( )5د .إبراهيم أمحد إبراهيم :القانون الدويل اخلاص (اجلنسية) ص155وما بعدها ،حيث يشري سعادته يف هذا
املوطن إىل أنه إذا فقد الفرد جنسية الدولة ألي سبب من األسباب فمن املتصور أن يعود الكتساب
اجلنسية اليت فقدها من قبل وهذا ما يطلق عليه الفقهاء برد اجلنسية أو اسرتدادها.
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وإذا كانت بعض الدول تقرر فقد اجلنسية عن الوطين الذي اكتسب جنسية
دولة أخرى بقوة القانون ودون حاجة إىل موافقة السلطة التنفيذية ففي مثل هذه احلالة
يكون الفقد أيضاً قد مت بإرادة الدولة؛ ألنها هي اليت قررت هذا املبدأ.
وحنن نؤيد هذه النظرة؛ ألن األفراد ال يرتكون وشأنهم يف االحتفاظ وعدمه
جبنسية الدولة ،وإذا كانت الدساتري واألعراف الدولية قد تركت لألفراد احلرية يف هذا
الشأن إال أن هذه احلرية ليست مطلقة ،بل هي مقيدة مبا حيفظ هيبة وسيادة الدولة يف
هذا اخلصوص .ومن ثم فالبد من تدخل الدولة يف كلتا احلالتني السابقتني

()6

وعلى هذا نري أن فقد اجلنسية يعين " زوال جنسية الدولة اليت ينتمي إليها
الشخص عند توافر أسباب معينة سواء كانت هذه األسباب اختيارية أو إجبارية "
وما مييز هذا التعريف عن غريه أنه جعل فقد اجلنسية راجعًا إىل أسباب اختيارية
من جانب الشخص أو أسباب إجبارية من جانب الدولة ،ويف كل األحوال يرتد قرار
الفقد إىل إرادة الدولة وحدها ،ذلك أن الشخص قد يقدم بإرادته املنفردة على زوال
جنسيته كما لو اكتسب جنسية دولة أخرى يف حني أن الدولة ال تسمح له بذلك كما لو
تبني هلا أن هذه اإلرادة ألجل اهلروب أو اإلفالت من مسؤولية معينة أو التزام ما .كما
أن هذا التعريف يتناسب مع أنواع الفقد الذي سأسلكه يف تقسيم هذا البحث وهذا ما
سيظهر لنا خالل املبحث التالي.

( )6ولذا سوف أتبع من رأي تنوع فقد اجلنسية إيل تنوع اختياري وتنوع إجباري ملا يف ذلك من تطابق اللفظ
علي املعين كما سنرى عند حبث تنوع الفقد إبذن هللا.
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املطلب الثاين :أنواع فقد اجلنسية

مضت اإلشارة إىل أن فقد اجلنسية عبارة عن زواهلا عن الشخص الذي يتمتع
بها بناء على توافر أسباب اختيارية أو إجبارية ،ومن خالل ذلك يتضح لنا أن فقد
اجلنسية يتنوع إىل نوعني رئيسني وهما:
النوع األول :الفقد االختياري.
وهو عبارة عن فقد اجلنسية بإرادة الشخص دون تدخل أو إجبار من أحد،
ذلك أن اجلنسية باعتبارها رابطة أو صفة تلحق الشخص النتمائه لدولة معينة وفقا
لتوافر شروط معينة ( )7فهي بذلك تعد حقًا من حقوق الشخص.
فاإلنسان اجتماعي بطبعه وال ميكن أن يعيش مبعزل عن اجلماعة وبه تتكون
األسرة ،والقبيلة ،واجلماعة ،واألمة ويرتد اجلميع إىل أصل واحد ولغة واحدة،
وحتكمهم عادات وتقاليد مشرتكة.
ومن ثم اقتصر هذا اجملتمع إىل تنظيم سياسي يكفله وحيقق مصاحله ومن بني
هذا التنظيم جعل لكل فرد جنسية دولة معينة ينتمي إليها ويدين بالوالء هلا.
وبناء على ذلك فمن املنطقي أن يرتك لكل دولة حرية تنظيم جنسيتها ومنحها
لألفراد الذين ينتمون إليها ويكون ركن الشعب فيها ،ويعد هذا مبدأ مستقراً يف مجيع
الدول ( )8بيد أن حرية الدولة يف ذلك ينبغي أن تقيد باملعاهدات اليت تكون طرفاً فيها،
وكذلك بالعرف الدولي واملبادئ العامة للقانون وما يصدره القضاء الدولي من أحكام
يف هذا الصدد.
( )7الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي .د .أمحد عبد الكرمي سالمه ص  230الطبعة األوىل .طبعة
جامعة امللك سعود.
( )8راجع يف ذلك :القانون الدويل اخلاص د .أمحد قسمت اجلداوي ط  1فقرة ( )60الطبعة العاشرة -1977
دار النهضة العربية.
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وملا كانت اجلنسية حقاً من احلقوق املقررة للفرد ،فإن التشريعات املختلفة مل
تغلق الباب أمام األفراد يف تغيري جنسياتهم ،ويربر أحد الفقهاء ( )9هذه النظرة بأن ذلك
التغري حيقق مصلحة الفرد ومصلحة الدولة معاً ،فمصلحة الفرد يف ذلك حقه يف انتمائه
الوطين الذي يرغب العيش فيه دون إكراه أو إجبار.
ومصلحة الدولة تكمن يف االعرتاف للفرد باحلق يف تغيري جنسيته؛ ألن حتول
والء الفرد جتاه الدولة أمر خطري ال يؤمن معه خماطر هذا الشخص ،فقد يعمل على
اإلضرار مبصاحلها املتنوعة.
على أن فقد اجلنسية بإرادة الشخص أو بالطريق االختياري يأخذ صورة
()10

التخلي

وهو خيتلف عن التنازل؛ ألن التخلي عن اجلنسية يفرتض تركها من

الشخص ذاته وهو يرتك جنسية ثابتة له بالفعل ،أما التنازل عن اجلنسية فهو يعين
رفض الشخص التمتع جبنسية دولة معينة ،أي قبل أن تثبت له بالفعل.
وبناء على ما سبق يتضح لنا أن مناط الفقد االختياري (هو النوع األول من فقد
اجلنسية) هو إرادة الفرد يف إقباله خمتارًا على التخلي عن جنسيته اليت يتمتع بها

()11

وهو على عكس النوع الثاني للفقد كما سيتضح لنا من خالل الفقرة التالية:
النوع الثاين :الفقد اإلجباري.
وهذا النوع يعين أن يفقد الشخص جنسيته ليس بإرادته بل بإرادة الدولة عن
طريق السلطة املختصة بذلك .بناء على توافر أسباب معينة

()12

( )9استاذان الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمه ،الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي – دراسة مقارنة
ص223
( )10املصدر السابق ص 223وما بعدها.
( )11وذلك عند توافر حاالت معينة سيأيت بياهنا يف الفصل الثاين.
( )12سنبينها إبذن هللا يف الفصل الثاين من هذا البحث.

حممود علي عبداحلافظ

1478

ويف هذه احلالة ال يكون للفرد حرية اختيار يف بقاء جنسيته من عدمها ولذا يطلق
على هذا الفقد (الفقد اإلجباري) والذي يطلق عليه بعض الفقهاء بالتجريد ( )13أو
باحلرمان (.)14
وقد نصت أغلب التشريعات على فقد اجلنسية بنوعيه مثل التشريع املصري يف
قانون اجلنسية رقم  26لسنة 1975م ،والتشريع السعودي يف قانون اجلنسية الصادر
عام 1374ه ( )15وغري ذلك من التشريعات العربية واألجنبية.
تلك كانت نظرة سريعة لبيان مفهوم فقد اجلنسية وأنواعه وفقاً للقانون الدولي
اخلاص ويف سبيل بيان ذلك يف منظور للفقه اإلسالمي ينبغي طرح سؤال مؤداه ،من
يتمتع باجلنسية اإلسالمية وما هو أساس هذا التمتع ؟
ال شك أن الشخص املسلم يعد مسلماً بعقيدته النتسابه إىل أمة اإلسالم،
واألمة هنا تعد رابطة اجتماعية ال سياسية ،أما انتساب املسلم إىل دولة (وهي ذات
رابطة سياسية) فيعد مسلماً جبنسيته إذا انتسب إىل دولة مسلمة ،فكل مسلم إذاً يتمتع
جبنسية دار اإلسالم على أساس توافر الصفة اإلسالمية فيه ولذا يقال " إن اإلسالم

( )13انظر كل من ،د .عز الدين عبد هللا سالف الذكر ،د .حفيظة السيد احلداد املرجع السابق ،د .هشام على
صادق ،د .إبراهيم محد إبراهيم .د .أمحد قسمت اجلداوي ص.42
( )14استاذان د.أمحد عبد الكرمي سالمة .املرجع السابق ص.241
( )15وقد صدر القانون املصري املذكور بشأن اجلنسية متضمنا القرار اجلمهوري ابلقانون رقم  89لسنة 1960م
والقرارات الصادرة يف شأن دخول وإقامة األجانب يف مصر وقد نشر ابجلريدة الرمسية يف العدد  22يف
اتريخ 1975/5/29م .أما قانون اجلنسية السعودي املشار إليه فقد وافق عليه جملس الوزراء ابلقرار رقم
( )4واتريخ 1374/1/25ه وصدرت به األمر السامي رقم  5604/30/8بتاريخ 1374/2/22ه.
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يعترب يف وقت واحد عقيدة وجنسية واملسلمون يف أي مكان يعتربون أخوة يف العقيدة
واجلنسية "

()16

أما الذمي وهو الشخص غري املسلم من النصارى واليهود الذي يقيم يف دولة
اإلسالم على وجه الدوام مبقتضى عقد الذمة ( )17فيعد بناء على الرأي الراجح يف الفقه
اإلسالمي – من أهل دار اإلسالم ومن شعب الدولة اإلسالمية وفقاً لرابطة اجلنسية،
فقد جاء يف املبسوط ( " )18ألنه – أي الذمي – بعقد الذمة صار من أهل دار اإلسالم
"ويف فتح القدير ( ..." )19ألنه بعقد الذمة صار من أهل الدار " ويف املغين ( " :)20هي لكم
أي ألهل دار اإلسالم والذمي من أهل الدار اليت جتري عليها أحكامها " ويف شرح
منتهي اإلرادات (..." )21وأما كون الذمي فيه كاملسلم فلعموم اخلرب وألنه من دار
اإلسالم "
وبناء على هذه النصوص الواردة يف كتب فقهاء الشريعة اإلسالمية يتبني لنا أن
الذمي يعد من أهل دار اإلسالم ولذلك يكتسب جنسية الدولة اإلسالمية فيحمل
جنسيتها دون ديانتها

()22

( )16حكم الشريعة االسالمية يف الزواج مع احتاد الدين واختالفه .حبث للشيخ أمحد منشور يف جملة القانون
واالقتصاد السنة األوىل عام  1931العدد األول ص – 11مشار إليه يف (أحكام الذميني واملستأمنني يف
دار اإلسالم د .عبد الكرمي زيدان ص .52
( )17انظر شرح السيد الكبري  ،168/1كشاف القناع عند منت االقناع .704/1
( )18للسرخسي .81/10
( )19البن اهلمام .375/4
( )20البن قدامه .516/5
( )21للبهويت .429/2
( )22غري أن بعض الدول ال متنح جنسيتها لغري املسلم مثل اململكة العربية السعودية فتشرتط ملنح اجلنسية أن
يكون طالبها مسلما.
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فاملواطنون يف الدولة احلديثة اآلن هم األشخاص الذين يتمتعون جبنسية الدولة
بغض النظر عن دياناتهم حتى وإن كان هناك تفاوت يف احلقوق والواجبات
الداخلية( )23ألن هذا التفاوت بني الوطنيني مسألة داخلية ال تؤثر على متتعهم جبنسية
الدولة السيما يف احلقوق السياسية

()24

أما الشخص املستأمن وهو غري املسلم من احلربيني الذين يدخلون دار اإلسالم
لفرتة مؤقتة مبقتضي عقد األمان ( )25فقد قرر الفقهاء أنه ليس من أهل دار اإلسالم وال
حيمل جنسية الدولة اإلسالمية ألنه من دار احلرب وأن دخوله لدار اإلسالم كان لقضاء
حاجة ولفرتة مؤقتة ،فقد جاء يف بدائع الصنائع ( " )26املستأمن من أهل دار احلرب وإن
دخل دار اإلسالم ال بقصد اإلقامة بل لعارض حاجة ثم يعود إىل وطنه " وجاء يف
شرح السري الكبري ( )27وأما املستأمن فلم يصر من أهل دارنا "
وبناء على ما تقدم ميكن القول بأن الذمي غري املسلم ميكن أن يكتسب جنسية
الدولة اإلسالمية – عدا بعض الدول اليت أشرنا إليها من قبل – وكما يكتسب الذمي
اجلنسية فإنه كذلك قد يفقدها إذا توافرت أسباب معينة أو مبا ينتقص به عقد الذمة،
كما لو حلق بدار احلرب ،أو كان خطرًا على الدولة.

( )23القانون الدويل اخلاص املصري د .عز الدين عبد هللا  89/1طبعه عام 1986م اهليئة املصرية للكتاب.
( )24أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم د .عبد الكرمي زيدان ص45وما بعدها.
( )25وهو خيتلف عن عقد الذمة ألن عقد األمان مؤقت أما عقد الذمة فمؤبد .البدائع  111/7مغين احملتاج
 .343/4املغين .505/8
( )26للكاساين .326/7
( 207/1 )27والشرح لألمام الكاساين والسري الكبري لإلمام الشيباين.
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فاألمر سواء بالنسبة لفقد اجلنسية وفقاً للقانون الوضعي وما يقرره الفقه
اإلسالمي يف هذا الصدد ألن فقد اجلنسية وفقاً للقانون أو الفقه اإلسالمي البد له من
توافر حاالت معينة ،ولذا وجب بيان هذه احلاالت وتلك األسباب اليت تؤدي إىل فقد
اجلنسية ،سواء كان الفقد اختيارياً أم كان إجبارياً وسيتضح لنا ذلك من خالل الفصل
التالي.
املبحث الثاين :الفقد االختياري للجنسية وأثره
لقد استقرت كافة التشريعات احلديثة على إمكان فقد الشخص جنسية الدولة
اليت ينتمي إليها واكتسابه جنسية جديدة ،غري أن هذه التشريعات قد اختلفت يف
الكيفية اليت يتحقق بها هذا الفقد أو ذلك التغيري.
فبعض الدول يرتب فقد اجلنسية بقوة القانون كأثر مباشر الكتساب الوطين
جنسية دولة أخرى ( )28بينما يعلق البعض األخر من الدول فقد اجلنسية على شرط
احلصول على إذن من الدولة اليت حيمل جنسيتها ،أي أن هذه الدول ال تعتد باإلرادة
املنفردة للشخص الذي يريد تغيري جنسيته بينما يؤكد البعض األخر من الدول على
ضرورة توافر شروط معينة ،كوفاء هذا الشخص جبميع االلتزامات الوطنية ،مثل
اخلدمة العسكرية وغريها ،أو ضرورة دخول هذا الشخص يف جلنسية الدولة اجلديدة
واستقراره فيها ....إخل.
وأميا كان األمر فإن غالبية الدول تنص يف قوانينها الداخلية على إمكانية فقد
اجلنسية بإرادة الشخص وذلك يف حالتني

()29

حالة جتنس الشخص جبنسية دولة

( )28ويف الغالب تكون هذه الدول من غري املصدرة للسكان ،راجع ذلك يف الوجيز يف القانون الدويل اخلاص
د .فؤاد وعبد املنعم رايض ،د .سامية راشد ص 205طبعة عام 1971م دار النهضة العربية.
( )29وبعض الدول تنص علي أكثر من ذلك كاململكة العربية السعودية.
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أجنبية ،وحالة زواج املرأة من أجنيب ولبيان ذلك ينبغي تقسيم هذا الفصل إىل مطلبني
على النحو التالي:
املطلب األول :فقد اجلنسية الوطنية بسبب التجنس جبنسية أجنبية.
املطلب الثاني :فقد اجلنسية بسبب زواج الوطنية من أجنيب.
املطلب األول :فقد اجلنسية الوطنية بسبب التجنس جبنسية أجنبية
سبقت اإلشارة إىل إمكانية ختلي الشخص عن جنسيته واكتساب جنسية
جديدة ،وقد استقرت على ذلك غالبية التشريعات احلديثة ،بل ونصت على ذلك
صراحة يف القوانني اخلاصة بتنظيم اجلنسية.
ففي مجهورية مصر العربية نصت املادة ( )10من قانون اجلنسية رقم  26لسنة
 1975م على أنه:
"ال جيوز ملصري أن يتجنس جبنسية أجنبية إال بعد احلصول على إذن بذلك
يصدر بقرار من وزير الداخلية وإال ظل معترباً مصريا من مجيع الوجوه ويف مجيع
األحوال ما مل يقرر جملس الوزراء اسقاط اجلنسية عنه طبقا حلكم املادة ( )16من هذا
القانون.
ويرتتب على جتنيس املصري جبنسية أجنبية ،متى أذن له يف ذلك زوال اجلنسية
املصرية عنه.
ومع ذلك جيوز أن يتضمن اإلذن بالتجنس إجازة احتفاظ املأذون له وزوجته
وأوالده القصر باجلنسية املصرية ،فإذا أعلن رغبته يف اإلفادة من ذلك خالل مدة ال
تزيد عن سنة من تاريخ اكتساب اجلنسية األجنبية ظلوا حمتفظني جبنسيتهم املصرية رغم
اكتساب اجلنسية األجنبية "
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ويتبني من هذا النص أنه يشتمل على بعض األحكام الرئيسية اخلاصة بالشخص
الذي يريد تغيري جنسيته عن طريق اكتساب جنسية دولة أخرى ،وتتمثل هذه األحكام
يف أمرين وهما:
أ) ضرورة توافر شروط معينة لفقد اجلنسية املصرية الوطنية.
ب) ضرورة توافر شروط معينة لالحتفاظ باجلنسية املصرية الوطنية.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
أوالا :شروط فقد اجلنسية الوطنية للمتجنس جبنسية أجنبية.

فقد أشارة املادة ( )10من قانون اجلنسية املصري سالفة الذكر إىل أنه يشرتط

لفقد أو زوال اجلنسية املصرية توافر شرطان:
الشرط األول :صدور إذن من وزير الداخلية:
علق املقنن املصري فقد املصري جنسيته املصرية واكتسابه جنسية دولة أخرى
على ضرورة صدور قرار (إذن) من وزير الداخلية ،حبيث إذا مل حيصل على هذا
اإلذن مل يتحقق الفقد وبالتالي يظل الشخص مصريا من مجيع الوجوه ،ويعامل
كوطين مصري يتحمل مجيع االلتزامات الوطنية.
بل وقد أعطي املقنن احلق للسلطة التنفيذية متمثلة يف جملس الوزراء يف معاقبة
املصري الذي يتجنس جبنسية دولة أجنبية دون احلصول على اإلذن املشار إليه بعقوبة
إسقاط اجلنسية املصرية عنه ( )30ومن ثم ال تكفي اإلرادة املنفردة للشخص للتخلي عن
اجلنسية.

( )30وسوف أييت احلديث عن اإلسقاط يف حبث فقد اجلنسية إجباراي ،وانظر ص 27من هذا البحث.
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ويف اململكة العربية السعودية تضمن قانون اجلنسية السعودي الصادر يف
1347هـ مثل هذا الشرط لفقد اجلنسية السعودية وما تضمنه من أحكام حيث نصت
املادة ( )11منه على أنه:
"ال جيوز لسعودي أن يتجنس جبنسية دولة أجنبية دون إذن سابق من رئيس
جملس الوزراء ،والسعودي الذي يتجنس جبنسية دولة أجنبية قبل احلصول مقدماً على
هذا اإلذن يظل معترباً سعودياً إال إذا رأت حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك
إسقاط اجلنسية العربية السعودية عند تطبيقها حلكم املادة ()13

()31

وتبدو احلكمة من اشرتاط احلصول على إذن مسبق يف متكني الدولة من التحقق
من جدية التخلي عن اجلنسية ،وانعدام نية الغش أو التهرب من االلتزامات الوطنية

()32

ووفقا للقانون ينبغي أن يصدر اإلذن ممن يتمتع باألهلية الكاملة وبالغاً سن
الرشد نظراً ألن التخلي عن اجلنسني يعد من األعمال القانونية اليت يستلزم هلا توافر
أهلية األداء.
الشرط الثاين :اكتساب الشخص جنسية الدولة األجنبية:
فإذا مل يكتسب الشخص جنسية الدولة األجنبية بالفعل فال ينتج فقد اجلنسية
أثره حتى ولو كان قد حصل على اإلذن املشار إليه يف الشرط األول ،وبالتالي يظل
الشخص وطنياً.
( )31وسيأيت نص املادة ( )13من قانون اجلنسية السعودي عند حبث فقد اجلنسية إجبارايا وذلك يف املبحث
الثاين من الفصل الثاين.
( )32مثل الضرائب والزكاة واخلدمة العسكرية ابلنسبة للدول اليت جتعل أداء هذه اخلدمة إجبارية أو الوفاء
ابلقروض أو الديون ملؤسسات الدولة وغري ذلك من االلتزامات الوطنية .يف التفصيل انظر .الوسيط يف
القانون الدويل اخلاص السعودي .د .أمحد عبد الكرمي سالمه ص  ،226القانون الدويل اخلاص د .أمحد
قسمت اجلداوي ص.170
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ومن ثم ينبغي لفقد اجلنسية املصرية وزواهلا توافر الشرطان السابقان معاً فال
يكفي أحدهما دون األخر.
وتبدو احلكمة من تطلب شرط اكتساب اجلنسية اجلديدة بالفعل يف احلرص من
عدم الوقوع يف ظاهرة انعدام اجلنسية.
وتسري هذه األحكام أيضاً على املتجنس السعودي الذي يفقد جنسيته
السعودية ،وهذا ما تضمنته املادة ( )11من قانون اجلنسية السعودي سالفة الذكر.
ويشري أحد الفقهاء ( )33إىل أن تقرير وأعمال نص املادة ( )11من قانون اجلنسية
السعودي يستوجب أن يكون السعودي الذي يفقد جنسيته السعودية قد قرر هذا بناء
على عمل إرادي من جانبه واختياره ،حتى ولو مل تنص املادة ( )11سالفة الذكر على
ذلك ،أما إذا كان حصول هذا الشخص على جنسية دولة أجنبية جاء نتيجة ألمر
خارج عن إرادته كفرضها عليه عن طريق حق اإلقليم أو حق الدم من ناحية األم،
ففي مثل هذه احلاالت ال يوجد ما يربر فقد اجلنسية الوطنية عنه.
وأميا كان األمر فإذا توافر الشرطان السابقان – شرط اإلذن وشرط اكتساب
اجلنسية اجلديدة بالفعل – فإن اجلنسية املصرية تزول عن الشخص املصري طالب
التجنس ،وكذلك تزول اجلنسية السعودية عن السعودي طالب التجنس جبنسية دولة
أجنبية.
وهذا ما يستفاد من نص املادة ( )10من قانون اجلنسية املصري سالفة اإلشارة.

( )33استأذان د .أمحد عبد الكرمي سالمة – الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي ص 227وما بعدها.
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وإذا كانت املادة ( )11من قانون اجلنسية السعودي قد خلت من النص صراحة
على زوال اجلنسية السعودية وفقدها كنتيجة أو أثر مرتتب على جتنس السعودي كما
هو احلال يف املادة ( )10من قانون اجلنسية املصري – إال أن ذلك يفهم عن طريق
مفهوم املخالفة لنص هذه املادة ومن ثم تزول عنه اجلنسية السعودية
ويف الفقه اإلسالمي جيوز للذمي

()35

()34

تغيري جنسيته اليت يتمتع بها باكتساب

جنسية دولة أخرى بإرادته واختيارية دون إجبار من أحد ،وذلك ألن الشريعة
اإلسالمية ضمنت لغري املسلم (الذمي) حرية الدخول واخلروج ومحاية شخصه من
االعتداء قال تعالي( :إن اهلل ال حيب املعتدين) ( )36فهو بذلك يستطيع أن يذهب إىل أي
مكان مطمئنا على سالمته ومحايته من أي اعتداء ،وألن القاعدة العامة يف حقوقهم
وواجباتهم " هلم ما لنا وعليهم ما علينا " فقد قال علي ابن أبي طالب رضي اهلل عنه:
"إمنا قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا "

()37

وقال اإلمام السرخسي " :وألنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أمواهلم وحقوقهم
كأموال املسلمني وحقوقهم "

()38

( )34املرجع السابق ص .226
( )35دون املستأمن الذي يدخل دار اإلسالم لفرتة مؤقتة مبقتضي عقد األمان لقضاء حاجة عارضه مث يرجع إيل
بالده أمنا قال تعايل ( :وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حيت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه) األية
( )6سورة التوبة.
( )36سورة البقرة من األية ()190
( )37البدائع  ،111/7املغين .445 /8
( )38شرح السري الكبري .250 /3
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وبناء على ذلك يتضح لنا أن الذمي – كقاعدة عامة – كاملسلم يف احلقوق
والواجبات ( )39ومن ثم فالدول اإلسالمية اليت تسمح للذمي باكتساب جنسيتها تقرر
له – يف نفس الوقت – احلق يف تغيري هذه اجلنسية وزواهلا عنه بالطرق القانونية املتبعة.
اثني ا :شروط االحتفاظ ابجلنسية الوطنية للمتجنس جبنسية أجنبية.

لكي يتمكن املصري الذي يتجنس جبنسية دولة أخرى من االحتفاظ باجلنسية
املصرية فينبغي لذلك توافر شروط معينة نصت عليها الفقرة الثانية من املادة ( )10من
قانون اجلنسية املصري سالفة الذكر ،وهذه الشروط هي:
 - 1أن يتضمن اإلذن بالسماح للمصري بالتجنس جبنسية أجنبية إجازة
االحتفاظ باجلنسية املصرية.
 - 2أن يعلن املصري املتجنس رغبته يف االستفادة من هذا احلق خالل عام من
تاريخ اكتسابه للجنسية األجنبية.
وبناء على ذلك يكون حق املصري املتجنس جبنسية دولة أجنبية مشروطاً
بتضمني اإلذن الصادر من وزارة الداخلية بالسماح له بالتجنس باالحتفاظ صراحة
باجلنسية املصرية ،وإال فقد هذا الشخص اجلنسية املصرية مبجرد دخوله يف اجلنسية
األجنبية اجلديدة.
فإذا صدر قرار األذن بالتجنس متضمناً االحتفاظ باجلنسية املصرية فإنه جيوز
للمصري املتجنس يف هذه احلالة التعبري عن رغبته يف االحتفاظ باجلنسية املصرية خالل

( )39وإن كانت هذه القاعدة يرد عليها بعض االستثناءات واليت مناطها العقيدة فالدولة تستثين بعض احلقوق
املتعلقة ابلعقيدة اإلسالمية .انظر تفصيل ذلك يف :أحكام الذميني واملتأمنيني يف دار اإلسالم
د .عبدالكرمي زيدان ص.62
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سنة من تاريخ اكتسابه للجنسية األجنبية ،فإذا أبدي رغبته يف ذلك خالل املدة املذكورة
فال يفقد اجلنسية املصرية بالرغم من اكتسابه جنسية دولة أجنبية

()40

أما قانون اجلنسية السعودي الصادر يف 1374ه .فلم ينص على حق االحتفاظ
باجلنسية السعودية للسعودي الذي يفقد جنسيته باكتسابه جنسية أجنبية.
فقد رأينا املادة ( )11من قانون اجلنسية السعودي مل تنص على إمكانية احتفاظ
السعودي املتجنس جبنسية دولة أجنبية باجلنسية السعودية ،بينما تضمنت املادة ()10
من قانون اجلنسية املصري النص على احتفاظ املصري املتجنس جبنسية أجنبية باجلنسية
املصرية على حنو ما سبق بيانه وبذلك خيتلف القانون السعودي مع القانون املصري يف
هذه اجلنسية.
ووفقاً للفقه اإلسالمي فإن الذمي يتبع النظام القانوني املعمول به يف الدولة اليت
حيمل جنسيتها ،فإذا كانت هذه الدولة تقرر حق االحتفاظ جبنسيتها للوطين الذي
يتجنس جبنسية دولة أجنبية نفي هذه احلالة جيوز للذمي االحتفاظ جبنسيته وال يفقدها،
أما إذا كانت الدولة ال جتيز هذا احلق فليس للذمي ذلك مع األخذ يف االعتبار أن بعض
الدول – كما أشرنا من قبل – ال متنح جنسيتها لغري املسلمني كاململكة العربية
السعودية.
و أميا كان األمر إذا جتنس الوطين (مصريا كان أو سعودياً) جبنسية دولة أجنبية
فإنه يفقد اجلنسية الوطنية اليت كان يتمتع بها من قبل ،ولكن ما هي األثار اليت ترتتب
على ذلك ،هذا ما سيتضح لنا من خالل الفقرة التالية:
( )40القانون الدويل اخلاص د .هشام صادق ،د .حفيظة السيد احلداد  146وما بعدها حيث يشريا يف هذا
املوطن إيل اختالف الفقه حول تقرير حق املصري املتجنس جبنسية دولة أجنبية يف االحتفاظ ابجلنسية
املصرية ،وكذلك حق املصري املهاجر هجرة دائمة يف االحتفاظ ابجلنسية املصرية وذلك علي ضوء قانون
اهلجرة ورعاية املصريني يف اخلارج رقم 111لسنة 1983م.
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األاثر املرتتبة على جتنس الوطين جبنسية دولة أجنبية.
إذا كان من الثابت واملتفق عليه أن الوطين الذي فقد جنسيته الوطنية بسبب
التجنس جبنسية دولة أجنبية يصبح أجنبياً من تاريخ دخوله يف جنسية الدولة اجلديدة،
فإن السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو :هل ميتد أثر زوال اجلنسية عن أسرة املتجنس؟
اإلجابة عن هذا التساؤل يقتضي التفرقة بني زوجة املتجنس جبنسية أجنبية
وأوالده القصر وذلك على التفصيل التالي.
أوالا :أثر التجنس جبنسية دولة أجنبية على زوجة املتجنس.

