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مجلـةَّعلميةَّعرَّبيةَّدولـيـةَّمحكمةَّنصفَّسنوية
السنة الثالثة ،العدد السادس ،شوال المكرم 7341هـ /يوليو 6172م

املشرف العام:

فضيلة الشيخ حممد سامل القامسي

الرئيس األعلى للجامعة اإلسالمية/دار العلوم وقف ديوبند

رئيس التحرير
أ .د .حممد شكيب القامسي

مساعد التحرير
األستاذ حممد نوشاد النوري القامسي

*
*
*

جملس اإلدارة:
أ.د .حممد أبوالليث اخليآبادي
أ.د .سيوطي عبدادلاناس
أ.د .عبد السميع بن حممد األنيس

*

األستاذ حممد حسانني ارشد القامسي

اإلخراج الفين:
يصدرها
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اهليئة االستشارية للمجلة
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(شوريا)
أ .د .حمؿد عوامة
(قطر)
أ.د .يوشف الؼرضاوي
(مالقزيا)
أ .د إبراهقم حمؿد زين
أ .د .حمؿد أبو الؾقث اخلر آبادي الؼاشؿي (مالقزيا)
(شوريا)
أ .د .حمي الدين حمؿد عوامة
(مرص)
أ .د .أمحد معبد عبد الؽريم
(كويت)
أ .د .بدر احلسن الؼاشؿي
(أمريؽا)
أ .د .عابد اهلل غازي
(باكستان)
أ .د .حمؿد الغزايل
(اهلـد)
أ .د .عزير أمحد الؼاشؿي
(اهلـد)
أ .د .حمؿد أعظم الؼاشؿي
(مرص)
أ .د .عبد ادفدي عبد الؼادر
(دبئي)
أ .د .محزة ادؾقباري
(صارقة)
أ.د .عبد السؿقع بن حمؿد األكقس
(عراق)
أ .د .ففؿي أمحد عبد الرمحن الؼزاز
(اهلـد)
أ .د .رشف عامل الؼاشؿي
(اهلـد)
أ .د .شعود عامل الؼاشؿي
(مالقزيا)
أ .د .إرسار أمحد خان
(اهلـد)
أ .د .مسعود عامل الػالحي
(مالقزيا)
أ .د .شقوضي عبدادـاس

﴿﴾4

وحدة األمة



العدد اخلامس ،ربيع األول 3417هـ /يناير  1036م

تفاصيل اجمللة

التخصص

 :قسم الدراشات اإلشالمقة العالقة

الجهة المصدرة

 :جمؿع حجة اإلشالم لؾبحث والتحؼقق

الجامعة

 :اجلامعة اإلشالمقة  /دار العؾوم وقف ديوبـد
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قواعد النشريف اجمللة
بالـسبة لؾبحوث التي ترشل لؾـرش ذم ادجؾة يرجى مراعاة الؼواعد اآلتقة:
-6

تؼبل ادجؾة كرش البحوث بالؾغة العربقة ،إذا توافرت فقفا الرشوط التالقة:
أ-

أن يتسم البحث باألصالة واالبتؽار ،واجلدة العؾؿقة وادـفجقة ،وشالمة االدماه.

ب-

أن يؾتزم بادـاهج واألدوات والوشائل العؾؿقة ادعتزة ذم جماله.

ج-

أن يؽون البحث دققؼ ًا ذم التوثقق والتخريج.

د-

أن يتسم بالسالمة الؾغوية.

هـ-

األفضل أن يتـاول البحث موضوع ًا جديد ًا ذا صدؾة بدالعؾوم اإلشدالمقة
واألدبقة من التػسر والػؼه واحلديث واألدب اإلشالمي وما إلقفا.

-4

أن يساوح البحث بني مخس وعرشين ومخس وثالثدني صدػحة ،والرجدا مدن
الباحثني اشتخدام » «Traditional Arabic Fontعذ حجم .68

-2

أال يؽون البحث قد شبق كرشه أو قدم ألي جفة أخرى من أجل الـرش.

-2

يرفق بالبحث مؾخص له ذم حدود صػحتني.

-4

أن يؼر صاحب البحث بلن بحثه عؿل أصقل له.

-1

ختضع البحوث ادحؽؿة ذم ادجؾة إىل حتؽدقم جلدان عؾؿقدة أكاديؿقدة متخ

دة

وفق ادعاير ادعتزة.
-5

حتتػظ ادجؾة بحؼفا ذم حذف أو إعادة صقاغة بعض الؽؾامت والعبارات التدي ال
تتـاشب مع أشؾوهبا ذم الـرش.

-8

تعز اآلرا العؾؿقدة ادـودورة عدن آرا كاتبقفدا ،وإجتفدادامم الوخ دقة ،وال متثدل
بالرضورة وجفات كظر هقئة التحرير أو ادجؾة.

-1

«إحقا تراث السؾف» حمور ُيـرش فقه ادختار أو ادسجم من تراث شؾػـا ال الح.

-61

يعطى صاحب البحث ف ؾتني (مستؾتني) من بحثه ادـوور

-66

طريقة تدوين اهلوامش يف البحث:
ُيرجى ذم ذلك مراعاة اخلطوات التالقة:
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أ-

العدد اخلامس ،ربيع األول 3417هـ /يناير  1036م

عـد ذكر ادرجع لؾؿرة األوىل:
الكتب :اشم ادملف ،عـوان الؽتب بخط غليظ (مؽدان الـوددر :الـدارش،
عدد الطبعة إن وجد ،تاريخ الـرش) ،ج ،ص .مث ا
ل :الؽاشاين ،عال الددين
الؽاشاين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،حتؼقق :أبو الػضل( ،بدروت:
دار الؽتب العؾؿقة ،ط6214 ،4ه6182 /م) ،ج  ،1ص .65

املقاالت :اشم ادملف ،عـوان ادؼال "بني فاصدؾتني مدزدوجتني" ،اشدم

ادجؾددة بخططط غلططيظ ،السددـة ،العدددد ،ال ددػحة .مددثالً :حسددـني أرصددد
الؼاشددؿي" ،الوكالددة ادطؾؼددة بددني أف حـقػددة والوددافعي دراشددة فؼفقددة
مؼاركة" ،وحدة األمة ،السـة األوىل ،العدد األول ،ص .656
ب-

عـد تؽرار ادرجع ذم اهلامش التايل مبارشة تتبع الطريؼدة اآلتقدة :ادرجدع
كػسه ،ج ،ص.

ج-

عـد تؽرار ادرجع ذم موضع آخر من البحدث ،اشدم الودفرة لؾؿملدف،
عـددوان الؽتدداب (بخططط غلططيظ) /أو ادؼددال خمت دد ًرا ،ج ،ص .مططث ا
ل:
الؽاشاين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ج  ،1ص .65

د-

خترج اآليات ذم متن البحث ،ولقس ذم اهلدوامش،
ضريؼة ختريج اآلياتّ :
ويؽون التخريج كاآليت( :البؼرة.)44 :

هد-

ضريؼة ختريج احلديث :أخرجه البخاري ،حمؿد بن إشامعقل اجلعػدي ،ذم
صحيحه( ،بروت :دار إحقا الدساث العدرف ،ط6212 ،2ه،)6188/
كتاب الزكاة ،باب :هل يوسي صدقته ،ج ،4ص  ،84رقم .6862

و-

موضع اهلدوامش :تعتؿدد ادج ّؾدة عدذ وضدع اهلدوامش ذم حاصدقة ّ
كدل
صػحة ،ولقس ذم هناية صػحات البحث.

ي-

ُيرشل البحث إىل العـوان التايل:
﴾0﴿editorwahdatulummah@dud.edu.in/
(3﴿hujjatulislamacademy3102@gmail.com
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احملتويات



كلمة التحرير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ۹



حبوث ودراسات

أ .د .حممد شكًب القامسٌ



أضواء علی علم الاناسخ وادلانسوخ من األحاديث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 64



فقه الثوابت وادلتغيات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 21



أسس العالقة بني األفراد واحلكام يف الدولة اإلسالمية ــــــــــــــــــــــــــــــــ 81



حركة األخوات يف اإلسالم يف ماليزيا وتعاملهن مع الانص القرآين ــــــــــــــــــــ 628



عوامل جناح الرتبية اإلسالمية يف زمن التحديات ادلعاصرة ــــــــــــــــــــــــــــ 611



اذلاند كما يصفها أخبار الصني واذلاند ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 611



عقد السلم دراسة حتليلية يف ضوء الفقه اإلسالمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 441



اإلشاعة وكيف عاجلها القرآن الكرمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 414



أبواب يف صلة األحياء باألموات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 488



من معامل احلضارة وادلدنية يف الدولة الانبوية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 248



اآلراء الفقهية يف اإللزام بالوعد وعدمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 282

أ .د .سًىطٌ عبداملناس

أ.د .حممد أبىالمًث اخلريآبادٍ

أ .د .عمٌ حمٌ الدين القره داغٌ
أ .د .عبداهلل السكرمٌ

أ.د .مًك ووك حممىد و حبًب اهلل زكريا

أ.د .باٍ زكىب عبدالعالٌ
أ.د .أورنك زيب األعظمٌ
أ.د .عمر عمٌ أبىبكر

أ.د .عًسٌ مبارك عجرَ ۔ األستاذ نبًن مبارك عجرَ
أ.د .أمحد أمسادٍ ۔ األستاذ عبداهلل خالد
أ.د .أمحد حممد زايد

أ.د .حممد األمني حممد سًال



إحياء تراث السلف


فقه الانوازل وضوابط االجتهاد فيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 261
أ .د .حممد شكًب القامسٌ
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حممد شكيب القامسي

كلمة التحرير


احلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافسالم ظذ رشقفف افـيل امأيغ وظذ آفف افطقيغ
افطاهريـ وصحابتف افغر ادقايغ ،أيا بعد!
ؾفذا هق افعدد افسادس يـ جمؾة وحدة امأية افعربقة افعؾؿقة ادحؽؿة افصادرة
ظـ جمؿع حجة اإلشالم افتابع فؾجايعة اإلشاليقة دار افعؾقم وؿػ ديقبـد ،كؼديف إػ
افؼراء افؽرام راجغ أن جيدوا ؾقف يا يػقدهؿ ويـػعفؿ ذم أيقر ديـفؿ ودكقاهؿ ويا
يزيدهؿ بصرة وؾؼفا ذم ـتاب اهلل وشـة رشقفف  ،ـام كرجق أن تؽقن هذه ادجؾة
كزاشا حلؾ يشاـؾفؿ وإكارة افسيقؾ هلؿ.
وهبذا افعدد أـؿؾت جمؾة وحدة امأية ثالث شـقات هلا ذم يقدان افيحث افعؾؿل
وامأـاديؿل ،ؾـشؽر هلل شيحاكف ظذ أكف وؾؼـا دقاصؾة هذا ادسر افعؾؿل ،وذم هذه اددة
افؼصرة بؾغ صدى ادجؾة أؿطار افعامل اإلشاليل ،ؾتتؼاضر إػ إدارة ادجؾة افيحقث
وافرشائؾ واالكطياظات يـ خمتؾػ امأؿطار وامأيصار ،يشقدون بؿستقى افيحث وافـؼ
فؾؿجؾة ،وـؾ ذفؽ يـ ؾضؾ اهلل وشيحاكف ،ؾاحلؿد فف أوال وآخرا.
وهذا افعدد – ـامأظداد افسابؼة -جاء حاؾال بافيحقث افعؾؿقة وافدراشات
ادستػقضة افتل تـاوفت ـافعادة ؿضايا هاية ذات صؾة ييارشة بحقاتـا اإلشاليقة ،وذفؽ بعد أن
تؿ ظرضفا ظذ افؾجـة ادتخصصة فتؼققؿ افيحقث ويـفجفا افيحيل وأشؾقهبا افؽتاي.
وازدان افعدد افسادس بلحد ظؼ بحي ًا ظؾؿق ًا ؿق ًام ـام يع:
أوهلا" :أضقاء ظذ ظؾؿ افـاشخ وادـسقخ يـ امأحاديث" فؾياحيغ افدـتقر
شققضل ظيدادـاس وافدـتقر حمؿد أبقافؾقث اخلر آبادي ،رـزا ؾقف افعـاية ظذ ظؾؿ
افـاشخ وادـسقخ ،ييقـغ ؾقائد افـسخ وحؽؿة اهلل تعاػ ؾقف ،و ادقاضع افتل جيري
ؾقفا افـسخ ،ويا هل شيؾ االضالع ظذ افـسخ ويا إفقفا ،وافيحث أصقؾ ياتع.
وثاىوها" :ؾؼف افيقابت وادتغرات وأثره ذم افتؼارب بغ ادذاهب اإلشاليقة
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ؾصؾ ؾقف افيقابت
واجلامظات" فؾػؼقف افػاضؾ افدـتقر ظع حمقك افديـ افؼره داؽلَّ ،
و ادتغرات ذم افؼع اإلشاليل ،وـقػ كجؿع بغ افيقابت وادتغرات باتزان واظتدال،
وـقػ كستغؾفا ذم تقحقد افصػ ٍ
اإلشاليل وؽرس افتؼارب بغ اجلامظات اإلشاليقة،
وافيحث حيؿؾ ظـارص حققية ،ويرضب ظذ افقتر احلساس.
وثالثها" :أشس افعالؿة بغ امأؾراد واحلؽام ذم افدوفة اإلشاليقة" فؾدـتقر
ظيد اهلل افسؽريل ،يستعرض ؾقف كقظقة افعالؿات وأشسفا بغ احلؽام وادحؽقيغ
ذم افدوفة اإلشاليقة ،وتػاصقؾ ادقضقع طؾت ييار اخلالف بغ افعؾامء ؿديام وحدييا ،إال
أن افياحث أراد افتقصؾ إػ يا هق أؿرب إػ افـصقص وأصيف بافػؼف.
ورابعها" :حرـة امأخقات ذم اإلشالم ذم يافقزيا وتعايؾفـ يع افـص
افؼرآين :آية احلجاب كؿقذجا "فؾدـتقرة يقؽ ووك حمؿقد وحيقب اهلل زـريا ،وافيحث
يريل إػ حتؾقؾ وجفة كظر"امأخقات ذم اإلشالم" " "SISدماه ؿضقة احلجاب ظاية،
وتػاشر آيات احلجاب خاصة ،يع بقان يـطؾؼات احلرـة افػؽرية افتل تتيـاها حرـة
امأخقات ذم اإلشالم ،وخؾص افيحث إػ أن افدظقى بلن احلجاب ظادة وفقس
ظيادة ال تدظؿفا افـصقص افؼظقة يـ افؼرآن وافسـة ،ـام أن دراشة افؼرآن دون
يصاحية بؼقة ظؾقم افؼرآن ال يستـد إػ يـطؼ ظؾؿل رصغ.
وخامسها" :ظقايؾ كجاح افسبقة اإلشاليقة ذم زيـ افتحديات ادعارصة" فؾدـتقر
باي زـقب ظيدافعايل ،يستعرض ؾقف يا يقاجفف افعامل اإلشاليل يـ أخطار ويشاـؾ ،ثؿ
يتقصؾ إػ أهؿ افعقايؾ فـجاح افسبقة اإلشاليقة ذم هذا افزيـ ،وهل ثالثة ظقايؾ رئقسة وؾؼ
يا ؿرره افياحث :أوهلا :افتؾ ّؼل يـ كيع افؼرآن وحده وافسـة افـيق ّية وحدها ،وثاكقفا :افتؾ ّؼل
فؾتـػقذ وافعؿؾ ،وثافيفا :افعزفة ّ
افشعقر ّية بغ يايض ادسؾؿ ذم جاهؾ ّقتف وحارضه ذم إشاليف.
وسادسها" :اهلـد ـام يصػفا أخيار افصغ واهلـد" فؾدـتقر أوركؽ زيب
امأظظؿل ،يستعرض ؾقف اهلـد ـام وصػفا ـتاب أخيار افصغ واهلـد ،وهق بحث ؿقؿ،
يشؽؾ يرجعا هايا ذم ادقضقع.
وسابعها" :ظؼد افسؾؿ دراشة حتؾقؾقة ذم ضقء افػؼف اإلشاليل" فؾدـتقر ظؿر
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ظع أبقبؽر ،افيحث يتـاول بقع افسؾؿ ـعؼد يـ افعؼقد افالزية ظـد افػؼفاء ذم ضقء
ادعايالت ادافقة ،ويرـز ظذ افتؽققػ افػؼفل فؾسؾؿ وبعض أكقاظف مما وؿع حقفف
اخلالف ظـد افػؼفاء ،ـام حياول افيحث االشتدالل فؾؿسائؾ افقاردة ؾقف ويـاؿشتفا
يـاؿشة ظؾؿقة رصقـة ،وذـر االظساضات افقاردة ظؾقفا ويا يؿؽـ أن يؽقن جقابا ظـ
تؾؽ االظساضات ،حسب افطرق وادـاهج ادعروؾة ظـد افػؼفاء ذم دراشة ادسائؾ
افػؼفقة ادؼاركة ،ثؿ تتقيج ـؾ يسلفة بذـر افراجح حسب افدفقؾ امأؿقى.
وثامنها" :اإلصاظة وـقػ ظاجلفا افؼرآن افؽريؿ" فؾدـتقر ظقسك ييارك
ظجرة وامأشتاذ كيقؾ ييارك ظجرة ،يؼقيان ؾقف بيقان خطر اإلصاظة وآثارها افسقئة ذم
امأؾراد وادجتؿعات ،وـقػ ظافج افؼرآن افؽريؿ هذه ادشؽؾة افتل تتػاؿؿ يع امأيام.
وتاسعها" :أبقاب ذم صؾة امأحقاء بامأيقات يـ ـتاب "افتذـرة بلحقال
ادقتك وأيقر اآلخرة" فإليام افؼرضيل" فؾدـتقر أمحد أشامدي وظيد اهلل خافد،
يذـران ؾقف كقظقة صؾة امأحقاء بامأيقات.
وعارش ها" :يـ يعامل احلضارة واددكقة ذم افدوفةة افـيقيةة :ؿةراءة ذم ؾؽةر اإليةام
حمؿد ظيد احلل افؽتاين يـ خالل ـتابف كظام احلؽقية افـيقية ادسةؿك بافساتقةب اإلداريةة"
فؾدـتقر أمحد حمؿد زايد ،أـد ؾقف أصافة اددكقة واحلضارة ذم افدوفةة اإلشةاليقة يـةذ ظفةد
افـيل  إػ افعفقد ادتلخرة ،ؾؾقست احلضارة أيرا ضارئا ظذ ادسؾؿغ.
حمؿد
وحادي عرشها" :اآلراء افػؼف ّقة ذم اإلفزام بافقظد وظديف" فؾدـتقر ّ
حمؿد شقةةةال ،وافيحث يـاؿش يقضقع افقظد ذم ادعايالت ادافقة اإلشاليقة
امأيغ ّ
يـ حقث االختقار واإلفزام.
وأخرا كيذل افشؽر وافتؼدير فؾياحيغ ظذ حسـ تعايؾفؿ وتعاوهنؿ يعـا ،شةائؾغ
اهلل شيحاكف أن جيعؾ أظامفـا خافصة فقجفف افؽريؿ ويقؾؼـا دا حييف .ويرضاه .آيغ.

حممد شكوب القاسمي
يدير جمؿع حجة اإلشالم ورئقس افتحرير
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أضواء على علم الناسخ واملنسوخ من األحاديث
*

أ.د .سيوطي عبداملناس
أ.د .حممد أبوالليث اخلري آبادي

**
1



ملخص البحث
ٓ ؿمؽ ذم أن معرومة كاؾمخ احلديث ومـسقظمف مـ اًمعؾقم اعمفؿة ًمطاًمب قمؾؿ
احلديث اًمـبقي اًمنميػٕ :هنا متؽـ اًمعامل مـ اًمـظرة اًمشؿقًمقة ٕطمؽام اًمنميعة
اإلؾمالمقة ومعرومة مـاط احلؽؿ .وذم كسخ سمعض إطمؽام اًمنمقمقة طمؽؿة هلل شمعامم
سماًمغة ،واًمـسخ ٓ يدظمؾ اًمعؼائد وإظمبار اعمحضة ،واًمؼقاقمد اًمؽؾقة ،وأداب،
وإظمالق ،واإلمجاع ،واًمؼقاس .واًمـسخ يعرف سماًمـص ،أو كؼؾ اًمصحايب ،أو اًمتاريخ،
أو دًٓمة اإلمجاع .واًمـسخ ذم احلديث ىمؾقؾ ضمدا وهق طمقازم واطمد وقمنميـ طمديثا
ومؼط .واعممًمػات ذم كاؾمخ احلديث ومـسقظمف يمثػمة وأيمثرها مػؼقدة.

_________________

*

**

أؾمتاذ مشارك ذم ىمسؿ دراؾمات اًمؼرآن واًمسـة ،يمؾقة معارف اًمقطمل واًمعؾقم اإلكساكقة ،اجلامعة اإلؾمالمقة
اًمعاعمقة سمامًمقزيا.
اًمؼميد اإليمؽموينshayuthy@iium.edu.my :
أؾمتاذ ذم ىمسؿ دراؾمات اًمؼرآن واًمسـة ،يمؾقة معارف اًمقطمل واًمعؾقم اإلكساكقة ،اجلامعة اإلؾمالمقة
اًمعاعمقة سمامًمقزيا.
اًمؼميد اإليمؽموينmabullais@hotmail.com :
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سيوطي عبداملناس و حممد أبوالليث اخلري آبادي

مقدمة
ٓ خيػك قمغم يمؾ مشتغؾ سماًمعؾقم اًمنمقمقة ما عمعرومة كاؾمخ احلديث ومـسقظمف مـ
أمهقة يمبػمة ذم اًمقىمقف قمغم إطمؽام اًمنمقمقة اًمثاسمتة قمـ اًمـبل  مـ همػم اًمثاسمتة قمـف،
ومعرومة أٓت اًمتل يتؿ هبا اًمػفؿ اًمصحقح ًمألظمبار ،ومـاؾمخ احلديث ومـسقظمف مـ
أويمد اًمػـقن احلديثقة اًمتل دمب معرومتفا متققزا سملم احلديث اعمعؿقل سمف واحلديث همػم
اعمعؿقل سمف ،وىمد مر قمكم سمـ أيب ـماًمب  سملطمد اًمؼصاصلم ومسلًمف" :أشمعرف اًمـاؾمخ
واعمـسقخ؟ ىمال .ٓ :ىمال :هؾؽت وأهؾؽت"  ،وكػس اخلؼم كؼؾ قمـ قمبد اهلل سمـ
()1

()1

أظمرضمف أسمق ظمقثؿة ،زهػم سمـ طمرب اًمـسائل ،العؾم ،حتؼقؼ :حمؿد كارص اًمديـ إًمباين( ،سمػموت:
اعمؽتب اإلؾمالمل ،ط1443 ،2ه1983/م) ،ص ،31رىمؿ :134واسمـ أيب ؿمقبة ،أيب سمؽر قمبد اهلل
سمـ حمؿد سمـ أيب ؿمقبة اًمؽقذم ،ادصـف ،حتؼقؼ :يمامل يقؾمػ احلقت( ،اًمرياض :مؽتبة اًمرؿمد،
ط1449 ،1ه) ،ج ،5ص ،294رىمؿ :26192واحلريب ،إسمراهقؿ سمـ إؾمحاق أسمق إؾمحاق ،غريب
احلديث ،حتؼقؼ :ؾمؾقامن إسمراهقؿ حمؿد اًمعايد( ،مؽة اعمؽرمة :ضمامعة أم اًمؼرى ،ط1445 ،1ه)،
ج ،3ص :1444واسمـ أيب قماصؿ ،أسمق سمؽر أمحد سمـ قمؿرو سمـ اًمضحاك اًمشقباين ،ادذكر والتذكر،
حتؼقؼ :ظماًمد سمـ ىماؾمؿ اًمردادي( ،اًمرياض :دار اعمـار ،ط1413 ،1ه) ،ص ،82رىمؿ:14
واًمـحاس ،أسمق ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اعمرادي ،الـاشخ وادـسوخ ،حتؼقؼ :حمؿد قمبد
اًمسالم حمؿد( ،اًمؽقيت :مؽتبة اًمػالح ،ط1448 ،1ه) ،ص :49-48واسمـ اعمؼرئ ،أسمق سمؽر
حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمكم إصبفاين ،ادعجم ،حتؼقؼ :حمؿد صالح اًمػالح( ،اعمديـة اعمـقرة :اجلامعة
اإلؾمالمقة ومؽتبة اًمرؿمد ،د .ط .د .ت) ،ج ،3ص ،244رىمؿ :1169وأسمق كعقؿ ،أمحد سمـ قمبد اهلل
سمـ أمحد إصبفاين ،تاريخ أصبفان ،حتؼقؼ ؾمقد يمنوي طمسـ( ،سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة،
ط1414 ،1ه1994/م) ،ج ،1ص :54واًمبقفؼل ،أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم ،السـن
الؽزى ،حتؼقؼ :حمؿد قمبد اًمؼادر قمطا( ،مؽة اعمؽرمة :مؽتبة دار اًمباز ،د .ط1414 ،ه1994/م)،
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قمباس .وشمظفر هذه إمهقة ظماصة ذم اًمذي يتصدر ًمؾػتقاً ،مقعرف اًمساسمؼ واًمالطمؼ،
ومقعؿؾ سماًمالطمؼ سمعد اًمتحؼؼ ويدع اًمساسمؼ.
وىمد اقمتـك إوًمقن سماًمتلًمقػ ومقف ،وأًمػ ومقف قمدد مـ إئؿة ًمعظقؿ ظمطره وسماًمغ
أمهقتف ،وىمد وىمع ذم كسبة اًمتلًمقػ إمم سمعضفؿ يمالم وإؿمؽال ـمقيؾ ،وملكؽروا قمغم َمـ
ٓ قمؾؿ ًمف سماًمـاؾمخ واعمـسقخ أن حيدث قمـ رؾمقل اهلل  ، وذًمؽ ٕن قمؾؿ اًمـاؾمخ
واعمـسقخ "ذو همقر وهمؿقض ،دارت ومقف اًمرؤوس ،وشماهت ذم اًمؽشػ قمـ مؽـقكف
اًمـػقس"  ،وٕكف ومـ صعب يمام ىمال اًمزهري" :أقمقك اًمػؼفاء وأقمجزهؿ أن يعرومقا
()1

()2

كاؾمخ طمديث رؾمقل اهلل 

ومـسقظمف"  .ومؼد سمدأ اًمتصـقػ ومقف ذم وىمت مبؽر،
()3

ج ،14ص ،117رىمؿ :24147واحلازمل ،أسمق سمؽر حمؿد سمـ مقؾمك سمـ قمثامن ،االعتبار يف بقان
الـاشخ وادـسوخ من اآلثار( ،طمقدر آسماد اًمديمـ :دائرة اعمعارف اًمعثامكقة ،د.ط.د.ت) ،ص:48
واسمـ اجلقزي ،أسمق اًمػرج قمبد اًمرمحـ سمـ أيب احلسـ سمـ قمكم احلـبكم ،كواشخ الؼرآن( ،سمػموت :دار
اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ط1445 ،1ه) ،ص.88
()1

احلازمل ،االعتبار يف بقان الـاشخ وادـسوخ من اآلثار ،ص.2

()2

اًمسققـمل ،قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر ،تدريب الراوي يف رشح تؼريب الـووي( ،اًمرياض :اعمؽتبة
اًمرياض احلديثة ،د.ط.د.ت) ،ج ،2ص.194

()3

أظمرضمف اسمـ أيب ظمقثؿة ،أسمق سمؽر أمحد سمـ أيب ظمقثؿة زهػم سمـ طمرب سمـ ؿمداد اًمبغدادي ،التاريخ،
(مٍم :دار اًمػاروق احلديثة ،د.ط.د.ت) ،ج ،4ص ،246رىمؿ :2744وأسمق زرقمة اًمدمشؼل،
قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿرو سمـ قمبد اهلل سمـ صػقان سمـ قمؿرو اًمـٍمي اًمدمشؼل ،التاريخ ،حتؼقؼ :ظمؾقؾ
اعمـصقر( ،سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،د.ط.د.ت) ،ص :94ومـ ـمريؼف اسمـ قمسايمر ،أسمق اًمؼاؾمؿ
قمكم سمـ احلسـ سمـ هبة اهلل اًمدمشؼل ،تاريخ دمشق ،حتؼقؼ :حمب اًمديـ أيب ؾمعقد قمؿر سمـ همرامة
اًمعؿري( ،سمػموت :دار اًمػؽر ،ط1995 ،1م) ،ج ،55ص :364وأسمق كعقؿ ،أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ
أمحد سمـ إؾمحاق إصبفاين ،حؾقة األولقاء وضبؼات األصػقاء( ،سمػموت :دار اًمؽتاب اًمعريب ،ط،4
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ومجؿع اًمعؾامء إطماديث اًمـاؾمخة واعمـسقظمة ،وسمقـقا ما يمان مـفا ظماصا أو مؼقدا ،ما
ؿمؽّؾ شمراصما قمؾؿقا صمريا ورصمف اخلؾػ قمـ اًمسؾػ.
إٓ أن أصحاب اًمتصـقػ ذم قمؾقم احلديث مل يقًمقا هذا اجلاكب أمهقة شمذيمر ذم أوائؾ
إمر :إذ يماكت يمتب اعمصطؾح إومم قمرية قمـ ذيمر هذا اًمػـ وسمقاكف ،طمتك ىمال
احلاومظ اسمـ يمثػم ذم ؿملن اًمـاؾمخ واعمـسقخ" :وهذا اًمػـ ًمقس مـ ظمصائص هذا
اًمؽتاب ،سمؾ هق سملصقل اًمػؼف أؿمبف ،وىمد صـػ اًمـاس ذم ذًمؽ يمتبا يمثػمة مػقدة" .
()1

وهذه اًمؽتب اًمتل أؿمار إًمقفا احلاومظ اسمـ يمثػم إكام هل يمتب شمـاوًمت ذيمر وسمقان إطماديث
اعمتعاروة وـمرق اًمتقومقؼ سمقـفا أو سمقان صمبقت اًمـسخ ومقفا أو قمدمف .وطمسب اـمالقمـا
اًمؼارص قمغم يمتب اًمؼدامك اًمذيـ صـػقا ذم قمؾؿ اعمصطؾح يماًمرامفرمزي واًمؼايض
قمقاض واحلايمؿ واخلطقب اًمبغدادي مل كجد مـ شمطرق إمم هذا اًمػـ سماًمبقان اعمػصؾ
وٓ اعمختٍم ،وٓ ووعقا ًمف وقاسمط ،سمؾف اعمعايػم.
1445ه) ،ج ،3ص :365واًمدارىمطـل ،أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر سمـ أمحد سمـ مفدي سمـ مسعقد،
ادمتؾف وادختؾف ،حتؼقؼ :مقومؼ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼادر( ،سمػموت :دار اًمغرب اإلؾمالمل،
ط1986 ،1م) ،ج ،3ص :193واحلازمل ،االعتبار يف الـاشخ وادـسوخ من اآلثار ،ص:21-24
واسمـ قمبد اًمؼم ،أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل اًمـؿري اًمؼرـمبل ،االشتذكار يف رشح مذاهب عؾامء
األمصار مما رشؿه مالك يف موضئه من الرأي واآلثار ،حتؼقؼ :ؾمامل حمؿد قمطا وحمؿد قمكم معقض،
(سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ط2444 ،1م) ،ج ،1ص :177والتؿفقد دا يف ادوضل من ادعاين
واألشاكقد ،حتؼقؼ :مصطػك سمـ أمحد اًمعؾقي وحمؿد قمبد اًمؽبػم اًمبؽري( ،اعمغرب :وزارة قمؿقم
إوىماف واًمشمون اإلؾمالمقة ،د.ط1387 ،ه) ،ج ،3ص.332
()1

ؿمايمر ،أمحد حمؿد ،الباعث احلثقث رشح اختصار عؾوم احلديث( ،سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة،
د.ط.د.ت) ،ص.164

﴿﴾21

أضواء علي علم الناسخ واملنسوخ من األحاديث 

حبوث ودراسات

وىمد يمان مـ أؾمباب اظمتقاركا هلذا اعمقوقع ما يليت :ىمؾة اًمبحقث إيماديؿقة
اعمتخصصة اًمتل اقمتـت هبذا اعمقوقع ،مؼاركة سملمهقة هذا اًمعؾؿ وضمالًمة ىمدره ،وًمؽقكف
يتعؾؼ سمإطمؽام اًمنمقمقة واًمتعبدية واًمعؿؾ سمؿتقن اًمسـة اًمـبقية اًمنميػة .يمذًمؽ ومنن
ؾجل إًمقفا قمـد شمعارض اًمـصقص احلؼقؼل ،إذا دل اًمدًمقؾ
اًمـسخ أطمد اعمساًمؽ اًمتل ُي َ
قمغم صمبقشمف ،وإٓ وماعمؼرر قمـد أهؾ اًمتحؼقؼ أن اجلؿع أول هذه اعمساًمؽ.
إواومة إمم آظمتالف أطمقاكا ذم كسبة اًمتلًمقػ إمم سمعض إئؿة ،ويمثرة اًمتداظمؾ ذم
اًمتصـقػ ومفؾ يمتاب هذا اًمعامل ذم كاؾمخ اًمؼرآن أو احلديث ،ويمذا آظمتالف ذم أول
مـ أومرد اًمـسخ ذم اًمسـة اًمـبقية سماًمتصـقػ مـ إئؿة.
يمام أكف قمؾؿ يتقىمػ ُطمؽ ُْؿ احلالل واحلرام ذم اًمنمع قمغم معرومة اًمـاؾمخ واعمـسقخ
ؾمقاء مـ اًمؽتاب أو اًمسـة ،وهق ما يبلم ًمـا قمظقؿ أمهقتف ،ورضورة معرومتف ًمؾعامل
اًمذي يػتل ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ ،و ُي َق ِّىمع قمـ رب اًمعاعملم .ومؿعرومتف إذ ًا رشط أؾماس ذم
ومفؿ يمتاب اهلل قمز وضمؾ وؾمـة رؾمقًمف  ، سمؾ ذيمره أهؾ اًمعؾؿ ذم رشوط اعمػتل اًمذي
ٓ حيؾ ًمف إومتاء اًمـاس إٓ سمعد معرومتف ،وىمد أدرك ؾمؾػ إمة مـ اًمصحاسمة ومـ
سمعدهؿ هذا متام اإلدراك ،وًمذا طمذروا مـ اًمتؽؾؿ ذم ديـ اهلل ،وإومتاء اًمـاس دون أن
يؽقن اعمتؽؾؿ قماعما سمف.
ىمال طمذيػة" :إكام يػتل أطمد صمالصمة :مـ قمرف اًمـاؾمخ مـ اعمـسقخ ،أو رضمؾ وزم
ؾمؾطاكا ،أو متؽؾػ"  .وىمال اإلمام اًمشاومعل ٓ" :حيؾ ٕطمد أن يػتل ذم ديـ اهلل إٓ
()1

()1

أظمرضمف قمبد اًمرزاق سمـ مهام أسمق سمؽر اًمصـعاين ،ذم ادصـف ،حتؼقؼ :طمبقب اًمرمحـ إقمظؿل،
(سمػموت :اعمؽتب اإلؾمالمل ،ط1443 ،2ه) ،ج ،11ص ،231رىمؿ :24445ومـ ـمريؼف:
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رضمال قماروما سمؽتاب اهلل سمـاؾمخف ومـسقظمف ،وسمؿحؽؿف ومتشاهبف ،وشملويؾف وشمـزيؾف،
وسمؿؽقف ومدكقف ،وما أريد سمف وومقام أكزل ،صمؿ سمعد ذًمؽ سمصػما سمحديث رؾمقل اهلل ،وسماًمـاؾمخ
واعمـسقخ ،ويعرف مـ احلديث ما قمرف مـ اًمؼرآن"  .وىمال اًمؼرـمبل" :معرومة هذا
()1

اًمباب أيمقدة ،وومائدة قمظقؿة ٓ ،يستغـل قمـ معرومتف اًمعؾامء ،وٓ يـؽره إٓ اجلفؾة
إهمبقاء ،عما يؽمشمب قمؾقف مـ اًمـقازل ذم إطمؽام ،ومعرومة احلالل واحلرام"  .وىمال
()2

اًمسخاوي" :قمؾؿ ضمؾقؾ ذو همقر وهمؿقض ،دارت ومقف اًمرؤوس ،وشماهت ذم اًمؽشػ
قمـ مؽـقكف اًمـػقس" .
()3

وهلذه إمهقة ؾمقتـاول اًمبحث اًمـسخ ذم اًمسـة مـ ظمالل اعمباطمث أشمقة:

اخلطايب ،أسمق ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمبستل ،ذم غريب احلديث ،حتؼقؼ :قمبد اًمؽريؿ
إسمراهقؿ اًمعزسماوي( ،مؽة اعمؽرمة :ضمامعة أم اًمؼرى ،ط1442 ،1ه) ،ج ،1ص :615واًمبغقي،
حمل اًمسـة أسمق حمؿد احلسلم سمـ مسعقد ،ذم رشح السـة ،حتؼقؼ :ؿمعقب إركاؤوط وحمؿد زهػم
اًمشاويش( ،سمػموت :اعمؽتب اإلؾمالمل ،ط1443 ،2ه1983/م) ،ج ،1ص ،344رىمؿ142؛
واحلازمل ،ذم االعتبار ،ص ،49واسمـ قمسايمر ذم تاريخ دمشق ،ج ،12ص.293
()1

أظمرضمف اخلطقب اًمبغدادي ،أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صماسمت ،الػؼقه وادتػؼه ،حتؼقؼ :إؾمامقمقؾ
إكصاري( ،اًمرياض :دار اسمـ اجلقزي ودار إطمقاء اًمسـة ،د.ط.د.ت) ،ج ،2ص ،34رىمؿ.1444

()2

اًمؼرـمبل ،أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ أمحد إكصاري ،اجلامع ألحؽام الؼرآن( ،سمػموت :دار إطمقاء اًمؽماث
اًمعريب1416 ،هـ1994/م) ،ج ،2ص.66

()3

اًمسخاوي ،أسمق اخلػم حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر اًمشاومعل ،فتح ادغقث( ،سمػموت:
قمامل اًمؽتب ،د.ط1988 ،م) ،ج ،4ص.49
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املبحث األول:

تعريف النسخ وحكمه وأقسامه وكيفية معرفة النسخ
المطلب األول :تعريف النسخ لغة واصطالحا

اًمـسخ ذم أصؾ اًمؾغة :مشتؼ مـ "ك ََس َخ اًمٌمء َيـ ِْس ُخف كسخا ،واكتسخف،

واؾمتـسخف :ايمتتبف قمـ معاروة" .وهق يدور قمغم معـقلم ،إول :اإلزاًمة ،وهق قمغم
كققملم :كسخ إمم سمدل ،ومـف ىمقل اًمعرب ،كسخت اًمشؿس اًمظؾ ،أي أزاًمتف ،وطمؾت
حمؾف .وكسخ إمم همػم سمدل ،ومـف ىمقهلؿ :كسخت اًمريح آصمار اًمؼقم ،وآصمار اًمديار .اًمثاين:
اًمـؼؾ وهق قمغم كققملم :كؼؾ اًمٌمء وحتقيؾف مـ مؽاكف إمم مؽان آظمر ،مع سمؼائف قمغم
ذاشمف  ،ومـف ىمقهلؿُ :كسخ ما ذم اخلؾقة مـ اًمعسؾ .وكؼؾ اًمٌمء مع سمؼاء أصؾف ،ومـف
()1

ىمقًمف :كسخت اًمؽتاب إذا كؼؾت ما ومقف .
()2

()1

()2

ىمال اًمغزازم :ىمد يـسخ إمم سمدل وإمم همػم سمدل ،وما يـسخ إمم سمدل أرسمعة أرضب :واضمب إمم واضمب،
واضمب إمم كدب ،وواضمب إمم مباح ،وحمظقر إمم مباح :اكظر :اًمغزازم ،أسمق طمامد حمؿد سمـ حمؿد،
ادستصػى ،حتؼقؼ :حمؿد قمبد اًمسالم قمبد اًمشاذم( ،سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ط1413 ،1ه)،
ص :122وىمال أمدي ،قمكم سمـ حمؿد ذم األحؽام يف أصول األحؽام ،حتؼقؼ :ؾمقد اجلؿقكم،
(سمػموت :دار اًمؽتاب اًمعريب ،ط1444 ،1ه) ،ج ،3ص" :126وأن يؽقن اًمـاؾمخ مؼاسمال
ًمؾؿـسقخ مؼاسمؾة إمر سماًمـفل ،واعمضقؼ سماعمقؾمع ،وأن يؽقن اًمـسخ سمبدل ،ومنن ذًمؽ يمؾف خمتؾػ
ومقف" .وىمال اجلعؼمي ٓ" :يشؽمط اعمؼاسمؾ ،ومـسخ اًمطؾب سماإلسماطمة وسماًمعؽس ،وسماعمضقؼ سماعمقؾمع".
اكظر :اسمـ مـظقر ،حمؿد سمـ مؽرم إومريؼل ،لسان العرب( ،سمػموت :دار صادر ،د.ط.د.ت) ،ج،3
ص :61وأسمق يعغم ،حمؿد سمـ احلسلم سمـ حمؿد سمـ ظمؾػ اسمـ اًمػراء ،العدة يف أصول الػؼه ،حتؼقؼ:
أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمباريمل( ،اًمرياض :اعمحؼؼ كػسف ،ط1414 ،2هـ1994/م) ،ج،3
ص :768وكجؿ اًمديـ اًمطقذم ،ؾمؾقامن سمـ قمبد اًمؼقي سمـ اًمؽريؿ ،رشح خمترص الروضة ،حتؼقؼ:
قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل( ،سمػموت :مرؾمسة اًمرؾماًمة ،ط1447 ،1ه1987/م) ،ج،2
ص.254-251
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َ ْ
وماًمـسخ إذن يليت عمعـقلم :أطمدمها اإلزاًمة :ومـف ىمقًمف شمعاممَ  :و ٌَا أ ْر َسي َِا ٌَِ
ْ
َ َ َ َّ َ ْ َ
َّ ْ َ ُ
َْ َ
ان ِف أ ُ ٌِْ ِيَّجِِّ َفيَ َ
نس ُخ َّ ُ
َّ ُ
ٔل َوال َُ ّ
اَّلل ٌَا يُي َِق
ب إِال إِذا تٍَّن أىَق الشيط ِ
قبي ِم ٌَِ رس ٍ
ٍِ
َّ
ُ ُ ُْ
ِيً َ
اَّلل آيَاثِِّ َو َّ ُ
ك ًُ َّ ُ
حه ٌ
اَّلل َعي ٌ
ِيً[ احلج ]52:أي يزيؾف ويبطؾف.
الشيْ َطان ث ًَّ ُي ِ
َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ُ
اْل ّ ِق إُِا ن َِّا
واعمعـك اًمثاين :هق اًمـؼؾ :ومـف ىمقًمف شمعاممْ :ذا نِجابِا يِ ِطق عييكً ب ِ
ُ
َ ْ
َ ُ َ
ن ْسجَنس ُِخ ٌَا نِجُ ًْ ت ْع ٍَئن[ اجلاصمقة ]29:أي كـؼؾف إمم اًمصحػ ،ومـ اًمصحػ إمم

همػمها.
وأما شمعريػف اصطالطما :ومؾؾعؾامء إـمالىمات خمتؾػة عمعـك اًمـسخ ،يمام ذيمره
اًمؽشؿػمي:
األول :كسخ اعمتؼدملم مـ اًمعؾامء ،وهق شمؼققد اعمطؾؼ وختصقص اًمعام أو
شملويؾ اًمظاهر ،وذيمر سملن اسمـ طمزم إكدًميس رصح سمف واسمـ شمقؿقة واًمسققـمل  .ىمال
()1

اسمـ شمقؿقة" :إن ًمػظ (اًمـسخ) جمؿؾ ،وماًمسؾػ يماكقا يستعؿؾقكف ومقام يظـ دًٓمة أية
قمؾقف :مـ قمؿقم أو إـمالق أو همػم ذًمؽ"  .وىمال أيضا" :ويمثػم مـ اًمسؾػ يريد
()2

سمؾػظ اًمـسخ رومع ما يظـ أن أية داًمة قمؾقف" .
()3

الثاين :فمفقر أمر ظمالف ما يمـا كعؾؿف وإن يماكا سماىمقلم طمؽام .وهذا قمـد اًمطحاوي،
ىمال اًمؽشؿػمي :و"ًمذًمؽ ىمال اًمطحاوي :إن رومع اًمقديـ مـسقخ ،وىمقؾ :إن
اًمطحاوي يطؾؼ اًمـسخ يمثػما" .
()4

()1

اًمؽشؿػمي ،حمؿد أكقر ؿماه سمـ معظؿ ؿماه ،العرف الشذي رشح شـن السمذي ،حتؼقؼ :حمؿقد
أمحد ؿمايمر( ،اًمؼاهرة :ممؾمسة وحك ،ط ،1د.ت) ،ج ،1ص.245

()2

اسمـ شمقؿقة ،أمحد سمـ قمبداحلؾقؿ ،جمؿوع الػتاوى( ،اًمؼاهرة :دار اًمقوماء ،د.ط1426 ،هـ) ،ج،14
ص.141
اسمـ شمقؿقة ،اعمصدر كػسف ،ج ،14ص.69

()4

اًمؽشؿػمي ،العرف الشذي ،ج ،1ص.245

()3
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الثالث :اًمـسخ قمـد اعمتلظمريـ ،وىمد قمرومقه سمتعريػات قمدة ،ممداها واطمد،
وذم يمثػم مـفا إن مل يؽـ ذم يمؾفا اقمؽماوات واؾمتدرايمات َم ْبـ َّقة قمغم أصقل يمالمقة أو
قمؼدية ٓ أصمر هلا ذم اًمتطبقؼ اًمعؿكم اًمػؼفل قمغم احلديث ،ومـحـ كذيمر سمعض هذه اًمتعريػات
معرولم قمـ شمؾؽ آقمؽماوات اًمؽثػمة اًمتل ىمقؾت ومقفا.
 1قمريػ اًمغزازم ًمؾـسخ هق" :اخلطاب اًمدال قمغم ارشمػاع احلؽؿ اًمثاسمت
سماخلطاب اعمتؼدم قمغم وضمف ًمقٓه ًمؽان صماسمتا سمف ،مع شمراظمقف قمـف" .
()1

 2قمريػ اًمبقضاوي" :هق سمقان اكتفاء طمؽؿ رشقمل سمطريؼ رشقمل
مؽماخ" .
()2

 3قمريػ اسمـ احلاضمب واًمشاـمبل" :اًمـسخ رومع احلؽؿ اًمنمقمل سمدًمقؾ
رشقمل متلظمر" .
()3

 4قمريػ اجلرضماين" :هق أن يرد دًمقؾ رشقمل مؽماخ قمـ دًمقؾ رشقمل
مؼتضقا ظمالف طمؽؿف" .
()4

 5قمريػ اسمـ اهلامم" :رومع شمعؾؼ مطؾؼ سمحؽؿ رشقمل اسمتداء" .
()5

()1
()2

()3
()4
()5

اًمغزازم ،ادستصػى ،ج ،1ص :147واكظر :احلازمل ،االعتبار ،ص.53
اًمبقضاوي ،قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ قمكم ،مـفاج الوصول إىل عؾم األصول ،مع رشحه هناية
السول ًمألؾمـقي ،مجال اًمديـ قمبد اًمرطمقؿ( ،سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ط1424 ،1هـ
1999/م) ،ج ،1ص :483واكظر :رشح الؽوكب ادـر ،ج ،3ص :26واجلعؼمي ،رشوخ
األحبار يف ادـسوخ األخبار ،ص.134
اًمشاـمبل ،أسمق إؾمحاق إسمراهقؿ سمـ مقؾمك ،ادوافؼات( ،سمػموت :دار اعمعرومة ،د.ط.د.ت) ،ج،3
ص.147
اجلرضماين ،قمغم سمـ حمؿد اًمنميػ ،التعريػات( ،سمػموت :دار اًمؽتب اًمعريب ،د.ط1445 ،هـ)،
ص.349
اسمـ أمػم احلاج ،حمؿد سمـ حمؿد احلـبكم ،التؼرير والتحبر ،حتؼقؼ :قمبد اهلل حمؿقد حمؿد قمؿر،
(سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ط1419 ،1هـ1999 /م) ،ج ،5ص.145
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وأؿمفر هذه اًمتعاريػ هق ىمقهلؿ( :رومع اًمشارع طمؽام مـف متؼدما سمحؽؿ
متلظمر) وهق اظمتقار يمثػم مـ اًمعؾامء ،ومؼد ىمال سمف اسمـ اًمصالح ،واًمعراىمل ذم إًمػقة،
واسمـ طمجر ،واًمسخاوي ،واًمشقيماين ،وهمػمهؿ مـ قمؾامء احلديث وإصقل.
وهذا اًمتعريػ هق أؾمؾؿ اًمتعريػات إظمرى ًمف وأمجعفا وأمـعفا ،وًمذا ىمال
اإلمام اسمـ اًمصالح" :وهذا طمد وىمع ًمـا ،ؾمامل مـ اقمؽماوات وردت قمغم همػمه" .
()1

وأيا يمان إمر ومنن اًمؽؾ يتػؼ قمغم أن اًمـسخ يثبت سمعد وضمقد اًمتعارض سملم دًمقؾلم
رشقمقلم متساويلم شمؼدم أطمدمها قمغم أظمر ،ويػفؿ مـ ِ
أظمر رومع أو إزاًمة ًمؾحؽؿ
إول.
واخلالصة :أن "اًمـسخ" إزاًمة طمؽؿ رشقمل صماسمت سمـص سمحؽؿ رشقمل متلظمر
يغاير احلؽؿ ،و(اعمـسقخ) هق اًمـص اعمثبِ ُت طمؽام رشقمقا معؿقٓ سمف ىمبؾ كزول اًمـاؾمخ،
و(اًمـاؾمخ) هق اًمـص اًمذي يثبت طمؽام رشقمقا ذم ىمضقة يعؿؾ هبا سمعد اًمـسخ.
ويتضح مـ ظمالل اًمتعريػ رشوط اًمـسخ ،وهل مـؼسؿة قمـد أهؾ اًمعؾؿ إمم
ىمسؿلم:
اًمؼسؿ إول :رشوط متػؼ قمؾقفا وهل:
 -1أن يؽقن اًمـاؾمخ واعمـسقخ طمؽام رشقمقا.
 -2أن يؽقن اًمـسخ سمدًمقؾ رشقمل مـ اًمؽتاب واًمسـة.
 -3أن يؽقن اًمـاؾمخ متلظمرا قمـ اعمـسقخ زماكا.
 -4أن ٓ يؽقن احلؽؿ اًمساسمؼ مؼقدا سمزمـ خمصقص ،ومنن يمان يمذًمؽ مل
يدظمؾف اًمـسخ.
()1

اسمـ اًمصالح ،قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ ،عؾوم احلديث( ،اًمؼاهرة :دار اًمؽتب ،د.ط1974 ،م)،
ص.466

﴿﴾12

أضواء علي علم الناسخ واملنسوخ من األحاديث 

حبوث ودراسات

 -5أن يؽقن اعمـسقخ مما جيقز كسخف ،ومال يدظمؾ اًمـسخ ذم اًمعؼائد ،وإظمبار
اًمساسمؼة ،وإكباء اًمالطمؼة.
 -6أن يؽقن سملم اًمـصلم شمعارض يتعذر معف اجلؿع سمقـفام ،ومنن أمؽـ اجلؿع
ُىمدِّ م قمغم اًمـسخ .
()1

الؼسم الثاين :رشوط خمتؾػ ومقفا:
ىمد اؿمؽمط سمعض إصقًمقلم ًمتحؼؼ اًمـسخ رشوـما أظمرى ،وظماًمػفؿ ذم ذًمؽ
آظمرون ،ومـ اًمنموط اعمختؾػ ومقفا:
 -1أن يؽقن اًمـاؾمخ مثؾ اعمـسقخ ذم اًمؼقة واًمدًٓمة.
 -2أن يؽقن اًمـاؾمخ مشتؿال قمغم سمدل ،ومال يؿؽـ اًمـسخ إمم همػم سمدل.
 -3أن يؽقن اًمـاؾمخ أظمػ مـ اعمـسقخ ،ومال يـسخ إظمػ سمإصمؼؾ.
 -4أن يؽقن اًمـاؾمخ واعمـسقخ كصلم ىمطعقلم.
 -5أن يرد اًمـاؾمخ سمعد متؽـ اعمؽؾػ مـ ومعؾ إمر اعمؽؾػ سمف .
()2

()1

اكظر :أسمق يعغم ،العدة ،ج ،3ص :835واسمـ قمؼقؾ ،أسمق اًمقوماء قمكم سمـ قمؼقؾ ،الواضح يف أصول
الػؼه ،ج ،1ص :224-222وأمدي ،اإلحؽام ،ج ،3ص :164واًمسخاوي ،فتح ادغقث ،ج،3
ص :455-448واًمسققـمل ،تدريب الراوي ،ج ،2ص :176واًمشقيماين ،حمؿد سمـ قمغم سمـ حمؿد،
إرصاد الػحول إىل حتؼقق احلق من عؾم األصول ،حتؼقؼ :أمحد قمزو قمـاية( ،سمػموت :دار اًمؽتب
اًمعريب ،د.ط1419 ،هـ 1999/م) ،ص :186واكظر يمذًمؽ :قمبد اهلل ومقزان ،ادملػات يف كاشخ
احلديث ومـسوخه ،جمؾة يمؾقة اعمعؾؿلم( ،اًمرياض ،ج ،1اًمعدد1428 ،1هـ2447 ،م) ،ص-17
.18

()2

اكظر :اًمغزازم ،ادستصػى ،ج ،2ص :92-94واسمـ قمؼقؾ ،الواضح ،ج ،1ص:231-225
وأمدي ،اإلحؽام ،ج ،3ص :164واكظر يمذًمؽ :ومقزان ،ادملػات يف كاشخ احلديث ومـسوخه،
جمؾة كؾقة ادعؾؿني ،ص.18-17
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أدلة جواز نسخ األحكام الشريعة:

دل قمغم ذًمؽ أدًمة يمثػمة مـ اًمؽتاب ،مثؾ ىمقًمف شمعاممٌَ  :ا َُن ْ َس ْخ ٌ َِْ آ َيَة أَوْ
ٍ
َْ
ُْ
ت بَ ْْي ٌِِْ َٓا أ َ ْو ٌِثْي َِٓا[ اًمبؼرة ،)1(]146:وىمقًمف ؾمبحاكفَ  :ي ٍْ ُ
حٔا َّ ُ
اَّلل ٌَا ي َ َش ُ
اء
ُنس َِٓا ُأ
ِ
ِ
ٍ
َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ
َ
اب[ اًمرقمد .]39:ومـ أدًمة اًمسـة ما ورد قمـ اسمـ قمؿر ريض
ويثبِت وعِِده أم اىهِج ِ

اهلل قمـفام ىمال :ىمال اًمـبل « أطماديثـا يـسخ سمعضفا سمعضا يمـسخ اًمؼرآن»  .وقمـ اسمـ
()2

()1

وىمال اًمػخر اًمرازي :إن آؾمتدٓل هبذه أية قمغم منموقمقة اًمـسخ وعقػٕ :هنا ٓ شمدل قمغم
اًمـسخ ،سمؾ قمغم أكف متك طمصؾ اًمـسخ وضمب أن يليت سمام هق ظمػم مـف .صمؿ ىمال :وإىمقى أن كؼقل ذم
ت َوعِِْ َدهُ أ ُ ُّم اىْهِجَ
اإلصمبات سمؼقًمفَ ﴿ :ي ٍْ ُ
اء َويُثْب ُ
حٔا َّ ُ
اَّلل ٌَا ي َ َش ُ
اب ﴾ :واكظر :اًمرازي ،حمؿد سمـ
ِ
ِ
قمؿر اًمتؿقؿل اًمرازي اًمشاومعل ،مػاتقح الغقب( ،سمػموت :دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ط1421 ،1هـ

2444/م) ،ج ،3ص :247واجلعؼمي ،رشوخ األحبار يف مـسوخ األخبار ،ص.133
()2

أظمرضمف اسمـ ؿماهلم ،أسمق طمػص قمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن ،ذم كاشخ احلديث ومـسوخه ،حتؼقؼ :ؾمؿػم
سمـ أملم اًمزهػمي( ،اًمزرىماء :مؽتبة اعمـار ،ط1448 ،1هـ1988/م) ،ص :35واًمدارىمطـل ،ذم
السـن ،إطماديث اعمتػرىمة ،رىمؿ :14ومـ ـمريؼف اخلطقب اًمبغدادي ،ذم الػؼقه وادتػؼه ،حتؼقؼ:
قمادل سمـ يقؾمػ اًمعزازي( ،اًمدمام سماًمسعقدية :دار اسمـ اجلقزي ،د.ط1417 ،هـ) ،ج،1
ص ،178رىمؿ :318واسمـ قمدي ،قمبداهلل سمـ قمدي سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد أسمق أمحد اجلرضماين ،ذم
الؽامل يف ضعػاء الرجال ،حتؼقؼ :حيقك خمتار همزاوي( ،سمػموت :دار اًمػؽر ،ط1449 ،3هـ/
1988م) ،ج ،6ص :184واحلازمل ذم االعتبار يف الـاشخ وادـسوخ من اآلثار ،ص :23ويمؾفؿ
مـ ـمريؼ قمؿر سمـ ؿمبة ،أظمؼمكا حمؿد سمـ احلارث احلارصمل ،أظمؼمكا حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمبقؾامين،
قمـ أسمقف ،قمـ اسمـ قمؿر مرومققما ومذيمره .وهق وعقػٕ :كف مسؾسؾ سماًمضعػاء ومؿحؿد سمـ احلارث
هق اسمـ زياد شمريمف اًمػالس ،ووعػف أسمق طماشمؿ ،وىمال اسمـ معلمً" :مقس سمثؼة" .وحمؿد سمـ قمبد
اًمرمحـ سمـ اًمبقؾامين ،ىمال اًمبخاري وأسمق طماشمؿ واًمـسائل" :مـؽر احلديث" ،وىمال اسمـ طمبان:
"طمدث قمـ أسمقف سمـسخف ؿمبقفا سمامئتل طمديث يمؾفا مقوققمة" .وىمال سمـدار" :اًمبؾقة مـ اسمـ
اًمبقؾامين" .وقمبد اًمرمحـ سمـ اًمبقؾامينً ،مقـف أسمق طماشمؿ ،ووعػف اًمدارىمطـل وىمال ٓ" :شمؼقم سمف طمجة".
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اًمزسمػم ريض اهلل قمـفام ىمال" :أؿمفد قمغم أيب حيدصمـل أن رؾمقل اهلل  يمان يؼقل اًمؼقل،
صمؿ يؾبث طمقـا ،صمؿ يـسخف سمؼقل آظمر ،يمام يـسخ اًمؼرآن سمعضف سمعضا" .
()1

حكم نسخ األحاديث:
ذهب اًمعؾامء إمم أن اًمـسخ ٓ يثبت سمآطمتامل ،وإن وضمقد أي اطمتامل يماف
إلؾمؼاط دقمقى اًمـسخ .ىمال اإلمام اًمشقيماين" :اًمـسخ ٓ يثبت سمآطمتامل .وقمغم هذا
ومنن اًمـسخ إكام يثبت إذا صمبت اًمدًمقؾ ٓ سمؿجرد آطمتامل أو ىمريـة همػم فماهرة أو ىمقل
صحايب"  .وإمر أظمر أهنؿ ىماًمقا ٓ :جيقز اًمعؿؾ سماحلديث اعمـسقخ .سمؾ ىمال اسمـ
()2

طمزم" :وٓ حيؾ اًمعؿؾ سماعمـسقخ"  .وهذا هق ىمقل قمامة اًمعؾامء سملن اخلؼم اعمـسقخ ٓ
()3

روى وٓ ُي ْع َؿؾ سمف أصاًمة ،ويؼال :هق مـ يمالم اًمـبل  ٓ مـ
يصح اًمعؿؾ سمف ،وأكف ُي َ
اًمسـة ،وجيقز اًمعؿؾ سمف سمجفة أظمرى ذم سمعض إطمقال.

المطلب الثاني :أقسام النسخ
وىمد ىمسؿ اًمعؾامء اًمـسخ إمم أرسمعة أىمسام:
 -1كسخ اًمؼرآن سماًمؼرآن.

()4

()1

أظمرضمف اًمدار ىمطـل ،السـن ،ووعػف ٕن ومقف اسمـ هلقعة وقمبد اهلل سمـ قمطاء ،ج ،4ص.145

()2

اًمشقيماين ،حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد ،كقل األوضار من أحاديث شقد األخقار رشح مـتؼى األخبار،
(مٍم :إدارة اًمطباقمة اعمـػمية ،د.ط.د.ت) ،ج ،6ص.21

()3

اسمـ طمزم ،أسمق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد ،ادحذ( ،سمػموت :دار اًمػؽر ،د.ط.د.ت) ،ج،11
ص.417

()4

وىمد أمجع اًمؼائؾقن سماًمـسخ مـ اعمسؾؿلم قمغم ضمقازه ووىمققمفٕ :ن آيات اًمؼرآن متساوية ذم اًمعؾؿ
هبا ،وذم وضمقب اًمعؿؾ هبا ،وهذا اًمؼسؿ يتـقع إمم أكقاع صمالصمة :كسخ اًمتالوة واحلؽؿ معفا ،وكسخ
احلؽؿ دون اًمتالوة ،وكسخ اًمتالوة دون احلؽؿ.
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 -2كسخ اًمسـة سماًمسـة.

()1

 -3كسخ اًمؽتاب سماًمسـة.
 -4كسخ اًمسـة سماًمؽتاب.
وٓ ظمالف ذم اًمؼسؿلم إوًملم ،واظمتؾػقا ذم اًمؼسؿلم إظمػميـ :كسخ
اًمؽتاب سماًمسـة ،وكسخ اًمسـة سماًمؽتاب .ومؼال احلـػقة :جيقز كسخ اًمؽتاب سماًمسـة
اعمتقاشمرة واعمشفقرة ،وٓ يـسخ سمحديث آطماد قمغم ما ذيمره اًمؽرظمل قمـ أيب يقؾمػ ،
()2

ومـ اعمسائؾ اًمتل ىماًمقا سمـسخ اًمؼرآن سماًمسـة ومقفا :حتريؿ يمؾ كاب ،ومؼد ىمال اهلل شمعامم:
كو ال أجد فيٍا أويح إيل حمرٌا ىلع طاعً يطعٍّ[ آل قمؿران ،]153:وقمـ أيب
صمعؾبة اخلشـل" :هنك اًمـبل  قمـ أيمؾ يمؾ ذي كاب مـ اًمسبع"  ،وهبذا احلديث ىمال
()3

مجفقر اًمعؾامء :طمقث ضمعؾقه كاؾمخا ًممية ،ومل خياًمػ إٓ اعماًمؽقة طمقث محؾقا اًمـفل
()1

كسخ اًمسـة سماًمسـة يتـقع إمم أكقاع أرسمعة :كسخ ؾمـة متقاشمرة سمؿتقاشمرة ،وكسخ ؾمـة آطمادية سمآطمادية،
وكسخ ؾمـة آطمادية سمؿتقاشمرة ،وكسخ ؾمـة متقاشمرة سملطمادية .ىمال اًمزرىماين" :اشمػؼ قمؾامؤكا قمغم ضمقازه
قمؼال ،صمؿ اظمتؾػقا ذم ضمقازه رشقما ،ومـػاه اجلؿفقر وأصمبتف أهؾ اًمظاهر ،وأدًمة اجلؿفقر أن اعمتقاشمر
ىمطعل اًمثبقت وظمؼم اًمقاطمد فمـل ،واًمؼطعل ٓ يرشمػع سماًمظـلٕ :كف أىمقى مـف ،وإىمقى ٓ يرشمػع
سمإوعػ" .اًمزرىماين ،حمؿد قمبداًمعظقؿ ،مـاهل العرفان يف عؾوم الؼرآن ،حتؼقؼ :مؽتب اًمبحقث
واًمدراؾمات( ،سمػموت :دار اًمػؽر ،ط1996 ،1م) ،ج ،2ص.177

()2

احلازمل ،االعتبار يف الـاشخ وادـسوخ من األخبار ،ص ،21وأدًمتفؿ أن اًمسـة وطمل مـ اهلل يمام أن
اًمؼرآن يمذًمؽ.

()3

أظمرضمف مسؾؿ سمـ احلجاج اًمؼشػمي ،ذم صحقحه( ،سمػموت :دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ،د.ط.د.ت):
و يمتاب اًمصقد واًمذسمائح ،سماب حتريؿ أيمؾ يمؾ ذي كاب مـ اًمسباع ويمؾ ذي خمؾب مـ اًمطػم ،ج،3
ص ،1533رىمؿ.1932
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قمغم اًمؽراهة ،وإن يمان ماًمؽا يؼقل سمف يمام كص قمغم ذًمؽ ذم اعمقـمل .
()1

وىمال اًمشاومعل واجلؿفقر ٓ" :جيقز كسخ اًمؽتاب سماًمسـة ،وٓ كسخ اًمسـة

سماًمؽتاب ،وؾمـة رؾمقل اهلل 

ٓ يـسخفا إٓ ؾمـتف  ،يمام ٓ يـسخ اًمؽتاب إٓ
()2

سماًمؽتاب ،واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعامم    :آ     

[             اًمبؼرة.]146:
وماًمسـة ًمقست مثؾ اًمؼرآن ،وٓ ظمػما مـف ،ذًمؽ أن اًمؼرآن سمؾػظف ومعـاه مـ
اهلل شمعامم ،وهق طمجة اهلل واًمـبل ،ىمد حتدى سمف اعمخاًمػلم أن يلشمقا سمؿثؾف ،ومال مثقؾ ًمف مـ
يمالم اًمبنم ،وكسخ اًمؼرآن يـبغل أن يؽقن سمؿثؾف أو ما يامصمؾف ذم إوصاف اًمتل شمثبت ًمف
مـ يمقكف سمؾػظف ومعـاه مـ ىمبؾ اهلل شمعامم وأكف يتحدى سمف ،وملطمؽام اًمؼرآكقة إذ ًا ٓ شمـسخ
إٓ سمآيات ىمرآكقة مـ ضمـسفا ،ومـ مثؾفا .وىمقًمف شمعاممُ :أت بْي ٌِٓا يػقد أن اهلل
هق اعمـػرد سماإلشمقان سمذًمؽ اخلػم ،وذًمؽ هق اًمؼرآن اًمذي هق يمالم اهلل دون اًمسـة ،
()3

واطمجتقا أيضا سملن وفمقػة اًمرؾمقل مـحٍمة ذم سمقان اًمؼرآن ،واًمسـة إن كسخت
اًمؼرآن مل شمؽـ طمقـئذ سمقاكا ًمف ،سمؾ راومعة إياه.
أما اسمـ طمزم ومؼد ىمال سمجقاز كسخ اًمؼرآن سماًمسـة اعمتقاشمرة واعمشفقرة ،وسمخؼم
()1

اإلمام ماًمؽ ،ادوضل ،يمتاب اًمصقد ،سماب حتريؿ يمؾ ذي كاب مـ اًمسباع ،ج ،2ص496؛ واكظر:
اًمدمقـل ،مسػر همرم اهلل ،مؼايقس كؼد ادتون( ،اًمرياض :كنمه اعممًمػ كػسف ،ط1444 ،1هـ1984/م)،
ص.324

()2

وىمد ومن اعمذهب اًمشاومعل ذم هذا اًمسبؽل ذم اإلهباج ،ج ،2ص ،272-271سمام مؾخصف :أن مراد
اًمشاومعل أكف طمقث وىمع كسخ اًمؼرآن سماًمسـة ومؿعفا ىمرآن قماود هلا ،وطمقث وىمع كسخ اًمسـة سماًمؼرآن
ومؿعف ؾمـة قماودة ًمف ًمقتبلم شمقاومؼ اًمؼرآن واًمسـة.

()3

احلازمل ،االعتبار يف الـاشخ وادـسوخ من األخبار ،ص.22
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أطماد أيضا ،ىمال" :وؾمقاء قمـدكا اًمسـة اعمـؼقًمة سماعمتقاشمر واًمسـة اعمـؼقًمة سمخؼم آطماد،
يمؾ ذًمؽ يـسخ سمعضف سمعضا ويـسخ أيات مـ اًمؼرآن"  .وظمؼم أطماد قمـده ىمطعل
()1

ذم صمبقشمف يمام أن اًمؼرآن يمذًمؽً ،مذًمؽ ومال ماكع مـ كسخ اًمؼرآن سمف ،وكسخف سماًمؼرآن
أيضا.

المطلب الثالث :كيفية معرفة النسخ
ذيمر اًمعؾامء ـمرىما يعرف هبا احلديث اًمـاؾمخ واعمـسقخ ،وهل قمغم اًمـحق اًمتازم:
 -1ورود بقان الـسخ من الـبي  : يمام ذم طمديث قمكم سمـ أيب ـماًمب ه ىمال:
ىمال رؾمقل اهلل « : إين يمـت هنقتؽؿ قمـ زيارة اًمؼبقر ومزوروها ومنهنا شمذيمريمؿ
أظمرة . »... ،ومػل هذا احلديث شمٍميح مـ اًمـبل  سملكف ىمد هناهؿ قمـ زيارة اًمؼبقر
()2

ذم سمادئ إمر ،صمؿ ؾمؿح هلؿ سماًمزيارة ،وهـا ًمطقػة هل أكف مل يرد ذم طمديث آظمر هنل
اًمـبل  قمـ زيارة اًمؼبقر إٓ ذم طمؼ اًمـساء ،وإكام ورد اًمـاؾمخ واعمـسقخ معا ذم هذا
احلديث ،وٓ يؼال هـا سماًمؼماءة إصؾقةٕ :ن اًمـفل طمؽؿ رشقمل صمبت قمـد اًمصحاسمة
ًمؽـ مل يرووه ًمـا ،صمؿ رووا اإلذن مع سمقان كسخ إول.
 -2كص الصحايب عذ الـسخ :ومؿـ ذًمؽ طمديث ضماسمر سمـ قمبد اهلل ه ىمال:

"يمان آظمر إمريـ مـ رؾمقل اهلل  شمرك اًمقوقء مما مست اًمـار"  .وىمد يؼال ذم
()3

()1

اًمدمقـل ،مؼايقس كؼد متون السـة ،ص.323

()2

أظمرضمف أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ أسمق قمبد اهلل اًمشقباين ذم مسـده ،حتؼقؼ :ؿمعقب إركموط،
(سمػموت :ممؾمسة اًمرؾماًمة ،د.ط1424 ،هـ1999 ،م) ،ج ،2ص ،398رىمؿ.1237

()3

أظمرضمف أسمق داود ذم شــه( ،سمػموت :دار اًمؽتاب اًمعريب ،د.ط.د.ت) ،يمتاب اًمطفارة ،سماب شمرك
اًمقوقء مما مست اًمـار ،ج ،1ص ،55رىمؿ .192
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هذا احلديث سملن اًمـبل ّ سملم اًمـسخ سمػعؾف يمام ذم رواية أظمرى جلاسمر كػسف ىمال:
"ىمرسمت ًمؾـبل  ظمبزا وحلام ومليمؾ صمؿ دقما سمقوقء ومتقول سمف صمؿ صغم اًمظفر ،صمؿ دقما
سمػضؾ ـمعامف ومليمؾ صمؿ ىمام إمم اًمصالة ومل يتقول"  .ومفـا اًمـاؾمخ هق ومعؾ اًمـبل 
()1

اًمذي رواه اًمصحايب ،ومفـا يـشل ؾممال :إذا هنك اًمـبل  قمـ يشء صمؿ ومعؾ ظمالومف ،ومفؾ
ذًمؽ يعتؼم كسخا أم ٓ؟

أما إذا ُوم ِف َؿ اًمـسخ ِمـ ىمقًمف  ،ومفذا يرضمع إمم اًمؼسؿ إول :يمحديث أيب سمـ

يمعب ىمال" :إن اًمػتقا اًمتل يماكقا يػتقن أن اعماء مـ اعماء ،يماكت رظمصة رظمصفا رؾمقل
اهلل  ذم سمدء اإلؾمالم صمؿ أمر سمآهمتسال سمعد" .
()2

وىمد سم ّلم اًمسقؾمقه أن هذا اًمـقع -كص اًمصحايب قمغم اًمـسخً -مف صقرشمان:
وهذه هل اًمصقرة إومم ،وٓ ظمالف ذم اقمتبار اًمـسخ هبا .وأما اًمصقرة اًمثاكقة ومفل
أن يذيمر اًمصحايب سملن اخلؼم مـسقخ مـ همػم أن يبلم اًمـاؾمخ ،ومػقفا صمالصمة مذاهب:
إول :أن ذًمؽ ٓ حيتج سمف ذم اًمـسخٕ ،كف ىمد يؽقن صادرا قمـ اضمتفاد اًمصحايب.
اًمثاين :أن ذًمؽ طمجة ذم اًمـسخٕ ،كف ٓ يصدر هماًمبا إٓ قمـ كؼؾ .اًمثاًمث :يؼبؾ ىمقًمف
إذا ورد كص آظمر خياًمػ اًمـص اًمذي ىمال ومقف اًمصحايب :إكف مـسقخ .
()3

 -3معرفة التاريخ :ومنذا قمؾؿ َشم َؼدُّ م أطمد اًمـصلم قمغم أظمر ومل يؿؽـ اجلؿع
سمقـفام ،ومعـد ذًمؽ يعؿؾ سماًمالطمؼ ويعتؼم اًمساسمؼ مـسقظما .وىمد رضسمقا ًمذًمؽ مثآ
()1

أظمرضمف اًمبقفؼل ذم شــه الؽزى ،يمتاب اًمطفارة ،سماب شمرك اًمقوقء مما مست اًمـار ،ج ،1ص،157
رىمؿ.698

()2

أظمرضمف أسمق داود ذم شــه ،يمتاب اًمطفارة ،سماب ذم اإليمسال ،ج ،1ص ،86رىمؿ.214

()3

اكظر :اًمسقؾمقه ،قمبد اعمجقد حمؿد إؾمامقمقؾ ،مـفج التوفقق والسجقح بني خمتؾف احلديث وأثره يف
الػؼه اإلشالمي( ،إردن :دار اًمـػائس ،د.ط.د.ت) ،ص.342
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سمحديث قمائشة ريض اهلل قمـفا ىماًمت" :يمـت أـمقب رؾمقل اهلل  إلطمرامف طملم حيرم
وحلؾف ىمبؾ أن يطقف سماًمبقت" .
()1

وذيمروا أن طمديث يعغم سمـ مـقة مـسقخ سمحديث قمائشة ريض اهلل قمـفإ :ن
طمديث يعغم ورد سماجلعراكة ،ويمان مع اًمـبل  كػر مـ أصحاسمف ،ومجاءه رضمؾ ومؼال :يا
رؾمقل اهلل! يمقػ شمرى ذم رضمؾ أطمرم سمعؿرة وهق متضؿخ سمطقب؟ ومسؽت اًمـبل 
ؾماقمة ،ومجاءه اًمقطمل ،وملؿمار قمؿر ه إمم يعغم :وقمغم رؾمقل اهلل  صمقب ىمد أفمؾ سمف،

وملدظمؾ رأؾمف ،ومنذا رؾمقل اهلل  حمؿر اًمقضمف وهق يغط ،هي قمـف ،ومؼال« :أيـ اًمذي

ؾملل قمـ اًمعؿرة»؟ ومليت سمرضمؾ ومؼال« :اهمسؾ اًمطقب اًمذي سمؽ صمالث مرات ،واكزع
قمـؽ اجلبة ،واصـع ذم قمؿرشمؽ يمام شمصـع ذم طمجتؽ» .
()2

يمان طمديث يعغم سمـ مـقة ذم ؾمـة صمامن ،وطمديث قمائشة يمان ذم طمجة اًمقداع
ؾمـة قمنم سمال ظمالف سملم اًمعؾامء ،ومؼاًمقا :إن طمديث قمائشة متلظمر شمارخيقا قمـ طمديث
يعغم سمـ مـقة.

أمور اختلف العلماء في ثبوت النسخ بها:
وهـاك أمقر خمتؾػ ومقفا هؾ يثبت هبا اًمـسخ أو ٓ ،وهل يمأيت:
 -1اإلمجاع :ىمال اًمديمتقر اًمسقؾمقه :وهق إمجاع إمة قمغم كسخ أطمد احلديثلم
سمأظمر ،ومـ سماب أومم إمجاع اًمصحاسمة قمغم أن هذا مـسقخ وهذا كاؾمخً .مؽـ اًمصحقح
()1

أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحه ،يمتاب احلج ،سماب اًمطقب ًمؾؿحرم صمؿ آطمرام ،ج ،847 ،2رىمؿ
.1189

()2

أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحه،يمتاب احلج ،سماب همسؾ اخلؾقق صمالث مرات مـ اًمثقاب ،ج،2
ص ،557رىمؿ .1463
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أن اإلمجاع دال قمغم اًمـسخ وًمقس سمـاؾمخ  .و َم َّث ُؾقا ًمف سمحديث أيب هريرة ريض اهلل قمـف
()1

وهمػمه أن اًمـبل 

ىمال« :إذا ؾمؽر وماضمؾدوه ،صمؿ إن ؾمؽر وماضمؾدوه ،صمؿ إن ؾمؽر

وماضمؾدوه ،ومنن قماد اًمراسمعة وماىمتؾقه»  .ىمال اإلمام اًمؽممذي" :وإكام يمان هذا ذم أول
()2

إمر صمؿ كسخ سمعد" .وىمال أيضا" :ومرومع اًمؼتؾ ،ويماكت رظمصة ،واًمعؿؾ قمغم هذا
احلديث قمـد قمامة أهؾ اًمعؾؿ ٓ ،كعؾؿ سمقـفؿ اظمتالوما ذم ذًمؽ ذم اًمؼديؿ واحلديث" .
()3

وسماإلمجاع ىمال اإلمام اًمشاومعل يمام ذم إم .
()4

وهذا اًمقضمف ًمقس سمِ ُؿ َس َّؾؿ سمف ،ومنكف ىمد ورد أن اًمـبل  أيت سمشارب مخر ومجؾد
اًمراسمعة ومل يؼتؾف  .ومفذا دًمقؾ قمغم شمرك اًمعؿؾ سماًمؼتؾ ذم طمؼ ؿمارب اخلؿر ،ومرضمع إمم
()5

اًمـقع إول أو اًمثاين قمغم ما ذيمرت آكػا ،وإَ ْو َمم أن يؼال :إكف طمصؾ اإلمجاع قمغم
اًمعؿؾ هبذا احلديث اًمذي دل قمغم اًمـسخ.
 -2خمالػة الصحايب دا روىً :مق ظماًمػ اًمصحايب طمديثا رواه هق كػسف ،ومفؾ
يعتؼم ذًمؽ كسخا عما َر َوى :ومنكف ىمد يؼال سملكف مل يؽمك اًمعؿؾ سمام َر َوى إٓ إذا طمصؾ ًمف
قمؾؿ سمام هق أىمقى مـف؟ وهذه مسلًمة اظمتؾػ اًمعؾامء ومقفا.
()1
()2

اكظر :اًمسقؾمقه ،مـفج التوفقق والسجقح بني خمتؾف احلديث ،ص.344
أظمرضمف أسمقداود ذم شــه ،يمتاب احلدود ،سماب إذا شمتاسمع ذم رشب اخلؿر،ج ،4ص ،164رىمؿ
.4482
أظمرضمف اًمؽممذي ذم شــه( ،سمػموت :دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ،د.ط.د.ت) ،يمتاب احلدود قمـ
رؾمقل اهلل  ،سماب ما ضماء مـ رشب اخلؿر وماضمؾدوه ومـ قماد ذم اًمراسمعة وماىمتؾقه ،ج ،4ص،48
رىمؿ .1444

()4

اًمشاومعل ،أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إدريس ،األمً( ،مبـان :دار اًمػؽر ،د.ط1443 ،ه1983/م) ،ج،6
ص.155
أظمرضمف اًمؽممذي ذم شــه ،يمتاب احلدود قمـ رؾمقل اهلل  ،سماب ما ضماء مـ رشب اخلؿر وماضمؾدوه
ومـ قماد ذم اًمراسمعة وماىمتؾقه ،ج ،4ص ،48رىمؿ.1444

()3

()5
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ورضسمقا ًمذًمؽ أمثؾة مـفا طمديث معؿر سمـ قمبد اهلل سمـ كضؾة قمـ رؾمقل اهلل
 ىمال ٓ« :حيتؽر إٓ ظماـمئ»  .واؾمتشؽؾ اًمـاس ومعؾ ؾمعقد سمـ اعمسقب طمقث يمان
()1

حيدِّ ث هذا
حيتؽر ،ومؼقؾ ًمسعقد" :ومنكؽ حتتؽر ،ىمال ؾمعقد :إن معؿرا اًمذي يمان ُ َ
احلديث يمان حيتؽر"  .ومفذا دًمقؾ رصيح قمغم خماًمػة راوي احلديث عما روى ،ومدل قمغم
()2

اًمـسخ.
ومـ ذًمؽ ىمقل اسمـ قمبد اًمؼم" :ما ذيمره ماًمؽ ذم مقـمئف قمـ أيب ـمؾحة يدل
سماًمقوقء مما مست اًمـارٕ :ن أسما ـمؾحة روى إمر

قمغم أن اعمـسقخ أمر اًمـبل 
سماًمقوقء مـ ذًمؽ قمـ اًمـبل  ،ويمان ٓ يتقولّ ،
ومدل قمغم أكف مـسقخ قمـده ٕكف
يستحقؾ أن يلظمذ سماعمـسقخ ويدع اًمـاؾمخ وىمد قمؾؿف" .
()3

وًمؽـ اقمؽمض قمغم اعمثال إول سملكف مـ سماب اًمتخصقص وًمقس مـ سماب
اًمـسخ ،ومنكف ًمقس يمؾ اطمتؽار حمرم يمام ىمال اًمـقوي سملن "آطمتؽار اعمحرم هق ذم
إوىمات ظماصة سملن يشؽمي اًمطعام ذم وىمت اًمغالء ًمؾتجارة ،وٓ يبقعف ذم احلال سمؾ
يدظمر ًمقغؾق ،وأما همػم إوىمات ومال حيرم ومقف آطمتؽار ،واخلاـمئ هق اًمعايص أصمؿ.
ويمذًمؽ طمديث أيب ـمؾحة ومنكام يدل قمغم اًمـسخ ٓ ،أن جمرد ورود ومعؾ ًمف خماًمػ عما
رواه ٌ
كسخ ،وإكام قمؾؿـا اًمـسخ مـ طمديث ضماسمر سمـ قمبد اهلل وهمػمه مـ اًمصحاسمة يمام
شمؼدم.
()1

أظمرضمف اعمسؾؿ ذم صحقحه ،يمتاب اعمساىماة ،سماب حتريؿ آطمتؽار ذم إىمقات ،ج ،3ص،1228
رىمؿ.1645

()2

أظمرضمف اعمسؾؿ ذم صحقحه ،يمتاب اعمساىماة ،سماب حتريؿ آطمتؽار ذم إىمقات ،ج ،3ص،1227
رىمؿ.1645

()3

اسمـ قمبد اًمؼم ،التؿفقد ،ج ،3ص.339
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 -3الـسخ بالؼرائن :وىمد ذيمر قمـ اسمـ اًمؼقؿ أكف يؼقل سمنمؽان وضمقد ىمرائـ
شمدل قمغم شملظمر اخلؼميـ مما يقضمب اًمعؿؾ سمإظمػم وشمرك إول ،وهذه اًمؼرائـ وإن
يماكت حمتؿؾة ًمؽـف يثبت هبا اًمـسخ .ىمال اسمـ اًمؼقؿ ٓ" :يصح أن يؽقن آظمر إمريـ

مـ رؾمقل اهلل 

إسمطال اًمصقم سمذًمؽٕ :ن أزواضمف أقمؾؿ إمة هبذا احلؽؿ ،وىمد

أظمؼمن سمعد ووماشمف ،أكف يمان يصبح ضمـبا ويصقم .وًمق يمان هذا هق اعمتؼدم ًمؽان اعمعروف
قمـد أزواضمف مثؾ طمديث أيب هريرة ،ومل حيتج أزواضمف سمػعؾف اًمذي يمان يػعؾف صمؿ كسخ،
وحمال أن خيػك هذا قمؾقفـ ،ومنكف يمان يؼسؿ سمقـفـ إمم أن مات ذم اًمصقم واًمػطر" .
()1

ثبوت النسخ بعد وفاة النبي :

اعمعؾقم أن ظمطاب اًمشارع يليت مـ ىمبؾ اعمب ِّؾغ وهق اًمرؾمقل  ،ومنذا اكتؼؾ إمم

اًمرومقؼ إقمغم ومفق دًمقؾ قمغم امتـاع أن يؽقن ظمطاب ضمديد مـ اًمشارع يليت ًمـسخ
ظمطاب رشقمل آظمرً .مذًمؽ ىماًمقا :إن اًمـسخ إكام ٓ يثبت سمعد مقشمف ،وهذا أيضا دًمقؾ
ىمقي قمغم أن اإلمجاع ٓ يؽقن كاؾمخا حلؽؿ رشقمل صماسمت.
وًمؽـ ىمد ورد طمديث قمـ اًمـبل  أكف ىمال« :شمسؿقا سماؾمؿل ،وٓ شمؽـقا
وضمقزوا أن يتسؿك
سمؽـقتل»  .ومؼال سمعض اًمعؾامء :إن هذا احلؽؿ مـسقخ سمعد ووماشمفّ ،
()2

سماؾمؿف وسمؽـقتف ذم آن واطمد ،يمام ىمال سمذًمؽ ماًمؽ ،وقمؾقف مجفقر اًمسؾػ وومؼفاء
إمصار.
ىمؾـا :واعمراد سماًمـسخ هـا ىمد يؽقن قمغم إـمالق اعمتؼدملم ،ومنن ؾمبب ورود
()1

كؼال قمـ :اًمسقد ،مجال سمـ حمؿد ،ابن ققم اجلوزية وجفوده يف خدمة السـة الـبوية وعؾومفا( ،اعمديـة
اعمـقرة :قمامدة اًمبحث اًمعؾؿل سماجلامعة اإلؾمالمقة ،د .ط1424 ،هـ2444/م) ،ج ،1ص.496

()2

أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحه ،يمتاب اًمعؾؿ ،سماب اؾمؿ مـ يمذب قمغم اًمـبل  ،ج ،1ص،52
رىمؿ.114
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احلديث يدل قمغم قمؾة اًمـفل ،ومؼد ورد قمـ أكس ه ىمال" :كادى رضمؾ رضمال سماًمبؼقع،

يا أسما اًمؼاؾمؿ .وماًمتػت إًمقف رؾمقل اهلل  ،ومؼال :يا رؾمقل اهلل! إين مل أقمـؽ ،إكام دقمقت
ومالكا ،ومؼال رؾمقل اهلل « :شمسؿقا سماؾمؿل وٓ شمؽـقا سمؽـقتل» .
()1

ومؽاكت اًمعؾة وضمقد آًمتباس ذم قمفد اًمـبل  سمف وسمغػمه ًمق شمسؿك أو ايمتـك
سمؽـقتف .ومؾام شمقذم  زال هذا آًمتباس ومجازً .مذًمؽ ىمال اًمـقوي" :إن هذا اًمـفل
مـسقخ ،ومنن هذا احلؽؿ يمان ذم أول إمر هلذا اعمعـك اعمذيمقر ذم احلديث صمؿ كسخ.
ىماًمقا :ومقباح اًمتؽـل اًمققم سمليب اًمؼاؾمؿ ًمؽؾ أطمد ؾمقاء َمـ اؾمؿف حمؿد وأمحد وهمػمه".

املبحث الثاني:

موقف العلماء من النسخ ،واملسائل اليت اتفق على نسخها
واليت اختلف فيها ،واملؤلفات فيه
إن شمعريػ اًمـسخ سملكف "رومع طمؽؿ رشقمل سمدًمقؾ رشقمل" يػقد ذم ووقح ّ
أن
اًمـسخ ٓ يؽقن إٓ ذم إطمؽام ،وذًمؽ مقوع اشمػاق سملم اًمؼائؾلم سماًمـسخ ،وذًمؽ ذم
ظمصقص ما يمان مـ ومروع اًمعبادات واعمعامالت ،أما همػم هذه اًمػروع مـ اًمعؼائد
وأمفات إظمالق وأصقل اًمعبادات واعمعامالت ومدًمقٓت إظمبار اعمحضة ومال
كسخ ومقفا قمغم اًمرأي اًمسديد اًمذي قمؾقف مجفقر اًمعؾامء.

()1

أظمرضمف اعمسؾؿ ،ذم صحقحه ،يمتاب أداب ،سماب اًمـفل قمـ اًمتؽـك سمليب اًمؼاؾمؿ ،ج ،3ص،168
رىمؿ.2131
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اًمتغػم واًمتبديؾ ،ومبدهيل أٓ
أما اًمعؼائد ومألهنا طمؼائؼ صحقحة صماسمتة ٓ شمؼبؾ ّ
يتعؾؼ هبا كسخ ،وأما أمفات إظمالق ومألن طمؽؿة اهلل ذم رشقمفا ومصؾحة اًمـاس ذم
اًمتخؾؼ هبا أمر فماهر ٓ يتلصمر سمؿرور اًمزمـ ،وٓ خيتؾػ سماظمتالف إؿمخاص وإمؿ،
طمتك يتـاوهلا اًمـسخ سماًمتبديؾ واًمتغقػم.
وأما أصقل اًمعبادات واعمعامالت ومؾقوقح طماضمة اخلؾؼ إًمقفام سماؾمتؿرار
ًمتزيمقة اًمـػقس وشمطفػمها ،وًمتـظقؿ قمالىمة اإلكسان اعمخؾقق سماخلاًمؼ واخلؾؼ قمغم أؾماؾمفا،
ومال يظفر وضمف مـ وضمقه احلؽؿة ذم رومعفا سماًمـسخ  .ىمال اًمشاـمبل" :اًمؼقاقمد اًمؽؾقة
()1

مـ اًمرضوريات واحلاضمقات واًمتحسقـات مل يؼع ومقفا كسخ ،وإكام وىمع اًمـسخ ذم أمقر
ضمزئقة" .
()2

المطلب األول :موقف العلماء من النسخ
 -1مـ اًمعؾامء مـ أيمثر ذم دقمقى اًمـسخ  ،وشمقؾمع ذم مدًمقل اًمـسخ طمتك
()3

أدظمؾ ومقف شمؼققد اعمطؾؼ ،وسمقان اعمجؿؾ ،واعمبفؿ ،وختصقص اًمعام ؾمقاء أيمان
اًمتخصقص متصال أم مـػصال ،ومجعؾ اجلؿقع مـ سماب اًمـسخ .وهذا هق مػفقم
اًمـسخ قمـد اعمتؼدملم مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم وسمعض إئؿة ،ومفؿ يرون أن اًمـسخ هق
()1

اًمزرىماين ،مـاهل العرفان ،ص.485

()2

اًمشاـمبل ،ادوافؼات ،ج ،3ص.365

()3

وىمال اًمزرىماين" :مـ همٓء أسمق ضمعػر اًمـحاس ذم يمتاسمف (اًمـاؾمخ واعمـسقخ) ،وهبة اهلل ؾمالمة ،وأسمق
قمبد اهلل حمؿد سمـ طمزم ،وهمػمهؿ ومنهنؿ أ ًّمػقا يمتبا ذم اًمـسخ ،أيمثروا ومقفا مـ ذيمر اًمـاؾمخ واعمـسقخ،
اؿمتباها مـفؿ وهمؾطا ،واحلؼقؼة أن اًمسؾػ مل يؽقكقا يؼصدون سماًمـسخ هذا اعمعـك آصطالطمل ،سمؾ
يماكقا يؼصدون سمف ما هق أقمؿ مـف ،مما يشؿؾ سمقان اعمجؿؾ وشمؼققد اعمطؾؼ وكحقها" .اكظر :اًمزرىماين،
مـاهل العرفان ،ص.516
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مطؾؼ اًمتؼققد اًمذي يطرأ قمغم احلؽؿ ،ؾمقاء أيمان اًمتؼققد سماًمرومع أم سماًمتخصقص،
وؾمقاء يمان متلظمرا ذم اًمـزول أو متؼدما ،يمام يدظمؾ اًمـسخ سمؿعـك رومع احلؽؿ اًمنمقمل
سمدًمقؾ رشقمل متلظمر كسخا.
 -2ومـفؿ اعمؼتٍم ومقف ،ومـ همٓء اإلمام اًمشاومعل رمحف اهلل ،ومؿ ّقز سملم شمؾؽ
اإلـمالىمات ،وضمعؾ اًمتخصقص واًمتؼققد مـ سماب اعمراد سماًمـص ،واًمـسخ رومع طمؽؿ
اًمـص سمعد أن يؽقن صماسمتا  .ومل يتقؾمع همٓء اًمعؾامء ذم اًمـسخ سمؾ يماكقا يؼػقن سمف
()1

مقىمػ اًمرضورة اًمتل يؼتضقفا وضمقد اًمتعارض احلؼقؼل سملم إدًمة ،مع معرومة اعمتؼدم
واعمتلظمر.
 -3ومـفؿ مـ ؿمذ وملكؽر وضمقده ،ومـ همٓء أسمق مسؾؿ حمؿد سمـ سمحر إصبفاين
(ت )322مـ قمؾامء اعمعتزًمة ،ويمان رضمال معرووما سماًمعؾؿ ،سمؾقغا يماشمبا متؽؾام ضمدًمقا،
()2

ىماوقا .وممـ شملصمر سمرأي اعمـؽريـ سماًمـسخ د .قمبد اعمتعال اجلؼمي ،وأًمػ يمتبا (اًمـسخ ذم
اًمنميعة يمام أومفؿف) ،و(ٓ كسخ ذم اًمؼرآن) ،و(ٓ كسخ ذم اًمسـة :ذم أطماديث اًمعؼائد

()1

اًمشاومعل ،اختالف احلديث ،ص.65-64

()2

ىمال اًمزرىماين" :اًمـؼؾ قمـ أيب مسؾؿ مضطرب ،ومؿـ ىمائؾ :إكف يؿـع وىمقع اًمـسخ ؾمامقما قمغم
اإلـمالق ،ومـ ىمائؾ :إكف يـؽر وىمققمف ذم رشيعة واطمدة ،ومـ ىمائؾ :إكف يـؽر وىمققمف ذم اًمؼرآن
ظماصة .ورضمحت هذه اًمروايات إظمػمة سملهنا أصح اًمروايات ،وسملن اًمتلمالت اعمـؼقًمة قمـف مل خترج
قمـ طمدود ما كسخ مـ اًمؼرآن ،وأسمعد اًمروايات قمـ اًمرضمؾ هل اًمرواية إوممٕ ،كف ٓ يعؼؾ أن
مسؾام ومضال قمـ قمامل يمليب مسؾؿ يـؽر وىمقع اًمـسخ مجؾة ،اًمؾفؿ إٓ إذا يماكت اعمسلًمة شمرضمع إمم
اًمتسؿقة ومؼط ،ومنهنا هتقن طمقـئذ ،قمغم معـك أن كسؿقف كسخا ،ويسؿقف هق ختصقصا سماًمزمان مثال،
وإمم ذًمؽ ذهب سمعض اعمحؼؼلم .ىمال شماج اًمديـ اًمسبؽل( :إن أسما مسؾؿ ٓ يـؽر وىمقع اعمعـك اًمذي
كسؿقف كسخا ،وًمؽـف يتحاؿمك أن يسؿقف سماؾمؿف ،ويسؿقف ختصقصا)".
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وأطمؽام اًمعبادات واعمعامالت واجلفاد واًمؼضاء) .
()1

الفرق بين النسخ والتخصيص:

ىمال اًمشقيماين" :اقمؾؿ أكف عما يمان اًمتخصقص ؿمديد اًمشبف سماًمـسخ ٓؿمؽمايمفام

ذم اظمتصاص احلؽؿ سمعض ما يتـاوًمف اًمؾػظ ،اطمتاج أئؿة إصقل إمم سمقان اًمػرق
سمقـفام مـ وضمقه:
األول :أن اًمتخصقص شمرك سمعض إقمقان واًمـسخ شمرك سمعض إزمان.
الثاين :أن اًمتخصقص يتـاوًمف إزمان وإقمقان وإطمقال ،سمخالف اًمـسخ
ومنكف ٓ يتـاول إٓ إزمان.
الثالث :أن اًمتخصقص ٓ يؽقن إٓ ًمبعض إومراد ،سمخالف اًمـسخ ومنكف
يؽقن ًمؽؾ إومراد.
الرابع :أن اًمـسخ ختصقص احلؽؿ سمزمان معلم سمطريؼ ظماص سمخالف اًمتخصقص.
اخلامس :أن اًمـسخ يتطرق إمم يمؾ طمؽؿ ،ؾمقاء يمان صماسمتا ذم طمؼ ؿمخص
واطمد أو أؿمخاص يمثػمة ،واًمتخصقص ٓ يتطرق إٓ إمم إول.
السادس :أن اًمتخصقص ُي ِبؼل دًٓمة اًمؾػظ قمغم ما سمؼل حتتف ،طمؼقؼة يمان
جمازا :قمغم اخلالف اًمساسمؼ ،واًمـسخ يبطؾ دًٓمة طمؼقؼقة اعمـسقخ ذم مستؼبؾ اًمزمان
سماًمؽؾقة.
السابع :أن اًمـسخ رومع احلؽؿ سمعد صمبقشمف ،سمخالف اًمتخصقص ومنكف سمقان اعمراد
سماًمؾػظ اًمعام".

()1

ـمبعتف مؽتبة وهبة سماًمؼاهرة1415/1994 ،هـ.
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وىمد أوصؾفا اًمشقيماين إمم قمنميـ ومرىما ،سمعضفا شمػريع قمام ذيمر ،وسمعضفا ٓ
ختؾق مـ اقمؽماض .
()1

الفرق بين النسخ والتقييد:
وأما اًمػرق سملم اًمـسخ واًمتؼققد ،ومؼد ذيمر إصقًمققن قمدة ومروق ،مـ سمقـفا:
أكف ًمقس سملم اعمطؾؼ واعمؼقد شمعارض ،وإكام ُي َض ِّقؼ اًمؼقد دائرة اإلـمالق ذم اعمطؾؼ وٓ
يرومع طمؽؿف ،وذم اًمـسخ شمعارض ورومع احلؽؿ .واًمتؼققد يؼع سماًمساسمؼ واعمؼارن واًمالطمؼ،
أما اًمـسخ ومال يؽقن إٓ سماعمتلظمر كزوًمف قمـ اعمـسقخ.

المطلب الثاني :المسائل التي اتفق على نسخها والتي اختلف فيها
 -1اعمجؿع قمغم كسخف :وقمدد مسائؾف ؾمبع وقمنمون مسلًمة ،وهل :اؾمتؼبال
سمقت اعمؼدس ،واًمؽالم ذم اًمصالة ،وطمؽؿ اعمسبقق ،وشمرك اًمصالة ذم اخلقف ،وصالة
اجلؿعة ىمبؾ اخلطبة ،واًمصالة قمغم اعمـاومؼلم ،وحتريؿ زيارة اًمؼبقر ،وضمقاز آؾمتغػار
ًمؾؽػار سمعد مقهتؿ قمغم اًمؽػر ،ووضمقب صقم قماؿمقراء ،واًمسحقر سمعد ـمؾقع اًمػجر
ورشوق اًمشؿس قمغم ظمالف ؿماذ ذم شمػسػم اًمػجر ،وضمقاز احلؿر إهؾقة ،ورضمعة
اعمطؾؼة أسمدا ،واقمتداد اعمتقرم قمـفا طمقٓ ،وضمقاز رشب اخلؿر ،وحتريؿ إيمؾ واًمـؽاح
ًمقال ذم رمضان ،واًمتخقػم ومقف سملم اًمصقم واًمؽػارة ،وحتريؿ اجلفاد سماًمسقػ ًمؾؽػار،
وحتريؿ ىمتال آمل اًمبقت احلرام مـفؿ ،ووضمقب ىمقام اًمؾقؾ قمغم همػم اًمـبل  ،واقمتبار
اًمعنم اًمروعات ذم حتريؿ اًمرواع ،وحتريؿ يمتاسمة همػم اًمؼرآن ،ووضمقب اًمقصقة

()1

اًمشقيماين ،إرصاد الػحول إىل حتؼقق احلق من عؾم األصول ،ج ،1ص354-251ـ.

﴿﴾11

أضواء علي علم الناسخ واملنسوخ من األحاديث 

حبوث ودراسات

ًمألىمرسملم ،واًمتقارث سمغػم اًمؼراسمة ،وطمبس اًمزاكقة طمتك متقت ،ووضمقب ىمتال اعمسؾؿ
ًمعنمة ،وأمجع اعمسؾؿقن أن اًمرسماقمقة ذم اًمصالة ٓ شمصغم ريمعتلم .
()1

 -2ما اؿمتفر كسخف مـ همػم ظمالف معروف :وقمدد مسائؾف شمسعة ،وهل:
كسخ إمر سماًمػرع ،وىمتؾ ؿمارب اخلؿر ذم اًمراسمعة ،وإمر سملذى اًمزاكقلم ،وحتريؿ يمـز
اًمذهب واًمػضة سمعد إظمراج اًمزيماة ،وحتريؿ ىمتال اًمؽػار واًمبغاة ذم إؿمفر احلرم،
وضمقاز اًمتـػقؾ ىمبؾ اًمؼسؿ ،وًمبس ظمقاشمقؿ اًمذهب ،وإمر سمؼتؾ اًمؽالب إٓ أؾمقد،
وضمقاز اعمثؾة .
()2

 -3ما اؿمتفر كسخف وذهب إًمقف اعمشاهػم ،وؿمذ اعمخاًمػ ومقف :وقمدد هذه
اعمسائؾ صمالث قمنمة ،وهل :كسخ اًمغسؾ سماعماء مـ اعماء ،واًمقوقء مما مست اًمـار،
واًمتطبقؼ ذم اًمريمقع ،وإمر سمرضب اًمـساء مطؾؼا ،ومقىمػ اإلمام سملم آصمـلم،
واًمؼقل سملن ٓ رسما إٓ ذم اًمـسقئة ،ووضمقب طمؼقق ذم اعمال همػم اًمزيماة ،وإمر سماًمعتػمة
(وهل ذسمقحة ذم رضمب) ،ومتعة اًمـساء ،وحتريؿ حلؿ إوحقة سمعد صمالث ،واًمرواع
سمعد احلقًملم ،وقمدم وضمقب اًمشقاه ذم ذيماة اًمبؼر قمغم شمػصقؾ ومقف .
()3

 -4ما ؿمذ اعمخاًمػ ًمؾـسخ ومقف :وهل مسلًمتان ،ومشذ اعمخاًمػ ذم ضمقاز ًمبس
احلرير ًمؾرضمال مدقمقا كسخ اًمتحريؿ ،واعمخاًمػ ذم اعمسح قمغم اخلػلم مدقمقا ًمـسخف
ؿمذ ذم اًمصدر إول صمؿ يمثر اًمؼائؾ سمف مـ اًمشقعة .
()4

()1

اسمـ اًمقزير ،الروض الباشم يف الذب عن شـة أيب الؼاشم ،ج ،1ص.142-141

()2

اعمرضمع اًمساسمؼ.

()3

اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،1ص.143-142

()4

اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،1ص.143
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 -5ما اؿمتفر اخلالف ومقف :وقمدد مسائؾف صمامين وأرسمعقن ،ويمثػم مـ إطماديث
اًمتل شمضؿـتفا مل دمتؿع ومقفا رشائط اًمـسخ ،وهل :كسخ حتريؿ اؾمتؼبال اًمؼبؾة قمـد
ىمضاء احلاضمة ،وشمرك اًمقوقء مـ مس اًمذيمر ،ومتعة احلج ،وـمفارة ضمؾقد اعمقتة
سماًمدسمغ ،واًمتقؿؿ إمم اعمـايمب (وصح كسخف) ،وضمقاز مسح اًمؼدملم مـ همػم همسؾ
(وجمقزه أىمرب إمم اًمشذوذ) ،وآًمتػات ذم اًمصالة ،وضمقاز إىمامة همػم اعممذن ،وىمطع
اعمار ًمؾصالة ،واًمصالة إمم اًمتصاوير ،وووع اًمقديـ ىمبؾ اًمريمبتلم ،واجلفر سماًمتسؿقة،
وصمبقت اًمؼـقت ،واًمؼراءة ظمؾػ اإلمام ،وأومضؾقة اإلؾمػار سماًمصبح ،وصالة اعملمقم
ضماًمسا إذا صغم اإلمام يمذًمؽ ،وؾمجقد اًمسفق سمعد اًمسالم ،واًمؼقام ًمؾجـائز ،وكسخ
قمدد شمؽبػمات صالة اجلـائز إمم أرسمع ،واًمـفل قمـ اجلؾقس طمتك شمقوع اجلـازة،
وومساد صقم اعمصبح ضمـبا (واجلؿفقر قمغم صحتف) ،وومساد صقم اعمحتجؿ ،وكسخ
إسماطمة اًمػطر ذم اًمسػر إمم وضمقسمف (واجلؿفقر قمغم ظمالومف) ،وكسخ اًمـفل قمـ رشب
اًمـبقذ ذم أكقة سماًمتخؿػم يماًمدسماء واإلكاء اعمطكم (ومل يؼؾ سمعدم اًمـسخ ومقف إٓ أمحد سمـ

ِيَ ذَ َْبَ ْ
طمـبؾ وأشمباقمف) ،واظمتؾػقا ذم كسخ ىمقًمف شمعامم ذم اعمؿتحـة :فَآثُٔا َّاَّل َ
ت
َْ
َ َُ
أ َ ْز َو ُ
اج ًُٓ ٌِّثو ٌَا أُفلٔا[ اعمؿتحـةٓ ]11:ظمتالومفؿ ذم معـاه قمغم ما هق مؼرر ذم يمتب

اًمتػسػم ،واًمـفل قمـ اًمرىمل ،وقمـ اًمؼران ذم اًمتؿر ،وقمـ ىمقل ما ؿماء اهلل وؿماء ومالن،
وآؿمؽماط ذم احلج ،واسمتداء اًمؽػار سماًمؼتال ذم احلرم ،وؿمفادة همػم اعمسؾؿلم ذم اًمسػر
قمـد احلاضمة إمم ذًمؽ ،وحتريؿ حلؿ اخلقؾ ،واعمزارقمة ،واإلذن ًمؾؿتقرم قمـفا ذم اًمـؼؾة
أيام قمدهتا (وصح كسخف) ،وىمتؾ اعمسؾؿ سماًمذمل ،واًمتحريؼ سماًمـار ذم همػم احلرب،
واؾمتقػاء اًمؼصاص ىمبؾ اكدمال اجلروح ،وضمؾد اعمحصـ ىمبؾ اًمرضمؿ ،وطمؽؿ اًمزاين
سملمة ا مرأشمف ،ووضمقب اهلجرة مـ دار اًمؽػر ،واًمعقدة ىمبؾ اًمؼتال ،وضمقاز ىمتؾ اًمـساء
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اًمؽاومرات ،وىمتؾ وًمدان اًمؽػار ،واًمـفل قمـ آؾمتعاكة سماعمنميملم ،وأظمذ اًمسؾب سمغػم
سمقـة ،وضمقاز احلؾػ سمغػم اهلل ،وىمبقل هدايا اًمؽػار ،واًمـفل قمـ اًمبقل ىمائام ،ووضمقب
اًمغسؾ يقم اجلؿعة .
()1

واخلالصة مـ ذًمؽ أن مـ إطماديث ما اشمػؼ قمغم كسخفا ،ويمثػم مـفا
اظمتؾػ ومقفا ،ومجؿع اًمبعض سملم اعمختؾػ مـفا ،ورضمح أظمرونً ،مذا يمان اًمـسخ
ىمؾقال ذم اًمنميعة ،وىمد ذيمر اسمـ اًمقزير أن جمؿقع اعمسائؾ شمسع وشمسعقن مسلًمة ،أمجع
أهؾ اًمعؾؿ قمغم طمؽؿ ؾمبع وقمنميـ مـفا ،واؿمتفر اًمـسخ مـ همػم ظمالف كعرومف ذم
صمامن وأرسمعلم مسلًمة ،أيمثرها أو يمثػم مـفا مل دمتؿع ومقفا رشائط اًمـسخ ،سمؾ يؽقن مـ
اًمعؿقم واخلصقص ،أو اًمتعارض اًمذي يرضمع إمم اًمؽمضمقح.

المطلب الثالث :المؤلفات في الناسخ والمنسوخ
شمـاول اًمعؾامء مقوقع اًمـسخ سماًمتلًمقػ سمشطريف ذم اًمؽتاب واًمسـة ،وملًمػت
يمتب ذم كاؾمخ اًمؼرآن ومـسقظمف ظماصة ،يمام أًمػت يمتب أظمرى ذم كاؾمخ احلديث
ومـسقظمف ظماصة ،ومـ اًمعؾامء مـ مجع سمقـفام معا ،إمم ضماكب قمـاية قمؾامء إصقل
هبذا اًمػـ ذم يمتبفؿ وقمؾامء احلديث واًمتػسػم واًمػؼف .وىمد اظمتؾػت أؾماًمقب ومـاهج
اًم ُؽتَّاب ذم شمدويـ اًمـسخ ،ومؿـفؿ اعمؼٍم ومقف ،ومـفؿ اعمنف اعمؽثر ذم دقمقى اًمـسخ،
ومـفؿ مـ أكؽر وضمقده ،وىمد أرشكا إمم ذًمؽ ومقام ؾمبؼ.

()1

اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،1ص.144-141
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 -1اًمزهري (ت125ه) :ىمقؾ :إن أول مـ دون كاؾمخ احلديث ومـسقظمف
هق اإلمام حمؿد سمـ مسؾؿ سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمفاب اًمزهري ،ذيمر احلازمل ذًمؽ ذم
آقمتبار ،وأما ىمبؾ اًمزهري ومؼد شمؽؾؿ يمثػم مـ اًمصحاسمة واًمتاسمعلم ذم اًمـسخ ،ومل
يعرف ٕطمد مـفؿ ممًمػ ظماص مشفقر ذم ذًمؽ همػم ما طمقشمف يمتب اًمتػسػم واحلديث
ويمتب اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم اًمؼرآن واًمسـة مـ أىمقاهلؿ اعمروية قمـفؿ .واؾمتؿر ذًمؽ
طمتك اًمؼركلم إول واًمثاين اهلجريـ.
 -2اإلمام اًمشاومعل (ت244هـ) ومؽتب اًمرؾماًمة اعمشفقرة اًمتل ذيمر ومقفا كبذة
قمـ هذا اًمػـ.
 -3اإلمام أمحد سمـ طمـبؾ (ت241هـ) ،ومؼد ذيمر ذم ىمائؿة ممًمػاشمف اؾمؿ يمتاب
ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم احلديث ،وًمؽـف مل يصؾ إًمقـا.
 -4اإلمام احلاومظ أسمق سمؽر أمحد اًمطائل اعمعروف سمإصمرم (ت261هـ) أطمد
أصحاب اإلمام أمحد ،ويمتاسمف ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ يقضمد مـف اجلزء اًمثاًمث ومؼط.
 -5اإلمام أسمق داود اًمسجستاين (ت275هـ) ،ومؼد ذيمر اًمسخاوي ذم ومتح
اعمغقث أن أسما داود يمتب ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم احلديث.
 -6اإلمام اًمؾغقي أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمثامن سمـ مسبح اعمعروف سماجلعد اًمشقباين
ب ًمف هذا اًمؽتاب صاطمب يمشػ
(ت341هـ) ويمتاسمف ٓ يقضمد اًمققم ،وىمد ك ََس َ
اًمظـقن .
()1

 -7إديب اًمؾغقي اعمحدث اًمػؼقف أمحد سمـ إؾمحاق إكباري (ت318هـ)
"اًمـاؾمخ واعمـسقخ" .
()1

()1

اكظر :طماضمل ظمؾقػة ،كشف الظـون ،ج ،2ص.1924
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 -8أسمق ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾمالمة اًمطحاوي اعمٍمي احلـػل
(ت321هـ) ومؼد كسب ًمف اًمزيؾعل ذم كصب اًمراية يمتاسما ومقف .
()2

 -9أسمق ضمعػر اًمـحاس أمحد سمـ حمؿد اعمرادي اعمٍمي (ت338هـ) وكسب ًمف
صاطمب يمشػ اًمظـقن يمتاسما ومقف .
()3

 -14احلاومظ حمدث إكدًمس أسمق حمؿد ىماؾمؿ سمـ أصبغ إمقي اًمؼرـمبل
(ت344هـ) يمام ذم يمشػ اًمظـقن .
()4

 -11اإلمام احلاومظ قمبداهلل سمـ أمحد سمـ ضمعػر سمـ طمقان إصبفاين (ت
396هـ) كسب ًمف صاطمب اًمرؾماًمة اعمستطرومة يمتاسما ومقف .
()5

 -12وشمؽؾؿ مـ همػم همٓء مجاقمة مـ احلػاظ وإئؿة قمـ اًمـاؾمخ واعمـسقخ
ذم احلديث ذم إمفات اًمستة ،وذم همػمها مـ يمتب اًمسـة إظمرى ،مـفؿ اإلمام
اًمبخاري (ت257هـ) واإلمام مسؾؿ (ت261هـ) واإلمام اًمؽممذي (ت279هـ)
واإلمام اسمـ ماضمة (ت273هـ) واإلمام اسمـ ظمزيؿة (ت311هـ) واسمـ طمبان
(ت354هـ) واًمدارىمطـل (ت385هـ) واحلايمؿ (ت415هـ) واًمبقفؼل (ت458هـ)
واخلطقب اًمبغدادي (ت463هـ) واسمـ قمبد اًمؼم (ت463هـ) .ويمتب همٓء

()1

اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ.

()2

اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،3ص.173

()3

اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،2ص.1924

()4

اكظر :اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،2ص.1924

()5

اًمؽتاين ،الرشالة ادستطرفة ،ص.84
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وممًمػاهتؿ شمقضمد ومقفا مباطمث ورشوح ًمؽثػم مـ إطماديث اًمتل ورد ومقفا اًمـاؾمخ
واعمـسقخ.
 -13أسمق طمػص قمؿر سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ؿماهلم اًمبغدادي حمدث اًمعراق
(ت385هـ) :يمتب ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم احلديث ،وهق مطبقع سماؾمؿ "كاؾمخ
احلديث ومـسقظمف".
 -14هبة اهلل سمـ ؾمالم أسمق اًمؼاؾمؿ اًمبغدادي (ت422هـ) كسب ًمف صاطمب
يمشػ اًمظـقن يمتاسما ومقف .
()1

 -15أسمق اًمؼاؾمؿ اًمؼشػمي (ت465هـ) وىمد كسب ًمف صاطمب يمشػ اًمظـقن
يمتاسما ومقف .
()2

 -16اإلمام احلاومظ حمؿد سمـ مقؾمك سمـ قمثامن سمـ طمازم أسمق سمؽر اهلؿداين
(ت584هـ) يمتاسمف اعمعروف اعمشفقر "آقمتبار ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ مـ إصمار" وهق
مطبقع قمدة ـمبعات ،وهق مـ أهؿ اًمؽتب وأضمؾفا ذم هذا اًمػـ وأيمثرها ومقائد وكػعا
ذم مقوققمف وذم سماسمف.
 -17اسمـ اجلقزي (ت597هـ) يمتاسمف "إقمالم اًمعامل سمعد رؾمقظمف سمحؼائؼ
كاؾمخ احلديث ومـسقظمف" وهق مطبقع ،مجع ومقف واطمد ًا وقمنميـ طمديث ًا صح كسخفا
أو اطمتؿؾ .
()1

()1

طماضمل ظمؾقػة ،كشف الظـون ،ج ،2ص.1924

()2

اعمرضمع اًمساسمؼ.
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 -18سمدر اًمديـ أمحد سمـ حمؿد سمـ مظػر سمـ خمتار اًمرازي (ت634هـ) يمتاسمف
معروف سمـ"اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم احلديث".
 -19سمرهان اًمديـ إسمراهقؿ سمـ قمؿر اجلعؼمي (ت732هـ) يمتاسمف "رؾمقخ
إطمبار ذم مـسقخ إظمبار" وهق مطبقع.
 -24اظمتٍم إسمراهقؿ سمـ قمكم اعمعروف سماسمـ قمبد احلؼ احلـػل (ت744هـ)
يمتاب اسمـ ؿماهلم ذيمره صاطمب يمشػ اًمظـقن .
َ
()2

 -21اظمتٍم اًمسقد سمدر اًمديـ إهدل (ت855هـ) يمتاب اسمـ اجلقزي
وؾمامه "قمدة اعمـسقخ ذم احلديث".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخلامتة
ومـ أسمرز اًمـتائج اًمتل شمقصؾـا إًمقفا ذم هذا اًمبحث ما يليت:
 -1أن "اًمـسخ" إزاًمة طمؽؿ رشقمل صماسمت سمـص سمحؽؿ رشقمل متلظمر يغاير
احلؽؿ ،و(اعمـسقخ) هق اًمـص اعمثبِ ُت طمؽام رشقمقا معؿقٓ سمف ىمبؾ كزول اًمـاؾمخ،
و(اًمـاؾمخ) هق اًمـص اًمذي يثبت طمؽام رشقمقا ذم ىمضقة يعؿؾ هبا سمعد اًمـسخ.

()1

اسمـ اجلقزي" ،الـاشخ وادـسوخ من احلديث"( ،اعمـشقر ذم جمؾة اًمبحث اًمعؾؿل واًمؽماث
اإلؾمالمل ،سمجامعة أم اًمؼرى سمؿؽة اعمؽرمة ،اًمعدد إول ؾمـة 1398ه) ،ص :232وـمبع سماؾمؿ:
"إظمبار أهؾ اًمرؾمقخ ذم اًمػؼف واحلديث سمؿؼدار اعمـسقخ مـ احلديث".

()2

اعمرضمع اًمساسمؼ.
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 -2معرومة اًمـاؾمخ واعمـسقخ ذم احلديث أمر ٓ مـاص مـف ًمطاًمب قمؾؿ
احلديث اًمـبقي اًمنميػ ،ودراؾمة أؾمباب ورود اًمـسخ وـمرق صمبقشمف أمر مفؿ ًمؾتؿؽـ
مـ اًمـظرة اًمشؿقًمقة ٕطمؽام اًمنميعة اإلؾمالمقة ومعرومة مـاط احلؽؿ.
 -3اًمـسخ ٓ يدظمؾ اًمعؼائد وإظمبار اعمحضة ،واًمؼقاقمد اًمؽؾقة ،وأداب،
وإظمالق ،واإلمجاع ،واًمؼقاس.
 -4هـاك طمؽؿة هلل شمعامم سماًمغة ومقام رشع مـ اًمـسخ.
 -5اًمـسخ ٓ يثبت سمآطمتامل ،ووضمقد أي اطمتامل يماف إلؾمؼاط دقمقى
اًمـسخ.
 -6اًمـسخ يعرف سماًمـص ،أو كؼؾ اًمصحايب ،أو اًمتاريخ ،أو دًٓمة اإلمجاع.
 -7مـ إطماديث ما اشمػؼ قمغم كسخفا ،ويمثػم مـفا اظمتؾػ ومقفا ،ومجؿع
اًمبعض سملم اعمختؾػ مـفا ،ورضمح أظمرونً ،مذا يمان اًمـسخ ىمؾقال ذم اًمنميعة.
ووصؾ اسمـ اجلقزي إمم أن قمدد إطماديث اًمتل صمبت كسخفا أو حيتؿؾ هق واطمد
وقمنمون طمديثا ومؼط.
 -8واعممًمػات ذم كاؾمخ احلديث ومـسقظمف اعمتقومرة ًمديـا هل :اًمـاؾمخ
واعمـسقخ ٕيب سمؽر إصمرم (ت261هـ) يقضمد مـف اجلزء اًمثاًمث ومؼط .وكاؾمخ احلديث
ومـسقظمف ٓسمـ ؿماهلم (ت385هـ) .وآقمتبار ذم اًمـاؾمخ واعمـسقخ مـ إصمار ًمؾحازمل
(ت584هـ) .وإقمالم اًمعامل سمعد رؾمقظمف سمحؼائؼ كاؾمخ احلديث ومـسقظمف ٓسمـ اجلقزي
(ت597هـ) .ورؾمقخ إطمبار ذم مـسقخ إظمبار ًمؾجعؼمي (ت732هـ).
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فقه الجىابت واملتغريات
وأثزه يف التقارب بني املذاهب اإلسالمًة واجلماعات
أ  .د  .علي حمىي الين القه داغي

*



ملخص البحث
إن اهلل شمعامم أراد ًمرؾمقًمف حمؿد  أن يؽقن ظمامت ًا وظمت ًام ًمألكبقاء واعمرؾمؾلم،
وًمديـف اإلؾمالم أن يؽقن آظمر إديان وًمنميعتف اإلؾمالمقة أن شمؽقن آظمر اًمنمايع
اًمساموية ،وًمذًمؽ أقمؾـ قمـ يمامل هذا اًمديـ وإمتامف وقمدم طماضمتف إمم أي رؾماًمة
مر اًمدهقر
أظمرى ،وصالطمقتف ًمؾبنمية مجعاء وؿمؿقًمقتف ًمؽؾ إزمان وإمايمـ قمغم ّ

َْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ
كًْ
واًمعصقر واًمؼرون ومؼال شمعامم :اْلٔم أكٍيج ىكً دِيِكً وختٍٍج عيي
ُ َ ُ ُ ْ َ
ْ
اْل ْسَل َم د ًِيِا] اعمائدة  .[3:معؾـ ًا أكف سمعد هذا اًمؽامل واًمتامم ىمد
ُ ِع ٍَ ِِت َو َر ِ
ضيج ىكً ِ

أىمقؿت احلجة قمغم اًمعاعملم ذم أن اهلل شمعامم أكزل قمؾقفؿ ديـ ًا يمام ً
ال حيؼؼ هلؿ مجقع
مصاحلفؿ اًمدكققية وإظمروية ،وجيؾب هلؿ ؾمعادة اًمدكقا وأظمرة ،وراطمة اًمبدن

وؾمؽقن اًمـػس ،واـمؿئـان اًمؼؾب ورضاء اًمروح ،وًمذًمؽ طمٍم اًمديـ اعمؼبقل قمـده
*

إملم اًمعام ًمإلحتاد اًمعاعمل ًمعؾامء اعمسؾؿلم وكائب رئقس اعمجؾس إورو ي ًمإلومتاء واًمبحقث.

اًمؼميداإليمؽموينdralig@hotmail.com :
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َّ

ْ

َ

علي حمي الدين القره داغي

ّ َ ْ َ َّ
ّ
وطمذر مـ اشمباع
اْل ْسَل ُم ] آل قمؿران.[91:
ذم اإلؾمالم ومؼال :إِن الِيَ عِِد اَّلل ِ ِ

ْ
َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ً ََ ْ َ ْ ُ
خ َرة ِ ٌِ ََ
اْل ْسَل ِم دِ ْحِا في َْ حلتَو ٌِِ ُّ َوْ َٔ ِف اْ ِ
ديـ همػمه ومؼال شمعامم:وٌَ يبخغِ دي ِ
َْ
اسيَْ] اعمائدة. [58:
ال ِِ

وسماعمؼاسمؾ ومنن اهلل شمعامم يمام ضمعؾ ديـف ظماشمؿ إديان واًمنمائع وجلؿقع إمؿ

واًمشعقب قمغم اًمدهقر واًمعصقر ومنكف ضؿـف يمؾ قمـاس اخلؾقد واًمصالح واًمشؿقًمقة
طمتك يصبح مؾبق ًا جلؿقع طماضمات اًمبنمية ،ومستجقب ًا ًمؽؾ ما يريدون مـ ظمػم اًمدكقا
وأظمرة ،وداومع ًا ًمؾتطقير واًمتـؿقة واًمتؼدم واًمبـاء.
ومـ هـا ضماءت كصقص اًمنميعة مريمزة ذم كصقصفا اًمؼطعقة قمغم إؾمس
وإريمان اًمتل يبـك قمؾقفا هذا اًمديـ ،وشمقضقح اًمعؼقدة اًمصحقحة،واًمؼقؿ وإظمالق
اًمراىمقة،وأؾمس اعمعامالت واًمتعامؾ مع اًمـاس مجقع ًا شماريمة اًمتػاصقؾ ذم معظؿ إؿمقاء
ًمألدًمة اًمظـقة ،أوًمالضمتفادات اإلكساكقة ذم فمؾ اعمبادئ اًمعامة واًمؼقاقمد اًمؽؾقة.
وسمذًمؽ مجعت اًمنميعة سملم اًمثقاسمت اًمتل ٓ شمؼبؾ اًمتغػم (أي سمؿثاسمة اهلقؽؾ
اًمعظؿل ًمإلكسان) ،واعمتغػمات اًمتل شمشبف أطمقال اإلكسان اًمعادية اًمؼاسمؾة ًمؾتغػم

ََ
وسمذًمؽ اكسجؿت اًمنميعة اًمتل أرؾمؾفا ًمإلكسان مع اإلكسان اًمذي كزًمت قمؾقف :خَل
ْ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
الَت ُ
ي ] اعمؾؽ. [91:
حعيً ٌَ خيق ؤْ الي ِطيف ِ

وماإلكسان صماسمت ذم طمؼقؼتف وضمقهره وأصؾ قمؼؾف وروطمف وكػسف ومؽقكاشمف

ورضورياشمف وطماضماشمف اًمعامة إمم اعمليمؾ واعمؾبس واعمنمب (وإن يماكت اًمـققمقات
خمتؾػة ًمؽـ إصؾ اًمعام مل يتغػم مـذ ظمؾؼ اإلكسان إمم يقمـا هذا ) ،وًمؽـ اإلكسان
متغػم ذم معارومف ،وذم إمؽاكقاشمف ًمؾتسخػم وقمؾقمف ،وذم أكقاع مالسمسف ومشارسمف ومآيمؾف
ومسايمـف ومؼد وصؾ إمم اًمؼؿر ومع ذًمؽ يظؾ سمحاضمة إمم اهلداية اًمرسماكقة واًمعؼقدة اًمتل
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متأل ومراغ روطمف وكػسف ،وإمم ىمقؿ وأظمالق رسماكقة متـعف مـ آزدواضمقة واًمعـٍمية
واًمظؾؿ وآقمساف ،وشمدقمقه إمم اًمعدل واعمساواة واإلكصاف ،وشمردقمف قمـ إذٓل
اإلكسان وازدرائف وأيمؾ طمؼقىمف وأمقاًمف .
()1

وهبذه اًمصػة اًمعظقؿة اجلامعة سملم آؾمتػادة مـ اًمـؼؾ واًمعؼؾ ،وسملم
اًمثقاسمت واعمتغػمات جيتؿع ذم اإلكسان ظمػم اًمدكقا وأظمرة ،ويتحؼؼ ًمف اًمتآًمػ واعمحبة
ٍ
طمقـئذ كتعاون وكتحد ومقام أمجعـا قمؾقف مـ اًمثقاسمت ،ويعذر
واًمتؼارب احلؼقؼلٕ ،كـا
سمعضـا اًمبعض ومقام اظمتؾػـا ومقفٕ ،كف مـ اعمتغػمات آضمتفادية اًمتل شمؼبؾ أيمثر مـ رأي.
وهذا ما كحاول شمقضقحف ذم هذا اًمبحث اعمتقاضع داقمق ًا اهلل شمعامم أن جيعؾ
أقمامًمـا يمؾفا ظماًمصة ًمقضمفف اًمؽريؿ ،وأن جيؿع إمة اإلؾمالمقة قمغم اخلػم واًمقوماق
واًمتعاون اًمبـّاء وظمػمي اًمدكقا وأظمرة ،وأن يبارك ذم ضمفقد مجقع اعمخؾصلم ًمؾقصقل
إمم اًمتعاون واًمتقطمقد قمغم أؾماس اًمثقاسمت ،وآؾمتػادة مـ آظمتالومات اًمػرقمقة
ًمؾتطقير واًمتؼدم واًمـامء ،ومفق مقٓكا ومـعؿ اعمقمم وكعؿ اًمـصػم.

التعزيف بالجىابت واملتغريات يف اإلسالم
التعريف بالثوابت والمتغيرات لغة:

اًمثقاسمت :مجع صماسمت مـ صم َبت ـ سمػتح اًمباء ـ يث ُبت ـ سمضؿفا ـ صمباشم ًا أي اؾمتؼر،

وصم ُبت ـ سمضؿ اًمباء ـ يثبت صمباشمة وصمبقشمة ،أي صار ذا طمزم ورزاكة ،ومـف صماسمت اًمؼؾب،
وصماسمت اًمؼدم ،وأصمبت يثبت إصمباشم ًا ،سمؿعـك اًمتحؼقؼ واإلىمرار ،ومـف ىمقًمف شمعاممَ  :ح ٍْ ُ
حٔا
))9

يقؾمػ اًمؼرضاوي ،اددخل إىل دراسة الرشيعة( ،اًمؼا هرة :مؽتبة اًمقهبة ،د.ط.د.ت) ،ص .782
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ْ ُ َ َ
اء َويُثْت ُ
َّ ُ
اَّلل ٌَا ي َ َش ُ
ٔك أ ْو
ج ] اًمرقمد ،[31:أي يؼره ويبؼقف ،ومـف ىمقًمف شمعاممِْ  :لُثتِخ
ِ
َح ْلخُيُ َ
ٔك] إكػال ،[33:أي يبؼقكؽ ذم مؽة ويؿـعقكؽ مـ اخلروج أو حيبسقكؽ،

ج َّ ُ
وأما اًمتثبقت ومفق اًمتؿؽلم مـ اًمثبات قمـد اًمشدة وذم اًمتـزيؾ اًمعزيز :يُثَ ّت ُ
اَّلل
ِ
َّ َ َ ُ ْ َ
َّ
ج ] إسمراهقؿ. [72:
اَّل
ِيَ آ ٌَِٔا ةِاىل ْٔ ِل اثلاة ِ ِ

واًمث ْبت ـ سمسؽقن اًمباء ـ اًمثاسمت اًمؼؾب ،واًمعاىمؾ اًمثاسمت اًمرأي ،وسمػتح

اًمباء:احلجة اعمقصمؼ سمف ومجعف أصمبات .
()1

شمغػم إذا اظمتؾػ وىمبؾ اًمتغػم  ،واًمتغػم هق
واعمتغػمات :مجع اعمتغػم ،وهق مـ ر
()2

آظمتالف ذم اًمصقر ،أو إضمزاء ،أو احلؼائؼ أو ذم إطمداها ،ىمال أسمق اًمبؼاء اًمعؽؼمي:
(واًمتغقػم هق قمبارة قمـ شمبديؾ صػة إمم صػة أظمرى مثؾ شمغقػم إمحر إمم إسمقض،
واًمتغػم إما ذم ذات اًمٌمء ،أو ضمزئف ،أو اخلارج قمـف) .
()3

وورد ًمػظ اًمتغػم ومشتؼاشمف ذم اًمؼرآن قمدة مرات مـفا ىمقًمف شمعامم  :إ َّن َّ َ
اَّلل
ِ
َ َ ُ َ ّ ُ َّ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ
سٓ ْ
ين
غ
ي
ي
ف

:
شمعامم
وىمقًمف
،
[
99
:
اًمرقمد
]

ً
ف
ِ
َل حغ ِي ٌا ةِلٔ ٍم حِت حغ ِيوا ٌا ةِدج ِ ِ
َ ْ َ َّ
ار ٌ َِْ ىَ ََب ل َ ًْ َحخَ َغ َّ ْ
اَّلل ِ ] اًمـساء ، [991:وىمقًمف شمعاممَ  :و َخجْ َٓ ٌ
ي َط ْع ٍُ ُّ
خيق
ٍ

]حمؿد. [98:

الثوابت والمتغيرات في االصطالح:

اعمؼصقد سماًمثقاسمت هـا إطمؽام اإلؾمالمقة اًمتل صمبتت سملدًمة ىمطعقة اًمدًٓمة
واًمثبقت أو سماإلمجاع اًمصحقح اًمثاسمت اًمذي مضت قمؾقف إمة ذم ىمروهنااًمثالصمة إُ َول.
()9

إبر اهيم مصرفى وغرههم ادعجم الوسقط( ،اًمؼا هـرة :مؽتبـة اًمقهبـة ،د .ط .د .ت)،
مادة ( صمبت ) ،ص.977

() 7

اعمرضمع اًمساسمؼ.

()3

أسمق اًمبؼاء ،كؾقات أيب البؼاء( ،اًمؼا هرة :ممؾمسة اًمرؾماًمة ،د .ط .د .ت) ،ص.711
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وقمغم ضقء ذًمؽ وماًمثقاسمت شمشؿؾ أريمان اإليامن اًمستة (اإليامن سماهلل ومالئؽتف
ويمتبف ورؾمؾف واًمققم أظمر ،واًمؼدر ظمػمه وذه مـ اهلل شمعامم) ،وأريمان اإلؾمالم
اخلؿسة (اًمشفادة واًمصؾقات اخلؿس ،واًمزيماة واًمصقم واحلج عمـ اؾمتطاع إًمقف ؾمبقال)،
وشمشؿؾ يمذًمؽ اًمؼقؿ وإظمالق اًمثاسمتة ،وإطمؽام إؾمس اًمعامة ٕطمؽام إرسة ذم
اإلؾمالم ،وإطمؽام واعمبادئ اًمعامة ًمؾؿعامالت واجلفاد ،واًمعالىمات اًمدوًمقة،
واًمؼضاء وكحق ذًمؽ ،واخلالصة أن يمؾ طمؽؿ مـ أطمؽام اإلؾمالم ذم مجقع جمآت
احلقاة إذا صمبت سمدًمقؾ ىمطعل اًمثبقت واًمدًٓمة أو سمنمجاع إمة إمجاقم ًا صحقح ًا ىمائ ًام قمغم
اًمدًمقؾ وًمقس اًم ُعرف ومفق مـ اًمثقاسمت اًمتل جيب آًمتزام هبا ،وقمدم اًمتفاون ذم طمؼفا،
إٓ ما هق مـ ىمبقؾ اًمرضورات اًمتل شمبقح اعمحظقرات.
وأما اعمتغػمات وماعمؼصقد هبا هـا هل إطمؽام اًمتل شمثبت سمدًمقؾ فمـل ( ؾمقاء
أيماكت اًمظـقة ذم دًٓمة اًمـص وصمبقشمف ،أم ذم أطمدمها ) أو سماضمتفاد ىمائؿ قمغم اًمؼقاس أو
اعمصاًمح اعمرؾمؾة ،أو اًمعرف ،أو مؼاصد اًمنميعة أو كحق ذًمؽ .

الثوابت والمتغيرات وصف لألحكام وليست وصفاً للنصوص:

إذن ومقصػ اًمثقاسمت واعمتغػمات إكام هق ًمألطمؽام اعملظمقذة مـ إدًمة مباذة

أو اؾمتـباـم ًا ،وًمقس ًمؾـصقص اًمنمقمقةٕ ،هنا صماسمتة ٓ جيقز شمغقػمها وٓ شمبديؾفا وٓ
اًمتحريػ ومقفا طمتك وًمق يماكت فمـقة ،وماًمـصقص اًمنمقمقة اًمظـقة ذم اًمدًٓمة واًمثبقت،
أو ذم أطمدمها كصقص صماسمتة ظماًمدة وًمؽـ اًمتجديد واًمتغقػم ذم إمؽاكقة إقمادة اًمـظر ومقفا
مـ طمقث شمرضمقح طمؽؿ مستـبط مـفا قمغم طمؽؿ آظمر ،أو اؾمتـباط طمؽؿ ضمديد مـفا ،أو
كحق ذًمؽ .
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منهج اإلسالم في عالج القضايا:
ؿماءت طمؽؿة اهلل شمعامم أن يتؿ طمؾ اعمشايمؾ واًمؼضايا قمغم مر إقمصار
وإمصار قمغم ضقء مـفج ىمقيؿ جيؿع سملم ضمعؾ اًمقطمل هق إصؾ واقمتامد اًمعؼؾ،
وإقمطاء دوره اًمؽبػم ذم اًمػفؿ وآؾمتـباط وآضمتفاد ذم اًمـصقص اًمظـقة ،وإجياد
احلؾقل اإلؾمالمقة ًمؾؼضايا اًمتل مل يرد ذيمر طمؽؿفا ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـة اًمـبقية
اعمنمومة قمغم ضقء اعمبادئ اًمعامة واًمؼقاقمد اًمؽؾقة ،ومؼاصد اًمنميعة ،يمام أكف مـ
طمؽؿتف أن ضمعؾ معظؿ كصقص اًمؼرآن حمؽامت ه ّـ مـ أم اًمؽتاب شمرضمع إًمقفا

َََْ َ َْ َ ْ َ َ ُْ َ ٌ ُْ َ َ ٌ ُ ُ
ُ َّ
ات ْ ََّ أم
اعمتشاهبات ،ومؼال شمعامم َٔ ْ :اَّلِي خُزل عييم اىهِخاب ٌِِّ آ َيات ُمهٍ
َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ َّ
ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
اء اىْفخِْثَِ
ْ َ
َ
َ
اب وأخر ٌتشاةِٓات فأٌا اَّلِيَ ِف كئبًِِٓ زيغ ذيتتِعٔن ٌا تشاةّ ٌِِّ اةخِغ
ِ
اىهِخ ِ
ْ َ ْ
َواةخِغ َ
اء حَأوِييِِّ] آل قمؿران. [۷:

صمؿ إن مـفج اإلؾمالم ذم قمالج اًمؼضايا واحلقادث واعمشايمؾ اًمػردية

واجلامقمقة يتؿ من خالل كصوص الؼرآن الؽريم والسـة ادطفرة ،ثم من خالل ترك
مـطؼة مل يـزل فقفا كص كريم تسؿى مـطؼة العػو ،سمؾ شمرك أمرها ًمالضمتفاد مـ ظمالل
اعمبادئ اًمعامة واًمؼقاقمد اًمؽؾقة وضقاسمط آؾمتـباط ،وكحـ كتحدث هـا سمنجياز قمـ
هذيـ إمريـ ،اًمـصقص ،ومـطؼة اًمعػق.

أوالً :النصوص

ؿماءت طمؽؿة اًمعكم اًمؼدير أن شمؽقن كصقص اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـة اعمنمومة

قمغم ىمسؿلم :
9ـ كصوص قطعقة الداللة سمحقث ٓ حتتؿؾ إّٓ معـك واطمد ًا ،وىمطعقة اًمثبقت
واًمقصقل سمحقث وصؾت إًمقـا قمـ ـمريؼ اًمتقاشمر يمام هق احلال ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ يمؾف،
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واًمسـة اًمـبقية اعمتقاشمرة (اًمؼقًمقة أو اًمػعؾقة ،طمقث كجد اًمتقاشمر ذم اًمؼسؿ اًمػعكم أيمثر
مـ اًمؼقزم).
ومفذه اًمـصقص هل اًمتل شمشؽؾ اًمثقاسمت اعمحؽامت اًمؼقاـمع ،وإؾمس
واعمبادئ اًمعامة ويمؾقات اًمنميعة ،واًمؼقاقمد اًمؽؾقة ،ومؼاصدها اًمعامة ،وإطمؽام
اًمعامة اًمؽؾقة اًمتل ٓ ختتؾػ سمحسب إقمصار وإمصار وإطمقال ،وٓ جيقز أن
ختتؾػ ومقفا اًمرؤى وآضمتفادات ،وٓ أن شمتـقع ومقفا أراء واجلامقمات ،وذًمؽ ٕن
مدارك هذه إطمؽام ىمطعقة صمبقشم ًا ودًٓمة ومال جمال ومقفا ًمالضمتفاد ،وهذا هق اعمؼصقد
كص
سمؼقل إصقًمقلم (ٓ اضمتفاد مع اًمـص) أي اًمـص اًمؼطعل ،أو ىمصد خماًمػة ّ
ذقمل وإن مل يؽـ ىمطعق ًا.
ويدظمؾ ذم هذه اًمثقاسمت اًمـصقص اًمؼقاـمع ،واًمؽؾقات اًمعامة واعمبادئ
اًمعامة ،مبادئ اًمعدل واإلطمسان واًمرمحة ،ويمرامة اإلكسان ،ومبدأ احلرية ،وحتريؿ اًمؼتؾ
وكحقها ،طمتك إن
سمدون طمؼ ،وأيمؾ أمقال اًمـاس سماًمباـمؾ ،وآقمتداء قمغم إقمراض ْ
اًمؼقاكلم اًمبنمية شمتػؼ ومقفا مع اًمنميعة اًمغراء طمتك أؾمامها اًمؼدماء :اًمؼاكقن اًمساموي أو
اًمؼاكقن اًمطبقعل ،أو اًمؼاكقن اخلاًمد ،ويمتب ومقفا اًمؼدماء مثؾ أرؾمطقـماًمقس ،وؿمقنمون
وهمايقس وهمػمهؿ ،ويمتب سمعدهؿ مـ قمؾامء اًمغرب مـ اًمػركسقلم وآكؽؾقز وإعمان
اًمذيـ ؾمؿقها :ىمقاكلم اًمؼقاكلم ،و( أهنا كاومذة ذم مجقع اًمبالد وقمـد مجقع اًمشعقب وذم
مجقع إقمصار ) .
()1

وهل ذم طمؼقؼتفا سمؼايا اًمنمائع اًمساموية واًمػطر اًمسؾقؿة اًمتل اؾمتؼرت ذم
()9

صبحل اعمحؿصاين ،فؾسػة الترشيع يف اإلسالم ( ،ماًمقزيا :دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم ،د.ط.د.ت)،
ص.719
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كػقس اًمشعقب ،وىمد قمؼم اإلمام اًمشاـمبل :قمـ وصػ هذه اًمثقاسمت سمؼقًمف( :إهنا
يمؾقة أسمدية ،وضعت قمؾقفا اًمدكقا ،وهبا ىمامت مصاحلفا ذم اخلؾؼ طمسبام سملم ذًمؽ
آؾمتؼراء ،وقمغم ووماق ذًمؽ ضماءت اًمنميعة أيض ًا ،ومذًمؽ احلؽؿ اًمؽكم سماق إمم أن
يرث اهلل إرض ومـ قمؾقفا ) .
()1

 2ـ كصوص مل يتوافر فقه الرشصان السابؼان (أي ىمطعقة اًمثبقت وىمطعقة
اًمدًٓمة)وهل شمشؿؾ صمالصمة أكقاع وهل:
أ ـ كصوص ضـقة الداللة (أي حتتؿؾ أيمثر مـ معـك) وفمـقة اًمثبقت (أي
فمـل  ،ويماكت
وصؾتـا قمـ ـمريؼ همػم اعمتقاشمر) مثؾ احلديث اًمذي وصؾـا قمـ ـمريؼ ّ
()2

دًٓمتف أيض ًا فمـقة أي حتتؿؾ أيمثر مـ معـك مثؾ طمديث اًمـفل قمـ صػؼتلم ذم صػؼة
واطمدة .
()3

ب ـ كصوص قطعقة الثبوت ،وضـقة الداللة مثؾ اًمـصقص اًمؼرآكقة اًمتل
ُ
حتتؿؾ أيمثر مـ معـك مثؾ ىمقًمف شمعاممَ :و ْ
ام َس ُ
ِك ًْ ] اعمائدة [6:أي مجقع
حٔا ة ِ ُر ُءوس

رؤؾمؽؿ ،أو سمعض رؤؾمؽؿ  ،أو ضمزء سمسقط مـفا قمغم اظمتالف اًمػؼفاء ذم شمػسػمه .
()1

ج ـ كصوص قطعقة الداللة ضـقة الثبوت مثؾ إطماديث اًمتل وصؾتـا قمـ
()9

اًمشاـمبل ،ادوافؼات( ،سمػموت :دار اًمبشائر اإلؾمالمقة ،د .ط .د .ت ) ،ج  ،7ص. 715

()7

مل اىمؾ :طمديث أطماد مطؾؼ ًا عما ومقف شمػصقؾ وظمالف ذم فمـقة سمعض أكقاقمفا.

()3

اكظر :شمػصقؾ ذًمؽ ذم سمحثـا طمقل أطماديث اًمـفل قمـ صػؼتلم ذم صػؼة واطمدة ،ادـشور ضؿن بحوث
ادعامالت ادالقة ادعارصة( ،سمػموت :دار اًمبشائر اإلؾمالمقة ،ط ،7د .ت ).

))1

يراضمع :اسمـ اًمعر ي ،أحؽام الؼرآن( ،سمػموت :داراعمعرومة ،د .ط .د .ت) ،ج ،7ص.882
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ـمريؼ فمـل وًمؽـ دًٓمتفا ىمطعقة مثؾ ىمقل اًمـبل  ( : اًمصؾح ضمائز سملم اعمسؾؿلم )

()1

ومدًٓمة احلديث قمغم منموقمقة اًمصؾح ىمطعقة ،وًمؽـ احلديث فمـل اًمثبقت طمقث مل
يصؾـا قمـ ـمريؼ اًمتقاشمر .
ومفذه اًمـصقص قمل اًمتل دمري ومقفا اضمتفادات اًمػؼفاء واًمعؾامء ذم خمتؾػ
ىمضايا احلقاة ،وهل متثؾ هماًمبقة اًمـصقص طمقث هل أيمثر مساطمة وأوؾمع دائرة ،وأيمؼم
طمج ًام مـ اًمـقع إول ،وسماًمتازم ومؿجال آضمتفادات ،وسماًمتازم ومآظمتالومات اًمػرقمقة
يمبػم ضمد ًا ٓ خيقػـا سمؾ شمـػع إمة وشمزيدها صمرا ًء وومؼف ًا وقمؾ ًام وظمصقسمة ما دامت هذه
آضمتفادات ٓ شمتعارض مع اًمـصقص اًمؼطعقة (اًمؼسؿ إول) وما دامت دمري قمغم
اًمضقاسمط واًمنموط اخلاصة سمؽقػقة آضمتفاد.

وىنا ملحوظات:
األوىل :أن أي طمؽؿ ملظمقذ مـ إدًمة اًمظـقة ًمؽـ أمجعت قمؾقف إمة
(اإلمجاع اًمصحقح إصقزم) ومؼد أصبح طمؽ ًام ىمطعق ًا مـ اًمثقاسمت كؼؾف اإلمجاع مـ
دائرة اًمؼسؿ اًمثاين إمم كطاق اًمؼسؿ إول مثؾ اإلمجاع قمغم أن اجلدة هلا اًمسدس .
()2

وًمؽـ اإلمجاع اًمؼائؿ قمغم اًمعرف ،أو اعمصاًمح ًمقس مـ اًمثقاسمت مـ طمقث اعمبدأ سمؾ
يؿؽـ شمغقػمه سماضمتفادات معتؼمة شمضاهقف ،أو شمتػقق قمؾقف.

()9

أظمرضمف أسمق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمسجستاين ،يف السـن( ،سمػموت :اًمؽتاب اًمعر ي ،د .ط.
د.ت) ،ج ،7ص ،793رىمؿ .3811

()7

اكظر :اًمرسظمز ،ادبسوط( ،سمػموت :داراعمعرومة ،د .ط .د .ت) ،ج ،71ص962؛ و حمؿد سمـ قمبد
اًمباىمل اًمزرىماين،ذح الزرقاين( ،سمػموت :دار اًمبشائر اإلؾمالمقة ،د .ط .د .ت ) .ج  ،5ص.735

﴿﴾76

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

علي حمي الدين القره داغي

الثاكقة :أن سمعض إطمؽام شمتقارد قمؾقفا جمؿققمة مـ إدًمة اًمظـقة ،وشمؾؼتفا
إمة اإلؾمالمقة سماًمؼبقل ومفذه إطمؽام أيض ًا سمؿثاسمة اعمجؿع قمؾقفا اًمتل ٓ جيقز
خماًمػتفا ،ومفذه إدًمة ذم مػرداهتا فمـقة ،وًمؽـ ذم جمؿققمفا وشمعاضدها سمعضفا ًمبعض
وشمؾؼل إمة هلا سماًمؼبقل شمصبح ىمطعقة ،أو سمؿثاسمة اًمؼطعقة ،ومال جيقز خماًمػتفا.
الثالثة :أن سمعض اعمبادئ اًمعامة واًمؼقاقمد اًمؽؾقة ومؼاصد اًمنميعة شممظمذ
وشمستػاد مـ جمؿققمف مـ إدًمة اًمظـقة ،وًمؽـ شمؾؽ اعمبادئ واًمؼقاقمد شمصبح ىمطعقة
ومتثؾ صمقاسمت ٓ جيقز دماوزها مثؾ مبدأ قمدم اًمرضر واإلرضار .
الرابعة :أن ومفؿ اًمـصقص إكام يتحؼؼ سمصقرة يمامؾة إذا كظر إمم مجقع أيات
وإطماديث اًمقاردة ذم مقضقع معلم كظرة ؿمؿقًمقة واطمدة ،وذًمؽ ٕن معظؿ
آظمتالومات إكام شمليت سمسبب اًمـظرة اجلزئقة اًمؼاسة ،ومؿث ً
ال ومؿـ كظر ومؼط إمم ىمقًمف
ََ

َ َّ َ ْ َ

ْ َ

اَّلل َرب اى َعالٍ َ
ََ
اء َّ ُ
اءون إَل أن يَش َ
ي ] اًمتؽقير [71:ىمال سماجلؼم يمام هق
ِ
شمعامم :وٌا تش ُ ِ
اء فَيْيُ ْؤٌ َِْ َو ٌَ َْ َشاءَ
احلال قمـد اجلؼمية ،ومـ كظر ومؼط إمم ىمقًمف شمعاممَ  :ذ ٍَ َْ َش َ
َْ ُْ
فييَكف ْر ] اًمؽفػ [71:ذهب إمم إقمطاء اعمشقئة اعمطؾؼة وآظمتقار إمم اًمعبد يمام هق

مذهب اعمعتزًمة ،وًمؽـ احلؼ واًمصقاب ذم اًمـظر إمم اعمجؿققمتلم مـ إدًمة دون
إهمػال إطمدامها ،وماإلكسان ًمف مشقئة وإرادة واظمتقار يؽقن هبا مؽؾػ ًا ومسموًٓ وحماؾمب ًا
أو مثاسم ًا قمغم أومعاًمف ،ومع ذًمؽ ومنن مشقئتف ظماضعة عمشقئة اهلل وىمدرشمف اعمطؾؼة ،وماهلل
ظماًمؼ يمؾ رء ذم هذا اًمؽقن سمام ومقف أومعال اًمعباد ،وًمؽـ هذا اخلؾؼ إما مباذة ،أو
قمـ ـمريؼ وؾمائؾ وأدوات هق ظماًمؼفا ،يمام أن اهلل شمعامم ظمؾؼ ؾمــ ًا ضمرت طمؽؿتف شمعامم
أن دمري إمقر يمؾفا قمؾقفا طمسب مشقئتف وإرادشمف اًمعؾقة ،يؼقل ومضقؾة اًمشقخ
اًمؼرضاويً ( :مؼد قمؾؼ أطمد قمؾامء اًمسؾػ قمغم اًمـزاع سملم اًمطقائػ اعمختؾػة ذم ىمضقة
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اًمؼدر ،أو ما يسؿك :أومعال اًمعباد :همٓء (أي دقماة اجلؼم) قمظؿقا اهلل شمعامم …ومؾؿ
يروا وماقم ً
ال إّٓ اهلل شمعامم أي كظروا إمم ضماكب اًمعظؿة واًمؼدرة وأيات اًمتل شمتحدث
قمـف ،وأوًمئؽ ( أي اًمؼدرية ) كزهقا اهلل أن يؽؾػ قمباده دون أن شمؽقن هلؿ اًمؼدرة
واإلرادة ،صمؿ حياؾمبفؿ أو يثقبفؿ قمغم ومعؾ مل يـسب إًمقفؿ ،وماعمحؼؼقن اعمقىمعقن هؿ
اًمذيـ هداهؿ اهلل إمم اعمـفج إىمقم ومجؿعقا سملم شمعظقؿ اهلل شمعامم وشمـزهيف مجقع ًا) .
()1

ويؼول ابن الؼقم( :وملدًمة اجلؼمية متضاومرة صحقحة قمغم مـ كػك ىمدرة اًمرب
ؾمبحاكف قمغم يمؾ رء مـ إقمقان وإومعال ،وكػك قمؿقم مشقئتف وظمؾؼف ًمؽؾ مقضمقد
وأدًمة اًمؼدريةمتضاومرة صحقحة قمغم مـ كػك ومعؾ اًمعبد وىمدرشمف ومشقئتف واظمتقاره) .
()2

وأهؾ احلؼ هؿ اًمذيـ جيؿعقن احلؼ اعمقضمقد مع يمؾ ـمائػة ومفؿ يقاومؼقهنؿ ذم
طمؼفؿ ويؼمؤن قمـ سماـمؾفؿ ومؿذهبفؿ يمام ىمال اسمـ اًمؼقؿ ( :مجع طمؼ اًمطقائػ سمعضف إمم
سمعض واًمؼقل سمف وكٍمة ومقآة أهؾ احلؼ مـ ذًمؽ اًمقضمف ،وكػل سماـمؾ يمؾ ـمائػة
مـ اًمطقائػ ٓ ،يتحقزون إمم ومئة مـفؿ قمغم اإلـمالق ،وٓ يردون طمؼ ـمائػة مـ
اًمطقائػ ،وٓ يؼاسمؾقن سمدقمة سمبدقمة وٓ يردون سماـم ً
ال سمباـمؾ ،وٓ حيؿؾفؿ ؿمـآن ىمقم
قمغم أّٓ يعدًمقا ومقفؿ ،سمؾ يؼقًمقن ومقفؿ احلؼ ،وحيؽؿقن ذم مؼآهتؿ سماًمعدل) .
()3

ويؼول الشاصبي ( :ومنن ملظمذ إدًمة قمـد إئؿة اًمراؾمخلم إكام هق قمغم أن
()9

اًمؼرضاوي ،ادرجعقة العؾقا يف اإلسالم ( ،اًمؼا هرة :مؽتبة وهبة ًمؾطباقمة واًمـنم ،د.ط7333 ،م)،
ص، 922

()7

سمتٍمف .

ابن ققم اجلوزية ،شػاء الغؾقل يف مسائل الؼضاء والؼدر واحلؽؿة والتعؾقل ( ،اًمؼاهرة :دار اًمؽماث،
د.ط.د.ت) ،ص  89ـ . 87

()3

اعمرضمع اًمساسمؼ.
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شملظمذ اًمنميعة يماًمصقرة اًمقاطمدة ،حتتسب ما صمبت مـ يمؾقاهتا وضمزئقاهتا اعمرشمبة قمؾقفا،
وقمامفا اعمرشمب قمغم ظماصفا ،ومطؾؼفا اعمحؿقل قمغم مؼقدها ،وجمؿؾفا اعمػرس سمؿبقـفا
ومشلن اًمراؾمخلم شمصقر اًمنميعة صقرة واطمدة خيدم سمعضفا سمعض ًا يملقمضاء اإلكسان
إذا صقرت صقرة مثؿرة ،وؿملن متبعل اعمتشاهبات أظمذ دًمقؾ ما أي دًمقؾ يمان) .
()1

الحكمة في وجود النصوص الظنية:

وًمق ؿماء اهلل شمعامم أن جيعؾ يمؾ كصقص يمتاسمف ىمطعقة اًمدًٓمة ًمؽان ىمادر ًا قمغم

ذًمؽ ،وًمؽـف شمعامم أراد أن يؽمك جمآت ًمالضمتفاد ،طمتك شمؽقن اًمنميعة مركة ؾمفؾة
مقسقرة ،يؼقل اًمشاـمبل( :ومنن اهلل طمؽؿ سمحؽؿتف أن شمؽقن ومروع هذه اعمؾة ىماسمؾة
ًمألكظار ومماصم ً
ال ًمؾظـقن ،وىمد صمبت قمـد اًمـظار أن اًمظـقات ٓ يؿؽـ آشمػاق قمؾقفا
قمادة ،وماًمظـقات قمريؼة ذم إمؽان آظمتالفً ،مؽـ ذم اًمػروع دون إصقل ،وذم
اجلزئقات دون اًمؽؾقات ،ومذًمؽ ٓ يرض ومقف هذا آظمتالف) ويؼقل اًمزريمٌم:
()2

(واقمؾؿ أن اهلل شمعامم مل يـصب قمغم مجقع إطمؽام اًمنمقمقة أدًمة ىماـمعة ،سمؾ ضمعؾفا فمـقة
ىمصد ًا ًمؾتقؾمقع قمغم اعمؽؾػلمً ،مئال يـحٍموا ذم مذهب واطمد ًمؼقام اًمدًمقؾ اًمؼاـمع)
ويؼقل( :وأما اًمتل يسقغ ومقفا آضمتفاد ومفل اعمختؾػ ومقفا يمقضمقب اًمزيماة ذم مال
اًمصبل ،وكػك وضمقب اًمقشمر وهمػمه :مما قمدمت ومقفا اًمـصقص ـ أي اًمؼطعقة ـ ذم
اًمػروع وهمؿضت ومقفا إدًمة ويرضمع ومقفا إمم آضمتفاد) .
()3

()9

أكقر اجلـدي ،االطتصام( ،سمػموت :اًمؽتاب اًمعر ي ،د .ط .د.ت) ،ج ،7ص 711ـ . 718

))7

أكقر اجلـدي ،االطتصام ،ج ،7ص.965

))3

حمؿد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ طمقان اًمشفػم سمل ي طمقان أصمػم اًمديـ ،البحر ادحقط( ،اًمؼاهرة:
دار اًمؽماث ،د .ط .د .ت) ،ج ،6ص.713
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ثانياً :منطقة العفو

اىمتضت طمؽؿت اهلل شمعامم أن يؽمك مـطؼة ًمقست ىمؾقؾة دون أن يـزل ومقفا

كص ًا ،وهل مـطؼة اًمعػق يمام ورد ذم طمديث ؾمؾامن اًمػارد ه طمقث ىمال( :ؾمئؾ

رؾمقل اهلل 

قمـ اًمسؿـ واجلبـ واًمػراء؟ ومؼال( :احلالل ما أطمؾ اهلل ذم يمتاسمف،

واحلرام ما طمرم اهلل ذم يمتاسمف ،وما ؾمؽت قمـف ومفق مما قمػك قمـف) .
()1

ومفذا احلديث يعطقـا جمآً يمبػم ًا ودائرة واؾمعة ًمالضمتفادات اًمػؼفقة وسماًمتازم :
آظمتالومات اًمػؼفقة اعمؼبقًمة ،وهل يمثػمة ضمد ًا ٓ ؾمقام ذم سماب اعمعامالت اعماًمقة،
واًمسقاؾمة واًمؼضايا اًمطبقة ،واًمؼقاكلم اًمدوًمقة ،واًمعالىمات اإلكساكقة ،طمقث ايمتػك
ومقفا اإلؾمالم سمقضع اعمبادئ اًمعامة واًمؼقاقمد اًمؽؾقة دون اخلقض ذم شمػاصقؾفا
وضمزئقاهتا.
وهذا مـ رمحة اهلل شمعامم سمعباده أن شمرك هلؿ ؾماطمات واؾمعة ًمالضمتفاد
ٍ
وطمقـئذ يؽقن مـ اًمطبقعل أن
واًمتطقير قمغم ضقء ىمقاقمد اإلؾمالم وأطمؽامف اًمعامة،
حيدث اخلالف ذم مثؾ هذه اًمؼضايا اعمعاسة ،واًمـقازل اجلديدة.

