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 ()4

مجلة

شوال 1438هـ  -يوليو 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 :

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( 2293-1597شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

ه

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهمبإحسانإىليومالدين...أمابعد ،
فيسرهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"أنتقدمبني
يديقرائهااجمللدالعاشر،العددالرابع .
وقدحوىبنيطياتهمجلةمناألحباثاملتميزةواملتنوعةيفختصصاتالشريعة
والدراساتاإلسالميةواألنظمة .
وهيعلىالنحواآلتي :


اآلثارالواردةيفتفسريالكرسيبأنهموضعالقدمني"مجعوحتقيقودراسة" .

تناول البحث مجع وحتقيق ودراسة اآلثار الواردة يف تفسري الكرسي بأنه
"موضعالقدمني"وذلكيفتفسريقولهتعاىل"وسعكرسيهالسماواتواألرض"من
خاللتقصيمجيعاآلثارالواردةيفاملسألةوخترجيها،وحتقيقأسانيدها،وبيانأقوال
النقادفيها .


رواياتحدالنيبصلىاهللعليهوسلماخلائضنييفاإلفك"مجعاًودراسةً" .

هدف البحث إىل بيان حقيقة حادثة اإلفك ،وما نزل بسببها من أحكام
هـ

مقدمة

و

وتشريعات ،وجتلية حقيقة حد النيب صلى اهلل عليه وسلم اخلائضني يف اإلفك حد
القذف،وإثباتطهارةبيتالنبوةمنحماولةاستهدافالزنادقةواملنافقنيالطعنفيه .


األحاديثالواردةيفتكثريالنسل"مجعاًودراسة" .

قام الباحث جبمع ما يتعلق مبوضوع تكثري النسل يف السنة النبوية وختريج
األحاديث النبوية ودراستها دراسة حديثية موسعة ،وبيان احلكم الصحيح على
األحاديثاآلمرةبتكثريالنسلمنحيثالصحةوالضعف .


منهجالتصحيحعلىالبابعندابنماجةيفسننه"دراسةتطبيقيةعلىكتاب

احلدود" .
تناولالبحثمنهجابنماجهيفسننهفيمايتعلقبالتصحيحعلىالباب،من
خاللالتطبيقعلىكتاباحلدوديفسننابنماجهمنخاللتصنيفاألبوابعلى
حسب األحاديث الواردة فيها ،ومن ثم ختريج تلك األحاديث من الكتب الستة،
وبياندرجةحديثابنماجة،ليتبنيهلأخرجابنماجهحديثاًضعيفاًأمال .


حتديدالزواجبسنفوقالبلوغ"دراسةفقهية" .

ذهبالبحثإىلقياماحلاجةإىلحتريرالقولمسالةحتديدالزواجبسنفوق
البلوغاستناداًإىلنصوصالشرعومقاصدهحيث تباينالرأيالفقهييفهذهاملسألة
لدىالفقهاء.باإلضافةإىلاحلاجةإىلحتريرالقوليفاإلمجاعالذيحكاهعددمن
الفقهاءاملتقدمنيومانسبإىلالبعضمنمتقدميالفقهاءمنرأيخيالفه .


اخلطأيفالفتوى،أسبابهوآثاره"دراسةفقهيةتأصيلية" .

بيَّنالبحثأناخلطأيفالفتوىاليقتصرعلىخمالفةالفتوىللنصوص،بل
يتعدى ذلك إىل عدم تصور الواقعة تصوراً كافياً أو االفتئات على من أسندت إليه

مقدمة

ز

مهمةالفتوىمنجانبدونغريه،أومنجهةعدممناسبةالفتوىألهلإقليمأوبلد
أوزمنمعنيأوعدمالتفريقبنيالفتوىالعامةواخلاصةوغريها .


رأساملالاملخاطروعالقتهبالتمويلاإلسالمي .

هدف البحث إىل التعرف على طبيعة رأس املال املخاطر وعالقته بالتمويل
اإلسالميأوالوصولإىلوجودخصائصمشرتكةبنيرأساملالاملخاطروالتمويل
اإلسالمي من حيث آلية التمويل ،والضمانات واستمرار ملكية رأس املال للمالك
األصلي،أوحتىمنحيثمشاركةكالاألسلوبنييفاجلانباالجتماعي .


البينونةالصغرىيفالفقهاالسالمي .

حتدثالبحثعننوعمنأنواعالفرقةبنيالزوجنيوهيالبينونةالصغرى،
من حيث جتلية املصطلح وبيان حقيقتها وأحكامها والفرقة اليت حتصل بها البينونة
الصغرى،إذليسكلفرقةبنيالزوجنيحتصلبهاالبينونةالصغرى .


دورالسياقيففهمالنصوصالشرعيةواستنباطاألحكام"دراسةأصولية" 

تناول البحث دور السياق يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام من
خاللإظهارمفهومالسياقوأنهأعممنكونهأحداملخصصاتاملتصلةباإلضافةإىل
إظهارهأنالنصوصينظرإليهابقيودهاوالينظرإليهاجمردةمنالقيودوالقرائن،مع
ذكر أهم ضوابط فهم السياق وذكر جمموعة من األمثلة الفقهية اليت تظهر كيفية
توظيفالسياق .


النوازلالطبيةاليتيظهرفيهاأثرالرتجيحبنياملصاحل .

قام البحث بالتعريف باملصاحل وبالرتجيح ثم بني العمل عند اجتماع املصاحل
وأهميةالرتجيحبينها،ومكانةالرتجيحبنياملصاحليفاملسائلالطبية،منخاللذكر
عددمنالقواعدمبيناًأثرهايفمناذجمنالنوازلالطبية .

مقدمة

ح


الضرراملعنويوالتعويضعنهيفضوءاجتهاداتديواناملظامل .

هدف التعويض عن الضرر املعنوي إىل محاية حقوق األشخاص األدبية
والنفسيةواليتمتانتهاكهابشكلأوبآخر؛لذاتعنيالنظرإليهبصفتهنوعاًمنأنواع
العقوبةمباهلامنخصائصيفالردعالعامواخلاص .
ويفالنهايةندعواهللأننكونقدوفقنايفاختياركلماهونافعومفيد .
وآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني .

رئيس حترير اجمللة

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( 2293-1597شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

ط

المحتويات
صفحة

اآلثارالواردةيفتفسريالكرسيبأنهموضعالقدمني"مجعوحتقيقودراسة" 

د .أمحد بن عبدالعزيز بن مقرن القصري 1597 ..........................................

جمْ َعاًودِ َراسَ ًة" 
رِوَايَاتُحَدِّالنَّيبِّاخلَاِئضِنيَفِياإلِفْكِ" َ

د .سامي بن أمحد بن عبدالعزيز اخلياط 1635 ..........................................

األحاديثالواردةيفتكثريالنسل"مجعاًودراسة" 

د .سليمان بن عبدهللا القصري 1711 ...................................................

منهجالتصحيحعلىالبابعنـدابـنماجـهيفسـننه"دراسـةتطبيقيـةعلـىكتـاب
احلدود" 

د.حممد عودة أمحد احلوري ،و د.حممد زهري عبد هللا احملمد 1777 ........................

ٍّفوقالبلوغ"دراسةفقهية"
حتديدُالزواجِبسن

د .عبدهللا بن حممد بن صاحل الربعي 1849 .............................................

اخلطأيفالفتوىأسبابهوآثاره"دراسةفقهيةتأصيلية" 

د  .أمحد بن حممد املطرودي 1913 ....................................................

رأساملالاملخاطروعالقتهبالتمويلاإلسالمي 

د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،د .زكراي سالمه شطناوي ،و د .عامر يوسف العتوم 1983 ..





ط

احملتوايت

ي
البينونةالصغرىيفالفقهاإلسالمي 

د .عبدالكرمي بن حممد بن أمحد السماعيل 2027 ......................................

دورالسياقيففهمالنصوصالشرعيةواستنباطاألحكام"دراسةأصولية" 

أ .د .عالء الدين حسني صديق رحال 2103 ...........................................

النوازلالطبيةاليتيظهرفيهاأثرالرتجيحبنياملصاحل 

د .إمساعيل غازي مرحبا 2149 ........................................................

الضرراملعنويوالتعويضعنهيفضوءاجتهاداتديواناملظامل 

د .سلوى حسني حسن رزق 2221 ....................................................



جملة العلوم الشرعية
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اآلاثر الواردة يف تفسري الكرسي أبنه موضع القدمني
مجع وحتقيق ودراسة

د .أمحد بن عبدالعزيز بن مقرن القصري

األستاذ املساعد يف جامعة القصيم
كلية العلوم واآلداب يف الرس ،قسم الدراسات اإلسالمية
ملخص البحث .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد:
فقد تناول هذا البحث :مجع وحتقيق ودراسة اآلاثر الواردة يف تفسري الكرسي أبنه" :موضع القدمني"
 وذلك يف تفسري قوله تعاىل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [البقرة -]255:حيث عمل الباحث علىتقصي مجيع اآلاثر الواردة يف املسألة ،وذلك من مظاهنا يف كتب :التفسري واحلديث والعقائد والرتاجم والسري
والتاريخ ،وغريها ،مث قام بتخرجيها ،وحتقيق أسانيدها ،وبيان أقوال النقاد فيها ،مث ذكر موقف املفسرين والعلماء من
هذه الرواايت ،مث بني رأيه جتاه هذه اآلاثر؛ من حيث ثبوهتا ومعناها.

1597

1598

أمحد بن عبدالعزيز بن مقرن القصري

املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد:
فقددد ر ددف اونسددفوت عريددد هنسددىل ول د هع د ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)

[البقفة ]255:أح ديد رففوعدل للدريل دلى اهلل علسد وسدل  ،وأخدف رو وفدل علدى
بعض الصح بل ،وبعض الت بعني ،وفسه هنسىل الكفسي الدوارد اييدل بأند " :روضد
القدرني" ،وحس إت الكفسي يعدد للو د عظسمد بدني يددا العدفو ،وأدو أ د ف رد
العددفو ،وأ د ا ال نددعاف فس د بددني علم د أ أأ د الس دريل واحلدددي ( ،)1إال أت القددول بددأت
الكفسي روض القدرني ،يعد مم اختلف فس اونسفوت ،ورلك بري أ علدى االخدتاليف
الفواي ت الواردة اوسألل؛ ر حس الثبوت ،ور حس اللند؛؛ حسد ورد بعهده
بلن؛" :روض القدرني" ،بدوت إض فل ،وبعهه بلن؛" :روض درس " ،وبعض أد
الفواي د ت ج د أ رففوع د للددريل ددلى اهلل علس د وسددل  ،وبعهدده رو وف د علددى بعددض
الصح بل ،وبعض التد بعني ،وحسد إت بدني اللند؛ ا ول والد ا يلسد فف د

اوعريدى،

فقددد اختلددف اونسددفوت رعري أم د  .وحس د أ أ ددف علددى ي د علمددي هري د ول أ د
الفواي ت ب لدراسل والتحقسق ،وبس ت الث بت والصحسح رريهد  ،فقدد رأيدت أت أفدفد أد ا

( )1مل خيالف يف وجود العرش والكرسي إال اجلهمية ومن سار على هنجهم من املعتزلة وبعض األشاعرة ،حيث
زعموا أن املراد ابلعرش يف اآلايت واألحاديث أنه عبارة عن سعة امللك والسلطان ،وزعم بعضهم أن عرشه
سبحانه هو مساواته وأرضه ومجيع خلقه .انظر مذهب اجلهمية يف :التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع،
للملطي (ص ،)97:وبيان تلبيس اجلهمية ،البن تيمية ( ،)59/5والعرش ،للذهيب ( ،)337/2وانظر
مذهب املعتزلة يف :شرح األصول اخلمسة ،للقاضي عبد اجلبار املعتزيل (ص ،)227وانظر مذهب األشاعرة
يف :أصول الدين ،لعبد القاهر البغدادي (ص .)114-113:وانظر كتاب مباحث العقيدة يف سورة الزمر،
لناصر علي الشيخ (ص.)706:
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رعري أ  ،وبس ت اوعريدى الصدحسح

هل .
أأدايف ورشكلل البح :
يهددديف أ د ا البح د إ حتقسددق اير د ر الددواردة هنسددىل الكفسددي بأن د روض د
القدرني ،وح رشكلل االختاليف لنظهد  ،وإربد ت اود أب احلدق رعري أد  ،حسد
إت أ د اير د ر ج د أت بألن د لتلنددل ،فج د أ بعهدده بةض د فل القدددرني هلل هع د بلندد؛
فيح ،وبعهه ج أ بلند؛ رللدق ،ممد عجعد اوعريدى لدتمال أت يدفاد بد ددري اهلل عدع
وج ولتمال أت يفاد ب دري غىل سبح ن  ،ل ا فةت أ ا البح سسعم علدى دراسدل
أ اير ر ر حس الثبوت ،والعم على التوفسق بني ا لن الصحسحل رريهد  ،وبسد ت
اوعريى الصواب هل .
و د جعلت البح

 :رقدرل ،ومتهسد ،ورالرل رب ح  ،وخ متل.

أرد اوقدرددل :فنسهد بسد ت أأمسددل اووضددوف ،وأأدافد  ،وسددبب اختسد ر  ،وخلددل
البح  ،واوريهج اوتب فس .
وأر التمهسد :فنس هعفيف الكفسي الل ل ،وأشهف ر اأب اونسفي

رعريد

اييل.
وأر اوبح ا ول :فنس عدفض ايرد ر الدواردة هنسدىل الكفسدي بأند روضد
القدرني ،وفس رالرل رل لب:
اوللب ا ول :اير ر اوففوعل للريل لى اهلل علس وسل .
اوللب الث ني :اير ر اوو وفل على الصح بل رضي اهلل عريه .
اوللب الث ل  :اير ر اوقلوعل ع الت بعني رمحه اهلل.
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وأر د اوبح د الث د ني :فنس د بس د ت رو ددف اونسددفي والعلم د أ ر د أ د اير د ر،
ور اأبه

رعري أ .

وأر اوبح الث ل  :فنس اوري شل والجرجسح.
واخل متل :وهشتم على أأ نت ئج البح .
منهج البحث:
 - 1مجعت

ر و نت علس ر أح دي وآر ر هتعلق بتنسىل الكفسدي بأند

روضد القدددرني ،ورلددك رد رظ نهد

تددب :التنسددىل واحلدددي والعق ئددد والجراجد

والسىل والت ريخ ،وغىلأ .
 - 2خفجت ا ح دي واير ر الواردة البح ؛ ورلك ر رظ نه

تب

احلدي والتنسىل والت ريخ والجراج  ،وغىلأ  ،رد ر دف دالم أأد العلد فسهد -إت
وجد  -فةت أ يوجد اجتهدت رأيي احلك علسه حسب الصري عل احلديثسل.
 - 3إرا نددت ا ح ديد وايرد ر الد هددأهي الشددواأد واوت بعد ت لددس
لنظه ر يدل علدى أت الكفسدي روضد القددرني؛ فدةني ال أحكد علدى إسدري دأ  ،وال
أبني درجته ر حس الصحل والهعف.
 - 4بسريت أر م

حدي أو أرف – ورد اونت  -درجت ر حس الصدحل

والهعف ،وأ ا احلك أو على اإلسري د فقط دوت اونت.
 - 5هفمجت لإلعالم غدىل اوشدهوري الدواردة أهد يفأ

دلب البحد ،

وأر اوشهوروت فةني ال أهفج هل إال إرا ت هفمجته ف ئدة هتعلق ب لبح .
 - 6تبت ه ريخ الوفد ة لكد علد رد ا عدالم الدواردة أهد يفأ

دلب

البح  ،ورلدك أرد م اهد  ،و أول روضد ورود  ،وإرا هكدفر اسد العلد فدةني ال
أ تب ه ريخ وف ه .
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 - 7بسريددت رعد ني الكلمد ت ال فيبددل الد حتتد د إ بسد ت عريددد أول ورودأد ،
ورلك ب لفجوف إ رص درأ اوختصل.
 - 8أشفت إ رواض ايي ت ،ب ف أه أ السور وأر م ايي ت.
و اخلت د م أسددأل اهلل هع د أت اريحري د النق د

ديري د  ،وأت يوفقري د للعل د الري د ف

والعمد الصد م ،مد أسددأل أت عجددعا علمد أ ا رددل خددىل ا ددعاأ ،وأت يوفقريد لسددلو
طفيقه  ،إن ج وعال جواد في  ،وآخف دعوان أت احلمد هلل رب الع وني.
التمهيد
ب أت ندخ

أ ا البح حيسد بريد أت نعلدي رقدردل ردوجعة رعريدى

أ

الكفسي الل ل ،وأشهف ر اأب اونسفي

رعري

اييل.

أوال :معىن الكرسي يف اللغة:
الكفسددي الل ددل :أددو الشدديأ الد ا يعتمددد علسد وعجلد علسد  .ويددأهي نعريددى
الشيأ ال ا ربت ولعم بعه بعه  .والكفسي :ر هلبد بعهد علدى بعدض .ورو أبدو
عمددف (ت345:أددد)( ،)2ع د رعلددب (ت291:أددد)( ،)3أن د د ل :الكفسددي ر د هعفف د
العفب ر

()4

فاسي اولو .

( )2هو :أبو عمر الزاهد حممد بن عبد الواحد البغدادي ،العالمة ،اللغـوي ،ادـد  ،املعـرو ::بغـالم ثعلـب ،الزم
ثعلبا يف العربية ،فأكثر عنه إىل الغاية ،تويف سنة (345هـ) .انظر :سري أعالم النبالء (.)508/15
( )3هـو :ثعلـب ،أبـو العبــاس أمحـد بـن زـ بـن يزيـد الشــيباي ،العالمـة ،ادـد  ،إمــام النحـو يف الكوفـة ،صــاحب
(الفصيح والتصانيف) ،تويف سنة (291هـ) .انظر :سري أعالم النبالء (.)5/14
( )4انظر :معاي القرآن وإعرابه ،للزجاج ( ،)338/1وهتذيب اللغة ،لألزهري ( ،)32/10واملفردات يف غريب
القرآن ،للراغب (ص ،)706 :ولسان العرب ،البن منظور (.)194/6

أمحد بن عبدالعزيز بن مقرن القصري

1602

اثنيا :مذاهب املفسرين يف معناه يف اآلية.
اختلف اونسفوت اوفاد ب لكفسي اييل ،ور أشهف أ واهل
ا ول :أت اودفاد بد العلد  :روا أد ا القدول عد ابد عبد

رلك:
(ت68:أددد)(،)5

وسعسد ب جبىل (ت95:أد)(.)6
واشدددتهف أددد ا القدددول عددد ا همسدددل( ،)7وأدددو اختسددد ر ابددد جفيدددف اللددد ا
(ت310:أد)(.)8

( )5عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،يف قوله عز وجل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [البقرة]255 :
قال« :وسع علمه السماوات واألرض» .أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة ( ،)507/2وابن جرير يف
تفسريه ( ،)397/5وابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)490/2وابن منده يف الرد على اجلهمية (ص،)21:
والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ،)449/3والبيهقي يف األمساء والصفات (،)308/1
مجيعهم من طريق جعفر بن أيب املغرية ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،به .وهذا األثر ضعيف من
أجل تفرد جعفر به؛ قال ابن منده« :مل يتابع عليه جعفر ،وليس هو ابلقوي يف سعيد بن جبري» .وقال
الدارمي « :ليس جعفر ممن يعتمد على روايته ،إذ قد خالفه الرواة الثقات املتقنون» .انظر :نقض الدارمي
على املريسي ( .)411/1وقال أمحد شاكر يف "عمدة التفسري" (« :)312/1إسناده جيد ،ولكنه شاذ
مبرة ،خمالف للثابت الصحيح عن ابن عباس» .وضعف إسناده أيضا األلباي يف سلسلة األحاديث
الصحيحة ( .)226/1وقد اضطرب جعفر يف إسناده أيضا فرواه عن سعيد بن جبري من قوله ،وسيأيت يف
األثر بعد هذا.
( )6أورده البخاري معلقا يف صحيحه ( ،)31/6ورواه سفيان الثوري يف تفسريه (ص )71:عن جعفر ،عن سعيد
بن جبري ،يف قوله جل وعز( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) قال« :علمه» .ورواه مسندا إىل سفيان
ابن حجر يف تغليق التعليق ( ،)185/4وصحح إسناده يف الفتح ( .)199/8وأخرجه ابن أيب حامت يف
تفسريه [كما يف عمدة القاري للعيين ( ])126/18قال :حدثنا أبو سعيد األشج ،حدثنا ابن إدريس ،عن
مطر :بن طريف ،عن جعفر بن أيب املغرية ،عن سعيد بن جبري ،موقوفا عليه .قلت :األثر ضعيف؛ ألن
مدار إسناده على جعفر بن أيب املغرية ،وقد اضطرب يف إسناده؛ فوقفه مرة على سعيد ،ووصله يف رواية
أخرى عن سعيد ،عن ابن عباس ،كما أن جعفر ليس ابلقوي يف روايته عن سعيد بن جبري.
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القددول الث د ني :أت اوددفاد ب د العددفو :روا أ د ا القددول ع د احلس د البصددفا
(ت110:أد)( ،)9وأو اختس ر اب ع شور (ت1393:أد)(.)10
القول الث ل  :أن جس عظس بني يدا العفو ،وأو أ ف رري :
وأ ا القول ل ب مج ر اوتأخفي ر اونسفي  ،وسسأهي هنصس رلك.
القول الفاب  :أن روض دري اهلل عع وج  ،وأدو بدني يددا العدفو وقدردل
ل:
وأ ا القول :أو اوفوا ع السلف؛ رد الصدح بل والتد بعني ،ورد بعددأ ،
وأو ال ا علس ع رل أأ السريل واحلدي  ،وسسأهي هنصس رلك.
املبحث األول :اآلاثر الواردة يف تفسري الكرسي أبنه موضع القدمني
وفس رالرل رل لب:
املطلب األول :اآلاثر املرفوعة للنيب صلى هللا عليه وسلم:
( - )1ع أبدي رر (ت32:أدد)  -رضدي اهلل عريد

 -عد الدريل دلى اهلل

علس وسل « :ر الكفسي العفو إال حلقل ر حديد ألقسدت بدني هدفا فدالة رد
ا رض ،والكفسي روض القدرني»[ )11(.ضعسف]
( )7انظر يف نسبته للجهمية :النقض على املريسي ،للدارمي ( ،)410/1والتنبيه والرد على أهل األهواء والبدع،
للملطي (ص ،)103 :وجمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)60/5
( )8جامع البيان (.)401/5
( )9أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( )399/5قال :حدثين املثىن ،قال :حدثنا إسـحا ،،قـال :حـدثنا أبـو زهـري ،عـن
جويرب ،عـن الضـحا  ،قـال :كـان احلسـن يقـول« :الكرسـي هـو العـرش» .وإسـناده ضـعيف؛ لضـعف جـويرب،
ق ــال اب ــن حج ــر يف التقري ــب (« :)143/1ض ــعيف ج ــدا» .وق ــال اب ــن كث ــري يف البداي ــة والنهاي ــة (:)14/1
« جويرب :ضعيف ،وهذا ال يصح عن احلسن ،بل الصحيح عنه وعن غريه من الصحابة والتابعني أنه غريه».
( )10التحرير والتنوير (.)23/3
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( )11أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( ) 587/2قال :حدثنا إبراهيم بن حممد ،حدثنا الربيع بن سليمان اجليزي،
حدثنا أصبغ بن الفرج ،قال :مسعت عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،يقول :عن أبيه ،أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال « :ما السماوات السبع يف الكرسي إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس» .قال ابن زيد :فقال
أبو ذر رضي هللا عنه :عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،.....فذكره.
وأخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ) 399/5قال :حدثين يونس ،قال :أخربان ابن وهب ،قال :قال ابن زيد يف قوله:
(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) قال ابن زيد :فحدثين أيب قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
« ما السماوات السبع يف الكرسي إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس» .قال :وقال أبو ذر :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول « :ما الكرسي يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فالة من
األرض».
وظاهر رواية أيب الشيخ وابن جرير أن للحديث إسنادين ،األول :عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن
النيب صلى هللا عليه وسلم .وهذا مرسل .والثاي :عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،عن أيب ذر ،عن النيب
صلى هللا عليه وسلم .وهذا منقطع؛ ألن عبد الرمحن مل يدر أاب ذر .وعليه فإن رواية أيب الشيخ مفسرة
لرواية ابن جرير يف قوله« :قال :وقال أبو ذر» فقوله« :قال» يعين :ابن زيد .لذا قال ابن كثري يف تعليقه
على الروايتني« :أول احلديث مرسل ،وعن أيب ذر منقطع» .انظر :البداية والنهاية (.)14/1
وقد اختلف فيه على ابن زيد يف لفظه؛ فرواه أصبغ بن الفرج عنه بزايدة« :والكرسي موضع القدمني» .بينما مل
يذكرها ابن وهب عنه ،وأصبغ بن الفرج وابن وهب كالمها ثقة ،وكذا سائر رجال اإلسنادين ،ولعل
االختال :من ابن زيد نفسه فإنه سيء احلفظ فرمبا حد به مرة كذا ومرة كذا.
ومجلة القول إن احلديث معلول من أوجه:
األول :االنقطاع بني عبد الرمحن بن زيد وأيب ذر ،وهذا اإلسناد هو الذي وقع فيه زايدة« :والكرسي موضع
القدمني».
الثاي :اإلرسال من قبل زيد بن أسلم.
الثالث :ضعف عبد الرمحن بن زيد بن أسلم :ضعفه ابن سعد وأمحد وابن معني وابن املديين وأبو داود والنسائي
وأبو زرعة وأبو حامت ،وقال ابن حبان« :كان ممن يقلب األخبار وهو ال يعلم حىت كثر ذلك يف روايته من
رفع املراسيل وإسناد املوقو :فاستحق الرت » .انظر :الطبقات الكربى ،البن سعد ( ،)484/5والعلل
الكبري ،للرتمذي (ص ،)84:والضعفاء الكبري ،للعقيلي ( ،)331/2واألابطيل واملناكري ( ،)256/1واتريخ
ابن معني  -رواية الدارمي (ص ،)151:واجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( ،)233/5واجملروحني ،البن
حبان ( ،)57/2وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،للمزي (.)114/17
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( - )2ع أبي أفيفة (ت57:أد)  -رضي اهلل عري – رففوع  " :أن روض
القدرني"[ )12(.ضعسف]
( - )3ع سعسد ب جدبىل ،عد ابد عبد
س د الددريل ددلى اهلل علس د وسددل ع د

 -رضدي اهلل عريهمد  -د ل:

ددول اهلل عددع وج د ( :ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ) ل « :فسس روض درس  ،والعفو ال يقدر در »[ )13(.ضعسف]
الرابع :االختال :فيه على ابن زيد يف لفظه.
اخلامس :أن احلديث روي من طر ،أخرى عن أيب ذر بلفظ مقارب دون ذكر الزايدة وهي قوله« :والكرسي
موضع القدمني» .ومن هذه الطر:،
 -1عن أيب إدريس اخلوالي ،عنه .أخرجه ابن أيب شيبة يف العرش (ص ،)433:وابن مردويه يف تفسريه [كما
يف تفسري ابن كثري ( )680/1والبداية والنهاية ( ])14/1وابن حبان يف صحيحه ( ،)76/2وأبو الشيخ
يف العظمة ( ،)648/2وأبو نعيم يف حلية األولياء ( ،)167 -166/1والبيهقي يف األمساء والصفات
(.)300/2
 -2عن عبد العزيز بن عمر ،أو عمران ،عنه .أخرجه أبو الشيخ يف العظمة (.)635/2
 -3عن عبيد بن عمري الليثي ،عنه .أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( ،)569/2والبيهقي يف األمساء والصفات
(.)299/2
( )12أورده ابن كثري يف تفسريه ( )680/1وقال« :رواه ابن مردويه من طريق احلكم بن ظهري الفزاري الكويف -
وهو مرتو  -عن السدي ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ،مرفوعا .وال يصح» .وانظر :فتح القدير ،للشوكاي
(.)313/1
قلت :واحلكم هو :ابن ظهري ،الفزاري ،الكويف ،أبو حممد بن أيب ليلى ،وقيل :احلكم بن أيب خالد ،مرتو
احلديث ،ورمي ابلتشيع ووضع احلديث ،وممن ضعفه :ز بن معني وأبو حامت وأبو زرعة والبخاري وأبو
داود والرتمذي والنسائي وأبو أمحد احلاكم وابن عدي والسعدي .وقال ابن حبان :كان يروي عن الثقات
املوضوعات ،وكان يشتم الصحابة .انظر :اتريخ ابن معني  -رواية الدوري ( ،)276/3والتاريخ الكبري،
للبخاري ( ،)345/2والضعفاء واملرتوكون ،للنسائي (ص ،)30:والضعفاء الكبري ،للعقيلي (،)259/1
واجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( ،)119/3واجملروحني ،البن حبان ( ،)250/1وهتذيب التهذيب ،البن
حجر ( .)427/2وقد روي من وجه آخر عن السدي موقوفا ،وسيأيت يف األثر رقم (.)12
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( )13أخرجه ابن مردويه [كما يف تفسري ابن كثري ( ،])680/1والدارقطين يف الصفات ( ،)49/1وابن اجلوزي
يف العلل املتناهية ( ،)7-6/1والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة ( ،)311/10مجيعهم من طريق:
شجاع بن خملد ،عن أيب عاصم ،عن سفيان ،عن عمار الدهين ،عن مسلم البطني ،عن سعيد بن جبري،
عن ابن عباس ،مرفوعا.
وأخرجه ابن منده يف الرد على اجلهمية (ص ،)21:واخلطيب البغدادي يف اترخيه ( ،)252/9كالمها من طريق
شجاع بن خملد ،به .ولكن بلفظ« :موضع قدمه».
واحلديث مدار إسناده على شجاع بن خملد ،وهو الفالس أبو الفضل البغوي ،نزيل بغداد ،وثقه ابن سعد وابن
معني وأمحد وأبو زرعة وابن حبان؛ إال أنه وهم يف رفع هذا احلديث ،والصواب وقفه على ابن عباس؛ كما
رواه الثقات من طر ،عن أيب عاصم ،به موقوفا ،وسيأيت يف األثر رقم (.)4
قال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية (« :)7/1هذا احلديث وهم شجاع بن خملد يف رفعه ،فقد رواه أبو مسلم
الكجي ،وأمحد بن منصور الرمادي ،كالمها عن أيب عاصم ،فلم يرفعاه .ورواه عبد الرمحن بن مهدي ،ووكيع
كالمها عن سفيان فلم يرفعاه ،بل وقفاه على ابن عباس ،وهو الصحيح» .وقال املقدسي يف األحاديث
املختارة (« :)312/10رواه شجاع بن خملد الفالس عن أيب عاصم فوافق يف ذكر مسلم إال أنه رفعه،
واملوقو :أوىل» .وقال الذهيب يف ميزان االعتدال (« :)265/2أخطأ شجاع يف رفعه» .وقال ابن كثري:
« كذا أورد هذا احلديث احلافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن خملد الفالس  -يف تفسريه  -عن
أيب عاصم النبيل ،عن الثوري ،فجعله مرفوعا ،وهو غلط ،والصواب أنه موقو :على ابن عباس» .انظر:
البداية والنهاية ( ،)14-13/1وتفسري ابن كثري ( .)680/1وقال ابن حجر« :رواه العقيلي يف ترمجة
شجاع بن خملد ،أحد الثقات ،عن أيب عاصم ،عن سفيان الثوري ،مرفوعا .وقال – يعين العقيلي  -إنه
أخطأ يف رفعه .قال ابن حجر :واملوقو :أشبه» .انظر :تغليق التعليق ( ،)186/4وفتح الباري (،)199/8
وتقريب التهذيب (ص .)264:وضعفه مرفوعا األلباي يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( .)306/2وانظر
يف ترمجة وتوثيق شجاع بن خملد :الطبقات الكربى ،البن سعد ( ،)252/7واتريخ ابن معني  -رواية ابن
حمرز ( ،)162/2والعلل ومعرفة الرجال ،لإلمام أمحد ،رواية ابنه عبد هللا ( ،)603/2واجلرح والتعديل،
البن أيب حامت ( ،)379/4والثقات ،البن حبان ( ،)313/8وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،للمزي
( ،)379/12وهتذيب التهذيب ،البن حجر (.)312/4
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املطلب الثاين :اآلاثر املوقوفة على الصحابة رضي هللا عنهم:
( - )4ع د اب د عب د

 -رضددي اهلل عريهم د  -د ل« :الكفسددي روض د

القددرني ،والعددفو ال يقددر أحددد دددر » [ )14(.دحسح بهد ا اللند؛ ،وال يصددح بلندد؛:
روض درس ]
( )14هذا األثر عن ابن عباس روي عنه من عدة طر ،،وقد اضطرب الرواة يف متنه وسنده؛ أما املنت فقد روي
بلفظني :األول« :الكرسي موضع القدمني» ،هكذا من غري إضافة؛ وهي رواية األكثر ،واللفظ الثاي:
«الكرسي موضع قدميه» ،ابإلضافة؛ والرواة هلا أقل .وأما السند؛ فقد روي عن عمار الدهين ،عن مسلم
البطني ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،به .وهذا السند هو األصح؛ ألن الرواة له أكثر ،ومل يضطربوا
فيه .وروي عن عمار الدهين ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،به .حيث سقط من اإلسناد مسلم
البطني .وهذا اإلسناد ال يصح؛ الضطراب الرواة فيه كما سيأيت .وفيما يلي تفصيل طر ،األثر وبيان
ألفاظه:
أوال :طريق سفيان الثوري ،عن عمار الدهين ،عن مسلم البطني ،عن سعيد ،به .وله عن سفيان عدة طر:،
األول :طريق أيب عاصم  -الضحا بن خملد  -عن سفيان ،به .ورواه عن أيب عاصم مخسة من الرواة :األول:
حممد بن معاذ ،بلفظ« :موضع قدميه» .أخرجه احلاكم يف املستدر ( .)310/2وقال« :حديث صحيح
على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه» .ووافقه الذهيب .الثاي :أمحد بن منصور الرمادي ،بلفظ «موضع
القدمني» .أخرجه الدارقطين يف الصفات ( ،)30/1والبغدادي يف اترخيه ( .)252/9الثالث :حممد بن
بشار ،بلفظ« :موضع القدمني» .أخرجه ابن خزمية يف التوحيد ( .)248/1الرابع :احلسن بن علي ،بلفظ:
«موضع القدمني» .أخرجه ابن أيب شيبة يف العرش ( .)438 ،437/1اخلامس :أيب مسلم الكجي ،بلفظ:
«موضع القدمني» .أخرجه البيهقي يف األمساء والصفات ( ،)196/2والبغدادي يف اترخيه ( ،)252/9
واهلروي يف األربعني يف دالئل التوحيد ( ،)56/1وابن بطة يف اإلابنة الكربى ( ،)337/3واملقدسي يف
املختارة ( .)311/10وقد اضطرب أبو مسلم الكجي يف إسناده وسيأيت .ويالحظ يف طريق أيب عاصم
االختال :عليه يف لفظه؛ فرواه أربعة من الرواة عنه بلفظ« :موضع القدمني» ،وخالفهم حممد بن معاذ فرواه
عنه بلفظ« :موضع قدميه»؛ وعليه فإن الرواية ادفوظة عن أيب عاصم هي رواية األكثر وهي رواية« :موضع
القدمني».
الثاي :طريق وكيع ،عن سفيان ،به .وقد روي عن وكيع بلفظني :األول« :موضع القدمني» :أخرجه الدارمي يف
النقض على املريسي ( ،)423 ،412 ،400 ،399/1وعبد هللا بن أمحد يف السنة (،)301/1
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والدارقطين يف الصفات ( ،)30/1واهلروي يف األربعني ( ،)57/1والبغدادي يف اترخيه ( .)253/9الثاي
بلفظ« :موضع قدميه» .أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة ( ،)454/2وابن خزمية يف التوحيد (،)249/1
والقصاب يف النكت الدالة على البيان ( .)181/1ويبدو أن االختال :إمنا هو من الرواة عن وكيع ال من
وكيع ذاته.
الثالث :طريق عبد الرزا ،يف تفسريه ( ،)250/3عن سفيان ،به .بلفظ «موضع القدمني».
الرابع :طريق أيب أمحد الزبريي ،عن سفيان ،به .بلفظ« :موضع قدميه» .أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه
(.)491/2
اخلامس :طريق أمحد بن املقدام ،عن سفيان ،به .بلفظ« :موضع القدمني» .أخرجه ابن خزمية يف التوحيد
(.)249/1
السادس :طريق عبد الرمحن بن مهدي ،عن سفيان ،به .بلفظ« :موضع القدمني» .أخرجه البغدادي يف اترخيه
( ) 253/9من طريق يعقوب بن إبراهيم ،عن ابن مهدي ،به .وقد اختلف فيه على ابن مهدي يف إسناده
وسيأيت .ويف طريق سفيان يالحظ أن الرواة اختلفوا يف لفظه عنه؛ فرواه عبد الرزا ،وأمحد بن املقدام وعبد
الرمحن بن مهدي بلفظ« :موضع القدمني» ،ورواه أبو أمحد الزبريي بلفظ« :موضع قدميه» ،وأما وكيع وأبو
عاصم فاختلفت الرواية عنهم ،وادفوظ عن أيب عاصم لفظ« :موضع القدمني» كما تقدم ،وعليه فإن
الرواية ادفوظة عن سفيان هي رواية« :موضع القدمني» ألهنا رواية األكثر عنه.
اثنيا :طريق قيس بن الربيع ،عن عمار الدهين ،عن مسلم البطني ،عن سعيد ،به .بلفظ« :موضع القدمني».
أخرجه أبو الشيخ يف العظمة (.)258/2
اثلثا :طريق يوسف بن أيب إسحا ،،عن عمار الدهين ،عن مسلم ،عن سعيد ،به .أخرجه عبد هللا بن أمحد يف
السنة ( ) 476/2( ،)303/1قال :كتب إيل العباس بن عبد العظيم العنربي ،كتبت إليك خبطي ،حدثنا
إسحا ،بن منصور أبو عثمان ،ثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحا ،،عن أبيه ،فذكره .وأخرجه أبو الشيخ
يف العظمة ( ) 552/2قال :حدثنا حممود بن حممد الواسطي ،حدثنا العباس بن عبد العظيم ،حدثنا
إسح ا ،بن منصور ،حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحا ،،عن أبيه ،فذكره .ولفظه عند عبد هللا:
«ملوضع قدميه» ،وعند أيب الشيخ« :ملوضع القدمني» .ويالحظ أن رواية عبد هللا يف حكم الوجادة خبال:
رواية أيب الشيخ فإهنا متصلة ،فهي أقوى.
رابعا :طريق سفيان الثوري ،عن عمار الدهين ،عن سعيد ،به .وله عن سفيان هبذا اإلسناد طريقان :األول :طريق
أيب مسلم الكجي ،عن أيب عاصم ،عن سفيان ،به .أخرجه الطرباي يف املعجم الكبري ( ،)39/12وابن بطة
يف اإلابنة ( ،)337/7واملقدسي يف املختارة ( .)310/10مجيعهم بلفظ« :موضع القدمني» .وقد اضطرب
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( - )5ع أبي روسدى ا شدعفا (ت50:أدد)  -رضدي اهلل عريد
()15

«الكفسي روض القدرني ،ول أطسط
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 -د ل:

أطسط الفح »[ )16(.ضعسف]

فيه أبو مسلم الكجي يف إسناده ،فرواه يف موضع آخر عن أيب عاصم ،عن سفيان ،عن عمار ،عن مسلم
البطني ،عن سعيد ،به .وقد تقدم .والثاي :طريق عبد الرمحن بن مهدي ،عن سفيان ،عن عمار الدهين،
عن سعيد ،به .أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة ( ،)454/2عن أبيه ،عن ابن مهدي ،به .وأخرجه أبو
الشيخ يف العظمة ( )582/2من طريق حممد بن املثىن ،عن ابن مهدي ،به .كالمها بلفظ« :موضع
القدمني» .وخالفهما يعقوب بن إبراهيم؛ فرواه عن ابن مهدي ،عن سفيان ،عن عمار ،عن مسلم البطني،
عن سعيد ،به .وقد تقدم.
خامسا :طريق املعلى بن هالل ،عن عمار الدهين ،عن سعيد ،به .أخرجه ز بن سالم يف تفسريه [كما يف
الفتوى احلموية الكربى ،البن تيمية ( ،)351-350/1وجمموع الفتاوى ( ،])55/5وابن أيب زمنني يف
أصول السنة (ص )100:بلفظ« :موضع القدمني».
النتيجة :أن رواية« :موضع القدمني» هي األصح؛ ألن األثر رواه أربعة عن عمار الدهين ،اثنان منهم اتفقت
روايتهم على لفظ« :موضع القدمني»  ،ومها قيس بن الربيع ،واملعلى بن هالل ،والثالث وهو يوسف بن أيب
إسحا ،اختلف الرواة عنه يف لفظه إال أن األصح هي رواية« :ملوضع القدمني»؛ ألن رواية عبد هللا بن
أمحد يف حكم الوجادة خبال :رواية أيب الشيخ ،فإهنا متصلة فتقدم عليها .وأما سفيان –وهو الراوي
الرابع -فقد اختلف الرواة عنه يف لفظه ،فرواه ثالثة عنه بلفظ« :موضع القدمني» ،وهم عبد الرزا ،،وأمحد
بن املقدام ،وعبد الرمحن بن مهدي ،ورواه عنه أبو عاصم ووكيع ابللفظني ،إال أن األصح عن أيب عاصم
رواية« :موضع القدمني»؛ ألن الرواة هلا عنه أكثر ،ومما يقوي ضعف رواية« :موضع قدميه» أهنا وردت من
عدة طر ،ويف كل طريق ال جتد هلا متابعة يف ذات الطريق ،خبال :رواية« :موضع القدمني».
( )15األطيط :صوت الرحل واإلبل من ثقل أمحاهلا .انظر :الصحاح ،للجوهري (.)1115/3
( )16أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة ( ،)454/2( ،)303-302/1وابن أيب شيبة يف العرش (،)435/1
وابن جرير يف تفسريه ( ،)398/5وأبو الشيخ يف العظمة ( ،)627/2وابن منده يف الرد على اجلهمية
( ،)21/1والبيهقي يف األمساء والصفات ( ،)296/2مجيعهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوار  ،عن
أبيه ،عن حممد بن جحادة ،عن سلمة بن كهيل ،عن عمارة بن عمري ،عن أيب موسى ،به.
واألثر رجال إسناده ثقات؛ إال أن فيه انقطاعا ،إذ عمارة مل يدر أاب موسى ومل يسمع منه ،وليس لعمارة رواية عن
أيب موسى إال هذا األثر وحديث متعة احلج؛ الذي يرويه عمارة بواسطة ابين أيب موسى ،على اختال :يف
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( – )6ع اب عب  ،واب رسعود (ت32:أد) ،ون
لى اهلل علس وسل

ر أ ح ب الريل

 -هنسىل ول هع ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) :-

«فةت السم وات وا رض جويف الكفسي ،والكفسي بني يدا العفو ،وأو
روض درس »[ )17(.ضعسف]
إسناده؛ ففي صحيح مسلم ( )896/2يرويه شعبة ،عن احلكم ،عن عمارة بن عمري ،عن إبراهيم بن أيب
موسى ،عن أبيه ،به .ويف مسند أمحد ( )421/1يرويه احلجاج بن أرطاة ،عن احلكم ،عن عمارة ،عن أيب
بردة ابن أيب موسى ،عن أبيه ،به.
ويف ترمجة عمارة يذكر أهل احلديث خالفا يف وفاته ،فابن معني يذكر أنه مات سنة ثنتني ومثانني ،وخليفة بن
خياط يذكر أنه مات سنة مثان وتسعني ،وأما أبو موسى فوفاته كانت ما بني سنة اثنتني وأربعني وواحد
ومخسني على خال :بني أهل العلم ،ومل تشر كتب الرتاجم إىل عمر عمارة وقت وفاته ،وأاي ما يكن فإن
الزمن بني وفاة أيب موسى وعمارة طويل نوعا ما ،ويبعد أن يكون عمارة رأى أاب موسى أو مسع منه ،وعليه
فالذي يرتجح هو احلكم على هذا اإلسناد ابالنقطاع ،وهللا تعاىل أعلم .انظر :العلل الواردة يف األحاديث
النبوية ،للدارقطين ( )126/2وهتذيب التهذيب ( ،)363/5( ،)421/7وإكمال هتذيب الكمال
( ،)22/10وحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل (ص.)237:
واألثر ذكره ابن حجر يف الفتح ( )199/8وعزاه البن املنذر ،وصحح إسناده ،وحكم عليه ابالنقطاع :أمحد
شاكر يف حتقيقه لتفسري الطربي ( ،)398/5وذكره األلباي يف سلسلة األحاديث الضعيفة ()307/2
وقال « :إسناده صحيح إن كان عمارة بن عمري مسع من أيب موسى ،فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن
أيب موسى األشعري» .وقال يف خمتصر العلو ص (« :)124إسناده موقو :صحيح ،...ورجاله كلهم
ثقات معروفون».
( )17أخرجه ابن بطة يف اإلابنة الكربى ( ،) 323/7قال :حدثنا القافالئي ،قال :ثنا حممد بن إسحا ،،قال :ثنا
عمرو بن طلحة ،قال :ثنا أسباط بن نصر ،عن السدي ،عن أيب مالك ،عن أيب صاحل ،عن ابن عباس،
وعن مرة اهلمداي ،عن ابن مسعود ،وانس من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،...فذكره يف حديث
طويل يف تفسري آية الكرسي كاملة .وأخرجه البيهقي يف األمساء والصفات ( ،)195/2من طريق حممد بن
إسحا ،،به.
وهذا اإلسناد يرويه أسباط عن السدي ،وقد تكلم أهل احلديث على هذا اإلسناد؛ فقال اإلمام أمحد كما يف
هتذيب التهذيب ( )314/1يف ترمجة السدي« :إنه ليحسن احلديث ،إال أن هذا التفسري الذي جيئ به،
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املطلب الثالث :اآلاثر املقطوعة عن التابعني رمحهم هللا:
( )7ع سعسد ب جبىل ل« :الكفسي :روض القدرني»[ )18(.ضعسف]
( )8ع أبي ر لك ال ن را (ت 91:أو 100أد):

ول عع وج ( :ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ) ل« :إت الصخفة ال حتت ا رض الس بعل ورريتهى اخللق
على أرج ئه أربعل ر اوالئكل ،لك رلك رريه أربعل وجو  :وج إنس ت ،ووج
أسد ،ووج نسف ،ووج رور ،فه

س م علسه د أح طوا ب رض والسم وات،

وريفوسه حتت الكفسي ،والكفسي حتت العفو ،ل :وأو واض رجلس هب ر
وهع على الكفسي»[ )19(.ضعسف جدا]
قد جعل له إسنادا ،واستكلفه» .وقال اخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث (« :)397/1وتفسري
إمساعيل بن عبد الرمحن السدي فإمنا يسنده أبسانيد إىل عبد هللا بن مسعود ،وابن عباس ،وروى عن
السدي األئمة مثل :الثوري ،وشعبة ،لكن التفسري الذي مجعه رواه عنه أسباط بن نصر ،وأسباط مل يتفقوا
عليه» .وقال ابن كثري يف البداية والنهاية (« :)19/1هذا اإلسناد يذكر به السدي أشياء كثرية فيها غرابة».
قلت :وهذا اإلسناد مداره على أسباط بن نصر؛ وأسباط خمتلف فيه ،قال ابن حجر يف التقريب
(ص« :)98:صدو ،كثري اخلطأ ،يغرب» .وعليه فإن هذا اإلسناد ضعيف.
( )18أورده ابن منده يف الرد على اجلهمية (ص )21:وقال« :رواه أبو بكر اهلذيل وغريه ،عن سعيد بن جبري من
قوله» .قلت :واألثر ضعيف؛ لكونه معلقا.
( )19أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة ( )454/2( ،)303/1قال :حدثين أيب ،ان رجل ،ثنا إسرائيل ،عن
السدي ،عن أيب مالك ،به .وإسناده ضعيف؛ جلهالة شيخ أمحد .وقد روي من وجه آخر عن أيب مالك
وليس فيه ذكر للقدمني ،أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( )551/2من طريق إسرائيل ،وابن أيب زائدة،
كالمها عن السدي ،عن أيب مالك ،به ،وقد ساقه بلفظه إال أنه قال يف آخره« :والكرسي حتت العرش،
وهللا عز وجل على الكرسي» .وأخرجه البيهقي يف األمساء والصفات ( )295/2من طريق عبيد هللا بن
موسى ،عن إسرائيل ،عن السدي ،عن أيب مالك ،به .ويف آخره« :والكرسي حتت العرش ،وهللا تعاىل
واضع كرسيه على العرش» .وليس فيه ذكر للقدمني .قال البيهقي« :يف هذه إشارة إىل كرسيني ،أحدمها:
حتت العرش واآلخر موضوع على العرش» .ويتلخص من الرواية عن أيب مالك أنه روي عنه بثالثة ألفاظ:
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( )9ع الهح ب رعاح (هو بعد 100أد) -

ول هع ( :ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ)  -ل « :فسس ال ا يوض حتت العفو ،ال ا عجع
اولو علس أ داره »[ )20(.ضعسف جدا]
( )10عددد رسدددل الدددبلني (ت110:أو120أدددد) ددد ل« :الكفسدددي روضددد
القدرني» [ )21(.حسح]
( )11ع وأب ب رريب (ت114:أد) ل« :إت السم وات السب والبح ر لني
اهلسك  ،وإت اهلسك لني الكفسي ،وإت درس لعلى الكفسي ،وأو حيمد الكفسدي،
و د ع د الكفسي لريع

درس »[ )22(.حس ]

األول« :وهو واضع رجليه تبار وتعاىل على الكرسي» ،والثاي« :وهللا عز وجل على الكرسي» ،والثالث:
«وهللا تعاىل واضع كرسيه على العرش».
( )20أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( )398/5من طريق جويرب ،عن الضحا  .وجويرب ضعيف جدا ،كما يف
التقريب (.)143/1
( )21أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( ،) 398/5قال :حدثنا أمحد بن إسحا ،،قال :حدثنا أبو أمحد الزبريي ،عن
سفيان ،عن عمار الدهين ،عن مسلم البطني ،...فذكره .وإسناده صحيح.
( )22أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة ( ،)477/2وابن جرير يف اترخيه ( ،)41/1كالمها من طريق إمساعيل بن
عبد الكرمي بن معقل بن منبه ،قال :حدثين عبد الصمد بن معقل ،قال :مسعت وهبا ،....فذكره .وإسناده
حسن؛ إمساعيل بن عبد الكرمي ،وعبد الصمد بن معقل ،كالمها صدوقان ،كما يف التقريب (،)108/1
(.)356/1
وهذا األثر وإن كان حسن اإلسناد إال أن وهبا رمبا أخذه عن كتب أهل الكتاب؛ ولذا فقد قال الذهيب يف كتاب
العلو ،ص ( )130عن هذا األثر :فيه نظر .ونص كالمه " :كان وهب من أوعية العلوم ،لكن جل علمه
عن أخبار األمم السالفة ،كان عنده كتب كثرية إسرائيليات ،كان ينقل منها ،لعله أوسع دائرة من كعب
األحبار ،وهذا الذي وصفه من اهليكل ،وأن األرضني السبع يتخللها البحر وغري ذلك فيه نظر ،وهللا أعلم،
فال نرده وال نتخذه دليال".
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ول هع ( :ﯲ ﯳ

جويف الكفسي ،والكفسي

بني يدا العفو ،وأو روض درس »[ )23(.ضعسف]
املبحث الثاين :موقف املفسرين والعلماء من هذه اآلاثر ،ومذاهبهم يف معناها
هب يريددت روا ددف اونسددفي والعلم د أ جتد ايرد ر الددواردة هنسددىل الكفسددي بأن د
روض القدرني ،و د انقسموا حنوأ إ ففيقني:
النفيق ا ول :وأ الق ئلوت ب لتو ف؛ حسد رأبدوا إ أند ال يصدح رد أد
اير د ر سددو أرددف اب د عب د

اوو ددويف ،وأددو وإت د ت رثل د ال يق د ل ر د ب د الددفأا

واالجته د ،إال أن حيتم أت يكوت ر اإلسفائسلس ت؛ ورلك ت اب عب

د اشدتهف

عري الفوايل ع أأ الكت ب ،فسحتم أت يكوت أخ أ ا عدريه  ،وعلسد فةند ال يصدح
ا عم بأت الكفسي روض دري اهلل عع وج بري أ علدى أد ا ا ردف .وأد ا رأا ا لبد ني
()24

(ت1420:أد).

والنفيددق الثد ني :وأد ا ثددف؛ حس د رأب دوا إ

بددول أ د اير د ر ر د حس د

ا ملل ،والعم به أحد ا دلل الدالل على وجدود الكفسدي ،وأند للدوي عظدس بدني
يدا العدفو ،إال أنهد اختلندوا اودفاد بدد "القددرني" الدواردة ايرد ر ،ورلدك علدى
ر أبني:

( )23أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( )398/5قال :حدثين موسى بن هارون ،قال :حدثنا عمرو ،قال :حدثنا
أسباط ،عن السدي ،به .ويف إسناده أسباط وهو :ابن نصر اهلمداي ،الكويف .صدو ،كثري اخلطأ يغرب،
كما يف التقريب (ص .)98:وعليه فإن اإلسناد ضعيف.
( )24موسوعة األلباي يف العقيدة (.)312/6
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او أب ا ول :أت اوفاد بهم  :دري اهلل عع وج  ،وأت الكفسي روض دري
اهلل هع حقسقل.
وأ ا أو اوفوا ع السلف؛ ر الصح بل والت بعني ،ورد بعددأ

()25

-وإت

ت أغلب اوفوا عريه ال يثبت ر حس السريد .-
وأو ر أب ع رل أأ السريل واحلدي .
ويدل على او أب :ا رف الصحسح اوفوا ع اب عبد  ،رو وفد  ،هنسدىل
الكفسي بأن روض القدرني ،لوا :ورث أ ا ع اب عب

ل حك الفف ؛ ند ال

()26

جم ل لالجته د فس .

د ل اإلر د م أمحددد (ت241:أددد)« :واهلل عددع وج د علددى العددفو ،والكفسددي
()27

روض درس ».

()28

وع حيسى ب رعني (ت233:أد)

ل« :شهدت ز في ب عدا سأل و سع

(ت196:أد) ،)29فق ل :ي أب سنس ت أ ا ح ديد  ،يعد رثد  :حددي "الكفسدي

( )25ذكرت يف املبحث األول مجيع الرواايت املروية عن السلف يف ذلك.
( )26انظر :تفسري العثيمني :الفاحتة والبقرة (.)254/3
( )27هذا الكالم لإلمام أمحد يعد جزءا من كالم طويل ينسب إليه ،أورده مسندا :أبو احلسني ابن أيب يعلى ،يف
كتابه "طبقات احلنابلة" ( ،)28-24/1حيث قال« :قرأت على املبار  ،عن علي بن عمر الربمكي ،قال:
أخربان أمحد بن عبد هللا املالكي لفظا ،حدثنا أيب ،حدثنا حممد بن إبراهيم بن عبد هللا بن يعقوب بن زوران،
حدثنا أبو العباس أمحد بن جعفر بن يعقوب بن عبد هللا الفارسي األصطخري قال :قال أبو عبد هللا أمحد
بن حممد بن حنبل .»....فذكره .وانظر :كتاب "رسالة السنة" ،لإلمام أمحد (ص ،)75 ،74:ومسائل
حرب ،حلرب بن إمساعيل الكرماي ( ،)973/3وحادي األرواح ،البن القيم (ص ،)413 ،49:وسري
أعالم النبالء ،للذهيب ( ،) 302/11والعواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ،البن الوزير اليماي
(.)343/4
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روضددد القدددددرني" ،وحنوأددد  ،فقددد ل و سددد  :أدر ريددد إه عسدد د بددد أبددددي خ لددددد
(ت146:أددد)( ،)30وسددنس ت (ت161:أددد)( ،)31ورسددعفا (ت155:أددد)( ،)32حيدددروت
()33

به ا ح دي  ،وال ينسفوت بشيأ».

( )28هو :ز بن معني بن عون اإلمام احلافظ اجلهبذ ،شيخ اددثني أبو زكراي الغطفاي مث املري موالهم
البغدادي ،كان إماما رابنيا عاملا حافظا ثبتا متقنا .قال اإلمام أمحد :ها هنا رجل خلقه هللا تعاىل هلذا
الشأن ،يظهر كذب الكذابني ،يعين :ز بن معني .وقال أبو حامت الرازي :إذا رأيت الرجل يبغض ز بن
معني فاعلم أنه كذاب .تويف سنة (233هـ) .انظر :طبقات احلنابلة ( ،)402/1وسري أعالم النبالء
(.)71/11
( )29هو :وكيع بن اجلراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي الكويف ،اإلمام احلافظ ،حمد العرا ،،قال أمحد بن
حنبل :ما رأيت قط مثل وكيع يف العلم واحلفظ واإلسناد واألبواب مع خشوع وورع .وقال حممد بن سعد:
كان وكيع ثقة مأموان عاليا رفيعا كثري احلديث حجة .تويف سنة (196هـ) .انظر :الطبقات الكربى
( ،)394/6وطبقات احلنابلة (.)391/1
( )30هو :إمساعيل بن أيب خالد ،أبو عبد هللا البجلي ،احلافظ ،اإلمام الكبري .قال الذهيب :أمجعوا على إتقانه،
واالحتجاج به ،ومل ينبز بتشيع وال بدعة وهلل احلمد .تويف سنة ( 146هـ) .انظر :سري أعالم النبالء
(.)176/6
( )31هو :سفيان بن سعيد بن مسرو ،الثوري ،شيخ اإلسالم إمام احلفاظ ،سيد العلماء العاملني يف زمانه ،قال
املروذي عن أمحد بن حنبل قال :أتدري من اإلمام؟ اإلمام سفيان الثوري ،ال يتقدمه أحد يف قليب .وقال
شعبة :ساد سفيان الناس ابلورع والعلم .تويف سنة ( 161هـ) .انظر :الطبقات الكربى (- 371/6
 ،)374وتذكرة احلفاظ ( ،)207 - 203/1وشذرات الذهب (.)251 - 250/1
( )32هو :مسعر بن كدام بن ظهري بن عبيدة اهلاليل العامري ،اإلمام الثبت شيخ العرا ،،قال سفيان :كان
مسعر من معادن الصد ،،وقال ز بن عبيد :كان مسعر قد مجع العلم والورع .تويف سنة ( 155هـ).
انظر :مشاهري علماء األمصار ( ،)169وتذكرة احلفاظ ( ،)190 - 188/1وهتذيب الكمال (461/27
 .)469( )33اتريخ ابن معني  -رواية الدوري ( .)520/3وانظر :الكىن واألمساء ،للدواليب ( ،)620/2والصفات،
للدارقطين (ص ،)40:وجملسان من األمايل أحدمها يف صفات هللا ،البن مردويه (ص ،)42:واألمساء
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بد لمددد الدددورا (ت271:أددد)( ،)34د ل« :هعددت أبد عبسددد

وعد العبد

الق س ب سالم (ت224:أد)( ،)35ور ف أح دي رريه " :الكفسي روضد القددرني"،
ح ح ،محله أ ح ب احلدي والنقه أ بعهه ع بعدض،

فق ل :أ ا ح دي

وأي عريدن حق ال نشك فسه  ،ولك إرا س

سف وض در ؟ لري ال ينسف أ ا ،وال

()36

هعري أحدا ينسف ».

و ل اب بلدل (ت387:أدد)(« :)37والكفسدي بدني يددا العدفو ،وأدو روضد
()38

درس ».

والصفات ،للبيهقي ( ،) 197/2والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاي واألسانيد ،البن عبد الرب (،)149/7
والعلو للعلي الغفار ،للذهيب (ص.)146:
( )34هو :العباس بن حممد بن حامت بن واقد الدوري ،أبو الفضل ،اإلمام احلافظ ،الثقة الناقد ،الزم ز بن
معني وأخذ عنه ،وحد عنه أصحاب السنن األربعة ،وغريهم .تويف سنة ( 271هـ) .انظر :طبقات
احلنابلة ( ،)239 - 236/1وسري أعالم النبالء (.)524 - 522/12
( )35هو :أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا ،اإلمام احلافظ اجملتهد ،صاحب التصانيف املشهورة ،قال أمحد
بن كامل القاضي :كان أبو عبيد فاضال يف دينه ويف علمه ،رابنيا مفننا يف أصنا :علوم اإلسالم من القرآن
والفقه والعربية واألخبار ،حسن الرواية ،صحيح النقل ،ال أعلم أحدا طعن عليه يف شيء من أمره ودينه.
تويف سنة ( 224هـ) .انظر :تذكرة احلفاظ ( ،)417/1وميزان االعتدال (.)371/3
( )36أخرجه الدارقطين يف الصفات (ص ) 39:قال :حدثنا حممد بن خملد ،ثنا العباس بن حممد الدوري ،قال
مسعت أاب عبيد القاسم بن سالم ،...فذكره .وأخرجه من طريق الدوري :ابن مذحج يف طبقات النحويني
واللغويني (ص ،)199:وابن مردويه يف جملسان من األمايل (ص ،)43-42:والاللكائي يف شرح أصول
اعتقاد أهل السنة واجلماعة ( ،)581/3والبيهقي يف األمساء والصفات ( ،)197/2وذكره ابن عبد الرب يف
التمهيد ( ،)149/7وابن تيمية يف الفتاوى ( ،)51/5وصححه ،والذهيب يف العلو للعلي الغفار
(ص ،)173:وسري أعالم النبالء (.)505/10
( )37هو :عبيد هللا بن حممد بن حممد العكربي احلنبلي ابن بطة .اإلمام القدوة ،الفقيه ادد  ،قال عبد الواحد
بن علي العكربي :مل أر يف شيوخ احلديث ،وال يف غريهم أحسن هيئة من ابن بطة .وقد أثىن عليه غري واحد
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و ل اب أبي زرريني (ت399:أد)(« :)39ور ول أأ السريل :أت الكفسدي بدني
()40

يدا العفو ،وأن روض القدرني».

و د ل اب د عثددسمني (ت1421:أددد)" :والكفسددي :أددو روض د دددري اهلل عددع
وج ؛ وأو بني يدا العفو وقدردل لد ؛ و دد دح رلدك عد ابد عبد
ورث أ ا ل حك الفف ؛ ن ال جم ل لالجته د فس ؛ ور س ر أت اب عب
اهلل عريهم يأخ ع ب إسفائس فال حل لد ؛ بد الد ا دح عريد

رو وفد ،
رضي

البخد را ،أند

ت يريهى عد ا خد عد بد إسدفائس ()41؛ فأأد السدريل وا م عدل عد رته علدى أت
الكفسدددي روضد د ددددري اهلل عدددع وجد د ؛ وبهد د ا جدددعم شدددسخ اإلسدددالم ابد د هسمسدددل
(ت721:أددد)( ،)42وابد القددس (ت751:أددد)( ،)43وغىلأمد رد أأد العلد  ،وأئمددل
()44

التحقسق".

من األئمة .تويف سنة ( 387هـ) .انظر :اتريخ بغداد ( ،)375 - 371/10وسري أعالم النبالء
( ،)533 - 529/16وشذرات الذهب (.)124 - 122/3
( )38اإلابنة الكربى (.)325/7
( )39هو :حممد بن عبد هللا بن عيسى بن حممد بن أيب زمنني ،األندلسي ،األلبريي ،شيخ قرطبة ،كان راسخا يف
العلم مفننا يف اآلداب ،مقتفيا آلاثر السلف ،صاحب عبادة وإانبة وتقوى ،وكان عارفا مبذهب مالك،
بصريا به .تويف سنة ( 399هـ) .انظر :سري أعالم النبالء ( ،)189 - 188/17وشذرات الذهب
(.)156/3
( )40أصول السنة (ص.)96:
( )41أخرج البخاري يف صحيحه ( ) 111/9عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال" :كيف تسألون أهل الكتاب
عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحد  ،تقرأونه حمضا مل يشب ،وقد
حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب هللا وغريوه ،وكتبوا أبيديهم الكتاب ،وقالوا :هو من عند هللا ليشرتوا به
مثنا قليال؟ أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ال وهللا ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل
عليكم".
( )42انظر :جمموع الفتاوى (.)75 ،51/5
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اودد أب الثدد ني :أندد ال يددفاد ب لقدددرني  -ايردد ر  -دددري اهلل عددع وجدد
حقسقل ،وإمن اودفاد :أت الكفسدي روضدوف بدني يددا العدفو هس دل الكفسدي اووضدوف
الدنس  ،يس يهعوت علس أ داره .

للملو

و د رأب أ ح ب أد ا اود أب إ هدفجسح روايدل" :روضد القددرني" -رد
غددىل إض د فل  -علددى روايددل" :روض د درس د " ،ويددفوت أت الفوايددل ا و –ر د غددىل
إض فل  -لس فسه ر يدل على أت اوفاد ب لقدرني دري اهلل عدع وجد ؛ نهد جد أت
رللقل.
وأ ا او أب ل ب مج ر اوتأخفي ر اونسفي والعلم أ.
ل ابد فدور (ت406:أدد)« :وروا عد ابد عبد " :أت الكفسدي روضد
القدرني" وأ يقد " :أدو روضد ددري اهلل" ،فسحتمد أت يكدوت روضد ددري بعدض
()45

خلق  ،ر اوالئكل أو غىلأ  ،إر أ يق أو روض دري اهلل».

و د ل البسهقددي (ت458:أددد)  -بعددد أت رجددح روايددل" :روضد القدددرني" -
ل" :وهأويل عريد أأ الريظف :رقدار الكفسي ر العفو ،مقدار فسي يكوت عريدد
سفيف د وض لقدري الق عد علدى السدفيف ،فسكدوت السدفيف أعظد ددرا رد الكفسدي
اووضوف دون روضع للقدرني .أ ا أو اوقصود ر اخل عريد بعدض أأد الريظدف ،واهلل
()46

أعل ".

و ل اب علسل (ت542:أد)" :و ل أبدو روسدى ا شدعفا :الكفسدي روضد
القدددرني ،ولد أطددسط ددأطسط الفحد  .و د ل السدددا :أددو روضد درسد  .وعبد رة أبددي
( )43انظر :اجتماع اجليوش اإلسالمية (.)278/2
( )44تفسري العثيمني :الفاحتة والبقرة (.)254/3
( )45مشكل احلديث وبيانه (ص.)388:
( )46األمساء والصفات ( )196/2و (.)296/2
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موضد القددرني أسدفة اولدو ،

وأددو للددوي عظددس بددني يدددا العددفو ،نسددبت إلس د نسددبل الكفسددي إ سددفيف اولددك،
()47

والكفسي أو روض القدرني ،وأر عب رة السدا فقلقل."...

و ل أبو بكف اب العفبي (ت543:أدد)" :ورعريد –يفيدد أردف ابد عبد
العفو رريصوب هس

 -أت

الدست( ،)48والكفسي روجود حتتد هس دل الكفسدي اووضدوف

للملك الدنس  ،يف ى إ الدسدت علسد  ،ويهد إرا جلد

درسد فسد  ،وأدي جلسدل

()49

ا ب ري فسم ش أدهه علس ".

وأ د ا او د أب د ل ب د أيه د  :أب دو الق س د السددهسلي (ت581:أددد)( ،)50واب د
ا وزا (ت597:أد)( ،)51والنخف الدفازا (ت606:أدد)( ،)52وابد مج عدل احلمدوا
(ت733:أدددد)( ،)53واحلسدد بدد لمدددد الريسسدد بورا (ت850:أدددد)( ،)54والسدددسوطي

( )47ادرر الوجيز (.)342/1
( )48الدســت :الصــحراء .وهــو فارســي معــرب .انظــر :جممــل اللغــة ،البــن فــارس (ص ،)326 :واملصــباح املنــري،
للفيومي (.)194/1
( )49العواصم من القواصم (ص.)233:
( )50الروض األنف (.)449/7
( )51العلل املتناهية يف األحاديث الواهية (.)7/1
( )52مفاتيح الغيب (.)13/7
( )53إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل (ص.)214:
( )54غرائب القرآن ورغائب الفرقان (.)15/2
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(ت911:أدددد)( ،)55ورفعدددي بد د يوسدددف الكفردددي (ت1033:أدددد)( ،)56وا لوسدددي
(ت1270:أد)(.)57
ويالح؛ أت أ ح ب او أب الث ني غ لبه ر ا شد عفة واودتكلمني ممد يريندي
س م رث أ الصن ت ب هلل هعد أو يقد

هأويلده  ،وال خيندى بلدالت رد أبه  ،وأت

ر أب أأ السريل أو احلق رث أ اوس ئ ؛ ر وجوب إرب ت ر أربت هع لرينس
أو أربت ل نبس

لى اهلل علس وسل ر ا ه أ الصن ت؛ رد غدىل هأويد وال هعلسد

وال هكسسف.
املبحث الثالث :املناقشة والرتجيح.
ال ا يظهف واب – واهلل هع أعل – أن ال يصح ر اير ر الواردة هنسدىل
الكفسي بأن روض القدرني إال أرف اب عب

اوو دويف ،وأردف رسدل الدبلني ،ووأدب

ب رريب .
وال ا يجرجح لدا أت اوفاد ب لقدرني الواردة أردف ابد عبد  :ددري اهلل عدع
وج حقسقل ،وا رف وإت ت رو وف على اب عب
ال يق ل ر ب الفأا ،واب عب

إال أت ل حك الففد ؛ ت رثلد

وإت ت د عفيف عري الفوايل ع أأ الكتد ب إال

أن يبعد أت يثبت نل هلل هع بري أ على ر هع ر أأ الكت ب ،فهو رضي اهلل عري
أج ر أت يكوت لك.

( )55الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ( ،)17/2وأسرار الكون (ص.)24:
( )56أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات (ص.)118 -117:
( )57روح املعاي (.)11/2
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وأر ر ورد ر اختاليف ألن ا رف اوو ويف على اب عبد  ،ف لصدحسح أت
الث بت عري لن؛" :روض القدرني" ،وأ الفوايل وإت نت رللقل ولتملدل أت يكدوت
اوفاد :روض دري اهلل عع وجد  ،ولتملدل أت يكدوت اودفاد أت الكفسدي روضدوف بدني
يدا العفو هس ل الكفسدي اووضدوف للملدو

الددنس  ،إال أت االحتمد ل ا دو أند

يفيد روض دري اهلل عع وج  ،وأ ا االحتم ل يؤيد الفواي ت ا خف الد جد أت
رقسدة ،إت ع اب عب  ،وإت ع الفواة رف  ،وأي وإت نت ال هصدح رد حسد
الصري عل احلديثسل إال أنه هصلح فيريل إلرادة التقسسد ،وأي نث بل التنسىل للفوايل ا و .
م أت أ ا االختس ر يعهد الفواي ت اوقسدة ا خف ال جد أت عد غدىل ابد
عب  ،إت ع الصح بل وإت ع التد بعني؛ وأدي وإت د ت غ لبهد ال يثبدت رد حسد
الريق إال أنه

جمموعه هعد فيريل على أت أ ا أو ر أب السلف.

ومم د يقددوا أ د ا االختس د ر أن د هبري د مج عددل ر د ا ئمددل الكب د ر ر د أأ د الس دريل
واحلدي مم ج أ بعد زر الت بعني ،و د بلوا أ الفواي ت وأ فوا نعري أ مد هقددم
نق رلك عريه  ،وهري لوأ فسم بسريه ر غدىل نكدىل ،بد وأنكدفوا علدى رد هأوهلد
زرريه  ،واهلل هع أعل .
خامتة البحث
احلمد هلل ال ا رَ َّ عليَّ بةمت م أ ا البح  ،و د خفجت يمدد اهلل هعد لملدل
ر الريت ئج رأيت أت أمجله

الريق ط ايهسل:

أوال :ر خالل هتبعدي لثرد ر الدواردة اوسدألل و ندت علدى ارد عشدف أردفا،
رالرل رريه رففوعل للريل لى اهلل علس وسل  ،ورالرل رو وفل على الصح بل رضي اهلل
عريه  ،وستل رقلوعل ع الت بعني رمحه اهلل؛ فأر اوففوعل؛ ففويت ع  :أبي رر،
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وأبي أفيفة ،واب عبد  ،وأرد اوو وفدل علدى الصدح بل ففويدت عد  :ابد رسدعود،
وأبي روسى ،واب عب  ،وأر اير ر اوقلوعل عد التد بعني ففويدت عد  :سدعسد بد
جبىل ،وأبي ر لك ال ن را ،والهح ب رعاح  ،ورسل البلني ،ووأب ب رريبد ،
والسدا الكبىل.
و

أ اير ر ال يصح رريه إال أرف اب عب

اوو دويف ،وأردف رسدل الدبلني،

ووأب ب رريب .
ر نس  :ر خالل مج الفواي ت حتص لي ا لن ايهسل:
" - 1روض القدرني" :وأ ا اللن؛ أو ا ثف روايل؛ و د جد أ رففوعد رد :
حدي أبي رر ،ورو وف على :أبدي روسدى ،وابد عبد  ،ورقلوعد عد سدعسد بد
جبىل ،ورسل البلني.
 " - 2روضد درسد " :وأد ا اللندد؛ جد أ رففوعد رد حدددي  :ابد عبد ،
ورو وف على :اب رسعود ،واب عب

– روايدل أخدف

 -ورقلوعد عد السددا

الكبىل.
 " - 3روض درد " :وأد ا اللند؛ جد أ رففوعد رد حددي ابد عبد
روايل أخف

–

.-

" - 4وأددو واض د رجلس د هب د ر وهع د علددى الكفسددي" :وأ د ا اللندد؛ ج د أ
رو وف على أبي ر لك ال ن را.
" - 5ال د ا عجع د اولددو علس د أ ددداره " :وأ د ا اللندد؛ ج د أ رقلوع د ع د
الهح ب رعاح .
" - 6وإت درس لعلى الكفسي ،...و د ع د الكفسي لريع
اللن؛ ج أ رقلوع ع وأب ب رريب .

درس " :وأد ا
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وأ ا لن ال يصح رريه إال لن؛" :روضد القددرني" ،وأدو اودفوا عد ابد
عب

رو وف  ،ورسل البلني .ولن؛" :وإت درس لعلى الكفسدي" ،وأدو اودفوا عد

وأب ب رريب .
ر لث  :ج أ بعدض ايرد ر هنسدىل الكفسدي بأند " :العلد " ،وأد ا التنسدىل روا
رو وف ر ول اب عب  ،ورقلوع ع سعسد ب جبىل ،وال يصح عريهم .
وروا ع احلس البصفا أن فسف الكفسي :ب لعفو ،وال يصح عري .
رابع  :خال ل روا ف العلم أ ر أ اير ر:
للعلم د أ جتدد أدد ايردد ر رو ندد ت :ا ول :التو ددف؛ وإلسدد رأددب ا لبدد ني.
والث ني :القبول ،واختلف أؤالأ اوفاد بد "القدرني" أ اير ر على ر أبني:
ا ول :أت اوفاد :ددري اهلل عدع وجد  ،وأت الكفسدي روضد ددري اهلل هعد
حقسقل .وأ ا أدو اودفوا عد السدلف؛ رد الصدح بل والتد بعني ،ورد بعددأ  ،وأدو
ال ا علس ع رل أأ السريل واحلدي  .ومم

ل ب  :اإلر م أمحد ،وو س  ،وأبدو عبسدد

الق س ب سالم ،واب بلل ،واب أبي زرريني ،واب هسمسل ،واب القس  ،واب عثسمني.
الث ني :أن ال يفاد ب لقدرني  -اير ر  -ددري اهلل عدع وجد حقسقدل ،وإمند
اوددفاد :أت الكفسددي روضددوف بددني يدددا العددفو هس ددل الكفسددي اووضددوف للملددو
الدنس  ،يس يهعوت علسد أ دداره  .وأد ا اود أب أدو دول مجد رد اوتدأخفي رد
اونسفي والعلم أ ،ومم

ل ب  :اب فدور  ،والبسهقدي ،وابد علسدل ،وأبدو بكدف ابد

العفبددي ،وأبددو الق سدد السددهسلي ،وابدد ا ددوزا ،والنخددف الددفازا ،وابدد مج عددل
احلموا ،واحلس ب لمدد الريسسد بورا ،والسدسوطي ،ورفعدي بد يوسدف الكفردي،
وايلوسي.
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خ رس  :الفاجح أ اوسألل أو ر رأب إلس السلف ر أت الكفسي روضد
دري اهلل عع وج حقسقل.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1

القفآت الكفي .

[ ]2

ا ب طس واوري ىل والصح ح واوش أىل ،حلسني ب إبفاأس ا ور ني ،حتقسق:
الد تور عبد الفمح ب عبد ا ب ر النفيوائي ،دار الصمسعي للريشف والتوزي ،
الفي ض  -اوملكل العفبسل السعوديل1422 ،أد.

[ ]3

اإلب نل الكد

 ،البد بلدل العكد ا ،جمموعدل رد اقققدني ،دار الفايدل للريشدف

والتوزي  ،الفي ض.
[ ]4

اجتم ف ا سوو اإلسالرسل ،الب س ا وزيل ،حتقسق :عواد عبدد اهلل اوعتدق،
رل ب النفزدي التج ريل – الفي ض1408 ،أد.

[ ]5

ا ح دي اوخت رة ،لهس أ الدي اوقدسدي ،حتقسدق :د عبدد اولدك بد عبدد اهلل
ب دأسش ،دار خهف لللب عل والريشف والتوزي  ،بىلوت1420 ،أد.

[ ]6

ا ربعددوت دالئد التوحسددد ،للددهفوا ،اققددق :د .علددي بد لمددد بد ن ددف
النقسهي ،اوديريل اوريورة1404 ،أد.

[ ]7

اإلرش د د رعففددل علم د أ احلدددي  ،للخلسلددي ،اققددق :د .لمددد سددعسد عمددف
إدري  ،ركتبل الفشد – الفي ض1409 ،أد.

[ ]8

أسفار الكوت ،للسسوطي ،دار الكتب العلمسل ،بىلوت – لبري ت1427 ،أد.

[ ]9

ا هد أ والصددن ت ،للبسهقددي ،حتقسددق :عبددد اهلل بد لمددد احل شدددا ،ركتبددل
السوادا ،جدة  -السعوديل1413 ،أد.
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[ ]10أ ول الدي  ،البد أبدي زردريني ،حتقسدق :عبدد اهلل البخد را ،ركتبدل ال فبد أ،
اوديريل الريبويل  -السعوديل415 ،أد.
[ ]11أ وي د الثق د ت هأوي د ا ه د أ والصددن ت ،وفعددي ب د يوسددف الكفر دي،
اققق :شعسب ا رن يفوط ،رؤسسل الفس لل – بىلوت1406 ،أد.
[ ]12إ م ل هه يب الكم ل أه أ الفج ل ،و لل ا ،اققدق :عد دل بد لمدد،
وأس رل ب إبفاأس  ،الن روي احلديثل لللب عل والريشف1422 ،أد.
[ ]13إيه ح الدلس

ل حجج أأد التعلسد  ،البد مج عدل احلمدوا ،اققدق:

وأل غ وجي ا لب ني ،دار السالم لللب عل والريشف – رصف1410 ،أد.
[ ]14البدايل والريه يل ،الب

ثىل ،اققق :علدي شدىلا ،دار إحسد أ الدجراا العفبدي،

1408أد.
[ ]15بسد ت هلبددس ا همسددل هأسددس بدددعه الكالرسددل ،البد هسمسددل ،جمموعددل رد
اقققني ،الري شف :جمم اولك فهد للب عل اوصحف الشفيف1426 ،أد.
[ ]16ه ريخ اب رعني  -روايل ابد لدفز ،الري شدف :جممد الل دل العفبسدل – درشدق،
1405أد.
[ ]17ه د ريخ اب د رعددني  -روايددل الدددارري ،اققددق :د .أمحددد لمددد نددور سددسف،
الري شف :دار اوأروت للجراا – درشق.
[ ]18ه د ريخ اب د رعددني  -روايددل الدددورا ،اققددق :د .أمحددد لمددد نددور سددسف،
الري شددف :رف ددع البح د العلمددي وإحسد أ الددجراا اإلسددالري  -ركددل اوكفرددل،
1399أد.
[ ]19الت ريخ الكبىل ،للبخ را ،دائفة اوع ريف العثم نسل ،حسدر آب د – الد .
[ ]20ه ريخ ب داد ،للخلسب الب دادا ،الري شف :دار الكتب العلمسل – بىلوت.

أمحد بن عبدالعزيز بن مقرن القصري

1626

[ ]21التحفيف والتريويف ،الب ع شور ،الدار التونسسل للريشف – هون 1984 ،م.
[ ]22حتنل التحصس

ر دف رواة اوفاسدس  ،بدي زرعدل العفا دي ،اققدق :عبدد اهلل

نوارة ،ركتبل الفشد – الفي ض.
[ ]23ه فة احلن  ،لل أل ،دار الكتب العلمسل بىلوت -لبري ت1419 ،أد.
[ ]24ه لسق التعلسق على حسح البخ را ،الب حجدف العسدقالني ،اققدق :سدعسد
القع ي ،اوكتب اإلسالري ،دار عم ر  -بىلوت ،عم ت – ا ردت.
[ ]25هنسىل الن حتل والبقفة ،الب عثسمني ،دار اب ا وزا ،السعوديل1423 ،أد.
[ ]26هنسىل القفآت العظس  ،الب أبي ح مت ،اققق :أسعد لمد اللسب ،ركتبل ندعار
رصلنى الب ز  -اوملكل العفبسل السعوديل1419 ،أد.
[ ]27هنسددىل القددفآت العظددس  ،البد

ددثىل ،اققددق :سد ري سددالرل ،دار طسبددل للريشددف

والتوزي 1420 ،أد.
[ ]28هنسىل سنس ت الثورا ،دار الكتب العلمسل ،بىلوت – لبري ت1403 ،أد.
[ ]29هنسىل عبد الفزاي ،حتقسق :د .لمود عبد  ،دار الكتب العلمسل1419 ،أد.
[ ]30هقفيب الته يب ،الب حجف العسقالني ،اققق :لمد عوارل ،دار الفشدسد –
سوري 1406 ،أد.
[ ]31التمهسد و

اووطأ ر اوعد ني وا سد نسد ،البد عبدد الد  ،حتقسدق :رصدلنى

العلدددوا  ،لمدددد البكدددفا ،وزارة عمدددوم ا و د د يف والشدددؤوت اإلسدددالرسل –
او فب1387 ،أد.
[ ]32التريبسدد والددفد علددى أأدد ا أددواأ والبدددف ،للمللددي ،اققددق :لمددد زاأددد
الكورفا ،اوكتبل ا زأفيل للجراا – رصف.
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[ ]33ههد يب الته د يب ،البد حجددف العسددقالني ،رلبعددل دائددفة اوعد ريف الريظ رسددل،
اهلريد1326 ،أد.
[ ]34هه يب الكم ل أه أ الفجد ل ،للمدعا ،اققدق :د .بشد ر عدواد رعدفويف،
رؤسسل الفس لل – بىلوت1400 ،أد.
[ ]35ههد يب الل ددل ،لألزأددفا ،اققددق :لمددد عددوض رفعددب ،دار إحسد أ الددجراا
العفبي – بىلوت2001 ،م.
[ ]36الثق ت ،الب حب ت ،الري شف :دائفة اوع ريف العثم نسل يسدر آب د الدد

اهلريدد،

1393أ.
[ ]37ج ر البس ت هأوي القفآت ،الب جفيف الل ا ،اققق :أمحد لمد ش ف،
رؤسسل الفس لل1420 ،أد.
[ ]38ا دفح والتعددي  ،البد أبددي حد مت ،طبعدل جملد دائدفة اوعد ريف العثم نسددل -
يسدر آب د الد

– اهلريد1271 ،أد.

[ ]39ح دا ا رواح إ بالد ا ففاح ،الب القس  ،رلبعل اودني ،الق أفة.
[ ]40حلسل ا ولسد أ وطبقد ت ا

دنس أ ،بدي نعدس ا

دنه ني ،الري شدف :السدع دة

 لوار ل فظل رصف1394 ،أد.[ ]41الدر اوريثور التنسىل ب وأرور ،للسسوطي ،دار النكف – بىلوت.
[ ]42الددفد علددى ا همسددل ،الب د رريددد  ،اققددق :علددي النقسهددي ،اوكتبددل ا رفيددل –
ب ست ت.
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[ ]43رس لل السريل ،لإلر م أمحد ،رلبوف رد تد ب :الدفد علدى ا همسدل والعن د دل
فسم شكوا فس ر رتشد ب القدفآت وهأويلد علدى غدىل هأويلد  ،بتحقسدق الشدسخ
إه عس ا نصد را ،نشدف رئ سدل إدارات البحدوا العلمسدل واإلفتد أ والددعوة
واإلرش د.
[ ]44روح اوع ني هنسىل القفآت العظس والسب اوثد ني ،لثلوسدي ،اققدق :علدي
عبد الب را علسل ،دار الكتب العلمسل – بىلوت1415 ،أد.
[ ]45الددفوض ا نددف شددفح السددىلة الريبويددل الب د أش د م ،اوؤلددف :أبددو الق س د
السددهسلي ،اققددق :عمددف عبددد السددالم السددالري ،دار إحس د أ الددجراا العفبددي،
بىلوت1421 ،أد.
[ ]46سلسددلل ا ح ديد الصددحسحل وشدديأ رد فقههد وفوائدددأ  ،لأللبد ني ،ركتبددل
اوع ريف للريشف والتوزي  ،الفي ض ،اللبعل :ا و .
[ ]47سلسددلل ا ح دي د الهددعسنل واووضددوعل وأرفأ د السددسيف ا رددل ،لأللب د ني،
ركتبل اوع ريف للريشف والتوزي  ،الفي ض ،اللبعل :ا و .
[ ]48الس دريل ،لعبددد اهلل ب د أمحددد ،اققددق :د .لمددد القحل د ني ،دار اب د القددس –
الدر م1406 ،أد.
[ ]49سىل أعالم الريبالأ ،لل أل ،دار احلدي

 -الق أفة1427 ،أد.

[ ]50ش رات الد أب أخبد ر رد رأدب ،البد العمد د العكد ا ،حققد  :لمدود
ا رن يفوط ،خفد أح ديثد  :عبدد القد در ا رند يفوط ،الري شدف :دار ابد

دثىل،

درشق – بىلوت1406 ،أد.
[ ]51شدددفح أ دددول اعتقد د د أأدد السد دريل وا م عدددل ،للاللكدد ئي ،حتقسدددق :أمحدددد
ال ردا ،الري شف :دار طسبل – السعوديل1423 ،أد.
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ددول اخلمسددل ،للق ضددي عبددد ا بد ر اهلم د اني ،رلبعددل االسددتقالل
د الق أفة 1384أد.

[ ]53الصح ح ه د الل ل و ح ح العفبسدل ،للجدوأفا ،حتقسدق :أمحدد علد ر ،دار
العل للماليني – بىلوت1407 ،أد.
[]54

حسح اب حب ت بجرهسب اب بلب ت ،الب حبد ت ،اققدق :شدعسب ا رندؤوط،
رؤسسل الفس لل – بىلوت1414 ،أد.

[]55

حسح البخ را = ا ر اوسريد الصحسح اوختصف ر أردور رسدول اهلل دلى
اهلل علس وسدل وسدريري وأي رد  ،قمدد بد إه عسد البخد را ،اققدق :لمدد
زأىل الري ف ،دار طوي الريج ة1422 ،أد.

[]56

حسح رسل = اوسريد الصحسح اوختصف بريق العدل ع العدل إ رسول اهلل
لى اهلل علس وسل  ،وسل ب احلج د الريسس بورا ،اققق :لمد فدؤاد عبدد
الب ي ،الري شف :دار إحس أ الجراا العفبي – بىلوت.

[ ]57الصددن ت ،للدددار ل  ،اققددق :عبددد اهلل ال ريسم د ت ،ركتبددل الدددار  -اوديريددل
اوريورة1402 ،أد.
[ ]58الهددعن أ الكددبىل ،للعقسلددي ،اققددق :عبددد اوعلددي أرددني لعجددي ،دار اوكتبددل
العلمسل – بىلوت1404 ،أد.
[ ]59الهعن أ واوجرو دوت ،للريسد ئي ،اققدق :لمدود إبدفاأس زايدد ،دار الدوعي –
حلب1396 ،أد.
[ ]60طبق ت احلري بلل ،بي احلسني اب أبي يعلى ،اققق :لمدد ح ردد النقدي ،دار
اوعففل – بىلوت.
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[ ]61اللبقد ت الكد

 ،البد سددعد ،حتقسددق :لمددد عبددد القد در علد  ،دار الكتددب

العلمسل – بىلوت1410 ،أد.
[ ]62طبق ت الريحويني والل ويني ،الب ر حج ،اققق :لمد أبو النه إبدفاأس ،
الري شف :دار اوع ريف.
[ ]63العفو ور روا فس  ،الب أبي شسبل ،اققق :لمد التمسمي ،ركتبدل الفشدد،
الفي ض ،السعوديل1418 ،أد.
[ ]64العددفو ،للد أل ،اققددق :لمددد التمسمددي ،عمد دة البحد العلمددي ب رعددل
اإلسالرسل ،اوديريل اوريورة ،السعوديل1424 ،أد.
[ ]65العظمدددل ،بدددي الشدددسخ ا

دددبه ني ،اققدددق :رضد د أ اهلل اوبد د ر نورا ،دار

الع مل – الفي ض1408 ،أد.
[ ]66العل الكبىل ،للجرر ا ،اققق :بحي السد رفائي  ،وأبدو اوعد طي الريدورا،
ع أ الكتب - ،بىلوت.
[ ]67العل د اوتري أسددل ا ح دي د الواأسددل ،الب د ا ددوزا ،اققددق :إرش د د احلددق
ا رفا ،إدارة العلوم ا رفيل ،فسص آب د ،ب ست ت1401 ،أد.
[ ]68العل الواردة ا ح دي الريبويل ،للدار ل  ،حتقسق :لندو الدفمح زيد
اهلل السلني ،دار طسبل – الفي ض1405 ،أد.
[ ]69العل ورعففل الفج ل ،لإلر م أمحد ،روايل ابريد عبدد اهلل ،اققدق :و دي اهلل
ب لمد عب  ،دار اخل ني ،الفي ض1422 ،أد.
[ ]70العلو للعلي ال ن ر ،لل أل ،اققق :أشفيف ب عبد اوقصدود ،ركتبدل أضدواأ
السلف ،الفي ض1416 ،أد.
[ ]71عمدة التنسىل ع احل ف؛ اب

ثىل ،محد ش ف ،دار الوف أ1426 ،أد.
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[ ]72عمدة الق را شفح حسح البخ را ،للعس  ،دار إحس أ الجراا العفبي – بىلوت.
[ ]73العوا

حتقسق روا ف الصح بل بعد وف ة الريل لى اهلل علس

ر القوا

وسل  ،بي بكف بد العفبدي ،حتقسدق :لدب الددي اخللسدب ،وزارة الشدؤوت
اإلسالرسل – السعوديل1419 ،أد.
[ ]74العوا د والقوا د

الد ب عد سدريل أبددي الق سد  ،البد الددوزيف السمد ني،

حتقسق :شعسب ا رنؤوط ،رؤسسل الفس لل ،بىلوت1415 ،أد.
[ ]75غفائب القفآت ورغ ئب النف ت ،للحس ب لمد الريسس بورا ،اققق :ز فيد
عمىلات ،دار الكتب العلمسل – بىلوت1416 ،أد.
[ ]76فتح الب را شفح حسح البخ را ،الب حجف العسقالني ،عري يل :لمد فؤاد
عبد الب ي ،دار اوعففل  -بىلوت1379 ،أد.
[ ]77فددتح القددديف ،قمددد ب د علددي الشددو ني ،الري شددف :دار اب د

ددثىل ،دار الكل د

اللسب  -درشق ،بىلوت ،اللبعل :ا و 1414 ،أد.
[ ]78النتدددو احلمويدددل الكد د

 ،البد د هسمسدددل ،اققدددق :د .محدددد التدددوعجفا ،دار

الصمسعي – الفي ض1425 ،أد.
[]79

ت ب التوحسدد وإربد ت دن ت الدفب عدع وجد  ،البد خعادل ،اققدق :عبدد
الععيع الشهوات ،ركتبل الفشد  -السعوديل – الفي ض1414 ،أد.

[ ]80الكريى وا ه أ ،للددوالبي ،اققدق :أبدو تسبدل الن ريد بي ،دار ابد حدعم -
بىلوت لبري ت1421 ،أد.
[ ]81لس ت العفب ،الب رريظور ،الري شف :دار

در – بىلوت1414 ،أد.

[ ]82رب ح العقسدة سورة العرف ،لري ف علي الشسخ ،ركتبل الفشدد ،الفيد ض،
السعوديل1415 ،أد.
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[ ]83اجملددفوحني ر د اقدددرني والهددعن أ واوجرو ددني ،الب د حب د ت ،اققددق :لمددود
إبفاأس زايد ،دار الوعي – حلب1396 ،أد.
[ ]84جملس د ت ر د ا ر د لي أحدددأم

ددن ت اهلل ،الب د رفدوي د  ،اققددق :لمددد

التكل  ،دار البش ئف اإلسالرسل1428 ،أد.
[ ]85جمم الل ل ،الب ف ر  ،حتقسق :زأىل عبد اقس سلل ت ،رؤسسدل الفسد لل
– بىلوت1406 ،أد.
[ ]86جمموف النت و  ،الب هسمسل ،اققق :عبد الفمح ب لمدد بد

سد  ،جممد

اولك فهد للب عل اوصحف الشفيف ،اوديريل الريبويل ،السعوديل1416 ،أد.
[ ]87اقددفر الددوجسع هنسددىل الكت د ب الععيددع ،الب د علسددل ،اققددق :عبددد السددالم
عبدالش لمد ،دار الكتب العلمسل – بىلوت1422 ،أد.
[ ]88لتصف العلدو للعلدي العظدس  ،للد أل ،حققد واختصدف  :لمدد ن دف الددي
ا لب ني ،اوكتب اإلسالري1412 ،أد.
[ ]89رس ئ حفب ،حلفب ب إه عس الكفر ني ،إعداد :ف يع ب أمحد ب ح ردد
ح ب  ،الري شف :ج رعل أم القف 1422 ،أد.
[ ]90اوستدر على الصحسحني ،للح

 ،حتقسق :رصلنى عبدد القد در علد  ،دار

الكتب العلمسل – بىلوت1411 ،أد.
[ ]91رسددريد اإلردد م أمحددد بدد حريبدد  ،اققددق :شددعسب ا رنددؤوط  -عدد دل رفشددد،
وآخفوت ،إشفايف :د عبد اهلل ب عبد اقس الجر ي ،رؤسسل الفس لل1421 ،أد.
[ ]92رش أىل علم أ ا رص ر وأعالم فقه أ ا لد ر ،البد حبد ت ،حتقسدق :ردفزوي
علي إبفاأس  ،دار الوف أ– اوريصورة1411 ،أد.
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[ ]93رشك احلدي وبس ن  ،الب فور  ،اققق :روسى لمد علي ،عد أ الكتدب
– بىلوت1985 ،م.
[ ]94اوصب ح اوريىل غفيب الشفح الكبىل ،للنسوري ،اوكتبل العلمسل – بىلوت.
[ ]95رعد ني القددفآت وإعفاب د  ،للعج د د ،اققددق :عبددد ا لس د عبددد شددلل ،ع د أ
الكتب – بىلوت1408 ،أد.
[ ]96اوعج الكبىل ،للل اني ،اققق :محدا بد عبدد اجملسدد السدلني ،ركتبدل ابد
هسمسل – الق أفة.
[ ]97رن هسح ال سب ،للنخف الفازا ،دار إحس أ الجراا العفبي – بىلوت1420 ،أد.
[ ]98اونددفدات غفيددب القددفآت ،للفاغددب ا

ددنه ني ،اققددق :ددنوات عدددن ت

الداودا ،دار القل  ،الدار الش رسل  -درشق بىلوت1412 ،أد.
[ ]99روسوعل ا لب ني العقسدة« ،روسوعل حتتوا على أ ثف ر ( )50عمدال ودراسدل
حول العالرل ا لبد ني وهفارد اخل لدد» ،دريع  :شد دا آل نعمد ت ،الري شدف :رف دع
الريعم ت للبحوا والدراس ت اإلسالرسل ،ريع أ – السم 1431 ،أد.
[ ]100رسعات االعتدال نقد الفجد ل ،للد أل ،حتقسدق :علدي لمدد البجد وا ،دار
اوعففل لللب عل والريشف ،بىلوت – لبري ت1382 ،أد.
[ ]101الريقض على اوفيسي = نقض اإلر م أبي سعسد عثمد ت بد سدعسد علدى اوفيسدي
ا همي العريسد فسم افجر على اهلل عع وج رد التوحسدد ،للددارري ،اققدق:
رشسد ب حس ا وعي ،ركتبل الفشد للريشف والتوزي 1418 ،أد.
[ ]102الريكت الدالل على البس ت أندواف العلدوم وا حكد م ،للقصد ب ،جملموعدل رد
اقققني ،دار القس

 -دار اب عن ت1424 ،أد.

أمحد بن عبدالعزيز بن مقرن القصري

1634

Effects contained in the interpretation of the chair that the position of the feet
Collection, investigation and study
Dr. Ahmed bin Abdul-Aziz bin Moqren Alqosaier
Assistant professor at the University of Qassim
Faculty of Arts and Sciences in Rass، Department of Islamic Studies

Abstract. Praise be to Allah and Blessings and peace upon our Prophet Muhammad:
Has addressed this research: gathering and investigation and study the effects contained in the
interpretation of the chair that: "the position of the feet" - and in the interpretation of the verse: (expanded
his chair heavens and the earth) [Al-Baqarah: 255] - where he worked as a researcher to investigate all the
effects in question، and that from Mazanha in the books: the interpretation and the modern translations،
Sir، history، etc.، then the Btakrejeha، realize were talking، and illustrate what critics it، then stated the
position of the commentators of these novels، and then between his opinion towards these effects; in
terms of proved، and its meaning.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،1709-1635شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

ِ
ِِ
ي ِف ا ِإف ِ
ك
ِرَو َاَيت َحد الن ِب  الَائض َ
ِ
اسةً
َج َعاً ود َر َ
د .سامي بن أمحد بن عبدالعزيز الياط

كلية الرتبية ابلدوادمي -جامعة شقراء
اململكة العربية السعودية

ملخص البحث .يعمد أعداء اإلسالم -قدمياً وحديثاً -إىل استهداف صحابته األبرار ،وأزواجه األطهار
 رضوان هللا عليهم أمجعني -ابلطعن ،أو التنقص ،أو النيل ،إلسقاطهم ،إذ إبسقاطهم يسقط الدين اإلسالمي،فهم محلته وانقلوه لنا .ومن تلكم احملاوالت البائسة ،واألحداث اليائسة ،استهداف املنافقني :رمي أم املؤمنني
الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر الصديق ابإلفك ،واهتامها -زوراً وهبتاانً -بفعل الفاحشة مع صفوان
بن املعطل السلمي رضي هللا عنه ،ملا ختلفت عن الركب ،إثر قفول اجليش يف غزوة بين املصطلق .وقد برأها هللا من
ثبت
فوق سبع مساوات يف قرآن يتلى إىل قيام الساعة ،ودراستنا هذه تثبت إقامة النيب َ ح َّد القذف على من َ
خوضه يف اإلفك ،ولعلي أخلص مضامني البحث يف النقاط التالية:
أوالً :صحابة رسول هللا وأزواجه الطاهرات املربآت ،خري األمة بعد رسول هللا ،رضي هللا عنهم ،أثىن
عليهم هللا جل وعال يف القرآن ،وأوصى النيب حبفظ حقوقهم؛ فمحبتهم ،ومواالهتم ،والذب عنهم من الدين.
اثنياً :ثبوت براءة أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر رضي هللا عنهما ،مما رماها هبا
املنافقون ،بنص القرآن الكرمي ،والسنة النبوية املطهرة.
اثلثاً :ورود أمساء من ثبت خوضه يف اإلفك من الصحابة رضي هللا عنهم ،غفلةً واغرتاراً مبا أشاعه املنافقون
عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ،وهم( :حسان بن اثبت ،ومسطح بن أاثثة ،ومحنة بنت جحش).
رابعاً :متخضت دراسة األحاديث الواردة يف َح ِّد النيب  اخلائضني يف اإلفك َح َّد ال َقذف َع َّما يلي:
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ص َّح احلديث من مسند عائشة رضي هللا عنها ،من طريق :حممد بن إسحاق بن يسار املطليب ،عن
أ)
َ
ص َّح من
عبد هللا بن أيب بكر بن حزم ،عن عمرة بنت عبد الرمحن األنصارية ،عن عائشة رضي هللا عنها .كما َ
مسند أيب هريرة.
ب) مل ي ِّ
ص َّح احلديث من مسند( :عبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن عمر ،وأيب اليسر ،وبعض طرق
َ
مسند عائشة رضي هللا عنهم).
خامساً :ثبوت إقامة النيب احلد على من ثبت خوضه يف اإلفك أبم املؤمنني عائشة بنت الصديق رضي
هللا عنهما ،وهم( :حسان بن اثبت ،ومسطح بن أاثثة ،ومحنة بنت جحش) ،وإمنا مل يقم احلد برأس النفاق املشيع
لإلفك بني املؤمنني عبد هللا بن أيب بن سلول؛ لعدم ثبوت خوضه يف اإلفك علناً؛ أو ألنه كان خيرج اإلفك يف
قوالب من ال ينسب له؛ أو ألن احلدود ختفيف وكفارة ألهلها ،وهو ليس أهل ،وغري ذلك.
كل من يطعن ،أو يشك يف براءهتا مما
سادساً :ألم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ،فضائل وخصائص ،و ُّ
كفر ورد ٌة عن اإلسالم .وهللا ويل التوفيق.
رماها به املنافقون؛ فهو
ٌ
مكذب للقرآن والسنة ،وهذا ٌ
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ال َق ِد َمة

ح َّم ٍد
سلنيَ ،نبينَا مُ َ
هلل ربِّ العاملنيَ ،والصَّالةُ والسَّالمُ على أَشْرفِ األَنِْبياءِ واملُرْ َ
احلمدُ ِ
وعَلى آلِ ِه وصَحْبهِ الغُ ِّر املَيامِني ،وأزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني ...أَ َّما بَعْدُ:
فقد حبا اهلل تعاىل صحابة رسول اهلل منزلة رفيعةً ..ومكانةً عليةً ،لنصرتهم
نبيه وخليله ،وجهادهم يف سبيل اهلل وإعالء كلمة اهلل ،وذبهم عن دينه ونبيه.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ (.)1
وقال سبحانه:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ (.)2
واختار اهلل جل وعال لنبينا حممدٍ أزواجاً مؤمنات ،صاحلات ،قانتات،
ت للمؤمنني.
وجعلهن أمها ٍ
وﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ ﱠ (.)3
وقد كانت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي اهلل عنهما زوج رسول اهلل من
أحب نسائه إليه ،كما كان أبوها أحب الرجال إليه .)4(

( )1سورة الفتح[ ،آية.]18:
( )2سورة التوبة[ ،آية.]100 :
( )3سورة األحزاب[ ،آية.]6 :
(َ )4خَّر َجهُ :البخاري يف((اجلامع املسند الصحيح)) ( )1339/3برقم( ،)3462ومسلم يف ((املسند الصحيح
املختصر)) ( )74-73/4برقم(.)2384/8
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هلذا عمد أعداء اإلسالم من املنافقني والزنادقة ،ومن تأثر بهم :الطَّعن فيهما
إمعاناً يف إيذاء رسول اهلل .وملا تأخرت الصديقة بنت الصديق رضي اهلل عنهما العودة
هلودجها يف غزوة املريسيع ،بسبب خروجها لقضاء حاجتها -حيث حبسها البحث
عن خرزات عقدها الذي انفرط  -غادر اجليش املكان ،ومل يشعروا بعدم عودة
الصديقة؛ فلما عادت رأت أن اجليش غادر املكان ،فاختارت البقاء يف منزهلا؛ ألنهم
حني يفتقدونها سيعودون للبحث عنها ،وكان يسري يف مؤخرة اجليش الصحابي اجلليل
صفوان بن معطل السلمي ،فرآها مضطجعةً ،فحملها على مجله ،وحلق باجليش،
فلما رأى املنافقون قدوم الصديقة بنت الصديق متأخرة عنهم على مجل صفوان،
استغلوا هذه احلادثة إليذاء رسول اهلل  يف بيته ،وأحب النساء إليه ،فرموها باإلفك
املبني .حتى أنزل اهلل براءتها يف القرآن ،وحَدَّ النَّبِيُّ  حَدَّ ال َقذْفِ من ثبت خوضه يف
اإلفك.
أهداف البحث
 املساهمةُ يف خدمةِ حوادثِ السرية النَّبوية الشريفة.
 بيانُ حقيقةِ حادثة اإلفك ،وما نزل بسببها من أحكامٍ وتشريعاتٍ.
ح ِّد النَّيب اخلائضني يف اإلفك حَدَّ ال َقذْفِ.
 جتليةُ حقيقةِ َ
 الردُّ على شُبهاتِاملشَ ِّككنيَ يف السُّنة النَّبوية املتعلقة ببيت النبوية.
 إثباتُ طهارةِ بيتِ النُّبوة من حماولةِ استهداف الزَّنادقة واملنافقني الطعن فيه.
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أسباب اختيار الوضوع
 أهداف البحث من أسباب اختياره ،ومنها:
ب عن بيتِ النُّبوةِ ،وأمِّ املؤمننيَ الصديقة بنت الصديق عائشة رضي اهلل
 الذَ ُّ
عنها وعن أبيها.
جمْعُ الرِّواياتِ املتعلقة حبَ ِّد النَّيب اخلائضنيَ يف اإلفكِ ودراستها.
َ 
حقِي ُق أمساء اخلائضني يف اإلفك من الصحابة رضوان اهلل عليهم.
 تَ ْ
ّد على اخلائضني يف اإلفك ،والرد على من أنكر ذلك.
 تَبَُّينُ إقامةِ النَّيب احل َّ
ضلٌ جليلٌ بأن بعض الناس ينكر تعيني أمساء بعض من
وقد حدثين شيخٌ فا ِ
خاض يف اإلفك ،كما ينكر إقامة احلد عليهم ،ورغب إليَّ حبث هذا املوضوع يف كتب
السنة النبوية املشرفة؛ فحدا بي الشوق إىل حبث هذا املوضوع حبثاً موضوعياً متتبعاً له
يف مظانه من كتب احلديث ،والتفسري ،والسرية ،حبسب ما يتيسر لي.
الدراسات السابقة ف الوضوع
ليس هناك -يف حدود علمي  -دراسات مستقلة يف مجع روايات تعيني من
خاض يف اإلفك وحَدِّهم ،إمنا جرى تناول حديث اإلفك من خالل مجع مروياته
وسوقها على طريقة احملدثني ،أوشرحه يف كتب شروح السنة ،أو شرحه بصورةٍ مفردة
استقالالً ،فمن هذه اجلهود:
 جزء حديث اإلفك .لعبد الكريم بن اهليثم الديرعاقولي(ت278هـ).
خمطوط(.)5

( )5انظر(( :فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية)) (تصوف -121ق/39أ/47-ب).
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 جزء حديث اإلفك .حملمد بن احلسني اآلجري(ت360هـ) .أشار له احلافظ ابن
حجر يف الفتح(.)6
 حديث اإلفك .تأليف احلافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي(ت600هـ).
مطبوع ،بتحقيق سليم اهلاللي ،نشر دار غراس للنشر والتوزيع ،عام1426هـ -
2005م.
وهناك عددٌ من البحوث املعاصرة تناولت (حديث اإلفك) كبحثٍ موضوعي
ٍّ
مفرد ،أو ضمن احلديث عن مغازي رسول اهلل ،أو خالل سرية أم املؤمنني عائشة
رضي اهلل عنها ،منها:
 مرويات غزوة بين املصطلق(املريسيع) .تأليف إبراهيم بن إبراهيم قرييب.مطبوع ،نشر عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،الطبعة بدون،
العام بدون.
 حادثة اإلفك دراسة دعوية(ماجستري -اجلامعة اإلسالمية) .لعبد الغين بنعبد ربه ناجي الرحيلي .خمطوط باجلامعة اإلسالميةـ عام 1432هـ.
 حادثة اإلفك( .دراسة عقدية يف ضوء الكتاب والسنة) .إعدادالدكتورة/عفاف بنت حسن حممد خمتار .مطبوع ،نشر اجلمعية العلمية السعودية لعلوم
العقيدة واألديان والفرق واملذاهب ،جملة الدراسات العقدية ،العدد الثاني ،رجب/
عام 1430هـ.
 (عائشة أم املؤمنني -حياتها -فضلها -مكانتها العلمية -عالقتها بآلالبيت -رد شبهات حوهلا) تأليف جمموعة من الباحثني ،إشراف علوي عبد القادر
السقاف .مطبوع ،نشر مؤسسة الدرر السنية ،عام 1434هـ 2013-م.
( )6انظر(( :فتح الباري)) ( ،)344/13وال أعلم هل هو خمطوط أم مطبوع.
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وليس هناك تداخل بني هذه البحوث والدراسات وبني دراستنا إال يف عنوان
املوضوع املتعلق باإلفك؛ ودراستنا (لروايات حد النيب اخلائضني يف اإلفك)،
إضافة علمية حديثية مكملة يف هذا املوضوع ،مل أر من حبث هذا املوضوع.
وقد أدرت البحث على النحو التالي:
خطة البحث
القدمة ،واشتملت على:
 أهداف البحث. أسباب اختيار البحث. الدراسات السابقة يف املوضوع. حدود البحث ومنهج الباحث.متهي ٌد يف فضل الصحابة ومكانتهم رضي اهلل عنهم.
البحث األول :سوق قصة حادثة اإلفك.

البحث الثاين :ورود تسمية بعض من خاض يف حادثة اإلفك.
البحث الثالث :روايات حَ ِّد النَّيبِّ  اخلائضني يف اإلفك حَدَّ ال َقذْفِ ،واشتمل
على املسانيد التالية:
 مسند عائشة رضي اهلل عنها.
 مسند أبي هريرة رضي اهلل عنه.
 مسند عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
 مسند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.
 مسند أبي اليسر رضي اهلل عنه.
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البحث الرابع :فوائد متعلقة حبادثة اإلفك.
ُد املنافقُ عبد اهلل بن أبي بن سلول؟
ل ح َّ
السألة األوىلَ :ه ْ
السألة الثانية :موجزٌ خلصائص أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
السألة الثالثة :حكم رمي أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها بالزنا بعد ثبوت
براءتها.
حدود البحث:
ح ِّد اخلائضني يف اإلفك.
االقتصار على الروايات املرفوعة يف ّ
منهج الباحث:
حـــديثي اســـتقرائي ،وحتليلـــي ،قـــائ ٌم علـــى مجـــع الروايـــات يف املوضـــوع،
ودراســـتها ،واحلكـــم عليهـــا ،وبيـــان مرتبتهـــا ،وفـــق قواعـــد احملـــدثني ،مـــع اإلحالـــة
للمصادر ،والتوثيق يف النقل.
وبعد :فإنين أمحد اهلل تعاىل ،وأشكره على آالئه اليت ترتى ،ونعمه اليت ال تعد
وال حتصى ،كما أشكر رفيق الدرب أخي العزيز العالمة النسـابة الشـريف/إبـراهيم بـن
منصور اهلامشي األمري -حفظه اهلل  -على تزويدي بـالكثري مـن املراجـع واملصـادر،
وقد فتح لي باب مكتبته العامرة ألغرتف منها ما شئت ،فجزاه اهلل خرياً كثرياً.
اللهم ارزقنا علماً نافعاً ،وعمالً صاحلاً ،ونيةً خالصة ،وتقبل منا إنك أنت
السميع العليم.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد األمني ،وعلى آله الطاهرين ،وصحابته
أمجعني.
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متهي ٌد
اختار اهلل نبيه حممداً ،وصحابته احلواريني ،من دون اخللق ،قال ابن
مسعود(( :إن اهلل نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد خري قلوب العباد
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ،ثم نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوبَ
أصحابهِ خريَ قلوبِ العبادِ فجعلهم وزراءَ نبيهِ يُقاتِلون على دينه)) رواه الطيالسي،
وأمحد ،والبزار ،بإسناد حسن.)7( .
وهلذا زكى اهلل جل وعال صحابة رسول اهللوأثنى عليهم ،ملناصرتهم دينه،
ونبيه .فقال تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ (.)8
وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ (.)9
( )7خرجه :الطيالسي يف((املسند)) ( )199/1برقم( ،)243وأمحد يف ((املسند)) ( )84/6برقم(،)3600
و((املسند املعلل=البحر الزخار)) ( )119/5برقم( ، )1702ويف( )212/5برقم( .)1816قال البزار:
وهذا احلديث عن عاصم ،عن زر ،عن عبد هللا ال نعلم رواه إال أبو بكر ،ورواه غري أيب بكر ،عن عاصم،
ثقات رجال الشيخني حاشا أاب بكر بن عياش من
عن أيب وائل ،عن عبد هللا .رجال هذا الوجهٌ :
رجال ٌ
صدوق .قال اهليثمي
رجال البخاري ،وأخرج له مسلم يف املقدمة ،ويف إسناده :عاصم بن أيب النجود ،وهو
ٌ
يف((اجملمع)) ( :)178-177/1رجاله موثقون.
( )8سورة الفتح[ ،آية.]29:
( )9سورة الفتح[ ،آية.]18:
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وقال سبحانه :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ (.)10
وكان خري الناس يف قرنه ،ويف قرنني بعده ،عن عبد اهلل بن مسعود عن
النيب قال(( :خري الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) رواه البخاري

ومسلم.)11( .

وعن أبي سعيد اخلدرى ،قال :قال النيب(( :ال تسبوا أصحابي ،فلو أن
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مدَّ أحدهم ،وال نصيفه)) .رواه البخارى

ومسلم(.)12

واختار اهلل جل وعال لنبينا أزواجاً ،مؤمنات ،صاحلات ،قانتات ،عفيفات،
اخرتن اهلل ورسوله والدار اآلخرة ،ومرافقة النيب على متاع احلياة الدنيا.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ (.)13
وﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙﱠ (.)14

( )10سورة التوبة[ ،آية.]100 :
(َ )11خَّر َجهُ :البخاري يف((اجلامع املسند)) ( )938/2برقم( ،)2509ومسلم يف ((املسند الصحيح))
( )154-153/4برقم(.)2533/212
(َ )12خَّر َجهُ :البخاري يف((اجلامع املسند)) ( )1343/3برقم( ،)3470ومسلم يف((املسند الصحيح))
( )157/4برقم(.)2541/222
( )13سورة النور[ ،آية.]26:
( )14سورة األحزاب[ ،آية.]32:
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ﲢ ﲣ

ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ(.)15
جاء يف ((الصحيحني)) عن عائشة –رضي اهلل عنها– قالت(( :ملا أُمر رسول
اهلل بتخيري أزواجه بدأ بي فقال :إني ذاكر لك أمراً ،وال عليك أن ال تعجلي حتى
تستأمري أبويك .قالت :قد أعلم أن أبوي مل يكونا يأمراني بفراقك ،ثم قال :إن اهلل
قال:ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ قلت :أيف هذا أستأمر
أبوي؟ فإني أريد اهلل ورسوله والدار اآلخرة ،ثم خري نساءه ،فقلن مثل ما قالت
عائشة)) (.)16
وقال سبحانه عن أمهات املؤمنني:ﭐﱡﭐﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ (.)17
وأم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،أحبَّ نسائه إليه ،وأبوها الصديق العتيق
أبو بكر رضي اهلل عنهما ،أحب الرجال إليه.
عن عمرِو بن العاصقال(( :بعَثَين رسولُ اهلل على جيشِ ذاتِ
أحب إليك؟ قال:
السالسل ،قال :فأتيتُه ،قال :قلتُ :يا رسولَ اهلل ،أيُّ الناس ُّ
( )15سورة األحزاب[ ،آية.]29:
ومسلم يف((املسند الصحيح))
( )16خرجه :البخاري يف((اجلامع الصحيح)) ( )1796/4برقم(،)4507
ٌ
( )391/2برقم(.)1475/22
( )17سورة األحزاب[ ،آية.]31:
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عائشة ،قال :قلت :فمِن الرِّجال؟ قال :أبوها إذًا ،قال :قلت :ثُمَّ مَن؟ قال:
عمر ،قال :فعدَّ رِجاالً)) .رواه البخارى ومسلم(.)18
وحمبة صحابة رسول اهلل وآل بيته الطاهرين ،وأزواجه أمهات املؤمنني :من
أصول الدين ،وصميم اإلميان.
قال اإلمام ابن أبي العز((:ونبغض من يبغضهم ،وبغري اخلري يذكرهم ،وال
نذكرهم إال خبري؛ فحبهم :دينٌ وإميانٌ وإحسانٌ ،وبغضهم :زندقةٌ ونفاقٌ وعصيانٌ.
وحنبُّ أزواجه الطاهرات من كل دنس ،املربءات من كل رجس ،ومن قال بهذا :فقد
برئ من الضالل والنفاق ،ومن شك يف ذلك ،أو قدح فيهن ،فقد كفر)).)19( .
البحث األول :سوق حادثة اإفك ف السنة النبوية
لقد ساق احملدثون قصة حادثة اإلفك يف مصنفاتهم املختلفة ،يف (احلديث)،
و(الفقه) ،و(التفسري) ،و(أسباب النزول) ،و(السرية) ، ،و(املغازي) ،و(التاريخ)،
و(العقيدة)( .)20وسأسوق إليك احلادثة من رواية اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي
النيسابوري:
(َ )18خَّر َجهُ :البخاري يف((اجلامع املسند)) ( )1339/3برقم( ،)3462ومسلم يف ((املسند الصحيح))
( )74-73/4برقم(.)2384/8
( )19انظر(( :شرح العقيدة الطحاوية)) أليب جعفر الطحاوي ص(.)490-467
( )20انظ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـ ــبيل املث ـ ـ ـ ــال :البخ ـ ـ ـ ــاري يف ((اجل ـ ـ ــامع املس ـ ـ ــند)) ( )916/2ب ـ ـ ـرقم()932/2( ،)2453
ب ـرقم( )946-942/2( ،)2494ب ـرقم( )955/2( ،)2518ب ـرقم( )1055/3( ،)2542بــرقم(،)2723
( )1239/3ب ـ ـ ـرقم( )1476-1475/4( ،)3208بـ ـ ـرقم( )1522-1517/4( ،)3808ب ـ ــرقم()3910
ورق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم( )1730-1729/4( ،)3912،3911بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقم()1778-1774/4( ،)4413-4414
ب ـرقم( )2453/6( ،)1782-1780/4( ،)4473ب ـرقم( )2459-2458/6( ،)6285بــرقم(،)6301
( )2683-2682/6بـ ـ ـ ـ ـرقم( )2724/6()6936،6935بـ ـ ـ ـرقم( )2743/6( ،)7061ب ـ ـ ــرقم(،)7106
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َعنْ الزُّهْرِيَِّ ،أخْبَرَنِي َسعِيدُ ْبنُ ا ْلمُسَيِّبِ ،وَعُرْوَةُ ْبنُ الزُّبَيْرِ ،وَعَ ْل َق َمةُ بْنُ
ِي
حدِيثِ عَائِشَةَ زَ ْوجِ النَّب ِّ
وَقَّاصٍ ،وَعُبَ ْيدُ اللَّهِ ْبنُ عَ ْبدِ اللَّهِ ْبنِ عُتَْبةَ ْبنِ مَ ْسعُودٍ ،عَنْ َ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ،حِنيَ قَالَ لَهَا :أَ ْهلُ ا ْلإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا،
حدِيثِهَا ِمنْ بَعْضٍ ،وَأَثْبَتَ
حدِيثِهَا ،وََب ْعضُ ُهمْ كَانَ أَوْعَى لِ َ
َوكُلُّ ُهمْ حَدَّثَنِي طَاِئ َفةً ِمنْ َ
حدِيثِ ِهمْ
حدِيثَ َّالذِي حَدَّثَنِي ،وََبعْضُ َ
حدٍ مِنْهُمُ الْ َ
اقِْتصَاصًا وَ َقدْ وَعَيْتُ َعنْ كُلِّ وَا ِ
ج النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ،قَالَتْ(( :كَانَ
ُيصَدِّقُ َبعْضًا؛ َذكَرُوا :أَنَّ عَائِ َشةَ زَ ْو َ
ُن خَرَجَ
ج سَفَرًا أَقْرَعَ بَ ْينَ نِسَائِهَِ ،فأَيَّتُه َّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ِإذَا َأرَا َد َأنْ يَخْ ُر َ
سَ ْهمُهَا خَ َرجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َمعَهُ ،قَالَتْ عَائِ َشةَُ :فأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غَزْوَةٍ غَزَاهَا ،فَخَ َرجَ فِيهَا سَ ْهمِي ،فَخَ َرجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى َّ
ح َملُ فِي َه ْو َدجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِريَنَا ،حَتَّى إِذَا فَرَغَ
َو َذلِكَ َبعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابَُ ،فأَنَا ُأ ْ
ِالرحِيلِ،
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْهِ وَس ََّل َم مِ ْن غَزْوِهِ وَ َق َفلَ َودَنَوْنَا ِمنْ ا ْل َمدِينَ ِة آذَ َن لَيْ َلةً ب َّ
ِالرحِيلَِ ،فمَشَيْتُ حَتَّى جَا َوزْتُ الْجَيْشَ ،فَلَمَّا َقضَيْتُ ِمنْ َشأْنِي
َفقُمْتُ حِنيَ آذَنُوا ب َّ
ت
جعْ ُ
ص ْدرِي َفِإذَا ِع ْقدِي ِمنْ جَزْعِ َظفَارِ َقدِ اْنقَطَعَ ،فَ َر َ
حلِ ،فَ َلمَسْتُ َ
الر ْ
أَقْبَلْتُ ِإلَى َّ
ـلم يف((املســند الصــحيح)) ( )282-276/4بـرقم( ،)2770وعبــد الــرزَّاق يف((املصــنف)) (-410/5
ومسـ ٌ
 )419ب ـ ـ ـ ـرقم ( ،)9748وابـ ـ ـ ــن هشـ ـ ـ ــام يف((السـ ـ ــرية النبويـ ـ ــة)) ( ،)303-297/2وأمحـ ـ ــد يف((املسـ ـ ــند))
( )412-404/42ب ـ ـ ـ ـرقم( ،)25623واب ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ــبة يف((اتريـ ـ ـ ـ املدين ـ ـ ــة)) ( ،)340-311/1والنس ـ ـ ــائي
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حمَلُوا
فَالَْتمَسْتُ ِع ْقدِي ،فَحَبَسَنِي ابِْتغَاؤُهُ وَأَقَْبلَ الرَّهْطُ َّالذِينَ كَانُوا يَ ْرحَلُونَ لِي فَ َ
َه ْو َدجِي ،فَ َرحَلُوهُ عَلَى َبعِ ِرييَ َّالذِي كُنْتُ َأ ْركَبُ وَ ُهمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ،قَالَتْ:
الطعَامِ،
خفَافًا َلمْ يُهَبَّ ْلنَ َوَلمْ َيغْشَهُنَّ اللَّحْ ُم إَِّنمَا َي ْأكُلْنَ ا ْلعُ ْلقَ َة مِنَ َّ
َوكَانَتِ النِّسَا ُء إِ ْذ ذَا َك ِ
حدِيَثةَ السِّنِّ،
فَ َلمْ يَسْتَ ْنكِرِ ا ْل َق ْومُ ِث َقلَ الْ َه ْودَجِ حِنيَ َرحَلُوهُ َورَ َفعُوهَُ ،وكُنْتُ جَارَِيةً َ
س
ج َملَ وَسَارُوا وَ َوجَدْتُ ِع ْقدِي َب ْعدَ مَا اسَْتمَرَّ الْجَيْشُ ،فَجِئْتُ مَنَا ِزلَ ُهمْ َولَيْ َ
فََبعَثُوا الْ َ
َممْتُ مَنْ ِزلِي َّالذِي كُنْتُ فِيهِ وَظَنَنْتُ أَنَّ ا ْل َق ْومَ سَيَفْ ِقدُونِي
بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ ،فَتَي َّ
ص ْفوَانُ بْنُ
جعُونَ إِلَيَّ ،فَبَيْنَا أَنَا جَالِ َسةٌ فِي مَنْ ِزلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي ،فَِنمْتُ َوكَانَ َ
فَيَ ْر ِ
َادلَجَ َفأَصْبَحَ عِ ْندَ مَنْ ِزلِي
َرسَ ِمنْ َورَاءِ الْجَيْشِ ،ف َّ
َطلِ السُّ َلمِيُّ ثُمَّ الذَّ ْكوَانِيُّ َقدْ ع َّ
ا ْل ُمع َّ
َفرَأَى َسوَادَ إِنْسَانٍ نَاِئمٍَ ،فأَتَانِي َفعَرَفَنِي حِنيَ رَآنِي ،وَ َقدْ كَانَ يَرَانِي قَ ْبلَ أَنْ ُيضْرَبَ
الْحِجَابُ عَلَيَّ ،فَاسْتَ ْيقَظْتُ بِاسْتِ ْرجَاعِ ِه حِنيَ عَرَفَنِي ،فَخَمَّرْتُ َوجْهِي بِجِلْبَابِي َ وَاللَّهِ
َما ُيك َِّلمُنِي كَ ِل َمةً وَلَا َس ِمعْتُ مِنْهُ كَ ِل َمةً غَيْرَ اسْتِ ْرجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهَُ ،فوَطِئَ عَلَى
َيدِهَا ،فَ َركِبْتُهَا فَانْطَلَقَ َيقُودُ بِيَ الرَّاحِ َلةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ َبعْدَ مَا نَ َزلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ
َي اْبنُ سَلُولَ،
ٍّ
الظَّهِريَةِ ،فَهَلَكَ َمنْ هَلَكَ فِي َشأْنِي َوكَانَ َّالذِي َتوَلَّى كِبْرَهُ عَ ْبدُ اللَّهِ ْبنُ أُب
َف َق ِدمْنَا ا ْل َمدِيَنةَ فَاشَْتكَيْتُ حِنيَ َق ِدمْنَا ا ْل َمدِيَنةَ شَهْرًا وَالنَّاسُ ُيفِيضُونَ فِي َقوْلِ أَ ْهلِ ا ْلإِفْكِ
جعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ ِمنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
يءٍ ِمنْ َذلِكَ ،وَ ُهوَ يَرِيبُنِي فِي َو َ
َولَا أَ ْشعُرُ بِ َش ْ
خلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
ني أَشَْتكِي ،إِنَّمَا َي ْد ُ
ت َأرَى مِنْ ُه حِ َ
ف َّالذِي كُنْ ُ
اللَّ ُه عَلَيْهِ وَس ََّلمَ اللُّ ْط َ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ فَيُس َِّلمُ ،ثُمَّ َيقُولُ :كَ ْيفَ تِي ُكمَْ ،فذَاكَ يَرِيبُنِي َولَا أَ ْشعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى
َرزُنَا َولَا نَخْ ُرجُ إِلَّا
ل ا ْلمَنَاصِعِ وَ ُه َو مُتَب َّ
ُم مِسْطَحٍ قَِب َ
ت َمعِي أ ُّ
ت َب ْعدَ مَا َنقَهْتُ َوخَرَجَ ْ
خَ َرجْ ُ
خذَ ا ْلكُُنفَ قَرِيبًا ِمنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُنَا َأمْرُ ا ْلعَرَبِ ا ْلأُوَلِ فِي
لَيْلًا ِإلَى لَ ْيلٍَ ،و َذلِكَ قَ ْبلَ َأنْ نَتَّ ِ
ت
خذَهَا عِ ْندَ بُيُوتِنَا ،فَانْطَ َلقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَ ِهيَ بِنْ ُ
التَّنَزُّهَِ ،وكُنَّا نََتأَذَّى بِا ْلكُُنفِ َأنْ نَتَّ ِ
أَبِي رُ ْهمِ ْبنِ ا ْلمُطَّلِبِ ْبنِ عَ ْبدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَاَلةُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ،

ِّ
ِّ ِّ
ني ِّيف ِّ ِّ
اسةً"
ت َح ِّد الن ِّ
َّيب  اخلَائض َ
ِّرَو َاَي ُ
اإلفك " َمج َعاً ود َر َ
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وَابْنُهَا مِسْطَحُ ْبنُ أُثَاَثةَ ْبنِ عَبَّادِ ْبنِ ا ْلمُطَّلِبَِ ،فأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُ ْهمٍ قَِبلَ بَيْتِي حِنيَ،
فَرَغْنَا ِمنْ َشأْنِنَا َفعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِ ْرطِهَاَ ،فقَالَتْ :تَعِسَ مِسْطَحٌَ ،فقُلْتُ لَهَا :بِئْسَ
مَا قُلْتِ أَتَسُبِّنيَ َرجُلًا َقدْ شَ ِهدَ َب ْدرًا ،قَالَتْ :أَيْ هَنْتَاهْ أَوْ َلمْ تَ ْس َمعِي مَا قَالَ؟ قُلْتُ:
َومَاذَا قَالَ؟ قَالَتَْ :فَأخْبَرَتْنِي ِب َقوْلِ أَ ْهلِ ا ْلإِفْكِ فَا ْز َددْتُ مَرَضًا ِإلَى مَرَضِي ،فَلَمَّا
خلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ فَس ََّلمَ ،ثُمَّ قَالَ :كَيْفَ
جعْتُ ِإلَى بَيْتِي َف َد َ
َر َ
تِي ُكمْ قُلْتُ :أََت ْأ َذنُ لِي َأنْ آِتيَ أََبوَيَّ ،قَالَتْ :وَأَنَا حِينَئِذٍ ُأرِيدُ َأنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ
قِبَلِ ِهمَاَ ،فَأ ِذنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ فَجِئْتُ أََبوَيَّ ،فَقُلْتُ ِلأُمِّي يَا أُمَّتَاهْ:
مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ َفقَالَتْ يَا بُنََّيةُ :هَوِّنِي عَلَيْكِ َفوَاللَّهِ َلق ََّلمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَ ٌة
اللهِ وَ َقدْ تَحَدَّثَ
جلٍ يُحِبُّهَا َولَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا ،قَالَتْ :قُلْتُ :سُبْحَانَ َّ
عِ ْندَ َر ُ
حلُ بَِن ْومٍ
النَّاسُ بِ َهذَا ،قَالَتْ :فََبكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْ َلةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي َدمْعٌ َولَا َأكْتَ ِ
ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَْبكِي َ ،ودَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ
ْبنَ زَ ْيدٍ حِنيَ اسْتَلْبَثَ ا ْل َوحْيُ يَسْتَشِريُ ُهمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ ،قَالَتَْ :فأَمَّا أُسَا َمةُ بْنُ زَيْدٍ،
ِالذِي َيعْلَمُ
ِالذِي َيعْ َلمُ ِمنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَب َّ
َفأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ب َّ
ِي
فِي َنفْسِهِ لَ ُهمْ ِمنَ ا ْلوُدَِّ ،فقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهُِ ،همْ أَهْلُكَ َولَا َنعْ َلمُ إِلَّا خَيْرًا ،وَأَمَّا عَل ُّ
ْبنُ أَبِي طَالِبٍَ ،فقَالََ :لمْ يُضَيِّقْ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ ِسوَاهَا كَثِريٌ ،وَِإنْ تَ ْسأَلِ الْجَارِيَةَ
صدُقْكَ ،قَالَتَْ :فدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ بَرِيرَةََ ،فقَالَ َأيْ بَرِيرَةَُ :هلْ
َت ْ
َالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ِإنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا
يءٍ يَرِيبُكِ ِمنْ عَائِ َشةَ؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ :و َّ
رَأَيْتِ ِمنْ َش ْ
حدِيَثةُ السِّنِّ تَنَامُ َعنْ عَجِنيِ أَهْلِهَا ،فََتأْتِي
َأمْرًا قَطُّ أَ ْغ ِمصُهُ عَلَيْهَا َأكْثَرَ ِمنْ أَنَّهَا جَارَِيةٌ َ
جنُ ،فََت ْأكُلُهُ ،قَالَتَْ :فقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ عَلَى ا ْلمِنْبَرِ فَاسَْت ْعذَ َر
الدَّا ِ
ٍّ اْبنِ سَلُولَ ،قَالَتَْ :فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ وَ ُه َو
ِمنْ عَ ْبدِ اللَّهِ بْنِ أُبَي
جلٍ َقدْ بَلَغَ َأذَاهُ فِي أَ ْهلِ بَيْتِيَ ،فوَاللَّهِ
َعلَى ا ْلمِنْبَرِ :يَا َمعْشَرَ ا ْلمُسْلِمِنيَ َمنْ َي ْع ِذرُنِي ِمنْ َر ُ
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مَا عَ ِلمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًاَ ،وَل َقدْ َذكَرُوا َرجُلًا مَا عَ ِلمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًاَ ،ومَا كَا َن
خلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا َمعِيَ ،فقَامَ َسعْدُ ْبنُ مُعَاذٍ ا ْلأَْنصَارِيَُّ ،فقَالَ :أَنَا أَ ْعذِرُكَ مِنْهُ يَا
َيدْ ُ
خوَانِنَا الْخَ ْزرَجِ َأمَرْتَنَا،
رَسُولَ اللَّهِِ ،إنْ كَانَ ِمنْ الْأَ ْوسِ ضَرَبْنَا عُُنقَهُ ،وَِإنْ كَانَ ِمنْ إِ ْ
َف َفعَلْنَا َأمْرَكَ ،قَالَتَْ :فقَامَ َس ْعدُ بْنُ عُبَادَةَ وَ ُهوَ سَِّيدُ الْخَ ْز َرجَِ ،وكَانَ َرجُلًا صَالِحًا،
حمَِّيةَُ ،فقَالَ لِ َسعْدِ ْبنِ مُعَاذٍ :كَذَبْتَ َل َعمْرُ اللَّهِ لَا َتقْتُلُهُ َولَا َت ْق ِدرُ عَلَى
َولَ ِكنْ اجْتَهَلَتْهُ الْ َ
حضَيْرٍ وَ ُهوَ اْبنُ عَمِّ َس ْعدِ ْبنِ ُمعَاذٍ ،فَقَالَ لِ َس ْعدِ ْبنِ عُبَادَةََ :كذَبْتَ
قَتْلِهَِ ،فقَامَ أُسَ ْيدُ ْبنُ ُ
َل َعمْرُ اللَّهِ لََنقْتُلَنَّهَُ ،فإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ َعنِ ا ْلمُنَا ِفقِنيَ ،فَثَارَ الْحَيَّانِ ا ْلأَ ْوسُ وَالْخَ ْزرَجُ
حَتَّى هَمُّوا أَنْ َيقْتَتِلُوا َورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ قَاِئمٌ عَلَى ا ْلمِنْبَرِ ،فَ َلمْ يَزَ ْل
ت
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ يُخَفِّضُ ُهمْ حَتَّى َسكَتُوا وَ َسكَتَ ،قَالَتْ :وََبكَيْ ُ
حلُ بَِنوْ ٍم ،ثُمَّ َبكَيْتُ لَيْلَتِي ا ْل ُمقْبِ َلةَ لَا يَرْ َقأُ لِي َدمْعٌ َولَا
َي ْومِي َذلِكَ لَا يَرْ َقأُ لِي دَمْعٌ َولَا َأكْتَ ِ
حلُ بَِن ْومٍ وَأََبوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ ،فَالِقٌ كَِبدِي فَبَيَْنمَا ُهمَا جَالِسَانِ عِ ْندِي وَأَنَا أَْبكِي
َأكْتَ ِ
اسَْت ْأذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَْنصَارِ ،فََأذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَ ْبكِي ،قَالَتْ :فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى
َذلِكَ َدخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ،فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ،قَالَتْ :وَلَمْ
يءٍ،
حى ِإلَيْهِ فِي َشأْنِي بِ َش ْ
يَجْلِسْ عِنْدِي مُ ْنذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ ،وَ َقدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُو َ
َهدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ حِنيَ جَلَسَ ،ثُمَّ قَالَ أَمَّا َب ْعدُ يَا
قَالَتْ :فَتَش َّ
ت
عَائِ َشةَُ :فإِنَّهُ َقدْ بَ َلغَنِي عَنْكِ َكذَا َو َكذَاَ ،فإِنْ كُنْتِ بَرِيَئةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ ،وَِإنْ كُنْ ِ
ُم تَابَ تَابَ اللَّ ُه
َأ ْل َممْتِ ِبذَنْبٍ فَاسَْتغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي ِإلَيْ ِهَ ،فإِنَّ ا ْلعَ ْبدَ ِإذَا اعْتَرَفَ ِبذَنْبٍ ث َّ
عَلَيْهِ ،قَالَتْ :فَلَمَّا َقضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َمقَالَتَهُ قَلَصَ َد ْمعِي حَتَّى مَا
ُأحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةًَ ،فقُلْتُ ِلأَبِيَ :أجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ فِيمَا،
قَالََ ،فقَالَ :وَاللَّهِ مَا َأ ْدرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمََ ،فقُلْتُ ِلأُمِّي:
َأجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمََ ،فقَالَتْ :وَاللَّهِ مَا َأ ْدرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ

ِّ
ِّ ِّ
ني ِّيف ِّ ِّ
اسةً"
ت َح ِّد الن ِّ
َّيب  اخلَائض َ
ِّرَو َاَي ُ
اإلفك " َمج َعاً ود َر َ
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حدِيثَةُ السِّنِّ :لَا أَقْرَأُ كَثِريًا ِمنَ ا ْلقُرْآنِ إِنِّي
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمََ ،فقُلْتُ وَأَنَا جَارَِيةٌ َ
ت
وَاللَّهِ َل َقدْ عَرَفْتُ أََّنكُمْ َقدْ سَمِعُْتمْ بِ َهذَا حَتَّى اسَْتقَرَّ فِي ُنفُوسِ ُكمْ وَصَدَّقْتُ ْم بِهِ ،فَِإنْ قُلْ ُ
َل ُكمْ إِنِّي بَرِيَئةٌ وَاللَّهُ َيعْ َلمُ أَنِّي بَرِيَئةٌ لَا تُصَدِّقُونِي ِب َذلِكََ ،ولَئِنْ اعْتَرَفْتُ َل ُكمْ ِبَأمْرٍ وَاللَّهُ
جدُ لِي وََلكُمْ مَثَلًا إِلَّا َكمَا ،قَالَ أَبُو
َيعْ َلمُ أَنِّي بَرِيَئةٌ لَُتصَدِّقُونَنِي ،وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا َأ ِ
يُو ُسفَ:ﭐﱡﭐﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﱠ [سورة يوسف آية
َاللهِ حِينَِئذٍ أَعْلَمُ
ت عَلَى فِرَاشِي ،قَالَتْ :وَأَنَا و َّ
جعْ ُ
َولْتُ فَاضْطَ َ
 ،]18قَالَتْ :ثُمَّ تَح َّ
أَنِّي بَرِيَئةٌ ،وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِيَ ،ولَ ِكنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ َأنْ يُنْزَلَ فِي َشأْنِي َوحْيٌ
حقَرَ فِي َنفْسِي مِنْ أَنْ يََتك ََّلمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ ِبَأمْرٍ يُتْلَىَ ،وَلكِنِّي
يُتْلَىَ ،ولَ َشأْنِي كَانَ أَ ْ
الن ْومِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا،
كُنْتُ َأ ْرجُو َأنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ فِي َّ
ت
قَالَتَْ :فوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ مَجْلِسَهُ َولَا خَ َرجَ ِمنْ أَ ْهلِ الْبَيْ ِ
خذُهُ مِنَ
خذَ ُه مَا كَانَ َي ْأ ُ
َل عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْ ِه وَس ََّلمََ ،فَأ َ
ح ٌد حَتَّى أَنْزَلَ اللَّ ُه عَزَّ َوج َّ
َأ َ
جمَانِ ِمنَ ا ْلعَرَقِ فِي الَْي ْومِ الشَّاتِ مِنْ
َدرُ مِنْهُ مِ ْثلُ الْ ُ
حيِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَح َّ
الْبُ َرحَاءِ عِ ْندَ ا ْل َو ْ
ي َعنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْهِ وَس ََّلمَ
ُر َ
ِث َقلِ ،ا ْل َقوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ،قَالَتْ :فَلَمَّا س ِّ
وَ ُهوَ َيضْحَكَُ ،فكَانَ أَوَّلَ كَ ِل َمةٍ َتك ََّلمَ بِهَا أَنْ قَالَ :أَبْشِرِي يَا عَائِ َشةُ أَمَّا اللَّهُ ،فَقَدْ
ح َمدُ إِلَّا اللَّهَ هُوَ
بَرَّأَكَِ ،فقَالَتْ لِي أُمِّي :قُومِي ِإلَيْهَِ ،فقُلْتُ :وَاللَّهِ لَا أَقُومُ ِإلَيْهِ َولَا َأ ْ
جلّ :ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
َّالذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ،قَالَتْ :فَأَنْزَلَ اللَّ ُه عَزَّ َو َ

آَيت]َ ،فأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ َوجَلَّ َه ُؤلَاءِ الْآيَاتِ بَرَاءَتِي،
ﱆﱇﱠ[سورة النور آية َ 11عشَر َ
قَالَتَْ :فقَالَ أَبُو َبكْرٍ َوكَانَ يُ ْنفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ ِلقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَ َفقْرِهِ :وَاللَّهِ لَا أُْنفِقُ عَلَيْهِ
شةََ :فأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ َوجَلَّ :ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
شَيْئًا أََبدًا َب ْعدَ َّالذِي ،قَالَ ِلعَائِ َ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ ِإلَى قَ ْولِهِ:ﱡ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ

ﲃ ﲄﱠ [سورة النور آية  ،]22قَالَ حِبَّانُ ْبنُ مُوسَى :قَالَ عَ ْبدُ اللَّهِ ْب ُن
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ا ْلمُبَارَكَِ :هذِهِ أَ ْرجَى آَيةٍ فِي كِتَابِ اللَّهَِ ،فقَالَ أَبُو َبكْرٍ :وَاللَّهِ إِنِّي َلأُحِبُّ َأنْ َي ْغفِرَ اللَّ ُه
الن َف َقةَ الَّتِي كَانَ يُ ْنفِقُ عَلَيْهِ ،وَقَالَ :لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أََبدًا ،قَالَتْ
لِي ،فَ َرجَعَ ِإلَى مِسْطَحٍ َّ
عَائِ َشةَُ :وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَ ْوجَ النَّبِيِّ
حمِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ َعنْ َأمْرِي مَا عَ ِلمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟ َفقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهَِ ،أ ْ
َس ْمعِي وََبصَرِي وَاللَّهِ مَا عَ ِلمْتُ إِلَّا خَيْرًا ،قَالَتْ عَائِ َشةُ :وَ ِهيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ
حمْنَةُ بِنْتُ
صمَهَا اللَّهُ بِالْ َورَعِ وَ َط ِفقَتْ ُأخْتُهَا َ
َأزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمََ ،ف َع َ
ي :فَ َهذَا مَا انْتَهَى ِإلَيْنَا ِمنْ َأمْ ِر
جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا ،فَهَ َلكَتْ فِي َمنْ هَلَكَ)) .قَ َ
ال ُّ
الزه ِر ُّ
حمَِّيةُ ،وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ ا ْلعَتَكِيُّ،
حدِيثِ يُونُسَ :احَْتمَلَتْهُ الْ َ
ط ،وقَالَ فِي َ
َه ُؤلَاءِ الرَّهْ ِ

حمَ ْيدٍ ،قَالَا:
ٍّ الْحُ ْلوَانِيُّ ،وَعَ ْبدُ ْبنُ ُ
حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ْبنُ سُلَ ْيمَانَ .ح وحَدَّثَنَا الْحَ َسنُ ْبنُ عَلِي
حَدَّثَنَا َي ْعقُوبُ ْبنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ َس ْعدٍ ،حَدَّثَنَا أَبِي ،عَنْ صَالِحِ ْبنِ كَ ْيسَانَ كِلَا ُهمَا،
حدِيثِ فُلَيْحٍ اجْتَهَلَتْهُ
حدِيثِ يُونُسََ ،و َم ْعمَرٍ ِبإِسْنَادِ ِهمَا ،وَفِي َ
َعنْ الزُّهْرِيِّ ِبمِ ْثلِ َ
حمَِّيةُ َك َقوْلِ يُوُنسََ ،وزَادَ فِي
حدِيثِ صَالِحٍ احَْتمَلَتْهُ الْ َ
حمَِّيةَُ ،كمَا قَالَ َم ْعمَرٌ :وَفِي َ
الْ َ
حدِيثِ صَالِحٍ ،قَالَ عُرْوَةُ :كَانَتْ عَائِ َشةُ َتكْرَهُ َأنْ يُسَبَّ عِ ْندَهَا حَسَّانُ ،وََتقُولَُ :فإِنَّهُ
َ
ت
قَالَ َفإِنَّ أَبِي وَوَاِلدَهُ وَعِرْضِي ِلعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِ ْنكُمْ وِقَاءَُ ،وزَادَ أَ ْيضًا ،قَالَ عُرْوَةُ قَالَ ْ
َالذِي َنفْسِي بَِيدِهِ
جلَ َّالذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ ،لََيقُولُ سُبْحَانَ اللَّهَِ ،فو َّ
الر ُ
عَائِ َشةُ :وَاللَّهِ إِنَّ َّ
مَا كَ َشفْتُ َعنْ كََنفِ أُنْثَى قَطُّ ،قَالَتْ :ثُمَّ قُِتلَ َب ْعدَ َذلِكَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،وَفِي
حدِيثِ َي ْعقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مُوعِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِريَةِ ،وقَالَ عَ ْبدُ الرَّزَّاقِ مُوغِرِينَ قَالَ
َ
حمَ ْيدٍ قُلْتُ ِلعَ ْبدِ الرَّزَّاقِ :مَا َق ْولُهُ مُوغِرِينَ؟ قَالَ :ا ْلوَغْرَ ُة شِدَّةُ الْحَرِّ،
عَ ْبدُ ْبنُ ُ
َمدُ ْبنُ ا ْلعَلَاءِ ،قَالَا :حَدَّثَنَا أَبُو أُسَا َمةَ ،عَنْ هِشَامِ بْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو َبكْ ِر ْبنُ أَبِي شَيَْبةََ ،ومُح َّ
عُرْوَةََ ،عنْ أَبِيهَِ ،عنْ عَائِ َشةَ ،قَالَتْ :لَمَّا ُذكِرَ ِمنْ َشأْنِي َّالذِي ُذكِرََ ،ومَا عَ ِلمْتُ بِهِ قَامَ
ح ِمدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ِبمَا ُهوَ أَهْلُهُ،
َهدَ فَ َ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ خَطِيبًا ،فَتَش َّ

ِّ
ِّ ِّ
ني ِّيف ِّ ِّ
اسةً"
ت َح ِّد الن ِّ
َّيب  اخلَائض َ
ِّرَو َاَي ُ
اإلفك " َمج َعاً ود َر َ
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ثُمَّ قَالَ :أَمَّا َب ْعدُ :أَشِريُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي ،وََأ ْيمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي
خلَ بَيْتِي قَطُّ ،إِلَّا
ِمنْ سُوءٍ قَطُّ ،وَأَبَنُو ُهمْ ِب َمنْ وَاللَّهِ مَا عَ ِلمْتُ عَلَيْهِ ِمنْ سُوءٍ قَطُّ َولَا َد َ
حدِيثَ ِبقِصَّتِهِ وَفِيهَِ ،ولَ َقدْ َدخَلَ
وَأَنَا حَاضِرٌ َولَا غِبْتُ فِي َسفَرٍ إِلَّا غَابَ َمعِي ،وَسَاقَ الْ َ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ُه عَلَيْهِ وَس ََّلمَ بَيْتِي ،فَ َسأَلَ جَارِيَتِيَ ،فقَالَتْ :وَاللَّهِ مَا عَ ِلمْتُ عَلَيْهَا
خمِريَهَا ،شَكَّ
خلَ الشَّاةُ ،فََت ْأ ُكلَ عَجِينَهَا ،أَوْ قَالَتَْ :
عَيْبًا إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْ ُقدُ حَتَّى َت ْد ُ
صدُقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
هِشَامٌ فَانْتَهَرَهَا َبعْضُ أَصْحَابِهَِ ،فقَالَ :ا ْ
أَ ْسقَطُوا لَهَا بِهِ َ ،فقَالَتْ :سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَ ِلمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا َيعْ َلمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْ ِر
الرجُلَ َّالذِي قِيلَ لَهُ ،فَقَالَ :سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا
حمَرِ ،وَ َقدْ بَلَغَ ا ْلَأمْرُ َذلِكَ َّ
الذَّهَبِ ا ْلَأ ْ
كَ َشفْتُ َعنْ كََنفِ أُنْثَى قَطُّ ،قَالَتْ عَائِ َشةُ :وَقُِتلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِيهِ أَ ْيضًا ِم َن
الزِّيَادَةِ ،وَكا َن ال ِذين تَ َكلموا بِ ِه ِمسطَح و َمحنة وحسان ،وأَما المنافِق عبد ِ
اَّلل بن أ َيب،
َ َ
ٌ َ َ ََ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَ ه َو ال ِذي َكا َن يَستَ وشيه َوََي َمعه َوه َو الذي تَ َوىل كب َره َو َمحنَة .اهـ.
البحث الثاين :ورود تسمية بعض من خاض ف حادثة اإفك
َدلَّتْ النُّصوص على أنَّ الذي توىل كرب حادثة اإلفك رأس النِّفاق واملنافقني عبـد
اهلل بن أبي ابن سلول؛ حيث بثَّ  -لعنه اهلل  -بني أتباعـه املنـافقني ،وبـني املسـلمني
هذه الفرية بأمِّ املؤمنني

 ،وأشـاع هـذا اإلفـك بأسـاليب خبيثـة خفيـة مـاكرة إلثـار

الفتنة ،واستدراجاً للنـاس اخلـوض فيهـا ،إمعانـاً يف أذى رسـول اهلل  ،وصـدِّ النَّـاس
عن دينهم ،حتى سرى إفكه على بعض الصَّحابة رضوان اهلل عليهم؛ فخاضوا فيه مع
من خاض من أهل النِّفاق بال علم وال هدى وال كتاب منري ،ومل يفطنوا ملكـر املنـافقني
وأهدافهم اخلبيثة من إشاعة ذلكم اإلفك.
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قال اهلل ﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽﱠ (.)21
وقوله:ﱅ أي :مجاعة منكم .وقوله:ﱥ ﱦ ﱧ،
وقوله ...:ﱯ ﱰ ﱱ ،...وقوله :ﭐﱡﭐﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﱠ .

أن
تدل صيغ هذه النصوص القرآنية ،وسياق قصة حادثة اإلفـك ومالبسـاتهاَّ ،
الذين خاضوا يف اإلفـك مجـ ٌع كـثريٌ ،حتـى أصـبحت حـديث النـاس ،وحمـط تشـوفهم
واهتمامهم إذ ذاك ،كيف ال؟ وهي متس أطهر بيت وأشرفه بيت النَّيب.
لذا قال اهلل تعاىل معاتباً املؤمنني :ﭐﱡﭐﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ (.)22
وال ريب أن توىل املنافقني إشـاعة اإلفـك أدى إىل تـأثر بعـض النـاس هقـولتهم،
واخنداعهم بها ،وهذا كان سبباً يف خوض من خاض فيه من الصحابة ،بـال علـم ،وال
هدى ،وال كتاب منري ،سواء من مسعه وسكت وحتفـظ ،أو مـن مسعـه ونقلـه لغـريه،
( )21سورة :النور ،آية[.]13-11
( )22سورة :النور ،آية[.]18-15
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منكراً ومستغرباً له ،أو من خُـدِعَ وصـدقه وباشـر يف الرمـي؛ املقصـود أن تلـك احلادثـة
الــيت اســتمرت شــهراً ،أفزعــت املســلمني ،وأشــغلت اجملتمــع املــدني إذ ذاك ،ملساســها
عرض سيد اخللق رسول اهلل ،وبيت النبوة وهذا آذى رسول اهلل أذىً بليغاً ،حتى
قام رسول اهللخطيباً يف النـاس ،يلـتمس مـن يعـذره فـيمن أشـاع اإلفـك بأهـل بيتـه،
ويربأ أهله مما رماه به أهل اإلفك ،وهذا قبل نزول الوحي برباءتها.
قــال ابــن حجــر(( :وقــع يف حــديث ابــن عمــر :فشــاع ذلــك يف العســكر ،فبلــغ
النيب ،فلما قدموا املدينة ،أشاع عبد اهلل بن أبي ذلك يف الناس ،فاشتد على رسـول
اهلل.)23())
وقد جاء يف السنة النبوية تسمية بعض من باشر اخلوض يف اإلفك ،وهم:
 - 1عبد اهلل بن أبي بن سلول .رأس النفاق ومتوىل كرب اإلفك(.)24
 - 2الصحابي اجلليل حسان بن ثابت ،شاعر رسول اهلل .)25(
 - 3الصحابي اجلليل مسطح بن أثاثة(.)26
 - 4الصحابية اجلليلة محنة بنت حجش(.)27
ـوع،
( )23حـديث ابـن عمـر ،أخرجـه :الطـربا يف((الكبـري)) ( )128-125/23بـرقم( ،)164وهـو حـديث موضـ ٌ
سيأيت يف مسند عبد هللا بن عمر ،وانظر(( :فتح الباري)) البن حجر(.)320/8
ـلم
( )24انظ ـ ــر :البخ ـ ــاري يف ((اجل ـ ــامع املس ـ ــند)) ( )916/2ب ـ ـرقم( )932/2( ،)2453ب ـ ـرقم( ،)2494ومس ـ ـ ٌ
يف((املســند الص ــحيح)) ( )282-276/4ب ـرقم( ،)2770وعبــد ال ــرزَّاق يف((املص ــنف)) ()419-410/5
بـ ـ ـرقم ( ،)9748وأمحـ ــد يف((املس ـ ــند)) ( ،)412-404/42و((البدايـ ــة والنهايـ ــة)) البـ ــن كثـ ــري(،218/7
.)231
( )25انظر(( :املسند)) ألمحد ( )372-368/40برقم( ،)24317و((اإلصابة)) البن حجر(.)56-55/2
( )26انظر(( :املسند)) للبزار( )335-334/14بـرقم( ،)8011و((االسـتيعاب)) البـن عبـد الـرب(،)36-35/4
((اإلصابة)) (.)74/6
( )27انظـ ـ ـ ـ ــر(( :املسـ ـ ـ ـ ــند)) أليب يعلـ ـ ـ ـ ــى املوصـ ـ ـ ـ ــلي( )339-338/8بـ ـ ـ ـرقم( ،)4932/576و((االسـ ـ ـ ــتيعاب))

سامي بن أمحد بن عبدالعزيز اخلياط

1656

قال احلافظ ابن حجر يف((الفتح))( :)28ووقـع يف آخـر روايـة هشـام بـن عـروة:
((وكان الذي تكلم به مسطح ،وحسان بن ثابت ،واملنافق عبد اهلل بن أبي ،وهو الذي
يستوشــيه ،وهــو الــذي تــوىل كــربه ،هــو ومحنــة)) .وعنــد الطربانــي مــن هــذا الوجــه:
((وكان الذي توىل كربه عبد اهلل بن أبي ،ومسطح ،ومحنة ،وحسان ،وكان كرب ذلك
من قبل عبد اهلل بن أبي)) .اهـ.
وقـال احلـافظ ابــن حجـر يف خـالل شــرحه لقصـة دخـول حســان بـن ثابـت علــى
عائشة وتشبيبه الشعر هلا يف قوله:
َن بِرِيبةٍ
حصَانٌ َرزَا ٌن ما تُز ُّ
َ

وُتصْبِحُ غَرْثى ِم ْن لُحُو ِم الغَوا ِفلِ

فقالت له :لكن أنـت لسـت كـذلك( :)29ودل قـول عائشـة( :لكـن أنـت لسـت
كذلك) على أن حسان كان ممن تكلم يف ذلك .اهـ.
ال يف مـواطن
ق عديدةٍ ،وأورده كـام ً
وأورد اإمام البخاري حديث اإلفك من طر ٍ
ككتاب املغازي ،وقَطَّعه يف كتب وأبواب أخرى ،كعادته يف تقطيع األحاديـث وفـق مـا
يناسبها من كتب وأبواب ،لعنايته الدقيقة هضامني األحاديـث ودالالتهـا ،ومـا تشـتمله
من الفقه( ،)30فجاء يف بعض طرقه التنصيص علـى بعـض مـن خـاض يف اإلفـك ،كمـا
جاء يف (كتاب املغازي) ،باب حديث اإلفك.
((( ،)374/4اإلصابة)) (. )89-88/8
((( )28فتح الباري)) البن حجر(.)336/8
((( )29فتح الباري)) البن حجر(.)336/8
( )30انظـ ــر(( :اجلـ ــامع الصـ ــحيح)) للبخـ ــاري( )916/2بـ ـرقم( )932/2( ،)2453بـ ـرقم(-942/2( ،)2494
 )946بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقم( )955/2( ،)2518ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقم( )1055/3( ،)2542بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقم()1239/3( ،)2723
بـ ـرقم( )1476-1475/4( ،)3208بـ ـرقم( )1522-1517/4( ،)3801بـ ـرقم(-1522/4( ،)3910
 )1523ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقم( )1730-1729/4( ،)3912ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرقم()1778-1774/4( ،)4414-4413
بـ ـرقم( )1782-1780/4( ،)4474-4472بـ ـرقم( )2453/6( ،)4479بـ ـرقم(-2458/6( ،)6285
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((قال عروة أيضاً :مل يسم من أهل اإلفك أيضًا إال حس ان ب ن تب و ،ومس طح
بن أتث ة ،ومحن ة بن و ،ح  ،ف ي
 ،غـري أنهـم عصـبة ،كمـا
آخ نخ رين ال عل
قال اهلل تعاىل ،وإنَّ كرب ذلك يقال له :عبد اهلل بن أبي بن سلول)) (.)31
قال اإمام البخاري يف((اجلامع املسند الصَّحيح))(:)32
وقال أبو أس امة ،عن هشام بن عروة ،قال :أخربني أبي ،عن عائشة ،قالـت:
((ملا ذكر من شأني الذي ذكر ،وما علمت به ،قـام رسـول اهلل  فِـيَّ خطيبـاً ،فتشـهد
…)) احلديث ،وجاء فيه(( :وكانت عائشة تقـول :أمـا زينـب بنـت جحـش فعصـمها
اهلل بدينها ،فلم تقل إال خرياً ،وأما أختها محنة فهلكو فيمن هلك ،وكان الذي يتكل

فيه :مسطح ،وحسان بن تبو ،والنافق عبد هللا بن أب ،وهو الذي يستوشيه وَيمع ه،

وهو الذي توىل كربه منه هو ومحنة ))…،احلديث.
ق ل و :هكــذا علقــه اإلمــام البخــاري جمزومــًا بــه ،ووصــله مس ل ٌ يف((املســند

الصَّحيح))( )33من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ،وحممد بن العالء.

وأمحد يف((املسـند))( )34قـال :حـدثنا أبـو أسـامة ،حـدثنا هشـام ،عـن أبيـه ،عـن
عائشة ،به.

 )2459بـ ـ ـ ـ ـ ـرقم( )2683-2682/6( ،)6301ب ـ ـ ـ ـرقم( )2724/6( ،)6936-6935بـ ـ ـ ــرقم(،)7061
( )2743/6برقم(.)7106
((( )31اجلامع املسند صحيح)) للبخاري( )1522-1517/4برقم( ،)3910وأمحـد يف((املسـند)) ()417/42
برقم(.)25624
((( )32اجلامع املسند صحيح)) ( )1782-1780/4برقم(.)4479
((( )33املسند الصحيح)) ملسلم( )282/4برقم (.)27770
((( )34املسند)) ( )372-368/40برقم (.)24317
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ورواه الرتم ذي يف((اجلـــامع))()35مـــن طريـــق حممـــود بـــن غـــيالن  ،والطـــربي

يف((التفسري))()36من طريق ابن وكيع ،وغريهم.

قال احلافظ الرتمذي :هذا حديثٌ حسنٌ صـحيحٌ غريـبٌ مـن حـديث هشـام بـن
عروة ،وقد رواه يونس بن يزيد ،ومعمـر ،وغـري واحـد عـن الزهـري ،عـن عـروة بـن
الزبري ،وسعيد بن املسيب ،وعلقمة بـن وقـاص الليثـي ،وعبيـد اهلل بـن عبـد اهلل ،عـن
عائشة هذا احلديث أطول من حديث هشام بن عروة وأمت .اهـ.
وقد فسر السلف ،وأئمة أهل العلم قولـه تعـاىل:ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆﱇ  خوض مجاعة يف اإلفك ،منهم من ذكرنا.
 -1قال احلافظ ابن جرير الطربي يف((جامع البيان))(:)37
َح َّـدثـَنَا عبد الوارث بن عبد الصمد ،قال :حَدَّثَين أبي ،قال  :ثنا أبان العطـار،

قال :ثنا هشام بن عروة ،عن عروة ،أنه كتـب إىل عبـد امللـك بـن مـروان :كتبـت إلـي
تســألين يف الــذين جــاءوا باإلفــك ،وهــم كمــا قــال اهلل :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆﱇ وأنه مل يسـم مـنهم إال حسـان بـن اثبـت ،ومسـطح بـن أاثثـة ،ومحنـة بنـت جحـش،
وهو يقال يف آخرين ال علم لي بهم ،غري أهنم عصبةٌ كما قال هللا.
حسن إىل عروة بن الزبري.
وهذا إسنا ٌد ٌ

 -عب د ال وار بــن عبــد الصــمد ،هــو :ابــن عبــد الــوارث بــن ســعيد العنــربي

التنوري ،أبو عبيدة العنربي ،البصري ،مات سنة اثنتني ومخسـني ومـائتني ،ص دو ٌق،
قاله أبو حامت ،روى له مسلم ،والرتمذي ،والنسائي ،واين ماجه(.)38

((( )35اجلامع)) للرتمذي( )241/5برقم (.)3180
( )36انظر(( :جامع البيان)) البن جرير(.)209-206/17
(.)190/17( )37
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 وأبوه عبد الص مد بن عبد الـوارث بـن سـعيد العنـربي مـوالهم التنـوري(بفتحاملثناة وتثقيل النون املضمومة) ،أبو سهل البصري ،مـات سـنة سـبعٍ ومـائتني ،ثق ةٌ ،ال
سيما يف شعبة ،روى له اجلماعة(.)39

 -وأابن العطار ،هـو :أبـان بـن يزيـد العطـار البصـري ،تـويف سـنة بضـعٍ وسـتني

ومائة ،ثقةٌ ،روى له البخاري ومسلم ،وأبو داود والرتمذي والنسائي(.)40

 -وهشام بن عروة ،هـو :هشـام بـن عـروة بـن الـزبري بـن العـوام األسـدي ،أبـو

ٍّ وأربعني ومائة ،وبلغ عمره سبعًا
املنذر ،وقيل :أبو عبد اهلل ،مات سنة مخسٍ أو ست
فاضل ،رها دلس ،روى له اجلماعة(.)41
ومثانني سنةٌّ ،
اتبعي ثقةٌ ٌ

 -وعروة بن ال زبري بن العوام بن خويلد ،أبو عبـد اهلل القرشـي األسـدي املـدني،

ري ،لي ٌل م ن الطبق ة الثاني ة،
مات قبل املائة سنة أربعٍ وتسعني على الصـحيح ،اتبع ٌّي كب ٌ

هور ،أحد الفقهاء السبعة ،مل يدخل يف شـي ٍء مـن الفـ  ،مـن
ثقةٌ فقيهٌ
فاضل ٌ
إمام مش ٌ
ٌ
أروى الناس حلديث خالته أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،من رجال اجلماعة(.)42

( )38انظ ـ ــر(( :اجل ـ ــرح والتعـ ــديل)) الب ـ ــن أيب ح ـ ــا ((( ،)76/6هتـ ــذيب الكمـ ــال)) للمـ ــزي(،)486-484/18
((هتذيب التهذيب)) البن حجر((( ،)635/2التقريب)) له برقم(.)4280
( )39انظـر(( :هتــذيب الكمــال)) للمــزي((( ،)102-99/18هتــذيب التهــذيب)) البــن حجــر(،)581-580/2
و((التقريب)) له برقم(.)4108
( )40انظ ـ ــر(( :هت ـ ــذيب الكم ـ ــال)) للم ـ ــزي((( ،)25-24/2هت ـ ــذيب الته ـ ــذيب)) الب ـ ــن حج ـ ــر(،)57-56/1
((التقريب)) له برقم(.)144
( )41انظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي((( ،)241-232/30هتذيب التهذيب)) البن حجر(،)276-275/4
((التقريب)) له برقم(.)7352
( )42انظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي((( ،)25-11/20هتذيب التهذيب)) البن حجر((( ،)93/3التقريب))
له برقم(.)4593

سامي بن أمحد بن عبدالعزيز اخلياط

1660

ق ل و :وهــذا مرس ـلٌ صــحيحٌ يعضــده األحاديــث الــوارده يف البــاب ،وقــد ورد

عنــه مــن طريــق آخــر كــذلك( ،)43ســيما وأن عــروة مــن أعلــم النــاس حبــديث خالتــه
وأرواهم له.

عائشة

عن مبارك بن فضالة ،عن هشام ،عـن أبيـه ،أنـه كـان يقـول لنـا وحنـن شـباب:
مالكم ال تعلمون ،إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم ،ومـا خـري الشـيخ
أن يكــون شــيخاً وهــو جاهــل .لقــد رأيــتين قبــل مــوت عائشــة بــأربع حجــج أو مخــس
حجج ،وأنا أقول :لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إال وقد وعيتـه ،ولقـد
كان يبلغين عن الصحابي احلديث فآتيه ،فأجده قد قال ،فأجلس على بابه  ،ثم أسأله
عنه.)44(.
قــال ســفيان بــن عيينــة :كــان أعلــم النــاس حبــديث عائشــة ،ثالثــة :القاســم بــن
حممد ،وعروة بن الزبري ،وعمرة بنت عبد الرمحن.)45(.
فتسمية عروة اخلائضني يف اإلفك من أين أخذه؟ يغلب على ظين أنـه أخـذه مـن
خالته عائشة رضي اهلل عنها ،يؤكد هذا أن عروة أسند حادثة اإلفك عن عائشـة رضـي
اهلل عنها كما يف رواية الزهري عنه  ،مـن طريـق إمساعيـل بـن عليـة عـن ابـن إسـحاق،
كما رواه مرسالً كذلك ،كما سيأتي -إن شاء اهلل  -وقد درج كث ٌري من كبـار التـابعني
على اإلرسال يف مروياتهم عن رسول اهلل  ،حبذف الواسطة يف روايتهم لألحاديث،
ورفعها للنيب تارةً ،وروايتها مسندةً أخرى ،وبالتتبع جند أن كثريًا مـا يكـون السـاقط
صحابياً.
( )43انظر :ص( )33هناية طُُرِّق حممد بن إسحاق.
( )44انظـ ــر(( :سـ ــري أعـ ــالم النـ ــبالء)) لل ـ ــذهيب( ،)424/4و((هتـ ــذيب الكمـ ــال)) للمـ ــزي((( ،)17/20هتـ ــذيب
التهذيب)) البن حجر(.)93/3
( )45انظر(( :اتري دمشق)) البن عساكر( ،)253/40و((هتذيب الكمال)) للمزي(.)18/20
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 - 2وقال احلافظ ابن جرير الطربي(:)46
حــدثين حممــد بــن عمــرو ،قــال :ثنــا أبــو عاصــم ،قــال :ثنــا عيســى ،وح دثي
احلارث ،قال :ثنا احلسن ،قال :ثنا ورقاء ،مجيعاً ،عن ابـن أبـي جنـيح ،ع ن جماه د،
قوله:ﱅ ﱆﱇ ،قال(( :أصحاب عائشة؛ عبد هللا بن أب ابن س لول ،ومس طح،
وحسان)).
حسن إىل اإمام جماهد.
وهذا إسنا ٌد ٌ

 -حممد بن عم رو ،هو :ابـن العبـاس ،البـاهلي ،أبـو بكـر البصـري ،تـويف سـنة

تسعٍ وأربعني ومائتني ،ثقةٌ(.)47

 -وأبو عاص  ،هـو :الضـحاك بـن خملـد بـن الضـحاك بـن مسـلم الشـيباني ،أبـو

و ،روى لـــه
عاصـــم النبيـــل البصـــري ،مـــات ســـنة اثـــنيت عشـــرة أو بعـــدها ،ثق ةٌ ثب ٌ

اجلماعة(.)48

 -عيسى ،هو :ابن ميمون اجلرشي املكي ،أبو موسى املعروف بـابن دايـة ،كـان

ينزل جرش ،صاحب التفسري ،ثقةٌ ،روى له أبو داود يف الناسخ(.)49

قال أبو حامت :ثقة ،وهو أحب إليّ يف ابن أبي جنيح من ورقاء(.)50

((( )46جامع البيان)) البن جرير(.)192/17
((( )47الثقات)) البن حبان((( ،)107/9اتري بغداد)) ( )343/3برقم(.)1461
( )48انظ ــر(( :هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي( ،)291-281/13و((هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر(،)225/2
((التقريب)) له برقم(.)2994
((( )49هت ـ ـ ــذيب الكم ـ ـ ــال)) للم ـ ـ ــزي((( ،)48-46/23هتـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب)) البـ ـ ــن حجـ ـ ــر(،)370-369/3
((التقريب)) له برقم(.)5369
((( )50اجلرح والتعديل)) البن أيب حا (.)288-287/6
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 -واحل ار  ،هــو :ابــن حممــد بــن أبــي أســامة -وامســه زاهــر  -التميمــي

البغدادي ،أبو حممد التميمي ،تويف سنة اثنني ومثانني ومائتني ،ثقةٌ(.)51

 -واحلسن ،هو :ابن موسى األشيب(هعجمة ثم حتتانيـة) ،أبـو علـي البغـدادي،

قاضي املوصل وغريها ،مات سنة تسع أو عشر ومائتني ،ثقةٌ ،روى له اجلماعة(.)52

 -ورقاء ،هو :ابن عمر بن كليب اليشكري ،ويقـال :الشـيباني ،نزيـل املـدائن،

أبو بشر الكويف ،صدو ٌق ،روى له اجلماعة(.)53

قال حييى بـن سـعيد :قـال معـاذ :قـال ورقـاء :كتـاب ((التفسـري)) قـرأت نصـفه

علي نصفه ،وقال ابن أبي جنيح :هذا تفسري جماهد.)54(.
على ابن أبي جنيح ،وقرأ َّ

وقــال الــدوري :قلــت البــن معــني :أميــا أحــب إليــك تفســري ورقــاء ،أو تفســري
شيبان ،وسعيد عـن قتـادة؟ قـال :تفسـري ورقـاء ألنـه عـن ابـن أبـي جنـيح ،عـن جماهـد.
قلت :فأميا أحب إليك تفسري ورقـاء ،أو ابـن جـريج؟ قـال :ورقـاء ألن ابـن جـريج مل
يسمع من جماهد إال حرفاً(.)55
 وابن أب جن يح ،هو :عبد اهلل بن أبي جنيح ،وامسـه :يسـار الثقفـي مـوالهم،أبو يسار املكي ،ثقةٌ ،رمي بالقدر واالعتزال ،وذكره النسائي فيمن ك ان ي دل  ،وقـال

حييى بن سعيد القطان :مل يسمع التفسري مـن جماهـد ،وإمنـا أخـذه مـن القاسـم يـن أبـي

((( )51اتري بغداد)) للخطيب البغدادي((( ،)215 -214/8معجم شيوخ الطربي)) ص( )172برقم(.)74
((( )52هت ـ ــذيب الكمـ ـ ــال)) للمـ ـ ــزي((( ،)332-328/6هت ـ ــذيب الته ـ ــذيب)) الب ـ ــن حج ـ ــر(،)416-415/1
و((التقريب)) له برقم(.)1298
((( )53هت ـ ـ ـ ــذيب الكم ـ ـ ـ ــال)) للمـ ـ ـ ـ ــزي((( ،)438-433/30هت ـ ـ ــذيب الته ـ ـ ــذيب)) الب ـ ـ ــن حج ـ ـ ــر(،)306/4
و((التقريب)) له برقم(.)7453
((( )54اتري بغداد)) للخطيب البغدادي((( ،)491/13هتذيب الكمال)) للمزي(.)435/30
( )55انظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي(.)435/30
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بـــزة ،وتبعـــه ابـــن حبـــان يف هـــذا ،مـــات ســـنة إحـــدى وثالثـــني أو بعـــدها ،روى لـــه
اجلماعة(.)56
قال ابن أبي حامت :سألت أبي عن ابن أبي جنيح ،عن جماهـد ،أحـب إليـك ،أو
خصـيف ،عـن جماهـد؟ فقـال :ابـن أبـي جنـيح أحـب إلـيَّ ،إمنـا يقـال يف ابـن أبـي جنـيح
القدر ،وهو صاحل احلديث(.)57
ونقل إبراهيم بن اجلنيد ،عن ابن معني ،قولـه عـن نفـي ابـن القطـان مسـاع ابـن
أبي جنيح التفسري من جماهد ،قال :ال أدري أحق ذلك أم ال؟(.)58
 جماهد ،هو :ابن جرب(بفتح اجلـيم وسـكون املوحـدة) ،أبـو احلجـاج املخزومـيإمام ف التفسري والعل  ،مات سنة إحدى أو اثنـتني أو ثـالث
موالهم املكي ،ثقةٌ
فاضل ٌ
ٌ
أو أربع ومائة ،وله ثالثٌ ومثانون ،روى له اجلماعة(.)59

ـت :وممـا يشـري إىل وقـوع الصـحايب مسـطح بـن أثاثـة يف اإلفـك موقـف أبـي بكــر
قُـل ُ

الصديق كما يف حديث اإلفك...(( :قالت :فقال أبو بكر ،وكان ينفق على مسـطح

لقرابته منه وفقره :ال أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الـذي قـال لعائشـة ،فـأنزل اهلل عـز وجـلﭐ

ﱡﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ ِإلَــى َق ْولِ ـهِ:ﱡ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ  ،فقـال أبـو بكـر :واهلل إنـي ألحـب أن يغفـر
اهلل لي ،فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه ،وقال :ال أنزعها منه أبداً)).
((( )56اجل ــرح والتع ــديل))(( ،الثق ــات)) الب ــن حب ــان((( ،)5/7هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي(،)219-215/16
((هتذيب التهذيب)) البن حجر((( ،)445-444/2التقريب)) له برقم(.)3686
((( )57اجلرح والتعديل)) البن أيب حا (.)203/5
((( )58سؤاالت ابن اجلنيد)) ص((( ،)71-70حتفة التحصيل)) للعراقي ص(.)272
((( )59هت ـ ـ ــذيب الكم ـ ـ ــال)) للم ـ ـ ــزي((( ،)235-228/27هتـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب)) البـ ـ ــن حجـ ـ ــر(،)26-25/4
((التقريب)) له برقم(.)6523
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وقال احلافظ البغوي (ت 516هـ) يف((معامل التنزيل))((( :)60ﱅ ﱆﱇ،
أي مجاعة؛ منهم :عبد اهلل بن أبي بن سلول ،ومسطح بن أثاثة ،وحسان بـن ثابـت،
ومحنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد اهلل ،وغريهم)) .اهـ.

قال اإمام القرطب(ت(( :)61()671املشهور من الروايـات أن هـذه اآليـة نزلـت

يف قصة أبي بكر بن أبي قحافة ومسـطح بـن أثاثـة .وذلـك أنـه كـان ابـن بنـت خالتـه،
وكان من املهاجرين البدريني املساكني ،وهو مسـطح بـن أثاثـة بـن عبـاد بـن املطلـب بـن
عبد مناف .وقيل :امسه عوف ،ومسـطح لقـبٌ .وكـان أبـو بكـرينفـق عليـه ملسـكنته
وقرابته ،فلما وقع أمر اإلفك وقال فيه مسطح مـا قـال ،حلـف أبـو بكـر أال ينفـق عليـه
وال ينفعه بنافعة أبـداً ،فجـاء مسـطح فاعتـذر وقـال :إمنـا كنـت أغشـى جملـس حسـان،
ومـر علـى ميينـه،
فأمسع وال أقول .فقال أبو بكر :لقـد ضـحكت وشـاركت فيمـا قيـلَّ .
فنزلت اآلية)) .اهـ.