يف هذا الصدد نصت املادة ( )11من قانون اجلنسية املصري على أنه " :ال يرتتب
على زوال اجلنسية املصرية عن املصري املتجنس جبنسية أجنبية بعد اإلذن له زواهلا من
زوجته إال إذا قررت رغبتها يف دخول جنسية زوجها واكتسابها طبقا لقانونها ،ومع ذلك
جيوز هلا االحتفاظ باجلنسية املصرية طبقاً للفقرة األخرية من املادة السابقة

()41

وبناء على هذا النص ال تفقد الزوجة املصرية جنسيتها تبعا لزوال اجلنسية عن
زوجها املصري املتجنس جبنسية دولة أجنبية إال إذا طلبت هي ذلك صراحة دخوهلا يف
اجلنسية اجلديدة لزوجها ،فإذا مل تطلب ذلك ظلت حمتفظة بلجنسية املصرية ،حيت
ولو كانت جنسية الزوج اجلديدة تدخلها يف جنسيته بقوة القانون تبعا لزوجها

()42

وفضالً على ذلك فقد اشرتطت أيضا املادة ( )11مصري سالفة الذكر لفقد
الزوجة جنسيتها املصرية دخوهلا بالفعل يف اجلنسية اجلديدة لزوجها ،وتبدو احلكمة من
ذلك يف تفادي وقوع الزوجة يف حاالت الالجنسية.
( )41املقصود هبا املادة ( )10من قانون اجلنسية املصري رقم  26لسنة 1975م وقد سبق بياهنا .راجع ذلك ص
من هذا البحث.
( )42القانون الدويل اخلاص د .هشام صادق ،د حفيظة السيد احلداد ص 151حيث يقرر هنا أن املقنن املصري
بذلك يكون قد وازن بني اعتبار احرتام إرادة الزوجة وبني اعتبار تفادي تعدد اجلنسية ففضل األوىل علي الثانية.
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ومع ذلك فقد راعي املقنن املصري هذه الزوجة املصرية اليت تفقد جنسيتها
املصرية حينما قرر هلا احلق يف االحتفاظ باجلنسية املصرية إذا ما أذنت هلا وزارة
الداخلية املصرية بذلك ،أسوة بزوجها وبنفس الشروط سالفة الذكر اليت جيب توافرها
الحتفاظ الزوج جبنسيته املصرية ( )43وهي اليت قررتها الفقرة الثالثة من املادة ( )10من
قانون اجلنسية املصري سالف اإلشارة.
ويف قانون اجلنسية السعودي نصت املادة ( )12منه على أنه " :يرتتب على
جتنس السعودي جبنسية أجنبية متى أذن له ذلك أن تفقد زوجته اجلنسية السعودية إذا
كانت تدخل يف جنسية زوجها مبقتضي القانون اخلاص بهذه اجلنسية اجلديدة إال إذا
قررت خالل سنة من تاريخ دخول زوجها يف هذه اجلنسية أنها ترغب يف االحتفاظ
جبنسيتها العربية السعودية "
وال شك أن هذا النص يطابق إىل حد كبريما جاء بنص املادة احلادية عشر من
قانون اجلنسية املصري ،ولذلك ينطبق هنا ما قررناه سابقا عند احلديث عن أثر فقد
اجلنسية بالنسبة لزوجة املتجنس وفقا لقانون اجلنسية املصري.
ويعلق أحد الفقهاء ( )44على نص املادة ( )12من قانون اجلنسية السعودي بأنه
يقرر األخذ مببدأ وحدة اجلنسية يف األسرة الواحدة ،كما يقرر التبعية العائلية ،حبيث
تفقد الزوجة السعودية جنسيتها بقوة القانون كأثر حتمي لتجنس زوجها السعودي
( )43القانون الدويل اخلاص د .هشام صادق ،د .حفيظة السيد احلداد ص  151وما بعدها ،القانون الدويل
اخلاص (اجلنسية) د .إبراهيم أمحد إبراهيم ص  189وما بعدها.
( )44استاذان د .أمحد عبد الكرمي سالمة ،حيث يورد سيادته بعض املالحظات علي نص هذه املادة ويقرر
لتدارك هذه املالحظات أن يتضمن النص " :علي أنه ال يرتتب علي زوال اجلنسية العربية السعودية من
السعودي لتجنسه جبنسية أجنبية بعد اإلذن له بذلك زواهلا عن زوجته ،إال إذا رغبت يف دخول جنسية
زوجها واكتسبت تلك اجلنسية طبقا لقانون الدولة اخلاص هبا " املرجع السابق ص .229
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جبنسية أجنبية إذا ما دخلت يف اجلنسية اجلديدة لزوجها ،حيت ال تقع يف حالة انعدام
اجلنسية ،كما أن إعمال نص هذه املادة يستوجب توافر ثالثة شروط وهي:
 - 1أن يفقد الزوج السعودي جنسيته السعودية بالفعل بعد حصوله على إذن
من وجملس الوزراء بتجنسه جبنسية دولة أجنبية فال يكفي هنا أن حيصل الزوج على
جنسية دولة أجنبية.
 - 2أن تدخل الزوجة يف اجلنسية اجلديدة لزوجها بالفعل فال يكفي هنا أن
يتيح قانون دولة اجلنسية اجلديدة الفرصة للزوجة باللحاق بزوجها

()45

 - 3أال تعلن الزوجة رغبتها  -خالل سنة من دخوهلا اجلنسية اجلديدة
لزوجها – يف االحتفاظ باجلنسية العربية السعودية ،فإن أعلنت ظلت متمتعة باجلنسية
السعودية ،وقد تعترب متعددة اجلنسية إذا كان قانون اجلنسية اجلديدة يلحقها بقوة
القانون جبنسية زوجها.
فإذا ما توافرت هذه الشروط الثالثة جمتمعة ،فإن الزوجة السعودية تزول عنها
جنسيتها الوطنية بقوة القانون ودون حاجة لصدور قرار بذلك من وزير الداخلية،
وينتج الفقد أثره يف هذه احلالة من تاريخ دخول الزوجة يف اجلنسية اجلديدة لزوجها
ودون أثر رجعي.
اثنياا  :أثر التجنس جبنسية دولة أجنبية يف األوالد القصر.
أيضا نصت املادة ( )11من قانون اجلنسية املصري سالف الذكر على أنه:
"أما األوالد القصر فتزول عنهم اجلنسية املصرية إذا كانوا حبكم تغيري جنسية أبيهم
( )45وجتدر اإلشارة هنا إيل أن تقرير بعض التشريعات املقارنة أن اجلنسية الوطنية ال تزول عن الفرد أبي حال
من األحوال .إذا ترتب علي ذلك صريورته عدمي اجلنسية ،راجع قانون اجلنسية اهلولندي لعام 1985م
املادة  . 2/14مشار لذلك يف الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي د.أمحد عبد الكرمي سالمة
ص230هامش .171
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يدخلون يف جنسيته اجلديدة طبقاً لقانونها ،على أنه يسوغ هلم خالل السنة التالية
لبلوغ سن الرشد أن يقرروا اختيار اجلنسية املصرية "
فواضح من هذا النص أن األوالد القصر للمتجنس جبنسية دولة أجنبية تزول
عنهم اجلنسية املصرية وذلك إذا توافر شرطان:
الشرط األول :أن يكون أبوهم قد فقد اجلنسية املصرية فقداً صحيحاً وذلك بأن
يكون قد حصل بالفعل على اجلنسية اجلديدة بتوافر الشروط الالزمة لذلك.
الشرط الثاين :أن يدخل األوالد القصر يف اجلنسية اجلديدة ألبيهم بالفعل وفقاً
لقانون الدولة اخلاص بها ،وذلك تفادياً لظاهرة انعدام اجلنسية يف حالة ما إذا كانت
جنسية األب اجلديدة ال متنحهم اجلنسية بقوة القانون.
كما يتبني لنا من نص املادة ( )11سالفة الذكر أن املقنن املصري قد أعطى
احلق هلؤالء األوالد القصر الذين فقدوا اجلنسية املصرية نتيجة لتجنس أبيهم جبنسية
دولة أجنبية ،حق اختيار اجلنسية املصرية والرجوع إليها مرة أخرى ،وذلك يف خالل
السنة التالية لبلوغهم سن الرشد – كل على حده – فإذا مضت هذه املدة دون أن
خيتاروا سقط عنهم هذا احلق.
ويف اململكة العربية السعودية نصت املادة ( )12من قانون اجلنسية السعودي
سالف اإلشارة على أنه " :أما األوالد القصر فيفقدون اجلنسية العربية السعودية إذا
كانوا حبكم تغيري جنسية أبيهم يدخلون يف جنسيته مبقتضى القانون اخلاص بهذه
اجلنسية اجلديدة على أن يكون هلم احلق يف اسرتداد اجلنسية العربية السعودية خالل
السنة التالية لبلوغهم سن الرشد "
وبالنظر إىل هذا النص يتضح أنه يطابق متاماً ما جاء يف نص املادة ( )11من
قانون اجلنسية املصري ،ولذا ينطبق هنا مجيع ما قررناه هناك عند احلديث يف هذا
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املوطن ،بيد أن البعض ( )46قد زاد شرطاً ثالثاً لفقد األوالد القصر اجلنسية الوطنية
ألبيهم ومؤدى هذا الشرط أن يكون األوالد قصراً مل يبلغوا سن الرشد وأن يكونوا
أوالدًا شرعيني وفقاً للقانون السعودي.
وأميا كان األمر فإن األوالد القصر يفقدون اجلنسية الوطنية ألبيهم مصرية
كانت أو سعودية من تاريخ إحلاقهم بالفعل باجلنسية اجلديدة ألبيهم ،حيث يكون فقد
اجلنسية هنا بقوة القانون دون حاجة لصدور قرار بذلك ودون أثر رجعي.
ويف الفقه اإلسالمي جيري العمل بهذه األحكام ،وذلك على اعتبار أن عقد
الذمة يشبه األن التجنس ،فكما أن التجنس يف الوقت احلاضر متلكه الدولة ،فكذلك
عقد الذمة ال يتم إال عن طريق الدولة نفسها ،فهي اليت توافق عليه وال ترتكه
لألفراد ،لذا كان احلكام يربمون عقود الذمة مع من يطلبها من غري املسلمني .فقد
جاء يف تاريخ اإلمام الطربي ( )47كتاب النيب  النصارى جنران ،والعقود اليت أبرمها
قادة اجليوش اإلسالمية كخالد بن الوليد مع أهل احلرية ،ونعيم بن مقرن مع
أهل الري ...إخل.
وجاء يف املغين ( )48أن اإلمام بعد أن يعقد الذمة لغري املسلمني يكتب أمساءهم
وأمساء أبائهم و أوصافهم ودينهم.
وبناء على ذلك إذا حصل غري املسلم على عقد الذمة أصبح من أهل دار
اإلسالم .وتتبعه يف ذلك زوجته إذا رغبت يف ذلك ( )49وقد نص املذهب احلنفي على
( )46أستاذان د.أمحد عبد الكرمي سالمه .املرجع السابق ص.231
( )47جـ 5ص 227
( )48البن قدامه احلنبلي .534/8
( )49أما الرجل فال يصري ذمي ا إذا تزوج بذمية ؛ ألنه ليس بتابع هلا راجع ذلك يف أحكام الذميني واملستأمنني يف
دار اإلسالم د.عبد الكرمي زيدان ص 30وما بعدها.
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ذلك ،فجاء يف شرح السري الكبري( " :)50قد بينا أن املرأة تابعة للزوج يف املقام ،والزوج
ال يكون تابعاً المرأته ،فإذا تزوجت املستأمنة يف دارنا مسلماً أو ذمياً صارت ذمية
خبالف املستأمن إذا تزوج ذمية ...وعلى هذا لو تزوج مستأمنٌ مستأمنة يف دارنا ثم صار
الرجل ذميًا كانت ذمية "
كما يتبعه يف ذلك أيضاً األوالد القصر وقد جاء النص على ذلك يف كتب
الفقهاء ،فجاء يف شرح السري الكبري ما نصه (( :)51ولو دخل حربي مع امرأته دارنا
بأمان ومعها أوالد صغار وكبار .فأسلم أحدهما فالصغار من األوالد صاروا مسلمني
تبعاً للذي أسلم منهما ...ولو صار أحدهما ذمياً كان الصغار من األوالد ذميني تبعاً له)
فالصغري يف مثل هذه احلاالت يتبع خرب الوالدين ديناً

()52

وجاء يف املغين ( " :)53ومن بلغ من أوالد أهل الذمة أو أفاق من جمانيهم،
فهو من أهلها بالعقد األول ال حيتاج إىل استئناف عقد له "
وجاء يف القوانني الفقهية ( " )54ال يعقد الذمة إال اإلمام ،وال تعقد إال لكافر
حر بالغ ذكر ...فأما املرأة والعبد والصيب فهم اتباع وال جزية عليهم "
وإذا كان األمر كذلك من تبعية الزوجة واألوالد القصر لعائلهم (األب) يف
اكتساب الذمة اليت تتشبه األن التجنس فكذلك تبعيتهم له إذا هو أراد احلصول على
جنسية دولة أخرى ورغبة الزوجة يف ذلك ،أما األوالد القصر فهم تابعون ألبيهم دون
اختيار منهم ،اللهم إال إذا بلغوا سن الرشد فلهم حينئذ حق االختيار بإرادتهم.
( )50جـ 4ص 115ويف مثل هذا انظر املبسوط للسرخسي .84/10
( )51جـ  4ص .120
( )52املرجع السابق ص  .119مشار إليه يف د .عبد الكرمي زيدان ص .32
( )53البن قدامه احلنبلي .508 /8
( )54القواعد الفقهية البن جزي ص .115
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وبناء على ذلك نلحظ تشابهاً كبرياً بني املعمول به طبقاً لقوانني اجلنسية
احلديثة – كما رأينا يف كل من القانون املصري والقانون السعودي و مع ما يقرره الفقه
اإلسالمي يف هذا الصدد.
تلك كانت احلالة األوىل اليت يفقد الوطين بسببها جنسيته اختيارياً وبإرادته
وذلك عن طريق جتنسه جبنسية دولة أجنبية ،أما احلالة الثانية اليت يفقد فيها الشخص
جنسيته بإرادته أيضاً فتلك حديث املطلب التالي.
املطلب الثاين :فقد اجلنسية بسبب زواج الوطنية من أجنيب
تقضي القواعد العامة يف جمال اجلنسية أن املرأة الوطنية قد تفقد جنسيتها
الوطنية بسبب زواجها من شخص أجنيب ،بيد أن تشريعات الدول احلديثة – وإن
أقرت ذلك – إال أنها اختلفت يف الطريقة اليت يتم بها هذا الفقد وذلك إىل ثالثة
اجتاهات

()55

االجتاه األول :ويعترب أن فقد املرأة جنسيتها الوطنية نتيجة تلقائية مرتتبة على
زواجها من أجنيب ،وبذلك يكون هذا االجتاه متأثراً مببدأ وحدة اجلنسية يف
األسرة الواحدة بصورته املطلقة ،ومن الدول اليت أخذت بهذا االجتاه ،أفغانستان،
واألردن ..إخل.
االجتاه الثاين :ويشرتط لفقد املرأة جنسيتها بسبب الزواج من أجنيب شروطًا
معينة ،أو عند حتقق ظروف معينة ،ومن الدول اليت سلكت هذا االجتاه ،إيطاليا،
الربتغال ،اليونان ،لبنان ،العراق ....إخل.

( )55انظر تفصيل ذلك يف القانون الدويل اخلاص (اجلنسية) د.إبراهيم أمحد إبراهيم ص 193وما بعدها ،ويشري
سيادته يف ذلك إيل اإلحصائية اليت أعدها د.فؤاد رايض القانون الدويل اخلاص ص .8

حممود علي عبداحلافظ

1496

االجتاه الثالث :وهذا االجتاه ال يرتب أي أثر على زواج املرأة الوطنية من
أجنيب ،ومن ذلك دولة الصني وبولفيا ..إخل.
ولقد تبنت مصر وكذلك اململكة العربية السعودية االجتاه الثاني الذي يعلق فقد
اجلنسية يف هذه احلالة على توافر شروط معينة ،وفيما يلي التفصيل.
ففي مجهورية مصر العربية نصت املادة ( )12من قانون اجلنسية احلالي على
أنه " :املصرية اليت تتزوج من أجنيب تظل حمتفظة جبنسيتها املصرية إال إذا رغبت يف
اكتساب جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج ،أو أثناء قيام الزوجية وكان
قانون جنسية زوجها يدخلها يف هذه اجلنسية ،ومع ذلك تظل حمتفظة جبنسيتها املصرية
إذا أعلنت رغبتها يف ذلك خالل سنة من تاريخ دخوهلا يف جنسية زوجها.
وإذا كان عقد زواجها باطالً طبقاً ألحكام القانون املصري وصحيحاً طبقاً
ألحكام قانون الزوج ظلت من مجيع الوجوه ويف مجيع األحوال مصرية ،ومع ذلك
جيوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة اجلنسية املصرية إذا كانت اكتسبت جنسية
زوجها ".
ويتبني من هذا النص أنه جيب توافر ثالثة شروط لفقد املرأة املصرية جنسيتها
بسبب الزواج من أجنيب وهي كما يلي:
الشرط األول :أن يوجد عقد زواج صحيح بني مصرية وأجنيب ويقصد بعقد
الزواج الصحيح أي العقد الذي اكتملت أركانه واستويف شروطه شرعاً ،فإذا كان هذا
العقد غري صحيح فإن املرأة ال تفقد جنسيتها ،ويرجع صحة هذا العقد من عدمه
ألحكام القانون املصري يف جممله ،وكما يقول بعض الفقهاء ( )56أن هذا الشرط يعد
( )56د .هشام صادق .د .حفيظة السيد احلداد ،املرجع السابق ص  ،154د.أمحد عبد الكرمي سالمة ،املرجع
السابق ص.233
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شرطاً بديهياً إذ إن الزواج ينبغي أن يكون صحيحاً وفقاً لقانون الزوج حيت يرتتب عليه
فقد املرأة جلنسيتها.
وبالرغم من ذلك فإن املرأة تفقد جنسيتها حتى ولو كان زواجها من أجنيب
باطالً وفقاً للقانون املصري ،وذلك إذا اكتسب جنسية زوجها األجنيب بالفعل ،وهذا
ما أكدت عليه املادة ( )12سالفة الذكر احرتازًا من الوقوع يف حالة الالجنسية.
وإعماالً للمادة ( )25من قانون اجلنسية املصري ينبغي أن يكون هذا الزواج
ثابتاً يف وثيقة رمسية صادرة من اجلهات املختصة.

()57

الشرط الثاين :أن تفصح الزوجة عن رغبتها يف الدخول يف جنسية الزوج
األجنيب ،ويتم هذا اإلفصاح عن رغبة الزوجة يف ذلك إما يف عقد الزواج ،أو يف
طلب مستقل ال حق بعد عقد الزواج.
وتبدو العلة من هذا الشرط يف احرتام املقنن املصري إلرادة املرأة املصرية
وعدم إجبارها على اخلروج من اجلنسية املصرية ،طاملا أنها ال ترغب يف الدخول يف
جنسية زوجها األجنيب ،ومن ثم فإذا مل تعلن املرأة رغبتها يف الدخول يف
جنسية زوجها األجنيب ،ظلت حمتفظة باجلنسية املصرية حيت ولو توافر الشرطان
السابقان

()58

( )57فقد نصت املادة ( )25املذكورة علي أنه( :ال يرتتب أثر الزوجية يف اكتساب اجلنسية املصرية أو فقدها إال
إذا أثبتت الزوجية يف وثيقة رمسية تصدر من اجلهات املختصة)
( )58وكذلك توافر الشرط الثالث والذي سيأيت يف الفقرة التالية ،وانظر يف نفس هذا املعين د .هشام صادق،
د.حفيظة السيد احلداد ص.156
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الشرط الثالث :أن يكون قانون جنسية الزوج األجنيب يدخل املرأة املصرية يف
جنسيته.
والشك يف أن احلكمة من هذا الشرط هي محاية املرأة املصرية من عدم الوقوع
يف حالة الالجنسية ،وعليه فإذا مل تتمكن املرأة من الدخول يف جنسية زوجها األجنيب
ألي سبب من األسباب فإنها ال تفقد اجلنسية املصرية.
أما إذا توافرت الشروط الثالثة سالفة الذكر جمتمعه فإن املرأة املصرية تفقد
جنسيتها الوطنية ومن ثم تصري أجنبية.
ومع ذلك فقد مكن املقنن املصري املرأة املصرية من االحتفاظ باجلنسية الوطنية
بالرغم من اكتسابها جنسية الزوج األجنيب وذلك يف حالة ما إذا أعلنت رغبتها صراحة
يف االحتفاظ جبنسيتها املصرية يف خالل سنة من تاريخ دخوهلا جنسية زوجها األجنيب.
ويف اململكة العربية السعودية جند أن قانون اجلنسية السعودي الصادر يف 1374ه
قد تضمن هذه األحكام اليت نصت عليها املادة ( )12من قانون اجلنسية املصري.
فقد نصت املادة ( )17من نظام اجلنسية السعودي سالف اإلشارة على أنه" :مع
مراعاة ما جاء يف املادتني ( )132و ( )133من نظام املرافعات الشرعية ال تفقد املرأة
العربية جنسيتها إذا تزوجت بأجنيب إال إذا مسح هلا باخلروج مع زوجها خارج اململكة
(وذلك طبق نظامه املخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها جبنسية زوجها ودخلت يف
هذه اجلنسية حبكم القانون اخلاص بها "

()59

( )59د .أمحد عبد الكرمي سالمة .املرجع السابق ص .235
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فواضح من هذا النص أنه تضمن نفس الشروط اليت أوجبتها املادة ( )12من
قانون اجلنسية املصري سالفة الذكر لفقد املرأة جنسيتها الوطنية.
بيد أن بعض الفقهاء ( )60وهو يف سبيل شرح املادة ( )17سالفة الذكر قد أضاف
شرطًا رابعًا لفقد املرأة السعودية جنسيتها الوطنية.
ومؤدي هذا الشرط – كما أوضحته املادة ( )17املذكورة – أن يسمح للزوجة
السعودية باخلروج من إقليم اململكة العربية السعودية مع زوجها األجنيب ،وبذلك ال
تفقد الزوجة السعودية جنسيتها بسبب زواجها من أجنيب إال إذا مسحت هلا السلطات
السعودية باخلروج من أراضي اململكة ،يف حني أن املادة ( )12مصري قد خلت من
هذا الشرط .
تلك كانت حاالت فقد اجلنسية اختيارياً وفقاً للقانون املصري والقانون
السعودي وقد جاءت يف حالتني وهما جتنس الوطين (سواء كان مصرياً أو سعودياً)
جبنسية دولة أجنبية ،وحالة زواج املرأة الوطنية (سواء كانت مصرية أو سعودية) من
شخص أجنيب.

( )60فقد نصت املادة ( )132من نظام املرافعات الشرعية السعودي الصادر يف 1421ه واملعدل على أنه:
" علي اخلبري أن يودع إدارة احملكمة تقريره وما يلحق به من حماضر األعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه
أن يبلغ اخلصوم هبذا اإليداع يف أربع وعشرين ساعة التالية حلصول اإليداع وذلك بكتاب مسجل.
ونصت املادة ( )133من ذات النظام على أنه " :للمحكمة أن أتمر ابستدعاء اخلبري يف جلسة حتددها ملناقشة
تقريره إن رأت حاجة لذلك ،وهلا أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبني هلا من وجوه اخلطأ أو النقص يف
عمله وهلا أن تعهد بذلك إيل خبري أخر أو أكثر "

1500
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بيد أن بعض شراح قانون اجلنسية السعودي ( )61يرى أن هناك حالة ثالثة للفقد
االختياري للجنسية الوطنية تتمثل يف (الفقد املرتتب على ممارسة حق االختيار أو الرد)
وهي حالة أوجبتها القاعدة العرفية الدولية اليت تقضي بوجوب احرتام إرادة الفرد يف
جمال اجلنسية وعدم فرض جنسية معينة على الفرد.
وقد نصت على هذه احلالة املادة ( )14من قانون اجلنسية السعودي ،حيث
نصت على أنه " :يرتتب على اكتساب األجنيب اجلنسية العربية السعودية أن تصبح
زوجته عربية سعودية مامل تقرر خالل سنة من دخول زوجها يف اجلنسية العربية
السعودية أنها ترغب يف االحتفاظ جبنسيتها األصلية ،أما األوالد الذين مل يبلغوا سن
الرشد ،فإن كانت إقامتهم باململكة العربية السعودية فيعتربون سعوديني على أن هلم
حق اختيار جنسية والدهم األصلية خالل سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد .أما إذا
كانت إقامتهم خارج اململكة فيعتربون أجانب وهلم حق اختيار جنسية والدهم
السعودية خالل سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد "
وإذا كانت هذه احلالة (فقد اجلنسية بسبب ممارسة حق االختيار أو الرد) سرتد يف
أثناء البحث عن دراسة أثر فقد اجلنسية عن طريق اإلسقاط يف الشخص الذي فقد
جنسيته ،فقد أثرت عدم إدراجها هنا حلالة أساسية ثالثة لفقد اجلنسية اختيارياً؛ ألن
ذلك سيفهم من خالل دراسة ما أشرت إليه على ضوء املادة ( )90من نظام اجلنسية
السعودي واليت ترد فيما بعد إن شاء اهلل تعاىل.

( )61د .أمحد عبد الكرمي سالمه .املرجع السابق ص  236وما بعدها وقد أشار سعادته أن هذه احلالة هلا ما
يقابلها يف أنظمة اجلنسية املقارنة مثل املادة ( )6من نظام اجلنسية املصري وكذلك املادة ( )8منه ،وقانون
اجلنسية الكويت لعام 1959م يف املادتني ( .... )9-7إخل.
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ويف الفقه اإلسالمي تفقد املرأة غري املسلمة جنسيتها وذلك بالزواج من مسلم أو
ذمي .فإذا تزوجت احلربية املستأمنة رجالً من أهل دار اإلسالم مسلماً كان أو ذمي،
فإنها تكتسب بهذا الزواج جنسية زوجها اجلديدة تبعاً لزوجها ؛ ألن زواجها من مسلم
أو ذمي يدل على رغبتها ورضاها يف املقام األول يف اإلقامة والتوطن يف دار
اإلسالم )62(.وبذلك تفقد جنسيتها القدمية.
ودخول املرأة يف اإلسالم أو يف الذمة على هذا النحو يشبه إىل حد كبري دخول
املرأة يف جنسية زوجها األجنيب يف الوقت احلاضر ( )63وهذا ما وضح لنا من خالل ما
قررناه قانون اجلنسية املصري رقم  26لسنة 1975م ،وكذلك قانون اجلنسية السعودية
الصادر يف 1347ه يف املادة ( )14منه سالفة اإلشارة.
وبهذا القدر نكون قد انتهينا من فقد اجلنسية الوطنية اختيارياً سواء كان
بالتجنس أو بالزواج من أجنيب ،وفيما يلي نوضح الفقد اإلجباري للجنسية وذلك من
خالل املبحث القادم.
املبحث الثالث :الفقد اإلجباري للجنسية وأثره
عرفنا من خالل الفصل السابق أن اجلنسية – باعتبارها رابطة تفيد االنتماء إىل
الدولة – ميكن أن يفقدها الشخص بإرادته واختياره وذلك بإقدامه على اكتساب
جنسية دولة أخرى ،أو بزواج املرأة الوطنية من أجنيب على حنو التفصيل سالف الذكر.
أما يف هذا املوطن فإن الشخص يفقد جنسيته رغماً عنه أي جيرب على ذلك من
قبل سلطات الدولة (كنوع من العقاب) وذلك يف حاالت خاصة وبتوافر شروط معينة.
( )62انظر يف هذا املعين :البن قدامه .115/4
( )63أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم د.عبد الكرمي زيدان ص 30وما بعدها.
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وقد اجتهت الدول إىل هذا النوع من فقد اجلنسية (الفقد اإلجباري) منذ القرن
التاسع عشر ،وقد أطلق بعض الفقهاء على هذا النوع باحلرمان من اجلنسية والبعض
األخر يطلق عليه التجريد من اجلنسية ،ومهما كانت التسمية فإن هذا األمر يؤدي يف
النهاية إىل فقد اجلنسية أو زواهلا قسراً على صاحبها إذا توافر حبقه شروط معينة
سنعرض هلا من خالل الدراسة يف هذا الفصل.
وعلى كل فإن فقد اجلنسية إجبارياً يتم – يف أغلب الدول – بإحدى طريقتني
وهما (السحب – اإلسقاط) ( )64وعلى سبيل اإلمجال فإن السحب يعين عدم عدول
الدولة عن منح اجلنسية للوطين املتجنس

()65

أو سحب اجلنسية منه ،ويكون ذلك

خالل فرتة زمنية معينة تالية على دخول الشخص يف جنسيتها.
أما اإلسقاط فهو يعين جتريد الوطين سواء كان وطنياً باجلنسية األصلية أم كان
كذلك باجلنسية الطارئة ،ويكون ذلك يف أي وقت دون التقيد بفرتة زمنية معينة،
ولكل من السحب واإلسقاط حاالت وشروط معينة.
ولتوضيح هذه احلاالت وتلك الشروط ينبغي إفرادهما يف مطلبني على النحو
التالي:
املطلب األول :فقد اجلنسية عن طريق السحب وأثره.

( )64وخيتلف السحب عن اإلسقاط كما سيتضح عند دراستهما من خالل املطالب التالية.
( )65ويطلق بعض الفقهاء علي هذا الشخص ابلوطين الطاريء أي الوطين الذي حصل علي اجلنسية الطارئة أو
الالحقة علي امليالد .انظر ذلك يف القانون الدويل اخلاص د.إبراهيم أمحد إبراهيم  202كما يشري البعض
األخر إيل أن السلطة املختصة ابلتجريد من اجلنسية ختتلف من دولة إيل أخري ،فبعض الدول تفوض
هذا اإلجراء إيل السلطة التنفيذية ،كما هو احلال يف مصر والسعودية والكويت وليبيا ،والبعض األخر
يسنده إيل السلطة القضائية .وكما هو احلال يف سوراي والوالايت املتحدة األمريكية راجع ذلك يف
د .عزالدين عبد هللا املرجع السابق .228
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املطلب الثاني :فقد اجلنسية عن طريق اإلسقاط وأثره.
املطلب األول :فقد اجلنسية عن طريق السحب وأثره
تقتضي دراسة فقد اجلنسية عن طريق السحب التعرض أوال لتعريف السحب
ثم بيان حاالته شروطه وبيان اآلثار املرتتبة عليه ،وذلك على التفصيل التالي:
أوالا تعريف السحب:

يعرف السحب بأنه " :إجراء قانوني ميكن الدولة من نزع جنسيتها عن أحد

مواطنيها واليت حصل عليها يف تاريخ الحق على امليالد وذلك خالل مدة معينة من
وقت حصوله عليها )66( "....وذلك إذا توافرت أسباب معينة.
ويتضح لنا من خالل هذا التعريف أن سحب اجلنسية يتميز بعدة خصائص
ومنها:
أ) أن السحب إجراء قانوني يطبق على املتجنس – أي على الشخص الذي
اكتسب جنسية الدولة يف تاريخ الحق على امليالد.
ب) أن سحب اجلنسية يتم نتيجة الحنراف الشخص وخطورته على األمن
العام للدولة .أو اكتسابه لتلك اجلنسية بطريق غري مشروعه.
ج) أن السحب يتم اختاذه خالل مدة زمنية معينة تبدأ من تاريخ اكتساب
الشخص للجنسية الطارئة.