المتغيرات:
قمغم ضقء اًمعرض اًمساسمؼ وضمدكا أن دائرة اًمؼطعقات ًمقست واؾمعة ،وإكام
هل حمصقرة ومقام ذيمركاه ،ويبؼك ومقام قمدا ذًمؽ جمآً ًمالضمتفادات اًمتل مـ قمادهتا
آظمتالفٕ ،هنا مـ كتاج اًمعؼؾ اًمبنمي اعمستفدي هبدي اهلل شمعامم واعمسؽمؿمد
()9

أظمرضمف احلايمؿ ،ذم ادستدرك ،ج ،1ص998؛ واًمؽممذي ذم ســه مع حتػة االحوذي ،ج،8
ص.316
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سماعمبادئ اًمعامة واًمؼقاقمد اًمؽؾقة ًمإلؾمالم ومؼاصد اًمنميعة اًمغراء طمتك أصبح شمغػم
اًمػتاوى ،وإطمؽام آضمتفادية قمـقاك ًا سمارز ًا ذم شمنميعـا اإلؾمالمل ،يؼقل اسمـ
ظمؾدون( :إن أطمقال اًمعامل وإمؿ وقمقائدهؿ وكحؾفؿ ٓ شمدوم قمغم وشمػمة واطمدة
ومـفاج مستؼر ،إكام هق اظمتالف قمغم إيام وإزمـة واكتؼال مـ طمال إمم طمال ،ويمام
يؽقن ذًمؽ ذم إؿمخاص وإوىمات وإمصار ،ومؽذًمؽ يؼع ذم أوماق وإىمطار
وإزمـة واًمدول ؾمـة اهلل ىمد ظمؾت ذم قمباده ).
واًمنميعة مل شمغػؾ ؾمـة اًمتغػم واًمتطقر وشمبدل إطمقل ،وًمذًمؽ ذع
آضمتفاد سمؾ أوضمبف وهق ىمائؿ قمغم هذه اًمسـة ،يؼقل اسمـ اًمؼقؿ (ومصؾ ذم شمغػم اًمػتقى
واظمتالومفا حيسب شمغػم إزمـة وإمؽـة وإطمقال واًمـقات واًمعقائد /سمـاء اًمنميعة
قمغم مصاًمح اًمعباد ذم اعمعاش واعمعاد :هذا ومصؾ قمظقؿ اًمـػع ضمد ًا ،وىمع سمسبب اجلفؾ
سمف همؾط قمظقؿ قمغم اًمنميعة أوضمب مـ احلرج واعمشؼة ،وشمؽؾقػ ما ٓ ؾمبقؾ إًمقف ما
يعؾؿ أن اًمنميعة اًمباهرة اًمتل ذم أقمغم رشمب اعمصاًمح ٓ شمليت سمف؛ ومنن اًمنميعة مبـاها
وأؾماؾمفا قمغم ِ
احلؽؿ ومصاًمح اًمعباد ذم اعمعاش واعمعاد ،وهل قمدل يمؾفا ،ورمحة
اجلقر ،وقمـ
يمؾفا ،ومصاًمح يمؾفا ،و طمؽؿة يمؾفا ،ومؽؾ مسلًمة ظمرضمت قمـ اًمعدل إمم ْ
اًمرمحة إمم ضدها ،وقمـ اعمصؾحة إمم اعمػسدة ،وقمـ احلؽؿة إمم اًمعبث ،ومؾقست مـ
اًمنميعة وإن ُأدظمؾت ومقفا سماًمتلويؾ ،وماًمنميعة قمدْ ل اهلل سملم قمباده ،ورمحتف سملم ظمؾؼف،

وفمؾف ذم أرضف ،وطمؽؿتف اًمداًمة قمؾقف وقمغم صدق رؾمقًمف 

أشمؿ دًٓمة وأصدىمفا،
ّ

وهل كقره اًمذي سمف أسمٍم اعمبٍمون ،وهداه اًمذي سمف اهتدى اعمفتدون ،وؿمػاؤه اًمتام
اًمذي سمف دواء يمؾ قمؾقؾ ،وـمريؼف اعمستؼقؿ اًمذي مـ اؾمتؼام قمؾقف ومؼد اؾمتؼام قمغم ؾمقاء
اًمسبقؾ ،ومفل ىمرة اًمعققن ،وطمقاة اًمؼؾقب ،وًمذة إرواح؛ ومفل هبا احلقاة واًمغذاء
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واًمدواء واًمـقر واًمشػاء واًمعصؿة ،ويمؾ ظمػم ذم اًمقضمقد ومنكام هق مستػاد مـفا،
وطماصؾ هبا ،ويمؾ كؼص ذم اًمقضمقد ومسببف مـ إضاقمتفا ،وًمقٓ رؾمقم ىمد سمؼقت
خلرسمت اًمدكقا وـمقى اًمعامل ،وهل اًمعصؿة ًمؾـاس وىمقام اًمعامل ،وهبا يؿسؽ اهلل
اًمسؿقات وإرض أن شمزوٓ ،ومنذا أراد اهلل ؾمبحاكف وشمعامم ظمراب اًمدكقا وـمل اًمعامل
رومع إًمقف ما سمؼك مـ رؾمقمفا ،وماًمنميعة اًمتل سمعث اهلل هبا رؾمقًمف هل قمؿقد اًمعامل،
وىمطب اًمػالح واًمسعادة ذم اًمدكقا وأظمرة ) .
()1

نطاق المتغيرات:

ومـطاق اعمتغػمات ذم اًمػتاوى وإطمؽام اًمػؼفقة اًمظـقة واؾمع ضمد ًا وهق يشؿؾ

يمؾ آضمتفادات اًمػؼفقة اًمساسمؼة ،إضاومة إمم مـطؼة اًمعػق اًمتل شمؼبؾ اًمتغقػمات سمشؽؾ
واضح طمسب آضمتفادات اًمػؼفقة .يؼقل إمام احلرملم( :إن معظؿ اًمنميعة صادرة
قمـ آضمتفاد ،وٓ شمػل اًمـصقص سمعنم معشارها) .
()7

وذًمؽ ٕن آضمتفادات اًمػؼفقة اًمساسمؼة ًمػؼفائـا اًمؽرام ـ ما دامت ًمقست
حمؾ إمجاع ـ شمؼبؾ إقمادة اًمـظر ،سمؾ يـبغل إقمادة اًمـظر ومقفا وهمرسمؾتفا سمؽؾ شمؼدير
واطمؽمام مـ ظمالل آضمتفاد آكتؼائل ،واًمؽمضمقح ومقام سمقـفا ًمؾقصقل إمم ما هق
اًمراضمح ،صمؿ شمـزيؾف قمغم ىمضايا اًمعٍم سمؽؾ دىمة ووضقح .
سمؾ يؿؽـ إقمادة اًمـظر ذم ومفؿ هذه اًمـصقص اًمظـقة مرة أظمرى قمغم ضقء
ٍ
وطمقـئذ يؿؽـ اًمقصقل إمم
ىمقاقمد اًمؾغة اًمعرسمقة وأصقل اًمػؼف ،واًمسقاق واًمؾحاق
()9

اسمـ اًمؼقؿ ،أطالم ادوقعني طن رب العادني( ،اًمؼاهرة :اًمـفضة اجلديدة ،د .ط9355 ،هـ ) ،ج،3
ص.3

))7

أسمق طمقان البحر ادحقط ،ج ،1ص.127
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معان ضمديدة وأطمؽام ضمديدة مل يـتبف إًمقفا اًمساسمؼقن ،أو مل خيؽمها اجلؿفقر ،سمؾ ذيمرها
ىمؾة ىمؾقؾة مـ اًمساسمؼلم.
وأما مـطؼة اًمعػق ومقؽقن آضمتفاد ومقفا اضمتفاد ًا اكشائق ًا ٓ سمد مـ شمقاومر ذوط
آضمتفاد وضقاسمط مـ يتصدى ًمف .
وكطاق اعمتغػمات يشؿؾ ما قمدا إصقل واًمثقاسمت اًمؼطعقة ،وذم همػم أصقل
اًمعؼائد واًمعبادات ،وأيمثر ما يظفر ذم قمامل اعمعامالت آىمتصادية واعماًمقة واًمؼضايا
اًمسقاؾمقة واًمطبقة ،واًمعالىمات اًمدوًمقة وكحقها ،يؼقل اإلمام اًمشاـمبل( :جمال
آضمتفاد اعمعتؼم هل ما شمرددت سملم ـمروملم وضح ذم يمؾ مـفام ىمصد اًمشارع ذم اإلصمبات
ذم أطمدمها ،واًمـػل ذم أظمر ومؾؿ شمـٍمف اًمبتة إمم ـمرف اًمـػل وٓ إمم ـمرف
اإلصمبات) .
()1

ويؼقل اًمغزازم( :اعمجتفد ومقف يمؾ طمؽؿ ذقمل ًمقس ومقف دًمقؾ ىمطعل) .
()2

ضوابط االجتهاد في المتغيرات:
من أىم ىذه الضوابط والشروط ما يأتي:
أ ـ أن يؽقن ًمديف قمؾؿ سماًمؼرآن اًمؽريؿ قمامف وظماصف ،ومطؾؼف ومؼقده،
وأؾماًمقبف ،ودٓٓشمف سمصقرة قمامة ،ويمذًمؽ اًمعؾؿ سماًمسـة اًمـبقية وضقاسمط احلديث
اًمصحقح واحلسـ ،واًمضعقػ ،واعمقضقع ،ويمذًمؽ اًمعؾؿ سماًمـاؾمخ واعمـسقخ .وان
يؽقن ىمادر ًا قمغم اؾمتخراج اًمعؾؾ وإؾمباب واحلؽؿ ،واًمشبف مـ اًمـصقص،
))9

اًمشاـمبل ،ادوافؼات ،ج ،7ص.891

))7

اإلمام الغزايل  ،ادستصػى ( ،اًمؼا هرة :دار اًمؽماث ،د.ط.د.ت) ،ج ،7ص.381
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واًمتعامؾ مع قمؿقم اًمـص ومـ إمجاًمف ،ومـ أطمقاًمف ودًٓمف ودٓٓشمف وإماراشمف .
()1

ب ـ أن يؽقن ًمديف اًمعؾؿ سمؼقاقمد اًمؾغة اًمعرسمقة قمؾ ًام قمؿقؼ ًا ،واًمعؾؿ سملصقل
اًمػؼف ،ومبادئف ،وىمقاقمده اًمؽؾقة ،وسمإقمراف اًمسائدة ،واعمستجدات وما طمدث ذم
قمٍمكا وًمق سمصقرة جمؿؾة.
ج ـ أن يؽقن ًمديف اًمعؾؿ سماعمجؿع قمؾقف واعمختؾػ ومقف مـ طمقث اجلؿؾة،
وذًمؽ مـ ظمالل دراؾمتف ٔراء اًمػؼفاء وأصقل اعمؼاركة ويمقػقة اًمؽمضمقح واًمتخريج
واًمتـظػم.
د ـ أن يؽقن ىمادر ًا قمغم ومفؿ مؼاصد اًمنميعة قمغم يمامهلا ،يؼقل اًمشاـمبل( :سملن
يبؾغ مبؾغ ًا ومفؿ قمـ اًمشارع ومقف ىمصده ذم يمؾ مسلًمة مـ مسائؾ اًمنميعة ،وذم يمؾ سماب

مـ أسمقاهبا ،ومؼد طمصؾ ًمف وصػ هق اًمسبب ذم شمـزيؾف مـزًمة اخلؾقػة ًمؾـبل 

ذم

اًمتعؾقؿ واًمػتقا واحلؽؿ سمام أراه اهلل) .
()2

الخالف المشروع على ضوء الثوابت والمتغيرات:
تمهيد:
يعتؼم مـ صمقاسمت هذا اًمديـ وىمقاـمعف وضمقب آحتاد واًمقطمدة واًمؽماسمط سملم
اعمسؾؿلم ،وطمرمة اًمتػرق واًمتؿزق ومقام سمقـفؿ ،وماحتاد إمة ومريضة ذقمقة يػرضفا
اًمديـ احلـقػ ورضورة واىمعقة يػرضفا اًمقاىمع اًمذي كعقشف ،طمقث أصبحت سمسبب
شمػرىمفا ومتزىمفا ضعقػة مفددة ذم وضمقدها ويمقاهنا وؾمقادهتا ـمؿع ومقفا اًمطامعقن،
))9
))7

أسمق طمقان ،البحر ادحقط ،ج ،6ص 739ـ .737
اًمشاـمبل ،ادوافؼات ،ج ،7ص.125– 122
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وهمؾب قمغم معظؿفا اعمستعؿرون واحلاىمدون ،وٓ ؾمقام قماعمـا اًمققم اًمذي شمؽتؾت ومقف
اًمؼقى وأصبح اإلؾمالم اهلدف إؾماس هلا .
وٓ كجد ديـ ًا وٓ كظام ًا أومم قمـايتف سمآحتاد وظمطقرة اًمتػرق مثؾ اإلؾمالم
طمقث شمقاًمت أيات اًمؽثػمة وإطماديث اعمتضاومرة قمغم وضمقب اًمتعاون وآحتاد،
وطمرمة اًمتػرق وآظمتالف.

ْ ُ
َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ً َ َ َ ُ
ْ َ َّ
صٍٔا ِِبت ِو اَّلل ِ َج
ِيعا َوَل تف َّركٔا َواذن ُروا ُ ِع ٍَث اَّلل ِ
ومؿـفا ىمقًمف شمعامم :واخخ ِ
َ
َ
َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ
ْ ً ُْ َ َ َ
ُ
صتَ ْ
ك ًْ فَأ ْ
حخُ ًْ ةِِ ِْع ٍَخِِّ إِخ َٔاُا َوكِخُ ًْ لَع شفا
ٔب
عييكً إِذ نِخً أعداء فدىف بي كي ِ
ُ ْ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
حف َرةٍ ٌَِ انلارِ فدجلذكً ٌِِٓا نذل ِم يب ِي اَّلل ىكً آ َياحِِّ ىعيكً تٓخدون 103
ْ
ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ
ْ ُ
ْ ُ ُ ٌ ْ ُ َ َ ْ ْ
َ ْ ْ
وف َويَِ َٓ ْٔن ع َِ ال ٍُِهرِ َوأوىهِم
َوْلَك َْ ٌِِك ًْ أ ٌَّث يَدعٔن إَِل الَيِ َويَأ ُم ُرون ةِال ٍَع ُر ِ
ُ ْ ْ
َ
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ
اء ُْ ًُ ْاْلَحَِّ ُ
اخخَيَ ُفٔا ٌ َِْ َب ْع ِد ٌَا َ
ج َ
ات
ْ ًُ ال ٍُفي ُِحٔن  104وَل حكُٔٔا َكَّلِيَ تفركٔا و
ِ
َُ َ َ
م ل َ ُٓ ًْ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
يً ] 105آل قمؿران933 :ــ . [501
وأوىه ِ

وىمد كزًمت هذه أيات ذم إوس واخلزرج ذم اإلؾمالم سمعد أن سمذل ؿماس سمـ

ىمقس اًمقفقدي ضمفد ًا يمبػم ًا ذم إصمارة صمغرات ضماهؾقة سمقـفؿ ،طمقث أرؾمؾ ؿماسم ًا هيقدي ًا
يذيمرهؿ سمققم سمعاث ،وملكشدهؿ إسمقات ومتذيمروا ،ومتـازقمقا وشمػاظمروا طمتك يماد اًمؼتال
أن يـشب سمقـفؿ ومبؾغ ذًمؽ رؾمقل اهلل  ومخرج إًمقفؿ ومؼال ( :يا معنم اعمسؾؿلم اهلل
اهلل ومؼال :أسمدقمقى اجلاهؾقة وأكا سملم أفمفريمؿ؟ أسمعد إذ هدايمؿ اهلل إمم اإلؾمالم
وأيمرمؽؿ سمف وىمطع سمف قمـؽؿ أمر اجلاهؾقة واؾمتـؼذيمؿ مـ اًمؽػر ،وأًمػ سمقـؽؿ
شمرضمعقن إمم ما يمـتؿ قمؾقف يمػار ًا؟) ومعرف اًمؼقم أهنا كزقمة مـ اًمشقطان ويمقد مـ
قمدوهؿ هلؿ وملًمؼقا اًمسالح ،وسمؽقا ،وقماكؼ اًمرضمال سمعضفؿ سمعض ًا صمؿ اكٍمومقا مع
رؾمقل اهلل  ؾمامعلم مطقعلم ىمد أـمػل اهلل قمـفؿ يمقد قمدو اهلل ؿماس ،وملكزل اهلل شمعامم
َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ً َ َّ َ ُ ُ
ِيَ أوحٔا
هذه أيات اًمتل شمبدأ سمؼقًمف شمعامم :يا خحٓا اَّلِيَ آ ٌَِٔا إِن ح ِطيعٔا فرِيلا ٌَِ اَّل
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َ َ َْ َ ْ ُ ُ َ ََُْ ْ َُْ َ َْ ُ
ْ َ َ َُ ُ ْ َْ َ َ ُ
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ِك ًْ ََكف ِر َ
ات
يَ  100وكيف حكفرون وخجخً تخَل عيي
اىهِخاب يردوكً بعد إِيٍاُ
ِ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
ِيك ًْ َر ُس ُ ُ
اط ُم ْسخَلِيم  101يَا خح َٓا اَّل َ
ُٔل َو ٌَ َْ َح ْعخَ ِ ْ َّ َ َ ْ ُ َ
ِي إَل ِ َ
ِيَ
اَّلل ِ َوذ
ِص ٍ
صً ةِاَّلل ِ ذلد ْد ِ
ٍ
َ َ ُ َّ َ ْ
َُ
َ
آ ٌََُِٔا َّات ُلٔا َّ َ
اَّلل َح َّق تلاحِِّ َوَلت ٍُٔت ََّ إَِل َوخجخُ ًْ ُم ْسي ٍُِٔن ] 102آل قمؿران933:ــ. [937

حيث دلت ىذه اآليات على ما يأتي :
 9ـ أن أقمداء اإلؾمالم مـ اًمؽػرة يبذًمقن يمؾ ضمفقدهؿ ًمتػريؼ إمة
اإلؾمالمقة وأهنؿ وراء ذًمؽ وسمإظمص اًمصفايـة واًمصؾقبققن ،وآؾمتعامر اًمذي رومع
ؿمعار (ومرق شمسد) .
 7ـ أن اشمباع همٓء إقمداء وـماقمتفؿ ذم ذًمؽ يمػر (يردويمؿ سمعد إيامكؽؿ
يماومريـ) وهذا أقمظؿ هجقم قمغم اًمتػرق وسمإظمص إذا يمان سمسبب اًمتبعقة ٕهؾ اًمؽػر
طمقث ؾمامه اهلل شمعامم يمػر ًا.
 3ـ هـاك قمالمة شمعجب واؾمتغراب عمـ يتػرق قمـ اجلامقمة اعمسؾؿة ويؽػر مع
وضمقد اًمؼرآن اًمؽريؿ ،واًمرؾمقل ذم طمال طمقاشمف ،وؾمـتف ذم طماًمة مقشمف ،وهذا يعـل أن
ؾمبقؾ هذه إمة هق آشمباع ًمؾؽتاب واًمسـة اعمطفرة ،وان ـمريؼ اًمقطمدة مقسقر إذا
شمقاومرت اإلرادة واًمعزيؿة ،طمقث أن أؾمباب وطمدة اًمسؾؿلم ٓ زاًمت ىمائؿة.
 1ـ أمهقة اًمتؼقى وآظمالص واًمتجرد قمـ إهقاء وظمطقرة اًمتعصب
واًمعصبقة اًمؼقمقة ،واًمؼبؾقة واًمطائػقة واعمذهبقة ذم إجياد آظمتالف اعمذمقم واًمتػرق
اعمشئقم ومفذه هل إمراض اًمؼاشمؾة اًمتل ومتؽت سمإمة ،وكخرت ذم قمظامفا.
 8ـ اًمعـاية اًمؼصقى سمإمر سماعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ،وإصالح اًمـاس
وومعؾ اخلػم ،واًمدقمقة إًمقف ،وكنم اإلطمسان واًمتؽاومؾ سملم اعمسؾؿلم ،ومفذه وؾمائؾ
قمظقؿة حلامية إمة ومجعفا قمغم اًمطريؼ اعمستؼقؿ واهلداية واًمػالح.
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 6ـ أمهقة آقمتصام سمحبؾ اهلل اعمتلم ،وآكشغال سماًمدقمقة واجلفاد ًمتقطمقد

َّ َّ َ َ ُ
َ ُ
ِيَ ف َّركٔا دِيَِ ُٓ ًْ َوَكُٔا
إمة ،طمقث وردت سمذًمؽ آيات يمثػمة :مـفا قوله تعاىل :إِن اَّل
َ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ُ َ
َ ُ ْ ُ َ
ًَ َْ َ ْ
اَّلل ِ ث ًَّ يُج ّتِئُ ُٓ ًْ ة ِ ٍَا َكُٔا َحف َعئن 159
ج ٌِِ ُٓ ًْ ِف َش ٍء إِجٍا أمرًْ إَِل
شِيعا لس
ُ ُ
]إكعام.[981:ومـفا ىمقًمف شمعاممَ  :و ََل َتَِ َ
از ُعٔا َذخَ ْف َشئُا َوحَ ْذ َْ َ
ك ًْ 
ب رِيح

]إكػال.[16:

وأما اًمسـة اًمـبقية ومؿـفا ما رواه اًمشقخان سمسـدمها قمـ اًمـبل  ( : مـ ومارق
اجلامقمة ؿمؼم ًا ومامت ومقؿتتف ضماهؾقة ) .
()1

ومـفا ما رواه اًمشقخان أيض ًا قمـ أكس قمـ اًمـبل  ىمال ٓ( :شمباهمضقا وٓ
حتاؾمدوا وٓ شمداسمروا ويمقكقا قمباد اهلل اظمقاكا وٓ حيؾ عمسؾؿ أن هيجر أظماه ومقق صمالصمة
أيام )  .وإطماديث ذم ذًمؽ أيمثر مـ أن كذيمرها هـا .
()3

()2

هذا هق آظمتالف اعمذمقم اًمذي خياًمػ اًمثقاسمت واًمؼقاـمع وهق اخلالف
اًمذي يؽقن ذم أصقل اًمديـ وصمقاسمتف ،أو اًمذي يقضمب اًمبغضاء واعمـؽر واًمتػرىمة.
أما اخلالف اعمنموع ومفق اخلالف ذم اًمػروع ٓ ،مـ إصقل ،وذم اًمقؾمائؾ
ٓ ذم اعمؼاصد وذم أًمقات ٓ ذم اًمغايات ،وذم شمـقع اًمسبؾ إمم اخلػم ٓ ذم إهداف
اًمعامة ًمؾنميعة ،وذم اعمـاهج اًمعؿؾقة ،وأًمقات وإوًمقيات ٓ ذم اعمرضمعقة واعمـفجقة
اًمعؾؿقة اًمعامة.
()9

أظمرضمف اًمبخاري ،ذم صحقحه ،يمتاب اًمػتـ مع اًمػتح ،ج ،93ص8؛ ومسؾؿ ،ج ،3ص،9122
رىمؿ 9511؛ وامحد ،ج ،7ص.981، 973، 18، 17، 57

()7

اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،93ص.193

()3

اكظر :اًمؼرضاوي ،الصحوة اإلسالمقة بني االختالف ادرشوع والتػرق ادذموم( ،سمػموت :دار
اًمقوماء ،د.ط.د ت) ،ص .33331
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ومفذا آظمتالف مؼبقل ومنموع ـمبقعل ضمد ًا ،وهق مـ اًمديـ وًمقس ظمارضم ًا
مـفٕ ،ن اًمديـ اإلؾمالمل ـ يمام ؾمبؼ ـ يستققمبف مـ ظمالل كصقصف اعمركة ومبادئف
اًمعامة .

اختالف تنوع ال تضاد:
سمام أن اًمثقاسمت متػؼ قمؾقفا سملم مجقع اعمسؾؿلم ومنن اظمتالومفؿ إذا يمان كاسمع ًا قمـ
آضمتفاد اعمـضبط ومفق اظمتالف شمـقع ٓ اظمتالف شمضاد ،وىمد ضمعؾ اًمشاـمبل
آظمتالف اًمذي يمدي إمم اًمػرىمة واًمتباهمض مـ قمالمات يمقكف اظمتالوم ًا كاسمع ًا قمـ
اهلقى ،همػم مؼبقل ذم اإلؾمالم طمقث يؼقل( :ومـ هـا يظفر وضمف اعمقآة واًمتحاب
واًمتعاـمػ ومقام سملم اعمختؾػلم ذم مسائؾ آضمتفاد ،طمتك مل يصػموا ؿمقع ًا ،وٓ شمػرىمقا
ومرىم ًإ ،هنؿ جمتؿعقن قمغم ـمؾب ىمصد اًمشارع ،وماظمتالف اًمطرق همػم ممصمر) صمؿ ىمال:
(وهبذا يظفر ان اخلالف اًمذي هق ذم طمؼقؼتف ظمالف كاؿمئ قمـ اهلقى اعمضؾ ٓ ،قمـ
حتري ىمصد اًمشارع سماشمباع إدًمة قمغم اجلؿؾة واًمتػصقؾ ،وهق اًمصادر قمـ أهؾ
إهقاء ،وإذا دظمؾ اهلقى أدى إمم اشمباع اعمتشاسمف طمرص ًا قمغم اًمغؾبة واًمظفقر سمنىمامة
اًمعذر ذم اخلالف ،وأدى إمم اًمػرىمة واًمعداوة واًمبغضاءٓ ،ظمتالف إهقاء ،وقمدم
اشمػاىمفام ،وإكام ضماء اًمنمع حلسؿ مادة اهلقى سمنـمالق) .
()1

ومـ اعمعؾقم أن هذه آظمتالومات اًمػؼفقة اًمؽثػمة داظمؾ اًمػؼف اإلؾمالمل
دًمقؾ قمغم ُيرس اًمنميعة وؾمعتفا ومروكتفا وقمظؿتفإ ،هنا اؾمتققمبتفا كصقصفا يمؾ
هذه اخلالومات مروكة ورومع ًمؾحرج.
))9

اًمشاـمبل ،ادوافؼات( ،سمػموت :داراًمػؽر ،د.ط.د.ت)،ج ،7ص.826
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سمؾ اخلالومات اًمػؼفقة واًمػؽرية واًمسقاؾمقة رضورية ما دام آضمتفاد
منموقم ًا ،ومتؽقن اخلالومات اًمػؼفقة كادمة مـ ذًمؽ ومفل شمدور معف وضمقد ًا وقمدم ًا،
ٓظمتالف اًمعؼقل واًمتصقرات وإقمراف واًمتلصمػمات اخلارضمقة واًمداظمؾقة.
ومـ هـا وماعمسؾؿقن قمـدما يؽقن ًمدهيؿ هذا اًمققمل ٓ يمدي آظمتالف إمم
اًمتباهمض يؼقل اسمـ شمقؿقة( :وأما آظمتالف ذم إطمؽام ومليمثر مـ أن يـضبط وًمق يمان
يمؾام اظمتؾػ مسؾامن ذم رء هتاضمرا مل يبؼ سملم اعمسؾؿلم قمصؿة وٓ اظمقة) طمتك
()1

وؾمع ؿمقخ اإلؾمالم اًمدائرة ًمتسع سمعض اًمػرق أو إؿمخاص اًمذيـ شمصدر مـفؿ
أىمقال ظمطرة ومع ذًمؽ ٓ جيقز شمؽػػم ؿمخص معلم مـفؿ طمقث يؼقل( :وطمؼقؼة
إمر ذم ذًمؽ أن اًمؼقل ىمد يؽقن يمػر ًا ،يـطؾؼ اًمؼقل سمتؽػػم صاطمبف ،ويؼال :مـ ىمال
يمذا ومفق يماومرً ،مؽـ اًمشخص اعمعلم اًمذي ىماًمف ًمف ٓ حيؽؿ سمؽػره طمتك شمؼقم قمؾقف
احلجة وهؽذا إىمقال اًمتل يؽػر ىمائؾفا ،ىمد يؽقن اًمرضمؾ مل شمبؾغف اًمـصقص اعمقضمبة
عمعرومة احلؼ ،وىمد شمؽقن قمـده ومل شمثبت قمـده ،أو مل يتؿؽـ مـ ومفؿفا ،وىمد شمؽقن ىمد
قمرضت ًمف ؿمبفات يعذره اهلل هبا ،ومؿـ يمان مـ اعمممـلم جمتفد ًا ذم ـمؾب احلؼ وأظمطل،
ومنن اهلل يغػر ًمف ظمطله يمائـ ًا ما يمان ؾمقاء يمان ذم اعمسائؾ اًمـظرية أو اًمعؿؾقة ،هذا اًمذي
قمؾقف أصحاب اًمـبل  ومجاهػمأئؿة اإلؾمالم) .
()2

عدم اإلنكار في المسائل الخالفية:

ومـ اعمعؾقم ذقم ًا أن إكؽار اعمـؽر سماًمؾسان ،أو سماًمقد عمـ ًمف ؾمؾطان ظماص

سماعمـؽرات اعمتػؼ قمؾقفا ،أما اعمختؾػ ومقفا (ضؿـ آظمتالف اعمنموع) ومال يؽقن ومقفا
))9

اسمـ شمقؿقف ،جمؿوع الػتاوى( ،اًمؼاهرة :داراًمـنم واًمتقزيع ،د.ط.د.ت) ،ج ،71ص.923

))7

اعمرضمع اًمساسمؼ ،ج ،73ص.316 – 318
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اإلكؽار ،وإكام يؽقن ومقفا احلقار واًمـؼاش واحلؽؿة واعمققمظة احلسـة ،وإؾمؾقب
اًمراىمل اجلؿقؾ ،واجلدال سماًمتل هل أطمسـ ًمإلرؿماد إمم ما هق إومضؾ وإرضمح أو
اًمراضمح .
وًمذًمؽ طمقـام ؿمدد كبل اهلل مقؾمك ث قمغم أظمقف هارون وأظمذ سمؾحقتف جيره،

ُ َْ َُ َ
ّ َ
شِيج أن تلٔل
سمرر ؾمؽقشمف قمام وىمع ًمبـل إرسائقؾ مـ اختاذ اًمعجؾ إهل ًا ومؼال :إ ِ ِّن خ
ْ َ َ ََْ َُْ ْ َ
ٍ
ج َب ْ َ
فَ َّرك ْ َ
وطمقـئذ ىمبؾ ىمقًمف وؾمؽقشمف
ب ك ْٔ ِِل  ] 94ـمف[11 :
ي ةَ ِِن إِسانِيو ولً حرك

وشمؼميره.

ومـ ذوط اخلالف اعمنموع أن شمؽقن كقة اعمخاًمػ ؾمؾقؿة ،ظماًمصة متجردة
قمـ إهقاء متجفة كحق اخلػم ،متحررة مـ اًمتعصب إقمؿك ًمألؿمخاص واعمذاهب
واًمطقائػ مع إطمسان اًمظـ سمأظمريـ ،وشمرك اًمطعـ واًمتجريح ،واًمبعد قمـ اعمراء
واًمؾدد ذم اخلصقمة ،وأن يؽقن احلقار سماًمتل هل أطمسـ .
()1

االختالف في الفروع رحمة:
وىمد ضمرى هذا اًمشعار قمغم أًمسـة اًمسؾػ اًمصاًمح ،ومؼال قمؿر سمـ قمبداًمعزيز:

(ما يرسين أن أصحاب رؾمقل اهلل 

مل خيتؾػقإ ،هنؿ ًمق مل خيتؾػقا مل يؽـ ًمـا

رظمصة) وىمد ىمال اًمؼاؾمؿ سمـ حمؿد أطمد اًمػؼفاء اًمسبعة سماعمديـة طمقـام ؾمئؾ قمـ ىمراءة
()2

اًمػاحتة سمعد اإلمام( :إن ىمرأت ومؾؽ ذم رضمال مـ أصحاب رؾمقل اهلل أؾمقة ،وإذا مل
شمؼرأ ومؾؽ ذم رضمال مـ أصحاب رؾمقل اهلل أؾمقة) وىمال حيقك سمـ ؾمعقد( :ما سمرح
()3

))9

اًمؼرضاوي ،الصحوة اإلسالمقة ،ص 913

))7

اعمـاوي ،فقض الؼدير (،اًمؼا هرة :دار اًمؽماث ،د.ط.د.ت) ،ج ،9ص.731

))3

اسمـ قمبداًمؼم ،جامع بقان العؾم ،ج ،7ص.53
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أوًمق اًمػتقى يػتقن ومقحؾ هذا وحيرم هذا ،ومال يرى اعمحرم أن اعمحؾ هؾؽ ًمتحؾقؾف،
وٓ يرى اعمحؾ أن اعمحرم هؾؽ ًمتحريؿف) .
()1

َ ْ َ
َ ْ ََ َ ْ
َ َّ
ازخخُ ًْ ِف
وىمد كؼؾ اعمػرسون ذم شمػسػم ىمقًمف شمعامم :فإِن تِ
َش ٍء ف ُردوهُ إَِل اَّلل ِ

َو َّ
الر ُسٔ ِل] اًمـساء [81 :قمـ احلسـ اًمبٍمي أكف ىمال( :وأما أهؾ رمحة اهلل ومنهنؿ ٓ

خيتؾػقن اظمتالوم ًا يرضهؿ) ٕ ،ن هدومفؿ هق ا ًمقصقل إمم احلؼ واًمصقاب ما أمؽـ،
()2

وإفمفار اًمصحقح ذم كظرهؿ طمتك وًمق قمغم ًمسان همػمهؿ ،وماًمرأي اًمذي مل شمصـعف
إهقاء ٓ يتعصب صاطمبف ًمف .

قرار معاصر من المجمع الفقهي:
ومؼد صدر ىمرار مـ اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل ذم دورشمف اًمعاذة ذم اًمػؽمة 71
–  75صػر 9173هـ اعمقاومؼ  73– 92ايمتقسمر  9152كذيمره سمـصف ٕمهقتف( :ومنن
جمؾس اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل ىمد كظر ذم مقضقع اخلالف اًمػؼفل سملم اعمذاهب
اعمتبعة ،وذم اًمتعصب اعمؿؼقت مـ سمعض أشمباع اعمذاهب عمذهبفؿ ،شمعصب ًا خيرج قمـ
طمدود آقمتدال ،ويصؾ سملصحاسمف إمم اًمطعـ ذم اعمذاهب إظمرى وقمؾامئفا،
اؾمتعرض اعمجؾس اعمشؽالت اًمتل شمؼع ذم قمؼقل اًمـاؿمئة اًمعٍمية ،وشمصقراهتؿ ،طمقل
اظمتالف اعمذاهب ،اًمذي ٓ يعرومقن مبـاه ومعـاه ،ومققطمل إًمقفؿ اعمضؾؾقن ،سملكف ما دام
اًمنمع اإلؾمالمل واطمد ًا ،وأصقًمف مـ اًمؼرآن اًمعظقؿ ،واًمسـة اًمـبقية اًمثاسمتة ،متحدة
أيض ًا ،ومؾامذا اظمتالف اعمذاهب؟ ومل ٓ شمقطمد؟ طمتك يصبح اعمسؾؿقن أمام مذهب
))9

اعمرضمع اًمساسمؼ.

))7

اكظر :اًمشقيماين ،فتح الؼدير ( ،اًمؼاهرة :قمامل اًمؽتب ،د .ط .د .ت) ،ج ،9ص157 – 159؛
وشمػسػم اعماوردي( ،اًمؽقيت :د .م .د .ط .د .ت) ،ج ،9ص.133
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واطمد؟ وومفؿ واطمد ٕطمؽام اًمنميعة؟ يمام اؾمتعرض اعمجؾس أيض ًا أمر اًمعصبقة
اعمذهبقة ،واعمشؽالت اًمتل شمـشل قمـفا ،وٓ ؾمقام سملم أشمباع سمعض آدماهات احلديثة
اًمققم ،ذم قمٍمكا هذا ،طمقث يدقمق أصحاهبا إمم ظمط اضمتفادي ضمديد ،ويطعـقن ذم
اعمذاهب اًمؼائؿة اًمتل شمؾؼتفا إمة سماًمؼبقل مـ أىمدم اًمعصقر اإلؾمالمقة ،ويطعـقن ذم
أئؿتفا ،أو سمعضفؿ ضالًٓ ،ويقىمعقن اًمػتـة سملم اًمـاس.
وسمعد اعمداوًمة ذم هذا اعمقضقع ،ووىمائعف ،ومالسمساشمف ،وكتائجف ذم اًمتضؾقؾ
واًمػتـة ،ىمرر اعمجؿع اًمػؼفل :شمقضمقف اًمبقان اًمتازم ،إمم يمال اًمػريؼلم اعمضؾؾلم
واعمتعصبلم ،شمـبقف ًا وشمبصػم ًا:

أوالً :اختالف المذاىب

إن اظمتالف اعمذاهب اًمػؽرية ،اًمؼائؿ ذم اًمبالد اإلؾمالمقة كققمان:

أ ـ اظمتالف ذم اعمذاهب آقمتؼادية.
ب ـ اظمتالف ذم اعمذاهب اًمػؼفقة.
ضمرت إمم
وملما إول ،وهق آظمتالف آقمتؼادي ،ومفق ذم اًمقاىمع مصقبةّ ،
يمقارث ذم اًمبالد اإلؾمالمقة ،وؿمؼت صػقف اعمسؾؿلم ،وومرىمت يمؾؿتفؿ ،وهل ما
يمؾمػ ًمف ،وجيب أن ٓ يؽقن ،وأن دمتؿع إمة قمغم مذهب أهؾ اًمسـة واجلامقمة،

اًمذي يؿثؾ اًمػؽر اإلؾمالمل ،اًمـؼل اًمسؾقؿ ذم قمفد اًمرؾمقل 

وقمفد اخلالومة

اًمراؿمدة اًمتل أقمؾـ اًمرؾمقل أهنا امتداد ًمسـتف سمؼقًمف( :قمؾقؽؿ سمسـتل ،وؾمـة اخلؾػاء
اًمراؿمديـ مـ سمعدي ،متسؽقا هبا ،وقمضقا قمؾقفا سماًمـقاضمذ).
وأما اًمثاين ،وهق اظمتالف اعمذاهب اًمػؼفقة ،ذم سمعض اعمسائؾ ،ومؾف أؾمباب
قمؾؿقة ،اىمتضتف ،وهلل ؾمبحاكف ذم ذًمؽ طمؽؿة سماًمغة ،ومـفا اًمرمحة سمعباده ،وشمقؾمقع جمال
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اؾمتـباط إطمؽام مـ اًمـصقص ،صمؿ هل سمعد ذًمؽ كعؿة ،وصمروة ومؼفقة شمنميعقة ،دمعؾ
إمة اإلؾمالمقة ذم ؾمعة مـ أمر ديـفا وذيعتفا ،ومال شمـحٍم ذم شمطبقؼ ذقمل واطمد
طمٍم ًا ٓ مـاص هلا مـف إمم همػمه ،سمؾ إذا ضاق سمإمة مذهب أطمد إئؿة اًمػؼفاء ذم
وىمت ما ،أو ذم أمر ما ،وضمدت ذم اعمذهب أظمر ؾمعة ورومؼ ًا ويرس ًا ،ؾمقاء أيمان ذًمؽ
ذم ؿممون اًمعبادة ،أم ذم اعمعامالت ،وؿممون إرسة ،واًمؼضاء واجلـايات ،وقمغم ضقء
إدًمة اًمنمقمقة.
ومفذا اًمـقع اًمثاين مـ اظمتالف اعمذاهب ،وهق آظمتالف اًمػؼفلً ،مقس
كؼقصة ،وٓ شمـاىمض ًا ذم ديــا ،وٓ يؿؽـ أن ٓ يؽقن ،ومال يقضمد أمة ومقفا كظام شمنميعل
يمامؾ سمػؼفف واضمتفاده ًمقس ومقفا هذا آظمتالف اًمػؼفل آضمتفادي .
وماًمقاىمع أن هذا آظمتالف ٓ ،يؿؽـ أن ٓ يؽقنٕ ،ن اًمـصقص إصؾقة،
يمثػم ًا ما حتتؿؾ أيمثر مـ معـك واطمد ،يمام أن اًمـص ٓ يؿؽـ أن يستققمب مجقع اًمقىمائع
اعمحتؿؾةٕ ،ن اًمـصقص حمدودة ،واًمقىمائع همػم حمدودة ،يمام ىمال مجاقمة مـ اًمعؾامء ـ
رمحفؿ اهلل شمعامم ـ ومال سمد مـ اًمؾجقء إمم اًمؼقاس ،و اًمـظر إمم قمؾؾ إطمؽام ،وهمرض
اًمشارع ،واعمؼاصد اًمعامة ًمؾنميعة ،وحتؽقؿفا ذم اًمقىمائع ،واًمـقازل اعمستجدة ،وذم
هذا ختتؾػ ومفقم اًمعؾامء وشمرضمقحاهتؿ سملم آطمتامٓت ،ومتختؾػ أطمؽامفؿ ذم
اعمقضقع اًمقاطمد ،ويمؾ مـفؿ يؼصد احلؼ ،ويبحث قمـف ،ومؿـ أصاب ومؾف أضمران ،ومـ
أظمطل ومؾف أضمر واطمد ،ومـ هـا شمـشل اًمسعة ويزول احلرج.
ومليـ اًمـؼقصة ذم وضمقد هذا آظمتالف اعمذهبل ،اًمذي أوضحـا ما ومقف مـ
اخلػم واًمرمحة ،وأكف ذم اًمقاىمع كعؿة ورمحة مـ اهلل سمعباده اعمممـلم وهق ذم اًمقىمت ذاشمف،
صمروة شمنميعقة قمظؿك ،ومزية ضمديرة سملن شمتباهك هبا إمة اإلؾمالمقة.
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وًمؽـ اعمضؾؾلم مـ إضماكب ،اًمذيـ يستغؾقن ضعػ اًمثؼاومة اإلؾمالمقة
ًمدى سمعض اًمشباب اعمسؾؿ ،وٓ ؾمقام اًمذيـ يدرؾمقن ًمدهيؿ ذم اخلارج ،ومقصقرون هلؿ
اظمتالف اعمذاهب اًمػؼفقة هذا يمام ًمق يمان اظمتالوم ًا اقمتؼادي ًاً ،مققطمقا إًمقفؿ فمؾ ًام وزور ًا
سملكف يدل قمغم شمـاىمض اًمنميعة ،دون أن يـتبفقا إمم اًمػرق سملم اًمـققملم وؿمتان ما سمقـفام .
ثاكق ًا :وأما شمؾؽ اًمػئة إظمرى ،اًمتل شمدقمق إمم كبذ اعمذاهب ،وشمريد أن حتؿؾ
اًمـاس قمغم ظمط اضمتفادي ضمديد هلا ،وشمطعـ ذم اعمذاهب اًمػؼفقة اًمؼائؿة ،وذم أئؿتفا
أو سمعضفؿ ،ومػل سمقاكـا أكػ قمـ اعمذاهب اًمػؼفقة ،ومزايا وضمقدها وأئؿتفا ما يقضمب
قمؾقفؿ أن يؽػقا قمـ هذا إؾمؾقب اًمبغقض اًمذي يـتفجقكف ،ويضؾؾقن سمف اًمـاس،
ويشؼقن صػقومفؿ  ،ويػرىمقن يمؾؿتفؿ ذم وىمت كحـ أطمقج ما كؽقن إمم مجع اًمؽؾؿة
ذم مقاضمفة اًمتحديات اخلطػمة مـ أقمداء اإلؾمالم ،سمدًٓ مـ هذه اًمدقمقة اعمػرىمة اًمتل
ٓ طماضمة إًمقفا.

الثبات والتغير أو التطور عند السلف:
اعمؼصقد سماًمسؾػ هؿ أهؾ اًمؼرون اًمثالصمة إومم مـ قمؿر هذه إمة
اإلؾمالمقة ؛ اقمتامد ًا قمغم طمديث قمبداهلل سمـ مسعقد ذم اًمصحقحلم( :ظمػم اًمؼرون
()1

ىمرين ،صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ ،صمؿ اًمذيـ يؾقهنؿ) وىمد ّسملم اًمعؾامء أن اخلػمية شمعقد إمم اًمؼرب
()2

مـ يـبقع اًمـبقة وشمرسمقة اًمرؾمقل  ،واًمصػاء واًمـؼاء.
وؿماء اهلل شمعامم أن يتؽامؾ أصقل اًمػؼف ًمؾؿذاهب اًمػؼفقة ،وًمؾػؽر ذم هذه
))9

اكظر :اسمـ طمجر ،فتح الباري ،ج ،2ص2– 3؛ وحمؿد ؾمعقد رمضان اًمبقـمل ،السؾػقة مرحؾة
رمـقة مباركة ،ال مذهب إسالمي ( ،سمػموت :دار اًمػؽر ،د .ط .د .ت) ،ص .1

))7

أظمرضمف اًمبخاري ،يف صحقح البخاري مع الػتح ،ج ،2ص.3
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اًمؼرون وأن يؽقن أئؿة اًمػؼف ذم هذه اًمعصقر اًمثالصمة ،وأن شمتؼدم إمة ،وشمتحؼؼ
احلضارة اًمعظقؿة هلؿ ظمالل هذه اًمؼرون اًمثالصمة ،وملصبحت إمة ظمالل اًمؼرون
اًمثالصمة إومم أمة ىمقية اًمبـقان مرقمقسمة اجلاكب ،متؼدمة ذم اًمعؾقم واًمثؼاومة واًمػـقن
طمؼؼت أقمظؿ طمضارة ذم وىمت ىمصػم ،وهمدت رائدة اًمعامل وىمائدشمف ،وشمطقر اًمسؾػ
ظمالل اًمؼرون اًمثالصمة أيمثر مما شمطقر اخلؾػ ذم قمصقرهؿ اًمطقيؾة  ،وشمطقر اًمػؼف
()1

اإلؾمالمل اًمـظري واًمعؿكم شمطقر ًا قمظق ًام طمقث اؾمتطاع أن يستققمب يمؾ احلضارات
وإومؽار مـ ظمالل صقاهمتفا سمام يتػؼ ومبادئ اإلؾمالم وىمقاقمده وأطمؽامف ،ومؾؿ يعجز
قمـ إجياد أي طمؾ ومؼفل ٕية مسلًمة أو كازًمة ومفل يماكت درضمة طمداصمتفا وشمعؼقدها ،يمام
اؾمتطاع اًمػؽر اإلؾمالمل أن يبؼك صامد ًا سمثقاسمتف ،وأن يتطقر مـ ظمالل اًمبـاء واًمرد
قمغم يمؾ إومؽار اعمخاًمػة واًمزكدىمة ،واًمسػسطف ،مستعقـ ًا سماًمـؼؾ اًمصحقح واًمعؼؾ
اًمسؾقؿ ًمؾقصقل إمم اًمؼـاقمة اًمؽامؾة وآـمؿئـان اًمتام ،وإظمذ سمعـؼ اًمـصقص وًمقفا
ذم ؾمبقؾ دقمؿ رأي معلم.
ومـ ضماكب آظمر ومنن اًمؼرون اًمثالصمة يماكت شمتسؿ سماًمبساـمة واًمقرس ذم اعمسائؾ
اًمػؼفقة ،ومؽان مـفجفا ىمائ ًام قمغم ومؼف اًمتقسػم اعممهؾ ـ سمؾ يمام يؼقل ؿمقخـا اًمؼرضاوي ـ
يمان اًمرؾمقل  ىمدوة اعمقرسيـ ذم إطمؽام ،واعمبنميـ ذم اًمدقمقة إمم اهلل( ،ومام ظمػم
رؾمقل اهلل  سملم أمريـ إّٓ أظمذ سمليرسمها ما مل يؽـ إصم ًام) صمؿ ؾماراًمصحاسمة واًمتاسمعقن
()2

قمغم هذا اعمـفج ،وسمإظمص اخلؾػاء اًمراؿمدون ،وًمؽـ يمؾام ضماء ضمقؾ سمعدهؿ أظمذ
سمإطمقط ،ومإطمقط ،طمتك دمؿعت ًمديـاجمؿققمة يمبػمة مـ إطمقـمقات .
()3

))9
))7
))3

اعمرضمع اًمساسمؼ ،ص .1
أظمرضمف اًمبخاري ،يف صحقحه مع الػتح ،ج ،93ص871؛ ومسؾؿ ،يف صحقحه ،ج،1ص.9593
يمؾؿة ومضقؾتف ذم اومتتاح اًمدورة اًمعاذة ًمؾؿجؾس إور ي ًمإلومتاء واًمبحقث ذم اًمػؽمة72– 71 ،
7333/9/
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وىمد أصمبت ومضقؾة اًمديمتقر اًمبقـمل أن اًمسؾػ شمطقروا ذم قمفدهؿ اًمؼصػم
أيمثر مما شمطقر اخلؾػ ذم قمصقرهؿ اًمطقيؾة ،وأهنؿ اًمتزمقا سماًمثقاسمت واظمتؾػقا ذم
همػمهاً ،مذًمؽ اظمتؾػت ومتاواهؿ طمتك ذم اعمـاهج ،ومؽان مـفا ما يماكت أىمرب إمم
آكضباط احلرذم سماًمـصقص اًمثاسمتة ذم اًمؽتاب واًمسـة ،ومـفا ما يماكت أىمرب إمم
آقمتامد إيمثر قمغم اًمرأس وآضمتفاد إضاومة إمم أن دائرة آضمتفاد شمتسع يمؾام يمثرت
اعمستجدات واًمـقازل وذًمؽ سمعد أن طمؽؿ اإلؾمالم سمالد اًمػرس واًمرومان وما يماكت
شمػقز سمف مـ مظاهر اعمدكقة واحلضارة ،وما شمـطقي قمؾقف مـ أصقل اعمعايش وإكظؿة
واًمعادات اًمغرسمقة .
()1

وٕضمؾ ومؼف اًمصحاسمة واًمتاسمعلم سماًمثقاسمت واعمتغػمات مل شمؽـ مسلًمة شمؽػػم

اعمختؾػلم ؿمائعة قمـدهؿ ،ومؼد ظمرضمت مجاقمة مـ ضمقش اإلمام قمكم ـ ه

ـ قمؾقف

ويمػروه؛ ٕكف اطمتؽؿ إمم احلؽؿلم ذم معريمة صػلم ،ومع ذًمؽ مل حيؽؿ قمكم ـ يمرم اهلل
وضمفف ـ وٓ صحبف سمؽػر همٓء اخلقارج سمؾ ضمعؾ هلؿ أطمؽام ًا ظماصة سماًمؼتال شمسؿك
()2

أطمؽام اًمبغاة  .ومـ ضماكب آظمر ومؼد فمفرت مـ اًمػرق واجلامقمات مثؾ اعمعتزًمة
()3

(سمجؿقع ومرىمفا اًمتل شمزيد قمغم قمنم) واجلبػمية سمػرىمفا ،واخلقارج سمػرىمفا اًمؽثػمة،
واعمرضمئة وصـقومفا اًمؽثػمة ،واًمشقعة وومرىمفؿ اعمتعددة  ،ومنن قمؾامء اًمسؾػ يمام ومتحقا
()4

))9

اًمبقـمل ،السؾػقة مرحؾة زمـقة مباركة ،ال مذهب إسالمي ،ص .51 -37

))7

اًمشفرؾمتاين ،ادؾل والـحل( ،اًمؼاهرة :مصطػك احلؾبل ،ج ،9ص33991؛ واعمؼمد اًمؽامؾ،
احلؾبل ،ج ،3ص191؛ وكاس اًمساسمعل ،اخلوارج واحلؼقؼة الغائبة( ،قمامن :د .م .د.ط .د .ت)،
ص .955-931

))3

اكظر :يمتاب اًمبغاة ذم يمتب اعمذاهب اًمػؼفقة ،ومصطؾح (اًمبغل) ذم اعمقؾمققمة اًمػؼفقة اًمؽقيتقة.

))1

اًمشفرؾمتاين ،ادؾل والـحل ،ج ،9ص.956– 13
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سماب اًمرأي حلؾ اعمشؽالت ومتحقا أسمقاب اًمـؼاش واحلجاج وجمادًمة اعمبطؾلم واعمرشماسملم
سمإؾماًمقب واعمقازيـ اًمتل يعرومقهنا يمامل ىمال قمكم ه ( :يمؾؿقا اًمـاس سمام يعرومقن،

ودقمقا ما يـؽرون ،أشمريدون أن يؽذب اهلل ورؾمقًمف) .
()1

الجماعات واألحزاب السياسية اإلسالمية
على ضوء فقو الثوابت والمتغيرات:
سمعد ؾمؼقط اًمدوًمة اًمعثامكقة ـ اًمتل سمؼقت رمز ًا ًمقطمدة اعمسؾؿلم ـ قمغم أيدي
ذ ممزق ؾمقاؾمق ًا وومؽري ًا ،ويقزع
اعمستعؿريـ وقمؿالئفؿ متزىمت إمة اإلؾمالمقة ّ
معظؿفؿ قمغم إومؽار وإيدًمقضمقات اعمخاًمػة ًمإلؾمالم ،وفمفرت سمجاكب ذًمؽ
مجاقمات وأطمزاب إلؾمالمقة ،مـ أمهفا اًمدقمقة اًمسؾػقة أو دقمقة اًمشقخ اعمجدد حمؿد
سمـ قمبداًمقهاب ،ومجاقمة آظمقان اعمسؾؿلم ،واجلامقمة اإلؾمالمقة ذم ؿمبف اًمؼارة
اهلـدية ،ومجاقمة اًمدقمقة واًمتؾبقغ .
وكحـ كذيمر هذه اجلامقمات مع شمعريػ مقضمز هبا ًمتطبقؼ ومؽرة اًمثقاسمت
واعمتغػمات ،وإمؽاكقة شمقطمدها مـ ظمالل صمقاسمتفا اعمشؽميمة ،وإسمؼاء آظمتالومات ومقام
سمقـفا سماقمتبارها مـ اعمتغػمات اعمؼبقًمة اًمداظمؾة ذم اظمتالف اًمتـقع.
فالدطوة السؾػقة ،أو دطوة الشقخ ادجدد حمؿد بن طبدالوهاب (اعمقًمقد
9998هـ واعمتقرم 9736هـ =  9233ـ 9219م) اًمذي دقما إمم رضورة اًمرضمقع إمم
اًمؽتاب واًمسـة ،وومتح سماب آضمتفاد ،وآقمتامد قمغم مـفج أهؾ اًمسـة واجلامقمة ذم
))9

يراضمع :اًمبقـمل ،السؾػقة مرحؾة زمـقة مباركة ،ال مذهب إسالمي ،ص 78؛ وأصمر قمكم رواه
اًمبخاري مقىمقوم ًا قمؾقف .
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ومفؿ اًمدًمقؾ واًمبـاء قمؾقف ،وإطمقاء ومريضة اجلفاد .
وريمز اًمشقخ حمؿد رمحف اهلل قمغم مسائؾ اًمعؼقدة ،وسمإظمص شمقطمقد إؾمامء
واًمصػات ،وشمقطمقد اًمعبقدية ،واًمؼضاء قمغم اًمبدع واخلراومات ،وسمدع اًمؼبقر ،وحمارسمة
اًمنميمقات  .وهذه اًمدقمقة اعمباريمة اإلصالطمقة ىمد فمفرت ذم قمٍم اكتنمت ومقف
()1

اخلراومات واًمبدع واًمنميمقات ،ومؽان اعمسؾؿقن أطمقج ما يؽقن إمم إصالح اجلاكب
اًمعؼدي ىمبؾ يمؾ رء ،صمؿ كشلت مجاقمات وأومؽار شمدقمل اكتساهبا إمم اًمسؾػقة وًمؽـفا
اكحرومت قمـ اعمـفج اًمذي رؾمؿف اًمشقخ حمؿد رمحف اهلل طمقث ادمفت كحق اًمتشدد،
وآكشغال سماجلزئقات ،واًمتساهؾ ذم شمؽػػم اجلامقمات وإومراد ،طمتك رأيـا سمعض
يمتبفؿ شمؽػر معظؿ دقماة اًمتجديد واإلصالح واجلامقمات اإلؾمالمقة ،إضاومة إمم أن
شمؾؽ اجلامقمات ضمعؾت اًمسؾػقة طمزسم ًا ،ذم طملم أن اًمسؾػقة ذم طمؼقؼتفا شمعـل مـفج ًا
واضح ًا واؾمع ًا قمغم ومفؿ اًمسؾػ اًمصاًمح وأهنا مرطمؾة زمـقة مباريمة (اًمؼرون اًمثالصمة
إول) وًمقست طمزسم ًا ،أو مذهب ًا معقـ ًا ،ومؽؾ اعمذاهب اًمػؼفقة وهمػمها اًمؼائؿة قمغم
اًمؽتاب واًمسـة اًمتل كشلت ذم شمؾؽ اًمؼرون اًمثالصمة هل داظمؾة ذم مصطؾح اًمسؾػ ،سمؾ
إن اًمؼرن إول ؾمؾػ ًمؾؼرن اًمثاين ،واًمثاًمث ،واًمؼرن اًمثاين ؾمؾػ ًمؾثاًمث ،صمؿ اًمؼرون
إول ،واًمثاين واًمثاًمث ؾمؾػ ًمبؼقة اًمؼرون .
()2

وأما االخوان ادسؾؿون ففي كربى احلركات اإلسالمقة ادعارصة اًمتل
فمفرت سمعد ؾمؼقط اًمدوًمة اًمعثامكقة قمغم أيدي آؾمتعامر اًمؼميطاين وقمؿالئف ذم سمداية
))9

يراضمع ًمؾؿزيد مـ اًمتػصقؾ :قمبداحلؾقؿ اجلـدي ،اإلمام حمؿد بن طبدالوهاب( ،مٍم :دار
اعمعارف ،د .ط .د .ت)؛ وسمحقث أؾمبقع اًمشقخ( ،مريمز اًمبحقث سمجامعة اإلمام حمؿد سمـ ؾمعقد،
اًمرياض 9133هـ) ،ادوسوطة ادقرسة لؾـدوة العادقة لؾشباب اإلسالمي بالرياض ،ص .723

))7

اًمبقـمل ،السؾػقة مرحؾة زمـقة مباركة ،ال مذهب إسالمي ،ص .133
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اًمؼرن اًمعنميـ ،واهلجؿة اًمنمؾمة قمغم اإلؾمالم ًمتحريػف وإسمعاد اجلفاد واًمسقاؾمة قمـف،
وطمٍمه قمغم اجلاكب اًمروطمل ًمقؽقن مثؾ اًمديـ اعمسقحل اًمققم ،وًمذًمؽ هقل
آؾمتعامر اًمؼميطاين يمؾ اًمقؾمائؾ ٓكجاح هذه اهلجؿة سمؽؾ اًمقؾمائؾ اعمتاطمة؛ طمقث
أكشل ومرىم ًا مـحرومة مثؾ اًمبفائقة ،واًمؼادياكقة ،وهقل سمعض مـ يـتسب إمم اًمعؾؿ ًمـػل
احلؽؿ واًمسقاؾمة قمـ اإلؾمالم مثؾ اًمشقخ قمكم قمبداًمرازق اًمذي أًمػ :اإلؾمالم
وأصقل احلؽؿ ،طمقث رد قمؾقف إزهر اًمنميػ واًمعؾامء اًمثؼات وملصمبتقا أن اًمؽتاب
مـؼقل مـ يمتاب أطمد اعمستنمىملم ،وان وراء ذًمؽ آؾمتعامر اًمؼميطاين .
()1

ذم فمؾ هذه اًمظروف اًمصعبة وذم قمام 9372هـ ـ 9175م كشلت مجاقمة
اإلظمقان اعمسؾؿلم يمحريمة إصالطمقة شمـطؾؼ مـ ؿمؿقًمقة اإلؾمالم سماقمتباره مـفج طمقاة
قمؼقد ًة وذيع ًة وؾمؾقيم ًا وكظام ًا ودوًمة ،ومؼد ىمال ممؾمسفا اًمشقخ طمسـ اًمبـا رمحف اهلل:
(إن اإلظمقان اعمسؾؿلم دقمقة ؾمؾػقة ـ أي مـ ضماكب آًمتزام سماًمعؼقدة اًمصحقحة ،ومـ
طمقث آًمتزام سمؿـفج اًمسؾػ اًمصاًمح ـ وطمؼقؼة صقومقة ـ أي مـ طمقث آًمتزام
سماًمزهد وهتذيب اًمـػس وصػاء اًمروح ـ وهقئة ؾمقاؾمقة ـ أي مـ طمقث اًمدقمقة إمم
إطمقاء اًمدوًمة اإلؾمالمقة ـ ومجاقمة رياضقة ـ أي مـ طمقث اًمعـاية سماًمبدن واًمتدريب ـ
وراسمطة قمؾؿقة وصمؼاومقة وذيمة اىمتصادية ،وومؽرة اضمتامقمقة) .
وىمد اختذ ًمتحؼقؼ هذه إهداف اخلطقات اًمتاًمقة ًمؽؾ مـ يـتؿل إمم هذه
اجلامقمة:
))9

اكظر :حمؿد قمبداًمؼادر أسمق ومارس ،الـظام السقاد يف اإلسالم( ،سمػموت :اًمؽتاب اًمعر ي ،د .ط،
9153م) ،ص 716 – 728؛ وحمؿد اًمبفل ،الدين والدولة من توجقه الؼرآن الؽريم ( ،اًمؼاهرة:
كنم مؽتبة اًمقهبة ،د .ط9153 ،م).
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 9ـ إصالح كػسف ،طمتك يؽقن ؾمؾقؿ اًمعؼقدة ،صحقح اًمعبادة ،قمظقؿ اخلؾؼ،
رومقع اًمػؽر ،ىمادر ًا قمغم اًمؽسب ىمقي اجلسؿ.
 7ـ شمؽقيـ اًمبقت اعمسؾؿ وإرسة اعمسؾؿة.
 3ـ إرؿماد اعمجتؿع سمـنم دقمقة اخلػم ،وإصالطمف.
 1ـ حترير اًمقـمـ مـ يمؾ ؾمؾطان أضمـبل ،ؾمقاؾمق ًا واىمتصادي ًا وومؽري ًا .
 8ـ إصالح احلؽقمة مـ يمؾ ضمقاكبفا طمتك شمؽقن إؾمالمقة سمحؼ.
 6ـ إقمادة اًمؽقان اًمدوزم ًمألمة اإلؾمالمقة وإطمقاء جمدها وقمزهتا.
 2ـ أؾمتاذية اًمعامل سمـنم دقمقة اإلؾمالم :دقمقة احلؼ واخلػم واًمعدل مـ ظمالل
كنم اعمـفج اًمقؾمطل ،وىمدرة اعمسؾؿلم قمغم أن يؽقكقا ؿمفداء قمغم اًمعامل ومؼال شمعامم:
َ َ

ْ

ُ ً

ُ ُ

ُ

ََ

َ َ َ َ ُ
اك ًْ أ ٌَّث َو َس ًطا ْلِ َهُٔٔا ش َٓ َد َ
اء لَع انلَّ ِ
اس] اًمبؼرة. [913 :
َ وكذل ِم جعيِ

وىمد خلص إؾمتاذ ؾمقد ىمطب رمحف اهلل ظمصائص هذه اًمدقمقة ذم أهنا شمؼقم
قمغم اًمرسماكقة واًمتقطمقد ،واًمثبات ،واًمشؿقل ،واًمتقازن ،واإلجياسمقة ،واًمقاىمعقة .
()1

واجلامطة اإلسالمقة يف شبه الؼارة اهلـدية والباكستاكقة التي أسسفا األستاذ أبو
األطذ ادودودي  9379ـ 9311هـ =  9133ـ 9121هـ مـ ظمالل اعمممتر اًمذي قمؼد
ضؿ  28ؿمخص ًا يؿثؾقن خمتؾػ سمالد اهلـد اًمتل
سمالهقر ذم9119/5/76م واًمذي ّ
يماكت شمشؿؾ اهلـد وسمايمستان ،وسمـغالديش طمقث اظمتػم أمػم ًا هلا.
وقمؼقدة اجلامقمة اإلؾمالمقة هل مـ قمؼقدة أهؾ اًمسـة واجلامقمة ،وأن اإلؾمالم
))9

اكظر :يمتب اإلمام اًمبـا رمحف ،وسمإظمص جمؿوطة رسائؾه( ،اًمؼاهرة :دار اًمشفاب ،د .ط .د .ت)؛
وريقشارد مقتشؾ ،االخوان ادسؾؿون( ،اًمؼاهرة :مؽتبة مدسمقزم ،د .ط9122 ،م)؛ ويمتب اًمسقد
ىمطب ،وسمإظمص يمتاسمف :خصائص التصور اإلسالمي ومؼوماته ،ادوسوطة ادقرسة ،لؾـدوة ،ص
.71 – 73
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كظام متؽامؾ ًمؾحقاة ،يمام يتؽقن سمركامج دقمقهتا اإلصالطمقة مـ أرسمع كؼاط وهل شمزيمقة
إومؽار وشمطفػمها ،وإصالح ذات اًمػرد ،وإصالح اعمجتؿع ،وإصالح كظام احلؽؿ.
وىمد ريمز اإلمام اعمقدودي رمحف اهلل ذم ضمفاده ضد ومؽرة اًمؼقمقة اعمشؽميمة سملم
اهلـاديمة واعمسؾؿلم اًمتل يرومعفا طمزب اعمممتر؛ ٕهنا شممدي إمم اكصفار اعمسؾؿلم ذم
سمقشمؼة اهلـدوؾمقة يمام اكف ضد هقؿـة احلضارة اًمغرسمقة وإومؽار اًمتل شمتعارض مع اًمػؽر
اإلؾمالمل ،وضد مجقد اًمديـل.
يمام ريمز قمغم ضمعؾ احلايمؿقة ذم إمر واًمتنميع هلل شمعامم وضمعؾ اًمنميعة هل
اًمؼاكقن إؾماد ًمؾدوًمة وإًمغاء مجقع اًمؼقاكلم اعمخاًمػة ًمؾنميعة ،يمام وضع أؾماًمقب
دقمقية وشمـظقؿقة ٓكطالىمة اجلامقمة اإلؾمالمقة ذم دقمقهتا .
()1

وأما مجاطة الدطوة والتبؾقغ ومفل مجاقمة إؾمالمقة شمؼقم دقمقهتا قمغم شمبقؾغ
ومضائؾ اإلؾمالم ًمؾـاس مجقع ًا مؾزمة أشمباقمفا سماىمتطاع يمؾ واطمد مـ أشمباقمفا ضمزء ًا مـ
وىمتف ًمتبؾقغ اًمدقمقة وكنمها سمعقد ًا قمـ اًمتشؽقالت احلزسمقة واًمؼضايا اًمسقاؾمقة ،أؾمسفا
اًمشقخ حمؿد إًمقاس اًمؽاكدهؾقي ( 9333ـ 9361هـ )اًمذي شمؾؼك اًمتعؾقؿ مـ قمدة
ؿمققخ اًمعؾؿ واًمتصقف ،مثؾ اًمشقخ رؿمقد اًمؽـؽقهل (9138م) وسمايعف قمغم اًمطريؼة
قمام 9398هـ .
ضمعؾ اًمشقخ حمؿد رمحف اهلل ؾمتة مبادئ أؾماس دقمقشمف وهل:
اًمؽؾؿة اًمطقبة (ٓإًمف إّٓاهلل) وإىمامة اًمصؾقات ،واًمعؾؿ واًمذيمر ،واإلظمالص،
واًمـػر ذم ؾمبقؾ اهلل ،وشمؼقم ـمريؼ اجلامقمة قمغم اًمؽمهمقب واًمؽمهقب واًمتلصمػم اًمعاـمػل،
))9

اكظر :ظمؾقؾ احلامدي ،اإلمام أبو األطذ ادودودي ( ،سمايمستان :اعمؽتبة اًمعؾؿقة سمالهقر ،د .ط ،قمام
9153م)؛ ويمتب اإلمام اعمقدودي كػسف ،وادوسوطة ادقرسة ،ص  923ـ .953
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ويتؽؾؿقن ذم اًمسقاؾمة ،سمؾ يـتؼدون اخلائضلم ومقفا ،وسمذًمؽ خيتؾػقن قمـ اجلامقمة
اإلؾمالمقة اًمتل شمرى رضورة اًمتصدي هلا.
ومجاقمة اًمتبؾقغ مجاقمة إؾمالمقة مصادرها يمتاب اهلل وؾمـة رؾمقًمف ،وـمريؼتفا
ـمريؼة أهؾ اًمسـة واجلامقمة ،وشملصمروا سماًمطريؼة اًمصقومقة اجلشتقة ذم اهلـد ،وىمد كػعقا
اإلؾمالم واعمسؾؿلم يمثػم ًا واهتدى سمسبب دقمقهتؿ اًمؽثػمون مـ اًمذيـ اكغؿسقا ذم
اعمؾذات وأصمام ،وإذا يمان هـاك مالطمظات قمؾقفؿ ومنهنا شمعقد إمم اًمقؾمائؾ وًمقست
اعمبادئ .
()1

ومفذه اجلامقمات اًمساسمؼة اًمتل متثؾ معظؿ اجلامقمات اإلؾمالمقة ذم اًمعامل
اإلؾمالمل ،وسمؼقة اجلامقمات اإلؾمالمقة إما مـبثؼة مـفا ،أو متلصمرة هبا شملصمر ًا يمبػم ًا ،سمؾ
كستطقع اًمؼقل سملكف ٓ شمقضمد ومروق ضمقهرية سملم مجاقمة اإلظمقان اعمسؾؿلم ،واجلامقمة
اإلؾمالمقة اًمتل أؾمسفا إؾمتاذ اعمقدودي ومفام شمتػؼان مـ طمقث إؾمس وإومؽار،
واعمـطؾؼات واًمشؿقًمقة ،وإذا يمان هـاك اظمتالف ومفق اظمتالف ذم سمعض اًمقؾمائؾ
ويمقػقة اًمتـظقؿ.
وأما اًمدقمقة اًمسؾػقة أو دقمقة اًمشقخ حمؿد قمبداًمقهاب ومفل دقمقة شملصمرت هبا
آظمقان ،واجلامقمة اإلؾمالمقة ذم ظمطقـمفا اًمعامة اعمتؿثؾة ذم اًمعؼائد ،ومـفجقة
آًمتزام سماًمؽتاب واًمسـة.
وأما اجلامقمات اعمتلصمرة سمشؽؾ مباذ سماًمدقمقة اًمسؾػقة وشمسؿل كػسفا
سماًمسؾػقة ،وماخلط اًمعام ومقفا ـ سمصقرة قمامة ـ متقاصؾ مع اخلطقط اًمعامة ًمإلظمقان،
واجلامقمة ،وطمتك مع مجاقمة اًمتبؾقغ.
))9
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وٓ يسع اعمجال ًمؾخقض ذم مؼاركة دىمقؼة سملم أصقل هذه اجلامقمات اًمساسمؼة
ومـاهجفا ،ووؾمائؾفا ،وًمؽـل واصمؼ مـ ظمالل ىمراءيت اعمؽثػة ًمؽتبفا أن هذه اجلامقمات
اًمؽؼمى إرسمع شمتػؼ متام ًا ذم صمقاسمت اإلؾمالم ومبادئف وىمقاـمعف ،وأن مجقع آظمتالومات
ومقام سمقـفا شمعقد إمم اخلالف اعمنموع اًمذي هق داظمؾ ذم اعمتغػمات ،سمؾ إن هذه اجلامقمات
يؽؿؾ سمعضفا سمعض ًا وًمق وزقمت إدوار ،وصػقت اًمؼؾقب ،وهذسمت اًمـػقس ًمؽمشمب
قمؾقفا ظمػم يمثػم ،ويمذًمؽ احلال مع سمؼقة اجلامقمات وإطمزاب اإلؾمالمقة ما دامت
مؾتزمة سماًمؽتاب واًمسـة وإمجاع اًمسـة ،وآضمتفاد اعمـضبط.
وأكا ٓ أؿمؽ أهنا شمؾتؼل سمنذن اهلل ذم إظمػم سمعد أن شمؼرب اًمشدة وآسمتالءات
سمعضفا مـ سمعض ،وشمتعامؾ سمعضفا مع سمعض قمـ ىمرب ،وشمعرف يمؾ مجاقمة قمـ أظمتفا
ٍ
ومحقـئذ شمعؽمف وشمتعارف وشمتعاون ،وشمتؽامؾ ،صمؿ شمتحد ،وٓ ؾمقام ذم فمؾ
اًمؽثػم
إطمداث واعمصائب واهلجؿة اًمنمؾمة إظمػمة اًمتل ٓ شمػرق سملم مجاقمة وأظمرى ،وٓ
شمعؽمف سمنؾمالم معتدل ،أو متشدد ،وإكام اإلؾمالم يمؾف ذم كظرها إرهاب .
وهؽذا يماكت إمقر ذم فمؾ فمفقر اًمـزقمة احلـبؾقة اًمسؾػقة سمعد إـمالق رساح
اإلمام أمحد رمحف اهلل واًمـزقمات اًمصقومقة واًمـزقمات اًمعؼؾقة واًمؽالمقة ،صمؿ طمدصمت
مشاضمرات ومـاوؿمات ومجاءت اهلجؿة اًمصؾقبقة ذم آظمر اًمؼرن اخلامس اهلجري
واطمتؾت اًمؼدس اًمنميػ ،وملطمس اعمسؾؿقن مجقع ًاظمطقرة اعمقىمػ ،ومتؼارسمت اعمدارس
اًمػؼفقة واًمػؽرية واًمصقومقة مـ ظمالل مدارس اإلصالح اًمتل هقلت إضمقاء ًمظفقر
ضمقؾ كقراًمديـ اًمزكؽل وصالح اًمديـ إيق ي وسماًمتازم اؾمتعادة اًمؽرامة واًمعزة
اإلؾمالمقة.
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عالقة فقو الثوابت والمتغيرات بتوحيد األمة:
شمظفر قمالىمة ومؼف اًمثقاسمت واعمتغػمات سمتقطمقد اجلامقمات واعمذاهب وإطمزاب
اإلؾمالمقة مـ ظمالل ما يليت:
أوالً :أن شمؾؽ اًمثقاسمت اًمؼقاـمع سمؿثاسمة اعمبادئ اعمشؽميمة واعمـفاج اًمسؾقؿ،
واًمنمقمقة اعمتػؼ قمؾقفا قمـد مجقع اًمطقائػ اإلؾمالمقة واجلامقمات اإلؾمالمقة ،وسمؿـزًمة
اًمديـ اعمشؽمك ،وأن مـ مل يعؽمف هبذه اًمثقاسمت ومفل ظمارضمة قمـ اإلؾمالم مارىمة ذم
اًمضالًمة ،وًمقس طمديثـا مع همٓء اًمذيـ ٓ دمؿعفؿ شمؾؽ اًمثقاسمت واًمؼقاـمع ،وإكام
طمديثـا مع مـ يؾتزم هبذه اًمثقاسمت اًمؼاـمعات ذم اإلؾمالم وًمؽـف خيتؾػ ذم اًمػروع
واًمقؾمائؾ وكحقها ،يؼقل اسمـ شمقؿقة( :ومإصقل اًمثاسمتة سماًمؽتاب واًمسـة واإلمجاع هل
سمؿـزًمة اًمديـ اعمشؽمك سملم إكبقاء ًمقس ٕطمد ظمروج قمـف ،ومـ دظمؾ ومقفا يمان مـ
أهؾ اإلؾمالم اعمحض .وما شمـققمقا ومقف مـ إقمامل وإىمقال اعمنموقمة ومفق سمؿـزًمة ما
شمـققمت ومقف إكبقاء ،واًمتـقع ىمد يؽقن ذم اًمقضمقب شمارة ،وذم آؾمتحباب شمارة اظمرى،
وماعمذاهب واًمطرايؼ واًمسقاؾمات ًمؾعؾامء واعمشايخ وإمراء إذا ىمصدوا هبا وضمف اهلل
شمعامم دون إهقاء ًمقؽقكقا مستؿسؽلم سماعمؾة واًمديـ اجلامع .واشمبعقا ما أكزل إًمقفؿ
مـ رهبؿ مـ اًمؽتاب واًمسـة سمحسب اإلمؽان سمعد آضمتفاد اًمتام ـ هل هلؿ مـ سمعض
اًمقضمقه سمؿـزًمة اًمنمع واعمـاهج ًمألكبقاء ،وهؿ مثاسمقن) .
()1

ومعغم ضقء ذًمؽ دمتؿع إمة اإلؾمالمقة قمغم هذه اًمثقاسمت ،و شمتعاون ومقام سمقـفا
ومتتعارف ،وشمتحد ،ودمعؾفا ىماقمدة ٓكطالىمتفا ،وصخرة صؾبة ًمتؽقيـ قمالىماهتا قمؾقفا،
ومفل اًمؼاقمدة اعمشؽميمة اعمتػؼ قمؾقفا ،واعمعؽمف هبا ،ومنذا يماكت أورسما اًمغرسمقة احتدت قمغم
))9

اسمـ شمقؿقف ،جمؿوع الػتاوى ،ج ،91ص.975 –976– 995 – 992
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ىماقمدة اًمسقق اعمشؽميمة واعمصاًمح آىمتصادية اعمشؽميمة ،وظمطت يمؾ هذه اخلطقات
مـ أضمؾفا ،أو ما شمؽػل يمؾ هذه اًمثقاسمت اعمشؽميمة مع اعمصاًمح اعمشؽميمة ًمتجؿقع إمة
اإلؾمالمقة وشمدومعفؿ كحق اًمقطمدة اًمعؿؾقة؟
ثاكق ًا :مـ ظمالل ومؼف اًمثقاسمت واعمتغػمات يتؿ اقمؽماف يمؾ مجاقمة سمإظمرى
ويمؾ ـمائػة سماًمثاكقة ما دامت اًمثقاسمت مشؽميمة ،وما دامت اعمتغػمات مؼبقًمة ومنموقمة
سمؾ مطؾقسمة ،وسماًمتازم يؽقن مـ اًمطبقعل أن يعذر سمعضفؿ سمعض ًا ،أو يسعك سماحلقار
واجلدال إطمسـ اًمقصقل إمم إطمقط وإومضؾ ،وملقمظؿ اعمشايمؾ سملم اعمسؾؿلم أن
سمعضفؿ ٓ يعؽمف سمأظمر ،ومنذا وضمدت اًمتققمقة سمػؼف اًمثقاسمت واًمتغػمات ٓقمؽمف
سمعضفؿ سمبعض ،يمام أن هـاك قمدم اعمعرومة سماحلؼائؼ اعمقضمقدة ًمدى اعمذهب أو اجلامقمة
إظمرى ،وإكام وصؾت معؾقمات مغؾقـمة أو ىمديؿة ،أو همػم دىمقؼة ،أو ختص ومئة
مـفؿ ،أو أؿمخاص ًا معقـلم ٓ جيقز شمعؿقؿ آرائفؿ ورؤاهؿ قمغم مجاقمة سمعقـفا ،أو
مذهب سمعقـف.
ثالث ًا :أكف مـ ظمالل ومؼف اًمثقاسمت واعمتغػمات يعؾؿ أن اخلالومات اًمؽثػمة ما
دامت ذم كطاق اعمتغػمات مؼبقًمة ذقم ًا.
وأظمػم ًا ومنن معرومة اًمثقاسمت اعمشؽميمة سملم اجلامقمات واًمطقائػ اإلؾمالمقة ؾمقف
شمؼرب ومقام سمقـفا ،وشممدي إمم اًمتعاون اًمبـاء ومقام سمقـفا ورومض اًمعداء واًمتقشمر ومقام سمقـفا.
وىمد سملم اًمشقخ اًمؼرضاوي أمهقة اًمتعاون ذم اعمتػؼ قمؾقف ورضورة شمريمقز
اًمبحقث قمؾقفا ،وإىمامة اًمدروس هلا ،وإدارة اجلدل ومقفا ،وسمـاء اخلصام قمغم مـ
ظماًمػف ،صمؿ يؼقل( :وأكا ٓ أيمره اًمبحث ذم اعمسائؾ اخلالومقة سمحث ًا قمؾؿق ًا مؼارك ًا .وًمؽـ
اًمذي أيمرهف أن يصبح اًمبحث ذم اعمسائؾ اخلالومقة أيمؼم مهـا ومبؾغ قمؾؿـا وأن
﴿﴾45

فقه الثوابت واملتغريات  ...حبوث ودراسات

كضخؿفاطمتك شمليمؾ أوىماشمـا وضمفقدكا وـماىماشمـا.وأن يؽقن ذًمؽ قمغم طمساب آؿمتغال
سماًمؼضايا إؾماؾمقة) .
صمؿ ذيمر سمعض إمثؾة طمقث أًمػ أطمدهؿ رؾماًمة ؾمامها( :هنل اًمصحبة قمـ
اًمـزول قمغم اًمريمبة) وهق أمر يتعؾؼ هبقئة اًمصالة ..وأطمدهؿ( :اًمقاطمة ذم ضمؾسة
آؾمؽماطمة) .
ومؿشؽؾة إمة ذم شمضققع إمقر اعمتػؼ قمؾقفا مـ مجقع مذاهبفا ومدارؾمفا
وذم شمعطقؾ اًمنميعة واهنقار إظمالق ودمؿقد اًمػؽر وأماكة احلؼقق ،ومفل ًمقست ومقؿـ
يمول آيات اًمصػات .وإن مذهب اًمسؾػ أرضمح وأؾمؾؿ سمؾ ذم اًمذي يـؽر اًمذات
واًمصػات مجقع ًا مـ قمبقد اًمػؽر اعمستقرد مـ اًمغرب أو اًمنمق ،وًمقست ومقؿـ يمول
آية آؾمتقاء قمغم اًمعرش سمؾ ومقؿـ جيحد اًمعرش ورب اًمعرش مع ًا.
ومـ هـا يمان اًمقاضمب قمغم دقماة اإلؾمالم اًمقاقملم أن يـبفقا قمغم اًمؽميمقز قمغم
مقاـمـ آشمػاق ىمبؾ يمؾ رء ،ومنن هذا اًمتعاون ومريضة ذقمقة يقضمبفا اًمديـ،
ورضورة واىمعقة حيتؿفا اًمقاىمع اًمذي متر سمف إمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخلامتة

وأقمتؼد أن ما كتػؼ قمؾقف ًمقس سماًمٌمء اهللم وٓ اًمؼقؾ ،إكف حيتاج مـا إمم ضمفقد
ٓ شمتقىمػ ،وقمؿؾ ٓ يؽؾ  ،وإرادة ٓ شمعرف اًمقهـ حيتاج مـا إمم قمؼقل ذيمقة وقمزائؿ
ىمقية وأكػس أسمقة وـماىمات سمـاءة .طمرام قمغم اجلفات اإلؾمالمقة أن شمعؽمك ومقام سمقـفا قمغم
اجلزئقات وشمدع شمؾؽ اًمثغرات اهلائؾة دون أن شمسدها سمؽتائب اعمممـلم اًمصادىملم .
()1

وطمؼ ًا ومنن اًمثقاسمت هلذا اًمديـ يمثػمة وهل مشؽميمة سملم مجقع اجلامقمات
))9

اًمؼرضاوي ،الصحوة اإلسالمقة بني االختالف ادرشوع والتػرق ادذموم ،ص .982 – 918
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واعمذاهب اإلؾمالمقة ،ذم جمال أصقل اًمعؼقدة ،واًمؼقؿ وإظمالق ،وذم أصقل
اعمعامالت واًمػروع ،وذم قمامل اًمسقاؾمة ،وذم اًمتحديات اًمتل شمقاضمف إمة ،مثؾ حتدي
اإلحلاد واًمؽػر واًمعؾامكقة ،وحتدي اًمغزو اًمثؼاذم واًمػؽري ،وحتدي اًمتغريب
واًمتؿققع ،وحتدي آؾمتؽبار اًمعاعمل ،واحلروب اًمصؾقبقة اجلديدة ،وحتدي اهلجامت
اًمصفققكقة قمغم اعمسؾؿلم واطمتالهلا ًمػؾسطلم ودرهتا اًمؼدس اًمنميػ ،واهلجامت
اًمقصمـقة ذم يمشؿػم ،واهلجامت اًمصؾقبقة واإلحلادية ذم اًمشقشان وومؾقبلم ؟
ومام أطمقضمـا إمم اًمتقطمد واًمتعاون واًمتؽامؾ ،وشمقزيع إدوار ،واًمؼبقل
سماًمبعض ،وآضمتامع قمغم ما جيؿعـا مـ اًمثقاسمت واعمقاىمػ اًمسقاؾمقة ،وقمدم إصمارة
آظمتالومات ،وسمإظمص ذم هذا اًمعٍم اًمذي شمؽاًمبت قمؾقـا إقمداء وشمداقمت يمام
شمداقمت إيمؾة قمغم ىمصعتفا.
وكحس سمخطقرة اعمقىمػ؟ وكؽمك طمظقظ اًمـػس؟
ومفؾ كستققمب اًمدرس؟
ّ
وكدع احلزسمقة اًمضقؼة إمم ؾماطمة اإلؾمالم اًمقاؾمعة ،إمم مـفج اًمسؾػ ذم اًمتقسػم ذم
إطمؽام ،واًمتبشػم ذم اًمدقمقة ،وذم حتؿؾ اًمبعض ،واًمدقمقة إمم اهلل سماحلؽؿة واعمققمظة
احلسـة ،واجلدال سماًمتل هل أطمسـ؟
هذا ما أرضمقه وأؾملل اهلل شمعامم أن جيؿع هذه إمة قمغم يمؾ ما حيؼؼ قمزهتا
ويمرامتفا وشمؼدمفا وازدهارها.


﴿﴾47

حبوث ودراسات

أسس العالقة بني األفراد واحلكام يف الدولة اإلسالمية  حبوث ودراسات

أسس العالقة بني األفراد واحلكام
يف الدولة اإلسالمية
أ .د .عبد اهلل السكرمي
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ملخص البحث
فَد ـت ٛافُثر مـ افًِامء وافٌٚحثغ ادًٚسيـ ظـ افًالؿ ٜبغ احلُٚم وادحُقمغ
ذم افدوف ٜاإلشالمٔ ،ٜواختٍِ ٝمْاٚججٓؿ ذم افٌحا ٞوارامجاؿ ،وماـ جاٗٓء ؾ اٜ
ٕياام وٓ
حٚوف ٝإؿهٚء جذا افٌح ٞوإمٚتتف ،وادظاٚء نن اإلشاالم ٓ يَارر فِحُاؿ ً
مٌٚدئ ،وٓ صٖن فف ب٘ؿٚم ٜافدوف ،ٜيًٚيرون ذم ذفاؽ آدماٚه افًِاامل افًاٚدل افاذي
ُرس فٍهؾ افديـ ظـ افدوف.ٜ
ُي ِّ
وفألشػ ٓ زاف ٝافردود ظذ جذا آدمٚه ،ومروجق جذا افازظؿ وأًٍٓ ،ٜ
تَقى ظذ رد جذه اهلجّ ،ٜمم ٚيدظق نجؾ احلؼ نن يٌاذفقا نـثار ونـثار ،حتاك تتوا
ؾُرة صّقفٔ ٜاإلشالم واحتقائف ظذ افًْٚس إشٚشٔ ٜوادٌٚدئ افيوري ٜإلؿٚماٜ
ادجتّع .وتَقي ٜودمِٔ ٜجذه احلََٔ ٜذم نوشٚط افَٕٚقٕٔغ ونجؾ افٍُر ،وباغ هٓاقر
*

ظوق اإلحتٚد افًٚدل فًِامء ادًِّغ افدوح ،ٜؿىر.
افزيد اإلـسولibnalmobarak7002@hotmail.com :
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افنً ،ٛافذي يّثؾ افَٚظدة افًريو ٜوافرني افًاٚم ،فتٓٔ اٜمْٚخ ظاٚم ظاٚدل يتٌَاؾ
وجقد افدوف ٜاإلشالمٔ.ٜ
واحلََٔ ٜنن افدوف ٜاإلشالمٔ– ٜـام جق طٚجر مـ اشآّ -ٚدوفا ٜمرجًٔتٓاٚ
اإلشالم ٓ ،تٌٌل ظْف حقٓ ،وٓ ترى بٌره بدٓ .وجُذا يٌٌْل نن تُقن.
واإلشالم جق افؼيً ٜافتٚم ٜافُٚمِ ،ٜذيً ٜرب افًٚدغ ،افتل خاتؿ اهلل هباٚ
ّ
وشخر فف
وـرمف،
افؼائع ،وجًِٓ ٚنصِّٓ ٚونرظٚج ٚدهٚحلٚإلًٕٚن ،افذي خَِف ربف َّ
ََ َ
َ
م ٚذم افًاموات وم ٚذم إرض هًٔ ٚمْف ،ؿٚل اهلل تٌٚرك وتًٚػَ  :وىل ْد ن َّر ٌْ َِا ةَ ِِن آد َم
َ َّ ْ ُ َ َ َ
َّ ْ َ َ ْ
َّْ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َ ََ َْ ُ
اْ ًْ ٌ ََِ َّ
اْ ْ
لَ َيل َِلا
ب واْلح ِر ورزرِ
اى
ِف
ً
وَحيِ
ات َوفظلي َِاْ ًْ َ نِِل ٍ مٍِ
اىػ ّي ِ َت ِ
ِ
ِ
َْ ً
تف ِظيل[اإلهاء.]07:

إهن ٚذيً ٜفِخِؼ ـٚؾ ،ٜومْٓ ٟحٔٚة صٚمؾ مْ ِّيؿ مًتقظ ٛفِحٔٚة اإلًٕٜٕٔٚ

ـِٓ ،ٚبجّٔع جقإٌٓ :ٚج ٕٛٚظالؿ ٜاإلًٕٚن بربف ،وظالؿتف بّـ حقفف بد ًءا بإٚهة
ثؿ ادجتّع،وج ٕٛٚظالؿ ٜافٍرد بٚدجتّع ذم مًٚمالتاف ومٌٚدٓتاف ادختٍِا ٜادتًَِاٜ
بٕٚمقال.وينّؾ ـاذفؽ ظالؿا ٜافٍارد بٚفدوفا ،ٜنو احلاٚـؿ باٚدحُقم ،نو افراظال
وافرظٔ ،ٜنو افًِى ٜبٚفنً ،ٛوجاق ما ٚيًأّف ظِاامء افاْيؿٕ :ياٚم احلُؿ ،وجال
جمّقظ ٜمـ افَقاظد نرشٚج ٚاإلشالم؛ فتْئؿ جذه افًالؿ ٜبغ افنً ٛوافدوف.ٜ
وؿد حرص اإلشالم ظذ ؿٔٚم جذا افْيٚم ،وظْك بف ظْٚي ٜصديدة؛حُٔ ٞيًاد
حٚرش ٚفِْيؿ إخرى ،حيُّٓ ٚهًٔ ،ٚوئَؿ صًٚئرج ،ٚوحيٍظ ؿقاظدج.ٚ
نشً ٚظٚم ،ٜودظٚئؿ ثٚبت ،ٜتًقد ذم ـؾ وؿ ٝوزماٚن،
وفذا ووع هلذا افْيٚم ً
وٓ تتٌدل بتٌر إصخٚص وإحقال ،حٔ ٓ ٞياتؿ اإلياامن وٓ يًاتَٔؿ إمار إٓ
بَٔٚمف.
﴿﴾68

أسس العالقة بني األفراد واحلكام يف الدولة اإلسالمية  حبوث ودراسات

وذم جذا افٌح ٞإن صٚء اهلل شْٖيت ظذ نجاؿ جاذه إشاس افالزما ٜوافثٚبتاٜ
فتْئؿ افًالؿ ٜبغ احلُٚم وادحُقمغ ذم افدوف ٜاإلشالمٔ .ٜوشْٔتيؿ شِؽ افٌحٞ
ذم ثالث ٜمىٚف:ٛ
ادىِ ٛإول :إدف ٜظذ ظْٚي ٜاإلشالمٌتْئؿ افًالؿ ٜبغ إؾراد واحلُٚم.
ادىِ ٛافثٚل :إشس افثٚبت ٜافتال ووآً ٚاإلشاالم فتْيأؿ افًالؿا ٜباغ
احلٚـؿ وادحُقم.
ادىِ ٛافثٚف :ٞمَهد اإلشالم مـ تْئؿ جذه افًالؿ.ٜ

املطلب األول :األدلة على عهاية اإلسالم
بتهظيم العالقة بني احلكام واحملكومني
فَد نثٌت ٝافثقاب ٝافدئْ ،ٜود َّف ٝإدف ٜافؼظٔ ٜنن اإلشالم وواع ٕيً ٚماٚ
فًِالؿ ٜبغ إؾراد وافدوف ،ٜشامه ظِامء افْيؿٕ :يٚم احلُؿ  ،وذفؽ ماـ خاالل ماٚ
ورد ذم افَران وافًْ ،ٜومه ٚادهدران إشٚشٔٚن افِذان ًٕتّد مْٓام إحُٚم ،ونـَّد
شٚئر افٍَٓٚء وإئّٜمـ ظِامء اإلشالم نن احلُؿ نصؾ ذم اإلشالم ،واحلُقما ٜرـاـ
ذم بْٚئف ،حتك ووًُٓثر مّْٓوّـ ـت ٛافًَٚئد وإصقل ٓ ،افٍَٓٔٚت وافٍروع.
وبٔٚن ذفؽ ؾٔام يع:

الفرع األول :الدليل من القرآن الكريم
إن افَران افُريؿ يّثؾ ادهدر إول فِؼيً ٜاإلشاالمٔ ،ٜومْاف يًاتّد
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ادًااِّقن اهلاادى ،ظااذ ماار افتااٚريؤ ،ذم هٔااع صااٗوهنؿ ،افًٔٚشاأ ٜوآؿتهااٚديٜ
وآجتامظٔ ٜوٕحقج ،ٚويًد افقثَٔ ٜاإلهلٔ ٜافقحٔدة ادقجقدة ظذ وجاف إرض ،وٓ
ظج ٛنن تنتّؾ ايٚتف ظذ م ٚيَرر ظْٚي ٜاإلشالم بْيٚم احلُؿ ،افاذي ُيًْاك بتْيأؿ
افًالؿ ٜبغ افنً ٛوافًِى.ٜ
ؾْجد ذم افَران تقؤ حَقق احلٚـؿ وحَقق ادحُاقمغ ،وحَاقق نجاؾ
باغ افَاران
افذم ،ٜوحؼ افًدل وادًٚواة ،وحري ٜافرني ،وافنقرى ذم احلُؿ .وؿاد َّ
ٍهؾ ؾٔٓٚ؛ ٕهن ٚمم ٚيتٌر مـ جٔؾ إػ جٔؾ.
ذفؽ بتقؤ نصقل ظٚم ،ٜومل ُي ِّ

َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ
اَّلل َوَل
ؾًـ رضورة وجقد حُؿ يَقل اهلل تًٚػ :فاحسً ةيًِٓ ةٍِا أُزل
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ
ْ
لم ُْللًُ
حتت ِ ل أْللٔاءًْ[ادٚئاادة ،]84:وٌللَ مللً ُسللً ةٍِللا أُللزل اَّلل فهوى ِل
َْ
َ
اىَكف ُِرون[ادٚئدة.]88:

ؾٖوج ٛشٌحٕٚف وتًٚػ ذم جاذه أياٚت افتحاٚـؿ إػ ـتٚباف واإلذظاٚن فاف،
واحلُؿ بف ،وظدم احلُؿ بًقاه ،ؾهٚر ماـ افقاجا ٛنن يقجاد ذم ادًاِّغ حاٚـؿ
حيرس ظَٔدة إم ٜوصًٚئرج ،ٚويهقن نخالؿٓ ٚوؾوٚئِٓ ،ٚويٍْذ نحُٚم اهلل ،ويَأؿ
حدوده ،وحيُؿ بغ افْٚس بام نٕازل اهلل؛ حتاك ٓ اـ افًَٔادة ،وتوأع افٍارائض،
وتْحؾ إخالق ،وتتًىؾ إحُٚم واحلدود ،وتُقن ؾتْ.ٜ
َ
َّ َ ْ َ َّ َّ ُ
امٔا ا َّ
اْ ًْ ِف ْاْلَ ْر ِض أَكَ ُ
لٔا َّ
مص َلةَ َوآحَ ُ
املز َةةَ َوأ َم ُ
لروا
ؿٚل تًٚػ :اَّلِيَ إِن ٌهِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُُ
ْ ْ
وف وجٓٔا ع َِ امٍِه ِر و َِّللِ َعك ِتث اْلمٔرِ[احل.]84:ٟ
ةِام ٍَع ُر ِ

ؾٔتًغ إؿٚم ٜجاذا احلاٚـؿ ادًاِؿ فُٔاقن افياؾ افاذي يٍالء إفٔاف اديِاقم

وادحروم ،واحلٚرس افذي حيٍظ حادود اهلل ،وحيّال حرماٚت ادًاِّغ ،ـاام ؿاٚل
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افٌْلَ " :وإِٕ ََّام ِ
اإل َمُ ٚم ُجَّْ ٌُ ٜي ََٚت َُؾ ِم ْـ َو َر ِائ ِف َو ُي َّت ََك بِ ِف" .
4

َ َ َ
َ ْ
ه ٍْ ُ
لخ ًْ ََ ْ َ
لَ ااَّ ِ
لاس أن
وظـ افًدل ذم افَواٚء واحلُاؿ يَاقل اهللِ :إَوذا ح
َ
ْ
َْ ُ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ
اعدِمُٔا ُْ َ
لٔ
َته ٍُٔا ةِاى َع ْد ِل[افًْٚء ،]84:وَل َي ِرٌِسً شِآن كٔ ٍم َ أَل تعدِمٔا
َْ
ْ
أك َر ُب م َِّيخل َٔى[ادٚئدة.]4:
َْ
َ
وظـ افنقرى ذم احلُؿ ،يَقل تًٚػَ  :وشاوِ ْر ُْ ًْ ِِف اْل ْم ِر[ال ظّاران،]481:
َ وأَ ْم ُر ُْ ًْ ُش َ
ٔرى ةَيْ َِ ُٓ ًْ[افنقرى.]84:
َ َ
ُّ
َ
وحؼ احلٚـؿ ذم افىٚظ ٜإذا ـ ٕٝٚضٚظتف ٕٚبً ٜمـ ضٚظ ٜاهلل ورشقفف يا أحٓلا
ُ َ َُ
َْْ ْ ُ
ِيَ َ
اَّلل َوأَغ ُ
آٌ ُِٔا أَغ ُ
ِيعٔا َّ َ
َّاَّل َ
ِيعٔا َّ
س ًْ[افًْٚء ،]81:وحؼ إمٜ
وِل اْلم ِر ٌِِ
أ
و
ٔل
ش
امر
ِ
ْ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
س ًْ ةَيْ َِ ُٓ ًْ ةِاىلِ ْص ِع[ادٚئدة ،]84:وحريٜ
ظذ حٚـّٓ ٚمـ افًدل ِإَون حهٍج فاح
افًَٔدة ََ ل إ ْن َراهَ ِف ّ
ِيَ[افٌَرة ..]482:وٕحق ذفؽ مـ أيٚت ،افتل تثٌ ٝظْٚيٜ
ال
ِ
ِ
ِ

اإلشالم بْيٚم احلُؿ ،وتَرير نصقفف افًٚم.ٜ

الفرع الثاني :الدليل من السنة النبوية
متثؾ افًْ ٜادهدر افثٚل فِتؼيع بًد افَران افُريؿ ،ؾٓل مقوح ٜدا ٚنهباؿ

َََْ َْ َْ َ ّ ْ
ّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ؾٔف ،ومٍهِ ٜد ٚنهؾ ؾٔف ،وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ :وأُزاا إَِلم اَّلِنر ِلِ ب َِ م ِيِ ِ
لاس ٌلا
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ ُ ُ َّ
ْ َُ
َُّ َْ ْ
لً اَّلِي اَ َخيفلٔا
لَ مٓ
ُ ِزل إَِل ًِٓ[افْحؾ ،]88:وٌا أُزاا عييم اىهِخلاب إَِل ِلِ ب ِ

ذِيِّ[افْحؾ.]28:

 4نخرجف افٌخٚري ،ذم صحقحه ،ـتٚب اجلٓاٚد وافًار ،باروت :دار افقؾاٚء ،د.ط.د .ت  ،ج،84

ص ،448رؿؿ4180؛ و نخرجف ادًِؿ ،ذم صحقحه ،ـتٚب اإلماٚرة ،افَ ٚجارة :دار افاساث،
د.ط.د.ت  ،ج ،8ص ،84رؿؿ.4484
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وفَد ظْك افٌْل  بتَريار جاذه افًالؿا ٜباغ احلاٚـؿ وادحُاقمغ ودمِٔاٜ
ؿقاظدج ٚفِْٚسٕ ،يري ٚوظِّ ًّٔ ،ٚؾٖؿٚم افٌْل  دوف ٜادديْ ٜظَا ٛاهلجارة ،وماٚرس
احلُؿ ؾٔٓ ٚبًٍْف ،وووع بذفؽ افَقاظد وإشس افًٚم ٜفْيٚم احلُؿ ذم اإلشاالم،
ـام شٖٔيت بٔٚهن.ٚ
ـام ظْٕ ٝهقص افًْ ٜافٌْقي ٜبٌٔٚن جذه افًالؿٜـام ظْإ ٝهاقص افَاران
افُريؿ ،ؾقو افٌْل  إشس افتل تَقم ظِٔٓ ٚافًالؿ ٜبغ افراظل وافرظٔ ،ٜؾرنيْٚ
ٕهقصٌٕ ٚقي ،ٜتتحدث ظـ ذفؽ ،بٖفٍٚظ مْٓ :ٚافًٌٔ ،ٜواإلمٚرة ،واإلمٚم ،ٜوافىٚظ،ٜ
وؽرج .ٚومـ جذه إحٚدي:ٞ
يَقل افٌْل  " :مـ نضٚظْل ؾَد نضٚع اهلل ،ومـ ظهٚل ؾَد ظل اهلل،
ومـ يىع إمر ؾَد نضٚظْل ،ومـ يًص إمر ؾَد ظهٚل" .
4

وؿٚل  ٓ" :تزال ضٚئٍ ٜماـ نمتال يَاٚتِقن ظاذ احلاؼ طاٚجريـ إػ ياقم
افَٔٚم ،ٜؿٚل :ؾْٔزل ظًٔك بـ مريؿ  ،ؾَٔقل نمرجؿ :تًٚل صؾ فْ .ٚؾَٔقل ،ٓ :إن
بًوُؿ ظذ بًض نمراء تُرم ٜاهلل جذه إم. "ٜ
4

وؿٚل " :مـ مٚت وفٔس ذم ظَْف بًٔ ،ٜمٚت مٔت ٜجٚجِٔ. "ٜ
4

4

نخرجف افٌخٚري ،ذم صحقحه ،ـتٚب اجلٓٚد وافًار ،ج ،4ص ،448رؿاؿ 4180؛ وادًاِؿ ،يف
صحقحه ،ـتٚب اإلمٚرة ،ج ،8ص ،488رؿؿ.4488

4

نخرجف ادًِؿ ،ذم صحقحه ،ـتٚب اإليامن ،ج ،4ص ،84رؿاؿ482؛ وظاـ جاٚبر باـ ظٌاد اهلل،
وروى افٌخٚري ؿريٌ ٚمْف ذم بٚب نحٚدي ٞإٌٕٔٚء ،ج ،8ص ،484رؿاؿ8881؛ ظاـ ن جريارة
ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل" :ـٔػ نٕتؿ إذا ٕزل ابـ ماريؿ ؾأُؿ ،وإماٚمُؿ ماُْؿ" واحلادي ٞذم باٚب
إٌٕٔٚء ،ج،4ص ،448رؿؿ .8881
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وؿٚل " :م ٚمـ نمر يع نمر ادًِّغ ،ثؿ ٓ جيٓد هلؿ ويْه إٓ مل يدخؾ
مًٓؿ اجلْ. "ٜ
4

بؾ فَد جًؾ افٌْل  احلُؿ ظروة مـ ظرى اإلشالم افقثَك ،ؾٍل احلاديٞ
افؼيػ" :فتَْوـ ظرى اإلشالم ظروة ظروة ،ؾُِام إتَو ٝظاروة تناٌ ٞافْاٚس
َٕو ٚاحلُؿ واخرجـ افهالة" .
بٚفتل تِٔٓ ،ٚونوهلـ ً
8

وظٚش افٌْل 

ّ
جيع ج ٚاجل ٕٛٚادٓؿ مـ جقإ ٛافؼيً ٜاإلشاالمٔ،ٜ

ويقو ؿقاظده وييٓر نشًف ،ورنى افْٚس تىٌَٔٚتف ظِّ ًّٔا ٚذم طاؾ احلُاؿ افٌْاقي
فِدوف ٜاإلشالمٔ ٜإوػ ،حتك ندرك افهحٚب ٜروقان اهلل ظِٔٓؿ نمهٔ ٜجاذا اجلٕٚاٛ
ورضورتف .ؾِام حلؼ افٌْل  بٚفرؾٔؼ إظذ ،شٚرع جاٗٓء إصاحٚب رواقان اهلل
حلُؿ افدوف ٜاإلشاالمُٔ ،ٜم ََادِّ مغ جاذا
ظِٔٓؿ إػ اختٔٚر خٍِٔ ٜفف ؾقر ًا ظَ ٛوؾٚتفُ ،
آختٔٚر ظذ دؾـ جًده .

الفرع الثالث :العناية بهذه العالقة عند علماء المسلمين
مـ خالل م ٚشٌؼ يتو فْ ٚـٔػ ظْك اإلشالم هبذا افْيٚم افاذي ياْيؿ ظالؿاٜ
افنً ٛبٚفًِى ،ٜنو إؾراد بٚحلُٚم ،وـٔػ حقت ٕهقص افَران افُاريؿ وافًاْٜ
تَريرا وتٖـٔدً ا ظذ نمهٔتف.
افٌْقي ،ٜجمّقظ ٜمـ نصقل وؿقاظد جذا افْيٚم،
ً
4

نخرجف ادًِؿ ،ذم صحقحه ،ـتٚب اإلمٚرة ،ج ،4ص ،448رؿؿ.4484

4

نخرجف ادًِؿ ،ذم صحقحه ،ـتٚب اإليامن ،ج ،4ص ،24رؿؿ .484

8

نخرجف نمحد ،ذم مسـده ،افَ ٚجرة :دار افساث ،افًِّل ،د.ط.د.ت  ،ج ،4ص،848
رؿؿ44427؛ وؿاٚل صأً ٛإرٕاٚمط :إشاْٚده جٔاد؛ وصاححف إفٌاٚل ذم صاحٔ اجلاٚمع،
رؿؿ.8708
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وبْٚء ظذ ذفؽ نـَّد ظِامء اإلشالم مـ ؿديؿ ظاذ نن احلُاؿ نصاؾ ؾٔاف ،ونن
احلُقم ٜرــ ذم بْٚئف ،وهلذا ذـره ـثر مْٓؿ ذم ـت ٛافًَٚئد وإصقل ٓ ،افٍَٓٔٚت
وافٍروع .يَاقل اإلماٚم افٌازامح رمحاف اهلل :ادُِاؽ وافاديـ تقنماٚن ،ؾٚفاديـ نصاؾ
وافًِىٚن حٚرس ،وم ٓ ٚنصؾ فف ؾّٓدوم ،وم ٓ ٚحٚرس فف ؾوٚئع ،وٓ يتؿ ادِاؽ
وافوٌط إٓ بٚفًِىٚن ،وضريؼ افوٌط ذم ؾهؾ احلُقمٚت بٚفٍَف  .ني :افديـ.
4

وفذا ذـر افًِامء افَدامك جذه افًالؿ ٜذم ـت ٛافًَٚئد وإصقحلغ تًروقا
وخهقصا ٚصاٍ ٜافًادل ،وافَاٚئّقن
دًٖف ٜوجقد اهلل شاٌحٕٚف وتًاٚػ ،وصاٍٚتف،
ً
بٚفًدل بغ افْٚس وجؿ إئّ ٜوإمراء ،ؾٔجرجؿ ذفؽ إػ افُالم ظـ رء مـ جاذه
افًالؿ ٜبغ احلُٚم وادحُقمغ.
ـام ذـرج ٚبًوٓؿ ذم ـت ٛإحٚدي ٞوافًرة افٌْقي ،ٜحٔا ٞمتثاؾ افتىٌٔاؼ
افًّع افهحٔ  ،هلذا افْيٚم ذم نيٚم افٌْل  وخٍِٚئف ماـ بًاده خهقصا ٚن بُار
وظّاار ،ومْٓاا ٚيًااتخرج افًِااامء اخلهااٚئص احلََٔٔاا ٜهلااذه افًالؿاا ٜبااغ احلُااٚم
وادحُقمغ.
خص جذا ادقوقع بٚفتٖفٔػ ،وذفؽ جل ـت ٛإحُٚم افًاِىٜٕٔٚ
وبًوٓؿ َّ
وافًٔٚش ٜافؼظٔ ،ٜوممُ ٚيًٚب ظذ جذه افُت ٛنهن ٚاؿتكت ظاذ وصاػ افًاِىٜ
ؾَط ،ونمهِ ٝافنً ٛوافتقازن بْٔٓام ،إمه ٓٚتًّ ٚم.ٚ
يَقل افدـتقر مهىٍك ـامل وصٍل :وادهادر احلََٔال فْياٚم احلُاؿ ذم
افدوف ٜاإلشالمٔ ٜجق :ـت ٛنصقل افديـ وـت ٛاحلدي ٞوافًرة افٌْقيا .ٜوٓ تَاقم
4

حٚمد افٌزامح ،إحقاء عؾوم الدين ،بروت :دار ادًرؾ ،ٜد .ط .د .ت  ،ج ،4ص.40
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ـت ٛإحُٚم افًِى ٜٕٔٚوافًٔٚش ٜافؼظٔ ،ٜإٓ ـُّّؾ هلذا ادٌْع إشٚد .
4

ويرى افدـتقر افَروٚوي نن جذه افًالؿ ٜذم إصؾ تًد مـ ؿوٚي ٚافٍاروع
ٓ ٕصقل ،وفُـ آظتَٚد بقجقهبا ٚوفزومٓا ،ٚماـ إصاقل ئًَْا ،ٚوماـ صأّؿ
اإليامن ،ؾَٔقل :احلؼ نن ؿؤ ٜاحلُؿ اإلشالمل مـ مٌٚح ٞافٍروع ٓ إصاقل،
ٕهن ٚتتًِؼ بٚفًّؾ ٓ ،آظتَاٚد .وافاذي جًاؾ ظِاامء ادًاِّغ يواًقٕف ذم ـتاٛ
إصقل وافًَٚئد ،نن افنًٔ ٜاإلمٚمٔ ٜـٕٚقا يًتازون ؿوأ ٜاإلمٚما ٜماـ نصاقل
افديـ ،ومـ نمقر افًَٔدة ظْدجؿ ،ؾدظ ٚذفؽ ظِامء نجاؾ افًاْ ٜإػ نن يٌحثاقا جاذه
افَؤ ٜذم ـت ٛظَٚئدجؿ نيو. ٚ
4

وشقاء ذـر جذا ذم ـت ٛإصقل وافًَٚئد ،نو افٍروع وافٍَٓٔاٚت ،ؾٓاذا ٓ
يًْل نبدا افتٓقيـ مْف،ؾٚإلشالم فٔس ظَٚئد ؾحً ،ٛبؾ جق ظَٔدة وظّؾ ،واإلياامن
م ٚوؿر ذم افَِ ٛوصدؿف افًّؾ .ؾ٘ن ـ ٕٝٚاحلُؿ باام نٕازل اهلل ماـ افٍاروع ،إٓ نن
آظتَٚد بقجقبف وفزومف ،واإليامن بٓٚحتُٚم إػ م ٚنٕزل اهلل ذم ـتٚبف ،ومتٚبً ٜرشقفف
جق مـ إصقل ئًَْ ،ٚومـ صّٔؿ اإليامن.

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ
م َو ٌَا ُأُْز َل ٌَِْ
ؿٚل تًٚػ :أمً حر إَِل اَّلِيَ يزخٍٔن أجًٓ آٌِٔا ةٍِا أُ ِزل إَِل
ِ
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َْ
َ ُ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
َ ْ ُْ
ٔت َوك ْد أم ُِروا أن يَسف ُروا ةِِّ وي ِريد امشيػان أن
رتي ِم ي ِريدون أن حخحانٍٔا إَِل
اىػاغ ِ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ
ج ام ْ ٍَُِافِل َ
يُظ َّي ُٓ ًْ َط َل ًَل ةَع ً
امر ُشٔل َر َأي ْ َ
ِإَوَل َّ
َ
اَّلل
ل
ز
ُ
أ
ا
ٌ
َل
إ
ا
ٔ
ام
ع
ت
ً
ٓ
م
ِيو
ر
ا
ِإَوذ
*
ا
يد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ُ ً
ودا[افًْٚء.]24-27:
يصدون خِم صد
4

إير :مهىٍك ـاامل وصاٍل ،أكؿووج الدتوروا االتو،م  ،افَاٚجرة :مىًٌا ٜإمٕٚا ،ٜد.ط،
4147م  ،ص.84-84

4

يقشػ افَروٚوي ،السقاتة الرشعقة ،افَ ٚجرة :مُتٌ ٜافقجٌ ،ٜد .ط .د .ت  ،ص.42

﴿﴾89

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

عبداهلل السكرمي

َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
َي ُدوا ِِف
وؿٚل :فل وربِم َل يؤٌِِٔن حَّت ُهٍِٔك ذِيٍا شجر ةيًِٓ ثً َل ِ
َُْ
صٓ ًْ َح َر ًجا م ٍَِّا كَ َظيْ َ
ج َوي ُ َص ّي ٍُِٔا ت َ ْصي ً
ِيٍا[افًْٚء.]28:
أج ف ِ ِ

وهبذا يدخؾ احلُؿ بام نٕزل اهلل دائرة اإليامن ،و ُيًد مـ إصقل بال ٕزاع .
4

املطلب الثاني :أسس العالقة بني احلكام واحملكومني
يف الدولة اإلسالمية
فَد حرص اإلشالم نصاد احلارص ظاذ ـاؾ ما ٚيَاقم بٚفقحادة ذم افدوفاٜ
اإلشالمٔ ،ٜبحٔ ٞدمتّع صٍقف ادًِّغ ،ويٌتًدون ظـ افٍرؿ ٜواخلالف ،حتاك ٓ
يهروا صٔ ًًٚيذوق بًوٓؿ بٖس بًض.
ومـ نجؿ نشٌٚب افقحدة ذم افدوف ٜافقاحدة ،نن ٓ تُقن افنًقب مٍْهاِٜ
ظـ حُٚمٓ ،ٚؾ٘ن جذا م ٚيٗدي ؽٚف ًٌ ٚإػ حدوث آوىرابٚت ذم افٌالد ،حٔ ٞتُقن
افًالؿ ٜبغ احلٚـؿ وافرظٔ ٜـٚفًالؿ ٜبغ افٍ تاغ ادتٌاٚيْتغ ،تتًاؿ باٚفُره وافتواٚد
وافتْٚؿض ،وجق م ٚيٗدي إػ إوًٚف افدوف ٜوإوًٚف ـٔٚن إم .ٜؾٚفدوف ٜبال حٚـؿ
يرظٚج ٚدوف ٜواجٔ ٜافٌْٔاٚن ،واحلاٚـؿ باال رظٔا ٜتًاْد طٓاره وتناد نزره ،وأًػ
افقجقد ٓ ،يٖمـ ظذ ًٍٕف ،ويُقن ظرو ٜفالشتً ٜٕٚبٚفًدو ظذ صًٌف.
وفذا حرص اإلشالم نن تُقن جذه افًالؿ ٜبغ احلُٚم وادحُقمغ ذم دوفتف
ظالؿ ٜؿقي ،ٜيًقدج ٚافاساحؿ وآحاسام ،ؾٚحلاٚـؿ يارحؿ صاًٌف وحياسم حَقؿاف،
4

ادرجع افًٚبؼ ،ص.40
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وادحُقمقن يرمحقن حُٚمٓؿ ويدظقن هلؿ بٚفًداد وافتقؾٔؼ ،وـالمه ٚيٍَاٚن صا ًٍّٚ
واحدً ا ذم خدم ٜاإلشالم وٕؼ افدظقة اإلشالمٔ.ٜ
وفذا اجتؿ اإلشالم بقوع نشس ونصقل تْيؿ افًالؿ ٜبغ افراظال وافرظٔاٜ
ذم افدوف ٜاإلشالمٔ ،ٜوتوٌىٓ ،ٚحتك ٓ تتدجقر افدوف ،ٜوحتاك ٓ يْحارف احلُاؿ
ظـ شقاء افًٌٔؾ .وجل نشس ظٚم ،ٜونصقل وؿقاظد حتدد مْٓ ٟاحلُؿ وؽٚيتف ،وٓ
جيقز ترـٓ ،ٚنو افتخع ظْٓ ٚبحٚل.ومْٖجؿ جذه إشس افًٚم ٜم ٚيع:

األساس األول :السيادة للشرع
افً ِْى ،ٜاهلّْٔ ٜوافٌٌِا ،ٜافًأىرة ،
افًٔٚدة ذم افٌِ :ٜمهدر شٚد ،وتًْلُ :
4

ََْ

َ

ْ

َ َ َ َّ َ َ
َ
اب ني :زوجٓ.ٚ
وتُقن فِزوج ذم بٔتف ،ومْف ؿقل اهلل تًٚػ :وأىفيا شيِدْا لى اْل ِ

وتُقن فرئٔس افدوف ،ٜوفٌُر افَقم ،وـؾ مـ فف رء مـ افًِى ٜنو اهلّْٔ ٜيُـ فاف

رء مـ افًٔٚدة .وتُقن هلل شٌحٕٚف وتًٚػ ومْف ؿقل افٌْل " افًأدُ اهلل" ني :اهلل
وحده افذي َحيِ ُّؼ فف افًٔٚدة ،ؾٓق مٚفؽ اخلِؼ واخلِؼ ـِٓؿ ظٌٔده  .وشِى ٜاهلل جال
4

افًٔٚدة افتل تتٍرع مْٓ ٚهٔع افًِىٚت.
وإن ـٚن مهىِ

افًأٚدة جاذا مل جياىل إػ باالد ادًاِّغ ،إٓ ذم افٍاسة

إخرة ،مع افٌزو افٍُري اخلٌٔ ٞفٌالد ادًِّغ ،حٔ ٞدخِا ٝمٍاٚجٔؿ ـثارة إػ
حٔٚتْ ،ٚإٓ نهنّـ حٔ ٞآشتًامل ٓ ،ؽٌٚر ظِٔف م ٚدام يًز ظام يَره افؼع.
4

نمحد خمتٚر ظٌد احلّٔد ظّر ،معجم الؾغة العربقة ادعارصة ،افَ ٚجرة :مٗشً ٜافرشاٚف ،ٜد .ط .د.
ت  ،ص ،484مٚدة س و د .

4

ابـ مْيقر ،لسان العرب ،افَ ٚجرة :مُتٌ ٜافقجٌا ،ٜد .ط .د .ت  ،ج ،4ص ،88ماٚدة
س ود
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ومع نن ظِامء اإلشالم مل يٌحثقا مقوقع افًٔٚدة بٍْس افًٌاٚرة وافٍِاظ ،إٓ
َّنهنؿ يتٍَقن هٔ ًً ٚمـ ؿديؿ وإػ افٔقم ظاذ نن جْاٚك جٓا ٜوحٔادة تتّتاع بٚفًأٚدة
وافًِى ٜافًِٔ ٚذم افدوف ،ٜوهل ٚختوع هٔع افًِىٚت.
وؿد اختِػ ؾَٓٚء افَٕٚقن افدشتقري ذم ووع تًريػ ؿٕٚقل يقو مًْاك
شأِام ،ومآْؿ ماـ مل
واوحٚ
افًٔٚدة ،حتی إن بًوٓؿ ش َِّؿ بهًقب ٜتًريٍٓ ٚتًريٍٚ
ً
ً
يتًرض فتًريٍٓ ،ٚواـتٍك بتحديد ميٚجرج.ٚ
حتك نثٚر إمر حٍٔي ٜافدـتقر إزجري حمّقد اخلٚفد بٚفًٔٚش ٜافؼظٔ،ٜ
ؾهٚغ فًِٔٚدة تًري ًٍ ٚيقاؾؼ م ٚظز ظْف افؼع ،بًد اشتَراء دؿٔؼ فٍَِاف افًأٚد ذم
اإلشالم ،ؾَٚل ذم تًريٍٓ :ٚافًاِى ٜافًِٔا ٚافتال تٍاردت وحادج ٚباٚحلؼ ذم إٕناٚء
اخلىٚب ادِزم ،ادتًِؼ بٚحلُؿ ظذ إصٔٚء وإؾًٚل .
4

ومـ جذا افتًريػ يتو فْ ٚنن افًٔٚدة :جل شِى ٜظِٔ ٚؾقق ـؾ افًِىٚت.
وجل افًِى ٜافتل ٓ تَٔدج ٚشِى ٜنخرى مـ ؿٕٚقن نو ظرف نو ذع ماـ خٚرجٓا.ٚ
ـام نهن ٚافًِى ٜادتٍردة ب٘صدار إحُٚم افتٍُِٔٔ ،ٜبحٔ ٞدمًؾ إمر واجٌ ٚنو مٌٚحٚ
نو حرام..ٚافؤ .يَقل افدـتقر ظىٔ ٜظدٓن ظـ افًٔٚدة جل اإلرادة افتل حتدد ًٍٕٓٚ
بًٍْٓ ٓ ،ٚتِتزم بتكف إٓ إذا نرادت ذفؽ ،بْٔام جل وحدج – ٚبال ذياؽ -تِازم
مـ شقاج ٚإفزا ًم ٓ ٚيًًف اخلروج ظْف وٓ افٍُٚك مْف .
4

4

ادرجع افًٚبؼ ،ص48؛ ويَقل اخلٚفدي ذم جاٚمش افهاٍح :ٜوباذفؽ نـاقن نول مًاِؿ يواع
تًريٍ ٚدٍٓقم افًٔٚدة مـ وجٕٓ ٜير افؼيً ٜاإلشالمٔ.ٜ

4

ظىٔا ٜظاادٓن ،الـظريوة العامووة لـظووام ا

ؽوم يف االتوو،م( ،بريوت :ارارعرفةريريد .ا .د .ا. : .

ص.448
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السيادة في النظام الغربي (للشعب أو األمة):
وفَد شًك افٌرب بًد ساع ظْٔػ ماع افًاِى ٜافًُْأ ،ٜإػ جًاؾ جاذه
افًٔٚدة بٔد افنً ٛنو إم .ٜبًد نن ـٕٚا ٝافًاِى ٜافًُْأ ٜحتٔاؾ إمار ذم ؿوأٜ
افًٔٚدة إػ جٓ ٜمَدش ،ٜتًتحؾ بٚشّٓ ٚـؾ صْقف افَٓار واإلؾًاٚد وافىٌٔاٚن ذم
إرض .ؾُٚن شًل افٌرب يّثؾ ردة ؾًؾ ندى إػ افتّرد ظذ ـؾ ما ٚجاق مَادس،
وافتٖفٔف إلرادة اإلًٕٚن.
ؾهٚر حؼ افتؼيع ادىِؼ فهٚح ٛجذه افًٔٚدة افنً ٛنو إم ، ٜوفأس
جلٓ ٜنو ٕحد ـٚئْ ٚمـ ـٚن ،نن يتدخؾ ذم جذا افًاِىٚن ادىِاؼ بتَٔٔاد نو بتقجٔاف،
ؾٚفقاج ٛم ٚنوجٌف ،وادٌٚح م ٚنبٚحف ،واحلرام م ٚحرمف ،وبذفؽ ؾهؾ افٌرب افاديـ
ظااـ افدوفاا ،ٜوؾهااِف ظااـ احلٔااٚةٕ ،ن افًاأٚدة ـِٓاا ٚفِنااً ،ٛوفًٔاا ٝفااديـ نو
ـْٓقت.ؾٚحلٚـؿ –افذي فف حؼ إصدار إحُٚم ظذ نؾًٚل اإلًٕٚن -ظْد جٗٓء إٕام
جق افًَؾ وحده ،إذ ٓ ظالؿ ٜفِخٚفؼ بذفؽ ،ؾام فَٔك فَٔك ،وم ٚهلل هلل.
جُذا ظْٕ ٝيري ٜافًٔٚدة  -ظْد افٌرب -اإلؿرار بٚحلؼ ذم افًِىٚن ادىِؼ،
وافتؼيع ادىِؼ ،واإلرادة افًِٔ ٚادٚؤ ٜدّثع افنً ٛنو إم ،ٜوما ٚيَتوأف ذفاؽ
مـ ؾهؾ افديـ ظـ افدوف ،ٜوخِاع ربَا ٜافاديـ ذم جمآٚت احلٔاٚة افًٚما ،ٜفتُاقن
افًٔٚدة فألم ،ٜوفُٔقن افَٕٚقن جق افتًٌر ظـ إراد  ٚاحلرة!
إؾرازا فقاؿاع ـٕٚاٝ
وفألشػ تؿ إتَٚل جذه افْيري ٜافتل ابتدظٓ ٚافٌرب ً -
تًٔنف بالده -إػ دول افًاٚمل اإلشاالمل ،حتا ٝصاًٚر افتحريار ومَٚوما ٜافىٌٔاٚن،
وحَقق اإلًٕٚن ،مًتَديـ نن احلري ٜذم افًٌد ظـ افديـ ،وإؿهٚئف بًٔدً ا ظاـ احلُاؿ
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واحلُقمٚت.ودخِ ٝجذه افْيريا ٜإػ مًياؿ دشاٚتر افادول افًربٔا ٜواإلشاالمٜٔ
ونفٌٔ ٝنحُٚم اإلشالم مـ ؿقإْٔٓ.ٚ

ىل يقبل اإلسالم بنظرية (سيادة الشعب أو األمة):
بًد نن ُوجد بغ ادًِّغ –فألشػ -ؾ  ٜتْٚدي بام ٕٚدى بف افٌارب ،ماـ نن
افًٔٚدة فِنً .ٛوذجٌ ٝإػ م ٚذج ٛإفٔف افٌربٔقن بٖن شٔٚدة إم ٜمَٔاٚس فِحُاؿ
افهٚف  .ونرادت جذه افٍ  ٜنن يهِقا إػ ؾهؾ افديـ ظـ افدوف ،ٜوإُٕاٚر نن يُاقن
ظهاقرا ضقيِا ٜماـ افْياٚم اإلشاالمل ،ـاٚن
ٕيٚم اخلالؾ ،ٜافذي شٚد بغ ادًِّغ
ً
جٗٓء ادخدوظقن وادًُتٌَ ُِّقن نؾوؾ مـ خدم خهقم اإلشالم مـ مًتؼؿغ ومًتٌربغ
ؾٖطٓروا نؿقاهلؿ ،وٕؼوج ،ٚواشتدفقا هب ،ٚوضٚروا هب ٚئّْ ٚوصامٓ ،ورباام نن بًاض
نصحٚب جذه أراء ؿد رجًقا ظْٓ ،ٚوتزنوا مْٓ.ٚ
واخلىر نن جذه افْيري ٜافتل بْك افٌرب ظِٔٓ ٚافْيٚم افديَّراضل  ،تًتّاد
ظذ ؿٚظدة ؾُري ٓ ٜيٌَِٓ ٚاإلشالم ،بؾ وحيٚرهبا ٚوجل ؾهاؾ افاديـ ظاـ افدوفا، ٜ
ؾٚإلشالم ٓ يٌَؾ دوف ٓ ٜديـ هل ،ٚوٓ ديًْ ٓ ٚدوف ٜفف.ؾٓق ؾٓؿ ٓ يًتَٔؿ مع ذيًاٜ
رب افًٚدغ ،وإن ؿدَّ مٓ ٚنتٌٚع افٌرب فًِِّّغ ظذ نهن ٚإشاالم ،ؽاٚزيـ هبا ٚظَاقل
ـثر مـ ادٍُريـ!!
ؾَد جٚءت ٕهقص اإلشاالم افَرإٔا ٜباٚخلىقط افًريوا ٜفْياٚم احلُاؿ،
وجٚءت افًْ ٜبٚفقء افُثر مـ ذفؽ ،وخٚص ٜم ٚـٚن مـ تىٌٔؼ واؿًل ؾأام يتهاؾ
بحٔٚة افْٚس ،وـؾ متىٌِٚت افدوف ٜذم ظكجؿ.
وافًٔٚدة ادىَِ ٜفِنً ٛتتًٚرض ماع جاذه افْهاقص وجاذه افتىٌَٔاٚت،
ؾًِٔ ٝإذا مـ اإلشالم ذم رء.
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السيادة في النظام اإلسالمي للشرع مطلقا:
مْذ ـٚن ادًِّقن ذم مُ ،ٜؿٌؾ نن تَقم دوف ٜاإلشالم بٚدديْ ،ٜوافَران يار
ْ

ْ

َّ

ادًِّغ ظذ ظَٔدة إ ِ ِن ُ
اْلس ًُ إَِل ِ ََّّللِ ،بًّْك نن افؼع ابتاداء جاق هلل ،وفَاد

جٚءت جذه أي ٜذم شقريت إًٕٚم 80:و يقشاػ ، 87:ذم شاقرة إًٕاٚم افتال

ُ ْ َ َ ْ َّ
جٚءت بًْٚس افتقحٔد افثالث :ٜالعـرص األول :نٓ ٌٕتٌل ؽر اهلل رب ٚكو أدل َ اَّللِ
َأةِْغ َر ًّبا[إًٕٚم ،]428:والعـرص الثاين :نٓ ٕتخاذ ؽاره وفٔاُ  ٚقوْ غأَغ ور اِأ غأ أ
ِو ُ
ِ
غ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َّ
اَّللِ أَْ َ
غولأ ًّقا[إًٕٚم ،]48:والعـرص الثالث  :نٓ ٌٕتٌل ؽره حُام أذغل
لخ ِِغ َحه ًٍلا

[إًٕٚم .]448:وجل تَرير هلذا افًْك افثٚف.ٞ

وذم شقرة يقشػ جٚءت أي ٜواشى ٜظَد بغ افًَٔدة وافًٌٚدة ،ؾجٚء ؿقفاف

ََ ْ َ ٌ ُ َ َ ّ ُ َ
اَّلل ام ْ َٔاح ُ
ٔن ََل ْ ٌ أَ ِم َّ ُ
ِلد اىْ َل َّٓ ُ
لار[يقشاػ ]81:افاذي يّثاؾ
تًٚػ :أأرباب ٌخف ِرك
ْ

ْ

َّ

افًَٔدة ،ثؿ ؿقفف تًٚػ... :إ ِ ِن ُ
اْلس ًُ إَِل ِ ََّّللِ افذي يّثؾ احلُؿ وافؼع ،ثؿ ؿقفاف

َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ
َّ
ُ
تًٚػ :أمر أَل تعتدوا إَِل إِياه[يقشػ ،]87:افذي يّثؾ افًٌٚدة .ؾُٖن ادًْاك :نن

رد احلُؿ وافتؼيع إػ اهلل ظَٔدة ،وضٚظ ٜم ٚذظف ظٌٚدة.

ََ
ؾًَٔدة ادًِّغ نن إمر وافتؼيع واحلُؿ هلل وحده شاٌحٕٚف وتًاٚػ :أَل
َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
اَّلل َر ُّب اىْ َعامٍَ َ
ُ
َ[إظراف .]88:ؾّـ تهديؼ ادًِؿ نٕف ٓ
َل اْليق واْلمر تتارك
ِ

إفف إٓ اهلل ،تهديؼ نن ٓ حُؿ إٓ هلل ،وٓ تؼيع إٓ تؼيع اهلل ،وجذه جال افًأٚدة
ادىَِ ٜذم اإلشالم ،وافتل ٓ تُقن إٓ فِؼع.
ؾٚفذي يِّؽ حؼ افتؼيع ،جق اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ،ثاؿ ٌٕٔاف حمّاد  ،ؾَاد

َُ َ ّ ََ
َ ُ ُّ
لً َّ
لو م َ ُٓ ُ
لر ُم عيليْ ِٓ ًُ
ح
اىػ ّي ِ َت ِ
مْحف اهلل شِى ٜافتؼيع ،ؾَاٚل تًاٚػ :وي ِ
لات ويح ِ
َْ َ َ
د[إظراف.]480:
اْلتائ ِ
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وفٔس ٕحد ؽرمه ٚنن يِّاؽ ذفاؽ ،ؾِاؿ يّاْ اهلل جاذا احلاؼ هلٔ ا ٜماـ
اهلٔ ٚت ،وٓ حلزب مـ إحزاب ،وٓ فزدٚن مـ افزدٕٚاٚت ،ومل يّاْ ذفاؽ حتاك
دجّقع افٌؼي ،ٜإٓ فرشقفف حمّد  ،واهلل تًٚػ جق افذي خِؼ اإلًٕٚن ،ويًِؿ ماٚ
يهِ فف مـ تؼيع ،واخلٚفؼ فف حؼ افتكف ؾّٔـ خِؼ ،ؾال يُقن افتؼيع إٓ ماـ

اْلل َّ
لٔ ََ ل ْ ُ اىْ َفاص لي َ
لً إ ََّل ِ ََّّللِ َح ُلل ُّ
لق َو ُْل َ
اهلل وحااده ،ؿااٚل تًااٚػ :إن ْ ُ ْ ُ
لْل ْ َ
َِ
ِ
اْلسل ِ
ِِ
َ
َ
ْ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ َّ ُ َ َ
ِلم ّ
ِيلَ اىْ َل ّ
ال ُ
لي ِ ًُ
[إًٕٚم ،]80:إ ِ ِن اْلسلً إَِل َِّللِ أملر أَل تعتلدوا إَِل إِيلاه ذم

[يقشػ. ]87:

األدلة على أن السيادة في اإلسالم للشرع:
الدليل األول :من القرآن الكريم
ؾٍل ـتٚب اهلل تًٚػ ٕهقص ـثارة ،ـِٓا ٚتها ٛذم مَقفا ٜواحادة -بُاؾ
جالء -مٍٚدج ٚنن افؼع وحاده ،جاق صاٚح ٛافًأٚدة ادىَِا ٜذم افُاقن واحلٔاٚة
واإلًٕٚن ،ودف ٝجذه افْهقص ظذ ذفؽ مـ ظدة وجقه:
الوجه األول :وجقب ضٚظ ٜاهلل ورشاقفف مىَِا :ٚوجاذا مًاتٍٚد ماـ ؿقفاف

َ
ُ َ َُ
َْْ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ
ِيَ َ
اَّلل َوأَغ ُ
آٌ ُِٔا أَغ ُ
ِيعٔا َّ َ
تًٚػ :يَا أ ُّح َٓا َّاَّل َ
ِيعٔا َّ
ازخ ُخ ًْ
وِل اْلم ِر ٌِِسً فإِن تِ
أ
و
ٔل
ش
امر
ِ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ َ َّ ُ
ِلر[افًْاٚء.]81:
ِِف َش ٍء فردوه إَِل اَّللِ وامرشٔ ِل إِن نِخً حؤٌِِٔن ةِاَّللِ واَللٔ ِم اآَ ِ

يَقل صٚح ٛافياالل :وذم جاذا افاْص افَهار يٌاغ اهلل شاٌحٕٚف وتًاٚػ :ذط

اإليامن ،ووحد اإلشالم ،وؿٚظدة احلُؿ ،ومهدر افًِىٚن ،وـِٓ ٚتٌدن وتْتٓل ظْاد
افتَِل مـ اهلل وحده .
4

4

شٔد ؿى ،ٛيف ظ،ل الؼرآن ،بروت :افُتٚب افًر  ،د .ط .د.ت ٔ ،ي 81 ٜمـ شقرة
افًْٚء.
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وجذه أي ٜمـ أيٚت ادٌٚذة ،افتل تتًِؼ بْيٚم احلُؿ ذم دوفا ٜاإلشاالم،
ؾَد نمرت بىٚظ ٜاهلل وضٚظ ٜرشقفف ،ثؿ ظىٍ ٝظِٔٓام ضٚظ ٜنومح إمر؛ دٓف ٜظذ نن
ضٚظ ٜنومح إمر تُقن م ٚافتزمقا ضٚظ ٜاهلل ورشقفف ،ؾُٔقن افؼع ـتٚب ٚوشاْ ٜجاق
صٚح ٛافًٔٚدة ذم احلٔٚة ،حتك ؾقق احلُٚم ونصاحٚب افًاِى ،ٜوٓ شأٚدة فٌاره
مىَِ.ٚ
الوجه الثاين :وجقب آحتُٚم إػ افؼع مىَِ :ٚوجاق مًاتٍٚد ماـ ؿقفاف

َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
َُْ
ص ِٓ ًْ
ف
َي ُدوا ِِف أج ِ
تًٚػ :فل وربِم َل يؤٌِِٔن حَّت ُهٍِٔك ذِيٍا شجر ةيًِٓ ثً َل ِ
َ ْ ََ َ ْ
َح َر ًجا م ٍَِّا كَ َظيْ َ
ج َوي ُ َص ّي ٍُِٔا ت َ ْصي ً
خ ُخ ًْ ِِف َ ْ
َش ٍء
ِيٍا[افًْاٚء .]28:وؿقفاف :فلإِن تِلاز
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ْ
َ ُ ُّ ُ َ َّ
اَّللِ َو َّ
امر ُش ِِ
ِٔلن نِ ُخ ًْ حؤٌ ُِِٔن ةِاَّللِ َواَلَ ْٔ ِم اآَ ِِر[افًْٚء ،]81:وؿقففَ  :و ٌَا
فردوه إَِل
ْ َْ
ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ
اَّللِ[افنقرى.]47:
اَ َخيف ُخ ًْ ذِيِّ ٌَِ َش ٍء فحهٍّ إَِل

فاآلية األوىل ـام ؿٚل صٚح ٛافيالل :تٌغ حََٔ ٜـِٔ ٜمـ حَٚئؼ اإلشالم،
جٚءت ذم صقرة ؿًؿ مٗـد ،مىَِ ٜمـ ـؾ ؿٔد ،وفٔس جْٚك جمٚل فِقجؿ نو اإلهياٚم
بٖن حتُٔؿ رشقل اهلل  جق حتُٔؿ فنخهف .إٕام جق حتُٔؿ فؼيًتف ومْٓجف ،وإٓ مل
يٌؼ فؼيً ٜاهلل وشْ ٜرشقفف مُٚن بًد وؾٚتف  ،وذفؽ ؿقل نصاد ادرتاديـ ارتاداد ًا
ظذ ظٓد ن بُر  .ؾٔٚي ٜتٍْل اإليامن  -بًَاؿ مٌِاظ – ظاـ ـاؾ إًٕاٚن يارؾض
4

آحتُٚم إػ افؼع ،بؾ ونـثر مـ ذفؽ ،ؾ٘ن أي ٜتىِ ٛظْد آحتُٚم إػ افؼع
نن ٓ ينًر ادًِؿ حتك بّجرد افنؽ ،ؾ٘ن افؼع وحده جق صٚح ٛافًٔٚدة ادىَِٜ
فُؾ م ٚذم احلٔٚة مـ ظالؿٚت بغ افْٚس.
 -4ادرجع افًٚبؼ ،أي 28 ٜمـ شقرة افًْٚء.
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واآلية الثاكقة :جًِ ٝافرد ذم افتْٚزع إػ اهلل ورشقفف ،ني :احُٚم افؼع
افقاردة ذم افَران وافًْ ،ٜوجذا دفٔؾ ظذ نن افؼع وحده جق حؾ ـؾ ٕقاع ،وختّٝ
ْ ُ

َ

ْ

ْ

ْ

ُْ ْ ُ ُ
َّ َ َ ْ
ِلر ؾجًِا ٝافارد إػ نحُاٚم
أي ٜبَقفف تًٚػ :إِن نِخً حؤٌِِٔن ةِاَّللِ واَللٔ ِم اآَ ِ

افؼع مـ فقازم اإليامن ،ؾ٘ذا إتٍك جذا افرد إتٍاك اإلياامن ،ؾٕٚتٍاٚء ادِازوم رضورة

ٕٓتٍٚء ٓزمف.

ْ َْ

َ

َ

ْ

َ

َّ
َ ُ
َ
َشء ف ُ
اَّللِ[افنقرى.]47:
حه ٍُ ُّ إَِل
واآلية الثالثةَ  :وٌا اَخيفخ ًْ ذِيِّ ٌ َِْ ْ ٍ

ؾال جيقز ذ ًظ ٚبحٚل مـ إحقال ،نن جيٚز آحتُٚم فٌر افؼع؛ ؾٚدٗمْقن ٓ

َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ
حيتُّقن إٓ إػ افؼع ،وهلذا ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ :إِجٍا ةن كٔل امٍؤ ٌِِ
َِ إِذا دعٔا إَِل اَّللِ
َ
َ ْ ُ ُ
َ َ ُ ِِ َ ْ ُ
س ًَ ةَيْ َِ ُٓ ًْ أن َحلٔمٔا َش ٍِ ْع َِا َوأ َغ ْع َِا[افْقر.]84:
ورشَٔل َِلح

ؾٓٚحتُٚم إػ افؼع ؾارض ظاذ إما ،ٜوهباذا يًاتٌغ فْا ٚنن افْهاقص
افَرإٔ ٓ ،ٜتدع جم ٓٚفِنؽ ذم نن افؼع وحده صٚح ٛافًأٚدة ادىَِا ،ٜوادرجاع
افقحٔد فًـ افَقإغ ،واحلُؿ افٍهؾ ذم ـؾ م ٚيَع مـ مْٚزظٚت.
الوجه الثالث :ـؾ احتُٚم إػ ؽار ذع اهلل ـٍار :وجاذا مًاتٍٚد ماـ ؿقفاف

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
يدون
تًٚػ :أمً حر إَِل اَّلِيَ يزخٍٔن أجًٓ آٌِٔا ةٍِا أُ ِزل إَِلم وٌا أُ ِزل ٌَِ رتي ِم ي ِر
َْ ُ
َ َ ً
َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
َ ْ َ ُْ
ظي ُٓ ًْ طلَل
أن حخحانٍٔا إَِل
اىػاغ ِ
ٔت َوكد أم ُِروا أن يسف ُروا ةِِّ ويرِيد امشيػان أن ي ِ
َّ ُ َ
َ
لَ َ َُل ام ْ ُٓ َ
ٔل ٌ َِْ ََ ْع ِد ٌَا حَبَ َّ َ
ةَع ً
لدى
يدا[افًْٚء .]27:وؿقفف تًٚػَ  :و ٌَ َْ يُشاك ِِق امرش
ِ
ُْ ْ َ ُ ّ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ
َ َّ ُ
َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
اءت َم ِص ًا
َِ ُ َٔ َِلِ ٌَا ح َِٔل َوُ ْصيِِّ جًِٓ وش
يو امٍؤ ٌِِ
و ي تت ِ د ش ب ِ ِ

ؾِؿ يُتػ افَاران افُاريؿ بٌٔاٚن وجاقب ضٚظا ٜاهلل وضٚظا ٜافرشاقل ،

وـذفؽ وجقب آحتُٚم افؼع مىَِ ،ٚبؾ ودف ٝظاذ نن آحتُاٚم إػ ذع ؽار
اهلل ،جق حتٚـؿ إػ افىٚؽقت ،وبٚفتٚمح ؾٓق ـٍر بٚهلل.
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ؾٍل تًٍر اآلية األوىل يَقل ابـ ـثر :إهن ٚذام ٜفُؾ مـ ظدل ظـ افُتاٚب
وافًْ ،ٜوحتٚـؿ إػ م ٚشقامه ٚمـ افٌٚضؾ ،وجق ادراد بٚفىٚؽقت جٚجْ. ٚ
4

ويَقل ابـ افَٔؿ :مـ حتٚـؿ نو حٚـؿ إػ ؽر م ٚجٚء بف افرشقل ،ؾَد حَُّاؿ
افىٚؽقت وحتٚـؿ إفٔف .وافىٚؽقت جق ـؾ م ٚدمٚوز بف افًٌد حده مـ مًٌقد نو متٌقع
نو مىٚع ،ؾىٚؽقت ـؾ ؿقم مـ يتحٚـّقن إفٔف ؽر اهلل ورشقفف ،نو يًٌدوٕف مـ دون
اهلل ،نو يتًٌقٕف ظذ ؽر بهرة مـ اهلل ،نو يىًٔقٕف ؾٔام ٓ يًِّقن نٕف ضٚظ ٜهلل .
4

واآلية الثاكقة :تٗـد ظذ نن ـؾ م ٚجٚء بف افٌْل  جق وحاده اهلُادى ،وـاؾ
مْٓٚج ؽر مْٓٚج اهلدى ،افذي جٚء بف حمّد ،جق ؽر شٌٔؾ ادٗمْغ ،وـؾ م ٚجق ؽار
شٌٔؾ ادٗمْغ ،وؽر مْٓٚجٓؿ جق افٍُر بٚهللٕ ،ن افٍُار باٚهلل ورشاقفف ؽار شأٌؾ
ادٗمْغ وؽر مْٓٚجٓؿ.
وني ـٍر وضٚؽقت نـز مـ جًؾ اإلًٕٚن ادخِقق يَقم باام تٍُاؾ اخلاٚفؼ
ب٘ؿٚمتف ،بٖن ج ًَؾ افًَؾ اإلًٕٚل جق ادؼع وجق احلٚـؿ ،وني ـٍر نبًاد مادى ماـ
اتٌٚع ادخِقؿغ دخِقؿغ مثِٓؿ ،وترك م ٚنٕزفف اهلل ظذ رشقفف حمّد  ،وجق شأٌؾ
ادٗمْغ ،افذيـ ٓ يتحٚـّقن إػ ذع ؽر ذع اهلل شٌحٕٚف ،وافذيـ ؿاٚل اهلل ؾأٓؿ:

َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ِ ِ َ ْ ُ
س ًَ ةَيْل َِ ُٓ ًْ أَ ْن َح ُلٔمُلٔا َشلٍ ْعِاَ
إِجٍا ةن كٔل امٍؤٌِ َِ إِذا دعٔا إَِل اَّللِ ورشَٔل َِلح
ِ
َ
ُ َ
ْ ْ
َ
َوأ َغ ْع َِا َوأوى ِ َم ُْ ًُ ام ٍُفي ُِحٔن[افْقر.]84:

مـ جمّؾ جاذه افْهاقص يتوا نن احلُاؿ بٌار ذع اهلل إٕاام جاق افٍُار

4

ابـ ـثر ،تػسر الؼرآن العظقم ،باروت :افُتاٚب افًار  ،د .ط .د.ت  ،أيا27 ٜ
شقرة افًْٚء

4

ابـ افَٔؿ ،إع،م ادوقعني عن اب العادني ( ،بروت :دار اجلٔؾ ،د .ط4108 ،م  ،ج ،4ص.87
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افكاح ،ونن ـؾ ؿٕٚقن ٓ يٌْثؼ مـ افًَٔادة اإلشاالمٔ ٜضاٚؽقت جيا ٛافٍُار باف،
ؾٚإلشالم جق افديـ افذي نٕزفف اهلل تًٚػ ظذ رشقفف حمّد  ،ؾال يٌَؾ مـ افٌؼايٜ
ديـ شقاه ،وٓ ذع ؽره.
وـؾ مـ حيُؿ بٌر م ٚنٕزل اهلل ،مًتَدا ظدم صالحٔ ٜاإلشالم فِحٔاٚة ُيًاد
ـٚؾرا ؿىً ٚ؛ ٕن جذا خِؾ ذم ظَٔدتف .نم ٚمـ حُؿ بٌر ما ٚنٕازل اهلل ،ماع اظتَاٚده
4

بٖحَٔ ٜاإلشالم ونؾؤِتف ،ؾٕ٘ف يًد ؾٚشَ ٚنو طٚد ٚ؛ ٕن اخلىٖ ذم افتىٌٔؼ وفٔس ذم
8

4

ـٍرا
آظتَٚد ،وذم جذا يَقل صٚرح افىحٚوي :ٜإن احلُؿ بٌر م ٚنٕزل اهلل ،ؿد يُقن ً
ـٍارا :إما ٚجمٚز ًّيا ،ٚوإماٚ
يَْؾ ظـ ادِ ،ٜوؿد يُقن مًهٔ ،ٜـٌرة نو صٌرة .ويُقن ً
ؽار
ً
ـٍرا نصٌر ..وذفؽ بحً ٛحٚل احلاٚـؿ :ؾا٘ن اظتَاد نن احلُاؿ باام نٕازل اهلل ُ
خمر ؾٔف ،نو اشتٓٚن بف بًد تَْٔف نٕف حُؿ اهلل ،ؾٓذا ـٍر نـز .وإن اظتَد
واج ،ٛونٕف َّ
وجقب احلُؿ بام نٕزل اهلل ،وظِّف ذم افقاؿً ،ٜوظدل ظْف مع اظساؾاف بٖٕاف مًاتحؼ
ـٍرا نصٌر .نم ٚإن جٓؾ حُؿ اهلل
ـٍرا جمٚزي ،ٚنو ً
ـٚؾرا ً
فًَِقب ،ٜؾٓق ظٚص ،ويًّك ً
ؾٔٓ ،ٚمع بذل جٓده واشتٍراغ وشًف ،ذم مًرؾ ٜاحلُؿ ونخىٖ ،ؾٓذا خمىىل ،فاف نجار
ظذ اجتٓٚده ،وخىٗه مٌٍقر .
8

4

َ َ

َ َ

َُ َ

4

َ َ

َ َ

َُ َ

8
8

َْ

ُ َ
َ ُ
ََ ْ ْ ْ ُ
س ًْ ة ٍَا أُ ْ َزل َّ ُ
ون[ادٚئدة.]88:
اَّلل فهوى ِم ْ ًُ اىَكف ِر
وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ؿقفف تًٚػ :وٌَ مً ُ
ِ
ْ

َ ُ ُ َ ُ َ
ََ ْ ْ ْ ُ
س ًْ ة ٍَا أُ ْ َزل َّ ُ
ٔن[ادٚئدة.]80:
اَّلل فهوى ِم ًْ اىفاشِل
وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ؿقفف تًٚػ :وٌَ مً ُ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َ
ٔن[ادٚئدة.]88:
وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ؿقفف تًٚػ :وٌَ مً ُسً ةٍِا أُزل اَّلل فهوى ِم ًْ اىظام ٍِ

ابـ ن افًز احلٍْل ،رشح الطحاوية ،حتَٔؼ :نمحد صٚـر ،افريٚض :مُتٌا ٜافرياٚض احلديثا ،ٜد.
ط .د .ت  ،ص.407-421
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الدليل الثاني :من السنة النبوية
مـ ادًِقم نن ادَهقد بًٔٚدة افؼع :م ٚذظف اهلل ظز وجؾ ذم ـتٚبف ،نو ظذ
فًٚن رشقفف  ،وجذا يًْل نن افٌْل صٚح ٛشٔٚدة ذظٔا ،ٜونن شأٚدتف مًاتّدة
مـ اهلل ظز وجؾ ،ؾال بد مـ إتٔٚن نمره ،واجتْٚب هنٔف.
وبٚفْير ذم ٕهقص افًْ ٜافٌْقي ،ٜومقاؿػ افًرة افًىرةٕ ،جد افدفٔؾ ظاذ
نن افًٔٚدة فِؼع مىَِ ،ٚؾَد نرصدت افًْ ٜإػ ذفؽ ،ؿقٓ وتىٌَٔ .ٚوٕجد ذفؽ مـ
ظدة وجقه:
الوجه األول ٓ :اظتٌٚر فؼع ؽر م ٚذظف اهلل فًٌٚده :ويدل ظذ ذفاؽ ؿقفاف
" :مـ نحدث ذم نمرٕ ٚجذا م ٚفٔس مْاف ؾٓاق رد"  .وجاذا احلادي ٞيادل دٓفاٜ
()4

واوح ٜظذ نن ـؾ م ٚفٔس مـ اإلشالم ،مم ٚخيٚفػ افؼع ٓ ،باد ماـ رده وظادم
افتَٔد بف ،وإن اختذتف افدٕٔ ٚـِٓ ٚذ ًظ ٚهل.ٚ
ويَرر افٌْل  بذفؽ ،إبىٚل ـؾ مُ ٚنحدث ظذ خالف افديـ ،وجذا يًىْٔٚ
مًٔٚر افٌَقل وافرد ،م ٚافذي ٌَِٕف نو م ٚافذي ٕرؾوف؟ ٌَٕؾ م ٚيقاؾؼ افديـ ،وٕرؾض
م ٚخيٚفٍف ،وجذا مم ٚيٗـد نن افًٔٚدة فِؼع بال مْٚزع.
وجذا احلدي ٞظده بًض افًِامء ثِ ٞاؾًالم ،نو رباع اإلشاالم ،وورد ظاـ
اإلمٚم نمحد بـ حٌْؾ نٕف جًِف وّـ إحٚديا ٞافتال ظِٔٓا ٚمادار اإلشاالم ،ؾٓال
مٔزان فٌَِقل وافرد ،وؿقفف " :نمرٕ :"ٚني افؼع واإلشاالم.وافذي فأس ظِٔاف
نمرٕ ٚجق :افٍُر وافىٚؽقت ،افذي نمرٕ ٚاهلل تًٚػ نن ٍُٕر بف.
4

نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ـتٚب افهِ  ،ج ،8ص ،844رؿؿ 4210؛ وادًِؿ ،يف صحقحه،
ـتٚب إؿؤ ،ٜج ،4ص ،448رؿؿ.4044
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الوجه الثاين :وجقب ضٚظ ٜاحلُٚم م ٚمل خيٚفٍقا افؼع :ويدل ظذ ذفؽ ؿقفاف
 " :ظذ ادرء ادًِؿ افًّع وافىٚظ ٜؾٔام نح ٛوـره إٓ نن يٗمر بًّهٔ ٜؾا٘ن نمار
بًّهٔ ٜؾال شّع وٓ ضٚظ. "ٜ
4

فَد دفٕ ٝهقص مـ افُتٚب وافًْ ،ٜظذ وجاقب ضٚظا ٜاحلُاٚم ،وظادم
ظهٔٚهنؿ ،ونخز افٌْل  نن ضٚظتٓؿ مـ ضٚظتف ،وظهٔٚهنؿ مـ ظهإٔٚف  ،وفُاـ
4

جذه افىٚظ ٜفًٔ ٝافىٚظ ٜادىَِ ،ٜبؾ جل حمدودة بحدود افؼع ،ؾام واؾؼ مـ نمرجؿ
صٔ  ٚمـ افؼع ؾًذ ادًِؿ افًّع وافىٚظ ،ٜوم ٚخٚفػ افؼع ؾًهأٚهنؿ
َ
َّ ُ َ
ٔل َوأُوِل ْاْلَ ْ
ِيَ َ
اَّلل َوأَغ ُ
آٌ ُِٔا أَغ ُ
ِيعٔا َّ َ
واج ،ٛوذم ؿقفف تًٚػ :يَا أ ُّح َٓا َّاَّل َ
لر
م
ش
امر
ٔا
ِيع
ِ
ِ
ْ ُ
س ًْ[افًْٚء ،]81:دفٔؾ ظذ نن ضٚظ ٜإمراء تٖيت بًد ضٚظ ٜاهلل ورشقفف ،ؾحدود
ٌِِ

ضٚظتٓؿ جل افُتٚب وافًْ ،ٜوٓ حيؾ دٗمـ ضٚظتٓؿ ؾٔام خيٚفٍٓام.
ومـ جذا احلديًِٕ ٞؿ نٕف ٓ شٔٚدة مىَِ ٜفِحٚـؿ ،وإٕام شِىتف ظاذ إماٜ
وضٚظتف واجٌف ،م ٚواؾؼ افؼع ،ـتٚب ٚوشْ ،ٜؾ٘ن خٚفٍف ؾال شّع وٓ ضٚظ.ٜ
الوجه الثالث :افتىٌٔؼ افًّع فًِٔٚدة ذم ظٓد افٌْل  :وييٓر ذفؽ جِٔ ٚذم
مقؿٍف  ،حغ هؿ ٝؾٚضّ ٜادخزومٔ ، ٜواجتّا ٝؿاريش فناٖهن ،ٚؾَاٚفقا :ماـ
يُِؿ ؾٔٓ ٚرشقل اهلل ؟ ؾَٚفقا :ومـ جيسئ ظِٔف إٓ نشٚمٜ؛ حا ٛرشاقل اهلل ؟
4

نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ـتٚب إحُٚم ،ج ،440 ،4رؿؿ0488؛ وادًاِؿ ،يف صوحقحه،
ـتٚب اإلمٚرة ،ج ،4ص ،484رؿؿ.4481

4

إصٚرة إػ احلدي" :ٞمـ نضٚظْل ؾَد نضٚع اهلل ومـ ظهٚل ؾَد ظل اهلل ومـ نضٚع نماري ؾَاد
نضٚظْل ومـ ظل نمري ؾَد ظهٚل " واحلدي ٞمتٍؼ ظِٔاف :نخرجاف افٌخاٚري ،يف صوحقحه،
ـتٚب إحُٚم ،ج ،484 ،4رؿؿ 0480؛ وادًِؿ ،ـتٚب اإلمٚرة ،ج ،4ص ،484رؿؿ.4488
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ؾُِّف نشٚم ٜؾَٚل رشقل اهلل " :نتنٍع ذم حد مـ حدود اهلل؟" ثاؿ ؿاٚم ؾخىاٛ
ؾَٚل" :نهي ٚافْٚس إٕام نجِؽ افذيـ ؿٌُِؿ ،نهنؿ ـٕٚقا إذا هق ؾٔٓؿ افؼيػ ترـاقه،
وإذا هق ؾٔٓؿ افؤًػ نؿٚمقا ظِٔف احلد ،ونيؿ اهلل فق نن ؾٚضّ ٜبْ ٝحمّاد هؿاٝ
فَىً ٝيدج. "ٚ
4

ود ٚجٚء وؾد ثَٔػ إػ رشقل اهلل  فًِْٔقا إشاالمٓؿ ،ونرادوا نن يارخص
هلؿ افٌْل ذم ترك افهالة ،رؾض رشقل اهلل ذفؽ ،وؿٚل هلؿ ٓ" :خر ذم ديـ ٓ رـقع
ؾٔف" .
4

وجذا تىٌٔؼ ظّع فًِٔٚدة ،حٔ ٞؿرر افٌْل  ،نن افًٔٚدة فِؼع ،ونٕاف
وإن ـ ٕٝٚفف شٔٚدة إٓ نهن ٓ ٚتًْل إفٌٚء إحُٚم نو إٕنٚئٓ ٚإٓ باقحل ماـ افًاامء،

وهلذا ـ ٕٝٚنحُٚمف  ذ ًظٕ ،ٚهن ٚفًٔ ٝاجتٓٚدا مـ ظْد ًٍٕف ،ؿٚل تًاٚػَ  :و ٌَلا
ْ
َحِْ ِػ ُق َع َِ ام َٓ َٔى[افْجؿ.]8:

ـام ٕرى تىٌٔؼ افٌْل فًٔٚدة افؼع ،ذم صِحف مع ؿريش يقم احلدئٌ ،ٜحٔٞ

ؿٌؾ ذوضٓؿ ،إذظ ٕٚٚفِؼع ،مع خمٚفٍ ٜافارني افًاٚم ادًاِؿ هلاذه آتٍٚؿٔا ،ٜورنى
افُثر مْٓؿ نهن ٚمذف ٜفًِِّّغ ،بؾ إٕف  حغ نمرجؿ بٚفْحر واحلِؼ ،رؾوقا ذفؽ
ذم بداي ٜإمر.
وـٚن مـ ادًٚروغ هلذه آتٍٚؿٔ :ٜظّر بـ اخلىٚب ه ،افذي ما ٚإن ظِاؿ
4

نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ـتاٚب نحٚديا ٞإٌٕٔاٚء ،ج ،4ص ،404رؿاؿ8808؛ وادًاِؿ
ـتٚب احلدود ،ج ،4ص ،488رؿؿ.4244

4

نخرجف نمحد ،يف مسـده ،ج ،0ص ،484رؿاؿ40148؛ وؿاٚل صأً ٛإرٕاٚمط :رجٚفاف ثَاٚت
رجٚل افهحٔ ؽر نن ذم شامع احلًـ مـ ظثامن اختالف؛ و نخرجف نبق دامد ،يف توــه ،ـتاٚب
اخلراج واإلمٚرة ،ج ،8ص ،484رؿؿ.8742
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هب ،ٚحتك ذج ٛمتٌٔي ٚإػ ن بُر ،وحٚول نن يًتِّٔف إػ رنيف ؾَاٚل :يا ٚنبا ٚبُار،
نوفٔس برشقل اهلل ؟ نوفًْ ٚبٚدًِّغ؟ نوفًٔقا بٚدؼـغ؟ ؿٚل :بذ .ؿٚل :ؾًالم
ًٕىل افذف ٜذم ديْْ .ٚؾَٚل نبق بُر :ي ٚظّر افزم ؽارزه حٔا ٞـاٚن ،ؾا٘ل نصآد نٕاف
رشقل اهلل .ؿٚل ظّر :ونٕ ٚنصٓد.
َ
رشقل اهلل  ،ؾَاٚل :يا ٚرشاقل اهلل ،نوفًاْ ٚبٚدًاِّغ؟ نوفًٔاقا
ثؿ نتك
بٚدؼـغ؟ ؿٚل" :باذ" .ؿاٚل :ؾًاالم ًٕىال افذفا ٜذم ديْْاٚ؟ ؾَاٚل" :نٕا ٚظٌاد اهلل
ؾٌغ هلؿ نٕف نمر مـ اهلل ،وفـ خيٚفٍف.
ورشقفف ،فـ نخٚفػ نمره ،وفـ يؤًْل" َّ .
4

ؾُٚن جذا تىٌَٔ ٚظِّٔ ٚمـ افٌْل  ،فًٔٚدة افؼع ،حٔٓ ٞصاؽ نن افٌْال
 مل يُـ يتّْك افرجقع دون نداء افًّرة ،نو نن يقاؾؼ ظاذ ذوط ـِٓا ٚمُٚشاٛ
فِّؼـغ –ذم طٚجرج -ٚومذف ٜفًِِّّغ –ذم طٚجرج ٚنيو.-ٚ

َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ
اءْ ًْ
وفُْف نمر مـ اهلل فٌْٔاف ،وجاق افَٚئاؾ تٌاٚرك وتًاٚػ :وَل حتتِل أْلٔ
َ ْ ُ
َ ْ َ ُْ ْ َ ْ َْ ُ َ َ
َ َْ ََ ُ َ َ
اَّلل إَِلْلم[ادٚئادة ،]81:وؿاٚل :فلادع
ٔك خ َْ ََ ْع ِض ٌا أُلزل
واحذرًْ أن حفخِِ
َ
َ
َ
ُ
َ ْ ُ ْ َ
َ َْ ْ َ َ ُ ْ َ
اَّلل ٌ َِْ ن َ
اء ُْ ًْ َوكُ ْو َ
ج ة ٍَا أُ ْ َز َل ُ
آٌِْ ُ
ت َو ََل حَ َّتت ْ أ ْْ َٔ َ
اب وأمِر
ِخ
ت ِْلع ِدل
واشخلًِ نٍا أمِر
ِ
ِ
ٍ
ََْ ُ
س ًُ[افنقرى ،]48:ؾُٚن  مىٌَ ٚفالفتزام بٖمر اهلل ،وإن ؽٚب ٝظاـ افاًٌض
ة يِ

حُّتف.

َّ َ َ ْ َ َ َ
لم َذخْ ً
حلا
ونٕزل اهلل ظز وجؾ ذم جاذا افهاِ  ،ؿقفاف تًاٚػ :إُِلا ذخحِلا م

ٌُت ً
يِا[افٍت  ،]4:ونرشؾ افٌْل  إػ ظّر ؾٖؿرنه إيٚج ،ٚؾَٚل :ي ٚرشقل اهلل نو ؾت
ِ

جق؟! ؿٚل "ًٕؿ" ؾىٚبًٍٕ ٝف .
4

4

نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ـتٚب اجلزي ،ٜج ،8ص ،484رؿؿ8444؛ وادًِؿ ،ذم صحقحه،
ـتٚب اجلٓٚد وافًر ،ج ،4ص ،844رؿؿ.84048

4

ادرجع افًٚبؼ.
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ؾتح ،ٚبؾ ؾتح ٚمٌْٔ ،ٚوجْ ٚنيَـ افهحٚب ٜوادًٚرواغ فالتٍٚؿٔا ٜذم
ؾًامه اهلل ً
بدايتٓ ،ٚنن م ٚطْقه مذف ٜفًِِّّغ ،خيزجؿ اهلل ويًدجؿ بٖٕف افٍات ادٌاغ ،ؾىٚباٝ

ْ َّ ًّ
نًٍٕٓؿ واضّٖٕ ٝؿِقهبؿ ،ونيَْقا نن وظد اهلل حؼ ونن ؿقفف جق احلؼ َ وع َد اَّللِ َحلا
ً
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
اَّللِ رِيل[افًْٚء.]444:
وٌَ أصدق ٌَِ

وجُذا دفٕ ٝهقص افًْ ٜافٌْقي ٜظذ نن افًٔٚدة فِؼع ـتٚبا ٚوشاْ ،ٜـاام
ذفاؽ ظِّٔا ،ٚوـٕٚا ٝافًاِىٜ

وؿرر رشاقل اهلل 
دف ٝظِٔٓ ٚافْهقص افَرإَّٔ ،ٜ
افتؼئً ٜذم ظٓده  بٔده ،وـٚن هٔع م ٚيهدر ظْف ذم جذا افنٖن يارد إػ افاقحل،
ؾٖمره وهنٔف مـ اهلل.
وجذا يثٌ ٝخىٖ ؿقل إشتٚذ افًَٚد بٖن فألم ٜحؼ تىٌٔؼ إحُٚم نو وؿٍٓ،ٚ

بام يتْٚش ٛوحٚهل ،ٚواشتدٓفف ظذ ذفؽ بٖن افٌْل نبىؾ افقصٔ ٜفِقارثغ ،ذم ؿقفف 
"إن اهلل نظىك ـؾ ذي حؼ حَف ،ؾال وصٔ ٜفقارث" ،بًاد نن جاٚء افَاران افُاريؿ:

َ
ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
لٔ ُ
لرب َ
لٔ ِ َ
ص َّ
ز ًُ ام ْ ٍَ ْ
لي ُث م ِيْ َ
لر َك ََل ْ ًا ام ْ َِ
اليَْ َو ْاْلكْ َ
ت إ ِ ْن حَ َ
َ
ٔ
نخِب عييسً إِذا حَض أحد
ِ
ِ

[افٌَرة. ]447:
4

ؾِٔس إبىٚل افقصٔ ٜفِقارثغ اجتًٓ ٚدا مْف – ـام ييـ إشتٚذ افًَٚد -إٕام
جق وحل مـ ظْد ربف ،ؾٚفذي نمر -نوٓ  -بٚفقصأ ٜفِقافاديـ وإؿاربغ ،وهناك –
ث -ٕٚٔٚظـ افقصٔ ٜفِقارثغ ،جق اهلل شٌحٕٚف.
وافرشقل  ،ذم ذفؽ فٔس إٓ مٌٌِ ٚظـ ربف ،وم ٚظذ إم ٜإٓ نن تىٔع جذا
إمر اإلهلل ،شقاء ورد ذم ـتٚب اهلل نو ظذ شْ ٜرشقفف . 
الدلقْ الثالث :تىٌٔؼ افًٔٚدة ذم ظٓد اخلٍِاٚء افراصاديـ :ظرؾْا ٚنن شأٚدة
4

إير :ظٌٚس افًَٚد ،الديؿؼراطقة يف االت،م ،افَٚجرة :دار ادًٚرف ،ط ،8د .ت  ،ص.28
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افؼع ثٚبت ٜبٚفْهقص افَرإٔ ،ٜونن افٌْل 

ؿررج ٚذم شْتف افَقفٔ ٜوافًٍِٔ ،ٜوحلؼ

بٚفرؾٔؼ إظذ بًد نن ب َِّغ افرشٚف ،ٜوندى إم.ٜٕٚ
وترك رشقل اهلل  مـ خٍِف ،ضٚئٍ ٜمـ افرجٚل إضٓٚر إبرار ،شٚروا مـ
بًده ظذ جديف ،واؿتٍقا نثره ،ؾُٕٚقا ـٚفْجقم بٖهيؿ ُيَتدى ُهيتدى.
وض ٌَّؼ اخلٍِٚء مْٓؿ شٔٚدة افؼاع ظاذ نًٍٕآؿ نوٓ وظاذ رظٚياٚجؿ ثٕٔٚا.ٚ
ونهًقا ذم شٔٚشتٓؿ فِدوف ٜظذ ذفؽ ،ؾِؿ خيرج نحد مْٓؿ ظـ ٕص ذم ـتٚب اهلل نو
شْ ٜرشقفف  ،وذفؽ ذم هٔاع صاٗون احلٔاٚة ،إذ ظرؾاقا ماـ افُتاٚب وافًاْ ،ٜنن
افتحٚـؿ إػ ؽر اهلل ،حتٚـام إػ افىٚؽقت .ونن ٓ إيامن دـ رؽ ٛظـ افتحاٚـؿ إػ اهلل

َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ
ه ٍُِ َ
ِيٍا َش َ
ٔك ذ َ
ج َر ةَيَِْ ُٓ ًْ
ورشقفف ب٘ؿٚم ٜـتٚبف وشٌْٕٔ ٜف ،فل وربِم َل يؤٌِِٔن حَّت ُ
َُْ
ُث ًَّ ََل َ ُ
صٓ ًْ َح َر ًجا م ٍَِّا كَ َظيْ َ
ج َوي ُ َص ّي ٍُِٔا ت َ ْصي ً
ِيٍا[افًْٚء.]28:
ِ
َيدوا ِِف أجف ِ ِ

وفًؾ نظيؿ دفٔؾ ظذ ذفؽ ،م ٚؿٚم بف نبق بُر ريض اهلل ظْاف ،اخلٍِٔا ٜإول

فرشقل اهلل  ،ذم ثٌٚتف ظذ إؿٚم ٜافؼع ،وشٔٚدتف ،يقم ارتادت بًاض افٌَٚئاؾ ظاـ
اإلشالم ،ونراد اخرون مْع افزـٚة ،ؾَٚم نبق بُر – وجق افِغ افٌُٚء رؿٔاؼ افَِا-ٛ
يَػ ُصٌِ ٚـّثِف اجلٌؾ ،شد ًا مًْٔ ً ٚنمٚم جٗٓء ،ؿٚئال :ؿد إَىع افقحل وتؿ افديـ،
نمرا مـ نوامر افؼاع  .ومل
نيَْص افديـ ونٕ ٚحل؟!  ،وظزم ظذ مَٚتِ ٜـؾ مـ يرد ً
يثْف ظـ ذفؽ ؿِؼ بًض ادًِّغ ،نمثٚل ظّر بـ اخلىٚب .ؾث ٌَّتٓؿ اهلل بف.
ؾٍل افهحٔ  :د ٚتقذم رشقل اهلل  ،واشتُخِػ نبق بُر بًاده ،وـٍار َماـ
ـٍر مـ افًرب ،ؿٚل ظّر ٕ بُر :ـٔػ تَٚتاؾ افْاٚس ،وؿاد ؿاٚل رشاقل اهلل :
رت نن نؿٚتؾ افْٚس ،حتك يَقفقا ٓ :إفف إٓ اهلل ،ؾّـ ؿٚل ٓ إفف إٓ اهلل ؾَد ظهؿ
" ُن ِم ُ
مْك مٚفف وًٍٕف ،إٓ بحَف وحًٚبف ظذ اهلل"؟ ؾَٚل نبق بُر :واهلل ٕؿتِـ مـ ؾرق بغ
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افهالة وافزـٚة ،ؾ٘ن افزـٚة حؼ ادٚل ،واهلل فق مًْقل ظَ ٓٚـٕٚقا يٗدوٕاف إػ رشاقل
اهلل  فَٚتِتٓؿ ظذ مًْف .ؾَٚل ظّر بـ اخلىٚب :ؾقاهلل م ٚجق إٓ رني ٝاهلل ظز وجؾ
ؿد ذح صدر ن بُر فَِتٚل ،ؾًرؾ ٝنٕف احلؼ .
4

وذم طؾ جذه ادحْ ،ٜواصتداد إمر ظذ ادًِّغ ،بٚرتداد جذه افٌَٚئاؾ ظاـ
جٓازه
اإلشالم ،وظزمٓؿ ظذ حمٚرب ٜادديْ ،ٜيٖمر نبق بُر بٍٕ٘ٚذ جٔش نشٚم ،ٜافاذي َّ
رشقل اهلل فَتٚل افروم ،ووؿػ افهحٚب ٜفف ،يريدوٕف نن يارد اجلأش حلاميا ٜادديْا،ٜ
وفُـ نب ٚبُر وؿػ صٚمدً ا ثٚبت ،ٚيَقل دـ ـ َِّّقه :وافذي ٓ إفاف إٓ جاق ،فاق َج َّارت
افُالب بٖرجؾ نزواج رشاقل اهلل  ،ما ٚرددت جٔنا ً ٚوجٓاف رشاقل اهلل  ،وٓ
حِِ ٝفقا ًء ظَده .
4

ؾُ ٕٝٚمقاؿٍف ريض اهلل ظْف ،تَريرا فألم ٜـِٓ ،ٚبٖن افًٔٚدة فِؼع ،ذم حٔٚة
افٌْل  وبًد ممٚتف ،وفٔس ذم افديـ َٕص حيتٚج إػ تُّٔؾ ،وفٔس ؾٔف ماُ ٚيُّاـ نن
ُيتخذ ظْف ،بؾ ؿد تؿ افديـ ،وإتٓك افتؼيع ،وـٚن ذ ًظ ٚصٚمال دتىٌِٚت افْاٚس ذم
ـؾ افًهقر .ؾث ٌَّ ٝاهلل بف إم ،ٜواؿتدى بف مـ بًده ،وهلذا ؿٚل نبق جريرة :وافذي ٓ
إفف إٓ جق ،فقٓ نن نب ٚبُر اشتُخِػ ،مُ ٚظٌد اهلل .ثؿ ؿٚل افث ،ٜٕٔٚثؿ ؿٚل افثٚفث. .ٜ
8

وشٚر اخلٍِٚء افراصدون بًد ن بُر ،ظذ مثؾ م ٚشٚر ظِٔف نبق بُر ،ؾُٕٝٚ
افًٔٚدة افًِٔ ،ٚصٚحٌ ٜافًِى ٜادىَِ ٜذم افتؼيع جل فِؼع ٓ ؽر ،ؾ٘ن ظرو ٝهلؿ
4

نخرجف ادًِؿ ،يف صحقحه ،ـتٚب اإليامن ،ج ،4ص ،48رؿؿ.47

4

ذـره ادتَل ،يف كـز العامل ،ج ،2ص ،488رؿؿ.48722

8

ذـره ادتَل ،يف كـز العامل ،بروت :دار افُت ٛافًِّٔ ،ٜد .ط4111 ،م  ،رؿؿ48722؛ وؿٚل:
شْده حًـ.
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حٚدث ٜبحثقا ظـ حُّٓ ٚذم ـتٚب اهلل ،ؾ٘ن وجد حُؿ بف ،وإن مل يقجد يْير ذم شاْٜ
رشقل اهلل  ادًِقم ،ٜؿٌؾ نن جيتٓدوا ذم حِٓ ،ٚوؿد ورد ظـ نمر ادٗمْغ ظّر باـ
اخلىٚب ،م ٚئٍد نٕف ـٚن يًِؿ ؿوٚتف ذفؽ ،ؾَد ـت ٛإػ ذي  :إذا حيك نمر ٓ
بد مْف ؾٕٚير م ٚذم ـتٚب اهلل ؾٚؿض بف ،ؾ٘ن مل يُـ ؾٍٔام ؿ ٙبف رشقل اهلل  ،ؾا٘ن مل
يُـ ؾٍٔام ؿ ٙبف افهٚحلقن ونئّ ٜافًدل ،ؾ٘ن مل يُـ ؾٖٕ ٝبٚخلٔاٚر ،ؾا٘ن صا  ٝنن
دمتٓد رنيؽ ؾٚجتٓد رنيؽ ،وإن ص  ٝنن تٗامرل ،وٓ نرى مٗامرتؽ إيٚي إٓ خارا
فؽ .وافًالم .
.4

الدليل الرابع :إجماع األمة على أن السيادة للشرع ال غير

بًد م ٚشٌؼ مـ إدف ٜظذ شٔٚدة افؼع ،مـ ـتٚب اهلل وشٌْٕٔ ٜف  افَقفٔاٜ

وافًٍِٔ ،ٜوشرة اخلٍِٚء افراصديـٕ ،جد نن ظِامء إصقلُ ،جيًّقن ظاذ نن احلاٚـؿ
جق اهلل ،ؾَٔقل أمدي :اظِؿ نٕف ٓ حٚـؿ شقى اهلل تًٚػ ،وٓ حُؿ إٓ م ٚحُؿ باف .
4

ويَقل افٌٔوٚوي :احلٚـؿ جق افؼع .ؾال حتًغ وٓ تٌَٔ إٓ بٚفؼع  .ويَاقل
8

افنقـٚل :اظِؿ نٕف ٓ خالف ذم ـقن احلٚـؿ افؼع. ...
8

يَقل افدـتقر اخلٔٚط :وافًٔٚدة فِؼع مقواع إهاٚع ادًاِّغ ؿٚضٌآ ،ٜ
ينذ ظـ ذفؽ واحد .ويَقل افدـتقر اخلٚفدي :وإػ شٔٚدة افؼع ذجا ٛهٓاقر
8

4
4

ابـ افَٔؿ ،إع،م ادوقعني ،بروت :دار اجلٔؾ ،د .ط4108 ،م  ،ج ،4ص.48
أمدي ،االحؽام يف أصوول األحؽوام ،باروت :دار افُتاٚب افًار  ،ط4878 ،4جاا  ،ج،4
ص.441
هٚل افديـ آشاْقي ،هنايوة السوول رشح مـفوا الوصوول لؾوق،واوي ،باروت :دار افُتاٛ
افًِّٔ ،ٜد .ط4111 ،م  ،ج.447 ،4
افنقـٚل ،إاشاد الػحول إيل حتؼقق ا ق من عؾم األصول ،بروت :دار افُتاٚب افًار  ،ط،4
4111م  ،ج ،4ص.44

8

ظٌد افًزيز اخلٔٚط ،الـظام السقايس يف االت،م ،افَٚجرة :دار افًالم ،ط4111 ،4م  ،ص.08

8
8
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ظِامء ادًِّغ ،بؾ إًَد ظِٔف اإلهٚع ،حغ بحثقا مًٖف ٜاحلٚـؿ مـ جق؟ وحُاك
افنقـٚل ظدم وؿقع اخلاالف ذم ذفاؽ .وؿاد ٕاص مٍُاري اإلشاالم  -ماـ ظِاامء
إصقل وؽرجؿ -ساح ٜظذ ـقن افًٔٚدة حمهاقرة ذم افؼاع وحاده مىَِا .ٚومآْؿ:
أمدي ،ونبق بُار ادًاروف باٚبـ افًار  ،وإشاْقي ،وافناقـٚل ،واباـ افَأؿ،
وؽرجؿ .
4

وؿٚل افٌخٚري :ـ ٕٝٚإئّ ٜبًد افٌْال  يًتنارون إمْاٚء ماـ نجاؾ
افًِؿ ،ذم إمقر ادٌٚح ،ٜفٖٔخذوا بٖشِٓٓ ٚؾ٘ذا ووع افُتٚب نو افًْ ،ٜمل يتًادوه إػ

ؽره؛ اؿتداء بٚفٌْل 

4

.