وقال الق رطب(((:)62ومل يسم من أهل اإلفك إال حسان ومسطح ومحنة وعبـد

اهلل ،وجهل الغري .قاله عروة بـن الـزبري ،وقـد سـأله عـن ذلـك عبـد امللـك بـن مـروان،
وقــال :أال إنهــم كــانوا عصــبة ،كمــا قــال اهلل تعــاىل ،ويف مصــحف فاطمــة :عصــبة
أربعةٌ)) .اهـ.
وقال الشوكا (ت1250هـ) يف تفسريه

()63

عنـد تفسـري قولـه (( :ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆﱇ  والعصــبة :هــم اجلماعــة مــن العشــرة إىل األربعــني ،واملــراد بهــم
((( )60معامل التنزيل)) للبغوي(.)14/4
((( )61اجلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب(.)179/15
((( )62اجلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب(.)166/15
((( )63فتح القدير)) للشوكا (.)14/4
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هنا :عبد اهلل بن أبي رأس املنافقني ،وزيد بن رفاعة ،وحسان بن ثابـت ،ومسـطح بـن
أثاثة ،ومحنة بنت جحـش ،ومـن سـاعدهم .وقيـل :العصـبة مـن الثالثـة إىل العشـرة،
وقيل :من عشرة إىل مخسة عشر ،وأصـلها يف اللغـة اجلماعـة الـذين يتعصـب بعضـهم
لبعض)) .اهـ.
ق ال احل افظ اب ن ح ر(ت  )852يف((الفـــتح)) عنـــد شـــرحه لقـــول عائشـــة يف

احلديث(فهلك من هلـك)((( :)64وأمـا أمسـاؤهم ،فالش هور ف ال رواَيت الص حيحة:
عبد اهلل بن أبي ،ومسطح بن أثاثة ،وحسان بن ثابت ،ومحنة بنت جحش)) .اهـ.
ق ل و :وال يعين أن غريهم -خصوصاً املنـافقني -مل خيـض يف اإلفـك! وهـو
ما يدل عليه سياق الـنص القرآنـي والروايـات ،ومـا ذكـر يف مضـامني القصـة؛ غايـة مـا
يقال :إن هؤالء املسَ ِّمني ممن خاضوا خوضـًا مباشـرًا معلنـاً ،وجهـروا برمـي أم املـؤمنني
عائشةا باإلفك ،وعليه :فثبت خوضهم يف اإلفك.
وأما غريهم فإما منافقٌ معلوم النفاق؛ فرحٌ ها أشيع عن بيت النبوة ،غري مظهـر
اخلوض يف اإلفك مُسَْتسر به ،وإما مؤمن آمله ما أشاعه املنافقون من اإلفك ،فـذب عـن
بيت النَّيبوعف لسانه من نقل السوء عنه ،ومنهم :من نقل ما مسعه ،وعف لسـانه
عن ذلك ،ومل جيهر باخلوض فيه ،ومنهم :مـن خُـدِعَ بإشـاعة املنـافقني ،واستيشـائهم
السوء ببيـت النبـوة ،وصَـدَّقَهُ َغفْلَـةً منـه ،ومل يفطـن ملكـر رأس النفـاق فيمـا افـرتاه مـن
اإلفك ،ووجل يف الفتنة ،وخاض يف قول اإلفك مع من خاض .واهلل املستعان.

((( )64فتح الباري)) البن حجر(.)319/8
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ك حد ال َقذ ِ
البحث الثالث :رواَيت ح ِد النب الَائِ ِ
ِ
ف
ضَ
ي ف ا ِإف َ
َ

ورد التنصيص بإقامة احلد على اخلائضني يف اإلفك من طريق مخسة مسانيد من
مسانيد الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وهم:
أ)

مسند أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.

ب) مسند أبي هريرة .
ج) مسند عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما.
د)

مسند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.

هـ) مسند أبي اليسر .
وإليك دراستها بالتفصيل:
األول :مسند عائشة رضي هللا عنها
قال اإمام عبد الرزاق الصنعاني يف((املصنَّف)) و((التَّفسري))(:)65
عن ابن أبي حيى ،عـن عبـد اهلل بـن أبـي بكـر ،عـن عمـرة ،عـن عائشـة
قالت(( :لا أنزل هللا براءهتا َحد النب هؤالء النفر الذين قالوا فيها ما قالوا)).
دراسة اإسناد:

ف جِـ َّدًا،
ضعيف ِ،داً؛ رجاله ثقاتٌ حاشا ابـن أبـي حييـى فإنـه ضَـ ِعي ٌ
هذا إسنا ٌد
ٌ

إذا كان إبراهيم االبن.

 فابن أب حيىي ،هو :إبراهيم بن حممد بـن أبـي حييـى وامسـه مسعـان األسـلميموالهم ،أبو إسـحاق املـدني ،م رتو ٌ عنـد أهـل احلـديث ،ومل يوثقـه سـوى الشـافعي.

روى له ابن ماجه(.)66

((( )65املص ـ ــنف)) ( )419/5بـ ـ ـرقم( ،)9750ويف((التفسـ ــري)) لعبـ ــد الـ ــرزاق()55/2النسـ ــخة ال ـ ـ حققهـ ــا د.
مصطفى مسلم ،ويف( )432/2برقم( )2016النسخة ال حققها د .حممود حممد عبده.
( )66انظر(( :اجلرح والتعديل)) البن أيب حا ((( ،)127-125/2هتـذيب الكمـال)) للمـزي(،)190-184/2
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أن املــراد بــابن أبــي حييــى ،هــو األب حممــد بــن أبــي حييــى ،وهــو ثق ـةٌ.
وحيتمــل َّ
وقدأدرك عبد الرزاق الصـنعاني طبقـة حممـد بـن أبـي حييـى ،وروى عـن بعـض أترابـه،
فتويف ابن أبي حييى سنة 147هـ أو146هــ( ،)67وولـد عبـد الـرزاق سـنة126هــ( .)68إال
أني مل أجد من يثبت رواية عبد الرزاق عنه.
 وعبد هللا بن أب بك ر  ،هو عبد اهلل بن أبـي بكـر بـن حممـد بـن عمـرو بـن حـزماألنصاري ،املدني ،القاضي ،مات سنة مخس وثالثني ومائة ،وهو ابن سـبعني سـنة،
فاضل ،روى له اجلماعة(.)69
ٌّ
اتبعي ثقةٌ ٌ

 -وعمرة ،هي :عمرة بنت عبد الـرمحن بـن سـعد بـن زرارة األنصـارية املدنيـة،

وكانــت يف حجــر أم املــؤمنني عائشــة

 ،اتبعي ة ثق ةٌ م ن أثب و الن اخ ف ح ديث

عائشة ،ماتت قبل املائة ،وقيل :بعدها ،روى هلا اجلماعة(.)70

ت إِليهِ! ومع هذا فلم ينفرد ابـن أبـي
ق ل و :وهذا إِسْنَادٌ ال يعتمدُ عليه! وال يُلَْتفَ ُ
حييى بروايته من هذا الوجه!
فقد اتبع ابن أب حيىي ،يف روايتـه عـن عبـد اهلل بـن أبـي بكـر ،عـن عمـرة ،عـن
عائشة؛ راويان:

((هتذيب التهذيب)) البن حجر((( ،)84-83/1التقريب)) له برقم(.)243
( )67انظ ـ ـ ــر(( :هت ـ ـ ــذيب الكم ـ ـ ــال)) للم ـ ـ ــزي((( ،)13-11/27هت ـ ــذيب الته ـ ــذيب)) الب ـ ــن حج ـ ــر(،)733/3
((التقريب)) له برقم(.)6435
( )68انظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي((( ،)62-52/18هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)574-572/2
( )69انظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي((( ،)351-349/14هتذيب التهذيب)) البن حجر(،)311-310/2
((التقريب)) له برقم (.)3256
( )70انظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي((( ،)243-241/35هتذيب التهذيب)) البن حجر(،)683-682/4
((التقريب)) له برقم (.)8742
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إمساعيل بن عب د هللا بـن عبـد اهلل األصـبحي ،عـن عبـد اهلل بـن

أبي بكر بن عمرو بن حزم ،عن عمرة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
َخر َ،ه :ابن ديزل يف ((اجلزء فيه حديث احلافظ ابـن ديـزل))()71حـدثنا إمساعيـل

بن أبي أويس ،قال :حدثنا أبو أويس ،عن هشام بن عـروة ،عـن أبيـه ،عـن عائشـة،
قــال أبــو أويــس :وحــدثين أيضـًا عبــد اهلل بــن أبــي بكــر عمــرو بــن حــزم األنصــاري ثــم
البخـــاري ،عـــن عمـــرة بنـــت عبـــد الـــرمحن األنصـــارية ،عـــن عائشـــة ،والطربانـــي
يف((الكبري))( ،)72ومن طريقه :املقدسي يف((حديث اإلفك))(.)73
ولفظه مطولٌ ،ويف بعض ألفاظه ما ينكرُ!
والشاهد منـه ،قـول أبـي أويـس(( :فـأخربني أبـي أن الـنيب أمـر بالـذين رمـوا
عائشة ،ف لدوا احلد ،جيعاً ،مثاني مثاني)).

ضعيف ،لضعف إمساعيل بن أبي أويس ،وأبيه.
وهذا الو،ه :إسناده
ٌ

 -فإمساعي ل بن أبي أويس؛ هو :إمساعيل بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أويـس بـن

ف في ه،
مالـك بـن أبـي عـامر األصـبحي ،أبـو عبــد اهلل املـدني ،حليـف بـين متـيم ،خمتل ٌ

عيف ف رح ه مفس ٌر ،إال ملــن روى عنــه بــالنظر يف أصــوله كالبخــاري
واألظه ر أن ه ض ٌ
ومسـلم ،فروايتــه صــحيحة؛ فقــد وثق ه أمحــد ،وأبــو حــامت ،وابــن معــني ،وروى عنــه

البخاري ومسلم -انتقاءً  ،-وذكره ابن حبـان يف الثقـات ،وض عفه ابـن أبـي خيثمـة،
وابن معني يف رواية اجلنيد ،والنسائي ،والعقيلي ،مات سـنة سـبعٍ وعشـرين ومـائتني،
خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه(.)74
((( )71اجلزء فيه حديث احلافظ ابن ديزل)) ص( )33-26برقم(.)5-1
((( )72املعجم الكبري)) للطربا ( )99-93/23برقم(.)151
((( )73حديث اإلفك)) للمقدسي ص( )185-176برقم(.)6
( )74انظـر(( :هتــذيب الكمــال)) للمــزي((( ،)129-124/3هتــذيب التهــذيب)) البــن حجــر(،)158-157/1
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ق أخطأ يف أحاديث من حفظه(.)75
قال عنه احلافظ ابن حجر :صدو ٌ
 وأبوه :عب د هللا بن عبد اهلل بن أويس بن مالـك بـن أبـي عـامر األصـبحي ،أبـوي
أويس املدني ،روى له مسلم واألربعة،
ٌ
خمتلف فيه ،واألظهر أنه :صدو ٌق ف دينه ل ٌ
ف حديث ه ل ي بق وي ،فق د وثق ه توثيق اً خفيف ـاً أمحــد ،وابــن معــني ،وابــن املــديين،
ويعقوب بن شيبة ،وأبو داود ،وض عفه مـرة ابـن معـني ،والنسـائي ،وأبـو حـامت ،مـات
سنة سبعٍ وستني ومائـة ،روى لـه مسـلم ،واألربعـة( .)76قـال عنـه احلـافظ ابـن حجـر:

صدوقٌ يهم(.)77
ل للتقوي واالجنبار ،إذا ُوجِـدَ مـا
ق لو :ومع ضعف إسناد هذا الوجه بيد أنه قاب ٌ
يعضــده ،أو يشــهد لــه ،فيمــا ضُـبِطَ مــن متنــه ،دون مــا ينكــر فيــه!! وســيأتي مــا يقويــه
ويشهد له ،وهو الوجه التالي:
 - 2حممد بن إسحاق بن يسار الدين ،عن عبد اهلل بن أبي بكر ،عـن عمـرة،
عن عائشة رضي اهلل عنها.
ورواه عن حممد بن إسحاق ،مجاعةٌ:
أوالً :اب ن أب ع دي ،ع ن حمم د ب ن إس حاق ،عــن عبــد اهلل بــن أبــي بكــر ،عــن

عمرة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.

َخر َ،ه :أمحد يف((املسند))()78حدثنا ابن أبي عدي ،عن حممد بن إسحاق ،عـن

عبد اهلل بن أبي بكر ،عن عمرة ،عن عائشة ،وابنُ شبة يف((تـاريخ املدينـة))()79حـدثنا
((التقريب)) له برقم(.)464
((( )75تقريب التهذيب)) البن حجر(.)464
( )76انظر(( :هتذيب الكمال)) للمزي((( ،)170-166/15هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)367-366/2
((( )77تقريب التهذيب)) البن حجر(.)3434
((( )78املسند)) ألمحد(.)77-76/40
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ابن أبي عدي ،عـن حممـد بـن إسـحاق ،عـن عبـد اهلل بـن أبـي بكـر ،عـن عمـرة ،عـن
عائشة ،ومن طريق أمحد :الطرباني يف((الكبري))( ،)80وأبو عوانة يف((صحيحه)) كما

يف((احتــاف املهــرة))( ،)81وعبــد الغــين املقدســي يف((حــديث اإلفــك))( ،)82وأبــو داود

يف((السُّـــنن))( ،)83والرتمـــذي يف((اجلـــامع)) ( ،)84وابـــن ماجـــه يف((السُّـــنن))(،)85
والنســائي يف((الكــربى)) ( ،)86ومــن طريقــه :ابــن حــزم يف((احمللــى))( ،)87واحملــاملي

يف((األمـــالي))( ،)88ومـــن طريقـــه :ابـــن البخـــاري يف((مشـــيخته))( ،)89والـــذهيب
يف((معجــم الشــيوخ الكــبري))( ،)90والآللكــائي يف((شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة
واجلماعة))( ،)91والبيهقي يف((الدالئل)) (.)92

قال احلافظ الرتمذي :هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ ال نعرفه إال من حديث حممد بن
إسحاق .اهـ.
((( )79اتري املدينة)) البن شبه(.)337/1
((( )80املعجم الكبري)) للطربا ( )139 ،163/23برقم(.)263
((( )81احتاف املهرة)) البن حجر( )760/17برقم((( ،)23185هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)504/3
((( )82حديث اإلفك)) لعبد الغين املقدسي ص( )189-188برقم(.)10
((( )83السنن)) أليب داود( )618/4برقم(.)4474
((( )84اجلامع)) للرتمذي( )245-244/5برقم(.)3181
((( )85السنن)) البن ماجه( )177/4برقم(.)2567
((( )86السنن الكرب )) للنسائي( )490-489/6برقم(.)7311
((( )87احمللى)) البن حزم(.)289/11
((( )88آمايل احملاملي)) ص( )136برقم(.)99
((( )89مشيخة ابن البخاري)) ( )1452-1450/2برقم( ،)387ورقم(.)854-852
((( )90معجم الشيوخ الكبري)) للذهيب( )349-348/1برقم(.)385
((( )91شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة)) لآللكائي( )1338/4برقم(.)2374
((( )92دالئل النبوة)) للبيهقي(.)74/4
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لفظ أمحد :قالت(( :لا نزل عذري ،قام رسول هللا على النرب ،فذكر ذل ك،
وتال القرنن ،فلما نزل أمر بر،لي وامرأة فض ِربوا َحده )).
لفظ ابن شبة(( :قالت :ملا نزل عذري قام رسول اهلل على املنرب ،فذكر ذلـك

وتال القرآن ،فلما نزل أمر برجلني وامرأة ُيضْرَبُوا حَدَّهم)) .وبقية ألفاظه متقاربة.
ت رجـالُ الشَّـيخني ،حاشـا ابـن إسـحاق،
ق ل و :وه ذا إس نا ٌد ،ي ٌد ،رجالـه ثقـا ٌ

فمن رجال مسلم؛ وهو يف اجلملة صدوقٌ حسنُ احلديث.

 فابن أب عدي؛ هو :حممد بن إبراهيم بن أبـي عـدي السـلمي مـوالهم ،وقـدينسب جلده ،وقيل :هو إبراهيم ،أبو عمرو البصري ،مـات سـنة أربـعٍ وتسـعني ومائـة
على الصحيح ،ثقةٌ ،روى له اجلماعة(.)93

 -وأما حمَمد ب ن إس حاق  ،فهـو ُمحَمَّـ ُد بـن إسـحاق بـن يسـار ،أبـو بكـر املطلـيب

وثقَ ـ ُه شــعبة ،وابــن معــني ،وابــن املــديين ،وأمحــد،
مــوالهم ،اختلــف فيــه شــديداً؛ َّ

والعجلــي ،وأثنــى عليــه جــم غف ـ ٌري مــن العلمــاء ،وضــعفه مالــك ،وحييــى القطــان،
والنسائي ،والدارقطين ،والتحقيق أنه صدو ٌق حسن احل ِد ِ
يث -إذا ص ر ابلس ماع و
ََ َ
يثبو ومه ه ف الرواي ة -فلـه أوهـام ،ورمـي بالتـدليس ،والتشـيع ،والقـدر ،مـات سـنة
مخســـني بعـــد املائـــة ،وقيـــل :بعـــدها ،روى لـــه البخـــاري تعليقــاً ،ومســـلم ،وأهـــل
السنن(.)94

( )93انظـ ــر(( :هتـ ــذيب الكمـ ــال)) للمـ ــزي((( ،)324-321/24هتـ ــذيب التهـ ــذيب)) البـ ــن حجـ ــر(،)492/3
((التقريب)) له برقم(.)5733
( )94انظر(( :الكامل)) البن عـدي((( ،)270-254/7ميـزان االعتـدال)) للـذهيب((( ،)62-56/6سـري أعـالم
الن ـ ـ ــبالء)) ل ـ ـ ــه((( ،)55-33/7هت ـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب)) البـ ـ ــن حجـ ـ ــر((( ،)507-504/3التقريـ ـ ــب)) لـ ـ ــه
برقم(.)5762
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قــال يعقــوب بــن شــيبة(ت262هـــ)(( :ســألت ابــن املــديين كيــف ابــن إســحاق
ك مل جيالسـه ،ومل يعرفـه.
عندك؟ فقال :صحيحٌ .قلت :فكالم مالكٍ فيـه؟ قـال :مالـ ٌ
ثم قال علي :أي شيء حدث باملدينة؟ قلت له :وهشام بن عـروة قـد تكلـم فيـه؟ قـال
علي :الذي قال هشام ليس حبجة ،لعله دخل على امرأتـه وهـو غـالمٌ ،فسـمع منهـا،
إن حديثـه ليتــبني فيـه الصـدق؛ يــروي مـرةً :حـدثين أبــو
قـال :ومسعـت عليـًا يقـولَّ :
الزناد ،ومرةً :ذكر أبو الزناد ،وهو من أروى الناس عن سامل أبي النضر ،وروى عـن
ل عنه ،وهـو مـن أروى النـاس ،عـن عمـرو بـن شـعيب ،وروى عـن رجـلٍ ،عـن
رج ٍ
أيوب عنه)) .)95( .وقال ابن الديي :هو صاحل وسط(.)96

قال ابن سعد(ت230هـ)((( :)97كان حممـد ثقـةً ،وقـد روى النـاس عنـه ،روى

عنــه الثــوري ،وشــعبة ،وســفيان بــن عيينــة ،ويزيــد بــن زريــع ،وإبــراهيم بــن ســعد،
وإمساعيل بن علية ،ويزيد بن هارون ،ويعلى وحممـد ابنـا عبيـد ،وعبـد اهلل بـن منـري،
وغريهــم ،ومــن النــاس مــن تكلــم فيــه ،وكــان خــرج مــن املدينــة قــدمياً ،فــأتى الكوفــة
واجلزيرة ،والري ،وبغداد ،فأقام بها حتى مات سنة إحدى ومخسني ومائة ،ودفـن يف
مقابر اخليزران)) .اهــ.
ابن إسحاق أول من مجع مغازي رسول اهلل  وخرج مـن املدينـة قـدمياً ،فلـم
يرو عنه أح ٌد منهم غري إبراهيم بن سعد ،وكان مع العباس بن حممد باجلزيرة ،وأتى أبـا

( )95انظر(( :سؤاالت عثمان بن أيب شـيبة لعلـي بـن املـديين)) ص((( ،)41علـل احلـديث ومعرفـة الرجـال)) البـن
املـ ــديين ص((( ،)93املعرفـ ــة والت ـ ــاري )) للفس ـ ــوي((( ،)28-27/2مي ـ ـزان االعتـ ــدال)) لل ـ ــذهيب(،)62/6
((هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)506/3
((( )96سؤاالت عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين)) ص(.)41
((( )97الطبقات)) البن سعد( ،)322-321/7و((سري أعالم النبالء)) الذهيب(.)48/7
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جعفر باحلرية ،فكتب له املغازي ،فسمع منـه أهـل الكوفـة بـذلك السـبب ،ومسـع منـه
أهل الري ،فرواته من هؤالء البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل املدينة)) .اهـ.

قال احلـافظ ابـن حبـان(ت354هــ) يف((الثقـات))((( :)98مل يكـن أحـدٌ باملدينـة

يقارب ابن إسحاق يف علمـه ،وال يوازيـه يف مجعـه ،وكـان شـعبة وسـفيان ،يقـوالن:
حممــد بــن إســحاق أمــري املــؤمنني يف احلــديث ،ومــن أحســن النــاس ســياقًا لألخبــار،
وأحسـنهم حفظـًا ملتونهـا ،وإمنـا أتــي مـا أتـي؛ ألنـه كــان يـدلس علـى الضـعفاء ،فوقــع
ـتج
املنــاكري يف روايتــه مــن قبــل أولئــك ،فأمــا إذا بــني الســماع فيمــا يرويــه فهــو ثب ـتٌ حيـ ُّ
بروايته ،مسعت حممد بن إسحاق بن خزميـة ،يقـول :مسعـت حممـد بـن حييـى الـذهلي
وسأله كرخويه ،عن حممد بن إسحاق ،فقال :مسعت علي بن املديين ،يقـول :حممـد
بن إسحاق صدوقٌ ،والدليل على صدقه أنه ما روى عن أح ٍد من اجللة إال وروى عـن
ل عنه ،فهذا يدل علـى صـدقه .مسعـت حممـد بـن أمحـد املسـندي يقـول :مسعـت
رج ٍ
حممد بن نصر الفراء ،يقول :قلت لعلـي بـن املـديين :مـا تقـول يف حممـد بـن إسـحاق؟
ل
ل عـن رجـ ٍ
ل عنـه ،وعـن رجـ ٍ
فقال :ثقةٌ ،قد أدرك نافعاً وروى عنه ،وروى عن رج ٍ
عنه ،هل يدل هذا إال على الصدق)) .اهـ.
ق ال احل افظ اب ن ع دي(ت )360يف((الكامــل))(( :قــد فتشــت أحاديــث ابــن
إسحاق الكـثري ،فلـم أجـد يف أحاديثـه مـا يتهيـأ أن يقطـع عليـه بالضـعف ،ورهـا أخطـأ
أو وهـــم كمـــا خيطـــئ غـــريه ،ومل يتخلـــف يف الروايـــة عنـــه الثقـــات واألئمـــة ،وهـــو
ال بأس به))( .)99اهـ.

((( )98الثقات)) البن حبان(.)384-383/7
((( )99الكامل يف ضعفاء الرجال)) البن عدي(.)270/7
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وق ال احل افظ ال ذهب(ت748ه) يف((امليــزان))(( :وهــو صــاحل احلــديث مــا لــه
عندي ذنبٌ إال ما قد حشا يف السرية من األشياء املنكرة املنقطعة واألشعار املكذوبة.
وقال يف نهاية الرتمجة :فالذي يظهر

أن ابن إسحاق حسن احل ديث ،صـاحلُ

احلال صدوقٌ ،وما انفرد به ففيه نكـارةٌ ،فـإن يف حفظـه شـيئاً ،وقـد احـتج بـه األئمـة،
واهلل أعلم)) .)101(.)100(.اهـ.
ق لو :وابن إسحاق هنا روى ما اهـتم بـه ،وأواله عنايتـه اخلاصـة بـه مـن مجـع
حوادث السرية ،وهذا بابه وفنه الـذي بـرع فيـه وضـبطه ،وهـذا مـن قـرائن الرتجـيح يف
حفظ ابن إسحاق وضبطه حلوادث السرية ،ومع هذا فقد توبع ،وحلديثه شواهد ،تبينـا
منها سالمة ضبطه يف رواية هذا احلديث ،وخلوه من العلل.
قال ابن املديين(ت 234هـ) :مسعـت سـفيان ،قـال :قـال ابـن شـهاب ،وسـئل
عن مغازيه ،فقال :هذا أعلم الناس بها(.)102
قال ابن املديين ،عن سفيان ،عن الزهري ،قال :ال يزال باملدينـة علـمٌ مـا بقـي
هذا -عنى ابن إسحاق .)103(-
وروى حرملـة عـن الشــافعي ،قـال :مـن أراد أن يتبحــر يف املغـازي ،فهـو عيــا ٌل
على ابن إسحاق(.)104

((( )100ميزان االعتدال)) للذهيب(.)56/6
( )101انظ ــر(( :هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر((( ،)507-504/3التقري ــب)) ل ــه ب ــرقم((( ،)5762الت ــابعي
اجلليل شهر بن حوشب ومروَيته يف ميزان النقد)) للدكتور/سامي اخلياط(.)2600/5
((( )102سري أعالم النبالء)) للذهيب((( ،)36/7هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)504/3
((( )103سري أعالم النبالء)) للذهيب(.)36/7
((( )104سري أعالم النبالء)) للذهيب(.)36/7
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وأما عنعنة ابن إسحاق؛ فقد وقع تصـرحيه بالتحـديث يف بعـض طـرق احلـديث،
كطريــق يــونس بــن بكــري ،عــن ابــن إســحاق ،كمــا عنــد البيهقــي يف((الــدالئل)) ،ويف
((السُّنن الكربى)) فانتفت شبهة التدليس ،كما سيأتي.
تني اً :ي ون

ب ن بك ري ،ع ن حمم د ب ن إس حاق ،عــن عبــد اهلل بــن أبــي بكــر ،عــن

عمرة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
ح َمدُ بْنُ
َخر َ،ه :البيهقي يف((دالئل النبوة))(َ)105أخْبَرَنَا أَبُو َبكْرٍ َأ ْ
ح َمدُ بْنُ
َمدُ ْبنُ َيعْقُوبَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأ ْ
الْحَ َسنِ ا ْلقَاضِي ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو ا ْلعَبَّاسِ :مُح َّ
الَ :حدثَنَا عَ ْبدُ اللَّهِ بْنُ
اق ،قَ َ
عَ ْبدِ الْجَبَّارِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ ْبنُ ُبكَيْرٍَ ،ع ِن اب ِن إِس َح َ

ح َمنِ ْبنِ أَ ْس َعدَ ْبنِ ُزرَارَةَ،
أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعمْرِو ْبنِ حَزْمٍ ،عَنْ َعمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّ ْ
َعنْ عَائِ َشةَ ،ويف((السُّنن الكربى))()106أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ ،وأبو بكر أمحد بن
احلسن القاضي ،قاال :ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ،ثنا أمحد بن عبد اجلبار ،ثنا
يونس بن بكري ،عن ابن إسحاق ،قال :حدثي عبد اهلل بن أبي بكر بن عمرو بن حزم،
عن عمرة بنت عبد الرمحن بن أسعد بن زرراة ،عن عائشة رضي اهلل عنها أنها
قالت :ملا تال رسول اهلل القصة اليت نزل بها عذري على الناس ،نزل رسول اهلل
فأمر بر،لي ،وامرأة ممن كان ابء ابلفاحشة ف عائشة ،ف لدوا احلد .قال :وكان رماها
عبد هللا بن أب ،ومسطح بن أتثة ،وحسان بن تبو ،ومحنة بنو ،ح  ،أخو زينب

بنو ،ح  ،رموها بصفوان بن معطل السلمي)).
قال احلافظ البيهقي :وكذلك رواه حممد بن أبي عدي ،عن حممد بن
إسحاق.اهـ.
((( )105دالئل النبوة)) للبيهقي ( ،)74/4ويف((السنن الكرب )) له( )436/8برقم(.)17131
((( )106السنن الكرب )) للبيهقي( )436/8برقم(.)17131
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لذا قال احلافظ ابن ح ر بعد حكايته ملا خرجه أمحد وأصحاب((السُّـنن)) مـن

طريق ابن إسحاق يف جلد النَّيب من خاض يف اإلفك(((:)107قلت :ووقع التصـريح
بتحديثه يف بعض طرقه)).
تلثاً :عبد األعلى بن عبد األعلى الس امي ،ع ن اب ن إس حاق ،عـن عبـد اهلل بـن

أبي بكر ،عن عمرة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.

َخر َ،ه :الطحاوي يف((مشكل اآلثار))()108حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ْبنُ أَبِي دَا ُودَ ،قَالَ:

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ ا ْل َولِيدِ الرَّقَّام ُ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَ ْبدُ األَعْلَى ْبنُ عَ ْبدِ األَعْلَى السَّامِيُّ،
َمدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي عَ ْبدُ اللَّهِ ْبنُ أَبِي َبكْرٍَ ،عنْ َعمْرَةَ ابَْنةِ عَ ْبدِ
َعنْ مُح َّ
ضيَ اللَّهُ عَنْهَا ،قَالَتْ :لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ح َمنَِ ،عنْ عَائِ َشةَ ،رَ ِ
الر ْ
َّ
ج ،فَجَلَسَ عَلَى ا ْلمِنْبَرِ ،فَتَال عَلَى النَّاسِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ :ﭐﱡﭐﱁ
عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ا ْلقُرْآنُ ،خَرَ َ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ ِإلَى َق ْولِهِ:
ﭐﱡﭐﱟ ﱠﱠ[سورة النور نية  ،]11قَالَ :ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ ِه
ي
ِ
وَس ََّلمَ ،فَأ ََم َر بَِر،لَ ِ
ك،
ين تَ َولوا كِبَ َر َذلِ َ
ي َمثَانِ َ
ي َوام َرأَة ،فَض ِربوا َحده َمثَانِ َ
يَ ،وه الذ َ
وقَالوا ِابل َف ِ
ش ِةَ :حسانَ ،وِمسطَ ٌحَ ،و َمحنَة)).
اح َ
َ
 عبد األعل ى بن عبد األعلى بن حممد ،وقيل :ابن شراحيل القرشي السـامي،البصري ،أبو حممد ،ويقال :أبو همام ،مات سنة تسعٍ ومثانني ومائة ،ثق ة ،من رجـال

اجلماعة(.)109

((( )107فتح الباري)) البن حجر(. )353/13
((( )108شرح مشكل اآلاثر)) للطحاوي( )409/7برقم(.)2963
( )109انظ ــر(( :هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي((( ،)363-359/16هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر(،)465/2

ِّ
ِّ ِّ
ني ِّيف ِّ ِّ
اسةً"
ت َح ِّد الن ِّ
َّيب  اخلَائض َ
ِّرَو َاَي ُ
اإلفك " َمج َعاً ود َر َ
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رابعاً :سلمة بن الفضل األبرش ،ع ن اب ن إس حاق ،عـن عبـد اهلل بـن أبـي بكـر،

عن عمرة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.

حمَ ْيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سَ َل َمةُ ،قَـالَ:
َخر َ،ه :الطربي يف((التاريخ))()110حَدَّثَنَا اْبنُ ُ

حَـدَّثَنِي مُحَمَّـدُ بْـنُ إِسْـحَاقَ ،قَــالَ :حَــدَّثَنِي يَحْيَــى بْـنُ عَبَّــادِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ الزُّبَيْـرِ،
َعنِ أَبِيهَِ ،عنْ عَائِ َشةَ ،قَالَ :وحدثين عَ ْبدُ اللَّـهِ بْـنُ أَبِـي َبكْـرِ بْـنِ مُحَمَّـدِ بْـنِ َعمْـرِو بْـنِ
ح َمنِ ،عَـنْ عَائِشَـةَ ،قَـالََ :وكُـل قَـ ِد اجَْتمَـ َع
الـر ْ
حَ ْزمٍ األَْنصَارِيَُّ ،عنْ َعمْرَةَ بِنْتِ عَبْـدِ َّ
ِصةِ عَائِ َشةَ َعنْ َنفْسِهَا ،حِنيَ قَالَ أَ ْهلُ اإلِفْكِ فِيهَـا مَـا قَـالُوا َ ،فكُـل قَـ ْد
حدِيثُهُ فِي خَبَرِ ق َّ
َ
ث َبعْـضٌَ ،وكُـل كَـا َن
ث َب ْعضُ ُه ْم مَا َلمْ يُحَدِّ ْ
جمِيعًا ،وَيُحَدِّ ُ
خلَ فِي حَدِيثِهَا َعنْ َهؤُالءِ َ
َد َ
ث عَنْهَا ِبمَا َسمِعَ.
عَنْهَا ِث َقةًَ ،وكُل قَ ْد حَدَّ َ
وساق حديث اإفك بطوله ،ويف آخره ،...(( :ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَخَطَبَ ُهمْ،
وَتَال عَلَيْ ِهمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ،عَزَّ َوجَلَِّ ،منَ ا ْلقُرْآنِ فِي َأمْرِ مِسْطَحِ ْبنِ أُثَاَثةَ َ ،وحَسَّانِ ْبنِ
ح بِا ْلفَاحِ َشةِ ،فَض ِربوا َحده )).
ِم ْن أَ ْفصَ َ
ت جَحْشٍَ ،وكَانُوا م َّ
حمَْنةَ بِنْ ِ
ثَابِتٍَ ،و َ
 -سلمة بن الفضل األبرش ،موىل األنصاري موالهم ،قاضي الري ،أبو عبد

خمتلف فيه ،والظاهر أنه صدو ٌق يه  ،مات بعد التسعني ومائة،
اهلل األزرق الرازي،
ٌ
وقد جاوز املائة ،روى له أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه يف التفسري(.)111

((التقريب)) له برقم(.)3785
((( )110اتري الرسل وامللوك)) للطربي(.)620-610/2
( )111انظـ ــر(( :هتـ ــذيب الكمـ ــال)) للمـ ــزي((( ،)309-305/11هتـ ــذيب التهـ ــذيب)) البـ ــن حجـ ــر(،)76/2
((التقريــب)) لــه ب ـرقم( .)2518قــال احلســني بــن احلســن ال ـرازي ،عــن ابــن معــني :ثق ـةٌ كتبنــا عنــه كــان كيس ـاً
مغازيــه أ  ،لــيس يف الكتــب أ منــه كتابــه .وقــال ابــن ســعد :كــان ثق ـةً صــدوقاً ،وهــو صــاحب مغــازي ابــن
إسحاق ،رو عنه(املبتدأ) ،و(املغازي) ،وكان يقال :إنه من أخشع الناس يف صالته.
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طرق:

خامس اً :رواه إمساعي ل ب ن إب راهي ب ن علي ة ،ع ن حمم د ب ن إس حاق ،م ن ثالث ة
أ)

إمساعيل بن إبراهيم بن عليـة ،عـن حمم د ب ن إس حاق ،ع ن عب د هللا ب ن

أب بكر بن حممد بن حزم ،عن عمرة ،عن عائشة رضي اهلل عنها.

َخر َ،ه :ابن شبة يف((تاريخ املدينة))()112حدثنا علي بن أبي هاشم ،قال :حدثنا

إمساعيل بن إبراهيم ،عن حممد بن إسحاق ،حدثين الزهري ،عن علقمة بن

وقاص ،وعن سعيد بن املسيب ،وعن عروة بن الزبري ،وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل،
فكل حدثين هذا احلديث ،وبعض القوم أوعى له من بعض ،وقد مجعت لك كل
الذي حدثين القوم .قال حممد بن إسحاق :وحدثين حييى بن عباد بن عبد اهلل بن
الزبري ،عن أبيه ،عن عائشة رضي اهلل عنها .وعبد هللا بن أب بكر بن حممد بن حزم
األنصاري ،عن عمرة ،عن عائشة .فكلٌ قد اجتمع حديثه يف قصة خرب عائشة رضي
اهلل عنها ،عن نفسها ،حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا.
ووقع يف هذه الرواية خمالفة يسرية يف بعض ألفاظها ال تصل حلد النكارة يف
امل  ،وميكن توجيهها ،وهي قوهلا...((:فقال :ما خلفك يرمحك هللا؟ قالت :فما
كلمته .))...وقوله ملا دعا رسول اهلل  بريرة ليسأهلا(( :فقام إليها علي ،فضربها ضرباً
شديداً ،وقال اصدقي رسول اهلل.)) ..
والشاهد من االستدالل بهذه الرواية ما جاء فيها(( :ثم خرج إىل الناس،
مبسطح بن أتثة ،وحسان بن
فخطبهم ،وتال عليهم ما أنزل اهلل يف القرآن يفَّ ،مث أمر
ِ

تبو ،ومحنة بنو ،ح -وكانوا ممن أفصح ابلفاحشة -فضربوا حده )).
س ٌن ،ر،اله موثقون.
ق لو :هذا إسنا ٌد َح َ

((()112اتري املدينة)) البن شبة(.)335-328/1

ِّ
ِّ ِّ
ني ِّيف ِّ ِّ
اسةً"
ت َح ِّد الن ِّ
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ِّرَو َاَي ُ
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 -علي بن أب هاش  ،هو :علي بن عبيد اهلل بن طرباخ البغدادي ،صدو ٌق،

تكلم فيه بال حجة ،من أجل التوقف يف القرآن ،من رجال البخاري(.)113

 إمساعيل بن إبراهيم ،هو :ابن مقسم األسدي موالهم ،أبو بشر البصرياملعروف بابن علية ،مات سنة ثالث أو أربع وتسعني ،وهو ابن ثالث ومثانني ،ثقةٌ
فاضل ،روى له اجلماعة(.)114
ثبو
ٌ
ٌ
 -الزهري ،هو :حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب القرشي

س
فاضل ثقةٌ فقيهٌ ،متف ٌق على ،اللته وإتقانه ،مات سنة مخ ٍ
اتبعي
الزهري ،أبو بكرٌّ ،
ٌ
وعشرين ومائة ،وقيل :قبل ذلك بسنة أو سنتني ،روى له اجلماعة ( .)115ومن بعد

الزهري موثقون.

ب) إمساعيل بن إبراهيم بن علية ،عن حممد ب ن إس حاق ،حي ىي ب ن عب اد ب ن
عبد هللا بن الزبري ،عن أبيه ،عن عائشة رضي اهلل عنها.

َخر َ،ه :ابن شبة يف ((تاريخ املدينة)) ()116حدثنا علي بن أبي هاشم ،قال:
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم ،عن حممد بن إسحاق ،حدثين الزهري...إخل .قال حممد

بن إسحاق :وحدثين حييى بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري ،عن أبيه ،عن عائشة رضي

( )113انظ ــر(( :هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي((( ،)172-171/21هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر(،)198/3
((التقريب)) له برقم(.)4846
( )114انظــر(( :هتــذيب الكمــال)) للمــزي((( ،)30-23/3هتــذيب التهــذيب)) البــن حجــر(،)142-140/1
((التقريب)) له برقم(.)420
( )115انظ ــر(( :هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي((( ،)443-419/26هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر(-696/3
(( ،)699التقريب)) له برقم(.)6336
((( )116اتري املدينة)) البن شبة(.)335-328/1
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اهلل عنها .وعبد اهلل بن أبي بكر بن حممد بن حزم األنصاري ،عن عمرة ،عن عائشة.
ولفظه ،كسابقه.

س ٌن كسابقه.
وإسناده َح َ

 -تقدم التعريف بعلي بن أبي هاشم ،وإمساعيل بن إبراهيم.

-

وحيىي بن عباد بن عبد اهلل بن الزبري بن العوام القرشي األسدي املدني،

مات بعد املائة ،وله ست وثالثون سنة ،ثقةٌ ،روى له البخاري يف جزء القراءة،
وأصحاب السنن األربعة (.)117
-

وعباد بن عبد هللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي املدني ،كان

ج)

إمساعيل بن إبراهيم بن علية ،عن حممد بن إسحاق ،ع ن الزه ري حمم د

فاضل ،روى له اجلماعة (.)118
قاض َ
اتبعي ثقةٌ
ي مكة زمن أبيه ،وخليفته إذا حجٌّ ،
ٌ

بن مسل بن شهاب ،عن (علقمة بن وقاص ،وسعيد بن املسيب ،وعروة بـن الـزبري،
وعبيد اهلل بن عبد اهلل) ،عن عائشة رضي اهلل عنها.
َخر َ ،ه :ابــن شــبة يف ((تــاريخ املدينــة))()119حــدثنا علــي بــن أبــي هاشــم ،حــدثنا

إمساعيل بن إبراهيم ،عن حممد بن إسحاق ،قال :حـدثين الزهـري ،عـن علقمـة بـن
وقاص ،وعن سعيد بن املسيب ،وعن عروة بن الـزبري ،وعـن عبيـد اهلل بـن عبـد اهلل،
فكل حدثين هذا احلديث ،وبعض القوم أوعـى لـه مـن بعـض ،وقـد مجعـت لـك كـل
الذي حدثين القـوم .قـال حممـد بـن إسـحاق :وحـدثين حييـى بـن عبـاد بـن عبـد اهلل بـن
((( )117هتــذيب الكمــال)) للمــزي((( ،)395-393/31هتــذيب التهــذيب)) البــن حج ــر (،)367-366/4
((التقريب)) له برقم(.)7625
((( )118هتذيب الكمال)) للمزي((( ،)138-136/14هتذيب التهذيب)) البن حجر (،)279/2
((التقريب)) له برقم(.)3152
((( )119اتري املدينة)) البن شبة(.)335-328/1

ِّ
ِّ ِّ
ني ِّيف ِّ ِّ
اسةً"
ت َح ِّد الن ِّ
َّيب  اخلَائض َ
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الزبري ،عن أبيه ،عن عائشة رضي اهلل عنها ،وعبد اهلل بن أبي بكـر بـن حممـد بـن حـزم
األنصاري ،عن عمرة عن عائشة رضي اهلل عنها.
ولفظه مطولٌ ،الشاهد منه قوله ،...(( :ثم خرج إىل الناس ،فخطبهم ،وتال
عليهم ما أنزل اهلل يف القرآن يفَّ ،ثم أمر هسطح بن أثاثة ،وحسان بن ثابت ،ومحنة
بنت جحش -وكانوا ممن أفصح بالفاحشة  -فضربوا َحده )).
ج
س ٌن .فرجاله موثقون ،رجال الصحيح ،وأصل هذا الوجه خمر ٌ
وهذا إسنا ٌد َح َ
يف ((الصحيحني)) من غري زيادة حّدِّ النيب مسطحاً ،وحسانَ ،ومحنة ،وال يضرُّ
هذا! إذ سياق هذا الوجه إحدى روايات احلادثة.
سادساً :حممد بن سلمة ،عن حممد بن إسحاق ،عن عبد اهلل بن أبي بكر ،عن
عمرة (بدون ذكر عائشة):

َمدُ بن سلمة ،عن
َخر َ،ه :أبو داود يف((السُّنن)) ()120حَدَّثَنَا النفيلي ،حَدَّثَنَا مُح َّ

مُحَمَّد بن إسحاق ،بهذا احلديث(أي السابق) ،يذكر عائشة ،قال(( :فأمر بر،لي
وامرأة ممن تكل ابلفاحشة ،حسان بن تبو ،ومسطح بن أتثة)) قال النفيلي:

((ويقولون املرأة :محنة بنو ،ح )) ومن طريقه :أخرجه البيهقي

يف((الكربى))(.)121

نقطع!!
حسن إىل عمرة ،بيد أنه م ٌ
وهذا إسنا ٌد ٌ

((( )120السنن)) أليب داود ( )619/4برقم(.)4475
( )121البيهقي يف((السنن الكرب )) ( )436/8برقم(.)17132
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 فالنفيلي ،هو :عبد اهلل بن حممـد بـن علـي بـن نفيـل ،بنـون وفـاء مصـغر ،أبـوظ ،روى له
جعفر النفيلي القضاعي احلراني ،مات سنة أربع وثالثني ومائتني ،ثقةٌ حاف ٌ
البخاري ،وأهل السنن األربعة (.)122

 وحمم د ب ن س لمة ،هــو :حممــد بــن ســلمة بــن عبــد اهلل البــاهلي مــوالهم ،أبــوعبداهلل احلراني ،مات سنة واحدٍ وتسعني ومائة على الصحيح ،ثقةٌ ،روى لـه مسـلم،

وأهل السنن األربعة (.)123

ق ل و :وقوله( :بهذا احلديث) أراد السند السابق له ،وهو :حممد بـن إسـحاق،
عن عبد اهلل بن أبي بكر ،عن عمرة ،عـن عائشـة رضـي اهلل عنهـا (بـدون ذكـر لعائشـة
رضي اهلل عنها يف هذا الطريق).
وهذا اإلسناد حسنٌ إىل عمرة ،وقوله( :مل يذكر عائشـة) أي بإسـقاطها يف هـذا
الطريـق ،وعليـه :فهـو منقطـعٌ! و لعـل ابـن إسـحاق اختصـر السـند كمـا فعـل يف سـوق
ب علـى ظنِّـي أن التابعيـة اجلليلـة
القصص واحلوادث يف مغازيـه والسـرية النبويـة ،ويغلـ ُ
عمرة بنت عبد الرمحن ،هي اليت أسقطت الواسطة ،كما هي عـادة كـثري مـن التـابعني
يف تلــك الطبقــة! علــى أن عمــرة مــن أروى النــاس عــن أم املــؤمنني عائشــة رضــي اهلل
عنها( .)124وعلى أية حال فقد أسنده ،يف روايته األوىل ،عن عبـد اهلل بـن أبـي بكـر بـن
حــزم ،عــن عمــرة ،عــن عائشــة ،وتــبني لنــا الواســطة بــني عمــرة والــنيب ،وهــي أم
املؤمنني عائشة

.

( )122انظ ـ ــر(( :هت ـ ــذيب الكم ـ ــال)) للم ـ ــزي((( ،)92-88/16هتـ ــذيب التهـ ــذيب)) البـ ــن حجـ ــر (،)426/2
((التقريب)) له برقم(.)3619
((( )123هتــذيب الكمــال)) للمــزي((( ،)291/25هتــذيب التهــذيب)) البــن حجــر ((( ،)576/3التقريــب)) لـه
برقم(.)5959
( )124انظر(( :هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)683-682/4
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س ٌن ،فالواسطة الساقطة ،هي :أم املؤمنني عائشة رضي
وهذا اإسناد عندي َح َ

اهلل عنها ،وهلـذا حسـنه شـيخنا العالمـة األلبـاني –رمحـه اهلل– يف((صـحيح سـنن أبـي

داود))(.)125

قال احلافظ ابن كـثري الدمشـقي(ت )126( )774بعـد أن سـاق حادثـة اإلفـك مـن

ج يف((الصــحيحني)) عــن الزهــري ،وهــذا
طريــق ابــن إســحاق :وهــذا احلــديث خمــر ٌ
ـد القــذف حلســان ،ومــن معــه ،رواه أبــو داود
الســياق ،فيــه فوائــد مجــة ،وذكــر حـ ِّ
يف((سننه)) .اهـ.

ي َح ُّد الائض ي ف اإف ك مرس الً ك ذلك ،وه ذا مم ا يق وي الو ،ه
ق ل و :ور ِو َ

الضعيف الوصول:

 -1ف اء مرسالً عن عبد هللا بن أب بكر بن حزم.

َخر َ،ه :ابن شبة يف ((تاريخ املدينة))()127حدثنا أبو عاصـم النبيـل ،قـال :حـدثنا

احلسن بن زيد العلوي ،عن عبد اهلل بـن أبـي بكـر(( :أن رس ول هللا  ض رب حس اآً،
ومسطحاً ،قال أبو عاص  :فقلو له :والرأة؟ فقال :والرأة احلد)).
 -أبو عاصم النبيـل ،الضـحاك بـن خملـد ،ثقـةٌ فاضـلٌ ،تقـدمت ترمجتـه ،عنـد

تفسري(العصبة).
 واحلسن بن زي د العل وي  ،هـو :ابـن احلسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب القرشـياهلامشي ،أبو حممد املدني ،مات سنة مثانٍ وستني ومائتني ،وهو ابـن مخـسٍ ومثـانني،
ولي إمرة املدينة للمنصور ،صدو ٌق يه  ،خرج له النسائي(.)128
((( )125صحيح سنن أيب داود)) لأللبا ( )847-846/3برقم(.)4457/3757
((( )126البداية والنهاية)) البن كثري(.)199/6
((( )127اتري املدينة)) البن شبة(.)338/1
((( )128الكامـ ــل)) البـ ــن عـ ــدي((( ،)172-171/3هتـ ــذيب الكمـ ــال)) للمـ ــزي((( ،)163-152/6هتـ ــذيب
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 وعبد هللا بن أب بكر ،هو :ابن حممد بـن عمـرو بـن حـزم األنصـاري املـدني،اتبعي ثقةٌ .تقدمت ترمجته يف مسند عائشة .
ٌّ

هذا إسنا ٌد حس ٌن إىل عبد اهلل بن أبي بكر ،بيد أنه منقطعٌ! فعبد اهلل بن أبـي بكـر

تابعي ،ومل يسند حديثه عمن مسعه منه! وهو حَ َسنٌ لغريه ها تقدم.

والذي يظهر لي أن التابعي اجلليل عبد اهلل بن أبي بكر أسقط الواسطة الـيت بينـه
وبني النيب ،وهي عمرة بنت عبد الـرمحن ،عـن عائشـة؛ وذلـك ألن مـدار الروايـة
عليه ،وقد جرت عادة كثري من التابعني رفع األحاديث للـنيب ،وإسـقاط الواسـطة،
استســهاالً واختصــاراً تــارةً ،وأخــرى يفتــون هضــامني األحاديــث الــيت يرونهــا مســندةً
مرفوعةً ،تساهالً وتسمحاً منهم! وقد تبينا الواسطة ،وهي عمرة ،عن عائشـة ،حيـث
ذكر عبد اهلل بن أبي بكر الواسطة يف األوجه املذكورة سابقاً.
ق ل و :وأخرجه من هذا الوجه بإسنادٍ ضعيفٍ وم ٍ منكرٍ :ابن ديزل يف ((اجلـزء

فيه حديث احلافظ ابن ديزل))()129حدثنا إمساعيل ابـن أبـي أويـس ،قـال :حـدثنا أبـي
أبو أويس .وحدثين احلسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالـب ،عـن عبـد اهلل ابـن
أبي بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري ثم النجادي(( :أن النيبجلد عبـد اهلل
ابن أبي سلول ،وفالناً ،وفالنةً احلد مثانني ،مثانني ،يف رميهم عائشة زوج النيب.))
منكر بإدخال عبد اهلل بن أبي بن سلول فيه!!
إسناده
ٌ
ضعيف ،ومتنه ٌ
لضعف إمساعيل بن أبي أويس ،وأبيه وقد تقدم بيان حاهلما.

لذا قال احلافظ ابن حجر يف((الفتح)) ( :)130وعند أصحاب السنن ،من طريق
حممد بن إسحاق ،عن عبد اهلل بـن أبـي بكـر بـن حـزم ،عـن عمـرة ،عـن عائشـة( :أن
التهذيب)) البن حجر((( ،)396-395/1التقريب)) له برقم(.)1252
((( )129اجلزء فيه حديث احلافظ ابن ديزل)) ص( )33-26برقم(.)5
((( )130فتح الباري)) البن حجر(. )337-336/8
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النيب  أقام حد القذف على الذين تكلموا باإلفك) ،لكن مل يذكر فـيهم عبـد اهلل بـن
أبي ،وكذا يف حديث أبي هريرة عند البزار ،وبنى على ذلك صـاحب اهلـدي ،فأبـدى
احلكمة يف ترك احلد على عبد اهلل بن أبي .اهـ.
 -2مرسل الزهري ،حممد بن مسل :
َخر َ ،ه :عبــد الــرزَّاق يف((املصــنف)) ،و((التَّفســري)) ( ،)131عــن معمــر ،عــن

()132
حيح ،كم ا ت ر ؛ فمعمــر،
الزهــري(( :أن رس ول هللا ح ده ))  .وه و مرس ٌل ص ٌ

والزهري من الثقات.

على أن اإلمام الزهري حممد بن مسلم بن شهاب ،قد أسند روايـة هـذا احلـديث
م ـن طــرقٍ ،كمــا تقــدم يف الوجــه املــروي عــن إمساعيــل بــن عليــة ،والوجــه املخــرج
يف((الصحيحني)).
أشرت آنفاً أن طبقة التابعني ،كثر يف مروياتهم اإلرسـال؛ فبتأمـل مرويـات رواة
تلك الطبقة ،تبني أنهم :تارةً يسندون احلديث موصوالً ،وأخرى يرسـلونه ،اختصـارًا
واستسهاالً يف عرضه واالستشهاد به ،ومثل هـذا لـيس مـن أوجـه إعـالل احلـديث ،إذا
صحت األسانيد إليه ،كما ال خيفى.
 -3مرسل عروة بن الزبري بن العوام:
روى عروة بن الزبري حدِّ النيب ملن ثبت وقوعه يف اإلفك موصوالً ،كمـا جـاء
ي عنه أخرى مرسالً:
من طريق الزهري ،عنه ،ثم رُ ِو َ
َخر َ ،ه :أبـو يعلـى املوصــلي يف((املسـند))()133حَـدَّثَنَا حَـوْثَرَةُ  ،حَـدَّثَنَا حَمَّـادُ بْـنُ

سَــ َل َمةَ  ،عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ عُــرْوَةَ ،عَــنْ عُــرْوَةََ(( :أنّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــ ُه عَلَيْــ ِه
((( )131املصـ ــنف)) لعبـ ــد الـ ــرزاق( )420/5ب ـ ـرقم( ،)9750ويف((التفسـ ــري)) لـ ــه()55/2النسـ ــخة ال ـ ـ حققهـ ــا
د .مصطفى مسلم ،ويف( )432/2برقم( )2017النسخة ال حققها د .حممود حممد عبده.
((( )132املصنف)) لعبد الرزاق(.)420/5
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ِ
ش ةَ م ا قَ الوا َمثَانِ َ ِ
ِ ِ
ي :حس ا َن ب ن َتبِ ي
وَ ،وِمس طَ َح ب َن
ي َمثَان َ َ
ين قَ الوا ل َعائ َ َ
َ
وَسَـ َّـلمَ َ،لَ َد ال ذ َ
و َ،ح ي )) .ومن طريقه :ابن األثري يف ((أسد الغابة))(.)134
أ َتثَةََ ،و َمحنَةَ بِن َ
دراسة إسناده:
 -ح وثرة  ،هو :ابن أشـرس بـن عـون بـن جمشـر بـن حجـني ،أبـو عـامر العـدوي

البصري ،مات سنة اثنتني وثالثني ومائتني ،صدو ٌق (.)135

 -محاد بن سلمة ،هو :ابن دينار البصري ،أبـو سـلمة التيمـي ،ويقـال القرشـي

موالهم ،اإلمام املشهور ،ثقةٌ عاب ٌد ،أثبو الن اخ ف تب و البن اين ،تغـري بـآخرة ،مـات
سنة سبع وستني ومائة ،روى له اجلماعة (.)136

 -هش ام ب ن ع روة ،هــو :ابــن الــزبري بــن العــوام األســدي ،ثق ةٌ فقي هٌ ،تقــدمت

ترمجته ،عند تفسري(العصبة).

 عروة ،هو :ابن الـزبري بـن العـوام بـن خويلـد األسـدي ،أبـو عبـد اهلل املـدني،اتبعي كبري ثقةٌ فاض ٌل ،راوية أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،تقدمت ترمجتـه ،عنـد
ٌّ

تفسري(العصبة).

س ٌن إىل عروة بـن الـزبري ،بيـد أنـه منقطـ ٌع بـني عـروة والـنيب ،
وهذا إسنا ٌد َح َ

فعروة تابعي كبري من الطبقة الثانية أدرك مجعاً من الصحابة وروى عنهم ،سيما خالتـه
أم املــؤمنني عائشــة رضــي اهلل عنهــا ،وهــو راويتهــا ،وقــد درج كــثريٌ مــن التــابعني علــى
((( )133املسند)) أليب يعلى( )339-338/8برقم(.)4932/576
((( )134أسد الغابة)) البن األثري(.)6/2
((( )135اجلرح والتعديل)) البن أيب حا ((( ،)283/3الثقات)) البـن حبـان((( ،)215/8سـري أعـالم النـبالء))
للذهيب((( ،)668/10تعجيل املنفعة)) البن حجر(.)480/1
((( )136هتـ ـ ـ ـ ــذيب الكمـ ـ ـ ـ ــال)) ((( ،)269-253/7هتـ ـ ـ ــذيب التهـ ـ ـ ــذيب)) البـ ـ ـ ــن حجـ ـ ـ ــر(،)483-481/1
((التقريب)) له برقم(.)1507
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التَّسَـمُّحِ يف إســقاط الواســطة الــيت بيــنهم وبــني الــنيب يف الروايــة أحيانـاً ،وأرجِّـحُ أنَّ
الساقط الذي بينه وبني النيب هو :أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،سيما وقد رواه
ال يف الوجـــه املـــروي عـــن اإلمـــام الزهـــري ،والوجـــه املخـــرج
عـــروة مســـندًا موصـــو ً
يف((الصحيحني))(.)137
وتقدم ذكر مرسلٍ آخر لعروة بن الزبري ،عند ذكر تسمية من خـاض يف اإلفـك،
عند تفسري قوله تعاىل:ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ .
خالصة احلك على هذا الو،ه الروي عن حممد بن إسحاق:
ح لغـريه ،هجمـوع
حي ٌ
 - 1أنَّه حَ َسنٌ لذاتِهِ ،من طريقِ حممد بن إسـحاق ،وصَـ ِ
الطرق.
 - 2أن الوجه املروي عن عمرة بنـت عبـد الـرمحن ،وعـروة بـن الـزبري ،عـن
عائشة ،من صحيح حديثهما ،فهما من أروى الناس حلديث عائشة رضي اهلل عنها.
ج أو
قال هشام بن عروة  ،عـن أبيـه :لقـد رأيـتين قبـل مـوت عائشـة بـأربع حجـ ٍ
مخــس حجــج ،وأنــا أقــول :لــو ماتــت اليــوم مــا نــدمت علــى حــديث عنــدها إال وقــد
وعيته(.)138
وقال قبيصة بن ذؤيب :كان عروة يغلبنا بدخوله علـى عائشـة ،وكانـت عائشـة
أعلم الناس(.)139

( )137انظ ـ ـ ـ ــر(( :اجل ـ ـ ـ ــامع املس ـ ـ ـ ــند الص ـ ـ ـ ــحيح)) للبخ ـ ـ ــاري( )942/2ب ـ ـ ـرقم((( ،)2518املس ـ ـ ــند الص ـ ـ ــحيح))
ملسلم( )276/4برقم(.)2770/56
( )138انظر(( :اتري دمشق)) البن عساكر((( ،)253/40سري أعالم النـبالء)) للـذهيب( ،)424/4و((هتـذيب
الكمال)) للمزي((( ،)17/20هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)93/3
((( )139هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)93/3
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وقال سفيان بـن عيينـة :كـان أعلـم النـاس حبـديث عائشـة ،ثالثـة :القاسـم بـن
حممد ،وعروة بن الزبري ،وعمرة بنت عبد الرمحن(.)140
خمـرجٌ يف((الصَّـحيحني)) بتسـمية
 - 3أنَّ حديث اإلفـك صَـحِيحٌ حمفـوظٌ؛ لـذا َّ
اخلائضني يف اإلفك.
الثاين :مسند أب هريرة رضي هللا عنه

قال احلافظ البزار يف((املسند)) (:)141
حدثنا حممد بـن املثنـى ،وحممـد بـن معمـر -واللفـظ حملمـد بـن معمـر  -قـاال:

أخربنا عمرو بن خليفة البكراوي ،قال :نا حممد بن عمرو ،عن أبـي سـلمة ،عـن أبـي
هريرة ،قال (( :كان رسول اهللإذا أراد سفراً أقرع بني نسائه ،فأصاب عائشة القرعة
يف غــزوة بــين املصــطلق ،فلمــا كــان يف جــوف الليــل انطلقــت عائشــة حلاجــة ،فاحنلــت
قالدتها ،فذهبت يف طلبها ،وكان مسـطحٌ يتيمـاً ألبـي بكـر ،ويف عيالـه ،فلمـا رجعـت
عائشــة مل تــر العســكر ،قــال :وكــان صــفوان بــن املعطــل الســلمي يتخلــف عــن النــاس
فيصيب القدح ،واجلراب ،واإلداوة ،قال :فنظر فـإذا عائشـة؟ قـال :فغطـى ،أحسـبه
قال :وجهه عنها ،ثـم أدنـى بعـريه منهـا .قـال :وكـان رسـول اهلل جيـيء فيقـوم علـى
الباب ،فيقول :كيف تيكم؟ حتى جاء يوماً ،فقال :أبشـري يـا عائشـة ،فقـد أنـزل اهلل
عذرك .فقالت :حنمد اهلل ال حنمدك .قال :وأنزل يف ذلك عشر آيات :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱠ [الن ور .]11:قــــال :فح د رس ول هللا :مس طحاً ،ومحن ة،

وحساآً)).

((( )140اجلرح والتعديل)) البن أيب حا (.)396/6
((( )141املسند=املسمى البحر الزخار)) للبزار( )335-334/14برقم(.)8011
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دراسة اإسناد:
حسن ،رجاله معروفون وموثقون:
هذا إسنا ٌد ٌ

 -فمحمد بن الثىن ،هو :عبيد بن قيس بن دينار العنزي(بفتح النون والـزاي)،

و ،كـان هـو
أبو موسـى البصـري ،املعـروف بـالزمن ،مشـهورٌ بكنيتـه وبامسـه ،ثق ةٌ ثب ٌ
وبنــدار فرســي رهــان ،ماتــا يف ســنة واحــدة ســنة اثنــتني ومخســني ومــائتني ،روى لــه

اجلماعة(.)142
 وحمم د ب ن معم ر ،هــو :ابــن ربعــي القيســي ،أبــو عبــد اهلل البصــري املعــروفبــالبحراني (باملوحــدة واملهملــة) ،مــات بعــد ســنة مخســني ومــائتني ،ص دوق ،روى لــه
اجلماعة(.)143

 -وعمرو بن خليفة البكراوي ،أبو عثمان ،أخو هوذة بن خليفة ،صدو ٌق.

ذكره ابن حبان يف((الثقات)) ،وقال :رها كان يف بعض روايته بعض املناكري.
ري ص دو ٌق .روى عـن :حممـد بـن
قال الذهيب يف((تاريخ اإلسـالم)) :ش ي ٌٌ بص ٌّ

عمرو ،وأشعث احلمراني ،وعنه :حممد بن املثنى ،وحممد بن بشار ،وغريهما.

قال ابـن حجـر يف((لسـان امليـزان)) :روى عنـه أيضـاً حممـد بـن معمـر القيسـي،

وأخرج له ابن خزمية يف صحيحه(.)144

((( )142هتـ ـ ـ ــذيب الكمـ ـ ـ ــال)) للمـ ـ ـ ــزي((( ،)365-359/26هتـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب)) البـ ـ ــن حجـ ـ ــر(،)687/3
((التقريب)) له برقم(.)6304
((( )143هتـ ـ ـ ــذيب الكمـ ـ ـ ــال)) للمـ ـ ـ ــزي((( ،)487-485/26هتـ ـ ــذيب التهـ ـ ــذيب)) البـ ـ ــن حجـ ـ ــر(،)706/3
((التقريب)) له برقم(.)6353
((( )144الثق ــات)) البـ ــن حب ــان((( ،)229/7اتريـ ـ اإلس ــالم)) لل ــذهيب((( ،)323/13لس ــان امليـ ـزان)) الب ــن
حجر(.)363/4
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ف في ه،
 -وحمم د ب ن عم رو ،هــو :ابــن علقمـة بــن وقــاص الليثــي املــدني ،خمتل ٌ

واألظهر أنـه ص دو ٌق ل ه أوه ام ،قـال أبـو حـامت :صـاحل احلـديث ،يكتـب حديثـه ،وهـو
شيخٌ ،وقال النسائي :ليس به بأس ،ومرةً وثقه ،ذكره ابـن حبـان يف الثقـات ،وقـال:
خيطئ ،مات سنة أربعٍ أو مخسٍ وأربعني ومائة ،روى له اجلماعة(.)145
 وأبو سلمة ،هو :ابن عبد الـرمحن بـن عـوف القرشـي الزهـري املـدني ،قيـلاتبعي ثق ةٌ مكثِ ٌر فقي هٌ فاض ٌل ،مـات سـنة
امسه :عبد اهلل ،وقيل :امسه وكنيته واحدٌّ ،
أربعٍ وتسعني ،أو أربع ومائة ،وهو ابن اثنتني وسبعني سنة ،روى اجلماعة(.)146
قال احلافظ الب زار :وهذا احلديث ،ال نعلمه يـروى عـن أبـي هريـرة إال مـن هـذا
الوجه ،بهذا اإلسناد .اهـ.
قال اهليثمي يف((اجملمع))( :)147رواه البزار ،وفيه حممد بن عمرو ،وهـو حسـن
احلديث ،وبقية رجاله ثقات .اهـ.
اده احلافظ السيوطيُّ يف((الدر املنثور))( ،)148وقال :وأخرج البزار،
وحسن إسنَ َ

وابن مردويه ،بسن ٍد حَ َسنٍ ،عن أبي هريرة .اهـ.

وأخرجه من هذا الوجه أيضاً :أبو يعلـى يف((املسـند))( )149خمتصـراً ،والطربانـي

يف((الكبري))( ،)150وابن مردويه كما يف((الدر املنثور))()151للسوطي.

((( )145هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي((( ،)218-212/26هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر(،)663-662/3
((التقريب)) له برقم(.)6228
((( )146هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي((( ،)376-370/33هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر(،)532-531/4
((التقريب)) له برقم(.)8203
((( )147جممع الزوائد)) للهيثمي( ،)230/9ويف(.)323/4
((( )148الدر املنثور)) للسيوطي(.)674/10
((( )149املسند)) أليب يعلى ( )509-508/10برقم(.)6125
((( )150املعجم الكبري)) للطربا ( )110-109/23برقم(.)165
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ق ل و :وكون هذا احلديث غريباً فـرداً مـن هـذا الوجـه ال يضـرُّ! ِإذْ هـو تَوْصِـيفٌ
َد من أوج ِه
َل به احلديث ،وُيع ُّ
حلال هذا الوجه ،وليس كل تفرُّ ٍد من الراوي املقبولُ ،يع ُّ
الطعن! واحلكم بإعالل احلديث للتفرد :بابٌ دقيقٌ من أبـواب علـم (علـل احلـديث)،
وجمرَّدُ التَّفـرِّد بالروايـة مـن الـرَّاوي املقبـول :ال يُسَـ ِّوغُ الطَّعَـ َن يف احلـديث ،إذا تـوافرت
شرائط القبول ،سيما إذا كان للحديث شواهد تشعر بأنَّ له أصالً ،وحديث أبي هريـرة
هذا لـه شـاهدٌ حَسَـنٌ مـن حـديث عائشـة رضـي اهلل عنهـا ،ناهيـك عـن أصـل احلـديث
والقصة برمتها ،خمرجةٌ يف((الصحيحني)).
الثالث :مسند عبد هللا بن عباخ رضي هللا عنهما
قال ابن شبة يف((تاريخ املدينة))(:)152
حدثنا موسى بن إمساعيل ،قال :حدثنا محاد ،عن الكليب ،عن ابن
عباس ،قال،(( :لد رسول هللا الذين قالوا لعائشة :ما قالوا :مثاني ،مثاني:
حسان بن تبو ،ومسطح بن أتثة ،ومحنة بنو ،ح )).
دراسة اإسناد:

اتلف مبرةي؛ نفته الكلب.
هذا إسنا ٌد ٌ

 -فموسى بن إمساعيل ،هو :املنقري (بكسر امليم وسكون النون وفتح القاف)،

أبو سلمة التبوذكي(بفتح املثناة وضم املوحدة وسكون الواو وفتح املعجمة)البصري،
ثبو ،مات سنة ثالث وعشرين ومائتني ،من رجال اجلماعة(.)153
مشهورٌ بكنيته ،ثقةٌ ٌ

((( )151الدر املنثور)) للسيوطي(.)674/10
((( )152اتري املدينة)) البن شبة(.)337/1
((( )153هت ـ ــذيب الكمـ ـ ــال)) للمـ ـ ــزي((( ،)26-21/29هت ـ ــذيب الته ـ ــذيب)) الب ـ ــن حج ـ ــر(،)170-169/4
((التقريب)) له برقم(.)6992

سامي بن أمحد بن عبدالعزيز اخلياط

1692

 -ومحاد ،هو :ابن سلمة بن دينار البصري ،ثقةٌ ،تقدمت ترمجته يف (مرسل

عروة بن الزبري).

 والكلب ،هو :حممد بن السائب بن بشر الكليب ،أبو النضر الكويف ،النسابة،املفسر ،مرتو ٌ ف احلديث ،وكذَّبَهُ مجعٌ من احملدثني ،مات سنة ست وأربعني ومائة.
قال أبو حامت :الناس جممعون على ترك حديثه ،هو ذاهب احلديث ،ال يشتغل به،
روى له الرتمذي ،وابن ماجه يف التفسري(.)154
ق لو :ومع هذا ،فالسند منقطعٌ؛ فالكليب مل يسمع من ابن عباس ،فتويف ابن
عباس يف سنة سبعني ،وقيل :تسعٍ وستني ،وتويف الكليب سنة ست وأربعني ومائة،
وإمنا يروي عنه التفسري املنسوب له عن أبي صاحل ،وقد طعن أهل العلم يف روايته
التفسري عن أبي صاحل كذلك(.)155
الرابع :مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما

قال احلافظ الطرباين يف((الكبري))(:)156

حدثنا عبد الرمحن بن خالد الدورقي ،ثنا سعدان بن زكريا الـدورقي قـال :ثنـا
إمساعيل بن حييى بن عبيد اهلل التيمي ،عن ابن أبي ذئب ،عن نافع ،عن ابن عمر.
وهو حديثٌ مطولٌ ،ويف ألفاظه نكارةٌ ،والشاهد منه ،...(( :وبعث إىل عبداهلل
بن أبي ،فجيء به فضربه النب حدين ،وبع ث إىل حس ان ،ومس طح ،ومحن ة ،فض ربوا

((( )154س ـ ــري أعـ ــالم الن ـ ــبالء)) لل ـ ــذهيب((( ،)249-248/6هتـ ــذيب الكمـ ــال)) للمـ ــزي(،)252-246/25
((هتذيب التهذيب)) البن حجر(.)570-569/3
( )155انظ ــر(( :هت ــذيب الكم ــال)) للم ــزي((( ،)252-246/25هت ــذيب الته ــذيب)) الب ــن حج ــر(-364/2
.)570-569/3( ،)365
((( )156املعجم الكبري)) للطربا ( )128-125/23برقم(.)165
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ضرابً و،يعاً ،وو،أ ف رقا  .قال ابن عمر :إمنا ضـرب رسـول اهلل  عبـد اهلل بـن أبـي

حدين؛ ألنه من قذف أزواج النيب  فعليه حدان.)) ...
دراسة اإسناد:
حديث موضوعٌ.

ففيه :إمساعيل بن حييى بن عبيد اهلل التيمي املدني ،وهو كذابٌ!

قال احلافظ ابن عدي :حيدث عن الثقات بالبواطيل(.)157
قال الدارقطين :مرتو ٌك كذابٌ(.)158
قــال اهليثمــي يف((اجملمــع))( :)159رواه الطربانــي ،وفيــه إمساعيــل بــن حييــى بــن
عبيد اهلل التيمي ،وهو كذابٌ .اهـ.
الام  :مسند أب اليسر األنصاري رضي هللا عنه
قال احلافظ الطرباين يف((الكبري))(:)160

صمٍ الْجَمَّالُ ،ثنا إِبْرَاهِيمُ ْبنُ صَـالِحِ بْـنِ حَـرْبٍ،
َمدُ ْبنُ ِإ ْدرِيسَ ْبنِ عَا ِ
حَدَّثَنَا مُح َّ
َمدِ ْبنِ قَـيْسٍ ،عَـنْ أَبِـي
ثنا إِ ْسمَاعِيلُ ْبنُ يَحْيَى التَّ ْيمِيُّ ،ثنا أَبُو َمعْشَرٍ ا ْل َمدِينِيَُّ ،عنْ مُح َّ
الْيَسَرِ األَْنصَارِيَِّ ،أنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ََّلمَ ،قَا َل ِلعَائِ َشةَ((:يَا عَائِ َشةُ  ،قَـ ْد
ح ْمدِكَ ،فَخَ َرجَ رَسُولُ اللَّهِ مِـنْ عِنْـ ِد عَائِشَـ َة
ح ْمدِ اللَّهِ وَال بِ َ
أَنْزَلَ اللَّهُ ُع ْذرَكَِ ،فقَالَتْ :بِ َ
ض َربَه )) .
ث ِإلَى عَبْدِ اللَّ ِه ْب ِن أُبَي
فََبعَ َ
ض َربَه َحدي ِنَ ،وبَ َع َ
ث إِ َىل ِمسطَ يحَ ،و َمحنَةَ فَ َ
ٍّ فَ َ

((( )157الكامل يف ضعفاء الرجال)) البن عدي(.)500-491/1
((( )158الضعفاء واملرتوكني)) للدارقطين ص( )281برقم(.)81
((( )159جممع الزوائد)) للهيثمي(.)240/9
((( )160املعجم الكبري)) للطربا ( )106-105/23برقم(.)163
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دراسة اإسناد:
ع كسابقه.
حديث موضو ٌ

ففيه :إمساعيل بن حييى بن عبيد اهلل التيمي املدني ،وهو كذابٌ ،كما تقدم.

قال اهليثمي يف((اجملمع)) ((( :)161فيه إمساعيل بن حييى التيمي ،وهو كذابٌ)) .اهـ.

قال القرطب(ت(( :)162()671املشهور من األخبـار ،واملعـروف عنـد العلمـاء،

حبـد عبـد اهلل بـن أبـي .روى أبـو
أنَّ الذي حُدَّ :حسان ،ومسطح ،ومحنة ،ومل يسـمع ِّ
داود عن عائشةا قالت :ملا نـزل عـذري ،قـام الـنَّيب فـذكر ذلـك ،وتـال القـرآن،
فلما نزل من املنرب ،أمر برجلني واملـرأة فضـربوا حَـدَّهم .ومسـاهم :حسـان بـن ثابـت،
ومسطح بن أثاثة ،ومحنة بنت جحش .ويف كتاب الطحاوي(( :مثانني مثانني)) .اهـ.
البحث الرابع :فوائد متعلقة حبادثة اإفك
مما جيدر التطرق له يف خامتة هذه الدراسة ،ذكر بعض الفوائد املتعلقة حبادثة
اإلفك بإجياز ،وقد نظمت خرزاتها يف ثالثة مسائل:
ُد املناف ُق عبد اهلل بن أبي بن سلول؟
ل ح َّ
السألة األوىلَ :ه ْ
السألة الثانية :موج ٌز يف خصائص أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
السألة الثالة :حكم رمي أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها بالزنا بعد ثبوت براءتها.
السألة األوىلَ :هل حد النافق عبد هللا بن أب بن سلول؟

دل سياق الروايات ،ومنها الرواية املتفق عليها ،واليت سقتها من طريق اإلمام

مسلم يف املبحث األول ،أن متوىل كرب اإلفك :عبد اهلل بن أبي بن سلول ،واملالحظ
((( )161جممع الزوائد)) للهيثمي(.)280/9
((( )162اجلامع ألحكام القرآن)) للقرطيب(.)170/15
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أن الروايات الواردة يف حد النيباخلائضني يف اإلفك ،سَمَّت ثالثة( :حسان،
حد النيب  البن أبي ابن سلول ،فلماذا؟
ومحنة ،ومسطح) ،ومل يصح ُّ
ال شك أن لذلك حكماً عديدة ،ذكرها العالمة ابن قيم اجلوزية يف كتابه
املاتع((زاد املعاد)).

قال العالمة ابن قي اجلوزية(ت751هـ) يف((زاد املعاد))(:)163
((وملا جاء الوحي برباءتها؛ أمر رسول اهلل  هن صرح باإلفك ،فحدوا مثانني

مثانني ،ومل حيد اخلبيث عبد اهلل بن أبي ،مع أنه رأس أهل اإلفك؛ فقيل :ألن احلدود
ختفيف عن أهلها وكفارة ،واخلبيث ليس أهالً لذلك ،وقد وعده اهلل بالعذاب العظيم يف
اآلخرة ،فيكفيه ذلك عن احلد .وقيل :بل كان يستوشي احلديث وجيمعه وحيكيه ،وخيرجه يف
قوالب من ال ينسب إليه .وقيل :احلديث ال يثبت إال باإلقرار أو البينة ،وهو مل يقر بالقذف،
وال شهد به عليه أحدٌ؛ فإنه إمنا يذكره بني أصحابه ،ومل يشهدوا عليه ،ومل يكن يذكره بني
املؤمنني .وقيل :حد القذف حق اآلدمي ،ال يستوفى إال هطالبته ،وإن قيل :إنه ح ٌق هلل؛ فال
بد من مطالبة املقذوف ،وعائشة مل تطلب به ابن أبي .وقيل :بل ترك حده ملصلحة هي أعظم
من إقامته؛ كما ترك قتله مع ظهور نفاقه ،وتكلمه ها يوجب قتله مراراً ،وهي :تأليف
قومه ،وعدم تنفريهم عن اإلسالم ،فإنه كان مطاعاً فيهم ،رئيساً عليهم ،فلم تؤمن إثارة
الفتنة يف حَدِّهِ ،ولعله تُرِكَ هلذه الوجوه كلها .فجلد مسطح بن أثاثة ،وحسان بن ثابت،
ومحنة بن جحش- ،وهؤالء من املؤمنني الصادقني  -تطهرياً هلم وتكفرياً ،وترك عبداهلل
بن أبي إذاً؛ فليس هو من أهل ذاك)) .اهـ.

((( )163زاد املع ــاد يف ه ــدي خ ــري العب ــاد)) الب ــن الق ــيم( ،)264-263/3وانظ ــر(( :اجل ــامع ألحك ــام الق ــرآن))
للقرطيب(.)170/15
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السألة الثانية :مو،ز ف خصائص أم الؤمني عائشة رضي هللا عنها
ألم املؤمنني الصديقة بنت الصديق ،عائشة رضي اهلل عنها ،فضائل جزيلة،
وخصائص عديدة ،قد أفردت كتبٌ يف بيان ذلك( .)164خلص هذه اخلصائص،
والفضائل العالمة ابن قيم اجلوزية ،وسأسوق كالمه بتمامه.
قال احلافظ ابن قي اجلوزية(ت751هـ) -رمحه اهلل : )165(-
ومن خصائصها :أنها كانت أحب أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليه
كما ثبت عنه ذلك يف البخاري وغريه وقد سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل
فمن الرجال قال أبوها.
ومن خصائصها أيضا :أنه مل يتزوج امرأة بكراً غريها.
ومن خصائصها :أنه كان ينزل عليه الوحي وهو يف حلافها دون غريها.
ومن خصائصها :أن اهلل عز وجل ملا أنزل عليه آية التخيري بدأ بها فخريها
فقال(( :وال عليك أن ال تعجلي حتى تستأمري أبويك .فقالت :أيف هذا أستأمر أبوي
فإني أريد اهلل ورسوله والدار اآلخرة)) فاس ّ بها (أي اقتدى) بقية أزواجه صلى اهلل
عليه وسلم وقلنَ كما قالت.
ومن خصائصها :أن اهلل سبحانه برأها مما رماها به أهل اإلفك ،وأنزل يف
عذرها وبراءتها وحياً يتلى يف حماريب املسلمني وصلواتهم إىل يوم القيامة ،وشهد هلا
( )164انظر(( :فضائل الصحابة)) لإلمام أمحد( ،)877-868/2ومن الكتب املفردة يف فضائل أم املؤمنني:
 فضل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها .البن عساكر .مطبوع.
 فضائل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها .أتليف محزة بن حامد بن بشري القرعا  .مطبوع
 عائشــة أم املــؤمنني رضــي هللا عنهــا .موســوعة عــن حياهتــا وفضــائلها ومكانتهــا ورد الشــبهات عنهــا .أتليــف
جمموعة من الباحثني ،إشراف علوي بن عبد القادر السقاف .مطبوع .وغريها.
((( )165جالء األفهام)) البن القيم ص(.)354-351
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بأنها من الطيبات ،ووعدها املغفرة والرزق الكريم ،وأخرب سبحانه أن ما قيل فيها من
اإلفك كان خرياً هلا ،ومل يكن ذلك الذي قيل فيها شراً هلا وال عائباً هلا ،وال خافضاً
من شأنها ،بل رفعها اهلل بذلك ،وأعلى قدرها ،وأعظم شأنها ،وصار هلا ذكراً
بالطيب والرباءة بني أهل األرض والسماء ،فيا هلا من منقبة ما أجلها.
ومن خصائصها -رضي اهلل عنها  :-أن األكابر من الصحابة -رضي اهلل
عنهم  -كان إذا أشكل عليهم األمر من الدين؛ استفتوها ،فيجدون علمه عندها.
ومن خصائصها -رضي اهلل عنها  :-أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
تويف يف بيتها ،ويف يومها ،وبني سحرها وحنرها ،ودفن يف بيتها.
ومن خصائصها -رضي اهلل عنها  :-أن امللَك أَرى صورتَها للنيب صلى اهلل
حريرِ ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم(( :إن
عليه وسلم قبل أن يتزوجها يف سَ َر َق ِة َ
يكن هذا من عند اهلل ميضه)).
ومن خصائصها -رضي اهلل عنها  :-أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم
يومها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،تقرباً إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم،
ب نسائه إليه صلى اهلل عليه وسلم -رضي اهلل عنهن
ح ِّ
حفُوَُنهُ ها حيبُّ يف منزلِ َأ َ
َفيُتْ ِ
أمجعني .-اهـ.
السألة الثالثة :حك رمي أم الؤمني عائشة رضي هللا عنها ابلزآ بعد ثبوت براءهتا
يعمد أعداء اإلسالم منذ فجر الرسالة إىل حماربة اإلسالم ،بأي وسيلة ممكنة،
ومن وسائلهم الطعن يف رسول اهلل وآل بيته الطاهرين ،سيما أحب أزواجه إليه أم
املؤمنني الصديقة بنت الصديق عائشة رضي اهلل عنها ،وهذا ما حدث يف قصة حادثة
اإلفك اليت أشعل فتيلها املنافقون ،وروجوا هلا بني الناس إذ ذاك ،حتى زلَّت قدم
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بعض صحابة رسول اهلل فخاضوا يف اإلفك؛ فأنزل اهلل براءة أم املؤمنني يف حمكم
التنزيل ،قرآن يتلى إىل قيام الساعة.
وعليه :فمن شك يف براءتها ،مما رماها به املنافقون؛ بعد نزول براءتها يف
القرآن ،وحَدِّ النَّيب اخلائضني يف اإلفك؛ فهو مكذبٌ هلل ،وهذا كفرٌ خمرجٌ من امللة،
والعياذ باهلل ،وعلى هذا نص فقهاء اإلسالم ،وسأسوق بعض أقواهلم يف هذا.
قال ابن العربي املالكي(ت543هـ)(( :كل من سبها ها برأها اهلل منه ،فهو

ب هلل ،ومن كذب اهلل فهو كافر)).اهـ.)166(.
مكذ ٌ

وقال أبو حممد بن حزم(ت(( :)456ومن قذف عائشة رضي اهلل عنها ،فهو
كافرٌ ،لتكذيبه القرآن ،وقد قذفها مسطح ،ومحنة فلم يكفرا؛ ألنهما مل يكونا حينئ ٍذ
مكذبني هلل تعاىل ،ولو قذفاها بعد نزول اآلية لكفرا .اهـ.)167(.
وقال ابن قدامة املقدسي(ت620هـ)(( :ومن السنة الرتضي عن أزواج رسول
اهلل أمهات املؤمنني ،املطهرات املربآت من كل سوء ،أفضلهم خدجية بن خويلد،
وعائشة الصديقة بنت الصديق اليت برأها اهلل يف كتابه ،زوج النيب يف الدنيا
واآلخرة ،فمن قذفها ها برأها اهلل منه فقد كفر باهلل العظيم)) .اهـ.)168( .
وقال اإلمام النووي(ت676هـ)(( :احلادية واألربعون :براءة عائشة رضي اهلل
عنها من اإلفك ،وهي براءة قطعيةٌ بنص القرآن العزيز ،فلو تشكك فيها إنسانٌ
والعياذ باهلل صار كافراً مرتداً بإمجال املسلمني ،قال ابن عباس وغريه :مل تزن امرأةُ

((( )166أحكام القرآن)) البن العريب املالكي(.)366/3
((( )167الفصل يف امللل واألهواء والنحل)) البن حزم(.)143/3
((( )168ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد)) للمقدسي ص(.)40 ،29
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ٍّ من األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجيعني ،وهذا من إكرام اهلل تعاىل
نيب
هلم)) .اهـ.)169(.
قال احلافظ ابن كثري(ت774هـ)(( :قد أمجع العلماء -رمحهم اهلل  -قاطبة
على أن من سبها بعد هذا ورماها ها رماها به بعد هذا الذي ذكر يف هذه اآلية ،فإنه
كافر؛ ألنه معاند للقرآن)) .اهـ.

وقال(( :وقد أمجع العلماء على تكفري من قذفها بعد براءتها)) .اهـ.)170( .
وقال احلافظ ابن القيم اجلوزية(ت751هـ)(( :واتفقت األمة على كفر

قاذفها)) .اهـ.)171( .

الامتة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وأزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني...أما بعد:
فاهلل جل وعال ،قد اختار لرسوله صحابةً حواريني ،ليؤازروه ،ويعزِّره،
وينصروه ،وينشروا دينه؛ وأثنى عليهم سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم ،وأوصى
النيب يف سنته حبفظ حقوقهم ،ومكانتهم ،وجهادهم ،وبالئهم يف اإلسالم .كما
اختار اهلل عز وجل للنيب أزواجاً مؤمنات ،قانتات ،صاحلات ،طاهرات ،وجعلهن
أمهاتٍ للمؤمنني؛ فكان حبُّ الصحابة :ديناً ،وإسالماً ،وإمياناً ،وبغضهم :فِسْقاً،
وضالالً ،وكفراناً ،وقد عمد أعداء اإلسالم -قدمياً وحديثاً  -استهداف صحابتة
األبرار ،وأزواجه األطهار رضوان اهلل عليهم أمجعني ،بالطعن ،أو التنقص ،أو
((( )169شرح النووي على صحيح مسلم)) للنووي(.)118-117/17
((( )170تفسري القرآن العظيم)) البن كثري((( ،)198/10البداية والنهاية)) له(.)337/11
((( )171زاد املعاد)) البن القيم(.)103/1
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النيل ،ومن تلكم احملاوالت البائسة ،واألحداث اليائسة :رمي أم املؤمنني الصديقة
بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق باإلفك ،واتهامها -زوراً وبهتاناً  -بفعل
الفاحشة مع صفوان بن املعطل السلمي رضي اهلل عنه ،ملا ختلفت عن الركب ،إثر
قفول اجليش يف غزوة بين املصطلق ،ولعلي أخلص مضامني البحث يف النقاط التالية:
أوالً :صحابة رسول اهلل وأزواجه الطاهرات املربآت ،خري األمة بعد
رسول اهلل  ،رضي اهلل عنهم ،أثنى عليهم اهلل جل وعال يف القرآن ،وأوصى
النيب حبفظ حقوقهم؛ فمحبتهم ،ومواالتهم ،والذب عنهم من الدين.
تنياً :ثبوت براءة أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي

اهلل عنهما ،مما رماها بها املنافقون ،بنص القرآن الكريم ،والسنة النبوية املطهرة.

تلثاً :ورود أمساء من ثبت خوضه يف اإلفك من الصحابة رضي اهلل عنهم،
غفلةً واغرتاراً ها أشاعه املنافقون عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،وهم:
(حسان بن ثابت ،ومسطح بن أثاثة ،ومحنة بنت جحش).
رابعاً :متخضت دراسة األحاديث الواردة يف حَدِّ النيب  اخلائضني يف اإلفك

حَدَّ ال َقذْف عَمَّا يلي:

صح احلديث من مسند عائشة رضي اهلل عنها ،من طريق :حممد بن
أ)
َ
إسحاق بن يسار املطليب ،عن عبد اهلل بن أبي بكر بن حزم ،عن عمرة بنت
صح من مسند أب هريرة.
عبدالرمحن األنصارية ،عن عائشة رضي اهلل عنها .كما َ
ب) ي ِ
صح احلديث من مسند( :عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن عمر،
َ
وأبي اليسر ،وبعض طرق مسند عائشة رضي اهلل عنهم).
خامساً :ثبوت إقامة النيب احلد على من ثبت خوضه يف اإلفك بأم املؤمنني

عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما ،وهم( :حسان بن ثابت ،ومسطح بن أثاثة،
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ومحنة بنت جحش) ،وإمنا مل يقم احلد برأس النفاق املشيع لإلفك بني املؤمنني عبد
اهلل بن أبي بن سلول ،لعدم ثبوت خوضه يف اإلفك علناً ،أو ألنه كان خيرج اإلفك يف
قوالب من ال ينسب له ،أو ألن احلدود ختفيف وكفارة ألهلها ،وهو ليس أهل ،وغري
ذلك.
سادساً :ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ،فضائل وخصائص ،وكلُّ من
يطعن ،أو يشك يف براءتها مما رماها به املنافقون؛ فهو مكذبٌ للقرآن والسنة ،وهذا
كفرٌ ورد ٌة عن اإلسالم .واهلل املوفق.
الرا،ع والصادر
[ ]1آمالي احملاملي رواية ابن حييى البيع .حتقيق الدكتور/إبراهيم بن إبراهيم القيسي،
نشر املكتبة اإلسالمية عمان األردن ،ودار ابن القـيم السـعودية ،الطبعـة األوىل،
عام1412هـ 1991-م.
[ ]2اإلحســـان إىل تقريـــب صـــحيح ابـــن حبـــان .لألمـــري عـــالء الـــدين ابـــن بلبـــان
الفارسي(ت ،)739حتقيق/شـعيب األرنـاؤوط .نشـر مؤسسـة الرسـالة بـريوت،
عام1412هـ.
[ ]3اإلصابة يف متييز الصحابة .ألمحـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني(ت852هــ)،
حتقيق/عادل أمحد عبد املودود ،وعلي حممد معوض .نشر دار الكتب العلميـة،
توزيع عباس أمحد الباز هكة ،عام1423هـ 2002-م.
[ ]4االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب .ليوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــرب
القــرطيب(ت463هـــ) ،حتقيــق/علي بــن حممــد معــوض ،وعــادل أمحــد عبــد
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املوجود ،نشر دار الكتب العلمية بريوت ،نشر مكتبة عباس البـاز هكـة املكرمـة،
الطبعة األوىل ،عام 1415هـ 1995-م.
[ ]5البداية والنهايـة  .لعمـاد الـدين إمساعيـل بـن كـثري القرشـي الدمشـقي(ت،)774
حتقيق الدكتور/عبد اهلل بن عبـد احملسـن الرتكـي .نشـر دار هجـر للطباعـة والنشـر
والتوزيع ،الطبعة األوىل عام1418هـ.
[ ]6تاريخ املدينة .ألبي زيد عمـر بـن شـبة الـنمريي(ت262هــ) ،حتقيـق/فهيم حممـد
شلتوت ،توزيع مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،عام بدون.
[ ]7تــاريخ الرســل وامللــوك .حملمــد بــن جريــر الطــربي(ت310هـــ) ،نشــر دار الــرتاث
بريوت لبنان ،الطبعة الثانية ،عام1387هـ.
[ ]8تفسري القرآن العظيم .لعماد الدين إمساعيل ابن كثري الدمشقي(ت ،)774حتقيق
مصطفى السيد حممد وآخرون ،نشر دار عامل الكتب ،عام1425هـ.
[ ]9تـــاريخ بغـــداد  .ألبـــي بكـــر أمحـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت املشـــهور باخلطيـــب
الغدادي(ت ،)463حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،نشـر دار الكتـب العلميـة،
بريوت ،الطبعة األوىل ،عام 1417هـ.
[ ]10التفسري .لعبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت211هـ) ،حتقيق/حممود حممد عبده،
نشــر دار الكتــب العلميــة ،وتوزيــع عبــاس أمحــد البــاز يف مكــة املكرمــة ،الطبعــة
األوىل ،عام1419هـ 1999-م.
[ ]11تقريـــب التهـــذيب .ألمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالني(ت852هــــ)،
حتقيق/صــغري أمحــد شــاغف الباكســتاني ،نشــر دار العاصــمة للنشــر والتوزيــع
بالرياض ،عام1416هـ.
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[ ]12تهـــذيب التهـــذيب .ألمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالني(ت852هــــ)،
حتقيق/إبراهيم الزيبق ،وعـادل املرشـد ،نشـر مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر
والتوزيع بريوت لبنان ،عام1421هـ 2001-م.
[ ]13تهـــــذيب الكمـــــال يف أمســـــاء الرجـــــال .للحـــــافظ أبـــــي احلجـــــاج يوســـــف
املزي(ت742هـ) ،حتقيق الدكتور/بشار عواد معروف ،نشـر مؤسسـة الرسـالة،
بريوت لبنان ،الطبعة الثانية ،عام1413هـ 1992-م.
[ ]14الثقــات .ألبــي حــامت حممــد بــن حبــان البســيت(ت ،)354عناية/عبــد الــرمحن
املعلمي ،نشر دائرة املعرف العثمانية باهلند ،عام1973م.
[ ]15جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن .البــن جريــر الطــربي(ت ،)310حتقيــق
الدكتور/عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،نشر مركز البحوث والدراسات العربية
واإلسالمية بدار هجر ،عام 1422هـ.
[ ]16اجلــــامع املختصــــر مــــن الســــنن .للحــــافظ أبــــي عيســــى حممــــد بــــن عيســــى
الرتمـــذي(ت )279حتقيـــق الدكتور/بشـــار عـــواد معـــروف .نشـــر دار الغـــرب
اإلسالمي بريوت ،عام1998م.
[ ]17اجلــامع املســـند الصـــحيحل صــحيح البخـــاري .للحـــافظ حممــد بـــن إمساعيـــل
البخــاري(ت ،)256عنايــة الدكتور/مصــطفى ديــب البغــا ،نشــر دار ابــن كــثري
بدمشق ،واليمامة للطباعة والنشر ،عام1414هـ.
[ ]18اجلــامع ألحكــام القــرآن .ألبــي عبــد اهلل القــرطيب(ت )671حتقيق/عبــد اهلل بــن
عبداحملسن الرتكي ،نشر مؤسسة الرسالة ،عام1427هـ 2006-م.
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[ ]19اجلـــزء فيـــه حـــديث احلـــافظ ابـــن ديـــزل .إلبـــراهيم بـــن احلســـني بـــن علـــي
اهلمداني(ت281هــ) ،حتقيق/عبـد اهلل بـن عبـد الـرحيم البخـاري ،نشـر مكتبـة
الغرباء األثرية باملدينة ،عام1413هـ.
[ ]20اجلـــرح والتعــــديل .عبــــد الــــرمحن بــــن حممـــد بــــن إدريــــس بــــن أبــــي حــــامت
الرازي(ت327هـ) ،حتقيق/عبد الرمحن بن حييـى املعلمـي(ت1386هــ) ،نشـر
دائــــرة املعــــارف العثمانيــــة حبيــــدر آبــــاد الــــدكن ،دار الكتــــاب اإلســــالمي،
عام1372هـ 1953-م.
[ ]21جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممد خري األنام .حملمد بن أبـو بكـر
الشهري بابن القيم اجلوزية(ت751هـ) حتقيق/مشهور حسن آل سلمان ،نشـر دار
ابن اجلوزي بالدمام ،الطبعة الثانية ،عام1419هـ 1998-م.
[ ]22حــديث اإلفــك .للحــافظ عبــد الغــين بــن عبــد الواحــد املقدســي(ت600هـــ)،
حتقيق/سليم بن عيد اهلاللي ،نشر دار غراس للنشر والتوزيع ،الطبعـة األوىل،
عام 1426هـ 2005-م.
[ ]23دالئل النبوة  .لإلمام أبي بكـر أمحـد بـن احلسـني بـن علـي البيهقـي(ت485هــ)،
حتقيــق د/عبــد املعطــي قلعجــي ،نشــر دار الكتــب العلميــة بــريوت ،دار الريــان
للرتاث ،الطبعة األول ،عام1408هـ 1988-م.
[ ]24الدر املنثور يف التفسري باملأثور .جلالل الـدين عبـد الـرمحن السـيوطي(911هــ)،
حتقيــق الدكتور/عبــد اهلل بــن عبــد احملســن الرتكــي ،نشــر مركــز هجــر للبحــوث
والدراســات العربيــة واإلســالمية القــاهرة ،الطبعــة األوىل ،عــام1424هـــ -
2003م.
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[ ]25السنن الكربى  .لإلمام أبـي عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب النسـائي(ت،)303
حتقيق/حسن عبد املنعم شليب ،نشر مؤسسة الرسالة ،عام1421هـ.
[ ]26السنن الكربى .لإلمام أبي بكر أمحد بن احلسني بـن علـي البيهقـي(ت485هــ)،
حتقيق/حممد عبد القادر عطا ،نشر دار الكتب العلمية ،توزيع عباس أمحد الباز
مكة املكرمة ،عام1420هـ 1999-م.
[ ]27السنن .لإلمام أبي عبـد اهلل حممـد بـن ماجـه القـزويين(ت ،)273حتقيق/شـعيب
األرنؤوط ،وآخرون ،نشر مؤسسة الرسالة العاملية بدمشق ،عام1430هـ.
[ ]28الســـنن .لإلمـــام أبـــي داود ســـليمان بـــن األشـــعث السجســـتاني(ت275هــــ)،
حتقيق/عزت عبيد الدعاس ،وعادل السيد ،نشـر دار احلـديث حبمـص سـورية،
الطبعة األوىل عام1393هـ 1973-م.
[ ]29سري أعالم النبالء .لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب(ت748هــ) ،حتقيـق
مجاعــة منهم/شــعيب األرنــاؤوط ،وحســني أســد ،وآخــرون ،نشــر مؤسســة
الرسالة بريوت ،الطبعة الرابعة ،عام1406هـ 1986-م.
[ ]30شرح النووي على مسلم .نشر املطبعة املصرية ومكتبتها ،تاريخ بدون.
[ ]31شرح مشكل اآلثار .ألمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحـاوي(ت321هــ)،
حتقيق/شعيب األرناؤوط ،نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بريوت ،الطبعـة
األوىل ،عام1415هـ 1994-م.
[ ]32صحيح سنن أبي داود .حملمـد ناصـر الـدين األلبـاني(ت1420هــ) ،نشـر مكتـب
الرتبيــة العربــي لــدول اخللــيج ،توزيــع املكتــب اإلســالمي بــريوت لبنــان ،الطبعــة
األوىل ،عام1409هـ 1989-م.
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[ ]33فتح القدير اجلامع بني فـين الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـري .حملمـد بـن علـي
الشــوكاني(ت ،)1250ضــبط وتصــحيح ،نشــر دار الكتــب العلميــة بــريوت،
عام1415هـ.
[ ]34فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري .ألمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر
العسقالني(ت852هـ) ،نشر دار الريان للرتاث ،القاهرة ،اعتنى بـه حمـب الـدين
اخلطيب ،وحممد فؤاد عبدالباقي ،وقصي حمب الدين اخلطيـب ،الطبعـة األوىل،
عام1407هـ 1986-م.
[ ]35الكامــــل يف ضــــعفاء الرجــــال .للحــــافظ أبــــي أمحــــد عبــــد اهلل بــــن عــــدي
اجلرجـــاني(ت ،)365حتقيق/عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود ،وعلـــي بـــن حممـــد
معـــــوض ،نشـــــر دار الكتـــــب العلميـــــة ،بـــــريوت لبنـــــان ،الطبعـــــة األوىل،
عام1418هـ 1997-م.
[ ]36جممع الزوائد ومنبع الفوائد .لإلمام علي بن أبي بكر اهليثمي(ت807هــ) ،نشـر
دار الكتاب العربي بريوت لبنان ،الطبعة الثانية ،عام1402هـ 1982-م.
[ ]37اجملروحني من احملدثني .للحافظ حممد بن حبان البسيت(ت ،)354حتقيق/محدي
عبد اجمليد السلفي ،نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض ،عام1420هـ.
[ ]38املعجم الكبري .للحافظ سليمان بن أمحد الطربانـي(ت360هــ) ،حتقيق/محـدي
عبد اجمليد السلفي ،نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ،عام بدون.
[ ]39املعجــم الصــغري لــرواة اإلمــام ابــن جريــر الطــربي .تــأليف أكــرم بــن حممــد زيــادة
الفــالوجي ،نشــر الــدار األثريــة بعمــان ،ودار عفــان بالقــاهرة ،الطبعــة األوىل،
عام1426هـ 2005-م.
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[ ]40معجم شيوخ الطربي الذين روى عنهم يف كتبه املسندة املطبوعة .تأليف أكرم بن
حممد زيادة الفالوجي ،نشر الـدار األثريـة بعمـان ،ودار عفـان بالقـاهرة ،الطبعـة
األوىل ،عام1426هـ 2005-م.
[ ]41اجملمـــوع يف الضـــعفاء واملرتوكـــني :الضـــعفاء واملرتوكـــني للنســـائي(ت،)303
والضـــــــعفاء واملرتوكـــــــون للـــــــدارقطين(ت ،) 385الضـــــــعفاء الصـــــــغري
للبخاري(ت .)256دراسـة وحتقيق/عبـد العزيـز عـز الـدين السـريوان ،نشـر دار
القلم بريوت لبنان ،الطبعة األوىل ،عام1405هـ 1985-م.
[ ]42املســــند الصحيحلصــــحيح مســــلم .لإلمــــام مســــلم بــــن احلجــــاج القشــــريي
النيسابوري(ت ،)261نشر دار الكتب العلمية ،توزيع عباس أمحد البـاز ،عـام
.1418
[ ]43املسند .لإلمـام أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل(ت ،)241حتقيـق شـعيب الرنـاؤوط،
وعادل املرشد ،إشراف الدكتور/عبد اهلل بن عبد احملسـن الرتكـي ،نشـر مؤسسـة
الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع بــريوت ،الطبعــة الثانيــة ،عــام1429هـــ -
2008م.
[ ]44املسند .ألبي يعلى أمحد بن علي بن املثنى املوصلي(ت307هــ) ،حتقيق/حسـني
أســـد الـــداراني ،نشـــر دار املـــأمون للـــرتاث ،ســـوريا دمشـــق ،الطبعـــة األوىل،
عام1406هـ 1986-م.
[ ]45املســــند .لســــليمان بــــن داود بــــن الــــدارود الطيالســــي(ت204هـــــ) ،حتقيــــق
الدكتور/حممد بن عبد احملسن الرتكي ،نشـر مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة
واإلســـــالمية بـــــدار هجـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع ،الطبعـــــة األوىل،
عام1419هـ 1999-م.
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[ ]46املصنف .لعبد الرزاق بـن همـام الصـنعاني(ت211هــ) ،حتقيق/حبيـب الـرمحن
األعظمـــــي ،نشـــــر املكتـــــب اإلســـــالمي بـــــريوت لبنـــــان ،الطبعـــــة الثانيـــــة،
عام1403هـ 1983-م.
[ ]47ميـــزان االعتــــدال يف نقــــد الرجــــال .لإلمــــام حممـــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان
الذهيب(ت748هـ) ،حتقيق/علي بن حممد معوض ،وعادل أمحد عبداملوجود،
نشر دار الكتب العلمية بـريوت ،نشـر مكتبـة عبـاس البـاز هكـة املكرمـة ،الطبعـة
األوىل ،عام 1416هـ 1995-م.
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Novels of Prophet's(peace be upon him) Judgment on those who are engaged in
the fabrication event (data collection and study)
Dr. Sami bin Ahmed bin Abdul Aziz Al-Khayat
Faculty of Education, University of Shaqra
Saudi Arabia

Abstract. Since ancient, the enemies of Islam targeting companions of the Messenger of Allah, peace be
upon him, his wives and mothers of the believers to try to insult them, And overthrow them, for a fall of
the Islamic religion, because they are the transporters of Islam to us. Hypocrites have targeted the mother
of believers Aisha the daughter of Al Sedeeq( God bless them), and throw her in immorality with Safoan
Bin Omeiah Al-Sulami. God has exonerated her from above the seven heavens in the Quran recited until
hereafter. This study proves the judgment of the Prophet on ejaculation against who involved in
fabrication, and the contents of research can be summarized in the following points:
First: the Companions of the Prophet and his wives charitable trust, and the best of the nation after
the Messenger Allah(God bless them), God Almighty praised them in the Qur'an, and recommended to
save their rights, appreciate them and defending them is a religious work.
Second: The text of the Qur'an, and the Sunnah has proved the innocence of the mother of believers,
Aisha bent Abu Baker, may Allah be pleased with them, from which she was thrown out by the
hypocrites.
Third: Some prophet's companions ,who discussed what hypocrites said about Aisha, are mentioned
by names such as: Hassan Bin Thabit,Mustah bin Athathah and Hamnah bint Jahesh.
Fourth: The study of prophet's sayings, about fabrication event, resulted as the following:
a.The true Hadith of Aish, narrated byMuhammad ibn Ishaq ibn Yasar who heard it from Abdullah
ibn Abi Bakr ibn Hazm which heard it from Umrah, Aisha told it to Umrah. It is also true from Hadith of
Abu Hurearah.
b. It is not valid to talk hadith from (Abdullah bin Abbas and Abdullah bin Omar, and Abu Alyuser,
and some ways to Aisha, God bless them).
Fifth: It is confirmed that Prophet punished who talked about "Efik" twoard the mother of believers
Aisha, God bless them, they are: (Hassan ibn Thabit, and Mustah bin Athathah, andHamnah bint Jahesh),
but did punished the head of hypocrisy Abdullah ibn Abi Salool, for lack of evidence that about him.
Sixth: all of appeal, or doubted the innocence of the mother of believers Aisha, which threw him
hypocrites; it is denying the Koran and Sunnah, and this heresy and apostasy from Islam.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،1775-1711شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

األحاديث الواردة يف تكثري النسل -مجعاً ودراسة
د .سليمان بن عبدهللا القصري

أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-جامعة القصيم
ملخص البحث.

أمهية البحث :تكثري النسل من املوضوعات املهمة يف حياة الناس اخلاصة والعامة ،وله أتثري كبري من

الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،لذا اهتمت به املنظمات واحلكومات ،حىت قامت دعوة مناهضة
لتكثري النسل عرب ما يُسمى (تنظيم النسل) أو (حتديد النسل).
أهداف البحث :حيقق هذا البحث عدة أهداف ،منها:
 -1مجع ما وقفت عليه من األحاديث اآلمرة بتكثري النسل ،وخترجيها ودراستها دراسة حديثية موسعة.
 -2بيان احلكم الصحيح على األحاديث من حيث الصحة والضعف.
أهم نتائج البحث:
 -1إن إجياد النسل من أهم مقاصد النكاح.
 -2أن ما وقفت عليه من األحاديث الواردة ابلرتغيب بتكثري النسل هي ( )15عشر حديثا.
 -3أن مجيع األحاديث ما عدا األخري منها أتمر صراحة ابلنكاح ألجل تكثري النسل.
 -4تبني من خالل الدراسة أن هذه األحاديث تنقسم ثالثة أقسام:
القسم األول :األحاديث املقبولة ،وعددها ثالثة أحاديث.
القسم الثاين :األحاديث الضعيفة ،وعددها ستة أحاديث.
القسم الثالث :األحاديث الواهية ،وعددها ستة أحاديث.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،أما بعد :فقد جعل اهلل تعاىل الزواج آية من آياته الكونية ،ووسيلة للسكن
والطمأنينة ،واقتضت حكمته أن يكون نتاج هذا الزواج حصول الولد ،وتكوين
األسر.
فأصبح حفظ النسل من املوضوعات املهمة يف حياة الناس ،وله تأثري كبري من
الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،لذا اهتمت به املنظمات واحلكومات،
حتى قامت دعوة مناهضة لتكثري النسل عرب ما يُسمى (تنظيم النسل) أو (حتديد
النسل) ،وقد رغبت باملساهمة ببحث شأن متصل بهذا املوضوع املهم وهو مجع
ودراسة األحاديث الواردة يف تكثري النسل ،وبيان مدى صحتها من ضعفها.
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
تأتي أهمية هذا البحث من أمور كثرية منها:
أوالً :أنه أمر يتعلق حبياة البشر على وجه األرض؛ فاإلاجناب والتناسل من
األمور املهمة واخلصال الفطرية اليت فطر اهلل تعاىل الناس عليها.
ثانياً :أن احلاجة ماسة إىل مجع األحاديث املتعلقة بهذا املوضوع بالتتبع
واالستقراء ،وتوثيقها من مصادرها ،واحلكم عليها ،وبيان الصحيح من الضعيف
منها ،وشرح ما حيتاج منها إىل شرح.
ثالثاً :أن فيه بياناً ملقاصد الشريعة واهلدي النبوي يف موضوع النسل من حيث
التكثري.
رابعاً :إثراء املكتبة اإلسالمية باملوضوعات املفيدة اليت مل يسبق حبثها.
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مشكلة البحث:
سيجيب البحث عن السؤالني التاليني:
ما هي األحاديث الواردة يف موضوع تكثري النسل؟ وما مدى صحتها من
ضعفها؟.
حدود البحث:
هذا البحث يركز على مجع األحاديث املرفوعة اآلمرة بتكثري النسل.
وإن كان تكثري النسل فرعًا عن الزواج؛ ألنه ال ميكن أن يتم التكثري إال
بالزواج ،فال أتناول يف حبثي احلديث عن الرتغيب بالنكاح أو النهي عن التبتل وهو
ترك الزواج إما تفرغاً للعبادة ،وإما عجزاً عن مؤنته؛ ألن األمة جممعة على
مشروعيته ،وأنه مأمور به ،مرغب فيه ،واألدلة هلذا اإلمجاع وافرة من الكتاب
والسنة.
كما ال أتناول يف حبثي املرويات اليت فيها الرتغيب بالنكاح ألجل الولد فقط
دون األمر بالتكثري من النسل؛ ألن إجياد الولد مقصد رئيس من مقاصد النكاح باتفاق
العلماء كما سيأتي بيانه يف التمهيد.
أهداف البحث:
سوف حيقق هذا البحث أهدافًا كثرية ،منها:
- 1مجع ما يتعلق مبوضوع تكثري النسل يف السنة النبوية.
- 2ختريج األحاديث النبوية ودراستها دراسة حديثية موسعة.
- 3بيان احلكم الصحيح على األحاديث اآلمرة بتكثري النسل من حيث
الصحة والضعف.
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الدراسات السابقة:

مل أقف على من مجع أحاديث هذا املوضوع خبصوصه حتى ساعة كتابة هذا
البحث.
خطة البحث:
جاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة ،وتفصيل
ذلك كما يلي:
املقدمة ،وفيها أهمية املوضوع ،ومشكلة البحث ،وحدوده ،وأهدافه،
والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،واملنهج الذي سرت عليه فيه ،وأما املباحث
فكما يلي:
املبحث األول :تعريف التكثري والنسل.
املبحث الثاني :بيان مقاصد النكاح الشرعية.
املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف احلث على تكثري النسل.
املبحث الرابع :خالصة احلكم على هذه األحاديث.
اخلامتة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.
فهرس املراجع واملصادر.
منهج البحث:
حرصت -بعون اهلل وتوفيقه  -أن يكون منهجي يف البحث هو املنهج
االستقرائي لألحاديث من كتب السنة ،واستعملت املنهج التحليلي لدراسة هذه
األحاديث ،ويتلخص يف العناصر التالية:
أولً :مجع املادة العلمية:

- 1مجعت ما وقفت عليه من األحاديث يف هذا املوضوع من عامة كتب

السنَّة والسرية النبوية؛ ثم خرَّجتُها من مظانِّها ،ودرست أسانيدها ،وإذا وجدت ألئمة
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احلديث حكماً عليها اكتفيت بنقل أقواهلم خمتصرة ،وإذا مل أجد هلم كالماً ،أو كانت
أقواهلم خمتلفة حكمت عليها باختصار.
وإن مرَّ بي حديث يف الصحيحني أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما دون حكم
عليه.
- 2اعتمدت يف شرح األحاديث على كتب شروح احلديث املعروفة.
- 3شرحت الكلمات الغريبة من كتب غريب احلديث ،فإن مل أجد ففي
معاجم اللغة ،وإال ففي كتب شروح احلديث ،وقد أرجع إليها مجيعاً.
اثنياً :ختريج احلديث:

 - 1حاولت استيعاب التخريج من كافة مصادر السنة اليت خرجت احلديث.
 - 2جعلت ترتيب هذه املصادر يف الكتب الستة حسب ترتيب علماء

احلديث ،وباقي املصادر على حسب وفاة مصنفيها.
 - 3خرجت احلديث بناء على املتابعات التامة فالقاصرة ،مكتفياً بذكر الراوي
موضع املتابعة ،دون من دونه يف اإلسناد ،ما مل تظهر حاجة للتفصيل يف الطرق إليه،
وأضع عالمة النجمة (*) عن بداية كل متابعة جديدة.
 - 4عند نهاية كل متابعة أُبني فروق املنت واإلسناد ،مستخدماً املصطلحات
اليت تدل عليها.
 - 5عند ختريج احلديث أذكر رقم اجلزء والصفحة ،ورقم احلديث ،فإن مل
تكن أحاديث الكتاب مرقمة اكتفيت باجلزء والصفحة.
 - 6ومنهجي يف األحاديث املعلة :أني أذكر أوجه االختالف ،وذكر من
رواها عن املدار .ثم أدرس أوجه االختالف يف احلديث ،مع بيان أحواهلا من حيث
جدَ،
القوة والضعف ،والراجح منها واملرجوح ،معتمدًا على كالم أئمة احلديث إن ُو ِ
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أو من خالل دراسة احلديث حبسب املنهج النقدي ،مع التوجيه واالستدالل ،وإن كان
التخريج على أكثر من مدار فإني أعرض أوجه االختالف على املدار األول ،وأقوم
بدراستها ،ثم أعرض أوجه االختالف على الثاني منهما ،وأقوم بدراستها ،ثم أصل
إىل نتيجة يف احلديث كله.
اثلثاً :ترمجة الرواة:

 - 1أترجم ملن حيتاج الرتمجة من رواة اإلسناد الذي سقت احلديث به ،من

كتاب التقريب للحافظ ابن حجر ،وقد أذكر ما قاله الذهيب يف الكاشف ،وقد أضيف
شيئاً مما قاله األئمة يف الراوي عند احلاجة لذلك ،كاختالف يف حاله ،أما إذا مل يكن
الراوي يف الكتابني فإني أجتهد يف بيان حاله من أقوال أئمة احلديث ،موثِّقاً ذلك من
كتبهم ما أمكن.
 - 2أبيِّن حال الراوي وأذكر مصادر ترمجته يف أول موضع يرد فيه ،وعند
إعادة ذكره أشري إىل حاله باختصار.
وبعد هذا فال أدَّعي الكمال يف عملي هذا ،ولكين اجتهدت ،فإن أصبت فمن
اهلل ،وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،واهلل أسأل أن يغفر لي أخطائي ،واهلل ال
يضيع عمل احملسنني .واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى
آله وأصحابه أمجعني.
املبحث األول :تعريف التكثري والنسل.
أولً :تعريف التكثري:

التكثري :مأخوذ من َكثُ َر ،وكثر الشيء كثرة فهو كثري .والكَثْرَةُ :نَقيضُ الق َِّلةِ،

وهو مناء العدد ...والْكثري :ضد ا ْلقَلِيل .وَعدد كَُثار وكاثر وَكثري ِب َمعْنى.
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والتكثري :يكون بِاعْتِبَار الْعدَد والكمية ،ويقابله التقليل ،والتكثري يسَْتعْمل فِي
الصفَات(.)1
الذوات ،واإلكثار فِي ِّ
َّسل:
اثنياً :تعريف الن ْ

ل نَسْالً ،وأَنْ َسلَ ،وتَنَاسَلُوا :أَنْ َسلَ بعضهم بعضًا،
النَّ ْسلُ :مأخوذ من نَ َسلَ يَنْ ُس ُ

ل
النسِيلة .وتَنَا َس َ
والنَّسْل :اخللْق .والنَّسْل :الْ َوَلدُ والذرِّية ،واجلمع أَنْسَال ،وكذلك َّ
ت الناق ُة ِب َولَدٍ كثري تَنْ ُسلُ ،بالضَّمِّ(.)2
بنو فالن ٍ إذا كَثُ َر أَوالدهم .ونَسَلَ ِ
قال تعاىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [السجدة.]8:

قال ابن كثري( :خلق أبا البشر آدم من طني ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﱠ

أي :يتناسلون كذلك من نطفة ،خترج من بني صلب الرجل وترائب

املرأة)(.)3

ومن األلفاظ اليت تعرب عن النسل وتكررت يف القرآن الكريم كثرياً (ال ُّـذ ِّري ـَّـة).

وهي تأتي مبعنيني :اخللق ،والتفريق.

التفْرِيق؛ ِلأَن اهلل َتعَالَى ذرَّهم فِي
قال الزخمشري( :الذُّرِّيَّة :من الذّرِّ بِ َمعْنى َّ
ألرْض .وَمن الذَّرْ ِء :ذَرأ ِب َمعْنى الْخلق ...وَهِي نسل الرجل)(.)4
اَ

( )1انظر :هتذيب اللغة ،لألزهري ( ،)102/10واحملكم واحمليط األعظم ،للمرسي ( ،)792/6ولسان العرب،
البن منظور ( ،)131/5والقاموس احمليط ،للفريوزأابدي ص ( ،)468والكليات ،للكفوي ص (.)308
( )2انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،)420/5ولسان العرب ،البن منظور ( ،)660/11والقاموس احمليط،
للفريوزأابدي ص (.)1062
( )3تفسري ابن كثري (.)360/6
( )4الفائق يف غريب احلديث (.)7/2
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وقال ابن األثري( :الذُّرَِّّيةُ :اسم جيمع نسل اإلنسان من ذكر وأنثى ،وأصلها
اهلمز لكنهم حذفوه فلم يستعملوها إال غري مهموزة ،وجتمع على ذُرِّيَّاتٍ ،و َذرَا ِريّ
مُشَدَّداً .وقيل :أصلها من الذَّرِّ ِب َمعْنَى التَّفرِيقِ؛ ألن اهلل تعاىل ذَرَّهُم يف األرض)(.)5
املبحث الثاين :بيان مقاصد النكاح الشرعية
اقتضت إرادة اهلل تعاىل الكونية والشرعية أال يتساوى اإلنسان مع احليوان يف
كيفية تكاثر النوع وبقائه ،فوضع له طريقاً يف التكاثر تتالءم مع التكريم الذي منحه اهلل
على سائر املخلوقات ،فشرع اهلل له الزواج القائم على اختصاص الفروج واألرحام،
وعظمة حرمتها ،وجعل العالقة مبنية على الشرف واألخالق ،وجعل بني الزوجني
رباطاً مقدساً يكون هو الوسيلة إلاجناب األوالد ،وتناسل الذرية ،وتكاثر النوع،
وامتداد حياة اإلنسان على هذه األرض ،حتى يرث اهلل تعاىل األرض ومن عليها.
وقد ذكر العلماء أن اهلل تعاىل شرع النكاح لثالثة مقاصد رئيسة(:)6
املقصد األول :احملافظة على النسل واستمراره ،وهو األصل الذي وضع
النكاح له.
قال الشاطيب (:فإنه -أي النكاح  -مشروع للتناسل على املقصد األول،
ويليه طلب السَّكن واالزدواج ،والتَّعاونُ على املصاحل الدُّنيويَّة واألخرويَّة؛ من
االستمتا ِع باحلالل)(.)7

( )5النهاية يف غريب احلديث واألثر ( .)157/2وانظر :لسان العرب ،البن منظور (.)80/1
( )6انظر :املبسوط ،للسرخسي ( ،)192/4واملغين ،البن قدامة ( ،)446/6ومغين احملتاج ،للشربيين (،)124/3
واملوافقات ،للشاطيب ( ،)139/3وحاشية الصاوي على الشرح الصغري ،للصاوي (.)331/2
( )7املوافقات (.)139/3
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فاقتضت حكمة اهلل تعاىل أال خيلو العامل عن جنس اإلنس ،وخلقت الشهوة يف
الذكر واألنثى لتكون باعثة لكل ٍ منهما لطلب اآلخر ،ويكون نتيجة ذلك وجود الولد
يف بناء سليم منظم يقوم على األسرة ،مع حفظ النسب ومحايته.
قال الفخر الرازي( :إن أكثر الناس حيرتزون عن حصول الولد؛ ألن حصوله
حيمل اإلنسان على طلب املال وإتعاب النفس يف الكسب ،إال أنه تعاىل جعل الوقاع
سبباً حلصول اللذة العظيمة ،حتى إن اإلنسان بطلب تلك اللذة ُي ْقدِم على الوقاع،
وحينئذ حيصل الولد شاء أم أبى ،وبهذا الطريق يبقى النسل ،وال ينقطع النوع
اإلنساني ،الذي هو أشرف األنواع)(.)8
وقال الغزالي( :يف التوصل إىل الولد قُربة من أربعة أوجه -هي األصل يف
الرتغيب فيه عند األمن من غوائل الشهوة  :-األول :موافقة حمبة اهلل بالسعي يف
حتصيل الولد إلبقاء جنس اإلنسان .والثاني :طلب حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف تكثري أمته .والثالث :طلب التربك بدعاء الولد الصاحل بعده .والرابع :طلب
الشفاعة مبوت الولد الصغري إذا مات قبله)(.)9
ودليل هذا املقصد ما يلي:
قول اهلل

تعاىل :ﭐ ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞﱠ [النساء.]1:

( )8مفاتيح الغيب ،للرازي (.)347/5
( )9إحياء علوم الدين ،للغزايل (.)27/2
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قال القرطيب( :وكان مجيع ما ولدته حواء أربعني من ذكر وأنثى يف عشرين
بطناً ،أوهلم قابيل وتوأمته إقليمياء ،وآخرهم عبداملغيث ،ثم بارك اهلل يف نسل آدم.
قال ابن عباس :مل ميت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده أربعني ألفاً)(.)10
وقال ابن كثري( :ينبه تعاىل على أنه خلق مجيع الناس من آدم ،عليه السالم،
وأنه خلق منه زوجَه حواء ،ثم انتشر الناس منهما)(.)11
كما أن الشرع عظَّم األمر يف قتل األوالد؛ ألنه منعٌ للحكمة من خلقهم
ووجودهم.
ويدل عليه أيضاً األحاديث الصحيحة يف هذا البحث واليت تأمر بنكاح املرأة
الولود؛ ألنه سبب إلجياد الولد وتكثري أمة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
وثبت أن النيب  دعا ألنس بن مالك رضي اهلل عنه بكثرة الولد .قال
أنس " :قالت أم سليم :أنس خادمك ،قال النيب  :اللهم أكثر ماله ،وولده،
وابرك له فيما أعطيته"(.)12
والنيب  ملا دعا له بالكثرة قرنها بالربكة ،وقد نص البخاري على هذا املعنى
فبوَّب عليه فقال يف صحيحه( :ابب الدعاء بكثرة الولد مع الربكة)(.)13
وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه" :ما آيت النساء لشهوة ولول الولد ما آيت
النساء"(.)14
( )10اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب (.)135/6
( )11تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)524/3
( )12أخرجه البخاري ح ( )6380ومسلم ح (.)660
( )13صحيح البخاري (.)81/8

( )14ويف رواية أخرى عنه قال" :إين ألكره نفسي على اجلماع كي خترج مين نسمة تسبِّح هللا تعاىل" .العيال،
البن أيب الدنيا ( 571/2و .)573
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املقصد الثاين :صيانة اجملتمع من الحنالل اخللقي بدفع غوائل الشهوة وغض
البصر وحفظ الفرج ،وهذا املقصد نبَّه عليه اإلمام الغزالي –فيما نقلته عنه آنفاً  -أن
التوصل إىل الولد هي األصل يف الرتغيب يف النكاح عند األمن من غوائل الشهوة،
ومفهوم كالمه أنه عند اخلوف من الوقوع يف املعصية بسبب الشهوة ،فإنه يكون هو
املقصد األعظم من األمر بالنكاح.
وعند االطالع على أقوال الفقهاء اجند أن نظرهم متجه إىل أن مقصد النكاح
األول هو حتصني الفرج ،وألجل ذلك حبثوا مسألة:
من مل حيتج إىل النكاح لكونه ل خياف على نفسه الوقوع ابلزان؛ ألنه ل شهوة له

أو كان قادراً على التحكم بشهوته ،فهل يتزوج إذا كان الزواج يشغله عن نوافل
العبادة؟
فذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن االشتغال بنوافل العبادة أَفضل من
النكاح(.)15
وذهب احلنفية إىل أنه سَُّنة يف حقه ،واالشتغال به أفضل من التخلي للعبادة
النفل(.)16

قال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد( :تكثري النسل غري مقصود لذاته ،ولكن املقصود -مع تكثريه -صالحه
واستقامته وتربيته وتنشئته ،ليكون صاحلا مصلحا يف أمته ،وقُـَّرة عني لوالديهِ ،
وذكرا طيبا هلما بعد وفاهتما).
حراسة الفضيلة ،بكر أبو زيد ص (.)79
( )15انظر :الذخرية ،للقرايف ( ،)190/4والعزيز شرح الوجيز ،للرافعي ( ،)464/7والروض املربع شرح زاد
املستقنع ،للبهويت ص (.)508
( )16تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشليب ،للزيلعي (.)95 /2
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بل قال املالكية( :وهو – أي النكاح  -مكروه ملن ال يشتهيه وينقطع به عن
العبادة).

()17

وصرّح املالكية واحلنابلة إىل أن أعظم مصاحل النكاح" :حتصني الدين،
()18

وإحرازه ،وحتصني املرأة وحفظها".
ودليل هذا املقصد ما يلي:

قول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ [البقرة.]187:

ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ

وحلديث عبداهلل بن مسعود أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :اي معشر

الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن مل
يستطع فليصم فإنه له وجاء".

()20()19

وهذا احلديث دليل على أن سبب الرتغيب يف النكاح هو خوف الفساد يف العني
()21

والفرج.

( )17الذخرية ،للقرايف ( ،)189/4وشرح خمتصر خليل ،للخرشي (.)165/3
( )18التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،خلليل بن إسحاق املالكي ( ،)505/3واملغين ،البن قدامة (.)5/7
(ِّ )19و َجاء :هو أن ترض أنثيا الفحل رضا يذهب شهوة اجلماع ،ويتنزل يف قطعه منزلة اخلصي .وقد ُوِجئ ِوجاء
فـ ُهو م ْو ُجوء .أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن
األثري ( ،)152/5ولسان العرب ،البن منظور (.)191/1
( )20أخرجه البخاري ح ( ،)4779ومسلم ح (.)1400
( )21إحياء علوم الدين ،للغزايل (.)22/2
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وحلديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
«إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه ،فأبت فبات غضبان عليها ،لعنتها املالئكة حىت
تصبح»(.)22
ويف هذا دليل على أن استمتاع الرجل بزوجته من أسس عقد الزوجية؛ لذا
حرَّم عليها االمتناع عن حتقيق هذا االستمتاع بغري عذر.
وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد بيَّن أن الرجل إذا جامع زوجته فإنَّ له
أجراً بذلك؛ ملا فيه من حفظ للفرج وغض للبصر هلما معاً؛ فقال" :ويف بضع
أحدكم صدقة .قالوا :اي رسول هللا أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:
أرأيتم لو وضعها يف حرام ،أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل
كان له أجر"(.)23
املقصد الثالث :حتقيق نعمة السكن واملودة والرمحة بني الزوجني ،قال
تعاىل:

ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆﲇ

وقال تعاىل:

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ [الروم.]21:

ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫﱠ [األعراف.]189:
كما أن للنكاح حكماً كثرية وفوائد عديدة أخرى ومنها(:)24
 - 1إخراج املين الذي يضر احتباسه بالبدن.

( )22أخرجه البخاري ح ( )3065ومسلم ح (.)1436
( )23أخرجه مسلم ح ( )1006من حديث أيب ذر رضي هللا عنه.
( )24إحياء علوم الدين ،للغزايل ( ،)27-19/2وجملة البحوث اإلسالمية ،الرائسة العامة إلدارات البحوث
العلمية واإلفتاء (.)285/33
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- 2االستمتاع باحلالل ،ونيل اللذة اليت وُعد املؤمنون بها يف اجلنة؛ فلو مل
ينالوا منها يف الدنيا ملا عرفوا ما وُعدوا به.
- 3زيادة الرتابط بني أفراد اجملتمع بعالقة جديدة بني عائلتني ،وانتشار
عالقات قرابة املصاهرة ،قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ [الفرقان.]54:
 - 4النكاح سبب للرزق ،ودافع لطلب الكسب املباح ،وعمارة الكون ،قال
اهلل تعاىل:

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [النور.]32:
 - 5العناية برتبية النشء وتدبري املنزل ،وتربية اإلنسان لتحمل مسئولياته.
 - 6القيام باحلقوق الزوجية ،والتعاون على املصاحل الدنيوية واألخروية.
املبحث الثالث :األحاديث الواردة يف احلث على تكثري النسل
 - 1عن معقل بن يسار رضي اهلل عنه قال" :جاء رجل إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم فقال :إين أصبت امرأة ذات حسب ومجال وإهنا ل تلد أفأتزوجها؟ قال:

ل .مث أاته الثانية فنهاه ،مث أاته الثالثة فقال :تزوجوا الودود الولود؛ فإين مكاثر بكم
األمم".

خترجيه:
*أخرجه أبو داود ( )625/1ح ( )2050وابن حبان  364/9ح ( )4057عن

أمحد بن إبراهيم الدورقي ،والنسائي  65/6عن عبدالرمحن بن خالد الرقي ،وأبو
عوانة يف املستخرج  15/5عن حممد بن عبدامللك الواسطي ،واحملاملي يف "األمالي"
 354/1من طريق علي بن أمحد الواسطي ،وابن حبان  363/9ح ( )4056من
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طريق علي ابن املديين ،والطرباني يف "الكبري"  219/20عن إمساعيل بن هود،
واحلاكم  ،176/2وأبو نعيم فى "احللية" ( )62/3ويف "معرفة الصحابة" 367/17
من طريق أمحد بن عبدالرمحن ،والبيهقي  81/7من طريق سعيد بن مسعود ،ويف
"معرفة السنن واآلثار"  19/10من طريق العباس بن حممد ،واملزي يف "تهذيب
الكمال"  431/27من طريق إسحاق بن منصور،
أحد عشر راوياً (الدورقي ،والرقي ،وحممد بن عبدامللك ،وعلي بن أمحد،
وابن املديين ،وإمساعيل بن هود ،وأمحد بن عبدالرمحن ،وسعيد بن مسعود،
والعباس بن حممد ،وإسحاق بن منصور) عن يزيد بن هارون :أخربنا مستلم بن سعيد
ابن أخت منصور بن زاذان  -عن منصور -يعين ابن زاذان  ،-عن معاوية بنقرة ،عن معقل بن يسار ،به.
*وأخرجه اخلطيب يف "تالي تلخيص املتشابه"  89/1من طريق حممد بن جعفر
املدائين ،عن مستلم بن سعيد ،به ،بنحوه وقال فيه" :مث عاد كرة فنهاه".
احلكم عليه:

هذه احلديث مداره على مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي.
روى عنه مجاعة منهم :عبداهلل بْن املبارك ،وحييى بْن أَبي ُبكَيْر الكرماني،
ويزيد بْن هارون.
قال يزيد بن هارون :بتُّ مع مستلم بن سعيد وكان ال يكاد ينام إمنا هو قائم
وقاعد .فذكروا أنه مل يضع جنبه منذ أربعني سنة .فظننت أنه يعين بالليل .فقيل لي:
وال بالنهار.
وقال أمحد بْن حنبل :شيخ ثقة من أهل واسط قليل احلديث.
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وَقَال عباس الدوري عن حييى بْن َمعِني :صويلح .وقال ابن حمرز عن ابن
معني :ليس به بأس.
وذكر عَباس الدُّورِيُّ عَنْ حييى بْن مَعِني :حَدَّثَنَا حجاج األَعور قال :قيل
لشعبة :إن مستلم بْن َسعِيد خالفك يف حرف" :إذا وضعت ملتلك" .وكان شعبة يقول:
"ملثلك"  -حديث ابي الدرداء " :-ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان "قال شعبة:
ماكنت أظن أن ذاك حيفظ حديثني .قال حييى :القول قول مستلم ،وصحّف شعبة.
وَقَال النَّسَائي :ليس بِ ِه بأس.
وذكره اب ُن حِبَّان فِي كتاب "الثقات" ،وَقَال :رمبا خالف.
وذكره ابن شاهني يف كتاب "الثقات".
وقال أصبغ بن زيد الوراق ملا مات مستلم :لو كان هذا يف بين إسرائيل الختذوه
حربًا.
وذكره البخاري يف "التاريخ الكبري" ومل يذكر فيه جرحًا وال تعديالً.
وقال عنه الذهيب :صدوق.
وقال ابن حجر :صدوق عابد رمبا وهم(.)25
ولعل الراجح أن املستلم بن سعيد ال تنزل درجته عن رتبة الصدوق وهو إىل
الثقة أقرب؛ فقد وثقه اإلمام أمحد ،وذكره ابن حبان وابن شاهني يف "الثقات" ،وقال
فيه ابن معني والنسائي" :ليس به بأس".
( )25انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري ( ،)67/8واتريخ واسط ،لبحشل ( ،)85-84/1واتريخ ابن معني  -رواية الدوري
( 160 /4و  ،)375واتريخ ابن معني يف رواية ابن حمرز ت الرتمجة ( ،)333وسؤاالت أيب داود (،)435
والثقات البن شاهني ص ( ،)227واجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( ،)439/8والثقات ،البن حبان (،)196/9
وهتذيب الكمال ،للمزي ( ،)429/27وإكمال هتذيب الكمال ( ،)145/11واتريخ اإلسالم (،)212/4
وهتذيب التهذيب ،البن حجر ( ،)95/10والكاشف ،للمزي ( ،)255/2وتقريب التهذيب .527/1
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وقول ابن معني" :ليس به بأس" توثيق .فقد قال ابن أبي خيثمة البن معني:
إنَّك تقول« :فالن ليس به بأس» ،و«فالن ضعيف» ،قال :إذا قلت لك« :ليس به
بأس» فهو ثقة ،وإذا قلت« :هو ضعيف» فليس هو بثقة ،وال يكتب حديثه(.)26
وقول النسائي :ليس به بأس ،توثيق ألن النسائي من املتشددين يف التعديل
حيث استعمل هذه العبارة مع كثري من الثقات مطلقاً.
وعليه فاحلديث حسن ويرتقي لدرجة الصحة بالشواهد ،ولذلك صححه ابن
حبان فقد رواه يف صحيحه ،واحلاكم يف املستدرك وقال :صحيح ووافقه الذهيب.
وسكت عنه أبو داود.
وقال ابن الصالح :حسن اإلسناد.
وقال ابن امللقن يف معرض كالمه عما رواه الشافعي بالغاً وذكر ضعفه ثم قال:
(ويغين عنه حديث أنس اآلتي ،وأحاديث أخر صحيحة يف معناه :منها :حديث
معقل بن يسار).
وقال العراقي  :إِسْنَاده صَحِيح.
وقال األلباني يف صحيح سنن أبي داود( :قلت :إسناده حسن صحيح،
وصححه احلاكم والذهيب ،وصححه احلافظ ابن حبان من حديث أنس ،وحسنه
اهليثمي)(.)27

( )26اتريخ ابن أيب خيثمة  -السفر الثالث (.)227/1
( )27انظر :البدر املنري ( 423/7و  ،)496واملغين عن محل األسفار يف األسفار ( ،)386/1وصحيح أيب داود
(.)291/6
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وأما قول أبي عوانة االسفراييين بعد إخراج هذا احلديث( :يف هذا احلديث
نظر) .وكذا قول أبي نعيم( :غريب من حديث منصور ،تفرد به املستلم) .فلعله ألجل
تفرد املستلم به ،واهلل أعلم.
 -2عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال" :كان رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم أيمر ابلباءة( ،)28وينهى عن التبتل( )29هنياً شديداً ،ويقول :تزوجوا الودود الولود؛
إين مكاثر األنبياء يوم القيامة".
خترجيه:

*أخرجه سعيد بن منصور  ،164/1وأمحد ( ،)63/20ويف (،)191/21
والطرباني يف "األوسط"  207/5عن عفان بن مسلم ،وأمحد ( )63/20عن حسني،
والبزار [كشف األستار  ]148/2عن حممد بن معاوية ،وابن حبان  338/9ح
( )4028والضياء املقدسي يف "األحاديث املختارة"  261/5من طريق قتيبة بن سعيد،
وابن عدي يف "الكامل"  515/3من طريق داود بن رشيد ،والبيهقي  ،81/7ويف
"شعب اإلميان" ( )340/7من طريق إبراهيم بن أبى العباس ،والقضاعي يف "مسند
الشهاب" ( )394/1من طريق إبراهيم بن مهدي يعين املصيصي ،والضياء يف املختارة
( )260/5من طريق موسى بن إمساعيل ،وأسلم يف تاريخ واسط ص ( )139من
طريق زكريا بن حييى ،عشرتهم( :حسني ،وعفان ،وسعيد بن منصور ،وحممد بن
معاوية ،وقتيبة بن سعيد ،وداود ،وإبراهيم بن أبى العباس ،واملصيصي ،وموسى بن
( )28أيمر ابلْبَاءة :قال ابن األثري( :يعين النِّكاح والتـَّزّوج .يقال فيه :الباءة والْباءُ وقد يـُ ْقصر وهو من الْباءة:
ِ
تزوج ْامرأة بـ َّوأها منْزال) .النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)419/2
املنْ ِزل؛ ألن من ّ
( )29التَّبتُّل :ترك النكاح ،ومنه قيل ملرمي عليها السالم :البِكر البـتُول؛ لرتكها التزويج .وأصل التبتل االنقطاع،
والبتل القطع .انظر :غريب احلديث ،أليب عبيد ( ،)19/4والنهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري
(.)228/1
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إمساعيل ،وزكريا بن حييى) عن خلف بن خليفة ،حدثين حفص بن عمر ،عن أنس
بن مالك رضي اهلل عنه به .وليس يف رواية داود بن رشيد قوله( :تزوجوا الودود
الولود ...اخل).
*وأخرجه الطرباني يف "مسند الشاميني"  413/1و ،364/3ومتام يف "فوائده"
 ،130/2وأبو القاسم األصبهاني يف الرتغيب والرتهيب ( )252/3من طريق أبان بن
أبي عياش ،وأبو نعيم يف "احللية"  219/4من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي ،كالهما
(أبان بن أبي عياش ،وإبراهيم التيمي) عن أنس بن مالك ،به ،بنحوه ،وليس يف
رواية أبان قوله( :ينهى عن التبتل) وفيها زيادة يف آخره( :وإياكم والعواقر؛ فإن مثل
خة( ،)30فال أرضه تنبت وال عناه
ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقي أرضاً سَبْ َ
يذهب).
احلكم عليه:
هذا احلديث له عن أنس ثالثة طرق:
األول :رواية خلف بن خليفة ،عن حفص بن عمر ،عن أنس.
والطريق الثاني :رواية أبان بن أبي عياش ،عن أنس.
الطريق الثالث :رواية إبراهيم التيمي ،عن أنس.

ِ
ِ
باخ .انظر :لسان العرب ،البن منظور
(َّ )30
ذات نـٍّّز وملْ ٍّح ،مجعها :س ٌ
ومس َّكنةٌ :
أرض ُ
السبَ َخة :حمركةُ ،
( ،)24/3والقاموس احمليط ،للفريوزآابدي ص (.)252
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فالطريق الثاني فيه أبان بن أبي عياش وهو أبو إمساعيل البصري ،قال ابن
حجر( :مرتوك)(.)31
ويف الطريق الثالث :عبداهلل بن خراش بن حوشب الشيباني ،أبو جعفر
الكويف ،قال الذهيب( :ضعفوه ،قال ابن عدي :عامة ما يرويه غري حمفوظ) .وقال ابن
حجر( :ضعيف ،وأطلق عليه ابن عمار الكذب)(.)32
فهذان الطريقان ضعيفان جداً.
أما الطريق األول فمداره على خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي موالهم،
أبو أمحد الكويف.
وقال ابن سعد( :كان ثقة ،ثم أصابه الفاجل قبل أن ميوت حتى ضعف وتغري
لونه واختلط ،ومات ببغداد قبل هشيم يف سنة إحدى ومثانني ومائة ،وهو يومئذ ابن
تسعني سنة أو حنوها).
وقال عنه حييى بن معني والنسائي :ليس به بأس .وقال ابن معني -يف
رواية  -وأبو حامت :صدوق.
وقال العجلي :ثقة.
وقال ابن عدي :أرجو أنه ال بأس به ،كما قال ابن معني ،وال أَُب ِّرؤُه من أن
خيطئ أحيانًا يف بعض رواياته.

( )31تقريب التهذيب ،البن حجر ص ( .)87وانظر :الكاشف ،للذهيب (.)207/1
( )32الكاشف ،للذهيب ( ،)548/1وتقريب التهذيب ،البن حجر (.)301/1
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وقال مسلمة بن قاسم األندلسي :ثقة مشهور ،وتغري بأخرة ،فمن روى عنه
قبل التغري فروايته صحيحة.
وذكره ابن شاهني يف "الثقات" وقال :قال فيه عثمان بن أبي شيبة :هو صدوق
ف فاضطرب عليه حديثه.
خ ِر َ
ثقة ،ولكنه كان َ
وقال اخلطيب :كان ثقة

.

وذكره ابن خلفون يف «مجلة الثقات» وقال :مات وله مائة سنة ،وهو عندي يف
الطبقة الثالثة من احملدثني.
واتفقت كلمة احلافظ الذهيب يف كتبه أنه (صدوق) ،وزاد يف بعض كتبه أنه
اختلط قبل موته ،وذكره يف كتابه "من تكلم فيه وهو موثق" ،ورمز يف "امليزان" للعمل
على توثيقه(.)33
وقال ابن حجر( :صدوق ،اختلط يف اآلخر ،وادَّعى أنه رأى عمرو بن حريث
الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأمحد ،مات سنة إحدى ومثانني ومائة على
الصحيح ،أخرج له مسلم واألربعة)(.)34
فهذا الراوي أقل أحواله أنه قبل اختالطه صدوق ،وهو إىل الثقة أقرب وتقدم
معنا يف احلديث السابق أن ما يقول فيه ابن معني والنسائي" :ال بأس به" أنه قريب من

( )33الكاشف ( ،)374 /1ومن تكلم فيه وهو موثق ص ( ،)193وميزان االعتدال ( ،)659/1واملغين يف
الضعفاء (.)212/1
( )34انظر :الطبقات الكربى ط العلمية ( )227 /7اتريخ ابن معني  -رواية ابن حمرز ( ،)83/1الثقات
للعجلي ص ( ،)144اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( ،)369/3اتريخ أمساء الثقات ص ( )78املتفق
واملفرتق ( )849/2إكمال هتذيب الكمال ( )202/4االغتباط مبن رمي من الرواة ابالختالط
ص ( )114هتذيب التهذيب ،البن حجر ( ،)151/3وتقريب التهذيب ،البن حجر (،)194/1
والكواكب النريات ،البن الكيال ص (.)155
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الثقة ،وكذلك قول أبي حامت فيه" :صدوق" هي عنده مرتبة عالية من التوثيق فكثري ما
يقوهلا يف الثقات ،كيف وهو من رجال مسلم.
وقد ذكره العقيلي يف "الضعفاء" ومل يذكر من جرحه إال أنه اختلط بأخرة ،وأما
ابن عدي فذكر عدة من رواياته ليس منها هذا احلديث ،وذكر دعواه رؤية عمرو بن
حريث(.)35
أما مشكلة اختالطه فهي حصلت قبل وفاته كما قال ابن سعد ،وقد روى عنه
هذا احلديث عشرة راوة أكثرهم بلفظه متاماً وبعضهم بنحوه وهم من بلدان خمتلفة ،مما
يدل على ضبطه للحديث يف اجملالس املختلفة ،ومعلوم أن خلف بن خليفة كان كوفياً
ثم واسطياً واستقر حاله يف بغداد.
ومما يرجح أن بعض رواة احلديث أخذوا عنه قبل اختالطه أن اإلمام أمحد

()36

قال( :رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان :يا أبا أمحد حدَّثك مُحارب بن دِثار.
قال أمحد :فلم أفهم كالمه كان قد كرب فرتكته) .فاإلمام أمحد ترك الرواية عنه مباشرة
الختالطه ثم روى عنه بواسطة ،فهذا يؤكد أنه مل يكن ليرتك الرواية عنه مباشرة ثم
يروي عنه بواسطة من مسع منه وهو خمتلط .واإلمام أمحد روى هذا احلديث عن
حسني املروزي وعفان الصفار.
كما أن يف الرواة عنه هلذا احلديث من صحَّح احملدثون روايته كقتيبة بن سعيد
فقد أخرج مسلم من روايته عن خلف حديثاً(.)37

( )35الضعفاء ،للعقيلي ( ،)22/2والكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي (.)516/3
( )36كما يف املسند (.)245/3
( )37يف كتاب الطهارة ،ابب :تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوء ح (.)250
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وقد جاء تكذيبه عن ابن عيينة قال أمحد بن حنبل( :قال رجل البن عيينة :يا
أبا حممد ،عندنا رجل يقال له :خلف بن خليفة ،زعم أنه رأى عمرو بن حريث،
فقال :كذب ،لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث).
وهذا حممول على أنه أخطأ يف لغة احلجاز فقد نقل أبو احلسن امليموني عن
أمحد بن حنبل أنه قال( :لكنه عندي شُبِّه عليه ،هذا ابن عيينة وشعبة واحلجَّاج مل
يروا عمرو بن حريث ويراه خلف! ،ما هو عندي إال شبه عليه).
وقال مغلطاي( :قال احلاكم :تكذيب ابن عيينة له يف رؤيته عمرو بن حريث ال
يف غريه ،تعجب من أن يكون يف وقته ذلك من رأى عَمْراً ،ال قصداً منه بذلك جتريح
خلف بنوع من أنواع اجلرح ،على أن خلفاً من الطبقة الثانية من أهل الصدق الذين
خيرجهم مسلم يف الشواهد)(.)38
فالراجح يف هذا الراوي أنه صدوق وحديثه ال يقل عن رتبة احلسن ،وحلديثه
متابعة وإن كانت ضعيفة.
فهذا احلديث إسناده حسن ،ويشهد له حديث معقل بن يسار املتقدم،
واألحاديث اآلتية فيتقوى بها .وقد صححه ابن حبان واحلافظ ابن حجر ،وقال
اهليثمي :إسناده حسن(.)39

 -3عن عبداهلل بن عمرو ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال" :اِّنْ َكحوا

أمهات األولد ،فإين أابهي هبم يوم القيامة".

( )38إكمال هتذيب الكمال ( ،)201 /4وانظر" :من تكلم فيه وهو موثق" للذهيب ص (.)193
( )39انظر :ابن حبان  338/9ح ( ،)4028وفتح الباري ( )111/9وجممع الزوائد (.)258/4
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خترجيه:

*أخرجه أمحد ( ،)172/11عن حسن( ،)40وابن عدي يف "الكامل" 856/2
من طريق حييى بن بكري ،كالهما (حسن ،وحييى) عن ابن هليعة ،عن حيي بن
عبداهلل ،عن أبي عبدالرمحن احلبلي ،عن عبداهلل بن عمرو ،به.
احلكم عليه:
إسناده ضعيف ،قال ابن عدي بعد سياقه هذا احلديث( :وبهذا اإلسناد حدثناه
الْحَ َسنُ – وهو ابن مُحَمد املديين ،عن حييى ،عن ابن هليعة ،بضعة عشر حديثاً
عامتها مناكري).
فاحلديث يف سنده ابن هليعة وهو عبداهلل بن هليعة -بفتح الالم وكسر
اهلاء  -ابن عقبة احلضرمي ،أبو عبدالرمحن املصري القاضي ،قال عنه الذهيب:
(قاضي مصر ،ضعيف ،قال أمحد :من كان مثله مبصر يف كثرة حديثه وضبطه ،وقال
بعض الناس :ما روى عنه مثل ابن وهب وابن املبارك فهو أجود وأقوى)(.)41
ويف سنده أيضاً حُيي بن عبداهلل املعافري املصري وهو متكلم فيه ،قال عنه ابن
حجر( :صدوق يهم ،مات سنة مثان وأربعني ومائة ،أخرج له األربعة)(.)42

( )40حسن :هو حسن بن موسى األشيب ،أبو علي البغدادي .قال ابن حجر( :ثقة ،مات سنة تسع أو عشر
ومائتني ،أخرج له اجلماعة) .تقريب التهذيب ،البن حجر ص ( ،)164وهتذيب التهذيب ،البن حجر
(.)323/2
( )41املغين يف الضعفاء ،للذهيب ( ،)352/1وانظر :هتذيب التهذيب ،البن حجر ( ،)373/5وتقريب
التهذيب ،البن حجر ص ( ،)319والكاشف ،للذهيب (.)590/1
( )42تقريب التهذيب ،البن حجر ص ( .)185وانظر :الكاشف ،للذهيب (.)360/1
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 -4عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،عن النيب صلّى اهلل عليه وسلّم قال:
"حجوا تستغنوا ،وسافروا تصحوا ،وتناكحوا تكثروا؛ فإين مباه بكم األمم".
خترجيه:
*أخرجه الديلمي يف "مسند الفردوس" ()130/2ح ( )2663عن حممد بن
سنان بن يزيد القزاز ،عن حممد بن احلارث احلارثي ،عن حممد بن عبدالرمحن
البيلماني ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،به ،مرفوعاً ،وهذا لفظه.
*وأخرجه اخلطيب يف "تاريخ بغداد"  )4240( 353/14عن احلسن بن أبي
طالب ،عن عبيداهلل بن أمحد بن معروف القاضي ،عن الفضل بن أمحد بن منصور
الزبيدي ،عن زياد بن أيوب ،عن إمساعيل ابن علية ،عن أيوب ،عن نافع ،عن ابن
عمر ،أنه تزوج امرأة ،فأصابها مشطاء فطلقها ،وقال :حصري يف بيت ،خري من امرأة
ال تلد ،واهلل ما أقربكن شهوة ،ولكين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يقول " :تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة".
قال اخلطيب( :وكذا رواه أبو حفص بن شاهني ،عن الزبيدي .أخربنا الربقاني،
قال :أخربنا أبو احلسن الدارقطين ،قال :أبو العباس الفضل بن أمحد بن منصور
الزبيدي ثقة مأمون ،مات قدمياً).
*وأخرجه الشافعي يف "األم" ( )154/5قال :بلغنا أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال" :تناكحوا تكثروا؛ فإين أابهي بكم األمم حىت ِّ
ابلس ْقط".
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احلكم عليه:

إسناد الديلمي ضعيف جداً ،قال ابن حجر( :فيه حممد بن احلارث ،وحممد بن
عبدالرمحن البيلماني ،وأبوه وكلهم ضعفاء ،بل قال الساجي إن حممد بن احلارث
حيدّث عن ابن البيلماني مبناكري)(.)43
ويف إسناده أيضاً حممد بن سنان بن يزيد القزاز قال ابن حجر عنه( :كذبه أبو
داود وابن خراش ،وقال احلاكم عن الدارقطين :ال بأس به ،مات سنة إحدى
وسبعني ومائتني)(.)44
وارجع احلافظ ابن حجر رواية الشافعي إىل حديث ابن عمر لتشابه اللفظ فقال
يف ختريج حديث ابن عمر( :وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بالغا وزاد يف آخره:
"حتى بالسقط")(.)45
أما رواية اخلطيب البغدادي فعندي شك فيها فكأن يف اإلسناد خطأ فلو كان هذا
احلديث ثابتاً من رواية أيوب عن نافع الشتهر ،وألخذه العلماء عنه فكل من خرّج
احلديث ال يذكر إال رواية الديلمي املسندة ورواية الشافعي اليت بال إسناد ،وقد حبثت
عنه كثرياً فوجدت احلافظ ابن كثري نقل هذا عن اخلطيب بسنده يف "مسند الفاروق"
( ،)132/2وعزاه الشيخ األلباني يف "آداب الزفاف" ص ( )133إىل أبي حممد بن
معروف يف "جزئه"  ،131/2وقال( :وسنده جيد كما قال السيوطي يف "اجلامع
الكبري") .وهو يف " كنز العمال" ( .)487/16واهلل أعلم.

( )43املطالب العالية (.)569/8
( )44لسان امليزان (.)361 /7
( )45التلخيص احلبري (.)252/3
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 - 5عن عياض بن غنم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :ل
تزوجن عجوزاً ول عاقراً؛ فإين مكاثر".
خترجيه:

*أخرجه إبراهيم احلربي يف "غريب احلديث" ( ،)54/4وابن قانع يف "معجم
الصحابة"  82/5عن حممد بن الفضل السقطي ،وابن عدي  250/6من طريق عمران
السختياني ،وأبو نعيم األصبهاني يف "معرفة الصحابة"  288/15من طريق أمحد بن
حييى احللواني ،واخلطيب يف "تاريخ بغداد"  44/4من طريق أبي العباس أمحد بن
أصرم املغفلي املزني ،مخستهم عن عبيداهلل بن عمر القواريري ،عن عمرو بن
الوليد ،عن معاوية بن حييى ،عن يزيد بن جابر ،عن جبري بن نفري ،عن عياض بن
غنم ،به .وليس عند إبراهيم احلربي قوله" :عجوزاً".
*وأخرجه الطرباني يف "املعجم الكبري"  368/17واحلاكم  329/3من طريق
داهر( )46بن نوح ،عن عمرو بن الوليد ،به ،بلفظه .ويف الطرباني زيادة" :مكاثر بكم
األمم" .وقال احلاكم( :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه).

( )46ورد يف املستدرك( :أزهر) بن نوح .قال الشيخ مقبل الوادعي( :داهر بن نوح ،وهذا هو الصواب ،ترمجه
احلافظ رمحه هللا يف "اللسان") .رجال احلاكم يف املستدرك ،للوادعي (.)359/1
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احلكم عليه:

هذا احلديث صححه احلاكم لكن تعقبه الذهيب فقال( :قلت :فيه معاوية بن
حييى الصَّديف وهو ضعيف)(.)47
وتعقبه أيضاً ابن امللقن فقال( :فيما ذكره نظر؛ فإن يف إسناده معاوية بن حييى
الصديف ،وهو ضعيف)(.)48
وقال ابن حجر( :وسنده ضعيف من أجل عمرو)(.)49
فاحلديث ضعيف؛ تفرد بروايته ضعيفان :عمرو بن الوليد وهو األغضف،
ومعاوية بن حييى وهو الصديف الدمشقي:
أما عمرو بن الوليد فقد قال عنه الذهيب( :شيخ للقواريري ،لني احلديث،
ذكره ابن عدي وقواه) .وقال يف "امليزان"( :لني احلديث)(.)50
وأما معاوية بن حييى فقد قال عنه ابن حجر( :ضعيف ،وما حدَّث بالشام
أحسن مما حدث بالري ،من السابعة ،أخرج له الرتمذي وابن ماجه)(.)51

( )47خمتصر تلخيص املستدرك (.)1946/4
( )48البدر املنري (.)496/7
( )49اإلصابة يف متييز الصحابة ( .)630/4وقال يف "التلخيص احلبري" (( : )253/3إسناده ضعيف).
( )50املغين يف الضعفاء ،للذهيب ( ،)491/2وميزان االعتدال ،للذهيب (.)292/3
( )51تقريب التهذيب ،البن حجر ص ( ،)538وانظر :الكاشف ،للذهيب ( .)277/2التلخيص احلبري ،البن
حجر ( ،)182/4واإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر (.)758/4

األحاديث الواردة يف تكثري النسل -مجعا ودراسة

1739

 -6عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
()52

الولود؛ فإين مكاثر بكم األمم

وسلم" :ذروا احلسناء العقيم ،وعليكم ابلسوداء
حىت السقط يظل ُمْبَـ ْن ِّطئاً( )53بباب اجلنة ،فيقال له :ادخل اجلنة ،فيقول :حىت يدخل
والداي معي".
خترجيه:

*أخرجه أبو يعلى كما يف "إحتاف اخلرية املهرة" ح ( )3076وعنه ابن عدي يف
"الكامل يف الضعفاء" ( )371/2عن عمرو بن حصني ،عن حسان بن سياه ،عن
عاصم ،عن زر ،عن عبداهلل ،به.
*وأخرجه عبدالرزاق يف "املصنف"  160/6عن معمر ،عن عبد امللك بن
عمري ،وعاصم بن بهدلة،

جت احلديث منها ...وكذلك أورده
( )52قال الشيخ األلباين( :قوله" :سوداء" كذا يف مجيع املصادر اليت َّ
خر ُ
السيوطي يف "اجلامع الصغري" ،فقال املناوي :كذا يف النسخ ،والذي رأيته يف أصول صحيحة مصححة
خبط احلافظ ابن حجر من "الفردوس"( :سوآء) على وزن (سوعاء) ،وهي قبيحة الوجه ،يقال :رجل أسوأ،
وامرأة سوآء .ذكره الديلمي" .قلت :وهكذا على الصواب أورد احلديث أبو عبيد معلقا ،وقال :قال
األموي( :السوآء)  :القبيحة ،يقال للرجل من ذلك( :أسوا) "...وكذا يف "النهاية".وهللا أعلم) .سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة ( .)266/7وانظر :غريب احلديث ،أليب عبيد ( ،)153/1والنهاية يف
غريب احلديث واألثر ،البن األثري ( ،)416/2وفيض القدير ،للمناوي (.)561/3
(ُْ )53مبَـ ْن ِّطئاً :ابحلاء املهملة والباء املوحدة والنون بعدها طاء ،امل ْحبـْن ِط ُئ -ابهلمز وتركه -املتغضب املستبطىء
ُ
للشيء .وقيل :هو املمتنع امتناع طلبة ،ال امتناع إابء .يقال :احبنطأت ،واحبنطيت .واحلبنطي :القصري
البطني ،والنون واهلمزة واأللف والياء زوائد لإلحلاق .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري
( ،)331/1والقاموس احمليط ،للفريوزأابدي ص ( )37ومرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،للقاري
(.)1239/3
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وأبو يعلى كما يف "إحتاف اخلرية املهرة" ح ( )3077عن شيبان ،عن مبارك بن
فضالة ،عن عاصم بن بهدلة،
والدارقطين يف "العلل"  73/5معلقاً من طريق أبي بكر بن عياش ،عن
عاصم ،عن رجل ،عن عبداهلل.
*وأخرجه ابن حبان يف "اجملروحني" ( )268/1معلقاً من طريق حممد بن موسى
احلرشي عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس ،به بنحوه دون آخره.
رواية معمر عن عبدامللك وعاصم مرسلة ،وبزيادة يف أوله.
ورواية مبارك بن فضالة عن عاصم ،عمن حدثه ،عن أبي موسى رضي اهلل
عنه ،مل يذكر ابن مسعود.
ولفظه بزيادة يف أوله وآخره.
ورواية أبي بكر بن عياش ،عن عاصم ،عن رجل ،عن عبداهلل.
احلكم عليه:
هذا احلديث مداره على عاصم بن بهدلة وقد اختلف عليه فيه على أربعة
أوجه:
الوجه األول :عن عاصم بن بهدلة ،عن زر ،عن عبداهلل ،مرفوعاً .وهذا ما
رواه حسان بن سياه ،عن عاصم.
الوجه الثاني :عن عاصم ،عن رجل ،عن عبداهلل .وهذا ما رواه أبو بكر بن
عياش ،عن عاصم.
الوجه الثالث :عن عاصم ،مرسالً .وهذا ما رواه معمر عن عاصم.
الوجه الرابع :عن عاصم ،عمن حدثه ،عن أبي موسى مرفوعاً .وهذا ما رواه
مبارك بن فضالة ،عن عاصم.
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أما الوجه األول فهو ضعيف جداً؛ ألن يف إسناده عمرو بن احلصني العُقيلي
قال عنه ابن حجر( :مرتوك ،مات بعد الثالثني ومائتني ،أخرج له ابن ماجه)(.)54
ويف سنده أيضاً حسان بن سياه ذكر ابن عدي هذا احلديث يف ترمجته وقال:
(وهذا احلديث ال يرويه عن عاصم غري حسان بن سياه)( .)55ثم ساق له ابن عدي
مثانية عشر حديثاً ضعيفاً ،وقال( :وحسان بن سياه له أحاديث غري ما ذكرته ،وعامتها
ال يتابعه غريه عليه ،والضعف يتبني على رواياته وحديثه)(.)56
كما أن حسان هذا جعل احلديث مرة عن ثابت ،عن أنس .وهذا يدل على
اضطرابه يف هذا احلديث.
وأما الوجه الرابع فهو ضعيف أيضاً؛ ألن مبارك بن فضالة البصري مدلس قال
عنه ابن حجر( :صدوق يدلس ويسوِّي) .وعدَّه ابن حجر يف املرتبة الثالثة من مراتب
املدلسني وهم من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه
بالسماع .وهو هنا مل يصرح بالتحديث عن شيخه وال من فوقه(.)57
ولعل أقوى األوجه هو الثالث وهو رواية معمر املرسلة فمعمر أحفظ الرواة
هنا.

( )54تقريب التهذيب ،البن حجر ص ( .)420وانظر :الكاشف ،للذهيب ( ،)75/2واملغين يف الضعفاء،
للذهيب (.)482/2
مر بنا يف التخريج أنه رواه عن عاصم غري حسان بن
( )55لعل مراده :ال يرويه هبذا السياق مرفوعا ،وإال قد َّ
سياه.
( )56اجملروحني ،البن حبان ( ،)267/1والكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي ( ،)248/3والضعفاء،
للدارقطين (.)150/2
( )57انظر :الكاشف ،للذهيب ( ،)238/2وتقريب التهذيب ،البن حجر ص ( ،)519وتعريف أهل التقديس
مبراتب املوصوفني ابلتدليس ،البن حجر ص ( )13و (.)43
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والوجه الثاني وهو رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم رجحها الدارقطين،
لكنه مل يذكر معها سوى رواية حسان بن سياه فقال( :حديث زر ،عن ابن مسعود:
"جاء رجل ،فقال :اي رسول هللا ،إن ابنة عمي تعجبين وهي عاقر ...احلديث" .يرويه
عاصم واختلف عنه؛ فرواه أبو بكر بن عياش ،عن عاصم ،عن رجل مل يسمه ،عن
عبداهلل .ورواه حسان بن سياه ،عن عاصم ،عن زر ،عن عبداهلل .والصحيح قول أبي
بكر بن عياش).
وأبو بكر ابن عياش صاحب عاصم وأخذ عنه القراءة ،ولكنه متكلم يف حفظه.
وكال الوجهني ضعيف؛ فأما رواية معمر فهي منقطعة ،فبني عاصم والنيب
صلَّى اهلل عليه وسلَّم رجالن على األقل .وأما رواية أبي بكر بن عياش ففيها رجل
جمهول وهو شيخ عاصم.
ولعل املرتجح أن االضطراب من عاصم فهو صدوق متكلم فيه من قبل
حفظه(.)58
وقد جاء مبعنى هذا احلديث أيضاً عدة أحاديث :عن أبي موسى ،ومعاوية بن
حيدة ،وسهل بن حنيف ،ومرسل حممد بن سريين .وهي األحاديث اآلتية.
 -7عن أبي موسى" :أن رجالً سأل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي
رسول هللا أتزوج بفالنة؟ فلم أيمره ،مث أعاد عليه الثانية ،فلم أيمره ،مث أعاد عليه
الثالثة فقال :سوداء ،ولود ،أحب إيل من عاقر جهينياً ،إين مكاثر ،حىت إن السقط

َّجود -بنون وجيم :-بـ ْهدلة ،الكويف ،أبو بكر املقرئ .قال عنه ابن حجر( :له أوهام،
( )58عاصم هو بن أيب الن ُ
(وثق،
حجة يف القراءة ،وحديثه يف الصحيحني مقرون ،مات سنة مثان وعشرين ومائة) .وقال الذهيبُ :
وقال الدارقطين :يف حفظه شيء) .انظر :تقريب التهذيب ،البن حجر ص ( ،)285والكاشف ،للذهيب
(.)518/1
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على ابب اجلنة ،يقال له :ادخل اجلنة فيقول :ل إل ووالدي

خترجيه:
*أخرجه أبو يعلى كما يف "إحتاف اخلرية املهرة"  10/4ح ( )3077عن شيبان،
عن مبارك بن فضالة ،عن عاصم بن بهدلة ،عمَّن حدثه ،عن أبي موسى رضي اهلل
عنه.
*وأخرجه أبو نعيم يف "مسند أبي حنيفة" ص ( )107عن ابن املقرئ ،عن
إسحاق بن إبراهيم ،عن علي بن املبارك الصنعاني ،عن ابن أبي غسان ،عن
احلماني ،عن أبي حنيفة ،عن زياد بن عالقة ،عن عبداهلل بن احلارث ،عن أبي
موسى.
احلكم عليه:
رواية أبي يعلى هي إحدى الطرق اليت ذكرتها يف ختريج حديث ابن مسعود
السابق ،وذكرت أنها ضعيفة السند.
أما رواية أبي نعيم فلم أقف على من حكم عليها ،وقد حبثت عن ترمجة
رواتها فلم اهتدِ ملعرفة إسحاق بن إبراهيم .وكذا احلماني فهذا يطلق على عدد من
الرواة ،وقد اشتهر به كوفيان عاشا يف زمن واحد تقريباً ،أحدهما هو عبداحلميد بن
عبدالرمحن ،أبو حييى ،والثاني :جابر بن نوح أبو بشري ،والذي ذكر احملدثون أنه
روى عن أبي حنيفة هو األول.

( )59يف املطبوع (حمتبطا) وتقدم بيان معىن (حمبنطئا) يف احلديث السادس.
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أما جابر فقد قال عنه ابن حجر( :ضعيف ،مات سنة ثالث ومائتني على
الصواب)(.)60
وأما عبداحلميد فقال عنه الذهيب( :قال أبو داود :داعية إىل االرجاء ،وقال
النسائي :ليس بالقوي ،تويف  .)202وقال عنه ابن حجر( :صدوق خيطئ ورمي
باإلرجاء)(.)61
ويف سنده أيضاً علي بن املبارك الصنعاني ،قال اهليثمي( :شيخ الطرباني :علي
بن املبارك الصنعاني ،مل أعرفه).
وذكره الذهيب يف "تاريخ اإلسالم" ،وقال( :روى عنه :الطرباني وغريه .تويف
سنة سبع ومثانني .ومسّاه اخلليلي علي بن حممد بن عبداهلل بن املبارك ،وكنّاه أبا احلسن.
روى عنه القطان) .ومل أجده يف كتاب "اإلرشاد"(.)62
وعلى هذا فاحلديث ضعيف ،واهلل أعلم.
 -8عن حممد بن سريين قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :دعوا

احلسناء العاقر ،وتزوجوا السوداء الولود ،فإين أكاثر بكم األمم يوم القيامة ،حىت
السقط يظل ُمبنطئاً ،أي متغضباً ،فيقال له :ادخل اجلنة ،فيقول :حىت يدخل أبواي،
فيقال :ادخل أنت وأبواك".
خترجيه:

*أخرجه عبد الرزاق  160/6ح ( )10343عن هشام بن حسان ،عن حممد
بن سريين
( )60تقريب التهذيب ص (.)136
( )61الكاشف  ،617/1وتقريب التهذيب ص ( .)334وانظر :هتذيب الكمال  ،452/16وهتذيب التهذيب
.120/6
( )62انظر :اتريخ اإلسالم ( ،)784/6وجممع الزوائد (.)293/6
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احلكم عليه:
هذا احلديث ضعيف؛ ألنه مرسل.
 - 9عن بهز بن حكيم ،عن أبيه ،عن جده( )63قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم" :سوداء ولود خري من حسناء ل تلد إين مكاثر بكم األمم حىت ابلسقط
يظل ُمبنطئاً على ابب اجلنة يقال له :ادخل اجلنة ،فيقول :اي رب وأبواي؟ فيقال له:
ادخل اجلنة أنت وأبواك".
خترجيه:

*أخرجه العقيلي يف "الضعفاء الكبري"  253/3عن إبراهيم بن حممد،
وابن حبان يف "اجملروحني"  111/2عن عبدان،
والطرباني يف "الكبري" ( )416/19ح ( )1004عن احلسني بن إسحاق
التسرتي،
ومتام يف "فوائده"  176/2من طريق يوسف بن موسى املروذي،
أربعتهم عن حييى بن درست ،علي بن الربيع ،حدثين بهز بن حكيم ،عن
أبيه ،عن جده ،به .واللفظ للطرباني .ويف رواية إبراهيم تسمية شيخ حييى (على بن
نافع).
احلكم عليه:
هذا احلديث مداره على عليِّ بن الربيع ،وقد اختلف على حييى بن درست يف
امسه :فسماه كذلك عبدان ويوسف بن موسى ،ومساه إبراهيم بن حممد :علي بن
نافع.
( )63وجده هو الصحايب معاوية بن حيدة ،قال ابن حجر( :معاوية بن حيدة بن معاوية القشريي ،جد هبز بن
حكيم) .اإلصابة يف متييز الصحابة .118/6
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وقد ذكر ابن حجر هذا االختالف يف ترمجة علي بن الربيع وترمجة علي بن
نافع يف لسان امليزان ،ونقل كالم ابن حبان فيه ثم قال( :وأعاده –أي ابن حبان -
بعد ورقات فقال :علي بن نافع عن بهز بن حكيم ،كذا مساه العقيلي ،ما حدث عنه
سوى حييى بن درست .وأورد له العقيلي احلديث املذكور مفرقاً ،وقال :هذان املتنان
يرويان بإسناد أصلح من هذا ،وليسا مبحفوظني من حديث بهز)(.)64
ي) هذا ضعيف؛ قال عنه العقيلى( :جمهول بالنقل وحديثه
وعلى كل ٍ فـ (علِ ٌّ
غري حمفوظ).
وذكر له ابن حبان هذا احلديث وقال( :هذا حديث منكر ،ال أصل له؛ وملا
يً املذكور بطل االحتجاج به).
كثرت املناكري يف رواية عل ّ
فهذا احلديث واه ،وقد حكم عليه ابن طاهر املقدسي( ،)65وكذا علي القاري
بأنه موضوع(.)66
 - 10عن أبي أمامة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :تزوجوا؛
فإين مكاثر بكم النبيني يوم القيامة ،ول تكونوا كرهبانية النصارى".
قال أبو حفص :وصفت هذا الشيخ ،فقالوا :هذا حممد بن ثابت العبدي.
خترجيه:
*أخرجه الروياني يف "املسند" ( )346/3ح (،)1170
وابن عدى يف "الكامل"  ،135/6ومن طريقه البيهقي  78 /7عن أمحد بن
عبدالرحيم الثقفي البصري،

( )64لسان امليزان ،البن حجر (.)266 ،229/4
( )65تذكرة املوضوعات ،البن طاهر ص (.)82
( )66األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة ،للقاري ص (.)218
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كالهما (الروياني ،وأمحد بن عبدالرحيم) عن أبي حفص عمرو بن علي،
قال  :مسعت شيخاً -سنة مثان وسبعني ومائة  -يقول :حدثنا أبو غالب عن أبي
أمامة ،به.
احلكم عليه:
هذا احلديث منكر؛ فقد تفرد بروايته من ال حيتمل تفرده وهو :أبو غالب
البصري .قال ابن عدي( :ال أعلم رواه عن أبي غالب غري حممد بن ثابت).
كما أن يف سنده راوياً مبهمًا ،وهذا الراوي املبهم وإن كان احلافظ عمرو بن
علي بيَّن أنه حممد بن ثابت العبدي لكن ليس على سبيل اجلزم ،فإن كان هو املذكور
فهو ضعيف قال عنه الذهيب( :روى عن نافع ومجاعة ،وعنه قتيبة ومجاعة ،قال
غري واحد :ليس بالقوي ،أخرج له أبو داود ابن ماجه).
وقال عنه ابن حجر( :صدوق ،ليِّن احلديث).
وذكر ابن عدي يف "الكامل يف الضعفاء" له أحاديث ضعَّفها ثم قال( :وحملمد بن
ثابت غري ما ذكرت وليس بالكثري ،وعامة أحاديثه ال يتابع عليها)(.)67
وكذلك يف احلديث أبو غالب البصري وهو ضعيف.
قال ابن حبان( :منكر احلديث على قلته ،ال جيوز االحتجاج به إال فيما يوافق
الثقات).

( )67الكامل يف ضعفاء الرجال ،البن عدي ( ،)313/7والكاشف ،للذهيب ( ،)161/2وتقريب التهذيب،
البن حجر ص ( .)471وانظر :الضعفاء واملرتوكون ،البن اجلوزي ( ،)45/3واملغين يف الضعفاء ،للذهيب
(.)561/2
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وذكره الذهيب يف "الضعفاء" وقال( :قال النسائي :ضعيف ،وقال ابن حبان:
ال حيتج به)(.)68
 -11عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

"النكاح من سنيت ،فمن مل يعمل بسنيت فليس مين ،وتزوجوا؛ فإين مكاثر بكم األمم،
ومن كان ذا طول فلينكح ،ومن مل فعليه ابلصيام؛ فإن الصوم له وجاء".
خترجيه:
*أخرجه ابن ماجه ( )592/1ح ( )1846عن أمحد بن األزهر ،عن آدم،
عن عيسى بن ميمون ،عن القاسم ،عن عائشة ،به.
احلكم عليه:
هذا احلديث إسناده ضعيف جداً؛ ألن فيه عيسى بن ميمون املدني ،موىل
القاسم بن حممد وهو مرتوك .قال ابن معني :ليس حديثه بشيء .وقال البخاري :منكر.
وقال النسائي وأبو حامت والفالس :مرتوك .وقال ابن حبان :يروي عن الثقات أشياء
كأنها موضوعات؛ فاستحق جمانبة حديثه ...وترك االحتجاج مبا يروي؛ ملا غلب عليه
من املناكري قال عبدالرمحن بن مهدي :استعديت على عيسى بن ميمون فقلت :هذه
األحاديث اليت حتدث بها عن القاسم عن عائشة؟ فقال :ال أعود .وقال ابن عدي:
عامة ما يرويه ال يتابعه أحد عليه(.)69
( )68انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري ( ،)134/3واجملروحني ،البن حبان ( ،)267/1واملغين يف الضعفاء،
للذهيب ( ،)155/1وتقريب التهذيب ،البن حجر ص (.)664
( )69انظر :اتريخ ابن معني ،رواية الدوري ( ،)61/3والتاريخ الكبري ،للبخاري ( ،)401/6والضعفاء الكبري،
للعقيلي ( ،)387/3والضعفاء واملرتوكون ،للنسائي ص ( )76واجلرح والتعديل ،البن أيب حامت
( ،)287/6واجملروحني ،البن حبان ( ،)118/2والكامل ،البن عدي ( ،)424/6وميزان االعتدال،
للذهيب ( ،)326/3وتقريب التهذيب ،البن حجر ص (.)441
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 -12عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"انكحوا؛ فإين مكاثر بكم".
خترجيه:
*أخرجه ابن ماجه ( )599/1ح ( )1863عن يعقوب بن محيد بن كاسب،
عن عبداهلل بن احلارث املخزومي ،عن طلحة ،عن عطاء -هو ابن أبي رباح ،-
عن أبي هريرة ،به.
احلكم عليه:
احلديث إسناده ضعيف جداً؛ ألن فيه طلحة وهو ابن عمرو بن عثمان
احلضرمي املكي ،قال ابن حبان عنه( :يروي عن عطاء ونافع ،روى عنه الوليد بن
مسلم ،كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ،ال حيل كتابة حديثه ،وال
الرواية عنه إال على جهة التعجب).
وقال ابن حجر( :مرتوك ،مات سنة اثنتني ومخسني ومائة ،أخرج له ابن
ماجه)(.)70
 -13عن سهل بن حنيف رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :تزوجوا؛ فإين مكاثر بكم األمم ،وإن السقط لريى ُمبنطئاً بباب اجلنة ،فيقال

له :ادخل ،فيقول :حىت يدخل أبواي".