( )66ويستكمل هذا التعريف بعبارة إذا ثبت سوء خلقه أو خطورته علي أمن الدولة ،وعدم أمانته يف حتصله علي
اجلنسية .راجع ذلك يف الوسيط القانون يف القانون الدويل اخلاص السعودي د.أمحد عبد الكرمي سالمه
ص .254
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ومن ثم خيتلف سحب اجلنسية عن إسقاطها وذلك على حنو ما سنرى عند
تعريف هذا األخري.

()67

اثني ا :حاالت سحب اجلنسية وشروطه.

()68

ففي مجهورية مصر العربية نصت املادة ( )15من قانون اجلنسية رقم 26

لسنة 1975م على أنه:
" جيوز بقرار مسبب من جملس الوزراء سحب اجلنسية املصرية من كل من
اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خالل السنوات العشر التالية الكتسابه
إياها:
كما جيوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس و بالزواج وذلك خالل السنوات
اخلمسة التالية إلكسابه إياها وذلك يف أية حالة من احلاالت اآلتية:
 - 1إذا حكم عليه يف مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية
خملة بالشرف.
 - 2إذا حكم عليه قضائياً يف جرمية من اجلرائم املضرة بأمن الدولة من جهة
اخلارج أو من جهة الداخل.
 - 3إذا كان قد انقطع عن اإلقامة يف مصر مدة سنتني متتاليتني وكان ذلك
االنقطاع بال عذر يقبله وزير الداخلية ".
( )67انظر ذلك ص  36من هذا البحث ،ويالحظ أن التعريف السحب املذكور جاء متوافق ا مع القانون املصري
بيد أنه مل يتوافق مع التشريع اإلمارايت واألردين والقطري ،حيث أن هذه التشريعات األخرية مل تقيد
السحب ملدة زمنية ،كما يالحظ أن القانون السعودي مل حيدد مدة زمنية لسحب اجلنسية عن طريق
الغش والتزوير..
( )68سأسلك يف هذا املوطن ما سلكته يف املبحث السابق من حبث الفكرة أوال يف القانون املصري مث يف اململكة
العربية السعودية مث يف منظور الفقه اإلسالمي ،وذلك حيت يكون البحث مبنهج واحد.
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ويتضح من هذا النص أن سحب اجلنسية له حالتان وهما:
احلالة األوىل :سحب اجلنسية ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال
كاذبة.

()69

ووفقاً هلذه احلالة يشرتط لفقد املتجنس جنسيته أن يكون قد حصل عليها عن
طريق الغش أو أقوال كاذبة ،كما لو قدم عند اكتسابه اجلنسية مستندات مزورة أو كان
عقد الزوجية – بالنسبة للمرأة األجنبية – صورياً ،أو غري ذلك من األعمال التحايلية
اليت يتم بها اكتساب اجلنسية بطريق غري مشروع ،ووفقاً لنص املادة ( )15سالفة الذكر
يتم سحب اجلنسية يف هذه احلالة خالل عشر سنوات من تاريخ اكتساب الشخص هذه
اجلنسية

()70

احلالة الثانية :سحب اجلنسية ممن اكتسبها بالتجنس أو بالزواج إذا توافرت
شروط معينة.
ويف هذه احلالة يتم سحب اجلنسية من الشخص الذي اكتسبها بالتجنس ،أو
من املرأة اليت اكتسبتها عن طريق الزواج وذلك إذا توافر شرط من الشروط اليت نصت
عليها املادة ( )15سالفة الذكر .وهذه الشروط هي كاآلتي:
 - 1إذا حكم عليه يف مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية
خملة بالشرف.

( )69ويلحق هبذه احلالة اكتساب اجلنسية بطريق اخلطأ ،أي إذا اكتسبها الشخص بناء علي وقائع وبياانت
خاطئة ،ففي مثل هذه احلالة جيوز سحب هذه اجلنسية .راجع ذلك يف القانون الدويل اخلاص د .هشام
صادق ،د .حفيظة السيد احلداد ص.162
( )70وينتقد البعض حتديد مدة زمنية لتوقيع جزاء السحب يف هذه احلالة – وحنن نؤيد هذه النظرة – د.هشام
صادق املرجع السابق ص .164
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 - 2إذا حكم عليه قضائياً يف جرمية من اجلرائم املضرة بأمن الدولة من جهة
الداخل (أي يف اإلقليم املصري) أو من جهة اخلارج (أي خارج اإلقليم املصري)
وتبدو العلة يف سحب اجلنسية وفقاً هلذين الشرطني يف خطورة من يرتكب هذه
اجلرائم على اجملتمع .ومحاية اجملتمع منه.
 - 3إذا انقطع عن اإلقامة يف مصر مدة سنتني متتاليتني وكان ذلك االنقطاع
بال عذر يقبله وزير الداخلية ،وذلك ألن هذا االنقطاع غري املربر يعد قرينة على عدم
اندماج هذا الشخص يف اجلماعة الوطنية ،وهذا ما يربر سحب اجلنسية منه.
ولقد حدد املقنن مدة زمنية يتم فيها سحب اجلنسية إذا ارتكبت هذه األفعال
خالل اخلمس سنوات التالية من تاريخ اكتساب الشخص هذه اجلنسية ،خالف احلالة
األولي الذي حدد هلا مدة عشر سنوات ،وإن كنا نرى مع بعض الفقه ( )71تفضيل
عدم تقييد السلطة املختصة بهذه املدة األخرية يف احلالة األوىل طاملا كان اكتساب
اجلنسية قد مت عن طريق الغش والتزوير.
ويف اململكة العربية السعودية يتم سحب اجلنسية وفقاً ملا جاء يف املادتني
( )22( ،)21من نظام اجلنسية السعودي الصادر بالقرار رقم ( )4وتاريخ
1374/1/25ه.
فقد نصت املادة ( )21من هذا القانون على أنه:
"جيوز مبرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب اجلنسية العربية
السعودية من كل من جتنس بها طبقاً ألحكام املواد ( )10 ،9 ،8من هذا النظام خالل
السنوات اخلمس األوىل من جتنسه يف احلالتني اآلتيتني:

( )71د.هشام صادق ،د .حفيظة السيد احلداد ص .162
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إذا حكم عليه حبكم جنائي أو عوقب بالسجن جلرمية أخالقية ملدة تزيد

على سنة.
ب) إذا ثبت قيامه أو اشرتاكه يف أي عمل خيل باألمن العام يف اململكة أو ثبت
عنه صدور ما جيعله من غري املرغوب فيهم يف البالد.
ونصت املادة ( )22من ذات القانون على أنه " :يتم سحب اجلنسية العربية
السعودية بأمر من رئيس جملس الوزراء وبناء على اقرتاح من وزير الداخلية من
املتجنس بها يف أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق
الغش أو اخلطأ أو التزوير أو التزييف يف الشهود أو الوثائق أو املستندات أو البيانات
اليت قدمها للدخول فيها "
ومن خالل هذين النصيني يتبني لنا أن سحب اجلنسية يتم إذا ارتكب من
اكتسبها جرمية أخالقية وحكم عليه بالسجن ملدة تزيد عن سنة ،أو قام بعمل – أو
اشرتك فيه – خيل باألمن العام يف اململكة وهذا ما نصت عليه املادة ( )21سالفة
الذكر ،كما تسحب منه أيضا إذا كان قد حصل عليها عن طريق الغش أو اخلطأ أو
التزوير وهو ما تضمنته املادة ( )22سالفة اإلشارة.
وهذه احلاالت اليت جيوز فيها سحب اجلنسية عمن اكتسبها واليت قررها
قانون اجلنسية السعودي تتشابه إىل حد كبري مع حاالت سحب اجلنسية وفقاً لقانون
اجلنسية املصري واليت نصت عليها املادة ( )15من هذا القانون.
بيد أنه توجد بعض الفروق بني هذين القانونني (املصري والسعودي) يف هذا
الصدد وهذه الفروق هي:

حممود علي عبداحلافظ
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 - 1مل يتضمن قانون اجلنسية السعودي النص على سحب اجلنسية يف حالة
انقطاع اإلقامة باإلقليم السعودي ،بينما تضمن قانون اجلنسية املصري النص على هذه
اإلقامة حيث جاء ذلك يف الفقرة ( )3من املادة ( )15من قانون اجلنسية املصري.
 - 2مل يتضمن قانون اجلنسية السعودي النص على سحب اجلنسية عمن
اكتسبها بطريق الزواج وبالتالي ال ختضع املرأة األجنبية اليت حصلت على اجلنسية
السعودية بالزواج من سعودي للسحب

()72

بينما تضمن قانون اجلنسية املصري النص

على ذلك يف املادة ( )15منه.
 - 3مل يتضمن قانون اجلنسية السعودي النص على حتديد مدة زمنية لسحب
اجلنسية عمن اكتسبها بطريق الغش أو التزوير ،لذا جيوز سحبها يف هذه احلالة يف أي
وقت وهذا ما أيدناه مع الرأي الراجح يف الفقه

()73

بينما تضمن قانون اجلنسية املصري النص على حتديد مدة يتم خالهلا سحب
اجلنسية يف هذه احلالة وذلك يف غضون عشر سنوات من تاريخ اكتسابه الشخص
اجلنسية عن طريق الغش واخلداع.
ويف الفقه اإلسالمي يتم سحب – أو إسقاط – اجلنسية اإلسالمية عن الذمي
الذي يرتكب ما ينتقص به عقد الذمة

()74

وسيتضح لنا ذلك جلياً عند حبث فقد

اجلنسية عن طريق اإلسقاط وذلك يف املطلب الثاني من هذا املبحث.
( )72الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي د .أمحد عبد الكرمي سالمه ص 256حيث يشري سعادته يف
هذا املوطن إيل أن هذه املرأة ميكن أن ختضع إلسقاط اجلنسية إذ توافر بشأهنا ما يوجب اإلسقاط.
( )73القانون الدويل اخلاص د.فؤاد عبد املنعم رايض ص  ،253د .أمحد عبد الكرمي سالمة ص 257املرجع
السابق ،د .هشام صادق ،د .حفيظة السيد احلداد ص 162وما بعدها املرجع السابق.
( )74وقد اختلف الفقهاء فيما ينتقص به عقد الذمة فمنهم من ضيق ومنهم من وسع وسيأيت احلديث عن ذلك
مفصالا عند حبث إسقاط اجلنسية ،وراجع ذلك يف د.عبد الكرمي زيدان ص 36وما بعدها املرجع السابق.
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اثلثا :اآلاثر املرتتبة على فقد اجلنسية عن طريق السحب

وفقاً ملا جاءت به النصوص القانونية يف قوانني اجلنسية سالفة الذكر ،فإنه يرتتب

على سحب اجلنسية يف احلاالت املنصوص عليها ،زوال أو فقد اجلنسية عمن توافرت
فيه شروط سحبها منه.
وحتى ينتج السحب أثره فينبغي أن يصدر به قرار من السلطات املختصة
– جملس الوزراء – كما جيب أن يكون قرار السحب مسببا وإال اعترب باطالً النعدام
السبب وجيوز الطعن يف قرار السحب إذا كان قد مت بناء على سبب خاطيءٍ( )75كما يف
حالة سحب اجلنسية للغش والتزوير ثم اتضح خالف ذلك.
وأميا كان األمر فإن أثر السحب ال يقتصر على الشخص نفسه بل قد يتعداه إىل
أسرته أو ملن يتبعه وإليك تفصيل ذلك:
 -1أثر السحب ابلنسبة للشخص الذي سحبت منه اجلنسية.
يرتتب على صدور قرار سحب اجلنسية زوال – فقد – اجلنسية الوطنية عن
الشخص الذي سُحبتْ منه ،وبذلك يصبح هذا الشخص أجنبياً منذ صدور قرار
السحب ،وال يكون هلذا القرار أثر رجعي وهذا ما يستفاد من نص املادة ( )17من
قانون اجلنسية املصري حيث نصت على " :يرتتب على سحب اجلنسية يف األحوال
املنصوص عليها يف املادة ( )15زواهلا عن صاحبها وحده ،على أنه جيوز أن يتضمن
قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية كلهم أو
بعضهم"..

( )75القانون الدويل اخلاص د .هشام صادق ،حفيظه احلداد .ص .166
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ويف ذلك أيضاً نصت املادة ( )23من قانون اجلنسية السعودي حيث نصت
على أنه " يرتتب على سحب اجلنسية السعودية من املتجنس بها زوال هذه اجلنسية عن
صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد كسبها مع املتجنس بطريقة التبعية"...
ويف زوال اجلنسية املصرية عن الشخص دون أثر رجعي نصت املادة ( )19من
قانون اجلنسية املصري على أنه:
" ال يكون يف الدخول يف اجلنسية املصرية أو سحبها أو إسقاطها أو اسرتدادها أو
ردها أي أثر يف املاضي ما مل ينص على غري ذلك واستنادًا إىل نص يف القانون "
ويف اململكة العربية السعودية نصت املادة ( )25على أنه:
" مجيع املراسيم والقرارات اخلاصة بكسب اجلنسية العربية السعودية أو بسحبها
أو بإسقاطها أو باسرتدادها تعترب نافذة من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية "
وبناء على هذه النصوص يفقد الشخص جنسيته عن طريق السحب وال
يكون هلذا الفقد أثر رجعي يف املاضي ،اللهم إال إذا نص على خالف ذلك ،ومن ثم
يصبح هذا الشخص أجنبيًا من تاريخ صدور قرار السحب.
ويقرر أحد الفقهاء ( )76أن الواقع العملي لسحب اجلنسية على هذا النحو يتبعه
يتبعه بعض اجلزاءات ،كالفصل من الوظيفة – إن كان موظفاً  -وتصفية مجيع
حقوقه وأمالكه ،واإلبعاد من اإلقليم السعودي ،وغري ذلك من اجلزاءات اليت تتعلق
بقرار سحب اجلنسية.

( )76د .أمحد عبد الكرمي سالمة .املرجع السابق ص .263
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 -2أثر السحب ابلنسبة للتابعني ملن سحبت منه اجلنسية.
يقصد بالتابعني هنا ،كل من اكتسب اجلنسية – اليت سحبت – بالتبعية
للشخص الذي جتنس بهذه اجلنسية ،كالزوجة واألوالد القصر ،وكل من يعوهلم من
أخواته اإلناث.
وجتري بعض الدول على قصر أثر سحب اجلنسية على من سحبت منه فقط
دون غريه من هؤالء التابعني ،وذلك بناء على مبدأ شخصية العقوبة باعتبار أن
السحب عقوبة وال ينصرف أثرها إال على من وقعت عليه ومن هذه الدول عمان
ولبنان

()77

بينما ميد البعض اآلخر من الدول أثر هذا السحب على التابعني ملن سحبت
منه اجلنسية ،ومن ذلك مصر والسعودية فقد نصت على ذلك املادة ( )17من قانون
اجلنسية املصري حيث جاء فيها ...." .على أن يتضمن قرار السحب كذلك عمن يكون
قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم" .
كما نصت املادة على ذلك املادة ( )23من قانون اجلنسية السعودي حيث جاء
فيها " :يرتتب على سحب اجلنسية السعودية من املتجنس بها زوال هذه اجلنسية عن
صاحبها وسحبها أيضاً ممن كان قد اكتسبها مع املتجنس بطريقة التبعية.
وبناء على هذه النصوص يف كل من قانون اجلنسية املصري وقانون اجلنسية
السعودي ميتد أثر سحب اجلنسية من املتجنس بها على زوجته ،وأوالده ،ومجيع

( )77راجع يف ذلك قانون اجلنسية العماين الصادر يف 2014/8/12م ابملرسوم سلطاين رقم ()38/2014
وقانون اجلنسية اللبناين الصادر يف 1925م واملعدل ابلقانون الصادر يف 1960/1/11م وغري ذلك من
التشريعات اليت أتخذ هبذا االجتاه.

1512
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اإلناث اليت يعوهلن واكتسبوا هذه اجلنسية بالتبعية لعائلهم

()78

ومن ثم يصبحون

مجيعاً أجانب عن الدولة اليت قامت بسحب جنسيتها عن هؤالء مجيعاً بالتبعية.
بيد أن قانون اجلنسية السعودي قد تضمن حكماً – نري ترجيحه وصوابه –
مؤداه عدم سحب اجلنسية السعودية ممن اكتسبها بالتبعية إذا ثبت أنه من ذوي األخالق
احلسنة وانتفي عدم وجود ما مينع منحه اجلنسية فتمنع له اجلنسية بأثر رجعي.
وهذا ما نصت عليه املادة ( )23سالفة الذكر ،حيث جاء فيها ..." :فإذا ثبت
أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي األخالق احلسنة وثبت عدم وجود ما مينع منحه
اجلنسية ،فتمنح له مع احتساب املدة املاضية له "
يف حني مل يتضمن قانون اجلنسية املصري النص على هذا احلكم ،ونأمل أن
يدرك املقنن املصري هذا األمر مستقبالً ،ملا فيه من الفوائد اجلليلة للمجتمع املصري ال
سيما ومن يتمتع بهذه األخالق احلميدة يرجى منه إثراء اجملتمع الذي يعيش فيه باآلثار
اإلجيابية.
ويف الفقه اإلسالمي – ال ينسحب – على الرأي الراجح – أثر سحب
اجلنسية عمن اكتسبها بالتبعية ،وذلك على اعتبار أن السحب يعد عقوبة واألصل
املقطوع به يف الشريعة اإلسالمية بالنسبة للعقوبة ،أنها شخصية ،ولذلك ال يؤخذ
اإلنسان جبرم غريه قال تعاىلَ ( :ولَا تَ ِزرُ وَا ِزرَةٌ ِو ْزرَ ُأخْرَى)

()79

( )78فقد نصت املادة ( )15من قانون اجلنسية السعودي علي أنه " :كل من يتبع املتجنس من النسوة الاليت له
عليهن حق الوالية الشرعية مبوجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل ابسم كل منهن ملنحهن
اجلنسية العربية (السعودية)
( )79سورة النجم من اآلية ()38
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وعلى ذلك فإذا ارتكب الذمي – املتجنس – ما ينتقض به عقد الذمة – على
حنو ما سنري عند حبث إسقاط اجلنسية – وترتب على ذلك سحب اجلنسية اإلسالمية
منه ،فإن هذا السحب ال يسري على من دخلوا معه – سابقًا – يف الذمة.
ويتضح لنا هذا جلياً عند حبث إسقاط اجلنسية وما ترتب على ذلك من أثار،
وهذا ما سنعرفه من خالل املطلب التالي.
املطلب الثاين :فقد اجلنسية عن طريق اإلسقاط وأثره
عرفنا مما سبق أن الشخص ميكن أن يفقد جنسيته اليت حصل عليها بطريق
التجنس وذلك عن طريق ما يُسمَّى بسحب اجلنسية وهو فقد إجباريٌ كما سلف
القول.
ويف هذا املوطن قد يفقد اإلنسان جنسيته أيضاً إجبارياً ،وذلك عن طريق ما
يُسمّى باإلسقاط وتقضي دراسة فقد اجلنسية عن طريق اإلسقاط ،تعريف اإلسقاط
والفرق بينه وبني السحب ،ثم بيان حاالته وشروطه ،وجتليله األثار املرتتبة عليه،
وذلك من خالل النقاط التالية:
أوالا :التعريف إبسقاط اجلنسية والفرق بينه وبني السحب.

يعرف اإلسقاط بأنه :إجراء قانوني ميكن الدولة من نزع جنسيتها عن أحد

مواطنيها يف أي وقت إذا توافرت حبقه أسباب معينة

()80

ومن هذا التعريف نلحظ ،أن هناك أوجه اتفاق وأوجه اختالف بني السحب
واإلسقاط.

( )80قريب من هذا د .أمحد عبد الكرمي سالمة .الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي ص ،243
د .هشام صادق ،د .حفيظة السيد احلداد.املرجع السابق ص .168
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فيتفقان يف أن كليهما يؤدي إىل فقد اجلنسية إجبارياً ،أي عن طريق التجريد أو
احلرمان .كما أنه يلزم لكل منهما صدور قرار من جملس الوزراء .ويتعني أن يكون هذا
القرار مسبباً ،كما يتفقان أيضا يف أن كلًا منهما يرتب أثره من تاريخ صدوره

()81

بيد أنهما خيتلفان يف أن السحب إجراء قانوني يتخذ يف مواجهة الوطين
املتجنس ،بينما اإلسقاط إجراء قانوني يتخذ يف مواجهة كل من الوطين املتجنس
والوطين األصيل

()82

كما أن إجراء السحب يتخذ خالل مدة زمنية معينة كعشر سنوات إذا كانت
اجلنسية قد حصل عليها الشخص بطريق التحايل أو الغش أو التزوير ،ومخس
سنوات من تاريخ الدخول ،إذا كان قد حصل عليها عن طريق الشروط اليت تضعها
الدولة كما سبق البيان ،بينما اإلسقاط إجراء ميكن أن يتخذ يف أي وقت من األوقات
دون حتديد مدة زمنية معينة.
وأخرياً فإن سحب اجلنسية خيتلف يف أسبابه عن تلك األسباب اخلاصة بإسقاط
اجلنسية واليت سنعرض هلا يف الفقرة التالية.
اثني ا :حاالت إسقاط اجلنسية وشروطه.

أوردت بعض تشريعات الدول حاالت إسقاط اجلنسية يف قوانني اجلنسية

اخلاصة بكل منها.

( )81انظر يف ذلك :القانون الدويل اخلاص (اجلنسية) د.إبراهيم أمحد إبراهيم ص ،223د.هشام صادق،
د.حفيظة السيد احلداد املرجع السابق ص .168
( )82ويقصد ابلوطين املتجنس :أي الذي حصل علي جنسية الدولة يف اتريخ الحق علي امليالد ويطلق عليها
اجلنسية املكتسبة أو الطارئة ،أما الوطين األصل فهو الذي حصل علي اجلنسية حلظة ميالده ويطلق عليها
اجلنسية األصلية.
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ففي مجهورية مصر العربية نصت املادة ( )16من قانون اجلنسية على أنه
"جيوز بقرار مسبب من جملس الوزراء إسقاط اجلنسية املصرية من كل من يتمتع بها يف
أي حالة من األحوال اآلتية:
 - 1إذا دخل يف جنسية أجنبية على خالف حكم املادة (.)10

()83

 - 2إذا قبل دخول اخلدمة العسكرية إلحدى الدول األجنبية دون ترخيص
سابق يصدر من وزير احلربية.
 - 3إذا كانت إقامته العادية يف اخلارج وصدر حكم بإدانته يف جناية من
اجلنايات املضرة بأمن الدولة من جهة اخلارج.
 - 4إذا قبل من اخلارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى اهليئات األجنبية
أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جملس الوزراء برتكها .إذا
كان بقاؤه يف هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد املصاحل العليا للبالد .وذلك بعد مضي ستة
أشهر من تاريخ إخطاره باألمر املشار إليه يف حمل وظيفته يف اخلارج.
 - 5إذا كانت إقامته العادية يف اخلارج وانضم إىل هيئة أجنبية من أغراضها
العمل على تقويض النظام االجتماعي أو االقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من
الوسائل غري املشروعة.
 - 6إذا عمل ملصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي يف حالة حرب مع مصر،
أو كانت العالقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شأن ذلك اإلضرار مبركز
مصر احلربي أو الدبلوماسي أو االقتصادي أو املساس بأي مصلحة قومية أخرى.
 - 7إذا اتصف يف أي وقت من األوقات بالصهيونية".

( )83وقد سبق بيان نص هذه املادة .انظر ص من هذا البحث.
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ويالحظ على هذه املادة أنها توسعت يف بيان حاالت إسقاط اجلنسية املصرية،
األمر الذي جعل بعض الفقهاء ( )84أن يرد هذه احلاالت يف ثالثة فقط وهي على النحو
التالي:
احلالة األوىل :إسقاط اجلنسية بسبب التجنس بدون إذن.
وقد نصت على هذه احلالة الفقرة األولي من املادة ( )16من قانون اجلنسية
املصري سالفة الذكر ،حيث قررت إسقاط اجلنسية املصرية عن املصري " إذا دخل يف
جنسية أجنبية على خالف املادة (" )10

()85

واملخالفة هنا تقتضي حصول املصري على جنسية دولة أجنبية دون إذن من
وزير الداخلية ،حيت وإن اعتربت هذه املادة األخرية أن هذا الشخص يعد مصرياً من
مجيع الوجوه ،إال أن ذات املادة قررت إسقاط اجلنسية املصرية عنه على سبيل العقاب
استناداً للفقرة األولي من املادة ( )16سالفة الذكر.
ويف توضيح هذا يقرر أحد الفقهاء ( )86أن املصري الذي اكتسب جنسية دولة
أجنبية بدون إذن إذا وجد عليه التزامات وطنية ،فإن الدولة (مصر) تعامله كوطين
مصري ردًا لقصده.
فإذا تبني أنه ال توجد عليه التزامات وطنية ،أو بات من غري املمكن إلزامه
بتلك االلتزامات من الناحية العملية – حيث أنه خارج البالد -جاز للسلطة التنفيذية
حينئذ إسقاط اجلنسية املصرية عنه على سبيل العقوبة ،وذلك ألن عدم اهتمام هذا
الشخص باحلصول على إذن بالتجنس ،يدل على زهده يف جنسيته الوطنية ،وهو
بذلك غري جدير باالحتفاظ بها ،ومن ثم يصبح إسقاط اجلنسية عنه يف هذه احلالة اليت
( )84د .هشام صادق ،د .حفيظة السيد احلداد .املرجع السابق ص .173
( )85وهي املادة العاشرة من قانون اجلنسية املصري احلايل ،وقد مضت اإلشارة إيل نص هذه املادة.
( )86د .هشام صادق .املرجع السابق .182
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حنن بصدها أمراً يتفق مع املبادئ العامة يف اجلنسية ،ما دام ال توجد على هذا الشخص
التزامات وطنية

()87

ومن ثم يفضل أن يكون اإلسقاط هنا وجوبياً ،حبيث يتم فقد

املصري جنسية املصرية بقوة القانون.
وحنن نرجح القول بوجوب إسقاط اجلنسية املصرية إذا حصل املصري على
جنسية دولة أجنبية بإرادته وبدون إذن ،ومل يعد عليه التزامات وطنية كأداء اخلدمة
العسكرية ،وذلك ألنه مل يتقدم بطلب لالحتفاظ باجلنسية املصرية يف نفس الوقت ،أو
مل يتضمن اإلذن له بالتجنس باالحتفاظ باجلنسية املصرية على حنو ما قررته املادة ()10
مصري سالفة الذكر.
كما يؤيد هذا الرتجيح أن إسقاط اجلنسية وجوبياً يف هذه احلالة يرتتب عليه
تالقي ازدواج أو تعدد اجلنسية للشخص الواحد.
تلك كانت احلالة األوىل اليت يفقد فيها الشخص جنسيته الوطنية رغماً عنه
عن طريق ما يسمى بإسقاط اجلنسية.
احلالة الثانية :إسقاط اجلنسية بسبب الدخول يف خدمة دولة أجنبية.
يف هذه احلالة يفقد الشخص جنسيته الوطنية فقداً إجبارياً وتتضمن هذه احلالة
عدة أسباب وهي:
أ)

دخول الشخص يف اخلدمة العسكرية إلحدى الدول األجنبية دون إذن

سابق من وزير احلربية ()88؛ ألن هذا الدخول يعد دليالً واضحاً على والء الشخص
هلذه الدولة ،ووفقاً للفقرة الثانية من املادة ( )16مصري سالفة الذكر أنه يُشَْت َرط
إلسقاط اجلنسية املصرية حينئذ شرطان وهما:

()89

( )87املرجع السابق ص  ،18د .إبراهيم أمحد إبراهيم املرجع ص 224وما بعدها.
( )88ال يوجد اآلن يف مصر ما يسمي بوزارة احلربية ،وإمنا حل حملها وزارة الدفاع.
( )89انظر يف ذلك القانون الدويل اخلاص د.هشام صادق ،د.حفيظة السيد احلداد ص .174
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الشرط األول :أن يكون دخول الشخص يف اخلدمة العسكرية هلذه الدولة
األجنبية بإرادته ودون إجبار ،ومن ثم إذا كان جمرباً على ذلك ،فال تسقط اجلنسية.
الشرط الثاين :أال يكون قد أذن له يف أداء اخلدمة العسكرية للدولة األجنبية،
فإن كان قد أذن له فال تسقط اجلنسية؛ ألن بهذا اإلذن ينتفي عن هذا الشخص شبهة
عدم الوالء للدولة.
ب) قيام الشخص بعمل ملصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي يف حالة حرب
مع مصر وهذا السبب أشارت إليه الفقرة ( )6من املادة ( )16سالفة الذكر.
ووفقاً لذلك ،فإنه يشرتط إلسقاط اجلنسية املصرية بناء على ذلك ثالثة شروط
هي:

()90

الشروط األول :أن يقوم الشخص بعمل ملصلحة دولة أجنبية.
فإذا كان هذا العمل قد قام به الشخص لشخص آخر ،أو هليئة أجنبية فال
تسقط اجلنسية ،وإمنا ينبغي أن يكون العمل مقدمًا لدولة أو حلكومة أجنبية.
الشرط الثاين :أن تكون الدولة أو احلكومة األجنبية يف حالة حرب مع مصر ،أو
كانت العالقات الدبلوماسية منقطعة معها وعلى ذلك ال يكفي إلسقاط اجلنسية هنا
جمرد توتر العالقات بني مصر وهذه اجلهات املذكورة.
الشرط الثالث :أن يرتتب على العمل لدى الدولة أو احلكومة األجنبية اإلضرار
مبركز مصر احلربي أو الدبلوماسي أو االقتصادي أو املساس بأي مصلحة أخرى.