المعنى العملي لسيادة الشرع في الدولة اإلسالمية:
ويتحَؼ ادًْك افًّع هلذه افًٔٚدة ،بثالث ٜنمقر رئًٔٔ ،ٜجل:
أوال :نن خيوع احلُٚم هلذه افًٔٚدة ،ويًتّدون شِى ٚؿ مْٓ :ٚؾ٘ن احلاٚـؿ
احلََٔل فِدوف ٜبٚإلهٚع -ـام مر مًْ -ٚجق افؼع .وهلذا ٕجد نن اي ٜإمراء ؿدمٝ
8

ضٚظ ٜاهلل شٌحٕٚف ،وضٚظ ٜرشقفف ،ظذ ضٚظ ٜنومح إمر ،ومل دمًؾ افرد ذم افتْاٚزع إٓ
إػ اهلل وافرشقل .وجذا يًْال نن إماراء نًٍٕآؿ مىاٚفٌقن –نيوا -ٚباٚفرد إػ اهلل
4
4
8

حمّقد اخلٚفدي ،قواعد كظام ا ؽوم يف االتو،م ،باروت :دار افُتا ٛافًِّٔا ،ٜد .ط .د .ت
ص.88-88
َ
لر ُْ ًْ ُش َ
إير :نخرجف افٌخٚري ،يف صوحقحه ،ـتاٚب آظتهاٚم ،باٚب ؿقفاف تًاٚػَ  :وأ ْم ُ
لٔرى
ةَيْ َِ ُٓ ًْ.
ُ َ َُ
اَّلل َوأَغ ُ
آٌ ُِٔا أَغ ُ
ِيَ َ
ِيعٔا َّ َ
اي ٜإمراء نو اي ٜافىٚظ ،ٜجل ؿقفف تًٚػ:يَا َأ ُّح َٓا َّاَّل َ
ِيعٔا َّ
وِل
أ
و
ٔل
ش
امر
ِ
ْ ُْ ُ ْ ُْ ُ َ
َّ
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ َ َّ ُ
َْْ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ُْ ْ
لاَّللِ َو ْاَلَ ْ
لٔ ِم
اْلمرِ ٌِِسً فإِن تِازخخً ِِف َش ٍء فردوه إَِل اَّللِ وامرشٔ ِل إِن نِلخً حؤٌِِلٔن ة ِ
ْ
اآَِر[افًْٚء.]81:
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ورشقفف.مم ٚيًْل نن احلٚـؿ يًتّد شِىتف ذم إمر وافْٓل مـ افؼع ،ؾ٘ن واؾَاف وجٌاٝ
ضٚظتف .وإن خٚفٍف ؾال ضٚظ ٜدخِقق ذم مًهٔ ٜاخلٚفؼ.
ؾّـ افقاج ٛظذ احلُٚم نن جيًِقا ذع اهلل جق افرــ افنديد افذي ياٖوون
إفٔف ،ويًتّدون مْف شٔٚش ٚؿ ،وٓ يَدمقا اراءجؿ وظَقهلؿ ظِٔاف ،ـاام ٓ يَادمقن

َ
َّ
لَ يَ َ
آٌ ُِٔا ََل ُت َل ّد ُِمٔا ََ ْ َ
ِيَ َ
تؼيع ؽره ظِٔف .ؿٚل تًٚػ :يَا أ ُّح َٓا َّاَّل َ
لَٔلِ
لد ِي اَّللِ َو َر ُش ِ
اَّلل إ َّن َّ َ
َو َّات ُلٔا َّ َ
اَّلل َش ٍِي ٌ َعي ٌ
ِيً[ احلجرات ]4:ني ٓ :يُـ فُؿ رني ؾاقق ؿاقل اهلل
ِ

ورشااقفف ،وٓ حُااؿ ؾااقق حُااؿ اهلل ورشااقفف ،وٓ ذع وٓ ٕيااٚم ؾااقق ذع اهلل

َّ ّ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
لٔ َق َص ْ
س ًْ فَ ْ
اا
ت
لٔ
وٕيٚمف .يا أحٓا اَّلِيَ آٌِٔا َل حرذعٔا أصٔاح
لروا َُل
لِّ وَل َتٓ
ِ
ِِ
َ
َ
َ ْ َْ ََ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ
ُ ْ ْ
ْ
َْ ْ َ َ ْ
للع ُرون
للض أن َتللتع أخٍللاىسً وأجللخً َل تش
للر ََع ِ
ظللسً ْلِ َع ٍ
ةِللاىلٔ ِل نجٓ ِ

[احلجرات.]4:

يؼول االمام ابن الؼقم :ؾ٘ذا ـٚن رؾاع نصاقا ؿ ؾاقق صاقتف شاٌٌ ٚحلٌاقط
نظامهلؿ ،ؾُٔػ تَديؿ ارائٓؿ وظَقهلؿ ونذواؿٓؿ وشٔٚشتٓؿ ومًٚرؾٓؿ ،ظذ م ٚجاٚء

َّ
بف ،ورؾًٓ ٚظِٔف؟! نفٔس جذا نوػ نن يُقن حمٌىٕ ٚظامهلؿ؟ واهلل تًٚػ يَاقل :إِج ٍَلا
َ َ ُ َ َ ُ ََ
َ ْ َ ْ
ُْ ْ ُ َ
َّ
َ أَ ْ
آٌ ُ
لذ َْ ُتٔا َح َّ
ِيَ َ
اَّللِ َو َر ُ
ٔن َّاَّل َ
ِ
ِ
لَّت
لر َجلا ٌِ ٍ ملً ي
م
لّ
ع
ٌ
ٔا
ُ
ة
ا
ِإَوذ
َٔل
ش
ة
ٔا
ِ
امٍؤٌِِ
ِ
ٍ
ْ
َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ
ُ
َ
َ
يصخهذُِٔه إِن اَّلِيَ يصخهذُُِٔم أوى ِم اَّلِيَ يؤٌِِٔن ةِاَّللِ ورش ِ
َٔلِ[افْقر ،]24:ؾا٘ذا

جًؾ مـ فقازم اإليامن :نهنؿ ٓ يذجٌقن مذجٌ - ٚإذا ـٕٚقا مًف -إٓ بٚشت ذإف ،ؾاٖوػ

نن يُقن مـ فقازمف :نن ٓ يذجٌقا إػ ؿاقل وٓ ماذج ٛظِّال ،إٓ بًاد اشات ذإف.
وإذٕف يًرف بدٓف ٜم ٚجٚء بف ،ظذ نٕف َن ِذن ؾٔف .
4

ويَقل افادـتقر جرينا :ٜإن احلُاٚم افاذيـ رواقا نن تُاقن ذيًا ٜاهلل
مهدرا رئًٔٔ ،ٚومل جيًِقج ٚجل افًِٔ ،ٚومل جيًِقج ٚجل احلٚـّ ،ٜنو روقا نن تُاقن
ً
4

ابـ افَٔؿ ،أع،م ادوقعني ،بروت :دار اجلٔؾ ،د .ط4108 ،م  ،ج.84 ،4
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جمرد مهدر ثٕٚقي نو احتٔاٚضل ،جاؿ مماـ ؿادَّ مقا باغ يادي اهلل ورشاقفف ،ورؾًاقا
نصقا ؿ وذظٓاؿ ؾاقق صاقت افٌْال وذظاف ،وجًِاقا ذيًا ٜاهلل حمُقمآ ٜ

ْ ٌ َ
َُ ْ َ َ
َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ 4
ٔن َخ َْ أَ ْمره ِ أَ ْن حُ ِص َ
لذ ٌ
اب
يت ُٓ ًْ ف ِخ َِلث أ ْو يُ ِصليتًٓ ع
حٚـّا . ٜفييحذرِ اَّلِيَ ُياى ِف
ِ
َ
أ َِل ًٌ[افْقر.]24:

ثاكقا :نن يِتزم افْٚس بٖحُٚمٓ ٚضقاظٔ ،ٜؾٔام ٓ حيتٚج فتدخؾ شاِى ٜفلفازام
بذفؽ :ؾٚفًٔٚدة افُٚمِ ٜفِؼيً ٜذم ادجتّاع ٓ ،تتحَاؼ إٓ بتىٌَٔٓا ٚـاذفؽ ظاذ
ادًتقى افٍردي .وفذا وج ٛتىٌَٔٓ ،ٚوٓ جيقز افتًِؾ بًدم نمر احلٚـؿ ،ؾٔام خىٚباف
مقجف إػ إؾراد مٌٚذة ،وني تًِؾ هبذه احلج ٜذم جذا ادجٚل ،جاق ماـ افاَْص ذم
ميٚجر شٔٚدة افؼع ،إذ فٔس ادًِؿ بحٚجٕ ٜمار احلاٚـؿ فُال يَأؿ افهاالة ،نو
يّتْع ظـ افزٕ ٚمـ تَِٚء ًٍٕف.
ويٍُل دفٔال ظذ شٔٚدة افؼع ذم ادجتّع :تىٌٔؼ إؽٌِٔ ٜهل ٚضقاظٔ ،ٜوماـ
ميٚجر جذا افتىٌٔؼ :تًاٚمِٓؿ ؾأام بٔآْؿ  -ها وظالٕٔا - ٜوؾَا ٚدا ٚحيُاؿ باف
افؼع .وإتٓاٚئٓؿ  -ضقاظٔا ٜواختٔاٚرا -ظْاد نحُٚمٓا .ٚوتقاصأٓؿ بٚفهاز .باؾ
ورؾوٓؿ جؿ نًٍٕٓؿ فِتحٚـؿ بٌر إحُٚم افؼظٔ ،ٜؾأام فاق دظاٚجؿ نحاد إػ
خالؾٓ ،ٚنو َن َم َرت بذفؽ شِى ٜمـ افًِىٚت .
4

ثالثا :نن تُقن جذه افًٔٚدة جل إشٚس ذم مًٚمِ ٜؽر ادًِّغ ذم ادجتّاع
ـذفؽ :ؾّـ ميٚجر ختِػ شٔٚدة افؼع ذم ادجتّع ،نٓ تًٚماؾ إؿِٔاٚت افدئْاٜ
إخرى بَّتوٚج ،ٚشقاء ذم ذفؽ نٓ تًٚماؾ بَّتواٚج ٚنصاال ،نو تًٚماؾ بٍّٓاقم
خٚضىل هل.ٚ
()1
4

ادرجع افًٚبؼ ،ص.84
ادرجع افًٚبؼ ،ص.447-401
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وني طِؿ يَع ذم ادجتّع ادًِؿ ذم جذا ادجٚل ،شقاء بٚإلؾراط نو افتٍاريط،
ؾٕ٘ف يًز ظـ ظدم شٔٚدة افؼيً ٜافًٔٚدة افُٚمِ ٜذم ادجتّع .
1

إن تسؾقم ا اكؿقة ِ وحده ،إٕام جق ؿٔٚم بقاج ٛافًٌقدي ٜهلل ،بٚمتثٚل نماره،
واجتْٚب هنٔف ،وافتًِٔؿ بحُّف ،وظذ جذا ؾِٔس فًِّاِؿ نن خيتاٚر جاذا افْياٚم نو

ََ ُ ْ
س َ
لً
ذاك مـ نٕيّ ٜافٌؼ ،إٕف مُ َِّػ بتحُٔؿ ٕياٚم اهلل رب افًاٚدغ وحاده ،أفح
ْ
َ
َ
ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
اَّللِ ُحه ًٍا ى ِل ْٔ ٍم ئُك ُِِٔن[ادٚئدة.]87:
اْلاِْي ِيثِ حتغٔن وٌَ أحصَ ٌَِ

وم ٚشَْٚه مـ إدف ،ٜيدل ظذ وجقب حتُٔؿ ذع اهلل ،ذم ـاؾ ؿوأ ٜماـ

افَوٚي ،ٚونن ادٗمـ ٓ خرة فف نمٚم م ٚؿ ٙاهلل بف ورشقفف ،وٓ يتهاقر ماـ ماٗمـ
ُيدظك إػ اهلل ورشقفف ،إٓ نن يًتجٔ ٛاشتجٚب ٜتٚم ٜذم افيٚجر وافٌاٚضـ ،ونن ماـ مل
حيُؿ رشقل اهلل  ذم ـؾ صٖن مـ صٗوٕف مع افتًأِؿ بحُّاف ،ؾَاد ٍٕاك افَاران
اإليامن ظْف .
2

سيادة الشرع ال تصادر الحاكم سلطتو:

وجيب أن كعؾم نن حتَٔؼ افًٔٚدة فِؼع ذم افدوفا ٜاإلشاالمٔ ٓ ،ٜيهاٚدر

احلُٚم شِى ٚؿ ،وإٕام هيذهب ٚوجيًؾ هل ٚشْدا مـ افؼع .ـام نْٕ ٚؿهادٕ ٚجْا ٚبُِّاٜ
افًٔٚدة :افتؼيع افذي يٗخذ مـ افُتٚب وافًْ ٜافهحٔح .ٜوافْهقص افؼظٜٔ
ؿِِٔ ٜحمدودة ،بٚفًٌْ ٜفِحاقادث افٌار متْٚجٔا ،ٜوحٔاٚة افْاٚس تتىِإ ٛقظا ٚماـ
افتْئؿ ،ومـ حؼ احلُٚم اشتخدام شِى ٚؿ ،ذم ووع تْئامت فذفؽ ،بؼط نن ٓ
ختٚفػ ٕه ٚذظٔ.ٚ
4
4

إير :ادرجع افًٚبؼ ،ص.448-447
إبراجٔؿ افًّْ ،ٜأصول الررشيع الدتورواي يف االتو،م ،بٌاداد :مرـاز افٌحاقث وافدراشاٚت
اإلشالمٔ ،ٜط4771 ،4م  ،ص .480-482
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ومـ جذه افْٚحٔ ٜؿٚم اخلٍِٔ ٜظّر بقوع افدواويـ فِجٔقش ،مع نهن ٚمل تُـ
مًروؾ ،ٜـام ؿٚم ظٌد ادِؽ بـ مروان بًؽ افَْقد ،وجُذا.
وجذا م ٚيتوّْف إشٚس افثٚل مـ إشس افًٚم ،ٜافتال ووآً ٚاإلشاالم
فتْئؿ افًالؿ ٜبغ إؾراد واحلُٚم.

األساس الثاني :جعل الشرع السلطان لألمة
افًِى ٜذم افٌِ :ٜمهدر شِط ،وتًْل :افًٔىرة وافاتحُؿ  .يَاٚل :تًاِط
4

وافًِىٚن:افَقة وافٍْقذ وافًأىرة ،ومْاف ؿقفاف تًاٚػ:
ظِٔف :حتُؿ ومتُـ وشٔىر.
ّ
َّ َ

َ

ْ

ٌ َ َ َّ

إُ ُّ ىيْ َس َُل ُشي َػان َ اَّل َ
ِيَ َء َاٌ ُِلٔا[افْحاؾ ]11:ني:افَٓار وافٌٌِا ٜباٚإلؽقاء
ِ

ُ ُ َ
احلج ٜوافزجٚن ،ومْف ؿاقل اهلل تًاٚػَ :يَلادِمٔن ِِف
وافٍُر .وافًِىٚن يًْل نيوّ :ٚ
َْ ُ َْ
ان[ؽٚؾر. 4 ]82:
َءايَ ِ
ات اَّللِ ةِغ ِ شيػ ٍ

وؿقفْ :ٚافًاِىٚن فألما ،ٜيًْال :احلاؼ ذم احلُاؿ .وجاق ماٖخقذ ماـ ظادة

اظتٌٚرات ،نخذت مـ إحُٚم افؼظٔ .ٜومـ جْا ٚـاٚن شاِىٚن إما ٜؽار شأٚدة
افؼع .ؾًٔٚدة افؼع ٓ تًِقج ٚشِى ،ٜوجل حتُؿ افنً ٛواحلٚـؿ مً ،ٚنم ٚشِىٚن
إم ٜؾٓق نن هل ٚاحلؼ ذم اختٔٚر احلٚـؿ افذي حيُّٓ ٚوتقجٔٓاف ومًاٚءفتف وحمٚشاٌتف
وحمٚـّتف وربام وصؾ إمر إػ ظزفف.
األدلة عذ أن الرشع جعْ السؾطان لألمة :يًتدل ظذ ذفؽ بام يع:
الدلقْ األول :جًؾ افؼع ٕه ٛاخلٍِٔ ٜمـ ِؿٌؾ إم :ٜوجاذا واوا ماـ
نحٚدي ٞافًٌٔ ،ٜومْٓ:ٚ
4

نمحد خمتٚر ظٌد احلّٔد ظّر ،معجم الؾغة العربقة ادعارصة ،بروت :دارافُت ٛافًِّٔا،ٜ
د .ط .د .ت  ،ص ،82مٚدة س ل ط .

4

ادرجع افًٚبؼ ،مٚدة س ل ط ن .
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 -4ؿقل ظٌٚدة بـ افهاٚم ٝذم بًٔاتٓؿ فٌِْال " :دظٕٚا ٚرشاقل اهلل 
ؾٌٚيًْٚه ،ؾُٚن ؾٔام نخذ ظِْٔ :ٚنن بٚيًْ ٚظذ افًاّع وافىٚظا ،ٜذم مْناىْ ٚومُرجْاٚ
وظنٕ ٚوينٕ. "ٚ
4

 -4وؿقل ظٌاد اهلل باـ ظّارُ " :ـَّْا ٚإِ َذا َبَ ٚي ًَْْاَ ٚر ُش َ
اقل اهللَِّ َ ظ َ
اّ ِع
افً ْ
اذ َّ
ِ
َواف َّىَ ٚظ َِ ،ٜي َُ ُ
اش َت َى ًْت ُْؿ .
قل َفَْ" :ٚؾ َٔام ْ
4

 -8وؿقل جرير بـ ظٌد اهلل" :بٚيًا ٝرشاقل اهلل  ظاذ :إؿاٚم افهاالة،
وإيتٚء افزـٚة ،وافْه فُؾ مًِؿ" .
8

 -8وؿقل مًـ بـ يزيدَ " :بَ ٚي ًْ َُ ٝر ُش َ
قل اهللَِّ َ نََٕ ٚو َن ِ َو َجدِّ ي" .
8

 -8وؿقل افٌْل ":ثالث ٓ ٜيْير اهلل إفٔٓؿ يقم افَٔٚم ،ٜوٓ يزـٔٓؿ ،وهلؿ
ظذاب نفٔؿ ،رجؾ ـٚن فف ؾوؾ مٚء بٚفىريؼ ،ؾًّْف ماـ اباـ افًأٌؾ ،ورجاؾ باٚيع
إمٚم ٓ ٚيٌٚيًف إٓ فدٕٔ ،ٚؾ٘ن نظىٚه مْٓ ٚريض ،وإن مل يًىف مْٓ ٚشخط" .
8

ؾٓذه إدف ٜتدل ظذ نن افًٌٔ ٜمـ ِؿٌؾ ادًِّغ فِخٍِٔ ،ٜوفًٔا ٝماـ ِؿٌاؾ
اخلٍِٔ ٜفًِِّّغ ،ؾٓؿ افذيـ يٌٚيًقٕف وئَّقٕف حٚـام ظِٔٓؿ ،وافٌْل  – مع ـقٕف
رشقٓ -نخذ افًٌٔ ٜظذ افْٚس ،وجل بًٔ ٜظذ احلُؿ وافًِىٚن ،وفًٔ ٝبًٔا ٜظاذ
4
4
8
8
8

نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ـتٚب افٍتـ ،ج ،4ص ،488رؿؿ0782؛ وادًاِؿ ،يف صوحقحه،
ـتٚب اإلمٚرة ،رؿؿ.4071
نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ذم إحُٚم ،رؿؿ.0474
نخرجف افٌخٚري ،يف صوحقحه ،ـتاٚب اإلياامن ،ج ،4ص ،87رؿاؿ80؛ وادًاِؿ ،يف صوحقحه،
ـتٚب اإليامن ،ج ،4ص ،81رؿؿ.82
نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ـتٚب افزـٚة ،ج ،8ص ،428رؿؿ.4844
نخرجااف افٌخااٚري ،يف صووحقحه ،ـتااٚب ادًااٚؿٚة ،ج ،8ص ،488رؿااؿ4884؛ وادًااِؿ ،يف
صحقحه ،ـتٚب اإليامن ،ج ،4ص ،80رؿؿ.474

﴿﴾998

أسس العالقة بني األفراد واحلكام يف الدولة اإلسالمية  حبوث ودراسات

افٌْقة ،ونخذج ٚظذ افرجٚل وافًْٚء ،ومل يٖخذج ٚظذ افهٌٚر افذيـ مل يٌٌِقا احلِاؿ.
وجذا م ٚحهؾ -نيو -ٚمع اخلٍِٚء افراصديـ مـ بًده  ،ؾَاد نخاذوا افًٌٔا ٜماـ
إم ،ٜوم ٚصٚروا خٍِٚء إٓ بًٌٔ ٜإم ٜهلؿ.
الدلقْ الثاين :جًؾ افؼع نخذ اخلٍِٔ ٜافًِىٚن مـ بًٔ ٜإم ٜفاف :وجاذا
واو مـ نحٚدي ٞافىٚظ ،ٜونحٚدي ٞوحدة اخلالؾ ،ٜومْٓ:ٚ
 -4ؿقفف " :ومـ بٚيع إمٚم ٚؾٖظىٚه صٍَ ٜيده ،وثّارة ؿٌِاف ،ؾِٔىًاف إن
اشتىٚع ،ؾ٘ن جٚء اخر يْٚزظف ،ؾٚرضبقا ظْؼ أخر" .
4

 -4وؿقفف " :مـ خِع يدا مـ ضٚظ ،ٜفَل اهلل ياقم افَٔٚما ٓ ٜحجا ٜفاف،
ومـ مٚت وفٔس ذم ظَْف بًٔ ،ٜمٚت مٔت ٜجٚجِٔ. "ٜ
4

 -8وؿقفف " :مـ رنى مـ نمره صٔ  ٚيُرجف ؾِٔهز ظِٔف ،ؾٕ٘ف مـ ؾٚرق
اجلامظ ٜصزا ؾامت ،إٓ مٚت مٔت ٜجٚجِٔ. "ٜ
8

 -8وؿقفف " :ـ ٕٝٚبْق إهائٔؾ تًقشٓؿ إٌٕٔٚء ،ـِام جِؽ ٌٕل خٍِاف
ٌٕل ،وإٕف ٓ ٌٕل بًدي ،وشُٔقن خٍِٚء ؾُٔثرون" ؿٚفقا :ؾام تٖمرٕٚ؟ ؿٚل" :ؾقا بًٌٜٔ
إول ؾٕٚول ،نظىقجؿ حَٓؿ ،ؾ٘ن اهلل شٚئِٓؿ ظام اشسظٚجؿ" .
8

ؾٓذه إحٚدي ٞتدل ظذ نن اخلٍِٔ ٜإٕام نخاذ افًاِىٚن هباذه افًٌٔا ،ٜإذ ؿاد
4

نخرجف ادًِؿ ،يف صحقحه ،ـتٚب اإلمٚرة ،ج ،8ص ،488رؿؿ .4488

4

شٌؼ خترجيف ،رؿؿ.4484

8

نخرجف ادًاِؿ ،يف صوحقحه ،ـتاٚب إحُاٚم ،ج ،8ص ،404رؿاؿ0488؛ وادًاِؿ ،ـتاٚب
اإلمٚرة ،رؿؿ.4481

8

نخرجف افٌخٚري ،يف صحقحه ،ـتٚب نحٚدي ٞإٌٕٔٚء ،ج ،4ص ،844رؿؿ8888؛ وادًاِؿ ،يف
صحقحه ،ـتٚب اإلمٚرة ،رؿؿ.4484
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نوج ٛاهلل ضٚظتف هب ،ٚؾُٔقن بذفؽ ؿد نخذ شِىٕٚف مـ إم ،ٜظذ نن يًاتخدمٓ ٚذم
ُقن إما ٜجال افتال تٌاٚيع اخلٍِٔا،ٜ
م ٚواؾؼ افؼع ،ؾًٔٚدتف ؾقق ـؾ افًِىٚت .ؾ ْ
وـقن اخلٍِٔ ٜيٖخذ شِىٕٚف هبذه افًٌٔ ،ٜدفٔؾ واو ظذ نن افًاِىٚن فألما ٜتًىٔاف
مـ تنٚء ،مٚدام ئَؿ افؼع.
الدلقْ الثالث :جًؾ افؼع افنقرى واجٌ ٜظذ احلاٚـؿ :ظاذ افاراج ماـ
نؿقال نجؾ افًِؿ .ؾ٘ذا ـ ٕٝٚإم ٜؿد نظى ٝاحلٚـؿ افًِىٚن بٚفًٌٔ ،ٜؾ٘هنا ٚباذفؽ مل
تٍَد شِىتٓ ،ٚـام ييـ افًٌض ،بؾ إن ظذ احلٚـؿ واج ٛافنقرى فألم ٜذم إحُٚم
افتل فٔس ؾٕٔٓ ٚص .وجذا دفٔؾ ظذ شِىٚن إم .ٜومـ إدف ٜظذ وجاقب مناقرة
احلُٚم فألم ،ٜم ٚيع:

َْ
َ
 -4ن ْم ُر اهلل تًٚػ فٌْٔفَ  :وشاوِ ْر ُْ ًْ ِِف اْل ْم ِر[ال ظّران .]481:وإذا ـاٚن

افرشقل ادٗيد بٚفقحل مٖمقرا بٚدنقرة ،ؾٌره نوػ بال ري .ٛونمار اهلل فرشاقفف ،

جق نمر ٕمتف إػ ؿٔٚم افًٚظ ،ٜيَقل اإلمٚم ابـ تّٔٔا :ٜإن اهلل نمار هبإٌٔ ٚاف ،فتاٖفٔػ
ؿِقب نصحٚبف ،وفَٔتدي بف مـ بًده ،فًٔتخرج مْٓؿ افرني ؾٔام مل يْزل ؾٔاف وحال،
مـ نمر احلروب وإمقر اجلزئٔ ،ٜوؽار ذفاؽ ،ؾٌاره  نوػ بٚدناقرة  ،وؿاٚل
4

ؿتٚدة :نمر اهلل تًٚػ ٌٕٔف  نن ينٚور نصحٚبف ذم إمقر ،وجق يٖتٔف وحل افًامء؛ ٕٕف
نضٍٕٕٔ ٛس افَقم ،نو نن تُقن شْ ٜبًده ٕمتف.
وإفٔف ذج ٛاحلًـ حٔ ٞؿٚل :ؿد ظِؿ اهلل تًٚػ م ٚباف إفأٓؿ حٚجا ،ٜوفُاـ
نراد نن يًتـ بف مـ بًده .
4

4

ابـ تّٔٔ ،ٜجمؿوع الػراوى ،جده :دار اددل ،د .ط 4870 ،جا 4142-م  ،ج ،44ص.840

4

إفقد ،اوح ادعاين ،بروت :دارافُتا ٛافًِّٔا ،ٜد .ط .د .ت  ،تًٍار أيا 481 ٜماـ
شقرة ال ظّران.
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َ
للٔرى ةَيْ َ
للر ُْ ًْ ُش َ
 -4وصااػ اهلل فِّااٗمْغ بَقفااف تًااٚػَ  :وأ ْم ُ
للِ ُٓ ًْ

[افنقرى .]84:وؿد وردت جذه أي ٜذم شقرة شأّ ٝباا افنقرى  ،وؿٌاؾ جاذه

ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
ْ َْ
لّ إَِل
أي ٜيَرر اهلل تًٚػ شٔٚدة افؼع ذم ؿقففَ  :و ٌَا اَ َخيف ُخ ًْ ذِيلِّ ٌِلَ َش ٍء فحهٍ
َّ
اَّللِ[افنقرى ،]47:ثؿ يقيص بٓٚئتالف واجلامظ ،ٜذم طؾ شٔٚدة افؼع ،ؾَٔاقل
ّ َ َ َ َ ُ
تًٚػ :أَ ْن أَر ُ
ِيَ َوَل ت َخف َّركٔا ذِيِّ[افناقرى ،]47:ثاؿ ياٖيت بّجّقظا ٜماـ
ِئٍا ال

افرـٚئز إشٚشٔ ٜفِّجتّع افٍٚوؾ ،افذي ُحيُؿ افؼيً ،ٜويًاتَٔؿ ظاذ جادايتٓ،ٚ
وجيتّع ويٖتِػ حت ٝشٔٚد  ،ٚثؿ يذـر افنقرى رـٔزة مـ رـٚئز ادجتّع ،وصٍ ٜمـ
ِلر ّبٓ ًْ َوأَكَ ُ
َ َّ َ ْ َ َ ُ
َ
لامٔا
افهٍٚت إشٚشٔ ٜفِجامظ ٜادٗمْ ،ٜؾَٔقل تًٚػ :واَّلِيَ اشلخجاةٔا م ِ ِ
ُ َ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ
اْ ًْ ُحِْفِلٔن[افنقرى .]84:ؾجٚءت وشىٚ
امصلة وأمرًْ شٔرى ةيًِٓ ومٍِا رزرِ

بغ ظٌٚدتغ مٍرووتغ :إؿٚم ٜافهالة وإٍٕٚق افزـٚة .وذفؽ يدل نن افنقرى ظْك
مـ ظْٚس افنخهٔ ٜاإليامٕٔ ٜاحلَ .ٜوظذ جالف ٜمقؿًٓ ٚذم اإلشاالم ،ونهنا ٚواجٌاٜ
ومٖمقر هب ،ٚـام ؿٚل اجلهٚص .
4

-4

ؿقل ن جريرة ه" :م ٚرني ٝنحدا ؿط ـٚن نـثر منقرة ٕصاحٚبف

مـ رشقل اهلل . "
4

-4

ومنٚورتف ٕ صحٚبف يقم بادر ،حاقل صاالحٔ ٜنرض ادٔادان،

ومقؿع افْزال ظًُري ،ٚؾٖصٚر ظِٔف احلٌٚب ابـ ادْذر ،ومنٚورتف بًد إتٓاٚء ادًرـاٜ
4

ؿٚل اجلهٚص ظـ مقؿع افنقري بغ اإليامن وافهالة :يدل ظذ جالف ٜمقؿع ادنقرة ،فذـره هلاٚ
مع اإليامن وإؿٚم ٜافهالة ،ويدل ظاذ نٕا ٚماٖمقرون هبا ٚ؛ وإيار :اجلهاٚص ،أحؽوام الؼورآن،
بروت :دار إحٔٚء افساث افًر  ،د .ط4878 ،جا  ،ج ،8ص.428

4

نخرجف نمحاد ،يف مسوـده ،رؿاؿ44144؛ وؿاٚل صأً ٛإرٕاٚمط :إشاْٚده صاحٔ ظاذ ذط
افنٔخغ.
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ذم مهر نهى ادؼـغ  .ومنٚورتف  يقم نحد ذم ادَُٚم واخلاروج  .ومناٚورتف
4

4

نصحٚبف ؾٔام رمك بف نجؾ اإلؾؽ ظٚئن ٜريض اهلل ظْٓ ،ٚحغ خى ٛافْٚس ونثْك ظذ
اهلل ،وؿٚل" :م ٚتنرون ظع ذم ؿقم يًٌقن نجع ،م ٚظِّ ٝظِٔٓؿ مـ شقء ؿط" .
8

-8

إهٚع افهحٚب :ٜؾًّٖف ٜمؼوظٔ ٜافنقرى ظذ احلٚـؿ ،ؿاٚم ظِٔٓاٚ

إهٚع افهحٚب ٜبًد افُتٚب وافًْ .ٜبؾ إن نول ظّؾ شٔٚد مٚرشف صاحٚب ٜرشاقل
اهلل  ،جق م ٚجرى يقم افنقرى ذم شٍَٔ ٜبْال شاٚظدةٕٓ ،تخاٚب رئأس افدوفاٜ
اإلشالمٔ .ٜوذم افٌخٚري :ؿقل ظّار ه :ماـ باٚيع رجاال ظاـ ؽار مناقرة ماـ

ادًِّغ ،ؾال يٌٚيع جق وٓ افذي بٚيًف ،تٌرة نن يَتال .
8

ؿٚل افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ" :ـ ٕٝٚإئّ ٜبًد افٌْل  يًتنرون إمْاٚء
مـ نجؾ افًِؿ ،ذم إمقر ادٌٚح ،ٜفٖٔخذوا بٖشِٓٓ ٚؾ٘ذا وواع افُتاٚب نو افًاْ ،ٜمل
يتًدوه إػ ؽره؛ اؿتداء بٚفٌْل . "
8

وجُذا ـ ٕٝٚافنقرى شِى ٜمـ افًِىٚت افتل تتّتع هب ٚإم ،ٜؾأام ٕيّاف
اإلشالم مـ ظالؿ ٜإؾراد برئٚش ٜافدوف ،ٜوفٔس ادَهقد هب ٚجمارد تاٖفٔػ افَِاقب،
وتىٔٔ ٛافٍْقس ،دون افًّؾ هب ٚحََٔ ،ٜؾٚفناقرى فًٔا ٝمًاٖف ٜصاقري ٜفتزيار
نظامل وإجراءات افًِى ٜافتٍْٔذي ،ٜبؾ جل حؼ فألم ٜثٚب ٝذظ ٚوواج ٛهل.ٚ
4

ابـ جنٚم ،السرة الـووية ،بروت :دار اجلٔؾ ،د .ط4844 ،جا  ،ج ،8ص.420
َ
لر ُْ ًْ ُش َ
إير :نخرجف افٌخٚري ،ذم صوحقحه ،ـتاٚب آظتهاٚم ،باٚب ؿقفاف تًاٚػَ  :وأ ْم ُ
لٔرى
ةَيْ َِ ُٓ ًْ.

8

ادرجع افًٚبؼ ،ـتٚب آظتهٚم ،ج ،4ص ،844رؿؿ.0807

8

ادرجع افًٚبؼ ،ـتٚب احلدود ،ج ،4ص ،484رؿؿ.2487
ادرجع افًٚبؼ ،ـتٚب آظتهٚم ،بٚب ؿقفف تًٚػَ  :وأ َ ْم ُر ُْ ًْ ُش َ
ٔرى ةَيْ َِ ُٓ ًْ.

4

8
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الدلقْ الرابع :جًؾ افؼع فألم ٜحَ ٚذم مراؿٌ ٜاحلٚـؿ وحمٚشٌتف :ؾال يَتك
دور إم ٜظذ ادنٚرـ ٜبٚفنقرى ،بؾ جًؾ افؼع هل ٚاحلؼ ذم مراؿٌا ٜنظاامل خمتِاػ
افًِىٚت ،وخهقص ٚافتٍْٔذي ،ٜمـ ٕٚحٔ ٜمقاؾَ ٜتكؾٚت رجٚل افًِى ٜمع افؼيًٜ

َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ َ َ
لد ُعٔن إَِل
اإلشالمٔ .ٜونمرجؿ هب ٚإن خٚفٍقج .ٚؿٚل تًاٚػ :وِلسَ ٌِلِسً أٌلث ي
ُْ ْ َ َُ َ َ ُ ُ ْ ْ
َ
َْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
َََْ ْ َ َ
ون ةللام ْ ٍَ ْع ُ
لً ام ٍُفي ُِحللٔن[ال
لر وأوى ِللم ْل
ل
ه
ِ
ٍ
ام
لَ
ل
ع
ن
لٔ
ل
ٓ
ِ
ي
و
وف
ر
ِ
اْل ل ِ ويللهمر ِ
ِ
ِ
ْ
َ ُْ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ
َ ْ ْ
ظ ُٓ ًْ أَ ْوَلَ ُ ْ
وف
ظّران .]478:وؿٚل :وامٍؤٌِِٔن وامٍؤٌِِات َع
ِ
اء ََع ٍض يَه ُم ُرون ةِام ٍَع ُر ِ
ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
لَٔل أوى ِلم
ويِٓٔن ع َِ امٍِه ِر ويلِئٍن امصلة ويؤحٔن املزةة وي ِػيعلٔن اَّلل ورش
َش َ ْ َ ُ
اَّلل إ َّن َّ َ
َح ُٓ ًُ َّ ُ
يز َحه ٌ
اَّلل َعز ٌ
ِيً[افتقب .]04:ٜويَقل افٌْل  " :وافذي ٍٕز
ِ
ِ

بٔده ،فتٖمرن بٚدًروف ،وفتْٓقن ظـ ادُْر ،نو فٔقصُـ اهلل نن يًٌا ٞظِأُؿ ظَٚباٚ
مـ ظْده ،ثؿ فتدظْف ؾال يًتجٔ ٛفُؿ"  .وجٚء رجؾ إػ افٌْل  ؾَٚل :ني اجلٓٚد
4

نؾوؾ؟ ؿٚل" :ـِّ ٜحؼ ظْد إمٚم جٚئر" .
4

وـقن إم ٜتراؿ ٛاحلُاٚم وحتٚشآٌؿ ٓ ،يْاٚؿض وجاقب ضاٚظتٓؿٕ ،ن
ضٚظ ٜاحلٚـؿ إٕام جل ذم ادًروف ،ؾ٘ذا خرج احلٚـؿ ظـ حدود افؼع ،ؾال ضٚظاٜ
دخِقق ذم مًهٔ ٜاخلٚفؼ .وجذا جق افدفٔؾ اخلٚمس.

4

نخرجف نمحد ،ذم مسـده ،ج ،4ص ،844رؿؿ48874؛ وؿاٚل صأً ٛإرٕاٚمط :حًاـ فٌاره،
وحًْف إفٌٚل ذم صحٔ اجلٚمع ،رؿؿ.0707

4

نخرجف نمحد ،ذم مسـده ،0 ،ص ،844رؿؿ44441؛ وؿٚل صًٔ ٛإرٕٚمط :إشْٚده صاحٔ ،
وصححف إفٌٚل ذم صحٔ اجلٚمع ،رؿؿ.4477
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الدليل الخامس :جعلل الشلرع لألملة الع العصليان للرديس الدوللة إن
خالف الشرع
وظزفف إن اشتّر ظذ ذفؽ.
ؾ٘ن مـ ظيّ ٜاإلشالم ،افذي جًؾ فِحٚـؿ حاؼ افًاّع وافىٚظا ،ٜما ٚدام
يقاؾؼ ذع اهلل ،نٕف ووع مـ احلقاجز وادقإاع وافواقابط ،ما ٚحياقل دون ضٌٔاٚن
احلُٚم ،ؾجًؾ ضٚظ ٜاحلُٚم ؾٔام ـٚن مؼوظ ،ٚومْع ادًاِّغ ماـ ضاٚظتٓؿ ذم ؽار
ذفؽ ،بؾ جًؾ مًهٔتٓؿ ؾرض إن نمروا بًّهٔ ،ٜوذم جذا يَاقل افٌْال " :ظاذ
ادرء ادًِؿ افًّع وافىٚظ ٜؾٔام نح ٛوـره ،إٓ نن يٗمر بًّهٔ ٜؾ٘ن نمار بًّهأ،ٜ
ؾال شّع وٓ ضٚظ. "ٜ
4

بؾ إن إمر ٓ يتقؿػ ظْد مًهٔ ٜاحلاٚـؿ ،باؾ دماٚوز ذفاؽ إػ مَٚومتاف،
ومًْف مـ آشتّرار ،وإذا مل يتؿ ذفؽ إٓ بٚفًزل ،ؾ٘ن ظزفف يهر واجٌ ٚظاذ إما،ٜ
ؾٓل افتل ٕهٌتف حٚـام فٔحُؿ بٚفُتٚب وافًْ ،ٜؾ٘ن خرج ظِٔٓام وج ٛظزفاف؛ ٕٕاف
ّ
نخؾ بًَد افًٌٔ ،ٜافذي ريض بف ابتداء .
4

وظِٔف ؾ٘ن مـ جمّؾ جذه إدف ٜافًٚبَ ،ٜيتو نن اإلشاالم ؿاد وواع بٔاد
إم ٜؿقة ،تٌْثؼ مـ ـقن افًِىٚن حَ ٚهل ،ٚمتٚرشف ظِّٔ ٚذم احلٔٚة.

4

نخرجااف افٌخااٚري ،يف صووحقحه ،ـتااٚب إحُااٚم ،ج ،8ص ،88رؿااؿ 0488؛ وادًااِؿ ،يف
صحقحه ،ـتٚب اإلمٚرة ،رؿؿ.4481

4

حمّقد اخلٚفدي ،قواعود كظوام ا ؽوم يف االتو،م ،باروت :دار إحٔاٚء افاساث افًار  ،د .ط،
4878جا  ،ص.444
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القواعلد التلي ترتكلل عليهلا عمليلة تنظليم السللطة بلين األملة والحكللام
في الدولة اإلسالمية:
الؼاعدة األوىل :وحدة اهلدف بغ رجٚل افًِى ٜوادحُقمغ :ؾام يًًك إفٔاف
احلٚـؿ نو رجؾ افًِى ،ٜني ٚـٚن مقؿًف ،جق ٍٕس م ٚيًًك إفٔف إؾراد نيو ،ٚؾٚهلدف
ادنسك بٔآْام ،متّثاؾ ذم افاقظل واإلياامن باام نٕازل اهلل وبًاْ ٜرشاقفف ،وافًاًل
ادتقاصؾ فتىٌٔؼ م ٚجٚءت بف افؼيً ٜمـ نحُٚم؛ إلظالء ـِّ ٜاهلل افتل يٗمـ اجلّٔع
هب .ٚوفًؾ جذه افَٚظدة هبذا افنّقل ،تٍتَر إفٔٓا ٚنـثار دول افًاٚمل ادظاٚء بّناٚرـٜ
افنً ٛهل ،ٚذم نمقر افًٔٚش ٜافًٚم.ٜ
وافًِى ٜني ٚـٚن ٕقظٓ ٚذم حََٔ ٜإمر جل ؿقة ،وافٍرد بٍّرده – ذم افؼيًٜ
اإلشالمٔ -ٜجق ؿقة نيو ،ٚوجمّقع افنً ٛؿقة ،ومع ارتٌاٚط اجلّٔاع هبادف واحاد
يٗمْقن بف ؾ٘ن جذه افَقى تًر ذم إيَٚع واحد ،وحرـ ٜمًْجّ ٜواحادة ،وفأس ذم
توٚد نو تهٚرع.
الؼاعدة الثاكقة :افدور افنًٌل ذم تْئؿ افًِى :ٜؾٕٚؾراد  -ذم افؼيً ٜاإلشالمٔ-ٜ
ذم مقؿع و ووع ئّزون ؾٔف بغ م ٚجق متٍؼ مع افؼيً ،ٜوم ٚجق متْٚؿض مًٓ ٚماـ
تكؾٚت رجٚل افًِى ٜذم افدوف ،ٜوهلؿ ذم ذفؽ دور حََٔل وؾٚظؾ ذم افدوف ،ٜيهؾ
إػ درج ٜافرؿٚب ٜاحلََٔٔ ٜفتكؾٚت رجٚل افًِى ٜومدى تقاؾَٓ ٚماع افؼايً ٜاإلشاالمٔ،ٜ
وجق واج ٛنوجٌف افؼع :ؿٚل  " :وافذي ٍٕز بٔده ،فتٖمرن بٚدًروف ،وفتْٓقن
ظـ ادُْر ،نو فٔقصُـ اهلل نن يًٌ ٞظُِٔؿ ظَٚب ٚمـ ظْده ،ثؿ فتدظْف ؾال يًتجٔ ٛفُؿ" .
4

4

نخرجف نمحد ،ذم مسـده ،ج ،4ص ،441رؿؿ 48874؛ وؿٚل صأً ٛإرٕاٚمط :حًاـ فٌاره.
وحًْف إفٌٚل ذم صحٔ اجلٚمع ،رؿؿ.0707
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الؼاعدة الثالثوة :افاْص ظاذ ادٌاٚدئ إشٚشأ ٜجيًِٓا ٚشاٚبَٕ ٜي ظِّٔاٜ
تْٔئّ :ٜؾُام جق مًِقم نن افؼيً ٜاإلشالمٔ ٜمل تسك ؿوٚي ٚاإلًٕٚن افرئًٔٔ - ٜافتل
تٗثر ظِٔٓ ٚافًِى ٜتٖثرا مٌاٚذا -فًِّٔا ٜافتىاقر افٌىالء وادًٕٚاٚة وافٍُاٚح ظاز
إجٔٚل ،حتك يهؾ اإلًٕٚن ذم افْٓٚي ٜإػ تَريرج ،ٚمثؾ احلَقق إشٚشٔ ٜفلًٕاٚن
واحلريٚت إشٚشٔ ،ٜؾَد جٚء افْص افَرال مَررا هلذه احلَاقق وؿدشأتٓ ،ٚوظِٔاف
ؾ٘ن ني ظِّٔ ٜتْئؿ فًِِى ٜجي ٛنن تٖخذ جذه احلَقق واحلرياٚت وتوآً ٚخاالل
ظِّٔ ٜافتْئؿ وافتؼيع ،وني اظتداء نو إفٌٚء نو حتٚيؾ ظذ جذه احلَاقق افتال ٕاص
ظِٔٓ ٚافنٚرع ذم افَران نو افًْ ،ٜتًتاز ظاذ خاالف ادٌاٚدئ إشٚشأ ،ٜباؾ وظاذ
خالف افْهقص افؼظٔ.ٜ
الؼاعدة الرابعة :خوقع ـٚؾ ٜافًِىٚت فًِىٚن افؼيً :ٜؾٚفًاِىٚت ذم
افْيٚم اإلشالمل فًٔ ٝؽٚي ٜبذا  ،ٚإٕام جل جمرد وشٚئؾ فتٍْٔذ شٔٚدة افؼيًٜ
ووواآً ٚمقوااع افتٍْٔااذ افًّااع ذم صااتك جماآٚت آختهااٚص ،ومااـ خوااقع
افًِىٚت فًِىٚن افؼيً ٜاإلشالمٔ ،ٜنن تِتزم ـٚؾ ٜافًِىٚت ذم افدوف ٜذم تكؾٚ ٚ
بام ارتوتف هٚجر افنً ٛمـ ؿقاظد ظٚم ٜمِزما ٜهلا ،ٚومهادر جاذه افَقاظاد جال
افَران وافًْ ٜبهٍ ٜنشٚشٔ .ٜوهلذا يُّْْا ٚافَاقل باٖن افًاِى ٜذم اإلشاالم فًٔاٝ
ُمًٍدة ،فٔس نن افؼيً ٜحتُّٓ ٚؾَط ،وإٕام ٕن ضٚظ ٜإؾراد هلذه افًِى ،ٜمؼوط
بىٚظتٓ ٚهلل ورشقفف ،ني :نن تُقن مًْجّ ٜمع ؿقاظد افؼيً ٜاإلشالمٔ ،ٜؾال ضٚظٜ
ذم مًهٔ ٜاخلٚفؼ ،وفٔس ٕحد نن يىٔع ؾٔام خيٚفػ ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف ،ـام ؿررٕاٚ
ذفؽ ذم مٌدن شٔٚدة افؼع .
4

4

ظاامن :دار افٌنار ،ط4140 ،4م  ،ص-481
إير :ظدي افُٔالل ،تلصقْ وتـظوقم السوؾطةّ ،
.488
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السلطات التي قررىا الشرع لألمة:
-4

تؾطة الشواى :وؿد مر مًْ ٚندف ٜحجٔتٓ ،ٚومـ ذفاؽ ؿقفاف تًاٚػ:

َ
َ
لللر ُْ ًْ ُشل َ
َ و َشللللاو ْر ُْ ًْ ِِف ْاْل ْمللللر[ال ظّااااران ،]481:وؿقفاااافَ  :وأ ْمل ُ
لللٔرى
ِ
ِ
ةَيْ َِ ُٓ ًْ[افنقرى .]84:وجل شِى ٜذم ٕيٚم احلُؿ وافدوف ،ٜترجاع نمهٔتٓا ٚإػ نهناٚ

مْٓ ٟيٍرض افتُٚمؾ وافتقازن بغ حري ٜافٍارد وشاِىٚن اجلامظا ،ٜويقجا ٛمحٚياٜ
حَقق اإلًٕٚن وحريٚتف ووامهن ،ٚـام حيّل توٚمـ اجلامظ ٜوشِىٚهن.ٚ
وقد جعْ االت،م هل ه السؾطة قواعد تؼوم عؾقفا ،مْٓ:ٚ
أوال :افنقرى حؼ مَرر فُؾ مـ إؾراد واحلُٚم ،احلاٚـّغ وادحُاقمغ،
افنً ٛوافًِى ٜافتٍْٔذي ،ٜوفٔس نحد مـ افىرؾغ نحؼ بف مـ افىرف أخر.
ثاكقا :ظرض ؿواٚي ٚافناً ٛومًٚجلا ٜافًاِى ٜافتٍْٔذيا ٜهلا ،ٚظاذ جمِاس

َ
ُ
افنقرى ،مـ افقاجٌٚت ادستٌ ٜظذ رجٚل افًِى ٜافتٍْٔذي ،ٜؾَقفف تًٚػَ  :وشلاوِ ْرْ ًْ
َْ
ِِف اْل ْم ِر[ال ظّران،]481:يقجا ٛظاذ جاذه افًاِى ٜورئأس افدوفا ،ٜنن يَاقم

بٓٚشتنٚرة.

ثالثا :افَٚظدة جل نن "ادًتنٚر مٗمتـ" ـام ص بذفؽ احلدي : ٞؾ٘ن خاٚن
4

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َّ َ
امر ُشٔل
رجؾ افنقرى نمٕٚتف ،ؾَد نتك م ٚحرمف اهلل يا أحٓا اَّلِيَ آٌِٔا َل َتُٔٔا اَّلل و
َ َُ ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ
س ًْ َوأج ُخ ًْ ت ْعي ٍُٔن[إٍٕٚل.]40:
وَتُٔٔا أٌاُاح ِ

اابعا :افنقرى ذم احلََٔ ٜذات مٍٓقم نوشع مـ وجقد جمِس صقرى ؾَاط،
ؾٓل تنّؾ نخذ رني افنً ٛبٖـِّف إن نمُـ ذفؽ.
4

نخرجف ابق دامد ،يف توــه ،ـتاٚب إدب ،باروت :دارافُتا ٛافًِّٔا ،ٜط4778 ،8م  ،ج،4
ص ،488رؿؿ 8444؛ وافسمذي ،يف تــه ،ـتٚب افزجد ،ج ،4ص ،488رؿاؿ 4821؛ وؿاٚل:
حًـ صحٔ ؛ وصححف إفٌٚل ذم صحٔ اجلٚمع ،رؿؿ .2077
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السؾطة الرـػق ية :وجل افًاِى ٜافتال يَاقم ظِٔٓا ٚرئأس افدوفا،ٜ

بسصٔ مـ جمِس افنقرى افذي يْاقب ظاـ إما ٜذم افدوفا ٜاإلشاالمٔ ،ٜورئأس
افدوف ٜذم افؼيً ٜاإلشاالمٔ ٜمًاٗول ؾ ًَّاٚل فاف صاالحٔٚت افَٔاٚم بُاؾ إظاامل
افتٍْٔذي ،ٜإلؿٚم ٜدوف ٜاإلشالم ،وإدارة صٗون افدوف ٜذم حدود اإلشالم .وظذ جمِس
افنقرى ووع افنخص ادْٚش ٛهلذا ادْه ٛوترصٔحف ،مـ خالل ادقاصٍٚت افتل
ووًٓ ٚاإلشالم ،وافتل تتّثؾ ؾٔام يع:

َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
ُ
أوال :افَقة وإم ٜٕٚإِن َ ٌ َِ اشخهجرت اىلِٔي اْلٌَِ[افَهص.]42:

ثاكقا :اشتًامل إصِ  :وذم جذا ؿٚل افرشقل " :مـ اشتًّؾ رجاال ماـ
ظهٚب ،ٜوذم تِؽ افًهٚب ٜمـ جق نرى هلل مْف ،ؾَد خٚن اهلل وخاٚن رشاقفف وخاٚن
ادٗمْغ"  ،وؿٚل" :مـ ومح مـ نمر ادًِّغ صٔ  ،ٚؾٖ َّمر ظِٔٓؿ نحدا حمٚبٚة ؾًِٔف فًْٜ
4

اهلل ٓ ،يٌَؾ اهلل مْف سؾ ٚوٓ ظدٓ حتك يدخِف جْٓؿ" .
4

ثالثا :اشتًٌٚد افًٚظغ وراء ادْٚص ٛهنٚئٔ ،ٚوذم جذا ؿٚل افرشاقل " :إٕاٚ
واهلل ٓ ٕقمح ظذ جذا افًّؾ نحدا شٖفف ،وٓ نحدا حرص ظِٔف" .
8

4

نخرجف احلٚـؿ ،ذم ادسرداك ،ـتٚب إحُٚم ،ج ،8ص14؛ وؿٚل :صحٔ اإلشاْٚد ومل خيرجاٚه.
ووًٍف إفٌٚل ذم ؤًػ اجلٚمع ،رؿؿ.8874

4

نخرجف احلٚـؿ ،ذم ادسرداك ،رؿؿ44؛ وؿاٚل صأً ٛإرٕاٚمط :إشاْٚده وأًػ .واحلاٚـؿ ،ذم
ادسرداك ،ـتٚب إحُٚم ،ج ،8ص 18؛ وؿٚل :صحٔ اإلشْٚد.

8

نخرجااف افٌخااٚري ،يف صووحقحه ،ـتااٚب إحُااٚم ،ج ،8ص ،488رؿااؿ0481؛ وادًااِؿ ،ذم
صحقحه ،ـتٚب اإلمٚرة ،ج ،4ص ،488رؿؿ.4088
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وقد قيَّد اإلسالم ىذه السلطة التنفيذية بعدة قيود:
أوال :حؼ ظزل رئٔس افدوف :ٜؾِلمٚم ظاذ إما – ٜإذا ندى حاؼ اهلل تًاٚػ
تٌر حٚفف
ؾٔٓؿ ؾٖظىٚجؿ حَقؿٓؿ :-حؼ افىٚظ ٜوحؼ افُّْكة ،م ٚمل يتٌر حٚفف ،ؾ٘ذا َّ
ؾجرح ٝظدافتف ،بًٍؼ شِقـل ،نو ؾًؼ متًِؼ بنآٌ .ٜنصاٌ ماـ افقاجا ٛظاذ
ُ
افًِى ٜافتؼئً ،ٜنو جمِس افنقرى نن يتخذ ؿرار افًازل ،وظاذ افناً ٛنن يَاقم
بٚفتهديؼ ظذ جذا افَرار .
4

ثاكقا :حؼ ادًٚءف ٜافنًٌٔ ٜوآؿساح افنًٌل :وجذه ادًاٚءف ٜجيا ٛنن تاٖيت
مـ افنً ،ٛافذي يًرف ويىٌؼ مًْك افًٌقدي ٜهلل ،ونن إيامٕف جق ظّؾ إجيا ٚنيواٚ
دمٚه افًِى ،ٜوؿد ضِ ٛافٌْل  نثْٚء مروف إخر مٌٚذة مـ افْٚس جذا افتحارك
اإلجي ٚدمٚه م ٚيًتَدوٕف حَ ،ٚؾَٚل" :ي ٚنهي ٚافْٚس إٕف ؿد دٕك مْل حَاقق ماـ باغ
نطٓرـؿ ،ؾّـ ـْ ٝجِدت فف طٓرا ؾٓذا طٓري ؾًِٔتَد مْف ،ومـ ـْ ٝصتّ ٝفاف
ظرو ٚؾٓذا ظريض ؾًِٔتَد مْف ،ومـ ـْ ٝنخذت فف م ٓٚؾٓذا ماٚمح ؾًِٔاتَد مْاف،
وٓ يَقفـ رجؾ إل نخنك افنحْٚء مـ ؿٌؾ رشقل اهلل ،نٓ وإن افنحْٚء فًٔ ٝماـ
ضًٌٔتل وٓ مـ صٖل ،نٓ وإن نحٌُؿ إمح مـ نخذ حَ ٚإن ـٚن ،نو حِِْل ؾَِٔا ٝاهلل
فٔٓقن ظذ افْٚس بًده جاذه ادًاٚءف ،ٜؾا٘ذا
ونٕ ٚضٔ ٛافٍْس"  .وـٚن ؾًِف جذا ِّ 
4

4

نبق احلًـ ادٚوردي ،األحؽام السؾطاكقة( ،افَٚجرة :دار احلدي ،ٞد .ط .د .ت  ،ص.84

4

نخرجف اهلٔثّل ،يف جمؿع الزوائد( ،افَٚجرة :دار احلادي ،ٞد .ط .د .ت  ،ج ،4ص812؛ وؿاٚل:
رواه نبق يًذ وذم إشْٚده ظىٚء بـ مًِؿ وثَف ابـ حٌٚن وؽره وواًٍف هٚظا ،ٜوبَٔا ٜرجاٚل ن
يًذ ثَٚت .ظـ افٍوؾ بـ افًٌٚس.
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ـٚن رشقل اهلل ًٍٕف ؿد ضِ ٛافَهٚص مـ ًٍٕف ،ؾِٔس جْٚك نحد نـرم مْف .
ثالثا :خوقع رئٔس افدوف ٜوافًِى ٜافتٍْٔذي ٜفرؿٚب ٜافَوٚء :ؾٚفؼايً ٜاإلشاالمٜٔ
ٓ تًىل امتٔٚزا فرئٔس افدوف ،ٜوٓ حتٔط جذا ادْه ٛهبٚفا ٜماـ افَدشأ ،ٜؾٚخلٍِاٚء
نصخٚص ظٚديقن إذا ارتُ ٛنحدجؿ جريّ ٜظقؿ ٛظِٔٓ ٚـام يًٚؿا ٛني ؾارد اخار
يرتٌُٓ .ٚويرى ؾريؼ مـ إحْٚف نن احلٚـؿ إذا ومح ؿٚؤ ٚفِحُاؿ ذم ـاؾ اجلارائؿ،
ـٚن مـ حؼ افَٚيض نن يٖخذ اخلٍِٔ ٜبُؾ جريّ ٜارتٌُٓا ،ٚشاقاء مًا ٝحَا ٚهلل نم
حَ ٚفألؾراد.
اابعا :صالحٔٚت وحجٔ ٜجمِس افنقرى :ؾ٘ن ـٚن فرئٔس افدوف ٜصاالحٜٔ
افتؼيع ،ؾال يقجد م ٚيّْع مـ مراؿٌ ٜجذا افتؼيع وؾحهاف ذم جمِاس افناقرى،
فِتٖـد مـ مىٚبَتف فِؼيً ،ٜوفًدم دمٚوز رئٔس افدوف ٜظذ افَقاظد افؼظٜٔ
وافدشتقري ،ٜوحلٚج ٜافْٚس إػ جذا افتؼيع.
خامسا :وجقد شِى ٜادراؿٌ ٜوافتَقيؿ :ؾٚفْياٚم اإلشاالمل ٕياٚم ظَٚئادي،
ُيوٍل جذه افهٍ ٜظذ ـؾ افنً ٛونجٓزة افدوف ٜويٗـدج ،ٚوافدوفا ٜـُاؾ بُٚؾاٜ
شِى ٚ ٚمَٔدة بًِىٚن افؼيً ،ٜؾٕٚم ٜـِٓ ٚمىِقب مْٓ ٚنن تُقن ظَٚئدي ٜومٗمْاٜ
بدورج ٚظاـ وظال وؾٓاؿ حلَاٚئؼ اإلشاالم ـُاؾ ،بٚإلواٚؾ ٜإػ وظال افٌٚيا ٜماـ
وجقدج ،ٚواشتخالف ـؾ مقاضـ مٗمـ ظاذ جاذه إرض ،ؾٕٚصاؾ إذا نن يُاقن
فألم ٜاحلؼ ذم مراؿٌ ٜاحلُٚم وتَقيّٓؿ .وجذا جق إجؿ حتك ذم افتؼيًٚت افقؤًٜ
ذم ظٚمل افٔقم.

َّ
 -3السؾطة الؼ،ائقة:وٕجد شْدج ٚذم افَران افُريؿ ذم ؿقفف تًٚػ :إِن
َّ ْ
ْ
َ َ َ
َ ْ َْ ُ
َ َ ْ
ُ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ه ٍْ ُخ ًْ ََ ْ َ
َ
َ ااَّ ِ
اس أن َته ٍُٔا ةِاى َع ْد ِل
ات إ َِل أْي َِٓا ِإَوذا ح
اَّلل يَه ُم ُرز ًْ أن حؤدوا اْلٌاُ ِ
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َ َ
َّ َّ َ َّ َ ُ ُ
اَّلل َة َن َشٍ ً
س ًْ ةِّ إ َّن َّ َ
يعا ةَ ِص ًا[افًْٚء ،]84:وؿقفف تًٚػ :فلل
إِن اَّلل ُِعٍِا يعِظ
ِ
ِ ِ
َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
َُْ
ص ِٓ ًْ َح َر ًجا م ٍَِّلا
َي ُدوا ِِف أجف ِ
وربِم َل يؤٌِِٔن حَّت ُهٍِٔك ذِيٍا شجر ةيًِٓ ثً َل ِ
كَ َظيْ َ
ج َوي ُ َص ّي ٍُِٔا ت َ ْصي ً
ِيٍا[افًْٚء.]28:

ؾّّٓ ٜجذه افًِى ،ٜجل تقزيع افًداف ٜباغ افْاٚس ،واحلُاؿ ذم ادْٚزظاٚت
واخلهااقمٚت واجلاارائؿ واديااٚمل ،واشااتٍٔٚء احلَااقق ممااـ مىااؾ هباا ،ٚوإيهااٚهل ٚإػ
مًتحَٓ ،ٚوافقٓي ٜظذ ؾٚؿدي إجِٔا ٜوافًآٍٚء وادًٍِاغ ،وافْيار ذم إوؿاٚف
ونمقاهل ٚوؽال  ،ٚإػ ؽر ذفؽ مم ٚيًرض ظذ افَوٚء.
وآشالم يقج ٛظذ افَوٚة نن ٓ جيًِقا ٕحد شِى ٕٚٚذم ؿوٚئٓؿ ،ونن ٓ

َّ
يتٖثروا بٌر احلؼ وافًدل ،ونن يتجردوا ظـ اهلقى ،ونن يًقوا بغ افْٚس هًٔ ٚإِن
َّ ْ
َ َ َ
َ ْ َْ ُ
َ َ ْ
ُ َ ْ ُ َ ُّ ْ َ َ َ
ه ٍْ ُ
لخ ًْ ََ ْ َ
َ
لَ ااَّ ِ
لاس أن َته ٍُلٔا
لات إَِل أْي َِٓلا ِإَوذا ح
اَّلل يَه ُم ُرز ًْ أن حلؤدوا اْلٌاُ ِ
ْ
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً
َْْ ِ َ ْ ُ
س ًْ ََ ْ َ
َ ااَّ ِ
لاس
اك َي ِيفث ِِف اْلرض فاح
ةِاى َع ْد ِل[افًْٚء ،]84:يا داوود إُِا جعيِ
َّ
ْ َ ّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َّ َ
م َخ َْ َ
اَّللِ[ص.]42:
يو
ب
ش
ظي
ةِاْل ِق وَل حتت ِ ِ امٓٔى ذي ِ
ِ
ِ

وافًِى ٜافَوٚئٔ ٜمـ شِىٚت إم ،ٜؾٚفَوٚة يًتزون ٕقابا ٚظاـ إمآ ٜ

ظـ اإلمٚم ،وفذفؽ ٓ ُيًزفقن ظـ ظِّٓؿ بّقت اإلمٚم ،نو ظزفاف ،ـاام نن اإلماٚم ٓ
يِّؽ ظزهلؿ فٌر شٌ ٛيقج ٛافًازل .وظاذ جاذا إشاٚس يًتاز افَواٚة شاِىٜ
مًتَِ ٜمهدرج ٚإم. ٜ
4

-8

تؾطة ا سوة :وجل افتل جًِٓا ٚبًاض افٍَٓاٚءٕ ،قظا ٚماـ نٕاقاع

افَوٚء ،وجل ذم احلََٔ ٜشِى ٜادراؿٌ ٜوافتَقيؿ ،وافتل نمر هب ٚافَران افُريؿ ذم ؿقفف

ْ َ َ ْ ْ َ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ون ةام ْ ٍَ ْ
ُ
وف َو َيِ َٓ ْٔن ع َِ ام ٍُِه ِر
ر
ع
ِ
تًٚػ :وِلسَ ٌِِسً أٌث يدعٔن إَِل اْل ِ ويهمر ِ
4

إير :ظٌد افَٚدر ظقدة ،السؾطات يف الدولة االت،مقة ،افُقيا :ٝمُتٌا ٜادْاٚر ،د .ط .د .ت ،
ص.48-44
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َ

َوأوى ِ َم ُْ ًُ ام ٍُفي ُِحٔن[ال ظّران .]478:واظتز افٍَٓٚء احلًٌ ٜواشى ٜبغ نحُٚم
افَوٚء ،ونحُٚم اديٚمل.

ومن األمثلة على كيفية ممارسة الحسبة ،ما يلي:
دخؾ ظىٚء بـ ن ربٚح ظذ ظٌد ادِؽ بـ مروان ،وجق جاٚفس ظاذ هيار
وحقافٔف إذاف مـ ـؾ بىـ ،وذفؽ بُّ ٜذم وؿ ٝحجف ذم خالؾتف ،ؾِام بك باف
ؿٚم إفٔف ،ؾًِؿ ظِٔف ونجًِف مًف ظذ افنير ،وؿًد بغ يديف ،وؿٚل فف :ي ٚنبا ٚحمّاد!
حٚجتؽ؟ ؾَٚل :ي ٚنمر ادٗمْغ! اتؼ اهلل ذم حرم اهلل وحرم رشقفف؛ ؾتًٚجده بٚفًامرة،
واتؼ اهلل ذم نوٓد ادٓٚجريـ وإٕهٚر؛ ؾٕ٘ؽ هبؿ جًِ ٝجذا ادجِاس ،واتاؼ اهلل ذم
نجؾ افثٌقر؛ ؾ٘هنؿ حهـ فًِِّّغ ،وتٍَد نمقر ادًِّغ؛ ؾٕ٘ؽ وحادك ادًاٗول
ظْٓؿ ،واتؼ اهلل ؾّٔـ ظذ بٚبؽ؛ ؾال تٌٍؾ ظْٓؿ وٓ تٌِاؼ دوهناؿ بٚباؽ .ؾَاٚل فاف:
شاٖف ٝحاقائٟ
نؾًؾ .ثؿ هنض وؿٚم؛ ؾٌَض ظِٔف ظٌد ادِؽ ،ؾَٚل :ي ٚنب ٚحمّد! إٕاام
َ
ؽرك وؿد ؿؤْٚجٚ؛ ؾام حٚجتؽ؟ ؾَٚل :م ٚمح إػ خمِقق حٚج .ٜثؿ خرج .ؾَٚل ظٌاد
ادِؽ :جذا ونبٔؽ افؼف ،جذا ونبٔؽ افًٗدد .
4

مر شِٔامن بـ ظٌد ادِؽ بٚدديْ ٜوجق يريد مُ ،ٜؾٖؿٚم هب ٚنيٚما ٚؾَاٚل :جاؾ
بٚدديْ ٜنحد ندرك نحدا مـ نصحٚب افٌْل  ؟ ؾَٚفقا فف :نبق حٚزم .ؾٖرشؾ إفٔاف...
ؿٚل :ي ٚنب ٚحٚزم مٚفُْٕ ٚره ادقت؟! ؿٚلُٕٕ :اؿ نخاربتؿ أخارة وظّارتؿ افادٕٔ،ٚ
ؾُرجتؿ نن تْتَِقا مـ افًّران إػ اخلراب .ؿٚل :نصٌ ٝي ٚنب ٚحٚزم .ؾُٔػ افَادوم
ؽدا ظذ اهلل؟ ؿٚل :نم ٚادحًـ ؾُٚفٌٚئ ٛيَدم ظذ نجِف ،ونم ٚادزء ؾُأٚبؼ يَادم
4

نبق بُر افديْقري افَٚيض ،ادجالسة وجواهر العؾم ،بروت :دار ابـ حزم ،د .ط4841 ،جاا  ،ج ،4ص
.448
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ظذ مقٓه .ؾٌُك شِٔامن ،وؿٚل :فٔ ٝصًري مٚفْ ٚظْد اهلل .ؿٚل :اظرض ظِّؽ ظذ

َّ ْ ُ َّ َ َ
َّ ْ َ ْ َ َ َ
َ
لَ
ل
ى
لار
ل
ج
ف
اى
ِإَون
لي
ل
ع
ُ
لَ
ل
ِ
ٍ
ِ
ـتااٚب اهلل .ؿااٚل :ونيااـ نجااده؟! ؿااٚل :إِن اْلةللرار ى ِ
َج ِحي ٍ [اإلٍٕىٚر ،]48-48:ؿٚل شِٔامن :ؾٖيـ رمح ٜاهلل ي ٚنب ٚحٚزم؟ ؿٚل :رمحا ٜاهلل

ؿري ٛمـ ادحًْغ .
4

ـت ٛشٍٔٚن افثقري إػ جٚرون افرصٔد ـتٚب ٚيْهحف ؾٔف ،ردا مْف ظذ ـتٚب
نرشِف جٚرون إفٔف ،وـٚن ؾٔف :ؾٕ٘ؽ ؿد جًِتْل صٚجدً ا ظِٔؽ ب٘ؿرارك ظذ ًٍٕاؽ ذم
ـتٚبؽ ،بام ججّ ٝبف ظذ بٔ ٝمٚل ادًِّغ ،ؾٍَٖٕتف ذم ؽار حَاف ،ونٍٕذتاف ذم ؽار
حُّف ،ثؿ مل ترض بام ؾًِتف ونٕٕٚ ٝء ظْل ،حتك ـتٌ ٝإمح تنٓدل ظذ ًٍٕؽ ...نمٚ
إل ؿد صٓدت ظِٔؽ نٕ ٚوإخقال افذيـ صٓدوا ؿراءة ـتٚبؽ وشْٗدي افنٓٚدة ظِٔؽ
ؽدا بغ يدي اهلل تًٚػ ...ؾند يا ٚجاٚرون م ازرك ،ونظاد فًِّاٖف ٜجقابا ،ٚوفِاٌالء
جٌِٚب ،ٚواظِؿ نٕؽ شتَػ بغ يدي احلُؿ افًدل .
4

ومـ جذه إمثِ ٜافًٚبَ ٜيتو فْ ٚنن افٍَٓٚء إوائؾ ـٕٚقا حريهاغ ،ظاذ
تٖـٔد وجقد مٌدن إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر بٚظتٌٚره ؾرض ـٍٚي .ٜوظذ ؾهؾ
احلًٌ ٜومقوقظ ٚ ٚظـ ادقوقظٚت افتل تتْٚوهل ٚاحلدود افكحي ،ٜوافًَقباٚت
افقاردة بْص سي هلذه احلدود.

األساس الثالث :التكامل أساس العالقة بين الحاكم والمحكوم

فَد نؿٚم اإلشالم دوفتف ظذ نجداف ظئّا ،ٜيناٚرك ذم حتََٔٓا ٚادًاِّقن

نجؾ جذه إجداف يٌاٚيع إما ٜحاٚـام
هًٔ ،ٚـؾ ذم مقؿًف ،وبَدر اشتىٚظتف ،ومـ ْ
حيرشٓ ٚويرظٚج ،ٚوتَػ إم ٜمًف وٓ تسـف.
4
4

ادرجع افًٚبؼ ،ج ،4ص.484
نبق حٚمد افٌزامح ،إحقاء عؾوم الدين ،بروت :دار ادًرؾ ،ٜد.ط .د .ت  ،ج.888،4
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ؾٕٚؾراد ذم افدوف ٜاإلشالمٔ ٜفًٔقا بًّزل ظـ احلٚـؿ ،واحلٚـؿ فٔس بًّزل
ظـ إؾراد ،بؾ افًالؿ ٜبْٔٓام ظالؿ ٜتُٚمِٔ ،ٜني :نن ـال مْٓام يُّؾ أخر ،ويُِّف
دائام ،وٕك  ٚظذ نظدائٓ.ٚ
أخر ،وجذا جق ه ؿقة افدوف ٜاإلشالمًٔ ٜ
ومـ نجؾ جذا دظا ٚاإلشاالم ادًاِّغ فالجاتامع دائاام ،وتقحٔاد افهاػ،
وتق َّظد مـ خرج ظـ جذه اجلامظ ٜومٚت ،بّٔت ٜجٚجِٔا ،ٜوافًٔاٚذ باٚهللٕ .ن افًاٚئؼ
إول نمٚم افدوف ٜاإلشالمٔ ،ٜذم حتَٔؼ نجداؾٓ ،ٚنن يهر نجِٓ ٚصأً ،ٚونن يتحقفاقا
ْ
ِيلَ فَ َّركُلٔا د َ
ِلي ًعا م َ ْص َ
ِيلِ ُٓ ًْ َو َُُُلٔا ش َ
ؾِرؿ .ٚوهلذا ؿٚل تًٚػ فٌْٔاف :إ َّن َّاَّل َ
لج ٌِلِ ُٓ ًْ ِف
َ

ْ
َش ٍء[إًٕٚم.]481:

ِ

ِ

َّ َّ َ ُ ُّ َّ َ َ ُ َ
َ ًّ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ٌ
ِيلَ ُحللاح ِئن ِِف َشلبِييِِّ صلفا نلُجًٓ ةنيلان
وؿٚل تًٚػ :إِن اَّلل ُِب اَّل

َم ْر ُص ٌ
ٔص[افهػ .]8:ويَقل افٌْل " :ادٗمْقن تتُٚؾٖ دمٚمجؿ ،ويًًك بذمتٓؿ

ندٕٚجؿ ،وجؿ يد ظذ مـ شقاجؿ" .
4

وجذا إشٚس افثٚف ٞمـ إشس افتل ووًٓ ٚاإلشالم فتْئؿ افًالؿ ٜباغ
إؾراد واحلُٚمُ ،يٌْاك ظاذ إشٚشاغ افًاٚبَغ ،ؾا٘ذا ـٕٚا ٝإما ٜجال صاٚحٌٜ
افًِىٚن ،واإلمٚم وـِٔٓ ٚوٕٚئٌٓ ،ٚؾ٘ن افًالؿ ٜبْٔٓام فًٔ ٝجمارد ظالؿا ٜباغ مقـاؾ
ووـٔؾ ،وإٕام جل ظالؿ ٜتُٚمؾ ذم طؾ شٔٚدة افؼع ادًيؿ.
وحغ تَقم افًالؿ ٜبغ إؾراد واحلُٚم ظذ افتُٚمؾ ،ويًرف ـؾ مآْام نٕاف
مُّؾ فمخر ،ويتًٚون اجلّٔع ؾٔام ٓ يًتىًٔف نحدمه ٚبٍّرده ،يٗدي جذا وٓ صاؽ
إػ نن متثؾ افدوف ٜؿقة جٚئِ .ٜوفًؾ شٌ ٛوًػ مًيؿ افدول اإلشاالمٔ ٜادًاٚسة،
4

نخرجف نمحد ،ذم مسـده ،ج ،4ص ،844رؿؿ181؛ وؿاٚل صأً ٛإرٕاٗوط :صاحٔ فٌاره؛
وصححف إفٌٚل ،ذم صحٔ اجلٚمع ،رؿؿ.2222
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إٍٓهٚل افَٚئؿ بغ افنًقب واحلُٚم ،وظدم افتًٚون بْٔٓؿ ،مم ٚنحدث جقة ظَّٔاٜ
بغ احلُٚم وإؾراد.
وافّْقذج افَرال فِحٚـؿ افًٚدل ذي افَرٕغ ذم شقرة افُٓػ ،يدل ظاذ
ـقٕا ٚؿاقة
نن افنًقب ؿقة مذخقرة ،ؾ٘ذا تًٚوٕ ٝمع احلُٚم وتًٚون احلُٚم مًٓاَّ ،ٚ
جٚئِ ،ٜودوف ٜؿقي ٓ ٜتُُن وٓ تَُٓر.
ؾحغ جٚء إػ ذي افَرٕغ بًض افنًقب افتال اشتواًٍتٓ ٚؿٌٚئاؾ ياٖجقج

َ ُ
َ
ومٖجقج ،يًروقن ظِٔف نمقآ فُل يدؾع ظْٓؿ ،ويٌْل هلؿ شدًّ ا مًْٔ ،ٚكلامٔا يَلا ذا
َْ
َ َ ْ ََُْ َ َ َ ْ ً ََ َ ْ ََْ َ
ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ
ْ
صدون ِِف اْلر ِض ذٓو َنعو مم َرجا َ أن َتعلو
َ إِن يهجٔج وٌهجٔج ٌف ِ
اىلرج ِ
ةَيْ َِ َِا َو َبيْ َِ ُٓ ًْ َش ًّدا[افُٓػ ]18:مٚذا ـٚن رد جذا احلٚـؿ ادًِؿ افقاظل؟!

َّبغ هلؿ نوٓ نٕف فٔس ذم حٚج ٜدٚهلؿ ،ؾٍوؾ اهلل ظِٔف ـثر ،وإٕاام احلٚجا ٜإػ

َ َ َ َ َّ
ُ َّ َ ْ ْ
ْ
ُ
ه ِّن ذِيِّ َر ّّب ََ ْ ٌ فَهَخِيُِ
ج َعو ةَيْ َِس ًْ َو َبي ْ َِ ُٓ ًْ َرد ًٌا
ِٔن ةِلٔ ٍة أ
ِ
ضٚؿتٓؿ وؿق ؿ كال ٌا ٌ ِ
ِ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ً َ َ
ُ
ُ َ َ َْ
َ كال اجفخٔا حَّت إِذا جعيّ ُارا كال
ِٔن زبر اْلدِي ِد حَّت إِذا شاوى ََ امصدذ ِ
* آح ِ
ُ ُْ ْ َ
ِٔن أف ِرغ َعييِّْ ك ِْػ ًرا[افُٓػ.]12-18:
آح ِ

اشتًٚن بَق ؿ ونظٚهنؿ بخزتف ،ونؿٚم جذا افًد افًئؿ ،دون نن يٖخذ مْٓؿ

ْ َ ُ َ
َ
ْ ََ ُ َ َْ
اعٔا أ ْن َح ْظ َٓل ُ
اعٔا َُل جل ًتللا
لروهُ َو ٌَللا اشللخػ
خرجاا ٚنو صاأ  ٚمااـ ذف اؽ ،ذ ٍَللا اشللػ

[افُٓػ ،]10:وجُذا تُقن ٕتٔج ٜتًٚون إم ٜمع احلُٚم ،ؿقة جٚئِ ٜوشد مْٔعٓ ،
يَقى ظِٔف إظداء.
وافتُٚمؾ بغ إؾراد واحلُٚم ذم اإلشالمٕ ،تٔجا ٜضًٌٔٔآ ٜشاتَٚمتٓام ظاذ
مْٓ ٟاهلل ظاز وجاؾ ،يَاقل افٌْال " :خٔاٚر نئّاتُؿ افاذيـ حتٌاقهنؿ وحيٌاقُٕؿ
ويهِقن ظُِٔؿ وتهاِقن ظِأٓؿ وذار نئّاتُؿ افاذيـ تٌٌواقهنؿ ويٌٌواقُٕؿ
وتًِْقهنؿ ويًِْقُٕؿ" .
4

4

اخرجف ادًِؿ ،ذم صحقحه ،ـتٚب اإلمٚرة ،ج ،4ص ،448رؿؿ.4488
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وفُل يتحَؼ جذا افتُٚمؾ ،ؾ٘ن افؼيً ٜاإلشاالمٔ ٜحاددت واجٌاٚت
ومًٗوفٔٚت ظذ احلٚـؿ دمٚه افرظٔ ،ٜوذم ادَٚبؾ حددت واجٌٚت ومًاٗوفٔٚت ظاذ
افرظٔ ٜدمٚه اإلمٚم ،وـؾ واج ٛذم ذيً ٜاهلل يَٚبِف حؼ .ؾٚحلٚـؿ ادًِؿ ئَؿ افًدل،
ويْه فرظٔتف ،ويرؾؼ هبؿ وحيرص ظذ م ٚيًٍْٓؿ ،ؾال يَأؿ ظِأٓؿ ماـ ٓ يثاؼ ذم
ؿك ذم حؼ إم ٜمـ وٓتف.
نمٕٚتف وإخالصف ،بؾ وحيٚش ٛـؾ مـ َّ
وافرظٔ ٜادًِّ ٜتًّع وتىٔع حلٚـّٓ ٚذم ؽر مًهٔ ،ٜوتْه فف ،وتتًاٚون
مًف ذم جٓٚد إظداء ،وصقن دمٚء ونظراض ونمقال ادًِّغ.
وجذا افتًٚون وافتُٚمؾ يهقن  -وٓ صؽ  -ـرام ٜادًِّغ ،وبٌا ٞافاروع
وادٓٚب ٜذم ؿِقب افُٚؾريـ .ويثٌ ٝؿِقب ادًِّغ ،ويقحد صٍٓؿ .ؾٓٚجتامع يثٌٝ
افَِقب ويَقهي ،ٚخهقص ٚذم وؿ ٝادحـ وافندائد.

الحكم في اإلسالم خدمة للعامة وليس سيادة على العامة:

ومـ إصٔٚء افتل جًِٓ ٚاإلشالم نصاال فِتُٚماؾ ذم افًالؿا ٜباغ افناًٛ

شقى بغ احلٚـؿ وادحُقم ذم احلَقق وافقاجٌٚت ،وؿد ـٚن جاذا ادٍٓاقم
واحلٚـؿَّ ،
صٔ  ٚجديدا ـؾ اجلدة ،بٚفًٌْ ٜد ٚـٚن مًروؾ ٚمـ افْيؿ ؿٌؾ اإلشالم.
ؾَد اظتز اإلشالم احلُؿ وطٍٔ ٜوخدم ٜاجتامظٔ ٜحمددة افًاِى ٜفَاٚء نجار
مًغ ،وجذا افٍٓؿ ـٚن جمٓقٓ ـؾ اجلٓؾ ،ذم اإلمزاضقريٚت ،افتل ـٕٚا ٝمتحُّاٜ
ذم افًٚمل إذ ذاك ،ؾَٔٚسة افروم ونـٚهة افٍرس ـؾ واحد مْٓؿ ـٚن يًد ًٍٕف مِؽ
ادِقك واحلٚـؿ بٖمره ،وـٕٚقا يًتزون نًٍٕٓؿ رج ٓٚؾقق افٌؼ ،ونن ذوا ؿ مهقٕٜ
ٓ ُمتس ،وجؿ ٓ ُيُ ٍَِّقن بخدم ٜافرظٚي ،ٚوإٕام افرظٚي ٚـِٓؿ خدام هلؿ .وهباذا ادْىاؼ
ََ

َْ َْ

َ ُّ ُ
س ًُ اْلَ[افْٚزظٚت.]48:
ؿٚل ؾرظقن مك فَقمف :أُا رب
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وفُـ اإلشالم جًؾ احلٚـؿ رئأس افدوفا ٜواحادا ماـ ادًاِّغ شاقاء
بًقاء ،جؿ افذيـ خيتٚروٕف ويقشدوٕف جذه افرئٚش ،ٜوهلؿ مراؿٌتف وظِٔاف مناٚور ؿ،
ؾ٘ن حٚد ظـ افؼع ونمهؾ مهٚحلٓؿ ظزفقه.
ومْٓ ٟافنقرى افذي جٚء بف اإلشاالم يًاتتٌع بىًٌٔا ٜاحلاٚل زوال ادُِٔاٜ
افىٚؽٔ ٜوافٍردي ٜادًتٌدة افٌٚؽٔ ،ٜؾِ ـ ـٚن ادِقك واحلُاٚم ؿٌاؾ اإلشاالم يزظّاقن
نًٍٕٓؿ مـ ضْٔ ٜنخرى ؽر ضْٔ ٜرظٚيٚجؿ ،ويرجًقن وٓيتٓؿ ظذ اجلامجر إػ ٕيريٜ
احلؼ اإلهلل ،ؾَِد َّ
ـذب اإلشالم جذا افزظؿ ،ونمر ٌٕٔاف صاٚح ٛافرشاٚف ٜنن يَاقل
ُ ْ َّ

ََ

َ

ُْ

ُ
فِْٚس :كو إِج ٍَا أُا ب َ ٌ
س ًْ وجٚء خٍِٚمه مـ بًده ،فَٔقل ـؾ واحد مآْؿ:
َش ٌِِي

افٌغ شَى ٝـٕٓٚا ٜادِاقك
إل ُو ِّفٔ ٝظُِٔؿ وفً ٝبخرـؿ .وهبذا افُالم افقاو
ِّ

َّ
وتٌخرت ٕيري ٜاحلؼ اإلهلل ذم اختٚذ افنًقب مُِ ٚفٍرد مًِط مٌرور .
إوفغ،
4

املطلب الثالث :مقاصد اإلسالم
يف تهظيم العالقة بني األفراد واحلكام
ٓ صؽ نن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ حُٔؿ ذم خَِف ونمره ٓ ،خيِؼ صٔ  ٚظٌثا ،ٚوٓ
يؼع صٔ  ٚبٚضال .وتْئؿ افؼع هلذه افًالؿ ٜباغ احلُاٚم وادحُاقمغ هلا ٚمَٚصاد
ظئّ ،ٜونمهٓ ٚمَهدان ذـرمه ٚاإلمٚم ادٚوردي وؽره ذم تًريٍٓؿ فلمٚما ٜبٚظتٌاٚر
مَٚصدج ،ٚبٖهن :ٚمقوقظ ٜخلالؾ ٜافٌْقة ذم :حراش ٜافاديـ ،وشٔٚشا ٜافادٕٔ ٚباف ،
4

وؾٔام يع بٔٚن ذفؽ ب٘جيٚز:
4

إير :ظع ظع مْهقر ،كظم ا ؽم واالدااة( ،بٌِٔٔ :ٚدار افٍت  ،ط4104 ،4م  ،ص.440-442

4

نبق احلًـ ادٚوردي ،األحؽام السؾطاكقة ،افَٚجرة :دار احلدي ،ٞد .ط .د .ت  ،ص.48
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المقصد األول :اراسة الدين
وحراش ٜافديـ ٓ خيتص هب ٚاحلُٚم وحدجؿ ،وٓ نؾاراد افدوفا ٜاإلشاالمٜٔ
وحدجؿ ،بؾ يُقٌٕٚفتًٚون افتٚم بغ احلُٚم وادحُقمغ ،ماـ نجاؾ حراشا ٜافاديـ،
وحٍظ حدوده ،ويُقن ذفؽ بتٍْٔذ نحُٚمف ،وافتًأِؿ هلا ،ٚذم ـاؾ ٕياؿ ادجتّاع،
آجتامظٔ ٜوافًٔٚشٔ ٜوآؿتهٚدي..ٜافؤ .وؿد ـٚن افٌارض إول افاذي ماـ نجِاف
يقجد احلٚـؿ ذم افْيٚم اإلشالمل جق مًٚوٕ ٜإم ٜذم حراش ٜافديـ .
ؿٚل ابـ تّٔٔ ٜرمحف اهلل :إن هٔع افقٓيٚت ذم اإلشالم مَهاقدج ٚنن يُاقن
افديـ ـِف هلل ،وان تُقن ـِّ ٜاهلل جل افًِٔ ،ٚؾ٘ن اهلل شٌحٕٚف وتًٚمح إٕام خِاؼ اخلِاؼ
فذفؽ ،وبف نرشؾ افرشؾ ،وظِٔف جٚجد افرشقل حمّد وادٗمْقن .
4

ويَقل ابـ افَٔؿ  :وهٔع افقٓيٚت اإلشالمٔ ٜمَهاقدج :ٚإمار باٚدًرف
وافْٓل ظـ ادُْر .
4

ومـ جذا يتٌغ نن افقٓي ٜذم اإلشالم وشِٔ ٜفتحَٔؼ ؽٚي ٜمًْٔ ،ٜجل نن
تُقن ـِّ ٜاهلل جل افًِٔ ،ٚوجل ٓ تُقن ـذفؽ إٓ بتٍْٔذ افؼع وإمار باٚدًروف

َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
َّ َ ْ َ َّ َّ ُ
اْ ًْ ِف ْاْلَ ْر ِض أَكَ ُ
امٔا امصلة وآحٔا امزةة
وافْٓل ظـ ادُْر ،ؿٚل تًٚمح :اَّلِيَ إِن ٌهِ
ِ
َ
ُ ُْ
ْ َ
َ
ْ ْ
وف َوج َٓ ْٔا َع َِ ام ٍُِْه ِر َو ِ ََّّللِ ََعك َِتث اْل ُمٔرِ[احل.]84:ٟ
َوأ َم ُروا ةِام ٍَع ُر ِ

ؾّّٓ ٜاحلٚـؿ إشٚشٔ :ٜتٍْٔذ نحُٚم اإلشاالم ظاـ ضرياؼ حٍاظ تًٚفّٔاف
وٕؼج ٚوافدظقة إفٔٓ ٚوتىٌَٔٓ ٚذم ادجتّع .وٓ صؽ نن جذا اجلٓد مـ ِؿٌؾ احلُاٚم،
جي ٛنن يَٚبِف تىٌٔؼ مـ واج ٛإؾراد ،ؾٚفًالؿ ٜبْٔٓام ظالؿ ٜتُٚمِٔ ،ٜـام مر مًْ.ٚ
4

ابـ تّٔٔ ،ٜجمؿوع الػراوى ،بروت :دار افقؾٚء ،ط4778 ،8م  ،ج ،44ص.24

4

ابـ افَٔؿ ،الطرق ا ؽؿقة يف السقاتة الرشعقة ،افَٚجرة :مىًٌ ٜاددل ،د .ط .د .ت  ،ص .882
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مظاىر اراسة الدين:

وحراش ٜافديـ ٓ تُقن إٓ بٖمريـ :حٍظ نحُٚماف وتًٚفّٔاف ،وتٍْٔاذ جاذا

افديـ فُٔقن واؿ ًً ٚظِّ ًٔ ٚمِّقش ،ٚظذ افقجف افذي نراده اهلل تًٚػ ،مـ ؽار تًىٔاؾ
وٓ حتريػ.
ظز ظْف ادٚوردي بَقفاف :حٍاظ
أوال :حٍظ نحُٚمف وتًٚفّٔف:وجق يًْل مَّ ٚ
افديـ ظذ نصقفف ادًتَرة ،وم ٚنهع ظِٔف شِػ إم ، ٜوجذا يّْع افٌدظ ٜوافتٌار
4

وافتٌديؾ ،ذم ٕهقصف وؿقاظده ونصقفف ومَٚصده ،ؾِٔس ٕحد نن يٌر ذم دياـ اهلل.
ؾحٍظ افديـ يًْل :بَٚء حَٚئَف ومًٕٔٚف ،وٕؼج ٚبغ افْاٚس ،ـاام ب ٌَِّٓا ٚرشاقل اهلل
وشٚر ظِٔف صحٚبتف افُرام.
مْع إتنٚر افًَٚئد افواٚف ،ٜـٚفقثْٔا ٜوافٍُار
كام أن من لوازم حػظ الدينُ :
واإلحلٚد ،وٕحقج ،ٚومْع افتحريػ ٕصاقل افاديـ وؾروظاف ابتٌاٚء افٍتْا ٜوابتٌاٚء
اق ذم تًٍار افاديـ ماـ ؿٌاؾ
حرياٜ
افااارني وآجتٓٚد ،ومْاع افٌ ُِ ّ
ّ
تٖويِف ،بدظقى ّ
ادتْىًغ وادتندديـ .وجذا ادْع يُقن بٚفتهدّ ي ٕصحااٚب إجقاء ماـ ادٌتدظاٜ

وادٗوف ،ٜظـ ضريؼ افر ّد ظذ نؾُٚرجؿ افوٚف ،ٜؾ٘ن مل يٍُقا نفًْتٓؿ ،ـٚن فلماٚم نن
وو ِّو فاف
ّ
يًزرجؿ محٚي ٜفِديـ وحراش ٜفف · .ؾ٘ن زاغ ذو صٌٓ ٜظْف ُب ِّْٔ ٝفف احلجُ ،ٜ
حمروش ٚماـ ني خِاؾ،
افهقاب ،و ُنخذ بام يِزمف مـ احلَقق واحلدود ،فُٔقن افديـ
ً
وإم ٜممْقظ ٜمـ ني زفؾ .
4

ومن لوازم حػظ الدين نيو :ٚإؿٚم ٜادًٚجد ،مـ نجؾ متُغ افْٚس ماـ نداء
خمتِػ افنًٚئر وافًٌٚدات ،وتًٔر شٌؾ ذفؽ ،فُٔقن ادًاِؿ مقصاقٓ باٚهلل تًاٚػ،
بحؼ افًٌقدي ٜذم ّ
ـؾ وؿ ٝوحغ ،د ٚذم ذفؽ مـ حتهاغ افدياااااـ وإخاالق
ؿٚئام ّ
4
4

ادٚوردي ،األحؽام السؾطاكقة ،ص.87
إير :ادرجع افًٚبؼ ،ص.87
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مـ افٌقاي ٜوافوالل ،ؾٍل إتنٚر ادًٚجد ذم افَرى وإريٚف واددن ،دور ؾًاٚل ذم
ؽرس افٍوااٚئؾ وافَٔؿ اخلَِٔ ٜوافدئْ ،ٜمم ٚيُقن فف نثر ذم صالح افٍرد وادجتّاع،
وـذفؽ ٕؼ افدظقة اإلشالمٔ ٜإلطٓٚر حَٚئاااؼ افاديـ خاٚرج افاديٚر اإلشاالمٔ،ٜ
وٕكة افدظٚة ،وإؿٚمّ ٜ
ـؾ م ٚيتىٌِف ذفؽ مـ مراؾؼ رضوريا ٜفِتًرياػ بٚإلشاااالم
ظَٔدة وذيً ٜونخالؿ.ٚ
ومن لوازم حػظ الدين ما ٚؿٚفاف اداٚوردي :حتهاغ افثٌاقر بٚفًادة ادًٕٚاٜ
وافَقة افداؾً ،ٜحتك ٓ تيٍر إظداء بٌرة ،يْتُٓقن ؾٔٓ ٚحمرما ،ٚنو يًاٍُقن ؾٔٓاٚ
دًِؿ نو مًٚجد دم ، ٚؾقجقد افَقة ،ودؾع نظداء ادِ ،ٜماـ نجاؿ إصأٚء ذم حٍاظ
4

افديـ وبَٚئف ،بؾ وإتنٚره وطٓقره.
ومن لوازم حػظ الدين م ٚذـره ادٚوردي نيو :ٚجٓٚد مـ ظٕٚد اإلشالم بًد
افدظقة حتك يًِؿ نو يدخؾ ذم افذمٜ؛ فَٔاٚم بحاؼ اهلل تًاٚػ ذم إطٓاٚره ظاذ افاديـ
ـِف  ،وجذا يًْل نن مـ فقازم حٍظ افاديـ :إظاالءه وإطٓاٚره ظاذ هٔاع نٕيّاٜ
4

افٍُر؛ حتك ٓ يٌَك فٌِٚضؾ حُؿ ؿٚئؿ وٓ راي ٜمرؾقظ. ٜ
8

مِّقش ٚبغ افْٚس.وذفاؽ بتىٌٔاؼ
الثاين :تـػق الدين أو الرشع فٔيٓر واؿ ًًٚ
ً
نحُٚمف ونٕيّتف ذم افًَٔدة ،وإخاالق ،وافًٌاٚدات ،وادًاٚمالت ادتًَِا ٜبًالؿاٜ
افٍرد بٚفٍرد ،وافٍرد بٚفدوف ،ٜوافدوف ٜاإلشالمٔ ٜبٌرج ٚمـ افدول.
ويدخؾ ذم جاذا تىٌٔاؼ نٕيّا ٜاإلشاالم ونحُٚماف ،ذم اجلٕٚا ٛإخالؿال
وآجتامظل وافَوٚئل وافًٔٚد وافَٕٚقن وآؿتهٚدي ،وبٚختهٚر تىٌٔاؼ نحُاٚم
4
4
8

نبق احلًـ ادٚوردي ،األحؽام السؾطاكقة ،ص.87
ادرجع افًٚبؼ.
إياار :ظٌااد افُااريؿ زياادان ،أصووول الوودعوة ،بااروت :دارافُتاا ٛافًِّٔاا ،ٜط4102 ،8م ،
ص.444
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ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ََش َ
يعل ٍث ٌ َ
ِلَ
اإلشالم ذم ـؾ ؿؤ ٜحٔٚة افٍرد وافدوف ،ٜؿٚل تًٚػ :ثً جعيِلاك
ِ
َ
َّ َ ْ َ َّ َّ ُ
َّ َ َ
اْ ًْ ِف ْاْلَ ْر ِض أكَ ُ
ْاْلَ ْمر فَاحَّت ْع َ
ِ
ه
ٌ
ن
إ
ِيَ
اَّل
امصلة
امٔا

نيو:ٚ
وؿٚل
]،
44
[اجلٚثٔ:ٜ

ا
ٓ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُُ
ْ
َ َ ُ َّ َ َ
ْ
وآحٔا
وف وجٓٔا ع َِ امٍِه ِر و َِّللِ َعك ِتث اْلمٔرِ[احل.]84:ٟ
امزةة َوأ َم ُروا ةِام ٍَع ُر ِ

المقصد الثاني :سياسة الدنيا بالدين

جذا جق ادَهد افثٚل مـ مَٚصد تْئؿ اإلشالم هلاذه افًالؿا ٜباغ إؾاراد

واحلُٚم ،وجق :افًٔٚش ٜافؼظٕٔ ٜمقر افدٕٔ ٚبٚفديـ.وٓ تتؿ جذه افًٔٚشا ٜإٓ بًاد
نن ُحيرس افديـ ،وتُى ٌَّؼ ذيًتاف ،ؾتُاقن إدارة صاٗون احلٔاٚة ـِٓا ٚوؾَا ٚفَقاظاد
افؼيً ،ٜومٌٚدئٓ ،ٚونحُٚمٓ ،ٚادْهاقص ظِٔٓا ٚنو ادًاتٌْى ٜمْٓا ،ٚوؾَا ٚفَقاظاد
آجتٓٚد افًِٔؿ.وتُقن افدٕٔ ٚـِٓٚداخِٜذم ٕىٚق افديـ،حمُقم ٜبف،ؽرخٚرج ٜظْف.

ومن مظاىر ىذه السياسة ألمور الدنيا بالدين ما يلي:

أوال :إؿٚم ٜافًدل بغ افْٚس :ؾّٔتْع افيِاؿ ماـ حٔاٚة ادًاِّغ ،وتتاٍْس

جمتًّ ٚؿ افًدل ،وٓ يدخِٓ ٚنحد إٓ وشًف ظدل اإلشاالم ،وجاذا جاق نول ميٓار
فًٔٚش ٜافدٕٔ ٚبٚفديـ.
ؾُٔقن افًدل مقجق ًدا ذم ـؾ جزئٔ ٜمـ جزئٔٚت احلٔٚة ،ؾًٔٔقد افًدل حٔٚة إؾراد
هًٔ ،ٚومًٚمال ؿ .ونول ميٓر فذفؽ :نن خيتٚروا حاٚـّٓؿ مماـ يتقشاّقن ؾٔاف افًادل،
وافتىٌٔؼ ٕحُٚم افؼع ،وذفؽ مـ خالل م ٚظرؾقه ظْف مـ تىٌَٔف فِؼع ظذ ًٍٕف.
ـام يتًٚوٕقن هًٔ ٚمع احلٚـؿ ظذ إؿٚما ٜافًادل ،ؾرؾًاقن إفٔاف ـاؾ طاٚمل،
و ُيقصِقن إفٔف ـؾ ميٚجر افيِؿ ،حتك يُقن ظذ ظِؿ هب ،ٚويٖخذ افَرار ؾٔٓ.ٚ
ـام نن احلٚـؿ ئَؿ افًدل ذم افرظٔ ،ٜمًِّغ ونجؾ ذما ،ٜويًاع ظدفاف ـاؾ
افْٚس ،ؾال ُييِؿ ذم دوفتف نحد مـ رظٚيٚج ،ٚنو نحد دخِٓ ،ٚنو مر هب ،ٚحتك يهؾ إػ
ـؾ افًٚمل ،ظدْ ل اإلشالم ذم صخص احلٚـؿ افذي ُيٍسض نٕف ادْ ٍِّذ ٕحُٚمف .وؿاد اظتاز
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افًِامء افًدل جز ًءا مـ حمؾ آفتزام ذم ظَاد افًٌٔا ،ٜؾٍال صاٍ ٜظَاد افًٌٔا ٜنن يَاٚل فاف:
بٚيًْٚك بًٔ ٜرو ،ٚظذ إؿٚم ٜافًدل واإلٕهٚف ،وافَٔٚم بٍروض اإلمٚم. ٜ
4

ويتحَؼ افًدل ب٘ظىٚء ـؾ ذي حؼ حَف ،وظادم طِّاف صأ  ،ٚؾّاـ افيِاؿ
تٍُِٔف بام ٓ جي ٛذظ ،ٚنو نخذ مٚفف بٌر حؼ ،نو مًْف م ٚيًتحؼ ،وجاذا ما ٚنصاٚر
إفٔف افٍَٔف ادٚوردي بَقفف :جٌٚي ٜافٍلء وافهدؿٚت ظذ م ٚنوجٌف افؼع ٕهٚ
واجتًٓ ٚدا ،مـ ؽر خقف وٓ ظًػ ،وتَدير افًىٚي ٚوم ٚيًتحؼ ذم بٔ ٝاداٚل ،ماـ
ؽر هف وٓ تَتر ،ودؾًف ذم وؿ ٓ ٝتَديؿ ؾٔف وٓ تٖخر .
4

ـام نن مـ افًدل ظْد احلٚـؿ  -حغ يًتًّؾ مقطٍغ -نن خيتٚر إـٍٚء ماـ
إؾراد ،وفٔس ؾَط آختٔٚر بؾ وادراؿٌ ٜظِٔٓؿ ،يَقل افٍَٔف ادٚوردي ؾٔام جي ٛظاذ
احلٚـؿ :اشتٍُٚء إمْٚء وتَِٔد افْهحٚء ؾٔام يٍقض إفٔٓؿ مـ إظامل ويُِف إفٔٓؿ
مـ إمقال؛ فتُقن إظامل بٚفٍُاٚءة مواٌقض ،ٜوإماقال بٕٚمْاٚء حمٍقطا .ٜونن
يٌٚذ بًٍْف منٚرؾ ٜإمقر ،وتهٍ إحقال؛ فْٔٓض بًٔٚش ٜإم ٜوحراش ٜادِ،ٜ
وٓ يًقل ظذ افتٍقيض تنٚؽال بِذة نو ظٌٚدة ،ؾَد خيقن إمغ ويٌش افْٚص  ،وؿد

َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً
َْْ ِ َ ْ ُ
اْل ّق َو ََل حَتْ َت ْ
س ًْ ََ ْ َ
َ ااَّ
اس ة ْ َ
ِ
اك َي ِيفث ِِف اْلرض فاح
ؿٚل تًٚػ:يا داود إُا جعيِ
ِ ِ
َّ
ام ْ َٓ َٔى َذ ُي ِ ّ َ َ ْ َ
اَّللِ[ص ،]42:ؾِؿ يَتك اهلل شٌحٕٚف ظذ افتٍقيض دون
يو
ظيم خَ شب ِ ِ

ادٌٚذة ،وٓ َظ َذره ذم اإلتٌٚع حتك وصٍف بٚفوالل .
8

ثاكقا :إصٚظ ٜإمـ وآشاتَرار :ماـ ادًَاقل جادًّ ا نن إتناٚر افًادل باغ
افْٚس ،يٗدي  -ضقاظٔ -ٜإػ إمٚن ،وفُـ –فألشػٕ -جد بًض افْٚس ؿد ُؽ ٍِِّٝ
ؿِقهب ،ٚوحقت افؼ ؾٔٓ ،ٚوـٖهن ٚحت ٛافؼ فِؼ ،ؾتًًك إػ افتخري ٛذم إرض،
4

نبق يًذ ابـ افٍراء ،األحؽام السؾطاكقة ،بروت :دار افُت ٛافًِّٔ ،ٜط4777 ،8م  ،ص.48

4

ادٚوردي ،األحؽام السؾطاكقة ،ص87؛ وإير :ظٌد افُريؿ زيدان ،أصول الدعوة ،ص.448-448

8

ادٚوردي ،األحؽام السؾطاكقة ،ص.84-87
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وإػ ؿىع افىرق فِْٚس ،مم ٚيٗدي إػ إتنٚر افٍزع ،واخلقف بغ أمْغ.
وهلذا يٌٌْل ظذ إؾراد نن ُيقصِقا مثؾ جذه افتكؾٚت إػ احلاٚـؿ ؾاقرا،
يتًسون ظِٔٓؿ ،وٓ يًّْٓؿ ؿراب ٜنحدجؿ
وئًْقن افًِىٚت ذم افٌَض ظِٔٓؿ ،وٓ َّ
نن ٓ ُيًِّف فًِداف .ٜبؾ افقاج ٛظاذ ادجتّاع ادًاِؿ ـِاف ،نن يارؾض مثاؾ جاذه
افتكؾٚت بٌَِف ًٌٕٚ ،مـ حراش ٜافديـ –وجق ادَهد إول -ؾٔتًاٚون ماع احلاٚـؿ
ومـ يّثِقن افًِى ،ٜذم افٌَض ظذ مثؾ جٗٓء افذيـ يْؼون افٍزع بغ افْٚس.
وظذ احلٚـؿ إن وصؾ إفٔف مثؾ جذه إؾًٚل ،نن يًٚرع ؾقرا إػ تاٖمغ جاذه
إمٚــ ،افتل وؿع ؾٔٓا ٚجاذه آظتاداءات ،فُٔاقن مِج ا ٚو ماالذا فِخاٚئٍغ،
ؾْٔؼ بْٔٓؿ إمٚن وآشتَرار ،ويًًك جٚجدا بام نوتٔف مـ شاِىٚت وماقطٍغ ،نن
تْتٓل مثؾ جذه آظتداءات بٚفٌَض ظذ ادتًٌٌغ ؾٔٓا ،ٚباٖهع وؿا ،ٝحتاك ياٖمـ
افْٚس ظذ نرواحٓؿ ونظراوٓؿ ونمقاهلؿ ،ويتَِْقا ذم دار اإلشالم امْغ مىّ ْغ.
وٓ بد نن يَقم احلٚـؿ ب٘شَٚط افًَقب ٜافؼظٔ ٜظاذ افًاٚبثغ ذم إماـ،
ادًتديـ ظذ افْٚس ،بؼط نن يُقن افتىٌٔؼ ظٚدٓ وظذ اجلّٔع بال حمٚبٚة وٓ تاردد.
وٓ يٌَؾ صٍٚظ ٜافنٚؾًغ ذم حد مـ احلدود ،اؿتاداء برشاقل اهلل  ،حاغ ؽواٛ
فنٍٚظ ٜنشٚم ٜبـ زيد ،ذم ؾٚضّ ٜادخزومٔ. ٜ
4

4

إصٚرة إػ حدي ٞظٚئن ٜريض اهلل ظْٓ ،ٚنن ؿرين ٚنمهٓؿ صٖن ادارنة ادخزومٔا ٜافتال هؿا ٝذم
ظٓد افٌْل  ذم ؽزوة افٍت  ،ؾَٚفقا :مـ يُِؿ ؾٔٓ ٚرشقل اهلل ؟ ؾَٚفقا :وماـ جياسئ ظِٔاف إٓ
ِ
ؾتِقن وجاف
نشٚم ٜبـ زيد ،ح ٛرشقل اهلل  ؟ ؾٖتك هب ٚرشقل اهلل  ؾُِّف ؾٔٓ ٚنشٚم ٜبـ زيدَّ ،
رشقل اهلل  ؾَٚل" :نتنٍع ذم حد مـ حدود اهلل ؟" ؾَٚل فف نشٚم :ٜاشتٌٍر مح ي ٚرشقل اهلل .ؾِاام
ـٚن افًق ؿٚم رشقل اهلل  ،ؾٚختى ٛؾٖثْك ظذ اهلل بام جق نجِف ثؿ ؿٚل" :نم ٚبًاد ،ؾإ٘ام نجِاؽ
افذيـ مـ ؿٌُِؿ ،نهنؿ ـٕٚقا إذا هق ؾٔٓؿ افؼيػ ترـقه ،وإذا هق ؾٔٓؿ افؤًػ نؿٚمقا ظِٔاف
احلد ،وإل وافذي ٍٕز بٔده ،فق نن ؾٚضّ ٜبْ ٝحمّد هؿ ٝفَىً ٝيدج "ٚثؿ نمار بتِاؽ ادارنة
افتل هؿ ،ٝؾَىً ٝيدج . ٚواحلدي :ٞمتٍاؼ ظِٔاف :نخرجاف افٌخاٚري ،يف صوحقحه ،ـتاٚب
نحٚدي ٞإٌٕٔٚء ،رؿؿ8808؛ وادًِؿ ،يف صحقحه ،ـتٚب احلدود ،رؿؿ.4244
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ثالثا ٜ ٔ :م ٚحيتٚجف افْٚس مـ خمتِػ افهْٚظٚت ِ
واحلرف وافًِاقم :و ُيًاد

جذا مـ ؾروض افٍُٚي ٜظذ إم ٜوظذ احلُٚم ،ويست ٛظذ ذفؽ حلقق اإلثؿ بٕٚمٜ
وبٚحلُٚم إذا ؿكوا ذم حتهِٔٓ .ٚؿٚل اإلمٚم ابـ افَٔؿ :ؿٚف ٝضٚئٍا ٜماـ نصاحٚب
نمحد وافنٚؾًل ،نن تًِؿ جذه افهْٚظٚت ؾرض ظذ افٍُٚيٜ؛ حلٚج ٜافْٚس إفٔٓ. ٚ
4

ؾقاج ٛإؾراد نن يُقن مْٓؿ افهاْٚع وافازراع ،ونصاحٚب احلارف افتال
حيتٚج ادًِّقن إفٔٓ ،ٚحتك ٓ حيتٚجقا إػ ؽر ادًِّغ .وفٔس فألؾراد مـ نصاحٚب
افهْٚظٚت وٕحقجؿ نن يّتًْقا ظْٓ ،ٚحتك ٓ تي بّهٚف ادًِّغ.
وظذ افًِى ٜنن تقجد ٕصحٚب جذه افهْٚظٚت واحلرف وافًِاقم -افتال
حتتٚجٓ ٚإم- ٜادْٚخ ادْٚش ٛفًِّٔقا ،ويًتٍٔد مْٓؿ افْٚس .وإن امتْع مْٓؿ نحاد،
ؾِِحٚـؿ إجٌٚر نصحٚب احلرف وافهْٚظٚت ظذ افًّؾ بٖجر ادثؾ ،إذا امتًْقا ظاـ
افَٔٚم وـٚن ذم افْٚس حٚج ٜإػ صْٚظ ٚؿ.
اابعا :اشتثامر خارات افاٌالد :باام حيَاؼ اخلار فِاٌالد ،وحيَاؼ هلا ٚافرؾاٚه
آؿتهٚدي وافًٔش افُريؿ ،وذم جذا يتًٚون إؾاراد واحلُاٚم ،حتاك تُاقن دوفاٜ
اإلشالم ؿقي ٜذم اؿتهٚدج ٚوشٔٚشتٓ ٚونخالؿٓ..ٚ
ؾٔحرص نجؾ ادٚل مـ إؾراد ظذ آشتثامر ذم خرات افٌالد بام يًقد بٚخلر
وافزـ ٜظذ ادجتّع ،ظذ نن يُاقن ذفاؽ بٖمٕٚا ٜوإٕهاٚف ودرايا ٜحمُّا ٜوإتَاٚن
وابتٌٚء ضِ ٛفِخر.
وظذ افًِى ٜنن تَقم بٓٚشتٍٚدة ماـ خارات افاٌالد ،وتًّاؾ ظاذ حٍار
إهنٚر وإجراء ادٚء ؾٔٓ ،ٚوظّاؾ هٔاع إظاامل افالزمآ ٜشاتٌالل ثاروات افاٌالد
وخرا  ٚظذ وجف يًقد بٚفٍْع افًّٔؿ ظذ اجلّٔع ،مثؾ تْئؿ افري ذم افٌالد وإؿٚماٜ
4

إير :ابـ افَٔؿ ،الطرق ا ؽؿقة يف السقاتة الرشعقة ،ص .881
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افًدود وحتًغ افزراظ ٜواشتخراج ادًٚدن وإؿٚم ٜادهٕٚع وتًٌٔد افىرق افتل تًٓؾ
َٕؾ ادحٚصٔؾ ،وإجيٚد شٌؾ افًّؾ افؼيٍ ٜفِّقاضْغ إػ ؽر ذفؽ مـ إماقر افتال
ٓ يُّـ حكج ٚوظدج ٚوختتِػ بٚختالف افزمٚن وادُٚن وافيروف وإحقال.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اخلامتة

فًؾ ذم ختٚم جذا افٌح ٞجيّؾ بْ ٚنن ٕقو ظدة مالحيٚت:
أوال :من اد،حظ نن ـتٚبٚت افًِامء افَدامك ،وبًض ادًٚسيـ ،ظاـ ٕياٚم
احلُؿ ذم اإلشالم ،ؾٔٓ ٚإمهٚل فدور إؾراد وواجٌٓؿ ذم مْيقم ٜاحلُؿ ،ؾِّٔٔاقن –
ؽٚفٌ -ٚإػ احلدي ٞظـ واجٌٚت احلٚـؿ ،ودوره ،وم ٚيَع ظِٔف ماـ مًاٗوفٔٚت .مماٚ
يُّـ نن يَٚل نهنؿ ؿهدوا مَهد وجقد احلٚـؿ ذم افدوف. ٜ
وإصؾ نن إؾراد واحلُٚم ،هلؿ دور ـٌر ذم مْيقم ٜاحلُؿ ،ؾْياٚم احلُاؿ
اإلشالمل ٓ ،يّثؾ ذم احلََٔ ٜإٓ تْئام فًِالؿ ٜبْٔٓام.
دائاام ،وفُاـ
وٕحـ هبذا ٓ َِٕؾ مـ ـتٚب ٚؿ ،ؾٓل إصقل افتل ًٕقد إفًٔٓ ٚ
َّ
ـثرا مـ افْٚس مماـ نرادوا مًرؾاٜ
ٌٕغ ؾَط مٓ ٚحيْٚه ،ويالحيف ـؾ ؿٚرئ،
وٕن ً

دور إؾراد ذم احلُؿ ٓ ،جياد ذم جاذه افُتٚباٚت صأ  ٚماـ جاذا افناٖن ،إٓ ؿِأال،
وخهقص ٚـتٚبٚت اف َُدامك مْٓؿ.
وذم احلََٔ ،ٜإن دور إؾراد ذم حتَٔاؼ مَٚصاد اإلشاالم ذم احلُاؿ ٓ ،يَاؾ
نمهٔ ٜظـ دور احلٚـؿ ،ؾٕٚؾراد جؿ ادًْقن ابتداء بٚختٔٚر احلٚـؿ ،وظِٔٓؿ نن خيتاٚروا
مـ يروٕف نجال حلراش ٜافديـ ،وشٔٚش ٜافدٕٔ ٚبف.
وإوٚؾ ٜإػ ذفؽ ؾٕٚؾراد مًٚوٕقن فِحٚـؿ ذم جذه ادَٚصد ،ؾٔىٌَاقن ذع
اهلل وحيرشقٕف ذم واؿع حٔ ٚؿ ،وذم مًاٚمال ؿ ،وجاذا ُيًآؾ إمار فِحاٚـؿ نـثار
فًٔقس دٕٔٚجؿ بديـ اهلل.
ؾٕٚؾراد حغ ييٓر مْٓؿ رؾض ـؾ باديؾ فلشاالم ،وظازل ـاؾ حاٚـؿ ٓ
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عبداهلل السكرمي

حيرس افديـ ،وٓ يٍْذ نوامره ،جؿ بذفؽ يدؾًقن احلٚـؿ إػ تىٌٔؼ افؼيً ٜدؾ ًً.ٚ
ثاكقا :افْٚطر ذم افَقاظد إشٚشٔ ٜافتل ووًٓ ٚاإلشالم فًِالؿ ٜبغ إؾاراد
واحلُٚم ذم دوفتف ،يالحظ نهن ٚؿقاظد ثٚبت ٓ ،ٜختتِػ ماـ حٔا ٞاجلاقجر باغ دوفاٜ
ونخرى ،نو زمـ واخر ،وإن اختٍِ ٝماـ حٔا ٞافتىٌٔاؼ وإشاِقب ،باام ياتالءم
وافيروف افَٚئّ ٜذم ـؾ دوف ،ٜوإزمْ ٜادختٍِ ،ٜوبام حيَؼ اهلدف مْٓ ،ٚؾٓل ؿقاظد
ثٚبت ٜذم اجلقجر ،مرٕ ٜذم افتىٌٔؼ .وجذا مـ مزاي ٚافؼيً ٜاإلشالمٔ ٜظّقما ،ٚوماـ
خهقص.ٚ
مزايٕ ٚيٚم احلُؿ اإلشالمل
ً
ؾًِٔ ٝافٌٚي ٜمـ جذه افَقاظاد إؿٚما ٜحُاؿ إشاالمل ظاذ صاقرة مًْٔا،ٜ
تِتزمٓ ٚإم ٜذم هٔع افًهقر ٓ حتٔد ظْٓ ،ٚوإٕام اهلدف إشٚد جاق إؿٚما ٜجمتّاع
إًٕٚل شِٔؿ ذم ـؾ افًهقر ،مٓام اختٍِ ٝمًّٔٚت افدوفا ٜواحلُاٚم .وفاذا وؿاػ
اإلشالم ظْد رشؿ اخلىاقط افًريوا ٜوافَقاظاد إشٚشأ ،ٜدون افتٍاٚت فِادؿٚئؼ
وافتٍٚصٔؾ ،افتل يٌٌْل نن يُقن مًٓ ٚادجتّع.
وفاأس جااذا تَِاأال مااـ صااٖن جااذه افتٍٚصاأؾ ،نو إمهاإ ٓٚمرجاا ،ٚوإٕااام
سك افتٍٚصاأؾ فتِاادج ٚادجتًّااٚت وإيااٚم ،وتْياار
مراظااٚةفتىقر ادجتًّااٚت ،ؾ ا َ

ادجتًّٚت ذم نمر ًٍٕٓ.ٚ

ثالثا :وافْٚطر ذم جذه افَقاظاد يتوا فاف نيوا ٚنن ٕياٚم احلُاؿ ذم افدوفاٜ
اإلشالمٕٜٔيٚم ؾريد متّٔز ،مل ينٌف ٕيٚم ٚؿٌِف ،وٓ ينٌٓف ٕيٚم جٚء بًاده.ؾٓق فأس
فِِّؽ ،وٓ مُٚن ؾٔف ٕحد ؾاقق افَإٚقن ،وٓ امتٔاٚزات
َم َُِٔٚ؛ حٔ ٓ ٞوراث ٜؾٔف ُ
ؾٔف فنخص احلٚـؿ .وفٔس هٓقريٚ؛ ٕن ٕيٚم احلُؿ وافتؼيع وافًٔٚدة هلل ،بخالف

اجلّٓقري افديَّراضل ،افذي جيًؾ ذفؽ فِنً .ٛوفٔس إمزاضقريٚ؛ إذ ٓ ؾرق ؾٔف
بغ صًقب بِدة ونخرى ،وٓ بغ إضراف وادرـاز.وفٔس احتٚديا ٚتٍْهاؾ نؿٚفّٔاف
بٓٚشتَالل افذايت ،وتتهؾ بٚحلُؿ افًٚم .إٕف ٕيٚم ؾريد متّٔز ،إٕف افْيٚم اإلشالمل.
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حركة "األخوات يف اإلسالم"يف ماليزيا

وتعاملهو مع الهص القرآني :آية احلجاب منوذجا
أ.د .ميك ووك حممود

*

**

أ.د .حبيب اهلل زكريا

1



ملخص البحث
أخذ موضوع ادرأة وؿضاياياي حقازا ـاارا ذم دراشايت اعاض افعؾافك وادػؽاران
ادعيسان كتقجة مي أثيره أكصير احلرـيت افـوواة ذم ظيدـي افقو دمي َه اذه افؼضاقةو ومان ااغ
اذه افؼضياي ؿضقة احلجيب .وتعد حرـة "إخوات ذم اإلشام """Sisters in Islam
إحدى احلرـيت افـوواة افتي دارت مولفة احلجيب ذم ـثر من كؼيصيهتي ودراشايهتيو
وؿد زظؿت اذه احلرـة أن تػورات افعؾفك افوياؼغ فاعض أايت ادتعؾؼة اشامون
افـويك مل تـاثق من روح افؼرآن كػوه ومؼيصدهو إمر افاذي ععال ااذه أراك ؽار
مؼاوفة ذم ظرصكي احليرضو وهتدف اذه افدراشة إػ حتؾقل وجفة كظار"إخاوات ذم
* أ شتيذ مشيرك اؼوم افػؼه وأصوفهو ـؾقة معيرف افوحي وافعؾو اإلكوايكقةو اايمعاة اإلشاممقة افعيدقاة اففقزااي.

افزاداإلـسوينmekwok@iium.edu.my :

** حميرضظؾی دوا جزئي اؼوم افػؼه وأصوفهو ـؾقة معيرف افوحي وافعؾو اإلكويكقةو اايمعة اإلشممقة افعيدقة اففقزاي.

افزاداإلـسوينhabzak38@yahoo.com :

﴿﴾841

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م
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اإلشم "" "SISدميه ؿضقة احلجيب ظيمةو وتػيشر آايت احلجيب خيصةو مع اقاين
مـطؾؼيت احلرـة افػؽراةو وؿد وطف ادـفج افتحؾقع افـؼادي ذم افاحاثو وخؾاص
افاحث إػ أن افدظوى الن احلجيب ظيدة وفقس ظايدة ٓ تدظؿفي افـصوص افؼظقة
من افؼرآن وافوـةو ـف أن دراشة افؼرآن دون مصيحاة اؼقة ظؾو افؼرآن ٓ اواتـد إػ
مـطق ظؾؿي رصغ.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مقدمة
حركة "األخوات في اإلسالم" في السطور:
تعتز حرـة "إخوات ذم اإلشم """Sisters in Islamإحدى احلرـيت
افـوواة افـشطة ذم ميفقزايو وارجع تلراخ كشئتفي إػ ظي  7321و وتم توجقؾفي حتت
مجقعاة ادحيمقايت "" Association of the Women Lawyers (AWL
وـيكت كشيضيهتي ذم إضير اذه ااؿقعاة ادتؿثؾاة ذم إظايدة افـظار ذم ؿايكون إحاوا
افشخصقة ااداد ذم ميفقزاي آكذاكو وافذي وضع ذم حقز افتـػقاذ ظاي 7321و واادأ
تطاقؼه ظي . 7321
وتتضؿن اذه احلرـة ادحيمقيتو وإـيداؿقيتو وافصحػقيتو وادحؾمت
وؽرانو وأو اجتفع هلن ـين ذم اقت شقدة زاـة اـت أكور و وـيكلو مي ؾؽرت ااه
()7

ااؿقعةظؼد كدوة ظيمة مع اعض ااؿعقيت افـوواة ذم ميفقزاي ظاي  7322و وذفاك
( )8أدرجت زاـة أكورمن اغ  71ادوؾفتلـثر كػوذا من ادتحف افعيدي فؾـويك شين ؾراكوقوؽو داوؿز
ظي  . 3172اكظرhttp://www.thestar.com.my/News/Nation/1138/31/83/ :

 muslim-/ women-award-zainab-anwarظثر ظؾقه. 3171/71/33 :
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دايحثة ؿضقة ادشيـل افتي تواجففي افـويك دميه ؿايكون إحاوا افشخصاقة ااداادو
ومن ثم إاداك ممحظيهتن اغقة تطاقق رصقد فؾؼيكون دون إرضار ايدرأة .
()7

ومن أاداف اذه احلرـة مايحثة ؿضياي ادرأة وافدظوة إػ ادويواة ادطؾؼة اغ
افرجل وادرأةو وظد هتؿقش ادرأة ذم احلؼو آجتفظقةو وآؿتصايداة وافوقيشاقةو
وٓ أجـح إػ مي جـحت إفقه افايحثة شقتي شوراادا اـت صداق ذم احث هلي اعـاوان:
"ادويواة اغ افرجل وادرأة ظـد مـظؿة إخوات ذم اإلشام ذم ميفقزااي :دراشاة ذم
ادـظور افؼرآين" و وتاعتفي ذم ذفك افايحثة ؾيضؿة ذحاي اـات حمؿاد كاور افادان ذم
()3

احث هلي ادوشو "ادويواة اغ افرجل وادرأة ذم ؾؽر اداـظفت افـواواة ذم احلرـايت
إكثواااة ذم اإلشاام اففقزاااي كؿوذجااي :دراشااة حتؾقؾقااة كؼداااة ذم ضااوك افػؼااه
اإلشممي" وحقث زظؿت أن تلشقس اذه احلرـة جيكت "اشتجياة دي تعيكقاه ادارأة
()2

من اضطفيد ظذ اد افرجل ذم ميفقزايو ؾجيكت دظوة ادـظؿة إػ حتؼقاق ادوايواة ااغ
افرجل وادرأة ٓشتعيدة مؽيكتفي وحؼوؿفيو واذا من أاام ادطيفاا افتاي تـايدي اي
ادـظؿةو ـف هتدف ادـظؿة إػ رؾع موتوى افوظي ظذ أشس إشممقة حؼقؼقاة ؿيئؿاة
ظذ ادويواةو وإكشيك ادجتؿع ادوؾم افؼايئم ظاذ ااذه إشاسو وافعاد واحلرااةو
وحتؼقق افداؿؼراضقة ذم افاؾدٕ .جل حتؼقق اذه إاداف تم إكشيك مـظؿة "إخوات
(The SIS Story )7و http://www.sistersinislam.org.my/page.php?83ظثر ظؾقه . 3171
()3

شقتي شورااداو املساواة بني الرجل واملراة عـد مـظؿة اخلوات يف اإلسالم يف ماليزيا :دراسة يف
املـظور الؼرآنو ص.17

()2

ؾيضؿة ذحيو املساواة بني الرجل واملرأة يف فؽر املـظامت الـسوية يف ارحراات األثووية يف اإلسالم
بامليزيا ثؿوذجا :دراسة حتؾيؾية ثؼدية يف ضوء الػؼه اإلسالمي ،ص.01
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ذم اإلشم "و فتحؿل َا َّم إرشيك آشتؼرار ذم ادجتؿعو وظرض اإلشم احلـقف ظذ
ادوؾؿغ أكػوفم اصورة صحقحة واضحةو ظذ أمل أن اتؼاؾفي أؾراد ادجتؿع ومان
()7

أاداؾفي مواجفة افتفم وافشافيت افتاي تثاير ضاد اإلشام خصوصاي حاو ادارأة
وحؼوؿفي ذم ادجتؿع اإلشممي" .
()3

ومن أارز صخصقيت اذه احلرـة :آمـاة ودودو أشاؽقي آد و كاور آين ظاثفنو
رصقدة ظاد اهللو روس إشفظقلو ذاػة زوراي ااػريو زاـي أكور .وـؾفن ميفقزايت.

الحجاب والحرية الدينية في فكر "األخوات في اإلسالم" ":"SIS
ؿضقة احلراة من افؼضاياي وادرتؽازات ادفؿاة ذم ؾؽار حرـاة إخاوات ذم
اإلشم و وافذي اؼرأ ـتيايت اذه احلرـة امحظ ذفك جؾقي.
ؾؿن ادـطؾؼيت ادفؿة افتي ترتؽز ظؾقفي احلرـة "إخوات ذم اإلشم " أهنن
ازظؿن أن اإلشم أظطى ادرأة حراتفي افؽيمؾة ذم اختقير فايشفيو واذه احلراة فاقس
فؾرجل شؾطؾ ٌة ذم أن اػرض ظؾقفي فايشي معقـيوال فاقس ٕي شاؾطة أااي ـاين كوظفاي
حؼيفتدخل ذم اذه احلراةو شواك ـين اذا افتدخل اصػة مايذة أو ؽر ماايذةٕ 4ن
افؼرآن ؿد كص اف ٓ حيتؿل أي تلوال ظذ احلرااة افداـقاة وظاد اإلـاراه ذم افادان.
()7

وممي اد ظذ أن اذه احلرـة فقوت ااعقدة ظن اؼقة احلرـيت افـوواة ذم افعيمل أهني تـيدي ايدويواة
ادطؾؼة اغ افرجل وادرأةو وتدظو إػ احلراة ادطؾؼة فؾؿرأةو حقث إن ادرأة توتطقع أن تؼرر مي او
إؾضل هلي دون افرجوع إػ افؼرآن وافوـة افـاواة افصحقحة.

()3

ؾيضؿة ذحيو املساواة بني الرجل واملرأة يف فؽر املـظامت الـسوية يف ارحراات األثووية يف اإلسالم
بامليزيا ثؿوذجا :دراسة حتؾيؾية ثؼدية يف ضوء الػؼه اإلسالمي ،ص01؛ وشقتي شورااداو املساواة
بني الرجل واملراة عـد مـظؿة اخلوات يف اإلسالم يف ماليزيا :دراسة يف املـظور الؼرآن ،ص .17

﴿﴾858

حركة األخوات يف اإلسالم يف ماليسيا

 حبوث ودراسات

واذه احلراة ظذ حوا تعارمهػقفي دٓفة ظذ مروكة اإلشم وصمحقته فؽل زماين
ومؽينو وارجع شاا إظطيك ادرأة اذه ادفؿة ـون إمر فقس مرتاطي ااقئة اؽيمؾفايو
فذفك كمحظ أن افؼرآن مل اـص ظذ أي ظؼواة فؾؿجتؿع ـعيدته ذم افتؼااع  .وؿاد
()7

توصؾت حرـة "إخوات ذم اإلشم " من اذه ادؼدمة إػ أن:
7۔

افـص افؼرآين مل المر ادرأة ايحلجيب ادعروف افقو ظاذ اإلضام و

وإكف كدب ادرأة وافرجل ظذ حد شواك إػ فايس حمس أو حمتشم .
()3

3۔

فاس احلجيب حراة مطؾؼةو ؾم اـاغاي ٕي صاخص أو اقئقاةو أااي

ـيكت حؽومة أ خيصةو تؼققد ادرأة اؾاس احلجيب أو ظد فاس احلجيب  .وأمي ماي
()2

حدث ذم ترـقي حقث ؿررت احلؽوماة اؿـاع احلجايب ذم ادادارس واعاض ادراـاز
احلؽومقةو ومي حدث ـذفك ذم ؾركوي وؽرمهي من افدو فقس أمرا مؼاوٓ أو مـطؼقي
ظذ حد تعاران.

الرجوع إلى القرآن رأسا دون األخذ بأقوال المفسرين القدماء:
من ادـياج افتي تتاـياي حرـاة إخاوات ذم اإلشام ظـاد تـايو افؼضاياي
ادتعؾؼة ايفـويك اشؽل ظي و أهني ترجاع إػ افؼارآن رأشايو دون أن تضاع ذم احلوااين
أؿوا افعؾفك ادتؼدمغ من ادػرسان وافػؼفيكو ومل الت اذا مان ؾاراغو اال أتاى مان
مـطؾؼفي الن افتػورات افؼداؿة فقوت مؼاوفة 4حقث إهني تػورات ذـوراةو ٓ متثال
()7

راشيرد وود فووكو Hijab: An interpretation of Islamic women's dress
http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.311

()3
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تػورا صحقحيو وفذفك خؾصن إػ افؼو الن افؼرآن مل اـص ظذ وجوب مي اواؿى
افقو اا"احلجيب"و وأي تػور اؼو اػرضقة احلجيب ؾفو تػور ذـاوري فاقس فاه
صؾة اروح افؼرآن ومؼيصده.
ومن خم ؿراكهتن فؾؼرآنو وتػحصفن أايت ادتعؾؼة ايحلجيب ذم افؼارآن
افؽرامو خؾصن إػ أن اـيك ثمثة ضوااط فؾايس ادرأة ذم افؼرآنو وأي حميوفة فؾزايدة
ظؾقفي اعتز اؾساك ظذ افؼرآن :
()7

َ
َ َ
دَ ََ ََِن ْ نَ َ
ىْل ْ َ
َِنا
ِني
الضابط األول :فايس افتؼوى:ـف جيك ذم ؿوفه تعيػ﴿:يا ب ِ
َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ُ َّ ْ َ َ َ
َ َْ ُ
ك ْم َِل ً
ك َخ ْ ٌ
اسا يُ َ
علي
و
ي﴾[إظراف.]30:
ِ
اري سودتِكم و ِريشا و ِِلاس اتلقوى ذل ِ
ِ
ْ
ل
َُ
ُْ َ
الضابط الواين :تغطقة افصادر ؾؼاط ـاف ذم ؿوفاه تعايػ﴿ :وَِن ِّلهْ ِنيِنا ِ
َْ ُ ْ
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ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ ِ
ََ
ُ
ِب ُه ِر ِه َّو لَع ُجيُوبِ ِه َّو﴾[افـور]27:و وذم اذا افصدد اذـرن أن ثؿة حميوٓت من ؿال
ِ

افػؼفيك تتثؿل ذم إضيؾةـؾؿتي"احلجيب" و"اخلفر"و واذا مي جعل اعض افايحثايت
ادـتوايت إػ احلرـة تـيوفن احلداث ظن ـل من ـؾؿة "احلجيب" و"اخلفر".

بلورة معاني لفظي"الحجاب"و"الخمار" في القرآن:

ترى احلرـة افـوواة اديفقزاة "إخوات ذم اإلشم " أن فؽؾؿة "احلجايب"

ذم افؾغة معين ـثرة مـفي افتغطقة واحلجزو وؿد ورد مصطؾح احلجيب ذم افؼرآن شااع
مراتو مخس مرات مـفي اؾػظ "احلجيب"و وجيك مرتغ اؾػاظ "حجيااي"و وذم ااذه
ادواضقع ـؾفيو مل حيؿل اذا ادصطؾح ذم ضقيته مي اعارف افقاو ظـاد افػؼفايك وظيماة
ادوؾؿغ ايحلجيب.
http://www.sistersinislam.org.my/وWomen's Dress Code in Islam
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خلفية تاريخية للحجاب:
ترى احلرـة أن افذان اراطون احلجيب ايإلشم أو ايفؼرآن فقس هلام دراااة
ظذ اإلضم اتيراخ احلجيب وخؾػقيتهو ؾيحلجيب مي او إٓ ظيدة هيوداة ترسات إػ
اإلشم ظن ضراق اعض ادػسان ظذ احلداث افـاويو ـف ترسات اعاض افروااايت
ادوضاوظة ذم احلااداثو ااال إن مجقااع أتااايع إداااين اااف ؾقفااي افقفوداااة وافـرصاااكقة
واإلشم ارتدان احلجيبو واذا فقس مـطؾؼي من معتؼداهتم افداـقةو إكف ااو مـاثاق
من ظيداهتم وتؼيفقدام .وتارى احلرـاة أن ااذه افظايارة "ارتاداك احلجايب" فاقس
مـحرصا ذم أوشيط أتايع افدايكيت افوفواةو اال إن كوايك اعاض افؼايئال إؾراؼقاة
ارتدان احلجيب وفون موؾفت.
ؾيحلجيب ظـدان ايختصير فقس أمرا إهلقي اؿؽن افتوؾقم أو اخلضوع فهو اال
او ظيدة وظرف توارثه جقم ظن جقلو ؾراط افعايدة ايفادان اعتاز فوكاي مان ظاايدة
إصـي و ؾيدوقحقيت ذم ـثر من ادـيشايت افداـقة اضعن ؽطيك افرأسو وـيكت اذه
افعيدة موجاودة ؿاال اإلشام ااآف افواـغو ؾؽقاف اادّ ظي ظؾافك ادواؾؿغ أن
"احلجيب" تغطقة افرأس من اإلشم ؟! .
()7

لفظ "الخمار" في القرآن عند أخوات اإلسالم":"SIS

َُ لُْْ َ
وترى احلرـاة أن فػاظ اخلافر اداذـورة ذم ؿوفاه تعايػ﴿ :وَِن ِّلهْ ِنيِنا ِ
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ِ
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ادذـور ذم أايت افؼرآكقة إخرى 4إذإن فػظ احلجيب ذـر ؿال فػظ اخلفر وذفؽػاي

َ ْ ُ ْ َ ً َ َ ُ َّ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َْ ُ
ك ْم َِل ً
اسا يُ َ
اتلق َوى
اري سودتِكم و ِريشا و ِِلاس
و
ؿوفه تعيػ﴿ :يا ب ِي دََ َ نىْلَا علي
ِ
ِ
َّ َّ
َ َّ
َ َ َ ٌْ َ َ ْ َ
اَّلل َّ ِّ َعل ُه ْم يَِنَّل ُرو َ ﴾ [إظاراف]30:و وامحاظ أن أااة
ذلِك خي ذلِك ِنو ديا ِ ِ

ذـرت ضياطي مفف واو "فايس افتؼوى" واذا او ادعقير إشايد ذم فاايس ادارأة.
ظذ أن افراشخغ ذم افعؾم ٓ خيتؾػون ذم أن ذـر فػظ "اخلفر" ذم شورة افـور ٓ اد
الي ضراؼة ظذ احلجيب ـف ازظم اعض افعؾفك ادعيسان.
وظذ اذا ترى حرـة "إخوات ذم اإلشم " أن اخلفر ذم فغة افعرب ظاايرة

ظن ؽطيك ؾحواو ؾيفثوب اؿؽن أن اعدّ مخيراو وافؾحيف ـذفك ؿد اعدّ مخيراو وـل
آفة توتخد ذم ؽطيك رك اوؿى مخيرا ذم افؾغةو فاذفك كجاد أن فػاظ "اخلؿار" مان
أصل (خ ر)و وادؼصود مـه ـل ميخيؿر افعؼل واغطقه .إٓ أن اعض افايحثغ افذان
ترمجوا أاة افويفػة افذـر ظذ أن اخلافر حجايب معاروف أن إكاف تالثروا اااعض
إحيداث ادوضوظةو وؿد أضؾوا افعواحمقث ؽرشوا ذم ؿؾاو م أن فػاظ اخلافر ااو
احلجيب ادعروف ذم ظرصكي افراان.
وجدار ايفذـر أن احلرـة ترى أن افؼرآن أمر ادرأة الن توتخد "اخلافر" أااي
ـين كوظه فتغطقة صدرايو وفقس رأشفيو أو صعراي ـف ازظم اعض افعؾفك ادوؾؿغو
وـقف اؽون إمر متوجفي إػ افشاعر أو افارأسو وااذان افؾػظاين مل تاـص ظؾاقفف
أاةوٓ من ؿراا وٓ من اعقد .ومعؾو أن اهلل إذا أراد أن المر ادرأة اتغطقاة افارأس
أو افشعر فػعل .
()7
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َّ
واحتجوا الن اهلل اشتثـى ذم ؿوفهَ ﴿ :و ََل ُيبْ َ
يو ِزينَتَ ُه َّو ِإَل َنا َظ َه َر﴾و وادؼصود
ِ

او مي طفر من افزاـةو واذه دٓفة طيارة ظذ إظطيك ادرأة ـيمل حراتفي فتؼارر مادى
احليجة إػ إطفير اعض افزاـةو ظذ أن ادرأة إذا توؾر ؾقفي افؼط إو و واو "افتؼاوى
َ

أو فايس افتؼوى"و ؾؾقس اـيك مشؽؾة ذم أن تؼرر فـػوافي دٓفاة فػاظ ﴿ َما ظَ ََا َظ﴾

ادون أن تؾجئ إػ أي ؾؼقه أو ظيمل اؼقد هلي حراتفي افتي مـحفاي افؼارآنو و اذا تارى

ََ َ ْ
َ َ ُ َّ
ْضبْ َو
احلرـة أن ادراد اؾػظ ﴿ ِزينتهو﴾ ذم أاة او جوم ادرأةو ادفقل ؿوفه ﴿ :وَل ي ِ
بأَ ْر ُجله َّو ْلُ ْعلَ َم َنا ُُيْف َ
ني ِنو ِزينَ ِت ِه َّو﴾ حقث إن ادرأة إذا رضات ارجؾفاي ؾانن افاذي
ِ ِِ ِ
ِ

اظفر او اعض تػيصقل جوؿفيو وفقوت افزاـة ادؽتواة ـف ازظم اعض ادػرسان.

وذم اذا اخلضمو خؾصت احلرـة إػ أن افميت اؾاوان احلجايب ظاذ اقئتاه
ادعروؾة افقو ظن رؽاة ؾقه دون آظتؼيد الن إمر من رب افعيدغ ؾؾفن ذفاكٕ 4ن
اذا من حاراتفن افشخصاقةو أماي افاميت ارتادان احلجايب واعتؼادن أن احلجايب
واجاو وأن افؼرآن أمر اهو ؾنهنمٓك افـويك اؼعن ذم "ظايدة إصـي "ٕ 4هنان اتااعن
افعؾفك وفقس اهللو وؿد هنى اهلل ظن افؼكو وتوظد من اؼك ايفـير إن ميت ظؾقاه ومل
اتا .
()7

الضابط الثالث :أن يكون الثوب طويال

وماان افضااوااط افتااي وضااعفي أكصااير حرـااة "إخااوات ذم اإلشاام "

""SISـون افؾايس ضوامو وترايحلرـة أن افؼرآن ؿد أصير إػ اذا افضياط دي أمر اهلل
َه
افرشو  أن خيز زوجيته الن ادكغ ظؾقفن من جماقافن ذم ؿوفه تعيػ﴿:يَِنا َي َهِنا
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َ

َ
يب ِه َّو﴾[إحزاب]93:و واوتـاط من اذه أاة أن إمر ايإلدكايك اـاي مطؾاقو
جَلبِ ِ

وفقس اـيك مي اد ظذ حتداد متى اعتز ااؾايبو ؿد توؾر ؾقه ذط اإلدكيك اداذـور
ذم أاةو واإلضم اـي مؼصود اعقـهو وفقس ٕحد من ادػرسان أاي ـيكت درجتاه أن

اؼقااد مطؾااق اااذا افؾػااظ افؼاارآين .وٕن افؼرآكؼااد تاارك إم ار اؽااذا حقااث ظؾاام
افؾفلكيٕظراف ختتؾف ايختمف إمؽـة إزمـةوفذفك ترك إمر فؽل زمن أو مؽين
أو اقئة حتداد ادراد من فػظ "اإلدكيك" ادذـور ذم أاة.
إذن إشيس وادعتز ذم فايس ادارأة ذم اإلشام ااو افتؼاوى وآحتشاي و
وفؽن اذا إخر مسوك فظاروف تعقشافي ادارأةو ؾيفاقئاة ااي افتاي حتادد مػفاو
آحتشي و ؾف اعتز آحتشي ذم ميفقزاي ؿد خيتؾف ظن مي اعد احتشيمي ذم أمراؽايو أو
مي اعد احتشيمي ذم افوعوداة ؿد ٓ اعتز احتشيمي ذم ؽراي من افدو .
ؾيختمف إكظير ذم حتداد آحتشيممؼصود اذاتهو حقاث وضاعه افؼارآن ذم
آظتايرو ؾيهلل مل ارد اـي افعرسو وإكف اراد ايفاؼ افقرسو وفقس مان حاق أي صاخص
شواك ـين ظيدي ـين أو شؾطيكي أن حيدد أو اؼقد افؾػظ افؼرآين اف هتواه كػوه.
اذا جمؿال ماي أادتاه حرـاة "إخاوات ذم اإلشام " ""SISمان اارااغ
وحججو وؿال أن كخوض ذم مـيؿشاة إدفاة افتاي اشاتدفوا اي كمحاظ أن أكصاير
حرـة""SISمل اذـروا حداثي واحداو ومل ارجعوا إػ أؿوا افصحياة وافتاياعغو ظاذ
افرؽم من أن افميت اؽتان ذم افرـن اخليص ايحلرـة فقس هلن خؾػقيت ظؾؿقة ذم ااذا
افعؾمو ؽياة مي اـيك أن امٓك ااردن االي ضراؼاة جارد ادارأة مماي اعتزوهناي ؿقاوداو
وجرداي من مؽيكتفي افؽراؿة افتي وضعفي اهلل هليو فذفك كمحظ أن اـايك تـيؿضايت
واضحة ذم اشتدٓٓهتمو ؾتيرة اؼؾن :إن احلجيب ظيدة وفقس ظاايدةو وتايرة أخارى
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اذـرن أن افؼرآن ذـر فػظ احلجيبو وإذا ؿؾـي :إن احلجيب ظيدةو ؾفل تؽاون افعايدة
ذـي إذا مل تتصيد مع افؼاعة اإلشممقة؟! وإذا شؾؿـي جدٓ أن أؾفي ادػرساان
توجفت ذم تػور "احلجيب" و"اخلفر" وؽرمهاي مان إفػايظ ذات افصاؾة إػ ماي
اعرف ايحلجيب افؼظي افقو و ؾفل اذا اؼودكي إػ ضؿس اذه أراك ـيؾةو ووصػفي
ٍ
ٍ
ٍ
وأدفاة
متقـاةو
أشاس
الهني ذك وظايدة إصـي ؟! ومتى صير آجتفي ُد اداـاي ظاذ
ٍ
معتزة ظيدةً؟

مناقشة آراء "األخوات في اإلسالم"" "SISحول الحجاب:
ٓ خياايفطـي أدكااى راااا ذم أن حماايوٓت حرـااة""SISفقواات اعقاادة ظاان
حميوٓت اؼقة احلرـيت افـوواة ذم افعيمل من حقث دمرااد ادارأة مان أي فػاظ حيؿال
معـى "احلجيب افؼظي"و وٕن احلجيب ذم ؾؽران مي او إٓ ؿقودو ؾرضفي افرجي
ظذ افـويك.
ؾؿن اـي عدر اـي مـيؿشة آراك ااذه احلرـاة" "SISواخيصاة أراك ادتعؾؼاة

ايحلجيبو ومي أثر حوفه.

الحجاب بين العادة والدين:

كمحظ ـثرا أن احلرـة ذم ـتيايهتي تصف احلجيب الكه ظيدة وفقس داـي عاا

آكؼقيد فهو ومل تؽتف ذا احلدو ال ذااات أاعاد مان ذفاك حقاث تارى أن ارتاداك
احلجيب وآظتؼيد الكه واجا ذظي اعتز ذـي وظايدة فغر اهلل!.
وٓ اشك من فه أدكى درااة اؿؼيصاد افؼارآن ذم أن ااذا افؼاو اؾاساك ظاذ

ُْ ُْْ َ َْ ُ ْ
ِنو ن ْ
ِنو نَبْ َصِناره َّو َو ََيْ َف ْظ َ
ِنو
افؼرآن ومؼيصدهو ؾؼوفه تعيػَ ﴿ :وَ لِلهْ ِنيا ِ يغضض َ ِ
ِِ
َّ
ْ
فُ ُر َ
وج ُه َّو َو ََل ُيبْ َ
يو ِزينَتَ ُه َّو ِإَل َنا َظ َه َر ِني َها ﴾[افـور .]27:ؾقه دٓفة واضحة ظذ أن
ِ
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احلجيب ادعروف افقو أمر إهليو وفقس ظيدة ـف تزظم احلرـةو ارصف افـظر ظن ماي
اـدرج حتت مػفو احلجيب ظـد افعؾفك ادوؾؿغ ادعتازانو وامحاظ ـاذفك أن ذم
أاة دٓفة ظذ ظد إاداك افزاـة إٓ مي طفر مـفي .ومعؾو أن افعرب ؿال كزو أااة

ََ ْ َ
ُ
ِنر ِي ُُيُِنوتِك َّو َوَل
مي ـيكت ترتدي احلجيب ـف او افشلن ؿاال كازو ؿوفاه﴿ :وَ
ُْ
ْ
َ َ َّ ْ
ج َو َت َ ه
تَب
َب َج اْلا ِه ِل َّي ِة اَوىل﴾[إحزاب .]22:وذم أاة أمراؿخيفػة مي ظؾقه افـويك

ذم ااياؾقة من افتزح وظد ارتداك احلجيبو ؾالان افادفقل ظاذ أن احلجايب ظايدة
هيوداة ترسب إػ افػؼفيك؟! وأان تؾك ادحايوٓت افتاي تادظي احلرـاة أن افػؼفايك
وادػرسان ام افذان ؿيموا ي؟ ال اذه ادحيوٓت متخضت ذم ظرص افرشايفة أ
اعداي؟!
وماان أمعاان افـظاار عااد أن اـاايك تـيؿضااي واضااحي ذم حجااة أكصااير
حرـة""SISحقث ترى إثم من ارتدت احلجيب احتوياي ادفقل أكه اتايع ؽر اهللو وذم
افوؿت كػوه توتد ائاة ظذ إايحة إاداك مي طفر فؾرضورةو ارصف افـظر ظن تلوال

﴿نا ظهر نيها﴾ ،أضف إػ ذفك أن تػور أاة ٓ اـاغي أن ااتم اؿعاز ظان آاايت
َ
ُ
أخرى هلي صؾة وثقؼة ايفؼضقةو ومن اغ اذه أايت :ؿوفه تعيػ﴿ :يَا َ هي َها َّ
اَِن ِ ه َِن
َ َ ََْ َ ُْ ْ ََ
َ َ
لََْ َ َََ َ
ني يُ ْ َ
ك َوُ َْا َِ ال ْ ُه ْْني َ
ني َعلَيْه َّ
يب ِه َّو ذلِك نََن ن يع َرف َو فَل
ب
َل
ج
و
ن
و
ِ
ِ
ِ
ِ
اجك وبياتِ
ِ
َزو ِ
ِ ِ
ِ
ورا َّرح ً
اَّلل َّ َغ ُف ً
يُ ْْ َذ ْي َو َو ََك َ ُ
يها﴾[إحزاب.]93:
ِ

وفئن اشتوؾؿـيفتحػظيت احلرـةدميايختمف افعؾفك ذم تلوال ؿوفه﴿:إٓ ماي

طفر مـفي﴾و ؾؾقس هلي أن حتقد ظن أؿوا افصحياة افذان ظياشوا افتـزالو أومي ؾفؿاه
افصحياة ـف حؽيه ادػرسون ادعتزون:
ؾؼد ؾرس اان موعود اؼوفه" :طيار افزاـة او افثقيب" و ومن ذفك ماي روي
()7

()7

افؼرضيو اجلامع ألحؽام الؼرآنو (اروت :دارفؽتيبو د.ط.د.ت)و ج73و ص.332
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ظـه أكه ؿي " :افزاـة زاـتين :ؾيفظيارة مـفي افثقيبو ومي خػي :اخلَ ْؾ َخايٓن وافؼرضاين
وافوواران" .
()7

أمي اان ظايس وؽره من افتياعغ ؾذـروا أن آشتثـيك ااد ظاذ أن "طايار
افزاـة او" افؽحل وافووار واخلضيب إػ كصاف افاذراع وافؼرضاة وافػاتخو وكحاو
اذا" و ظذ أن اعض افتاياعغ رجحاوا أن اؽاون اداراد مان آشاتثـيك ااو افوجاه
()3

وافثقيب  .ؾيفزاـة تطؾق ذم آصطمح افؼرآين واراد ي افثاوب ـاف ذم ؿوفاه تعايػ:
()2

﴿خَّوا زينتكم عي لك مْج ﴾ [إظراف.]27:
ْ

َ َ ْ َْ ُ
ِب ُه ِر ِه َّو لَع ُجيُوبِ ِه َّو﴾ [افـور .]27:واخلؿر مجع ِمخيرو
ْضبو ِ
وأمي ؿوفه﴿:وْل ِ

واو ؽطيك افرأس افذا ُق ْود فقواس افرؿااة وافصادر .ااقاوب :مجقاع جقااو وااو
اخلفر ؾتح َة افثاوب ومـطؼاة
افػتحة افعؾقي فؾثوب واوؿوهني "اف َؼ َّاة"و وادراد أن اوس
ُ
افصدرو ؾم اظفر مـفي رك.
وأضيف اان ظيصور أن "اخلفر :ثوب تضعه ادرأة ظذ رأشفي فواس صاعراي
وجقداي وأذكقفي"  .وممي اؾػت افـظر أن افؼرآن ؿد اشتخد فػظ ﴿وْلْضبو﴾ دٓفاة
()1

ظذ"متؽغ افوضع( ..أي) فقشددن وضع اخلؿر ظذ ااقوبو احقاث ٓ اظفار رك
من اؼة ااقد .وافايك ذم ؿوفه ﴿ِبهرهو﴾ فتلـقد افؾصو مايفغاة ذم إحؽاي وضاع
اخلفر ظذ ااقا زايدة ظذ ادايفغة ادوتػيدة من ؾعل ﴿يْضبو﴾ .
()9

()7

افطزيو جامع البيان يف تأويل الؼرآنو (افؼيارة :دارافعؾمو د.ط.د.ت)و ج73و ص.799

()3

افؼرضايو اجلامع ألحؽام الؼرآنو ج73و ص 4332وافطزيو جامع البيان يف تأويل الؼرآنو
(افرايض :دارافـؼو د.ط.د.ت)و ج73و ص.799

()2

افطزيو جامع البيان يف تأويل الؼرآنو ج73و ص.792

()1

اان ظيصوروالتحرير والتـويرو (اروت :دارافؽتيبو د.ط.د.ت)و ج72و ص.310

()9

ادرجع افوياق .
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ظذ أكـي إذا تـيوفـي ايفدراشة وافتحؾقل شقي أايت افواردة وحيفاة افعارب
آكذاك اتاغ فـي أن افعيدة خمف مي جيك اه افؼرآنو وؿد أصير إػ ااذا اإلماي افارازي
ْ

ََ

َ َ ْ ْ َ ُ
ِب ُه ِر ِه َّو لَع ُجيُوبِ ِه َّو﴾ "أن كويك ااياؾقة
ْضبو ِ
حقث ذـر ذم تػور ؿوفه تعيػ﴿:وْل ِ

ـن اشددن مخاران مان خؾػفانو وإن جقاو ن ـيكات مان ؿادا و ؾؽاين اـؽشاف

كحوران وؿمئدانو ؾلمرن أن ارضان مؼيكعفن ظذ ااقوب فقتغطى اذفك أظـيؿفن
وكحوران ومي حيقط اه من صعر وزاـة من احلاذ ذم إذن وافـحار وموضاع افعؼادة
مـفي" .
()7

واتاغ ممي ذـر أن افؼرآن تـيو موضوع احلجيب واخلفر وااؾايبو اال أمار
اهو وأن افصحياة ؾفؿوا وجوب احلجيب افؼظيو ومل كرجاع إػ أؿاوا افػؼفايك
اواا أن احلرـة تزظم أن افؼو اوجوب احلجيب أحدثه افػؼفيك وادػرسونو فاذفك
الكي إػ أؿوا افصحياة وافتياعغ.
واعضد مي شاق أن أاة دي كزفت تويرظت كويك إكصير إػ آمتثي اايٕمر
ـف جيك من حداث ظيئشة ريض اهلل ظـفي ؿيفت" :مي رأات خر ًا من كويك إكصيرو دي
كزفت اذه أاة ؿيمت ـل واحدة مـفن إػ مرضفيو ؾصدظت مـه صدظة ؾايختؿرتو
ؾلصاحن ظذ رؤوشفن افغراين"و وال اؼي  :إن افصحياقيت ؿؾدّ ن ادػرسان وافػؼفايك؟!
وال اؼي  :إهنن إذا احتوان إجر من ارتدائفن احلجيب اعتز ذـاي وظاايدة فغار
اهلل -وافعقيذ ايهلل؟! أان مـطق اذا افؼو ؟.
واضيف إػ مي ذـر أكـي إذا رجعـي إػ افواـة افـاوااة وافتاي أكاقط إفقفاي اقاين
()7

افرازيو مػاتيح الغيبو (اروت :دارافعؾمو د.ط.د.ت)و ج32و ص 4217وأفودو روح املعاين يف
تػسري الؼرآن العظيم والسبع املواين( ،اروت :دارافؽتيبو د.طو 7131ه)و ج72و ص.713
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مؼيصد افؼرآنو وتوضقح مي أمجؾه افؼرآنو أو تؼققد مطؾؼهو كجد أهني اقـت أن احلجيب
أمر أؿره افؼع وكدب إفقهو وفقس ظيدة أو "ذـي" ظذ حد تعار حرـة "إخاوات
ذم اإلشم ".
ؾؿن إحيداث افواردة مي جيك ظن اان ظؿر ريض اهلل ظـفف ؿي  :ؿي رشو
اهلل « :من جر ثواه خقمك مل اـظر اهلل إفقه او افؼقيماةش .ؾؼيفات أ شاؾؿة ريض اهلل
زاش ؾؼيفات" :تـؽشاف
ظـفي" :ؾؽقف اصـع افـوايك ااذاوهلن؟" ؿاي « :اارخغ صا ً
أؿدامفن" .ؿي « :ؾرخقـه ذرا ًظي ٓ ازدن ظؾقهش .
()7

اضيف إفقف شاق من مـيؿشة آراك حرـة "إخوات ذم اإلشم "أهناي ؽػؾات
أو دمياؾت اؼصد أو اغر ؿصد ظـد حتؾقل إفػيظ ادتعؾؼة ايحلجيب ذم افؼارآن فػاظ
تتطر إػ اذا افؾػظ ٓ مان ؿرااا وٓ مان اعقادو
افتزج افذي هنى ظـه افؼرآنو ومل ّ

ْ
ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ
ََ ْ َ
ج َو َتِن َ ه
ِنِنَب َج اْلَا ِه ِل َّيِنِنِن ِة
ِنِنر ِي ُُيُِنِنِنوتِكو وَل تِنِنِنَب
وذفاااك ذم ؿوفاااه تعااايػ﴿:وَِن
ُْ َ
اَوىل﴾[إحزاب.]22:

التبرج والحجاب:
واـاغي أن كشر إػ أن فػظ افتزج جيك ذم اخلطيب افؼرآينو ومعـايه ذم افؾغاة
ـف جيك ذم مؼياقس افؾغةو أن (ب ر ج) أصمن :إو افظفور افزوز .وافثيين :افوزر
وادؾجلو اؼي  :امرأة ارزة أي ـيصػة حميشـفي وزاـتفي  .أمي ذم آصطمح افػؼفي ؾؼد
()3

()7

أخرجه أاو داود ذم ســه( ،افرايض :دارافؼؾمو د.ط.د.ت)و ج3و ص779و رؿم  42227وافسمذي
ذم ســه( ،اروت :دارافؽتيبو د.ط.د.ت)و ج3و ص272و رؿم  4279وؿي حو ٌن صحقح.