( )70اجملروحني ،البن حبان ( ،)382/1وتقريب التهذيب ،البن حجر ص ( .)283وانظر :الكاشف ،للذهيب
( .)514/1واحلديث ضعفه البوصريي يف "مصباح الزجاجة" (.)99/2
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خترجيه:

*أخرجه الطرباني يف "األوسط" ( )44/6ح ( )5746عن حممد بن عبداهلل
احلضرمي ،عن إسحاق بن إبراهيم العقيلي ،عن عبدالعظيم بن حبيب عن موسى بن
عبيدة ،عن حممد بن كعب القرظي ،عن سهل بن حنيف ،به.
احلكم عليه:
قال الطرباني( :ال يروى هذا احلديث عن سهل بن حنيف إال بهذا اإلسناد،
تفرد به عبدالعظيم بن حبيب).
فهذا احلديث منكر؛ تفرد بروايته ضعيفان :عبدالعظيم بن حبيب وموسى بن
عُبيدة.
فعبدالعظيم بن حبيب ذكره الذهيب يف "املغين يف الضعفاء" وقال( :قال
الدارقطين :ليس بثقة)(.)71
وموسى بن عُبيدة الرَبَذي فقد قال عنه ابن حجر( :ضعيف وال سيما يف عبداهلل
بن دينار ،وكان عابداً)(.)72
 -14عن سعيد بن أبي هالل :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :تناكحوا،
تكثروا ،فإين أابهي بكم األمم يوم القيامة ،ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة،
فإذا كربت طلقها ،هللا هللا يف النساء ،إن من حق املرأة على زوجها أن يطعمها

ويكسوها ،فإن أتت بفاحشة فيضرهبا ضراب غري مربح".

( )71املغين يف الضعفاء ،للذهيب ( .)400/2وانظر :الضعفاء واملرتوكون ،البن اجلوزي ( ،)111/2ولسان
امليزان ،البن حجر (.)40/4
( )72تقريب التهذيب ،البن حجر ص ( .)552وانظر :الكاشف ،للذهيب (.)306/2
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خترجيه:
*أخرجه عبدالرزاق ( )173/6ح ( )10391عن ابن جريج قال :أخربت،
عن هشام بن سعد ،عن سعيد بن أبي هالل ،به ،مرفوعاً(.)73
احلكم عليه:
هذا احلديث ضعيف جداً؛ ألنه منقطع مل يسمعه ابن جريج من هشام بن
سعد ،وابن جريج مدلس يسقط الضعفاء واملرتوكني .قال الدارقطين عنه( :يتجنب
تدليسه؛ فإنه وحش التدليس ال يدلس إال فيما مسعه من جمروح ،مثل :إبراهيم بن
أبي حييى وموسى بن عبيدة وغريهما)(.)74
وهو مرسل فسعيد بن أبي هالل ،أبو العالء املصري ،ولد سنة سبعني(.)75
وهو أشبه بكالم التابعني ،واهلل أعلم.
 -15عن عبدالرمحن بن سامل بن عتبة بن عويم بن ساعدة األنصاري ،عن
أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :عليكم ابألبكار ،فإهنن

أعذب أفواهاً ،وأنتق أرحاماً( ،)76وأرضى ابليسري".

( )73وعزاه العجلوين يف "كشف اخلفاء"  318/1إىل البيهقي ومل أجده يف شي من كتبه املطبوعة.
( )74سؤاالت احلاكم ،للدارقطين ص (.)174
( )75انظر :التاريخ الكبري ،للبخاري ( ،)519/3واجلرح والتعديل ،البن أيب حامت ( ،)71/4والضعفاء ،أليب
زرعة الرازي ( ،)361/2وهتذيب التهذيب ،البن حجر (.)94/4
( )76أنتق أرحاماً :قال ابن قتيبة( :يُِريد أكثر أ ْوالدا ،قال األصمعي :يـُقال ْامرأة انتق :أي كثِرية الْولد ،وأخذ من
ْنتق السقاء ،وُهو نفضه ح َّىت تقتلع الزبدة منه) .وقال ابن منظور( :نـتـقت الْم ْرأةُ والنَّاقةُ :تـْنـتُ ُق نُتوقا ،وِهي
انتِقِ ،
الرْم ُي والن ْفض) .غريب
ومنْتاق :كثُـر ول ُدها؛ ويُقال للمرأة :انتِ ٌق؛ ألهنا تـ ْرِمي ابألوالد رْميا .والنـَّتْ ُقَّ :
احلديث ،البن قتيبة ( ،)258/1ولسان العرب ،البن منظور (.)352/10
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خترجيه:

*أخرجه ابن ماجه  598/1ح ( )1861عن إبراهيم بن املنذر احلزامي ،وابن
قتيبة يف "غريب احلديث"  258/1عن عبدالرمحن بن إبراهيم الدمشقي ،وابن أبي
عاصم يف "اآلحاد واملثاني"  5/4ح ( )1947ومن طريقه أبو نعيم يف "الطب النبوي"
 472/2ح ( )449عن يعقوب بن محيد ،وابن أبي خيثمة يف "التاريخ الكبري"
 ،697/2والطرباني يف "الكبري"  140/17ح ( )350ويف "األوسط"  144/1ح
( ،)455وابن قانع يف "معجم الصحابة"  ،288/2والبيهقي  130/7من طريق
احلميدي ،ومتام يف "فوائده"  279/1ح ( )696والبيهقي  130/7من طريق فيض بن
وثيق ،والبغوي يف "شرح السنة"  15/9ح ( )2246من طريق إبراهيم بن محزة
الزبريي ،ستتهم (إبراهيم بن املنذر ،والدمشقي ،ويعقوب ،واحلميدي ،وفيض،
والزبريي) عن حممد بن طلحة التيمي قال :حدثين عبدالرمحن بن سامل بن عتبة بن
عويم بن ساعدة األنصاري ،عن أبيه ،عن جده ،به ،واللفظ البن ماجه.
قال البغوي( :عبدالرمحن بن سامل هو ابن عبدالرمحن بن عويم بن ساعدة،
وعبد الرمحن بن عويم ليست له صحبة) .وقال البيهقي( :وعبدالرمحن بن عويم
ليست له صحبة).
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احلكم عليه:
هذا احلديث ضعيف لعدة أسباب:
أوالً :االختالف يف جد عبدالرمحن بن سامل املوجود يف السند هل هو عتبة بن
عويم أم عويم بن ساعدة.
قال أبو زرعة ابن العراقي( :عتبة بن عويم بن ساعدة روى ابن ماجه من طريق
عبدالرمحن بن سامل بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده" :عليكم
باإلبكار "...فجعله ابن عساكر واملزي يف األطراف من مسند عتبة بن عويم بن ساعدة،
ومل يذكره ابن عبدالرب وابن حبان يف الصحابة ،وذكره البخاري يف تارخيه وقال :مل
يصح حديثه)(.)77
وكذلك قال ابن حجر يف ترمجة سامل بن عتبة(.)78
وقال ابن حجر أيضاً يف ترمجة عتبة بن عويم بن ساعدة( :خمتلف يف صحبته،
قال ابن أبي داود :شهد بيعة الرضوان وما بعدها .قال البخاريّ وأبو حامت :مل يصح
حديثه ،يعين ملا فيه من االضطراب ،وذكر أن مداره على عبدالرمحن بن سامل بن
عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه ،عن جده .فجزم الطرباني وآخرون أنّ احلديث من
مسند عويم ،فعلى هذا فالضمري يف جدّه يعود على سامل .ووقع يف «الصّحابة» البن
شاهني :عبداللَّه بن سامل بن عويم بن ساعدة ،أسقط من اإلسناد عتبة بن عويم.
وجزم يف موضع آخر بأنه عبدالرمحن بن سامل بن عبدالرمحن بن عتبة بن عويم بن

( )77حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل (ص.)222 :
( )78هتذيب التهذيب (.)441 /3
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ساعدة ،فعلى هذا احلديث من مسند عتبة ،وبذلك جزم ابن عساكر يف األطراف،
وفيه اختالف آخر .وعبدالرمحن ال يعرف حاله)(.)79
ثانياً :االختالف يف اسم اجلد هل هو عتبة بن عويم أم عبدالرمحن بن عويم أم
غري ذلك؟
قال ابن حجر يف ترمجة عبدالرمحن( :عبدالرمحن بن سامل بن عتبة ،ويقال:
ابن عبداهلل ،ويقال :ابن عبدالرمحن بن عويم بن ساعدة األنصاري ...وجزم ابن
شاهني بأنه عبدالرمحن بن سامل بن عبد الرمحن بن عتبة بن عويم بن ساعدة...
وليس لعبدالرمحن بن عتبة صحبة قطعاً)( .)80وكذلك جزم البغوي كما تقدم يف
التخريج.
واحلديث الذي قال البخاري وأبو حامت عنه يف ترمجة "عتبة بن عويم"( :مل
يصح حديثه) .ليس هذا احلديث بل هو حديث آخر يروى بنفس إسناد حديثنا(.)81
ثالثاً :جهالة حال عبدالرمحن بن سامل ،حيث مل يرو عنه إال حممد بن طلحة،
قال ابن حجر يف "التقريب" ص ( :)341جمهول .وقال يف "اإلصابة" ( :)379 /6ال
يعرف حاله.
رابعاً :جهالة حال سامل بن عتبة .قال عنه ابن حجر( :مقبول)(.)82

( )79اإلصابة يف متييز الصحابة (.)363 /4
( )80هتذيب التهذيب (.)181 /6
( )81وقد ساقه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد واملثاين"  5/4ح ( )1947كحديث واحد .فأخرجه هو والعقيلي يف
"الضعفاء الكبري"  329/3من طريق حممد بن طلحة ،عن عبدالرمحن بن سامل بن عبدالرمحن بن عتبة ،عن
أبيه ،عن جده رفعه « :إن هللا عز وجل بعثين ابهلدى ودين احلق ،ومل جيعلين زراعا ،وال اتجرا ،وال صخااب
يف األسواق ،وجعل رزقي يف ظل رحمي».
( )82تقريب التهذيب ص (.)227
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خامساً :أنه مرسل على رواية األكثر ،فجد عبدالرمحن ليست له صحبه كما
تقدم.
واحلديث ال يروى إال بهذا اإلسناد ،وقد تفرد به جمهوالن قال الطرباني( :ال
يُروى هذا احلديث عن عويم بن ساعدة إال بهذا اإلسناد ،تفرد به حممد بن طلحة).
كما إن مدار احلديث على حممد بن طلحة بن عبدالرمحن التيمي ،قال عنه ابن
حجر( :صدوق خيطئ)(.)83
فاحلديث ضعيف الضطرابه كما ذكر ابن حجر نقالً عن البخاري وأبي حامت يف
حكمها على نفس اإلسناد حلديث آخر.
وقد روي حنوه من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر ،ومن حديث مكحول
مرسال.
ً

أما حديث ابن مسعود :فأخرجه الطرباني يف "الكبري"  140/10ح ()10244

من طريق أبي بالل األشعري ،عن محاد بن زيد ،عن عاصم ،عن زر ،عن عبداهلل
بن مسعود ،به بنحوه.
ويف سنده أبو بالل األشعري ،قال الذهيب( :ضعفه الدارقطين) .املغين يف
الضعفاء .775/2
وأما حديث ابن عمر :فأخرجه أبو نعيم يف "الطب النبوي"  471/2ح ()448
من طريق عبدالرمحن بن زيد بن أسلم ،عَن أبيه ،عَن ابن ُعمَر ،به ،بنحوه ،وزاد:
"وأسخن أقباالً ،وأرضى باليسري من العمل".

( )83تقريب التهذيب ص ( .)485وانظر :الكاشف .183/2
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ويف إسناده عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،قال عنه الذهيب:
(ضعفوه)(.)84
وأما حديث جابر :فأخرجه الطرباني يف "األوسط" ح (  )7673من طريق
أبي الزبري ،وابن حبان يف "اجملروحني"  ، 118/1وابن اجلوزي يف "العلل"
( ) 1016من طريق سعيد بن املسيب ،كالهما عن جابر بن عبداهلل مرفوعاً ،به،
بنحوه.
ويف إسناد األول حبر بن كَنِيْز السَّقَّاء ،قال الذهيب( :تركوه)(.)85
ويف إسناد الطريق الثاني إبراهيم بن الرباء قال الذهيب( :اتهموه بالوضع)(.)86
وأما حديث مكحول :فأخرجه عبد الرزاق ح ( ) 10341ومن طريقه
اخلطابي يف "الغريب"  ، 235 - 234/1عن معمر ،وسعيد بن منصور ح
( ) 514وابن أبي شيبة  417 - 416/4عن إمساعيل بن عياش ،كالهما
(معمر وإمساعيل) عن عبداهلل بن عثمان بن خُثَيم ،وعبدالرزّاق ح (،)10342
وسعيد بن منصور ( ) 513عن داود بن عبدالرمحن العطار ،كالهما
(عبدالرزّاق ،وداود) عن ابن جريج ،كالهما (ابن خثيم ،وابن جريج) عن
مكحول ،عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
لفظ ابن خثيم" :عليكم باألبكار فانكحوهن ،فإنهنّ أفتح أرحاماً ،وأعذب
َر غُرَّة".
أفواهاً ،وأَغ ُّ

( )84الكاشف .628/1
( )85املغين يف الضعفاء .100/1
( )86املغين يف الضعفاء .10/1
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وقال عبدالرزّاق :عن ابن جريج ،قال :حُدثت عن مكحول .وزاد داود" :أمل
تعلموا أني مكاثر بكم ،وأن ذراري املؤمنني يف شجرة من عصاد اجلنة يكفلهم أبوهم
إبراهيم عليه السالم".
وهو ضعيف جداً؛ ألنه مرسل فبني مكحول والنيب صلى اهلل عليه وسلم
راويان على األقل .ومتنه منكر وألفاظه ركيكة.
ورواية ابن جريج منقطعة ،فهو مل يسمعه من مكحول ،وهو مدلس كما تقدم.
ولعل ابن جريج أخذه من عبداهلل بن عثمان بن خثيم.
أعلم.

ولعل حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر يقواينه ،فيصري حسناً لغريه ،واهلل

املبحث الرابع :خالصة احلكم على هذه األحاديث.
تبيَّن لنا من دراسة أحاديث املبحث األول اليت جاءت للرتغيب بتكثري النسل أن
عددها مخسة عشر حديثاً وأن منها املقبول وأكثرها ضعيف أو وا ٍه ال يصح.
واحلافظ ابن حجر ذكر أكثر هذه األحاديث ثم قال( :وهذه األحاديث وإن كان
يف الكثري منها ضعفٌ ،فمجموعها يدل على أن ملا حيصل به املقصود من الرتغيب يف
التزويج أصالً ،لكن يف حق من يتأتَّى منه النسل ،واهلل أعلم)(.)87

( )87فتح الباري البن حجر (.)111/9
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وقد تبني لي من خالل الدراسة أنها تنقسم ثالثة أقسام:
القسم األول :األحاديث املقبولة:
- 1حديث معقل بن يسار فهو حديث حسن مبفرده ،ويرتقي لدرجة الصحة
بالشواهد ،وقد صححه مجع من األئمة كما تقدم.
- 2حديث أنس بن مالك ،وهو حديث حسن ،ويرتقي لدرجة الصحة
بالشواهد .وقد صححه ابن حبان واحلافظ ابن حجر ،وقال اهليثمي :إسناده حسن.
- 3حديث عبدالرمحن بن سامل بن عتبة بن عويم بن ساعدة األنصاري،
عن أبيه ،عن جده ،وهو حديث ضعيف ولكن له شواهد من حديث ابن مسعود،
مرسال ،وذكرت يف خترجيه أن حديثي ابن مسعود وابن
وابن عمر ،وجابر وعن مكحول ً
عمر ضعيفان لكن ضعفهما ليس شديدًا فيقويان هذا احلديث فيصري حسنًا لغريه.

القسم الثاين :األحاديث الضعيفة:
وهذه األحاديث تقوى أحاديث الباب ألن ضعفها ليس شديداً ،كما تقدم يف
خترجيها ،وهي ستة أحاديث:
- 1حديث عبداهلل بن عمرو.
- 2حديث ابن عمر.
- 3حديث عياض بن غنم.
- 4حديث ابن مسعود
- 5حديث أبي موسى.
- 6مرسل حممد بن سريين.
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القسم الثالث :األحاديث الواهية:
وهذه األحاديث ال تقوى أحاديث الباب ألن ضعفها شديد ،كما تقدم يف
خترجيها ،وهي ستة أحاديث:
- 1حديث معاوية بن حيدة.
- 2حديث سهل بن حنيف.
- 3حديث أبي أمامة.
- 4حديث عائشة.
- 5حديث أبي هريرة.
- 6مرسل سعيد بن أبي هالل.
اخلامتة
احلمد هلل الذي وفقين إلكمال هذه البحث ،وأرجو أن أكون ممن خدَم سنة
النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه ،ويف ختامه أردت أن أسجل بعض النتائج اليت
توصلت إليها ومنها:
 - 1أن حبثي متجه لألحاديث اآلمرة بتكثري النسل ،وال يبحث يف األحاديث
اليت تأمر بالنكاح ألجل إجياد الولد أو غري ذلك.
- 2إن إجياد النسل من أهم مقصد من مقاصد النكاح.
 - 3أن األحاديث الواردة بالرتغيب بتكثري النسل عددها مخسة عشر حديثاً.
- 4أن مجيع األحاديث ما عدا األخري منها تأمر صراحة بالنكاح ألجل تكثري
النسل.
أما آخرها وهو حديث عبدالرمحن بن سامل بن عتبة بن عويم بن ساعدة
األنصاري ،عن أبيه ،عن جده ،وهو حديث حسن لغريه كما تقدم فهو حيث على
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نكاح األبكار وعلل ذلك بقوله" :عليكم ابألبكار؛ فإهنن أعذب أفواها ،وأنتق
أرحاماً" .وذكرت أن علماء اللغة كابن قتيبة واألصمعي وابن منضور وغريهم ذكروا أن

معناه مأخوذ من( :امرأَة ناتق :أَي كثرية ا ْل َولَد؛ ألَنها تَ ْرمِي باألَوالد َرمْيًا).
- 5تبني من خالل الدراسة أن هذه األحاديث تنقسم ثالثة أقسام:
القسم األول :األحاديث املقبولة ،وعددها ثالثة أحاديث.
القسم الثاني :األحاديث الضعيفة ،وعددها ستة أحاديث.
القسم الثالث :األحاديث الواهية ،وعددها ستة أحاديث.

واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
ثبت املراجع واملصادر
[ ]1

«القرآن الكريم».

[ ]2

«إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة» .البوصريي ،أبو العباس شهاب
الدين أمحد بن أبي بكر .حتقيق :دار املشكاة للبحث العلمي .ط ،1الرياض:
دار الوطن للنشر1420 ،هـ.

[ ]3

«إحياء علوم الدين» .الغزالي ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد( .د.ط)،
بريوت :دار املعرفة( ،د.ت).

[ ]4

«آداب الزفاف يف السنة املطهرة» .األلباني ،حممد ناصر الدين بن احلاج نوح بن
اجناتي .الرياض :دار السالم ،ط1423 ،1هـ2002/مـ.

[ ]5

«أمالي احملاملي  -رواية ابن حييى البيع» .احملاملي ،احلسني بن إمساعيل بن
حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أبان الضيب ،حتقيق :د .إبراهيم القيسي،
ط ،1عمان :املكتبة اإلسالمية1412 ،ه.
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«اآلحاد واملثاني» .الشيباني ،أبو بكر بن أبي عاصم وهو أمحد بن عمرو بن
الضحاك .حتقيق :د .باسم فيصل أمحد اجلوابرة .ط ،1الرياض :دار الراية،
1411هـ.

[ ]7

«األحاديث املختارة» .املقدسي ،ضياء الدين أبو عبداهلل حممد بن عبد الواحد.
حتقيق :د .عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش .ط ،3بريوت :دار خضر للطباعة
والنشر والتوزيع1420 ،هـ.

[ ]8

«اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث» .اخلليلي ،خليل بن عبداهلل بن أمحد
القزويين .حتقيق :د .حممد سعيد عمر إدريس ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد،
1409هـ.

[ ]9

«األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف باملوضوعات الكربى».
القاري ،أبو احلسن علي بن السلطان حممد املال اهلروي .حتقيق :حممد الصباغ.
(د.ط) ،بريوت :مؤسسة الرسالة( ،د.ت).

[« ]10اإلصابة يف متييز الصحابة» .ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن
أمحد العسقالني .حتقيق :عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد معوض .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
[« ]11اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل» .احلجاوي ،موسى بن أمحد بن موسى
بن سامل بن عيسى بن سامل املقدسي .حتقيق :عبد اللطيف حممد موسى
السبكي( .د.ط) ،بريوت :دار املعرفة( ،د.ت).
[« ]12األم» .الشافعي ،أبو عبداهلل حممد بن إدريس بن العباس القرشي( .د.ط)،
بريوت :دار املعرفة1410 ،هـ.
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[« ]13البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري» .ابن امللقن
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد .حتقيق :مصطفى أبو الغيط
وآخرون ،ط ،1الرياض :دار اهلجرة للنشر والتوزيع1425 ،هـ 2004-م.
[« ]14التاريخ الكبري» .البخاري ،أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن
املغرية( .د.ط) ،حيدر آباد :دائرة املعارف العثمانية( ،د.ت).
[« ]15التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثالث» .أبو بكر
أمحد بن أبي خيثمة .حتقيق :صالح بن فتحي هالل .ط ،1القاهرة :الفاروق
احلديثة للطباعة والنشر1427 ،هـ 2006 -م.
[« ]16الرتغيب والرتهيب» .قوام السنة ،إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي
القرشي الطليحي التيمي األصبهاني ،أبو القاسم .حتقيق :أمين بن صاحل بن
شعبان .ط ،1القاهرة :دار احلديث1414 ،هـ 1993 -م.
[« ]17التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري» .ابن حجر ،أبو الفضل
أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1419 ،هـ.
[« ]18الثقات» .ابن حبان ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد البسيت .ط،1
حيدر آباد :دائرة املعارف العثمانية الدكن اهلند 1393 ،هـ.
[« ]19اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه» .البخاري ،أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية.
حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر .ط ،1بريوت :دار طوق النجاة،
1422هـ.
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[« ]20اجلامع ألحكام القرآن» .القرطيب ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن
فرح األنصاري اخلزرجي .حتقيق :أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش .ط،2
القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ.
[« ]21اجلامع ،ملحق مبصنف عبد الرزاق» .األزدي ،معمر بن راشد .حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي .ط ،2باكستان :اجمللس العلمي1403 ،هـ.
[« ]22اجلرح والتعديل» .الرازي ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن
املنذر احلنظلي ،ابن أبي حامت .ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العربي
1271هـ.
[« ]23الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية» .العسقالني ،أمحد بن علي بن حجرأبو
الفضل الشافعي .حتقيق السيد عبداهلل هاشم اليماني( .د.ط) ،بريوت :دار
املعرفة( ،د.ت).
[« ]24السنن الكربى» .البيهقي ،أمحد بن احلسني .حتقيق:حممد عبدالقادر عطا.
(د.ط) ،مكة:مكتبة دار الباز1414 ،هـ.
[« ]25الشرح الكبري على منت املقنع» .اجلماعيلي ،عبدالرمحن بن حممد بن أمحد
بن قدامة املقدسي احلنبلي( .د.ط) ،بريوت :دار الكتاب العربي للنشر
والتوزيع( ،د.ت).
[« ]26الضعفاء الكبري» .العقيلي ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد
العقيلي املكي .حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي .ط ،1بريوت :دار املكتبة
العلمية1404 ،هـ.
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[« ]27الضعفاء واملرتوكون» .ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن
علي بن حممد .حتقيق :عبداهلل القاضي .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1406هـ.
[« ]28الضعفاء واملرتوكون» .الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن
أمحدالبغدادي .حتقيق :د .عبدالرحيم حممد القشقري .جملة اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة .العدد  1404 ،1403 - 59،60،63هـ،
[« ]29الضعفاء واملرتوكون» .النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن علي
اخلراساني .حتقيق :حممود إبراهيم زايد .ط ،1حلب :دار الوعي1396 ،هـ.
[« ]30الطبقات الكربى» .البصري ،حممد بن سعد( .د.ط) ،بريوت :دار صادر،
(د.ت).
[« ]31العلل الواردة يف األحاديث النبوية» .الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن
أمحد البغدادي .حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي .ط ،1الرياض :دار
طيبة1405 ،هـ.
[« ]32العلل» .الرازي ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر
احلنظلي ،ابن أبي حامت .حتقيق :فريق بإشراف د .سعد احلميد ود .خالد
اجلريسي .ط ،1الرياض :مطابع احلميضي1427 ،هـ.
[« ]33العيال» .ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبداهلل بن حممد البغدادي األموي القرشي.
حتقيق :د اجنم عبدالرمحن خلف .ط ،1الدمام :دار ابن القيم1410 ،هـ.
[« ]34غريب احلديث» .الدينوري ،أبو حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة حتقيق:
د .عبد اهلل اجلبوري .ط ،1بغداد :مطبعة العاني1397 ،هـ.
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[« ]35الفائق يف غريب احلديث واألثر» .الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن
أمحد ،جار اهلل حتقيق :علي حممد البجاوي -حممد أبو الفضل إبراهيم.
ط ،2دار املعرفة – لبنان( ،د.ت).
[« ]36الفردوس مبأثور اخلطاب» .الديلمي ،شريويه بن شهردار بن شريويه
اهلمذاني .حتقيق :السعيد بن بسيوني زغلول .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية 1406 ،هـ.
[« ]37القاموس احمليط» .الفريوزآبادى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب.
حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة .ط ،8بريوت :مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر1426 ،هـ.
[« ]38الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة» .الذهيب ،أبو عبداهلل حممد
بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز .حتقيق :حممد عوامة أمحد ،وآخر .ط،1
جدة :دار القبلة -مؤسسة علوم القرآن 1413 ،هـ.
[« ]39الكامل يف ضعفاء الرجال» .اجلرجاني ،أبو أمحد بن عدي .حتقيق :عادل
أمحد عبداملوجود وعلي حممد معوض .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1418هـ.
[« ]40الكشف والبيان عن تفسري القرآن» .الثعليب ،أبو إسحاق أمحد بن حممد بن
إبراهيم .حتقيق :اإلمام أبي حممد بن عاشور .ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث
العربي1422 ،هـ.
[« ]41الكنى واألمساء» .الرازي ،أبو بِشْر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد.
حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفاريابي .ط ،1بريوت :دار ابن حزم 1421 ،هـ.
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[« ]42الكواكب النريات يف معرفة من الرواة الثقات» .ابن الكيال ،أبو الربكات
بركات بن أمحد بن حممد اخلطيب .حتقيق :عبد القيوم عبد رب النيب .ط،1
بريوت :دار املأمون1981 ،م.
[« ]43املبسوط» .السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة( .د.ط).
بريوت :دار املعرفة1414 ،هـ.
[« ]44اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني» .ابن حبان ،أبو حامت حممد بن
حبان بن أمحد بن حبان البُسيت .حتقيق :حممود إبراهيم زايد .ط ،1حلب:
دار الوعي1396 ،هـ.
[« ]45احملكم واحمليط األعظم» .أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي،
حتقيق :عبداحلميد هنداوي .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ.
[« ]46املراسيل» .السّجِسْتاني ،أبو داود سليمان بن األشعث .حتقيق :شعيب
األرناؤوط .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1408 ،هـ.
[« ]47املستدرك على الصحيحني» .النيسابوري ،أبو عبداهلل احلاكم حممد بن عبداهلل
بن حممد بن محدويه .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1411 ،هـ.
[« ]48املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل» .القشريي،
مسلم بن احلجاج أبو احلسن النيسابوري .حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي.
(د.ط) ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربي( ،د.ت).
[« ]49املصنف يف األحاديث واآلثار» .ابن أبي شيبة ،عبداهلل بن حممد .حتقيق :كمال
يوسف احلوت .ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1409 ،هـ.
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[« ]50املصنف» .عبدالرزاق ،عبدالرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماني .حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1403 ،هـ.
[« ]51املعجم األوسط» .الطرباني ،أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي الشامي.
حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد وعبداحملسن بن إبراهيم احلسيين.
(د.ط) ،القاهرة :دار احلرمني( ،د.ت).
[« ]52املعجم الكبري» .الطرباني ،أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي الشامي.
حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلفي .ط ،2القاهرة :مكتبة ابن تيمية،
1415هـ.
[« ]53املغين يف الضعفاء» .الذهيب ،مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن
عثمان بن قَايْماز .حتقيق :الدكتور نور الدين عرت( .د.ط) ،بدون ناشر،
(د.ت).
[« ]54املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار».
عبدالرحيم بن احلسني العراقي ،حتقيق :أشرف بن عبداملقصود ،ط،1
الرياض :مكتبة دار طيبة1415 ،هـ.
[« ]55املغين» .ابن قدامة ،حممد موفق الدين عبداهلل بن أمحد املقدسي( .د.ط)،
القاهرة :مكتبة القاهرة( ،د.ت).
[« ]56املنتخب من مسند عبد بن محيد» .الكَسّي ،أبو حممد عبد احلميد بن محيد
بن نصر .حتقيق :صبحي البدري السامرائي وحممود حممد خليل الصعيدي.
ط ،1القاهرة :مكتبة السنة1408 ،هـ.
[« ]57املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج» .النووي ،حييى بن شرف .ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث.سنة 1392هـ.
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[« ]58املوافقات» .الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي .حتقيق:
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان .ط ،1القاهرة :دار ابن عفان،
1417هـ.
[« ]59املوضوعات» .ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن
حممد .حتقيق :عبدالرمحن حممد عثمان .ط ،1املدينة املنورة :املكتبة السلفية،
1386هـ.
[« ]60النهاية يف غريب احلديث واألثر» .ابن األثري ،أبو السعادات املبارك بن حممد
الشيباني اجلزري .حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي( .د.ط)،
بريوت :املكتبة العلمية1399 ،هـ.
[« ]61تاريخ ابن معني ،رواية الدوري» .ابن معني ،أبو زكريا حييى بن معني بن
عون املري .حتقيق :د .أمحد حممد نور سيف .ط ،1مكة املكرمة :مركز
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1399 ،هـ.
[« ]62تاريخ واسط» .الواسطي ،أبو احلسن أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب
الرزّاز .حتقيق :كوركيس عواد .ط ،1بريوت :عامل الكتب1406 ،هـ.
[« ]63حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» .ابن
عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي( .د.ط) ،تونس:
الدار التونسية للنشر1984 ،هـ.
[« ]64حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل» .العراقي ،أمحد بن عبدالرحيم بن
احلسني الكردي .حتقيق :عبداهلل نوارة( .د.ط) ،الرياض :مكتبة الرشد،
(د.ت).
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[« ]65حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج» .الشافعي ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص
عمر بن علي بن أمحد .حتقيق :عبداهلل بن سعاف اللحياني .ط ،1مكة
املكرمة :دار حراء1406 ،هـ.
[« ]66تذكرة املوضوعات» .الفَتَّنِي :حممد طاهر بن علي الصديقي اهلندي .ط،1
القاهرة :إدارة الطباعة املنريية1343 ،هـ.
[« ]67تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس» .ابن حجر ،أبو الفضل
أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني .حتقيق :د .عاصم بن عبداهلل
القريوتي .ط ،1عمان :مكتبة املنار1403 ،هـ.
[« ]68تفسري اإلمام الشافعي» .الشافعي ،أبو عبداهلل حممد بن إدريس بن العباس
القرشي .حتقيق :د .أمحد بن مصطفى الفرَّان .ط ،1الرياض :دار التدمرية،
1427هـ.
[« ]69تفسري القرآن العظيم» .الرازي ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن
املنذر احلنظلي ،ابن أبي حامت .حتقيق :أسعد حممد الطيب .ط ،3مكة :مكتبة
نزار مصطفى الباز1419 ،هـ.
[« ]70تفسري القران العظيم» .القرشي ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :سامي
بن حممد سالمة ،ط ،2دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض  -السعودية،
1420هـ 1999 -م.
[« ]71تقريب التهذيب» .ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد
العسقالني .حتقيق :حممد عوامة .ط ،1دمشق :دار الرشيد1406 ،هـ.
[« ]72تهذيب التهذيب» .ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد
العسقالني .ط ،1اهلند :دائرة املعارف النظامية1326 ،هـ.
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[« ]73تهذيب الكمال يف أمساء الرجال» .املزي ،مجال الدين يوسف بن
عبدالرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج .حتقيق :د .بشار عواد معروف .ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1400 ،هـ.
[« ]74تهذيب اللغة» .األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي .حتقيق :حممد
عوض مرعب .ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العربي2001 ،م.
[« ]75جامع البيان يف تأويل القرآن» .الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن
كثري بن غالب .حتقيق :أمحد حممد شاكر .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1420هـ.
[« ]76حراسة الفضيلة» .أبو زيد ،بكر بن عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن بكر.
ط ،11الرياض :دار العاصمة للنشر والتوزيع1426 ،هـ.
[« ]77سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين» .الدارقطين ،أبو احلسن علي بن
عمر بن أمحدالبغدادي .حتقيق :د .موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر .ط،1
الرياض :مكتبة املعارف1404 ،هـ.
[« ]78سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة» .األلباني ،أبو
عبدالرمحن حممد ناصر الدين .ط ،1الرياض :دار املعارف 1412 ،هـ.
[« ]79سنن ابن ماجه» .ابن ماجه ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويين .حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي( .د.ط) ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية( ،د.ت).
[« ]80سنن أبي داود» .أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني.
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد(.د.ط) ،بريوت :املكتبة العصرية،
(د.ت).
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[« ]81سنن سعيد بن منصور» .اخلرساني ،سعيد بن منصور .حتقيق حبيب الرمحن
األعظمي .ط ،1اهلند :الدار السلفية .سنة 1403هـ.
[« ]82شرح مشكاة املصابيح» .القاري ،أبو احلسن علي بن السلطان حممد املال
اهلروي .ط ،1بريوت :دار الفكر1422 ،هـ.
[« ]83شرح مشكل اآلثار» .الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي.
حتقيق :شعيب األرنؤوط .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،هـ.
[« ]84صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان» .ابن حبان ،أبو حامت حممد بن حبان بن
أمحد البسيت .حتقيق :شعيب األرنؤوط .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة،
1414هـ.
[« ]85صحيح أبي داود  -األم» .حممد ناصر الدين ،بن احلاج نوح .الكويت:
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.
[« ]86غريب احلديث» .ابن قتيبة ،أبو حممد عبداهلل بن مسلم الدينوري .حتقيق:
د .عبداهلل اجلبوري .ط ،1بغداد :مطبعة العاني1397 ،هـ.
[« ]87غريب احلديث» .احلربي ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن إسحاق .حتقيق:
د .سليمان إبراهيم حممد العايد .ط ،1مكة املكرمة :جامعة أم القرى1405 ،هـ.
[« ]88غريب احلديث» .اهلروي ،أبو عُبيد القاسم بن سالّم بن عبداهلل البغدادي.
حتقيق :د .حممد عبداملعيد خان .ط ،1حيدر آباد :مطبعة دائرة املعارف
العثمانية1384 ،هـ.
[« ]89فتح الباري شرح صحيح البخاري» .العسقالني ،أمحد بن علي بن حجر أبو
الفضل الشافعي( .د.ط) ،بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ.
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[« ]90فتح القدير» .الشوكاني ،حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل .ط ،1دمشق:
دار ابن كثري1414 ،هـ.
[« ]91فيض القدير شرح اجلامع الصغري» .املناوي ،زين الدين حممد املدعو
بعبدالرؤوف بن تاج العارفني احلدادي .ط ،1مصر :املكتبة التجارية الكربى،
1356هـ.
[« ]92كشف األستار عن زوائد البزار» .اهليثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر بن
سليمان .حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1399هـ.
[« ]93كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال» .املتقي اهلندي :عالء الدين علي بن
حسام الدين ابن قاضي خان .حتقيق :بكري حياني  -صفوة السقا .ط،5
بريوت :مؤسسة الرسالة1401 ،هـ1981/م.
[« ]94لسان العرب» .ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي .ط ،3بريوت :دار
صادر 1414 ،هـ.
[« ]95لسان امليزان» .ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد
العسقالني .حتقيق :دائرة املعرف النظامية .ط ،2بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات1390 ،هـ.
[« ]96خمتار الصحاح» .الرازي ،زين الدين أبو عبداهلل حممد بن أبي بكر .حتقيق:
يوسف الشيخ حممد .ط ،5بريوت :املكتبة العصرية1420 ،هـ.
[« ]97مسند أبي يعلى» .التميمي ،أبو يعلى أمحد بن علي بن املثُنى بن حييى بن
عيسى بن هالل .حتقيق :حسني سليم أسد .ط ،1دمشق :دار املأمون للرتاث،
1404هـ.
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[« ]98مسند اإلمام أمحد بن حنبل» .ابن حنبل ،أبو عبداهلل أمحد بن حممد
الشيباني .حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1421هـ.
[« ]99مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار» .البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن
عبداخلالق العتكي .حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون .ط ،1املدينة
املنورة :مكتبة العلوم واحلكم2009 ،م.
[« ]100مسند الروياني» .الرُّوياني ،أبو بكر حممد بن هارون .حتقيق :أمين علي أبو
مياني .ط ،1القاهرة :مؤسسة قرطبة1416 ،هـ.
[« ]101مسند الشاميني» .الطرباني ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري
اللخميالشامي .حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلفي .ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1405 ،هـ.
[« ]102مسند الفاروق أمري املؤمنني أبي حفص عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وأقواله
على أبواب العلم» .أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي .حتقيق :إمام
بن علي بن إمام .ط ،1مصر :دار الفالح ،الفيوم1430 ،هـ 2009 -م.
[« ]103معجم مقاييس اللغة» .الرازي ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء
القزويين .حتقيق :عبدالسالم حممد هارون( .د.ط) ،بريوت :دار الفكر،
1399هـ.
[« ]104معرفة الرجال عن حييى بن معني وفيه عن علي بن املديين وأبي بكر بن أبي
شيبة وحممد بن عبد اهلل بن منري وغريهم -رواية أمحد بن حممد بن القاسم بن
حمرز» .أبو زكريا حييى بن معني بن عون املري ،البغدادي حتقيق :حممد كامل
القصار .ط ،1دمشق :جممع اللغة العربية1405 ،هـ1985 ،م.
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[« ]105معرفة السنن واآلثار» .البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى،
حتقيق :عبداملعطي أمني قلعجي ،ط ،1كراتشي

-باكستان :جامعة

الدراسات اإلسالمية ،دمشق -بريوت ،دار قتيبة1412 ،هـ 1991 -م.
[« ]106معرفة الصحابة» .أبو نعيم أمحد بن عبداهلل بن أمحد األصبهاني .حتقيق:
عادل بن يوسف العزازي ،ط ،1الرياض :دار الوطن للنشر1419 ،هـ -
1998م.
[« ]107مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج» .الشربيين ،مشس الدين حممد
بن أمحد اخلطيب .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
[« ]108مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري» .الرازي ،أبو عبداهلل حممد بن عمر بن احلسن
التيمي .ط ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العربي1420 ،هـ.
[« ]109ميزان االعتدال يف نقد الرجال» .الذهيب ،مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن
أمحد بن عثمان بن قَايْماز .حتقيق :علي حممد البجاوي .بريوت :دار املعرفة
للطباعة والنشر1382 ،هـ.
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 مجعا ودراسة-األحاديث الواردة يف تكثري النسل

The Hadiths on having many children- a collection – study
Dr. Sulaiman Abdullah Alqusair
Associate Professor of Sunnah and its sciences.
at the Faculty of Sharia and Islamic studies-Qassim University

Abstract.
The significance of the research: The issue of having many children is one of the most important
issues in one's private and public life. Besides، the international organizations and governments give the
due attention to it and to its political، economic and socials aspects.
The objectives of the research: The research has many objectives
Such as:
1-Collecting all Hadiths that order people to have many children, then do Takhreej (referencing) and
examining themthoroughly.
2-Takhreej (referencing) of the related Hadiths and examining them thoroughly.
3-Clarifying the correct status of the Hadiths on having many children issue in terms of authenticity
and weakness.
The most significant results of the research:
1- Having children is the most important goal of marriage.
2- The Hadiths on encouraging to have many children are 15 Hadiths.
3- All the Hadiths -except for the last one- explicitly ordains marriage to get many children.
4- It has been clear through this research that these Hadiths can be divided to three categories:
One: Three Hadiths are Authentic.
Two: Six ones are Da'ifa.
Three: Six ones are very Da'ifa.
Praise be to Allah the Lord of the worlds, Peace & Mercy of Allah be upon our Prophet (PBUH), on
his family and all companions.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،1848-1777شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه
دراسة تطبيقية على كتاب احلدود

2

د.حممد عودة أمحد احلوري ،1و د.حممد زهري عبد هللا احملمد

 1ابحث رئيس ،أستاذ مساعد يف احلديث النبوي الشريف وعلومه ،جامعة طيبة ،اململكة العربية السعودية
 2ابحث مشارك ،أستاذ مشارك يف احلديث النبوي الشريف وعلومه،جامعة طيبة ،اململكة العربية السعودية
ملخص البحث .تناولت هذه الدراسة منهج ابن ماجه يف سننه فيما يتعلق ابلتصحيح على الباب ،حيث متت
دراسة هذه املسأ لة من خالل التطبيق على كتاب احلدود يف سنن ابن ماجه ،من خالل تصنيف األبواب على
حسب عدد األحاديث الواردة فيها ،ومن مث ختريج تلك األحاديث من الكتب الستة ،وبيان درجة حديث ابن
ماجه؛ لنتبني هل أخرج ابن ماجه ابابً ضعيفاً أو ال .وتوصلت الدراسة إىل أن ابن ماجه كان يراعي التصحيح
على الباب يف أغلب أبوابه اليت أخرجها يف كتاب احلدود ،كما كشفت عن منهجه املقصود يف ترتيب أحاديث
كتابه.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على املبعوث رمحة للعاملني،
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الطاهرين ،وبعد:
تنوعت املصنفات يف املتون احلديثية ،واشتُهرت من بني هذه املصنفات الكتب
الستة ،وتفاوتت العناية بها ،وأقلها عناية به سنن ابن ماجه ،ومرد ذلك كثرة
األحاديث الضعيفة اليت انفرد بها عن غريه من أصحاب املصنفات ،حتى ما يكاد
يسمع طالب العلم أن هذا احلديث أخرجه ابن ماجه حتى يتبادر إىل ذهنه الضعف.
لكن التحقيق يف منهج ابن ماجه قد يكشف عن خالف هذه النظرة الظاهرية
ألحاديث كتابه ،فابن ماجه مقدم يف صنعة احلديث( ،)1وله مكانة مرموقة عند
احملدثني ،ومصنفاته يف احلديث ال ختفى على الباحثني واحملققني ،واليت من أجلّها كتابه
السنن ،الذي خلص مكانته ابن حجر فقال" :كتابه يف السنن جامع جيد ،كثري األبواب
والغرائب ،وفيه أحاديث ضعيفة جداً ،حتى بلغين أنّ املزي كان يقول :مهما انفرد
خبرب فيه هو ضعيف غالباً .وليس األمر يف ذلك على إطالقه باستقرائي ،ويف اجلملة
ففيه أحاديث منكرة ،واهلل تعاىل املستعان " (.)2
ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث ،للمساهمة يف إبراز وتوضيح منهج ابن ماجه
يف إخراجه ألحاديث كتابه ،وذلك يف مسألة هامة ميكن أن تغيب عن بعض طلبة
( )1من ذلك ما نقله الذهيب عن اخلليلي قال ":هو ثقة كبري ،متفق عليه ،حمتج به ،له معرفة ابحلديث وحفظ،
ارحتل إىل العراقني ،ومكة والشام ،ومصر والري لكتب احلديث " .وعن احلافظ حممد بن طاهر قال":رأيت
البن ماجه مبدينة قزوين (اترخياً) على الرجال واألمصار ،إىل عصره" وقال الذهيب " :قد كان ابن ماجه
حافظاً انقداً صادقاً ،واسع العلم ،وإمنا غض من رتبة (سننه) ما يف الكتاب من املناكري ،وقليل من
املوضوعات ."..انظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،13ص.279-278
) (2ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،ج ،9ص.468
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العلم ،وهي مسألة التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه ،واقتُصر يف هذا
البحث على كتاب احلدود أمنوذجاً للتطبيق ،سائلني املوىل -عزّ وجلّ  -التوفيق
والسداد.
أمهية البحث
تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:
- 1إبراز مكانة ابن ماجه رمحه اهلل تعاىل.
- 2الكشف عن مكانة سنن ابن ماجه بني الكتب الستة من خالل دراسة
بعض مناهجه يف كتابه.
- 3بيان مالمح منهج ابن ماجه يف إيراده لألحاديث من خالل الدراسة
التطبيقية على كتاب احلدود.
- 4توضيح منهج احملدثني يف التصحيح على الباب وقبول األحاديث من
خالل التطبيق.
مشكلة البحث
ال خيفى على املتخصصني أنَّ رتبة سنن ابن ماجه تأخرت عن بقية السنن
صفَ ابنُ ماجه بالتساهل وإيراده الضعاف والغرائب ،وأنَّ بعض
املشهورة ،ووُ ِ
األبواب مل خيرج فيها إال الضعيف ،فهل واقع السنن ومنهج ابن ماجه فيها كذلك؟ أم
أنَّه اتبع منهجاً مقصوداً يف إخراج األحاديث يف األبواب؟ وهل يصحح األحاديث على
األبواب؟ هذه األسئلة ستجيب عنها هذه الدراسة بإذن اهلل تعاىل.
أهداف البحث
يسعى هذا البحث لتحقيق مجلة من األهداف هي:
- 1الكشف عن وجود منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه.
- 2بيان مدى وجود أبواب عند ابن ماجه مل خيرج فيها إال حديثاً ضعيفاً.
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 - 3إبراز مدى مشاركة أصحاب الكتب الستة البن ماجه يف أحاديثه.
- 4توضيح منهج التصحيح على الباب من خالل التطبيق على كتاب احلدود
عند ابن ماجه.
- 5الوقوف على درجة األحاديث اليت أخرجها ابن ماجه يف كتاب احلدود.
حدود البحث
يقتصر هذا البحث على دراسة األبواب الواردة يف كتاب احلدود من سنن ابن
ماجه ،دون التعرض إىل غريه من الكتب ،وذلك عينة للدراسة التطبيقية ،وباختياره
وجدنا كفاية املادة العلمية ،إذ وجدنا أبواباً أخرج فيها حديثاً واحداً ،وأبواباً أخرج
فيها حديثني ،وثالثة ،وأربعة ،مما يعطي تصوراً كامالً عن املوضوع ،واهلل تعاىل أعلم.
منهج البحث
سلكنا يف الدراسة ما يأتي:
- 1تقسيم كتاب احلدود يف سنن ابن ماجه إىل مطالب حسب عدد األحاديث
اليت خيرجها يف الباب.
- 2ختريج أحاديث ابنِ ماجه من الكتب الستة إلبراز انفراد ابن ماجه أو
مشاركته غريه.
- 3التنبيه إىل حكم احلديث عند العلماء ،وبيان درجته دون استقصاء يف هذا
األمر؛ ألن الغاية إعطاء صورة جملموع درجة أحاديث الباب.
- 4تذييل كل مطلب جبدول يرسم صورة مشاركة أصحاب الكتب الستة البن
ماجه أو انفراده ،وقراءة ذلك اجلدول وحتليله.
- 5ما يتعلق بتخريج احلديث من سنن ابن ماجه ،سيُكتفى بذكر ترمجة الباب
يف منت البحث ،وال يُكرر ذكره يف اهلامش ،وكذلك اسم الكتاب أيضاً لن يُذكر يف
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اهلامش؛ ألنَّ مجيع األحاديث اليت يتناوهلا البحث من كتاب احلدود ،كما أشري إليه
يف حدود الدراسة .وأما بقية كتب السنة فيذكر اسم الباب ،والكتاب ،ورقم احلديث،
واجلزء ،والصفحة.
الدراسات السابقة
مل يطرق أحدٌ موضوع التصحيح على الباب بعد التتبع واالستقصاء ،ال يف
سنن ابن ماجه وال يف غريها؛ ولذا فما كتب يف هذا البحث جديد يف بابه  -واهلل
أعلم  .-وأما الدراسات اليت كتبت حول ما قيل فيه( :أصح ما يف الباب) ،فال
عالقة هلا مبوضوعنا هذا ،واهلل تعاىل أعلم.
خطة البحث
جاء هذا البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مطالب ،وخامتة:
املقدمة :واشتملت على أهمية البحث ،ومشكلته ،وأهدافه ،وحدوده،
ومنهجه ،والدراسات السابقة ،وخطته.
التمهيد :ويتضمن التعريف مبسألة التصحيح على الباب.
املطلب األول :األبواب اليت أخرج فيها حديثاً واحداً.
املطلب الثاني :األبواب اليت أخرج فيها حديثني.
املطلب الثالث :األبواب اليت أخرج فيها ثالثة أحاديث.
املطلب الرابع :األبواب اليت أخرج فيها أربعة أحاديث.
اخلامتة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد :معىن التصحيح على الباب ،واملوضوعات ذات العالقة
سلك احملدثون طرقاً يف تصنيف أحاديث النيب -صلى اهلل عليه وسلم ،-
فمنها :طريقة األبواب الفقهية كالكتب الستة وغريها ،ومنها طريقة املسانيد :كمسند
أمحد بن حنبل ،ومنها ما مجع بني الطريقتني :كمسند بقيّ بن خملد حيث صنفه على
املسانيد ،ورتب كل مسند على األبواب الفقهية ،ومنها ما سلك طرقاً أخرى كما فعل
ابن حبان يف التقاسيم واألنواع.
وال شك أنَّ لكل طريقة مزايا ختتلف عن غريها من الطرق ،وغايتنا إبراز فائدة
التصنيف على األبواب ،حيث سلك بعض احملدثني ترتيبَ أحاديثِ كتابه على
األبواب الفقهية خدمةً للفقهاء يف اجلانب احلديثي ،مثالً :الطهارة والصالة والزكاة
والصوم واحلج...اخل ...وال شك أن مثل هذا الرتتيب فيه مزايا من أهمها:
أ) سهولة العثور على احلديث يف باب معني.
ب) التوصل إىل معرفة درجة احلديث ،من خالل عرض احلديث على بقية
أحاديث الباب والنظر يف طرقه .وهو كما قال علي بن املديين":الباب إذا مل جتمع
طرقه مل يتبني خطؤه"(.)3
وبالتالي ميكن أن حنكم على احلديث باخلطأ أو بالصواب.
ومن هنا كان ال بدّ من توضيح منهج التصحيح على الباب عند احملدثني ،حيث
ميكن القول إنّه يعين تصحيح حديث معني بشواهد ومتابعات أخرى له ،حيث خيرج
احملدث أحاديث يف باب معني وال تكون األحاديث كلها قد صحّت ،بل يكون صح
أحدها أو بعضها ،فيكون أصل احلديث ثابتًا يف بعض أسانيده ،أو له شواهد تقويه.
) (3اخلطيب البغدادي ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ج 2ص  ،282وابن الصالح ،علوم احلديث،
حتقيق نور الدين عرت ،ص.91
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املصنفُ يف الباب ما يصلح أن حيتج مبجموعه ملا
وبلغة أخرى هو :أن خيرج ِّ
بوب له.
وهذه املسألة من األهمية مبكان ،وكان احملدثون والفقهاء ينبهون إليها يف
مصنفاتهم أو عند احلكم على بعض أحاديث ما ورد يف باب معني ،فيقولون :أصله
ثابت ،صح من بعض الطرق أو األسانيد .وهي طريقة موضوعية يف احلكم على
احلديث ،ففرق عندهم أن حتكم على طريق معني أو أن حتكم على أصل احلديث
ومتنه هل ثبت من طريق آخر أو توجد أحاديث تشهد له ،وبالتالي يكون احلكم على
احلديث من خالل بقية أحاديث الباب اليت يندرج حتتها احلديث الضعيف .وقد بني
النووي نقالً عن القاضي عياض أنّ هذا من منهج اإلمام مسلم يف أحاديث كتابه
فقال " :قوله ( :عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي ،عن ثالثة من ولد سعد ،كلهم
حيدثه عن أبيه ،أنَّ النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -دخل على سعد يعوده مبكة ).
ويف الرواية األخرى :عن محيد ،عن ثالثة من ولد سعد قالوا( :مرض سعد مبكة
فأتاه رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -يعوده)؛ فهذه الرواية مرسلة ،واألوىل
متصلة؛ ألنّ أوالد سعد تابعيون ،وإمنا ذكر مسلم هذه الروايات املختلفة يف وصله
وإرساله ليبني اختالف الرواة يف ذلك .قال القاضي :وهذا وشبهه من العلل اليت وعد
مسلم يف خطبة كتابه أنه يذكرها يف مواضعها ،فظن ظانّون أنه يأتي بها مفردة ،وأنه
تويف قبل ذكرها ،والصواب أنه ذكرها يف تضاعيف كتابه ،كما أوضحناه يف أول هذا
الشرح ،وال يقدح هذا اخلالف يف صحة هذه الرواية ،وال يف صحة أصل احلديث؛
ألنَّ أصل احلديث ثابت من طرق من غري جهة محيد عن أوالد سعد ،وثبت وصله
عنهم يف بعض الطرق اليت ذكرها مسلم"(.)4
) (4النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،6ص.17و انظر القاضي عياض ،إكمال املعلم ،ج 5ص .192
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وأشار ابنُ حجر يف كالم له إىل منهج التصحيح على الباب ،فقال " :وأما
الغلط فتارة يكثر من الراوي ،وتارة يقل ،فحيث يوصف بكونه كثري الغلط ينظر فيما
أخرج له ،إن وجد مروياً عنده أو عند غريه من رواية غري هذا املوصوف بالغلط ،علم
أنَّ املعتمد أصل احلديث ال خصوص هذه الطريق ،وإن مل يوجد إال من طريقه فهذا
قادح يوجب التوقف عن احلكم بصحة ما هذا سبيله"(.)5
وكان من ردود ابن حجر على انتقادات الدارقطين ألحاديث البخاري -من
أنَّ البخاري أخرج بعض األحاديث بإسناد ضعيف  -بأنّ البخاري كان يعلم ضعفَ
احلديث من الطريق الذي أورده ،وإمنا أورده؛ ألنّ أصله ثابت ،قال ابن حجر" :وقد
استدرك الدارقطين عليه إخراجه لرواية علي بن املبارك ،وقال :حييى بن أبي كثري
مدلس ،وقد زاد فيه عكرمة رجالً ،واحلق أن مثل هذا ال يتعقب به البخاري؛ ألنّه مل
ختف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إىل أنها ال تقدح؛ وكان ذلك ألنّ أصل
احلديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق ،فيستفاد منه أن مراتب العلل
متفاوتة ،وأن ما ظاهره القدح منها إذا اجنرب زال عنه القدح ،واهلل أعلم"(.)6
وانتبه إىل مسألة التصحيح على الباب عند ابن ماجه السندي أحد شراح سنن
ابن ماجه ،فبني أنَّ بعض ما أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف يكون أصله ثابتًا ،ومن
ذلك قوله يف بعض األحاديث" :ويف الزوائد يف إسناده زيد العمي وهو ضعيف
ا.ه.قلت :لكن أصل احلديث صحيح من حديث عمر بن اخلطاب ،رواه مسلم وأبو
داود والرتمذي ،كما رواه املصنف من رواية عمر أيضاً ،وال عربة بتضعيف الرتمذي

)(5ابن حجر،هدي الساري،ص .381
)(6ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،10ص .515
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احلديث من رواية عمر كما نبه عليه ،والعجب من صاحب الزوائد أنه اقتصر على
كالم الرتمذي مع ثبوت احلديث يف صحيح مسلم ،واهلل أعلم"(.)7
وقال السندي يف موضع آخر " :ويف الزوائد :أصل احلديث قد رواه مسلم،
لكن يف هذه الطريق اليت رواه بها املصنف ليثا بن سليم ،وهو ضعيف عند
اجلمهور"(.)8
وبعد إيضاح هذا املنهج ال بدّ من اإلشارة إىل أن هذا املسألة خمتلفة عن قوهلم:
"أصح ما يف الباب كذا" .وهذه املسألة تعد من منهج أبي داود يف اختيار أحاديث سننه،
حيث أوضح يف رسالته إىل أهل مكة أن أحاديث كتابه هي أصح ما عرف يف الباب(،)9
كما كان اإلمام الرتمذي نص يف كثري من مواضع جامعه على أن احلديث الفالني هو
أ صح ما يف الباب ،وهذا ما دفع علماء احلديث إىل شرح معنى هذه الكلمة عندهم،
قال اإلمام النووي" :يقولون هذا أصح ما جاء يف الباب وإن كان ضعيفاً ،ومرادهم
أرجحه ،أو أقله ضعفا"(.)10
ومن هنا نرى املسألة خمتلفة كما هو ظاهر من كالمهم.
وجيدر التنبيه إىل مسألة أخرى مقابلة متاما ملنهج التصحيح على الباب وهي
مسألة التعليل على األبواب ،حيث يذكر املصنف علل كل باب بعد الفراغ منه أو علة
كل حديث بعده كما فعل الرتمذي يف جامعه وابن أبي حامت يف علله (.)11

)(7السندي،حاشية السندي على ابن ماجه،ج ،1ص .416
)(8السندي،حاشية السندي على ابن ماجه،ج،7ص.37
) (9أبو داود ،رسالة أيب داود إىل أهل مكة ،ص.23
) (10النووي ،األذكار ،ص ،183والسيوطي ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،ج ،2ص.88
) (11مهام سعيد ،حتقيق ودراسة شرح علل الرتمذي البن رجب احلنبلي ،ج ،1ص.46
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املطلب األول :األبواب اليت مل خيرج فيها إال حديثا واحدا
وهي سبعة أبواب:
أوال :ابب من أتى ذات حمرم ،ومن أتى هبيمة
أخرج فيه حديث عكرمة ،عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :من وقع على ذات حمرم فاقتلوه ،ومن وقع على بهيمة فاقتلوه ،واقتلوا
البهيمة"( .)12وهذا احلديث  -بهذه الصيغة  -من زوائد ابن ماجه
الرتمذي بعضه (من وقع على ذات مَحْرم فَاقْتلوه)

() 14

()13

وأخرج

ورواه أبو داود (،) 15

والرتمذي( ،)16والنسائي ( ،)17من طريق عَمرو ابن أبي عَمرو ،عن عكرمة دون
قوله " :من وقع على ذات حمرم فاقتلوه ".
وشَطر احلديث األول ضعيف دون الشّطر الثاني؛ فالشّطر األول وهو قوله:
" َمنْ وقع علَى ذَات حمرم فاقتلوه" ،ضعّفه التّرمذيُّ حيث قال" :هذا حديث ال نعرفه
إال من هذا الوجه ،وإبراهيم بن إمساعيل يُضعّف يف احلديث ،والعمل على هذا عند
أصحابنا ،قالوا :من أتى ذاتَ حمرمٍ وهو يعلم ،فعليه القتل ،."...كما أنَّ أبا داود
والنسائي أعرضا عن أخراجه؛ مما يشري إىل ضعفه عندهم .واجلمع بني شطري احلديث
بالصّيغة اليت أخرجها اب ُن ماجه هو من زوائده.

) (12ابن ماجه ،السنن ،ج ،2ص ،856ح .2564
) (13البوصريي ،مصباح الزجاجة ،ج ،3ص.107
) (14الرتمذي ،اجلامع ،كتاب احلدود ،ابب ما جاء فيمن يقول آلخر اي خمنث،ج ،4ص ،62ح .1462
)(15أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب فيمن أتى هبيمة،ج ،4ص ،171ح .4466
) (16اجلامع ،كتاب احلدود ،ابب :ما جاء فيمن يقع على البهيمة ،ج ،4ص ،56ح.1455
) (17النسائي ،اجملتىب ،ابب :من وقع على هبيمة ،ج ،4ص 322ح .7340

منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه ...

1787

وأما الشّطر الثاني من احلديث وهو " :و َمنْ وقع على بهيمة فاقتلوه ،واقْتلوا
البهيمة" ،قال فيه الرتمذيُّ" :هذا حديث ال نعرفه إال من حديث عمرو بن أبي عمرو،
عن عكرمة ،عن ابن عبّاس ،عن النّيب صلى اهلل عليه و سلم" ،وقال أبو داود :ليس
هذَا بالْقويّ ( ،)18وقد أخرج أبو داود حديثاً بعده من طريق عاصم عن أبي رزين عن
حدّ" ،ثم قال أَبُو دَا ُودَ " :حديث
ابن عباس قَالَ " :ليس على الذي َيأْتي البهيمة َ
ف حَديث َعمْرو بن أَبِى َعمْرو".
َع ُ
عَاصم ُيض ِّ
ومال الرتمذي إىل ما مال إليه أبو داود يف احلديثني حيث أخرجهما متتاليني كما
هو ترتيب أبي داود ،ثم قال :هذا أصح من احلديث األول ،والعمل على هذا عند
أهل العلم"(.)19
ومن َثمَّ فإنَّ أبا داود والرتمذي مييالن إىل أنَّ حديث ابن عباس الذي رأى فيه
عدم إقامة احلدّ أصحّ من حديثه املرفوع الذي يوجب إقامة احلد ،بل نقل أنّ العمل
عند أهل العلم على عدم إقامة احلد عليه .وأما النسائي فمال إىل عكس ما مال إليه أبو
داود والرتمذي ،حيث روى حديث عمرو عن عكرمة عن ابن عباس .ثم أخرج
حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ،وقال معقباً عليه " :هذا غري معروف
واألول هو احملفوظ "( .)20يقصد أن احملفوظ هو حديث ابن عباس املرفوع الذي تضمن
إقامة احلد على من وقع على بهيمة .ويرى البيهقي صحة احلديث حيث قال" :قد
رويناه من أوجه عن عكرمة وال أرى عمرو بن أبى عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة

)(18أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب ما جاء فيمن يقول آلخر اي خمنث ،ج ،4ص ،171ح .4466
) (19اجلامع ،كتاب احلدود ،ابب :ما جاء فيمن يقع على البهيمة ،ج ،4ص ،56ح.1455
)(20النسائي،السنن الكربى ،ابب من وقع على هبيمة ،ج ،6ص  ،486ح .7301
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يف احلفظ ،كيف وقد تابعه على روايته مجاعة ،وعكرمة عند أكثر األئمة من الثقات
األثبات واهلل أعلم " (.)21
هذا اجلدل بني األئمة إذن يدور على اجتهادهم يف رتبة من يدور عليه احلديث
يف اإلسنادين :عمرو وعاصم ،وقد خلص الطَّحاوي ما روي عن ابنِ عبَّاس فيمن أتى
بهيمة :بأنَّ "ما روي عنه أنَّه ال حد على مَن أتى بهيمة أحسن إسناداً ،وهو ناسخ ملا
روي عنه من األمر بقتله" (.)22
والذي يهمنا هنا أن نبيّن منهج ابن ماجة مقارناً بغريه من أصحاب السنن يف هذا
احلديث يف الباب ،فالحظنا أ ّن شطر احلديث األول( َمنْ وقع على ذات مَحْرم فاقْتلوه )
ضعفه الرتمذي ومل خيرجه أبو داود والنسائي .وأما شطره الثاني (ومَن وقع على بَهيمة
فاقتلوه) فمال النسائي إىل صحته ،بينما ضعّفه أبو داود والرتمذي بعد إخراجهما له.
ولعل هذا االختالف يفسر لنا عدم جزم ابن ماجه لصيغة الباب؛ حيث ذكر
مبتدأ ومل يذكر اخلرب ،فقال " :من أتى ذات حمرم أو بهيمة" ،ومل جيزم بعقوبته ،وما
أورده يف احلديث من عقوبة القتل قد قال به بعض الفقهاء ،كما ذكر الرتمذي ،واهلل
أعلم.
اثنيا :ابب الكبري َواملريض جيب عليه احلد

أخرج فيه حديث سعيد بن سعد بن عبادة ،قال :كان بني أبياتنا رجل خمدج

ضعيف ،فلم يرع إال وهو على أمة من إماء الدار خيبث بها (،)23فرفع شأنه سعد بن
عبادة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ":اجلدوه ضرب مائة سوط" ،قالوا:
ِ
يمة ،ج  ،8ص ،234ح .17495
) (21السنن الكربى ،كتاب احلدود ،ابب َم ْن أَتَى َهب َ
) (22الطحاوي ،شرح مشكل اآلاثر ،ج،9ص.442
) (23خيبث هبا :يزين هبا .ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ج ،2ص.7
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يا نيب اهلل ،هو أضعف من ذلك ،لو ضربناه مائة سوط مات ،قال ":فخذوا له عثكاالً
فيه مائة مشراخ ( )24فاضربوه ضربة واحدة"(.)25
هذا احلديث أخرجه أبو داود ( ،)26وأخرجه أيضا النسائي من طرق عدة،
منها :طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسالً عن النيب -صلى اهلل عليه
وسلم  ،-وموصوالً عن سعيد بن سعد عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم ،وجعل
النسائي حديث أبي أمامة املرسل من أجود األحاديث يف الباب(.)27
وما رجحه النسائي صار إليه الدارقطين فقال " :والصّواب عن أَبى حَازم عن
أَبى أمامة بن سهل عن النّبىّ -صلى اهلل عليه وسلم" ( .)28وذكر أبو حامت لسعيد بن
سعد بن عبادة هذا احلديث( .)29فاحلديث مروي على الوجهني؛ ولذلك قال عبد
احلق " :اختلف يف إسناد هذا احلديث ،واخلالف فيه مذكور يف كتاب النَّسائيّ ،وهو
عندي ال يضرّه"(.)30
وما جزم به ابن ماجه يف الباب من وجوب احلد على الكبري واملريض هو الذي
عليه العمل عند بعض الفقهاء ،وبه قال الشافعي؛ مبقتضى هذا احلديث (.)31
ِ
ِ
صن من أ ْغصانه ِِشْراخ .ابن األثري،
) (24العثْكال :الع ْذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب ،وكل ًغ ْ
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ج ،2ص ،1216وج،3ص.399
) (25ابن ماجه ،السنن ،ج ،2ص ،859ح.2574
) (26أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب إقامة احلد على املريض ج 4ص 275ح .4474
) (27سنن النسائي الكربى ،كتاب الرجم ،الضرير يف خلقته يصيب احلد ،وذكر اختالف الناقلني خلرب أيب أمامة
بن سهل فيه ،ج  ،4ص ،311ح.7309
) (28الدارقطين ،السنن ،ج 7ص .468
) (29ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،ج 4ص .25
) (30عبد احلق االشبيلي ،الوهم و اإليهام ،ج ص .468
) (31انظر :النووي ،اجملموع ،ج  ،20ص .41
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اثلثا :ابب تعليق اليد ييف العنق
أخرج فيه حديث ابن حمرييز ،قال :سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد يف
العنق ؟ فقال :السنة ،قطع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -يد رجل ،ثم
علقها يف عنقه (.)32
وهذا احلديث أخرجه أبو داود ،والرتمذي ،وقال ":هذا حديث حسن غريب
ال نعرفه إال من حديث عمر بن علي املقدمي ،عن احلجاج بن أرطأة ،وعبد الرمحن
بن حمرييز هو أخو عبد اهلل بن حمرييز ،شامي " ،وأخرجه النسائي وقال " :احلجاج بن
أرطاة ضعيف وال حيتج حبديثه"(.)33
ومل خيرج أصحاب كتب السنن األربعة يف الباب غري هذا احلديث.
ويف علل ابن أبي حامت " :سألت أبِي عن حديث ؛ رواه عمر بن عليّ بن
مقدّم ،عن احلجّاج بن أرطاة ،عن مكحول ،عن عبد الرّمحن بن حمرييز ،قال:
سألت فضالة بن عبيد ،فقلت :أرأيت تعليق اليدين من العنق أمن السّنّة ؟ فقال :أُتِيَ
النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم بسارق ،فأمر به ،فقطعت يدهُ ،ثمّ أمر به ،فعلِّقت ِفي
عنقه .قال أبِي :هذا خطأ ،إِنّما هو عبد اهلل بن مُحرييز ،قال :سألت فضالة.)34(".
ومل يصرح ابن ماجه وأبو داود والنسائي باسم ابن حمرييز ،بل اكتفوا بقوهلم:
عن ابن حمرييز.

) (32ابن ماجه ،السنن ،ج ،2ص ،862ح .2587
ِ
السارق تعلّق يَده ِِف عنقه ،ج ،4ص ،284ح .4413الرتمذي ،اجلامع ،ما جاء
) (33أبوداود،السنن ،اببِ :ف ّ
ارق ِيف ِ
ِيف تَعليق يد السارق ،ج ،4ص ،50ح  .1477والنسائي ،اجملتىب ،ابب :تَـعلِيق يد الس ِ
عنقه.
ْ ُ َ ّ
َ ّ
ج8ص92ح.4983-4982
) (34ابن أيب حامت ،علل احلديث ،حتقيق :سعد احلميد ،ج 1ص.452
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وأما حتسني الرتمذي هلذا احلديث فللشاهد الذي روي بإسناد صحيح عن علي
رضي اهلل عنه  -أنَّه فعل ذلك ،ومعلوم أنَّ فعل الصحابي مما ال يدرك باالجتهادله حكم املرفوع (.)35
كما أنَّ حجاج بن أرطاة ليس ضعيفاً بإطالق ،وقد حسن القول فيه كثري من
النقاد ،وأكثر ما نقم عليه تدليسه ،قال أبو حامت ":صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب
حديثه ،وإذا قال :حدثنا فهو صاحل ال يرتاب يف صدقه وحفظه إذا بني السماع ،وال
حيتج حبديثه " ،وحنو كالم أبي حامت ورد عن أبي زرعة ( .)36وبنى ابن العربي على
كالم النسائي فقال ":ولو ثبت هذا احلكم لكان حسناً صحيحاً ،لكنه مل يثبت،
ويرويه احلجاج بن أرطاة "(.)37
وترمجة ابن ماجه للباب توحي بهذا االختالف حيث مل يذكر حكم تعليق اليد
يف العنق ،وقد اختلف العلماء من أصحاب املذهب الواحد يف هذا احلكم الختالفهم
يف حكم احلديث كالشافعية مثال ،قال إمام احلرمني " :وقد اختلف أئمتنا يف هذا:
فمنهم من مل يصحح اخلرب ،ومل ير هذا ،ومنهم من رآه ،وال ينتهي األمر إىل اإلجياب
يف ذلك ،ولكنه إىل رأي اإلمام"(.)38
السارق يعرتف
رابعا :ابب ّ

أخرج فيه حديث عمرو بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس جاء إىل رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم  -فقال :يا رسول اهلل ،إنّي سرقت مجالً لبين فالن،فطهرني ،فأرسل إليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقالوا :إنا افتقدنا مجالً لنا ،فأمر
) (35ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج5ص 561ح .28974
) (36ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،ج 3ص .156
) (37ابن العريب ،عارضة األحوذي ،ج،7ص .228
) (38اجلويين ،هناية املطلب يف دراية املذهب ،ج17ص .265
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به النيب صلى اهلل عليه وسلم فقطعت يده .قال ثعلبة :أنا أنظر إليه حني وقعت يده
وهو يقول :احلمد هلل الذي طهرني منك ،أردت أن تدخلي جسدي النارَ(.)39
وهذا احلديث من زوائد ابن ماجه ،وهو من رواية ابن هليعة – وهو وإن كان
خملطاً  -فهذا من قديم حديثه كما قال أبو نعيم األصفهاني ":هذا من قديم حديث
ابن هليعة ومفاريده ،روى عنه عبد اهلل بن وهب " (.)40وقد ذكر أبو حامت هذا احلديث
الواحد لثعلبة األنصاري والد عبد الرمحن(.)41
ومن جهة الرتمجة نلحظ أن ابن ماجه مل جيزم مبا يرتتب على اعرتاف
السارق ،واملسألة فيها خالف ،ذكر ذلك غري واحد من العلماء منهم الطحاوي قال:
"فذهب قوم إىل أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع ،واحتجوا يف ذلك بهذا
احلديث .وممن ذهب إىل ذلك أبو حنيفة وحممد بن احلسن رمحهما اهلل ،وخالفهم يف
ذلك آخرون"(.)42
خامسا :ابب تَ ي
لقني الس ي
ارق
ّ
أخرج فيه حديث أبي أمية ،أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -أُتي
بلص ،فاعرتف اعرتافاً ،ومل يوجد معه املتاع ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"ما إخالك سرقت" ،قال :بلى ،ثم قال ":ما إخالك سرقت" ،قال :بلى ،فأمر به
فقطع ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :قل :أستغفر اهلل وأتوب إليه" ،قال:

) (39ابن ماجه ،السنن ،ج  2ص  ،863ح.2588
) (40أبو نعيم ،معرفة الصحابة ،ج  4ص .284
) (41ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،ج  2ص .462
) (42الطحاوي ،شرح معاين اآلاثر ج3ص .168
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أستغفر اهلل وأتوب إليه ،قال" :اللهم تب عليه " ،مرتني( .)43وهذا احلديث رواه أبو
داود( ،)44ومل خيرج يف الباب غريه ،والنّسائيّ( )45ومل خيرج يف الباب غريه.
وقد أشار البخاري يف التاريخ الكبري إىل خالف يف وصله وإرساله ( ،)46وله
شاهد من حديث أبي هريرة روي مرسالً وموصوالً كذلك( .)47ورجّح البيهقي
املرسل ،وشكك يف صحة املوصول فقال " :ويف هذا إن صح داللة على أنه أمر
بالقطع حني اعرتف عنده مره واحدة .وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن
يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة .وأرسله أيضاً سفيان
بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو احملفوظ.)48(".
نلحظ عدم جزم ابن ماجه حبكم التلقني ،واملسألة خالف بني العلماء ،وذهب
بعض إىل جوازه؛ بهذا احلديث ،ومبا روي عن بعض الصحابة يف هذا الباب (.)49
سادسا :ابب ال ُْمستكره

أخرج فيه حديث عبد اجلبار بن وائل ،عن أبيه ،قال (:استكرهت امرأة على

عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فدرأ عنها احلد ،وأقامه على الذي أصابها،
ومل يذكر أنّه جعل هلا مهراً) ( .)50وهذا احلديث ضعيف النقطاع إسناده؛ فلم يسمع
عبد اجلبار من أبيه ،كما ذكر اإلمام الرتمذي الذي أخرجه من غري طريق ابن ماجه
) (43ابن ماجه ،السنن ،ج 2ص ،865ح.2597
) (44أبو داود ،السنن،كتاب احلدود ،ابب ِِف التّلقني ِف احل ّد .ج 4ص ،234ح .4382
)(45النسائي ،السنن الكربى،كتاب قطع السارق ،ابب تلقني السارق .ج 4ص ،328ح .7363
) (46البخاري ،التاريخ الكبري ،ج 9ص.3
) (47البيهقي ،معرفة السنن واآلاثر ،ج  12ص.418
) (48البيهقي ،معرفة السنن واآلاثر ،ج  12ص.419
) (49الشوكاين ،نيل األوطار ،ج 7ص.180-179
) (50ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،866ح.2598

حممد عودة أمحد احلوري ،و حممد زهري عبد هللا احملمد

1794

وقال":هذا حديث غريب ،وليس إسناده مبتصل ،...والعمل على هذا عند أهل العلم
من أصحاب النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -وغريهم :،أن ليس على املستكرهة
حد .ثم أخرجه بنحوه من طريق علقمة بن وائل عن أبيه ،وقال ":هذا حديث حسن
غريب صحيح ،وعلقمة بن وائل بن حجر مسع من أبيه ،وهو أكرب من عبد اجلبار بن
وائل وعبد اجلبار مل يسمع من أبيه"( ،)51وأخرجه أبو داود من طريق علقمة بن وائل،
عن أبيه ( ،)52ومل خيرج يف الباب غريه .ولعل ابن ماجه أخرجه من هذه الطريق املعلة
اكتفاء بشهرة الطريق الصحيحة اليت أخرجها الرتمذي ،وعلى كل فالعمل مبقتضى
هذا احلديث عند أهل العلم من أصحاب النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -وغريهم
كما بني الرتمذي.

سابعا :ابب من نفى رجال من قبيلتيه
أخرج فيه حديث األشعث بن قيس ،قال :أتيت رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم  -يف وفد كندة ،وال يروني أفضلهم ،فقلنا :يا رسول اهلل ،ألستم منا؟ قال:
"حنن بنو النضر بن كنانة ،ال نقفو أمناً ،وال ننتفي من أبيناً ( .")53قال :فكان األشعث

بن قيس يقول :ال أوتى برجل نفى رجالً من قريش من النضر بن كنانة ،إال جلدته
احلد ( .)54وهذا احلديث من زوائد ابن ماجه ( ،)55وهو حديث صحيح رجاله ثقات،
وقد بني أبو نعيم يف ترمجة األشعث أن هذا احلديث رواه أبو داود الطيالسي ،ويزيد

) (51الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب ما جاء يف املرأة إذا استكرهت على الزان ،ج4ص،55ح .1453
) (52أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب ِف صاحب احلد جيىء فيقر.ج 4ص ،233ح .4381
) (53معىن احلديث :ال نرتك النسب إىل اآلابء ،وننتسب إىل األمهات.الزبيدي ،اتج العروس ،ج39ص .327
) (54ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،870ح.2612
) (55البوصريي ،مصباح الزجاجة ،ج  3ص .118
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بن هارون ،واملتقدّمون عن محّاد بن سلمة ( .)56ومل جيزم ابن ماجه يف ترمجته بعقوبة
من نفى النسب ،وقد عمل مبقتضى هذا احلديث بعض الفقهاء كما بني املروزي
فأوجبوا عليه احلد (.)57
اخلالصة :عدد األبواب اليت مل خيرج فيها ابن ماجه إال حديثاً واحداً :سبعة
أبواب ،أي ما يساوي )٪18.42( :من جمموع األبواب ،و ( )٪8.64من جمموع
األحاديث.
ويلحظ أن ابن ماجه مل جيزم يف ترامجه مبضمون ما اشتملت عليه األحاديث
إال يف باب واحد صحيح ،وذلك يشري إىل إدراكه رمحه اهلل لدرجة هذه األحاديث،
كما أنّ مجيع ما ذكره من أحاديث قد عمل مبقتضاها بعض الفقهاء ،وهو ما يؤكد
منهج إخراج احلديث يف الباب حيث ال يوجد فيه غريه؛ لعمل بعض الفقهاء مبقتضاه.
جدول رقم ( .)1يبني خالصة ختريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم احلديث.
الباب/رقم
احلديث
1/1

البخاري

مسلم

الرتمذي

أبو داود

النسائي

حكم احلديث

*

*

*
*

صحح بعضه
ُ
خمتلف فيه

*

خمتلف فيه

2/2
3/3

*

*

ضعيف

4/4
5/5
6/6

*
*

*

*

صحح املنت
ُ

7/7
اجملموع

3

) (56أبو نعيم ،معرفة الصحابة،ج1ص.189
) (57الطحاوي ،خمتصر اختالف العلماء ،ج  3ص 1453

4

خمتلف فيه

4

صحح
ُ
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قراءة اجلدول :نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي:
- 1انفراد ابن ماجه حبديثني مل يشركه غريه يف خترجيهما.
- 2مل خيرج الشيخان أيًّا من هذه األحاديث ،وفيه إشارة إىل أن احلديث
الذي ال خيرج ابن ماجه يف الباب غريه ال يرتقي إىل الصحة غالباً.
- 3ثالثة أحاديث خمتلف فيها ،وواحد ضعيف.
- 4بابني صحيحني ،وثالث بعضه صحيح.
املطلب الثاين :األبواب اليت أخرج فيها حديثني ،وهي عشرون اباب

حيل دم امرئ مسلم إالّ يف ثالث:
أوال :ابب ال ّ

احلديث األول :عن عثمان بن عفان أشرف عليهم – أي قتلته  ،-فسمعهم

وهم يذكرون القتل ،فقال :إنهم ليتواعدوني بالقتل ؟ فلم تقتلوني ؟ وقد مسعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " :ال حيل دم امرئ مسلم إال يف إحدى ثالث:
رجل زنى وهو حمصن فرجم ،أو رجل قتل نفساً بغري نفس ،أو رجل ارتد بعد إسالمه
" ،فواهلل ما زنيت يف جاهلية وال يف إسالم ،وال قتلت نفساً مسلمة ،وال ارتددت منذ
أسلمت (.)58
وهذا احلديث أخرجه أبو داود( ،)59والنسائي( ،)60والرتمذي وقال :ويف الباب
عن ابن مسعود ،وعائشة ،وابن عباس ،وهذا حديث حسن "(.)61
) (58ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،856ح .2564
) (59أبو داود ،السنن،كتاب الدايت ،ابب اإلمام أيمر ابلعفو يف الدم ،ج 4ص ،170ح .4502
) (60النسائي ،السنن الكربى،كتاب احملاربة ،ابب :ذكر ما حيل به دم املسلم ،ج 2ص ،191ح.3482
) (61الرتمذي ،اجلامع ،أبواب الفنت ،ابب ما جاء ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث ،ج 4
ص ،460ح.2158
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احلديث الثاني :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل ،إال أحد ثالثة
نفر :النفس بالنفس ،والثيب الزاني ،والتارك لدينه ،املفارق للجماعة " ( .)62وهذا
احلديث أخرجه البخاري( ،)63ومسلم ( ،)64وأبو داود ( ،)65والنسائي( .)66والرتمذي،
وقال :حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح( .)67نلحظ جزم ابن ماجه برتمجة
الباب ،وهو ما عليه العلماء ،وقد وجهوا ما قد يظن أن احلصر املستفاد من احلديث ال
يشمله (.)68
اثنيا :ابب املرت ّد عن دينه

احلديث األول :عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم":من بدل دينه فاقتلوه" ( .)69وهذا احلديث أخرجه البخاري( ،)70والرتمذي(،)71
) (62ابن ماجه ،السنن،ج2ص ،847ح.2534
ني ِابلْ َع ْ ِ
اىل ( أَ هن النهـ ْفس ِابلنهـ ْف ِ
ني،)...
) (63البخاري،الصحيح ،كتاب الدايت ،ابب :قَـ ْوِل ه
اَّللِ تَـ َع َ
س َوالْ َع ْ َ
َ
ج 6ص،2521ح.6484
) (64مسلم ،الصحيح ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت ،ابب :ما يباح به دم املسلم،ج5
ص ،106ح.4468
ِ
يم ِن ْارتَ هد،ج4ص ،222ح .4354
) (65أبو داود ،السنن،كتاب احلدود ،ابب :ا ْحلُ ْك ِم ف َ
) (66النسائي ،اجملتىب ،كتاب احملاربة ،ابب :ما حيل به دم املسلم،ج 7ص ،90ح.4016
)  ( 67الرتمذي ،اجلامع،أبواب الفنت ،ابب :ما جاء ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث،ج 4
ص ،19ح.1402
) (68الصنعاين ،سبل السالم ،ج  4ص .226
) (69ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،848ح.2535
) (70البخاري ،الصحيح ،كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ،ابب :حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم،ج6
ص،2536ح.6524
) (71الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء يف املرتد ،ج 4ص،59ح.1458
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وقال :هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم يف املرتد ،وأخرجه
أيضاً :أبو داود( ،)72والنسائي(.)73
الثاني :عن بهز بن حكيم ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل -صلى
اهلل عليه وسلم  " :-ال يقبل اهلل من مشرك أشرك بعد ما أسلم عمالً ،حتى يفارق
املشركني إىل املسلمني" )74(.وهذا احلديث أخرجه النسائي كذلك( .)75ونسخة بهز حمتج
بها إذا صح اإلسناد إليها( )76كما هو هنا ،والعمل على هذا عند أهل العلم كما قال
الرتمذي.
شفاعة يف احلدود
اثلثا :ابب ال ّ

احلديث األول :عن عائشة ،أن قريشا أهمهم شأن املرأة املخزومية اليت

سرقت ،فقالوا :من يكلم فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ فقالوا :ومن جيرتئ
عليه إال أسامة بن زيد ،حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فكلمه أسامة ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أتشفع يف حد من حدود اهلل ؟" ثم قام فاختطب
فقال" :يا أيها الناس ،إمنا هلك الذين من قبلكم ،أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف
تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ،وايم اهلل ،لو أن فاطمة بنت حممد
سرقت ،لقطعت يدها" .قال حممد بن رمح :مسعت الليث بن سعد يقول :قد أعاذها

) (72أبو داود ،السنن،كتاب احلدود ،ابب :احلكم فيمن ْارتَ هد ،ج4ص،222ح .4353
) (73النسائي ،السنن الكربى،كتاب احملاربة ،ابب :احلكم يف املرتد2 ،ص ،301ح.3522
) (74ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،848ح.2536
) (75النسائي ،السنن الكربى،كتاب الزكاة ،ابب :من سأل بوجه هللا عز و جل5 ،ص ،82ح.
) (76ابن القيم ،حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ،ج 4ص .456
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اهلل عز وجل أن تسرق ،قد أعاذها اهلل عز وجل أن تسرق ،وكل مسلم ينبغي له أن
يقول هذا (.)77
وهذا احلديث أخرجه البخاري( ،)78ومسلم (.)79
وأبو داود ( ،)80والنسائي( ،)81والرتمذي ،وقال :حديث عائشة حديث حسن
صحيح(.)82
الثاني :عن عائشة بنت مسعود بن األسود ،عن أبيها ،قال :ملا سرقت املرأة
تلك القطيفة من بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعظمنا ذلك ،وكانت امرأة من
قريش ،فجئنا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم نكلمه ،وقلنا :حنن نفديها بأربعني
أوقية ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":تطهر خري هلا " ،فلما مسعنا لني قول
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أتينا أسامة فقلنا :كلم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فلما رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك ،قام خطيباً فقال ":ما
إكثاركم علي يف حد من حدود اهلل عز وجل وقع على أمة من إماء اهلل ،والذي نفسي
بيده ،لو كانت فاطمة ابنة رسول اهلل نزلت بالذي نزلت به ،لقطع حممد يدها"(.)83
) (77ابن ماجه ،السنن،ج2ص،851ح.2547
) (78البخاري ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب :كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان،ج 6ص
،2491ح.6406
) (79مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب :قطع الس ِ
الشفاعة ِِف احلدود،ج
وغريه والنّه ِى عن ّ
ارق ّ
الش ِريف ْ
ّ
5ص،114ح.4505
) (80أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،اببِِ :ف احل ّد يشفع فِ ِيه،ج 4ص ،230ح .4375
) (81النسائي ،اجملتىب،كتاب احلدود ،ابب :ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب الزهري يف املخزومية اليت سرقت،ج
 8ص ،72ح.4895
) (82الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود ،ابب ما جاء ِيف كراهية أَ ْن يش ّفع ِيف احلدود،ج 4ص ،37ح.1430
) (83ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،851ح.2548
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وهذا احلديث من األحاديث اليت تفرد بها ابن ماجه (.)84
واحلديث رجاله ثقات إال أنّ حممد بن إسحاق عنعنه ،لكن له شاهد صحيح
من حديث عائشة – رضي اهلل عنها  -وهو احلديث األول عند املصنف ،والعمل
عند العلماء على هذا يف منع الشفاعة يف احلدود.
الزان
رابعا :ابب ح ّد ّ
احلديث األول :عن أبي هريرة ،وزيد بن خالد ،وشبل ،قالوا :كنا عند
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأتاه رجل فقال :أنشدك اهلل ،إال قضيت بيننا بكتاب
اهلل ،وقال خصمه وكان أفقه منه :اقض بيننا بكتاب اهلل ،وأذن لي حتى أقول،
قال":قل " ،قال :إن ابين كان عسيفاً على هذا ،وإنه زنى بامرأته ،فافتديت منه مبائة
شاة وخادم ،فسألت رجاالً من أهل العلم ،فأخربت أن على ابين جلد مائة وتغريب
عام ،وأن على امرأة هذا الرجم ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :والذي
نفسي بيده ،ألقضني بينكما بكتاب اهلل ،املائة شاة واخلادم رد عليك ،وعلى ابنك
جلد مائة وتغريب عام ،واغد يا أنيس على امرأة هذا ،فإن اعرتفت فارمجها" .قال
هشام :فغدا عليها ،فاعرتفت ،فرمجها (.)85

) (84البوصريي ،مصباح الزجاجة 3 ،ص .105
) (85ابن ماجه ،السنن ،ج2ص  ،852ح.2549
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وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،) 86ومسلم ( ،) 87وأبو داود (،) 88
والنسائي(،)89والرتمذي وقال":حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ،حديث حسن
صحيح "(.)90
الثاني :عن عبادة بن الصامت ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم":خذوا عين ،خذوا عين ،قد جعل اهلل هلن سبيالً ،البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب سنة ،والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".)91(.
()95

وهذا احلديث أخرجه مسلم( ،)92وأبو داود( ،)93والنسائي ( ،)94والرتمذي

وقال :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النيب -صلى اهلل عليه وسلم  ."-وبالتالي فاحلديث صحيح ،وعليه العمل
عند بعض أهل العلم.

)  ( 86البخاري ،الصحيح ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،ابب :االعرتاف ابلزان،
ج6ص،2502ح.6440
ابلزان،ج 5ص،121ح.4531
) (87مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،اببَ :من ْاعرتف على نفسه ّ
) (88أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :يف الرجم،ج 4ص،261ح .4447
) (89النسائي ،السنن الكربى،كتاب القضاء ،ابب :توجيه حتكيم احلاكم رجالً وعبده للنظر يف احلكم
وإنفاذه،ج 3ص ،477ح .5970
) (90الرتمذي ،اجلامع ،ابب :ما جاء يف الرجم على الثيب،ج 4ص،39ح.1433
) (91ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،852ح.2550
) (92مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب:حد الزان،ج 5ص،115ح.4509
) (93أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :يف الرجم،ج4ص ،294ح .4417
) (94النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :عقوبة الزاين الثيب،ج 4ص،280ح .7142
) (95الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء يف الرجم على الثيب،ج 4ص ،41ح.1434
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خامسا :ابب من وقع على جارية امرأته
احلديث األول :عن حبيب بن سامل ،قال :أتي النعمان بن بشري برجل غشي
جارية امرأته ،فقال :ال أقضي فيها إال بقضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
قال":إن كانت أحلتها له ،جلدته مائة ،وإن مل تكن أذنت له ،رمجته"(.)96
وهذا احلديث أخرجه أبو داود( ،)97والنسائي(،)98والرتمذي وقال :حديث
النعمان يف إسناده اضطراب .مسعت حممداً يقول :مل يسمع قتادة من حبيب بن سامل
هذا احلديث إمنا رواه عن خالد بن عرفطة ،وأبو بشر مل يسمع من حبيب بن سامل هذا
أيضاً ،إمنا رواه عن خالد بن عرفطة( .)99وسئل عنه البخاري فقال :أنا أَتَّقي هذا
احلديث(،)100وقال اخلطابي":هذا احلديث غري متصل ،وليس العمل عليه " (.)101
الثاني :عن سلمة بن احملبق ،أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -رفع
إليه رجل وطئ جارية امرأته ،فلم حيده ( .)102وهذا احلديث أخرجه أبو داود(،)103
والنسائي وقال ":ليس يف هذا الباب شيء صحيح حيتج به" (.)104

) (96ابن ماجه ،السنن ،ج2ص،853ح.2551
) (97أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،اببِ :ف الرجل ِ
يزِن ِِبارية امرأته،ج 4ص،268ح.4460
ّ
) (98النسائي ،السنن الكربى،كتاب النكاح ،ابب :إحالل الفرج،ج 3ص ،329ح .5551
) (99الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء يف الرجل يقع على جارية امرأته،ج 4ص ،53ح.1451
)(100الرتمذي ،العلل الكبري برتتيب القاضي أيب طالب ،ص.234 :
)(101السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه ج2ص.115
) (102ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،853ح.2552
) (103أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،اببِ :ف الرجل يزِن ِبارية امرأته،ج 2ص،269ح .4462
)(104النسائي ،السنن الكربى ،كتاب الرجم ،من أتى جارية امرأته واختالف الناقلني خلرب سلمة بن احملبق،
ج 4ص ،297ح. 7233
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نلحظ يف هذا الباب أن ابن ماجه مل جيزم يف الرتمجة حبكم وأورد هذين
احلديثني ،وصرح النسائي بأن هذا الباب مل يصح فيه شيء.
سادسا :ابب َم ْن أَظْهر الفاحشة

احلديث األول :عَن ابن عّباس ،قال :قَال رسول اهلل -صلّى اهلل عليه

وسَلّم  ":-لو كنت رامجًا أحداً بغري بينة ،لرمجت فالنة ،فقد ظهر منها الريبة يف
()105

منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها "

وأصل هذا احلديث يف الصحيحني وغريهما من حديث ابن عباس وهو احلديث
الثاني اآلتي عند املصنف ،لكن زادت رواية ابن ماجه " فقد ظهر منها الريبة يف منطقها
وهيئتها ومن يدخل عليها " ،ورجال ابن ماجه ثقات.
الثاني :عن القاسم بن حممد ،قال :ذكر ابن عباس املتالعنني ،فقال له ابن
شداد :هي اليت قال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":لو كنت رامجاً أحداً بغري
بينة لرمجتها ؟ فقال ابن عباس :تلك امرأة أعلنت"(.)106
وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،)107ومسلم( ،)108والنسائي(.)109

) (105ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،855ح.2559
) (106ابن ماجه ،السنن ،ج2ص،855ح.2560
) (107البخاري ،الصحيح،كتاب الطالق ،ابب :قول النيب صلى هللا عليه و سلم ( لو كنت رامجا بغري بينة،ج5
ص ،2034ح.5004
) (108مسلم ،الصحيح،كتاب اللعان،ج 4ص  ،210ح.3833
) (109النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :هل لإلمام أن يقيم احلدود بعلمه،ج 4ص،485
ح .7296
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سابعا :ابب إقامة احلُدود على ا يإلماء

احلديث األول :عن أبي هريرة ،وزيد بن خالد ،وشبل ،قالوا :كنا عند النيب

صلى اهلل عليه وسلم ،فسأله رجل عن األمة تزني قبل أن حتصن ،فقال ":اجلدها،
فإن زنت فاجلدها" ،ثم قال يف الثالثة أو يف الرابعة ":فبعها ولو حببل من شعر"(.)110
وهذا احلديث أخرجه البخاري( ،)111ومسلم ( ،)112وأبو داود( ،)113والنسائي
من مسند أبي هريرة فقط ( ،)114والرتمذي وقال :حديث أبي هريرة ،وزيد بن خالد
حديث حسن صحيح(.)115
الثاني :عن عمرة أن عائشة حدثتها ،أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم  -قال" :إذا زنت األمة فاجلدوها ،فإن زنت فاجلدوها ،فإن زنت
فاجلدوها ،ثم بيعوها ولو بضفري (.)117(")116
وهذا احلديث أخرجه النسائي( .)118وإسناده ضعيف ،مداره على عمارة بن أبي
فروة وقد كذبه البخاري وغريه (.)119
) (110ابن ماجه ،السنن،ج 2ص  ،857ح .2565
) (111البخاري ،الصحيح،كتاب البيوع ،ابب :بيع العبد الزاين،ج 2ص،756ح.2045
ِ
الزِن،ج 5ص،123ح.4542
) (112مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب :ابب رجم اليهود أهل ال ّذ ّمة ِيف ّ
) (113أبو داود ،السنن ،كتاب احلدودَ ،ابب ِيف ْاألمة ِ
صن،ج 2ص ،274ح .4473
تزين َومل ُْحت َ
) (114النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،إقامة الرجل احلد على وليدته إذا زنت،ج 4ص 299ح.4241
ِ
الرجم على الثّـيّب ،ج 4ص ،39ح .1433
) (115الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود،ابب ما جاء يف ّ
) (116الض ِ
هفريُ :احلَْبل امل ْفتول من الشهعر.الزبيدي ،اتج العروس ،ج12ص.400
) (117ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،857ح.2566
) (118النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :إقامة الرجل احلد على وليدته إذا زنت،ج 4ص،303ح
.7264
) (119البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج 3ص.108
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وترمجة هذا الباب ترمجة خربية يصدقها مضمون احلديثني ،واحلديث الثاني
وإن كان ضعيفاً سنداً إال أن متنه يشهد للحديث األول.
اثمنا :ابب ح ّد القذف

احلديث األول :عن عائشة ،قالت :ملا نزل عذري ،قام رسول اهلل صلى اهلل

عليه وسلم على املنرب ،فذكر ذلك وتال القرآن ،فلما نزل ،أمر برجلني وامرأة فضربوا
حدهم ( .)120وهذا احلديث أخرجه أبو داود( ،)121والنسائي( ،)122والرتمذي وقال:
"هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن إسحاق"(.)123
الثانيَ :عنِ اْبنِ عَبَّاسٍ ،عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -قال" :إذا قال
الرجل للرجل :يا خمنث ،فاجلدوه عشرين ،وإذا قال الرجل للرجل :يا لوطي
فاجلدوه عشرين" (.)124
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه بهذه السياقة ( ،)125وأخرجه الرتمذي( )126دون
قوله "وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي إىل آخره " ،وقال :هذا حديث ال نعرفه إال من
هذا الوجه ،وإبراهيم بن إمساعيل يضعف يف احلديث ،وقال أبو حامت :هذا حديث
منكر (.)127وقد ذهب إىل القول مبقتضى احلديث األول بعض أهل العلم (.)128
) (120ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،857ح.2567
) (121أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،اببِِ :ف ح ّد القذف 4،ص ،276ح .4476
) (122النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ح ّد القذف،ج 6ص ،490ح.7311
) (123الرتمذي ،اجلامع ،أبواب التفسري ،ابب :ومن سورة النّوِر ،ج 5ص،336ح.3181
) (124ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،857ح .2568
) (125البوصريي ،مصباح الزجاجة ،ج 3ص.108
) (126الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :جاء فيمن يقول آلخر اي خمنث،ج4ص ،62ح.1462
) (127ابن أيب حامت ،العلل ج1ص .455
) (128ابن حزم ،احمللى،ج 11ص.289
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وأما احلديث الثاني فمحمول -إن صح  -على التعزير كما بني البيهقي
( .)129وإذا أشكل معنى احلد يف الرتمجة مع احلديث الثاني فيجاب " :املراد حبد من
حدود اهلل ما قدره اهلل تعاىل ولو على لسان رسوله صلى اهلل عليه و سلم سواء كان من
حدود املعروفة أو التعزيرات فال إشكال"(.)130
اتسعا :ابب من شرب اخلمر مرارا
احلديث األول عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":إذا
سكر فاجلدوه ،فإن عاد فاجلدوه ،فإن عاد فاجلدوه ،ثم قال يف الرابعة :فإن عاد
()131

فاضربوا عنقه".

وهذا احلديث أخرجه أبو داود

() 132

وقال" :وكذا حديث عمر بن أبي

سلمة،عن أبيه،عن أبي هريرة ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم " :إذا شرب اخلمر
فاجلدوه،فإن عاد الرابعة فاقتلوه " .قال أبو داود :وكذا حديث سهيل ،عن أبي
صاحل ،عن أبي هريرة ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم " إن شربوا الرابعة فاقتلوهم ".
وكذا حديث ابن أبي نعم ،عن ابن عمر ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم .وكذا
حديث عبد اهلل بن عمرو ،عن النيب صلى اهلل عليه و سلم ،والشريد ،عن النيب
صلى اهلل عليه و سلم ،ويف حديث اجلدلي ،عن معاوية ،أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال "فإن عاد يف الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ".

) (129البيهقي ،السنن الكربى،ج 8ص.252
) (130السيوطي ،شرح سنن ابن ماجه ،ص.187
) (131ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،859ح.2572
) (132أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :إِذا تتابع ِِف شرب ا ْخلمر،ج ،4ص،280ح .4486
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وأخرجه أيضا :النسائي( ،)133وذكره الرتمذي عقب حديث معاوية بن أبي
سفيان –وهو احلديث الثاني اآلتي عند املصنف  -وقال ":ويف الباب عن أبي هريرة.
مسعت حممداً يقول :حديث أبي صاحل ،عن معاوية ،عن النيب -صلى اهلل عليه
وسلم  -يف هذا أصح من حديث أبي صاحل ،عن أبي هريرة ،عن النيب -صلى اهلل
عليه و سلم ،وإمنا كان هذا يف أول األمر ثم نسخ بعد" (.)134
ويف علل الرتمذي الكبري قول البخاري"حديث معاوية أَشْبه وأصحّ"( ،)135وما
رجحه البخاري صار إليه الدارقطين(.)136
وقد أخرج ابن ماجه احلديثني ،ورجاله ثقات ،وقول البخاري " :أصح" ال
تعين أن حديث أبي هريرة ضعيف ،وقول أبي داود يشري إىل صحة احلديث من
الطريقني ،واهلل أعلم.
الثاني :عن معاوية بن أبي سفيان ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"إذا شربوا اخلمر فاجلدوهم ،ثم إذا شربوا فاجلدوهم ،ثم إذا شربوا فاجلدوهم ،ثم
إذا شربوا فاقتلوهم"(.)137
وهذا احلديث أخرجه أبو داود(،)138والنسائي( ،)139والرتمذي ( )140وصححه
البخاري سابقًا .
)(133النسائي،اجملتىب،كتاب األشربة ،ذكر ِّ
الرواايت املغلّظات يف شرب ا ْخلمر ،ج 8ص،313ح.5662
) (134الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه،ج ،4ص ،48ح.1444
) (135الرتمذي ،العلل الكبري برتتيب القاضي،ص 232
) (136الدارقطين ،العلل،ج 10ص 91
) (137ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،859ح.2573
) (138أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،إِذا تتابع ِِف شرب ا ْخلمر،:ج 4ص 280ح.4484
) (139النسائي،اجملتىب،كتاب األشربة ،ابب :ذكر ِّ
الرواايت املغلّظات يف شرب ا ْخلمر8 ،ص،313ح .5662
) (140الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه،ج ،4ص ،48ح.1444
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عاشرا :ابب من حارب وسعى يف األرض فسادا
احلديث األول :عن أنس بن مالك ،أن أناساً من عرينة قدموا على رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،فاجتووا املدينة ،فقال ":لو خرجتم إىل ذود لنا ،فشربتم من
ألبانها وأبواهلا" ،ففعلوا ،فارتدوا عن اإلسالم ،وقتلوا راعي رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،واستاقوا ذوده ،فبعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف طلبهم،
فجيء بهم ،فقطع أيديهم وأرجلهم ،ومسل أعينهم ،وتركهم باحلرة حتى ماتوا (.)141
وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،) 142ومسلم ( ،) 143وأبو داود (،) 144
والنسائي(،)145
والرتمذي( )146وقال" :هذا حديث حسن صحيح".
الثاني :عن عائشة ،أن قوما أغاروا على لقاح رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فقطع النيب صلى اهلل عليه وسلم أيديهم وأرجلهم ،ومسل أعينهم (.)147

) (141ابن ماجه ،السنن،ج2ص ،861ح.2578
) (142البخاري ،الصحيح ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،ابب،:ج6ص،2494ح.6417
) (143مسلم ،الصحيح ،كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت ،ابب :حكم احملاربني واملرتدين،
ج 5ص،102ح.4447
) (144أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :ما جاء ِِف احملاربة،ج4ص ،227ح .4366
) (145النسائي ،السنن الكربى،كتاب احملاربة ،ابب :أتويل قول هللا عز و جل (إمنا جزاء الذين حياربون هللا
ورسوله)،ج2ص،294ح .3488
) (146الرتمذي ،اجلامع ،ابب ما جاء ِيف بول ما يؤكل حلمه،ج 1ص ،106ح.72
) (147ابن ماجه ،السنن،ج2ص،861ح.2579
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وهذا احلديث أخرجه النسائي كذلك ( .)148واختلف يف وصله وإرساله ورجح
الدارقطين إرساله( )149ومل يقض فيه البزار بشيء ( ،)150واألمر حمتمل للوجهني لثقة
من وصل ،وإليه يشري تصرف النسائي والبزار ،واهلل أعلم ،والعمل عليه عند أكثر
أهل العلم(.)151
احلادي عشر :ابب العبد يسرق ،أخرج فيه حديثني
احلديث األول :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم":إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش (.)153(" )152
وهذا احلديث أخرجه أبو داود(،)154والنسائي وقال" :عمر بن أبي سلمة ليس
بالقوي يف احلديث"(،)155وذكر ابن عدي هذا احلديث وغريه يف ترمجة عمر بن أبي
سلمة وقال ":كل هذه األحاديث ال بأس بها ،وعمر بن أبي سلمة متماسك احلديث
ال بأس به"(.)156

)(148النسائي ،السنن الكربى،كتاب احملاربة ،ابب :أتويل قول هللا عز و جل( إمنا جزاء الذين حياربون هللا
ورسوله)،ج2ص،297ح .3500
) (149الدارقطين،العلل ،ج 13ص .304
) (150البزار،املسند ،ج 18ص .121
) (151ابن رجب احلنبلي ،جامع العلوم واحلكم،ص.154
ِ
ف أُوقِيه ٍه .الزبيدي ،اتج العروس ،ج17ص.411
ص ُ
) (152النهش :ن ْ
) (153ابن ماجه ،السنن،ج2ص ،864ح.2589
ِ
اململوك إذا سرق،ج 4ص،248ح .4414
) (154أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :بَيع
) (155النسائي ،السنن الكربى ،كتاب قطع ال هسارق،ابب :ما يفعل ابململوك إذا سرق،ج 4ص،349ح
.7473
) (156ابن عدي ،الكامل ،ج 6ص 85
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الثاني :عن ابن عباس ،أن عبداً من رقيق اخلمس سرق من اخلمس ،فرفع
ذلك إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فلم يقطعه ،وقال ":مال اهلل عز وجل ،سرق
بعضه بعضاً"(.)157
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه ( ،)158وضعفه البيهقي( ،)159وهو كما قال ؛
فيه جبارة بن املغلس متهم بالكذب(.)160
ومع ما يف هذين احلديثني من ضعف إال أن هلما شواهد من فعل الصحابة ؛ بل
نقل ابن عبد الرب اإلمجاع على العمل مبقتضاهما (.)161
الثاين عشر :ابب اخلائن واملُنتهب واملختلس
احلديث األول :عن جابر بن عبد اهلل ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال ":ال يقطع اخلائن ،وال املنتهب ،وال املختلس "( .)162وهذا احلديث أخرجه أبو
داود وقال :هذان احلديثان مل يسمعهما ابن جريج ،من أبي الزبري ،وبلغين عن أمحد
بن حنبل أنه قال :إمنا مسعهما ابن جريج من ياسني الزيات ( .) 163وأخرجه
النسائي( ،)164والرتمذي وقال :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل على هذا عند
أهل العلم.)165("...
) (157ابن ماجه ،السنن،ج2ص ،864ح.2590
)(158البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج 3ص 113وانظر:ابن امللقن ،البدر املنري ،ج 8ص.677
)(159البيهقي،السنن الكربى ج 9ص.170
)(160ابن أيب حامت،اجلرح والتعديل ج 2ص.550
)(161ابن عبد الرب،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ،ج 8ص.19
) (162ابن ماجه ،السنن،ج2ص ،864ح.2591
) (163أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب القطع ِيف اخللسة واخليانة،ج  4ص،138ح .4392-4391
السارق ،ابب:ما ال قطع فيه ،ج 4ص ،346ح.7461
) (164النسائي ،السنن الكربى ،كتاب قَطْع ّ
) (165الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء يف اخلائن واملختلس واملنتهب،ج4ص ،52ح.1448
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الثاني :عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ،عن أبيه ،قال :مسعت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " :ليس على املختلس قطع " ( .)166وهذا احلديث انفرد
به ابن ماجه ( )167وإسناده صحيح .والعمل على مقتضى احلديثني كما بني الرتمذي.
الثالث عشر :ابب ال يقطع يف مثر وال كثر
احلديث األول :عن حممد بن حييى بن حبان ،عن عمه واسع بن حبان،عن
رافع بن خديج ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال قطع فِي مثر وال
()169( )168

كَثَر

".

وهذا احلديث أخرجه أبو داود( ،)170والنسائي( ،)171والرتمذي وقال" :هكذا
روى بعضهم ،عن حييى بن سعيد ،عن حممد بن حييى بن حبان ،عن عمه واسع بن
حبان ،عن رافع بن خديج ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنو رواية الليث بن
سعد ،وروى مالك بن أنس ،وغري واحد هذا احلديث ،عن حييى بن سعيد ،عن
حممد بن حييى بن حبان ،عن رافع بن خديج ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومل
يذكروا فيه عن واسع بن حبان (.)172

) (166ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،864ح.2592
) (167البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج 3ص.113
وهوش ْح ُمهُ الذي يف وسط النهخلة .الزبيدي ،اتج العروس
عامة ،أَنصا ِريهة،
َ
) (168وال َكثْرُ :مجه ُار النهخل ّ
ج14ص.19
) (169ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،865ح.2593
ب َما َال قَطْ َع فِ ِيه،ج 4ص،237ح .4390
) (170أبو داود ،السنن ،كتاب احلدودَ ،اب ُ
) (171النسائي،السنن الكربى،كتاب قطع السارق ،ابب ماال قطع فيه ما مل يؤوه اجلرين،:ج 4ص،344
ح.7448
) (172الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء ال قطع يف مثرة وال كثر،ج 4ص ،52ح.1449
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واحلديث صحيح كما قال البيهقي(.)173
الثاني :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلّى اهلل عليْهِ وسلّم ":ال قطع
ِفي مثر وال كثر"( .)174وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه ( )175وسنده ضعيف فيه عبداهلل
بن سعيد املقربي ،قال عنه البزار " :وأمّا عبد اهلل بن سعيد فرجل منكر احلديث ال
خيتلف أهل العلم بالنّقل يف ضعف حديثه ،فال جيب أن يتّخذ حجُّة فيما ينفرد به وما
يشاركه الثّقات فقد استغنَينا برواية الثّقات عن روايته "( )176؛ وتلقى كثري من العلماء
منت هذا احلديث بالقبول (.)177
الرابع عشر :ابب من سرق من احلرز
احلديث األول :عن عبد اهلل بن صفوان ،عن أبيه ،أنه نام يف املسجد ،وتوسد
رداءه ،فأخذ من حتت رأسه ،فجاء بسارقه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم،
فأمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقطع ،فقال صفوان :يا رسول اهلل ،مل
أرد هذا ،ردائي عليه صدقة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :فهال قبل
أن تأتيين به"

()178

)(173البيهقي ،السنن الكربى ،ج  12ص.400
) (174ابن ماجه ،السنن ،ج2ص  ،865ح.2594
) (175البوصريي ،مصباح الزجاجة ،ج3ص.113
) (176البزار ،املسند ،ج 1ص.188
) (177الطحاوي ،شرح معاين اآلاثر ،ج 3ص.172
) (178ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،865ح.2595

منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه يف سننه ...

1813

وهذا احلديث أخرجه أبو داود( ،)179والنسائي( ،)180وهو حديث حمتج به،
وعليه العمل عند بعض الفقهاء كما بني الطحاوي (.)181
الثاني :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن رجالً من مزينة سأل
النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الثمار ،فقال" :ما أخذ يف أكمامه فاحتمل ،فثمنه
ومثله معه ،وما كان يف اجلران ،ففيه القطع ،إذا بلغ مثن اجملن ،وإن أكل ومل يأخذ،
فليس عليه ،قال :الشاة احلريسة

()182

منهن يا رسول اهلل ؟ قال :مثنها ومثله معه

والنكال ،وما كان يف املراح ،ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك مثن اجملن "(.)183
وهذا احلديث أخرجه النسائي( )184كذلك ،وهو حديث صحيح أيضاً ومَنْ قبل عمرو:
عمرو :ثقات ،والعمل مبقتضى احلديثني عند اجلمهور (.)185
اخلامس عشر :ابب النّهي عن إقامة احلدود يف املساجد

احلديث األول :عن ابن عباس ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ":ال

تقام احلدود يف املساجد "(.)186

) (179أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب من سرق من حرز ،ج 4ص،240ح .4396
) (180النسائي،السنن الكربى،كتاب قطع السارق،ما يكون حرزا وما ال يكون،ج 4ص،329ح .7367
) (181الطحاوي،بيان مشكل اآلاثر،ج 6ص .54
ِ
دار من حجارة يعمل للغنَم ألجل احلراسة هلا واحلِفظ.الزبيدي ،اتج العروس ج15ص.532
يسة :ج ٌ
) (182احلَر َ
) (183ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،865ح.2596
) (184النسائي ،السنن الكربى ،كتاب قطع السارق ،ابب :القطع يف سرقة ما آواه املراح من املواشي،
ج 4ص ،344ح ،7447واجملتىب ،كتاب قطع السارق ،ابب :الثمر يسرق بعد أن يؤويه اجلرين،
ج 8ص،85ح .4959
) (185الصنعاين ،سبل السالم ،ج 4ص .26
) (186ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،867ح.2599
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وهذا احلديث أخرجه الرتمذي وقال :هذا حديث ال نعرفه إال بهذا اإلسناد
مرفوعاً من حديث إمساعيل بن مسلم ،و إمساعيل بن مسلم املكي قد تكلم فيه
بعض أهل العلم من قبل حفظه( .)187وقد روي هذا احلديث عن أبي هريرة ،والصواب
حديث ابن عباس كما بني الدارقطين(.)188
احلديث الثاني :عمرو بن شعيب حيدث عن أبيه ،عن جده" ،أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم نهى عن جلد احلد يف املساجد" (.)189
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه ،وفيه ابن هليعة ،والراوي عنه حممد بن رمح،
ليس من قدامى أصحابه .لكن له شواهد :حديث ابن عباس السابق ،وحديث حكيم
ابن حزام ،وعمل الصحابة
كما عند ابن أبي شيبة (.)190
السادس عشر :ابب التّعزير

احلديث األول :عن أبي بردة بن نيار ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان

يقول" :ال جيلد أحد فوق عشر جلدات ،إال يف حد من حدود اهلل "(.)191

) (187الرتمذي ،اجلامع،أبواب الدايت ،ابب :ما جاء ِيف الهر ُجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال ،ج4ص،19ح.1401
) (188الدارقطين ،العلل ج 11ص.96
) (189ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،867ح.2600
) (190ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج 10ص.43 -42
) (191ابن ماجه ،السنن2 ،ص،867ح.2601
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وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،) 192ومسلم (،) 193وأبو داود (،) 194
والنسائي( ،)195والرتمذي وقال :هذا حديث حسن غريب ،ال نعرفه إال من حديث
بكري بن األشج ...،وأحسن شيء روي يف التعزيز هذا احلديث(.)196
احلديث الثاني :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"ال تعزروا فوق عشرة أسواط "( .)197وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه ( )198وفيه عباد بن
كثري :مهجور احلديث غري مقبوله وال مستعمله(.)199
ويلحظ هنا كيف أخرج حديثني يف الباب أوهلما أحسن شيء روي يف بابه.
السابع عشر :ابب احل ّد ك ّفارة

احلديث األول :عن عبادة بن الصامت ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم" :من أصاب منكم حداً ،فعجلت له عقوبته ،فهو كفارته ،ومن ال ،فأمره إىل
اهلل ".

()200

)  ( 192البخاري ،الصحيح ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،ابب :كم التعزير واألدب6،
ص،2511ح.6456
) (193مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب قَ ْدر أسواط التّعزير ،ج3ص 1332ح.1708
) (194أبو داود ،السنن،كِتَاب احلدود ،اببِِ :ف التّعزير،ج 4ص،285ح.4493
) (195النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :كم التعزير ،ج4ص ،320ح.7331
) (196الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :ما جاء يف التعزير،
ج4ص،63ح.1463
) (197ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،867ح.2602
) (198البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج 3ص.115
) (199مسلم ،الصحيح ،املقدمة ج 1ص .2
) (200ابن ماجه ،السنن2 ،ص،868ح.2603
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وهذا احلديث أخرجه البخاري( ،)201ومسلم( ،)202والنسائي(،)203والرتمذي
وقال":حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح ،وقال الشافعي :مل أمسع يف
هذا الباب أنّ احلدود تكون كفارة ألهلها شيئاً أحسن من هذا احلديث"(.)204
احلديث الثاني :عن علي ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :من
أصاب يف الدنيا ذنباً عوقب به ،فاهلل أعدل من أن يثين عقوبته على عبده ،ومن أذنب
ذنباً يف الدنيا ،فسرته اهلل عليه ،فاهلل أكرم أن يعود يف شيء قد عفا عنه " ( .)205وهذا
احلديث أخرجه الرتمذي كذلك ،وقال :وهذا حديث حسن غريب صحيح(.)206
فيلحظ كيف أخرج حديثني يف الباب أوهلما أحسن شيء روي يف بابه.
الرجل جيد مع امرأته رجال
الثامن عشر :ابب ّ

احلديث األول :عن أبي هريرة ،أن سعد بن عبادة األنصاري ،قال :يا رسول

اهلل ،الرجل جيد مع امرأته رجالً ،أيقتله ؟ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال"،
قال سعد :بلى ،والذي أكرمك باحلق ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"امسعوا ما يقول سيدكم" .)207(.وهذا احلديث أخرجه مسلم ( ،)208وأبو داود(.)209

) (201البخاري ،الصحيح ،كتاب األحكام ،ابب :ابب بيعة النساء،ج 6ص،2637ح.6787
) (202مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب احلدود ك ّفارات ِألهلها،ج 3ص ،1333ح.1709
) (203النسائي ،السنن الكربى،كتاب البيعة ،ابب :البيعة على ترك عصيان اإلمام ،ج 7ص،174ح.7736
) (204الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء أ ّن احلدود ك ّفارة ألهلها ،ج4ص،45ح..1439
) (205ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،868ح.2604
) (206الرتمذي ،اجلامع،أبواب اإلميان ،ابب :ما جاء ال ِ
الزِاين وهو مؤمن ،ج5ص،16ح.2626
يزين ّ
) (207ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،868ح.2605
) (208مسلم ،الصحيح ،كتاب اللعان ،ج2ص ،1135ح.1498
) (209أبو داود ،السنن ،كتاب الدايت ،ابب :يف من وجد مع أهله رجالً أيقتله؟ ،ج4ص،305ح.4534
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احلديث الثاني :عن سلمة بن احملبق ،قال :قيل ألبي ثابت سعد بن عبادة حني
نزلت آية احلدود ،وكان رجالً غيوراً :أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجالً ،أي
شيء كنت تصنع ؟ قال :كنت ضاربهما بالسيف ،أنتظر حتى أجيء بأربعة ؟ إىل ما
ذاك قد قضى حاجته وذهب ،أو أقول :رأيت كذا وكذا ،فتضربوني احلد وال تقبلوا
لي شهادة أبداً ،قال :فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال" :كفى بالسيف
شاهداً " ،ثم قال" :ال ،إني أخاف أن يتتايع يف ذلك السكران والغريان" .قال أبو
عبداهلل بن ماجه :مسعت أبا زرعة يقول :هذا حديث علي بن حممد الطنافسي،
وفاتين منه(.)210
وهذا احلديث أخرجه أبو داود( )211وقال :الفضل بن دهلم ليس باحلافظ ،كان
قصاباً بواسط .لكن يشهد له احلديث األول الذي صدر به ابن ماجة الباب.
التاسع عشر :ابب َم ْن تزوج امرأة أبيه بعده

احلديث األول :عن الرباء بن عازب ،قال :مر بي خالي ،مساه هشيم يف

حديثه :احلارث بن عمرو ،وقد عقد له النيب صلى اهلل عليه وسلم لواء ،فقلت له:
أين تريد ؟ فقال :بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه من
بعده ،فأمرني أن أضرب عنقه ( .) 212وهذا احلديث أخرجه أبو داود (،) 213

) (210ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،868ح.2606
ِ
الرجم،ج 4ص 250ح.4419
) (211أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :يف ّ
) (212ابن ماجه ،السنن2 ،جص،869ح.2607
) (213أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :يف الرجل ِ
يزين ِبارية امرأته،ج 4ص ،267ح.4458
ّ
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والنسائي( ،)214والرتمذي ،وقال:حديث حسن غريب( ،)215وصححه أبو حامت (،)216
( ،)216وقال العقيلي :إسناده صاحل.

()217

احلديث الثاني :عن معاوية بن قرة ،عن أبيه ،قال :بعثين رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه ،أن أضرب عنقه ،وأصفي ماله(.)218
وهذا احلديث أخرجه النسائي كذلك( ،)219وصححه الطربي ( ،)220ونقل
الصنعاني عن حييى بن معني قال :هذا حديث صحيح ( ،)221ومل نقف عليه ،وقد
عمل مبقتضى احلديثني بعض الفقهاء،
كما ذكر الطحاوي(.)222
العشرون :ابب املخنّثيني

احلديث األول :عن صفوان بن أمية ،قال :كنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم ،فجاءه عمرو بن قرة ،فقال :يا رسول اهلل ،إن اهلل قد كتب علي الشقوة ،فما
أراني أرزق إال من ديف بكفي ،فأذن لي يف الغناء يف غري فاحشة ،فقال رسول اهلل صلى
الرجل احل ّد على وليدته إذا هي زنت،
)  ( 214النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :إقامة ّ
ج 4ص،296ح.7223
) (215الرتمذي ،اجلامع،أبواب األحكام ،ابب :فيمن تزهوج ْامرأة أبيه،ج 3ص 643ح.1362
) (216ابن أيب حامت ،العلل،ج 3ص.718
) (217العقيلي ،الضعفاء الكبري،ج 2ص.201
) (218ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 869ح.2608
) (219النسائي ،السنن الكربى ،كتاب الرجم ،ابب :عقوبة من أتى ذات حمرم،ج 4ص،296ح.7224
) (220الطربي،هتذيب اآلاثر،ج 1ص.570
) (221الصنعاين ،فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار اجلامع ألحكام
سنة نبينا املختار ،ج  3ص.1662
) (222الطحاوي ،شرح معاين اآلاثر،ج 3ص .149
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اهلل عليه وسلم ":ال آذن لك ،وال كرامة ،وال نعمة عني ،كذبت ،أي عدو اهلل ،لقد
رزقك اهلل طيباً حالالً ،فاخرتت ما حرم اهلل عليك من رزقه ،مكان ما أحل اهلل عز
وجل لك من حالله ،ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت ،قم عين ،وتب إىل
اهلل ،أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ،ضربتك ضرباً وجيعاً ،وحلقت رأسك
مثلة ،ونفيتك من أهلك ،وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل املدينة" ،فقام عمرو ،وبه
من الشر واخلزي ما ال يعلمه إال اهلل .فلما وىل ،قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
"هؤالء العصاة ،من مات منهم بغري توبة ،حشره اهلل عز وجل يوم القيامة كما كان يف
الدنيا ،خمنثاً عرياناً ال يسترت من الناس بهدبة ،كلما قام صرع" (.)223
وهذا احلديث انفرد به ابن ماجه ( ،)224وفيه حييى بن العالء تفرد بهذا احلديث،
ومروياته كلها غري حمفوظة ،و الضعف بيّن على روايته وحديثه (.)225
احلديث الثاني :عن أم سلمة ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخل عليها،
فسمع خمنثا وهو يقول لعبد اهلل بن أبي أمية :إن يفتح اهلل الطائف غداً ،دللتك على
امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :أخرجوهم من
بيوتكم" (.)226
وهذا احلديث أخرجه البخاري( )227ومسلم ( )228وأبو داود( )229والنسائي(.)230
وقد عمل الفقهاء مبقتضى احلديث الثاني من منع املخنثني من الدخول على النساء(.)231
) (223ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،871ح.2613
) (224البوصريي ،مصباح الزجاجة ،ج 3ص.119
) (225ابن عدي ،الكامل ج 9ص.28
) (226ابن ماجه ،السنن2 ،ص ،871ح.2614
) (227البخاري ،الصحيح ،كتاب اللباس ،ابب :إخراج املتشبهني ابلنساء من البيوت ،ج 5ص،2208
ح.5548
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اخلالصة :بلغ عدد األبواب اليت أخرج فيها ابن ماجه حديثني فقط :عشرون
باباً ،أي ما يساوي ( )٪52.63من جمموع األبواب ،و ( )٪49.38من جمموع
األحاديث.
ومل يوجد باب إال وعمل مبقتضاه بعض الفقهاء ،وقد وجدت بعض األبواب
اليت وصفت بعض أحاديثها بأنها أحسن أو أصح ما يف الباب.
جدول رقم ( .)2يبني خالصة ختريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم احلديث.
الباب/رقم
احلديث

البخاري

مسلم

1/1
2/1

*

3/2

*

*

الرتمذي

أبو داود

النسائي

حكم احلديث

*

*

*

*

*

*

ص ِّحح
ُ

صحيح

*

*

*

صحيح
ص ِّحح
ُ
صحيح

4/2
5/3

*
*

*

*

*

*

6/3
7/4
8/4
9/5

ضعف اإلسناد ابلتدليس
واملنت مقبول
*

*

*

*

*

صحيح

*

*

*

*

صحيح

*

*

*

ضعيف

)  ( 228مسلم ،الصحيح ،كتاب السالم ،اببَ :مْنع املخنّث ِمن الدخول على النّساء األجانب،
ج 4ص،1715ح.2180
املخنّثِني،ج 4ص ،438ح.4931
) (229أبو داود ،السنن،كتاب األدب ،اببِ:ف احلكْم ِِف َ
) (230النسائي ،السنن الكربى،كتاب عشرة النساء ،ابب :دخول املخنث على النساء،ج8ص،291ح.9201
) (231ابن عبد الرب ،االستذكار،ج 7ص.288
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اتبع جدول رقم (.)2
الباب/رقم
احلديث

البخاري

مسلم

الرتمذي

10/5

أبو داود

النسائي

حكم احلديث

*

*

ضعيف (قيل :ليس يف
الباب حديث صحيح )

11/6
12/6

*

*

13/7

*

*

*

صحيح

*

صحيح

*

ضعيف

*

صحح
ُ

*

*

*

*

*

صحح
ُ

*

*

*

صحح (أصح ما يف الباب)
ُ
صحيح

*

صحح
ُ

*

*

14/7
15/8

*

*

16/8

ضعيف

17/9
18/9
19/10

*

*

20/10
21/11

*

*

22/11
23/12

*

*

*

صحح
ُ

*

صحح
ُ

*

*

*

صحح
ُ

26/13
*

28/14
30/15

صحح
ُ
متنه تلقي ابلفبول (ضعيف
السند)

27/14
29/15

ضعيف
ضعيف

24/12
25/13

صحح
ُ

*
*

صحح
ُ

صحح ابجملموع
صحح
ُ
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اتبع جدول رقم (.)2
الباب/رقم
احلديث

31/16

البخاري

مسلم

الرتمذي

أبو داود

النسائي

حكم احلديث

*

*

*

*

*

صحيح

32/16
33/17

خمتلف فيه
*

*

34/17
35/18

*

*
*

*

36/18

صحيح
ص ّحح
ُ

*

صحيح

*

ضعيف

37/19

-

-

*

*

*

خمتلف فيه

38/19

-

-

-

-

*

39/20

-

-

-

-

-

صحح
ُ

ضعيف

40/20

*

*

-

*

*

صحيح

اجملموع

11

10

18

22

27

قراءة اجلدول :نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي:
- 1انفرد ابن ماجه بثمانية أحاديث :صُحح ثالثة ،وتُلقي منت اثنني بالقبول.
- 2أخرج بابني مل جيد فيهما إال أحاديث ضعيفة ،نُصَّ على أنّ أحدهما مل
يصح فيه شيء ،لكنه مل ينفرد إال حبديث من أربعة أخرجها يف البابني.
- 3إذا نظرنا إىل عدد األحاديث اليت ضعفت أو اختلف فيها جندها(اثين
عشر)( :عشر) ضعفت ،تلقي منت اثنني منها بالقبول ،و(اثنني) خمتلف فيهما ،بينما
إذا نظرنا إىل التصحيح على الباب ال جند إال بابني ضعيفني.
- 4يف األبواب اليت خيرج فيها حديثاً صحيحاً وآخر غري صحيح يبدأ ابن
ماجه الباب باحلديث الصحيح ثم يثين بالضعيف إال يف البابني األخريين بدأ باملختلف
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فيه والضعيف ثم ثنّى بالصحيح ،ومرد ذلك أنه استغنى بشهرة طرق حديث الباب قبل
األخري ،وأما الباب األخري فهو عام ال اتصال فيه بَيْن موضوع احلديثني واهلل أعلم.
- 5أكثر أصحاب الكتب الستة مشاركة البن ماجه هو النسائي.
- 6بالنظر إىل األبواب جند مثانية عشر باباً صحيحاً ،واثنني ضعيفني صرح
العلماء يف أحدهما أنه مل يصح فيه شيء،والثاني ليس فيه غري ما أخرجه ابن ماجه.
املطلب الثالث :األبواب اليت أخرج فيها ثالثة أحاديث
وهي تسعة:
أوال :ابب َمن ال جيب عليه احل ّد
احلديث األول :عن عطية القرظي يقول :عرضنا على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يوم قريظة ،فكان من أنبت قتل ،ومن مل ينبت خلي سبيله ،فكنت فيمن
مل ينبت ،فخلي سبيلي ( .)232وهذا احلديث أخرجه أبو داود( ،)233والنسائي(،)234
والرتمذي وقال :هذا حديث حسن صحيح ،والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
أنهم يرون اإلنبات بلوغاً إن مل يعرف احتالمه وال سنّه :وهو قول أمحد
وإسحق(.)235

) (232ابن ماجه ،السنن ،ج2ص  ،849ح.2541
) (233أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،اببِ :ف ِ
الغالم يُصيب احل ّد،ج 4ص،245ح.4406
) (234النسائي ،السنن الكربى،كتاب السري ،ابب :حد اإلدراك،ج 5ص،185ح.8565
) (235الرتمذي ،اجلامع ،أبواب السري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :ما جاء يف النزول على
احلكم،ج 4ص،145ح.1584
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احلديث الثاني :حديث عطية القرظي يقول :فها أنا ذا بني أظهركم (.)236
وأخرجه النسائي(.)237
احلديث الثالث :عن ابن عمر ،قال :عرضت على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يوم أحد ،وأنا ابن أربع عشرة ،فلم جيزني ،وعرضت عليه يوم اخلندق ،وأنا
ابن مخس عشرة ،فأجازني .قال نافع :فحدثت به عمر بن عبد العزيز يف خالفته
فقال :هذا فصل ما بني الصغري والكبري ( .)238وهذا احلديث أخرجه البخاري(،)239
ومسلم ( ،)240وأبو داود( ،)241والنسائي(،)242
والرتمذي و قال :هذا حديث حسن صحيح ،العمل على هذا عند اهل
العلم.)243(...
نلحظ هنا أنه أخرج أحاديث صحيحة والعمل عليها عند أهل العلم كما بني
الرتمذي.

) (236ابن ماجه ،السنن ،ج2ص ،849ح.2542
) (237النسائي ،السنن الكربى،كتاب الطالق ،ابب :من يقع طالقه،ج 3ص،359ح.5623
) (238ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،849ح.2543
الصبيان وشهادهتم،ج 2ص،948ح.2521
) (239البخاري ،الصحيح ،كتاب الشهادات ،ابب :بلوغ ّ
) (240مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلمارة ،ابب :بيان سن البلوغ،ج 3ص 1490ح.1868
) (241أبو داود ،السنن ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،ابب :مىت يفرض للرجل ِف املقاتلة،ج 3ص،97
ح .2959
) (242النسائي ،اجملتىب ،كتاب الطالق ،ابب :مىت يقع طالق الصيب،ج 6ص،155ح.3428
) (243الرتمذي ،اجلامع ،أبواب اجلهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :ما جاء يف حد بلوغ الرجل
واملرأة ،ج3ص ،641ح.1361
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شبهات
ودفع احلدود ابل ّ
الس ْرت على ْ
املؤمن َ
اثنيا :ابب ّ

احلديث األول :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم":من سرت مسلماً سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة "( .)244وهذا احلديث أخرجه
البخاري( ،)245ومسلم( ،)246وأبو داود( ،)247والنسائي( ،)248والرتمذي وقال :هذا
حديث حسن (.)249
احلديث الثاني :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم":ادفعوا احلدود ما وجدمت له مدفعا "(.)250
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه(،)251قال ابن عدي عنه :وهذا احلديث عن
إبراهيم بن الفضل مشهور مرفوع رواه عنه مجاعة...وهذه األحاديث اليت أمليتها مع
أحاديث سواها عن إبراهيم عن املقربي ،عَن أبي هريرة ،مما مل أذكره ،فكل ذلك غري
حمفوظ ،ومل أر يف أحاديثه أوحش منها...وروي موقوفاً وهو أصح ( .)252وله شواهد
من أقوال الصحابة ذكرها ابن أبي شيبة (.)253
) (244ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،850ح.2544
املسلم املسلم وال يسلمه،ج 2ص ،862ح.2310
) (245البخاري ،الصحيح ،كتاب املظامل ،ابب :ال يظلم ُ
) (246مسلم ،الصحيح ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،ابب :فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى
الذكر،ج  4ص،2061ح .2669
) (247أبو داود ،السنن،كتاب األدب ،ابب :املؤاخاة،ج 4ص،424ح .4893
) (248النسائي ،السنن الكربى ،كتاب الرجم ،ابب :الرتغيب يف سرت العورة،ج 4ص،308ح.7285
) (249الرتمذي ،اجلامع ،أبواب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :ما جاء ِف السرت على
املسلم،ج 4ص،34ح.1425
) (250ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،850ح.2545
) (251البوصريي ،مصباح الزجاجة ،ج 3ص .103
) (252ابن عدي ،الكامل ،ج 1ص .232
) (253ابن أيب شيبة ،املصنف ،ج 9ص.566
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احلديث الثالث :عن ابن عباس ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :من
سرت عورة أخيه املسلم ،سرت اهلل عورته يوم القيامة ،ومن كشف عورة أخيه املسلم،
كشف اهلل عورته ،حتى يفضحه بها يف بيته ".

()254

وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه ،وفيه حممد بن عثمان اجلمحي ،قال أبو حامت:
هو منكر احلديث ،ضعيف احلديث ( .)255لكن يشهد للمنت احلديث الصحيح الذي
صدر به الباب.

ب الر ْج يم
اثلثاَ :اب ُ

احلديث األول :عن ابن عباس ،قال :قال عمر بن اخلطاب :لقد خشيت أن

يطول بالناس زمان ،حتى يقول قائل :ما أجد الرجم يف كتاب اهلل ،فيضلوا برتك
فريضة من فرائض اهلل ،أال وإن الرجم حق ،إذا أحصن الرجل وقامت البينة ،أو كان
محل أو اعرتاف ،وقد قرأتها :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهما البتة ،رجم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ورمجنا بعده"( .)256وهذا احلديث أخرجه البخاري (،)257
ومسلم ( ،)258والنسائي (.)259

) (254ابن ماجه ،السنن ،ج2ص،850ح.2546
)(255ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،ج 8ص .24
) (256ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،853ح.2553
) (257البخاري ،الصحيح ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،ابب :رجم احلبلى يف الزان إذا أحصنت،ج6
ص 2503ح.6442
الزان،ج 3ص،1317ح.1691
) (258مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :رجم الثـهيّب ِِف ّ
) (259النسائي ،السنن الكربى ،كتاب الرجم ،ابب :تثبيت الرجم،ج 4ص،273ح.7156
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احلديث الثاني :عن أبي هريرة ،قال :جاء ماعز بن مالك إىل النيب صلى اهلل
عليه وسلم فقال :إني قد زنيت ،فأعرض عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حتى
أقر أربع مرات ،فأمر به أن يرجم ،فلما أصابته احلجارة ،أدبر يشتد ،فلقيه رجل بيده
حلي مجل ،فضربه ،فصرعه ،فذكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم فراره حني مسته
احلجارة ،فقال" :فهال تركتموه" (.)260
وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،) 261ومسلم ( ،) 262وأبو داود (،) 263
والنسائي( ،)264والرتمذي وقال :هذا حديث حسن(.)265
احلديث الثالث :عن عمران بن احلصني ،أن امرأة أتت النيب صلى اهلل
عليه وسلم فاعرتفت بالزنا ،فأمر بها فشكت عليها ثيابها ،ثم رمجها ،ثم صلى
عليها(.)266

) (260ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 853ح.2554
) (261البخاري ،الصحيح ،كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة ،ابب :هل يقول اإلمام للمقر لعلك ملست أو
غمزت،ج 6ص 2502ح.6438
) (262مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :من اعرتف على نفسه ابلزان،ج 3ص 1318ح.1691
) (263أبو داود ،السنن،كتاب احلدود ،ابب :رجم ماعز بن مالك،ج 4ص 254ح.4428
) (264النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :إذا اعرتف ابلزان مث رجع عنه،ج4ص 290ح.7204
) (265الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :ما جاء يف درء احلد عن
املعرتف إذا رجع،ج 4ص 36ح.1428
) (266ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 854ح.2555
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وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،) 267ومسلم (،) 268وأبو داود (،) 269
والنسائي(،)270والرتمذي وقال :هذا حديث صحيح(.)271
اليهودي واليهوديّة
رابعا :ابب رجم
ّ
احلديث األول :عن ابن عمر ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم يهوديني،
أنا فيمن رمجهما ،فلقد رأيته وإنه ليسرتها من احلجارة ( .)272وهذا احلديث أخرجه
البخاري( ،)273ومسلم ( ،)274وأبو داود( ،)275والنسائي( ،)276والرتمذي ( )277وقال:
وهذا حديث حسن صحيح.
احلديث الثاني :عن جابر بن مسرة ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رجم
يهودياً ويهودية.

()278

) (267البخاري ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :ابب االعرتاف ابلزان ،ج ،6ص 2503ح .6441
ابلزان،ج 3ص 1318ح.1691
) (268مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :من اعرتف على نفسه ّ
) (269أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :املرأة الىت أمر النىب -صلى هللا عليه وسلم -برمجها من
جهينة،ج4ص،259ح .4442
) (270النسائي،اجملتىب،كتاب الرجم ،ابب الصالة على املرجوم،:ج 4ص 63ح.1957
) (271الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود ،ابب :تربص الرجم ابحلبلى حىت تضع،ج 4ص ،42ح .1436
) (272ابن ماجه ،السنن2 ،ص 854ح.2556
) (273البخاري ،الصحيح،كتاب التوحيد ،ابب { :قل فأتوا ابلتوارة فاتلوها إن كنتم صادقني }،ج 4ص1660
ح.4280
) (274مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب :رجم اليهود أهل الذمة ِف الزان،ج 3ص  1326ح.1699
) (275أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :يف رجم اليهوديني،ج4ص262ح 4448
) (276النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :إقامة اإلمام احلد على أهل الكتاب إذا حتاكموا
إليه،ج6ص 442ح7177
) (277الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :ما جاء يف رجم أهل
الكتاب،ج 4ص 43ح.1436
) (278ابن ماجه ،السنن،ج2ص 855ح.2557
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وهذا احلديث بهذا اللفظ أخرجه الرتمذي( )279وقال :حديث جابر بن مسرة
حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
احلديث الثالث :عن الرباء بن عازب ،قال :مر النيب صلى اهلل عليه وسلم
بيهودي حممم جملود ،فدعاهم فقال" :هكذا جتدون يف كتابكم حد الزاني" ؟ قالوا:
نعم ،فدعا رجالً من علمائهم ،فقال ":أنشدك باهلل الذي أنزل التوراة على موسى،
أهكذا جتدون حد الزاني "؟ قال :ال ،ولوال أنك نشدتين مل أخربك ،جند حد الزاني
يف كتابنا الرجم ،ولكنه كثر يف أشرافنا ،فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ،وكنا إذا أخذنا
الضعيف أقمنا عليه احلد ،فقلنا :تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف
والوضيع ،فاجتمعنا على التحميم واجللد مكان الرجم ،فقال النيب صلى اهلل عليه
وسلم ":اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه " ،وأمر به فرجم ( .)280وهذا احلديث
أخرجه مسلم ( ،)281وأبو داود( ،)282والنسائي(.)283

) (279الرتمذي ،اجلامع ،أبواب احلدود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :ابب ما جاء يف رجم أهل
الكتاب،ج4ص 43ح.1437
) (280ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 855ح.2558
) (281مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب رجم اليهود أهل الذمة يف الزِن،ج 3ص،1327ح .1700
) (282أبو داود ،السنن،كتاب احلدود ،ابب يف رجم اليهوديني،ج 4ص263ح .4449
) (283النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :إقامة اإلمام احلد على أهل الكتاب إذا حتاكموا إليه،
ج6ص 442ح.7179
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خامسا :ابب من ع يمل عمل ي
قوم لوط
َ َ َ ََ َ

احلديث األول :عن ابن عباس ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قال ":من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط ،فاقتلوا الفاعل واملفعول به ".

()284

وهذا احلديث أخرجه أبو داود ( )285وذكر ثالثة من الثقات ممن وافق عمرو بن
أبي عمرو يف روايته عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ،وكأنه يشري إىل تصحيحه،
وأخرجه أيضاً النسائي ( ،)286والرتمذي ،وقال :وإمنا يعرف هذا احلديث عن ابن
عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من هذا الوجه( .)287وهذا احلديث وسئل
البخاري عن هذا احلديث ،فقال " :عمرو بن أبي عمرو صدوق ،ولكن روى عن
عكرمة مناكري ،ومل يذكر يف شيء من ذلك أنه مسع عن عكرمة ...وال أقول حبديث
عمرو بن أبي عمرو :أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل"( ،)288وتصرف الطحاوي
يشري إىل تصحيحه(.)289
احلديث الثاني :عن أبي هريرة ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ؛ يف الذي
يعمل عمل قوم لوط ،قال :ارمجوا األعلى واألسفل ،ارمجوهما مجيعاً (.)290
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه(، )291يرويه عاصم بن عمر عن سهيل ذكره ابن عدي

) (284ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 856ح.2561
) (285أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :فيمن َع ِم َل عمل قوم لوط،ج 4ص،269ح .4464
) (286النسائي ،السنن الكربى،كتاب الرجم ،ابب :من عمل عمل قوم لوط،ج 4ص322ح.7337
) (287الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء يف حد اللوطي ،ج 4ص 57ح.1456
) (288الرتمذي ،العلل الكبري برتتيب القاضي ،ج2ص.25
) (289الطحاوي ،مشكل اآلاثر ،ج9ص.136
) (290ابن ماجه ،السنن2 ،ص 856ح.2562
) (291البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج 3ص.106
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وقال ":لعاصم بن عُمَر غري ما ذكرت من احلديث عن عَبد اهلل بن دينار،وسهيل،
وزيد بن أسلم وغريهم ،وأحاديثه أحاديث حسان ،ومع ضعفه يكتب حديثه"(.)292
احلديث الثالث :عن جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ":إن أخوف ما أخاف على أميت عمل قوم لوط "(.)293
وهذا احلديث أخرجه الرتمذي

()294

وقال :هذا حديث حسن غريب ،إمنا

نعرفه من هذا الوجه عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل بن أبي طالب ،عن جابر.
السكران
سادسا :ابب ح ّد ّ

احلديث األول :عن عمري بن سعيد ،قال :قال علي بن أبي طالب :ما كنت

أدي من أقمت عليه احلد ،إال شارب اخلمر ،فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل
يسن فيه شيئا ،إمنا هو شيء جعلناه حنن" ( .)295وهذا احلديث أخرجه البخاري(،)296
ومسلم ( ،)297وأبو داود ( ،)298والنسائي (.)299

) (292ابن عدي ،الكامل،ج 5ص.231
) (293ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 856ح.2563
) (294الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء يف حد اللوطي،ج4ص 58ح.1457
) (295ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 858ح.2569
) (296البخاري ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب :الضرب ابجلريد والنعال،ج 6ص2488ح.6393
) (297مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :حد اخلمر،ج 3ص،1332ح .1707
) (298أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :إِذا تتابع ِِف شرب اخلمر،ج 4ص 283ح.4488
) (299النسائي ،السنن الكربى،كتاب احل ّد ِيف اخلمر ،ابب :حد اخلمر،ج 5ص 132ح.5252
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احلديث الثاني :عن أنس بن مالك ،قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يضرب يف اخلمر بالنعال واجلريد ( .)300وهذا احلديث أخرجه البخاري(،)301
البخاري( ،)301ومسلم ( ،)302وأبو داود( ،)303والنسائي( ،)304والرتمذي ،وقال
عنه :حديث حسن صحيح (.)305
احلديث الثالث :عن حضني بن املنذر ،قال :ملا جيء بالوليد بن عقبة إىل
عثمان قد شهدوا عليه ،قال لعلي :دونك ابن عمك ،فأقم عليه احلد ،فجلده علي،
وقال :جلد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أربعني ،وجلد أبو بكر أربعني ،وجلد
عمر مثانني ،وكل سَُّنةٌ (.)306
وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،) 307ومسلم ( ،) 308وأبو داود (،) 309
والنسائي(.)310

) (300ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 858ح.2570
) (301البخاري ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :ما جاء يف ضرب شارب اخلمر،ج 6ص 2487ح.6391
) (302مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :ح ّد اخلمر،ج 3ص1331ح.1706
) (303أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :احل ّد يف اخلمر،ج 4ص،278ح .4481
) (304النسائي ،السنن الكربى ،كتاب احل ّد ِيف اخلمر ،ابب:حد اخلمر،ج 3ص 250ح.5277
ِ
السكران ،ج 4ص  48ح.1443
) (305الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء يف ح ّد ّ
) (306ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 858ح.2571
) (307البخاري ،الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب :هجرة احلبشة،ج 3ص،1405ح.3659
) (308مسلم ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :حد اخلمر،ج 3ص،1331ح.1706
) (309أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :احل ّد ِيف اخلمر،ج 4ص،248ح.4482
) (310النسائي ،السنن الكربى،كتاب احل ّد ِيف اخلمر ،ابب :حد اخلمر،ج 3ص،248ح.5269
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ي
ح
سابعاَ :اب ُ
السالَ َ
ب َم ْن َش َه َر ّ
احلديث األول :عن أبي هريرة ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ":من
محل علينا السالح فليس منا "( .)311وهذا احلديث أخرجه مسلم (.)312
احلديث الثاني :عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":من
محل علينا السالح فليس منا " ( .)313وهذا احلديث أخرجه البخاري( ،)314ومسلم (،)315
والنسائي(.)316
احلديث الثالث :عن أبي موسى األشعري ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ":من شهر علينا السالح فليس منا "( .)317وهذا احلديث أخرجه البخاري(،)318
ومسلم ( ،)319والرتمذي ( )320وقال :حديث أبي موسى حديث حسن صحيح.
) (311ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،860ح.2575
) (312مسلم ،الصحيح،كتاب اإلميان ،ابب :قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :من غشنا فليس منا)،
ج 1ص،99ح.101
) (313ابن ماجه ،السنن2 ،ص ،860ح.2576
) (314البخاري ،الصحيح ،كتاب الفنت ،ابب :قول النيب صلى هللا عليه و سلم ( من محل علينا السالح فليس
منا )،ج 6ص،2591ح.6659
ِ ه
هيب َ ه
) (315مسلم ،الصحيح،،كتاب اإلميان ،اببَ :اب ُ ِ ِ
س ِمنها»،
صلى هللاُ َعلَيْه َو َسل َمَ « :م ْن َغشهنَا فَـلَيْ َ
ب ْقول الن ِّ
ج 1ص،99ح.101
) (316النسائي ،اجملتىب،كتاب احلرابة ،ابب :من شهر سيفه مث وضعه يف الناس،ج 7ص،117ح .4100
) (317ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،860ح.2577
) (318البخاري ،الصحيح ،كتاب الفنت ،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم (من محل علينا السالح فليس
منا)ج 6ص ،2592ح.6660
) (319مسلم ،الصحيح،كتاب اإلميان ،ابب :قول النيب صلى هللا عليه وسلم« :من غشنا فليس منا »،
ج 1ص،98ح.100
) (320الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء فيمن شهر السالح،ج 4ص 59ح.1459
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اثمنا :ابب من قتل دون ماله فهو شهيد
احلديث األول :عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قال" :من قتل دون ماله فهو شهيد "( .)321وهذا احلديث أخرجه أبو داود(،)322
والنسائي( ،)323والرتمذي( ،)324وقال :هذا حديث حسن صحيح.
احلديث الثاني :عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":من
أتي عند ماله ،فقوتل فقاتل فقتل ،فهو شهيد "( .)325وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه
( ،)326فيه ميمون بن مهران ضعيف،قال ابن عدي":وهذا احلديث عن ميمون بن
مهران ،عنِ ابن ُعمَر :من قتل دون ماله فهو شهيد ،عن ميمون ،ولشهرة هذا
احلديث رواه ُشعْبَة ،عَن أبي فروة ،عن ميمون؛ ألن ُشعْبَة يتقي الضعفاء"(.)327
ولعل ابن ماجه لشهرته أخرجه من هذه الطريق مع الطرق الصحيحة األخرى.
احلديث الثالث :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"من أريد ماله ظلما فقتل ،فهو شهيد "( .)328وهذا احلديث أخرجه مسلم مطوال (.)329

) (321ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،861ح.2580
) (322أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،اببِ :ف قتَال اللّصوص،ج 4ص،391ح.4774
) (323النسائي ،اجملتىب،كتاب احلرابة ،ابب :من قتل دون ماله،ج 7ص،115ح .4090
) (324الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب :ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد،ج 4ص ،28ح.1418
) (325ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 861ح.2581
)(326البوصريي ،مصباح الزجاجة ،ج 3ص.110
) (327ابن عدي ،الكامل،ج 9ص.159
) (328ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،862ح.2582
) (329مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلمارة ،ابب :بيان الشهداء،ج 3ص،1451ح .1946
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اتسعا :ابب من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه
احلديث األول :عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"من انتسب إىل غري أبيه ،أو توىل غري مواليه ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس
أمجعني"( .)330وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه ،وإسناده صحيح(.)331
احلديث الثاني :عن أبي عثمان النهدي ،قال :مسعت سعداً ،وأبا بكرة،
وكل واحد منهما يقول :مسعت أذناي ،ووعى قليب حممداً صلى اهلل عليه وسلم
يقول ":من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه ،فاجلنة عليه حرام"( .)332واحلديث
أخرجه البخاري( ،)333ومسلم ( ،)334وأبو داود(.)335
احلديث الثالث :عن عبد اهلل بن عمرو ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :من ادعى إىل غري أبيه مل يرح ريح اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية مخس
مائة عام"(.)336
واحلديث تفرد به ابن ماجه ( ،)337وإسناده صحيح.
اخلالصة :أخرج ابن ماجه تسعة أبواب ،مما اشتمل على ثالثة أحاديث فقط،
أي ما يساوي ( )٪23.68من جمموع األبواب ،و ( )٪33.33من جمموع األحاديث.
) (330ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،870ح.2609
) (331البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج 3ص.117
) (332ابن ماجه ،السنن،ج 2ص،870ح.2610
) (333البخاري ،الصحيح،كتاب الفرائض ،ابب :من ادعى إىل غري أبيه،ج 6ص،2485ح.6385
)  ( 334مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلميان ،ابب :بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم،
ج 1ص،57ح.229-228
) (335أبو داود ،السنن ،كتاب األدب ،اببِ :ف الرجل ينتمى إىل غري مواليه،ج 4ص،490ح .5115
) (336ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،870ح.2611
)(337البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج 3ص .118
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جدول رقم ( .)3يبني خالصة ختريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم احلديث.
الباب/رقم

الرتمذي

أبو داود

النسائي

حكم احلديث

*

*

*

صحح

*

صحح

3/1

*

*

*

*

*

صحيح

4/2

*

*

*

*

*

صحيح

احلديث

البخاري

مسلم

1/1
½

5/2

صحح ِبملته وإن اختلف فيه

6/2

ضعيف

7/3

*

*

8/3

*

*

*

9/3

*

*

*

*

10/4

*

*

*

*

11/4

*

صحيح

*

*

صحيح

*

صحيح

*

صحيح

*
*

12/4

*

13/5

استغرب من طريق جابر وإن
كان متنه صحيحا
*

*

صحيح

*

*

خمتلف فيه
قبل مبجموع طرقه

14/5
15/5

*

16/6

*

*

17/6

*

*

18/6

*

*

19/7

*

*

صحيح

*

*

صحيح

*

*

صحيح

*

20/7

*

*

21/7

*

*

22/8

*

صحح

صحيح
*
*
*

صحيح
صحيح

*

*

صحح
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اتبع جدول رقم (.)3
الباب/رقم
احلديث

البخاري

مسلم

الرتمذي

أبو داود

النسائي

23/8
24/8

ضعيف السند وإن كان متنه
صحيحاً
صحيح

*

25/9
26/9

صحح
*

*

صحيح

*

27/9
اجملموع

حكم احلديث

صحح
12

15

12

13

15

قراءة اجلدول :نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي:
- 1انفرد ابن ماجه خبمسة أحاديث :صُحح اثنان ،وقبل ثالثة مبجموع
الطرق .مل يظهر يف اجلدول ما انفرد به.
- 2إذا نظرنا إىل عدد األحاديث اليت ضعفت أو اختلف فيها جندها(ستة
أحاديث)( :أربعة) قبلت مبجموع الطرق ،أو أن متونها صحيحة من طريق أخرى،
بينما إذا نظرنا إىل التصحيح على الباب ال جند بابا ضعيفا مبعنى أنه مل خيرج فيه إال
حديثاً ضعيفاً.
- 3يبدأ ابن ماجه باحلديث الصحيح ،ثم املختلف فيه ،ثم الضعيف ،كما يف
الباب الثاني ،وخالف يف الباب اخلامس فبدأ بالضعيف وختم بالصحيح؛ ومرد ذلك
أنه بدأ باحلديث املتعلق مباشرة مبوضوع الباب ،واهلل أعلم.
- 4أكثر أصحاب الستة مشاركة البن ماجه هما :مسلم والنسائي.
- 5األبواب التسعة مبجموع ما أخرج فيها صحيحة.
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املطلب الرابع :األبواب اليت خرج فيها أربعة أحاديث
وهما بابان:
الباب األول :ابب إقامة احلدود
احلديث األول :عن ابن عمر ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ":إقامة
حد من حدود اهلل ،خري من مطر أربعني ليلة يف بالد اهلل عز وجل" (.)338
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه ( )339وفيه سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية ،قال
ابن عدي ":وألبي مهدي َسعِيد بن سنان هذا غري ما ذكرت من األحاديث ،وعامة ما
يرويه وخاصة عَن أبي الزاهرية غري حمفوظة ،ولو قلنا إنه هو الذي يرويه ،عَن أبي
الزاهرية ال غريه جاز ذلك لي ،وكان من صاحلي أهل الشام وأفضلهم إالَّ أن يف بعض
رواياته ما فيه"(.)340
احلديث الثاني :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"حد يعمل به يف األرض ،خري ألهل األرض من أن ميطروا أربعني صباحاً "( .)341وهذا
احلديث أخرجه النسائي وبني االختالف يف رفعه ووقفه ورجح املوقوف( )342وكذلك
فعل الدارقطين (.)343
احلديث الثالث :عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"من جحد آية من القرآن ،فقد حل ضرب عنقه ،ومن قال :ال إله إال اهلل وحده ال
) (338ابن ماجه ،السنن،ج 2ص ،848ح.2537
)(339البوصريي ،مصباح الزجاجة،ج3ص.102
) (340ابن عدي ،الكامل،ج 9ص.159
) (341ابن ماجه ،السنن،ج2ص ،848ح.2538
) (342النسائي ،السنن الكربى،كتاب احملاربة ،ابب :الرتغيب يف إقامة احلد،ج  4ص 543ح7392
) (343الدارقطين ،العلل ،ج 11ص212
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شريك له ،وأن حممداً عبده ورسوله ،فال سبيل ألحد عليه إال أن يصيب حداً فيقام
عليه"(.)344
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه(.)345وفيه حفص بن عمر؛ قال ابن عدي":هذه
األحاديث عن احلكم بن أبان يرويها عنه حفص بن ُعمَرالعدني ،واحلكم بن أبان وإن
كان فيه لني ،فإنّ حفص هذا ألني منه بكثري ،والبالء من حفص" (.)346
احلديث الرابع :عن عبادة بن الصامت ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم":أقيموا حدود اهلل يف القريب والبعيد ،وال تأخذكم يف اهلل لومة الئم "(.)347
وهذا احلديث تفرد به ابن ماجه (،)348وهو حديث إسناده صحيح ،قال أبو
حامت":هذا حديث حسن إن كان حمفوظًا "(.)349
الباب الثاين :ابب ح ّد السارق

احلديث األول :عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم":لعن اهلل السارق ،يسرق البيضة فتقطع يده ،ويسرق احلبل فتقطع يده"(.)350
وهذا احلديث أخرجه البخاري( ،)351ومسلم ( ،)352والنسائي(.)353
) (344ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 848ح2539
)(345البوصريي ،مصباح الزجاجةج3ص103
) (346ابن عدي ،الكامل،ج 9ص.159
) (347ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 848ح2540
) (348البوصريي ،مصباح الزجاجةج3ص103
) (349ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل،ج 1ص 453
) (350ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 862ح2583
) (351البخاري ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب :لعن السارق إذا مل يسم،ج 6ص 2489ح6401
) (352مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب حد السرقة ونصاهبا،ج 3ص 312ح.1684
) (353النسائي ،اجملتىب،كتاب احملاربة ،ابب :القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده،ج 8ص 65ح4873
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احلديث الثاني:عن ابن عمر،قال:قطع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جمن
قيمته ثالثة دراهم ( .) 354وهذا احلديث أخرجه البخاري ( ،) 355ومسلم (،) 356
الرتمذي( ،)357والنسائي (.)358
احلديث الثالث :عن عائشة قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":ال
تقطع اليد إال يف ربع دينار فصاعدا" (.)359
()363

وهذا احلديث أخرجه البخاري( )360ومسلم ( )361والرتمذي( )362وأبو داود
والنسائي(.)364

) (354ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 862ح2584
) (355البخاري ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب قول هللا تعاىل{ :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [املائدة:
 ]38ويف كم يقطع ؟،ج 8ص ،161ح6789
) (356مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب حد السرقة ونصاهبا،ج 3ص 312ح.1684
) (357الرتمذي ،اجلامع،أبواب احلدود ،ابب ما جاء يف كم تقطع يد السارق،ج 4ص 50ح 1446وقال:
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى
هللا عليه وسلم
) (358النسائي،اجملتىب ،كتاب قطع السارق ،ابب :القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده،ج 8ص77
ح4910
) (359ابن ماجه ،السنن2 ،ص 862ح2585
) (360البخاري ،الصحيح ،كتاب احلدود ،ابب قول هللا تعاىل { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ويف كم
يقطع،ج 6ص،2491ح .6407
) (361مسلم ،الصحيح،كتاب احلدود ،ابب حد السرقة ونصاهبا،ج 3ص 312ح.1684
) (362الرتمذي ،اجلامع ،ابب :ما جاء يف كم تقطع يد السارق،ج 4ص 50ح 1445وقال :حديث عائشة
حديث حسن صحيح.
) (363أبو داود ،السنن ،كتاب احلدود ،ابب :ما يقطع فيه السارق،ج4ص 235ح.4385
) (364النسائي ،اجملتىب ،كتاب قطع السارق ،ابب :القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده،ج 8ص77
ح.4914
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احلديث الرابع :عن عامر بن سعد ،عن أبيه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال" :تقطع يد السارق يف مثن اجملن "(.)365
وهذا احلديث فيه أبو واقد صاحل بن حممد ،قال ابن عدي ":ولصاحل بن مُحَمد
بن زائدة غري ما ذكرت من احلديث ،وبعض أحاديثه مستقيمة ،وبعضها فيه إنكار،
وليس له من احلديث إال القليل ،وَهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم"( .)366وقد
عمل مبقتضاه بعض الفقهاء كما بني الطحاوي( )367ونلحظ يف هذا الباب أنه بدأ بسرد
األحاديث الصحيحة ثم ذيل بالضعيف.
اخلالصة :أخرج ابن ماجه يف كتاب احلدود بابني مما يشتمل على أربعة أحاديث
فقط ،أي ما يساوي ( )٪5.26من جمموع األبواب ،و ( )٪9.87من جمموع األحاديث.
جدول رقم ( .)4يبني خالصة ختريج أحاديث ابن ماجه من الكتب الستة وحكم احلديث.
الباب /رقم احلديث

البخاري

مسلم

الرتمذي

أبو داود

النسائي

1/1

حكم احلديث
ضعيف

*

½

صحح موقوف

3/1

ضعيف

¼

صحيح

5/2

*

*

6/2

*

*

*

7/2

*

*

*

*

*

صحيح

*

صحح

*

صحيح

8/2
اجملموع

ضعيف
3

3

) (365ابن ماجه ،السنن،ج 2ص 862ح.2586
) (366ابن عدي ،الكامل،ج 5ص92
) (367الطحاوي ،السنن،ج  3ص.163

2

1

4
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قراءة اجلدول :نلحظ من هذا اجلدول ما يأتي:
- 1انفرد ابن ماجه بأربعة أحاديث :صحح منها حديث واحد.
- 2إذا نظرنا إىل عدد األحاديث اليت ضعفت جندها(ثالثة) ،بينما إذا نظرنا
إىل التصحيح على الباب ال جند باباً ضعيفاً مبعنى أنه مل خيرج فيه إال حديثاً ضعيفاً.
- 3أكثر أصحاب السنن مشاركة البن ماجه هو النسائي ثم الرتمذي.
- 4البابان مبجموعهما صحيحان.
اخلامتة
وبعد هذه الدراسة ملنهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه نسجل النتائج
اآلتية:
- 1بروز منهج التصحيح على الباب عند ابن ماجه بشكل كبري إذ يندر أن
يكون هناك باب ضعيف حني خيرج يف الباب حديثني أو أكثر.
- 2ال خيرج يف الباب حديثاً واحداً إال إذا ضاق عليه األمر ومل جيد يف الباب
غريه ،ويشاركه بعض أصحاب السنن يف ذلك.
- 3جيزم ابن ماجه بصيغة الباب كثرياً إذا كانت أحاديث الباب صحيحة.
- 4أكثر أصحاب السنن مشاركة البن ماجه يف ختريج األحاديث يف كتاب
احلدود هو النسائي ،حيث شاركه يف رواية مخسني حديثاً ،من أصل ثالثة ومثانني
حديثاً ،أخرجها يف كتاب احلدود ،أي :بنسبة  ،٪ 60.3ثم أبو داود يف أربعني
حديثاً ،أي :بنسبة  ،٪48.2ثم الرتمذي يف مخسة وثالثني حديثاً ،أي :بنسبة
 ،٪42.2ثم مسلم يف مثانية وعشرين حديثاً ،أي :بنسبة ،٪33.7ثم البخاري يف ستة
وعشرين حديثاً ،أي :بنسبة .٪31.3
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- 5شارك ابن ماجه صاحيب الصحيحني بنحو ثلث أحاديث كتاب احلدود.
- 6انفرد ابن ماجه بتسعة عشر حديثاً ،أي :بنسبة  ،٪22.9مع التنبيه إىل أنه
انفرد يف أربعة عشر حديثاً بالطريق دون أصل احلديث ،فقد ورد من طرق أخرى.
- 7إخراج الغرائب كان مقصداً البن ماجه ،وأظهر متيزاً واستقالالً يف
شخصيته ،وسع ًة يف اطالعه.
- 8مرد القول بتأخر رتبة سنن ابن ماجه هو عدم وجود تصريح من ابن ماجه
مبنهجه ،وإن كان صنيعه يف السنن يدل على متيز يف النهج والرتتيب.
- 9األصل عند ابن ماجه يف ترتيب أحاديث الباب أنه خيرج الصحيح ،ثم
املختلف فيه ،ثم الضعيف
- 10رمبا خيالف ابن ماجه هذا األصل لعلة :كأن تكون أحاديث الباب ليست
يف موضوع واحد ،أو يكون احلديث املتصل بالباب مباشرة ضعيفًا ،فيقدمه التصاله
املباشر مبوضوع الباب.
- 11ترتيب األحاديث مقصود لذاته ألغراض منها:كشف علة أحياناً.
املصادر واملراجع
[ ]1

البخاري ،حممد بن إمساعيل ت256هـ ،اجلامع الصحيح املسند املختصر،
حتقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري،اليمامة – بريوت ،ط1407 ،3هـ–
1987م.

[ ]2

البوصريي :أمحد بن أبي بكر بن إمساعيل الكناني 840هـ ،مصباح الزجاجة
يف زوائد ابن ماجه ،حتقيق :حممد املنتقى الكشناوي ،دار العربية ،بريوت،
 1403هـ.
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[ ]3

البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي(ت 456ه) ،السنن
الكربى ،حتقيق جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد،
ط 1344 ،1:هـ.

[ ]4

الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي(ت 279ه) ،اجلامع،
حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.

[ ]5

 ،...............العلل الكبري برتتيب القاضي أبي طالب ،حتقيق صبحي
السامرائي ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية – بريوت ،ط 1409 ،1هـ.

[ ]6

اجلويين،عبد امللك بن عبد اهلل،أبواملعالي ،إمام احلرمني (ت478 :هـ) ،نهاية
املطلب يف دراية املذهب ،حتقيق :عبد العظيم حممود الدّيب،دار املنهاج،ط،1
1428هـ 2007-م.

[ ]7

ابن أبي حامت ،عبد الرمحن بن أبي حامت (327هـ) ،علل احلديث ،حتقيق
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Abstract. Method of correction on the door when Ibn Majah in his Sunan an empirical study on
Alhodod's book.This study approach by Ibn Majah in his Sunan with respect to correction on The Bab،
where this issue has been studied through the application on Alhodod's book of Sunan Ibn Majah through
albab's on the classification by the number of conversations contained therein، and then the talk of the
graduation of six books and a statement the hadeeth، Ibn Majah that was true and the board attributed to
discern Should I Ibn Majah Pope weak or not. The study found that Ibn Majah was sensitive patch on The
Bab in the most open in the book، directed by Alhodod's book، as revealed in the order of his approach is
meant talk his book.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،1911-1849شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

حتديد الزواج بسن فوق البلوغ
دراسة فقهية

د .عبدهللا بن حممد بن صاحل الربعي

األستاذ املشارك بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم
ملخص البحث .احلمد هلل رب العاملني ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد:
فهذا البحث عنوانه ( حتديد الزواج بسن فوق البلوغ )
عرضت فيه ملنشأ فكرة حتديد الزواج بسن فوق البلوغ ،وبسطت آراء الفقهاء املعاصرين حلكم إصدار
قانون هبذا ،وآاثره  ،وبسطت أدلة القولني ،وما يتوجه إليها من مناقشات وأجوبة ،وخلصت إىل ترجيح التحرمي،
وسقت املؤيدات لرأيي هذا ابألدلة ،وخرجت يف حبثي هذا بنتائج من أمهها:
 -1أن القول بتحديد الزواج بسن فوق البلوغ ،قول حمدث ،ومل يقل أحد مبثله ال من الصحابة وال
التابعني وال من بعدهم.
 -2ما نقل عن ابن شربمة ،والبيت ،واألصم ،من خالف يف جواز تزويج األب ابنته القاصرة يف السن
مرتدد بني الضعف ،واالضطراب ،وخمالفة اإلمجاع الذي حكاه كثريون من الفقهاء مث لو صح لكان خارج عن
املسألة أصالا.
 -3الويل املسيء إىل موليته -بتزوجيها مبن ليس يف مصلحتها الزواج منه  -ألي سبب كان ..يتأكد
األخذ على يده وزجره مبا مينع تعديه ،ونصوص الشرع تؤيد هذا.
 -4نصوص الشرع حتث على الزواج وترغب فيه ،ومنع الراغبني يف الزواج حبجة عدم بلوغهم سنا معينا
ظلم وجورٍ ،
وتعد حلدود هللا ،وحيرم إصدار قانون هبذا.
 -5إن دعوى املصلحة يف حتديد سن الزواج زعم مردود ،بل هو مفتاح لشيوع الزان ،وهي من املكائد
للمجتمع املسلم الطاهر.
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مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه ،وعلى آله
وصحبه ،وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد:
فقد اهتمت املنظمات الدولية مبووو دحديد سن الووا

 18سنة ،وأثارت

من أجله وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي بأنواعها ،فتنوعت فيه اآلراء
ما بني مطالب بقانون حيدد أدنى سن للووا بإمتام هذا السن ،وقائل بعدم جواز هذا
التحديد شرعاً ،وتباين الطرح الفقهي يف هذه املسألة كذلك ،ومبا أن هذه من املسائل
العامة اليت تهم الناس وتؤثر فيهم فقد رأيت احلاجة داعية إىل البحث فيها للوصول
إىل القول الذي تؤيده األدلة ،علماً بأن املسألة قدمية ،وقد كتب فيها كثريون ولكلٍ
منهم منهج يف تناوهلا ،وتعدد الكتابة يف املووو الواحد يثري املووو  ،ولكل حبث
مذاقه العلمي ،ال سيما وأن ما نقل من خالف متقدم حيتا إىل دحقيق إذ استند إليه
بعض املعاصرين ،ثم إن املووو حمل البحث ال يوال ينال اهتمام املؤمترات اليت تعنى
حة من قبل املنظمات الدولية كما
باملستجدات يف فقه األسرة ،وهو حمل مطالبة مُ ِل َّ
سيأتي تفصيله  -إن شاء اهلل -
هذا وقد بذلت جهدي يف استقصاء أدلة اآلراء ومناقشتها ،وخلصت إىل رأي
فيها ،وبينت منشأ مقرتح دحديد سن الووا بعد البلوغ والغرض منه ،وقد أوافت
دراسيت هذه على الدراسات السابقة هلذا املووو عدداً من النتائج من أبرزها ما
ذكرته يف خامتتها يف الفقرات ،12 ،9 ،8،7 ،2 :وهو مفصل يف مووعه من هذه
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الدراسة ،أسأل اهلل عو وجل أن يكون عملي صوابًا ،وأن جيعل ما حررته نافعاً
لعباده ،إنه مسيع جميب.
مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث يف إصدار قانون عام مينع زوا البالغني من الذكور
واإلناث حتى إمتام سن الثامنة عشرة ،من غري تفريق بني راغب الووا قبل هذا
السن ،ومن مل يرغبه ومل يكن يف مصلحته وإمنا أجربه وليه عليه.
أمهية املوضوع وأسباب اختيار البحث فيه
 - 1كونه يتعلق بالووا  ،وهو من احلاجيات البشرية.
 - 2إن دحديد سن الووا مؤثر يف الشبا والفتيات الذين يرغبون الووا قبل
إمتام السن املقرتح.
 - 3قيام احلاجة إىل دحرير القول يف هذه املسألة استناداً إىل نصوص الشر
ومقاصده ،حيث تباين الرأي الفقهي يف هذه املسألة لدى فقهاء عصرنا.
 - 4احلاجة إىل دحرير القول يف اإلمجا الذي حكاه عدد من الفقهاء
املتقدمني ،وما نسب إىل اثنني من متقدمي الفقهاء من رأي خيالفه.
ل املنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة.
َ - 5ت َك ُّررُ طرح املطالبة به من قَِب ِ
 - 6قيام احلاجة للفصل بني مسألة منع زوا البالغني حتى بلوغ  18وبني
مقرتح تولي احملاكم النظر يف دحقق املصلحة يف توويج القاصرات.
خطة البحث
تتكون خطة هذا البحث من مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة
املقدمة ،وفيها أهمية املووو  ،وأسبا اختياره.
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خطة البحث:

قسمت هذه الدراسة إىل مبحثني:
املبحث األول :املبحث التمهيدي ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :ماذا يعين صدور قانون حيدد الووا بسن أعلى من البلوغ ؟
املطلب الثاني :الووا بني االختيار الذاتي ودحديد اإلذن به قانونًا بسن معني.
املطلب الثالث :احلد األعلى لوصف الطفولة.
املطلب الرابع :الصلة بني بلوغ الفتيان والفتيات ونضجهم االجتماعي
والنفسي.
املبحث الثاين :حتديد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟
متهيد :منشأ املطالبة بتحديد سن الووا
املطلب األول :تعريف الووا املبكّر.
املطلب الثاني :دحديد اإلذن بالووا بسن أعلى من البلوغ.
اخلامتة :وفيها نتائج البحث.
الفهارس.
أما منهجي يف كتابة البحث فكما يلي:
 - 1أُحرِّرُ حمل اخلالف يف املسألة .
 - 2أبدأ بالعرض اجململ لألقوال يف املسألة.
 - 3أسوق أدلة كل قول حسب ترتيب عروها ،ووجه االستدالل من كل
منها ،وما ناقش به أصحا القول اآلخر كل دليل منها وأُورِد ذلك مسبوقاً بلفظ:
نوقش بـ ،...وإن كانت املناقشة مين أوردتها مسبوقة بلفظ :يناقش بـ ،...وهكذا يف
اجلوا عن مناقشة دليل ما ،فإن كان مما نقلته عن أصحا القول املخالف أوردته
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مسبوقاً بلفظ :أُجيب بـ ،...وإن كان مين أوردته مسبوقاً بلفظ :يُجا بـ ، ...وهذا
اصطالح رأيته مناسبًا .
 - 4أُبيِّن القول الراجح يف املسألة ،وسبب ترجيحه.
 - 5أُرقِّم اآليات ،وأعوو األحاديث إىل مصادرها ،فإن كانت مما رواه
صاحبا الصحيح البخاري ومسلم فإني اكتفي بعووه إليهما ،وإن كان يف أحدهما فإني
أعووه إليه وحده ،وإن كان مما أخرجه من أصحا السنن األربع ،أو غريهم فإني
أعووه إىل من أخرجه ،مع بيان درجته من كتب التخريج.
 - 6أحيل على املراجع يف اهلوامش بذكر اسم املرجع مباشرة إن كان النقل
عنه بالنص ،وإن كان باملعنى فإني أحيل عليه مسبوقًا بلفظ :انظر.
املبحث األول :املبحث التمهيدي
املطلب األول :ماذا يعين صدور قانون حيدد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟
دحديد سن أدنى للووا بقانون يعينَ :منْ َع َمنْ مل يبلغ هذا السن احملدد من
الووا ذكرًا كان أو أنثى ،وعدم االعرتاف القانوني بهذا الووا (.)1
فإن توو الشا أو الفتاة  -وهو دون السن احملدد  -فإن هذا الووا ال
تعرتف به اجلهات الرمسية املختصة ،فيمنع التوثيق الرمسي للووا  ،وال تسجل الفتاة
يف السجل املدني للوو  ،وال يسجل األوالد يف أي وثيقة رمسية تثبت نسبهم وال
جنسيتهم ،ويرتتب على هذه احلالة أن ال حق هلم يف التعليم أو العال  ،أو غريه.