( )90القانون الدويل اخلاص د.هشام صادق ،د.حفيظة السيد احلداد ص  ،174القانون الدويل اخلاص
د .إبراهيم أمحد إبراهيم ص  225وما بعدها ،د .فؤاد عبد املنعم رايض .املرجع السابق .262
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وعلى ذلك ال وجه إلسقاط اجلنسية إذا كان هذا العمل مل يرتب إضراراً ملصاحل
مصر القومية املذكورة.
ج) قبول الشخص يف اخلارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدى اهليئات
األجنبية أو الدولية على النحو الذي أشارت إليه الفقرة الرابعة من املادة ( )16مصري
سالفة الذكر.
وبناء على هذا السبب يتطلب إسقاط اجلنسية عن هذا الشخص وفقاً هلذا
السبب ثالثة شروط وهي:
الشرط األول :أن يقبل الوطين املوجود باخلارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو
هيئة أجنبية دولية
الشرط الثاين:أن يبقى هذا الشخص يف هذه الوظيفة بالرغم من صدور أمر
مسبب له من جملس الوزراء برتكها.
وقد أعطى املقنن هذا الشخص فرتة زمنية لتدبري أموره وهي مدة ستة أشهر من
تاريخ صدور هذا األمر من جملس الوزراء برتك الوظيفة.
الشرط الثالث :أن يرتتب على بقاء هذا الشخص يف تلك الوظيفة تهديداً
للمصاحل العليا ملصر.
ويرى أحد الفقهاء

()91

وحبق أن هذا الشرط يعد قيداً على سلطة الدولة يف

إسقاط اجلنسية عن الوطين فال يسوغ هلا هذا اإلسقاط جملرد رفض الشخص لألمر
الصادق إليه برتك الوظيفة ،بل يتوقف ذلك على كون بقائه على هذا النحو يرتب عليه
إضرارًا باملصاحل العليا للبالد.

( )91د.هشام صادق ،د.حفيظة السيد احلداد املرجع السابق ص .176
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احلالة الثالثة :إسقاط اجلنسية لعدم صالحية الشخص للمجتمع الوطين.
وتتضمن هذه احلالة ثالثة أسباب إلسقاط اجلنسية املصرية .وهي كما يلي:
أ) إذا كان املصري مقيمًا باخلارج إقامة عادية وصدر حكم بإدانته يف جناية
من اجلنايات املضرة بأمن الدولة من جهة اخلارج.
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة ( )16مصري سالفة اإلشارة وبناء
على ذلك فإن هذا الشخص لو كان مقيماً يف مصر ألمكن حماكمته ومعاقبته على ما
يرتكبه من هذه اجلرائم اليت تكون ماسة بفكرة الوالء للوطن ،وحينئذ مل يكن هناك ما
يدعو إىل إسقاط اجلنسية يف هذه احلالة ،كذلك استلزم املقنن إلسقاط اجلنسية يف هذه
احلالة – باإلضافة إىل ما تقدم – أن تكون إقامة هذا الشخص العادية يف اخلارج ،وهذا
ما يربر إسقاط اجلنسية عنه لعدم التمكن من توقيع العقوبة اجلنائية عليه بسبب إقامته يف
اخلارج

()92

ب) إذا كانت إقامة املصري العادية يف اخلارج وانضم إىل هيئة أجنبية تعمل
على هدم النظام االجتماعي أو االقتصادي يف مصر بالقوة أو بأي وسيلة غري مشروعة.
وهذا ما نصت عليه الفقرة اخلامسة من املادة ( )16سالفة الذكر ،ومن ثم ال
تسقط اجلنسية املصرية عن املصري املقيم يف اخلارج على هذا الوجه اجملرد توجيه النقد
أو مناهضة النظام احلاكم يف مصر من الدولة املقيم فيها ،إذ إن ذلك يعد من األمور
املشروعة اليت ال يسوغ معها إسقاط اجلنسية ،أما إذا مت ذلك بالقوة أو بالطرق غري
املشروعة كإرسال جواسيس مثالً ففي هذه احلالة تسقط اجلنسية املصرية عن هذا

( )92د.هشام صادق ،املرجع السابق ص  ، 179وقد أجري سعادته يف هذا املوطن مقارنة بني القوانني السابقة
للجنسية املصرية والقانون احلايل للجنسية.
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الشخص ،لكونه ارتضى مبثل هذه األفعال غري املشروعة على وطنه (مصر) األمر
الذي جيعله غري مأمون الوالء على بلده.
ج) اتصاف املصري يف أي وقت من األوقات بالصهيونية.
وهذه ما نصت عليه الفقرة السابقة من املادة ( )16سالفة اإلشارة ،وبناء على
ذلك تسقط اجلنسية املصرية عن املصري إذا ما توافر فيه وصف الصهيونية اليت تقتضي
إنشاء وطن قوي لليهود يف فلسطني.
تلك كانت حاالت وأسباب وشروط إسقاط اجلنسية املصرية وفقاً لقانون
اجلنسية رقم 26لسنة 1975م.
أما يف اململكة العربية السعودية فقد ضمن املقنن السعودي حاالت إسقاط
اجلنسية السعودية يف املادة ( )13من قانون اجلنسية الصادر يف 1374ه ،حيث نصت
على أنه " :جيوز مبرسوم مسبب إسقاط اجلنسية السعودية عن أي سعودي يف أية حالة
من احلاالت اآلتية:
أ) إذا دخل يف جنسية أخرى خمالفًا مقتضى املادة ( )11من هذا النظام

()93

ب) إذا عمل يف القوات املسلحة إلحدى احلكومات األجنبية بدون موافقة
سابقة من حكومة جاللة امللك.
ج) إذا عمل ملصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي يف حالة حرب مع اململكة
العربية السعودية.

( )93فقد نصت هذه املادة ( )11علي أنه " :ال جيوز لسعودي أن يتجنس جبنسية أجنبية دون إذن سابق من
رئيس جملس الوزراء ،والسعودي الذي يتجنس جبنسية أجنبية قبل احلصول مقدما علي اإلذن يظل معتربا
سعودايا إال إذا رأت حكومة جاللة امللك إسقاط اجلنسية العربية السعودية عنه تطبيقا حلكم املادة الثالثة
عشرة " واليت حنن بصددها اآلن.
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د) إذا قبل وظيفة لدي حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من
األمر الذي صدر إليه من حكومة جالله امللك برتكها.
يف مجيع األحوال املنصوص عليها يف الفقرات (ب ،ت ،ث) من هذه املادة
جيب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذاراً صحيحاً سابقاً ملدة ثالثة شهور على األقل
لتاريخ مرسوم إسقاط اجلنسية السعودية عنه ،ويف مجيع األحوال اليت تسقط فيها
اجلنسية العربية وفقاً لنظام متلك العقار كما جيوز حرمانه من اإلقامة يف أراضي اململكة
السعودية أو العودة إليها ".
وبناء على هذا النص ،فإن اجلنسية السعودية تسقط عن السعودي إذا توافر
سبب من األسباب األربعة اليت أشارت إليها املادة ( )13سعودي سالفة الذكر.
وتتلخص هذه األسباب يف جتنس السعودي جبنسية دولة أجنبية ،والعمل يف
القوات املسلحة لصاحل دولة أجنبية ،وكذلك العمل ملصلحة دولة أو حكومة أجنبية يف
حالة حرب مع اململكة ،وقبول السعودي وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية.
وعلى ذلك ال ختتلف هذه األسباب عن أسباب إسقاط اجلنسية املصرية واليت
أوضحتها املادة ( )16من قانون اجلنسية املصرية سالفة الذكر.
بيد أن هناك مثة اختالف بني القانونني (املصري والسعودي) يف هذا الصدد
يتمثل يف قدرة املدة الزمنية اليت متنح للشخص املعرض إلسقاط اجلنسية ألجل األمل
يف أن يعود لرشده ،فقد حددها قانون اجلنسية املصري بستة أشهر ،أما النظام
السعودي فقد حددها بثالثة أشهر.
كما أن النظام السعودي قد أضاف سبباً يتحقق به إسقاط اجلنسية السعودية
وهو ما أطلق عليه البعض

()94

(اإلسقاط الطليق من الشروط) وقد أوضحت هذا

( )94د.أمحد عبد الكرمي .املرجع السابق ص .249
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السبب املادة ( )29من قانون اجلنسية السعودية ،حيث نصت على أنه " ال حيق لغري
جاللة امللك منح اجلنسية ملن ال تتوافر لديه الشرائط املنصوص عليها يف املادة التاسعة
وكذلك إسقاط اجلنسية عن أي سعودي ال تنطبق عليه األحكام املدرجة يف املادة ()13
من هذا النظام "

()95

وبناء على هذا النص جيوز خلادم احلرمني الشريفني إسقاط اجلنسية عن أي
وطين سعودي حتى ولو مل تتوافر حبقه األسباب األربعة سالفة الذكر واليت تسقط بها
اجلنسية السعودية ،ومن هنا أطلق على هذا السبب اليت أوردته املادة ( )29سالفة
اإلشارة باإلسقاط الطليق من الشروط ،نظراً ألن ذلك يرجع للسلطة التقديرية املطلقة
خلادم احلرمني الشريفني (امللك)
تلك كانت حاالت إسقاط اجلنسية وشروطه وفقاً لنظامي اجلنسية (املصري
والسعودي) ويف الفقه اإلسالمي يوجد ما يشابه تلك احلاالت اليت تسقط بها اجلنسية،
وذلك إذا وقع من الذمي ما خيالف عقد الذمة وينقضه.
فعقد الذمة وإن كان عقداً الزماً يف حق املسلمني – فال ميلكون نقضه مامل يقع
من الذمي ما يقتضي نقضه – إال أنه غري الزم يف حق الذمي؛ ألنه حيتمل النقض من
جهته.

( )95فقد نصت املادة ( )9املشار إليها يف النص علي أنه " :جيوز منح اجلنسية العربية السعودية لألجنيب الذي
تتوفر فيه الشروط األتية-1 :أن يكون عند تقدمي الطلب قد بلغ سن الرشد  -2أن يكون غري معتوه أو
جمنون -3أن يكون حني تقدمي الطلب :أ -قد اكتسب صفة اإلقامة الدائمة العادية يف اململكة العربية
السعودية مبقتضى أحك ام نظامها اخلاص ملدة ال تزيد عن مخس سنوات متواليات ب-أن يكون حسن
السرية والسلوك ت-أال يكون قد صدر عليه حكم قضائي ابلسجن جلرمية أخالقية ملدة تزيد عن ستة
أشهر ث-أن يثبت ارتزاقه بطريقة شرعية".....وأما املادة ( )13اليت وردت يف نص املادة ( )29فقد ورد
نصها ص من هذا البحث.
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وقد اختلف الفقهاء فيما ينتقض به عقد الذمة.
فذهب احلنفية ( )96إىل أن عقد الذمة ينتقض بإسالم الذمي ،وكذلك بانضمامه
إىل دار احلرب ،وباشرتاكه يف حرب ضد املسلمني.
وذهب مجهور الفقهاء من املالكية ( )97والشافعية ( )98واحلنابلة ( )99إىل أوسع مما
ذهب إليه األحناف فقالوا بنقض عقد الذمة بسبب امتناع الذمي عن أداء اجلزية،
وطعنه يف اإلسالم أو يف القرآن الكريم ،وسبب الرسول



أو ذكره بسوء ،وقطع

الطريق ،وفتنة املسلم عن دينه ،وغري ذلك من األمور اليت ينتقض بها عقد الذمة.
والراجح لدى هو ما ذهب إليه الرأي األول (احلنفية)؛ ألن الذمي – بناء على
عقدة الذمة مع املسلمني – صار من أهل دار اإلسالم ،فإذا ارتكب ما يقتضي عقابه،
فإنه يعاقب على ذلك ،ومن بني العقاب الذي يوقع عليه إسقاط اجلنسية اإلسالمية
عنه لدى الدول اليت متنح جنسيتها لغري املسلم (الذمي)
كما أن حاالت نقض الذمة اليت قال بها هذا الرأي تتفق إىل حد كبري مع
حاالت إسقاط اجلنسية اليت قال بها فقهاء القانون يف الوقت احلاضر.
اثلث ا :اآلاثر املرتتبة على فقد اجلنسية عن طريق اإلسقاط.

إذا توافر أحد األسباب السابقة إلسقاط اجلنسية – سواء يف القانون املصري أو

القانون السعودي أو الفقه اإلسالمي – ترتب على ذلك زوال أو فقد اجلنسية الوطنية
عن حاملها ،ويصبح اإلسقاط منتجاً ألثاره القانونية من تاريخ صدور قرار به من
السلطة املختصة.
( )96البدائع  .13/7اهلداية وفتح القدير .382/4
( )97شرح اخلرشي على خمتصر خليل .149/3
( )98مغين احملتاج .258/4
( )99املغين  .525/8كشاف القناع  ،737/1الصارم املسلول على شتائم الرسول ص .12
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واإلسقاط باعتباره عقوبة فال يسري إال على من صدر ضده فقط دون أفراد
عائلته إعماالً ملبدأ شخصية العقوبة ( )100وهذا ما نصت عليه املادة ( )17من قانون
اجلنسية املصري حيث جاء فيها " ....ويرتتب على إسقاط اجلنسية يف األحوال املبينة يف
املادة ( )16زواهلا عن صاحبها وحده "

()101

ويف اململكة العربية السعودية نصت املادة ( )19من قانون اجلنسية السعودية
على أنه " :تسري األحكام اآلتية على زوجات وأوالد من تسقط عنهم اجلنسية العربية
السعودية.
أ) زوجة من تسقط عنه اجلنسية العربية مبقتضى املادة ( )13يكون هلا حق
اختيار جنسية زوجها اجلديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية وهلا حال انتهاء
الزوجية أن تسرتد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل،
وأما أوالده الصغار فإذا كانوا مقيمني يف غري أراضي اململكة العربية السعودية هلم احلق
حني بلوغهم سن الرشد يف اختيار اجلنسية العربية السعودية بدون قيد أو شرط كما
خيولون كافة احلقوق اليت للسعوديني بدون استثناء.
ب) ال يرتتب على سقوط اجلنسية العربية عن شخص ما تطبيقاً ألحكام املادة
( )11سقوطها عن زوجته وأوالده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية".

( )100وهذا خبالف ما كان عليه احلال يف قانون اجلنسية املصرية القدمي الصادر يف عام 1958م – والذي ألغي
مبقتضى قانون اجلنسية املصرية رقم  26لسنة 1975م حيث كان القانون القدمي يلحق أثر إسقاط
اجلنسية ابلزوجة واألوالد القصر بقوة القانون يف حالة واحدة وهي (إسقاط اجلنسية املصرية بسبب املغادرة
النهائية اليت كان منصوص ا عليها يف املادة ( )23من القانون امللغي – انظر يف ذلك القانون الدويل
اخلاص د.هشام صادق ،د .حفيظة السيد احلداد ص .183
( )101على أن املادة ( )18من قانون اجلنسية املصرية قد أجازت بقرار من وزير الداخلية رد اجلنسية املصرية إيل
من سحبت منه أو سقطت عنه بعد مضي مخس سنوات من اتريخ السحب أو اإلسقاط.
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ومن هذا النص يتبني لنا أن املقنن السعودي جعل أثر إسقاط اجلنسية قاصراً
على الشخص الذي أسقطت عنه اجلنسية السعودية دون أن ميتد إىل ذويه بطريقة
التبعية ،كما يستفاد أيضا من نص املادة ( )19سالفة الذكر أن الزوجة السعودية اليت
فقدت جنسيتها السعودية بسبب الدخول يف جنسية زوجها اجلديدة هلا حق اسرتداد
اجلنسية السعودية عند انتهاء الزوجية.
أما األوالد القصر فإن كانوا مقيمني داخل اململكة فال تسقط عنهم اجلنسية
السعودية بالتبعية لوالدهم ( )102وأما إن كانوا مقيمني خارج اإلقليم السعودي ،فإنهم
يفقدون اجلنسية السعودية بالتبعية ألبيهم الذي فقدها باإلسقاط ،على أن يكون هلم
احلق – عند بلوغهم سن الرشد – يف اختيار اجلنسية السعودية بدون قيد أو شرط
وثبت هلم حقوق املواطن بدون استثناء.
وبناء على ذلك ال يوجد خالف يف أثر إسقاط اجلنسية بني القانون املصري
والقانون السعودي ،وإن كان هذا األخري قد فرق بشأن األوالد القصر من حيث
اإلقامة داخل اإلقليم السعودي وخارجه على حنو ما فصلناه سلفاً.
بيد أنه يالحظ يف هذا الصدد اختالف أثر إسقاط اجلنسية عن األثر املرتتب على
سحبها ،حيث يتم فقد اجلنسية الوطنية بالتبعية يف حالة السحب ،وهذا على خالف
احلال – كما رأينا – يف حالة إسقاط اجلنسية والذي يكون فيه فقد اجلنسية شخصيًا
وليس تبعيًا.

( )102د.أمحد عبد الكرمي .املرجع السابق ص  253حيث يشري سعادته يف هامش ( )55أن هذا احلكم املشار
إليه مل يتضمنه نص املادة ( )19املشار إليها ولكن ميكن استخالصه من روح النص.
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وأما بالنسبة ألثار إسقاط اجلنسية يف الفقه اإلسالمي ،فإن غالبية الفقهاء يرون
نقض عقد الذمة (إسقاط اجلنسية) مع من وقع منه سبب النقض دون أن يتعداه إىل
تابعيه الذين دخلوا معه يف الذمة من زوجة وولد.
وقد علل الشافعية ذلك بقوهلم " :إن نفسه وماله وأوالده مجيعاً كانت يف أمان
فلما ارتفع األمان عن نفسه لنقضه العهد والتحاقه بدار احلرب فيبقي يف الولد
واملال"..........

()103

وقال البعض

(:)104

" إن األصل املقطوع به يف الشريعة اإلسالمية هو عدم

مؤاخذة اإلنسان جبريرة غريه .قال تعاىل " :وَلَا تَ ِزرُ وَا ِزرَةٌ ِوزْرَ ُأخْرَى" ( )105فإذا ارتكب
الذمي ما ينتقض به عهده فمن العدل الذي جاءت به الشريعة أّلا يسري أثر هذا النقض
إىل غريه كأوالد زوجته ولو أنهم دخلوا يف الذمة تبعاً؛ ألن دخوهلم يف الذمة على هذا
الوجه كان على سبيل النظر هلم فال يكون من املصلحة هلم إخراجهم من الذمة تبعاً "
وبناء على هذا تتفق آثار إسقاط اجلنسية يف القانون الوضعي مع ما يقرره الفقه
اإلسالمي يف هذا الصدد.
وبهذا القدر يكون قد ظهرت لنا األحكام املتعلقة بفقد اجلنسية وما يرتتب على
ذلك من أثار شخصية وأخرى تبعية ،ومقابلة ذلك بالفقه اإلسالمي سواء كان هذا
الفقد اختيارياً أو إجبارياً عن طريق السحب أو اإلسقاط .
ولكن ما هي اجلهة القضائية اليت جيوز الطعن أمامها يف قرار سحب اجلنسية أو
إسقاطها ؟

( )103فتح العزيز  108/16مشار إليه يف د.عبد الكرمي زيدان.
( )104د .عبد الكرمي زيدان .املرجع السابق ص .38
( )105األية  38من سورة النجم.
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اإلجابة عن هذا التساؤل هي حمل املطلب التالي:
املطلب الثالث :اجلهة املختصة بنظر الطعن يف قرار سحب اجلنسية وإسقاطها
إذا كان االجتاه العام والغالب يف تشريعات الدول املختلفة هو عقد االختصاص
اإلداري بشئون اجلنسية للسلطة التنفيذية – واملتمثلة يف وزارة الداخلية وكذلك جملس
الوزراء – التابعة لكل دولة ،فكذلك أيضاً تتجه هذه التشريعات إىل عقد االختصاص
بدعاوى الطعون يف قرار سحب اجلنسية أو إسقاطها جلهة قضائية داخل الدولة.
فقد تصدر السلطة التنفيذية قراراً بسحب اجلنسية أو إسقاطها .وحينئذ جيوز
لصاحب احلق (الذي سحبت منه اجلنسية وأسقطت عنه) الطعن على هذا القرار أمام
اجلهة املختصة.
وهنا يثور التساؤل عن حتديد اجلهة القضائية اليت تنظر الدعاوى املرفوعة بشأن
الطعن يف القرار اإلداري الصادر من السلطة املختصة بسحب اجلنسية أو إسقاطها.
اإلجابة عن هذا التساؤل تقتضي بيان هذه اجلهة ،ثم نورد بعض األحكام
القضائية يف هذا الصدد .وفيما يلي بيان ذلك.
أوالا :اجلهة القضائية املختصة بنظر الطعن يف قرار سحب أو إسقاط اجلنسية.

جتري بعض التشريعات املقارنة على عقد االختصاص القضائي بالطعون يف

القرارات اإلدارية الصادرة بشأن سحب اجلنسية أو إسقاطها جلهة القضاء العادي،
كالتشريع الفرنسي ،والربتغالي ،واجلزائري ،واملغربي ( )106وغري ذلك من التشريعات
األخرى.

( )106مشار إىل ذلك يف الوسيط يف القانون الدويل اخلاص السعودي .د .أمحد عبد الكرمي سالمة ص 302
هامش (. )37
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يف حني يعقد البعض األخر من هذه التشريعات االختصاص بتلك الطعون
للقضاء اإلداري .كالقانون املصري ،والقانون السعودي.
ففي مصر نصت املادة  7/10من قانون جملس الدولة لعام 1972م على أنه:
"ختتص حماكم جملس الدولة دون غريها بالفصل يف املسائل اآلتية ..........:سابعاً:
دعاوى اجلنسية".....
كما اشرتطت هذه املادة يف طلبات إلغاء القرارات اإلدارية النهائية أن يكون
مرجع الطعن عدم االختصاص أو عيباً يف الشكل أو خمالفة القوانني واللوائح أو اخلطأ
يف تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة

()107

أما يف اململكة العربية السعودية فإن املقنن السعودي مل ينص صراحة على حتديد
اجلهة القضائية الذي يعقد هلا االختصاص بالفصل يف الطعون والتظلمات املتعلقة
بسحب أو إسقاط اجلنسية.
بينما يشري أحد الفقهاء ( )108إىل أن املتأمل يف النظام القضائي السعودي – بصفة
عامة – يلحظ أن هناك بعض اللجان اإلدارية ختتص بالفصل يف التظلمات من
القرارات اليت تصدرها السلطة التنفيذية.
وميكن القول – من وجهة النظر القانونية البحتة – باعتبار القرارات اليت يرفض
سحب اجلنسية أو إسقاطها قرارات إدارية عادية ،ومن ثم يعقد االختصاص بها
لديوان املظامل باعتباره جهة قضاء إداري.
وهذا ما يستفاد من نص املادة  1/8من نظام ديوان املظامل الصادر يف
1402هـ ،حيث نصت هذه املادة على أنه " :خيتص ديوان املظامل بالفصل فيما يلي....
( )107وهذا ما اشرتطته أيضا الفقرة (ب) من املادة  1/8من نظام ديوان املظامل السعودي الصادر يف عام
1402ه .والذي سيأيت نصها الحق ا إبذن هللا.
( )108د .أمحد عبد الكرمي سالمة – املرجع السابق – ص .303
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(ب) الدعاوى املقدمة من ذوي الشأن بالطعن يف القرارات اإلدارية متى كان مرجع
الطعن عدم االختصاص ،أو وجود عيب يف الشكل أو خمالفة النظم واللوائح أو اخلطأ
يف تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ،ويعترب يف حكم القرار اإلداري رفض
السلطة اإلدارية أو امتناعها عن اختاذ قرار كان من الواجب عليها اختاذه طبقاً لألنظمة
واللوائح"
اثنيا :مناذج من األحكام القضائية بشأن اجلنسية.
 - 1قضت حمكمة النقض املصرية

()109

بأن الدعوى املرفوعة بطلب ثبوت

اجلنسية " ال يرتتب عليها أي مساس بسيادة الدولة – إذ اجلنسية املصرية ...مقرره حبكم
القانون متى توافر شروطها وليست من إطالق احلكومة حتى يصبح القول بأن الفصل
فيها هو فصل يف أمر من األمور املتعلقة بسيادة الدولة.
 - 2أصدرت حمكمة القضاء اإلداري املصرية مبجلس الدولة حكماً قضائياً
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ضد وزير الداخلية بعدم جواز فقد املصري جلنسيته املصرية يف حالة محل جنسية
أخرى.
وأكدت احملكمة يف حكمها أن فقد أحد والدي املصري اجلنسية املصرية ال يعد
حجة لفقد االبن جنسيته ،ولكن جيوز للجهة اإلدارية إسقاطها بشروط.
 وقالت احملكمة أن تعديالت قانون اجلنسية رقم  26لسنة 1979م ألغتأمر فقد اجلنسية متاماً وأبقت على النص بإسقاطها من جهة اإلدارة بالنصوص القانونية
املنصوص عليها والطرق القانونية املتبعة.

( )109يف حكمها الصادر يف 1950/5/25م – السنة األوىل ص .519
( )110مدون هذا احلكم علي موقع (جوجل) يف 2016/3/13م
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 وقضت احملكمة بتمكني املدعي .....من حصوله على اجلنسية املصرية. وإضافة احملكمة أن وزارة الداخلية استندت يف قرارها بفقد والدة املدعىاجلنسية املصرية طبقاً ملرسوم القانون  19لسنة 1929م ،والذي ينص على أن املرأة
املصرية تفقد اجلنسية املصرية يف حالة الزواج من أجنيب وهذا مردود على جهة اإلدارة
إلجراء تعديالت على القانون.
 وأشارت الدعوى إىل أن وزارة الداخلية امتنعت عن منح املدعي الشهادةبسند من القول ،أن والدته فقدت اجلنسية املصرية حلملها اجلنسيتني الفلسطينية
واملصرية ،وبذلك يكون هو غري مصري "
 - 3استقر القضاء يف مصر على أن شهادة اجلنسية ال تعد حجة قاطعة يف إثبات
اجلنسية ،وإمنا هي دليل قابل إلثبات عكسه أمام القضاء ،وهذا ما قررته حمكمة
النقض يف (1970/5/20م للسنة  21عدد  2ص )873
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 - 4هناك أحكام كثرية بشأن اجلنسية ال يتسع املقام لسردها ،ومنها على سبيل
املثال ،حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف 1954/2/16م.
 وحكم حمكمة النقض الصادر يف 1957/2/19م. حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف 1976 /6/26م.وبهذا القدر نكون  -بفضل اهلل – أنهينا البحث وقد بدت لنا األحكام املتعلقة
بفقد اجلنسية وما يرتتب على ذلك من أثار وفقاً للقانون املصري والقانون السعودي
ومقابلة ذلك بالفقه اإلسالمي ،وننتقل اآلن إىل تدوين والتوصيات.

( )111مشار إىل ذلك يف الوسيط يف القانون الدويل اخلاص د .فؤاد عبد املنعم رايض الطبعة السابقة 1992م-
دار النهضة العربية.
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خامتة البحث
احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل .وأصلي وأسلم
على أشرف اخللق حممد بن عبد اهلل وعلى أله وصحبه ومن وااله.
ومنها:

فبعد تدوين هذا البحث ومجع جزئياته ،فقد بدت يل بعض النتائج والتوصيات،

أوالا :أن فقد اجلنسية (وهو يعين الضياع واخلسارة) قد عرب عنه فقهاء القانون
بزوال اجلنسية ،وباحلرمان وبالتخلي وبالتجريد ،سواء كان عن طريق السحب أو
اإلسقاط .وكل هذه املصطلحات تصب يف معنى واحد وهي ضد اكتساب اجلنسية.
اثني ا :تضمن هذا البحث تعريفاً معينًا لفقد اجلنسية مؤداه " :زوال جنسية الدولة

اليت ينتمي إليها الشخص بناء على توافر أسباب معينة سواء كانت هذه األسباب
اختيارية أو إجبارية "
اثلثا :يتنوع فقد اجلنسية إىل نوعني (اختياري) وهو يتم بإرادة الفرد واختياره
 غري أنه على الراجح يتوقف على إرادة الدولة أيضاً  -والثاني (إجباري) وهو الذييتم بإرادة الدولة وهو ما يطلق عليه بالتجريد أو احلرمان من اجلنسية.

رابعا :أن غري املسلم (الذمي) ميكن أن يكتسب جنسية الدولة اإلسالمية  -بناء

على عقد الذمة – عدا بعض الدول اليت ال جتيز ذلك مثل اململكة العربية السعودية،
وكما يكتسب الذمي هذه اجلنسية فقد يفقدها أيضاً بإرادته أو إذا وقع منه ما ينتقض
معه عقد الذمة كإحلاقه بدار احلرب أو كان خطرًا على أمن الدولة.

خامس ا :تتفق األحكام اخلاصة بفقد اجلنسية واملعمول بها يف القوانني احلديثة مع

ما جيري العمل به يف الفقه اإلسالمي بيد أنه توجد اختالفات (بسيطة) بني قانون
اجلنسية املصري وقانون اجلنسية السعودي كما يف حالة اعتبار انقطاع الشخص عن
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اإلقامة سبباً لسحب اجلنسية وحتديد مدة للسحب وتعدد أسباب اإلسقاط وقدر املدة
اليت متنح ملن توافر حبقه إسقاط اجلنسية األمل أن يعود عن فعله وغري ذلك من األمور
اليت تضمنها هذا البحث.
سادس ا :أن سحب اجلنسية وإسقاطها وإن كانا يتفقان يف أن كال منهما يؤدي إىل

فقد اجلنسية ،إال أنهما خيتلفان يف نوعية الوطين (متجنس أو أصيل) الذي يسري عليه
كل منهما ،وكذلك يف املدة احملددة هلما ،وحاالت كل منهما ....إخل.

سابعا :ختتلف اآلثار املرتتبة على سحب اجلنسية عن تلك اليت ترتبت على
إسقاط اجلنسية ،السيما بالنسبة للتابعني من الزوجة واألوالد القصر ملن سحبت منه
اجلنسية الوطنية أو أسقطت عنه على حنو ما فصلناه يف هذا الصدد.
اثمن ا :أن مبدأ (شخصية العقوبة) الذي يعين أن العقوبة ال توقع إال على من
اقرتف الفعل الذي يوجبها ،مبدأ أقرته الشريعة اإلسالمية يف قول اهلل تعاىل (أال تزر
وازرة وزر أخرى) اآلية ( )38سورة النجم  .وبه أخذ كل من القانون املصري والقانون
السعودي يف شأن أثر إسقاط اجلنسية ،حيث قررا أن اإلسقاط ال ميتد أثره على الزوجة
واألوالد القصر على حنو التفصيل سالف الذكر.
اتسع ا :توصيات:

بعد تدوين النتائج السابقة أدرج هنا بعض التوصيات ومنها:

 - 1اهتمام الباحثني بإثراء مسائل اجلنسية بالبحوث املتخصصة ،السيما
املسائل املستجدة واملعاصرة واليت تبدو ظاهرة على املستويني الوطين والدولي.
 - 2اهتمام مقنين بعض الدول بالنص صراحة على ما يلتبس من بعض
األمور واإلشكاليات ،مثل النص صراحة على حتديد اجلهة القضائية املختصة بنظر
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دعاوى اجلنسية ،كما هو احلال يف اململكة العربية السعودية ،وال يكتفى باستخالص
ذلك يف القواعد العامة.