()3

افػروزايديو الؼاموس املحيطو (اروت :دارافؽتا افعؾؿقةو د.ط.د.ت)و ج3و ص.709
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ظرؾه اتعراػيت ـثرةو ظرؾه افزخمؼي واو من افعؾفك ادفتؿغ ايفؾغة وافامؽاة االن
ّ
افتزج او" :أن تتؽشف ادرأة فؾرجي اناداك زاـتفيو وإطفير حميشـفي" .
()7

إذن ادػفو من افـفي افذي جيك اه افؼرآن اتؿثل ذم ظد إااداك ادارأة زاـتفاي
فؾرجي إجيكاو واذا ـذفك اشؿل ـشف افشعر وظد تغطقتاهو وإطفاير ادػايتن
وادحيشنو وإذا ـين إمر ـذفك ؾلان إخوات ذم اإلشام مان ااذه أااة؟ اال
افدراشيت افؼرآكقة افتي تؽادهتي اذه احلرـة مل تصل إػ اذه أاة؟! أ اي مـواوخة
ظـدام؟!
وفويئل أن اول  :ال احلجيب تؼققد حلراة ادرأة ـف ازظم اعض ادـتواغ إػ
اإلشم ؟ أ او ـرامة وصون فؾؿرأة من أادي افػجير؟ ؾيحلجيب ذم اإلشم فاقس
أمرا طيارايو ٓ اؿس افروح وااوارو ال إن ؾؾوػة احلجيب ذم اإلشام ترجاع إػ
ظوامل ـثرةو مـفي مي اتعؾق "اجيكا كػزو وأخر ذو جيكاا أييو واعضافي ذو
جيكااا اجتفظاايو وآخاار ااارتاط ارؾااع موااتوى اداارأة واحسامفاايو واحلقؾوفااة دون
ااتذاهلي" .
()3

وفقس من كيؾؾة افؼو أن كمـد اـي أن اإلشم فقس أو من ادأ اتؼاع
احلجيبو وإكف شاؼته ذائع أخرىو واذا افذي أرى أكه ؽيب ظن أكصير "إخوات
ذم اإلشم "و حقث اختؾط ظؾقفن مي توارثته افدايكة افقفوداة وافـرصاكقة مان فااس
احلجيبو ومي اعتزه افقفود وافـصيرى من ظيداهتم وتؼيفقدامو وفعل آمتثاي االمر
اإلفه او افذي من "اظتؿدن افراايكقة ذم ادوقحقة ارتادان ثقيااي حمتشاؿة ماع تغطقاة
رؤوشفن 4أي اتحجان" .
()2

()7
()3

افزخمؼيو الؽشاف( ،افرايض :دارافـؼ وافتوزاعو د.ط.د.ت)و ج2و ص.10
ادطفريو مسألة ارحجابو (اروت :دارافؽتيب افعؾؿقةو ط3و 7122ه)و ص.02

()2

افوؿراينو املرأة يف التاريخ والرشيعةو (اروت :دارافـؼ وافتوزاعو د .طو 7121ه)و ص.730
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وجيك من حداث ظيئشة ريض اهلل ظـفي ـف ذم افاخايري وؽاره أهناي ؿيفات:
"ـين افرـاين اؿرون وكحن مع رشو اهلل حمرمايتو ؾانذا حيذوكاي أشادفت إحاداكي
جؾاي ن من رأشفي ظذ وجففيو ؾنذا جيوزكي ـشػـيه"و وال ااذا ااؾاايب خمصاص
فؾصدر اي أكصير "إخوات ذم اإلشم "؟!!!
تاغ أن احلجيب اف ؾقه تغطقة افشعرو وظاد إطفاير مػايتن ادارأة
وممي شاق ّ
وحميشـفي ممي أمر اه افؼرآنو وأن أي حميوفة فؾروؽين ظن اذا ادصطؾح اعاد ؾارارامن
أمر افؼعو و ذا اتضح أن احلجيب فقس ظيدة ـف اتومهه أكصير حرـة إخاوات ذم
اإلشم حقث إن افؼرآن اـفى ظن افتزجووافذي ـين شيئدا ذم افعرص ااياع.
ظذ أكـي ذم اذا افاحث مل هندف إػ اقين اخاتمف افػؼفايك ؿاداف وحاداثي ذم
ذوط احلجيب افؼظيو ومي إذا ـين عدوز ـشف افوجاه وافؽػاغ أ ٓو ؿادر ماي
كصاو إػ إثايت ذظقة احلجيب من كيحقةو ومن كيحقة أخرى مـيؿشة أكصاير حرـاة
"إخوات ذم اإلشم " مي إذا ـين فؾؿرأة حر ذم أن تادي زكتفي ومػيتـفي.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اخلامتة
وممي تعرضـي فه من اذا افاحث ادتواضع اؿؽن أن كخؾص إػ أيت:
 7ــ

إن حرـة "إخوات ذم اإلشم """SISذم ميفقزااي فقوات ااعقادة

ظن اؼقة احلرـيت افـوواة من حقث مطيفافيو وؿضياياي ادحوراة.
 3ــ

إن مـفج حرـة""SISذم تـيو أايت افؼرآكقة ٓ اتفصى مع مـطاق

ظؾؿي مؼاو .
 2ــ

إن آشتعيكة اعؾو افؼرآن مطؾا رضوري فتػور افؼرآن واشتـايط
﴿﴾864
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ميك ووك حممود و حبيب اهلل زكريا

إحؽي افؼظقة مـاهو ؾايفرجوع إػ افؼارآن رأشاي دون مصايحاة أشاايب افـازو
وافـيشخ وادـووخ وادطؾق وادؼقد وؽراي ٓ اـوجم مع ؿواظد افتػور.
 1ــ

إن دظوى حرـة ""SISالن افتػيشار ادوجاودة ااغ أااداـي أن ٓ

مت ّثل تػورا صحقحي ازظم أهني تػور ذـوري دظوى ظيراة ظن إدفة افؼواة ادؼاوفة.
 9ــ

إن احلجيب فقس ظيدة توارثفي جقل ظن جقلو وإكف ااو أمار إهلايو

جيك اه افؼرآن ووضحته افوـة افـاواة افؼاػة.
0ــ

إن ؿضقة احلجيب ٓ اؿؽن أن تـيوفه اؿعز ظن إحيداث افـاوااة

افؼاػةو ؾؿصدر افتؼاع فاقس ؿرآكاي ؾحوااو اال اـايك شاـة عاا آكؼقايد هلاي
وافتوؾقم ٕمراي.

توصيات البحث:
و ذا اويص اذا افاحث ادتواضع ائيت:
 7ــ

اشتؿرار دراشة ؾؽر "إخوات ذم اإلشام " ""SISوماي إذا ـاين

اذا افػؽر اتفصى مع مايدئ اإلشم ومؼيصده.
 3ــ

إن ثؿااة حيجااة ورضورة إػ توظقااة افشااعا اداايفقزي شااقف افـواايك

اخطورة مـفج حرـة ""SISحقث إن ؾتح ايب افرجوع إػ افؼارآن رأشاي اامدي إػ
مػيشد ٓ حتؿد ظؼاياي.
 2ــ

ظااذ افااايحثغ وإـاايداؿقغ ترؽقااا افطاامب ذم تـاايو أؾؽااير

حرـة""SISوأاداوفوجقيهتي وظمؿتفي الؾؽير احلرـيت افـوواة ذم افعيمل افغريب.
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عوامل جناح الرتبية اإلسالمية يف زمن التحديات املعاصرة
أ.د .باي زكوب عبدالعايل

*



ملخص البحث
ٍ
خم٤مض قمسػم ذم زُمـ اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمتل
متر سمٛمرطمٚم٦م
إن اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ُّ
اظمتٍمت اًمٕم٤ممل وطمْم٤مراشمف وأومٙم٤مره ورؤاه ذم ىمري٦م يمقٟمٞم٦م؛ وشمٕم ّ٘مـدت احلٞم٤مة إمم احلدِّ
اًمذي هم ّٞم٥م دور اًمٕمقاُمؾ اًمؽمسمقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مضمح٦م ذم ري٤مدة اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م،
شمٖمٞمٞمب٤م أطمدث ومجقة يمبػمة سملم اًمتٞم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م؛ ومب٤مت يمؾ شمٞم٤مر يٛمكم قمقاُمؾ ُم١مدي٦م
إمم ٟمج٤مح اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمزاوي٦م اًمتل يراه٤م ،مم٤م أدى إمم شمبٕمثر اجلٝمقد سمدل
شمٙمثٞمٗمٝم٤م ،واظمتالف أراء وإومٙم٤مر سمدل شم٘م٤مرهب٤م أو احت٤مده٤م ،وهذا ُم٤م ضمٕمؾ أُم٤مُمٜم٤م
يمٛمرسملم اًمٕمديد ُمـ اًمتحدي٤مت اًمتل دمٕمؾ ُمـ ُمقضقع قمقاُمؾ ٟمج٤مح اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
أُمرا ُمٝمام ًمٚمٖم٤مي٦م ،وهل صمالصم٦م قمقاُمؾ رئٞمس٦م :أوٓه٤م :اًمتٚم ّ٘مل ُمـ ٟمبع اًم٘مرآن وطمده
واًمسٜم٦م اًمٜمبق ّي٦م وطمده٤م ،وصم٤مٟمٞمٝم٤م :اًمتٚم ّ٘مل ًمٚمتٜمٗمٞمذ واًمٕمٛمؾ ،وصم٤مًمثٝم٤م :اًمٕمزًم٦م ّ
اًمِمٕمقر ّي٦م سملم
ُم٤ميض اعمسٚمؿ ذم ضم٤مهٚم ّٞمتف وطم٤مرضه ذم إؾمالُمفُ .مق ّفمٗم ً٤م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل واًمتّحٚمٞمكم.
*

حم٤مرضذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمديٜم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م (ُمديق) ،سمامًمٞمزي٤م.
اًمؼميد اإليمؽموينbeyzekoub@yahoo.fr :
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باي زكوب عبدالعالي

احملور األول:
مفهوم الرتبية اإلسالميّة

أ -المفهوم اللغوي للتربية :لكلمة التربية أصول لغوية ثالثة

األول :رسم٤م :رسم٤م اًمٌمء ،يرسمق رسمقا ورسم٤مء :زاد وٟمام .وأرسمٞمتفٟ :مٛمٞمتف ،ورسم٠مت

اًمٜمٛمق واًمزي٤مدة واًمزيم٤مة
إرض رسم٤م ًء :زيم٧م وارشمٗمٕم٧م  ،ومتٙمقن اًمؽمسمٞم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك
ّ
َ ه ُ ُ ُّ ُ ه َ ه َ
ه َ َ
وآرشمٗم٤مع ،ىم٤مل َ ﴿ :ح ٍْ َ
ر ُق ه ُ
اَّلل ّ
ِيم﴾
ف
ن
ُك
ِب
ُي
ال
اَّلل
و
ات
الرِبا َويُ ْر ِِب الصدك
ِ
ار أث ٍ
ٍ
()1

َ
َ
َ ه
[اًمب٘مرة ،]672:وىمقًمف َ ﴿ :و ٌَا آحَيْخًُ ٌَِّ ّربًا ى َ ْ
َِيبُ َٔ ِِف أ ْم َٔا ِل انله ِ
ِِد اَّلل
اس فال يَ ْربُٔ غ
ِ
ْ
ْ ُ َ
َ َ َ ْ ُ ّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ
م ُْ ًُ ال ٍُظػِف ْٔن﴾ [اًمروم ،]93:وىمقًمف 
وٌا آ َحيخً ٌَِ زَكةٍ حرِيدون وحّ اَّلل ِ فأوىه ِ
َ
ُّ
ً َ ََ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ َْ َ ََْ َْ ْ َه ْ
ج َوأُبَخَ ْ
ت َو َربَ ْ
ُك َز ْو ٍج
َِ
ٌ
ج
أيْم٤م﴿ :وحرى اْلرض ْاٌِدة فإِذا أُزنلا غييٓا الٍاء اَْت
ِ
َ
يج﴾ [احل٩م.]5:
ة ِٓ ٍ

ورب وًمده واًمّمبل يرسمف رسم٤م ،ورسمبف شمرسمٞمب٤م وشمرسم٦م ،قمـ
يرّب،
ّ
والثاين :ر ّسمك ّ
اًم ّٚمحٞم٤مين :سمٛمٕمٜمك رسم٤مه .وذم احلدي٨مً :مؽ ٟمٕمٛم٦م شمرهب٤م أي :حتٗمٔمٝم٤م وشمراقمٞمٝم٤م وشمرسمٞمٝم٤م ،يمام
يرّب اًمرضمؾ وًمده ،ورسم٤مه شمرسمٞم٦م :أطمسـ اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف ،ووًمٞمف طمتك يٗم٤مرق اًمٓمٗمقًمٞم٦م ،
()6

واًمقًمد :صم ّ٘مٗمف َّ
وهذسمف وأ َّدسمف .
()9

َ َ ََ
واًمرقم٤مي٦م واًمت٠مدي٥م ،ىم٤مل ﴿ :كال أل ًْ
ومتٙمقن اًمؽمسمٞم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمتٜمِمئ٦م ّ
َُّ َ
ج فِيَِا ٌ َِْ ُخ ٍُر َك ِسن َ
م فِيَِا َو ِِلدا ً َو ََلثْ َ
ي﴾ [اًمِمٕمراء ،]11:وىمقًمف  أيْم ً٤م:
ِ
ِ
ُر ب ِ
ِ
ً
َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُّ
الر ْْحَثِ َوكُو هر ّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ه َ
اذل ّل ٌ ََِ ه
اِن َصغَِيا﴾
﴿واخفِض لٍٓا حِاح
ب ارْحٍٓا نٍا ربي ِ
ِ
ِ

[اإلرساء.]62:
()1
()6
()9

اٟمٔمر :اسمـ ُمٜمٔمقر ،لسان العرب( ،سمػموت :داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ط.د.ت) ،ج ،5ص.162-32
اًمس٤مسمؼ ،ج ،5ص.32
اٟمٔمر :اعمرضمع ّ
اٟمٔمر :ضمؼمان ُمسٕمقد ،الرائد معجم لغوي عرصي( ،اًم٘م٤مهرة :داراًمٜمنم ،د .ط .د .ت) ،ج ،1ص.716
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وشمٕمٝمده،
يٛمدُّ سمٛمٕمٜمك ُمتّٜمف ،وأصٚمحف ،ووًم ّٞمفّ ،
رب ُّ
والثالثّ :
يرب قمغم وزن ُمدَّ ُ

هَ ُ
ورأؾمف وؾم٤مؾمف( ،)1ومتٙمقن اًمؽمسمٞم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمري٤مؾم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م يم٘مقًمف ﴿ :اَّتذوا
ُ
ه
َ
ه
َ َْ َُ ْ َ ُ َْ َُ ْ ََْ ً ْ ُ
اَّلل ِ َوال ْ ٍَس َ
ِيد ابْ ََ َم ْريَ ًَ َو ٌَا أم ُِروا إِال ِِلَ ْػتُ ُدوا إ ِل ًٓا
ون
د
أذتارًْ ورْتاجًٓ أرباةا ٌَِ
ِ
ََ ه ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ه ُ ْ ُ
َ ً
ًمٕمدي سمـ
اًمٜمبل 
ه
وومّس
]،
91
[اًمتقسم٦م:
﴾
ٔن
ك
ْش
ّ
ّ
ّ
واذِدا ال إَِل إِال ْٔ ستراُّ خٍا ي ِ

طمرم اهلل ،وحتريؿ ُم٤م ّ
أطمؾ اهلل .
سم٠مّنؿ اشمّبٕمقهؿ ذم حتٚمٞمؾ ُم٤م ّ
طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمف ّ
()6

مل شمرد يمٚمٛم٦م (اًمؽمسمٞم٦م) هبذا اًمٚمٗمظ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وٓ ذم أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل
 ،وٓ ذم اؾمتٕمامٓت اًمسٚمػ رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،وًمٙمٜمٝم٤م وردت سم٠مًمٗم٤مظ ُأظمرى شمدل
حمٛمد ُمٜمػم ُمرد سم٘مقًمف" :شمٕمتؼم يمٚمٛم٦م اًمؽمسمٞم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م
قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م .وىمد ٟم ّبف إمم ذًمؽ ّ
اًمسٜمقات إظمػمة ُمرشمبٓم ً٦م سمحريم٦م
آصٓمالطمل ُمـ اًمٙمٚمامت احلديث٦م اًمتل فمٝمرت ذم ّ
اًمرسمع اًم ّث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ؛ وًمذًمؽ ٓ ٟمجد
اًمتّجديد ّ
اًمؽمسمقي ذم اًمبالد اًمٕمرسم ّٞم٦م ذم ّ
هل٤م اؾمتخداُم ً٤م ذم اعمّم٤مدر اًمٕمرسم ّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ".
()9

أ ُّم٤م اًمٙمٚمامت اًمتل اؾمتخدُم٧م ذم اًم٘مرآن ،وإطم٤مدي٨م اًمٜمبق ّي٦م ،وذم يمت٤مسم٤مت
اًمسٚمػ ًمٚمدّ ًٓم٦م قمغم ُمٕمٜمك اًمؽمسمٞم٦م ومٝمل يم٤مٔيت:
ّ
()1

إسمراهٞمؿ ُمديمقر ،ادعجم الوسقط( ،اًمري٤مض :داراًمٜمنم ،د .ط1211 ،ھ) ،ج ،1ص.999

()6

قمدي سمـ طم٤مشمؿ ىم٤مل :أشمٞم٧م اًمٜمبل  وذم قمٜم٘مل صٚمٞم٥م ُمـ ذه٥م ،وم٘م٤مل« :ي٤م
احلدي٨م سمٓمقًمف رواه
ّ
قمدي! اـمرح قمٜمؽ هذا اًمقصمـش ،وؾمٛمٕمتف ي٘مرأ ذم ؾمقرة سمراءة﴿ :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أربابا من دون اهلل﴾ ىم٤مل« :أُم٤م إّنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمبدوّنؿ ،وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا إذا أطمٚمقا هلؿ ؿمٞمئ٤م
اًمؽمُمذي ،ذمالسـن( ،بريوت :دارالؽتب العؾؿقة،
اؾمتحٚمقه ،وإذا طمرُمقا قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤م طمرُمقهش.
ّ
د.ط.د.ت) ،ج ،5ص ،166رىمؿ.9935

() 9

ُمرد ،أصول الرتبقة ،ص.191
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 -1اًمدّ قمقة إمم اخلػم ،وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمّٝمل قمـ اعمٜمٙمر :هل ومْمٞمٚم٦م
اًمّمالح واإلصالح ،ىم٤مل :
إؾمالُمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م دمٕمؾ ص٤مطمبٝم٤م داقمٞم٦م ُمـ دقم٤مة ّ

ْ
ْ َ َ ْ َ
ْ ُ
َ ْ ْ
ُ ُ ٌ ْ ُ َ َ ْ ْ
وف َويَِ َٓ ْٔن غ َِ ال ٍُِه ِر
﴿ َوْلَلَ ٌِِّل ًْ أ هٌث يَدغٔن إَِل اْلََيِ َويَأ ُم ُرون ةِال ٍَػ ُر ِ
ََُْ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ
ٔن﴾ [آل قمٛمران ،]192:قمـ أّب هريرةّ ،
أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل:
وأوىـهِم ًْ الٍفي ِر

«ُمـ دقم٤م إمم هدى ،يم٤من ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر ُمـ شمبٕمف ٓ ،يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ أضمقرهؿ
ؿمٞمئ٤م ،وُمـ دقم٤م إمم ضالًم٦م ،يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ُمثؾ آصم٤مم ُمـ شمبٕمف ٓ ،يٜم٘مص ذًمؽ ُمـ
آصم٤مُمٝمؿ ؿمٞمئ٤مش  ،وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق ُمٕم٘مؾ اًمؽماسمط سملم اعم١مُمٜملم
()1

ْ
َ
َ
َ ُْ ْ ُ َ
ُ
ٔن َوال ْ ٍُ ْؤٌَِِ ُ
ات َب ْػظ ُٓ ًْ أ ْو ِِلَاء َب ْػ ٍض يَأ ُم ُرون
واعم١مُمٜم٤مت طمٞم٨م ىم٤مل ﴿ :والٍؤٌِِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ه َ َ َ ُ ْ ُ َ ه َ َ َ ُ ُ َ ه َ َ ُ َُ
ْ ْ
وف ويِٓٔن غ َِ الٍِهرِ ويلِئٍن الصالة ويؤحٔن الزَكة وي ِطيػٔن اَّلل ورسَٔل
ةِال ٍَػ ُر ِ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُّ ه ه
يز َ
ذه ٌ
اَّلل َغز ٌ
ِيً﴾ [اًمتقسم٦م ،]71:وممـ اؾمتخدم هذا
أوىـهِم سَيْحًٓ اَّلل إِن
ِ

اعمّمٓمٚمح اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف( :إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر).

 -6اإلصالح :ويٕمٜمل إصالح ُم٤م أومسده اًمٜم٤مس أو اًمتٖمٞمػم إمم إومْمؾ ،ىم٤مل

يد إ هال ْاْل ِْص َ
الح ٌَا ْ
 خمؼم ًا قمـ ؿمٕمٞم٥م وهق يٕمظ ىمقُمف﴿ :إ ْن أُر ُ
ج َو ٌَا حَ ْ
اسخَ َط ْػ ُ
ِيِق
ف
ٔ
ِ
ِ
ِ ِ
ه
ه َ َْ ََهْ ُ َ
ِإَوِلِّْ أُج ُ
ِيب﴾ [هقد ،]11:وىمد ّسمقب اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف:
إِال ةِاَّلل ِ غييِّ حَّٔكج
َ
ه َ
خ َْ
َي
ث
ن
ِف
َي
"سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اإلصالح سملم اًمٜم٤مس إذا شمٗم٤مؾمدوا  ،وىمقل اهلل ﴿ :ال
ِ
ِ
ٍ
َْ ْ َ
َ
ْ ْ َ َ
ّ هْ ُ ْ ه َ ْ ََ َ َ َ َْ َ ْ
ال ٍح َب ْ َ
ي انله ِ
اس َو ٌََ َحف َػو ذل ِم ابْخَغاء
وف أو إِص
ٌَِ َّن َٔاًْ إِال ٌَ أم َر ةِصدك ٍث أو ٌػ ُر ٍ
ً
َ ً
ّ َ َ ُْ
َ َ
اَّلل ِ ف َس ْٔف ُؤت ِيِّ أ ْحرا َغ ِظيٍا﴾ [اًمٜمس٤مء ،]112:وظمروج اإلُم٤مم إمم اعمقاضع
ات
م ْرط ِ

ًمٞمّمٚمح سملم اًمٜم٤مس سم٠مصح٤مسمف"  ،وممّـ اؾمتخدم هذا اعمّمٓمٚمح قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم
()6

()1

أظمرضمف اعمسٚمؿ ،ذمصحقحه ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمسٜم٦م أو ؾمٞمئ٦م وُمـ دقم٤م إمم هدى أو
ضالًم٦م( ،اًم٘م٤مهرة :داراًمٙمت٥م ،د.ط0241 ،ھ) ،ج ،2ص ،692رىمؿ.6272

()6

أظمرضمف اًمبخ٤مري ،ذمصحقحه ،يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اإلصالح سملم اًمٜم٤مس( ،اًم٘م٤مهرة:
داراًمٙمت٥م ،د .ط0241 ،ھ) ،ج ،6ص.112
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واًمرقم ّٞم٦م) ويمت٤مسمف أظمر( :احلسب٦م
اًمراقمل ّ
يمت٤مسمف اعمقؾمقم( :اًمسٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح ّ
ذم اإلؾمالم).
 -9اًمٜمّّمٞمح٦م :وي٘مّمد هب٤م شم٘مديؿ اًمٜمّمح إمم أظمريـ ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ ّ
أن اعم١مُمٜملم

ُ ُّ ُ
ٟمّمح٦م ،أي :يٜمّمح سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ،ىم٤مل  خمؼم ًا قمـ ٟمقح وهق يٜمّمح ىمقُمف﴿ :أةَي ِغل ًْ
َ
َ ّ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ
ت ر ِِب وأُصد ىلً وأغيً ٌَِ اَّلل ِ ٌا ال تػئٍن﴾ [إقمراف ،]26:وىمقًمف 
رِ َساال ِ
َ
َ
ّ َ َ ُ َ
ُ ُّ ُ
اص ٌد أٌِي﴾ [إقمراف ،]21:وىمقًمف
خمؼم ًا قمـ هقد﴿ :أةَي ِغل ًْ رِ َساال ِ
ت َر ِِب َوأُا ىل ًْ ُ ِ
َ ََ ه َ ُْ ْ ََ َ َ َ ِْ ََ ْ ََْ ُْ ُ
ل ًْ ر َساىَ َث َر ِّب َوَُ َص ْ
ر ُ
 أيْم ً٤م خمؼم ًا قمـ ص٤مًمح( :فخَّٔل خًِٓ وكال يا كٔم ىلد أةيغخ
ج
ِ
ِ
َ ُ َ
ُ ُّ َ
ٔن انلهاصر َ
ي﴾ [إقمراف ،]73:وىمد شمرضمؿ اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف
ل َْ ال ُتِت
ىل ًْ َوى ِ
ِ ِ

وٕئٛم٦م اعمسٚمٛملم
ذم يمت٤مب اإليامن" :سم٤مب ىمقل اًمٜمبل " :اًمدّ يـ اًمٜمّّمٞمح٦م :هلل وًمرؾمقًمف
ّ

َ َ َ ُ ه
رٔا َِّلل ِ َو َر ُس ِ
َٔلِ﴾"  ،وممـ اؾمتٕمٛمؾ هذا اعمّمٓمٚمح
وقم٤م ُّمتٝمؿ" .وىمقًمف ﴿ :إِذا ُص
()1

أسمق اًمٗمرج قمبد اًمرمحـ سمـ اجلقزي ذم رؾم٤مًمتف (ًمٗمت٦م اًمٙمبد إمم ٟمّمٞمح٦م اًمقًمد) ،واإلُم٤مم
أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ذم رؾم٤مًمتف (أهي٤م اًمقًمد) ،واحل٤مرث اعمح٤مؾمبل ذم رؾم٤مًمتف (ؾم٤مًم٦م
ًمـٛمسؽمؿمديـ).
ا ُ

َ َ
َ ْ َ ْ َّ
نسان
اإل
ن
ْص إ ِ ِ
 -2اًمتّقايص سم٤مخلػم :وي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٜمّمٞمح٦م ،ىم٤مل ﴿ :واىػ ِ
ه
َ
ُ
اص ْٔا ة ه
خ ْ
اِل ّق َوحَ َٔ َ
ِيَ آ ٌََُِٔا َو َغٍئُا َّ
اِل ِ َ َ َ َ ْ
ال َّاذل َ
َ
الص ِ َ
الص ْبِ﴾
ِف
ى
ِ
ْس إ ِ
ِ
ِ
ات وحٔاصٔا ة ِ ِ
ٍ

[اًمٕمٍم.]9-1:

 -5اًمتّزيم ّٞم٦م :وي٘مّمد سمف شمٓمٝمػم اًمٜمٗمس ُمـ ُمس٤موئ إظمالق ،وحتٚم ّٞمتٝم٤م سمٛمح٤مؾمـ

َ َ ْ
ً
ُ ُْ ََ ُ
ُ
إظمالق ،وذم هذا ي٘مقل اهلل ﴿ :ن ٍَا أ ْر َسيَِا فِيل ًْ َر ُسٔال ٌِِّل ًْ َحخئ غييْل ًْ
()1

اعمرضمع اًمس٤مسمؼ ،ج ،1ص .66
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َ َ ََُّ ُ ْ ََُُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ََْ ََُُّ ُ ه َْ َ ُ ُ ْ َ َ َ
لُٔٔا ت ْػي ٍُٔن﴾
آياح ِِا ويزك ِيلً ويػي ٍِلً اىهِخاب واِل ِهٍث ويػي ٍِلً ٌا لً ح

اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم يمت٤مسمف:
[اًمب٘مرة ،]191:وممّـ اؾمتخدم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اإلُم٤مم ّ
(اًمذريٕم٦م إمم ُمٙم٤مرم اًمنميٕم٦م).
 -2إدب :ي٘مّمد سم٤مٕدب :ري٤مض٦م اًمٜمٗمس سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واًمتّٝمذي٥م قمغم ُم٤م
يٜمبٖمل  ،وإذا رضمٕمٜم٤م إمم يمت٤مب ُمدارج اًمس٤مًمٙملم ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘م ّٞمؿ وضمدٟم٤مه ىمد ضمٕمؾ
()1

إدب ُمٜمزًم٦م ىمرآٟمٞم٦م ُمـ ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمبد وإي٤مك ٟمستٕملم واؾمتِمٝمد قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف :

َ
ُ ْ َ ً َُ ُ َ ه ُ َ ْ َ َ ََ
ُ َ ُ
َْ
ُ
ِيَ َ
﴿يَا أ ُّح َٓا هاذل َ
ارةُ غييْ َٓا
آٌُِٔا كٔا أُف َسل ًْ َوأْي ِيلً ُارا وكٔدْا انلاس واِل ِخ
ٌَ
َ ٌ َ ْ ُ َ هَ َ َََُ ْ َََُْ َ َ ُْ َُ َ
ٌ
ِالظ شِداد ال حػصٔن اَّلل ٌا أمرًْ ويفػئن ٌا يؤمرون﴾ [اًمتحريؿ،]2:
َمالنِهث غ

ىم٤مل اسمـ قم ّب٤مس وهمػمه :أدسمقهؿ وقمٚمٛمقهؿ ،وهذه اًم ّٚمٗمٔم٦م ُم١مذٟم٦م سم٤مٓضمتامع ،وم٤مٕدب:

اضمتامع ظمّم٤مل اخلػم ذم اًمٕمبد ،وُمٜمف اعم٠مدسم٦م ،وهل اًم ّٓمٕم٤مم اًمذي جيتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس،
وقمٚمؿ إدب :هق قمٚمؿ إصالح اًمٚمس٤من واخلٓم٤مب ،وإص٤مسم٦م ُمقاىمٕمف ،وحتسلم أًمٗم٤مفمف،
وصٞم٤مٟمتف قمـ اخلٓم٠م واخلٚمؾ .وهق ؿمٕمب٦م ُمـ إدب اًمٕم٤مم .
()6

اًمٜمبل  اًمتل ُمٜمٝم٤م:
وًم٘مد وردت يمٚمٛم٦م إدب ذم سمٕمض أطم٤مدي٨م ّ
ُ -م٤م روي قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ه أن رؾمقل اهلل  ىم٤ملٕ« :ن ي١مدب اًمرضمؾ

ظمػم ُمـ أن يتّمدق سمّم٤معش .
وًمده ٌ
()9

 وُم٤م روي قمـ أيقب سمـ ُمقؾمك قمـ أسمٞمف قمـ ضمده أن رؾمقل اهلل  ىم٤ملُ« :م٤م()1

ُمديمقر ،ادعجم الوسقط ،ج ،6ص .3

()6

اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ،مدارج السالؽني بني مـازل إ ّياك كعبد وإ ّياك كستعني( ،اًمري٤مض :داراًمٜمنم ،د .ط.
د.ت) ،ج ،6ص.973

()9

اًمؽمُمذي ،ذمالسـن ،ج ،2ص ،11رىمؿ.1351
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ٟمحؾ واًمدٌ وًمده أومْمؾ ُمـ ٍ
أدب طمسـش .
()1

 وُم٤م روي قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل« :أيمرُمقا أوٓديمؿ،وأطمسٜمقا أدهبؿش .
()6

وٟمستِمػ ُمـ ُمٕم٤مين هذه إطم٤مدي٨م أن ًمٗمظ إدب يدل قمغم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م
اًمؽمسمٞم٦م .وممـ اؾمتٕمٛمؾ هذا اعمّمٓمٚمح اإلُم٤مم اًمٜمّقوي ذم يمت٤مسمف( :اًمتبٞم٤من ذم آداب محٚم٦م
اًم٘مرآن) ،واعم٤موردي ذم يمت٤مسمف( :أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ).
 -7اًمتٝمذي٥م :وي٠ميت سمٛمٕمٜمك شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ،ضم٤مء ذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمطّ ،
هذب
بل :ر ّسم٤مه شمرسمٞم٦م ص٤محل٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمِمقائ٥م  ،وىمد اؾمتٕمٛمؾ هذا اعمّمٓمٚمح اسمـ
ّ
اًمّم َّ
()9

ُمسٙمقيف ذم يمت٤مسمف( :هتذي٥م إظمالق وشمٓمٝمػم إقمراق) ،يمام اؾمتخدُمف اجل٤مطمظ ذم
رؾم٤مًمتف (هتذي٥م إظمالق).
واحلؼ ّ
أن يمٚمٛم٦م (اًمت٠مدي٥م) قمٜمد ىمداُمك اعمسٚمٛملم يم٤مٟم٧م شمرادف إمم طمدّ يمبػم ومٞمام
ّ
يٕمرف قمٜمدٟم٤م اًمٞمقم سمـ(اًمؽمسمٞم٦م).
يٗمٝمؿ ُمـ هذه اعمرادوم٤مت ًمٙمٚمٛم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمتل شمُدُ َ
اًمسٚمػ
وول اؾمتخدا ُُمٝم٤م قمٜمد ّ
رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿّ ،
أن اًمؽمسم ّٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٜمّٗمس اإلٟمس٤مٟمٞم٦م سمحسـ شمٜمِمئتٝم٤م،
وشمٕمٝمده٤م ،واًمٕمٛمؾ قمغم إصالطمٝم٤م ،وشم٠مديبٝم٤م ،وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م ،واحلرص قمغم
ورقم٤ميتٝم٤م،
ّ
دقمقهت٤م ،وٟمّمحٝم٤م وإرؿم٤مده٤م طمتك شمبٚمغ أىمَم درضم٤مت اًمٙمامل ،وهل :اًمّم٤محلٞمّ٦م،
()1

اًمس٤مسمؼ ،ج ،2ص ،119رىمؿ.1356
اعمرضمع ّ

()6

اسمـ ُم٤مضمف ،ذمالسـن ،ج ،9ص ،637رىمؿ.9271

()9

ُمديمقر ،ادعجم الوسقط ،ج ،6ص.1911
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اًمٜمبقة اًمتل أهمٚم٘م٧م سمٛمبٕم٨م حمٛمد  ،ىم٤مل :
واًمّمدّ ي٘مٞم٦م ،واًمِمٝم٤مدة ،وأظمػم ًا درضم٦م ّ
ه َ ه ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ه َ َ ْ َ ُّ َ َ
ّ
ّ
الص ّدِيل َ
َ
ي
﴿ َو ٌََ يُطِعِ اَّلل والرسٔل فأوىهِم ٌع اذل
ِيَ أجػ ًَ اَّلل غييْ ًِٓ ٌ ََِ انلهبِيِّي َو ِ ِ
ً
َ ُّ َ َ َ ه ِ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
م َرفِيلا﴾ [اًمٜمس٤مء ،]23:وُمع ه١مٓء حينم اعمر ّسمقن
والشٓداء والصاِل ِي وذسَ أوىه ِ

إُمٜم٤مء ،ي٘مقل اسمـ سم٤مديس" :اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح ،واخلٚمؼ اعمتلم ،مه٤م إصالن اًم ّٚمذان يٜمبٜمل

قمٚمٞمٝمام يمامل اإلٟمس٤من" .
()1

إذن وم٤مًمدّ قمقة إمم اخلػم ،وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمّٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،واإلصالح،
واًمٜمّّمٞمح٦م ،واًمتّقايص سم٤مخلػم ،واًمتّزيم ّٞم٦م ،وإدب ،واًمتٝمذي٥م هل٤م هدف واطمد ُمِمؽمك
وهق اًمؽمسم ّٞم٦م ،وٕضمؾ هذا أدرضمٜم٤مه٤م حت٧م ُمرادوم٤مت اًمؽمسم ّٞم٦م.

ب -المفهوم االصطالحي:

خيتٚمػ اًمتٕمريػ آصٓمالطمل ًمٚمؽمسمٞم٦م سم٤مظمتالف اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمٜمّ٤ممج٦م ذم

اعمتٜمققم٦م ،واظمتالف إزُمٜم٦م
أهمٚم٥م إطمٞم٤من قمـ اعمٕمت٘مدات اًمدّ يٜم ّٞم٦م واًم ّث٘م٤موم٤مت
ّ
وإُمٙمٜم٦م ،وشم٤مًمٞم ً٤م ّ
واًمزاد اًمث٘م٤مذم واًمزُم٤من واعمٙم٤من
وم٢من هذا آظمتالف ذم اًمدّ يـ واًمٗمٙمر ّ
ي١مول إمم اظمتالف ذم اعمّم٤مدر واًمقؾم٤مئؾ وإهداف.
يرى اًمٗمٞمٚمسقف اإلؾمالُمل ،أسمق قمكم احلسلم اسمـ ؾمٞمٜم٤م ّ
أن اًمؽمسمٞم٦م هل ُمس٤ميرة
اًمّمٜم٤مقم٦م أو اعمٝمٜم٦م اًمتل شمتٗمؼ وُمٞمقًمف  ،وم٤مسمـ ؾمٞمٜم٤م يرى ّ
أن
ُمٞمقل
اًمّمبل ،صمؿ شمقضمٞمٝمف إمم ّ
ّ
()6

اًمٓمٗمؾ عم٤م يقًمد ،يقًمد سمٛمقاه٥م وُمٞمقل ُمٕم ّٞمٜم٦م ،وقمـ ـمريؼ اعمالطمٔم٦م واًمتجرسم٦م يٛمٙمـ
اًمّمبل شمقضمٞمٝم ً٤م صحٞمح ً٤م يتقاومؼ وُمٞمقًمف
اًمتٕمرف قمغم هذه اعمٞمقل واعمقاه٥م ،صمؿ شمقضمٞمف
ّ
ّ
ال ّ
وُمقاهبف ،وومٕم ً
ظمّمّم٧م ُمدارس
وم٢من اعم ّٓمٚمع قمغم احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م اًمٞمقم ،جيده٤م ّأّن٤م ّ
()1

اسمـ سم٤مديس ،يف جمالس التذكري من كالم احلؽقم اخلبري ،ص.33

()6

قمٛمػمة ،الرتبقة اإلسالمقة وأثرها يف ادجتؿع( ،بريوت :دارالؽتب العؾؿقة ،د.ط.د.ت) ،ص.625
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شمتؿ ُمـ ظمالهل٤م ايمتِم٤مف ُمٝم٤مرات إـمٗم٤مل ،وشمٜمٛم ّٞمتٝم٤م ،وشمقضمٞمٝمٝم٤م شمقضمٞمٝم ً٤م
وُمٕم٤مهد ُمٕم ّٞمٜم٦م ّ
صحٞمح ً٤م ي١مول إمم اًمٜمّج٤محُ ،مـ هذه اعمدارس اًمٖمرسمٞم٦م :روض٦م إـمٗم٤مل :اًمٗمٜمقن
اإلسمداقمٞم٦م ( )Kids' Gallery: Creative Artذم هقٟمغ يمقٟمغ اًمّمٞمٜمٞم٦م ،طمٞم٨م
يتحّمؾ اًمٓمٗمؾ ذم هذه اعمدرؾم٦م قمغم :اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕم ّٚمؿ اعمبٙمّر ،شمٓمقير ُمٝم٤مرات اًمٓمٗمؾ
وزرع اًمث٘م٦م ذم ٟمٗمسف ًمٚمٔمٝمقر أُم٤مم أظمريـ ،شمٕم ّٚمؿ اًمٓمٗمؾ ومٜمقن آشمّم٤مل ُمع اًمٖمػم،
يم٤مًمرؾمؿ ،وإؿمٖم٤مل اًمٞمدوي٦م خلٚمؼ أسمٕم٤مد ومٜم ّٞم٦م ذم اًمٓمٗمؾ ،وأظمػم ًا
اقمتامد اًمٗمٜمقن اًمبٍمي٦م ّ
إىم٤مُم٦م ورؿم٤مت اًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ شمرؾمٞمخ ُم٤م يتٕم ّٚمٛمف اًمٓمٗمؾ ذم اعمدرؾم٦م  ،وهمػمه٤م ُمـ
()1

شمؿ ّ
ُم١مظمر ًا ُمـ إٟمِم٤مء ُمثؾ هذه اعمدارس ذم سمٕمض اًمبٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م
اعمدارس ،يمام ّ
شمٕمتٛمد اعمٜمٝم٩م اًمٖمرّب واًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ٕضمؾ إٟمِم٤مء ـمٗمؾ ُمتٙم٤مُمؾ .وُمـ هذه اعمدارس:
ُمدرؾم٦م اإلسمداع اًمٕمٚمٛمل اًمدوًمٞم٦م ( )Intl School of Creative Scienceذم
اإلُم٤مرات اًمٕمرسم ّٞم٦م اعمتحدة ،طمٞم٨م شمؿ شم٘مسٞمؿ هذه اعمدرؾم٦م إمم أرسمع ُمراطمؾً ،مٙمؾ ُمٜمٝم٤م
ُمديره٤م اخل٤مص اًمذي يتقمم اإلذاف قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمٞمداٟمٞم ً٤مُ :مرطمٚم٦م
اًمروض٦م ،واعمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمسٞم٦م ،واعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م  ،وهمػم
()6

ذًمؽ ُمـ اعمدارس.
يمام حتدّ ث اسمـ ظمٚمدون ذم ُم٘مدّ ُمتف قمـ اًمؽمسمٞم٦م واًمتٜمِمئ٦م وًمٙمـ ُمستخدُم ً٤م ذم
ذًمؽ ُمّمٓمٚمح٤م :إدب واًمتٕم ّٚمؿ ُمستِمٝمد ًا قمغم ذًمؽ سمٙمالم قمٛمر ريض اهلل قمٜمفُ" :مـ مل
()1

ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت أيمثر ،يرضمك زي٤مرة هذا اعمقىمع:
hongkong/en_contact.php http://www.kidsgallery.Com/

()6

ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت أيمثر ،يرضمك زي٤مرة هذا اعمقىمع:
curriculum/index.php http://www.scs-sharjah.com/arabic/
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اًمنمع ٓ أ ّدسمف اهلل" ،وقم ّ٘م٥م قمغم ىمقل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف سم٘مقًمف :طمرص ً٤م قمغم
ي١م ّدسمف ّ
صقن اًمٜمّٗمقس قمـ ُمذًم٦م اًمت٠مدي٥م وقمٚم ًام سم٠من اعم٘مدار اًمذي قم ّٞمٜمف اًمنمع ًمذًمؽ أُمٚمؽ ًمف
واًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمقم وًم٘م٤مء اعمِمٞمخ٦م ُمزيد يمامل ذم اًمتٕم ّٚمؿ
وم٢مٟمف أقمٚمؿ سمٛمّمٚمحتفّ .. ،
واًمسب٥م ذم ذًمؽ أن اًمبنم ي٠مظمذون ُمٕم٤مرومٝمؿ وأظمالىمٝمؿ وُم٤م يٜمتحٚمقن سمف ُمـ اعمذاه٥م
واًمٗمْم٤مئؾ شم٤مرة قمٚمام وشمٕمٚمٞمام وإًم٘م٤مء وشم٤مرة حم٤ميم٤مة وشمٚم٘مٞمٜم٤م سم٤معمب٤مذة إٓ أن طمّمقل
اعمٚمٙم٤مت قمـ اعمب٤مذة واًمتٚم٘ملم أؿمد اؾمتحٙم٤مُم٤م وأىمقى رؾمقظم ً٤م ومٕمغم ىمدر يمثرة اًمِمٞمقخ
اًمراؿمد هذه اًمٜمّٔمر ّي٦م اخلٚمدوٟم ّٞم٦م
يٙمقن طمّمقل اعمٚمٙم٤مت ورؾمقظمٝم٤م  ،وىمد أيمّد إؾمت٤مذ ّ
()1

سم٘مقًمفّ " :
اًمس٤مري٦م اًمتل فمٝمرت ُمٜمذ سمداي٦م احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م
إن ُمـ احل٘م٤مئؼ ّ
ويٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م اًمبٕمض ّ
أن اًمتّٚم٘مٞمد واعمح٤ميم٤مة ُمـ صٗم٤مت اإلٟمس٤من آضمتامقمل ،وأٟمّف ىم٤مسمؾ
حتقل إمم قم٘مٞمدة
ًمٚمت٠مصمر سمٖمػمه شم٠م ّصمر ًا ٓ يِمٕمر سمف ،طمتك إذا سمٚمغ اًمت٠مصمر طمدّ ًا ذم اًمٙمث٤موم٦م يمبػم ًا ّ
وومٙمرة وُمٗمٝمقم صم٤مسم٧م يٜم٘مؾ اعمت٠مصمر إمم ُمرطمٚم٦م متحٞمص قم٘مكم عم٤م قمٜمد اًمٖمػم ،ومٞمزداد أظمذ ًا
اعمتٙمقٟم٦م ،ويرومض ويٕم٤مف ُم٤م يْم٤مده٤مّ ،
(اًمسٛمع) و(اًمبٍم) مه٤م
عم٤م يقاومؼ قم٘مٞمدشمف
ّ
إن ّ
يتؿ هبام هذا اًمت٠مصمػم ّ
اًمال ُؿم ُٕمقريّ ،
وم٤مًمِمخص يسٛمع ؿمٞمئ ً٤م،
إداشم٤من اًمرئٞمست٤من اًم ّٚمت٤من ّ
اًمسامع ،ومٞمٜمِمٖمؾ ذم اًمتٗمٙمػم سمام ؾمٛمع ،طمتك ي٠مظمذ قمٚمٞمف شمٗمٙمػمه وىمت ً٤م
ويتٙمرر ًمديف هذا ّ
ّ
ًمسامع ،وقمـ ـمريؼ دوام اًمتٗمٙمػم سمام ؾمٛمٕمف شمتحقل إومٙم٤مر اعمسٛمققم٦م
يزداد يم ّٚمام زاد ا ّ
إمم قم٘م٤مئد ذاشمٞم٦م قمٜمد اًمِمخص يٕمتٜم٘مٝم٤م وحيٛمٚمٝم٤م ،وهم٤مًمب ً٤م ُم٤م يّمؾ هذا آقمتٜم٤مق إمم
اًمراؿمد قمغم
اًمتٕمبػم قمٜمٝم٤م سمٜمٗمس آصٓمٚمح٤مت واًمٙمٚمامت اًمتل ؾمٛمٕمٝم٤م"  ،وىمد اؾمتِمٝمد ّ
اًمٜمبل  أٟمّف ىم٤ملَُ " :م٤م ُِم ْـ
هذه اًم ّٔم٤مهرة ّ
اًمؽمسمقي٦م سمحدي٨م أّب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ ّ
()6

()1
()6

اسمـ ظمٚمدون ،ادؼدمة( ،اًم٘م٤مهرة :داراًمٜمنم واًمتقزيع ،د .ط .د .ت) ،ص.529
اًمراؿمد ،مـفجقة الرتبقة الدعوية( ،سمػموت :داراًم٘مٚمؿ ،د .ط4111 ،م) ،ص.12-19
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ِِ
ِ ِ
ٍ ِ
ٍَماٟمِ ِف يم ََام شمٜمتجقن اًمبٝمٞمٛم٦م ،هؾ دمدون
َُم ْق ًُمقد إَّٓ ُيق ًَمدُ َقم َغم ا ًْمٗم ْٓم َرةَ ،وم َ٠م َسم َقا ُه ُ َهي ِّق َداٟمف و ُيٜم ِّ َ
ومٞمٝم٤م ُمـ ضمدقم٤مء ،طمتك شمٙمقٟمقا دمدقمقّن٤م " ،وىمقًمف  أيْم ً٤م قمـ أّب هريرة ريض اهلل
()1

قمٜمف" :اعمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف ،ومٚمٞمٜمٔمر أطمديمؿ ُمـ خي٤مًمؾ ".
()6

يرى اعمٗمٙمّر اإلؾمالُمل ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ذم شمٗمسػم اًم ّٔمالل ّ
أن اًمؽمسم ّٞم٦م هل رسمط
اًم٘مٚمقب سم٤مهلل ،ورسمط ُمقازيـ اًم٘مٞمؿ وإظمالق سمٛمٞمزان اهلل ،وإظمراج اًمبنم ّي٦م يم ّٚمٝم٤م ُمـ
مح ّٞم٦م اجل٤مهٚمٞمّ٦م ،وٟمٕمرة اًمٕمّمب ّٞم٦م ،وضٖمط اعمِم٤مقمر وآٟمٗمٕم٤مٓت ّ
اًمِمخّم ّٞم٦م واًمٕم٤مئٚم ّٞم٦م
واًمٕمِم٤مئري٦م ذم جم٤مل اًمتّٕم٤مُمؾ ُمع إصدىم٤مء وإقمداء  ،وي٘مقل ؾم ّٞمد ذم شمٕم٘مٞمبف اًم٘م ّٞمؿ
()9

اًمسقرة يم ّٚمٝم٤م هق حمقر اًمؽمسم ّٞم٦م اًمتل شمِمتدّ
قمغم ؾمقرة اًمٜمّقر " :واعمحقر اًمذي شمدور قمٚمٞمف ّ
ّ
اًمرومٞم٘م٦م ،اًمتل
ذم وؾم٤مئٚمٝم٤م إمم درضم٦م احلدود،
وشمرق إمم درضم٦م اًم ّٚمٛمس٤مت اًمقضمداٟم ّٞم٦م ّ
شمّمؾ اًم٘مٚم٥م سمٜمقر اهللّ وسمآي٤مشمف اعمبثقصم٦م ذم شمْم٤مقمٞمػ اًمٙمقن وصمٜم٤مي٤م احلٞم٤مة ،واهلدف واطمد
اًمْمامئر ،واؾمتج٤مؿم٦م اعمِم٤مقمر ورومع اعم٘م٤ميٞمس إظمالىمٞم٦م
ذم اًمِمدّ ة واًم ّٚملم ،هق شمرسمٞم٦م ّ
وشمرف ،وشمتّّمؾ سمٜمقر اهللّ ،وشمتداظمؾ أداب اًمٜمّٗمسٞم٦م اًمٗمرد ّي٦م،
شمِمػ
ًمٚمحٞم٤مة ،طمتك
ّ
ّ
وآداب اًمبٞم٧م وإرسة ،وآداب اجلامقم٦م واًم٘مٞم٤مدة ،سمقصٗمٝم٤م ٟم٤مسمٕم٦م يم ّٚمٝم٤م ُمـ ُمٕملم واطمد
هق اًمٕم٘مٞمدة ذم اهللُّ ،متّّمٚم٦م يم ّٚمٝم٤م سمٜمقر واطمد هق ٟمقر اهللّ ،وهل ذم صٛمٞمٛمٝم٤م ٟمقر
اًمساموات
وؿمٗم٤موم ّٞم٦م ،وإذاق وـمٝم٤مرة ،شمرسمٞم٦م قمٜم٤مسه٤م ُمـ ُمّمدر اًمٜمّقر ّ
إول ذم ّ
اًمساموات وإرض ،واًم٘مٚمقب
وإرضٟ ،مقر اهللّ اًمذي أذىم٧م سمف اًم ّٔمٚمامت ذم ّ
()1

أظمرضمف اًمبخ٤مري ،ذم الصحقح ،ج ،2ص ،691رىمؿ.2533

()6

أظمرضمف اًمؽمُمذي ،ذم السـن ،ج ،2ص ،912رىمؿ.6971

()9

اٟمٔمر :ؾمٞمد ىمٓم٥م ،يف ظالل الؼرآن ،ؾمقرة اعم٤مئدة ،ج ،6ص.193
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واًمْمامئر ،واًمٜمّٗمقس وإرواح " ،يمام ي١ميمّد ّ
أن اًمؽمسم ّٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م أص ً
ال قمغم
ّ
()1

أؾم٤مس اًمٕم٘مٞمدة ،وإظمالق اإلؾمالُم ّٞم٦م ،وجي٥م قمدم إض٤مقم٦م اًمقىم٧م ذم ومرض اًمتنميع
اًمرهمب٦م واًمٕمٛمؾ قمغم إىم٤مُم٦م اًمٜمّٔم٤مم
اإلؾمالُمل
ّ
سم٤مًم٘مقة ،وإٟمّام ذم إجي٤مد جمتٛمع إؾمالُمل ًمف ّ
اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ،ويرى ّ
أن اًمٕمٛمٚم ّٞم٦م اًمؽمسمق ّي٦م اًمٜمّ٤مضمح٦م ُمبٜمٞمّ٦م قمغم
اإلؾمالُمل وحتٙمٞمؿ ّ
()6

أرسمع ظمٓمقات هل:
 .1اخلطوة األوىل :إطمٞم٤مء ُمدًمقل اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل،
وُمدًمقل اًمٕم٘مٞمدة :هق أن شمٙمقن اًمٕمبقد ّي٦م هلل وطمده ،ؾمقاء ذم آقمت٘م٤مد سم٠مًمقه ّٞمتف وطمده،
أو شم٘مدير ّ
اًمِمٕم٤مئر اًمتّٕمبد ّي٦م ًمف وطمده ،أو اخلْمقع واًمتّح٤ميمؿ إمم ٟمٔم٤مُمف وذيٕمتف
وطمده٤م .
()9

 .2اخلطوة الثاكقة :شمرسمٞم٦م ُمـ يستجٞمبقن هلذا اًمٗمٝمؿ قمغم إظمالق اإلؾمالُمٞمّ٦م،
ّ
وظمط ؾمػم اإلؾمالم ذم اًمتّٕم٤مُمؾ ُمع
وشمققمٞمتٝمؿ سمدراؾم٦م احلريم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م ،وشم٤مرخيٝم٤م،
يمؾ اعمٕمسٙمرات واعمجتٛمٕم٤مت اًمبنم ّي٦م ،واًمٕم٘مب٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ـمري٘مف واًمتل ٓ شمزال
واًمّمٚمٞمب ّٞم٦م آؾمتٕمامر ّي٦م .
شمتزايد سمِمدّ ة،
اًمّمٝمٞمقٟم ّٞم٦م ّ
وسمخ٤مص٦م ُمـ اعمٕمسٙمرات ّ
ّ
()2

 .3اخلطوة الثالثة :شمرسمٞم٦م ُمـ ي٘مبؾ هذه اًمدّ قمقة وهذه اعمٗمٝمقُم٤مت اًمّمحٞمح٦م،
شمرسمٞم٦م إؾمالُم ّٞم٦م صحٞمح٦م ،وقمدم حم٤موٓت ومرض اًمٜمّٔم٤مم اإلؾمالُمل قمـ ـمريؼ آؾمتٞمالء
()1

اًمس٤مسمؼ ،ؾمقرة اًمٜمقر ،ج ،2ص.6212
اٟمٔمر :اعمرضمع ّ

()6

اؾمتٜمبط هذا اًم٘مقل ُمـ ظمالل دراؾمتٜم٤م اًمتّ٠م ُّمٚم ّٞم٦م ًمقصمٞم٘م٦م" :عم٤مذا أقمدُمقين" اًمتل يمتبٝم٤م ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ذم
اًمسجـ احلرّب سمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕمسٙمري آٟمئذ .اٟمٔمر :ؾمٞمد ىمٓم٥م ،داذا أعدموين ،ص.11-17
ّ

()9

ُِمػ هذا اًم٘مقل ُمـ ظمالل دراؾمتٜم٤م اًمتّ٠م ُّمٚم ّٞم٦م ًمقصمٞم٘م٦م" :عم٤مذا أقمدُمقين" اًمتل يمتبٝم٤م ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ذم
ُاؾمت َّ

اًمس٤مسمؼ ،ص.61-67
اًمسجـ احلرّب سمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕمسٙمري آٟمئذ .اٟمٔمر :اعمرضمع ّ
ّ
()2

ُِمػ هذا اًم٘مقل ُمـ ظمالل دراؾمتٜم٤م اًمتّ٠م ُّمٚم ّٞم٦م ًمقصمٞم٘م٦م" :عم٤مذا أقمدُمقين" اًمتل يمتبٝم٤م ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ذم
ُاؾمت َّ

اًمس٤مسمؼ ،ص.61-67
اًمسجـ احلرّب سمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕمسٙمري آٟمئذ .اٟمٔمر :اعمرضمع ّ
ّ
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اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞمّ٦م
قمغم احلٙمؿ ،إذ ًمٞمس٧م اعمٓم٤مًمب٦م سم٢مىم٤مُم٦م اًمٜمّٔم٤مم اإلؾمالُمل ،وحتٙمٞمؿ ّ
هق ٟم٘مٓم٦م اًمبدء ،وًمٙمـ ٟم٘مٓم٦م اًمبدء هل ٟم٘مؾ اعمجتٛمٕم٤مت ذاهت٤م –طمٙمّ٤مُم ً٤م وحمٙمقُملم– قمـ
اًمّمحٞمح٦م ،وشمٙمقيـ ىم٤مقمدة إن مل شمِمٛمؾ
اًمس٤مًمػ إمم اعمٗمٝمقُم٤مت اإلؾمالُمٞمّ٦م ّ
اًم ّٓمريؼ ّ
اعمجتٛمع يم ّٚمف ومٕمغم إىم ّؾ شمِمٛمؾ قمٜم٤مس وىمٓم٤مقم٤مت متٚمؽ اًمتّقضمٞمف واًمتّ٠مصمػم ذم ّادم٤مه
اًمنميٕم٦م
اًمرهمب٦م واًمٕمٛمؾ قمغم إىم٤مُم٦م اًمٜمّٔم٤مم اإلؾمالُمل وحتٙمٞمؿ ّ
اعمجتٛمع يم ّٚمف إمم ّ
اإلؾمالُمٞم٦م .
()1

وُم١مهؾ ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤معمٝم٤مم
 .4اخلطوة الرابعة :إجي٤مد شمٜمٔمٞمؿ إؾمالُمل مج٤مقمل ىم٤مدر
ّ
سم٠مي شمٜمٔمٞمؿ إّٓ سمٕمد
اًمؽمسمقي٦م اإلؾمالُمٞمّ٦م ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ،قمغم أٟمّف ٓ جيقز اًمبدء ّ
وصقل إومراد إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ ومٝمؿ اًمٕم٘مٞمدة ،وُمـ إظمذ سم٤مخلٚمؼ اإلؾمالُمل ذم
اًمسٚمقك واًمتّٕم٤مُمؾ وُمـ اًمققمل اًمذي شم٘مدّ م ذيمره ،وذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف ،وُمع اعميض ذم
ّ
سمرٟم٤مُم٩م شمرسمقي يمٝمذآ ،سمد ُمـ مح٤مي٦م اًمتٜمٔمٞمؿ ُمـ آقمتداء قمٚمٞمف ُمـ اخل٤مرج ،وشمدُمػمه
ووىمػ ٟمِم٤مـمف وشمٕمذي٥م أومراده ،وشمنميد سمٞمقهتؿ وأـمٗم٤مهلؿ حت٧م شم٠مصمػم خم ّٓمٓم٤مت
ودؾم٤مئس ُمٕم٤مدي٦م .
()6

ويرى قمبد اًمرمحـ قمٛمػمه ،أٟمف شمٙم٤مد شمتٗمؼ يمٚمٛم٦م قمٚمامء اعمسٚمٛملم قمغم ّ
أن اًمؽمسمٞم٦م
ّٛمق اعمتّزن اعمٜمسجؿ جلٛمٞمع اؾمتٕمدادات اًمٗمرد ،اجلسٛمٞم٦م واًمٜمٗمسٞم٦م
قمٛمٚم ّٞم٦م حت٘مٞمؼ اًمٜم ّ
واًمٕم٘مٚمٞم٦م واخلٚم٘م ّٞم٦م ،طمتك يّمؾ إمم يمامًمف .
()9

()1

ُِمػ هذا اًم٘مقل ُمـ ظمالل دراؾمتٜم٤م اًمتّ٠م ُّمٚم ّٞم٦م ًمقصمٞم٘م٦م" :عم٤مذا أقمدُمقين" اًمتل يمتبٝم٤م ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ذم
ُاؾمت َّ
اًمس٤مسمؼ ،ص.61-67
اًمسجـ احلرّب سمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕمسٙمري آٟمئذ .اٟمٔمر :اعمرضمع ّ
ّ

()6

ُِمػ هذا اًم٘مقل ُمـ ظمالل دراؾمتٜم٤م اًمتّ٠م ُّمٚم ّٞم٦م ًمقصمٞم٘م٦م" :عم٤مذا أقمدُمقين" اًمتل يمتبٝم٤م ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ذم
ُاؾمت َّ
اًمس٤مسمؼ ،ص.61-67
اًمسجـ احلرّب سمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕمسٙمري آٟمئذ .اٟمٔمر :اعمرضمع ّ
ّ

()9

قمٛمػمه ،الرتبقة اإلسالمقة وأثرها يف ادجتؿع ،ص.622
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سم٠مّن٤م إؾمٚمقب إُمثؾ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع
وي٘مقل قمبد احلٚمٞمؿ حمٛمقد قمـ اًمؽمسمٞم٦م ّ
اًمٗمٓمرة اًمبنمي٦م شمقضمٞمٝم ً٤م ُمب٤مذ ًا سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وهمػم ُمب٤مذ سم٤مًم٘مدوة ،وومؼ ُمٜمٝم٩م ظم٤مص
ووؾم٤مئؾ ظم٤مص٦م ،إلطمداث شمٖمٞمػم ذم اإلٟمس٤من ٟمحق إُمثؾ ،وهذا اعمٜمٝم٩م يٚمتٛمس ُمـ
اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ
واًمسػمة اًمٜمّبق ّي٦م وؾمػمة ّ
ُمّم٤مدره ،وهل :اًمٙمت٤مب واًمسٜمّ٦م ّ
وُم٤م أمجٕمقا قمٚمٞمف ُمـ أُمر .وهذا اعمٜمٝم٩م اًمر ّسم٤مين ؿم٤مُمؾ ُمتٙم٤مُمؾ ،يٕم٤مًم٩م يمؾ ؿمٕم٥م احلٞم٤مة
اًمبنمي٦م ،وٓ حيت٤مج إمم ؾمقاه ُمـ اعمٜم٤مه٩م .
()1

ويرى قمبد احلٚمٞمؿ ؾم ّٞمد ّ
طمرة ٓ
أن اًمؽمسم ّٞم٦م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛمجتٛمع اعمسٚمؿ شمريمٞمب٦م ّ
شمت٘م ّٞمد إَّٓ سمام سمف ٟمص ُمـ يمت٤مب اهلل أو ؾمٜمّ٦م اًمرؾمقل  ،وم٤معمسٚمٛمقن هؿ اًمذيـ حيدّ دون
يّمٛمٛمقن
هم٤مي٤مهت٤م وأهداومٝم٤م ،وُم٤م يتٓم ّٚمبف حت٘مٞم٘مٝم٤م ُمـ وؾم٤مئؾ ،وهؿ أيْم ً٤م اًمذيـ
ّ
اًمٕمٛمٚم ّٞم٤مت اًمتل حت ّ٘مؼ هذه اًمٖم٤مي٤مت ذم ضقء ومٝمٛمٝمؿ ًمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمسٜمّ٦م اًمتل حتدّ د
اًمرومٞمٕم٦م اًمتل يٜمبٖمل أن حي ّ٘م٘مٝم٤م اعمجتٛمع اعمسٚمؿ واعمٕم٤ميػم
ـمبٞمٕم٦م اإلٟمس٤من ،وحتدّ د اًم٘مٞمؿ ّ
اخلٚم٘م ّٞم٦م اًمتل حتٙمؿ ؾمٚمقك أومراده ،وشمْمع اإلـم٤مر اًمٕم٤مم عم٤م يٜمبٖمل وُم٤م ٓ يٜمبٖمل ومٕمٚمف
سمٛم١مؾم٤مؾمتف .
ًمٚمقصقل إمم هذه اًمٖم٤مي٤مت واًمتل يٜمبٜمل قمٚمٞمٝم٤م أيْم ً٤م اعمجتٛمع اعمسٚمؿ يم ّٚمف
ّ
()6

اًمتّمقرات واعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر
ويٕمرومٝم٤م ُم٘مداد ي٤مضمـ ىم٤مئالً" :ومٝمل جمٛمققم٦م
ّ
ّ
وإطمٙم٤مم واًم٘مٞمؿ ذات احلدّ إىمَم ُمـ اًمتجريد واًمٕمٛمقُمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م واعمرشمبٓم٦م ُمٜمٓم٘م ّٞم ً٤م
سمٛمقضقع إقمداد اإلٟمس٤من اعمسٚمؿ طمس٥م إصقل اإلؾمالُمٞم٦م ،وذم ضقئٝم٤م يٛمٙمـ شمٗمسػم
()1

حمٛمقد ،وسائل الرتبقة عـد اإلخوان ادسؾؿني :دراسة حتؾقؾقة تارخيقة ،ص.17-15

()6

قمبد احلٚمٞمؿ ؾم ّٞمد ،الرتبقة يف الؼرآن والسـّة :الغايات واألهدا ( ،سمػموت :داراًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.
ط .د .ت) ،ص .17
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اًمٕمٛمٚم ّٞم٤مت اًمؽمسمقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م اهل٤مدوم٦م وشمؼميره٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م وشمقضمٞمٝمٝم٤م وشمرؿمٞمده٤م إمم
إومْمؾ وإطمسـ سم٤مؾمتٛمرار ".
()1

ويمٜمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م هلذه اًمدّ راؾم٦م اًم ّٚمٖمق ّي٦م وآصٓمالطم ّٞم٦م واًم٘مرآٟم ّٞم٦م واحلديث ّٞم٦م
عمٗمٝمقم اًمؽمسمٞم٦م ،يٛمٙمـ اًم٘مقل ّ
سم٠من :اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل حت٘مٞمؼ اًمٕمبقدي٦م هلل ،وطمٗمظ
اًمّمٖمر ،وشمٜمِمئتف ضمسد ّي ً٤م،
اإلٟمس٤من ورقم٤ميتف واًمٕمٜم٤مي٦م سمف ،وشمت ّبع طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف ُمٜمذ ّ
٤مين ُمتٙم٤مُمؾ وؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع ٟمقاطمل
وروطم ّٞم ً٤م ،وٟمٗمس ّٞم ً٤م ،وقم٘مٚم ّٞم ً٤م ،وظمٚم٘م ّٞم ً٤م وومؼ ُمٜمٝم٩م ر ّسم ّ
ي٘مرره٤م هذا اعمٜمٝم٩م ،طمتك يرشم٘مل اإلٟمس٤من إمم يمامًمف اعمٓمٚمقب،
احلٞم٤مة ،ووؾم٤مئؾ ر ّسم٤مٟم ّٞم٦م ّ

اًمّمحٞمح٦م ،ودم٤مرب
وهذا اعمٜمٝم٩م يٚمتٛمس ُمـ ُمّم٤مدره ،وهل :اًمٙمت٤مب
واًمسٜم٦م ّ
ّ
اًمسٚمػ واخلٚمػ مجٞمٕم ً٤م سمٕمد اًمت٠ميمّد ُمـ قمدم ُمٕم٤مرضتٝم٤م ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜمّ٦م،
واضمتٝم٤مدات ّ
وواىمع اعمٕم٤مش.

أىمية التربية اإلسالمية:

احملور الثاني:

ؿمؽ ّ
ٓ ّ
أن أمه ّٞم٦م اًمؽمسم ّٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم سمٜم٤مء أضمٞم٤مل ىم٤مدرة قمغم احلٗم٤مظ قمغم

اًمب٘م٤مء اإلؾمالُمل ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ ُمقاضمٝم٦م يمؾ ُمٔم٤مهر آٟمحراف اعمتٛمثٚم٦م ذم آؾمتنماق،
واًمتٜمّمػم ،واًمٕمقعم٦م ،واًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمتل ضم٤مءشمٜم٤م ُمـ احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م قمـ ـمريؼ وؾم٤مئٚمٝم٤م
اعمختٚمٗم٦م يم٤معمٓمبققم٤مت ،واًمبٕمث٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٜمّمػمي٦م ،واًمراديق ،واًمسٞمٜمام ،واًمتٚمٗم٤مز،
واًمٗمٞمديق ،واإلٟمؽمٟم٧م ،واًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦مّ ،
يمؾ هذه اًمقؾم٤مئؾ وهمػمه٤م أؾمٝمٛم٧م ذم
اًمسٛمقم ذم اًمٕم٘م٤مئد اًمٙمٗمر ّي٦م
اٟمتِم٤مر ؾمٛمقم احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمذهؾ ،وشمتٛمثؾ هذه ّ
اإلحل٤مد ّي ٦م اًمتل ٓ شم١مُمـ إٓ سمٙمؾ ُم٤م هق حمسقس ،وشم٠مًمٞمف اعم٤مل وقمب٤مدة أصح٤مسمف،
()1

ي٤مضمـ ،معامل بـاء كظرية الرتبقة اإلسالمقة( ،اًم٘م٤مهرة :داراًمٜمنمواًمتقزيع ،ط4110 ،4م) ،ص .13
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وآٟمحالل واإلسم٤مطمٞم٦م واًمدقمقة عمامرؾم٦م يمؾ رذيٚم٦م واًمتح ّٚمؾ ُمـ يمؾ ومْمٞمٚم٦مُ ،مـ هٜم٤م
يٛمٙمـ اًم٘مقل ّ
أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمؽموي٩م ًمٚمحْم٤مرة اًمٖمرسم ّٞم٦م ،هق ظمٚمؼ دي٤مٟم٦م ُم٤مدي٦م ضمديدة ذم
صمؿ إطمالهل٤م ّ
حمؾ اإلؾمالم،
أوؾم٤مط اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م حت٧م همٓم٤مء اًمث٘م٤موم٦م
ّ
واًمتحّضّ ،
وسمذًمؽ يسٝمؾ قمغم اًمرضمؾ إسمٞمض (اًمٖمرّب) ؾمٞم٤مؾم٦م هذه إضمٞم٤مل وشمذًمٞمٚمٝم٤م وهتٞمٞمئٝم٤م
ًمتسٞمػم ؿم١مون اًمبالد واًمٕمب٤مد ،وشم٤مًمٞم ً٤م ًمـ شمٙمقن هٜم٤مك أ ّي٦م ُمٕم٤مرض٦م ُمـ ىمبؾ هذه إضمٞم٤مل
اًمتل صٜمٕمتٝم٤م احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ،وسم٤مًمٗمٕمؾ ًم٘مد ىمدّ ر هلذه إضمٞم٤مل اًمتل هل ُمـ صٜمع
اًمزُم٤من وإمم أن.
اًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ طمٙمؿ سمالد اعمسٚمٛملم ىمراسم٦م ىمرن ُمـ ّ
()1

ًم٘مد يم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م شمس ّٚمؾ هذا اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم إمم اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م أن و ًّمد
ا ّ
ًمِمٙمقك واًمقؾم٤موس ذم قم٘مقهلؿ ،صمؿ ـمبٕمٝمؿ سمٓم٤مسمع اًمتبٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ٕوًمئؽ اًمٖمزاة
اعمجرُملم .وسم٤مًمت٤مزم اٟمتِم٤مر فم٤مهرة ازدواضمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م أو ُم٤م سم٤مت يٕمرف سمتٕمدّ د أو اظمتالط
اًمؽمسمٞم٤مت ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اًمقاطمد ،وص٤مر اعمجتٛمع اعمسٚمؿ ُمزجي ً٤م ُمـ أؿمخ٤مص
ؿمؽ ّ
شمتٜم٤مزقمٝمؿ شمرسم ّٞم٤مت خمتٚمٗم٦م قمٚم ًام ّ
طمض اإلؾمالم ومٞمٝم٤م قمزيز ضمدّ ًا ،وٓ ّ
أن فم٤مهرة
أن ّ
اظمتالط اًمؽمسم ّٞم٤مت حتدّ يمثػم ًا ُمـ شم٠مصمػم اجلٝمقد اًمؽمسمقي٦م ،وًمذًمؽ جل٠م اعمر ّسمقن إمم قمالج هذه
اًم ّٔم٤مهرة ووضع احلٚمقل هل٤م ،وُمـ هذه احلٚمقل ُم٤م ذيمره اسمـ سم٤مديس اجلزائري رمحف اهلل وهق
ٟمرّب شمالُمذشمٜم٤م قمغم
يتحدّ ث قمـ اؾمؽمادم ّٞمتف اًمؽمسمقي٦م ذم سمٜم٤مء إضمٞم٤مل" :وم٢مٟمٜم٤م -واحلٛمد هللّ -
وٟمقضمف ٟمٗمقؾمٝمؿ إمم اًم٘مرآن ذم يمؾ يقم ،وهم٤ميتٜم٤م اًمتل ؾمتتح٘مؼ أن
اًم٘مرآن ُمـ ّأول يقم،
ّ
يٙمقن اًم٘مرآن ُمٜمٝمؿ رضم٤مًٓ يمرضم٤مل ؾمٚمٗمٝمؿ ،وقمغم ه١مٓء اًمرضم٤مل اًم٘مرآٟمٞملم شمٕم ّٚمؼ هذه
ّ
( )1أي سمٕمد ؾم٘مقط اخلالوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٜم٦م 1362م ،اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمتؼم ضمدارا قم٤مزًٓ سملم صم٘م٤موم٦م إ ُّم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م وسملم إومٙم٤مر اًمٖمريب٦م قمـ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وُمٜمذ ذًمؽ احللم وإمم أن سمدأ اًمرضمؾ إسمٞمض
يروج ًمٗمٙمرشمف ذم رؤيتف ًمٚمٙمقن واخل٤مًمؼ واإلٟمس٤من اًمتل خت٤مًمػ مت٤مُم٤م رؤي٦م اإلؾمالم ذم ذًمؽ يمٚمف.
ّ
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إ ُّم٦م آُم٤مهل٤م ،وذم ؾمبٞمؾ شمٙمقيٜمٝمؿ شمٚمت٘مل ضمٝمقدٟم٤م ،وضمٝمقدهؿ"  ،وم٤مًم٘مرآن يٕمتؼم هق
اعمّمدر إؾم٤مد ًمٚمؽمسمٞم٦م ،وًمٚمتذيمػم ّ
اًمسٜم٦م ُمالزُم٦م ًمٚم٘مرآن ًمٙمقّن٤م ؿم٤مرطم٦م ًمف ،سمٕمد
وم٢من ّ
()1

ذًمؽ ي٠ميت دور إرسة ،وم٤معمسجد ،وم٤مإلُم٤مم ،وم٤معمدرؾم٦م ،وم٤معمٕمٚمؿ ،وم٤مًمبٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م.
ّ
ّٕن٤م أؾم٤مس اًمبٜم٤مء اخلٚم٘مل
إن اًمٕمٛمٚم ّٞم٤مت اًمؽمسمق ّي٦م حتت٤مج إًمٞمٝم٤م إومراد واجلامقم٤مت ّ
اًمذي هق أؾم٤مس شمٙمقيـ اعمجتٛمٕم٤مت وسمٜم٤مؤه٤م قمغم أؾمس وىمٞمؿ وُمب٤مدئ ؾمٚمٞمٛم٦م ،سمؾ شم٘مقم
أومراد ومج٤مقم ٍ
ٍ
٤مت اضمتامقم ّٞم ً٤م وصم٘م٤موم ّٞم ً٤م واىمتّم٤مد ّي ً٤م
اًمؽمسمٞم٦م سمدور وم٤مقمؾ ذم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت
وؾمٞم٤مؾم ّٞم ً٤م ،وم٤مًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم ُمث ً
ال يم٤من ُمستقاهؿ إظمالىمل ذم اجلزيرة اًمٕمرسم ّٞم٦م يقصػ
ًمتدين ّ
ًمّم٤مدق ريض اهلل
سم٤م ّ
اًمّمح٤مّب اجلٚمٞمؾ ضمٕمٗمر ا ّ
اًمِمديد ذم ؿمتّك اجلقاٟم٥م طمتّك وصٗمٝمؿ ّ
قمٜمف سم٘مقًمف" :يمٜمّ٤م ىمقُم ً٤م أهؾ ضم٤مهٚمٞم٦مٟ ،مٕمبد إصٜم٤مم وٟم٘مٓمع إرطم٤مم ،وٟم٠ميمؾ اعمٞمت٦م ،وٟم٠ميت
اًمٗمقاطمش وٟمزء اجلقار ،و يبٓمش اًم٘مقي ُمٜمّ٤م سم٤مًمْمٕمٞمػ"  ،وىمد ذيمرت ًمٜم٤م أ ّم اعم١مُمٜملم
()6

ًمتدين إظمالىمل ذم اعمجتٛمع اجل٤مهكم
اًمس ّٞمدة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمث٤مًٓ قمـ ضمقاٟم٥م ا ّ
وم٘م٤مًم٧مّ " :
إن اًمٜمّٙم٤مح ذم اجل٤مهٚم ّٞم٦م يم٤من قمغم أرسمٕم٦م أٟمح٤مء :ومٜمٙم٤مح ُمٜمٝم٤م ٟمٙم٤مح اًمٜمّ٤مس اًمٞمقم،
خيٓم٥م ا ًّمرضمؾ إمم ا ًّمرضمؾ وًم ّٞمتف أو اسمٜمتف ومٞمّمدىمٝم٤م صمؿ يٜمٙمحٝم٤م وٟمٙم٤مح آظمر ،يم٤من اًمرضمؾ
ي٘مقل ُٓمرأشمف إذا ـمٝمرت ُمـ ـمٛمثٝم٤م :أرؾمكم إمم ومالن وم٤مؾمتبْمٕمل ُمٜمف ويٕمتزهل٤م زوضمٝم٤م،
شمبلم محٚمٝم٤م أص٤مهب٤م
يتبلم محٚمٝم٤م ُمـ ذًمؽ ا ًّمرضمؾ اًمذي شمستبْمع ُمٜمف ،وم٢مذا ّ
يٛمسٝم٤م طمتك ّ
وٓ ّ
يسٛمك ٟمٙم٤مح
زوضمٝم٤م إذا ّ
أطم٥م ،وإٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ رهمب٦م ذم ٟمج٤مسم٦م اًمقًمد ،ومٙم٤من هذا اًمٜمّٙم٤مح ّ
آؾمتبْم٤مع ،وٟمٙم٤مح آظمر ،جيتٛمع ا ًّمرهط دون اًمٕمنمة ومٞمدظمٚمقن قمغم اعمرأة يم ّٚمٝمؿ
وُمر ًمٞم٤مل سمٕمد أن شمْمع محٚمٝم٤م أرؾمٚم٧م إًمٞمٝمؿ ،ومٚمؿ يستٓمع
ومٞمّمٞمبقّن٤م ،وم٢مذا محٚم٧م ووضٕم٧م ّ
()1

اًمٓم٤مًمبل ،ابن باديس حقاته وآثاره( ،اًمري٤مض :داراًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ط6999 ،م) ،ج ،6ص.126

()6

إصمر سمٓمقًمف أظمرضمف أمحد ذم مسـده ،ج ،2ص ،622رىمؿ.1729
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رضمؾ ُمٜمٝمؿ أن يٛمتٜمع طمتك جيتٛمٕمقا قمٜمده٤م ،ومت٘مقل هلؿ :ىمد قمرومتؿ اًمذي يم٤من ُمـ أُمريمؿ
ومتسٛمل ُمـ أطم ّب٧م سم٤مؾمٛمف ،ومٞمٚمحؼ سمف وًمده٤م ٓ يستٓمٞمع أن
وىمد وًمدت ومٝمق اسمٜمؽ ي٤م ومالنّ ،
يٛمتٜمع ُمٜمف ا ًّمرضمؾ ،وٟمٙم٤مح راسمع جيتٛمع اًمٜمّ٤مس اًمٙمثػم ومٞمدظمٚمقن قمغم اعمرأة ٓ متتٜمع ممـ
ضم٤مءه٤م ،وه ّـ اًمبٖم٤مي٤م يٜمّمبـ قمغم أسمقاهبـ ا ًّمراي٤مت وشمٙمقن قمٚم ًام ،ومٛمـ أراده ّـ دظمؾ قمٚمٞمٝمـ،
وم٢مذا محٚم٧م إطمداه ّـ ووضٕم٧م مجٕمقا هل٤م ودقمقا هل٤م اًم٘م٤موم٦م ،صمؿ أحل٘مقا وًمده٤م سم٤مًمذي يرون،
وم٤مًمت٤مط سمف ودقمل اسمٜمف ٓ يٛمتٜمع ُمـ ذًمؽ"  ،وًمٙمـ سمٕمد أن شمر ّسمك اًمٕمرب ذم أطمْم٤من
()1

ًمّم٤مدق ريض اهلل قمٜمف" :ومدقم٤مٟم٤م إمم
ّب ٟمٗمسف ضمٕمٗمر ا ّ
ًمّمح٤م ّ
اإلؾمالم ،ص٤مروا يمام يّمٗمٝمؿ ا ّ
()6

ٜمقطمده وٟمٕمبده ،وٟمخٚمع ُم٤م يمٜمّ٤م ٟمٕمبد ٟمحـ وآسم٤مؤٟم٤م ُمـ دوٟمف ُمـ احلج٤مرة
اهلل قمز وضمؾ ًم ّ
ًمٙمػ
وإوصم٤من ،وأُمرٟم٤م سمّمدق احلدي٨م ،وأداء إُم٤مٟم٦م ،وصٚم٦م ا ًّمرطمؿ ،وطمسـ اجلقار ،وا ّ
قمـ اعمح٤مرم ،واًمدّ ُم٤مء ،وّن٤مٟم٤م قمـ اًمٗمقاطمش ،وىمقل ا ًّمزور ،وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ وىمذف
واحل٩م
ًمّمٞم٤مم
ّ
سم٤مًمّمالة وا ًّمزيم٤مة وا ّ
اعمحّمٜم٦م ،وأُمرٟم٤م أن ٟمٕمبد اهلل ٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ ً٤م ،وأُمرٟم٤م ّ
ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمبٞم ً
اًمس ّٞمدة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اؾمتٙمامًٓ حلديثٝم٤م قمـ
ال"  ،وشم٘مقل ّ
٤محلؼ هدم ٟمٙم٤مح اجل٤مهٚمٞم٦م يمٚمف إِ َٓ ٟمٙم٤مح اًمٜمَ٤مس
حمٛمد  سم ّ
ومٚمام ُسمٕم٨م ّ
ٟمٙم٤مح اجل٤مهٚم ّٞم٦مّ " :
()9

اًمٞمقم"  ،د ًّم٧م هذه اًمٜمّّمقص قمغم اًمٜمّ٘مٚم٦م اًمٜمّققم ّٞم٦م اًمٗمريدة اًمتل أطمدصمتٝم٤م اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
()2

رب اًمٕم٤معملم واؾمتج٤مسمقا ًمدقمقة رؾمقل اهلل  ،ويم٤مٟم٧م
ذم طمٞم٤مة اًمٕمرب اًمذيـ أؾمٚمٛمقا هلل ّ
()1

أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحقحه ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل ٓ ٟمٙم٤مج إٓ سمق ّزم ،ج ،9ص،929
رىمؿ.2192

()6

أي :اًمٜمبل حمٛمد .

()9

أظمرضمف أمحد ذم مسـده ،ج ،2ص ،622رىمؿ.1729

()2

أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحقحه ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل ٓ ٟمٙم٤مج إٓ سمق ّزم ،ج ،9ص،929
رىمؿ.2192
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ٜمبل  سملم ُمٙمّ٦م واعمديٜم٦م ذم إقمداد ـمب٘م٦م ه٤مئٚم٦م
اًمٜمتٞمج٦م سمٕمد صمالصم٦م وقمنميـ طمقًٓ ىمْم٤مه٤م اًم ّ
ُمـ اًمٕمٚمامء واًمدّ قم٤مة واعمج٤مهديـ -ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م -اًمذيـ أؾمٝمٛمقا مجٞمٕم ً٤م ذم محؾ
رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم إمم اًمٜمّ٤مس يم٤م ّوم٦م.
ؿمؼ واطمد وهل قمالىم٦م اإلٟمس٤من سمر ّسمف قمـ ـمريؼ إىم٤مُم٦م
خيٓمئء ُمـ حيٍم اًمؽمسم ّٞم٦م ذم ٍّ
وطم٩م وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًم٘مرسم٤مت اًمتل ٓ ّ
ا ّ
ؿمؽ ّأّن٤م
ًمِمٕم٤مئر اًمتٕمبد ّي٦م ُمـ صالة وصٞم٤مم وزيم٤مة ّ
قمز ّ
وضمؾ ،ويٖمٗمؾ ّ
اًمش ّّق اًمث٤مين اعمتٛم ّثؾ ذم اًمٕمالىم٦م سملم سمٜمل آدم سمٕمْمٝمؿ
شم٘مرب اًمٕمبد إمم ر ّسمف ّ
ّ
اًمزء ًمإلؾمالم أ ّدى إمم فمٝمقر ازدواضم ّٞم٦م اًمِمخّم ّٞم٦م ذم
سمٕمْم ً٤م ذم احلٞم٤مة ،وهذا اًمٗمٝمؿ ّ ّ
اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،وٟمٜم ّبف هٜم٤م ّ
أن اًمٕمب٤مدات شمتٛم ّثؾ ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمبد ور ّسمف ،سمٞمٜمام
اعمٕم٤مُمالت شمتٛم ّثؾ ذم اًمٕمالىم٦م سملم اإلٟمس٤من وأظمٞمف اإلٟمس٤من ُمسٚم ًام يم٤من أو يم٤مومر ًا ،وٓ يٛمٙمـ
اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام اًمبت٦مّ ،
ٕن طمسـ اعمٕم٤مُمالت قمالُم٦م قمغم ىمبقل اًمٕمب٤مدات ،وؾمقء اعمٕم٤مُمالت
قمالُم٦م قمغم قمدم ىمبقل اًمٕمب٤مدات ،وهذا ُم٤م ّىمرره اًم٘مرآن ذم آي٦م ضم٤مُمٕم٦م وردت ذم إُمر قمغم

َ
ُْ َ ُ ِ َ َْ َ
ه َ َ ه ه َ َ
م ٌ ََِ اىْه َ
ّ
اب َوأك ِ ًِ الصالة إِن الصالة
ًمّمالة
ِخ
واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م ىم٤مل﴿ :احو ٌا أوِح إِِل
ا ّ
ِ
َ
َُْ َ هُ َ
َْ َ َ َْ ْ َ
َ
ْ َ َ ْ ه
اَّلل َح ْػي ًُ ٌَاحَ ْصَِ ُػٔن﴾ [اًمٕمٜمٙمبقت،]25:
رشاءِ َوال ٍُِه ِر َوذلِك ُر اَّللِ أكب و
تَِه غ َِ اىف

وُم٤م ّىمررشمف اًمسٜمّ٦م أيْم ً٤م ومٞمام رواه ُمسٚمؿ واًمؽمُمذي قمـ أّب هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل

رؾمقل اهلل « :أشمدرون ُم٤م اعمٗمٚمسش؟ ىم٤مًمقا :اعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ درهؿ ًمف وٓ ُمت٤مع ،وم٘م٤مل:
« ّ
إن اعمٗمٚمس ُمـ أ ُّمتل ُمـ ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمّمالة وصٞم٤مم وزيم٤مة ،وي٠ميت وىمد ؿمتؿ هذا،
وىمذف هذا ،وأيمؾ ُم٤مل هذا ،وؾمٗمؽ دم هذا ،و رضب هذا ،وم ُٞمٕمٓمك هذا ُمـ طمسٜم٤مشمف،
وهذا ُمـ طمسٜم٤مشمف ،وم٢من ومٜمٞم٧م طمسٜم٤مشمف ىمبؾ أن ي٘ميض ُم٤م قمٚمٞمف ُأظمذ ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ ومٓمرطم٧م
قمٚمٞمف صمؿ ـمرح ذم اًمٜمّ٤مرش  ،وطم٤مصؾ ُمٕمٜمك أي٦م واحلدي٨مّ :
أن اعم٘مّمد إؾمٜمك ًمٚمٕمب٤مدة ذم
()1

()1

واًمّمٚم٦م وإدب ،ج ،2ص ،1337رىمؿ.6511
ؼم ّ
أظمرضمف اعمسٚمؿ ،ذم صحقحه ،يمت٤مب اًم ّ
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شم١مهٚمٝم٤م إمم شمرك اعمٕم٤ميص واعمٜمٙمرات واعمٔم٤ممل اًمتل
اإلؾمالم هل شمرسم ّٞم٦م اًمٜمّٗمس اإلٟمس٤مٟمٞم٦م شمرسم ّٞم٦م ّ
ُمـ ؿم٠مّن٤م إىم٤مُم٦م اًمبٖمْم٤مء واحل٘مد واًمٙمراهٞم٦م واحلروب واًمٗمتـ سملم سمٜمل اًمبنم.
ّ
إن اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م ُمٓمٚمقسم٦م طمتك ذم إوىم٤مت اًمٕمّمٞمب٦م ُمثؾ احلرب ضدّ
إقمداء ،وم٤مإلؾمالم اسمتداء ٓ يتٛمٜمّك احلرب وٓ يدقمق إًمٞمٝم٤م  ،وإذا أدظمؾ ذم احلرب
()1

ُمدومققم ً٤م وم٢مٟمّف ٓ يدظمٚمٝم٤م ًمٕمرض احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،وإٟمّام إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ذم إرض ،وإىمرار
قمزام" :ئمٝمر ًمٜم٤م
ُمٜمٝمجف ذم احلٞم٤مة سم٤محلٙمٛم٦م واًمؽمسمٞم٦م احلسٜم٦م ،وذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل قمبد اهلل ّ
اًمٜمبل ٟمٗمسف ذم ؾمٜمٜمف،
ُمـ جمٛمقع آي٤مت اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ اًمقاردة ذم اًم٘مت٤مل ،وُمـ قمٛمؾ ّ
أن اإلؾمالم ٓ يبٞمح طمرب آقمتداء ،وٓ ّ
وُمـ اًمسػمة ،وشم٤مريخ طمروسمفّ ،
حيؾ احلرب
ًمٕمرض احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،ومٕمٜمد اهلل ُمٖم٤مٟمؿ يمثػمة .أُم٤م اًمٖم٤مي٤مت إظمرى اًمتل ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م
اًمٜم٤مس ،يمسٞم٤مدة قمٜمٍم قمغم قمٜمٍم ،أو ؿمٕم٥م قمغم ؿمٕم٥م ،أو اؾمتٕمالء ُمٚمؽ قمغم ُمٚمؽ،
أو ـمب٘م٦م ُمـ اًمٓمب٘م٤مت آضمتامقمٞم٦م قمغم ـمب٘م٦م أظمرى ،أو شمقؾمٞمع رىمٕم٦م ممٚمٙم٦م ،أو أهمراض
طمرسمٞم٦م أو اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ،أو إهمراض آىمتّم٤مدي٦م ،أوآؾمتئث٤مر سم٤معمقاد اخل٤مُم٦م ،وإؾمقاق
اًمتج٤مري٦م ،أو متديـ اعمتخٚمٗملم قمـ احلْم٤مرة ،أو همػم ذًمؽ مم٤م شمتخذه اًمدول وؾمٞمٚم٦م
إلؿمٕم٤مل احلرب ،وٟم٘مض اًمٕمٝمد ،وهدم اًمسٚمؿ اًمدائٛم٦م ،ومٚمٞمس ذًمؽ يم ّٚمف ذم رء مم٤م
( )1قمـ أّب اًمٜمّض ،قمـ يمت٤مب رضمؾ ُمـ أؾمٚمؿُ ،مـ أصح٤مب اًمٜمبل  ي٘م٤مل ًمف :قمبد اهلل سمـ أّب أورم،
ومٙمت٥م إمم قمٛمر سمـ قمبٞمد اهلل طملم ؾم٤مر إمم احلروري٦م ،خيؼمهّ ،
أن رؾمقل اهلل  يم٤من ذم سمٕمض أي٤مُمف اًمتل
اًمٕمدو،
اًمٕمدو ،يٜمتٔمر طمتك إذا ُم٤مًم٧م اًمِمٛمس ىم٤مم ومٞمٝمؿ ،وم٘م٤مل« :ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس! ٓ شمتٛمٜمّقا ًم٘م٤مء
ًم٘مل ومٞمٝم٤م
ّ
ّ
واؾم٠مًمقا اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،وم٢مذا ًم٘مٞمتٛمقهؿ وم٤مصؼموا ،واقمٚمٛمقا ّ
أن اجلٜمّ٦م حت٧م فمالل اًمسٞمقفش ،صمؿ ىم٤مم اًمٜمبل
اًمسح٤مب ،وه٤مزم إطمزاب ،اهزُمٝمؿ ،واٟمٍمٟم٤م قمٚمٞمٝمؿش.
ٝمؿُ ،مٜمزل اًمٙمت٤مب ،وجمري ّ
 ،وىم٤مل« :اًم ّٚم ّ
اجلٝم٤مدواًمسػم ،ج ،9ص ،1926رىمؿ.1726
اٟمٔمر :أظمرضمف اعمسٚمؿ ،ذمالصحقح ،يمت٤مب
ّ
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يٕمؿ ٟمٗمٕمٝم٤م
أسم٤مح اإلؾمالم اًم٘مت٤مل ٕضمٚمف :ذًمؽ ٕن هم٤مي٤مت اإلؾمالم إٟمس٤مٟمٞم٦م ؾم٤مُمٞم٦مّ ،
اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م ،وٟمٔمري٦م قمٚمقي٦م شم٘مع قمغم اًمبنم مجٞمٕم ً٤م ،يم٠مرسة واطمدة ُمتٙم٤مومٚم٦م .واهلل شمٕم٤ممم
اًمسٚمؿ
رب اعمسٚمٛملم وطمدهؿ ،سمؾ ّ
ًمٞمس ّ
رب اًمٕم٤معملم"  ،وي٘مقل إؾمت٤مذ ؾمٞمد ىمٓم٥مّ " :
()1

ىم٤مقمدة ،واحلرب رضورة ،رضورة ًمتح٘مٞمؼ ظمػم اًمبنمي٦م ٓ ،ظمػم أُم٦م وٓ ظمػم ضمٜمس
وٓظمػمومرد ،رضورة ًمتح٘مٞمؼ اعمثؾ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل هم٤مي٦م اًمدٟمٞم٤م ،رضورة
ًمت٠مُملم اًمٜم٤مس ُمـ اًمْمٖمط ،وشم٠مُمٞمٜمٝمؿ ُمـ اخلقف ،وشم٠مُمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ ،وشم٠مُمٞمٜمٝمؿ ُمـ
اًمّض ،رضورة ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمدل اعمٓمٚمؼ ذم إرض ،ومتّمبح إذن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م"،

()6

ىم٤مل محد طمسـ رىمٞمط" :واإلؾمالم اًمذي أسم٤مح احلرب يقضم٥م قمغم أشمب٤مقمف أن ٓ ي٘م٤مشمٚمقا
وطمرم اإلؾمالم يمذًمؽ
إٓ ُمـ اؿمؽمك ذم اًم٘مت٤مل وأُم٤م ُمـ دمٜم٥م احلرب ومال حيؾ ىمتٚمفّ ،
ىمتؾ اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل واعمرىض واًمِمٞمقخ واًمرهب٤من واًمٕمب٤مد وإضمراء ،وطمرم اعمُثٚم٦م سمؾ
طمرم ىمتؾ احلٞمقان وإومس٤مد اًمزروع واعمٞم٤مه وشمٚمقي٨م أسم٤مر وشمتبع اًمٗم٤مر وهدم اًمبٞمقت
واإلضمٝم٤مز قمغم اجلريح ،وإذا شمٕم ّٞمٜم٧م احلرب قمغم اعمسٚمٛملم وم٢مّنؿ ي٘م٤مشمٚمقن ذم ؾمبٞمؾ

ه َ َُ َُ ُ َ
ه
ٔن ِف َ
ب
س
إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل ًمتٙمقن هل اًمٕمٚمٞم٤م .ىم٤مل اهلل ﴿ :اذلِيَ آٌِٔا حلاح ِي
يو اَّلل ِ
ِ
ِ
ِ
ه َ
ه ُ
ه
ََ ُ َْ َ َ ه
َ ه َ ََُ َُ ُ َ
الشيْ َ
َ
ان إِن نيْ َد الشيْ َطا ِن
ط
ٔت فلاح ِئا أو ِِلاء
يو
اىطاغ ِ
ِ
واذلِيَ كفروا حلاح ِئن ِِف سب ِ ِ
ً
َ َ
َكن َطػِيفا﴾ [اًمٜمس٤مء ،]72:وٓ يبدأ اعمسٚمٛمقن سم٘مت٤مل قمدوهؿ طمتك يٕمرضقا قمٚمٞمٝمؿ

إُم٤م ىمبقل اإلؾمالم وم٢من أسمقا ومٞمٓم٤مًمبقا سمدومع اجلزي٦م وم٢من أسمقا ىم٤مشمٚمقهؿ ،وذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م
ًمٕم٤مُم٦م اعمنميملم ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م ،أ ُّم٤م اًمدٟمٞمقي٦م ومسقف يتٛمتع قم٤مُم٦م
()1

الرسالة اخلالدة( ،سمػموت :داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ط.د.ت) ،ص.32-35-31
قمبد اهلل قمزامّ ،

()6

ؾمٞمد ىمٓم٥م ،السالم العادي واإلسالم( ،اًمري٤مض :داراًمٜمنم واًمتقزيع ،ط ،9د.ت) ،ص.69
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اعمنميملم سمٕمدل اعمسٚمٛملم إذا فمٝمروا قمٚمٞمٝمؿ وؾمقف حي٤مومٔمقن قمغم طم٘مقىمٝمؿ وأُمقاهلؿ،
وأ ُّم٤م إظمروي٦م ومسقف شمتٝم ّٞم٠م هلؿ ؾمبؾ رؤي٦م اإلؾمالم وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمدظمقل ومٞمف سمٕمد أن أزال
اعمسٚمٛمقن طمقاضمز اًمٓمقاهمٞم٧م قمٜمٝمؿ ،وهبذا اعمقىمػ اًمذي يٜمٝمجف اإلؾمالم دم٤مه احلرب
شمّم٤من اعمٙمتسب٤مت احلْم٤مري٦م ُمـ اًمدُم٤مر واخلراب واًمٗمس٤مد .ويٜمٕمؿ اًمٜم٤مس سمحٞم٤مة يمريٛم٦م
ُمٓمٛمئٜم٦م" .
()1

اًمّم٤مًمح يٚمج٠مون إمم اًمؽمسمٞم٦م قمٜمدُم٤م شمقاضمٝمٝمؿ ّ
اًمِمدائد ،ومٝمذا
ًمسٚمػ ّ
ًمذًمؽ يم٤من ا ّ
أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف عم٤م ضمٜمّد إضمٜم٤مد عمقاضمٝم٦م إُمؼماـمقري٦م
زودهؿ ٟمّمٞمحتف
وم٤مرس اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمدّ اإلُمؼماـمقري٦م اًمٕمٔمٛمك ذم اًمٕم٤ممل ذم ذًمؽ اًمقىم٧مّ ،
اًمؽمسمقي٦م اخل٤مًمدة ىم٤مئ ً
ال ًم٘م٤مئد اجلٜمد :أوصٞمؽ وُمـ ُمٕمؽ ُمـ إضمٜم٤مد سمت٘مقى اهلل قمغم يمؾ
طم٤مل وم٢من شم٘مقى اهلل أومْمؾ اًمٕمدة ذم احلرب وأىمقى اعمٙمٞمدة قمغم اًمٕمدو وأوصٞمؽ وُمـ
ُمٕمؽ ُمـ إضمٜم٤مد سم٠من شمٙمقٟمقا أؿمد اطمؽماؾم٤م قمـ اعمٕم٤ميص ُمٜمٙمؿ ُمـ قمدويمؿ وم٢من ذٟمقب
اجلٜمد أظمقف قمٚمٞمٙمؿ ُمـ قمدوهؿ وإٟمام يٜمٍم اعمسٚمٛمقن سمٛمٕمّمٞم٦م قمدوهؿ هلل وم٢من قمددٟم٤م
ًمٞمس يمٕمددهؿ وٓ قمدشمٜم٤م يمٕمدهتؿ وم٢من اؾمتقيٜم٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م يم٤من هلؿ اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م ذم اًم٘مقة
وإٓ ٟمٜمتٍم قمٚمٞمٝمؿ سمٗمْمٚمٜم٤م مل ٟمٖمٚمبٝمؿ سم٘مقشمٜم٤م واقمٚمٛمقا أن ذم ؾمػميمؿ قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اهلل طمٗمٔم٦م
يٕمٚمٛمقن ُم٤م شمٗمٕمٚمقن وم٤مؾمتحٞمقا ُمٜمٝمؿ وٓ شمٕمٛمٚمقا سمٛمٕم٤ميص اهلل وأٟمتؿ ذم ؾمبٞمٚمف وٓ شم٘مقًمقا إن
قمدوٟم٤م ذ ُمٜم٤م ومٚمؿ يسٚمط قمٚمٞمٜم٤م ومرب ىمقم ؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ ُمـ هق ذ ُمٜمٝمؿ يمام ؾمٚمط قمغم سمٜمل
إرسائٞمؾ إذ قمٛمٚمقا سمٛمٕم٤ميص اهلل يمٗم٤مر اعمجرُملم ومج٤مؾمقا ظمالل اًمدي٤مر ويم٤من وقمدا ُمٗمٕمقٓ
()1

رىمٞمط ،التؼدم احلضاري يف اإلسالم( ،اًم٘م٤مهرة :داراًم٘مٚمؿ ،ط ،9د.ت) ،ص.32-35
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وم٤مؾم٠مًمقا اهلل اًمٕمقن قمغم أٟمٗمسٙمؿ يمام شمس٠مًمقٟمف اًمٜمٍم قمغم قمدويمؿ أؾم٠مل اهلل ذًمؽ زم
وًمٙمؿ" .
()1

ًم٘مد ٟم ّبف اًمب٤مطم٨م إمم ٟمٛمقذج واطمد ُمـ ٟمامذج اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م ،وإّٓ ومٝمٜم٤مًمؽ
ٟمامذج أظمرى ُمت ّٜمققم٦م ،ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم :آًمتزام سم٤مٕظمالق احلسٜم٦م قمٜمد إُمر
سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وجم٤مدًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب وأهؾ اًمب٤مـمؾ سم٤مًمتل هل أطمسـ ذم ىمقًمف
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ِيَِ ،إَون ََعقتْخُ ًْ ف َػاك ِتُٔا ة ِ ٍِث ِو ٌَا غٔك ِتْخُ ًْ ةِِّ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ ْ َ َُْ ْ َُ َ
َي ل ه
خٌْ
ِيصاةر َ
يَ﴾ [اًمٜمّحؾ ،]162 ،165:ذيمر اًمقاطمدي ذم أؾمب٤مب
وىهَِ صبتً لٓٔ
ِِ

ٟمزول هذه أي٦م قمـ اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :عم٤م اٟمٍمف اعمنميمقن قمـ ىمتغم أطمد،
واص ُٓم ِٚم َؿ أٟم ُٗمف،
اٟمٍمف رؾمقل اهلل  ومرأى ُمٜمٔمر ًا ؾم٤مءه ،ورأى َ
محزةَ :ىمد ُؿم َّؼ سمٓمٜمفْ ،
وضم ِد َقم٧م أذٟم٤مه وم٘م٤ملً" :مقٓ أن حتزن اًمٜمس٤مء أو شمٙمقن ؾمٜم٦م سمٕمديً ،مؽميمتف طمتك يبٕمثف اهلل
ُ

اًمسب٤مع واًم ّٓمػمٕ ،ىمتٚم ّـ ُمٙم٤مٟمف ؾمبٕملم رضم ً
ال ُمٜمٝمؿ" .صمؿ دقم٤م سمؼمدة ومٖم ّٓمك
شمٕم٤ممم ُمـ سمٓمقن ّ
ويمؼم قمٚمٞمف
هب٤م
َ
وضمٝمف ومخرضم٧م رضماله ،ومجٕمؾ قمغم رضمٚمٞمف ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اإل ْذظمر ،صمؿ ىمدُمف ّ
قض ُع ومحز ُة ُمٙم٤مٟمف طمتك ّ
صغم قمٚمٞمف ؾمبٕملم صالة ،ويم٤من
قمنم ًا ،صمؿ ضمٕمؾ ُجي٤م ُء سم٤م ًّمرضمؾ وم ُٞم َ

ْ ْ
َ
ْ ُ َٰ َ
يو َر ّبِم ة ِٱِل ِه ٍَثِ
اًم٘متغم ؾمبٕملم .ومٚمام ُدومٜمقا و ُومرغ ُمٜمٝمؿٟ :مزًم٧م هذه أي٦م﴿ :ٱدع إَِل سب ِ ِ
ه
َ ْ
َوٱل ْ ٍَ ْٔغ َِظثِ ٱ ْ َ َ َ
ص ْ
ب َو ٌَا َص ْ ُ
ب َك إِال ة ِٱ هَّللِ﴾ َوم َّم َؼم ومل ُي َٛم ِّثؾ سم٠مطمد(،)6
ِلسِثِ﴾ إمم ىمقًمف ﴿ :وٱ ِ

ويٙمتٗمل اًمب٤مطم٨م ه٤مهٜم٤م سمذيمر هذيـ اًمٜمّٛمقذضملم ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م واىمتْم٤مء ُمقضقع اًمبح٨م.
()1

أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين ،حؾقة األولقاء وطبؼات األصػقاء( ،سمػموت :داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ط،
6999م) ،ج ،5ص.992

()6

اسمـ اًمٕمرّب ،أحؽام الؼرآن( ،سمػموت :داراًمٙمت٤مب ،ط ،9د.ت) ،ج ،9ص.175
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ويمٜمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م هلذا اعمحقر ٟم٘مقلّ :
إن اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمّ٤مضمح٦م اًمتل شمسٝمؿ ذم
اًمّمالح واإلصالح اعمٜمِمقديـ هل اًمؽمسمٞم٦م اًمتل ٓ شمتٜم٤مزل
ظمدُم٦م إ ُّم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م ،وذم ّ
سم٤معمؼمرات اًمزائٗم٦م ،واعمس٤موُم٤مت اعمُ ِ
ٖمري٦مّ ،
ٕن
قمـ صمقاسم٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وٓ شمب٤مزم
ّ
صمقاسم٧م إ ُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومقق يمؾ اقمتب٤مر ،وقمٚمٞمٝم٤م شم٘مقم ؿمخّمٞم٦م اًمٗمرد اعمسٚمؿ اعمٚمتزم
ويمٞم٤من اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ،واًمتالقم٥م هبذه اًمثقاسم٧م يٕمٜمل اًمتالقم٥م سمٛمّمػم أ ُّم٦م آُمٜم٧م
حمٛم ٍد ٟ مب ّٞم ً٤م ورؾمقًٓ ـمٞمٚم٦م أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم ً٤م.
سم٤مهلل ر ّسم ً٤م ،وسم٤مإلؾمالم ديٜم ً٤م ،وسمس ّٞمدٟم٤م ّ
إ ّن اًم ّثقاسم٧م هل اًمتل "شمتٛمثّؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة ،واًمٕمب٤مدة ،واحلدود ،وإطمقال
اًمسٞم٤مد واإلداري ،وإطمٙم٤مم
اًمِمخّم ّٞم٦م،
واعمتٖمػمات شمتٛمثّؾ ذم اًمتّٕم٤مزير ،واًمٜمّٔم٤مُملم ّ
ّ
اعمبٜم ّٞم٦م قمغم اًمٕمرف واًمٕم٤مدات واعمّمٚمح٦م ،وخيٓمئ ُمـ ي٘مقم سمٜم٘مؾ أؿمٞم٤مء ُمـ دائرةاًمثقاسم٧م
اعمتٖمػمات ،يمام خيٓمئ ذات اخلٓم٠م ُمـ يٗمٕمؾ اًمٕمٙمس" .
ويْمٕمٝم٤م ذم ّ
()1

ُمرب إؾمالُمل أن يراقمٞمٝم٤م
ٕي ِّ
هذه مجٚم٦م ُمـ اًمثقاسم٧م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل يٜمبٖمل ّ

عمجرد ا ّدقم٤مء يم٤مذب ،أو
وي٘مػ قمٜمد طمدوده٤م ،واًمتل ٓ جيقز ًمف أن يتٕمدّ اه٤م أو يتٖم٤مومؾ قمٜمٝم٤م ّ
ُمس٤موُم٦م حمتٛمٚم٦م ،وًمف ذم اًمقىم٧م قمٞمٜمف أن جيتٝمد سمبذل اًمقؾمع واؾمتٗمراغ اًمٓم٤مىم٦م ذم دائرة

اعمتٖمػمات إذا يم٤من أه ً
ال ًمذًمؽ ،أُم٤م إذا اٟمحروم٧م اًمؽمسمٞم٦م قمـ اجل٤م ّدة ،ومال جيقز ًمٜم٤م حتٛمٞمؾ
ّ

اإلؾمالم شمبٕم٤مشمف.

احملور الثاث:

عوامل نجاح التربية اإلسالمية:

ال وأن ٟمٕمٞمٝم٤م ضم ّٞمد ًا ،وهل ّ
هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م شم٤مرخي ّٞم٦م يٜمبٖمل أن ٟم٘مػ أُم٤مُمٝم٤م ـمقي ً
أن

أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمبق ّي٦م ىمد قمٛمٚم٧م قمٛمٚمٝم٤م ذم شمرسم ّٞم٦م اجلامقم٦م اعمسٚمٛم٦م إومم،
()1

وادتغريات( ،سمػموت :داراًمٜمنم ،د .ط1269 ،م)،
اًمس٤مُمرائل ،الثوابت
ٟمٕمامن قمبد اًمرزاق
ّ
ّ
ص.93 ،91
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ال يم٤مُم ً
طمتك أٟمِم٠مت ضمٞم ً
ًمّمدق ،وإُم٤مٟم٦م ،واًمقرع،
ال شمتٛمثؾ ومٞمٝمؿ يمؾ صٗم٤مت اخلػم يم٤م ّ
ًمتجرد ،واًمتٗم٤مين ،واإليث٤مر ،وأداء إُم٤مٟم٦م ،وصٚم٦م ا ًّمرطمؿ ،وطمسـ
واًمت٘مقى ،واًمتْمحٞم٦م ،وا ّ
شمتحرج قمـ يمؾ
اجلقار ،وهمػم ذًمؽ ،وذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م اعمسٚمٛم٦م إومم
ّ
اًمنم يم٠ميمؾ اعمٞمت٦م ،وقمب٤مدة إصٜم٤مم ،وإشمٞم٤من اًمٗمقاطمش ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ ،وأيمؾ
صٗم٤مت ّ
ّ
ا ًّمرسم٤م ،وىمٓمع ا ًّمرطمؿ ،واًم ّٔمٚمؿ ،واًمٗمجقر ،ووأد اًمبٜم٤مت ،وا ّ
واًمٖمش ،واًمٙمذب،
ًمِمذوذ،
ًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل
واًم٘متؾ وهمػمه٤م ُمـ اًمسٚمقيم٤مت اعمٜمحروم٦م ،ي٘مقل ؾم ّٞمد ىمٓم٥م قمـ ضمٞمؾ ا ّ
ظمرضم٧م هذه اًمدّ قمقة ضمٞم ً
ًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ-
ال ُمـ اًمٜمّ٤مس -ضمٞمؾ ا ّ
قمٚمٞمٝمؿً" :م٘مد ّ
ضمٞم ً
صمؿ مل شمٕمد خترج هذا اًم ّٓمراز
ال مم ّٞمز ًا ذم شم٤مريخ اإلؾمالم يم ّٚمف ،ورم شم٤مريخ اًمبنم ّي٦م مجٞمٕمفّ ،
ُمرة أظمرىٟ ،مٕمؿ وضمد أومراد ُمـ ذًمؽ اًم ّٓمراز قمغم ُمدار اًمتّ٤مريخ ،وًمٙمـ مل حيدث ىمط أن
ّ
ًمْمخؿ ،ذم ُمٙم٤من واطمد ،يمام وىمع ذم اًمٗمؽمة إومم ُمـ طمٞم٤مة هذه
دمٛمع ُمثؾ ذًمؽ اًمٕمدد ا ّ
ّ
اًمدّ قمقة" .
()1

ال ّ
ومٕم ً
إن شمٚمؽ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمبق ّي٦م اًمتل قمٛمٚم٧م قمٛمٚمٝم٤م ذم شمرسمٞم٦م
اجلامقم٦م اعمسٚمٛم٦م إومم ،مل شمٕمد شمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝم٤م اًمٞمقم ذم شمرسم ّٞم٦م هذا اجلٞمؾ احل٤مرض رهمؿ ّ
أن
اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل
اًم٘مرآن اعمقضمقد ُمٕمٜم٤م اًمٞمقم هق ٟمٗمس اًم٘مرآن اًمذي يم٤من سملم يدي ّ
قمٚمٞمٝمؿ ،واًمسٜمّ٦م هل ٟمٗمسٝم٤م أيْم ً٤م ،واإلٟمس٤من أيْم ً٤م هق ٟمٗمسف اإلٟمس٤من ،شمرى ُم٤م هل اًمٕمقاُمؾ
إول ،واٟمحدار إضمٞم٤مل اًمتل شمٚمٞمف؟
شمٗمقق اجلٞمؾ ّ
وراء ّ
وم٤مًمٜمقرد أن هذه اًمٕمقاُمؾ يمام ؾمٞم٠ميت:

()1

ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ،معامل يف الطريق( ،سمػموت :داراًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ط.د.ت) ،ص.11
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العامل األول :التلقي من نبع القرآن وحده والسنة النبوية وحدىا
شمّمقره ًمٚمقضمقد يم ّٚمف (اهلل ،اًمٙمقن،
إول ي٘متٍم ذم اؾمتٛمداد
ّ
يم٤من اجلٞمؾ ّ
اًمسٞم٤مد ،اًمٜمّٔم٤مم
اإلٟمس٤من) ،صمؿ ذم اؾمتٛمداد ُمٜمٝم٩م طمٞم٤مشمف يم ّٚمف (اًمٜمّٔم٤مم إظمالىمل ،اًمٜمّٔم٤مم ّ
ُم٘مقُم٤مت طمٞم٤مشمف) :قمغم يمت٤مب اهلل وطمده ،وؾمٜمّ٦م ٟمب ّٞمف حمٛمد  وطمده٤م،
آىمتّم٤مدي ،ويمؾ ّ
ًمتجرد ُمـ ّ
يمؾ اعم١م ّصمرات واإلُمالءات اخل٤مرضم ّٞم٦م ،ورواؾم٥م اًمث٘م٤موم٤مت إظمرى (ُمثؾ
وا ّ
وشمّمقراهتؿ،
ومٚمسٗم٦م ا ًّمروُم٤من وصم٘م٤مومتٝم٤م ،وومٚمسٗم٦م اإلهمريؼ وُمٜمٓم٘مٝم٤م ،وأؾم٤مـمػم اًمٗمرس
ّ
وإرسائٞمٚم ّٞم٤مت اًمٞمٝمقد ،وٓهقت اًمٜمّّم٤مرى وهمػم ذًمؽ ُمـ رواؾم٥م اًم ّث٘م٤موم٤مت واحلْم٤مرات
إول اًمذي اؾمت٘مك ُمٜمف ذًمؽ اجلٞمؾ هق ٟمبع
اًمٕم٤معم ّٞم٦م وىمتذاك) ،ي٘مقل ؾم ّٞمد ىمٓم٥م" :يم٤من اًمٜمّبع ّ
اًم٘مرآن ،اًم٘مرآن وطمده ،ومام يم٤من طمدي٨م رؾمقل اهلل  وهديف إّٓ أصمر ًا ُمـ آصم٤مر ذًمؽ اًمٜمّبع،
ومٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م" :يم٤من ظمٚم٘مف اًم٘مرآن"  ،يم٤من اًم٘مرآن وطمده إذن هق اًمٜمّبع
()1

ويتخرضمقن قمٚمٞمف"  ،صمؿ يٙمِمػ ؾم ّٞمد ىمٓم٥م قمـ ؾمب٥م
اًمذي يست٘مقن ُمٜمف ،ويتٙم ّٞمٗمقن سمف،
ّ
()6

ًمّمح٤مسم٦م قمغم ٟمبع اًم٘مرآن وطمده ومٞم٘مقل" :ومل يٙمـ ذًمؽ يمذًمؽ ٕٟمّف مل يٙمـ
اىمتّم٤مر ا ّ
ًمٚمبنم ّي٦م يقُمٝم٤م طمْم٤مرة ،وٓ صم٘م٤موم٦م ،وٓ قمٚمؿ ،وٓ ُم١مًمٗم٤مت ،وٓ دراؾم٤مت .يمالّ! وم٘مد
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمْم٤مرة ا ًّمروُم٤من وصم٘م٤مومتٝم٤م ويمتبٝم٤م وىم٤مٟمقّن٤م اًمذي ُم٤م شمزال أوروسم٤م شمٕمٞمش قمٚمٞمف،
أو قمغم اُمتداده ،ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك خم ّٚمٗم٤مت احلْم٤مرة اإلهمري٘م ّٞم٦م وُمٜمٓم٘مٝم٤م وومٚمسٗمتٝم٤م وومٜمّٝم٤م ،وهق
طمتك اًمٞمقم ،ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمْم٤مرة اًمٗمرس وومٜمّٝم٤م وؿمٕمره٤م
ُم٤م يزال يٜمبقع اًمتّٗمٙمػم اًمٖمرّب ّ
وأؾم٤مـمػمه٤م وقم٘م٤مئده٤م وٟمٔمؿ طمٙمٛمٝم٤م يمذًمؽ ،وطمْم٤مرات أظمرى ىم٤مصٞم٦م وداٟمٞم٦م :طمْم٤مرة
()1

يمام شم٘مدم.

()6

ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ،معامل يف الطريق( ،سمػموت :داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،د.ط.د.ت) ،ص.19-16
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اهلٜمد وطمْم٤مرة اًمّملم .اًمخ ،ويم٤مٟم٧م احلْم٤مرشم٤من ا ًّمروُم٤مٟمٞم٦م واًمٗم٤مرؾم ّٞم٦م حت ّٗم٤من سم٤مجلزيرة
اًمٕمرسم ّٞم٦م ُمـ ؿمامهل٤م وُمـ ضمٜمقهب٤م ،يمام يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد ّي٦م واًمٜمٍّماٟم ّٞم٦م شمٕمٞمِم٤من ذم ىمٚم٥م اجلزيرة،
ومٚمؿ يٙمـ إذن قمـ وم٘مر ذم احلْم٤مرات اًمٕم٤معم ّٞم٦م واًم ّث٘م٤موم٤مت اًمٕم٤معم ّٞم٦م ي٘مٍم ذًمؽ اجلٞمؾ قمغم
يمت٤مب اهلل وطمده ذم ومؽمة شمٙمقٟمف ،وإٟمّام يم٤من ذًمؽ قمـ "شمّمٛمٞمؿ" ُمرؾمقم ،وّن٩م ُم٘مّمقد،
ّ
يدل قمغم هذا اًم٘مّمد همْم٥م رؾمقل اهلل  وىمد رأى ذم يد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  صحٞمٗم٦م
ُمـ اًمتّقراة ،وىمقًمف( :إٟمف واهلل ًمق يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤م سملم أفمٝمريمؿ ُم٤م طمؾ ًمف إٓ أن يتبٕمٜمل)" ،
()1

إول قمغم ٟمبع
إذن قمدم اىمتّم٤مر إضمٞم٤مل –وظم٤مص٦م هذا اجلٞمؾ اجلديد -اًمتل شمٚم٧م اجلٞمؾ ّ
ُم٘مقُم٤مت
شمّمقره٤م ًمٚمقضمقد صمؿ ذم اؾمتٛمداد يمؾ ّ
اًم٘مرآن واًمسٜم٦م اًمٜمبق ّي٦م وطمدمه٤م ذم اؾمتٛمداد ّ
طمٞم٤مهت٤م هق اًمذي ضمٕمٚمٝم٤م شمٕمٞمش ذم اٟمحدار ُمقصقل ،وشمٞمف جمٝمقل.

العامل الثاني :التلقي للتنفيذ والعمل
ٜمبل  ،يرضمع إًمٞمٝمام سمروح
يم٤من اجلٞمؾ ّ
إول قمٜمدُم٤م يرضمع إمم اًم٘مرآن وإمم ؾمٜم٦م اًم ّ
اًمتٚم ّ٘مل ًمٚمتٜمٗمٞمذ واًمٕمٛمؾ ٓ ،سمروح اًمدّ راؾم٦م واعمت٤مع اًمٗمٙمري ،ي٘مقل ؾم ّٞمدّ " :إّنؿ -ذم اجلٞمؾ
ًمتذوق واعمت٤مع ،مل
إول -مل يٙمقٟمقا ي٘مرءون اًم٘مرآن سم٘مّمد اًم ّث٘م٤موم٦م وآ ّـمالع ،وٓ سم٘مّمد ا ّ
ّ
عمجرد اًم ّث٘م٤موم٦م ،وٓ ًمٞمْمٞمػ إمم
يٙمـ أطمدهؿ يتٚم ّ٘مك اًم٘مرآن ًمٞمستٙمثر سمف ُمـ زاد اًم ّث٘م٤موم٦م ّ
طمّمٞمٚمتف ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م واًمٗم٘مٝم ّٞم٦م حمّمقًٓ يٛمأل سمف ضمٕمبتف ،إٟمّام يم٤من يتٚم ّ٘مك اًم٘مرآن
()1

ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ،معامل يف الطريق ،ص19-16؛ واحلدي٨م ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٓ« :شمس٠مًمقا أهؾ اًمٙمت٤مب
قمـ ؿمئ؛ وم٢مّنؿ ًمـ هيدويمؿ ،وىمد ضٚمقا ،وم٢مٟمٙمؿ إُم٤م أن شمّمدىمقا سمب٤مـمؾ ،أو شمٙمذسمقا سمحؼ ،وإٟمف ًمق
يم٤من ُمقؾمك طمٞم٤م سملم أفمٝمريمؿ ُم٤م طمؾ ًمف إٓ أن يتبٕمٜملش؛ وأظمرضمف أمحد ،ذم ادسـد ،ج ،66ص،221
رىمؿ.12291
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٤مص٦م ؿم٠مٟمف وؿم٠من اجلامقم٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م ،وؿم٠من احلٞم٤مة اًمتل حيٞم٤مه٤م هق
ًمٞمتٚم ّ٘مك أُمر اهلل ذم ظم ّ
ومج٤مقمتف ،يتٚم ّ٘مك ذًمؽ إُمر ًمٞمٕمٛمؾ سمف ومقر ؾمامقمف ،يمام ّ
يتٚم٘مك اجلٜمدي ذم اعمٞمدان "إُمر
إول ذم اًمتٚم ّ٘مل ومٞم٘مقل:
يبلم ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ُمٜمٝم٩م اجلٞمؾ ّ
صمؿ ّ
اًمٞمقُمل" ًمٞمٕمٛمؾ سمف ومقر شمٚم ّ٘مٞمف! " ّ ،
()1

حيس أٟمّف إٟمّام يستٙمثر
صمؿ مل يٙمـ أطمدهؿ ًمٞمستٙمثر ُمٜمف ذم اجلٚمس٦م اًمقاطمدةٟٕ ،مّف يم٤من ّ
"وُمـ ّ
ُمـ واضمب٤مت وشمٙم٤مًمٞمػ جيٕمٚمٝم٤م قمغم قم٤مشم٘مف ،ومٙم٤من يٙمتٗمل سمٕمنم آي٤مت طمتك حيٗمٔمٝم٤م ويٕمٛمؾ
هب٤م يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف"  ،إذن ومٛمٜمٝم٩م اًمتٚم ّ٘مل ًمٚمتٜمٗمٞمذ هق اًمذي
()6

إول ،وُمٜمٝم٩م ّ
اًمتٚم٘مل ًمٚمدّ راؾم٦م واعمت٤مع اًمٗمٙمري هق اًمذي صٜمع إضمٞم٤مل –
صٜمع اجلٞمؾ ّ
ظم٤مص٦م هذا اجلٞمؾ اجلديد -اًمتل شمٚمٞمف.
ّ

العامل الثالث :العزلة الشعورية بين ماضي المسلم في جاىليتو
وحاضره في إسالمو
إول طملم يدظمؾ ذم اإلؾمالم خيٚمع قمـ ٟمٗمسف يمؾ رواؾم٥م
يم٤من ا ًّمرضمؾ ُمـ اجلٞمؾ ّ
فمؾ اإلؾمالم ،سمٕمٞمد ًا ّ
اعم٤ميض ،ويبدأ طمٞم٤مشمف اجلديدة ذم ّ
يمؾ اًمبٕمد قمـ ُم١م ّصمرات اعم٤ميض،
وخم ّٚمٗم٤مت اجل٤مهٚم ّٞم٦م ،ي٘مقل ؾم ّٞمدً " :م٘مد يم٤من ا ًّمرضمؾ طملم يدظمؾ ذم اإلؾمالم خيٚمع قمغم قمتبتف
يمؾ ُم٤مضٞمف ذم اجل٤مهٚم ّٞم٦م ،يم٤من يِمٕمر ذم اًم ّٚمحٔم٦م اًمتل جيلء ومٞمٝم٤م إمم اإلؾمالم أٟمف يبدأ قمٝمد ًا
ضمديد ًاُ ،مٜمٗمّم ً
ال يمؾ آٟمٗمّم٤مل قمـ طمٞم٤مشمف اًمتل قم٤مؿمٝم٤م ذم اجل٤مهٚم ّٞم٦م ،ويم٤من ي٘مػ ُمـ يمؾ ُم٤م
ًمِم ّ
أن ّ
حيس ّ
قمٝمده ذم ضم٤مهٚم ّٞمتف ُمقىمػ اعمسؽمي٥م ا ّ
يمؾ هذا رضمس
٤مك احلذر
اعمتخقف ،اًمذي ّ
ّ
ٓ يّمٚمح ًمإلؾمالم! وهبذا اإلطمس٤مس يم٤من يتٚم ّ٘مك هدي اإلؾمالم اجلديد ،وم٢مذا همٚمبتف ٟمٗمسف
()1
()6

اًمس٤مسمؼ ،ص.15-12
اعمرضمع ّ
ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ،معامل يف الطريق ،ص.15-12
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ُمرة ،ؿمٕمر ذم احل٤مل
ُمرة ،وإذا َض ُٕمػ قمـ شمٙم٤مًمٞمػ اإلؾمالم ّ
ُمرة ،وإذا اضمتذسمتف قم٤مداشمف ّ
ّ
ًمتٓمٝمر ممّ٤م وىمع ومٞمف ،وقم٤مد حي٤مول
سم٤مإلصمؿ واخلٓمٞمئ٦م ،وأدرك ذم ىمرارة ٟمٗمسف أٟمف ذم طم٤مضم٦م إمم ا ّ
ُمـ ضمديد أن يٙمقن قمغم وومؼ اهلدي اًم٘مرآين" .
()1

وسمٕمد إيراد هذه اًمٕمقاُمؾ اًمثالصم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ؾم ّٞمد ىمٓم٥م ذم يمت٤مسمف اعمٕم٤مملٟ ،مرى ّ
أن
أي وىم٧م ُم٣م ًمٚمٜمّٝمقض اًمؽمسمقي.
إ ُّم٦م اعمسٚمٛم٦م اًمٞمقم أطمقج ُم٤م شمٙمقن إًمٞمٝم٤م ىمبؾ ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخلامتة
شمقصٚمٜم٤م ذم هذا اًمبح٨م إمم ّ
أن اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل حت٘مٞمؼ اًمٕمبقدي٦م
هذا وىمد ّ
اًمّمٖمر ،وشمٜمِمئتف
هلل ،وطمٗمظ اإلٟمس٤من ورقم٤ميتف واًمٕمٜم٤مي٦م سمف ،وشمت ّبع طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف ُمٜمذ ّ
٤مين يم٤مُمؾ وؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع
ضمسد ّي ً٤م ،وروطم ّٞم ً٤م ،وٟمٗمس ّٞم ً٤م ،وقم٘مٚم ّٞم ً٤م ،وظمٚم٘م ّٞم ً٤م وومؼ ُمٜمٝم٩م ر ّسم ّ
ي٘مرره٤م هذا اعمٜمٝم٩م ،طمتك يرشم٘مل اإلٟمس٤من إمم يمامًمف
ٟمقاطمل احلٞم٤مة ،ووؾم٤مئؾ ر ّسم٤مٟم ّٞم٦م ّ
اعمٓمٚمقب ،وشمقصٚمٜم٤م أيْم٤م ّ
أن أمه ّٞم٦م اًمؽمسم ّٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم سمٜم٤مء أضمٞم٤مل ىم٤مدرة قمغم
احلٗم٤مظ قمغم اًمب٘م٤مء اإلؾمالُمل ،وذًمؽ قمـ ـمريؼ ُمقاضمٝم٦م يمؾ ُمٔم٤مهر آٟمحراف اعمتٛمثٚم٦م
ذم آؾمتنماق ،واًمتٜمّمػم ،واًمٕمقعم٦م ،واًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمتل ضم٤مءشمٜم٤م ُمـ احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م قمـ
ـمريؼ وؾم٤مئٚمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م ،وظمٚمّمٜم٤م أظمػم ًا إمم صمالصم٦م قمقاُمؾ رئٞمس٦م ًمتح٘مٞمؼ ّنْم٦م شمرسمقي٦م
إؾمالُمٞم٦م حمتٛمٚم٦م وهل:
إول ؿم١مون طمٞم٤مشمف يم ّٚمٝم٤م،
 -1ا ًّمرضمقع إمم اًمٜمّبع اخل٤مًمص اًمذي اؾمتٛمدّ ُمٜمف اجلٞمؾ ّ
()1

اًمس٤مسمؼ ،ص .17-12
اعمرضمع ّ
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باي زكوب عبدالعالي

ٜمستٛمد
حترومٝمام يمبدات ا ًّمزُم٤من ،وٓ ٟمٔمرات اإلٟمس٤منً ،م ّ
ا ًّمرضمقع إمم اًم٘مرآن واًمسٜمّ٦م اًم ّٚمذيـ مل ّ
ُمٜمٝمام ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ،وٟمٔم٤مم آىمتّم٤مد ،واًمتنميٕم٤مت اجلٜم٤مئٞم٦م ،واًمتنميٕم٤مت اعمدٟمٞم٦م،
وشمنميٕم٤مت إرسة ،وؾم٤مئر إٟمٔمٛم٦م واًمتنميٕم٤مت اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م هذا اًمٜمّبع اخل٤مًمص.
اًمرضمقع إمم اًمٜمّبع اخل٤مًمص سمِمٕمقر اًمتٚم ّ٘مل ًمٚمتٜمٗمٞمذ واًمٕمٛمؾ ٓ ،سمِمٕمقر
ّ -6
واًمؽمف اًمٗمٙمري ،سمٚمف ٟمرضمع إًمٞمف ًمالهتداء سمف ذم ؿم١مون طمٞم٤مشمٜم٤م يم ّٚمٝم٤م.
اًمدّ راؾم٦م ّ
شمّمقرات اجل٤مهٚم ّٞم٦م وضٖمط اعمجتٛمع اجل٤مهكم،
ًمتجرد اًمٙم٤مُمؾ ُمـ يمؾ
ّ
 -9ا ّ
ًمتٛمرد قمغم اهلل،
واًمتخ ّٚمص ُمـ رواؾم٥م اًم ّث٘م٤موم٤مت واحلْم٤مرات اًمٕم٤معم ّٞم٦م اًمتل شمدقمق إمم ا ّ
واحلرب قمغم اًمٗمٓمرة ،واحلرب قمغم اًم٘مٞمؿ وإظمالق ،واحلرب قمغم ىم٤مٟمقن اهلل ،وقمدم
شمتٍمف أو ّ
أي ؿم٠من ُمـ ؿم١مون
شمتدظمؾ ذم ّ
متٙملم شمٚمؽ اجل٤مهٚم ّٞم٦م ُمٝمام يم٤من ؿمٙمٚمٝم٤م ذم أن ّ
طمٞم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُم ّٞم٦م.
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اهلند كما يصفها "أخبار الصني واهلند"
أ.د .أورنك زيب األعظمي

*



ملخص البحث
فؼد تعدّ دت افرحالت مـذ افؼديؿ إػ يقمـا هذا مـ ؿبؾ افعرب إؿحاح ؾػل
حتقفت افتجارة إػ افغزو وآحتالل،
افبداية زاروا بالدكا أو اختؾػقا إفقفا فؾتجارة ،ثؿ ّ
ومـ ثؿ مافت إػ زيارة مـاضؼفا فؾتؿتع مـ مشاهدها وأهافقفا وحققاكاهتا .ؾؿـ
رحالت افـقع إول (افتجارة) رحؾة شؾقامن افتاجر وثؿ أيب زيد افسراذم ادشفقرة
بلخبار افصغ واهلـد.
وبافرؽؿ مـ تقؾر ادعؾقمات اجلغراؾقة إوفقية افتل اشتػاد مـفا افعديد مـ
اجلغراؾقغ ـابـ خرداذبة وابـ افػؼقف وابـ رشتف وادسعقدي ؾؼد ضبط افؽاتبان
معؾقمات كادرة ومػقدة ظـ بالدكا اهلـد؛ معؾقمات ظـ بقئتفا وضؼقشفا ،وظـ مزارظفا
وحققاكاهتا ،وظـ مؾقـفا وأهافقفا ،وظـ ظاداهتؿ وتؼافقدهؿ ،وظـ ادؿقزات واخلصائص
*

أشتاذ مساظد ؿسؿ افؾغة افعربقة وآداهبا ،اجلامعة ادؾقة اإلشالمقة ،كقق دهلل ،اهلـد.
افزيد اإلـسوينarang11zab@yahoo.co.in :
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افتل مت ّقزوا هبا أو تب ّقـت هبا افبالد .وبام أن هذه ادعؾقمات مما مجعفا افؽاتبان مـ مصادر
أوفقية ؾفل دمدر بلن كذـرها وكرشؿ ذم ضقئفا صقرة وفق ؽر ـامؾة فبالدكا وأهافقفا
خمصصة باهلـد وتارخيفا
ومؾقـفا وما اظتادوا ظؾقفا وما مت ّقزوا هبا .وبام أن هذه ادؼافة ّ
وما تتؿقز هبا ؾؾؿ كتـاول ؾقفا بافبحث آختالؾات ادذـقرة ذم تاري ـتابتفا وـاتبقفا
ذـرا ذم ادؼافة إخرى .وهذه ادؼافة تػصقؾ ما
وما يشبففا مـ ادباحث وشـػرد هلا ً
أذكا إفقف مـ ادباحث وإمقر إن صاء اهلل تعاػ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
احلؿد هلل افذي أمركا بافسقاحة ذم إرض ؾآظتبار بافعادغ ،وافصالة
وافسالم افذي بعث فؾـاس واجلـ أمجعغ ،وظذ آفف وأصحابف افغر ادقامغ ،أما بعد:
ؾؾؿ يزل ّدمار افعرب يزورون بالدكا مـذ جاهؾقتفؿ إػ أن أذؿتشؿس
اإلشالم ظذ إرض ،واكتؼت أصعتفا ذم خمتؾػ مـاضؼ افعامل ،ؾز ّؾقاهذه افبؼى
إػ افـاس ؽرهؿ بؿـ ؾقفؿ أشالؾـا اهلـقد.ـاكت رحؾة افعرب إػ اهلـد بادئ إمر
حتقفت افتجارة إػ احلرب وآحتالل .وحؽؿ افعرب مـاضؼ ذم افسـد
فؾتجارة ،ثؿ ّ
واهلـد مستػقديـ مـ ظؾقمفا وؾـقهنا وآداهبا .وذم ظككا احلديث اجتؿعت ـاؾة هذه
إهداف شقى افغزو وآحتالل ؾبغ اهلـد واافعربعالؿات متعددة اجلفات مـ
افتجارة إػ افثؼاؾةإػ افسقاشقة ،ويد ّظؿفا رؤية ادعامل افتارخيقة ادتقؾرة ذم افبالد .ؾػل
آؽره افتاج وذم مفرويل مـارة ؿطب وذم دهلقافؼديؿة افؼؾعة احلؿراء وادسجد اجلامع.
هذه ظالوة ظذ ادعامل اهلـدية إخرى ادتقؾرة ذم أدكك مـاضؼ اهلـد وأؿصاها.
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ـؾ مـ جاء اهلـد وكزل هبا أو أفؼك ظصا افسحافػقفا حاول أن حيؽل ما
صفده أو يضبط ما رآه ؾبعضفؿ أ ّفػ ـتا ًبا ؾقفا بقـام افبعض أخر و ّؾر ادقاد فؾؽتابة
أو صارك ذم تلفقػ افؽتاب .ؾؿـ ممفػل افـقع إول شؾقامن افتاجر بقـام يـحدر أبق
ويسؿك جفدمها ادشساـفذا بـ"أخبار
زيد احلسـ افسراذم مـ ممفػل افـقع إخر،
ّ
افصغ واهلـد".

املبحث األول:
معلىمات بدائًة عن هذه الزحلة
أوًل :اسمها وزمنها
ا
شؿقت هذه افرحؾة إما بـ"أخبار افصغ واهلـد" أو بـ"أخبار بالد اهلـد
ّ
وافصغ" أو بـ"أخبار بالد اهلـد وافصغ ومؾقـفام" .إهنا ذم جزئغ ؾاجلزء إول مـفا
أ ّفػف شؾقامن افتاجر ذم شـة  732هـ بقـام اجلزء افثاين أ ّفػف أبق زيد افسراذم ذم افػسة ما
بغ 762هـ و727هـ .وهؽذا ؾفل تتحدث ظام حدث خالل افعك افعباد افزاهر
(افثؾث إول وافثؾث افثاين مـ افؼرن افثافث اهلجري) .إهنا أول وأؿدم ظؿؾ
مقضقظل بافؾغة افعربقة وؿد اشتػاد مـفا ادتلخرون مـ افرحافغ وادمرخغ افعرب
وؽر افعرب.

وثانياا :من قام بكتابتها

أما ظـ ـاتبل هذه افرحؾة ؾال كجد ظـفام شقى أن إول تاجر ظريب ظراؿل

أشػاره ـثرة إػ اهلـد وافصغ ودماربف ذم افبحر متتد فستة ظؼ ظا ًما .وأما افثاين ؾفق
أبق زيد احلسـ بـ يزيد بـ ظؿر بـ زيد بـ حمؿد بـ مزد بـ شاشقاد وأصؾف مـ
واشتؼر بافبكة وـان مـ أهؾ افتحصقؾ وافتؿققز ؾؾؿ يؽـ
شراف إٓ أكف ؽادرها
ّ
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بح ًارا بؾ ـان ظا ًدا مـ ظؾامء زمـف وـ ّؾػتف افسؾطة افعؾقا بـؼد اجلزء
تاجرا وٓ ّ
افسراذم ً
إول مـ "أخبار افصغ واهلـد" وافتعؾقؼ ظؾقف واإلضاؾة إفقف وبافتايل ؾؼد صدر
اجلزء افثاين مـ افؽتاب بؼؾؿف افسؾس افس ّقال.

وثالثاا :أسلوبها وترجماتها

أشؾقب هذه افرحؾةيتصػ بافبساضة وافرصاكة وافرزاكة ،ووضقح افػؽر
ودؿة افتعبر ،وآبتعاد ظـ افتـؿقؼ وادبافغة واخلقال اجلامح ،وآمتـاع ظـ رسد
افغرائب وافعجائب إٓ ذم افؼؾقؾ افـادر جدً ا ـام شـشر إفقفا ذم هذه ادؼافة .وبام أهنا
مصدر ظريب ؿديؿ فؾغاية ؾؼد ترجؿ إػ افؾغات إجـبقة افدوفقة ـام ؿامقا بتؾخقصفا
واحلديث ظـفا وبـاء ادعؾقمات اجلديدة ظؾقفا.

ابعا :هدفها
ور ا

رصح أبق زيد افسراذم ادتحدث افؽثر ظـ اهلـد ظـ هدف تلفقػ هذه
فؼد ّ

افرحؾة ؾؼال:
"ومل يذـر ذم هذا افؽتاب ،يعـل افؽتاب إول ،ما تقامـ مـ افبحر ظـد
خروج ادراـب مـ ظامن وأرض افعرب ،وتقشطفؿ فؾبحر افؽبر .وإكام ذح ؾقف ما
تقارس مـفا ،إذ ـان ؾقف بحر اهلـد وافصغ .وؾقف ـان مؼصد مـ ـتب ذفؽ افؽتاب
ظـف".

)(1

وهذا يعـل أن افؽاتب إخر ؿد شدّ ما كؼص ذم اجلزء إول مـفا وأـؿؾ ما مل يذـر
بقاكف مـ وصػ اهلـد خاصة.
)(1

شؾقامن افتاجر وأبق زيد افسراذم ،أخبار الصني واهلند ،حتؼقؼ :إبراهقؿ خقري( ،بروت :فبـان،
دار ادقشؿ فألظالم ،د.ط1991 ،م) ،ص . 99
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املبحث الثاني:
وصف اهلند من جغزافًاها وملىكها وما حزمته من األشًاء
أوًل :جغرافيا الهند وحكامها
ا

وفق أن افؽاتبغ يقجزان إػ حد بعقد ظـ جغراؾقا اهلـد ومـ َحؽ ََؿفا ؿبؾ

ظفدمها وذم أيامفام وفؽـ ما ذـراه مػقد وكاؾع ؾـشر إػ ذفؽ ذم إشطر افتافقة:
يـؼؾ أبق زيد افسراذم ؿقل صقـل ظـ كجاة اهلـد مـ شقؾ كقح ظؾقف افسالم:
صدؿت بتسؿقتف .أما ؽرق إرض ـؾفا ؾال كعرؾف ،وإكام أخذ
"أما كقح ؾؼد
َ
افطقؾان ؿطعة مـ إرض ،ومل يصؾ إػ أرضـا وٓ أرض اهلـد".

)(1

يؼقل شؾقامن افتاجر ظـ شعة بالد اهلـد:
"وبالد اهلـد أوشع مـ بالد افصغ وهل أضعاؾفا .وظدد مؾقـفؿ أـثر" .
)(7

ويؼقل ظـ حرمان معظؿ أرجاء اهلـد ظـ اددن وادحاؾظات" :وأـثر اهلـد ٓ
مدايـ هلا"

)(3

ترحب بافرحافغ افعرب هل ـقمل مع ؾقؼقل
وادـطؼة اهلـدية إوػ افتل ّ
شؾقامن افتاجر:
" ادساؾة مـ مسؼط إػ ـقمل مع صفر ظذ اظتدال افريح وذم ـقمل مع مسؾحة
فبالد ـقمل مع دمبل افسػـ افصقـقة وبغ مسؼط وبغ ـقمل مع وبغ هرــد كحق مـ
صفر".

)(2

)(1
)(7
)(3

ادرجع افسابؼ ،ص .62
ادرجع افسابؼ ،ص .42
ادرجع افسابؼ ،ص .44

)(2

ادرجع افسابؼ ،ص .36

﴿﴾022

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

أورنك زيب األعظمي

وذم اهلـد أهنار ـبرة وـثرة ـام تقجد ؾقفا ادػاوز بافؽثرة ،وتؽثر ؾقفا
إمطار.

)(1

وفؼد ـان ذم اهلـد مؾقك اشتؼؾقا بحؽؿفؿ ظذ ادـاضؼ اخلاصة هبؿ وأـزهؿ
وأذؾفؿ مؾؽ بؾفرا ؾقؼقل شؾقامن افتاجر:
مؼرون بافؼف .وـؾ مؾؽ مـ
"ؾلما بؾفرا هذا ؾنكف أذف اهلـد .وهؿ فف ّ
مؼرون هلذا".
متػرد بؿؾؽف ؽر أهنؿ ّ
مؾقك اهلـد ّ

)(7

ويؼقل ذم مقضع آخر:
"وفقس تـؼاد مؾقك اهلـد دؾؽ واحد ،بؾ ـؾ واحد مؾؽ ببالده .وبؾفرا مؾؽ
ادؾقك باهلـد".

)(3

واحلؽؿ فدهيؿ مقروث وراثة ادـاصب افؽزى ؾقؼقل شؾقامن افتاجر:
"وأهؾ بقت ادؿؾؽة ذم ـؾ ممؾؽة أهؾ بقت واحد ٓ ،خيرج ظـفؿ ادؾؽ ،وهلؿ
وٓة ظفقد .وـذفؽ أهؾ افؽتابة وافطب ،أهؾ بققتات ٓ ،تؽقن افصـاظة إٓ
ؾقفؿ".

)(2

ومـ ظادة مؾقك اهلـد أهنؿ ٓ يشـّقن افغارة ظذ أخريـ وإن ؾعؾقا ذفؽ
رجعقا احلؽؿ إػ أحد أؾراد افسالفة ادؾؽقة ؾقؼقل شؾقامن افتاجر:
"وربام اؿتتؾقا ظذ ادؾؽ ،وذفؽ ؿؾقؾ .مل َأر أحدً ا ؽؾب أحدً ا ظذ ممؾؽتف ،إٓ
ؿق ًما تؾق بالد افػؾػؾ .وإذا ؽؾب مؾؽ ظذ ممؾؽتفّ ،
ويل ظؾقفا رجؾ مـ أهؾ بقت
ادؾؽ ادغؾقب ،ويؽقن مـ حتت يده ٓ .يرىض أهؾ تؾؽ ادؿؾؽة إٓ بذفؽ".

()4

)(1
)(7
)(3
)(2
()4

ادرجع افسابؼ ،ص .44
ادرجع افسابؼ ،ص .21
ادرجع افسابؼ ،ص .47
ادرجع افسابؼ ،ص .47
ادرجع افسابؼ ،ص .47
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 حبوث ودراسات

واهلـقد يبـقن بققهتؿ مـ احلجارة واجلص وأجر وافطغ ـام ذـره شؾقامن
افتاجر.

()1

وأفقان اهلـقد خمتؾػة ؾبعضفؿ أبقض وبعضفؿ أشقد وبعضفؿ أشؿر وهذا
ٕجؾ ضؼقس وأجقاء افبالد ادختؾػة.

وثانياا :بهائم ومحصوًلت الهند
واهلـد تـشئ ودمـل ما يع:

افؽرـدن وهق حققان ـبر أشفب شؾقامن افتاجر ذم وصػف ـام أثـك ظذ
()7

افزظػران وأصار إػ افذئب  .ثؿ ؿال ٓ :يـبت ذم اهلـد كخؾ وٓ ظـب .وؾقفا شائر
()3

()2

إصجار وإثامر وافػقاـف وافرمان باهلـد أـثر.

()4

()1

ادرجع افسابؼ ،ص .43

()7

ؾؼال ؾقف" :وذم بالده افبشان ادع ّؾؿ ،وهق افؽرـدن ،فف ذم مؼدم جبفتف ؿرن واحد .وذم ؿركف ظالمة
صقرة خؾؼة ـصقرة اإلكسان ذم حؽايتف .افؼرن ـؾف أشقد ،وافصقرة بقضاء ذم وشطف .وهذا
ؿقي فقس ـؼقتف رء مـ
افؽرـدن دون افػقؾ ذم اخلؾؼة ،إػ افسقاد ما هق .ويشبف اجلامقسّ ،
احلققان .وفقس فف مػصؾ ذم رـبتف ،وٓ ذم يده .وهق ،مـ فدن رجؾف إػ إبطف ،ؿطعة واحدة.
وافػقؾ هيرب مـف .وهق جيس ،ـام جيس افبؼر واإلبؾ ،وحلؿف حالل ،ؿد أـؾـاه .وهق ذم هذه ادؿؾؽة
ـثر ذم ؽقاضفؿ .وهق ذم شائر بالد اهلـد ،ؽر أن ؿرون هذا أجقد .ؾربام ـان ذم افؼرن صقرة
رجؾ ،وصقرة ضاؤوس ،وصقرة شؿؽة ،وشائر افصقر .وأهؾ افصغ يتخذون مـفا ادـاضؼ.
وتبؾغ ادـطؼة ببالد افصغ أفػل ديـار وثالثة آٓف وأـثر ،ظذ ؿدر حسـ افصقرة .وهذا ـؾف
يشسى مـ بالد دهرم بافقدع ،وهق ظغ افبالد" ،أخبار الصني واهلند" ص .23

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .41

()2

ادرجع افسابؼ ،ص .43

()4

ادرجع افسابؼ ،ص .42

﴿﴾020

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

أورنك زيب األعظمي

ومـ مـتقجاهتا ـحؾ افعغ وهق يمخذ مـ حققان بحري ويػقد ذم بعض
ظؾؾ افعغ.

()1

وفؼد أحصقـا ما ـاكت اهلـد دمـل وخترج حغ احلديث ظـ صادراهتا ؾال كريد
تؽرارها.

املبحث الثالث:
اجملتمع اهلندي
وبعد اإلصارة إػ هذا ادبحث كق ّد أن كتحدث ظـ ادجتؿع اهلـدي افذي ؿد
أشفبا ؾقف وكؼسؿ هذا ادبحث ذم ظـاويـ ظديدة ـام يع:

أوًل :ثقافة الهنود
ا
فؼد ـان اهلـقد أـثر ثؼاؾة مـ ؽرهؿ واظسف بف افرحافة افعرب ـؾفؿ؛ وفؼد
حيضقن صعقهبؿ ظذ ترويج افعؾقم وأداب ؾقؼقل افسراذم:
ـان مؾقـفؿ ّ
"هلؿ جمافس ـؿجافس حمدثقـا ،جيتؿع إفقفؿ اهلـد ،ؾقؽتبقن ظـفؿ شر
أكبقائفؿ وشــ ذائعفؿ".

()7

ويقول في موضع آخر
"وفؾفـد ظ ّباد وأهؾ ظؾؿ يعرؾقن بافزامهة ،وصعراء يغشقن ادؾقك،
وـفان ،وأهؾ زجر فؾعريان وؽرها .وهبا شحرة وؿقم يظفرون
ومـجؿقن وؾالشػة ّ
()1

ادرجع افسابؼ ،ص .39

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .42
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 حبوث ودراسات

افتخايقؾ ويبدظقن ؾقفا ،وذفؽ بؼـقج خاصة ،وهق بؾد ظظقؿ ذم ممؾؽة احلقز".

()1

ومما تثؼػقا بف مـ افعؾقم وافػـقن احلؽؿة .وافقاؿع أن اهلـد أصؾ احلؽؿة
وظقـفا ـام ؿال افسراذمٕ" :ن أصؾفا (احلؽؿة) مـفؿ".

()7

وـذا افطب وافػؾسػة "وافطب باهلـد وافػالشػة" وأما ظؾؿ افـجقم ؾؼد
()3

مفروا ؾقف.
وـذا ـاكت اخلطابة مؽرمة فدهيؿ ؾقؼقل افسراذم" :وهلؿ اخلطب وفقس ذم
إمؿ ـخطبائفؿ بلفسـتفؿ .وؾقفؿ مـ يتع ّبد ،ؾقستس بجؾد كؿر أو جؾد ؿرد ،ويلخذ
بقده ظصا ،ويؼبؾ كحقهؿ .ؾقجتؿع إفقف مـفؿ مجع .ؾقؼػ ظذ رجؾف يق ًما إػ افؾقؾ
خيطب ظؾقفؿ ،ويذـّرهؿ باهلل ّ
جؾ ذـره ،ويصػ هلؿ أمقر مـ هؾؽ مـفؿ".

()2

وفؼد أصار شؾقامن افتاجر إػ ظدم وجقد مـ يتحدث بافعربقة أو يممـ بديـ
اإلشالم ظذ أرض اهلـد ؾؼال ٓ" :يقجد ؾقفؿ مـ ٓ يتؽؾؿ بافعربقة أو يممـ
باإلشالم".

()4

وثانياا :ديانتهم
دياكة اهلـد افؼك وجعؾقا هلؿ أصـا ًما وهؿ افذيـ صدّ روا هذه افػؽرة إػ
افصغ وـان ؾقفؿ صـؿ ـبر ذم ادقفتان كذروا فف افعقد افثؿغ افذي اصساه افتجار مـ
()1

ادرجع افسابؼ ،ص .46

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .66

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .42

()2

ادرجع افسابؼ ،ص .49

()4

ادرجع افسابؼ ،ص .42
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شدكتف .وـذفؽ ـان اهلـقد يممـقن بافتـاش  .وهؽذا مل يؽـ افؼامر ممـق ًظا فدهيؿ
()1

ؾقؼقل افسراذم وهق حيؽل ظجقب أرضار افؼامر:
"وأـثر أظامهلؿ افؼامر بافديؽة وافـرد .وافديؽة ظـدهؿ ظظقؿة إجسام،
واؾرة افصقايص ،يستعؿؾقن هلا مـ اخلـاجر افصغار ادرهػة ما ّ
يشذ ظذ صقاصقفا ،ثؿ
ترشؾ .وؿامرهؿ ذم افذهب وافػضة وإرضغ وافـبات وؽر ذفؽ .ؾقبؾغ افديؽ
افغافب مجؾة مـ افذهب .وـذفؽ فعبفؿ بافـرد دائؿ ظذ خطر واشع حتك إن أهؾ
افضعػ مـفؿ ،ومـ ٓ مال فف ،ممـ يذهب إػ ضؾب افباضؾ وافػتقة ،ربام ٓظب ذم
أكامؾف ،ؾقؾعب وإػ جـبف رء ؿد جعؾ ؾقف مـ دهـ اجلقز أو دهـ افسؿسؿ ،إذ ـان
افزيت معدو ًما ظـدهؿ ،وحتتف كار حتؿقف ،وبقـفام ؾلس صغرة مشحقذة .ؾنذا ؽؾب

أحدمها صاحبف ،وضع يده ظذ حجر ،ورضب افؼامر بافػلس أكؿؾة ادؼؿقر ،ؾلباهنا،
ووضع ادؼؿقر يده ذم افدهـ ،وهق ذم هناية احلرارة ،ؾقؽقهيا .وٓ يؼطعف ذاك ظـ
ادعاودة ذم افؾعب .ؾربام اؾسؿا ،وؿد بطؾت أكامؾفام مجق ًعا .ومـفؿ مـ يلخذ افػتقؾة،
ؾقـؼعفا ذم افدهـ ،ثؿ يضعفا ظذ ظضق مـ أظضائف ،ويشعؾ افـار ؾقفا .ؾفل حتسق،
ورائحة افؾحؿ تػقح ،وهق يؾعب بافـرد ٓ،يظفر مـف جزع".

()7

ومـ ظجقب أؾؽارهؿ أهنؿ إذا أشـّقا ضؾبقا مـ أهؾفؿ أن يؿقتقهؿ بطريؼة أو
أخرى ؾقؼقل افسراذم:
حقاشفؿ،
"ومـ صلهنؿ ،إذا أخذت افس ّـ مـ رجاهلؿ وكسائفؿ ،وضعػت
ّ
أن يطافب مـ صار ذم هذه احلال مـفؿ أهؾف بطرحف ذم افـار أو تغريؼف ذم اداء ،ثؼة
مـفؿ بافرجعة".
()1
()7
()3

()3

مشرا إػ ذفؽ" :وساير ملوك اهلند والصني يقولون
ادرجع افسابؼ ،ص 42؛ ويؼقل افسراذم
ً
بالتناسخ ،ويدينون به" ،أخبار الصني واهلند ،ص .22
ادرجع افسابؼ ،ص .44
ادرجع افسابؼ ،ص .43
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 حبوث ودراسات

يتحؿؾقن أديان ومؾؾ
وبافرؽؿ مـ ذـفؿ وـػرهؿ هلل شبحاكف ؾؽاكقا
ّ
أخريـ ،ومل يؽقكقا يؿـعقهنؿ ظـ اتباظفا ؾقؼقل افسراذم:
أيضا
"وهبذه اجلزيرة (رسكديب) مجع مـ افقفقد ـثر ،ومـ شاير ادؾؾ .وهبا ً
ثـقية .وادؾؽ يبقح فؽؾ ؾريؼ مـفؿ ما يتؼع بف".

()1

وثالثاا :محاسنهم ومالبسهم
يطقفقن افؾحك وافشقارب إػ حد بعقد ؾقؼقل شؾقامن افتاجر:
وأهؾ اهلـد ّ
يطقفقن حلاهؿ .ر ّبام رأيت حلقـة أحـدهؿ ثالثـة أذرع .وٓ يلخـذون
"واهلـد ّ
صقارهبؿ".

()7

ويؼقل ظـ أهؾ مؾجان مـ بالد اهلـد" :وذـر أن ذم جزيرة يؼال هلا مؾجان
ذؿل افبحر ؿق ًما مـ افسقدان
ؾقام بغ رسكديب وـاله وذفؽ مـ بالد اهلـد ذم
ّ
ظراة".

()3

ويؼقل ـذفؽ ظـ مالبس أهايل ـقمل مع" :فباشـفؿ اف وػـقط ،يؾـبس اف ـي
وافدين مـفؿ افػقضة افقاحدة".

()2

ويؼقل ذم مقضع آخر" :أهؾ اهلـد يؾبسقن ؾقضتغ ويتح ّؾقن بلشقرة افذهب
واجلقهر ،افرجال وافـساء".

()4

()1

ادرجع افسابؼ ،ص .44

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .43

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .39

()2

ادرجع افسابؼ ،ص .32

()4

ادرجع افسابؼ ،ص .44
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وفؽـ ادؾقك وافرؤشاء ـاكقا خمتؾػغ ظــ افشـعب ذم مالبسـفؿ ومـراـبفؿ
ؾؼال افسراذم" :ومؾقك اهلـد تؾبس إؿراط مـ اجلقهر افـػقس ذم آذاهنا ،ادرـّـب ذم
افـذهب .وتضـع ذم أظـاؿفـا افؼالئـد افـػقسـة ادشـتؿؾة ظـذ ؾـاخر اجلـقهر إ ــر
وإخرض وافؾمفم ما يعظؿ ؿقؿتف وجيؾ مؼـداره .وهـق افقـقم ـــقذهؿ وذخـائرهؿ،
ؿقادهؿ ووجقهؿ ،وافرئقس مـفؿ يرـب ظذ ظـؼ رجؾ مـفؿ ،وظؾقـف ؾقضـة
وتؾبسف ّ
ؿد اشتس هبا ،وذم يده رء يعرف باجلسة ،وهل مظؾة مـ ريـش افطـقاويس يلخـذها
بقده ،ؾقتؼل هبا افشؿس ،وأصحابف حمدؿقن بف".

()1

وحيؽل مقابدهؿ ـام يع" :وأما مؾقـفؿ ذم بالدهؿ ووجقهؿ ،ؾنكف يتخذ هلؿ
ـقص افـارجقــؾ شــػ ،ويعؿــؾ مـــف ـفقئــة افغضــار
ذم ـــؾ يــقم مقائــد يسـ ّ
ـػ خـ َ
وافصحاف ،ؾنذا أحرض افغذاء ،أـؾقا افطعام ذم ذفؽ اخلقص ادسػقف .ؾنذا ؾرؽقا
مـ ؽذائفؿ ور ِمل بتؾؽ ادائدة وافغضار وادسػقف مـ اخلقص مع ما بؼل مـ افطعـام
إػ اداء ،واشتلكػقا مـ ؽدهؿ مثؾف".
()7

ابعا :مآكلهم
ور ا

اهلـقد هيتؿقن بتطفر إشـان اهتام ًما باف ًغا ؾقستاـقن ـؾ صباح وٓ يلـؾقن
()3

بدون افغسؾ إٓ أهنؿ ٓ يغتسؾقن مـ اجلـابة .وادفؿ أهنؿ ٓ يلـؾقن ذم ضبؼ واحد
()2

حتك أن بعضفؿ ٓ يلـؾقن ظذ مائدة واحدة ؾؼال افسراذم" :ومـفؿ صـػ ٓ يلـؾ
()1

ادرجع افسابؼ ،ص .92-93

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .92

()3

ويؼقل افسراذم ظـ مقاطبة أهؾ ممؾؽة افؼامر ظذ افسقاك" :هق وأصحابف أهؾ شقاك دائؿ يػعؾ
مرات .وشقاك ـؾ واحد مـفؿ معف ٓ ،يػارؿف أو مع ؽالمف" .أخبار
افرجؾ مـفؿ ذفؽ ذم افققم ّ
افصغ واهلـد ،ص .23

()2

ادرجع افسابؼ ،ص .42
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ً
ؾاحشا .ؾنذا
اثـان مـفؿ ذم ؽضارة واحدة ،وٓ ظذ مائدة واحدة ،جيدون ذفؽ ظق ًبا
افتجار ،وـاكقا مائة كػس أو دوهنا أو ؾقؿفا،
وردوا شراف ،ؾدظاهؿ وجف مـ وجقه ّ
احتاج أن يضع بغ يدي ـؾ رجؾ مـفؿ ضب ًؼا ؾقف ما يلـؾف ٓ،يشارـف ؾقف شقاه".

()1

واهلـقد ـاكقا يلـؾقن ما وجدوه مـ ادطاظؿ وادآـؾ حتك أهنؿ ـاكقا يلـؾقن
اإلكسان ؾػقام يع كـؼؾ بعض مآـؾفؿ ؾقؼقل شؾقامن افتاجر ظـ أهؾ مؾجان وهل مـ
اهلـد":وؽذاؤهؿ افسؿؽ وادقز وافـارجقؾ وؿصب افسؽر".

()7

ويؼقل مؼاركًا بغ مآـؾ اهلـد وافصغ" :وضعامفؿ (اهلـد) إرز ،وضعام
افصغ احلـطة وإرز .وأهؾ اهلـد ٓ يلـؾقن احلـطة".

()3

وـذا ـاكقا يلـؾقن احلشقش وثؿر افغقاض

()2

ويؼقل ظـ مآـؾ مؾجان وهل مـ بالد اهلـد" :وذـر أن ذم جزيرة يؼال هلا
ذؿل افبحر ؿق ًما مـ
مؾجان ؾقام بغ رسكديب وـاله وذفؽ مـ بالد اهلـد ذم
ّ
مـؽسا وؿ ّطعقه وأـؾقه
افسقدان ظراة ،إذا وجدوا اإلكسان مـ ؽر بالدهؿ ظ ّؾؼقه
ً
كق ًئا .وظدد همٓء ـثر".

()4

()1

ادرجع افسابؼ ،ص .92

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .39

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .43

()2

ادرجع افسابؼ ،ص .41

()4

ادرجع افسابؼ ،ص 39؛ وفقس هذا ؾحسب بؾ ـاكت بعض مـاضؼفا تلـؾ افبؼ ؾقؼقل شؾقامن
افتاجر ظـ أكدمان:
"ومـ وراء همٓء جزيرتان بقـفام بحر يؼال هلام أكدمان وأهؾفا يلـؾقن افـاس أحقا ًء وهؿ شقد
مػؾػؾقا افشعقر ومـاـر افقجقه وإظغ ضقال إرجؾ .ؿدم أحدهؿ مثؾ افذراع ،ظراة .فقست
هلؿ ؿقارب وفق ـاكت هلؿ ٕـؾقا َّ
مر هبؿ".
ـؾ مـ ّ
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ويبدو مـ دراشة هذا افؽتاب أن اهلـقد ـاكقا يلـؾقن افؾحقم ؾقؼقل ذم
مقضع مـف" :وافصغ واهلـد يؼتؾقن ما يريدون أـؾف وٓ يذبحقكف ؾقرضبقن هامتف
حتك يؿقت".

()1

وهؿ يؽرهقن ادالهل وٓ يؼبقن اخلؿر ٕهنا ختؾؼ افغػؾة ظـ ادسموفقة ٓ
حمرمة ظؾقفؿ ؾقؼقل شؾقامن افتاجر" :وأهؾ افصغ أهؾ مالهل .وأهؾ اهلـد
ٕهنا ّ
افؼاب ،وٓ يلـؾقن اخلؾٕ ،كف مـ
يعقبقن ادالهل ،وٓ يتخذوهنا ،وٓ يؼبقن
َ
افؼاب .وفقس ذفؽ ديـًا ،بؾ أكػة .ويؼقفقن :أي مؾؽ ذب افؼاب ،ؾؾقس
بؿؾؽ .وذفؽ أن حقهلؿ مؾقـًا يؼاتؾقهنؿ ،ويؼقفقن :ـقػ يد ّبر أمرمؾؽف مـ هق
شؽران".

()7

وخامسا :أمراضهم
ا

ـثرا مـ أمراض اهلـقد ؾؼال شؾقامن افتاجر خالل مؼابؾة
مل يذـر افؽاتبان ً

أصح ّ
أمراضا وأضقب هقا ًءا ٓ ،يؽاد يرى هبا
وأؿؾ
افصغ مـ اهلـد" :وبالد افصغ
ً
ّ
أظؿك وٓ أظقر ،وٓ مـ بف ظاهة .وهذا ـثر ببالد اهلـد".

()3

وسادسا :الزواج فيهم
ا

ظؿ افزواج ذم ـؾ جمتؿع إٓ أن فف ضر ًؿا متعددة ؾػل اهلـد ضرق خمتؾػة
وؿد ّ

يتزوج مـ ؾتاة
فؾزواج فسعتفا وٓحتالف أهافقفا ؾػل أكدمان إذا أراد رجؾ أن ّ
ظدويـ اثـغ ؾصاظدً ا.
يتزوج مـ ؾتاتغ رصع ّ
ظدوا واحدً ا وإذا أراد أن ّ
واحدة رصع ً
()1

ادرجع افسابؼ ،ص .42

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .47

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .44
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يزوج إٓ بؼحػ رأس رجؾ
يتزوج،مل ّ
يؼقل شؾقامن افتاجر" :وإذا أراد أحدٌ مـفؿ أن ّ
زوج مخسغ امرأة
زوج اثـتغ .وـذفؽ إذا ؿتؾ مخسغّ ،
مـ أظدائفؿ .ؾنذا ؿتؾ اثـغّ ،
بخؿسغ ؿح ًػا .وشبب ذفؽ أن أظدائفؿ ـثر .ؾؿـ أؿدم ظذ افؼتؾ أـثر ،ـاكت
رؽبتفؿ ؾقف أوؾر".