( )1الفقرة رقم  2من املادة رقم  16من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة " السيداو " نصت
على أنه ( ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوين ،وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيها التشريع
لتحديد سن أدىن للزواج )...انظر :موقع منظمة مراقبة حقوق اإلنسان http://soo.gd/LA5C
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ص القانون على التفريق القضائي بني الووجني ،وعلى عقوبة بدنية أو
وقد يَنُ ُّ
مالية أو كالهما ،على الولي ،أو الووجني ،أو على كل منهم (.)2
املطلب الثاين :الزواج بني االختيار الذايت ،وحتديد اإلذن به قانوانً بسن معني

البحث يف هذه املسألة ( دحديد سن الووا ) إمنا هو يف احلكم الشرعي يف إصدار

قانون يلوم بهذا التحديد ،أما ما خيتاره آحاد الناس لنفسه أو موليته من زوا يف سن
معني ،فهذا مما تركه الشر هلم ،وجعل املسلمَ يف سعة من أمره فيه ،فلم يلومه أن
يتوو يف سن معينة أياً كان ذكراً أم أنثى ،ومل مينعه من ذلك ،لكن نصوص الشر
ترشدهم إىل املبادرة إىل الووا وترغبهم فيه ويف آثاره ،فعن ابن مسعود  -روي اهلل
عنه  -قال :قال النيب( يا معشر الشبا من استطا منكم الباءة فليتوو ؛ فإنه
أغض للبصر وأحصن للفر  ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (.)3
املطلب الثالث :احلد األعلى لوصف الطفولة
ينتهي وصف الشخص بالطفولة  -يف شريعة اإلسالم  -ببلوغ احللم ،وهو
سن التكليف ،كما قال اهلل عو وجل:

ﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ

()4

( )2انظر املواد  43 ،34 ،10من قانون األحوال الشخصية األردين
( )3متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح  ،ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم من استطاع
منكم الباءة فليتزوج...برقم ،5065وأخرجه مسلم يف صحيحه ،النكاح ،ابب استحباب النكاح ملن اتقت
نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم ،برقم .3464
( )4اآلية  59من سورة النور
http://soo.gd/mriK
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ويكون هذا حبصول عالمة واحدة من عالمات البلوغ يف حق الفتى أو الفتاة(،)5
أما يف القوانني الدولية ووثائق املنظمات الدولية فال ينتهي وصف الطفولة إال بإمتام
18سنة (.)6
( )5عالمات البلوغ قسمان:
القسم األول :عالمات حمل إمجاع من أهل العلم – يف اجلملة  -وهي:
 -1اإلنزال ،وهذا يف حق الذكر واألنثى ،واإلنزال هو أن ينزل منه املاء الدافق سواء كان يف يقظة أو نوم ويسمى
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
االحتالم ،قال تعاىل( :وإِ َذا بـلَ َغ أاألَطأ َف ُ ِ
ني
ين ِم أن قَـأبل ِه أم َك َذل َ
ك يـُبَـِ ُ
ال مأن ُك ُم ا أحلُلُ َم فَـلأيَ أستَ أذنُوا َك َما أ
َ َ
استَ أ َذ َن الذ َ
اَّللُ َعلِ ٌيم َح ِك ٌيم) [النور]59:
آَيتِِه َو َّ
َّ
اَّللُ لَ ُك أم َ
وعن عائشة ،رضي هللا عنها ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :رفع القلم عن ثالثة :عن الصيب حىت حيتلم،
وعن النائم حىت يستيقظ ،وعن اجملنون حىت يفيق" وقد روى أبو داود يف سننه عن علي بن أيب طالب،
رضي هللا عنه ،قال :حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :ال يتم بعد احتالم وال صمات يوم إىل
الليل" سنن أيب داود برقم ( )2873وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.
 - 2السن :لكن اختلفوا يف حتديده وهو عند الشافعية واحلنابلة وصاحيب أيب حنيفة وبعض املالكية أبن يستكمل
مخس عشرة سنة ،أما عند أيب حنيفة ومجهور املالكية :فحده مثان عشرة سنة ،واستدل أصحاب القول
األول مبا يف الصحيحني عن عبد هللا بن عمر قال :عرضت على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد وأان
ابن أربع عشرة ،فلم جيزين ،وعرضت عليه يوم اخلندق وأان ابن مخس عشرة فأجازين ،فقال عمر بن
عبدالعزيز -ملا بلغه هذا احلديث -إن هذا الفرق بني الصغري والكبري ،أخرجه البخاري يف صحيحه برقم
( )2664وأخرجه مسلم يف صحيحه برقم ()1868
 -3احليض واحلمل يف حق املرأة.
القسم الثاين :عالمة خمتلف فيها وهي :إنبات الشعر اخلشن حول الفرج ،وهو الشعرة ،فذهب الشافعية ،واحلنابلة
إىل كونه عالمة مطلقة مبا يرتتب عليه يف حق هللا ويف حق اآلدميني ،وهو قول للمالكية ،ورواية عن أيب
يوسف من احلنفية ،واستدل هؤالء الفقهاء مبا روي عن عطية القرظي ،رضي هللا عنه قالُ :عرضنا على
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ،ومن مل ينبت خلي سبيله ،فكنت فيمن مل
ينبت ،فخلى سبيلي" رواه اإلمام أمحد.،
واعتربه املالكية عالمة للبلوغ فيما يبىن عليه من حقوق اآلدميني ،،وقال احلنفية ليس بعالمة للبلوغ ال يف حقوق
هللا وال يف حقوق اآلدميني ،انظر يف هذه املسألة :بدائع الصنائع ج  7ص ،172 ،171البناية يف =
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املطلب الرابع :الصلة بني بلوغ الفتيان والفتيات ونضجهم االجتماعي والنفسي
كان األطفال يشاركون الكبار يومياً يف مشاق احلياة جسدياً واقتصادياً ،فأمثر هذا
النو من (الضغط واإلجهاد البيئي) بلوغهم يف سن مبكرة ،وعجّل من النضج النفسي
لديهم ،وقد ساعد هذا النضج يف دحملهم مسؤولية الووا املبكر واحلمل أيضاً(.)7
ويف احلقيقة إن هذه املسؤوليات كان يثمنها ويقدرها اجملتمع ،فكان وصول
الطفل إىل سن البلوغ يعترب بالغاً بكل ما دحمل الكلمة من معاني النضج والسلوك
واملسؤولية ،وهذا ما تثبته العديد من املراجع األكادميية

()8

وبقي األمر على هذا احلال حتى ما قبل نصف قرن تقريباً ،ومل يبدأ النضج
النفسي يف التأخر إال من ذلك الوقت – ومن الباحثني من يؤرخ له مبا قبل قرن من
اآلن ،أي بداية التطور الصناعي ،لكن تتفاوت اجملتمعات يف التأثر بذلك  -وهذا
التأخر يف النضج النفسي يرجع إىل مجلة من األسبا من أهمها :زيادة وسائل الراحة

=شرح اهلداية ج  11ص  109البحر الرائق ج 8ص  ،96شرح خمتصر خليل للخرشي ج  5ص ،291
شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة ج  1ص  ،18-17حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج 3
ص ،293األم ج 3ص  ،220هناية املطلب ج 6ص  ،432احلاوي ج  2ص  ،315- 214مغين
احملتاج ج  3ص  ،133 -132كشاف القناع ج  3ص ،444-443دقائق أويل النهى ج 2ص 173
احمللى ج  1ص .89 ،88
( )6انظر :اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتأريخ 20نوفمرب 1989م ،املادة
رقم  1حيث عرفت الطفل أبنه ( كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ) http://soo.gd/cxJY
( )7انظر :املراجع السابقة
( )8انظر http://soo.gd/XXUt :مرتمجا عن جملة ( التاريخ االجتماعي  ،) Journal of Social Historyو (قاموس
أصول الكالم ) Online Etymology Dictionaryو ( جملة العائلة والزواج Journal of Marriage and the
 ) Familyالفقرات 86-77
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يف احلياة ،،وبقاء األوالد مدة طويلة لتكميل تعليمهم ،وعدم التدريب على ممارسة
املسؤولية املتدرجة يف احلياة حسب السن ،ووعف التأثري والتوجيه من األبوين(.)9
املبحث الثاين :حتديد الزواج بسن أعلى من البلوغ ؟
متهيد :نشأة املطالبة بتحديد سن الزواج
كان املسلمون يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم وما بعد ذلك يتووجون يف
الصغر والكرب ،الذكور منهم واإلناث ،ومل حيدث يف أي عصر من عصور اإلسالم
دحديد لسن الووا  ،ثم طرأت فكرة دحديد سن الووا قبل قرن من اآلن ،وميكن
تقسيم ما استجد يف هذا إىل قسمني:
أوالً :التوجه األحادي من بعض الدول
بدأ هذا التوجه بقانون العائلة يف النّكاح املدنيّ والطّالق الذي أصدره السلطان
العثماني حممد رشاد يف عام  1336هـ  ،فقد جاء يف املادّة الرابعة منه ما يلي:
(يشرتط يف أهلية النكاح أن يكون اخلاطب يف سن الثامنة عشرة فأكثر،
واملخطوبة يف سن السابعة عشرة فأكثر ) ...ثم تبنت الفكرة بعض اجلمعيات النسائية يف
مصر ،فنادت بها عام 1342هـ1923 ،م فاستجابت عدد من الدول العربية لذلك،
كان أوهلا مصر ففي نفس العام املذكور ،أوافت إىل القانون رقم  56فقرات دحدد سن
الووا نص أحدها ( :وال تُسمع دعوى الووجية ،إذا كانت سن الووجة تقلُّ عن

( )9انظر :املراجع السابقة
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ستّ عشرة سنة ،وسن الوّو تقلُّ عن مثاني عشرة سنة وقتَ العقد ،إال بأمر منا )

()10

ثم تتابعت الدول العربية يف تقنني سن الووا (.)11
ثانياً :التوجه العاملي املنظم
قامت منظمة األمم املتحدة بدعوة عاملية إىل دحديد سن الووا  ،وتدرجت يف
تعيني هذا السن ،فابتدأت دعوتها بـتحديده بسن 15سنة عام 1954م ( ،)12ثم رفعته
إىل سن  18سنة اآلن

()13

وتضافرت املعاهدات الصادرة عن هذه املنظمة وقرارات

املؤمترات اليت عقدتها على التأكيد على مجيع الدول برفع سن الووا إىل  18سنة،
وعلت صيغة تلك القرارات حتى وصلت إىل املطالبة بإلغاء ما يعارض هذا التوجه أياً
كان ولو كان تشريعًا إهلياً ،فقد جاء يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  843يف
الدورة  9يف  17كانون األول  -ديسمرب 1954م ما يلي ( :أن بعض األعراف
والشرائع والعادات القدمية املتعلِّقة بالووا وباألسرة تتنافى مع املبادئ املنصوص عليها
يف ميثاق األمم املتحدة ،ويف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وإذ تؤكِّد من جديد :أن
على كافة الدول ...اختاذ مجيع التدابري املناسبة إللغاء مثل تلك األعراف والشرائع
والعادات القدمية ،وذلك بالعمل بصورة خاصة على تأمني احلرية التامة يف اختيار
( )10جملة املنار ،ج 25ص 63
( )11منها لبنان عام 1938م  ،وسورَي عام 1953م ،وتونس عام 1956م ،انظر :حماضرات يف عقد الزواج
وآاثره ص .23
( )12انظر :القرار رقم  ،843اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،والقرار رقم http://soo.gd/pkuq ،2018
( )13يف اتفاقية حقوق الطفل  CRCالصادرة عام ( 1989املادة األوىل) الطفل" :كل إنسان مل يتجاوز الثامنة
عشرة https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html )...وجاء يف الفقرة رقم  2من املادة رقم 16
من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة ( السيداو ) وهي ابلنص ( ال يكون خلطوبة الطفل
أو زواجه أثر قانوين ،وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيها التشريع لتحديد سن أدىن للزواج )...انظر
نص االتفاقية يفhttp://soo.gd/6DK9 :

حتديد الزو ِاج ٍ
بسن فوق البلوغ  -دراسة فقهية
ُ

1859

الووا  ،وباإللغاء التام لوجيات األطفال وخلطبة الصغريات قبل سن البلوغ ،وبتقرير
العقوبات املالئمة عند اللووم)

()14

وجاء يف املادة رقم ( :2تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية باختاذ التدابري
التوو قانوناً ملن مل
التشريعية الالزمة لتعيني احلدّ األدنى لسنِّ الووا  ،وال جيوز ُّ
يبلغهما ،ما مل تُعفه السلطة املختصَّة من شرط السنِّ ألسبا جديَّة ،ودحقيقاً ملصلحة
طاليب الووا )

()15

وجاء يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ،بكني 1416هـ( :سنّ القوانني
املتعلِّقة باحلد القانوني األدنى لسنّ الرشد ،واحلد األدنى لسن الووا  ،وإنفاذ تلك
القوانني بصرامة ،ورفع احلدِّ األدنى لسن الووا عند االقتضاء (

()16

وجاء فيه أيضاً:

(توليد الدعم االجتماعي من جانب احلكومات ،واملنظمات الدولية ،واملنظمات غري
احلكومية ،إلنفاذ القوانني املتعلِّقة باحلدِّ األدنى القانوني لسنِّ الووا  ،وال سِيَّما من
خالل إتاحة الفُرَص التعليمية أمام البنات .وجاء يف قمة الدول الثمان عام 2004م
واليت تبنَّت فيه مبادرة الرئيس األمريكي وخطته للشرق األوسط الكبري( :تغيري ووع
املرأة يف اجملتمعات العربية مبنحها مويداً من احلرية ،وخاصة يف الشأن االجتماعي،
والشخصي برفع سنِّ الووا  ،وتشجيع العالقات اجلنسية خار النطاق الشرعي،
وإلغاء القوانني املقيِّدة لذلك) ..

( )14موقع األمم املتحدة
( )15املرجع السابق.
( )16املرجع السابق.
(http://soo.gd/jLkS )17

()17

http://soo.gd/yjqx
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وجاء يف تقرير جلنة األمم املتحدة للقضاء على التمييو ود املرأة التابع جمللس
حقوق اإلنسان يف  1فرباير  2008ما يلي( :أن العمل بالشريعة اإلسالمية ينبغي أال
يطغى على معاهدة حقوق املرأة الدولية اليت وقعتها الرياض عام 2000م1420/هـ،
وأنَّ املعاهدات الدولية هلا األولوية على القوانني احمللية ،وسنّ قانون للمساواة الشاملة
بني اجلنسني ،وإنهاء نظام وصاية الذكور على النساء ،وإقرار قانون لألسرة بشأن
الووا  ،والطالق ،والسنِّ األدنى للووا )

()18

وطالب تقرير جلنة السيداو عن املرأة يف السعودية  -أو ما يُسمَّى باللجنة
اخلاصة بالقضاء على التمييو ود املرأة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة  -عام
2008م1428/هـ يف نيويورك على هامش مؤمتر (بكني )5+باثنني وثالثني مطلباً،
منها :بيان احلد األدنى للسنِّ القانوني للووا بالنسبة للمرأة والرجل ،وما إذا كان
احلدّ األدنى للسنِّ القانونية مُتساوياً بالنسبة للمرأة والرجل ،ويتطابق مع سنِّ الرشد
القانونية ،على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل ،اخل

()19

وهو سن

الثامنة عشرة كما يف اتفاقية حقوق الطفل(.)20

( )18مركز أنباء األمم املتحدة
( )19انظر :إجابة الوفد السعودي على أسئلة جلنة سيداو  2007موقع مدونة حقوق املرأة السعودية
http://soo.gd/Lf3r ، http://cutt.us/pQ6mX
حتفظات السعودية على اتفاقية سيداو http://cutt.us/pQ6mX
http://soo.gd/hR3v

http://www.alwasatnews.com/news/282021.html

( )20انظر :اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتأريخ 20نوفمرب 1989م ،املادة رقم
رقم  1حيث عرفت الطفل أبنه ( كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ) http://soo.gd/uE48
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وقد اكتمل توقيع بقية الدول العربية على (اتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييو ود املرأة) الصادرة عن منظمة األمم املتحدة عام 1979م1399 /هـ املعروفة
اختصاراً باسم (السيداو) بعد أن كانت بعض هذه الدول مرتددة يف التوقيع عليها.
وتبعاً هلذا التوجه الدولي الضاغط من تلك املنظمة الدولية واللجان اليت تتابع
تنفيذ الدول حملتوى تلك االتفاقية فقد قامت محلة إعالمية متنوعة األساليب للمطالبة
بتحديد سن الووا  ،وإصدار قانون مينع الشبا والفتيات من الووا حتى يكملوا
سناً حمدداً [املقرتح  18سنة] وشاركت يف تلك احلملة هيئات حقوق اإلنسان،
ومجعيات نسائية ،حملية ،وعربية ،ذات توجه فكري معيَّن ( )21وعُرض يف هذه احلملة
لوقائع معدودة لصغريات زُوِّجن قبل البلوغ ،وغلب على تلك احلملة احلدة والبذاءة
يف العبارة املسموعة ،واملكتوبة ( ،)22واإلثارة الشديدة يف العرض الوصفي والرسوم
(الكاريكاتريية).

( )21انظر:

()23

http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=87008
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=76064

منتدَيت أهل اليمن 122325

=http://www.yemen-sound.com/vb/showthread.php?t

http://www.alriyadh.com/2008/08/24/article369501.htmlجريدة الرَيض
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3425&id=17749&Rname=209

السعودية

جريدة الوطن

http://cutt.us/KGr8
http://cutt.us/Jkjbw

( )22من ذلك قول بعضهم اغتصاب مشرعن تؤيده فتوى دينية ،انظر:
https://www.facebook.com/AmmanNet/posts/746134428755656

وقوهلم :ظاهرة ختلف أم جتارة رقيق
( )23الكاريكاتري لفظ أعجمي وقد عرفوه أبنه :فن ساخر من فنون الرسم تبالغ يف حتريف مالمح الشيء الذي
يعرب الرسم عنه  ،انظر قاموس املعاين http://cutt.us/a8oxk
http://www.alesbuyia.com/inp/view.asp?ID=27989
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املطلب األول :تعريف الزواج املبكر
املعنى احلقيقي للووا املبكر هو الووا قبل البلوغ(.)24
أما الووا املبكر الذي تنص عليه قرارات مؤمترات األمم املتحدة فهو الووا
قبل إمتام مثان عشرة سنة ( ،)25فأي املصطلحني هو الصوا

؟

ﭧ ﭐﭨ ﭐ ﭐﱡ ﭐ ﭐﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﱠ فسمى اهلل عو وجل بلوغ التكليف بلوغًا للنكاح ووصفه به (.)26
وعليه فالووا املبكر هو ما كان قبل بلوغ سن التكليف باألحكام الشرعية ،أما
وصف الووا بعد البلوغ وقبل سن  18بأنه زوا مبكر فال يستند إىل قاعدة شرعية
وال مادية ،وإمنا هو مصطلح قانوني.
املطلب الثاين :حكم حتديد اإلذن ابلزواج بسن أعلى من البلوغ
دحرير املسألة:
إذا رغب الذكر أو األنثى يف الووا ()27وكان هذا حمققاً ملصلحة كل منهما فما
ال ؟
حكم منعهما منه حتى يبلغا سنًا معينة (  18سنة ) مث ً

( )24انظر/http://arb3.maktoob.com/vb/arb2312:
http://cutt.us/RM1DW

والبلوغ عند الفتاة هو الفرتة الزمنية اليت تتحول فيها الفتاة من طفلة إىل ابلغة وخالل هذه الفرتة حتدث تغيريات
فسيولوجية ،وسايكولوجية عديدة ،والبلوغ ليس حبدث طارئ وإمنا هو فرتة من الزمان قد ترتاوح ما بني
سنتني وست = سنني ويرتبط بعوامل جينية أي وراثية وعوامل معيشية وصحية ويف آخر هذه الفرتة حيدث
احليض وعندها تصبح الفتاة ابلغة .انظر http://cutt.us/eaoI9
( )25انظر :ما سبق يف اهلامش رقم 13
( )26اآلية رقم  6من سورة النساء ،وانظر يف املعىن املذكور:تفسري القرآن العظيم
( )27قررت الشريعة أن تصرف ويل األنثى يف الزواج ال بد أن يكون حمقق ا ملصلحتها ،وأن ال تزوج األمي حىت
تستأمر ،وال البكر حىت تستأذن كما أمر هبذا رسول هللا يف مجلة من األحاديث ومنها=:
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اختلف الفقهاء يف حكم دحديد سن الووا على قولني:
القول األول :دحريم دحديد سن الووا مطلقاً ،وهذا هو قول عامة الفقهاء من
املتقدمني واملعاصرين ( )28وهو الذي نص عليه قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية
السعودية ،وبهذا أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية (.)29
القول الثاني :جواز دحديد سن الووا بالبلوغ أو مبا فوقه ،وقال بهذا بعض
املعاصرين

()30

أدلة أصحا القول األول:
الدليل األول :إن الشريعة رغََّبت يف الووا من استطاعه ،ومل تقيد ذلك بسن
معني ال يف الكرب وال يف الصغر ،والكتا والسنة يدالن على هذا  ،ومن ذلك:
أ) قوله تعاىل ﱡ ﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ

()31

=ما رواه أبو هريرة  أن النيب قال« :ال تنكح األمي حىت تستأمر ،وال تنكح البكر حىت تستأذن» قالواَ :ي
رسول هللا ،وكيف إذهنا؟ قال« :أن تسكت» متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب النكاح،
ابب ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضاها برقم 5136وأخرجه مسلم يف النكاح ،ابب استئذان
الثيب ابلنطق،والبكر ابلسكوت برقم  ،1419وما روته خنساء بنت خذام األنصارية ( أن أابها زوجها
وهي ثيب فكرهت ذلك ،فأتت رسول هللافرد نكاحه ) أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب النكاح،
ابب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود برقم 5138
( )28انظر :جملة املنار ج 25ص  ،148-125وانظر،=http://majles.alukah.net/showthread.php?p :
جمموع فتاوى ابن ابز ج 4ص  ،128-126الشيخ صاحل الفوزان :موقع
=http://www.lojainiat.com/index.cfm?do=cms.con&contentid

( )29رقم قرار هيئة كبار العلماء ( )179واتريخ 1415/3/23ه ،ورقم فتوى اللجنة الدائمة ( )18734انظر:
=26620http://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t
http://www.alukah.net/Sharia/

( )30انظر، http://muntada.islamtoday.ne:

http://www.wafa.com.sa/news/

http://www. october.com/news.aspx?newsno

( )31اآلية  3من سورة النساء
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وجه االستدالل من هذه اآلية:

وجه االستدالل من هذه اآلية هو أن فيها احلث على الووا والرتغيب فيه،
وهي مُطْلَقة مل تقيد ذلك بسن معينة (.)32
) عن عروة بن الوبري :أنه سأل عائشة  -روي اهلل عنها عن قول اهلل عو
وجل ﱡ ﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ( )33قالت :يا

ابن أخيت هي اليتيمة تكون يف حجر وليها تشاركه يف ماله فيعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد
وليها أن يتووجها بغري أن يقسط يف صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غريه ،فنهوا أن
ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ،وأمروا أن
ينكحوا ما طا هلم من النساء سواهن) ( ،..)34قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس
استفتوا رسول اهلل بعد هذه اآلية فيهن فأنول اهلل عو وجل

ﱡ ﭐ ﭐ ﭐﲡ ﲢ

ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ( )35قالت :والذي ذكر اهلل
تعاىل أنه يتلى عليكم يف الكتا

اآلية األوىل اليت قال اهلل فيها ﭐﱡ ﭐ ﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﱠ()36قالت :وقول اهلل يف اآلية األخرى

(ﲷ ﲸ ﲹ) رغبة أحدكم عن اليتيمة اليت تكون يف حجره حني تكون قليلة
( )32انظر :جمموع فتاوى ابن ابز ج 4ص  ،128-126تفسري ابن كثري ،ج  2ص  ،425 ،183حماسن
التأويل ج 3ص 356
( )33اآلية  3من سورة النساء
( )34متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب بدء الوحي ،ابب شركة اليتيم وأهل املرياث برقم
 ،2494وأخرجه مسلم يف التفسري ،برقم 7713
( )35اآلية  127من سورة النساء
( )36اآلية  3من سورة النساء
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املال واجلمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء إال بالقسط
من أجل رغبتهم عنهن(.)37
الـــــدليل الثـــــاني :قـــــول اهلل عـــــو وجـــــل  :ﱡ ﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱠ

()38

ووجه االستدالل من هذه اآلية هو :أنها أثبتت عدة لألنثى اليت مل دحض ،وهذا
ج َع َلت عدة كل منهما
يشمل البالغة اليت مل يأتها احليض ،ويشمل اليت مل تبلغ أصالًَ ،ف َ
ثالثة أشهر ،وهذه العدة املذكورة يف اآلية ال تكون إال من طالق ،والطالق ال يكون إال
من زوا فدل على صحة التوويج مطلقاً من غري دحديد بسن معني حتى ما قبل البلوغ (.)39
الدليل الثالث :إن النيب توو عائشة  -روي اهلل عنها  -وهلا ست ،أو
سبع سنني ،ودخل بها وهي ابنة تسع ،وفعله تشريع هلذه األمة

()40

( )37املرجع الثاين يف اهلامش السابق
( )38اآلية رقم  4من سورة الطالق
( )39انظر :تفسري الطربي ،ج 23ص  ،452 ،52تفسري البغوي ج 1ص  ،267فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية ج 18ص  ،125-124فتاوى دار اإلفتاء املصرية
ج 2ص  ،104فتاوى نور على الدرب الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص 11 ،2اإلصدار
األول1427هـ ،فتاوى الباب املفتوح له ج 6ص .159
( )40انظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ج  7ص  ،173التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،
ج  19ص  ،109-108عمدة القارئ ج  20ص  ،147جمموع فتاوى ابن ابز ج 4ص  ،127والنص
على كون سن عائشة  -رضي هللا عنها – ست سنني حني العقد ،وتسعا عند الدخول ورد يف عدد من
األحاديث من قوهلا هي  -رضي هللا عنها – ومن هذه األحاديث ما رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب
املناقب ،ابب تزويج النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة ،وقدومها املدينة ،وبنائه هبا برقم  ،3894ويف كتاب
النكاح ،ابب إنكاح الرجل ولده الصغار ،برقم  ،5133وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب النكاح،
ابب تزويج األب البكر الصغرية برقم 1422
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مناقشة االستدالل بووا النيب من عائشة روي اهلل عنها:
نوقش هذا االستدالل بثالثة أمور:
األمر األول :وعف األحاديث اليت جاءت  -يف صحيحي البخاري ومسلم
 بأنها تووجت وهي يف التاسعة ؛ فَكُتُبُ الرتاجمِ والتأريخ تدل على أن سن عائشةروي اهلل عنها حينما تووجها النيب  كان  18سنة (.)41
اجلوا عن هذه املناقشة بأوجه ثالثة:
الوجه األول :إن األخبار اليت يف كتب الرتاجم وكتب التأريخ مل تتلق بإسناد،
وقد دونت يف هذه الكتب ومل يُسمَّ من نُقلت عنه حتى ينظر يف حاله من حيث العدالة
والضبط ،فهي عن جمهولي العني واحلال ،فال ميكن أن تنهض هذه األخبار ملعاروة
النصوص الثابتة الصرحية اليت رواها العدول الثقات ذوو الضبط التام بالسند املتصل
وخرَّجها عنهم األئمة الذين أمجعت األمة على صحة كتبهم وتلقته بالقبول.

( )41انظر :موقع صحيفة اليوم السابع:

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=35802
http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=87008
http://www.ghrib.net/vb/sh
owthread.php?t=29835&page=1

ومل أكن ألنقل هنا مناقشة يف مثل هذا املستوى الوضيع من صاحب هوى ال يفقه يف علوم الشريعة شيئا لوال أن
كثريا من وسائل اإلعالم الورقية واإللكرتونية تناقلتها وصارت حديث اجملالس ،وقد ذكر هللا عز وجل يف
القرآن حجج أهل الباطل وقذفها ابحلق الدامغ.
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ومورد هذه املناقشة ال يفقه مبادئ العلوم الشرعية ،فضالً عن أن يعرف
األدلة ،ومراتبها ،ودالالتها ،ومسالك الرتجيح بينها ،بل ال يعرف مظانها ( )42وما
أحسن قول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :غري العامل ال يكون له قول ،وإمنا القول
للعامل ،فكما أن من ال يعرف أدلة األحكام ال يعتد بقوله فمن ال يعرف طرق العلم
بصحة احلديث ال يعتد بقوله ،بل على كل من ليس بعامل أن يتبع إمجا أهل
العلم)(.)43
الوجه الثاني :إن عائشة  -روي اهلل عنها  -هي صاحبة القصة وهي أعلم
بنفسها وقد صرحت بأن النيب  تووجها وهي بنت ست سنني ،وبنى بها وهي بنت
تسع سنني (.)44

(ُ )42مورد هذه املناقشة امسه ( إسالم حبريي )وهو جريء يف دعواه ؛ فقد أعطى نفسه األهلية لالستدراك على
ما قرره علماء الشريعة يف مصنفاهتم ،ور ِ
فض الكث ِري منها ،ووصف ما ال يقتنع به منها ابألوهام واخلرافات،
فقد قال( :هذه الرواية اليت أخرجها البخاري ببساطة رواية فاسدة النص ،ومراتبة السند ؛ فإهنا ختالف
الشرع ،والعقل ،واألحاديث الصحيحة ،والعرف ،والذوق ،والعادة ) مث زاد جرأة يف التطاول على علماء
األمة ،ومصنفاهتم ،والقدح فيها فقال ...( :فإننا نستطيع وبكل أرحيية أن نستدرك على كل كتب
احلديث ،والفقه ،والسرية ،والتفسري ،وأن ننقدها ،ونرفض الكثري مما جاء هبا من أوهام وخرافات ال تنتهى،
فهذه الكتب يف النهاية حمض تراث بشري ال جيب وال ينبغي أن يصبغ ابلقدسية أو اإلهلية أبدا ،فنحن
وأهل الرتاث يف البشرية على درجة سواء ،ال يفضل أحدان اآلخر )صحيفة اليوم السابع
املصريةhttp://www.youm7.com/News.asp?NewsID=35802:
http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=87008
http://www.ghrib.net/vb/showthread.php?t=29835&page=1

مث تلقف كالمه هذا عدد من الكتاب وتبنوه يف مقاالهتم يف بعض الصحف واملواقع اإللكرتونية.
( )43جمموع الفتاوى ج 18ص 51
( )44متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب املناقب ،ابب تزويج النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة
برقم  ،3894واللفظ له ،وأخرجه مسلم يف النكاح ابب تزويج األب البكر الصغرية برقم ..1422
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الوجه الثالث :ما حكته عن حاهلا  -روي اهلل عنها

 -حني دخول

النيب  بها وعن معاملة النيب  هلا ،فقالت عن نفسها (:تووجين النيب  وأنا
بنت ست سنني ،فقدمنا املدينة فنولنا يف بين احلارث بن اخلور  ،فوعكت فتمرق
شعري ،فوفى مجيمة فأتتين أمي أم رومان ،وإني لفي أرجوحة ،ومعي صواحب
لي ،فصرخت بي فأتيتها ،ال أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتين على با
الدار ،وإني ألنهج حتى سكن بعض نفسي ،ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به
وجهي ورأسي ،ثم أدخلتين الدار ،فإذا نسوة من األنصار يف البيت ،فقلن على اخلري
والربكة ،وعلى خري طائر ،فأسلمتين إليهن ،فأصلحن من شأني ،فلم يرعين إال
رسول اهلل وحى ،فأسلمتين إليه ،وأنا يومئذ بنت تسع سنني )

()45

وعنها  -روي اهلل عنها  ( -أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول اهلل 
قالت (:وكانت تأتيين صواحيب فكن ينقمعن من رسول اهلل فكان رسول اهلل 
يسربهن إلي )

()46

فمن املستحيل شرعاً أن تربز بنت الثامنة عشرة لتلعب يف أرجوحة مع
صواحباتها ،ومن املستحيل عادة أن تتوىل األم مسح وجه ابنتها يف هذا السن ،ومن
املستحيل أن تلعب يف هذا السن بلعب األطفال وقد صرحت بذلك ،ثم هي ال تدري
ملاذا دعتها أمها وألي شيء تهيؤها النسوة !!
األمر الثاني :إن الووا يف هذا السن من خصوصيات النيب .)47(
( )45مضى خترجيه يف اهلامش السابق.
( )46متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األدب ،ابب االنبساط إىل الناس برقم
،6130وأخرجه مسلم يف فضائل الصحابة ابب يف فضل عائشة رضي هللا عنها رقم  ،2440واللفظ له.
( )47انظرhttp://www.mashahd.net/video65b6a3957db507c72104:
.http://www.mashahd.net/video/1b454bbf048f88fecc0a
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جيا عن هذه املناقشة بعدم التسليم بدعوى اخلصوصية ؛ لقول اهلل عو وجل:
ﭐﱡ ﭐ ﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﳏ ﱠ

()48

فكل ما فعله  فلنا أن نتأسى به فيه ،إال أن يأتي نص

خبصوصيته  به (.)49
ومما يدل على عموم التشريع ما روته عائشة  -روي اهلل عنها –قالت :صنع
النيب  شيئاً فرخص فيه ،فتنوه عنه قوم ،فبلغ ذلك النيب  فخطب فحمد اهلل ثم
قال :ما بال أقوام يتنوهون عن الشيء أصنعه ،فواهلل إني ألعلمهم باهلل وأشدهم له
خشية ) ( )50ويف لفظ مسلم ( رخص رسول اهلل يف أمر فتنوه عنه ناس من الناس،
فبلغ ذلك النيب  فغضب حتى بان الغضب يف وجهه ،ثم قال ( ما بال أقوام يرغبون
عما رخص لي فيه ،فواهلل ألنا أعلمهم باهلل وأشدهم له خشية )

()51

وكان الصحابة  يووجون بناتهم دون دحديد سن معينة ،فقد زو علي
ابنته أم كلثوم وهي صغرية عمر بن اخلطا  )52(وتوو قدامة بن مظعون ابنة الوبري
حني نفست ،فقيل له ،فقال :ابنة الوبري إن مت ورثتين وإن عشت كانت امرأتي

()53

( )48اآلية رقم 21من سورة األحزاب
( )49انظر :احمللى ج 9ص 40
( )50متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،واللفظ له ،يف كتاب أخبار اآلحاد ،ابب االقتداء أبفعال
النيب  ،برقم  ،7301وأخرجه مسلم يف صحيحه  ،الفضائل ،ابب علمه ابهلل تعاىل وشدة خشيته،
برقم 6257
( )51أخرجه مسلم ،املرجع الثاين يف اهلامش السابق
( )52انظر القصة يف :مصنف عبد الرزاق ابب نكاح الصغريين برقم  ،10354السنن الكربى للبيهقي برقم
 ،13660الشريعة لآلجري برقم  ،1680اتريخ بغداد برقم 2033
( )53رواه سعيد بن منصور يف سننه ،وإسناده صحيح ،انظر :التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل ص 125
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وقال جبوازه (غري واحدٍ من أصحا النيبِّ منهم :عمرُ ،وعليٌّ ،وابنُ عمر،
والوبري ،وقدامة بن مظعون ،وعمَّار )

()54

األمر الثالث :إنه منسوخ باستئذان البكر ،واستئمار الثيب (. )55
اجلوا عن هذه املناقشة:
جيا عن هذه املناقشة بوجهني:
الوجه األول :عدم التسليم بدعوى النسخ ؛ لعدم دحقق شرطه وهو :عدم
إمكان اجلمع بني الدليلني ( ،)56واجلمع هنا ممكن ؛ فقد قال عامة الفقهاء ومنهم
املذاهب األربعة ،والظاهرية ،بأن االستئذان هو للبكر البالغة ،فأما البكر الصغرية فال
تستأذن ،لكن بشرط أن يووجها أبوها بكفء هلا ،وحكى مجع من الفقهاء اإلمجا
على أحقية األ يف هذا

()57

الوجه الثاني :إن املنظمات الدولية ،ومن وافقها حملياً ،ال تريد منع التوويج
قبل البلوغ فحسب ،بل تريد دحديد الووا بسن فوق البلوغ [ املنصوص عليه فيها 18
سنة ] ،فتمنع توويج كل من مل يبلغ هذا السن ،حتى لو كانت بكراً وقد أذنت ،أو
ثيباً وقد استُؤمِرتْ.
( )54انظر :اختالف العلماء ص125
( )55انظرhttp://www.youtube.com/watch?v=kzItB4LCNyA:
http://www.youtube.com/watch?v=0jBgaVRyg_Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MpWQfco1S8k

( )56انظر :شرح الكوكب املنري ج 4ص 612- 609
يج ِ
الصغَا ِر ِم َن الأ ِكبَار،
()57انظر :اإلمجاع البن املنذر ج1ص  ،78شرح صحيح البخاري البن بطال ابب تَـ أزِو ِ
ج 7ص  ، 247اإلشراف على مذاهب أهل العلم ج  2ص ،5خمتصر الطحاوي ج 2ص ،256خمتصر
خالفيات البيهقي ج 4ص ،113املغين ج  9ص  ،398املنتقى شرح املوطأ  ،273/3احمللى ج 9
ص ،38شرح السنة للبغوي  ،37/9وال شك أن من أوصاف الكفاءة اليت حيرص عليها الناس  -بعد
الدين  -كون الزوج أهال ألن يوفيها حقها يف العشرة خلقا ،ومعاملة ،وحتصينا.
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األمر الرابع  :إنَّ َت َو ُّو َ النيب  بعائشة قبل بلوغها قضية عني فال يقاس عليها.
جيا عن هذه املناقشة بوجهني:
زوجَها عمها
الوجه األول :إن بنت عثمان بن مظعون  -وكانت يتيمة َّ -
 وهو وليها  -لعبد اهلل بن عمر  فأبت هي وأمها ،واختارت قبول خطبة املغرية بنشعبة ،فأقر النيب  هذا االختيار منها مع صغر سنها ،وقال (هي يتيمة وال تنكح إال
بإذنها) قال ابن عمر :فانتوعت واهلل مين بعد أن ملكتها ،فووجوها املغرية بن شعبة

()58

وقد أقر النيب  كذلك تووجيها من املغرية مع صغر سنهاَ ،و َوصْفُها باليتم
 هنا  -دليل على عدم بلوغها ،لقول علي بن أبي طالب  قال :حفظت منرسول اهلل " ال يتم بعد احتالم"...

()59

الوجه الثاني :إن الصحابة روي اهلل عنهم كانوا يتووجون يف الصغر ويف الكرب
دون دحديد سن معينة ،فقد زو عليٌ ابنته أمَّ كلثوم  -وهي صغرية  -عمرَ بن
اخلطا

روي اهلل عنهم ( )60وقدامة بن مظعون توو ابنة الوبري حني نفست ،فقيل

له ،فقال :ابنة الوبري ،إن متُّ ورثتين ،وإن عشت كانت امرأتي( ، )61وحكى مجع
من الفقهاء اإلمجا على جواز توويج األ ابنته قبل أن تبلغ ( ،)62فكيف متنع من

( )58أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم  ، 6136وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
( )59أخرجه أبو داود يف سن نه ،يف كتاب الوصاَي ،ابب ما جاء مىت ينقطع اليتم ،برقم  ،2875وصححه
األلباين يف صحيح سنن أيب داود.
( )60انظر :مصنف عبد الرزاق ابب نكاح الصغريين برقم  ،10354السنن الكربى للبيهقي ج،185/ 7
الشريعة لآلجري  2329ج 5
( )61رواه سعيد بن منصور يف سننه ،وإسناده صحيح ،انظر :التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل
ص  ،125احملرب لـ حممد بن حبيب البغدادي ج 1ص .173
( )62كما مضى يف الصفحة السابقة وانظر توثيق هذا يف اهلامش رقم .59
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الووا وقد بلغت ورغبت فيه ،وال حجة ملانعها إال أنها مل تبلغ السن احملددة
بالقانون؟
مناقشة حكاية اإلمجا :
نوقش هذا الدليل بعدم التسليم حبصول اإلمجا فقد نقل ابن حوم عن ابن
شربمة ،وعن عثمان البَتِيِّ ،وعن أبي بكر األصَمِّ ،أنَّهم يقولون بعدم جواز توويج
األ ابنتَه الصغرية دون البلوغ (.)63
اجلوا عن هذه املناقشة
اجلوا عن هذه املناقشة من وجهني:
الوجه األول :إن هذا القول املنسو إىل ابن شربمة مرتدد (بني الضعف،
واالوطرا  ،واالختالف ؛ حيث إن مذهبه غري حمقق ،وال مهذ  ،فمَن ينقل رأيه
هنا من الفقهاء ينقله إلبطاله ،فضالً عن عدم التحقق من صحة النقل عنه ،وعدد من
أعالم املذاهب يسبقون عرض رأيه بكلمة ( يُحكى) وهذا يدل على وعف النقل ،أما
االوطرا واالختالف فيما نسب إليه يف هذه املسألة فتارة يُحكى رأيه باملنع مطلقًا
حتى تبلغ وتأذن كما حكاه ابن حوم (،)64وتارة ينقلون عنه( :لغري األ

توويج

الصغرية ،وهلا اخليار إذا بلغت)( ،)65وتارة بالتقييد (املنع فيمن ال توطأ فقط) (،)66
وتارة بالقول باجلواز ،كقول سائر الفقهاء من الصحابة والتابعني (. )67

( )63انظر ،:خمتصر اختالف العلماء ج 2ص  ،257احمللى ج 9ص ،459منتدى اإلسالم اليوم
muntada.islamtoday.net

( )64انظر :املرجع الثاين يف اهلامش السابق.
( )65املغين ،ج  9ص402
( )66كما نقله ابن حجر انظر :فتح الباري ج  9ص ،190قال الشيخ فهد الغفيلي ما نصه ( :بل من َدون
فقه اإلمام ( ابن شربمة الكويف) يف كتاب واحد كالدكتور حممد رضا عبد اجلبار العاين ،وجد هذا
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وقد أنكر القول باملنع املنسو إىل ابن شربمة عدد من الفقهاء املتقدمني ،قال
ابن بطال ( :وهذا قول مل يقل به أحد من الفقهاء غريه ،وال يلتفت إليه لشذوذه،
وخمالفته دليل الكتا والسنة )

()68

وقال السرخسي بعد أن ساق مجلة من الصحابة

زوجوا بناتهم قبل البلوغ ..قال( :ولكنْ أبو بكر األصم  -رمحه اهلل تعاىل  -كان
أصم مل يسمع هذه األحاديث )

()69

وقال الكاساني فيما نقل عن ابن شربمة،

وعثمان البيت ( ...قوهلما خر خمالفاً إلمجا الصحابة وكان مردوداً ) (.)70
أما :عثمان البيت:
(فهو ممن عيب عليه اإلفتاء بالرأي ،وقد شذ وانفرد يف عدة مسائل عن
اإلمجا  ،ويذكر األئمة أمثال هذا له يف عدة مسائل شذ فيها فريدونها ،ويذكرون
اإلمجا ؛ فال يُلتفت لرأيه حينها كما يصرحون ؛ إما ملخالفتها الدليل ،أو لشذوذ
رأيه ،أو لكون رأيه وقع بعد عصر اإلمجا وهكذا) ( )71ومن هذه املسائل مما خالف
االضطراب عند حديثه عن مسألة :هل لغري األب والية اإلجبار على الصغرية والصغري ؟ .فأشار ابحلاشية
لالضطراب .فهل يصح بعد هذا...أن يستدل ٍ
بقول مضطرب وغري حمقق ،ويرتك الثابت واحملقق واملهذب
من مجهور العلماء ابملذاهب ؟! ،وهلذا جتد َمن حيقق أمثال هذه املسألة يشري لعدم جواز االعتماد على
رأي ابن شربمة الضطرابه ،كما عند الشيخ د .عمر األشقر يف كتابه [ أحكام الزواج يف ضوء الكتاب
والسنة ] 122،ومفيت الدَير املصرية يف حينه الشيخ حممد خبيت املطيعي احلنفي كما يف جملة املنار،ج
25ص  ،125موقع جلينياتhttp://soo.gd/oX4o :
( )67كما يف اختالف العلماء للمروزي ،ص125
( )68يف شرحه لصحيح البخاري ج 7ص 247
( )69املبسوط ج 4ص 212
( )70بدائع الصنائع ج  2ص 193
( )71انظر :وقفات مع د.العوين ..يف زواج الفتيات ،موقع جلينيات ،فهد الغفيلي=
=  http://lojainiat.net/main/Content/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7واألمثلة اليت يف املنت قد
أضفت إليها – هنا – نقوالت أخرى.
ذكر الشيخ فهد عددا منها يف مقاله هذا ،و ُ
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فيه البيت :مسألة اإلمجا يف منع بيع الطعام قبل قبضه( ،)72فقد حكى ابن عبد الرب
عن عثمان البيت أنه قال ( :ال بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه ،كان مكيالً
ال أو غري ذلك من مجيع األشياء )(.)73
أو مأكو ً
ج ِم َعةِ على الطعام
ثم قال ابن عبد الرب ( :هذا قول مردود بالسنة ،واحلجة املُ ْ
فقط ،وأظنه مل يبلغه احلديث ،ومثل هذا ال يلتفت إليه )( )74وقال ابن القيم (:أما ما
حكي عن عثمان البيت من جوازه فإن صح فال يُعتد به ) (..)75ومسألة ":دحريم اجلمع
بني املرأة وعمتها أو خالتها " ( )76فهو يرى أنه ليس حبرام ،ومسألة الفرقة باللعان

(،)77

فقال البيت ":ال أرى مالعنة الوو امرأته ينقص شيئا وأحب إلي أن يطلق ...قال ابن
جرير( :قول البيت مل جنده عن أحد من أهل العلم سواه) (.)78
وأما أبو بكر بن األصم فالفقهاء ال يعتدون مبخالفته ،وعباراتهم يف هذا
صرحية ،وبل وشديدة ،فقد قال ابن العربي يف مسألة اإلجارة ( وأنكرها األصم ،وهو
( )72اجملموع للنووي ج 9ص ، 259وانظر :هتذيب سنن أيب داود البن القيم هبامش عون املعبود ج9
ص.382
( )73التمهيد البن عبد الرب ج 13ص.334
( )74املرجع السابق.
( )75حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ج  9ص 276
( )76يف حكاية اإلمجاع على حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها ..انظر :اإلشراف على نكت مسائل
اخلالف ج  2ص  ،702اختالف األئمة العلماء،ج 2ص  ،140البناية على اهلداية ج  5ص -29
 ،30االستذكار،ج  5ص  ،453 ،451احلاوي الكبري ج 16ص  ،105املغين ج  9ص  ،522ويف
خالف البيت ..انظر البناية ج 5ص 30
( )77يف اتفاق الفقهاء على تعلق الفرقة ابللعان ،انظر :اختالف العلماء البن هبرية ج 2ص  ،192خمتصر
اختالف العلماء للطحاوي ج 2ص  ،505رد احملتار وهبامشه الدر املختار ،ج  ،2ص ،589 ،585
بداية اجملتهد ج  2ص  ،121مغين احملتاج ج  3ص  ،380املغين البن قدامة ج  11ص 149 ،145
( )78خمتصر اختالف العلماء للطحاوي ج 2ص  ،505وانظر :املغين البن قدامة ج  8ص .66 ،64
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عن الشريعة أصم ،فقد فعل النيب اإلجارة ،وفعلها الصحابة ) ( )79وقال ابن عرفة
املالكي (خالف األصم فيها لغو ) و (قال حممد بن املواز :هي جائوة إمجاعاً ،قال ابن
يونس :وخالف األصم فيها كالعدم )

()80

وأووح النووي ما ذكره الغوالي يف رأي األصم يف اإلجارة فقال ( :ابن كيسان
الذي أبطل اإلجارة ،امسه عبد الرمحن األصم ،ذكره الرافعي ،وكنيته أبو بكر،
وقوله يف الوسيط :المباالة بالقاشاني وابن كيسان ،معناه :ال يُعتد بهما يف اإلمجا ،
وال جيرحه خالفهما ،وهذا موافق لقول ابن الباقالني ،وإمام احلرمني ،فإنهما قاال:
ال يُعتد باألصم يف اإلمجا واخلالف )

()81

وابن قدامة عندما نقل اإلمجا على أن دية املرأة نصف دية الرجل ،حكى قول
ابن عُليَّة واألصم أن دية املرأة كدية الرجل ثم قال( :وهذا قول شاذ ،خيالف إمجا
الصحابة ،وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم )

()82

وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( :فإذا كان القول خيالف سنة ،أو إمجاعاً
قدمياً وجب إنكاره وفاقاً ،وأما العمل فإذا كان على خالف سنة ،أو إمجا  ،وجب
إنكاره أيضاً حبسب درجات اإلنكار ،...وكما ينقض حكم احلاكم إذا خالف سنة وإن
كان قد اتبع بعض العلماء )

()83

الوجه الثاني :لو سلمنا بنفي اإلمجا  ،فإن الراجح عند صاحب هذه احلجة
هو دحريم توويج األ ابنتَه الصغرية دون البلوغ ،أفيعين هذا أن علي بن أبي طالب
( )79أحكام القرآن ،ج  3ص65
( )80شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين ج 2ص 173
( )81هتذيب األمساء واللغات ،ج  ،2ص 301
( )82املغين ج ،9ج 532
( )83الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج 6ص96

1876

عبدهللا بن حممد بن صاحل الربعي

روي اهلل عنه  -قد فعل حمرماً حينما زو ابنته أم كلثوم من عمر ،وأن عمرحبظه من اإلثم بهذا الووا  ،وقبله أبو بكر  -روي اهلل عنهما  -حينما زو
عائشة روي اهلل عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -أم ماذا ؟ !!!.
وحنن يف هذا البحث إمنا نناقش الرأي املعاصر الذي يقول جبواز منع الووا بعد
البلوغ ودحديد اإلذن فيه بسن معينة أعلى من البلوغ ،فحتى البِِّتي ،وابن شربمة ،وأبي
بكر بن األصم لو صح النقل عنهم ،فإن أحداً منهم مل يقل جبواز منع الووا قبل
البلوغ البتة ،وهكذا يقال يف رأي الشيخ ابن عثيمني رمحهم اهلل مجيعاً ،فكيف يُؤتى
بهذا النقل يف دعوى جواز منع البالغني من الووا مع قيام رغبتهم فيه واختيارهم له،
حبجة أنهم مل يبلغوا السن القانوني للووا ؟
الدليل اخلامس :إن دحديد سن للووا يعين املنع منه قبل بلوغ هذا السن ،وهذا
تشريع حكم ،و( ليس ألحد أن يشر غري ما شرعه اهلل ورسوله وال أن يغري ما شرعه اهلل
ورسوله؛ ألن فيه الكفاية ،ومن رأى خالف ذلك فقد ظلم نفسه وشر للناس ما مل يأذن
به اهلل ،وقد قال عو وجل ذامًَّا هلذا الصنف من الناس ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ اآلية( )84وقال  (من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد) ويف رواية مسلم( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )

()85

( )84اآلية رقم (  ) 21من سورة الشورى.
( )85جمموع فتاوى ابن ابز ج  4ص  ،127واحلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصلح ابب
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم  ،2697وأخرجه مسلم يف صحيحه يف األقضية ،ابب نقض
األحكام الباطلة ورد حمداثت األمور ،برقم  ،4589ورواية مسلم هذه يف نفس املوضع برقم 4590
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أدلة القول الثاين:
استدل أصحا القول الثاني مبا يلي:
 - 1إنه ليس من املستنكَر أن يقوم وِليّ األمر (احلاكم) بقدر من التحديد
ووبط املباح ،ومن املمكن أن حيدد سنًّا معينًا لووا الفتيات ،ويكون ما دون ذلك له
ووع خاصّ

()86

مناقشة هذه احلجة:
جيا عن هذه احلجة بأوجه ثالثة:
الوجه األول :إن احلكم التكليفي يف راغب الووا من ذكر وأنثى ال ينحصر يف
درجة اإلباحة وحدها بل يعلوها إىل درجيت الند  ،والوجو  ،وال ميلك أحد تقييد
املندو  ،وال الواجب.
الوجه الثاني :إن اإلباحة حكم من األحكام الشرعية اخلمسة اليت شرعها اهلل
عو وجل ،ومتى ثبت بالدليل الشرعي أن الفعل يف دائرة املباح ،فليس ألحد أن مينع
منه أو يلوم به بإطالق..
فاحلاكم ال جيوز له أن يقيد املباح أو حيرمه أو يوجبه على وجه التشريع العام ،ولكن
جيوز له اإللوام بفرد من أفراد املباح مؤقتاً ،أو املنع منه كذلك ،بشرط أّلا يكون عاماً لكل
الناس ،وأن يكون يف حاالت خمصوصة بهدف دحقيق مقصد شرعي بضوابط معينة..

()87

( )86انظر :موقع اإلسالم اليوم
( )87انظر :عصام الشعار،موقع الفقه اإلسالمي =،http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=89
بل حىت يف املسائل اخلالفية بل قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية ذلك يف األمور اخلاصة دون العامة فقال:
(واألمة إذا تنازعت  -يف معىن آية ،أو حديث ،أو حكم خربي ،أو طليب  -مل يكن صحة أحد القولني
وفساد اآلخر اثبتا مبجرد حكم حاكم ،فإنه إمنا ينفذ حكمه يف األمور املعينة دون العامة ،ولو جاز هذا
جلاز أن حيكم حاكم أبن قوله تعاىل( :واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء) هو احليض واألطهار=
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?397534

عبدهللا بن حممد بن صاحل الربعي

1878

فسلطة احلاكم يف تقييد املباح ليست مبطلقة ،بل هي فيما جعل لإلمام حقّ
التصرّف فيه فيما حيقق مصلحة ظاهرة توافق مقاصد الشريعة ،ال أن تعطل شيئاً من
أحكامه ( )88ومنع الفتى أو الفتاة البالغني من الووا قبل سن الثامنة عشرة حال رغبة
أي منهما فيه ال حيقق مصلحة البتة ،بل يفضي إىل مفسدة غالبة أو حمققة.
الوجه الثالث :إن االستدالل بالقواعد الشرعية دون وبطها بالقواعد الكلّية
يؤدي إىل هدم الدّين باسم الدّين ،وإىل تعطّيل الشر باسم الشر  ،فلو أن حاكما منع
تعدد الووجات مثالً حبجة تقييد املباح ومنع األزوا من التقصري يف حقوق الووجات
فما الفرق بني املسألتني ؟
ال فرق فكالهما تغيري لشر اهلل (.)89
 - 2ما رواه ابن عباس  -روي اهلل عنهما  -قال ( كان الطالق على عهد
رسول اهلل  وأبى بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة ،فقال عمر بن
اخلطا إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم،
فأمضاه عليهم )

()90

=ويكون هذا حكم ا يلزم مجيع الناس قوله أو حيكم أبن اللمس يف قوله تعاىل " :أو المستم النساء " هو
الوطء ،واملباشرة فيما دونه أو أبن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو األب والسيد ،وهذا ال يقوله
أحد) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 3ص 238
( )88انظر :املرجع السابق.
( )89انظر :من ميلك تقييد املباح أو اإللزام به http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm
( )90أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطالق ،ابب طالق الثالث ،برقم .3746
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ووجه االستدالل من هذا احلديث هو أن عمر ألوم من طلق الثالث بلفظ
واحد بأن حكم بوقوعه ثالثاً ،وهذا مل يكن على عهد النيب  فدل على أحقية
احلاكم يف تقييد املباح (.)91
اجلوا عن االستدالل بهذا احلديث:
جيا عن هذا االستدالل بأن عمر  -روي اهلل عنه  -إمنا عاقب من تعدى
حدود اهلل فأوقع طالقا بدعياً بإمضائه عليهم ؛ وإمنا فعل هذا ليحملهم على التوام
السنة يف الطالق ،ولريدعهم عن البدعة فيه ،ومل مينع الطالق بإطالق ،ومل يعاقب
كل من أوقع طالقاً مل يتعد فيه حدود الشر  ،فلو أن احلاكم عاقب أهل اجلور يف أمر
النكاح  -من األولياء وغريهم  -ليحملهم على ترك جورهم والتوام العدل والقيام
باألمانة فيه لكان هذا مما هو ممدوح شرعاً ،وهو املوافق لسياسة عمر يف الوجر عن
الطالق البدعي ،أما منع راغيب الووا منه حتى يبلغوا سناً معينة فهو جور ويؤدي إىل
فتح أبوا الفساد.
 - 3إن بعض األحكام الفقهية تتغري بسبب معيَّن ،وإن علي بن أبي طالب
غرّم الصنّا (.)92

( )91انظر :امللتقى الفقهي
( )92هذا األثر :أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب البيوع ابب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها ج8
ص ،266وأخرجه ابن حزم يف احمللى ج 8ص ،176وقد ضعفه ابن عبد الرب ؛ ألنه من رواية خالس بن
عمرو عن علي ،وقد انفرد به ،وأحاديثه عن علي ليست حبجة عند أهل العلم ابحلديث إذا انفرد هبا،
انظر :التمهيد البن عبد الرب ج 8ص ،412االستذكار له ج 21ص.26-25
http://www.feqhweb.com/vb/t18999.html
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مناقشة هذا الدليل:

يناقش هذا الدليل من ثالثة أوجه:
الوجه األول :إن مسألة تغريم الصنا ليس بثابتة عن علي  ؛ فإن األثر عنه
فيها هو من رواية خالس بن عمرو ،عن علي ،ومل يسمع منه ،وإمنا روايته عنه من
كتا ( )93قال ابن عبد الرب ( :وأحاديث خالس عن علي وعيفة عند أهل العلم
باحلديث ال يرون يف شيء منها إذا انفرد بها حجة )

()94

وقال الشافعي  -رمحه

اهلل  ( -وليس يف هذا سنة أعلمها ،وال أثر يصح عند أهل احلديث عن أحد من
أصحا النيب  ،وقد روي فيه شيء عن ُعمَرَ وعليّ ليس يثبت عند أهل احلديث
()95

عنهما )

الوجه الثاني :إن مسألة تغريم األجري املشرتك  -ومنهم الصنا

 -مما يسع

فيه اخلالف ،فلم يأت يف الشر حكم فاصل فيها ،بل هي مما جيتهد فيه أهل العلم،
خبالف مسألة منع الذكر واألنثى من الووا حتى بلوغ سن معينة مع قيام رغبتهم فيه،
وقد حث النيب  الشبا على الووا بصريح القول ،ورغبهم فيه ،وهو من أقوى
أسبا العفة عن الفاحشة ،وبهذا يغلق با الفتنة ،ويتحقق مقصد الشر .
الوجه الثالث :إن تغري األحكام باختالف األحوال أو العرف...إخل ليس معناه
تغيري احلكم الشرعي العام يف مسألة ما ،ولكن قد يتغري تطبيقه على أفراد ،أو أحوال
عاروة ،ودحديد سن الووا من تغيري احلكم العام .وقد بيّن أهل العلم هذا (.)96

( )93انظر :هتذيب الكمال للمزي ج 8ص.367
( )94االستذكار البن عبد الرب ج 21ص.26-25
( )95األم لإلمام الشافعي ج 4ص.37
( )96انظر :من ميلك تقييد املباح أو اإللزام به http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm
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 - 4يُعوِّزُ الرأي القائل بعدم جواز توويج األ

1881
ابنتَه الصغرية حبديثٍ عند

النسائي ...،عن عبد اهلل بن بُرَ ْيدَةَ عن أبيه قال خطب أبو بكرٍ وعمرُ روي اهلل عنهما
فووجَها منه.
ي َّ
صغِريَةٌ ) .فَخَطَبَهَا عَل ٌّ
فاطمةَ فقال رسولُ اللَّهِ  ( -  -إِنَّهَا َ

()97

ووجه االستدالل من هذا احلديث هو :أنه يوحِي بأن الصغرية ال تو ّو وال
تُكره على مَن ال تريد (.)98
اجلوا عن هذا االستدالل:
جيا عن هذا االستدالل بثالثة أوجه:
الوجه األول :إن ما ترجم به النسائي هلذا احلديث هو الصوا يف معناه فقد
قال :با توو املرأة مثلها يف السن ،فقول النيب صلى اهلل عليه وسلم إنها صغرية إمنا
هو بالنسبة لِسنِّ أبي بكر وعمر روي اهلل عنها ويؤيد هذا أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم زوجها من علي روي اهلل عنه بعد ذلك بيسري ،أما إكراه املخطوبة على مَنْ ال
تريد ،فهذا أمر حسمه الشر فحرمه ،وليس خاصاً بها ،بل هو عام يف كل ذكر وأنثى
زو عدد
أياً كان سنه .وأما دعوى داللته على أن الصغرية ال توو فغري مُسلَّمة ؛ فقد َّ
من الصحابة بناتهم وهن دون البلوغ يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم وبعد موته،
كما يف قصة توويج عائشة روي اهلل عنها من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وزوا عمر
بابنة علي روي اهلل عنهما.

( )97أخرجه النسائي يف السنن كتاب النكاح ،ابب تزوج املرأة مثلها يف السن برقم  ،3221وصححه األلباين
يف تعليقه على سنن النسائي.
( )98انظر :موقع اإلسالم اليوم http://www.muslm.net/vb/showthread.php?397534
حجر الزاوية ،تغري أسرة mbchttp://www.muslm.org/vb/showthread.php?397534-
املربرات ملنع تزويج الصغريات http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1
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الوجه الثاني :إن احلكم الشرعي ال يؤخذ من بعض األدلة دون بعض ،بل
يؤخذ من جممو األدلة ،وقد دل كتا

اهلل وسنة رسوله  على جواز توويج

الصغرية  -كما يف األدلة السابقة  -بشرط أن يكون حمققا ملصلحة هذه الفتاة.
الوجه الثالث :إن قول النيب  إنها صغرية ليس تشريعا حلكم ،وإمنا ظاهره
أنه خرب ،وهو من التصرفات االختيارية اليت قد يراها ولي املخطوبة حمققة ملصلحتها،
هذا مع أن فاطمة روي اهلل عنها كان عمرها حني تووجها علي روي اهلل عنه مخسة
عشر سنة ومخسة أشهر ونصف الشهر  -كما ذكر عدد من أهل الرتاجم

()99

فاالستدالل بهذا على جواز منع الووا بعد البلوغ ودحديد اإلذن فيه بسن أعلى منه يف
غاية البعد.
 - 5إن من العلماء املعاصرين الشيخ حممد بن عثيمني  -رمحه اهلل  -وقد
قال بعدم اجلواز وانتصَر هلذا القول وراعَى فيه معنى أنه مُتغيّر(.)100
اجلوا عما نسب للشيخ:
إن الشيخ ابن عثيمني  -رمحه اهلل َ -قَّي َد قوله بهذا فيما ليس من مصلحة
الصغرية حيث ذكر مثاالً هلذا يف ختام تقريره املسألة ،ومل يقل جبواز منع الووا بعد
البلوغ البتة ( ،)101وهذا نص كالمه رمحه اهلل ( :فإن قيل :عدم توويج البكر قبل
بلوغها لعدم علمها بأمور الووا  ،فهل إن كانت تعلم هذه األمور توو ؟!.الظاهر
أنها إذا عرفت النكاح ،ومصاحل النكاح يكفي ؛ ألن بعض العلماء حددوا بتسع
( )99انظر :االستيعاب ج 4ص  ،190عمدة القارئ ج  16ص  ،249وحكى الذهيب أقواالا أخرى يف حتديد
سنها رضي هللا عنها لكنه صحح هذا القول ،سري أعالم النبالء ،ج 2 ،ص 121
اخلليوي
فوزية
الصغريات
تزويج
ملنع
املربرات
( )100انظر:
http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1

()101

كما يف الشرح املمتع ج 12ص 57-56
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سنني؛ ألن البنت عند تسع غالباً يأتيها احليض ؛ يعين :قد يأتيها احليض ،وقد
تعرف مصاحل النكاح ،السيما يف وقتنا هذا فالنساء اآلن بَدأنَ يَقرََأنَ و يعرفن حقوق
الوو  ،وما جيب له ،وما جيب عليه ،وصارت املرأة ولو كان هلا اثنتا عشر سنة أو
شبهها تعرف مصاحل النكاح ،فإذا قدر أن امرأة تعرف هذه األمور معرفة جيدة،
ولكنها مل تبلغ واستؤذنت فأذنت فال بأس ) (.)102
 - 6إنّ بعض اآلباء ليس عندهم اإلحساس باملسؤولية وأصبحت القضية فيها
الذمَم.
نو من البيع والشراء واملتاجرة ووعف ِّ
اجلوا عن هذه احلجة بوجهني:
الوجه األول :إنه ال جيوز شرعاً ،وال عقالً ،أن يُعمَّ َم احلكم على اجلميع
بسبب وجود آباء أخلوا مبا محلهم اهلل من أمانة بناتهم فهؤالء هلم حكم خاص
يردعهم ويوقفهم عن تصرفاتهم هذه.
الوجه الثاني :إن هذا النو من اآلباء يتصرفون بالكبريات من بناتهم [ األبكار
والثيبات ] بنفس هذا النو من الظلم بتووجيهن ملن يغريهم مبهر كثري ،فهل نقول بناء
على هذه األحوال النشاز برفع والية اآلباء مطلقاً عن بناتهم ،أم نقصر هذا احلكم
على أصحا هذه التصرفات الشاذة ؟
إن املسلك الشرعي هو معاملة هؤالء حبكم خيصهم دون أهل العدل واألمانة
من اآلباء ،بينما يقتضي ذلك القياس نو والية كل أ

عن بناته مطلقاً األبكار

والثيبات؛ ألن أفرادًا من اآلباء أخلوا باألمانة يف واليتهم على بناتهم.

()102

شرح صحيح البخاري ج  6ص 281
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 - 7األورار الصحية للووا املبكر فقد ورد يف نشرة طبية أن للووا املبكر
خماطر متعددة على الفتاة من النواحي الصحية واالجتماعية والنفسية ( )103فمن املخاطر
الصحية ما يلي:
أ ) أنها إذا محلت يف فرتة مبكرة ،فإنها ال تتم محلها مبدته الكاملة؛ ألن
جسمها مل يكتمل منوه بعد وأنها قد تتعرض لإلجهاض املتكرر.
) قد تتعرض الفتاة إىل فقر الدم وخاصة خالل فرتة احلمل.
جـ) قد توداد نسبة الوفيات بني األمهات الصغريات أي ما بني 19- 15عامًا
عن األمهات اللواتي تويد أعمارهن عن العشرين عامًا بسبب احلمل.
د ) قد توداد وفيات أطفال األمهات الصغريات بنسبة أكرب من األمهات األكرب
سنًا وذلك لقلة الدراية والوعي بالرتبية والتغذية.
هـ) األمراض النفسية اليت تصيب الفتاة مثل االكتئا  ،والقلق..
مناقشة هذه الدعاوى:
تناقش هذه الدعاوى من وجهني:
الوجه األول :عدم التسليم بصحة هذه الدعاوى ؛ فليست مبنية على دراسة
علمية ،ومل تتحل بالصدق ،وهي إخالل بأمانة التخصص يف الطب ،فاجلهة الصحية
جيب أن يكون تقريرها مطابقًا للواقع ،والواقع يكذ هذه الدعاوى ،و ما هي إال نو
من اإلرها النفسي للتنفري من الووا قبل السن املقرتح دحديد الووا به.
الوجه الثاني :إن البحوث العلمية الطبية احملايدة ،والدراسات العاملية يف هذا
تثبت أنه ال يوجد زيادة يف مضاعفات احلمل عند النساء الالتي ترتاوح أعمارهن ما بني

()103

انظر :املربرات ملنع تزويج الصغريات /http://majles.alukah.net/t49021
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 19- 15سنة .وأن املضاعفات اليت دحصل عند احلوامل أقل من  15سنة هي قليلة
()104

نسبياً .هذا ما أثبته العامل األمريكي( )Satinمن “Parkland Hospital- Texas

وإذا جئنا للرأي الطيب احملايد ،فإنه يقرر أن إجيابيات الووا واحلمل واإلجنا
يف سن مبكرة عديدة( )105منها:
أوالً :اإلخصا  " :إمكانية احلمل " إن نسبة اخلصوبة" أي احلمل خالل فرتة
الووا " عند الفتيات يف سن مبكر تفوق الفتيات يف األعمار األخرى.
ثانياً :األورام احلميدة واخلبيثة :إن أورام الثدي والرحم واملبايض هي أقل عند
النساء اللواتي يبدأن احلمل واإلجنا يف السنني املبكرة.
ثالثاً :احلمل املهاجر" خار الرحم " :يثبت العامل األمريكي  Rubinيف أحباثه
عام  1983أن حاالت احلمل خار الرحم هي  1000/ 2،17عند النساء اللواتي
يودن عن  35سنة ،وأن النسبة تقل إىل  1000/4،5عند النساء اللواتي ترتاوح
أعمارهن  24- 15سنة.
رابعاً :اإلجهاض :يف حبث للعامل األمريكي  Hawenتويد نسبة اإلجهاض من
 4-2أوعاف عند النساء بعد  35سنة من العمر.
خامساً :إن العمليات القيصرية والوالدة املبكرة و التشوهات اخللقية ووفاة
اجلنني داخل الرحم ،ووفاة األطفال بعد الوالدة مجيعها توداد نسبياً كلما زاد عمر
احلامل.
سادساً :إن احلمل واإلجنا هو عمل متكرر وإن املرأة حباجة إىل فرتة زمنية
طويلة إلجنا ما كتب اهلل هلا من أطفال .فاملرأة اليت تتوو يف سن متأخر فإنها سوف
()104
()105

انظر :الزواج املبكر
انظر :املرجع السابق ،وموقع الشبكة النسائية العاملية:

http://www.yabeyrouth.com/pages/index3162.htm

http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1739&action=3
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تنجب أطفاهلا وهي يف سن متأخر ،ومن املثبت طبياً أن األمراض املومنة تبدأ بالظهور
أو تويد استفحاالً كلما تقدم اإلنسان عمراً وهذه األمراض املومنة تويد خماطر احلمل
واإلجنا وأحياناً تقف عائقاً للحمل واإلجنا .
الرتجيح:
الراجح هو القول األول :أنه ال جيوز دحديد سن للووا ال قبل البلوغ وال بعده
؛ لقوة أدلته ووعف أدلة القول الثاني باملناقشات اليت مضت يف مووعها ،ومما يؤيد
ترجيح القول األول ما يلي:
 - 1إن عامة الفقهاء قرروا أن الووا جتري فيه األحكام الشرعية اخلمسة،
فقد يكون واجباً ،وقد يكون حمرماً ،وقد يكون مندوباً ،وقد يكون مكروهاً ،وقد
يكون مباحاً

()106

ودحديد سن معينة يُمنع الووا قبلها تغيري هلذه األحكام الشرعية؛ إذْ سيجعل
احلاالت اليت جيب فيها الووا يف حق الفتى أو الفتاة أو يند أو يباح سيجعله حمرماً
يف كل هذه األحوال جملرد أنه مل يبلغ السن احملددة ،وهذا تغيري لشر

اهلل ﭧ ﭐﭨ ﭐﱡ ﭐﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ

()107

فحكم بأن جعل املباح حراماً من الفرية على اهلل،

فكيف جبعل الشيء يف حال وجوبه على الشخص حمرمًا عليه ؟!!
( - 2إن فيه تقييداً ملا أطلقه اهلل يف آية سورة الطالق ،وتضييقاً ملا وسعه اهلل،
وال يقال :إن مثل ذلك التقييد تنظيم يف أمر مباح ؛ فإن الووا بأكثر من زوجة واحدة

()106
()107

انظر :هناية احملتاج  ،180 / 6املغين ج9ص  ، 341حاشية ابن عابدين ج 3ص8-6
اآلية  59من سورة يونس.
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مثل ذلك ،وليس ألحد أن يصدر تنظيماً مينع من ذلك أو مينع من الووا بالثانية أو
الثالثة أو الرابعة ؛ ألن يف ذلك اعرتاوًا على شر اهلل ) (.)108
 - 3القول الذي نقله أصحا

الرأي الثاني عن عدد حمدود من العلماء

املتقدمني قول معلول إما باالوطرا  ،أو بقول آخر مضاد له عن نفس العالِم ،أو
مبخالفة اإلمجا املتقدم ،وحتى لو سلم من أي علة فهو يف توويج األنثى قبل
بلوغها ،أما بعد البلوغ فلم يقل أحد من أهل العلم جبواز هذا املنع ال الصحابة ،وال
من بعدهم ،وإمنا أُحدث هذا يف عصرنا احلاور ،فاستناد أصحا الرأي الثاني على
تلك األقوال يف غري حمله.
 - 4ليس مع الذين ينادون بتحديد سن الووا إال وجود بعض حاالت شاذة
من زوا صغريات بكبار سن انتهت بالطالق ،وهذه ال تتجاوز ( )10حاالت على
أعلى تقدير ،ولكل حالة منها أسبابها ،وتكاد تنحصر إما يف خالف أسري حاد بني
األبوين ،وإما بسبب احنراف األ

إىل خمدرات وحنوها ،وليست عرفاً شائعاً يف

اجملتمع ،ومن السهل ترتيب حل هلا دون تعدٍ حلدود اهلل ( ،)109فال تتخذ تلك احلاالت
الشاذة ذريعة إىل منع البالغني من الووا بتشريع عام ،أما فشل النكاح فإنه يوجد
بكثرة يف نكاح غري الصغريات ( )110حيث بلغت آخر إحصائية للطالق عندنا يف اململكة
العربية السعودية %35
()108

()111

لكن وسائل اإلعالم وخمت تلك الوقائع الشاذة،

انظر :ال حتديد يف اإلسالم البتداء سن الزواج وال النتهائه عبد احملسن العباد

http://www.al-

abbaad.com/index.php/articles/15-1430-09-03

كأن حيال النظر يف تزويج القاصرات إىل نظر القاضي ليقرر هل املصلحة للقاصرة يف إمتام الزواج أم

()109
ال.
( )110انظر :املرجع السابق.
موقع
( )111انظر:

وزارة

العدل

يف

اململكة

العربية

https://www.moj.gov.sa/ar/bi/kpiCourt/Dashboards/400_kpiMarriage/kpi400_01.aspx

السعودية
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واستغلت عواطف الناس يف هذه املسألة لتمرير قانون حيدد سن الووا فوق البلوغ
عمالً بقرارات مؤمترات األمم املتحدة ،ويتوافق مع سن الطفولة العاملي احملدد يف كل
دول العامل بسن الثامنة عشرة (.)112
 - 5إن اهلل عو وجل قال (أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري) فالذي خلق
الذكر واألنثى هو الذي جعل كال منهما مهيئاً لإلجنا بالبلوغ ،وأما وعف األم ،أو
األ يف هذا السن عن دحمل مسؤولية األوالد فَ َمردُّ هذا إىل خلل آخر وهو وعف
الرتبية األسرية ،وهو عني املشكلة اليت ينبغي أن يسعى يف عالجها (.)113
 - 6منع الووا بعد البلوغ ودحديده بسن أعلى منه جالب للمفسدة ،وليس
هو احلل للمشكلة اليت أثري من أجلها.
( )112يف اتفاقية حقوق الطفل  CRCالصادرة عام ( 1989املادة األوىل) الطفل" :كل إنسان مل يتجاوز الثامنة
عشرة )...وجاء يف الفقرة رقم  2من املادة رقم  16من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة
( السيداو ) وهي ابلنص ( ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوين ،وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية
مبا فيها التشريع لتحديد سن أدىن للزواج )...وقال :دان سيمور من اليونيسيف" :احلقوق الواردة ابالتفاقية
تواصل انطباقها على مجيع األطفال دون الثامنة عشر بصرف النظر عن العمر (احمللي/الوطين) احملدد لسن
الرشد" " ....بتصرف من دان سيمور من اليونيسيف ،محاية الطفل (دليل الربملانني) ص  ،11لبنان،
2004م ..،نقالا عن حبث بعنوان :االتفاقيات الدولية املعنية ابلطفل والشريعة اإلسالمية (دراسة حتليلية)
مقدم إىل مق ــدم إىل املؤمتر الدويل (أحكام األسرة بني الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات واإلعالانت الدولية)
أ.

سيدة

حممود

حممد،

موقع

اللجنة

اإلسالمية

العاملية

للمرأة

والطفل

http://iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=707

( )113كما دلت الدراسات االجتماعية وشهد الواقع على أن عدم مشاركة األوالد املبكرة يف العمل داخل البيت
أو خارجه يؤخر نضجهم ،ويطيل مشاعرهم بضعف كفاءهتم ،وينمي فيهم صفة االتكال على غريهم،
انظرhttp://www.albshara.com/showthread.php?t=7622&s=a18acfcea1f162e5b6b04ff25ae41b0e:
مرتمجا عن جملة ( التاريخ االجتماعي ) Journal of Social History
و( قاموس أصول الكالم ) Online Etymology Dictionaryو ( جملة العائلة والزواج ) Journal of Marriage and
) the Family
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ومن املعلوم عند العقالء أن اإلعراض عن السبب احلقيقي ألي مشكلة ،إىل ما
ليس بسبب هلا ينتج حمذورين:
أ ) بقاء املشكلة األوىل دون حل.
) استجال مشكلة أخرى وتعقيدها حيث ووع هلا ما ليس هلا حبل.
هذا إذا كان يف أمور دنيوية حبتة فكيف إذا كان يف أمر شرعي؟
 - 7إنه سيكون من نتيجة هذا التحديد ازدياد نسبة العنوسة يف اجملتمع نتيجة
التضييق على الناس فيما خيتارونه يف سن زوا الفرد منهم ،وكشفت وزارة التخطيط
يف اململكة العربية السعودية أن عدد “العوانس” يف اململكة بني الفتيات السعوديات
ارتفع إىل أكثر من  4ماليني فتاة عام  ،2015بعدما كان مليونًا ونصف املليون فتاة
عام  )114( 2010هذا من وجه ،ومن وجه آخر فإن دحديد سن الووا بسن أعلى من
البلوغ ومنعه قبله سيضيق املساحة الومنية على الفتاة يف الووا إذْ سيكدس أعداداً
كبرية من الفتيات بانتظار بلوغهن السن احملدد ،وسيؤدي بهن إىل اإلسرا يف الدخول
يف وصف العانسات ؛ فإن زيادة سنة واحدة مؤثرة على فرص خطبة الفتاة فكيف
بثالث سنني أو أربع ؟!
 - 8منع الووا بعد البلوغ ودحديده بسن أعلى منه فيه إجلاءٌ ملن قويت رغبة
فيه ومل يبلغ السن القانوني احملدد ووعف إميانه عن مقاومة رغبته يف هذا إجلاءٌ له إىل
الوقو يف الونا؛ ألن با الووا مغلق دونه ،وهو عني الفتنة والفساد الكبري الذي
حذر منها النيب  ،وقد بينت الدراسات اإلحصائية ازدياد حاالت التحرش

( )114انظر :موقع ساسة /http://www.sasapost.com/spinsterhoodarabia
موقع اخلليج اجلديد http://www.thenewkhalij.net/ar/node/8428
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واالختطاف

()115

فمنع الشبا والفتيات من الووا قبل السن احملدد سيويد من هذه

اجلرائم.
 - 9إن دحديد سن الووا بـإمتام سن الثامنة عشرة أمر تتبناه منظمة األمم
املتحدة ،وتسعى إىل إلوام الدول به ،عمالً بالوثائق الصادرة عن منظماتها،
ومؤمتراتها الدولية ( )116وتثريها على مستوى العامل اإلسالمي خاصة ،بني حني وآخر
وفق ترتيبات معينة ،وقد صرحت بأنها ستجند اإلعالم بأنواعه ،واهليئات الصحية،
واحلقوقية ،واجلمعيات النسائية ،إلمتام هذا األمر

()117

( )115كشف املؤشر اإلحصائي لوزارة العدل أن احملاكم اجلزائية استقبلت يف العامني 1436-1435هـ
 3982قضية حترش وإيذاء ،مبعدل ست حاالت حترش يومي ا ،وهي حاالت حترش ابلنساء واستدراج
أحداثhttp://twasul.info/234633 ،
http://www.faifaonline.net/portal/2015/07/27/201744.html

جريدة الرَيض
وتشري إحصائيات أشرفت عليها ونشرهتا وكالة األنباء العاملية رويرتز يف عام 2012م أن السعودية حتتل املرتبة
الثالثة بني  24دولة يف قضاَي التحرش اجلنسي يف مواقع العمل انظر :موقع مصر س
 http://www.masress.com/almorakeb/42351وقد أظهرت إحصاءات رمسية يف تقرير صادر عن وزارة
تفاعا كبريا يف ظاهرة التحرش ابلفتيات (املعاكسة) يف السعودية بلغت نسبته  %215إذ ارتفع
الداخلية ار ا
عدد القضاَي من 1031عام 1426ه إىل  3253قضية عام  1427ه ،وذكر التقرير أن قضاَي االعتداء
على العرض بشكل عام ارتفعت يف عام 1427ه عنها يف 1426ه بنسبة %25وأن حاالت
االغتصاب ارتفعت  %75فيما ارتفعت قضاَي اختطاف النساء بنسبة  .%10انظر :موقع صيد الفوائد
http://www.alriyadh.com/928863

http://www.masress.com/almorakeb/42351
وhttp://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=836

( )116انظر :املرجع السابق،
املوقع اإللكرتوين لألمم املتحدة  /خطة عمل للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة اليت تؤثر على النساء
واألطفال الفقرة رقم 30
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/132/64/IMG/G9413264.pdf?OpenElement

( )117انظر :وثيقة القضاء على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة األنثى ،االجتماع  51للجنة مركز
ابحثات=:
موقع
املتحدة،،
ابألمم
املرأة
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ومع هذا املسعى من قِبَل هيئة األمم املتحدة ،فإن هلا طرحًا آخر موازياً له
وذلك يف الوثائق الصادرة عنها ويف قرارات مؤمتراتها ،وقد جاء يف قراراتهم النص
على منح احلرية التامة يف األمور اخلاصة والعامة للذكور واإلناث من املراهقني
والبالغني ،فالبديل عن الووا قبل بلوغ سن 18يف قرارات هذه املنظمات واملؤمترات
هو التشجيع على إقامة العالقات اجلنسية بني الذكور واإلناث ،حبماية قانونية ،ليس
ألحد التدخل فيها مبنع أو اعرتاض حتى لو كان من الوالدين

()118

فقد جاء يف تقرير

جلنة املرأة يف األمم املتحدة ما يلي ( :الفقرة  115من التقرير ورد فيها :أن من حق
الطفلة أقل من  18سنة دحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسياً

active

وأوصى يف الفقرات  130 ،82 ،27بتوفري معلومات الصحة اجلنسية

،sexually

sexual health

=
القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات:...

http://www.bahethat.com/mobile/articles.aspx?article_no=14340

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusionsa4-ar.pdf?v=1&d=20140917T100700
بيجني http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html

إعالن منهاج مؤمتر
تعهد ممثلي الدول املشاركة يف اجتماع ( أواتوا  )2002بتنفيذ قرارات مؤمترات هيئة األمم املتحدة ما
وجاء يف ُ
يلي:
"نتعهد ،حنن الربملانيني ،ابعتباران دعاة عامني ِ
ومشرعني وواضعي سياسات ،بتنفيذ هذه التدابري وبرصد ما حنققه
من تقدم يف هذا الصدد رصدا منتظم ا ونشط ا .ونتعهد كذلك أبن نقدم تقريرا ابنتظام عن هذا التقدم عن
طريق اجملموعات الربملانية وأبن جنتمع مرة أخرى يف غضون عامني لتقييم النتائج اليت حققناها ،فردَيا
ومجاعي ا على حد سواء".
انظرhttp://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=588:
()118
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822

للتقرير

اإلجنليزي

الصادر

عن

ترمجة كاملة
املرأةhttp://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40...

اجتماع

خرباء

األمم

املتحدة

لتمكني

1892

عبدهللا بن حممد بن صاحل الربعي

للطفلة وتوفري احتياجات الصحة اإلجنابية للمراهقني

()119

لتعليمهم ما أمساه التقرير يف الفقرة  124ممارسة اجلنس اآلمن

reproductive health
()120

to promote safe

 sexمما يصب يف تشجيع املمارسات اجلنسية خار اإلطار الشرعي الووا  ،وجعل
هذه املمارسات حقاً أصيالً من حقوق الطفلة اليت حددوا سنها بأنها األقل من الثامنة
عشرة ،وهو سن الووا واإلجنا  ...يف الوقت الذي يشجع فيه التقرير الفتيات على
ممارسة اجلنس ،ويوفر هلن اإلجهاض للتخلص من احلمل السفاح ،فإنه يكرر  11مرة
ويف كثري من الفقرات التأكيد على اعتبار الووا املبكر  early marriageأقل من 18
سنة شكالً من أشكال العنف ود الفتاة ،ويشدد على املطالبة بسن القوانني الصارمة
لتجرميه ...واعترب يف الفقرة  48الرتكيو الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها كبتاً جنسياً
()119انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=732qRitHYc4http://www.youtube.com/watch?v=l5gxx6hHYD8

وقد عرفت الوثيقةُ الصحةَ اإلجنابيةَ املطلوب توفريها للفتيات والنساء على خدماهتا أبهنا" :تعىن قدرة الناس على
التمتع حبياة جنسية مرضية ،ومأمونة ،وقدرهتم على اإلجناب ،وحريتهم يف تقرير اإلجناب وموعده وتواتره.
وبينت الواثئق األخرى أن هذا يعين تقدميها للمتزوجني وغريهم من املراهقني والشباب من الذكور واإلانث حني
رغبتهم يف ممارسة اجلنس قبل الزواج حيث أكدت على اآلابء –وف اقا لالتفاقيات -االطمئنان على وجود
الواقيات الذكرية وحبوب منع احلمل يف حقائب أوالدهم !! وهو ما نص عليه صراحة (البند 108ل-
بكني) :فقد جاء فيه" :تصميم برامج حمددة موجهة إىل الرجال من مجيع األعمار واملراهقني مع مراعاة
أدوار الوالدين املشار إليها يف الفقرة 107هـ هتدف إىل توفري معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك اجلنسي
واإلجنايب املأمون واملسؤول مبا يف ذلك االستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الذكرية املناسبة والفعالية بغية
الوقاية من فريوس اإليدز ،واألمراض األخرى اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي".
( )120اجلنس اآلمن ،أو اجلنس احملمي يعين ممارسة كافة الطرق إلشباع الشهوة اجلنسية خارج إطار الزواج مع
االحتياط ابستعمال وسائل منع احلمل حدوث احلمل أو انتقال لألمراض اجلنسية كالواقي الذكري،
وأقراص منع احلمل ،..ويرد هذا املصطلح يف سياق التأكيد على تعليم األطفال واملراهقني اجلنس يف
مناهج التعليم  Sex Educationومسوه بـ اآلمن ألن املمارسة التقليدية ( الطبيعية) تتسبب يف حدوث احلمل
وانتقال األمراض اجلنسية !!
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 ،repressionوعدّه شكالً من أشكال التمييو ود الطفلة

األنثى) ( )121فمنع الووا بعد البلوغ ودحديده بسن أعلى منه إمنا هو مقدمة بني يدي
تطبيق مضمون هذه الوثيقة وأمثاهلا ،وتهيئة األحوال هلذا ،وخالصتها املنع من
احلالل ،وفتح البا للحرام والتشجيع عليه حبماية قانونية.
وحسبنا أن نقرأ بعض اإلحصائيات الصادرة عن املؤسسات الرمسية يف الدول
اليت طبقت هذه التوصيات يف جمتمعها لنقف على األرقام املهولة من أنوا الفواحش
وما نتج عنها من أمراض بدنية ،ونفسية ،وجرائم اللواط ،والونا ،واحلمل سفاحاً،
ثم إجهاض يقتل اجلنني وأمه اليت محلت به (.)122
( )121انظر :تقرير جمموعة خرباء يف األمم املتحدة ،جلنة حقوق املرأة االجتماع رقم  51حول القضاء على
كافة أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة األنثى ،موقع طريق اإلسالم = http://soo.gd/z3M9
املوقع اإللكرتوين لألمم املتحدة
p://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclusionsa4-ar.pdf?v=1&d=20140917T100700
انظرhttp://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=588:
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822

للتقرير

اإلجنليزي

الصادر

عن

اجتماع

خرباء

األمم

املتحدة

لتمكني

ترمجة كاملة
املرأةhttp://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40...
( )122جاء يف موقع مكتب صحة املراهقني التابع لوزارة التعليم األمريكية ما يلي " تَعود املمارسة اجلنسية
خالل فرتة املراهقة أمر شائع وميكن أن تكون جزءا من التنمية الصحية....فما بني عامي -2001
 2013من املراهقني الذين ترتاوح أعمارهم  19-15الذين مارسوا اجلنس ما يقرب من  % 3على عالقة
جنسية بـ شريك واحد فقط ،ومن بني املراهقات  % 16على عالقة جنسية بـ شريكني % 32 ،على
عالقة جنسية بـ  5-4شركاء ،و  %17على عالقة جنسية بـ ستة أو أكثر من الشركاء.
أما العالقات اجلنسية بني املراهقني الذكور %15 ،شريكني %33 ،على عالقة جنسية بـ  4شركاء %22 ،على
عالقة جنسية بـ ستة أو أكثر من الشركاء ،راجع الرابط التايل
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en
&tl=ar&u=http://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent-health-topics/reproductive-

#health/dating.html&usg=ALkJrhg4HRoEH5q6SDHams6n8SvbNsiVag
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وبعد فال ينقضي العجب ممن ميقت عضل بعض األولياء مولياهتم ،مث يؤيد
عضالً قانونياً عاماً مينع به أي شاب ابلغ ،أو فتاة ابلغة ،من الزواج حىت يكمل مثان
عشرة سنة ،مع رغبة كل منهما فيه ،وأمر الشرع به !.
اخلامتة
احلمد هلل ر العاملني ،وأصلي و أسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،أما بعد:
فقد خلصت من حبثي هذا إىل مجلة من النتائج أمجلها فيما يلي:
 - 1حفلت نصوص الشريعة باحلث على الووا وخاصة الشبا  ،وأمرت
األولياء بتيسري أمره ،ليكثر نسل األمة ،ولتحصني الفرو  ،فتبقى العفة والطهر ،بينما
تدعو قرارات املنظمات الدولية إىل عكس ذلك حكمًا وأثراً.
 - 2الدعوة القائمة حالياً إىل دحديد سن الووا ليست من املصاحل يف شيء،
بل هي بعكس ذلك ،وإمنا هي آثار توجه عاملي يطالب الدول اليت صادقت على
االتفاقيات الدولية بتنفيذ بنودها ،وقد تكرر هذا صراحة يف مؤمترات املنظمات
الدولية ،ومن العجب أن الواليات املتحدة األمريكية ،وحكومة اليهود يف فلسطني،
مل يصادقوا على هذه االتفاقيات فهم غري ملومني مبا فيها.
 - 3ال خيتلف أهل العلم يف وجو قيام ولي املرأة باألمانة اليت واله إياها
الشر على وجهها الذي حيقق املقصد الشرعي منها ،فيتحرى ملوليته الوو الكفء يف
الدين واخللق ،الذي حيقق هلا العفة.

وكما

يف

الرابط

التايل

:

ملتقى

البشارة

http://www.albshara.net/showthread.php?t=7622

اإللكرتوين:

الرد

على

الشبهات:
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 - 4احلاالت اخلاصة من تفريط بعض األولياء يف مصاحل مولياتهم بتووجيهن
ممن ليس بكفء يف الدين ،أو اخللق ،أو بكبري سن ال حيقق هلن العفة...اخل ،كل هذا
وأمثاله يستدعي النظر القضائي يف هذه األحوال ملعاجلتها ورد األمر إىل العدل ،سواء
قبل التوويج أو بعده ،كما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يفعل فيما يصل إليه من
هذا النو .
 - 5ال جدال يف وجود تصرفات شاذة من قبل بعض األولياء يف توويج
مولياتهم صغريات السن ،أو الكبريات ،بتووجيهن بغري األكفاء نكاية بهن ،أو
بأمهاتهن ،أو لطمع يف املال ،ومن حفظ حدود اهلل والقيام بالعدل يف احلقوق صدور
نظام هلذه األحوال فقط ينص على أن يتوىل القاوي بنفسه إبرام العقد ليتحقق أوالً
من ثبوت املصلحة للمرأة يف هذا الووا  ،ورد الولي اجلائر.
 - 6غالب الوجيات يف جمتمعنا تقع فوق سن العشرين ،وقد يوجد من يرغب
الووا قبل هذا السن فرتك الناس على ما خيتارونه ألنفسهم يف هذا هو ما دلت عليه
نصوص الشر  ،وهو مقتضى العقل ،وهو من أسبا

الوقاية من الوقو يف

الفواحش.
 - 7قرر أهل العلم أن الووا قد يكون واجباً وقد يكون مندوباً ،وقد يكون
حمرماً ،وقد يكون مكروهاً ،وقد يكون مباحاً ،فتحديد سن للووا مينع به الراغب فيه
ليس من مسائل تقييد املباح...بل قد يكون من املنع مما وجب ،أو ُندِ إليه يف حق
شخص معني ،وبهذا يكون من تغيري شر اهلل.
 - 8إن ما حكي من خالف عن ابن شربمة ،والبيت ،وأبي بكر بن األصم،
يف الووا قبل البلوغ مرتدد بني عدم ثبوته نسبته ،والضعف الشديد ،وخمالفة اإلمجا
الذي مت قبل عصرهم.
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 - 9إن منع زوا البالغني حتى يبلغوا سناً معينة [ الذي تطالب به االتفاقيات
الدولية ] ال مستند له ال من القرآن ،وال السنة ،وال قول عامل ،حتى ما حكي من
خالف عن ابن شربمة ،والبيت ،وأبي بكر بن األصم فهو مع وعفه ،أو خمالفته
لإلمجا خار عما قررته مؤمترات األمم املتحدة ومعاهداتها.
 - 10إن دحديد الووا بسن معينة ال حيقق أدنى مصلحة ،وليس حالً ألي
مشكلة ،بل جيلب املفسدة احملققة ،ويفتح البا ملشكالت أخرى.
 - 11تدرجت املنظمة الدولية يف تعيني السن الذي تطالب بتحديد سن الووا
به من سن  15وبقيت على هذا مدة من الومن ثم رفعته إىل سن  ،18ويفهم من
توصيات مؤمتراتها أن التحديد بسن  18سنة ليس نهاية األمر ،بل من املمكن يف
املستقبل أن تطالب برفعه إىل سن العشرين أو فوقها ؛ فقد جاء يف قرارات مؤمتر
السكان والتنمية ،القاهرة1415 ،ه ما نصه" :ينبغي على احلكومات أن تنفذ بكل
حسم القوانني املتعلقة بالسن القانوني للموافقة

legal age of consent

،minimum

والسن األدنى عند الووا  ،وأن تويد السن األدنى عند الووا حيثما اقتضى األمر.
وعلى احلكومات واملنظمات غري احلكومية توليد الدعم االجتماعي الالزم إلنفاذ
القوانني املتعلقة باحلد األدنى القانوني لسن الووا "

()123

 - 12إن التوجه العاملي يف االتفاقيات واملؤمترات الدولية لتحديد سن الووا
وما مجع معه من التأكيد على منح احلرية اجلنسية للذكور واإلناث هو من املكر املرتب
املقصود إلزاحة أحكام الشريعة ،وإحالل القانون الووعي األممي حملها ،لتشيع

()123

http://www.iicwc.org/lagna_I0I/iicwc/iicwc.php?id=836
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الفاحشة يف اجملتمع املسلم كما هي عند الغر  ،ومن الرشد أن نأخذ العربة من حال
جمتمعاتهم (.)124
ٍّ كيف تُوظف القرارات الدولية للكيد للمسلمني
وال خيفى على كل ذي لُب
ولدينهم يف ما يسمى حبقوق اإلنسان ،واحلرية ،ومتكني املرأة ،وأمثاهلا من
املصطلحات اخلداعة.
 - 13ال ينقضي العجب ممن ميقت عضل بعض األولياء مولياتهم ،ثم يؤيد
عضالً قانونياً عاماً يُمنع به أي شا بالغ ،أو فتاة بالغة ،من الووا حتى يكمل مثان
عشرة سنة ،مع رغبة كل منهما فيه ،وأمر الشر به.
هذا وأحب أن أقول هنا :إن عناييت بالبحث يف دحديد الووا بسن أعلى من
ت أن القول
البلوغ ال يعين امليل إىل جواز دحديد سن الووا قبله لكن أردت أن أُثبِ َ
جبواز دحديد الووا بسن أعلى من البلوغ قول مُحْ َدثٌ مل يقل به أحد من الصحابة وال
التابعني وال من بعدهم.
واحلمد هلل ر العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني.

(ِ )124سن "الرشد اجلنسي" الذي يسمح القانون مبمارسة اجلنس عند بلوغه بدون زواج هو  16عام ا يف كندا
وهولندا وبلجيكا والنرويج وس ِويسرا وأغلب مقاطعات بريطانيا وأسرتاليا ،و 15عاما يف فرنسا والسويد
والدمنرك واليوانن ،أما يف إيطاليا وأملانيا والنمسا واجملر والربتغال والفاتيكان فهو  14عام ا ،ويف إسبانيا
13عاما ،ومجيع والَيت أمريكا حددته أبقل من 18عاما ابستثناء اثنيت عشرة والية فقط .وابلنسبة لبعض
الدول الشرقية فنجده يف روسيا والصني  16عام ا ،ويف الياابن 13عام ا.
رابط املوضوعhttp://www.alukah.net/sharia/0/50083/#ixzz46aGDDWlE :
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فهرس املصادر واملراجع
[ ]1اإلمجا  ،حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  ،احملقق :فؤاد عبد املنعم
أمحد ،الناشر :دار املسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة :الطبعة األوىل 1425هـ/
2004مـ
[ ]2أحكام القرآن ،حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي املعافري االشبيلي املالكي،
ط :الرابعة راجعه وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان1424،هـ.
الدكُْتوْر مُحَمَّد
[ ]3اختالف العلماء ،حممد بن نصر بن احلجا املَرْ َوزِي ،احملققُّ :
حكِيْم ،الناشر :أوواء السلف  -الرياض ،الطبعة :الطبعة األوىل،
طَاهِر َ
1420هـ =2000م
[ ]4اختالف العلماء  ،حييى بن (هُبَيْرَة بن حممد الشيباني ،احملقق :السيد يوسف
أمحد ،الناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان  /بريوت ،الطبعة :األوىل،
1423هـ 2002 -م
[ ]5االستذكار ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب ،دحقيق:
سامل حممد عطا ،حممد علي معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة :األوىل2000 - 1421 ،
[ ]6االستيعا  ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب بن ،احملقق :علي حممد البجاوي،
الناشر :دار اجليل ،بريوت،الطبعة :األوىل 1412 ،هـ  1992 -م
[ ]7اإلشراف على مذاهب أهل العلم ،حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري،
احملقق :صغري أمحد األنصاري أبو محاد ،الناشر :مكتبة مكة الثقافية ،رأس
اخليمة  -اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة :األوىل1425 ،هـ  2004 -م
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[ ]8اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،القاوي أبو حممد عبد الوها بن علي بن
نصر البغدادي املالكي احملقق :احلبيب بن طاهر ،الناشر :دار ابن حوم،
الطبعة :األوىل1420 ،هـ1999 ،م
[ ]9األم ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي املطليب القرشي ،الناشر :دار املعرفة
 بريوت[ ]10البحر الرائق شرح كنو الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن
جنيم املصري ،الناشر :دار الكتا اإلسالمي ،الطبعة :الثانية.
[ ]11بداية اجملتهد ،حممد بن أمحد بن حممد الشهري بابن رشد احلفيد ،الناشر :دار
احلديث – القاهرة ،تاريخ النشر1425 :هـ  2004 -م
[ ]12بدائع الصنائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني احلنفي،
الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م
[ ]13البناية يف شرح اهلداية ،أبو حممد حممود بن أمحد احلنفي بدر الدين العيين،
الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ -
 2000م
[ ]14تاريخ بغداد ،أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ،الناشر :دار الكتب
العلمية بريوت ،دراسة ودحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة :األوىل،
 1417هـ
[ ]15تفسري القرآن العظيم  ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،احملقق :حممد حسني مشس
الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون – بريوت،
الطبعة :األوىل  1419 -هـ
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[ ]16التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل ،صاحل بن عبد العويو بن حممد بن
إبراهيم آل الشيخ ،الناشر :دار العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1417 ،هـ  1996 -م
[ ]17التمهيد البن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب القرطيب،
دحقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري البكري ،الناشر :وزارة
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغر عام النشر 1387 :هـ
[ ]18تهذيب األمساء واللغات ،حييى بن شرف النووي ،بإشراف شركة العلماء
مبساعدة إدارة الطباعة املنريية ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان
[ ]19تهذيب الكمال للموي ،يوسف بن عبد الرمحن املوي ،احملقق :د .بشار عواد
معروف ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت،الطبعة :األوىل- 1400 ،
1980
[ ]20تهذيب سنن أبي داود البن القيم بهامش عون املعبود ،حممد بن أبي بكر
الورعي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :الثانية 1415 ،هـ
[ ]21جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير ..أبو جعفر الطربي ،دحقيق :أمحد
حممد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ 2000 -م
[ ]22حاشية ابن عابدين :رد احملتار وبهامشه الدر املختار ،حممد أمني بن عابدين،
الناشر :دار الفكر  -بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م
[ ]23حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي
املالكي ،الناشر :دار الفكر.
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[ ]24احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،علي بن حممد البصري البغدادي،
الشهري باملاوردي ،احملقق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد
عبد املوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل،
 1419هـ  1999-م
[ ]25دقائق أولي النهى ،منصور بن يونس البهوتى ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة:
األوىل1414 ،هـ 1993 -م
[ ]26سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السِّجِسْتاني ،احملقق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا  -بريوت
[ ]27سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َسوْرة الرتمذي ،أبو عيسى ،احملقق :بشار
عواد معروف ،الناشر :دار الغر اإلسالمي – بريوت ،سنة النشر 1998 :م
[ ]28السنن الكربى ،أمحد بن احلسني البيهقي ،احملقق :حممد عبد القادر عطا،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ -
 2003م
[ ]29سنن النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب ،النسائي ،دحقيق :عبد الفتاح
أبو غدة ،الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب،الطبعة :الثانية،
1986 - 1406
[ ]30سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساني ،احملقق :حبيب
الرمحن األعظمي ،الناشر :الدار السلفية – اهلند ،الطبعة :األوىل1403 ،هـ
1982-م
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[ ]31سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،احملقق :جمموعة من
احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،الناشر:مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م
[ ]32شرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة ،قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي
القريواني ،اعتنى به :أمحد فريد املويدي الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،الطبعة:األوىل 1428 ،هـ  2007 -م
[ ]33شرح ابن ناجي التنوخي على منت الرسالة البن أبي زيد القريواني،قاسم بن
عيسى بن ناجي التنوخي القريواني ،أمحد فريد املويدي،ط،1428،1:الناشر
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
[ ]34شرح السنة للبغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي ،دحقيق:
شعيب األرنؤوط -حممد زهري الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي -
دمشق ،بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م
[ ]35شرح الكوكب املنري ،حممد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي،
احملقق :حممد الوحيلي ونويه محاد ،الناشر :مكتبة العبيكان ،الطبعة :الطبعة
الثانية 1418هـ  1997 -م
[ ]36الشرح املمتع  ،حممد بن صاحل العثيمني ،دار النشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة:
األوىل 1428 - 1422 ،هـ
[ ]37شرح صحيح البخاري ،ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك،
دحقيق :أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،دار النشر :مكتبة الرشد  -السعودية،
الرياض،الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م
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[ ]38شرح خمتصر خليل للخرشي ،حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي ،الناشر :دار
الفكر للطباعة بريوت.
[ ]39الشريعة لآلجري ،حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجُرِّيُّ البغدادي ،احملقق:
الدكتور عبد اهلل الدميجي ،الناشر :دار الوطن  -الرياض  /السعودية،
الطبعة :الثانية 1420 ،هـ  1999 -م
[ ]40صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،احملقق:
حممد زهري بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية
بإوافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة :األوىل1422 ،هـ
[ ]41صحيح سنن أبي داود ،حممد ناصر الدين األلباني ،مؤسسة غراس للنشر
والتوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ  2002 -م
[ ]42صحيح مسلم ،مسلم بن احلجا أبو احلسن القشريي النيسابوري ،احملقق:
حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت ،الطبعة:
األوىل1408 ،هـ 1987 -م
[ ]43فتاوى البا

املفتوح ،حممد بن صاحل العثيمني ،موقع الشبكة اإلسالمية،

http://www.islamweb.net

[ ]44الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية
احلراني ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1408 ،هـ 1987 -م
[ ]45فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
الدويش ،الناشر :رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة
للطبع والنشر – الرياض ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ 1994 -م
[ ]46فتاوى دار اإلفتاء املصرية ،دار اإلفتاء املصرية[ ،الكتا مرقم آليا]
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[ ]47فتاوى نور على الدر ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،مجع
وترتيب :فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ،الناشر :دار الوطن  -دار
الثريا ،الطبعة 1413 :هـ
[ ]48فتح الباري ،أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،الناشر :دار املعرفة -
بريوت1379 ،هـ
[ ]49الكتا

املصنف ،عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،احملقق :حبيب الرمحن

األعظمي ،الناشر :اجمللس العلمي  -اهلند ،واملكتب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة :الثانية1403 ،
[ ]50كشاف القنا  ،منصور بن يونس البهوتي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
[ ]51املبسوط ،حممد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة السرخسي ،الناشر :دار
املعرفة – بريوت1414 ،هـ 1993 -م
[ ]52جملة املنار ،جمموعة من االكتا  ،بإشراف حممد رشيد بن علي روا
[ ]53جممو الفتاوى  ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني ،احملقق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م
[ ]54اجملمو شرح املهذ  ،حييى بن شرف النووي ،الناشر :دار الفكر
[ ]55جممو فتاوى ابن باز ،عبد العويو بن عبد اهلل بن باز ،أشرف على مجعه
وطبعه :حممد بن سعد الشويعر ،سنة النشر1410 :هـ1990/م
[ ]56حماسن التأويل ،حممد مجال الدين بن حممد القامسي ،احملقق :حممد باسل
عيون السود ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل -
 1418هـ
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[ ]57حماورات يف عقد الووا وآثاره  ،حممد أبو زهرة ،نشر :دار الفكر العربي،
1971م
[ ]58احمللى ،أبو حممد علي بن أمحد بن حوم األندلسي ،الناشر :دار الفكر -
بريوت
[ ]59خمتصر اختالف العلماء ،أمحد بن حممد الطحاوي ،احملقق :د .عبد اهلل نذير
أمحد ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،الطبعة :الثانية1417 ،هـ
[ ]60خمتصر الطحاوي ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ،احملقق:
د .عصمت اهلل عنايت اهلل حممد وآخرون ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية -
ودار السرا  ،الطبعة :األوىل  1431هـ  2010 -م
[ ]61خمتصر خالفيات البيهقي ،أمحد بن فَرح اللَّخمى اإلشبيلى ،احملقق :د .ذيا
عبد الكريم ذيا  ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرياض ،الطبعة:
األوىل1417 ،هـ 1997 -م
[ ]62مسند اإلمام أمحد ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني ،احملقق:
شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن
الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م
[ ]63املغين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،دحقيق د عبد الفتاح احللو ،و د عبد اهلل بن
عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ -
 2001م
[ ]64مغين احملتا  ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي ،الناشر :دار الكتب
العلمية
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[ ]65املنتقى شرح املوطأ ،سليمان بن خلف الباجي األندلسي ،الناشر :مطبعة
السعادة ،الطبعة :األوىل 1332 ،هـ
[ ]66نهاية احملتا  ،أمحد بن محوة شها الدين الرملي ،الناشر :دار الفكر ،بريوت
الطبعة1404 :هـ1984/م
[ ]67نهاية املطلب يف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ،أبو املعالي،
امللقب بإمام احلرمني ،حققه :أ .د /عبد العظيم حممود الدّيب ،الناشر :دار
املنها  ،الطبعة:األوىل1428 ،هـ 2007-م
املواقع اإللكرتونية:
موقع منظمة مراقبة حقوق اإلنسان

https://www.hrw.org/legacy/arabic/un-

files/text/cedaw.html

قانون األحوال الشخصية األردني
http://www.sjd.gov.jo/UploadedFiles/Documents/4de83f92 -c040-4b6b-8480b157b85efad5.pdf

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html

القرار رقم  ،843اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،والقرار رقم ،2018
https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/215/31/IMG/NR021531.pdf?OpenElemen
t

اتفاقية حقوق الطفل

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html

CRC

وجاء اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييو ود املرأة ( السيداو )
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

موقع األمم املتحدة

http://www.un.org/ar/globalissues/women/links.shtml

موسوعة جملة البيان:
http://islamport.com/w/amm/Web/135/5006.htm

مركو أنباء األمم املتحدة
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=8623#.VvVmB -IrLIU
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موقع مدونة حقوق املرأة السعودية
https://saudiwomenrights.wordpress.com/2013/09/22/%D8%A5%D8%AC

تقرير جلنة سيداو عن املرأة يف السعودية
http://www.alwasatnews.com/news/282021.html

:موقع داش دوت
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=76064
http://www.yemen- 122325 منتديات أهل اليمن

=sound.com/vb/showthread.php?t
جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2008/08/24/article369501.html

جريدة الوطن السعودية
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3425&id=17749&
Rname=209
http://www.almaany.com/ar/dict/ar- موقع قاموس املعاني
ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7

/%D8%AA%D9%8A%D8%B1
الشبكة النسائية العاملية
http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1739&ac ti
on=3

ملتقى أهل العلم
http://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=26620

الشيخ موقع الشيخ صاحل الفوزان
=http://www.lojainiat.com/index.cfm?do=cms.con&contentid
موقع األلوكة
/http://www.alukah.net/Sharia
منتديات اإلسالم اليوم
http://muntada.islamtoday.ne
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/http://www.wafa.com.sa/news ، موقع وفاء
:موقع صحيفة اليوم السابع
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=35802

موقع الفقه اإلسالمي
http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=89

 من ميلك تقييد املباح أو اإللوام به،موقع صيد الفوائد
http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm
http://www.feqhweb.com/vb/t18999.html

امللتقى الفقهي

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?397534 موقع اإلسالم اليوم

 تغري أسرة،حجر الواوية
-

mbchttp://www.muslm.org/vb/showthread.php?397534

http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1

موقع صيد الفوائد

http://www.yabeyrouth.com/pages/index3162.htm

الووا املبكر

:موقع الشبكة النسائية العاملية
http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1739&acti
on=3
http://www.al- موقع الشيخ عبد احملسن العباد
abbaad.com/index.php/articles/15-1430-09-03

موقع وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية
https://www.moj.gov.sa/ar/bi/kpiCourt/Dashboards/400_kpiMarriage/kpi400_01.asp
x
http://www.albshara.com/showthread.php?t=7622&s=a18acfcea1f162e5b6b0

(  و،) Journal of Social History  مرتمجاً عن جملة ( التاريخ االجتماعي4ff25ae41b0e
) و ( جملة العائلة والووا

Online Etymology Dictionaryالكالم

قاموس أصول

) Journal of Marriage and the Family
/http://www.sasapost.com/spinsterhoodarabia موقع ساسة
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http://www.thenewkhalij.net/ar/node/8428 موقع اخلليج اجلديد
http://twasul.info/234633
http://www.faifaonline.net/portal/2015/07/27/201744.html
http://www.alriyadh.com/928863 جريدة الرياض
http://www.masress.com/almorakeb/42351 موقع مصر س
http://www.masress.com/almorakeb/42351

موقع صيد الفوائد

 خطة عمل للقضاء على املمارسات/ املوقع اإللكرتوني لألمم املتحدة
http://daccess-dds-

:التقليدية الضارة اليت تؤثر على النساء و األطفال

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/132/64/IMG/G9413264.pdf?OpenElement

 االجتما،وثيقة القضاء على مجيع أشكال العنف والتمييو ود الطفلة األنثى
: موقع باحثات، للجنة مركو املرأة باألمم املتحدة51
http://www.bahethat.com/mobile/articles.aspx?article_no=14340

:...القضاء على مجيع أشكال العنف ود النساء والفتيات
http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/5
7/csw57-agreedconclusions-a4-ar.pdf?v=1&d=20140917T100700

إعالن منها مؤمتر بيجني
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822

ترمجة كاملة للتقرير اإلجنليوي الصادر عن اجتما خرباء األمم املتحدة لتمكني
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40...املرأة
http://www.youtube.com/watch?v=732qRitHYc4
http://www.youtube.com/watch?v=l5gxx6hHYD8

51  جلنة حقوق املرأة االجتما رقم،تقرير جمموعة خرباء يف األمم املتحدة
 موقع طريق،حول القضاء على كافة أشكال التمييو والعنف ود الطفلة األنثى
= اإلسالم
http://ar.islamway.net/article/2550/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%

-

D9%88%D8%A7
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املوقع اإللكرتوني لألمم املتحدة
p://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/57/c
sw57-agreedconclusions-a4-ar.pdf?v=1&d=20140917T100700
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=588:انظر
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=822

ترمجة كاملة للتقرير اإلجنليوي الصادر عن اجتما خرباء األمم املتحدة لتمكني
http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=40...املرأة

موقع مكتب صحة املراهقني التابع لوزارة التعليم األمريكية
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=tra
nslate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent health-topics/reproductive-

#health/dating.html&usg=ALkJrhg4HRoEH5q6SDHams6n8SvbNsiVag
: الرد على الشبهات:ملتقى البشارة اإللكرتوني
http://www.albshara.net/showthread.php?t=7622
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Restricting the marriage age over puberty
A doctrinal study
Dr. Abdullah Bin Mohammed Bin Saleh Al Rub'ey
Associate Professor, Department of Jurisprudence in the Faculty of Sharia and Islamic Studies at Al
Qassim University

Abstract. All Praise to Allah ,The Lord of the Worlds , and peace be upon our Prophet Mohammed , and
upon all his companions and family , hence:
The title of this research is " Restricting the marriage age over puberty "
In which I discussed the idea of restricting the marriage age over puberty , simplified the views of
the contemporary scholars regarding issuing a law of this, and its effects, and simplified the evidences of
the two views and the necessary discussions and answers, and concluded the likelihood of prohibition
through stating the evidences that strengthen my opinion ; and extracted some results from this research
the most important of which are:
1. The saying of " Restricting the marriage age over puberty" is a modern saying , no one of the
prophet's companions , nor of their followers , nor of the scholars came after them said such saying.
2. What was said from Shubruma , Al Batty and Al Assam regarding disagreement in the
inadmissibility of the father marrying his underage daughter varies between weakness , turmoil and
opposing the consensus stated by many scholars ; and if it were true, it would have been outside this
topic.
3. The guardian who abuses his girl – marries her to someone who is not in her interest to marriage
- for any reason must be prevented and punished to stop his abusing , and the texts of Al Sharia supports
this.
4. The texts of the Al Sharia urges and encourages marriage , and want and preventing those who
wish to marry under the pretext of not reaching a certain age is injustice , unfairness and violating the
limits of Allah, and this deprives the issuance of this law.
5. The claim that there is an interest in restricting the marriage age is not an unaccepted claim , but it
is the key to the prevalence of adultery and one of the machinations of the pure Muslim community.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،1982-1913شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

اخلطأ يف الفتوى أسبابه وآاثره
دراسة فقهية أتصيلية

د  .أمحد بن حممد املطرودي

األستاذ املساعد يف كلية الشريعة _ جامعة القصيم
ملخص البحث .وتتضمن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث  ،وهي كالتايل :
 أنه ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما ابألحكام  ،بل

قد تقتضي املصلحة اإلمساك أحياانً  ،وكتب العلماء والفقهاء  ،وفتاويهم متضمنة هلذا املعىن.
 أن املفيت قد ال يتقيد حبكم شرعي اثبت ال يقبل التغيري يف بعض احلاالت تبعاً لألثر املرتتب على ذلك،
بل عليه أن يزن األمور مبيزان املصاحل واملفاسد يف ذلك ،فقد يكون من املصلحة خمالفة ظاهر احلكم  ،ومن أبرز
األمثلة املعاصرة يف ذلك :واقع كثري من األقليات اإلسالمية وما حييط هبم من ظروف ومالبسات  ،وما يستجد
عندهم من مسائل ونوازل.
 إن من فقه املفيت وبعد نظره أن يـُ َف ِّرق يف فتاويه يف بعض احلاالت بني الفتوى العامة والفتوى اخلاصة إذا
لزم األمر.
 أن على اجلهات املسؤولة متابعة املفتني ولفت نظر املتالعب هبا ،ويف حال عدم االمتثال يتم رفع دعوى
قضائية ضده؛ ليتم إيقاع العقوبة التعزيرية املناسبة يف حقه.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني.
أما بعد؛ فإن االشتغال بالعلم الشرعي من أفضل القربات ،ومن أنفس ما
بذلت فيه اجلهود واألوقات؛ لكون نفعه متعديا فبه يرفع اجلهل ،ومن خالله يقضى
على كثري من املمارسات اخلاطئة املخالفة للشريعة ،وتلك املمارسات اخلاطئة ،اليت
تصدر من اجلاهل يف أشياء كثرية ،ومن املتعلم يف بعض األحيان ولو بغري قصد إذ ال
عصمة ألحد غري األنبياء.
ويأتي يف طليعة املظان اليت قد جيد فيها اخلطأ من قبل املتعلم مرتعاً خصباً له
"الفتوى الشرعية" وما ذاك إال لكون الفتوى تستوجب إحاطة ودراية مبسائل وجوانب
عديدة قد يدرك املفيت بعضاً منها ،ويغيب عن ذهنه البعض اآلخر.
أمهية املوضوع:
تكمن أهمية هذا املوضوع يف أن مفهوم اخلطأ يف الفتوى يف األعم األغلب قد
حُجِّر واسعه ،وضُيِّق مفهومه يف زاوية معينة ،وهي خمالفة الفتوى للنصوص ،دون
النظر يف حتقق اخلطأ يف جهات أخرى عديدة كعدم تصور الواقعة تصوراً كافياً ،أو
االفتئات على من أُسندت له مهمة الفتوى يف جانب معني دون غريه كالفتاوى املتعلقة
بالطالق مثالً ،أو من جهة عدم مناسبة الفتوى ألهل إقليم أو بلد أو زمن معني ،أو
من ناحية عدم التفريق بني الفتوى العامة واخلاصة ،أو عدم التفريق بني الفتوى
والقضاء ،وكذا مراعاة املصاحل واملفاسد وفقه املآالت وغري ذلك ،كما أن هناك
أحكاماً فقهية ترتتب على اخلطأ يف الفتوى من األجدر أن تفرد ببحث مستقل ،فكانت
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احلاجةُ ملحةً لتجلية احلكم الشرعي يف هذا اجلانب ،وقد اخرتت هلذا البحث العنوان
التالي( :اخلطأ يف الفتوى ،أسبابه وآاثره ،دراسة فقهية مؤصلة).
منهجية البحث:
 - 1اعتمدت على املراجع األصلية يف مادة هذا البحث ،مع االستفادة من
بعض البحوث والكتب املعاصرة.
 - 2قمت بالتعريف مبفردات البحث لغة واصطالحاً وهي( :الفتوى_
اخلطأ_السبب_ األثر).
 - 3قمت ببيان أهمية املوضوع ،ومدى احلاجة إليه.
 - 4قمت ببيان املصطلحات الفقهية واألصولية الواردة يف البحث.
 - 5جعلت البحث مشتمالً على أهم األسباب اليت قد يقع اخلطأ فيها من قبل
املفيت سيما اخلفي منها ،دون بقية األسباب األخرى الظاهرة.
 - 6سيكون البحث مقتصراً على أسباب اخلطأ ،وآثاره اليت ترجع إىل املفيت،
دون املستفيت؛ جتنباً لإلطالة.
 - 7اعتمدت على املذاهب الفقهية املعتربة يف املسألة اخلالفية ،مع توثيق كل
قول من الكتب املعتمدة يف كل مذهب.
 - 8عزوت اآليات الواردة يف البحث ،مبيناً اسم السورة ،ورقم اآلية.
 - 9خرجت األحاديث واآلثار الواردة يف البحث ،وإذا كان احلديث وارداً يف
غري الصحيحني فإني أبني ما ذكره احملدثون يف درجته بإجياز.
 - 11ترمجت لألعالم غري املشهورين واملعاصرين.
 - 11ذيلت البحث خبامتة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات.
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 - 12أثبت مجيع املصادر واملراجع اليت استقيت منها املادة العلمية هلذا
البحث ،وقمت بصياغتها حسب الرتتيب اهلجائي.
خطة البحث:
يشتمل هذا البحث على :مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة.
فأما املقدمة :فتشتمل على :أهمية املوضوع.
وأما التمهيد :فيشتمل على :تعريف لعنوان البحث وهي:
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف الفتوى لغة واصطالحاً:
املطلب الثاين :تعريف اخلطأ لغة واصطالحاً:
املطلب الثالث :تعريف السبب لغة واصطالحاً:
املطلب الرابع :تعريف األثر لغة واصطالحاً:
وأما املبحثان:
فاملبحث األول :يف أسباب اخلطأ يف الفتوى.
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :نقص االجتهاد.
املطلب الثاين :عدم تصور الواقعة.
املطلب الثالث :عدم مراعاة العرف
املطلب الرابع :عدم النظر يف مآالت الفتوى.
املطلب اخلام  :الفتوى يف اخلصومات وعدم التفريق بني الفتوى والقضاء.
املطلب السادس :عدم التفريق بني الفتوى العامة والفتوى اخلاصة.
واملبحث الثاين :فيما يرتتب على اخلطأ يف الفتوى.
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وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم رجوع املفيت عن فتواه اخلاطئة.
املطلب الثاين :تضمني املفيت ما قد يرتتب على فتواه اخلاطئة.
املطلب الثالث :حكم احلجر على املفيت املخطئ.
وأما اخلامتة :فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
متهيد
ويشتمل على تعريف ملفردات عنوان البحث:
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف الفتوى لغة واصطالحا:
الفتوى لغة :قال ابن فارس(" :)1الفاء والتاء واحلرف املعتل أصالن" :أحدهما
ح ْكمٍ".
يدل على طَرَاوَةٍ َوجِدَّةٍ ،واآلخر على تَبْيِنيِ ُ

()2

الفيت ،وهو الشَّاب
وأصل ا ْلإِفْتَاء والفُتْيا تَبْيِني املشكل من الْأحكام ،أصله من ِّ
الْحَدث الذِي شب و َق ِويَ فكأنه يُقوِّي مَا أشكل ببيانه ،فيشب ويصري فَتِياً قوياً ،وَأفْتى
ا ْل ُمفْتِي إِذا أحدث حكماً.

()3

الفتوى اصطالحاً :ال خيرج املعنى االصطالحي عند الفقهاء عن املعنى اللغوي.
مل :إذا بيِّن احلكم(.)4
فقيل يف تعريفها :من َأفتَى العا ُ
( )1هو :أبو احلسني أمحد بن زكراي القزويين ،من أبرز مصنفاته" :معجم مقاييس اللغة"" ،جامع التأويل" .مات
سنة  395هـ .سري أعالم النبالء (  ،) 106 _ 103 / 17األعالم ( .) 193 / 1
( )2معجم مقاييس اللغة ( )473 /4مادة( فىت ).
( )3هتذيب اللغة (.) 329 /14
( )4املصباح املنري ( .) 376
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()5

وقيل هي :اإلخبار عن حكم شرعي ال على وجه اإللزام.

وقيل هي :املتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل مع حفظه ألكثر
الفقه.

()6

ولعل أقرب التعريفات للفتوى بأنها :اإلخبار عن حكم شرعي ال على وجه
اإللزام.
املطلب الثاني :تعريف اخلطأ لغة واصطالحاً:
اخلطأ لغة :اخلَ َطأُ واخلَطاءُ :ضد الصواب تقول منه :أخطأت ،وختطَّأت،
طءُ :الذنب(.)7
مبعنى واحد ،واخلِ ْ
اخلطأ اصطالحاً :ال خيرج املعنى االصطالحي عند الفقهاء عن املعنى اللغوي.
ويعرب عنه بعض الفقهاء بالغلط وجيعلونه مساويا للفظ اخلطأ ،ومن ذلك:
تعريف بعضهم للغلط بأنه:
()8

تصور الشيء على خالف ما هو عليه.

املطلب الثالث :تعريف السبب لغة واصطالحاً:
()9

السبب لغة :كل شيء يتوصل به إىل غريه.

( )5مواهب اجلليل (.)45 /1
( )6صفة املفيت واملستفيت _ البن محدان ( ،)125وقد حقق مسمى الكتاب مصطفى القباين ورجح هذه
التسمية ألسباب عديدة انظر :ص ( )82_81من الكتاب احملقق ،وإن كان السائد تسميته "صفة الفتوى
واملفيت واملستفيت ".
( )7لسان العرب ( ،)132 /4الصحاح ( )90 /1مادة ( خطو ) ،املصباح املنري (.)148
( )8حاشية العدوي على شرح خمتصر خليل للخرشي (.)122 /7
( )9الصحاح (  ،) 165 / 1القاموس احمليط (  ) 123مادة ( سبب).
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السبب اصطالحاً :هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه
()11

ُمعَرِّفًا حلكم شرعي.

()11

وقيل هو :أن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
املطلب الرابع :تعريف األثر لغة واصطالحاً:
األثر لغة :قال ابن فارس:

" اهلمزة والثاء والراء له ثالثة أصول :تقديم الشيء ،وذكر الشيء ،ورسم
()12

الشيء الباقي ".

وسنن النيب صلى اهلل عليه وسلم :آثاره.

()13

األثر اصطالحاً :ال خيرج املعنى االصطالحي عند الفقهاء عن املعنى اللغوي،
فهم يطلقون األثر مبعنى البقية.
يقول البهوتي(:)14
"وكيف ما حصل اإلنقاء يف االستجمار أجزأ وهو أن يبقى أثر ال يزيله إال
املاء"(.)15

( )10اإلحكام يف أصول األحكام _ لآلمدي (.) 127 / 1
( )11شرح تنقيح الفصول (.)70
( )12معجم مقاييس اللغة ( )53 / 1مادة ( أثر ).
( )13الصحاح ( ) 480 / 1مادة ( أثر ).
( )14هو :منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت ،من أبرز مصنفاته" :الروض املربع شرح زاد املستقنع
املختصر من املقنع"" ،كشاف القناع عن منت اإلقناع للحجاوي"" ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى".
مات سنة  1051هـ .السحب الوابلة (  ،) 106 _ 103 / 17األعالم للزركلي ( .) 307 /7
( )15الروض املربع مع حاشية ابن قاسم (.)143 / 1
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وبعض الفقهاء يطلقونه مبعنى اخلرب ،فرييدون به احلديث املرفوع أو املوقوف أو
املقطوع ،وبعض الفقهاء يقصرونه على املوقوف .ومن ذلك قول ابن رشد( )16يف حكم
ختليل اللحية:
"وسبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف صحة اآلثار اليت ورد فيها األمر بتخليل
اللحية ،واألكثر على أنها غري صحيحة ،مع أن اآلثار الصحاح اليت ورد فيها صفة
()17

وضوئه  -عليه الصالة والسالم  -ليس يف شيء منها التخليل".
كما يطلق ويراد به :النتيجة ،وهو احلاصل من الشيء.

()18

وهذا املعنى هو املراد يف هذا البحث.
املبحث األول :يف أسباب اخلطأ يف الفتوى
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :نقص االجتهاد.
وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف االجتهاد.
حمَل عليه ما يُقاربه.
االجتهاد لغة :اجليم واهلاء والدال أَصْلُهُ ا ْلمَشَقَّة ،ثم يُ ْ
ت َنفْسِي وََأجْ َهدْتُ وَالْجُ ْهدُ الطَّا َقةُ.
يقال :جَ َهدْ ُ

()19

( )16أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب .من أبرز مصنفاته" :بداية اجملتهد" ،و"الكليات" ،و" خمتصر
املستصفى" مات سنة  595ه .سري أعالم النبالء (  ،) 310 _ 307 / 2األعالم (_ 316 / 5
.)317
( )17بداية اجملتهد ( ،)14وانظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ( .)249/1
( )18التعريفات (.)9
( )19معجم مقاييس اللغة (.)486 /1
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االجتهاد اصطالحاً :بذل الوسع وبذل اجملهود يف طلب احلكم الشرعي ممن هو
()21

أهله.

وقيل هو :استفراغ الوسع يف حتصيل العلم أو الظن باحلكم.
وقيل هو :خمصوص ببذل اجملهود يف العلم بأحكام الشرع.

()21

()22

ولعل التعريف األول هو األقرب؛ ألمرين:
األول :تقييده باحلكم الشرعي ليخرج غريه.
الثاني :تقييده مبن هو أهل له ليخرج غري األهل.
املسألة الثانية :عالقة نقص االجتهاد ابلفتوى.
ومما هو معلوم أنه ال بد للمفيت من بذل اجلهد واستفراغ الوسع أوالً يف فهم
واقعة املستفيت ،ثم يف تنزيل هذه الواقعة على النصوص ثانياً .حتى يصدق على
ٍّ ،وينبغي أن تكون مدة االجتهاد تتناسب مع الواقعة
الفتوى أنها ناجتة عن اجتهاد وحتر
جدََّةٌ على املفيت ثم تكون مدة االجتهاد قصرية
فمن غري املمكن أن تكون الواقعة فيها ِ
ال يتحقق فيها أدنى معاني االجتهاد القائم على بذل اجلهد ،واستفراغ الوسع كما هو
حال بعض املتسرعني يف الفتوى.
واملقصود من ذلك أن يكون املفيت لديه اآللة يف االجتهاد يف اجلملة؛ إذ من
الصعوبة مبكان حتقق كل الشروط اليت يشرتطها الفقهاء واألصوليون يف االجتهاد يف
كل مفيت(.)23
( )20اللمع يف أصول الفقه ( .) 1043 / 2
( )21املوافقات (.) 66 / 4
( )22املطلع على ألفاظ املقنع (.) 213
( _)23ينظر شروط االجتهاد والتفصيل فيها :اإلحكام ( ،)164 _ 162 / 4املستصفى (،)389 _382 /2
شرح خمتصر الروضة (  ،) 585 _ 577 / 3إرشاد الفحول ( .) 210 – 206 / 2
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املطلب الثاين :عدم تصور الواقعة

()24

وفيه أربع مسائل:
املسألة األوىل :تعريف التصور لغة واصطالحا
َو َر لِي.
َهمْتُ صُورَتَهُ فََتص َّ
يءََ :تو َّ
الش ْ
َورْتُ َّ
التصور لغةَ :تص َّ

()25

َو َر هو.
ت صورته وَ َشكْلَهُ فِي الذهن فََتص َّ
َورْتُ الشَّيء مَثَّلْ ُ
َتص َّ
التصور اصطالحاً :هو حصول صورة الشيء يف العقل.

()26

()27
()28

وقيل :هو إدراك املاهية من غري أن حيكم عليها بنفي أو إثبات.
وقيل :هو العلم باملوضوع على ما هو عليه(.)29
ولعل التعريف األخري هو األقرب ملوضوع البحث.
املسألة الثانية :عالقة عدم تصور الواقعة ابلفتوى.

مما هو متقرر أن احلكم على الشيء فرعٌ عن تصوره ،وبناءً عليه فال جيوز
للمفيت أن يصدر احلكم الشرعي يف الواقعة حتى يتمكن من التصور املطلوب هلا.
وهذه املرحلة يف غاية األهمية؛ إذ يرتبط فقه النص بفقه التصوير الواقعي
ارتباط املناط باحلكم ،والعلة باملعلول ،وكل خطأ يف التصوير يعقبه خطأ يف التوصيف
()31

والتنزيل الفقهيني.

( )24وقد جاء يف كالم األصوليني والفقهاء مصطلحات رديفة ملصطلح التصور تعرب عن مدلوله وتفيد معناه أو
جزء منه ومن تلك املصطلحات :حتقيق املناط ،التخريج ،التكييف .انظر املنهج يف استنباط أحكام النوازل
(.)269 ،268
( )25الصحاح ( .) 583 / 1
( )26املصباح املنري ( )288مادة ( صور ).
( )27التعريفات ( .)59
( )28املصدر السابق.
( _)29املوافقات ( .) 94 / 4
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وكثري من املسائل املستفتى فيها تدخل حتت دائرة حتقيق املناط( )31ومدى قدرة
املفيت على تكييفها وتنزيلها وفق هذا األمر.
يقول اإلمام ابن القيم:
"وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم:
أحدهما :فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن
واألمارات والعالمات حتى حييط به علماً.
والثاني :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو
على لسان قوله يف هذا الواقع ،ثم يطبق أحدهما على اآلخر؛ فمن بذل جهده
()32

واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا "

املسألة الثالثة :االستدالل على أمهية تصور الواقعة.
1

 -قول اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

( )30حتليل النص الفقهي ( .) 481 / 1
( )31حتقيق املناط يكون على نوعني:
وصا عليها ،وجيتهد يف حتقيقها يف الفرع.
أوهلما :أن تكون القاعدة الكلية متف ًقا عليها ،أو منص ً
الثاين :ما ُع ِّرف علة احلكم فيه بنص أو إمجاع ،فيبني اجملتهد وجودها يف الفرع ابجتهاده .انظر :روضة الناظر
(.) 231 ،229 /2
( _)32إعالم املوقعني (.) 71 – 70
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ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ)(.)33
وجه االستدالل :حيث إن الشاهد تصور واقع ما سيشهد به من خالل شق
ثوب يوسف عليه السالم من الدبر فشهد برباءة يوسف عليه السالم.
 / 2عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
"كانت امرأتان معهما ابناهما ،جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ،فقالت لصاحبتها:
إمنا ذهب بابنك وقالت األخرى :إمنا ذهب بابنك ،فتحاكمتا إىل داود عليه السالم
فقضى به للكربى ،فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخربتاه ،فقال:
ائتوني بالسكني أشقه بينهما ،فقالت الصغرى :ال تفعل يرمحك اهلل هو ابنها فقضى
به للصغرى" قال أبو هريرة" :واهلل إن مسعت بالسكني قط إال يومئذ ،وما كنا نقول
إال املدية "

()34

وجه االستدالل :حيث إن سليمان عليه السالم درس واقع صدق املرأتني من
خالل اختبارهما حني طلب السكني ليشقه بينهما ،فبادرت الصغرى بالتنازل شفقة
عليه فعرف أنه ابنها فحكم به هلا.
ويف هذا السياق يقول اإلمام ابن القيم:
"فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله ،كما
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إىل معرفة براءته وصدقه ،وكما توصل

( )33سورة يوسف اآلايت ( .) 28 – 23
( )34رواه البخاري _ كتاب أحاديث األنبياء _ ابب قول هللا تعاىل{ :ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه
أواب} الراجع املنيب ( ،) 156 /8ومسلم _كتاب األقضية _ ابب بيان اختالف اجملتهدين ( / 3
.) 1344
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سليمان  -صلى اهلل عليه وسلم  -بقوله" :ائتوني بالسكني حتى أشق الولد بينكما
" إىل معرفة عني األم ".

()35

املطلب الثالث :عدم مراعاة العرف
وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :تعريف العرف لغة واصطالحا
العرف لغة :قال ابن فارس:
"العني والراء والفاء أصالن صحيحان ،يدل أحدهما على تتابع الشيء متصالً
بعضه ببعض ،واآلخر "على السكون والطمأنينة ".

()36

اصطالحاً :فقيل هو :ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول ،وتلقته الطبائع
بالقبول

()37

وقيل هو :ما اعتاده أكثر الناس ،وساروا عليه يف مجيع البلدان أو يف بعضها،
سواء أكان صحيحاً أم فاسداً ،وسواء أكان قولياً أم فعلياً.

()38

ولعل التعريف األخري هو األقرب لكونه جامعاً مانعاً.
أما كونه جامعاً؛ فألنه أدخل العرف الفاسد ،فإنه وإن كان فاسداً ،فقد ذهب
بعض العلماء إىل اعتباره
وأما كونه مانعاً ،فألنه أخرج العادة ،وذلك أن العادة أعم من العرف ،فكل
()39

عرف عادة ،وال عكس.

( )35إعالم املوقعني ( .) 71
( )36مقاييس اللغة (.)281 /4
( )37التعريفات ( .)149
( )38العرف وأثره يف الشريعة والقانون ( .) 35
( )39ـ انظر يف نقد التعريفات للعرف والرتجيح بينها :العرف وأثره يف الشريعة والقانون ( )36 _ 31بتصرف.
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املسألة الثانية :عالقة عدم مراعاة العرف ابلفتوى
إن املتأمل يف الشريعة اإلسالمية جيد أنها راعت عوائد املكلفني وأعرافهم وفقاً
للضوابط الشرعية ،وبناء على ما تقتضيه املصلحة ،ويتم حتديده من قبل أهل
االجتهاد ،وليس األمر مرتوكاً لكل أحد يلوكه من يفقه ومن ال يفقه.
يقول ابن القيم" :فصل يف تغيري الفتوى ،واختالفها حبسب تغري األزمنة
واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد الشريعة مبنية على مصاحل العباد.
هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة
أوجب من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت يف
أعلى رتب املصاحل ال تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد
يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها؛
فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل
املفسدة ،وعن احلكمة إىل البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"

()41

يقول اخلطيب البغدادي(:)41
"واعلم أن العلوم كلها أبازير الفقه ،وليس دون الفقه علم إال الفقيه واملتفقه
وصاحبه حيتاج إىل دون ما حيتاج إليه الفقيه؛ ألن الفقيه حيتاج أن يتعلق بطرف من
معرفة كل شيء من أمور الدنيا واآلخرة ،وإىل معرفة اجلد واهلزل ،واخلالف والضد،
والنفع والضر ،وأمور الناس اجلارية بينهم ،والعادات املعروفة منهم".

()42

( )40إعالم املوقعني ( .) 71
( )41هو :أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد اخلطيب البغدادي من أبرز مصنفاته" :اتريخ بغداد"،
"الكفاية يف علم الرواية" " ،اجلامع األخالق الراوي وآداب السامع" مات سنة 463هـ .طبقات احلفاظ
( ،) 434 _ 433األعالم (.)172 /1
( _)42الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي (.)334 /2
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وجاء يف الفتاوى اهلندية" :ولكل أهل بلد اصطالح يف اللفظ ،فال جيوز أن
يفيت أهل بلد مبا يتعلق باللفظ من ال يعرف اصطالحهم".

()43

ويقول ابن فرحون( )44يف هذا السياق" :وهذا أمر متيقن واجب ال خيتلف فيه
العلماء ،وأن العادتني متى كانتا يف بلدين ليسا سواء".

()45

وجاء يف تهذيب الفروق " :أن املفيت إذا جاءه رجل يستفتيه عن لفظة من هذه
األلفاظ وعرف بلد املفيت يف هذه األلفاظ الطالق الثالث أو غريه من األحكام ال يفتيه
حبكم بلده ،بل يسأله هل هو من أهل بلد املفيت فيفتيه حينئذ حبكم ذلك البلد ،أو هو
()46

من بلد آخر ،فيسأله حينئذ عن املشتهر يف ذلك البلد فيفتيه به ".
وجاء فيه أيضاً:

"وباإلحاطة بها يظهر لك غلط كثري من الفقهاء املفتني ،فإنهم جيرون
املسطورات يف كتب أئمتهم على أهل األمصار يف سائر األعصار ،وذلك خالف
اإلمجاع وهم عصاة آمثون عند اهلل تعاىل غري معذورين باجلهل؛ لدخوهلم يف الفتوى
وليسوا أهالً هلا وال عاملني مبدارك الفتاوى وشروطها واختالف أحواهلا ،فاحلق حينئذ
أن أكثر هذه األلفاظ اليت تقدم ذكرها ليس فيها إال الوضع اللغوي ،وأنها كنايات
خفية ال يلزم بها طالق وال غريه إال بالنية وإن مل تكن له نية مل يلزمه شيء حتى
حيصل فيها نقل عريف كما تقدم بيانه ،فيجب اتباع ذلك النقل على حسب ما نقل
( _)43الفتاوى اهلندية (.) 298 /3
( )44هو :إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ،من أبرز مصنفاته" :الديباج املذهب يف تراجم أعيان املذهب
املالكي" ،و"تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام" ،مات سنة  799هـ .األعالم للزركلي
(.)52/1
( )45تبصرة احلكام (.)76 /2
( )46هتذيب الفروق (.) 74 – 73 /1
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اللفظ إليه من بينونة أو عدد ،أو غري ذلك ،فهذا هو دين اهلل تعاىل احلق الصريح
والفقه الصحيح ".

()47

ويقول اإلمام الشافعي:
"ال حيل لفقيه عاقل أن يقول يف مثن درهم وال خربة له بسوقه "(.)48
وجاء يف مواهب اجلليل:
"وإمنا الغرابة يف استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بني
الناس ،وهو عسري على كثري من الناس فنجد الرجل حيفظ كثرياً من العلم ويفهم
ويعلم غريه ،فإذا سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصالة ،أو من مسائل
()49

اإلميان ال حيسن اجلواب بل ال يفهم مراد السائل عنها إال بعد عسر".

ومما ينبغي أن يعلم أن مراعاة عرف املستفيت وعادات بلده له عالقة وطيدة
بقاعدتني فقهيتني هما:
األوىل :القاعدة الفقهية الكربى "العادة حمكمة" .وهذه القاعدة هلا أهميتها
الكبرية يف هذا اجملال؛
لكون العرف كأي قاعدة أصولية يفتقر الباحث إىل أن يكون على علم بها:
صحة وفساداً قوالً وعمالً حتى يستطيع مراعاة عادات الناس ،وأعرافهم فيما يكون
مدركه العلم بالعرف.

()51

يقول السرخسي(:)51

( )47هتذيب الفروق (.) 74 /1
( _)48الرسالة للشافعي ( .) 206
( _)49مواهب اجلليل (.) 65 / 6
( )50انظر العرف وأثره يف الشريعة _ د .أمحد سري املباركي ( .) 187
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"وأقرب ما قيل يف حق اجملتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه
وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها ،وأن يكون مصيباً يف القياس عاملاً بعرف
()52

الناس".

ومن أهم املهمات معرفة شروط العمل بهذه القاعدة وهي:
أوالً _ أن يكون العرف مطرداً.
ثانياً _ أن يكون العرف عاماً.
ثالثًا _ أال خيالف العرف نصاً شرعيًا من كتاب أو سنة.
رابعاً _ أن يكون العرف موجودًا أو قائماً عند إنشاء التصرف.
()53

خامساً _ أال يعارضه تصريح خبالفه.

()54

الثانية :القاعدة الفقهية " ال يُ ْنكَر تغري األحكام بتغري الزمان ".

وهذه القاعدة تتفرع عن قاعدة "العادة حمكمة"؛ ألن العادات تنقسم إىل ثابتة
ومتبدلة ،وهذه القاعدة تتعلق بالقسم الثاني ،فتعرب عن تغيري األحكام املبنية على
األعراف تبعا لتغري العادات واألعراف األحوال .أما القسم األول ،وهو العادات

( )51هو :أبو بكر ،مشس األئمة حممد بن أمحد بن سهل السرخسي ،من مصنفاته" :املبسوط"" ،شرح اجلامع
الكبري لإلمام حممد"" ،شرح السري الكبري لإلمام حممد" ،مات سنة  483هـ .اتج الرتاجم ( ،)53 _ 52
األعالم للزركلي ()315 /5
( _)52املبسوط (.) 69-68 /16
( )53ـ هذه الشروط وما يف معناها مفصلة يف :اإلحكام _ للقرايف ( )226 _218املوافقات (_203 /2
 ،)205األشباه والنظائر _ للسيوطي ( ،)199_185العرف وأثره يف الشريعة _ حممد سري املباركي (89
_.)104
( )54ـ انظر الفتوى يف اإلسالم _ جلمال الدين القامسي ( .) 125
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الثابتة ،فال جمال هلذه القاعدة فيها .فتبقى أحكامها ثابتة ال تتغري وال تتبدل كاألحكام
()55

الثابتة بالنصوص الشرعية.

وهلذا أفتى الفقهاء املتأخرون من شتى املذاهب يف كثري من املسائل بعكس ما
أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها األولون .وصرح هؤالء بأن سبب اختالف فتواهم
عمن سبقهم هو:
"اختالف الزمان وفساد األخالق ،فليسوا يف احلقيقة خمالفني للسابقني من فقهاء
مذاهبهم ،بل لو وجد األئمة األولون يف عصر املتأخرين ورأوا اختالف الزمان
()56

واألخالق لعدلوا إىل ما قاله املتأخرون".

املسألة الثالثة :تطبيقات فقهية ملراعاة واقع الزمان واملكان واختالف احلكم يف
ذلك:
- 1ما نقل عن اإلمام مالك فيمن له ماء وراء أرض وله أرض دون أرض،
فأراد أن جيري ماءه يف أرض أنه ليس له ذلك ،ومل يأخذ مبا روي عن عمر رضي اهلل
عنه يف ذلك ورواه عنه ابن القاسم يف اجملموعة.
وقال عنه أشهب( :)57كان يقال حيدث للناس أقضية بقدر ما حيدثون من
الفجور .قال مالك :وأخذ بها من يوثق به فلو كان معتدالً يف زماننا هذا كاعتداله يف
زمان عمر رأيت أن يقضى له بإجراء مائه يف أرضك؛ ألنك تشرب منه أوالً وآخراً وال

( )55القواعد والضوابط الفقهية _ حممد شبري ( .) 259
( )56املدخل الفقهي العام _ مصطفى الزرقا (  ) 941 / 2بتصرف.
( )57أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي ،فقيه الداير املصرية يف عصره .كان صاحب اإلمام
مالك .مات سنة  204هـ .سري أعالم النبالء (  ،) 503 _ 500األعالم للزركلي (.)333 /1
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يضرك ولكن فسد الناس واستحقوا التهم فأخاف أن يطول الزمان وينسى ما كان عليه
()58

جري هذا املاء ،وقد يدعي جارك عليك به دعوى يف أرضك.

- 2كانت اإلماء على عهد الصحابة رضي اهلل عنهم ميشني يف الطرقات
منكشفات الرؤوس وخيدمن الرجال مع سالمة القلوب فلو أراد الرجل أن يرتك اإلماء
الرتكيات احلسان ميشني بني الناس يف مثل هذه البالد واألوقات كما كان أولئك اإلماء
()59

ميشني كان هذا من باب الفساد.

- 3عن شقيق ،قال" :تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر رضي اهلل عنه أن
خل سبيلها ،فكتب إليه :إن كانت حراماً خليت سبيلها فكتب إليه :إني ال أزعم أنها
حرام ،ولكين أخاف أن تعاطوا املومسات منهن".

()61

وقد علق ابن جرير( )61على ذلك فقال" :وإمنا كره عمر لطلحة وحذيفة رمحة
اهلل عليهم نكاحَ اليهودية والنصرانية ،حذارًا من أن يقتدي بهما الناس يف ذلك،
فيزهدوا يف املسلمات ،أو لغري
()62

ذلك من املعاني ،فأمرهما بتخليتهما".

( )58املنتقى _ للباجي ( .) 414 /7
( )59جمموع الفتاوى (.)418 /15
( )60مصنف ابن أيب شيبة _ كتاب النكاح _ ابب من كان يكره النكاح يف أهل الكتاب ()474 /3
( )61أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،املؤرخ املفسر اإلمام من أبرز مصنفاته " :أخبار الرسل وامللوك "،
"جامع البيان يف تفسري القرآن"" ،اختالف الفقهاء" ،مات سنة  310هـ .طبقات احلفاظ (_ 310
 ،)311األعالم ( .)69 /6
( )62جامع البيان ( .) 716 / 3
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- 4جاء عن مالك أنه مسع ابن شهاب يقول" :كانت ضوال اإلبل يف زمان
ال مؤبلة تناتج .ال ميسها أحد ،حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان،
عمر بن اخلطاب إب ً
أمر بتعريفها .ثم تباع ،فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها ".

()63

فلما كان زمان عثمان أمر بتعريفها ثم تباع لصاحبها يعطى مثنها إذا جاء ،وذلك
واهلل أعلم ملا كثر يف الناس من مل يصحب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -من كان
ال يعف عن أخذها إذا تكررت رؤيته هلا حتى يعلم أنها ضالة فرأى أن االحتياط عليها
أن ينظر فيها اإلمام ،فيبيعها ويبقى التعريف فيها فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها ومحل
حديث النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف املنع من أخذها على وقت إمساك الناس
عن أخذها.

()64

- 5تزكية الشهود :فقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف صفة العدالة
املشروطة يف الشهود إذا جُهل حاهلم – فذهب اإلمام أبو حنيفة ورواية عن أمحد أن
الشرط هو العدالة الظاهرة ،فأما العدالة احلقيقية ،وهي الثابتة بالسؤال عن حال
الشهود بالتعديل والتزكية ،فليست بشرط ،واستثنى أبو حنيفة احلد والقصاص.

( )63رواه مالك يف املوطأ _ كتاب األقضية _ ابب القضاء يف الضوال ( .) 501 /2
( _)64املنتقى _ للباجي (.) 71 / 8
( )65بدائع الصنائع ( ،)405 /6املغين ( .) 43 / 14

()65
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وذهب أبو يوسف( )66وحممد( )67إىل اشرتاط العدالة احلقيقية ،وهي الثابتة بالسؤال عن
حال الشهود بالتعديل والتزكية(.)68
ويف هذا السياق يقول بعض علماء احلنفية عن هذا اخلالف:
"عن مشاخينا من قال :هذا االختالف اختالف زمان ال اختالف حقيقة؛ ألن
زمن أبي حنيفة  -رمحه اهلل  -كان من أهل خري وصالح؛ ألنه زمن التابعني ،وقد
شهد هلم النيب  -عليه الصالة والسالم  -باخلريية بقوله «خري القرون قرني الذي
أنا فيه ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب»( )69احلديث " ،فكان
الغالب يف أهل زمانه الصالح والسداد ،فوقعت الغنية عن السؤال عن حاهلم يف
السر ،ثم تغري الزمان وظهر الفساد يف قرنهما ،فوقعت احلاجة إىل السؤال عن
العدالة ،فكان اختالف جوابهم الختالف الزمان ،فال يكون اختالفاً حقيقة ".

()71

( _)66هو :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ،صاحب أيب حنيفة .مات  182هـ .طبقات
احلفاظ
(  ،) 81سري أعالم النبالء ( .) 54
( )67هو :أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين العالمة ،فقيه العراق ،صاحب أيب حنيفة .مات سنة
189هـ .سري أعالم النبالء ( ،)134 /9اتج الرتاجم ( .) 237 / 1
( )68بدائع الصنائع (.)405 /6
( )69هذا احلديث مل أجده هبذا اللفظ وإمنا ورد اللفظ املقارب له عند الرتمذي من حديث عمر رضي هللا عنه
أبواب الشهادات ـ ابب منه ( )125 /4ولفظه" :خري الناس قرين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم ،مث
يفشو الكذب" ،وجاء عند مسلم كتاب الفضائل _ ابب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم
من حديث عبد هللا بلفظ " ( ) 1962 /4بلفظ« :خري أميت القرن الذين يلوين ،مث الذين يلوهنم مث الذين
يلوهنم ،مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته».
( )70بدائع الصنائع ( .) 406 – 405 / 5
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- 6مسألة اإلكراه على الزنا :إذا أكرهه غري السلطان عند أبي حنيفة
رمحه اهلل تعاىل  -يلزمه احلد إذا زنى وعندهما( )71إذا جاء من إكراه غري السلطانما يشبه إكراه السلطان فال حد عليه ،وقيل هذا اختالف عصر ،فإن السلطان كان
مطاعاً يف زمن أبي حنيفة ،ومل ير لغري السلطان من القوة ما يقوى به على اإلكراه،
فقال :ال يتحقق اإلكراه إال من السلطان ،ثم يف عصرهما قد ظهرت القوة لكل
()72

متغلب فقاال :يتحقق اإلكراه من غري السلطان.

- 7جواز إغالق أبواب املساجد يف غري أوقات الصالة يف هذا العصر نظراً
لكثرة سرقة ما حتويه املساجد من أشياء مثينة مع أنه مكان معد للعبادة ينبغي أال يغلق _
()73

وإمنا جوز اإلغالق صيانة للمسجد عن السرقة.

- 8ومن ذلك حكم التسعري حسب واقع السوق ومدى احلاجة إليه ،فيجوز
التسعري إذا حصل تالعب باألسعار من قبل بعض التجار وتضرر الناس بذلك ،وال
جيوز التسعري إذا مل حيصل شيء من ذلك ،وضابط التالعب باألسعار من عدمه إىل
عرف كل سوق.
ويف هذا األمر يقول شيخ اإلسالم:
"إن التسعري منه ما هو ظلم ال جيوز ومنه ما هو عدل جائز ،فإذا تضمن ظلم
الناس وإكراههم بغري حق على البيع بثمن ال يرضونه؛ أو منعهم مما أباحه اهلل هلم:
فهو حرام .وإذا تضمن العدل بني الناس مثل إكراههم على ما جيب عليهم من

( )71أي :عند أيب يوسف ،وحممد بن احلسن.
( )72املبسوط ( ،)66 /9بدائع الصنائع (.) 192 – 191 /6
( )73الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية  -للبورنو (  ) 312بتصرف.
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املعاوضة بثمن املثل؛ ومنعهم مما حيرم عليهم من أخذ زيادة على عوض املثل :فهو
جائز؛ بل واجب ".

()74

املطلب الرابع :عدم النظر يف مآالت الفتوى
وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعرف املآل لغة واصطالحا
املآل لغة :قال ابن فارس" :اهلمزة والواو والالم أصالن :ابتداء األمر وانتهاؤه
جعَ ُه
ح ْكمَ إِلَى أهله " ،أيَ :أ ْر َ
"وآلَ َيؤُولُ ،أيَ :رجَعَ قَالَ يعقوب :يقال " :أَوَّلَ الْ ُ
َورَدَّ ُه إليهم".

()75

املآل اصطالحاً :ال يوجد يف كتب الفقه واألصول تعريف خاص للمآل عند
الفقهاء أو األصوليني لكن يفهم من خالل الفروع اليت يذكرونها أنهم يقصدون املعنى
اللغوي وهو (الرجوع) ومن ذلك :ما ذكره السيوطي( )76من فروع فقهية مندرجة حتت
قاعدة (هل العربة باحلال أم باملآل)(.)77
وكثري من الفقهاء يعرب عن ذلك بلفظة يؤول ويقصدون به( :الرجوع).

( )74جمموع الفتاوى ( .) 76 / 28
( )75معجم مقاييس اللغة ( ) 159 _ 158 /1مادة ( أول ) ،وانظر املصباح املنري ( .) 34
( )76هو :أبو بكر عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين السيوطي ،من أبرز مصنفاته" :در املنثور
يف التفسري املأثور"" ،املزهر يف اللغة" و"اجلامع الصغري" مات سنة  911ه .شذرات الذهب يف أخبار من
ذهب (  ،) 74 / 10معجم املؤلفني (.)128 /5
( _)77انظر األشباه والنظائر _ للسيوطي (  ،) 325 _ 322اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي
( .)30 / 1

1936

أمحد بن حممد املطرودي

ومن ذلك :قول الشريازي( )78يف مسألة فسخ الرهن مبوت أحد املتعاقدين حيث
ذكر اخلالف ثم ذكر الرأي الثاني بقوله" :والثاني ال ينفسخ؛ ألنه عقد يؤول إىل
()79

اللزوم فلم ينفسخ باملوت كالبيع يف مدة اخليار".

املسألة الثانية :أمهية النظر يف املآالت وأثره يف الفتوى
إن اعتبار مآالت األفعال يهدف إىل حتقيق مقاصد الشريعة يف األفعال ووقوعها
موافقة لقصد الشارع وعدم مناقضته من حيث القصد أو املآل ،وعدم اعتبار املآالت
قد يفضي إىل مناقضة مقاصد التشريع وفوات املصاحل املقصودة شرعاً ،أو يفضي إىل
حدوث مفاسد ،وهذا ينايف العدل واملصلحة اليت جاءت الشريعة بتحقيقها.

()81

ومن هذا املنطلق كان ال بد للمفيت أن يعيَ هذه احلقيقة ،وأن يستوعب هذه
املعاني حتى تكون فتواه متمشية مع مقاصد الشريعة ،ومنسجمة مع األثر املرتتب
عليها ،وبضد ذلك قد تكون الفتوى جالبة للمفاسد على الفرد أو على األمة.
ويف هذا السياق يقول اإلمام الشاطيب عند كالمه عن صفات العامل الرباني:
()81

"أنه ناظر يف املآالت قبل اجلواب عن السؤاالت".

وبتطبيق هذه القاعدة يتحقق بإذن اهلل التوسط واالعتدال يف الفتوى ،ويُ ْبعِد
املفيت عن اإلفراط والتفريط فيما يصدر عنه من فتاوى.

( )78هو :أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آابدي الشريازي ،من أبرز مصنفاته" :املهذب"،
"طبقات الفقهاء" و "اللمع" مات سنة  476ه .سري أعالم النبالء ( ،)464 _ 453 /18األعالم
للزركلي (.)51/1
( )79املهذب مع اجملموع ( .) 357 / 12
( )80انظر اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي ( .) 51 / 1
( )81املوافقات ( .) 131 / 4
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يقول اإلمام الشاطيب(:)82
"فإن اخلروج إىل األطراف خارج عن العدل ،وال تقوم به مصلحة اخللق ،أما
يف طرف التشديد؛ فإنه مهلكة ،وأما يف طرف االحنالل؛ فكذلك أيضاً؛ ألن املستفيت
إذا ذهب به مذهب العنت واحلرج( )83بغض إليه الدين ،وأدى إىل االنقطاع عن سلوك
( )82هو :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهري ابلشاطيب ،من أبرز مصنفاته " :املوافقات "،
"االعتصام" .مات سنة  790ه .األعالم للزركلي ( ،) 75 /1معجم املؤلفني (.) 118 /5
( )83ومن أبرز األمثلة املعاصرة يف ذلك :واقع كثري من األقليات اإلسالمية وما حييط هبم من ظروف ومالبسات،
وما يستجد عندهم من مسائل ونوازل قد يقتضي احلال خمالفة ظاهر احلكم ،واليت تدخل حتت قواعد كثرية
أييت يف مقدمتها قاعداتن :قاعدة " الضرورات تبيح احملظورات " وقاعدة " عموم البلوى ".
لكن ينبغي أن يعلم أن هاتني القاعدتني هلما شروط وضوابط من األمهية مبكان أن يستشعرها املفيت.
فمما اشرتطه العلماء لصحة العمل بقاعدة " الضرورات تبيح احملظورات ":
الشرط األول :أن تكون الضرورة قائمة غري منتظرة.
الشرط الثاين :أن يتعني على املضطر ارتكاب احملظور ،أبال تكون هناك وسيلة أخرى من املباحات لدفع االضطرار
الشرط الثالث :أن يقتصر فيما يباح على القدر الكايف لدفع حالة الضرورة .وهلذا قرر الفقهاء قاعدة " :الضرورة
تقدر بقدرها ".
الشرط الرابع :أن يكون الضرر املرتتب على ارتكاب احملظور أقل من الضرر املرتتب على وجود حالة الضرورة.
الشرط اخلامس أال خيالف املضطر املبادئ العامة يف الشريعة اإلسالمية
الشرط السادس :أن يتحقق ويل األمر يف حال الضرورة العامة من وجود ضرر واضح أو حرج شديد على عامة
الناس إذا مل يرتكب احملظور.
الشرط السابع :أن يكون زمن اإلابحة مقيداً بزمن بقاء العذر ،فإذا زال العذر زالت اإلابحة.
انظر :القواعد الكلية والضوابط الفقهية ( ،) 215 _ 214األشباه والنظائر _ للسيوطي ( ،) 175 _ 173
رفع احلرج (.) 447 _ 437
وكذلك احلال ابلنسبة لقاعدة :عموم البلوى " فمما اشرتطه العلماء العتبارها سبباً للتيسري:
الشرط األول :أن يكون عموم البلوى متحققاً يف عني احلادثة.
الشرط الثاين :أال يعارض عموم البلوى نصاً شرعياً.
الشرط الثالث :أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله.
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طريق اآلخرة ،وهو مشاهد؛ وأما إذا ذهب به مذهب االحنالل كان مظنة للمشي مع
()84

اهلوى والشهوة ،والشرع إمنا جاء بالنهي عن اهلوى ،واتباع اهلوى مهلك".

ومما ينبغي أن يعلم أن املفيت قد ال يتقيد حبكم شرعي ثابت ال يقبل التغيري يف
بعض احلاالت تبعاً لألثر املرتتب على ذلك بل عليه أن يزن األمور مبيزان املصاحل
واملفاسد يف ذلك فقد يكون من املصلحة خمالفة ظاهر احلكم( ،)85وقد يكون اإلمساك
والسكوت عن الفتوى هو األسلم واألجنع يف كثري من األحيان.
يقول شيخ اإلسالم:
"فالعامل تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن األمر أو النهي أو
اإلباحة كاألمر بالصالح اخلالص أو الراجح أو النهي عن الفساد اخلالص أو الراجح
وعند التعارض يرجح الراجح حبسب اإلمكان فأما إذا كان املأمور واملنهي ال يتقيد
باملمكن :إما جلهله وإما لظلمه وال ميكن إزالة جهله وظلمه فرمبا كان األصلح الكف

الشرط الرابع :أال يقصد التلبس مبا تعم به البلوى بقصد الرتخص.
الشرط اخلامس :أال يكون عموم البلوى هنا عبارة عن معصية.
الشرط السادس :أن يكون الرتخص يف حال عموم البلوى مقيداً بتلك احلال ويزول بزواله.
انظر :عموم البلوى ( ،)352 _338األشباه والنظائر _ للسيوطي ( ،)175 _173رفع احلرج (.)436 _ 434
( )84املوافقات (.) 150 – 149 / 4
( )85وهذا األمر داخل فيما اصطلح على تسميته " مراعاة اخلالف يف القضية حمل الفتوى " .وقد قيل يف
تعريفه:
إعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه اآلخر أو بعض ما يقتضيه .انظر املوافقات (  ،) 85 / 4وقيل يف تعريفه:
هو :األخذ ابلقول املرجوح وترك الراجح يف احلكم املقرر فقها مراعاة للواقعة الفتوية حمل النظر ملقتض شرعي.
انظر الفتوى يف الشريعة اإلسالمية ( .) 176 / 2
وهناك رسالة يف هذا املوضوع بعنوان " :العدول عن القول الراجح يف الفتوى والقضاء " د .عاصم املطوع.
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واإلمساك عن أمره ونهيه كما قيل :إن من املسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت
()86

الشارع يف أول األمر عن األمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى عال اإلسالم وظهر".

ومن األمثلة على أن املصلحة تقتضي خمالفة ظاهر احلكم ما نقله شيخ اإلسالم
بقوله:
"ولذلك استحب األئمة أمحد وغريه أن يدع اإلمام ما هو عنده أفضل ،إذا كان
فيه تأليف املأمومني ،مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل ،بأن يسلم يف الشفع ،ثم
يصلي ركعة الوتر ،وهو يؤم قوما ال يرون إال وصل الوتر ،فإذا مل ميكنه أن يتقدم إىل
األفضل كانت املصلحة احلاصلة مبوافقته هلم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع
كراهتهم للصالة خلفه ،وكذلك لو كان ممن يرى املخافتة بالبسملة أفضل ،أو اجلهر
بها ،وكان املأمومون على خالف رأيه ،ففعل املفضول عنده ملصلحة املوافقة والتأليف
()87

اليت هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً ".

ويقول الشاطيب يف كالم ماتع حول أهمية اإلمساك عن الكالم يف بعض
األحوال:
"ومن هذا يُعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم
الشريعة ومما يفيد علما باألحكام ،بل ذلك ينقسم ،فمنه ما هو مطلوب النشر ،وهو
غالب علم الشريعة ،ومنه ما ال يطلب نشره بإطالق ،أو ال يطلب نشره بالنسبة إىل
حال أو وقت أو شخص "(.)88

( )86جمموع الفتاوى ( ) 59 _ 58 /20بتصرف.
( )87جمموع الفتاوى ( ،)195 /24وانظر رسالة" العدول عن القول الراجح يف الفتوى والقضاء " د .عاصم
املطوع ( .) 752 / 2
( _)88املوافقات (.) 109 / 4
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ومن األمثلة على أن اإلمساك والسكوت عن الفتوى هو األسلم واألصلح
أحياناً :ما جاء يف فتاوى السعدي:
"وأما سؤالك عن الراجح يف مسألة الطالق بالثالث بكلمة أو بكلمات؟ فقد
تقرر أننا نعتقد صحة ما رجحه شيخ اإلسالم فيها للوجوه الكثرية اليت بينها الشيخ
وابن القيم ،ولكننا ال نثبت يف املسألة إثباتاً وال نفياً؛ ألننا نرى أن املصلحة لنا ولغرينا
ترك الفتوى فيها ،وليس احملذور فقط خمالفة كثري من املشايخ ،بل مع ذلك ما حنب
تهاون الناس وتالعبهم بالطالق ،وأن جيعلوا فتواناً سلماً هلم إىل تالعبهم ،فرأينا سد
()89

الباب عن الفتوى فيها أوىل ،وأن يتوالها غرينا طلباً للعافية واحلمد هلل على نعمه".

ومن سرب حال بعض املفتني جيد أن فقه اإلمساك عن الفتوى يف بعض األحيان
للمصلحة العامة قد يكون غائبًا عنهم ،بل إن بعضهم ال يأبه به وهذا ناتج عن ضعف
يف بعد النظر ،وقصور يف فقه املآالت لدى بعض املتسرعني يف الفتوى.
ومما يدخل يف مآالت الفتوى إغالق احليل( )91الصادرة من بعض املستفتيني،
فهذا ما ينبغي أن يتفطن له املفيت ،وأن يكون هذا األمر حاضراً يف ذهن املفيت حال
سؤال املستفيت؛ لئال خيدعه املستفيت.
يقول بن القيم:
" حيرم عليه إذا جاءته مسألة فيها حتيل على إسقاط واجب أو حتليل حمرم أو
مكر أو خداع أن يعني املستفيت فيها ،ويرشده إىل مطلوبه ،أو يفتيه بالظاهر الذي
( )89األجوبة النافعة _ للسعدي ( .) 90
( )90املراد ابحليل :قيل يف تعريفها هي :تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي وحتويله يف الظاهر إىل
حكم آخر .املوافقات (.) 114 /4
وقيل هي :أن يظهر عقداً مباحاً يريد به حمرماً ،خمادعة وتوسالً إىل فعل ما حرم هللا ،واستباحة حمظوراته ،أو
إسقاط واجب ،أو دفع حق .املغين البن قدامة (.) 116 / 6
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يتوصل به إىل مقصوده ،بل ينبغي له أن يكون بصرياً مبكر الناس وخداعهم
وأحواهلم ،وال ينبغي له أن حيسن الظن بهم ،بل يكون حذراً فطناً فقيهاً بأحوال
الناس وأمورهم ،يؤازره فقهه يف الشرع ،وإن مل يكن كذلك زاغ وأزاغ ،وكم من
مسألة ظاهرها ظاهر مجيل ،وباطنها مكر وخداع وظلم؟ فالغر ينظر إىل ظاهرها
ويقضي جبوازه ،وذو البصرية ينقد مقصدها وباطنها؛ فاألول يروج عليه زغل املسائل
كما يروج على اجلاهل بالنقد زغل الدراهم ،والثاني خيرج زيفها كما خيرج الناقد
زيف النقود.
وكم من باطل خيرجه الرجل حبسن لفظه وتنميقه وإبرازه يف صورة حق؟ وكم
من حق خيرجه بتهجينه وسوء تعبريه يف صورة باطل؟ ومن له أدنى فطنة وخربة ال
()91

خيفى عليه ذلك ".

املطلب اخلام  :الفتوى يف اخلصومات وعدم التفريق بني الفتوى والقضاء
وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :بيان الفرق بني الفتوى والقضاء
وفيها ثالثة فروع:
الفرع األول :بيان املراد بعلم الفروق وأمهيته
الفروق لغة :قال ابن فارس:
()92

" الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل علىَ :تمْيِيزٍ وَتَزْيِيلٍ بني شَيْئَ ْينِ ".
الفروق اصطالحاً:
()93

قيل هي :املسائل املشتبهة صورة املختلفة أحكامها وأدلتها وعللها.
( )91إعالم املوقعني عن رب العاملني ( .) 846
( )92معجم مقاييس اللغة ( )493 /4مادة ( فرق ).
( )93املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد _ البن بدران ( .) 249
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()94

وقيل هي :النظائر املتحدة تصويراً ومعنى ،املختلفة حكماً وعلة.

وهذا العلم ال غنى للفقيه عنه؛ لكونه يعني على فهم املسائل الفقهية من خالل
إدراك عللها ومآخذها ومن ثم التفريق بني املشتبه منها لئال يقع يف اخللط ،كما أن له
أثرا بَيَِّناً يف تكييف الفتوى.
يقول الزركشي(" :)95واعلم أن الفقه أنواع أحدها معرفة أحكام احلوادث نصاً
واستنباطاً .والثاني معرفة اجلمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف حتى قال
()96

بعضهم :الفقه فرق ومجع ".

ويقول الشيخ يعقوب الباحسني يف بيان أهمية علم الفروق الفقهية" :إن التعرف
على هذه الفروق يُبَصَّر العامل حبقائق األحكام وينري الطريق أمامه ،لينقذه من التعثر يف
االجتهاد ،فهي شحذ للذهن وتنبيه له ،لئال يقع يف الوهم ،ويتسرع فيما يفتيه،
()97

ويصدره من األحكام ،بناء على الشبه الظاهري ".

ويدخل يف ذلك ما ذكره العلماء من الفروق املتعددة بني الفتوى والقضاء،
فيتوجب على املفيت أن ينظر يف حقيقة الواقعة املستفتى عليها وهل فيها خصومة أم
ال ،فإن كان ثم خصومة فينظر يف حال املستفيت فإن كان يسأل يف أمر فيه خصومة بينه
وبني غريه من جهة معرفة أن له حقاً أو ال؟ وهل له شكايته أو ال؟ وهذا جييبه جبواب
عام ،وأما ما كان حمالً لفصل اخلصومات ،فهذا حيال على القضاء.
( )94األشباه والنظائر _ للسيوطي ( .) 34
( )95هو :أبو عبد هللا حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،من أبرز مصنفاته " :اإلجابة إليراد ما استدركته
عائشة على الصحابة " " ،إعالم الساجد أبحكام املساجد " " ،الديباج يف توضيح املنهاج " مات سنة
 794هـ .معجم املؤلفني (  ،) 121 / 9األعالم ( .) 61 _ 60 /6
( )96املنثور يف القواعد الفقهية (.)12 /1
( )97الفروق الفقهية واألصولية _ د .يعقوب الباحسني (.) 30
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وهذا املسلك جينب املفيت الوقوع يف إشكاليات كثرية إذ إن هناك فرقًا بني ما
كان باعثه االستفتاء وما كان باعثه اخلصومة.
ويف هذا املقام يقول اإلمام القرايف ( )98يف كالم نفيس:
" الفرق السادس والثالثون بني قاعدة تصرفه  -صلى اهلل عليه وسلم -
بالقضاء وبني قاعدة تصرفه بالفتوى وهي التبليغ وبني قاعدة تصرفه باإلمامة اعلم أن
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -هو اإلمام األعظم والقاضي األحكم واملفيت
األعلم ".
إىل أن قال " :ثم تقع تصرفاته  -صلى اهلل عليه وسلم  -منها ما يكون
بالتبليغ والفتوى إمجاعاً ومنها ما جيمع الناس على أنه بالقضاء ومنها ما جيمع الناس
على أنه باإلمامة ومنها ما خيتلف العلماء فيه لرتدده بني رتبتني فصاعداً ،فمنهم من
يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى ثم تصرفاته  -صلى اهلل عليه وسلم
 بهذه األوصاف ختتلف آثارها يف الشريعة فكل ما قاله  -صلى اهلل عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على الثقلني إىل يوم القيامة فإنكان مأموراً به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك املباح وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل
أحد بنفسه وكل ما تصرف فيه  -عليه السالم  -بوصف اإلمامة ال جيوز ألحد أن
يقدم عليه إال بإذن اإلمام اقتداء به  -عليه السالم  -وألن سبب تصرفه فيه
بوصف اإلمامة دون التبليغ يقتضي ذلك وما تصرف فيه  -صلى اهلل عليه وسلم -
بوصف القضاء ال جيوز ألحد أن يقدم عليه إال حبكم حاكم اقتداء به  -صلى اهلل

( _)98هو :أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن شهاب الدين الصنهاجي القرايف من أبرز مصنفاته:
"أنوار الربوق يف أنواء الفروق"" ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام"،
"الذخرية "مات سنة  684هـ .األعالم ( ،)95 /1التاج املذهب ( .) 208 _ 205

أمحد بن حممد املطرودي

1944

عليه وسلم  -وألن السبب الذي ألجله تصرف فيه  -صلى اهلل عليه وسلم -
بوصف القضاء يقتضي ذلك ".

()99

وقد ذكر العلماء مجلة من الفروق بني املفيت والقاضي واليت منها:
 / 1أن املفيت من يبني احلكم الشرعي وخيرب به من غري إلزام ،واحلاكم يبني
احلكم الشرعي
()111

ويلزم به.

 / 2أن املفيت يفيت بالديانة ،والقاضي يقضي بالظاهر(.)111
 / 3أن القاضي ال يقضي لنفسه ،وال ملن تقبل شهادته خبالف املفيت.
 / 4أن القاضي ال يقضي بعلمه على رأي إال فيما أقر به يف جملس احلكم ويف
عدالة الشهود خبالف املفيت.
()112

 / 5أن حكم القاضي يرفع اخلالف وإفتاء املفيت ال يفيد رفع اخلالف.

الفرع الثاين :بيان األسباب اليت توجب الرجوع يف القضية إىل حكم احلاكم

وعدم جواز الفتوى فيها.

ذكر اإلمام القرايف ثالثة من األسباب اليت توجب الرجوع يف القضية إىل حكم
احلاكم وعدم جواز الفتوى فيها:

( )99الفروق _ للقرايف ( ،)358 –357/1ولالستزادة ينظر :الفتوى يف عامل مفتوح بني النص الثابت والواقع
املتغري _ أ.د علي حميي الدين القره داغي _ جمموعة حبوث مقدمة للمؤمتر العاملي للفتوى
(.)192_191/2
( )100حاشية ابن عابدين ( ،) 311 / 4كشاف القناع ( ،)299 /6بدائع الفوائد ( .) 147 / 3
( - )101حاشية ابن عابدين (.) 306 / 4
( - )102انظر القواعد واألصول اجلامعة – للسعدي ( .) 124
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السبب األول :كون ذلك احلكم حيتاج إىل نظر وحترير ،وبذل جهد من عامل
بصري حكم عدل يف حتقيق سببه ومقدار مسببه.
السبب الثاني :املوجب الفتقار ترتيب احلكم على سببه إىل حكم احلاكم
ومباشرة والة األمور :كون تفويضه جلميع الناس يفضي إىل الفنت والشحناء والقتل
والقتال ،وفساد النفس واملال.
السبب الثالث :قوة اخلالف مع تعارض حقوق اهلل تعاىل وحقوق اخللق فوجب
افتقاره ذلك للحكم؛ ألنه نائب عن اهلل تعاىل يف أرضه خالفة عن نبيه صلى اهلل عليه
وسام فإذا نشأ حكماً مما يقبله ذلك احملل تعني فيه ووجب اإلذعان إليه.

()113

الفرع الثالث :االفتيات يف الفتوى
االفتيات لغة:
افتعال من الفَوت ،وهو السَّبق إىل الشيء دون االئتمار .يقال :فالن ال يُفْتات
()114

عليه ،أي :ال يُ ْعمَل شيءٌ دون أمرِه.
االفتيات اصطالحاً:

ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي؛ ولذا جاءت عبارات الفقهاء
باملعنى اللغوي ،فهو عندهم مأخوذ من :الِاسْتِ ْبدَادُ بِالرَّْأيِ افِْتعَال ِمنْ الْ َفوْت
فهو عبارة عن :السَّبْقُ إىل الشيء دون ائتمار من يُؤمتر إذَا سَبَقَ بفعل شيء
()115

وَاسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ.

( )103انظر اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ( 151ـ  )157بتصرف ،االفتيات يف التصرفات الشرعية _
د .عز الدين كحيل (.)187 _ 185
( )104معجم مقاييس اللغة ( ،)457 /4لسان العرب ( )69 /2مادة (فوت).
( )105املغرب ( ،)203املطلع ( ،)399 -398املصباح املنري (.)393
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ومما هو معلوم أن حفظ الدين يعدُّ من أهم الضروريات اخلمس واليت ال غنى
للخلق عنها ،وهذا األمر يعدُّ من الواجبات على احلاكم ،ومن أولويات حقوق الرعية
على الراعي.
وتأتي الفتوى الشرعية يف طليعة ما يتحقق به حفظ الدين ،من خالل ضبطها
والعناية بها ومتابعة املفتني ومدى حتقق الصفات الواجب توفرها فيهم ،وهذا مما جيب
على اإلمام أن يهتم به ،ويوليه عناية خاصة ملا؛ يرتتب عليها من املصاحل واملفاسد
الظاهرة لكل من سرب أهميتها و آثارها.
وهذه املسألة داخلة يف سلطة ولي األمر يف تقييد الفتوى ،واليت هي منبثقة من
فقه السياسة الشرعية.
ويف هذا السياق يقول اإلمام املاوردي

()116

عند كالمه على مهام اخلليفة

ومسؤولياته:
"حفظ الدين على أصوله املستقرة ،وما أمجع عليه سلف األمة ،فإن جنم
مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه ،أوضح له احلجة ،وبني له الصواب ،وأخذه مبا يلزمه من
احلقوق واحلدود؛ ليكون الدين حمروسا من خلل ،واألمة ممنوعة من زلل "(.)117
واملفيت مبلغ عن اهلل تعاىل ،فال بد له من شروط وضوابط حتقق اهلدف املنشود
يف هذا اجلانب ومن بني تلك الضوابط:
حتديد صالحيات املفيت وحدود فتاويه حبيث يُمنع املفيت من اإلفتاء يف أبواب
معينة حتقيقاً للمصلحة العامة ،ومتشياً مع مبدأ السياسة الشرعية ،ومبخالفة هذا املبدأ
أو التقصري فيه من قبل املفيت يعد هذا ضرباً من ضروب االفتيات على صاحب
( _)106هو :أبو احلسن علي بن حممد حبيب ،املاوردي من أبرز مصنفاته" :أدب الدنيا والدين"" ،األحكام
السلطانية"" ،احلاوي" مات سنة  450هـ .سري أعالم النبالء ( ،)68 _ 64/18األعالم(.)327 /4
( )107األحكام السلطانية _ للماوردي (.)51
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الصالحية الذي أوكل إليه هذا األمر من قبل ولي األمر .ويدخل يف هذا الباب من يفيت
الناس يف مسائل اخلصومات واليت أوكل األمر فيها إىل القضاة.
كما أنه على القضاة أال يفتوا يف مسائل اخلصومات يف جملس القضاء حتى ال
يلتبس األمر وقد جاء عن عطاء بن السائب قال " :أتيت شرحيا يف زمن بشر بن
مروان ،وهو يومئذ قاض ،فقلت :يا أبا أمية أفتين ،فقال " :يا ابن أخي إمنا أنا قاض
()118

ولست مبفت ".

الفرع الرابع :تطبيقات فقهية على الفرق بني الفتوى والقضاء وأثرها يف احلكم
الفقهي:
- 1منع بعض الفقهاء االستدالل حبديث عائشة رضي اهلل عنها أن هند بنت
عتبة ،قالت :يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيين ما يكفيين
وولدي ،إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ،فقال:
()119

"خذي ما يكفيك وولدك ،باملعروف ".