أوالا :القرآن الكرمي وعلومه.

مراجع البحث
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اثنيا :املراجع العلمية.

[ ]1أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم د .عبد الكريم زيدان ط عام .988
مؤسسة الرسالة بريوت.
[ ]2أحكام الشريعة اإلسالمية يف الزواج مع احتاد الدين واختالفه للشيخ أمحد
إبراهيم .حبث منشور مبجلة القانون واالقتصاد العدد األول 1931م.
[ ]3بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع – مطبعة اإلمام الناشر زكريا علي يوسف.
[ ]4شرح اخلرشي على خمتصر خليل ط الثانية عام 1317ه مطبعة بوالق بالقاهرة.
[ ]5شرح السري الكبري للسرخسي  -ط األولي 1335هـ – وكتاب السري الكبري
لإلمام حممد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفه.
[ ]6شرح منتهى اإلرادات للبهوتي مطبوع على هامش كشاف القناع البن إدريس.
[ ]7الصارم املسلول على شتائم الرسول – الطبعة األوىل مطبعة دار املعارف
حليدر أباد باهلند.
[ ]8فتح العزيز شرح الوجيز – خمطوط مبكتبة األزهر برقم  5726مشار إليه يف
د.عبد الكريم زيدان.
( )112سأورد ترتيب هذه املراجع حسب الرتتيب األجبدي للحروف مع مالحظة تدوين القوانني ذات الصلة
مستقلة بعد املراجع.
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[ ]9فتح القدير البن السهام .مطبوع مع اهلداية.
[ ]10القانون الدولي اخلاص (اجلنسية) د .إبراهيم أمحد إبراهيم ط عام 1992م.
[ ]11القانون الدولي اخلاص .د.عز الدين عبد اهلل ط عام 1986م اهليئة املصرية
للكتاب.
[ ]12القانون الدولي اخلاص د .ابراهيم أمحد ابراهيم .د .أمحد قسمت اجلداوي ط
عام 1997م.
[ ]13القانون الدولي اخلاص د .هشام صادق ،د .حفيظه السيد احلداد ط عام
1999م دار الفكر اجلامعي األسكندرية.
[ ]14القوانني الفقهية البن جزى ط عام 1968م دار العلم للماليني بريوت.
[ ]15كشاف القناع عن منت اإلقناع – البن إدريس – مكتبة النصر احلديثة.
[ ]16لسان العرب البن منظور – على موقع (جوجل)
[ ]17املبسوط لإلمام السرخسي – ط الثانية – دار املعرفة بريوت.
[ ]18خمتار الصحاح للرازي ط عام 1925م املطبعة األمريية بالقاهرة.
[ ]19املعجم الوجيز ط عام 1400هـ 1980م إصدار جممع اللغة العربية ،دار التحرير
العربي.
[ ]20املعجم الوسيط – على موقع (جوجل)
[ ]21مغين احملتاج للشربيين ط عام 1933م – دار الرتاث العربي –بريوت.
[ ]22املغين البن قدامه .ط عام 1981م مكتبة الرياض احلديثة.
[ ]23اهلداية شرح بداية املبتدى للمرغنيانى ط 1318هـ املطبعة األمريية الكربي.
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[ ]24الوجيز يف القانون الدولي اخلاص د .فؤاد عبد املنعم رياض ،د .سامية راشد.
ط عام  ،1971دار النهضة العربية.
[ ]25الوسيط يف القانون الدولي اخلاص السعودي .د.أمحد عبد الكريم سالمة .ط
عام مطبعة جامعة امللك سعود.
اثلثا :القوانني الدولية احلديثة:

[ ]26قانون اجلنسية املصري (امللغي) الصادر يف عام 1958م.
[ ]27قانون اجلنسية املصري (احلالي) رقم  26لسنة 1975م.
[ ]28القانون املدني املصري رقم  131لسنة 1948م.
[ ]29قانون اهلجرة ورعاية املصريني يف اخلارج رقم 111لسنة 1983م.
[ ]30قانون املرافعات املدنية التجارية املصري رقم  12لسنة 1968م.
[ ]31قانون اجلنسية السعودي الصادر يف 1374 /1/25هـ.
[ ]32قانون املرافعات الشرعية السعودية الصادر يف 1435هـ.
[ ]33قانون اجلنسية العراقي (املُلْغى) رقم  43لسنة 1963م.
[ ]34قانون اجلنسية العماني الصادر باملرسوم السلطاني رقم ( )38/2014يف عام
2014م
[ ]35قانون اجلنسية اللبناني الصادر يف 1925م واملعدل بالقانون الصادر يف .1960
[ ]36قانون اجلنسية اهلولندي الصادر يف عام 1985م.
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"فقد اجلنسية وأثره يف القانون املصري والسعودي "دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي

Losing Nationality and its Effect in the Egyptian and Saudi Law
"Acompartive Study in the Islamic Jurisprudence"
Dr. Mahmoud Ali Abdel Hafez
Associate Professor of Private International Law
Systems Department
Faculty of Sharia and Islamic Studies
Al Qussaim university

Abstract. Research entitled "The loss of nationality and its impact in Egyptian and Saudi law, a
comparative study of Islamic jurisprudence"
The research deals with the concept of the loss of nationality, its types, methods and effects, whether
this loss is optional, that is, by the will of the individual and his choice by abandoning his national
nationality or by the national marriage of a foreigner. Or dropping it, and to indicate the effects of such
loss nationalityˌnaSHəˈnalitē
And a comparative study between the Egyptian Nationality Law and the Saudi Nationality Law
issued in 1374 AH, and then comparing it with the work in Islamic jurisprudence
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)3ص ص ( ،1596-1539رجب 1438هـ/مارس 2017م)

مفهـوم الكـفـاي ـة لتول ـي الوظيفـة العام ـة
"دراسة مقارنة"

بني الفقه ونظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية
د .محود بن حممد غالب الغشيمي

أستاذ السياسة الشرعية املساعد بكلية العلوم اإلدارية /جبامعة رجرا
ملخص البحث .يتمحور البحث حول حتديد مفهوم الكفاية املطلوبة يف من يتقدم لشغل وظيفة عامة،
وعناصرها ،وقد اعتمد البحث على املنهج االستقرائي االستنباطي وانتظم يف ثالثة مباحث ،املبحث األول
خصص للتعريف ابلوالية العامة يف اللغة والفق  ،وتعريف الوظيفة العامة يف االصطالح اإلداري ،وبيا أمهية الوالية
العامة يف الفق  ،واهتمام النظام السعودي بشأ الوظيفة العامة ،وخصص املبحث الثاين لبيا معىن الكفاية يف
الوظيفة العامة يف الفق والنظام ،فتناول تعريف الكفاية يف اللغة واأللفاظ املتصلة هبا ،وهي اجلدارة والكفاءة ،مث
عرف الكفاية يف الفق واأللفاظ ذات الصلة هبا ،وهي الصالحية واألهلية ،مث تناول مفهوم الكفاية يف االصطالح
اإلداري واهتمام النظام السعودي بكفاية من سيشغل وظيفة عامة ،حيث جعل النظام اجلدارة هي األساس يف
اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة ،وخصص املبحث الثالث لبيا العناصر الالزمة اليت تدخل يف مفهوم
الكفاية يف نظر الفقهاء وما يقابلها يف النظام السعودي.
وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج وهي أ الفقهاء جعلوا صحة التولية يف الوالية العامة متوقفة
على كفاية الشخص ،وقد توافق النظام مع الفق إمجاالا يف حتديد عناصر الكفاية ،وأ هذه العناصر تتمثل يف
ضرورة توفر ثالث قدرات في هي :القدرة اجلسمية ،والقدرة العلمية واملهنية ،والقدرة األخالقية ،وذلك حبسب ما
قادرا على
حتتاج كل وظيفة ،وأن ابجتما هذه العناصر يف الشخص يكو كافياا للوظيفة املراد شغلها مبعىن ا
قوي ا
القيام هبا وعلى حسن تصرف فيها لتحقيق غايهتا.
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كما توصل البحث إىل جمموعة من التوصيات متثلت يف حث جهة اإلدارة على احلرص على تطبيق معايري
اجلدارة بكل حيادية عند التعيني يف وظيفة عامة لتتحقق الغاية املرجوة منها ،وعلى أ تقوم بتقييم موظفيها اجلدد
خالل فرتة زمنية معينة للتأكد من كفايتهم ،مع ضرورة التدريب املستمر لتطوير قدراهتم ولتحسني أدائهم ،وإىل
أمهية وضع احلواف املادية واملعنوية لتشييع املوظفني على تنمية مهاراهتم ،وقدراهتم ،واستمرار كفاءهتم.

مفهـوم الكـفـايــة لتولــي الوظيفـة العامــة...
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ....أما بعد
فتعترب الوظيفة العامة أداة الدولة يف تنفيذ سياساتها الشاملة يف خمتلف اجملاالت،
وتهدف من شغلها إىل إشباع احلاجات العامة للجمهور ،وحتقيق مصاحلهم ،وضبط
سلوكهم ،وأنشطتهم ،ولذا فإن من يشغل وظيفة عامة يف أي مركز فهو ميثل الدولة،
ويعمل بامسها ،ويسعى لتحقيق أهدافها من خالل الصالحيات ،والواجبات املمنوحة
له ،لذا يتوقف جناح الدولة يف حتقيق أهدافها يف الوظيفة العامة على كفاية من يقوم
بها ،وقد جاء هذا البحث لتحديد مفهوم الكفاية لتولي الوظيفة العامة ،وبيان
عناصرها.
أوالً :أمهي ــة املوضوع

تظهر أهمية املوضوع يف النقاط اآلتية :
 - 1للكفاية أهمية كبرية يف جمال تولي الوظائف العامة ،حيث غدت أحد

الشروط األساسية يف اختيار املوظفني يف أي وظيفة عامة ،وكذلك الستمراره فيها
ولرتقيته ،وكلما حرصت جهة اإلدارة على اختيار موظفيها من ذوي الكفاية كلما
متكنت من حتقيق األهداف املرجوة لكل وظيفة حبسبها.
 - 2يتوقف جناح الدولة يف تقديم خدماتها ،ورعاية مصاحل الناس ،على
كفاية من يقوم بالوظيفة العامة لذا فاحلاجة قائمة لتحديد مفهوم واضح للكفاية ميكن
أن يُسرتشد بها مستقبلًا يف وضع تعريف نظامي هلا .
 - 3إثراء املكتبة الفقهية ،والقانونية بهذه الدراسة املقارنة بني الفقه ونظام
اخلدمة املدنية السعودي.
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اثنياً :أهداف البحث

يهدف هذا البحث إىل حتقيق اآلتي:

 - 1بيان مفهوم الكفاية يف تولي الوالية العامة يف الفقه اإلسالمي ،ويف نظام
اخلدمة املدنية السعودي.
- 2بيان عناصر الكفاية يف الفقه اإلسالمي ،ومفهومها يف نظام اخلدمة املدنية
السعودي.
- 3بيان مدى اتفاق مفهوم الكفاية يف الفقه مع مفهوم اجلدارة يف شغل
الوظيفة العامة يف نظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية .
اثلثاً :أسباب اختيار املوضوع :

 - 1احلاجة إىل حتديد مفهوم الكفاية يف جمال الوظيفة العامة؛ بسبب انتشار

استعمال مصطلح الكفاية ،أو الكفاءة على نطاق واسع ،ويف جماالت كثرية،
واختالف معناها من جمال آلخر.
 - 2ملا للموضوع من أهمية يف الواقع العملي حيث أن بيان مفهوم الكفاية
بشكل واضح ومعلن يفيد كل من يرغب يف شغل وظيفة معينة يف تأهيل نفسه لتلك
الوظيفة ،والسعي الستجماع عناصر الكفاية املطلوبة لشغلها.
رابعاً :مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث يف أن الكفاية ذات مدلول واسع ،ومتشعب ،وتستخدم

يف جماالت كثرية مبعانٍ خمتلفة ،ومن هذه اجملاالت جمال الوظيفة العامة ،وبالرغم من
أنها أصبحت أحد الشروط األساسية يف شغل الوظيفة العامة إال أن مفهومها متشعب
حيث ال يوجد تعريف فقهي ،أو نظامي حمدد هلا ،إضافة إىل أن العناصر اليت تدخل
يف تكوينها ختتلف من وظيفة ألخرى .
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خامساً :أسئلة البحث

 - 1هل للكفاية مفهوم موحد يف مجيع اجملاالت اليت تدخلها؟
 - 2وإذا كان هلا مفهوم متشعب فما هو مفهومها يف الوظيفة العامة؟
 - 3هل الكفاية وليدة العصر أم هلا أساس موجود يف الشريعة اإلسالمية؟

سادسا :حدود البحث املوضوعية والدراسات السابقة
ينصب موضوع البحث على دراسة مفهوم الكفاية وعناصرها يف الفقه ،ويف
نظام اخلدمة املدنية السعودي كشرط أساسي للتعيني يف الوظيفة العامة ،وبالبحث عن
دراسات سابقة يف صلب املوضوع ،وجدت حبثًا تكميليًا الستكمال متطلبات احلصول
على املاجستري يف قسم السياسة الشرعية بعنوان " الكفاية يف الوظيفة العامة يف نظام
اخلدمة املدنية السعودي " للباحث أمحد بن محد بن صدام .
ومبقارنة تلك الدراسة مع هذا البحث يتبني االختالف بينهما يف اآلتي:
 - 1موضوع البحث احلالي يرتكز على حتديد مفهوم الكفاية الواجب توفرها
يف الشخص قبل تعيينه يف الوظيفة العامة؛ ليتسنى معرفة من هو املؤهل للتعيني يف كل
وظيفة حبسبها ،بينما موضوع الدراسة السابقة يرتكز على الكفاية كمرحلة الحقة على
تعيني املوظف من حيث ضرورة استمرار توفرها فيه بعد تعيينه يف الوظيفة العامة،
ولذلك يوجد اختالف جوهري يف املواضيع اليت تناوهلا كال البحثني ،ففي حني قدم
الباحث فصلًا متهيديًا لدراسته أشار فيه إىل تعريف الكفاية يف اللغة ،والفقه ،والنظام
بصورة خمتصرة يف  7صفحات فقط  -وهو حمل التشابه بني البحثني – ويف هذا
البحث مت الرتكيز على معنى الكفاية يف اللغة ،واملصطلحات املرادفة هلا ،ومعناها يف
الفقه ،واملصطلحات اليت تداخلت معها ،ثم معناها يف االصطالح اإلداري ،ثم

محود بن حممد غالب الغشيمي

1544

معناها يف النظام السعودي ،وذلك كله للوصول إىل حتديد مفهوم واضح للكفاية يف
تولي وظيفة عامة.
وبذلك يتضح اختالف مواضيع الدراسة السابقة عن هذا البحث ،وبقاء احلاجة
إلعداد دراسة عن مفهوم الكفاية لتولي الوظيفة العامة يف الفقه والنظام .
سابعاً :منهج البحث

اعتمدت يف إعداد هذا البحث على املنهج االستقرائي االستنباطي ،والذي

يتطلب استقراء النصوص الشرعية ،والنظامية ،وأقوال الفقهاء املتعلقة مبوضوع
البحث ،ومن ثم االستنباط بقدر ما رأيته مفيدًا فيه.
اثمناً :خطة البحث

انتظمت خطة البحث يف مقدمة ،وثالثة مباحث على النحو اآلتي:

املقدمة :وفيها (أهمية املوضوع ،أهداف البحث ،مشكلة البحث ،أسباب
اختيار املوضوع  ،أسئلة البحث ،حدود البحث ،منهج البحث).
املبحث األول :الوالية العامة والوظيفة العامة وأهميتها:
املطلب األول :تعريف الوالية العامة يف اللغة والفقه .
املطلب الثاني :تعريف الوظيفة العامة يف االصطالح اإلداري.
املطلب الثالث :أهمية الوالية العامة ( الوظيفة العامة ).
املبحث الثاني :معنى الكفاية يف الوظيفة العامة يف الفقه والنظام :
املطلب األول :تعريف الكفاية يف اللغة.
املطلب الثاني :تعريف الكفاية يف الفقه واأللفاظ ذات الصلة بها .
املطلب الثالث :الكفاية يف االصطالح اإلداري ويف النظام السعودي.
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املبحث الثالث :عناصر الكفاية يف الوظيفة العامة يف الفقه والنظام :
املطلب األول :القدرة البدنية يف الفقه والنظام.
املطلب الثاني :القدرة العلمية ،واملهنية يف الفقه والنظام.
املطلب الثالث :القدرة األخالقية يف الفقه والنظام.
اخلامتة :وفيها النتائج والتوصيات .
املبحث األول :الوالية العامة والوظيفة العامة وأمهيتها
تعترب الوظيفة العامة أداة الدولة يف تقديم خدماتها يف خمتلف اجملاالت لعموم
أفراد اجملتمع ،وبها يتم رعاية ومحاية مصاحلهم ،وحتتاج الدولة إىل العديد من
األشخاص لشغلها ،وقد تناول الفقهاء مصطلح الوظيفة العامة يف مؤلفاتهم مبسمى
الوالية العامة ،لذا سيتم يف هذا املبحث التعريف بالوالية العامة يف اللغة واالصطالح
الفقهي ،ثم التعريف بالوظيفة العامة يف االصطالح اإلداري ،ثم أهمية الوظيفة عامةً،
وذلك يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الوالية العامة يف اللغة ويف االصطالح الفقهي
أوال :تعريف الوالية يف اللغة :الوالية يف اللغة :مصدر من وَليَ يلي مبعنى
القرب بأن يكون الشيء إىل جانب شيء آخر( )1فيليه أي :يقرب منه ،والولي اسم من
أمساء اهلل تعاىل مبعنى الناصر ،ومبعنى املتولي ألمور اخلالئق ،والقائم على
شؤونهم( ،)2ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ( البقرة  ،)257 :أي:

( )1هتذيب اللغة ،األزهري ،323/15 ،املغرب يف ترتيب املعرب ،اخلوارزمي ،ص ،496خمتار الصحاح ،الرازي،
ص.345
( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري.227/5 ،
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نصريهم ،وظهريهم ،يتوالهم بعونه وتوفيقه ،فالوَالية بفتح الواو إذا :حتمل معنى
القرب والنصرة واحملبة (.)3
أما الوِالية بكسر الواو فهي :اسم ملا توليته وقمت به(.)4
وتُطلق الوِالية على السلطان وامللك واإلمارة؛ ألنه يلي القوم فيقوم فيهم
باألمر ،والنهي والتدبري( ،)5يقال :ولي الشيء ،وولي عليه والية ،وتواله :إذا قام به
وفعله بنفسه ،وكل من ولي أمر آخر فهو وليه( ،)6ومنه ما جاء يف احلديث :أن رسول
َق عَليْهِمْ
ي مِنْ َأمْ ِر أميت شَيْئًا فَش َّ
اللهم َمنْ وَل َ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قالَّ ( :
فَا ْشقُ ْق عَليْهَِ ،و َمنْ وَلي ِمنْ أَمْ ِر أميت شَيْئًا فَرَفَ َق بِ ِهمْ فَارْفُ ْق بِ ِه ) ( ،)7فوالية السلطان يف
قطر معني تعين توليه ألمر الناس يف هذا القطر ،وقيامه بتدبري شؤونهم.
وكل والية عامة تتضمن معنى التدبري ،والقدرة والفعل ،ويطلق على متوليها
اسم الوالي (.)8
ومما تقدم يتبني أن الوالية يف اللغة تأتي مبعانٍ كثرية منها النصرة واحملبة ،ومنها
القيام على الغري وتدبري شؤونه ،وهو املعنى املراد هنا.

ى ،ص ،496أنيس الفقهاء ،القونوي ،ص.51
( )3املغرب يف ترتيب املعرب ،اخلوارزمي املُطَِّّرِّز ّ
( )4الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،الفارايب. 2530/6 ،
( )5لسا العرب ،ابن منظور ،407 /15 ،الكليات معيم يف املصطلحات والفرو اللغوية ،الكفوي،
ص.940
( )6معيم مقاييس اللغة ،ابن فارس.141/6 ،
( )7أخرج اإلمام مسلم يف صحيح  ،كتاب اإلمارة ،ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر1458 /3 ،
حديث رقم (. )1828
( )8النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري .227/5
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ثانيا :تعريف الوالية يف االصطالح الفقهي
أ) تعريف الوالية يف الفقه :ذكر الفقهاء تعريفات للوالية بصفة عامة دون
تقييدها بالوالية العامة أو اخلاصة ،منها:
 - 1هي :تنفيذ القول على الغري شاء أم أبى (.)9
ويالحظ أن هذا التعريف فيه معنى التسلط واإللزام واإلكراه.
 - 2هي :صالحية أو استحقاق أسبغه الشارع على كل مكلف من أفراد
املسلمني؛ إلقامة أحكام الدين مبا تتضمنه من تدبري املصاحل العامة (.)10
ويالحظ عليه أنه جعل الوالية حقًّا مصدره الشارع يف حني أن الوالية تثبت
بالشرع وباالختيار ،كما أن التعريف يوحي بأنها حق لكل مكلف.
ولعل التعريف املناسب للوالية أنها :سلطة ،متنح من تثبت له حق التصرف
على مقتضى أحكام الشرع.
والوالية تنقسم إىل قسمني :والية خاصة كالوالية على الصيب واجملنون
واملعتوه ،ووالية عامة ،وهي حمل الدراسة واآلتي بيانها.
ب) تعريف الوالية العامة يف الفقه :اهتم الفقهاء بأمر الوالية العامة الكربى
اليت خيتص بها اخلليفة ،أو اإلمام ،أو الرئيس ،أو امللك  -واليت تتفرع منها بقية
الواليات العامة  -وانصب تعريفهم هلذا املنصب بألفاظ متقاربة ومتفقة يف املضمون،
ومن تلك التعريفات:

( )9كشف األسرار ،البخاري ، 507/2 ،التعريفات ،اجلرجاين ،ص ،329غم عيو البصائر ،احلموي،
.455/1
( )10شيخ اإلسالم ابن تيمية والوالية السياسية الكربى يف اإلسالم ،د .فؤاد عبد املنعم ،ص .96
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 - 1هي رياسة تامة وزعامة عامة ،تتعلق باخلاصة والعامة يف مهمات الدين،
والدنيا (.)11
 - 2عبارة عن خالفة شخص من األشخاص للرسول عليه السالم يف إقامة
قوانني الشرع ،وحفظ حوزة امللة على وجه جيب اتباعه على كافة األمة (.)12
وميكن استخالص تعريف شامل للوالية العامة يتالءم مع تطوراتها يف هذا
العصر بأنها :سلطة ،ختول من تثبت له حق التصرف العام على الغري يف شؤون
حمددة ،وفق الشرع واألنظمة اليت ال تتعارض معه.
وعليه فإن كل من ولي شيئًا من أمر املسلمني يعترب من ذوي الواليات
العامة(.)13
املطلب الثاين :تعريف الوظيفة العامة يف االصطالح اإلداري
يعترب مصطلح الوظيفة العامة من املصطلحات الشائعة االستعمال وتناوهلا
الشراح بتعريفات متقاربة ،ومل تقم القوانني املنظمة هلا يف كثري من الدول بوضع
تعريف حمدد هلا ،ومنها اململكة العربية السعودية حيث مل يتعرض نظام اخلدمة املدنية
لتعريف الوظيفة العامة ،أو املوظف العام بالرغم من أنه نظم الوظائف ،وصنفها،
وحدد شروط تعيني املوظف العام ،ولذلك سأعرض هنا بعضًا مما تناوله شراح
القوانني يف تعريفها ،وهي:

( )11غياث األمم يف التياث الظُلم ،اجلويين ،ص . 15
( )12اإلمامة من أبكار األفكار يف أصول الدين ،اآلمدي ،ص . 69
( )13السياسة الشرعية ،ابن تيمية ،ص ،8الوجي يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ،البورنو ،ص .348
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- 1الوظيفة العامة هي :كيان قانوني قائم يف إدارة الدولة ،وهي تتألف من
جمموعة أعمال متشابهة ومتجانسة ،توجب على القائم بها التزامات معينة مقابل متتعه
حبقوق حمددة (.)14
- 2هي :كيان نظامي يتضمن جمموعة من الواجبات واملسؤوليات توجب
على شاغلها التزامات معينة ،مقابل متتعه باحلقوق واملزايا الوظيفية (.)15
- 3هي :كيان نظامي تابع لإلدارة احلكومية ،ويتضمن جمموعة من الواجبات
واملسؤوليات توجب على شاغلها التزامات معينة مقابل متتعه باحلقوق واملزايا
الوظيفية(.)16
ويالحظ أن التعريفات السابقة وإن اختلفت يف بعض ألفاظها إال أنها تشرتك يف
كون الوظيفة العامة مرتبطة بالدولة ،فال يطلق مسمى الوظيفة العامة إال على األعمال
اليت تقوم بها الدولة عرب أجهزتها ومؤسساتها املتفرعة عنها ،بواسطة من تعينهم
لشغلها ،وأن الوظيفة العامة هي :ما حتدده الدولة يف أنظمتها من اختصاصات
وواجبات وحقوق متنوعة يف جماالت متعددة ،متنح ملن يقدر على القيام بأي منها نيابة
عن الدولة ،وفق شروط معينة ،بغرض حتقيق املصلحة العامة.
ومما تقدم يتبني أن الوالية العامة يف الفقه يقابلها يف االصطالح اإلداري الوظيفة
العامة وأنهما يشرتكان يف املضمون العام هلا ،وأن الفقه اإلسالمي اهتم بشأن الوالية
العامة  -الوظيفة العامة  -مبكراً فقد وجدت منذ نشأة الدولة اإلسالمية ،واتسعت
مع توسع الدولة ،وتفرعت حبسب احلاجة وفق ما يستجد من تطورات تباعًا ،ومتيزت
بوضوح الرؤية والغاية واملهام يف كل والية ،فكان ولي األمر يعني الشخص يف والية
( )14الوظيفة العامة وإدارة شؤو املوظفني ،فوزي حبيش ،ص.11
( )15معيم املصطلحات اإلدارية ،د .حممد الربعي ،د .حممد التوجيري ،ص  – 185فقرة . 442 :
( )16مبادئ اخلدمة املدنية وتطبيقاهتا ،عبد هللا راشد السنيدي ،ص.105
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معينة ،وحيدد له الصالحيات واالختصاصات املنوطة بهذه الوالية ليتصرف فيها مبا
حيقق املصاحل ،ويدرأ املفاسد يف حدود الشرع.
املطلب الثالث :أمهية الوالية العامة يف الفقه ويف النظام
أوالً :أهمية الوالية العامة يف الفقه:
ذكر الفقهاء اإلمجاع على ضرورة تنصيب من يقوم بأمر الوالية العامة على
املسلمني؛ ملا يرتتب عليها من القيام مبصاحلهم يف إقامة الدين وحفظ بالد املسلمني،
ورعاية شؤونهم ونشر العدل ومنع الظلم ومحاية احلقوق إخل ،...وأن خلو هذا
املنصب له مفاسد كبرية تؤدي إىل ضياع الدين وهالك البالد والعباد (.)17
واتضح من تعريفات الفقهاء للوالية العامة الكربى أنها تهدف إىل حتقيق نوعني
من املصاحل (: )18
األوىل :مصاحل دينية :تتمثل يف احلفاظ على أصول الدين املستقرة وما أمجع
عليه سلف األمة ،ورعاية مصاحل املسلمني الدينية ،ومتكينهم من القيام بالواجبات
الدينية ،وردعهم عن ارتكاب احملرمات ،وحماربة البدع وكل ما من شأنه أن خيل
بعقيدتهم ،فجميع الواليات العامة يف اإلسالم تهدف إىل أن يكون الدين كله هلل وأن
تكون كلمة اهلل هي العليا " (.)19
الثانية :مصاحل دنيوية :تتمثل يف القيام برعاية مصاحل املسلمني وإدارة شؤونهم
الدنيوية يف خمتلف اجملاالت وفق ما يقتضيه الشرع من حتقيق األمن ،وحفظ األنفس،
والعقول ،واألعراض ،واألموال ...إخل .ووجود الوظيفة العامة ضرورة ال مناص منها
( )17غياث األمم لليويين ،ص ،23-22هتذيب الريسة وترتيب السياسة ،للقلعي ص.74
( )18غياث األمم ،لليويين ،ص  ،135 ،134األحكام السلطانية ،للماوردي ص  ،3حترير األحكام يف تدبري
أهل اإلسالم ،البن مجاعة ص  ،48شرح املقاصد ،للتفتازاين. 470/3 ،
( )19جممو الفتاوى ،البن تيمية. 61/28 ،
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يف ظل العيش يف مجاعة فال تستقيم حياة اجلماعة إال يف ظل دولة تقوم بإدارة شؤون
الناس وتنظيم العيش بينهم بأمن وأمان وتتصدى للظلم وتقطع دابر الفساد ،وتعمل
على جلب مصاحلهم وصون حقوقهم وإقامة العدل بينهم ،وتيسر هلم طرق حتصيل
أرزاقهم ،وسبل تنمية ثرواتهم ،وتنويع مصادر دخلهم ...إخل.
ثانيا :اهتمام النظام السعودي بشأن الوظيفة العامة:
أدرك املنظِّم السعودي أهمية الوظيفة العامة يف حياة الناس منذ نشأة اململكة
العربية السعودية ،فعمل على تنظيم شغلها وفق خطوات مدروسة مبا يكفل حتقيق
الوظيفة العامة لغاياتها من جلب املصاحل للناس ،ودفع املفاسد عنهم ،ومحاية
أمنهم ،وحتقيق الرفاهية هلم ،وتيسري سبيل العلم والعمل يف خمتلف اجملاالت...إخل،
فأصدر العديد من األنظمة واللوائح الالزمة لشغلها ،وسارع بتطويرها كلما دعت
احلاجة لذلك (.)20
( )20يف عام 1347هـ أصدر امللك عبد الع ي  -رمح هللا  -التعليمات اخلاصة ابملوظفني ،ويف عام 1350هـ
صدر نظام املأمورين الذي يعترب املرجع يف شغل الوظائف العامة ،ويف عام 1364هـ صدر نظام املوظفني.
واستمر حتديث األنظمة واللوائح اليت تنظم الوظيفة العامة وشاغليها .لذا صدر نظام املوظفني عام
1377هـ كما صدر نظام جملس القوى العاملة عام 1380هـ ليسند إىل جملس القوى العاملة ختطيط
القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها ،مث صدر نظام اخلدمة املدنية عام 1397هـ ،ومن انحية أخرى
أنشأت الدولة جملس ا للخدمة املدنية يف 1397/7/10هـ وهو جهاز تشريعي يهدف إىل اإلشراف على
شؤو اخلدمة املدنية ابململكة ورسم السياسات هلا ووضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها ،كما
استحدثت وزارة للخدمة املدنية عام 1420هـ ابألمر السامي رقم ( )28/1يف 1420/3/1هـ وكانت يف
السابق تسمى " ديوا اخلدمة املدنية" ،ووزارة اخلدمة املدنية جهاز رقايب يقوم طبقا الختصاصات مبراقبة
تنفيذ أنظمة اخلدمة املدنية واللوائح والقرارات املتعلقة هبا وتتوىل شؤو الوظيفة العامة وما تتطلب من
التعيني والتنسيق والتفسري وإصدار األنظمة واللوائح ،وقد أصدر جملس اخلدمة املدنية اللوائح التنفيذية
لنظام اخلدمة املدنية ووضعت الوزارة دليل تفصيلي لتصنيف الوظائف  .إضافة إىل ما تقدم أنشئ جملس
القوى العاملة ليتوىل دراسة االحتياجات من القوى العاملة وختطيطها ورسم سياسة توزيعها ...إخل .
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املبحث الثاين :معىن الكفاية يف الوظيفة العامة يف الفقه والنظام
اتضح يف املبحث األول أن مصطلح الوالية العامة عند الفقهاء املسلمني حيمل
نفس مدلول الوظيفة العامة الشائع استعماله يف هذا العصر ،وأن اإلسالم اهتم بوالية
أمر الناس وعظم شأنها ،كما اهتم املنظم السعودي بشأنها ،ويف هذا املبحث أعرض
لتعريف الكفاية يف اللغة ويف الفقه ،ثم أبني األلفاظ املتصلة بها يف اللغة ويف الفقه ،ثم
أبني مفهوم الكفاية يف االصطالح اإلداري ،ويف نظام اخلدمة املدنية السعودي ،وذلك
يف ثالثة مطالب هي:
املطلب األول :تعريف الكفاية يف اللغة
تتداخل الكفاية يف بعض معانيها مع لفظي الكفاءة واجلدارة ،وذلك يقتضي
التعريف بكل من الكفاية ،والكفاءة ،واجلدارة ،وذلك على النحو اآلتي:
أ) الكفاية يف اللغة :من كفى الرجل يكفي كفايةً فهو كاف واجلمع كفاة (.)21
وتستعمل الكفاية يف أكثر من معنى ،ومن تلك املعاني :
 جاء يف معجم مقاييس اللغة "(كفا) الكاف والفاء واحلرف املعتلّ أصلصحيح يد ّل على احلسب الّذي ال مستزاد فيه"(.)22
يقال :حسبك من رجالنا زيد ،وكافيك من رجل ،وكفاك هذا األمر أي
حسبك وكفاك هذا الشيء(.)23
 ومن معانيها االستغناء ،فيقال :كفى الشّيء يكفي كفايةً فهو كافٍ إذاحصل به االستغناء عن غريه ،واكتفيت بالشّيء استغنيت به أو قنعت به(.)24