()1

وافطريؼ افعام فؾزواج فدى اهلـقد ـام يع" :وأهؾ اهلـد وافصغ ،إذا أرادوا
افتزويج ،هتاكموا بقـفؿ ،ثؿ هتادوا ،ثؿ يشفرون افتزويج بافصـقج وافطبقل .وهديتفؿ
مـ ادال ظذ ؿدر اإلمؽان".

()7

يتزوج مما صاء مـ افػتقات
واهلـقد يؼقفقن بتعدد افزوجات ؾافقاحد مـفؿ ّ
ويتزوج افرجؾ مـ
ؾقؼقل شؾقامن افتاجر" :وفقس افصغ وٓ اهلـد بلصحاب ؾرش.
ّ
افصغ واهلـد ما صاء مـ افـساء".

()3

وسابعا :جزاء السيئات
ا

ذـر شؾقامن افتاجر مـ خالل حديثف ظـ إصقاء إخرى ما حدّ ده اهلـقد مـ

ظؼاب ظذ اجلرائؿ افؽبار مثؾ افزكك وافؼتؾ واف ؿة وما صاهبفا مـ اجلـرائؿ ؾقـذـر
أن اهلـقد ـاكقا ً
أوٓ يؼبضقن ظذ اجلاين ؾقحبسقكف فسبعة أيام وحيرمقكـف مــ افطعـام
وافؼاب ثؿ يؼدّ م أمام افؼايض ؾقػصؾ افؼايض ظــف وحيـدّ د افعؼـاب .ذـرشـؾقامن
()2

()1

ادرجع افسابؼ ،ص .37

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .47

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .43

()2

ؿال ظـ افؼضاة ذم افصغ واهلـد:
"واهلـد إذا حبسقا ً
رجال ،أو ٓزمقه ،مـعقه افطعام وافؼاب شبعة ايام ،وهؿ يتالزمقن .وٕهؾ
افعامل .وـذفؽ أهؾ اهلـد"" ،أخبار الصني واهلند" ،ص .43
افصغ ؿضاة ،حيؽؿقن بقـفؿ دون ّ
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افتاجر ظؼاب افزكك ؾؼال إن افزاين يؼتؾ إذا ارتؽبادرء اجلريؿة وؿتؾ افزاكقـة وافزاكقـة
إذا ارتؽب ـالمها اجلريؿة" :وإذا أحرض افرجؾ امرأة ،ؾبغت ،ؾعؾقفـا وظـذ افبـاؽل
هبا افؼتؾ ذم مجقع بالد اهلـد .وإن زكـك رجـؾ بـامرأة اؽتصـبفا كػسـفا ،وؿتِـؾ افرجـؾ
وحدة ،ؾنن ؾجر بامرأة ظذ رىض مـفا ،ؿتال مجق ًعا".

()1

وـذا ظؼاب اف ؿؾدهيؿ هق افؼتؾ ؾقذـره شؾقامن افتاجر" :واف ق ذم مجقـع
ؾؾسـا
بالد افصغ واهلـد ،ذم افؼؾقؾ مـف وافؽثر ،افؼتؾ .ؾلما اهلـد ،ؾنذا رسق افسارق ً
ؾام ؾقؿف ،أخذت خشبة ضقيؾة ،ؾقحدّ د ضرؾفا ،ثؿ ويؼ َعد ظؾقفا ظذ اشـتف حتـك ختـرج
مـ خؾػف".

()7

وكػس افعؼاب ـان حيدّ د فؼطع افطريؼ ؾؼال" :ويؼتؾ ؿاضع افطريـؼ .وأهـؾ
افصغ واهلـديزظؿقن أن افبددة تؽ ّؾؿفؿ ،وإكام يؽ ّؾؿفؿ ظ ّبادهؿ".

()3

وادحصــة
ادحصـ
وـذفؽ ـان يؼتؾ مـ ؿتؾ ؽره ؾقؼقل افسراذم" :شبقؾ
ّ
ّ
ظـدهؿ ،إذا زكقا ،افؼتؾ .وـذفؽ افؾص وافؼاتؾ .وشبقؾفؿ ذم افؼتؾ أن تشـدّ يـدا مــ
يريدون ؿتؾف وثق ًؼا ،ثؿ تطرح ذم رأشف حتك يصرا ظذ ظـؼف .ثؿ تدخؾ رجؾـف افقؿــك
ؾقام يـػذ مـ يده افقؿـك ،ورجؾف افق ى ؾقام يـػذ مـ يده افق ى ،ؾتصر ؿدماه مجق ًعا
مـ ورائف ،ويتؼبض ،ويبؼك ـافؽرة ٓ حقؾة فف ذم كػسف .ويستغـل ظـ ممسؽ يؿسؽف.
وظـد ذفؽ تزول ظـؼف ظـ مرـبفا وتتزايؾ خزرات طفره ظـ بطـفا ،وختتؾػ ورـاه،
ويتداخؾ بعضف ذم بعض .وتضقؼ كػسف .ويصر ذم حال ،فق ترك ظذ ما هق بف بعـض
()1

ادرجع افسابؼ ،ص .43-47

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .43

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .42
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شاظة ،فتؾػ .ؾنذا بؾغ مـف ،رضب بخشبة هلؿ معروؾة ظذ مؼاتؾف رضبـات معروؾـة،
ٓ تتجاوز .ؾؾقس دون كػسف .ثؿ يدؾع إػ مـ ياـؾف".

()1

خص بف أهؾ افصغ ؾؼـال
وٓ تقجد افؾقاضة فدى اهلـقد ٕن شؾقامن افتاجر ّ
ؾقفؿ" :وأهؾ افصغ يؾقضقن بغؾامن ؿد أؿقؿقا فذفؽ بؿـزفة زواين افبددة".

()7

وأما مـ اد ّظك ضد رجؾ أكف ؿتؾ أحدً ا وفؽـف ؾشؾ ذم تؼديؿ افشقاهد ؾـلؽرم
مـًا مـ ذهب ؾؼال ما يع" :وأما بالد اهلـد ،ؾنكف إذا ا ّدظك رجؾ آخر دظقى جيب ؾقفـا
افؼتؾ ،ؿقؾ فؾؿدظل :أحتامؾف افـار؟ ؾقؼقل :كعؿ ،ؾتحؿك حديدة إ ـاء صـديدً ا حتـك
يظفر افـار ؾقفا .ثؿ يؼال فف :ابسط يدك .ؾتقضع ظذ يده شبع ورؿات مـ ورق صجر
هلؿ ،ثؿ تقضع ظذ يده احلديدة ؾقق افقرق ،ثؿ يؿق هبا ً
مدبرا حتك يؾؼقفا ظـ
مؼبال ً
يده .ؾقمتك بؽقس مـ جؾقد ،ؾتدخؾ يده ؾقف ثؿ خيتؿ بختؿ افسؾطان .ؾـنذا ــان بعـد
مؼؼ ،ؾقؼال فف اؾرـف .ؾنن مل يؽـ ذم بدء أثر ،ؾؾؼد ؾؾج ،وٓ ؿتؾ
ثالث ،أيت بلرز ؽر ّ
ظؾقف ،ويغرم افذي ا ّدظك ظؾقف مـًا مـ ذهب يؼبضف افسؾطان فـػسف .وربام أؽؾـقا ادـاء
ذم ؿدر حديد أو كحاس حتك ٓ يؼدر أحد يدكق مــف ،ثـؿ يطـرح ؾقـف خـاتؿ حديـد،
ويؼال :أدخؾ يدك ،ؾتـاول اخلاتؿ .وؿد رأيت مـ أدخـؾ يـده وأخرجفـا صـحقحة.
أيضا مـًا مـ ذهب".
ويغرم اددّ ظل ً

()3

تزوج مقمسة وجـب ؿتؾـف ؾـنن افػحشـاء ـاكـت
ومـ مجؾة افعؼابات أن مـ ّ
مسجؾة .يؼقل افسراذم" :وؾـقفؿ كسـاء ٓ يـردن
مسؿقحة مـ ؿبؾ احلؽّام إذا ـاكت
ّ
()1

ادرجع افسابؼ ،ص .67

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .43

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .41-49
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اإلحصان ،ويرؽبـ ذم افظـا .وشبقؾ هذا أن حترض جمؾس صاحب افؼـط ،ؾتـذـر
زهدها ذم اإلحصان ،ورؽبتفا ذم افدخقل ذم مجؾة افزواين .وتسلل ؾفا ظـذ افرشـؿ
ذم مثؾفا ومـ رشؿفؿ ؾقؿـ أراد ذفؽ مـ افـساء ،أن تؽتب كسبفا وحؾقتفا ومقضـع
وجي َعؾ ذم ظـؼفا خقط ؾقف خاتؿ مــ كحـاس مطبـقع
مـزهلا ،وتثبت ذم ديقان افزواين ،و
بخاتؿ ادؾؽ ،و ويد َؾع إفقفا مـشقر ،يذـر ؾقف دخقهلا ذم مجؾة افزواين ،وأن ظؾقفا فبقـت
تزوجفا ،ؾعؾقف ،افؼتؾ .ؾتمدي ذم ـؾ شـة ما
ؾؾسا ،وأن مـ ّ
ادال ذم ـؾ شـة ـذا وـذا ً
ظؾقفا ،ويزول اإلكؽار ظـفا .ؾفذه افطبؼة مـ افـساء يرحـ بافعشـقات ظؾـقفـ أفـقان
افثقاب مـ ؽر اشتتار .ؾقكن إػ مـ ضرأ إػ تؾؽ افبالد مـ افغرباء مـ أهؾ افػسـؼ
وافػساد وأهؾ افصغ .ؾقؼؿـ ظـدهؿ ويـكؾـ بافغدوات .وكحـ كحؿد اهلل ظذ مـا
ضفركا بف مـ هذه افػتـ".
ّ

()1

وؿال ذم مقضع آخر" :وباهلـد ؿحاب يعرؾقن بؼحاب افبد .وافسبب ؾقـف أن
ووفِدَ هلـا جاريـة مجقؾـة ،أتـت هبـا افبـدَّ  ،وهـق افصــؿ افـذي
كذرا ،و
ادرأة ،إذا كذرت ً
سا ،وأؿعـدهتا
يعبدوكف ،ؾجؿعؾتفا فف .ثؿ اختذت هلا ذم افسقق بقتًا ،وظ ّؾؼـت ظؾقـف شـ ً
ظذ ـرد ،فتجتاز هبا أهؾ اهلـد وؽرهؿ مـ شائر ادؾؾ ممـ يتجاوز ذم ديـف .ؾـتؿؽّـ
مـ كػسفا بلجرة معؾقمة .وـؾام اجتؿع هلا رء مـ ذفؽ ،دؾعتـف إػ شـدكة افصــؿ،
فقكف ذم ظامرة اهلقؽؾ .واهلل ّ
ضفركا مـ ذكقب
جؾ ّ
وظز كحؿده ظذ ما اختار فـا ،و ّ
افؽػرة بف".

()7

()1

ادرجع افسابؼ ،ص .63-67

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .42
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وثامناا :تقاليد ما بعد الموت

مـ تؼافقد مـا بعـد ادـقت أن اهلــقد جيؿعـقن فؾؿـقتك افصــدل وافؽـاؾقر

وافزظػران واخلشب ثؿ حيرؿقهنؿ بافـار وٓ يدؾـقهنؿ وربام تراؾـؼ افزوجـة بعؾفـا ذم
افتحريؼػتؿقت معف وفؽـ فقس هذا إجبار ًيا بؾ تػعؾف افزوجة ظـ رىض.

()1

وهذا ّ
ؿديام ذم ادجتؿع اهلـدي.
يدل ظذ أن تؼؾقد "افستل" ـان ً
وإذا مات أحدهؿ ح ّؾؼقا رؤوشفؿ وحلاهؿ .يؼقل شؾقامن افتاجر:
"وأهؾ اهلـد إذا مات ٕحدهؿ مقت ،حؾؼ رأشف وحلقتف".

()7

املبحث الرابع:
جتارة اهلند
وافقاؿع أن اهلـد ؿد ظال ذـرها فػضؾ دمارهتا ً
أخـرا
أوٓ وفثؼاؾتفا ودياكتفـا
ً

ؾؼد ظؼدت افعالؿات بقـفا وبغ بالد افعرب ً
أوٓ بػضـؾ افتجـارة ؾقجـدت ـؾـامت
هـدية ظديدة ذم افؾغة افعربقة ظـ هذه افطريؼة .وـاكت اهلــد تعامـؾ إمـا بافـديـار أو
باحلديد أو بام تق ّ هلـؿ مــ أشـباب ادعادفـة .كـق ّد ذم هـذا ادبحـث أن كشـر إػ
صادرات اهلـد وواردهتا ؾـؼع ذم ذـر صادرات اهلـد:
()3

أوًل :صادرات الهند
ا

واهلـد ؿد اتصؾت ببالد افعرب ً
أوٓ مـ أجؾ افتجارة ؾفل ـاكـت تصـدّ ر إػ

()1
()7
()3

ادرجع افسابؼ ،ص .41
ادرجع افسابؼ ،ص .43
مرت هبؿ ادراـب ،جاؤوا إفقفا بافؼقارب افصغار وافؽبار ،وبايعقا أهؾفا افعـز وافـارجقؾ
"ؾنذا ّ
باحلديد وما حيتاجقن إفقف مـ ـسقة"،أخبار الصني واهلند" ،ص .37
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افدول إخرى بام ؾقفا افدول افعربقة ما يع مـ إصقاء :افذهب وافػضة وأكقاع مــ
اجلقهر وافؾمفم وأكقاع مـ افعقد وأصـاف مـ افؽاؾقر وافصـدل وافعـز وادسـؽ
()7

()1

وافؼركػؾ وأكقاع إؾقاه افطقبة افذـقة وافػؾػؾقافـارجقؾ وأصجاره وذابـف وافػقـؾ
()3

وأكقابف واخلقؾ واإلبؾ وأصـاف مـ افـؿر وافذبؾ (جؾقد طفقر افسـالحػ) وؿـرن
()2

افؽرـــدن وافرصــاص افؼؾعــل وإبـــقس وافــبؼؿ وإؾاويــف وافػػــاؽل وافببغــاء
()4

افصـؿر .وفؼـد خلّـص أحـد
وافطاووس واخلقزران واجلقزبقا و واحلرير وافثقـاب و
()6

صعراء اهلـد هذه افصادرات ذم مـظقمة ظربقة ـام يع:
يب وما ذفؽ بلمثؾ
فؼ د
أكؽر أصح ا ْ
َ

إ ذ ا م ا م د ح و ش ف وؿ ا هل ـ ِد ذم ا د ؼ ت ؾ

افؼطر هبا يـزل
أرض إذا
فعؿري أهنا ٌ
ْ
و

وافدر د ْـ يعطؾ
قاؿقت
افدر واف
يصر
و
ّ
ّ
و
ِ
و
يستعؿؾ م ْـ يتػؾ
افطقـب
وأصـافٌ مـ

ِ
افطقب وافســبؾ
وجـقز
وأكقا وع إؾاظقة
و

وافساج ومـفا افعق ود وافصـدل
افعاج
ومـفا
و
و

وإ ّن افتقتقا ؾقفا ـؿثؾ اجلب ِؾ إضقل

و
افػقـؾ وافدؽـػؾ
وافـؿر ومـفا
ز
و
ومـفا افبـ و

و
وافطاؤس واجلقزل
افؽقك وافببغا وء
ومـفا
و

صجـر افراكـج وافساشؿ وافػؾػ ؾ
ومـفا
و

شققف ما هلا ٌ
اشتغـت ظـ افصقؼؾ
مثؾ ؿد
ٌ
ْ

اهتـز هبا اجلح ػؾ
ت
اح إذا
ّ
اهتز ْ
ّ
وأرم ٌ

و
ز وادـدل
ادسؽ
ؾؿـفا
وافؽاؾقر وافعـ و
و

وهـؾ يـؽر هـذا افػضؾ إٓ افرجؾ إخطؾ

()2

()1
()7
()3
()2
()4
()6
()2

ادرجع افسابؼ ،ص .42
ادرجع افسابؼ ،ص .42
ِ
يؼقل ظـف" :وهق ذاب أبقض ؾنذا وذ َب شاظ َة يمخذ مـ افـارجقؾ ؾفق حؾق مثؾ افعسؾ ؾنذا
ت ِور َك شاظ ًة صار ذا ًبا وإن بؼل أيا ًما صار ً
خال" ،أخبار الصني واهلند" ،ص .36
ادرجع افسابؼ ،ص .49
ادرجع افسابؼ ،ص .23
ادرجع افسابؼ ،ص .62
زـريا افؼزويـل ،آثار البالد وأخبار العباد( ،بروت :دار صادر ،د.ط1349 ،ھ) ،ص .44
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وثانياا :ورادات الهند

تقرده اهلـد مـ إمتعـة وإشـباب ؾفـل ؿؾقؾـة فؾغايـة
وأما ظام ـاكت اهلـد ّ

ومـفا ما ذـره افسراذم ـام يع:
"وـان حيؿؾ إػ اهلـد ذم افؼديؿ افدكاكر افسـدية ،ؾقباع افديـار بثالثـة دكـاكر
افزمرد افذي يرد مـ مك ،مر ّـ ًبـا ذم اخلـقاتقؿ ،مصـقكًا ذم
وما زاد .وحيؿؾ إفقفؿ
ّ
احلؼاق ،وحيؿؾ افبسذ ،وادرجان ،وحجر يؼال فف افدهـج ،ثؿ ترـقه".
()1

املبحث اخلامس:
بعض األمىر
أوًل :عجايب الهند
ا

وفؼد ذـر افؽاتبان ظجائب وؽرائب مـ اهلـد ؿد صاهدوها أو شؿعقا ظؿــ

يقثؼ فدهيؿ وك دها إفقؽؿ بعض هذه افعجائب:
يؼقل شؾقامن افتاجر ظـ إشامك افغريبة" :وذم افبحر شؿؽة ،اصـطدكاها ،يؽـقن
أيضا شؿؽة مـ جـسفا .ثؿ صـؼؼـا بطــ
ضقهلا ظؼيـ ذرا ًظا .ؾشؼؼـا بطـفا ،ؾلخرجـا مـفا ً
بعضـا ذم افصـقرة .وهلـذا
حل يضطرب ،يشبف بعضف ً
افثاكقة ،ؾنذا ذم بطـفا مثؾفا .وـؾ هذا ّ
افسؿؽ افؽبر ،افذي يدظك افبال ،مع ظظؿ خؾؼف ،شؿؽة تدظك افؾشؽ ،ضةهلا ؿـدر ذراع.
ؾنذا ضغت افسـؿؽة دافؽبـرةج وبغـت ،وآذت افسـؿؽ ذم افبحـر ،شـ ّؾطت ظؾقفـا هـذه
افسؿؽة افصغرة ،ؾصارت ذم أصؾ أذهنا ،وٓ تػارؿفا حتـك تؼتؾفـا .وتؾتـزق بادرــب،
ادرـب هذه افسؿؽ وة افؽبر وة مرؾل مـ افصغرة".
ؾال تؼرب
َ

()7

()1
()7

أخبار افصغ واهلـد ،ص .92
ادرجع افسابؼ ،ص .39
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ويؿيض ً
أيضا شؿؽة حيؽـل وجففـا وجـف اإلكسـان،
ؿائال" :وذم هذا افبحر ً
تطر ؾقق اداء .واشؿ هذا افسؿؽ ادقج .وشؿؽ آخر مـ حتت اداء يرصده ،حتك إذا
بعضا".
شؼط ابتؾعف.
بعضف ً
ويسؿك هذا افسؿؽ افعـؼتقس .وافسؿؽ ـؾف يلـؾ و
ّ

()1

ويؼقل ظـ شؿؽ يصعد ذم افشجرة" :وذـروا أن بـاحقة افبحر شؿؽًا خيـرج

حتك يصعد ظذ افـارجقؾ ؾقؼب ما ذم افـارجقؾ مـ اداء ثؿ يعقد إػ افبحر".

()7

ويصػ افثالج افذي ـاكت ادؾقك يرمقن ؾقف فبـة ذهبقة ـؾ يقم" :ظذ ثـالج
يلخذ مـ افبحر .ومعـك افثالج واد ـدجؾة مديـة افسالم وافبكة ،يغؾـب ظؾقـف مـاء
افبحر باددّ  ،ويـضب ظـف اداء افعذب باجلزر .ومـف ؽدير صغر يالصؼ ؿك ادؾـؽ.
ؾنذا ـان ذم صبقحة ـؾ يقم ،دخؾ ؿفرمان ادؾؽ ،ومعف فبـة ؿد شبؽفا مـ ذهب ؾقفا
أمـان ،ؿد خػل ظـل مبؾ وغفا .ؾقطرحفا بغ يدي ادؾؽ ذم ذفؽ افغدير .ؾنذا ـان ادـدّ ،
ظالها وما ـان جمتؿ ًعا معفا مــ أمثاهلـا وؽؿرهـا .ؾـنذا ــان اجلـزر ،كضـب ظـفـا،
ّ
ادطـؾ
ؾلطفرها ،ؾالحت ذم افشؿس وادؾؽ م ّطؾع ظؾقفـا ظــد جؾقشـف ذم ادجؾـس
ظؾقفا .ؾال تزال تؾؽ حافف ،يطرح ذم ـؾ يقم ذم ذفؽ افغدير فبـة مـ ذهب ،ما ظـاش
يؿس رء مـف .ؾنذا مات ادؾؽ ،أخرجفا افؼـائؿ مــ بعـده
ذفؽ ادؾؽ مـ افزمان ٓ ّ
وؾرؿـت ظـذ أهـؾ بقـت ادؿؾؽـة،
ـؾفا ،ؾؾؿ يدع مـفا صق ًئا ،وأحصقت ،ثؿ أذيبتّ ،
وؿقادهؿ وخدمفؿ ،ظذ ؿدر مــازهلؿ ،ورشـقم هلـؿ ذم
رجاهلؿ وكسائفؿ ،وأوٓدهؿ ّ
ـؾ صـػ مـفؿ .ؾام ؾضؾ بعد ذفؽ ،وؾ َّض ظذ أهؾ ادؿؾؽة وافضعػ ،ثؿ ود ِّو َن ظـد ود
افؾبـ افذهب ووزكف".
()3

وأما تؼؾقد ؿتؾ اإلكسان فـػسف أمام افـاس ؾفق أصعب مـ أن يذـر .ؾؾراجع
افؼراء افصػحتغ ( )43-47مـ افؽتاب.
()1
() 7
()3

ادرجع افسابؼ ،ص .39
ادرجع افسابؼ ،ص .39
ادرجع افسابؼ ،ص .21
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وثانياا :تكريم العرب من قبل الصين والهند

وبام أن افعرب ؿد شقطروا ظذ جزء ـبر مــ افعـامل ؾرظـب مــفؿ ؽـرهؿ.

يؼقل أبق زيد افسراذم ً
كاؿال ؿقل صقـل ظـ افعرب وصقـتفؿ" :إكا كوعدّ ادؾقك مخسة:
ؾلوشعفؿ مؾؽًا افذي يؿؾؽ افعراقٕ ،كف ذم وشط افدكقا ،وادؾقك حمدؿـة بـف .وكجـد
اشؿف ظـدكا مؾؽ ادؾقك .وبعده مؾؽوـا هذا ،وكجده ظـدكا مؾؽ افـاسٕ ،كـف ٓ أحـد
أشقس مـا ،وٓ أضبط دؾؽف مـ ضبطـا دؾؽـا ،وٓ رظقة مـ افرظايا أضـقع
مـ ادؾقك
َ
دؾقـفا مـ رظقتـا .ؾـحـ مؾقك افـاس ومـ بعدكا مؾـؽ افسـباع ،وهـق مؾـؽ افـسك
افذي يؾقـا .وبعدهؿ مؾؽ افػقؾة ،وهق مؾؽ اهلـد ،وكجده ظـدكا مؾـؽ احلؽؿـةٕ ،ن
أتـؿ
أصؾفا مـفؿ .وبعده مؾؽ افروم ،وهق ظـدكا مؾؽ افرجالٕ ،ن فقس ذم إرض َّ
وجقها ،ؾفمٓء أظقان ادؾقك ،وافباؿقن دوهنؿ".
َخ ْؾ ًؼا مـ رجافف ،وٓ أحسـ
ً
()1

وفؼد أـرمفؿ أهؾ افصغ واهلـد ؾقؼقل شؾقامن افتاجر" :أهؾ اهلــد وافصـغ
ؾلول مـ يعـدّ ون مــ إربعـة ،مؾـؽ
جمؿعقن ظذ أن مؾقك افدكقا ادعدوديـ أربعةّ .
افعرب .وهق ظـدهؿ ،باإلمجاع ٓ ،اختالف بقـفؿ ؾقـف أكـف أظظـؿ ادؾـقك ،وأـثـرهؿ
ً
مآ ،وأهباهؿ مج ًآ ،وأكف مؾؽ افديـ افؽبر ،افذي فقس ؾقؿـف رء .ثـؿ بعـد مؾـؽ
خرمل أذان".
افصغ كػسف بعد مؾؽ افعرب ،ثؿ مؾؽ افروم ،ثؿ بؾفرا ،مؾؽ ادو َّ

()7

حيـب افعـرب" :وإػ جاكبـف مؾـؽ
ويؼقل افؽاتب ذاتف ظـ مؾؽ آخـر ــان
ّ
افطاؿل .وهق ؿؾقؾ ادؿؾؽة .وكساؤهؿ بقض ،أمجؾ كساء اهلـد .وهق مؾؽ مـقادع دــ
ـحب بؾفرا".
حيب افعرب
ّ
حقفف ،فؼؾة جقشف .وهق ّ

()3

يؽرمقن مـ اكتسب إػ افرشقل افعريب حمؿد  حقـث
وفقس هذا ؾؼط بؾ ـاكقا ّ
()1

ادرجع افسابؼ ،ص .66

()7

ادرجع افسابؼ ،ص .21

()3

ادرجع افسابؼ ،ص .27
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متتع ابـ وهب خالل رحؾتف مـ أكقاع افتؽريؿ وافتعظقؿ مـ ؿبؾ مؾقك افصغ.

()1

وـذا أـرمقا افعرب ٕهنؿ مـبتقا افتؿر ،واهلـقد ـاكقا جي ّؾقكف ؾقؼقل افسراذم:
"وفؾعرب ذم ؿؾقهبؿ هقبة ظظقؿة ،ؾنذا ظايـقا ً
رجال مـفؿ شجدوا فف ،وؿافقا:
هذا مـ ممؾؽة يـبت هبا صجر افتؿر ،جلالفة افتؿر ظـدهؿ وذم ؿؾقهبؿ".

()7

ومل يؽـ هذا ظا ًما ذم اهلـد ـؾفا بؾ ــان ؾقفـا مؾـقك يعـادون افعـرب ؾؼـال

شؾقامن افتاجر" :ؾؿـفؿ ويدْ َظك مؾؽ اجلو ْرز وهق ـثر اجلقش ،فقس ٕحد مـ اهلـد مثؾ

مؼر أن مؾؽ افعرب أظظؿ ادؾقك ،وفقس أحـد مــ
خقؾف .وهق ّ
ظدو افعرب ،ؽر أكف ّ
اهلـد أظدى فإلشالم مـف".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()3

اخلامة
بدا مـ دراشة هذا افسػر افقجقز أن اهلـد ـاكت بؾدً ا واشع إرجاء ومتعـدد
ادؾقك ،وـاكت هلا ظالؿة دمارية شحقؼة مع بالد افعرب وؽرها مــ افـبالد ،وـاكـت
تـقرد مـتقجـات افعـرب
هل تصدّ ر مـتقجاهتـا مــ إمتعـة واحلقـقان ــام ـاكـت ّ

تتؽـقن مــ افعؾـقم وافػــقن وأداب
وحمصقٓهتا .وـاكت هلا ثؼاؾـة ظافقـة شـامقة
ّ
وافتؼافقد افتل يـدر وجقدها فدى افبالد إخرى ومـفا افعـرب .ؾؽاكـت هلـا درجـة
ـزى ذم ؿؾقب افـاس وفق أن أهايل بعض مـاضؼفا ــاكقا يتخ ّؾؼـقن بـلخالق ـاكـت
مضادة ومعادية فإلكساكقة ؾؽاكقا يلـؾقن افـاس أحقاء ويم ّدون تؼافقد ٓ تؾقؼ بافبؼ
ويبجؾقهنؿ إمـا
يؽرمقن افعرب ّ
ذوي احلجك وإفباب .وفؽـفؿ مع هذا وذفؽ ـاكقا ّ

فسعة شقطرهتؿ أو إلكباهتؿ أصجار افتؿرأو ٓكتساهبؿ إػ افرشقل افعريب .


()1
()7
()3

ادرجع افسابؼ ،ص .64
ادرجع افسابؼ ،ص .49
ادرجع افسابؼ ،ص .27
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حبوثَم دراسة حتليلة
عقد السّل
ودراسات يف ضوء الفقه اإلسالمي 

حبوث ودراسات

عقد السَّلَه
دراسة حتليلية يف ضوء الفقه اإلسالمي
أ.د .عمر علي أبوبكر

*



ملخص البحث
افبحٌ يتـوول بقع افسؾؿ ـعؼد مـ افعؼقد افالزمي ظـد افػؼفوء يف وقء
ادعومالت ادوفقي ،ويرـز ظذ افتؽققػ افػؼفل فؾسؾؿ وبعض أكقاظف ممو وؿع حقفف
اخلالف ظـد افػؼفوء ،ـام حيوول افبحٌ آشتدٓل فؾؿسوئؾ افقاردة ؾقف ومـوؿشتفو
مـوؿشي ظؾقؿي رصقـي ،وذـر آظساووت افقاردة ظؾقفو ومو يؿؽـ أن يؽقن جقابو
ظـ تؾؽ آظساووت ،حسى افطرق وادـوهٍ ادعروؾي ظـد افػؼفوء يف دراشي
ادسوئؾ افػؼفقي ادؼوركي ،ثؿ تتقيٍ ـؾ مسلفي بذـر افراجح حسى افدفقؾ إؿقى.
وفؼد تؿ تؼسقؿ افبحٌ إػ مؼدمي وأربعي مبوحٌ وخومتي ،حتدث افبوحٌ يف
ادبحٌ إول ظـ تعريػ افسؾؿ يف افؾغي وآصطالح ،مبقـو حؽؿف وأدفي مؼوظقتف
*

أشتوذ مسوظد ورئقس ؿسؿ افػؼف وأصقفف ـؾقي افعؾقم اإلشالمقي جومعي ادديـي افعودقي بامفقزيو.
افزيداإلـسوينumar.aliya@mediu.edu.my :
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وـذفؽ احلؽؿي مـ مؼوظقتف .ـام تطرق يف ادبحٌ افثوين إػ تقوقح معـك دخقل
افرهـ وافؽػقؾ يف افسؾؿ ظـد افػؼفوء ،وإحؽوم ادتعؾؼي بف .وتـوول يف ادبحٌ افثوفٌ
مسلفي اظتبور إجؾ يف افسؾؿ وهق مو يسؿقف افػؼفوء (افسؾؿ احلول) .ثؿ يف ادبحٌ
إخر؛ تطرق افبحٌ إػ مسلفي (افسؾؿ ادـؼطع) وهق :افسؾؿ ؾقام فقس بؿقجقد
ظرف افبوحٌ بؽؾ هذه إكقاع وذـر أؿقال افػؼفوء ؾقفو مـوؿشتفو
وؿً افعؼد ،ـام ّ
مـوؿشي ظؾؿقي يف وقء افدراشي افػؼفقي ادؼوركي ،ثؿ يف افـفويي ختؿ بذـر افـتوئٍ افتل
تقصؾ إفقفو افبحٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
إن افسؾؿ ظؼد مـ افعؼقد ادفؿي يف افؼيعي اإلشالمقي دـو حيؼؼـف مــ ؾقائـد
ظظقؿي مـ أمهفو :شد ـثر مـ حوجوت إؾراد وادجتؿعٕ ،ن افـظرة افؼظقي دائام
تصى يف جوكى حتؼقؼ مصوفح افعبود ظـ ضريؼ مؼوصد افؼيعي اإلشـالمقي افعومـي،
وخوصي يف إمقر ادتعؾؼي بودعومالت ادوفقي واحلػوظ ظذ حؼقق أخريـ ممو يضـؿـ
ديؿقمي آشتؼرار وافسالمي ،وتسقد ادحبي واإلخوء يف ادجتؿـع ،ويؽـقن ادسـؾؿقن
مجقعو ظذ ؿبؾ رجؾ واحد .وفذفؽ َّكقه اهلل تعويل إػ أمهقي ذفؽ يف حمؽؿ افتـزيؾ ؾؼـول
َ
ْ
ذ َ ْ َ ُ َ
َْ ُ ُ ََْ َ ُ ْ َْ َ ُ
ِيو َ
شبحوكف :يَا أ ُّي ٍَا ذاَّل َ
نيك ْم ةِابَاظِن ِ َّلِال أن تكنَن
آن ُيَا ال تأكلَا أمَالكم ةي
َِ ًَ َ َ
ْ ُ
ك ْم[ افـسوء.]92:
اض نِي
ِت
ارة ع ْو ت َر ٍ
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وؿول افـبل  يف خطبي حجي افقداع" :إن دمو َءـؿ وأمقافؽؿ حرام ظؾـقؽؿ
ـحرمي يقمؽؿ هذا يف صفرـؿ هذا يف بؾدـؿ هذا" .
()1

ؿول اإلموم ابـ ظوصقر رمحف اهلل :شؿع ذفؽ مـف موئي أفـػ كػـس أو يزيـدون
وتـوؿؾقه يف آؾوق اإلشالم حتك بؾغ مبؾغ افتقاتر  ،ؾؽون مـ ؿقاظد افتؼيع افعومـي
ِ
افثؼـي بحػـظ
ؿوظدة حػظ إمقال ٓ يستطقع مسؾؿ إبطوهلو .وؿد أتْبعً إظالن هـذه
إمقال بتػوريع إحؽوم ادتع ّؾؼي بودعومالت وافتقثقؼوت ،ـؿؼوظقي افـرهـ يف
ُكح بف أيوت أتقي ومو شقى ذفـؽ مــ كصـقص
افسؾػ وافتق ّثؼ بوإلصفود ـام ت ّ
افؼيعي تـصقص ًو واشتـبوض ًو .
()9

وفؼد جوءت افؼيعي اإلشالمقي افغراء حلػظ افرضورات اخلؿـس افتـل ٓ
يستغـل ظـفو اإلكسون يف حقوتف افققمقي وهل :حػظ افـػس ،وحػظ ِ
افعرض ،وحػـظ
ادول ،و حػظ افعؼؾ ،وحػظ افديـ .وـؾ افتؼيعوت تدور حقل شالمي هذه افرضورات
اخلؿس ،ومـ وؿـفو حػظ ادول .ومـ أجؾ ـؾ ذفؽ جوء مقوقع هذا افبحٌ حتً
الس َؾم دراشة حتؾقؾقة دم ضوء الػؼه اإلشالمي ،وخوصي أن بعـض ؾـروع
ظـقان :عؼد َّ
ظؼد افسؾؿ خمتؾػ ؾقف بغ افػؼفوء بغ افؼـوئؾغ بـواقاز وافؼـوئؾغ بـوفتحريؿ ،إٓ أن
()1

أخرجف افبخوري ،حمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ ااعػل ،دم صحقحه ،حتؼقؼ :مصطػك ديى افبغو،
(بروت :دار ابـ ـثر ،ط1041 ،3هـ1291/م) ،ص1569؛ وافسمذي ،أبق ظقسك حمؿد بـ
ظقسك افسمذي ،يف شـن السمذي ،ـتوب افػتـ احلديٌ ،ج ۲ص  ،۲۳۲رؿؿ9123؛ وافشقبوين،
أبق ظبد اهلل أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ بـ هالل ،مسـد اإلمام أمحد ،حتؼقؼ :صعقى إركموط  ،ظودل

()9

مرصد ،وآخرون( ،بروت :ممشسي افرشوفي ،ط 1091 ،1هـ  9441 -م)  ،ج ،۲ص.934
ابـ ظوصقر ،حمؿد افطوهر بـ حمؿد بـ حمؿد افطوهر بـ ظوصقر افتقكز ،التحرير والتـوير ،ممشسي
افتوريخ افعريب( ،بروت :دار ابـ ـثر ،ط1094 ،1هـ9444/م)  ،ج 3ص.06
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أصؾ بقع افسؾؿ متػؼ ظذ جقازه بغ افػؼفوء يف حدود أربعي أصقوء وهل :ادؽقالت.
وادقزوكوت .وادعدودات .وادذروظوت.
ؾودؽقالت :ـوحلبقب مـ بر وأرز وكحقمهو .وادقزوكوت :هل ـؾ مو ُيضـبط
بوفقزن ـوفثامر وافزيقت وكحقهو .وادعدودات :هل ــؾ شـؾعي تضـبط بوفعـدد مـع
افتسووي ،ـوفسقورات ،وأٓت ،وادصـقظوت ،واحلققاكوت ،وااـقز وكحـق ذفـؽ.
وادذروظوت ـوٕؿؿشي ،وإرايض وكحقهو .ودفقؾـف حـديٌ ابــ ظبـوس ريض اهلل
ظـفام ظـ رشقل اهلل  أكف ؿدم ادديـي وافـوس يسؾػقن يف افتؿـر افســتغ وافـثالث،
ؾؼول ظؾقف افصالة وافسالم :مـ أشؾػ يف متر ؾؾقسؾػ يف ـقؾ معؾـقم ووزن معؾـقم
إػ أجؾ معؾقم .
()1

وؿد أمجع ظذ ذفؽ ؾؼفوء إمصور .ؿول ابـ ادـذر" :أمجع ـؾ مـ كحػظ ظـف
مـ أهؾ افعؾؿ ظذ أن افسؾؿ جوئز " .وؿول ابـ هبرة :واتػؼقا ظذ أن افسؾؿ جوئز يف
()9

()1

أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،بوب افسؾؿ يف وزن معؾقم ،ج ،9ص  ،191رؿؿ 9196؛
وافـقسوبقري ،مسؾؿ بـ حجوج ،دم صحقحه ،بوب افسؾؿ ،رؿؿ 1540۔ .191

()9

افـقوي ،أبق زـريو حيل بـ ذف افـقوي ،ادجؿوع رشح ادفذب( ،بروت :دار افػؽر ،د .ط .د.
ت) ،ج 13ص26؛ وابـ ؿدامي ،أبق حمؿد ظبد اهلل بـ أمحد ادؼدد ،ادغـي دم فؼه اإلمام أمحد بن
حـبل الشقباين( ،بروت :دار افػؽر ،ط1046 ،1هـ)  ،ج 0ص941؛ وافسؾامن ،إشئؾة وإجوبة
الػؼفقة ،ج 0ص349؛ وابـ وقيون ،إبراهقؿ بـ حمؿد بـ شومل ،مـار السبقل دم رشح الدلقل،
حتؼقؼ :زهر افشوويش( ،بروت :ادؽتى اإلشالمل ،ط 1042 ،1هـ1292-م)  ،ج 1ص.304
ٕن ادثؿـ يف افبقع أحد ظقيض افعؼد ،ؾجوز أن يثبً يف افذمي ،ـوفثؿـ ،وٕن بوفـوس حوجي إفقف؛
ٕن أربوب افزروع وافثامر وافتجورات حيتوجقن إػ افـػؼي ظذ أكػسفؿ وظؾقفو؛ فتؽؿؾ ،وؿد
تعقزهؿ افـػؼي ،ؾجقز هلؿ افسؾؿ؛ فرتػؼقا ،ويرتػؼ ادسؾؿ بوٓشسخوص.
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ادؽقالت وادقزوكوت وادزروظوت افتل يصػفو افقصػ  .واتػؼقا ظذ أن افسـؾؿ يف
()1

ادعدودات افتل ٓ تتػووت أحودهو ـواقز وافبقض جـوئز إٓ يف روايـي ظــ أمحـد .
()9

وؿول افؼرضبل :وافسؾؿ بقع مـ افبققع ااوئزة بوٓتػوق  .بؾ هـذا مـذهى ااؿفـقر
()3

مـ افصحوبي ،وافتوبعغ ،وأئؿي افػتقى .ـام ذـره افؼرضبل يف ادػفؿ  .وهق مـ بـوب
()0

افتقسر ورؾع احلرج ظـ ادؽؾػغ حلوجتفؿ ادوشي إػ تؾـؽ افعؼـقد افتـل فـق مل تصـح
فقؿع ادؽؾػقن يف حرج ومشؼي وظـً ٓ يطقؼقهنو وٓ يتحؿؾقهنو.

العناصر األساسية للبحث:
يتؽقن افبحٌ مـ مؼدمي وأربعي مبوحٌ وخومتي حسى أيت:
ادبحٌ إول :تعريػ افسؾؿ يف افؾغي وآصطالح ،وبقون حؽؿف وأدفي مؼوظقتف.
ادبحٌ افثوين :افرهـ وافؽػقؾ يف افسؾؿ.
ادبحٌ افثوفٌ :اظتبور إجؾ يف افسؾؿ (افسؾؿ احلول).
ادبحٌ افرابع :افسؾؿ ؾقام فقس بؿقجقد وؿً افعؼد (افسؾؿ ادـؼطع).
اخلومتي :وؾقفو افـتوئٍ افتل تقصؾ إػ افبحٌ.

()1

افشقبوين ،اختالف إئؿة العؾامء ،حتؼقؼ :افسقد
ابـ هبرة ،ظقن افديـ حيقك بـ حمؿد افذهع
ّ
يقشػ أمحد( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ط1093 ،1هـ 9449 -م) ،ج ،1ص.042

()9

ابـ هبرة ،ادصدر افسوبؼ ،ج  ،۲ص .042

()۳

افؼرضبل ،أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد ،اجلامع ٕحؽام الؼرآن ،حتؼقؼ :هشوم شؿر افبخوري،
(افريوض :دار ظومل افؽتى ،د.ط1093 ،هـ9443/م)  ،ج ،3ص.312

()0

اكظر :ادػفم دا أصؽل من تؾخقص كتاب مسؾم ،ج  ،10ص .134
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املبحث األول:
تعريف السلم في اللغة واالصطالح ،وبيان حكمه وأدلة مشروعيته
تعريف السلم لغة واصطالحا:

الس َؾم لغة :افتؼدم وافتسؾقؿ ،ؾفق يف افبقع مثؾ افسؾػ وزكو ومعـك.
َّ
ؿروو؛ فؽـ افسؾؿ فغي أهؾ احلجوز ،وافسؾػ فغي أهـؾ
إٓ أن افسؾػ يؽقن ً

افعراق.
ؿول افؼرضبـل :افسـؾؿ وافسـؾػ ظبورتـون ظــ معــك واحـد وؿـد جـوءا يف
[افسؾؿ] ٕن افسؾػ يؼول ظذ افؼرض.
احلديٌ ،ؽر أن آشؿ اخلوص هبذا افبوب َّ
وافسؾؿ :آشؿ مـ أشؾؿً ،وهق تسؾقؿ رأس ادول ،وتؼقل« :أشؾؿ ؾالنش:
تعومؾ بوفسؾؿ ،وأشؾؿ إفقف يف ـذا وـذا وشؾؿ إفقف :أشـؾػ ،وشـؿل بـف هـذا افعؼـد
فؽقكف معج ً
ال ظذ وؿتف ،ؾنن وؿً افبقع بعد وجقد ادبقع يف مؾؽ افبوئع ،وافسؾؿ ظودة
يؽقن بام فقس بؿقجقد يف مؾؽف ؾقؽقن افعؼد معجال.
وافسؾؿ يف افصـوظوت :هق كقع مـ أكقاع افسؾؿ ،إذ أن افسـؾؿ :مـو أن يؽـقن
بوفصـوظوت أو بودزروظوت ،أو ؽر ذفؽ.
ومـ معوين افسؾؿ يف فغي افعرب :اإلظطوء وافتسؾقػ ،يؼول« :أشـؾؿ افثـقب
وافسؾؿ :صجر مـ افعضوة يدبغ بقرؿف إديؿ ،يؼـول« :أديـؿ
فؾخقوطش أي أظطوه إيوهّ .
مسؾقمش  :إذا دبغ بوفسؾؿ .
()1

()1

ابـ مـظقر إؾريؼل ،حمؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إؾريؼل ادكي ،لسان العرب( ،بروت :دار
صودر ،ط1010 ،3ھ) ،ج ،3ص9491؛ وحسغ يقشػ مقشك ظبدافػتوح افصعقدي ،اإلفصاح
دم فؼه الؾغة( ،افؼوهرة :مؽتى آظالم آشالمل ،ط1014 0هـ)  ،ج ،9ص1941؛ وافؼقكقي ،
ؿوشؿ بـ ظبد اهلل بـ أمر ظع افرومل احلـػل ،أكقس الػؼفاء دم تعريػات إلػاظ ادتداولة بني
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وأما دم آصطالح الرشعي ؾفق :بقع افسؾعي أجؾي ادقصقؾي بـثؿـ ظوجـؾ
مؼبقض يف جمؾس  .وؿقؾ :هق بقع افقء ظذ أن يؽقن ديـ ًو ظذ افبوئع بوفؼائط
()1

ادعتزة .
()9

واختص هذا افـقع مـ افبقع هبذا آشؿ ٓختصوصف بحؽؿ يدل ظؾقـف وهـق
تعجقؾ أحد افبدفغ ؿبؾ حصقل ادبقع ،ؾودبقع يسؿك ُمس َّؾام ؾقـف وافـثؿـ رأس ادـول،
وافبوئع مسؾ ًام إفقف وادشسي رب افسؾؿ ،ومعـك ؿقفـو :أشؾؿ يف ـذا أي :أشؾؿ افـثؿـ
ؾقف ،ومهزتف فؾسؾى أي :أزال شالمي افدراهؿ بتسؾقؿف إػ ادػؾس .
()3

وظرؾف احلـػقي :بلكف :اشؿ فعؼد يقجى ادؾـؽ يف افـثؿـ ظـوجال ،ويف ادـثؿـ
ّ
آجال ،وشؿل بف دو ؾقف مـ وجقب تؼديؿ افثؿـ .
()0

افسؾؿ :ظؼد معوووي يقجى ظامرة ذمي بغر
وظرؾف ادوفؽقي :ؾؼول ابـ ظرؾيّ :
ّ
الػؼفاء؛ حتؼقؼ :حيقك حسـ مراد( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،د.ط9440 ،م1090-هـ)،
ص12؛ وافسؾامن ،ظبدافعزيز بـ حمؿد بـ ظبدافرمحـ بـ ظبدادحسـ ،إشئؾة وإجوبة الػؼفقة،
(بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،د.ط9440 ،م1090-هـ) ج 0ص341؛ وافبعع ،حمؿد بـ أيب
افػتح بـ أيب افػضؾ ،أبق ظبد اهلل ،ادطؾع عذ ألػاظ ادؼـع ،حتؼقؼ :حمؿقد إركوؤوط ،ويوشغ
حمؿقد اخلطقى( ،مؽتبي افسقادي فؾتقزيع ،ط1093 ،1هـ 9443 -م) ص906؛ وظبد ادـعؿ،
حمؿقد ظبد افرمحـ ظبد ادـعؿ ،معجم ادصطؾحات وإلػاظ الػؼفقة (افؼوهرة :دار افػضقؾي ،د .ط.
د .ت) ج 9ص992؛ وافؼرضبل ،أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد ،اجلامع ٕحؽام الؼرآن ،حتؼقؼ :هشوم
شؿر افبخوري( ،افريوض :دار ظومل افؽتى ،د .ط1093 ،هـ9443/م) ج ،3ص.312
()1

ؿؾعي جل ،حمؿد رواس حومد صودق ؿـقبل ،معجم لغة الػؼفاء( ،بروت :دار افـػوئس ،ط،9
1049هـ1299/م) ،ص110و.902

()9

أكقس الػؼفاء ،مرجع شوبؼ ،ج ،1ص.94

()3

ادرجع كػسف.

()0

ادقصع ،ظبد اهلل بـ حمؿقد مقدود احلـػل ،آختقار لتعؾقل ادختار ،حتؼقؼ :ظبد افؾطقػ حمؿد
ظبد افرمحـ( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ط1095 ،3هـ9446/م)  ،ج 9ص.01
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ظغ وٓ مـػعي ؽر متامثؾ افعقوغ .
()1

وظرؾف افشوؾعقي بـ :أن يسؾؿ ظقوو حورضا يف ظقض مقصقف يف افذمي إػ أجؾ .
ّ
()9

وظرؾف احلـوبؾي بلكف :ظؼد ظذ مو يصح بقعف مقصقف بام يضبطف يف ذمي .
ّ
()3

وهل وصػ يصر بف ادؽؾػ أهال فإلفزام وآفتـزام ممجـؾ أي ادقصـقف
بثؿـ متعؾؼ بعؼد مؼبقض ذفؽ .
()0

أدلة مشروعية السلم:
ثبتً مؼوظقي ظؼد افسؾؿ بوفؽتوب وافسـي واإلمجوع وافؼقوس افصحقح.

َ
آن ُيَا َّلذا تَدايَنْ ُت ْم ة َديْو َّلىل أَ َ
ِيو َ
 1أما الؽتاب :ؾؼقفف تعـوػ :يا أ ُّي ٍَا ذاَّل َ
ج
ِ ٍ ِ
ِ
ٍ
َ ْ
ُم َس ىًّم فاك ُت ُتَهُ[ افبؼرة .]999 :ؿول ابـ ظبوس ه  " :أصفد أن افسؾػ ادضؿقن إػ

أجؾ مسؿك ؿد أحؾف اهلل يف ـتوبف وأذن ؾقف ،ثؿ ؿرأ هذه أيي .
()6

ووجه الدٓلة دم أية الؽريؿة :أهنو أبوحً افديـ ،وافسؾؿ كقع مـ افـديقن،
ؿول ابـ افعريب" :افديـ هق ظبورة ظـ ـؾ معومؾـي ــون أحـد افعقوـغ ؾقفـو كؼـدا،
()1

ابـ ظرؾي ،أبق ظبد اهلل حمؿد إكصوري افرصوع ،رشح حدود ابن عرفة ،حتؼقؼ :حمؿد أبق إجػون،
افطوهر ادعؿقري( ،بروت :دار افغرب اإلشالمل ،ط1223 ،1م) ج 1ص.326

()9

افـقوي ،حيقل بـ ذف ،ادجؿوع رشح ادفذب( ،بروت :دار افػؽر ،د .ط .د .ت)  ،ج 13ص.20

()3

افبفقيت ،مـصقر بـ يقكس بـ صالح افديـ بـ حسـ بـ إدريس ،رشح مـتفى اإلرادات،
(افريوض :ظومل افؽتى ،ط1010 ،1هـ 1223 -م) ،ج 9ص.91

()0

ادرجع افسوبؼ.

()6

أثر ابـ ظبوس ،أصفد أن افسؾػ ادضؿقن إػ أجؾ مسؿك،أخرجف افشوؾعل ج ،9ص - 111
مسـده  -ترتقى افسـدي – ( بروت :كؼ دار افؽتى افعؾؿقي ،د ،ط ،د ،ت) ،واحلوـؿ ج ،9ص
. 995
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وأخر يف افذمي كسقئي ،ؾنن افعغ ظــد افعـرب مـو ــون حـورضا ،وافـديـ مـو ــون
ؽوئبو ".
()1

ؾدفً أيي ظـذ حـؾ ادـدايـوت بعؿقمفـو ،وصـؿؾً افسـؾؿ بوظتبـوره مــ
أؾرادهو ،إذ ادسؾؿ ؾقف ثوبً يف ذمي ادسؾؿ إفقف إػ أجؾف .
()9

 9وأما السـة :ؾحديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ظــ رشـقل اهلل  أكـف
ؿدم ادديـي وافـوس يسؾػقن يف افتؿر افسـتغ وافثالث ،ؾؼول ظؾقف افصـالة وافسـالم:
مـ أشؾػ يف متر ؾؾقسؾػ يف ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم إػ أجؾ معؾقم .
()3

فدل احلديث افؼيػ ظذ إبوحي افسؾؿ وظذ افؼوط ادعتزة ؾقف.
 3وأما اإلمجاع :ؾؼد أمجع افعؾامء ظذ جقاز افسؾؿ .
()0

قال ابن ادـذر" :أمجع ـؾ مــ كحػـظ ظــف مــ أهـؾ افعؾـؿ ظـذ أن افسـؾؿ
جوئز ".
()6

()1

ابـ افعريب ،حمؿد بـ ظبداهلل إكدفز ،أحؽام الؼرآن( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،د ،ط ،د،
ت) ،ج  1ص.901
ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي ،ج  ،96ص.120

()3

أخرجف افبخوري ،حمؿد بـ إشامظقؾ بـ إبراهقؿ ااعػل ،دم صحقحه ،بوب افسؾؿ يف وزن معؾقم،

()9

حتؼقؼ :مصطػك ديى افبغو ( ،بروت :دار ابـ ـثر ،ط1041 ،3هـ1291/م) ،ج ،9ص،191
رؿؿ 9196؛ أخرجف ادسؾؿ دم صحقحه ،بوب افسؾؿ احلديٌ حتؼقؼ :حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل،
(بروت :دار إحقوء افساث ،د .ط .د .ت) ،ص ،1540رؿؿ .191
()0

افؽوشوين ،ظالء افديـ ،أبق بؽر بـ مسعقد بـ أمحد احلـػل ،بدائع الصـائع دم ترتقب الرشائع،
(بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ط1045 ،9هـ 1295 -م) ،ج ،6ص949؛ وافطزي ،حمؿد بـ
جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽوفى أبق جعػر ،اختالف الػؼفاء( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،د ،ط
د .ت) ،ص.25

()6

افـقوي ،ادجؿوع ،مرجع شوبؼ ج ،13ص26؛ وابـ ؿدامي ،أبق حمؿد ظبد اهلل بـ أمحد ادؼدد،
ادغـي دم فؼه اإلمام أمحد بن حـبل الشقباين( ،بروت :دار افػؽر ،ط1046 ،1هـ ج ،0ص941؛
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وقال اإلمام ابن بطال رمحه اهلل " :أمجع افعؾامء أكف ٓ جيقز افسـؾؿ إٓ ـقـؾ
معؾقم أو وزن معؾقم ؾقام يؽول أو يقزن ،وأمجعقا أكف إن ـون افسؾؿ ؾقام ٓ يؽـول وٓ يـقزن
ؾال بد ؾقف مـ ظدد معؾقم ،وأمجعقا أكف ٓ بد مـ معرؾي صػي افقء ادسؾؿ ؾقف ".
()1

وقال الػؼقه (الوزير) ابـ هبرة :واتػؼقا ظـذ أن افسـؾؿ جـوئز يف ادؽـقالت
وادقزوكوت وادزروظوت افتل يصػفو افقصػ .
()9

واتػؼقا ظذ أن افسؾؿ يف ادعدودات افتل ٓ تتػووت أحودهو ـواقز وافبقض
جوئز إٓ يف روايي ظـ أمحد .
()3

وقال الؼرضبي :وافسؾؿ بقع مـ افبققع ااوئزة بوٓتػوق .
()0

ؾؿـ خالل إؿقال افسوبؼي يتبغ أن افسؾؿ جوئز يف أربعي أصقوء:
ادؽقالت ،وادقزوكوت ،وادعدودات ،وادذروظوت.
ؾودؽقالت :ـوحلبقب مـ بر وأرز وكحقمهو.
وادقزوكوت :هل ـؾ مو ُيضبط بوفقزن ـوفثامر وافزيقت وكحقهو.
وافسؾامن ،إشئؾة وإجوبة الػؼفقة ،مرجع شوبؼ ،ج 0ص349؛ وابـ وقيون ،إبراهقؿ بـ حمؿد
بـ شومل ،مـار السبقل دم رشح الدلقل ،حتؼقؼ :زهر افشوويش( ،بروت :ادؽتى اإلشالمل .ط،1
 1042هـ1292-م) ،ج ،1ص304؛ وٕن ادثؿـ يف افبقع أحد ظقيض افعؼد ،ؾجوز أن يثبً يف
افذمي ،ـوفثؿـ ،وٕن بوفـوس حوجي إفقف؛ ٕن أربوب افزروع وافثامر وافتجورات حيتوجقن إػ
افـػؼي ظذ أكػسفؿ وظؾقفو؛ فتؽؿؾ ،وؿد تعقزهؿ افـػؼي ،ؾجقز هلؿ افسؾؿ؛ فرتػؼقا ،ويرتػؼ
()1
()9
()3
()0

ادسؾؿ بوٓشسخوص.
ابـ بطول ،ظع بـ خؾػ بـ ظبد ادؾؽ افبؽري افؼرضبل ،رشح صحقح البخاري ،حتؼقؼ  :أيب متقؿ
يوه بـ إبراهقؿ( ،افريوض :مؽتبي افرصد ط1093 ،9هـ 9443 -م) ،ج ،5ص.356
افشقبوين ،اختالف إئؿة العؾامء ،حتؼقؼ ،افسقد
ابـ هبرة ،ظقن افديـ حيقك بـ حمؿد افذهع
ّ
يقشػ أمحد( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ط1093 ،1هـ 9449م ) ،ج 1ص.042
ابـ هبرة ،ادرجع افسوبؼ  ،ج ،1ص.042
افؼرضبل ،اجلامع ٕحؽام الؼرآن ،ج ،3ص.312
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وادعدودات :هل ـؾ شؾعي تضبط بوفعدد مع افتسووي ،ـوفسقورات،
وأٓت ،وادصـقظوت ،واحلققاكوت ،وااقز وكحق ذفؽ.
وادذروظوت  :ـوٕؿؿشي ،وإرايض وكحق ذفؽ.
وأما الؼقاس :ؾألن افبقع يشتؿؾ ظذ َث َؿ ٍـ َو ُمـ َث َّؿ ٍـ ،ؾـنذا جـوز أن يثبـً
0
َّ
()1

افثؿـ يف افذمي ..جوز أن يثبً ادثؿـ يف افذ ّمي ،وٕن بوفـوس حوجي إػ جقاز افسـؾؿ؛
ٕن أربوب افثامر ؿد حيتوجقن إػ مو يـػؼقن ظذ تؽؿقؾ ثامرهؿ ،وربام أظقزهتؿ افـػؼي،
ؾجقز هلؿ افسؾؿ؛ فرتػؼقا بذفؽ ،ويرتػؼ بف ادسؾؿ يف آشسخوص .
ِّ
()9

وإن ؿقؾ :ؾؼد ُروي :أن افـبل  :هنك ظـ بقع مو فقس ظـده " .وظـ "بقع
()3

افسـغ
()1
()9

()3

()0

(.")0

وهل افتل تبوع بوفذرع ـوٕرايض ،وإؿؿشي وكحقمهو.
ِ
افع ْؿ َراين ،حيقل بـ أيب اخلر افشوؾعل افقؿـل ،البقان دم مذهب الشافعي ،بعـويي ؿوشؿ حمؿد
افـقري( ،جدة :دار ادـفوج ط1091 ،1هـ9444/م) ،ج ،6ص320؛ وادـفوجل ،صؿس افديـ
حمؿد بـ أمحد بـ ظبد اخلوفؼ ،جواهر العؼود ومعني الؼضاة وادوقعني والشفود ،حتؼقؼ :مسعد
ظبد احلؿقد حمؿد افسعدين( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي .ط 1011 ،1هـ  1225 -م) ،ج،9
ص.110
أخرجف أبق داود افسجستوين ،شؾقامن بـ إصعٌ دم السـن ،حتؼقؼ :حمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد،
(بروت :ادؽتبي افعكيي ،صقدا ،د .ط .د .ت) ،ص3643؛ وافـسوئل ،أمحد بـ صعقى أبق ظبد
افرمحـ ،شـن الـسائي (ادجتبى) ،حتؼقؼ :ظبدافػتوح أبق ؽدة( ،حؾى :مؽتى ادطبقظوت اإلشالمقي ط،9
 ،)1295 – 1045ج ،9ص996؛ وافسمذي ،أبق ظقسك حمؿد بـ ظقسك ،دم السـن ،حتؼقؼ :أمحد
حمؿد صوـر( ،بروت :دار إحقوء افساث افعريب ،د .ت) ،ج 1ص .939ابـ موجي افؼزويـل ،حمؿد
بـ يزيد أبق ظبداهلل ،دم السـن ،حتؼقؼ :حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل( ،بروت :دار افػؽر ،د.ط .د .ت)،
ص9191؛ وإشـوده صحقح مـ حديٌ حؽقؿ ابـ حزام ه.
أخرجف ادسؾؿ ،دم صحقحه ،بوب ـراء إرض احلديٌ رؿؿ 1635؛ افسجستوين ،يف شـن أيب
داود ،ص3310؛ وافـسوئل ،شـن الـسائي ،ج ،1ص955؛ وابـ موجف ،شـن ابن ماجه ،ص9919؛
ومعـك افـفل ظـ بقع افسـغ؛ هق :أن يبقع ثؿرة كخؾي أو كخالت بلظقوهنو شـتغ أو ثالثو ؾنكف يبقع
صقئو ٓ وجقد فف حول افعؼد.
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ٍ
كخؾي
فاجلواب :أن ادراد بوخلز :أن يبقع ظقـًو فقسً ظـده ،أو يبقع ثؿرة

شـغ .ؾل َّمو إذا ـون ذفؽ يف افذمي :مل يدخؾ يف افـفل .وإن ققل :إكف بقع ادعدوم ،وبقع
مقجقد ؽر ممؾقك ،أو ممؾقك ؽر مؼدور افتسؾقؿ ؾال يصح .قؾـا :إن جقاز افسؾؿ هق
افؼقوس افصحقح ادقاؾؼ فألصقل؛ وافقاؿع أكف فقس بقع معدوم يف احلؼقؼي؛ ٕكف بقع
مقصقف يف افذمي ،ؾوفبوئع مل يبع صقئ ًو معدوم ًو فقس يف مؾؽف حتك يدخؾ يف اافوفي
وافغرر ،ؾفذا رء مقصقف يف افذمي ،وأيض ًو افؼوظدة أن ـؾ مو ثبً بوفؼع فقس
خموفػ ًو فؾؼقوس ،بؾ ـؾ ؿقوس خيوفػ مو جوء بف افؼع ؾفق ؿقوس بوضؾ ،فؽـف ؿد خيػك
دخقل ذفؽ يف افؼقوس ظذ بعض افـوس ؾقظـف خموفػ ًو فؾؼقوس .
()1

ؿول افشقخ شقد شوبؼ رمحف اهلل" :ؾنن ادؼصقد مـ افـفل افقارد يف احلديٌ

()9

أن يبقع ادرء مو ٓ ؿدرة فف ظذ تسؾقؿفٕ ،ن مو ٓ ؿدرة فف ظذ تسؾقؿف فقس ظـده
حؼقؼي ؾقؽقن بقعف ؽررا ومغومرة .أمو بقع ادقصقف ادضؿقن يف افذمي مع ؽؾبي افظـ
بنمؽون تقؾقتف يف وؿتف ،ؾؾقس مـ هذا افبوب يف رء ".
()3

ؾوفصقاب أن افسؾؿ ظذ وؾؼ افؼقوس؛ ٕن ؾقف مصؾحي افبوئع وادشسي ،أمو
ادشسي ؾؿصؾحتف أكف حيصؾ ظذ أـثر ،وأمو افبوئع ؾؿصؾحتف أكف يتعجؾ فف افثؿـ .
()0

()1

ظثقؿغ ،حمؿد بـ صوفح بـ حمؿد ،الرشح ادؿتع عذ زاد ادستؼـع( ،افريوض :دار ابـ ااقزي،
ط 1099 - 1099 ،1هـ) ،ج ،2ص.02

()9

يؼصد بف حديٌ حؽقؿ بـ حزام ه ؿول :ؿؾً؛ يو رشقل اهلل افرجؾ يسلفـل افبقع وفقس ظـدي

أؾلبقعف ؿول ٓ" :تبع مو فقس ظـدك" .شـن أيب داود ،ص3643؛ والـسائي ج ،9ص996؛
والسمذي ،ج 1ص939؛ وابن ماجه ،ص9191؛ وإشـوده صحقح.
()3

شقد شوبؼ ،فؼه السـة( ،بروت :دار افؽتوب افعريب ،ط 1321 ،3هـ 1211 -م) ،ج ،3ص.193

()0

ظثقؿغ ،الرشح ادؿتع ،ج ،2ص.02
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وممو يدل ظذ ذفؽ أيضو :أكف خوفػ افؼقوس دصؾحي راجحي ،وادحظقر
افؼظل إذا ؿوبؾتف مصؾحي راجحي أرجح مـف أصبح جوئز ًا بؿؼته ترجح ادصؾحي،
وإذا ـون افؼع حيرم افقء؛ ٕن إثؿف أـز ،ؾنكف يبقح افقء إذا ـوكً مصؾحتف أـز،
وهلذا جوءت افعبورة ادشفقرة (درء ادػوشد أوػ مـ جؾى ادصوفح) هذه جيى أن
تؽقن مؼقدة بام إذا تسووت ادػوشد وادصوفح ،أو ؽؾى جوكى ادػوشد ،وإٓ ؾنكف ؿد
يؽقن يف بعض إصقوء مصؾحي ومرضة ؾسجح ادصؾحي ،ؾقحؾؾ مـ أجؾ هذا
افرجحون .
()1

ـذفؽ ؾنن افسؾؿ يـضبط بوفصػوت ،وهلذا ٓ يصح ؾقام ٓ يـضبط بوفصػوت،
ؾؽقػ يصح أن يؽقن خموفػ ًو فألصقل وظذ خالف افؼقوس؟! بؾ هق افؼقوس وإصقل؛
وذفؽ ٕن افؼيعي اإلشالمقي واشعي شفؾي مقنة ،وافعؼقد ؾقفو مـ هذه اافي أربعي
أكقاع :
()9

إول :احلول بوحلول ـلن تؼقل :اصسيً مـؽ هذا افؽتوب بعؼة ريوٓت،
هذا حول بحول وٓ إصؽول ؾقف.
الثاين :ادمجؾ بؿمجؾ أن تؼقل اصسيً مـؽ ـتوب ًو صػتف ـذا وـذا تسؾؿـقف
بعد شـي بعؼة ريوٓت ممجؾي إػ شتي أصفر ،وهذا ٓ يصح؛ ٕكف بقع ـوفئ بؽوفئ
أي ممخر بؿمخر.
الثالث :أن يعجؾ افثؿـ ويمخر ادَ َث َّؿـ وهذا هق افسؾؿ.
الرابع :أن يعجؾ ادُ َث َّؿـ ويمخر افثؿـ وهذا ـثر يف ادعومالت.
()1
()9

ادرجع افسوبؼ ،ج ،2ص.64
ادرجع افسوبؼ.
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مطابقة السلم لقواعد الشريعة:
ومؼوظقي افسؾؿ مطوبؼي دؼته افؼيعي ومتػؼي مع ؿقاظدهو وفقسً ؾقفو
خموفػي فؾؼقوسٕ ،كف ـام جيقز تلجقؾ افثؿـ يف افبقع جيقز تلجقؾ ادبقع يف افسؾؿ ،مـ

َ
َ ْ
ِيو َ
ؽر تػرؿي بقـفام واهلل شبحوكف وتعوػ يؼقل " :يا أ ُّي ٍَا ذاَّل َ
آنيَُا َّلِذا تدايَنتُ ْم ة ِ َدي ْ ٍو َّلِىل
َ
َ ْ
أ َج ٍ ُم َس ىًّم فاك ُتتَُهُ[ افبؼرة ."]999 :وافديـ هق ادمجؾ مـ آمقال ادضؿقكي يف

افذمي ،ومتك ـون ادبقع مقصقؾو ومعؾقمو ومضؿقكو يف افذمي ،وـون ادشسي ظذ ثؼي

مـ تقؾقي افبوئع ادبقع ظـد حؾقل آجؾ ،ـون ادبقع ديـو مـ افديقن افتل جيقز تلجقؾفو
وافتل تشؿؾفو أيي ـام ؿول ابـ ظبوس ،ريض اهلل ظـفام .
()1

أركان السلم وشروط صحته:

ذهى مجفقر افػؼفوء إػ أن أرـون افسؾؿ ثالثي:

۲ــ

افصقغي (وهل اإلجيوب وافؼبقل) ،ـلن يؼقل صوحى ادول :أشؾػتؽ

أو أشؾؿتؽ هذه إفػ ديـور يف أفػ ثقب صـػتفو ــذا مـثالً ،ؾقؼـقل ادسـ َؾؿ إفقـف:
ؿبؾً ،أو اشتؾػً ،أو اشتسؾؿً ،وكحق ذفؽ .ويشسط ؾقفو مو يشسط يف افصقغي يف
افبقع مـ احتود ادجؾس ومقاؾؼي اإلجيوب فؾؼبقل وكحق ذفؽ.
۲ــ افعوؿدان (ومهو ادُ ْسؾِؿ ،وادُ ْس َؾؿ إفقف) أي :ادشسي افذي يسؾػ موفف
مؼوبؾ افسؾعي افتل يرؽى هبو ،ويسؿك ادُ ْسؾِؿ.
وافبوئع افذي يستسؾػ ادول فقؼدم افسؾعي بؿؼوبؾف ،ويسؿك ادُ ْس َؾؿ إفقف.
ويشسط ؾقفام مو يشسط يف افبوئع وادشسي يف ظؼد افبقع ،مـ افعؼؾ وافبؾقغ
وآختقور وكحق ذفؽ.
()1

اكظر :شقد شوبؼ ،فؼه السـة ،ج ،3ص.193
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يصح افسؾؿ مـف بقـام ٓ يصح بقعف ـام
ويستثـك ذط افبك ،ؾنن إظؿك
ّ
ظؾؿـوٕ ،ن افبقع ُيشسط ؾقف رؤيي ادبقع مـ ادتعوؿديـ ،ويف افسؾؿ ادبقع مقصقف يف
افذ ّمي ،ؾقؿؽـ معرؾي صػوتف بوفسامع ،وظـد افؼبض يقـؾ َمـ يؼقم بذفؽ فقتحؼؼ مـ
وجقد افصػوت ادؼوضي.
۳ــ ادحؾ (وهق صقئون :رأس ادول ،وادُ ْس َؾؿ ؾقف).
أما رأس ادال؛ ؾفق :افثؿـ افذي يدؾعف ادشسي شؾػ ًو إػ افبوئع ،ويشسط ؾقف
افػؼفوء ذضغ:

 - 1أن يكون معلوما:
ٓ خالف بغ افػؼفوء يف أكف يشسط يف رأس ادول أن يؽقن معؾقمو  ،وذفؽ
()1

ٕكف بدل يف ظؼد معوووي موفقي ،ؾال بد مـ ـقكف معؾقمو ،ـسوئر ظؼقد ادعووووت.
ورأس ادول إمو أن يقصػ يف افذمي ،ثؿ يعغ يف جمؾس افعؼد ،وإمو أن يؽقن معقـو
ظـد افعؼد ،ـلن يؽقن حورضا مشوهدا ،ثؿ يؼع افعؼد ظذ ظقـف .ؾنن ـون مقصقؾو،
ؾقجى أن يـص يف ظؼد افسؾؿ ظذ جـسف وكقظف وؿدره وصػتف .
()9

()1

ابـ ظوبديـ ،حمؿد أمغ بـ ظؿر ،حاصقة رد ادحتار عذ الدر ادختار رشح تـوير إبصار،
(بروت :دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ ،د.ط1091 ،هـ 9444 -م) ،ج ،0ص .945افشرازي،
إبراهقؿ بـ ظع بـ يقشػ ،ادفذب دم فؼه اإلمام الشافعي( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،د .ط.
د .ت) ،ج ،1ص341؛ وابـ جزي افؽؾبل ،حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد بـ ظبد اهلل افغركوضل،
الؼواكني الػؼفقة ،حتؼقؼ :حيقل مراد( ،افؼوهرة :ممشسي ادختور ط1034،1هـ9442/م)،
ص910؛ ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص334؛ وإكصوري ،زـريو بـ حمؿد بـ زـريو إكصوري،
أشـى ادطالب دم رشح روض الطالب ،حتؼقؼ :حمؿد حمؿد تومر( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ط،1
1099هـ9444/م) ،ج ،9ص190 ،193؛ ادوشوعة الػؼفقة الؽويتقة ،ج ،96ص.941

()9

اكظر :ادصودر افسوبؼي.
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ظذ هذا ،ؾنن ؿبؾ افطرف أخر ،وجى تعقغ رأس ادول يف جمؾس افعؼد
وتسؾقؿف إفقف وؾوء بوفعؼد.

 - 2أن يسلم في المجلس:

ذهى مجفقر افػؼفوء مـ (احلـػقي وافشوؾعقي واحلـوبؾي) إػ أن مـ ذوط

صحي افسؾؿ تسؾقؿ رأس موفف يف جمؾس افعؼد ،ؾؾق تػرؿو ؿبؾف بطؾ افعؼد .
()1

بقـام خوفػ ادوفؽقي يف ادشفقر ظـدهؿ مجفقر افػؼفوء يف اصساط تعجقؾ
رأس مول افسؾؿ يف جمؾس افعؼد ،وؿوفقا :جيقز تلخره افققمغ وافثالثي بؼط وبغر
ذط .
()9

واشتدل ااؿفقر بام يليت:
أوٓ :حديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ،أن رشقل اهلل  ؿول" :مـ أشؾػ
يف رء ؾػل ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم إػ أجؾ معؾقم ".
()3

()1

()9

اكظر :افؽوشوين ،بدائع الصـائع ،ج ،6ص949؛ وافشوؾعل ،حمؿد بـ إدريس ،إم( ،بروت :دار
ادعرؾي ،د .ط1014 ،هـ1224/م) ،ج ،3ص .26افشرازي ،ادفذب ،ج ،1ص341؛ افؼبقـل،
صؿس افديـ حمؿد بـ أمحد اخلطقى افؼبقـل ،مغـي ادحتاج إىل معرفة معاين ألػاظ ادـفاج،
)بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ط1016 ،1هـ 1220 -م( ،ج ،9ص149؛ وافبفقيت ،رشح مـتفى
اإلرادات ،ج ،9ص .994ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص399؛ وادوشوعة الػؼفقة الؽويتقة ج،96
ص.949
اخلرر ،حمؿد بـ ظبد اهلل ،رشح اخلريش عذ خمترص خؾقل( ،بروت :دار افػؽر فؾطبوظي وافـؼ،
د .ط .د .ت) ،ج ،6ص994؛ وابـ رصد ،أبق افقفقد حمؿد بـ أمحد بـ رصد افؼرضبل ،ادؼدمات
ادؿفدات ،حتؼقؼ :حمؿد حجل( ،بروت :دار افغرب اإلشالمل ،ط 1049 ،1هـ 1299 -م)،
ص615؛ واحلطوب ،حمؿد بـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افطرابؾز ادغريب ،مواهب اجلؾقل لرشح
خمترص اخلؾقل ،حتؼقؼ :زـريو ظؿرات( ،بروت :دار ظومل افؽتى ،د.ط1093 ،هـ9443/م)،
ج ،0ص.610

()3

متػؼ ظؾقف وؿد شبؼ خترجيف.
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وجه آشتدٓل من احلديث ،هق :أن افتسؾقػ يف افؾغي افتل خوضبـو هبو
رشقل اهلل  هق اإلظطوء ،ؾقؽقن معـك ـالمف ظؾقف افصالة وافسالم "ؾؾقعط"؛ ٕكف
ٓ يؼع اشؿ افسؾػ ؾقف حتك يعطقف مو أشؾػف ؿبؾ أن يػورق مـ أشؾػف ،ؾنن مل يدؾع
إفقف رأس ادول ؾنكف يؽقن ؽر مسؾػ صقئو ،بؾ واظدا بلن يسؾػ.
ثاكقا :إن آؾساق ؿبؾ ؿبض رأس ادول يؽقن اؾساؿو ظـ ـوفئ بؽوفئ؛ أي:
كسقئي بـسقئي ،وهق مـفل ظـف بوإلمجوع .
()1

ثالثا :إن يف افسؾؿ ؽررا احتؿؾ فؾحوجي ،ؾجز ذفؽ بتعجقؾ ؿبض افعقض
أخر ،وهق افثؿـ ،ـل ٓ يعظؿ افغرر يف افطرؾغ .
()9

رابعا :إن افغويي افؼظقي ادؼصقدة يف افعؼقد ترتى آثورهو ظؾقفو بؿجرد
اكعؼودهو ،ؾنذا تلخر افبدٓن ـون افعؼد ظديؿ افػوئدة فؾطرؾغ خالؾو حلؽؿف إصع،
مؼتضوه وؽويتف ،ومـ هـو ؿول صقخ آشالم ابـ تقؿقي ظـ تلخر رأس ادول يف افسؾؿ:
ؾنن ذفؽ مـع مـف فئال تبؼك ذمي ـؾ مـفام مشغقفي بغر ؾوئدة حصؾً ٓ فف وٓ فمخر،
وادؼصقد مـ افعؼقد افؼبض ،ؾفق ظؼد مل حيصؾ بف مؼصقد أصال ،بؾ هق افتزام بال ؾوئدة ".
()3

خامسا :إن مطؾقب افشورع صالح ذات افبغ ،وحسؿ مودة افػسود وافػتـ.
()1

ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص60؛ وافشقـوين ،حمؿد بـ ظع ،كقل إوضار من أحاديث شقد إخقار
رشح مـتؼى إخبار( ،افؼوهرة :إدارة افطبوظي ادـريي .د .ط .د .ت) ،ج 6ص966؛ وافسبؽل،
تؽؿؾة ادجؿوع ،ج ،14ص141؛ وإصبحل ،موفؽ بـ أكس ،ادوضل (رواية حيقى الؾقثي) ،بوب
جومع بقع افثؿر ،حتؼقؼ :حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل( ،افؼوهرة :دار إحقوء افساث افعريب ،د .ط .د .ت)،
ج ،9ص.554 -599

()9

ادوشوعة الػؼفقة الؽويتقة ،ج ،96ص.943

()3

ابـ تقؿقي احلراين ،أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ ظبد افسالم بـ ظبد اهلل ،كظرية العؼد ،حتؼقؼ :حمؿد حومد افػؼل،
وحمؿد كوس افديـ إفبوين( ،افؼوهرة :مطبعي افسـي ادحؿديي ،ط1395 ،1هـ1202/م) ،ص.936
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وإذا اصتؿؾً ادعومؾي ظذ صغؾ افذمتغ ،تقجفً ادطوفبي مـ اافتغ ،ؾؽون ذفؽ
شببو فؽثرة اخلصقموت وافعداوات ،ؾؿـع افؼع مو يػيض إػ ذفؽ بوصساط تعجقؾ
ؿبض رأس ادول .
()1

وؿد جوء يف "م" ( )391مـ جمؾي إحؽوم افعدفقي مو كصـف" :يشـسط فبؼـوء
صحي افسؾؿ تسؾقؿ افثؿـ يف جمؾس افعؼد ،ؾنذا تػرق افعوؿدان ؿبؾ تسؾقؿ رأس مـول
افسؾؿ اكػسخ افعؼد ".
()9

وأما ادالؽقة (ؾفؿ مـ رأوا جقاز تلخر تسؾقؿ رأس ادول ،افققمغ وافثالثـي)
ؾؼد اظتزوا افؼوظدة افػؼفقي" :مو ؿورب افقء يعطك حؽؿف" حقٌ إهنؿ اظتزوا هذا
افتلخر افقسر معػقا ظـف؛ ٕكـف يف حؽـؿ افتعجقـؾ  .ومــ هــو ؿـول افؼـويض ظبـد
()3

افقهوب افبغدادي يف ـتوبف (اإلذاف) يف تعؾقؾ جقاز ذفؽ افتلخر افقسر " :ؾلصـبف
افتلخر فؾتشوؽؾ بوفؼبض ".
()0

()1

افؼرايف ،أبق افعبوس أمحد بـ إدريس افصـفوجل ،الػروق (أكوار الزوق دم أكواء الػروق) ،حتؼقؼ:
خؾقؾ ادـصقر( ،بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،د .ط1019 ،هـ 1229 -م) ،ج 3ص.924

()9

ادوشوعة الػؼفقة الؽويتقة ،ج ،96ص.940-943

()3

احلطوب ،مواهب اجلؾقل ،ج ،0ص610؛ وافقكؼيز ،أبق افعبوس أمحد بـ حيقك ،إيضاح
ادسالك إىل قواعد اإلمام مالك ،حتؼقؼ :أمحد بقضوهر اخلطويب( ،افريوض :دار ابـ افؼقؿ ،د .ط،
1294م) ،ص113؛ وفعؾ ذفؽ مستػود مـ أن موفؽو يف اددوكي مل جيعؾ افققم وافققمغ أجال ،ـام
كؼؾ صاحب التاج واإلكؾقل ،ج، 0ص .351

()0

افبغدادي ،افؼويض أبق حمؿد ظبد افقهوب ظع بـ كك ادوفؽل ،اإلرشاف عذ مسائل اخلالف،
حتؼقؼ :مشفقر بـ حسـ آل شؾامن( ،افريوض :دار ابـ افؼقؿ؛ وافؼوهرة :دار ابـ ظػون ،ط،1
1092هـ9449/م) ،ج ،1ص.994

﴿﴾222

عقد السّلَم دراسة حتليلة يف ضوء الفقه اإلسالمي 

حبوث ودراسات

وؿول ابـ بطول" :وظـد موفؽ إن تلخر ؿبض رأس ادول يـقمغ وثالثـي بغـر
ذط يف افعؼد جوز ،ـام فق ـون فرجؾ ظذ رجؾ ديـ جوز أن يـمخر افقـقم وافقـقمغ
ظذ وجف افرؾؼ ".
()1

وؿول ابـ رصد( :وأمو تلخره ؾقق افثالث بؼط ،ؾذفؽ ٓ جيـقز بوتػـوق ،ــون
رأس ادول ظقـو أو ظروو .ؾنن تـلخر ؾـقق افـثالث بغـر ذط مل يػسـخ إن ــون ظروـو.
واختؾػ ؾقف إن ـون ظقـو :ؾعذ مو يف اددوكي مـ بوب افسؾؿ يػسد بذفؽ ويػسخ .وظـذ مـو
ذهى إفقف ابـ حبقى أكف ٓ يػسخ إٓ أن يتلخر ؾقق افثالث بؼط .
()9

تعفـد افبـوئع بتلديتـف إػ
وأما ادُ ْس َؾم فقه :وهق افقء ادبقع حمؾ افعؼد ،افـذي ّ
ادشسي ،مؼوبؾ رأس مول افسؾؿ اددؾقع شؾػ ًو .ويشسط ؾقف:

 -1أن يكون دينا موصوفا في الذمة:

ٓ خالف بغ افػؼفوء يف اصساط ـقن ادسؾؿ ؾقف ديـو مقصقؾو يف ذمي ادسـؾؿ
إفقف ،وأكف ٓ يصح افسؾؿ إذا جعؾ ادسؾؿ ؾقف صقئو معقـًـو بِ َذاتِ ِ
ـف ٕ ،ن ذفـؽ مــوؿض
ُ َ َّ
()3

فؾغرض ادؼصقد مـف ،إذ هق مقوقع فبقـع رء يف افذمـي بـثؿـ معجـؾ ،ومؼتضـوه
ثبقت ادسؾؿ ؾقف ديـو يف ذمي ادسؾؿ إفقف ،وحمؾف ذمي ادسؾؿ إفقف .ؾنذا ــون ادسـؾؿ ؾقـف
معقـو تعؾؼ حؼ رب افسؾؿ بذاتف ،وـون حمؾ آفتزام ذفؽ افقء ادعغ ٓ ،ذمي ادسؾؿ
()1
()9

ابـ بطول ،رشح صحقح البخاري ،ج ،5ص.356
ابـ رصد ،ادؼدمات ادؿفدات ،ص.615

()3

اهلداية مع فتح الؼدير والعـاية ،ج ،5ص912؛ وابـ جزي افؽؾبل ،الؼواكني الػؼفقة ،ص910؛
ومواهب اجلؾقل ،ج 0ص630؛ وابـ رصد ،أبق افقفقدحمؿد بـ أمحد بـ حمؿد بـ أمحد ،بداية ادجتفد
وهناية ادؼتصد( ،افؼوهر :مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل وأوٓده ،ط1326 ،0هـ1216/م)،
ج،9ص934؛ وافـقوي ،زـريو حيقل بـ ذف افـقوي ،روضة الطالبني وعؿدة ادػتني( ،بروت:
ادؽتى اإلشالمل ،د.ط1046 ،هـ) ،ج ،0ص5؛ وهناية ادحتاج ،ج ،0ص.193
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إفقف ،ومـ هـو ـون تعقغ ادسؾؿ ؾقف خموفػو دؼته افعؼد .وبوإلووؾي إػ ذفؽ ؾنن هـذا
افتعقغ جيعؾ افسؾؿ مـ ظؼقد افغرر؛ إذ يـشل ظـف ؽرر ظدم افؼدرة ظذ تـػقذ افعؼد ؾال
يدرى أيتؿ هذا افعؼد أم يـػسخ ،حقٌ إن مـ ادحتؿؾ أن هيؾؽ ذفؽ افقء ادعغ ؿبـؾ
حؾقل وؿً أدائف ،ؾقستحقؾ تـػقذه .
()1

 -2أن يكون معلوما:
ٓ خالف بغ افػؼفوء يف أكف يشسط فصحي افسؾؿ أن يؽقن ادسؾؿ ؾقف معؾقمو
مبقـو بام يرؾع اافوفي ظـف ويسد إبقاب إػ ادـوزظي بغ ادتعوؿديـ ظـد تسؾقؿفٕ ،كـف
بدل يف ظؼد معوووي موفقي ،ؾقشسط ؾقف أن يؽقن معؾقمو ـام هق افشلن يف شوئر ظؼقد
ادبودٓت ادوفقي .
()9

ؿول افشقخ شقد شوبؼ رمحـف اهلل :وأن يؽـقن مقصـقؾو بـام يـمدي إػ افعؾـؿ
بؿؼداره وأوصوؾف افتل متقزه ظـ ؽره ،ـل يـتػل افغرر ويـؼطع افـزاع .
()3

 - 3أن يكون مؤجال (إلى أجل معلوم):

اصسط مجفقر افػؼفوء مـ احلـػقي وادوفؽقي واحلـوبؾي فصحي افسؾؿ أن يؽـقن

ادسؾؿ ؾقف ممجال ؾال يصح افسؾؿ احلول.
وحجتفؿ يف اصساط إجؾ :ؿقفف  مـ أشـؾػ ؾؾقسـؾػ يف ـقـؾ معؾـقم
ووزن معؾقم إػ أجؾ معؾقم .
()0

()1

ادرجع افسوبؼ بتكف.

()9

اكظر :افؽوشوين ،البدائع ،ج ،6ص941؛ ورشح مـتفى اإلرادات ،ج  ،9ص915؛ واخلرر،
ج ،6ص913؛ وابـ رصد ،بداية ادجتفد ،ج ،9ص934؛ وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص.314

()3

شقد شوبؼ ،فؼه السـة ،ج ،3ص.190

()0

متػؼ ظؾقف وؿد شبؼ خترجيف.
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ؾلمر ظؾقف افصالة وافسالم بوٕجؾ يف افسؾؿ ،وأمره يؼتيض افقجـقب،
ؾقؽقن إجؾ مـ مجؾي ذوط صحي افسؾؿ ،ؾال يصح بدوكف.
وذهى افشوؾعقي إػ جقاز افسؾؿ احلول ـام هق جوئز ممجال ،وحجـتفؿ ظـذ
صحي ـقن ادسؾؿ ؾقف حوٓ ،افؼقوس إوفقي ظذ افسؾؿ ادمجؾ .
()1

ؿول افشرازيٕ" :كف إذا جوز ممجال ،ؾألن جيـقز حـوٓ ،وهـق ظــ افغـرر
أبعد ،أوػ ".
()9

ومرادهؿ أن يف إجؾ رضبو مـ افغرر؛ إذ ربام يؼدر ادسؾؿ إفقف ظذ تسـؾقؿف يف
احلول ،ويعجز ظـد حؾقل إجؾ .ؾنذا جوز افسؾؿ ممجال ،ؾفق حـوٓ أحـرى بـواقاز؛
ٕكف أبعد ظـ افغرر .وأمو ـقن إجؾ معؾقمو ؾؿتػؼ بغ افػؼفوءٕ ،ن معؾقمقي إجـؾ
افذي يق ؾقف ادسؾؿ ؾقف ذط فصحي افسؾؿ ،فؼقفف  مــ أشـؾػ ؾؾقسـؾػ يف ـقـؾ
معؾقم ووزن معؾقم إػ أجؾ معؾقم  .ؾؼد أوجى معؾقمقي إجؾ .
()0

()3

 -4أن يكون مقدورا على التسليم عند محله:

ومؼته هذا افؼط أن يؽقن ادسـؾؿ ؾقـف ممـو يغؾـى وجـقده ظــد حؾـقل

إجؾ ،وهذا ذط متػؼ ظؾقف فصحي افسؾؿ بغ افػؼفـوء  .وذفـؽ ٕن ادسـؾؿ ؾقـف
()6

()1

()9
()3
()0
()6

افرمع ،حمؿد بـ أيب افعبوس أمحد بـ محزة ابـ صفوب افديـ ،هناية ادحتاج إىل رشح ادـفاج،
(بروت :دار افػؽر ،د .ط1040 ،هـ1290/م) ،ج ،0ص196؛ وإكصوري ،أشـى ادطالب،
ج ،9ص190؛ وافراؾعل ،ظبد افؽريؿ بـ حمؿد افؼزويـل ،فتح العزيز برشح الوجقز( ،بروت:
دار افػؽر ،د.ط .د .ت) ،ج ،2ص995؛ وافـقوي ،روضة الطالبني ،ج ،0ص.1
افشرازي ،ادفذب ،ج ،1ص.340
متػؼ ظؾقف وؿد شبؼ خترجيف.
اكظر :اخلريش عذ خمترص خؾقل ،ج ،6ص914؛ وافـقوي ،روضة الطالبني ،ج ،0ص1؛ وابـ
ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص.391
اكظر :ادصودر افسوبؼي.
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وحدة إمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

عمر علي أبوبكر

واجى افتسؾقؿ ظـد إجؾ ،ؾال بد أن يؽقن تسؾقؿف مؼدورا ظؾقف حقـذاك ،وإٓ ــون
مـ افغرر ادؿـقع.

 -5تعيين مكان القبض:

ٍ
مؽون ٓشتقػوء ادسؾؿ ؾقف فصحي افسؾؿ ظـذ
اختؾػ افػؼفوء يف اصساط تعقغ

أؿقال ،ؾؼول أمحد وإشحوق  :إن مل يسؿ مؽوكو ؾوفسؾؿ جـوئز ،اشـتدٓٓ بحـديٌ ابــ
()1

ظبوس؛ ٕكف فقس ؾقف ذـر ادؽون ،وفق ـون ترك ذفؽ يػسد افسؾؿ ٕظؾؿفؿ بذفؽ ظؾقـف
افسالم ،وؿول موفؽ  :إن مل يذـر ادقوع جوز افسؾؿ ،ويؼبضف يف ادؽون افذى ـون ؾقـف
()9

افسؾؿ ،ؾنن اختؾػو يف ادقوع ؾوفؼقل ؿقل افبوئع .وؿول افثقري وأبق حـقػـي  ٓ :جيـقز
()3

افسؾؿ ؾقام فف محؾ ممكي إٓ أن يشسط يف تسؾقؿف مؽوكو معؾقمو .وهق ؿقل افشوؾعل .
()0

ؿول افـقوي :وؿد اتػؼ آئؿي  -مو ظدا ابـ ادسقى  -ظـذ أن افسـؾؿ يصـح
بستي ذوط :أن يؽقن يف جـس معؾقم ،بصػي معؾقمي وبؼدر معؾقم وبلجؾ معؾـقم،
ومعرؾي مؼدار رأس ادول ،وتسؿقي مؽون افتسؾقؿ إذا ـون حلؿؾف مموكي .
()6

()1

افبفقيت ،مـصقر بـ يقكس بـ إدريس ،كشاف الؼـاع عن متن اإلقـاع ،حتؼقؼ :هالل مصقؾحل،
ومصطػك هالل( ،بروت :دار افػؽر ،د.ط1049 ،هـ) ،ج ،3ص929؛ ورشح مـتفى اإلرادات،
ج ،9ص991؛ وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص.333

()9

ابـ بطول :رشح صحقح البخاري ،ج ،5ص356؛ وابـ رصد ،بداية ادجتفد ،ج ،9ص992؛
وافبوجل ،أبق افقفقد شؾقامن بـ خؾػ بـ شعد بـ أيقب بـ وارث ،ادـتؼى رشح ادوضن( ،افؼوهرة:
مطبعي افسعودة ط 1339 ،1هـ) ،ج ،0ص.922

()3

حاصقة ابن عابدين ،ج ،0ص.941

()0

افـقوي ،روضة الطالبني ،ج ،0ص13 -19؛ وافراؾعل ،فتح العزيز ،ج ،2ص961؛ وافشرازي،
ادفذب ،ج ،1ص.341

()6

افـقوي ،ادجؿوع رشح ادفذب  ،ج ،13ص.26
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املبحث الثاني:
الرهن والكفيل يف السله
معنى الرهن والكفيل:
افرهـ :هق افعغ افتل يضؿـ هبو افديـ .
()1

وادراد بوفؽػقؾ مـ افؽػوفي وهق افضامن وٓ ريى أن ادرهقن وومـ فؾديـ
ٕكف يبوع ؾقف ،يؼول أـػؾتف إذا وؿـتف إيوه أو أكف يؼوس ظذ افرهـ بجومع ـقهنام وثقؼي،
وهلذا ـؾ مو صح افرهـ ؾقف صح وامكف وافعؽس.
وفذفؽ ؿول إظؿش :تذاـركو ظـد إبراهقؿ افرهـ وافؼبقؾ يف افسؾػ احلديٌ. .
()9

ؾػقف افتكيح بوفرهـ وافؽػقؾٕ ،ن افؼبقؾ هق افؽػقؾ وادراد بوفسؾؿ افسؾػ
جـسو .
شقاء ـون يف افذمي كؼدً ا أو ً
ِ
افسؾؿ"
وؿول ابـ ادـر  :ؿقل افبخوريَ " :بوب ا ْفؽَػقؾ ِيف ّ
()3

()0

()1
()9

ؿؾعي جل ،وحومد ؿـقبل ،معجم لغة الػؼفاء ،ص.919
اكظر :أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،بوب افرهـ يف افسؾؿ ،ج ،9ص ،190رؿؿ .9951

()3

افؼسطالين ،صفوب افديـ أمحد بـ حمؿد بـ أبك بؽر ادكي ،أبق افعبوس ،إرصاد الساري لرشح
صحقح البخاري( ،افؼوهرة :ادطبعي افؽزى إمريي ،مك؛ ط 1393 ،1هـ) ،ج ،0ص.191

()0

هق اإلموم ظع بـ حمؿد بـ مـصقر بـ أيب افؼوشؿ بـ ادختور أبق احلسـ ،زيـ افديـ بـ ادـر،
اإلشؽـدري .ؾؼقف .موفؽل .حمدث .هق أخق افؼويض كوس افديـ بـ ادـر (ت ،)593ويل افؼضوء
بعد أخقف بوإلشؽـدريي .وـون ممـ فف أهؾقي افسجقح وآجتفود يف مذهى موفؽ .مـ تصوكقػف" :
رشح اجلامع الصحقح لؾبخاري " ،و " ادتواري " عن تراجم البخاري ،وحوايش عذ رشح ابن
البطال كقيف شـي (526هـ) .اكظر :صجرة الـور الزكقة ،ص 199؛ والديباج ادذهب ،ص 910؛
وكقل آبتفاج ،ص 943؛ ومعجم ادملػني ،ج  ، 1ص 930؛ وهدية العارفني ،ج  ، 1ص .110
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وحدة إمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

عمر علي أبوبكر

ؾِ ِقف ظـ َظ ِوئ َشي ْاصسى رشقل اهلل َ ضعومو مـ هي ِ
قد ّي بـسقئيَ ،و َرهـف درظ ًو َف ُف
َ
َ ُ
َُ
ِ
ِ
افر ْهـ بِ َج ِومع
افسؾؿ ظذ افبقعَ ،وا ْفؽَػقؾ ظذ َّ
مـ َحديد  .ؿولَ :وجف ا ُْد َطوب َؼي َأكف َؿوس ّ
()1

افتقثؼي .
()9

حترير حمل الـزاع :فؼد اتػؼً ـؾؿي افػؼفوء أكف ٓ جيقز بقع ادسؾؿ ؾقف ؿبؾ
سى
ؿبضف ٕ ،ن افـبل  ؿد هنك ظـ بقع افطعوم ؿبؾ ؿبضف حقٌ ؿولَ " :م ِـ ْاص َ َ
َض َعو ًموَ ،ؾ َال َيبِ ْع ُف َحتَّك َي ْست َْقؾِ َقف ".
()3

()0

وـذفؽ مو جرى جمرى افبقع مـ افؼـي ؾقف وافتقفي واحلقافي بف فعدم
اشتؼراره ،ؿول ابـ ؿدامي رمحف اهلل" :أمو بقع ادسؾؿ ؾقف ؿبؾ ؿبضف ،ؾال كعؾؿ يف حتريؿف
خالؾو ،وؿد هنك افـبل  ظـ بقع افطعوم ؿبؾ ؿبضف  ،وظـ ربح مو مل يضؿـ " وٕكف
()6

()1

()5

أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،ـتوب افسؾؿ بوب افؽػقؾ يف افسؾؿ احلديٌ ،رؿؿ 9961؛ ادسؾم،
دم صحقحه ،ـتوب ادسوؿوة بوب افرهـ وجقازه يف احلرض ـوفسػر احلديٌ ،رؿؿ.1543

()9

ابـ ادـر ،ظع بـ حمؿد بـ مـصقر ،ادتواري عذ أبواب البخاري ،حتؼقؼ :ظع حسـ ظع ظبد
احلؿقد( ،بروت :ادؽتى اإلشالمل ،إردن :دار ظامر ،ط1011 ،1هـ1224/م) ،ص.961

()3

وؿد صدر ؿرار مـ جمؿع افػؼف اإلشالمل افتوبع دـظؿي ادممتر اإلشالمل ،رؿؿ  ،53ج ،1ص1؛
وبشلن ظدم جقاز بقع ادسؾؿ ؾقف ؿبؾ ؿبضف وكصف ٓ" :جيقز بقع افسؾعي ادشساة شؾ ًام ؿبؾ ؿبضفو".

()0

أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،ـتوب افبققع :بوب مو ذـر يف إشقاق احلديٌ ،رؿؿ 9190؛
وادسؾؿ ،دم صحقحه ،رؿؿ 1695؛ وافسجستوين ،شـن أيب داود ،ـتوب افبققع :بوب بقع افطعوم
ؿبؾ مومل يؼبض رؿؿ 3029؛ ومـ حديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام.

()6

اكظر احلديٌ ؿبؾف.

()5

وهذا جزء مـ حديٌ ظؿرو بـ صعقى ،ظـ أبقف ،ظـ جده ،ؿول" :هنك رشقل اهلل  ظـ شؾػ
وبقع ،وظـ بقعتغ يف بقعي ،وظـ بقع مو فقس ظـدك ،وظـ ربح مو مل يضؿـ .أخرجف أمحد ،ج،11
ص ،615وإشـوده :حسـ.
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وٕكف مبقع مل يدخؾ يف وامكف ،ؾؾؿ جيز بقعف ـوفطعوم ؿبؾ ؿبضف ".
()1

أقوال الفقهاء في المسألة:
اختؾػ افػؼفوء يف حؽؿ أخذ افرهـ وافؽػقؾ يف افسؾؿ ظذ ؿقفغ:
الؼول إول :ظـدم ااـقاز ،وهـذا مـذهى اإلمـوم أمحـد يف ادشـفقر ظــف .
()9

وافظوهريي

()3

وروي ظـ ظع وابـ ظؿر وابـ ظبوس واحلسـ وشعقد بــ جبـر وإوزاظـل
ـراهي ذفؽ .
()0

الؼول الثاين :ااقاز ،وهذا مـذهى أيب حـقػـي وموفـؽ وافشـوؾعل وإشـحوق
وافثقري وأيب يقشػ وحمؿد وابـ ادـذر .وهق روايي ظـ اإلمـوم أمحـد اختورهـو ابــ
ؿدامي ومجع مـ احلـوبؾي .وهق ؿقل ظطوء وافشعبل وجموهد وظؿرو بـ ديـور واحلؽـؿ
وؽرهؿ مـ افسؾػ .
()6

()1

ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص.991

()9

ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص939؛ وافبفقيت ،كشاف الؼـاع ،ج ،3ص311؛ واإلكصاف ،ج،6
ص.199

()3

بؾ :ذهى ابـ حزم افظوهري إػ أن اصساط افؽػقؾ يف افسؾؿ يػسد بف افسؾؿٕ ،كف ذط فقس يف
ـتوب اهلل تعوػ ،ؾفق بوضؾ .اكظر :ادحيل ،ج ،9ص.06

()0

ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص309؛ وافبفقيت ،رشح ادـتفى ،ج ،9ص.999

()6

ابـ جزي ،الؼواكني الػؼفقة ،ص399؛ وظؾقش ،حمؿد ظؾقش ادوفؽل ،مـح اجلؾقل رشح خمترص
شقد خؾقل( ،بروت :دار افػؽر ،د.ط1042 ،هـ1292/م) ،ج ،3ص969؛ وحاصقة ابن
عابدين ،ج ،6ص319؛ وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص309؛ وافشوؾعل ،إم ج ،3ص20؛ وابـ
بطول ،ذح صحقح البخاري ،ج ،5ص.311-314
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أدلة القول األول:
اشتدل أصحوب افؼقل إول بام يليت:
أوٓ :إن افرهـ وافضؿغ إن أخذا برأس مول ادسؾؿ ؾؼد أخذا بام فقس بقاجى
وٓ مآفف إػ افقجقبٕ ،ن ذفؽ ؿد مؾؽف ادسؾؿ إفقف.
ٍ
بقء اشتقػوؤه مـ ثؿـ افرهـ ،وادسؾؿ
وإن أخذا بودسؾؿ ؾقف ؾوفرهـ إكام جيقز
ؾقف ٓ يؿؽـ اشتقػوؤه مـ افرهـ وٓ مـ ذمي افضومـ.
ثاكقإ :كف ٓ يلمـ هالك افرهـ يف يده بعدوان ؾقصر مستقؾقو حلؼـف مــ ؽـر
ادسؾؿ ؾقف.
ثالثا :ؿد ورد ظـف  مـ حديٌ أيب شعقد أكـف ؿـول :مــ أشـؾػ يف رء ؾـال
يكؾف إػ ؽره .
()1

وجف افدٓفي مـف؛ أكف ٓ :يلمـ هالك افرهـ يف يده بعدوان ؾقصر مستقؾقو حلؼف
مـ ؽر ادسؾؿ ؾقف  .وروى افدارؿطـل مـ حـديٌ ابــ ظؿـر رؾعـف " :مــ أشـؾػ
()9

()1

أبق داود افسجستوين ،دم شـن أيب داود ،اإلجورة ،بوب افسؾػ ٓ حيقل ،رؿؿ 3059؛ وابـ موجي،
دم شـن ابن ماجة ،رؿؿ 9399؛ ويف شـده ظطقي بـ شعد افعقيف ،ؿول ادـذري ٓ :حيتٍ بحديثف.
وؿول افسمذي يف العؾل الؽبر ،ج ،1ص 696؛ وٓ أظرف هذا احلديٌ مرؾقظًو إٓ مـ هذا
افقجف ،وهق حديٌ حسـ .وؿول افبقفؼل ،ج ،5ص34؛ وآظتامد ظذ حديٌ افـفل ظـ بقع
افطعوم ؿبؾ أن يستق ؾنن ظطقي افعقيف ٓ حيتٍ بف .وحسـف افسققضل ـام يف فقض الؼدير ،ج،5
ص94؛ ووعػف إفبوين ،يف إرواء الغؾقل ،ص1316؛ ويف ضعقف اجلامع ،رؿؿ .6010

()9

افعسؼالين ،أمحد بـ ظع بـ حجر ،فتح الباري رشح صحقح البخاري( ،بروت :دار ادعرؾي ،د.
ط1312 ،هـ) ،ج ،0ص.030
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شؾػو ؾال يشسط ظذ صوحبف ؽر ؿضوئف ".
()1

االعتراض:
واعسض ظذ اشتدٓل ادوكعغ بحديٌ " :مـ أشؾؿ يف رء ؾال يكؾف إػ
ؽره" ،بلكف مرؾقض مجؾي وتػصقال ،وذفؽ دو يليت:
(أ) إن احلديٌ وعقػ ؾـال يصـح ذفـؽ .ؿـول احلـوؾظ ابــ حجـر يف افػـتح
( :)030/0وإشـوده وعقػ وفق صح ؾفق حمؿقل ظذ ذط يـو يف مؼته افعؼد.
واهلل أظؾؿ.
(ب) وظذ ؾرض صحي احلديٌ ؾػقف كظر أيضو ،ؿول ابـ افؼـقؿ :وفـق صـح مل
يتـوول حمؾ افـزاع ٕكف مل يكف ادسؾؿ ؾقف يف ؽـره وإكـام ظـووض ظــ ديــ افسـؾؿ
بغره ،ؾليـ ادسؾؿ ؾقف مـ رأس مول افسؾؿ؟.
وأمو ؿقوشؽؿ ادـع ظذ كػس ادسؾؿ ؾقف ؾوفؽالم ؾقف أيضو ،وؿد تؼدم أكف ٓ كص
يؼتيض ادـع مـف وٓ إمجوع وٓ ؿقوس ،ثؿ فق ؿدر تسؾقؿف فؽون افػرق بـغ ادسـؾؿ ؾقـف
ورأس مول افسؾؿ واوحو ؾنن ادسؾؿ ؾقف مضؿقن بـػس افعؼد وافـثؿـ إكـام يضـؿـ
بعد ؾسخ افعؼد ؾؽقػ يؾحؼ أحدمهو بؤخر ؾثبً أكف ٓ كص يف ادـع وٓ إمجـوع وٓ
ؿقوس .
()9

()1

افدارؿطـل ،أبق احلسـ ظع بـ ظؿر بـ أمحد  ،شـن الدارقطـي ،حتؼقؼ :صعقى آركموط
وآخرون( ،بروت :ممشسي افرشوفي ،ط1090 ،1هـ9440/م) ،ج 3ص056؛ ورواه موفؽ دم
ادوضل ،ج ،9ص599؛ ظـ كوؾع ظـ ابـ ظؿر بف مقؿقؾو .ورجح وؿػف افدارؿطـل يف افعؾؾ،
ج،13ص56؛ وحقٌ ؿول :وافصحقح ظـ كوؾع ظـ ابـ ظؿر مقؿقؾو.

()9

اكظر :ابـ ؿقؿ ااقزيي ،حمؿد بـ أيب بؽر بـ ؿقؿ ااقزيي ،حاصقة شـن أيب داود( ،بروت :دار
افؽتى افعؾؿقي ،د.ط.د.ت) ،ج ،2ص.951
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رابعا :أكف يؼقؿ مو يف ذمي افضومـ مؼوم مو يف ذمي ادضؿقن ظـف ،ؾقؽقن يف حؽؿ
أخذ افعقض وافبدل ظـف – وهذا ٓ جيقز.

أدلة القول الثاني:
ـام اشتدل أصحوب افؼقل افثوين – افؼوئؾقن بواقاز  -بام يليت:

َ
َ َ ُ َ ى َ ْ
َ ْ
ِيو َ
اكتُتَُهُ
أوٓ :ؿقفف تعوػ  :يا أ ُّي ٍَا ذاَّل َ
آنيَُا َّلِذا تدايَنتُ ْم ة ِ َدي ْ ٍو َّلِىل أج ٍ مسًّم ف
َْ
ْ
ٌ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ذ َ ُ ذُ َ َْ ْ
َ َْ ْ
ُ
كتُبْ
كتُ ْ
َ
ب ةَيْيَك ْم اكت ٌِب ةِال َع ْد ِل َوال يأب اكت ِب أن يكتب كها علهً اَّلل فلي
وْل
َ َ ْ َ ُّْ
َ َ ْ ْ َ ُّ َ ْ َ ذ ذ َ َ ذ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ْ َ ذ
ذ
ْ
َوْلُ ْهل ِ ِ اَّلِي عليًِ اْلق وْلت ِق اَّلل ربً وال يتخس نِيً شيئا فإِن اكن اَّلِي عليًِ اْلق
ً َ
َ ً َْ َ
يديوْ
َ
َ
يع أ َ ْن يُه ذ ٌُ ََ فَلْيُ ْهل ِ ْ َو ِْلُّ ًُ ةال ْ َع ْدل َو ْ
ْ
استَ ْشٍ ُدوا َشٍ َ
ْ
ُ
سفِيٍا أو ضعِيفا أو ال يست ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ َ ذ
ُّ
َ َ َ
ُ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ُ
ْ
جلَ ْ َ َ ُ ٌ َ ْ َ
ض
تان م ذِه ْو ت ْرض َْن ن َِو الش ٍَداءِ أن ت ِ
ْي فرج وامرأ ِ
نِو رِجال ِكم فإِن لم يكَىا ر ِ
ُ ُ َ َْ َُ َْ
َ َ ْ َ ُّ
ْ ُ َُ َ َّ ْ َُ ُْ ْ
َ
ُ
َّلِحداٌها فتذكِر َّلِحداٌها اْلخرى وال يأب الشٍداء َّلِذا نا دعَا وال تسئهَا أن
ذ َ َْ َ ذ
ُ َْ
ْ ذ َْ
َ ْ
كتُتَُهُ َصغريا ً أ َ ْو َكتريا ً َّلىل أ َ َ
جلًِِ ذل ِك ْم أك َس ُط عِي َد اَّلل ِ َوأك ََ ُم ل ِلشٍادة ِ َوأدىن أال
ت
ِ
ِ ِ
َ
َ
ًَ ُ ُ َ ََْ ُ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ ٌ ذ
َ
ذ ْ َ ُ َ ِ ًَ
ياح أال
حاِضة تدِيروىٍا ةييكم فليس عليكم ج
ت ْرتاةَُا َّلِال أن تكَن ِتارة
ِ
َْ
ٌ َ َ ٌ ْ َْ ُ َ ذ ُ ٌ
َ ْ
َ َ ُْ ْ َ ُ َ
ُ
ض ذ
يد ِإَون تف َعلَا فإِى ًُ ف ُسَق ةِك ْم
ار اكت ِب وال ش ٍِ
تكتُتٌَُا َوأش ٍِ ُدوا َّلِذا تتايعتم وال ي
َ َ َ
ْ ُْ َ
َ ذُ
ذَ ََُُّ ُ ُ ذُ َ ذُ ُ
َش ٍء َعل ٌ
كّ َ ْ
ِيم ِ 282إَون كيتُ ْم لَع َسف ٍر َول ْم ِتِ ُدوا
واتلَا اَّلل ويعل ِهكم اَّلل واَّلل ة ِ ِ
ً َ ٌ َُْ َ ٌ
َضث[ افبؼرة991:۔.]993
اكت ِتا فرٌِان نلت

ؾؼد روي ظـ ابـ ظبوس وابـ ظؿر :أن ادراد بذفؽ افسؾؿ .وـذفؽ افعؿقم يف

افؾػظ ،وافسؾؿ أحد أؾراده .
()1

()1

ابـ تقؿقي :أمحد بـ ظبد احلؾقؿ احلراين ،جمؿوع الػتاوى ،حتؼقؼ :ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ ؿوشؿ،
(ادديـي ادـقرة :جمؿع ادؾؽ ؾفد فطبوظي ادصحػ افؼيػ ،د .ط1015 ،هـ1226/م) ،ج،94
ص.692
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وؿول احلوؾظ ابـ حجر :وافؾػظ ظوم ؾقدخؾ افسؾؿ يف ظؿقمف ٕكف أحد كقظل
افبقع .
()1

ثاكقا :حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو "أن افـبل  اصسى ضعومو مـ هيقدي
كسقئي ورهـف درظو مـ حديد .
()9

وؿد ترجؿ ظؾقف افبخوري :بوب افرهـ يف افسؾؿ ،وترجؿ ظؾقف أيضو يف ـتوب
افسؾؿ :بوب افؽػقؾ يف افسؾؿ واظسض ظؾقف اإلشامظقع بلكف فقس يف احلديٌ مو
ترجؿ بف ،وفعؾف أراد إحلوق افؽػقؾ بوفرهـ؛ ٕكف حؼ ثبً افرهـ بف ؾجوز أخذ
افؽػقؾ بف ،واخلالف يف افؽػقؾ ـوخلالف يف افرهـ .
()3

ثالثا :ؿول ابـ بطول :وحجي مـ أجوزه إمجوظفؿ ظذ إجوزة افرهـ وافؽػقؾ
واحلقافي يف افديـ ادضؿقن مـ ثؿـ شؾعي ؿبضً ،ؾؽذفؽ افسؾؿ .
()0

السجقح:
افراجح يف ادسلفي واهلل أظؾؿ؛ هق افؼقل بجقاز افرهـ وافؽػقؾ يف افسؾؿ دو
يليت:
أوٓ :إن افؼقل بجقازه تعضده افعؿقموت ،ومل يرد مو خيصصفو ؾتبؼك ظذ
ظؿقمفو.
ثاكقا :إن افرهـ أو افضؿغ إكام هق فالشتقثوق ،ؾجوز ـام فق ـون يف ؽره ،وأمو
مو يذـر مـ ُص َب ٍف أثرت ؾال ُت َع ِ
ور ُض ظؿقموت إدفي يف افرهـ ،ـام أكف ٓ يـبـل ظذ
()1

افعسؼالين ،فتح الباري ،ج ،0ص.030

()9

متػؼ ظؾقف ،وؿد شبؼ خترجيف.

()3
()0

افعسؼالين ،فتح الباري ،ج ،0ص033؛ وافشقـوين ،كقل إوضار ،ج ،6ص.911
ابـ بطول ،رشح صحقح البخاري ،ج ،5ص .311
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ذفؽ مػسدة ،بؾ ؾقف مصؾحي ٕحد افعوؿديـ وتسفقؾ إلجراءات افسؾؿ يف ذفؽ.
واهلل أظؾؿ.

املبحث الثالث:
اعتبار األجل يف السله (حكه السله احلال)
إصل دم مػفوم السؾم أن يؼدم الثؿن دم جمؾس العؼد ،ويمخر ادثؿـ إػ أجؾ
فف وؿع يف افثؿـ ،أمو إذا ـون افسؾؿ حوٓ ؾفؾ يصح أو ٓ؟ ؾفذا حمؾ خالف بغ
افػؼفوء وهق مقوع بحثـو يف ادسلفي إن صوء اهلل.

أقوال العلماء في حكم السلم الحال:

اختؾػ افػؼفوء يف حؽؿ افسؾؿ احلول ظذ ؿقفغ:
الؼول إول :ظدم جقاز افسؾؿ احلول وهذا مذهى أيب حـقػي وموفؽ وهق

مشفقر مذهى أمحد .
()1

()1

افنخز ،حمؿد بـ أمحد بـ أيب شفؾ ،ادبسوط( ،بروت :دار ادعرؾي ،د .ط1010 ،هـ1223/م)،
ج ،6ص94-12؛ وافؽوشوين ،بدائع الصـائع ،ج ،6ص919؛ وابـ اهلامم احلـػل ،رشح فتح
الؼدير ،حمؿد بـ ظبد افقاحد افسققاد( ،بروت :دار افػؽر ،د .ط .د .ت) ،ج ،1ص95؛ وابـ
رصد افؼرضبل (ااد) ،أبق افقفقد حمؿد بـ أمحد بـ رصد افؼرضبل ،البقان والتحصقل والرشح
والتوجقه والتعؾقل دسائل ادستخرجة ،حتؼقؼ :حمؿد حجل( ،بروت :دار افغرب اإلشالمل ،ط،9
 1049هـ  1299 -م) ،ج ،1ص943؛ وافبوجل ،ادـتؼى ،ج ،0ص921؛ وافبغدادي ،اإلرشاف،
ج ،1ص994؛ وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،5ص049؛ وافبفقيت ،كشاف الؼـاع ،ج ،3ص150؛
وادرداوي ،أبق احلسـ ظالء افديـ ظع بـ شؾقامن افدمشؼل افصوحلل ،اإلكصاف دم معرفة الراجح
من اخلالف عذ مذهب اإلمام أمحد بن حـبل( ،بروت :دار إحقوء افساث افعريب ،ط،1
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الؼول الثاين :جقاز افسؾؿ احلول إذا ـون يف مؾؽف ،وهبذا ؿول أبق ثقر وابـ ادـذر
وهق مذهى افشوؾعل وروايي ظـ موفؽ وهل افروايي إخرى ظـ أمحد وافتل
اختورهو صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي وابـ افؼقؿ رمحفام اهلل تعوػ .
()1

سبب الخالف:
اخلالف يف صقغ افعؼقد هؾ يشسط هلو أفػوظ معقـي أم ٓ ،ؾػقف أؿقال فؾعؾامء.

أدلة القول األول:
اشتدل أصحوب افؼقل إول بام يليت:
0ـ

حديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ،أن رشقل اهلل  ؿدم ادديـي وهؿ

يسؾػقن بوفتؿر افسـتغ وافثالث ،ؾؼول" :مـ أشؾػ يف رء ؾػل ـقـؾ معؾـقم ووزن
معؾقم إػ أجؾ معؾقم ".
()9

وجف افدٓفي مـ احلديٌ أكـف كـص سيـح يف اصـساط إجـؾ ؾفـق سيـح
افدٓفي ،متػؼ ظذ صحتف ،ؾال حمقد ظـ افؼقل بف ،إذ ؾقف إمر بوٕجؾ ،وإمر يؼتيض
افقجقب ،ـام أوجى ـقن ادسؾؿ ؾقف مؼـدر ًا بوفؽقـؾ أو افـقزن ،وٕن افسـؾؿ أجقـز
1012هـ) ،ج ،6ص29؛ وؿول ابـ بطول :وروى ابـ ظبد احلؽؿ ظـ موفؽ أكف ٓبد ؾقف مـ أجؾ
وإن ـوكً أيومو يسرة ،وؿول ابـ افؼوشؿ :معـوه إذا ـوكً أيومو تتغر ؾقفو إشقاق ،رشح صحقح
البخاريٓ ،بـ بطول ،ج ،5ص.319
()1

افـقوي ،روضة الطالبني ،ج ،0ص1؛ وإكصوري ،أشـى ادطالب ،ج ،9ص190؛ وحتػة
ادحتاج ،ج ،6ص14-1؛ وابـ رصد ،البقان والتحصقل ،ج ،1ص943؛ وافبوجل ،ادـتؼى ،ج،0
ص921؛ وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،5ص049؛ وادرداوي ،اإلكصاف ،ج ،6ص.29

()9

أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،ـتوب افسؾؿ :بوب افسؾؿ يف وزن معؾقم ،ج ،9ص ،191رؿؿ
9196؛ و ادسؾؿ ،دم صحقحه ،بوب افسؾؿ ،رؿؿ.191 -1540
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رخصي فؾرؾؼ بوفـوس ،وٓ حيصؾ افرؾؼ إٓ بوٕجؾ ،ؾنذا اكتػك إجؾ اكتػك افرؾـؼ،
ؾال يصح ،وبوظتبوره رخصي ؾقؼتك ظذ حول ورودهو .
()1

االعتراض:
أوٓ :اظسض بلكف دل ظذ أكف إذا ـون ممجال ؾال بد مـ افعؾؿ بوٕجـؾ ،وهـذا
ٓ كؼوش ؾقف ،فؽـف مل يـػ جقازه يف احلول ،بؾ احلول أوػ بواقاز.
ثاكقا :أن شبى احلديٌ يدل ظذ أن ادراد كػل اافوفي يف افسـؾؿٕ ،هنـؿ ــوكقا
يسؾػقن افسـي وافسـتغ بدون حتديد.
ثالثا :أن احلديٌ مل يشسط إجؾ ،وفق ـون ـام ؿوفقا :فؾزم مـف أن افسؾؿ ٓ بد
ؾقف أن يؽقن مقزوكو ومؽقال معو ،وٓ جيقز بقع أحـدمهو مـػـردا ،فـصـف ظـذ افؽقـؾ
وافقزن ؾدل ظذ افتخقر يف احلـديٌ ؾـقام ذــر ،وأن ادـراد كػـل اافوفـي يف إجـؾ
وافؼدر وافصػي ٓ ،مـع افسؾؿ احلول .
()9

ػ إِ َػ ا ْفع َط ِ
ـوء َو َٓ إِ َػ
6ـ
ظـ ابــ ظبـوس ريض اهلل ظــفام ؿـولَ َٓ :شـ َؾ َ
َ
احلص ِ
ود َو َٓ إِ َػ ْإَكْدُ ِرَ ،و َٓ إِ َػ ا ْف َع ِص ِر َو ْ ِ
ارض ْب َف ُف َأ َج ًال .
َْ َ
()3

()1

افزحقع ،وهبي بـ مصطػك ،الػؼه اإلشالمي وأدلته( ،بروت :دار افػؽر ادعوس ،ط ،0د .ت)،
ج ،6ص.3511

()9

ابـ ؿقؿ ااقزيي ،صؿس افديـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب ،زاد ادعاد دم هدي خر العباد ،حتؼقؼ:
صعقى إركوؤوط ،وظبد افؼودر إركوؤوط( ،بروت :ممشسي افرشوفي ،وافؽقيً ،مؽتبي ادـور
اإلشالمقي ،ط1016 ،91هـ 1220/م) ،ج ،6ص919؛ وأحؽوم إجؾ ،ص359؛ وظويض
احلورثل وآخرون ،اختقارات صقخ اإلشالم ابن تقؿقة الػؼفقة( ،افريوض :دار ــقز إصبقؾقو ،ط1

()3

1034هـ9442/م( ،ج ،1ص.2
أخرجف افبقفؼل ،أمحد بـ احلسغ بـ ظع ،يف السـن الؽزى( ،اهلـد :حقدر آبود ،ط1300 ،1هـ)،
ج ،5ص04؛ واكظر :تغؾقؼ افتعؾقؼ ،ج ،3ص.911
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كقؿش ذفؽ بلكف فقس ؾقف كػل جقاز افسؾؿ احلول ،وإكام مراده حتديد إجـؾ إذا
ُأ ِّجؾ ،وفذفؽ مل ير احلصود أجال دؿقؼوٕ ،كف ٓ يـضبط.
5ـ

أن افسؾؿ ذح ظـذ خـالف إصـؾٕ ،ن إصـؾ تعجقـؾ ادبقـع

وتلخر افثؿـ.
1ـ

إذا مل يشسط إجؾ يف افسؾؿ ـون مـ بوب بقع مو فـقس ظــد افبـوئع

ادـفل ظـف ،أو مـ بوب بقع ادعدوم ،وهق مل يرخص ؾقف إٓ يف افسؾؿ.
واعسض بلن ادؼصود مـ افـفل ظـ بقع مو فقس ظــد افبـوئع هـق مـو فـقس يف
مؾؽف ٓ ،مو ـون ؽوئبو ظـف .وأيضو ٓ كسؾؿ بوفـفل ظـ بقع ادعدوم مطؾؼو بؾ مـف مو هق
جوئز .
()1

9ـ

إن افسـؾؿ إكــام ذع رخصــي فؾرؾــؼ بوٕمــي ،وٓ حيصــؾ افرؾــؼ إٓ

بوٕجؾٕ ،ن ادسؾػ يرؽى يف تؼديؿ افثؿـ ٓشسخوص ادسـؾؿ ؾقـف ،وادسـؾؿ إفقـف
يرؽى ؾقف دقوع افـسقئي ،ؾنن اكتػك إجؾ اكتػك افرؾؼ ،ؾال يصح ـوفؽتوبي .
()9

2ـ

إن احلؾقل خيرجف ظـ اشؿف ومعـوه ،أمو آشـؿ ؾألكـف يسـؿك شـؾ ًام

وشؾػ ًو فتعجؾ أحد افعقوغ وتلخر أخر ،وأمو إخراجـف ظــ معــوه؛ ؾودسـؾؿ إكـام
ذع فؾحوجي افداظقي إفقف ،ومـع حضـقر مـو يبقعـف حـوٓ ٓ ،حوجـي إػ افسـؾؿ ؾـال
يثبً .
()3

()1

ظويض احلورثل وآخرون ،اختقارات صقخ اإلشالم ابن تقؿقة الػؼفقة ،ج ،1ص.14

()9

افنخز ،ادبسوط ،ج ،19ص195؛ وافؽوشوين ،بدائع الصـائع ،ج ،6ص919؛ وابـ ؿدامي،
ادغـي ،ج ،5ص049؛ وابـ ؿقؿ ااقزيي ،زاد ادعاد ،ج ،6ص913؛ وابـ اهلامم احلـػل ،رشح فتح
الؼدير ،ج ،1ص.95

()3

ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،5ص.049
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كوقش ذلك بلن العزة يف افعؼقد بحؼوئؼفو ومؼوصدهو ٓ ،بلفػوطفو .
()1

14ـ

وٕن افسؾؿ احلول يػيض إػ ادـوزظي ،إذ هـق أصـال :بقـع ادػـوفقس،

ؾوفظوهر أن يؽقن ادسؾؿ إفقف ظوجزا ظـ تسؾقؿ ادسؾؿ ؾقف حوٓ ،ورب افسؾؿ يطوفـى
بوفتسؾقؿ ،ؾقتـوزظون ظذ وجف تؼع احلوجي إػ افػسخ .ــام أكـف ؿـد يؽـقن ؾقـف إحلـوق
افرضر برب افسؾؿٕ ،كف أظطك رأس ادول إػ ادسؾؿ إفقف وسؾف يف حوجتف ،ؾال يصؾ
إػ ادسؾؿ ؾقف بخالف إمر ظـد اصساط إجؾ ،حقٌ ٓ يؿؾؽ ادطوفبي إٓ بعد حـؾ
إجؾ ،وظـد ذفؽ يؼدر ادسؾؿ إفقـف ظـذ افتسـؾقؿ طـوهرا ،ؾـال يـمدي إػ ادـوزظـي
ادػضقي إػ افػسخ واإلرضار برب افسؾؿ .
()9

أدلة القول الثاني:
اشتدل أصحوب افؼقل افثوين  -وهؿ افؼوئؾقن بجقاز بقع افسؾؿ احلول  -بام يليت:
1ـ

افؼقوس ظذ بققع إظقون ،ؾنذا ـون جيقز ممجال ؾقجقز معجال مـ

بوب أوػ ـوٕظقونٕ ،ن ادعجؾ أبعد مـ افغرر وافرضر مـ ادمجؾ.
كوقش ذلك بلن بقع افسؾؿ مستثـك مـ هنقف ظؾقف افسالم ظـ بقع مو فقس ظـد
اإلكسون .وأرخص يف افسؾؿٕ ،ن افسؾؿ دو ـون بقع معؾقم يف افذمي ـون بقع ؽوئى
تدظق إفقف رضورة ـؾ واحد مـ ادتبويعغ ،ؾنن صوحى رأس ادول حمتوج إػ أن يشسي
افثؿرة ،وصوحى افثؿرة حمتوج إػ ثؿـفو ؿبؾ إبوهنو فقـػؼف ظؾقفو ،ؾظفر أن بقع افسؾؿ مـ
ادصوفح احلوجقي ،وؿد شامه افػؼفوء بقع ادحوويٍ ،ؾنن جوز حوٓ بطؾً هذه احلؽؿي
()1

ابـ تقؿقي ،جمؿوع الػتاوى ،ج ،94ص.661 -692

()9

كزيف ـامل محود ،السؾم وتطبقؼاته ادعارصة .جمؾي جمؿع افػؼف اإلشالمل افتوبعي دـظؿي ادممتر
اإلشالمل بجدة ،ج ،2ص.094
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وارتػعً هذه ادصؾحي ،ومل يؽـ ٓشتثـوئف مـ بقع مو فقس ظـد اإلكسون ؾوئدة .
()1

۲ـ

إن احلوجي ادعؾؾ هبو يف جقاز افسؾؿ ادمجؾ مقجقدة يف احلول مـف.

۳ـ

إن هذا يف احلؼقؼي بقع ،وافبقع يصح بؽؾ فػظ دل ظذ معـوه ،وٓ

يشسط أن يؽقن بؾػظ معغ.
ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل :ومـ افػؼفوء مـ جيعؾ اختالف
افعبورات ممثرا يف صحي افعؼد وؾسوده ،حتك إن مـ همٓء مـ يصحح افعؼد بؾػظ
دود فػظ ،ـام يؼقل بعضفؿ :إن افسؾؿ احلول ٓ جيقز ،وإذا ـون بؾػظ افبقع جوز .
()9

أمو اصساط ـقكف يف مؾؽف ؾؾحديٌ حؽقؿ بـ حزام مرؾقظو ٓ" :تبع

0ـ

مو فقس ظـدك " .وهن ُقف  حلؽقؿ بـ حزام ظـ بقع مو فقس ظـده :إمو أن يراد بف بقع ظغ
()3

معقـي ؾقؽقن ؿد بوع مول افغر ؿبؾ أن يشسيف وؾقف كظر .وإمو أن يراد بف بقع مو ٓ يؼدر ظذ
تسؾقؿف وإن ـون يف افذمي وهذا أصبف؛ ؾقؽقن ؿد وؿـ فف صقئو ٓ يدري هؾ حيصؾ أوٓ
حيصؾ؟ وهذا يف افسؾؿ احلول إذا مل يؽـ ظـده مو يقؾقف وادـوشبي ؾقف طوهرة .
()0

6ـ

إن إصؾ يف افعؼقد وادعومالت اإلبوحي ،وافسؾؿ احلول مـفو ،ومـ

ؿول بخالف ذفؽ ضقفى بوفدفقؾ.
واعسض بلن إصل دم السؾم كوكه ممجال ،حلديٌ ابـ ظبوس افصحقح
وادتػؼ ظؾقف ،وأن افؼقل بوفسؾؿ احلول؛ ؿقل خموفػ فؾحديٌ؛ ٕكف  ؿول( :مـ
()1

افؼرضبل ،اجلامع ٕحؽام الؼرآن ،ج ،3ص.312

()9

اكظر :ابـ تقؿقي ،جمؿوع الػتاوى ،ج ،94ص.661

()3

أخرجف أبقداود ،دم شـن أيب داود ،رؿؿ 3643؛ وافـسوئل ،شـن الـسائي (ادجتبي) ،ج ،9ص996؛
وافسمذي ،دم اجلامع الصحقح ،ج ،1ص939؛ وافؼزويـل ،دم شـن ابن ماجه ،رؿؿ .9191

()0

ابـ تقؿقي ،جمؿوع الػتاوى ،ج ،94ص.692
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أشؾؿ) ،ؾلتك بؾػظ افعؿقم ،ـام أكف ظؾقف افصالة وافسالم أحؾ إجؾ حمؾ افؽقؾ
وافقزن وؿركف هبام ،ؾؾام مل جيز افعؼد إذا ظدمً صػي افؽقؾ وافقزن ،ؾؽذفؽ إجؾ
جيى اظتبوره ،ـام فق ؿول :صؾ ظذ صػي ـذا .مل جيز افعدول ظـ افصػي .
()1

السجقح :وافراجح يف ادسلفي واهلل أظؾؿ هق :ظدم جقاز افسؾؿ احلول ،وذفؽ
فؾحديٌ افثوبً وهق ؿوضع فؾـزاع .بوإلووؾي إػ حصقل ادصؾحي افعظقؿي
()9

وافتقسر ظذ افـوس ،ؾنن افبوئع يـتػع بؼاء افسؾعي بلؿؾ مـ ؿقؿتفو حورضة.
وادشسى يـتػع بتقشعف بوفثؿـ.
ـام يتضح ذفؽ مـ خالل تبقيى اإلموم افبخوري رمحف اهلل يف صحقحف إذ ؿول
(بوب افسؾؿ إػ أجؾ معؾقم) ؿول احلوؾظ ابـ حجر :ؿقفف" :بوب افسؾؿ إػ أجؾ
معؾقم" ،يشر إػ افرد ظذ مـ أجوز افسؾؿ احلول .
()3

وؿول افزرؿوين :وأمو افسؾؿ ؾؾف حؽؿف وٓ يصح إٓ ممجال .
()0

وؿول ابـ افعريب :وافصحقح أكف ٓ بد مـ إجؾ يف افسؾؿٕ ،ن ادبقع ظذ
رضبغ :معجؾ وهق افعغ ،وممجؾ .ؾنن ـون حوٓ ومل يؽـ ظـد ادسؾؿ إفقف ؾفق مـ
بوب بقع مو فقس ظـدك ،ؾال بد مـ إجؾ حتك خيؾص ـؾ ظؼد ظذ صػتف وظذ
ذوضف ،وتتـزل إحؽوم ،افؼظقي مـوزهلو .وحتديده ظـد ظؾامئـو مدة ختتؾػ إشقاق
()1

اكظر بتكف :ابـ بطول ،رشح صحقح البخاري ،ج ،5ص.319

()9

وهق حديٌ ابـ ظبوس ه مرؾقظو "مـ أشؾػ يف رء ؾػل ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم إػ أجؾ

()3

صحقح البخاري مع افػتح ج ،0ص.030

()0

افزرؿوين ،حمؿد بـ ظبد افبوؿل بـ يقشػ إزهري ،رشح الزرقاين عذ موضل اإلمام مالك حتؼقؼ :ضف ظبد

معؾقم .متػؼ ظؾقف وؿد شبؼ خترجيف.

افرءوف شعد( ،افؼوهرة :مؽتبي افثؼوؾي افديـقي ،ط1090 ،1هـ 9443 -م) ،ج ،3ص.092
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َ
َ ْ
يف مثؾفو .وؿقل اهلل تعوػ( َّلِىل أ َج ٍ ُم َس ىًّم فاكتُتَُهُ )[افبؼرة ]999 :وؿقفف ظؾقف
افسالم" :إػ أجؾ معؾقم" يغـل ظـ ؿقل ـؾ ؿوئؾ .
()1

املبحث الرابع:

السله فينا ليس مبوجود وقت العقد (السله املنقطع)
أقوال العلماء في المسألة:

اختؾػ افػؼفوء يف جقاز افسؾؿ ادـؼطع وؿً افعؼـد إذا أمؽــ وجـقده وؿـً

حؾقل إجؾ ظذ ؿقفغ:
الؼول إول ٓ :جيقز افسؾؿ إٓ أن يؽقن ادسؾؿ ؾقـف مقجـقدا مــ وؿـً افعؼـد إػ
حغ حؾقل إجؾ ،ؾنن اكؼطع يف رء مـ ذفـؽ مل جيـز .وهـذا ؿـقل أيب حـقػـي وافثـقري
وإوزاظل ،وهق مذهى ابـ ظؿر وابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام مـ افصحوبي .
()9

وحد آكؼطوع :أن ٓ يقجد يف إشقاق وإن ـون يف افبققت ،وحـد افقجـقد:
أن ٓ يـؼطع مـ افسقق .
()3

الؼول الثاين :جيقز افسؾؿ ؾقام فقس بؿقجـقد يف وؿـً افعؼـد إذا ــون مـلمقن
()1

افؼرضبل ،اجلامع ٕحؽام الؼرآن ،ج ،3ص.394

()9

افزيؾعل ،ؾخر افديـ ظثامن بـ ظع بـ حمجـ ،افزيؾعل احلـػل ،تبقني احلؼائق رشح كـز الدقائق،
(افؼوهرة :بقٓق ،ادطبعي افؽزى إمريي ،ط1313 ،1هـ) ،ج ،0ص113؛ وافشقخ كظوم
ومجوظي مـ ظؾامء اهلـد ،الػتاوى اهلـدية دم مذهب اإلمام إعظم أيب حـقػة الـعامن( ،بروت :دار
افػؽر ،ط1011 ،1هـ1221/م) ،ج ،3ص194؛ وابـ رصد ،بداية ادجتفد ،ج ،9ص150؛
وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص354؛ وابـ بطول ،رشح البخاري ،ج ،5ص.359

()3

اختقورات اإلموم افشقـوين افػؼفقي  ،ص.300
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افقجقد ظـد حؾقل إجؾ ،ؾنن ـون يـؼطع ظــد حؾـقل إجـؾ مل جيـز .وهـذا ؿـقل
موفؽ وافشوؾعل وأمحد وإشحوق وافظوهريي .
()1

أدلة الؼول إول :اشتدل أصحوب افؼقل إول بلدفي مـفو:
حديٌ محقد ظـ أكس بـ موفؽ ه َّ
أن افـَّبل َ هنك ظــ بقـع افـ ِّثامر
1ـ
هق ،ؾؼؾـو ٕك ٍ
أرأيـً ْ
َـع اهلل
حت َؿ وـر وت َْصـ َػ ور ،ؿـول:
َ
َس :مو َز ْه ُقهو؟ ؿـولْ َ :
إن َمـ َ
حتَّك ت َُز َ
اف َّثؿرةَ ،بِؿ تَست ِ
َح وؾ َ
َ
أخقؽ؟ ".
مول
ََ َ ْ
ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفام« :أن رشقل اهلل  ، هنك ظـ بقع
9ـ
()9

افثامر حتك يبدو صالحفو ،هنك افبوئع وادبتوع ش وجه آشتدٓل :إن هذا كص ظذ أكف ٓ جيقز
()3

يف ادـؼطع يف احلول ،إذ احلديٌ ورد يف افسؾؿ؛ ٕن بقع افثؿر بؼط افؼطع جوئز.
3ـ

وٕن افسؾؿ إكام جوز ظذ خالف افؼقوس ؾقجى آحـساز ؾقـف ظــ

ـؾ خطر يؿؽـ وؿقظف ؛ ٕن ادحتؿؾ يف بوب افسـؾؿ ــوفقاؿع ،ويف ــؾ وؿـً بعـد
افعؼد حيتؿؾ وجقبف بؿقت ادسؾؿ إفقف؛ ٕن افـديقن حتـؾ بؿـقت مــ ظؾقـف افـديـ،
()1

اكظر :ابـ بطول ،رشح البخاري ،ج ،5ص359؛ و افـؿري ،أبق ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد
افز ،آشتذكار اجلامع دذاهب فؼفاء إمصار ،حتؼقؼ :شومل حمؿد ظطو ،وحمؿد ظع معقض،
(بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ط1091 ،1هـ9444/م) ،ج ،5ص396؛ ابـ رصد ،بداية
ادجتفد ،ج ،9ص150؛ وافـقوي ،ادجؿوع ،ج ،13ص142؛ وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج،0
ص354؛ وابـ حزم افظوهري ،أبق حمؿد ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم افؼرضبل إكدفز،
ادحذ بأثار( ،بروت :دار افػؽر د .ط .د .ت) ،ج ،2ص.110

()9

أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،افزـوة ،بوب مـ بوع ثامره أو كخؾف أو أروف أو زرظف ج،9
ص ،159رؿؿ 9420؛ وادسؾؿ ،دم صحقحه ،ـتوب ادسوؿوة ،بوب ووع ااقائح ،رؿؿ .1666

()3

أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،ـتوب افبققع :بوب بقع افثامر ؿبؾ أن يبدو صالحفو ،ج ،9ص ،155رؿؿ9499؛
وادسؾؿ ،دم صحقحه ،ـتوب افبققع بوب افـفل ظـ بقع افثامر ؿبؾ بدو صالحفو ،رؿؿ .1630
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ؾقشسط دوام وجقده؛ فتدوم افؼدرة ظذ افتسؾقؿ  .واظسض بلكف ٓ يس ّؾؿ أن افـديـ
()1

حيؾ بودقت وإن شؾؿ ؾال يؾزم أن يشسط ذفؽ افقجقد ،إذ فق فزم أؾه إػ أن تؽـقن
آجول افسؾؿ جمفقفي وادحؾ مو جعؾف ادتعوؿدان حمال وهوهـو مل جيعاله  .وفذا أكؽر ابـ
()9

افؼصور ذفؽ بؼقفف :وهذا ؾوشد؛ ؾنكف ؿد حيـؾ إجـؾ ويتعـذر افسـؾؿ؛ بـلن يؿـقت
ادسؾؿ إفقف أو يػؾس ،وفق وجى أن يؿـع افسؾؿ اقاز مو ذـروه ،فقجى أٓ جيقز بقع
رء كسقئي؛ ٕكف ؿد يطرأ ظذ ادشسى ادقت وافػؾس ؿبـؾ حمـؾ إجـؾ ،ؾـال يصـؾ
صوحى احلؼ إػ موفف ؾقؽقن هذا ؽررا ،وفؽـف جوئز؛ ٕن افــوس يـدخؾقن يف وؿـً
افعؼد ظذ رجوء افسالمي ،ومل يؽؾػقا مراظوة مو جيقز أن حيدث وجيقز أٓ حيدث ،وفـق
شؾؿ يف رء إػ صفر ؾنن وؿً ادطوفبي بوفتسؾقؿ ؾقف هق رأس افشفر بدفقؾ أن افقء
فق ـون مقجقدا ؿبؾ افشفر مل تؽـ فف ادطوفبي بف .
()3

0ـ

ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام «أن رجال أشؾػ رجال يف كخـؾ ،ؾؾـؿ

خيرج تؾؽ افسـي صقئو ،ؾوختصام إػ افـبل  ؾؼول :بؿ تستحؾ موفف ،اردد ظؾقف موفـف،
ثؿ ؿول ٓ :تسؾػقا يف افـخؾ حتك يبدو صالحف ش .وجهه آشهتدٓل مهن احلهديث:
()0

ؿوفقا :وهذا كص يف افتؿر ،وؽره ؿقوس ظؾقف .واعهسض بهلن احلهديث ضهعقف ويف
شـده جمفقل ،وؿد وعػف احلوؾظ يف افػتح ( )369/0وؿول افشقـوين :فق صـح هـذا
احلديٌ فؽون ادصر إفقف أوػ؛ ٕكف سيح يف افدٓفي ظذ ادطؾقب ،وفؽـ يف إشــوده
رجؾ جمفقل ،ؾنن أبو داود رواه ظـ حمؿد بـ ـثر ظـ شـػقون ظــ أيب إشـحوق ظــ
()1

افزيؾعل ،ؾخر افديـ ظثامن بـ ظع بـ حمجـ ،احلـػل ،تبقني احلؼائق رشح كـز الدقائق وحاصقة
ّ
الشؾبِ ّي( ،افؼوهرة :بقٓق ،ادطبعي افؽزى إمريي ،ط1313 ،1هـ) ،ج ،0ص.113

()9

ابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص354؛ و اختقورات اإلموم افشقـوين افػؼفقي ،ص.300

()3
()0

ابـ بطول ،رشح صحقح البخاري ،ج ،5ص.359
أخرجف افسجستوين ،دم شـن أيب داود ،اإلجورة ،بوب يف افسؾؿ يف ثؿرة بعقـفو ،رؿؿ .3051
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رجؾ كجراين ظـ ابـ ظؿر ،ومثؾ هذا ٓ تؼقم بف حجي .
()1

أدلة الؼول الثاين :اشتدفقا بؤيت:
۲ـ

حديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ،أن رشقل اهلل  ؿدم ادديـي وهؿ

يسؾػقن بوفتؿر افسـتغ وافثالث ،ؾؼول" :مـ أشؾػ يف رء ؾػل ـقـؾ معؾـقم ووزن
معؾقم إػ أجؾ معؾقم " .وجه آشتدٓل من احلديث :إن افـبـل ( )مل يـذـر افقجـقد،
()9

وفق ـون ذضو فذـره و َفـَفوهؿ ظـ افسؾػ افسـتغ وافثالث؛ ٕكف يؾزم مـف اكؼطـوع ادسـؾؿ
ؾقف وشط افسـي ،وهذا افدفقؾ ـام ؿول افشقـوين" :أوػ مو يتؿسؽ بف يف ااقاز ".
()3

۲ـ

وٕن ادسؾؿ ؾقف يثبً يف افذمي ويقجد يف حمؾف ؽوفبو ،ؾجوز افسؾؿ ؾقف

ـودقجقد.
۲ـ

إكف فقس هـوك معـك ٓصساط أن يؽقن ادسؾؿ ؾقف مقجقدا يف وؿـً

افعؼد؛ ٕن هذا وؿً ظؼد ٓ وؿً وؾوء.
۳ـ

ظـ حمؿد بـ أيب ادجوفد ،ؿول :بعثـل ظبد اهلل بـ صداد ،وأبق بردة إػ

ظبد اهلل بـ أيب أو ريض اهلل ظـفام ،ؾؼوٓ :شؾف ،هؾ ـون أصحوب افـبـل  يف ظفـد
افـبل  يسؾػقن يف احلـطي؟ ؿول :ظبد اهلل «ــو كسؾػ كبقط أهؾ افشـلم يف احلـطـي،
()0

()1

افشقـوين ،كقل إوضار ،ج ،6ص.911

()9

أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،ـتوب افسؾؿ :بوب افسؾؿ يف وزن معؾقم .ج ،9ص ،191رؿؿ
9196؛ و افـقسوبقري ،دم صحقح مسؾم ،بوب افسؾؿ ،رؿؿ.191 -1540
ابـ رصد ،بداية ادجتفد ،ج ،9ص150؛ وابـ ؿدامي ،ادغـي ،ج ،0ص354؛ وافشقـوين ،كقل
إوضار ،ج ،14ص.956

()0

كبقط أهؾ افشوم (يف روايي شػقون) أكبوط مـ أكبوط افشوم وهؿ ؿقم مـ افعرب دخؾقا يف افعجؿ
وافروم واختؾطً أكسوهبؿ وؾسدت أفسـتفؿ وـون افذيـ اختؾطقا بوفعجؿ مـفؿ يـزفقن افبطوئح
بغ افعراؿغ وافذيـ اختؾطقا بوفروم يـزفقن يف بقادي افشوم ويؼول هلؿ افـبط بػتحتغ وافـبقط
بػتح أوفف وـن ثوكقف وزيودة حتتوكقي وإكبوط ؿقؾ شؿقا بذفؽ دعرؾتفؿ بلكبوط ادوء أي اشتخراجف

()3
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وافشعر ،وافزيً ،يف ـقؾ معؾقم إػ أجؾ معؾقمش ،ؿؾً :إػ مـ ــون أصـؾف ظــده؟
ؿول :مو ــو كسلهلؿ ظـ ذفؽ ،ثؿ بعثوين إػ ظبد افرمحـ بـ أبزى ؾسلفتف ،ؾؼـول« :ــون
أصحوب افـبل  يسؾػقن ظذ ظفد افـبل  ش ،ومل كسلهلؿ :أهلؿ حرث أم ٓ؟  .ؿول
()1

احلوؾظ ابـ حجر :واشتدل بف ظذ جقاز افسؾؿ ؾقام فقس مقجقدا يف وؿـً افسـؾؿ إذا
أمؽـ وجقده يف وؿً حؾقل افسؾؿ وهق ؿقل ااؿفقر ،وٓ يرض اكؼطوظف ؿبؾ ادحـؾ
وبعده ظـدهؿ .
()9

السجقح :افراجح يف هذه ادسلفي  -واهلل أظؾؿ – افؼـقل افثـوين افؼوئـؾ بجـقاز
افسؾؿ ؾقام فقس بؿقجقد وؿً افعؼد ،بؼط أن يؽقن مـلمقن افقجـقد ظــد حؾـقل
إجؾ ،وإن ختؾؾف آكؼطوع ؿبؾ حؾقل إجؾ ،وذفؽ فألشبوب أتقي:
أوٕٓ :كف مل يرد كص صحقح سيح يؿـع ذفؽ.
ثاكقا :ؿد ُ ِ
ذ َع افسؾؿ يف إصؾ فشدة احلوجي إفقـف ،ؾوفتشـديد ؾقـف ؿـد خيـوفػ
ادؼصد افذي ذع مـ أجؾف ،وهق دؾع حوجي ادػوفقس.
ثالثا :إن مو رجحـوه هق مذهى اإلموم ابـ ظبد افز وؿد ؿول رمحـف اهلل :وجـوئز
افسؾؿ ؾقام يـؼطع أوعوف مدة أجؾف إذا ـون ملمقن افقجقد ظـد حؾقفف .
()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()9
()3

فؽثرة معواتفؿ افػالحي ،وؿقؾ :هؿ كصورى افشوم وهؿ ظرب دخؾقا يف افروم وكزفقا بقادي
افشوم ويدل ظذ هذا ؿقفف مـ أكبوط افشوم؛ واكظر :فتح الباري ،ج ،0ص034؛ وعون ادعبود،
ج ،2ص.960
ِ
افس َؾ ِؿ إِ َػ َم ْـ َف ْق َس ظـْدَ ُه َأ ْص ٌؾ ،ج ،9ص،199
أخرجف افبخوري ،دم صحقحه ،ـتوب افبققعَ :ب ُ
وب َّ
رؿؿ .9199
افعسؼالين ،فتح الباري ،ج ،0ص.031
افـؿري ،يقشػ بـ ظبد اهلل بـ ظبد افز ،الؽادم دم فؼه أهل ادديـة ،حتؼقؼ :حمؿد حمؿد أحقد وفد
موديؽ ادقريتوين( ،افريوض :مؽتبي افريوض احلديثي ،ط1044 ،9هـ1294/م) ،ج ،9ص.521
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عمر علي أبوبكر

اخلامتة
النتائج التي توصل إليها البحث:

وفؼد تقصؾ افبوحٌ يف افـفويي إػ كتوئٍ مؾؿقشي ويذـر مـفو مو يليت:

أوٓ :إن افتعريػ افراجح فؾسؾؿ هـق :بقـع افسـؾعي أجؾـي ادقصـقؾي بـثؿـ
ظوجؾ مؼبقض يف جمؾس
ثاكقا :إن بقع افسؾؿ مؼوع بوفؽتوب وافسـي واإلمجوع
ثالثا :إن مؼوظقي افسؾؿ مطوبؼي دؼته افؼيعي ومتػؼي مع ؿقاظدهو وفقسـً
ؾقفو خموفػي فؾؼقوسٕ ،كف ـام جيقز تلجقؾ افثؿـ يف افبقع جيقز تلجقؾ ادبقـع يف افسـؾؿ،
مـ ؽر تػرؿي بقـفام.
رابعا :ذهى مجفقر افػؼفوء إػ أن أرـون افسؾؿ ثالثي:
۲ـ
۲ـ
۳ـ

افصقغي (وهل اإلجيوب وافؼبقل).
افعوؿدان (ومهو ا ُد ْسؾِؿ ،وا ُد ْس َؾؿ إفقف) .

ادحؾ (ومهو صقئون :رأس ادول ،وادُ ْس َؾؿ ؾقف).

خامسا :جيقز افرهـ وافؽػقؾ يف افسـؾؿ ،وهـق افـذي ظؾقـف افـدفقؾ وتعضـده
افعؿقموت ،حقٌ مل يرد دفقؾ ظذ ختصقصفو ؾتبؼك ظذ افعؿقم.
شادشا :ظدم جقاز افسؾؿ احلول ،حلديٌ ابـ ظبوس ه مرؾقظو "مـ أشـؾػ

يف رء ؾػل ـقؾ معؾقم ووزن معؾقم إػ أجؾ معؾقم .متػؼ ظؾقف ،وهق ؿوضع فؾـزاع.
بوإلووؾي إػ حصقل ادصؾحي افعظقؿي وافتقسر ظذ افـوس ،ؾنن افبوئع يـتػع بؼـاء
افسؾعي بلؿؾ مـ ؿقؿتفو حورضة .وادشسى يـتػع بتقشعف بوفثؿـ.
شادشا :جيقز افسؾؿ ؾقام فقس بؿقجقد وؿً افعؼد ،بؼط أن يؽـقن مـلمقن
افقجقد ظـد حؾقل إجؾ ،وإن ختؾؾف آكؼطوع ؿبؾ حؾقل إجؾ.
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اإلشاعة وكيف عاجلها القرآن الكريم
أ.د .عيسى مبارك عجرة
األستاذ نبيل مبارك عجرة

*

**
1



ملخص البحث
إن مـ أؾوت افعظقؿي افتل تصقى ادجتؿع ادًؾؿ وتمثر ؾقف ،وهل وشقؾي مـ
افقشوئؾ افتل اشتخدمفو ويًتتخدمفو عظتداا االشتلم فؾـقتؾ متـ عاـتوا ادًتؾؿغ8
"االصوظي" وكحـ افققم ذم ظك تعددت ؾقف عدوات آتصول ،وتـقظً ؾقتف وشتوئؾ
االظلم ،واػضؾ اهلل شٌحوكف وتعوػ ،ثؿ اػضؾ االمؽوكوت افعؾؿقتي وافتؼـقتي عحتٌ
تٌودل ادعؾقموت يًر انظي مذهؾي جد ًا ،ؾوخلز يـتؼ ذؿ ًو وؽرا ًو ذم عهع مـ ضرؾي
ظغ ،وتلصً احلدود وادًوؾوت وـلكـو كعقش ذم ؿريي حتغرة ٓ فػتك مـفتو را،
وذم ـؾ يقم اؾ ذم ـؾ دؿقؼي يطرق شؿع االكًون ظؼات إخٌتور ادتـقظتي ذم صتتك
جموٓت احلقوة ،فتؾط ؾقفو افغٌ اوفًؿغ ،ويؾتٌس احلؼ اوفٌوضؾ ،وتضقع احلؼقؼتي ذم
احر افزيػ واخلقول.
* رئقس ؿًؿ افػؼف وعحقفف اجومعي افريون – افقؿـ.
افزيد االـسوينa.mubarak.s.a@gmail.com :
** افطوفى اجومعي ظع ـراه االشلمقي ،اهلـد.
افزيداالـسوينnabilagrah@gmail.com :
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حتك عحٌ االظلم الفقاكتف ادختؾػتي عخطتر وشتقؾي يؿؽتـ عن تصتقف ؾؽتر
االكًون ،وتغر مـ تصقراتف وادموهوتف افػؽريي وافًؾقـقي ،ؾؾذفؽ دظً احلوجتي إػ
عن كعرف اعض آؾوت تؾؼل إخٌور وكؼؾفو دون تثًٌ عو مو يطؾؼ ظؾقتف "االصتوظي"،
ؾؽؿ عؿؾؼً االصوظي مـ عاريوا ،وحطؿتً ظظت،ا ،وهتدمً وصتوئٍ ،وتًتًٌٌ ذم
جرائؿ ،وؾؽؽً مـ ظلؿوت وحداؿوت ،وـؿ هزمً مـ جققش ،وعخرت مـ شر
عؿقام؟!

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مقدمة
االصوظي هذه افًقق افرائجي ،وافٌضوظي افـوؾؼي ،افتل مو وجدت حغ وجدت
إٓ ظـدمو ؽوب ادـفٍ افؼظل ذم تؾؼل إخٌتور ،ادتـفٍ افراتوين افتذي يضتع فـتو

َْْ َ
َ
َ
ار ي َ
ِإَوذا َج َ
اءَ ُِ ْى َ ْْ ٌ
اٌ َ ِو
ي
ام
ِاٌ
افضقااط ذم تؾؼل إخٌور وإذاظتفو ـ ،ؿول تعوػ :
ِ
َ
َ
َ َ ْ َ ُّ ُ َ
َْ ْ َ َ
ُ
ِياٌ َ َ ْْانََْط ُ ٍَُُْ
ُ
ِإَوَل َُوِل ْام ْْر يَِْ ُّ ْى هَ َػو ًَِ ُُ َّاَّل َ
َّ
اْلْ ِف َذاغْا بُِِ ولْ ردوه إَِل الرسْ ِل
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ ً
يَِّى ولَْل فضن اَّللِ غويكى ورحهُتُ َلَطػهُتى الَي ءن إَِل لو ِاي [ افـًتوا،]68 :

ؾوٕخٌور خرهو وذهو جيى عن يتثًٌ مـفو ؿٌؾ اثفو وكؼهو 8ؿول ااتـ ـثتر  -رمحتف

إكؽور ظذ مـ يٌودر إػ إمقر ؿٌؾ حتؼؼفو ؾقخز هبو ويػشقفو ويـؼهو وؿد ٓ
اهلل ٌ " :-
يؽقن هلو ححي ،وؿد ؿول مًؾؿ ذم مؼدمي ححقحف :ظـ عيب هريرة ظـ افـٌل  ؿول:
(ـػك اودرا ـذا ًو عن حيدث اؽؾ مو شؿع) ،وـذا رواه عاتق داود ذم ـتتوب إدب متـ
شــف .وذم افصحقحغ ظـ ادغرة اـ صعٌي -ه  -عن رشقل اهلل  هنتك ظتـ ؿقتؾ

وؿول -عي افذي يؽثر مـ احلديٌ ظ ،يؼقل افـوس مـ ؽر تثًٌ وٓ تدار وٓ تٌغ،-

وذم شــ عيب داود عن رشقل اهلل  ؿول( :ائس مطقي افرجؾ زظؿقا)  ،وذم افصحق :
(مـ حدث احديٌ وهق يرى عكف ـذب ؾفق عحد افؽوذاغ).
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ؿول ادـتووي  -رمحتف اهلل  -ذم حتديٌ مًتؾؿ إول :عي إذا ي يتثٌتًٕ 8كتف
يًؿع ظودة افصدق وافؽذب ،ؾنذا حدث اؽؾ مو شؿع ٓ حموفتي يؽتذب ،وافؽتذب:
هق االخٌور ظـ افقا ظذ ؽر مو هق ظؾقف ،وإن ي يتعؿد ،فؽتـ افتعؿتد ذط االثتؿ

،

َ
َ
اْف ََ َذ ُ
ِاٌ ْامَ ْياٌ ََو ْ َ
ار ي َ
ِإَوذا َج َ
ءَ ُِ ْى َ ْْ ٌ
اغاْا بِاُِ
ؿول افضحوك ذم ؿقفف تعتوػ :
اْل ْ ِ
ِ ِ

[افـًوا ]68 :عؾشقه وشعقا اف وهؿ ادـوؾؼقن .وؿول ؽره :هؿ وعػي ادًؾؿغ ـتوكقا
إذا شؿعقا ادـوؾؼغ يػشقن عخٌور افـٌتل  تقمهتقا عكتف فتقس ظؾتقفؿ ذم ذفتؽ را
ؾلؾشقه 8ؾعوتٌفؿ اهلل ظذ ذفؽ .ؾلمر تعوػ ذم حمؽؿ ـتواف اوفتثٌتً وافتحتري ،وحتذر

َ
ْ
مـ افطقش وافتنع ذم إكٌوا وإخٌتور ،ؿتول شتٌحوكف :يَاء َ ُُّّ َّاء َّاَّل َ
ِياٌ َ ََي َُاْا إِن
ََ َ َُ ْ ُ ََ
ُ َ
َ َ ُ ْ َ ٌ ََ َ
َ ْ ُ
ت َيااء َػ َػوْا ُ
اهُت ْى
ايطْا ل ْْ ًيااء ِ ّءه ا ٍُ ػهُتااطَِْا
اإ ػ َهُتنَ َّي َُااْا َن ُ ِاا
جااءَمى فء ِسا بِبطا ٍ
ٍَءدِي َ
ِي[احلجرات ،]4 :وـذفؽ هنك اهلل ظـ إتٌتوع متو ٓ دفقتؾ ظؾقتف إٓ عن تًتؿع
َ َْ ُ
إذن ،عو ترى افعغ ،عو يعتؼد افؼؾى ظـ ارهون ،ؾؼول ظز مـ ؿوئؾَ  :وَل َقاُ َياء
ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ً
َ
َ َ
اَُْل[االهاا:
هيْ َس لك بُِِ غِوى إِن الًْع واْلَص واهفؤاد ُك َوهئِك َكن عَُ ْْ

 ،]84وؿد ظوب افؼرآن ظذ مـ يلخذون اوفظـ ؾق ٓ ،يؽػل ؾقف افظـ ،ؾؼول اهلل جتؾ

ْ َ َّ ُ َ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َ ُ ْ
َ َْ ّ َ
ن
غ
اْ
ٌِ
ي
ِ
صلكف:إِن ينطِػْن إَِل اهظٌ ِإَون اهظٌ َل ُّ ِ

َيْ ًُء[ افـجؿ.]86 :

ؾفذا هق عدب االشلم افذي ظؾؿـو إيوه ،وافذي ؿد كًقف عو تـوشوه افؽثر ،إكف

مـفٍ ظظقؿ ،ومقزان دؿقتؼ عدق متـ مقتزان افتذهى ذم اقتون حتحق إخٌتور متـ
شؼقؿفو ،إكف كداا مـ ادقػ وعمر اوفتٌغ ،ثؿ اقون افعوؿٌي افقخقؿي ذم حوفي ظدم افسوي
وافتثًٌ.
وكحـ افققم ذم ظك تعددت ؾقتف عدوات آتصتول ،وتـقظتً ؾقتف وشتوئؾ
االظلم ،واػضؾ اهلل شٌحوكف وتعوػ ،ثؿ اػضؾ االمؽوكوت افعؾؿقي وافتؼـقتي ،عحتٌ
تٌودل ادعؾقموت يًر انظي مذهؾي جد ًا ،ؾوخلز يـتؼ ذؿ ًو وؽرات ًو ذم عهع متـ
ضرؾي ظغ ،وتلصً احلدود وادًوؾوت وـلكـو كعقش ذم ؿريي حتغرة ٓ فػتك مـفتو
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را ،وذم ـؾ يقم اؾ ذم ـؾ دؿقؼي يطرق شؿع االكًون ظؼات إخٌتور ادتـقظتي ذم
صتك جموٓت احلقوة ،فتؾط ؾقفو افغتٌ اوفًتؿغ ،ويؾتتٌس احلتؼ اوفٌوضتؾ ،وتضتقع
احلؼقؼي ذم احر افزيػ واخلقول ،حتك عحٌ االظلم الفقاكتف ادختؾػتي عخطتر وشتقؾي
يؿؽـ عن تصقف ؾؽر االكًون ،وتغر مـ تصتقراتف وادموهوتتف افػؽريتي وافًتؾقـقي،
ؾؾذفؽ دظً احلوجي إػ عن كعرف اعض آؾوت تؾؼل إخٌور وكؼؾفو دون تثًٌ عو متو
يطؾؼ ظؾقف "االصوظي" ،ؾؽؿ عؿؾؼً االصوظي مـ عاريوا ،وحطؿً ظظت،ا ،وهتدمً
وصوئٍ ،وتًًٌٌ ذم جرائؿ ،وؾؽؽً مـ ظلؿتوت وحتداؿوت ،وـتؿ هزمتً متـ
جققش ،وعخرت مـ شر عؿقام؟

الفصل للولا مفهلمفال لل ،لانو ل ل وأسلم ،اوا ل ل سلم ل لب با سلممراحلا ل ل سل
م قس لمتلقيا ل

املبحث األول:

لتعريفلانو وأللغألماصطالح ًه ل

اإلشاطة يف الؾغة :هل آكتشور وافتؽوثر ،ؿتول ااتـ مـظتقر" :صتوع اخلتز ذم

افـوس يشقع صقع ًو وصقعوك ًو ومشوظ ًو وصققظي ؾفق صوئع :اكتؼ واختسق وذاع وطفتر،
وؿقهلؿ :هذا خز صوئع ،وؿد صوع ذم افـوس ،معـوه :ؿد اتصؾ اؽؾ عحد ؾوشتقى ظؾؿ
افـوس اف ،وي يؽـ ظؾؿف ظـد اعضفؿ دون اعض ،وافشوظي :إخٌور ادـتؼة .
وت ،إهنتو ُجمَترد َص ِ
ِ
وجاء يف معـى الشائعة :ش ي ع ِ :
توئ َع ٍي" :أي
ُ
َ
صقائ ُعَ ،صوئ َع ٌ َ
ِ
ِ ِ
ِ
تغ افـ ِ
عَ الـ ِ
عٌ
توئع َا ْ َ
عٌ ََ َ
توس :أي َذائ ٌ
تز َص ٌ
الص َّحة َذائ ٌ
اس َل ُه م َن ِّ
ز الَ َأ َس َ
َّعاس"َ .خ َ ٌ
َخ َ ٌ
ُمـت َِش .
()1

()1

اكظر :احلؿرى ،كشقان اـ شعقد احلؿرى افقؿـل ،شؿس العؾوم ودواء كالم العرب من الؽؾوم،
ادحؼؼ :حًغ اـ ظٌد اهلل افعؿري  -مطفر اـ ظع اإلرياين  -يوسف حمؿد طبد اهلل( ،اروت :دار
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ؾودعـك ادشسك افٌورز اتغ هتذه ادعتوين افؾغقيتي دتودة صتقع :هتق آكتشتور
وافتؽوثر .
()1

وأما يف االصطالح :افـٌل اهلودف افذي يؽقن مصدره جمفتقًٓ ،وهتل هيعتي
آكتشور ذات ضواع اشتػزازي عو هودئ حًى ضٌقعتي ذفتؽ افـٌتل" .وافشتوئعي هتل
إؾؽور افتل اتـوؿؾفتو افـتوس دون عن تؽتقن مًتتـدة إػ مصتدر مقثتقق اتف يشتفد
اصحتفو  .وافشوئعي هل افسويٍ خلز خمتؾػ ٓ عشوس فف مـ افقاؿع عو هل ادٌوفغي ذم
هد خز حيتقي جزا وئقؾ مـ احلؼقؼي.
تعريػ آخر فإلصوظي :ظٌورة ظـ عؿقال عو عخٌور عو عحوديٌ فتؾؼفو افتٌعض
ٕؽراض خٌقثي ،ويتـوؿؾفو افـوس احًـ كقي دون افتثًٌ مـ ححتفو ،ودون افتحؼتؼ
مـ حدؿفو.
وؿقؾ :هل ظٌورة ظـ كٌل عو حدث جمرد مـ عي ؿقؿي يؼقـقي ،يـتؼؾ مـ صخص
ٔخر ،وإك ،هق ؿودر ظذ زظزظي افرعي افعوم عو دمًقده.
وؿقؾ هل :اٌ خز مـ مصدر مو ذم طرف معغ ،وهلدف متو يٌغقتف ادصتدر
دون ظؾؿ أخريـ ،واكتشور هذا اخلز اغ عؾراد جمؿقظي معقـي.