يف جواز احلكم على الغائب؛

لكون هذا من باب الفتوى وليس القضاء.
حيث يقول اإلمام النووي ( )111يف معرض الرد على أدلة اجمليزين احلكم على
الغائب" :وال يصح االستدالل بهذا احلديث للمسألة؛ ألن هذه القضية كانت مبكة
( )108السنن الكبري  -للبيهقي – كتاب الوقف – ابب من قال ال حبس عن فرائض هللا (.) 271 / 12
( _ )109رواه البخاري كتاب النفقات _ ابب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن أتخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها
ابملعروف ( )766برقم ( ،)5364ومسلم _ كتاب األقضية _ ابب قضية هند ()1338/3
برقم (.)1714
( _)110هو  :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،فقيه حمدث ،من أبرز مصنفاته" :اجملموع
شرح املهذب" ومل يكمله" ،رايض الصاحلني"" ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج" .مات
سنة  676هـ .طبقات الشافعية (  ،)157 _ 153 _ 2طبقات احلفاظ (  ،)513معجم املؤلفني
( .)202 / 13
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وكان أبو سفيان حاضراً بها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد ،أو
مسترتاً ال يقدر عليه ،أو متعذراً ،ومل يكن هذا الشرط يف أبي سفيان موجوداً ،فال
()111

يكون قضاء على الغائب ،بل هو إفتاء".

- 2وكذلك منع بعض الفقهاء االستدالل بقصة هند بنت أبي سفيان على
جواز قضاء القاضي بعلمه؛ لكونها من باب الفتوى وليس القضاء.
يقول اإلمام ابن قدامة عند مناقشته ألدلة اجمليزين لقضاء القاضي بعلمه" :فأما
حديث أبي سفيان ،فال حجة فيه؛ ألنه فتيا ال حكم".

()112

املسألة الثانية :بعض الصور للمسائل اليت ال بد فيها من القضاء وال تصح فيها
الفتوى:
هناك مجلة من املسائل والصور تدخل يف باب القضاء وال تصح فيها الفتوى.
أورد اإلمام القرايف يف اإلحكام مجلة من األمثلة يف هذا اجلانب واليت منها:
الطالق باإلعسار ،التطليق على املولي ،قسمة الغنائم ،تفليس املدين إذا أحاط
()113

الدين مباله".

وكان سحنون

()114

 -رمحه اهلل  -إذا أتاه رجل يسأله عن مسألة من مسائل

األحكام مل جيبه.
وقال " :هذه مسألة خصومة ".

()115

( )111شرح النووي على مسلم (.) 250 – 249 /12
( )112املغين (.) 33 / 14
( )113اإلحكام يف متييز األحكام (  151ـ  ) 157بتصرف.
( )114أبو سعيد عبد السالم بن حبيب بن حسان التنوخي ،من مصنفاته" :املدونة" يف الفقه املالكي .مات
سنة  240هـ سري أعالم النبالء ،) 69 _ 63 /12( .معجم املؤلفني (.)224 /5
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1949

وهذه مناذج لبعض فتاوى املعاصرين واليت حييلون فيها املستفيت يف بعض أجزاء
السؤال إىل القضاء:
- 1فتوى اللجنة الدائمة:
أنا رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض ،وأريد أن أبين عليها سوراً،
ومل أستطع بسبب عدم مقدرتي املالية ،وذهبت ألحد جتار البلد أطلب منه أن
يقرضين مبلغاً لكي أسور به أرضي ومل يقرضين ،وطلبت منه أن يشرتي نصفها وال
وافق ،أبى أن يشرتي مين ،ورجعت إليه بعد يوم أو يومني ،وقلت له :أنا أعطيك
نصفها وأقرضين مبلغ كذا وكذا ،ووافق على ذلك ،وأقرضين ملدة سنة ،وبعد ذلك
مسعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا احملرم ،أنا مغرور بذلك ،ومل
أعلم أنا أنه ربا.
السؤال اآلن :هل جيوز أن أفسخ العقد املعقود على نصف األرض وأعطيه
فلوسه ،أم ماذا أفعل وجزاكم اهلل خريا؟
اجلواب :إن إعطاء هذا الشخص املبلغ لك قرضاً مقابل إعطائك له نصف
األرض اليت تريد تسويرها يعترب ربا؛ ألنه من باب القرض الذي جر نفعاً مشروطاً،
وهو حمرم ،واإلثم يف هذا العمل مشرتك بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل حمرم،
أما فسخ العقد فمرجعه احملكمة الشرعية ،لكن إن تراضيتما على فسخه ،فتعطيه
دراهمه وتبقى لك أرضك فال بأس ،وال حاجة إىل الذهاب إىل احملكمة مع التوبة إىل
اهلل -سبحانه  -منكماً مجيعاً .وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبينا حممد وآله
()116

وصحبه وسلم.

( )115تبصرة احلكام ( ،)33 /1وانظر العدول عن القول الراجح يف الفتوى والقضاء _ د .عاصم املطوع
(.)640
( )116فتاوى اللجنة الدائمة (.) 125 - 124 /14

أمحد بن حممد املطرودي

1951

- 2فتوى لسماحة الشيخ ابن باز:
من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إىل األخ املسلم الغيور الذي يستربئ لدينه
وعرضه حفظه اهلل آمني .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:
فلقد قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زوجة نسبت لزوجها أنه يسب الدين
والرب . .اخل.
اجلواب :سب الدين والرب جل وعال كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإمجاع
أهل العلم ،أما ما يتعلق بثبوته من الرجل واحلكم عليه مبقتضاه والتفريق بينه وبني
زوجته ،فهذا يرجع فيه إىل احملكمة.

()117

سؤال :كنت أقود سيارة فصادفت يف طريقي سيارة سائرة يف الطريق املعد
لسريي ،فنبهت قائدها باملنبه وبالنور فلم ينتبه واتضح لي أنه نائم فاضطررت إىل
اخلروج عن الطريق فانقلبت سيارتي وتويف على أثر ذلك والدي وابنة عمي هل جتب
علي الكفارة؟
اجلواب" :الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي
محلك على اخلروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة
املقبلة الذي هو أكرب من خطر اخلروج ،أما إرثك من والدك فذلك راجع إىل احملكمة إن
نازعك الورثة ".

()118

- 3فتوى للشيخ ابن عثيمني:
سئل فضيلة الشيخ رمحه اهلل تعاىل السؤال التالي :لدي مزرعة عليها سور،
ويف طرفها قرب من داخل السور ،وقد ظهرت اللحود على ظهر األرض ،سألت كبار
( )117جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة _ ابن ابز (.)438 - 437 /1
( )118جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة (.)261 - 260 /20
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السن عنها فقالوا :إنها على هذه الطريقة ،وال نعرفها منذ أن ولدنا ،فقمت مبسح هذا
احملل لتوسعة املزرعة ،فاتضح فيها مخسة قبور أخرى ،ومتت التوسعة يف هذه املزرعة
من داخل السور وزراعتها ،فهل علي شيء يف هذا العمل؟
فأجاب فضيلته بقوله :القبور إذا دفن فيها امليت فإنها تبقى حمرتمة إىل أن يبلى
امليت ،وهذه القصة اليت ذكرت أرى أن تذهب إىل القاضي يف احملكمة اليت لديكم
حتى يرى املسألة رأي عني ويشاهد بنفسه ،ثم ما يقضي به فهو خري إن شاء اهلل تعاىل.
()119

واهلل املوفق.

- 4فتوى للشيخ صاحل الفوزان:
سؤال :تزوجت منذ أربع سنوات وقد مَ َّن اهلل علينا بابنة واستمر زواجنا على
ما يرام وبدون أن يعكره أي شيء ،ويف يوم من األيام حدث سوء تفاهم أدى إىل نزاع
بيننا ،فذهبت إىل احملكمة وكنت متوتر األعصاب ،ويف حالة نفسية سيئة،
واستخرجت صك طالق من احملكمة بهذا املعنى بثالث طلقات متفرقات ،دون أن
أنطق بها ،علمًا بأني مل يسبق أن طلقتها ،فهل هذا الصك يعترب ثالث طلقات دون
رجعة ،أم طلقة واحدة ،فإذا كان يعترب طلقة واحدة ،فماذا أفعل لكي أعدل الصك؟
اجلواب :ما دام أنه صدر من احملكمة صك بثالث طلقات متفرقات على يد
القاضي ،فإن هذه املرأة ال متلك رجعتها ،وقد بانت بينونة كربى ،وإذا كان عندك
إشكال فيما صدر منك ،فعليك أن تراجع القاضي الذي أصدر الصك ،وتسأله عما
يشكل عليك.
ثم عقب السائل بالسؤال التالي لفضيلته:
سؤال :هو يقول إنه استحصل على الصك دون أن ينطق بالطلقات؟
( )119جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ( .)205 /17

أمحد بن حممد املطرودي

1952

اجلواب " :ال دخل لنا يف هذا ما دام أن األمر صدر من احملكمة ،وعلى يد
القاضي ،فاملرجع يف هذا إىل القاضي ،ال دخل لنا يف هذا الشيء ،سواءً نطق أو مل
()121

ينطق ،أو غضبان أو غري غضبان ،هذا عند القاضي ".

املطلب السادس :الفرق بني الفتوى العامة والفتوى اخلاصة
إن من فقه املفيت وبُعد نظره أن يُفَرِّق يف فتاويه يف بعض األحيان بني الفتوى
العامة والفتوى اخلاصة إذا لزم األمر ويتأتى هذا من خالل النظر فيما يرتتب على
الفتوى إذا خرجت للعموم .وهذا املسلك يُعدُّ من أدق املسالك يف حق املفيت؛ لكونه
يتطلب حصافة يف بعد النظر.
ومن فقه البخاري أنه بوَّب بابا بقوله:
"باب من خص بالعلم قوماً دون قوم ،كراهية أال يفهموا "

()121

ثم ساق رمحه اهلل بعض األحاديث واآلثار يف هذا الباب واليت منها:
ما جاء عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومعاذ رديفه على
الرحل ،قال" :يا معاذ بن جبل ،قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك ،قال :يا معاذ،
قال :لبيك يا رسول اهلل وسعديك ثالثاً ،قال :ما من أحد يشهد أال إله إال اهلل وأن
حممداً رسول اهلل ،صدقاً من قلبه ،إال حرمه اهلل على النار» ،قال يا رسول اهلل :أفال
أخرب به الناس فيستبشروا؟ قال :إذاً يتكلوا وأخرب بها معاذ عند موته تأمثاً ".

()122

( )120جمموع فتاوى _ للشيخ صاحل بن فوزان (.) 660 – 659 /2
( )121رواه البخاري كتاب العلم _ ابب من خص ابلعلم قوماً دون قوم كراهية أال يفهموا ( )27برقم (.)128
( )122املصدر السابق.
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يقول ابن امللقن ( )123معلقا على لفظة " إذاً يتكلوا ":
" فيه ختصيص قوم بالعلم إذا أمن منهم االتكال والرتخص دون من مل يأمن
منهم ،وهو معنى قول البخاري كراهية أال يفهموا أي :فيعملوا باإلطالق ويرتكوا
()124

التقييد ".

وما جاء عن علي رضي اهلل عنه" :حدثوا الناس ،مبا يعرفون أحتبون أن يكذب
()125

اهلل ورسوله".

ويقول الشيخ ابن عثيمني:
"من باب الرتبية والتوجيه ينبغي أال خترج عما كان عليه مجهور العلماء بالنسبة
لإلفتاء العام ،أما بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري ،فال بد أن يبني احلق ،وكذلك لو فرض
أن شخصاً معيناً استفتاك يف مسألة ترى فيها خالف ما يراه مجهور الفقهاء ،فال بأس
أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احرتام لشرع اهلل ،فهنا يفرق بني الفتوى العامة
والفتوى اخلاصة وبني العلم النظري والعلم الرتبوي ،وقد كان بعض أهل العلم يفيت
يف بعض املسائل سراً كمسألة الطالق الثالث كجد شيخ اإلسالم أبي الربكات ،وهذه
طريقة العلماء الربانيني الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة اهلل ".

()126

( )123هو :أبو حفص عمر بن علي بن أمحد بن حممد األنصاري ،من أبرز مصنفاته " :اإلعالم بفوائد عمدة
األحكام " " ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح " .مات سنة  804ه .طبقات احلفاظ (  ،) 542األعالم
للزركلي (.)57 /5
( )124التوضيح لشرح اجلامع الصحيح _ البن امللقن ( .) 660 / 3
( )125رواه البخاري كتاب العلم _ ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا ( ) 27
برقم (.)128
( )126الشرح املمتع (.) 187 – 186 /7
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ويدخل يف هذا الباب دخوالً أولياً اإلفتاء عرب وسائل اإلعالم سيما املرئي منها؛
وذلك لشدة انتشارها وقوة تأثريها ،فينبغي للمفيت التفريق بني الفتوى العامة واخلاصة.
املبحث الثاين :فيما يرتتب على اخلطأ يف الفتوى
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم رجوع املفيت عن فتواه اخلاطئة
مما هو متقرر شرعاً ومعلوم عقال ًأنه يف حال تبني للمفيت خطأه يف الفتوى،
فيجب عليه الرجوع ،وإعالن ذلك وهذا من الشجاعة يف احلق ،كما أن فيه من
تهذيب النفس ،وكبح مجاحها ،وأطرها على احلق ،وتربية األمة على ذلك ما هو
ظاهر ملن تأمله ووُفق له.
وميكن أن يستدل لذلك مبا كتبه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل أبي موسى
األشعري رضي اهلل عنه وفيه" :ال مينعك قضاء قضيته باألمس راجعت فيه نفسك
وهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق ،فإن احلق قديم ،ومراجعة احلق خري من التمادي
()127

يف الباطل ".

يقول السرخسي معلقاً على هذا األثر:

( - )127رواه الدارقطين _ كتاب عمر رضي هللا عنه إىل أيب موسى األشعري ( ) 369 – 368/5برقم
( ،)4471والبيهقي يف السنن _ كتاب الشهادات _ ابب ال حييل حكم القاضي على املقضي له،
واملقضي عليه ،وال جيعل احلالل على واحد منهما حراماً ،وال احلرام على واحد منهما حالالً(445 /20
–  )446برقم ( .)20567وقال شيخ اإلسالم" :ورسالة عمر املشهورة يف القضاء إىل أيب موسى
األشعري تداوهلا الفقهاء ،وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه " منهاج السنة ( / 6
 ،) 71وقال ابن القيم " :وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء ابلقبول ،وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة،
واحلاكم واملفيت أحوج شيء إليه وإىل أتمله والتفقه فيه .إعالم املوقعني (.) 70
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" وهذا ليس يف القاضي خاصة ،بل هو يف كل من يبني لغريه شيئاً من أمور
الدين الواعظ واملفيت والقاضي يف ذلك سواء إذا تبني له أنه زل ،فليظهر رجوعه عن
ذلك فزلة العامل سبب لفتنة الناس كما قيل :إن زل العامل زل بزلته العامل ،ولكن هذا
يف حق القاضي أوجب؛ ألن القضاء ملزم وقوله احلق قديم يعين هو األصل
املطلوب ،وألنه ال تنكتم زلة من زل ،بل يظهر ال حمالة .فإذا كان هو الذي يظهره على
نفسه كان أحسن حاالً عند العقالء من أن تظهر ذلك عليه مع إصراره على
الباطل"(.)128
وعلى هذا املنوال سار السلف الصلح يف هذه األمة ،فعن حييى بن سعيد،
وربيعة بن أبي عبد الرمحن ،قاال :كان عمر بن عبد العزيز ،يقول " :ما طِيَنةٍ أهون
عَلَيَّ فَكًّا ،وما من كتاب أيسر عَلَيَّ رَدًّا من كتاب قضيت به ،ثم أبصرت أن احلق يف
()129

غريه ،ففسخته ".

ويقول الشيخ ابن عثيمني:
"متى تبني لإلنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب يف غريه وجب
عليه الرجوع عن رأيه األول إىل ما يراه صوابًا مبقتضى الدليل الصحيح ،وقد دل على
وجوب الرجوع كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وقول اخللفاء
الراشدين وإمجاع املسلمني وعمل األئمة" .

()131

( )128املبسوط (.) 68 /16
( )129السنن الكربى للبيهقي _كتاب آداب القاضي _ ابب من اجتهد ،مث رأى أن اجتهاده خالف نصا أو
إمجاعا أو ما يف معناه رده على نفسه ،وعلى غريه (  ) 353 / 20برقم ( .) 20399
( )130العلم _ البن عثيمني ( ،) 233 – 232وانظر حقيقة اإلفتاء الفضائي – د .عبد العزيز الفوزان _ جملة
البحوث اإلسالمية _ ( .) 188 _ 187 / 97
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املطلب الثاين :ضمان املفيت
وفيه ثالث مسائل:

املسألة األوىل :تعريف الضمان لغة واصطالحا
قال ابن فارس:
"الضاد وامليم والنون أصل صحيح ،وهو جعل الشيء يف شيء حيويه .من ذلك
()131

جعَلْتَهُ فِي وِعَائِهِ ".
يءَِ ،إذَا َ
الش ْ
قوهلم :ضَمَّنتُ َّ

الضمان اصطالحاً :مجهور الفقهاء من املالكية)132(،والشافعية(،)133
()134

واحلنابلة

يطلقون لفظي الضمان والكفالة كال منهما على اآلخر باعتبار أنهما

مرتادفان ،فيشمالن ضمان املال وضمان النفس وضمان الطلب( .)135ومنهم من
استعمل مصطلح الضمان للكفالة املالية ،ومصطلح الكفالة للكفالة البدنية( .)136بينما
يطلق احلنفية لفظ الضمان على الكفالة(.)137
ومن تعريفات الضمان باعتبار الكفالة املالية :ضم ذمة الضامن إىل ذمة
()138

املضمون عنه يف التزام احلق.

والتعريف الذي له تعلق بالبحث ما عرفه بعضهم بقوله :الضمان هو " :التزام
()139

بتعويض مالي عن ضرر للغري ".

( )131معجم مقاييس اللغة (  )372 / 3مادة ( ضمن ).
( )132حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( .) 561 ،537 / 4
( )133احلاوي – للماوردي (.) 430 / 6
( )134املغين ( .) 96 ،71 / 7
( )135نظرية الضمان _ د .حممد املوسى (  ،) 31الشروط التعويضية يف املعامالت املالية ( .) 801 _ 800
( )136الشروط التعويضية يف املعامالت املالية ـ(.) 801
( )137املبسوط ( .) 164 / 19
( )138املغين ( .) 71 / 7
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املسألة الثانية :حكم تضمني املفيت عند حصول اخلطأ
اختلف الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف ذلك على أقوال:
القول األول :أن املفيت يضمن إذا بان خطؤه ومل يكن أهالً( ،)141وال يضمن
إن كان أهالً وهذا مذهب املالكية( ،)141وقول لبعض احلنابلة( ،)142وهو اختيار اإلمام
ابن القيم.

()143

أدلتهم:
أوالً _ عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم
()144

قالََ " :منْ تَطَبَّبَ ،ومل ُيعْلَمْ منه قبل ذلك الطب  -فهو ضامن".

حيث دل ظاهر احلديث على أن من يعاجل الناس من غري علم ،فإنه ضامن لكل
ما يرتتب على تطببه ،فيقاس عليه املفيت غري األهل يف لزوم الضمان جبامع عدم
األهلية يف كل ،وكون ذلك من اإلتالف بغري حق.
( )139املدخل الفقهي العام ( .) 1035 / 2
( )140عدم األهلية قد تكون بشكل عام ،وقد تكون بشكل خاص مثل :عدم أهلية املفيت يف املسألة املستفىت
فيها كبعض مسائل النوازل واملستجدات املعاصرة.
( )141بداية اجملتهد (  ) 585حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (.) 160 / 5
( )142انظر صفة املفيت واملستفيت _ البن محدان ( .) 188
( )143انظر إعالم املوقعني ( .) 844
( )144رواه أبو داود _ كتاب الدايت  -ابب فيمن تطبب بغري علم فأعنت ( )696برقم ( ،) 4586
والنسائي يف السنن الكربى _ كتاب القسامة _ ابب صفة شبه العمد وعلى من دية األجنة وشبه العمد
( )414 /7برقم ( ،) 7205وابن ماجه ـ كتاب الطب ـ ابب من تطبب ،ومل يعلم منه طب ( )366 / 6
برقم (  ) 7005برقم (  ،) 3466وضعفه ابن القطان يف الوهم واإليهام (  .) 477 / 5وقد انعقد
اإلمجاع على أن الطبيب اجلاهل إذا أخطأ ضمن.

أمحد بن حممد املطرودي

1958
يقول اخلطابي(:)145

" ال أعلم خالفًا يف املعاجل إذا تعدى فتلف املريض كان ضامناً واملتعاطي علماً أو
عمالً ال يعرفه متعدي ،فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ ألنه
ال يستبد بذلك دون إذن املريض.

()146

وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ مل يضمن ،واملفيت أوىل بعدم
الضمان من احلاكم واإلمام؛ ألن املستفيت خمري بني قبول فتواه وردها ،فإن قوله ال
يلزم ،خبالف حكم احلاكم واإلمام.

()147

ثانيا _ أن اإلمجاع قد انعقد على أن الطبيب اجلاهل إذا أخطأ ضمن (،)148
فيقاس عليه خطأ املفيت غري األهل(.)149
( )145هو :أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت ،من أبرز مصنفاته" :معامل السنن"" ،غريب
احلديث" .مات سنة  388هـ .طبقات احلفاظ للسيوطي (  ،) 405 _ 404سري أعالم النبالء ( / 17
.) 28 _ 23
( - )146معامل السنن (.) 35 /4
( )147إعالم املوقعني عن رب العاملني ( .) 844
( )148يقول ابن قدامة يف " وال ضمان على حجام ،وال ختان ،وال متطبب ،إذا عرف منهم حذق الصنعة ،ومل
جتن أيديهم " إىل أن قال " :وال نعلم فيه خالفاً " املغين ( )398 /5كما نقله ابن القيم حيث قال " :وأما
األمر الشرعي ،فإجياب الضمان على الطبيب اجلاهل ،فإذا تعاطى علم الطب وعمله ،ومل يتقدم له به
معرفة ،فقد هجم جبهله على إتالف األنفس ،وأقدم ابلتهور على ما مل يعلمه ،فيكون قد غرر ابلعليل،
فيلزمه الضمان لذلك ،وهذا إمجاع من أهل العلم ." .زاد املعاد () 139 /4
( )149يقول العالمة ابن عثيمني _ رمحه هللا _:
"مسألة :لو أن مفتياً أفىت بغري علم ،وقال للحاج :عليك دم ،فذهب احلاج واشرتى دماً خبمسمائة رايل ،وتصدق
به على الفقراء ،هل ميكن أن نقول بتضمني املفيت؟
اجلواب  :نعم نقول بتضمينه؛ ألنه هو الذي أفتاه بغري علم ،وألزمه مبا مل يلزمه هللا به ،وحنن نستفيد من هذا
التضمني أن هذا الذي أفىت بغري علم اليوم ال يفيت مبثله أبداً ،وال يفيت مبسألة إال وقد علمها أو غلب على
ظنه أن هذا حكمها" الشرح املمتع ( .) 360 _ 359 / 7
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ثالثا _ ألن ذلك مبثابة وظيفة العمل اليت قصر فيها املوظف.

()151

وميكن أن يناقش :بأن املفيت غري األهل فتواه غري ملزمة ،وأن املستفيت قد فرط
يف استفتاء من ليس أهال.
القول الثاني :أن املفيت يضمن إذا أخطأ بشرط أن يكون أهالً للفتوى ،وال
يضمن إذا مل يكن أهالً وممن قال به أبو علي األسفرائيين من الشافعية( ،)151ووجه
مرجوح عند احلنابلة( ،)152وقال به ابن محدان من احلنابلة.

()153

تعليلهم :ألن املستفيت مقصر يف التحقق من أهلية املفيت.

()154

وميكن أن يناقش هذا التعليل :بأن تقصري املستفيت يف التحقق من عدم أهلية
املفيت ال يُعفي املفيت غري املؤهل من الضمان؛ لكونه أقدم على أمر ال حيسنه.
القول الثالث :أن املفيت ال يضمن مطلقاً وهذا قول للحنفية.

()155

أدلتهم:
أوال  /ما روي عن عطاء بن أبي رباح ،أنه مسع عبد اهلل بن عباس قال:
أصاب رجالً جرح يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ثم احتلم فأمر باالغتسال

( )150حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( .) 161 / 5
( _)151روضة الطالبني (  ،) 1910واجملموع (  ،) 102 / 1املنثور يف القواعد ( .) 57 / 1
( )152الفروع ( .) 219 / 11
( )153صفة املفيت واملستفيت _ البن محدان ( .) 188
( )154اجملموع _ للنووي (  ،) 102 / 1املنثور يف القواعد ( .) 57 / 1
( )155البحر الرائق ( .) 451 / 6

أمحد بن حممد املطرودي

1961

فاغتسل فمات ،فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال " :قتلوه قتلهم اهلل
أمل يكن شفاء العي السؤال "

()156

حيث دل هذا احلديث على أن املفيت إذا أخطأ ال يضمن؛ ألن الرسول صلى
اهلل عليه وسلم مل يُلْزِم من أفتوا الرجل خطأً بوجوب االغتسال فاغتسل فمات ،ولو
كان الضمان واجباً أللزمهم به؛ ألنه ال جيوز تأخري وقت البيان عن وقت احلاجة.
ومل ينقل عنه – صلى اهلل عليه وسلم – أنه ضمنهم (.)157
ويناقش :بأن احلديث ضعيف ( )158فال يصح االحتجاج به.
ثانيا  /أن ما حصل من املستفيت من إتالف ملال نفسه ،أو لنفس غريه وماله،
فإنه جيب إعمال قاعدة تقديم املباشر على الغرور واملستفيت من خالل هو املباشر
فيكون عليه الضمان(.)159
وميكن أن يناقش :بأن املفيت قد تعدى من خالل الفتوى مع كونه غري أهل
فيضمن زجرا له
( )156رواه أبو داود _ كتاب الطهارة _ ابب يف اجملروح يتيمم _ (  ) 62برقم (  ،) 337وأمحد يف املسند
(  ) 173 / 5برقم (  ،) 3056والدارمي كتاب الطهارة _ ابب اجملروح تصيبه اجلنابة ( ) 204 / 1
برقم ( ،) 752وضعفه األلباين يف اإلرواء ( .) 142 / 1
( _)157الفتاوى الكربى الفقهية (.)220 /4
( )158فهو معلول ابالنقطاع بني األوزاعي وعطاء .انظر العلل البن أيب حامت ( ،) 37 / 1سنن الدارقطين
(.)350 /1
وللحديث شاهد عند أيب داود _ كتاب الطهارة _ ابب يف اجملروح يتيمم _ (  ) 62برقم (  ) 336من حديث
جابر ويف سنده " الزبري بن خريق " قال أبو بكر بن أيب داود" :مل يروه عن عطاء ،عن جابر غري الزبري بن
خريق وليس ابلقوي " .انظر سنن الدارقطين (.)350 /1
( )159منهج اإلفتاء عند ابن القيم _ أسامه األشقر (  ،) 189وانظر تبيني احلقائق (  ،) 95 / 7واجملموع _
للنووي ( .) 102 / 1

اخلطأ يف الفتوى أسبابه وآاثره  -دراسة فقهية أتصيلية

1961

ومن ذلك تضمني الساعي بالفساد ،مع أن ذلك خمالف لقاعدة (الضمان على
املباشر دون املتسبب) ولكن أفتوا بضمانه زجرًا بسبب كثرة السعاة املفسدين(.)161
الراجح:
هو التفصيل يف املسألة :فإن كان املفيت أهالً واجتهد وأخطأ يف فتواه فال
يضمن ،وإن كان املفيت غري أهل وأخطأ يف فتواه فاألصل هو تضمينه ما ترتب على
فتواه اخلاطئة ،لكن إن غلب على ظن املستفيت عدم أهلية املفيت من خالل القرائن
كمظهره أو منطقه أو حنو ذلك فال يضمن املفيت يف هذه احلالة؛ لتفريط املستفيت يف
ذلك ،ويستحق هذا املفيت التعزير ولو من خالل اللوم والتوبيخ حسب حاله ،وكثرة
جترئه على الفتوى.
ويبقى أن التعزير جماله واسع ،وقد ترى اجلهة املخولة بالفتوى تعزير بعض
املتالعبني ممن دخلوا يف الفتوى مع عدم أهليتهم ،وقد يكون من بني صوره تغرميه ما
ترتب على فتواه ،ويتم ذلك عن طريق إقامة الدعوى القضائية ضده.
املسألة الثالثة :من يتحمل ضمان املفيت
أبدأ أوالً بتقرير أن خطأ املفيت كخطأ احلاكم ،فقد تكلم بعض الفقهاء عن خطأ
احلاكم ومن يتحمله.
يقول البهوتي:
"وخطأ اإلمام واحلاكم يف أحكامهما يف بيت املال ".

()161

ويقول أيضا " :أو كخطأ وكيل يتصرف لعموم املسلمني كالوزراء فخطؤه يف
حكمه يف بيت املال"

()162

( )160الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية _ للبورنو ( .)285
( )161كشاف القناع (.)60 /6
( _)162شرح منتهى اإلرادات ( .)328 / 3

أمحد بن حممد املطرودي

1962

وعللوا تضمني اإلمام واحلاكم من بيت املال بأمرين:
()163

 / 1ألن يكثر فيجحف بعاقلته.

 / 2ألن اإلمام واحلاكم نائبان عن اهلل فيكون أرش خطئهما يف مال اهلل كخطأ
وكيل ،فإنه ال ضمان عليه فيما تلف منه بال تعد وال تفريط ،بل يضع على
موكله.

()164

وجعل بعض العلماء خطأ املفيت كخطأ احلاكم.
يقول اإلمام ابن القيم " :خطأ املفيت كخطأ احلاكم ".

()165

لكن هذا احلكم ينبغي أن يقيد مبا إذا كان املفيت من أصحاب الواليات الذين
نصبهم ولي األمر هلذا الشأن فيكون الضمان من بيت املال ،وإن مل يكونوا من
أصحاب والية الفتوى فال يتحمل بيت املال خطأهم.

()166

املطلب الثالث :احلجر على املفيت
وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف احلجر لغة واصطالحا.
احلجر يف اللغة:
احلاء واجليم والراء أصل واحد مطرد ،وهو املنع واإلحاطة على الشيء.
السفِيهِ حَجْرًا ؛
حجْر اإلنسان ،وقد تُكسر حاؤه .ويقال :حَجَرَ الْحَا ِكمُ عَلَى َّ
فاحلَجْر َ
التصَرُّف فِي مَالِه.
وذلك مَ ْنعُهُ إِيَّاهُ من َّ

()167

( )163املصدر السابق.
( )164املصدر السابق.
( )165إعالم املوقعني ( .) 844
( )166انظر الفتوى يف الشريعة اإلسالمية _ عبد هللا آل خنني ( .) 339 / 2
( )167معجم مقاييس اللغة ( )138 /2مادة ( حجر ).
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احلجر اصطالحاً :ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي.

()168

املسألة الثانية :حكم احلجر على املفيت
تكلم الفقهاء رمحهم اهلل على أنه حيجر على املفيت املاجن واملتطبب اجلاهل
واملكاري املفلس.

()169

واملقصود باحلجر هنا هو :املنع احلسي ال جمرد املنع من نفوذ التصرف.
يقول الكاساني( )171موضحاً هذا األمر:
" وليس املراد منه حقيقة احلجر ،وهو املعنى الشرعي الذي مينع نفوذ التصرف،
أال ترى أن املفيت لو أفتى بعد احلجر ،وأصاب يف الفتوى جاز ،ولو أفتى قبل احلجر
وأخطأ ال جيوز ،وإمنا أراد به املنع احلسي أي :مينع هؤالء الثالثة عن عملهم حساً؛
()171

ألن املنع عن ذلك من باب األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر".

وجاء يف املبسوط" :ال جيوز احلجر إال على ثالثة على املفيت املاجن ،وعلى
املتطبب اجلاهل ،وعلى املكاري املفلس؛ ملا فيه من الضرر الفاحش إذا مل حيجر
عليهم ،فاملفيت املاجن يفسد على الناس دينهم واملتطبب اجلاهل يفسد أبدانهم،
()172

واملكاري املفلس يتلف أمواهلم ،فيمتنعون من ذلك دفعاً للضرر.

( _)168املغرب يف ترتيب املعرب (  ،) 65 – 64أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء
( .)99
( )169املبسوط ( .) 164 / 24
( )170هو :أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،من أبرز مصنفاته" :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"،
"السلطان املبني يف أصول الدين" .مات سنة  587ه .اتج الرتاجم ( ،)85 _ 84األعالم
( .)70 / 2
( _)171بدائع الصنائع ( .) 172 / 6
( _)172املبسوط (.) 164 /24

أمحد بن حممد املطرودي

1964

وهذا اجلانب يُعدُّ من أوىل الواجبات املناطة بولي األمر أن يقوم بها ،وهذا
اجلانب يدخل فيما يسمى باحلسبة على املفتني وأمثاهلم(.)173
جاء يف شرح الكوكب املنري:
"ويلزم ولي األمر عند األكثر منع من مل يعرف بعلم ،أو جهل حاله من الفتيا،
()175

قال ربيعة( :)174بعض من يفيت أحق بالسجن من السراق".

ويقول أبو الفرج بن اجلوزي( " :)176ويلزم ولي األمر منعهم كما فعل بنو أمية
وهؤالء مبنزلة من يدل الركب ،وليس له علم بالطريق ،ومبنزلة األعمى الذي يرشد
الناس إىل القبلة ،ومبنزلة من ال معرفة له بالطب وهو يطب الناس ،بل هو أسوأ حاالً
من هؤالء كلهم ،وإذا تعني على ولي األمر منع من مل حيسن التطبب من مداواة
()177

املرضى ،فكيف مبن مل يعرف الكتاب والسنة ،ومل يتفقه يف الدين".

ويقول شيخ اإلسالم" :يكون على اخلبازين والطباخني حمتسب وال يكون على
الفتوى حمتسب!".

()178

وقد نبه شيخ اإلسالم على أن منع هذا املفيت بغري علم البد أن يسبقه البيان
باألدلة الشرعية على قبح ما يقول وفساد ما أفتى به( )179حيث يقول:
( )173انظر الفتوى يف اإلسالم _ مجال الدين القامسي ( .) 151 _ 150
( )174هو :أبو عثمان ،ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ التيمي املدين ،املعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله
للرأي .مات سنة  136ه .طبقات احلفظ (  ،) 76 _ 75األعالم ( .) 17 / 3
( )175شرح الكوكب املنري (.)544 /4
( )176هو  :أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن علي القرشي البكري .من أبرز مصنفاته:
" زاد املسري " " ،تذكرة األريب" " ،املوضوعات" " ،الضعفاء " مات سنة  597ه .سري أعالم النبالء
( ،)384 _ 365 / 21طبقات احلفاظ (.)480
( )177إعالم املوقعني عن رب العاملني ( .) 838
( )178املستدرك على جمموع الفتاوى (.)153 /5
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"وليس ألحد أن حيكم على عامل بإمجاع املسلمني؛ بل يبني له أنه قد أخطأ فإن
بني له باألدلة الشرعية اليت جيب قبوهلا أنه قد أخطأ وظهر خطؤه للناس ومل يرجع،
بل أصر على إظهار ما خيالف الكتاب والسنة والدعاء إىل ذلك وجب أن مينع من ذلك
ويعاقب إن مل ميتنع وأما إذا مل يبني له ذلك باألدلة الشرعية مل جتز عقوبته باتفاق
املسلمني وال منعه من ذلك القول وال احلكم عليه إذا كان يقول إن هذا هو الذي دل
()181

عليه الكتاب والسنة ".

اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ويف نهاية هذا البحث أخلص إىل أهم
النتائج والتوصيات واليت منها:


أن أقرب التعريفات للفتوى :اإلخبار عن حكم شرعي ال على وجه

اإللزام.


أن من أسباب اخلطأ يف الفتوى:

 - 1نقص االجتهاد.
 - 2عدم تصور الواقعة.
 - 3عدم مراعاة العرف.
 - 4عدم النظر يف مآالت الفتوى.
 - 5الفتوى يف اخلصومات وعدم التفريق بني الفتوى والقضاء.
 - 6عدم التفريق بني الفتوى العامة والفتوى اخلاصة.
( )179الفتوى الشاذة ـ .د أمين إبراهيم _ مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل (.) 687 / 1
( )180جمموع الفتاوى (.)382 384 - /35
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أنه ال بد للمفيت من بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف فهم واقعة املستفيت

أوالً ،ثم يف تنزيل هذه الواقعة على النصوص ثانياً .حتى يصدق على الفتوى أنها ناجتة
ٍّ.
عن اجتهاد وحتر


جدَةٌ على املفيت ،ثم تكون مدة
أنه من غري املمكن أن تكون الواقعة فيها ِ

االجتهاد قصرية ال يتحقق فيها أدنى معاني االجتهاد كما هو حال بعض املتسرعني يف
الفتوى.


أن تصور واقع املستفيت له عالقة وطيدة بقاعدتني فقهيتني هما:



األوىل :القاعدة الفقهية الكربى " العادة حمكمة ".



الثانية :القاعدة الفقهية " ال ينُكر تغري األحكام بتغري الزمان ".



أنه ليس كل ما يُعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما

يفيد علما باألحكام ،بل قد تقتضي املصلحة اإلمساك أحياناً ،وكتب العلماء
والفقهاء ،وفتاويهم متضمنة هلذا املعنى.


أن فقه اإلمساك عن الفتوى يف بعض األحيان للمصلحة العامة قد يغيب

أحياناً عن بعض املفتني ،بل إن بعضهم ال يأبه به وهذا ناتج عن ضعف يف بعد النظر
وقصور يف فقه املآالت لدى بعض املتسرعني يف الفتوى .ومن األهمية مبكان أن يتنادى
أهل العلم بضرورة نشر هذا الفقه يف أوساط طلبة العلم الشرعي ،وأن ينشأ عليها
طلبة العلم يف حلق الذكر واملؤسسات التعليمية سيما الشرعي منها.


أن املفيت قد ال يتقيد حبكم شرعي ثابت ال يقبل التغيري يف بعض احلاالت

تبعا لألثر املرتتب على ذلك ،بل عليه أن يزن األمور مبيزان املصاحل واملفاسد يف ذلك،
فقد يكون من املصلحة خمالفة ظاهر احلكم ،ومن أبرز األمثلة املعاصرة يف ذلك :واقع
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كثري من األقليات اإلسالمية وما حييط بهم من ظروف ومالبسات ،وما يستجد عندهم
من مسائل ونوازل.


إن املتأمل يف الشريعة اإلسالمية جيد أنها راعت عوائد املكلفني وأعرافهم

وفقاً للضوابط الشرعية ،وبناء على ما تقتضيه املصلحة ،ويتم حتديده من قبل أهل
االجتهاد ،وليس األمر مرتوكاً لكل احد يلوكه من يفقه ومن ال يفقه.


أنه جيب على املفيت أن يتفطن لبعض أساليب احليل واليت قد تصدر من

بعض املستفتيني ،وأن يكون هذا األمر حاضراً يف ذهن املفيت حال سؤال املستفيت؛
لئال خيدعه املستفيت.


أن على املفيت أن يراعي يف فتاويه حال الضرورة ،وعموم البلوى يف بعض

املسائل والنوازل بعد التأكد من انطباق شروطها وضوابطها.


أن من أعظم الفروق الفقهية اليت جيب على املفيت فهمها :الفرق بني قاعدة

تصرفه  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالقضاء وبني قاعدة تصرفه بالفتوى ،وبني
قاعدة تصرفه باإلمامة ملا هلا من أثر كبري يف صحة الفتوى.


أن الفقهاء ذكروا مجلة من الفروق بني املفيت والقاضي.



أن هناك مجلة من املسائل والصور تدخل يف باب القضاء وال تصح فيها

الفتوى كبعض املسائل اليت يكون دافعها اخلصومة.


أن لولي األمر حتديد صالحيات بعض املفتني حبيث يُمنعون من اإلفتاء يف

أبواب معينة إال لعلماء معينني حتقيقاً للمصلحة العامة ومتشياً مع مبدأ السياسة الشرعية
ومبخالفة هذا املبدأ أو التقصري فيه من قبل املفيت يعد هذا ضرباً من ضروب االفتيات
على صاحب الصالحية املعَيَّن من قبل ولي األمر.
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إن من فقه املفيت وبعد نظره أن ُيفَرِّق يف فتاويه يف بعض احلاالت بني الفتوى

العامة والفتوى اخلاصة إذا لزم األمر ،ويدخل يف هذا الباب دخوال أوليًّا اإلفتاء عرب
وسائل اإلعالم سيما املرئي منها؛ وذلك لشدة انتشارها وقوة تأثريها.


أنه يف حال تبني للمفيت خطأه يف الفتوى ،فيجب عليه الرجوع وإعالن

ذلك وهذا من الشجاعة يف احلق كما أن فيه من تهذيب النفس وكبح مجاحها ما هو
ظاهر.


أن مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة يطلقون لفظي الضمان

والكفالة كالً منهما على اآلخر باعتبار أنهما مرتادفان فيشمالن ضمان املال وضمان
النفس وضمان الطلب ،بينما يطلق احلنفية لفظ الضمان على الكفالة.


أن الفقهاء اختلفوا يف حكم تضمني املفيت عند حصول اخلطأ وأن الراجح

منها :إن كان املفيت أهالً واجتهد وأخطأ يف فتواه فال يضمن ،وإن كان املفيت غري أهل
وأخطأ يف فتواه فاألصل هو تضمينه ما ترتب على فتواه اخلاطئة .لكن إن غلب على
ظن املستفيت عدم أهلية املفيت من خالل القرائن كمظهره أو منطقه أو حنو ذلك فال
يضمن املفيت يف هذه احلالة حلصول التفريط من املستفيت ،ويستحق هذا املفيت التعزير
ولو من خالل اللوم والتوبيخ حسب حاله وكثرة جترئه على الفتوى.


أن على اجلهات املسؤولة متابعة املفتني ولفت نظر املتالعب بها ،ويف حال

عدم االمتثال يتم رفع دعوى قضائية ضده؛ ليتم إيقاع العقوبة التعزيرية املناسبة يف
حقه.


إذا كان املفيت من أصحاب الواليات الذين نصَّبهم ولي األمر هلذا الشأن،

فيكون ضمان ما قد يرتتب على خطئه من بيت املال ،وإن مل يكن من أصحاب والية
الفتوى فال يتحمل بيت املال خطأه.
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أن مقصود الفقهاء باحلجر على املفيت هو :املنع احلسي ال جمرد املنع من

نفوذ التصرف.


أنه يلزم ولي األمر عند األكثر منع من مل يُعرف بعلم ،أو جُهل حاله من

الفيت وأن هذا اجلانب يُعدُّ من أوىل الواجبات املناطة بولي األمر أن يقوم بها.
وصلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
املصادر واملراجع
[ ]1األجوبة النافعة يف املسائل الواقعة_ عبد الرمحن بن ناصر السعدي_ اعتنى به
هيثم بن جواد احلداد _ دار ابن اجلوزي _ الدمام_ الطبعة الثانية_  1421هـ.
[ ]2األحكام السلطانية  -أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،
الشهري باملاوردي _ خرج أحاديثه خالد العليمي_ دار الكتاب العربي_ بريوت _
الطبعة الثانية_ 1415هـ.
[ ]3اإلحكام يف أصول األحكام _ أبو احلسن سيد الدين علي بن أبي علي بن حممد
اآلمدي _ تعليق عبد الرزاق عفيفي _ املكتب اإلسالمي _بريوت _ الطبعة
الثانية _  1412هـ.
[ ]4اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام – لإلمام أبي
العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف
– حتقيق عبد الفتاح أبو غدة – دار البشائر اإلسالمية – بريوت  -الطبعة الثانية
 1416هـ.[ ]5إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول _ حممد بن علي بن حممد
الشوكاني _ دار الكتاب العربي – بريوت _ الطبعة الثانية –  1421هـ.
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[ ]6األعالم _ خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي _ دار العلم
للماليني _ الطبعة اخلامسة عشر  -أيار  /مايو  2112م.
[ ]7الفروق الفقهية واألصولية د .يعقوب بن عبد والوهاب الباحسني -مكتبة
الرشد  -الرياض  -الطبعة األوىل  1419هـ.
[ ]8األشباه والنظائر _ جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي _ حتقيق
حممد املعتصم باهلل _ دار الكتاب العربي _ بريوت _ الطبعة اخلامسة _
1422هـ.
[ ]9االفتيات يف التصرفات الشرعية – د عز الدين كحيل – دار ابن حزم – بريوت
– الطبعة األوىل –  1433هـ.
[ ]11إعالم املوقعني عن رب العاملني حممد بن أبي بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية _
ضبطه حممد عبد السالم إبراهيم _ دار الكتب العلمية _ بريوت _ الطبعة األوىل
_  1425هـ.
[ ]11األعالم _ خري الدين بن حممود بن حممد بن علي الزركلي _ دار العلم للماليني
_ الطبعة اخلامسة عشر  2112 -م.
[ ]12اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  -عالء الدين أبو احلسن علي بن
سليمان املرداوي_ مطبوع مع الشرح الكبري_ ألبي الفرج عبد الرمحن بن حممد
بن قدامة_ حتقيق د.عبد اهلل الرتكي_ مركز هجر للبحوث والدراسات
اإلسالمية_ القاهرة_ الطبعة األوىل_ 1417هـ.
[ ]13أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء _ قاسم بن عبد اهلل
القونوي _ ويليه الشروط والوثائق _ أمحد السمرقندي _ تعليق حييى مراد _
دار الكتب العلمية _ بريوت _ الطبعة األوىل _  1424هـ.
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[ ]14املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل – للشيخ عبد القادر بن أمحد بن
مصطفى املعروف بابن بدران – ضبطه وخرج أحاديثه حممد أمني ضناوي – دار
الكتب العلمية – بريوت – الطبعة األوىل  1417هـ.
[ ]15البحر الرائق شرح كنز الدقائق_ زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن
جنيم_ ومعه احلواشي املسماة منحة اخلالق على البحر الرائق_ حممد أمني بن
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي_ ضبطه وخرج أحاديثه زكريا عمريات_
دار الكتب العلمية_ بريوت_الطبعة األوىل_ 1418هـ.
[ ]16بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد
الكاساني احلنفي _ حتقيق حممد درويش _ دار إحياء الرتاث العربي _ بريوت _
الطبعة الثالثة _  1421هـ.
[ ]17بدائع الفوائد _ حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
اجلوزية _ دار الكتاب العربي _ بريوت.
[ ]18بداية اجملتهد ونهاية املقتصد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد
القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد _ دار ابن حزم _ بريوت _ الطبعة األوىل _
 1421هـ.
[ ]19بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام _ أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك
الفاسي ابن القطان _ حتقيق د .احلسني آيت سعيد _ دار طيبة – الرياض الطبعة
الثانية _ .1432
[ ]21تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية _ قاسم بن قلطوبغا _ مكتبة املثنى _ بغداد _
.1962
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[ ]21التاج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب _ إبراهيم بن علي فرحون _
حتقيق :د .علي عمر _ مكتبة الثقافة الدينية _ القاهرة – الطبعة األوىل _
1423هـ.
[ ]22تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  -إبراهيم بن علي بن
حممد ،ابن فرحون اليعمري _ تعليق مجال مرعشلي _ دار الكتب العلمية _
بريوت _  1416هـ.
[ ]23التعريفات علي بن حممد بن علي الزين اجلرجاني  -دار الكتب العلمية -
بريوت 1422 -هـ.
[ ]24تهذيب اللغة_ أبو منصور حممد بن أمحد األزهري اهلروي _حتقيق يعقوب
عبدالنيب _ الدار املصرية للتأليف والرتمجة _ مصر _  1384هـ.
[ ]25تهذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية_ حممد بن علي بن حسني
املكي املالكي_ ضبطه وصححه خليل املنصور_ دار الكتب العلمية_ بريوت_
الطبعة األوىل_ 1418هـ.
[ ]26التوضيح لشرح اجلامع الصحيح _ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي
األنصار املعروف بابن امللقن _حتقيق دار الفالح بإشراف خالد الرباط ،مجعة
فتحي _ دار النوادر _ دمشق _ الطبعة األوىل _  1429هـ.
[ ]27جامع البيان يف تأويل القرآن  -أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن
غالب الطربي _ حتقيق د .عبد اهلل الرتكي _ هجر للطباعة والنشر _ القاهرة ـ
الطبعة األوىل ـ 1422هـ.
[ ]28جامع الرتمذي  -أبو عيسى حممد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،
الرتمذي _ دار السالم _ الرياض _ الطبعة األوىل _  1421هـ.
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[ ]29حاشية العدوي على شرح خمتصر خليل للخرشي _ علي العدوي _ دار الفكر
–
[ ]31حاشية الدسوقي على الشرح الكبري _ حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي
_ مع الشرح الكبري ألبي الربكات أمحد العدوي الشهري بالدردير _وباهلامش
تقريرات احملقق حممد بن أمحد بن حممد امللقب بعليش _ دار الكتب العلمية _
بريوت _ الطبعة الثانية _  1422هـ.
[ ]31احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزني_ أبو
احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الشهري باملاوردي _ حتقيق الشيخ علي
حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود_ دار الكتب العلمية _
بريوت – لبنان _  1419هـ.
[ ]32رد احملتار على الدر املختار  -حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين
الدمشقي
[ ]33الرسالة _ أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي _ اعتنى به ناجي السويد _
املكتبة العصرية ـ بريوت _  1436هـ.
[ ]34رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية دراسة أصولية تأصيلية ـ د .يعقوب بن
عبدالوهاب الباحسني _ مكتبة الرشد _ الرياض – الطبعة الثالثة ـ .1421
[ ]35الروض املربع مع حاشية ابن قاسم _ منصور بن يونس البهوتي – الطبعة
الرابعة_ 1411هـ.
[ ]36سنن أبي داود _ أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي _ دار ابن
حزم _ بريوت _ الطبعة األوىل _  1419هـ.
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[ ]37روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل _
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي _
ومعها شرحها نزهة اخلاطر العاطر _ عبد القادر بن أمحد بن بدران _ مكتبة
املعارف _ الرياض _ الطبعة الثالثة .1411
[ ]38السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة _ حممد بن عبد اهلل بن محيد _ حتقيق:
بكر أبو زيد ،د .عبد الرمحن العثيمني _ مؤسسة الرسالة _ بريوت _ .1416
[ ]39سنن الدار قطين  -أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين– وبذيله التعليق املغين
على الدار قطين _ أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي_ مؤسسة
الرسالة– بريوت– الطبعة األوىل– 1424هـ.
[ ]41سنن الدارمي _ حتقيق د .مصطفى البغا_ دار القلم _ بريوت _ الطبعة األوىل _
1412هـ.
[ ]41السنن الكربى _ أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي _ حتقيق مركز
البحوث – مطابع قطر الوطنية _ الدوحة _ الطبعة األوىل _  1433هـ.
[ ]42السنن الكبري _ أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي حتقيق د .عبد اهلل
الرتكي _ بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات اإلسالمية _ القاهرة
_الطبعة األوىل _ 1432هـ.
[ ]43سري أعالم النبالء _ مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن
قَايْماز الذهيب _حتقيق :جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
_ مؤسسة الرسالة _ بريوت _ الطبعة الثامنة_  1412هـ.
[ ]44شذرات الذهب يف أخبار من ذهب _ عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد
العَكري _ دار املسري _ بريوت _ الطبعة الثانية _ .1399
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[ ]45شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول _أبو العباس شهاب الدين
أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الشهري بالقرايف _ دار الفكر _ بريوت _
الطبعة األوىل _  1418هـ.
[ ]46شرح الكوكب املنري _ حممد بن أمحد الفتوحي _ د .حتقيق حممد الزحيلي،
د .نزيه محاد _ مركز البحوث وإحياء الرتاث _ مكة _  1424هـ.
[ ]47شرح خمتصر الروضة _ أبو الربيع جنم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف _
حتقيق د .عبد اهلل الرتكي _ وزارة الشؤون اإلسالمية ـ الرياض _ الطبعة الثانية _
 1419هـ.
[ ]48الشرح املمتع على زاد املستقنع  -حممد بن صاحل بن حممد العثيمني _ دار ابن
اجلوزي _ الطبعة األوىل _ 1422هـ.
[ ]49شرح اللمع يف أصول الفقه _ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي
_ حتقيق د .عبد اهلل الرتكي _ دار الغرب اإلسالمي _ بريوت _ الطبعة األوىل
  1418هـ.[ ]51الشروط التعويضية يف املعامالت املالية _د .عياد العنزي – دار كنوز اشبيليا _
الرياض _ الطبعة األوىل _  1431هـ.
[ ]51الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية _ أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري
الفارابي _ حتقيق شهاب الدين أبو عمر _ دار الفكر _ بريوت _ الطبعة األوىل
_  1418هـ.
[ ]52صحيح البخاري _ اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي _
اعتنى به عبد السالم علوش _ مكتبة الرشد ـ الرياض _ الطبعة األوىل _
1425هـ.
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[ ]53صحيح مسلم _ أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  -حتقيق
حممد فؤاد عبد الباقي _ دار احلديث _ القاهرة _ الطبعة األوىل _  1412هـ.
[ ]54صفة الفتوى واملفيت واملستفيت أبو عبد اهلل أمحد بن محدان النمريي _ حتقيق
مصطفى بن حممد القباني _ دار الصميعي _ الرياض _ الطبعة األوىل _
1436هـ.
[ ]55طبقات احلفاظ _ عبد الرمحن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي _ دار الكتب
العلمية – بريوت _ الطبعة الثانية _ .1414
[ ]56طبقات الشافعية _ أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب
الدمشقي ،تقي الدين ابن قاضي شهبة _ حتقيق د .احلافظ عبد العليم خان _
عامل الكتب – بريوت ،الطبعة األوىل _  1417هـ
[ ]57العدول عن القول الراجح يف الفتوى والقضاء _للدكتور عاصم املطوع _ رسالة
دكتوراه _ املعهد العالي للقضاء _ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية _
الرياض _ .1435
[ ]58فتاوى اللجنة الدائمة  -اجملموعة األوىل  -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق الدويش  -رئاسة إدارة
البحوث العلمية واإلفتاء– الرياض – الطبعة األوىل _  1421هـ.
[ ]59الفتاوى اهلندية _ جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ضبطه عبد اللطيف
حسن عبد الرمحن _ دار الكتب العلمية _ بريوت _ الطبعة األوىل _ 1421هـ.
[ ]61الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق_ أبو العباس شهاب الدين أمحد بن
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف _ إدرار الشروق على أنوار
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[ ]61الفتوى يف اإلسالم_ مجال الدين القامسي_ دار الكتب العلمية_ بريوت_
الطبعة األوىل_ 1416هـ.
[ ]62الفتوى يف الشريعة اإلسالمية – عبد اهلل بن حممد آل خنني – مكتبة العبيكان –
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[ ]63الفتوى يف عامل مفتوح بني النص الثابت والواقع املتغري _ أ .د علي حميي الدين
القره داغي _ جمموعة حبوث مقدمة للمؤمتر العاملي الفتوى واستشراف املستقبل
_ كلية الشريعة _ جامعة القصيم _ يف الفرتة  1435 / 11 / 24 _ 23هـ.
[ ]64الفتاوى الفقهية الكربى _ أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي _ وبهامشه
فتاوى العالمة شهاب الدين أمحد الرملي _ املكتبة اإلسالمية.
[ ]65الفروع _ أبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقدسي _ ومعه تصحيح الفروع لعالء
الدين علي بن سليمان املرداوي _حتقيق _ عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي _
مؤسسة الرسالة _الطبعة األوىل  1424هـ.
[ ]66الفقيه واملتفقه _ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي _حتقيق:
أبو عبدالرمحن عادل بن يوسف الغرازي _ دار ابن اجلوزي – الرياض _
الطبعة الثالثة _  1426هـ.
[ ]67القاموس احمليط _ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي _ تعليق أبو الوفا
نصر اهلوريين املصري _ دار الكتب العلمية_ بريوت _ الطبعة األوىل _
.1425
[ ]68القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية _ أ .د _ حممد بن عثمان
شبري _ دار الفرقان _ األردن _ عمان _ الطبعة األوىل – .1421
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[ ]69كتاب العلم _ حممد بن صاحل بن حممد العثيمني _ إعداد فهد السلمان _ دار
الثريا – الرياض _ الطبعة األوىل _  1421هـ.
[ ]71عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية _ مسلم بن حممد الدوسري _ مكتبة الرشد
_ الرياض _ الطبعة األوىل – .1421
[ ]71الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  -أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن
حممد العبسي.
[ ]72لسان العرب_ أبو الفضل حممد بن مكرم بن على بن منظور األنصاري _ اعتنى
بتصحيحها :أمني عبد الوهاب ،حممد العبيدي_ دار إحياء الرتاث_ بريوت_
الطبعة الثانية _ 1417هـ.
[ ]73املبدع شرح املقنع _ حممد بن عبد اهلل بن مفلح _ حتقيق حممد بن حسن الشافعي
_ دار الكتب العلمية _ بريوت _ الطبعة األوىل _  1418هـ.
[ ]74املبسوط _ مشس األئمة حممد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي _ اعتنى بها
مسري مصطفى رباب _ دار إحياء الرتاث العربي _ بريوت _ الطبعة األوىل _
 1422هـ.
[ ]75جملة البحوث اإلسالمية  -جملة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد _ الرئاسة العامة إلدارات البحوث
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد – الرياض العدد ( .)97
[ ]76جمموع الفتاوى  -تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني
_ حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم _ جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف _ املدينة النبوية _ 1416هـ.

اخلطأ يف الفتوى أسبابه وآاثره  -دراسة فقهية أتصيلية

1979

[ ]77جمموع فتاوى الشيخ صاحل الفوزان – مجع محود املطر ،عبد الكريم املقرن _
الطبعة األوىل _ .1432
[ ]78جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل  -عبد العزيز بن عبد اهلل بن
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البحوث العلمية واإلفتاء _ الرياض _  1421هـ.
[ ]79جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  -مجع وترتيب:
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان _ دار الثريا _الرياض _ الطبعة األوىل _
 1424هـ.
[ ]81املدخل الفقهي العام _ د .مصطفى الزرقاء _ دار القلم _ دمشق _ الطبعة
األوىل _ .1418
[ ]81املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم_ تقي الدين أبو العباس أمحد بن
عبد احلليم بن تيمية احلراني _ مجعه ورتبه حممد بن عبد الرمحن بن قاسم.
الطبعة األوىل _  1418هـ.
[ ]82املستصفى من علم األصول _ أبو حامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي _
حتقيق حممد األشقر _ مؤسسة الرسالة _ بريوت_ الطبعة األوىل _  1417هـ.
[ ]83مسند اإلمام أمحد بن حنبل _ أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني،
حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون _إشراف :د عبد اهلل بن
عبد احملسن الرتكي _ مؤسسة الرسالة _ الطبعة الثانية _  1421هـ
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Abstract. Praisebe to Allah through whose mercy (and favors) all good things are accomplished. At the
end of this research I would like to mention the founding and recommendations:
 Not every known truth could be spread, even though it is fromreligious science from what helps
to understand ruling, it is better to conceal in some cases. And the books of scholars and their Fatwa
feature this meaning.
 Al Mufti should not always hold on constant ruling for some incident, but he should evaluate the
incident and consider the circumstances and reflect on the pros and cons, because it could be useful to
evade the apparent meaning of the ruling. An example from the current time; the reality of many Muslim
minorities and all circumstances regarding them their contemporary matters.
Whoever reflects on Islamic legislation, he notice it consideration for adult’s customs and habits,
according to the Islamic precepts, and based on achieving ultimate advantages, which are determined by
Islamic scholars, and not left for everyone to state his judgment.
 Scholars have some disagreement whether “al Mufti” is required to grantee his fatwa or no.
However, they are likely to say: if “al Mufti” is illegible for Fatwa, then he should not grantee his Fatwa.
And if he is not illegible, then he will be responsible for the consequences of his mistaken Fatwa. But if
the questioner notices that “al Mufti” is not illegible because of some clues like his appearance or logic,
then “al Mufti” will not be responsible, but he could be blamed for his audacity.
 Most scholars believe that one of the main duties of the legal authorities is to band those who are
not qualified or not known from issuing Fatwa.
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رأس املال املخاطر وعالقته ابلتمويل اإلسالمي
د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،د .زكراي سالمه شطناوي ،و د .عامر يوسف العتوم

أستاذ مشارك ،قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الريموك ،األردن
ملخص البحث .يهدف هذا البحث إىل التعرف على طبيعة رأس املال املخاطر وعالقته ابلتمويل اإلسالمي،
وذلك من خالل تقسيم البحث إىل ثالثة مباحث ،وقد جاء املبحث األول للتعريف برأس املال املخاطر ،واملبحث
الثاين يعرض جتارب عملية يف جمال شركات رأس املال املخاطر ،أما املبحث الثالث فريكز على مسات التمويل
اإلسالمي مقارنة برأس املال املخاطر ،وقد خلص البحث إىل وجود خصائص مشرتكة بني رأس املال املخاطر
والتمويل اإلسالمي من حيث آلية التمويل ،ومن حيث الضماانت ،ومن حيث استمرار ملكية رأس املال للمالك
األصلي ،أو حىت من حيث مشاركة كال األسلوبني يف اجلانب االجتماعي .مما يفسح اجملال واسعاً أمام إمكانية
االستفادة من الصيغ التمويلية اإلسالمية وتسويقها ضمن إطار شركات رأس املال املخاطر.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وأصحابه
أمجعني وبعد:
يُ َع ُّد التمويل أحد أهم معامل احلياة االقتصادية يف أي زمان ومكان؛ ذلك أن
أي مشروع اقتصادي حباجة للتمويل ،سواء من مصادر ذاتية أو خارجية حتى يتمكن
من الظهور أو حتى االستمرار؛ فالتمويل هو احملرك والدافع ألي منشأة؛ إذ تُ َق َّدم منه
األجور للعاملني والتكاليف بشقيها الثابتة واملتغرية والدعاية واإلعالن وغري ذلك.
وقد ظهر يف اآلونة األخرية التمويل برأس املال املخاطر يف الواليات املتحدة
األمريكية وأوروبا ،ثم انتشر بعد ذلك يف بقية الدول ،وهو مصدر متويل يعتمد على
املشاركة يف الربح واخلسارة ،كما أنه بديل للمصادر التقليدية سواء القروض البنكية أو
السندات التقليدية املتداولة يف البورصة ،ويأخذ رأس املال املخاطر شكل امللكية سواء
من خالل األسهم العادية أو املمتازة القابلة للتحويل ألسهم شركات مسجلة يف
البورصة ،والعائد على هذه األسهم يكون من األرباح الناجتة من الفرق بني ما مت
االكتتاب عليه يف بداية املشروع من أموال وبني قيمة بيع املشروع بعد جناحه( .)1ويعتقد
البعض أن التمويل برأس املال املخاطر مشابه للتمويل اإلسالمي ،ولذلك ترتكز فكرة
البحث يف بيان أهم نقاط االلتقاء بني رأس املال املخاطر والتمويل اإلسالمي وبيان
مدى إمكانية االستفادة من فكرة رأس املال املخاطر لتطبق يف جمال التمويل اإلسالمي،
ذلك أن تطوير أدوات التمويل يأخذ حيزاً كبرياً واهتماماً بالغاً لدى معظم املصرفيني.

()1

bascha, a., "Why do venture cartelists: Hold different Types of equity" securities/ EFA, 356, 2000,
www.ssrn.com.
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أمهية البحث
تكمن أهمية البحث يف النقاط اآلتية:
أوالً :األهميةةة الةةت يكتسةةبها التمويةةل بشةةكل عةةام ملةةا لةةه مةةن آثةةار علةةى صةةعيد
االقتصاد ككل.
ثاني ةاً :أهميةةة فهةةم طبيعةةة رأس املةةال املخةةاطر ،وأشةةكال االسةةتثمارات املمولةةة
بواسطته .وبالتالي معرفة اآلثار االقتصادية الت ميكن أن تنتج عةن التمويةل بةرأس املةال
املخاطر.
ثالثاً :أهمية اإلشارة إىل بعةض التجةارب والتطبيقةات العمليةة يف جمةال شةركات
رأس املال املخاطر.
رابعاً :أهمية معرفة اخلصائص املشرتكة بني التمويل اإلسالمي والتمويةل بةرأس
املال املخاطر ،وما له من دور يف التأكيد على أن التمويل القائم على املشاركة يف الةربح
واخلسارة أكثر كفاءة من التمويل القائم على الفائدة.
خامساً :أهمية إجياد صيغ جديدة للتمويل اإلسالمي تتفق مع الشريعة
اإلسالمية ،ال سيما بعد احنياز التمويل اإلسالمي حنو املراحبة على حساب املضاربة
واملشاركة.
مشكلة البحث
تكمن املشكلة يف حماولة اإلجابة على األسئلة اآلتية:
أوالً :ما طبيعة رأس املال املخاطر؟
ثانيًا :هل يوجد تطبيقات عملية يف جمال التمويل برأس املال املخاطر؟
ثالثاً :ما طبيعة التمويل اإلسالمي؟
رابعاً :ما أهم الصيغ اإلسالمية املقرتحة للتمويل برأس املال املخاطر؟
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خامس ةاً :مةةا السةةمات املشةةرتكة بةةني التمويةةل اإلسةةالمي والتمويةةل ب ةرأس املةةال
املخاطر؟
منهجية البحث
سةةيعتمد البحةةث يف معاجلةةة املشةةكلة علةةى املةةنهج الوصةةفي واملةةنهج التحليلةةي،
باإلضةةافة إىل االعتمةةاد علةةى البيانةةات مةةن بعةةض املصةةادر الثانويةةة مةةن كت ة وأحبةةا
ومقةةاالت ذات عالقةةة ،ومةةن أجةةل اإلجابةةة عةةن أسةةئلة البحةةث فقةةد مت تقسةةيمه إىل:
املقدمةة ،أهميةة البحةث ،مشةكلة البحةةث ،منهجيةة البحةث ،وثالثةة مباحةث وخامتةةة.
ويتناول املبحث األول ماهية رأس املال املخاطر ،ويتضمن ثالثةة مطالة (:رأس املةال
املخاطر :املفهوم والنشأة ،أهمية رأس املال املخاطر ،أشكال ومراحةل التمويةل بةرأس
املال املخاطر) ،أما املبحث الثاني وعنوانه :جتارب عمليةة يف جمةال شةركات رأس املةال
املخاطر ،وأخرياً املبحث الثالث حتت عنوان :التمويل اإلسالمي ورأس املال املخاطر،
ويتضمن ثالثة مطال وهي(:مفهوم التمويةل اإلسةالمي ،الصةيغ اإلسةالمية املقرتحةة
للتمويل برأس املال املخاطر ،مسات التمويل اإلسالمي مقارنة برأس املال املخاطر).
املبحث األول :ماهية رأس املال املخاطر
املطلب األول :رأس املال املخاطر :املفهوم والنشأة
رأس املال املخاطر هو الرتمجة العربيةة للمصةطلح األجةن (،)Venture capital
وهو عبارة عن أسلوب متويلي جيمع بني الكفاءة اإلداريةة مةن جهةة ورأس املةال الةالزم
لتشغيل املشةروع مةن جهةة أخةرى ،ففةي كةثري مةن األحيةان ميكةن تةوفر اإلدارة الكفة ة
للمشروع دون توفر رأس املال الالزم أو العكس .وهو ما دفع إىل ظهور هةذا األسةلوب
يف التمويل من خالل ما يسمى بشركات رأس املال املخاطر ،ولذلك عرفه البعض بأنةه
عبةةارة عةةن أسةةلوب أو تقنيةةة لتمويةةل املشةةاريع االسةةتثمارية بواسةةطة شةةركات تةةدعى
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بشركات رأس املال املخاطر ،وهذه التقنية ال تقوم على تقةديم النقةد فحسة كمةا هةو
احلال يف التمويل املصريف ،بل تقوم على أساس املشاركة؛ حيث يقوم املشارك بتمويةل
املشروع من دون ضمان العائةد وال مبلغةه ،وبةذلك فهةو طةاطر بأموالةه( .)2وقةد عرفتةه
اجلمعيةةة األوروبيةةة بأنةةه " :كةةل رأس مةةال يوظةةف بواسةةطة وسةةيت مةةالي متخصةةص يف
مشةةروعات خاصةةة ذات ةةاطر مرتفعةةة ،تتميةةز باحتمةةال ةةو قةةوي لكنهةةا ال تضةةمن يف
احلال يقيناً باحلصول على دخل أو التأكد من اسرتداد رأس املال يف التةاري احملةدد أمةالً
يف احلصول على فةائض قيمةة مرتفةع يف املسةتقبل حةال بيةع حصةة هةذه امل سسةات"(.)3
ويعرف رأس املال املخاطر أيضاً بأنه عبارة عن ملكية خاصة لةرأس املةال يقةدم بواسةطة
مهنيني حمرتفني يف جمال معني ملشروع استثماري حيمل يف طياته فرص النمو املستقبلي(.)4
أما السويلم فيعرفه بأنه :صورة السةتثمار نشةت مةبل علةى أدوات املشةاركة يف حقةوق
امللكيةةة ،ويشةةابهه ةةوذر املشةةاركة الةةذي بنيةةت عليةةه النظريةةة املصةةرفية اإلسةةالمية(،)5
وغريها من التعريفات .وعموماً ميكن اإلشارة إىل أن التمويل برأس املال املخةاطر يتميةز
مبا يلي:

( )2بريبـش السعيد ،رأس املال املخاطر بديل مسـتحد لتمويـل املسسسـات الصـورية واملتوسـاة يف اجلزائـر دراسـة
حالة شركة "سوفايننس" ،جملة الباحث ،ع 2007 ،5م ،ص .7
( )3عبــد ب إب ـراهيم ،املسسســات الصــورية واملتوســاة يف مواجهــة مشــكل التمويــل ،ورقــة ثيــة مقدمــة يف امللتقــى
الدويل حول متالبات أتهيل الـ  PMEيف الدول العربية ،الشلف2006 ،م ،ص .308
 عب ــد الباس ــ ،وف ــاء ،مسسس ــات رأس امل ــال املخ ــاطر ودوره ــا يف ت ــدعيم الش ــركات الناش ـ ة ،دار النهض ــة العربي ــة،القاهرة2001 ،م ،ص.92
( )4مقال رأس املال املوامر القااع الوائب نقال عن موقع االلكرتونية االقتصادية
http://www.aleqt.com/2008/04/26/article_12255.html
(KAU: Islamic Economic، Venture capital: a potential model of Musharakah ، Sami Al-suwailem )5
)P 17.،1998،vol (10

، J.
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أوالً :أنه أسلوب قةائم علةى أسةاس املشةاركة يف الةربح واخلسةارة دون اشةرتاط
ضةمان رأس املةةال أو العائةد كمةةا هةةو احلةال يف التمويةةل املصةةريف التقليةدي ،وهةةو بهةةذا
يتشابه مع املصرفية الشاملة()6؛ ولةذلك فة ن رأس املةال املخةاطر يةتم اسةرتداده يف نهايةة
عمر املشروع بعد حسةاب الةربح احملقةق ،ومةن دون تقةديم أي ضةمان عنةد إبةرام عقةد
املشاركة.
ثانيا :أنه أسلوب ملساعدة امل سسات الصغرية واملتوسطة الت تواجةه صةعوبة يف
احلصول على التمويل ،أو الت يرفض النظام املصريف منحها القروض نظراً لعدم تةوفر
الضةةمانات؛ ولةةذلك تركةةز شةةركات رأس املةةال املخةةاطر علةةى اجلةةدوى االقتصةةادية
للمشروع الذي مينح رأس املةال الةالزم ،وعلةى رحبيتةه ،وكفةاءة إدارة املشةروع كبةديل
عن أسلوب البنوك التقليدية يف تركيزها علةى الضةمانات ،وعلةى القةوائم املاليةة .ومةن
أجل التخفيف من حدة املخاطر الت قد تتعرض هلا الشةركات ،ف نةه ال ُيكَْتفَةى بتقةديم
النقد فحس بل تساهم الشركة يف إدارة املشروع مبا حيقق تطورها وجناحها(.)7
ثالثةةا :ميةةنح رأمسةال املخةةاطر إىل قطاعةةات حمةةددة وإىل آجةةال طويلةةة (10- 7
سنوات) (.)8

( )6املصرفية الشاملة هي تقدمي حزمة من اخلدمات املالية املتنوعـة ملزيـد مـن التفصـيل ان ـر يوسـف كمـال ،حـوار
حول الوساطة املالية واملصارف اإلسالمية ،جملة جامعة امللك عبد العزيـز ،االقتصـاد اإلسـالمي ،م ،13ع،1
ص .76
( )7نقال عن منتدى وادي العرب
http://wadilarab.kalamfikalam.com/t12223-topic

(، Operational structure for Islamic equity finance lessons from venture capital،habib ahmed )8
p18.، 2005، Islamic development bank،research and training institute
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رابعاً :املشروعات املقرتحة قبل أن متنح التمويل متر عرب مراجعةة شةاملة قبةل أن
يقرر مانح رأمسال املخاطر الدخول يف املشروع ،كما أن متويل كل مرحلة يعتمةد علةى
جناح املرحلة السابقة(.)9
خامسةاً :تةدار شةركة رأس املةال املخةاطر مةن خةالل جملةس إدارة منتخة  ،أمةا
املسةةتثمرون يف شةةركات رأس املةةال املخةةاطر ف ة نهم يقةةدمون املةةال بنةةاء علةةى املس ة ولية
احملدودة(.)10
أما فيما يتعلق بنشأة مفهوم رأس املال املخةاطر ،فقةد عةرف يف بدايةة نشةأته عةن
طريق تقديم أفراد أغنياء هلذا املةال ،ثةم تطةور إىل أن أخةذ شةكل صةناديق أو شةركات
لالستثمار على أساس االسةتثمار طويةل األجةل متةول فيهةا املشةروعات ذات املخةاطرة
العالية واملشروعات الصغرية املبتكرة ،والت تنمو بشكل سليم خبالف البنوك التقليديةة
الت تقدم التمويل لصاحل املشروعات الكبرية اعتماداً على املةالءة املاليةة هلةا( .)11وتعةود
نشةةأة رأس املةةال املخةةاطر إىل الفرنسةةي " "Doriotاملقةةيم يف أمريكةةا؛ إذ أنشةةأ فيهةةا عةةام
 1946أول م سسة متخصصة يف رأس املةال املخةاطر يف العةامل " "ARDوقةد صصصةت
يف متويل الشركات االلكرتونية .أما يف الواليات املتحدة األمريكيةة فقةد بةدأ نشةاط رأس
املال املخاطر يف اخلمسينات استجابة الحتياجةات متويةل الشةركات الصةغرية واملتوسةطة
وللثةةةورة اجلديةةةدة يف جمةةةال التقةةةدم التكنولةةةوجي وخاصةةةة يف صةةةناعات الكمبيةةةوتر
(9) habib ahmed، Operational structure for Islamic equity finance lessons from venture capital ، p19.

(10) habib ahmed Operational structure for Islamic equity finance lessons from venture capital ، p17 .
(11) Gampers، p. And J. Lerner "the venture capital revolution" journal of economic perspectives ،
vol.(15)، No.(2)، 2001، pp 145-168.

نق ـالً عــن مــد مصــافى" ،رأس املــال املخــاطر إس ـرتاتينية مقرتحــة للتعــاون بــني املصــارف اإلســالمية" ،مــس ر
املسسسات املالية اإلسالمية الرابع عشر ،اإلمارات2005 ،م ،اجمللد اخلامس ،ص.1591
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واإللكرتونيات ،وتكنولوجيا املعلومات ،وتشةري اإلحصةاءات إىل أن االسةتثمار طويةل
األجةةل بلةةغ بةةني سةةنت 1990م و1993م يف الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة  54مليةةار
دوالر ،وتبلةةغ النسةةبة الةةت ميوهلةةا رأس املةةال املخةةاطر حةةوالي  64مةةن املشةةاريع ذات
املخاطر املرتفعة(.)12
أما أوروبا فقد عرفت التمويل برأس املال املخاطر بعد أمريكا وقد تأسست هيئةة
تعنى بهذا النوع من التمويل وهي اجلمعية األوروبية لةرأس املةال املخةاطر الةت أسسةت
يف بلجيكا عام 1983م لتطوير تقنية رأس املال املخاطر يف أوروبا وقد وصةلت أرباحهةا
يف حةةدودها العاديةةة مةةابني  300و  250سةةنوياً .وقةةد انتشةةرت شةةركات رأس املةةال
املخةةاطر يف دول أخةةرى بهةةدف مواجهةةة االحتياجةةات اخلاصةةة بالتمويةةل االسةةتثماري.
وعلى صعيد الدول العربية فقد وافق جملةس الوحةدة االقتصةادية العربيةة علةى تأسةيس
االحتاد العربي لرأس املال املخاطر والذي انضمت إليه كل من اململكة العربية السةعودية
ومصر وتونس واإلمارات ،والذي يهدف إىل نشر الوعي مبجال رأس املال املخاطر بني
األفراد واملستثمرين ،ويهدف إىل خلق مناخ خص إلنشاء مزيد من الشركات(.)13
لقد كان التوجه حنو التمويل برأس املال املخاطر القةائم علةى املشةاركة يف الةربح
واخلسارة انعكاساً لنتائج التجربة املصرفية التقليدية القائمةة علةى سةعر الفائةدة ،والةت
أثبتت أنها تواجةه أخطةر التهديةدات واملتمثلةة يف ةاطر تذبةذب سةعر الفائةدة ،و ةاطر
( )12ان ر
 بريبـش السعيد ،مرجع سابق ،ص.4 صحراوي مقاليت ،التمويل برأس املال املخاطر -من ور إسالمي ،ث مقدم إىل مـس ر املصـارف اإلسـالمية بـنيالواقع واملأمول ،دائرة الشسون اإلسالمية والعمل اخلريي ،ديب2009 ،م ،ص.15-14
( )13نقال عن موقع جريدة الرايض
.php.13908 /Economy/ EcoNews _2004-11-19http://www.alriyadh.com/Contents/
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هشاشة املعلومات؛ إذ تشري التجربة إىل أن سعر الفائدة تذبذب وبشةكل شةديد ()184
مرة للفرتة (1970م 1987-م) أي مةرة كةل ( )35يومةاً تقريبةاً ،وينةتج مةن ذلةك أن
املصةةارف التقليديةةة ال تسةةتطيع إقنةةاع املةةودعني بعةةدم سةةح ودائعهةةم إال بعائةةد سةةعر
الفائدة السةوقي( ، )14بينمةا مت اإليةداع علةى سةعر أدنةى مسةبقًا وعليةه فة ن ارتفةاع سةعر
الفائدة السوقي يعل حتقيق خسارة م كدة للمصةرف ،وخطةر اافةاض قيمةة األصةول
واخلصوم ،العتماد قيمتها على سعر الفائدة يف السوق متامًا كالسندات.
املطلب الثاين :أمهية رأس املال املخاطر
تكمن أهمية رأس املال املخاطر يف احلصول علةى التمويةل يف حةال عةدم القةدرة
علةةى تةةوفري رأس املةةال الةةالزم بشةةروط امل سسةةات املاليةةة التقليديةةة ،وبالةةذات بالنسةةبة
للمشروعات اجلديدة ذات املخاطر العاليةة ،والةت تتةوافر لةديها احتمةاالت ةو وعائةد
مرتفع .كما أن رأس املال املخاطر هو طريقة لتمويل الشةركات غةري القةادرة علةى تةدبري
األموال من إصةدارات األسةهم أو السةندات بسةب املخةاطر العاليةة املرتبطةة بأعماهلةا.
وعموماً ترتكز اسرتاتيجية إدارة رأس املال املخاطر يف التعرف على العجز يف األسواق،
واالستفادة منه من خةالل إجيةاد فةرص اسةتثمارية جديةدة .كمةا تكةرس اإلدارة خةربات
فةةرق العمةةل والشةةركاء يف عةةدد كةةبري مةةن الشةةركات لتطبيةةق أفضةةل املمارسةةات ضةةمن
جمةةاالت تطةةوير البنةةى التحتيةةة ،والتقنيةةة ،والطاقةةة واخلةةدمات املصةةرفية ،والضةةيافة،
والتعلةةيم ،والصةةحة؛ لةةذلك يعةةد رأس املةةال املخةةاطر مةةن أهةةم مصةةادر متويةةل بعةةض
القطاعات القوية يف االقتصاد األمريكةي والغربةي خةالل العقةود الثالثةة السةابقة وعلةى
األخص قطاع التكنولوجيا؛ حيث بدأت املشروعات يف هذا القطاع على شكل صغري،
() 14سامر قناقنـي ،صـناعة التمويـل يف املصـارف واملسسسـات املاليـة اإلسـالمية ،شـعاع للنشـر والعلـوم ،حلـب -
سوراي2010،م ،ص.442
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وأصةةبحت اليةةوم مةةن الشةةركات امل ة ثرة واملهمةةة ،كمةةا تةةرتاوح اسةةتثمارات رأس املةةال
املخاطر بني ( 5إىل  )50مليون دوالر أمريكي من رؤوس األموال األولية للمشروعات
اإل ائية(. )15
على صعيد آخر يساهم رأس املال املخاطر يف متويل األفكار اجلديةدة مةن خةالل
املسةةاهمة يف املشةةروعات الصةةغرية؛ إذ تعتةةرب املشةةروعات الصةةغرية ذات احتمةةاالت ةةو
مرتفعة ،وبالتالي ف نها حتتار إىل متويةل مبقةدار أكةرب نسةبياً ،لكنهةا تنطةوي علةى ةاطر
عالية مقارنة مع بقية املشةروعات( .)16وعلةى صةعيد اقتصةادي تكمةن أهميةة رأس املةال
املخاطر يف األبعاد التالية:
أوالً :يساهم رأس املال املخاطر يف زيادة فةرص العمالةة والتوظيةف ،فقةد ثبةت
من واقع البيانات الت تصدر عن التقارير السنوية الصادرة عن امل سسةة الوطنيةة لةرأس
املةةال املخةةاطر يف التقريةةر السةةنوي لعةةام 1997م أن الشةةركات الةةت مولةةت بةرأس املةةال
املخاطر خالل الفرتة (1991م – 1995م) زادت من العةاملني فيهةا بنسةبة  34سةنويًا
مقارنة مع ( ) 5يف بقية القطاعات األخرى جمتمعة ،وقد زاد أيضاً معدل و الشةركات
املمولةةة ب ةرأس املةةال املخةةاطر مبتوسةةت ( ) 36.8مقارنةةة مةةع ( ) 23.8متوسةةت النمةةو
ال تقليدياً(.)17
للشركات املمولة متوي ً

( )15موقع بيت التمويل اخلليني
http://www.gfh.com/ar/our-business-ar/venture-capital-ar.html

( )16مد زيدان وأدريس رشيد ،اهلياكل اجلديدة الداعمة يف ويل املسسسات الصـورية واملتوسـاة يف اجلزائـر ،ورقـة
مقدمــة يف امللتقــى الــدويل حــول متالبــات أتهيــل املسسســات الصــورية واملتوســاة ،الشــلف18-17 ،نيســان،
2006م ،ص.512
(، The determinants of venture capital funding: Evidence across countries"، L. And P. Wells، Jeng )17
p242.، 2000، (6)، vol،journal of corporate finance
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ثانيةاً :يسةاهم رأس املةةال املخةاطر يف تطةةوير القةدرات اإلبداعيةةة وحتفيةز األفةةراد
السةةتثمار طاقةةاتهم مةةن خةةالل التمويةةل املقةةدم هلةةم ،ومةةن هنةةا فة ن جنةةاح املشةةروعات
املمولة عن طريق رأس املال املخاطر مرهونة بالقدرة اإلبداعية(.)18
ثالثا :يعترب رأس املال املخاطر أداة جلةذب اإليةداع يف السةوق وبالتةالي املسةاهمة
يف النمو االقتصادي وزيادة التوظيف والتقدم التكنولوجي(.)19
املطلب الثالث :أشكال ومراحل التمويل برأس املال املخاطر
تبةةدأ فكةةرة رأس املةةال املخةةاطر مبجموعةةة مةةن اخلةةرباء يف جم ةال معةةني ،كتقنيةةة
املعلومات مثالً .وه الء األشخاص مبا لديهم من خةربة ومعرفةة يعملةون علةى اقتنةاص
األفكار اجلديدة يف جماهلم ،والت ميكن أن تنطوي على فرص و مسةتقبلي ،ومةن ثةم
يقومةةون بعةةرض هةةذه الفةةرص علةةى املمةةولني الةةذين يسةةاهمون يف متويةةل وتنميةةة هةةذه
الفرصة االستثمارية وحتويلها إىل واقع عملةي ،علمةا بةأن صةاح رأس املةال املخةاطر
يشارك يف إدارة املشروع املمول ويقدم تسهيالت خاصةة بالتسةويق والعمالةة والتخطةيت
والتكنولوجيا ،والعالقة بني الطرفني هي عالقةة شةركاء و لةيس جمةرد صةاح مشةروع
وممول ،وبذلك ال يكون هناك انفصال بني امللكية و اإلدارة .وبشةكل عةام هنالةك عةدة
أشكال تنظيمية لرأس املال املخاطر منها شةركات اسةتثمار يف املشةروعات الصةغرية ،أو
صناديق رأس املال املخاطر غري املالية ،أو على شكل شركات تضةامن وهةي الشةركات
الت يةتم إنشةاؤها يف رأس املةال املخةاطر ،وتلعة دور الشةريك املتضةامن الةذي يقةوم
( )18ملزيد من التفصيل ان ر
pp (5-9).، New Jersey; 2003، prentice-Hall، S. and M. Coulter : "Management"،Robbins مد مصافى ،مرجع سابق ،ص.1601-1598(Journal of Applied Corporate ، W. "Towards a Global Modal of Venture Capital"،Megginson )19
WWW.ssrn.com ، Fall، (2002)، p3،Finance
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بالتنظيم واإلدارة واالستثمار وغري ذلك ،وهةذا النةوع هةو السةائد يف سةوق رأس املةال
املخاطر(.)20
أما أنواع االستثمارات املمولة عن طريق رأس املال املخاطر ،فتعتمد على
املرحلة الت متر بها املنشاة والت تشمل اآلتي(:)21
أ) اسةةتثمارات بةةذرة رأس املةةال ،وهةةي األمةةوال املسةةتخدمة يف دراسةةة فكةةرة
املشروع ،ودراسة اجلدوى ،ويقدر حجم هذا التمويل من عشرة آالف إىل ثالثني ألةف
دوالر.
ب) اسةةتثمارات الةةدورة الثانيةةة ،وهةةي األمةةوال الالزمةةة لتمويةةل مراحةةل النمةةو
األوىل يف املشروعات الت مت تأسيسها ولكن تعترب حديثة إىل حد ما.
ر) استثمارات اجلسر التمويلي ،وهذه تأتي بعةد مرحلةة النمةو األوىل لتمويةل
الفرتة الزمنية احملصورة بني إصدارها للجمهور وبني االكتتاب فيها.
د) استثمارات املرحلة الثالثة للمشروعات الناجحةة واملسةتقرة ،والةت تراعةي
متويل استثمارات جديدة مبتكرة لزيادة رحبيتها.
ه) االستثمارات املطلوبة لفصل فةرع أو شةبكة تابعةة ،وهةي األمةوال املطلوبةة
لتحويل شراء أسهم من فروع أو من املشروعات التابعة الت ترغ املشروعات األم يف
فصلها عن سيطرتها.
pp8-9.، W. "toward a global modal of venture capital،Megginson

()20
( )21ان ر
 مود صبح ،رأس املال العامل و ويل املشروعات الصورية ،البيان ،ط1999 ،2م ،ص.208-207 روينــة عب ــد الســميع وحن ــازى إمساعيــل ،وي ــل املسسســات الص ــورية واملتوســاة ع ــن طريــق ش ــركات رأس امل ــالاملخاطر ،ورقة مقدمة يف امللتقى الدويل حول أتهيل املسسسات ،الشلف ،نيسان2006 ،م ،ص .308
 -عبد الباس ،وفاء ،مرجع سابق ،ص.85-83
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و) اسةةةتثمارات اإلنعةةةا  ،وهةةةذه إلنعةةةا املشةةةروعات الضةةةعيفة لتحسةةةني
وضعها ،أو ما يسةمى بةرأس مةال التصةحيح ،وطصةص للمشةروعات القائمةة فعةالً،
ولكنها متر بصعوبات خاصة ،وتتوفر لديها اإلمكانيات الذاتية الستعادة نشاطها ،فهةي
حباجةةة إنعةةا مةةالي ،فتسةةاهم م سسةةة رأس املةةال املخةةاطر مبسةةاندتها مالي ةًا لتسةةتقر يف
السوق من جديد ،و تصبح قادرة على حتقيق األرباح(.)22
وهذه التمويالت تتعرض للمخاطر؛ لذلك تنأى البنوك التقليدية بنفسها عةن
مثل هذه املخاطر بل قد تكون ممنوعة قانوناً من تقديم هذا التمويل(.)23
وفيمةةا يتعلةةق مبراحةةل التمويةةل عةةن طريةةق شةةركات رأمسةال املخةةاطر ميكةةن
تلخيصةةها بةةاآلتي( :)24يف املرحلةةة األوىل تقةةوم الشةةركة بتجميةةع املةةوارد املاليةةة ،والةةت
تعتمد على قدرة املساهمني فيها ،وعلى مهارتهم يف جتميع األموال وجذب املسةتثمرين
.وبعدها تأتي مرحلة البحث الت يتمثل هدفها يف إدارة ملفات الرتشةيح الةت تقةدم مةن
طةةرف املشةةروعات الطالبةةة هلةةذا النةةوع مةةن التمويةةل .ثةةم يةةتم تصةةنيف امللفةةات واختيةةار
املشةةروعات األنس ة هلةةذا التمويةةل ،وحتديةةد مرحلةةة وكيفيةةة تدخلةةها يف املشةةروعات
املستفيدة .ويف املرحلة األخرية تقوم شركات رأمسةال املخةاطر ب عةادة بيةع االشةرتاكات
للخرور من املشروعات املمولة ،لتعيد طرح اشرتاكاتها يف السوق التمويلي.

()22بريبـش السعيد ،مرجع سابق ،ص.6
)، L. And P. Wells "The determinants of venture capital funding: Evidence across countries"،Jeng (23
pp.245-246.

( )24بريبـش السعيد ،مرجع سابق ،ص .8
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املبحث الثاين :جتارب عملية يف جمال شركات رأس املال املخاطر
من ناحية تطبيقية حتصةل شةركات رأمسةال املخةاطر علةى التمويةل مةن مسةتثمر
عام أو خاص من ثم تسةتثمر املةال مةن خةالل شةركة اسةتثمارية(باحثة عةن التمويةل)،
وحبيث أن شركات رأمسال املخةاطر تسةتطيع أن تةزود الشةركات االسةتثمارية مبهةارات
اإلدارة ،وبالتالي ف ن شركات رأمسال املخاطر تلع دور املمول واملغةامر ( ،)25لةذلك
ف ن العالقة فعليًا تتكون من ثالثة أطراف هي( :املستثمرون ممن لةديهم فةوائض ماليةة،
شةةركات رأمسةةال املخةةاطر الةةت تأخةةذ املةةال مةةن أصةةحاب الفةةوائض املاليةةة ومتنحةةه
ألصحاب األفكار اإلبداعية ممن ال جيدون التمويل الكايف ،أصحاب األفكار اإلبداعيةة
ممن حيتاجون للتمويل).
وعلى املستوى التطبيقي ذكةرت صةحيفة ( )Economic timesفة ن شةركات رأس
املال املخاطر يف مجيع أحناء العامل بلغةت ذروة اسةتثماراتها يف عةام 2008م ،حيةث مت
االتفاق بني مجيع الشركات على وضع خطة أرباح  248مليار دوالر ،لكنها تراجعت
يف عةةام 2009م إىل  81.6مليةةار دوالر ،وحققةةت  67مليةةار دوالر أربةةاح يف النصةةف
األول من عام 2010م .وقد بلغت اسةتثمارات شةركات رأس املةال املخةاطر  67مليةار
دوالر يف النصةةةةف األول مةةةةن عةةةةام 2010م ،وكةةةةان أكثرهةةةةا يف جمةةةةال االتصةةةةاالت
وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم ،وجاء على رأسها اسةتثمار مقةداره  4.5مليةار دوالر
يف الشركة الربيطانية ( )Tomkinsيليها شركة ( )Avolonالت اسةتثمرت مبلةغ  1.4مليةار
دوالر .واجلدير بالذكر أن أغل االسةتثمارات كانةت يف الواليةات املتحةدة بنسةبة 52
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ISLAMIC VENTURE CAPITAL: ANEW SOURCE OF ISLAMIC EQUITY ،Abdullaah Jalil
Conference of Seminar Ekonomi dan Kewangan Islam ،FINANCING
)p4.، 2005،Malaysia (KUIM

،

Kolej Universiti Islam
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بينمةةا كانةةت يف أوروبةةا حةةوالي  31و 17يف آسةةيا( .)26وعلةةى سةةبيل املثةةال ال احلصةةر
ميكن اإلشارة إىل جتارب بعض الدول يف جمال شركات رأس املال املخاطر منها:
أوال :يف الواليات املتحدة األمريكية
يف أواخر سنة 1970م استثمرت الواليةات املتحةدة األمريكيةة مةا يقةارب 456
بليون دوالر يف أكثر من  27000شركة ،ورغم فشةل العديةد منهةا إال أنهةا اسةتطاعت
تطوير صناعات جديدة .فقد أطلقت شركة "فانتاا بوينا " علةى سةبيل املثةال صةندوق
استثمار بقيمة  100مليون دوالر من أجل التقنية النظيفة يف الصني ،األمر الذي جعلةها
واحدة من أهم شركات االستثمار يف هةذا ااةال( .)27ويف السةنوات األخةرية أصةبح ةو
حرفة رأس املال املخاطر أكثر ثباتًا مع استثمار أصةحاب رؤوس األمةوال مةن  20حتةى
 30بليون دوالر سنوياً( .)28وقد ظهرت جمموعة مةن اإلبةداعات الواعةدة علةى مسةتوى
قطاع تكنولوجيا الطة واإلعةالم اآللةي ،ويتوقةع اسةتمرار ةو اسةتثمارات رأس املةال
املخاطر يف الواليات املتحدة األمريكية لتجل دخالً أكةرب ،فمقابةل كةل دوالر مسةتثمر
للفرتة (1970م 2008 -م) هناك  6.36دوالر مةن الةدخل سةنة 2008م ،ويف سةنة
2008م يوجد منص عمل مقابل كل  37.702دوالر من رأس املال املخاطر املسةتثمر
خالل نفس الفرتة( .)29وعموما تتميز شركات رأمسال املخاطر بالرتكيز علةى الشةركات

( )26نقال عن موقع اليوم السابع ،ان ر
( )27نقال عن موقع االقتصادية اإللكرتونية .html500235/article_05/02/2011http://www.aleqt.com/
)"venture impact: The Economic Importance of Venture ،National Venture Capital Association (28
"، 2009، Fifth Edition،Capital-Backed Companies to the U.S. Economy
p 9.، 13/12/2010،www.ihsglobalinsight.com
)p 10.،National Venture Capital Association (29
&http://youm7.com/News.asp?NewsID=266462
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الناشئة ،ففي دراسة مشلت  500م سسة أمريكية مت متويلها برأمسةال املخةاطر عمرهةا
ال يتجاوز األربعة سنوات ،وحوالي  80م سسة منها تعمل يف القطاع التكنولوجيا(.)30
ثانيا :يف مصر
متول شةركات رأس املةال املخةاطر يف مصةر املشةروعات االسةتثمارية الةت تتميةز
بارتفاع عنصر املخاطر ولكن آفاق وها احملتملة كبرية؛ لذلك تهتم شركات رأس املةال
املخاطر باملشروعات اجلديدة ،واملشروعات القائمة املتعثةرة وتقةوم شةركات رأس املةال
املخةةاطر بتقةةديم املسةةاندة املاليةةة أو الفنيةةة أو اإلداريةةة .يبلةةغ عةةدد شةةركات رأس املةةال
املخاطر حالياً  16شركة ،منها على سبيل املثال شركة "سواري" لةرأس املةال املخةاطر،
الت أعلنت عةام 2011م عةن تأسةيس صةندوقها األول املخصةص للشةركات اجلديةدة
والصغرية العاملة يف قطاع تكنولوجيا االتصاالت واإلعالم ،والذي يأتي بةالتوازي مةع
إعةةالن الشةةركة عةةن أول اسةةتثماراتها يف جمةةال تطبيقةةات احملمةةول مةةن خةةالل شةةركت
"فيمااو " و"الاااواد" .وتعةةد شةةركة الةةزواد إحةةدى الشةةركات الصةةاعدة واملتخصصةةة يف
جمموعةةة مةةن الةةربامج ،واخلةةدمات املعلوماتيةةة والرتفيهيةةة ملسةةتخدمي أجهةةزة اجلةةوال يف
()31

املنطقة العربية

.

ثالثا :يف اجلزائر :
بالرغم من أهمية تقنية التمويل عن طريق رأمسال املخاطر إال أن االهتمام بهذه
التقنية ما يزال ضئيالً ،حيث إن عدد شركات رأس املال املخاطر حمدود يشمل شةركت
"سوفايننس" ،وشركة "فاينليب" .وإذا أخذت شركة "سوفايننس" كحالة فقد مت إنشةاؤها
( )30نقال عن منتدى وادي العرب ،ان ر
http://wadilarab.kalamfikalam.com/t12223-topic

) (31مقال سواري لراس املال املخاطر نقالً عن موقع عرب كرنش
/01/2011http://arabcrunch.com/ar/سواري-لرأس-املال-املخاطر-تستثمر-يف-فيم
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عام 2000م بالشراكة مع م سسة مالية أجنبية على أساس شركة مالية برأس مال قدره
 5مليار دينار جزائري .ومن مهام هذه الشركة املساهمة يف إنشاء امل سسةات اجلديةدة يف
إطار االستثمار األجن املباشر ،أما فيما طص اإلطةار التنظيمةي هلةذه الشةركة فريتكةز
حول هيكلني أساسيني همةا ( :هيكةل االلتزامةات واهلندسةة املاليةة الةذي يهةتم بتسةيري
طلبات التمويل وتطوير اهلندسة املالية) ،و(هيكل اإلدارة العامة للمالية واحملاسبة الذي
يهةةتم بالتسةةيري والتنظةةيم العةةام ،وتسةةيري الوسةةائل العامةةة ،واحملاسةةبة وتسةةيري اخلزينةةة).
وعموماً ت دي هذه الشركة مهامها ووظائفها بهدف تدعيم و إنعةا االقتصةاد الةوطل
وذلك ببعث انطالقة جديدة فيما يتعلق بتمويل املشروعات الصغرية و املتوسطة(.)32
رابعاً :يف فلسطني
مت إطالق صندوق رأس املةال املخةاطر "صادارة" ،والةذي اعتةرب حةدثاً تارطيةاً ال
سيما وأنه األول من نوعه ،وما يشكله من م شر علةى إمكانيةة االسةتثمار يف فلسةطني.
يستهدف الصندوق قطاع تكنولوجيا املعلومات الفلسطيل برأمسال يبلغ 7ر 28مليةون
دوالر .وقد جاء تأسيس الصندوق بعد سنتني من جهود بذلت جلمع رأمسةال ةاطر يف
أجواء اقتصادية صعبة .ومن بني املستثمرين بالصندوق شركت "غوغل" ،و"سيسةكو"،
و"البنك األوروبي لالستثمار" ،و"صةندوق سةوروس للتنميةة االقتصةادية" ،و"م سسةة
سةةةكول" ،و"م سسةةةة جةةةني كةةةيس" وغريهةةةم .وعمومةةاً فةة ن الصةةةندوق سيسةةةتثمر يف
الشةركات الفلسةطينية الةةت تعمةل يف جمةةال الربجميةات ،والةت تتخصةص يف تكنولوجيةةا
وحمتوى اإلنرتنت ،والشبكات االجتماعية واإلعالم ،إضافة إىل الشركات الةت تعمةل
يف جمال خدمات التوظيف اخلارجي للمربجمني .كما سةيعمل الصةندوق علةى االسةتثمار
يف الشركات حديثة التأسيس ،إىل جان االستثمار يف الشركات املتمكنة وذات التوجةه
( )32بريبـش السعيد ،مرجع سابق ،ص.12
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لألسواق العاملية والت متلك فرص ةو كةبرية .ومةن جانة آخةر فقةد أكةد نائة رئةيس
بنك االستثمار األوروبي أن البنك كان املستثمر األول امللتزم يف صندوق صدارة ،وهو
يشارك يف جل املستثمرين ألول مرة يف ظل ظروف صعبة(.)33
خامساً :جتارب أخرى
ففةةي أملانيةةا مةةثالً مل تةةنجح جتربةةة شةةركات رأس املةةال املخةةاطر؛ وذلةةك لغلبةةة
أسلوب اإلقراض على أسلوب املشاركة ،والتعامل مع القوائم املالية أكثةر مةن التعامةل
مةةع الةةربح املتوقةةع .إضةةافة إىل أن نظةةام الضةةرائ متحيةةز إىل جان ة القةةروض بالنسةةبة
لألسهم .ناهيك عن أن الت جربة أديةرت ههةد مةن الدولةة عةن طريةق اإلعانةات وههةاز
بريوقراطي مل يعتمد على احلةوافز الفرديةة( .)34أمةا يف األردن فقةد مت توقيةع مةذكرة بةني
امل سسةةة األردنيةةة لتطةةوير املشةةاريع االقتصةةادية وبنةةك املةةال األردنةةي "كابيتااال" للتوجةةه
إلطالق صندوق رأس املال اطر برأمسال قةدره 20مليةون دينةار .وجةاء ذلةك بهةدف
دعةةم املشةةروعات الصةةغرية واملتوسةةطة يف إطةةار تةةوفري الةةدعم املةةالي والفةةل املطلةةوب
للمشةةروعات والةةربامج التنمويةةة يف تلةةف القطاعةةات االقتصةةادية والسةةعي املسةةتمر
للبحث عن آليات ونوافذ جديدة لتطوير املشروعات وامل سسات الصةغرية واملتوسةطة،
بهدف متكينها من الوصول إىل مصادر التمويل املختلفة(.)35

( )33نقالً عن موقع العرب .نت

366050http://www.alarab.net/Article/
( )34نقالً عن موقع اإلخوان.نت

=24211http://www.ikhwan.net/archive/showthread.php?t
( )35نقال عن موقع جوردن.سن
=114548http://www.jordan-son.com/vb/showthread.php?t
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ومن خالل جتارب شركات رأس املال املخاطر ميكن اإلشارة إىل أبرز العيوب أو
املآخذ اآلتية(:)36
 - 1ارتفاع درجة املخاطرة يف املشروعات املمولة.
 - 2صعوبة اصاذ القرار بسرعة لكثرة األطراف املشاركة.
 - 3تدخل شركات رأمسال املخاطر من وجهة نظر املتمولني يف توجيه
وسياسات الشركة طالبة التمويل باعتبارها مالكة جلزء من رأمسال .
 - 4ارتفاع نسبة الربح الت تطلبها الشركات املمولة.
املبحث الثالث :التمويل اإلسالمي ورأس املال املخاطر
املطلب األول :مفهوم التمويل اإلسالمي
يعرف التمويل اإلسالمي بأنه :عبارة عن تقديم املال نقداً أو عيناً من مالكةه إىل
آخر ليديره ويتصرف فيه طلباً للربح مقابل عائد يتفقان عليه ويبيحه الشرع احلنيف(.)37
وتقوم امل سسةات التمويليةة اإلسةالمية علةى مبةدأ حتةريم الفائةدة أخةذاً وإعطةاء ،وهةو
األساس العقدي الذي تنطلق منه على مجع املوارد وتوظيفها وفق الشريعة اإلسةالمية.
خبةةالف التمويةةل التقليةةدي القةةائم علةةى سةةعر الفائةةدة احملةةدد مسةةبقاً ،وتسةةتخدم هةةذه
امل سسات _ بديالً عن الربا_ املشاركة واملضاربة وغريها من الصيغ املستندة إىل قواعةد
()38

الفقه املشةهورة( ،الغةنم بةالغرم ،واخلةرار بالضةمان) .وتعةد قاعةدة (الغةنم بةالغرم)

( )36صحراوي مقاليت ،مرجع سابق ،ص .19 – 18
( )37منذر قحف ،مفهـوم التمويـل يف االقتصـاد اإلسـالمي ،البنـك اإلسـالمي للتنميـة ،املعهـد اإلسـالمي للبحـو
والتدريب ،جدة ،ط2004 ،3م ،ص.12
( )38علــي حيــدر ،درر احلكــام شــر جملــة األحكــام ،تر ــة فهمــي احلســني ،عــال الكتــب ،الـرايض ،طبعــة خاصــة،
2003م ،جملد  ،1مادة  ،87ص.90

2002
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الت يسري عليها نظةام التمويةل اإلسةالمي بشةكل أساسةي مةن أبةرز خصةائص التمويةل
اإلسةةالمي؛ إذ ال غةةنم إال مةةع توقةةع الغةةرم ،فةةال جييةةز النظةةام اإلسةةالمي الكس ة أو
االسرتباح دون اطرة مقرونة إما بالعمل من جهة أو باسةتمرار امللةك مةن جهةة ثانيةة،
فليس التملك وحةده شةرطًا للكسة  .وقةد اشةتقت هةذه القاعةدة مةن احلةديث النبةوي
الشريف "اخلرا ابلضمان" (.)39
ومن هنا حرم عقد القةرض بربةا ،ويسةتحق صةاح رأس املةال الةربح مبقتضةى
امللك والعامل يستحق الربح مبقتضى العمل ويشرتط بيان حصته من الةربح( .)40فةال بةد
لكةي يتحقةق مبةدأ العةدل  -الةذي هةو أصةل التشةريع اإلسةالمي  -مةن التعةادل يف
االلتزامات يف شتى مناحي احلياة االقتصادية ،وذلك بأن تكون احلقوق املستفادة مقابةل
مةةا يسةةتحق مةةن واجبةةات ضةةمن هةةذه القواعةةد الغ ةنم بةةالغرم واخلةةرار بالضةةمان(،)41
فاملخاطرة الت يبدي طرفا املضاربة استعداداً لتحملها هي الت سوَّغت حصوهلما على
ال بالقاعةةدة السةةابقة الغةةنم بةةالغرم وقاعةةدة اخلةةرار بالضةةمان؛
ربةةح يف حالةةة حتققةةه عمة ً
فةالربح أو املكسة لقةةاء املغةةرم واملخةةاطرة( .)42أمةةا املمةةول باملشةةاركة فهةةو مسة ول عةةن

( )39ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب التنارات ،ابب اخلراج ابلضمان ،دار الفكر ،بريوت ،مد فساد
عبدالباقي ،ج ،3ص.753حديث رقم  ،2243وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه ،جملد،2
ص،22حديث رقم .1822
( )40علي حيدر ،درر احلكام شر جملة األحكام ،مادة  ،85ومادة  ،87ص.90-88
( )41وهبــة الزحيلــي ،البنــوك اإلســالمية عقــود ومعــامالت شــرعية ،جملــة االقتصــاد اإلســالمي ،ديب ،ع ــدد ،195
 ،1997ص.44
( )42عبد اجلبار السبهاين ،مالح ات يف فقه الصريفة ،جملة جامعة امللك عبـد العزيـز ،االقتصـاد اإلسـالمي ،جملـد
 ،16عدد  ،2003 ،1ص.10
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حتمل كافة اخلسائر املالية الت تلحق باملشةروع املمَّةول( .)43وأُبيحةت املشةاركة علةى هةذا
األساس ،وعليه ف ن علماء املصرفية اإلسالمية جعلوا من تلك القاعدة أساسةاً لتطبيةق
مبةةدأ املشةةاركة يف الةةربح واخلسةةارة كبةةديل لسةةعر الفائةةدة يف النظةةام املصةةريف التقليةةدي
والبديل عنها اقتسام الربح واخلسارة بينهما بشكل عائد(.)44
املطلب الثاين :الصيغ اإلسالمية املقرتحة للتمويل برأس املال املخاطر
على الرغم من أن املضاربة هي أهم صيغ التمويل اإلسالمي ،إال أن حوالي
 65من
التمويل اإلسالمي احلالي عبارة عن مراحبة( .)45وهو ما يدعو للتوجةه حنةو صةيغ
املضاربة واملشةاركة .مبعنةى تعةد العقبةة األساسةية الةت تواجةه التمويةل اإلسةالمي علةى
مستوى التطبيةق العملةي اليةوم هةي مشةكلة الرتاجةع الةبني يف الصةيغ الةت تعتمةد علةى
املخاطرة والت تتشابه يف مضمونها مع رأس املال املخاطر وتشمل ما يلي:
أ) املشاركة:
وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر حبصة معينة يف رأس املال يتجران به كالهما
والربح يوزع على حس أمواهلما ،أو على نسبة يتفق عليه عند العقد .ويستدل على
مشروعيتها بقوله تعاىل:
( )43مد فهيم خان ،االقتصادايت املقارنة لبعض أساليب التمويل اإلسالمي ،جملة دراسات اقتصادية إسالمية،
املعهد اإلسالمي للبحو والتدريب ،اجمللد  ،2عدد ،1994 ،1ص.48
( )44م ــدعمر ش ــابرا ،ظ ــو ن ــام نق ــدي ع ــادل ،دار البش ــري ،عم ــان ،ط1990 ،1م ،ص ،92-91وان ــر يف
ذلك أمحد ضياء الدين ،الن ـام املصـريف اإلسـالمي الوضـع احلـايل ،جملـة دراسـات اقتصـادية إسـالمية ،املعهـد
اإلسالمي للبحو والتدريب ،جدة ،عدد ،1994 ،1ص.22
)Palgrave ، Islamic Finance and SMEs"، "Venture Capital،Mansoor Durrani & Grahame Boocock (45
pp : 159- 163.، 2006. op-cit، Great Britain،Macmillan
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( .)46وميكن

التمويل بهذه الصيغة من خالل شركة العنان وهي كما عرفها احلنابلة" :أن يشرتك
اثنان مباليهما ،على أن يعمال فيه ببدنيهما والربح بينهما ف ذا صحت فما تلف من
املالني فهو من ضمانهما ،وإن خسرا كانت اخلسارة بينهما على قدر املالني؛ ألنهما
صارا كمالٍ واحد يف رحبه ،فكذلك يف خسارته والربح بينهما على ما شرطاه؛ ألن
العمل يستحق به الربح وقد يتفاضالن فيه لقوة أحدهما وحذقه" ( .)47وهي حمل اتفاق
بني الفقهاء( ،)48وقد رجح الدكتور سامي السويلم أن تكون هذه الصيغة أقرب الصيغ
إىل التمويل برأس املال املخاطر(.)49
ب) املضاربة(:)50
وهي عقد بني طرفني أو أكثر يقدم أحدهما املال واآلخر يشةارك ههةده علةى أن
يتم االتفاق على نصي كل طةرف مةن األطةراف مةن الةربح بنسةبة معلومةة( .)51وعنةد
صياغة عقد املضاربة البد من مراعاة الشروط الةت تتعلةق باملتعاقةدين ،وبةرأس املةال،
وبةةالربح ،وبالعمةةل .وعنصةةر املخةةاطرة شةةرط أساسةةي يف عقةةد املضةةاربة؛ ويقصةةد بهةةا
( )46سورة النساء ،اآلية .12
( )47ابن قدامه املقدسي ،الكايف يف فقه ابن حنبل ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ج ،2ص. 257
( )48ان ر
 إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي ،الشريازي املهذب ،دار الفكر ،بريوت ،ج ، 1ص .345 الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1982 ،2م ،ج ، 6ص .65P20.، "venture capital: a potential model of Musharakah"،(49) Sami Al-suwailem
( )50يوسف كمال ،املصرفية اإلسالمية األساس الفكري ،دار النشر للنامعات ،مصر ،ط ،1993 ،3ص-18
.19
()51عبد احلميـد البعلـي ،أساسـيات العمـل املصـريف اإلسـالمي واقـع وآفـاب ،مكتبـة وهبـة ،القـاهرة ،ط،1990 ،1
ص.68
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ةاطرة امللةةك أو ةةاطرة العمةةل وعنةةد عةةدم حتققهةا يفتقةةد اجلانة األبةةرز مةةن جوانة
السةةالمة الشةةرعية؛ إذ إن ك ةالً مةةن صةةاح رأس املةةال والعامةةل يف الفقةةه اإلسةةالمي
يتحمل املخاطرة فكالهما طاطر ،أحدهما مباله واآلخر ههده ،وهةذا حيةدو إىل القةول
بةةالفرق بةةني الفكةةر الرأمس ةالي والفكةةر اإلسةةالمي يف هةةذه القضةةية يف أن األول جيعةةل
املخاطرة من جان العامل ،أما الفكر اإلسالمي ف ن املخاطرة تكون من جان العامةل
ومةةن جان ة صةةاح رأس املةةال ،واملخةةاطرة يف اإلسةةالم مقيةةدة مةةن حيةةث حصةةول
التعدي أو التقصري من عدمه ف ن قصر العامل أو تعةدى ضَة ِمن وإال فةال ضةمان عليةه،
وكذا لو طل صاح املال طلباً قيد املضارب فيه بنوع ومكان العمل جاز ومةن القيةود
أيضاً العمل مبجال مباح(.)52
ر) الصكوك اإلسالمية:
والةةت صتلةةف عةةن السةةندات التقليديةةة بأنهةةا تسةةتبدل دفعةةات السةةندات الثابتةةة
بدفعات تسةتند إىل أداء األصةول احلقيقيةة()53؛ ولةذلك ميكةن تعريفهةا بأنهةا عبةارة عةن
أسلوب استثماري يتم من خالله حتويل املوجودات العينيةة أو املنةافع إىل صةكوك قابلةة
للتداول ،حبيث يقوم املستثمر بشراء الصك الذي يقابل بقيمته ملكية يف منافع أو أعيةان

( )52ان ر يف ذلك
 مد أمحد السرخسي ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت ،ط.1986 ،2ج ،22ص.169 ابن قدامة املقدسي ،املوين مع الشر الكبري ،دار عال الكتب ،بريوت ،ط ،1986،1ج ،5ص.169 ،162– صــا العلــي ،توزيــع الــدخل يف االقتصــاد اإلســالمي والــن م االقتصــادية املعاصــرة ،دار اليمامــة ،دمشــق ،ط،1
 ،2001ص.268-267
(Islamic banking and global financial crisis/ http://www.thefinancialexpress-،Ahmed Nasiruddin )53
bd.com/2009/05/01/65298.html
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تدر دخالً( .)54وقد جةاء يف قةرار جممةع الفقةه اإلسةالمي الةدولي( :)55إن جملةس جممةع
الفقه اإلسالمي الدولي املنبثةق عةن منظمةة املة متر اإلسةالمي املنعقةد يف دورتةه التاسةعة
عشةةرة يف إمةةارة الشةةارقة مةةن  1إىل  5مجةةادى األوىل 1430هةةة .بعةةد إطالعةةه علةةى
البحو الواردة إىل اامع خبصوص موضوع الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها
املعاصرة وتداوهلا ،وبعد استماعه إىل املناقشات الت دارت حوله .قرر ما يأتي:
أوالً...:أما التصكيك (التوريق اإلسالمي) فهو إصدار وثةائق أو شةهادات ماليةة
متساوية القيمة ،متثل حصصاً شائعة يف ملكية موجودات (أعيان أو منةافع أو حقةوق أو
ال أو سيتم إنشاؤها مةن حصةيلة
خليت من األعيان واملنافع والنقود والديون) ،قائمة فع ً
االكتتاب ،وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه...ثالثةاً :أحكةام الصةكوك )1(:ال
جيوز أن يتعهد مدير الصكوك ب قراض محلة الصةكوك )2(...،مةدير الصةكوك أمةني ال
يضمن قيمة الصك إال بالتعدي أو التقصةري أو الفةة شةروط املضةاربة ،أو املشةاركة أو
الوكالةةة يف االسةةتثمار )3(.ال جيةةوز إطفةةاء الصةةكوك بقيمتهةةا االمسيةةة )4(...يراعةةى يف
الصكوك من حيث قابليتها للتداول ،االلتزام بالضوابت املنصوص عليها يف قةرار جممةع
الفقةةه اإلسةةالمي الةةدولي...خامس ةاً :التطبيقةةات املعاصةةرة للصةةكوك :انطالق ةاً مةةن أن
الشريعة اإلسالمية قادرة على استيعاب املستجدات ،ومنها احلل لكل ما يطةرأ واحلكةم
على كل مةا يسةتجد ،وانطالقةًا مةن أن الصةكوك اإلسةالمية تعتةرب ابتكةارًا ألداة متويليةة
شرعية تستوع القدرات االقتصادية الكةبرية؛ فقةد تعةددت جمةاالت تطبيةق الصةكوك
ومنهةةا اسةةتخدامها أداة فاعلةةة مةةن أدوات السياسةةة النقديةةة أو يف متويةةل مةةوارد البنةةوك
( )54مــد س ــعيد الــرمالوي ،األزم ــة االقتصــادية العاملي ــة إن ــذار للرأمساليــة ودع ــوة للش ـريعة اإلس ــالمية ،دار الفك ــر
اجلامعي ،اإلسكندرية2011 ،م( ،ط ،)1ص .234
( )55قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  )19/4( 178بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتابيقاهتـا
املعاصرة وتداوهلا .نقال عن موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل /http://www.fiqhacademy.org.sa
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اإلسةةةالمية ،أو اسةةةتثمار فةةةائض سةةةيولتها ،ويف إعمةةةار املمتلكةةةات الوقفيةةةة ،ومتويةةةل
املشروعات احلكومية ،وإمكانية استخدام هذه الصكوك يف اخلصخصة امل قتة ،شةريطة
أن يكون عائد هذه الصكوك مجيعها ناشئًا عن موجودات دارة للدخل.
ومن أشكال هذه الصكوك:
 -1صااكوك الساالم :وهةةي عبةةارة عةةن سةةندات يصةةدرها بنةةك إسةةالمي مقابةةل
عقود سلم مشفوعة بوعد بالشراء (مراحبة) مةن جهةة مسةتور ٍد للسةلعة ،وهةي اسةتثمار
قصري األجل يف البيوع ،واملديونية فيها عينية من حيث الشكل نقدية من حيث الوعةد،
وهي غري قابلة للتداول .وميكن سداد الديون اآلجلة فيها حوالةة ،وبةذلك ميكةن للبنةك
اإلسالمي طرح سندات السلم عن طريق شركات تابعة له ،ويقوم بالشراء على أساس
السةةلم باجلملةةة ،ثةةم البيةةع بطريةةق السةةلم املةةوازي يف صةةفقات متالحقةةة بأسةةعار ترتفةةع
تدرجيياً عند اقرتاب املوعد(.)56
 -2صكوك املشاركة :وهي عبارة عن صكوك تعتمد بصورة أساسية على عقد
املشاركة ،وهي تشةبه صةكوك املضةاربة إال أن هةذه الصةكوك تعةد فيهةا اجلهةة املصةدرة
للصةةكوك شةةريكاً اموعةةة املسةةتثمرين محلةةة الصةةكوك يف وعةةاء الشةةراكة ،وبصةةورة
مشابهة للشركة املساهمة(.)57
 -3صكوك اإلجارة :وهي عبارة عن أوراق مالية متسةاوية القيمةة تصةدر ممثلةة
لقيمةةة العةةني املة جرة ،وهةةي تتةةيح حلاملةةها فةةرص احلصةةول علةةى دخةةل اإلجيةةار مبقةةدار
( )56ان ر حول ذلك
 منذر قحف ،اضرة حول األدوات التمويلية اإلسالمية املستندة ،جامعة الريموك2005-2004 ،م. سـامي محــود ،األدوات التمويليــة اإلســالمية للشـركات املســا ة ،املعهــد اإلســالمي للبحـو والتــدريب ،ــث رقــم( ،)38ط ،1ص.87
( )57عالء الدين الزعرتي ،اخليارات ،امللتقى اإلسالمي السنوي السابع ،ص .9
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املساهمة الت دفعها حامل الصك ،قياساً على نظرائه اآلخرين ،وتعد صكوك اإلجارة
أقةل خطةورة عنةد مقارنتهةا ببقيةة أدوات امللكيةة األخةرى كاألسةهم مةثال ً؛ وذلةك ألنةه
ميكن التنب بدقة بعوائد الورقة املالية حمل اإلجارة لسهولة معرفة إيرادات ،ومصةروفات
العني املة جرة وقةد قامةت البحةرين مةن خةالل م سسةة نقةد البحةرين ب صةدار صةكوك
إجارة طويلة األجل بضمان احلكومة البحرينية ملدة مخةس سةنوات حيةث بلةغ الرصةيد
منها  450.8مليون دينار حبريل(.)58
 -4صكوك املقارضة :وهي عبارة عن سةندات متويةل تعطةي صةاحبها احلةق يف
احلصةول علةةى األربةةاح أو اخلسةةائر بصةةورة دوريةة حسة شةةروط اإلصةةدار وباسةةرتداد
القيمة االمسية عند االستحقاق ،وميكن إصدارها مةن قبةل أي م سسةة مةن م سسةات
القطاع العام أو اخلاص ،وال بد هلةا أن تصةدر ملشةروع مةربح معةني بذاتةه وتفاصةيله أو
جلملة من املشروعات أو األنشطة بقصد الربح ،وال جيوز أن ترتبت بذمة جهة اإلصةدار
فقت؛ إذ القرض دين ثابت يف الذمة ،أمةا القةراض فهةو اسةتعمال للمةال بقصةد الةربح
على األساس الشرعي غنماً وغرماً ،وال جيوز الضةمان يف مةال القةراض؛ ألنةه يتنةافى
ومقتضى العقد إذ ال جيتمع الضمان واستحقاق الربح يف املضاربة ،أما إذا ضمن طةرف
ثالث سندات املقارضة فجائز ،سةوا ًء كةان الضةمان مةن م سسةة حكوميةة مثةل ضةمان
احلكومةةة األردنيةةة لسةةندات القةةراض الةةت أصةةدرتها وزارة األوقةةاف األردنيةةة كطةةرف
( )58ان ر
 مسسسة نقد البحرين ،النشرة اإلحصائية الفصلية ،مملكة البحرين ،جملد ،3عدد2005 ،3م ،ص.10 منــذر قحــف ،ســندات االســتثمار املتوســاة والاويلــة األجــل ،النــدوة الفقهيــة اخلامســة ،بيــت التمويــل الكــوي ،الكويت1998 ،م ،ص .262
 قرار جممع الفقه اإلسـالمي حـول صـكوك اإلجـارة دورتـه اخلامسـة عشـرة2004 ،م ،قـرار رقـم .)15/3( 137نقال عن موقع جممع الفقه اإلسالمي الدويل /http://www.fiqhacademy.org.sa
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ثالث ،أو أن ينشئ بنك مثالً صندوقًا لضمان رأس مةال كةل مقةارض يتعامةل مةع هةذا
البنك جلاز هذا الضمان كونه تربعًا حمضًا(.)59
وأخرياً فان الصيغة املختارة تعتمد على طبيعة االستثمار املتبنى من قبل شةركات
رأس املال املخاطر والظروف السائدة وعلى شروط التعاقد بني الشركة واملستثمر(.)60
املطلب الثالث :مسات التمويل اإلسالمي مقارنة برأس املال املخاطر
يعد التمويةل اإلسةالمي متشةابهاً يف كةثري مةن اجلوانة مةع التمويةل بةرأس املةال
املخةةاطر؛ إذ يعةةد هةةذا النةةوع مةةن التمويةةل قةةادرًا علةةى متويةةل مشةةروعات ذات ةةاطر
مرتفعة ،وعائد مرتفةع .وقةد اسةتخدم التمويةل بةرأس املةال املخةاطر يف متويةل شةركات
مبتدئة مثل أبل وميكروسوفت ومليةدرال اكسةربيس وغريهةا ،وكانةت التقنيةات القائمةة
عليها جمهولة ومل تتحمس هلةا مصةادر التمويةل التقليديةة( ،)61ويف التمويةل اإلسةالمي
جند ما ي صل هلذه املسائل من قواعد شرعية كقاعدة الغنم بالغرم واخلةرار بالضةمان،
وغريهةا مةن اخلصةائص الةت ميتةاز بهةا التمويةل اإلسةالمي .وفيمةا يلةي أهةم خصةةائص
التمويل اإلسالمي املشرتكة مع رأس املال املخاطر:
( )59ان ر
 منــذر قحــف ،ســندات القـراض وضــمان الفريــق الثالــث وتابيقاهتمــا يف ويــل التنميــة يف البلــدان اإلســالمية ،جملــةجامعة امللك عبد العزيز ،م1989 ،1م ،ص ص.56-54
 عثمان شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،دار النفائس ،عمان1996 ،م ،ص(.)231-230 قانون سندات املقارضة ،مبوجب املادة 94من الدستور وبناءاً على قرار جملس الوزراء بتاريخ .1981/2/25(ISLAMIC VENTURE CAPITAL: ANEW SOURCE OF ISLAMIC EQUITY ،Abdullaah Jalil )60
p8.،FINANCING
( )61ان ر
 بريبـش السعيد ،مرجع سابق ،ص.13 -صحراوي مقاليت ،مرجع سابق ،ص.15-14
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د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،وآخرون...

أوالً :من حيث آلية منح التمويل:

يعتمد التمويل اإلسالمي على إلغاء الفائدة من حسابات االستثمار ،واستبداهلا

باملشاركة يف األرباح واخلسائر ،وتعد هذه امليزة األهم للتمويل اإلسالمي ،يقول
ﱛﱠ
ﱜ
تعاىل:ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

() 62؛ ذلك أن إلغاء الفائدة يعل إلغاء

كلفة االستثمار العقدية الت متثل مخس تكاليف اإلنتار يف الغال ( .)63مما يعل زيادة
يف األرباح احلقيقية الت تنتج عن املشروع خبالف التمويل التقليدي القائم على الفائدة
الت ت دي إىل زيادة يف املستوى العام لألسعار ،وبالتالي إحدا تضخم يف االقتصاد
على املستوى الكلي .كما أنَّ املستوى العام لألسعار إذا ارتفع أو ظل ثابتاً فب مكان
املدين أن يواجه التزاماته دون مشقة أما إذا اافض ف ن املدين قد يعجز عن اإليفاء
بالتزاماته مما يزيد من عدد اإلفالسات ،وهذا ي دي إىل بقاء معظم املشروعات العامة
الت ت دي دوراً رائداً يف ااتمع معطلة ،طاملا كانت أرباح االستثمار يف هذه
املشروعات دون مستوى معدل الفائدة السائد .ويزداد األمر خطورة كلما ارتفعت
األسعار ،حيث تنخفض القوة الشرائية للنقود ،وتكتمل حلقة اخلطورة جراء تدني
مستوى املعيشة( .)64ويف اإلسالم تُوجَد مكافأة عقدية بديلة لرأس املال وهي عائد
املشاركة بديالً عن الفائدة النتفاء عنصر املخاطرة يف األوىل ووجودها يف الثانية؛
فاإلسالم مع الدخول اإلجيابية وضد الدخول الطفيلية(.)65
( )62سورة البقرة ،اآلية .275
( )63عبــد اجلبــار الســبهاين ،عدالــة التوزيــع والكفــاءة االقتصــادية يف الــن م الوضــعية واإلســالم ن ــرة مقارنــة ،جملــة
الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ،ع2001 ،14م ،ص.189
( )64مد زيد حناب ،املصارف اإلسـالمية دراسـة للمشـروع االقتصـادي يف إطـار الصـحوة اإلسـالمية املعاصـرة،
جملة آفاب اقتصادية ،اإلمارات ،عدد1990 ،52م ،ص.44
( )65ان ر

رأس املال املخاطر وعالقته ابلتمويل اإلسالمي

2011

ويتفق التمويل اإلسالمي مع التمويل برأس املخاطر من خالل املشاركة من قبل
صاح رأس املال يف إدارة املشروع املمول؛ ألنه مالك يشارك يف الربح واخلسارة،
وتقديم التسهيالت املتعلقة يف التسويق والعمالة والتخطيت والتكنولوجيا بناءً على
العالقة الت تربت بني صاح رأس املال املخاطر وبني مبتكر املشروع؛ إذ هي عالقة
شراكة وليست جمرد عالقة دائن مبدين أو صاح

مشروع مبمول وتأخذ نسبة من

األرباح من  15 - 30باإلضافة إىل 2.5مقابل املصاريف اإلدارية سنوياً ،كما
تتحمل جزءاً من اخلسارة إذا حصلت ،ويساعد الدعم العملي الذي يقدمه املمول
للشركة على جناحها ،كما أنها تفتح ااال للمشاركة الطويلة األجل؛ إذ ال تباع احلصة
إال بعد أن تكون الشركة قادرة على اإلنتار والنمو وهذا ال يتوفر يف الديون قصرية
األجل(.)66
وتعتمد املشةروعات املمولةة عةن طريةق رأس املةال املخةاطر علةى املشةاركة الةت
تفيد يف التنمية االقتصادية وتشجع على النمةو مةع حفةال االسةتقرار املةالي لعةدم وجةود
إنتةةار غةةري حقيقةةي أو قةةروض غةةري إنتاجيةةة( ،)67ويرتتة علةى ذلةةك ألةا يكةةون هنالةةك

 عبد اجلبار السبهاين ،عدالة التوزيع والكفاءة االقتصادية يف الن م الوضعية واإلسالم ن رة مقارنـة ،مرجـع سـابق،ص.189
 مد شوقي الفننري ،اإلسالم وعدالة التوزيع ،دار ثقيف ،الرايض ،1984 ،ص.18 عبد السميع املصري ،عدالة توزيع الثروة يف اإلسالم ،مكتبة وهبه ،القاهرة ،1986 ،ص.89 جنـا أبــو الفتــو  ،مسسســات وآليــات عدالــة توزيــع الــدخل والثــروة يف اقتصــاد إســالمي ،جملــة دراســات اقتصــادية،عدد2004 ،2م ،ص.7
( )66روينة عبد السميع وحنازى إمساعيل ،مرجع سابق ،ص  109بتصرف.
(P17.، "venture capital: a potential model of Musharakah"، Sami Al-suwailem )67
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د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،وآخرون...

انفصال بني امللكية واإلدارة من جهة واافاض ظهور مشكلة الوكالة مةن خةالل حماولةة
املدير حتقيق مصاحله على حساب املالك الغائ من جهة أخرى(.)68
ويتميز التمويل اإلسالمي من خالل املضاربة بانفصال اإلدارة عن امللك؛ حيث
يتم اختيار الطرف املةدير الةذي يقةوم بتقةديم إدارتةه وخربتةه ،وكةذلك اصةاذ القةرارات
االسةةةتثمارية والتجاريةةةة وحتديةةةد الشةةةروط العامةةةة للعالقةةةة معةةةه ومنهةةةا نةةةوع النشةةةاط
االسةةتثماري وجمالةةه( ،)69وذلةةك البتعةةاد رب املةةال يف املضةةاربة عةةن مجيةةع القةةرارات
االسةةتثمارية وعةةدم حاجتةةه ألي خةةربة يف إدارة األمةةوال واسةةتثمارها؛ ألن املضةةارب
وكيل عن رب املال إذا تصرف يف مةال املضةاربة وعملةه التجةارة يف رأس املةال ،وعلةى
ذلك يكون له من التصرفات يف رأس املال مةا ميكنةه مةن إدارة العمةل وتشةغيل املضةاربة
وفقاً لطبيعة العرف السائد .ومن هنا ف نه جي أن مينح املضارب احلرية الةت يعتةاد علةى
مثلها يف التصرفات مبا حيقق النماء املطلوب( ،)70وبسب تلةك الطبيعةة الةت تقتضةي أن
تكون هنالك عالقة استثمارية بني طريف العقد بقصد االسرتباح من األمةوال املقدمةة إىل
املضةارب عةن طريةق املشةاركة يف األربةاح؛ ف نةةه ينبغةي أن يرتتة علةى ذلةك أن ينفةةرد
املضارب باصاذ القرار االستثماري بعد قطع تصرف املالك يف ماله .وجنةد يف التشةريعات
القانونية ما يشبه املضاربة الشةرعية فنجةد أن القةانون التجةاري اإلجنليةزي قرية الشةبه
()68

P5.،، "venture capital: a potential model of Musharakah"،Sami Al-suwailem

( )69ان ر
 ســامي محــود ،صــيغ التمويــل اإلســالمي م ـزااي وعقبــات كــل صــيوة ودورهــا يف ويــل التنميــة ،نــدوة إســهام الفكــراإلســالمي يف االقتصــاد املعاصــر ،مركــز صــا كامــل ،املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي ،جامعــة األزهــر-6 ،
 ،1988/9/9ص.226
 منذر قحف ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص.13( )70الوريــب انصــر ،أصــول املص ـرفية اإلســالمية وقضــااي التشــويل ،مسسســة شــباب اجلامعــة ،اإلســكندرية ،ط،2
 ،2001ص.152

رأس املال املخاطر وعالقته ابلتمويل اإلسالمي

2013

بنظام املضاربة الشرعية من ناحيةة وجةود املسةاهمني الةذين هةم رب املةال وال حيةق هلةم
التصويت وهذا هو نفس الوضع القانوني لرب املال يف عقد املضاربة؛ إذ ال جيةوز لةرب
املال أن يتدخل يف اإلدارة التنفيذية للعمل وإذا تدخل فعالً فسدت املضاربة شرعاً(.)71
اثنياً :من حيث ضماانت منح التمويل:

يقوم التمويل اإلسالمي على استخدام البدائل املشروعة والت ت دي دوراً كبريًا

يف كفاءة صصيص املوارد ،وهذه البدائل االستثمارية ال ينظةر فيهةا إىل شةخص املتمةول
وال إىل مالءته املالية ،إ ا إىل مدى كفاءة املشروع املقدم لتمويله ،أما البنوك اإلسةالمية
فتعتمد الصيغ االستثمارية املستخدمة يف التمويل اإلسالمي على مدى إنتاجيةة املشةروع
ومعدل العائد املتوقع ،وبالتةالي تتحقةق كفةاءة التخصةيص املنشةودة مقارنةة مةع البنةوك
التقليدية( .)72ويتفق التمويل اإلسالمي مع التمويل برأس املةال املخةاطر يف هةذه املسةألة
فمةةن خصةةائص رأس املةةال املخةةاطر االنتقةةاء ومعنةةاه عةةدم اعتمةةاد صةةاح رأس املةةال
املخاطر على الضمانات للحصول على حقوقه خبالف املقرض التقليةدي؛ إذ هةو دائةن
يعتمد على الضمانات حتى ولو فشل املشروع ،يف حني أن صاح رأس املال املخةاطر
مالك وال حيصل على أمواله وأرباحه إال من جناح املشروع؛ كما أن رأس املال املخاطر
يساهم يف إدارة وتشغيل املشروع يف حني أن البنةك املقةرض جمةرد دائةن مةع أنةه يف حالةة
القروض الكبرية يضع البنك مندوباً له يف جملس اإلدارة(.)73
ومن خصائص التمويل برأس املال املخةاطر أنةه يةتم علةى مراحةل و لةيس علةى
دفعة واحدة فعند انتهاء أي مرحلة يلجأ املتمول مةن جديةد إىل املمةول ويف هةذا ضةمان
( )71ســامي محــود ،صــيغ التمويــل اإلســالمي م ـزااي وعقبــات كــل صــيوة ودورهــا يف ويــل التنميــة ،مرجــع ســابق،
ص .231-230
( )72زامر إقبال ،الن م املالية اإلسالمية ،جملة التمويل والتنمية ،جملد  ،4عدد ،1997 ،2ص.38
( )73روينة عبد السميع وحنازى إمساعيل ،مرجع سابق ،ص  109بتصرف.

2014
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ملصداقية املتمول وعرض نتائج األعمال املنجزة ،وهذا من شأنه إعطاء فرص جديدة،
إذا فشةةل املشةةروع وقبةةل تةةراكم اخلسةةائر ،كمةةا أن مةةن خصةةائص رأس املةةال املخةةاطر
التنويع؛ إذ ميكن للممول أن يوزع متويله على عدة مشاريع تلفة املخةاطر فمةا طسةره
من مشروع يرحبه من آخر ،إضافة إىل املشاركة يف اخلسةائر فةذلك يقلةل منهةا باإلضةافة
إىل أن مراقبة الشريك جتن املشروع الدخول يف اطر غري مأمونة النتائج(.)74
اثلثاً :من حيث استمرار ملكية رأس املال للمالك األصلي:

ميتةةاز التمويةةل اإلسةةالمي عةةن التمويةةل التقليةةدي باسةةتمرار ملكيةةة رأس املةةال

للمالةةك األصةةلي خبةةالف املقةةرتض بفائةةدة؛ ف ة ن ملكيةةة رأس املةةال تنتقةةل إىل الطةةرف
اآلخر( ، )75مما يعةل حتملةه للخسةارة مبفةرده ،والعائةد أو الفائةدة سةرتجع علةى املمةول
دون أدنى درجة من املخاطرة ،وهذا يعل زيادة يف أعداد املالك الغةائبني يف ظةل النظةام
القائم على الفائدة كما سبق .ويف ضوء ذلةك فة ن املةوارد واملةدخرات يةتم جتميعهةا مةن
الفقةةراء واألغنيةةاء ويعةةاد توزيعهةةا لألغنيةةاء فقةةت ،وهةةذا يعةةل تةةدفق املةةوارد املاليةةة مةةن
الفقراء وهم األكثر إىل األغنياء وهم القلة( ،)76ولقد أدى هذا األمر إىل خلق حالةة مةن
االختالل بني الطبقات ،فقر مدقع من جهةة وغنةى فةاحم مةن جهةة ثانيةة ،وال يوجةد
بينهما طبقة وسطى تساعد على اإلنتار أو على صصيص املوارد(.)77

( )74روينة عبد السميع وحنازى إمساعيل ،مرجع سابق ،ص  109بتصرف.
( )75فساد السرطاوي ،التمويل اإلسالمي ودور القااع اخلاص ،دار املسرية ،عمان ،1999 ،ص.100
( )76جنــاة ب صــديقي ،ملــاذا املصــارف اإلســالمية ،تر ــة رفيــق املصــري ،املركــز العــاملي أل ــا العــال اإلســالمي،
جامعة امللك عبد العزيز ،سلسلة املابوعات العربية ،1982 ،ص.21
( )77عبــد اجلبــار الســبهاين ،االســتخالف والرتكيــب االجتمــاعي يف اإلســالم ،دار وائــل للنشـر والتوزيــع ،2002 ،
ص.250-249

رأس املال املخاطر وعالقته ابلتمويل اإلسالمي

2015

ويتفق التمويل اإلسالمي مع التمويل بةرأس املةال املخةاطر يف هةذه املسةألة فمةن
خصائص رأس املال املخةاطر توسةيع قاعةدة امللكيةة؛ إذ تسةتمر الشةراكة إىل أن يكتمةل
بنةةاء الشةةركة ،فيجةذب العديةةد مةةن املسةةتثمرين مةةا مت حتقيقةةه ،أو يةةتم طرحةه كأسةةهم،
وميول العائد من ارتفاع رأس املال مشاريع أخرى جديدة.
رابعاُ :من حيث املسامهة يف ااجانب االجتماعي

إن مةن أهةةم مةةا مييةز الصةةيغ املسةةتخدمة يف التمويةل اإلسةةالمي هةةو مسةةاهمتها يف
اجلان ة االجتمةةاعي والقيمةةي؛ فاملضةةاربة الشةةرعية علةةى سةةبيل املثةةال عنةةوان لتكةةريم
اإلنسان يف اإلسالم باعتبارها نوعًا من الشركة بني رأس املال وجهد اإلنسان وميكن هلةا
أن حتقق نوعاً من التوازن االجتماعي ،كما أن نظةام املضةاربة يضةع النةاس أمامةه علةى
أساس متساوٍ ال فرق بينهم إال مقدرتهم على القيام باملشروع ،والكفاءة أو املهنية علةى
الةةرأي املوسةةع ملفهةةوم املضةةاربة وبهةةذا ف ة ن املضةةاربة تشةةبه رأس املةةال املخةةاطر يف هةةذا
األمر( .)78وما يسري على املضاربة يسري على غريها من الصيغ.
ويتفق التمويل اإلسالمي مع التمويل بةرأس املةال املخةاطر يف هةذه املسةألة فمةن
خصةةائص رأس املةةال املخةةاطر دورهةةا الكةةبري يف متويةةل امل سسةةات الصةةغرية واملتوسةةطة
حيث يف مرحلة اإلنشاء ال متلك هذه امل سسات القدر الكايف من األموال الالزمة ،كمةا

( ) 78رأي اإلمــام أمحــد ـواز املضــاربة بصــورها املختلفــة يف الصــناعة والزراعــة والنقــل و ــري ذلــك مــن مســتندات
احليــاة ،إال أن بقيــة الفقهــاء ل اي ــزوا املضــاربة إال علــى نق ــود مضــروبة نيــالف اإلم ــام أمحــد وحنــة امل ــانعني
ما ميكن أن تسديه املضاربة بوري النقود من رر ،ان ر يف ذلك
 ابن قدامه املقدسي ،املوين مع الشر الكبري ،دار عال الكتب ،بريوت ،ط ،1986،1ج ،5ص.12 م ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن أيب العبـ ـ ـ ــاس الرملـ ـ ـ ــي ،اي ـ ـ ــة ا تـ ـ ـ ــاج إىل شـ ـ ــر املنهـ ـ ــاج ،دار الفكـ ـ ــر ،بـ ـ ــريوت ،1984 ،ج،5ص.221-220
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أن البنوك متتنع عن تقديم قروض هلا دون ضمانات لكن م سسات رأس املال املخةاطر
تقدم ما يلزم هلذه امل سسات رغم ارتفاع املخاطر خالل مرحلة اإلنشاء(.)79
النتائج
يف ضوء ما تقدم ميكن إبراز أهم النتائج الت توصل إليها البحث على النحو
التالي:
أوالً :إن رأس املةةال املخةةاطر أداة اسةةتثمارية قائمةةة علةةى االلتقةةاء بةةني اخلةةربة
واملهارة من جهة وبني املال من جهة أخرى؛ أي أنه مشابه لنموذر املشاركة الذي بنيةت
عليه النظرية املصرفية اإلسالمية.
ثانياً :إن مفهوم رأس املال املخاطر له جماالت تطبيقية كثرية من خالل ما يسةمى
بشركات رأس املال املخاطر ،وقد أشةار البحةث إىل بعةض جتةارب شةركات رأس املةال
املخاطر مثل :شركة "فانتار بوينت" يف الواليات املتحدة األمريكية ،وشةركة "سةواري"
لرأس املال املخاطر يف مصر ،وشركة "سوفايننس" ،يف اجلزائر ،وغريها.
ثالثةاً :إن مفهةةوم رأس املةةال املخةةاطر ميكةةن تطبيقةةه علةةى بعةةض صةةيغ التمويةةل
اإلسالمي املخاطرة كاملضةاربة ،واملشةاركة ،والصةكوك اإلسةالمية؛ ممةا يعةل إمكانيةة
االسةتفادة مةةن الصةيغ التمويليةةة اإلسةالمية وتسةةويقها ضةمن إطةةار شةركات رأس املةةال
املخاطر.
رابعةةاً :تتفةةةق معظةةةم خصةةةائص رأس املةةةال املخةةةاطر مةةةع خصةةةائص التمويةةةل
اإلسالمي كما جاءت يف اإلطار النظري للعمل املصةريف اإلسةالمي؛ فمةثالً يعتمةد كةل
( )79صحراوي مقاليت ،مرجع سابق ،ص.18
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من التمويل برأس املال اخلاطر والتمويل اإلسالمي على كفاءة املشروع املمول أكثر مةن
اعتمادهما على الضةمانات التقليديةة ،كمةا أن كةال األسةلوبني يعتمةدان علةى مشةاركة
األطراف املوجودة يف عملية االستثمار يف الربح واخلسارة ،ناهيك عةن اسةتمرار ملكيةة
رأس املال للمالك األصلي ،وعن مشاركة كال األسلوبني يف اجلان االجتماعي.
خامساً :البحث عن صيغ إسالمية مبفهوم عمل رأس املةال املخةاطر أمةر مهةم؛
نظراًالحنراف التمويةل اإلسةالمي حنةو املراحبةة – كصةيغة ذات ةاطر متدنيةة  -علةى
حسةةاب املضةةاربة واملشةةاركة وهةةو مةةا يشةةري إىل ابتعةةاد املصةةارف اإلسةةالمية عةةن هةةدفها
األساسي.
التوصيات
يف ضوء ما تقدم من نتائج يوصي الباحثون مبا يلي:
أوالً :دعوة الباحثني إىل دراسة جتارب جديدة يف جمال شةركات وصةناديق رأس
املال املخاطر للتأكد من مدى جناحها من جهة ومدى مطابقتهةا للتمويةل اإلسةالمي مةن
جهة أخرى.
ثانياً :دعوة البنوك اإلسالمية وامل سسةات التمويليةة اإلسةالمية إىل تةبل بةرامج
صناديق رأس املال املخاطر واالسةتفادة منهةا يف صةناعة املنتجةات التمويليةة اإلسةالمية.
مثل صناديق رأس املال املخاطر الت ظهرت يف أوروبا وأمريكةا ،والةت أسسةت لةدعم
احلرفيني واملهنيني من أصحاب اخلربات والكفاءات.
ثالثاً :الدعوة إىل مزيد من األحبا النظريةة والتطبيقيةة الةت تةربز مزايةا أسةالي
التمويل القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة أو مبعنى تلك الةت يعتمةد فيهةا العائةد
على املخاطر.
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رابعةةا :الةةدعوة إىل تفعيةةل دوائةةر االسةةتثمار يف البنةةوك اإلسةةالمية ،مةةن خةةالل
اعتمادها على أسالي حديثة يف دراسات اجلةدوى ،وتقةويم املشةروعات؛ وذلةك مةن
أجل دعم التوجه حنو أسالي التمويل القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة .وما لةه
من دور يف استغالل السيولة الفائضة يف البنوك اإلسالمية.
خامسةةاً :دعةةةم فكةةةرة السةةةوق الثةةةانوي اإلسةةةالمي لالرتقةةةاء بالعمةةةل املصةةةريف
اإلسةالمي مةةن جانة  ،ومةةن أجةةل تفعيةل التمويةةل بأسةةلوب الصةةكوك اإلسةةالمية مةةن
جان آخر.
واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

أوالً :املراجع العربية

قائمة املراجع

القران الكريم

[ ]1

إبةةراهيم بةةن علةةي بةةن يوسةةف الشةةافعي ،الشةةريازي :املهةةذب ،دار الفكةةر،
بريوت ،ر.1980 ،1

[ ]2

أمحد إسحاق األمني ،اطر الصكوك يف االقتصاد اإلسالمي ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،قسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية ،جامعةة الريمةوك ،األردن،
.2006

[ ]3

أمحد ضياء الدين ،النظةام املصةريف اإلسةالمي الوضةع احلةالي ،جملةة دراسةات
اقتصةةادية إسةةالمية ،املعهةةد اإلسةةالمي للبحةةو والتةةدري  ،جةةدة ،عةةدد،1
.1994
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[ ]4

2019

بريبةم السعيد ،رأس املال املخاطر بديل مستحد لتمويل امل سسةات الصةغرية
واملتوسطة يف اجلزائر :دراسة حالةة شةركة "سةوفايننس" ،جملةة الباحةث ،ع ،5
2007م.

[ ]5

ابةن قدامةه املقدسةي ،الكةايف يف فقةةه ابةن حنبةل ،املكتة اإلسةالمي ،بةةريوت،
ر.1980 ،2

[ ]6

ابةةن قدامةةه املقدسةةي  ،املغةةل مةةع الشةةرح الكةةبري ،دار عةةامل الكتة  ،بةةريوت،
ط ،1ر.1986،2

[ ]7

ابةةن ماجةةه ،سةةنن ابةةن ماجةةه ،كتةةاب التجةةارات ،بةةاب اخلةةرار بالضةةمان ،دار
الفكر ،بريوت ،حممد ف اد عبد الباقي ،ر1982 ،3م.

[ ]8

وهبةةة الزحيلةةي ،البنةةوك اإلسةةالمية عقةةود ومعةةامالت شةةرعية ،جملةةة االقتصةةاد
اإلسالمي ،دبي ،عدد .1997 ،195

[ ]9

زامر إقبال ،النظم املالية اإلسالمية ،جملة التمويل والتنميةة ،جملةد  ،4عةدد،2
.1997

[ ]10يوسف كمال ،املصرفية اإلسةالمية األسةاس الفكةري ،دار النشةر للجامعةات،
مصر ،ط.1993 ،3
[ ]11يوسف كمال ،حوار حول الوساطة املاليةة واملصةارف اإلسةالمية ،جملةة جامعةة
امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،م ،13ع.1
[ ]12الكاساني ،بةدائع الصةنائع يف ترتية الشةرائع ،دار الكتةاب العربةي ،بةريوت،
ط1982 ،2م ،ر.6
[ ]13حممةةةد أمحةةةد السرخسةةةي ،املبسةةةوط ، ،دار املعرفةةةة ،بةةةريوت ،ط،2ر،22
.1986
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[ ]14حممةةد بةةن أبةةي العبةةاس الرملةةي ،نهايةةة احملتةةار إىل شةةرح املنهةةار ،دار الفكةةر،
بريوت ،ر.1984 ،5
[ ]15حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار املعرفة ،بريوت ،ط.1973 ،2
[ ]16حممةةد زيةةدان وأدريةةس رشةةيد ،اهلياكةةل اجلديةةدة الداعمةةة يف متويةةل امل سسةةات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،ورقةة مقدمةة يف امللتقةى الةدولي حةول متطلبةات
تأهيل امل سسات الصغرية واملتوسطة  ،الشلف18- 17 ،نيسان2006 ،م.
[ ]17حممد زيد حجاب ،املصةارف اإلسةالمية دراسةة للمشةروع االقتصةادي يف إطةار
الصةةحوة اإلسةةالمية املعاصةةرة ،جملةةة آفةةاق اقتصةةادية ،اإلمةةارات ،عةةدد،52
1990م.
[ ]18حممةةد سةةعيد الةةرمالوي ،األزمةةة االقتصةةادية العامليةةة إنةةذار للرأمساليةةة ودعةةوة
للشريعة اإلسالمية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،ط2011 ،1م.
[ ]19حممةةد شةةوقي الفنجةةري ،اإلسةةالم وعدالةةة التوزيةةع ،دار ثقيةةف ،الريةةاض،
.1984
[ ]20حممد عمر شابرا ،حنو نظام نقدي عادل ،دار البشري ،عمان ،ط1990 ،1م.
[ ]21حممةد فهةيم خةان ،االقتصةاديات املقارنةة لةبعض أسةالي التمويةل اإلسةةالمي،
جملة دراسات اقتصادية إسالمية ،املعهد اإلسالمي للبحةو والتةدري  ،االةد
 ،2عدد.1994 ،1
[ ]22حممد مصطفى" ،رأس املال املخاطر اسةرتاتيجية مقرتحةة للتعةاون بةني املصةارف
اإلسالمية" ،م متر امل سسات املالية اإلسةالمية الرابةع عشةر ،اإلمةارات ،االةد
اخلامس2005 ،م.
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[ ]23حممةةد ناصةةرالدين األلبةةاني ،إرواء الغليةةل يف صةةريج أحاديةةث منةةار السةةبيل،
املكت اإلسالمي ،دمشق.1979 ،
[ ]24حممود صبح ،رأس املةال العامةل ومتويةل املشةروعات الصةغرية ،البيةان ،ط،2
1999م.
[ ]25املعهد اإلسالمي للبحةو والتةدري  ،نةدوة صةيغ متويةل التنميةة يف اإلسةالم،
حترير فخري عزي ،اخلرطوم.1993 ،
[ ]26منذر قحف ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،البنك اإلسالمي للتنمية،
املعهد اإلسالمي للبحو والتدري  ،جدة ،ط2004 ،3م.
[ ]27منةةذر قحةةف ،حماضةةرة حةةول األدوات التمويليةةة اإلسةةالمية املسةةتجدة ،جامعةةة
الريموك2005- 2004 ،م.
[ ]28منةةذر قحةةف ،سةةندات االسةةتثمار املتوسةةطة والطويلةةة األجةةل ،النةةدوة الفقهيةةة
اخلامسة ،بيت التمويل الكويت ،الكويت1998 ،م.
[ ]29منةذر قحةةف ،سةةندات القةةراض وضةةمان الفريةةق الثالةةث وتطبيقاتهمةةا يف متويةةل
التنمية يف البلدان اإلسالمية ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،م1989 ،1م.
[ ]30م سسة نقد البحرين ،النشةرة اإلحصةائية الفصةلية ،مملكةة البحةرين ،جملةد،3
عدد2005 ،3م.
[ ]31جناح أبةو الفتةوح ،م سسةات وآليةات عدالةة توزيةع الةدخل والثةروة يف اقتصةاد
إسالمي ،جملة دراسات اقتصادية ،عدد2004 ،2م.
[ ]32جنةةاة اهلل صةةديقي ،ملةةاذا املصةةارف اإلسةةالمية ،ترمجةةة رفيةةق املصةةري ،املركةةز
العاملي ألحبا العامل اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،سلسةلة املطبوعةات
العربية.1982 ،

2022

د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،وآخرون...

[ ]33سةامر قنطقجةةي ،صةةناعة التمويةةل يف املصةةارف وامل سسةةات املاليةةة اإلسةةالمية،
شعاع للنشر والعلوم ،حل

 -سوريا2010،م.

[ ]34سةةةامي محةةةود ،األدوات التمويليةةةة اإلسةةةالمية للشةةةركات املسةةةاهمة ،املعهةةةد
اإلسالمي للبحو والتدري  ،حبث رقم( ،)38ط.1
[ ]35سامي محود ،صةيغ التمويةل اإلسةالمي مزايةا وعقبةات كةل صةيغة ودورهةا يف
متويل التنمية ،ندوة إسهام الفكر اإلسالمي يف االقتصاد املعاصةر ،مركةز صةاحل
كامل ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،جامعة األزهر.1988 ،
[ ]36سامي محود ،تطوير األعمال املصةرفية مبةا يتفةق والشةريعة اإلسةالمية ،مطبعةة
الشرق ،عمان ،ط.1982 ،3
[ ]37عبد اهلل إبراهيم ،امل سسات الصةغرية واملتوسةطة يف مواجهةة مشةكل التمويةل،
ورقة حبثية مقدمةة يف امللتقةى الةدولي حةول متطلبةات تأهيةل الةة  PMEيف الةدول
العربية ،الشلف2006 ،م.
[ ]38عبد الباست وفاء ،م سسةات رأس املةال املخةاطر ودورهةا يف تةدعيم الشةركات
الناشئة ،دار النهضة العربية ،القاهرة2001 ،م.
[ ]39عبد اجلبةار السةبهاني ،عدالةة التوزيةع والكفةاءة االقتصةادية يف الةنظم الوضةعية
واإلسةةالم نظةةرة مقارنةةة ،جملةةة الشةةريعة والق ةانون ،جامعةةة اإلمةةارات العربيةةة
املتحدة ،ع2001 ،14م.
[ ]40عبد اجلبار السبهاني ،االستخالف والرتكي االجتماعي يف اإلسالم ،دار وائل
للنشر والتوزيع .2002 ،
[ ]41عبةةةد اجلبةةةار السةةةبهاني ،مالحظةةةات يف فقة ةه الصةةةريفة ،جملةةةة جامعةةةة امللةةةك
عبدالعزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،جملد  ،16عدد .2003 ،1

رأس املال املخاطر وعالقته ابلتمويل اإلسالمي

2023

[ ]42عبد احلميد البعلي ،أساسيات العمةل املصةريف اإلسةالمي واقةع وآفةاق ،مكتبةة
وهبة ،القاهرة ،ط.1990 ،1
[ ]43عبد احلي زلوم ،إمرباطورية الشر اجلديدة ،امل سسة العربية ،بريوت.2003 ،
[ ]44عالء الدين الزعرتي ،اخليارات ،امللتقى اإلسالمي السنوي السابع.
[ ]45عبد السميع املصري ،عدالة توزيع الثروة يف اإلسالم ،مكتبة وهبةه ،القةاهرة،
.1986
[ ]46عثمان شبري ،املعامالت املالية املعاصرة ،دار النفائس ،عمان1996 ،م.
[ ]47علي حيةدر ،درر احلكةام شةرح جملةة األحكةام ،ترمجةة فهمةي احلسةني ،عةامل
الكت  ،الرياض ،طبعة خاصة2003 ،م ،جملد  ،1مادة .87
[ ]48فةة اد السةةرطاوي ،التمويةةل اإلسةةالمي ودور القطةةاع اخلةةاص ،دار املسةةرية،
عمان.1999 ،
[ ]49صةةةاحل العلةةةي ،توزيةةةع الةةةدخل يف االقتصةةةاد اإلسةةةالمي والةةةنظم االقتصةةةادية
املعاصرة ،دار اليمامة ،دمشق ،ط.2001 ،1
[ ]50صةةحراوي مقالتةةي ،التمويةةل بةرأس املةةال املخةةاطر  -منظةةور إسةةالمي ،حبةةث
مقةةدم إىل مةة متر املصةةارف اإلسةةالمية بةةني الواقةةع واملةةأمول ،دائةةرة الشةة ون
اإلسالمية والعمل اخلريي ،دبي2009 ،م.
[ ]51قانون سندات املقارضة األردني ،مبوج املادة 94من الدستور وبناءًا على قرار
جملس الوزراء بتاري .1981/2/25
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Venture capital and its relation to Islamic finance
Dr. Ibrahim Abdel Halim Obada, Dr. Zakariya Salama Shatnawi,
and Dr. Amer Yousef Al-Otom
Associate Professor, Islamic Economics and Banking Department,
Faculty of Sharia and Islamic Studies, Yarmouk University, Jordan

Abstract. This research aims to identify the nature of venture capital and its relationship with Islamic
finance، through the division of the research into three sections، the first section define the venture
capital، and the second section shows a practical experiences in the field of venture capital companies،
while the third section focuses On the characteristics of Islamic finance compared to venture capital، the
main conclusion was the existence of common characteristics of venture capital and Islamic finance in
terms of the funding mechanism، and in terms of collaterals، and the continuation of capital ownership for
the original owner، or even the participation of both methods in the social side. Thus allowing the
possibility to take advantage of the Islamic finance instruments to market them within the venture capital
companies area.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،2102-2027شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

البينونة الصغرى يف الفقه اإلسالمي
د .عبدالكرمي بن حممد بن أمحد السماعيل

األستاذ املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ابألحساء
فرع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .هذا البحث يتحدث عن نوع من أنواع الفرقة بني الزوجني ،وهي البينونة الصغرى ،وقد جاء
مشتمال على متهيد ،ومبحثني ،وخامتة ،ففي التمهيد جاء بيان مشروعية النكاح ،والفرقة بني الزوجني يف اإلسالم،
ا
ويف املبحث األول مت التعريف ابلبينونة الصغرى ،وأهنا الفرقة ابلطالق اليت جيوز فيها للرجل أن يرد مطلقته إليه من
غري جتديد العقد عليها ومن غري حاجة إىل حملل ،كما مت بيان الفرق بني البينونة الصغرى والكربى ،وبني البينونة
والفسخ ،مث مت بيان مجلة من األحكام املرتتبة على البينونة الصغرى ،من العدة ،والنفقة والسكىن ،والصداق،
نظرا لتعدد فرق
والنسب ،وغري ذلك .أما املبحث الثاين ،فقد جاء يف بيان الفرقة اليت حتصل هبا البينونة الصغرى؛ ا
النكاح فتم بيان الصور اليت تقع هبا بينونة صغرى يف الطالق ،ويف اخللع ،ويف سائر فرق النكاح ،مث ختم البحث
ببيان أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف البحث.
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املقدمة
احلمد هلل الذي شرع لنا ما فيه صالح أمرنا ،وبني لنا ما فيه خري لنا يف عاجلنا وآجلنا،
فلوالك ربنا ما اهتدينا ،فلك احلمد أن خلقتنا وهديتنا وعلمتنا ،والصالة والسالم
على اهلادي البشري ،والسراج املنري حممد بن عبداهلل عليه من اهلل أفضل صالة وأزكى
تسليم .أما بعد:
فإن من احلاجات اإلنسانية اليت تستقيم بها احلياة االجتماعية ،وتصلح بها األمور
املعيشية تنظيم احلياة الزوجية يف عقد وحلها ،ويف ضوابطها وأحكامها؛ ولذا عنيت
الشريعة اإلسالمية ببيان هذا األمر غاية البيان ،وفصلت أحكامه يف السنة والقرآن ،وإن
من تفريعات ذلك النظام اإلهلي ،واملنهج الرباني ما يتعلق بأحكام الفرقة بني الزوجني،
واليت تأخذ أشكالًا عديدة ،وصورًا كثرية ،تبني الزوجة فيها أحيًانًا فال ميكن للزوج العودة
إليها ،وأحيانًا أخرى تبني فيمكنه العودة إليها ،ولقد عين علماؤنا املتقدمون رمحهم اهلل
تعاىل ببيان هذه البينونة وذكر أحكامها ،وتفاصيلها ،وأنواعها يف ثنايا كالمهم عن الطالق
والفرقة احلاصلة بني الزوجني ،وكان من ألفاظهم واصطالحاتهم ما اطلقوا عليه اسم
"البينونة الصغرى" اليت هي حمل العناية والدراسة يف هذا البحث.
أسباب كتابة البحث:
وإن من أبرز ما دفعين لكتابة هذا البحث ما يأتي:
 - 1حماولة إثراء الفقه اإلسالمي بتوضيح مصطلحاته وتقريبها بأسلوب علمي
يتماشى مع لغة العصر.
 - 2كثرة ورود مصطلح البينونة الصغرى على ألسنة الفقهاء وكتبهم املعنية
ببيان أحكام فقه األسرة مع عدم إفراده بباب مستقل يبني حقيقته ،وجيمع شتاته،
وصوره.
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 - 3حاجة الناس لطرح مثل هذا املوضوع وخاصة الزوج الذي فارق زوجته
إىل معرفة نوع هذه الفرقة ،وميت تبني منه الزوجة بينونة صغرى ،ومتى ال تبني.
الدراسات السابقة:
كما إن مما دفعين للكتابة يف املوضوع أني مل أقف على دراسة متخصصة يف
"البينونة الصغرى" وإن وجد من كتب يف الفرقة بني الزوجني بشكل عام ،مثل كتاب:
"تفريق القاضي بني الزوجني" ملصطفى أمحد جنيب ،وكتاب "مدى حرية الزوجني يف
التفريق قضاء" حملمد حسن طه ،وغري ذلك ممن تكلم عن الفرقة أو الطالق على وجه
العموم.
اهلدف من هذه الدراسة وأسئلتها:
وإني أهدف من هذا البحث التجلية عن مصطلح البينونة الصغرى ببيان
حقيقتها ،وأحكامها ،والفرقة اليت حتصل بها البينونة الصغرى؛ إذ ليس كل فرقة بني
الزوجني حتصل بها البينونة الصغرى ،فالدراسة يف هذا البحث تتوجه هلا ثالثة أسئلة:
السؤال األول :ما حقيقة البينونة الصغرى؟
والسؤال الثاني :ما األحكام املرتتبة على البينونة الصغرى؟
والسؤال الثالث :متى تعد الفرقة بينونة صغرى؟ ومتى ال تعد؟
كما أني أهدف إضافة إىل اإلجابة عن تلك األسئلة إثراء الفقه اإلسالمي،
وتبصري الناس وخاصة األزواج بأحكام دينهم وآثار ألفاظهم.
منهج البحث وإجراءاته:
سلكت يف البحث املنهج التحليلي املقارن ،واملنهج االستنتاجي ،واختذت يف
دراسة مسائله اإلجراءات اآلتية:
 - 1التعريف باملسألة املراد حبثها إن احتاجت إىل تعريف.
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 - 2تصوير املسألة إن كان هلا عدة صور.
 - 3بيان حكم املسألة بدليلها مع العناية بذكر أقوال العلماء وأدلتهم يف املسألة
إن كانت حمل خالف مع املوازنة بني أدلة األقوال ،ومناقشتها ،وبيان الراجح فيها يف
املسائل املعنية بالبحث.
 - 4التعريف باملصطلحات الغريبة ،واأللفاظ الفقهية اليت حتتاج إىل توضيح
وبيان.
 - 5عزو اآليات القرآنية الواردة يف البحث إىل سورها ،وأخرج األحاديث
حسب املنهج العلمي املتعارف عليه يف البحوث العلمية.
خطة البحث:
جاءت خطة البحث مشتملة على متهيد ،ومطلبني ،وخامتة:
التمهيد :مشروعة النكاح والفرقة بني الزوجني يف اإلسالم ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مشروعية النكاح.
املطلب الثاين :مشروعية الفرقة بني الزوجني.
املبحث األول :حقيقية البينونة الصغرى وأحكامها ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف بالبينونة الصغرى.
املطلب الثاين :أنواع البينونة والفرق بينها.
املطلب الثالث :األحكام املرتتبة على البينونة الصغرى.
املبحث الثاين :الفرقة اليت حتصل هبا البينونة الصغرى ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :الفرقة بالطالق.
املطلب الثاين :الفرقة باخللع.
املطلب الثالث :الفرقة بسائر فرق النكاح.
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واخلامتة أبهم نتائج البحث.
هذا وأسأل اهلل –تعاىل  -أن يوفقين ملا فيه رضاه عين ،وأن يصلح نييت
وعملي ،وأن يغفر لي ،ولوالدي ،وألهلي ،ومشايخي ،ومجميع املسلمني ،وصلى
اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
التمهيد :مشروعية النكاح والفرقة بني الزوجني يف اإلسالم
حيسن قبل البدء يف بيان حقيقة البينونة ،وأنواعها ،وعالقتها بالفرقة بني
الزوجني أن أمهد للبحث ببيان مشروعية عقد النكاح ،والفرقة بني الزوجني ،وذلك
يف املطلبني اآلتيني:
املطلب األول :مشروعية النكاح
النكاح هو :عقد التزويج الذي يتضمن إباحة وطء املرأة ،واالستمتاع بها(،)1
وقد شرع النكاح يف اإلسالم ملصاحل عديدة من حفظ الدين ،وإجياد النسل ،وتكثري
األمة ،وحفظ النساء ،والقيام عليهن ،واإلنفاق ،وغض البصر ،وحتصني الفرج،
وحتقيق مباهاة النيب -صلى اهلل عليه وسلم  ،)2(-وهلذا جاءت نصوص الكتاب
( )1تتنوع عبارات العلماء رمحهم هللا  -تعاىل -يف تعريف عقد النكاح ،وهم خمتلفون فيه هل هو حقيقة يف الوطء جماز يف
العقد كما هو مذهب احلنفية ،أو هو حقيقة يف العقد جماز يف الوطء كما هو مذهب اجلمهور من املالكية والشافعية،
واحلنابلة ،أو هو حقيقة فيهما ،كما هو قول بعض العلماء من احلنابلة؟ وينبين على هذا اخلالف مسألة حترمي املزين هبا
على أوالد الزاين ،فمن قال :إن النكاح حقيقة يف الوطء ،أو يف الوطء والعقد ،قال :أبن الوطء ابلزان ينشر احلرمة،
ومن قال :هو حقيقة يف العقد قال :ال ينشر احلرمة.
ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ، )95-94 /2ومواهب اجلليل للحطاب ( ،)403 /3ومغين احملتاج للشربيين ()200 /4
واملغين البن قدامة (.)3 /7
( )2املبسوط للسرخسي ( ،)192 /4واملدخل البن احلاج ( ،)286 /3ومغين احملتاج للشربيين (،)201 /4
واملغين البن قدامة (.)5 /7
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والسنة باألمر به واحلث عليه ،ومن ذلك قول اهلل تعاىل[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ] {النساء،}3:وقوله تعاىل:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ] {النور.}32:
وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثرية يف الرتغيب يف النكاح واحلث عليه ،منها:
قول النيب – صلى اهلل عليه وسلم ":-يا معشر الشباب ،من استطاع منكم
الباءة فليتزوج ،فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم،
فإنه له وجاء" (.)3
وقوله – صلى اهلل عليه وسلم " -تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم
األمم"

()4

وقد أمجع املسلمون على مشروعيته (.)5
املطلب الثاين :مشروعية الفرقة بني الزوجني.
ملا شرع اهلل -تعاىل  -النكاح ملقاصد عظيمةة ،وحكةم جليلةة ،وكانةت تلةك
املقاصد قد تنعدم كليًا أو ينعدم بعضها شرع التفريق بني الزوجني؛ لئال تنقلةب املصةاحل
( )3أخرجه البخاري ،كتاب الصوم ،ابب الصوم ملن خاف على نفسه العزبة ،رقم ( ،)1905وأخرجه مسلم هبذا اللفظ،
كتاب النكاح ،ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه ،ووجد مؤنه ،واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم ،رقم
( ،)1400كالمها من حديث ابن مسعود – رضي هللا عنه.-
( )4أخرجه أمحد رقم ( )192 -191 /21( ،)13569من حديث أنس بن مالك ،وأخرجه أبو داود ،كتاب النكاح،
ابب يف تزويج األبكار ،رقم ( ،)2050والنسائي ،كتاب النكاح ،ابب النهي عن تزويج املرأة اليت ال تلد ،رقم
( ،)5323واحلاكم ،كتاب النكاح ،رقم ( )2685من حديث معقل بن يسار ،وقال احلاكم (":)176 /2هذا
حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه" ،ووافقه الذهيب ،وصححه ابن حبان ،ابب ذكر الزجر عن تزويج الرجل من
النساء من ال تلد ،رقم (.)364 /9( ،)4056
( )5العناية للبابريت( ،)185 /3واملغين البن قدامة ( ،)4 /7والشرح الكبري البن أيب عمر (.)2 /8
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إىل مفاسد ،يقةول ابةن قدامةة – رمحةه اهلل تعةاىل ( ت620 :هةة) يف الكةالم عةن فرقةة
الطالق " :فإنه رمبةا فسةدت احلةال بةني الةزوجني ،فيصةري بقةاء النكةاح مفسةدة حمضةة،
وضةةررًا جمةةردًا بةةإلزام الةةزوج النفقةةة والسةةكنى ،وحةةبس املةةرأة ،مةةع سةةوء العشةةرة،
واخلصومة الدائمة من غري فائدة ،فاقتضى ذلك شرع ما يزيةل النكةاح ،لتةزول املفسةدة
احلاصةةةلة منةةةه" ()6؛ ولةةةذا جةةةاء الشةةةرع مبشةةةروعية التفريةةةق بةةةني الةةةزوجني يف صةةةور
عديةةةةةةدة ،وأسةةةةةةباب تلفةةةةةةة ،منهةةةةةةا :الطةةةةةةالق( ،)7واخللةةةةةةع ( ،)8والشةةةةةةقاق
الزوجي( ،)9واإلعسار باملهر أو النفقة ،ووجود عيةب بأحةد الةزوجني ،واإليةالء (،)10
واللعان( ،)11والردة( ،)12وهذه األسباب منها ما هو متفق عليةه ،ومنهةا مةا هةو تلةف
( )6املغين البن قدامة ()363 /7
()7الطالق :مصدر طلقت املرأة :ابنت من زوجها ،وأصل الطالق يف اللغة :التخلية ،يقال :طلقت الناقة :إذا سرحت
حيث شاءت ،ويف الشرع :حل قيد النكاح أو بعضه .ينظر :املطلع للبعلي (ص ،)405 :واملبدع البن مفلح (/6
 ،)292والروض املربع للبهويت (ص.)559 :
خلعا ،وخالعها خمالعة ،واالسم اخللع ابلضم وهو استعارة من خلع اللباس؛ ألن
( )8اخللع :أصله من خلع امرأته ا
كل واحد منهما لباس لآلخر ،فإذا فعال ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه ،ويف الشرع :هو فراق الزوج
امرأته بعوض أبلفاظ خمصوصة .ينظر :حترير ألفاظ التنبيه للنووي (ص ،)260 :واملصباح املنري للفيومي (،)178 /1
واملبدع البن مفلح (.)267 /6
وحكما من أهلها إذا متادى الشر
حكما من أهله ا
( )9الشقاق الزوجي :هو اخلالف ،والعداوة بني الزوجني ،فيبعث احلاكم ا
بينهما وادعى كل منهما ظلم صاحبه ،فينظرا حاهلما ،ويفعال ما يراين املصلحة فيه ،من مجع أو تفريق .ينظر :املغين
البن قدامة ( ،)320 /7وشرح منتهى اإلرادات للبهويت ( ،)55 /3واإلنصاف للمرداوي (.)378 /8
شرعا :هو حلف الزوج القادر على الوطء ابهلل تعاىل ،أو بصفة من صفاته ،على ترك
( )10اإليالء :لغة :هو احللف ،و ا
وطء زوجته يف قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر .ينظر :املغين البن قدامة ( ،)536 /7وشرح الزركشي على خمتصر
اخلرقي ( ،)459 /5وكشاف القناع للبهويت(.)353 /5
لعاان ،إذا فعل ما ذكر ،أو لعن كل واحد منهما اآلخر مشتق من اللعن ،وهو الطرد واإلبعاد،
( )11اللعان :مصدر العن ا
شرعا :شهادات مؤكدات أبميان من اجلانبني مقرونة ابللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزيز يف
و ا
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فيه ،ومنها ما تكون الفرقة فيها طالقًا ،ومنها ما تكون فسخًا مما سيأتي بيانه يف موضعه
إن شاء اهلل تعاىل.
وقد دل على مشروعية الفرقة بني الزوجني عند وجود سببها أدلة كثرية من
الكتاب ،والسنة ،واالمجاع ،ومنها:
قول اهلل

تعاىل[:ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ]

{النساء.}130:
وقوله تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ] {الطالق.}2:
ومن السنة حديث عائشة (ت58:هة) –رضي اهلل عنهةا  -أن ابنةة امجةون()13؛
ملا أدخلت على رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -ودنا منهةا ،قالةت :أعةوذ بةاهلل
منك ،فقال هلا" :لقد عذت بعظيم ،احلقي بأهلك"(.)14
وأمجع املسلمون على مشروعية الفرقة بالطالق ،واخللع( ،)15وإن اختلفوا يف
بعض األسباب هل حتصل بها الفرقة أو ال؟ مما سيأتي بيانه.
جانبه ،أو حد زاان يف جانبها .ينظر :اإلنصاف للمرداوي ( ،)235 /9واإلقناع للحجاوي(،)95 /4ومطالب
أويل النهى للرحيباين(.)532 /5

وشرعا :هي الرجوع عن دين اإلسالم إىل الكفر .ينظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس
( )12الردة :لغة :هي الرجوع ،ا
( ،)386 /2ولسان العرب البن منظور ( ،)173 -172 /3واملغين البن قدامة (.)3 /9

( )13ابنة اجلون :هي عمرة بنت يزيد بن اجلون الكالبية ،ينظر :أسد الغابة البن األثري( ،)201 /7اإلصابة البن
حجر(.)247 /8
( )14أخرجة البخاري ،كتاب الطالق ،ابب من طلق ،وهل يواجه الرجل امرأته ابلطالق ،صحيح البخاري ( ،)41 /7رقم
(.)5254
( )15الطالق قد نقل اإلمجاع على مشروعية الفرقة به عدد من العلماء ،ومل ينقل فيه خالف ،أما اخللع ،فقد نقل اإلمجاع
فيه بعضهم ،واعترب اخلالف فيه شذواذا؛ لذا يقول ابن عبد الرب يف االستذكار (" :)76 /6وأمجع اجلمهور منهم :أن
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املبحث األول :حقيقية البينونة الصغرى وأحكامها
البينونة الصغرى هي نوع من أنواع الطالق ،وقبل بيان عالقتها بأنواع الفرقة
بني الزوجني ال بد من بيان حقيقتها ،ومعرفة أنواعها ،ومجلة من أحكامها ،وذلك
من خالل املطالب اآلتية:
املطلب األول :التعريف ابلبينونة الصغرى:
ليتبني لنا معنى البينونة الصغرى واضحًا جليًا ال بد من تعريفها يف اللغة
واالصطالح وذلك من خالل الفرعني اآلتيني:
الفرع األول :التعريف ابلبينونة الصغرى يف اللغة:
لفظ البينونة الصغرى هو :لفظ مكون من كلمتني :كلمة البينونة ،وكلمة
الصغرى.
فالبينونة :مصدر من بان يبني بينًا وبينونة ،وأصل الكلمة من بََي َن ،والباء،
والياء ،والنون أصل يدل على :بعد الشي وانكشافه ،فالبني :الفراق ،ويطلق البني
أيضًا على :الوصل ،فهو من األضداد ،والبيون :البئر البعيدة القعر ،وبان الشيء:

اخللع ،والفدية ،والصلح ،أن كل ذلك جائز بني الزوجني يف قطع العصمة بينهما ،وأن كل ما أعطته على ذلك حالل
له ،إذا كان مقدار الصداق فما دونه ،وكان ذلك من غري إضرار منه هبا ،وال إساءة إليها إال بكر بن عبد هللا املزين،
فإنه شذ ،فقال :ال حيل له أن أيخذ منها شيئاا على حال من األحوال".
ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ،)267 /2واالختيار للموصلي( ،)121 /3وبداية اجملتهد البن رشد ( ،)89 /3واحلاوي
للماوردي( ،)111 /10واملغين البن قدامة (.)363-324 /7

عبدالكرمي بن حممد بن أمحد السماعيل

2036

انفصل ،واملباينة :املفارقة ،وتباين القوم :تهاجروا ،وتباعدوا ،ويقال :تطليقة بائنة،
وهي فاعلة مبعنى مفعولة ،أي :مبانة(.)16
ومن هذا يتبني بأن كلمة البينونة يف اللغة تفيد معنى الفرقة ،واالنفصال،
واملباعدة.
وأما الصغرى :فهي مأخوذة من صَ َغر يصغُر صغْرًا ،وصِغًار ،والصِ َغر :خالف
الكرب ،والصغرى صفة للمؤنث يراد بها التفضيل( ،)17فيقال :البنت الصغرى مما يدل
على أن هناك من هو أكربى ،وأشرط الساعة الصغرى ،ألن هناك أشراطًا كربى.
الفرع الثاين :التعريف ابلبينونة الصغرى يف االصطالح:
البينونة الصغرى عند الفقهاء يراد بها :الفرقة بالطالق اليت جيوز للرجل فيها أن
يرد مطلقته إليه بعد جتديد العقد عليها ،من غري حاجة إىل حملل (.)18
فخرج بلفظ ":الفرقة بالطالق" الفرقة بالفسخ ،فال تدخل يف البينونة
الصغرى؛ ألن الفسخ ليس طالقًا( ،)19وسواء حصلت الفرقة بينهما بطالق املرأة قبل
الدخول بها ،أو بانقضاء عدتها من الطالق الرجعي ،أو بإيقاع الطالق عليها عند
( )16العني للفراهيدي ( ،)380 /8واتج اللغة للجوهري ( ،)2083/5وجممل اللغة البن فارس (ص،)140 :
ومعجم مقاييس اللغة له ( ،)327 /1واملطلع للبعلي (ص ،)404 :ولسان العرب البن منظور (،)62 /13
واملصباح املنري للفيومي(.)70 /1
( )17العني للفراهيدي ( ،)372 /4واتج اللغة للجوهري ( ،)713 /2ولسان العرب البن منظور( ،)458 /4املصباح
املنري للفيومي (.)340 /1
( )18هذا التعريف مستفاد من كالم أهل العلم يف الطالق البائن ،ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ،)257 /2والدر املختار
للحصكفي ( ،)409 /3ومواهب اجلليل للحطاب ( ،)100 /4والفواكه الدواين للنفراوي( ،)32 /2واإلقناع
للشربيين ( ،)449 /2وإعانة الطالبني للبكري ( ،)34 /4واملبدع البن مفلح (،)419 /6وكشاف القناع للبهويت
(.)345 /5
( )19روضة الطالبني للنووي ( ،)397 /8وأسىن املطالب لألنصاري (،)399 /3وكشاف القناع للبهويت(.)124 /5
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العتها بعوض ،أو حنو ذلك مما سيأتي الكالم عليه ،فال تلزم بني انقضاء العدة
والبينونة الصغرى.
وخرج بلفظ ":اليت جيوز للرجل فيها أن يرد مطلقته إليه بعد جتديد العقد
عليها" الطالق الرجعي ،فإنه جيوز فيه رد املطلقة من غري جتديد العقد عليها ،كما أنه
ال يعد فرقة ،ألن الزوجية ال تزال فيه قائمة ،فالرجعية زوجة (.)20
وخرج بلفظ " :من غري حاجة إىل حملل" البينونة كربى ،فالفرقة فيها وإن كانت
بالطالق إال أن الزوج ال ميكنه جتديد العقد باملرأة حتى تنكح زوجًا غريه (.)21
وبهذا ميكن القول بأن البينونة الصغرى هي ما اجتمعت فيها ثالثة أوصاف:
األول :أن تكون الفرقة فرقة طالق ال فسخ.
الثاني :أن يكون جتديد العقد شرطًا لصحة رجوع الزوج إىل مطلقته.
الثالث :أّلا يكون نكاح املطلقة لزوج آخر شرطًا لصحة رجوعها إليه.