( )21لسا العرب ،البن منظور.225/15 ،
( )22معيم مقاييس اللغة ،البن فارس.188 /5 ،
( )23كتاب العني للفراهيدي  ،413/5هتذيب اللغة ،للهروي  ،209/10وجممل اللغة ،البن فارس. 787/1،
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ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلّم( :من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليل ٍة
كفتاه)( )25أي :كفتاه من قيام تلك الليلة ،وقيل من املكروه فيها ،وقيل كفتاه من شر
الشيطان فيها(.)26
 ويدخل يف معنى الكفاية أيضاً :القدرة ،والذكاء ،واملهارة،واالختصاص ،والنبوغ (.)27
ومما تقدم يتضح أن الكفاية يف اللغة تستعمل مبعنى االستغناء بالشيء عن غريه.
ب) تعريف الكفاءة يف اللغة :يدور معنى الكفء يف اللغة حول معنيني ،األول:
النظري واملساوي واملماثل واملشابه لغريه فيما يراد مقارنته به ،والثاني :امليل واإلمالة.
قال ابن فارس " :الكاف والفاء واهلمزة أصالن يدلّ أحدهما على التّساوي يف
الشّيئني ،ويدلّ اآلخر على امليل واإلمالة واالعوجاج ،فمن األوّل :كافأت فالنًا ،إذا
قابلته مبثل صنيعه والكفء :املثل"

(.)28

فمن الكفء مبعنى التّساوي ،قوله صلى اهلل عليه وسلم (املسلمون تتكافأ
دماؤهم)( )29أي :تتساوى يف الدّيات والقصاص فليس لشريفٍ على وضيعٍ فضل يف
ذلك(.)30
( )24لسا العرب ،البن منظور  ،225/15املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي. 537/2،
( )25أخرج البخاري يف صحيح  ،كتاب فضائل القرآ  ،ابب فضل سورة البقرة  188 /6حديث رقم (. )5009
( )26فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حير العسقالين .56/9
( )27تكملة املعاجم العربية ،رينهارت بيرت آ دوزي.118/9 ،
( )28معيم مقاييس اللغة.189/5 ،
( )29أخرج  :أبو داود ،يف سنن  ،895 /2 ،وابن ماجة يف سنن  ،ابب املسلمو تتكافأ دماؤهم 895 /2 ،حديث رقم
( ، )2683وأبو عبد هللا احلاكم ،يف كتاب املستدرك على الصحيحني ،153/2 ،وقال حديث صحيح على شرط
الشيخني ،وحكم األلباين بصحت يف حتقيق لكتاب مشكاة املصابيح ،للتربي ي1033/3 ،
( )30هتذيب اللغة ،للهروي ،210/10 ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.182/4 ،
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ومن الكفء مبعنى النظري  -جاء يف لسان العرب " :والكفيء :النّظري،
وكذلك الكفء والكفوء ،على فعلٍ وفعولٍ .واملصدر الكفاءة ،بالفتح واملدّ .وتقول:
ال كفاء له ،بالكسر ،وهو يف األصل مصدر ،أي ال نظري له .والكفء :النّظري
واملساوي .ومنه الكفاءة يف النّكاح ،وهو أن يكون الزّوج مساويًا للمرأة يف حسبها
ودينها ونسبها وبيتها وغري ذلك "(..)31
ومن الكفء مبعنى املثل قوهلم :تكافأ الشّيئان أي :متاثال .وكافأه مكافأةً
وكفاءً :ماثله ،وكلّ شيءٍ ساوى شيئًا حتّى يكون مثله فهو مكافىء له ،كافأت الرجل
أي فعلت به مثل ما فعل بي(.)32
ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (اإلخالص  ،)4 :أي :
ال مثل له .
واملصدر الكفاءة بالفتح واملدّ ،وهي :املقاربة واملماثلة

(.)33

ومن الكفء مبعنى امليل ما جاء يف احلديث من قوله :صلّى اهلل عليه وسلّم:
«تكون األرض يوم القيامة خبزةً واحدةً ،يتكفّؤها اجلبّار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته
يف السّفر»( ،)34أي :مييلها ويقلبها من كفأت اإلناء إذا قلبته

(.)35

( )31لسا العرب ،البن منظور.139/1،
( )32هتذيب اللغة ،للهروي  ، 210 /10خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،ص.270
( )33شرح حدود ابن عرفة للرصا  ،ص.162
( )34أخرج البخاري ،يف صحيح  ،كتاب الرقا  ،ابب يقبض هللا األرض يوم القيامة ،108/8 ،حديث رقم
(. )6520
( )35عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للعيين ،102/23 ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري/4 ،
 ،180وشرح ديوا احلماسة ،للمرزوقي ،ص ،545وهتذيب اللغة ،للهروي .210 /10
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ويظهر غلبة استعمال الكفاءة باملعنى اللغوي األول عند املناظرة بني شيئني
لتحديد النتيجة بينهما ،وهي إما املماثلة واملساواة أو املقاربة واملشابهة يف الصفات
واخلصائص اليت هي حمل املقارنة أو االختالف.
ج) تعريف اجلدارة يف اللغة :جدارة مفرد مصدر جدر فهو جدير ،واجلمع:
جديرون ،وجدراء.
وقد جدر جدارة ،وإنّه جملدرة أن يفعل ،وهذا األمر جمدرة لذلك وجمدرة منه:
أي خملقة ،وجمدرة منه أن يفعل كذا :أي هو جدير بفعله(.)36
جاء يف كتاب العني ":فالن جدير لذاك ،وقد جدر جدارةً ،وأجدر به أن يفعله
أي خليق"(.)37
وفالن جدير بكذا وكذا أي :حري به وما أجدره به(.)38
ومن معانيها االستحقاق فيقال :جدير بالشيء مبعنى مستحقًا له ،ويقال:
استحقّ لقب البطولة بكلّ جدارة ،ومن ذلك شهادة اجلدارة :وهي شهادة تؤيّد تفوّق
صاحبها يف جما ٍل ما (.)39
ومما تقدم يتضح أن وصف الشخص بأنه جدير خيتلف حبسب سياق
االستعمال ،فيقال جدير بالشيء مبعنى مستحقًا له ،وجدير بكذا مبعنى :حري به
وأحق به.

( )36هتذيب اللغة ،للهروي  ،335/10احملكم واحمليط األعظم ،البن سيده ،308/7 ،لسا العرب ،البن
منظور .119/4
( )37كتاب العني. 75/6 ،
( )38مجهرة اللغة ،البن دريد األزدي.446/1 ،
( )39معيم اللغة العربية املعاصرة ،د أمحد خمتار عبد احلميد عمر. 350/1 ،
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د) الصلة بني الكفاية وبني الكفاءة واجلدارة:
أوال :الصلة بني الكفاية والكفاءة :يظهر مما تقدم أنه يوجد تفاوت بني لفظ
الكفاءة ولفظ الكفاية يف االستعمال.
جاء يف لسان العرب " كفى يكفي كفاية :إذا قام باألمر  ..ورجل كافٍ وكفيّ"،
ويف موضع آخر" :الكفيء :النظري .. ،والكفء النظري واملساوي" ( ،)40فلفظ الكفاءة
يستعمل للمقارنة بني شيئني إلظهار مدى التساوي والتماثل أو التشابه والتقارب يف
حمل املقارنة ،بينما يستعمل لفظ الكفاية مبعان أخرى تدور حول القدرة على القيام
بالشيء ،أو االستغناء بالشيء عن غريه وحنو ذلك ،ومن الطبيعي أّلا يوصف الشخص
بالقدرة على القيام باألمر إال إذا كانت لديه املؤهالت واملهارات والصفات واخلصائص
اليت متكنه من القيام به ،فيظهر أن استعمال لفظ الكفاية يف الوظيفة العامة أقرب من
استعمال لفظ الكفاءة.
ولئن كان بني اللفظني نوع من التفاوت إال أن جممع اللغة املصري ساوى بني
اللفظني ،ومل ميانع من استخدام الكفء مبعنى القائم باألمر املتميز فيه فيكون مرادفًا
لكافٍ وكفيّ ،فيقال قائد كافٍ ملنصبه وقائد كفيّ ملنصبه وقائد كفء ملنصبه ،واملعنى:
جدير به قادر عليه(.)41
ومن هنا ميكن وصف الشخص بأنه كفأ للعمل عند مقارنة ما يتطلبه العمل من
قدرات ومهارات مبا لدى الشخص من ذلك إذا كانت النتيجة التساوي أو التقارب
والتماثل.

( )40لسا العرب.225/15 ،139/1 ،
( )41معيم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،الدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل.620/1 ،
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ثانياً :الصلة بني لفظ الكفاية واجلدارة :اتضح مما تقدم أن لفظ الكفاية يستعمل
يف معانٍ متعددة منها القيام باألمر واالستغناء بالشيء ،وأن لفظ اجلدارة يستعمل يف
معانٍ منها :األهلية للعمل واالستحقاق للشيء ،وعند مقارنة هذه املعاني ببعضها جند
بينهما تقارب يف املعنى عند استعماهلما يف وصف من يقوم بالعمل ،حيث ميكن
وصف الشخص بأنه كاف للعمل أو جديرً به مبعنى قادرًا على القيام به ،وأهلًا للقيام
به ،وكافٍ بوحده للقيام به ،وأنه يغين عن غريه يف القيام بهذا العمل.
ومن كل ما تقدم يتضح تداخل الكفاية مع اجلدارة يف املعنى ،مع جواز
استعمال لفظ الكفاءة مبعنى الكفاية ،وعليه فيصح استعمال األلفاظ الثالثة يف الوظيفة
العامة عند حتديد صالحية الشخص لشغلها فيقال كاف هلا :كفء هلا ،جدير بها،
فهو أكفى وأجدر وأكفأ من غريه مبعنى أكثر قدرة ،وأكثر مهارة ،وأكثر خربة وختصصًا
وأهلًا للقيام بها.
املطلب الثاين :تعريف الكفاية يف االصطالح الفقهي واأللفاظ ذات الصلة هبا
تقدم أن الكفاية يف اللغة يتداخل معناها مع الكفاءة واجلدارة ،فهل استعمل
الفقهاء األلفاظ الثالثة يف تولي الوظيفة العامة؟ باستقراء استعمال الفقهاء هلذه األلفاظ
يظهر أنهم قصروا استعمال لفظ الكفاءة مبعناه اللغوي الغالب الذي يعين التساوي
والتماثل والتقارب وذلك يف باب واحد من أبواب الفقه هو باب النكاح ،حيث جعل
بعض الفقهاء الكفاءة بني الرجل واملرأة شرطًا من شروط النكاح وقصدوا به أن يكون
الرجل مساويًا للمرأة يف أمور خمصوصة (.)42
وأنهم مل يستعملوا لفظ الكفاءة يف جمال تولي الوالية العامة مبعنى الكفاية،
واستغنوا عنه مبصطلحات أخرى تتناسب مع مضمون الوالية العامة وما تتطلبه من
( )42احلاوي الكبري للماوردي ،100/9 ،املغين ،ال بن قدامة.39-35/7،
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ضرورة توفر صفات وخصائص يف الشخص لكي يكون أهلًا وصاحلًا للقيام بها وكافيًا
هلا ،ولذلك تنوعت عباراتهم يف وصف من يصلح لتولي والية عامة بني مصطلح
الصالحية ،أو األهلية ،أو الكفاية ،ومجيعها تعين ضرورة وجود صفات وخصائص
يف الشخص جتعله صاحلًا لتولي والية عامة وقادرًا على القيام بأعبائها وكافيًا هلا،
ولذلك سيتم التعريف بالكفاية ثم باأللفاظ ذات الصلة بها فيما يأتي :
أوالً :لفظ الكفاية :استعمل الفقهاء لفظ الكفاية مبعانٍ خمتلفة يف ثالثة مواضع
متفرقة من أبواب الفقه وهي على النحو اآلتي:
املوضع األول :يف تقسيم األفعال الواجبة على املكلف ،حيث قسموها إىل
قسمني األول :األفعال املطلوب فعلها من كلف مكلف بعينه ،حبيث ال تربأ ذمته إال
بأدائها ،وأطلقوا عليها مسمى الفروض العينية ،كأداء الصلوات والصيام ،والقسم
الثاني :األفعال املهمة اليت حتقق مصاحل عامة لألمة ،واليت طلب الشرع من جمموع
املكلفني القيام بها دون حتديد لشخص بعينه ،حبيث يكفي أن يقوم بها البعض ليسقط
اإلثم عن الباقني ،فتتحقق املصلحة بفعلها دون النّظر إىل شخص فاعلها ،وأطلقوا
على هذه األفعال فروض الكفايات ،ومن أبرز تلك الفروض واألفعال القيام بأعباء
الواليات العامة املختلفة اليت تبدأ باخلالفة ،وتتفرع منها بقية الواليات العامة ،كوالية
القضاء ووالية احلسبة وغريهما ،ومن أمثلتها كذلك إنقاذ الغريق ،وتعلم الصناعات
املختلفة اليت تفيد األمة ،وحنو ذلك (.)43

( )43قواعد األحكام ،الع بن عبد السالم 52/1 ،املوافقات ،للشاطيب ،305/2 ،الطر احلكمية ،ابن القيم،
ص.208
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املوضع الثاني :يف باب قسم الصدقات والنفقات الواجبة ،وقد استعمل الفقهاء
لفظ الكفاية هنا مبعنى :سد احلاجة ،وذكروا أن الفقري واملسكني يعطون متام كفايتهما
اليت ينسد معها حاجتهما من املطعوم وامللبوس(.)44
وكذلك يف باب النفقة الواجبة للزوجة ذكر الفقهاء أنها تكون بقدر ما يتحقق
معه كفاية املرأة من مطعمٍ وملبسٍ ومسكنٍ وغريها مما ال بد منه ،كما جاء من قول
الّنيبّ  -صلّى اللّه عليه وسلّم  -هلندٍ« :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف»(،)45
والكفاية يف النفقة على الزوجة ختتلف حبسب حال الزوج من اليسار أو اإلعسار(.)46
املوضع الثالث :يف باب الواليات العامة وهو ما يعنينا هنا ،حيث أراد الفقهاء
بكفاية الشخص لتولي والية عامة قدرته على القيام بها ،كما استعملوا مصطلح
األهلية ومصطلح الصالحية للداللة على معنى الكفاية ،فذكرها بعضهم مبعنى
صالحية الشخص لتولي والية معينة ،وذكرها آخرون مبعنى :أهليته للقيام بأعمال
تلك الوالية العامة املتعلّقة مبصاحل األمّة ،وهذه األهلية والصالحية والقدرة ختتلف
باختالف مقصود كل والية ،ووسائل حتقيق ذلك املقصود(.)47
ومما جاء من أقوال الفقهاء عن الكفاية مبعنى القدرة :جاء يف كتاب األحكام
السلطانية عن شروط وزارة التفويض ":أن يكون من أهل الكفاية فيما وكّل إليه من

( )44اجملمو شرح املهذب ،للنووي ،197 /6 ،الكايف ،البن قدامة ،232/3 ،املغين ،البن قدامة-470/10 ،
.488
الر ُج ُل فَلِّْل َم ْرأَةِّ أَ ْ ََتْ ُخ َذ بِّغَ ِّْري ِّع ْل ِّم ِّ َما
ب إِّ َذا ََلْ يـُْن ِّف ِّق َّ
( )45أخرج البخاري يف صحيح  ،كتاب النفقاتَ ،اب ُ
ِّ
ْفيها وولَ َدها ِّابلْمعر ِّ
وف 65/7 ،حديث رقم رقم .5364
يَك َ َ َ َ َ ْ ُ
( )46املغين ،البن قدامة .196/8 ،القواعد ،البن رجب ،ص ،141البحر الرائق ،زين الدين ،البن رجيم،
 ،213/4اجملمو شرح املهذب ،للنووي.250/18 ،
( )47انظر يف هذا املعىن ،حترير السلوك ،البن عبد اللطيف األعرج ،ص ،36معني احلكام ،للطرابلسي ،ص.10
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أمر احلرب واخلراج خربةً بهما ومعرفةً بتفصيلهما ،فإنّه مباشر هلما تارةً ،ومستنيب
فيهما أخرى ،فال يصل إىل استنابة الكفاة إلّا أن يكون منهم ،كما ال يقدر على
املباشرة إذا قصّر عنهم ،وعلى هذا الشّرط مدار الوزارة وبه تنتظم السّياسة"(.)48
وجاء يف الغياثي " :إذا تبيّن ما يرتبط بنظر اإلمام ،فإنّه يستنيب فيما إليه الكفاة
املستقلّني باألمور ،وجيمع مجيعهم اشرتاط الدّيانة والثّقة والكفاية فيما يتعلّق بالشّغل
املفوّض "(. )49
والكفاية ختتلف من والية إىل والية ،فالكفاية يف الوالية العظمى تتطلب فيمن
يكون أهلًا هلا بأن يكون من أهل الرأي الصائب ،وفيه الشجاعة واإلقدام والشهامة،
ولديه القدرة على االستقالل يف رعايته لرعاياه ويف إدارته لشؤونهم ،والقدرة على
االجتهاد يف األحكام الشرعية.
فيتضح أن قصد الفقهاء يف معرض كالمهم عن الكفاية يف التولية يف الواليات
املختلفة هو ضرورة أّلا يوىل إال القادر على القيام بأعباء الوالية العامة ،وعلى
التصرف الشرعي الصحيح النافذ فيها (.)50
وتقاس هذه القدرة يف نظر الفقهاء بناءً على توفر جمموعة من الصفات
واخلصائص ابتداءً يف من يصح توليته ،ومبا أن هذه القدرة ختتلف من واليةٍ ألخرى
فقد وضعوا شروطًا ملن يصلح يف تولي الواليات املختلفة ،فمن استجمع الشروط
الواجب توفرها يف الوالية املراد توليته فيها كان صاحلًا هلا وقادرًا على القيام
بأعبائها(.)51
( )48األحكام السلطانية ،للماوردي :ص.50
( )49غياث األمم ،لليويين ،ص.160
( )50األحكام السلطانية ،للماوردي ص .317
( )51الكفاية يف شرح اهلداية ،للخوارزمي.68/3 ،
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ثانيا  :لفظ األهليــــــة :أصلها الشرعي ورد يف القرآن والسنة:
ففي القرآن قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

(النساء.)58:
واألمانة لفظ عام يدخل فيه كل ما ميكن أن يؤمتن عليه اإلنسان ،ومجعها
األمانات ،وهي كثرية منها :ما يكون بني العبد وربه ،كالعبادات بأنواعها من الصالة
والصيام وغريها ،ومنها :ما يكون بني الناس كالودائع والصنائع والعقود اليت جيب
على اإلنسان الوفاء بها (.)52
ومن تلك األمانات أمانة التولية يف الواليات العامة ،حيث جيب على من ولي
أمر األمة أن يعني يف الواليات من هم قادرين على القيام بها ،فإن فعل ذلك فقد أدى
األمانة وإن مل يفعل خان األمانة (.)53
صفٌ بِا ْلأَهْلَِّيةِ ِلأَيِّ ِولَاَيةٍ أَ ْو
جاء يف تهذيب الفروق (" )54يَجِبُ َت ْقدِيمُ َمنْ ُهوَ مَُّت ِ
حقَاقَات الشَّرْعَِّيةِ وََت ْأخِريُ مَنْ لَيْسَ
حقَاقٍ مِنْ ا ْلوِلَاَيةِ وَا ْلمَنَاصِبِ وَالِاسْتِ ْ
مَ ْنصِبٍ أَوْ اسْتِ ْ
صلُ مِمَّنْ
ح ُ
حةَ ا ْلمَ ْقصُودَةَ مِنْ َذلِكَ َّإنمَا تَ ْ
صفًا بِا ْلأَهْلَِّيةِ ِل َذلِكَ ضَرُورَةَ أَنَّ ا ْل َمصْلَ َ
مَُّت ِ
صفَ ِبأَهْلَِّيةِ تَنْمِيَةِ
َدمُ فِي َأمَاَنةِ ا ْلأَيْتَامِ َمنْ َّات َ
ِمنْ لَيْسَ َك َذلِكَ ،فَُيق َّ
صفَ بِا ْلأَهْلَِّيةِ لَا م َّ
َّات َ
حوَالِ الْ َكوَا ِفلِ وَا ْلمُنَاظَرَاتِ عِ ْندَ الْحُكَّامِ عَنْ أَ ْموَالِهِمْ
الن َفقَاتِ وََأ ْ
َأ ْموَالِهِمْ وَتَ ْقدِيرِ َأ ْموَالِ َّ
َدمُ فِي جِبَاَيةِ الصَّدَقَاتِ َمنْ فِيهِ أَهْلَِّيةُ َمعْرِفَةِ
صفْ بِتِلْكَ الْأَهْلَِّيةِ ،وَُيق َّ
عَلَى َمنْ َلمْ يَتَّ ِ
الزكَاةِ ِم ْن الْخُلْ َطةِ وَغَيْرِهَا عَلَى َم ْن َل ْم تَ ُكنْ فِي ِه تِلْكَ".
حكَامِ َّ
النصُبِ وََأ ْ
َمقَادِيرِ ُّ
قال ابن تيمية رمحه اهلل  " :أما أداء األمانات ففيه نوعان أحدهما الواليات "(.)55
( )52اجلامع ألحكام القرآ  ،للقرطيب ،275/5 ،أضواء البيا يف إيضاح القرآ ابلقرآ  ،للشنقيطي ،ـ.457/8
( )53حسن السلوك احلافظ دولة امللوك ،البن املوصلي ،ص.81
( )54هتذيب الفرو  ،حممد بن علي بن حسني.171/2 ،
( )55السياسة الشرعية ،البن تيمية ،ص.7
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والذين هم أهل لتولي الواليات العامة هم القادرون على القيام بها ،فال
يتأهل الشخص لعمل ما إال عندما تتوفر فيه القدرة على أدائه على الوجه املقصود جاء
يف معني احلكام " :فإنّ أهل الشّيء من يكون قادرًا عليه"(.)56
أما يف السنة فقد جاء يف حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ،من قوله عليه الصالة
ُسدَ األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة)) (.)57
والسالم(( :إذا و ِّ
فيتضح أن األهلية لتولي والية عامة يف مراد الفقهاء حتصل ملن استجمع عدد
من الشروط والصفات يف كل والية حبسب املقصود منها ،قال ابن تيمية " :وأهم ما يف
هذا الباب معرفة األصلح ،وذلك إنّما يتمّ مبعرفة مقصود الوالية ،ومعرفة طريق
املقصود؛ فإذا عرفت املقاصد والوسائل ّمت األمر "(.)58
فمثلًا أهل احلل والعقد املناط بهم اختيار من يقوم باخلالفة واإلمامة العظمى،
يشرتط فيهم كما جاء يف األحكام السلطانية ثالثة شروط" :أحدها :العدالة اجلامعة
لشروطها ،والثّاني :العلم الّذي يتوصّل به إىل معرفة من يستحقّ اإلمامة على
الشّروط املعتربة فيها ،والثّالث :الرّأي واحلكمة املؤدّيان إىل اختيار من هو لإلمامة
أصلح ،وبتدبري املصاحل أقوم وأعرف"( ،...)59وأهل اإلمامة الشروط املعتربة فيهم سبعة

( )56معني احلكام ،الطرابلسي ،ص. 69
ِّ
ِّ
يث ُمثَّ
ب َم ْن ُسئِّ َل ِّعلْ اما َوُه َو ُم ْشتَغِّ ٌل ِّيف َحديثِّ ِّ ،فَأ َََتَّ احلَد َ
( )57أخرج البخاري يف صحيح  ،كتاب العلمَ ،اب ُ
السائِّ َل  21/1حديث رقم .59
اب َّ
َج َ
أَ
( )58السياسة الشرعية ،البن تيمية ،ص. 20
( )59للماوردي ،ص.18-17
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أحدها العدالة اجلامعة لشروطها ...إخل " ( .)60ويف تبصرة احلكام " اإلمامة الكربى أهليّة
القضاء جزء من أجزائها ،وكذلك أهليّة السّياسة العامّة" (.)61
ثالثا :لفظ الصالحية :
الصالحية تعين :االتساق يف عمل ما ،والصالحية للعمل معناها :حسن
التهيؤ له ( ،)62ويقصد الفقهاء بالصالحية للوالية (الوظيفة) :صالحية الشخص للقيام
بأعباء الوالية ،ويكون كذلك إذا استجمع الشروط والقدرات اليت جتعله قادرًا على
القيام بها.
وهي مأخوذة من قوله صلّى اهلل عليه وسلّم " :من استعمل رجلًا من عصابةٍ
ويف تلك العصابة من هو أرضى للّه منه فقد خان اللّه وخان رسوله وخان املؤمنني"(.)63
وقد نص الفقهاء على وجوب تولية األصلح ،قال ابن تيمية" :من ولي من أمر
املسلمني شيئًا فوىل رجالً وهو جيد من هو أصلح منه فقد خان اهلل ورسوله واملسلمني،
فإن عدل عن األحقّ األصلح إىل غريه ألجل قرابةٍ بينهما ،أو والء عتاقةٍ أو صداقةٍ،
أو مرافقة يف بلدٍ أو مذهبٍ أو طريقةٍ ... ،فقد خان اللّه ورسوله واملؤمنني"(.)64