()8

افػؽر ادعوس فٌـون ،دمشؼ 8وشقريي :دار افػؽر ،ط 1281 ،1هت 1777 -م) ،ج ،4ص88417
وجمؿع افؾغي افعراقي اوفؼوهرة ،ادعجم األوسط ،إاراهقؿ مصطػك ،عمحد افزيوت ،حومد ظٌد افؼودر،
حمؿد افـجور( ،افؼوهرة :دار افدظقة ،د.ط.د.ت ،).ج ،۱ص ،30۳ؾصؾ افشغ.
()1

حمؿد اـ ظٌد افرزّ اق احلًقـل ،عاق افػقض ،ادؾ ّؼى اؿرته ،افزاقدي،
حمؿد اـ ّ
اكظر :افزاقديّ ،
تاج العروس ،ادحؼؼ :جمؿقظي مـ ادحؼؼغ( ،اروت :داراهلدايي ،د.ط.د.ت) ،مودة صقع.

()8

اكظر :افرازي ،حمؿد اـ ظؿر افتؿقؿل افرازي افشوؾعل ،مػاتقح الغقب ) ،اروت :دار افؽتى
افعؾؿقي ،ط1281 - ،۱هت  8111 -م) ،ج ،88ص.823
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وإذا ـوكً افشوئعي مًتؿدة مـ افػعؾ افثلثتل "شعاع " فعلن اششعا ة معن
الػعل افراوظل عصوع وتعـل عهنو حمؿقفي ومـؼقفي اقاشطي عؾراد متطقظغ أو مؽؾػعَ
وَالوسائل وإشوفقى ادختؾػي افتل دمعؾ مـفو مودة شفؾي آكتشتور هيعتي افتتلثر،
ففي تـطؾق من جزا مـ افقاؿع عو خز عو حديٌ اعقد ظـ ادصدر عو افشتؽؾ افتذي
ؿقؾً ؾقف .
وهـالك فرق اغ االصوظي وإشطقرة 8ؾوٕشطقرة هل إصوظي جمؿدة تتؿقتز
اؼدرة ظوفقي ظذ ادؼوومي وـ ،يؼتقل ٓاقتر وؾتورتزورث عن إشتطقرة هتل إصتوظي
اشتحوفً جزا ًا مـ افساث افشػفل ،وحغ تتحقل إشتطقرة إػ إصتوظي يتحتتؿ عن
يتًؿ مقوقظفو اوٕمهقي اوفـًٌي فألجقول ادتعوؿٌتي فاألسعاصر تتعقإ اجاَعات عذ
األلغاز الدائؿة لؾحقاة ويضقف يوكج أن افـًقٍ افذي متدكو اف إشتطقرة يتتق فـتو
مشوظر إمـ ذم طؾ اتصوهلو اوفـًقٍ افؾغقي وافثؼوذم.

،اعلانو و ته ل

املبحث الثاني:

1تتت االرجوف وحمٌي اكتشور افػوحشي وافزجر ظـ حى إصوظي افػقاحش اغ

ادممـغ وادممـوت .وؿول اـ ظٌوس  :االرجوف افت،س افػتـي واالرجتوف  :إصتوظي
()1

افؽذب وافٌوضؾ فلؽت،م اف.

()8

()1

ااـ ظوصقر ،حمؿد افطوهر اـ حمؿد اـ حمؿد افطوهر اـ ظوصقر افتقكز ،التحرير والتـوير ،ممشًي
افتوريخ افعريب( ،اروت :فٌـون ،ط1281 ،۱هت8111/م) ،ج ،16ص 8118وظٌد افعزيز
افًدحون ،أخي احذر اإلشاطة( ،افريوض :دار افؼوشؿ ،د .ط .د .ت) ،ص.13

()8

افؼرضٌل ،حمؿداـ عمحداـ عيب اؽرصؿس افديـ افؼرضٌل ،تػسر الؼرصبي ،حتؼقؼ :شؿر افٌخوري،
(افريوض :دار ظوي افؽتى ،ط 1288 ،۱هت 8118 /م) ،ج ،12ص.823
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8تت إصوظي اخلقف :وهل تًتفدف إثورة افؼؾؼ واخلقف وافرظتى ذم كػتقس
عؾراد ادجتؿع وتعتؿد هذه افشوئعي ذم كؼهو ظذ خوحقي مقجقدة فدي افـوس مجقع ًو؛
وهي أن الـاس ؿؾؼقن وخوئػقن ،وذم حوفي اخلقف وافؼؾتؼ يؽتقن االكًتون مًتتعد
فتقهؿ عمقر ـثرة فقس هلو عشوس مـ افصحي .وتـتشهذه الشائعات اغ افـوس عـثتر
را ذم احلروب وعثـوا إزموت آؿتصوديي.
8تتت إصوظي احلؼد وافؽراهقي :وهي أخطعر أكعواع الشعائعات؛ ألتعا ت ععي
لؾعؿل ذ غرس الػتن ََ افـوس ،ويصدر هذا افـتقع متـ افشتوئعوت فؾتعٌتر ظتـ
مشوظر افؽراهقي وافٌغضوا ودواؾع افعدوان افتل تتقاجد ذم كػقس ـثر متـ افـتوس،
وؿد تؽقن اؿثواي تـػقس ظـ هذه ادشوظر.
2تتت إصوظي إمؾ :وهي كوع من الشائعات تعز ن األماين واألحالم التعي
يشعر هبا مروجقفو ويتؿـقن عن تؽقن حؼقؼي وهي تـتش يف وقت األزمعات
والؽوارث واحلروب وتـتش هذه االصوظوت انظي ٕهنو تشعر افـوس اقا مـ
افريض وافنور.
3تتت إصوظوت متثؾ رؽٌوت اجت،ظقي اغرض ادداظٌي وافتًتؾقي وظتذ شتٌقؾ
افػؽوهي فشغؾ افػراف ظذ حًوب مشتوظر إختريغ ،وؾقتف ذم افقؿتً ذاتتف إصتوظي
فؾحى وافًلم ذم ادحضـ إول وتقثقتؼ فتروااط إهة افتتل صتوا اهللّ عن تؽتقن
افؾٌـي إوػ ذم اـوا االكًوكقي افؽٌر.

()1

4تتت إصوظي افرمحتي واالحًتون ذم جمتؿعتوت اـتل االكًتون ،ظتذ اختتلف
()1

شقد ؿطى إاراهقؿ ،يف ضالل الؼرآن( ،افؼوهرة :دار افؼوق د.ط.د.ت)  ،ج ،1ص.888
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إجـوس وإفقان .وفقعؾؿ عن عهؾ االؾؽ ـ ،ظؾقفؿ افعؼقاي ؾق ،عطفروه ،ؾؽذفؽ
()1

يًتحؼقن افعؼوب ا ،عهوه مـ حمٌي إصوظي افػوحشي ذم ادتممـغ ،وذفتؽ يتدل ظتذ
وجقب شلمي افؼؾى فؾؿممـغ ـقجقب ـػ اجلقارح وافؼقل ظ ،ييهبؿ.

()8

5تتت االصوظوت ادخقػي وافتل تدور حقل صخصقوت خراؾقتي تثتر افرظتى
اغ عؾراد ادجتؿع ،ـذفؽ إصوظي عمر اخلقف ذم معًؽر مطؿئـ فؼقتف ،ثواً إؿتدام
اًٌى هذه افطؿلكقـي ،وؿد حتدث إصوظي عمر اخلقف ؾقف خؾخؾي وارتٌوـو ،وحرـتوت
ٓ رضورة هلو ٓتؼوا مظون اخلقف ،وؿد تؽقن ـذفؽ افؼووقي! .
()8

وعحقوك ًو تـؼًؿ االصوظوت مـ حقٌ عشٌوهبو افـػًقي إػ إصوظي االشؼوط :أي
التي ت تطقٌ األكا أو الذات محاية كػ فا ن صريق اسؼاط رغباهتا الشاذة عو ادؽٌقتتي
ظذ ظـوس افٌقئي اخلورجقي .واشا ة التزير :ويعتز التزير حقؾعة كػًتقي يؾجتل إفقفتو
افػرد ظـدمو يعقزه افدفقؾ افعؼع وإشٌوب ادـطؼقي ،وهذه احلقؾي ؿد تؽقن شٌٌ ًو ـوؾق ًو
الضلق االصوظوت.
وإصوظي افتقؿع :وهي تـتش ـدما تؽون اجل،هر مفقلة فتؼٌؾ عخٌور معقـي عو
عحداث.
وتـؼًؿ االصوظوت مـ حقٌ هظي اكتشورهو إػ :اششا ة البطقئة الزاحػعة
واششا ة الرسيعة الطائرة واششا ة اهلجقمقي.
()1

حمؿد ادؽل افـوسي ،التقسر يف أحاديث التػسر( ،اروت :فٌـون ،دار افغرب االشلمل ،ط ،۱
 1213هت  1763 -م) ،ج ،8ص.883

()8

افرازي ،مػاتقح الغقب ،ج ،88ص.823

()8

شقد ؿطى ،يف ضالل الؼرآن( ،ج ،8ص.582
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املبحث الثالث:
عوامل وأسباب انتشار اإلشاعات ومراحل الظهور وأقسام متلقيها
أوالً :عوامل وأسباب انتشار اإلشاعة ل

فؼد شوظد ظذ اكتشور افشوئعوت ذم وؿتـو احلورض َتـ َُّقع افقشوئؾ و َت َعدُّ دهو ظـ

ضريؼ ِّ
افٌٌ ادٌوذ اقشوئؾف ادختؾػي ،احقٌ تصؾ افشوئعي إػ َمـ ُو ِّجفً إفقف ذم زمـ
ؿقود.
ٍّ

زا ـوذ ًاتو عو ِؿصت ًي ُم َؾػؼتي ،وإكت ،ؿتد تؽتقن َو ِاؿعقت ًي
دائ ،خ ً
وافشوئعي فقًً ً
تًتحؼ افؽت،ن ،وؽرؿواؾي فؾـؼ ،دَ ِو ذم كؼهومـ اخلطروافيرظذ افػرد وادجتؿع8
ـثترا متـ احلتوٓت واجلقاكتى ،ؾفتل تتمثر ظتذ احلوفتي افًقوشتقي
ٕهنو تًتتفدف
ً
وآجت،ظقي وآؿتصوديي.
وهـوك مو ُي ًَؿك احترب افشتوئعوت ،وهتذا عثتره ـٌتر ،وخطتره صتديد ذم

ظلؿوت افدول اعضفو مع اعض ،وهل تًؿك احلرب افـػًقي ،عو احلرب ادعـقيي.
وافشوئعوت فقًً وفقدة هذا افققم ،وإك ،هل معروؾي ِاؼدَ م االكًتون ،فؽـفتو
شوهدٌ ؾتق،
عخذت تَتطقر وتزداد مع َت َط ُّقر احلضورات افؼديؿي واحلديثي ،وهذا را ُم َ
كؾحظ أن مـ افشوئعوت افتل كًؿع هبو اغ ؾسة وعخرى ذم صتك افقشوئؾ.
و َمـ يؼر ْع توريخ إكٌقوا ظؾتقفؿ افًتلم وؿصصتفؿ متع ؿتقمفؿ ذم افؼترآن

افؽريؿ َيدْ ِر ْك عثر افشوئعوت وخطرهو ظذ افدظقة إػ اهلل ،ؾؿثل – ذ سبقل ادثال ال
احلرص – كوح ؾقه ال الم رماه قومه َالضالل واجلـون قال اهلل تعاىل حؽايعة عـفم:
َ ُ َْ ٌ
َن َ
اك ِف َضا َ ل ُ
إٍَّء هَ َ َ
اي  [األ عراف ]76 :وذم مقوتع آخترَ  :ولاءلْا ج َُاْن
ط
ي
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َو ْ
از ُد ِج َر[ الؼؿر.]9 :
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اَّتؿف ؿق ُمف اوفًػوهي وافؽذب ؿول اهلل تعوػ حؽويي ظـفؿ:
وهقد ظؾقف افًلم َ
َ

َّ َ

َْ

َ ُ ُّ َ
َ
َن َ
ك ي ٌَِ اهَكذِب َ
 إ ٍء ه َ
ي [األ راف  ]77 :حتتك وحتؾ هبتؿ
اك ِِف َسفءِ ٍُ ِإَوٍء َلظَ
ِ
ِ

أيضعا:
إمر إػ عن اَّتؿقه ذم ظؼؾف – قاذا َاهلل – يؼول اهلل جل و ال حؽايعة عـفم :
ْ َ ُ ُ َّ

َْ

َت َ
إن نقْل إَل اع َ
اك َب ْػ ُض ََل َِّهُت ِ ََء ب ِ ُْْ ٍَ  [هود .]65 :
ِ
ِ

ومقشك ظؾقف افًلم ؿوفقا ظـف :ساحر وقد حؽى اهلل جل و ال وذكر ذلعك

َ
ُ
ُ ُ َ ْ ُْ َ ُ
ك ْى ب ْ
ذ ل ان ؾرظقن :إ َّن َِ َذا ل َ َْءح ٌِر َغو ٌ
ض
ِيى  34ي ِر
َْ ِره ِ
ِ ِ
يد َن ُي ِرجك ْى ي ٌِْ َ ْر ِ
ِ
َ َ ْ
َ
ػ ًَءذا َُأ ُْ ُرون [ 35الشعراء .]46 - 45 :

وكٌقـو حمؿد  خوتؿ إكٌقوا وشقد ادرشتؾغ ي يًتؾؿ متـ تؾتؽ افشتوئعوت
افؽوذاي ادُْ َؾػؼي ،ؾؼد ا ْات ُِع احودثي االؾؽ ،وـؾـو يعؾؿ هذه احلودثي ،ـتودت عن تتمثر ذم
اعض افـػقس ،فقٓ عن اهلل جؾ وظل ؾضحفؿ و َاغ ـذهبؿ ،و َارع ظوئشتي  -ريض اهلل
ظـفو  -مـ ؾقق شٌع ش،وات ،ار َعهو اآيوت ُتت َْذ إػ ِ
يقمـو هذا .
َ
()1

ـذفؽ دو عصقع مؼتؾ افـٌل  يقم عحد َعث َر ذفؽ ظتذ حتػقف ادجوهتديـ،

وإمثؾي ظذ هذا ـثرة.

وفـذـر عهؿ عشٌوب اكتشور افشوئعي:

السببلا مف :إتب ع الهوى ل

وادؼصقد اوهلقى 8هقى افـػس إَمورة اوفًقا إٓ متو رحتؿ ريب ،ؾصتوحى
اهلقى يعؿؾ ظذ كؼ مو يقاؾؼ هقى ِ
كػًف ،وفق ـون ظذ حًوب إحلوق افير اغره،
َ َ
ؾفق ٓ هيؿف إٓ مصؾحي كػًف ؾؼط ،وإصٌوع ؽريزتف افًقئي ،وٓ هيؿف متو حيصتؾ اعتد

()1

اكظر :ذيػ ظع محود ،التلصقل الػطي لإلطالم الدطائي وترويج اإلشاطات( ،ظراق :جومعي
افؼدس ادػتقحي ،مـطؼي خون يقكس افتعؾقؿقي ،د .ط .د .ت) ،ص 818-6وإاراهقؿ احلؿد،
األرضار واألخطار ادرتتبة طذ كػ الشائعات ادغرضة بع أفراد ادجتؿع ،صٌؽي افًؽقـي،
إراعوا 81 ،مويق 8112م
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ذفؽ مـ خطر ظذ افٌؼ ،وهلذا عكؽر اهلل جؾ وظل ظذ مـ هذا حـقعف ،ؾؼتول تٌتورك
ََ َ

َّ َ َ َ

َ

َّ

ََ

ْ

وتعوػَ :ف َرَي ْ َ
ت َيٌ اَّتذ إل َّ ُُ َِ َْاهُ َوَ َضو ُُ َّ ُ
اَّلل ت غِو ٍم[ اجلاثقة  ،]34 :وؿول جؾ
ِ
ِ
َ

َّ

ْ

َ

َّ

َّ
وظلَ  :وَل َُنطعِ ال َّ َْى ػ ُي ِ َ َ ْ َ
اَّللِ[ ص .]37 :
ين
ِ
ضو ك ع ٌ س ن ِ ِ

ؾؿـ يعؿؾ ظذ كؼ افشوئعي دون افـظر ذم افعقاؿى إك ،يعؿتؾ ذفتؽ دقاؾؼتي
َ

هقى كػًف ،وٓ فػك ظؾقـو خز هقى افـػس إَمورة اوفًقا.

السببلالث ي :الجهل
وكعـل اجلفؾ اعقاؿى إمقر ،ؾؿـ عراد عن يؼدم ظذ ظؿتؾ ٓ اتد عن يؽتقن
ظـده ُا ْعدُ ٍ
كظر فقعؾؿ مو يؿؽـ عن ُيم ِّد َي إفقف هذا افعؿؾ مـ ادػوشد 8إذ ٓ يؾقتؼ اتف عن
يؼتك ظذ ؾفؿف افؼوس ،ؾؼد يظـ االكًون عن مو يـؼه متـ إـوذيتى وإؿوويتؾ
حؼوئؼ ُم ًَؾؿي ٓ تؼٌؾ اجلدل ،فؽـ ذم احلؼقؼي هل عـوذيى ُم َؾػؼتي ،ؾوجلفتؾ اعقاؿتى
إمقر مـ عهؿ دواؾع اكتشور افشوئعوت ذم ادجتؿع ،وعحقوكو ؿد يمدي اف جفؾتف إػ عن
يطؾؼ افشوئعي مـ اوب ادُْزاح وافدظواي ،إن عوفئؽ افذيـ يطؾؼقن افشوئعوت ظذ شٌقؾ
ادزاح وافدظواي ٓ تؾٌٌ صوئعوَّتؿ عن تتؾؼػفو أذان افصوؽقي ادحٌي فؾػًود واالؾًتود
اغ افـوس ،ثؿ هظون مو تـتؼ اكتشور افـور ذم اهلشقؿ ،تًواؼ افري متـ هـتو وهـتوك
حتك تعؿ أؾوق ،و َمـ ـوكً هذه حوفف وهذه مفـتف وٓ يتؿعر وجفف مـ اخلتقض ذم
افٌوضؾ يؽقن مـ افذيـ خؾعقا راؼي احلقوا مـ عظـوؿفؿٕ 8ن ـتؾ مهتف إثتورة ادشتوـؾ
وخؾؼ افؼلؿؾ اغ افـوس.

السببلالث لث :النفاق

َ َ ْ
إن افـػوق شٌى مـ عشٌوب االرجوف ،ؿول جؾ وظل ذم أيي :هئ ِ ٌْ ل ْى يَب َهُتُِ
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ْ
ُ َ ُ
َ ْ
ْ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ َ
َ
جفْن ِِف ال ًَدِيََُِ َلُغ ِريَ ََّك ب ِ ِّ ْى ث َّى َل ُيَءوِ ُروٍك
الًَءف ِقْن واَّلِيٌ ِِف لوْب ِ ِّى ْرض والًر ِ
َ َّ َ ً
ِيّء إَِل لو ِي [ األحزاب .]76 :
ػ

وافـػوق مرض افؼؾى ،وهق شٌى افقيلت وافـؽٌوت ،ؾ ،مـ ؾتـي إٓ وـتون
فؾؿـوؾؼغ يد ؾقفو ،ومو حودثي االؾؽ مـ ذفؽ اٌعقد ،وهل خر صوهد ظذ ذفؽ ،وؿد
وحػ اهلل ادـوؾؼغ اوفعداوة فؾؿممـغ ،ومـ يرد إحلوق إذى وكؼ افػقى ؾفتق
ُ ُ ْ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ
ءحاذ ْرِ ْى
ظدو هلل وفرشقفف وفؾؿممـغ ،ـ ،ؿول جؾ وظل ظـ حوهلؿِ :اى اهػادو ف
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
ُ
فػقن متو
لءُوّى اَّلل ََّن يؤفمْن[ ادـافؼون  ]5 :ؾفؿ عهؾ إرجوف وـذب وهبتونْ ُ ،

ٓ ُي ٌْدُ ون ،واحلؼقؼي عن هذه افشوئعوت ادغروي إك ،تصدر ممـ ٓ خلق فف.

السببلالرابع :الفراغ
ذم افػراف تعطؾ افقاجٌوت وتصودر ادف،ت وتعظؿ افًخوؾوت وتذا احلقتوة
ويؼؾ احلقوا ويؽثتر ادتزاح ،ذم افػتراف تشتتعؾ كتور االصتوظي وتعظتؿ صتجرة افغقٌتي
وافقصويي ،إن افػراف افؼوتؾ يمدي اتل صتؽ إػ تترويٍ افشتوئعوت اطترق ووشتوئؾ
خمتؾػي ،ومـ هذه افطرق وشوئؾ آتصول احلديثي ـوالكسكً واجلقال ويؽتقن ذفتؽ
اغرض افتًؾقي وافتفؽؿ ،وفذفؽ صقاهد ـثرة مـ رشوئؾ “البؾوتوث” قا :ذا َاهلل.
ـثر مـ افشوئعوت تـؼؾ ظـ ضريتؼ افٌؾقتتقث ،وتـؼتؾ ظتـ ضريتؼ مقاؿتع
افدردصي ذم االكسكً وهذه ادقاؿع مو هل إٓ ويلت ظذ افٌؼ ،وخوحتي افشتٌوب
منحو ٔرائفؿ وعؾؽورهؿ اهلدامتي ،ؾفتؿ يتـتوؿؾقن ؾقفتو افؼقتؾ
مـفؿ افذيـ جعؾقهو
ً
وافؼول ،وافزور وافٌفتون ،وخدش احلقوا ،وٓ صؽ عن هتذا شتقا اشتتخدام فؾػتراف
افذي هق كعؿي مـ اهلل جؾ وظل ِ
ومـي َمـ اهللُ هبو ظذ االكًون ،وـ ،جتوا ذم احلتديٌ
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افؼيػ افذي ؿول ؾقف رشقل اهلل " : كِعؿت ِ
قن ؾِ ِ
قف َ ،ـَثِ ٌر ِم َـ افـ ِ
َون َم ْغ ٌُ ٌ
افصتح ُي
وسِّ ،
َْ
َوا ْف َػ َرا ُف"

(.)1

عيضتو
وٓ فػك ظؾقـو عن دمري أخريـ وكؼ معويٌفؿ ذم تؾؽ افقشوئؾ ُي َعدُّ ً
مـ افغقٌي ادحرميٕ 8ن افغقٌي هل ذـرك عخوك ا ،يؽتره ،ؾؿتـ يـؼتؾ هتذه إؿوويتؾ
ادؾػؼي ظـ ضريؼ تؾؽ افقشوئؾ ويذـر معويى عخقف ؾفذا مـ افغقٌي ادحرمي ،واهلل جؾ
َ

ْ

َ َ َ ْ َْ ُ ُ
ك ْى َب ْػ ًضء[ احلجرات  ]13 :ويزداد خطرهو وإثؿفتو
وظل يؼقل :وَل ُّغهُتب بػض

إذا حتقفً هذه افغقٌي إػ صوئعي واكتؼت اغ افـوس ظذ وجف افتشتفر وافػضتقحي،
وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ اوهلل.

السببلالخ مس :الرغبة في حب الظهور
إن حى افظفقر مرض كػز ،وهق مـ احلقؾ افعؼؾقي افتل يؾجل إفقفو وعوف
افـػقس مـ عجؾ إاراز عكػًفؿ ظذ حًوب أخريـ ،يعـل يعؿؾ افقاحد مـفؿ ظتذ
إاراز كػًف اـؼ هذه افشوئعوت وإن ـون ؾقفو رضر ظتذ ؽتره كتقجتي دَ ِتو يعوكقتف متـ
ِ
عقض مو يشعر اف متـ كؼتص ،وٓ صتؽ عن
افػشؾ ذم حقوتف افعوميُ ،م ْعتَؼدً ا عن ذفؽ ُي ِّ
ظرف َؿدْ ر كػًف.
هذا اظتؼود ؽر ححق  ،ومًؾؽ اوضؾ ،ؾرحؿ اهلل ا ْم َر ًاا َ

()1

عخرجف افٌخوري ،حمؿد اـ إش،ظقؾ اـ إاراهقؿ اـ ادغرة افٌخوري ،يف صحقحه( ،افؼوهرة :دار
افشعى ،ط 81765 – 1215 ،۱رؿؿ ،4218وافسمذي ،يف السـن ،حمؿد اـ ظقًك عاق ظقًك
افسمذي افًؾؿل ،حتؼقؼ :عمحد حمؿد صوـر( ،اروت :دار إحقوا افساث افعريب ،د .ط .د .ت)،
رؿؿ 88812 8وااـ موجي ،حمؿد اـ يزيد افؼزويـل ،يف سـن ابن ماجه ،ادحؼؼ :صعقى إركموط،
(اروت :دار افرشوفي افعودقي ،ط 1281 ،۱هت  8117 -م) ،رؿؿ.2151
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السببلالس دس :الشعور بالكراهية لآلخرين
إن افشعقر اوفؽراهقي فمخريـ وخوحي َمتـ هلتؿ كػتقذ ومؽوكتي ذم ادجتؿتع
شٌى ذم زرع افشوئعوت ،ؾقعؿؾ ُم َر ِّوج افشوئعي ظذ كؼهو متـ اتوب افؽراهقتي
وافٌغضوا فذفؽ االكًون ذي افـػقذ حتك يزا إػ شؿعتف اغ افـوس ،وذفؽ َد ِو َي َترى
ظؾقف مـ كِ َعؿ اهلل مـ ادؽوكي وادـزفي ،وهذا يعد متـ اتوب احلًتد ظتذ هتذه افـعؿتي،
ؾقلخذ ذم ترويٍ افشوئعوت افؽوذاوت ظـف حتك يزا إػ شؿعتف ،ويؽقن هتذا عحقوكتو
مـ اوب آكتؼوم فـػًف انحلوق افير الخقف.
السبب السابع :تزز االصوظي ذم عجقاا افسؿتى وافتقؿتع وظتدم آشتتؼرار
واكعدام افثؼي  ،وشقا افقوع آجت،ظل وآؿتصودي وتػق طوهرة افٌطوفتي ذم
ادجتؿع.

()1

ثانياً :مراحل ظهور اإلشاعة

متر االصوظي ؿٌؾ طفقرهو واكتشورهو اثلث مراحؾ :

ادرحؾةة األوغ :مرحؾعة اشدراك آكتؼتوئل عي إدراك احلتدث عو اخلتز متـ
جوكى صخص عو ظتدة عصتخوص ويرجتع اهتت،م هتمٓا اوحلتدث عو اخلتز دغتزاه
آجت،ظل ذم كػقشفؿ.
ادرحؾة الثاكقة :مرحؾة التـؼقإ واالووؾي وذفؽ حتك تتلام افعـوس ادؽقكتي
فإلصوظي مع اعضفو افٌعض مـ جفي ومع ثؼوؾي ادجتؿع مـ جفي عخرى.
()1

ظٌد اهلل اـ متعى احلريب ،مقؿػ افؼيعي االشلمقي مـ االصوظي ذم افًؾؿ واحلرب ،رشوفي
جومعقي ،افريوض ،ص  868 -55وإرضار وإخطور ادستٌي ظذ كؼ افشوئعوت ادغروي ،صٌؽي
افًؽقـي ،إراعوا ( 81مويق 8112م).

﴿﴾222

اإلشاعت وكيف عاجلها القرآن الكرمي



حبوث ودراسات

ادرحؾة الثالثة  :مرحؾة التـؼقإ َاهلدف واالكطالق وآكتشتور اتغ اجل،هتر،
وذلك َعد أن تؽون م ت اغة وسفؾة االستقعاب متوافؼة مٌ ادعتؼدات وإؾؽتور
والؼقم ال ائدة يف ادجتؿٌ.
وخيضٌ اكتشار اششا ة لشصَ عشوشغ مهو :األمهقة والغؿعوض ويعرتب
هذان الشصان ارتباص :ا كؿق :ا َدرجة اكتشار االصوظي حقٌ عن صتدة هيتون االصتوظي
هل حمصؾي عمهقي ادقوقع اوفـًٌي فألؾراد ادعـقغ ودرجي افغؿقض ادتعؾؼي اوخلز عو
احلدث.

ث لث ًهلمتُلقي انو وألولىلثالثل قس سلمهيلك تي ل

الؼسم األول  :قؾقيل ادعرفعة ويتؾؼعون االصتوظي دوكت ،حتؾقتؾ عو متحتقص،

ترديدا  ،وي يؽـ هق خمسع افؼقل اؾ عصوظف.
الؼسم الثاين  :مروجي اششا ة والذين يؼومون اـؼهو ذم ادجتؿع .وهق مـ
افذي اخسع افؼقل وكؼه ،وهلذا ظز شٌحوكف وتعوػ ظـف الكف (تقػ ـزه) افؽز االثؿ
افؽٌر افذي عكشوه وعصوظف واؿتدى اف ،وٓ صؽ عن ذفؽ إثؿف عـز ،وفذفؽ ذـر عن فف
ظذااو ظظق ً ٓ ،،حيتد حتده إٓ عن يتراه ويذوؿتف ،ؾتنن ظؾقتف وزره ،ووزر متـ تٌعتف،
وأخرون ظؾقفؿ إثؿ عهنؿ كجًقا عفًـتفؿ اسداده ،وٓـتتف عفًتـتفؿ واشتتؿرعوه ذم
جموفًفؿ ؽتر مؼتدريـ مؼتوم افؼتقل ؾقفتو  -ريض اهلل ظـفتو  -ومؼتوم زوجفتو ،وٓ
متعرؾغ مصدره ،اؾ سؾقا عكػًفؿ مـ احلؼ إػ افٌوضؾ.

()1

الؼسم الثالث  :معوقي اششا ة وهم افذيـ يؼقمقن اػؾسَّتو وحتؾقؾفو دعرؾتي
مصداؿقتفو.
()1

حمؿد عاق زهرة ،زهرة التػسر( ،اروت :دار افػؽر افعريب ،د.ط.د.ت) ،ص 83133وعخل احذر
االصوظي ،ص.14
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الفصولالث يهلمناجلالقرآنلالكريملفيلالتع مولمعلانو و ت .ل

املبحث األول:

خطرلانو و تلولىلالمجتمعه

َ ْ َْ َْ َ ُ َ َ َ َْ
يطْا لاك فاءغو ْى
ِ
 -۱تعؿل ظـ احلؼ وظـ افكاط ادًتؼقؿ .فإِن لى َْاهُت ِ
َ
َ َّ َّ َّ
َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ
ْ
ً
َ
َ
َنًء ينطِػْن َِْاَِى ويٌ َضن ًِْ ٌِ اَطع ِْاه بِغْيِ ِدى يٌِ اَّللِ إِن اَّلل َل ُّّادِي
ْ َ ْ َ َّ
اهظءلًِ َ
ي[ افؼصص]31:
اهقْم
ِ

 -8عن رضرهو عصد مـ رضر افؼتؾ ،ؾوفشوئعوت مـ عهؿ افقشوئؾ ادمديي إػ
َْ
ْ ُ ََ
افػتـي وافقؿقعي اغ افـوس ويؼقل اهلل تعوػَ  :واهفِهُتََُْ ََ ُّد ي ٌَِ اهقهُتْ ِن[ افٌؼرة،]171 :
َْ
َ ْ َُْ َ ْ
مَُ
ب ي ٌَِ اهقهُتْ ِن[ افٌؼرة ]815 :وإك ،ـوكً افػتـي عصد مـ افؼتؾ ٕن افؼتؾ
واهفِهُتَُ َ
يؼع ظذ كػس واحدة هلو حرمي مصوكي ،عمو اوفػتـي ؾقفدم اـقون احلرمي فقس فػرد وإكت،
دجتؿع الهه .
ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ً
َ َ
اءَل َو َمَ ْو َض ُ
اػْا
 -8صؼ افصػ ادًؾؿ .ل ْْ خ َر ُجْا ػِيكى ياء زادوُاى إَِل خط
ُ ْ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ٌ َّ
ءهظءلًِ َ
ِ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ ُ ْ ََْ َ
ي[افتقاي.]25 :
ِ
خ هكى ُّطغٍْكى اهفِهُتَُ وػِيكى سًءغْن لّى واَّلل غو ِيى ب ِ

يؼقل اـ ـثر ذم تػًتره :ثتؿ اتغ اهلل تعتوػ وجتف ـراهقتتف خلتروجفؿ متع
َ

ُ

َّ

ً

َ
ُ
ِيك ْى َيء َز ُادوُ ْى إَِل َخ َطءَل عيٕ :هنؿ جٌـوا خمذوفقن،
ادممـغ .ؾؼول :ل ْْ خ َر ُجْا ػ
ََ

َ َ

ُ َ

ْ

َ

َ
ُ ْ َْ ْ ُ
ك ُى اهفِهُتْ ََُ عي :وٕهظقا افًر وادق اقـؽؿ اوفـؿقؿي
خ هكى ُّطغٍْ
َ وم ْوض ُػ ْْا ِ
َ َ

َ ْ ُ
ك ْى َس ًَّ ُ
ءغ ْْن ل ُّ ْى عي :مطقعقن هلؿ ومًتحًـقن حلديثفؿ
وافٌغضوا وافػتـي ،وػِي

وـلمفؿ ،يًتـصحقهنؿ وإن ـوكقا ٓ يعؾؿقن حوهلؿ ،ؾقمدي هذا إػ وؿتقع ذ اتغ

َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
ءغ ْْن
ادممـغ وؾًود ـٌر .وؿول جموهد ،وزيد اـ عشؾؿ ،وااـ جريتر وػِايكى ساً
َ
ل ُّ ْى عي :ظققن يًؿعقن هلؿ إخٌور ويـؼؾقهنو إفقفؿ .وهذا ٓ يٌؼتك فتف اختصتوص

اخروجفؿ معفؿ ،اؾ هذا ظوم ذم مجقع إحقال ،وادعـك إول عطفر ذم ادـوشٌي .
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حبوث ودراسات

 -2مطؾى افػوشديـ وادػًديـ  :وعمو االصوظي وإطفتور افعقتقب ؾفتق ممتو

َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
اذ ٌ
اٌ
يع اهفءحَُِ ِِف اَّلِيٌ َ َيَْا لّى غ
حرم اهلل ورشتقفف  إِن اَّلِيٌ ُيِطْن َن تَِ
َ
َ َ َّ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
اَّلل َُّ ْػو ُى َوَن ُهُت ْى َل َ ْػو ًُْن[ افـتقرِ ]17 :إَوذا ُ َِْل َس ََع ِِف
َ ِِل ٌى ِِف ادلنيء واْلَخِرة ِ و
َْ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ َ
اءد[ شتقرة افٌؼترة:
ْد ػِيّء ويّو ِك اْرث واهبْن واَّلل َل ُيِاب اهفْ
ام ْر ِض ِِلف ِ

 ]813ؾودػًدون حيٌقن عن تشتقع افػوحشتي ذم ادتممـغ وذفتؽ ظتـ ضريتؼ إؾشتوا
افشوئعوت اهلدامي فؾؼقؿ وإخلق احلؿقدة داخؾ ادجتؿع.
تول َر ُش ُ
تول َ :ؿ َ
َّ -3تدر افدموا وتضقع احلدود َ :ظ ْـ َع ِيب ُه َر ْي َتر َة َؿ َ
تقل اهللِ 

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِت َظ َذ افـ ِ
تقؿ َؿت َ
َتؾ
ى افدُّ ْك َقو َحتك َي ْل ِ َ
َوافذي َك ْػز اِ َقده َٓ ت َْذ َه ُ
وس َي ْق ٌم َٓ َيدْ ِري ا ْف َؼوت ُؾ ؾ َ
و َٓ ادَْ ْؼت ُ ِ
ُتقل ِذم افـ ِ
ُقن َذف ِ َؽَ ،ؿ َولْ :اهل َ ْر ُج ا ْف َؼوتِ ُؾ َوادَْ ْؼت ُ
ػ َيؽ ُ
تور
قؿ ُؿتِ َؾَ ،ؾ ِؼ َقؾَ :ـ ْق َ
َ
ُقل ؾ َ
()1

ؾوفشوئعوت افؽوذاي افتل حـعً ود اخلؾقػي افراصد ظث،ن اـ ظػون  -ريض اهلل تعوػ
ظـف  ،-موذا ـوكً آثورهو افًقئي؟ ٓ ظذ ادجتؿع ذم ذفؽ افقؿً ،اؾ ظذ إمي حتتك
وؿتـو هذا ،دمؿع عخلط مـ ادـوؾؼغ ودمهوا افـوس وجفؾتفؿ ،وعحٌحً هلؿ صقـي،
وؿتؾ ظذ إثرهو خؾقػي ادًؾؿغ اعد حصوره ذم اقتف ،وؿطع ادوا ظـف ،اتؾ ـوكتً آثتور
هذه افػتـي عن ؿومً حروب اغ افصحواي افؽرام ،ـؿعرـي اجلؿؾ ،وحػغ ،مـ ـتون
يتصقر عن االصوظي تػعؾ ـؾ هذا ،اؾ خرجً ظذ إثرهو اخلقارج ،وتزكدؿً افشقعي،
وترتى ظؾقفو طفقر ادرجئي ،وافؼدريي إوػ ،ثؿ اكتؼت افٌدع اؽثرة ،وطفرت ؾتـ
وادع وؿلؿؾ ـثرة ،مو تزال إمي االشلمقي تعوين مـ آثورهو إػ افققم.

()1

عخرجف مًؾؿ اـ احلجوج عاق احلًغ افؼشري افـقًواقري ،يف صحقحه ،حتؼقؼ :حمؿد ؾماد ظٌد
افٌوؿل( ،اروت :دار إحقوا افساث افعريب ،د .ط .د .ت) ،رؿؿ .)8716
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َّ َّ َ ُ ُّ َ
ْن ََ ْن تََِ َ
ايع
 -4اشتحؼوق افعذاب إفقؿ ذم افدكقو وأخرة  :إِن اَّلِيٌ ُيِط
َ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
اهْ َفءح ََِ ُُ ِف َّاَّل َ
اَّلل َُّ ْػو ُى َوَن ُهُت ْى َل َ ْػو ًُْن
اٌ َ ِِل ٌى ِِف ادلنيء واْلَخِرة ِ و
ِيٌ َ َيَْا لّى غذ
ِ

[افـقر ]17 :جوا ذم افتػًر ادـر فؾزحقع :هذا عدب ثوفٌ دـ شؿع صقئو مـ افؽتلم
افًقئ ،معـوه :إن افذيـ يشقعقن افػوحشي ظتـ ؿصتد وإرادة وحمٌتي هلتو ،وإن افتذيـ
يرؽٌقن ذم إصوظي افػقاحش واكتشور عخٌور افزكك ذم عوشوط ادممـغ ،هلؿ ظذاب ممي
ذم افدكقو وهق حد افؼذف ،وذم أخرة اعذاب افـور ،واهللّ يعؾؿ احؼتوئؼ إمتقر ،وٓ
فػك ظؾقف را ،ويعؾؿ مو ذم افؼؾقب مـ إهار ،ؾردوا إمر إفقف ترصتدوا ،وعكتتؿ
اًٌى كؼص افعؾؿ واالحوضي اوٕصقوا وآظت،د ظذ افؼرائـ وإمتورات ٓ تعؿؾتقن
تؾؽ احلؼوئؼ .عخرج االموم عمحد ظـ ثقاون ظـ افـٌل  ؿول ٓ( :تمذوا ظٌتود اهللّ وٓ
تعروهؿ ،وٓ تطؾٌقا ظقراَّتؿ ،ؾنكف مـ ضؾى ظقرة عخقف ادًتؾؿ ،ضؾتى اهللّ ظقرتتف
حتتتك يػضتتحف ذم اقتتتف)  .وفؼتتد رضب رشتتقل اهللّ  ظٌتتد اهللّ اتتـ عيب وحًتتوكو
()1

ومًطحو ،وؿعد حػقان حلًون ؾياف رضاي اوفًقػ وـػ اكه .وهذا افتلديتى
افساقي فف مغزاه افعؿقؼ ،ؾنن صققع افػوحشي ذم جمتؿتع جيترئ افـتوس ظتذ االؿتدام
ظؾقفو ،وجيعؾفؿ يًتًفؾقن افقؿتقع ؾقفتو .وأيتي تتدل ظتذ عن جمترد حتى إصتوظي
افػوحشي ـوف ذم إحلوق افعذاب ،ؾوفذيـ يشقعقهنو ؾعتل عصتد جرمتو وإثت ،وتعروتو
فؾعؼوب .ومـشل حى إصوظي افػوحشي هق احلؼد وافؽراهقي .
()8

()1

عورده اهلقثؿل ،كقر افديـ ظع اـ عيب اؽر اهلقثؿل ،جمؿع الزوائد ومـبع الػوائد( ،اروت :دارافػؽر،
د .ط 1218 ،هت1778 ،م) ،رؿؿ .18178

()8

وهٌي اـ مصطػك افزحقع ،التػسر الوسقط لؾزحقظ( ،دمشؼ :دار افػؽر ،ط 1288 ،۱ھ) ،ج،8
ص.1586
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َ َ ُ
اءزادم ْى إَل
 -5إصوظي افعـوا واخلقر وافضعػ  ،وفتذا ؿتول اهلل تعتوػ  :ي

خطءَل اخلٌول  :افػًود وافؼ اوفتشؽقؽ وإثتورة افػتزع  ،وآشتتثـوا هـتو يؿؽتـ عن
فرج ظذ اشتثـوا مـؼطع ؟ ٓن ادًتثـك فقس مـ وؿـ ادًتتثـك مـتف  ،إذ اخلٌتول ٓ
زيودة ؾقف ـ ،يؼول مو ؽـؿ إٓ اهلزيؿي  ،ومو زاد إٓ افـؼص.

()1

املبحث الثاني:
كيف يمكن التصدي لإلشاعات قبل انتشارها(:)2

إن افتصدي فإلصوظوت فقس اودفؿي افًفؾي وفؽـ هـوفؽ اعض افـصوئ

تمدي إػ حموراتفو ظذ افصعقد افػردي واجل،ظل :
()8

1تتت افتػؽر ذم ظقاؿى االصوظي ومراؿٌي اهلل ،ؾل يشقع خز ًا ،وٓ يزا طـ ًو،
وٓ هيتؽ ظرو ًو ،وٓ يصدق ؾوشؼ ًو .هل تػؽرت ذم كتوئٍ االصوظي ،وهل تدارت ذم
ظقاؿٌفو.
إن ـؾ خًورة ،ـؾ هؿ وؽؿ عحوب عخوك ادًؾؿ ،ـؾ عمقال عهدرت اًٌى إصوظتؽ
افتل كؼَّتو عو شوظدت ذم كؼهو ؾؾؽ كصقى مـ االثؿ ؾقفو.
 -8دم تصديق أي خز اال اذا كاكت من الؼـوات اش المقة الرسؿقة واال
كد ي عمر ًا فًـو ظذ يؼغ مـف وعٓ كحؽؿ ظذ ؿقل ادتحدث إٓ اعد افػحص .
 -8حمووفي معرؾي مصدر االصوظي وافتثًٌ مـ مصداؿقتفو .
 -2ظذ عؾراد ادجتؿع رؾع مًتقاهؿ افثؼوذم وادعرذمٕ 8ن االصوظي ٓ
تًتفدف إٓ هيعل االحيوا.
()1
()8
()8

حمؿد ااقزهرة ،زهرة التػسر ،ص.8888
اكظر :ظٌداهلل اـ معتى ،موقف الػيعة اإلسالمقة من اإلشاطة يف احلرب والسؾم ،ص.174-178

اكظر :التلصقل الػطي لإلطالم الدطائي وترويج اإلشاطات ،ص.14-18
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 -3افتحع اوفتػؽر ادـطؼل وافـؼدي ظـد ش،ع عي خز وظدم تصديؼف إٓ
اعد حتؾقؾف ،ؾنن ـثر مـ ادًؾؿغ ٓ يػؽر ذم مضؿقن االصوظي افذي ؿد حيؿؾ ذم
ضقوتف ـذب تؾؽ االصوظي ،اؾ تراه يًتًؾؿ هلو ويـؼود هلو وـلهنو مـ ادًؾ،ت ،و فق
عظطقـو عكػًـو و فق فؾحظوت ذم افتػؽر ذم تؾؽ االصوظوت دو اكتؼت إصوظي عادا .
فؼد اغ اهلل حول ادممـغ افذيـ تؽؾؿقا ذم حودثي االؾؽ ؾؼول شٌحوكف :إِذ
ْ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ
َْ َ ُ
ُ
ُوق ٍْْ ُُ بِألِْبهُتِك ْى َوَقْلْن بِأف َْاِِك ْى َيء هي َس هك ْى بُِِ غِو ٌى[ افـقر ،]13 :إذ
تؾؼقكف الفًـتؽؿ ،ومـ افٌدهيل عن االكًون يتؾؼك إخٌور اًؿعف ٓ اؾًوكف ،و فؽـ
عوفئؽ افـػر مـ افصحواي افذيـ وؿعقا ذم االؾؽ ي يًتعؿؾقا افتػؽر ،ي يؿروا ذفؽ
اخلز ظذ ظؼقهلؿ ف قتدارا ؾقف ،اؾ ؿول اهلل ظـفؿ عهنؿ يتؾؼقن حودثي االؾؽ الفًـتفؿ ثؿ
يتؽؾؿقن هبو الؾقاهفؿ مـ صدة هظتفؿ ذم كؼؾ اخلز و ظدم افتػؽر ؾقف .
 -4حتقيؾ االصوظي إػ هقئي خمتصي حتؾؾفو وتٌغ عؽراوفو .
 -5تؽوتػ وشوئؾ إظلم ادختؾػي مـ عجؾ ظرض احلؼوئؼ ذم وؿتفو
وإصوظي افثؼي اغ ادقاضـغ وتـؿقي افقظل افعوم وحتصقـف ود افشوئعوت .
 -6اؿتػوا خط شر افشوئعي وافقحقل إػ جذورهو انحدار افٌقوكوت
افصحقحي افكحيي وافتخطقط افشومؾ وتؽوتػ اجلفقد .
 -7افثؼي اوفؼودة وافرؤشوا وافثؼي الن افعدو حيوول خؾؼ افشوئعوت ظـدمو ٓ
تتقن فف احلؼوئؼ.

املبحث الثالث:

للكيفلو لجلالقرآنلانو وألبعدلمق،وا  .ل

فؼد تصدى افؼرآن افؽريؿ فؽثر مـ االصوظوت اقشوئؾ وضرق إمو المخودهو

ودحرهو ،عو تؼؾقؾفو وافتحجر ظؾقفو ،ومـ تؾؽ افعلجوت:
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 1لللالتثبته ل

َ َ
ُّ
َ
وجقب افتثًٌ مـ إخٌور وافشوئعوت ظـد اكتشورهو ذم ادجتؿع .يء َُّّاء
َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َْا ت
اَّلِيٌ َ َيَْا إِن جءَمى فء ِس بِبط ٍإ ػهُتنيَْا َن ُ ِايطْا لْيء ِ ّءه ٍُ ػهُتااط ِ
َيء َػ َػوْ ُهُت ْى ٍَءدِي َ
ِي[ احلجرات ]4 :جوا ذم افتػًر :عي يو عهيتو افتذيـ حتدؿقا اتوهلل

تعوػ ورشقفف  ، إن عتوـؿ ؾوجر ٓ يٌويل اوفؽذب اختز ؾقتف إرضار الحتد ،ؾتٌقـتقا
احلؼقؼي ،وتثٌتقا مـ إمر ،وٓ تتعجؾقا اوحلؽؿ حتك تتٌكوا ذم إمر واخلز فتتض
احلؼقؼي وتظفر ،خشقي عن تصقٌقا ؿقمو اتوٕذى ،وتؾحؼتقا هبتؿ رضرا ٓ يًتتحؼقكف،
وعكتؿ جوهؾقن حوهلؿ ،ؾتصروا ظذ مو حؽؿتتؿ ظؾتقفؿ اوخلطتل كتودمغ ظتذ ذفتؽ،
مغتؿغ فف ،متؿـغ ظدم وؿقظف .وذم تـؽر ِ
ؾوش ٌؼ واِـَ ٌَنٍ دٓفي ظذ افعؿتقم ذم افػًتوق
عي ؾوشؼ جواـؿ الي كٌل ،ؾتقؿػقا وتطؾٌقا اقون إمتر واكؽشتوف
وإكٌوا ،ـلكف ؿولّ :
احلؼقؼي ،وٓ تعتؿدوا ؿقل افػوشؼٕ ،ن مـ ٓ يتحتومك جتـس افػًتقق ٓ يتحتومك
افؽذب افذي هق كقع مـف.
يؼقل ااـ ـثر ذم تػًره يلمر تعوػ اوفتثًٌ ذم خز افػوشؼ ف ُقحت َ
َوط فتف ،فتئل
حيؽؿ اؼقفف ؾقؽقن -ذم كػس إمر-ـوذ ًاو عو خمط ًئو ،ؾقؽقن احلوـؿ اؼقفتف ؿتد اؿتػتك
ورااه ،وؿد هنك اهلل ظـ إتٌوع شٌقؾ ادػًديـ ،ومـ هوهـو امتـع ضقائتػ متـ افعؾت،ا
مـ ؿٌقل روايي جمفقل احلول ٓحت،ل ؾًؼف ذم كػس إمر ،وؿٌؾفتو آخترون ٕكتو إكت،
عمركو اوفتثًٌ ظـد خز افػوشؼ ،وهذا فقس اؿحؼؼ افػًؼ ٕكف جمفقل احلول.

()1

2ل-لود لترديدلانو وألمود لالخ،ضلمعلالخ ئضينه ل

وذفؽ ٕن ترديدهو هق اكتشور هلو ومًومهي ذم تروحيفو مـ حقٌ كدري عو ٓ

()1

افزحقع ،التػسر الوسقط  ،ج ،8ص 8)8258وحمؿد ااقزهره ،زهرة التػسر ،ص.136
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كدري ،وذم ذفؽ مًوظدة ادغروغ اؼصد عو اغر ؿصد وعن ترديد االصوظي هق عصد
إؾؽو وإث ،مـ افؽذب ،وادعؾقم عن افؽلم افًقئ ـوفـور ؾوكف يزداد اوٓكتؼول
وآكتشور ،ؾون االصوظي تروج وتؽز إذا وجدت عفًـي وصػوه ترددهو ،وآذان تصغل
إفقفو ،وكػقس مريضي حوؿدة تتؼٌؾفو وتصدؿفو!!
هذا وؿد هنك ديــو االشلمل افعظقؿ ظـ كؼؾ افؽلم مـ ؽر اقـي وٓ دفقؾ،
ؾنذا ي تتؿؽـ مـ معرؾي ححي اخلز عو ـذاف ؾوكف يتقجى ظؾقـو ضرحف جوكٌو ،وٓ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ِيٌ ُيْضْن ِِف َ َيَءُ ََِء
كعره عي اهت،مو وٓ كتحدث اف ؿول تعوػِ :إَوذا رَيت اَّل
َّ ُ ْ َ َّ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
َ ْ
َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ
َ
ْيه ِ ِإَويء يبِْيَك الَي ءن ف َقػد
فأغ ِرض عَّى حَّت ُيْضْا ِِف حد ٍ
ِيث غ ِ
َ
ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ
َ ْ َ ّ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ َّ
اهظءلًِ َ
ي[ إكعوم ]46 :إِذ ُوق ٍْْ ُُ بِألِْبهُتِك ْى َوَقْلْن
بػد اَّلِلرى يع اهقْم
ِ
َْ
ْ ٌ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ّ ً َ ُ َ ْ َ َّ َ
ُ ْ َ َْ َ َ ُ
ْ
َ
ٌ
بِأفْاِِكى يء هيس هكى بُِِ غِوى وَتْطٍُْ ِيَِء وِْ غَِد اَّلل ِ غ ِظيى[ افـقر:
 ]13ويؼقل رشقفـو إـرم حمؿد ( " مـ ـون يممـ اوهلل وافققم أخر ؾؾقؼؾ خرا

عو فقصؿً)  .وذم حديٌ آخر (ـػك اودرا إث ،عن حيدث اؽؾ مو شؿع)  .وذم روايي
()8

()1

" ـذاو " ادٓ مـ "إث ،" ،وٓ تضورب ذم ادعـك .وذم حديٌ كٌقي ذيػ ثوفٌ"..
(وهؾ يؽى افـوس ذم افـور ظذ وجقهفؿ إٓ حصوئد عفًـتفؿ)  ،وافؼوظدة افػؼفقي
()8

تؼقل ( :مو حيرم ؿقفف حيرم ش،ظف).
()1

عخرجف افٌخوري ،يف صحقحه،رؿؿ ،4184 8وعخرجف ادًؾؿ ذم ححقحف ،رؿؿ.25 ،

()8

عخرجف ااـ حٌون ،حمؿد اـ حٌون اـ عمحد عاق حوتؿ افتؿقؿل افًٌتل ،صحقح ابن حبان استقى
ااـ اؾٌون ،حتؼقؼ  :صعقى إركموط( ،اروت :ممشًي افرشوفي  ،ط ،)1778 – 1212 ،۲رؿؿ،
افً ِج ًْتوين ،ذم سـن أيب داود ،ادحؼؼ:
 881وعخرجف عاق داود ،شؾق،ن اـ إصعٌ إزدي ِّ
ص َعقى إركموط( ،اروت :دار افرشوفي افعودقي ،ط 1281 ،۱هت  8117 -م) ،رؿؿ .2778

()8

عخرجف افسمذي ،يف ســه ،رؿؿ 88414وابن ماجة ،رؿؿ.8758 ،
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-3ل نليردلا مرلإلىل هولاالختص صه ل
وهذه ؿوظدة ظومي ذم ـؾ إخٌور افتل هلو عثرهتو افتقاؿعل ،ـت ،ؿتول تعتوػ:
َ ُ
َ
اْل ْْف َ َ َذ ُ
ءَ ُِ ْى َ َ ْْ ٌر ِي ٌَ ْامَ ْيٌ ََو ْ َ
الر ُ
اغْا بُِ َول َ ْ
اْ َر ُّدوهُ إ ََل َّ
ِإَوذا َج َ
وِل
َ
ِإَوَل
اْل
س

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ
ك ْى َو َر ْ َ
ح ُهُت ُ
امْ ِر يَِّى هػو ًُِ اَّلِيٌ َْنَط ِ ٍُْ يِاَّى ولاَْل فضان اَّللِ غواي
اُ
َ َّ َ ً
َّ
َ َّ ْ
َلَ َطػهُتُ ُى الَيْ َ ءن إَِل لو ِي [ افـًوا .] 68 :وافصقرة افتل يرشؿفو هذا افـص ،هل
حقرة مجوظتي ذم ادعًتؽر االشتلمل ،ي تتلفػ كػقشتفؿ افـظتوم ،وي يتدرـقا ؿقؿتي
االصوظي ذم خؾخؾي ادعًؽر ،وذم افـتوئٍ افتتل تستتى ظؾقفتو ،وؿتد تؽتقن ؿوحتؿي،
ٕهنؿ ي يرتػعقا إػ مًتقى إحداث ،وي يدرـقا جديتي ادقؿتػ ،وعن ـؾؿتي ظتوارة
وؾؾتي فًون ،ؿد دمر مـ افعقاؿى ظذ افشخص ذاتف ،وظذ مجوظتف ـؾفو مو ٓ فطر فتف
اٌول ،ومو ٓ يتدارك اعد وؿقظف احتول عو راتٕ ،هنتؿ ٓ يشتعرون اتوفقٓا احلؼقؼتل
افؽومؾ هلذا ادعًؽر .
()1

وجوا ذم افتػًر ادـر فؾزحقع ؿد يٌؾتغ اخلتز ظتـ عحتقال إمتـ (افًتؾؿ)
واخل قف (احلرب) مـ مصودر ؽر مقثقؿي إػ اجلفؾي عو ادـوؾؼغ عو وتعػي ادًتؾؿغ
افذيـ ٓ خزة هلؿ اوفؼضويو افعومي ،ؾقٌودرون إػ إذاظتف وكؼه وتروجيتف اتغ افـتوس،
وهذا عمر مـؽر يي اودصؾحي افعومي .فذا جيى عن يسك احلتديٌ ذم افشتمون افعومتي
إػ ؿوئد ادًؾؿغ وهق افرشقل  ، عو إػ عويل إمر وهؿ عهؾ افرعي واحلؾ وافعؼتد
ورجول افشقرى ذم إمتي ،ؾفتؿ عوػ افـتوس وعدراهتؿ اتوفؽلم ؾقفتو ،ؾفتؿ افتذيـ
يتؿؽـقن مـ اشتـٌوط إخٌور افصحقحي ،واشتخراج مو يؾزم تداره وؿقفتف اػطـتتفؿ
()1

حمؿد عمحد افراصد ،العوائق( ،اروت :ممشًي افرشوفي،ط1211 ،2ھ1761 ،م) ،ص.187
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ودمورهبؿ ومعرؾتفؿ المقر احلرب ومؽويدهو .
()1

ؿول افشقخ افًعدي -رمحف اهلل  -ظـ أيي ادتؼدمي مـ شتقرة افـًتوا :هتذا
تلديى مـ اهلل فعٌوده ظـ ؾعؾفؿ ؽر افلئؼ ،وعكف يـٌغل هلؿ إذا جواهؿ عمر مـ إمقر
ادفؿي وادصوف افعومي مو يتعؾؼ انور ادممـغ عو اخلقف افذي ؾقف مصقٌي ظؾقفؿ عن
يتثٌتقا وٓ يًتعجؾقا انصوظي ذفؽ اخلز ،اؾ يردوكف إػ افرشقل وإػ عويل إمر مـفؿ
 8عهؾ افرعي وافعؾؿ وافعؼؾ افذيـ يعرؾتقن ادصتوف ووتدهو ،ؾتنن رعوا ذم إذاظتتف
مصؾحي وكشوضو فؾؿممـغ وهورا هلؿ وحترزا مـ عظدائفؿ  :ؾعؾقا ذفتؽ ،ؾتون رعوا
فقس مـ ادصؾحي عو ؾقف مصؾحي وفؽـ ميتف تزيد ظذ مصؾحتف ي يتذيعقه .ا هتت

()8

ؾؽؿ مـ إصوظي ـون اودؽون تلذم ذهو اًمال عهؾ آختصوص.

()8

4ل لللالن قوللإلو وألمنلالف قين.ل ل

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
َ
ءَم ْى فء ِس ٌ بِبطَ ٍإ
ذم أيي افًواؼي يؼقل اهلل تعوػ :يء َُّّء اَّلِيٌ َ َيَْا إِن ج
َ
ػهُتَنَ َّيَُْا[ ..احلجرات .]4 :ؾجعؾ اهلل مـ كؼؾ اخلز دون تثًٌ مـ افػوشؼغ ،ؾؿجرد

كؼؾ إخٌور دون افتلـد مـ ححتفو مقجى فؾػًؼ 8وذفؽ ٓن هذه إخٌور فقس

ـؾفو ححق  ،اؾ ؾقفو افصحق وافؽوذب ،ؾؽون مـ كؼؾ ـؾ خز وعصوظف 8داخؾ ذم
كؼؾ افؽذب ،فذا جعؾف اهلل مـ افػوشؼغ.
و ؿد سح افـٌل اذفؽ ؾػل ححق مًؾؿ  ( :ـػك اودرا ـذاو عن حيدث
اؽؾ مو شؿع ).
()1
()8
()8

وهٌي مصطػك افزحقع ،التػسر ادـر يف العؼقدة والػيعة وادـفج( ،دمشؼ :دار افػؽر ادعوس،
ط1216 ،۲ھ) ،ج ،3ص.154
حمؿد عمحد افراصد ،العوائق ،ص.171
عخل احذر االصوظي ،ص.87-86
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ؾودممـ ٓاد فف مـ احلذر ذم عن يؽقن ظـد اهلل مـ افػوشؼغ( افؽوذاغ ) ،و
ـػك  -و اهلل  -اذفؽ ـٌرة ظظقؿي مـ ـٌوئر افذكقب .ؾوفعوؿؾ يعؾؿ عكف فقس ـؾ مو
يًؿع يؼول ،و ٓ ـؾ مو يعؾؿ يصؾ فإلصوظي و افـؼ ،اؾ ؿد يؽقن اخلز ححقحو
وفؽـ ٓ مصؾحي ذم كؼه عادا .
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
()1

اخلامتة

احلؿد هلل ظذ جزيؾ ـرمف وؾضؾف وإظوكتف وتقؾقؼف ومو ين يل مـ اشتؽ،ل
مقاوقع هذا افٌحٌ .

ودو ـون ـؾ احٌ ٓ اد عن ي ِ
ًػر ظـ كتقجي ،ؾنين شلذـر عهؿ مو تقحؾً إفقف
ُ

ذم احثل مـ افـتوئٍ ،ؾقؿؽـ تؾخقصفو ذم أِت :
1ت ؾضؾ افدراشوت افؼرآكقي ظذ شوئر افعؾقم ،وعهنو عشوس افعؾقم وادعورف
فػضؾ افؼرآن افؽريؿ ظذ ؽره .
8ت ذف افعومؾغ ذم جمول افدراشوت افؼرآكقي ،وعن ذؾفؿ مًتؿد مـ
ذف افعؾؿ افذي يدرشقكف ويؼقمقن اخدمتف .
8ت ُيعدُّ مقوقع االصوظي مـ عهؿ ادقوقظوت افتل اهتؿ هبو افؼرآن افؽريؿ
مـ خلل آيوتف وظددهو( )116آيي ،ؾؽشػ دواؾع مصدرهو وعهداؾف ،وراط ذفؽ
اطٌقعي افكاع افذي فقوف االشلم ظذ هذه افًٌقطي مع عحـوف افؽوؾريـ
وادـوؾؼغ .
2ت َصخص افؼرآن افؽريؿ كؼوط افضعػ ذم ادجتؿع االشلمل وافتل تـتؼ
ظـ ضريؼفو االصوظوت .
() 1

اكظر :ظٌداهلل اـ معتى ،موقف الػيعة اإلسالمقة من اإلشاطة يف السؾم واحلرب ،ص.818-174

﴿﴾226

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

عيسي مبارك عجرة و نبيل مبارك عجرة

3ت اظتؿد افؼرآن مـفجو وؿوئقو حمؽ ،مـ خلل اـوا افػرد اـوا شؾق ،اعقدا ظـ
ـؾ ادمثرات افداخؾقي ـوفغقٌي وكحقهو  ،واخلورجقي ـودقآة .
4ت اقون ادـفٍ االشلمل افذي رشؿف احلؼ تعوػ فعلؿي االكًون الخقف
ادًؾؿ .
5ت حورب االشلم االصوظوت اؿـفٍ تػصقع واو اداا اقجقب تؽذيٌفو
ؾقرا اظت،دا ظذ ظدم إتٌوع افظـ واكتفوا انيؼوع افعؼقاي افرادظي .
6ت عخذ احلذر وآكتٌوه إػ مدى اخلطر افذي حيقط اودًؾؿغ مـ جراا
احلرب افـػًقي افتل يشـفو عظداا افديـ مـ افقفقد وافـصورى  ،وافقؿقف حػو واحدا
ذم مقاجفتفو.
7ت إن مـ عهؿ إصقوا افتل هيدف إػ تشقهيفو افؽػور ادصودر افؼظقي
الدخول افشؽ ذم ؿؾقب ادممـغ  ،ؾتتزظزع ظؼقدَّتؿ .
11ت وجقب تؼقيي افروااط اغ عؾراد ادجتؿع وممشًوتف ادختؾػي وتشؽقؾ
حؾؼي واحدة َّتدف إػ متوشؽفؿ .
ـدشغ داخؾ افصػ ادًؾؿ .
11ت آكتٌوه إػ خطر ادـوؾؼغ وادُ ِّ
18ت عمهقي وشوئؾ االظلم وافدور افذي تؼقم اف ذم مقاجفي االصوظي .
18ت افـفل ظـ مقآة افقفقدوافـصورى واختوذهؿ عوفقوا مـ دون ادممـغ .
12ت وجقب افتث ًٌُّ ذم كؼؾ إخٌور .
وهـو يـتفل هذا افٌحٌ ،ؾنن خر ًا عحًٌ ؾؿـ اهلل ،وإن ؽر ذفؽ ؾؿـ
افـػس ،وافشقطون ،واهلل ادًتعون ،وظؾقف افتؽلن ،واحلؿد هلل رب افعودغ.
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أ .د .أمحد أمسادي
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1

**
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ملخص البحث
يليت اإلكسان إػ هذه افدكقا ،ويؼيض ؾقفاا ععاا ااياام ،ويقؾؼاف ام فعؿاؾ
صافح ؿبؾ ادقتنذا أراد عف خر ًا ،وتـؼطع معرؾتف مـ افـاس إذا ظايـ اداقت ،ؾقؿاقت
ويذهب عاف افـااس فدؾـاف إػ ادؼازة ،واؿ يق نفاقن ظـاف أدعاارهؿ :وهاق يساؿع ؿارع
كعاهلؿ،ويزورون ؿزه أحقاكا ويسؾؿقن ظؾقف وهق يعرؾفؿ ،وير َّد ظؾاقفؿ افسا،م ،واؿ
تت،ؿاه أرواح أؿارعف ويتازاورون ذم افؼاز ،ويسالفقكف ظاـ أهؾفاؿ ذم اارض،ـقاػ
ؾ،ن؟ وـقػ ؾ،كة هؾ تزوجت؟ وتعرض ظؾقفؿ أظامل أؿارهبؿ ااحقاا ،،ؾانن رأوا
حسـ ًا ؾرحقا عف واشتبؼوا ،وإن رأوا ذ ًا ؿافقا :افؾفاؿ راجاع ععبادك :ياا يعـال أن
*

أشتاذ مساظد ،ؿسؿ ؾؼف افؽتاب وافسـة ،ـؾقة افدراشات اإلش،مقة ،اجلامعة افقضـقة عامفقزيا.
افزيد اإلـسوينaas@ukm.my :

** ضافب افدـتقراه ذم احلديث ،ؿسؿ ؾؼف افؽتاب وافسـة ،ـؾقة افدراشات اإلش،مقة ،اجلامعة افقضـقة عامفقزيا.

افزيد اإلـسوينabdullahkhalid7711@gmail.com :
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ادقاات يمذيااف ذم ؿاازه مااا يمذيااف ذم عقتااف ،وهؽااذا تبؼااك فؾؿااقتك صااؾة عؿعااارؾفؿ
ااحقا،،ؾـستغػر هلؿ ،وكدظق فرؾع درجاهتؿ ذم اجلـة ،وهنادي هلاؿ ماا كساتطقع ماـ
وقاب افصدؿات واخلرات ،وكتعظ عؿصرهؿ وكعتز.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مقدمة

إن احلؿد م كحؿده وكستعقـف وكستفديف وكستغػره ،وكعاقذ عاام ماـ ذور
أكػسـا ومـ شقئات أظامفـا ،مـ هيده ام ؾ ،مضؾ فاف ،وماـ يضاؾؾ ؾا ،هاادي فاف،
وأصفد أن ال إفف إال ام وحده ال ذيؽ فف ،وأصفد أن حمؿد ًا ظبده ورشقفف.
أما ععد! َّ
ؾنن ما مـ إكسان ُي ْ
اخ َؾؼ ،ويتعاؿب ظؾقف افؾقؾ وافـفار ،إال وياـؼ
مـ ظؿره صقئا ؾشقئا ،إػ أن يـتفل ظؿاره ،ويلتقاف أجؾاف ادحاتَّؿ ،ويؿاقت صاخصاا
عكه ،ـلكف يـظر إػ هذه افدكقا عحرسة وحرؿة وهق يق ِّدظفاا ،وياقدع أهؾاف وأوالده،
أؿارعف وأصدؿا،ه ،ويسك ورا،ه افؽثر مـ افاذـريات ،وععاد اكتفاا ،ظؿاره ودؾـاف ذم
افؼزِّ ،
وتقِّل مش ِّقعقف إيصا َفف إػ مثقاه ااخر ،وؿ رجقظفؿ مجقعا إػ أصغاهلؿ وأظامهلؿ
اؿ ِّثؾ إال كؼ َ ؾارد ماـ
افققمقة ،ـلكف مل حيدوق ،،ؾامذا يعـل هذا؟ هؾ مقتف هذا ال ُي َ
أؾراد افبقت ؾؼط ،وال ر ،ؽره؟ وفقس فف أي حؼ ظاذ ااحقاا ،ماـ أهؾاف وأوالده
وأؿارعف وخ،كف؟ ومل تبؼ فف أية صؾة هبؿ؟ وأصبح أجـبقا؟
هذه تساؤالت تاراود َّ
حال ،وتشاغؾ ـ َّؾؼؾاب كااعا ،وأوـاا،
ـاؾ ذهاـ ت
اصتغاِّل عؽتاب "افتذـرة علحقال ادقتك وأماقر اخخارة" فإلماام افؼرضبال ،فرشاافة
افدـتقراه ذم احلديث ،مارت أعاقاب مـاف ذم صاؾة ااحقاا ،عااامقات ،أو صاؾة
اامقات عااحقا ،،ؾلحببت أن أؿدمفا مع ختريج أحاديثفا وآوارها ،واحلؽاؿ ظؾقفاا،
فؾؼرا ،افعظام ،وذفؽ امريـ :أوهلام :افقؾا ،عؼط افتخرج ،ووااكقفام :تاذـر افـااس
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هبذه افصؾة مع مقتاهؿ ،وماذا جيب ظؾقفؿ دماهفؿ :فقعؿؾقا دماه مقتاهؿ ما حيتااجقن
إفقف مـ اشتغػار ودظا ،هلؿ ،وخرات وصدؿات.

باب متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟
 -1اعـ ماجف ظـ أ مقشك ااصعري :شالفت رشاقل ام  متاك تـؼطاع
معرؾة افعبد مـ افـاس؟ ؿال« :إذا ظايـش [افتذـرة ،ص.]54
ؿال اعـ ماجف :حدوـا روح عـ افػرج ،حدوـا كك عـ محاد ،حدوـا مقشاك
عـ ـ َْر َدم ،ظـ حمؿد عـ ؿقس ،ظـ أ عردة ،ظـ أ مقشك ،ؿاال :شالفت رشاقل ام
 :متك تـؼطع معرؾة افعبد مـ افـاس؟ ؿال« :إذا ظايـش  .وأخرجف حمؿد عاـ خمؾاد
()1

ظـ صقخف حمؿد عـ روح عـ افػرج :واخلطقب افبغدادي ماـ ضرياؼ حمؿاد عاـ خمؾاد
افعطار :ـ،مها ؿاال :حدوـا روح عـ افػرج عف مثؾف  .ؿاال افبقصاري" :هاذا إشاـاد
()2

ـذعف اعـ معغ وؽره ،وات ِ
ضعقػ ،كك عـ محاد َّ
نافؿ عافقضع"  .ومقشك عاـ ـاردم
()3

جمفقل .ؾنشـاده ضعقػ جدا.
()1

أخرجف اعـ ماجف ،حمؿد عـ يزيد أعق ظبد ام افؼزويـل ،السـن ،حتؼقؼ :حمؿد ؾماد ظبد افباؿل،
(عروت :دار افػؽر ،د.ط.د.ت) ،ـتاب ما جا ،ذم اجلـائز ،عاب ماجا ،ذم ادممـ يمجر ذم افـزع،
ج ،1ص ،467رؿؿ.1453

()2

حمؿد عـ خمؾد أعق ظبد ام افعطار افدوري ذم فوائده( ،ادؽتبة افشامؾة ،د.ط.د.ت) ،ص ،9رؿؿ:8
واخلطقب ،أعق عؽر أمحد عـ ظع عـ واعت افبغدادي ،تاريخ بغداد( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة،
د.ط.د.ت) ،ج ،8ص ،408رؿؿ ،4507وادتػق وادػسق ،حتؼقؼ :حمؿد صادق احلامدي( ،دمشؼ:
دار افؼادري ،ط1988 ،1م) ،ص ،63رؿؿ.575

()3

افبقصري ،أمحد عـ أ عؽر عـ إشامظقؾ افؽـاين ،ذم مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،حتؼقؼ:
حمؿد ادـتؼك افؽشـاوي( ،عروت :دار افعرعقة ،د.ط1403 ،ه) ،ج ،1ج ،222رؿؿ.520
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وؿال اعـ مػؾح" :وروى اعـ أ افدكقا ذم ـتااب اداقت ظاـ أ مقشاك
ؿال" :إذا ظايـ ادقت اد َؾ َؽ ذهبت ادعرؾة"  .وؿال اعـ رجب" :وذم إشاـاد حاديث
()1

اعـ ماجف مؼال ،وادقؿقف أصبف" .
()2

عاب ال خترج روح ظبد مممـ أو ـاؾر حتك يبؼ وأكف يصعد هبا.
 -2وخرج افسمذي ذم أعقاب افؼدر ظـ أكس ؿال :ؿاال رشاقل ام « :إن
ام ظز وجؾ إذا أراد ععبد خر ًا اشتعؿؾفش .ؾؼقؾ :ـقػ يستعؿؾف يا رشاقل ام؟ ؿاال:
«يقؾؼف فعؿؾ صافح ؿبؾ ادقتش .ؿال أعق ظقسك" :هذا حديث صاحقح" [افتاذـرة،
ص.]63
ؿال افسمذي :حدوـا ظع عـ حجر ،حدوـا إشامظقؾ عـ جعػر ،ظـ محقاد،
ظـ أكس ؿال :ؿال رشقل ام « :إذا أراد ام ععباد خارا اشاتعؿؾفش .ؾؼقاؾ :ـقاػ
يستعؿؾف يا رشقل ام؟ ؿال« :يقؾؼف فعؿؾ صافح ؿبؾ اداقتش .وؿااا" :هاذا حاديث
حسـ صحقح" .
()3

 -3ؿال افشقخ ادمفػ -رمحف ام :-ومـف احلديث اخخر« :إذا أراد ام ععبده
ظسؾف؟ ؿال« :يػتح ام فاف ظؿا ً
 ،صااحل ًا عاغ
ظسؾفش .ؿافقا :يا رشقل ام! وما َّ
خر ًا َّ
يدي مقتف ،حتك يرىض ظـف َم ْـ حقففش [افتذـرة ،ص 63وهق صحقح].
()1

اعـ مػؾح ،صؿس افديـ أعق ظبد ام حمؿد عـ مػؾح ادؼدد ،الػروع ،حتؼقؼ :أعق افزهرا ،حازم
افؼايض( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط1418 ،1ه) ،ج ،4ص.497

()2

اعـ رجب ،ظبد افرمحـ عـ صفاب افديـ أمحد ،لطائف ادعارف فقام دوشم العام من الوطائف،
(افشامؾة عدون عطاؿة) ،ص.364

()3

أخرجف افسمذي ،أعق ظقسك حمؿد عـ ظقسك عـ شقرة افسؾؿل ،ذم السـن ،حتؼقؼ :أمحد حمؿد صاـر
وآخريـ( ،عروت :دار إحقا ،افساث افعر  ،د.ط.د.ت) ،ـتاب افؼدر ،عاب ما جا ،أن ام ـتب
ـتاعا اهؾ اجلـة وأهؾ افـار ،ج ،4ص ،450رؿؿ.2142
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هذا الحديث صحيح ،وروي عن عدة من الصحابة ،وهم:

اح ِؿؼ :صحقح .أخرجف ظباد عاـ محقاد  :واعاـ أ صاقبة،
 -1ظؿرو عـ ا ْف َ
()1

(وظـف اعـ أ ظاصؿ)  :وأمحد  :واخلرائطل ظـ صقخف محقاد عاـ افرعقاع اخلازاز :
()2

()4

()3

وافبزار ظـ صقخف عؼ عـ آدم  :واعـ ؿتقبة مـ ضرياؼ ظباده عاـ ظبادام افصاػار :
()6

()5

واعـ حبان مـ ضريؼل ظثامن عـ أ صقبة ومقشك عـ ظبد افرمحـ ادرسوؿل :
()7

()1

أخرجف ظبد عـ محقد عـ كك أعق حمؿد افؽز ،ادـتخب من مسـده ،حتؼقؼ :صبحل افبدري
افسامرائل وحمؿقد حمؿد خؾقؾ افصعقدي( ،افؼاهرة :مؽتبة افسـة ،ط1408 ،1ه1988/م)،
ص ،175رؿؿ.481

()2

أخرجف اعـ أ صقبة ،أعق عؽر ظبد ام عـ حمؿد افؽقذم،ادسـد ،حتؼقؼ :ظادل عـ يقشػ افغزاوي
وأمحد ؾريد ادريدي( ،افرياض :دار افقضـ ،ط1418 ،1ه1997/م) ،ج ،2ص ،355رؿؿ:862
وظـف اعـ أ ظاصؿ ،أعق عؽر أمحد عـ ظؿرو عـ أ ظاصؿ افضحاك افشقباين ،اآلحاد وادثاين،
حتؼقؼ :عاشؿ ؾقصؾ أمحد اجلقاعرة( ،افرياض :دار افراية ،ط1411 ،1ه1991/م) ،ج،4
ص ،184رؿؿ.2340

()3

أمحد ،أعق ظبد ام أمحد عـ حمؿد عـ حـبؾ افشقباين ،ادسـد( ،افؼاهرة :ممشسة ؿرضبة ،د.ط.د.ت)،
ج ،5ص ،224رؿؿ.21999

()4

اخلرائطل ،أعق عؽر حمؿد عـ احلسغ عـ ظبد ام افبغدادي ،مؽارم األخالق ،حتؼقؼ :شعاد شؾقامن،
(عروت :دار افػؽر ومطبعة اددين ،د.ط.د.ت) ،ج ،1ص.51

()5

أخرجف افبزار ،أعق عؽر أمحد عـ ظؿرو عـ ظبد اخلافؼ ،ادسـد (البحر الزخار) ،حتؼقؼ :حمػقظ
افرمحـ زيـ ام( ،عروت :ممشسة ظؾقم افؼرآن ،وادديـة ادـقرة :مؽتبة افعؾقم واحلؽؿ ،ط،1
1409ه) ،ج ،1ص ،360رؿؿ.2310

()6

اعـ ؿتقبة ،أعق حمؿد ظبد ام عـ مسؾؿ افديـقري ،غريب احلديث ،حتؼقؼ :ظبد ام اجلبقري،
(عغداد :مطبعة افعاين ،ط1397 ،1ه) ،ج ،1ص ،301رؿؿ.26

()7

اعـ حبان ،أعق حاتؿ حمؿد عـ حبان افبستل ،الصحقح ،حتؼقؼ:صعقب ااركموط( ،عروت:
ممشسة افرشافة ،ط1412 ،1ه1991/م) ،ج ،2ص ،54رؿؿ :و.343
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واحلاـؿ وافبقفؼل مـ ضريؼ حيقك عـ جعػر أ ضافب عـ افزعرؿان  :تسعتفؿ ؿاافقا:
()1

حدوـا زيد عـ حباب افعؽع ،وـا معاوية عـ صافح ،ؿال :أخزين ظبد افرمحـ عـ جبر
عـ كػر ،ظـ أعقف ،ؿال :شؿعت ظؿرو عـ احلؿؼ يؼقل :ؿاال رشاقل ام « :إذا أراد
ظسؾف؟ ؿال« :يػتح فف ظؿ ،صااحلا عاغ يادي مقتاف
ظسؾفش .ؿقؾ :وما َّ
ام ععبد خرا َّ
حتك يرىض ظـف مـ حقففش وافؾػظ فؾجؿقع ،إال اخلرائطل ؾؾػظف« :حيببف إػ جراكفش.
وافبزار وفػظف :ؿال« :يقؾؼف فعؿؾ صافح ،وؿ يؼبضف ظؾقفش .ؿال صعقب ااركموط ذم
تعؾقؼف ظذ صحقح اعـ حبان" :إشـاده صحقح ظذ ذط مسؾؿ".
وأخرجف افطحاوي ،وافطزاين (وظـف أعق كعقؿ) ،ـ،مها ماـ ضرياؼ ظباد ام
عـ صافح ؿال :حدوـل معاوية عـ صافح ،ظـ ظبد افرمحـ عـ جبر ،حدوف ظاـ أعقاف،
ظـ ظؿرو عـ احلؿؼ ؿال :شؿعت رشقل ام  يؼقل« :إذا أراد ام ظاز وجاؾ ععباد
خرا ظسؾف ،وهؾ تدرون ما ظسؾفش؟ ؿافقا :ام ظز وجؾ ورشقفف أظؾؿ .ؿال« :يػاتح
ام ظز وجؾ فف ظؿ ،صاحلا عغ يدي مقتف حتك يرىض ظـف جراكف أو ماـ حقفافش .
()2

()1

احلاـؿ ،أعق ظبد ام حمؿد عـ ظبد ام افـقساعقري ،ادستدرك ظذ الصحقحني ،حتؼقؼ :مصطػك
ظبد افؼادر ظطا( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط1411 ،1ه1990/م) ،ج ،1ص،490
رؿؿ:1258وافبقفؼل ،أعق عؽر أمحد عـ احلسغ عـ ظع ،الزهد الؽبر ،حتؼقؼ :ظامر أمحد حقدر،
(عروت :ممشسة افؽتب افثؼاؾقة ،د.ط1996 ،م)،ص ،308رؿؿ :818والؼضاء والؼدر ،حتؼقؼ:
أ افػدا ،ااوري( ،افرياض :مؽتبة افعبقؽان ،د.ط.د.ت) ،ج ،1ص ،135رؿؿ.120

()2

أخرجف افطحاوي ،أعق جعػر أمحد عـ حمؿد عـ ش،مة ،رشح مشؽل اآلثار ،حتؼقؼ :صعقب
ااركاؤوط( ،عروت :ممشسة افرشافة ،د.ط.د.ت) ،ج ،7ص ،53رؿؿ :2641وافطزاين ،أعق
افؼاشؿ شؾقامن عـ أمحد عـ أيقب ،ادعجم الؽبر ،حتؼقؼ :محدي عـ ظبد ادجقد افسؾػل( ،ادقصؾ:
مؽتبة افعؾقم واحلؽؿ ،ط1404 ،2ه1983/م) ،ج ،20ص ،223رؿؿ :1694وادعجم
األوشط ،حتؼقؼ :ضارق عـ ظقض ام عـ حمؿد وظبد ادحسـ عـ إعراهقؿ احلسقـل( ،افؼاهرة :دار
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ؿال اهلقثؿل" :رواه أمحد وافبزار وافطزاين ذم ااوشط وافؽبر ،ورجال أمحد وافبازار
رجال افصحقح" .
()1

وأخرجف افبخاري ،وافطحاوي ،وافراؾعل ،واخلطقب ،ـؾفؿ مـ ضريؼ ظباد
ام عـ حيقك عـ أ ـثر ،ظـ حيقك عـ أ ـثر عـ حيقك عاـ أ ـثار ،ظاـ أعقاف ،ظاـ
جبر عـ كػر ،ظـ ظؿرو عـ احلؿؼ ،ظـ رشقل ام  ؿال« :إذا أراد ام تعااػ ععباده
خرا ظسؾفش .ؾسلفف ععا افؼقم :وما ظسؾف يا رشقل ام؟ ؿال« :هيديف فعؿؾ صافح،
وؿ يؼبضف ظؾقفش .
()2

وأخرجف افطزاين مـ ضريؼ حمؿد عـ إعراهقؿ عـ افع ،،،وـا عؼقة عاـ افقفقاد،
احلرمغ ،د.ط1415 ،ه) ،ج ،3ص ،324رؿؿ :3294ومسـد الشامقني ،حتؼقؼ :محدي عـ ظبد
ادجقد افسؾػل( ،عروت :ممشسةافرشافة ،ط1405 ،1ه1984/م)،ج ،3ص ،178رؿؿ:2026
وظـف أعق كعقؿ ،أمحد عـ ظبد ام عـ أمحد عـ إشحاق افصقذم ،معرفة الصحابة ،حتؼقؼ :حمؿد رايض
حاج( ،افرياض :دار افقضـ ،وادديـة ادـقرة :مؽتبة افدار ،ودار احلرمغ ،د.ط.د.ت) ،ج،4
ص ،2007رؿؿ.5044
()1

اهلقثؿل ،كقر افديـ أعق احلسـ ظع عـ أ عؽر عـ شؾقامن عـ أ عؽر عـ ظؿر ادكي ،جمؿع
الزوائد ومـبع الػوائد( ،افؼاهرة :دار افريان فؾساث :وعروت :ودار افؽتاب افعر  ،د.ط،
1407ه) ،ج ،7ص ،139رؿؿ.11929

()2

أخرجف افبخاري ،أعق ظبد ام حمؿد عـ إشامظقؾ عـ إعراهقؿ،التاريخ الؽبر ،حتؼقؼ :افسقد هاصؿ
افـدوي( ،عروت :دار افػؽر ،د.ط.د.ت) ،ج ،8ص ،302رؿؿ :3089وافطحاوي ،رشح
مشؽل اآلثار ،ج ،7ص ،52رؿؿ :2640وافراؾعل ،أعق افؼاشؿ ظبد افؽريؿ عـ أ افػضؾ حمؿد
عـ ظبد افؽريؿ عـ افػضؾ افؼزويـل ،التدوين يف أخبار قزوين ،حتؼقؼ :ظزيز ام افعطاردي،
(عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،د.ط1987 ،م) ،ج ،2ص :28واخلطقب ،تاريخ بغداد ،ج،11
ص ،433رؿؿ.6327
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وـا اعـ وقعان ،ؿال :شؿعت أ يرده إػ مؽحقل ،إػ جبار عاـ كػار ،إػ ظؿارو عاـ
احلؿؼ ،أن رشقل ام  ؿال :مثؾف .
 -2أعق ِظـَ َبة اخلقالين :حسـ فذاتف ،وصحقح فغاره .أخرجاف أمحاد ظاـ
()1

صقخف رسيج عـ افـعامن  :واعـ أ ظاصؿ ظـ صقخف ظؿرو عاـ ظاثامن  :وافطازاين
()3

()2

وافؼضاظل مـ ضريؼ حمؿد عـ مصػك  :وافطزاين مـ ضريؼ إعاراهقؿ عاـ افعا: ،،
()4

()5

ؿافقا :حدوـا عؼقة ،حدوـا حمؿد عـ زياد ،ظـ أ ظـبة اخلقالين ،ؿاال :ؿاال رشاقل ام
« :إذا أراد ام ععبد خرا ظسؾفش .ؿقؾ :وما ظسؾف؟ ؿال« :يػتح فف ظؿؾ صافح ؿباؾ
مقتف ؾقؼبضف ظؾقفش .ؿاال اهلقثؿال" :رواه أمحاد وافطازاين ،وؾقاف عؼقاة ،وؿاد سح
عافسامع ذم ادسـد ،وعؼقة رجافف وؼات"  .وؿال صعقب ااركموط" :صحقح فغره".
()6

 -3أعق أمامة افباهع :حساـ فذاتاف ،وصاحقح فغاره .أخرجاف افطازاين
ؾؼال :حدوـا ظع عـ احلسـ عـ ادبارك ااكطاـل ،وـا أعق تؼل هشاام عاـ ظباد ادؾاؽ
()1

افطزاين ،مسـد الشامقني ،ج ،1ص ،119رؿؿ :183وج ،4ص ،349رؿؿ.3526

()2

أمحد ،ادسـد ،ج ،4ص ،200رؿؿ.17819

()3

اعـ أ ظاصؿ ،أعق عؽر أمحد عـ ظؿرو عـ أ ظاصؿ افضحاك افشقباين ،السـة ،حتؼقؼ :حمؿد كاس
افديـ اافباين( ،عروت ودمشؼ :ادؽتب اإلش،مل ،ط ا ،1400 ،ه1980/م) ،ج ،1ص،175
رؿؿ.400

()4

افطزاين ،مسـد الشامقني ،ج ،2ص ،18رؿؿ :839وافؼضاظل ،أعق ظبد ام حمؿد عـ ش،مة عـ
جعػر ،مسـد الشفاب ،حتؼقؼ :محدي عـ ظبد ادجقد افسؾػل( ،عروت :ممشسة افرشافة ،ط،2
1407ه1986/م) ،ج ،2ص ،293رؿؿ.1389

()5

افطزاين ،مسـد الشامقني ،ج ،2ص ،18رؿؿ.839

()6

اهلقثؿل ،جمؿع الزوائد ،ج ،7ص ،139رؿؿ.11931
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احلؿيص ،وـا عؼقة عـ افقفقد ،حدوـل حمؿد عـ زياد ااهلاين ،ظـ أ أمامة ،ؿاال :ؿاال
رشقل ام « :إذا أراد ام ععبد خرا ظسؾفش .ؿقاؾ :ياا رشاقل ام  !وماا ظساؾف؟
ؿال« :يػتح فف ظؿ ،صاحلا ،وؿ يؼبضف ظؾقفش .
()1

وؿ أخرجف افطزاين كػسف عسـد آخر ؾؼال :حدوـا إعراهقؿ عـ حمؿد عاـ ظارق
احلؿيص ،وـا حمؿد عـ مصػك ،حدوـل حيقك عـ شعقد افعطار ،ظـ يقكس عاـ ظاثامن،
ظـ فؼامن عـ ظامر ،ظـ أ أمامة رؾعف ،ؿال« :إذا أراد ام ظز وجؾ ععبد خرا ظساؾف
ؿبؾ مقتفش ؿقؾ :ما ظسؾف؟ ؿال« :يرزؿف ظؿ ،صاحلا ؿبؾ مقتفش  .ؿال اهلقثؿل" :رواه
()2

افطزاين مـ ضرق ،وذم ععضفا" :ظسؾف" عدل "ضفره" ،وذم إحادى ضرؿاف عؼقاة عاـ
افقفقد ،وؿد سح عافسامع ،وعؼقة رجاهلا وؼات" .
()3

وأخرجف افؼضاظل ؾؼال :أخزكا أعق حمؿد إشامظقؾ عـ رجا ،افعسؼ،ين ،وـاا
أعق كك حمؿد عـ صافح ااديب ،وـا حمؿد عـ جعػر اخلرائطل ،وـا إعراهقؿ عـ اجلـقد،
عـ ظؿر عـ شقيد افعؿري ،وـا ظؿرو عـ واؿد افدمشؼل ،ظـ ظع عاـ

ؿال :وـا حػ

يزيد ااهلاين ،ظـ افؼاشؿ ،ظـ أ أمامة ؿاال ؿاال رشاقل ام « :إذا أراد ام ععباد
خرا ظسؾف ؿبؾ مقتفش .ؿافقا :يا رشقل ام! وما ظسؾف؟ ؿاال« :هيدياف فعؿاؾ صاافح
يؼبضف ظؾقفش  .وهق ضعقػ جدا ععؿرو عـ واؿد افدمشؼل اكف ماسوك ،وظاع عاـ
()4

يزيدضعقػ.
()1

افطزاين ،ادعجم الؽبر ،ج ،8ص ،110رؿؿ :7522ومسـد الشامقني ،ج ،2ص ،7رؿؿ.819

()2

افطزاين ،ادعجم الؽبر ،ج ،8ص ،174رؿؿ :7725ومسـد الشامقني ،ج ،2ص ،403رؿؿ.1585

()3

اهلقثؿل ،جمؿع الزوائد ،ج ،7ص ،139رؿؿ.11932

()4

افؼضاظل ،مسـد الشفاب ،ج ،2ص ،293رؿؿ.1388
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 -4ظائشة :صحقح .أخرجف افطزاين ؾؼال :حدوـا ظبد افرمحـ عـ ظؿرو أعق
زرظة ،ؿال :حدوـا حيقك عـ صافح افقحاطل ،ؿال :حدوـا ياقكس عاـ ظاثامن ادؼارئ،
ظـ راصد عـ شعد ،ظـ ظائشة ؿافات :ؿاال رشاقل ام « :إذا أراد ام ععباد خارا
ظسؾفش .ؿؾت :وـقػ يا رشقل ام! يعسؾف؟ ؿاال« :يقؾؼاف فعؿاؾ صاافح ؿباؾ مقتاف
عسـة ،ؾقؼبضف ظؾقفش ال يروى هذا احلديث ظـ ظائشة إال هبذا اإلشـاد تػرد عاف حيقاك
عـ صافح"  .ؿال اهلقثؿل" :رواه افطزاين ذم ااوشط ،ورجافف رجال افصحقح ،ؽر
()1

يقكس عـ ظثامن ،وهق وؼة" .
()2

 -5ظؿر اجلؿعل :حسـ فذاتف ،وصحقح فغره .أخرجف أمحد ؾؼال :حدوـا
حققة عـ ذيح ويزيد عـ ظبد رعف ،ؿاال :وـا عؼقة عـ افقفقد ،حدوـل عحار عاـ شاعد،
ظـ خافد عـ معدان ،وـا جبر عـ كػر ،أن ظؿر اجلؿعل حدوف ،أن رشقل ام  ؿاال:
«إذا أراد ام ععبد خرا اشتعؿؾف ؿبؾ مقتفش ،ؾسلفف رجؾ مـ افؼقم :ما اشتعؿؾف؟ ؿال:
«هيديف ام ظز وجؾ إػ افعؿؾ افصاافح ؿباؾ مقتاف ،واؿ يؼبضاف ظاذ ذفاؽش  .ؿاال
()3

اهلقثؿل" :رواه أمحد ،وؾقف عؼقة وؿد سح عافسامع ،وعؼقة رجافف وؼات" .
()4

 -6ظؿر اخلثعؿل :ضعقػ وحسـ فغره .أخرجف اعـ ؿاكع ،ؾؼال :حدوـا
احلسـ عـ ظؾقبـ صبقب ادعؿري ،كا مافؽ عـ شؾقامن ااهلاين ،كا عؼقة ،كاا اعاـ وقعاان
ؿال :شؿعت أ يرده إػ مؽحقل ،إػ جبر عـ كػر أن ظؿار اخلثعؿال حادوفؿ ،أكاف
()1

افطزاين ،ادعجم األوشط ،ج ،5ص ،55رؿؿ.4656

()2

اهلقثؿل ،جمؿع الزوائد ،ج ،7ص ،139رؿؿ.11933

()3

أمحد ،ادسـد ،ج ،4ص ،135رؿؿ.17256

()4

اهلقثؿل ،جمؿع الزوائد ،ج ،7ص ،139رؿؿ.11930
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شؿع رشقل ام  ؿال« :إن ام ظز وجؾ إذا أراد ععبد خرا ظسؾف ؿبؾ مقتافش .ؿاال
رجؾ مـ افؼقم :ما ظسؾف يا رشقل ام؟ ؿال« :هيدياف فعؿاؾ صاافح ؿباؾ مقتاف ،واؿ
يؼبضف ظذ ذفؽش  .وتؼدم هذا احلديث ذم ختاريج حاديث ظؿارو عاـ احلؼقاؼ ظـاد
()1

افطزاين .وؾقف "ظؿرو عـ احلؼقؼ" ،وهـا ظؿر اخلثعؿال .وذـار احلااؾظ اعاـ حجار
ؾؼال" :ظؿر اخلثعؿل ذـره ووقؿة ـذا ذم افتجريد"  .ؿؾت :مافؽ عـ شؾقامن ااهلاين
()2

ضعقػ.

باب ما جاء في تالقي األرواح في السماء والسؤال عنن ههنا األر
وفي عر األعمال:

 -4اعـ ادبارك ظـ أ أيقب ااكصاري  ؿال" :إذا ؿبضت كػاس اداممـ

تؾؼاها أهؾ افرمحة مـ ظباد ام تعااػ ،ـاام يتؾؼاقن افبشار ذم افادكقا ،ؾقؼبؾاقن ظؾقاف
يسلفقكف ،ؾقؼقل ععضفؿ فبعاَ :أكظِروا أخااـؿ حتاك يساسيح :ؾنكاف ـاان ذم ـارب
صديد ،ؿال :ؾقؼبؾقن ظؾقف ؾقسلفقكف :ما ؾعؾ ؾ،ن؟ ما ؾعؾت ؾ،كة هؾ تزوجت؟ ؾنذا
شلفقه ظـ افرجؾ ؿد مات ؿبؾف ؾقؼقل :إكف هؾؽ ،ؾقؼقفقن :إكا ام وأكا إفقف راجعاقن،
ِ
ب عف إػ أمف اهلاوية ،ؾبئست اام ،وعئست ادرعقة ،ؿال :ؾتعرض ظؾقفؿ أظامفف ،ؾنن
ُذه َ
رأوا حسـ ًا ؾرحقا واشتبؼوا وؿافقا :افؾفؿ هذه كعؿتؽ ظذ ظبادك ؾلهفاا ،وإن رأوا
ذ ًا ؿافقا :افؾفؿ راجع ععبدك" [افتذـرة ،ص.]65
()1

اعـ ؿاكع ،أعق احلسغ ظبد افباؿل عـ ؿاكع اامقي افبغدادي ،معجم الصحابة ،حتؼقؼ :ص،ح عـ
شامل ادكايت( ،ادديـة ادـقرة :مؽتبة افغرعا ،ااورية ،ط1418 ،1ه) ،ج ،4ص ،394رؿؿ.1144

()2

اعـ حجر ،أعق افػضؾ أمحد عـ ظع افعسؼ،ين،اإلصابة يف متققز الصحابة ،حتؼقؼ :ظع حمؿد افبجاوي،
(عروت :دار اجلقؾ ،ط1412 ،1ه) ،ج ،4ص ،597رؿؿ.5758
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شـده مـؼطع ضعقػ.وهذا ااور ادقؿقف -ـام ؿال ادمفػ -أخرجف اعاـ
افسامظل ،ظـ أ أياقب ااكصااري،
ادبارك ؾؼال :أخزكا وقر عـ يزيد ،ظـ أ ُر ْهؿ َّ
ؿال " :إذا ؿبضت كػس افعبد تؾؼاه أهؾ افرمحاة ماـ ظبااد ام ،ـاام يؾؼاقن افبشار ذم
افدكقا ،ؾقؼبؾقن ظؾقف فقسلفقه ،ؾقؼقل ععضفؿ فبعا :أكظروا أخااـؿ حتاك يساسيح:
ؾنكف ـان ذم ـرب ،ؾقؼبؾقن ظؾقاف ؾقسالفقكف :ماا ؾعاؾ ؾا،ن؟ ماا ؾعؾات ؾ،كاة هاؾ
تزوجت؟ ؾنذا شلفقا ظـ افرجؾ ؿد مات ؿبؾف ؿال هلؿ :إكف ؿد هؾؽ ،ؾقؼقفقن :إكاا م
ِ
ب إػ أمف اهلاوية ،ؾبئست اام ،وعئست ادرعقة ،ؿاال :ؾقعارض
وإكا إفقف راجعقنُ ،ذه َ
ظؾقفؿ أظامهلؿ ،ؾنذا رأوا حسـا ؾرحقا واشتبؼوا ،وؿافقا :هذه كعؿتاؽ ظاذ ظبادك
ؾلهفا ،وإن رأوا شق ،ؿافقا :افؾفؿ راجاع ععبادك" .ؿاال اعاـ صااظد" :رواه شا،م
افطقيؾ ،ظـ وقر"  .ؿؾت :رجافف وؼات ،فؽـف مـؼطع عغ وقر وأ رهؿ.
()1

وؿ أخرجف حيقك عـ حمؿد عـ صاظد ؾؼال" :حدوـا احلسغ [وهق اعـ احلساـ
ادروزي أعق ظبدام] ،ؿال :أخزكقف شعقد عـ شؾقامن ،ظـ ش،م [وهق افطقيؾ] ،ظاـ
وقر ،وزاد ذم إشـاده خافد عـ معدان [أي ظـ وقر عـ يزيد ،ظـ خافد عـ معدان ،ظاـ
أ رهؿ افسامظل ،ظـ أ أيقب ااكصاري ،مرؾقظا]  .ؿؾات :ؾقاف شا،م افطقياؾ
()2

وهق مسوك.
وادقؿقف أخرجف اعـ أ افدكقا ؾؼال :حدوـل حمؿد عـ احلساغ ،حادوـل
حيل عـ إشحاق ،ظـ ظبد ام عـ ادبارك ،ظـ وقر عاـ يزياد ،ظاـ أ رهاؿ ،ظاـ أ
()1

ظبد ام عـ ادبارك عـ واضح ،الزهد والرقائق ،حتؼقؼ :حبقب افرمحـ ااظظؿل( ،عروت :دار
افؽتب افعؾؿقة ،د.ط.د.ت) ،ص ،149رؿؿ.443

()2

حيقك عـ حمؿد عـ صاظد ،زوائده ظذ زهد ابن ادبارك ،ص ،150رؿؿ.444
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أيقب ،ؿال" :تعرض أظامفؽؿ ظذ ادقتك ،ؾنن رأوا حسـا ؾرحقا واشتبؼوا ،وؿافقا:
افؾفؿ هذه كعؿتؽ ظذ ظبدك ؾلهفا ظؾقف ،وإن رأوا شق،ا ؿافقا :افؾفاؿ راجاع عاف" .
()1

ؿؾت :رجافف وؼات ،فؽـف مـؼطع عغ وقر وأ رهؿ.
وادرؾقع أخرجف افديـقريؿـ ضريؼ شعقد عـ شاؾقامن:واعـ ظادي (وماـ
ضريؼف اعـ اجلقزي) مـ ضريؼ أشد عـ مقشك :ؿاال :كا ش،م عـ شؾؿ ،كاا واقر ،ظاـ
خافد عـ معدان ،ظـ أ رهؿ ،ظـ أ أيقب ااكصااري :ؿاال :ؿاال رشاقل ام :
«تعرض ظذ اامقات أظامفؽؿ :ؾنن رأوا حسـة اشتبؼوا ،وؿاافقا :افؾفاؿ! هاذه
كعؿتؽ :ؾلهفا ظذ ظبدك ،وإذا رأوا شقئة :اـتلعقا وؿافقا :افؾفؿ! راجع ععبدكش .ؿاال
افـبل « :ؾ ،ختزوا مقتاـؿ عافعؿؾ افز،ش  .هذا فػظ افاديـقري .وأماا فػاظ اعاـ
()2

ظدي ؾفق« :إن ادممـ إذا مات تؾؼتف افبؼى مـ اد،ئؽة،ومـ ظبااد ام ،ـاام يتؾؼاك
افبؼى مـ دار افدكقا ،ؾقؼبؾقن ظؾقف ؾقسلفقكف ،ؾقؼقل ععضفؿ فبعا :روحقه شاظة،
ؾؼد خرج مـ ـرب صديد ؾقـػسقكف ،وؿ يؼبؾقن ظؾقف ؾقسالفقكف ،ؾقؼقفاقن :ماا ؾعاؾ
ؾ،ن؟ ما ؾعؾت ؾ،كة؟ هؾ تزوجت ؾ،كة؟ ؾنن شلفقه ظـ إكسان ؿاد ماات ؾقؼاقل:
()1

اعـ أ افدكقا ،أعق عؽر ظبد ام عـ حمؿد عـ ظبقد افؼرر ،ادـامات ،حتؼقؼ :ظبد افؼادر أمحد ظطا،
(عروت :ممشسة افؽتب افثؼاؾقة ،ط1413 ،1ه1993/م)،ص ،8رؿؿ.3

()2

افديـقري ،أعق عؽر أمحد عـ مروان عـ حمؿد ادافؽل ،ادجالسة وجواهر العؾم ،حتؼقؼ :أ ظبقدة
مشفقر عـ حسـ آل شؾامن( ،أم احلصؿ عافبحريـ :مجعقة افسعقة اإلش،مقة ،وعروت :دار اعـ
حزم ،د .ط1419 ،ه) ،ج ،5ص ،261رؿؿ :2095واعـ ظدي ،أعق أمحد ظبد ام عـ ظدي عـ
ظبد ام اجلرجاين ،الؽامل يف ضعػاء الرجال ،حتؼقؼ :حيقك خمتار ؽزاوي( ،عروت :دار افػؽر،
ط1409 ،3ه1988/م) ،ج ،3ص ،301رؿؿ :766ومـ ضريؼف اعـ اجلقزي ،أعق افػرج ظبد
افرمحـ عـ أ احلسـ عـ ظع،التبرصة ،حتؼقؼ :مصطػك ظبد افقاحد( ،مك :دار افؽتاب ادكي:
وعروت :دار افؽتاب افؾبـاين ،د.ط1390 ،ها1970/م) ،ص.298-297
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هقفات هقفات مات ذاك ؿبع ،ؾقؼقفقن هؿ :إكا م وإكا إفقف راجعقن ،شؾؽ عف إػ أمف
اهلاوية ،ؾبئست اام ،وعئست ادرعقةش .ؿال«:وتعرض ظذ ادقتك أظامفؽاؿ ،ؾانن رأوا
خرا اشتبؼوا ،وؿافقا :افؾفؿ هذه كعؿتؽ ؾلهفا ظذ ظبادك ،وإن رأوا شاقئة ؿاافقا:
افؾفؿ راجع ععبدك ،ؾ ،حتزكقا مقتاـؿ علظامل افسق :،ؾنن أظامفؽؿ تعارض ظؾاقفؿش.
وؿال اعـ اجلقزي ذم افتبكة" :وؿد روي هاذا احلاديث مقؿقؾا ًا ظاذ أ أياقب،
وادقؿقف أصح".
وأخرجف افطزاين مـ ضريؼ مسؾؿة عـ ظع ،ظاـ زيادعـ واؿاد وهشاام عاـ
افغاز ،ظـ مؽحقل ،ظـ ظبدافرمحـ عـ ش،مة ،ظـ أ رهؿ افسامظل ،ظـ أ أيقب
ااكصاري ،أن رشقل ام  ؿال« :إن كػس ادممـ إذا ؿبضت تؾؼاها مـ أهؾ افرمحاة
مـ ظباد ام ،ـام تؾؼقن افبشر ذم افدكقا ،ؾقؼقفقن :اكظروا صاحبؽؿ يسسيح :ؾنكف ؿاد
ـان ذم ـرب صديد ،وؿ يسلفقكف :ماذا ؾعؾ ؾ،ن؟ وما ؾعؾت ؾ،كاة؟ هاؾ تزوجات؟
ؾنذا شلفقه ظـ افرجؾ ؿد مات ؿبؾف ؾقؼقل :أهيات! ؿد مات ذاك ؿبع ،ؾقؼقفقن :إكا م
وإكا إفقف راجعقن ،ذهب عف إػ أمف اهلاوية ،ؾبئست اام ،وعئست ادرعقةش .ؿاال« :وإن
أظامفؽؿ تعرض ظذ أؿارعؽؿ وظشائرـؿ مـ أهؾ اخخرة ،ؾنن ـاان خارا ؾرحاقا
واشتبؼوا وؿافقا :افؾفؿ هذا ؾضاؾؽ ورمحتاؽ ؾالهؿ كعؿتاؽ ظؾقاف وأمتاف ظؾقفاا،
ويعرض ظؾقفؿ ظؿؾ ادز ،ؾقؼقفقن :افؾفؿ أهلؿف ظؿ ،صاحلا ترىض عف ظـف وتؼرعاف
إفقؽش .وؿاال" :مل ياروه ظاـ مؽحاقل إالزياد وهشاام ،تػردعاف مساؾؿة" .ؿؾات:
()1

وهقاخلشـقؿسوك.
()1

افطزاين ،ادعجم الؽبر ،ج ،4ص ،129رؿؿ :3888 ،3887وادعجم األوشط ،ج ،1ص،53
رؿؿ :148ومسـد الشامقني ،ج ،2ص ،382رؿؿ :1544وج ،4ص ،370رؿؿ.3584
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وأخرجف افطزاين أيضا ماـ ضرياؼ حمؿادعـ إشاامظقؾ عاـ ظقااش ،وـااأ ،
وـاضؿضؿ عـ زرظة ،ظـ ذيح عـ ظبقد،ؿال :ـان ظبدافرمحـ عاـ شا،مةحيدث ،أن
أعارهؿ حدوفؿ ،أن أعاأيقب حدوفؿ ،أن رشقالمؿال :وذـر مثؾف  .ؿؾت :حمؿدعـ
)(1

إشامظقؾ عـ ظقاش ضعقػ ،وؿال أعقحاتؿ« :مل يسؿع مـ أ هشاقئاش ،وظبادافرمحـ
عـ ش،مةمل أرفف ترمجة.
 -5ؿال اعـ ادبارك :وأخزكا صػقان عـ ظؿرو ،ؿال :حدوـل ظبد افرمحـ عـ
جبر عـ كػر ،أن أعا افدردا ،ـان يؼقل" :إن أظامفؽؿ تعرض ظذ مقتاـؿ ،ؾقرساون
ويساؤن" .ؿال :يؼقل أعق افدردا" :،افؾفؿ إين أظقذ عؽ أن أظؿؾ ظؿ ً
 ،خيزى عف ظباد
ام عـ رواحة" .وذم رواية" :افؾفؿ إين أظقذ عؽ مـ ظؿؾ خيزيـال ظـاد ظباد ام عاـ
رواحة" [افتذـرة ،ص.]66

هاتان روايتان ،ذكرهما المؤلف من زهد ابن المبارك:

افرواية ااوػ مقجقدة ذم زهد اعـ ادباارك عافساـد كػساف  .وأخرجفاا أعاق
()2

داود ،ظـ صقخف مقشك عـ إشامظقؾ ،ؿال :كا اعـ ادبارك ،ؿال :أكا صػقان عـ ظؿارو،
ظـ ظبد افرمحـ عـ جبر عـ كػر ،ؿال :ؿال أعق افدردا" :،أال! إن أظامفؽؿ تعرض ظذ
ظشائرـؿ ،ؾؿساؤون ومرسون ،ؾلظقذ عام أن أظؿاؾ ظؿا ،خيازى عاف ظباد ام عاـ
رواحة" ،وهق أخقه مـ أمف  .رجافف وؼات ،فؽـف مـؼطع عغ ظبد افرمحـ عـ جبر عـ
()3

كػر وأ افدردا. ،
()1

افطزاين ،ادعجم الؽبر ،ج ،4ص ،130رؿؿ.3889

()2

اعـ ادبارك ،الزهد ،ص ،42رؿؿ.165

()3

أعق داود ،شؾقامن عـ ااصعث عـ إشحاق افسجستاين ،الزهد( ،ادؽتبة افشامؾة ،د .ط .د .ت)،
ص ،227رؿؿ.211
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وأخرجفا اعـ أ افدكقا ؾؼال :حادوـل حمؿاد عاـ احلساغ ،حادوـا ظاع عاـ
احلسـ عـ صؼقؼ ،حدوـا ظبد ام عـ ادبارك ،ظـ صػقان عـ ظؿرو ،ظـ ظباد افارمحـ
عـ جبر عـ كػر ،أن أعاا افادردا ،ـاان يؼاقل" :إن أظامفؽاؿ تعارض ظاذ مقتااـؿ،
ؾقرسون ويساؤون" .وـان أعق افدردا ،يؼاقل ظـاد ذفاؽ" :افؾفاؿ إين أظاقذ عاؽ أن
أظؿؾ ظؿ ،خيزى عف ظبد ام عـ رواحة"  .مـؼطع ـام ؿؾـا.
()1

وفؾحديث صاهد أخرجاف افبخااري :واعاـ أ افادكقاظـ صاقخقف أ عؽار
()2

حمؿدعـ رزؿام افؽؾقذاين وهاصؿ عـ افؼاشؿ  :وافدوال ظـ صقخف ظبد افصؿد عـ
()3

ظبد افقهاب احلؿصقل فؼاب عصاؿقد  :وأعاق افشاقخ ماـ ضرياؼ حمؿادعـ أمحادعـ
()4

افقفقدعـ عرد  :واحلاـؿ مـ ضريؼ ظثامن عـ شعقد افدارمل  :وافبقفؼال ماـ ضرياؼ
()6

()5

يزيد عـ حمؿد عـ ظبد افصؿدافدمشؼل  :ؿافقا :وـا حيقك عـ صافح افقحاطل ،وـا أعاق
()7

()1

اعـ أ افدكقا ،ادـامات ،ص ،9رؿؿ.4

()2

أخرجف افبخاري ،حمؿد عـ إشامظقؾ عـ إعراهقؿ أعق ظبدام اجلعػل ،الؽـى ،حتؼقؼ :افسقد هاصؿ
افـدوي( ،عروت :دار افػؽر ،د .ط .د .ت) ،ص ،8رؿؿ.47

()3

اعـ أ افدكقا ،ادـامات ،ص ،6رؿؿ.1

()4

افدوال  ،أعق عؼ حمؿد عـ أمحد عـ محاد ،الؽـى واألشامء ،حتؼقؼ :أ ؿتقبة كظر حمؿد افػاريا ،
(عروت :دار اعـ حزم ،ط1421 ،1ه) ،ج ،2ص ،395رؿؿ.414

()5

أعق افشقخ ،أعق حمؿد ظبدام عـ حمؿد عـ جعػر عـ حقان ،األمثال يف احلديث الـبوي ،حتؼقؼ :ظبد
افعع ظبد احلؿقد حامد( ،عقمباي اهلـد :افدار افسؾػقة ،ط1987 ،2م) ،ص ،366رؿؿ.314

()6

احلاـؿ ،أعق ظبد ام حمؿد عـ ظبد ام افـقساعقري ،ادستدرك ظذ الصحقحني ،حتؼقؼ :مصطػك
ظبد افؼادر ظطا( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط1411 ،1ه1990/م) ،ج ،4ص،342
رؿؿ.7849

()7

افبقفؼل ،أعق عؽر أمحد عـ احلسغ عـ ظع عـ مقشك ،صعب اإليامن ،حتؼقؼ :حمؿد افسعقد عسققين
زؽؾقل( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط1410 ،1ه) ،ج ،7ص ،261رؿؿ.10242
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إشامظقؾ افسؽقين ،ؿال :شؿعت مافؽ عـ أدى ،يؼقل :شؿعت افاـعامن عاـ عشار ريض
ام ظـفام يؼقل وهق ظذ ادـز :شؿعت رشقل ام  يؼقل« :أال! إكف مل يبؼ ماـ افادكقا إال
مثؾ افذعاب هقر ذم جقها ،ؾام ام ذم إخقاكؽؿ مـ أهؾ افؼباقر :ؾانن أظامفؽاؿ تعارض
ظؾقفؿش.وؿال احلاـؿ" :صحقح اإلشـاد" ،وخافػف افذهبل عؼقفف" :ؾقف جمفقالن" .ؿؾت:
ومها أعق إشامظقؾ افسؽقين ،وصقخف مافؽ عـ أدى وهق اعـ زياد ااصجعل .
()1

وفف صاهد آخر أخرجف اعـ أ افدكقا (ومـ ضريؼف ااصبفاين) ؾؼال :وـا ظباد
ام عـ صبقب [هق اعـ خافد أعق شعقد ادديـل] ،وـا أعق عؽر عـ صاقبة احلزامال [وهاق
ظبد افرمحـ عـ ظبد ادؾؽ عـ صقبة] ،وـا ؾؾقح عـ إشامظقؾ ،وـا حمؿد عـ جعػر عاـ أ
ـثر ،ظـ زيد عـ أشؾؿ ،ظـ أ صافح ،وادؼزي ،ظـ أ هريرة ،ؿاال :ؿاال رشاقل
ام« :ال تػضحقا مقتاـؿ عسقئات أظامفؽؿ :ؾنهنا تعرض ظاذ أوفقاائؽؿ ماـ أهاؾ
افؼبقرش  .ؿؾت :وهذا شـد رجافف ـؾفؿ وؼات ،ؽر ظبد ام عـ صبقب وهق واه ـام ذم
()2

مقزان افذهبل.
وأما افرواية افثاكقة افتل أصار إفقفا اإلماام افؼرضبال ؾلخرجفاا أعاق افؼاشاؿ
ااصبفاين ،ؾؼال :حدوـا ظبد ام عـ حمؿد عـ ظبقد ،وـا حمؿد عـ احلسغ ،وـا حيقك عاـ
إشحاق افبجع ،وـا ظبد ام عـ ادبارك ،ظـ صػقان عـ ظؿرو ،ظـ ظباد افارمحـ عاـ
()1

اكظر :اعـ أ حاتؿ ،أعق حمؿد ظبد افرمحـ عـ حمؿد عـ إدريس عـ ادـذر افرازي ،اجلرح والتعديل،
(عروت :دار إحقا ،افساث افعر  ،ط1271 ،1ه1952/م) ،ج ،9ص ،336رؿؿ.1486

()2

اعـ أ افدكقا ،ادـامات ،ص ،6رؿؿ :2ومـ ضريؼف :أعق افؼاشؿ ااصبفاين،إشامظقؾ عـ حمؿد عـ
افػضؾ ،ذم السغقب والسهقب ،حتؼقؼ :أيؿـ عـ صافح عـ صقبان( ،افؼاهرة :دار احلديث ،ط،1
1414ه1993/م) ،ج ،1ص ،152رؿؿ.)156
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جبر عـ كػر احلرضمل ،أن أعا افادردا  ،ـاان يؼاقل" :إن أظامفؽاؿ تعارض ظاذ
مقتاـؿ ،ؾقرسون ويساؤون" .وـان أعق افدردا ،يؼقل ظـد ذفؽ" :افؾفؿ إين أظقذ عؽ
أن أظؿؾ ظؿ ،خيزى عف ظـد ظبد ام عـ رواحة"  .رجافف وؼاات ،فؽـاف مـؼطاع عاغ
()1

ظبد افرمحـ عـ جبر عـ كػر احلرضمل وأ افدردا ،ـام ؿؾـا.
 -6ؿال اعـ ادبارك :أخزكا ظبد ام عـ ظبد افرمحـ عاـ يعاع افثؼػال ،ؿاال:
أخزين ظثامن عـ ظبد ام عـ أوس ،أن شعقد عـ جبر ،ؿال فاف :اشاتلذن ِّل ظاذ اعـاة
أخل ،وهل زوجة ظثامن وهل اعـة ظؿرو عـ أوس ،ؾاشتلذكت فف ،ؾدخؾ ظؾقفاا ،واؿ
ؿال :ـقػ يػعؾ عؽ زوجؽ؟ ؿافت :إكف إِّل دحسـ ؾقام اشتطاع .ؾافتػت إِّل وؿ ؿاال:
يا ظثامن! أحسـ إفقفا :ؾنكؽ ال تصـع هبا صقئ ًا إال جا ،ظؿرو عـ أوس .ؾؼؾت :وهاؾ
تليت اامقات أخبار ااحقا،؟ ؿال :كعؿ ما مـ أحد فف محقؿ إال ويلتقاف أخباار أؿارعاف،
ؾنن ـان خر ًا رس عف وؾرح وهـئ عاف ،وإن ـاان ذ ًا اعتالس وحازن عاف ،حتاك إهناؿ
فقسلفقن ظـ افرجؾ ؿد مات ،ؾقؼال :أو مل يلتؽؿ؟ ؾقؼقفاقن :ال ،خقفاػ عاف إػ أماف
اهلاوية" [افتذـرة ،ص.]66
حسـ ،وهق مقجقد ذم زهد اعـ ادبارك عافسـد كػسف  .وأخرجاف افبخااري:
()2

وأعقزرظةافدمشؼل:ؾؼاال :حدوـاأعقكعقؿ ،ؿال :حدوـاظبدام عـ ظبدافرمحـ عـ يعاذ،
عف ،وفؽـفام مل يذـرا ادتـ عؽامؾف .
()3

()1

أعق افؼاشؿ ااصبفاين ،السغقب والسهقب ،ج ،1ص ،142رؿؿ.157

()2
()3

اعـ ادبارك ،الزهد ،ص ،151رؿؿ.447
أخرجف افبخاري ،أعق ظبد ام حمؿد عـ إشامظقؾ عـ إعراهقؿ عـ ادغرة عـ عردزعف اجلعػل ،التاريخ
الصغر ،حتؼقؼ :حمؿقد إعراهقؿ زايد( ،حؾب :دار افقظل ،د .ط .د .ت :وافؼاهرة :مؽتبة دار
افساث ،ط1397 ،1ه1977/م) ،ج ،1ص ،210رؿؿ :995وأعق زرظة افدمشؼل ،ظبد افرمحـ
عـ ظؿرو عـ ظبد ام عـ صػقان افـكي ،التاريخ( ،ادؽتبة افشامؾة ،د .ط .د .ت) ،ص.70
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 -7وظـ احلسـ افبكي ريض ام ظـف ؿال" :إذا ؿابا روح افعباد اداممـ
ظرج عف إػ افسام ،ؾتؾؼاه أرواح ادممـغ ؾقسلفقكف ،ؾقؼقفقن :ما ؾعؾ ؾ،ن؟ ؾقؼاقل أو
مل يلتؽؿ؟ ؾقؼقفقن :ال وام! ما جا،كا وال مر عـا ،ؾقؼقفقن :شؾؽ عاف إػ أماف اهلاوياة،
ؾبئست اام وعئست ادرعقة" [افتذـرة ،ص.]66
حسـ .أخرجف اف،فؽائل ،ؾؼال :أكا حمؿد عـ ظبد افرمحـ ،ؿال :كا حيقك عـ
حمؿد ،ؿال :كا احلسغ عـ احلسـ ،ؿال :أكا مممؾ ،ؿاال :أكاا مباارك عاـ ؾضاافة ،ظاـ
احلسـ ،ؿال« :إذا ؿبضت روح ادممـ ظارج هباا إػ افساام ،،ؾتؾؼااه أرواح اداممـغ،
ؾقسلفقكف :ما ؾعؾ؟ ؾقؼقل ادؾاؽ :ارؾؼاقا عاف :ؾنكاف خارج ماـ ؽاؿ وـارب صاديد،
ؾقسلفقكف :ما ؾعؾ ؾ،ن؟ ؾقؼقل :خر ،ؿاال :ؾقؼقفاقن :افؾفاؿ هديتاف فاذفؽ ،ؾثبتاف
فذفؽ ،ما ؾعؾ ؾ،ن؟ ؾقؼقل :أمل يلتؽؿ؟ ؾقؼقفقن :ال وام وال مر عـا ،شؾؽ عف إػ أمف
اهلاوية ،ؾبئست اام ،وعئست ادرعقةش  .ؿؾت :إشـاده حسـ.
()1

وأخرجف آدم عـ أ إياس ؾؼال :كا ادبارك عـ ؾضافة ،ظـ احلسـ ،ؿاال :ؿاال
رشقل ام « :إذا مات افعبد تؾؼك روحاف أرواح اداممـغ ،ؾقؼقفاقن فاف :ماا ؾعاؾ
ؾ،ن؟ ؾنذا ؿال :مات ؿبع ،ؿافقا :ذهب عاف إػ أماف اهلاوياة ،وعئسات اام ،وعئسات
ادرعقةش .وأخرجف احلاـؿ مـ ضريؼ آدم عف مثؾف مرؾقظا .وؿال" :هذا حديث مرشاؾ
()2

()1

اف،فؽائل ،هبة ام عـ احلسـ عـ مـصقر أعق افؼاشؿ ،رشح أصول اظتؼاد أهل السـة واجلامظة من
الؽتاب والسـة وإمجاع الصحابة ،حتؼقؼ :أمحد شعد محدان( ،افرياض :دار ضقبة ،ط1402 ،1ه)،
ج ،5ص ،267رؿؿ.1756

()2

آدم عـ أ إياس ،التػسر ،حتؼقؼ :ظبدافرمحـ افطاهر حمؿد افسقريت( ،كؼ عاشؿ تػسر جماهد عـ
جز ،وهق ذم احلؼقؼة خدم عـ أ إياس( ،عروت :ادـشقرات افعؾؿقة ،د .ط .د .ت) ،ج،5
ص ،168رؿؿ.2062

﴿﴾222

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

أمحد أمسادي و عبداهلل خالد

صحقح اإلشـاد" .وؿال افذهبل" :مرشؾ" .
()1

 -8وؿال وهب عـ مـبف" :إن م ذم افساام ،افسااععة دار ًا يؼاال هلاا افبقضاا،،
دمتؿع ؾقفا أرواح ادممـغ ،ؾنذا مات ادقت ذم أهؾ افدكقا ،تؾؼتف اارواح ؾقسلفقكف ظـ
أخبار افدكقا ـام يسائؾ افغائب أهؾف إذا ؿدم إفقفؿ" ذـره أعق كعقؿ رمحاف ام .واؿ ؿاال
اإلمااام افؼرضباال" :هااذه ااخبااار وإن ـاكاات مقؿقؾااة ،ؾؿثؾفااا ال يؼااال مااـ جفااة
افرأي"[افتذـرة ،ص.]66
ؾقف راو جمفقل .وهق -ـام ؿال ادمفػ -أخرجف أعق كعقؿ ،ؾؼال :حادوـا ظباد
ام عـ أمحد [ـذا ،وافصقاب :حمؿد ،وهق أعق افشقخ] ،ؿال :وـا أعق افطقب افشاعراين،
ؿال :وـا احلؽؿ عـ احلسـ [ـذا ،وهق مؼؾاقب ،وافصاقاب :احلساـ عاـ احلؽاؿ عاـ
مساؾر ـام ذم ععا ادقاضع ذم احلؾقة] ،ؿال :وـا يزيد عـ أ حؽقؿ ،ؿاال :وـاا احلؽاؿ
عـ أعان" :ؿال كزل ضقػ مـ أهؾ صـعا ،،ؾؼال :شؿعت وهاب عاـ مـباف يؼاقل:
"إن م تعاػ ذم افسام ،افساععة دار يؼال هلا افبقضا ،،دمتؿع ؾقفا أرواح اداممـغ ،ؾانذا
مات ادقت مـ أهؾ افدكقا تؾؼتف اارواح ،ؾقسلفقكف ظـ أخبار افدكقا ـام يسائؾ افغائب
أهؾف إذا ؿدم ظؾقفؿ" .
()2

وأعق افطقب افشعراين هق أمحد عـ روح عـ زيااد افبغادادي :ذـاره اخلطقاب
دون جرح وتعديؾ ،وذـر أن افطزاين روى ظـف ،ومات شـة 290ه ،وفاف مصاـػات
()1

احلاـؿ ،ادستدرك ظذ الصحقحني ،ج ،2ص ،581رؿؿ.3968

()2

أعق كعقؿ ،أمحد عـ ظبد ام عـ أمحد عـ إشحاق افصقذم ،حؾقة األولقاء وضبؼات األصػقاء،
(عروت :دار افؽتاب افعر  ،ط1405 ،4ه) ،ج ،4ص.60
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ـثرة ذم افزهد وااخبار  .وعؼقة افرجال معروؾقن ،ؽر احلؽؿ عـ احلسـ أو احلساـ
()1

اي مـفام ترمجة.
عـ احلؽؿ عـ مساؾر ؾؾؿ أجد ت
 -9وؿد خرج افـسائل عسـده ظـ أ هريرة ريض ام ظـف ،أن رشاقل ام 
ؿال احلديث وؾقف« :ؾقلتقن عف أرواح ادممـغ ،ؾؾفؿ أصد ؾرح ًا مـ أحدـؿ عغائبف يؼدم
ظؾقف ،ؾقسلفقكف :ما ؾعؾ ؾ،ن؟ ما ؾعؾت ؾ،كاة؟ ؾقؼقفاقن :دظاقه ؾنكاف ـاان ذم ؽاؿ
افدكقا ،ؾنذا ؿاال :أو ماا أتااـؿ؟ ؿاافقا :ذهاب عاف إػ أماف اهلاوياةش ،وذـار احلاديث
[افتذـرة ،ص.]67
صحقح.ؿال اإلمام افـسائل :أخزكا ظبقد ام عـ شعقد ،ؿال :حدوـا معاذ عاـ
هشام ،ؿال :حدوـل أ  ،ظـ ؿتادة ،ظـ ؿسامة عـ زهر ،ظـ أ هريارة ،أن افـبال 
ؿال « :إذا حرض ادممـ أتتف م،ئؽة افرمحة عحريرة عقضا ،،ؾقؼقفقن :اخرجال راضاقة
مرضقا ظـؽ إػ روح ام ورحيان ،ورب ؽر ؽضبان ،ؾتخرج ـلضقاب رياح ادساؽ،
حتك أكف فقـاوفف ععضفؿ ععضا ،حتك يلتقن عف عاب افسام ،،ؾقؼقفقن :ماا أضقاب هاذه
افريح افتل جا،تؽؿ مـ اارض ،ؾقلتقن عف أرواح ادممـغ ،ؾؾفؿ أصاد ؾرحاا عاف ماـ
أحدـؿ عغائبف يؼدم ظؾقف ،ؾقسلفقكف :ماذا ؾعاؾ ؾا،ن؟ مااذا ؾعاؾ ؾا،ن؟ ؾقؼقفاقن:
دظقه :ؾنكف ـان ذم ؽؿ افدكقا ،ؾنذا ؿال :أما أتاـؿ؟ ؿافقاُ :ذ ِهب عف إػ أمف اهلاوية ،وإن
()1

اكظر :اخلطقب ،تاريخ بغداد ،ج ،4ص ،159رؿؿ :1832وأعق افشقخ ،أعق حمؿد ظبد ام عـ حمؿد
عـ جعػر ااصبفاين ،ضبؼات ادحدثني بلصبفان ،حتؼقؼ :ظبد افغػقر ظبد احلؼ افبؾقر( ،عروت:
ممشسة افرشافة ،ط1412 ،2ه1992/م) ،ج ،4ص ،86رؿؿ :558وأعق كعقؿ ،أمحد عـ ظبد ام
عـ أمحد عـ إشحاق افصقذم ،أخبار أصبفان ،حتؼقؼ :شقد ـرسوي حسـ( ،عروت :دار افؽتب
افعؾؿقة ،ط1410 ،1ه1990/م) ،ج ،1ص.452
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افؽاؾر إذا احترض أتتف م،ئؽة افعذاب عؿسح ،ؾقؼقفقن :اخرجل شااخطة مساخقضا
ظؾقؽ إػ ظذاب ام ظز وجؾ ،ؾتخرج ـلكتـ ريح جقػة ،حتك يلتقن عف عاب اارض،
ؾقؼقفقن :ما أكتـ هذه افريح ،حتك يلتقن عف أرواح افؽػارش .
()1

وأخرجف اعـ حبان مـ ضريؼ زيد عـ أخزم  :واحلاـؿ وافبقفؼل ماـ ضرياؼ
()2

حمؿد عـ أ عؽر ادؼدامل :ـ،مها ؿاال :وـا معاذ عـ هشام عف مثؾف .
()3

وأخرجف احلاـؿ أيضا مـ ضريؼ ظبد افرزاق ،أكبل معؿر ،ظـ ؿتادة عف مثؾف .
()4

وأخرجف افديـقري وافبزار مـ ضرياؼ هشاام  :واحلااـؿ أيضاا ماـ ضرياؼ
()5

مهام  :ـ،مها ظـ ؿتادة ،ظـ أ اجلقزا ،،ظـ أ هريرة عف مثؾف .وؿال احلاـؿ" :هذه
()6

ااشاكقد ـؾفا صحقحة".
وأخرج افطزي ؾؼال :حدوـا حمؿد عـ عشار ،حدوـا ظبد افارمحـ عاـ ظاثامن،
حدوـا ظقف [ااظرا ] ،ظـ ِخ َ،س عـ ظؿرو ،ظاـ أ هريارة ،ؿاال« :إن أظامفؽاؿ
()1

أخرجف افـسائل ،أعق ظبد افرمحـ أمحد عـ صعقب ،ادجتبى من السـن ،حتؼقؼ :ظبد افػتاح أعق ؽدة،
(حؾب :مؽتب ادطبقظات اإلش،مقة ،ط1406 ،2ه1986/م) ،ج ،4ص ،4رؿؿ.1833

()2

أخرجف اعـ حبان ،الصحقح ،ج ،7ص ،87رؿؿ.3014

()3

أخرجف احلاـؿ ،ادستدرك ،ج ،1ص ،504رؿؿ :1303وافبقفؼل ،أعق عؽر أمحد عـ احلسغ عـ ظع
عـ مقشك ،إثبات ظذاب الؼز ،حتؼقؼ :ذف حمؿقد افؼضاة( ،ظامن ااردن :دار افػرؿان ،ط،2
1405ه) ،ج ،1ص ،28رؿؿ.24

()4

احلاـؿ ،ادستدرك ،ج ،1ص ،504رؿؿ.1302

()5

افديـقري ،ادجالسة وجواهر العؾم ،ج ،6ص ،40رؿؿ :2349وافبزار ذم مسـده ـام ذم األحؽام
الؽزى فعبد احلؼ ااصبقع ،أعق حمؿد ظبد احلؼ عـ ظبد افرمحـ عـ ظبد ام ،حتؼقؼ :أعق ظبد ام
حسغ عـ ظؽاصة( ،افرياض :مؽتبة افرصد ،ط1422 ،1ها2001/م) ،ج ،2ص.560

()6

احلاـؿ ،ادستدرك ،ج ،1ص ،504رؿؿ.1303
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تعرض ظذ أؿرعائؽؿ مـ مقتاـؿ ،ؾنن رأوا خارا ؾرحاقا عاف ،وإن رأوا ذا ـرهاقه،
وإهنؿ يستخزون ادقت إذا أتاهؿ :ماـ ماات ععادهؿ؟ حتاك إن افرجاؾ يسالل ظاـ
امرأتف :أتزوجت أم ال؟ وحتك إن افرجؾ يسلل ظـ افرجؾ ،ؾنذا ؿقؾ :ؿد ماات ؿاال:
هقفات ،ذهب ذاك ،ؾنن مل حيسقه ظـدهؿ ،ؿافقا :إكا م وإكا إفقف راجعقن ،ذهب عف إػ
أمف اهلاوية ،ؾبئس ادرعقةش  .وهق ضعقػ ان ظبد افرمحـ عـ ظاثامن وهاق اعاـ أمقاة
()1

ضعقػ.
 -10وخرج افسمذي احلؽقؿ ذم كقادر ااصقل ،ؿال :حادوـا أ رمحاف ام،
ؿال :حدوـا ؿبقصة ،ظـ شػقان ،ظـ أعان عـ أ ظقاش ،ظـ أكس ؿال :ؿال رشقل ام
ﷺ« :إن أظامفؽاؿ تعارض ظاذ ظشاائرـؿ وأؿاارعؽؿ ماـ اداقتك ،ؾانن ـاان خار ًا
اشتبؼوا ،وإن ـاان ؽار ذفاؽ ؿاافقا :افؾفاؿ ال هاتفؿ حتاك هتادهيؿ داا هاديتـاش

()2

[افتذـرة ،ص.]67
وهق ضعقػ جدا ان أعان عـ أ ظقاش مسوك .وأخرجاف أمحاد ؾؼاال :وـاا
ظبد افرزاق ،وـا شػقان ،ظؿـ شؿع أكس عـ مافؽ يؼقل :ؿال افـبل « :إن أظامفؽاؿ
تعرض ظذ أؿارعؽؿ وظشائرـؿ مـ اامقات ،ؾنن ـان خرا اشتبؼوا عاف ،وإن ـاان
ؽر ذفؽ ؿافقا :افؾفؿ ال هتفؿ حتك هتدهيؿ ـام هديتـاش  .ؿاال اهلقثؿال" :رواه أمحاد
()3

()1

افطزي ،أعق جعػر حمؿد عـ جرير عـ يزيد ،هتذيب اآلثار ،حتؼقؼ :حمؿقد حمؿد صاـر( ،افؼاهرة:
مطبعة اددين ،د .ط .د .ت) ،ج ،2ص ،224رؿؿ.182

()2

افسمذي احلؽقؿ ،كوادر األصول ىف أحاديث الرشول ،ج ،2ص ،671رؿؿ.924

()3

أمحد ،ادسـد ،ج ،3ص ،164رؿؿ.12706
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وؾقف رجؾ مل يسؿ"  .ؿؾت :وأكا أخشك أن يؽقن ذفؽ افرجؾ ادبفؿ هق أعان :ـاام ذم
()1

رواية احلؽقؿ افسمذي.
وفف صاهد مقصقل أيضا ضعقػ جدا ،أخرجف أعق داود افطقافز ؾؼاال:
حدوـا افصؾت عـ ديـار ،ظـ احلسـ ،ظـ جاعر عـ ظبد ام ،ؿال :ؿاال رشاقل ام :
«إن أظامفؽؿ تعرض ظذ ظشائرـؿ وأؿرعائؽؿ ذم ؿبقرهؿ ،ؾنن ـان خر اشتبؼوا
عذفؽ ،وإن ـان ؽر ذفؽ ؿافقا :افؾفاؿ ان يعؿؾاقا عطاظتاؽش  .افصاؾت عاـ ديـاار
()2

مسوك.
وذـر اعـ أ زمـغ ؾؼال :ؿال حيقاك ،ظاـ احلساـ عاـ ديـاار ،ظاـ احلساـ
افبكي ،ؿال :ؿال رشقل ام « :إن أرواحؽؿ تعرض ظذ ظشائرـؿ وؿراعتؽؿ مـ
مقتاـؿ ،ؾنذا مات ادقت اشتؼبؾقه ـام يستؼبؾ افبشر ،ؾقؼقفقن :دظقه حتاك يساؽـ:
ؾنكف ؿد ـان ذم ـرب وؽؿ ،ؾقسلفقكف ظـ افرجؾ ،ؾنذا ذـر خرا محدوا ام واشتبؼوا
وؿافقا :افؾفؿ شدده ،وإذا ذـر ذا اشتغػروا فف ،ؾنذا شلفقه ظـ إكسان ؿد مات ؿبؾف
ؿال :أهيات مات ذفؽ ؿبع ،أما مر عؽؿ؟ ؾقؼقفقن :إكا م وإكا إفقف راجعقن ،ذهب عاف
إػ أمف اهلاوية ،عئست اام ،وعئست ادرعقة ،ؾام يزافاقن يسالفقكف حتاك يؼقفاقن :هاؾ
تزوج ؾ،ن؟ هؾ تزوجت ؾ،كة؟ش  .وهق أيضا ضعقػ جدا :ان احلسـ عاـ ديـاار
()3

()1
()2

اهلقثؿل ،جمؿع الزوائد ومـبع الػوائد ،ج ،3ص ،6رؿؿ.3933
أعق داود افطقافز ،شؾقامن عـ داود عـ اجلارود افػارد افبكي ،ادسـد( ،عروت :دار ادعرؾة ،د.
ط .د .ت) ،ص ،248رؿؿ .1794

()3

اعـ أ زمـغ ،حمؿد عـ ظبد ام عـ ظقسك أعق ظبد ام عـ أ زمـغ ادري التػسر :واختك ؾقف
ممفػف ـتاب حيقك عـ ش،م عـ أ وعؾبة ،ذم تػسر الؼرآن ،ادؽتبة افشامؾة ،د .ط .د .ت) ،ج،2
ص.326
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مسوك .وحيقك هق اعـ ش،م عـ أ وعؾبة افتقؿل صاحب افتػسر .
()1

 -11وخرج مـ حديث ظبد افغػقر عـ ظبد افعزيز ،ظـ أعقف ،ظـ جده ،ؿال:
ؿال رشقل ام « :تعرض ااظامل يقم االوـغ ويقم اخلؿقس ظذ ام ،وتعرض ظذ
ااكبقا ،وظذ ااعا ،واامفات يقم اجلؿعة ،ؾقػرحقن عحساـاهتؿ ،وتازداد وجاقهفؿ
عقاض ًا وتؼق ،ؾاتؼقا ام ظباد ام ،ال تمذوا مقتاـؿ علظامفؽؿش [افتذـرة ،ص.]67
()2

ضعقػ جدا .عؾ ؿال افشقخ اافباين" :وهذا إشـاد مقضقع ،اداتفؿ عاف ظباد
افغػقر هذا ،واشؿ جده شعقد ااكصاري" ،وؿ ذـار أؿاقال أئؿاة اجلارح وافتعاديؾ
ؾقف .
()3

 -12وروى أعق هريرة ،ظـ افـبل ﷺ ؿال« :إن أرواحؽؿ تعارض إذا ماات
أحدـؿ ظذ ظشائرـؿ ومقتاـؿ ،ؾقؼقل ععضفؿ فبعضفؿ :دظقه يسسيح ؾنكف ـاان ذم
ـرب ،وؿ يسلفقكف :ما ظؿؾ ؾا،ن؟ وماا ظؿؾات ؾ،كاة؟ ؾانن ذـار خار ًا محادوا ام
واشتبؼوا ،وأن ـان ذ ًا ؿافقا :افؾفؿ اؽػر فف حتك أهنؿ يسلفقن ،هؾ تازوج ؾا،ن؟
هؾ تزوجت ؾ،كة؟ ؿال :ؾقسلفقكف ظـ رجؾ مات ؿبؾف ؾقؼقل :ذاك مات ؿبع؟ أما مر
()1

وفف ترمجة ذم افذهبل ،أعق ظبد ام حمؿد عـ أمحد عـ ظثامن عـ ؿايامز ،شر أظالم الـبالء ،حتؼقؼ:
عشار ظقاد معروف( ،عروت :ممشسة افرشافة ،ط1410 ،1ه1985/م) ،ج ،9ص،396
رؿؿ.128

()2

افسمذي احلؽقؿ ،كوادر األصول ىف أحاديث الرشول ،ج ،2ص ،671رؿؿ :925ؾؼال :حدوـا
ظبد افعزيز عـ ظبد ام افبكي ،ظـ ـثر عـ هشام ،ؿال :حدوـل ظقسك عـ إعراهقؿ اهلاصؿل ،ؿال
حدوـل ظبد افغػقر عـ ظبد افعزيز عف مثؾف.

()3

افشقخ اافباين ،حمؿد كاس افديـ ،شؾسؾة األحاديث الضعقػة وادوضوظة( ،افرياض :مؽتبة
ادعارف ،د.ط.د.ت) ،ج ،3ص ،672رؿؿ.1480
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عؽؿ؟ ؾقؼقفقن :ال وام .ؾقؼقفقن :إكا م وأكا إفقف راجعقن ،ذهب عف إػ أماف اهلاوياة،
ؾبئست اام وعئست ادرعقة ،حتك إهنؿ فقسلفقكف ظـ هر افبقتش .ذـره افثعؾبال رمحاف
ام [افتذـرة ،ص.]67
مل أجد فف شاـدا .ومل أجاده ذم تػسار افثعؾبال ،وال ذم أي ـتااب ماـ ـتاب
افرواية.
 -13وؿد ؿقؾ ذم ؿقفف ظؾقف افصا،ة وافسا،م« :اارواح جـاقد جمـادة ،ؾاام
تعارف مـفا ائتؾػ ،وما تـاـر مـفا اختؾػش  :إكف هاذا افت،ؿال ،وؿاد ؿقاؾ :ت،ؿال
()1

أرواح افـقام وادقتك .وؿقؾ ؽر هذا .وام أظؾؿ [افتذـرة ،ص.]68
عاب مـف
 -14روي مـ حديث اعـ هلقعة ،ظـ عؽر عـ ااصج ،ظـ افؼاشؿ عـ حمؿد،
ظـ ظائشة ريض ام ظـفا أن افـبل ﷺ ؿال« :ادقت يمذيف ذم ؿازه ماا يمذياف ذم عقتافش
[افتذـرة ،ص.]68
مقضقع .أخرجف افؽ،عاذي ؾؼال :ح أعق جعػر حمؿد عـ ظبد ام افبغادادي،
ؿال :ح حيقك عـ ظثامن عـ صافح ،ؿال :ح حسان عـ ؽافب ،ؿال :ح اعاـ هلقعاة ،ظاـ
عؽر عـ ااصج ،ظـ افؼاشؿ عـ حمؿد ،ظـ ظائشاة ريض ام ظـفاا ،أن رشاقل ام 
ؿال« :ادقت يمذيف ذم ؿزه ما يمذيف ذم عقتفش .
()2

( )1أخرجف افبخاري ذم صحقحه ،ج ،3ص ،1213رؿؿ :3158ومسؾؿ ذم صحقحه ،ج ،4ص ،2031
رؿؿ.2638
()2

افؽ،عاذي،أعق عؽر عـ أ إشحاق ،حمؿد عـ إعراهقؿ عـ يعؼقب افبخاري احلـػل ،بحر الػوائد
ادشفور بؿعاين األخبار( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،د.ط.د.ت) ،ص ،363رؿؿ.244
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ؿال اافباين" :وهذا مقضقع :آؾتف حسان هذا :ؿال اعـ حباان ذم "افضاعػا،
وادسوـااغ"" :)271/1( ،يؼؾااب ااخبااار ظااذ افثؼااات ،ويااروي ظااـ ااوبااات
ادؾزؿات ،ال حيؾ االحتجاج عف عحال ،وال افرواية ظـف إال ظذ شابقؾ االظتباار .روى
ظـ مافؽ" .وؿ شاق فف حديث ًا مقضقظ ًا ظذ مافؽ ،ـام شاق فف افاذهبل وافعساؼ،ين
مقضقظات أخرى ،وؿال احلاـؿ" :فف ظـ مافؽ أحاديث مقضقظة" .واعـ هلقعة مع
ضعػف ادعروف ال يتحؿؾ هذا احلديث" اكتفك ـ،م اافباين.
()1

وؿال أعق حاتؿ" :هذا حديث مـؽر افذي يشبف حديث شعد عـ شاعقد ،ظاـ
ظؿرة ،ظـ ظائشة ،ظـ افـبل  ؿال« :ـرس ظظؿ ادقت مقتا ـؽرسه وهق حلش ،ؾلرى
أكف دفس فف هذا اإلشـاد :ان اعـ هلقعة مل يسؿع مـ شعد عـ شعقد" .
()2

وفؾحديث صاهد مـ حديث ظؿرو عـ حزم أخرجف أمحد :وافطحاوي :واعـ
ؿاكع :وأعق كعقؿ :واحلاـؿ :واعـ ظساـر :ـؾفؿ ظـ ؽار افعبادفاة اارععاة ،ظاـ اعاـ
هلقعة ،حدَّ وـا عؽر عـ شقادة ،ظـ زياد عـ كعقؿ احلرضمل ،ظـ ظامرة عاـ حازم ،ؿاال:
رآين رشقل ام  جافسا ظذ ؿز -وؿال ذم مقضع آخر :زياد عـ كعقؿ ،أن اعاـ حازم
إما ظؿرو ،وإما ُظامرة ،ؿال :رآين رشقل ام  وأكا متؽئ ظذ ؿز -ؾؼال« :اكزل ماـ
افؼز ال تمذي صاحب افؼز وال يمذيؽش وافؾػظ امحد .
()3

()1

اافباين ،شؾسؾة األحاديث الضعقػة وادوضوظة ،ج ،7ص ،284رؿؿ.3285

()2

اعـ أ حاتؿ ،أعق حمؿد ظبد افرمحـ عـ حمؿد عـ إدريس ،جز ،مـ ظؾل ابن أيب حاتم( ،ادؽتبة
افشامؾة ،د.ط.د.ت) ،ج ،1ص ،221رؿؿ.1104

()3

أمحد ذم األحاديث الساقطة من مسـد اإلمام أمحد بن حـبل( ،ادؽتبة افشامؾة ،د.ط.د.ت)،
ص ،10رؿؿ :24255وافطحاوي ،أمحد عـ حمؿد عـ ش،مة عـ ظبدادؾؽ عـ شؾؿة أعق جعػر،
رشح معاين اآلثار ،حتؼقؼ :حمؿد زهري افـجار( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط1399 ،1ه)،
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وهق ضعقػ ان ؾقف ظباد ام عاـ هلقعاة ،وهاق د ،احلػاظ ذم رواياة ؽار
افعبادفة اارععة ظـف ،وهذه مـفا .إال أن فف ضريؼا آخر أخرجف عف أمحد ظـ صقخف ظاع
عـ َظ ْبد ام  :وأعق كعقؿ مـ ضريؼ حمؿد عـ أعان ادستؿع  :واعاـ ااوار ماـ ضرياؼ
()2

()1

يعؼقب عـ محقد  :و،وتفؿ ؿافقا :حدَّ وـا اعـ َو ْهب ،أخزكا َظ ْؿرو عاـ احلاارث ،ظاـ
()3

جل َذامل ،ظـ زياد عـ كعقؿ احلرضمل ،ظـ ظؿرو عـ حزم ،ؿاال :رآين
عؽر عـ َش َقدة ا ُ
رشقل ام  متؽئا ظذ ؿز ،ؾؼال« :ال تمذ صاحب هذا افؼاز -أو ال تامذه-ش .ؿاال
احلاؾظ اعـ حجر" :وإشـاده صحقح" .
()4

 -15ؿقؾ" :جيقز أن يؽقن ادقت يبؾغ مـ أؾعال ااحقا ،وأؿقاهلؿ ماا يمذياف
ج ،1ص ،515رؿؿ :2711واعـ ؿاكع ،أعق احلسغ ظبد افباؿل عـ ؿاكع اامقي افبغدادي ،معجم
الصحابة ،حتؼقؼ :ص،ح عـ شامل ادكايت( ،ادديـة ادـقرة :مؽتبة افغرعا ،ااورية ،ط1418 ،1ه)،
ج ،4ص ،299رؿؿ :1085وأعق كعقؿ ،أمحد عـ ظبد ام عـ أمحد عـ إشحاق عـ مقشك عـ مفران
ادفراين افصقذم ،معرفة الصحابة ،حتؼقؼ :حمؿد رايض حاج( ،افرياض :دار افقضـ ،وادديـة
ادـقرة :مؽتبة افدار ،ودار احلرمغ ،د.ط.د.ت) ،ج ،14ص ،146رؿؿ :4436وج ،4ص،2076
رؿؿ :5222واحلاـؿ ،ادستدرك ،ج ،3ص ،681رؿؿ :6502واعـ ظساـر ،أعق افؼاشؿ ظع عـ
احلسـ عـ هبة ام افدمشؼل ،تاريخ دمشق ،حتؼقؼ :حمب افديـ أ شعقد ظؿر عـ ؽرامة افعؿري،
(عروت :دار افػؽر ،ط1995 ،1م) ،ج ،43ص.303
()1

أمحد ـام ذم األحاديث الساقطة من مسـد اإلمام أمحد بن حـبل ،ص ،10رؿؿ.24256

()2

أعق كعقؿ ،معرفة الصحابة ،ج ،14ص ،146رؿؿ.4436

()3

اعـ ااور ،أعق احلسـ ظع عـ حمؿد عـ ظبد افؽريؿ عـ ظبد افقاحد افشقباين اجلزري ،أشد الغابة،
(عروت :دار ادعرؾة ،د.ط1418 ،ه1997/م) ،ج ،1ص.845

()4

ـام ذـر افشقـاين ،حمؿد عـ ظع عـ حمؿد ،ذم السقل اجلرار ادتدفق ظذ حدائق األزهار ،حتؼقؼ:
حمؿقد إعراهقؿ زايد( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط 1405 ،1ه) ،ج ،1ص.371
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ذم ؿزه ،عؾطقػة حيدوفا هلؿ :مـ مؾؽ يبؾغ ،أو ظ،مة ،أو دفقؾ ،أو ماا صاا ،ام ،وهاق
افؼادر ظذ ما يشا[ "،افتذـرة ،ص.]68
()1

 -16وروي ظـ ظروة ؿال :وؿع رجؾ ذم ظعه ظـد ظؿر عـ اخلطااب ه
 ،ؾؼال ظؿر ه" :ما فؽ ؿبحؽ ام :فؼد آذيات رشاقل ام  ذم ؿازه"[افتاذـرة،

ص.]68

أخرجف افؽ،عاذي ؾؼال :حدوـا حمؿد عـ أمحد ادروـال ،ؿاال :ح حمؿاد عاـ
ظقسك افطرشقد ،ؿال :ح حمؿد عـ معاوية ،ؿال :ح اعـ هلقعة ،ظـ أ ااشقد ،ظاـ
ظروة ،ؿال :وؿع رجؾ ذم ظع ظـد ظؿر عـ اخلطاب ريض ام ظـفام ،ؾؼاال فاف ظؿار:
"ما فؽ ؿبحؽ ام ،فؼد آذيت رشقل ام  ذم ؿزه"  .وهق ضعقػ ان ؾقف ظبد ام
()2

عـ هلقعة ،وهق د ،احلػظ ذم رواية ؽر افعبادفة اارععة ظـف ،وهذه مـفا.
وفف صاهد أخرجف احلاـؿ ؾؼال :أخزين حمؿد عـ أمحد عـ هقؿ افؼـطاري ،وـاا
أعق ؿ،عة افرؿار ،وـا أعق ظاصؿ ،ظـ ظبد ام عـ ادممؾ ،حدوـل أعق عؽر عـ ظبقد ام
عـ أ مؾؽقة ،ظـ أعقف ،ؿال :جا ،رجؾ مـ أهؾ افشام ،ؾسب ظؾقا ظـاد اعاـ ظبااس،
ؾحصبف اعـ ظباس ،ؾؼال" :يا ظدو ام! آذيت رشقل ام ﴿ ،إن اذلين ينون ن ا

رسوهل لعنهم ا يف ادلنيا اآلخرة أعد لهم عذايا مهينا﴾ ،فق ـان رشقل ام  حقا
خذيتف" .وؿال" :هذا حديث صحقح اإلشـاد" ،وواؾؼف افذهبل .
()3

()1

ؿائؾف هق افؽ،عاذي ذم بحر الػوائد ادسؿى بؿعاين األخبار ،ص ،363رؿؿ.244

()2

افؽ،عاذي ،بحر الػوائد ادسؿى بؿعاين األخبار ،ص ،364رؿؿ.245

()3

احلاـؿ ،ادستدرك ،ج ،3ص ،131رؿؿ.4618
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 -17ؿال ظؾامؤكا " :ؾػل هذا احلديث زجر ظـ شاق ،افؼاقل ذم ااماقات.
()1

وذم احلديث :أكف هنك ظـ شب ااماقات  ،وزجار ظاـ ؾعاؾ ماا ـاان يساموهؿ ذم
()2

حقاهتؿ ،وؾقف أيض ًا زجر ظـ ظؼقق اخعا ،واامفات ععد مقهتام عام يسمومها مـ ؾعاؾ

احلل .ؾؼد روي ذم احلديث أن افـبل 

ـان هيادي فصادائؼ خدجياة صاؾة مـاف هلاا

وعر ًا  ،وإذا ـان افػعؾ صؾة وعر ًا ـان ضده ظؼقعة وؿطقع ًا وظؼقؿا ًا .وؿقاؾ :جياقز أن
()3

يؽق ن معـك احلديث :ادقت يمذيف ذم ؿزه مـ ـان يمذيف ذم عقتف إذا ـان حقا ًا ،ؾقؽاقن
"ما" عؿعـك " َم ْـ" ،ويؽقن ذفاؽ مضاؿر ًا ذم افؽا،م ،واإلصاارة إػ ادؾاؽ ادقـاؾ
عاإلكسان .ؾؼد ورد ذم اخلز ظـ افـبل ﷺ« :إن ادؾؽ يتباظد ظـ افرجؾ ظـاد افؽذعاة
()1

هذا افؼقل ـؾف فؾؽ،عاذي ذـره ذم بحر الػوائد ادسؿى بؿعاين األخبار ،ص ،364رؿؿ.245

()2

أخرجف أمحد ذم مسـده ،ج ،4ص ،252رؿؿ :18234وظـ صقخف أ كعقؿ :وافسمذي ذم شــه،
ج ،4ص ،353رؿؿ :1982وؿال :حدوـا حمؿقد عـ ؽق،ن ،حدوـا أعق داود احلػري :ؿاال :وـا
شػقان ،ظـ زياد عـ ظ،ؿة ،ؿال :شؿعت ادغرة عـ صعبة ،ؿال :ؿال رشقل ام « :ال تسبقا
اامقات ؾتمذوا ااحقا،ش ؿال صعقب ااركموط" :إشـاده صحقح ظذ ذط افشقخغ".

()3

أخرجف افسمذي ذم شــه ،ج ،4ص ،369رؿؿ :2017عسـده ظـ ظائشة ؿافت" :ما ؽرت ظذ
أحد مـ أزواج افـبل  ما ؽرت ظذ خدجية ،وما أن أـقن أدرـتفا ،وما ذاك فؽثرة ذـر رشقل
ام  ،وإن ـان فقذعح افشاة ؾقتتبع هبا صدائؼ خدجية ،ؾقفدهيا هلـ" :وأخرجف افبخاري أيضا ذم
صحقحه ،ج ،3ص ،1388رؿؿ :3605ومسؾؿ ذم صحقحه ،ج ،4ص ،1888رؿؿ:2435
عسـدهيام ظـ ظائشة ؿافت" :ما ؽرت ظذ امرأة فؾـبل  ما ؽرت ظذ خدجية ،هؾؽت ؿبؾ أن
يتزوجـل ،دا ــت أشؿعف يذـرها ،وأمره ام أن يبؼها عبقت مـ ؿصب ،وإن ـان فقذعح افشاة
ؾقفدي ذم خ،ئؾفا مـفا ما يسعفـ".
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يؽذهبا مقؾغ مـ كتـ ما جا ،عفش  ،وـذفؽ ـؾ معصقة م تامذي ادؾاؽ ادقـاؾ عاف،
()1

ؾقجقز أن يؿقت افعبد :وهق مك ظذ معايص ام ،ؽر تائب مـفاا ،وال مؽػار ظـاف
خطاياه ،ؾقؽقن هحقصف وتطفره ؾقام يؾحؼاف ماـ ااذى ماـ تغؾاقظ ادؾاؽ إيااه ،أو
()1

أخرجف افسمذي ذم شــه ،ج ،4ص ،348رؿؿ :1972واعـ أ افدكقا ،ظبد ام عـ حمؿد عـ عـ
ظبقد عـ شػقان عـ ؿقس أعق عؽر افؼرر ،ذم مؽارم األخالق ،حتؼقؼ :جمدي افسقد إعراهقؿ،
(افؼاهرة :مؽتبة افؼرآن ،د.ط1411 ،ه1990/م)،ص ،53رؿؿ :146وذم الؽذب ،حتؼقؼ :حمؿد
خمؾ

( ،افرياض :دار ضقبة ،ط1408 ،1ه1988/م) ،ص ،19رؿؿ :12والصؿت ،حتؼقؼ :أعق

إشحاق احلقيـل( ،عروت :دارافؽتاب افعر  ،ط1410 ،1ه) ،ص ،238رؿؿ :477واخلرائطل،
أعق عؽر حمؿد عـ احلسغ عـ ظبد ام افبغدادي ،ذم مساوئ األخالق ،حتؼقؼ :مصطػك أ افـرض
افشبع( ،جدة :مؽتبة افسقادي ،د .ط .د .ت) ،ص ،160رؿؿ :150وافطزاين ،أعق افؼاشؿ
شؾقامن عـ أمحد عـ أيقب ،ذم ادعجم الصغر ،حتؼقؼ :حمؿد صؽقر حمؿقد احلاج أمرير( ،عروت:
ادؽتب اإلش،مل :وظامن :دار ظامر ،ط1405 ،1ه1985/م) ،ج ،2ص ،98رؿؿ :853وادعجم
األوشط ،ج ،7ص ،245رؿؿ :7398وادعجم الؽبر ،ج ،11ص ،107رؿؿ 56وص،275
رؿؿ :578وأعق كعقؿ ذم حؾقة األولقاء ،ج ،8ص ،197واعـ ظدي ذم الؽامل يف الضعػاء ،ج،5
 ،283رؿؿ :1421وافؽ،عاذي ذم بحر الػوائد ادسؿى بؿعاين األخبار ،ص ،57رؿؿ :37واعـ
حبان أعق حاتؿ حمؿد عـ حبان افبستل ،ذم ادجروحني ،حتؼقؼ :حمؿقد إعراهقؿ زايد( ،عروت :دار
ادعرؾة ،ط1412 ،1ه1992/م) ،ج ،2ص :63ـؾفؿ علشاكقدهؿ ؿافقا :حدوـا ظبد افرحقؿ عـ
هارون أعق هشام افغساين ،ظـ ظبد افعزيز عـ أ رواد ،ظـ كاؾع ،ظـ اعـ ظؿر ريض ام ظـفام ،أن
افـبل  ؿال« :إذا ـذب افعبد تباظد ظـف ادؾؽ مق ،مـ كتـ ما جا ،عفش .وافؾػظ فؾسمذي وؽره،
وظـد اعـ أ افدكقا ذم ذم افؽذب عؾػظ« :إن افعبد فقؽذب افؽذعة ؾقتباظد ادؾؽ مـف مق ،أو مقؾغ
يا جا ،عفش .وؿال افسمذي" :حسـ جقد ؽريب ،ال كعرؾف إال مـ هذا افقجف ،تػرد عف ظبد افرحقؿ
عـ هرون" .وتقصؾ افشقخ اافباين ذم شؾسؾة األحاديث الضعقػة وادوضوظة ،ج ،4ص،308
رؿؿ :1828إػ أكف مـؽر ،وذفؽ عسبب ظبد افرحقؿ عـ هارون.
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تؼريعف فف" ،وام شبحاكف وتعاػ أظؾؿ[افتذـرة ،ص.]68

باب ما جاء في تزاور األموات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك:

 -18مسؾؿ ظـ جاعر عـ ظبد ام ظـ افـبل ﷺ ؿال« :إذا ـػـ أحدـؿ أخااه

ؾؾقحسـ ـػـف إن اشتطاعش .
()1

 -19وخرج أعق كك ظبد ام عـ شعقد عـ حاتؿ افقائع افسجستاين احلااؾظ
ذم ـتاب اإلكاعة ظذ مذهب افسؾػ افصافح ذم افؼرآن وإزافة صابف افازائغغ عقاضاح
افزهان :أخزكا هبة ام عـ إعراهقؿ عـ ظؿر ،ؿال :حدوـا ظع عـ احلساغ عاـ عـادار،
ؿال :حدوـا أعق ظروعة ،ؿال :حدوـا حمؿد عـ ادصػك ،ؿال :حدوـا معاوية ،ؿال :حدوـا
زهر عـ معاوية ،ظـ أ افزعر ،ظـ جاعر ،ؿال :ؿال رشقل ام « :أحساـقا أـػاان
مقتاـؿ :ؾنهنؿ يتباهقن ويتزاورون ذم ؿبقرهؿش [افتذـرة ،ص.]88
()2

صحقح .وأخرجف احلارث ذم مسـده ؿال :حدوـا روح [وهق اعـ ظبادة] ،ظـ
زـريا عـ إشحاق ،ظـ أ افزعر ،ظـ جاعر ،ؿال :ؿال رشقل ام « :إذا وػ أحدـؿ
أخاه ؾؾقحسـ ـػـف :ؾنهنؿ يبعثقن ذم أـػاهنؿ ،ويتزاورون ذم أـػاهنؿش .ؿؾت :رجافاف
وؼات ،مـ رجال مسؾؿ ،واظتؿد اإلمام مسؾؿ ظـعـة أ افزعر .
()3

()1
()2

أخرجف ادسؾؿ يف صحقحه ،ج ،2ص ،651رؿؿ.943
هـا حصؾ ظدة حتريػات ذم افسـد ،صححت ععضفا مـ التذكرة يف أحوال ادوتى وأمور اآلخرة،
ص :117وذم هذا ادقضع أيضا ععا افتحريػات ،ؾصححتفا ـؾفا مـ ـتب احلديث وافساجؿ.
وذم شـد أ كك افقائع :معاوية هق اعـ حػ .