( )20النهر الفائق البن جنيم ( ،)419 /2والذخرية للقرايف ( ،)196 /4واحلاوي للماوردي ( ،)312 /10واملغين
البن قدامة (.)519 /7
()21االختيار للموصلي ( ،)150 /3وبداية اجملتهد البن رشد ( ،)106 /3ومغين احملتاج للشربيين ( ،)299 /4واملبدع
البن مفلح ( ،)425 /6واحمللى البن حزم(.)414 /9
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الفرع الثالث :العالقة بني التعريف اللغوي واالصطالحي:
بعد معرفة معنى البينونة الصغرى يف اللغة واالصطالح يتبني بأن هناك صلة بني
املعنى اللغوي واالصطالحي ،فالبينونة يف اللغة فيها معنى الفرقة ،واملباعدة،
واالنفصال ،وهذا املعنى موجود يف البينونة يف االصطالح ،فالزوج عندما يطلق
زوجته وتنتهي عدتها يكون قد انفصل عنها وباعدها وفارقها ،فال ميكنه أن يرجع إليها
من غري جتديد عقد ،ومسيت هذه البينونة صغرى؛ ألن هناك ما هو أكرب منها ،وهو
البينونة الكربى اليت يشرتط فيها وجود حملل لرجوع الزوجة إىل زوجها الذي طلقها.
املطلب الثاين :أنواع البينونة ،والفرق بينها:
الناظر يف كالم الفقهاء جيد أن البينونة احلاصلة بني الزوجني ليست نوعًا واحدًا
بل عدة أنواع ،وهذه األنواع هناك فروق بينها ،وهذا ما سيتم توضيحه يف هذا املطلب
من خالل الفرعني اآلتيني:
الفرع األول :أنواع البينونة:
الناظر يف كالم الفقهاء يف البينونة جيد أنه ميكن تقسيم البينونة باعتبار سببها إىل
قسمني:
القسم األول البينونة ابلفسخ:
وهي الفرقة اليت حصلت ملسوغ يبيح فسخ النكاح ،وإن مل يقع طالق من
الزوج (.)22

( )22ينظر يف املسوغات اليت تبيح فسخ النكاح :غمز عيون البصائر للحسيين ( ،)103 /2والتلقني للقاضي عبد الوهاب
( ،)130 /1واألشباه والنظائر للسيوطي (ص ،)289 :والقواعد البن رجب (ص.)330 :
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القسم الثاين :البينونة ابلطالق:
وهي الفرقة اليت حصلت بطالق الرجل امرأته طالقًا تبني به( ،)23ويقسمها
العلماء إىل قسمني:
األول :بينونة كربى :وهي الفرقة بالطالق اليت ال جيوز فيها للرجل أن يرد
مطلقته إليه إال بعد نكاحها زوجًا غريه (.)24
الثاين :بينونة صغرى :وهي الفرقة بالطالق اليت جيوز فيها للرجل أن يرد مطلقته
إليةه بعةةةةةد جتديد العقد عليها من غري حاجة إىل حملل (.)25
الفرع الثاين :الفرق بني أنوع البينونة:
بعد معرفة أنواع البينونة ،وأنها قد تكون فسخًا ،وقد تكون طالقًا ،وأن
البينونة بالطالق ،قد تكون بينونة صغرى ،وقد تكون بينونة كربى حيسن بيان الفرق
بني هذه األنواع ،وذلك من خالل ما يأتي:

( )23يطلق الطالق البائن يف كتاب الطالق يف مقابل الطالق الرجعي ،فالطالق الرجعي :هو الذي حيق للزوج
رد املرأة بعده من غري جتديد عقد عليها ،خبالف البائن ،فال بد عند رغبة الزوج الرجوع للمرأة من جتديد
العقد عليها ،ينظر :النتف يف الفتاوى للسغدي ( ،)322 /1وبداية اجملتهد البن رشد ( 104 /3وما
بعدها) ،والبيان للعمراين ( ،)265 /10واملبدع البن مفلح ( 414 /6وما بعدها).
( )24االختيار للموصلي ( ،)150 /3واملعونة للقاضي عبد الوهاب (ص ،)829 :وغاية البيان للرملي (ص،)265 :
واملبدع البن مفلح (.)419 /6
( )25ينظر املراجع السابقة يف تعريف البينونة الصغرى ص ( )8
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أوال :الفرق بني البينونة ابلفسخ والبينونة ابلطالق:
ا

يفرق العلماء بني الفسخ والطالق يف عدة أمور أهمها ما يأتي:

 - 1أن البينونة بالفسخ ال ينقص بها عدد الطلقات ( ،)26فلو فسخ النكاح ومل
يكن الزوج قد طلق ثم عقد على املرأة مرة أخرى ملك ثالث تطليقات ،ومل ينقص
ذلك الفسخ شيئًا من عدد الطلقات ،خبالف ما لو كانت البينونة بالطالق فإنه إذا أعاد
املرأة إليه بعد طالقها فال ميلك إال ما بقي له من الثالث ،فإن طلقها واحدة ملك
اثنتني ،وإن طلقها اثنتني ملك واحدة.
 - 2أن البينونة بالفسخ إذا وقعت قبل الدخول ،وكان الفسخ بسبب من جهة
املرأة فال تستحق شيئًا من الصداق ،خبالف البينونة بالطالق فإنها تسحق نصف املهر
الذي مسي هلا؛ ألن الطالق ال يكون إال من جهة الزوج(.)27
 - 3أن البينونة بالفسخ تكون يف النكاح الصحيح والفاسد ،خبالف البينونة
بالطالق ففي وقوع الطالق يف النكاح الفاسد خالف بني العلماء(.)28

( )26فتح القدير البن اهلمام ( ،)284 /3والغرر البهية لألنصاري ( ،)393 /4والتلقني للقاضي عبد الوهاب (/1
 ،)130واإلقناع للحجاوي(.)201 /3
( )27املبسوط للسرخسي ( ،)62 /6واملعونة للقاضي عبد الوهاب (ص ،)753 :وكفاية األخيار للحصين
(ص ،)371 :واملغين البن قدامة (.)273 /7
( )28فاحلنفية والشافعية يرون أن الطالق ال يقع يف النكاح الفاسد مطل اقا ،واملالكية يرون وقوعه يف الفاسد املختلف فيه،
أما املتفق على فساده فال يرون وقوع الطالق فيه ،وأما احلنابلة فريون وقوع الطالق يف النكاح الفاسد مطل اقا سواء
كان مما اتفق على فساده أم اختلف فيه .ينظر :احمليط الربهاين البن مازه ( ،)122 /3والتاج واإلكليل للمواق (/5
 ،)85وروضة الطالبني للنووي ( ،)70 /8وكشاف القناع للبهويت(.)237 /5
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 - 4أن البينونة بالفسخ إذا كانت مما تنازع فيه الزوجان ،واختلف يف فسخ
النكاح بها؛ فالبد؛ لثبوتها من حكم احلاكم ،خبالف البينونة بالطالق ،فال حتتاج
حلكم حاكم(.)29
اثنياا :الفرق بني البينونة الكربى والصغرى:

أن البينونة الكربى ال حتل فيها املرأة ملطلقها حتى تنكح زوجًا غريه ،لقول اهلل
تعاىل[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ] {البقرة ،}230:خبالف البائن
بينونة صغرى فيجوز ملطلقها الرجوع إليها بعد جتديد العقد ،وإن مل تنكح زوجًا
غريه(.)30
املطلب الثالث :األحكام املرتتبة على البينونة الصغرى:
إذا بانت املرأة من زوجها بينونة صغرى ترتب على هذه البينونة مجلة من
األحكام أهمها ما يأتي:
 - 1أن الطلقة اليت بانت بها الزوجة حمسوبة من عدد الطلقات اليت ميلكها
الزوج ،فإذا طلقها ثم عاد الزوج املطلق بعد جتديد العقد ،فإنها ترجع إليه مبا بقي له
من عدد الطالق باإلمجاع( )31ويؤيده ما ورد عن عمر (ت23 :هة) رضي اهلل عنه
قال " :أميا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتني ،ثم تركها حتى حتل ،وتنكح زوجًا
غريه ،فيموت عنها أو يطلقها ،ثم ينكحها زوجها األول ،فإنها تكون عنده على ما
( )29للعلماء تفاصيل وكالم طويل فيما يفتقر إىل حكم احلاكم من الفسوخ وما ال يفتقر ،ينظر :بدائع الصنائع للكاساين
( ،)337 -336 /2وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين ( ،)55 /2وأسىن املطالب لألنصاري (/3
 ،)177والقواعد البن رجب (ص.)116 :
()30تبيني احلقائق للزيلعي ( ،)257 /2وبداية اجملتهد البن رشد ( ،)106 /3وإعانة الطالبني للبكري ( ،)34 /4وشرح
منتهى اإلرادات للبهويت (.)149-152/3
( )31احلاوي للماوردي ( ،)286 /10واملغين البن قدامة (.)505 /7
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بقي من طالقها" ،قال مالك (ت179 :هة) "وعلى ذلك السنة عندنا اليت ال اختالف
فيها"( ،)32وإذا كانت ترجع إليه مبا بقي له من العدد فيما إذا تزوجت ،فرجوعها إليه
مبا بقي إذا مل تتزوج من باب أوىل(.)33
 - 2أن املرأة إذا بانت بينونة صغرى بعد الدخول بها لزمتها العدة ( ،)34إال إذا
كانت بينونتها خبروجها من العدة ،كاملطلقة طالقًا رجعيًا ،إذا انتهت عدتها بانت
بينونة صغرى ،فال تلزمها العدة مرة أخرى ،ويدل على لزوم العدة على البائن بينونة
صغرى قول اهلل تعاىل[ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ] {البقرة ،}228:وقوله
تعاىل

[:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] {الطالق ،}4:وهاتان اآليتان يف املدخول بها ،وأما غري
املدخول بها فال عدة عليها باإلمجاع ()35؛ لقول اهلل تعاىل:

{[ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ] {األحزاب.}49:

( )32أخرجه مالك ،كتاب الطالق ،ابب جامع الطالق ،رقم ( ،)586 /2( ،)77قال ابن عبدالرب يف االستذكار (/6
 )200بعد ذكره هلذا األثر" :أما الرواية عن عمر فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغريه".
( )33رجوع الزوجة مبا بقي من العدد إذا طلقها زوجها وابنت منه ،مث تزوجت غريه ،مث عاد إليها األول قد وقع فيه خالف
بني العلماء فاحلنفية يرون أن زوجها ابلثاين يهدم ما دون الثالث كما يهدم الثالث طلقات ،وذهب اجلمهور على أنه
ال يهدم بل ترجع إليه بعد زواجها من الثاين مبا بقي له من عدد الطالق .ينظر :اهلداية للمرغيناين (،)258 /2
والقوانني الفقهية البن جزي (ص،)151 :واحلاوي للماوردي ( ،)286 /10واملغين البن قدامة (.)505 /7
( )34االختيار للموصلي ( ،)172 /3وبداية اجملتهد البن رشد ( ،)108 /3وأسىن املطالب لألنصاري (،)389 /3
واملغين البن قدامة (.)96 /8
( )35بداية اجملتهد البن رشد ( ،)108 /3واملغين البن قدامة (.)96 /8
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 - 3ال يثبت التوارث بني الزوجني إذا أبانها بينونة صغرى ،ومل يكن متهمًا
بقصد حرمانها من اإلرث باإلمجاع؛ النقطاع سبب التوارث بينهما وهو الزوجية(.)36
 - 4جتب النفقة والسكنى للمبانة بينونة صغرى إن كانت حاملًا
باإلمجاع()37؛سواء كانت بينونتها الصغرى خبروجها من العدة ،أو مبخالعتها بلفظ من
ألفاظ الطالق ،أو حنو ذلك"؛ لقول اهلل تعاىل:

[ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ] {الطالق}6:

 - 5إذا كان الصداق مؤجلًا ومل حيدد وقت لتسليمه ،وبانت املرأة من زوجها
بينونة صغرى ،فإنه يصبح حالًا عند القائلني بصحة تأجيل الصداق()38؛ ألن املهر
املؤجل إذا مل حيدد وقت لتسليمه فإنه حيل بالفرقة؛ ألن العرف والعادة ترك املطالبة به

( )36بدائع الصنائع للكاساين ( ،)187 /3والفواكه الدواين للنفراوي ( ،)258 /2واحلاوي للماوردي (،)263 /10
وشرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)556 -555/2
حامال فقد وقع خالف بني العلماء يف وجوب النفقة عليها والسكىن هلا زمن العدة :فذهب
( )37أما إذا مل تكن املبانة ا
حامال ،وذهب الشافعية ،واملالكية إىل وجوب السكىن دون
احلنفية إىل وجوب النفقة والسكىن للبائن حىت لومل تكن ا
النفقة ،وذهب احلنابلة إىل عدم وجوب النفقة والسكىن ينظر :اهلداية للمرغيناين ( ،)290 /2وبداية اجملتهد البن
رشد ( ،)113 /3واإلقناع للشربيين ( ،)470 /2والشرح الكبري البن أيب عمر (.)238 /9
( )38وأتجيل الصداق قد اختلف فيه العلماء فاحلنفية يرون أنه ال يصح أتجيل الصداق كله إىل أجل جمهول ،وإذا
عجل بعضه وأجل بعضه إىل أجل جمهول ،فلهم قوالن يف املذهب :منهم من قال :بعدم جواز ذلك ،ومنهم من
قال :جبوازه ويقع ذلك على وقت الفرقة أو املوت ،وذهب املالكية إىل أن النكاح على صداق مؤجل إىل أجل جمهول
يفسخ ،قبل الدخول ،وميضى بعد الدخول مبهر املثل  ،وذهب الشافعية إىل أن أتجيل الصداق يفسد املسمى،
أجال لتسليمه حل ابملوت أو
وجيب للمرأة مهر املثل ،وأما احلنابلة فذهبوا إىل صحة أتجيل الصداق ،وإن مل يعني ا
الفرقة ،ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)288 /2ومنح اجلليل لعليش ( ،)438 /3وحتفة احملتاج للهيتمي (/7
 ،)385واملغين البن قدامة (.)222 /7
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إىل وقت الفرقة أو املوت ،واملطلق من العقود ينصرف إىل العرف والعادة عند
املتعاقدين(.)39
 - 6ال يقع الطالق على املرأة إذا بانت بينونة صغرى ،وانتهت
عدتها( )40؛ ألنها ليست زوجة  ،فال ميلك من أبانها طالقها؛ لقوله عليه الصالة
والسالم " ليس على رجل طالق فيما ال ميلك ،وال عتاق فيما ال ميلك ،وال بيع
فيما ال ميلك " (.)41

( )39ينظر :إعالم املوقعني البن القيم ( ،)68 /3فقد جاء فيه" :اإللزام ابلصداق الذي اتفق الزوجان على أتخري املطالبة
أجال ،بل قال الزوج :مائة مقدمة ومائة مؤخرة ،فإن املؤخر ال يستحق املطالبة به إال مبوت أو فرقة،
به ،وإن مل يسميا ا
هذا هو الصحيح ،وهو منصوص أمحد" ،مث قال بعد أن ساق األقوال يف املسألة " :والصحيح ما عليه أصحاب
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -من صحة التسمية ،وعدم متكني املرأة من املطالبة به إال مبوت أو فرقة ،حكاه
إمجاعا منهم ،وهو حمض القياس والفقه ،فإن املطلق من العقود ينصرف إىل العرف والعادة عند املتعاقدين".
الليث ا
وينظر :املبدع البن مفلح ( ،)200 /6وكشاف القناع للبهويت ( ،)134 /5وحاشية الروض املربع البن قاسم (/6
.)372
( )40أما إذا كانت يف العدة ففي وقوع الطالق عليها خالف بني العلماء :فاحلنفية يرون أن الطالق يقع على املبانة ما
دامت يف العدة ،واجلمهور من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة :يرون عدم وقوعه ،ينظر :حتفة الفقهاء للسمرقندي (/2
 ،)185واإلشراف للقاضي عبد الوهاب ( ،)727 /2واحلاوي للماوردي ( ،)16 /10وحاشية الرملي على أسىن
املطالب ( ،)386 /3واملبدع البن مفلح ( ،)275 /6وكشاف القناع للبهويت (.)218 /5
( )41أخرجه أمحد هبذا اللفظ ،رقم ( ،)381 /11( ،)6769وأبوداود ،كتاب الطالق ،ابب يف الطالق قبل النكاح،
رقم ( ،)2190والرتمذي ،كتاب الطالق واللعان ،ابب ما جاء ال طالق قبل النكاح ،رقم ( ،)1181وقال الرتمذي
(" :)478 /3حديث حسن صحيح ،وهو أحسن شيء روي يف هذا الباب" ،وأخرجه ابن ماجه ،كتاب الطالق،
ابب ال طالق قبل النكاح ،رقم ( )2047كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وحسنه األلباين يف
صحيح اجلامع الصغري وزايدته (.)1250 /2

البينونة الصغرى يف الفقه اإلسالمي

2045

 - 7إذا ولدت املرأة املبانة بينونة صغرى من زوجها من أمكن كونه منه حلقه
الولد ،وثبت نسبه( ،)42لقول النيب -صلى اهلل عليه وسلم ":-الولد للفراش"(.)43
قال النووي(ت676:هة)" :معناه :أنه إذا كان للرجل زوجة ،أو مملوكة صارت فراشًا
له فأتت بولد ملدة اإلمكان منه حلقه الولد ،وصار ولدًا جيري بينهما التوارث وغريه من
أحكام الوالدة سواء كان موافقًا له يف الشبه أم الفًا ،ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر
من حني اجتماعهما أما ما تصري به املرأة فراشًا فإن كانت زوجة صارت فراشًا مبجرد
عقد النكاح ،ونقلوا يف هذا اإلمجاع" (.)44
 - 8ال جيب اإلحداد ( )45على البائن بينونة صغرى()46يف عدتها إن كان هلا
عدة؛ ألن النص يف وجوب اإلحداد إمنا ورد يف عدة الوفاة ،وهو قوله عليه الصالة

( )42وهذا احلكم متفق عليه بني العلماء إذا مل تنقض عدهتا ،أما إذا أقرت ابنقضاء عدهتا مث أتت بولد ،فاحلنفية واحلنابلة
يرون أنه إذا أتت به ألقل من ستة أشهر منذ أابهنا حلقه نسبه ،وإن أتت به ألكثر من ذلك مل يلحقه ،أما الشافعية
واملالكية فريون أنه يلحق النسب من املبانة مامل تتزوج أو تلده ألكثر من أربع سنني.
ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ،)39 /3والتاج واإلكليل للمواق ( ،)484 /5وحتفة احملتاج للهيتمي ( ،)243 /8واملغين
البن قدامة (.)122 /8
( )43أخرجه البخاري ،كتاب الفرائض ،ابب الولد للفراش :حرة كانت أو أمة ،رقم ( ،)6749وأخرجه مسلم ،كتاب
الرضاع ،ابب الولد للفراش ،وتوقي الشبهات ،رقم (.)1457
( )44شرح النووي على مسلم (.)37/10
( )45اإلحداد هو :اجتناب ما يدعو إىل مجاعها وبرغبه يف النظر إليها من :الزينة ،والطيب ،والتحسني ،واحلناء
وحنوه .ينظر :حتفة الفقهاء للسمرقندي ( ،)251 /2واملعونة للقاضي عبد الوهاب (ص ،)930 :والبيان للعمراين
( ،)76 /11وزاد املستقنع للحجاوي(ص)199 :
( )46وهذا القول قول مجهور العلماء من املالكية ،واملعتمد عند الشافعية ،واحلنابلة أنه ال جيب اإلحداد على البائن،
وخالف يف ذلك احلنفية ،وقالوا :جيب اإلحداد على البائن ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)209 /3وروضة
الطالبني للنووي ( ،)405 /8والشرح الكبري البن أيب عمر (.)146 /9
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والسالم" :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال،
إال على زوج أربعة أشهر وعشرا"(.)47
 - 9جيوز التصريح والتعريض ( )48خبطبة البائن بينونة صغرى للزوج ( )49الذي
أبانها يف عدتها ،كما لو خالعها بلفظ من ألفاظ الطالق ،ثةم أراد الرجةوع إليهةا ،وهةي
يف عدتها جاز له التصريح والتعريض خبطبتها باتفاق العلماء(.)50
املبحث الثاين :الفرقة اليت حتصل هبا البينونة الصغرى.
الفرقة الواقعة بني الزوجني هلا صور كثرية ،وليست كل فرقة بينهما حتصل بها
البينونة الصغرى ،وإمنا تكون البينونة الصغرى يف صور وأحوال ،ومن خالل املطالب
الثالثة اآلتية ميكن ذكر أهم الصور اليت حتصل بها البينونة الصغرى:

( )47أخرجه البخاري ،كتاب اجلنائز ،ابب إحداد املرأة على غري زوجها ،رقم ( )1280واللفظ له ،وأخرجه مسلم ،كتاب
الطالق ،ابب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها ،وغريها بوضع احلمل ،رقم ( )1486كالمها من حديث أم حبيبة.
( )48التعريض :ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء ،وهو جانبه وهو :أن يضمن كالمه ما يصلح للداللة على املقصود
وغريه إال أن إشعاره ابملقصود أمت ،ويسمى تلوحياا مثل أن يقول هلا :إين يف مثلك لراغب ،أو إذا انتهت عدتك
فأخربين .ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)204 /3ومواهب اجلليل للحطاب ( ،)417 /3ومغين احملتاج
للشربيين ( ،)219 /4واملغين البن قدامة (.)147 /7
( )49أما غري الزوج ففي خطبته هلا يف العدة خالف بني العلماء فاحلنفية يرون عدم جواز خطبة املعتدة البائن يف
يضا ،واجلمهور من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة يرون أن لغري زوجها
عدهتا من غري زوجها ال تصرحياا وال تعر ا
التعريض خبطبتها دون التصريح ،ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي( ،)36 /3ومواهب اجلليل للحطاب (،)417 /3
ومنهاج الطالبني للنووي (ص ،)205 :والشرح الكبري البن أيب عمر (.)360-359/7
( )50اجلوهرة النرية للزبيدي ( ،)53 /2ومواهب اجلليل للحطاب ( ،)100 /4واحلاوي للماوردي ( ،)248 /9واملبدع
البن مفلح (. )91 /6
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املطلب األول :الفرقة ابلطالق.
حتصل البينونة الصغرى يف الفرقة بالطالق يف عدة صور أهمها ما يأتي:
 -1الطالق قبل الدخول:
إذا طلق الزوج امرأته بعد العقد وقبل الدخول بها بانت منه بينونة صغرى ،فال
حتل له إال بعقد جديد ،وال عدة عليها ،وهذا بإمجاع العلماء ( )51؛ لقول اهلل تعاىل:
[ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ] {األحزاب}49:

 -2انقضاء عدة املطلقة دون الثالث قبل مراجعتها:
إذا انفضةةت عةةدة املطلقةةة املةةدخول بهةةا ،ومل يراجعهةةا زوجهةةا بانةةت منةةه بينونةةة
صغرى ،فإذا أراد العودة هلا بعد ذلك كان خاطبًا من اخلطةاب ،وال حتةل لةه إال بنكةاح
جديد بإمجاع العلمةاء( ،)52لقةول اهلل تعةاىل[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ] {البقررة }228:أي
يف مةدة الرتبةص ،وهةي العةةدة ،ومفهومةه أنةه بعةد العةةدة لةيس لةه أن يرجعهةا إال بعقةةد
جديد(.)53

( )51اإلمجاع البن املنذر (ص ،)112:وينظر :املبسوط للسرخسي ( ،)16 /6والفواكه الدواين للنفراوي (،)58 /2
وأسىن املطالب لألنصاري ( ،)389 /3واملغين البن قدامة (.)96 /8
( )52اإلمجاع البن املنذر (ص ،)112:وينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)190 /3والفواكه الدواين للنفراوي (/2
،)33واألم للشافعي ( ،)196 /5واملغين البن قدامة (.)515 /7
( )53جامع البيان للطربي ( ،)116 /4فتح القدير للشوكاين ( ،)271 /1الروض املربع للبهويت(ص.)587 :
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 -3الطالق بلفظ كنائي يدل على البينونة:
اختلف العلماء رمحهم اهلل تعاىل فيمن أوقع على امرأته الطالق بلفظ كنائي
من الكنايات الظاهرة اليت تنبئ عن البينونة ( ،)54وقصد بها طلقة واحدة بائنة ( )55هل
تبني بذلك أم ال ،وهلم يف املسألة ثالثة أقوال:
القول األول :أن الطالق يقع رجعيًا ،وال تبني املرأة من زوجها بتلك األلفاظ.
وهو قول الشافعية ( ،)56وقول عند املالكية ( ،)57ورواية عند احلنابلة(.)58
القول الثاين :أن تلك األلفاظ حتصل بها البينونة الصغرى ،وتقع عليها طلقة
واحدة بائنة.

( )54الكناية هي :أن يتكلم بشيء ويريد غريه ،ويقسم العلماء كناايت الطالق إىل قسمني :ظاهرة ،وخفية .فالظاهرة:

ما كانت داللتها على الطالق والبينونة واضحة لكنها ال ترقى للصريح  ،مثل  :أنت ابئن ،وبتة ،وخلية ،وبرية.
واخلفية :ما كانت داللتها على معىن الطالق مسترتة ،مثل :اخرجي ،واذهيب ،وجترعي ،واعتزيل .ينظر :جممع األهنر
لشيخي زاده ( ،)402 /1وبداية اجملتهد البن رشد ( ،)96 /3وحتفة احملتاج للهيتمي ( ،)5 /8واملبدع البن مفلح
(.)315 /6
( )55أما إذا قصد هبا اثتنني أو ثال اًث فهل يعمل بنيته أوالا ؟ يف هذه املسألة خالف بني العلماء فمن يرى أن الثالث
ال تقع بلفظ واحد ،وال تقع الطلقة الثانية على املطلقة إال بعد رجعة أو عقد جديد كشيخ اإلسالم ابن تيمية يرى
أبنه ال تقع ابأللفاظ اليت تدل على البينونة أكثر من طلقة حىت لو قصد هبا أكثر من واحدة ،وأما من يرى أن الثالث
ثالًث إذا نواها فهم خمتلفون فيما إذا نوى ابأللفاظ اليت تدل على البينونة أكثر من طلقة ،فمنهم من
تقع بلفظ واحد ا
يرى أن الطالق يقع حسبما نواه ،ومنهم من يرى أنه تقع هبا طلقة ابئنة ،ينظر :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية
( ،)67 /33واهلداية للمرغيناين ( ،)235 /1وجامع األمهات البن احلاجب (ص ،)296 :احلاوي للماوردي
( ،)160 /10والشرح الكبري البن أيب عمر (.)296 /8
( )56احلاوي للماوردي ( ،)160 /10والبيان للعمراين( ،)109 /10وكفاية األخيار للحصين (ص.)390 :
( )57مناهج التحصيل للرجراجي ( ،)29 /5وجامع األمهات البن احلاجب (ص ،)296 :وحاشية العدوي على
كفاية الطالب الرابين (.)87 /2
( )58الشرح الكبري البن أيب عمر ( ،)296 /8والفروع البن مفلح( ،)42 /9واإلنصاف للمرداوي (.)483 -482/8
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وبه قال احلنفية ( ،)59ورواية عند احلنابلة (.)60
القول الثالث :أن تلك األلفاظ حتصل بها البينونة الكربى فتطلق ثالثًا.
وهو قول املالكية ( ،)61واملذهب عند احلنابلة (. )62
أدلة األقوال:
استدل أصحاب القول األول بعدة أدلة أمهها ما أييت:
 -1حديث ركانة بن عبد يزيد (ت42:ه) أنةه طلةق امرأتةه البتةة ،فةأخرب الةنيب
 صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلم  -بةةةذلك ،وقةةةال :واهلل مةةةا أردت إال واحةةةدة ،فقةةةالرسةةةول اهلل  -صةةةلى اهلل عليةةةه وسةةةلم " :-واهلل مةةةا أردت إال واحةةةدة؟ " ،فقةةةال
ركانةةةةةةة (ت42 :هةةةةةةة) :واهلل مةةةةةةا أردت إال واحةةةةةةدة ،فردهةةةةةةا إليةةةةةةه رسةةةةةةول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم -فطلقها الثانية يف زمان عمر(ت23 :هة)  ،والثالثة يف زمانعثمان (ت35:هة)( ،)63فرد النيب صلى اهلل عليه وسلم لركانة (ت42:هة) امرأته يدل
على أن الطالق يقع رجعيًا ،فلو كان بائنًا ملا ردها إليه (.)64
( )59اهلداية للمرغيناين ( ،)235 /1واجلوهرة النرية للزبيدي ( ،)34 /2والبناية للعيين (.)363 /5
( )60الشرح الكبري البن أيب عمر( ،)296 /8والفروع البن مفلح( ، )42 /9واإلنصاف للمرداوي (.)483 -482/8
( )61املعونة للقاضي عبدالوهاب (ص ،)847 :والفواكه الدواين للنفراوي ( ،)34 /2والشرح الكبري للدردير(.)379 /2
( )62الشرح الكبري البن أيب عمر ( ،)296 /8واملبدع البن مفلح ( ،)318 /6واإلنصاف للمرداوي (-482/8
.)483
( )63أخرجه أبو داود ،كتاب الطالق ،ابب يف البتة ،رقم ( ،)2206واحلاكم  ،كتاب الطالق ،رقم ( ،)2808والبيهقي،
جامع أبواب ما يقع به الطالق من الكالم وال يقع إال بنية ،ابب ما جاء يف كناايت الطالق اليت ال يقع الطالق
هبا إال أن يريد مبخرج الكالم منه الطالق ،رقم ( ،)14998والدارقطين ،كتاب الطالق واخللع واإليالء وغريه،
رقم ( ،)3979والبغوي يف شرح السنة ،ابب اجلمع بني الطلقات الثالث وطالق البتة ،رقم ( ،)2353كلهم من
حديث انفع بن عجري بن عبد يزيد بن ركانة ،وأخرجه الرتمذي ،ابب الطالق واللعان ،ابب ما جاء يف الرجل يطلق
امرأته البته ،رقم ( ،)1177وابن ماجه ،كتاب الطالق ،ابب طالق البته ،رقم ( ،)2051وابن حبان يف صحيحه=،
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ونوقش مبا أييت:

أ ) أن احلةةةديث قةةةد تكلةةةم أهةةةل العلةةةم يف إسةةةناده ،وضةةةعفه مجةةةع مةةةن كبةةةار
احملدثني(. )65
ب) على فرض التسليم بصحة احلديث فإن املراد بالرد جتديد النكاح (.)66

=كتاب الطالق ،ابب الرجعة ،ذكر اخلرب الدال على أن طالق املرء امرأته ما مل يصرح ابلثالث يف نيته حيكم له هبا،
رقم ( )4274من حديث عبدهللا بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ،واحلديث قد اختلف العلماء
املتقدمون واملتأخرون يف تصحيحه وتضعيفه ،فممن نقل عنه تصحيحه أبو داود ،وابن حبان ،واحلاكم ،وممن ضعفه:
البخاري ،وابن عبدالرب ،وغريهم .ينظر :البدر املنري البن امللقن ( ،)105 -104/8التلخيص احلبري البن حجر (/3
 ،)458وضعفه األلباين يف إرواء الغليل ( ،)139 /7وحسنه األرنؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود (.)530 /3
( )64ينظر :معامل السنن للخطايب ( ،)247 /3وشرح مسند الشافعي للرافعي ( ،)479 /2وشرح مشكاة املصابيح للطييب
( ،)2344 /7وعون املعبود للعظيم أابدي (.)209 /6
( )65ينظر :البدر املنري البن امللقن ( :)105 /8فقد جاء فيه"وأما الرتمذي فقال :هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه،
حممدا  -يعين :البخاري  -عن هذا احلديث ،فقال :إنه مضطرب؛ حيث روي اترة أنه طلقها ثال اًث ،واترة
وسألت ا
واحدة ،واترة البتة ،وهو أصحها ،والثالث ذكرت فيه على املعىن ،وقال اإلمام أمحد كما نقله ابن اجلوزي يف "حتقيقه"
و"علله" :حديث ركانة ليس بشيء ،ويف رواية عنه :طرقه ضعيفة ،وقال املنذري يف "حواشيه"  :يف تصحيح أيب داود
إسنادا ومتناا؛ ألن يف إسناده الزبري بن سعيد اهلايمي
هلذا احلديث نظر ،فقد ضعفه اإلمام أمحد ،وهو مضطرب ا
املدين :وقد ضعفه غري واحد .قال حيىي :ليس بشيء ،وقال مرة :ضعيف .وكذلك قال علي بن املديين ،وزكراي
الساجي ،والنسائي .وقال حيىي مرة :ثقة .وقال العقيلي احلافظ :هذا حديث ال يتابع عليه وال يعرف إال به ،وقال يف
ترمجة عبد هللا بن علي بن يزيد بن ركانة :إسناده مضطرب ،وال يتابع عليه .وقال احلافظ أبو موسى األصبهاين:
إسناده خمتلف فيه .وقال عبد احلق يف "أحكامه" :يف إسناده عبد هللا بن علي بن السائب ،عن انفع بن عجري ،عن
ركانة ،والزبري بن سعيد ،عن عبد هللا بن علي بن عبد يزيد بن ركانة ،عن أبيه ،عن جده ،قال :وكلهم ضعيف ،الزبري
أضعفهم .قال البخاري :علي بن يزيد بن ركانة ،عن أبيه :مل يصح حديثه ،وقال ابن عبد الرب يف "متهيده" :هذا
احلديث ضعفوه".
( )66إجناح احلاجة شرح سنن ابن ماجه للمجددي (ص.)148 :
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 -2ما ورد أن عمر(ت23:هة) -رضي اهلل تعاىل عنه  -جعل البتة تطليقةة،
وزوجها أملك بها( ،)67ولو كان الطالق يقع بائنًا ملا جعل لزوجها األحقية بها.
ونوقش:
بةةأن عمةةر (ت23 :هةةة) -رضةةي اهلل عنةةه  -خالفةةه غةةريه مةةن الصةةحابة (،)68
وقول بعض الصحابة ليس حجة على بعض(.)69
 -3القياس على صريح الطالق فكما أنه إذا قال لزوجته :أنت طةالق مةن غةري
عةةوض وال اسةةتيفاء عةةدد مل يقةةع بةةذلك أكثةةر مةةن طلقةةة ،فكةةذلك إذا طلقهةةا بلفةةظ
كنةةةةةةةةائي يةةةةةةةةةةدل عةةةةةةةةلى البينونة (.)70
وميكن أن يناقش:
أن هذا القياس قياس مع الفارق فإن تطليق الزوج مبا يقتضةي البينونةة صةريح يف
إرادة قطع صلة النكاح،وإن كان اللفظ كنائيًا ،خبالف قوله :أنت طالق(.)71

( )67أخرجه ابن أيب شيبة ،كتاب الطالق ،ابب ما قالوا يف الرجل يطلق امرأته البتة ،رقم (،18428،18429
 )18430من طرق متعددة بعضها صحيح ،وبعضها مرسل ،ينظر :املصنف البن أيب شيبة ،حتقيق أسامة
إبراهيم حممد (.)388 ،387 /6
( )68فقد خالفه علي ،وابن عمر ،وزيد بن ًثبت ،وابن عباس ،وأيب هريرة كما سيأيت ،ينظر :املصنف البن أيب شيبة،
حتقيق أسامة إبراهيم حممد (.)390-387 /6
( )69االجتهاد للجويين (ص ،)121 :والواضح البن عقيل (.)210 /5
( )70املبسوط للسرخسي ( ،)73 /6واملنتقى للباجي ( ،)6 /4واحلاوي للماوردي (.)161 /10
( )71ينظر :االختيار للموصلي( ،)132 /3والبناية للعيين ( ،)363 /5والفواكه الدواين للنفراوي( ،)34 /2واملغين
البن قدامة (.)392 /7
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ويستدل ألصحاب القول الثاين مبا أييت:
 -1قول النيب صلى اهلل عليه وسلم" :إمنا الطالق ملن أخذ بالساق"(. )72
فدل احلديث على أن الطالق مملوك للزوج ،فال يبطل ما كان ثابتًا له بامللك مةن
والية اإلزالة ،وكذلك ميلك االعتياض عن إزالة امللك ،وإمنا ميلك االعتياض عما هو
مملوك له ،فثبت أن اإلبانة مملوكة له ،فكان وصفه الطالق الذي أوقةع بالبينونةة تصةرفًا
منه يف ملك نفسه (.)73
ويناقش:
أ -أن احلديث الذي استدل به حديث ضعيف.
وجياب على ذلك:

أنه وإن كان هناك من ضعف احلديث إال أن هناك من حسنه مبجموع طرقه(.)74
ب -على فرض صحته ،فإن اإلنسان إمنا جيوز له التصةرف يف ملةك نفسةه فيمةا
هو مشروع ،أما ما ليس مشروعًا ،فليس له التصرف فيه ،وليس يف الشةرع طةالق مةن
غري بدل وال استيفاء عدد (.)75
( )72أخرجه ابن ماجه ،كتاب الطالق ،ابب طالق العبد ،رقم ( ،)2081والطرباين يف معجمه الكبري رقم (،)11800
والبيهقي يف سننه ،كتاب ما يقع به الطالق من الكالم وال يقع إال بنية ،ابب طالق العبد بغري إذن سيده ،رقم
( ،)15116والدارقطين ،كتاب الطالق واخللع واإليالء وغريه ،رقم ( )3991كلهم من حديث ابن عباس رضي هللا
عنهما ،وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري (" :)473 /3ويف إسناده ابن هليعة ،وهو ضعيف ،وله طريق أخرى عند
الطرباين يف الكبري ،وفيه حيىي احلماين ،ورواه ابن عدي ،والدارقطين من حديث عصمة بن مالك ،وإسناده ضعيف"،
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد (":)334 /4رواه الطرباين ،وفيه الفضل بن املختار ،وهو ضعيف"،
وحسنه األلباين يف إرواء الغليل (.)108 /7
( )73املبسوط للسرخسي (،)74 /6
( )74ينظر ختريج احلديث السابق.
( )75احلاوي للماوردي ( ،)161 /10والبيان للعمراين (.)110 /10
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 -2أن األصل أن يةزول ملةك النكةاح بةنفس الطةالق إال أن حكةم الرجعةة بعةد
صريح الطالق ثبت شرعًا خبالف القياس ،وما ثبت شرعًا خبالف القيةاس ال يلحةق بةه
ما ليس يف معناه ،والطالق مبا يدل على البينونةة لةيس يف معنةى صةريح لفةظ الطةالق؛
ألن صةةريح اللفةةظ جيةةامع النكةةاح ،أال تةةرى أنهةةا بعةةد الرجعةةة توصةةف بأنهةةا مطلقةةة،
ومنكوحة ،وال توصف بأنها مبانة ،ومنكوحة فةإذا مل يكةن اللفةظ الكنةائي الةذي يةدل
على البينونة يف معنى املنصوص ،فيؤخذ فيه بأصل القياس(. )76
ونوقش:
أنه ليس يف الشريعة شيء على خةالف القيةاس ،وأن مةا يظةن الفتةه للقيةاس،
فأحد األمرين الزم فيه ،وال بد :إما أن يكون القياس فاسدًا ،أو يكون ذلك احلكم مل
يثبت بالنص كونه من الشرع (.)77
استدل أصحاب القول الثالث مبا أييت:
 -1أن امرأة رفاعةة القرظةي( )78جةاءت إىل رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم،
فقالةةت :يةةةا رسةةول اهلل ،إن رفاعةةةة( )79طلقةةةين فبةةت طالقةةةي ،وإنةةي نكحةةةت بعةةةده

( )76املبسوط للسرخسي ( ،)74 /6وتبيني احلقائق للزيلعي (.)217 /2
( )77جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)556 /20وإعالم املوقعني البن القيم (.)289 /1
( )78امرأة رفاعة القرظي :هي متيمة بنت وهب ،وقيل :بنت أيب عبيد ،وقيل :امسها سهيمة ،وقيل :عائشة ،وهي
مطلقة رفاعة .ينظر :أسد الغابة البن األثري ( ،)43 /7واإلصابة البن حجر (.)58 /8
( )79رفاعة القرظي :هو رفاعة بن ِمسموال ،وقيل :رفاعة بن رفاعة القرظي ،من بين قريظة ،وهو خال صفية بنت حيي بن
أخطب أم املؤمنني -رضي هللا عنها -ينظر :أسد الغابة البن األثري ( ،)283 /2واإلصابة البن حجر
(.)408 /2
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عبدالرمحن بن الزبري القرظي( )80وإمنا معه مثةل اهلهدْبةة ( ،)81قةال رسةول اهلل -صةلى
اهلل عليه وسلم " :-لعلك تريةدين أن ترجعةي إىل رفاعةة؟ ال ،حتةى يةذوق عسةيلتك
وتذوقي عسيلته (.)83( " )82
فدل ذلك على أن طالق البتة حتصل بةه البينونةة الكةربى ،وأنهةا ال ترجةع حتةى
ميسها زوج غريه (.)84
ويناقش:
بأن املقصةود ببةت الطةالق هنةا :أنةه طلقهةا الطلقةة األخةرية ،ويةدل علةى ذلةك
اللفظ الوارد يف الصحيحني :أنها قالت" :يةا رسةول اهلل ،إن رفاعةة طلقهةا آخةر ثةالث
تطليقات"(.)85
الزبِ رْي :بفتح الزاي وكسر املوحدة ،ابن ابطيا القرظي ،من بين قريظة ،ويقال :هو ابن ّالزبري بن زيد بن
( )80عبدالرمحن بن َ
أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن األوس ،واتفقوا على أنه هو الذي تزوج املرأة اليت طلقها رفاعة
القرظي بعد رفاعة .ينظر :أسد الغابة البن األثري ( ،)442 /3اإلصابة البن حجر (.)258 /4
( )81اهلُردبة :بضم اهلاء ،وسكون املهملة ،بعدها موحدة مفتوحة ،هو :طرف الثوب الذي مل ينسج مأخوذ من هدب
العني ،وهو شعر اجلفن ،وأرادت أن ذكره يشبه اهلدبة يف االسرتخاء وعدم االنتشار .ينظر :فتح الباري البن حجر
( ،)465 /9عمدة القاري للعيين(.)235 /20
( )82هذه كناية عن اجلماع شبه لذته بلذة العسل وحالوته .ينظر :شرح النووي على مسلم ( ،)3 /10وعمدة
القاري للعيين (.)197 /13
( )83أخرجه البخاري ،كتاب الطالق ،ابب من أجاز طالق الثالث ،رقم ( ،)5260وأخرجه مسلم ،كتاب النكاح،
زوجا غريه ،ويطأها ،مث يفارقها وتنقضي عدهتا ،رقم ( ،)1433كالمها
ابب ال حتل املطلقة ثال اًث ملطلقها حىت تنكح ا
من حديث عائشة -رضي هللا عنها -واللفظ للبخاري.
( )84املنتقى للباجي ( ،)6 /4وفتح الباري البن حجر (.)468 /9
( )85أخرجه البخاري ،كتاب األدب ،ابب التبسم والضحك ،رقم ( ،)6084وأخرجه مسلم ،كتاب النكاح ،ابب ال حتل
زوجا غريه ،ويطأها ،مث يفارقها وتنقضي عدهتا رقم ( ،)1433وينظر :فتح الباري
املطلقة ثال اًث ملطلقها حىت تنكح ا
البن حجر (.)468 /9
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 -2أن حصول البينونة الكربى ووقوع الثالث بلفظ البتةة وحنوهةا قةد روى عةن
عدد من الصحابة منهم علي (ت40 :هةة) ،وابةن عمةر(ت73 :هةة) ،وزيةد بةن ثابةت
(ت45 :هة) ،وابن عباس(ت68 :هة) ،وأبو هريرة (ت59:هة) (.)86
ويناقش:
بأنةةه خةةالفهم غريهةةم مةةن الصةةحابة ،فقةةد تقةةدم أن عمةةر -رضةةي اهلل عنةةه -
(ت23 :هة) جعل فيها واحدة ،وقول بعض الصحابة ليس حجة على بعض(.)87
 -3أن الزوج إذا طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونةة ،فقةد وجةب احلكةم بطةالق
حتصل به البينونة ،كما لو طلق ثالثًا ،أو نوى الثالث (.)88
ويناقش:
أن وقةةوع الةةثالث يف مسةةألة الطةةالق ثالثًةةا بلفةةظ واحةةد ،أو فيمةةا إذا قةةال :أنةةت
طالق ونوى ثالثًا تلف فيه بني العلمةاء ( ،)89فهةذا االسةتدالل اسةتدالل مبحةل النةزاع
بني العلماء ،فال يصح.

( )86أورد هذه اآلًثر ابن أيب شيبة أبسانيد متعددة منها الصحيح ،ومنها الضعيف ،ينظر :املصنف البن أيب شيبة حتقيق
أسامة إبراهيم حممد ( ،)390-387/6وشرح صحيح البخارى البن بطال ( ،)393 /7واملغين البن قدامة (/7
.)392-391
( )87االجتهاد للجويين (ص ،)121 :والواضح البن عقيل (.)210 /5
( )88املغين البن قدامة ( ،)392 /7الشرح الكبري البن أيب عمر ( ،)286 /8املبدع البن مفلح (.)318 /6
( )89مسألة وقوع الثالث بلفظ واحد سبق اإلشارة إىل اخلالف فيها يف اهلامش ص ( ،)18وأما مسألة ما إذا قال أنت
طالق ونوى ثال اًث ،فهل تقع ثال اًث أو ال تقع إال واحدة؟ للعلماء فيها قوالن :فاحلنفية ،ورواية عند احلنابلة أنه ال تقع
هبا إال واحدة ،وإن نوى الثالث ،واجلمهور من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة يف املعتمد عندهم أنه تقع هبا الثالث إذا
نواها ،ينظر :الغرة املنيفة للغزنوي (ص ،)150 :واإلشراف للقاضي عبدالوهاب (  ،)742/2واحلاوي للماوردي
( ،)162 /10واملغين البن قدامة (.)483/7
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الرتجيح:

الراجح القول األول ،وهو أن الطالق بلفظ كنائي من الكنايات الظاهرة اليت
تنبئ عن البينونة تقع به طلقة واحدة رجعية ،وذلك ملا يأتي:
- 1قوة دليل هذا القول.
 - 2أن هذا القول يؤيده ظاهر األدلة من الكتاب والسنة؛ إذ مل يرد طالق
بائن من غري عوض أو استيفاء عدد.
 - 3أن ثبوت حكم الرجعة بعد الطالق أمر متيقن ،وثبوت البينونة باللفظ
الواحد كناية أمر حمتمل ومشكوك فيه ،وال حتصل البينونة مع الشك وعدم اليقني؛
ألن اليقني ال يزول بالشك.
 -4الطالق بال عوض مع إسقاط حق الرجعة:
اختلف العلماء رمحهم اهلل تعاىل يف الطالق بال عوض مع إسقاط الزوج حق
الرجعة بأن قال الزوج :أنت طالق طلقة ال رجعة فيها ،هل تبني به الزوجة بينونة
صغرى ويسقط حقه يف الرجعة ،أوال؟ وهلم يف ذلك ثالثة أقوال:
القول األول :أن حق الرجعة ال يسقط بإسقاطه ،فال تبني الزوجة من زوجها
بإسقاط حق الرجعة بال عوض.
وهو قول املالكية ( ،)90والشةافعية ( ،)91وروايةة عنةد احلنابلةة( ،)92اختارهةا ابةن
القيم (ت751 :هة)(.)93
( )90التاج واإلكليل للمواق ( ،)279 /5وحاشية العدوي على شرح اخلرشي ( ،)16 /4ومنح اجلليل لعليش (/4
.)13
( )91األم للشافعي ( ،)277 /5واحلاوي للماوردي ( ،)166 /10والبيان للعمراين(.)110 /10
( )92احملرر للمجد ابن تيمية ( ،)54 /2والفروع البن مفلح ( ،)42 /9واإلنصاف للمرداوي (.)483 /8
( )93زاد املعاد البن القيم( ،)599 /5وإغاثة اللهفان البن القيم(.)304 /1
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القول الثاين :أن حق الرجعة يسقط بإسقاطه وتبني الزوجة من زوجها بينونة
صغرى.
وهو قول احلنفية ( ،)94وقول للمالكية ( ،)95ورواية عند احلنابلة (. )96
القول الثالث :أنه إذا طلقها بال رجعة فتبني بذلك بينة كربى ،وتقع الثالث.
وهو قول للمالكية ( ،)97واملذهب عند احلنابلة (.)98
أدلة األقوال:

دليل القول األول:

 -1قول اهلل تعاىل[ :ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ] {البقرة.}229:
ف اهلل عز وجل حكم يف الواحةدة واالثنةتني بةأن الةزوج ميلةك الرجعةة بعةدهما يف
العدة (.)99
وميكن أن يناقش:
بأن اآلية لبيان األفضل واألكمل يف الطالق ،وال تةدل علةى أن الةزوج ال ميلةك
إبانة الزوجة بدليل أن مجهةور العلمةاء يةرون بةأن الةزوج ميلةك أن يبةت طةالق زوجتةه
ثالثًا وتبني منه بذلك (.)100
( )94وهذا عندهم إذا وصف الطلقة ابلبينونة ،أما إذا قال  :أنت طالق وال رجعة يل عليك فإنه يكون رجعياا .ينظر:
املبسوط للسرخسي ( ،)74 /6وحاشية ابن عابدين ( ،)250 /3وجممع األهنر لشيخي زاده (.)398 /1
( )95حاشية العدوي على شرح اخلرشي ( ،)16 /4ومنح اجلليل لعليش(.)13 /4
( )96احملرر للمجد ابن تيمية ( ،)54 /2والفروع البن مفلح ( ،)42 /9واإلنصاف للمرداوي (.)483 /8
( )97حاشية العدوي على شرح اخلرشي ( ،)16 /4ومنح اجلليل لعليش (.)13 /4
( )98اإلقناع للحجاوي ( ،)12 /4وشرح منتهى اإلرادات للبهويت (،)94 /3ومنار السبيل البن ضواين (.)243 /2
( )99األم للشافعي ( ،)277 /5والبيان للعمراين (.)110 /10
( )100ينظر :بداية املبتدي للمرغيناين (ص ،)68 :ومنح اجلليل لعليش (  ،)35/4وهناية احملتاج للرملي (،)8 /7
كشاف القناع للبهويت (.)240 /5
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 -2أن الرجعة حق هلل تعاىل لةيس هلمةا أن يتفقةا علةى إسةقاطها ،ولةيس لةه أن
يطلقها طلقة بائنة ولو رضيت الزوجة ،كما أنه ليس هلما أن يرتاضيا بفسخ النكةاح بةال
عوض باالتفاق(.)101
وميكن أن يناقش:
بأنه ال يسلم بةأن الرجعةة حةق حمةض هلل ،بةل هةي حةق للةزوج ( ،)102يقةول اهلل
تعاىل[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ] {البقرة.}228:
 -3أنه لو جاز هذا مجاز أن يتفقا على أن يبينها مرة بعد مةرة مةن غةري أن يةنقص
عدد الطالق ،ويكون األمر إليهما إذا أرادا أن جيعال الفرقةة بةني الةثالث جعالهةا ،وإن
أرادا مل جيعالها من الثالث ،وهذا ممتنع (.)103
وميكن أن يناقش:
بةةأن هةةذا مةةبين علةةى اعتبةةار إسةةقاط حةةق الرجعةةة فسةةخ ،بينمةةا القةةائلون جبةةواز
إسقاط حق الرجعة يعتدون بالطلقة الواقعة فيها ،فينقص بها عدد الطالق عندهم(.)104
دليل القول الثاين:
أن إزالة امللك للنكاح مملوك للزوج كإيقاع أصل الطالق حتى لةو قةال المرأتةه:
أنت طالق بائن تقع تطليقة بائنة(.)105

( )101القبس البن العريب (ص ،)730 :وزاد املعاد البن القيم ()599 /5
( )102إغاثة اللهفان البن القيم ( ،)304 /1وحماسن التأويل للقامسي (.)253 /9
( )103زاد املعاد البن القيم (.)600 -599 /5
( )104اهلداية للمرغيناين ( ،)232 /1والعناية للبابريت (.)50 /4
( )105املبسوط للسرخسي (.)73 /6
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وميكن أن يناقش:
بأن إزالة امللك إمنا تكون على الوجه املشروع الذي شرعه اهلل تعاىل ،ومل يشةرع
إزالة امللك بغري عوض أو استيفاء عدد (.)106
دليل القول الثالث:
أن الزوج قد وصف الطالق مبا يقتضي اإلبانة ،كما لو صرح بالثالث (.)107
وميكن أن يناقش:
ال يسلم بأن الزوج إذا صرح باإلبانة بلفظ واحد سواء ذكةر عةددًا أومل يةذكر أن
البينونة تقع بذلك ،فالثالث ال تقع بلفظ واحد (.)108
الرتجيح:
الراجح القول األول ،وهو أن حق الرجعة ال يسقط بإسقاطه ،فال تبني الزوجة
من زوجها بإسقاط حق الرجعة بال عوض ،ويقع الطالق رجعيًا ،وذلك ملا يأتي:
 -1قوة دليل هذه القول.
 -2أن هذا القول هو الذي تؤيده ظواهر النصوص القرآنية.
 -3أن إسقاط حق الرجعة بال عوض ليس فيه مصلحة للزوج يف العاجل وال
اآلجل ،والشريعة إمنا جاءت مبا فيه مصاحل العباد يف دنياهم ،وآخرتهم ،فمثل هذا
االسقاط ال يتناسب مع القواعد الشرعية.

( )106احلاوي للماوردي ( ،)161 /10والبيان للعمراين ( ،)110 /10وإغاثة اللهفان البن القيم()304 /1
( )107شرح منتهى اإلرادات للبهويت ( ،)94 /3ومنار السبيل البن ضواين (.)243 /2
( )108جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)71 /33وإعالم املوقعني البن القيم (.)34 /3

عبدالكرمي بن حممد بن أمحد السماعيل

2060
املطلب الثاين :الفرقة ابخللع.

من الصور اليت حتصل بها الفرقة بني الزوجني الفرقة باخللع ،والعلماء تلفون
يف الفرقة احلاصلة باخللع هل هي طالق بائن حتصل به البينونة الصغرى إن مل يكن هو
آخر الطلقات ،أو فسخ؟ وهلم يف ذلك ثالثة أقوال:
القول األول :أن اخللع طالق بائن سواء صدر بلفظ الطالق أم اخللع.
وبه قال احلنفية ( ،)109واملالكية ( ،)110والشافعية يف املعتمد عندهم(،)111
ورواية عند احلنابلة(.)112
القول الثاين :أن اخللع فسخ سواء صدر بلفظ اخللع أم الطالق.
وهو قول عند الشافعية ( ،)113وبعض احلنابلة ( ،)114واختاره شيخ اإلسالم ابةن
تيمية (ت728:هة) ( ،)115وابن القيم (ت751:هة) (.)116
القووول الثالووث :أن اخللةةع فسةةخ ،إن مل يقصةةد بةةه الطةةالق ،ومل يصةةدر بلفةةظ
الطالق ،فإن قصد به الطالق ،أو صدر بلفظ الطالق فهو طالق.

( )109بدائع الصنائع للكاساين ( ،)144 /3وتبيني احلقائق للزيلعي ( ،)268 /2والغرة املنيفة للغزنوي
(ص.)146 :
( )110اإلشراف للقاضي عبدالوهاب( ،)725 /2وبداية اجملتهد البن رشد ( ،)91 /3ومواهب اجلليل للحطاب
(.)19 /4
( )111مغين احملتاج للشربيين ( ،)439 /4وفتح املعني للمعربي (ص ،)505 :وهناية احملتاج للرملي(.)405 /6
( )112املغين البن قدامة ( ،)328 /7واملبدع البن مفلح ( ،)274 /6واإلنصاف للمرداوي (.)392 /8
( )113هناية املطلب للجويين ( ،)292 /13واحلاوي للماوردي (.)10 /10
( )114جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)296 /32واإلنصاف للمرداوي (.)393 /8
( )115جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)296 /32
( )116زاد املعاد البن القيم (.)181 /5
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وهو قول عند الشافعية ( ، )117واملعتمد عند احلنابلة (.)118
أدلة األقوال:
استدل أصحاب القول األول أبدلة منها:
 -1أن داللة لفظ اخللع على الطالق أقوى من داللته على الفسخ؛ ألنه
مأخوذ من اخللع وهو النزع ،والنزع إخراج الشيء من الشيء يف اللغة ،قال اهلل عز
وجل[ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] {األعراف }43:أي أخرجنا ،وقال سبحانه وتعاىل
[ﭸ ﭹ] {األعراف }108:أي :أخرجها من جيبه ،فكان معنى قوله :خلعها أي:
أخرجها عن ملك النكاح ،وهذا معنى الطالق البائن ،وفسخ النكاح رفعه من األصل
وجعله كأن مل يكن رأسًا فال يتحقق فيه معنى اإلخراج ،وإثبات حكم اللفظ على
وجه يدل عليه اللفظ لغة أوىل(.)119
ويناقش:
أنه وإن سلم بأن داللة اخللع على الطالق أقةوى مةن داللتةه علةى الفسةخ إال أن
اخللع ال يأخذ أحكام الطالق؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل رتب على الطالق بعد الةدخول
الذي مل يستوف عدده ثالثة أحكام كلةها منتفيةة عةن اخللةع :أحةدها :أن الةزوج أحةق
بالرجعة فيه .الثاني :أنه حمسوب من الثالث ،فال حتل بعد استيفاء العدد إال بعد زوج،
وإصابة .الثالث :أن العدة فيه ثالثة قروء ،وقد ثبت بالنص واإلمجةاع أنةه ال رجعةة يف

( )117فتح املعني للمعربي (ص ،)505 :وهناية احملتاج للرملي( ،)405 /6وإعانة الطالبني للبكري (.)442 /3
( )118املبدع البن مفلح ( ،)273 /6واإلنصاف للمرداوي ( ،)392 /8وكشاف القناع للبهويت (،)216 /5
( )119بدائع الصنائع للكاساين (.)144 /3
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اخللع ،وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة ،وثبت بالنص جوازه
بعد طلقتني ،ووقوع ثالثة بعده ،وهذا ظاهر جدًا يف كونه ليس بطالق(.)120
 -2أن الةةنيب صةةلى اهلل عليةةه وسةةلم "جعةةل اخللةةع تطليقةةة بائنةةة" ( ،)121فهةةذا
احلديث دليل على أن اخللع طالق ،وليس فسخًا (.)122
ويناقش:
بأن احلديث ضعيف ال تقوم به حجة ،فال يصح االستدالل به (.)123
 -3أن القول بأن اخللع طالق مةروي عةن عةدد مةن الصةحابة ،مةنهم :عثمةان
(ت35:هةةة)  ،وعلةةةي (ت40:هةةةة)  ،وابةةةن مسةةعود (ت32:هةةةة) رضةةةي اهلل عةةةنهم
أمجعني(.)124

( )120زاد املعاد البن القيم ( ،)181 /5ونيل األوطار للشوكاين (.)295 /6
( )121أخرجه أبو يعلى املوصلي يف معجمه ،ابب العني ،رقم ( ،)230وأخرجه البيهقي يف سننه ،كتاب اخللع والطالق،
ابب اخللع هل هو فسخ أو طالق؟ رقم ( ،)14865وأخرجه الدارقطين ،كتاب الطالق واخللع واإليالء وغريه ،رقم
( ،)4025من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ،واحلديث ضعيف ،فقد أعله البيهقي ،وابن القطان ،وابن
عبداهلادي ،وغريهم ،قال البيهقي يف السنن الكربى (" :)518 /7تفرد به عباد بن كثري البصري ،وقد ضعفه أمحد
ابن حنبل ،وحيىي بن معني ،والبخاري ،وتكلم فيه شعبة بن احلجاج ،وكيف يصح ذلك ،ومذهب ابن عباس،
وعكرمة خبالفه على أنه حيتمل أن يكون املراد به :إذا نوى به طالقاا ،أو ذكره ،واملقصود منه قطع الرجعة" ،ينظر :بيان
الوهم واإليهام البن القطان( ،)125 /3وتنقيح التحقيق البن عبد اهلادي (.)414 /4
( )122الغرة املنيفة للعزنوي (ص ،)146 :والبناية للعيين (.)509 /5
( )123ينظر :السنن الكربى للبيهقي ( ،)518 /7وبيان الوهم واإليهام البن القطان ( ،)125 /3وتنقيح التحقيق البن
عبد اهلادي (.)414 /4
( )124ينظر :املصنف البن أيب شيبة بتحقيق أسامة إبراهيم حممد ( ،)437 -434 /6ومعامل السنن للخطايب
( ،)255 /3وشرح صحيح البخاري البن بطال ( ،)423 /7واالستذكار البن عبدالرب(.)81 /6
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ويناقش:
أ -أن اآلثار املروية عنهم يف ذلك ضعيفة (.)125
 -2على فرض صحتها فقد خالفهم غريهم مةن الصةحابة ،ولةيس قةول بعةض
الصحابة حجة على البعض اآلخر (.)126
واستدل أصحاب القول الثاين أبدلة منها:
-1

قول اهلل تعاىل[ :ﮦ ﮧ ﮨ ] {البقرة ،}229:ثم قال تعاىل[ :ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ] {البقرررررررة ،}229:ثةةةةةةم قةةةةةةال[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ]

{البقررة ،}230:فذكر تطليقةتني واخللةع وتطليقةة بعةدها ،فلةو كةان اخللةع طالقًةا لكةان
أربعًا (.)127
ونوقش:
أ -أن ذكر اخللع يرجع إىل الطالقني املذكورين إال أنه ذكرهما بغري عةوض ،ثةم
ذكةةةر الةةةذي بعةةةوض ،ثةةةم ذكةةةر سةةةبحانه وتعةةةاىل الثالثةةةة بقولةةةه تعةةةاىل[ :ﯻ ﯼ ]

{البقرة }230:فلم تلزم الزيادة على الثالث ،بل جيب محله على هذا لئال يلزمنا القول
بتغيري املشروع (.)128

( )125زاد املعاد البن القيم ( ،)181 -180 /5والبدر املنري البن امللقن ( ،)60 -59 /8والتلخيص احلبري البن
حجر (.)433 /3
( )126االجتهاد للجويين (ص ،)121 :والواضح البن عقيل (.)210 /5
( )127احلاوي للماوردي ( ،)9 /10واملغين البن قدامة (،)329-328 /7
( )128بدائع الصنائع للكاساين ( )145 -144/3وتبيني احلقائق للزيلعي ( ،)268 /2والبناية للعيين
(.)509 /5
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ب -أن الطلقة الثالثة ليست قوله تعةاىل[ :ﯻﯼ ] {البقررة ،}230:وإمنةا هةي
يف قولةةةةه تعةةةةاىل[ :ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ] {البقرررررة }229:كمةةةةا قالةةةةه بعةةةةض
املفسرين( ،)129وعلى هذا فال يستقيم االستدالل باآلية.
 -2ما ورد أن امرأة ثابت بن قيس -رضي اهلل عنةه ( -ت12 :هةة) قالةت:
يا رسول اهلل ،كل ما أعطاني عندي ،فقال رسةول اهلل  -صةلى اهلل عليةه وسةلم -
لثابت بن قيس (ت12 :هة) " :خذ منها" فأخذ منهةا ،وجلسةت يف أهلةها ( ، )130فهةذا
دليل على أن اخللع فسخ وليس بطالق ،ولو كان طالقًةا القتُضةي فيةه شةرائط الطةالق
من وقوعه يف طهر مل متس فيه املطلقة ،ومن كونه صادرًا من قبل الزوج وحده من غةري
مرضاة املرأة ،فلما مل يتعرف النيب صلى اهلل عليةه وسةلم احلةال يف ذلةك ،فةأذن لةه يف
العتها يف جملسه دل على أن اخللع فسخ وليس بطالق (.)131
ونوقش:
بأن قد جاء يف حديث ابن عباس رضةي اهلل عنهمةا (ت68:هةة) أن الةنيب صةلى
اهلل عليه وسلم أمره بطالقها(.)132

( )129تفسري البغوي ( ،)304 /1وأضواء البيان للشنقيطي (.)142 /1
( )130أخرجه مالك ،كتاب الطالق ،ابب ما جاء يف اخللع ،رقم ( ،)31وأخرجه أمحد ،)432 /45( ،رقم (،)27444
وأخرجه أبوداود ،كتاب الطالق ،ابب يف اخللع ،رقم ( ،)2227وأخرجه ابن حبان ،ابب :اخللع ،ذكر األمر للمرأة
إبعطاء ما طابت نفسها به على اخللع ،رقم ( ،)4280من حديث حبيبة بن سهل األنصارية ،وصححه األلباين يف
اإلرواء (.)102 /7
( )131معامل السنن للخطايب ( ،)254 /3ونيل األوطار للشوكاين (.)295 /6
( )132أخرجه البخاري ،كتاب الطالق ،ابب اخللع ،وكيف الطالق فيه؟ رقم (.)5274
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وأجيب:
أ -أنه ثبتت الفرقة من حديث املرأة صاحبة القصة من غري ذكر طالق وصاحب
القصة أعرف بها.
ب -أن ابن عباس رضي اهلل عنهما (ت68:هة) من مجلة القةائلني بأنةه فسةخ،
ويبعد منه أن يذهب إىل خالف ما يرويه عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم .)133( -
وميكن أن يناقش:
أن عدم ذكر الطالق يف حديث صاحبة القصة ال يلزم منه عدم حصوله ،كما
أن رأي ابن عباس يف كون اخللع فسخًا ميكن محله على ما إذا مل يكن بلفظ الطالق أو
نيته.
 -3ما ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما (ت68 :هة) أنه قةال" :اخللةع فرقةة
وليس بطالق"(.)134
فهذا دليل على أن ابن عباس رضي اهلل عنهما (ت68:هة) ترمجان القرآن كةان
يرى أن اخللع ليس بطالق ،وإمنا هو فسخ(.)135

( )133نيل األوطار للشوكاين (.)295 /6
( )134أخرجه الدارقطين ،كتاب النكاح ،ابب املهر ،رقم ( )3869هبذا اللفظ ،وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي هللا
عنهما قوله" :فليس اخللع بطالق" ،كتاب اخللع والطالق ،ابب اخللع هل هو فسخ أو طالق؟ رقم (،)14863
وأخرج عبدالرزق يف مصنفه عن ابن عباس –ر ضي هللا عنهما -قوله" :كل شيء أجازه املال فليس بطالق" يعين:
اخللع ،كتاب الطالق ،ابب الفداء ،رقم ( ،)11770وأخرجه ابن حزم يف احمللى من طريق أمحد بن حنبل بلفظ:
"اخللع تفريق ،وليس بطالق" ( ،)515 /9قال ابن حجر يف التلخيص احلبري (" :)433 /3وإسناده صحيح ،قال
أمحد :ليس يف الباب أصح منه".
( )135زاد املعاد البن القيم (.)182 -181 /5
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وميكن أن يناقش:

أ) أن ابن عباس (ت68:هة) قد خالفه غةريه مةن الصةحابة ،ولةيس قةول بعةض
الصحابة حجة على بعض(.)136
ب) أن كالم ابن عباس -رضي اهلل عنهما ( -ت68 :هة) ميكن أن حيمل
على ما إذا مل تكن الفرقة بلفظ الطالق أو نيته كما تقدم.
واستدل أصحاب القول الثالث مبا أييت:
أن أدلة كون اخللع طالقًا حممولة على ما إذا صرح بالطالق أو قصد به الطالق،
وأمةةا أدلةةة كونةةه فسةخًا فتحمةةل علةةى مةةا إذا مل يصةةرح بةةالطالق ،ومل يقصةةده ،وبهةةذا
جتتمع األدلة

()137

ونوقش:
أن أصةةول الشةةريعة تشةةهد أن املرعةةي يف العقةةود حقائقهةةا ومعانيهةةا ال صةةورها
وألفاظها ،والفرقة بعوض فسخ ،ولو وقعت بلفظ الطالق (.)138
وجياب:
أن قاعةةدة العةةربة باملعةةاني ال باأللفةةاظ ليسةةت علةةى إطالقهةةا؛ فةةال يلغةةى العمةةل
باللفظ ،ويعمل باملعنى إال إذا تعذر امجمةع بينهمةا؛ يقةول السرخسةي (ت483 :هةة):
"األلفاظ قوالب املعاني ،فال جيوز إلغاء اللفظ  -وإن وجةب اعتبةار املعنةى  -إال إذا

()136االجتهاد للجويين (ص ،)121 :والواضح البن عقيل (.)210 /5
( )137السنن الكربى للبيهقي ( ،)518 /7وكشاف القناع للبهويت ( ،)216 /5ومطالب أويل النهى للرحيباين
()296 -295/5
( )138زاد املعاد البن القيم (.)182 /5
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تعذر امجمع" ( ،)139وال شك بأن اعتبار اخللع طالق بائن عند صدوره بلفظ الطةالق أو
نيته فيه مجع بني اللفظ واملعنى.
الرتجيح:
يظهر لي أن الراجح القول الثالث ،وهو أن اخللع فسخ ،إن مل يقصد به
الطالق ،ومل يصدر بلفظ الطالق ،فإن قصد به الطالق ،أو صدر بلفظ الطالق فهو
طالق بائن تبني به الزوجة بينونة صغرى ،وذلك ملا يأتي:
 - 1قوة دليل هذه القول.
 - 2عدم وجود نص صحيح صريح يدل على أن اخللع طالق ،أو فسخ،
فاألدلة حتتمل كون اخللع فسخًا ،وحتتمل كونه طالقًا.
 - 3أن هذه القول فيه مجع بني األدلة ،وعمل بها كلها ،وامجمع بني األدلة
أوىل من إهمال أحدها.
وبناء على ذلك فإن الفرقة احلاصلة باخللع إن كانت بلفظ الطالق ،أو نيته فإن
الزوجة تبني بها بينونة صغرى.
املطلب الثالث :الفرقة بسائر فرق النكاح:
الفرقة بني الزوجني قد تكون طالقًا ،وقد تكةون فسةخًا – كمةا تقةدم ،-
والبينونةةةة الصةةةغرى ال تكةةةون إال يف فرقةةةة الطةةةالق ،والعلمةةةاء -رمحهةةةم اهلل
تعاىل  -تلفون يف حصر مسوغات الفرقة بني الزوجني ،ويف كون بعضها طالقًا
أو فسةخًا ،ولةةو أردنةةا أن نتحةةدث عةةن كةةل فرقةةة مةةن فةةرق النكةةاح لطةةال املقةةام،

( )139املبسوط للسرخسي ( ،)80-79/12وينظر :العناية للبابريت (.)49 /9
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وتشعب البحث ،ولكن يكفي من ذلك معرفة ضابط كل مذهب يف اعتبار الفرقة
طالقًا أو فسخًا ،ولنبدأ أولًا باحلنفيةة ،فهةم يةرون أن الفرقةة إذا جةاءت مةن قبةل
املرأة ال بسبب من الزوج فهي فسخ ،أما إن جاءت من قبل الزوج فهي طالق هذا
من حيث األصل( ، )140وإال فإن فرق النكاح عندهم منها ما هو طالق باتفاقهم،
ومنها ما هو فسخ باالتفاق ،ومنها ما هو تلف فيه وقد فصةل يف ذلةك صةاحب
حتفةةة الفقهةةاء فقةةال " :وأمةةا البةةائن الةةذي يقةةع حكمًةة ا فكةةثري كةةاعرتاض حرمةةة
املصاهرة ،والرضاع ،واللعان ،والردة وحنوها؛ ألن الغرض هةو املفارقةة بينهمةا
فةةال بةةد مةةن ثبةةوت البينونةةة لكةةن بعضةةها يكةةون طالقً ة ا باإلمجةةاع بةةني أصةةحابنا،
وبعضها يكون فسخًا باإلمجاع ،وبعضها تلف فيه:
أموا األول :فكالفرقة باإليالء فإذا مضت مدة اإليالء بانت بتطليقة بائنةة عنةدنا؛
ألنه حصل بقول الزوج (.)141

( )140البحر الرائق لزين الدين ابن جنيم (،)130 /3والنهر الفائق لسراج الدين ابن جنيم ( ،)211 /2وغمز عيون
البصائر للحسيين (.)104 /2
( )141الفرقة ابإليالء :إذا مضت املدة وهي األربعة األشهر ،ومل يرجع الزوج الذي ترك وطء زوجته إىل وطئها ،فقد
اختلف العلماء فيما حيكم به ويفعل بعد مضي املدة ،فذهب اجلمهور من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة أنه إذا مضت
املدة وطالبت الزوجة ابلفيئة أي الرجعة إىل وطئها ،فإن القاضي أيمره إما أن يفيء أو يطلق ،فإن أىب :فاملالكية
والشافعية يرون أن القاضي يطلق عليه طلقة رجعية إن كانت الزوجة ممن ميكن مراجعتها ،وأما احلنابلة فريون أن
القاضي يفعل األصلح من الطالق بواحدة أو اثنتني أو ثالث أو يفسخ النكاح ،وذهب احلنفية إىل أن الزوجة تبني
من زوجها مبجرد انقضاء املدة ،وبدون طلبها أو رفع األمر إىل القاضي .ينظر :البناية للعيين ( ،)489 /5والشرح
الكبري للدردير ( ،)428 /2ومغين احملتاج للشربيين ( ،)27 /5وكشاف القناع للبهويت (.)368 /5
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وكتفريق القاضي بسبب العنة ( ،)142فةإن القاضةي نائةب عةن الةزوج يف التفريةق
الواجب عليه(.)143
وخا ابإلمجواع :فكالفرقةة الةيت تقةع حبرمةة مؤبةدة مثةل :حرمةة
وأموا موا يكوون فس ا

املصاهرة ( ،)144وحرمة الرضاع ()145؛ ألنها خالف حكم الطالق.

وكةةذلك كةةل فرقةةة حصةةلت بفعةةل املةةرأة ،أو حصةةلت ال بفعةةل الةةزوجني فهةةي
فسخ؛ ألن املرأة ال متلك الطةالق ،والطةالق ال بةد لةه مةن قةول الةزوج ،وذلةك حنةو:
اختيار األمة املعتقة نفسها(.)146
ويماال وال يقصد،
عن إذا عرض؛ ألنه يعرض مييناا ا
عن إذا حبس يف العنة وهي :حظرية اإلبل ،أو من ّ
( )142العنة :من ّ
وعنن الرجل عن امرأته إذا حكم احلاكم عليه بذلك ،أو منع من النساء بسحر ،وامرأة عنينة ال تشتهي الرجال،
والعِنّني بكسر العني والنون املشددة :العاجز عن الوطء ،ورمبا اشتهاه وال ميكنه .ينظر :املصباح املنري للفيومي
( ،)433 /2املطلع للبعلي (ص.)387 :

( )143الفرقة بسبب كون الزوج عنيناا قد اتفق الفقهاء على ثبوهتا ،وأن للزوجة احلق إذا وجدت زوجها عنيناا ،أن تطلب
التفريق بينهما ،والفرقة احلاصلة بينهما طالق ابئن عند احلنفية ،وعند اجلمهور من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة فسخ.
ينظر :تبيني احلقائق للزيلعي ( ،)23 /3وشرح التلقني للمازري ( ،)556 /2وأسىن املطالب لألنصاري (،)183 /3
وكشاف القناع للبهويت (.)112 /5
( )144املصاهرة :مأخوذة من الصهر ،والصهر :من كان من أقارب الزوج ،أو الزوجة ،واحملرمات ابملصاهرة أربع :زوجات
اآلابء ،وزوجات األبناء ،وأمهات الزوجات ،وبنات الزوجات ،فلو تزوج واحدة منهن وجب فسخ النكاح ابإلمجاع.
ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)262 -258 /2وبداية اجملتهد البن رشيد ( ،)57 /3والغرر البهية لألنصاري
( ،)134 /4واملغين البن قدامة ( ،)111 /7واملطلع للبعلي (ص.)391 :
وشرعا :مص من دون احلولني لبناا ًثب عن محل ،أو شربه ،أو حنوه ،وحيرم
( )145الرضاع :لغة :مص اللنب من الثدي ،ا
ابلرضاع ما حيرم ابلنسب ،فإذا تزوج من حترم عليه ابلرضاع فالنكاح ابطل ،جيب فسخه ابإلمجاع ،ينظر :تبيني
احلقائق للزيلعي( ،)182 -181 /2والتاج واإلكليل للمواق ( ،)537 /5ومغين احملتاج للشربيين (،)289 /4
والروض املربع للبهويت(ص.)614 :

( )146الفرقة بسبب عتق األمة حتت العبد قد اتفق العلماء على ثبوهتا ،وأن األمة إذا عتقت وزوجها عبد فلها اخليار يف
فسخا أو طالقاا خالف بني العلماء ،فاجلمهور=
البقاء معه أو الفراق ،فإن اختارت الفرقة ،ففي كون هذه الفرقة ا
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أو اختيار الصغرية إذا أدركةت ( ،)147وردة املةرأة ،وإباؤهةا اإلسةالم بعةد إسةالم
زوجها ( ،)148والفرقة الواقعة
بةةاختالف الةةدارين()149؛ ألنةةه لةةيس فعةةل أحةةد ،وكةةذا إذا ملةةك أحةةد الةةزوجني
صاحبه ()150؛ ألنه تقع الفرقة بةال فعةل ،وكةذا إذا أسةلم احلربةي وحتتةه أكثةر مةن أربةع

فسخا ،واملالكية يروهنا طالقاا ابئناا إال أن تطلق نفسها
=من احلنفية ،والشافعية ،واحلنابلة يرون أن هذه الفرقة تعد ا
ثال اًث فتطلق ثال اًث .ينظر :احلجة على أهل املدينة للشيباين ( ،)20 /4والقوانني الفقهية البن جزي (ص،)145 :
والبيان للعمراين ( ،)322 /9والشرح الكبري البن أيب عمر (.)556 /7
( )147تزويج الويل غْي األب للصغْية قال به احلنفية ،وجعلوا هلا اخليار إذا بلغت ويسمون ذلك :خيار البلوغ ،وإذا
اختارت الفرقة ،فالفرقة فسخ عندهم ،أما اجلمهور من :املالكية ،والشافعية ،احلنابلة ،فيجعلون والية اإلجبار للصغرية
خاصة ابألب ،ويلحق الشافعية ابألب اجلد ،وأما ابقي األولياء فليس هلم تزويج الصغرية .ينظر :االختيار للموصلي
( ،)95 -94 /3والفواكه الدواين للنفراوي ( ،)10 /2وحتفة احملتاج للهيتمي ( ،)245 /7وكشاف القناع للبهويت
(.)43 /5
( )148يرى احلنفية أن الفرقة تثبت بردة املرأة عن اإلسالم وإابؤها له بعد إسالم زوجها ،وأن هذه الفرقة فسخ للنكاح بال
خالف عندهم يف ذلك ،ويوافقهم يف ذلك الشافعية ،واحلنابلة ،بينما يرى املالكية أن الفرقة احلاصلة بسب الردة
طالق ،ينظر :اهلداية للمرغيناين ( ،)215 ،213 /1والفواكه الدواين للنفراوي ( ،)25 /2وأسىن املطالب لألنصاري
( ،)163 /3وشرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)691 -684 /2
( )149الفرقة بسبب اختالف الدار قال هبا احلنفية ،ومعناها عندهم :أن يكون أحد الزوجني من أهل دار اإلسالم

كافرا حربياا  -كأن يسلم أحد الزوجني يف دار
حقيقة أو ا
حكما ابإلسالم أو الذمة ،واآلخر من أهل دار الكفر  -أي ا
الكفر ،مث يهاجر إىل دار اإلسالم ،أو خيرج أحد الزوجني من دار الكفر إىل دار اإلسالم ،ذمياا ،أو مستأمناا ،مث يسلم
أو يعقد عقد الذمة ،أو خيرج املسلم من دار اإلسالم إىل دار الكفر مر اتدا عن دينه ،أو خيرج الذمي من دار اإلسالم
انقضا للعهد ،ففي مجيع هذه األحوال جتب الفرقة بني الزوجني؛ لتباين الدارين بينهما ،أما إذا كان
إىل دار الكفر ا
الزوجان مسلمني ،فخرج أحدمها إىل دار الكفر أبمان أو بغريه ،فال تقع الفرقة؛ ألهنما من أهل دار واحدة ،وإن كان
مقيما يف دار الكفر ،واآلخر يف دار اإلسالم ،فاختالف الدار ال أثر له ابلنسبة للزوجني املسلمني ،ومجهور
أحدمها ا
العلماء من املالكية  ،والشافعية ،واحلنابلة ال يرون أن اختالف الدار سبب يف الفرقة يف حد ذاته ،فال يفرق بني
الزوجني إال إذا انقضت العدة بدون إسالم املتأخر منهما ،فالفرقة حينئذ تقع؛ الختالف الدين بينهما ،وليس=
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نسوة فاختار أربعًا منهن تقع الفرقة على الباقيةات بغةري طةالق ()151؛ ألن احلرمةة تثبةت
شرعًا ،واختيار الزوج للبيان ال أنه طالق ،وكذا اختيار الصةغري نفسةه بعةد البلةوغ وإن
كان فعله؛ ألنه رفع النكاح من وجه ،والفسخ يثبت بطريق الضرورة.
وأما املختلف فيوه :فنحو :الفرقة بسبب اللعان عنةد أبةي حنيفةة(ت150:هةة)،
وحممةةد( ت189 :هةةة)  :تكةةون طالقً ةا ،وعنةةد أبةةي يوسةةف(ت182 :هةةة) :تكةةون
فسخًا( )152؛ ألنه يثبت به حرمة مؤبدة عنةده خالفًةا هلمةا ،وكةذا ردة الةزوج عنةد أبةي
حنيفة (ت150 :هة) وأبي يوسف(ت182:هة) :فرقة بائنة بغري طالق ،وقةال حممةد:

=الختالف الدار ينظر :بدائع الصنائع للكاساين( ،)338 /2والتاج واإلكليل للمواق ( ،)556 /4والنجم الوهاج
للدمريي ( ،)207 /7واملغين البن قدامة ( ،)157 /7واختالف الدارين لألمحدي (. )263 /2

( )150الفرقة مبلك أحد الزوجني لصاحبة قد اتفاق الفقهاء على ثبوهتا ،وأن النكاح ينفسخ مبلك أحد الزوجني لصاحبه؛
ألنه ال جيتمع امللك والنكاح؛ لتناقض حكميهما ،إذ كل منهما يقتضي ما ال يقتضيه اآلخر ،فسقط األضعف
ابألقوى ،وأقوامها امللك؛ إلفادته ملك الرقبة واملنفعة والنكاح ال يفيد إال ضرااب من املنفعة ،أما يف ملكه هلا؛ فألن نفقة
الزوجة تقتضي التمليك ،وكوهنا ملكه يقتضي عدمه؛ ألهنا ال متلك ولو ملكها امللك نفسه ،وأما يف ملكها له؛ فألهنا
إذا ملكته كان هلا أن تطالبه ابلسفر إىل الشرق؛ ألنه عبدها وهو يطالبها ابلسفر معه إىل الغرب؛ ألهنا زوجته وإذا
دعاها إىل فراشه حبق النكاح بعثته يف أشغاهلا حبق امللك ،فيتعذر اجلمع بينهما فيسقط األضعف ابألقوى .ينظر:
العناية للبابريت ( ،)421 /3والذخرية للقرايف ( ،)341 /4وأسىن املطالب لألنصاري ( ،)157 /3والروض املربع
للبهويت (ص.)523 :
( )151وهذا إبمجاع الفقهاء أنه ال جيوز للحر أن تكون يف عصمته أكثر من أربع نسوة ،فإذا أسلم حر وحتته أكثر من أربع
فأسلمن معه أوكن كتابيات فإنه خيتار منهن أر ابعا وينفسخ النكاح يف الباقي .ينظر :املبسوط للسرخسي
( ،)289 /30واملعونة للقاضي عبد الوهاب (ص ،)810 :وحتفة احملتاج للهيتمي ( ،)337 /7واملبدع البن مفلح
(.)185 /6
فسخا أو طالقاا ،فاجلمهور من :املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة،
( )152الفرقة احلاصلة ابللعان قد اختلف العلماء يف كوهنا ا
وأبو يوسف من احلنفية ،أهنا فسخ ،وذهب أبو حنيفة ،وحممد إىل أهنا طالق ابئن .ينظر :بدائع الصنائع للكاساين
( ،)245 /3بداية اجملتهد البن رشد ( ،)140 /3اإلقناع للشربيين ( ،)463 /2املغين البن قدامة (.)65 /8
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هي طالق بائن (ت189:هةة)( ،)153وإبةاء الةزوج اإلسةالم إذا أسةلمت امرأتةه الذميةة:
فهةةو طةةالق بةةائن عنةةد أبةةي حنيفةةة (ت150:هةةة) ،وحممةةد (ت189:هةةة) ،وعنةةد أبةةي
يوسف (ت182:هة) :فرقة بائنة بغري طالق( ،)154فمحمد (ت189 :هة) سوى بينهما
وجعلةةهما طالقًةةا بائنًةةا ،وأبةةو يوسةةف(ت182:هةةة) جعلةةهما فسةةخًا ،وأبةةو حنيفةةة
(ت150:هة) فرق بينهما فقال :ردة الزوج فسخ ،وإباؤه اإلسالم طالق"(.)155
وأما املالكية فهم تلفون يف ضابط فرقة الطالق والفسخ ،فقيل :إن كةل نكةاح
أمجع العلماء على حترميه فسخ بغري طالق ،وما اختلف فيه فسخ بطالق ،وقيل :كةل
نكاح جيوز للولي أو ألحد الزوجني إمضاؤه أو فسةخه فسةخ بطةالق ،وكةل مةا يغلبةون
على فسخه ،ويفسخ قبل البناء وبعده فسخ بغةري طةالق هةذا مةن حيةث األصةل (،)156
ويف مواهب امجليل جاء التفصيل فيما يكون من الفةرق طالقًةا ،ومةا يكةون فسةخًا بغةري
طالق ،فقد جاء فيه ما نصه  " :قال اللخمي (ت478:هة) :النكاح مخسةة :صةحيح

فسخا أو طالقاا ،فذهب أبوحنيفة ،وأبو يوسف
( )153الفرقة بني الزوجني بسبب ردة الزوج اختلف العلماء يف كوهنا ا
من احلنفية ،وهو مذهب الشافعية ،واحلنابلة أهنا فسخ ،وذهب املالكية ،وحممد بن احلسن من احلنفية إىل أهنا طالق.
ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)337 /2شرح خمتصر خليل للخرشي ( ،)229 /3البيان للعمراين
( ،)356 /9شرح منتهى اإلرادات للبهويت (. )691 /2
فسخا أو طالقاا ،فذهب أبو حنيفة ،وهو
( )154الفرقة احلاصلة إبسالم الزوجة وإابء الزوج اختلف العلماء يف كوهنا ا
مذهب احلنابلة إىل أهنا :طالق ابئن ،وذهب املالكية ،والشافعية ،وأبو يوسف من احلنفية إىل أهنا :فسخ ينظر:
اجلوهرة النرية للزبيدي ( ،)23 /2ومنح اجلليل لعليش ( ،)366 /3وهناية احملتاج للرملي ( ،)295 /6واملغين البن
قدامة (.)152 /7
( )155حتفة الفقهاء للسمرقندي ()184 -183 /2
( )156اإلشراف للقاضي عبدالوهاب ( ،)726 /2وبداية اجملتهد البن رشد ( ،)92 /3والقوانني الفقهية البن جزي
(ص.)140 :
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ال خيةةار فيةةه ،وصةةحيح فيةةه خيةةار وال خةةالف فيةةه ،وصةةحيح فيةةه خيةةار تلةةف فيةةه،
وفاسد جممع عليه ،وفاسد تلف فيه.
والفراق يف األول بطالق.

والذي فيه اخليار ثالثة أقسام:

األول :ما كان اخليار فيه قبل متام العقد :كما لو زوج رجل بغري أمره ،أو
زوجت امرأة بغري أمرها وعلم املتعدي عليه بالقرب كان له اخليار بني اإلجازة والرد،
والرد فسخ بغري طالق؛ ألنه مل ينعقد نكاح(.)157
الثوواين :مووا كووان اخليووار فيووه بعوود انعقوواده حلووق تقوودم العقوود :كمةةا إذا اطلةةع أحةةد
الزوجني على عيب متقدم على العقد يوجب الرد فرد .قال ابن القاسم (ت191:هة):
ذلك طالق ،وقال األبهري (ت375:هة) :إذا وجةد الرجةل املةرأة جمنونةة ،أو جمذومةة
أن الرد بغري طالق ،وعلى هذا إذا كان العيب به وأرادت هةي الفةراق كةان فسةخًا بغةري
طةةةالق ( .....)158وكةةةذلك إذا تةةةزوج العبةةةد بغةةةري إذن سةةةيده فةةةرد نكاحةةةه فقةةةال مالةةةك

( )157تزويج الشخص غْيه بغْي إذنه هي املسألة املعروفة عند العلماء بنكاح الفضويل ،وإنكاح الفضويل يف انعقاده
رجال ،ويقبل الرجل،
خالف بني العلماء ،فاحلنفية يرون أنه ينعقد إذا كان من جانب واحد أبن يزوج امرأة بغري أمرها ا
رجال بغري أمره امرأة ،فقبلت  -فإنه ينعقد ،ويتوقف على إجازة الغائب ،وأما من اجلانبني فال ينعقد ،وذلك
أو يزوج ا
حنو :أن يقول :اشهدوا أين زوجت فالنة من فالن ،ومها غائبان بغري أمرمها ،فهذا ال ينعقد عندهم .وقال أبو يوسف،
وهو قول املالكية ،وقول للحنابلة :ينعقد موقوفاا على إجازهتما فإن أجازاه وإال فسخ ،وذهب الشافعية على الصحيح
عندهم ،وهو املذهب عند احلنابلة إىل أنه ال ينعقد .ينظر :االختيار للموصلي ( ،)98 /3ومنح اجلليل لعليش
( ،)284 /3وحتفة احملتاج للهيتمي( ،)264 /7واإلنصاف للمرداوي ( ،)67 /8ومطالب أويل النهى للرحيباين
(.)68 /5
( )158الفرقة بني الزوجني بسبب اجلنون واجلذام مما وقع فيه نزاع بني العلماء ،فاحلنفية يرون أن اجلنون واجلذام ال يعدان
عيباا يثبت هبما الفسخ ،بينما يرى اجلمهور من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،أهنما عيبان يثبت هبما حق املطالبة=
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(ت179:هةةة) ،وابةةن القاسةةم(ت191:هةةة) :يكةةون طالقً ةا ،وعلةةى قةةول األبهةةري
(ت375 :هة) :يكون فسخًا (.)159
الثالث :ما كان اخليار فيه حلق حدث بعود العقود :كمةا إذا حةدث بةالزوج عيةب
بعةةد العقةةد يوجةةب الةةرد فةةذلك طةةالق ( ،)160وكةةذا إذا قامةةت املةةرأة بةةالفراق لعةةدم
النفقة( ،)161أو ألنه أضر بها ( ،)162أو عتقت األمة فذلك كله طةالق؛ ألنةه أمةر حةدث
=ابلفسخ .ينظر :املبسوط للسرخسي ( ،)97 /5والشرح الكبري للدردير ( ،)277 /2والغرر البهية لألنصاري
( ،)160 /4واملغين البن قدامة (.)185 /7

( )159نكاح العبد بغْي إذن سيده قد وقع فيه نزاع بني العلماء ،فاحلنفية ،واملالكية يرون أنه يكون موقوفاا على إذن سيده،
فإن أذن وإال فرق بينهما ،وكان ذلك طالقاا ،والشافعية ،واحلنابلة يرون أن نكاحه ابطل ال ينعقد ،ينظر :البناية للعيين
( ،)123 /5والقوانني الفقهية البن جزي (ص ،)132 :وحتفة احملتاج للهيتمي ( ،)292 /7واملغين البن قدامة (/7
.)63
( )160الفرقة بسبب عيب حدث بعد العقد قد اختلف العلماء فيها :فاحلنفية يرون أنه ال خيار للزوج مطل اقا بسبب
جمبواب أو
عيب حدث ابلزوجة سواء كان العيب قبل العقد أو بعده ،ويثبون اخليار يف الفرقة للزوجة إذا كان الزوج ا
عنيناا أو خصياا فقط ،واملالكية يرون أن العيب احلادث بعد العقد ال خيار فيه إال أن يبتلى الزوج بعد العقد جبنون ،أو
جذام ،أو برص ،فيفرق بينهما؛ للضرر الداخل على املرأة ،والشافعية ،واحلنابلة يرون أن للزوجني خيار الفرقة ابلعيب
احلادث قبل العقد وبعده إال أن الشافعية يرون أن العنة إن كانت بعد الدخول فال خيار للزوجة .ينظر :اهلداية
للمرغيناين ( ،)273 /2والقوانني الفقهية البن جزي (ص ،)143 :ومغين احملتاج للشربيين ( ،)342 /4وكشاف
القناع للبهويت (.)111 /5
( )161التفريق بني الزوجني بسبب اإلعسار ابلنفقة قد اختلف فيه العلماء ،فذهب احلنفية إىل أنه ال يفرق بني الزوجني
بسبب إعسار الزوج ابلنفقة ،بل تؤمر الزوجة ابالستدانة ،وذهب اجلمهور من املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة إىل أن
للزوجة املطالبة ابلفسخ إذا أعسر الزوج ابلنفقة ،وهذه الفرقة طالق رجعي عند املالكية ،وأما الشافعية ،واحلنابلة فريون
أهنا :فسخ ،ال حتسب من عدد الطالق .ينظر :االختيار للموصلي ( ،)6 /4والقوانني الفقهية البن جزي
(ص ،)144 :وأسىن املطالب لألنصاري ( ،)440 /3وكشاف القناع للبهويت (.)476 /5
( )162الفرقة بني الزوجني لوجود الضرر ،له صور كثرية ،وأسباب التفريق معظمها شرع لرفع الضرر عن الزوجني أو عن
أحدمها إال أن املالكية يتوسعون يف الفرقة؛ لوجود الضرر أكثر من غريهم من املذاهب؛ ولذا جيعلون للزوجة احلق=

البينونة الصغرى يف الفقه اإلسالمي

2075

بعد العقد وصحته ،ويصح أن تكون الفرقةة يف النكةاح الصةحيح وإن كةان بةأمر طةار
فسخًا ،كملك أحةد الةزوجني اآلخةر ،والرضةاع ،ونكةاح األم علةى البنةت( ،)163ومةا
أشبه ذلك.
واختلف يف ارتداد أحةد الةزوجني هةل هةو فسةخ ،أو طةالق؟ وأرى أن ارتةداده
فسخ ،وارتدادها طالق()164؛ ألنه إذا ارتد كةان كةافرًا ،والكةافر ال طةالق عليةه ،وإذا
ارتدت وقع الطالق؛ ألنه مسلم ،واختلف يف اللعان( )165أيضًا ...

=يف تطليق نفسها طلقة ابئنة إذا ثبت عند القاضي أن الزوج يضار هبا ،جاء يف شرح خمتصر خليل للخرشي
(" :)9 /4إذا ثبت ابلبينة عند القاضي أن الزوج يضارر زوجته وهي يف عصمته ،ولو كان الضرر مرة واحدة،
فاملشهور أنه يثبت للزوجة اخليار ،فإن شاءت أقامت على هذه احلالة ،وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة
واحدة ابئنة".
( )163الفرقة بسبب عتق األمة حتت عبد ،وملك أحد الزوجني لآلخر ،والرضاع تقدم الكالم عليها يف اهلوامش السابقة،
وأما الفرقة بسبب نكاح األم على البنت ،فاملقصود به أن يعقد على أم زوجته بعد أن تزوج بنتها ،فهذا النكاح جيب
فسخه ،ألن أم الزوجة ممن حيرم نكاحها مبجرد العقد على البنت .ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)258 /2وشرح
خمتصر خليل للخرشي ( ،)208 /3والغرر البهية لألنصاري ( ،)134 /4واإلنصاف للمرداوي (.)114 /8
( )164فرق اللخمي بني الردة من الزوج والردة من الزوجة فهو يرى أن ارتداد الزوج فسخ ،وارتداد الزوجة طالق ،وهذا
خالف املشهور عند املالكية من أن ردة أحد الزوجني طالق ابئن .جاء يف شرح خمتصر خليل للخرشي
(:)229 /3
"أن أحد الزوجني إذا ارتد ،فإن الفرقة تقع بينهما بطلقة ابئنة على مذهب املدونة ال رجعية؛ خالفاا للمخزومي ،ومثرة اخلالف
عدم رجعتها إن اتب يف العدة على األول ال الثاين ،وقيل :يفسخ بال طالق ،وفائدته :إذا اتب املرتد منهما تكون
عنده على ثالث ،وعلى املشهور تكون عنده على تطليقتني".
( )165الفرقة احلاصلة بسب اللعان سبق اإلشارة إىل اخلالف يف كوهنا فرقة فسخ أو طالق يف اهلامش ص (.)36
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وإن كان اخليار خمتل افا فيه :كةاليت تةزوج بغةري إذن وليهةا وكةان الةولي باخليةار يف

إجازته ورده فرده ،فإنه طالق (.)166

جممعا على فساده كانت الفرقة فسخًا سواء طلق بنفسه ،أو
وإن كان النكاح ا
طلق عليه.
وإن كان خمتل افا يف فساده كان فيه قوالن :قال مالك (ت179 :هة) :مرة يكون

فسخًا ،وقال :مرة طالقًا ،وسواء كان الفساد من قبةل العقةد ،أو الصةداق ،أو منهمةا
مجيعًا انتهى"(.)167
وأما الشافعية ،فإن الفةرق عنةدهم كلةها فسةخ إال الطةالق ،واختلفةوا يف أربعةة
أشةةياء :فرقةةة احلكمةةني ،واخللةةع ،واإليةةالء ،واإلعسةةار ،جةةاء يف األشةةباه والنظةةائر
للسيوطي ما نصه" :النكاح فرقته أنواع ( : )168فرقة طالق ،وخلةع ،وإيةالء ،وإعسةار
مبهةةر ( ،)169وإعسةةار بنفقةةة ،وفرقةةة احلكمةةني ( ،)170وفرقةةة عنةةة ،وفرقةةة غةةرور (،)171

( )166النكاح املوقوف على إجازة الويل مثل :أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بويل هلا ،ويكون موقوف ا على إجازة
وليها ،وهذا النكاح ذهب إىل صحته احلنفية ،واملالكية قالوا :إن أجازه الويل صح ،وإن رده كان الرد طالقاا ،وذهب
الشافعية واحلنابلة إىل عدم صحة هذا النكاح ،وأنه جيب فسخه .ينظر :اجلوهرة النرية للزبيدي ( ،)19 /2والذخرية
للقرايف ( ،)446 /4والبيان للعمراين ( ،)160 /9واملسائل الفقهية البن الفراء (.)82 /2
( )167مواهب اجلليل للحطاب ( ،)448 -447 /3وينظر :الذخرية للقرايف (.)446 /4
(ِ )168
رق اليت سيذكرها السيوطي قد تقدم الكالم على أكثرها؛ لذا سيتم التعليق على الفرق اليت مل يتقدم ذكرها يف
الف ُ
اهلوامش السابقة.
( )169الفرقة بسبب اإلعسار ابملهر :هذه الفرقة قد اختلف العلماء فيها على أقوال ،فاحلنفية ال يرون التفريق بني
الزوجني ابإلعسار ابلنفقة ،وال ابملهر من ابب أوىل ،وذهب املالكية ،والشافعية إىل :أن هلا اخليار قبل الدخول ال
بعده ،وذهب احلنابلة :أن هلا الفسخ قبل الدخول وبعده ،والفرقة احلاصلة بسبب اإلعسار ابلصداق طالق ابئن عند
املالكية ،وفسخ عند الشافعية ،واحلنابلة .ينظر :البناية للعيين ( ،)671 /5والقوانني الفقهية البن جزي (ص-143 :
 ،)144وأسىن املطالب لألنصاري ( ،)441 /3والروض املربع للبهويت (ص.)541 :

البينونة الصغرى يف الفقه اإلسالمي

2077

وفرقة عيب ،وفرقة عتق حتت رقيق ،وفرقة رضاع ،وفرقة طروء حمرميةة ( ،)172وفرقةة
سيب أحد الزوجني ( ،)173وفرقة إسالم ،وفرقةة ردة ،وفرقةة لعةان ،وفرقةة ملةك أحةد
الةةةزوجني اآلخةةةر ،وفرقةةةة جهةةةل سةةةبق أحةةةد العقةةةدين ( ،)174وفرقةةةة تةةةبني فسةةةق
( )170الفرقة احلاصلة من احلكمني :هي الفرقة اليت حتصل بسبب الشقاق الزوجي ،بعد نصح القاضي للزوجني
وحماولته اإلصالح بينهما ،وقد اختلف العلماء يف حق احلكمني يف التفريق بني الزوجني ،فذهب احلنفية ،واملعتمد
عند الشافعية ،واحلنابلة إىل أنه :ليس هلما التفريق إال برضا الزوجني أو توكيلهما ،فهما وكيالن عنهما ،وذهب املالكية،
فسخا أو طالقاا.
وهو قول للشافعية إىل :أن هلما التفريق بينهما بعوض أو غريه على خالف بينهم يف كون هذه الفرقة ا
ينظر :أحكام القرآن للجصاص ( ،)152 /3وشرح خمتصر خليل للخرشي ( ،)9 /4ومغين احملتاج للشربيين
( ،)429 /4وكشاف القناع للبهويت (.)211 /5
( )171فرقة الغرور :الغرور بضم الغني :هو ما اغرت به الشخص واخندع من متاع الدنيا وغريه ،و فرقة الغرور للرجل :هو أن
يتزوجها على وجود صفة فيها ،فيتبني له خالف ذلك ،كما لو تزوجها على أهنا حرة ،أو مسلمة ،أو نسيبة ،فبانت
عبدا فلها اخليار .ينظر:
خبالف ذلك ،فله الفسخ ،وقد يكون الغرور للمرأة كما لو تزوجته على أنه حر فبان ا
خمتار الصحاح للرازي (ص ،)226 :والنتف يف الفتاوى للسغدي ( ،)305 /1والتاج واإلكليل للمواق ( ،)151 /5وأسىن
املطالب لألنصاري ( ،)178 /3والروض املربع للبهويت (ص.)527 :
( )172فرقة طروء احملرمية :مثل ما لو تزوج صغرية ،فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع حرمت عليه؛ ألهنا صارت
أختاا له من الرضاع فتحرم عليه كما يف النسب ،فيفرق بينهما .ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)11 /4والتاج
واإلكليل للمواق ( ،)539 /5وفتح الوهاب لألنصاري ( ،)138 /2واملبدع البن مفلح (.)132 /7
عبيدا وإماء ،والسبية :املرأة املنهوبة ،فعيلة مبعىن مفعولة،
( )173فرقة سيب أحد الزوجني :السيب :النهب ،وأخذ الناس ا
معا ،فينفسخ نكاحهما عند املالكية ،والشافعية ،وذهب احلنفية واحلنابلة
ومجعها السبااي ،فإذا سىب املسلمون الزوجني ا
إىل عدم انفساخه ،أما إذا سيب أحدمها :فإن كان املسيب املرأة انفسخ النكاح بال خالف ،وإن كان الزوج فذهب
احلنفية ،واملالكية إىل انفساخه ،وكذلك الشافعية قالوا :ابنفساخه إذا اسرتق ،وذهب احلنابلة يف املعتمد إىل :عدم
انفساخ النكاح بسيب الزوج .ينظر :النهاية البن األثري ( ،)340 /2واهلداية للمرغيناين ( ،)214 /1والقوانني الفقهية
البن جزي (ص ،)99 :والبيان للعمراين ( ،)174 /12واملغين البن قدامة (.)268 /9

( )174فرقة جهل سبق أحد العقدين :مثل ما لو زوج املرأة وليان متساواين من أوليائها ،وجهل السابق منهما ،فيفسخ
النكاح عند اجلمهور ،وقيل :يقرع بينهما وهو رواية يف مذهب احلنابلة .ينظر :االختيار للموصلي ( ،)97 /3ومنح
اجلليل لعليش ( ،)297 /3وهناية احملتاج للرملي ( ،)249 /6والكايف البن قدامة (.)11 /3
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امجديد ،وفرقة اإليالء على األصح ،ويف اإلعسار وجه :أنه طالق"(.)176
وأما احلنابلة فةإن الفرقةة فسةخ عنةدهم إال إذا كانةت بلفةظ الطةالق أو التخةيري،
جاء يف مسائل اإلمام أمحد (ت241 :هة) ،وإسحاق بن راهويه (ت238:هةة)" :قةال
أمحد (ت241:هة) :كل فرقة بني الرجل وامرأته فهي فرقة بغةري طةالق ،إال أن يلفةظ
بالطالق ،مثةل قولةه :أنةت طةالق ،أو اخليةار ،فإنهةا واحةدة متلةك رجعتهةا ،أو جيعةل
أمرها بيدها ،أو بيد غريها ،فهو على ما طلقت نفسها ،أو طلقها اجملعةول إليةه أمرهةا،
فأما اللعان ،وخيار األمة ،واخللع ،واملرضةعة ،والةذي يغشةى أم امرأتةه ،وكةل شةيء
يلزمه فراقها ،فهو فراق وليس بطالق"(.)177
والذي يظهر واهلل أعلم أن األصل يف الفرقة أنهةا متةى مةا وقعةت بغةري لفةظ الطةالق يف
النكاح الصحيح أو الفاسد املختلف فيه ،فهةي فسةخ سةواء كانةت بسةبب الةزوج أو الزوجةة؛
وذلك ألن الطالق له أحكامه اليت ختصةه ،وأوقاتةه ،فلةيس للةزوج أن يوقعةه حةال احلةيض،

( )175فرقة تبني فسق الشاهدين :إذا ابن فسق الشاهد يف عقد النكاح ففي فسخ النكاح بسبب ذلك خالف بني

العلماء ،فذهب احلنفية إىل :عدم فسخه بذلك ،فالنكاح ينعقد عندهم بشهادة الفاسقني ،وعند املالكية :ال يفسخ
بشهادة الفاسقني إن فشا النكاح ،واستكثروا من الشهود كالثالثني ،واألربعني ،وذهب الشافعية إىل فسخ النكاح إذا
تبني فسق الشهود ،فالنكاح ال ينعقد عندهم إال بشاهدي عدل ،وذهب احلنابلة إىل :أنه إن عقد النكاح بشاهدين
مستوري احلال مث تبني فسقهما مل يفسخ النكاح بذلك .ينظر :بدائع الصنائع للكاساين ( ،)255 /2والفواكه
الدواين للنفراوي ( ،)4 /2وحاشية الصاوي مع الشرح الصغري للدردير ( ،)337 /2وأسىن املطالب لألنصاري
( ،)123 /3والشرح الكبري البن أيب عمر ( ،)459 /7واإلنصاف للمرداوي (.)103 /8
( )176األشباه والنظائر للسيوطي (ص.)290-289:
( )177مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه للكوسج (.)1816-1815 /4
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وال يف طهةةر جامعهةةا فيهةةا باتفةةاق العلمةةاء ( ،)178خبةةالف الفسةةخ الةةذي يكةةون ألمةةر طةةار ،
وتدفع إليه احلاجة غالبًا ،فيجوز أن يقع يف أي وقت ،لكن إن وقةع بلفةظ الطةالق كةان طالقًةا
بائنًا تبني به الزوجة بينونة صغرى ،وحسبت على الزوج طلقة كما تقدم يف اخللع(.)179
أما النكةاح الفاسةد املتفةق علةى فسةاده ،فةإن الفرقةة فيةه فسةخ ،ألن النكةاح مل
ينعقد أصلًا.
وبعد هذا العرض آلراء املذاهب يف فةرق النكةاح ومةا يعةد منهةا طالقًةا أو فسةخًا ميكةن
القول إنه متى حكمنا بأن الفرقة فرقة طالق بائن ،ومل تتقدم هذه الفرقةة طلقةتني سةابقتني فةإن
الزوجة تبني من زوجها بينونة صغرى ،فليس له أن يرجع إليها إال بعقد جديد.
اخلامتة
احلمد هلل يف البدء واخلتام ،والصالة والسالم على خري األنةام نبينةا حممةد وعلةى
آله وصحابته الكرام ،أما بعد:
ففي ختام هذا البحث أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج فيما يأتي:
 - 1البينونة الصغرى يراد بها الفرقة بالطالق اليت جيوز للرجل فيها أن يرد
مطلقته إليه بعد جتديد العقد عليها من غري حاجة إىل حملل سواء كانت هذه البينونة
بطالق قبل الدخول باملرأة ،أو بانقضاء عدتها من الطالق الرجعي ،أو بإيقاع الطالق
عليها عند العتها بعوض ،أو حنو ذلك.

( )178جممع األهنر لشيخي زاده ( ،)383 /1وشرح خمتصر خليل للخرشي ( ،)28 /4وكفاية النبيه البن الرفعة (/13
 ،)440واملبدع البن مفلح (.)301 /6
( )179ينظر :ص ()33
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 - 2يقسم العلماء البينونة إىل بينونة بفسخ وبينونة بطالق ،وبينهما فروق يف
عدة أمور منها:
أن البينونة بالفسخ ال ينقص بها عدد الطلقات خبالف البينونة بالطالق ،وأن
البينونة بالفسخ إذا وقعت قبل الدخول وكانت بسبب من جهة املرأة مل تستحق شيئًا
من الصداق خبالف البينونة بالطالق فإنها تسحق بها نصف املهر ،كما أن البينونة
بالفسخ تكون يف النكاح الصحيح والفاسد ،أما البينونة بالطالق فال تكون إال يف نكاح
صحيح ،كما أن البينونة بالفسخ إذا كانت مما تنازع فيه الزوجان واختلف يف فسخ
النكاح بها فال بد؛ لثبوتها من حكم حاكم.
 - 3يقسم العلماء البينونة إىل :صغرى ،وكربى ،ويفرقون بينهما بأن البينونة
الكربى ال حتل املرأة فيها ملطلقها حتى تنكح زوجًا غريه خبالف البائن بينونة صغرى
فيجوز ملطلقها الرجوع إليها بعد جتديد العقد عليها ،وإن مل تنكح غريه.
 - 4يرتتب على البينونة الصغرى عدد من األحكام منها:
أن الطلقة اليت بانت بها الزوجة حمسوبة من عدد الطلقات اليت ميلكها الزوج ،كما أن
البائن بينونة صغرى بعد الدخول بها تلزمها العدة ،إال إذا كانت بينونتها خبروجها من العدة،
كاملطلقة طالقًا رجعيًا إذا انتهت من عدتها بانت بينونة صغرى ،ومل يلزمها أن تعتد مرة
أخرى ،كما أنه ال يثبت التوارث بني الزوجني إذا أبانها بينونة صغرى ،ومل يكن متهمًا
بقصد حرمانها من اإلرث ،وجتب النفقة والسكنى للمبانة بينونة صغرى إن كانت حاملًا،
وإذا كان الصداق مؤجلًا ومل حيدد وقت لتسليمه وبانت املرأة من زوجها بينونة صغرى ،فإنه
يصبح حالًا عند القائلني بصحة تأجيل الصداق ،كما أنه ال يقع الطالق على املرأة إذا بانت
بينونة صغرى وانتهت عدتها ،وإذا ولدت املرأة املبانة بينونة صغرى من زوجها من أمكن
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كونه منه حلقه الولد وثبت نسبه ،وال جيب اإلحداد على البائن ،وجيوز التصريح والتعريض
خبطبتها من الزوج الذي أبانها.
 - 5من صور البينونة الصغرى تطليق الرجل امرأته بعد العقد عليها وقبل
الدخول بها.
 - 6إذا انقضت عدة املطلقة املدخول بها ،ومل يراجعها زوجها بانت منه
بينونة صغرى ،فإذا أراد العودة هلا بعد ذلك كان خاطبًا من اخلطاب.
 - 7إذا أوقع الزوج على امرأته الطالق بلفظ من الكنايات الظاهرة اليت تنبئ
عن البينونة ،وقصد بذلك طلقة واحدة بائنة مل تنب بذلك ،ووقع الطالق رجعيًا.
 - 8إذا طلق الرجل امرأته بال عوض ،وأسقط حق الرجعة مل يسقط ،ومل
تنب الزوجة بذلك ،ووقع الطالق رجعيًا.
 - 9إذا خالع الرجل امرأته بلفظ الطالق أو نية الطالق بانت منه بينونة
صغرى ،أما إذا وقع اخللع بغري لفظ الطالق ،ومل يقصد به طالقًا كان ذلك فسخًا.
 - 10حتصل الفرقة بني الزوجني بأسباب كثرية غري الطالق ،واخللع ،مثل:
الفرقة باللعان ،واإليالء ،والرضاع ،واإلعسار ،وغري ذلك ،واألصل يف الفرقة أنها متى
ما وقعت بلفظ الطالق أونيته يف النكاح الصحيح ،أو الفاسد املختلف فيه ،فهي طالق
بائن تبني به الزوجة بينونة صغرى ،أما إذا كانت الفرقة بغري لفظ الطالق ومل يقصد بها
الزوج طالقًا ،فإنها تعد فسخًا ال ينقص عدد الطالق سواء كانت بسبب الزوج أو الزوجة.
أما إذا كان النكاح جممعًا على فساده فإن الفرقة فيه تعد فسخًا ،وال تعد طالقًا.
هذا ،وأسأل اهلل تعاىل أن يغفر لي زالتي ،ويسرت عوراتي ،وأن يرمحين
ووالدي ومجيع املسلمني برمحته اليت وسعت كل شيء.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله ،وصحبه أمجعني.
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املراجع
[ ]1

االجتهاد (من كتاب التلخيص إلمام احلرمني) ،امجويين ،عبد امللك بن عبداهلل
(املتوفى478 :هة) ،احملقق :د .عبد احلميد أبو زنيد ،دار القلم  ،دمشق ،
بريوت،ط :األوىل1408 ،هة.

[ ]2

اإلمجاع ،ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ( ،املتوفى318 :هة) ،حققه :د :أبو
محاد صغري أمحد بن حممد بن حنيف ،مكتبة الفرقان ،عجمان  -اإلمارات
ط ،الثانية1420،هةة 1999 -م.

[ ]3

اإلحسةةان يف تقريةةب صةةحيح ابةةن حبةةان ،البسةةيت ،حممةةد بةةن حبةةان (املتةةوفى:
354هةةة) ،ترتيةةب :األمةةري عةةالء الةةدين علةةي بةةن بلبةةان (املتةةوفى 739 :هةةة)،
حققه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسةالة ،بةريوت ،ط :األوىل 1408 ،هةة
 1988 -م.

[ ]4

أحكام القرآن ،امجصاص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي (املتوفى:
370هة) ،احملقق :حممد صادق القمحاوي ،دار إحياء الرتاث العربي –
بريوت ،ط  1405 :هة.

[ ]5

اختالف الدارين وآثاره يف أحكام الشريعة اإلسالمية ،األمحدي ،عبد العزيز
بن مربوك ،عمادة البحث العلمي بامجامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة،
السعودية ،ط :األوىل1424 ،هة2004/م.

[ ]6

االختيار لتعليل املختار ،املوصلي ،عبد اهلل بن حممود (املتوفى683 :هة)،
عليها تعليقات :حممود أبو دقيقة ،مطبعة احلليب  ،القاهرة ،ط 1356 :هة
1937 -م.
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إرواء الغليةةل يف ختةةريج أحاديةةث منةةار السةةبيل ،األلبةةاني حممةةد ناصةةر الةةدين
(املتوفى 1420 :هة)،إشراف :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي – بةريوت،
ط :الثانية 1405 ،هة 1985 -م.

[ ]8

االستذكار ،ابن عبدالرب ،يوسف بن عبةد اهلل بةن حممةد( ،املتةوفى463 :هةة)،
حتقيةةةق :سةةةامل حممةةةد عطةةةا ،حممةةةد علةةةي معةةةوض ،دار الكتةةةب العلميةةةة –
بريوت،ط :األوىل1421 ،هة – 2000م ة

[ ]9

أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن األثري ،علي بن أبي الكرم حممد بن حممد
(املتوفى630:هة) ،احملقق :علي معوض -عادل عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية ،ط :األوىل1415 ،هة 1994-م.

[ ]10أسنى املطالب يف شرح روض الطالب ،األنصاري زكريا بن حممد بن زكريا،
(املتوفى926 :هة) ،دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت.
[ ]11األشباه والنظائر ،السيوطي ،عبد الرمحن بن أبةي بكةر( ،املتةوفى911 :هةة)،
دار الكتب العلمية ،ط :األوىل1411 ،هة 1990 -م.

[ ]12اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي
املالكي (422هة) ،احملقق :احلبيب بن طاهر ،دار ابن حزم ،ط :األوىل،
1420هة 1999 -م.

[ ]13اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر أمحد بن علي بن حممد( ،املتوفى:
852هة) ،حتقيق :عادل عبد املوجود ،وعلى معوض ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة :األوىل  1415 -هة
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[ ]14أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد
املختار (املتوفى1393 :هة) ،دار الفكر ،بريوت – لبنان ،ط1415 :هة -
1995مة.

[ ]15إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني ،البكري ،عثمان بن حممد شطا،
الشافعي( ،املتوفى1310 :هة) ،دار الفكر ،ط :األوىل 1418 ،هة -
 1997م.

[ ]16إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم ،حممد بن أبي بكر بن أيوب ،
(املتوفى751 :هة) ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط :األوىل1411،هة 1991 -م.

[ ]17إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،ابن قيم امجوزية ،حممد بن أبي بكر بن
أيوب (املتوفى751 :هة) ،احملقق :حممد حامد الفقي ،مكتبة املعارف،
الرياض ،السعودية ،د،ت.

[ ]18اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع ،الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب (املتوفى:
977هة) ،احملقق :مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر ،بريوت ،د.ت.
[ ]19اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،احلجاوي ،موسى بن أمحد (املتوفى:
968هة) ،احملقق :عبد اللطيف حممد موسى السبكي ،دار املعرفة بريوت –
لبنان ،د.ت.
[ ]20األم ،الشافعي ،حممد بن إدريس (املتةوفى204 :هةة) ،بةريوت ،دار املعرفةة ،
ط1410 :هة1990/م.
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[ ]21إجناح احلاجة ،اجملددي ،حممد عبد الغين احلنفي (ت  1296هة) ،مع مصباح
الزجاجة للسيوطي ،وكتاب ما يليق من حل اللغات وشرح املشكالت،
للكنكوهي  ،قدميي كتب خانة – كراتشي ،د.ت.

[ ]22اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،املرداوي  ،علي بن سليمان (املتوفى:
885هة) ،ط :الثانية ،دار إحياء الرتاث العربي ،د.ت.
[ ]23البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم (املتوفى:
970هة) ،ومعه :تكملة البحر الرائق للطوري ،ومنحة اخلالق البن عابدين،
دار الكتاب اإلسالمي ،ط:الثانية ،د.ت.

[ ]24بداية املبتدي يف فقه اإلمام أبي حنيفة ،املرغيناني ،علي بن أبي بكر بن
عبدامجليل (املتوفى593 :هة) ،مكتبة ومطبعة حممد علي صبح ،القاهرة،
د.ت.

[ ]25بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،ابن رشد ،حممد بن أمحد بن حممد بن رشد
القرطيب (املتوفى595 :هة) ،دار احلديث – القاهرة ،ط1425 :هة -
 2004م.

[ ]26بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساني ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود
بن أمحد (املتوفى587 :هة) ،دار الكتب العلمية ،ط :الثانية1406 ،هة -
1986م.

[ ]27البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري ،ابن امللقن،
عمر بن علي (املتوفى804 :هة) ،احملقق :مصطفى أبو الغيط ،وعبد اهلل بن
سليمان ،وياسر بن كمال ،دار اهلجرة ،الرياض -السعودية ،ط :االوىل،
1425هة 2004-م.

عبدالكرمي بن حممد بن أمحد السماعيل

2086

[ ]28البناية شرح اهلداية ،العيين ،حممود بن أمحد بن موسى( ،املتوفى855 :هة)،
الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1420 ،هة
 2000 -م.

[ ]29بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ،ابن القطان ،علي بن حممد (املتوفى:
628هة) ،احملقق :د .احلسني آيت سعيد ،دار طيبة – الرياض ،ط :األوىل،
1418هة 1997-م.

[ ]30البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،العمراني ،حييى بن أبي اخلري( ،املتوفى:
558هة) ،احملقق :قاسم حممد النوري ،دار املنهاج – جدة ،ط :األوىل،
 1421هة  2000 -م.

[ ]31تاج اللغة وصحاح العربية ،امجوهري ،إمساعيل بن محاد( ،املتوفى:
393هة) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت،
ط :الرابعة  1407هة 1987 -م.

[ ]32التاج واإلكليل ملختصر خليل ،املواق ،حممد بن يوسف بن أبي القاسم،
(املتوفى897 :هة) ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل1416 ،هة 1994-م.
[ ]33تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشِّليبِ ،الزيلعي ،عثمان بن علي
بن حمجن (املتوفى743 :هة) ،الطبعة :األوىل ،القاهرة،الناشر :املطبعة
الكربى األمريية  -بوالق 1313 ،هة.

[ ]34حترير ألفاظ التنبيه ،النووي ،حميي الدين حييى بن شرف( ،املتوفى676 :هة)،
احملقق :عبد الغين الدقر ،دار القلم – دمشق ،ط :األوىل1408 ،هة.
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[ ]35حتفة الفقهاء ،السمرقندي ،حممد بن أمحد بن أبي أمحد (املتوفى :حنو
540هة) ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط :الثانية1414 ،هة -
 1994م.

[ ]36حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي بن حجر،
روجعت مبعرفة مجنة من العلماء ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر،
ط1357 :هة 1983 -م.

[ ]37تفسري البغوي= معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،البغوي ،احلسني بن مسعود بن
حممد (املتوفى510 :هة) ،احملقق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث
العربي –بريوت ،ط :األوىل1420 ،هة.

[ ]38التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،ابن حجةر ،أمحةد بةن علةي
بن حممد (املتةوفى852 :هةة) ،دار الكتةب العلميةة ،ط :األوىل1419 ،هةة -
1989م.

[ ]39التلقني يف الفقة املالكي ،القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي،
(املتوفى422 :هة) ،احملقق :أبي أويس حممد بو خبزة احلسين ،دار الكتب
العلمية ،ط:األوىل 1425هة 2004-م.

[ ]40تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ،ابن عبداهلادي  ،حممد بن أمحد (املتوفى
744 :هة) ،حتقيق  :سامي بن جاد اهلل وعبد العزيز اخلباني ،أضواء السلف،
الرياض ،ط :األوىل 1428 ،هة 2007 -م.

[ ]41جامع األمهات ،ابن احلاجب ،مجال الدين بن عمر( ،املتوفى ،)646:
حققه :أبو عبدالرمحن األخضر األخضري ،الناشر :اليمامة  ،دمشق -
بريوت ،ط :الثانية1421،ه.
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[ ]42جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد (املتوفى:
310هة) ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط:األوىل 1420 ،هة
  2000م.[ ]43امجوهرة النرية ،الزبيدي  ،علي بن حممةد احلةدادي (املتةوفى800:هةة)،املطبعةة
اخلريية ،ط :األوىل1322 ،هة

[ ]44حاشية ابن عابدين= رد احملتار على الدر املختار؛ ابن عابدين ،حممد أمني بن
عمر بن عبد العزيز (املتوفى1252 :هة) ،دار الفكر -بريوت ،ط :الثانية،
1412هة 1992 -م .

[ ]45حاشية الرملي مع أسنى املطالب ،الرملي ،أمحد بن محزة األنصاري
(املتوفى957 :هة) ،دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت.
[ ]46حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع  ،ابن قاسم ،عبد الرمحن بن حممد
النجدي (املتوفى1392 :هة) ،ط:األوىل 1397 -هة.
[ ]47حاشية الصاوي على الشرح الصغري املسمى ببلغة السالك ألقرب املسالك ،
الصاوي  ،أمحد بن حممد اخللوتي( ،املتوفى1241 :هة) ،دار املعارف ،د.ت.

[ ]48حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،الصعيدي  ،علي بن أمحد
بن مكرم العدوي (املتوفى1189 :هة) ،احملقق :يوسف الشيخ حممد البقاعي،
دار الفكر – بريوت ،د.ت.

[ ]49احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،املاوردي  ،علي بن حممد بن
حممد (املتوفى450 :هة) ،احملقق :علي حممد معوض ،عادل أمحد
عبداملوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط :األوىل 1419 ،هة -
 1999م.
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[ ]50احلجة على أهل املدينة ،الشيباني ،حممد بن احلسن بن فرقد (املتوفى:
189هة) ،احملقق :مهدي حسن الكيالني القادري ،عامل الكتب – بريوت،
ط :الثالثة1403 ،هة.

[ ]51الدر املختار شرح تنوير األبصار ،احلصكفي ،حممد بن علي بن حممد ،املتويف
(1088هة) ،مع حاشية ابن عابدين  ،دار الفكر  -بريوت  ،ط :الثانية،
1412هة 1992 -م.
[ ]52الةةذخرية ،القةةرايف ،أمحةةد بةةن إدريةةس بةةن عبةةد الةةرمحن (املتةةوفى684 :هةةة)،
حتقيق :حممد حجةي ،سةعيد أعةراب ،حممةد بةو خبةزة ،ط :األوىل ،بةريوت،
الناشر :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م.

[ ]53الروض املربع شرح زاد املستقنع ،البهوتي ،منصور بن يونس (املتوفى:
1051هة) ،ومعه :حاشية الشيخ العثيمني ،والشيخ السعدي ،ختريج:
عبدالقدوس حممد نذير ،دار املؤيد ،مؤسسة الرسالة د.ت.

[ ]54روضة الطالبني وعمدة املفتني ،النووي ،حميي الدين حييى بن شرف،
(املتوفى676 :هة) ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -
دمشق  -عمان ،ط :الثالثة1412 ،هة 1991-م.

[ ]55زاد املستقنع يف اختصار املقنع ،احلجاوي  ،موسى بن أمحد بن موسى
(املتوفى968 :هة) ،احملقق :عبد الرمحن بن علي بن حممد العسّكر ،دار
الوطن للنشر – الرياض ،د.ت.

[ ]56زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم ،حممد بن أبي بكر بن أيوب (املتوفى:
751هة) ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت  ،ط:
السابعة والعشرون 1415 ،هة 1994 -م.
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[ ]57سنن ابن ماجه ،القزويين حممد بن يزيد(،املتوفى273 :هة) ،احملقق :شعيب
األرنؤوط ،عادل مرشد ،حممَّد بللي ،عَبد اللّطيف حرز اهلل ،دار الرسالة
العاملية ،ط :األوىل 1430 ،هة  2009 -م.

[ ]58سنن أبي داود ،السِّجِسْتاني ،سليمان بن األشعث بن إسحاق (املتوفى:
275هة) ،احملقق :شعَيب األرنؤوط ،حمَمَّد كامِل قره بللي ،دار الرسالة
العاملية ،ط :األوىل 1430 ،هة  2009 -م.
[ ]59سنن الرتمذي ،الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سَوْرة (املتوفى279 :هة)،
حتقيق :أمحد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عوض شركة مصطفى
البابي احلليب ،مصر ،ط :الثانية1395 ،هة 1975-م.
[ ]60سنن الدارقطين ،الةدراقطين  ،علةي بةن عمةر بةن أمحةد (املتةوفى385 :هةة)،
حققةةه :شةةعيب االرنةةؤوط ،حسةةن شةةليب ،عبةةد اللطيةةف حةةرز اهلل ،أمحةةد
برهةةوم ،مؤسسةةة الرسةةةالة ،بةةريوت  -لبنةةان ،ط  :األوىل 1424 ،هةةةة -
 2004م.
[ ]61السنن الكربى ،البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي (املتوفى458 :هة)،
احملقق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ط :الثالثة ،بريوت -
لبنان 1424 ،هة  2003 -م.

[ ]62سنن النسائي (اجملتبى من السنن) ،النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي
(املتوفى303 :هة) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب  ،ط :الثانية1406 ،هة 1986 -م.
[ ]63شرح التلقني ،املازري ،حممد بن علي بن عمر (املتوفى536 :هة) ،احملقق:
حممَّد املختار السّالمي ،دار الغرب اإلِسالمي ،ط :األوىل 2008 ،م.

البينونة الصغرى يف الفقه اإلسالمي

2091

[ ]64شرح الزركشي ،الزركشي ،حممد بن عبد اهلل( ،املتوفى772 :هة) ،دار
العبيكان ،ط :األوىل1413 ،هة 1993 -م.

[ ]65شرح السنة ،البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء( ،املتوفى:
516هة) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط -حممد زهري الشاويش ،املكتب
اإلسالمي  -دمشق ،بريوت ،ط :الثانية1403 ،هة 1983 -م.

[ ]66الشرح الكبري على منت املقنع ،ابن قدامة ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد
(املتوفى682 :هة) ،أشرف على طباعته :حممد رشيد رضا  ،دار الكتاب
العربي  ،د.ت.

[ ]67الشرح الكبري على تصر خليل مع حاشية الدسوقي ،الدردير ،أمحد بن
حممد بن أمحد العدوي( ،املتوفى1201:هة) ،دار الفكر ،د.ت
[ ]68شرح النووي على مسلم املسمى بة" املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،
النووي حييى بن شرف (املتوفى676 :هة) ،دار إحياء الرتاث العربي –
بريوت ،ط :الثانية1392 ،هة.

[ ]69شرح صحيح البخارى ،ابن بطال علي بن خلف بن عبد امللك ( ،املتوفى:
449هة) ،حتقيق :أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد  -السعودية،
الرياض ،ط :الثانية1423 ،هة 2003 -م.

[ ]70شرح تصر خليل ،اخلرشي  ،حممد بن عبد اهلل املالكي (املتوفى1101 :هة)،
دار الفكر ،بريوت ،د.ت.

[ ]71شرح مسند الشافعي ،الرافعي ،عبد الكريم بن حممد (املتوفى623 :هة)،
احملقق :أبو بكر وائل حممَّد بكر زهران ،وزارة األوقاف والشؤون اإلِسالمية ،
قطر،ط :األوىل 1428 ،هة  2007 -م.
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[ ]72شرح مشكاة املصابيح  ،الطييب ،احلسني بن عبد اهلل الطييب (743هة)،
احملقق :د .عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة املكرمة –
الرياض الطبعة :األوىل 1417 ،هة 1997 -م.

[ ]73شرح منتهى اإلرادت ،البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين احلنبلي
(املتوفى1051 :هة) ،عامل الكتب  ،ط :األوىل1414 ،هة 1993 -م.
[ ]74صحيح البخاري ،البخاري ،حممد بن إمساعيل ،أبو عبداهلل  ،احملقق :حممد
زهري بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط :األوىل1422 ،هة.

[ ]75صحيح امجامع الصغري وزياداته ،األلباني  ،حممد ناصر الدين ،بن احلاج نوح
(املتوفى1420 :هة) املكتب اإلسالمي ،د.ت.
[ ]76صحيح مسلم ،مسلم  ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج ( املتوفى 261 :هة) ،
احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د ،ت.

[ ]77عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،العيين ،حممود بن أمحد بن موسى
(املتوفى855 :هة) ،دار إحياء الرتاث العربي – بريوت ،د.ت.
[ ]78العناية شرح اهلداية ،البابرتي ،حممد بن حممد بن حممود( ،املتوفى786 :هة)،
دار الفكر ،د.ت.

[ ]79عون املعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،العظيم آبادي،
حممد أشرف بن أمري بن علي( ،املتوفى1329 :هة) ،الناشر :دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة :الثانية1415 ،هة.
[ ]80العني ،الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد بن عمرو (املتوفى170 :هة) ،احملقق:
د .مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل ،د.ت.
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[ ]81غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ،الرملي مشةس الةدين حممةد بةن أبةي العبةاس
أمحد بن محزة (املتوفى1004 :هة) ،دار املعرفة – بريوت ،د.ت.
[ ]82الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة ،الغزنوي ،عمر بن
إسحق بن أمحد (املتوفى773 :هة) ،مؤسسة الكتب الثقافية ،الطبعة :األوىل
1406هة 1986-م.

[ ]83الغرر البهية يف شةرح البهجةة الورديةة ،األنصةاري ،زكريةا بةن حممةد بةن أمحةد
(املتوفى926 :هة) ،املطبعة امليمنية ،د.ت.
[ ]84غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر ،احلسيين ،أمحد بن حممد مكي
(املتوفى1098 :هة) دار الكتب العلمية ،ط :األوىل1405 ،هة 1985 -م.
[ ]85فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر ،أمحد بن علي (املتوفى:
852هة) ،رقمه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه :حمب الدين اخلطيب،
ومعه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة -
بريوت1379 ،هة.
[ ]86فتح القدير ،ابن اهلمام ،حممد بن عبد الواحد (املتوفى861 :هة) ،دار الفكر،
د.ت.
[ ]87فتح القدير ،الشوكاني ،حممد بن علي بن حممد (املتوفى1250 :هة) ،دار ابن
كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1414 -هة.

[ ]88فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين ،املعربي ،أمحد بن عبد العزيز بن
زين الدين (املتوفى987 :هة) ،دار بن حزم ،ط :األوىل ،د.ت.
[ ]89فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،األنصاري ،زكريا بن حممد بن أمحد
(املتوفى926 :هة) ،دار الفكر للطباعة والنشر ،الطبعة1414 :هة1994/م.
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[ ]90الفروع ،ابن مفلح ،حممد بن مفلح بن حممد (املتوفى763 :هة) ،احملقق:
عبداهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط :األوىل 1424هة -
2003م.

[ ]91الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القريواني ،النفراوي ،أمحد بن غامن
بن سامل (املتوفى1126 :هة) ،دار الفكر ،ط1415 :هة 1995 -م.
[ ]92القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،ابن العربي ،حممد بن عبد اهلل (املتوفى:
543هة) ،احملقق :الدكتور حممد عبد اهلل ولد كريم ،دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة :األوىل1992 ،م.
[ ]93القواعد ،ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد (املتوفى795 :هة) ،دار الكتب
العلمية ،د.ت.
[ ]94القوانني الفقهية ،ابن جزي ،حممد بن أمحد( ،املتوفى741 :هة) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،د.ت.

[ ]95الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد املقدسي
(املتوفى620 :هة) ،دار الكتب العلمية ،ط :األوىل 1414 ،هة  1994 -م.
[ ]96كشاف القناع عن منت اإلقناع ،البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين
(املتوفى1051 :هة) ،دار الكتب العلمية ،د.ت.

[ ]97كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،احلصين ،أبو بكر بن حممد بن
عبداملؤمن (املتوفى829 :هة) ،احملقق :علي بلطجي ،وحممد وهيب سليمان،
دار اخلري – دمشق ،الطبعة :األوىل1994 ،م.
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[ ]98كفاية النبيه يف شرح التنبيه ،ابن الرفعة ،أمحد بن حممد بن علي (املتوفى:
710هة) ،احملقق :جمدي حممد سرور باسلوم ،دار الكتب العلمية ،ط:
األوىل2009 ،م.
[ ]99لسان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على (املتوفى711 :هة) ،دار
صادر  -بريوت ،ط :الثالثة  1414 -هة.

[ ]100املبدع يف شرح املقنع ،ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل (املتوفى:
884هة) ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط :األوىل 1418 ،هة -
1997م.

[ ]101املبسوط ،السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة (املتوفى:
483هة) ،دار املعرفة – بريوت ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر:
1414هة 1993-م.

[ ]102جممع األنهر يف شرح ملتقى األحبر ،لشيخي زاده ،عبد الرمحن بن حممد بن
سليمان( ،املتوفى1078 :هة) ،دار إحياء الرتاث العربي ،د.ت.
[ ]103جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،اهليثمي ،علي بن أبي بكر بن سليمان،
(املتوفى807 :هة) ،احملقق :حسام الدين القدسي،مكتبة القدسي ،القاهرة،
عام النشر 1414 :هة1994 ،م.

[ ]104جممل اللغة ،ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرياء (املتوفى395 :هة)،
حتقيق :زهري عبد احملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية
 1406 -هة 1986 -م.
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[ ]105جمموع فتاوى ورسائل شيخ االسالم ابن تيمية ،ابن تيمية ،أمحد بن
عبداحلليم (املتوفى728 :هة) ،مجع :عبد الرمحن بن قاسم ،جممع امللك
فهد ،املدينة النبوية ،السعودية ،ط1416 :هة 1995-م.

[ ]106حماسن التأويل ،القامسي ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد (املتوفى:
1332هة) ،احملقق :حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية – بريوت،
ط :األوىل 1418 ،هة.

[ ]107احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ابن تيمية ،عبد السالم بن
عبد اهلل ،أبو الربكات ،جمد الدين (املتوفى652 :هة) ،مكتبة املعارف -
الرياض ،ط :الثانية 1404هة 1984-مة.
[ ]108احمللى باآلثار ،ابن حزم ،علي بن أمحد ،أبو حممد (املتوفى456 :هة)،
بريوت ،دار الفكر ،د.ت.

[ ]109احمليط الربهاني يف الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة ،ابن مازه ،حممود بن
أمحد (املتوفى616:هة) ،احملقق :عبد الكريم امجندي ،دار الكتب العلمية،
بريوت – لبنان ،ط :األوىل 1424،هة 2004 -م.

[ ]110تار الصحاح  ،الرازي ،حممد بن أبي بكر بن عبد القادر (املتوفى666 :هة)،
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Minor Irrevocable Divorce in Islamic Jurisprudence
Dr. Abdulkerim Mohammed Ahmed Al Semaeil
Associate Professor, Faculty of Sharia and Islamic Studies in Al-Ahsa, Imam Muhammad bin Saud
Islamic University

Abstract. This research handles one of married couples separation types: minor irrevocable divorce. It
composes of an introduction, two chapters and a conclusion. The introduction highlights purposes of
marriage permit and marriage termination in Islam. First chapter handles the definition of minor
irrevocable divorce by which it is meant separation by divorce through which a husband may recall his
wife with no need for new marriage contract or another marriage by the wife. It also presents the
difference between minor and major irrevocable divorces as well as the difference between irrevocable
divorce and marriage termination. Then, I handled certain relevant Islamic judgments such as the waiting
period, palimony, dower, kinship and others. Second chapter explains separation that lead to minor
irrevocable divorce since there are many kinds of couples' separation in Islam. So, I presented methods of
minor irrevocable separation in divorce, Khola'a (wife's divorce to husband) and other marriage
separation types. The research is concluded by the most significant findings.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،2147-2103شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

دور السياق يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام
"دراسة أصولية"

أ .د .عالء الدين حسني صديق رحال

جامعة الريموك ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
قسم الفقه وأصوله
ملخص البحث .تناول البحث دور السياق يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام ،وقد هدف البحث إىل
املخصصات املتصلة ،فالسياق يشمل القرائن اللغوية وغري اللغوية.
إظهار مفهوم السياق وأنه أعم من كونه أحد
ّ
وتبّي أنه حبسب السياق قد ينتقل اللفظ من معىن آلخر ،وأن معرفة السياق تُساعد يف فهم النصوص
ّ
معّي ،وتُقلّل من التعسف يف إبقاء النص على ظاهره
مذهب
لتأييد
إخضاعها
خطأ
يف
الوقوع
من
ل
ل
ق
ت
الشرعية ،وُ ّ
ّ
رغم القرائن الدالة على معىن آخر ،ويعتمد على السياق يف حتديد املقصود من األلفاظ اليت هلا أكثر من معىن.
وأظهر البحث أن النصوص ينظر إليها بقيودها وال ينظر إليها جمردة من القيود والقرائن .وذكرت أهم
ضوابط فهم السياق ،وقمت بذكر جمموعة من األمثلة الفقهية اليت تظهر كيفية توظيف السياق يف فهم اآلراء
الفقهية والرتجيح بينها.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت النبيني حممد النيب األمني ،املبعوث
رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين وبعد،
فإن الشريعة اإلسالمية رسالة خالدة ،ودين متكامل يشمل كل ما ميكن أن يلحق
باإلنسان من قضايا ،ونصوص الشريعة عبارات وألفاظ تضمن مبفاهيمها الشرعية ،الوفاء
والشمول لكل ما ميكن أن يطرأ على البشر من النوازل.
والعلماء أمام نصوص الكتاب والسنة ،واقفون بني يدي ألفاظ حكيمة ،وعبارات
ال بدّ من نقلها من السطور إىل واقع احلياة ،وال مناص عند حماولة فهم النصوص الشرعية
من أن تكون معاني النصوص واضحة يف أذهان العلماء ابتداء ،ومن هنا كان البحث يف
مناهج تفسري نصوص الكتاب والسنة ،والصلة مبسالك استنباط األحكام عند األئمة
جديراً مبزيد من املعرفة ،وحرياً بكثري من الدقة واإلدراك.
وقد كان طبيعياً واللغة العربية لسان هذه النصوص ،أن توضع قواعد التفسري يف
ظل هذه احلقيقة ،وعليه فقد وضعت تلك القواعد بعد استقراء ألساليب اللغة العربية،
وإدراك لطبيعتها يف اخلطاب ،ومعرفة ما ميكن أن تؤديه األلفاظ والرتاكيب من مدلوالت.
فاملعاني تُستنبط من األلفاظ ،وهلذا اعتنى األصوليون كثرياً مبباحث دالالت
النصوص (األلفاظ) ،على املعاني (األحكام) ،وقسّموا اللفظ بالنسبة للمعنى إىل
أربعة أقسام :األول :باعتبار وضع اللفظ للمعنى (خاص ،عام ،مشرتك) ،والثاني:
باعتبار استعمال اللفظ يف املعنى املوضوع له (حقيقة وجماز ،صريح وكناية)،
والثالث :باعتبار داللة اللفظ على املعنى (الواضح :ظاهر ونص ومفسر وحمكم،
وغري الواضح :اخلفي واجململ واملشكل واملتشابه) ،والرابع :باعتبار كيفية داللة اللفظ
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على املعنى (عبارة النص وإشارة النص وداللة النص واقتضاء النص)( .)1وهو ملحظ
مهم يدل على دقة األصوليني وعنايتهم البالغة باأللفاظ ودالالتها ،والقواعد اليت
تضبط تفسري األلفاظ.
ويُعدّ العام واخلاص من املواضيع املهمّة يف الدالالت ،وسار األصوليون يف
اجتاهني لتفسري داللة العام واخلاص ،ميثّل اجلمهور االجتاه األول القاضي بأن داللة
العام على معناه ظنية ،ويُمثّل احلنفية االجتاه الثاني القائل بأن داللة العام على معناه
قطعية ،وخالصة األمر أن العام على عمومه ما مل يُقيّد املتكلم إطالق كالمه ،أو ما
مل يُخصّص هذا العموم.
صصات العام،
وقد اهتم األصوليون بتخصيص العام ودوّنوا بالتفصيل خم ّ
واتفقوا على جواز ختصيص العموم يف اجلملة ،فقد صرّح ابن قدامة باالتفاق على
جواز التخصيص بقوله" :ال نعلم اختالفاً يف جواز ختصيص العموم"( ،)2لكن بشرط
صحة دليل التخصيص(.)3
ومن األصوليني من أشار إىل السياق كأحد املخصّصات والذي ينحصر يف
السياق اللغوي فحسب ،ومنهم من جتاوز بالسياق العناصر اللغوية إىل مفهومه الواسع
الذي يشمل القرائن اللغوية وغري اللغوية مثل موضوع اخلطاب ،وحال املتكلم

( )1هذا منهج احلنفية .انظر السرخسي ،أيب بكر حممد بن أمحد ،أصول السرخسي ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
ط1414 ،1ه_ 1993م ،ج ،1ص .236وانظر البخاري ،عبد العزيز ،كشف األسرار على أصول
البزدوي ،ج ،1ص.67
( )2ابن قدامة ،موفق الدين أمحد ،روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه ،حتقيق شعبان حممد إمساعيل ،مكة،
املكتبة املكية ،ط1429 ،3هـ_2008م ،ج ،2ص.632
( )3انظر ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،ج ،6ص.442
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واملخاطب ،وحنو ذلك ،كما يقول الرازي" :نريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي
نريد فهمه من دوال أخرى".

()4

ويُعدّ الشاطيب من القالئل الذين انتبهوا ألهمية السياق إذ قال" :فالذي يكون
يف بال املستمع واملتفهم االلتفات إىل أول الكالم وآخره حبسب القضية وما اقتضاه
احلال فيها ...وقد يُعينه على هذا املقصد النظر يف أسباب النزول ،فإنها تُبيّن كثرياً من
املواضع اليت خيتلف مغزاها على الناظر"( ،)5ويقول أيضاً" :الكالم الواحد خيتلف
فهمه حبسب حالني ،وحبسب خماطبني ،وحبسب غري ذلك ،كاالستفهام لفظه واحد
وتدخله معان أخرى من تقرير وتوبيخ ،وغري ذلك ،وكاألمر يدخله معنى اإلباحة
والتهديد والتعجيز وأشباهها ،وال يدل على معناه املراد إال األمور اخلارجية،
وعمدتها مقتضيات األحوال"( ،)6وهذا تأكيد على أهمية السياق.
وقد تناول املعاصرون مواضيع العام واخلاص والتقييد واإلطالق بالبحث
والدراسة ،ومنهم من درس السياق كأحد املخصّصات وعدّه من املخصّصات
املتصلة ،ويلحظ الدارس لكتب األصوليني عنايتهم الشديدة يف خمصّصات العموم
بكل تفصيالتها وأنواعها باستثناء السياق فيكاد ال يذكر ،أو يذكر باختصار شديد،
فلم يُؤصّل له أو يُفرد بشكل مستقل ،والالفت للنظر أن حصر السياق يف كونه أحد
املخصّصات املتصلة للعموم قد خيرجه عن أهميته البالغة ،وقد يقلّل من فائدته يف
معرفة احلكم املستنبط من النصوص.

( )4الرازي ،املعامل يف أصول الدين ،حتقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض ،القاهرة ،عامل املعرفة1994 ،م،
ص.150
( )5الشاطيب ،املوافقات يف أصول الشريعة ،ج ،3ص .112بتصرف.
( )6املصدر السابق ،ج ،3ص.309
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فإذا كانت معاني النصوص الشرعية تتضح وتتحدّد عند وضعها يف سياق،
وحبسب السياق قد ينتقل اللفظ من معنى آلخر ،فال بدّ من إدراك أهمية السياق يف
استنباط احلكم الشرعي.
فمعرفة السياق تُساعد يف فهم النصوص ،وتقلّل من الوقوع يف خطأ إخضاعها
لتأييد مذهب فقهي معني ،أو للخروج عن املعنى إىل ما ال تقبله اللغة حبال ،والسياق
يقلّل من اإلفراط يف القول باجملاز والتأويل ،اللذين خيرجان النصوص من دالالتها
الظاهرة إىل أخرى مفرتضة ،ويقلّل من التعسّف يف إبقاء النص على ظاهره ،رغم
القرائن الدالة على معنى آخر يؤدي إىل فهم النص بشكل صحيح.
أمهية الدراسة
 - 1إن السياق مسألة أصولية كلية وليست جزئية ،وهلا أثر كبري يف فهم
النصوص الشرعية ،وحتسني القدرة على استنباط األحكام الشرعية من النصوص.
 - 2يُساعد تأصيل فهم السياق يف إعطاء األصولي والفقيه قدرة عالية،
وكفاءة يف التعامل مع نصوص الكتاب والسنة ،وبراعة يف استنباط األحكام منها.
 - 3مينع فهم السياق األصولي والفقيه من السقوط يف الفهم احلريف للنصوص
فال يغفل مقصد النص وأبعاده ،وحيمي كذلك من السقوط يف تأويل النصوص وفق
األهواء ،وحَرف معانيها ودالالتها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
إذا كانت معاني النصوص تتحدّد عند وضعها يف سياق ،وحبسب السياق ينتقل
اللفظ من معنى آلخر ،فتربز مشكلة البحث يف إظهار وتأصيل أهمية السياق يف فهم
النصوص واستنباط األحكام منها .ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة هي:
 - 1ما املقصود بالسياق؟ وما أهميته؟

عالء الدين حسّي صديق رحال

2108

 - 2هل السياق قرينة حالية ،وما الفرق بينه وبني القرائن اللفظية أو القرائن
اخلارجية ؟
 - 3ما ضوابط فهم السياق؟
 - 4كيف يُوظّف السياق يف فهم اآلراء الفقهية والرتجيح بينها؟
أهداف الدراسة
يهدف البحث إىل:
 - 1توضيح املقصود بالسياق ،وإظهار أهميته.
 - 2إظهار املقصود بالسياق كقرينة حالية ،والفرق بينه وبني القرائن اللفظية
أو القرائن اخلارجية.
 - 3معرفة ضوابط فهم السياق.
 - 4توضيح كيفية توظيف السياق يف فهم اآلراء الفقهية والرتجيح بينها.
حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على كتب أصول الفقه اليت تعرضت لتعريف السياق
ومفهومه ،وأثر هذا يف فهم النصوص الشرعية ،وال يتعدى البحث ليشمل الدالالت
كلها.
الدراسات السابقة
 - 1حبث حممد خالد منصور "ختصيص العموم بالسياق عند األصوليني وأثرها
يف االستنباط الفقهي"( ،)7فقد قسّم الباحث حبثه إىل ثالثة مباحث ،تناول يف املبحث
األول معنى ختصيص العموم بالسياق ،وقصد بتخصيص العموم بالسياق إخراج أحد
( )7حممد خالد منصور ،ختصيص العموم ابلسياق عند األصوليّي وأثرها يف االستنباط الفقهي ،اجمللة األردنية يف
الدراسات اإلسالمية ،اجمللد ( ،)3العدد( ،)2مجادى األوىل1428 ،هـ_2007م .ص.35___11
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أفراد "العام" بالسياق .وتطرق الباحث يف املبحث الثاني إىل تأصيل قاعدة التخصيص
بالسياق وذكر أدلة حجيتها وأهميتها وعالقتها باملقاصد الشرعية ،فأكّد على أن داللة
السياق نوع من أنواع االستدالل ودليل من أدلة االستنباط.
وخصّص الباحث املبحث الثالث للتطبيقات الفقهية للقاعدة ،فأورد ستة
تطبيقات لتأكيد أهمية إعمال القاعدة .وقد تناول الباحث أحد خمصصات العموم وهو
السياق ،وهدف البحث إىل بيان معنى السياق وموقعه من املخصّصات وحماولة تعميق
البحث يف التأصيل ،وخلص الباحث إىل أن ختصيص العموم بالسياق من املسائل
املهمة اليت تُبعد اجملتهد عن الوقوع يف اخلطأ.
وعزّز البحث فكرته بسرد جمموعة من األمثلة الفقهية أظهرت أهمية السياق
كأحد املخصّصات ،وختم الباحث حبثه خبامتة ذكر فيها أهم النتائج اليت توصّل إليها،
مؤكداً على أن املقصود بتخصيص العموم بالسياق يف حبثه هو :إخراج أحد أفراد العام
بالسياق ،وهو أحد املخصّصات املتصلة الذي يُراد أن يكون أحد املخصّصات للعام.
وأهم ما يُالحظ على البحث -رغم أهميته وحسن تصنيفه  -أنه جعل
السياق أحد املخصّصات املتصلة فحسب ،وحصر املسألة يف العام أي أن السياق إذا
خصّص العام فيُمكن أن خيرج بعض أفراده منه ،ومل يتطرق إىل أهمية السياق عموماً
يف فهم اخلطاب الشرعي برمته ،وأنه أحد أهم وسائل فهم اخلطاب ،وأن ختصيص
العام ال يعدو أن يكون وسيلة فحسب ،إضافة إىل االستعجال يف األمثلة الفقهية اليت
جاءت لبيان أهمية املسألة ،وكان من املفرتض أن يظهر أهمية املسألة يف استنباط
األحكام الفقهية ،فهي قاعدة مهمّة هلا أثر يف االستنباط من خالل أمثلة فقهية جديدة،
وليست قاعدة مهمة منصوصًا عليها وهلا تطبيقات فقهية معروفة تذكر لبيان أهميتها.
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- 2حبث حممد سليمان حبثه "تقييد إطالقات الفقهاء تأصيالً ومتثيالً"

والذي قسّمه إىل :مقدمة وثالثة مباحث ،جاء املبحث األول بعنوان دراسة تأصيلية
لتقييد إطالقات الفقهاء ،وجاء املبحث الثاني بعنوان مناذج من إطالقات الفقهاء
وتقييدها ،أما املبحث الثالث فعرض فيه الباحث مناذج من الكتب اليت اعتنت بتقييد
إطالقات الكتب الفقهية.
وقد هدف البحث إىل تأصيل تقييد إطالقات الفقهاء ،وذلك ببيان املراد منها
وذكر القواعد املتعلقة بها ،والتطرق إىل بعض اإلطالقات غري املرادة يف كالم الفقهاء.
ويندرج البحث يف باب الدالالت وهو حماولة لفهم املعاني املستنبطة من األلفاظ،
فمعرفة األلفاظ ودالالتها ،والقواعد اليت يُعتمد عليها يف تفسري األلفاظ أمر ال مناص
منه لفهم النصوص الشرعية على وجهها الصحيح .وقد أبرز الباحث إشكالية اخللط يف
الفهم عند من يقرأ عبارات وردت يف كتب الفقه مطلقة وعامة ويفهمها كما هي دون
أن يدرك أن إطالقها وعمومها ليس مراداً ،وأن هلا قيوداً واردة عليها أو صورًا
خمصوصة منها.
وكان من أهم نتائج البحث إبراز أهمية معرفة تقييد الفقهاء لبعض اإلطالقات
صوناً من الوقوع يف اخلطأ .ويلتقي البحث مع ما حنن بصدده باالنتفاع من تقييد الفقهاء
يف فهم السياق بشكل صحيح ،فالبحث وإن مل يأت يف السياق ومل يكن إلظهار
أهميته لكنه يُفيد يف فهم السياق وميكن عدّه خطوة يف فهم السياق.

( )8حممد سليمان النور ،تقييد إطالقات الفقهاء أتصيالً ومتثيالً ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،اجمللد
( ،)5العدد (/2أ) ،مجادى األوىل1430 ،هـ_2009م .ص.33__7
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- 3رساالة سااعد باان مقباال العناازي املوسااومة باا"داللة السااياق عنااد األصااوليني
دراسة نظرية تطبيقية( ،")9وقد قسّمها إىل مقدمة وبابني ،جاء الباب األول لبيان تعريف
داللة السياق وأقساامها وضاوابط االساتدالل بهاا ،يف ثالثاة فصاول :الفصال األول يف
مفهوم داللة السياق ،والفصل الثاني لبياان حجياة داللاة الساياق وضاوابط االساتدالل
بها ،أما الفصل الثالث فلبيان جماالت داللة السياق .أما البااب الثااني فجااء بعناوان أثار
داللة السياق يف تفسري النصوص ،وفيه ثالثة فصول :الفصال األول أثار داللاة الساياق
يف مبادئ اللغة ويف املنطوق واملفهوم ،والفصل الثاني لبيان أثر داللة السياق يف دالالت
النص والظاهر واملؤول واجململ واملبني ،أما الفصل الثالث فلبياان أثار داللاة الساياق يف
دالالت األمار والنهاي والعااام واخلااص واملطلااق واملقياد ،وخااتم خبامتاة ذكاار فيهاا أهاام
النتائج اليت توصل إليها.
وهاي رساالة مفيادة ،أجااد صااحبها يف

اع املاادة العلمياة ،لكان يؤخاذ علاى

الرسالة أن الباحث قصار الساياق علاى مفهاوم داللاة الساياق ،أي أن الساياق ناوع مان
أنواع الدالالت فحسب وأن هذه الداللة مل تفرد بدراسة أصولية مفصلة.
املنهج
سيعتمد الباحث على استقراء كتب أصول الفقه جلمع النصوص املتعلقة
باملسألة إلدراك معنى السياق .ثم القيام بدراسة وحتليل تلك النصوص ملعرفة دور
السياق يف فهم النصوص واستنباط احلكم الشرعي منها .وأخرياً سيوظّف الباحث ما
نتج معه لفهم بعض األمثلة الفقهية التطبيقية لربط األصول بالفقه وبيان العالقة املهمّة
بينهما .وفق اخلطة اآلتية:
( )9سعد بن مقبل بن عيسى العنزي ،داللة السياق عند األصوليّي ،رسالة ماجستري قدمت جلامعة أم القرى
1428 -1427ه.
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املقدمة (وتشمل أهمية الدراسة ،ومشكلة الدراسة وأسئلتها ،وأهداف
الدراسة ،وحدود الدراسة ،والدراسات السابقة ،واملنهج)
املبحث األول :تعريف السياق وأمهيته
املطلب األول :تعريف السياق لغة
املطلب الثاني :تعريف السياق اصطالحاً
املطلب الثالث :أهمية السياق
املبحث الثاين :القرائن والقيود وأثرها يف فهم النصوص الشرعية
املطلب األول :أنواع القرائن احملتفة بالنصوص الشرعية
املطلب الثاني :أهمية القرائن السياقية وأثرها يف فهم النصوص الشرعية
املطلب الثالث :أهمية القيود احملتفة بالنصوص الشرعية وأثرها يف فهمها
املبحث الثالث :ضوابط فهم السياق
املبحث الرابع :توظيف السياق يف فهم اآلراء الفقهية والرتجيح بينها
اخلامتة وفيها أهم النتائج
املبحث األول :تعريف السياق وأمهيته
أتناول يف هذا املبحث توضيح معنى السياق لغة ،ثام معناى الساياق اصاطالحاً،
ليتضح مفهوم السياق ،ثم أبيّن أهميته ،وعليه فقد قسمت املبحث إىل ثالثاة مطالاب:
املطلب األول لتعريف السياق لغة ،والثاني لتعريف السياق اصاطالحاً ،والثالاث لبياان
أهمية السياق.
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املطلب األول :تعريف السياق لغة
ق
أصل لفظ السياق لغة مأخوذ من سوق ،ويقال:أسوق الدابة سوقاً( ،)10وسا َ
اإلبلَ وغريَها يَسُوقها َسوْقاً وسِياقاً ،وهو سائقٌ ،وقد انْساقَت وتَساوَقَت اإلبلُ تَساوُقاً
إذا تتابعت فهي مُتَساوِقة ،واملُساوَقة املُتابعة ،كأنّ بعضَها يسوق بعضاً ،واألصل يف
ويتخلفُ بعضها عن بعض،
َّ
تَساوَقُ تتَساوَق كأَنَّها لضعفِها وفَرْطِ هُزالِها تتَخاذَلُ
وساقَ إليها الصَّداق واملَهرَ سِياقاً؛ ألن أَصل الصَّداق عند العرب اإلبلُ ،وهي اليت
تُساق ،فاستعمل ذلك يف الدرهم والدينار وغريهما ،وساقَ فالنٌ من امرأته أي
أعطاها مهرها( ،)11وسوق احلرب :حومة احلرب( .)12واملساوقة :املتابعة كأن بعضها
يسوق بعضاً ،فالسياق تتابع الشيء على نسق واحد( ،)13ويف صفة مشيه صلى اهلل
عليه وسلم أنه كان يسوق أصحابه()14أي :يتابعونه يف املشي.
ويظهر أن املعنى اللغوي للسياق يثبت املصاحبة أي مصاحبة الشيء للشيء،
ويلزم منه املتابعة سواء أكان يف اإلبل يسوقها صاحبها ويتابعها ،أم يف السوق فإنه
املكان الذي جيتمع الناس فيه للبيع والشراء فيصاحب بعضهم بعضاً )15(.وسياق الكالم
تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه( ،)16ويف األلفاظ يتابع بعضها بعضاً ،فتعطي املعنى
( )10انظر الفيومي ،أمحد بن حممد ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،بريوت ،املكتبة العلمية،
ص.296
( )11انظر ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ج ،10ص.166
( )12انظر الفريوز آابدي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1987 ،م ،ص.1156
( )13انظر ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،10ص.166
( )14رواه الطرباين يف املعجم الكبري .انظر سليمان بن أمحد الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق محدي عبداجمليد،
املوصل ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط1404 ،2هـ_1983م ،حديث رقم ( ،)414ج ،22ص.155
( )15انظر حممد منصور ،ختصيص العموم ابلسياق ،ص .13
( )16انظر إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،حتقيق جممع اللغة العربية ،ج ،1ص.465
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الصحيح املقصود .وتظهر العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي للسياق يف أن
الكالم جيب أن يكون متساوقاً متتابعاً ويدل أوله على آخره وآخره على أوله ،فالسياق
وحدة معنوية تسري من أول النظم إىل آخره لتحقيق معنى ما ،أو مقصد ما.

()17

املطلب الثاين :تعريف السياق اصطالحا
الناظر يف كتب األصول ال جيد تعريفاً اصطالحياً حمدّداً للسياق ،فلم يتعرض
األصوليون لتعريف السياق( ،)18وال جمال للخوض يف األسباب الكامنة وراء ذلك،
إال أن معنى السياق مستعمل ،فالناظر يف كتب األصوليني جيد عبارات من مثل:
"اللفظ الواضح فيما سيق له" ،أو "ما كان الكالم مسوقاً ألجله" ،أو"سياق الكالم"،
أو"سياق النظم"( ،)19وغريها من استعماالت ،وبعد النظر والبحث وجدت أن
األصوليني قد استعملوا السياق مبفهومني أحدهما ضيق ،والثاني موسع نسبة للمفهوم
األول.
أ) املفهوم املضيق للسياق
عند مطالعة كتب األصوليني وجدت بعض اإلشارات للسياق ،كما أشار
الشافعي إىل أن السياق هو األلفاظ السابقة أو الالحقة( ،)20ويفهم من كالمه أن السياق
ينحصر يف السياق اللغوي ،كقول اإلمام الشافعي يف ذكر أساليب العرب اليت نزل بها
القرآن" :وظاهر يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره ،فكل هذا موجود علمه يف أول
( )17انظر عبد الرمحن بو درع ،منهج السياق يف فهم النص ،كتاب األمة ،السنة اخلامسة والعشرون ،العدد
( ،)110ذو احلجة1426 ،هـ ،ص.13
( )18انظر العنزي ،داللة السياق عند األصوليّي ،ص .61وذكر الباحث أن هذا ما تذكرة مجيع البحوث
املعاصرة.
( )19انظر املرجع السابق ،ص.61
( )20انظر الشافعي ،الرسالة ،بريوت ،دار الفكر1390 ،هـ  ،ص.52
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الكالم ،أو وسطه ،أو آخره"( ،)21ويفهم من كالمه جواز ختصيص العموم بالسياق
بقوله" :باب الصنف الذي يُبيّن سياقه معناه"()22أي :الصنف من العمومات اليت
تُخص بالسياق ،وذكر أمثلة من القرآن الكريم كقوله تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﭼ (،)23

فابتدأ اهلل تعاىل بذكر مسألتهم عن القرية احلاضرة البحر ،فلما قال" :إذ يعدون يف
السبت تبيّن أنه تعاىل أراد أهل القرية ،ألن القرية ال تكون عادية وال فاسقة ،فقد
ذكرت اآلية القرية ،واأللف والالم تفيد استغراق اجلنس أي :القرية كلها جبدرانها
وحجرها وآدميها ،ثم جاءت القرينة اللفظية اليت دلّ عليها السياق لتخص بالقرية
أهلها ،والقرينة هي" :إذ يعدون يف السبت".
وقد ذكر أبو زهرة أن الشافعي قسّم األلفاظ العامة الواردة يف القرآن إىل ثالثة
أقسام :عام ظاهر يُراد به العام الظاهر ،أي :يُراد به كل ما دخل يف مفهومه من
()24

السياق ،وعام ظاهر يُراد به العام ويدخله اخلصوص ،وعام ظاهر يُراد به اخلاص.
وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭼ( )25فلما ذكر اهلل تعاىل أن القرية ظاملة بان للسامع أن الظامل هم أهلها،

()26

( )21الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،ج ،1ص.52
( )22الشافعي ،الرسالة ،ج ،1ص.62
( )23سورة األعراف ،آية .163
( )24انظر أبو زهرة ،حممد ،اإلمام الشافعي حياته وعصره وآراؤه وفقه ،ص.199
( )25سورة األنبياء ،آية .11
( )26انظر الشافعي ،الرسالة ،ص.63_62
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دون منازهلم اليت ال تظلم ،ويظهر أن الشافعي هو أول من أشار إىل مسألة ختصيص
العموم بالسياق.
وقد أشار الغزالي إىل املسألة عند ذكره مسألة ورود العام على سبب خاص ال
يسقط العموم( ،)27وكذلك فعل ابن دقيق العيد بقوله" :إن كان يقتضي السياق وقرائن
املقام التخصيص يف السبب خصّ به العام ،إذ الواجب اعتبار ما د ّل عليه السياق
والقرائن ،وإن مل يقتض املقام التخصيص فالواجب اعتبار العام"( ،)28وصرّح
الزركشي باملسألة بقوله" :هل يرتك العموم ألجل السياق؟"( ،)29وخصّص الشوكاني
املسألة الثامنة والعشرين لتخصيص العموم بالسياق ،ووافق من قبله ،وأضاف شرطًا
للقرائن احلالية وهو :أن تكون قوية ليصح التخصيص بها )30(.فأهمية السياق كانت
حمصورة بكونه أحد خمصّصات العموم ،فاملسألة نشأت عند الشافعي ودوّنها ،ثم
ذكرها الغزالي تعريضاً ،ثم ابن دقيق العيد تأصيالً وتفريعاً ،ثم الزركشي تصرحياً،
()31

والشوكاني نقلها من الزركشي واختصرها.

وتناول احلنفية املسألة أيضاً فقد ذكر أمري باد شاه" :وبالسياق أو بداللة سوق
()32

الكالم ...بأن يكون هناك قرينة لفظية سابقة عليه أو متأخرة عنه".

( )27انظر الغزايل ،املستصفى ،ج ،2ص.60
( )28حممد بن إمساعيل الصنعاين ،أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،حتقيق القاضي حسّي
السياغي وحسن حممد األهدل ،بريوت ،مؤسسة الرسالة1986 ،م ،ص.333
( )29انظر الزركشي ،البحر احمليط ،ج ،3ص.380
( )30انظر الشوكاين ،إرشاد الفحول ،ص.162
( )31انظر حممد منصور ،ختصيص العموم ابلسياق ،ص.21
( )32انظر أمري ابد شاه ،حممد األمّي ،التيسري والتحرير ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ص .320
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ب) املفهوم املوسع للسياق
من األصوليني من جتاوز بالسياق العناصر اللغوية إىل مفهومه الواسع الذي
يشمل القرائن اللغوية وغري اللغوية مثل :موضوع اخلطاب ،وحال املتكلم
واملخاطب ،وحنو ذلك ،ومل حيصر السياق بكونه أحد املخصّصات فحسب ،فقد جاء
عند الرازي" :نريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال
ال ذلك" :فالذي يكون يف بال املستمع واملتفهم
أخرى"( ،)33وقال الشاطيب مفصّ ً
االلتفات إىل أول الكالم وآخره حبسب القضية وما اقتضاه احلال فيها ...وقد يعينه على
هذا املقصد النظر يف أسباب النزول ،فإنها تبني كثرياً من املواضع اليت خيتلف مغزاها
على الناظر "( ،)34ويقول الشاطيب يف موضع آخر" :الكالم الواحد خيتلف فهمه
حبسب حالني ،وحبسب خماطبني ،وحبسب غري ذلك ،كاالستفهام لفظه واحد وتدخله
معان أخرى من تقرير وتوبيخ ،وغري ذلك ،وكاألمر يدخله معنى اإلباحة والتهديد
والتعجيز وأشباهها ،وال يدل على معناه املراد إال األمور اخلارجية ،وعمدتها
مقتضيات األحوال".

()35

وتوسع بعض املعاصرين فعدّ السياق األلفاظ السابقة أو الالحقة بالنص الذي
نريد فهمه ،أو الدوال األخرى غري اللغوية ،كمعرفة حال املتكلم ،وعالقته
باملخاطب ،وموضوع اخلطاب )36(،أي :فهم النص مبراعاة ما قبله وما بعده(.)37
( )33الرازي ،املعامل يف أصول الدين ،حتقيق ،عادل عبد املوجود وعلي عوض ،القاهرة ،عامل املعرفة1994 ،م،
ص.150
( )34الشاطيب ،املوافقات يف أصول الشريعة ،ج ،3ص.112
( )35املصدر السابق ،ج ،3ص.309
( )36انظر املودن ،عبد هللا ،السياق نظرية أصولية فقهية ،جملة التجديد الصادرة من اجلامعة اإلسالمية العاملية
ماليزاي ،عدد( ،)6أغسطس 1999م ،من ص.177-167
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وقد حاول بعض املعاصرين أن يقدّم تعريفاً للسياق ،فجاء عند بو درع أن
السياق هو" :إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية ،ومقياس تتصل
بوساطته اجلمل فيما بينها وترتابط ،وبيئة لغوية وتداولية ترعى جمموع العناصر املعرفية
اليت يقدّمها النص للقارئ)38(".وهي نظرة أمشل للسياق وتوسيع ملفهومه ،ففهم
السياق يعين الفهم الصحيح ملقصود املتكلم.
فالقرآن كله وحدة متكاملة ،يفسر بعضه بعضاً ،فما أشكل فهمه يف موضع
ميكن فهمه يف موضع آخر( ،)39وقد وضح ابن تيمية هذا بقوله" :واحلال حال املتكلم
واملستمع ،ال بد من اعتباره يف

يع الكالم ،فإنه إذا عرف املتكلم فهم من معنى

()40

كالمه ما ال يفهم إذا مل يعرف".

وقد يعتمد على السياق يف حتديد املقصود من األلفاظ اليت هلا أكثر من معنى،
مثل "احلسنة والسيئة" ،فتارة تردان يف القرآن مقصوداً بهما النعم واملصائب ،وتارة
يقصد بهما ما يفعله اإلنسان من خري أو شر ،فمثال "احلسنة والسيئة" مبعنى النعم
واملصائب قوله تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ (،)41

( )37انظر عبد احلكيم قاسم ،داللة السياق القرآين ،ص.61
( )38عبد ا لرمحن بو درع ،منهج السياق يف فهم النص ،كتاب األمة ،السنة اخلامسة والعشرون ،العدد (،)110
ذو احلجة1426 ،هـ ،ص.27
( )39انظر مقدمة أضواء البيان للشنقيطي ،للوقوف على أوجه بيان القرآن للقرآن اليت ذكرها .بريوت ،عامل
الكتب ،ج ،1من ص .30 – 1وعلى هذا األساس قام بعض التفاسري ،مثل :أضواء البيان يف إيضاح
القرآن ابلقرآن ،للشنقيطي ،حممد األمّي ،والتفسري القرآين للقرآن ،للخطيب ،عبد الكرمي ،وعليه اعتمد
بعض العلماء يف رفع اإلشكال الذي يعرتي بعض اآلايت القرآنية ،مثل أتويل مشكل القرآن البن قتيبة.
( )40ابن تيمية ،اإلميان ،ص.121
( )41سورة النساء ،آية .79
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وقوله تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ (،)42
ومثاهلما مبعنى ما يفعله اإلنسان من طاعة أو معصية ،قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ( ،)43وقوله تعاىل :ﭽ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ( ،)44فالقرآن الكريم
مييز بني املعنيني مبا يقرن بكل منهما من ألفاظ ،مثل" :أصاب" و "مسَّ" يف النعم
واملصائب ،و مثل" :جاء" و "كسب" فيما يفعل اإلنسان من طاعة أو معصية ،أو
بالسياق العام ،مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (.)45
ومما يستعان بالسياق يف حتديد معناه األلفاظ اليت تضاف إىل الفاعل تارة ،وإىل
املفعول تارة أخرى ،مثل لفظ الذكر فإن الذكر مصدر ،واملصدر تارة يضاف إىل
الفاعل ،وتارة إىل املفعول ،فإذا قيل :ذكر اهلل باملعنى الثاني ،كان املقصود ما يُذكر به
مثل قول العبد :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب .وإذا قيل :باملعنى
األول ،كان املقصود ما يذكره هو ،وهو كالمه )46(،وهذا هو املراد يف قوله تعاىل:
ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ...ﭼ ( )47ألنه قال قبل ذلك :ﭽ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ( ،)48وهداه هو ما أنزله من
( )42سورة آل عمران ،آية .120
( )43سورة األنعام ،آية .160
( )44سورة هود ،آية .114
( )45سورة الفرقان ،آية .70
( )46انظر ابن تيمية ،دقائق التفسري ،ج ،1ص.106
( )47سورة طه ،آية .124
( )48سورة طه ،آية .123
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الذكر ،وقال بعد ذلك  :قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصرياً قال كذلك
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى  ،)49( فالسياق حيدّد معاني األلفاظ والنصوص
بشكل صحيح ،وعدم مراعاة فهمه يؤدي إىل سوء فهم النصوص ،الذي ينتج عنه
اخلطأ يف التطبيق.
املطلب الثالث :أمهية السياق
 - 1ميكن القول إن معاني األلفاظ والنصوص تتحدد بشكل أفضل عند
وضعها يف سياق ،وأنه حبسب السياق ينتقل اللفظ أو الكالم من معنى آلخر.
 - 2يُعتمد على السياق يف حتديد املعاني املقصودة من اللفظ الواحد أو العبارة
الواحدة؛ ذلك ألنه ينظر إىل االستعمال اللغوي الواقعي لأللفاظ والعبارات ،وتفهم
األلفاظ من القرائن املساعدة لبيان معناها ،ويُتجنب الوقوع يف ختمني أوّلية معنى معني
للفظ ما فا"السياق يرشد إىل تبيني اجملمالت ،وترجيح احملتمالت ،وتقرير الواضحات،
وكل ذلك بعُرف االستعمال ،فكل صفة وقعت يف سياق املدح كانت مدحاً ،وكل
صفة وقعت يف سياق الذم كانت ذماً ،فما كان مدحاً بالوضع فوقع يف سياق الذم صار
ذماً واستهزاءً وتهكماً بعرف االستعمال")50( ،فقوله تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﭼ ( )51أي :السفيه اجلاهل ،لوقوعه يف سياق اإلنكار عليه (.)52
 - 3بيّن الزركشي أهمية داللة السياق بقوله" :فإنها ترشد إىل تبيني اجململ
والقطع بعدم احتمال غري املراد ،وختصيص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة،
( )49سورة طه ،آية.126
( )50العز الدين بن عبد السالم ،اإلمام يف بيان أدلة األحكام ،حتقيق رضوان خمتار ،بريوت ،دار البشائر،
1407هـ ،ج ،1ص .159وانظر علي عبد العزيز العمرييين ،االستدالل عند األصوليّي ،ص.189
( )51سورة هود ،آية .87
( )52انظر العز بن عبد السالم ،اإلمام يف بيان أدلة األحكام ،ج ،1ص.159
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وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم ،فمن أهمله غلط يف نظريه ،وغلط يف
مناظراته ،وانظر قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ ( )53كيف يدل
سياقه على أنه الذليل احلقري".