( )60املرجع السابق ،ص.19
( )61تبصرة احلكام ،البن فرحو  - ،بتصرف يسري من الباحث.21/1 -
( )62املعيم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،ص520
( )63أخرج احلاكم ،يف املستدرك على الصحيحني /104 /4 ،حديث رقم ،7032 :وقال صحيح اإلسناد،
وضعف األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة.48 /10 ،
( )64السياسة الشرعية ،البن تيمية ص.8
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ولفظ األهلية والصالحية بينهما ترادف يف املعنى ،ولذلك جند الفقهاء تارةً
يستخدمون لفظ الصالحية ،وتارةً لفظ األهلية :فأهلية الشخص تعين صالحيته لوجوب
احلقوق الشرعية ،له أو عليه(.)65
ومقصود الفقهاء بأهلية الشخص لتولي والية عامة صالحيته للقيام بواجباتها،
وقدرته على حتقيق غايتها ،وأهليته لألمر تعين الصالحية له (.)66
ومما تقدم يتضح أن الفقهاء جعلوا صحة التولية يف أي والية من الواليات
العامة متوقفة على أهلية الشخص هلذه الوالية ،وصالحيته للقيام بها ،وقدرته على
محل أعبائها ،وتنفيذ مهامها حتى يكون كافيًا هلا ،وربطوا مناط األهلية والصالحية
يف كل والية بتوفر عدد من الشروط سيأتي ذكرها يف املبحث التالي.
املطلب الثالث :مفهوم الكفاية يف االصطالح اإلداري ويف نظام اخلدمة املدنية السعودي
أوال :الكفاية يف االصطالح اإلداري احلديث :استخدمت الكفاية أولًا يف جمال
اهلندسة وكانت ابتداءً تعين النسبة بني ما يبذل وما ينتج فتحصل الكفاية عند زيادة
اإلنتاج وخفض التكاليف ،ثم انتقل استعماهلا إىل اجملال االقتصادي ،وبدأ ينتشر
استعماهلا لتشمل جماالت متنوعة وميادين متعددة ،فاستعملت يف اإلنتاج ،ويف وصف
اإلدارة ،ويف وصف املوظف يف الوظيفة ،ويف وصف العامل يف املصنع ،ويف وصف
منتجات التصنيع وغري ذلك( ،)67ومع انتشار الكفاءة وتوسع استعماهلا حتى أصبحت
قضية مسلمة إال أنه ليس هلا معنى ثابت موحد بل هو نسيب خيتلف باختالف اجملال
الذي تستعمل فيه؛ وما يعنينا هنا هو لفظ الكفاية يف جمال الوظيفة العامة ،والذي
استعمل بألفاظ مرتادفة املعنى منها اجلدارة ومنها الكفاءة ،وكثر استعماله بلفظ
( )65التوقيف على مهمات التعاريف ،زين الدين حممد احلدادي ،ص. 67
( )66املعيم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،ص 32القاموس الفقهي ،سعدي أبو حبيب ،ص.29
( )67نظرية الكفاية يف الوظيفة العامة ،د.محدي أمني ،ص.58-53
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الكفاية ،وارتبط بروزه حديثًا حبركة اإلصالح الوظيفي يف الواليات املتحدة األمريكية
قبل قرن ونصف تقريبًا ،وبدأ ينتشر ويتطور يف أوربا ويف بعض دول آسيا ،وبعض
الدول العربية إىل أن أصبحت نظرية الكفاية أساسًا لعلم اإلدارة وهدفًا يسعى الباحثون
والكتاب يف هذا العلم لبيان وسائل وطرق حتقيقه ( ،)68وخلصوا إىل أن حتقيق الكفاية
يف جمال الوظيفة العامة تكون باختيار املوظفني على أساس الصالحية واجلدارة (،)69
واستتبع ذلك استحداث فكرة ترتيب وتصنيف الوظائف من أجل حتديد الصفات
واخلصائص واملؤهالت واملهارات املطلوبة فيمن يكون جديرًا بشغل أي منها (.)70
وقد عرفت الكفاية بصفة عامة بتعريفاتٍ كثريةٍ متقاربة املعنى ومن تلك
التعريفات أنها:
 القدرة على ممارسة عمل أو مهنة ،أو جمموعة من األعمال نتيجة بعضالعناصر مثل :املؤهل ،واخلربة العلمية الناجتة عن ممارسة فنية وتطبيقية ملدة تكفي
للحصول على هذه اخلربة (.)71
 الكفاءة :هي القدرة على القيام باألعمال اليت تتطلبها مهمة من املهام ،أوهي القدرة على ممارسة األعمال اليت تتطلبها وظيفة من الوظائف(.)72

( )68املرجع السابق ص 86 ،78 ،63وما بعدها.
( )69املرجع السابق ص.296
( )70مبادئ اخلدمة املدنية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية ،للسنيدي ،ص 87وما بعدها ،مبادئ اجلدارة
يف اخلدمة املدنية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية ،د .ماز فارس ،ص ،11وصف الوظيفة ،يوسف
التوجيري ،ص.40
( )71تقومي كفاية املعلم يف مراحل التعليم يف دول اخلليج العريب .ريض أمني مح اوي ،ص .461
( )72نظام تقومي كفاءة املعلم أثناء اخلدمة يف وزارة الرتبية بدولة الكويت ،عبد الكرمي اخلياط ، ،وعبد الرحيم
ذيب.30 ،
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وخيتلف تعريف الكفاءة باختالف سياق استعماهلا:
 فعرفت الكفاءة يف جمال الوظيفة العامة بأنها :قدرات مكتسبة تسمحبالسلوك ،والعمل يف سياق معني ،ويتكون حمتواها من معارف وقدرات واجتاهات
مندجمة بشكل مركب (.)73
 أو هي جمموعة من العناصر ،والصفات تتعلق بالكفاءة الفنية واإلداريةواالنضباط يف العمل وحسن التعامل والسلوك وحنو ذلك مما تقديره مرتوك لإلدارة(.)74
وقد عرفت اجلدارة بتعريفات تشابه تعريفات الكفاية ومن تلك التعريفات أنها:
 السمات األساسية الواجب توافرها يف شخص لشغل وظيفة معينة.وقيل هي :جمموعة من الصفات الذاتية تتمثل يف الكفاءة الفنية ،والعلمية،
واالنضباط ،وحسن السلوك وحنو ذلك (.)75
ثانياً :الكفاية يف نظام اخلدمة املدنية السعودي :تبني فيما سبق جواز استعمال
لفظ الكفاءة أو الكفاية أو اجلدارة مبعنى واحد فيما يتعلق بتولي الوظيفة العامة ،ولقد
اختار النظام السعودي منها لفظ اجلدارة.
ويظهر اهتمام النظام السعودي بكفاية من سيشغل وظيفة عامة جبعله اجلدارة
هي األساس يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة ،ونص عليها يف أول مادة من
نظام املوظفني العام السابق الصادر باملرسوم امللكي رقم م 5/وتاريخ 1391/2/1هـ
بقوله(( :اجلدارة هي األساس يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة)) ،وأكد على
هذا األساس يف نظام اخلدمة املدنية احلالي الصادر باملرسوم امللكي رقم الرقم :م49/
وتاريخ 1397/7/10 :فأبقى نص املادة األوىل كما هو.
( )73قياس كفاءة املوظف العام وتطوير أدائ  ،السنيدي ،ص.93
( )74املرجع السابق،ص.94
( )75مبادئ اخلدمة املدنية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية ،السنيدي ،ط1430-13هـ ،ص.126
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ويظهر من هذا النص حرص النظام السعودي على أّلا يتوىل الوظيفة العامة إال
من كان مؤهلًا تأهيلًا جيدا قادرًا على أن يقوم مبهام وواجبات الوظيفة اليت سيشغلها .
ومبا أن النظام السعودي مل يتطرق لوضع تعريف حمدد للجدارة فسيتم
استخالص مضمونها مما نص عليه من أمور تكفل التحقق من وجودها عند التعيني،
وسيتم بيان عناصر اجلدارة يف املبحث التالي من خالل استعراض الشروط الالزم
توفرها فيمن سيعني يف وظيفة عامة.
نص النظام على ثالثة أمور مهمة تساعد يف أن يكون التعيني على أساس
اجلدارة وهي:
األمر األول :تصنيف الوظائف وتوصيفها (.)76
تصنيف الوظائف أصبح ضرورة ال بد منها ،وخاصةً يف هذا العصر الذي
تفرعت فيه العلوم ،وزادت فيه االكتشافات ،وبرزت تطورات التكنولوجيا ،وتعددت
جماالت النشاط اإلنساني ،وتنوعت معه الوظائف العامة األمر الذي حتم اعتماد مبدأ
التخصص يف الدراسة ،ويف شغل الوظائف.
وإثر هذا التشعب يف الوظائف العامة ،والتنوع يف الوظائف املتفرعة منها،
والتعدد يف التخصصات ،وما استتبع ذلك من تنوع يف الواجبات ،وتداخل
التخصصات وزيادة املسؤوليات كان ال بد من وجود ضوابط لشغل تلك الوظائف،
ومن هنا ظهرت احلاجة إىل ما يسمى بتصنيف الوظائف.
ولقد اهتم النظام السعودي بتصنيف الوظائف بالنص عليه صراحة يف نظام
اخلدمة املدنية بأن (تصنف الوظائف بتجميعها يف فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف

( )76نص عليها يف املادة الثانية واملادة الثالثة من نظام اخلدمة املدنية .
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املتماثلة يف طبيعة العمل ،ومستوى الواجبات ،واملسئوليات ،واملؤهالت املطلوبة
لشغلها) (.)77
وقد حددت الالئحة التنفيذية عشر جمموعات للوظائف العامة هي (:)78
 اجملموعة العامة للوظائف التخصصية. اجملموعة العامة للوظائف التعليمية . اجملموعة العامة للوظائف الدبلوماسية . اجملموعة العامة للوظائف اإلدارية واملالية . اجملموعة العامة للوظائف اإلدارية املعاونة . اجملموعة العامة لوظائف العمليات . اجملموعة العامة للوظائف الثقافية واالجتماعية. اجملموعة العامة للوظائف الدينية . اجملموعة العامة للوظائف الفنية والفنية املساعدة . اجملموعة العامة للوظائف احلرفية .ونص بأن توصف خمتلف الفئات حبيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي (:)79
أ)

االسم الذي يدل عليها .

ب) مرتبتها حسب سلم الرواتب امللحق بهذا النظام.
ج) وصفًا عامًا لواجباتها .
د)

وصفًا حتليليًا لواجباتها ،ومسئولياتها.

( )77املادة الثانية من نظام اخلدمة املدنية ،الصادر ابملرسوم امللكي رقم الرقم :م 49/واتريخ1397/7/10 :هـ.
( )78قرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( )440واتريخ 1401/4/20هـ .
( )79نص على ذلك يف املادة الثالثة من نظام اخلدمة املدنية.
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هـ) بيانا باحلد األدنى للمؤهالت املطلوبة لشغلها ،وتشمل املؤهالت العلمية،
والعملية ،ودرجة املهارة املطلوبة ،وغري ذلك من الشروط املطلوبة للوظيفة.)80( .
وتصنيف الوظائف يعين :تقسيم الوظائف إىل جمموعات كل جمموعة تضم
الفئات املتماثلة يف الواجبات واملسؤوليات واملهام واحلد األدنى من املؤهالت الالزمة
لشغلها ،وذلك بناءً على دراسة حتليلية ملختلف الوظائف واألعمال املوجودة يف
مؤسسات الدولة.
األمر الثاني :اإلعالن عن الوظائف لتحقيق املساواة وتكافؤ الفرص بني
املواطنني يف شغل الوظيفة العامة (.)81
ومن األمور املساهمة يف اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظيفة العامة هو إتاحة
الفرص جلميع املواطنني املؤهلني لتولي الوظيفة العامة على قدم املساواة ،ويتحقق
ذلك عرب اإلعالن عن الوظائف املتاحة وإتاحة الفرصة الستقبال أكرب عدد من
املتقدمني ومن خالل تقييم املتقدمني يتم اختيار من تتوفر فيه اجلدارة لشغلها وعند توفر
عدد من الكفاءات يتم اختيار أفضلها.
وقد أناط النظام بهذه املهمة وزارة اخلدمة املدنية كما يف املادة السابعة فيه لتتوىل
التوظيف يف وظائف املرتبة العاشرة فما دونها عرب اإلعالن عن هذه الوظائف ومن ثم
تقييم املتقدمني الختيار األكفأ واألصلح وفق مقاييس وإجراءات حتددها حسب
الوظائف املعلنة ومتطلبات اخلدمة .
ولضمان تسريع اختيار الكفاءات يف الوظائف العامة فقد يسر النظام للجهة
اإلدارية أن تقوم  -بعد اتفاق وزير اخلدمة املدنية والوزير املختص أن تقوم بامتحان
( )80مضمو نص املادة الثالثة من نظام اخلدمة املدنية ،الصادر ابملرسوم امللكي رقم الرقم :م 49/واتريخ:
1397/7/10هـ..
( )81نص على ذلك يف املادة السابعة من نظام اخلدمة املدنية .
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من يتقدمون لشغل بعض وظائف املراتب اخلامسة فما دون وفق املقاييس واإلجراءات
اليت حتددها وزارة اخلدمة املدنية.
وقد أكدت الئحة التعيني يف الوظائف العامة ذلك يف نص املادة احلادية عشرة:
(يتم اإلعالن عن الوظائف وقبول الطلبات وإجراء املنافسات وإعالن النتائج وتنظيم
قوائم املرشحني من املنسقني والناجحني وغري ذلك من األمور املتعلقة باختيار املوظفني
وفق الئحة تصدرها وزارة اخلدمة املدنية) (.)82
األمر الثالث :وضع من يعني يف وظيفة عامة حتت التجربة(.)83
بعد تنفيذ اإلجراءات ،وتطبيق القواعد ،والشروط للتعيني على وظيفة عامة،
واحلرص على انتقاء أفضل الكفاءات يبقى التأكد من جدارة املعني ،وصالحيته لشغل
هذه الوظيفة ،على أساس اجلدارة ،وذلك بوضعه مدة معينة حتت التجربة واالختبار،
وخالل فرتة التجربة تقوم جهة اإلدارة املعني فيها بإعداده لعمله ،وأيضًا مراجعة
سالمة وصحة اإلجراءات اليت اختذتها الختيار موظفيها ،كما أن فيها إتاحة الفرصة
للموظف ليثبت جدارته ،وصالحيته لشغل هذه الوظيفة.
وقد حدد النظام هذه املدة بسنة مستمرة كاملة جيب فيها إبقاء املوظف يف
الوظيفة اليت عني فيها ،وعدم نقله منها ،كما تقوم اجلهة اليت يعمل بها املوظف برفع
تقرير عن عمله أثناء التجربة إىل وزارة اخلدمة املدنية ،فإذا ثبت صالحية املوظف بقي
فيها ،وإذا مل تثبت صالحيته هلا فللجهة اليت متلك تعيينه إما أن تفصله لعدم
صالحيته ،أو تنقله لوظيفة أخرى تتناسب مع إمكانياته وقدراته.

( )82الئحة التعيني يف الوظائف العامة الصادرة مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رقم 921/1واتريخ
1424/9/7هـ والعمل هبا اعتبارا من 1425/1/1هـ.
( )83مضمو املادة التاسعة من نظام اخلدمة املدنية .
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ومن هنا يتضح اهتمام نظام اخلدمة املدنية السعودي باجلدارة ،وجعلها األساس
لشغل الوظيفة العامة ،وحرصه على حتقيق ذلك من خالل ما أسسه من قواعد
لتحقيقها يف الواقع ،وأنها تتطلب توفر جمموعة من الصفات ،والعناصر ،واملؤهالت
يف الشخص ليحوز فرصة الدخول يف املسابقة الوظيفة مع غريه ،ومن ثم يتم اختيار
أكفأهم ،وأجدرهم بشغل الوظيفة العامة.
املبحث الثالث :عناصر الكفاية يف الوظيفة العامة يف الفقه والنظام
تبني أن كالً من الفقه والنظام جعال توفر الكفاية أو اجلدارة هي األساس يف
شغل الوظيفة العامة ،وأن الفقهاء عربوا عنها مبصطلحات مرتادفة ومتقاربة املعنى،
كاألهلية والصالحية والكفاية ،بينما النظام أخذ مبصطلح اجلدارة ،ويتضح أن
مرادهم من ذلك أنه عند احلاجة لشغل وظيفة ما فيجب أن يُختار هلا من لديه القدرة
على القيام بها ،وعلى حسن تصرفه فيها ،وقد نبّه الّنيبّ صلّى اللّه عليه وسلّم إىل هذا
ٍّ رضي اللّه عنه قال " :قلت :يا رسول اللّه أال تستعملين؟
املعنى ،فيما رواه أبو ذر
ٍّ إنّك ضعيف ،وإنّها أمانة ،وإنّها
قال :فضرب بيده على منكيب ،ثمّ قال :يا أبا ذر
يوم القيامة خزي وندامة ،إالّ من أخذها حبقّها ،وأدّى الّذي عليه فيها "( ،)84فهذا
احلديث يدل على أن إسناد الوالية العامة يكون ملن لديه القدرة على القيام بوظائفها
وأعبائها وموجباتها ،ألنّها أمانة.
ومما تقدم ميكن القول بأن الكفاية أو اجلدارة تتطلب استجماع الشخص لثالثة
عناصر :العنصر األول :القدرة البدنية ،والعنصر الثاني :القدرة العلمية أو املهنية،

( )84احلديث سبق خترجي .
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والعنصر الثالث :القدرة األخالقية ،فمن استجمعها يكون صاحلًا للتعيني يف هذه
الوظيفة ،وسأعرض هذه العناصر يف الفقه والنظام يف ثالثة مطالب على النحو اآلتي:
املطلب األول :القدرة البدنية يف الفقه والنظام
أول ما ينظر يف كفاية الشخص إىل قدرته البدنية من حيث سالمة جسده ،وما
قد تتطلبه بعض الوظائف من طول أو قوة جسد وإىل سالمة حواسه كلها أو بعضها
حبسب ما تتطلبه كل وظيفة ،فليست كل الوظائف تتطلب قدرة بدنية واحدة ،أو
سالمة مجيع اجلسد ،ومجيع احلواس بل خيتلف األمر من وظيفة ألخرى ،وسأبني
ذلك باختصار يف الفقه ثم يف النظام يف فرعني:
الفرع األول :القدرة البدنية يف الفقه
وتعين قوة البدن وصحته وسالمة أعضائه وحواسه كلها أو بعضها من أي خلل
أو نقص مينع أو يضعف من القيام مبهام وواجبات هذه الوظيفة ،إضافة إىل بلوغ
الشخص سنًا معينًا يكون فيه عاقلًا مميزًا مدركًا.
ولقد بني الفقهاء ما يتعلق بالقدرة البدنية فيمن يتأهل للوالية العامة الكربى،
وفيما يتفرع عنها من واليات ،كوزارة التفويض ،ووزارة التنفيذ ،وإمارة اجلهاد،
ووالية القضاء وغريها ...فاتفقوا على حتديد األمور اليت ال بد منها للقيام بالوظيفة،
حبيث يرتتب على عدمها كلها أو بعضها عدم القدرة على القيام بها ،واختلفوا يف
بعض األمور اليت قد تضعف من القيام بها(.)85
فمما اشرتطوه فيمن سيتوىل منصب اخلالفة ،أو الرئاسة العامة على املسلمني:
أن يكون :مسلمًا ،ذكرًا ،حرًا ،بالغًا ،عاقلًا ،وأن يكون سليم اجلسد من أي نقص
مينع من استيفاء احلركة وسرعة النهوض ،وأن يكون سليم احلواس من السمع والبصر
( )85األحكام السلطانية ،للماوردي ص ،43 ،19غياث األمم ،لليويين ،ص.77
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والنطق؛ ألنّ االختالل الواقع يف أعضاء اجلسد ،أو احلواسّ يؤدّي إىل العجز عن
كمال التّصرّف ،ويفضي إىل اخللل يف قيامه مبا تتضمنه هذه الوالية العظمى من مهام
جسيمة وواجبات كبرية ،إذ الغاية من هذه الوالية تتمثل يف محاية الدين ،وبالد
املسلمني ،وإدارة شؤونهم ،ورعاية مصاحلهم وفق هذا الدين ،واشرتطوا نفس
الشروط فيمن سيتوىل وزارة التفويض ،وفيمن سيتوىل اإلمارة العامة على اجلهاد(.)86
واشرتطوا فيمن سيتوىل والية القضاء أن يكون عاقلًا بالغًا حرًا مسلمًا مسيعًا
بصريًا ناطقًا(.)87
الفرع الثاين :القدرة البدنية يف النظام
وضع النظام السعودي شرطني يتم بها التحقق من القدرة البدنية للمتقدم لشغل
الوظيفة العامة وهي:
أ)

الشرط األول :بلوغ الشخص سنًا معينًا حبسب نوع الوظيفة :اشرتط

النظام يف التعيني للوظيفة العامة بلوغ الشخص سنًا معينًا – خيتلف من وظيفة
ألخرى  -وذلك حبسب ما تتطلبه كل وظيفة من وعي وإدراك ونضج يف الشخص
الذي سيتوىل مزاولتها ،وبصفة عامة جعل النظام احلد األدنى للسن يف التوظيف هو
بلوغ الشخص سن السابعة عشرة كشرط عام يف الوظيفة العامة( ،)88ثم خصَّ بعض
الوظائف بسن أعلى حبسب ما تتطلبه تلك الوظائف من زيادة علم ،وخربة ،وحكمة

( )86األحكام السلطانية للماوردي ،ص.110 ،50
( )87األحكام السلطانية للماوردي ،ص  ،69،50غياث األمم ص  77بتصرف يسري ،ديوا املبتدأ واخلرب يف
اتريخ العرب والرببر ،البن خلدو  ،ص.242
( )88املادة ( )4الفقرة (ب) من نظام اخلدمة املدنية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 49 /واتريخ
1397/7/10هـ واملعمول ب اعتبارا من 1397/8/1هـ .
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يكسبها الشخص من زيادة حتصيل علمي ،أو من خربة وحكمة ناجتة عن ممارسة
وتضلع يف العمل .
فمثلًا حدد التعيني يف أول درجات السلم القضائي ببلوغ الشخص سن الثانية
والعشرين ،وربط التعيني يف درجة قاضي التمييز ببلوغ الشخص سن األربعني (،)89
كما جعل بلوغ سن الثالثني شرطًا لتعني العضو يف جملس الشورى ،وكذا يف عضوية
اجمللس احمللي للمنطقة (.)90
ب) الشرط الثاني :اللياقة الصحية  :اشرتط النظام فيمن يعني يف وظيفة عامة
أن يكون :الئقًا صحيًا( ،)91و اللياقة الصحية تعين ضرورة أن يكون من يشغل
الوظيفة العامة صحيح اجلسم ،وسليم األعضاء ،وسليم السمع ،والبصر ،والنطق
حبسب ما تطلبه كل وظيفة ،وذلك يتطلب إجراء الكشف الطيب عليه إلثبات خلوه من
األمراض العضوية املقعدة ،أو املعدية أو املعيقة ألداء الوظيفة وكذا خلوه من األمراض
العقلية والنفسية ()92؛ ليكون قادرًا على القيام مبهام هذه الوظيفة وشغلها على
الدوام؛ لتلبية مصاحل املستفيدين منها باستمرار ،وختتلف الوظائف العامة يف القدر
املطلوب من اللياقة الصحية فبعضها حيتاج إىل جسم قوي يتحمل املشاق ،أو إىل نزول
ميداني مثل اهلندسة وأعمال املساحة وبعضها تتطلب صحة جيدة ملا تتطلبه من حتمل
( )89املادة ( )31من نظام القضاء الصادر ابملرسوم امللكي رقم م  78 /بتاريخ 1428 / 9 / 19هـ.
( )90املادة ( )17من نظام املناطق الصادر ابألمر امللكي الكرمي رقم (أ )92/واتريخ 1412 ./8/27هـ ،ونص
املادة ( )4من نظام جملس الشورى الصادر ابألمر امللكي رقم (أ  )91/يف 1412/8/27هـ .
( )91املادة ( )4الفقرة (ج) من نظام اخلدمة املدنية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 49 /واتريخ 1397/7/10هـ
واملعمول ب اعتبارا من 1397/8/1هـ .
( )92مضمو نص املادة الرابعة من الئحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة الصادرة من ديوا وزارة اخلدمة
املدنية برقم  10653/2بتاريخ 1401/4/7بناء على املادة  4/4من الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة
املدنية بعد االتفا مع وزارة الصحة وَت العمل هبا اعتبارا من 1401/7/1هـ.
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الضغوط النفسية كما يف الوظائف التعليمية ،والوظائف الطبية ،وبعضها تتطلب قوة
إبصار عالية ...إخل.
ونظرًا لتعدد الوظائف العامة يف اململكة العربية السعودية ،واختالف درجة
اللياقة الصحية املطلوبة يف كل وظيفة ،فقد أصدرت وزارة اخلدمة املدنية بعد االتفاق
مع وزارة الصحة الئحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة ( ،)93وقد أوجبت املادة
السادسة منها :إجراء الكشف الطيب على كل املرشحني للتعيني يف الوظائف املدنية،
عن طريق جلان طبية إلثبات احلالة الصحية لكل مرشح ،وإصدار قرار باللياقة الصحية
وفق القواعد اليت تضمنتها الالئحة ،واجلداول املرفقة بها ( ،)94وقد حدد اجلدول رقم
( )1امللحق بالالئحة عددًا من األمراض اليت متنع اللياقة الصحية سواء كانت جراحية
كتليف الكبد الغري قابل للشفاء ،واألورام اخلبيثة ،وبرت أحد األطراف يف الوظائف
اليت حتتاج الستعمال الطرف املبتور ،وأمراض اجلهاز التنفسي كاإللتهابات الرئوية
احلادة وغري احلادة واخلراجات الرؤوية حتى تشفى ،وأمراض اجلهاز الدوري واجلهاز
البولي ،واألمراض العقلية والعصبية والصرع واألمراض النفسية ( ،)95كما حدد
اجلدول رقم ( )2امللحق بالالئحة مستوى النظر املطلوب يف عدد من الوظائف الفنية
الصحية ،واهلندسية ،ووظائف اإلرصاد ،وبني الوظائف اليت ال حتتاج إىل نظر
كاملؤذن ،واإلمام ،واخلطيب ،ومأذوني األنكحة(.)96

( )93الئحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة ،املرجع السابق .
( )94مضمو املادة السادسة من الئحة اللياقة الصحية ،الصادرة من ديوا وزارة اخلدمة املدنية برقم 10653/2
.
( )95اجلدول رقم ( )1امللحق بالئحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة .
( )96اجلدول رقم ( )2امللحق بالئحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة .

1576

محود بن حممد غالب الغشيمي

وتضمن اجلدول رقم ( )3امللحق بالالئحة عددًا من الوظائف اليت يشرتط فيها
ضرورة قدرة املتقدم لشغلها على متييز األلوان بدرجات معينة كوظائف األرصاد
اجلوية ،وأطباء العيون ،والقباطنة ،ومدرسوا املعاهد الفنية ،والكليات
الصناعية،وفنيوا ،وفنيات التمريض  ...إخل (.)97
املطلب الثاين :القدرة العلمية واملهنية يف الفقه والنظام
يأتي التأكد من وجود القدرة العلمية فيمن سيشغل وظيفة عامة بعد ثبوت
قدرته اجلسمية ،ولياقته الصحية ،وبيان ذلك يف فرعني :
الفرع األول :القدرة العلمية واملهنية يف الفقه
القدرة العلمية ،واملهنية يف أي والية عامة تعين ضرورة أن يكون من يُولَّى يف
والية عامة حائزاً على قدر من العلم املتعلق مبهام هذه الوالية ،ولديه مهارة كافية يف
تسيريها؛ حتى يكون تصرفه فيها صحيحًا وحمققًا للغاية منها ،فشغل الوظيفة العامة
بناءً على توفر القدرة العلمية ،واملهنية يعد ركيزة هامة يف حتقيق غايتها؛ ألنها تعطي
القوة يف إدارة مهامها ،وحتمل أعباءها ،ومسؤوليتها بناء على علم ،ودراية ،وخربة
كافية يف تسيريها على قواعدها السّليمة مبا يؤدي إىل وضع األمور يف نصابها ،وختتلف
هذه القدرة من والية ألخرى ،فبعضها يتطلب فيمن يصلح هلا العلم باألحكام
الشرعية والتضلع فيه لدرجة االجتهاد ،وبعضها يتطلب العلم بالعدل ،وبعضها
يتطلب العلم باحلساب ،وبعضها يتطلب مهارات معينة ،ويف زمننا تتطلب بعض
الوظائف إجادة لغة معينة ،وبعضها إجادة استخدام أجهزة ختصها ،وهكذا فكل والية
تطلب علمًا معينًا لتصريفها به أو ملهارة خاصة بها ،فيجب أن ال يعني فيها إال من كان
حائزا على ذلك العلم ولديه املهارات الالزمة لشغلها.
( )97اجلدول رقم ( )3امللحق بالئحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة .
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قال ابن تيمية رمحه اهلل  " :فالواجب يف كل والية األصلح حبسبها "(.)98
وحتديد العلم املطلوب أو املهارة لكل والية يكون بناء على ما تتضمنه من
واجبات ومهام؛ من أجل حتقيق الغايات املقصودة منها ،وقد ذكر املاوردي :من
شروط انعقاد الوالية معرفة ا ْل ُموَلَّى مبا عليه ا ْل ُموَلِّي من استحقاق تلك الوالية بصفاته
الَّتِي يصري بها مستحقًّا هلا.)99(،
ففي كل والية عامة يقدم األصلح هلا ،وهذه الصالحية ختتلف حبسب
متطلبات كل والية ،فما يلزم توفّره يف إحداها قد ال يلزم توفره بنفس القدر يف غريها.
الفرع الثاين :القدرة العلمية واملهنية يف النظام
بني النظام مضمون القدرة العلمية ،واملهنية املطلوبة يف املوظف املرشح لوظيفة
عامة باشرتاطه أن يكون حائزاً املؤهالت العلمية ،والعملية ودرجة من املهارة املطلوبة
لشغلها(.)100
وحيث إن الوظائف يف اململكة العربية السعودية كثرية ،ومتعددة ،ومتنوعة،
ومتماثلة فيصعب حتديد املؤهل لكل وظيفة بعينها لذا جلأ النظام إىل تصنيف الوظائف
بتجميعها يف فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف املتماثلة يف طبيعة العمل ،ومستوى
الواجبات ،واملسؤوليات ،واملؤهالت املطلوبة لشغلها( ،)101وتوصيف خمتلف الفئات
حبيث تضمن التوصيف لكل فئة ما يلي :
أ) االسم الذي يدل عليها.
( )98جممو الفتاوى.254/28 ،
( )99األحكام السلطانية ،ص.118
( )100املادة رقم ( )4فقرة (هـ) من نظام اخلدمة املدنية .
( )101وهذا ما نصت علي املادة الثالثة من نظام اخلدمة املدنية ،والقواعد التنفيذية هلا يف الالئحة التنفيذية
للنظام .
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ب) مرتبتها حسب سلم الرواتب امللحق بهذا النظام.
ج) وصفًا عامًا لواجباتها .
د) وصفًا حتليليًا لواجباتها ومسئولياتها .
هـ) بيانا باحلد األدنى للمؤهالت املطلوبة لشغلها ،وتشمل املؤهالت العلمية،
والعملية ،ودرجة املهارة املطلوبة ،وغري ذلك من الشروط املطلوبة للوظيفة (.)102
وقد مت تصنيف الوظائف العامة يف اململكة العربية السعودية ،وجتميعها يف عشر
جمموعات ،وقد تقدم ذكرها.
وختتلف القدرة العلمية واملهنية وفقًا الختالف تقسيمات فئات الوظائف،
وتكاد تكون هذه القدرة العلمية موحدة يف كثري من الدول بالنسبة للوظائف الفنية،
والتخصصية كالوظائف الطبية ،واحملاسبية واهلندسية ،حيث عاملية املعايري اليت حتكم
إجراءات شغلها.
وقد أصدرت وزارة اخلدمة املدنية دليلًا شاملًا لتصنيف الوظائف يف اململكة عام
1422هـ ،وجاء يف  135صفحة ،بينت فيه مخس جمموعات هي :جمموعة الوظائف
التخصصية ،وجمموعة الوظائف الفنية واملساعدة ،وجمموعة الوظائف اإلدارية
واملالية ،وجمموعة الوظائف احلرفية ،وجمموعة وظائف العمال واملستخدمني ،ثم
حددت اجملموعات النوعية لكل جمموعة من اجملموعات السابقة ،وسلسلة فئات
الوظائف هلا ،وحددت نوع املؤهل العلمي ،واخلربات العملية ،واملعارف ،والقدرات
املطلوبة لشغلها يف ضوء طبيعة عمل كل وظيفة ،وقد جاء يف هذا الدليل حتديد املؤهل
املطلوب لشغل كل وظيفة فلشغل وظيفة مبرتبة حماضر يشرتط مؤهل املاجستري يف