()3

احلارث ذم مسـده ـام كسبف إفقف افسققضل ،أعق افػضؾ ج،ل افديـ ظبد افرمحـ عـ افؽامل أ عؽر
عـ حمؿد عـ شاعؼ اخلضري افشاؾعل ،ذم الًيل ادصـوظة يف األحاديث ادوضوظة( ،عروت :دار
افؽتب افعؾؿقة ،د.ط.د.ت) ،ج ،4ص.101
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وأخرجف افديؾؿل ؾؼال :أكبلكا ظبدوس عـ ظبد ام ،أكبلكا ظؿرو عاـ ظاع عاـ
ظبد ام عـ ظبدوس ،حدوـا ظؿر عـ حمؿد افزيات ،حدوـا اعـ كاجقف ،حادوـا يقشاػ
عـ حمؿد عـ ظبقد ام ،ظـ أ افزعر ،ظـ جاعر ،ؿاال :ؿاال رشاقل ام « :أحساـقا
ـػـ مقتاـؿ :ؾنهنؿ يتباهقن ويتزاورون هبا ذم ؿبقرهؿش  .ؿؾت :رجافاف وؼاات ؽار
()1

يقشػ عـ حمؿد عـ ظبقد ام ؾنين مل أجد فف ترمجة .وكسبف اعـ حجر إػ اعاـ أ افادكقا
مـ ضريؼ أ افزعر ظـ جاعر  .وؿال افعؼقع ذم ترمجة راصد أعق مرسة افعطار ععاد أن
()2

روى حديث أكس اخيت عروايتف ،ؿال" :وذم هذا رواية عنشـاد جقد مـ ؽر هذا افقجف
ظـ جاعر وؽره" .وفف و،وة صقاهد:
()3

 -1حديث أ هريرة :أخرجف اعـ ظدي (ومـ ضريؼاف اعاـ اجلاقزي) ؿاال:
حدوـا ظبد افرمحـ عـ ظبد ادممـ ،أكا أمحد عـ صافح افساؿقمل ادؽال ،وـاا ظاع عاـ
ظقاش احلؿيص ،وـا شؾقامن عـ أرؿؿ ،ظـ اعـ شريـ ،ظـ أ هريرة ،ؿال :ؿال رشقل
ام « :حسـقا أـػان مقتاـؿ :ؾنهنؿ يتازاورون ذم ؿباقرهؿش  .ؿاال اعاـ اجلاقزي:
()4

()1

ـام ذم الًلئ ادصـوظة يف األحاديث ادوضوظة فؾسققضل ،ج ،4ص.101

()2

اعـ حجر،أمحد عـ ظع عـ حمؿد عـ ظع عـ أمحد افؽـاين افعسؼ،ين ،اإلمتاع باألربعني ادتبايـة
السامع ،حتؼقؼ :أ ظبدام حمؿد حسـ حمؿد حسـ إشامظقؾ افشاؾعل( ،عروت :دار افؽتب
افعؾؿقة ،ط1997 ،1م) ،ص.86

()3

افعؼقع ،أعق جعػر حمؿد عـ ظؿرو عـ مقشك عـ محاد ،الضعػاء الؽبر ،حتؼقؼ :ظبد ادعطل أمغ
ؿؾعجل( ،عروت :دار ادؽتبة افعؾؿقة ،ط1404 ،1ه1984/م) ،ج ،2ص ،55رؿؿ.490

()4

اعـ ظدي ،الؽامل يف ضعػاء الرجال ،ج ،3ص ،254رؿؿ( :734ومـ ضريؼف اعـ اجلقزي،مجال
افديـ أعق افػرج ظبد افرمحـ عـ أ احلسـ عـ ظع عـ ظبد ام افبغدادي احلـبع ،ادوضوظات
الؽزى ،حتؼقؼ :ظبد افرمحـ حمؿد ظثامن( ،ادديـة ادـقرة :ادؽتبة افسؾػقة ،ط1386 ،1ه/
1966م) ،ج ،3ص.)240
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"شؾقامن عـ أرؿؿ .ؿال أمحد :فقس عق ،،ال يروى ظـف احلاديث .وؿاال حيقاك :فاقس
عق ،،ال يساوى ؾؾسا .وؿال ظؿرو عـ ظع :فاقس عثؼاة .وؿاال أعاق داود وافـساائل
وافدار ؿطـل :مسوك" .
()1

 -2وحديث أكس :أخرجف افعؼقع مـ ضرياؼ احلساـ عاـ ظاذ احلؾاقاين :
()2

واخلطقب (ومـ ضريؼف اعـ اجلقزي) مـ ضريؼ حمؿد عـ شؾقامن عـ احلارث  :ـ،مها
()3

ؿال :حدوـا شعقد عـ ش،م افعطار ،حدوـا أعق مقرسة افعطاار ،ؿاال :شاؿعت ؿتاادة
حيدث ،ؿال :شؿعت أكس عـ مافؽ ؿال :ؿال رشاقل ام « :إذا وػ أحادـؿ أخااه
ؾؾقحسـ ـػـف :ؾنهنؿ يبعثقن -أو ؿال :يتزاورون -ذم أـػااهنؿش .ؿاال اعاـ اجلاقزي:
" ؾقف شعقد عـ ش،م .ؿال حمؿد عـ ظبدام عـ كؿر وأمحد عـ حـبؾ :هق ـذاب .وؿال
افبخاري :يذـر عقضع احلديث .وؿال افادار ؿطـال :ماسوك حيادث عااعاضقاؾ" .
()4

ؿؾت :وؾقف شؾقامن عـ أرؿؿ أيضا مسوك.
 -3وحديث أ ؿتادة :أخرجف اعـ أ افدكقا وافبقفؼل مـ ضريؼ مساؾؿ عاـ
إعراهقؿ اازدي -وذم افشعب :افقراق : -وذـره افراؾعل مـ ضرياؼ إشاامظقؾ عاـ
()5

شـان  :ؿاال :حدوـا ظؽرمة عـ ظامر ،حدوـل هشام عـ حسان افؼردود ،ظاـ حمؿاد
()6

()1

اعـ اجلقزي ،ادوضوظات ،ج ،3ص.240

()2

افعؼقع ،الضعػاء الؽبر ،ج ،2ص ،55رؿؿ.490

()3

اخلطقب ،تاريخ بغداد ،ج ،9ص ،80رؿؿ :4661ومـ ضريؼف اعـ اجلقزي ذم ادوضوظات ،ج،3
ص.240

()4

اعـ اجلقزي ،ادوضوظات ،ج ،3ص.240

()5

اعـ أ افدكقا ،ادـامات ،ص ،88رؿؿ :162وافبقفؼل ،صعب اإليامن ،ج ،7ص ،10رؿؿ.9268

()6

افراؾعل ،التدوين يف أخبار قزوين ،ج ،1ص.355
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عـ شريـ ،ظـ أ ؿتادة  ،ؿال :ؿاال رشاقل ام « :إذا وِّل افرجاؾ ـػاـ أخقاف
ؾؾقحسـ ـػـف :ؾنهنؿ يتزاورون ؾقفاش .وفػاظ اعاـ أ افادكقا« :إذا وِّل أحادـؿ أخااه
ؾؾقحسـ ـػـف :ؾنهنؿ يتزاورون ذم ؿبقرهؿش .وشاـد اعاـ أ افادكقا حساـ .وفاذفؽ
افسققضل اع َـ اجلقزي ظذ إدخافاف ذم ادقضاقظات ،ؾؼاال" :احلاديث حساـ
تعؼب
ن
صحقح ،فف ضرق ـثرة وصقاهد اشتقظبتفا ذم ـتاب ذح افصدور مـفا"  ،وتقصؾ
()1

افشقخ اافباين إػ أكف حسـ عؿجؿقع هذه افطرق .وؿ ذـر ضريؼ إشامظقؾ عاـ شاـان
أعق ظبقدة افعصػري ،وؿال" :وهذا إشـاد جقد ذم افشقاهد وادتاععات ،رجافف رجاال
مسؾؿ ؽر افعصػري ،ؿال أعق حاتؿ :ما عحديثف علس ،وؽر أ ؿ،عة ظبد ادؾاؽ عاـ
حمؿد افرؿار ؿال احلاؾظ" :صدوق خيطقئ ،تغر حػظف دا شؽـ عغاداد" .واؿ ؿاال:
"ؾرتؼل احلديث هبذه افطريؼ إػ مرتبة افصحقح فغره" .
()2

حب إ َِّّل أن ُي َؽ َّػـ ذم وقاعف افتل ـان يصع ؾقفا" .
 -20وؿال اعـ ادباركَ " :أ ن
()3

باب ما جاء هن الميت يسمع ما يقال:
 -21مسؾؿ ظـ أكس عـ مافؽ :ظؿر عـ اخلطاب حدث ظـ أهؾ عدر ؾؼاال:
إن رشقل ام  ـان يريـا مصارع أهؾ عدر عاامس .يؼقل« :هذا مكع ؾا،ن ؽاد ًا
إن صا ،امش .ؿال :ؾؼال ظؿر :ؾق افذي ععثف عاحلؼ كبق ًا ما أخطالوا احلادود افتال حاد
()1

افسققضل ،الًلئ ادصـوظة يف األحاديث ادوضوظة ،ج ،4ص.101

()2

اافباين ،شؾسؾة األحاديث الصحقحة( ،ادؽتبة افشامؾة ،د .ط .د .ت) ،ج ،3ص ،499رؿؿ.1425

()3

أخرجف افسمذي ذم شــه ،ج ،3ص ،319رؿؿ.994
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رشقل ام  .ؿال :ؾجعؾقا ذم عئر ،ععضفؿ ظذ ععا ،ؾااكطؾؼ رشاقل ام  حتاك
اكتفك إفقفؿ ؾؼال« :يا ؾ،ن عـ ؾ،ن! هؾ وجدتؿ ما وظدـؿ ام ورشقفف حؼا ًا ،ؾانين
وجدت ما وظدين ر حؼ ًاش؟ ؾؼال ظؿر :يا رشقل ام! ـقػ تؽؾؿ أجسااد ًا ال أرواح
ؾقفا؟ ؿال« :ما أكتؿ علشؿع دا أؿاقل ماـفؿ ،ؽار أهناؿ ال يساتطقعقن أن ياردوا ظاع
صقئ ًاش [افتذـرة ،ص.]178
()1

 -22وظـف [أي ظـ أكس] أن رشقل ام  ترك ؿتذ عدر و،و ًا ،ؾؼام ظؾاقفؿ
ؾـاداهؿ ،ؾؼال« :يا أعا جفؾ عـ هشام! يا أمقة عـ خؾػ! يا ظتبة عـ رعقعة! يا صقبة عاـ
رعقعة! أفقس ؿد وجدتؿ ما وظدـؿ رعؽؿ حؼ ًا :ؾنين وجادت ماا وظادين ر حؼا ًاش؟
ؾسؿع ظؿر ؿقل افـبل  ؾؼال :يا رشقل ام ـقاػ يساؿعقن! وأكاك جيقباقن! وؿاد
جقػقا؟ ؿال« :جفـؿ و افذي كػز عقده ،ما أكتؿ علشؿع داا أؿاقل ماـفؿ .وفؽاـفؿ ال
يؼدرون أن جيقبقاش ،وؿ أمر هبؿ ؾسحبقا ؾلفؼقا ذم ؿؾقب عدر [افتذـرة ،ص.]178
()2

 -23ؾصؾ :اظؾؿ -رمحؽ ام -أن ظائشة ريض ام ظـفاا ؿاد أكؽارت هاذا
ادعـك ،واشتدفت عؼقفف تعاػ﴿ :فإنك ال تسمع الموىت﴾[افروم ،]52:وؿقفف ﴿ منا
أنت بمسمع م يف القبور﴾[ؾاضر .]22:وال تعارض عقـفام :اكاف جاائز أن يؽقكاقا
()1

افؼرضبل ،التذكرة يف أحوال ادوتى وأمور اآلخرة ،ص :178ادسؾم يف صحقحه ،ج ،4ص،2202
رؿؿ.2873

()2

افؼرضبل ،التذكرة يف أحوال ادوتى وأمور اآلخرة ،ص :178ادسؾم يف صحقحه ،ج ،4ص،2203
رؿؿ.2874

﴿﴾282

أبواب يف صلة األحياءباألموات



يسؿعقن ذم وؿت ما ،أو ذم حال ما :ؾنن ختصق
ادخص

حبوث ودراسات

افعؿقم يؽاـ وصاحقح إذا وجاد

 .وؿد وجد هـا عدفقؾ ما ذـركاه ،وؿد تؼدم ،وعؼقفف ظؾقف افص،ة وافسا،م:

«إكف فقسؿع ؿرع كعاهلؿش  ،وعادعؾقم مـ شمال ادؾؽغ فؾؿقت ذم ؿزه وجقاعاف هلاام

()2

()1

وؽر ذفؽ يا ال يـؽر.
 -24وؿد ذـر اعـ ظبد افز ذم ـتاب افتؿفقد واالشاتذـار ماـ حاديث اعاـ
ظباس ؿال :ؿال رشقل ام « : ما مـ أحد يؿار عؼاز أخقاف اداممـ ـاان يعرؾاف ذم
افدكقا ،ؾقسؾؿ ظؾقف ،إال ظرؾف ور َّد ظؾقف افسا،مش .صاححف أعاق حمؿاد ظباد احلاؼ ،
()3

وجقػقا معـاه :أكتـقا [افتذـرة ،ص.]179
مل أجده ذم افتؿفقد ،وإكام هق ذم االشتذـار ؾؼال :أخزكا أعق ظبد ام ظبقد عاـ
حمؿد ؿرا،ة مـل ظؾقف شـة تسعغ وو،وامئة ذم رعقع ااول ،ؿال :أمؾات ظؾقـاا ؾاضؿاة
عـت افريان ادستؿع ذم دارها عؿك ذم صقال شـة اوـتغ وأرععغ وو،ث مئة ،ؿافات:
حدوـا افرعقع عـ شؾقامن ادمذن صاحب افشاؾعل ،ؿال :حدوـا عؼ عـ عؽر ،ظاـ ااوزاظال،
ظـ ظطا ،،ظـ ظبقد عـ ظؿر ،ظـ اعـ ظباس ،ؿال :ؿال رشقل ام « :ما ماـ أحاد
()1

أخرجف افبخاري ذم صحقحه ،ج ،1ص ،448رؿؿ.1273

()2

ادرجع افساعؼ.

()3

صححف ظبد احلؼ ااصبقع ،أعق حمؿد ظبد احلؼ عـ ظبد افرمحـ عـ ظبد ام ،ذم األحؽام الصغرى،
حتؼقؼ :أم حمؿد عـت أمحد اهلؾقس( ،افؼاهرة :مؽتبة اعـ تقؿقة ،ط1413 ،1ه1993/م) ،ذم آخر
ـتاب اجلـائز ،ج ،1ص ،345وذم األحؽام الوشطى ،حتؼقؼ :محدي افسؾػل وصبحل افسامرائل،
(افرياض :مؽتبة افرصد ،ط1416 ،1ه1995/م) ،ذم آخر ـتاب اجلـائز ،ج ،2ص.153-152
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مر عؼز أخقف ادممـ ـان يعرؾف ذم افدكقا ؾسؾؿ ظؾقاف إال ظرؾاف ورد ظؾقاف افسا،مش .
()1

ورجافف مـ افرعقع إػ آخر افسـد ،وؼات معروؾقن ،فذفؽ صححف ظبد احلؼ ااصبقع
ـام ؿال ادمفػ.
وفف صاهدمـ حديث أ هريرة ،أخرجف اعـ مجقع افصقداوي ظاـ صاقخف
ظقسك عـ مقشك  :وأعقعؽرحمؿدعـ ظبدام عـ إعراهقؿ افشاؾعل ظـ صقخف افقسع عـ
()2

أمحد عـ ا فقسع افد مقاضل  :وهام افارازي( ،وماـ ضريؼفااعـ ظسااـر)ظـ صاقخقف
()3

احلسـ عـ حبقب وأ ظع أمحد عـ حمؿد عـ ؾضافة احلؿيص  :واخلطقاب افبغادادي
()4

(ومـطريؼفاعـ اجلقزي) مـطريؼ أ افعباس حمؿد عـ يعؼقب ااصاؿ :ـؾفاؿ ظاـ
()5

افرعقع عـ شؾقامن ادرادي ،حدوـاعؼعـ عؽر ،حدوـاظبدافرمحـ عـ زيدعـ أشؾؿ ،ظـ أعقف،
()1

()2

()3

()4

()5

اعـ ظبد افز ،أعق ظؿر يقشػ عـ ظبد ام عـ حمؿد افـؿري افؼرضبل ،االشتذكار يف رشح مذاهب
ظؾامء األمصار مما رشؿه مالك يف موضئه من الرأي واآلثار ،حتؼقؼ :شامل حمؿد ظطا وحمؿد ظع
معقض( ،عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط2000 ،1م) ،ج ،1ص.185
اعـ مجقع افصقداوي ،أعق احلسغ حمؿد عـ أمحد عـ مجقع ،معجم الشقوخ ،دمؼقؼ :ظؿر ظبد افس،م
تد ُمري( ،شقريا :ممشسة افرشافة ،وعروت :دار اإليامن ،ط1407 ،2ه1987/م) ،ص،351
رؿؿ.333
ـام ذم اعـ ظبد اهلادي ،حمؿد عـ أمحد عـ ظبد اهلادي عـ يقشػ ادؼدد احلـبع ،الصارم ادـؽي يف
الرد ظذ السبؽي ،حتؼقؼ :ظؼقؾ عـ حمؿد عـ زيد ادؼطري افقامين( ،عروت :ممشسة افريان ،ط،1
1424ه2003/م) ،ص.224
هام افرازي ،أعق افؼاشؿ هام عـ حمؿد ،الػوائد ،حتؼقؼ :محدي ظبد ادجقد افسؾػل( ،افرياض:
مؽتبة افرصد ،ط1412 ،1ه ،ج ،1ص ،63رؿؿ :139ومـ ضريؼف اعـ ظساـر ذم تاريخ دمشق،
ج ،27ص ،65رؿؿ.3174
اخلطقب ،تاريخ بغداد ،ج ،6ص ،137رؿؿ :3175ومـ ضريؼف اعـ اجلقزي ،ظبد افرمحـ عـ أ
احلسـ عـ ظع عـ ظبد ام احلـبع ،ذم العؾل ادتـاهقة يف األحاديث الواهقة ،حتؼقؼ :خؾقؾ ادقس،
(عروت :دار افؽتب افعؾؿقة ،ط1403 ،1ه) ،ج ،2ص ،911رؿؿ.1523
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حبوث ودراسات

ظـ ظطا،عـ يسار ،ظـ أ هريرة ،ظـ افـبلؿال« :مامـ رجع مر عؼزرجؾ ـاين ظرؾاف
ذم افدكقاذم شؾؿ ظؾقف إالظرف هقردظؾقفش .وافؾػاظ فاتامم افارازي .ؿؾات :هاق ضاعقػ
ظبدافرمحـ عـ زيدعـ أشؾؿ  .ويرتؼل إػ احلسـ فغره عحديث اعـ ظباس افساعؼ.
()1

وذـر اعـ ظبد اهلادي "وؿال اعـ أ افدكقا :حدوـاحمؿدعـ ؿداماف اجلاقهري،
حدوـامعـ عـ ظقسك افؼازاز ،حدوـاهشاام عاـ شاعد ،حدوـازيادعـ أشاؾؿ ،ظاـ أ
هريرةؿال" :إذامر افرجؾ عؼزي ظرؾف ؾسؾؿ ظؾقاف ردظؾقاف افسا،م وظرؾاف ،وإذامار
عؼزاليعرؾف ؾسؾؿ ظؾقف ردظؾقف افس،م"  .وؿاال اعاـ ظباد اهلاادي" :وروايةزيادعـ
()2

أشؾؿ ،ظـ أ هريرةؿدؿقؾ :إهنا مرشؾة ،وهل مذـقرة ذم جامع افسمذي ،وؿادروى
ظباس افدوري ظـ حيقك عـ معغ أكف ؿال :زيدعـ أ شؾؿ مل يسؿع مـ أ هريرة" .
()3

وفف صاهد آخر ظـ ظائشة ريض ام ظـفا ؿال اعـ ظبد اهلادي" :وؿااالعـ أ
افدكقا :حدوـاحمرزعـ ظقن،حدوـاحيقك عـ يامن،ظـ ظبدام عـ زيااد عاـ شاؿعان،ظـ
زيدعـ أشؾؿ،ظـ ظائشة ؿافت  :ؿال رشقل ام « :ما ماـ رجاؾ يازور ؿاز أخقاف،
وجيؾس ظـده ،إال اشتلكس ورد ظؾقف ،حتك يؼقمش  .ؿال اعـ ظبد اهلادي" :هذا إشـاد
()4

ضعقػ جد ًا ،واعـ شؿعان أحد ادسوـغ" .
()5

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

()1
()2
()3
()4
()5

اكظر :اعـ حجر ،أعق افػضؾ أمحد عـ ظع افعسؼ،ين ،تؼريب التفذيب ،حتؼقؼ :حمؿد ظقامة،
(شقريا :دار افرصقد ،ط1406 ،1ه1986/م) ،ص ،340رؿؿ.3865
اعـ ظبد اهلادي ،الصارم ادـؽي يف الرد ظذ السبؽي ،ص.224
ادرجع افساعؼ.
اعـ ظبد اهلادي ،الصارم ادـؽي يف الرد ظذ السبؽي ،ص.224
ادرجع افساعؼ.
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اخلتامة
ووبت عام شبؼ أن اإلكسان ذم هذه احلقااة افدكققياة افؼصارة ماازال معرضاا
فؾب ،،وافػتـة.
-

ؾنن أراد ام عف خرا وؾؼف فصافح ااظامل.

-

تـؼطع معرؾتف مـ افـاس إذا ظايـ ادقت ،ؾقؿقت.

-

ادقت ذم ؿزه يسؿع ؿرع كعال مـ يزورون ؿزه ويسؾؿقن ظؾقف وهاق

يعرؾفؿ ،وير َّد ظؾقفؿ افس،م.
-

تعرض ظذ ادقت أظامل أؿارعف ااحقاا ،،ؾانن رأى حساـ ًا ؾارح عاف

واشتبؼ ،وإن رأى ذ ًا ؿال :افؾفؿ راجع ععبدك :يا يعـل أن ادقت يمذيف ذم ؿزه ماا
يمذيف ذم عقتف.
-

ؾتبؼك فؾؿقتك صؾة عؿعارؾفؿ ااحقا،،ؾـستغػر هلاؿ ،وكادظق فرؾاع

درجاهتؿ ذم اجلـة ،وهندي هلؿ ما كستطقع ماـ واقاب افصادؿات واخلارات ،وكاتعظ
عؿصرهؿ وكعتز.
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ودراسات
حبوث احلضارة و
من معامل
املدنيت يف الدولت النبويت 

حبوث ودراسات

من معامل احلضارة واملدنيت يف الدولت النبويت قراءة يف فكر اإلمام حممد عبد احلي الكتاين

من خالل كتابه نظام احلكومت النبويت

املسنى بالرتاتيب اإلدارية
أ .د .أمحد حممد زايد

*



ملخص البحث
ٓ خيػك قمغم مـ كظر كظرة شملمؾ وشمدسمر ذم شموريخ اًمدوًمةي اسؾمةيمقي إومم أن
اًمدوًمي إومم شملؾمًً ومقفو معومل احلضورة واعمدكقي ،ومـ شمصقر همػم ذًمؽ ومفق ضموهةؾ
سمطٌقعي اسؾميم وطمؼوئؼف اًمتنميعقي اًمشومؾي ،ومل يدىمؼ يمثػم مةـ اعمةمرظملم ذم ضموكةى
اعمدكقي واحلضورة ذم اًمدوًمي اًمـٌقيي وملمهؾقه ،ويموكةً قمـةويتفؿ سمةه فمفةر مةـ ذًمةؽ ذم
إزمون اًمتوًمقي هلو وذم هذا فمؾؿ ًمؾحؼقؼي اًمتورخيقي واًمنمقمقي معو ،وًمةذا ىمةول اًمعيمةي
اًمؽتوين " :إن اًمذيـ اقمتـقا سمتدويـ اعمدكقي اًمعرسمقي واًمؽماشمقى اسداريةي خلؾػةوا اعمؿؾؽةي
اسؾميمقي وذيمروا مو يمون ٕمراا اسؾميم قمغم قمفد اًمدوًمي إمقيي واخليومي اًمعٌوؾمقي
مـ اًمرشمى واًمقفموئػ واًمعهٓت واًمعهل أمهؾقا مو يمون مـ ذًمؽ قمغم قمفد رؾمقل اهلل
*

أؾمتوذ اعمشورك يمؾقي اًمنميعي واًمدراؾموت اسؾميمقي ىمًؿ اًمدقمقة واًمثؼوومي اسؾميمقي ضمومعي ىمطر.
اًمؼميد اسيمؽموينazayd9191@gmail.com :
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مع أكف قمؾقف اًمًيم طمقٌ يمون يشغؾ مـصى اًمـٌقة اًمديـل قمكم ىموقمةدة عةع ديـةف

اًمؼقيؿ سملم ؾمقوؾمي اًمديـ واًمدكقو ععو مزج سملم اًمًؾطتلم سمحقٌ يمودا أن يةدظمي تةً
مًؿك واطمد وهق اًمديـ.
وإمهول هذا اجلوكى ذم اًمتوريخ اسؾميمل ضمعؾ مـ يدرك اًمصةقرة احلؼقؼقةي

ًمدوًمي اًمـٌل 

ومو اؿمتؿؾً قمؾقف مةـ أؾمةس احلضةورة واًمعؿةران يتعجةى شمعجٌةو

ؿمديدا ،ورسمه أكؽر أطمقوكو واًمًٌى ذم ذًمؽ أكف مل يؼرأ ذم شمةراث اسؾمةيم ؿمةقيو يعةقل
قمؾقف ،مع أن اعمصودر اًمتورخيقي واًمـصقص اًمؼرآكقةي واحلديثقةي اؿمةتؿؾً قمةغم معةوين
احلضورة واعمدكقي سملومضؾ مو يتصقره اسكًون ،وًمؼد سمؾغ مـ قمـويي احلؽوم واخلؾػوا هبذا
اجلوكى مو سمعض آصموره اعمٌثقصمي ذم إىمطور اًمتل ؾمعدت سموٓؾمتظيل سموًمدوًمي اسؾميمقي
يدهش اًمعومل ويثًٌ أصوًمي اعمعوين احلضوريي ًمدى اعمًؾؿلم.
وهذا اًمٌحٌ يـوىمش اعمقوقع ويةل سمةه يثٌةً هةذه اًمةدقمقى سمؽةؾ ضمةيا
وووقح.

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مقدمة
يظـ اًمٌعض أن اًمٌداوة يموكً ؾمؿي اًمدوًمي ذم قمفةد اًمـٌةل  ،ورسمةه ذهةى
اخلقول سمآظمريـ إمم أن احلقوة اعمدكقي اعمتحية أمر ـمورئ قمغم اعمًؾؿلم قمرومقه مةـ دول
جموورة هلؿ هـو أو هـوك ،وهذا شمصقر همػم قمؾؿل جيوذم ًمؾحؼقؼي وخيوًمػ اًمقاىمةع ،رسمةه
يمةون مـشةمه ىمصةةقر ذم آـمةيع قمةةغم شمػوصةقؾ احلقةةوة اسؾمةيمقي إومم ذم اًمدوًمةةي
اسؾميمقي ذم قمفد اًمـٌل اخلوشمؿ  وقمدم اًمقىمقف قمغم اعمصودر اًمتل شمـووًمً ذًمؽ ،ذم
طملم أن مصودر إؾميمقي يمثػمة كجدهو ذاظمرة سمصةقر وشمػوصةقؾ احلضةورة واعمدكقةي ذم
اًمدوًمي اسؾميمقي ،ومـ أسمرز مو يمتى ذم سمقون هذا اًمشلن – ظمصقصةو– ممةو يةدل قمةغم
اًمقوع احلضوري واعمدين ًمؾدوًمي اسؾميمقي إومم يمتوسمون :
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األول :ىمديؿ وهق« :ختريٍ اًمدٓٓت اًمًؿعقي قمغم مو يمون ذم قمفد رؾمقل اهلل



مـ احلرف واًمصـوئع واًمعهٓت اًمشةرقمقيش ،عممًمػةف اسمةوم أا احلًةـ قمةكم سمةـ

حمؿد اعمعروف سموخلزاقمل اًمتؾؿًوين اعمتقرم ؾمـي 987هة  .ويمون هدف مصـػف إصمٌةوت
()1

أن مو يؼقم سمف سمعض اًمـوس مـ إقمهل اًمًؾطوكقي إكه هل أقمهل ذقمقي ،قمغم ظميف مةو
شمصقره سمعض اجلفول سملهنو سمدع يلصمؿ اًمؼوئؿقن هبو ،ووضمف ذقمقتفو ىمقو ُمفةو سمتؽؾقةػ مـةف
قمؾقف اًمصية واًمًيم ،وىمقوم اًمصحوسمي اًمؽرام هبو ،وموًمؼوئؿ هبو ىموئؿ سمعؿؾ منموع طمقةٌ
يموكً شمؾؽ إقمهل واًمقفموئػ واخلطط مقضمقدة زمةـ اًمةقطمل طمًةٌه ىمةول ذم مؼدمةي
يمتوسمف  -رمحف اهلل ،-وهق وإن ووع يمتوسمي هلذا اًمغرض اعمحدود إٓ أكف -رمحف اهلل شمعومم-
ومتح سموسمو قمظقه ًمؾتؼيص ذم هذه اًمؼضقي واؾمتؼراا يمثػم ممو يمتةى ومقفةو ،ومؽةون طمةوومزا ٕن
يؽتى مـ سمعده سمتقؾمع واؾمتػووي يمه ومعؾ اًمؽتوين ذم اًمؽتوب اًمثوين أ ذيمره.
والثاين :يمتةوب طمةديٌ وهةق« :كظةوم احلؽقمةي اًمـٌقيةي اعمًةؿك سموًمؽماشمقةى
اسداريي واًمعهٓت واًمصةـوقموت واعمتةوضمر واحلوًمةي اًمعؾؿقةي اًمتةل يموكةً قمةغم قمفةد
()1

ىمول اًمزريمكم ":اخلزاقمل قمكم سمـ حمؿةد سمةـ أمحةد سمةـ مقؾمةك اسمةـ مًةعقد ،أسمةق احلًةـ اسمةـ ذي
اًمقزارشملم ،اخلزاقمل ،سمحوصمي ممرخ أديى ،أكدًمز إصؾ.مقًمده سمتؾؿًون ،وووموشمف سمػوس.اؾمةتؽتٌف
اًمًؾطون إسمراهقؿ اعمريـل .صمؿ يمتى ذم ديقان سمـل زيون سمتؾؿًون .واؾمتؼر أظمػما ذم سميط سمـل مةريـ.
وصـػ ًمؾًؾطون اعمتقيمةؾ قمةغم اهلل أا ومةورس اعمريـةل (ؾمةـي  987ه) يمتوسمةف " ختررج الردتتت
السؿعقة ،قمغم مو يمون ذم قمفد رؾمقل اهلل  مـ احلرف واًمصـوئع واًمعهٓت اًمنمقمقي  " -اـمؾع
قمٌد احلل اًمؽتوين قمغم كًخي مـف همػم شمومي ،وملووف إًمقفو زيودات يمثػمة وكًى اًمؽتةوب يمؾةف إًمقةف،
وؾمهه " الرتاتقب اإلدارجة " ذم جمؾديـ" ظمػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومةورس ،اًمةزريمكم،
ظمػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومورس اًمزريمكم اًمدمشةؼل ،اإلعرمً( ،مٌـةون :دار اًمعؾةؿ
ًمؾؿييلم ،د .ط .د .ت) ،ج ،5ص.7
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شملؾمقس اعمدكقي اسؾميمقي ذم اعمديـي اعمـقرة اًمعؾؿقيش .عممًمػف اًمعيمةي اعمحةدث اًمًةقد
حمؿد قمٌد احلل اًمؽتوين اسدريز احلًـل اًمػود اعمتقرم ؾمةـي1881هةة 1771 -م،
وهذا اًمؽتوب هق حمؾ اًمٌحٌ واًمدراؾمي إن ؿموا اهلل.
وىمد عع اعممًمػون ذم يمتوسمقفه مو شمـوصمر وشمقزع ذم يمثػم مـ اعممًمػةوت اسؾمةيمقي
ممو خيص هذا اعمقوقع ،وملسمرزا صقرة اعمدكقي احلضوريي اًمـوصةعي ًمؾدوًمةي إومم اًمتةل
أؾمًفو صوطمى اًمرؾموًمي حمؿد .
ومـ شموسمع طمريمي اًمتطقر احلضوري ًمؾدوًمي اسؾميمقي سمعد رؾمقل اهلل  شمقؼـ
أن اسؾميم يمون اًمعومؾ اعممصمر واهلةودي إمم وورة اًمعؿةران سمؽةؾ صةقره وأؿمةؽوًمف

َأ
أ أ
تؼقؼةةو عمؼصةةد إؾمةةيمل قمةةوم متؿثةةؾ ذم ىمقًمةةف شمعةةوممُ ﴿ :ه و أ َنش َ أأووم ُ ََِ او أ
وََضِ َ ا َ
أو َ
ضس أت َع أم أر ُك ََِف أ
ايها﴾[ هقد.]71 :

وذم فمؾ اًمقوع اًمةراهـ اًمةذي شمتًةورع ومقةف إطمةداث وشمتغةػم ومقةف إطمةقال

اًمًقوؾمقي قمغم ظمريطي اًمعومل قمؿقمةو واًمعةومل اًمعةرا واسؾمةيمل قمةغم اخلصةقص ،ومةع
اًمتصوقمد اًمًقود ًمؾتقةورات اسؾمةيمقي أصةٌح احلةديٌ قمةـ ىمقةوم اًمدوًمةي اسؾمةيمقي
واحلديٌ قمـ ؿمؽؾفو وقمؿؾفو وظمصوئصفو ومقىمػفةو مةـ اًمعؾةؿ واعمةرأة واعمدكقةي وهمةػم
اعمًؾؿلم ،ويمذًمؽ مقىمػفو مـ اًمػـقن واًمًقوطمي وأصمور وآىمتصود وهمةػم ذًمةؽ ،سمةرزت
هذه اًمؼضويو يمتًوؤٓت مـ اًمٌعض وخمووف مـ آظمريـ دموه أـمروطموت اسؾميمقلم.

وقد طرحت تلك التساؤالت من فريقين:
األول :مًؾؿ ًمؽـف ٓ يؿؾؽ اًمتصقر اًمنمقمل ًمشؽؾ اًمدوًمي اسؾميمقي ويريد
أن يزيؾ ضمفؾف ًمقطؿيـ ىمؾٌف ،وهذا طمؼف قمؾقـو اًمٌقون واًمتقوةقح ًمقؼةػ قمةغم احلؼةوئؼ
اًمتورخيقي واًمنمقمقي ًمصقرة اعمدكقي واحلضورة واًمعؿران واًمتؼدم ذم اًمدوًمةي اسؾمةيمقي
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كظريي وشمطٌقؼو ،وًمققىمـ أن اسؾميم ديـ ودوًمي ،ديـ احلضورة واعمدكقي جيؿع سملم اًمدكقو
وأظمرة ،وًمقعؾؿ يمذًمؽ أن اعمدكقي سمؿػفقمفو اًمصحقح ًمقًً ود اًمةديـ سمةؾ اًمةديـ
صوكعفو وواوع أؾمًفو.
الثاين :ومريؼ طموىمد قمغم اسؾميم همػم راهمى ذم طمؽؿف أو ظموئػ مـةف ،ومقطةرح
ذًمؽ شمشؽقؽو وشمشقهيو ًمؾحؼقؼي اسؾميمقي  ،وأطمًةـ هةمٓا ـمريؼةي أوًميةؽ اًمةذيـ
خيوومقن مـ ـمريؼي اسؾميمقلم ٓ مـ اسؾمةيم كػًةف سمًةٌى سمعةض اخلؾػقةوت اًمتةل
يًتحيوهنو مـ كهذج شمطٌقؼ اًمنميعي ذم سمعض اًمٌؾدان اسؾميمقي يمه وىمع مـ طمريمي
ـموًمٌون ذم أومغوكًتون واحلريمي اسؾميمقي ذم اًمًقدان ،أو يًتحيون صةقرة دوًمةي
إيران اًمشقعقي اًمتل تؽؿفو كظريي "وٓيي اًمػؼقف" .
()1

وقمغم أي طمول ومقاضمى قمغم أهؾ اًمعؾؿ إسمراز احلؼوئؼ اًمنمقمقي واًمتورخيقي أمةوم
اًمعومل ًمػمى اًمـوس اسؾميم قمغم طمؼقؼتف ،طمقٌ طمقت كصقصف اًمنميػي أؾمةس احلقةوة
احلضوريي اعمدكقي واًمعؿران اسكًوين ،وـمٌؼً شمؾؽ اًمـصقص قمؿؾقو سمداا سمدوًمي اًمـٌةل
 ، وشمطقرت قمؿؾقي اًمتؿدن واًمعؿران هذه قمؼم اًمتوريخ اسؾميمل ،وٓ شمةزال شمؾةؽ
اًمـصقص اًمنميػي ىمودرة قمغم اؾمتيـوف طمقوة إؾميمقي ضمديدة شمؼةقد اًمعةومل اعمعةوس إمم
طمقوة أومضؾ ذم اجلقاكى اًمػؽريي واًمروطمقي واعموديي ،سمعةد أن ؿمةؼل ىمروكةو سمعقةدا قمةـ
هدي اسؾميم وكقره.
()1

وٓيي اًمػؼقف كظريي ؾمقوؾمقي ؿمقعقي خمؽمقمي طمقٌ شمـص اعمودة اخلومًي مةـ اًمدؾمةتقر اسيةراين سملكةف:
" شمؽقن وٓيي إمر وإمي ذم همقٌي اسموم اعمفدي قمجةؾ اهلل ومرضمةف ذم عفقريةي إيةران اسؾمةيمقي
ًمؾػؼقف اًمعودل اًمتؼل اًمعورف سموًمعٍم اًمشجوع اعمدير واعمدسمر اًمذي شمعرومةف أيمثريةي اجلههةػم وشمتؼٌةؾ
ىمقودشمف ،وذم طموًمي قمدم إطمراز أي ومؼقف هلذه إيمثريي ومةنن اًمؼوئةد أو (جمؾةس اًمؼقةودة) اعمريمةى مةـ
اًمػؼفوا ضمومعل اًمنمائط يتحؿؾ هذه اعمًةيقًمقي وومؼةو ًمؾةهدة اًمًةوسمعي سمعةد اعموئةي .حمؿةد ؾمةؾ يةؿ
اًمعقاص ،الـظا ،السقايس يف الدولة اإلسممقة (سمػموت :دار اًمنموق ،ط  1111 ،1هة 1787 -م)،
ص.191
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وهذا اًمٌحٌ قمٌورة قمـ ىمرااة ذم ومؽر اسموم قمٌد احلل اًمؽتوين-رمحف اهلل شمعومم-

طمقٌ صـػ يمتوسمو ضمومعو ذم اًمـظؿ اسؾميمقي ذم صةقراو اًمتطٌقؼقةي ذم دوًمةي اًمـٌةل 
مؽؿي سمذًمؽ مو اسمتدأه ؾمؾػف اسموم أسمق احلًـ قمغم سمـ حمؿد اًمتؾؿًوين رمحف اهلل.
وهذان اًمؽتوسمون إووومي طمؼقؼي ذم قمؾؿ "اًمـظؿ اسؾميمقي" ذم ضموكٌفو اًمتطٌقؼل
ًمػمى اًمـوس أن اسؾميم ًمقس مـفجو كظريةو إكةه هةق سمركةومٍ قمؿةكم شمطٌقؼةل صةوًمح
ًمؾتطٌقؼ ذم يمؾ قمٍم ومٍم سمنمط شمقومر اسرادة اًمٌنميي ًمتطٌقؼف.
واًمعؿؾ ذم هذا اًمٌحٌ اًمقضمقز إكه هق اؾمتخيص وعع واؾمتعراض ًمةٌعض
اعمعومل احلضوريي واجلقاكى اًمعؿراكقي ذم اًمدوًمي اًمـٌقيي اًمتل أؾمًفو وىمةوم قمةغم ىمقوداةو
اًمـٌل  مـ ظميل مو يمتٌف اسموم اًمؽتوين رمحف اهلل شمعومم.

ويتكون البحث من:

مؼدمي ومتفقد ومٌحثلم:

ادؼدمة :سمقون أمهقي مقوقع اًمٌحٌ ،واحلوضمي إمم دراؾمتف.
التؿفقد :شمعريػ مػردات قمـقان اًمٌحٌ.
ادبحث األول:اًمديـ واًمًقوؾمي واعمدكقي ذم اًمدوًمي اسؾميمقي ذم قمفد اًمـٌةقة ،
وومقف مطؾٌون:
ادطؾب األول :اًمديـ واًمدوًمي ذم طمقوة اًمرؾمقل .
ادطؾب الثاين :كػل اًمٌداوة وإصمٌوت احلضورة واعمدكقي ذم قمٍم اًمـٌقة اخلومتي.
ادبحث الثاين:مـ معومل احلضورة واعمدكقي ذم قمٍم اًمـٌقة اخلومتي ،وومقف مطؾٌون:
ادطؾب األول :سمقون إطمصوئل سملسمرز اًمقفموئػ وإقمهل واحلرف واًمصـوقموت
ذم دوًمي اًمرؾمقل .
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ادطؾب الثاين :كهذج شمطٌقؼقي ًمؾجوكى احلضوري واعمدين ذم دوًمي اًمـٌل . 


ذم اجلوكى اًمعؾؿل.



ذم اجلوكى اعمفـل واحلرذم.



ذم اجلوكى اًمصحل.



ذم اجلوكى اًمتجوري اًمصـوقمل.



ذم اجلوكى احلرا.



ذم اجلوكى اسقميمل.



ذم (اًمدسمؾقموؾمةةقي اسؾمةةيمقي)ذم اًمعيىمةةوت اًمًقوؾمةةقي اًمداظمؾقةةي

واخلورضمقي.


اخلومتي.
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التمهيد:
تعريف مفردات عنوان البحث
وومقف مطؾٌون:
ادطؾب األول :اًمتعريػ سمؿػردات قمـقان اًمٌحٌ.
ادطؾب الثراين :اًمتعريةػ سموًمؽتةوين ويمتوسمةف كظةوم احلؽقمةي اًمـٌقيةي اعمًةؿك
سموًمؽماشمقى اسداريي.

المطلب األول :التعريف بمفردات عنوان البحث

يتؽقن قمـقان اًمٌحٌ مـ مػردات تتوج إمم شمعريػ وسمقون وهل:

(معومل – طمضورة  -مدكقي -دوًمي) وؾملوضمز ذم اًمتعريػ هبو قمغم اًمـحق اًمتوزم:
أوت( :معومل) عع معؾؿ  ،ضموا ذم اعمعجؿ اًمقؾمةقط(" :اعمعؾةؿ) اًمعيمةي ومةـ يمةؾ
را مظـتف (ج) معومل ويؼول ظمػقً معومل اًمطريؼ"  ،وقمغم هذا ومة (اعمعومل) قميمي داًمةي قمةغم
()1

اعمراد ،وذم سمحثـو :قميموت شمدل قمغم وضمقد مظوهر اًمتحي واعمدكقي ذم دوًمي اًمـٌل .
ثاكقا( :احلضورة) :ذم معوضمؿ اًمؾغي يظفر معـك احلضةورة قمةغم أكةف اسىمومةي ذم
احلي اًمذي هق اعمدن واًمؼرى ،وهق ود اًمٌداوة  :وهل ؾمؽـك اًمٌوديي ،هةذا مةو سمقـةف
ِ
واحلةوو ظمةيف اًمٌةودي
ظميف اًم ٌَدْ ِو
ي
ُ
ُ
اسمـ مـظقر قمـدمو ىمول ذم اًمؾًون " :واحلَ َ ُ
طموو ًم ِ ٍ
وذم احلديٌ ٓ" :يٌِع ِ
ٌود" .
َ ْ
ٌ
()1

()1
()1

جمؿققمي مـ اعممًمػلم ،ادعجم الوسقط (مٍم :داراًمدقمقة ،ط ،8د .ت) ،ج ،8ص.7
أظمرضمف اعمًؾؿ ،مًؾؿ سمـ احلجوج أسمق احلًـ اًمؼشػمي اًمـقًوسمقري ،يف الصحقح ادسؾم اعمحؼةؼ:
وو ًم ِ ْؾٌ ِ
حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل ،سموب َت ِْري ِؿ سمق ِع ْ ِ
ودي( ،سمػموت :دار إطمقوا اًمؽماث اًمعةرا ،د .ط.
احلَ ِ َ
َْ
َ
د .ت) ،ج ،8ص ،1159رىمؿ.1511
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وموحلوو واحليي هق اعمؼقؿ ذم اعمُدُ ِن واًم ُؼ َرى ،واًمٌودي :اعمؼةقؿ سموًمٌوديةي...
ويؼول ومين مـ َأهؾ احلووة وومين مـ َأهؾ اًمٌوديي وومين َطم َ ِ
ي ٌّي وومةين َسمةدَ ِو ٌّي،
ِ
ضور ُة ِ
حل َ ِ
ضور ُة سموًمػتح ىمةول
حل َ
ي قمـ َأا زيد ،ويمون إَصؿعل يؼقل ا َ
اسىمومي ذم ا َ
واحل َ
اًمؼطومل:
َوم َؿ ْـ َشمؽ ِ
حل َض َور ُة َأ ْقم َج ٌَتْةف
ُـ ا َ

سمودية ٍ
ِ ِ
ومة َ
ةةي شمَراكَةةةو
ةةل جي
رضمةةةول َ

ِ
ِ
طمةوو َ
ون وهةق ذم إَصةؾ
قر َأي
ي ٓ يصؾح ًمؾًػر وهؿ ُطم ُض ٌ
ُ
ورضمؾ َطم ٌ
ِ
يةػ
ي ُة
واحلوو ُة ظمةيف اًمٌوديةي وهةل اعمُةدُ ُن واًم ُؼ َةرى واًمر ُ
مصدر وا َ
ي وا َ
حل َ ُ
َ
حل ْ َ
ِ
يوا إَ
ةرار،
مصور و َمًويم َـ اًمديور اًمتل يؽقن هلةؿ هبةو َىم ٌ
َ
ؾمؿقً سمذًمؽ َٕن َأهؾفو َطم َ ُ

اؿمتؼوق ِ
ُ
اؾمؿفو مـ َسمدا َي ٌْدُ و َأي َسم َر َز وفمفر وًمؽـةف اؾمةؿ ًمةزم
واًمٌوديي يؿؽـ َأن يؽقن
ِ
ِ
دون مو ؾمقاه و َأهؾ احلَ َ ِ
اعمقوع ظموص ًي َ
ذًمؽ
واحلوو احلَ ُّل
واحلوو ُة
ي و َأهؾ اًم ٌَدْ ِو
َ
ُ
َ
اًمعظقؿ َأو اًمؼق ُم وىمول اسمـ ؾمقده ا َ ِ
اًمدار اًمتل هبو ُجمْت ََؿ ُع ُف ْؿ" .
يوا َ
حل ُّل إذا َطم َ ُ
()1

وذم اعمعجؿ اًمقؾمقط أن احلضورة هل" :مرطمؾةي ؾمةومقي مةـ مراطمةؾ اًمتطةقر
اسكًوين ومظوهر اًمرىمل اًمعؾؿل واًمػـل وإدا وآضمتهقمل ذم احلي" .
()1

ومـ اعمعـك اًمؾغقي يظفر اًمػرق سملم اًمٌداوة اعملظمقذة مـ ؾمؽـك اًمٌوديي واًمتل
ـمٌقعتفو يمثرة اًمتـؼؾ واحلريمي شمٌعو ًمؾؿرقمك واعموا ،وسموًمتوزم ومي اؾمتؼرار ٕهؾفو إمر اًمةذي
جيعؾفؿ ٓ يعتـقن سموًمٌـوا وٓ سموًمعؿران اًمدائؿ ،وذًمؽ سمخيف احلضورة اًمتةل هةل ؾمةؽـك
اعمدن واًمؼرى واًمريػ ممو يعـل آؾمتؼرار هموًمٌو اًمذي يتطؾى سمـوا وقمؿراكو ويمؾ مةو قؼةؼ
()1

اكظر :اسمـ مـظقر ،لسان العرب (سمػموت :دار صودر ،ط ،1د .ت) ،ج ،1ص.171

()1

جمؿققمي مـ اعممًمػلم ،ادعجم الوسقط ج ،1ص.181
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مطوًمى آؾمتؼرار  ،وًمذا شمرشمٌط معوين احلضورة سموًمعؿران واًمتطقر واًمتؿدن.
ثالثا( :اعمدكقي)  :يػفؿ ممو ذيمره اسمـ مـظقر ذم اًمؾًون أن ًمػظ اعمدكقي مشتؼ مـ
اًمػعؾ "مدن" سمؿعـك أىموم واؾمتؼر سموعمؽون ،وهذا أهمؾةى وأووةح مةو ورد ذم مةودة "
مدن" ذم "ًمًون اًمعرب" ،وىمد يػفؿ يمذًمؽ أن اًمؾػظ مشتؼ مـ اًمػعةؾ "دان" اًمتةل
()1

()1

اسمـ ظمؾدون ذم مؼدمتف كظريي أظمرى ذم معـك احلضورة وكتوئجفو طمقٌ يعتؼمهو هنويي اًمعؿران ىمةوئي
تً قمـقان " :اًمػصؾ اًمراسمع ذم أن أهؾ اًمٌدو أىمرب إمم اخلػم مـ أهؾ احلي وؾمٌٌف أن اًمةـػس إذا
يموكً قمغم اًمػطرة إومم يموكً متفقيي ًمؼٌقل مو يرد قمؾقفو ويـطٌع ومقفو مةـ ظمةػم أو ذ ،ىمةول : 
"يمؾ مقًمقد يقًمد قمغم اًمػطرة ،وملسمقاه هيقداكف أو يـٍماكف أو يؿجًوكف " .وسمؼدر مو ؾمةٌؼ إًمقفةو مةـ
أطمد اخلؾؼلم شمٌعد قمـ أظمر ويصعى قمؾقفو ايمتًوسمف :ومصوطمى اخلػم إذا ؾمةٌؼً إمم كػًةف قمقائةد
اخلػم وطمصؾً هلو مؾؽتف سمعد قمـ اًمنم صعى قمؾقف ـمريؼف ،ويمذا صوطمى اًمنم إذا ؾمةٌؼً إًمقفةو
أيض ًو قمقائده .وأهؾ احلي ًمؽثرة مو يعوكقن مـ ومـقن اعميذ وقمقائد اًمةؽمف واسىمٌةول قمةغم اًمةدكقو
واًمعؽقف قمغم ؿمفقااؿ مـفو ،ىمد شمؾقصمً أكػًفؿ سمؽثػم مـ مذمقموت اخلؾؼ واًمنم ،وسمعةدت
قمؾقفؿ ـمرق اخلػم ومًوًمؽف سمؼدر مو طمصؾ هلؿ مـ ذًمؽ .طمتك ًمؼد ذهًٌ قمـفؿ مذاهى احلشةؿي
ذم أطمقاهلؿ ،ومتجد اًمؽثػم مـفؿ يؼةذقمقن ذم أىمةقال اًمػحشةوا ذم جموًمًةفؿ وسمةلم يمةؼمائفؿ وأهةؾ
حمورمفؿ ٓ ،يصدهؿ قمـف وازع احلشؿي ،عمو أظمذاؿ سمف قمقائد اًمًقا ذم اًمتظةوهر سمةوًمػقاطمش ىمةقًٓ
وقمؿيً .وأهؾ اًمٌدو وإن يموكقا مؼٌؾلم قمغم اًمدكقو مثؾفؿ إٓ أكف ذم اعمؼدار اًميةوري ٓ ذم اًمةؽمف
وٓ ذم را مـ أؾمٌوب اًمشفقات واًمؾذات ودواقمقفو .ومعقائدهؿ ذم معومياؿ قمةغم كًةٌتفو ومةو
قصؾ ومقفؿ مـ مذاهى اًمًقا ومذمقموت اخلؾؼ سموًمـًٌي إمم أهؾ احلي أىمؾ سمؽثػم .ومفةؿ أىمةرب
إمم اًمػطرة إومم وأسمعد قمه يـطٌع ذم اًمـػس مـ ؾمقا اعمؾؽوت سمؽثةرة اًمعقائةد اعمذمقمةي وىمٌحفةو،
ومقًفؾ قميضمفؿ قمـ قميج احلي ،وهق فموهر .وىمةد يتقوةح ومةقه سمعةد أن احلضةورة هةل هنويةي
اًمعؿران وظمروضمف إمم اًمػًود ،وهنويي اًمنم واًمٌعد قمـ اخلػم .ومؼد شمٌلم أن أهؾ اًمٌدو أىمرب إمم اخلػم
مـ أهؾ احلضةر .واهلل قةى اعمتؼةلم"؛ واسمةـ ظمؾةدون ،يف مؼدمرة (مصةةر :دار اسمةـ ظمؾةدون،
آؾمؽـدريي ،د .ط .د .ت) ،ص  88-89؛ يمه يعتؼم اسمـ ظمؾةدون سمػؾًةػتف وكظرشمةف اخلوصةي أن
اًمٌداوة أصؾ اًمعؿران واًمتحي.

﴿﴾883

من معامل احلضارة واملدنيت يف الدولت النبويت 

حبوث ودراسات

هل ضمذر يمؾؿي "ديـ" ومتؽقن سمؿعـك ظمضع وأـموع و ُمؾؽ"  ،وىمةد ؾمةؿك اًمرؾمةقل
اًمؽريؿ " يثرب" سموعمديـي وهنك قمـ شمًؿقتف سمةوٓؾمؿ اًمتؼؾقدي "يثرب" واًمن ذم
ذًمؽ يمه يذيمر سمعض مـ سمحٌ مصطؾح "اعمدكقي" أن ًمػظ اعمديـي ًمف دٓٓت ومػوهقؿ
ٓ شمظفر مع اؾمتعهل ًمػظ "يثرب" إكه شمظفر ومؼط مـ اًمتًؿقي سمؾػظ "اعمديـةي" ،وذيمةر
ـمرومو مـ هذه اًمدٓٓت واعمػوهقؿ مـفو:
()1

أن اعمديـي مثؾً مـظقمي ًمؾحقوة ضمديدة ذم اعمعتؼد واًمعيىموت واعمـفوج واحلقوة
اًمعؾؿقي واحلضوريي ،وارشمػعً سموًمًةؾقك اًمػةردي واجلهقمةل اسكًةوين إمم أومةؼ همةػم
معفقد ذم قمومل اًمٌنم ،وأصٌحً اعمديـي كقاة ًمؾحقةوة اسؾمةيمقي ،شمؾةؿ ؿمةعٌ اًمؼةرى
اعمتػرىمي ،شمؼوم هبو اجلؿع وهل قموصؿي اًمدوًمي وهةل مريمةز احلقةوة اسؾمةيمقي ومؽوكةً
اعمديـي رمز اعمدكقي سمؼقؿفو وقمؼقداو وكظومفو اًمًقود اجلديد وقميىمواو اعمتؿقزة سموًمعقامل
همػم اسؾميمقي مـ اًمػرس واًمروم  ،وموعمدكقي كظوم وؿمؽؾ اًمدوًمي اعمتحية اجلديدة
()1

سمؼقؿفو وقمؼقداو وشمنميعواو وشمؼدمفو ،وًمقًً مرادومو ًمؾدوًمي اًميديـقي أو اًمعؾهكقي يمه
يًتعؿؾفو اعمراوهمقن ممـ يًؿقن أكػًفؿ سموًمـخٌي ذم قموعمـو اسؾميمل اًمققم.
رابعا :اًمدوًمي يمه يؼةقل اًمٌةوطمثقن هةل حمةقر (قمؾةؿ اًمًقوؾمةي) طمتةك يمةوكقا
يًؿقكف (قمؾؿ اًمدوًمي) ،وًمؾدوًمي شمعوريػ يمثػمة متعددة سمؾغً قمـد سمعض اًمٌوطمثلم موئي
ومخًةةي وأرسمعةةقن شمعريػةةو ،وهةةل ذم أسمًةةط شمعوريػفةةو" :اعمجتؿةةع اعمةةـظؿ ؾمقوؾمةةقو
()1

اكظر :اسمـ مـظقر ،لسان العرب اعمحؼؼ  :قمٌد اهلل قمكم اًمؽٌػم ،حمؿد أمحد طمًى اهلل  ،هوؿمؿ حمؿد
اًمشوذزم( ،اًمؼوهرة :دار اعمعورف ،د .ط .د .ت) ،ص.118

()1

اكظر :كٍم حمؿد قمورف ،احلضارة -الثؼافة  -اددكقة دراسة لسرية ادصطؾح ودتلة ادػفو( ،اعمؿؾؽةي
اًمًعقديي اًمعرسمقي :اعمؽتٌةي اًمقـمـقةي اعمعفةد اًمعةوعمل ًمؾػؽةر اسؾمةيمل  ،ط 1771 ،1م) ،ص111؛
وىمؾً دًمقؾ شمًؿقي اًمـٌل هلو سموعمديـي مو ضموا ذم اًمصحقحلم مـ طمديٌ أا هريرة أكةف  ىمةول أمةرت
سمؼريي شمليمؾ اًمؼرى يؼقًمقن يثرب وهل اعمديـي ،شمـػل اًمـوس يمه يـػل اًمؽػم ظمٌٌ احلديد".
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وىموكقكقو"  ،وهذه اًمدوًمي شمتؽقن يمه هق معؾقم مـ قمدة قمـوس هل اًمشعى أو إمي،
()1

واسىمؾقؿ (اًمقـمـ) ،واحلؽقمي ،واًمًقودة.

المطلب الثاني :الكتاني وكتابه التراتيب اإلدارية
أمو اعممًمػ ومفق إموم مـ أئؿي اسؾميم اعمعوسيـ شمرضمؿ ًمف اًمزريمكم ىموئيً:
حمؿد قمٌد احلل سمـ قمٌد اًمؽٌػم سمـ حمؿد احلًـل اسدريز ،اعمعروف سمعٌةد
احلل اًمؽتوين :قمومل سموحلديٌ ورضموًمف1815( .هة  1881 -هة = 1771 - 1888م).
مغرا ،وًمد وشمعؾؿ سمػوس ،ويمون مـذ كشلشمف قمةغم همةػم وٓا ًمة هة اًمعؾقيةي
اعموًمؽي ذم اعمغرب ،واقمتؼؾ ؾمـي  1819هةة ( 1717م) ذم (دار اعمخةزن) سمٌؾةده ،وعمةو
ومروً احلهيي اًمػركًقي قمغم اعمغرب1711( ،م) اكغؿس ذم مقآاو ،وطمٍ ،ومتعةرف
إمم رضمول اًمػؼف واحلديٌ ذم مٍم واحلجوز واًمشوم واجلزائر وشمقكس واًمؼػموان ،وقمود
عوقمي ًمؾؽتى ،ذظمرت ظمزاكتف سموًمـػوئس ،ووؿً سمعد
سملمحول مـ اعمخطقـموت ،ويمون ج
ؾمـقات مـ اؾمتؼيل اعمغرب إمم ظمزاكي اًمؽتى اًمعومي ذم اًمرسموط ومرأيً قمغم يمثػم مـفةو
شمعؾقؼوت سمخطف ذم شمرعي سمعض مصـػقفو أو اًمتـٌقف إمم ومقائد ومقفو.
وضموهر سموًمٌقعي ٓسمـ قمرومي( ،صـقعي اًمػركًقلم) سمعد إسمعود حمؿد اخلومس قمةـ
سميده وقمرؿمف.
وعمو اؾمتؼؾ اعمغرب (1755م) يمون اًمؽتوين ذم سموريس ،وموؾمتؿر إمم أن موت هبو.
ًمف شمآًمقػ ،مـفو (ومفرس اًمػفورس  -ط) جمؾةدان و (اظمتصةور اًمشةهئؾ  -ط)
()1

كظوم سمريموت وقمثهن اًمرواف و حمؿد احلؾقة ،مبادئ يف عؾم السقاسة (اًمريةوض :دار اًمؽومةؾ ،ط
1787 ،1م) ،ص.111
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رؾموًمي ،و (اًمؽماشمقى اسداريي  -ط) جمؾدان ،اؾمتققمى ومقف يمتةوب (ختةريٍ اًمةدٓٓت
اًمًؿعقي) ٕا احلًـ ،قمكم سمـ حمؿد اخلزاقمل .وزاد قمؾقف أوعوف ومصقًمف ،وىمةد وموشمةف
آـميع قمغم ضمزا مـف ذم كحق رسمعف ،أراكقةف ومووةؾ ذم "شمطةقان" وأظمةؼمين أن ظمزاكةي
اًمرسموط صقرت كًخي قمـف  -وًمف يمتى أظمرى.
ويمون قمغم مو ومقف مـ اكحراف قمـ اجلودة ذم ؾمقوؾمتف ،صدرا مـ صدور اعمغةرب
ومرضمعو ًمؾؿًتنمىملم ظموصي"  .أىمقل :ومقىمػ اًمرضمؾ مـ آطمتيل اًمػركز ومةـ
()1

أذكوسمف مقىمػ ييم قمؾقف ضمدا وٓ جيقز ذًمؽ مـ اًمعؾها مفه يمون اًمتلويؾ واًمتؼمير.

وأما كتابه فقد أشار إليه الزركلي في التعريف السابق وزيادة في

التعريف به أقول:

قمـقان اًمؽتوب :كظوم احلؽقمي اًمـٌقيي اعمًؿك سموًمؽماشمقةى اسداريةي قمةرف سمةف

ممًمػف اسموم اًمؽتوين شمعريػو ومقف إـمـوب وإؾمفوب كـؼؾ ـمرومو مـف سمعد ىمؾقؾ.
واًمؽتوب سمديع ذم سموسمف  ،وهق جمؾد وةخؿ ذم ضمةزئلم قتةقي قمةغم أيمثةر مةـ
( )911صػحي ،اقمتـك سمتحؼقؼف د/قمٌداهلل اخلوًمةدي ،وهةل اًمطٌعةي اًمتةل اقمتؿةدت
قمؾقفو ،وتؼقؼف ٓ ؿملن ًمف وٓ سمول ،إٓ اكةف أظمةرج إًمقـةو اًمؽتةوب مطٌققمةو ،يمةون أول
ـمٌوقمي ًمف قموم 1817هة ،يمتى ًمف حمؼؼف مؼدمي ٓ سملس هبو ،اقمتؿد اًمؽتةوين – رمحةف اهلل
شمعومم -قمغم كصقص مـ يمتوب اًمتؾؿًوين (ختريٍ اًمدٓٓت اًمًؿعقي " اًمًوسمؼ ذيمةره،
ضمعؾفو يموعمؼدموت ٕسمقاب يمتوسمف هذا ،ويمتًٌ هذه اًمـصقص سملم هيًملم سمخط أؾمةقد
ًمتؽقن أسملم مـ يميم اًمؽتوين كػًف ،صمؿ زاد قمؾقفةو ذم مقوةققمفو اًمؽثةػم ،وىمةد يمتةى
اًمؽتوين مؼدمي ووومقي موشمعي ـمقيؾي ًمؽتوسمف "اًمؽماشمقةى اسداريةي مةـ (ص -11إمم ص
 )97وهل مؼدمي همزيرة اًمػقائد سملم ومقفو اعمصـػ مـفجف وومؽرة يمتوسمف واعمراضمةع اًمتةل
()1

اًمزريمكم ،اإلعم ،ج ،5ص.7

﴿﴾833

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

أمحد حممد زايد

اقمتؿد قمؾقفو ذم اًمتصـقػ ،وسملم مو زاده قمةغم يمتةوب "اًمتؾؿًةوين" وهةق يمثةػم ضمةدا،
وذًمؽ سمعد شمرعي مـف ًمؾتؾؿًوين وسمقون يمثػم ممو يتعؾؼ سمؽتوسمف .
وىمد رضمع اًمؽتوين ذم يمتوسمف هذا إمم يمتى اًمًـي اعمنمومي وذوطمفو اًمؽثةػمة
ويمتى اًمًػمة قمغم يمثراو ،ويمذا يمتى اًمؽماضمؿ واًمطٌؼوت وإدب وإكًوب وشمةوريخ
اسؾميم  ،يمه رضمع إمم اًمتػًػم واًمػؼف سمؿذاهٌف وإصقل واًمتصقف واًمؾغي واًمًقوؾمي
واًمطى واحلؽؿي  ،وىمد ذيمر  -رمحف اهلل شمعومم -ميوت مـ اعمراضمع تً هذه اًمػـقن مةو
سملم خمطقط ومطٌقع ممو يةدل قمةغم مةدى اجلفةد اعمٌةذول ذم ضمةرد هةذه اعمطةقٓت،
واؾمتخراج كػوئًفو ممو يتعؾؼ سمؿقوقع يمتوسمف.
ىمول –رمحف اهلل – قمـ يمتوسمف هذا ":وىمد قمؿؾً قمغم اًمؽتوسمةي ذم هةذا اعمقوةقع
سمؾًون يـوؾمى روح اًمعٍم وىمؾؿ يرمل إمم شمرضمقح مفقع آظمتصور ،وآىمتصةور قمةغم
إرضمح ،وإومقد مـ همػم ظمروج قمـ اعمقوقع"

()1

اطمتقى اًمؽتةوب ذم ضمزئةف إول قمةغم صمهكقةي أىمًةوم أوهلةو ىمًةؿ ذم اخليومةي
واًمقزارة (اًمصدارة) وآظمرهو ىمًؿ (ذم ؾموئر اًمعهٓت ،وتً يمؾ ىمًؿ أسمقاب سمعضفو
وموق اًمعنميـ سموسمو ،أمو اجلزا اًمثوين ومٌدأه اعممًمػ سموًمؼًؿ اًمتوؾمع تً قمـةقان "ذم ذيمةر
طمرف وصـوقموت يموكً ذم قمفد رؾمقل اهلل  وذيمر مـ قمؿؾفو مـ اًمصحوسمي" وظمةتؿ
اًمؽتوب سموًمؼًؿ اًمعوذ وتً هذيـ اًمؼًؿلم قمنمات مـ إسمقاب واعمقوققموت.
ويؿتوز اًمؽتوب سمؽؿ هوئؾ مـ اًمعؾقم واعمعؾقموت ،ومـ هـةو يمثةرت ومقائةده
وأهمـك قمـ يمثػم ،ومل يصـػ ذم سموسمف مثؾف ومةقه أقمؾةؿ مةـ طمقةٌ اًمتٌحةر واًمغةقص ذم
أقمهق اًمؽماث وضمرد اعمطقٓت واًمقىمقف قمغم اًمـةقادر وؾمةٌؽفو ذم ىموًمةى مةـ اًمعؾةؿ
مرشمى مؼـع.
()1

اًمؽتوين ،حمؿةد قمٌةد احلةل اًمؽتةوين ،الرتاتقرب اإلدارجرة اعمحؼةؼ :قمٌةد اهلل اخلوًمةدي( ،سمةػموت:
داراًمؽتى اًمعؾؿقي ،د .ط .د .ت) ،ج  ،1ص.88
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املبحث األول:
الدين والسياسة واملدنية يف الدولة اإلسالمية

يف عهد النيب اخلامت 
المطلب األول :الدين والدولة في حياة الرسول
كشلت أضمقول معوسة مـ اعمًؾؿلم مل شمر إٓ ومصي سملم اًمديـ واًمًقوؾمي طمقٌ
ؾمقطرت طمؽقموت قمؾهكقي أو ديمتوشمقريي أسمعدت اسؾميم قمةـ مـصةي احلؽةؿ وىمقةودة
احلقوة ،وؾمؾطً أضمفزاو اعمختؾػي عمؼوومي دقموشمةف وحمووًمةي إيؼةوف َمةده ،واطمتقؿمةتفو
ـمغؿي مـ اعمـتػعلم اًمةذيـ أـمؾؼةقا قمةغم أكػًةفؿ مثؼػةلم وكخٌةي ؾمةخروا أىميمفةؿ
ومـوسمرهؿ عمحووًمي اًمػصؾ اًمتوم سملم اًمديـ واحلقوة ،طمتك إن أصمر هةذا اًمًةؿ اًمػؽةري مل
يؼتٍم شملصمػمه قمغم همٓا إذكوب وإكةه وصةؾ إمم سمعةض رضمةول اًمعؾةؿ اًمشةةرقمل

()1

سموٕزهر اًمنميػ وهمػمهؿ  ،وذم فمؾ احلؿيت اعمتطووًمي اعمدى وقمغم مةدى أيمثةر مةـ
ىمرن شمؼريٌو شملصمرت يمثػم مةـ اًمعؼةقل اعمًةؾؿي ؾمةؾٌو سمتؾةؽ إومؽةور وفمةـ اًمؽثةػم أن
اسؾمةيم ٓ قميىمةةي ًمةف سموًمًقوؾمةةي وٓ سمؼضةةويو احلؽةؿ ومضةةي قمةـ ىمضةةويو آىمتصةةود
وآضمتهع واعمدكقي ،وىمٍموا اسؾميم قمغم قمةدة مظةوهر وـمؼةقس وؿمةعوئر وسمعةض
اًمنمائع ذم جمول إهة وإطمقال اًمشخصقي.
()1

يمه ومعؾ اًمشقخ قمكم قمٌد اًمرازق ذم يمتوسمف "اإلسم ،وأصول احلؽم" أوائؾ اًمؼةرن اعمةو
مشفقرة معروومي.
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واحلؼقؼي اًمتل ٓ ضمدال ومقفةو وٓ ؿمةؽ معفةو أن اسؾمةيم سمةريا مةـ شمؾةؽ
اًمدقمووى واًمظـقن اًمؽوذسمي ،وكحـ هـو ومـ ظميل ومؽر اًمؽتوين وضمفةده اًمعؾؿةل مةـ
ظميل يمتوسمف اعموشمع "اًمؽماشمقى اسداريي" كثًٌ سمه ٓ يدع ؾمةٌقي ًمؾشةؽ أن اسؾمةيم -
كظريو وقمؿؾقو ٓ -يعرف ذًمةؽ اًمػصةوم اًمـؽةد سمةلم اًمةديـ واحلقةوة وٓ سمةلم اًمةديـ
واًمًقوؾمي ،يميمد ذًمؽ اًمؽتوين ذم مؼدمي يمتوسمف اعمذيمقر ىموئي ":إن اًمذيـ اقمتـقا سمتدويـ
اعمدكقي اًمعرسمقي و اًمؽماشمقى اسداريي خلؾػوا اعمؿؾؽي اسؾميمقي وذيمةروا مةو يمةون ٕمةراا
اسؾميم قمغم قمفد اًمدوًمي إمقيي واخليومي اًمعٌوؾمقي مـ اًمرشمى واًمقفموئػ واًمعهٓت
واًمعهل أمهؾقا مو يمون مـ ذًمؽ قمغم قمفد رؾمقل اهلل  ،مع أكةف قمؾقةف اًمًةيم طمقةٌ
يمون يشغؾ مـصى اًمـٌقة اًمديـل قمكم ىموقمدة عع ديـف اًمؼقيؿ سملم ؾمقوؾمي اًمديـ واًمةدكقو
ععو مزج سملم اًمًؾطتلم سمحقٌ يمودا أن يدظمي تً مًؿك واطمد وهق اًمديـ".

()1

واؾمتدل  -رمحف اهلل شمعومم -مـ يميم اًمعؾها قمغم هذه احلؼقؼةي اجلؾقةي ومؼةول:
"وذم اًمروض إكػ" أن اًمعيا سمـ احليمل عمةو ىمةدم قمةغم اعمـةذر سمةـ ؾمةووى
()8

()1

()1

()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.11

()1

اؾمؿ يمتوب ًمإلموم أب اًمؼوؾمؿ اًمًفقكم ذم اًمًػمة اًمـٌقيي اعمنمومي أقمده صوطمٌف ًمغرض قمؼم قمـةف سمؼقًمةف
إيضوحِ مو َو َىم َع ِذم ِؾمػم ِة رؾم ِ
قل اهللِّ  - -ا ًّمتِل َؾم ٌَ َؼ َإمم شم َْلًم ِ ِقػ َفو َأ ُسمةق َسمؽ ِ
ةـ
ذم اعمؼدمي َ ":
ْةر ُحم َّؿةدُ ْسم ُ
َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إؾم َح َ
وق اعمُْ ّطؾٌِِ ّل َ ،و َخلَ ّص َفو َقم ٌْدُ اعمَْؾؽ ْسم ُـ ه َشو ٍم اعمَْ َعووم ِر ّي اعمْ ٍْم ّي اًمـ ًّّو َسم ُي اًمـ ّْح ِق ّي ممّو َسم َؾغَـل قم ْؾ ُؿ ُف
ْ
يص َأو مق ِو ِع ومِ ْؼةفٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
ٍ
َ
ٍ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ن زم وم ْف ُؿ ُف م ْـ ًمػظ همَريى أ ْو إقم َْراب همَومض أ ْو يمَي ٍم ُم ًْ َتغْؾؼ أ ْو ك ًََى َقمق
ْ َْ
َو ُي ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ
اًمًٌ ُقؾ َإمم شمَت ّؿتف" وهق مطٌقع متداول.
َيـْ ٌَغل اًم ّتـٌْق ُف َقم َؾ ْقف أ ْو َظم َؼم كَوىمص ُي َ
قضمدُ ّ
صحوا هق :اًمعيا ْسمـ احليمل واؾمؿ احليمل َقم ٌْد اهللج ْسمـ قمٌود ْسمـ أيمؼم ْسمـ َرسمِقعةي ْسمةـ َموًمِةؽ ْسمةـ
أيمؼم ْسمـ قمقيػ ْسمـ َموًمِؽ ْسمـ اخلزرج ْسمـ َأ ِا ْسمـ اًمصدف ،وىمقؾَ :قم ٌْد اهللج ْسمـ قمهر ،وىمقؾَ :قم ٌْةد اهللج ْسمةـ
وهر ،وىمقؾَ :قم ٌْد اهللج ْسمـ قمٌقدة ْسمـ وهر ْسمـ َموًمِؽ مـ طمي مقت وٓه رؾمقل اهلل  اًمٌحريـ شمةقذم
ذم ظميومي قمؿر ر اهلل قمـف ؾمـي إطمدى وقمنميـ.اكظر :أسمق قمؿر يقؾمػ سمـ قمٌةداهلل سمةـ قمٌةد اًمةؼم،
اتستقعاب يف معرفة األصحاب ( إردن :دار اسقميم ،ط1181 ،1هة 1111 -م) ،ص.581

()1

اعمـذر ْسمـ ؾمووي ْسمـ َقم ٌْد اهللجِ ْسمـ زيد ْسمـ َقم ٌْد اهللجِ ْسمـ دارم اًمتؿقؿل اًمدارمل ،صوطمى اًمٌحريـ ،كًٌف

()8
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وظموـمٌف ذم اسؾميم وذائعف أضموسمف اعمـذر سمؼقًمف :ىمةد كظةرت ذم هةذا إمةر اًمةذي ذم
يدي ومقضمدشمف ًمؾدكقو دون أظمةرة وكظةرت ذم ديةـؽؿ ومقضمدشمةف ًممظمةرة واًمةدكقو ومةه
يؿـعـل مـ ىمٌقل ديـ ومقف أمـقي احلقوة وراطمي اعمةقت وًمؼةد قمجٌةً أمةس ممةـ يؼٌؾةف
وقمجًٌ اًمققم ممـ يرده وإن مـ إقمظوم مـ ضموا سمف أن يعظةؿ رؾمةقًمف .وومقةف أيضةو أن
اجلؾـدي عمو ىمدم قمؾقف قمؿرو سمـ اًمعوص ىمول ًمف اكظر ذم هةذا اًمـٌةل إمةل اًمةذي ضمةوا
سموًمدكقو وأظمرة ".

()1

إن هذه اًمشفودات ًمتميمد أن اًمـٌل اًمؽريؿ  مل يةلت سمةديـ روطمةل ومؼةط ٓ
ىموكقن معف وٓ شمنميع؛ إكه ضموا سمؼوكقن ضمومع عمصةوًمح اًمةدكقو وأظمةرة ،واًمؼةقل سمةلن
اسؾميم كظوم شمعٌدي ٓ ؾمقوؾمي معف وٓ طمؽؿ جموف ًمؾحؼقؼي.
يزيد اًمؽتوين اعمًوًمي شمليمقدا سمـؼؾ يميم ًمٌعض أهؾ اًمعؾؿ طمقٌ كؼؾ قمـ اسموم
اًمغةزازم ذم اسطمقةوا ىمقًمةف":ومةـ ظمصوئصةف قمؾقةةف اًمًةيم أكةف عةع ًمةف سمةلم اًمـٌةةقة
واًمًؾطـي" يمه يـؼؾ قمـ اًمؼراذم ذم مًلًمي إمومتف  ىموئي" :ىمول اسموم ومخر اعموًمؽقةي
()1

أسمق اًمعٌوس اًمؼراذم ذم "اًمػروق" ذم اًمػرق اًمًودس واًمثيصملم سملم ىموقمدة شمٍمومف 
سموًمؼضوا وسملم ىموقمدة شمٍمومف سموًمػتقى وهل اًمتٌؾقغ وسملم ىموقمدة شمٍمومف سموسمومي :اقمؾةؿ
اسمـ اًمؽؾٌل.يم َ
َون قمومؾ اًمـجٌِ ّل  قم ََغم اًمٌحريـ.وىمقؾُ :ه َق مـ قمٌد اًمؼقس ،وىمد ذيمركةو ظمةؼم وومودشمةف
قم ََغم اًمـجٌِ ّل ِ ذم شمرعي كَوومِع َأ ِا ُؾم َؾ ْق َهن،.روى َأ ُسمق جمؾز ،قمـ َأ ِا قمٌقدة ،قمةـ َقم ٌْةد اهللجَِ ،ىم َ
ةول :يمتةى

َر ُؾمقل اهللجِ  إِ َمم اعمـذر ْسمـ ؾمووي " :مـ صغم صيشمـو ،واؾمةتؼٌؾ ىمٌؾتـةو ،وأيمةؾ ذسمقحتـةو ،ومةذايمؿ
اعمًؾؿ " .أسمق احلًـ قمكم سمـ أا اًمؽرم حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمؽةريؿ سمةـ قمٌةد اًمقاطمةد اًمشةقٌوين
اجلزري ،قمز اًمديـ اسمـ إصمػم ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة تؼقؼ :قمكم حمؿةد معةقض ،قمةودل
أمحد قمٌد اعمقضمقد( ،سمػموت :دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،ط1115 ،1هة  1771 -م) ،ج ،5ص.155
()1
()1
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أن رؾمقل اهلل  هق اسموم إقمظؿ واًمؼو
إئؿي وىمو

إطمؽؿ واعمػتل إقمؾؿ ،ومفق  إمةوم

اًمؼضوة وقمةومل اًمعؾةها ومجؿقةع اعمـوصةى اًمديـقةي ومقوةفو اهلل إًمقةف ذم

رؾموًمتف وهق أقمظؿ مـ يمؾ مـ شمقمم مـصٌو مـفو ذم ذًمؽ اعمـصى إمم يقم اًمؼقومي" .
()1

واسمومي مـصى ؾمقود يؼقم سمف أوًمق إمةر قمةغم ىمقةودة اًمـةوس واًمؼقةوم سمةه
يصؾحفؿ ذم اًمدكقو ويًعدهؿ ذم أظمرة ،واًمـٌل  شمةقمم مـصةى اسمومةي اًمعظؿةك
اًمديـقي واًمدكققيي  ،ويموكً دوًمتف  كؿقذضمو شمطٌقؼقو قمؿؾقو ًمذًمؽ  ،ومـ هـو ومي ومصؾ
سملم اسؾميم وسملم اًمًقوؾمي ومفه شمقأمون يمه ىمةول اًمغةزازم" :اًمةديـ واًمًةؾطون شمقأمةون
اًمديـ أصؾ واًمًؾطون طمورس؛ ومه ٓ أصؾ ًمف ومفدوم ومو ٓ طمورس ًمف ومضوئع".

المطل ببب الث بباني :نف ببي الب ببداوة وإمب ببات الح ببارة والمدني ببة للدول ببة

اإلسالمية في عصر النبوة الخاتمة

ؾمٌؼ ذم اعمؼدمي سمقون أن اًمدوًمي إومم شملؾمًً ومقفو معومل احلضةورة واعمدكقةي،
ومـ شمصقر همػم ذًمؽ ومفق ضموهؾ سمطٌقعي اسؾميم وطمؼوئؼف اًمتنميعقي اًمشةومؾي ،ومل
يدىم ؼ يمثػم مـ اعممرظملم ذم ضموكى اعمدكقي واحلضورة ذم اًمدوًمي اًمـٌقيي وملمهؾقه ،ويموكً
قمـويتفؿ سمه فمفر مـ ذًمةؽ ذم إزمةون اًمتوًمقةي هلةو وذم هةذا فمؾةؿ ًمؾحؼقؼةي اًمتورخيقةي
واًمنمقمقي معو ،وًمذا ىمول اًمؽتوين" :إن اًمذيـ اقمتـقا سمتدويـ اعمدكقي اًمعرسمقةي واًمؽماشمقةى
اسداريي خلؾػوا اعمؿؾؽي اسؾميمقي وذيمروا مو يمون ٕمراا اسؾمةيم قمةغم قمفةد اًمدوًمةي
إمقيي واخليومي اًمعٌوؾمقي مـ اًمرشمى واًمقفموئػ واًمعهٓت واًمعهل أمهؾقا مو يمون مـ
ذًمؽ قمغم قمفد رؾمقل اهلل  مع أكف قمؾقف اًمًةيم طمقةٌ يمةون يشةغؾ مـصةى اًمـٌةقة
اًمديـل قمكم ىموقمدة عع ديـف اًمؼقيؿ سملم ؾمقوؾمي اًمديـ واًمدكقو ععو مزج سمةلم اًمًةؾطتلم
()1
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()1

وإمهول هذا اجلوكى ذم اًمتوريخ اسؾميمل ضمعؾ مةـ يةدرك اًمصةقرة احلؼقؼقةي
ًمدوًمي اًمـٌل  ومو اؿمتؿؾً قمؾقف مـ أؾمس احلضورة واًمعؿران يتعجى شمعجٌو ؿمةديدا،
ورسمه أكؽر أطمقوكو واًمًٌى ذم ذًمؽ أكف مل يؼرأ ذم شمراث اسؾميم ؿمقيو يعقل قمؾقف.

القرآن الكريم والسنة المطهرة أساس الح ارة والمدنية:
مل شمؽـ اًمصقرة احلضوريي اًمتل كعؿ هبو اعمًؾؿقن ذم اًمعفد إمقي أو اًمعٌود
إٓ امتدادا ًمتؾؽ إصقل اًمتل ووعفو اًمـٌل ً مدوًمتف إومم ،وًمقًةً يمةه صةقره
اًمٌعض مـ أهنو ملظمقذة قمـ همػم اعمًؾؿلم مـ اًمػرس أو اًمققكون أو همةػمهؿ ،هةذا مةو
أيمده اًمؽتوين سمؼقًمف ":اًمذيـ يتعوـمقن اًمًػم اًمققم همويي مو يؼةراون مةـ يمتٌفةو اهلؿزيةي
سمنمطمفو ًمٌـقس  ،ومؾذًمؽ ٓ يًتغرب أن يشذ قمـ أسمصةورهؿ أمثةول هةذه اًمقفمةوئػ
()1

واعمراشمى واسدارات ،ورسمه اؾمتٌعد ذًمؽ آظمرون مـ طمقٌ إن اًمؽتٌّوب اًمذيـ شمصدروا
أظمػما ًمؾٌحٌ ذم اعمدكقي اسؾميمقي اًمعرسمقي ودوكقا ومقفو اعمدوكوت اًمعدة مةـ اعمًةؾؿلم
واعمًقحقلم همويي مو يـًٌقن مـ اًمتؿدن ًمإلؾميم يذيمرون مو وضمد قمةغم قمفةد اًمدوًمةي
اًمعٌوؾمقي وإمقيي مثي مع مو أوضمدشمف سمعةد ذًمةؽ مموًمةؽ اًمعجةؿ واًمةديؾؿ واًمةؽمك
()8

()1
()1

()8

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.11
ىمول اًمزريمكم ذم إقميم :حمؿد سمـقس ( 1118 - 1171هة  1978 - 1919 -م) ،حمؿد سمـ أمحةد
سمـ حمؿد سمـقس ،أسمق قمٌد اهلل :ومر ً ،مف قمؾؿ سموٕدب مـ أهؾ وموس مـ يمتٌف (ًمقامع أكقار اًمؽقيمى
اًمدري) ذم ذح مهزيي اًمٌقصػمي؛ واكظر :اًمزريمكم ،األعم ،ج ،1ص. 15
سميد اًمديؾؿ هل :سملرض اجلٌول سمؼرب ىمزويـ ،وهل سميد يمؾفو ضمٌول ووهود ،وومقفو ظمؾؼ يمثةػم مةـ
اًمديؾؿ ،وهؿ أؿمد اًمـوس محؼ ًو وضمف ً
ي ! سمقـفؿ ىمتول ومنذا ىمتؾ واطمد مـفؿ ىمتؾقا مـ شمؾةؽ اًمؼٌقؾةي أي
واطمد يمون .ويموكقا مؾقك سميد اجلٌول ىمدي ًه .ذيمر أن أصؾفؿ مـ سمـةل متةقؿ ،وًمةذًمؽ شمةرى أيمثةرهؿ
يؿقؾقن إمم إدب واًمعرسمقي .مـفؿ مؾقك آل سمقيف ويموكقا يمؾفةؿ ومضةيا أدسمةوا؛ وزيمريةو سمةـ حمؿةد
اًمؼزويـل ،آثار البمد وأخبار العباد ج ،1ص.181
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واًمػرس واًمؼمسمر وهمػمهؿ مـ مؾقك اًمدول اسؾميمقي سموًمنمق واًمغرب سمؾ ورسمه يموكقا
يلشمقن سمـًٌي اعمدكقي ذم اسؾميم ًمٌـل اًمعٌوس ًمقتًـل هلؿ سمعد اًمتٍميح سمةلهنؿ أظمةذوا
ذًمؽ قمـ اًمققكون واًمػرس ٓ قمـ اًمؼرآن واًمـٌل . " وهبذا يتٌلم أن طمضورة ومدكقي
()1

اًمدوًمي اسؾميمقي ذم شمورخيفو اعمؿتد إكه يموكً إؾميمقي أصوًمي طمقٌ كشلت ضمذورهو ذم
فمؾ دوًمي اسؾميم إومم ،واسؾميم مع ذًمؽ ٓ يـؽر شميىمح إمؿ صمؼوومقةو وطمضةوريو
ومدكقو ومقتلصمر اعمًؾؿقن سمغػمهؿ ويتلصمر همػمهؿ هبؿ.
ًمؼد يمون اسؾميم واوع أؾمس اًمتحي واعمدكقي  ،ومفؿ ذًمؽ اًمصحوسمي اًمؽةرام
ر

اهلل قمـفؿ مـ ظميل مرضمعقي صمؼوومقي وومؽريي إؾميمقي ظموًمصي ،اكزوت معفو ؾموئر

اعمرضمعقوت اًمثؼوومقي إظمرى ،يؼقل اًمؽتوين  ":ومةـ قمةرف هنضةي اسؾمةيم وشمعةوًمقؿ
اًمـٌل قمؾقف اًمًيم وأمعـ اًمـظر ذم شمؾؽ اًمـفضةي تؼةؼ أن ًمةقس هـةوك مةـ أؾمةوًمقى
اًمتؿدن مو مل يؽـ اسؾميم ذم وىمً فمفقره أصي ًمف ويـٌققمو ،ومؿـ شملمؾ مةو سمثةف اًمـٌةل
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ اًمتعوًمقؿ وأكقاع اسرؿمود ومو طمقى اًمؼرآن مـ آداب آضمتهع
وؾمـ مـ ـمرق اًمتعورف واًمتهزج ومو أودع اهلل همضقن يمؾهشمف اجلقهريةي مةـ أطمؽةوم
اًمطٌقعي وأهار اًمقضمقد وومرائد اًمؽوئـوت ومو وٌط مـ احلؼقق وؾمةـ مةـ كظومةوت
احلقوة ومو شمؾتف سمف اًمًـي اًمـٌقيي مةـ اةذيى اًمـػةقس وإظمةيق واسرؿمةود ًم ظمةذ
سموٕطمًـ وموٕطمًـ وأطمؽؿتف مـ ؾمــ آرشمؼوا واسظموا اًمٌنمي واًمتؿتع سميوب
احلريي قمؾؿ أن اًمتؿدن اسؾميمل ذم إسمون فمفقره ىمومً معف شمؾؽ إقمهل ًمتةلصمػم شمؾةؽ
اًمتعوًمقؿ قمغم ىمؾقب ؾمومعقفو ذم ذًمؽ احللم (كعؿ) ٓ كـؽر أن اًمتؿدن اسؾميمل ضمرى
جمرى اًمـشقا اًمطٌقعل ذم يمةؾ را وؾمةور ؾمةػما شمةدرجيقو إمم أن وصةؾ إمم أوضمةف ذم
اًمًؿق ،ومؿـ مل يتلمؾ ذًمؽ ومل قط كظرا ذم اعمقوقع سمه ًمف وقمؾقف ٓ سمد أن يغقةى قمةـ
()1
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قمؾؿف مو سمؾغتف اسدارات واًمعهٓت واًمصـوقمي واًمتجورة ذم شمؾؽ اًمعنم ؾمـقات اًمتةل
ىمضوهو  ذم اعمديـي اعمـقرة سمعد اهلجرة اًمـٌقيي وأن اًمؽمىمل واًمعؿةران وصةؾ ومقفةو إمم
إطمداث مو يعرف مـ اًمقفموئػ اًمققم ذم إدارة اًمؽتوسمةي واحلًةوب واًمؼضةوا واحلةرب
واًمصحي وكحق ذًمؽ ظمصقصو مـ يمون همويي قمؾؿف قمةـ ذًمةؽ اًمةدور أن أهؾةف يمةوكقا
يؿشقن طمػوة وإذا أيمؾقا مًحقا أيدهيؿ ذم أىمدامفؿ " .
()1

شبهة وجوابها:

ذم هذا اعمؼوم أود أن أورد ؿمةٌفي رد قمؾقفةو اًمؽتةوين مؾخصةفو  :أن اعمًةؾؿلم

إوائؾ زمـ اًمـٌل  مل يؽقكقا أصحوب قمؾؿ وٓ صـوقمي أكه يمةون ؾمةؿتفؿ اًمٌةداوة
واًمًذاضمي ،وأكو أورد هذه اًمشٌفي ذم هذا اًمًقوق ًمًٌٌلم:
األول :أن مقردهو قمؾؿ مـ أقميم اًمغرب اسؾمةيمل متخصةص ذم اًمتةوريخ
وآضمتهع وهق اسموم اسمـ ظمؾدون -رمحف اهلل شمعومم. -
الثاين :أن يمثػما ممـ يطؾؼقن قمغم أكػًفؿ ذم قموعمـو اسؾميمل اًمقةقم "اًمـخٌةي"
أو "اعمثؼػلم" قؿؾقن ذم قمؼقهلؿ وكػقؾمفؿ هذه اًمشٌفي يروضمقن هلو سمؾ ويةرددون مةو
هق أؿمد ظمطرا مـفو ذم قمؼقل اعمًؾؿلم.
أمو كص اًمشٌفي ومؼد أوردهو اًمؽتوين كوىمي إيوهو قمـ اسمـ ظمؾدون ٕكف صوطمى
اًمشٌفي ،ىمةول اًمؽتةوين  ":وىمةد وىمعةً ًمةٌعض إقمةيم ومؾتةوت إن مل كؼةؾ ؾمةؼطوت
وهػقات طمتك إن اًمقزم اسمـ ظمؾدون ىمول ذم مؼدمي اًمعؼم ذم مقاوع إن اعمؾي ذم أوهلةو مل
يؽـ ومقفو قمؾؿ وٓ صـوقمي عمؼتيض أطمقال اًمًذاضمي واًمٌداوة وإكه أطمؽوم اًمنميعي اًمتل
هل أوامر اهلل وكقاهقف يمون اًمرضمول يـؼؾقهنو ذم صةدورهؿ وىمةد قمرومةقا ملظمةذهو مةـ
اًمؽتوب واًمًـي سمه كؼؾقه قمـ صوطمى اًمنمع وأصحوسمف واًمؼقم يقميذ قمرب مل يعرومةقا
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ،ص.18-11
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أمر اًمتعؾقؿ واًمتلًمقػ واًمتدويـ وٓ رضمعقا إًمقف وٓ دقمتفؿ إًمقف طموضمي وضمةرى إمةر
قمغم ذًمؽ زمـ اًمصةحوسمي واًمتةوسمعلم ،وكحةق هةذه اًمعٌةورات ًم مةػم صةديؼ طمًةـ
اًمؼـقضمل ذم يمتوسمف احلطي ذم ذيمر اًمصحوح اًمًتي مـ همػم قمزو ٓسمـ ظمؾدون" .
()1

وىمد راضمعً "اعمؼدمي" ٓسمـ ظمؾدون ومقضمدت أن هذا يميمف سموًمػعةؾ  ،وىمةد
ؾموىمف تً قمـقان ":ذم أن محؾي اًمعؾؿ ذم اسؾميم أيمثرهؿ اًمعجؿ" ويميمف تةً هةذا
اًمػصؾ يميم ومقف كظر يمٌػم طمقٌ زقمؿ أن اًمعةرب يمةوكقا أسمعةد اًمـةوس قمةـ احلضةورة
وأضمفؾ اًمـوس سموًمصـوئع ،واحلي وهؿ اًمعجؿ ومـ ذم معـوهؿ يموكقا أصحوب اًمًٌؼ
ذم آؾمتـٌوط واًمصـوئع اعمختؾػي ،يمه زقمؿ أن اًمعرب اؾمتـؽػقا قمـ اًمصةـوئع وؿمةغؾقا
سموًمريوؾمي ومتعؾؼواو.
وهةةذا يمةةيم مةةردود وٓ أدري هةةؾ أدرك اسمةةـ ظمؾةةدون اًمػةةورق سمةةلم اًمعةةرب
وإقمراب وموًمعرب مـفؿ مـ قموؿمقا ذم احلقاو ومـفؿ مـ سمدا وىمد ىمول  ": مـ ؾمةؽـ
اًمٌوديي ضمػو...احلديٌ"  .ومـ اعمعؼقل أن يـٍمف يميمف إمم اًمٌدو مـ إقمةراب أمةو أن
()1

()1

اكظر :اسمـ ظمؾدون ،ذم ادؼدمة ص 111؛ وكص يميمف رمحف اهلل ذم اعمؼدمي ":مـ اًمغريى اًمقاىمةع
أن محؾي اًمعؾؿ ذم اعمؾي اسؾميمقي أيمثرهؿ اًمعجؿ ،وًمقس ذم اًمعرب محؾي قمؾؿ ٓ ،ذم اًمعؾقم اًمنمقمقي
وٓ ذم اًمعؾقم اًمعؼؾق ي ،إٓ ذم اًمؼؾقؾ اًمـودر .وإن يمون مـفؿ اًمعرا ذم كًٌف ،ومفةق أقمجؿةل ذم ًمغتةف
ومرسموه ومشقختف ،مع أن اعمؾي قمرسمقي ،وصوطمى ذيعتفو قمرا .واًمًٌى ذم ذًمؽ أن اعمؾي ذم أوهلةو مل
يؽـ ومقفو قمؾؿ وٓ صـوقمي ،عمؼته أطمقال اًمًذاضمي واًمٌداوة ،وإكه أطمؽوم اًمنميعي اًمتل هل أوامر
اهلل وكقاهقف ،يمون اًمرضمول يـؼؾقهنو ذم صدورهؿ ،وىمد قمرومقا ملظمذهو مـ اًمؽتوب واًمًـي ،سمه شمؾؼقه
مـ صوطمى اًمنمع وأصحوسمف .واًمؼقم يقميذ قمرب مل يعرومقا أمر اًمتعؾقؿ واًمتآًمقػ واًمتةدويـ ،وٓ
دومعقا إًمقف وٓ دقمتفؿ إًمقف احلوضمي".

()1

أظمرضمف اًمؽممذي ،حمؿد سمـ قمقًك سمـ َؾم ْقرة سمـ مقؾمك سمـ اًمضحوك ،اًمؽممذي ،أسمق قمقًك ،يف سـن
الرتمذي تؼقؼ وشمعؾقؼ :أمحد حمؿد ؿمويمر وحمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل وإسمراهقؿ قمطقة قمقض اعمدرس
ذم إزهر اًمنميػَ ،سموب َمو َضمو َا ِذم اًمـ ْجف ِل َقم ْـ َؾمى اًمر َي ِ
وح( ،مٍم :ذيمي مؽتٌي ومطٌعي مصطػك
اًمٌوا احلؾٌل  ،ط 1875 ،1هة  1795 -م) ،ج ،1ص ،518رىمؿ.1157
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يؽقن اًمؽيم مطؾؼو ومقعؿ عقع اًمعرب ومفذا مةو ٓ يًةتـد إمم طمجةي مؼٌقًمةي ،وومةقه يمتٌةف
اًمؽتوين ذم يمتوسمف "اًمؽماشمقى" رد ىموـمع قمغم اسمـ ظمؾدون ومؼد ذيمةر مةـ اًمصةـوئع وإكظؿةي
وصقر اسدارة وأصـوف احلرف وأؿمؽول اًمتحي اًمعديد واًمعديةد ممةو ؾمةلذيمره ذم هةذا
اًمٌحٌ إن ؿموا اهلل يمصقرة يمؾقي وهقؽؾي قمومي ًمشؽؾ اًمدوًمي إومم.
وسموًمتوزم ومي طمجي ًمؾؿعوسيـ ممـ مل يطؾعقا قمغم ذًمةؽ أن يتفؿةقا اعمًةؾؿلم
وسموٕطمرى اسؾميم سملكف ديـ متخؾػ مل يـشئ طمضةورة ومل يؼةؿ مدكقةي يموكةً أصةؾ
اعمدكقوت اسؾميمقي قمغم شمطقر مراطمؾفو.
وذم هذا دقمقة ًميـميع قمغم شمراث اسؾمةيم وسمخوصةي ذم صةقرشمف اًمتطٌقؼقةي
إومم ،وهذا هق اًمًٌقؾ سدراك احلؼقؼي سمدٓ مـ اًمرضمؿ سموًمغقى.
جؼول الؽتاين ":وًمؽـ مـ واصؾ ًمقؾف سمـفوره واـمؾع وـموًمع سموًمدىمةي وطمًةـ
اًمرويي جيد أن اعمدكقي وأؾمٌوب اًمرىمل احلؼقؼل اًمتل وصؾ إًمقفو اًمعٍم اًمـٌقي اسؾمةيمل
ذم قمنم ؾمـقات مـ طمقٌ اًمعؾةؿ واًمؽتوسمةي واًمؽمسمقةي وىمةقة اجلومعةي وقمظةقؿ آتةود
وشمـشقط اًمـوؿميي ومو ىمدر قمؾقةف رضمةول ذًمةؽ اًمعفةد اًمطةوهر ومةو أشمةقه مةـ إقمةهل
واؾمتقًمقا قمؾقف مـ اعمهًمؽ ومو سمثةقا مةـ طمًةـ اًمةدقمقة وسمؾقةغ احلؽؿةي ومةتؿؽـ
()1

اعمققمظي مل شمٌؾغفو أمي مـ إمؿ وٓ دوًمي مـ اًمدول ذم ميوت مـ اًمًـلم ،سمؾ عقةع مةو
وضمد مـ ذًمؽ إمم هذا احللم قمـد ؾموئر إمؿ يمؾفو قمغم مٌوين شمؾؽ إؾمةس اًمضةخؿي
اسؾميمقي اكتشل ،ومؾق ٓ شمؾؽ اًمٍموح اهلوئؾي واًمعؼقل اًمؽٌػمة ومو سمثقه مـ اًمعؾقم وىمومقا
()1

()1

()1

شمقؾمع اًمصحوسمي ذم اًمػتقطموت سمعد ووموة اًمـٌل  أيمثر مـ شمقؾمعفؿ ذم اًمعفد اًمـٌقي ومػتحةقا سمةيد
ومورس ودظمؾقا اعمؿؾؽي اًمروموكقي وامتدت ومتقطموت اعمًؾؿلم سمعد ذًمؽ إمم مموًمؽ قمدة طمتك وصؾقا
إكدًمس ودظمؾقا سميد أوروسمو وآؾمقو وهمػمهو.
أمو اًمعؾقم ومؽثػمة شمؾؽ اًمعؾقم اًمتل ومتح اًمؼرآن اًمؽريؿ أوموق قمؾقفو وهل قمديدة مـفةو اًمتػًةػم واًمػةرائض
وقمؾؿ احليل واحلرام وهمػم ذًمؽ ،وىمد شمقؾمعً شمؾؽ اًمعؾقم وشمقًمدت ذم يمؾ قمٍم سمه يـوؾمٌف.
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سمف مـ إقمهل اعمخؾدة اًمذيمر عمو اؾمتطوقمً اعمدكقوت اعمحدصمي أن شمـفض عمةو ًمةف هنضةً
وارشمؼً  .أطمدق سمٌٍمك وسمصػمشمؽ إمم اًمدور اًمذي أوضمد ومقف قمؾقةف اًمًةيم دمةد أن
اخلراب واًمدمور واًمظؾؿ يمون ىمد أكٌٌ ذم يمؾ ضمفي مـ ضمفةوت اًمعةومل مةـ اًمنمةق إمم
اًمغرب ،ومدوًمي اًمروم هرمً مع اًمضعػ اًمذي اؾمتقمم قمغم مؾقيمفو سمؿجووزاؿ احلةد
ذم اًمؽمف وآهنهك ذم اًمؾذات واًمػتـ اًمداظمؾقي واخلورضمقي وإمي اًمػورؾمةقي ؾمةؼطً
ىمقاو سمًٌى طمروهبو اًمطقيؾةي مةع اًمةروم مةع اًمػةتـ إهؾقةي واًمشةعقب اًمعرسمقةي ذم
اكحطوط شموم وضمفؾ قموم  .سملم هذا اًمقؾمط كٌعً شمؾؽ اًمشعؾي اًمـقريي اًمـٌقيي وملووات
دومعي مـ أول وهؾي قمغم اًمعومل وملطمدصمً ومقف طمريمي وهنضي سمعد اًمعفةد سمؿثؾفةو ذم ضمفةي
مـ اجلفوت أمو ذم عقع أـمراف اًمعومل ومؼد اًمتلمً شمؾؽ اًمشعؾي واؾمةتػحؾً وقمرومةً
يمقػ شمرا رضموٓ قمظومو ًمـنم مٌودهيو احلؼي واًمؼقوم سموًمعومل مـ وهدة اًمًؼقط وملوًميةؽ
اًمذيـ يموكقا أكػًفؿ ىمٌؾ اسؾميم ٓ يعرومقن مـ دكقةوهؿ إٓ اًمٌورطمةي وشمرسمقةي اعموؿمةقي
واًمعقش قمغم أظمس سمداوة ىمد اكؼؾٌقا سمعد اسؾمةيم إمم ىمةقاد حمـؽةلم ودهةوة وطمؽةها

ؾمقوؾمقلم وقمهل أمـوا إداريلم طمتك ىمول اًمؼراذم ذم اًمػروق  ":أصحوب رؾمةقل اهلل 
يموكقا سمحورا ذم اًمعؾقم قمغم اظمتيف أكقاقمفو مـ اًمنمقمقوت واًمعؼؾقةوت واحلًةوسمقوت
واًمًقوؾمقوت واًمعؾقم اًمٌوـمـي واًمظوهرة" .
()1

وأطمى أن أظمتؿ هذا اعمٌحٌ سمؽؾؿي رائؼي ًمإلموم أا اًمٌؼوا اًمؽػةقي ذم يمتوسمةف
اًمؽؾقوت ذم طمديٌ قمـ مودة اًمًقوؾمي طمقٌ يؼقل ":اًمًقوؾمي  :هل اؾمتصيح اخلؾةؼ
سمنرؿمودهؿ إمم اًمطريؼ اعمـجل ذم اًمعوضمؾ وأضمؾ  ،وهةل مةـ إكٌقةوا قمةغم اخلوصةي
واًمعومي ذم فموهرهؿ وسموـمـفؿ  ،ومـ اًمًيـملم واعمؾقك قمغم يمؾ مةـفؿ ذم فمةوهرهؿ ٓ
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج.11-18 ،1
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همػم  ،ومـ اًمعؾها ورصمي إكٌقوا قمغم اخلوصي ذم سموـمـفؿ ٓ همػم واًمًقوؾمي اًمٌدكقي  :شمدسمػم
اعمعوش مع اًمعؿقم قمغم ؾمـ اًمعدل وآؾمتؼومي" .
()1

وىمقًمف رمحف اهلل قمـ ؾمقوؾمي إكٌقوا "سملهنو قمغم اًمعومةي واخلوصةي ذم فمةوهرهؿ
وسموـمـفؿ" سمعد ىمقًمف أن اًمًقوؾمي "هل اؾمتصيح اخلؾؼ سمتعةريػفؿ اًمطريةؼ اعمـجةل ذم
اًمعوضمؾ وأضمؾ" يمؾ هذا يعـل أن ؾمقوؾمي إكٌقوا قمغم أشمةؿ وضمةف ذم اًمرىمةل واعمدكقةي
واًمتحي اًمدكققي وأىمقم وأهدى ـمريؼ ومـفوج ًمؾػقز أضمؾ إظمروي  ،ومفل مدكقي
دكققيي طمقٌ شمؼقم قمغم رقمويي أمقر اًمدكقو وشمزيةد قمةغم ذًمةؽ قمـويتفةو سمةلمقر أظمةرة،
يقوح ذًمؽ اسموم حمؿد سمـ قمكم اًمتفوكقي ذم سمقوكف شمؾؽ إكقاع اًمتل ذيمرهو أسمق اًمٌؼوا
آكػو ومقؼقل« :وذم يمؾقوت أا اًمٌؼوا مو طموصؾف :أن اًمًقوؾمي اعمطؾؼي هل إصيح اخلؾةؼ
سمنرؿمودهؿ إمم اًمطريؼ اعمـجل ذم اًمعوضمؾ وأضمؾ ،قمغم اخلوصي واًمعومي ذم فمةقاهرهؿ
وسمقاـمـفؿ ،وهل إكه شمؽقن مـ إكٌقوا ،وشمًؿك مطؾؼةي؛ ٕهنةو ذم عقةع اخلؾةؼ ،وذم
عقع إطمةقال ،أو ٕهنةو مطؾؼةي أي يمومؾةي مةـ همةػم إومةراط وٓ شمػةريط .وأمةو مةـ
اًمًيـملم وأمرائفؿ ومنكه شمؽقن قمغم يمؾ مـفؿ ذم فمقاهرهؿ ،وٓ شمؽةقن إٓ مـجقةي ذم
اًمعوضمؾ؛ ٕهنو قمٌورة قمـ إصيح معومؾي اًمـوس ومقه سمقـفؿ ،وكظؿفؿ ذم أمقر معوؿمفؿ،
وشمًؿك ؾمقوؾمي مدكقي ،وأمو مـ اًمعؾها اًمذيـ هؿ ورصمي إكٌقةوا طمؼة ًو قمةغم اخلوصةي ذم
سمقاـمـفؿ ٓ همػم ،أي ٓ شمؽقن قمغم اًمعومي؛ ٕن إصيطمفؿ مٌـل قمغم اًمشقيمي اًمظةوهرة،
واًمًؾطـي اًمؼوهرة ،وأيض ًو ٓ شمؽقن قمغم اخلوصةي ذم فمةقاهرهؿ؛ ٕهنةو مـقـمةي سمةوجلؼم
واًمؼفر ،وشمًؿك ؾمقوؾمي كػًقيش  ،مـ هذه اًمـؼقل اًمًوسمؼي اًمذيمر كؼػ قمغم معـك هةوم
()1

()1
()1

أسمقاًمٌؼوا اًمؽػقي ،الؽؾقات ،تؼقؼ :قمدكون درويش وحمؿد اعمٍمي ( ،اًمؼوهرة :ممؾمًي اًمرؾموًمي،
د .ط 1117 ،هة 1777-م) ،ج ،1ص.511
اًمتفوكقي ،حمؿد سمـ قمكم اًمتفوكقي ،كشاف اصطمحات الػـون ( سمػموت :دار اًمؽتى اًمعؾؿقةي ،د.
ط1118 ،هة 1778 -م) ،ج ،1ص.879
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أٓ وهق :أن اًمًقوؾمي اًمـٌقيي متضؿـي ىمطعةو اًمًقوؾمةي اعمدكقةي وزادت قمؾقفةو اجلوكةى
اًمنمقمل وسمؽي اجلوكٌلم شمتحؼؼ مصوًمح اخلؾؼ ذم اًمدكقو وأظمرة.

فالسياسة المطلقة تسمى (سياسة األنبياء) وتشمل:
 -1صيح اًمعوضمؾ(اًمدكقو).
 -1صيح أضمؾ (أظمرة).
 -8هلو ؾمؾطون قمغم اًمظوهر.
 -1وؾمؾطون قمغم اًمٌوـمـ جمؿقع.
هذه إرسمعي يًؿك اًمًقوؾمي اًمنمقمقي وهل اًمًقوؾمي اًمؼوئؿي قمغم اًمنمع واًمديـ.

السياسة المدنية وتشتمل على:
 -1ؾمؾطون قمغم اًمعوضمؾ(اًمدكقو) دون أضمؾ (أظمرة).
 -1وؾمؾطون قمغم اًمظوهر دون اًمٌوـمـ  ،وهل هبذا أىمؾ مًوطمي وأصمرا وقمؿةي
مـ اًمًقوؾمي اًمنمقمقي ،ومي شمؾتػً إمم أظمرة وٓ شمصؾح سمقاـمـ اخلؾؼ ،ومقعقش أهؾفةو
تً ؾمؾطون اًمؼوكقن واًمؼقة ومؼط ،وهذه ؾمقوؾمي احلؽوم واًمًيـملم سمعقدا قمةـ اًمةديـ
واًمنمع.

السياسة النفسية (سياسة العلماء) وتشتمل على:
 -1صيح أضمؾ (أظمرة) واًمٌوـمـ وٓ ؾمؾطون هلةو قمةغم اًمظةوهر وشمًةؿك
اًمًقوؾمي اًمـػًقي وهل ؾمقوؾمي اًمعؾها واعمرسملم.
ومـ ذًمؽ يتضح أن اًمًقوؾمي اعمدكقي اعمجردة ٓ قميىمي هلو سموًمديـ وٓ سمةؤظمرة
أمو اًمنمقمقي ومفل مدكقي وزيودة  ،ومفل اًمؽومؾي واًمعودًمي واًمشومؾي.
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استطراد:
حكم تعلم الهدي النبوي في إقامة المدنية والح ارة:

يرى اًمؽتوين  -رمحف اهلل -أن اًمقىمقف قمغم طمؼقؼي مةو ومعؾةف  ذم سمـةوا دوًمةي

اسؾميم إومم ذم صقراو احلضوريي واعمدكقي مـ اًمقاضمٌوت اًمنمقمقي ،ويعتةؼم ذًمةؽ
مـ ومروض اًمؽػويوت إن مل يؽـ مـ اًمػةرائض اًمعقـقةي اًمتةل يتعةلم قمةغم يمةؾ مًةؾؿ
معرومتفو ،ومو ذيمره مـ مؼمرات يرضمح ذم كظري يمقكف مـ ومروض إقمقةون ،وٓ يٌعةد
أن شمؽقن مـ ومروض اًمؽػويوت .ىمول رمحف اهلل ":أرى مـ اًمقاضمٌوت اًمؽػوئقي إن مل كؼؾ
اًمعقـقي قمغم اعمًؾؿلم اًمعؾؿ هبذه إمقر ًمتؽقن مـقآ شمـًٍ قمؾقف إمي أو مـٌفو قةرك
ومقفو سموقمٌ اجلد ٓؾمؽمضموع مو وموت واًمتقصمؼ مـ طمػظ اؾمتؼيهلو وصقن طمقواو ممو هةق
آت أو ًمقعؾؿقا قمغم إىمؾ ذف ديـ متٌققمفؿ إقمظؿ قمؾقف اًمًيم وًمقزدادوا ومقف طمٌو
وًمف شمعظقه وعمو دقموهؿ إًمقف متًؽو" .
()1

وموسموم رمحف اهلل جيعؾ اًمػوئدة اعمرضمقة مـ شمعؾؿ هذا اجلوكى شمتؿثؾ ومقه يكم:
 -1أهنو سموقمٌ ًم مي قمغم اجلد ذم اؾمؽمضموع مةو ومواةو مةـ اخلةػم اًمةذي وةوع
سمًٌى وقوع طمضوراو سموًمٌعد قمـ مـفٍ اسؾميم ذم شمشققدهو.
 -1أن اؾمتحضور شمؾؽ اًمصقرة اًمـٌقيي مثؾ شمؼتدى سمف إمي ذم إىمومي اًمدوًمةي،
ومفل ٓ شمٌدأ مـ اًمصػر وإكه متؾؽ شمراصمةو إؾمةيمقو شمَشةؽجؾ ذم كظريةي متؽومؾةي وكةهذج
قمؿؾقي منمىمي.
وهذا إمر متقىمػ قمغم اًمعؾؿ اًمتوم سمـصقص اًمقطمل وشمطٌقؼوشمف اًمعؿؾقةي يمةه
يـؼؾ اًمؽتوين قمـ أطمد اًمػضيا ىمقًمف ":ومقجى قمغم مةـ يريةد درك احلؼقؼةي مةـ هةذا
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.15
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اًمديـ اعمتلم أن يراضمع كصقصف اعمٌقـي ذم يمؾ طمودث زموين أو مؽوين أو قمؾؿل أو قمؿكم
ويؽقن ًمف مـ آىمتدار قمغم اًمتطٌقؼ اًمنمقمل صيطمقي يموومقي ومنكف يرى احلؽؿةي شمةـجكم
سملم يديف جمردة قمـ يمؾ شمردد واطمتجوب" .
()1

املبحث الثاني :
من معامل احلضارة واملدنية يف عصر النيب 
المطلببب األول :بيببان إحصبباري بببابرز الومببارف واألعمببال والحببر

والصناعات

اًمـوفمر ومقه يمتٌف اًمؽتوين ذم ؾمػره اعموشمع اًمذي سمؾغ صمهكهئي صحقػي شمؼريٌو وىمعً
ذم ضمزأيـ جيةده يصةقر سموًمتػصةقؾ احلوًمةي اعمدكقةي واحلضةوريي اًمتةل قموؿمةتفو اًمدوًمةي
اسؾميمقي إومم قمؿؾقو مـ ظميل شملؾمقس اًمدوًمي سمؽؾ مراومؼفو واطمتقوضمواو سمصقرة مل
شمؽـ معفقدة وٓ معروومي هبذا اًمرىمل مـ ىمٌؾ ،وذم هذا اعمطؾى كذيمر سمعضو مةـ شمؾةؽ
اعمعومل إعوٓ صمؿ كتٌعف سمٌما مـ اًمتػصقؾ ممو يمتٌف اًمؽتوين رمحف اهلل شمعومم.
وأطمى أن أذيمر هـو إطمصوا مو يمون ذم اًمدوًمي اًمـٌقيي مـ إقمةهل واًمقفمةوئػ
واعمفـ وأكقاع اًمصـوقموت وصقر اسدارة وشمرشمقى اًمدوًمةي ذم يمةؾ جمةول مةـ جموٓاةو
اًمديـقي واًمؼضوئقي واًمًقوؾمقي واًمصـوقمقي وآىمتصوديي واًمطٌقي وهمػم ذًمةؽ مةـ صةقر
إقمهل احلضوريي ،وًمقعؾؿ اًمؼورئ اًمؽريؿ مدى اًمتطةقر ذم اًمشةؽؾ اعمةدين واًمقوةع
احلضوري ًمؾدوًمي اًمـٌقيي ًمتذهى مـ اًمعؼةقل شمصةقرااو قمةـ سمدائقةي اًمدوًمةي اًمـٌقيةي
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص5؛ وكؼي قمـ يمتوب طمجةي اًمؽةرام ذم حمجةي أهةؾ اسؾمةيم
ًمؾعيمي اًمـظور أا قمكم احلًـ سمـ مًعقد اًمققد.
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وًمقثًٌ ذم اًمؼؾقب أهنو يموكً ذم أرىمك طمول مدين وقمؿراين وطمضوري ومل شمؽةـ جمةرد
عوقمي يغؾى قمؾقفو قمـٍم اًمٌداوة أو اًمتديـ اًمؼوس.
أوت :احلٍم اسعوزم.
اـمؾع اًمؽتوين رمحف اهلل شمعومم قمغم مو يمتٌف اسموم اخلزاقمةل اًمتؾؿًةوين ذم يمتوسمةف
"ختريٍ اًمدٓٓت اًمًؿعقي" وزاد قمؾقف زيودات ىمورسمً وعػ مو يمتٌف اخلزاقمل ،وهل
عؾي أسمقاب مؾقيي سمتػوصقؾ صقرة احلقوة احلضوريي اًمراىمقي ضموات قمغم اًمـحق اًمتوزم :


اجلوكى اًمًقود  )11(:سموسمو



ضموكى اًمعٌودات واًمقفموئػ اعمتصؾي سمتـظقؿفو ( )51سموسمو.



ضموكى اًمؽتوسمي واحلٍم واًمتصـقػ واًمتدويـ وؾموئر إقمهل اًمؽتوسمقي ( )19سموسمو.



إقمهل إطمؽومقي اًمؼضوئقي ( )88سموسمو.



اجلقاكى اًمعؾؿقي واًمتثؼقػقي ( )115سموسمو.



اجلوكى احلرا اًمعًؽري ( )81سموسمو.



كظوم اعمول وأقمهل آىمتصود ( )19سموسمو.



إقمهل اجلٌوئقي ( )17سموسمو.



كظوم آظمتزان وآدظمور ( )111سموسمو.



احلرف واًمصـوئع وإقمهل(  )91سموسمو.



أقمهل أظمرى ( )18سموسمو.
صمؿ مو ىموًمف  -رمحف اهلل شمعومم -قمـ ضموكى متقزت سمف اعمديـي اعمـةقرة قمةـ همػمهةو

ًمتًتحؼ أن شمؽقن قموصؿي اًمدوًمي اسؾميمقي اًمعظؿك قمؼم ذًمؽ سمؼقًمف ":اعمؼصد اًمثوين
ذم شمشخقص احلوًمي آضمتهقمقي قمغم قمفده قمؾقف اًمًيم وذيمةر مةو طمةوزه أصةحوسمف مةـ
اًمًٌؼقوت ذم أكقاع اًمـٌقغ وؾمعي اعمدارك واًمؽقػقوت ،وهمػم ذًمؽ ممو يعرومؽ أن اعمديـةي
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اعمـقرة ذم اًمزمـ إول يموكً جمؿققمي مفقًمي سمصةـقف واظمةتيف إقمةهل وإومؽةور
واًمصػوت وإؿمغول احلقوشمقي واًمتقؾمعي اًمعوئؾقي اًمتل ٓ سمد مـفو ذم يمؾ سمؾد مٍم واختذ
قموصؿي عمدكقي قمظؿك ؾمودت قمغم اًمعومل ذم أىمرب وىمً" .وذيمر تتفةو مةـ إسمةقاب
()1

()91سموسمو.
وذم اجلدول اًمتوزم سمقون ٕسمرز اًمقفموئػ وإقمهل اعمدكقي وإكشطي اًمعؿراكقةي
وإوضمف احلضوريي ًمؾدوًمي اًمـٌقيي ذم اعمجوٓت اعمختؾػي:
م

اعمجول

اًمعؿؾ أو اًمقفمقػي

1

اًمديـل

معؾؿ اًمؼرآن – معؾؿ اًمؽتوسمي – اعمػتل – اًمعوسمر ًمؾرؤى – إموم

1

اًمًقود

8

اًمعؿؾقوت

يموشمى اًمقطمل – يموشمى اًمرؾمةوئؾ واسىمطةوع -يموشمةى اًمعفةقد

اًمؽتوسمقي

واًمصؾح – طمومؾ اًمؽتوب واًمرؾموئؾ –اًمؽمعون – اًمشةوقمر –

واًمعؾؿقي

اخلطقى – يموشمى اجلقش – اًمعروموا – اعمـودي – اعمحوؾمةى –

اًمصية اعممذن – اعمقىمً – اعمنج واعمجؿر – قمومؾ اعمًةجد –
اًمًوىمل -إمورة احلٍ – طمجوسمي اًمٌقً – اًمًؼويي – وهمػم ذًمؽ
مـ إقمهل واًمقفموئػ.
اًمقزير – صوطمى اًمن – احلوضمى وأذن واًمٌقاب – اخلودم –
صوطمى اًمقؾمود واًمـعؾلم – اسمورة اًمعومةي قمةغم اًمـةقاطمل –
اًمرؾمؾ واًمًػراا -واعمخوسمرات .

اًمـؼٌوا – إوصقوا – إىمةيم اًمؼصةٌقي – اًمؼؾةؿ واًمةدواة –
(اًمؽوهمد) اًمقرق -يمتوسمي اًمتؼورير اجلغراومقةي – شمرعةي اًمؽتةى
()1

اًمؽتوين ،اتلرتاتقب اإلدارجة ،ج ،1ص.91
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اًمعؿراكقي اًمؼديؿي مـ اًمطةى واًمصةـوقموت – قمؾةؿ اخلةط – قمؾةؿ
إكًوب – شمعطل اًمشعر -قمؾؿ اًمػرائض -قمؾؿ اًمرمويي واًمًٌوطمي-
اسميا -وهمػم ذًمؽ مـ اًمعؾقم وإقمهل واًمقفموئػ.
1

– صوطمى اعمظومل – ىمةو

اعمـةويمح – اًمشةوهد

اًمعهٓت

اسمورة – اًمؼو

إطمؽومقي

ويموشمةةى اًمنمةةوط – ومةةورض اعمقاريةةٌ – ومةةورض اًمـػؼةةوت –
اًمقيمقؾ اعموزم – اخلٌػم ذم أمقر اًمٌـوا – اًمؼًةوم -اعمحتًةى –
صوطمى اًمعًس – احلراؾمي – اًمًةجون – مؼةقؿ احلةدود –
وٓيي اعمظومل وهمػم ذًمؽ اًمؽثػم.

5

اجلوكى

أمػم اًمغزو –اًمؼوئد – كوئى اسموم إذا ظمرج إمم اًمغزو -طمومؾ

احلرا

اًمؾقاا – اعمؼدم قمغم اًمرمةوة ومثؾةف قمةغم اًمرضموًمةي – صةوطمى

واًمعًؽري

اعمؼدمي ومثؾف اعمقؿـي ومثؾف اعمقنة – وصةوطمل اًمًةوىمي –
اًمقازع – صوطمى اخلقؾ – اعمنج – اًمدًمقؾ – مًفؾ اًمطريؼ
– احلورس – اعمتجًس – اعمخذل – صوكع اًمًةػـ – صةوكع
اعمـجـقؼ - -اًمرامل سمف – ىمةوـمع اًمشةجر – صةوطمى اعمغةوكؿ
ومثؾف اخلؿس – أمػم اًمرموة – ـميئع اجلقش – وهمػم ذًمؽ.

7

اجلوكى

اعمورؾمتون – اًمطٌقى – اًمراىمل – اًمؼوـمع ًمؾعروق -اًمؽةقاا –

اًمصحل

اًمؼوذم – وهمػمهو.

واًمطٌل
ضموكى احلرف اًمـًوج – اًمٌزاز – اًمعطةور -اًمعةراف –سمةوئع اًمرمةوح –سمةوئع
واًمصـوقموت

اًمطعوم واًمثهر -اًمدسموغ –اًمدٓل – اخلقوط – اًمـجور –كوطمً
﴿﴾833

وحدة األمة  -العدد السادس ،شوال 3417هـ /يوليو  1036م

أمحد حممد زايد

واعمفـ

إىمداح – اًمصقاغ – اًمٌـوا – احلداد – اخلةراط – اًمصةقد ذم

واًمػـقن

اًمٌحر واًمةؼم – قمومةؾ احلةقائط – اًمًةؼوا سمةوٕضمر – احلةهل –

واًمريوووت

احلجوم – اجلةزار –اًمطٌةوخ – اعموؿمةطي – اًمؼوسمؾةي – اخلوومضةي –
اعمروعي – اعمغـل –طموومر اًمؼٌقر -هموؾمؾ اعمقشمك – اجليب –
اعمصقر – اًمصٌوغ – اًمًٌوح – صوكعي احلريرة –سموئعي اًمؾٌـ –
اخلٌوز -اًمغزل – اعمغـقوت – اعمقؾمقؼك – اعمًوسمؼي –اعمصةورقمي
– اًمرمويي – ًمعى اًمٌـوت – اًمتؿريض – سموئع اًمًققف -

ًمعؾ اًمـوفمر ومقه ؾمٌؼ يقىمـ متومو أن اًمدوًمةي اًمـٌقيةي يموكةً سمعقةدة قمةـ معـةك
اًمٌداوة واًمتخؾػ وايمـً رمزا ًمؾتحي واًمتؿدن طمتك وإن يموكةً ذم اًمصةقرة إومم
اًمتل ؾمتطقر سمعد ذًمؽ سمحؽؿ اًمـشقا واًمؽمىمل اًمطٌقعل ًم ؿمقوا.

المطلب الثاني :نماذج تطبيقية للجانب الح اري والمدني في دولة النبي
سمعد هذا اًمٌقون اسعوزم قًـ سمـو أن كًقق كهذج قمؿؾقي ذيمرهو اسموم اًمؽتوين
رمحف اهلل اؾمتؼوهو مـ يمتى اًمًــ واًمًػم وهمػمهو مـ يمتى اسؾميم ًمقدًمؾ هبو قمةغم أن
اعمدكقي واحلضورة يموكً طمؼقؼي واىمعقي ذم اًمدوًمي اًمـٌقيي ذم يموومي ضمقاكٌفو اعمختؾػي:

أوال :الجانب العلمي
اًمعؾؿ ىمقؿي يمؼمى ٓ شمؼقم احلضةورة وٓ اعمدكقةي إٓ سمةف ،ومفةق ىمقؿةي ممؾمًةي
ًمؾجوكى احلضوري واعمدين ،واًمعؾؿ ذم اسؾميم ًمقس ىموسا قمغم اًمعؾؿ اًمنمقمل وإكةه
هق اًمعؾؿ سمشؿقًمف واشمًوع جموٓشمف ،واًمعؾؿ سمؽؾ معوكقف وأدواشمف يموكةً ىمقؿةي مدكقةي ذم
دوًمي اًمرؾمقل  ،وىمد أومرد اًمؽتوين ذم سمقون هذا اجلوكى ىمًه يمومي هق اًمؼًؿ اًمثوًمةٌ
تً قمـقان "اًمعؿؾقوت اًمؽتوسمقي" ىمريٌو مـ ؾمةتلم صةحقػي ( )119 -151وأ ومقفةو
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ٍ
اًمعؾةؿ أدااةو
صـوقموت
سمصقر ومريدة ،وٓ خيؾق سموب مـ أسمقاب يمتوسمف مـ ذيمر قمؾقم أو
ُ

ومؼدمتفو ،وهذه كهذج شمدل قمغم ذًمؽ:

الكتابة:
اًمؽتوسمي وهل رمز اًمعؾؿ واًمتعؾؿ يموكً هلو مؽوكتفةو ذم هةذه اًمدوًمةي اًمـوؿمةيي،

واختذ اًمـٌل 

اًمؽتجوب اًمذيـ وصؾ قمددهؿ إمم مخًي وقمنميـ يموشمٌو يمؾفؿ مـ ضمؾةي

أصحوسمف اًمؽرام ر

اهلل شمعومم قمـفؿ ،ذيمرهؿ احلوومظ اسمةـ قمًةويمر ذم شمةوريخ دمشةؼ

وملوصؾفؿ إمم صميث وقمنميـ وشمرضمؿ هلؿ ذم هبجي اعمحوومؾ وملوصؾفؿ إمم مخًي وقمنمةيـ
ومذيمر مـفؿ قمؾقو وأسمو سمؽر وقمؿر وقمثهن وقمومر سمـ ومفػمة وقمٌد اهلل سمـ إرىمؿ وأا سمةـ
يمعى وصموسمً سمـ ىمقس سمـ ؿمهس وظموًمد سمـ ؾمعقد سمـ اًمعويص وأظمةوه طمٌةون وطمـظؾةي
سمـ أا قمومر إؾمدي وزيد سمـ صموسمً ومعوويي سمـ أا ؾمػقون وذطمٌقؾ سمـ طمًـي وقمٌد
اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أا ؾمؾقل واًمةزسمػم سمةـ اًمعةقام ومعقؼةى سمةـ أا وموـمؿةي اًمةدود
واعمغػمة سمـ ؿمعٌي وظموًمد سمـ اًمقًمقد واًمعيا سمـ احليمل وقمؿرو سمـ اًمعويص وضمفقؿ
سمـ اًمصؾً وقمٌد اهلل سمـ رواطمي وحمؿد سمـ مًؾؿي وقمٌد اهلل سمـ ؾمعقد سمةـ أا هح" ،
()1

وىمد أوصؾفؿ سمعضفؿ إمم اصمـلم وأرسمعلم

()1

وىمد اشمًؿ همٓا سموًمدىمي وإموكي واخلؼمة ىمول اًمؽتوين ":وىمد شمرضمؿ اًمٌخةوري
ذم يمتوب إطمؽوم سموب مو يًتحى ًمؾؽوشمى أن يؽقن أمقـو قموىمي وذيمر ومقفو ىمصي زيةد
سمـ صموسمً مع أا سمؽر وقمؿر ذم عع اًمؼرآن وىمقل أا سمؽر ًمًقدكو زيد :إكؽ رضمؾ ؿموب

قموىمؾ ٓ كتفؿؽ ىمد يمـً شمؽتى اًمقطمل ًمرؾمةقل اهلل 

ومتتٌةع اًمؼةرآن واععةف ،ىمةول

احلوومظ ذم اًمػتحٕ :كف ًمق مل شمثًٌ أموكتف ويمػويتف وقمؼؾف عمةو اؾمةتؽتٌف اًمـٌةل  اًمةقطمل
()1
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ،ج ،1ص.151
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وإكه وصػف سموًمعؼؾ وقمدم آاوم دون مو قمدامهو إؿمورة إمم اؾمتؿرار ذًمؽ ًمف" .
()1

ومـ اًمؽمشمقى وطمًـ اسدارة أن ضمعؾ اًمـٌل  رديػو أو كوئٌو ًمؽؾ يموشمى ومؼد
يمؾػ سمعض همٓا ًمقؽقن كوئٌو وظمؾقػي ًمؽؾ يموشمى مـ يمتوسمف  إذا هموب هذا اًمؽوشمى
قمـ قمؿؾف ،وهذا اًمـوئى واًمرديػ هق "طمـظؾي سمـ اًمرسمقع"  ،ووفمقػي همٓا اًمؽتةوب
()1

يمتوسمي اًمقطمل ويمتوسمي مراؾميشمف 

ٕمرائف وقمهًمف وأصحوب هايوه ويموكقا يؽتٌقن ًمف

وراؾمؾ اعمؾقك وإمراا ذم اًمدول إظمرى سمؽتى ورؾموئؾ يدقمقهؿ ومقفو إمم اسؾميم.
وشمؾؽ وفمقػةي إداريةي هلةو أصةؾ ذم ؾمةـي

ووضمد يموشمى ه ذم دوًمي اًمـٌل 
اًمرؾمقل  ،وفمقػتف يمتوسمي وىمرااة اًمؽتى اخلوصي ًمإلموم ممو مـ ؿمةلكف أٓ يطؾةع قمؾقةف
أطمد إٓ اسموم أو إمػم ،ذيمر اًمؽتوين كؼي قمـ "يمتوب اعمصوطمػ ٕا سمؽر قمٌد اهلل سمـ
أا داوود اًمًجًتوين ذم يمتوب اعمصوطمػ قمـ زيد سمـ صموسمً ىمةول :ىمةول رؾمةقل اهلل 
إهنو شملشمقـل يمتى ٓ أطمى أن يؼرأهو يمؾ واطمد ومفؾ شمًتطقع أن شمعؾؿ يمتوب اًمعؼماكقي أو
ىمول اًمنيوكقي ومؼؾً كعؿ ومتعؾؿتفو ذم ؾمٌع قمنمة ًمقؾي"

()8

أدوات الكتابة:

وىمد وضمدت أدوات اًمؽتوسمي مـ اًمؼؾؿ ومو يؽتى ومقف مةـ اًمؼرـمةوس واجلؾةد

واًمؽوهمد واًمرق وهمػم ذًمؽ ،ذيمر شمػوصقؾفو اًمؽتوين ذم يمتوسمف وٓ طموضمي ًمـو هـو سمذيمر ذًمؽ.
()1

اعمرضمع اًمًوسمؼ ،ج.151 ،1

()1

طمـظؾي سمـ اًمرسمقع هق طمـظؾي سمـ اًمرسمقع وىمقؾ  :اسمـ رسمقعةي وإول أيمثةر سمةـ صةقػل سمةـ رسمةوح سمةـ
احلورث سمـ خموؿمـ سمـ معوويي سمـ ذيػ سمـ ضمروة سمـ أؾمقد سمـ قمؿرو سمـ متقؿ اًمتؿقؿةل يؽـةك أسمةو
رسمعل ويؼول ًمف  :طمـظؾي إؾمقدي واًمؽوشمى ٕكةف يمةون يؽتةى ًمؾـٌةل  .اكظةر :اسمةـ قمٌةد اًمةؼم،
اتسررتقعاب يف معرفررة األصررحاب (إردن :دار آقمةةيم ،ط1118 ،1هةةة 1111 -م ) ،ص
.187 -188

()8

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ،ج ،1ص151؛ وأظمرضمف أمحد ،يف مسـده رىمؿ .11158
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الترجمة:

صمؿ اًمؽمعي وهل ومـ قمؾؿل ٓ شمًتغـل قمـف دوًمي ذم قمٍم مو ،يموكةً مقضمةقدة

ذم دوًمتف  ،يمه يموكً مظفرا مـ مظوهر اعمدكقي اسؾميمقي ،واًمؽتوين رمحةف اهلل أفمفةر
ذًمؽ ومؼول  ":سموب ذم اًمؽمعون اًمذي يمون يؽمضمؿ ًمرؾمقل اهلل  .ذيمر مـ يمةون يةؽمضمؿ
ًمف سموًمؾًون اًمعجؿل ذم اًمعؿدة ًمؾتؾؿًوين زيةد سمةـ صموسمةً إكصةوري اًمـجةوري يمةون
يؽتى ًمؾؿؾقك وجيقى سمحية اًمـٌل  ويمون شمرعوكف سموًمػورؾمةقي واًمرومقةي واًمؼٌطقةي
واحلٌشقي شمعؾؿ ذًمؽ سموعمديـي مـ أهؾ هذه إًمًـ وذيمر اسمـ هشوم ذم اًمٌفجي كحقه.
يمه أن سمعض اًمصحوسمي يمزيد سمـ صموسمً ىمد يمون شمعؾؿ اًمؾًون اًمعجؿل واًمرومل
واحلٌٌم وهمػمهو مـ إًمًـي .وىمقؾ إكف أي زيد شمعؾؿ اًمػورؾمقي مـ رؾمقل يمنى،
واًمرومقي مـ طموضمى اًمـٌل  واحلٌشقي مـ ظمةودم اًمـٌةل  واًمؼٌطقةي مةـ ظمودمتةف
"

()1

ومـ هـو يعؾؿ طمؽؿ شمعؾؿ اًمؾغوت إضمـٌقي وأهنةو وورة ٓ سمةد مـفةو ،وىمةد
يمون شمعؾؿفو سملمر رؾمقل اهلل .
ذيمر اًمؽتوين ذًمؽ ورد قمغم إؿمؽول هبذا اًمشلن ومفؿ مـ روايةي قمةـ قمؿةر سمةـ
اخلطوب ه أكف هنك قمـ شمعؾؿ ًمغي إقموضمؿ ،ىمول اًمؽتوين ذم ذًمؽ  ":وىمد اؾمتػن اسمةـ
رؿمد مو ضموا قمـ موًمؽ وقمـ ؾمقدكو قمؿر مـ ذم شمعوـمل ًمغي إقموضمؿ ،ومتٌلم مـ يميمف

ذم يمتوب اًمٌقون واًمتحصقؾ أن اًمذي يمره موًمؽ مـ شمعؾؿ ظمط اًمعجؿ وًمًوهنؿ هةق مةو
ٓ يؽقن ذم شمعؾؿف مـػعي ،وأمو مو ومقف مـػعي يمتعؾؿف ًمؽمعي مو قتوضمف اسموم يمه شمعؾؿةف
ًمؾػصؾ سملم اخلصةقم وإصمٌةوت احلؼةقق ،أو

زيد سملمر اًمـٌل  أو عمو قتوج إًمقف اًمؼو

اًمعوذ اًمذي يعنم أهؾ اًمذمي ودمور احلرسمقلم ًمطؾى مو يعنم قمـدهؿ ًمٌقً اعمول أو عمو قتوج
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ،ج ،1ص.185
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إًمقف مـ ومؽوك أؾمػم ومو أؿمٌف ذًمؽ ممو شمدقمق إًمقف اًميورة ومغػم مؽةروه .وىمةول اسمةـ
يقكس طملم شمؽؾؿ قمغم ىمةقل اعمدوكةي وهنةك قمؿةر قمةـ رـموكةي إقمةوضمؿ أي شمؽؾؿفةؿ
سمؾًوهنؿ ومؼقؾ معـك اًمـفل قمـ ذًمؽ أهنؿ يتؽؾؿقن هبو ذم اعمًوضمد وىمقؾ معـةك اًمـفةل
أهنؿ إذا شمؽؾؿقا هبو سمحية مـ ٓ يػفؿفو ومقؽقن مـ شمـوضمل آصمـلم دون واطمد ،وىمةد
يمره ذًمؽ ىمول اًمشقخ أسمق احلًـ قمؾقفو واًمتلويؾ أظمر أؾمد وأمو إول ومؾةهذا ايمرهةف
هؾ ٕهنو مـ اًمؾغق اًمذي شمـزه اعمًوضمد قمـف" .
()1

وهذا شمقضمقف ؾمديد إذ ٓ يعؼؾ أن يؽقن هنل قمؿر سمـ اخلطوب هنقو قمومو يؿـةع
سمف أي صقرة ًمتعؾؿ ًمغوت همػم اًمعرسمقي ،وإٓ ومؽقػ يموكً دوًمتف ه شمتعومةؾ مةع همةػم

اًمعرب مةـ اًمةدول إظمةرى اًمػورؾمةقي واًمرومقةي وهمػمهةو ذم فمةؾ شمطقرهةو اًمؽٌةػم
وشمقؾمعفو اعمؿتد ،وىمد قمؾؿـو يمقػ أمر اًمرؾمقل  زيدا أن يتعؾؿ اًمنيوكقي وملصٌح
ذًمؽ ؾمـي متٌعي.

اإلحصاء:
مـ ًمقازم احلقوة اعمدكقةي احلضةوريي وضمةقد قمؾةؿ اسطمصةوا ًمضةٌط اًمٌقوكةوت
وإرىموم مـ طمقٌ يمقن ذًمؽ أمرا شمـٌـل قمؾقف أقمهل وإضمرااات وظمطط ،سمةلم اًمؽتةوين
ذًمؽ تً قمـقان ":يمتوب اجلقش  /ومصةؾ ذم أمةر اًمـٌةل  سمؽتةى اًمـةوس وصمٌةقت
اًمعؿؾ سمذًمؽ ذم قمٍمه  " وأورد –رمحف اهلل – مو ورد ذم صحقح اًمٌخةوري سمًةـده
قمـ طمذيػي سمـ اًمقهن ىمول :ىمول رؾمقل اهلل  أيمتٌقا زم مـ يؾػظ سموسؾميم مةـ اًمـةوس
ومؽتًٌ ًمف أًمػو ومخًهئي رضمؾ"  ،وذم صحقح مًؾؿ قمةـ اسمةـ قمٌةوس ىمةول :ؾمةؿعً
(

رؾمقل اهلل  خيطى يؼقل ٓ خيؾقن رضمؾ سمومرأة إٓ ومعفو ذو حمرم وٓ شمًةوومر اعمةرأة
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.189
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إٓ مع ذي حمرم ومؼوم رضمؾ ومؼول يو رؾمقل اهلل إن امرأ ظمرضمً طموضمي وإين يمتٌةً ذم
يمذا ويمذا ىمول اكطؾؼ مع امرأشمؽ ،وهق ذم اًمصحقح أيضو سمؾػةظ إين يمتٌةً ذم همةزوة
()1

يمذا ويمذا وامرأ طموضمي.
ىمول احلوومظ ذم اًمػتح قمغم شمرعي سمةوب يمتوسمةي اسمةوم اًمـةوس أي مةـ اعمؼوشمؾةي
وهمػمهؿ :واعمراد مو هق أقمؿ مةـ يمتوسمتةف هةق كػًةف أو سمةلمره صمةؿ ىمةول :وذم احلةديٌ
منموقمقي يمتوسمي دواويـ اجلققش وىمول قمغم ىمقل اًمرضمؾ :إين يمتًٌ ذم يمذا مشةعر سملكةف
يمون مـ قموداؿ يمتوسمي مـ يتعلم ًمؾخروج ذم اعمغوزي" .
()1

وذم اًمدول احلديثي أكشيً وزارات ًمإلطمصةوا ومرايمةز ًمؾؿعؾقمةوت ودقمةؿ
اختوذ اًمؼرار ،وىمد يموكةً اًمدوًمةي إومم اعمٌوريمةي ىمةد اقمتؿةدت اسطمصةوا قمةغم وضمةف
مـوؾمى ومل اؿؾف يمه ؾمٌؼ.

المحاسبة:

وشمٌع ذًمؽ قمؾؿ اعمحوؾمٌي وهق قمؾؿ يدل قمغم مدى احلوًمي اعمدكقي واحلضوريي ذم

إمي ،وىمد يمون ذًمؽ ضمزاا مـ مـفوضمف  اًمدىمقؼ ذم وٌط أمةقر اًمدوًمةي ،ومؼةد أورد
اًمؽتوين تً سموب اعمحوؾمى طمديٌ اسمـ اًمؾتٌقي اًمذي ظمرضمف مًؾؿ وأورد يميم اًمعؾها
قمؾقف ومؼول رمحف اهلل ":ظمرج مًؾؿ قمـ أا محقد اًمًوقمدي ىمول :اؾمتعؿؾ رؾمقل اهلل 
رضمي مـ إزد قمغم صدىموت سمـل ؾمؾقؿ يدقمك اسمـ اًمؾتٌقي ،ومؾه ضموا طموؾمٌف ومؼول :هةذا
موًمؽؿ وهذا هديي ،ومؼول رؾمةقل اهلل  :ومفةي ضمؾًةً ذم سمقةً أسمقةؽ طمتةك شملشمقةؽ
هديتؽ إن يمـً صودىمو .صمؿ ظمطى  ومحؿد اهلل وأصمـةك قمؾقةف وىمةول :أمةو سمعةد ومةنين
أؾمتعؿؾ اًمرضمؾ مـؽؿ قمغم اًمعؿؾ ومقلشمقـل ومقؼقل هذا مةوًمؽؿ وهةذا هديةي أهةديً زم
()1
()1

متػؼ قمؾقف.
اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ،ج ،1ص.179
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أومي ضمؾس ذم سمقً أسمقف وأمف طمتك شملشمقف هديتف إن يمون صودىمو واهلل ٓ يلظمذ أطمد مةـؽؿ
مـفو ؿمقيو سمغػم طمؼف إٓ ًمؼل اهلل قمز وضمؾ قؿؾف يقم اًمؼقومي" احلديٌ.
()1

وذم اًمطرق احلؽؿقي ذم اًمًقوؾمي اًمنمقمقي ٓسمـ اًمؼقؿ ":ويمون اًمـٌل  يًتقذم
احلًوب قمغم قمهًمف قوؾمٌفؿ قمغم اعمًتخرج واعمٍموف يمةه ذم اًمصةحقحلم قمةـ أا
محقد اًمًوقمدي صمؿ ذيمر ىمصي اسمـ اًمؾتٌقي اعمذيمقرة ".
وىمد يمون اخلؾػوا سمعةده  قمةغم ـمريؼتةف ذم ذًمةؽ ،ىمةول اسمةـ ىمتقٌةي ذم قمقةقن
إظمٌور ىمدم معوذ مـ اًمقؿـ سمعد ووموة اًمـٌل  قمةغم أا سمؽةر ومؼةول :أرومةع طمًةوسمؽ.
ومؼول ًمف :أطمًوسمون طمًوب اهلل وطمًوب قمـؽؿ واهلل ٓ أزم ًمؽؿ قمؿي أسمدا.
وذم آيمتػوا ًمؾؽيقمل يمون قمؿر ذم يمؾ ؾمـي ميزمو ًمؾحةٍ ذم ؾمةـل ظميومتةف
يمؾفو ويمون مـ ؾمػمشمف أن يلظمذ قمهًمف عمقاوموشمةف ًمؽةؾ ؾمةـي ذم مقؾمةؿ احلةٍ ًمقحجةزهؿ
سمذًمؽ"

()1

هذا ىمؾقؾ مـ يمثػم ممو ذيمره اًمؽتوين رمحف اهلل شمعومم ذم اجلوكى اًمعؾؿل ذم اًمدوًمي
إومم ،ومو ذيمره هق أيضو ىمؾقؾ مـ يمثػم ممو ورد ذم اًمًػم واًمًــ اًمنميػي مةـ سمقةون
احلوًمي اًمعؾؿقي ذم دوًمتف .
ويؿؽـ اًمؼقل سمؽؾ صمؼي وـمؿلكقـي إن اًمدوًمي اسؾميمقي دوًمي ىمومً قمغم اًمعؾؿ
واسيهن واسكًون ومويمتؿؾةً صميصمقةي أؾمةس احلضةورة وأداهةو ذًمةؽ أن شمتعومةؾ مةع
مؽـقكوت اًمطٌقعي سمعؼؾقي اعمًتـٌط اًمذي يًخر اًمؽقن خلدمي رؾموًمتف ومعوش اًمـةوس ذم
فمؾ هذه اًمدوًمي قمقشي اًمتحي واعمدكقي اعمؾتزمي سمنمع اهلل اعمـضٌطي تً ىمقودة اًمـٌل .

()1
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.119
اعمرضمع اًمًوسمؼ.
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مانيا :الجانب الحرفي والمهني والصناعي
احلرف واًمصـوئع مـ اًميورات اًمعؿؾقي ذم احلقوة اسكًوكقي اًمتةل تؼةؼ ًمؾـةوس
آؾمتؼرار واًمقًور  ،وىمد قمرومً طمقوة اًمٌداوة سمؼؾي اًمصـوئع واحلةرف ومؾةؿ يعرومةقا إٓ
اًمرقمل أو اًمصقد ،سمقـه مـ مظوهر احلقوة اعمتحية وضمةقد اًمصةـوئع واعمفةـ واحلةرف
اًمتل هبو شمتحؼ يمثػم مـ اطمتقوضموت اًمـوس  ،وىمد يموكً اًمدوًمي اسؾميمقي إومم ذاظمرة
سمجؿؾي مـ ذًمؽ ممو يدل قمغم روح اًمتطقر واعمدكقي طمقـيذ ،وذم اًمقاىمع اًمٌنمةي ختتؾةػ
مهؿ اًمـوس وشمتعدد مقاهٌفؿ ومققهلؿ ومتل أكقاع اعمفـ واحلرف واًمصـوئع شموسمعةي عمثةؾ
هذا اًمتـقع ذم آهتهموت طمتك إن سمعةض اًمعؾةها – يمةه أورد اًمؽتةوين -ضمعةؾ ذًمةؽ
اعمعـك هق اًمتػًػم حلديٌ رؾمقل اهلل  اًمذي ىمول ومقف ":اظمتيف أمتل رمحي" ومؼةول ":
()1

ىمول اًمعضد ذم صدر اعمقاىمػ ىمول سمعض أيموسمر إمةي وأطمٌةور إئؿةي ذم معـةك اخلةؼم
اعمشفقر اظمتيف أمتل رمحي يعـل اظمتيف مهتفؿ ذم اًمعؾةقم ،ومفؿةي واطمةد ذم اًمػؼةف
وأظمر ذم اًمؽيم يمه اظمتؾػً مهؿ أصحوب احلرف ًمقؼةقم يمةؾ واطمةد سمحرومةي ومقةتؿ
اًمـظوم" .
()1

()1

ضموا ذم اعمؼوصد احلًـي ًمؾًخووي ىمقًمف " اًمٌقفؼل ذم اعمدظمؾ مـ طمديٌ ؾمؾقهن سمـ أا يمريؿي قمةـ
ضمقيؼم قمـ اًمضحوك قمـ اسمـ قمٌوس ىمول ىمول رؾمقل اهلل ( مفه أوشمقتؿ مـ يمتةوب اهلل وموًمعؿةؾ سمةف ٓ
قمذر ٕطمد ذم شمريمف ومنن مل يؽـ ذم يمتوب اهلل ومًـي مـل مووقي ومنن مل شمؽـ ؾمـي مـل ومه ىمول أصةحوا
إن أصحوا سمؿـزًمي اًمـجقم ذم اًمًها ومليه أظمذشمؿ سمف اهتديتؿ واظمتيف أصحوا ًمؽؿ رمحي ).ومةـ
هذا اًمقضمف أظمرضمف اًمطؼماين واًمديؾؿل ذم مًـده سمؾػظف ؾمقاا وضمقيؼم وعقػ ضمدا واًمضحوك قمةـ
اسمـ قمٌوس مـؼطع،وىمد قمزاه اًمزريمٌم إمم يمتوب احلجي ًمـٍم اعمؼدد مرومققمو مـ همػم سمقةون ًمًةـده
وٓ صحوسمقف ويمذا قمزاه اًمعراىمل ٔدم سمةـ أا ايةوس ذم يمتةوب اًمعؾةؿ واحلؽةؿ سمةدون سمقةون سمؾػةظ
(اظمتيف أصحوا رمحي ٕمتل ) ىمول وهق مرؾمؾ وعقػ.