()54

فمثالً تتعدّد معاني لفظ "الرأس" و "الظهر" و "اليد" حبسب ما يضاف إليهما،
وأضرب فيما يلي مثالً بلفظ "يد" لنرى كيف تَستثمر اللغة العربية السياق يف حتديد
معانيه املختلفة:
فيد الفأس :مقبضها .ويد الدهر :مد زمانه .ويد الريح :سلطانها .ويد الطائر:
جناحه .واغسل يدك قبل األكل :اغسل العضو املعروف باليد .و ُسقِطَ يف يده :ندم.

()55

فلفظ "يد" يف هذه األمثلة واحد ،ولكن السياق يدل على أن املقصود منه يف كل
موضع خيتلف باختالف القرائن املفهومة من السياق.
 - 4فطن العلماء املسلمون األوائل ألهمية السياق

()56

يف فهم النصوص

الشرعية ،وما ينبغي أن يقصد بها من معان ،وقد حظي السياق بعناية عند األصوليني
يف حتليل النص الشرعي ،وإنزال األحكام اليت تتضمنها منازهلا الالئقة بها.
 - 5ومن أمثلة عنايتهم بالسياق اعتماد مقاصد ( )57الشريعة يف ضبط املعاني
املفهومة من النصوص )58( ،وخاصة يف املواضع اليت يُظن فيها االختالف ،ودراستهم
ألسلوب األمر والنهي ودالالتهما املتعددة اليت حتدّد بالقرائن اللفظية واملقامية.
( )53سورة الدخان ،آية .49
( )54الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،2ص.200
( )55انظر عمر ،أمحد خمتار ،علم الداللة ،ص.70
( )56تُع ّد النظرية السياقية يف الدرس اللغوي احلديث من النظرايت املشهورة يف دراسة املعىن وحتليل اخلطاب؛
ألهنا تراعي يف طريقها للوصول إىل املعىن املراد من اخلطاب العوامل االجتماعية والثقافية والفكرية اليت ترافق
اخلطاب.
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املبحث الثاين :القرائن والقيود وأثرها يف فهم النصوص الشرعية
أتناول يف هذا املبحث القرائن والقيود وأثرها يف فهام النصاوص الشارعية ،وقاد
قسمت املبحث إىل ثالثة مطالب ،املطلب األول :لبيان أنواع القرائن احملتفة بالنصوص
الشرعية ،واملطلب الثاني :ألهمية القرائن السياقية وأثرها يف فهم النصوص الشرعية،
واملطلب الثالث :ألهمية القيود احملتفة بالنصوص الشرعية وأثرها يف فهمها.
املطلب األول :أنواع القرائن احملتفة ابلنصوص الشرعية
مقام اخلطاب له نوعاان :مقاام املقاال ،ومقاام احلاال ،ومعناى مقاام املقاال :ماا
حيف اخلطاب من القرائن ( )59اللفظية أي ما حييط بالنص مان العناصار اللغوياة البيانياة،
وهو خاص بالفهم اللغوي للنص أي فهم الظاهر من النص.

()60

أما مقام احلال فهو ما حيف اخلطاب من القرائن احلالية اليت تدل على املقصود
منه وهو ما حييط اخلطاب الشرعي من الظروف والسياقات اليت رافقت وروده)61( .ومن
أهل العلم من نص على أن السياق هو مقام احلال "فإن مقام احلال هو ما عبّر عنه
بعض العلماء بقرينة السياق ،وأكدوا مراعاتها أثناء البحث والنظر واالستدالل".

()62

( )57انظر اخلادمي ،نور الدين املختار ،االجتهاد املقاصدي حجيته ،ضوابطه ،جماالته( ،كتاب األمة) ،قطر،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،عدد ( ،)65مجادى األوىل1419،هـ  ،ص.53
( )58انظر الشاطيب ،املوافقات ،ج ،2ص.6
( )59انظر اجلرجاين ،الشريف علىي بن حممد ،التعريفات ،بريوت ،دار الكتب العلمية1983 ،م ،ص،223
والقرينة هي أمر يشري إىل املطلوب.
( )60انظر عبد الكرمي محادي ،ضوابط يف فهم النص ،كتاب األمة ،السنة اخلامسة والعشرون ،العدد(،)108
رجب1426 ،هـ  ،ص.151
( )61انظر املصدر السابق ،ص.142-141
( )62املصدر السابق ،ص.151

دور السياق يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام – دراسة أصولية

2123

وقد ذكر التلمساني أنواع القرائن واختصرها يف ثالث :قرائن لفظية ،وقرائن
سياقية ،وقرائن خارجية.

()63

أ) القرائن اللفظية ،وهي :العناصر اللغوية والبيانية احمليطة بالنص ،وقد مثّل
التلمساني للقرائن اللفظية بقوله تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ

ﭼﭼ( ،)64من أن القرء جيب أن يكون هو الطهر؛ ألن لفظ ثالثة مؤنث ،فالقرء جيب
أن يكون مذكرًا وهو الطهر ال احليض.

()65

ب) القرائن السياقية ،وهي :ما حييط اخلطاب الشرعي الظروف والسياقات
اليت رافقت وروده ،أي :العالمة املستفادة من السياق ،ومثّل للقرائن السياقية بقوله
تعاىل":وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون
املؤمنني" ( ،)66من أن قرينة اختصاصها بالرسول صلى اهلل عليه وسلم دلت على ملك
البضع من غري مهر ،وأن انعقاد النكاح بلفظ اهلبة ال يصح الختصاصه بالرسول صلى
اهلل عليه وسلم بقرينة السياق الدالة على أن األمر خاص بالرسول صلى اهلل عليه
وسلم.

()67

ج) أما القرائن اخلارجية فهي موافقة دليل منفصل من نص آخر أو قياس ألحد
املعنيني املراد ترجيحه.

()68

( )63انظر التلمساين ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد ،مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ،حتقيق
عبدالوهاب عبد اللطيف ،بريوت ،دار الكتب العلمية1983 ،م ،ص.52
( )64سورة البقرة ،آية .228
( )65هذا قول الشافعية خالفاً للحنفية الذين ذهبوا إىل أن القرء هو احليض وهلم أدلتهم ،وال يتسع جمال البحث
لعرضها ومناقشتها.
( )66سورة األحزاب ،آية .50
( )67انظر التلمساين ،مفتاح الوصول ،ص.52
( )68انظر التلمساين ،مفتاح الوصول ،ص.52
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املطلب الثاين :أمهية القرائن السياقية وأثرها يف فهم النصوص الشرعية
قد نرتك ما ميكن أن تدل عليه النصوص ظاهراً ،إذا خالفت مقتضى احلال
والسياق العام؛ فال حتمل القيود اللفظية يف بعض اآليات القرآنية على داللتها
اللغوية ،مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭼ ( ،)69فمعصية الرسول صلى اهلل عليه سلم ال تكون
إال يف معروف؛ ألنه ال يأمر مبنكر ،وال ينبغي أن يُفهَم من القيد ذلك ،وفائدة القيد
للداللة على أن طاعة أولي األمر إمنا تلزم يف املعروف ( .)70فالسياق مقدّم هنا على
القيد الوارد يف اآلية.
وأيضاً ما جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

()71

فال ميكن أن يفهم منه جواز البغاء لفتيات املؤمنني ،إذا مل يردن حتصناً؛ ألن سياق
اآليات السابقة من أمرِ اهلل املؤمنني واملؤمنات بغض البصر )72( ،وأمرُه تعاىل املؤمنني
بتزويج األيامى والعباد الصاحلني من املؤمنني ،ووعده تعاىل بإغنائهم إن يكونوا
بالتعففِ حتى يُغنيَهم اهلل من فضله )73( ،قرائن
فقراء ،وأمره للذين ال جيدون نكاحاً ُّ
( )69سورة املمتحنة ،آية .12
( )70انظر ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،7ص.61
( )71سورة النور ،آية .33
( )72قال هللا تعاىل  :قل للمؤمنّي يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ..سورة النور،
آية.31 - 30
( )73قال تعاىل  :وأنكحوا األايمى منكم والصاحلّي من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله
وهللا واسع عليم وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم هللا من فضله والذين يبتغون الكتاب مما
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سياقية قوية تُبعِد الرخصة يف البغاء ،كما أن معرفتنا أن هذا الكالم من اهلل كافية يف
عدم الرتخُّص يف البغاء حتت أي ظرف ،أما وظيفة القيد فهي بيان الوصف املناسب
للحكم؛ ألنهن إذا مل يردن حتصناً امتنع اإلكراه ،فالتقييد للتوضيح ال للتخصيص.

()74

فالقرائن السياقية ترشد إىل املقصود من النص؛ ألن ما يعنيه اللفظ يف موضع،
قد ال يعنيه يف موضع آخر ،وختتلف داللة األلفاظ (النصوص) على حسب السياقات
اليت ترد فيها ،وعلى حسب ما يقصد بها املتكلم ( ،)75ومما يساعد يف فهم النص معرفة
قرائن املوقف اخلطابي كمعرفة ماهية املتكلم وما ينبغي يف حقه ،وعالقته باملخاطب،
وهدف اخلطاب ،وحنو ذلك ،وقد يؤدي عدم مراعاة القرائن السياقية إىل إساءة فهم
النص.

()76

أما إذا مل يوجد سياق خمصّص وال قرينة حال فيكون االستعمال اللغوي هو
املتعني ،وهو أن جيري اللفظ على مقتضى داللته )77( ،فالسياق وهو القرائن احلالية
يُقدّم ابتداء لصحة الفهم ،وإال يُفهم النص على مقتضى الداللة اللغوية وهي مقام
املقال.

()78

آاتكم...

سورة النور،

ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً وآتوهم من مال هللا الذي
آية.33-32
( )74انظر ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،7ص.61
تبّي هذا يف مثال "احلسنة والسيئة" حيث يردان يف االستعمال القرآين مبعىن " الطاعة واملعصية" اترة ،ومبعىن
(ّ )75
"النعم واملصائب" اترة أخرى.
( )76انظر ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل ،ج ،1ص.12
( )77انظر أبو زهرة ،اإلمام الشافعي ،حياته وعصره ،وآراؤه وفقه ،مصر ،دار الفكر العريب1944 ،م ،ص.199
( )78انظر حممد منصور ،ختصيص العموم ابلسياق ،ص.20
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املطلب الثالث :أمهية القيود احملتفة ابلنصوص الشرعية وأثرها يف فهمها
يسااتعمل األصااوليون القيااد والتقييااد ()79يف مقاباال اإلطااالق ( ،)80وقااد عاارّف
التفتازاني املقيد با"ما أخرج عن الشيوع بوجاه ماا كرقباة مؤمناة" )81( ،وكاذلك ماا ذكاره
ابن أمري احلاج بأن املقيد هو" :ما دلّ ال على شائع")82( ،وإذا كان لأللفاظ املفردة قابلياة
لشمول معان متعددة فاال بادّ مان فهام األلفااظ يف ضاوء قيودهاا ،فاالساتعمال اللغاوي
الواقعي ال يسمح باستعمال اللفظ جمردًا من القياود الايت حتادّد معناهاا يف كال موضاع،
فاأللفاظ مل تستعمل جمردة من القيود اليت تبيّن معناها؛ فقد قالات العارب ماثالً :ظهار
اإلنسان ،وقالت :ظهر الطريق ،وقالات :جنااح الطاائر ،كماا قالات :جنااح السافر،
وجناح الذل ،وعنت بالظهر واجلناح يف كل موضع معاني حماددة معروفاة ،بيّنهاا القياد
اإلضايف بياناً ال لبس فياه فاا"إطالقات الفقهااء يف الغالاب مقيّادة بقياود يعرفهاا صااحب
الفهم املستقيم املمارس لألصول والفروع".

()83

وال حاجة بعد ذلك إىل القول بأنها جمازات؛ إذ ال ميكن ألحد إثباات أن العارب
استعملتها يف غاري املعناى الاذي عرفنااه عانهم "فهاذه األلفااظ كقاوهلم :ظهار الطرياق،
وجناح السفر وحنوها ،إن مل يثبت القائلون باجملاز أنهاا وضاعت ملعناى ،ثام اساتعملت
يف غريه ،مل يثبت أنها جماز ،وهذا مما ال سبيل ألحد إليه ،فإنه ال ميكن ألحاد أن ينقال

( )79انظر حممد سليمان النور ،تقييد إطالقات الفقهاء أتصيالً ومتثيالً ،ص ،12وقد ذكر الباحث أسباب بعض
إطالقات الفقهاء دون تقييد.
( )80انظر وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهية ،مادة إطالق.
( )81التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر ،شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح ،حتقيق زكراي عمريات،
بريوت ،دار الكتب العلمية1416 ،هـ_1996م ،ج ،1ص.115
( )82ابن أمري احلاج ،التقرير والتحبري ،بريوت ،دار الفكر1417 ،هـ_1996م ،ج ،1ص.363
( )83زين الدين ابن جنيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بريوت ،دار املعرفة ،ط ،2ج ،1ص.5
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عن العرب أنها وضعت هذه األلفاظ لغري هاذه املعااني املساتعملة فيهاا" ( ،)84فاال يصاح
جتريد لفظي "الظهر واجلناح" من قيادهما اإلضاايف؛ ألن باه يتحادد معناهماا ،ويتحقاق
مراد املتكلم بهما.
واللفظ املركب تركيب مزج ،أو إسناد ،أو إضافة أو غريها ليس كااللفظ املفارد
يف لغة العرب ،ال يف اإلعراب ،وال يف املعنى ،بل يفرقون بينهما يف النداء ويف غريه من
األحكاام النحوياة ( ،)85فلايس قاوهلم (ةسااة) كقاوهلم (ةساة عشار) بال بالرتكيااب
ياتغري املعنااى؛ وذلاك ألن "املااتكلم باالكالم لااه حااالن :تااارة يساكت ويقطااع الكااالم،
ويكون مراده معنى ،وتارة يصل ذلك الكالم بكالم آخر ،يغري املعنى الاذي يادل علياه
اللفظ األول إذا جرّ د ،فيكون اللفاظ األول لاه حااالن :حاال يقرناه املاتكلم بالساكوت
واإلمساك وترك الصلة ،وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر ،ومن عادة املتكلم أنه إذا أمساك
أراد معنى ،وإذا وصل أراد معنى آخر ،وفى كال احلالني قد تبني مراده ،وقرن لفظه مباا
يبني مراده" )86( .فنحتاج إىل القيود املقرتنة باأللفاظ لصحة الفهم سواء أكانات مفاعيال،
أو أوصافاً ،أو شروطاً ،أو استثناءات أو تعريفات (.)87
ووظيفة القيود احملتفة بالنصوص الشرعية مثل وظيفة اإلعجام يف احلروف،
ووظيفة النسبة يف أمساء األعالم )88( ،فباإلعجام تتميز الراء من الزاي ،والشني من
السني ،وبالنسبة يتعني حممد بن عبد اهلل وحممد بن أمحد ،وكذلك األلفاظ فإذا قال
شخص :لفالن عليّ ألف دينار وسكت ،كان ذلك دليالً على أنه أراد ألفا وازنة ،فإذا
( )84ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،20ص.409-408
( )85انظر املصدر السابق ،ج ،20ص.409
( )86املصدر السابق ،ج ،20ص.413
( )87انظر ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،20ص.411
( )88املصدر السابق ،ج ،20ص.414
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قال :ألف زائفة ،أو ناقصة ،أو إال ةسني ،كان وصله بالصفة واالستثناء دليالً
ينقض الدليل األول ،ويُغيّر معناه ،فهنا ألف مقيدة ،وهناك ألف منقطعة عن الصلة،
واالنقطاع فيها غيّر الداللة )89( ،وألن "العرب تطلق يف موضع وتقيد يف موضع آخر،
فيحمل أحدهما على صاحبه".

()90

وألفاظ الصوم ،والصالة ،والزكاة ،واحلج وغريها من هذا القبيل ،فهي ألفاظ
مقيّدة بقيد تعريفي ،أو إضايف أو غريهما ،فهي كغريها من األلفاظ اللغوية ،ختتلف
داللتها باختالف ما يُقيّد بها من األلفاظ ،وباختالف املوقف.

()91

فيُنظر إىل األلفاظ (النصوص) بقيودها ،وال ينظر إليها جمردة من القيود؛ ألنها
إذ ذاك قد تصلح ملعان خمتلفة ،ويقطع بأن هذا هو املراد بها يف هذا املوضع؛ ألن
أصحاب املعاجم قدمياً وحديثاً حيدّدون املعاني املختلفة اليت ميكن للفظ الواحد أن
يعنيها حبسب القيد التابع للفظ ،مبا يف ذلك ربطه حبروف املعاني اليت يتعدى إليها
اللفظ ،إن كان فعالً ،أو ما يف حكم الفعل من اسم الفاعل ،واسم املفعول ،والصفة
املشبهة وغريها.
ونلحظ أن التمسك حبرفية النص ،وجتريده من القيود أو القرائن السياقية اليت
تُعني على فهمه فهماً صحيحاً أمر غري مقبول فإذا وصف املسلم الزاني بالكفر وقيل إن
هلذا الوصف سند يف النصوص الشرعية ،فأي كفر هذا؟ وكيف كان حكم املسلم
الزاني يف زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة؟ وماذا فهم الصحابة الذين

( )89املصدر السابق ،ج ،20ص.411
( )90ابن قدامة ،روضة الناظر ،ج ،2ص.671
( )91انظر ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،20ص.412
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من قوله" :ال يزني الزاني حني يزني وهو مؤمن" ()92؟ ففهم

الصحابة للحديث وتعاملهم مع املسلم الزاني قيود وقرائن تعني على معرفة املقصود
من النصوص الشرعية ،أما التمسك بظاهر النص وحرفيته جمرداً عن القيود والقرائن
السياقية اليت ورد فيها سيؤدي إىل الوقوع يف أخطاء يف االستنباط مثل تكفري املسلم
الزاني والسارق وشارب اخلمر كما يبدو من ظاهر احلديث ،خالفاً ملا عليه

هور

األمة.
وقد ذكر الشافعي عدة أبواب تساعد يف فهم النصوص ومعرفة القيود ،منها:
باب ما نزل من الكتاب دلت السنة خاصة على أنه يراد به اخلاص ( ،)93وباب يف بيان
ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو جيمع العام واخلصوص ( ،)94وباب يف بيان ما نزل
من الكتاب عام الظاهر يُراد به كله اخلاص ( ،)95وباب فيما نزل عامًا دلت السنة خاصة
على أنه يُراد به اخلاص (.)96
فاللفظ قد يتعدّد واملراد واحد ،مثال ذلك تفسري الصحابة للصراط املستقيم ،إذ
قال بعضهم هو القرآن الكريم أي اتباعه ،لقول النيب  يف حديث طويل يف وصف
القرآن" :هو حبل اهلل املتني ،والذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم" ( )97وقال بعضهم
( )92رواه البخاري ،صحيح البخاري ،القاهرة ،دار الشعب ،ط1407 ،1هـ_1987م ،ج ،3ص،178
حديث رقم ( ،)2475ومسلم  ،ج،1ص ،54حديث رقم (.)211
( )93انظر الشافعي ،الرسالة ،ج ،1ص.53
( )94انظر الشافعي ،الرسالة ،ج ،1ص.56
( )95انظر الشافعي ،الرسالة ،ج ،1ص.58
( )96انظر الشافعي ،الرسالة ،ج ،1ص.64
( )97هذا حديث طويل رواه الرتمذي يف سننه عن علي بن أيب طالب هبذه الصيغة" :كتاب هللا فيه نبأ من كان
قبلكم ،وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس ابهلزل ،من تركه من جبار قصمه هللا ،ومن
ابتغى اهلدي يف غريه أضله هللا ،وهو احلبل املتّي ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الصراط املستقيم "..انظر :سنن
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هو اإلسالم؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث النواس بن مسعان الذي رواه
الرتمذي وغريه" :ضرب اهلل مثالً صراطاً مستقيماً ،وعلى جنيب الصراط سوران ،ويف
السورين أبواب مفتحة ،وعلى األبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط،
وداع يدعو على رأس الصراط .قال :الصراط املستقيم هو اإلسالم ،والسوران حدود
اهلل ،واألبواب املفتحة حمارم اهلل والداعي على رأس الصراط كتاب اهلل ،والداعي
فوق الصراط واعظ اهلل يف قلب كل مؤمن" ( ،)98فهذان القوالن متفقان؛ ألن دين
اإلسالم هو اتباع القرآن ،ولكنَّ كالًّ منهما نبّه على وصف غري وصف اآلخر.

()99

فال ب ّد من فهم النصوص الشرعية وفقًا لقيوده وقرائنها السياقية احمليطة بها ،ولو
أراد اهلل تعاىل أن جيمع الناس

يعاً على معان حمددة ألنزل القرآن حمكماً كله ،ولكن

ضمنه احملكم واملتشابه واملشرتك واجململ والعام وغريها من دالالت ،وأرشد الناس إىل
املقاصد الشرعية العامة اليت يستعان بها يف حتديد الدالالت يف كل ظرف )100( ،فإن
أحداً من الناس مل حيط علماً بكل ما بيّنه الرسول من معاني الكتاب والسنة.

()101

الرتمذي ،بتحقيق أمحد حممد شاكر( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1978 ،2م ) ،ج،5
ص.172
( )98الرتمذي ،حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان ،بريوت :دار الفكر1400 ،هـ ،
1980م ،ج ،4ص.222
( )99انظر ابن تيمية ،دقائق التفسري ،ج ،1ص.107 ،106
( )100املصدر السابق ،ص.17-16
( )101أورد ابن تيمية يف كتابه رفع املالم عن األئمة األعالم مناذج كثرية ذكر فيها بعض القضااي اليت ورد فيها
نص من الرسول  وغاب عن بعض كبار الصحابة مثل أيب بكر وعمر وعثمان .من ذلك أن مرياث اجلدة
خفي على أيب بكر الصديق حىت أخربه املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة وعمران بن حصّي .وغاب عن
عمر حكم الطاعون حىت أخربه عبد الرمحن بن عوف أن الرسول قال فيه" :إذا وقع أبرض وأنتم هبا فال
خترجوا فرارا منه ،وإذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه " رواه البخاري ،فتح الباري يف شرح صحيح
البخاري ،كتاب الطب ،ابب ما جاء يف الطاعون ،حديث رقم  ،5729مكتبة الكليات األزهرية،
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واالحتكام إىل املقاصد الشرعية يف حتديد دالالت النصوص وتطبيقها مبدأ مقرر
لدى األصوليني ،وله فوائد مهمّة ،ولكنه مبدأ زلق يف الوقت نفسه .فمن حيدّد
املقاصد؟ وما معايري حتديدها؟ وما ضوابطها؟ ( )102واالندفاع إىل التمسك باملقاصد
دون ضوابط شرعية مقبولة ،قد يؤدي إىل إبطال شرع اهلل؛ ولذلك جيب التثبت يف
ذلك ،واملشكلة ليست يف االعتقاد بأن للشريعة مقاصد أم ال ،وإمنا يف طرق إثبات هذه
املقاصد.
املبحث الثالث :ضوابط فهم السياق
ختتلف النصوص الشرعية عن بقية النصوص البشرية بأنها متعبد مبوجبها،
ولكي يصح هذا التعبد ال بد من معرفته على الوجه الذي يريده مّنزل النصوص
الشرعية ،ولذا حث اهلل تعاىل على تفهم النصوص وتدبرها بقوله  :كتاب أنزلناه
إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب  ،)103( وذم الذين ال يتدبرونها بقوله:
 أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا  ،)104( وملا كانت حماولة فهم النصوص
الشرعية والسياق الذي جاءت فيه من أهم األسباب اليت أدت إىل االختالفات الفقهية
( ،)105كان ال ب ّد من تأصيل أهم ضوابط فهم السياق ،ومنها ما يلي:

1978م ،ج ،10ص . 179وملزيد من األمثلة انظر ابن تيمية ،رفع املالم عن األئمة األعالم ،السبب
األول يف اخلالف الواقع بّي األئمة ،السعودية ،مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم ،ط ،5ص.5
( )102انظر عبد الرمحن ،عبد اهلادي ،سلطة النص قراءات يف توظيف النص الديين ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف
العريب ،ط1993 ،1م  ،ص 152وما بعدها.
( )103سورة ص ،آية .29
( )104سورة حممد ،آية .24
( )105انظر العنزي ،داللة السياق عند األصوليّي ،ص.177
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 - 1االستعانة بأسباب النزول.
معرفة سبب نزول اآلية أو مناسبة احلديث ال يعين احنصار احلكم فيه ،ولكن
يعني على معرفة مقصود احلكم "واآلية اليت هلا سبب معني إن كانت أمراً أو نهياً فهي
متناولة لذلك الشخص ولغريه ممن كان مبنزلته ،وإن كان خرباً مبدح أو ذم فهي متناولة
لذلك الشخص وملن مبنزلته أيضاً ،أي العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب،
ومعرفة سبب النزول تعني على فهم اآلية ،فإن العلم بالسبب يورث العلم
باملسبب"( ،)106ومن مل يعرف سبب نزول قوله تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ ( ،)107قد يظن أن عدم استقبال القبلة جائز يف كل صالة ،واملقصود أن
من كان حاله مثل حال هؤالء ،فأينما اجته يف الصالة جيزئه.
 - 2معرفة العادة اللغوية لصاحب النص.
ويتم ذلك بردِّ بعضه إىل بعض ،فالنص الشرعي وحدة متكاملة ،يفسر بعضه
بعضاً ،فما أشكل يف موضع فقد ورد بيانه يف موضع آخر ،وبذلك تُعرف العادة
اللغوية اليت يف القرآن والسنة .وال يصح محل النص رأساً على االحتمال اللغوي
"وهلذا ينبغي إذا ذكر لفظ من القرآن واحلديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ،ويتضح ماذا
عنى به اهلل ورسوله ،فيعرف بذلك لغة القرآن واحلديث وسنة اهلل ورسوله اليت خياطب
بها عباده ،وهي العادة املعروفة من كالمه ...وال جيوز أن حيمل كالمه على عادات
حدثت بعده يف اخلطاب ،مل تكن معروفة يف خطابه وخطاب أصحابه ،كما يفعله كثري
من الناس ،وقد ال يعرفون انتفاء ذلك يف زمانه".
( )106ابن تيمية ،دقائق التفسري ،ج ،1ص.109
( )107سورة البقرة ،آية .115
( )108ابن تيمية ،اإلميان ،ص.121

()108
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 - 3األخذ مبعهود األلفاظ يف النصوص الشرعية.
فاألساس األول يف فهم النصوص الشرعية هو بيان الرسول  ثم فهم الصحابة
رضوان اهلل عليهم ،وال يصح محل ألفاظ النصوص الشرعية على املعاني اليت ميكن
أن يقصدها أي متكلم باللغة العربية من غري النظر إىل املتكلم بها ،واملنزّل عليه،
واملخاطبني بها ()109؛ والسبب يف ذلك أن النصوص الشرعية يُتَعبد مبقتضاها ،وجيب
أن تكون العبادة مبنية على معرفة صحيحة مبراد اهلل ورسوله بهذه النصوص.
 - 4فهم الصحابة والتابعني.
فالصحابة عايشوا وقائع التنزيل وفهموها ،وعايشوا تطبيقاته العملية (،)110
وبيّن هلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم معاني ألفاظ القرآن ،وأخذ كثري من التابعني
تفسري القرآن من الصحابة ،إىل جانب صحة لغتهم ،فكانوا بذلك أعلم الناس بالقرآن
والسنة "فالرسول صلى اهلل عليه وسلم بيّن ألصحابه معاني القرآن كما بني هلم ألفاظه
فقوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ()111يوضح هذا ،وقد
قال أبو عبد الرمحن السلمي" :حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان
وعبد اهلل بن مسعود وغريهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النيب صلى اهلل عليه وسلم
عشر آيات مل جياوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل .قالوا :فتعلمنا القرآن
والعلم والعمل

يعا)112( ".وهلذا كانوا يبقون مدة يف حفظ السورة الواحدة ،وقال

أنس:كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل يف أعيننا ،وأقام ابن عمر على حفظ
( )109انظر ابن تيمية ،دقائق التفسري ،ج ،1ص.119
( )110انظر العنزي ،داللة السياق عند األصوليّي ،ص .202وقد عرب عن هذا الضابط بقوله :لعتبار حال
الصحابة.
( )111سورة النحل ،آية .44
( )112العسقالين ،ابن حجر ،هتذيب التهذيب ،بريوت :دار صادر1326 ،هـ  ،ج ،1ص.13
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البقرة عدة سنني ،ومن التابعني من تلقى

يع التفسري عن الصحابة كما قال جماهد:

عرضت املصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها؛ وهلذا قال
()113

الثوري :إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به.

وذكر ابن القيم أن الصحابة كانوا أعلم األمة بالقرآن على اإلطالق ،وبينهم
وبني من بعدهم يف العلم كما بينهم وبينهم يف الفضل والدين ،إضافة إىل حسن
قصدهم؛ وهلذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أوىل أن يصار إليه مما فهمه من
بعدهم.

()114

املبحث الرابع :توظيف السياق يف فهم اآلراء الفقهية والرتجيح بينها
توظيف السياق يف الرتجيحات الفقهية مهم ،وأذكر بعض األمثلة:
أوال :ذهب الشافعية واحلنابلة إىل التفريق بني "ميني النذر" وبني "ميني اللجاج
والغضب" خبالف احلنفية واملالكية؛ الختالف السياق الذي نشأت فيه كل ميني ،مع
اتفاقهما يف الصيغة ،وقد مسيت اليمني الثانية (اللجاج والغضب) بذلك لقوله صلى
اهلل عليه وسلم" :واهلل ألن يَلِجَّ أحدكم بيمينه يف أهله آثم له عند اهلل من أن يعطي
الكفارة اليت افرتض اهلل عليه" (.)115
ومثال ميني النذر والتربير قول أحدهم" :إن سلمين اهلل ،أو إن أعطاني اهلل
كذا ،فعلي أن أتصدق بكذا ،أو أصوم كذا" .أما ميني اللجاج والغضب فمثاله كأن
يُقال لشخص :افعل كذا ،فيمتنع عن فعله ويقول متحدياً":إن فعلته فعلي احلج ،أو

( )113انظر ابن تيمية مقدمة التفسري يف الفتاوى ،ج ،13ص.333
( )114انظر ابن القيم ،الصواعق املرسلة ،ج ،2ص.509
( )115رواه البخاري ،صحيح البخاري ،حديث رقم (.)6625
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الصيام ،أو التصدق بكل مالي للمساكني" ،وواضح أن هذا اليمني خرج من صاحبه
وهو غاضب.
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بيمني النذر ،لكنهم اختلفوا يف ميني
اللُجاج ،فاحلنفية واملالكية يوجبون على احلالف يف اللُجاج الوفاء بنذره ،إذا حنث،
ولكن الشافعية واحلنابلة يوجبون عليه كفارة اليمني فقط ،وال يطالبونه بالوفاء؛ وقد
رجّح ابن تيمية رأي الشافعية واحلنابلة معلالً سبب التفريق بني اليمينني بقوله" :فإن
الذي يقول :إن سلمين اهلل ،أو سلم مالي من كذا ،أو إن أعطاني اهلل كذا ،فعلي أن
أتصدق ،أو أصوم ،أو أحج ،قصده حصول الشرط الذي هو الغنيمة أو السالمة،
وقصد أن يشكر اهلل على ذلك مبا نذره ...وأما النذر يف اللُجاج والغضب فمقصوده أن
ال يكون الشرط ،ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه ،إن فعله ،هذه األمور الثقيلة
عليه( ،")116فاحلالف بالنذر علق ميينه بالشرط قصداً ،ونوى جزاء الشرط إن حتقق،
خبالف احلالف يف اللُجاج ،فإنه ال يريد حتقق الشرط ،وال ينوي الوفاء مبوجبه ،وهذا
الفرق ال حيدده إال سياق املوقف ،وهو الذي جعل الشافعية واحلنابلة ،ومعهم ابن
تيمية يفرقون بني اليمينني يف الوفاء ،فأوجبوا الوفاء يف األول دون الثاني ،مستندين يف
ترجيحهم على السياق ،خبالف احلنفية واملالكية الذين اشرتطوا الوفاء يف كال اليمينني.
اثنيا :أجاز بعض الفقهاء استعمال لفظ التمليك يف الزواج ،إذا كان هذا اللفظ
مما يتداول يف عرف اجملتمع ،وإذا خالفت الداللة اللغوية لأللفاظ ما يقتضي سياق
املوقف يؤخذ مبا يقتضي سياق املوقف؛ ألن العربة باملعاني ،ال باأللفاظ ،وال
يصح()117بعد ذلك الزعم جبواز معاملة الزوجة مثل ملك اليمني ،اعتماداً على لفظ
( )116ابن تيمية ،الفتاوى ،ج.227 ،8
( )117انظر ابن تيمية ،االستقامة ،ج ،1ص.10
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التمليك الوارد يف العقد ،فدالالت األحوال يف الزواج معروفة من اجتماع الناس
لذلك ،والتحدث مبا اجتمعوا له ،فإذا قيل بعد ذلك :مَلّكتُها لك بألف دينار ،علم
احلاضرون باالضطرار أن املراد به اإلنكاح ،و قد شاع هذا اللفظ يف عرف الناس حتى
مسوا عقد النكاح إمالكاً ومالكاً )118( ،فسياق املوقف هو الذي حيدّد الدالالت اخلفية
اليت سكتت األلفاظ عنها.
وقد يُذكر لفظ الدينار يف مثن بعض السلع ويراد به الدينار األردني ،وقد يطلق
يف سلعة أخرى ويقصد به الدينار الكوييت أو العراقي ،وال حيدّد ذلك إال املوقف
والسياق الذي جاء فيه "كذلك إذا قال بعتك بعشرة دراهم أو دنانري انصرف اإلطالق
إىل ما يعرفونه من مسمى هذا اللفظ ،يف مثل ذلك العقد ،يف ذلك املكان ،حتى إنه يف
املكان الواحد يكون لفظ الدينار يراد به مثن بعض السلع بالذهب اخلالص ،ويف سلعة
أخرى ذهب مغشوش ،وفى سلعة أخرى مقدار من الدراهم ،فيحمل العقد املطلق
على ما يعرفه املتبايعان".

()119

اثلثا :ذهب احلنفية والظاهرية إىل جواز قصر الصالة ،والفطر يف رمضان يف كل
سفر على اإلطالق ،سواء كان سفراً مباحاً ،أم سفراً يف معصية؛ ألن الشارع علق
احلكم مبطلق السفر ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﭼ ( ،)120وقوله تعاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﭼ ( ،)121خبالف املالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،فإنهم ال جييزون القصر
والفطر يف السفر احملرّم؛ ألن السفر احملرّم معصية ،والرخصة للمسافر يف معصية إعانة
( )118انظر ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،8ص.108
( )119ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،20ص.438
( )120سورة البقرة ،آية .184
( )121سورة النساء ،آية .101
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على ذلك ،وال جتوز اإلعانة على املعصية ( ،)122وردّ ابن حزم عليهم بأنهم جييزون له
التيمم عند عدم املاء ،ويعدّون الصالة بذلك التيمم فرضاً ،فما الفرق بني ما أجازوا
وما منعوا؟ ثم إنهم أجازوا فيمن قاتل يف قطع الطريق ،أو السرقة ،وجرح جراحات
متنعه من القيام أن يصلي قاعداً ،كما جاز ذلك ملن قاتل يف سبيل اهلل )123( .وقد استدل
اجلمهور الذين ال جييزون قصر الصالة وال الفطر يف السفر احملرّم بقوله تعاىل يف امليتة:
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ( ،)124وذلك أن طائفة من املفسرين ذهبوا
إىل أن املقصود بالباغي يف اآلية هو الباغي على اإلمام ،الذي جيوز قتاله ،وأن املقصود
بالعادي هو العادي على املسلمني :وهم احملاربون قطاع الطريق ( ،)125وقالوا :إذا ثبت
أن امليتة ال حتل هلم ،فسائر الرخص أوىل .وذهب ابن تيمية إىل ترجيح مذهب احلنفية
والظاهرية بإباحة القصر للمسافر يف أي سفر معترباً أن استدالل اجلمهور باآلية يف هذا
الوجه استدالل ضعيف ألسباب كثرية أهمها (:)126
( )122انظر اجلزيري ،عبد الرمحن ،الفقه على املذاهب األربعة ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،2ص.474
وفيه أن الشافعية واحلنابلة اتفقوا على أن املسافر سفر معصية ال جيوز له القصر ،وإن قصر مل تنعقد صالته ،ولكن
املالكية يعدون الصالة صحيحة ،وأيمث املسافر ابلسفر فقط ،وهذا خيالف ما ذكره ابن تيمية من أن املالكية
يوافقون الشافعية واحلنابلة يف املنع .انظر :الفقه غلى املذاهب األربعة ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،2ص.474
( )123انظر ابن حزم ،أمحد بن سعيد ،احمللى ابآلاثر ،ت .د .عبد الغفار سليمان البنداري ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ج ،3ص.188-187
( )124سورة البقرة ،آية .173
( )125أسند الطربي هذا القول بطرق متعددة إىل جماهد ،من بينها "حدثين املثىن ،قال :ثنا أبو حذيفة... ،عن
جماهد  :فمن اضطر غري ابغ وال عاد فال إمث عليه  يقول :ال قاطعاً للسبيل ،وال مفارقاً لألئمة ،وال
خارجاً يف معصية هللا ،فله الرخصة ،ومن خرج ابغياً أو عادايً يف معصية هللا ،فال رخصة له ،وإن اضطر
إليه" .انظر بقية الرواايت يف الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،بريوت ،دار
الفكر1993 ،م ،ج ،2ص .87-86
( )126انظر ابن تيمية ،جمموعة الرسائل واملسائل ،ج ،3ص.296
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 - 1الضرورة ال ختتص بسفر ،ولو كانت يف سفر ،فليس السافر احملارم خمتصااً
بقطع الطريق ،واخلروج على اإلمام.
 - 2مل يكن على عهد الانيب صالى اهلل علياه وسالم إماام خيارج علياه وال مان
شرط اخلارج أن يكون مسافراً.
 - 3ا لبغاااة الااذين أماار اهلل بقتاااهلم فااى القاارآن ال يشاارتط فاايهم أن يكونااوا
مسافرين.
 - 4احلالة املذكورة يف اآلياة ليسات مطابقاة للسافر احملارم ،فاإن االضاطرار قاد
يكون بال سفر ،وقد يكون السفر احملرم بدونه.
وألجاال سااياق اآليااة والقاارائن احمليطااة ،بهااا رفااض اباان تيميااة ( )127وماان معااه يف
الرأي استدالل

هور الفقهاء بهاذه اآلياة علاى مناع القصار والفطار يف السافر احملارم،

فرتجيح ابن تيمية لرأي احلنفية هنا كان اعتمادًا على فهم السياق الذي وردت اآلية فيه.
رابعاا :اختلف الفقهاء يف املقصود من قولاه صالى اهلل علياه وسالم":اخلالة مبنزلاة
األم" ()128فهل تأخذ اخلالة أحكام األم كلها أم يقتصر احلديث علاى احلضاانة فحساب؟
وإذا اقتصر على احلضانة فأين القرينة؟ ذهب القائلون بتوسيع معنى احلاديث إىل تنزيال
اخلالة منزلة األم حتى يف املارياث ،وذهاب

هاور العلمااء إىل أن ساياق احلاديث يادل

على أن اخلالاة مبنزلاة األم يف احلضاانة فحساب؛ ألن الساياق طرياق إىل بياان اجملماالت

( )127ابن تيمية ،جمموعة الرسائل واملسائل ،أتليف مجاعة من العلماء إبشراف الناشر ،دار الكتب العلمية،
بريوت1983 ،م ،ص.294
( )128رواه البخاري ،صحيح البخاري ،رقم ( ،)2552ج ،2ص .960ورواه مسلم ،صحيح مسلم ،ج،2
ص.915

دور السياق يف فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام – دراسة أصولية

2139

وتعيني احملتمالت ،والقرينة واضحة؛ ألن سياق الكاالم وارد يف احلضاانة ال يف املارياث
بداللة لفظة "مبنزلة" وهي قرينة لفظية مشعرة بإرادة احلضانة ال املرياث (.)129
اخلامتة
بعد االنتهاء من البحث أذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها:
 - 1تبيّن أن السياق هو كل ما يكتنف النص ،ويُساعد على فهمه مثل:
األلفاظ السابقة أو الالحقة بالنص الذي نريد فهمه ،فالسياق إطار عام تنتظم فيه
عناصر النص ووحداته اللغوية ،ومقياس تتصل بوساطته اجلمل فيما بينها ،وترتابط
يف بيئة لغوية ترعى جمموع العناصر املعرفية.
 - 2معرفة السياق تُساعد يف فهم النصوص ،وتقلّل من الوقوع يف خطأ
إخضاعها لتأييد مذهب فقهي معني ،أو للخروج عن املعنى إىل ما ال تقبله اللغة حبال،
والسياق يقلّل من اإلفراط يف القول باجملاز والتأويل ،اللذين خيرجان النصوص من
دالالتها الظاهرة إىل أخرى مفرتضة ،ويقلّل من التعسف يف إبقاء النص على ظاهره،
رغم القرائن الدالة على معنى آخر يؤدي إىل فهم النص بشكل صحيح.
 - 3يرشد السياق وقرائن األحوال إىل املقصود من النص؛ ألن ما يعنيه اللفظ
يف موضع قد ال يعنيه يف موضع آخر ،وختتلف داللة األلفاظ (النصوص) على حسب
السياقات اليت ترد فيها ،وعلى حسب ما يقصد بها املتكلم ،ومما يساعد يف فهم النص
معرفة قرائن املوقف اخلطابي وقد يؤدي عدم مراعاة هذه القرائن إىل إساءة فهم النص.

( )129انظر ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ج ،4ص.83
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 - 4من األصوليني من جتاوز بالسياق العناصر اللغوية إىل مفهومه الواسع
الذي يشمل القرائن اللغوية وغري اللغوية ،ومل حيصر السياق بكونه أحد املخصّصات
فحسب.
 - 5إذا مل يوجد سياق خمصّص وال قرينة حال فيكون االستعمال اللغوي هو
املتعني ،وهو أن جيري اللفظ على مقتضى داللته ،فالسياق وهو القرائن احلالية يُقدّم
ابتداء لصحة الفهم ،وإال يُفهم النص على مقتضى الداللة اللغوية وهي مقام املقال.
 - 6يُنظر إىل األلفاظ (النصوص) بقيودها ،وال ينظر إليها جمردة من القيود؛
ألنها إذ ذاك قد تصلح ملعان خمتلفة ،ويقطع بأن هذا هو املراد بها يف هذا املوضع.
 - 7ظهر للباحث عدة ضوابط للسياق كاالستعانة بأسباب النزول ،ومعرفة
العادة اللغوية لصاحب النص ،واألخذ مبعهود األلفاظ يف النصوص الشرعية ،وفهم
الصحابة والتابعني.
 - 8ميكن توظيف السياق يف الرتجيحات الفقهية واستنباط األحكام الشرعية
وقد ذكرت عدة أمثلة.
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على آله وصحبه أمجعني
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املصادر واملراجع
[ ]1اإلحكام يف أصول األحكام ،سيف الدين اآلمدي ،ضبطه الشياخ إبراهايم
العجاوز ،بريوت ،دار الكتب العلمية1983 ،م.
[ ]2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،ابن دقيق العيد.
[ ]3أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاني ،حتقيق حممد عبد العزيز النجار ،مصر،
شركة حممد علي صبيح وأوالده1983 ،م.
[ ]4أسرار التأويل ،حممود حممد ربيع ،مصر ،اهليئة العامة للكتاب1993 ،م.
[ ]5

االستدالل عند األصوليني معناه وحقيقته ،االحتجاج به ،أنواعه ،علي بن
عبد العزيز العمرييين ،الرياض ،مكتبة التوبة ،ط1990 ،1م.

[ ]6أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،حممد بن إمساعيل
الصنعاني ،حتقيق القاضي حسني السياغي وحسن حممد األهدل ،بريوت،
مؤسسة الرسالة1986 ،م.
[ ]7اإلمام الشافعي ،حياته وعصره ،وآراؤه وفقه ،أبو زهرة ،مصر ،دار الفكر
العربي1944 ،م.
[ ]8البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن جنيم ،بريوت ،دار املعرفة،
ط.2
[ ]9البداية والنهاية ،أبو الفداء ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،القاهرة ،مطبعة
السعادة1932 ،م.
[ ]10الربهان يف أصول الفقه ،إمام احلرمني أبي املعالي عبد امللك بن عبد اهلل
اجلويين ،حتقيق عبد العظيم الديب ،مصر ،مطابع دار الوفاء.
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[ ]11التعريفات ،الشريف علي بن حممد اجلرجاني ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
1983م.
[ ]12تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،بريوت ،دار
مكتبة اهلالل1986 ،م.
[ ]13التقريب واإلرشاد ،أبو بكر الباقالني ،حتقيق عبد احلميد أبو زنيد ،بريوت،
مؤسسة الرسالة1993 ،م.
[ ]14التقرير والتحبري ،ابن أمري احلاج ،بريوت ،دار الفكر1417 ،ها 1996-م.
[ ]15تهذيب اللغة ،األزهري ،حتقيق إبراهيم األبيياري ،بريوت ،دار الكتاب
العربي1967 ،م.
[ ]16التيسري والتحرير ،أمري باد شاه ،حممد األمني ، ،بريوت :دار الكتب العلمية.
[ ]17درء تعارض العقل والنقل ،أمحد ابن تيمية ،حتقيق حممد رشاد ،الرياض ،دار
الكنوز األدبية1391،ها .
[ ]18دراسات يف فقه اللغة ،صبحي صاحل ،بريوت ،دار العلم للماليني1990 ،م.
[ ]19داللة األلفاظ عند األصوليني ،توفيق حممود حممد سعد ،القاهرة ،مطبعة
األمانة1987 ،م.
[ ]20دقائق التفسري ،ابن تيمية .
[ ]21الرسالة ،حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،بريوت ،دار
الفكر1390 ،ها.
[ ]22روضة الناظر وجنة املناظر ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي ،حتقيق
عبدالعزيز عبد الرمحن السعيد ،جامعة اإلمام حممد بن سعود – الرياض،
الطبعة الثانية1399 ،ها.
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[ ]23سلطة النص قراءات يف توظيف النص الديين ،عبد الرمحن عبد اهلادي ،الدار
البيضاء ،املركز الثقايف العربي ،ط1993 ،1م.
[ ]24شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح ،سعد الدين مسعود بن عمر
التفتازاني ،حتقيق زكريا عمريات ،بريوت ،دار الكتب العلمية1416 ،ها -
1996م.
[ ]25صحيح مسلم بشرح النووي ،مسلم بن احلجاج ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العربي ،ط1984 ،3م.
[ ]26ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،حممد سعيد رمضان البوطي ،دمشق،
دار الفكر.
[ ]27علم اللغة ،علي عبد الواحد الوايف ،القاهرة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر،
1954م.
[ ]28فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالني ،القاهرة ،مكتبة
الكليات األزهرية1978 ،م.
[ ]29الفقه على املذاهب األربعة ،اجلزيري ،عبد الرمحن  ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]30القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
ط1987 ،2م.
[ ]31قضية التأويل يف القرآن الكريم بني الغالة واملعتدلني إبراهيم بن حسن سامل،
بريوت ،دار قتيبة للطباعة والنشر1993 ،م.
[ ]32لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور ،بريوت ،دار صادر1990 ،م.
[ ]33اللمع يف أصول الفقه ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،ط1401 ،5ها 1985-م.
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[ ]34احملصول يف علم أصول الفقه ،فخار الدين الرازي ،حتقيق طاه جابار العلاواني،
ط ،2بريوت ،مؤسسة الرسالة1992 ،م.
[ ]35احمللى باآلثار ،ابن حزم ،أمحد بن سعيد ، ،ت .د .عبد الغفار سليمان
البنداري ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
[ ]36اجملاز يف اللغة والقرآن بني اإلجازة واملنع ،عبد العظيم املطعين ،القاهرة ،مكتبة
وهبة.
[ ]37جمموع الفتاوى ،أمحد ابن تيمية ،حتقيق عبد الرمحن بن حممد العاصمي
النجدي ،بريوت ،دار العربية للطباعة والنشر1985 ،م.
[ ]38جمموعة الرسائل واملسائل ،ابن تيمية ،تأليف

اعة من العلماء بإشراف

الناشر ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
[ ]39املستصفى من علم األصول ،أبو حامد الغزالي ،مصر ،طبعة بوالق،
1322ها.
[ ]40املشرتك اللغوي قدمياً وحديثاً ،عبد الغفار حامد هالل ،القاهرة ،مكتبة وهبة،
1986م.
[ ]41املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن علي
الفيومي ،بريوت ،املكتبة العلمية.
[ ]42املعامل يف أصول الدين ،الرازي ،حتقيق عادل عبد املوجود وعلي عوض،
القاهرة ،عامل املعرفة1994 ،م.
[ ]43املعتمد يف أصول الفقه ،أبو احلسن حممد بن علي الطيب البصري ،حتقيق الشيخ
خليل امليس ،بريوت ،دار الكتب العربية1983 ،م.
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[ ]44معجم مقاييس اللغة ،أمحد ابن فارس ،حتقيق عبد السالم هارون ،القاهرة،
1969م.
[ ]45املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،حتقيق جممع اللغة العربية.
[ ]46مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد
التلمساني ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف بريوت ،دار الكتب العلمية،
1983م.
[ ]47املوافقات يف أصول الشريعة ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ،حتقيق
الشيخ عبد اهلل دراز ،بريوت ،دار الفكر العربي.
[ ]48املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف الكويتية.
[ ]49نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب ،أمحد الريسوني ،هريندن  -فريجينا -
الواليات املتحدة األمريكية ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1995 ،4م.

[ ]50الدوريات:
[ ]51االجتهاد املقاصدي .حجيته ،ضوابطه ،جماالته ،نور الدين املختار اخلادمي،
كتاب األمة  ،قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،

ادى

األوىل1419،ها.
[ ]52السياق نظرية أصولية فقهية ،املودن ،عبد اهلل ،جملة التجديد الصادرة من
اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا ،عدد( ،)6أغسطس 1999م.
[ ]53ختصيص العموم بالسياق عند األصوليني وأثرها يف االستنباط الفقهي ،حممد
خالد منصور ،اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،اجمللد ( ،)3العدد(،)2
ادى األوىل1428 ،ها 2007-م.
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[ ]54تقييد إطالقات الفقهاء تأصيالً ومتثيالً ،حممد سليمان النور ،اجمللة األردنية يف
الدراسات اإلسالمية ،اجمللد ( ،)5العدد (/2أ)،

ادى األوىل1430 ،ها -

2009م.
[ ]55ضوابط يف فهم النص ،عبد الكريم محادي  ،كتاب األمة ،السنة اخلامسة
والعشرون ،العدد( ،)108رجب1426 ،ها.
[ ]56منهج السياق يف فهم النص ،عبد الرمحن بو درع ،كتاب األمة ،السنة اخلامسة
والعشرون ،العدد( ،)110ذو احلجة1426 ،ها.
[ ]57النص القرآني ومشكل التأويل ،مصطفى تاج الدين ،جملة إسالمية املعرفة،
ماليزيا ،عدد ،14خريف 1998م.
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The role of the context in understanding the legal texts and devising judgments
"Fundamentalist Study"
Prof. Alaa Eddin Hussain Siddiq Rahal
Yarmouk University / Faculty of Sharia and Islamic Studies Department of Fiqh and its origins

Abstract. Touched on the role of context in understanding the texts and the development of provisions,
the objective of this research was to demonstrate the concept of context and that of being a more general
provisions relating to, context is evidence includes the linguistic and non-linguistic.
And show that depending on the context may be transmitted word of meaning to another, and that
knowledge of context helps in understanding the religious texts, and reduce the mistake of subjecting
them to support a particular doctrine, and reduce the abuse to keep the text at face value, despite evidence
for a different meaning, depending on the context in determining the the meaning of the terms that have
more than one meaning.
Research has shown that the texts seen its limitations not seen the abstract of the constraints and
clues. The most important controls to understand the context, and you mention a series of examples that
show how doctrinal employment context in the understanding of jurisprudence and weighting them.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،2220-2149شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

النوازل الطبية اليت يظهر فيها أثر الرتجيح بني املصاحل
د .إمساعيل غازي مرحبا

األستاذ املشارك
قسم الشريعة – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة أم القرى
ملخص البحث .إن بيان أثر الرتجيح بني املصاحل يف املسائل الطبية النازلة موضوع مل يدرس من قبل الفقهاء ،وما
نشهده من تطورات متالحقة يف عامل الطب مع اختالف النظرة ألحكامها الشرعية ،فإن الضرورة داعية ملثل هذه
الدراسة.
فقام الباحث ابلتعريف ابملصاحل وابلرتجيح ،مث نبني العمل عند اجتماع املصاحل ،وعن أمهية الرتجيح بينها،
وعن مكانة الرتجيح بني املصاحل يف املسائل الطبية.
مث أسهب الباحث بذكر عدد من القواعد مبيناً أثرها يف مناذج من النوازل الطبية.
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مقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال ادي له،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأن حممداً عبده ورسوله ،أمد بعد:
فإن الندظر يف موضوع الرتجيح بني املفدسد واملصدحل ،جيده منقسمدً حسب مد او
متبدير إىل:
 مصدحل متعدرضة مع بعضهد البعض. ومفدسد متعدرضة مع بعضهد البعض. ومصدحل تتعدرض مع مفدسد.وقد ااتمت الشريعة اإلسالمية بدملصدحل ااتمدمدً ظداراً ال خيفى على أحد ،وقد قدل
اإلمدم الطويف رمحه اهلل :يف أيلة رعدية املصلحة على التفصيل واي من الكتدب والسنة
واإلمجدع والنظر:
فمد من آية من كتدب اهلل عز وجل إال واي تشتمل على مصلحة أو مصدحل ،واذا
وحنوه يف السنة كثري؛ ألنهد بيدن الكتدب ،وقد بيند اشتمدل كلّ آية منه على مصلحة،
والبيدن وفق املبني.
وأمد اإلمجدع فقد أمجع العلمدء إال من ال يُعت ّد به من جدمد الظدارية على تعليل
األحكدم بدملصدحل املرسلة ،ويف احلقيقة اجلميع قدئلون بهد ،وحتى إن املخدلفني يف كون
اإلمجدع حجة قدلوا بدملصدحل.
وأمد النظر فال شك عند كل ذ عقل صحيح أن اهلل عز وجل راعى مصلحة
خلقه عمومًد وخصوصدً(.)1

( )1خمتصراً من "رسالة يف رعاية املصلحة" للطويف (ص..)31-30
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فنظراً مد للمصدحل من اذه األامية الكربى يف الشريعة اإلسالمية ،وكون
املصدحل كثرياً مد تتعدرض مع بعضهد البعض عند التطبيق يف الفروع الفقهية ،رأيت
الكتدبة يف أثر الرتجيح بني املصدحل بعضهد مع بعض عند تعدرضهد ،من خالل تطبيق
مسدئل من النوازل الطبية على قواعد الرتجيح بني املصدحل اليت يذكراد األصوليون.
فإن يف ذلك بيدندً لعندية الشريعة اإلسالمية بدملصدحل ،وأن اذه العندية ليست
قدصرة على الفروع الفقهية القدمية ،بل هلد أثراد البدرز يف الفروع الفقهية املستجدة يف
زمدنند احلدضر ،حبيث جند أن اذه املصدحل تستوعبهد وتوجههد ،وتُعطى اذه النوازل
املستجدة األحكدم الشرعية وفقدً هلد.
وقد كُتب بشكل مفري يف موضوع اجلمع بني املصدحل ،وقد اطلعت على أربع
يراسدت:
األوىل" :من فقه املوازندت بني املصدحل الشرعية" لعبد اهلل الكمدلي(.)2
الثدنية" :منهج فقه املوازندت يف الشرع اإلسالمي (يراسة أصولية)" للدكتور
حسن الدوسي(.)3
الثدلثة" :قواعد يف الرتجيح بني املصدحل املتعدرضة" للدكتور عبد اجمليد
الصالحني(.)4
الرابعة" :منهج فقه املوازاندت يف الشريعة اإلسالمية" للدكتور عبد اجمليد
السوسوة(.)5
( )2منشور عن مركز التفكري اإلبداعي ،اإلصدار رقم ( ،)58دار ابن حزم – بريوت ،ط1421/1ه2000 ،م.
( )3منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت ،العدد السادس واألربعون ،مجادى اآلخرة
1422ه  -سبتمر 2001م.
( )4منشور يف جملة الشريعة والقانون ،جامعة الشارقة ،العدد الرابع والعشرون ،رجب 1426ه  -سبتمر
2005م.
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كمد توجد يراسة مهمة يف بدبهد لكين لألسف مل أطلع عليهد ،واي:
"القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح مجعدً وتوثيقدً ويراسة" .رسدلة يكتوراه
نوقشت عدم 1436ه ،للبدحث عبدالرمحن العزاز ،من كلية الشريعة بدلريدض.
ثم إن اديف من اذا البحث او أن أقوم ببيدن املسدئل الطبية من النوازل العصرية
اليت تأثرت بدلرتجيح بني املصدحل ،واذا األمر مل يلق يراسة سدبقدً ،ولعلي أكون
بذلك قد أضفت جديداً يف اذا البحث .واهلل تعدىل املوفق للخري والسداي.
وقد قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وعدة مبدحث وخدمتة.
املقدمة :وفيهد االفتتدحية وخطة البحث واملنهج املتبع فيه.
التمهيد :يف العمل عند اجتمدع املصدحل ويف الرتجيح بينهد ،وفيه أربعة مطدلب:
املطلب األول :التعريف بدملصدحل والرتجيح.
املطلب الثدني :العمل عند اجتمدع املصدحل ومشروعية الرتجيح بينهد.
املطب الثدلث :أامية الرتجيح بني املصدحل.
املطلب الرابع :مكدنة الرتجيح بني املصدحل يف املسدئل الطبية.
املبحث األول :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :املصدحل املعتربة مقدمة
على املصدحل املرسلة وامللغدة).
املبحث الثاين :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :املصدحل الضرورية مقدمة
على احلدجية ،واحلدجية مقدمة على التحسينية).

( )5منشور يف جملة البحوث الفقهية املعاصرة ،العدد الواحد واخلمسون .عدد ربيع اآلخر ،مجادى األوىل ،مجادى
اآلخرة 1432ه.
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املبحث الثالث :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :تقديم مصلحة الدين
على مصلحة النفس ،ومصلحة النفس على مصلحة النسب ،ومصلحة النسب على
مصلحة العقل ،ومصلحة العقل على مصلحة املدل).
املبحث الرابع :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :مصلحة الواجب مقدمة
على مصلحة املندوب ،ومصلحة املندوب مقدمة على مصلحة املبدح).
املبحث اخلامس :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :املصلحة املتيقنة مقدمة
على املصلحة الظنية واملصلحة الوامية).
املبحث السادس :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :املصلحة اليت تقتضي
االحتيدط مقدمة على مد ال تقتضيه).
املبحث السابع :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :مصلحة احلي مقدمة
على مصلحة امليت).
املبحث الثامن :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :مصلحة املدنع مقدمة
على مصلحة املقتضي).
املبحث التاسع :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :مصلحة الرخصة
مقدمة على مصلحة العزمية).
املبحث العاشر :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :املصلحة املتعدية مقدمة
على املصلحة القدصرة).
املبحث احلادي عشر :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :مصلحة الدائم
مقدمة على مصلحة املؤقت).
املبحث الثاين عشر :النوازل الطبية اليت تظهر فيهد قدعدة( :مصلحة اإلميدن
مقدمة على مصلحة بقية األعمدل).
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اخلامتة :وفيهد أام النتدئج والتوصيدت.

منهجي يف البحث:

عالوة على مد او معروف من منهجية البحوث العلمية بشكل عدم يف التوثيق
وغريه ،أحب أن أبني اند مد او خدص بهذا البحث:
 حدولت االختصدر قدر اإلمكدن ،إال على القدر الضرور  ،ومن أرايالتوسع فعليه مبظدن ذلك.
 وعليه فإن مد كدن من خالف يف قواعد الرتجيح بني املصدحل فإني ال أذكره،وذلك غري ضدر بدلبحث ،إذ املقصوي اند بيدن أثر قواعد الرتجيح بني املصدحل يف مسدئل
النوازل الطبية ،ويف التوسع يف ذكر اخلالفدت وأيلة كل ومندقشة كل فريق لآلخر
للخلوص إىل الراجح سيخرج البحث عن مقصويه.
 يف بيدن قواعد الرتجيح بني املصدحل ،فإني أبدأ بتصوير القدعدة من خاللبعض كالم أال العلم السدبقني حمدوالً االكتفدء بنقل واحد إال عند عدم كفديته
فأضيف له النقول حتى تتضح القدعدة متدمدً.
 بعد ذلك أسوق النوازل الطبية حمدوالً يف عرضهد الرتكيز على اجلدنباملتعلق بدلرتجيح بني املصدحل فيهد حسب القدعدة اليت أيرجت الندزلة الطبية حتتهد.
 ليس املقصوي من التمثيل بدلنوازل الطبية بيدن الراجح فيهد أو عرضاخلالف فيهد ،وإمند املقصوي بيدن أثر الرتجيح بني املصدحل فيهد ،ولو كدن ذلك األثر عند
فريق من الفقهدء يون فريق آخر.
 حرصت على عدم تكرار أ مسألة من مسدئل النوازل الطبية ،وإن كدنتبعض النوازل ميكن التمثيل بهد ألكثر من قدعدة ،إال أني حرصت بذلك على إثراء
البحث بدملسدئل املتنوعة من النوازل الطبية.
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 حدولت بعد ذكر النصوص أن أقوم بتحليل مد قد يُحتدج إليه للتوضيحوالبيدن.
اذا جهد أضعه بني يد القدرئ الكريم ،ولكل مهتم مبوضوع النوازل الطبية
وموضوع الرتجيح بني املصدحل واملفدسد عمومدً ،والرتجيح بني املصدحل خصوصدً.
ومد كدن يف عملي اذا من صواب فهو من اهلل تعدىل واو املدنّ به ،ومد كدن فيه
من خلل أو تقصري فهو من نفسي ،واستغفر اهلل منه ،وحسيب أني بذلت جهد
واستفرغت وسعي ليكون البحث يف أعلى مستوى ممكن مع كثرة االنشغدالت
والصوارف.
التمهيد :يف العمل عند اجتمدع املصدحل ويف الرتجيح بينهد ،وفيه أربعة مطدلب:

املطلب األول :التعريف ابملصاحل والرتجيح:

أوالً :التعريف ابملصاحل لغة واصطالحاً:
املصدحل مجع مصلحة ،واي لغة :الصالح ،واو ضد الفسدي(.)6
وأمد املصلحة يف االصطالح ،فهي كمد يقول الغزالي" :عبدرة يف األصل عن
جلب منفعة أو يفع مضرة ،ولسند نعين به ذلك ،فإنّ جلب املنفعة ويفع املضرة
مقدصد اخللق وصالح اخللق يف حتصيل مقدصدام ،لكند نعين بدملصلحة احملدفظة على
مقصوي الشرع ومقصوي الشرع من اخللق مخسة :واو أن حيفظ عليهم يينهم ونفسهم
وعقلهم ونسلهم ومدهلم ،فكل مد يتضمن حفظ اذه األصول اخلمسة فهو مصلحة،
وكل مد يفوت اذه األصول فهو مفسدة ويفعهد مصلحة"(.)7
( )6انظر :لسان العرب  ،517-516/2والقاموس احمليط (ص.)229
( )7املستصفى (ص.)174
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اثنياً :التعريف ابلرتجيح لغة واصطالحاً:
الرتجيح لغة مأخوذ من الرجحدن ،واو :الزيدية وامليل(.)8
وأمد الرتجيح اصطالحدً ،فهو" :تقوية إحدى األمدرتني على األخرى لدليل"(.)9
املطلب الثاين :العمل عند اجتماع املصاحل ومشروعية الرتجيح بينها:
توجد عدة إجراءات ميكن القيدم بهد عند اجتمدع عدة مصدحل ،وسأذكر اند جممل
تلك اإلجراءات أو األعمدل:
يقول اإلمدم عز الدين ابن عبد السالم (ت" :)660إذا تعدرضت مصلحتدن،
وتعذر مجعهمد ،فإن عُلم رجحدن إحداامد قُدمت .وإن مل يُعلم الرجحدن؛ فإن عُلم
التسدو ختريند ،وإن مل يُعلم التسدو فقد يظهر لبعض العلمدء رجحدن إحداامد
فيقدمهد ،ويظن آخر رجحدن مقدبلهد فيقدمه"(.)10
ويقول أيضدً" :إذا اجتمعت املصدحل األخروية اخلدلصة :فإن أمكن حتصيلهد
حصلنداد ،وإن تعذر حتصيلهد حصلند األصلح فدألصلح واألفضل فدألفضل؛ لقوله
تعدىل:

ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ

 ،]18وقوله:

ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ

ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ

[الزمر- 17 :

[الزمر ،]55 :وقوله:

[األعراف ،]145 :فإن استوت مع تعذر اجلمع

ختريند ،وقد نُقرع ،وقد يُختلف يف التسدو والتفدوت ،وال فرق يف ذلك بني مصدحل
الواجبدت واملندوبدت"(.)11

( )8انظر :هتذيب اللغة  ،87-86/4واتج العروس .384-383/6
( )9شرح الكوكب املنري .616/4
( )10القواعد الكربى .87/1
( )11القواعد الكربى .91/1
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ويقول" :إذا تسدوت املصدحل وتعذر اجلمع ،ختريند يف التقديم والتأخري ،وقد
نقرع بني املتسدويني"(.)12
ولإلمدم عز الدين ابن عبد السالم كالم متفرق حول اذا املوضوع ال يكدي خيرج
عن مد سقته اند( ،)13ومن خالله يعلم العمل عند اجتمدع املصدحل عنده واو:
أوالً :العمل على اجلمع بني املصدحل إن أمكن ذلك ،فإذا متّ ال يُعدل عنه.
ثدنيدً :فإن تعذر اجلمع قُدمت املصلحة الراجحة أو األصلح واألفضل منهد،
وذلك عن طريق املوازنة بينهد.
ثدلثدً :فإن مل ميكن تقديم إحدى املصدحل لتسدويهد ،فيكون العمل او :التخيري
أو القرعة الختيدر واحدة من املصدحل.
وكالم العلماء بعده ال خيرج عما قرره رمحه هللا وإايهم ،ومن ذلك:
 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت" :)728فدلتعدرض إمد بني حسنتني الميكن اجلمع بينهمد؛ فتقدم أحسنهمد بتفويت املرجوح وإمد بني سيئتني ال ميكن اخللو
منهمد؛ فيدفع أسوأامد بدحتمدل أيندامد .وإمد بني حسنة وسيئة ال ميكن التفريق
بينهمد؛ بل فعل احلسنة مستلزم لوقوع السيئة؛ وترك السيئة مستلزم لرتك احلسنة؛
فريجح األرجح من منفعة احلسنة ومضرة السيئة"(.)14
حصِيل
 ويقول اإلمدم ابن القيم (تَ " :)751فإِن الشَّرِيعَة مبنداد على تَ ْحصِيلهَد كلهَد
الْمصَدحل بِحَسب ا ْلِإمْكَدن وَأَن ال يفوت مِنْهَد َشيْء ،فَإِن أمكن تَ ْ

( )12القواعد الكربى .124/1
( )13انظر على سبيل املثال :القواعد الكربى .132 ،98 ،97 ،96 ،88 ،55 ،42 ،40/1
( )14جمموع الفتاوى .51/20
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حصِيل بَعْضهَد إِال بتفويت الَْبعْض ،قُدم أكملهد
حصلت ،وَإِن تزامحت وَمل يُمكن تَ ْ
وأامهد وأشداد طلبد للشدرع"(.)15
 ويقول ابن القيم أيضدً" :فَلَيْسَ اَداُنَد ضَرُورَة تبيح اْلمَحْظُور وَإِنَّمَد اِيَمصلحَة أرجح من مصلحَة ومفسدة أقل من مفْسدَة فَدخْتَدرَ لَهُم أعظم املصلحتني وَأَن
حكِيم
فَدتَت أيندامد وَيفع عَنْهُم أعظم املفسدتني وَأَن فَدتَت أيندامد وَ َاذَا َشأْن الْ َ
اللَّطِيف الْخَبِري الْرب احملسن وَإِذا َتأَمَّلت شرائع يينه الَّتِي وَضعهَد بَني عبديه وَجدتهَد لَد
حصِيل الْمصَدحل الْخَدِلصَة أَو الراجحة بِحَسب ا ْلِإ ْمكَدن وان تزامحت قدم
خترج عَن تَ ْ
أامهد وأجلهد وَأَن فَدتَت أيندامد وتعطيل ا ْل َمفَدسِد الْخَدِلصَة أَو الراجحة بِحَسب
ا ْلِإ ْمكَدن وَأَن تزامحت عطل أعظمهد فَسَديًا بِدحِْتمَدل أيندامد وعَلى َاذَا وضع أحكم
الْحَدكِمني شرائع يينه يَالَّة عَلَيْهِ شدادة َلهُ ِب َكمَدل علمه وحكمته ولطفه بعبديه وإحسدنه
ِإلَيْهِم.
جمْلَة ال يسرتيب فِيهَد من لَهُ ذوق من الشَّرِيعَة وارتضدع من ثديهد
وَ َاذِه الْ ُ
حوْضهَد وَكلمد كَدنَ تضلعه مِنْهَد أعظم كَدنَ شُهُويه حملدسنهد ومصدحلهد
ووروي من صفو َ
أكمل"(.)16
اذه جممل اإلجراءات اليت نقوم بهد عند تعدرض املصدحل ،وإن احلديث عن
مشروعية الرتجيح بني املصدحل او حديث عن مشروعية القطعيدت املتفق عليهد ،إال
أني أحب أن أذكر مد ذكره اإلمدم عز الدين ابن عبد السالم (ت )660يف ذلك حيث
يقول" :واعلم أن تقديم األصلح فدألصلح ويرء األفسد فدألفسد ،مركوز يف طبدع
العبدي ،نظراً هلم من رب األربدب ،كمد ذكرند يف اذا الكتدب.
( )15مفتاح دار السعادة .331/2
( )16مفتاح دار السعادة .340-339/2
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فلو خريت الصيب الصغري بني اللذيذ واأللذ الختدر األلذ ،ولو خُري بني احلسن
واألحسن الختدر األحسن ،ولو خُري بني فلس ويرام الختدر الدرام ،ولو خُري بني
الديندر والدرام الختدر الديندر .وال يُقدم الصدحل على األصلح إال جدال بفضل
األصلح ،أو شقيٌ متجدالٌ ال ينظر إىل مد بني املرتبتني من التفدوت"(.)17
ويقول أيضدً" :معظم مصدحل الدنيد ومفدسداد معروفة بدلعقل ،وكذلك معظم
الشرائع ،إذ ال خيفى على عدقل -قبل وروي الشرع  -أن حتصيل املصدحل احملضة ،ويرء
املفدسد احملضة عن نفس اإلنسدن وعن غريه حمموي حسن ،وأن تقديم أرجح املصدحل
فأرجحهد حمموي حسن ،وأن يرء أفسد املفدسد فأفسداد حمموي حسن ،وأن تقديم املصدحل
الراجحة على املفدسد املرجوحة حمموي حسن ،وأن يرء املفدسد الراجحة على املصدحل
املرجوحة حمموي حسن ،واتفق احلكمدء على ذلك.
وكذلك اتفقت الشرائع على حتريم الدمدء واألبضدع واألموال واألعراض،
وعلى حتصيل األفضل فدألفضل من األقوال واألعمدل ،وإن اختلف يف بعض ذلك،
فدلغدلب أن ذلك ألجل االختالف يف الرجحدن أو التسدو  ،فيتخري العبدي عند
التسدو  ،ويتوقفون إذا حتريوا يف التفدوت والتسدو "(.)18
املطلب الثالث :أمهية الرتجيح بني املصاحل:
سبق أن ذكرند أنه بدجتمدع املصدحل فإن العمل منحصر يف ثالثة أمور:
أوالً :العمل على اجلمع بينهد إن أمكن ذلك.
ثدنيدً :تقديم املصلحة الراجحة أو األصلح واألفضل منهد ،وذلك عن طريق
املوازنة بينهد.
( )17القواعد الكربى .9/1
( )18القواعد الكربى .8-7 /1
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ثدلثدً :التخيري أو القرعة الختيدر واحدة من املصدحل.
وعليه فإن مد نتحدث عنه ينحصر يف البند (ثدنيدً) ،واو أام اذه البنوي الثالثة:
 يقول اإلمدم عز الدين ابن عبد السالم (ت:)660"فمن املصدحل واملفدسد مد يشرتك يف معرفته العدمة واخلدصة ،ومنهد مد ينفري
مبعرفته اخلدصة ،ومنهد مد ينفري مبعرفته خدصة اخلدصة ،وال يقف على اخلفي من ذلك
كلِّه إال من وفقه اهلل بنور يقذفه يف قلبه.
واذا جدر يف مصدحل الدارين ومفدسدامد ،ويف مثله طدل اخلالف والنـزاع بني
الندس يف علوم الشرائع والطبدئع ،وتدبري املسدلك واملمدلك ،وغري ذلك من الواليدت
والسيدسدت ومجيع التصرفدت"(.)19
إىل أن يقول" :وعلى اجلملة ،فإذا وقع اخلالف يف وجوي املصدحل ،فدملصيب من
عرف وجوياد أو فقداد ،وإذا وقع اخلالف يف رجحدن بعض املصدحل على بعض،
فاملصيب من عرف رجحاهنا أو تساويها"(.)20
 ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت" :)728فإذا ازيحم واجبدن ال ميكنمجعهمد ،فقدَّم أوكدَامد مل يكن اآلخر يف اذه احلدل واجبدً ،ومل يكن تدركه ألجل
فعل األوكد تدرك واجب يف احلقيقة.
وكذلك إذا اجتمع حمرمدن ال ميكن ترك أعظمهمد إال بفعل أيندامد مل يكن فعل
األينى يف اذه احلدل حمرمد يف احلقيقة .وإن مسي ذلك ترك واجب ومسي اذا فعل
حمرم بدعتبدر اإلطالق مل يضر . ...

( )19القواعد الكربى .80/1
( )20القواعد الكربى .81/1
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وهذا ابب التعارض ابب واسع جداً السيمد يف األزمنة واألمكنة اليت نقصت

فيهد آثدر النبوة وخالفة النبوة ،فإن اذه املسدئل تكثر فيهد وكلمد ازياي النقص ازيايت
اذه املسدئل ،ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني األمة فإنه إذا اختلطت احلسنات
ابلسيئات وقع االشتباه والتالزم؛ فأقوام قد ينظرون إىل احلسندت فريجحون اذا
اجلدنب وإن تضمن سيئدت عظيمة ،وأقوام قد ينظرون إىل السيئدت فريجحون اجلدنب
اآلخر وإن ترك حسندت عظيمة ،واملتوسطون الذين ينظرون األمرين قد ال يتبني هلم
أو ألكثرام مقدار املنفعة واملضرة ،أو يتبني هلم فال جيدون من يعينهم العمل
بدحلسندت وترك السيئدت؛ لكون األاواء قدرنت اآلراء"(.)21
 ويقول الشيخ حممد الطدار بن عدشور (ت" :)1393وممد جيب التنبه له أن()22

التخيري

ال يكون إال بعد استفراغ الوسع يف حتصيل مُرجّح مد ،ثم العجز عن

حتصيله .ويف طرق الرتجيح قد حيصل اختالفٌ بني العلمدء ،فعلى الفقيه حتقيق األمر يف
ذلك"(.)23
من خالل النصوص السابقة خنلص إى أن أمهية الرتجيح بني املصاحل تكمن يف

أمور منها:

أوالً :أنه بدب واسع جداً تندرج حتته الكثري من املسدئل ،ومد كدن كذلك فحر
بطالب العلم والعلمدء االاتمدم به ،ومنه املسدئل املتعلقة بدألمور الطبية.

( )21جمموع الفتاوى .57/20
( )22أي :التخيري بني املصاحل املتعارضة ،واليت هي املرتبة الثالثة من مراتب العمل عند اجتماع املصاحل ،واليت
سبق ذكرها.
( )23مقاصد الشريعة اإلسالمية (ص.)216
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ثدنيدً :خفدء جزء منه على كثري من الندس ،وخفدء آخر منه حتى على اخلدصة،
ومد كدن كذلك حسن على طدلب العلم االاتمدم به ،فلعله أن يكون ممن وفقه اهلل
تعدىل.
ثدلثدً :أنه بدب ختتلف أنظدر الندس فيه ،ومد كدن ذلك شأنه ،فإنه يدعو إىل
ضرورة معرفته وضبطه وفهمه وحتقيقه.
رابعدً :أنه حيتدج إىل بذل اجلهد للوصول إىل املرجح الصحيح ،لوقوع التشدبه
والتالزم فيه ،ومد كدن كذلك ،فإنه ال يتأتى بسهولة ويسر.
خدمسدً :األثر العظيم املرتب على اذا الفقه ،سلبدً وإجيدبدً ،فدلنظر اخلدطئ
يؤي إىل الفتنة وسوء العدقبة ،والنظر الصحيح يوجب رفع الفتنة وإعطدء احلكم
الصحيح للوقدئع.
املطب الرابع :مكانة الرتجيح بني املصاحل يف املسائل الطبية:
اذه املكدنة واألامية تكمن أسدسدً ملد للطب من أاميةٍ ألاميةِ متعلقه الذ او
بدن اإلنسدن ،فإن للرتجيح بني املصدحل يف األمور الطبية مكدنة وميزة على غرياد عند
علمدء الشريعة ،فقد قرن اإلمدم عز الدين ابن عبد السالم (ت )660كالمه على
مشروعية الرتجيح بشكل عدم بذكر الرتجيح يف األمور الطبية ممد يعطيهد ميزة إضدفية
حيث يقول" :وكذلك األطبدء يدفعون أعظم املرضني بدلتزام بقدء أيندامد ،وجيلبون
أعلى السالمتني والصحتني ،وال يبدلون بفوات أيندامد ،ويتوقفون عند احلرية يف
التفدوت والتسدو  ،فإن الطب كدلشرع وضع جللب مصدحل السالمة والعدفية ،ولدرء
مفدسد املعدطب واألسقدم ،ولدرء مد أمكن يرؤه من ذلك ،وجللب مد أمكن جلبه من
ذلك.
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فإن تعذر يرء اجلميع أو جلب اجلميع :فإن تسدوت الرتب ختري ،وإن تفدوتت
استعمل الرتجيح عند عرفدنه والتوقف عند اجلهل به.
والذ وضع الشرع او الذ وضع الطب ،فإن كل واحد منهمد موضوع
جللب مصدحل العبدي ويرء مفدسدام.
وكمد ال حيل اإلقدام للمتوقف يف الرجحدن يف املصدحل الدينية حتى يظهر له
الراجح ،فكذلك ال حيل للطبيب اإلقدام مع التوقف يف الرجحدن إىل أن يظهر له
الراجح ،ومد حييد عن ذلك يف الغدلب إال جدال بدلصدحل واألصلح ،والفدسد
واألفسد ،فإن الطبدع جمبولة على ذلك حبيث ال خيرج عنه إال جدال غلبت عليه
الشقدوة أو أمحق زايت عليه الغبدوة"(.)24
وكمد كدن للرتجيح بني املصدحل األامية عند السدبقني ،فإن اذا األمر يف حيدتند
املعدصرة يكدي يكون أشد ظهوراً ،لذلك فإن كلّ من يريد الكالم على فقه املوازندت يف
عصرند ،فإنه البد له أن يعرّج على مندذج طبية متعدية ضمن األمثلة أو التطبيقدت اليت
يستشهد بهد.
حتى إن البدحث عبد اهلل الكمدلي يف كتدبه "تأصيل فقه املوازندت" أثندء ذكره
حلكم تعلم فقه املوازندت ،ميّز الكالم على املسدئل الطبية قدئالً" :ومن أنواع املوازنة مد
حيتدجه أال كلّ فن وختصص ،حتى ال يفسدوا وام يسعون للخري.
فأال احلسبة واألمر بدملعروف والنهي عن املنكر ...

( )24القواعد الكربى .9-8 /1
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ومثلهم أال الطب يف طبهم ،فهم حمتدجون إىل معرفة فقه املوازندت بني املصدحل
وام يطببون الندس ،فال يضيعون مصلحة كربى من أجل مصلحة ينيد ،وال ميتنعون
عن الوقوع يف مفسدة صغرية من أجل يفع أخرى أكرب منهد وأخطر"(.)25
بل وخيصّ الكمدلي من املسدئل الطبية النوازل منهد حيث يقول" :ومن فقه
املوازندت مد حتتدجه األمة مبجملهد ممد يدخل يف بدب فرض الكفدية ،خدصة فيمد يتعلق
مبستجدات األمور وتطور األيدم.
ولعل مد استجد من أمور الطب يف العصر احلديث أوضح مثدل على ذلك.
فكثري من اذه القضديد الطبية متصل بفقه املوازندت ومرتبط به ،وقد ظهر كثري
من اخللل يف معدجلة اذه القضديد الطبية املستجدة ،وتندقضت فيهد اآلراء وترييت فيهد
الفتدوى ،حتى قيض اهلل من كبدر العلمدء ومن جمدمع البحوث واملؤمترات الفقهية مد
سدّ كثريًا من اذه الثغرات وأبدن الغدمض وميّز امللتبس"(.)26
إذا تقرر مد ذكرنده يف اذا التمهيد املختصر ،فإني سأذكر يف املبدحث اآلتية إن
شدء اهلل جمموعة من القواعد اليت ميكن من خالهلد تطبيق اذا الرتجيح ،من خالل
أقوال أال التخصص ،ثم أعقب مبثدلني من أمثلة النوازل الطبية ليتضح يور قواعد
الرتجيح بني املصدحل فيهد.

( )25أتصيل فقه املوازانت (ص.)99
( )26أتصيل فقه املوازانت (ص.)100
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املبحث األول :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة املصاحل املعتربة
مقدمة على املصاحل املرسلة وامللغاة(:)27
تنقسم املصلحة إىل ثالثة أقسدم:
األول :املصلحة املعتربة ،واي اليت شهد الشرع بدعتبدراد.
كوجوب قتل املرتد لتضمنه مصلحة حفظ الدين ،وكوجوب القصدص لتضمنه
مصلحة حفظ النفس ،وحتريم اخلمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل ،وتشريع حد
ص الشدرع على اعتبدر اذه املصدحل.
السرقة لتضمنه مصلحة حفظ املدل ،وقد ن ّ
الثاين :املصلحة امللغاة ،اليت شهد الشرع بعدم اعتبدراد .فهي لكونهد غري معتربة
شرعدً فال تدخل يف الرتجيح.
كإجيدب تكفري الغين املظدار أو الواطئ يف نهدر رمضدن بدلصوم يون العتق،
لتضمنه مصلحة الريع والزجر يون العتق ،إال أن الشرع ألغى اذه املصلحة وأوجب
الكفدرة بدلعتق من غري نظر إىل وصف املكفر بكونه فقرياً أو غنيدً.
وكجعل الطالق بيد املرأة ،لتضمنه مصلحة محدية حقوق املرأة ،إال أن الشرع
ألغى اذه املصلحة جبعله الطالق بيد الرجل.
الثدلث :املصلحة املرسلة ،واي اليت مل يشهد الشرع العتبدراد بدليل خدص،
وال إللغدئهد بدليل خدص.
كعدم مسدع يعوى الزواج الذ ال يثبت بوثيقة رمسية عند اإلنكدر ،وعدم
نقل ملكية عقوي البيع غري املسجلة ،لتضمنهمد مصلحة توثيق العقوي وإعطدء ذو
( )27انظر يف هذه القاعدة :مقاصد الشريعة يف ضوء فقه املوازانت لعبد هللا الكمايل (ص  ،)72-17وقواعد
الرتجيح بني املصاحل للدكتور عبد اجمليد الصالحني (ص.)59-58
واملوازنة بني املصلحة املعتربة واملصلحة امللغاة ،إمنا هي موازنة نظرية ،وإال ففي الواقع املصلحة امللغاة غري معتربة
أصالً.
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احلقوق حقوقَهم ،واليت يتعسر حتقيقهد يف ظل فسدي ذمم الكثريين من الندس يف
العصور املتأخرة(.)28
وتتفدوت اذه املصدحل يف يرجة قوتهد ،فدملصلحة املعتربة مقدمة على اجلميع،
ثم املصلحة املرسلة تقدم على املصلحة امللغدة.
األمثلة من النوازل الطبية:

 -1إجراء التلقيح االصطناعي اخلارجي مع تدخل طرف اثلث سواء أكان منياً
أو بييضة أو رمحاً:
ففي اذه الصورة نرى جليدً حتقق مصلحة حصول الولد ملن يرغب فيه ،ولكنه

ال يستطيع لعدم وجوي مين عند الزوج أو عدم صالحيته للتلقيح ،أو لفقدان الزوجة
للرحم أو الرحم الصدحل للحمل ،أو فقداد لبييضدتهد أو عدم صالحيتهد للتلقيح.
ولكن اند مثة مصلحة أخرى واي مصلحة حفظ األنساب من االختالط.
فتزامحت ادتدن املصلحتدن( ،)29إال أن املقدم قطعدً مصلحة حفظ األنسدب،
وال يلتفت ملصلحة حصول الولد بدلطرق املذكورة؛ إذ إنهد مصلحة ملغاة ،لذلك قرر
الفقهدء أن إجراء التلقيح االصطندعي اخلدرجي مع تدخل طرف ثدلث او أسلوب حمرم
شرعدً.
فقد جدء يف قرار جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العدمل اإلسالمي

()30

التفصيلي عن حكم التلقيح االصطندعي يف بيدن مصلحة احلصول املرأة على الولد:
( )28انظر ملا سبق :روضة الناظر  ،322-319/2ومذكرة أصول الفقه (ص  ،)170-168وعلم أصول الفقه
لعبد الوهاب خالف (ص ،)81-80وأصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحيلي  752/2وما بعدها.
( )29التزاحم هنا نظري ،وإال فاملصلحة امللغاة ال تدخل يف املوازنة؛ ألاهنا غري معتربة شرعاً ،وألجل التمثيل
والتوضيح مت ذكر هذا املثال.
( )30القرار الثاين يف دورته الثامنة لعام .1405
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"(ب) إن احتيدج املرأة إىل العالج من مرض يؤذيهد ،أو من حدلة غري طبيعية يف جسمهد
تسبب هلد إزعدجدً ،يعترب ذلك غرضاً مشروعاً يبيح هلد االنكشدف على غري زوجهد هلذا
العالج .وعندئذ يتقيد ذلك االنكشدف بقدر الضرورة"(.)31

ولكنه ملد جدء إىل احلكم الشرعي إلجراء التلقيح االصطندعي اخلدرجي مع
تدخل طرف ثدلث سواء أكدن منيًد أو بييضة أو رمحدً ،مل يرا ِع اذه املصلحة فجدء فيه:
"وأمد األسدليب األخرى من أسدليب التلقيح االصطندعي يف الطريقني الداخلي
واخلدرجي ممد سبق بيدنه ،فجميعها حمرمة يف الشرع اإلسالمي ال جمدل إلبدحة شيء
منهد؛ ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيهد ليستد من زوجني؛ أو ألن املتطوعة بدحلمل
اي أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني"(.)32
 -2إنشاء بنوك للمين ألغراض طبية( )33بشروط منها :التأكد من الزوجية قبل
إجراء عملية التلقيح االصطناعي وأخذ االحتياطات الكافية ملنع اختالط عبوات املين

يف البنوك(.)34

ويف اذه الصورة جند حتقق مصلحة مرسلة تتمثل يف إقدمة بنك للمين لبعض
األزواج "كمن يضطر إىل تأخري تلقيح زوجته لسبب مشروع ،أو من يقوم بتجميع منيه
وحفظه يف البنك شيئدً فشيئدً ،على فرتات ،فتزيد فيهد األعداي اخلصيبة للخاليد
( )31انظر احلاشية التالية لتوثيق القرار.
( ) 32قرارات جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي من دورته األوىل لعام 1398ه حىت الدورة
الثامنة عام 1405ه (ص .)156-154وانظر حنوه يف (ص )141-140عند القرار اخلامس يف دورته
السابعة لعام 1404ه.
( )33ليس املقصود هنا بنوك املين العامة واليت يتحقق فيها دخول مين أجنيب إىل الزوجة ،عن طريق املين ملن
أحب ،وإال لكانت املصلحة هنا ملغاة ،وإمنا املقصود بنوكاً للمين حتفظ املين لنفس الشخص وال تتيحه
لآلخرين حتت أي ظرف من الظروف.
( )34انظر :البنوك الطبية البشرية للدكتور إمساعيل مرحبا (ص .)385-384
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اجلنسية ،ثم تُلقح بهد بييضة زوجته ،أو يف األشخدص الذين يتعرضون أثندء عالجهم
ألشعة وكيمدويدت ،ممد يؤثر ذلك يف خصوبة األجهزة التندسلية تأثرياً كبرياً ،فعن طريق
اذه البنوك ميكنه االحتفدظ مبنيّه اخلصيب قبل بدء العالج ،فيمكنه بدء العالج من اذا
املرض حتقيق رغبة اإلجندب بذلك املين احملفوظ ،أو األشخدص الذين يعدنون من
األمراض املختلفة اليت تؤي إىل العقم الدائم ،كدألمراض اليت تؤي إىل استئصدل
العضو التندسلي ،ففي االحتفدظ بدملين والبييضدت يف اذه البنوك حتقيق رغبتهم يف
اإلجندب"(.)35
واندك املصلحة املعتربة املتمثلة يف حفظ األنسدب من االختالط ،إذ إنه قد يقع
السهو واخلطأ يف بنوك املين تلك حتى مع االحرتاز منه.
فهنا اختلفت نظرة املعاصرين يف النظر إى املصلحتني:
 فمن رأى تعدرض املصلحة املرسلة مع املصلحة املعتربة أفتى بعدم جوازإنشدء مثل اذه البنوك؛ ألن املصلحة املعتربة أقوى من املصلحة املرسلة ،وام غدلب
من حبث املسألة(.)36
يقول الدكتور عبد الرمحن طدلب وفقه اهلل" :يظهر لي حرمة إنشدء بنوك املين؛
ألن رعدية النسب والبعد عن مواطن الشبه وقفل أبواب التالعب او املتعني"( .)37فنرى
يف كالمه تقدميه للمصلحة املعتربة على املصلحة املرسلة.
 ومن رأى عدم تعدرض املصلحتني -املعتربة واملرسلة  -وإمكدنية اجلمعبينهمد ،أفتى بدجلواز؛ فدملصلحة املرسلة املتوخدة بإنشدء مثل اذه البنوك ،ال تلغي
املصلحة املعتربة إذا حتققت االحتيدطدت املطلوب اختدذُاد(.)38
( )35انظر :البنوك الطبية البشرية للدكتور إمساعيل مرحبا (ص .)387
( )36انظر :البنوك الطبية واقعها وأحكامها للدكتور عبد الرمحن طالب .1323-1320/2
( )37انظر :البنوك الطبية واقعها وأحكامها للدكتور عبد الرمحن طالب .1322/2
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ويف ذلك صدرت فتوى جلنة اإلفتدء يف وزارة األوقدف الكويتية( ،)39حيث جدء
فيهد " :جيوز عند احلدجة والضرورة ختزين احليواندت املنوية للزوج قبل تعرضه للعالج
الكيميدئي أو اإلشعدعي ممد يُضعف قدرته على اإلجندب أو يعدمهد ،لتلقح بهد زوجته
الحقدً ،بشرط قيدم الزوجية بينهمد عند التلقيح ،واختدذ االحتيدطدت الكفيلة بضمدن
عدم اخلطأ اختالط يف العيندت ملد ينشأ عنه من اختالط يف األنساب ،واو حمرم شرعدً.
واهلل أعلم"(.)40
ففي اذه الفتوى جند إمكدنية اجلمع بني املصلحتني ،املرسلة واملعتربة ،واهلل
تعدىل أعلم.
املبحث الثاين :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة املصاحل الضرورية
مقدمة على احلاجية ،واحلاجية مقدمة على التحسينية(:)41
 يقول اإلمدم عز الدين ابن عبد السالم (ت" :)660فأمد مصدحل الدنيدفتنقسم إىل الضرورات واحلدجدت والتتمدت والتكمالت.
فدلضرورات :كدملآكل واملشدرب واملالبس واملسدكن واملندكح واملراكب
اجلوالب لألقوات وغرياد ممد متس إليه الضرورات .وأقلّ اجملزئ من ذلك ضرور ،
ومد كدن يف ذلك يف أعلى املراتب ،كدملآكل الطيبدت ،واملالبس الندعمدت ،والغرف
( )38انظر :البنوك الطبية البشرية للدكتور إمساعيل مرحبا (ص.)388-387
( )39جلنة صادرة عن إدارة اإلفتاء والبحوث الشرعية ،الفتوى 2/3ع  96 /برقم.)3943( :
( )40انظر :جمموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية الكويتية .494/12
( )41انظر يف القاعدة :أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحيلي  ،1027-1026/2ومقاصد الشريعة يف
ضوء فقه املوازانت لعبد هللا الكمايل (ص ،)127-111ومنهج فقه املوازانت يف الشرع اإلسالمي للدكتور
حسن الدوسي (ص ،) 401-398وقواعد الرتجيح بني املصاحل للدكتور عبد اجمليد الصالحني (ص-55
 ،)57ومنهج فقه املوازاانت للدكتور عبد اجمليد السوسوة (ص.)38-36
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العدليدت ،والقصور الواسعدت ،واملراكب النفيسدت ،ونكدح احلسندوات ،والسرار
الفدئقدت ،فهو من التتمدت والتكمالت ،ومد توسط بينهمد فهو من احلدجدت"(.)42
 ويقول اإلمدم الشدطيب (ت" :)790تكدليف الشريعة ترجع إىل حفظمقدصداد يف اخللق ،واذه املقدصد ال تعدو ثالثة أقسدم:
أحدها :أن تكون ضرورية .والثاين :أن تكون حدجية .والثالث :أن تكون حتسينية.
فأمد الضرورية ،فمعنداد أنهد ال بد منهد يف قيدم مصدحل الدين والدنيد ،حبيث إذا
فقدت مل جترِ مصدحل الدنيد على استقدمة ،بل على فسدي وتهدرج وفوت حيدة ،ويف
األخرى فوت النجدة والنعيم ،والرجوع بدخلسران املبني .وجمموع الضروريدت مخسة،
واي :حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،واملدل ،والعقل .وقد قدلوا :إنهد مراعدة يف
كل ملة.
وأمد احلدجيدت فمعنداد :أنهد مفتقر إليهد من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤي
يف الغدلب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب ،فإذا مل تُراعَ يخل على
املكلفني  -على اجلملة  -احلرج واملشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفسدي العدي املتوقع
يف املصدحل العدمة.
وأمد التحسيندت فمعنداد :األخذ مبد يليق من حمدسن العديات ،وجتنب األحوال
املدنسدت اليت تأنفهد العقول الراجحدت ،وجيمع ذلك قسم مكدرم األخالق"(.)43

( )42القواعد الكربى البن عبد السالم .123/2
( )43املوافقات ( )327-324/2ابختصار.
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األمثلة من النوازل الطبية:

 -1تناول اإلنسولني البشري املصنوع من اخلنـزير:
فهند جند مصلحة ضرورية تتمثل يف عالج مريض السكر من أعراض املرض
الذ قد يؤي إىل الوفدة ،إال أنه اندك مثة مصلحة اجتندب النجدسة ومنهد اخلنـزير،
واي مصلحة حتسينية.
فتزامحت املصلحتدن وال ميكن اجلمع بينهمد ،فمد العمل؟ العمل او املوازنة
والرتجيح بينهمد ،ويف ذلك جدءت فتوى من ايئة كبدر العلمدء بدململكة العربية
السعويية( )44جدء فيهد:
"وقد رأى اجمللس بعد الدارسة والعندية ويف ضوء األيلة املذكورة :أنه ال مدنع
من استعمدل اإلنسولني املنوه عنه يف السؤال لعالج مرضى السكر بشرطني:
أوهلمد :أن تدعو إليه الضرورة.
وثدنيهمد :أال يوجد بديل يغين عنه ويقوم مقدمه"(.)45
فنرى يف اذه الفتوى حمدولة للجمع بني املصلحتني الضرورية املتمثلة يف عالج
املريض ،والتحسينية املتمثلة يف اجتندب النجدسة ،لذلك جدء فيهد" :أال يوجد بديل
يغين عنه ويقوم مقدمه" ،ومتى تزامحت املصلحتدن فنجد الفتوى ترجح املصلحة
الضرورية على املصلحة التحسينية.

( )44قرار هيئة كبار العلماء رقم ( )136واتريخ 1407 6 20ه.
( )45انظر :الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى (ص .)212 -209
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 -2تركيب املرأة ملا يعرف بـ(اللولب) عند احلاجة:
يف اذه الصورة توجد مصلحة حاجية ،واذه املصلحة هلد صورة متعدية(،)46
ولكن تعدرضهد مصلحة حتسينية تتمثل يف مصلحة سرت العورة وعدم كشفهد للغري ،وال
ميكن تركيب اذا اللولب إال بكشف العورة كمد او ظدار.
وقد جدء يف فتوى اللجنة الدائمة بدململكة العربية السعويية( )47اآلتي:
"س :1أند امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي واو :إني مركبة لولب ملدة معينة
من الزمن حتى يكرب أبندئي؛ ألنهم مد زالوا صغدراً ،ال فيه شيء من احلالل أو
احلرام؟
ج :1إذا كدن استخدام اذا املدنع أو غريه من موانع احلمل غري مضر بدملرأة،
وال خمل بأمور عبديتهد ،وكدن البدعث عليه غرض صحيح كدملرض ،أو خوفه لكثرة
احلمل  -فال حرج فيه -إن شدء اهلل  -إذا اتفق عليه الزوجدن ،وليس اذا من
حتديد النسل الذ يلت نصوص الشريعة ومقدصداد العظيمة على حرمته ،فإن من
مقدصداد اجلليلة :تكثري سواي اذه األمة.)48(" ... ،
ويف اذه الفتوى جند أن اللجنة وازنت بني املصلحة احلدجية واملصلحة
التحسينية ،ورجحت املصلحة احلدجية؛ إذ مل تر يف كشف العورة مدنعدً أمدم مد ذكرته
الفتوى من مرض أو خوفه(.)49
( )46سيأيت ذكر بعض منها ضمن الفتوى اآلتية ،ويشرتط يف هذه الصور عدم الوصول إىل حالة الضرورة،
ولكنها تؤدي إىل حرج ومشقة وضيق لو قلنا ابملنع من جوازها ،كما سبق يف تعريف احلاجيات .وهللا أعلم.
( )47وذلك يف السؤال األول من الفتوى رقم (.)18591
( )48فتاوى اللجنة الدائمة .314/19
( )49إذ هذا املرض والذي يقع بسبب كثرة احلمل ليس من قبيل الضرورايت بل من قبيل احلاجيات كما هو
معلوم ،يؤكد هذا أن السؤال وقع عن أمور ال تصل إىل حد الضرورة.
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املبحث الثالث :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة تقدمي مصلحة الدين على
مصلحة النفس ،ومصلحة النفس على مصلحة النسب(،)50
ومصلحة النسب على مصلحة العقل ،ومصلحة العقل على مصلحة املال

()51

يقول أبو احلسن اآلمد (ت" :)631فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون
أوى نظراً إىل مقصويه ومثرته من نيل السعدية األبدية يف جوار رب العدملني ،ومد سواه
من حفظ األنفس والعقل واملدل وغريه ،فإمند كدن مقصوياً من أجله على مد قدل
تعدىل :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ

[الذاريدت.)52("]56 :

ثم يقول" :وكمد أن مقصوي الدين مقدم على غريه من مقدصد الضروريدت،
فكذلك مد يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدماً على غريه من املقدصد الضرورية.

أمد بدلنظر إىل حفظ النسب؛ فألن حفظ النسب إمند كدن مقصوياً ألجل حفظ

الولد حتى ال يبقى ضدئعدً ال مربي له ،فلم يكن مطلوبدً لعينه بل إلفضدئه إىل النفس.
وأمد بدلنظر إىل املدل ،فلهذا املعنى أيضدً ،فإنه مل يكن بقدؤه مطلوبدً لعينه
وذاته ،بل ألجل بقدء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظدئف التكدليف وأعبدء
العبديات.

( )50أي النسل .انظر :مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور (ص .)222على خالف يف ذلك ينظر يف :مقاصد
الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية لشيخنا الدكتور حممد سعد اليويب (ص.)257-245
( )51انظر يف هذه القاعدة :أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحيلي  ،1028/2ومقاصد الشريعة يف ضوء
فقه املوازانت لعبد هللا الكمايل (ص  ،)168-128ومنهج فقه املوازاانت للدكتور عبد اجمليد السوسوة
(ص ،) 41-39ومقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية لشيخنا الدكتور حممد سعد اليويب
(ص )316-304وقد توسع وأجاد وأفاد حفظه هللا.
( )52اإلحكام يف أصول األحكام (.)275 /4
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وأمد بدلنظر إىل حفظ العقل فمن جهة أن النفس أصل والعقل تبع ،فدحملدفظة
على األصل أوىل ،وألن مد يفضي إىل فوات النفس على تقدير أفضليته يفوتهد مطلقدً،
ومد يفضي إىل تفويت العقل كشرب املسكر ال يفضي إىل فواته مطلقدً.
فدحملدفظة بدملنع ممد يفضي إىل الفوات مطلقدً أوىل.
وعلى اذا أيضدً يكون املقصود يف حفظ النسب أوى من املقصوي يف حفظ
العقل واملدل لكونه عدئداً إىل حفظ النفس.
ومد يفضي إىل حفظ العقل مقدم على مد يفضي إى حفظ املال؛ لكونه مركب
األمدنة ومالك التكليف ومطلوبدً للعبدية بنفسه من غري واسطة وال كذلك املدل؛ وهلذا
كدنت اذه الرتب خمتلفة يف العقوبدت املرتبة عليهد على حنو اختالفهد يف أنفسهد ،ومبثل
تفدوت اذه الرتب يكون التفدوت بني مكمالتهد"(.)53
األمثلة من النوازل الطبية:
 -1إجهاض املرأة احلمل يف طور العلقة أو املضغة إذا خافت على نفسها:
يف القيدم بإجهدض املرأة قتل ملد يف بطنهد ،ففي بقدئه حتقيق ملصلحة النسل ،وإذا
خدفت املرأة احلدمل على نفسهد ففي إجهدض احلمل حتقيق ملصلحة النفس ،واملسألة
مفروضة حبيث ال ميكن حتقيق املصلحتني.
جدء احلكم يف قرار هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية( ،)54على النحو
اآلتي:
" - 1ال جيوز إسقدط احلمل يف خمتلف مراحله إال ملربر شرعي ،ويف حدوي
ضيقة جداً.
( )53اإلحكام يف أصول األحكام (.)277-276 /4
( )54قرار رقم ( )140واتريخ 1407/6/20ه.
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 - 2إذا كدن احلمل يف الطور األول ،واي مدة األربعني ،وكدن يف إسقدطه
مصلحة شرعية ،أو يفع ضرر متوقع ،جدز إسقدطه.
أمد إسقدطه يف اذه املدة خشية املشقة يف تربية األوالي ،أو خوفدً من العجز عن
تكدليف معيشتهم وتعليمهم ،أو من أجل مستقبلهم ،أو اكتفدء مبد لدى الزوجني من
األوالي  -فغري جدئز.
 - 3ال جيوز إسقدط احلمل إذا كدن علقة أو مضغة ،حتى تقرر جلنة طبية
موثوقة :أن استمراره خطر على سالمة أمه ،بأن يُخشى عليهد اهلالك من استمراره،
جدز إسقدطه بعد استنفدي كدفة الوسدئل لتاليف تلك األخطدر.
 ...وإمند ُرخّص اإلقدام على إسقدطه بهذه الشروط؛ يفعدً ألعظم الضررين،
وجلبًد لعظمى املصلحتني"(.)55
فيصح القول :إن يف اذا القرار تقديم للمصلحة العظمى -واي مصلحة
النفس  ،-على املصلحة األقل منهد –واي مصلحة النسل( ،)56واهلل تعدىل أعلم.
 -2التخدير أثناء العمليات اجلراحية:
يف إجراء التخدير إذادب للعقل ،وحفظ العقل من املصدحل املعتربة ،إال أنه قد
تعدرض مع اذه املصلحة مصلحة أكرب منهد ،إال واي مصلحة النفس ،حبيث إنه ال
( )55انظر :الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى (ص.)285-283
ومبضمون هذا القرار أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ابململكة العربية السعودية ،وهي الفتوى رقم
( ،)17576كما يف الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى (ص .)283-280
( )56ويستطيع الباحث النظر إىل املصاحل حبسب التقسيمات األخرى السابقة والالحقة ،ولست أقصد يف توجيه
هذا القرار وال غريه من الفتاوى حجره على ما أفهمه منه ،وإمنا أقصد أنه مما يصح توجيه الفتوى به،
لتوضيح عملية املوازنة بني املصاحل ،وال مينع ذلك وجود أوجه أخرى من أوجه املصاحل األخرى ابختالف
تقسيمات املصاحل الشرعية.
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ميكن حتقيق مصلحة النفس إال بإادار مصلحة العقل لفرتة زمنية حمدوية ،وقد جدءت
يف ذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء بدململكة العربية السعويية(،)57
نصهد:
"س  :2نرجو إفديتند عن حكم اإلسالم يف التخدير أثندء العمليدت اجلراحية،
واو ينقسم لنوعني:
أ  -ختدير كلي؛ حبيث يفقد املريض وعيه بدلكدمل ،واو يستعمل يف
العمليدت اليت ال ميكن إجراؤاد إال بعد ختدير املريض كليدً.
ب  -ختدير نصفي ،ويستعمل يف العلميدت اليت تقع يف اجلزء السفلي من
اجلسم أسفل السرة تقريبدً ويكون املريض يف حدلته الطبيعية ،ولكن ال حيس بأمل يف
موضع العملية اجلراحية.
ج  :2جيوز استعمدل ذلك ،ملد يقتضيه من املصلحة الراجحة ،إذا كدن الغدلب
على املريض السالمة من ذلك.
وبدهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبيند حممد ،وآله وصحبه وسلم"(.)58
وال شك يف ترجيح مصلحة النفس الدائمة على مصلحة العقل املؤقتة ،يف حدل
عدم إمكدنية اجلمع بينهمد ،واهلل تعدىل أعلم.

( )57السؤال الثاين من الفتوى رقم (.)3685
( )58انظر :الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى (ص .)209-208
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املبحث الرابع :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة مصلحة الواجب
مقدمة على مصلحة املندوب ،ومصلحة املندوب مقدمة على مصلحة املباح

()59

يقول اإلمدم عز الدين ابن عبد السالم (ت" :)660واملصدحل ثالثة أنواع:
أحداد :مصدحل املبدحدت.

الثدني :مصدحل املندوبدت.

الثدلث :مصدحل

الواجبدت"(.)60
ويقول أيضدً" :فصل يف بيدن رتب املصدحل ،واي ضربدن:
 -أحدامد :مصلحةٌ أوجبها هللا عز وجل نظراً لعبديه ،واي متفدوتة الرتب،

منقسمة إىل الفدضل واألفضل واملتوسط بينهمد.

فأفضل املصدحل مد كدن شريفدً يف نفسه ،يافعدً ألقبح املفدسد ،وجدلبدً ألرجح
املصدحل ،وال تزال رتب املصدحل الواجبة التحصيل تتندقص إىل رتبةٍ لو نقصت النتهيند
إىل أفضل رتب مصدحل املندوبدت.
 الضرب الثدني من رتب املصدحل :ما ندب هللا عباده إليه إصالحًد هلم.وأعلى رتب مصدحل الندب يون أينى رتب مصدحل الواجب ،وتتفدوت إىل أن
تنتهي إىل مصلحة يسرية لو فدتت لصديفند مصاحل املباح.
 فدئدة يف مصدحل املبدح :مصدحل املبدح عدجلة ،بعضهد أنفع وآكد من بعض،وال أجر عليهد"(.)61

( )59انظر يف هذه القاعدة :مقاصد الشريعة يف ضوء فقه املوازانت لعبد هللا الكمايل (ص  ،)110-73وقواعد
الرتجيح بني املصاحل للدكتور عبد اجمليد الصالحني (ص ،)62-60ومنهج فقه املوازاانت للدكتور عبد اجمليد
السوسوة (ص.)35-32
( )60القواعد الكربى البن عبد السالم .12/1
( )61القواعد الكربى البن عبد السالم  77-75/1ابختصار.
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من خالل كالم اإلمدم عز الدين السدبق يُعلم تقديم مصدحل الواجب على
مصدحل املندوب ،ومصدحل املندوب على مصدحل املبدح.
األمثلة من النوازل الطبية:

 -1تنظيم النسل بسبب ضعف املرأة وتضررها ابحلمل:
يف اذه الصورة مصلحتدن ،مصلحة واجبة تتمثل يف يفع املرأة الضرر عنهد،
ومصلحة مندوبة تتمثل يف الرتغيب يف كثرة النسل ،فكيف نوازن بينهمد؟
األمر يكون بتقديم املصلحة الواجبة على املندوبة ،وقد أفتى مسدحة الشيخ
حممد بن إبراايم بدآلتي" :إذا كدن املراي تنظيم فرتات احلمل ملدة مؤقتة لظروف عدئلية
أو صحية لضعف املرأة وتضرراد بدحلمل أو خطورته على حيدتهد عند الوالية أو أنهد
حتمل قبل فطدم طفلهد األول ،فيحصل بذلك ضرر عليهد أو على طفلهد وحنو ذلك
ففي مثل اذه احلدالت حيوز استعمدل احلبوب عند احلدجة إىل استعمدهلد ،واو شبيه
بدلعزل الذ كدن يفعله الصحدبة رضي اهلل عنهم أو أسهل منه  ...وأمد إن كدن املراي
بدستعمدل احلبوب قطع احلمل بدلكلية لكرااة النسل أو خوف من زيدية النفقدت عليه
إذا كثروا أواليه وحنو ذلك فهذا ال حيل وال حيوز؛ ألنه سوء ظن برب العدملني،
وخمدلف هلد سيد املرسلني"(.)62
 -2استعمال املرأة األدوية املانعة للحيض يف رمضان أو احلج:
الفطرة واجلبلة املبدحة واألصل ترك املرأة نفسهد على طبيعتهد اليت خلقهد اهلل
عليهد ،فهي على أحكدم الطهدرة متى مد كدنت طدارة ،وعندمد تأتيهد الدورة الشهرية
ترتبت عليهد أحكدمُهد ،ومن ذلك أحكدم الصيدم واحلج ،فتمتنع عن الصوم وتتعطل
عن احلج يف وقته الذ كتبه اهلل على بندت آيم.
( )62فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم .154-153 /11
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وقد تعمد بعض النسدء إىل استخدام أيوية تؤخر احليض فتصوم كدمل شهر
رمضدن أياءً ال قضدء ،وال تتعطل عن أعمدل احلج.
فدملصلحة األوىل أعين ترك املرأة نفسهد على طبيعتهد اي مصلحة املباح،
واملصلحة الثدنية اي مصلحة مندوبة ،وقد جدءت فتدوى بعض العلمدء تشري للموازنة
بينهمد وتُقدّم املصلحة املندوبة بشروطهد ،منهد:
 جدء يف فتدوى الشيخ ابن بدز رمحه اهلل " :س :ال جيوز استعمدل حبوبمنع احلمل لتأخري احليض عند املرأة يف شهر رمضدن؟
ج :ال حرج يف ذلك؛ ملد فيه من املصلحة للمرأة يف صومهد مع الندس وعدم
القضدء ،مع مراعدة عدم الضرر منهد؛ ألن بعض النسدء تضران احلبوب"(.)63
 وأفيت يرمحه اهلل أيضدً " :ال حرج أن تأخذ املرأة حبوب منع احلمل متنعالدورة الشهرية أيدم رمضدن حتى تصوم مع الندس ،ويف أيدم احلج حتى تطوف مع
الندس وال تتعطل عن أعمدل احلج ،وإن وجد غري احلبوب شيء مينع من الدورة فال
بأس إذا مل يكن فيه حمذور شرعدً أو مضرة"(.)64
 ويقول الشيخ حممد العثيمني رمحه اهلل" :استعمدل املرأة مد مينع حيضهدجدئز بشرطني:
األول :أال خيشى الضرر عليهد ،فإن خشي الضرر عليهد من ذلك فال جيوز
لقوله

تعدىل:ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ

ﱫ ﱭﱮﱯﱰﱱﱠ
ﱬ

( )63جمموع فتاوى العالمة ابن ابز .201 /15
( )64جمموع فتاوى العالمة ابن ابز .61-60/17

[البقرة،]195 :

[النسدء.]29 :

ﱡﭐ ﱩ ﱪ
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الثدني :أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كدن له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه
على وجه جتب عليه نفقتهد ،فتستعمل مد مينع احليض لتطول املدة وتزياي عليه نفقتهد،
فال جيوز هلد أن تستعمل مد مينع احليض حينئذ إال بإذنه ،وكذلك إن ثبت أن منع
احليض مينع احلمل فال بد من إذن الزوج.
وحيث ثبت اجلواز فدألوىل عدم استعمدله إال حلدجة؛ ألن ترك الطبيعة على ما
هي عليه أقرب إى اعتدال الصحة والسالمة"(.)65
وقدل أيضدً " :وأمد استعمدل ذلك للتمكن من أياء العمرة واحلج ،فال بأس به
ألنه أمر عدرض"(.)66
املبحث اخلامس :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة املصلحة املتيقنة
()67

مقدمة على املصلحة الظنية واملصلحة الومهية

يقول الشيخ حممد الطدار بن عدشور (ت" :)1393وتنقسم املصدحل بدعتبدر
آثدراد يف قوام األمة ثالثةَ أقسدم :ضرورية وحدجية وحتسينية.
وتنقسم بدعتبدر تعلقهد بعموم األمة أو مجدعدتهد أو أفراياد إىل :كلية وجزئية.

( )65جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .331/11
( )66جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .394 /22
( )67انظر يف هذه القاعدة :من فقه املوازانت بني املصاحل الشرعية لعبد هللا الكمايل (ص  ،)37-11وأصول
الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحيلي  ،1029/2ومنهج فقه املوازانت يف الشرع اإلسالمي للدكتور حسن
الدوسي (ص ،)409-408وقواعد الرتجيح بني املصاحل للدكتور عبد اجمليد الصالحني (ص،)70-68
ومنهج فقه املوازاانت للدكتور عبد اجمليد السوسوة (ص.)48
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وتنقسم بدعتبدر حتقق االحتيدج إليهد يف قِوام أمر األمة أو األفراي إىل :قطعية
وظنية وومهية"(.)68
والذ يعنيند اند التقسيم األخري ،ويقول ابن عدشور يف تفصيله" :فالقطعية اي
اليت يلت عليهد أيلةٌ من قبيل النصّ الذ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ

ال حيتمل تأويالً ،حنو قوله تعدىل :ﱡﭐ ﲝ ﲞ

[آل عمران ،]97 :ومد تظدفرت األيلة

الكثرية عليه ممد مستنده استقراء الشريعة ،مثل الكليدت الضرورية املتقدمة.
أو مد يلّ العقل على أن يف حتصيله صالحدً عظيمدً ،أو أن يف حصول ضده
ضررًا عظيمًد على األمة ،مثل قتدل مدنعي الزكدة يف زمن أبي بكر رضي اهلل عنه.
وأما الظنية فمنهد مد اقتضى العقل ظنه ،مثل اختدذ كالب احلراسة يف الدور يف
احلضر يف زمن اخلوف يف القريوان :كدن الشيخ أبو حممد بن أبي زيد اختذ كلبدً بداره،
فقيل له :إن مدلكدً كره اختدذ الكالب يف احلضر .فقدل :لو أيرك مدلكٌ مثل اذا الزمن
الختذ أسداً على بدب ياره .أو يلّ عليه يليل ظينٌ من الشرع مثل حديث(( :ال يقضي
القدضي واو غضبدن))(.)69
وأمد الوامية فهي اليت يُتخيّل فيهد صالحٌ واو عند التأمل ضرّ ،إمد خلفدء
ضره ،مثل تندول املخدرات من األفيون واحلشيشة والكوكديني واهلروين ،فإن
احلدصل بهد ملتندوليهد مالئم لنفوسهم وليس او بصالح هلم .وإمد لكون الصالح

( )68مقاصد الشريعة اإلسالمية (ص.)219-218
( )69احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه احلديث رقم ( ،)7158ومسلم يف صحيحه احلديث رقم (،)1717
كالمها من حديث أيب بكرة رضي هللا عنه حنوه.
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مغموراً بفسدي كمد أنبدند عنه قوله تعدىل:

ﲵﲷﲸ
ﲶ
ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ

[البقرة.)70("]219 :

ممد سبق نعلم أن املصلحة قد تكون متيقنة احلصول من فعل مد ،وقد تكون ظندً
وقد تكون وامدً ،فإذا اجتمعت يف صورة عدة مصدحل ويلّ العقل على حتقق وقوع
مصلحة مد ،وظن أو توام وقوع املصلحة األخرى ،فينبغي عقالً تقديم مد مصلحته
قطعية ومتحققة على مد كدنت مصلحته ظنية أو متوامة.
األمثلة من النوازل الطبية:

 -1تربع الشخص السليم ابل ُكلية إى من حيتاج إليها من املرضى:

فهند جند مصلحة الشخص املتربع تتعدرض مع مصلحة الشخص املريض احملتدج

إىل الكلية ،فاملصلحة القطعية متحققة يف املتربع يف بقدء الكلية يف جسد صدحبهد وعدم
نزعهد ،ولكن تعدرضهد مصلحة ظنية يُتوقع حصوهلد للمريض بنقل الكلية إليه.
 يقول الشيخ حممد العثيمني رمحه اهلل يف سؤال له عن نقل األعضدء" :أنتركيب العضو يف الثدني قد ينجح وقد ال ينجح( ،)71فكم من جسم رفض العضو
اجلديد لغرابته عليه أو غري ذلك من األسبدب ،إذن فمفسدة قطع العضو للرتكيب
حمققة( ،)72ومصلحة تركيبه غري حمققة ،ومن املعلوم شرعدً وعقالً أنه ميتنع ارتكدب
مفسدة معلومة ،ملصلحة مواومة ،ولذلك لو اضطر احلي ألكل امليت جدز ذلك على
خالف فيه ،وذلك لتحقق املصلحة من أكله فإن خوف املوت بدجلوع يزول بدألكل كمد
او معلوم.
( )70مقاصد الشريعة اإلسالمية (ص.)230-229
( )71أي ال يوجد قطع بتحقق املصلحة ،ولكن يوجد ظن ،وكما سيأيت يف الفتوى الثانية أنه قد يصل النجاح إىل
.%90
( )72إذا كانت املفسدة متحققة بقطع العضو ،فهذا يعين أن املصلحة متحققة يف بقائه ،وهو املراد.
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وأمد القول بأن حيدة الثدني مهدية إذا مل نركب له فجوابه من وجهني:
أحدامد :أن نقول إن ذلك ليس من فعلند فلسند الذين فعلند به مد يهدي حيدته،
وأمد نقل العضو من األول فهو بفعلند حنن الذين أتلفند اذا العضو عليه.
الثدني :أن نقول إنه ال يلزم من تركيبند العضو فيه أن يرتفع عنه اخلطر فقد ال
تنجح العملية"(.)73
 ويقول أيضدً" :اذه املسألة صدر فيهد فتوى من ايئة كبدر العلمدء بأنهدجدئزة ،أما أان فال أرى اجلواز ،وذلك ألن أعضدء اإلنسدن عنده أمدنة وقد نص فقهدء
احلندبلة رمحهم اهلل أنه ال جيوز التربع بعضو من األعضدء ولو أوصى به امليت من بعد
موته ،وإن كدن بعض األعضاء قد يكون النجاح فيها  %90أو أكثر من ذلك لكن
املفسدة يف نزعها من األول حمققة حتى يف الكلى ،قد يقوم البدن على كلية واحدة،
لكن ال شك أن قيدمه على واحدة ليس كقيدمه على ثنتني؛ ألن اهلل مل خيلق شيئدً عبثدً.
ثم اذه الواحدة لو فسدت الك اإلنسدن ،ولو كدنت الكلية املنـزوعة موجوية فيه
وفسدت البدقية مل يهلك.
فلهذا أند أرى عدم اجلواز خبالف نقل الدم؛ ألن نقل الدم خيلفه يم آخر وال
يتضرر به املنقول منه وال يفقد به عضو"(.)74
 -2إجراء عمليات التجميل التحسينية واليت يقصد منها الزايدة يف اجلمال:
فهذه العلميدت التجميلية إمند تراي لتحقيق يوافع ومصاحل ومهية منهد الراحة
النفسية اليت تتحقق هلم إذا زاي مجدهلم ،مع فوات مصلحة حمققة تتمثل يف احلفدظ

( )73جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .47-46 /17
( )74جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .52 /17
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على أوقدتهم ومدهلم من الضيدع ،عالوة على فوات مصلحة احلفدظ على اجلسد
وجتنيبه اجلرح والشق والتخدير أحيدندً.
لذلك يقول فضيلة شيخند الدكتور حممد الشنقيطي حفظه اهلل" :وبندء على مد
سبق من األيلة النقلية والعقلية ،ونظرًا ملد يتضمنه اذا النوع من اجلراحة من العبث
خبلق اهلل من يون وجوي ضرورة أو حدجة ياعية إىل ذلك ،فإنه حيرم فعله واإلقدام
عليه من قبل الطبيب اجلراح والشخص الطدلب ،وتعترب الدوافع اليت يعتذر بهد من
يفعله من كون الشخص يتأمل نفسيًد بسبب عدم تلبية رغبته بفعل اذا النوع من
اجلراحة غري كدفية يف الرتخيص له بفعله.
وتعتذر طدئفة من اذا الصنف بعدم بلوغهم ألادافهم املنشوية يف احليدة بسبب
عدم اكتمدل مجدهلم.
واحلق أن عالج هذه األوهام والوساوس إمند او بغرس اإلميدن يف القلوب،
وزرع الرضد عن اهلل تعدىل فيمد قسمه من اجلمدل والصورة ،واملظدار ليست اي
الوسيلة لبلوغ األاداف والغديدت النبيلة ،وإمند يدرك ذلك بتوفيق اهلل تعدىل ثم بدلتزام
شرعه والتخلق بدآلياب ومكدرم األخالق.
ومن أجل ذلك يرى األطبدء أن املشكلة عند اذا الصنف من الندس ليست
متوقفة على حتسني مظهره بل إنهد أعمق بكثري من ذلك ،وكدن من اخلري يف نظرام من
الندحية الطبية ترك اإلغراق يف اذا النوع من اجلراحة ،وأنه ال يعترب حمق ًقا للنتائج
املرجوة"(.)75

( )75أحكام اجلراحة الطبية (ص.)188-187
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املبحث السادس :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة املصلحة اليت تقتضي االحتياط
مقدمة على ما ال تقتضيه

()76

يقول تدج الدين السبكي (ت" :)771قدعدة :االحتياط :أن جنعل املعدوم
كدملوجوي ،واملواوم كدحملقق ،ومد يرى على بعض الوجوه ال يرى إال على كلهد.
وقد اتفق لي مرة االستدالل على اذه القدعدة بقوله تعدىل :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ

[احلجرات ]12:فال خيفى أنه أمر بدجتندب بعض مد ليس بإثم

خشية من الوقوع فيمد او إثم؛ وذلك او االحتيدط ،واو استنبدط جيد.
مثدل جعل املعدوم كدملوجوي :املندفع املعقوي عليهد يف اإلجدرة؛ فإند جنعلهد
كدملوجوي نوري العقد عليهد.
ومثدل املواوم اجملعول كدحملقق :أكثر أحكدم اخلنثى املشكل ،وقد أفري بعض
أئمتند كتدبدً بأحكدم اخلندثى ،فال معنى للتطويل بتعديداد.
ومثدل جعل مد يرى على بعض الوجوه ال يرى إال على كلهد :تدرك الصالة
نسي عينهد من اخلمس؛ فإند نوجب عليه اخلمس وإن كدنت الرباءة ،يف نفس األمر
حتصل بواحدة.
واعلم أن مسدئل االحتيدط كثرية يطول استقصدؤاد ،يرجع حدصلهد إىل أن
االحتياط قد يكون لتحصيل املنفعة( )77كإجيدب الصالة على املتحرية وإن احتمل كونهد
حدئضدً ،وقد يكون لدفع املفسدة كتحريم وطئهد"(.)78
ممد سبق نعلم وجوي مصدحل األخذ بهد يقتضي االحتيدط ،واندك مصدحل األخذ
بهد ال يقتضي االحتيدط ،فإذا تعدرضت املصلحتدن ومل ميكن اجلمع بينهمد فيمكن أن
( )76انظر يف هذه القاعدة :قواعد الرتجيح بني املصاحل للدكتور عبد اجمليد الصالحني (ص.)73
( )77ومبعىن آخر :االحتياط قد يكون لتحصيل املصلحة .وهو املراد هنا.
( )78األشباه والنظائر .111-110/1
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نرجح املصلحة اليت يكون االحتيدط يف جدنبهد ،ويف كالم اخلطيب البغداي (ت)463
اآلتي يف الرتجيح بني العلل املتعدرضة مد يرشد إىل ذلك ،حيث يقول:
"ابب القول يف تعارض العلتني وترجيح إحدامها على األخرى:
متى تعدرضت علتدن واحتيج فيهمد إىل الرتجيح ،رجحت إحداامد على
األخرى بوجه من الرتجيح.
فمن ذلك :أن تكون إحدامها تقتضي احتياطاً يف فرض ،واألخرى ليست
كذلك ،فاليت تقتضي االحتياط أوى؛ ألهنا أسلم يف املوجب"(.)79
األمثلة من النوازل الطبية:
 -1املوت الدماغي هل يعد مواتً شرعياً أم ليس مواتً شرعياً:
ففي اذه املسألة قد اختلف علمدء الشريعة:
ال حيكم بدملوت قبل رفع أجهزة اإلنعدش؟
أم ننتظر رفع األجهزة لنتأكد من موته؟
على قولني؛ أكثرام حيكم بأن موت الدمدغ ليس موتدً قبل رفع األجهزة،
ومنهم من يرى أنه موت قبل رفع أجهزة اإلنعدش(.)80
وإذا أريند الرتجيح بني املصدحل فيهد جند يف احلكم بدملوت الدمدغي أنه موت
شرعي قبل نزع أجهزة اإلنعدش عنه مصلحة يف نقل أعضدئه ويف املسدرعة بدفن امليت
وغرياد من املصدحل ممد ال تقتضي االحتياط ،ويف احلكم بأنه ليس موتدً شرعيدً حتقيقاً
لالحتياط الشرعي املطلوب قبل احلكم بدملوت شرعدً.

( )79الفقيه واملتفقه  525-524/1ابختصار.
( )80انظر :موت الدماغ لشيخنا الدكتور عبد هللا بن حممد الطريقي (ص ،)37-34والنوازل الطبية عند احملدث
حممد انصر الدين األلباين للدكتور إمساعيل مرحبا (ص.)498-491
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لذلك جدءت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء ،يف اململكة العربية
السعويية( ،)81مبد نصه" :إذا كدن الواقع كمد ذكر ،جدز إيقدف األجهزة اليت تشغّل
القلب وجهدز التنفس أوتومدتيكيدً ،إذا كدن القلب ال ينبض والتنفس ال وجوي له إال
بدألجهزة؛ ألنه على اذا يكون ميتدً ،وحركة القلب والتنفس إمند اي بدألجهزة ال
حيدة الشخص ،لكن جيب التأكد من موته بعد رفع األجهزة ،وقبل إعالن املوت
لكمال أو احتياط"(.)82

 -2إنشاء بنوك للبييضات امللقحة (األجنة):
ويف إنشدئهد توخٍ ملصدحل طبية متعدية منهد :إجراء التجدرب عليهد ،واستخدامهد

يف العالج ،وتسهيل عمليدت التلقيح االصطندعي اجلدئزة( ،)83لذلك ذاب بعض
املعدصرين إىل القول بدجلواز بشروط(.)84
إال أن مجهور املعدصرين منع من ذلك ألسبدب متعدية منهد :مصلحة االحتياط
لألنسدب(.)85
لذلك يقول البدحث عمر بن حممد غدمن" :ويف مصر أصدرت يار الفتوى
املصرية بتدريخ 1980/3/23م فتوى بعدم شرعية إنشدء بنوك لألجنة بدعتبدر ذلك
شراً مستطرياً على نظدم األسرة ،ونذير خطر يف التالعب بدألنسدب.

( )81الفتوى رقم ( )6619واملوقعة ابسم :عبد الرزاق عفيفي ،وعبد العزيز بن ابز.
( )82جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء – الرايض ،العدد رقم ()58
(ص.)105
( )83انظر :البنوك الطبية البشرية للدكتور إمساعيل مرحبا (ص.)502-501
( )84انظر :املصدر السابق (ص.)509-508
( )85انظر :املصدر السابق (ص.)509
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والذ تطمئن إليه النفس ويرتدح إليه القلب او البعد عن مواطن الريبة والشك
واالحتياط لألنساب مبنع جتميد األجنة"(.)86
املبحث السابع :النوازل الطبية اليت تظهر فيها
قاعدة مصلحة احلي مقدمة على مصلحة امليت

()87

يقول اإلمدم عز الدين ابن عبد السالم (ت" :)660املثدل التدسع :نبش
األموات مفسدة حمرمة ،ملد فيه من انتهدك حرمتهم ،لكنه واجب إذا يفنوا بغري غسل أو
وجهوا إىل غري القبلة؛ ألن مصلحة غسلهم وتوجيههم إىل القبلة أعظم من توقريام
برتك نبشهم ،فإن جيفوا وسدل صديدام مل ينبشوا إلفراط قبح نبشهم . ...
وإن يفنوا يف أرض مغصوبة جدز نقلهم؛ ألن حرمة مال احلي آكد من حرمة
امليت ،واألوىل مبدلك األرض أال ينقلهم ،فإن أبى فدألوىل أن يرتكهم إىل أن تتجري
عظدمهم عن حلومهم وتتفرق أوصدهلم.
وكذلك شق جوف املرأة على اجلنني املرجو حيدته؛ ألن حفظ حياته أعظم
مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه"(.)88
ممد سبق نعلم أنه إذا اجتمعت مصلحتدن مل ميكن اجلمع بينهمد وأريند املوازنة
بينهمد والرتجيح ،فإن مصلحة احلي تقدم على مصلحة امليت.

( )86أحكام اجلنني (ص.)263-262
( )87مل أقف يف املؤلفات املفردة يف املوازنة أو الرتجيح من ذكر هذه القاعدة ،يف فيما اطلعت عليه.
( )88قواعد األحكام .141-140/1
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األمثلة من النوازل الطبية:

 -1نقل قرنية إنسان متوىف إى شخص حي:
اند تزيحم مصلحة امليت يف عدم املس به ،مع مصلحة احلي الذ يف نقل
القرنية إليه مصلحة لريى النور من جديد ،فرتجح بذلك مصلحة احلي على مصلحة
امليت ،فيُقدل بدجلواز.
وبذلك صدر قرار ايئة كبدر العلمدء ( ،)89وممد جدء فيه" :وبعد الدراسة
واملندقشة ،وتبديل وجهدت النظر ،قرر اجمللس بدألكثرية مد يلي:
أوالً :جواز نقل قرنية عني من إنسدن بعد التأكد من موته وزرعهد يف عني إنسدن
مسلم مضطر إليهد ،وغلب على الظن جندح عملية زرعهد ،مد مل مينع أوليدؤه ،وذلك
بندءاً على قدعدة حتقيق أعلى املصلحتني ،وارتكدب أخفّ الضررين ،وإيثار مصلحة
احلي على مصلحة امليت ،فإنه يُرجى للحي اإلبصدر بعد عدمه ،واالنتفدع بذلك يف
نفسه ونفع األمة به ،وال يفوت على امليت الذ أخذت قرنية عينه شيء ،فإن عينه إىل
الدمدر والتحول إىل رفدت ،وليس يف أخذ قرنية عينه مثدلة ظدارة ،فإن عينه قد
أغمضت ،وطبق جفنداد أعالامد على األسفل.
ني قرر نزعهد من إنسدن بتوقع خطر عليه من
ثدنيدً :جواز نقل قرنية سليمة من ع ٍ
بقدئهد وزرعهد يف عني مسلم آخر مضطر إليهد ،فإن نزعهد إمند كدن حمدفظة على صحة
صدحبهد أصدلة ،وال ضرر يلحقه من نقلهد إىل غريه ،ويف زرعهد يف عني آخر منفعة
له ،فكدن ذلك مقتضى الشرع وموجب اإلنسدنية
وبدهلل التوفيق وصلى اهلل على نبيند حممد وآله وصحبه وسلم"(.)90
( )89القرار رقم  62يف 1398/10/25ه.
( )90انظر :جملة اجملمع الفقهي (ع ،1ص  ،)69والفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى (ص.)342
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 -2تشريح جثة املتوىف ألغراض جنائية أو طبية:
الشك أن تشريح جثة املتوىف ٍ
مناف ملصلحته املتمثلة يف حرمة امليت ،إال أنه إذا
كدن يف ذلك حتقيق مصلحة األحياء يف معرفة القدتل أو إثبدت الرباءة يف التشريح
اجلندئي ،أو مصلحة التوصل إىل عالجٍ لألوبئة املضرة بدألحيدء ،فهند ميكن تقديم
مصلحة احلي على مصلحة امليت.
لذلك جدء يف حبث "حكم تشريح جثة املسلم"" :إن من قواعد الشريعة الكلية
ومقدصداد العدمة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقوامها ،وإذا تعدرضت مفسدتدن
ارتكب أخفهمد تفدييدً ألشدامد  ،ومسألة التشريح ياخلة يف اذه القدعدة على كل
حدل  ،فإن مصلحة حرمة امليت مسلمدًكدن أو ذميدً تعارضت مع مصلحة أولياء امليت
واألمة واملتهم عند االشتبده فقد ينتهي األمر بدلتشريح والتحقيق مع املتهم إىل إثبدت
اجلندية عليه  ،ويف ذلك حفظ حلق أوليدء امليت وإعدنة لولي األمر على ضبط األمن
وريع من تسول له نفسه ارتكدب مثل اذه اجلرمية خفية  ،وقد ينتهي األمر بثبوت موته
موتدً عدييدً  ،ويف ذلك براءة املتهم.
كمد أن يف التشريح املرضي معرفة مد إذا كدن اندك وبدء ومعرفة نوعه فيتقى شره
بوسدئل الوقدية املندسبة ،ويف اذا احملافظة على نفوس األحياء واحلد من أسبدب
األمراض ،وقد حثت الشريعة على الوقدية من األمراض وعلى التداو ممد أصدبهد،
ويف اذا مصلحة لألمة وحمدفظة على سالمتهد وإنقدذاد ممد خيشى أن يصيبهد جريدً على
مد اقتضت به سنة اهلل شرعد وقدراً"(.)91

( )91حكم تشريح جثة املسلم ،حبث من إعداد هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ،منشور يف أحباث
هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية  .78-77/2ومنشور يف جملة البحوث اإلسالمية أيضاً
.78 /4
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املبحث الثامن :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة
(مصلحة املانع مقدمة على مصلحة املقتضي)

()92

املانع هو" :مد ال يلزم من عدمه وجوي وال عدم ولكنه يلزم من وجويه عدم
احلكم"( .)93كدألبوة متنع حكم القصدص ،مع وجوي مد يقتضي اذا القصدص من
القتل العمد العدوان( ،)94وكدحليض مينع من الصالة ،مع وجوي مد يقتضيهد(.)95
وممد سبق يعلم أن املقتضي خالف املدنع( ،)96فدملقتضي او :املعنى الطدلب
للحكم(.)97
ومىت ما تعارض املانع واملقتضي ،فإن املانع يقدم عليه( ،)98ومن أمثلته:
 - 1لو استشهد اجلنب يف املعركة ،فإنه ال يُغسل.
 - 2لو ضدق الوقت أو املدء عن سنن الطهدرة ،فإنه حيرم فعلهد.
 - 3ولو جرحه جرحني :عمداً ،وخطأ ،أو مضموندً وادراً ،ومدت بهمد:
فال قصدص.
إذا تقرر مد سبق من تقديم املدنع على املقتضي عند تعدرضهمد ،فإن ذلك يعين
ضمندً تقديم مصلحة املدنع على مصلحة املقتضي؛ ألن يف تقديم مصلحة املدنع على
مصلحة املقتضي تقدميًد للمدنع على املقتضي ،الذ او نص القدعدة.
( )92مل أقف يف املؤلفات املفردة يف املوازنة أو الرتجيح من ذكر هذه القاعدة ،فيما اطلعت عليه.
( )93مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص.)44
( )94انظر :شرح الكوكب املنري  ،457/1وعلم أصول الفقه خلالف (ص.)114
( )95انظر :مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص.)44
( )96انظر :املعجم الوسيط (ص.)888
( )97انظر :شرح الكوكب املنري .442/1
( )98انظر يف هذه القاعدة ،وما سيأيت من الفروع املذكورة :املنثور يف القواعد للزركشي  ،348/1واألشباه
والنظائر للسيوطي (ص ،)115واألشباه والنظائر البن جنيم (ص.)117
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وإمنا تقدم مصلحة املانع على مصلحة املقتضي؛ ألهنا أعظم منها:
يقول العيين (ت )855يف تعدايه لفوائد حديث األعرابي الذ

بدل يف

املسجد(" :)99فيه يفع أعظم املفسدتني بدحتمدل أيسرامد ،وحتصيل أعظم املصلحتني
برتك أيسرمها ،فإن البول فيه مفسدة ،وقطعه على البدئل مفسدة أعظم منهد ،فدفع
أعظمهد بأيسر املفسدتني ،وتنزيه املسجد عنه مصلحة ،وترك البدئل إىل الفراغ مصلحة
أعظم منها ،فحصل أعظم املصلحتني برتك أيسرامد"(.)100
فدملصلحة املرتبة على ترك البدئل إىل الفراغ اي املانع من قطعه على األعرابي،
ومصلحة تنزيه املسجد اي املقتضية لقطع البول عليه ،وال ميكن حتصيل املصلحتني،
فقدمت مصلحة املانع على مصلحة املقتضي؛ ألنهد أعظمهمد ،كمد يقول اإلمدم
العيين.
ومبا أن مصلحة املانع قد تكون أعظم املصلحتني ،لذا ال ينبغي قصر النظر على
مصلحة املقتضي وترك النظر يف مصلحة املدنع؛ إذ هلد تأثري يف إعطدء احلكم ،ومن
ذلك:
رد ابن دقيق العيد (ت )702على من استدل من حديث املسيء يف صالته

()101

لعدم وجوب الطمأنينة بأنهد لو كدنت واجبة لكدن فعل األعرابي فدسداً ،ولو كدن ذلك
مل يقره النيب  عليه يف حدل فعله بل لبدير إىل تعليمه.
( )99وهو ما أخرجه البخاري يف صحيحه احلديث رقم ( ،)219واللفظ له ،ومسلم يف صحيحه احلديث رقم
( )284عن أنس بن مالك رضي هللا عنه(( :أن النيب  رأى أعرابياً يبول يف املسجد ،فقال :دعوه حىت إذا
فرغ دعا مباء فصبه عليه)).
( )100عمدة القاري شرح صحيح البخاري .127/3
( )101أخرجه البخاري يف صحيحه احلديث رقم ( )757ومسلم يف صحيحه احلديث رقم ( )397كالمها من
حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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حيث يقول ابن يقيق يف ريه على اذا االستدالل" :وقد يقدل :إن التقرير ليس
بدليل على اجلواز مطلقدً ،بل ال بد من انتفاء املوانع .وزيدية قبول املتعلم ملد يلقى إليه
بعد تكرار فعله واستجمدع نفسه وتوجه سؤاله  -مصلحةٌ مدنعة من وجوباملبديرة إىل التعليم"(.)102
فدحلكم واو املبديرة إىل التعليم وعدم تأخريه تقتضيه مصلحة ترك اإلقرار على
العمل الفدسد ،ولكن مثة مصلحة متنع من اذا احلكم ،واي اليت ذكراد ابن يقيق
العيد ،من زيدية قبول املتعلم ملد يلقى إليه.
وحينهد احلكم من عدم املبديرة إىل التعليم بأنه إقرار للصحة قد يكون غري
صحيح ،لذا ال بد من النظر إىل وجوي مصلحة املدنع من املبديرة ،فإن كدنت اندك
مصلحة هلذا املدنع ،فهي مقدمة على املصلحة اليت تقتضي املبديرة .واهلل أعلم.
ومن دقيق الفقه عند التقرير حلكم ما ،وبيدن املصلحة اليت تقتضي اذا احلكم،
أن حيرص الفقيه على التأكد من خلو مد مينع احلكم من مصلحة تقدرب مصلحة
املقتضي ،ومن ذلك:
مد ذكره اإلمدم ابن القيم (ت )751عند ذكر وجهة النظر القدئلة جبواز تكسري
عظدم العقيقة عند طبخهد:
"والذين رأوا أنه ال بأس بكسر عظدمهد قدلوا :مل يصح يف املنع من ذلك وال يف
كرااته سنة جيب املصري إليهد ،وقد جرت العدية بكسر عظدم اللحم ،ويف ذلك مصلحة
أكله ومتدم االنتفدع به ،وال مصلحة متنع من ذلك"(.)103

( )102إحكام األحكام .379/2
( )103حتفة املودود (ص.)114113-

إمساعيل غازي مرحبا

2194

وعندمد أراي ابن القيم (ت )751بيدن وجهة النظر األخرى القدئلة بدلتكسري
ااتم حبشد عدي من املصدحل املدنعة تكسري عظدم العقيقة ،ليكون الري مندسبدً(.)104
األمثلة من النوازل الطبية:

 -1رفع األجهزة الطبية عن املريض امليؤوس من شفائه –غري ميت الدماغ-
لوضعها على مريض آخر:
يقول الدكتور عبد اهلل الطريقي" :إذا نظر إىل مسألة نزع األجهزة الطبية املتقدمة
من مريض ميؤوس من شفدئه لوضعهد على مريض آخر يرجى شفدؤه ،فإنند جند لكل
واحد من املريضني مصلحة ،فمصلحة األول تقتضي بقدء األجهزة عليه لعل اهلل حيدث
بعد ذلك أمراً ،فيزياي من العمل الصدحل والذكر الصدحل.
ومصلحة اآلخر تقتضي إنقدذه من مرض يتطلب السرعة يف معدجلته واي
تتوقف على وضع األجهزة عليه ،واند تعدرضت مصلحة األول مع مصلحة اآلخر،
فأيهمد نقدم؟"(.)105
فهند مصلحتدن؛ مصلحة تقتضي رفع األجهزة عن املريض األول ،املتمثلة
بدستفدية املريض الثدني من تلك األجهزة .ومصلحة أخرى متنع رفع األجهزة عن
املريض األول ،املتمثلة بدستفديته من بقدء األجهزة عليه.
ومبد أن مصلحة املدنع مقدمة على مصلحة املقتضي ،فدلذ ينبغي ترجيحه
القول بعدم رفع األجهزة الطبية عن املريض األول وإبقدؤاد عليه.

( )104ينظره من أراده يف حتفة املودود (ص  )114-113حيث ذكر ثالث مصاحل متنع من تكسري عظام
العقيقة ،ليقوي احلكم بكراهة كسر عظامها.
( )105التزاحم على األجهزة الطبية (ص.)67
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واذا مد رجحه فضيلة الدكتور عبد اهلل الطريقي حيث يقول بعد النقل السدبق:
"ويف مسألتند يظهر أن مؤيدات بقدء األجهزة الطبية على املريض األول امليؤوس من
شفدئه أوىل"(.)106
 -2التربع بعضو ليس له مثيل يف اجلسم:
يقول الدكتور حممد نعيم يدسني" :إذا كدن العضو املتربع به وحيداً يف جسم
املتربع ،فدألصل أنه ال جيوز التربع به لشخص آخر ،وإن كدن فقده ال يُفضي إىل املوت
 ...ألن املصلحة اليت حيققهد اذا التربع يف جسم املستفيد ،ال تزيد عن مصلحة بقاء
هذا العضو يف جسم صدحبه ،ومفسدة التربع أكثر من املفسدة الواقعة"(.)107
فدلندظر يف اذه املسألة جيد تعدرض مصلحتني؛ مصلحة مانعة من نقل العضو،
واي املصلحة املرتتبة على بقدء العضو يف جسم صدحبه ،ومصلحة تقتضي نقله ،واي
املصلحة املتحققة يف جسم املستفيد.
فكدن احلكم بعدم جواز التربع تقدميدً ملصلحة املدنع على مصلحة املقتضي .واهلل
أعلم.
املبحث التاسع :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة:
(مصلحة الرخصة مقدمة على مصلحة العزمية)

()108

أمد الرخصة يف االصطالح ،فقد عُرفت بعدة تعريفدت منهد:
"صرف األمر من عسر إىل يسر بواسطة عذر يف املكلف"(.)109( )106التزاحم على األجهزة الطبية (ص.)67
( )107حكم التربع ابألعضاء يف ضوء القواعد الشرعية واملعطيات الطبية (ص .)170
( )108مل أقف يف املؤلفات املفردة يف املوازنة أو الرتجيح من ذكر هذه القاعدة ،فيما اطلعت عليه.
( )109أصول الشاشي (ص.)385
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"مد وسع للمكلف يف فعله لعذر وعجز عنه مع قيدم السبب احملرم"(.)110" استبدحة احملظور ،مع قيدم احلدظر"(.)111"مد شرع لعذر شدق ،استثندء من أصل كلي يقتضي املنع"(.)112واالختالف يف اذه التعريفدت أمره سهل ،وكمد يقول ابن اللحدم (ت:)803
"واملعاين متقاربة"(.)113
ولكن "من أجوي تعدريف الرخصة ،مد عرفهد به بعض أال األصول من أنهد
اي :احلكم الشرعي الذي غُري من صعوبة إى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب

احلكم األصلي"(.)114

والعزمية كل مد ليس برخصة ،واو احلكم الثدبت من غري خمدلفة يليل
شرعي(.)115
ويف التدليل للقول أبن الرخصة مقدمة على العزمية( ،)116يقول اإلمدم الشدطيب
(ت )790يف معرض بيدن وجهة النظر اذه قدئالً" :بل قد يقدل :األوى األخذ
ابلرخصة؛ ألنهد تضمنت حق اهلل وحق العبد معدً؛ فإن العبدية املأمور بهد واقعة لكن
على مقتضى الرخصة ،ال أنهد سدقطة رأسدً .خبالف العزمية؛ فإنهد تضمنت حق اهلل

( )110املستصفى للغزايل (ص.)78
( )111روضة الناظر البن قدامة .132/1
( )112املوافقات للشاطيب .268/1
( )113القواعد والفوائد األصولية (ص.)158
( )114مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص .)50
( )115انظر :مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص .)50
( )116يف املفاضلة بني الرخصة والعزمية كالم طويل وتفصيل ،ذكر الشاطيب طرفاً منه ،ويطلب يف حمله يف تتبعه
وبيانه خروج عن املقصود ،ويكفي ما سأنقله عن اإلمام ابن القيم فيما أييت يف املنت.
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جمرياً ،واهلل تعدىل غين عن العدملني ،وإمند العبدية راجعة إىل حظ العبد يف الدنيد
واآلخرة؛ فالرخصة أحرى الجتمدع األمرين فيهد"(.)117
وبعد أن ذكر الشدطيب (ت- )790رمحه اهلل  -عدة أيلة تدل على أن ترك
الرتخص مع ظن سببه قد يؤي إىل االنقطدع عن العمل والتنفري عن العبدية ،قدل:
"فإذا كدن كذلك ثبت أن األخذ ابلرخصة أوى"(.)118
ويوضح اإلمدم ابن القيم (ت )751الرخصة اليت تقدم بقوله" :الرخصة
نوعدن:
أحدمها :الرخصة املستقرة املعلومة من الشرع نصدً ،كأكل امليتة والدم وحلم
اخلنزير عند الضرورة -وإن قيل هلد عزمية بدعتبدر األمر والوجوب ،فهي رخصة
بدعتبدر اإلذن والتوسعة  -وكفطر املريض واملسدفر ،وقصر الصالة يف السفر ،وصالة
املريض إذا شق عليه القيدم قدعداً ،وفطر احلدمل واملرضع خوفدً على ولديهمد ،ونكدح
األمة خوفدً من العنت ،وحنو ذلك  ...ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها.
النوع الثاين :رخص التأويالت ،واختالف املذااب .فهذه تتبعهد حرام ينقص
الرغبة ،ويوان الطلب ،ويرجع بدملرتخص إىل غثدثة الرخص .)119( "...
األمثلة من النوازل الطبية:
 -1تنظيم النسل يف حق األفراد:
جدء يف إحدى فتدوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء يف اململكة العربية
السعويية مد يلي" :حتديد النسل حمرم مطلقدً؛ ملخدلفته ملد جدء يف الشريعة الغراء من
النهي عن التبتل ،والتشديد يف ذلك ،والرتغيب يف التزوج بدلولوي الويوي ،فيكون
( )117املوافقات .303/1
( )118املوافقات .305/1
( )119مدارج السالكني .58-57/2
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تندول حبوب منع احلمل حمرمدً إال يف حاالت فردية اندرة ،ال عموم هلد ،كمد يف احلدلة
اليت تدعو احلدمل إىل والية غري عديية ،ويضطر معهد إىل إجراء عملية جراحية
إلخراج الولد ،ويف حدلة مد إذا كدن على املرأة خطر من احلمل ملرض وحنوه"(.)120
فيظهر يف اذه الفتوى الرتجيح بني مصلحتني؛ مصلحة العزمية املتمثلة يف
احلصول على الذرية ،ومصلحة الرخصة يف حدالت فريية يلحق صدحبهد حرج وضيق
فيمد لو مل خيدلف األصل الداعي إىل الذرية والنسل .فرجحت مصلحة الرخصة يف
خصوص تلك احلدالت.
ويقول الدكتور حممد البوطي" :وحنن نعلم أن النكدح إمند شرع يف أصله من
أجل النسل ،وحلكمة بقدء النوع  ...فدلسعي إىل إيقدف النسل أو تقليصه مندفٍ ألصل
مد شرع النكدح من أجله ،ولكن الشدرع احلكيم جل جالله رخص للزوجني يف حماولة
جزئية وفريية للحد من النسل نظراً لظروف أو مصدحل شخصية قد تكتنفهمد أو تكتنف
أحدامد .أمد احلكم العدم فبدق على أصله واو املنع واحلدكم العدم او األمني على
ذلك"(.)121
وعليه فإن يف تنظيم النسل تتعدرض مصلحتدن :مصلحة العزمية ومصلحة
الرخصة؛ فمصلحة العزمية يف حتصيل النسل وترك حتديده ،ومصلحة الرخصة يف
تنظيم النسل.
والذ يعنيند يف ترجيح الدكتور البوطي ترجيحه بني ادتني املصلحتني يف حق
األفراي يف احلدالت اخلدصة اليت تدعو إىل اذا التنظيم ،فإنه رجح األخذ مبصلحة
الرخصة اليت جتيز للزوجني ذلك ،على مصلحة العزمية اليت متنع منه.
( )120فتاوى اللجنة الدائمة .320-319/19
( )121حتديد النسل وتنظيمه (ص ،)182منشور ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي (ع ،5ج.)1
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 -2تناول حبوب منع احلمل للمرأة حىت ال تضطر لرتك العمرة:
فههند بدلنسبة المرأة ختشى جميء الدورة الشهرية فتضطر أن ترتك العمرة؛ ألنهد
ال تستطيع االنقطدع عن رفقتهد من زوجهد أو حمرمهد ،إال مبشقة شديدة تلم بهد ومبن
معهد ،واليت تتمثل يف أمور متعدية قد يكون منهد صعوبة احلجز يف مكدن اإلقدمة أو
تغيري مواعيد رحالت السفر ،خدصة ملن يقدم من خدرج اململكة العربية السعويية ،أو
مشقة العوية إىل البالي يون أياء العمرة.
اهند حيصل التعدرض بني :األخذ ابلرخصة يف تندول حبوب منع احلمل ،واليت
تعمل على تأخري موعد الدورة الشهرية ،ويف اذا حتصيل للمصلحة املتعلقة حبجوزات
حمل اإلقدمة وحجوزات وسدئل النقل ،إذ يف عكس ذلك من املشقة والضيق واحلرج مد
ال خيفى ،وفيه أيضًد حتصيل ملصلحة أياء العمرة.
أو األخذ ابلعزمية يف ترك تندول اذه احلبوب ،ويف اذا حتصيل للمصلحة املرتتبة
على حتقيق احلكم الشرعي األصلي الواري يف تأيية املندسك على الوجه املطلوب ،ومن
ذلك أن احلدئض تؤي مندسكهد املمنوعة عنهد بسبب احليض بعد االنتهدء من فرتة
احليض.
يقول فضيلة الشيخ حممد العثيمني رمحه هللا عن تناول هذه احلبوب" :أمد من
أجل صالة رمضدن أو الصيدم فال تستعملهد؛ ألن األمر واسع  -واحلمد هلل  -واذا
شيء كتبه اهلل على بندت آيم ،كمد قدل النيب  ،)122(واذه احلبوب بلغين من أطبدء

خملصني صديقني أن فيهد أضراراً عظيمة.

( )122أخرجه البخاري يف صحيحه احلديث رقم ( )294ومسلم يف صحيحه احلديث رقم ( ،)1211كالمها
من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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وأمد العمرة فهذه رمبد يرخص فيها؛ ألن العمرة مشكلة تفوت لو جدء احليض
من حني اإلحرام قبل الطواف ورجعوا قبل أن تطوف فهي مشكلة ،فالعمرة رمبا
يرخص فيها ،وأمد من أجل الصيدم والقيدم وقراءَة القرآن فال"(.)123

ويف فتوى فضيلته خبصوص تندول اذه احلبوب ألجل العمرة ،يظهر تعدرض
املصلحني ،وأنه رجح العمل مبصلحة الرخصة على مصلحة العزمية .واهلل أعلم.
املبحث العاشر :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة:
(املصلحة املتعدية مقدمة على املصلحة القاصرة)

()124

قدل عز الدين بن عبد السالم (ت" :)660مصدحل املبدح عدجلة ،بعضهد أنفع
وآكد من بعض ،وال أجر عليهد.
فمن أكل شق مترة كدن حمسناً إى نفسه مبصلحة عدجلة ،ومن تصدق بشق مترة
كدن حمسندً إىل نفسه مبصلحة آجلة ،وإىل الفقري مبصلحة عدجلة.
ومن أتى مصلحة أخروية قاصرة عليه كدن له أجراد وذخراد ،ومن أتى مصلحة
متعدية كدن له أجراد ،وملن تعدت إليه أجراد اآلجل إن كدنت يف آخرته ،ونفعهد
العدجل إن كدنت يف ينيده"(.)125
ويقول ابن يقيق العيد (ت )702يف التفضيل بني الغين الشدكر والفقري الصدبر:
"والذ يقتضيه األصل أنهمد إن تسدويد –وحصل الرجحدن بدلعبديات املدلية  -أن
يكون الغين أفضل.

( )123جمموع فتاوى ورسائل العثيمني .96-95/22
( )124مل أقف يف املؤلفات املفردة يف املوازنة أو الرتجيح من ذكر هذه القاعدة ،فيما اطلعت عليه.
( )125القواعد الكربى .78-77/1
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وإمند النظر إذا تسدويد يف أياء الواجب فقط ،وانفري كل واحد مبصلحة مد او
فيه ،وإذا كدنت املصاحل متقابلة ففي ذلك نظر ،يرجع إىل تفسري األفضل .فإن فسر
بزيدية الثواب ،فدلقيدس يقتضي أن املصاحل املتعدية أفضل من القاصرة"(.)126
من خالل مد سبق جند التقرير بأن املصلحة املتعدية أفضل وأنفع وآكد من
املصلحة القدصرة ،وعليه فإنه متى مد تعدرضت مصلحتدن متعدية وقدصرة ،وقصدند
الرتجيح بينهمد من اذه احليثية ،فإن التقديم يكون للمتعدية.
األمثلة من النوازل الطبية:
 -1أتخري الصالة عن وقتها للطبيب ألجل إجراء عملية ُملحة:

يف اذه الصورة تتدافع مصلحتدن أمدم الطبيب ،مصلحته يف أياء الصالة يف

وقتهد ،واي مصلحة قاصرة عليه ،ومصلحة إنقدذ املريض املضطر ،واي مصلحة
متعدية ،فإن أمكنه حتصيلهمد فال إشكدل ،ولكن يف بعض احلدالت الطدرئة ال ميكن
اجلمع بني تلك املصلحتني ،فحينهد التقدمي والرتجيح يكون للمتعدية .واذا مد جنده يف
الفتوى اآلتية:
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:
"ال جيوز تأخري الصالة حتى خروج وقتهد كصالة العصر مثال للضرورة،
وذلك إذا كدن الطبيب يف حدل إجراء العملية وحتت يده مريض لو تركه ولو لفرتة
قصرية فإن يف ذلك خطراً على حيدته؟".
فأجدبت اللجنة املوقرة" :على الطبيب املتخصص يف إجراء العمليدت أن يراعي
يف إجرائهد الوقت الذ ال يفوت به أياء الصالة يف وقتهد ،وجيوز يف حدل الضرورة
( )126إحكام األحكام .85-84/3
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اجلمع بني الصالتني مجع تقديم أو تأخري ،كدلظهر مع العصر ،واملغرب مع العشدء،
حسبمد تدعو إليه الضرورة ،أمد إذا كدنت ال جتمع إىل مد بعداد كدلعصر والفجر فإن
أمكن أياؤاد يف وقتهد ولو كدن عن طريق النوبة لبعض العدملني ،ثم يصلي اآلخرون
بعدام فذلك حسن ،وإن مل ميكن ذلك فال حرج يف أتخري الصالة وقضائها بعد انتهاء
العملية للضرورة ،واي تقدر بقدراد"(.)127
 -2إجراء األحباث على األجنة اجملهضة تلقائياً غري مكتملة النمو:

يقول الدكتور عبد السالم العبدي " :أمد االستفدية من اذه األجنة ألغراض

إجراء التجدرب العلمية فإن ذلك جيوز يف حدوي الضرورة حتقيقاً للمصاحل الشرعية
املعتربة ،ويون مثلة أو اعتداء على كرامتهد اإلنسدنية.
أمد إجراء التجدرب ألغراض الرتف العلمي أو يون ادف مشروع واضح؛
فإنهد ال جتوز محاية لكرامة اإلنسان وحرصاً على االستعجال يف دفنها كمد او مقرر
شرعدً"(.)128
الندظر يف اذه املسألة الطبية الندزلة جيد مصلحة محدية كرامة اجلنني اجملهض
ومصلحة االستعجدل يف الدفن ،وهذه مصلحة قاصرة.
ومصلحة أخرى تتمثل يف املصدحل املرتتبة على البشرية من األحبدث العلمية
اهلديفة ،وهذه مصلحة متعدية.
فكدن األصل حتقيق املصلحة القاصرة يف كل احلدالت ،ولكن ملد عدرضتهد تلك
املصلحة املتعدية ،من خالل األحبدث العلمية اهلديفة ملصلحة اآلخرين ،فكدن الرتجيح
للمتعدية .واهلل أعلم.
( )127فتاوى اللجنة الدائمة .44/25
( )128حكم االستفادة من األجنة اجملهضة أو الزائدة عن احلاجة (ص )1826مطبوع ضمن جملة جممع الفقه
اإلسالمي (ع ،6م)3
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املبحث احلادي عشر :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة:
(مصلحة الدائم مقدمة على مصلحة املؤقت)

()129

قدل عز الدين بن عبد السالم (ت" :)660إن قدل قدئل :إذا يفع الظلمة ممد
بأيديهم من األموال إىل إنسدن شيئدً ،فهل جيوز له أخذه منهم أم ال؟
قيل له :إن علم املبذول له أن مد يدفع له مغصوب فله حدالن:
احلدل األوىل :أن يكون ممن يُقتدى به ،ولو أخذه لفسد ظنّ الندس فيه ،حبيث
ال يقتدون به وال يقبلون فتيده ،فال جيوز له أخذه ملد يف أخذه من فسدي اعتقدي الندس يف
صدقه ويينه ،فال يقبلون له فُتيد ،فيكون قد ضيع على الندس مصدحل الفتيد ،وال شك
أن حفظ تلك املصاحل العامة الدائمة أوىل من أخذ املغصوب لرييه على صدحبه"(.)130
اند تتدافع مصلحتدن؛ مصلحة دائمة عدمة ،ومصلحة مؤقتة فريية ،فكدن
الرتجيح للمصلحة الدائمة العدمة ،إذ ال ميكن اجلمع بني املصلحتني.
ويقول أيضدً يف موضع آخر" :اخلمر مفسدة حمرمة ،لكنه جدئز بدإلكراه؛ ألن
حفظ النفوس واألطراف أوىل من حفظ العقول يف زمن قليل ،وألن فوات النفوس
واألطراف دائم ،وزوال العقول يرتفع عن قريب بدلصحو"(.)131

()129مل أقف يف املؤلفات املفردة يف املوازنة أو الرتجيح من درس هذه القاعدة ،فيما اطلعت عليه.
ولكن أشار إليها الدكتور عبد اجمليد الصالحني يف حبثه (قواعد الرتجيح بني املصاحل املتعارضة) (ص)69-68
حيث ذكرها تبعاً لقاعدة( :القطعي احملقق مقدم على الظين) ،وترتب على ذلك أنه مل ينسب هذه القاعدة
جل جهده يف القاعدة
إىل أي كتاب من كتب العلماء القدمية ،كما أنه مل ميثل هلا أبي مثال؛ ألنه صرف ن
األصل.
( )130القواعد الكربى .116-115/1
( )131القواعد الكربى .142/1
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ويف اذا املثدل تتدافع أيضدً مصلحتدن؛ مصلحة دائمة تتمثل يف احلفدظ على
النفوس واألطراف وعدم فواتهد ،ومصلحة مؤقتة تتمثل يف احلفدظ على صحو العقل
يف مدة حمدوية .فكدن الرتجيح للمصلحة الدائمة على املؤقتة.
والرتجيح للمصلحة الدائمة على املؤقتة ذلك أن مقصوي الشدرع يف األعمدل
يوام املكلف عليهد( ،)132يدل لذلك الكثري من األيلة منهد:
 - 1قوله تعدىل يف معرض املدح:ﭐﱡﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [املعدرج.]23 :
 - 2عن عدئشة رضي اهلل عنهد(( :أن رسول اهلل  سئل أ العمل أحب إىل
اهلل؟ قدل :أيومه وإن قل))(.)133
األمثلة من النوازل الطبية:
 -1التلقيح االصطناعي بني زوجني دون تدخل طرف أجنيب:
جدء يف حبث أطفدل األندبيب للدكتور عبد اهلل البسدم" :من حيث مد سبقت
اإلشدرة إليه واو أن كل تلقيح اصطندعي يستلزم انكشدف عورة املرأة.
على أنين قد انتهيت فيمد سلف بيدنه عن انكشدف العورة إىل أن اذا احملظور
الشرعي ميكن صرف النظر عنه بدعتبدر أن حدجة املرأة إى األمومة ومصلحتها املشروعة
فيهد وصحتهد تبيح اذا احملظور"(.)134
اند تدافعت مصلحتدن ،مصلحة مؤقتة تتمثل يف حفظ العورة وعدم كشفهد يف
زمن مؤقت يسري ،ومصلحة دائمة مستمرة اي مصلحة األمومة ،فمد كدن من الشيخ

( )132ذكر ذلك الشاطيب يف املوافقات  534/2يف مسائل (بيان قصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكام
الشريعة) ،مث استدل له بعدة أدلة منها اليت سيأيت ذكرها.
( )133رواه البخاري يف صحيحه احلديث رقم ( ،)6465ومسلم يف صحيحه احلديث رقم ( )782واللفظ له.
( )134أطفال األانبيب (ص )260مطبوع ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي (ع ،2م)1
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عبد اهلل البسدم يرمحه اهلل إال تقديم املصلحة الدائمة وإسقدط املصلحة املؤقتة .واهلل
أعلم.
 -2التخدير أثناء العمليات اجلراحية:
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء بدململكة العربية السعويية:
"نرجو إفديتند عن حكم اإلسالم يف التخدير أثندء العمليدت اجلراحية ،واو ينقسم
لنوعني:
أ ) ختدير كلي؛ حبيث يفقد املريض وعيه بدلكدمل ،واو يستعمل يف العمليدت
اليت ال ميكن إجراؤاد إال بعد ختدير املريض كليدً.
ب) ختدير نصفي ،ويستعمل يف العلميدت اليت تقع يف اجلزء السفلي من اجلسم
أسفل السرة تقريبد ويكون املريض يف حدلته الطبيعية ،ولكن ال حيس بأمل يف موضع
العملية اجلراحية".
فأجدبت اللجنة املوقرة" :جيوز استعمدل ذلك ،ملد يقتضيه من املصلحة
الراجحة ،إذا كدن الغدلب على املريض السالمة من ذلك"(.)135
فهند تتدافع مصلحة حفظ العقل يف فرتة مؤقتة اي فرتة أثندء العملية اجلراحية،
واي مصلحة مؤقتة ،واملصلحة املرتتبة على إجراء العملية اجلراحية ،واي مصلحة
دائمة مستمرة ،فكدن الرتجيح للمصلحة الدائمة على املصلحة املؤقتة .واهلل أعلم.

( )135انظر :الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى (ص .)209-208
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املبحث الثاين عشر :النوازل الطبية اليت تظهر فيها قاعدة:
(مصلحة اإلميان مقدمة على مصلحة بقية األعمال)

()136

ال شك أن املصدحل يف رتب متفدوتة ،وأن من أعظمهد منزلة مصدحل اإلميدن
والعمل بطدعة الرمحن:
قدل اإلمدم عز الدين بن عبد السالم (ت":)660ومصدحل الدارين ومفدسدامد
يف رتب متفدوتة؛ فمنهد مد او يف أعالاد ،ومنهد مد او يف أينداد ،ومنهد مد يتوسط
بينهمد ،واو منقسم إىل متفق عليه وخمتلف فيه.
فكل مأمور به ففيه مصلحة يف الدارين أو يف إحداامد ،وكل منهي عنه ففيه
مفسدة فيهمد أو يف إحداامد.
فمد كدن من اإلكسدب حمصالً ألحسن املصدحل فهو أفضل األعمال ،ومد كدن
منهد حمصالً ألقبح املفدسد فهو أرذل األفعدل .فال سعادة أصلح من العرفان واإلميان
وطاعة الرمحن ،وال شقدوة أقبح من اجلهل بدلديدن والكفر والفسوق والعصيدن"(.)137
وأفضل اذه األعمدل او اإلميدن؛ألنه حيصّل أفضل املصدحل ،يقول اإلمدم عز
الدين بن عبد السالم مبيندً ذلك" :فأفضل املصدحل مد كدن شريفدً يف نفسه ،يافعدً ألقبح
املفدسد ،وجدلبدً ألرجح املصدحل.
وقد سئل عليه الصالة والسالم(( :أ األعمدل أفضل؟ فقدل :إميدن بدهلل.
قيل :ثم أ ؟ قدل :جهدي يف سبيل اهلل .قيل :ثم أ ؟ قدل :حج مربور))(.)138

()136مل أقف يف املؤلفات املفردة يف املوازنة أو الرتجيح من ذكر هذه القاعدة ،يف فيما اطلعت عليه.
( )137القواعد الكربى .11/1
( )138احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه احلديث رقم ( ،)1519ومسلم يف صحيحه احلديث رقم (،)83
كالمها من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
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جعل اإلميان أفضل األعمال؛ جللبه ألحسن املصدحل ،ويرئه ألقبح املفدسد ،مع
شرفه يف نفسه وشرف متعلقه"(.)139
ولذلك يقول ابن عاشور (ت )1393عن طرق الرتجيح بني املصدحل" :ويف طرق
الرتجيح قد حيصل اختالف بني العلمدء ،فعلى الفقيه حتقيق األمر يف ذلك.
ويُعرف الرتجيح بوجوه ،منهد :أامية مد يرتتب على املصلحة بدلنسبة إىل مد
يرتتب على غرياد ،كتقدمي مصلحة اإلميان على مصلحة األعمال.)140("...
األمثلة من النوازل الطبية:

 -1حترمي إجهاض اجلنني الحتمال إصابته ابألمراض أو توقع ذلك:
جدء يف فتدوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء بدململكة العربية السعويية
مد يلي:
"ال جيوز إسقدط احلمل ،وإن احتمدل إصدبته بعدوى فريوس اإليدز ال يسوغ
إسقدطه ،وتوصي اللجنة املرأة وزوجهد حبسن الظن بدهلل ،وسؤاله العدفية للمرأة
ومحلهد من كل سوء .وبدهلل التوفيق"(.)141
ومنهد" :ال جيوز إسقدط احلمل املذكور؛ ألن الغدلب على أخبدر األطبدء الظن،
واألصل وجوب احرتام اجلنني وحتريم إسقدطه؛ وألن اهلل سبحدنه وتعدىل قد يصلح
حدل اجلنني يف بقية املدة ،فيخرج سليمدً ممد ذكره األطبدء إن صح مد قدلوه ،فالواجب
حسن الظن ابهلل ،وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته ،وأن خيرجه سليمدً،
وعلى والديه أن يتقيد اهلل سبحدنه ويسأاله أن يشفيه من كل سوء ،وأن يقر أعينهمد

( )139القواعد الكربى .75/1
( )140مقاصد الشريعة اإلسالمية (ص.)217-216
( )141فتاوى اللجنة الدائمة .332/19
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بواليته سليمدً ،وقد قدل النيب (( :يقول اهلل عز وجل :أند عند ظن عبد
بي))(.)143(")142
ففي حدالت اإلجهدض املذكورة ،قد يُقدل إن يف جتويزاد حتصيالً ملصلحة
الذرية القوية ومصلحة تقليل األمراض يف اجملتمعدت ،وايخدر الوقت واملدل فيمد ينفع
األمة ويفيد الوالدين وحنو ذلك من أعمدل الرب .ولكن اذه املصلحة –عدا كونهد
متوامة  -فإن اندك مصلحة إميدنية تعدرضهد ،تتمثل يف حسن الظن بدهلل ويعدئه جل
وعال والرجوع واإلندبة إليه.
لذا فقد رأت اللجنة الدائمة ترجيح املصلحة اإلميانية مع مد ذكر يف الفتوى من
أصل احرتام اجلنني وحتريم إسقدطه ،واهلل تعدىل أعلم.
 -2منع تناول حبوب منع احلمل خشية الفقر من كثرة اإلنفاق على الذرية:
ففي منع تعدطي اذه احلبوب حتصيل ملصلحة اإلميدن بدهلل تعدىل وأنه الرزاق وأنه
على كل شيء قدير ،ويف اذا حتصيل ألحسن املصدحل ويرء ألقبح املفدسد ،ورمبد
يكون يف اإلذن بتندوهلد ومنع احلمل حتصيل ملصلحة مد من زيدية عبدية من صالة أو
صدقة ،ويرء لبعض املفدسد املرتتبة على كثرة األوالي ،وشتدن بني مد بني املصلحتني
ومد بني املفسدتني.
لذلك فإن يف منع تندول حبوب منع احلمل -واحلدلة مد ذكر  -حتصيالً
ملصلحة اإلميدن على حسدب مصلحة بقية األعمدل.
وقد جدء يف إحدى فتدوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء بدململكة
العربية السعويية" :ال جيوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع احلمل كرااية كثرة األوالي
( )142احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه احلديث رقم ( ،)7405ومسلم يف صحيحه احلديث رقم
( ،)2675كالمها من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.
( )143فتاوى اللجنة الدائمة .250/21
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أو خشية الفقر من كثرة اإلنفدق عليهم؛ ملندفدة ذلك ملقدصد الشرع من الرتغيب يف
كثرة النسل؛ وملا فيه من سوء الظن ابهلل ،وجيوز هلد أن تأخذاد ملنع احلمل من أجل
مرضهد مرضدً يضراد معه احلمل ،أو ألنهد ال تلد والية عديية ،بل حتتدج إىل عملية
جراحية عند الوالية وحنو اذا من الضرورة  -فلهد يف مثل اذه أن تتندول احلبوب ملنع
احلمل ،إال إذا عرف من األطبدء املختصني أن تندوهلد يضر بهد من جهة أخرى .وبدهلل
التوفيق"(.)144
اخلامتة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فمن خالل مد سبق من الدراسة والعرض ميكن أن خنرج بدلنتدئج التدلية:
 - 1عند اجتمدع املصدحل فإنه يتجه اختدذ اإلجراءات اآلتية:
أوالً :العمل على اجلمع بني املصدحل إن أمكن ذلك ،فإذا متّ ال يُعدل عنه.
ثدنيدً :فإن تعذر اجلمع قُدمت املصلحة الراجحة أو األصلح واألفضل منهد،
وذلك عن طريق املوازنة بينهد.
ثدلثدً :فإن تسدوت ومل ميكن الرتجيح فدلعمل او :التخيري أو القرعة الختيدر
واحدة من املصدحل.
 - 2كمد اتفقت الشرائع على حتريم الدمدء واإلبضدع واألموال واألعراض،
اتفقت على حتصيل األفضل فدألفضل من األقوال واألعمدل.
 - 3الرتجيح بني املصدحل بدب واسع جداً تندرج حتته الكثري من املسدئل ،لذا
جيدر االاتمدم به.
( )144فتاوى اللجنة الدائمة .318-317/19
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 - 4موضوع الرتجيح بني املصدحل واملفدسد من املوضوعدت اليت يف بعض
أجزائهد خفدء؛ لذلك فهو حيتدج إىل جهوي البدحثني لبلورته وإظهدره بدلشكل املطلوب.
 - 5ختتلف أنظدر العلمدء يف طريقة الرتجيح بني املصدحل ممد يدعو إىل ضرورة
معرفته وضبطه وفهمه وحتقيقه.
 - 6العلم بقواعد الرتجيح بني املصدحل وتطبيقهد حيتدج إىل بذل اجلهد
للوصول إىل املرجح الصحيح ،لوقوع التشدبه والتالزم فيه ،ومد كدن كذلك فإنه ال
يتأتى بسهولة ويسر.
 - 7لفقه املوازنة بني املصدحل والرتجيح بينهد األثر العظيم املرتب عليه سلبدً
وإجيدبدً ،فدلنظر اخلدطئ يؤي إىل الفتنة وسوء العدقبة ،والنظر الصحيح يوجب رفع
الفتنة وإعطدء احلكم الصحيح للوقدئع.
 - 8كمد أن علمدء الشريعة حيتدجون إىل معرفة طرق الرتجيح بني املصدحل فإن
أال الطب يف طبهم حمتدجون إليه وام يطببون الندس ،فال يضيعون مصلحة كربى من
أجل مصلحة ينيد ،وال ميتنعون عن الوقوع يف مفسدة صغرية من أجل يفع أخرى أكرب
منهد وأخطر.
 - 9كثري من النوازل الطبية متصل بقواعد الرتجيح بني املصدحل ومرتبطة بهد،
وقد ظهر كثري من اخللل يف معدجلة اذه القضديد الطبية املستجدة بسبب اخللل يف الفهم
بهذا القواعد وتطبيقهد التطبيق الصحيح.
 - 10من خالل النقطة السدبقة تعلم أامية معرفة طرق الرتجيح بني املصدحل
وأثراد العميق يف شتى جمدالت الفقه األخرى.