( )102املرجع السابق .
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التخصص ،ولشغل وظيفة مبرتبة مهندس ميكانيكي مؤهل الدرجة اجلامعية يف اهلندسة
امليكانيكية ،ولشغل وظيفة أخصائي تغذية الدرجة اجلامعية يف جمال التغذية ،وهكذا.
املطلب الثالث :القدرة األخالقية يف الفقه والنظام
ويأتي البحث عن القدرة األخالقية يف املرتبة الثالثة بعد توفر القدرة البدنية
والقدرة العلمية ،وهذه القدرة مهمة جدًا فقد تتوفر القدرة البدنية ،والقدرة العلمية،
وال حتقق تلك الوظيفة الغايات املقصودة منها على التمام بسبب ضعف أخالق من
يشغلها ،وسوف أعرض هلا يف فرعني:
الفرع األول :القدرة األخالقية يف الفقه
تناول الفقهاء القدرة األخالقية فيمن يوىل يف والية عامة باشرتاطهم العدالة
واألمانة فيه ،وبيان ذلك يف اآلتي:
أوالً :العدالة :مرتبطة بصالح يف الدين واملروءة ،فهي صفة يف الشخص حتمله
على االستقامة على أحوال الدين ،ومالزمة التقوى ،واخلشية هلل فرياعي حقوق اهلل
من الواجبات ،واملسنونات جيتنب الكبائر ،ويتوقى الصغائر ،يأخذ مبا جيمله ،ويزينه
من األقوال واألفعال ،ويبتعد عما يشينه منها ،وحيرتز عما خيل باملروءة(.)103
وتظهر أهمية اشرتاط العدالة فيمن يُوىل يف والية عامة لكون من يتصف بهذه
الصفة سيقوم بواجباته بكل حيادية فال جيامل قريبًا له ،وال جيايف بعيدًا ،وال يتأثر جباهٍ
وال مالٍ ،فيعامل الناس مجيعًا على حد سواء أثناء قيامه مبهام هذه الوالية املرتبطة
حبقوق الناس على أساس من العدل فيعطي كل ذي حق حقه ،وينصف املظلوم ،
ومينع الظلم  ،وترضى الناس عنه ،وال جيدون عليه مأخذًا ،فتستقر أعمال الواليات
( )103التعريفات ،لليرجاين ،ص ،147السياسة الشرعية ،البن تيمية ص ،111كشاف القنا  ،للبهويت،
.418 /6
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على سنن العدل ،وينعم اجلميع باالستقرار ،وينعكس أثره على ازدهار ،ومناء
اجملتمع ،ويقابل العدل الفاسق  ،وهو من زالت عدالته بارتكاب كبرية ،أو أصر على
الصغائر ( ،)104كما لو ترك واجبًا أو فعل حمرمًا ،فال يُولَّى الفاسق؛ ألن فسقه جيعله
متهما بعدم رعاية مصاحل اآلخرين.
ثانياً :األمانة :وهي صفة يُعرف بها الشخص عندما يكون مؤديًا حلقوق اهلل
وخصوصًا اخلفية منها ،ومؤديًا حلقوق الناس ،وافيًا بالعهود والعقود ،اليت بينه وبني
العباد من املعامالت وحنوها(.)105
قال ابن تيمية" :واألمانة ترجع إىل خشية اهلل ،وألَّا يشرتي بآيات اهلل مثناً
قليالً"( ،)106وهي مطلوبة فيمن سيوىل والية عامة؛ ألن من كانت هذه صفته .
وتظهر أهمية اشرتاط األمانة فيمن يتوىل والية عامة ألن من حيمل هذه الصفة
سيؤدي عمله بإتقان وإحسان ،ومبا حيقق املصلحة العامة ،وسيحافظ على املمتلكات
العامة ،ويصون األسرار ،وجيتهد يف أداء مهام الوالية بكل جدية ،وإخالص فلن
يقصر ،ولن يتكاسل ،ولن يستغل الوظيفة ملصاحله اخلاصة؛ ألنه يراقب اهلل يف عمله
ويرجو ثوابه ،وبالتالي تتحقق الغاية املقصودة من هذه الوالية .
الفرع الثاين :القدرة األخالقية يف النظام
اشرتط النظام القدرة األخالقية فيمن يرشح لوظيفة عامة ،وحدد مضمونها يف
ثالثة أمور:
 - 1أن يكون املرشح للوظيفة العامة حسن السرية واألخالق(. )107
( )104املطلع على ألفاظ املقنع ،للبعلي ،ص ،69البحر الرائق ،البن رجيم.92 /7 ،
( )105تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنا  ،للسعدي ،ص.943
( )106السياسة الشرعية ،البن تيمية ،ص.95
( )107املادة الرابعة من نظام اخلدمة املدنية الفقرة د .
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حرص النظام على أن يكون املرشح للوظيفة العامة منضبطاً يف سلوكه يتمتع
بسرية احلسنة وصفات محيدة بني الناس؛ ألن تصرفاته ينعكس أثرها عليهم فال بد
وأن يكون حمل ثقتهم؛ ألنه ميثل الدولة ويقوم بدور احلارس األمني على مصاحلهم
فمن الطبيعي أن حترص الدولة على اختيار من يتمتع باحليادية والنزاهة لتبقى للوظيفة
العامة مكانتها ومسعتها ويطمئن اجلمهور لتصرفاته ،وتتحدد سريته احلسنة مبوجب
شهادة حسن سرية وسلوك من اجلهة اليت خترج منها طالب الوظيفة ،أو بإقرار طالب
الوظيفة حلسن سريته أوبشهادة عدلني وحنو ذلك .
 - 2غري حمكوم عليه حبد شرعي أو بالسجن يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة
حتى ميضى على انتهاء احلد أو السجن ثالث سنوات على األقل(. )108
وذلك ألن من صدر حبقه حكم يف حد شرعي  -كحد الزنا أو اخلمر أو
احلرابة إخل ..أو يف جرمية خملة بالشرف واألمانة كجرمية الرشوة ،أو التزوير ،او خيانة
األمانة دليل على سوء سلوكه ،وقلة أمانته ،وتعيينه بعد ذلك يف وظيفة عامة يعد
تكرميًا له على سوء سلوكه ،ويتناقض مع ما ينبغي أن تكون عليه الوظيفة العامة من
مكانة سامية بني الناس ،لذا منع النظام من تعيينه كوسيلة وقائية للحفاظ على مسعة
الدولة ،والستدامة نزاهة الوظيفة العامة بني الناس ،وعدم اهتزاز ثقتهم بها،
ومحايتها من اإلخالل بأعبائها ،أو استغالهلا ملصاحل شخصية على حساب املصلحة
العامة ،وقد حدد النظام هذا املنع بفرتة زمنية هي ثالث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ
احلكم يرجى فيها للشخص أن يكون قد صلح حاله ،وحسن سلوكه.

( )108املادة الرابعة من نظام اخلدمة املدنية الفقرة هـ .
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 - 3غري مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية مامل يكن قد مضى على
صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األقل(.)109
الفصل من اخلدمة املدنية قد يكون ألسباب غري تأديبية كعدم تنفيذ قرار النقل،
أو بسبب الغياب ،وهذه األسباب ال متنع من تعيني الشخص املفصول يف وظيفة
أخرى ،أما األسباب التأديبية فهي اليت متنع من إعادة تعيينه إال بعد مضي ثالث
سنوات على األقل ،فهي متعددة فمنها ما هو مرتبط بارتكاب حد شرعي ،أو جرمية
خملة بالشرف ،واألمانة كما يف الفقرة السابقة إذ إن الفصل التأدييب هنا يكون عقوبة
تبعية على ارتكابه احلد أو اجلرم وال يصدر إال بعد صدور احلكم القضائي.
ومنها ما يتعلق باملصلحة العامة ،أو مبخالفات مالية ،وإدارية ارتكبها املوظف
يف عمله ،وقد اشرتط النظام يف العقوبة التأديبية اليت تكون مانعة عودة املوظف لشغل
وظيفة عامة أحد أمرين ،األول :أن يكون صدور قرار فصله من وظيفة سابقة بأمر
ملكي  ،أو بقرار من جملس الوزراء للمصلحة العامة على أن يتضمن نص القرار بأن
الفصل ألسباب تأديبية .
الثاني  -صدور قرار الفصل من السلطة املختصة بتأديب املوظف بسبب
خمالفات إدارية ،أو مالية ارتكبها يف عمله.
فمن فصل فصلًا تأديبيًا يبقى ممنوعًا من التعيني يف وظيفة عامة ملدة ثالث
سنوات من تاريخ صدور قرار فصله من الوظيفة ،ومبضيها حيق له العودة لوظيفة عامة
باستثناء ما لو كان الفصل متعلق بارتكاب جرمييت الرشوة أو التزوير لعظم خطرهما،
وألثرهما السيئ على الوظيفة العامة ،فقد مدد النظام مدة سريان املنع فيها مدة مخس
سنوات من تاريخ الفصل حيق له بعدها أن يعود لوظيفة عامة.
( )109املادة الرابعة من نظام اخلدمة املدنية الفقرة (ز) .
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اخلامتـ ــة
من خالل هذا البحث يتضح حرص اإلسالم على أن تكون تولية أي شخص
يف وظيفة عامة على أساس قدرته البدنية ،والعلمية ،واملهنية واألخالقية على شغل
هذه الوظيفة والقيام بأعبائها فبتوفر هذه القدرات يكون كافيًا لشغلها ،حيث علق
الفقهاء صحة التولية بكفاية الشخص اليت يتم استظهارها بتتوفر جمموعة من الشروط
والصفات فيه ،وختتلف هذه الشروط والصفات باختالف الواليات العامة وتنوعها،
وبذلك يتبني سبق اإلسالم للنظم الوضعية يف اشرتاط هذا املبدأ ،ويف وضع أسس
تنفيذه من خالل التفريق بني أنواع الوالية فيما تتطلبه كل والية ،وقد توافق نظام
اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية مع الفقه اإلسالمي يف جعل اجلدارة هي
األساس يف شغل الوظيفة العامة ،وهي حتمل نفس معنى الكفاية ،وحرص النظام
على تصنيف الوظائف وتوصيفها وفق معايري موضوعية منضبطة قابلة للتطبيق يف
الواقع ،ومن خالل البحث ميكن استخالص النتائج والتوصيات اآلتية:
أوالً النتائج

 -يلتقي مصطلح الكفاية أو الكفاءة أو اجلدارة أو الصالحية يف شغل الوظيفة

العامة عند معنى القدرة على شغلها مبا حيقق الغاية املقصودة منها ،وال مانع من
استخدام أي مصطلح منها ما دام حيمل هذا املعنى ،وقد اكتفيت هنا مبصطلح
الكفاية؛ ألن يعين القدرة ويدخل فيه معاني املصطلحات األخرى ،كما استخدمه
الفقهاء وكثري من شراح القانون يف جمال الوظيفة العامة.
-

للفقه اإلسالمي قدم السبق يف جعل التولية يف الواليات العامة على

أساس الكفاية على الفكر اإلداري الغربي الذي مل يهتد هلذا املبدأ إال يف القرن املاضي.
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 يلتقي مفهوم الوالية العامة يف الفقه مع مفهوم الوظيفة العامة يف النظامالسعودي من حيث املضمون ،والغايات.
 تتجلى عناصر الكفاية لتولي وظيفة عامة يف توفر ثالث قدرات هي: - 1القدرة اجلسمية :وتتمثل يف سالمة جسد متولي الوظيفة ،وبلوغه سنًا
معينًا.
 - 2القدرة العلمية واملهنية :وتتمثل يف ضرورة توفر قدر معني من العلم ،أو
اخلربة ملن يشغل الوظيفة ،وذلك يف كل وظيفة حبسبها.
 - 3القدرة األخالقية :وتتمثل يف الصفات ،واخلصائص املفرتض وجودها يف
املتقدم للوظيفة.
فتحصل الكفاية باجتماع هذه العناصر يف الشخص ليكون كافيًا للوظيفة املراد
شغلها أي :قويًا قادرًا على شغلها وأداء مهامها ،وحسن تصرف لتحقيق غاياتها

.

 يتفق الفقه والنظام إمجالًا يف أن كفاية املرشح للوظيفة مبنية على استجماعهلصفات ،وخصائص معينة يتوقع معها أن يكون قادرًا على تسيري هذه الوظيفة
باقتدار ،وقد حيتاج إىل بعض التدريب ليكون فاعلًا ومثم ًرا فيها.
 يتوقف حتقيق الغايات املقصودة من كل وظيفة على حسن اختيار من يقدرعلى شغلها ،والقيام بأعبائها ومهامها.
 ذكر الفقهاء العديد من الواليات العامة املتفرعة من الوالية العامة الكربىحبسب احلاجة اليت ظهرت يف كل زمان ،وهذا من مرونة الفقه اإلسالمي القادر على
استيعاب كل جديد تتحقق به مصلحة الناس ،وقد سعى نظام اخلدمة املدنية لضبط
معايري اجلدارة من خالل جتميع الوظائف يف جمموعات وتقسيم هذه اجملموعات إىل
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فئات على أساس التماثل يف الواجبات ،واملهام واملسؤوليات ،ووضع الشروط،
والصفات اليت البد من توفرها فيمن سيقوم بأي منها.
اثنياً :التوصيات

 -على جهة اإلدارة عند احلاجة للتعيني يف وظيفة عامة احلرص على تطبيق

معايري اجلدارة بكل حيادية لتتحقق الغاية من هذه الوظيفة؛ ملا يعود بالنفع العام.
 بعد اختيار املوظف على أساس الكفاية ،أو اجلدارة ينبغي جلهة اإلدارة أنتقوم بتقييم موظفيها اجلدد خالل فرتة زمنية معينة للتأكد من كفايتهم ،وتقييم دوري
جلميع موظفيها لتحديد مدى استمرارية توفر الكفاية وتطورها.
 ال يكفي التعيني على أساس اجلدارة بل ال بد من التدريب املستمر لتطويرقدراتهم ،وحتسني أدائهم.
 على جهة اإلدارة وضع حوافز مادية ،ومعنوية لتشجيع املوظفني على تنميةمهاراتهم ،وقدراتهم واستمرار كفاءتهم.
املراجع
[ ]1األحكام السلطانية تأليف :القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلف
ابن الفراء ،صححه وعلق عليه :حممد حامد الفقي ،نشر :دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ط1421 ،2هـ  2000 -م.
[ ]2أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،تأليف :حممد األمني بن حممد املختار بن
عبد القادر اجلكين الشنقيطي ،نشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت
– لبنان 1415 ،هـ 1995 -م.
[ ]3اإلمامة من أبكار األفكار يف أصول الدين ،لسيف الدين علي بن حممد اآلمدي،
دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1412 1هـ.
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[ ]4أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ،تأليف :قاسم بن عبداهلل
بن أمري علي القونوي الرومي احلنفي ،حتقيق :حييى حسن مراد ،نشر :دار
الكتب العلمية الطبعة 2004:م 1424-هـ.
[ ]5البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،تأليف :زين الدين بن إبراهيم بن حممد،
املعروف بابن جنيم املصري ويف آخره :تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن
علي الطوري احلنفي القادري ،وباحلاشية :منحة اخلالق البن عابدين ،نشر:
دار الكتاب اإلسالمي،ط ،2بدون تاريخ .
[ ]6تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،تأليف :إبراهيم بن علي بن
حممد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري (املتوفى ،نشر :مكتبة الكليات
األزهرية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.
[ ]7حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ،تأليف :أبو عبد اهلل ،حممد بن إبراهيم بن
سعد اهلل بن مجاعة الكناني احلموي الشافعي ،بدر الدين ،حتقيق ودراسة
وتعليق :د .فؤاد عبد املنعم أمحد ،نشر :دار الثقافة بتفويض من رئاسة احملاكم
الشرعية بقطر – قطر  -الدوحة .
[ ]8حترير السلوك يف تدبري امللوك ،تأليف :أبو الفضل حممد بن عبد الوهاب بن
عبداللطيف األعرج.
[ ]9التعريفات ،تأليف :علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاني نشر :دار
الكتب العلمية بريوت –لبنان الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م .
[ ]10تقويم كفاية املعلم يف مراحل التعليم يف دول اخلليج العربي .مكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج ،1989 ،رياض أمني محزاوي.
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[ ]11تكملة املعاجم العربية ،تأليف :رينهارت بيرت آن دوزي ،نقله إىل العربية
وعلق عليه :جـ  :8 - 1حممّد سليم النعيمي ،جـ  :10 ،9مجال اخلياط
نشر :وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية ،الطبعة :األوىل ،من
.2000-1979
[ ]12تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ،أبو عبد اهلل حممد بن علي بن احلسن القَلْعي
الشافعي (املتوفى630 :هـ) ،احملقق :إبراهيم يوسف مصطفى عجو ،الناشر:
مكتبة املنار  -األردن الزرقاء ،الطبعة .1
[ ]13تهذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ،للشيخ حممد بن علي بن
حسني مفتى املالكية مبكة املكرمة ،وهو اختصار لكتاب الفروق وخصه وهذبه
ووضح بعض معانيه. ،
[ ]14تهذيب اللغة  :تأليف حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور حتقيق:
حممد عوض مرعب ،نشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت الطبعة :األوىل،
2001م .
[ ]15التوقيف على مهمات التعاريف ،تأليف :زين الدين حممد املعروف بعبدالرؤوف
بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري نشر:
عامل الكتب ش  38عبد اخلالق ثروت -القاهرة،ط.1
[ ]16تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان تأليف :عبد الرمحن بن ناصر بن
عبد اهلل السعدي .حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،نشر :مؤسسة الرسالة
الطبعة :األوىل 1420هـ  2000-م ص.943
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[ ]17اجلامع املسند الصحيح ،تأليف ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري
اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر ،نشر :دار طوق النجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األوىل،
1422هـ .
[ ]18اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،تأليف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
أبي بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ،حتقيق :أمحد
الربدوني وإبراهيم أطفيش ،نشر :دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة:
الثانية1384 ،هـ  1964-م.
[ ]19مبادئ اجلدارة يف اخلدمة املدنية وتطبيقاتها يف اململكة العربية السعودية،د .مازن
فارس رشيد ،جملة املدير العربي إبريل .1995
[ ]20مجهرة اللغة ،تأليف :أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوفى:
321هـ) ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،نشر :دار العلم للماليني – بريوت
الطبعة :األوىل1987 ،م .
[ ]21احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي :،أبو احلسن علي بن حممد بن
حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي حتقيق :الشيخ علي حممد
معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،شر :دار الكتب العلمية ،بريوت
– لبنان ،ط 1419 1هـ 1999-م.
[ ]22حسن السلوك احلافظ دولة امللوك ،حممد بن حممد بن عبد الكريم بن رضوان بن
عبد العزيز البعلي مشس الدين ،ابن املوصلي (املتوفى774 :هـ) ،حتقيق :
فؤاد عبد املنعم أمحد ،نشر :دار الوطن – الرياض .
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[ ]23ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن
األكربتأليف :عبد الرمحن بن حممد بن حممد،

ابن خلدون أبو زيد،

ولي الدين احلضرمي اإلشبيلي حتقيق :خليل شحادة،نشر :دار الفكر،
بريوت،الطبعة :الثانية1408 ،هـ  1988 -م.
[ ]24سنن ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،يف سننه ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،نشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي احلليب،
[ ]25سنن أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي السّجستاني (املتوفى275 :هـ) ،يف سننه ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبداحلميد ،نشر :املكتبة العصرية ،صيدا  -بريوت .
[ ]26السياسة الشرعية ،تأليف  :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن
عبدالسالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن حممد ابن تيمية احلراني احلنبلي
الدمشقي ،نشر :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد -
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1418 ،هـ .
[ ]27الشرح الكبري على منت املقنع :عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة
املقدسي ،نشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
[ ]28شيخ اإلسالم ابن تيمية والوالية السياسية الكربى يف اإلسالم ،د .فؤاد
عبداملنعم ،دار الوطن ،الرياض ط1417 1هـ.
[ ]29الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تأليف :أبو نصر إمساعيل بن محاد
اجلوهري الفارابي ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،نشر :دار العلم للماليني
– بريوت الطبعة :الرابعة 1407هـ.
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[ ]30الطرق احلكمية تأليف :حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن
قيم اجلوزية نشر :مكتبة دار البيان( ،وصورتها دور عدة مثل :دار الكتب
العلمية  -بريوت ،ودار أم القرى – القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة وبدون
تاريخ.
[ ]31عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،تأليف :أبو حممد حممود بن أمحد بن
موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى (املتوفى855 :هـ،
نشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
[ ]32العني ،تأليف :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي
البصري (املتوفى170 :هـ) ،حتقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي،
نشر :دار ومكتبة اهلالل
[ ]33غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن جنيم ،تأليف أمحد بن
حممد احلموي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 1هـ.
[ ]34الغياثي غياث األمم يف التياث الظلم ،تأليف :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف
بن حممد اجلويين ،أبو املعالي ،ركن الدين ،امللقب بإمام احلرمني ،حتقيق:
عبدالعظيم الديب ،نشر :مكتبة إمام احلرمني ،الطبعة :الثانية1401 ،ه .
[ ]35فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالني الشافعي ،نشر :دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه:
حمب الدين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز،
[ ]36القاموس الفقهي لغة واصطالحا تأليف :الدكتور سعدي أبو حبيب ،نشر :دار
الفكر .دمشق – سورية الطبعة :الثانية  1408هـ =  1988م.
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[ ]37قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،تأليف :أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن
عبدالسالم بن أبي القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي ،امللقب بسلطان
العلماء ،راجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد نشر :مكتبة الكليات
األزهرية – القاهرة طبعة :جديدة مضبوطة منقحة 1414 ،هـ  1991 -م.
[ ]38القواعد البن رجب ،تأليف :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن
احلسن ،السالمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،احلنبلي ،نشر :دار الكتب
العلمية.
[ ]39قياس كفاءة املوظف العام وتطوير أدائه  :حبث لنيل درجة الدكتوراه :مقدم من
عبد اهلل بن راشد السنيدي1431،هـ.
[ ]40الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،تأليف :أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن
حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة
املقدسي ،نشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1414 ،هـ 1994 -م.
[ ]41كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن
إدريس البهوتي ،نشر :دار الكتب العلمية .
[ ]42كشف األسرار عن أصول البزدوي ،لإلمام عالء الدين عبد العزيز البخاري،
وضع حواشيه عبد اهلل حممود حممد عمر ،نشر دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1418 ،1هـ،
[ ]43الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،تأليف :أيوب بن موسى
احلسيين القرميي الكفوي ،أبو البقاء احلنفي (املتوفى1094 :هـ ،حتقيق :عدنان
درويش  -حممد املصري ،نشر :مؤسسة الرسالة – بريوت.
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[ ]44الئحة التعيني يف الوظائف العامة الصادرة مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رقم
921/1وتاريخ 1424/9/7هـ والعمل بها اعتبارًا من 1425/1/1هـ.
[ ]45الئحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة الصادرة من ديوان وزارة اخلدمة
املدنية برقم  10653/2بتاريخ  1401/4/7بناء على املادة  4/4من الالئحة
التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية بعد االتفاق مع وزارة الصحة ومت العمل بها اعتبارا
من 1401/7/1هـ.
[ ]46لسان العرب ،تأليف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن
منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،نشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة:
الثالثة  1414 -هـ
[ ]47مبادئ اخلدمة املدنية وتطبيقاتها – عبد اهلل راشد السنيدي  -املكتبة املركزية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – ط1418 7هـ .و ط1430- 13هـ.،
[ ]48جممل اللغة البن فارس ،تأليف :أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي،
أبو احلسني (املتوفى395 :هـ) ،دراسة وحتقيق :زهري عبد احملسن سلطان،
نشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية  1406 -هـ  1986 -م
[ ]49جمموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن
عبداهلل بن أبي القاسم بن حممد ابن تيمية احلراني احلنبلي حتقيق :عبد الرمحن بن
حممد بن قاسم نشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية،
اململكة العربية السعودية :عام 1416هـ1995/م ج .253- 252 /28
[ ]50اجملموع شرح املهذب تأليف  :أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي،
نشر :دار الفكر .
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[ ]51احملكم واحمليط األعظم ،تأليف :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي
[ت458 :هـ] ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،الناشر :دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2000 -م .
[ ]52خمتار الصحاح ،تأليف :حممد بن أبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي
(املتوفى666 :هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نشر :املكتبة العصرية -
الدار النموذجية ،بريوت – صيدا الطبعة :اخلامسة1420 ،هـ 1999 /م.
[ ]53املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
محدويه ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،نشر :دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة :األوىل1990 - 1411 ،
[ ]54مشكاة املصابيح  :حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،أبو عبد اهلل ،ولي الدين،
التربيزي (املتوفى741 :هـ)حتقيق :حممد ناصر الدين األلباني ،نشر :املكتب
اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة.1985 ،
[ ]55املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،تأليف :أمحد بن حممد بن علي الفيومي
ثم احلموي ،أبو العباس (املتوفى :حنو 770هـ) نشر :املكتبة العلمية – بريوت.
[ ]56معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العربي ،تأليف :الدكتور أمحد خمتار عمر
مبساعدة فريق عمل ،الناشر :عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة :األوىل،
1429هـ  2008 -م .
[ ]57معجم اللغة العربية املعاصرة ،تأليف :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوفى:
1424هـ) ،مبساعدة فريق عمل ،نشر :عامل الكتب،الطبعة :األوىل،
1429هـ  2008 -م .
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[ ]58معجم املصطلحات اإلدارية ،د .حممد الربعي ،د .حممد التوجيري ،مكتبة
العبيكان – الطبعة األوىل 1414هـ
[ ]59املعجم الوسيط ،تأليف :جممع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطفى /
أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد النجار) ،نشر :دار الدعوة .
[ ]60معجم مقاييس اللغة ،تأليف :أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،أبو
احلسني ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون نشر :دار الفكر عام1399 :هـ -
1979م.
[ ]61معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام ،تأليف :أبو احلسن ،عالء
الدين ،علي بن خليل الطرابلسي احلنفي ،نشر :دار الفكر ،بدون طبعة وبدون
تاريخ .
[ ]62املغرب يف ترتيب املعرب  ،تأليف :ناصر بن عبد السيد أبى املكارم ابن على،
َر ِزىّ ،نشر  :دار الكتاب العربي الطبعة:
أبو الفتح ،برهان الدين اخلوارزمي املُط ِّ
بدون طبعة
[ ]63املغين ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي
املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي ،نشر :مكتبة
القاهرة ،بدون طبعة1388 ،هـ 1968 -م .
[ ]64املوافقات تأليف  :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري
بالشاطيب (املتوفى790 :هـ) ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
نشر :دار ابن عفان،ط1417 ،1هـ.،
[ ]65نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي رقم م49 /وتاريخ 1397/7/10هـ
واملعمول به اعتبارًا من 1397/8/1هـ.
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[ ]66نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم م  78 /بتاريخ 1428 / 9 / 19هـ.
[ ]67النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي ،تأليف :حممد رأفت عثمان ،نشر :دار
البيان ،الطبعة :الثانية 1415هـ1994م.
[ ]68نظام املناطق الصادر باألمر امللكي الكريم رقم (أ )92/وتاريخ ./8/27
1412هـ ،ونص املادة نظام جملس الشورى الصادر باألمر امللكي رقم (أ )91/
يف 1412/8/27هـ .
[ ]69نظام تقويم كفاءة املعلم أثناء اخلدمة يف وزارة الرتبية بدولة الكويت" دراسة
تقوميية" عبد الكريم اخلياط ،وعبد الرحيم ذياب ،اجمللة الرتبوية ،العدد الثامن
والثالثون ،اجمللد العاشر1996 ،م .
[ ]70نظرية الكفاية يف الوظيفة العامة ،د.محدي أمني عبد اهلادي ،دار الفكر
العربي ،ط1966 1م.
[ ]71النهاية يف غريب احلديث واألثر تأليف :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباني اجلزري ابن األثري (املتوفى:
606هـ) ،نشر :املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي .
[ ]72الوظيفة العامة وإدارة شؤون املوظفني – فوزي حبيش – دار النهضة بريوت –
1991م.
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The Concept of Efficiency (and Associated Elements) Required for Taking
Over a Public Job
Hamoud bin Mohammed bin Ghaleb al-Khashimi
Assistant Professor of Shari'a Policy at the Faculty
Administrative Sciences at Najran University

Abstract. This research has adopted the Inductive and the deductive approaches to determining the
standard of efficiency required for candidates who wish to be hired in the civil service. The study is
enrolled in three sections.
The first section is devoted to the definition of the general jurisdiction in the language and Fiqh، the
definition of civil service in the administrative terminology، statement of the importance of general
jurisdiction in Fiqh، and how the Saudi regime cares for practising a perfect civil service.
The second section is targeted the meaning of “efficiency in civil service” in the Figh and law and
the meaning of the associated terms like liableness and dependability. Also، the concept of efficiency in
administrative reform is discussed within this section، as well as the carefulness of the Saudi regulations
to restrict occupation of public job to efficiency and liability only.
The third section is has focused on the necessary elements associated to the concept of efficiency in
the view of the jurists and to what extent it conform the applied Saudi regulation items.
The research has come to a collection of results encompassing the following:
The jurists have adopted the efficiency as an only basis for hiring of candidates and the applied
regulations –too- are totally in conformity with Fikyh in the respect of efficiency elements which include
-according to the requirements of each different position- physical ability، educational and professional
qualification and ethics.
The recommendations of the study include but not limited to :
To urge and persuade the HR managements to apply the efficiency's parameter while hiring
candidates in civil service avoiding favoritism in order to achieve the desired outcome
The new hired employees are to be regularly evaluated within the probationary period.
Continuous in- service training is quite important for raising the abilities of the employees and for
improving their performance as well، in addition to the payment of reasonable incentives for
encouragement
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