النوازل الطبية اليت يظهر فيها أثر الرتجيح بني املصاحل

2211

التوصيات
بعد خوض غمدر اذا البحث املتواضع فإني أحب أن أوصي مبد يلي:
 - 1أن يهتم البدحثون عند الرتجيح يف النوازل الطبية بقواعد الرتجيح بني
املصدحل ،فإن هلد أثراً واضحًد لطدملد غدب عن العديد من البدحثني يف النوازل الطبية.
 - 2احلدجة إىل تتبع وحصر قواعد الرتجيح بني املصدحل املتعدرضة ألاميتهد
البدلغة يف الرتجيح يف مسدئل النوازل عمومًد والنوازل الطبية خصوصدً.
 - 3العندية ببيدن أثر الرتجيح بني املصدحل يف سدئر األبواب الفقهية كدالقتصدي
واملعدمالت وفقه األسرة واجلنديدت والسيدسة الشرعية.
ثبت املصادر واملراجع
[ ]1أحبدث ايئة كبدر العلمدء بدململكة العربية السعويية .اجمللد الثدني .إعداي األمدنة
العدمة هليئة كبدر العلمدء .ط2004 ،1425/1م .طبع ونشر رئدسة إيارة
البحوث العلمية واإلفتدء – الريدض( .مالحظة :اعتمده من املكتبة الشدملة).
[ ]2إحكدم األحكدم شرح عمدة األحكدم للعالمة ابن يقيق العيد (ت .)702ومعهد
العدة حدشة العالمة األمري الصنعدني (ت .)1182قدم له وصححه حمب الدين
اخلطيب وحققه وعلق عليه علي بن حممد اهلند  .املكتبة السلفية – القدارة.
[ ]3أحكدم اجلراحة الطبية واآلثدر املرتتبة عليهد .للدكتور حممد بن حممد املختدر
الشنقيطي .ط1413/1اـ1993م .مكتبة الصديق – الطدئف.
[ ]4أحكدم اجلنني يف الفقه اإلسالمي .تأليف عمر بن حممد بن إبراايم غدمن.
ط1421/1ﻫ 2001 -م .يار األندلس اخلضراء – جدة .يار ابن حزم –
بريوت.
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[ ]5اإلحكدم يف أصول األحكدم ألبي احلسن اآلمد (ت ،)631حتقيق العالمة
عبدالرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
[ ]6األشبده والنظدئر .لإلمدم العالمة زين الدين بن إبراايم بن حممد الشهري بدبن جنيم
املصر احلنفي (ت .)970ط1405/ﻫ 1985 -م .يار الكتب العلمية –
بريوت.
[ ]7األشبده والنظدئر لتدج الدين السبكي (ت ،)771ط1411 /1ﻫ1991 ،م ،يار
الكتب العملية – بريوت.
[ ]8األشبده والنظدئر يف قواعد وفروع فقه الشدفعية .للحدفظ جالل الدين السيوطي
(ت .)911ط1411/1ﻫ 1990 -م .يار الكتب العلمية – بريوت.
[ ]9أصول الشدشي .ألبي علي أمحد بن حممد بن إسحدق الشدشي (ت  344ﻫ).
يار الكتدب العربي – بريوت.
[ ]10أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وابة الزحيلي ،ط1406/1ﻫ1986 ،م ،يار
الفكر املعدصر – بريوت ،يار الفكر –يمشق.
[ ]11أطفدل األندبيب .لفضيلة الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسدم ،منشور ضمن
جملة جممع الفقه اإلسالمي( ،ع ،2ج.)1
[ ]12البنوك الطبية البشرية للدكتور إمسدعيل مرحبد ،ط1428/1ﻫ ،يار ابن
اجلوز – الدمدم.
[ ]13البنوك الطبية واقعهد وأحكدمهد للدكتور عبد الرمحن طدلب ،ضمن السجل
العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثدني (قضديد طبية معدصرة) ،جدمعة اإلمدم حممد
بن سعوي ،اململكة العربية السعويية ،ط1431ﻫ.
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[ ]14تدج العروس من جواار القدموس .ألبي الفيض الزبيد (ت ،)1205حتقيق
الدكتور حسني نصدر .وزارة اإلرشدي واألنبدء .مطبعة حكومة الكويت 1369اـ،
1969م.
[ ]15تأصيل فقه املوازندت لعبد اهلل حييى الكمدلي ،ط1421/1ﻫ2001 ،م ،يار ابن
حزم – بريوت.
[ ]16حتديد النسل وتنظيمه .للدكتور حممد رمضدن سعيد البوطي .منشور ضمن جملة
جممع الفقه اإلسالمي (ع ،5ج.)1
[ ]17حتفة املويوي بأحكدم املولوي .لإلمدم حممد بن أبي بكر ابن قيم اجلوزية (ت.)751
حتقيق عثمدن مجعة ضمريية .يار عدمل الفوائد للنشر والتوزيع – مكة املكرمة.
ط1431/1ﻫ.
[ ]18التزاحم على األجهزة الطبية .لألستدذر الدكتور عبد اهلل بن حممد بن أمحد
الطريقي .ط2005- 1426/1م.
[ ]19تهذيب اللغة ألبي منصور األزار (ت .)370حتقيق حممد عوض مرعب .يار
إحيدء الرتاث العربي – بريوت .ط2001 /1م.
[ ]20حكم االستفدية من األجنة اجملهضة أو الزائدة عن احلدجة .للدكتور عبد السالم
ياوي العبدي  .منشور ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي (ع ،6ج.)3
[ ]21حكم التربع بدألعضدء يف ضوء القواعد الشرعية واملعطيدت الطبية .للدكتور
حممد نعيم يدسني .ضمن كتدبه :أحبدث فقهية يف قضديد طبية معدصرة.
ط1421/3ﻫ 2000 -م .يار النفدئس – األرين.
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[ ]22حكم تشريح جثة املسلم ،حبث من إعداي ايئة كبدر العلمدء يف اململكة العربية
السعويية ،منشور يف أحبدث ايئة كبدر العلمدء بدململكة العربية السعويية
 .78- 77/2ط2004 ،1425/1م..
[ ]23رسدلة يف رعدية املصلحة لإلمدم الطويف (ت .)716حتقيق الدكتور أمحد السديح.
نشر الدار املصرية اللبندنية .ط1413/1ه1993 ،م.
[ ]24روضة الندظر وجنة املندظر يف أصول الفقه على مذاب اإلمدم أمحد بن حنبل.
ألبي حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة (ت .)620ومعهد شرحهد نزاة اخلدطر
العدطر .للشيخ عبد القدير بن بدران .ط 1411/ 3ﻫ 1991 -م.مكتبة الكليدت
األزارية –مصر.
[ ]25شرح الكوكب املنري .البن النجدر الفتوحي ( .)972حتقيق ي .حممد الزحيلي
وي.نزيه محدي .مكتبة العبيكدن– الريدض .ط1418 /2اـ 1997 -م.
[ ]26صحيح البخدر

لإلمدم البخدر

(ت)256مع فتح البدر

بشرح صحيح

البخدر  .لإلمدم ابن حجر (ت .)852ترقيم حممد فؤاي عبد البدقي .تصحيح
حمب الدين اخلطيب .طـ1409/2اـ .يار الريدن للرتاث.
[ ]27صحيح مسلم .لإلمدم أبي احلسني مسلم بن احلجّدج القشري النيسدبور
(ت .)261حتقيق حممد فؤاي عبد البدقي .طـ1403/اـ .يار الفكر -بريوت.
[ ]28علم أصول الفقه وخالصة التشريع اإلسالمي .لعبد الوادب خالف .يار الفكر
العربي .ط1995 ،1416/م
[ ]29عمدة القدر شرح صحيح البخدر  .لبدر الدين أبي حممد حمموي بن أمحد
العيين .ط1392/1ﻫ .طبع شركة مكتبة ومطبعة البدبي احلليب – مصر.
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[ ]30فتدوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء .مجع وترتيب الشيخ أمحد بن
عبد الرزاق الدويش .ط1419/1اـ 1999م .يار العدصمة للنشر والتوزيع–
اململكة العربية السعويية.
[ ]31الفتدوى املتعلقة بدلطب وأحكدم املرضى من فتدوى  - 1مسدحة الشيخ حممد بن
إبراايم آل الشيخ رمحه اهلل - 2 .مسدحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن بدز
رمحه اهلل - 3 .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتدء - 4 .ايئة كبدر
العلمدء .إشراف فضيلة الشيخ الدكتور صدحل بن فوزان الفوزان .ط1424/1ﻫ.
يار املؤيد – الريدض.
[ ]32فتَدوى ورَسَدئل سَمدحة الشيخ حممَّد بن إبراايم آل الشيخ مفيت اململكة ورَئيس
القضدة والشؤون اإلسالمية .جَمع وترتيب حممد بن عبدالرمحن بن قدسم.
ط1399/1ﻫ .مطبعة احلكومة مبكة املكرمة( .مالحظة :اعتمده من املكتبة
الشدملة)
[ ]33الفقيه واملتفقه للخطيب البغداي

(ت ،)463حتقيق عديل الغراز ،

ط1421/2ﻫ ،يار ابن اجلوز – الدمدم.
[ ]34القدموس احمليط .للفريوزآبدي

(ت .)817مؤسسة الرسدلة – بريوت.

ط1426/8اـ2005 ،م.
[ ]35قواعد يف الرتجيح بني املصدحل املتعدرضة" للدكتور عبد اجمليد الصالحني منشور
يف جملة الشريعة والقدنون ،جدمعة الشدرقة ،العدي الرابع والعشرون ،رجب
1426ﻫ  -سبتمر 2005م.
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[ ]36القواعد والفوائد األصولية ومد يتعلق بهد من األحكدم الفرعية .تأليف اإلمدم أبي
احلسن عالء الدين بن حممد بن عبدس البعلي احلنبلي املعروف بدبن اللحدم
(ت .)803حتقيق عبد الكريم الفضيلي .املكتبة العصرية – صيدا ،بريوت.
ط1420/2اـ1999 ،م.
[ ]37القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكدم يف إصالح األندم ،لعز الدين ابن عبد
السالم (ت ،)660حتقيق الدكتور نزيه محدي ،والدكتور عثمدن ضمريية،
ط1421/1ﻫ2000 ،م يار القلم – يمشق.
[ ]38لسدن العرب البن منظور األفريقي (ت .)711يار صدير – بريوت.
ط1414/3اـ.
[ ]39جملة البحوث اإلسالمية الصديرة عن رئدسة إيارة البحوث العلمية واإلفتدء –
الريدض ،العدي رقم ( )58والعدي (.)4
[ ]40جملة اجملمع الفقهي .نصف سنوية يصدراد اجملمع الفقهي برابطة العدمل
اإلسالمي .السنة األوىل 1408ﻫ .العدي األول.
[ ]41جمموع فتدوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية :مجع وترتيب عبد الرمحن بن
حممد بن قدسم النجد  ،وسدعده ابنه حممد .ط1421/اـ .يار عدمل الكتب ـ
الريدض.
[ ]42جمموع فتدوى ورسدئل فضيلة الشيخ حممد بن صدحل العثيمني (ت ،)1421مجع
وترتيب فهد بن ندصر السليمدن ،ط األخرية1413/ﻫ ،يار الوطن  -الريدض.
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[ ]43جمموع فتدوى ومقدالت متنوعة تأليف الفقري إىل عفو ربه عبد العزيز بن عبد اهلل
بن عبد الرمحن بن بدز رمحه اهلل تعدىل .مجع وترتيب وإشراف الدكتور حممد
بن سعد الشويعر .ط1421/2ﻫ .حتت إشراف رئدسة إيارة البحوث العلمية
واإلفتدء  -الريدض.
[ ]44جمموعة الفتدوى الشرعية الصديرة عن قطدع اإلفتدء والبحوث الشرعية
الكويتية ،وزارة األوقدف والشؤون اإلسالمية – قطدع اإلفتدء والبحوث
الشرعية  -إيارة اإلفتدء.
[ ]45مدارج السدلكني بني مندزل إيدك نعبد وإيدك نستعني .حملمد بن أبي بكر ابن قيم
اجلوزية (ت751ﻫ) .حتقيق حممد املعتصم بدهلل البغداي  .يار الكتدب العربي –
بريوت .ط 1416 /3اـ 1996 -م.
[ ]46مذكرة أصول الفقه على روضة النظر للعالمة ابن قدامة .تأليف الشيخ حممد
األمني بن املختدر الشنقيطي .يار القلم – بريوت.
[ ]47املستصفى .للغزالي (ت .)505حتقيق حممد عبد السالم عبد الشديف .يار الكتب
العلمية– بريوت .ط1413 /1اـ 1993 -م.
[ ]48املعجم الوسيط .إخراج الدكتور إبراايم أنيس وآخرين .ط1392/2اـ .مطدبع
يار املعدرف – مصر.
[ ]49مفتدح يار السعدية ومنشور والية العلم واإلراية ،البن القيم (ت ،)751يار
الكتب العلمية – بريوت.
[ ]50مقدصد الشريعة اإلسالمية للشيخ حممد الطدار بن عدشور ،حتقيق حممد الطدار
امليسدو  ،ط1420/1ﻫ1999 ،م ،يار الفجر  -كوالملبور ،ويار النفدئس –
األرين.
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[ ]51مقدصد الشريعة اإلسالمية وعالقتهد بدأليلة الشرعية ،للدكتور حممد سعد بن
أمحد اليوبي ،ط1418/1ﻫ 1998-م .يار اهلجرة للنشر والتوزيع –
الريدض.
[ ]52مقدصد الشريعة يف ضوء فقه املوازندت لعبد اهلل حييى الكمدلي منشور عن مركز
التفكري اإلبداعي ،اإلصدار رقم ( ،)57يار ابن حزم – بريوت،
ط1421/1ﻫ2000 ،م.
[ ]53من فقه املوازندت بني املصدحل الشرعية لعبد اهلل حييى الكمدلي منشور عن مركز
التفكري اإلبداعي ،اإلصدار رقم ( ،)58يار ابن حزم – بريوت،
ط1421/1ﻫ2000 ،م.
[ ]54املنثور يف القواعد .ألبي عبد اهلل حممد بن بهدير بن عبد اهلل الزركشي (ت.)794
حتقيق الدكتور فدئق أمحد حمموي .ط .1405/2طبع وزارة األوقدف والشئون
اإلسالمية – الكويت.
[ ]55منهج فقه املوازاندت يف الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد اجمليد السوسوة منشور
يف جملة البحوث الفقهية املعدصرة ،العدي الواحد واخلمسون .عدي األشهر :ربيع
اآلخر ،مجديى األوىل ،مجديى اآلخرة 1432اـ2001 ،م.
[ ]56منهج فقه املوازندت يف الشرع اإلسالمي (يراسة أصولية)" للدكتور حسن
الدوسي منشور يف جملة الشريعة والدراسدت اإلسالمية ،جدمعة الكويت ،العدي
السديس واألربعون ،مجديى اآلخرة 1422ﻫ  -سبتمر 2001م.
[ ]57املوافقدت يف أصول الشريعة .ألبي إسحدق إبراايم بن موسى اللخمي الشدطيب
(ت .)790حتقيق الشيخ إبراايم رمضدن .ط1420/4ﻫ 1999 -م .يار
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The new medical issues Which appearing effect of the weighting of interests
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Abstract. The Clarification of the effect of the weighting between the interests of the In new medical
issues has not been studied by the fuqaha, And what we are witnessing of the successive developments in
the world of medicine with a different view by the fuqaha of Sharia, Led to the necessity claim for such a
study.
So, the researcher done the definition of interests and weighting, then he Clarify how we must work
in interests meeting, and Importance of weighting between the interests, and the Status of the weighting
of interests in medical issues.
Then researcher Expatiate in mention a number of rules indicating their impact in a number of
interests in medical issues.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)4ص ص ( ،2293-2221شوال 1438هـ/يوليو 2017م)

الضرر املعنوي والتعويض عنه يف ضوء اجتهادات ديوان املظامل
د .سلوى حسني حسن رزق

أستاذ القانون الدستوري واإلداري املساعد
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -جامعة القصيم
ملخص البحث .يهدف التعويض عن الضرر املعنوي إىل محاية حقوق األشخاص األدبية والنفسية ،واليت يتم
انتهاكها بشكل أو أبخر ،ويعد ضرورة مهمة وأساسية للحفاظ عليها من االنتهاك ،فهذا الضرر أحيانا تكون له
أاثر أبعد من األضرار املادية ،مما ينعكس سلبا على اجملتمع أبكمله.
كما أن تعويضه وجه من أوجه احلفاظ على الكرامة اإلنسانية ،فهو من احلقوق الدستورية اليت كفلتها
دساتري الدول ،ومحتها قبل ذلك الشريعة اإلسالمية الغراء ،كذلك يعد محاية من اإليذاء املعنوي واليت حرص املنظم
السعودي على كفالتها؛ لذا يتعني النظر إليه بصفته نوع ا من أنواع العقوبة مبا هلا من خصائص يف الردع العام
واخلاص ،وليس فقط ابعتباره نوعا من الرتضية لنفس الشخص املضرور ،والذي من املمكن أن يكون انعكاسا
إجيابي ا على اجملتمع فيما بعد.
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املقدمة
حرصت الشريعة اإلسالمية على محاية األشخاص من صور اإليذاء كافة  ،املادي
منها واملعنوي ،واحرتام كرامة اإلنسان بشتى الطرق ،وعليه فمنع الضرر كان حمط
اهتمام الفقه اإلسالمي منذ القدم ،ويستدل على هذا مبا جاء يف حديث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم " ال ضرر وال ضرار " ،والذي يعد مبثابة الركيزة األساسية اليت
انطلق منها الفقهاء( ،)1وقد اشتق الفقهاء منها العديد من القواعد الفقهية اليت حتث
على تعويض الضرر ،مثل "الضرر يزال" ،وأيضاً " -الضرر يدفع قدر اإلمكان"(،)2
والضرر لغة هو الضر ضد النفع والضر بالضم اهلزال وسوء احلال ،واملضرة خالف
املنفعة ،والضر سوء احلال ومجعه أضرار ،ويقال ضره يضره ضراً وضر به ،إذا أصابه
( )1يعرف الضرر يف الفقه اإلسالمي أبنه " إحل اق مفسدة ابلغري " ،وقيل هو " النقص يف النفس أو الررف أو
العرض أو املال" ،فالضرر يف اإلطالق الفقهي هو األذى الذي يصيب اإلنسان يف املال أو البدن أو الشرف
أو السمعة أو العاطفة ،فيسبب له خسارة مالية سواء بنقصها ،أو نقص منافعها أو زوال بعض أوصافها،
وحنو ذلك مما يرتتب عليه نقص يف قيمتها عما كانت عليه قبل وقوع الضرر الذي حلق هبا.
ويتنوع الضرر يف الفقه اإلسالمي إىل ضرر مايل ،يقع إبتالفه كلي ا أو جزئي ا ،أو ابالستيالء عليه والتعدي على
حيازة من يضع يده عليه ،وهناك ضرر على البدن ،إبتالف النفس أو قرع عضو ،أو إذهاب منفعة ،أو
جرح ،ويقوم الضرر األديب كنوع اثلث ،وهو ما يتعلق ابلعرض والشرف والسمعة ،ومها من املصاحل املقدمة
على حفظ املال ،والضرر بشكل عام هو ركن الضمان ،وال حيكم به إال بوجوده ،فالضرر شرط يف سبب
الضمان والسبب يفضي إىل مسببه؛ ألن الضمان شرع جربا للضرر ورفعا له عن املعتدى عليه ،فإذا مل يوجد
ضرر مل جيب الضمان .راجع د /رضا متويل وهدان ،الوجيز يف املسؤولية املدنية (الضمان) ،دار الفكر
والقانون ،2011 ،ص .166 ،165
( ) 2زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين بن أمحد بن رجب احلنبلي البغدادي ،جامع العلوم
واحلكم ،حتقيق :قسم التأليف والتحقيق بدار اإلسراء ،دار اإلسراء للنشر والتوزيع ،عمان ص  260حاشية
د /ابسل حممد يوسف قبها ،التعويض عن الضرر األديب (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح
الوطنية نبلس ،فلسرني ،2009 ،ص .9
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الضرر ،وقيل :إن الضرر هو النقصان الذي يدخل يف الشيء ،وقيل الضرر عادة كل
نقص يدخل على األعيان(.)3
وقد جاءت القوانني الوضعية لتقر ما أقرته الشريعة منذ القدم ،فحرمت الضرر
وقررت التعويض عنه ،وهو
ما جاء يف نص املادة ( )268من وثيقة الكويت ،واملادة ( )222من القانون
املدني املصري ،وهو ما جنده يف املواد ( )1383( ،)1382من القانون الفرنسي،
واليت أقرت التعويض عن الضرر بشكل عام.
وبطبيعة احلال كلما سار اجملتمع باجتاه التقدم ،فإن مفاهيمه القانونية تتقدم بهذا
االجتاه ،وتعويض الضرر املعنوي مل يكن وليد األفكار القانونية احلالية وإمنا جاء نتاج
لتطور التشريعات؛ هلذا جند أن فكرة التعويض عن الضرر املعنوي ظهرت يف التقنني
الفرنسي القديم الصادر سنة  ،1804والذي يدعى بتقنني نابليون الذي أجاز التعويض
عنه( ،)4وجنده يف القانون املصري والذي جاء متأثراً بأحكام القانون الفرنسي ،علماً
بأن فكرة تعويض الضرر املعنوي يف القانون الفرنسي مل تأت إال بعد مرحلة طويلة من
االختالف والتطور.
 أما الوضع يف اململكة العربية السعودية -والذي هو حمور حديثنا -فمختلف ،حيث إن أحكامها وقضاءها جيب أال يتعارض مع أحكام الشريعة
اإلسالمية واليت حترتم كرامة اإلنسان وحقوقه وتكفل محايته من كل صور االعتداء
عليه ،فنجد أن هناك جمموعة من النقاط واليت جيب إلقاء الضوء عليها واخلاصة
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،5مربعة دار املعارف القاهرة ،بدون سنة ( ،)154-153/6مادة ضرر؛
د /خالد خليل الظاهر القضاء اإلداري (ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية قضاء اإللغاء – قضاء
التعويض) دراسة مقارنة ،مكتبة القانون واالقتصاد ،2009/1430 ،ص .319
( )4د /حسني عامر ،املسؤولية املدنية (التقصريية والعقدية) ،مصر ،1956 ،ص.319
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بتعويض الضرر املعنوي واليت هي مشكلة البحث وتتمثل يف عدة تساؤالت وهي :هل
هناك تعريف حمدد للضرر املعنوي؟ وما هي نظرة القضاء للتعويض عن هذا النوع من
الضرر؟ وهل خيتلف موقف القضاء يف إقرار التعويض عنه حديثاً؟ وهل مت إقرار هذا
التعويض بشكل صريح؟
ويكمن اهلدف من هذه التساؤالت يف تقديم بعض من التوصيات واحللول
اليت من املمكن أن يؤخذ بها يف هذا السياق أو ينظر هلا بعني االعتبار فيما بعد -لذا
سنتعرض لإلجابة عن هذه األسئلة من خالل موضوع (الضرر املعنوي وتعويضه يف
ضوء اجتهادات ديوان املظامل) ،والذي ستتم معاجلته من خالل اتباع املنهج الوصفي
التحليلي املقارن لعرض تلك املشكالت وتقديم حلوهلا وسيكون من خالل التقسيم
االيت:

املبحث األول :ماهية الضرر املعنوي
املطلب األول :تعريف الضرر املعنوي.
املطلب الثاين :أشكال الضرر املعنوي وصوره.
املطلب الثالث :موقف القضاء السعودي واملقارن من التعويض عن الضرر

املعنوي.
املبحث الثاين :ماهية التعويض عن الضرر املعنوي يف ديوان املظامل
املطلب األول :طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي.
املطلب الثاين :إثبات الضرر املعنوي.
املطلب الثالث :أسس تقدير التعويض عن الضرر املعنوي.
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املبحث األول :ماهية الضرر املعنوي
عندما جاءت الشريعة اإلسالمية الغراء أتت بكل ما يصون مقومات اإلنسان

وحياته ،وحفظتها من العبث بها ،فحرمت إيذاء الناس بغري حق ،سواء أكان هذا
اإليذاء يف أمواهلم أو أجسادهم أو أعراضهم أو مشاعرهم ،فصانت اإلنسان بالتكريم
والتفضيل  -بهذا تكون الشريعة أول من نادى حبماية اإلنسان من الضرر بكافة صوره
وأشكاله سواء أكان مادياً أو معنوياً ،ومن هذا املنطلق يأتي احلديث عن الضرر
املعنوي ،والذي سنتعرض له يف هذا املبحث من خالل :تعريف الضرر املعنوي يف
(املطلب األول) ،أشكال الضرر املعنوي وصوره يف (املطلب الثاني) ،التعويض عنه يف
القضاء السعودي واملقارن يف (املطلب الثالث).
املطلب األول :تعريف الضرر املعنوي
قبل البدء باحلديث عن الضرر املعنوي ينبغي التنويه إىل فكرة الضرر بشكل
عام ،والضرر على غرار الفعل الضار هو ركن أساسي لقيام املسؤولية ،سواء أكانت
هذه املسؤولية جزائية أو مسؤولية تعويضية ( ،)5بل أن وجود الضرر يف احلقيقة هو
الذي يدفع إىل حتريك املسؤولية منذ البداية ( ،)6وقد عرفه بعض الفقه القانوني( )7بأنه
( ) 5د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،اجلزء الثاين ،مصادر االلتزام ،القاهرة،1981 ،
ص  1195؛ د /مصرفى اجلمال ،شرح أحكام القانون املدين ،مصادر االلتزام ،1991 ،ص 386؛
د /رضا متويل وهدان ،الوجيز يف املسؤولية املدنية (الضمان) ،دار الفكر والقانون ،2011 ،ص .159
( ) 6د /مصرفى أبو زيد فهمي ،القضاء اإلداري وجملس الدولة ،اإلسكندرية ،1966 ،ص 983؛ د /صالح
الدين فوزي ،د /حممد عبد الواحد اجلميلي ،القضاء اإلداري ،دار النهضة العربية ،2014 ،ص .633
( ) 7د /مجيل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،1995 ،ص 522؛ د /حممد
حممد عبد اللريف ،قانون القضاء اإلداري ،الكتاب الثالث ،مسؤولية السلرة العامة ،دار النهضة العربية،
 ،2004ص 400
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"األذى الذي يصيب مال املضرور أو نفسه ،أي هو املساس مبصلحة للمضرور" ،سواء
كانت هذه املصلحة مالية أو معنوية ( )8أو بأنه األثر الناجم عن االعتداء على حق
شخصي أو مالي أو احلرمان من هذا احلق ( ،)9ويتبني من التعريف أنه ال يشرتط لتصور
وجوده أن يكون هناك إخالل حبق من حقوق املضرور ،بل يكفي أن يكون هناك
مساس مبصلحة مشروعة له ،والضرر بهذا املفهوم قد يكون ضرراً مادياً وقد يكون
أدبياً(.)10
وهنا يثار التساؤل هل هناك تعريف حمدد للضرر املعنوي (األديب) ميكن من
خالله الوقوف على معناه؟ وإذا مل يكن له تعريف حمدد ،فما هي اآلاثر النامجة عن

ذلك؟

أما الوضع يف الفقه الفرنسي كما يذكر الدكتور حممد حممد عبد اللريف أنه رمبا ختلو األعمال الفقهية الكربى من
وضع تعريف عام للضرر ،ورمبا يرجع ذلك إىل أن املنرق القانوين بقضي أو يفرتض فكرة الضرر د /حممد
عبد اللريف ،نفس املوضع السابق.
( )8د /مجيل الشرقاوي ،املرجع السابق ،ص .522
راجع يف الفقه الفرنسي
G.Viney, La responsabilité : conditions, LGDJ, Paris, 1982, p. 304 et s.
M. Paillet, La responsabilité administrative, Dalloz, 1996, n.420 et 421.

ابلنظر إىل التعريف الفرنسي يوجد مصرلحني متميزين يستخدمان كمرتادفني ومها dommagesو préjudiceوبعد
خالفات فقهيه واسعة وابختصار يقول بعض الفقه الفرنسي إن الضرر  préjudiceهو نتيجة اإليذاء
 dommageوإن الضرر خيتلف تبعا ألسس شخصية خاصة ابلشخص الذي يعاين منه فاإليذاء فكرة
موضوعية ،وأما الضرر فهو فكرة شخصية د /حممد حممد عبد اللريف ،املرجع السابق ،ص 402؛ وللمزيد
راجع
M. Paillet, Op.cit., n. 421.

( )9د /على خرار شرناوي ،مسؤولية اإلدارة العامة عن أعماهلا الضارة ،دار وائل للنشر ،2008 ،ص .283
( ) 10د /رأفت فوده ،دروس يف قضاء املسؤولية اإلدارية ،دار النهضة العربية ،1994 ،ص 219؛ د /على
جنيدة ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،2005/2004 ،ص
.358
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وبالبحث يف تعريفاًت األنظمة الوضعية للضرر املعنوي أو األدب ي( ،)11جند
منها ما جاء بصياغة عامة دون حتديد ،ومنها ما جاء بتعداد لصور األضـــرار دون
تعريف ،وسنتعرض لبعض من هذه النصوص على النحو التالي:
فعند مراجعة نص املادة ( )268من وثيقة الكويت جند يف نصها أن"التعويض يتناول الضرر األدبي كذلك .فكل تعد على الغري يف حريته أو يف عرضه أو
يف شرفه أو يف مسعته أو يف مركزه االجتماعي أو يف اعتباره املالي جيعل املعتدي
مسؤوالً عن التعويض.
وجيوز أن يقضي بالتعويض لألزواج واألقربني من األسرة عما يصيبهم من
ضرر بسبب موت املصاب ،وال ينتقل التعويض عن الضرر األدبي إىل الغري إال إذا
حتددت قيمته مبقتضى اتفاق أو حكم قضائي"( ،)12مل حيدد املشرع هنا ما هو املقصود
بالضرر األدبي املنصوص عليه وإمنا اكتفى بإيراد صور له دون وضع تعريف حمدد ميكن
الوقوف عليه.
 كما أن املادة ( )1/256من القانون املدني األردني( ،)13واليت تنص علىأن "كل إضرار بالغري يلزم فاعله الضمان ولو كان غري مميز" ،جاء النص هنا عاماً دون
حتديد ما هو املقصود باألضرار اليت تستوجب الضمان ،وهو ما يؤخذ على املشرع،

( ) 11التعريفات ليس من اختصاص املشرع أصالة ،فتلك مهمة الفقه القانوين والقضاء وذلك لعدة اعتبارات أمهها
أهنا تضفي
نوعا من اجلمود على القواعد القانونية وتقيد دون شك يف تربيقها ،ما مل يكن القصد منها حسم خالف فقهي
أو قضائي ،أو تكون الغاية من إيراد التعريف العدول عن تعريف سابق مستقر عليه .د /على خرار
شرناوي ،أصول الصياغة القانونية ،مكتبة الرشد ،2014 ،ص .212
( )12وثيقة الكويت واليت يتم تربيق نصوصها يف دول جملس التعاون اخلليجي ومنها اململكة العربية السعودية
( )13القانون رقم  43لسنة  ،1976املنشور ابجلريدة الرمسية رقم( )2645بتاريخ 1976/8/1م.
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هذا إىل جانب أن مفهوم الضمان أوسع من مفهوم التعويض( ،)14أيضاً ما ورد يف املادة
( )257من نفس القانون السابق واليت تنص على" يكون اإلضرار باملباشرة أو بالتسبب
فإن كان باملباشرة لزم الضمان وال شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشرتط التعدي أو
التعمد أو يكون الفعل مفضيا إىل الضرر"( ،)15واليت مل يظهر بها أية إشارة لتعريف
معنى الضرر ،وعلى الرغم من أن املشرع قد تدارك هذا ،فأورد يف نص املادة
( ،)1/267مشول الضمان للضرر األدبي ،جنده حدد صور الضرر األدبي املوجبة
للضمان دون ذكر لتعريفه ،فنصت على أن "يتناول حق الضمان الضرر األدبي
كذلك ،فكل تعد على الغري يف حريته أو يف عرضه أ و يف شرفه أو يف مسعته أو يف
مركزه االجتماعي أو يف اعتباره املالي جيعل املعتدي مسؤوال عن الضمان"(.)16
وبالنظر إىل القانون املدني املصري ( ،)17فنجد أن املشرع اكتفى باإلشارة إىل أن
التعويض يشمل الضرر األدبي دون وضع أدنى تعريف له ،أو ذكر صور ومناذج له
يؤخذ بها حتى على سبيل املثال وليس احلصر ،فاملادة ( )222منه تنص على "- 1
يشمل التعويض الضرر األدبي أيضاً ،ولكن ال جيوز يف هذه احلالة أن ينتقل إىل الغري
إال إذا حتدد مبقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء"(.)18
( ) 14فالتعويض التزام ملعتد جبرب الضرر الذي أصاب الغري ،أما الضمان فهو سابق على التعويض وكان حري
ابملشرع أال يستخدم أيهما للتعبري عن اآلخر للمزيد راجع د /على خرار شرناوي ،أصول الصياغة
القانونية ،املرجع السابق ،ص .211
( )15القانون األردين سابق اإلشارة إليه ،نفس املوضع.
( )16املادة  267من القانون األردين سابق اإلشارة إليه.
( )17القانون رقم  131لسنة .1948
( )18املادة  1/222من القانون املدين املصري ،سابق اإلشارة إليه .والفقرة الثانية من نفس املادة تنص على
"– ومع ذلك ال جيوز احلكم ابلتعويض إال لألزواج واألقارب إىل الدرجة الثانية عما يصيبهم من أمل جراء موت
املصاب".
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أما املنظم السعودي فقد اكتفى بإقراره للضرر األدبي من خالل اإلشارة إليه يف
نص املادة ( )207من نظام اإلجراءات اجلزائية( )19واليت تنص على "كل حكم بعدم
اإلدانة -بناء على طلب إعادة النظر -جيب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً
للمحكوم عليه ملا أصابه من ضرر إذا طلب ذلك" ،وهي املادة اليت تقر الضرر املعنوي
دون اإلشارة إىل أي تعريف أو تفصيل له.
 لعل ما جعل واضعي األنظمة ترك هذه النصوص كما هي دون التطرقلتعريفاًت حمددة ،أو وضع حاالت للضرر املعنوي على سبيل احلصر ،هو إتاحة
الفرصة للقضاء إلحلاق احلاالت املستحدثة منه ،واليت تظهر فيما بعد ،وذلك مع
ظهور التطورات احلديثة ،واستحداث أنواع من اجلرائم مل تكن معروفة من قبل،
كاجلرائم اإللكرتونية املوجودة يف الوقت احلالي ،وما ميكن أن ينجم عنها من أضرار
أدبية أو معنوية بالغة األثر ،وأيضاً كي ال حيدث تعارض بني النص والتطبيق أمام
القضاء.
 أما بالبحث يف تعريفه من جانب الفقه القانوني ،فنجدها متعددة ومتنوعة،فهناك بعض الفقهاء من عرفه بأنه هو ذلك الضرر الذي ميس اجلانب االعتباري
لإلنسان أو األدبي؛ ألنه غري مادي أي حمله العاطفة والشعور والقيم واملثل واملبادئ
دون املساس بالذمة املالية ( ،)20فصفع شخص على وجهه قد يولد لديه آالماً نفسية

( ) 19نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر ابملرسوم امللكي رقم(م ،)2/بتاريخ 1435/1/22هـ ،واملنشور جبريدة أم
القرى ،بتاريخ 1435/2/3هـ.
( )20د /مقدم السعيد ،نظرية التعويض عن الضرر املعنوي ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1992 ،ص 44؛
خالد موسى أمحد ،قضااي التعويضات املدنية واجلنائية ،دار الفكر والقانون ،2002 ،ص .430
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أضعاف ما يصيبه من ضرر مادي( ،)21ويف هذا يقول األستاذ الدكتور عبد الرزاق
السنهوري أن الضرر األدبي هو الضرر الذي يصيب الشخص يف مصلحة غري
مالية( ،)22كمشاعر األمل واحلزن اليت تصاحب الفعل الضار( ،)23كذلك ما يصيب
الشرف واالعتبار ،والعرض وإيذاء السمعة واالعتداء على الكرامة( ،)24ومنه ما
يصيب العاطفة والشعور واحلنان ،وأيضاً األعمال اليت تصيب الشخص يف معتقداته
الدينية ،واالعتداء على حق ثابت ومشروع(.)25
وعرف بأنه (الضرر الذي ال يصيب الشخص يف حق من حقوقه املالية ،بل يف
شعوره وعواطفه أو يف شرفه أو عرضه وكرامته أو مسعته أو مركزه االجتماعي) (.)26
( ) 21د /على جنيدة ،النظرية العامة لاللتزام ،املرجع السابق ،ص361؛ د /خالد خليل الظاهر ،القضاء اإلداري،
املرجع السابق ،ص 321؛ د /سليمان الرماوي ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثاين ،قضاء التعويض ،دار
الفكر العريب ،1990 ،ص  452؛ د /رأفت فوده ،دروس يف قضاء املسؤولية اإلدارية ،املرجع السابق ،ص
220
وقد اخذ القضاء املدين بفرنسا مببدأ قابلية اآلالم املعنوية للتعويض
Y.Chartier, La réparation du préjudice, Dalloz, 1983, n. 824 à 929
G.Viney, Op.cit, p. 310.

( ) 22راجع د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد مصادر االلتزام (نظرية االلتزام بوجه
عام) ،منشورات احلليب احلقوقية بريوت – لبنان ،طبعة جديدة ،2011،ص .767 ،766
( ) 23د /وهبه الزحيلي ،التعويض عن الضرر ،حبث منشور يف جملة البحث العلمي والرتاث اإلسالمي ،كلية
الشريعة ،جامعة امللك عبد العزيز ابململكة العربية السعودية ،العدد األول ،1399 ،ص .12
( )24د /خالد موسى أمحد ،قضااي التعويضات املدنية واجلنائية ،املرجع السابق ،ص .470
( )25د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،القاهرة ،1950،ص 865؛ الوسيط يف القانون
املدين ،1981 ،املرجع السابق ،ص 1196؛ الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،مصادر االلتزام (نظرية
االلتزام بوجه عام) ،املرجع السابق ،ص766؛ د /علي خرار شرناوي ،مسؤولية اإلدارة العامة عن أعماهلا
الضارة ،املرجع السابق ،ص .284
( )26د /عبد اجمليد احلكيم ،مصادر االلتزام ،بغداد ،1974 ،ص531؛ د /جالل علي العدوي ،أصول
االلتزامات ،مصادر االلتزام ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،1977 ،ص .425
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أيضاً عرف (بأنه الضرر الذي ال يصيب الشخص يف حق من حقوقـه املالية وإمنا
يف مسعته أو شرفه أو شعوره أو عواطفه أو عرضه أو كرامته أو مركزه
االجتماعي)(.)27
يتضح من التعريفاًت السابقة أن األضرار غري املالية ميكن أن تكون آالمًا
معنوية ،وأضرارًا أدبية غري عاطفية ،وتلك اجتهادات من قبل فقهاء القانون ،وهو ما
ينتج عنه أن هناك من احلاالت ما يعتربها القضاء من قبل الضرر املعنوي ويقر التعويض
عنها يف وقت ما ،وال يعدها كذلك يف وقت آخر ،سواء كان هذا الضرر املعنوي مقرتناً
بضرر مادي ،أو كان ضرراً معنوياً حبتاً(.)28
لذا ميكن للمنظم السعودي أن يضع تعريفاً له بأنه (كل ما يصيب الشخص من
أذى غري مادي أو ناتج عن أذى مادي سواء كان متعلقاً بالنفس أو الشعور أو العرض
أو السمعة أو أي شيء مشروع يف كافة مناحي احلياة).
املطلب الثاين :أشكال الضرر املعنوي وصوره
أدرجت نصوص التشريعات العديد من صور األضرار املعنوية الناشئة عن
االعتداء على احلقوق الثابتة ،أو املصاحل املشروعة واحملمية مبوجب القانون ،فتعدد

( )27د /حممد امحد عابدين ،التعويض عن الضرر املادي واألديب واملورث ،منشأة املعارف-اإلسكندرية،1995 ،
ص 137؛ د /مقدم السعيد ،نظرية التعويض عن الضرر املعنوي ،املرجع السابق ،ص 44وما بعدها؛ د /غىن
حسون طه ،الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،بغداد ،1970 ،ص .463
( )28انظر ابلتفصيل أشكال الضرر املعنوي وصوره د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة
انعدام اخلرأ
يف النظام اإلداري والفقه اإلسالمي (دراسة مقارنة) ،مكتبة القانون واالقتصاد ،2012 ،ص 131؛ د /أمحد
السعيد الزقرد ،د /أشرف عبد ال عظيم عبد القادر ،الوجيز يف نظام املعامالت املدنية السعودي ،الكتاب
األول ،مصادر االلتزام ،اجلزء الثاين (املصادر غري اإلرادية لاللتزام) ،مكتبة رشد ،2014 ،ص .75

سلوى حسني حسن رزق

2232

هذه احلقوق واملصاحل احملمية ،يرتتب عليها باملقابل تعدد لصور وأشكال األضرار اليت
تنشأ نتيجة االعتداء عليها.
وهنا يثور التساؤل هل ميكن حصر صور الضرر املعنوي يف أشكال معينة؟

وماهي الصور املستحدثة لألضرار املعنوية اليت ميكن أن تصيب األشخاص؟

ميكن إرجاع صور الضرر املعنوي واملنصوص عليها يف التشريعات املختلفة إىل
العديد من احلاالت وهي (:)29
- 1الضرر املعنوي الناتج عن إصابة اجلسم ،كاآلالم النامجة عن اجلروح أو
التشوهات اليت يرتكها الفعل الضار يف جسم املتضرر ،كالندبات اليت تظهر على
الوجه ،أو وجود عرج ،والسري توكؤاً على عصا ( ،)30أي أنه عباره عن األمل واحلزن
الذي يصيب اإلنسان(.)31
- 2الضرر املعنوي الذي ميس الشرف واالعتبار()32والعرض كالقذف والسب
وهتك العرض وإيذاء الكرامة وإيذاء السمعة( ،)33فالطبيب عندما يذيع سراً للمريض
( ) 29د /سليمان الرماوي ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثاين ،قضاء التعويض وطرق الرعن يف األحكام ،دار
الفكر العريب ،1977 ،ص .456
( ) 30وهذه األضرار تعد من األضرار اجلمالية القابلة للتعويض ،فاآلالم اجلسمانية اليت تقبل التعويض ليست فقط
األضرار
السابقة على التئام اجلراح ،ولكن أيض ا تلك اليت تستمر بعد هذا االلتئام د /حممد حممد عبد اللريف ،قانون
القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص .442
( )31د /وهبه الزحيلي ،التعويض عن الضرر ،املرجع السابق ،ص .12
( )32مثل أن يذيع الوكيل عن موكله ما يؤذيه يف اعتباره ،والناشر إذا نشر ملؤلف فشوهه قد ال يصيب املؤلف
بضرر مادي،
ولكن احملقق أن يصيبه بضرر أديب راجع للمزيد راجع د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين
اجلديد ،املرجع السابق ،ص  766؛ د /خالد موسى امحد ،قضااي التعويضات املدنية واجلنائية ،املرجع
السابق ،ص .470
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ال جتوز إذاعته ينتج عنه إصابة املريض بضرر أدبي يف مسعته ،أيضاً تصنيف املدعي
باملخالفة للقانون يف عداد املشتبه فيهم أو اخلطرين على األمن(.)34
- 3الضرر املعنوي الذي يؤذي العاطفة والشعور واحلنان ،كالذي يرجع غالباً
إىل وفاة شخص عزيز ،كفقد االبن أو الوالد أو الزوج أو األخ(.)35
أيضاً األعمال اليت تصيب الشخص يف معتقداته الدينية وشعوره فاإلخالل
بإقامة الشعائر الدينية يعد من األضرار األدبية (.)36
- 4الضرر األدبي أو املعنوي الذي يصيب الشخص من جمرد االعتداء على
حق ثابت له أو مصلحة حيميها القانون( ،)37كحق التقاضي( ،)38واالعتداء على حق
امللكية( ،)39مثل الدخول يف أرض الغري رغم معارضة املالك.
( )33د /أنور سلران ،مصادر االلتزام ابلقانون املدين األردين (دراسة مقارنة بني القانون املدين األردين والفقه
اإلسالمي) ،املكتب القانوين ،1988 ،ص .374
( )34حكم للمحكمة اإلدارية العليا مبصر جلسة 28مايو  ،1995الرعن رقم  1855لسنة  37ق؛ أيضا أبعاد
أحد األطباء من القيام أبعمال مدير املستشفى رغم كفاءته (جلسة  30ديسمرب  ،1995الرعن رقم
 4391لسنة  40ق)؛ والفصل غري املشروع من الوظيفة العامة (جلسة  25مايو  ،1999الرعن رقم
 2202لسنة  41ق).
نفس املعىن راجع د /ماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري ،دار املربوعات اجلامعية ،1988 ،ص .378
( )35د /علي خرار شرناوي ،موسوعة القضاء اإلداري السعودي (ديوان املظامل) ،الكتاب الثاين ،مكتبة الرشد،
 ،1434ص.157
( ) 36د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،مصادر االلتزام (نظرية االلتزام بوجه
عام) ،املرجع السابق ،ص.766
( )37فان كانت العالقة ال يت أصيبت بضرر هي غري مشروعة أو غري حممية من قبل القانون فال يعتد ابلضرر فيها
د /أنور سلران ،مصادر االلتزام ،املرجع السابق ،ص .326
( ) 38قرر القضاء حتقق األضرار األدبية يف حالة عدم قيام قلم الكتاب بقيد دعوى قضائية ،ملا ميثله ذلك من
اعتداء على حق التقاضي إدارية عليا جلسة  23أبريل  ،1983جمموعة أحكام احملكمة اإلدارية العليا ،السنة
 ،28ص679؛ أيضا احلرمان من اجلنسية املصرية جلسة  15يناير  ،1983اجملموعة ،السنة  ،28ص 417
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إال أنه ينبغي أن يكون الضرر املعنوي ضرراً حمققاً غري احتمالي ،ويقصد
بالضرر احملقق ليس بالضرورة أن يكون قد وقع بالفعل ،وإمنا يكون حمققاً أيضاً ولو مل
يقع اآلن طاملا أن وقوعه يف املستقبل حتمي ومؤكد( ،)40وهو ما يسمى بالضرر
املستقبلي والذي تقوم أسبابه يف احلال وترتاخى أثاره إىل مآل ،فهو وباتفاق الشراح
يعد يف حكم الضرر الواقع فعالً مادام مؤكد الوقوع(.)41
ومن خالل هذه احلاالت فقد مت تقسيم الضرر املعنوي إىل عدة أنواع:
أوال :األضرار املعنوية املصاحبة لألضرار املادية
تتحقق هذه الصورة كما يف حاالت اجلروح واإلصابات اليت تصيب اجلسم وما
ينجم عنها من آالم معنوية ،واليت قد يصاحبها من األضرار املادية اليت تكبد املضرور
نفقات للعالج ،وما يضيع عليه نتيجة تعطله عن العمل( ،)42وذلك كاالعتداء على
الشخص الذي ينتج عنه عجز دائم ،أو فقد لعضو من أعضاء جسده ،وهو ما يتولد
عنه نقص يف القدرة على القيام باألعمال ،وقلة الدخل ،هذا جبانب ما يرتكه يف نفس
املعتدى عليه من أمل وحزن دائمني ،فاإلصابة يف البدن وإن كانت ضرراً معنوياً إال أنها

( )39د /جالل علي العدوي ،أصول االلتزامات ،املرجع السابق ،ص .426
( ) 40مثال إصابة طفل بعجز بسبب ضرر حلقه ،حيول دون قدرته على ممارسة أي مهنة يف املستقبل .د /خالد
خليل الظاهر ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص342؛ د /عبد هللا مربوك النجار ،الضرر األديب ،دار
املريخ – الرايض1415 ،ه ،ص.69
( )41د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية ،املرجع السابق ،ص .134
( ) 42د /صالح الدين فوزي ،د /حممد عبد الواحد اجلميلي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص 663؛
د /على خرار شرناوي ،موسوعة القضاء اإلداري السعودي (ديوان املظامل) ،الكتاب الثاين ،مكتبة رشد،
 ،2014ص .158
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قد تعطل عن العمل ،أو تكلف نفقات للعالج؛ مما جيعلها تدخل يف إطار الضرر
املادي(.)43
فمن املبادئ السائدة أن جمرد إيالم الشخص اجملين عليه ذاته من جراء اجلرح
الذي أصابه ال يكفي جلواز االدعاء بالضرر األدبي ،وإمنا يشرتط أن يكون هنالك
ضرراً جدياً موازياً ملصلحة حقيقية للمضرور يستوجب التعويض عنه()44؛ ألنه يؤخذ
يف االعتبار طبيعة املصلحة حمل التعدي ،وال شك أن الضرر اجلسماني له انعكاسات
اقتصادية ،ميكن تقديرها بالنقود ،لكن ليس معنى ذلك أنه من ذات طبيعة الضرر
الذي يقع على مصلحة مالية حبتة ،فالفعل الضار قد حيدث بذاته جمموعة من األضرار
املتنوعة ،فاخلطأ يف العمل الطيب قد يصيب املريض بأضرار جسمانية مثل العجز،
وبأضرار اقتصادية مثل وقف ممارسة نشاطه املهين ،وأضرار معنوية مثل االالم النفسية
اليت يكابدها(.)45
كذلك املساس بالسمعة واالعتبار على الرغم من كونها أضرارًا معنوية اال أنها
قد تؤدي إىل إنقاص دخل املضرور أو قطعه نتيجة لتلوث مسعته( ،)46خاصة إذا كان

( )43د /سليمان الرماوي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص .457
( ) 44د /على خرار شرناوي ،مسؤولية اإلدارة العامة عن أعماهلا الضارة ،املرجع السابق ،ص .291
( ) 45من اجل هذا برز اجتاه فقهي يرمي إىل توزيع األضرار إىل ثالثة أقسام أساسية هي :األضرار االقتصادية،
واألضرار اجلسمانية ،واألضرار األدبية ،وهذا االجتاه أيخذ يف االعتبار بشكل دقيق ،وإن مل يكن صريح
طبيعة املصلحة حمل التعدي؛ د /حممد حممد عبد اللريف ،قانون القضاء اإلداري ،املرجع السابق،
ص .437
وقد تبىن القضاء املصري هذا االجتاه إدارية عليا جلسة  15مايو  ،1988الرعن رقم  899لسنة  28ق.
( ) 46د /صالح الدين فوزي ،د /حممد عبد الواحد اجلميلي ،املرجع السابق ،ص663؛ د /أنور سلران ،مصادر
االلتزام ،املرجع السابق ،ص.374
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تاجراً مت التشهري به وأُذيع عنه الغش وعدم األمانة ،أو عامالً فقد عمله بسبب ما اشيع
عنه(.)47
اثنيا :األضرار املعنوية البحتة(اجملردة)
هي األضرار األدبية اليت تصيب الشخص دون أن تستتبعها أي أضرار
مادية( ،)48وذلك مثل األضرار املعنوية النامجة عن اإلصابات اجلسدية دون أن ترتتب
عليها أضرار مالية( ،)49وهذا النوع من األضرار املعنوية البحتة جيب تكون على درجة
خاصة واستثنائية من اجلسامة ،وأن يكون املضرور هو الذي يطالب بالتعويض ،إذ ال
مينح التعويض يف هذه احلالة إال لشخص املضرور فقط(.)50

( )47د  /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ ،املرجع السابق ،ص 131؛ ال
جدال هنا يف مسؤولية اإلدارة عن الضرر املعنوي إذا كان مصحوابا بضرر مادي ،حيث يقوم القضاء ابحلكم
مببلغ إ مجايل للتعويض عن نوعي الضرر دون حتديد لنصيب كل من الضررين يف التعويض .راجع د /سليمان
الرماوي ،املرجع السابق ،ص .457
( ) 48د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ ،املرجع السابق ،ص 131؛
د /أنور سلران ،مصادر االلتزام ،املرجع السابق ،ص.347
( )49وهو ما يوضحه قرار حملكمة التمييز األردنية ذكرت ف يه أبن " املقصود ابلضرر األديب حسب مفهوم القانون
هو الضرر الناتج عن التعدي على الغري يف حريته أو يف عرضه أو يف شرفه أو يف مسعته أو يف مركزه
االجتماعي أو يف اعتباره املايل ،حسب أحكام املادتني  266و 267من القانون املدين ،وعلى ذلك ،فإن
مرالبته املدعي املميز ابلتعويض عن الضرر املعنوي بناء على ما عانه من آالم نفسية نتيجة إصابته يف
حادث الصدم ،هو خروج على مفهوم الضرر األديب؛ ألن مشاعر األمل من اجلروح ال تدخل يف اعتبار الضرر
األديب" .متييز حقوق  ،93/126جملة نقابة احملامني1995 ،م ،ص  ، 54مشار إليه يف أ /نور الدين قريش
حممد السكارنه ،الربيعة القانونية للضرر املرتد ،رسالة ماجستري – كلية احلقوق جامعة الشرق األوسط،
 ،2012ص.57
( )50د /علي خرار شرناوي ،مسؤولية اإلدارة العامة عن أعماهلا الضارة ،املرجع السابق ،ص .288
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منها أيضاً األضرار املعنوية البحتة اليت تصيب العواطف واملشاعر
والوجدان( ،)51كاآلالم النفسية اليت تصيب اآلباء يف عاطفتهم نتيجة فقد أحد
األبناء( ،)52فبالرجوع لنصوص التشريعات اليت أقرت التعويض عن الضرر األدبي
كاملادة ( )2/268من وثيقة الكويت ،واملادة ( )2/222من القانون املدني يف مصر،
كذلك نص املادة( )2/267من القانون املدني األردني سابق اإلشارة اليهم ،جند
املشرع قد أقر بالضمان لألزواج واألقربني من األسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي
بسبب موت املصاب ،وهذا الضرر هو الذي يتجسد
وال شك يف صورة اآلالم النفسية اليت يعانونها بسبب فقدهم لعزيز(.)53
هناك أيضاً صورة من األضرار املعنوية البحتة اليت تتمثل باالعتداء على
السمعة ،وذلك كما يف حاالت التوقيف من قبل أحد رجال الضبط إلحدى النساء،
واستجوابها ملعرفة ما إذا كانت ضمن املدرجات يف قوائم املنحرفات(.)54
جدير بالذكر أن هناك نوع آخر من األضرار األدبية واملعنوية اليت تكون ناجتة
عن االعتداء على القيم املعنوية ،وهي الناشئة عن االعتداء على الشرف والكرامة
( ) 51ا /نداء حممد امني أبو اهلوى ،مسؤولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية غري املشروعة ،رسالة ماجستري – كلية
احلقوق جامعة الشرق األوسط ،2010 ،ص .112
( )52د /أنور سلران ،مصادر االلتزام ،املرجع السابق ،ص  .374وهو ما حكمت به حمكمة التمييز األردين يف
التعويض
عن الضرر احملض أبن (األم تستحق تعويض ا عن دعس ابنتها ووفاهتا إلصابة األم جراء ذلك بعاطفتها وحناهنا
وشعورها وهو ضرر حمقق وغري احتمايل ،وقابل للتعويض ابملال قانونا) متييز حقوق  ،97/256جملة نقابة
احملاميني األردنيني ،صفحة .1998/2568
( )53ا /نور الدين قريش حممد السكارنة ،املرجع السابق ،ص 57
( )54حكم قدمي جمللس الدولة الفرنسيC.E.,21/2/1937
يراجع فيه د /ماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص .378

2238

سلوى حسني حسن رزق

والعرض واألمانة ،فالضرر هنا يتمثل يف اجلانب املعنوي بالدرجة األوىل ،كما حيدث
يف حاالت السب القذف وفسخ اخلطبة مثالً ،هنا ليس بالضرورة أن حيدث اختالل يف
الوضع املالي للمجين عليه ،وإمنا يتحقق الضرر مبجرد وقوع االعتداء دون النظر إىل
اجلانب املالي ،وبالتالي فهي تدخل يف مصاف األضرار املعنوية البحتة أو اجملردة(.)55
من خالل هذا العرض وحبسب هذا التقسيم ميكن القول بأن األضرار املعنوية
البحتة تظهر يف الصور املشار إليها ،إال أنه ال جدال يف أن هناك أنواعًا أخرى من
األضرار املعنوية واليت ميكن أن تصيب األشخاص يف مصلحة غري مالية ،كالضرر
املعنوي املرتد أو املنعكس ،والذي يعد ضرراً تبعياً يتولد عن الضرر األصلي يف حالة
إذا امتد األخري ألشخاص غري املضرور األصلي.
مبعنى آخر هو ضرر يتولد عن الضرر األصلي ،حيث يرتد وينعكس على
أشخاص آخرين غري املضرور األصلي ،ويشرتط فيه وجود ارتباط مادي أو معنوي بني
املضرور األصلي وهؤالء األشخاص ،أي وجود عالقة مباشرة بني املضرور مباشرة
وبني املضرور باالرتداد ،فالضرر املعنوي أو األدبي املرتد هو ذلك الضرر الذي حيدث
نتيجة حالة األمل واحلزن النامجة عن فقد شخص عزيز ،أو إصابته يف حادث أدى اىل
عجزه عن العمل جبانب حدوث التشوهات له(.)56

( )55د /ابسل حممد يوسف قبها ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق ،ص .23
( )56د /حممد حمي الدين إبراهيم سليم ،نراق الضرر املرتد "دراسة حتليلية لنظرية الضرر املرتد" ،جملة البحوث
القانونية واالقتصادية  -كلية احلقوق جامعة املنوفية ،اجمللد ( ،)9العدد ( ،2000،)17ص.39
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فتويف الشخص املصاب يف حادث حيدث ضرراً معنوياً لزوجه وأوالده وبعض
اقاربه وأصدقائه( ،)57ويعترب من الضرر املعنوي املرتد إذا تضرر الوارث شخصيا ،من
جراء النيل من مسعة موروثه(.)58
كما أن اتهام املوظف باالختالس وهو برئ يصيب الشخص بالضرر املعنوي
مباشرة ،وكذلك يصيب أسرته وأوالده ارتدادا ،كذلك االعتداء على الشرف
والسمعة واالعتبار يصيب الشخص بالضرر املعنوي املباشر ،كما يصيب زوجته
وأوالده بالتبعية أو ارتداداً ،كذلك اتهام البنت بأنها ليست بكراً يوم زفافها ،من قبل
زوجها على غري احلقيقة ،هو ضرر معنوي يصيبها مباشرة يف شرفها وعرضها،
ويصيب والدها أيضاً يف شرفه ومسعته مما يوجب له احلق يف التعويض(.)59
 ومن احلاالت اليت تعد ضرراً معنوياً حبتاً أيضاً حالة االعتداء على صورةاإلنسان من خالل التقاطها له دون رضاه ،ونشرها رغماً عنه مبا يتنافى مع رغبته يف أّلا

( )57د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب (دراسة تربيقية يف الفقه اإلسالمي والقانون)،
دار اجلامعة اجلديدة – اإلسكندرية ،2007 ،ص.416
( )58أ /نور الدين قريش حممد السكارنه ،الربيعة القانونية للضرر املرتد ،املرجع السابق ،ص.28
( ) 59واالمثلة على هذا النوع من الضرر كثرية ومتنوعة فكل ما يصيب الشخص يف شعوره من األمل واحلزن على
فقد عزيز
يعد ضررا معنوايا مرتدا ،ولكن ليست كلها تكون موجبة للتعويض ،فاحلق يف التعويض عن الضرر املعنوي يكون
مقصورا على املضرور نفسه ،فال ينتقل إىل غريه إال أن يكون هناك اتفاق بني املضرور واملسؤول بشأن
التعويض من حيث مبدئه ومقداره ،أو أن يكون املضرور قد رفع الدعوى فعالا أمام القضاء مرالباا
ابلتعويض ،أما قبل االتفاق أو املرالبة القضائية فال ينقل احلق يف التعويض إىل أحد ،بل يزول احلق مبوت
املضرور .للمزيد راجع د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق ،ص،416
.417
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يطلع عليها الغري( ،)60حيث إن التقاط صورة لشخص بغري اذنه يعترب نوعا من املسارقة
البصرية( ،)61كذلك الضرر املعنوي الناتج عن إفشاء األسرار ،ومعيار حتقق الضرر يف
هذه الصورة هو معيار شخصي يقدره من وقع عليه الضرر ،ذلك أن اجملين عليه هو
الذي يقدر مدى املساس الضار به من جراء إفشاء السر؛ ألن ما يراه املفشى غري ضار
قد يكون ضاراً باجملين عليه ،فضالً عن أن السر ملك لصاحبه ،وملكيته له ترقى به يف
نفسه منزلة تشبه االختصاص ،ومن ثم كان االحتفاظ بالسر حقاً من حقوق
صاحبه(.)62
بل أن جمرد البعد عن األهل وذوي القربى ولو لفرتة قصرية اعتربه ديوان املظامل
يف اململكة من قبيل الضرر املعنوي الذي يوجب التعويض ،يف حالة إذا كان ناجتاً عن
خطأ احدى اجلهات الضبطية ،أو تعمدها دون وجه حق ،حتى ولو كانت هذه املدة
يومًا واحدًا فقط ،فقد قرر احلكم للمدعي بتعويض مقداره ( )1000ريال عن حبسه
يوماً واحداً ،وذكر يف أسباب حكمه "وحيث ترتب على خطأ املدعى عليها أضرار
حلقت باملدعي متثلت يف تقييد حريته وحرمانه واحليلولة بينه وبني أهله وذويه وقضاء
حوائجه ،وما تبع ذلك من معاناه نفسيه له ولذويه"( ،)63كما أقره يف الكثري من أحكامه
( )60إذا حصل مصور على مالمح إنسان عن طريق تصويره دون إذنه أو رسم مالحمه ،فهذا يعين إرغامه على
تسليم مالحمه
للغري دون رضاه .د /مدحت حممود عبد العال ،املسؤولية املدنية الناشئة عن ممارسة مهنة الصحافة ،رسالة دكتوراه،
كلية احلقوق – جامعة القاهرة ،1994 ،ص.209
( )61املسارقة يف اللغة هي اختالس السمع أو النظر خفية ،يقال اسرتق السمع أي مسع متخفيا ،ويسارق النظر
إليه أي يرلب غفلة لينظر له .ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،10املرجع السابق ،ص.155
( )62د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق ،ص.710
( )63حكم االستئناف رقم (/330اس )8/لعام 1429ه ،القضية رقم (/2/3862ق) لعام 1427ه ،جمموعة
األحكام اإلدارية ،اجمللد السادس ،مكتب الشؤون الفنية ،ص.2840
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صراحة من خالل احلكم بالتعويض عن السجن والتوقيف دون وجه حق أو عن طريق
اخلطأ ،فمن حيثيات أحكامه يف قضايا التعويض جنده دائماً يؤكد على هذه العبارة "....
فالدائرة تنظر فيما حلق املدعي من أضرار متثلت يف تقييد حريته وقت توقيفه وحبسه
وحرمانه من الكسب العمل ،واحليلولة بينه وبني أهله.)64("....
املطلب الثالث :موقف القضاء السعودي واملقارن من التعويض عن الضرر املعنوي
يعرف التعويض يف اللغة هو مبعنى العوض ،البدل ،واجلمع أعواض ،عاضه
منه وبه ،والعوض مصدر قولك عاضه عوضاً ومعوضه وعوضه وأعاضه وعاوضه
واالسم املعوضة( ،)65وفقهاء الشريعة اإلسالمية ال يستعملون اصطالح التعويض عند
احلديث عن جرب الضرر ،وإمنا يستعملون اصطالح الضمان الذي يقابل التعويض عند
فقهاء القانون ،وضمان الضرر األدبي أو املعنوي هو مصطلح حديث يف الفقه
اإلسالمي ،حيث مل يكن معروفا لدي الفقهاء القدامى ،وإمنا أشاروا يف كتاباتهم
عنه ،وهذا يعين أن وجود الضرر املعنوي والتعويض عنه أصبح ضرورة أملتها ظروف
احلياة ،مبا يرد كيان املعتدى عليه وحيفظ كرامته وشرفه واعتباره ،ويف نفس الوقت يعد
التعويض عنه رادعاً للمعتدي وزاجرًا له( ،)66حيث إن األخذ مببدأ التعويض عن

( )64رقم احلكم االستئناف /493إس 8/لعام 1429ه ،القضية رقم /5/882ق لعام 1429ه ،اجملموعة
السابقة ،ص2813؛ رقم حكم التدقيق /259ت 6/لعام 1429ه ،القضية رقم /1/814ق لعام
1423ه ،نفس اجملموعة ،ص2808؛ وغريهم الكثري من األحكام بنفس العبارة ونفس املعىن.
( )65ابن منظور ،لسان العرب ،املرجع السابق ،ج ص ،55مادة عوض.
( ) 66د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب (دراسة تربيقية يف الفقه االسالمي والقانون)،
دار اجلامعة اجلديدة للنشر -اإلسكندرية ،2007 ،ص.216 ،164
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الضرر املعنوي يوفر الضابط القانوني الذي حيد من حالة االختالل واالضطراب الناجتة
عن فعل االعتداء(.)67
وهوما يستدعينا للحديث عن أن تعويض الضرر املعنوي كان حمل خالف بني
الفقهاء ،فلم ينقل عن الفقهاء املتقدمني ضمانه وذلك لكونه يتخذ صوراً متعددة إن مل
تكن متجددة ،فهذا النوع من الضرر متبدل ومتغري باعتبار أعراف الناس واختالف
طبقاتهم ،ومل ينقل اخلالف يف ضمان هذا النوع من الضرر إال عند الفقهاء املعاصرين
عند مقارنتهم الضمان يف الفقه مع املسؤولية يف النظم املعاصرة(.)68
وهنا يأتي التساؤل هل هناك تباين يف أحكام القضاء يف التعويض عن الضرر
املعنوي؟
االجتاه األول( :االجتاه القدمي)
ذهب بعض الفقهاء( ،)69إىل منع الضمان أو التعويض عن الضرر األدبي أو
املعنوي ،فخالصة رأيهم أن فكرة الضرر الواجب التعويض عنه يف الشريعة اإلسالمية
فكرة حمدودة ،واليت تتمثل يف قصر الضمان على األضرار املادية واجلسمانية( ،)70وأما
ما عداها من صور الضرر املعنوي اليت ال يفوت بها مال وال يكون هلا أثر باد يف
( )67د /حممد عبد العزيز أبو عبأه ،التعويض عن الضرر ،املرجع السابق ،ص.101
( )68د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ (يف النظام اإلداري والفقه
اإلسالمي) ،دراسة مقارنة ،مكتبة القانون واالقتصاد – الرايض ،2012/1433 ،ص.154
( ) 69منهم د /على اخلفيف ،د /مصرفى أمحد الزرقا ،د /إبراهيم دسوقي أبو الليل ،د /عبد الرزاق السنهوري،
وغريهم.
( ) 70ذكر يف هذا أنه يتقرر الضمان يف الفقه اإلسالمي عن الضرر أو املفسدة اليت تلحق ابآلخرين على شرط أن
يكون الضرر مادايا وليس أدبيا .د /إبراهيم دسوقي أبو الليل ،املسؤولية املدنية بني اإلطالق والتقييد ،دار
النهضة العربية ،دون سنة ،ص 147؛ د /رضا متويل وهدان ،الوجيز يف املسؤولية املدنية ،املرجع السابق،
ص.45
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اجلسم ،فال ضمان فيها خاصة وأن األحكام اليت قررتها الشريعة اإلسالمية ملا يقع من
الفعل الضار سواء كان هذا الفعل واقعاً على النفس ،أو العرض أو الشرف ،ما يكفي
جلرب الضرر األدبي(.)71
فالشريعة اإلسالمية مل ترتك فعالً من األفعال اليت تستوجب الضمان إال
وقررت العقوبة املالئمة له ،ومنها هذا النوع من الضرر ،والذي يسمى بالضرر
املعنوي الذي يصيب الشخص يف شعوره وعاطفته ،واليت تضافرت النصوص
الشرعية على تأكيد شدة حترميه ،وأوضح األمثلة عليه يوجد يف حد القذف يف
الشريعة ،ولكن األسلوب الذي اتبعته الشريعة يف معاجلة الضرر املعنوي إمنا هو التعزير
الزاجر وليس التعويض املالي ،إذ ال تعد الشريعة شرف اإلنسان ومسعته ماالً متقوماً
يعوض مبال آخر إذا اعتدي عليه( ،)72فالضرر اخلالي من اآلثار املالية هو من األمور
االعتبارية اعتبار حمضاً ،كالشرف والسمعة ،ومن ثم غري صاحل للتعويض عنه باملال
واألوىل به أن خيضع لقواعد التعزير الشرعي ،وهو ما يعين أن موجبه يكون بالعقوبة
وليس بالتعويض ،حيث إنه أشد من األضرار املادية اليت تنتهي بضمانها( ،)73فال
مماثلة بني املساس بالشرف والعرض والكرامة ،وبني التعويض باملال(.)74

( )71الشيخ /على اخلفيف ،الضمان يف الفقه اإلسالمي ،دار الفكر العريب – القاهرة ،1997 ،ص70
( )72د /مصرفى أمحد الزرقا ،الفعل الضار (املدخل الفقهي العام) ،دار القلم – دمشق ،1968 ،ص.124
يراجع اآلراء ابلتفصيل وحججهم والرد عليهم يف د /اسامه عبد السميع ،املرجع السابق ،ص 195وما
بعدها؛ د /حسني ابراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية ،املرجع السابق ،ص .155
( )73د /عبد هللا مربوك النجار ،الضرر األديب ومدى ضمانه يف الفقه اإلسالمي والقانون (دراسة مقارنة) ،دار
النهضة العربية ،1990 ،ص.373
( )74الشيخ علي اخلفيف ،املرجع السابق ،ص.71
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وقد ساير القضاء هذا االجتاه يف خمتلف الدول قدمياً ،حيث كان القضاء
املصري والفرنسي يرفضان فكرة التعويض عن األضرار املعنوية( ،)75وكان هذا الرفض
يقوم على عدة حجج وأسانيد ،منها أن األضرار الناشئة عن اآلالم العاطفية بسبب
فقد شخص عزيز ال ميكن تقييمها بالنقود ،جبانب أنه مما خيالف األخالق أن يستفيد
شخص مالياً من االعتداء على العواطف واملشاعر ،كما أنه هناك صعوبة إثبات اآلالم
املعنوية حيث إنها ليس هلا معيار ثابت.
 أما يف اململكة العربية السعودية فاألصل فيها حسب الفقه والقضاء أنالتعويض يكون عن الضرر املادي ،أما التعويض عن الضرر املعنوي أو األدبي ،فإنه
ال حمل له بشكل عام ،ولعل السبب يف هذا هو أن القضاء يف الشريعة االسالمية يأخذ
بالتعويض العيين بالدرجة األوىل والذي مقتضاه إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل
إحداث الفعل الضار ،أو التعويض املثلي وهو ما قد يتعذر حتققه أحياناً يف األضرار
( )75كان القضاء ا ملصري يف ابدئ األمر يرفض التعويض عن الضرر املعنوي ،ومن أحكامه القدمية اليت تؤيد هذا
االجتاه:
هو قضاء حمكمة قنا االستئنافية أبن الشرف ال يقوم ابملال ( 11ديسمرب  ،1900جملة احلقوق  16ص،)11
وقضاء حمكمة االستئناف الوطنية أبنه ال يستحق تعويضاَ أدبي ا إال من اختل نظام معيشته بسبب موت
املضرور ( 4يناير  ،1896احلقوق  11ص .)247حاشية د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح
القانون املدين اجلديد ،2011 ،املرجع السابق ،ص.985
ومن أحكام جملس الدولة الفرنسي القدمية واليت رفض فيها التعويض عن األضرار املعنوية البحتة أو املصحوبة بضرر
مادي
C.E., 29/10/1935, Rec., p.1003.
C.E., 26/6/1939, Rec., p.148.
C.E., 1/4/1942,S, Rec., p.43.

يراجع فيما سبق حاشية د/علي خرار شرناوي ،موسوعة القضاء اإلداري السعودي  ،املرجع السابق،
ص.158 ،157
C.E., 29/10/1954, Bondurant, Rec., p.565 ; D. 1954, p. 767, concl. L.Fougère, not A. de Laubuè.
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املعنوية كالسب والشتم ،اال أنه كان يقره أحياناً يف حاالت استثنائية حمدودة ،ويف
حدود أحكام الشريعة يف هذا الشأن(.)76
فقد رفض ديوان املظامل يف إحدى الدعاوى احلكم بالتعويض عن األضرار
املعنوية اليت حلقت بالشخص املوقوف بسبب وفاة زوجته النتفاء خطأ من جانب
اإلدارة ،إال أن الدائرة من ضمن ما ذكرت يف أسباب احلكم "وحيث إن من ضمن ما
يطالب به وكيل املدعي تعويض موكله عنه وفاة زوجته بسبب إيقافه ،...ثم أنه لو كان
جبانبها فهل ستتأخر الوفاة اليت حصلت بتاريخ......؟ وبالتالي فإن الدائرة ال تدخل هذا
ضمن أسباب التعويض وتستبعده"(.)77
والذي يستفاد منه أن القضاء هنا ال يقر بالتعويض املادي عن الضرر املعنوي
البحت ،إال أن النظرة احلديثة إىل التعويض املادي عن الضرر املعنوي البحت يف
أحكام ديوان املظامل مثله مثل باقي الدول اختلفت عن ذي قبل كما سنرى الحقاً.
االجتاه الثاين( :االجتاه احلديث)
هو اتفاق غالبية الفقهاء املعاصرين( ،)78بأن ضمان الضرر املعنوي جائزاً(،)79
فالضرر املعنوي أو األدبي ينطوي على اعتداء على حق ،ومن ثم جيب ضمانه

( )76من تربيقات هذا االستثناء احملدود ما قرره جملس الوزراء بشأن حالة موظف فصل من وظيفته نتيجة قرار
غري مشروع ،حيث أمر إبعادة تعيينه ودفع تعويض عن الضرر املعنوي الذي طالب به .د /علي شفيق،
الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف اململكة ،معهد اإلدارة العامة – مركز البحوث1422 ،ه2002/م،
ص.205
( )77قرار هيئة التدقيق رقم (/96ت )1/لعام 1427ه ،القضية رقم (/1/3321ق) لعام 1424ه ،جمموعة
األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجللد الرابع ،ص.1883
( ) 78وبه قال الشيخ حممود شلتوت ،واألستاذ حممد فوزي فيض هللا ،واألستاذ وهبة الزحيلي ،والدكتور حممد
سراج وغريهم.
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واحملافظة عليه باملسؤولية والتعويض ،مثله مثل الضرر املادي ،خاصة وأن قواعد
الشريعة اإلسالمية ال تأبى ضمانه( ،)80وحيتج أصحاب هذا الرأي مبا ورد عن بعض
الفقهاء من وجوب الضمان على الضرر املعنوي الواقع على الشرف واالعتبار ،ومنها
ما جاء يف اجلراحات اليت تندمل دون أن يبقى هلا أثر أنه "جيب فيها حكومة العدل بقدر
ما حلق اجملروح من األمل"(.)81
كما أن احلاالت اليت يكون فيها الضرر ناتج عن فعل حمرم ،ال جيوز فيه
املماثلة فالضرر ال يزال مبثله وكذلك الضرر ال يزال بالضرر ،وهلذا نظري يف ضمان
املال إذ حني ال تفيد املماثلة فيه يعدل عنه ،حيث إنه ال جيوز شرعاً أن يقابل الضرر
مبثله تشفياً وانتقاماً وإال تفاقم الضرر ،بل احلكمة تكون بأخذ مال املتلف وإعطائه
للمتلف عليه( ،)82وعليه فإن للمتضرر أن يطالب بالتعويض وإزالة الضرر ما أمكن
ذلك ،لذا فإن التعويض عن الضرر املعنوي تقره أحكام الشريعة اإلسالمية ،وهذا
االجتاه هو ما أخذ به القضاء بنوعيه العادي واإلداري بعد تطور نظرته للتعويض عن
الضرر املعنوي ،سواء كان القضاء املصري أو الفرنسي أو السعودي.
فالقضاء املصري استقر على التعويض عن الضرر املعنوي وأمجع الفقهاء على
ذلك ،وقد أخذ منذ عهد طويل بهذا املبدأ ،وأقره صراحة بعد ذلك القانون املدني يف

( ) 79د /حممد فوزي فيض هللا ،املسؤولية التقصريية بني الشريعة والقانون ،رسالة دكتوراه ،كلية الشريعة – جامعة
القاهرة ،1963 ،ص.144
( )80د /عبد هللا مربوك النجار ،الضرر األديب ومدى ضمانه يف الفقه اإلسالمي والقانون ،املرجع السابق،
ص.383
( )81راجع اآلراء وادلتهم يف د /اسامه السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق،
ص.166بعدها.
( )82د /حممد فوزي فيض هللا ،املرجع السابق ،ص.142
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املادة ( ،)83()222نزوالً على اعتبارات واقعية من ناحية ،واعتبارات قانونية مؤداها أن
تقدير التعويض عن الضرر املعنوي قد ال يشق يف بعض األحيان؛ بينما قد يدق يف
بعض حاالت الضرر اجلسماني والضرر االقتصادي ،وبالتالي أخذت به كافة احملاكم
على اختالف أنواعها ودرجاتها ،ال سيما وأن األضرار األدبية أو املعنوية كثرية
ومتنوعة إىل حد كبري ،وميكن أن تكون حمالً لتعويض إمجالي أو تعويض رمزي(.)84
وهو ما أقرته احملكمة اإلدارية العليا يف مصر؛ كتحقق األضرار األدبية الناشئة عن
تقييد احلريات واحلقوق العامة كحق التقاضي( ،)85واالعتقال غري املشروع( ،)86واحلرمان
من اجلنسية( ،)87واألضرار الناشئة عن االعتداء على الشرف والسمعة كما يف حالة اتهام
املدعي بأنه خطر على األمن العام على غري احلقيقة ،وإبعاد أحد األطباء من القيام بأعمال
املدير رغم كفاءته ،والفصل غري املشروع من الوظيفة وغريهم من احلاالت(.)88
( )83سابق اإلشارة إليها .وحقيقة األمر أن القضاء يف مصر قد أقر ابلتعويض عن الضرر املعنوي قبل هذا
القانون بفرتة طويلة فقد استقر على جواز التعويض عن الضرر األديب يف :نقض جنائي  7يناير 1905
االستقالل  4ص165؛  25مارس  ،1905اجملموعة الرمسية  6رقم  75ص156؛  4مايو ،1913
اجملموعة الرمسية  14رقم  130ص 256وغريهم الكثري والكثري من األحكام اليت تسبق إقرار املشرع صراحة
له يف القانون املدين الصادر سنة  .1948أحكام مشار إليها حاشية د /عبد الرزاق السنهوري ،املرجع
السابق ،ص.985
( )84احملكمة الوطنية  14مارس  ،1949احملاماة  ،29رقم  ،117ص.202
( )85احملكمة اإلدارية العليا  23أبريل  ،1983اجملموعة ،السنة  ،28ص ،679حكم سابق اإلشارة إليه.
( )86احملكمة اإلدارية العليا  21أبريل  ،1996الرعن رقم  2262لسنة  20ق.
ملراجعة أحكام احملكمة اإلدارية العليا يراجع املوقع اإللكرتوين لدكتور عاطف ساملhttp://atefsalem.net
( )87احملكمة اإلدارية العليا  15يناير  ،1983اجملموعة ،السنة  ،28ص ،417سابق اإلشارة إليه.
( )88احملكمة اإلدارية العليا  28مايو  ،1995الرعن رقم  1855لسنة  37ق؛  30ديسمرب  ،1995الرعن
رقم  4391لسنة  40ق؛  25مايو  ،1999الرعن رقم  2202لسنة  41ق ،راجع املوقع اإللكرتوين
السابق.
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أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فلم يكن اجتاهه السابق بعدم التعويض عن الضرر
املعنوي مقبوالً على الصعيدين الفقهي واالجتماعي؛ ألن التعويض ميثل نوعاً من
التخفيف من حدة هذه األضرار ووطأتها ،فنص املادة ( )1382مل يفرق بني نوعي
الضرر؛ لذا فقد استقر على مبدأ قابلية اآلالم املعنوية للتعويض( )89وجدير بالذكر أن
القضاء الفرنسي يسبق القضاء املصري يف إقراره بالتعويض عن الضرر املعنوي بعهد
طويل( ،)90فكان يقرر التعويض عن األضرار املعنوية املصحوبة بأضرار مادية،
وخصوصاً إذا ترتب على هذه األضرار آثار ونتائج مادية( ،)91فقد قرر احلكم بتعويض
األضرار النامجة عن االعتداء على مسعة الشخص إذا انطوت على جانب كبري من
الدعاية جعلت الضرر مؤكداً( ،)92ثم تال ذلك بتطور آخر مشل فيه إقراره بالتعويض
عن األضرار املعنوية البحتة ،وذلك حينما حكم بتعويض مادي انتفت عنه صفة
الرمزية عن اآلالم النفسية اليت أصابت أب فقد ابنه وحفيده يف أن واحد ويف وقت
مبكر نتيجة حادث تصادم سببته إحدى السيارات احلكومية ،وذكر أن "الضرر املعنوي
الذي حلق بالشخص املطالب بالتعويض من جراء االختفاء املبكر ألبنه يعد بذاته ضرراً
( )89وهو ما اخذ به القضاء املدين
( )90فقد استقر على هذا املبدأ منذ حكم قدمي أصدرته حمكمة النقض الفرنسية يف  15يونية  ،1833وجارته
G. Viney, La responsabilité, Op.cit., p.310.

ابقي احملاكم األخرى بعد ذلك.
( )91راجع يف الضرر املعنوي
J. Thevenot, Environnement et préjudice moral: observations sur les contentieux en réparation, Dalloz,
1994, p. 225.

()92

C.E., 20/11/1931, Rec., p.1018.

C.E., 8/12/1948, R.D.P., 1949, p.229.

أيضا األضرار اليت حلقت إبحدى الفتيات نتيجة إشاعة أهنا مصابه مبرض خرري ،أوجب تعرضها للفحص الريب.
C.E., 5/7/1953, Rec., p.454.

حاشية د /علي خرار شرناوي ،موسوعة القضاء اإلداري السعودي ،املرجع السابق ص .158
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قابالً للتعويض"( ،)93وبالتالي استقر القضاء الفرنسي على تعويض األضرار املعنوية
بكافة صورها( ،)94سواء كانت أضرار معنوية حبتة( ،)95أو مصحوبة بضرر مادي(.)96
ومل يقف القضاء الفرنسي عند هذا احلد ،بل أن قضاءه تطور ليشمل حديثاً إقرار
تعويض املؤسسات العامة عن األضرار املعنوية( ،)97والذي أثار تساؤالت العديد من
الفقهاء هناك عن كيفية تقريره؛ نظراً النتفاء املشاعر واألحاسيس لديها( .)98وال يزال
القضاء الفرنسي يفاجئنا بأحكامه ،واليت تستحدث أنواعًا جديدة من األضرار املعنوية
اليت يقرر التعويض عنها.
 أما القضاء السعودي بنوعيه الشرعي واإلداري فقد ساير االجتاه احلديث،فنرى أن أحكام ديوان املظامل قد تطورت كثرياً يف األخذ بفكرة التعويض عن األضرار
املعنوية ،ويقوم الديوان بالتأصيل الشرعي للتعويض املادي عن األضرار املعنوية يف
أسباب حكمه ،فنجده يف إقراره بالتعويض لشخص عما حلقه من أضرار مادية
ومعنوية من جراء توقيفه وعدم إطالق سراحه بعد تقدميه للكفالة احملكوم بها يذكر
()93
ويف نفس املعىن

C.E., 24/11/1961, Letisserand, Rec., p.661.

C.E., 20/2/1976,Gaze de France, R.D.P., 1976, p.1383.
C.E., 13/6/1988,Cts Grand maison, R.D.P., 1989, p.563.
اإللكرتوينhttp://www.legifrance.gov.fr

كما يراجع املوقع
(P. Jourdain, L'angoisse d'une mort imminente, une souffrance morale réparable, RTD Civ., 2013, )94
p.125, en, Dalloz, 2015.

( )95من أحدث أحكام جملس الدولة الفرنسي يف الضرر املعنوي
C.E., 12/3/2014, n 359643 361975 362191, Recueil Lebon – Recueil des dcisions du conseil d’Etat 2014,
en, Dalloz, 2015.

()96

Crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770, Cité en, P. Jourdain, L'angoisse d'une mort imminente, une

souffrance morale réparable, RTD Civ., 2013, p.125, en, Dalloz, 2015.

()97

Crim., 11 déc. 2013, n° 12-83.296, Cité en

P. Jourdain, Réparation du préjudice moral d'un établissement public, RTD Civ., p.122, en, Dalloz, 2015.

( )98ملراجعة هذه التساؤالت ابلتفصيل راجع:

P. Jourdain, Op.cit., p.123.
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"حيث إن فقهاء اإلسالم اعتربوا سجن اإلنسان وتقييد حريته دون مربر أن ذلك يعد
غصباً ،فكما أن الغاصب حيول بني الشخص وبني استفادته من نفسه أو يستغله
ويستولي على منافعه ،فكذلك السجن حيول بني الشخص وبني استفادته من نفسه
ويعطل منافعه ....وقال ابن القيم من غري مال غريه حبيث فوت مقصده عليه ،فله أن
يضمن مبثله ،فأنه فوت املعنوية مثل أن ينسيه صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله أو
دينه ،فهذا أيضاً خيري املالك بني تضمني النقص وبني املطالبة بالبدل ،كما أن الشريعة
راعت اجلانب الذي يصيب اإلنسان يف مسعته أو يناله ضرر معنوي وإن مل ينله ضرر
مادي فجاءت حبد القذف ملن قذف إنساناً دون دليل ،...ومما يستدل به على أن الضرر
األدبي ميكن تعويضه باملال فيما حكاه ابن قدامه أن عثمان رضي اهلل عنه قضى يف
رجل ضرب آخر حتى أخذ بثلث الدية خالفاً للقياس ،...وقد قاس ابن قدامه على
حكم عثمان كل فزع .حيث إن الدائرة يف سبيل تقدير التعويض الذي يستحقه املدعي
عن فرتة سجنه تعترب املدعي عليها خالفت النظام ،...والدائرة تضع يف اعتباره مقدار ما
كان يتقاضى املدعي من راتب ،وتضيف إىل ذلك ما نال املدعي يف سجنه من ضرر
معنوي وانقطاع عن االتصال بذويه إذ اجتمعت له غربة السجن وغربة الوطن"(.)99
وجنده يف حكم أحدث من هذا ( )100يقرر مسؤولية جهتني من جهات اإلدارة
عن األضرار املعنوية اليت أصابت املدعي نتيجة خطئهما يذكر فيه "وملا كان هذا اخلطأ
منسوباً إىل جهيت اإلدارة متضامنتني ،وملا كان هذا اخلطأ أحلق باملدعي أضراراً مادية
ونفسية بالغة ،خاصة مع صغر سنه وجسامة التهمة املوجهة إليه ،وملا كان من الواجب
( )99قرار هيئة التدقيق رقم (/12ت )1/لعام 1427ه ،الصادر ابلقضية رقم (/1/205ق) لعام 1425ه،
جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد الرابع ،ص.1862
( )100قرار هيئة التدقيق رقم (/165ت )6/لعام 1429ه ،الصادر ابلقضية رقم (/1/1134ق) لعام
1426ه ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد السادس ،ص.2815
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على جهيت اإلدارة ،...فجماع ذلك كله يرتب املسؤولية على جهيت اإلدارة،
وإلزامهما بالتعويض عن تلك األضرار من خالل األطر الشرعية والنظامية احلاكمة
ملثل هذه اإلجراءات .ويف تقرير التعويض عن الضرر املعنوي البحت والذي حلق
شخص جراء إيقافه غري املشروع ،ذكر "أما الضرر املعنوي الذي أصاب املدعي،
فيتمثل يف حرمانه من حريته ورعاية أسرته؛ وما صحب ذلك من آالم نفسية وإحساس
باملهانة واالزدراء يف أعني اآلخرين ،وهي أضرار ....وإن اقتصرت على اجلانب األدبي
واملعنوي يف شخصه وليس هلا قوام مادي ،...إال أن ذلك ال مينع الدائرة من تقرير
التعويض الذي جيربها ويزيل أثرها من نفسه ببعض الرتضية اليت حيدثها حصوله على
مبلغ مالي يف صورة تعويض"(.)101
ويف حكم أخر " ...فإن الدائرة تنظر فيما حلق املدعي من أضرار متثلت يف تقييد
حريته وقت توقيفه وحبسه وحرمانه من الكسب والعمل ،واحليلولة بينه وبني أهله وما
أصابه من أمل نفسي وشعور بالظلم واملهانة وما نال مسعته ومكانته عند
اآلخرين.)102("...
وحقيقة أن ديوان املظامل يف مراحل تطور مستمر بالنسبة للتعويض عن هذا
النوع من األضرار ،فقد اعترب جمرد صدور قرار بكف يد املوظف عن العمل دون
التأكد من ارتكابه اجلرمية يعد مبثابة خطأ ،خيلف أضرارًا معنوية ونفسية توجب
التعويض .فذكر يف حكم حديث "وبناء على ما سبق فقد ثبت للدائرة خطأ املدعي
عليها يف إصدارها قرار كف يد املدعي عن العمل ،...وقد حلق املدعي ضرر بذلك،
( )101قرار هيئة التدقيق رقم (/431ت )6/لعام 1427ه ،الصادر ابلقضية رقم (/1/2739ق) لعام
1424ه ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد الرابع ،ص.2012
( )102قرار حكم االستئناف رقم (/493إس )8/لعام 1429ه ،القضية رقم (/5/882ق) لعام 1429ه،
جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد السادس ،ص.2809
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امتد إىل مسعته يف وظيفته ومشاعره ،والضرر يف الفقه اإلسالمي متعدد ومتنوع،....
قد يكون معنوياً بسبب تشويه السمعة بني ذويه وجمتمعه وأقرانه يف العمل ،...كما أن ما
حدث للمدعي من قرار كف يده عن العمل...،إضرار بسمعته الوظيفية اليت يباشرها
يف أمانة جملس اجلامعة ،إضافة إىل األضرار بسمعته وأوالده بني أقربائه وأقرانه يف
العمل ،والدائرة وهي بصدد تعويض املدعي عن قرار كف اليد تطمئن إىل تعويضه
مببلغ قدره مائة الف ريال"(.)103
ويعد هذا مبثابة استحداث لفكر جديد للتعويض عن الضرر املعنوي ينفي عنه
أنه جمرد تعويضاً رمزياً الغرض منه فقط ترضية لنفس املضرور ،السيما وقد حكم بهذا
املبلغ املذكور ،وهو اجتاه حيمد للديوان ،هذا جبانب وجود سابقة قضائية ألول مرة من
نوعها حيث أحاط ديوان املظامل رؤساء احملاكم اإلدارية ،جبواز التعويض املادي عن
الضرر املعنوي يف القضايا واألمور اليت ال تتعلق بضرر مادي ،وأكد الديوان على أن
الضرر املعنوي يف حتققه والتعويض عنه خيضع لتقدير احملكمة حبسب ظروف الواقعة
ومالبساتها ،يف حني يكون احلكم بالتعويض عن الضرر املعنوي مبنياً على أسباب
تظهر عناصر الضرر املعنوي(.)104
املبحث الثاين :ماهية التعويض عن الضرر املعنوي يف ديوان املظامل
متهيد:
ليس للتعويض صورة واحدة ينحصر داخلها؛ وذلك ألن الغاية منه تأتي من
منطلق جرب الضرر الذي يقع على املتضرر ،ومبدأ حتقيق العدالة بأي صورة من
( )103قرار حكم االستئناف رقم (/1902إس )1/لعام 1433ه ،الصادر ابلقضية رقم (/6274ق) لعام
1432ه ،حكم غري منشور.
( )104اتريخ اخلرب 1436 /12 /28 :هhttp://www.bog.gov.sa
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الصور ،فعندما جاءت الشريعة اإلسالمية أتت باألحكام اليت حترم احلاق الضرر بنفس
الغري أو أمواله ،هذا هو احلكم األصلي الذي يتولد عنه االلتزام األصلي ،وهو عدم
األضرار بالغري من ناحية النفس واملال ،ويف حالة إيقاع الضرر جيب جربه ورفعه عن
املضرور من قبل حمدثه أو املتسبب فيه( ،)105لذا سنتعرض يف هذا املبحث لطبيعة
التعويض عن الضرر املعنوي يف (املطلب األول) ،ولكيفية إثبات هذا الضرر يف
(املطلب الثاني) ،وأسس تقدير التعويض عنه يف (املطلب الثالث).
املطلب األول :طبيعة التعويض عن الضرر املعنوي
بإمعان النظر يف التعويض وطبيعته ( ،)106جنده خيضع لعدة أحكام أساسية
وثابتة ال خالف عليها ،وهي الواردة يف أحكام الشريعة اإلسالمية ،هذا جبانب
( ) 105جاءت كذلك ابلتزام بديل  ،وهو التعويض ابملثل ،فان تعذر فبالقيمة ،هبذا الرتتيب وبناء عليه فقد مت
تكييفه من الناحية الفقهية أبنه عبارة عن بدل ختيريي يف التزام بديل ضروري أتييدي ،أي أنه تكليف شرعي
مايل بديل يقدر بقدر الضرر ،فهو بدل؛ ألنه يرتتب على اإلخالل ابلتزام اصلي تنظيمي ،وهو عدم األضرار
ابلغري ،وهو غري ختيريي؛ ألن األصل فيه أن يتم ابملثل ،وال يصح أن يكون التعويض ابلقيمة إذا كان املثل
متاح ا ،فإذا تعذر كان ابلقيمة ،وهو ضروري؛ ألنه يقدر مبقدار الضرر دون أي زايدة أو نقصان ،وهذا شأن
الضرورات ،اليت تقدر بقدرها ،وهو أتييدي؛ ألنه من قبيل اجلزاء الذي جيمع بني اجلرب والزجر يف آن واحد،
مب ا يكفل احرتام األحكام املنظمة لعالقات الناس ومصاحلهم .راجع د /عبد العزيز حممد املنبهي ،دعاوى
التعوي ض الناشئة عن املسؤوليتني التقصريية والعقدية وتربيقاهتا يف الفقه والقضاء اإلداري ،ص  127إىل
 131حاشية د /حممد عبد العزيز أبو عبأه ،التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي وعالقته بتعويض أضرار
الكوارث الربيعية يف النظام السعودي ،رسالة ماجستري – كلية الدراسات العليا جبامعة نيف للعلوم األمنية،
 ،2011ص79؛ د /رضا متويل وهدان ،الوجيز يف املسؤولية املدنية ،املرجع السابق ،ص .58
( )106راجع يف طبيعة التعويض د /أنور رسالن ،مسؤولية الدولة غري التعاقدية ،دار النهضة العربية،1980 ،
ص275؛ د /رأفت فودة ،دروس يف قضاء املسؤولية اإلدارية ،املرجع السابق ،ص228؛ د /سليمان
الرماوي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص479؛ د/حممد براك الفوزان ،مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري
املشروعة وتربيقاهتا اإلدارية (دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي والقانون الوضعي) ،مكتبة القانون
واالقتصاد ،2009 /1430،ص .519
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خضوعه للمبادئ الدستورية املنصوص عليها ،واليت ال جيوز للمشرع أن خيالفها،
كمبادئ العدالة واملساواة ،فعدالة التعويض كأحد املبادئ الدستورية ترجع الي نتيجة
حتمية ملبدأ احرتام حقوق األفراد ،وتطبيق قاعدة عدالة التعويض حتى يف احلاالت
اليت ال يشرتط فيها ذلك صراحة(.)107
أما مبدأ املساواة الذي جيب على املشرع احرتامه يف جمال التعويض يكون عن
مسؤولية السلطة العامة ،وبالتالي فإنه ميتنع عليها التمييز بني مستحقي التعويض الذين
يوجدون يف مركز قانوني واحد( ،)108باإلضافة إىل أنه خيضع للقواعد العامة من حيث
تقديره( ،)109وذلك بصفته جزاء يتم فرضه على املتسبب يف الضرر ،سواء كان مادياً أو
معنوياً ،وسواء كان شخصا طبيعيا أو من األشخاص العامة كاإلدارة(.)110

( ) 107هذا هو مبدأ التعويض يف املسؤولية املدنية بصفة عامة؛ كما أن مبدأ عدالة التعويض يظهر بصورة جلية
يف احرتام حق امللكية ،وعندما تنزع امللكية للمنفعة العامة ،واليت توجب التعويض عنها تعويضا عادالا وهو
مبدأ منصوص عليه ليس فقط يف دساتري الدول ،وإمنا موجود أيض ا يف إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف
فرنسا الصادر عام  1789يف املادة (.)17
( ) 108وفقا هلذا املبدأ فقد قضت احملكمة الدستورية العليا املصرية بعدم دستورية الفقرة األوىل من املادة رقم
( )80من قانون ضريبة الدمغة رقم  111لسنة  1980فيما تضمنته من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية
على مبالغ التعويضات احملكوم هبا واليت تقوم اجلهات احلكومية بصرفها ،خبالف ما ختضع له مبالغ
التعويضات اليت يقضى هبا ضد األفراد واألشخاص االعتبارية اخلاصة ،واليت مل تتضمن مثل هذا النوع من
الضريبة؛ وأل ن مستحقي هذه التعويضات يف مركز قانوين واحد ،ومن مث لزموا أن يعاملوا معاملة قانونية
متكافئة .م.د.ع ،جلسة  11مايو  ،2003القضية رقم  51لسنة  22ق ،اجلريدة الرمسية ،العدد  22اتبع،
الصادر يف  29مايو  ،2003ص .40
( )109د /حممد حممد عبد اللريف ،قانون القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص  495وما بعدها.
( )110د /رضا متويل وهدان ،الوجيز يف املسؤولية املدنية ،املرجع السابق ،ص.58
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وهنا يثور التساؤل والذي هو حمور حديثنا .هل ينظر للتعويض عن الضرر

املعنوي ابعتباره نوعا من أنواع العقوبة على إحداث الضرر كما هو احلال يف الضرر
املادي؟ أم يعترب جمرد ترضية للشخص املضرور معنوي؟!

ال شك أنه إذا ثبتت دعوى املسؤولية ،أو أثبت املدعي ما حدث له من
أضرار ،فإن التعويض هو اجلزاء الذي يوقعه القاضي على املسؤول( ،)111سواء أكانت
هذه املسؤولية تقع على األشخاص أم على اجلهات اإلدارية ،ويشمل التعويض
املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية ،فيكون يف املسؤولية العقدية عبارة عن مبلغ
من املال يقضى به ملن حلقه ضرر على من أخل بااللتزام ،ويف التقصريية يكون
التعويض عبارة عن مقابل ،سواء كان هذا املقابل نقدي أو غري نقدي( ،)112بالتالي
ختتلف طبيعة التعويض باختالف املسؤولية ،وهو ما ينتج عنه اختالف أنواع
التعويض ،فيمكن أن يكون نقداً وهو األصل ،وميكن أن يكون عينياً أو أدبيًا(.)113
أوال :التعويض النقدي:
هو مبلغ من النقود حيكم به القاضي للمضرور مقابل ما حلقه من ضرر ،وجيب
أن يكون مساوياً أو معادالً لنفس قيمة الضرر ،أي أن يراعى يف تقديره التناسب بينه
وبني حجم الضرر( ،)114وقد حيكم القاضي بالتعويض النقدي يف صورة أن يدفع هذا
املبلغ على دفعة واحدة ،أو أن يكون يف صورة أقساط ،أو يف صورة إيراد مرتب مدى
( )111د /حممد براك الفوزان ،مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري املشروعة ،املرجع السابق ،ص.514
( ) 112د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،طبعة ،2011املرجع السابق،
ص1092؛ د /سليمان الرماوي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص 384 ،383
( ) 113د /على جنيدة ،النظرية العامة لاللتزام ،املرجع السابق ،ص382؛ د /حسني إبراهيم حممد يعقوب،
املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ ،املرجع السابق ،ص.245
( )114د /أنور سلران ،الوجيز يف مصادر االلتزام ،املرجع السابق ،ص .172
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حياة املضرور أو ملدة معينة( ،)115وهذا هو ما حددته نص املادة( )171من القانون
املدني املصري( ،)116وأيضاً نص املادة( )269يف الفقرة ( )2من القانون األردني(،)117
وكذلك حبسب ما أكده املنظم السعودي يف العديد من النصوص القانونية الوضعية،
منها على سبيل املثال املادة ( )49فقرة( )3من الالئحة التنفيذية لنظام الثروة
احليوانية( ،)118أن األصل يف التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً ،واالستثناء هو
التعويض غري النقدي أياً كانت صورته أو أسباب احلكم به ،وذلك أن التعويض مبعناه
ٍّ(.)119
الواسع إما أن يكون نقدياً أو غري نقدي

( )115ويتحقق ذلك مثالا إذا كان املدعي قد أصيب مبا يعجزه عن العمل مدة معينة من الزمن ،فيقضى له
بتعويض مقسط حىت يربأ من إصابته ويقضي إبيراد مرتب مدى احلياة إذا كان العجز عن العمل عجزا دائم ا.
د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،طبعة ،2011املرجع السابق ،ص.1094
( )116سابق اإلشارة إليه وقد نصت هذه املادة على"-1يعني القاضي طريقة التعويض تبع ا للظروف ،ويصح أن
يكون التعويض مقسر ا كما يصح أن يكون إيرادا مرتب ا ،وجيوز يف هاتني احلالتني إلزام املدين أبن يقدم أتمين ا"
"-2ويقدر التعويض ابلنقد ،على أنه جيوز للقاضي ،تبع ا للظروف وبناء على طلب املضرور ،أن أيمر إبعادة احلالة
إىل ما كانت عليه ،أو حيكم أبداء امر معني متصل ابلعمل غري املشروع وذلك على سبيل التعويض"
( )117سابق اإلشارة إليه وقد تضمن نص هذه الفقرة " ويقدر الضمان ابلنقد على أنه جيوز للمحكمة تبع ا
للظروف بناء على طلب املضرور أن أتمر إبعادة احلالة إىل ما كانت عليه ،أو أن حتكم أبداء أمر معني
متصل ابلفعل الضار وذلك على سبيل التضمني"
( )118الصادرة بقرار معايل وزير الزراعة رقم  ،21433بتاريخ  ،1425/3/28جريدة أم القرى ،العدد رقم
 4000بتاريخ  1425/5/21وتنص على " تقوم جلنة مكونة من (الوزارة ،إمارة املنرقة املعنية ،وزارة
الشؤون البلدية والقروية ،وزارة املالية) بتقدير مثن الثروة احليوانية اليت مت إعدامها حسب السعر السائد
ابلسوق ،وتدوين حمضر بقيمتها ".
( ) 119د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،طبعة ،2011املرجع السابق،
ص.1092
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وال جدال يف أن كان هذا ميكن تطبيقه يف نطاق عالقات القانون اخلاص،
إال أن األمر ليس كذلك يف اجملال اإلداري ،فا لقاعدة العامة فيه وباستمرار هي
التعويض النقدي ،حبيث يستبعد غري النقدي ولو كان ممكناً( ، )120ويقصد به هنا
الزام اجلهة اإلدارية بدفع مبلغ من املال إىل من أصابه الضرر بسبب نشاط
اإلدارة ،ومبجرد أن تدفع املبلغ ال ذي قرره القاضي للمضرور تنتهي مسؤوليتها،
وال جيوز للمضرور طاملا كان احلكم نهائياً أن يطلب إعادة النظر يف التعويض ،قد
يكون هذا التعويض مبلغا ًحمدداً يت م دفعه على مرة واحدة ،وقد يكون على
فرتات زمنية(.)121
إال أن مما جتب اإلشارة إليه ،يف جمال املسؤولية املدنية جيوز إلزام املدين بتقديم
تأمنيٍ يف حالة إذا كان التعويض مقسطاً ،أو إيراداً مرتباً كما هو وارد يف النصوص
السابقة ،أما يف املسؤولية اإلدارية وتطبيقاً ملبدأ الفصل بني السلطات ،والذي يؤدي إىل
قاعدة مفادها عدم إمكان القاضي أن يصدر أمراً صرحياً لإلدارة بإتيان عمل ،أو
االمتناع عن عمل ،فإنه ال جيوز للقاضي إلزام اإلدارة بتقديم ضمان للمضرور إذا كان
الدفع على فرتات زمنية ،كاحلكم بالتهديدات املالية أو ما يسمى بالغرامة التهديدية
على اإلدارة( ،)122وما ميتنع على القاضي احلكم به على اإلدارة هنا هو الغرامة
( )120د /ماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص 351؛ د /صالح الدين فوزي ،د /حممد
عبد الواحد اجلميلي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص680؛ د /أنور رسالن ،مسؤولية الدولة غري
التعاقدية ،املرجع السابق ،ص .275
( )121د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ ،املرجع السابق ،ص.245
( )122د /سليمان الرماوي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص .486ما ميتنع على القاضي احلكم به على
اإلدا رة هنا هو الغرامة التهديدية ابملعىن الفين ،واليت ال تتناسب فيها قيمة املبلغ احملكوم به مع الضرر الناتج،
أما إذا كان الضرر مستمرا نتيجة استمرار اإلدارة تعسف ا على موقف معني ،فإنه ليس هناك ما مينع يف هذه
احلالة من احلكم ابلتعويض يف صورة مبلغ دوري يدفع للمضرور بصفة دورية طوال فرتة استمرار الضرر.
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التهديدية باملعنى الفين ،واليت ال تتناسب فيها قيمة املبلغ احملكوم به مع الضرر الناتج،
أما إذا كان الضرر مستمراً نتيجة استمرار اإلدارة تعسفاً على موقف معني ،فإنه ليس
هناك ما مينع يف هذه احلالة من احلكم بالتعويض يف صورة مبلغ دوري يدفع للمضرور
بصفة دورية طوال فرتة استمرار الضرر( ،)123ويأخذ ديوان املظامل يف اململكة
بالتعويض النقدي ،إال إذا رأت اإلدارة أن تقوم بالتنفيذ العيين ،فلها أن تلجأ إىل ذلك
باختيارها ،وهو ما قرره الديوان يف العديد من أحكامه(.)124
وبالنظر إىل التعويض النقدي من خالل ما سبق عرضه ،ميكن القول بأنه يتميز
عن غريه من طرق التعويض األخرى ،بأنه أكثر الوسائل قدرة على جرب الضرر أو
التخفيف من آثاره؛ وذلك لكونه صاحل للحكم به أياً كان نوع الضرر احملدث سواء
كان مالياً أو معنوياً( ،)125كما أنه يعد جزاء للمتسبب يف الضرر.

( )123وذلك كما يف حالة أن ترفض اإلدارة دون وجه حق منح شخص رخصة ملزاولة مهنته ،فإن كل يوم ميضي
على الرالب بدون الرتخيص يصيبه بضرر مؤكد أو حمقق يتمثل فيما يفوته عليه رفض اإلدارة من كسب كل
يوم لو أعريت له الرخصة ،وابلتايل يكون له احلق يف املرالبة ابلتعويض عن كل يوم ميضي بدون الرخصة،
وللمحكمة أن تقضي له به ،وال يعد ذلك من قبيل الغرامة التهديدية .راجع د /صالح الدين فوزي،
د /حممد عبد الواحد اجلميلي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص.683
( ) 124جاء يف أحد أحكامه رفض طلب املدعني إبزالة سد املياه الذي ترتب على وجوده احلاق الضرر الكبري
مبزارعهم ،وأن ما يرالب به املذكورون أمر غري وارد البتة لتعلقه ابملصلحة العامة .حكم رقم /6د/ف 4/لعام
 1415الصادر من ديوان املظامل ،حاشية د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام
اخلرأ ،املرجع السابق ،ص.244
( ) 125د /حممد عبد العزيز أبو عبأه ،التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي وعالقته بتعويض أضرار الكوارث
الربيعية يف النظام السعودي ،املرجع السابق ،ص.101
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اثنيا :التعويض األديب (املعنوي)
هذا النوع من التعويض حيكم به يف حالة الضرر األدبي أو املعنوي ،وال
يتمثل هذا النوع يف جمرد احلكم مببلغ من املال يتم إعطاؤ ه للمضرور كما هو احلال
يف التعويض النقدي ،وال يف إعادة احلال إىل ما كان عليه كما هو التعويض
العيين ،وإمنا هو عبارة عن إجراء يتم من خالله ترضية من أصابه الضرر نفسياً،
وإلحساسه بالعدالة ،وذلك كالنشر يف الصحف بصيغة اعتذار ،أو نشر احلكم
القاضي بإدانة جهة إدارية يف الصحف ،أو جمرد صدور حكم يف صاحل املضرور ذاته
يعترب رداً العتباره ،أو نشر احلكم بإدانة املدعى عليه يف الصحف يف دعاوى السب
والقذف( ،)126أو يتحمل املسؤول مصاريف الدعوى ،وقد يتعمد احلكم إبراز حق
املدعي كأن يؤكد احلكم أن امل ضرور حصل على وسام وترقية وهذا كاف لرد
اعتباره وشرفه ،أو إ لغاء قرار صادر من جهة إدارية مبوجب حكم قضائي يكون
هذا وحده كافياً جلرب األضرار األدبية( ، )127وهو ما يؤدي بنا إىل نتيجة مهمة مؤداها
أن املشرع والقاضي يف هذه احلاالت ينظر إىل التعويض عن الضرر املعنوي على
اعتبار أنه جمرد ترضية للشخص الذي أصابه الضرر ،وليس عقاباً حقيقياً للفعل
الضار ،حتى لو كان تعويضاً نقدياً.

( ) 126هذا هو ما كان يعنيه املشرع املدين املصري عندما نص يف الفقرة الثانية من املادة  171أبنه جيوز للقاضي
أن حيكم أبداء أمر معني مت صل ابلعمل غري املشروع ،وذلك على سبيل التعويض .د /عبد الرزاق السنهوري،
الوسيط يف شرح القانون املدين ،املرجع السابق ،ص.1094
( ) 127د /عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،مسؤولية اإلدارة عن تصرفاهتا القانونية ،املرجع السابق ،ص237؛
د/حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية ،املرجع السابق ،ص246
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تعويض الضرر املعنوي يف الشريعة اإلسالمية:
انتهينا فيما سبق إىل أن التعويض عن الضرر املعنوي من األمور املشروعة يف
الفقه اإلسالمي ،وبالنظر إىل طبيعته عنده ،فإنه يرتدد بني العقوبة واجلرب ،وبني
مشروعية التعزير .فمن ناحية يعترب من العقوبة اليت ورد عليها النص شرعاً ،وذلك
كما يف حتديد عقاب القاذف باجللد ،أيضاً من األسس اليت يقوم عليها تعويض الضرر
املعنوي مشروعية التعزير ،ومن املعروف أن التعزير يقوم على املرونة يف جرب الضرر مبا
ميكن معه اجلمع بني عنصري اإلصالح والردع الذي مينع من ارتكاب مثل ما وقع على
املعتدى عليه من تعويضه ،وقد عرف بعض الفقهاء التعزير بقوله (أنه عقوبة غري
مقدرة ،جتب حقا هلل تعاىل أو آلدمي ،يف كل معصية ليس فيها حد وال كفارة
غالباً)(.)128
ومن املؤكد أن قيام التعويض عن الضرر املعنوي يف كثري من صوره على
التعزير يعطيه قدراً من املرونة اليت تتيح للقاضي إصالح الضرر بصورة مالئمة،
يضاف إىل هذا أن هدف التعويض عنه ليس إحداث توزان بني قيم مالية مفقودة بسبب
الضرر وإحالل مال أخر حملها ،وإمنا يهدف إىل إزالة الضرر من نفس املضرور وختفيف
اآلمه ،وبالتالي فإن التعويض عن الضرر املعنوي له أكثر من صفة ،فهو تارة يكون
عقوبة ،وتارة يكون جلرب الضرر وإصالحه ،وأخرياً نوع من الردع والزجر ملن تسول له
نفسه أن يرتكب فعالً يضر بالغري ،وما يرتتب على ذلك أن فكرة العقوبة تكون هي
الغالبة علية وليس فكرة الرتضية.

( )128د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر املعنوي ،املرجع السابق ،ص.246 ،245 ،244
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املطلب الثاين :إثبات الضرر املعنوي
األذى احلسي الذي يصيب األشخاص يف الشعور واإلحساس ،خيتلف من
شخص ألخر أي يكون بنسب متفاوتة ،وذلك ألن شعور الناس باآلالم املعنوية
ختتلف باختالف الشخص ،فإيذاء الشعور واإلحساس يعد عند البعض منا إيذاء
جسيم وأكثر شدة من التعرض للضرر املادي ،نظرا ملا يرتتب عليه من إحساس باألمل
واملعاناة النفسية ،واليت من املمكن يف بعض األحيان أن تؤدي إىل أضرار جسدية بالغة
اجلسامة إذا طالت فرتة املعاناة ،بينما يكون عند البعض اآلخر شعور بسيط عرضي من
املمكن أن ينتهي سريعاً ويعود الشخص ملمارسة حياته العادية بشكل طبيعي  -إذن
فمعيار الشعور به هنا هو معيار نسيب متغري وليس ثابتًا ،لذا فليس كل ضرر معنوي
يكون حمالً للتعويض عنه من وجهة نظر املشرع والقاضي وإمنا هنالك شروط ومعايري
جيب أن تتوافر فيه لكي جيب التعويض عنه.
وهنا يأتي التساؤل أن كان معيار حتقق هذا النوع من الضرر والذي يؤخذ به هو
معيار نسيب ليس ثابتًا وخيتلف من شخص ألخر فكيف ميكن إثباته؟ وهل ختتلف
طريقة إثبات الضرر املعنوي عن الضرر املادي؟ وعلى من يقع عبء إثباته؟
أوال :طرق إثبات الضرر املعنوي:
إن األخذ بفكرة التعويض عن الضرر كما سبق ذكره ترتدد بني فكرة العقوبة
على حمدث الضرر وجرب املضرور وأن الضرر يزال حتقيقاً للعدالة؛ لذا فإن مقدار
الضرر سواء أكان يسرياً أو جسيماً ،فليس هو املبدأ الذي يعول عليه عند احلكم
بالتعويض ،وإمنا مبدأ حتقق وثبوت الضرر يف حد ذاته ووقوعه فعلياً هو املعيار الذي
يتم األخذ به ،والذي يعد الركن األساس النعقاد املسؤولية سواء كانت عقدية أو
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تقصريية( ،)129فاملسؤولية تعين التزام التعويض ،والتعويض بقدر الضرر ينفي
املسؤولية ،مثل التوقيف واحلبس بدون وجه حق حتى ولو كانت املدة قصرية.
وهو ما ذهب إليه ديوان املظامل يف اململكة يف الكثري من أحكامه ،فمنها على
سبيل املثال أنه قرر احلكم بالتعويض املادي عن فرتة حبس لشخص ( )....قد قدم
دعوى ضد إمارة منطقة الباحة مفيداً بأنه مت إدخاله السجن من قبل مسؤولي حمافظة
املخواة يف دعوى كيدية ملدة (مثانية أيام فقط)؛ وذلك نظراً ألنها متثل اعتداء على
احلرية من خالل تقييدها بدون وجه حق.
فقد ذكر يف هذا احلكم " أن املدعي قد حصل عليه الضرر من املدعى عليها
والذي يلزم جربه حلديث الرسول -صلى اهلل عليه وسلم ( :-ال ضرر وال ضرار)،
وقاعدة الضرر يزال ،وإزالته ال تتأتى بالقصاص ،فيتعني التعويض املادي على اعتبار
أن السجن يشبه الغصب يف أن كالً منها تعطيل للمنفعة وتفويت هلا حيث إن قواعد
العدالة العامة ال جتيز حبس احلريات أو تقييدها إال مبسوغ شرعي أو نظامي.
وحيث إن ما يلحق الناس من جراء السجن والتوقيف وتفاوت اختالف
أحواهلم وأقدارهم االجتماعية ،ومن ثم خيتلف التعويض العام هلذه األضرار تبعا
لذلك"(.)130
كما أقرت حمكمة االستئناف بالديوان أن فرتة احلبس ولو كانت قصرية بدون
وجه حق من املمكن أن يتحقق فيها الضرر املتعدد (املادي واملعنوي واجلسدي) بسبب
االنقطاع عن األهل والولد أو مشاتة األعداء واخلصوم فذكرت " وقد جيتمع على
( )129د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،1950 ،املرجع السابق ،ص.862
( )130رقم حكم التدقيق (/251ت )6/لعام 1429هـ ،القضية رقم (/2/1233ق) لعام 1426ه ،جمموعة
األحكام
اإلدارية لعام 1429ه ،اجمللد السادس ،مكتب الشؤون الفنية ،ص.2798
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املضرور أكثر من نوع من الضرر على تفاوت يف ذلك وتفاضل ،ومن الضرر الذي
وقع على املدعي أنه أوقف بالسجن من  1428/5/2إىل  ،1428/6/2وحبست
حريته وقطع عن خدمة أهله زد على ذلك ما أصابه من ضرر بالغ وقع على صحته
أدى إىل دخوله املستشفى للعالج مرتني أثناء فرتة توقيفه  ،.......فضالً عما سببه سجنه
من الضرر األدبي والنفسي الذي وقع عليه ،والقاعدة الشرعية املشتهرة أن (الضرر
يزال) وإزالته هنا ال تتأتى بالقصاص ،فيتعني التعويض املادي"()131؛ لذا فإن نسبية
اإلحساس باآلالم املعنوية ( الضرر املعنوي) ،أو اختالفها من شخص ألخر ليست هي
املعيار الذي يؤخذ به إلثبات وقوع الضرر من عدمه وإمنا املعيار الذي ينظر إليه هو
ثبوت الضرر بشكل فعلي وإن كان على تفاوت؛ نظراً الختالفه باختالف الناس يف
أحواهلم وظروفهم االجتماعية.
أما عن كيفية إثباته فالضرر املعنوي كالضرر املادي هو نتيجة طبيعية حلدوث
واقعة مادية ،ومن املعلوم أن الوقائع املادية ميكن إقامة الدليل عليها بكافة وسائل
اإلثبات مبا فيها اإلقرار والبينة وشهادة الشهود والقرائن( ،)132ويف أكثر األحوال يثبت
الضرر والسببية باملعاينة املادية أو بشهادة طبية أو بتقدير اخلرباء(.)133
وهو ما أقره ديوان املظامل ففي إحدى أحكام حمكمة االستئناف اإلدارية واليت
حكم فيها بالتعويض للمدعي عن األضرار املعنوية اليت إصابته ،عندما طالب املدعي
بالتعويض عن الضرر املعنوي الذي حلقه من جراء سجنه بدون وجه حق ،وبدون
( )131رقم حكم االستئناف /33اس 8/لعام 1430هـ ،جلسة 1430/1/14هـ ،املدونت القضائية لديوان
املظامل ،املوقع الرمسي لديوان املظامل السعودي ابإلنرتنت http://www.bog.gov.sa
( )132د /حم مد حممد عبد اللريف ،قانون القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص404؛ د /على جنيدة ،النظرية
العامة لاللتزام ،املرجع السابق ،ص.365
( )133د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،2011 ،املرجع السابق ،ص1069
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التحقيق معه مما أدى إىل تقييد حريته وحبسه وحرمانه من الكسب والعمل واحليلولة
بينه وبني أهله وما أصابه من أمل نفسي وشعور بالظلم واملهانة وما نال مسعته ومكانته
عند اآلخرين ،وكان من ضمن األسباب اليت ذكرها يف حكمه "وملا كان من الثابت من
األوراق إيقاف املدعي عليها للمدعي مدة مخسة أيام ،وقد أقرت املدعي عليها بذلك
وأنه مت إيقاف املدعي لديها.......مما ينهض على أثره تعويض املدعي عما حلقه من
أضرار"(.)134
ويف حكم آخر قد طالب وكيل للمدعي يف إحدى الدعاوى التعويض عن
األضرار املادية واملعنوية واالجتماعية بسبب استغالل حمافظ املزامحية لنفوذه توقيفه
وقدم بياناً باألضرار اليت حلقت به؛ وذلك ألنه من جتار املنطقة ،فحكم له بالتعويض
وكان من ضمن حيثيات حكمه "...من خالل األوراق اليت قدمها وكيل املدعي يتضح
هلا أن املدعي يعترب تاجراً فهو مدير لشركة ( )...وشريكه ،...كما يدل على ذلك
شهادات التسجيل املرفقة مبلف القضية؛ لذا فإن الدائرة جتتهد يف تقدير تعويض
للمدعي عن مدة سجنه"(.)135
فمن خالل األحكام السابق عرضها جند أن احملكمة ذكرت يف أسباب حكمها
العبارات اآلتية (وقد أقرت املدعى عليها)( ،وقدم املدعي بيانا باألضرار)( ،ومن
خالل األوراق اليت قدمها وكيل املدعي باألضرار) ،فال جدال هنا أن احملكمة تأخذ
بكافة وسائل اإلثبات املتوفرة للتأكد من وقوع الضرر املعنوي ،ويف إقرارها للتعويض
عنه ،وال يكفي إلثبات الضرر أن يقتصر املدعي فقط على جمرد افرتاضات أو
( )134رقم حكم االستئناف (/493اس )8/لعام  ،1429القضية رقم (/5/882ق) لعام 1429ه ،جمموعة
األحكام اإلدارية ،سابق اإلشارة إليها ،ص.2812
( )135رقم حكم التدقيق (/259ت )6/لعام 1429هـ ،القضية رقم (/1/814ق) لعام 1428ه ،جمموعة
األحكام اإلدارية ،سابق اإلشارة إليها ،ص.2800
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ادعاءات( ،)136وإمنا جيب عليه أن يثبته بأي وسيلة ،إال أن القاضي قد يكتفي بتأكيدات
من املدعي ،إذا كانت تبدو حقيقية وبشرط أال تكذبها جهة اإلدارة إذا كانت هي
املدعى عليها( ،)137كما أن هناك من احلاالت اليت حيكم فيها بالتعويض عن الضرر
املعنوي مبجرد ارتكاب الفعل ،وبدون احلاجة إىل إثباته ،أو ال يشرتط إثباته.
فنجد ديوان املظامل يف حكم من أحكامه احلديثة يذكر " ،...والضرر املعنوي
مفرتض وال ميكن إثباته وتقدير حجمه ،ويتعذر وضع معيار له ،وإمنا يعتمد على ما
تستنتجه احملكمة من ظروف الدعوى ومالبساتها ،وحتكم به ،واألصل يف حكمها
السالمة ما دامت تستند إىل سلطة تقديرية وأقامت ذلك على سبب حيملها على
النتيجة"(.)138
وأيضاً مثل االعتداء على احلياة اخلاصة ،فهو ينشئ احلق يف التعويض مبجرد
االعتداء وال يشرتط هنا إثبات الضرر( ،)139فحرمة ومحاية احلياة اخلاصة مبدأ
دستوري تضمنه كافة دساتري الدول ،كما أنه من أهم حقوق اإلنسان اليت حرصت
الشريعة اإلسالمية الغراء على كفالتها ومحايتها ،وهو ما أكده النظام األساسي
للحكم يف اململكة يف املادة ( )26منه على أن "حتمي الدولة حقوق اإلنسان ،وفق
الشريعة اإلسالمية"( ،)140وحرمت احلياة اخلاصة من خالل محاية حرمة املساكن يف
أحكامهC.E., 21 juillet 1972, Rec.,p.591.

( )136وهو ما أقره جملس الدولة الفرنسي يف
ملراجعة أحكام جملس الدولة الفرنسي املوقع اإللكرتوين احلكوميhttp://www.legifrance.gov.fr
( )137وهو ما حدث عندما مل تنكر املدعى عليها ابن قامت حببس املدعى دون سند قانوين يف احلكم السابق.
( )138حكم االستئناف رقم (/1902إس )1/لعام 1433ه ،القضية رقم (/7/236ق) لعام 1430ه ،حكم
غري منشور.
( )139نص املادة ( ) 9من التقنني املدين الفرنسي واليت تنص على "لكل شخص احلق يف احرتام حياته اخلاصة"،
وال يشرتط إثبات الضرر وفق للمادة  1382من نفس التقنني http://www.legifrance.gov.fr
( )140النظام األساسي للحكم يف اململكة والصادر مبوجب األمر امللكي رقم (أ )90/بتاريخ .1412/8/27
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املادة ( ،)37وحرمة املراسالت ووسائل االتصاالت من االطالع عليها إال بشروط
وملدة حمددة يف املادة ( )40منه ،وبالتالي فإن جمرد نشر صورة أحد األشخاص
ومعلومات تتعلق حبياته اخلاصة يشكل خطأ يفتح بذاته احلق يف التعويض(.)141
اثنيا :عبء إثبات الضرر املعنوي
دعوى التعويض هي دعوى أصلية تقام من قبل املضرور نفسه ،أومن يقوم
مقامه كالوكيل والولي والوصي والقيم ،واملسألة اليت تثار هي على من يقع عليه
إثبات الدعوى عموماً ،والضرر الذي حلق باملدعي خصوصاً ،والقاعدة العامة هي أنه
يقع على عاتق مدعي الضرر عبء إثباته ،حيث يقيم دعوى املسؤولية من أصابه
الضرر الناجم عن العمل غري املشروع(.)142
ومن منطلق أن البينة على من ادّعى واليمني على من أنكر ،فاملطالب
بالتعويض عن الضرر املعنوي هو املكلف بإثباته ،وال يستطيع أن خيطو يف املسؤولية
خطوة واحدة قبل أن يثبت ذلك الضرر( ،)143وهو يأتي بعد إثبات اخلطأ الواقع من
املدعي عليه ،وعليه أن يثبت أيضاً أن الضرر الواقع عليه ما هو اال نتاج للخطأ
املرتكب ،بعبارة أخرى أن تكون مثة عالقة مباشرة تربط بني اخلطأ والضرر وهي عالقة
السببية( ،)144وعليه فإن إثبات عالقة السببية كقاعدة عامة تقع على عاتق مدعي
( )141د /حممد حممد عبد اللريف ،قانون القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص.405
( )142د /عبد اجمليد احلكيم ،مصادر االلتزام ،املرجع السابق ،ص.242
( )143د /عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،2011 ،املرجع السابق ،ص.1065
( )144د /ماجد راغب احللو ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص380؛ حتقق السببية بني الفعل والضرر ،أبن
يؤدي السبب إىل النتيجة غالب ا على جمرى العادة ،فلو حفر شخص قناة صغرية ،ال ميوت من يقع فيها
غالبا ،فوقع حيوان ومات فال ضمان؛ ألن حدوث التلف ابلفعل إذا كان ندرا أو وقع مصادفة ،فأنه ال يعد
سبب ا .د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب (دراسة تربيقية يف الفقه اإلسالمي
والقانون) ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.131
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الضرر املطالب بالتعويض ،بأن يثبت أركان املسؤولية واليت منها عالقة السببية ،فإن
أخفق املدعي يف تقديم هذا اإلثبات ،فإ ّن القاضي يرفض دعواه(.)145
إال أن هناك أحواالً استثنائية يعفي القانون فيها املدعي من إثبات الضرر(،)146
فيجوز للمدعي عليه نفي املسؤولية بطريقة غري مباشرة مثل أن يطلب القاضي من
اإلدارة أن تدحض ادعاءات املدعي ،كما له أن يأمر باختاذ إجراءات التحقيق
وخصوصاً اخلربة للتأكد من االدعاءات ،أو من خالل إقامة الدليل على أن الضرر كان
نتاجًا لقوة قهرية أو حلادث فجائي( ،)147أومن سلوك خاطئ ملدعي الضرر ذاته حيث
إنه من املمكن أن يكون سبب الضرر الواقع هو خطأ املضرور نفسه نتيجة لتصرفه ،أي
أن فعله هو الذي تسبب يف أضراره وأن املدعى عليه ليس هو املتسبب يف حدوث هذا
الضرر ،فلو ألقى شخص بنفسه متعمداً أمام سيارة ،ونتج عن هذا احلادث تشوهات
يف جسده تستمر معه مدى احلياة ،هنا تنتفي املسؤولية عن سائق السيارة بإثباته أنه مل
يتجاوز السرعة املقررة له قانوناً(.)148
( )145حكم جملس الدولة الفرنسي
C.E., 26 juillet 1991, Rec., p.309

( )146أكثر ما يقع ذلك يف املسؤولية العقدية ،ولكن ميكن تصوره يف املسؤولية التقصريية ،إذا قدر الررفان
مقدار التعويض ابتفاق بينهما ،فتستحق فوائد التأخري دون حاجة إىل إثبات الضرر .د /عبد الرزاق
السنهوري ،املرجع السابق ،نفس املوضع.
( )147د /خالد خليل الظاهر ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص315؛ د /عبد اجمليد احلكيم ،مصادر
االلتزام ،املرجع السابق ،ص242؛ وابلنظر إىل القانون املدين املصري جند املادة ( )165منه تنص على " إذا
أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ من سبب أجنيب ال يد له فيه ،كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خرأ من
املضرور أو خرأ من الغري ،كان غري ملزوم بتعويض هذا الضرر ،ما مل يوجد نص أو اتفاق على غري ذلك ".
( )148تقاس هنا على الشخص الذي يلقي بنفسه يف حفرة متعمدا فال مسؤولية على احلافر إذا أثبت أن منرقة
احلفر هبا عالمات اسرتشاديه وأن احلفر للمصلحة العامة .راجع نفس املعىن د /أسامة السيد عبد السميع،
التعويض عن الضرر األديب (دراسة تربيقية يف الفقه اإلسالمي والقانون) ،املرجع السابق ،ص.134
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ومن احلاالت اليت رفض فيها ديوان املظامل باململكة التعويض عن الضرر
املعنوي لوجود اخلطأ يف تصرفات املضرور وطلب من املدعي عليها إثبات اخلطأ من
ناحية املدعي يف إحدى الدعاوى ،واليت تتضمن طلب املدعي بتعويضه عن الضرر
املعنوي الناجم عن سجنه وتشويه مسعته أمام مجاعة املسجد الذي يؤم املصلني فيه
بسبب القبض عليه من قبل دورية شرطة منطقة الرياض وحماسبة كل من تسبب بهذا
الفعل(.)149
 عند عرض ذلك على ممثل املدعى عليها قدم مذكرة جوابية وارفق بهاعدداً من املستندات تثبت انتفاء اخلطأ من ناحيتها؛ وذلك ألنه مت طلب املدعي
للمراجعة إلنفاذ ما صدر حبقه من حكم ،إال أنه مل يلتزم باحلضور ومن ثم مت إصدار
أمر قبض عليه لتنفيذ احلكم الصادر حبقه مبوجب املادة ( )107من نظام اإلجراءات
اجلزائية ،وقد مت إحضاره من قبل إحدى فرق دوريات احلرس الوطين ،وقد طلبت
احملكمة من ممثل املدعي عليها إحضار امللف املتعلق باملدعي كامالً لالطالع عليه ومن
ثم إعادته وذكرت الدائرة يف أسباب احلكم "وحيث كان املدعي يعلم بصدور حكم
نهائي واجب النفاذ حبقه ،وحيث إنه مت استدعاؤه للحضور لقسم احلقوق بشرطة املنار
وختلف عن املوعد املقرر له فيكون املدعي عرض نفسه ملثل هذا اإلجراء الذي اختذ
حبقه ،وإمنا يصدق القول لو أن جهة اإلدارة أخطأت حبق املدعي فيما لو مت إيقافه لتنفيذ
حكم غري واجب النفاذ أو كان إيقافه ابتداء قبل إبالغه باحلضور أو قام بتنفيذ ما صدر
حبقه فتم إيقافه بعد ذلك ،وهو ما يثبت انتفاء اخلطأ من جهة املدعى عليها لذلك
حكمت الدائرة برفض الدعوى"(.)150
( )149رقم احلكم /193ت 8/لعام 1429هـ ،القضية رقم (/1/4865ق) لعام 1427هـ ،جمموعة األحكام
اإلدارية ،سابق اإلشارة إليها ،ص 2826إىل .2831
( )150راجع نفس احلكم السابق.
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كذلك من احلاالت اليت يقع فيها عبء اإلثبات على املدعى عليه أيضاً حالة
إذا كان الضرر ناتج عن شخص من الغري( ،)151ففي جمال املسؤولية اإلدارية مثالً تعفى
اإلدارة من املسؤولية كلية إذا ثبت أن الضرر الذي حلق باألفراد مرده خطأ الشخص
األجنيب وحده ،إال أنه يقع عليها يف هذه احلالة عبء إثبات خطأ الغري والذي ال ميت
لإلدارة بأية صلة ،كما ويقع عليها عبء إثبات أن خطأ الغري األجنيب مستغرقاً خلطأ
اإلدارة أن وجد(،)152ومن صور األضرار املعنوية كما سبق ذكره ما يتمثل يف األمل
النفسي الناتج عن تشوهات اجلسد ،أو تشويه السمعة كما يف القذف والسب وهتك
العرض هنا قد تستند حمكمة املوضوع إىل قرارات احملاكم اجلزائية يف وقائع السب
والقذف وهتك العرض ،ويكون حكمها مستند على ما فصلت به تللك احملاكم،
وبالتالي تكون قد احتفظت حبق املراجعة للمحاكم املدنية للمطالبة بالتعويض عما
أصاب املدعي من ضرر معنوي(.)153
خالصة القول يظهر من األحكام املشار إليها أن احملكمة تطلب من املدعي عليه
يف حاالت معينة إثبات انتفاء اخلطأ من ناحيته ،والذي يرتتب عليه انتفاء عالقة السببية
بني الضرر املعنوي الواقع على املدعى وبني تصرف املدعي عليه( ،)154إذن وقع عبء
إثبات انتفاء الضرر على املدعي عليه يف هذه احلاالت.
( )151د /خالد خليل الظاهر ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص315؛ د /شريف امحد الرباخ ،التعويض
اإلداري يف ضوء الفقه والقضاء وأحكام احملكمة اإلدارية ،دار الفكر اجلامعي ،2006 ،ص.206
( )152د /شريف امحد الرباخ ،التعويض اإلداري ،املرجع السابق ،ص.206
( )153د /مجال حممد مصرفى ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،بغداد ،بدون سنة ،ص.13
( )154وجمللس الدولة الفرنسي العديد من األحكام بنفس املعين منها
C.E., 9 av., 1993, Rec, p.110.

كما أن التشريعات الفرنسية منها ما يعفي صراحة املضرور من إثبات عالقة السببية كقانون  31ديسمرب 1999
بشأن تعويض ضحااي اإليدز الذي يكتفي أبن يثبت املضرور عنصرين فقط :اإلصابة بفريوس اإليدز ،ونقل
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بالتالي فإن كان عبء إثبات الضرر املعنوي يقع بالدرجة األوىل على عاتق
املدعي املطالب بالتعويض عنه ويكون بكافة طرق اإلثبات املمكنة ،إال أن هناك من
احلاالت اليت يقع فيها عبء اإلثبات على عاتق املدعى عليه نفسه ،كما أن هناك
حاالت يكون الضرر املعنوي مفرتض وال ميكن إثباته وتقدير حجمه ويتعذر وضع
معيار له ،إال أن ديوان املظامل أقر بوجوده ،وحكم بالتعويض عنه اعتماداً على ما
استنتجته احملكمة من ظروف ومالبسات الدعوى ،وهو اجتاه حديث لديوان املظامل يف
اململكة.
املطلب الثالث :أسس تقدير التعويض عن الضرر املعنوي
من القواعد املستقر عليها فقهاً وقضاء يف قضايا التعويض أن حتديد قيمة
التعويض عن الضرر من األمور اليت ختضع لتقدير حمكمة املوضوع يف حالة عدم وجود
نص يف القانون يلزم باتباع معايري معينة ،سواء كانت املنازعة مدنية أو إدارية(،)155
وحتقيقا ملقتضيات مبدأ العدالة ،فإن القاعدة العامة يف التعويض الذي حيكم به القاضي
تقضي بوجوب أن تغطي قيمة التعويض كافة األضرار املادية واملعنوية(.)156

الدم أو احلقن مبشتقاته .كما يكتفي قانون  23ديسمرب  ،2000بشأن ضحااي مادة "األمينات" أبن يثبت
طالب التعويض التعرض ملادة األمينات وإصابة احلالة الصحية للمضرور راجع املوقع احلكومي للتشريعات
الفرنسية
http://www.legifrance.gov.fr

( )155د /أنور رسالن ،مسؤولية الدولة غري التعاقدية ،دار النهضة العربية ،1982 ،ص.297
( ) 156د /عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،مسؤولية اإلدارة عن تصرفاهتا القانونية ،دار الفكر اجلامعي،2007،
ص 239؛ د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ ،املرجع السابق،
ص.247
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وحيق للقاضي أن يلجأ إىل اخلربة لتحديد عناصر األضرار اليت تصيب
املدعي( ،)157يف تقدير األضرار املادية؛ ونظراً لعدم استناد الضرر املعنوي إىل قيم معينة
ثابتة ومتعارف على تقديرها ،فهي مسألة نسبية بطبيعتها ،ختتلف من حالة إىل أخرى؛
لذا تعترب اخلربة هي الوسيلة املناسبة لتقييم هذا النوع من الضرر()158؛ لذا فإن االعرتاف
االعرتاف للقاضي بالسلطة التقديرية يف هذا مقيد بأن يكون مبنياً على قواعد وأسس
هلا أصل ثابت تؤثر يف تقدير قيمة التعويض.
فما هي هذه األسس والعوامل املؤثرة يف تقديره؟ وما هو الوقت الذي يؤخذ به
عند حتديد قيمته؟

أوال :سلطة القاضي يف دمج عناصر الضرر
إن كان تقدير التعويض من املسائل اليت يستقل بها قاضي املوضوع ،إال أن

مناط هذا التقدير يكون قائماً على أساس مردود إىل عناصره الثابتة باألوراق(،)159
ومربراته اليت يتوازن من خالهلا أساس التعويض الذي مناطه الضرر( ،)160وذلك كون
الضرر هو األساس القانوني النعقاد املسؤولية( ،)161وبالتالي على القاضي أثناء حكمه
يف الدعوى أن يبني عناصر الضرر الواقع للتثبت من وجوده وأحقية املطالبة بالتعويض
( )157راجع حكم الديوان رقم /165ت 6/لعام  ،1429جلسة 1429/3/23هـ ،جمموعة األحكام اإلدارية
السابق اإلشارة إليها ،ص2824؛ د /على جنيدة ،النظرية العامة لاللتزام ،املرجع السابق ،ص365؛
من أحكام جملس الدولة الفرنسيC.E.,13 janv., 1993, RFDA, 1994,p.97
ملراجعة أحكام جملس الدولة الفرنسي املوقع اإللكرتوين احلكوميhttp://www.legifrance.gov.fr
( ) 158د /علي خرار شرناوي ،مسؤولية اإلدارة العامة عن أعماهلا الضارة ،املرجع السابق ،ص.304
( )159د /حممد حممد عبد اللريف ،قانون القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص.532
( )160د /أنور سلران ،مصادر االلتزام ،املرجع السابق ،ص.271 ،270
( ) 161سواء كانت يف القضاء العادي أو اإلداري .راجع د /شريف امحد الرباخ ،التعويض اإلداري يف ضوء
الفقه والقضاء وأحكام احملكمة اإلدارية ،املرجع السابق ،ص.487
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عنه ،مستهدياً يف ذلك بكافة الظروف واملالبسات يف الدعوى ،وال عليه أن قدر
التعويض الذي يراه مناسباً دون أن يبني أو يرد على ما أثاره الطاعن من ظروف ،طاملا
مل يكن التعويض مقدراً باالتفاق( ،)162أو مبوجب نص القانون( .)163ويف هذه احلالة
فإن القاضي يف ديوان املظامل يقدر التعويض اجلابر جزافاً واجتهاداً ،وخاصة يف الضرر
املعنوي ،حيث جاء يف حكم له أنه ال مينع الدائرة من تقدير التعويض الذي جيرب الضرر
املعنوي أن يكون جزافاً واجتهاداً ما دام مزيالً آلثاره(.)164
وقد ذكر ديوان املظامل يف أحد أحكامه( " )165ومع عدم وجود نص نظامي يلزم
القاضي باتباع معايري معينة لتقدير التعويض ،فإن حتديد قيمته خيضع للسلطة التقديرية
( )162التعويض عن الضرر املعنوي ميكن أن يكون مبوجب اتفاق بني الررفني أو حبكم قضائي وهو ما أقرته
املادة ( )268من وثيقة الكويت واليت تنص يف الفقرة ( )3على "وال ينتقل التعويض عن الضرر األديب إىل
الغري إال إذا حتددت قيمته مبقتضى اتفاق أو حكم قضائي".
( )163بناء على الفقرة (ج) من املادة الثالثة عشر ،من نظام ديوان املظامل والصادر ابملرسوم امللكي رقم م78/
بتاريخ 1428/9/29ه .فهناك حاالت نص النظام فيها صراحة على مقدار التعويض مثل نص
املادة( ) 1/27من الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية الصادر بقرار جملس اخلدمة املدنية رقم ( ،)1بتاريخ
 1397/7/27ونصها " مينح املوظف يف حالة الوفاة أو اإلصابة بعاهة أو عجز متنعه عن العمل بصورة
قرعية إذا كانت الوفاة بسبب العمل تعويضا قدره ()60000الف رايل" ،واليت مت تعديلها يف عام 1432ه
حيث رفع قيمة التعويض اىل ( )250000الف رايل ،كذلك ما نصت عليه املادة ( )138من نظام العمل
السعودي الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 51/بتاريخ  ،1426/8/23واليت حتدد قيمة التعويض مبا يعادل
أجرة العامل عن مدة ثالث سنوات أو مببلغ ال يقل عن ( )54000رايل يف حالة الوفاة أو اإلصابة اليت
تؤدي إىل العجز الكلي.
( )164د/حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ ،املرجع السابق ،ص.249
( )165حكم االستئناف رقم (/33اس )8/لعام 1430هـ ،القضية رقم (/2/3747ق) لعام 1428ه ،جلسة
 1430/1/14هـ ،املدونت القضائية لديوان املظامل ،املوقع الرمسي لديوان املظامل السعودي ابإلنرتنت
http://www.bog.gov.sa
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حملكمة املوضوع مبا هو مبين على أسس هلا أصل ثابت من األوراق ،والقاضي هو
اخلبري األول ،كما أن ذلك مما ختتلف فيه وجهات النظر فال يرتك األمر فيه للمدعي وال
املدعي عليه بل يعود الفصل يف ذلك لقاضي املوضوع ،فهو اخلبري األول يف هذا الشأن
لوجود املستندات حتت نظره"
بالتالي حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تقديره دون رقابة عليها( ،)166وال
يوجد ما مينع القاضي من أن يقوم بتعويض إمجالي عن كافة األضرار ،بغري ختصيص
ملقدار كل منهما؛ ألن هذا التخصيص ليس الزماً قانوناً ،غري أن هذا االختصاص
مقيد أيضاً ،فيجب على القاضي أن يكون قد ناقش كل عنصر من عناصر الضرر على
حدة ،ثم يبني وجه أحقية طالب التعويض أو عدم أحقيته(.)167
ذكر ديوان املظامل يف هذا " ...لذا فأنه جيوز له أن يقضي بتعويض إمجالي عن
مجيع األضرار اليت حاقت باملضرور ما دام أنه قد بني عناصر الضرر اليت قضى من
أجلها بهذا التعويض وناقشها ،وبني أحقية طالب التعويض فيها.)168("....

( )166ذكر ديوان املظامل يف هذا الشأن " وملا كان من املقرر فقه ا وقضاءا أن أمر تقدير التعويض مرتوك للقاضي
املنوط به احلكم يف الدعوى ،وال تثريب عليه ابعتباره قاضي املوضوع ،ولكون ذلك مما يستقل به يف حدود
سلرته التقديرية مبا ال معقب عليه يف هذا الشأن ما دام تقديره عادالا ال وكس فيه وال شرط."....قرار هيئة
التدقيق رقم (/481ت )5/لعام 1427ه ،القضية رقم (/1/425ق) لعام 1425ه ،جمموعة األحكام
واملبادئ اإلدارية ،اجمللد الثالث ،ص.329
( )167راجع نفس احلكم السابق لديوان املظامل؛ ومن أحكام احملكمة اإلدارية العليا املصرية جلسة  19مارس
 ،1991الرعن رقم  527 ،496لسنة ( )34ق؛ جلسة  12مايو  ،1996الرعن رقم  2998لسنة
( )39ق؛ حكم جملس الدولة الفرنسي
C.E., 2 fév., 1996, Liuzzi, GP,1996, I, p.25.

( )168رقم حكم التدقيق (/165ت )6/لعام 1429ه ،القضية رقم (/1/1134ق) لعام 1426ه ،جمموعة
األحكام اإلدارية ،اجمللد السادس ،سابق اإلشارة إليه ،ص.2824
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وعلى ذلك ال جيوز تقدير التعويض دون بيان لعناصر األضرار اليت حلقت
باملضرور وإال كان حكمه باطالً ،وأن يكون التعويض شامالً للضرر بكافة أنواعه،
وأن يقدر التعويض يف مجيع األحوال بقدر ما حلق املضرور من ضرر وما فاته من
كسب ،بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
إال أن ديوان املظامل باململكة ال يقبل التعويض عن الربح الفائت؛ نظراً ملا
ينطوي عليه من خمالفة لقواعد الشريعة اإلسالمية وأحكامها.
وهو ما أقره صراحة يف الكثري من أحكامه نذكر منها عباراته "...وأما ما يطالب
به املدعي يف هذه املطالبة فإنها أرباح احتمالية تأبى الشريعة التعويض عنها ملا فيها من
اجلهالة.)169("... ،
ويف حكم آخر " ...وبالنسبة ملا يدعيه من أرباح فاتته يف سوق األسهم
واالستثمار ويطلب بالتالي التعويض عنها جراء بقاء األجور لدى املدعي عليها ،فإن
ما يطلب به املدعي هو الربا احملرم الذي ال جيوز احلكم به"(.)170
وهو ما يعين عدم إجازته للتعويض عما فات املضرور من كسب أو مبعنى آخر
الربح الفائت ،إال أنه بالنظر إىل األحكام احلديثة واليت مت احلكم فيها بأحقية التعويض
جند منها ما حيمل يف طياته ما يفيد بإقراره للتعويض عن الكسب الفائت.
فقد ذكر " ....فإن ذلك يرتب يف جانب املدعى عليها ركن اخلطأ املوجب
ملسؤوليتها وقد ترتب على هذا اخلطأ أضرار باملدعي ... ،وحيث إنه يف سبيل تقدير
التعويض الذي يستحقه املدعي ،فإن الدائرة وهي تنظر فيما حلق املدعي من أضرار
( )169رقم حكم التدقيق (/218ت )1/لعام 1427ه ،القضية رقم(/2/902ق) لعام 1420ه ،جمموعة
األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد الرابع ،ص.1911
( )170رقم حكم التدقيق (/758ت )6/لعام 1427ه ،القضية رقم (/1/4393ق) لعام  ،1426جمموعة
األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد السابق ،ص.2053
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متثلت يف تقييد حريته وقت توقيفه وحبسه وحرمانه من الكسب والعمل ،واحليلولة
بينه وبني أهله وما أصابه من أمل نفسي وشعور بالظلم واملهانة وما نال مسعته ومكانته
عند اآلخرين عالوة على ما حلقه من أضرار بعد إطالق سراحه خبصوص ما تكبده من
مصاريف ونفقات يف سبيل املطالبة حبقه وحنوه"(.)171
كما أنه أقر بهذا املبدأ صراحة يف أحد أحكامه بقوله "وإذا أخطأت املدعي عليها
بإغالق حمل املدعي ،مما أدى إىل احليلولة بينه وبني التصرف فيه باالجتار والرعاية،
وحيث رتب ضرراً على املدعي وذلك باخلسارة
الناجتة عن إغالق احملل مثل دفع أجرة احملل وأجرة العمال وفوات األرباح
املتحققة اليت كان حيصل عليها أثناء عمل احملل ،فأنه يتعني تعويض املدعي عن مجيع
تلك األضرار اليت حلقت به جراء إغالق حمله"(.)172
ويف حكم آخر ذكر "وملا كان املتقرر يف قضاء التعويض يف ديوان املظامل يف هذا
الشأن أن الضرر الالحق بالناس جراء سجنهم يتفاوت ويتباين بقدر كل شخص و،....
وما يفوت عليه من مكاسب ،ومن ثم خيتلف مقدار التعويض اجلابر هلذه
األضرار.)173("...

( )171رقم حكم االستئناف (/493اس )8/لعام  ،1429القضية رقم (/5/882ق) لعام  ،1429جمموعة
األحكام اإلدارية ،اجمللد السادس ،سابق اإلشارة إليه ،ص.2813
( )172قرار هيئة التدقيق رقم (/481ت )5/لعام 1427ه ،القضية رقم (/1/425ق) لعام 1425ه ،سابق
اإلشارة إليه.
( )173قرار هيئة التدقيق رقم (/165ت )6/لعام 1429ه ،القضية رقم (/1/1134ق) لعام 1426ه ،سابق
اإلشارة إليه.
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مما يستفاد منه أن الديوان قد بدأ يعيد النظر يف عدم جواز التعويض عن الربح
الفائت ،ولكن بشرط أن يكون هذا الربح مشروع ومستحق للمضرور والذي ميكن
وصفه بأنه اجتاه حسن كونه ترسيخًا ملبدأ العدالة بشكل واضح جلي.
وجيب التفرقة بني التعويض عن الربح الفائت وبني التعويض عن تفويت
الفرصة أو ضياع فرصة أكيدة على الشخص ،إذ تعد احلالة األخرية حمالً للتعويض يف
نظر القضاء املصري والفرنسي وذلك مثل تفويت فرصة جدية يف التعيني يف وظيفة
عامة ،أو الرتقية يف الوظيفة ،أو تفويت الفرصة اجلدية للشفاء من مرض معني ،أو
جتنب برت عضو من األعضاء لسبب خطأ يف التشخيص ،وتفويت فرصة جدية يف جتنب
اإلدانة عن فعل معني(.)174
ومن أحكام ديوان املظامل يف التعويض عن تفويت الفرصة يف ترقية أحد اجلنود
من رتبة جندي اىل الدرجة التاسعة جبانب تفويت فرصة التعيني يف وظيفة عامة أخرى
ملدة ثالث سنوات بسبب فصله بقرار خاطئ من اجلهة العسكرية التابعة هلا؛ ونظرًا
لفوات ميعاد الطعن على القرار باإللغاء أصبح قراراً حمصناً ،وقد ثبت خطأ اإلدارة
الذي جنم عنه ضرراً باملدعي ضرراً نفسياً ومادياً ،وبالتالي حكمت له الدائرة
بالتعويض وذكرت يف أسباب حكمها "...ملا كان قرار إنهاء اخلدمة قد حتصن بفوات
مواعيد الطعن ،فال سبيل للطعن عليه إال بطلب التعويض عن األضرار الناجتة عنه...،
وملا كانت احليلولة هي منع صاحب احلق من احلصول على حقه على حنو يؤدي اىل
األضرار به يف نفسه أو ماله وحيث إن الثابت من حالة املدعي وقوع ضرر عليه بفوات
مصدر كسبه واحليلولة بينه وبني حقه الوظيفي الذي حصل عليه مبوجب النظام،
والتسبب يف حرمانه من االلتحاق بوظيفة أخرى ملدة (ثالث) سنوات على األقل طبقًا
( )174د /علي خرار شرناوي ،موسوعة القضاء اإلداري السعودي ،املرجع السابق ،ص.169
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للمنصوص عليه يف املادة ( )4من نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي رقم
( )49بتاريخ ... ،1397/7/10فإنه يتعني إزالة هذا الضرر تطبيقاً ملبادئ العدالة ومن
أهمها "الضرر يزال" وملا تعذرت االزالة وجب املصري إىل ما جيرب به الضرر وهو
()175

التعويض املادي العادل ،عن مجيع تلك األضرار اليت حلقت به"

من نافلة القول يستخلص مما سبق أن للقاضي أحقية يف دمج عناصر الضرر
املادي واملعنوي ،والتعويض عنهم بشكل جممل بغري ختصيص ملقدار كل منهما ،طاملا
أنه أوضح كافة عناصرهم وناقش كل عنصر على حدة والذي يعد قيام للحقيقة
الواقعة وهي أن كل من عنصري الضرر له حساب يف حتديد مقدار التعويض.
اثنيا :طلبات املضرور:
من األسس اليت جيب على القاضي مراعاتها عند تقديره لقيمة التعويض هي
طلبات املدعي ،فمهما كانت طبيعة الصالحية اليت يتمتع بها القاضي املناط به احلكم
يف الدعوى يف تقدير التعويض اجلابر لألضرار املادية واملعنوية ،فال جيوز أن تتجاوز
قيمة التعويض احملكوم به ما طلبه الشخص املتضرر نفسه ()176؛ إذ إن القضاء ملزم
بالتقيد بطلبات املدعي ،وبالتالي ال جيوز للقاضي وفق القواعد العامة أن حيكم إال يف
حدود طلبات املدعي وإال كان حكمه باطالً (.)177

( )175حكم االستئناف رقم (/122إس )8/لعام 1431ه ،القضية رقم (/1/1194ق) لعام 1429ه،
جمموعة االحكام واملبادئ اإلدارية ،ص .742كما يراجع فيه املوقع االلكرتوين الرمسي لديوان املظامل ،سابق
اإلشارة اليه.
( )176د /خالد خليل الظاهر ،القضاء اإلداري ،طبعة  ،1999املرجع السابق ،ص.322
( )177د /علي خرار شرناوي ،موسوعة القضاء اإلداري السعودي (ديوان املظامل) ،الكتاب الثاين ،مكتبة
الرشد1435 ،ه2014-م ،ص.187
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وتأسيساً على ذلك ،فإذا كان طلب املدعي يقتصر على التعويض عن الضرر
املادي دون املعنوي ،فال جيوز للقاضي أن يدخل الضرر املعنوي الذي أصاب املدعي؛
ألنه ال جيوز له أن حيكم مبا جياوز طلبات املدعي(.)178
كذلك ال جيوز له أن ينزل بالتعويض عن احلد االزم جلرب الضرر ،إذ جيب أن
يؤدي التعويض إىل رفع الضرر عن املضرور بشكل كلي( ،)179وال يعين بهذا إلزام
القاضي باحلكم مببلغ التعويض املطلوب يف أوراق الدعوى يف مجيع احلاالت ،وإمنا
حيق له النزول عن هذا املبلغ إذا كان فيه تزيداً من املدعي ،فيذكر الديوان يف هذا
"...ومن ثم فأنه يتعني احلكم مببلغ ( ،)...وال ينال ما ذكره املدعي أثناء املرافعة من كون
خسائره تقدر بنحو ( ،)...لكون هذا تزيدا منه"(.)180
هذا ان كان يف الضرر املادي والذي يسهل تقديره ،أما وان كان الضرر معنوياً
والذي يكون تعويضه جزافاً واجتهاداً فالقاضي يتبع هنا مبدأ املساواة التقريبية بني
الضرر املعنوي الواقع والتعويض عنه؛ وذلك ألن املساواة الكاملة بني مقدار التعويض
والضرر هنا هي أمر بعيد االحتمال وفوق طاقة احملاكم واهليئات القضائية ،إذ كيف
يتسنى للقاضي أو للخبري أن يصل إىل تقديم عادل لآلالم النفسية اليت حدثت نتيجة
عدوان املسؤول أو خطئه ،مع حساب تأثري هذا العدوان وهذه اآلالم على انصراف
املضرور لعمله وإخفاقه أو جناحه( ،)181ثم كيف ميكن جرب تلك اآلالم النفسية وان ما
يعلنه التفكري القانوني احلديث من أن املقصود من وراء تقدير التعويض هو حمو آثار
( )178د /عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،مسؤولية اإلدارة عن تصرفاهتا القانونية ،املرجع السابق ،ص.242
( )179د /خالد خليل الظاهر ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص.323
( )180قرار هيئة التدقيق رقم (/481ت )5/لعام 1427ه ،القضية رقم (/1/425ق) لعام 1425ه ،سابق
اإلشارة إليه.
( )181د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق ،ص.312
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الضرر بالكامل ،والعودة باملضرور إىل احلالة اليت كان عليها قبل حدوث الضرر،
وهو أمر غري مسلم به على إطالقه.
ومن ثم وجب أن ينصرف معنى التعويض إىل املعنى التقرييب له ،وليس
املساواة املطلقة بينه وبني الضرر املعنوي ،ويف إطار هذا املعنى جيب أن يقدر القاضي
التعويض ليكفي جرب الضرر ،ولو ترك األمر بيد املضرور نفسه والتقيد بطلباته يف هذا
ألدى ذلك إىل التزيد واملغاالة بشكل مفرط يف قيمة التعويض يف معظم احلاالت،
وحتول التعويض إىل وسيلة إلثراء املضرور على حساب املسؤول.
اثلثا :الظروف املؤثرة يف تقدير التعويض
جيب على القاضي أن يراعي الظروف املالبسة للمضرور واليت تدخل يف
حتديد مقدار الضرر الذي أصابه ،فالظروف الشخصية اليت حتيط باملضرور تدخل يف
االعتبار عند تقدير التعويض؛ وذلك ألنه يقدر على أساس ذاتي وليس موضوعي،
حيث يدخل يف ذلك حالة املضرور اجلسدية( )182والصحية( )183واألدبية أو املعنوية،
فيجب أن يراعى أن تقدير التعويض عن إشاعة أخبار كاذبة عن أمانة شخص وهو
على وشك إجناز صفقة مهمة أدت إىل عدم إمتامها ،ليس كما لو أطلقت هذه اإلشاعة
يف أي وقت آخر(.)184

( )182مثال كالشخص الذي فقد إحدى عينيه ،مث فقد األخرى يف احلادث حمل الدعوى ،يكون ضرره بفقد
العني األخرى أشد وطأة من الضرر الذي يصيب من كان سليم العينني قبل احلادث وهكذا.
( ) 183فمريض السكر الذي يصاب جبرح تكون خرورة هذا اجلرح أشد بكثري من اجلرح الذي يصيب الشخص
السليم.
( )184د /مجيل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزامات (الكتاب األول) ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية،
 ،1981ص.500
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وقد أخذ ديوان املظامل مبراعاة الظروف الشخصية للمضرور ،ال سيما يف جمال
التعويض عن األضرار املعنوية
فنجد يف أحكامه اليت يقر فيها بأحقية التعويض للمضرور عن السجن بدون
وجه حق نتيجة خطأ اإلدارة ،منها ما حيكم بالتعويض عن اليوم الواحد مببلغ ()400
ريال( ،)185إال أنه يف البعض منها يقرر عن اليوم ( )900ريال( ،)186ومنها ما يقرره
ب( )1000ريال( .)187وذكر يف حيثيات كل هذه األحكام عبارته الشهرية (")188وملا كان
املتقرر يف قضاء التعويض يف ديوان املظامل يف هذا الشأن أن الضرر الالحق بالناس جراء
سجنهم يتفاوت ويتباين بقدر كل شخص وسنه ومصاحله وصحته وتكسبه وحالته،
ومكانته االجتماعية ،وما حييط بسجنه من ظروف ،وما يفوت عليه من مكاسب،
ومن ثم خيتلف مقدار التعويض اجلابر هلذه األضرار حبسب كل قضية".
وبناء عليه خيتلف مقدار تعويض األضرار املعنوية باختالف قدر كل شخص
وحاله وما حييط بسجنه من ظروف ،ومكانته االجتماعية ،ومركزه الوظيفي ،ومستواه
التعليمي فقد قرر الديوان " وحيث انعدم الدليل على أن املدعي حيمل مؤهالً علمياً،

( )185قرار هيئة التدقيق رقم (/165ت )6/لعام 1429ه ،القضية رقم (/1/1134ق) لعام 1426ه ،سابق
اإلشارة.
( )186حكم االستئناف رقم (/493اس )8/لعام 1429ه ،القضية رقم (/5/882ق) لعام 1429ه ،سابق
اإلشارة له.
( )187حكم االستئناف رقم (/330اس )8/لعام 1429ه ،القضية رقم (/2/3862ق) لعام 1427ه ،سابق
اإلشارة.
( )188راجع مجيع األحكام السابقة لديوان املظامل واملشار إليها يف هذا املرلب وما قبله.
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فإنه يبقى إنساناً عادياً شأنه شأن أي عامل من أمثاله ....ومن ثم خيتلف التعويض اجلابر
هلذه األضرار ويرتك أمر تقديره للقاضي املناط به احلكم يف الدعوى"(.)189
أما بالنسبة إىل مدى جسامة اخلطأ فاألصل أنه ال ينظر إليه عند تقدير
التعويض؛ ألن املعيار يف ذلك هو مدى الضرر وحسب ،وذلك باعتبار أن مدى
جسامة اخلطأ يعول عليها يف العقوبة اجلنائية ،ومع هذا فالقضاء من الناحية العملية
وحبكم املشاعر الطبيعية لإلنسان يتدخل يف حساب جسامة اخلطأ ،فيميل إىل زيادة
التعويض كلما كان اخلطأ جسيماً ،وإىل التخفيف كلما كان يسرياً ،وال سيما إذا كان
الضرر أدبيًا أو معنوياً يستعصي تقديره بشكل دقيق(.)190
كما أن األمر يستوجب زيادة التقدير يف التعويض عن الضرر األدبي إذا زاد
األمل وهذا أمر بديهي ،إذ كل ضرر يقابله تعويض وحتقيقاً ملبدأ العدالة يف التقدير جيب
الزيادة إذا قامت أسباب تستوجب هذه الزيادة ،ونظراً؛ ألن الضرر جيب أن يرفع
بكامله مبا يتضمنه من أضرار مالية أو غري مالية أو جمرد آالم نفسية واليت اعتربها فقهاء
الشريعة من األضرار اليت جيوز للقاضي تعويضها(.)191
اثلثا :وقت تقدير التعويض:
لتحديد الوقت الذي يقدر فيه التعويض أهمية كبرية؛ وذلك ألن الضرر قد
يتغري سواء بالزيادة أم بالنقص ،بعد وقوعه ،والتأخر يف الفصل يف القضايا ،وللتغري

( )189قرار هيئة التدقيق رقم (/96ت )1/لعام 1427ه ،القضية رقم (/1/3321ق) لعام 1424ه ،جمموعة
األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد الرابع ،ص.1883
( )190د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق ،ص.311
( )191ملراجعة آراء وأدلة الفقهاء ابلتفصيل انظر د /أسامة السيد عبد السميع ،املرجع السابق ،ص،326
.328 ،327
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املستمر يف األوضاع االقتصادية( ،)192األمر الذي يرتتب عليه تقلب أسعار السلع
واخنفاض القيمة الشرائية للنقود( ،)193ومراعاة هلذه األمور سار القضاء العادي
واإلداري على أن العربة يف تقدير التعويض هو يوم صدور احلكم ،وليس يوم حدوث
الضرر( ،)194إذ يلتزم املسؤول جبرب الضرر كامالً ،فإذا كان الضرر مستقراً مبعنى أنه مل
يتغري منذ وقوعه إىل يوم صدور احلكم ،فالعربة تكون بالسعر يوم صدور احلكم سواء
ارتفع هذا السعر منذ وقوع الضرر أو اخنفض(.)195
وقد ذهب بعض الشراح إىل أن وقت تقدير التعويض إذا كان الضرر مستقرًا
يكون من تاريخ وقوع الضرر وليس وقت صدور احلكم( ،)196أما إذا كان الضرر غري
مستقر بأن طرأ تغري فيه من وقت وقوعه إىل وقت صدور احلكم ،فيجب على القاضي
أن يدخل يف اعتباره هذا التغري عند صدور احلكم.

( ) 192د /حسني إبراهيم حممد يعقوب ،املسؤولية اإلدارية يف حالة انعدام اخلرأ ،املرجع السابق ،ص250؛
د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق ،ص.316
ومن أهم األمثلة على ذلك يف حالة لو أن ش خص صدمته سيارة فأصيب بكسر ،وعندما طالب ابلتعويض كان
الكسر قد ترور فأصبح أشد خرورة مما كان ،وعند صدور احلكم كانت خرورته ترورت وأصبحت عاهة
مستدمية ،أو العكس إذا شفي الكسر قبل صدور احلكم وأصبح أقل خرورة مما كان يف أول أمره.
د /سليمان الرماوي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق.496 ،
( )193د /علي خرار شرناوي ،موسوعة القضاء اإلداري السعودي ،املرجع السابق.187 ،
( )194د /أنور رسالن ،مسؤولية الدولة غري التعاقدية ،املرجع السابق ،ص303؛ كما اخذ به جملس الدولة
الفرنسي C.E., 28 nov., 1975, Rec., p.604; 25 juillet 1980, Rec., p.344.
يراجع املوقع اإللكرتوين http://www.legifrance.gov.fr
( )195د /سليمان الرماوي ،القضاء اإلداري ،املرجع السابق496 ،؛ د /عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،مسؤولية
اإلدارة عن تصرفاهتا القانونية ،املرجع السابق ،ص.246
( )196انظر رأي الشراح يف د/حسني إبراهيم يعقوب ،املرجع السابق ،ص.251
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وبالنظر إىل ديوان املظامل جند أن هيئة تدقيق القضايا به ،قد أخذت أن وقت
التقدير هو وقت احلكم وليس وقت وقوع الضرر ،حيث جاء يف أحد أحكامه " أن
تقدير التعويض ال ينظر فيه إىل قيمة السيارات يوم اغتصاب اجلهة اإلدارية هلا ،بل
العربة باألضرار احلالية يف الوقت احلاضر مادامت جهة اإلدارة احتجزت السيارات
طوال هذه السنوات"(.)197
ويف حكم آخر ذكر " وحيث إن املدعي فقد وظيفته...بسبب تصرف اجلهة
املدعى عليها بسجنه دون سبب مشروع ،وقد ترتب على فقد الوظيفة أضرارًا للمدعي
تتمثل يف انقطاع مصدر رزقه الوحيد ،وما زال دون عمل ،فإن الدائرة تقدر ما جيرب
هذه األضرار بتعويضه براتب شهري حسب ما كان يتقاضاه يف وظيفته السابقة ملدة سنه
من تاريخ خروجه من السجن"(.)198
وبالتالي يرتتب على تقدير التعويض وقت احلكم عدة نتائج مهمة من بينها:
- 1يأخذ القاضي يف االعتبار تطور الضرر منذ وقوع الفعل الضار ،فيزيد
التعويض مبقدار ما زاد من ضرر ،وينقص التعويض مبقدار ما نقص باملقارنة بوقت
وقوع الفعل الضار( ،)199وهو ما نصت املادة ( )269من وثيقة الكويت على أنه "إذا مل

( )197احلكم رقم (/5ت )1/لعام 1413ه ،الصادر من ديوان املظامل .مشار إليه يف املرجع السابق ،نفس
املوضع.
( )198قرار هيئة التدقيق رقم (/589ت )6/لعام 1427ه ،القضية رقم (/1/1302ق) لعام 1426ه،
جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ،اجمللد الرابع ،سابق اإلشارة إليه ،ص.2045
( )199أجازت املادة ( )170من القانون املدين والسابق اإلشارة إليه ،أن للقاضي أن ينص يف احلكم الصادر
ابلتعويض على حق املضرور يف العودة إىل املرالبة بزايدة خالل املدة اليت يعينها احلكم ،وذلك إذا مل يتيسر
للقاضي وقت احلكم ابلتعويض أن يعني مقداره تعينا هنائيا .د /مجيل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزامات،
املرجع السابق ،ص.502
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مل يتيسر للمحكمة أن تعني مدى التعويض تعييناً نهائياً فلها أن حتتفظ للمتضرر باحلق
يف أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر يف التقدير"(.)200
- 2إذا كان تقدير التعويض يف حكم أول درجة صحيحاً ،فإن الطعن فيه ال
حيدث إعادة تقدير للتعويض ،وعلى العكس إذا مل يكن هذا احلكم قدر التعويض
تقديراً صحيحاً ،فإن احملكمة اليت تفصل يف الطعن تقوم
بإعادة التقييم يف تاريخ حكمها اجلديد( ،)201حيث جيوز للمضرور أن يعدل
مقدار التعويض الذي يطالب به ،ولو كان ذلك عن أضرار جديدة مل يتبني حدوثها،
ومل يطالب بتعويضها أمام حمكمة أول درجة ودون أن يعترب ذلك طلباً جديداً(،)202
ولكن إذا تأخر املضرور -بال مربر معقول يف طلب التعويض ،فستكون العربة يف
تقدير التعويض باليوم الذي كان سيصدر فيه حكم التعويض ،إذا مل يكن هناك
تأخري ،وعلة ذلك أنه ليس من العدل حتميل مرتكب العمل الضار عبء إهمال
املضرور ،ويتمتع القضاء بسلطة تقدير سبب التأخري يف تقديم دعوى التعويض حبسب
ظروف كل قضية.
واحلقيقة بالنسبة إىل األضرار املعنوية؛ ونظراً ألن التعويض عنها يكون جزافاً
واجتهاداً من قبل القاضي كنوع من أنواع الرتضية للمضرور يف نظره ،فله أحكامه
اخلاصة؛ نظراً لكونه ليس له معياراً ثابتًا يف حتديده ،كذلك من غري املعقول أن يكون له
معيارا ثابتاً يلزم القاضي يف حتديد وقت تقدير التعويض عنه ،أما إذا تغريت النظرة له
باعتباره عقوبة وليس ترضية فهنا جيب أن خيتلف األمر.
( )200وثيقة القانون املدين املوحدة لدول جملس التعاون ،سابق اإلشارة إليها.
( )201د /حممد حممد عبد اللريف ،قانون القضاء اإلداري ،املرجع السابق ،ص527؛ د /مجيل الشرقاوي،
املرجع السابق ،ص 502وما بعدها.
( )202حاشية د /أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األديب ،املرجع السابق ،ص.317
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اخلامتة والتوصيات
تعرضنا يف هذا املوضوع إىل أهمية التعويض عن الضرر املعنوي ملا له من أثار
وانعكاسات يف الفرد واجملتمع ،وباعتباره نوعًا من محاية الكرامة اإلنسانية ،جبانب
كونه محاية حلقوق األشخاص األدبية والنفسية اليت محتها وصانتها الشريعة
اإلسالمية ،ثم تلتها التشريعات الوضعية وتعرضنا يف هذا السياق بالدرجة األوىل
ملوقف ديوان املظامل يف السعودية يف تعويض هذا النوع من الضرر ،من خالل عرض
أرائه واجتهاداته يف بعض أحكامه القديم منها واحلديث ،واليت تظهر مدى تطور هذه
األحكام ومدى تغري نظرته وموقفه من تعويض األضرار املعنوية بشكل عام ،والبحتة
منها بشكل خاص ،فقد ظهر يف األوانة األخرية يف سابقة قضائية ألول مرة أن أحاط
ديوان املظامل رؤساء احملاكم اإلدارية ،جبواز التعويض املادي عن الضرر املعنوي يف
القضايا واألمور اليت ال تتعلق بضرر مادي وأكد على أن الضرر املعنوي يف حتققه
والتعويض عنه خيضع لتقدير احملكمة حبسب ظروف الواقعة ومالبساتها ،يف حني يكون
احلكم بالتعويض عن الضرر املعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر املعنوي.
كما عرضن موقف القضاء املقارن للتعويض عنه ومن خالل هذه الدراسة قد
توصلنا إىل أهمية التعويض عن هذه االضرار تعويضاً مادياً ،وانعكاساته اإلجيابية على
اجملتمع من خالل تهدئة الشعور باألمل واالحساس باملعاناة اىل حد ما ،واحلفاظ على
املشاعر واالحاسيس واحلقوق النفسية وقد استخلصنا من هذا عدة نتائج سأعرضها
مشفوعة ببعض التوصيات وهي:
- 1الضرر املعنوي هو انتهاك للمبدأ الدستوري املوجب الحرتام كرامة
اإلنسان يف كثري من احلاالت ،وعليه ال يوجد ما مينع من إقراره كعقوبة صراحة.
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لذا نوصي املنظم بتنظيم التعويض عن الضرر املعنوي البحت وال مانع من
تقرير عقوبات بدنية له بالنسبة لألفراد جبانب التعويض املادي ليكون ردعاً عاماً
وخاصاً يف نفس الوقت وذلك من خالل إفراد نصوص خاصة له .خاصة وأن
العقوبات البدنية له غري خمالفة ألحكام الشريعة.
 - 2عدم وضع تعريف حمدد للضرر املعنوي من قبل املنظم تاركاً هذه املهمة
للفقه والقضاء ،والذي من املمكن أن يؤدي إىل ترتيب أثار قانونية مهمة يف حاالت
الضرر املعنوي الناتج عن اجلرائم املستحدثة.
لذا نهيب من املنظم السعودي خاصة أن يضع تعريفاً حمدداً يكون متسماً بنوع
من املرونة والنسبية ،ميكن من خالله استيعاب األمور املستقبلية لألضرار املعنوية
املتعددة والناجتة عن تلك اجلرائم .مثال (الضرر املعنوي أو األدبي هو كل ما يصيب
الشخص من أذى غري مادي أو ناتج عن أذى مادي سواء كان متعلقاً بالنفس أو
الشعور أو العرض أو السمعة أو أي شيء مشروع يف كافة مناحي احلياة).
- 3ينظر للتعويض عن األضرار املعنوية بشكل عام والبحتة منها بشكل
خاص باعتباره نوعًا من أنواع الرتضية لنفس املضرور وليس باعتباره عقوبة تقرر نتيجة
للضرر الواقع حتى أنه يف بعض احلاالت يعترب أن جمرد احلكم بإلغاء قرار اإلدارة أو نشر
هذا القرار مبثابة جرب للضرر املعنوي.
لذا نأمل من الفقه والقضاء النظر يف الرتاجع عن هذه النظرة صراحة وليس
ضمناً ،واعتباره نوع من أنواع العقوبة الرادعة جبانب كونه ترضية.
- 4هناك حاالت يقرر فيها التعويض عن الضرر املعنوي دون احلاجة إلثباته،
وهناك حاالت يقع فيها عبء إثبات انتفاء الضرر املعنوي على عاتق املدعى عليه
وليس العكس وخاصة بالنسبة لإلدارة ،وهو اجتاه حيمد للقضاء يف الدول املختلفة.
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- 5يوجد تباين يف موقف القضاء يف بعض احلاالت يؤدي إىل أحكام خمتلفة،
يف حاالت متشابهة كالضرر الناشئ عن الربح الفائت ،حيث جنده يقره يف بعض
احلاالت وال يقره يف حاالت أخرى ،وبالتالي ال يعد إقراراً حقيقياً به ،كما أنه ال يعد
عدوالً بشكل كلي عن عدم التعويض عن الربح الفائت مادام مل يتأيد بأحكام أخرى
الحقة تؤكد عليه وتدعمه.
لذا نوصي بأن تكون أحكام القضاء موحدة يف هذا ،وال مانع أن يكون اقراره
مبثابة بدء مرحلة جديدة يف هذا الشأن.
- 6لتحديد وقت تقدير التعويض بيوم احلكم أهمية كبرية من ناحية مساسه
حبقوق األفراد وهو ما يفتح اجملال للسؤال عن حالة انتهاء اآلالم النفسية البحتة يف
وقتها هل يؤدي إىل عدم احلكم بالتعويض عنها.
لذا نوصي أن يراعي القاضي هذه النقطة حبيث يكون تقدير التعويض مراعاة
حلجم اآلالم النفسية يف حينها حبيث يزيد مقدار التعويض ال يقلله.
- 7التطور امللحوظ لقضاء ديوان املظامل يف األخذ بتعويض األضرار املعنوية
البحتة ،وتغري اجتاهاته السابقة حيث أصبح يقر بالتعويض عنها ،ثم اجته إىل التعويض
عن الكسب الفائت ،ثم إقراره للتعويض عن الضرر املعنوي املفرتض ودون معايري.
على الرغم من عدم اعرتافه بذلك صراحة.
لذا نوصي بإقراره صراحة وليس ضمناً.
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Moral damage and compensation for in the light of the jurisprudence of the
Board of Grievances
Dr. Salwa Hussein Hassan Rezk
Assistant professor of constitutional and administrative law
the Faculty of Sharia and Islamic Studies- Qassim University

Abstract. Aims compensation for moral damage to protect the rights of literary and psychological, which
are violating one way or another, and is an important and essential to preserve it from violation, this
damage sometimes have raised further than the physical damage which will reflect negatively on the
entire community.
The compensation aspect of the preservation of human dignity. is of constitutional rights guaranteed
by the constitutions of the states. and sheltered before that Islamic Sharia. as well as longer protection
from abuse moral. which is keen Saudi regulator to guarantee them. so it should be seen as a form of
punishment. including its properties in the public and private deterrence. and not only as a kind of
satisfaction for the same injured person. which could be a positive reflection on the community later.
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