()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.8
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واسؾميم احلـقػ ىمد ووةع ىمةقاكلم ووةقاسمط وأظميىمقةوت ومـةوهٍ هةذه
إكقاع مـ إقمهل ،ومٌلم مو قؾ ومو قرم ،وطمدد احلؼقق واًمقاضمٌوت  ،ورشمى أصمور
قمغم اًمصحقح مـفو وأًمغك مو ٓ يصح ،طمتك إن أطمدث اًمـظؿ اعمعوسة اًمتل اكٌفةر هبةو
اًمـوس ًمتؼر سموًمًٌؼ سمؾ واسقمجوز مـ اعمـفٍ اسؾميمل ذم هذا اًمضٌط .
طموول اًمؽتوين رمحف اهلل شمعومم طمٍم شمؾؽ احلرف واًمصـوئع واؾمتدرك قمةغم مةو
أورده اخلزاقمل ذم ختريٍ اًمدٓٓت اًمًؿعقي ومؼول ذم ذًمؽ ":وسمقىمقومؽ قمغم مو اضمتفد
اخلزاقمل ذم ععف وشمػصقؾف ذم ديقاكف مـ احلرف واًمصـوئع اًمتل يموكةً ذم قمفةده قمؾقةف
اًمًيم طمتك أوصؾفو إمم كحق اًمثيصملم ) واؾمتدريمً قمؾقفو كحق هذا اًمعدد أيضو شمعؾؿ
أن اعمتلظمر رسمه يل سمه مل يلت سمف اعمتؼدم" .
()1

وقد ساق الكتاني من ذلك الكثير فذكر عدة مسارل منها:
اًمتجورة ومـفو اًمػرديي اعمحؾقي واًمدوًمقي وىمع يمةؾ ذًمةؽ زمةـ رؾمةقل اهلل ،
ومقضمدت إؾمقاق ويمٌور اًمتجور  ،وأظمرج اًمٌخوري ذم هذه اًمؽمعي ىمقل قمٌةد اًمةرمحـ
سمـ قمقف عمو ىمدم اعمديـي هؾ مـ ؾمقق ومقف دمورة ومؼقؾ :ؾمقق ىمـقؼوع وىمةول قمؿةر أهلةوين
اًمصػؼ سموٕؾمقاق ىمول احلوومظ اًمغرض مـف ذيمر اًمًقق ومؼط ويمقكةف يمةون مقضمةقدا ذم
زمـ اًمـٌل  ويمون يتعوهده اًمػضيا مـ اًمصحوسمي تصقؾ اعمعوش ًمؾؽػوف واًمتعػػ
قمغم اًمـوس" صمؿ ذيمر رمحف اهلل شمعومم ععو مـ اًمصحوسمي اًمتجور اًمذيـ شمـققمً دمةورااؿ
()1

ومؿـفؿ مـ شموضمر ذم اًمٌز وهق كقع مـ اًمثقوب ومـفؿ دمةور اًمعطةقر وذيمةر مةـ هةمٓا
قمثهن سمـ قمػون ه  ،طمتك إن دمفقزه ه ضمقش اًمعنة إكه يمون طمصقؾي يمًٌف مـ هذا
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.71-78

()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.7-9
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اًمـقع مـ اًمتجورة  ،ومـفؿ ـمؾحي سمـ قمٌقد اهلل ،وىمد قمؼد اًمؽتوين سموسملم أطمدمهو قمـقاكف
()1

(سموب ذم ؾمقق اًمٌزازيـ ذم اعمديـي قمغم قمفده ث) وسموب ذم اًمعطور ،صمؿ شمؽؾةؿ يميمةو
ـمقيي ذم اًمقزان وذيمر أن ؾمقق اعمديـي يمون ًمف وزان يزن ،وعمو يمؼم اًمًةقق اطمتةوج إمم

مراىمى ،ومؽون ًمؾًقق مراىمٌقن وحمتًٌقن وذًمةؽ ذم زمةـ قمةثهن ه

()1

ويمةون اًمـةوس

يتٌويعقن ذم يموومي اطمتقوضمواؿ ومؽوكً دمورة اًمعـؼم واًمزئٌؼ واًمرموح وإـمعؿي واًمًؽر

واًمعؼوىمػم واًمعطر وهمػم ذًمؽ ممو ومصؾف اًمؽتوين ذم يمتوسمف .
()8

مالثا :جانب التخصص

اًمدول اعمتحية هةل شمؾةؽ اًمتةل شمعةرف اًمتخصةص وتؽممةف وشمرضمةع إمم

اعمتخصصلم ذم ؿمتك اعمجوٓت ،أؿمةور اًمؽتةوين إمم هةذا اعمعؾةؿ احلضةوري ذم اًمدوًمةي
اًمـٌقيي ومذيمر مـ همٓا اعمتخصصلم وختصصواؿ يمثػما أذيمر مـفؿ مو يكم:
ختصص اًمػرائض (قمؾؿ اعمػماث) ىمول اًمؽتوين ":سموب ذم ومورض اعمقاريٌ ذيمر
مةةـ يمةةون وموروةةو ذم قمفةةد رؾمةةقل اهلل  ، ذم ضمةةومع اًمؽممةةذي قمةةـ رؾمةةقل اهلل 
أومروؽؿ زيد ىمول اًمؽممذي طمًـ صةحقح ،وذم آؾمةتقعوب يمةون زيةد أطمةد ومؼفةوا
اًمصحوسمي اجلؾي اًمػراض" .
()1

ختصص اًمػتقى :طمقٌ كٌغ عع مـ اًمصحوسمي اًمؽرام ذم اًمػؼف ًمتحؼقؼ ومرض
اًمؽػويي ذم إومتوا اًمـوس ذيمر اًمؽتوين ذًمؽ ىموئي ":اعمؽثرون مـفؿ إومتوا ؾمٌعي قمؿر وقمكم
واسمـ مًعقد واسمـ قمؿر واسمـ قمٌوس وزيد سمـ صموسمً وقموئشي ،ىمول اسمـ طمزم ويؿؽـ أن
()1

اعمرضمع اًمًوسمؼ ،ج ،1ص.15

()1

اعمرضمع اًمًوسمؼ ،ج ،1ص.18-17

()8

اعمرضمع اًمًوسمؼ ،ج ،1ص.81 -18

()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج.181 ،1
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جيؿع مـ ومتقو يمؾ واطمد مـ همٓا جمؾد وخؿ ويكم همٓا اًمًٌعي ذم اًمػتقى قمنمون
أسمق سمؽر وقمثهن وأسمق مقؾمك ومعوذ وؾمعد سمـ أا وىموص وأسمق هريرة وأكس وقمٌةد اهلل
سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص وؾمؾهن وضموسمر وأسمق ؾمعقد وـمؾحةي واًمةزسمػم وقمٌةد اًمةرمحـ سمةـ
قمقف وقمؿران سمـ طمصلم وأسمق سمؽرة وقمٌودة سمـ اًمصومً واسمـ اًمزسمػم وأم ؾمؾؿي" .
()1

قمؾؿ اًمـًى :وهق مـ اًمعؾقم اًمتل طمٌ قمؾقفو اًمنمع احلـقةػ ومؼةد ورد ذم
اًمطؼماين ىمقًمف ":شمعؾؿقا مـ أكًوسمؽؿ مو شمصؾقن سمف أرطمومؽؿ"  .وىمةد اؿمةتفر مةـ
()1

اًمصحوسمي عوقمي قمرومً هبذا اًمتخصص اًمدىمقؼ اًمذي قتوج إمم ذايمرة وشمدىمقؼ مـفؿ يمه
ىمول اًمؽتوين  ":وشمرضمؿ ًمف ذم اسصوسمي ًمتهم سمـ أوس ومؼةولً :مةف دراك ويمةون قميمةي ذم
إكًوب ،طمتك ىمول اسمـ اًمؽؾٌل يمون أكًى اًمعرب وهق اًمذي ىمول عمعوويةي إن اًمعٌةواة
ٓ شمؽؾؿؽ وإكه يؽؾؿؽ مـ ومقفو" ،ىمول اسمـ طمزم ويمون أسمق سمؽر اًمصديؼ وأسمةق اجلفةؿ
سمـ طمذيػي اًمعدوي وضمٌػم سمـ مطعؿ سمـ قمقف سمـ كقومؾ سمـ قمٌد مـوف مـ أقمؾؿ اًمـوس
سموٕكًوب ،ويمون قمؿر وقمكم وقمثهن ومقف قمؾها"

()8

ختصص اًمؼرااات واسىمراا واؿمتفر ذم ذًمؽ اسمـ مًعقد وأا سمـ يمعى ر
اهلل قمـفه.
ختصص اًمشعر :وىمد اؿمتفر عع مـ اًمصحوسمي اًمؽةرام سمةذًمؽ مةـفؿ قموئشةي
ر

اهلل قمـفو واسمـ قمٌوس وطمًون وهمػمهؿ ىمول اًمؽتوين  ":ىمول اسموم اًمـقوي صةدر

يمتوسمف اذيى إؾمها واًمؾغوت سمعد أن ذيمر أن ًمغي اًمعرب عمو يموكةً ذم اعمحةؾ إقمةغم
اضمتفد أوًمقا اًمٌصوئر ذم آقمتـةوا هبةو واًمةتؿؽـ مةـ إشمؼوهنةو سمحػةظ أؿمةعور اًمعةرب
()1اعمرضمع اًمًوسمؼ ،ج ،1ص.198 -191
()1اعمرضمع اًمًوسمؼ ،ج ،1ص.111
()8اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.115 -111
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وظمطٌفؿ وكثرهؿ طمول يمون هذا آقمتـوا ذم زمـ اًمصحوسمي مع ومصةوطمتفؿ كًةٌو ودارا
ومعرومتفؿ سموًمؾغي اؾمتظفورا ،ويمون اسمـ قمٌوس وقموئشي وهمػممهو قػظقن مةـ إؿمةعور
واًمؾغوت مو هق مـ اعمعرووموت اًمشوئعوت"

()1

رابعا :الجانب العسكري والجهادي
اًمدول اعمتحية هل اًمتل متؾؽ اًمؼقى اًمةثيث اعمعروومةي يمعـةوس ًمؾتحية
واًمتؿدن وآكتصور هذه اًمؼقى هل( :اًمؼقة اًمٌنميي – اًمؼقة اعموديي وذم ـمؾقعتفةو ىمةقة
اجلقش واًمًيح – اًمؼقة اعمعـقيي) وىمد يموكً شمؾؽ اًمؼقى اًمثيث سمةورزة ذم دوًمتةف 
وكريد هـو إسمراز مؾؿح مـ ضموكى اًمؼقة اعموديي وأسمرز مو ومقفو اًمؼقة اًمعًؽريي اجلفوديي.
مـ اعمعؾقم أن اجلفود ومريضي إؾميمقي مووقي إمم يقم اًمؼقومةي ،ضمةوات سمةذًمؽ
آيوت سمؾ ؾمقر ىمرآكقي وأطموديٌ كٌقيي يمثػمة ،وىمةد أدرك اًمصةحوسمي ذم دوًمتةف  ذًمةؽ
ومتلهؾقا ًمف سموًمتدريى ومورؾمقه قمؿؾقو ذم مقوعف اًمصحقح ،وىمد كؼؾ اًمؽتوين ـمرومةو ذم
سمقون ذًمؽ ومعؼد يمتوسمو يمومي سمعـقان اًمعؿؾقوت احلرسمقي وهق مـ أـمقل أسمةقاب اًمؽتةوب
وأيمثرهو شمػصقي  ،وومقف ذيمر قمدد همزوات اًمـٌل  وهايوه  ،ويمقػ يمةون  يراقمةل
اجلقاكى إمـقي واًمتـظقؿقي ذم اؾمتخيومف أطمد أصحوسمف إذا ظمرج ًمؾغةزو أو همةػمه ،صمةؿ
شمـظقؿف  كظوم آؾمتخٌورات اًمعًؽريي ذم همزواشمف وهايوه ومو يٌؾغةف ذم ذًمةؽ قمةـ
ـمريؼفو ،وسملم سمعضو ممو يتصؾ سموجلقش اسؾميمل ومفـةوك اًمرايةي واعمًةتـػر وصةوطمى
اًمؾقاا ويمؾؿي ه وؿمعور ًمؾحرب يتعورومقن سمف ومقفو ،صمؿ مو اؾمتعؿؾ ذم شمؾةؽ احلةروب
واًمـظؿ اًمعًؽريي مـ أدوات وآٓت يموخلقؾ واًمـقق واًمٌغةول ويمقكةف  - يمةه كؼةؾ
اًمؽتوين قمـ اسمـ إؾمحوق -اؾمتعؿؾ واختذ أكقاع اًمًيح اًمتل يموكةً مقضمةقدة إذ ذاك
()1

اعمرضمع اًمًٌوسمؼ ،ج ،1ص.118
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قمـد إمؿ مـفو اًمًققف واعمـجـقؼ واًمدسموسموت واخلـودق ،صمؿ شمـظقؿ اًمًةػم إمم اعمعةورك
شمـظقه دىمقؼو ،ومؽون هـوك اًمدًمقؾ ذم اًمطريؼ ومًفؾ اًمطريؼ وطمةراس اعمتعةي واًمعقةقن
وسمـوة اًمػًةطوط واحلةورس ًمؾؼقةودة ومةـ يتخةػم مـةوزل اًمؼةقم ،يمةه يمةون ًمؾجةقش
اسؾميمل ـميئع وضمقاؾمقس وقمققن وخمذًمقن ،ويمون أصةحوسمف يتةدرسمقن ويتعؾؿةقن
قمغم ومـقن اًمؼتول مـ اًمرمةل وهمةػمه ،ىمةول اًمؽتةوين ":سمةوب اختةوذ إكصةور مةو سمةلم
()1

اًمعشوايـ ًمتعؾؿ اًمرمويي" وؾموق ذم ذًمؽ يميمو ـمقيي أذيمر مـف شمؾةؽ اًمروايةي " روى
أمحد ذم مًـده مـ ـمريؼ قمكم سمـ سميل قمـ كوس مـ إكصور ىموًمقا يمـو كصكم مع رؾمقل
اهلل  اعمغرب صمؿ كرضمع ومـؽمامك طمتك كةل ديوركةو ومةه خيػةل قمؾقـةو مقاىمةع ؾمةفومـو"
إؾمـوده طمًـ واًمـٌؾ هل اًمًفوم اًمعرسمقي" .
()1

خامسا :جانب اللهو والترويح
مـ احلوضموت إؾموؾمقي ًمؾٌنم ضموكى اًمؽمويح واًمؾفق ،وىمد شمطقر هةذا إمةر
طمتك أصٌحً ًمف وزارات وممؾمًوت حمؾقي وقموعمقةي ذم اًمةدول اعمعةوسة  ،واًمةدول
اجلودة شمًتعلم هبذا اًمؾقن مـ اًمعؿؾ اًمٌنمي قمغم اًمقاضمى اًمتل دموهد مـ أضمؾةف وشمعؿةؾ
قمغم تؼقؼف ،وذم اًمدوًمي اًمـٌقيي قمرف اًمؽمويح رهمةؿ اجلديةي اًمتومةي واًمصةقرة اعمثوًمقةي
ًمؾتديـ اًمتل يموكً سمورزة وؿموظمصي ذم شمؾؽ اًمدوًمي ،وىمةد يمةون اًمـٌةل  قةثفؿ قمةغم
اًمؽمويح ًمتتفقل ىمؾقهبؿ وشمـشط ًمؾجد ،وىمد أـمول اًمؽتوين يمثةػما ذم سمقةون هةذا إمةر ذم
اًمدوًمي اًمـٌقيي وممو ورد ذم ذًمؽ ىمقًمف" :سموب ذم أن اًمصحوسمي يمةوكقا يروطمةقن اًمؼؾةقب
ؾموقمي ومًوقمي"
ظمرج اسمـ أا ؿمقٌي قمـ أا ؾمؾؿي ىمول ":مل يؽـ أصحوب اًمـٌل  خمروملم وٓ
()1
()1

اكظر :اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.818-171
اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج  ،1ص .181
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متفووكلم ويموكقا يتـوؿمدون اًمشعر ذم جموًمًفؿ ويةذيمرون أمةر ضمةوهؾقتفؿ ومةنذا أريةد
أطمدهؿ قمغم را مـ أمر ديـف دارت محوًمقؼ قمقـقف يملكف جمـقن" ،وىمول اعمـووي يشػم إمم
أكف يـٌغل ًمؾطوًمى قمـد وىمقف ذهـف شمروقف سمـحق ؿمعر أو طمؽويوت ومنن اًمػؽر إذا همؾؼ
ذهؾ قمـ شمصقر اعمعـك وذًمؽ ٓ يًؾؿ مـف أطمد وٓ يؼدر إكًون قمغم مؽوسمدة ذهـف قمغم
اًمػفؿ وهمؾٌي ىمؾٌف قمغم اًمتصقر ،وذيمر قمقوض ذم ذح طمديٌ أم زرع قمـ أا اًمةدرداا
ىمول :إين ٓؾمتجؿ كػز سموًمٌوـمؾ يمراهقي أن أمحؾ قمؾقفةو مةـ احلةؼ مةو يؿؾفةو ،وذيمةر
اًمشقخ قمٌد اًمؼودر اًمػويمفل اعمؽل ذم مـوهٍ إظميق اًمًـقي ذم مٌوهٍ إظميق اًمًـقي
قمـ أا ه ":إين ٓؾمتجؿ سمٌعض اًمٌوـمؾ ًمقؽقن أكشةط ًمؾحةؼ" وىمةول قمؼٌةف مةراده
سموًمٌوـمؾ كقع مـ اًمؾفق اعمٌوح يمه هق فموهر وذيمر قمقوض أيضو قمـ حمؿةد سمةـ إؾمةحوق

ىمول ":يمون اسمـ قمٌوس إذا ضمؾس مع أصحوسمف طمدصمفؿ ؾموقمي وىمةول محضةقكو ومقلظمةذ ذم
أطموديٌ اًمعرب صمؿ يعقد ومقػعؾ ذًمؽ مرارا" .وذم مـوهٍ اًمػةويمفل يمةون اسمةـ قمٌةوس
يؼةةقل ٕصةةحوسمف إذا دامةةقا ذم اًمةةدرس أمحضةةقا أي مقؾةةقا إمم اًمػويمفةةي وهةةوشمقا مةةـ
أؿمعوريمؿ ومون اًمـػس متؾ يمه متؾ إسمدان هة .وكؼؾ قمقوض ذم معـك إمةر سموسمحةوض
يمه ذم هذه أصمور أي إذا مؾؾتؿ مـ احلديٌ واًمػؼف وقمؾؿ اًمؼةرآن ومخةذوا ذم إؿمةعور
وأظمٌور اًمعرب يمه أن اسسمؾ إذا موت مو طمي مـ اًمـًٌ ،رقمً احلؿض ومو مؾح " .
()1

صمؿ ذيمر اًمؽتوين كهذج ممـ اؿمتفروا سموعمزاح واًمؽمويح واًمضحؽ تً قمـةقان ":
اعمضحؽقن واعمضحؽوت ذم اًمزمـ اًمـٌقي" وذيمر مـفؿ  ":كعقهن سمـ قمؿرو سمـ روموقمي
إكصوري ممـ ؿمفد اًمعؼٌي وسمدرا واعمشوهد سمعدهو ىمول اسمـ إصمػم ذم شمرعتةف مةـ أؾمةد
اًمغوسمي يمون يمثػم اعمزاح يضحؽ اًمـٌل  مـ مزاطمف".
()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.189-187
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ومـ ـمرائػ مو وىمع مـ اًمصوطمٌي مو أظمرج اسمـ قمًويمر قمـ قمؽرمي مقمم اسمةـ
قمٌوس أن قمٌد اهلل اسمـ رواطمف يمون مضطجعو إمم ضمـى امرأشمف ومخرج إمم احلجرة ومقاىمع
ضموريي ًمف وموكتٌفً اعمرأة ومؾؿ شمره ومخرضمً ومنذا هق قمغم سمطـ اجلوريي ومرضمعً وأظمةذت
اًمشػرة ومؾؼقفو ومعفو اًمشػرة ومؼول هلو :مفقؿ ومؼوًمً :مفقؿ أمو أكك ًمق وضمةدشمؽ طمقةٌ
يمـً ًمقضملشمؽ هبو ،ىمول وأيـ يمـً؟ ىموًمً قمغم سمطـ اجلوريي ىمول مو يمـً .ىموًمةً :سمةغم
ىمول :ومون رؾمقل اهلل  هنك أن يؼرأ اطمدكو اًمؼرآن وهق ضمـى ومؼول ىمرأه ومؼول:
أشموكو رؾمقل اهلل يتؾق يمتوسمف

* يمه ٓح مًطقر مـ اًمصٌح ـموًمع

أشمك سموهلدى سمعد اًمعؿك ومؼؾقسمـو * سمف مق ىمـوت أن مو ىمول واىمع
يٌقً جيوذم ضمـٌف قمـ ومراؿمف * إذا اؾمتثؼؾً سموعمنميملم اعمضوضمع
ىموًمً آمـً سموهلل ويمذسمً سمٍمي .ىمول :ومغدوت قمغم اًمـٌل  وملظمؼمشمف ومضةحؽ
طمتك سمدت كقاضمذه " .
()1

ومل يؽـ ذًمؽ مـ ؿملن اًمرضمول ومؼط سمؾ ذم ضمـس اًمـًوا مـ يموكً يمذًمؽ يمةه
أورد ذًمؽ اًمؽتوين ومؼول ":وممو ضموا قمـ اعمضحؽوت ذم اًمزمـ اًمـٌقي سموعمديـةي اعمـةقرة
ومؽي اعمعظؿي مو رويـوه ذم ؾمــ أا داوود سمًـده إمم اًمؾقٌ قمةـ قمؿةرة ىموًمةً :يمـةً
امرأة مؽقي سمطوًمي شمضحؽ اًمـًوا ويموكً سموعمديـي امةرأة مثؾفةو ومؼةدمً اعمؽقةي اعمديـةي
ومتعورومتو ومدظمؾـو قمغم قموئشي ومتعجًٌ مـ اشمػوىمفه ومؼوًمً قموئشي ًمؾؿؽقةي قمرومةً هةذه
ىموًمةً ٓ وٓ يمـةةو اًمتؼقـةو ومتعورومـةةو ومضةحؽً قموئشةةي وىموًمةً :ىمةةول رؾمةةقل اهلل :
"إرواح ضمـقد جمـدة ومه شمعورف مـفو ائتؾػ ومو شمـويمر مـفو اظمتؾػ" .
()1

()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص.187

()1

اًمؽتوين ،الرتاتقب اإلدارجة ج ،1ص111؛ وطمديٌ إرواح ضمـقد جمـدة اًمخ طمديٌ متػؼ قمؾقف؛
وأمو اًمؼصي اعمذيمقرة ومؼد ضموا ذم يمتوب اعمؼوصد احلًـي ًمؾًخووي ىمقًمف  ":ويمذا رويـةوه مةـ ضمفةي
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سادسا :الجانب الدستوري
إذا شمشدق اعمعوسون سموًمدؾموشمػم اًمقوعقي اًمتل قووًمقن هبو شمـظقؿ طمقواؿ ومنكـو
كػخر سمتؾؽ اًمقوعقي اًمدؾمتقريي ًمؾدوًمي اًمـٌقيةي اًمتةل هةل ومخةر اًمزمةون قمةغم مةدار
إضمقول ،يظفر ذًمؽ ذم اًمقصمقؼي اخلوًمةدة اًمتةل كظؿةً احلقةوة اًمداظمؾقةي سمةلم ومصةوئؾ
اعمجتؿع اعمريمى مـ مًؾؿلم (:مفوضمريـ وأكصور) وهيقد سمؽؾ ىمٌوئؾفؿ ،وهذه اًمقصمقؼي
وإن مل يذيمرهو اًمؽتوين ذم يمتوسمف اًمذي كحـ سمصدد ىمرااشمف ىمرااة مـ وضمفةي كظةر اًمةـظؿ
اسؾميمقي إٓ أكـل أطمى أن أيمؿؾ سمةف اًمصةقرة اعمدكقةي واحلضةوريي ًمدوًمةي اًمـٌةل 
وملوػتف هـو اؾمتيـوؾمو وشمؽؿقي ًمتؾؽ اًمصقرة اًمؽريؿي
وهو هق كص اًمقصمقؼي اًمتل هل يمتوسمف  -  -سملم اعمفوضمريـ وإكصور واًمقفقد:
" -1هذا يمتوب مـ حمؿد اًمـٌةل (رؾمةقل اهلل) سمةلم اعمةممـلم واعمًةؾؿلم مةـ
اسمـ أا داود سمًـده إمم اًمؾقٌ وًمػظف قمـ قمؿرة ىموًمً يموكةً امةرأة مؽقةي سمطوًمةي شمضةحؽ اًمـًةوا
وشمغـل ويموكً سموعمديـي امرأة مثؾفو ومؼدمً اعمؽقي اعمديـي ومؾؼقً اعمدكقي ومتعورومتو ومدظمؾتو قمةغم قموئشةي
ومتعجًٌ مـ اشمػوىمفه ومؼوًمً قموئشي ًمؾؿؽقي قمرومً هذه ىموًمً ٓ وًمؽـ اًمتؼقـو ومتعورومـةو ومضةحؽً
قموئشي وىموًمً ؾمؿعً رؾمقل اهلل وذيمرشمف.
وأظمرضمف أسمق يعغم سمـحقه مـ طمديٌ ققك سمـ أيقب وقمـد اًمزسمػم سمـ سمؽور ذم اعمةزاح واعمػويمفةي مةـ
طمديٌ قمكم سمـ أا قمكم اًمؾفٌل قمـ اسمـ ؿمفوب قمـ قمروة قمـ قموئشي أن امرأة يموكةً سمؿؽةي شمةدظمؾ
قمغم كًوا ىمريش شمضحؽفـ ومؾه هوضمرت ووؾمع اهلل شمعومم دظمؾً اعمديـي ىموًمً قموئشي ومدظمؾً قمةكم
ومؼوًمً هلو وميكي مو أىمؿؽ ىموًمً اًمقؽـ ىمؾً ومليـ كزًمةً ىموًمةً قمةغم وميكةي امةرأة يموكةً شمضةحؽ
سموعمديـي ىموًمً قموئشي ودظمؾ رؾمقل اهلل ومؼول ( وميكي اعمضحؽي قمـةديمؿ ) ىموًمةً قموئشةي كعةؿ ومؼةول
(ومعغم مـ كزًمً ) ىموًمً قمغم وميكي اعمضحؽي ىمول ( احلؿةد هلل أن إرواح ) وذيمةره وأومةودت هةذه
اًمروايي ؾمٌى هذا احلديٌ.
" ىمؾً وىمد ومتشً قمـ هذا احلديٌ هبذا اًمؾػظ (اًمؼصي اعمذيمقرة)قمـ قمؿرة ذم أا داود ومؾؿ أضمده،
وًمقس ومقف إٓ ىمطعي  ":إرواح ضمـقد جمـدة .اًمخ.
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ىمريش (وأهؾ يثرب) ومـ شمٌعفؿ ومؾحؼ هبؿ وضموهد معفؿ.
()1

 -1إهنؿ أمي واطمدة مـ دون اًمـوس.
 -8اعمفوضمرون مةـ ىمةريش قمةغم رسمعةتفؿ يتعةوىمؾقن سمقةـفؿ وهةؿ يػةدون
قموكقفؿ سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم.
 -1وسمـق قمقف قمغم رسمعتفؿ يتعوىمؾقن معةوىمؾفؿ إومم  ،ويمةؾ ـموئػةي شمػةدي
قموكقفو سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم.
 -5وسمـق احلورث (سمـ اخلزرج) قمغم رسمعتفؿ يتعوىمؾقن معةوىمؾفؿ إومم ويمةؾ
ـموئػي شمػدي قموكقفو سموعمعروف.
 -7وسمـق ؾموقمدة قمغم رسمعتفؿ يتعوىمؾقن معةوىمؾفؿ إومم ويمةؾ ـموئػةي شمػةدي
قموكقفو سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم.
 -9وسمـق ضمشؿ قمغم رسمعةتفؿ يتعةوىمؾقن معةوىمؾفؿ إومم ويمةؾ ـموئػةي شمػةدي
()1

()8

()1

()1

()1

()8
()1

ةً سمِوؾم ِ
َاؾم ُؿ َر ُضم ٍؾ كَزَ َل ِ َهبو َأ ّو َل ِم ْـ ا ًْم َع َهًم ِ ِ
ةؿ ِف
ىمول اًمًفقكم تً قمـقان اؾمؿ يثربَ ":ي ْث ِر ُب ْ
قةؼ َوم ُع ِر َوم ْ ْ
ةض َه ِ
ةـ َإر َم َ ،و ِذم َسم ْع ِ
ص ْسم ِـ ِقم ْؿ َي ِق ْسم ِـ َٓ َو ِذ ْسم ِ
قؾ ْسم ِـ مفييؾ ْسم ِـ َقم َق ِ
َو ُه َق َي ْث ِر ُب ْسم ُـ ىمويـ ْسمـ ِقمٌِ ِ
ةذ ِه
قل وسمِ َ ِ
ِ
ف َو َسمـُق ِقمٌِ ٍ
ْإَ ْؾم َه ِا ْ
ةؿ َق ًْ
اظمتِ َي ٌ
اجل ْح َػة َي َوم َل ْضم َح َػ ْ
اًمًة ُق ُ َ
ةذًم َؽ ُؾم ّ
ةؿ ّ
ةً ِ ِهب ْ
قؾ ُه ْؿ ا ًّمذي َـ َؾم َؽـُقا ْ ُ
آؾمؿ َأقمْـِل  :ي ْث ِرب َعم ِو ومِ ِقف ِمـ ًَم ْػ ِ
ِ
ةظ اًم ّت ْث ِر ِ
اطم َت ّؾ َفو َر ُؾم ُ
يةى
ْ
اجل ْح َػ َي َ ،وم َؾ ّه ْ
َ َ
ُْ
قل اهللِّ  -  -يم َِر َه َهلَو َه َذا ْ َ
ِ
ِ
َو َؾم ّه َهو ـمق ٌَ َي َواعمَْديـَ َي" .اًمًةفقكم ،الررو األكر (سمةػموت :دار اعمعرومةي ،د .ط1878 ،هةة-
1798م ) ،ج ،1ص151
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َوب َسمـُق ُوم َين قم ََغم ر ْسم َع ِ
ىمول اًمًفقكم َ ":و ِذم ا ًْمؽِت ِ
وا ْؿ َ .هؽ ََذا َر َوا ُه َأ ُسمق ُقم ٌَ ْقد َقم ْـ ا ْسم ِـ ُسمؽ َْػم َقم ْـ ُقم َؼ ْق ِؾ ْسم ِـ
اسؾمـ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ
َود َوم َؼ َ
ةول ِر َسمةوقمَتِ ِف ْؿ .
َظموًمد [ م ْـ ُقم َؼ ْق ٍؾ ْإَ ْسم ّكم ] َقم ْـ اًمزّ ْه ِر ّي َو َر َوا ُه َقم ْـ َقم ٌْد اهللِّ ْسم ِـ َصوًم ٍح ِ َهب َذا ْ ِ ْ
ِ
وقم ِ
وا ُصمؿ َىم َول َأسمق ُقمٌق ٍد  :ي َؼ ُول ُوم َي ٌن قم ََغم ِرسم ِ
َةون ك َِؼقة ٌَ ُف ْؿ َو َواومِةدَ ُه ْؿ َ .ىم َ
ةف َىم ْق ُمة ُف إ َذا يم َ
ةول
ْإًَم ِ ُ
َ
ُ َْ ُ
ػ َسم ْعدَ ا ًْم ٌَ ّ
ِ
ِ
ػ ويمَن ِ ِ ِ ِ
ةوس
اًمر َسمو َقمة َي َم ْصةدَ ًرا َومو ًْمؼ َق ُ
اًمراا ومقف ا ًْمؼ َق ُ
وس قم ََغم َه َذا اعمَْ ْعـَك ّ َٕ ،هنَو ِو َٓ َي ٌي َوإِ ْن َضم َع َةؾ ّ
اعمُْمَ ًّم ُ َ ْ ُ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ِاا َأ ْي قم ََغم َؿم ْل ِهن ْؿ َوقمَو َد ِا ْؿ م ْـ َأ ْطمؽَو ِم اًمدّ َيوت َواًمةدّ َموا َي َت َعةو َىم ُؾ َ
قن َم َعةوىم َؾ ُف ْؿ ْإُ َ
ْةع :
وممَ :ع ُ
َومت ُْح ّ
ِ
َم ْع َؼ َؾ ٍي َو َم ْع َؼ َؾ ٌي م ْـ ا ًْم َع ْؼ ِؾ َو ُه َق اًمدّ َي ُي" اًمًفقكم ،الرو األك ج ،1ص. 151
يتعوىمؾقن معوىمؾفؿ إومم :عةع معؼؾةي ومعؼؾةي مةـ اًمعؼةؾ وهةق اًمديةي ،اعمرضمةع اًمًةوسمؼ ،ج،1
ص.151
اًمعوين :إؾمػم ،جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ،ادعجم الروجقز (اًمؼةوهرة :وزارة اًمؽمسمقةي واًمتعؾةقؿ ،د .ط،
1111هة 1771 -م) ،ص.188
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قموكقفو سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم.
 -8وسمـق اًمـجور قمغم رسمعتفؿ يتعةوىمؾقن معةوىمؾفؿ إومم ويمةؾ ـموئػةي شمػةدي
قموكقفو سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم.
 -7وسمـق قمؿرو سمـ قمقف قمغم رسمعتفؿ يتعوىمؾقن معوىمؾفؿ إومم ويمةؾ ـموئػةي
شمػدي قموكقفو سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم.
-11سمـق اًمـٌقً قمغم رسمعتفؿ يتعةوىمؾقن معةوىمؾفؿ إومم ويمةؾ ـموئػةي شمػةدي
قموكقفو سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم.
-11وسمـق إوس قمغم رسمعتفؿ يتعوىمؾقن معوىمؾفؿ إومم ويمةؾ ـموئػةي شمػةدي
قموكقفو سموعمعروف واًمؼًط سملم اعمممـلم .
()1

-11وإن اعمممـلم ٓ يؽميمقن مػرطم ًو سمقـفؿ أن يعطقه سموعمعروف مـ ومةداا أو
()1

قمؼؾ وأن ٓ قوًمػ مممـ مقمم مممـ دوكف.
()1

()1

هذه اًمؼٌوئؾ اعمذيمقرة يرضمع ذم معرومي ضمذورهو وأصةقهلو إمم يمتةوب ( ؾمةٌوئؽ اًمةذهى ذم معرومةي
ىمٌوئؾ اًمعرب ) ٕا اًمػقز حمؿد أملم اًمٌغدادي اًمشفػم سموًمًقيدي( ،سمػموت :دار اًمؽتى اًمعؾؿقةي،
ًمٌـون ،د .ط1117 ،هة1787 -م)؛ وأدق مـف وأوٌط يمتوب (ىميئةد اًمةذهى ذم معرومةي أكًةوب
ىمٌوئؾ اًمعرب) مصطػي محدي سمـ أمحد اًمؽردي اًمٌوًمقي اًمدمشةؼل شمؼةديؿ وشمعؾقةؼ :ورشح كامر
سؾقامن اجلبوري (سمػموت :دار ومؽتٌةي اهلةيل ،د .ط .د .ت) ،وذح اعمحؼةؼ وشمؼدمتةف وومفرؾمةتف
ًمؾؽتوب مطٌقع ـمٌعي طمديثي وأصؾ اًمؽتوب خمطقط مصقر قمـ إصؾ ،وموًمؽتوب ضمومع ًم مةريـ
معو وقمـدي اعمخطقط واًمتحؼقؼ  .أىمقل  :وأين مـفه ذم اًمٌحٌ واًمقىمقف قمغم اعمراد سملين ـمريؼ
يمتوب ( هنويي إرب ذم معرومي إكًوب اًمعرب ًمؾؼؾؼشـدي؛ وهق أصؾ اًمؽتةوسملم اًمًةوسمؼلم ،وىمةد
امتوز إوٓن سموًمتشجػم ًم كًوب واًمرؾمقموت اًمتقوقحقي .
َةوج
اعمػرح  :اعمثؼؾ سموًمديـ يمثػم اًمعقول وذم شموج اًمعروس ًمؾزسمقدي مودة ( ومرؿمح ) " ،اعمُ ْػةرح  :اعمُ ْحت ُ
اًمـٌةل  ىمةول ُ ٓ :يةؽمك ذم ِ
اعمَ ْغ ُؾقب وىمقؾ  :هق اًم َػ ِؼ ُػم اًمذي ٓ َ
اسؾمةيم
مول ًمف  .وذم احلديٌ َأ جن
ّ
رح ؛ وىمول َأسمق قمٌُقد  :اعم ْػ َرح هق ا ًّمذي َأصمؼ َؾف اًمدّ ي ُـ واًمغ ُْر ُم وٓ ِجيِةد ىمضةو َاه وىمقةؾ َأ َ
يـ
صمؼةؾ اًمةدج ُ
ُم ْػ ٌ
َفمفره .وذم اًمتفذيى واًمصحوح .يمون ذم اًمؽِتوب اًمذي يمتٌف ؾمةقدُ كو رؾمةقل اهلل  سمةلم اعمفةوضمريـ
ِ ٍ
اعمػدوح.
زهري  :واعمُ ْػرح:
ُ
وإَكصور َأن ٓ َي ْؽميمقا ُم ْػ َرطم ًو طمتّك ُيعقـقه قمغم مو يمون مـ َقم ْؼ ٍؾ َأو ومداا؛ وىمول إَ ّ
ِ
ويمذًمؽ إَ
ؽمك مديـ ًو"
صؿعل ىمول :هق اًمذي َأصمؼ َؾف اًمدجيـ .يؼقلُ :ي ْؼ َه قمـف د ْيـُف مـ َسمقً اعمول وٓ ُي ْ َ
ُّ
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 -18وإن اعمممـلم اعمتؼلم (أيدهيؿ) قمغم (يمؾ) مـ سمغك مـفؿ أو اسمتغك دؾمقعي فمؾؿ أو
()1

إصم ًه أو قمدواك ًو أو ومًود ًا سملم اعمممـلم  ،وإن أيدهيؿ قمؾقف عقع ًو ،وًمق يمون وًمد أطمدهؿ.
-11وٓ يؼتؾ مممـ مممـ ًو ذم يموومر  ،وٓ يـٍم يموومر ًا قمغم مممـ.
-15وإن ذمي اهلل واطمدة جيػم قمؾقفؿ أدكوهؿ  ،وإن اعمممـلم سمعضةفؿ مةقازم
()1

سمعض دون اًمـوس.
-17وإكف مـ شمٌعـو مـ هيقد ومنن ًمف اًمـٍم وإؾمقة همػم مظؾقملم وٓ متـوس قمؾقفؿ.
-19وإن ؾمؾؿ اعمممـلم واطمدة  ٓ ،يًومل مممـ دون مممـ ذم ىمتول ذم ؾمةٌقؾ
اهلل إٓ قمغم ؾمقاا وقمدل سمقـفؿ.
-18وإن يمؾ هموزيي همزت يعؼى قمغم سمعضفو سمعض ًو .
()8

-17وإن اعمممـلم يٌلا سمعضفؿ قمغم سمعض سمه كول دمواهؿ ذم ؾمٌقؾ اهلل.
()1

-11وإن اعمممـلم اعمتؼلم قمغم أطمًـ هدى وأىمقمف  .وإكف ٓ جيػم منمك مةوًٓ
ًمؼريش وٓ كػً ًو وٓ ققل دوكف قمغم مممـ.
-11وإكف مـ اقمتٌط مممـو ىمت ً
ي قمـ سمقـي ومنكف ىمقد سمف إٓ أن يرى وزم اعمؼتقل
()5

()1

ِ
ضموا ذم شموج اًمعروس مودة ( دؾمع ) ىمقًمف" :وذم ا ِ ِ
ى َد ْومع ًو َقم َ
ةغم
حلديٌَ :أو ا ْسم َتغَك َدؾمق َع َي ُفم ْؾ ٍؿ َأي َـم َؾ َ
َ
قؾ اًم ُّظ ْؾ ِؿ وم َلوو َوم ُف إِ ًَم ْقف ِ
َؾمٌِ ِ
سمؿ ْعـَك ِم ْـ".
وموسوو َوم ُي َ

()1

(اًمذمي) اًمعفد وإمون واًمؽػوًمي ...واحلؼ واحلرمي وذم احلةديٌ (ومةنن مةـ شمةرك صةية مؽتقسمةي
متعؿدا ومؼد سمرئً مـف ذمي اهلل) و(قمـد اًمػؼفوا) معـك يصػم اسكًون سمف أهي ًمقضمةقب احلةؼ ًمةف أو

()8
()1

()5

قمؾقف ويؼول ذم ذمتل ًمؽ يمذا (ج) ذمؿ ،جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ،ادعجم الوجقز ص.117
اًمغوزيي  :اجلهقمي خترج ًمؾغزو ،واعمؼصقد مـ هذا اًمٌـد :أكف إذا ظمرضمةً عوقمةي ًمؾغةزو صمةؿ قمةودت
شمؽؾػ أن شمعقد صموكقي طمتك شمعؼٌفو أظمرى همػمهو.
يٌلا :مـ اًمٌقاا أي :اعمًوواة .اكظر :اًمًفقكم ،الررو األكر ج ،1ص151؛ واًمٌةقا واًمٌةقاا
اًمرضمقع ،وسموا سمه قمؾقف :اطمتؿؾف واقمؽمف سمف ،وسمووأه :يمون دمف يمػيو ًمدمف ،اكظر :جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي،
ادعجم الوجقز ص 77؛ واعمعـك هـو يتعودًمقن واهلل اقمؾؿ .
ِ
ضموا ذم ًمًون اًمعرب ذم مودة ( :قمٌط) ىمقًمف ":وذم احلديٌ ":مـ ا ْقم َت ٌَ َط ُممْ مـ ًو َىمت ً
ي ومنِكف َىم َق ٌد" َأي َىمتَؾف سمةي
ِضمـويي يموكً مـف وٓ ضمريرة شم ِ
ُقضمى ىمتؾف ومنِ جن اًمؼوشمؾ ُيؼود سمف ويؼتؾ ُّ
ويمؾ مـ موت سمغػم قمؾي ومؼد ا ْقمتٌُِ َط " .

﴿﴾833

من معامل احلضارة واملدنيت يف الدولت النبويت 

حبوث ودراسات

(سموًمعؼؾ) وإن اعمممـلم قمؾقف يموومي وٓ قؾ هلؿ إٓ ىمقوم قمؾقف.
-11وإكف ٓ قؾ عمممـ أىمر سمه ذم اًمصةحقػي  ،وآمةـ سمةوهلل واًمقةقم أظمةر أن
يـٍم حمدصم ًو أو يمويف  ،وإن مـ كٍمه أو آواه  ،ومنن قمؾقف ًمعـي اهلل وهمضٌف يقم اًمؼقومةي ،
وٓ يمظمذ مـف سف وٓ قمدل .
()1

-18وإكف مفه اظمتؾػتؿ ومقف مـ را ومنن مرده إمم اهلل وإمم حمؿد.
-11وإن اًمقفقد يـػؼقن مع اعمممـلم مو دامقا حمورسملم.
-15وإن هيقد سمـل قمقف أمي مع اعمممـلم ً ،مؾقفقد ديـفؿ وًمؾؿًؾؿلم ديـفؿ
()1

ومقاًمقفؿ وأكػًفؿ إٓ مـ فمؾؿ كػًف وأصمؿ ومنكف ٓ يقشمغ إٓ كػًف وأهؾ سمقتف.
()8

-17إن ًمقفقد سمـل اًمـجور مثؾ مو ًمقفقد سمـل قمقف.
()1

()1

ِ
ف وٓ َقمدْ ٌل :اًمت ْجق َسم ُي
س ٌ
ذم سمقون اعمؼصقد هبذا اًمؾػظ اًمـٌقي شمػصقؾ وشمعدد ومؼقًمف ُ ٓ" : ي ْؼ ٌَ ُؾ مـْ ُف َ ْ
قلَ .أو :هق ِ
ِ
يض ُي ىموًمف َأسمق ُقم ٌَ ْق ٍد َ .أو سموًم َعؽ ِ
ْح ٌ
ْس َأيٓ :
اًمـوىم َؾ ُي واًم َعدْ ُل :اًم َػ ِر َ
واًم َعدْ ُل :اًمػدْ َي ُي ىموًمف َمؽ ُ
ي ْؼٌ ُؾ مـف َومر ٌض وٓ َشم َطقعَ .أو هق اًمةقزْ ُن واًمعةدْ ُل :اًم َؽقة ُؾ َأو هةق آيمْتًِةوب واًمعةدْ ُلِ :
اًمػدْ َية ُي.
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُّ ٌ
ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ى وىم َقؾ:
ٍَم ُ
اًمٍم ُ
اًمٍم ُ
ف سمف واًم َعدْ ُل :اعمَ ْق ُؾ ىموًمف َصم ْع َؾ ٌ
ف :اعمَ ْق ُؾ واًم َعدْ ُلْ :
ف :مو ُيت َ ج
ج ْ
آؾمت َؼو َم ُي :وىم َقؾ :ج ْ
ٍ
اًمػدْ ييِ
اًمؼقؿي واًمعدْ ُل :اعم ِ ْثؾ و َأص ُؾف ذم ِ
فِ :
اًمٍم ُ
اًمٍم ُ
ف :اًمزيو َد ُة واًم َػ ْض ُؾ وًمقس هذا َ
َ
َ
سمٌما وىمقؾ :ج ْ
ج ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ً
َ
ْ
ً
ً
ْ
ُ
سومو وٓ َقمدْ ٓ :أي مل َيلظمذوا مـفؿ د َيي ومل َيؼ ُتؾقا سمؼتقؾفؿ َر ُضم ً
ي واطمةدا أي:
يؼول :مل َيؼ ٌَؾقا مـفؿ َ ْ
ِ
ِ
ِ
سموًمر ُضم ِؾ اًمقاطمد ومنذا َىم َت ُؾةقا َر ُضمة ً
ي
َـم َؾ ٌُقا مـفؿ َأ ْيم َث َر مـ ذًمؽ ويموكً اًم َع َر ُب َشم ْؼت ُُؾ ُ
اًمرضم َؾ ْلم واًمثيصم َي ج
ِ
ِ
ِ
ف
س ٌ
سومة ًو وموًمؼقؿة ُي َ ْ
ٍْم ُومقا قمـ اًمدج ِم إمم همػمه َ َ
َسمر ُضم ٍؾ ومذًمؽ اًم َعدْ ُل ومقفؿ وإذا َأ َظم ُذوا د َي ًي ومؼد اك َ َ
ومٍم ُومقا ذًمؽ َ ْ
ٍ
ِ
سمغػم ِص َػتِف ويعدج ُل سمه َ ِ ِ ِ
َٕ جن اًمٌم َا ُي َؼ جق ُم ِ
صور َم َث ً
ومقؿ ْـ
َُ
ي َ
يمون ذم ص َػتف صمؿ ُضمع َؾ سمعدُ ذم يمُؾ را طمتك َ
ى قمؾقف و ُأ ًْم ِز َم َأ ْيم َث َر مـف َ
ومتل جم ْؾ ذًم ِ َؽ" .
اًمٌم ُا اًمذي َجيِ ُ
مل ُيمْ َظم ْذ مـف ج ْ
روايي أا قمٌقد ذم إمقال  ":وإن هيقد سمـل قمقف أمي مـ اعمممـلم" سمخيف اًمروايةي اًمتةل أوردهةو
محقد اهلل وهل ":أمي مع اعمممـلم" ىمؾً :واًمػرق واوح .وًمذا قمؼى قمغم روايتةف سمؼقًمةف ":وىمقًمةف:
"وإن هيقد سمـل قمقف أمي مـ اعمممـلم إكه أر اد كٍمهؿ اعمممـلم ومعووكتفؿ إيةوهؿ قمةغم قمةدوهؿ
سموًمـػؼي اًمتل ذـمفو قمؾقفؿ ،وملمو اًمديـ ومؾقًقا مـف ذم را أٓ شمراه ىمد سملم ذًمؽ ومؼولً :مؾقفقد ديـفؿ
وًمؾؿممـلم ديـفؿ" .اسمـ ضمقزيي ،األموال ص.111

()8

وٓ يقشمغ إٓ كػًف ،أي ٓ :يقسمؼ وهيؾؽ إٓ كػًف " اًمًفقكم ،الرو
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-19وإن ًمقفقد سمـل احلورث مثؾ مو ًمقفقد سمـل قمقف.
-18وإن ًمقفقد سمـل ؾموقمدة مثؾ مو ًمقفقد سمـل قمقف.
-17وإن ًمقفقد سمـ ضمشؿ مثؾ مو ًمقفقد سمـل قمقف .
-81وإن ًمقفقد سمـل إوس مثؾ مو ًمقفقد سمـل قمقف.
-81وإن ًمقف قد سمـل صمعؾٌي مثؾ مو ًمقفقد سمـل قمقف إٓ مـ فمؾؿ وأصمؿ  ،ومنكف ٓ
يقشمغ إٓ كػًف وأهؾ سمقتف.
-81وإن ضمػـي سمطـ مـ صمعؾٌي يملكػًفؿ.
()1

-88وإن ًمٌـل اًمشطقٌي مثؾ مو ًمقفقد سمـل قمقف وإن اًمؼم دون اسصمؿ .
()1

-81وإن مقازم صمعؾٌي يملكػًفؿ.
-85وإن سمطوكي هيقد يملكػًفؿ.
()8

-87وإكف ٓ خيرج مـفؿ أطمد ًا إٓ سمنذن حمؿد.
-89وإن قمغم اًمقفقد كػؼتفؿ  ،وقمغم اعمًؾؿلم كػؼتفؿ  ،وإن سمقـفؿ اًمـٍم قمةغم
()1

مـ طمورب أهؾ هذه اًمصحقػي وإن سمقـفؿ اًمـصح واًمـصقحي واًمؼم دون اسصمؿ.
 -88وإكف ٓ يلصمؿ امرؤ سمحؾقػف وإن اًمـٍم ًمؾؿظؾقم.
-87وإن اًمقفقد يـػؼقن مع اعمممـلم مودامقا حمورسملم.
-11وإن يثرب طمرام ضمقومفو ٕهؾ هذه اًمصحقػي.
-11وإن اجلور يموًمـػس همػم مضور وٓ آصمؿ.
()1
()1
()8
()1

اًمٌطـ :مـ يمؾ را :ضمقومف .ومـ اًمؼٌقؾي :ومرع مـفو ،جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ،ادعجم الوجقز ،ص.55
اًمؼم دون اسصمؿ أي :إن اًمؼم واًمقوموا يـٌغل أن يؽقن طموضمزا قمـ اسصمةؿ اًمًةفقكم ،الررو األكر ،
ج ،1ص.151
ػل اًمرضمؾ يؽشػ ًمف ًمف قمـ أهاره،
اًمٌطوكي :مو يٌطـ سمف اًمثقب ،واًمٌطوكي ،اًمنيرة ،واًمٌطوكي ،ص ُّ
جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ،ادعجم الوجقز ،ص.55
يعـل :اعمـوسة.
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-11وإكف ٓ دمور طمرمي إٓ سمنذن أهؾفو.
-11وإكف مو يمون سملم أهؾ هذه اًمصحقػي مـ طمدث  ،أو اؿمتجور خيوف ومًوده ومةنن
مرده إمم اهلل وإمم حمؿد رؾمقل اهلل  -  -وإن اهلل قمغم أشمؼك مو ذم هذه اًمصحقػي وأسمره .
()1

 -18وأكف ٓ دمور ىمريش وٓ مـ كٍمهو.
-11وإن سمقـفؿ اًمـٍم مـ دهؿ يثرب.
()1

 -15أ  -وإذا دقمقا إمم صؾح يصوحلقكف و ُيؾ ًٌَقكف ومنهنؿ يصوحلقكف أو ُيؾ ًٌَقكف،
وإهنؿ إذا دقمقا إمم مثؾ ذًمؽ  ،ومنن هلؿ قمغم اعمممـلم إٓ مـ طمورب ذم اًمديـ.
-15ب -قمغم يمؾ أكوس طمؼفؿ مـ ضموكٌفؿ اًمذي ىمٌؾفؿ.
-17وإن هيقد إوس مقاًمقفؿ وأكػًفؿ قمغم مثؾ مو ٕهؾ هذه اًمصحقػي مع
اًمؼم اعمحض مـ أهؾ هذه اًمصحقػي  ،وإن اًمؼم دون اسصمؿ ٓ يؽًةى يموؾمةى إٓ قمةغم
كػًف وإن اهلل قمغم مو أصدق مو ذم هذه اًمصحقػي وأسمره.
-19وإكف ٓ ققل هذا اًمؽتوب دون فمومل أو آصمؿ  ،إكف مـ ظمرج آمـ ومـ ىمعد
آمـ سموعمديـي ،إٓ مـ فمؾؿ وأصمؿ ،وأن اهلل ضمور عمـ سمر واشمؼك ،وحمؿد رؾمقل اهلل . -

()8

شمعؾقؼ قموم قمغم اًمقصمقؼي اًمـٌقيي :
اًمقصمقؼي شمتؽقن مـ ؾمٌعي وأرسمعلم سمـدا مصوهمي صقوهمي دؾمتقريي دىمقؼةي ،وهةل
()1
()1
()8

أي :إن اهلل وطمزسمف اعمممـلم قمغم اًمروو سمف " اًمًفقكم ،الرو األك  ،ج ،1ص.151
دمهف أمرَ :وم َجله وهمشقف ،جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ،ادعجم الوجقز ،ص.187
اكظر :كص هذه اًمقصمقؼي ذم اعمراضمع اًمتوًمقي ،سرية ابن هشا ،،ج 1؛ وذطمفو ذم الرو األكر  ،ج
 ،1ص151-151؛ و حمؿد محقد اهلل ،جمؿوعة الوثائق السقاسقة لؾعفد الـبوي واخلمفة الراشردة،
ص71-57؛ وسملم حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ قل اسمـ ؾمقد اًمـوس ،سمدىمي مصةودر هةذه اًمقصمقؼةي اًمعرسمقةي
وهمػم اًمعرسمقي ،عقون اتثر يف فـون ادغازي والشامئ والسرري ،ج ،1ص171-171؛ و حمؿةد أسمةق
زهرة ،خراتم الـبقرن( ،سمةػموت :دار اًمةؽماثً ،مٌـةون ،د .ط .د .ت) ،ج ،1ص81-88؛ و اسمةـ
زكجقيف ،األموال ص591؛ و اسمق قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾميم ،األموال ،ص.197
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مـ كوطمقي صحتفو واًمقصمقق هبو شمرىمك أن شمؽقن مـ إطموديٌ اًمصحقحي يمه هق مٌةلم
ذم خترجيفو سموهلومش.
اًمقصمقؼي شمعد أول دؾمتقر ذم اعمديـي اعمـقرة يـظؿ اًمعيىمةوت اًمعومةي ذم اعمجتؿةع
اسؾميمل سملم يموومي أـمقوومف وقدد احلؼقق واًمقاضمٌوت ًمؽؾ شمؾؽ إـمقوف.
اًمقصمقؼي طمددت هقيي اًمدوًمي سمؽقن اسؾميم هق ديـ اًمدوًمي ويمةقن اعمًةؾؿلم
أم ي واطمدة يمه ذم اًمٌـد إول واعمؼدمي وهبذا شمزول يموومي أؿمةؽول اًمؼٌؾقةي اًمتةل يموكةً
ؿموئعي مـ ىمٌؾ ذم اعمديـي ،وذًمؽ طمقٌ اًمؽميمقٌي اًمٌنميي اجلديدة اًمتل شمتؽقن مـ مفوضمريـ
وأكصور وإكصور أوؾمو وظمزرضمو ،ومؽون ٓسمد مـ إقميا ىمقؿي اسؾميم سمدٓ مةـ شمؾةؽ
اًمؼٌؾقي اًمتل ٓ يؿؽـ أن شمؼقؿ جمتؿعو متهؾمؽو.
تديد مرضمعقي اًمدوًمي وؿمخص رئقًفو  ،وهذا أؾموس ذم يمؾ اًمدؾموشمػم وهـةو
وذم اًمػؼرة رىمؿ ( )18وموعمرضمعقي هل اسؾميم طمقٌ شمرد إمقر اعمختؾةػ ومقفةو إمم اهلل
شمعومم سموقمتٌوره اعمنمع إقمغم  ،وإمم حمؿد  سموقمتٌوره رئقس اًمدوًمي.
شململم اًمدوًمي ومحويي أهارهو وأمـفو اًمؼقمل ومػل اًمٌـد رىمؿ ( )11يظفر ذًمؽ
سملووح قمٌورة طمقٌ طمرم قمغم اعمقىمعلم قمغم هذه اًمقصمقؼةي أو اعمةممـلم هبةو أن يـٍمةوا
حمدصمو أو قؿقه.
شمؼرير مٌدأ اعمقاـمـي وأن اعمجتؿع يمؾف كًقٍ واطمد مفه اظمتؾػً أديون ىموـمـقةف
ومؼد كصً اًمقصمقؼي ذم سمـقد قمدة قمغم اًمقفقد أطمد ؿمؼل كًقٍ اًمقـمـ سمه هلؿ ومو قمؾقفؿ.
وهمػم ذًمؽ مـ اعمٌودئ اًمتل يطقل ذطمفةو واًمتعؾقةؼ قمؾقفةو ممةو يميمةد طموًمةي
اًمرىمل اًمدؾمتقري واحلضوري اًمتل ؾمٌؼً إًمقفو اًمدوًمي اًمـٌقيي.
هؽذا يموكً دوًمي اًمرؾمقل  اًمذي ووع أصقل اًمدوًمي اعمتؿدكةي اعمتحيةة
اًمتل شمركق إًمقفو أسمصور اًمراهمٌلم ذم طمقوة يمريؿي.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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ًمقس ذم اًمؼقاكلم وٓ اًمدؾموشمػم اًمعوعمقي اًمقةقم مةو يًةؿك سمةة"اًمدوًمةي

اعمدكقي"  ،وًمؽـف مصطؾح أـمؾؼف اًمعؾهكققن اعمعوسون ذم سميدكةو اسؾمةيمقي ًمؾتؾٌةقس
قمغم اجلههػم اعمًؾؿي  ،طمقٌ يًتعؿؾقن هذا اعمصةطؾح( اعمدكقةي) ويؼصةدون اًمدوًمةي
اًمعؾهكقيً ،مؽـفؿ يعؾؿقن رد ومعؾ اًمشورع اسؾميمل اًمذي ٓ يؼٌؾ هذه اًمػؽةرة ومةلشمقا
سمؾػظ اعمدكقي سمدٓ قمـ اًمعؾهكقي طمتةك شمتؼٌؾةف اًمشةعقب  ،ومةع ذًمةؽ ومةـحـ كؼةقل ٓ
مشوطمي ذم آصطيح مةو اشمضةحً اعمؼوصةد وسموكةً احلؼةوئؼ ،ومةنن أرادوا سموًمدوًمةي
"اعمدكقي" مؼوسمؾ "اًمعًؽريي" ومـحـ معفةؿ وٓ ؿمةؽ ،وإن أرادوا سموًمدوًمةي "اعمدكقةي"
اًمدوًمي احلديثي اعمتطقرة ومنؾميمـو يمه هق واوح مةـ سمحثـةو هةذا يمؾمةس دوًمةي قمةغم
أطمدت اعمًتقيوت ذم اًمتطقر واًمعؾؿقي واًمتؼـقةي واحلؽؿةي وةوًمي اعمةممـ ،وإن أرادوا
سموعمدكقي دوًمي اًمشقرى واحلؼقق واًمقاضمٌوت ودوًمي اعممؾمًوت اًمتةل شمةرومض اًمػرديةي
واًمديمتوشمقريي ومي كختؾػ معفؿ ذم يمؾ مو ؾمةٌؼ ً ،مؽةـ إن أرادوهةو سمؿعـةك اًمعؾهكقةي
ومـؼقل هلؿ دوًمتـو وهقيتـو وديــو وؿمعقسمـو ًمـ شمؼٌؾ هذا اًمتقضمف اًمغرا اًمذي يراد ًمةف أن
يعؿ ذم سميدكو  ،ومـحـ مًؾؿقن واسؾميم ديـ ؿمةومؾ ٓ يؼةر ذًمةؽ اًمتقضمةف اًمعؾةهين
اًمذي يريد ًمإلؾميم إن يـحن ويـحٍم ذم سمضةع ؿمةعوئر ويـًةحى مةـ احلقةوة ومةي
قؽؿفو ذم اىمتصودهو وؾمقوؾمتفو وإقميمفو وؾموئر ؿميقهنو.
قمـةدمو يـةودي اًمتقةةور اسؾمةيمل اسصةةيطمل سموًمدوًمةي اعمدكقةةي ذات

اعمرضمعقي اسؾميمقي ومنكف سمذًمؽ يريد أن يؼطع اًمطريؼ قمةغم اًمةذيـ يريةدون إؿمةوقمي أن
اًمدوًمي قمـدكو ذم اسؾميم دوًمي ديـقي "صمققىمراـمقي" ،ومـحـ كؼقل هلؿ دوًمتـو ذم اسؾمةيم
مدكقي ٓ ديـقي ومي قؽؿفو رضمةول اًمةديـ سموؾمةؿ "احلةؼ اسهلةل" ،وًمقًةً قمـةدكو ذم
اسؾميم مو يًؿك سمة"وٓيي اًمػؼقف" ،وإكه اًمدوًمي ذم يمؾ مراومؼفو يؼقم قمؾقفو مقاـمـةقن
أيمػوا مًؾؿقن وهمػم مًؾؿلم ،يمةؾ ذم جموًمةف يراىمٌةقن اهلل شمعةومم وخيضةعقن ًمؾؼةوكقن
ويًعقن إمم مصوًمح اخلؾةؼ  ،يصةقٌقن وخيطيةقن ،قوؾمةٌقن مةـ اًمـةوس ومةـ رب
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اًمـوس ،ومـ صمؿ ومي ظمقف إذا مـ يمؾ شمؾؽ اًمدقمووى اعمغروي اًمتل شمصةقر اًمدوًمةي ذم
اسؾميم دوًمي ديـقي أو همػم ذًمؽ.


همػم اعمًؾؿلم ذم دوًمي اسؾميم ضمزا ٓ يتجزأ مـ كًقٍ اًمقـمـ اسؾميمل

هلؿ مو ًمـو وقمؾقفؿ مو قمؾقـو ،وموعمجتؿع اسؾميمل يًع ذم رطموسمف يموومي اعمعتؼدات وإومؽةور مةو
دام اجلؿقع قؽمم اًمؼوكقن اًمعوم واخلصوئص إؾموؾمقي ًمذًمؽ اعمجتؿع.


اسؾميم ذم ضموكى اًمًقوؾمي اًمنمقمقي ووع اعمٌودئ اًمعومةي واًمؼقاقمةد

اًمؽؾقي ومل يتدظمؾ ذم ووع شمػوصقؾ إٓ مو كدر ،واًمًقوؾمي ذقمقةي مةو دامةً مؾتزمةي
سمتؾؽ اًمؽؾقوت واًمعؿقموت اسؾميمقي اًمنمقمقي ،وقمةغم أهةؾ اسؾمةيم آضمتفةود ذم
اًمتػوصقؾ سمه قؼؼ اعمصوًمح ويدرأ اعمػوؾمد قمـ اعمجتؿع ،ومي يظــ فمون أن هذا ىمصةقر
ذم اجلوكى اًمتنميعل اسؾميمل سمؾ هق قملم اسقمجوز سمحقٌ شمظؾ اًمنميعي طمويمؿي ووةوسمطي
ًمؾحقوة دون شمضققؼ أو شمعًػم ،مع اعمروكي اًمتةل دمعةؾ اعمًةؾؿلم يًةتػقدون مةـ يمةؾ
ضمديد ويتطقرون طمًى اًمزمون واعمؽون ومي شمتقىمػ احلقوة اسؾميمقي وٓ دمؿد.


وسمعد:

ومفذه إـميًمي وضمقزة قمغم دوًمي اًمـٌل  أـمؾؾـو قمؾقفو مـ كوومةذة قمؾؿقةي رائؼةي
هل يمتوب اًمؽماشمقى اسداريي " اعمًؿك سموحلؽقمي اًمـٌقيي" ًمصوطمٌف اسموم اًمعيمي قمٌد
احلل اًمؽتوين ،وىمػـو مـ ظميهلو قمغم مدى يمةقن شمؾةؽ اًمدوًمةي إومم ًمإلؾمةيم مثؾةً
معوين اعمدكقي واحلضورة احلؼقؼقي ،ومل شمؽـ دوًمي متخؾػي يمه يةزقمؿ اًمةٌعض ويتصةقر،
وسمون يمذًمؽ أن اًمتديـ هق أؾموس اعمدكقي وٓ شمعورض سملم مػفقم اعمدكقي وسملم اًمصةٌغي
اسؾميمقي ًمؾدوًمي ذم قمؼقداو ومـفوضمفو اًمتنميعل ،رطمؿ اهلل اًمؽتوين قمغم سمقوكةف وشمؼٌةؾ
اهلل هذا اًمعؿؾ ظموًمصو ًمقضمفف وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿةد اًمـٌةل وقمةغم آًمةف وصةحٌف
أععلم ،واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.
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*



ملخص البحث
دين اإلؾمالم دين اقمتٜمى سمجٛمٞمع ضمواٟمب٥م اإلٟماب٤من ذم اًمبيارينل وًمبيًمع َي ُٕمبي
اإلؾمببالم آقمتٜمبب٤مال سم٤مٓىمتّمبب٤مد اإلؾمببالُميل الو اعمٕمبب٤مُمالت اعم٤مًم ّٞمبب٦م اإلؾمببالُم ّٞم٦م ُمببن
اًمرضوري٤مت اخلٛمس اعمٕمرووم٦م ذم اًميين سم٤مًمرضورة؛ٕن اعم٤مل ىمٞم٤مم طمٞم٤مة اًمبنم ّي٦م مجٕمب٤مالل
هليا هنى اعمومم ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم قمن إقمٓم٤مال اًماٗمٝم٤مال سم٤مُٕموال طمتى يبٚمٖموا ؾمبن اًمرؿمبيل
يمام هنى قمن شمبيير إُموال واإلٍاف ومٞمٝم٤ملوأي٤مت وإطم٤مدي٨م والىمبوال اًمابٚميف ذم
هيا اًمِم٠من يمثػمةل وُمبثوصم٦م ذم يمت٥م اعمت٘ميُملم واعمت٠مظمرين؛ًميا ًمٜمٞموضمي يمت٤مب وم٘مٝمي خيٚمو
وُمٓمول ذم ذًمع .وهبيه اًمورىمب٦م
ُمن شمٜم٤مول ُموَوع اعمٕم٤مُمالت اعم٤م ًّمٞم٦مل سملم ُم٘متٍم
ّ
شمٜم٤مىمش -سمحول اهلل شمٕم٤مممُ -موَوع اًموقمي ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًم ّٞم٦م اإلؾمالُم ّٞم٦م.
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
* قمْمو هٞمئه اًمتيريس ذم ضم٤مُمٕم٦م إُمػم ؾموٟمٙمالل سمٙمٚمٞم٦م اًميراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مل ؿمٓمر ومٓم٤مين ذم ضمٜموب ممٚمٙم٦م شم٤ميالٟمي.

اًمؼميي اإلًمٙمؽموينsylla_mohamed31@yahoo.com :
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مقدّمة
قمٚمم اإلٟما٤من ُم٤م مل يٕمٚممل وهبو اًمبيي
احلٛمي هلل رب اًمٕم٤معململ اًميي قم ّٚمم سم٤مًم٘مٚممل ّ

َ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ
ٟمٗمى اًمٔمٚمم قمن ٟمٗماه ضمل ضمالًمه وضمٕمٚمه سملم خمٚموىم٤مشمه حمرُم ً٤مل ﴿وأوا اَّلِيي آوٌِا وغ ِىنِا
َ ُ َ ّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
َّ
امظالِى َ
الص ِ َ
ي﴾[،آل قمٛمبرانٕ .]75:ن اًمٔمٚمبم
ات فيِف ِي ُِه أجِرَه واهّلل ال ُيِب
اِل ِ
ِ

فمٚمامت يوم اًم٘مٞم٤مُم٦م .وىمي زيمى اهلل الٟمبٞم٤ماله مجٕم٤مال سم٤مًمووم٤مالل وقمبغم رالؾمبٝمم السمبو اعمابٚمٛملم
َّ

َّ

إسمراهٞمم ل ﴿ِإَوة ْ َراَ َ
ِيه اَّلِي َوّف﴾[اًمٜمجم .]75:وقمغم هيه إمهٞم٦م صيّ ر اهلل شمٕمب٤ممم
َ
ْ َ ُ ْ ْ ُ
ؾمورة اعم٤مئية سم٤مُٕمر سم٤مًموومب٤مالل سم٘موًمبه شمٕمب٤ممم﴿:يَاا َ ُُّ َُاا َّاَّل َ
ِياي َآو ٌُاِا أ ْوفاِا ةِاام ُػ ِدِ﴾

[اعم٤مئية]1:ل وإُمر ي٘متيض اًموضموب إذا ٓشموضمي ىمريٜم٦مشمٍمومه قمٜمه.

حمٛمبي سمبن قمببي اهلل
صمم ّ
واًماالم إمت٤من إيمٛمالن قمبغم ظمبػم ظمٚمبهلل اهلل ّ
اًمّمالة ّ
اهل٤مؿمٛمي اًم٘مررل اًميي قميّ قميم اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ُمن ؾمامت اعمٜم٤موم٘ملم؛ ٕن ُمن آي٦م اعمٜم٤مومهلل
سح اهلل
إذا وقمي الن خيٚمٗمهل وُم٠موى اعمٜم٤مومهلل ذم اًمٜم٤مر القمٛمبهلل ُمبن ُمب٠موى اًمٙمب٤مومرل ومٚمبيا ّ

َّ ْ ُ َ
َ
ي ِف َّ
ادل ْركِ األَ ْس َفل و َِي انلَّار َومَاي َجا َ ل َ ُُ ْ
اه
شمٕم٤ممم ذم يمت٤مهب٤محلٙمٞمم سم٘موًمه﴿ :إِن الىٌاف ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ًَ ِص ً
ريا﴾ [اًمٜماب٤مال]147:ل ومٝميا إن دل قمغم رال وم٢مٟمّام ييل قمغم المهٞمب٦م اًموومب٤مال سم٤مًموقمبيل

وسمٞم٤من إٟمّم٤مف اإلؾمالم ذم يمل رالل وُمٜمه ُمٕم٤مُمالت اًمٜم٤مس ذم اًمتج٤مرات وؿمتى الٟمبواع
آؾمتثامر.

الفرع األول :التّعريف بالوعد لغةً واصطالحاً

اًموقمي ًمٖم ً٦م هو :الن شم٘مول ىموًٓ ًمِمخص يرضمو ُمن ذًمع اًمٙمالم ؿمٞمئ ً٤م آظمبر .ومٚمبيا
ىم٤مل اسمن وم٤مرس:إن يمٚمٛم٦م اًموقمي صحٞمح٦مل والهن٤م شميل قمغم شم ِ
َرضم َٞم ٍ٦م سمِ َ٘م ْولل وي٘م٤ملَ :وقمَيْ شمُبه

ِ
ٍ
سمنمل ي٘موًمون :الوقمَيْ شمُه
وذ .وم٠م ُّم٤م َ
اًموقمٞميُ ومال يٙمون إّٓ َ ّ
القميُ ُه َو ْقمي ًا .ويٙمون ذًمع سمخػم َ ٍّ
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ْ ً ْ
ُ
ُ
سمٙميا(.)1والُمثٚم٦م اًموقمي سم٤مخلػم يمثػمة ضميال وُمٜمٝم٤م ىموًمه شمٕم٤مممَ ﴿ :واهّلل يَػِ ُ كه َّوغفِ َرة ّوٌِ ٍُ
ََ ْ ً َ ُ
اهّلل َواس ٌِع َغن ٌ
ِيه﴾ [اًمب٘مرة.]862:وُمث٤مل اًموقمي سم٤مًمنم ىموًمه شمٕم٤مممَّ ﴿ :
الشي ْق اطنن
وفضال و
اي ِعدكم ا ْل اػ ْؼ ار او اي ْلمركم بِن ْل اػ ْح اشنء﴾ [اًمب٘مرة.]862:

اًموقمي اصٓمالطم ً٤م هو" :اإلظمب٤مر سم٢ميّم٤مل ظمػم ذم اعمات٘مبل"ل الو إظمب٤مر قمن إٟمِم٤مال
ُمٕمروف ذم اعمات٘مبلل الو إظمب٤مر قمن إٟمِم٤مال ظمػم ذم اعمات٘مبل .
()8

الفرع الثاني :حكم الوعد في اإلسالم
ىمبل اخلوض ذم صٚم٥م طمٙمم اًموقمي ذم اإلؾمالم يٓمٞم٥م زم الن الُمٝمي سمتٛمٝمٞمي
وضمٞمزل وهو الن اًموقمي ٓ خيٚمو ُمن صمالصم٦م الؿمٞم٤مال ٓ راسمع هل٤مل وٓ ظمالف ومٞمه سملم اًمٕمٚمامالل
وهو قمغم اًمٜمحو أيت:
-1إن ُمن وقمي سمٌمال حمٔمور ذقم ً٤م يمٛمن ٟمبير الن ي٘متبل ؿمخّمب ً٤م ومبال لبوز ًمبه
اًمووم٤مال سمهل وإن ى
ورم سمه ومٝمو آصممل سمل ىمي ي٘م٤مم قمٚمٞمه اًم٘مّم٤مصل الو اًمتٕمزيز طما٥م ُمب٤م يبراه
احل٤ميمم .
()7

()1
()8

()7

اٟمٔمر :اسمن وم٤مرسلالسمو طمالم المحي زيمري٤مل معجم مؼنيقس الؾغةل (سمبػموت :دار اًمٙمتب٥م اًمٕمٚمٛم ّٞمب٦مل د.
طل 1481هب1111/م)ل ج6ل ص.17
السمو قمبي اهللل حمٛمي احلٓم٤مبل حترير الؽالم يف مسنئل آ لتزامل حت٘مٞمهلل :قمبي اًماالم حمٛمي اًمنمييف
(سمػموت :دار اًمٖمرب اإلؾمالُميل د .طل د.ت)ل ص177؛ واسمن ُمٜمٔمبورل حمٛمبي سمبن ُمٙمبرمللسينن
العيير ل (سمببػموت :دار إطمٞمبب٤مال اًمببؽماث اًمٕمرسلوُم١مؾمابب٦م اًمتبب٤مري .اًمٕمببرسل د .ط .د.ت)ل ج7ل
ص461؛ و اعمٜم٤مويل زين اًميين حمٛمي اعميقمو سمٕمبي اًمرؤوف سمن شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمن قمكمل فقض الؼيدير
رشح اجلنمع الصغرل(سمػموت:داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦ملط7ل1411هب1114/م)لج4ل ص.477ويٜمٔمبر
يميًمع ُموىمع دار اإلومت٤مال واإلرؿمب٤مد سم٤مًمريب٤مضhttp://www.alifta.net/Fatawa/fatawa :
شم٤مري .اًمزي٤مرة8114/16/71 :م.
اسمن طمزُمٕمكم سمن المحي سمن ؾمٕمٞمي سمن طمزم اًمٔم٤مهري السمو حمٛميل ادحيذل حت٘مٞمبهلل :نٜمب٦م إطمٞمب٤مال اًمتثبراث
اًمٕمرسل (سمػموت :دار إوم٤مق انيييةل د .ط .د .ت)ل ج 18ل ص87؛ واًمبٕمكمل آختقنرات لشقخ
اإلسالم ابن تقؿقةل ص.825
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ٞم٧م
-8إن َُمن وقمي سمٌمال واضم٥م ذقم ً٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمه اًمووم٤مال سمه يمٛمن ٟمير إن ُىم ِْم ْ
طم٤مضمتُه وماٞمٕمتٛمر هلل شمٕم٤مممل الو ييسمح ؿم٤مة الو سم٘مرة .
()1

-7إن ُمن وقمي سمٛمب٤مح الو ُمٜميوبل ومٞمٜمبٖمي ًمه اًمووم٤مال دي٤مٟم٦م .
()8

صمم اظمتٚميف اًمٗم٘مٝم٤مال ذم ُما٠مًم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقمي اعمٜميوبل الل٥م قمغم اًمواقمي ىمْم٤مال الم
ٓ؟ قمغم إىموال أشمٞم٦م:
إول :وضموب اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ُمٓمٚم٘م ً٤مل واًمواقمي ُمٚمزم سمه دي٤مٟم ً٦مل وىمْم٤مالل
الؼول ّ
وقمغم هيا ٌّ
يمل ُمن :قمٛمر سمن قمبي اًمٕمزيزل واحلان اًمبٍميل واسمن ؿمؼمُم٦مل وؾمحٜمونل وإؾمح٤مق
سمن راهويهل واسمن اًمٕمرسل واًم٘مرـمبيل واسمن اًمِم٤مطل واسمن شمٞمٛمٞم٦مل واسمن رضم٥م ل رمح٦م اهلل
()7

قمٚمٞمٝمم المجٕملم.
إدًم٦م :اؾمتيل الصح٤مب هيا اًم٘مول سمجٛمٚم٦م ُمن إدًم٦مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:

َ
َ َْ ُ َ
َُ ُ َ
-1ىموًمه شمٕم٤ممم﴿ :يَا َ ُُّ َُا َّاَّل َ
ِيي آ ََوٌُِا ل َِه ت ِلِن َوا ال تف َػنِن﴾[ ،اًمّميف]8:ل

ََُ ْ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ
ُب َو تًا غٌِ اهّلل ِ أن ت ِلِا وا ال تفػنِن﴾ [اًمّميف.]7:
وىموًمه شمٕم٤ممم﴿ :ك
()1

اعمرضمع اًما٤مسمهللل ج18ل ص87؛ وًم٘مي طمٙمى اإلمج٤مع اسمن اًمٕمرس اعم٤مًمٙميل اٟمٔمر :أحؽنم الؼرآنل ج5ل
ص 781؛ وىم٤مل السمو اًمٕمب٤مس ٓ" :القمٚمم ذم هبيا ٟمزاقمب ً٤م".اًمببٕمكمل آختقينرات العؾؿقيةل ص825؛
واسمن طمزمل ادحيل ،ج18ل ص.87

()8

اسمن طمزمل ادحيل ،ج18ل ص87؛ واٟمٔمر :ؿمٞم٧م حمٛمبي اًمثب٤مينل جمؿيع الػؼيه اإلسيالم ل ذم دورشمبه
اخل٤مُما٦مل اًمٕميد اخل٤مُمسل ج8ل ص1166ل ذم ُموَوع اًمووم٤مال سم٤مًموقمي.

()7

اٟمٔمر :اسمن اًمٕمرسل أحؽنم الؼرآنل ج5ل ص771؛ واسمن طمبزم اًمٔمب٤مهريل ادحييلل ج18ل ص87؛
واًم٘مراذمل الػروقل ج5ل ص47-47ل "اًمٗمرق "814؛ واًمبٕمٚمٞمٕمالال اًميين الس احلان قمكم سمن حمٛمي
سمن قمب٤مس اًميُمِم٘مي احلٜمبكمل آختقنرات العؾؿقة لشقخ اإلسيالم بين تقؿقيةلص821؛ واًمٜمبوويل
إذكنرل ص715؛ اًم٘مرـمبيل حمٛمي السمن المحي إٟمّمب٤مريل اجلينمع ٕحؽينم الؼيرآنل حت٘مٞمبهلل :ؾمب٤ممل
ُمّمٓمٗمى اًمبيرل (سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦مل ط8ل 1484هب8114/م)ل ج12ل ص.51
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وٟمص
وضمه آؾمتيٓل:الن اهلل شمٕم٤ممم ذ ّم وقم٤مب اًميين ي٘موًمون ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمون .ى
اهلل شمٕم٤ممم يميًمع قمغم الن ذًمع إُمر يٛم٘م٧م ُمٜمهل وٓ يٛم٘م٧م اهلل ؾمبح٤مٟمه وشمٕم٤ممم إٓ ذم
شمرك ُم٤م ل٥م قمغم اعمرال ومِٕمٚمهل الو ارشمٙم٤مب ومٕمل حمرم .وقمٚمٞمهل اًمواقمي اًميي ُخيٚميف سمام
وقميه يِمٛمٚمه اًموقمٞمي اعمييمور ذم أيتلم اًمٙمريٛمتلم .
()1

-8الصمٜمى اهلل شمٕم٤ممم قمغم رؾمٚمه سم٤مًمووم٤مال سم٤مًموقميل يمام ذم ىموًمه شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمن ظمٚمٞمٚمه

ْ َ َ َّ
َّ
ِيه اَّلِي َوّف﴾[اًمٜمجم]75:ل ويميًمع قمن إؾمامقمٞمل :
إسمراهٞمم ِ﴿ :إَوةراَ

ً َّ
َ ْ ْ َ َ
َ َّ َ َ
ْ َ
َ ْ ُ ْ
اب إ ِ ْس َىاعِيل إًِ ٍُ َكن َصادِق ال َِغ ِ َوَكن َر ُسِال ًب ِ ًّيا﴾[ُمريم.]74:
﴿واذكر ِِف امكِت ِ

َ
وطم٤مومظ قمٚمٞمه اًمرؾمل
ومٝميا ييل قمغم الن اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ُم٠مُمور سمه ذم مجٞمع إدي٤منل

قمٚمٞمٝمم اًماالمل واًماٚميف اًمّم٤مًمح ُمن هيه إُم٦م  .واليْم ً٤م صمٜم٤مال اهلل قمغم اًمووم٤مال سم٤مًموقمي
()8

يٗمٝمم ُمٜمه الن إظمالومه ُميُموم وم٤مقمٚمه ومال لوز .
()7

-7قمن ضم٤مسمر ىم٤مل" :عم٤م ُم٤مت رؾمول  ضم٤مال السم٤م سمٙمر ٌ
ُم٤مل ُمن ىمبل اًمٕمالال سمن
احلرضُميل وم٘م٤مل السموسمٙمرُ :من يم٤من ًمه قمغم اًمٜمبي  دينل الو يم٤مٟم٧م ًمه ىمبٚمه قمية ومٚمٞم٠مشمٜم٤مل
()1

اًمٓمؼميل السمو ضمٕمٗمر حمٛمي سمن ضمريرل جنمع البقنن يف تلويل الؼرآنل حت٘مٞمهلل :المحي حمٛمي ؿم٤ميمرل (سمبػموت:
ُم١مؾما٦م اًمرؾم٤مًم٦مل ط1ل 1481هب8111/م)لج87ل ص774؛ واًم٘مبراذمل الػيروقل ج5ل ص47؛
واًم٘مرـمبيل اجلنمع ٕحؽنم الؼرآنل ج12ل ص21؛ واسمن يمثػملالسمو اًمٗمياال إؾمامقمٞمل سمن قمٛمر سمن يمثػم
اًم٘مرر اًميُمِم٘ميلتػسر الؼرآكنلعظقم ،حت٘مٞمهلل:ؾم٤مُمي سمن حمٛمي ؾمالُم٦مل (دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتوزيبعل
ط8ل 1481هبب1111/م)ل ج7ل ص.871

()8

اعمٜم٤مويل قمبي اًمرؤوف سمن شم٤مج اًمٕم٤مروملم سمن قمكمل فقض الؼدير رشح اجلنمع الصيغرل (سمبػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مل طل 11417هب1114/م)ل ج1ل ص .477

()7

اًمِمٜم٘مٞمٓميل حمٛمي إُملم سمن حمٛمي اعمخت٤مر سمن قمبي اًم٘م٤مدر انٙمٜميل أضواء البقينن يف ييضينح الؼيرآن
بنلؼرآنل ( سمػموت :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم و اًمتوزيعل د .طل 1417هب1117/م)ل ج81ل
ص.171
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ىم٤مل ضم٤مسمر :وم٘مٚم٧م :وقميين رؾمول اهلل  الن يٕمٓمٞمٜمي هٙميا وهٙميا وهٙميا ومباط يييه
صمالث ُمراتل ىم٤مل ضم٤مسمر :ومٕميى ذم ييي مخاامئ٦مل صمم مخاامئ٦مل صمم مخاامئ٦م" .
()1

وضمه آؾمتيٓل :الن السم٤مسمٙمر ىم٤مم سمووم٤مال وقمي اًمٜمبي  سمٕمي ووم٤مشمهل وم٢من ذًمع
ييل قمغم وضموب اًمووم٤مال سم٤مًموقمي؛ ٕن السم٤مسمٙمر  اقمتؼمه َديٜم ً٤م قمغم اًمٜمبي ل ول٥م ىمْم٤مال
اًميى ين قمغم اعميين ذقم ً٤م وقمروم ً٤م .
()8

-4قمٜم٤مسمن قمب٤مس ىم٤مل":الظمؼمين السمو ؾمٗمٞم٤من :الن هرىمل ىم٤مل ًمه :ؾم٠مًمتع ُم٤مذا
ي٠مُمريممل ومزقمٛم٧م الٟمه الُمريمم سم٤مًمّمالة واًمّميق واًمٕمٗم٤مف واًمووم٤مال سم٤مًمٕمٝمي والداال إُم٤مٟم٦مل
ىم٤مل :وهيه صٗم٦م ٟمبي . "
()7

وضمه آؾمتيٓل سم٤محليي٨م :عم٤م ٟم٘مبل اًمِمبٜم٘مٞمٓمي رمحبه اهلل شمٕمب٤مممل احلبوار اًمبيي
ضمرى سملم هرىمل والس ؾمٗمٞم٤منل ىم٤مل ُمٕم٘مب ً٤م قمغم احليي٨م" :وم٢من مجٞمع اعمبييمورات ذم هبيا
احليي٨م ُمع اًموومب٤مال سم٤مًمٕمٝمبي يم ّٚمٝمب٤م واضمبب٦مل وهبي اًمّمبالة واًمّمبيق واًمٕمٗمب٤مف والداال
إُم٤مٟم٦مل والن هيه إُمور صٗم٦م ٟمبيل وآىمتياال سم٤مٕٟمبٞم٤مال واضم٥م ".
()4

الؼول الثنين :اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ُماتح٥م ًمٞمس واضمب ً٤مل وقمغم هيا اًمرالي السمبو طمٜمٞمٗمب٦م
والصح٤مسمهل واًمِم٤مومٕمي وُمن ُمٕمه ُمن الصح٤مسمهل وإوزاقميل واحلٜم٤مسمٚم٦مل واًمٔم٤مهري٦م .
()7

()1

الظمرضمه اًمبخب٤مريل ذم صيحقحه ،سمب٤مب ُمبن الُمبر سم٢مٟمجب٤مز اًموقمبي وومٕمبل احلابنل ج8ل ص121ل
رىمم.8627
اٟمٔمر :اسمن قمبي اًمؼمل يوؾميف سمن قمبي اهلل سمبن حمٛمبي ،التؿفقيد دين يف ادوصيل مين ادعينين وإسينكقدل
(سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمب٦مل ط1ل 1484 .هبب8117/م)ل ج7ل ص811؛ وذم روايب٦م الن اعمب٤مل
ضم٤مال ُمن اًمبحرين؛ واًمٕمٞمٜميل عؿدة الؼنري ،ج1ل ص 881وُم٤م سمٕميه٤م.

()7

اًمِمٜم٘مٞمٓميل أضواء البقنن يف ييضنح الؼرآن بنلؼرآنل ج7ل ص.441

()4

اعمرضمع اًما٤مسمهلل.

()7

اٟمٔمر :اًمٕمٞمٜميل سمير اًميينل عؿدة الؼنري رشح صحقح البخنريل ج1ل ص881؛ واعمٜمب٤مويل فيقض

()8

الؼديرل ج1ل ص477؛ واًمٜمووي اًمِمب٤مومٕميل إذكينرل ص577؛ واعمبرداويل اإلكصين ل ج16ل
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إول ذم الصببل
مل خيتٚمببيف الصببح٤مب اًم٘مببول اًمثبب٤مين قمببن الصببح٤مب اًم٘مببول ّ
ُمنموقمٞم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقميل وًمٙمن اظمتٚمٗموا ذم شم٠مويل الو ذم ُمٗمٝموم شمٚمع إدًم٦م ذم وضموب
اًمووم٤مال سم٤مًموقمي وقميُمه.
إدًم٦م :اؾمتيل الصح٤مب هيا اًم٘مول سمجٛمٚم٦م ُمن إدًم٦مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
-1قمن زيي سمن الرىمم  قمن اًمٜمبي  الٟمه ىم٤مل« :إذا وقمي اًمرضمل الظم٤مهل وُمن ٟمٞمته
الن يٗمي ومٚمم ييفل ومال إصمم قمٚمٞمهش  .وذم ًمٗمظ اًمؽمُميي« :ومال ضمٜم٤مح قمٚمٞمهش .
()8

()1

ص477؛ واسمن ُمٗمٚمحل الػروع ،ج18ل ص114؛ واسمن ىمياُم٦م احلٜمببكمل المحبي سمبن حمٛمبي اعم٘مبيدل
حمٛمي اًما ّٞمي( .اًم٘م٤مهرة :دار احلبيي٨مل
حمٛمي ذف اًميينل واًماٞمي ّ
ادغـقويؾقه الرشح الؽبرل حت٘مٞمهللّ :
د .ط8114 .م)ل ج17ل ص128؛ واسمببن طمببزمل ادحييذل ج17ل ص72؛ واًمِمببٜم٘مٞمٓميل أضييواء
البقنن ،ج81ل ص.172
()1

الظمرضمه السمو داودل ؾمٚمٞمامن سمن إؿمٕم٨م اًماجات٤مينل ذم ســهل حت٘مٞمهلل :قمبي اًم٘مب٤مدرل وؾمبٞمي حمٛمبيل و
ؾمٞمي إسمراهٞممل (اًم٘م٤مهرة:دار احليي٨مل د .طل 1481 .هب1111/م)ل ذم يمت٤مب إدبل سم٤مب اًمٕميةل
ج8ل ص515ل رىمم4117؛ واًمؽمُمييل حمٛمي سمن قمٞماى السمو قمٞماىل ذم ســه ،حت٘مٞمبهلل :المحبي حمٛمبي
ؿم٤ميمر وآظمرونل (سمػموت :دار إطمٞم٤مال اًمؽماث اًمٕمرسل د.طل د .ت)ل ذم يمت٤مب اإليامنل سمب٤مب قمالُمب٦م
اعمٜم٤مومهللل ج7ل ص81ل رىمم8677؛ وىم٤ملً":مٞمس إؾمٜم٤مده سم٤مًم٘مويل  ٓ ...يٕمرف السمو اًمبٜمٕمامن وٓ السمبو
وىم٤مصل ومه٤م جمٝموٓن .القمٚمه السمو طم٤مشمم اًمرازي سم٠مٟمه ُمْمبٓمرب وإؾمبٜم٤مد جمٝمبول؛ واًمبيارىمٓمٜمى سم٠مٟمبه
ُمْمٓمرب همػم صم٤مسم٧م .اٟمٔمر :اسمن رضم٥مل السمو اًمٗمرج قمببي اًمبرمحن سمبن المحبي احلٜمببكمل جينمع العؾيوم
واحلؽيمل (سمبػموت :دار اعمٕمرومب٦مل ط1ل 1412هببب)ل ص471؛ واعمٜمب٤موريل فيقض الؼييديرل ج4ل
ص . 477واإلؿمٙم٤مل الن اسمن طمجر عم٤م شمٕمرض هليا احليي٨م سمٕمبي ُمب٤م ٟم٘مبل قمبن الس طم٤مُمبي اًمٖمبزازمل
واًمٓمؼماينل ىم٤مل" :وإؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس سمه ًمٞمس ومٞمٝمم ُمن المجع قمغم شمريمه" .المحي سمن قمكم سمبن طمجبر السمبو
اًمٗمْمل اًمٕما٘مالين اًمِم٤مومٕميلفتح البنري رشح صحقح البخنريل حت٘مٞمهلل :المحي سمن قمكم سمن طمجر السمو
اًمٗمْمل اًمٕما٘مالين اًمِم٤مومٕميل (سمبػموت :دار اعمٕمرومب٦مل د .طل 1751هبب) ،ج1ل ص74ل ُمبع الن ذم
إؾمٜم٤مده راويلم طمٙمم قمٚمٞمٝمام سم٠مهنام جمٝموٓنل يمام ؾمبهلل .وىمب٤مل اسمبن ُمٗمٚمبح" :وإن يمب٤من َبٕمٞمٗم ً٤م ومٝمبو
ُيٕمْمي سمٖمػمه ُمن إظمب٤مر واعمٕمٜمى ُمع الن ومٞمٝم٤م يمٗم٤مي٦م" .اسمن ُمٗمٚمحل أدا الرشعقةل ص.45

()8

الظمرضمه اًمؽمُميل يف ســه ،ج7ل ص.81
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وضمه آؾمتيٓل ُمن احليي٨م :هو الٟمه لوز إلٟما٤من الن يٕمي همػمه سموقمي صمم خيٚمٗمهل
سمنمط الٓ يٙمون اًمواقمي ٟم٤موي ً٤م ًميًمع اإلظمالف طملم َيتٚمٗمظ سم٤مًموقمي .
()1

-8الن ُم٤مًمٙم ً٤م رمحه اهلل روى الن رضمب ً
ال ىمب٤مل ًمرؾمبول اهلل  :اليمبيب اُمبراليت يب٤م
رؾمول اهلل؟ وم٘م٤مل رؾمول اهلل  ٓ« :ظمػم ذم اًمٙميبشل وم٘مب٤مل اًمرضمبل :يب٤م رؾمبول اهلل
القميه٤م والىمول هل٤مل وم٘م٤مل رؾمول اهلل ٓ« :ضمٜم٤مح قمٚمٞمعش .
()8

وضمه آؾمتيٓل :فم٤مهر احليي٨م الن اًمٜمببي  مل يٕمتبؼم اإلظمبالف هببيا اًموقمبي
سح  الن ٓ إصمم قمٚمٞمه ذم اإلظمالف ل الي يميب اًمرضمبل ًمزوضمتبه ًمٖمبرض
يميسم ً٤مل صمم ّ
()7

اإلصالح ومٞمام سمٞمٜمٝمام.

يوضمه هيا احليي٨م ووضمه اؾمتيًٓمهل سم٠من احليي٨م ضمب٤مال ذم ىمْمبٞم٦م قمٞمٜمٞمب٦مل وهبي
إصالح سملم اًمزوضململ وُم٤م يٖمتٗمر ذم اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م ٓ يٖمتٗمر ذم همػمهب٤م؛ وهلبيا الضمب٤مز
اًمنمع يميب اًمزوج ًمزوضمته إذا يم٤من اًم٘مّمي ُمبن ورائبه اإلصبالح سمٞمبٜمٝمام؛ وٕن ؾمبؽم
()1

()8

()7

اٟمٔمر :السمو داودل يف السـنل يمت٤مب إدبل سم٤مب اًمٕميةل ج8ل ص515؛ واسمن رضم٥مل جينمع العؾيوم
واحلؽمل ص471؛ واعمٜم٤موريل فقض الؼديرل ج4ل ص477؛ واًمٕمٔمٞمم آسم٤مديل ذف احلبهلل حمٛمبي
اًمٕمٔمٞممل عون ادعبودل حت٘مٞمهلل :قمبي اًمرمحن حمٛمي قمثامنل (سمػموت :دار إطمٞم٤مال اًمبؽماث اًمٕمبرسل ط8ل
1481هب8111 /م)ل ج11ل ص.78
الظمرضمه ُم٤مًمع سمن الٟمس السمو قمبياهلل إصبحيلذم ادوصل ،حت٘مٞمهلل :حمٛمي وم١ماد قمببي اًمبب٤مىميل (اًم٘مب٤مهرة:
دار إطمٞم٤مال اًمؽماث اًمٕمبرسل د .طل د.ت)ل يمتب٤مب ُمب٤م يٙمبره ذم اًمٙمبالمل سمب٤مب ُمب٤م ضمب٤مال ذم اًمّمبيق
واًمٙميبل ج8ل ص121ل رىمم.1511
اًم٘مراذمل الػروقل ج5ل ص47؛ وهيا ٟمص اًم٘مراذم" :وٟمٗمى انٜمب٤مح قمبغم اًموقمبيل وهبو يبيل قمبغم
الُمرين :الطميمه٤م :الن إظمالف اًموقمي ٓ ياٛمى يميسم٤م نٕمٚمه ىماٞمم اًمٙميب .صم٤مٟمٞمٝمام :الن إظمالف اًموقمبي
ٓ طمرج ومٞمه وًمو يم٤من اعم٘مّمود سم٤مًموقمي اًميي يٗمي سمه عم٤م اطمت٤مج ًمٚما١مال قمٜمهل وًمٙمبن ىمّمبيه إصبالح
طم٤مل اُمرالشمه سمام ٓ يٗمٕمٚمه ومتخٞمل احلرج ذم ذًمعل واحليي٨م ومٞمه إرؾم٤مل قمبن صبٗموان سمبن ؾمبٚمٞمم قمبن
اًمٜمبي ل وذم ذًمع ي٘مول اسمن قمبي اًمؼم" :هيا احليي٨م ٓ الطمٗمٔمه هبيا اًمٚمٗمظ قمبن اًمٜمببي ُ مابٜمي ًال
وىمي رواه اسمن قمٞمٞمٜم٦م قمن صٗموان سمن ؾمٚمٞمم قمن قمٓم٤مال سمن يا٤مر قمن اًمٜمبي  ."اسمن قمبي اًمؼمل التؿفقدل
ج16ل ص.845
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اًمرضمل قمغم ٟمٗماه الومم سمه ُمن ؾمؽمه قمغم همػمه  .وقمٚمٞمهل ومال دًٓم٦م ذم احليي٨م قمغم ضمواز
()1

اإلظمالف سم٤مًموقمي.
-7ىمٞم٤مس اًمووم٤مال سم٤مًموقمي قمغم اهلب٦م؛ ٕن يم ً
ال ُمن هيين اًمٕم٘ميين شمؼمعل ومٙمام لوز
ًمٚمواه٥م اًمرضموع قمن هبتهل ىمبل ىمبْمٝم٤م ًمٚمٛموهوب ًمهل ومٙميًمع لوز ًمٚمواقمي الن يرضمبع
قمن وقميه ىمبل إيمامًمه .
()8

ل٤مب قمن هيا اًم٘مٞم٤مسل سم٠من ُما٠مًم٦م اهلب٦م اًمتي ىم٤مؾموا قمٚمٞمٝم٤م اًمووم٤مال سم٤مًموقمي خمتٚمبيف
ومٞمٝم٤م سملم اعم٤مًمٙمٞم٦م وانٛمٝمور؛ ٕن اعم٤مًمٙمٞم٦م يرون ًمزوم اهلب٦م ىمبل اًم٘مبضل ويرى انٛمٝمبور
قمٙماهل وُمن ذط صح٦م اًم٘مٞم٤مس الن يٙمبون إصبل اًمبيي ي٘مب٤مس قمٚمٞمبه ُمتٗم٘مب٤م قمبغم
طمٙمٛمه .وقمٚمٞمهل ومال يّمح اًم٘مٞم٤مس ًمٕميم شموومر ذوـمه .
()7

الؼول الثنلث :وضموب اًمووم٤مال سم٤مًموقمي وقميُمه :شمٕميدت آراال اًماب٤مدة اعم٤مًمٙمٞمب٦م ذم
ُما٠مًم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقمي وضموسم ً٤م وقميُم٤م قمغم أراال أشمٞم٦م:
الرأي إول :وضموب اًمووم٤مال سم٤مًموقميل إذا ارشمببط اًموقمبي سمابب٥م ُمٕمبلمل يم٘مبول
شمزوج وًمع يميال الو اهيم دارك الٟم٤م الؾمٚمٗمع ُمب٤م شمبٜمٞمٝمب٤م سمبهل الو اظمبرج إمم
إٟما٤من ٔظمر :ى
احل٩م والٟم٤م الؾمٚمٗمع ُم٤م يوصٚمعل وٟمحو ذًمعل ومٗمي ُمثل هيا ل٥م اًمووم٤مال سم٤مًموقمي .
()4

()1

اٟمٔمر :اسمن قمبي اًمؼمل التؿفقدل ج16ل ص842؛ واًمِمبٞمكم ،يوؾميف قمبي اهللل اخلدمنت آستثامرية يف
ادصنر ل (اًمري٤مض :دار انوزيل ط1ل 1487هب8117/م)لج8ل ص.177
اًمٜمّوويل إذكنرل ص.577
اٟمٔمر :اًمٜمّوويل إذكنر ،ص577؛ اًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامريةل ح8ل ص.176

()4

اٟمٔمر :اسمن قمبي اًمؼمل التؿفقدل ج7ل ص812؛ واسمن رؿميل البقنن والتحصقل والرشح والتوجقه
والتعؾقل لؾؿسنئل ادستخرجةل حت٘مٞمهلل :حمٛمي طمجي وآظمرونل (سمبػموت :دار اًمٖمبرب اإلؾمبالُميل
ط8ل 1412هب1122/م)ل ج2ل ص12؛ واًم٘مراذمل الػروقل ج5ل ص47؛ واسمبن طمبزمل ادحيذل
ج18ل ص87؛ واًمٜموويل إذكنر ،ص.715

()8
()7
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الرأي الثنين :اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ٓ ل٥م إذا يم٤من ُمٓمٚم٘م ً٤م سميون ذيمر الي ؾمبب٥م ُمٕمبلمل
يم٘مول ىم٤مئل ًمٖمػمه :ؾم٠مؾم٤مقميك ذم دراؾمتع إن ؿم٤مال اهلل شمٕم٤مممل صمم مل يتٞمٌ ًمٚمواقمي اًمووم٤مال
سميًمع ًمٔمرف ُم٤مدي.
الرأي الثنلث :هو اًمتٗمّمٞمل ذم اعما٠مًم٦مل الو انٛمع سمبلم اًمبراليلم ل وهبو إذا يمب٤من
()1

اًموقمي ُمع ذيمر اًماب٥م ومٞمج٥م اًمووم٤مال سمه؛ والُم٤م إذا يم٤من ُمٓمٚم٘م ً٤م ومال ل٥م سمه اًمووم٤مال.
إدلة:شمٕمٚمٞمالت الصح٤مب هيا اًم٘مولل وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
دلقل الرأي إول :إذا ىم٤مل رضمل ًمٖمػمه شم٘ميم هليا اًمزواج الدقمٛمع سمامل يٙمٗمٞمبعل
ومبٝميا اًمٙمالم الدظمٚمه ذم هيا اًمزواجل ومٚمزُمه اًمووم٤مال هبيا اًموقمي .
()8

دلقل الرأي الثنينً :مٕميم وضموب اًموومب٤مال سم٤مًموقمبي ًمٚمواقمبي :اًموومب٤مال سم٤مًموقمبي ُمبن
ُمٙم٤مرم إظمالق ومال يٚمزم ُمٜمه اًمووم٤مال وٓ ل٥م؛ ٕٟمه وقمي سميون ذيمر الي ؾمب٥م .
()7

دًمٞمل اًمرالي اًمث٤مًم٨م اًميي هو اًمتٗمّمٞمل ذم اعما٠مًم٦م :هو انٛمع سملم إدًم٦م اًمبواردة
ذم اًمووم٤مال سم٤مًموقمي وقميُمه؛ ٕن اًمٜمّموص ذم هيه اعما٠مًم٦م ُمتٕم٤مرَ٦مل ومٛمٜمٝمب٤م ُمب٤م الوضمب٥م
اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ُمٓمٚم٘م ً٤مل وُمٜمٝم٤م ُم٤م مل ل٥م اًمووم٤مال سمبه .وقمٚمٞمبهل وموضمب٥م انٛمبع سمٞمٜمٝمب٤مل وٓ
ؾمبٞمل إمم ذًمع إٓ سمحٛمل سمٕمض إدًم٦م قمغم وضموب اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ومٞمام إذا الدظمل اًموقميُ
إٟما٤مٟم ً٤م ذم ُمنموع ُمٕململ الو يم٤من اًموقمي ُمتبوقم ً٤م سمييمر اًماب٥م؛ ٕن اإلظمالف سم٤مًموقمي ومٞمام
سم٤مذ اعموقمود سماببه يترضر سم٢مظمالومهل واًمنمع حي٨م قمغم دومع اًمرضرل والُم٤م إذا يمب٤من اًموقمبي
سميون ذيمر اًماب٥م ومٞمٙمون اًمووم٤مال ُماتحب ً٤م .
()4

()1

اٟمٔمر :اسمبن قمببي اًمبؼمل التؿفقيدل ج7ل ص812؛ واسمبن رؿمبيل البقينن والتحصيقل ،ج2ل ص12؛
واًم٘مببراذمل الػييروقل ج5ل ص46؛ واًمٜمببوويل إذكيينر ،ص715؛ واسمببن طمببزمل ادحييذل ج18ل
ص87؛ واًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامريةل ج8ل ص.175

()8

اٟمٔمر :اًم٘مراذمل الػروقل ج5ل ص.47

()7

اعمرضمع اًما٤مسمهللل ج5ل ص47؛ واسمن قمبي اًمؼمل التؿفقدل ج7ل ص.812

()4

اٟمٔمر :اًم٘مراذمل الػروقل ج5ل ص46؛ واًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامريةل ج8ل ص.175
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الؼول الرابع :اًمتٗمريهلل سملم وضمبوب اًموومب٤مال دي٤مٟمب ً٦مل وىمْمب٤م ًال :سمٛمٕمٜمبى إذا وقمبي
اًمواقمي همػمه سموقمي يٚمزم اًمواقمي اًمووم٤مال سمه دي٤مٟم ً٦م ًمٙمن ٓ يٚمزُمه ىمْم٤مال .وقمغم هبيا اًم٘مبول
اًمِمٜم٘مٞمٓمي إُملم رمح٦م اهلل قمٚمٞمه .
()1

إدلية:
-1الىموى اًميًمٞمل ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمي قمغم هيا اًم٘مول هو الن اًموقمي شمؼمع حمضل وٓ يٚمبزم
اًمواقمي ذم اًمتؼمع اعمحض اًمووم٤مال سمه .
()8

ل٤مب قمن هيال سم٠من اًموقمي شمؼمع حمض ٓ ٟمزاع ومٞمهل وهو ذم الصٚمه ُمب٤مح ٓ لؼم سمه
إٟما٤من يم٤مًمٜمبير سم٤مًمٓم٤مقمب٤مت؛ ًمٙمبن إذا وقمبي همبػمه سموقمبي والؿمبٝمي قمٚمٞمبه اًمِمبٝمود ُمبع
اًمتوىمٞمٕم٤متل وظم٤مص٦م إذا يم٤من إُمر ىم٤مئ ًام سمبلم اعمبيين واًمبيائنل وموضمب٥م إًمبزام اًمواقمبي
سم٤مًمووم٤مال؛ ٕن سم٢مظمالومه سميًمع اًموقمي يوىمع اعموقمود ذم اًمورـم٦م واًمْمٞمهلل واحلبرجل وذًمبع
ممٜموع ذقم ً٤م .واهلل شمٕم٤ممم القمٚمم سم٤مًمّمواب.
 ٓ-8يٚمزم اًمووم٤مال سم٤مًموقمي إمج٤مقم ً٤م؛ ٕن ُمن وقمي ؿمخّم ً٤م سمامل صمم الومٚمس اًمواقمي ٓ
يرضب ًمٚمٛموقمود سم٤مًموقمي ُمع اًمٖمرُم٤مال .ىم٤مل اعمٝمٚم٥م رمحه اهلل" :إٟمج٤مز اًموقمي ُمب٠مُمور سمبه
ُمٜميوب إًمٞمه قمٜمي انٛمٞمع وًمٞمس سمٗمرض؛ ٓ شمٗم٤مىمم قمغم الن اعموقمود ٓ يْم٤مرب سمبام وقمبي
سمه ُمع اًمٖمرُم٤مال" .
()7

()1

اًمِمٜم٘مٞمٓميل أضواء البقنن ،ج7ل ص441؛ ويرى يوؾميف اًمِمبٞمكم طمٗمٔمبه اهلل الن اًماببٙمي اًمِمب٤مومٕمي
رمحه اهلل قمغم هيا اًمرالي-اًمتزام اًمواقمي دي٤مٟم٦م ٓ ىمْم٤مال-إٓ الن اًمب٤مطم٨م مل يٕمثر قمغم ذًمعل واًمٕمٚمم قمٜمي
وشمبرضمح ًمبيى اًمِمببٞمكم
اهلل شمٕم٤ممم؛ واٟمٔمر :يوؾميف اًمِمبٞمكمل اخلدمنت آسيتثامريةل ج8ل ص172؛
ّ
اًمتٗمريهلل سملم إًمزام اًمواقمي سموقميه دي٤مٟمب٦م ٓ ىمْمب٤مالل يمبام قمٚمٞمبه اًمِمبٜم٘مٞمٓمي إُمبلم؛ واٟمٔمبر :اًمِمببٞمكمل
اخلدمنت آستثامريةل ج8ل ص.171

()8

اعمرضمع اًما٤مسمهللل ج81ل ص.168

()7

اًمِمٜم٘مٞمٓميل أضواء البقننل ج7ل ص.441
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ل٤مب قمن هيا اًميًمٞمل سم٠من إُم٦م المجٕم٧م قمغم الن اًموومب٤مال سم٤مًموقمبي ُمٜمبيوب إًمٞمبهل
ًمٞمس ذًمع الُمر ًا جمٛموقم ً٤م قمٚمٞمهل سمل هو حمل ٟمزاع سملم الهل اًمٕمٚممل وًمو يم٤من حمل آشمٗم٤مق عم٤م
اطمت٤مج إُمر إمم اًمٜمزاع واخلالف سملم اًمٕمٚمامال.

الترجيح لمسألة إلزام الواعد بوعده أو عدمو:
سمٕمي اؾمتٕمراض اًمب٤مطمب٨م ٔراال اًمٕمٚمبامال ذم هبيه اعماب٠مًم٦م ُمبن اعمجٞمببلم سم٤مًموومب٤مال
سم٤مًموقميل واعماتحبلم ًمهل واعمٗمرىملم سملم يمون اًموقمي الدظمٚمه اعموقمبود ذم اًمورـمب٦مل ويمبون
اًموقمي جمرد ًا قمن ذيمر اًماب٥مل وىمول ُمن يرى الن اإلًمبزام سم٤مًموقمبي يتب٠مشمى ُمبن دي٤مٟمب٦م ٓ
ىمْم٤مالل والدًم٦م يمل ومريهلل ُمٜمٝمم.
وم٤مًميي يبيو ًمٚمب٤مطم٨م هو :الن ُحتٛمل الدًم٦م الهل وضموب اًمووم٤مال سم٤مًموقمبيل قمبغم ُمبن
وقمي اًمٖمػم سموقمي والؿمٝمي قمٚمٞمه اًمِمٝمودل وطمّمٚم٧م شموىمٞمٕم٤مت سملم َُمبن ًمبه طم٘مبوق و َُمبن
قمٚمٞمه طم٘موقل ومٞمج٥م اًمووم٤مال سمٛمثل هيا وإٓ ؾمبٞمورط اعموقمبود هببيا اًموقمبيل الو يٙمبون
اًمواقمي ىمي وقمي اًمٖمػم سم٤مًميظمول ذم ُمنموع صمم خيٚميف ذًمع اًموقميل ومٝميا و َال ْؿمٙم٤مًمه ُيٚمبزم
اًمواقمي سم٤مًمووم٤مال .وذم هيا يٜمص اسمن رضمب٥م رمحبه اهللُ" :مبٜمٝمم ُمبن الوضمب٥م اًموومب٤مال إذا
اىمت٣م شمٖمري ًام ًمٚمٛموقمود" ل الي الن ُمبن اًمٗم٘مٝمب٤مال ُمبن الوضمب٥م اًموومب٤مال سم٤مًموقمبي إذا ال ىدى
()1

إظمالومه قم٘موسم٦م ًمٚمٛموقمودل الو شمٖمريٛمه وهو يمالم وضمٞمه وطمٙمٞمم.
والُم٤م إذا يم٤من اًموقمي جمرد ًا قمن ذيمر اًماب٥مل يم٠من ي٘مول ٌ
ىم٤مئل ُمثالً :ؾم٠مسف ًمع
ذم يمل ؿمٝمر مخاامئ٦م رٟمجٞم٧م ُم٤مًمٞمزي؛ ًمٙمٜمه مل ُيِمٝمي قمٚمٞمه الطمي ًا وسم٘مي إُمر سمٞمبٜمٝمامل صمبم
طمّمل ًمٚمواقمي قمير ذقمي يم٠من يٗمٚمس ُمثالًل ومٝمٜم٤م ٓ يٚمزم سمه وٓ لؼم سمه؛ ٕن اًمنمع
اًمنمقمي يابتح٥م ًمبه اًموومب٤مال سمبه؛
احلٜمٞميف ٓ يٙمٚميف إٟما٤مٟم ً٤مسمام ٓ يٓمٞم٘مه .وُم٤م قميا اًمٕمير ّ
()1

اسمن رضم٥مل جنمع العؾوم واحلؽمل ص117؛ حت٧م احليي٨م :اًمث٤مُمن وإرسمٕمون.
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ٕن اًمووم٤مال سم٤مًموقمي ُمن ُمٙم٤مرم إظمالقل وؾمامت اًمرؾملل واإلظمالف سمه ُمن قمالُمب٤مت
اعمٜم٤موم٘ململ وُم٘م٧م اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمواقمي اعمخٚميف وقميه ًمٖمبػم قمبير ذقمبي .واهلل شمٕمب٤ممم
القمٚمم سم٤مًمّمواب.
وممّ٤م ي١م ّيي شمرضمٞمح اًمب٤مطم٨م ُم٤م شمٓمرق إًمٞمه اسمن طمجر رمح٦م اهلل قمٚمٞمه ذم هبيا اًمِمب٠من
ىم٤مئالً" :ظمٚميف اًموقمي ٓ ي٘ميح إٓ إذا يم٤من اًمٕمزم قمٚمٞمه ُم٘م٤مرٟم ً٤م ًمٚموقميل الُم٤م ًمو يم٤من قم٤مزُمب ً٤م
صمم قمرض ًمه ُم٤مٟمع الو سميا ًمه رالي ومٝميا مل شموضمي ُمٜمه صورة اًمٜمٗم٤مق" .
()1

ٌ
إٟما٤من همػمه سموقمي وقمبزم ذم
شموَٞمح يمالم اسمن طمجر رمح٦م اهلل قمٚمٞمهل الٟمه إذا وقمي
ىمرارة ىمٚمبه الٓ يوذم سموقمي وم٢مٟمه يوصيف سمّمٗم٦م اعمٜم٤مومهلل .والُم٤م إذا قمزم قمغم ووم٤مال اًموقمي صمبم
قمرض فمرف ُم٤مٟمع قمن اًمووم٤مال؛ وم٢مٟمه ٓ ييظمل ذم صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اعمييمورين ذم احلبيي٨م.
واهلل شمٕم٤ممم القمٚمم سم٤مًمّمواب.

الفرع الثالث :تطبيق الوعد في المعامالت الماليّة اإلسالميّة "وعد الطرف
الثّالث لسداد دين المضمون عنو ،أو سداد حق المضمون لو":
عم٤م يم٤من شمؼمع اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ًمٞمس ًمه ٟم٤مىم٦م وٓ مجل ذم اًمنميم٦مل يمَثر ومٞمه َال ٌ
ظمبي ور ٌّد

سملم اًمٗم٘مٝم٤مال اعمٕم٤مسين؛ ومٚميًمع يتٕمرض اًمب٤مطم٨م ًمًراال اًمبواردة ذم اعماب٠مًم٦م ُمبع سمٞمب٤من
اًمؽمضمٞمح.
صورة ادسللة هي :الن يٕمي الو يتٕمٝمي اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م اًمبيي ىمبي يٙمبون ؿمخّمب ً٤م
قم٤مدي ً٤مل الو ذيم٦مل الو طمٙموُم٦م سميومع رالس ُم٤مل اًمنميم٦م ًمٚمنميم٤مال الو رسمح اعم٤مل قمٜمي وىمبوع
اخلا٤مرة.
وهٜم٤مك الرسمٕم٦م ذوط ل٥م شمواومره٤م ذم اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م طمتى يّمح َامٟمه:
()1

اسمن طمجرل فتح البنريل ج1ل ص .74
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إول :الن يٙمون اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م همريبب ً٤م ُظمٚمّمب ً٤م قمبن اًمٕم٘مبيل سمٛمٕمٜمبى الن
الرشط ّ
يٙمون اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ًمٞمس ُمن الـمراف اًمٕم٘مي.
الرشط الثنين :الن يٙمون شمؼمقمه حمْم ً٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمبن الن يٙمبون َبامٟمه ًمبرالس
اعم٤ملل الو رسمحهل الومه٤م ُمٕم ً٤م.
الرشط الثنليث :الن يٙمبون اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨م ىمب٤مدر ًا قمبغم شمٜمٗمٞمبي وقمبيه ًمٚمجٝمب٦م
اخل٤مٍة .
()1

وشمؼمع اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سمْمامن اخلا٤مرة ٓ خيٚمو ُمن الطمي الُمرين ٓ صم٤مًم٨م هلامل ومه٤م
يم٤مٔيت:
إول :إُمب٤م الن يٙمبون اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨م ُمتؼمقمب ً٤م حمْمب ً٤مل وهبو إصبل ذم
إمر ّ
اًمتؼمقم٤مت وظم٤مص٦م إذا يمب٤من ُمبن ضمٝمب٦م اًميوًمب٦م؛ ٕن هبيف اًميوًمب٦م ذم ذًمبع شمِمبجٞمع
اعمواـمٜململ الو الصح٤مب اًمنميم٤مت قمغم ُمِم٤مريم٦م اؾمتثامري٦م سملم الومراد اًميوًم٦م .
()8

إمر الثنين  :الن يتؼمع اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سمٜمٞم٦م الظمي إضمرةل الي سمٜمٞمب٦م شمٕمبويض ُمب٤م
()7

ي٘موم سم٢مٟمٗم٤مىمه ًمّم٤مطم٥م اخلا٤مرة .وقمغم يملل إُم٤م الن يٙمبون شمٓمبوع اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨م سمٜمٞمب٦م
()1

()8

اٟمٔمر :هٞمئ٦م اعمح٤مؾمب٦م واعم١مؾما٤مت اعم٤مًمٞم٦مل ادعنير الرشعقةل (اًمبحبرين :اعمٜم٤مُمب٦مل د.طل 1481هبب/
8112م)ل اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمي رىمم 47؛ ورىمم اًمبٜمي4/4 :ل ص41؛ وُمٜمير ىمحيفل أسنسقنت التؿويل
اإلسالم ( ،يموآعمبور :إيم٤مديٛمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمبحوث اًمنمقمٞم٦مل ط1ل 811م)ل ص171؛ اعمٕمبروف
سم٢مؾمبر َا.
ْ
اٟمٔمر :اًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامرية ،ج8ل ص141؛ صمم ُم ّثل ًمه :سم٠من اعمٛمٚمٙمب٦م اًمٕمرسمٞمب٦م اًمابٕمودي٦مل
شمْمٛمٜم٧م ُمن ىمٞمٛم٦م آيمتت٤مب ذم الؾمٝمم ذيم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مال ًمتِمجٞمع اًمٜم٤مس قمبغم اعماب٤ممه٦م ومٞمٝمب٤م .يم٠مٟمبه
ي٘مول :إن اعمٛمٚمٙم٦م شمْمٛمن ٕصح٤مب اًمنميم٤مت اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ذم طم٤مًم٦م اخلا٤مرةل طمتى ٓ هيجبر اًمٜمب٤مس
ذيم٦م اًمٙمٝمرسم٤مال.

()7

ؾمٞمٙمون طميي٨م اًمب٤مطم٨م قمن إُمبر إول ومحاب٥م؛ وٕن إُمبر اًمثب٤مين ُمٗمبرون ُمٜمبه ذم ٟمّمبوص
اًمنمع؛ وٕٟمه اليمل الُموال اًمٜم٤مس سم٤مًمب٤مـملل وهو حمرم ذقم ً٤مل وقمغم الي الؾم٤مس ي٠مظمبي الُمبوال اًمٜمب٤مس
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اًمرضموع إمم ص٤مطم٥م اًمنميم٦م سمٕمي طمل ُمِمٙمٚم٦م اخلا٤مرةل الو سمٕمي ؾمياد اًمييون؛ وإُمب٤م الن
يٙمون اًمْمامن سمٖمػم اًمرضموع إًمٞمه وهو إصل قمٜمي اعمتؼمقملم .
()1

وسمٜم٤مال قمغم هيين إُمرين اعمِم٤مر إًمٞمٝمام آٟمٗم ً٤م؛ وم٢من اًمٕمٚمامال اعمٕم٤مسين ىمي اظمتٚمٗموا ذم
إول اًميي هو إًمزام اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سمْمامن رالس اعم٤ملل الو ضمبزال ُمٜمبه سمٖمبػم ٟمٞمب٦م
إُمر ّ
اًمرضموع إمم ص٤مطم٥م اخلا٤مرةل إمم ىموًملم:
الؼول إول :ذه٥م مجع همٗمػم ُمن اًمٕمٚمامال اعمٕمب٤مسين إمم اًم٘مبول سمجبواز اًمتبزام
اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م سمْمامن رالس اعمب٤مل الو ضمبزال ُمٜمبهل والن يبتم ذًمبع ذم قم٘مبي ُمٜمٗمّمبل ذم
ؿمخّمٞمته وذُمته اعم٤مًم ّٞم٦م قمن ـمرذم اًمٕم٘ميل والٓ يٙمون ىمّمي اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ـمٚم٥م ُم٘م٤مسمبل
قمغم اًمتؼمعل سمل شمٙمون ٟمٞمته اسمتٖم٤مال وضمه اهلل شمٕم٤ممم ونؼم اخلٌان اًمبيي ىمبي يّمبٞم٥م
اًمنميم٦م  .ويم٤مد قميد ه١مٓال اعمجٞمزين الن يٙمون اشمٗم٤مىم ً٤م ذم هيا اًمٕمٍم اًمراهنل وهم قمغم
()8

ؾمبٞمل اعمث٤مل ٓ طمٍم ًا:
سمٛمجرد الٟمه َٛمن ًمهل ُمع الٟمه ٓ ييومع ُمن ذًمع اعم٤ملل وًمو ديٜم٤مر ًا واطمي ًال وًمو دومبع ؿمبٞمئ ً٤م لب٥م قمبغم
ص٤مطم٥م اخلا٤مرة الن يرضمٕمه ًمه؛ وىمي ضم٤مال اًما١مال إمم هٞمئ٦م اىمتّمب٤مدي٦م سمِمب٠من هبيا اعموَبوعل ومتب٧م
اإلضم٤مسم٦م ُم٤م ٟمّمٝم٤م ٓ" :القمٚمم ُمن وم٘مٝم٤مال اإلؾمالم ُمن الضم٤مز الظمي الضمر قمغم اًمْمامن وًمٙمن إذا يم٤من قمٛمٞمل
اًمبٜمع ذم ىمْم٤مال ُمّم٤محل٦م ًميى انٝم٦م اعمْمٛمون هل٤م ومٞمجوز الظمي إضمبر قمبغم ذًمبع ؾمبواال يمب٤من الضمبر ًا
ُم٘مٓموقم ً٤م الو سمٜماب٦م ُم٤م ي٘موم سمتحّمٞمٚمه ُمن انٝم٤مت اعمْمٛمون هل٤م قمغم الن يٙمون ذًمع ذم طميود الضمر اعمثل
اسمتٕم٤مدا قمن ؿمبٝم٦م اًمرسم٤م" .يٜمٔمر :الػتنوى الرشعقة يف ادسنئل آقتصندية ،بقت التؿويل الؽويت .
http://www.kfh.com/KFH_Fatawa/Fatawa_Index.aspxل شمببب٤مري .اًمزيببب٤مرة:
8114/16/11م.
()1

اٟمٔمر :اًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامريةل ج8ل ص.141

()8

اٟمت٘مى اًمب٤مطم٨م هيا اًمتٕمبػم ُمبن يمبالم اًمِمببٞمكمل ُمبع شمٕمبييل ـمٗمٞمبيف؛ واٟمٔمبر :اًمِمببٞمكمل اخليدمنت
آستثامرية ،ج8ل ص.144
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ُمّمٓمٗمى اًمزرىم٤مل وشم٘مي اًمٕمثامينل وطمالم طم٤مُمي طما٤منل وؾمب٤مُمي طمابن محبودل
وحمٛمي اعمختب٤مر اًمابالُميل ووهبب٦م اًمبزطمٞمكمل وقمببي اًمابالم اًمٕمبب٤مديل وحمٛمبي ؾمبٞمي
ـمٜمٓم٤مويل وحمٛمي ؾمٕمٞمي اًمبوـميل والسمو هميةل وُمٜمير ىمحيفل وحمٛمي قمكم اًم٘مريل وىمٓم٥م
ُمّمٓمٗمى ؾم٤مٟمول ومحزة سمن طمالم اًمنمييفل وقمببي اًمب٤مري٤معمِمبٕمل  .وإمم هبيا ذهب٥م
()1

()1

اٟمٔمر :ضمواب ُمّمٓمٗمى اًمزرىم٤مال قمن اؾمتٗما٤مر ُمٜمير ىمحيف قمن اًمٓمرف اًمث٤مًم٨مل ضمواز َامٟمه "َبامن
رالس اعم٤مل وم٘مط ُمن ـمرف صم٤مًم٨م يم٤مًميوًم٦م يٛمٙمن اقمتب٤مره ضم٤مئز ًال  ...وهيا الىمَم ُم٤م يٛمٙمن ىمبوًمبه ذقمب ً٤م
ذم هيه احل٤مل"ل ىمحيفل ُمٜميرل "ؾمٜميات اعم٘م٤مرَ٦م وَامن اًمٗمريهلل اًمث٤مًم٨م"ل جمؾة جنمعة ادؾي عبيد
العزيز آفتصند اإلسالم ل اعمجٚمي 1ل اًمٕميد إولل (ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمع قمبي اًمٕمزيزُ :مريمز اًمٜمنم
اًمٕمٚمٛميل1411هب1121/م)ل ص56؛ وُمٗمتي شم٘مي اًمٕمثامينل "ؾمٜميات اعم٘م٤مرَب٦م"ل جمؾية ادجؿيع
الػؼف اإلسالم ل ذم دورشمه اًمراسمٕمب٦مل اًمٕمبيد4ل ج7ل 1412هبب1122/م .ص1276؛ وطمابلم
طم٤مُمي طما٤منل "ؾمٜميات اعم٘م٤مرَ٦م"ل ادجؾة كػسفنل اًمٕميد4ل ج 7ص1257؛ وؾم٤مُمي طمان محبودل
"شمّموير طم٘مٞم٘م٦م ؾمٜميات اعم٘م٤مرَ٦م واًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم ؾمٜميات اًمتٜمٛمٞم٦م وؿمٝم٤مدات آؾمبتثامر واًمٗمبرق
سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًماٜميات اًمرسموي٦م"ل ادجؾة كػسفنل ج4ل ص1182؛ وحمٛمي اعمخت٤مر اًماالُميل "ؾمبٜميات
اعم٘م٤مرَ٦م وؾمٜميات اًمتٜمٛمٞم٦م وآؾمتثامري٦م"ل ادجؾة كػسفنل ج7ل ص8147؛ ووهب٦م اًمزطمٞمكمل ُمياظمٚمتبه
ذم ُمٜم٤مىمِم٦م ُموَوع ؾمٜميات اعم٘م٤مرَ٦مل ادجؾية كػسيفنل ج7ل ص8147؛ وقمببي اًمابالم اًمٕمبب٤مديل
ادجؾة كػسفنل ج7ل ص8146؛ وحمٛمبي ؾمبٞمي ـمٜمٓمب٤مويل ُمياظمٚمتبه ذم ُمٜم٤مىمِمب٦م ُموَبوع ؾمبٜميات
اعم٘م٤مرَ٦مل ادجؾة كػسفنل ص8142؛ وحمٛمي ؾمٕمٞمي اًمبوـميل ادجؾة كػسفنل ص8141؛ والسمو همبيةل
ادجؾة كػسفنل ص8177؛ وىمٓم٥م ؾمب٤مٟمول ادجؾية كػسيفنل اًمٕمبيد 17ل ج8ل ص87417؛ وُمٜمبير
ىمحيفل "ؾمٜميات اعم٘م٤مرَ٦م وَامن اًمٗمريهلل اًمث٤مًم٨م"ل جمؾية جنمعية ادؾي عبيد العزييزل اعمجٚمبي1ل
اًمٕميد1ل 1411هب1121/مل ص74؛ ومحزة سمن طمالم اًمنمييفل ضامكنت الصؽوك اإلسيالمقة،
يف كدوة الصؽوك اإلسالمقة عرض وتؼديم ذم رطم٤مب ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمع قمبي اًمٕمزيز سمببجيةل سم٤مًمتٕمب٤مون
ُمع ُمريمز السمح٤مث آىمتّم٤مد اإلؾمالُمي سم٤من٤مُمٕم٦م ٟمٗماٝم٤مل واعمجٛمع اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛمب٦م اعمب١ممتر اإلؾمبالُميل
واعمٕمٝمي اإلؾمالُمي ًمٚمبحوث واًمتيري٥مل ذم مج٤مد أظمرة 11-11ل 1471هبب /اعمواومبهلل87-84 :
ُم٤ميو 8111م؛ وحمٛمي قمبكم اًم٘مبريل أحؽينم الضيامن وعوائيد ن ،ذم ٟمبيوة اًمّمبٙموك اإلؾمبالُمٞم٦مل
ص17؛ وقمبي اًمب٤مري ُمِمٕملل سمح٨م ُم٘ميم لؾؿجؿع الػؼه الدويل يف دورته العرشين يف اجلزائيرل
 12-17ؾمبتٛمؼم 8118مل سمٕمٜمبوان" :اًمّمبٙموك طمٙمبم َبامن اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨مل وَبامن اًم٘مٞمٛمب٦م
اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕم٤مئيل واًمْمامن سمٕموضل واًمتٕمٝمي سمنماال اًمّمٙموك ُمع شمٖمػم اًمٕملم".
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جمٚمس اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمي اإلؾمالُمي سمجية ل وقميد ُمن اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اًمبٜمبوك
()1

اإلؾمالُمٞم٦م .
()8

إدلة :يمام يمثر قميد اعمجٞمزين ًمتبؼمع اًمٓمبرف اًم ّث٤مًمب٨م ومتٕمبيدت اؾمبتيٓٓ،مل
وُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:
إول :سمٜم٤مال قمغم ىم٤مقمية مجٝمور اًمٕمٚمبامال ذم اعمٕمب٤مُمالت اعم٤مًمٞمب٦م اإلؾمبالُمٞم٦مل
الدلقل ّ
وهي الن إصل ذم اًمتٍموم٤مت اإلسم٤مطم٦م واًمّمح٦مل ُم٤م مل يبرد ومٞمبه حمٔمبور ذقمبي ل الو
()7

ي١م ّدي إمم اإلرضار سم٤مٔظمرينل واًمتزام اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سموقميه ٓ يؽمشمب٥م قمٚمٞمبه حمٔمبور
ذقمي؛ ٕن اًمتزام اعمحٔمور اًمنمقمي هو اؿمؽماط َامن قمغم اًمنميع ًمٚمخا٤مرة؛ طمتبى
()1

"اًمبٞم٤من اخلت٤مُمي وشموصٞم٤مت ًمٜميوة ؾمبٜميات اعم٘م٤مرَب٦م وآؾمبتثامر"ل ج7ل ص8184؛ ويب٠ميت ٟمبص
إول.
اًمبٞم٤من ٓطم٘م ً٤مل سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم قمٜمي ظمتم الدًم٦م الصح٤مب اًم٘مول ّ

()8

اهلٞمئ٦م اعمح٤مؾمب٦مل ادعنير الرشعقةل ص115؛ وذم ُموَوع اًمنميم٦مل وي٠ميت اعمزيي قمن اهلٞمئ٤مت اًمنمبقمٞم٦م
ذم اًمبٜموك اإلؾمالُمٞم٦م ٓطم٘م ً٤م قمٜمي ٍد الدًم٦م اعمجٞمزين ًمتٓموع اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م.

()7

زين اًمٕم٤مسميين سمن إسمراهٞمم سمن ٟمجٞممل إشبنه والـظنئر عذ مذ ب أيب حـقػة اليـعامنل (سمبػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦مل د.طل 1725هب1162 /م)ل ص66؛ واسمن الُمػم احل٤مج احلٚمبيل التؼرير والتحبيرل
(سمببػموت :دار اًمٙمتبب٥م اًمٕمٚمٛم ّٞمبب٦مل د.طل 1411هببب1111/م)ل ج1ل ص141؛ واًمزيٚمٕمببيل تبق ي
ادؿفيدات؛ والسمبو
احلؼنئق ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمِمٚمبي؛ اًمٌظمزل ادبسوط؛ واسمن رؿميل ادؼيدمنت ّ
حمٛمي قمببي اًموهب٤مب سمبن قمبكمل التؾؼي يف الػؼيه ادينلؽ ( ،سمبػموت :دار اًمٙمتب٥م اًمٕمٚمٛم ّٞمب٦مل د.طل
1481هب1111/م)ل ص 116سمح٤مؿمٞم٦م :زيمري٤م قمٛمػمان؛ واإلُم٤مم حمٛمي سمن إدريس اًمِم٤مومٕميل إ ّم،
(اعمٜمّمورة :دار اًموومب٤مالل ط8ل 1487هبب8114/م)ل ج4ل ص7ل حت٘مٞمبهلل :رومٕمب٧م قمببي اعمٓمٚمب٥م؛
واًمٜمّوويل ادجؿوعل ج8ل ص146؛ واسمن شمٞمٛمٞم٦مل شم٘مي اًمبيين السمبو اًمٕمبب٤مس المحبي سمبن قمببي احلٚمبٞمم
احلبببراينل جييينمع الرسييينئلل حت٘مٞمبببهلل :حمٛمبببي رؿمببب٤مد ؾمببب٤مملل (اًمريببب٤مض :دار اًمٕمٓمببب٤مالل ط1ل
1488هب8111/م)ل ج8ل ص.715
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ٓ دمتٛمع قمٚمٞمه ظما٤مرة اًمرسمح اًميي يم٤من يإمى ًمتح٘مٞم٘مه وظما٤مرة رالس اعمب٤مل سمابب٥م ٓ
سمي ُمٜمه؛ طمٞم٨م مل يٙمن خم٤مًمٗم ً٤م ًمنمطل وٓ ُم٘مٍم ًا وٓ ُمتٕميي ً٤م .واليْمب ً٤مل اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨م
وم٢مٟمه ًمٞمس رب اعم٤مل وٓ ذيٙم ً٤مل وسم٤مًمت٤مزم وم٢من شمؼمقمه ذم قم٘مبود إُم٤مٟمب٤مت سم٤مًمْمبامن ومٝمبو
سميل ُمثل ؾم٤مئر اًمتؼمقم٤متل وإذا يم٤من إصل الن اًمتؼمع سم٤معم٤مل وهمبػمه ضمب٤مئزل ومب٢من شمبؼمع
اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سم٤مًمْمامن يٙمون هو الطمرى الن لوز .
()1

الدلقل الثنينً :م٘مي ٟمت٩م ُمن اضمتامع نٜم٦م اإلومت٤مال إردٟمٞمب٦م اعمب١مرخ سمتب٤مري/8/2 .
1712هب اعمواومهلل 1152 /1/5مل ضمواز َبامن احلٙموُمب٦م ًمتابييي اًم٘مٞمٛمب٦م آؾمبٛمٞم٦م
ٕصح٤مب اخلا٤مرة سمّمٗمتٝمم ـمروم ً٤م صم٤مًمث ً٤م؛ وٕن هل٤م ىمو٤،م ُمن وٓي٦م قم٤مُم٦مل وُمن طم٘مٝمب٤م الن
شمرقمى ؿم١مون اعمواـمٜململ و،تم سمٛمّم٤محلٝممل وهل٤م يميًمع الن شمِمجع الي ومريهلل قمغم اًم٘مٞمب٤مم
سمام يٕمود قمغم انٛمٞمع سمخػم وُمّمٚمح٦م .
()8

الدلقل الثنلث :ي٘مّمي سم٤مًمْمامن ه٤مهٜم٤م آًمتزام قمغم ؾمبٞمل اًمتٓموعل وهو ُم٤م يٓمٚمهلل
قمٚمٞمه اعم٤مًمٙمٞم٦م اًموقمي اعمٚمزم  .وًمٞمس ذم ُم٘م٤مصي اًمنمبيٕم٦م اًمٕم٤مُمب٦م وىمواقمبيه٤م اًمٙمٚمٞمب٦مل
()7

والطمٙم٤مُمٝم٤م انزئٞم٦م ُم٤م يٛمٜمع ُمن صح٦م شمؼمع ؿمخص سماملل وإذا يم٤من اًمتؼمع ُمٕمٚم٘م ً٤م سمنمطل
اعمتؼمع اًمتزاُمه سمنمط شمٚمبيف رالس اعمب٤مل الو سمٕمْمبهل يمبام هبو ُمبيه٥م سمٕمبض
يم٠من يٕمٚمهلل
ُ
احلٜمٗمٞم٦م الن يم٠من ي٘مول ًمٖمػمه" :اؾمٚمع هيا اًمٓمريهلل وم٢مٟمه آُمبنل ومب٢من َب٤مع ُمت٤مقمبع وم٠مٟمب٤م
()1

اٟمٔمر :ؾم٤مُمي المحي حمٛمودل "شمّموير ؾمبٜميات اعم٘م٤مرَب٦م"ل جمؾية ادجؿيع الػؼفي اإلسيالم ل ج8ل
ص5522؛ وُمٜمير ىمحيفل "ؾمٜميات اًم٘مراض وَامن اًمٗمريهلل اًمث٤مًمب٨م"ل جمؾية جنمعية ادؾي عبيد
العزيزل اًمٕميد1ل ص.74

()8

قمبي اًماالم اًمٕمب٤مديل "ؾمٜميات اعم٘م٤مرَ٦م"ل جمؾة ادجؿع الػؼف اإلسالم ل ج7ل ص.1115

()7

إول ُمن هيا اعمبح٨م.
وىمي الؿم٤مر اًمب٤مطم٨م إمم آراال اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم ىمْمٞم٦م اًموقميل ذم اعمٓمٚم٥م ّ

﴿﴾533

اآلراء الفقهيّة يف اإللزام بالىعد وعدمه

 حبوث ودراسات

َ٤مُمنل إن اًمْمامن يٚمزُمه"  .ويميا إُمر قمٜمي احلٜم٤مسمٚم٦م الٟمه ًمو ىم٤مل ٔظمر" :الًمهلل ُمت٤مقمبع
()1

ذم اًمبحر وقمكم َامٟمه" .
()8

ٍمح اًمبٞمب٤من اخلتب٤مُمي عمجٛمبع اًمٗم٘مبه اإلؾمبالُمي سمجبواز وقمبي
الدلقل الرابعُ :ي ّ
اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ًمْمامن اخلا٤مرة؛ ٕن همرض هيا اًمتؼمع هبو الن ُلبؼم اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨م
اخلا٤مرةَل الو اًمٜم٘مصل اًميي طمّمل ذم اعم٤ملل سمنمط الن يٙمون قم٘مي اًمنميم٦مل ووقمبي
اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ُمٜمٗمّمٚملم مت٤مُم ً٤م ًمالسمتٕم٤مد قمن اًمٜمٝمي اًمنمقمي اعمِم٤مر إًمٞمه ؾم٤مسم٘م ً٤م .
()7

مؤيدات األدلة السابقة لجواز وعد الطرف الثالث بضمانو:
الً-م٘مي ضم٤مال ذم اًمبٜمي ُ 7/4/1/7من اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمي رىمم ( )18طمول اًمنميم٦مل
ضمواز اًمتٕمٝمي ُمن اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م اعمٜمٗمّمل ذم ذُمته اعم٤مًمٞم٦م قمن الـمراف اًمنميم٦م سمتحٛمبل
اخلا٤مرة؛ ٕٟمه ُمبٜمي قمغم جمرد اًمتؼمعل واًمتزام ُمات٘مل .
()4

ب-وىمي الومت٧م اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م عمجٛموقم٦م دًمه اًمؼميم٦م سمجواز شمؼمع اًمٓمبرف اًم ّث٤مًمب٨م
سم٤مًمْمامنل وضمواز َامن اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م سمييل قمن اؿمؽماط َامن رالس ُم٤مل اًمنميم٦م ل
وٓ يوضمي ُم٤مٟمع ذقمي هليا انواز؛ ٕن هيا اًمْمامن ُمن ىمبٞمل اًمتؼمقم٤متل وهيا اًمتبؼمع
()1

اسمن قم٤مسميينل قمكملدرر احلؽنم رشح جمؾة إحؽنمل حت٘مٞمهلل :اعمح٤مُمي ومٝمٛمي احلابٞمٜميل (سمبػموت :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مل د .ط .د.ت)ل ج5ل ص711؛ وٟمٔم٤مم اًميينل الػتينوى انـدييةل ج87ل ص487؛
انزيريل قمبي اًمرمحنلكتن الػؼه عيذ اديذا ب إربعيةل (سمبػموت :دار اًمٙمتب٥م اًمٕمٚمٛمٞمب٦مل ط8ل
1484هب8117/م)ل ج7ل ص117؛ واًمزرىم٤مل رشح الؼواعد الػؼفقةل ص.112

()8

اسمن ىمياُم٦م ،ادغـي ل ج4ل ص.718

()7

اٟمٔمر :اًمبٞم٤من اخلت٤مُمي وشموصٞم٤مت ٟميوة ؾمٜميات اعم٘م٤مرَ٦م وآؾمتثامرل ج7ل ص.8184

()4

اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦مل قئة ادحنسبة وادراجعة لؾؿمسسينت ادنلقية اإلسيالمقةل ص115ل ذم ُموَبوع
اًمنميم٦م.
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ُمتٕمٚمهلل سمٛم٘ميار ُمب٤م ٟم٘مبص ُمبن اعمب٤مل ومحاب٥ملوذم هبيا اليْمب ً٤م شمِمبجٞمع قمبغم اؾمبتثامر
إُموال .
()1

ج-وىمي الومتى اًمٕمٚمامال ذم ٟميوة اًمؼميم٦م ذم انزائرل  1-7ؿمٕمب٤من 1411هب اعمواومبهلل
ُ 6-8م٤مرس 1111مل سمجواز َامن ومرع سمٜمع اًمؼميم٦م ذم ضمية ُٕموال اعمودقملم ذم سمٜمع
اًمؼميم٦م سمٚمٜمينل إذا اىمتْم٧م ىمواٟملم شمٚمع اًمبالد .وذًمع ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦مل ُمبن ظمبيُم٤مت
ًمٚمٛماٚمٛملم ظم٤مرج دي٤مر اإلؾمالم .
()8

الؼول الثنين :ذه٥م المحي حمي اًميينل ويوؾميف ّ
اًمِمبٞمكم إمم حتريم شمبؼمع اًمٓمبرف
اًمث٤مًم٨م ًمرالس اعم٤ملل الو ضمزال ُمٜمه قمغم اإلـمالقل ؾمواال يم٤من ؿمخّم ً٤مل الو ذيم٦م ومرقمٞم٦مل الو
دوًم٦م .
()7

وىمي قمَيى يوؾميف اًمِمبٞمكم مجٕم ً٤م يمثػم ًا ُمن اعم٤مٟمٕملم ًمتؼمع اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م سم٤مًمْمامن؛
()4

شمبلم ًمٚمب٤مطم٨م الن الوًمئع اعمبييمورين ًمٞمابوا ممّبن حيرُمبون
وًمٙمن سمٕمي اًمتح٘مهلل واًمت٠مُملل ّ
شمؼمع اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سم٤مًمْمامن سمل قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم ً٤م .وًمٞمؽمك اًمب٤مطم٨م ٟمص شم٘مي اًمٕمبثامين
رقم٤مه اهلل يياومع قمن شمؼمع اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سم٤مًمْمامن" :رسمام ي٘مب٤مل :إن اًمبيي َبٛمن هبيه
()1

يٜمٔمرُ :موىمع اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م قمغم هيا اًمراسمط:
&http://moamlat.al-islam.com/Page.aspx?pageid=925&TOCID=87
.D=908&PID=95 BookIg

()8

اٟمٔمرُ :موىمع اًمٗم٘مه اإلؾمالُميل .http://www.islamfeqh.com/Kshaf

()7

اٟمٔمر :شمٕمٚمٞمهلل المحي حمي اًميين قمغم سمح٨م ُمٜمير ىمحبيفل سمٕمٜمبوان" :ؾمبٜميات اعم٘م٤مرَ٦موَبامن ومريبهلل
صم٤مًم٨م"ل جمؾية جنمعية ادؾي عبيد العزييزل اعمجٚمبي اًمث٤مًمب٨مل اًمٕمبيد إولل 1411هبب1111/مل
ص51-51؛ واًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامريةل ج8ل ص.161-171

()4

ُمثل :قمكم اًما٤مًموسل وُمٗمتي شم٘مي اًمٕمثامينل وصييهلل اًمرضيرل وقمٛمر إؿمب٘مرل وحمبي اًمبيين المحبي؛
واٟمٔمر :يوؾميف اًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامريةل ج8ل ص.141
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اًم٘مٞمٛم٦م ًمبٞمس ُمّمبير اًمابٜميات الو اًمٕم٤مُمبلل وإٟمبام َبٛمٜمته احلٙموُمب٦م يمٓمبرف صم٤مًمب٨مل
واعمٛمٜموع ذم اًمنميٕم٦م الن يْمٛمن الطمي ـمرذم اًمٕم٘مي سم٤معم٤مل ًمٚمٓمرف أظمبرل وم٠مُمب٤م إذا ضمب٤مال
ؿمخص صم٤مًم٨مل وَٛمن ٕطميمه٤م ُم٤م خيٌه ذم اًمٕم٘مي ومال ُم٤مٟمع ُمٜمه ذقم ً٤م" .
()1

وىمي اقمتؼم اًمِمبٞمكم اًما٤مًموس يميًمع ُمن الوًمئبع اعمب٤مٟمٕململ وممّب٤م يبيل الٟمبه ًمبٞمس
يميًمعل ٟمص شمٕمٚمٞمهلل اًما٤مًموس اًمِمييي قمغم سمح٨م ُمٜمير ىمحيف قمٜمي ظم٤مشمم يمالُمهل ىمب٤مل:
"والرى ُمن اًمواضم٥م قمٚمٞمه الن يٕمٞمي سمحثهُ-مٜمير ىمحيفً-مٞمتٗمبهلل ُمبع ىمبرار اعمجٛمبعل صمبم
يٜمٓمٚمهلل ًمتحٚمٞمل اًمٜمت٤مئ٩م آىمتّم٤مدي٦م"ل إمم الن ىمب٤مل" :وَبامن اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨م ذم ىمبرار
اعمجٛمعل إٟمام هو نؼم اخلٌان ذم َوال اًمْمواسمط اًمنمقمٞم٦م اًمتبي ذيمرهب٤م -جمٚمب٦م جمٛمبع
اًمٗم٘مه اإلؾمالُمي -وم٤مًميي خيِمى اخلٌانل وحيجم قمن آؾمبتثامرل يٛمٙمبن الن يِمبجٕمه
اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م اعمتؼمع ومٞميومٕمه إمم آؾمتثامر سميًٓ ُمن آدظم٤مرل ومٛمٞمزة آدظم٤مر ُمتح٘م٘مب٦م
هٜم٤م سمْمامن ضمؼم اخلٌان" .
()8

إدلة :اؾمتيل ص٤مطم٥م هيا اًم٘مول سمجٛمٚم٦م ُمن إدًم٦مل وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
الدلقل إول :ىمٞم٤مس شمؼمع اًمٓمبرف اًم ّث٤مًمب٨م قمبغم َبامن رالس ُمب٤مل اعمْمب٤مرسم٦مل
()1

اًم٘م٤ميض حمٛمي شم٘مي اًمٕمثامين سمن اعمٗمتي حمٛمي ؿمٗمٞمعل بحوث يف قضنين فؼفقية معين

ة( ،دُمِمبهلل :دار

اًم٘مٚمببمل ط8ل 1484هببب8117/م)ل ص871؛ وقمٜمببوان سمحبب٨م" :ؾمببٜميات اعم٘م٤مرَبب٦م وؾمببٜميات
آؾمتثامر"ل وهو سمح٨م قمرض ذم ٟميوة وم٘مٝمٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م ُالىمٞمٛم٧م ُمن ىمبل ُمٕمٝمي اًمبحبوث واًمتبيري٥م
ًمٚمبٜمع اإلؾمالُمي ًمٚمتٜمٛمٞم٦م سمجية ُمن 12إمم  87مجب٤مدى إظمبرى 1412هبب اعمواومبهلل ُمبن  6إمم 11
ومؼماير.
()8

جمؾة جنمعة ادؾ عبد العزيز آقتصند اإلسالم ل اعمجٚمي اًما٤مدسل اًمٕمبيد إول (ضم٤مُمٕمب٦م اعمٚمبع
قمبي اًمٕمزيز سمجيةُ :مريمز اًمٜمنم اًمٕمٚمٛميل 1414هب1114/م)ل شمٕمٚمٞمهلل اًما٤مًموس قمبغم سمحب٨م ُمٜمبير
ىمحيفل سمٕمٜموان" :ؾمٜميات اًم٘مراض وَامن اًمٗمريهلل اًمث٤مًم٨م وشمٓمبٞم٘م٤م٤،م ذم متويبل اًمتٜمٛمٞمب٦م ذم اًمبٚمبيان
اإلؾمالُمٞم٦م"ل ص.78
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واًموديٕم٦مل وم٘مي اشمٗمهلل اًمٗم٘مٝم٤مال قمغم الن اًمْمبامن يٙمبون صبحٞمح ً٤م إذا يمب٤من ُمْمبٛموٟم ً٤م ُمبن
الصٚمهل يم٤مًم٘مرضل وصمٛمن اعمبٞمعل وؾم٤مئر اًمييونل ومٕمٚمٞمهل ُم٤م مل يٙمن ُمْمٛموٟم ً٤م قمغم إصٞمل
ومٛمن إطمرى الٓ يٙمون ُمْمٛموٟم ً٤م قمغم همػمه .
()1

يتْمح هيا اًميًمٞمل ُمن ظمالل ٟمص اسمن ىمياُم٦م رمحه اهلل؛ طمٞمب٨م ي٘مبول" :ويّمبح
َامن إقمٞم٤من اعمْمٛموٟم٦مل يم٤معمٖمّموب واًمٕم٤مري٦م ...وم٠مُم٤م إُم٤مٟم٤متل يم٤مًموديٕمب٦مل واًمٕمبلم
اعم١مضمرةل واًمنميم٦مل واعمْم٤مرسم٦مل واًمٕملم اًمتي يبيومٕمٝم٤م إمم اًم٘مّمب٤مرل واخلٞمب٤مطل ومٝمبيه إن
َٛمٜمٝم٤م ُمن همػم شمٕميّ ومٞمٝم٤م مل يّمح َامهن٤م؛ ٕهن٤م همبػم ُمْمبٛموٟم٦م قمبغم ُمبن هبي ذم يبيهل
ومٙميًمع قمغم َ٤مُمٜمه وإن َٛمٜمٝم٤مل إن شمٕميّ ى ومٞمٝم٤م ومٔم٤مهر يمالم المحي رمحه اهلل يبيل قمبغم
صح٦م اًمْمامن" .
()8

ل٤مب قمن هيا اًم٘مٞم٤مس سم٠مٟمه ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق؛ ٕن َامن رالس ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م ُمن
قم٘مود إُم٤مٟم٤مت ٓ ٟمزاع ومٞمٝم٤م؛ والُم٤م شمؼمع اًمٓمبرف اًم ّث٤مًمب٨م ومٝمبو إطماب٤من وشمٕمب٤مون قمبغم
إصالح الوَ٤مع آؾمتثامر سملم اعماتثٛمرين واعماتٝمٚمٙملم .واليْم ً٤مل اًمٓمبرف اًم ّث٤مًمب٨م ومٝمبو
رال ظم٤مرضمي ًمٞمس ُمن ـمرذم اًمٕم٘مي طمتى ُئمن شمؼمقمه همبرر ًا الو رسمب٤م .واهلل شمٕمب٤ممم القمٚمبم
سم٤مًمّمواب.
الدلقل ال ّثنين :الن َامن اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م وؾمٞمٚم٦مل الو ذريٕمب٦م إمم اًموىمبوع ذم اًمرسمب٤مل
ومٞمٜمبٖمي حتريٛمه سمٜم٤مال قمغم ىم٤مقمية ُمٓمردة ذم ؾمي اًميرائع؛ ٕٟمه إذا ضم٤مز الن يْمٛمن اًمٓمبرف
اًم ّث٤مًم٨م ًمرالس اعم٤ملل لوز ًمه يميًمع الن يْمٛمن ضمزال ًا ُمن اًمرسمح  .وهبيا يٗمتح سم٤مب اًمرسم٤م
()7

()1

اٟمٔمر :اًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامرية ،ج8ل ص.141

()8

اسمن ىمياُم٦مل ادغـي ل ج7ل .54

()7

اٟمٔمر :اًمِمبٞمكمل اخلدمنت آستثامر ّية ،ج8ل ص.847
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قمغم اًمٓمروملم-اًمْم٤مُمنل واعمْمٛمون ًمه-ل ودمٚم٥م يمل اًمٗموائي اًمرسموي٦م سميقموى الهن٤م وقمبي
ُمٚمزم .
()1

يرى اًمب٤مطم٨م الن هيا جمرد اطمتامٓت وشموىمٕم٤مت؛ ٕن اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م مل ُيرد ؿمٞمئ ً٤م
ُمن هيا اًمتؼمع وًمو ديٜم٤مر ًا واطمي ًال سميًمٞمل ًمو ـمٚم٥م ؿمٞمئ ً٤م ُمن اعمْمٛمون قمٜمبه حلٛمبل هبيا
اًمٗمٕمل اؾم ًام آظمر همػم اؾمم اًمتؼمع .واليْم ً٤مل يمٞميف يٙمون ذًمع وؾمٞمٚم٦م إمم اًمرسم٤م؟ واًمرسم٤م ي٘مع
ُمن إطميى هيه اًمٓمرق :إُم٤م قمن ـمريهلل اًم٘مرضل الو اًمبٞمع واًمنماالل الو اًمٍمفل وشمبؼمع
اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م ًمٞمس واطمي ًا ُمن هيه إؿمٞم٤مال .واهلل شمٕم٤ممم القمٚمم سم٤مًمّمواب.

القول الراجح في المسالة:
سمٕمي ُم٤م اؾمتٕمرض آراال اًمٗم٘مٝم٤مال اعمٕم٤مسين والدًم٦م يمل ومريهلل ُمٜمٝمم ذم ُماب٠مًم٦م شمبؼمع
اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م سم٤مًمْمامنل ومٞمتٙمون اًمراضمح قمٜمي اًمب٤مطم٨م ُمن ؿم٘ملم:
إول هو :اًمؽمضمٞمح ُمن ٟم٤مطمٞمب٦م ضمبواز شمبؼمع اًمٓمبرف اًمث٤مًمب٨م سم٤مًمْمبامنل
الشق ّ
إول اًم٘م٤مئل سمجواز شمؼمع اًمٓمرف اًمث٤مًمب٨م
وم٤مًميي يبيو ًمٚمب٤مطم٨م الٟمه اًمراضمحل هو اًم٘مول ّ
ًمٚمْمامن.

األول ما يأتي:
من مؤيدات ترجيح الشق ّ

ّأوًٓ :اًمتزام اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م ٓ يّم٤مدم ٟمّم ً٤م ُمن يمت٤مب اهللل وٓ ؾمبٜم٦م رؾمبوًمه ل

وٓ إمج٤مع إُم٦م.
()1

اًما٤مًموس ذم شمٕمٚمٞم٘مه –اًما٤مًموس-قمغم سمحب٨م ُمٜمبير ىمحبيفل صبحٞمح
ٟما٥م اًمِمبٞمكم هيا اًميًمٞمل إمم ّ
ٟمص اًما٤مًموس هيا اًميًمٞمل؛ وًمٙمن ذم ُموَوع خمتٚميف قمن ُموَبوع شمٓمبوع اًمٓمبرف اًم ّث٤مًمب٨م؛ ٕن
اًما٤مًموس يم٤من َيرد قمغم اؾمتيٓل ُمٜمير ىمحيف سمخّموص اًمٙمٗم٤مًم٦مل وًمٞمس ُموَوع اًمٓمرف اًم ّث٤مًمب٨مل
يٜمٔمر :جمؾة جنمعة ادؾ العزيز ،شمٕمٚمٞمهلل اًما٤مًموس قمغم "ؾمٜميات اًم٘مراض" عمٜمير ىمحيفل ص.46
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ثنكق ًن :اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ًمٞمس ُمن ـمرذم اًمٕم٘مي طمتبى يٜمٓمببهلل قمٚمٞمبه طمرُمب٦م اؿمبؽماط
َامن اًمنميع ًمنميٙمه.
طمبر ذم ذًمبع ُمب٤م مل يب١م ّد إمم إطمبياث
ثنلث ًنٟٕ :مه شمٍمف ذم ُم٤مًمه اًمِمخيص وهو ٌ
إذى سم٤مٔظمرين.
الشق ال ّثنين اًميي هو :إًمزام اًمواقمي سم٤مًمووم٤مالل وم٤مًميي يببيو ًمٚمب٤مطمب٨م الن اًمبراضمح
هو اًمتٗمّمٞملل سمٛمٕمٜمى الٟمه ُيٚمزم اًمٓمرف اًم ّث٤مًم٨م سموقميهل إذا يم٤من ىمي وقمبي ضمٝمب٦م اخلاب٤مرة
ٍ
سماياد اخلا٤مرةل وطمّمٚم٧م اًمتوىمٞمٕم٤مت سملم اًمٓمروملم و َالؿمبٝميَ قمٚمٞمٝمب٤م ّ
ومٕمٜميئبي
اًمِمبٝمودل
ل٥م اًمووم٤مال سمه دي٤مٟم ً٦مل وىمْم٤م ًال .والُم٤م إذا يم٤من إُمر ذم اًمبياي٤مت-يم٠من يٙمبون اًموقمبي سمبلم
ص٤مطم٥م اخلا٤مرة واًمواقمي وم٘مط-الو يم٤من اًموقمي جمرد ًا قمن ذيمر اًماب٥مل ومٚمٞمزُمبه دي٤مٟمب ً٦م؛
ٕن اًمووم٤مال سمٛمثٚمه ُمن ُمٙم٤مرم إظمالق وآىمتياال سم٤مٕٟمبٞم٤مال وهو واضم٥م الو ُمن اًماٜم٦م.

من مؤيدات ترجيح الشق الثاني ما يأتي:

ّأوًٟٓ :مص اًمٕمالُم٦م احلٛموي ضم٤مزُم ً٤م سمووم٤مال اًموقمي اعمٕمٚمهلل سمٌمال ُمٕملم ىم٤مئالً" :إن اًموقمبي

إذا صير ُمٕمٚم٘م ً٤م قمغم ذطل وم٢مٟمه خيرج قمن ُمٕمٜمبى اًموقمبي اعمجبردل ويٙمتزب صمبوب آًمتبزام
واًمتٕمٝميل ومٞمّمبح قم ٍ
ٜميئي ِ
ُمٚمزُم ً٤م ًمّم٤مطمبه؛ ٕٟمه إذا يم٤من ُمٕمٚم٘م ً٤م ئمٝمر ُمٜمه ُمٕمٜمى آًمتزام" .
()1

ثنكق ًن :وقمغم هيا اًميربل ؾم٤مر قمجٞمل ضم٤مؾمم اًمٜمِمٛمي ذم ُموَوع اًمووم٤مال سم٤مًموقمي:
"الن ي٘مرن اًموقمي سمتواىمٞمعل الو سمِمٝم٤مداتل الو الي٦م وؾمبٞمٚم٦م الظمبرى ومٞمٙمبون اًموقمبي ُمٚمزُمب ً٤م
طمٞمٜمئي" .
()8

ثنلث ًن :اًم٘مرَ٤موي يرى رضورة اإلًمزام سم٤مًموقمبي ذم ُمياظمٚمتبه ذم ُمٜم٤مىمِمب٦م اًموومب٤مال
()1
()8

اًمٕمالُم٦م احلٛمويل غؿز عقون البصنئر يف رشح إشيبنه والـظينئرل ج7ل ص424؛ واٟمٔمبر يمبيًمع:
اًمزطمٞمكمل ذم ُمياظمٚمته ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقميل جمؾة ادجؿع الػؼف اإلسالم ل ج8ل ص.1157
اٟمٔمر :قمجٞمل ضم٤مؾمم اًمٜمِمٛميل ُمياظمٚمته ذم ُموَوع اًمووم٤مال سم٤مًموقميل جمؾة ادجؿع الػؼف اإلسيالم ل
ج8ل ص.1128
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سم٤مًموقمي ل ووهب٦م اًمزطمٞمكم ل وؾم٤مُمي طمان محود ل وإسمراهٞمم وم٤مَل اًميسمو ل وقمبي اهلل
()1

()7

()8

()4

حمٛمي قمبي اهلل ل وحمٛمي قمبي اًمٚمٓمٞميف اًمٗمرومور ل وحمي اًميين قمكم اًم٘مرداهمي .
()6

()7

()5

رابع ًنً :م٘مي ضم٤مال ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مه اإلؾمالُمي سمٕمي قمرض اًمبحوث سمِم٠من اًمووم٤مال
سم٤مًموقميل ُمٗمرىم ً٤م سملم يمون اًموقمي ِ
ُمٚمزُم ً٤مل الو همػم ُمٚمز ٍم" :يٙمبون ُمٚمز ًُمب٤م ًمٚمواقمبي دي٤مٟمب٦م إٓ
ًمٕميرل وهو ُمٚمزم ىمْم٤مال إذا يم٤من ُمٕمٚم ً٘م٤م قمغم ؾمب٥م ودظمل اعموقمود ذم يمٚمٗم٦م ٟمتٞمج٦م اًموقميل
ويتحيد الصمر اإلًمزام ذم هيه احل٤مًم٦م إُم٤م سمتٜمٗمٞمي اًموقميل وإُم٤م سم٤مًمتٕمويض قمن اًمرضر اًمواىمع
ومٕم ً
ال سماب٥م قميم اًمووم٤مال سم٤مًموقمي سمال قمير" .
()2

وياتثٜمى ممّ٤م ؾمبهلل ذيمره ُمن ؿم٘ملم ذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا طمّمل فمرف ظمب٤مص ًمٚمٓمبرف
اًمث٤مًم٨م اًمواقمي ُمن إومالسل الو يم٤من اًموقمي جمرد ًا قمبن اًمابب٥م ومبال يٚمزُمبه اًموومب٤مال؛ ٕن
اًمنمع ٓ يٙمٚميف اإلٟما٤من إٓ ُم٤م يم٤من ذم وؾمبٕمه وىميرشمبه .واهلل شمٕمب٤ممم القمٚمبم سم٤مًمّمبواب
ّ
وهو اهل٤مدي إمم ؾمواال اًمابٞمل.
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
()1
()8
()7

()4
()7
()6
()5
()2

اٟمٔمر :اًم٘مرَ٤مويل مداخؾته يف مـنقشة الوفنء بنلوعد؛ واٟمٔمر :جمؾة ادجؿع الػؼف اإلسالم ل اًمٕميد
7ل ج8ل ص.1157
اٟمٔمر :اًمزطمٞمكمل ُمياظمٚمته ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقميل اعمرضمع اًما٤مسمهللل ج8ل ص.1157
اٟمٔمر :ؾم٤مُمي طمان محودل ُمياظمٚمته ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًموومب٤مال سم٤مًموقمبيل اعمرضمبع اًماب٤مسمهللل ج8ل ص1158؛
و ًمٙمٜمه ومّمل اًم٘مول سم٠من اًمووم٤مال واضم٥م ذم ُمٙم٤مرم إظمالقل وذم آًمتزاُم٤مت ىمي يٙمون واضم٥مل وىمبي
يٙمون همػم واضم٥مل يٙمون واضمب ً٤م ذم آًمتزاُم٤مت إذا يم٤من ذم إظمالف اًموقمي رضر سم٤معموقمود.
اٟمٔمر :إسمراهٞمم وم٤مَل اًميسمول ُمياظمٚمته ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقميل اعمرضمع اًما٤مسمهللل ج8ل ص.1151
اٟمٔمر :قمبي اهلل حمٛميل ُمياظمٚمته ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقميل اعمرضمع ٟمٗماهل ج8ل ص1126؛ وىمي ومّمل
قمبي اهلل سملم اًموقمي اعمٕمٚمهلل سم٤مًماب٥م وهمػمهل وإذا يم٤من ُمٕمٚم٘م ً٤م سماب٥م ُيٚمزم سمه اًمواقمي.
ا ٟمٔمر :حمٛمي قمبي اًمٚمٓمٞمبيف اًمٗمرومبورل ُمياظمٚمتبه ذم ُمٜم٤مىمِمب٦م اًموومب٤مال سم٤مًموقمبيل جمؾية ادجؿيع الػؼفي
اإلسالم ل ج8ل ص.1152
حمي اًميين قمكمل ُمياظمٚمته ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمووم٤مال سم٤مًموقميل اعمرضمع ٟمٗماهل ج8ل ص.1121-1121
ىمرار اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمي اإلؾمالُميل ُموَوع الوفنء بنلوعد ،وادرابحة لآلمر بنلرشاء ل ج8ل ص.1117
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اخلتامة
صمب٧م سم٤مًمبح٨م اعم٤ميض الُمور شم٤مًمٞم٦م:
1۔

دين اإلؾمبالم ديبن اقمتٜمبى سمجٛمٞمبع ضمواٟمب٥م اإلٟماب٤من ذم اًمبيارينل

وًميًمع َي ُٕمي اإلؾمالم آقمتٜم٤مال سم٤مٓىمتّم٤مد اإلؾمالُميل الو اعمٕمب٤مُمالت اعم٤مًم ّٞمب٦م اإلؾمبالُم ّٞم٦م
ُمن اًمرضوري٤مت اخلٛمس اعمٕمرووم٦م ذم اًميين سم٤مًمرضورة.
8۔

اظمتٚمٗم٧م الٟمٔم٤مر اًمٗم٘مٝم٤مال ذم شم٠مويل اًمٜمّموص اًمنمقمٞم٦م اًمتي شم٠مُمر سم٤مًمووم٤مال

سم٤مًموقميقمغم الىموالل ومٛمٜمٝمم ُمن ىمب٤مل :إن اًموومب٤مال سم٤مًموقمبي ُمب٠مُمور سمبه ذم مجٞمبع إديب٤منل
َ
وطم٤مومظ قمٚمٞمه اًمرؾمل قمٚمٞمٝمم اًماالمل واًماٚميف اًمّم٤مًمح ُمبن هبيه إُمب٦مل وُمبٜمٝمم ُمبن
ذه٥م إمم اؾمتحب٤مسمه إمم ُم٤مهٜم٤مك ُمن الىموال ُمييمورة ذم اًمبح٨م.
7۔

وم٤مًميي يبيو ًمٚمب٤مطم٨م هو :الن ُحتٛمل الدًم٦م الهل وضموب اًمووم٤مال سم٤مًموقمبيل

قمغم ُمن وقمي اًمٖمػم سموقمي والؿمٝمي قمٚمٞمه اًمِمٝمودل وطمّمٚم٧م شموىمٞمٕم٤مت سملم َُمن ًمه طم٘مبوق
و َُمن قمٚمٞمه طم٘موقل ومٞمج٥م اًمووم٤مال سمٛمثل هيا وإٓ ؾمٞمورط اعموقمود هبيا اًموقميل الو يٙمون
اًمواقمي ىمي وقمي اًمٖمػم سم٤مًميظمول ذم ُمنموع صمم خيٚميف ذًمع اًموقميل ومٝميا و َال ْؿمٙم٤مًمه ُيٚمبزم
اًمواقمي سم٤مًمووم٤مال.
هيا وصغم اهلل قمغم رؾموًمه وقمبيه حمٛمي سمن قمبي اهلل وقمبغم آًمبه وصبحبه وؾمبٚمم
شماٚمٞم ًام يمثػم ًا.
وُم٤م يم٤من ُمن هيا اًمٕمٛمل ُمن اًمّمواب ومٛمن اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م يم٤من ُمن ظمٓم٤م الو ٟماٞم٤من
ومٛمٜمي وُمن اًمِمٞمٓم٤منل واؾمتٖمٗمر اهلل والشموب إًمٞمه.
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الفصل األول:
فقه النوازل وضوابط االجتهاد فيه
(الحلقة الثانية)

*

أ.د .حممد شكيب القامسي



ملحوظة
"إحقاء تراث السؾف" حمورهيدف إىل كرش ماله صؾة باالساث الػؽاري العؾؿاي
اإلشالمي ،وهو حمور ٓجيري فقه التحؽقم ،وٓيتؼقد بجؿقع ضوابط الـرش يف ادجؾة،
ففو يشؿل ادـشور وغره ،مادام له احتؽاك بالساث اإلشالمي ،ف ُقـرش تباعًا كتاب
[التحرير]
"الشقخ ادػتي حمؿد صػقع العثامين فؼقفا لؾـوازل والواقعات".

مما ٓ صك فقه أن فؼه الـوازل له أمهقة كبارة يف حقاتـاا القومقاة ،فاال باد أن
كعرفه بالدقةٕ :كه يدل عذ كامل الرشيعة ،وأاها يريعة خالدة باققة ،وأاها صاةحة لؽل
زمان ومؽان ،فام من كازلة من الـوازل إٓ وهلا حؽم يف الرشيعة ،فجاء بقاان للاك يف
كتاب اهلل تبارك وتعاىل وشـة رشوله  يف مواضاع صاتى ،فؼاال اهلل تعااىل  ياْلَ ي
وْ ََ
َ
َ
ي
ُ َ ُ
َ ي َ ي ُ َ ُ ي َ ُ ي ََي َ ي ُ َ َي ُ
ك يم ى يع َهِت َو َ
كُ
اإل يسال ََ ِدييا ف َه ِو اض ُط َّر
م
ل
يت
ض
ر
أكهلت لكم ِدييكم وأتههت علي
ِ
ِ
ِ ِ
َيَ َ َ يَ َُ َ
الل َغ ُف ٌ
جاىف إإلثيم فَإ َّن َ
ْر َّر ِحيم[ ادائدة  .]3وٕجل هذه إمهقة
ِِف َمهص ٍة غْي نت ِ ٍ ِ ٍ ِ

لػؼه الـوازل أرى من الواجب أن كعرفه ،وما الضوابط التي يؾزم لؾؿجتفد أن يتبعفا؟

و كذلك ما أداب التي يـبغاي أن ياتحذ ؟اا؟ فعؼادت هاذا الػقال ،وقساؿته إىل
* مديرجمؿع حجةاإلشالم باجلامعة اإلشالمقة دارالعؾوم وقف ديوبـد ورئاقس التحريرجمؾاة "وحدة الأ ّمد ".
الزيداإلكسوينshakaib8@yahoo.com :
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مبحثني ادبحث إول يف تعريف فؼه الـوازل وبقان حؽم آجتفاد فقفا ،والثااين يف
ضوابط آجتفاد يف الـوازل.

املبحث األول:

ا تعريفافؼهاللـدالل اونكالهفدواولدلداؾحوملالدفل فد احدواوحؽدهال جيفدو افقفدو
وفقهاثالث اماولب.
لداؾبالأو :اتعريفافؼهاللـالل اونكالهفو.ا
لداؾباللثوين:املاؾحوملامفل ف الؾـالل .ا
لداؾباللثولث:احؽهال جيفو ايفاللـالل .ا

املطلب األول :تعريف فقه النوازل لغ ًة و اصطالحًا و أنواعها
دا كان فؼه الـوازل مؽوك ًا من لػظني ،أوهلام فؼه وثاكقفام الـوازل ،فاقتىض ادؼاام
أن يذكر هـا معـى كل لػظ لغة واصطالحا.

الفقو في اللغة:

الػؼه لغة يطؾق عذ العؾم بالمء والػفم له والػطـة ،وغؾاب اشاتعامله عاذ

َيَُ َ
َُ ُ
عؾم الدين ،يؼال فؼه يػؼه فؼفا إلا ففم ،ومـه قوله تعاىل َ نا نفقً ك ِثْيا إم َّها تقْل
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()9

.

الفقو اصطالحا:

عرف اإلمام الشافعي بلكه "العؾم بإحؽام الرشعقة العؿؾقة ادؽتساب مان

أدلتفا التػققؾقة" .
()2

()9

()2

اكظر جمد الدين أبو ضاهر حمؿد بن يعؼوب الشرازي ،للؼوماس لدحقط( ،بروت ممشسة
الرشالة ،د.ط.د.ت) ،ج ،9ص :9694وحمؿد بن مؽرم بن مـظور إفريؼي ،لسون اللعرب،
(بروت دار صادر ،ط ،9د .ت) ،ج.522 ،93
عبد الؼادر بن بدران الدمشؼي ،لدةخلاإىلامدهببالممدوأان دةاحدباحـ(دل ا باروت ممشساة
الرشالة ،ط9449 ،2ه) ،ص.54
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وقد عرف اإلمام أبو حـقػة بلكه "معرفة الـػس ماهلا وما عؾقفا" .
()9

والتعريف ادختار عـدي هو التعريف إولٕ :كه أكثر جامعاا ٓصاتامله عاذ
مجؾة من إحؽام الرشعقة الػروعقة :وأكثر ماكعا ،فخرج بإدلة التػققؾقة عؾم ادؼؾاد
بإحؽام الرشعقة العؿؾقة عن أن يؽون فؼفاإ :ن ادؼؾاد ي يساتدل عاذ كال مساللة
يعؿؾفا بدلقل تػققيل .وأما التعريف الثاين ففو كان مالئام لعن اإلماام الاذي ي يؽان
الػؼه فقه قد اشتؼل عن غره من العؾوم الرشعقة .
()2

النوازل في اللغة:

الـوازل لغ ًة مجع كازلة ،وهي اشم فاعل ،وتطؾق عاذ ادقاقبة الشاديدة مان

صدائد الدهر التي تـْازل باالؼوم  .وقاال ابان فاارس الـاون والازاء والاالم كؾؿاة
()3

صحقحة تدل عذ هبوط يشء ووقوعه  ،وجتؿع عذ كوازل وكازٓت.
()4

النوازل اصطالحا:

ي أجد عـد العؾاامء ادتؼادمني تعري ًػاا لؾـازلاة ًاحا ًة ،وإكاام اشاتؼقت مان

كالمفم يف قـوت الـازلة أن الـوازل هي مقائب وصدائد تـْزل بالـاس فقرشع لاه
الؼـوت .
()5

()9
()2
()3

()4
()5

شعد الدين مسعود بن عؿر بن برهان التػتازاين ،رشحالليؾايحاهذاللياضقحاديبالليؾؼقحايفانصدا اللػؼده،
حتؼقق الشقخ زكريا عؿرات( ،بروت دار الؽتب العؾؿقة ،ط ،9د.ت) ،ج ،9ص.96
اكظر وهبة الزحقيل ،للػؼه لمسالمي ون ليه( ،دمشق دار الػؽر ،ط9425 ،4ه) ،ج ،9ص.29
اكظر أبو عبد الرمحن اخلؾقل بن أمحاد الػراهقادي ،للعدن ،حتؼقاق مفادي ادخزوماي وإباراهقم
السامرائي( ،بروت دار الؽتب العؾؿقة ،د .ط .د .ت) ،ج ،3ص :444وأبو اةحساني أمحاد بان
فارس بن زكريا بن حمؿد بن حبقب ،معجهامؼويقساللؾغد احتؼقاق عباد الساالم حمؿاد هاارون،
(دمشق دار الػؽر ،ط9979 ،9م) ،ج ،5ص.497
ابن فارس ،معجهامؼويقساللؾغ اج ،5ص.497
اكظر اإلمام أبو عبد اهلل حمؿد بن إدريس الشافعي ،لأأ ا(باروت دار الػؽار ،ط9443 ،2ه9983/م)،
ج ،9ص :236وإبراهقم بن عيل بن يوشف الشرازي الدفهبايفافؼهالمموأاللشوفعي( ،بروت دار الػؽر،
د .ط .د .ت) ،ج ،9ص :939وابن تقؿقة ،جمؿاعاللػيووى ،ج ،29ص.955
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وأما ادتلخرون وادعاًون ففام اختؾػاوا يف تعريػفاا عاذ أقاوال ممداهاا
واحد ،وهي كام يليت
 -9قد عرف ابن عابدين الـوازل بلاها "الػتاوى والواقعاات ،وهاي مساائل
اشتـبطفا ادجتفدون ادتلخرون دا شئؾوا عن للك ،وي جيادوا فقفاا رواياة عان أهال
ادذهب ادتؼدّ مني" .
()9

 -2وقد عرف الشقخ وهبة الزحقيل بلاها "ادساائل أو ادساتجدّ ات ال ّطارئاة
عذ ادجتؿع بسبب توشع إعامل ،وتعؼد ادعامالت ،والتي ٓ يوجد كص ترشيعي
مباير ،أو اجتفاد فؼفي شابق يـطبق عؾقفا" .
()2

 -3وقد عرففا الشقخ مسػر بن عيل بن حمؿد الؼحطاين بلاها "وقائع جديادة
ي يسبق فقفا كص أو اجتفاد" .
()3

 -4وقد عرف الشقخ حمؿد اةحبقب التجؽااين بلاهاا "حادثاة واقعقاة كزلات
بالـاس يف زمان ومؽان معني شئل عـفا م ٍ
ػت من ادػتقني أو إحالة من ضرف ادحؽؿة
ُ
عذ ادػتقني" .
()4

 -5وقال الشقخ عبد اهلل الشقخ ادحػوظ بن بقه بلاها "وقاائع حؼقؼقاة تـازل
بالـاس فقتجفون إىل الػؼفاء بحث ًا عن الػتوى ،ففي متثل جاكب ًا حق ًا من الػؼه متػااع ً
ال
()9

حمؿد أمني بن عؿر بن عبد العزيز بن أمحد بن عباد الارحقم ابان عابادين ،جمؿاهد اسسدو لالحدبا
هوحةيب( ،بروت عاي الؽتب ،د.ط .د.ت) ،ج ،9ص.97

()2

وهبة الزحقيل ،شبل آشتػادة من الـوازل"الػتاوى" والعؿل الػؼفي يف التطبقؼات ادعاًة ،جمؾ اااا
جمؿعاللػؼهالمسالمي( ،مؽة الؽرمة جمؿع الػؼه اإلشالمي ،د.ط .د.ت) ،العدد اةحادي عرش،
الدورة اةحادية العرشة9499 ،ه9998/م ،ج ،2ص.362

()3
()4

مسػر بن عيل بن حمؿد الؼحطاين ،مـفجالسيـ(وطانحؽوأاللـالل اللػؼفق الدعدوة ( ،باروت دار
ابن حزم ،ط ،)9424 ،9ص.94
ادرجع السابق ،ص.88
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مع اةحقاة ادحؾقة دختؾف ادجتؿعات" .
()9

وكذلك عرففا كثر من ادعاًين بعبارات صتى ،لؽن كؽتػي ؟اذا الؼادر:
ٕن التعريػات إخرى ي خترج عن هاذا ادعـاى .وبعاد تتباع التعريػاات اداذكورة
لؾـوازل وصل الباحث إىل أن التعريف ادختار لديه هو "وقائع جديدة وقعت فعاال
أو يتوقع وقوعفا وي يسبق فقفا كص مباير أو اجتفاد" .وللك ٕكاه جاامع لؾـاوازل
كؾفا وقعت فعال أو ما وقعت ولؽن يتوقع حدوثفا يف ادستؼبل ،وهذا هو ماا يتباادر
إلقه الذهن عـد إضالق هذا ادقطؾح.

تعريف فقو النوازل باعتباره علما ولقبا:

عرف حمؿد بن حسني اجلقزاين بلكه "معرفة إحؽام الرشعقة لؾؼضايا ادساتجدة

ادؾحة" .
()2

ومال الباحث إىل أن هذا التعريف غر واضح ،والتعريف ادختار لدياه هاو
" معرفة إحؽام الرشعقة العؿؾقة لؾؼضايا ادستجدة ادعاًة وادؽتسابة مان أدلتفاا
التػققؾقة".

أنواع النوازل:

الـوازل تتـوع باعتبارات صتى ،فؿن هذه آعتبارات

تـؼسم الـوازل بالـظر إىل موضوعفا إىل كوعني
" -9كوازل فؼفقة وهي ما كان من قبقل إحؽام الرشعقة العؿؾقة.
 -2كوازل غر فؼفقة مثل الـوازل العؼدية :كظفور بعض الػرق والـحل ،والقاور
ادستجدة لؾرشك ومثل ادسائل الؾغوية ادعاًة :كتسؿقة بعض ادخسعات اجلديدة".
()9

()2

عبد اهلل الشقخ ادحػوظ بان بقاه ،شابل آشاتػادة مان الـاوازل"الػتااوى" والعؿال الػؼفاي يف
التطبقؼات ادعاًة ،جمؾ اجمؿعاللػؼهالمسالمي( ،مؽاة الؽرماة جمؿاع الػؼاه اإلشاالمي ،د.ط.
د.ت) ،العدد اةحادي عرش ،الدورة اةحادية العرشة9499 ،ه9998/م ،ج ،2ص.533
اكظر اجلقزاين ،فؼهاللـالل ا" سلس اتلصقؾق اتا(قؼق " ،ج ،9ص.28
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تـؼسم الـوازل من حقث أمهقتفا إىل كوعني
" -9كوازل كزى وهي الؼضايا ادقرية التي كزلت بلمة اإلشاالم ،وأعـاي
بذلك تؾك اةحوادث والباليا التي تدبر لؾؼضاء عذ ادسؾؿني من قبل أعادائفم ،وماا
يتقل بذلك من ادؽائد وادمامرات واةحروب ادعؾـة وغر ادعؾـة ،يف صاتى ادجاآت
العسؽرية والػؽرية وآقتقادية والسقاشة وآجتامعقة.
 -2كوازل أخرى دون للك".
تـؼسم الـوازل بالـظر إىل كثرة وقوعفا وشعة اكتشارها إىل عدة أقسام
"كوازل ٓ يسؾم -يف الغالب -من آباتالء ؟اا أحاد :كالتعامال باإوراق
الـؼدية.
كوازل يعظم وقوعفا :كالقالة يف الطائرة ،والتعامل بالبطاقات البـؽقة.
كوازل يؼل وقوعفا :كؿداواة تؾف عضو يف حد أو بسبب جريؿة وقعت مـه.
كوازل قد اكؼطع وقوعفا واكدثرت ،وصارت كس ًقا مـس ًقا :كاشتخدام ادادافع
والزققات يف إثبات دخول صفر رمضان وخروجه".
تـؼسم الـوازل بالـسبة جلدهتا إىل كوعني
" -9كالل احمض وهي التي ي يسبق وقوعفا من قبل ٓ ،قؾاق ً
كثارا،
ال وٓ
ً

مثل أضػال إكابقب.

 -2كالل اكس(ق وهي التي شبق وقوعفا من قبل ،لؽـفا تطورت مان جفاة
أشبا؟ا والواقع ادحقط ؟ا ،وجتددت يف بعض هقئاهتا وأحواهلا ،حتاى صاارت ؟اذا
الـظر كلاها كازلة جديدة ،مثل بقوع التؼسقط ،والعؿؾقات الطبقة اجلراحقاة ،والازواج
بـقة الطالق" .
()9

املطلب الثاني :مصطلحات مرتادفة للنوازل

لؼااد أضؾااق الػؼفاااء عااذ تؾااك ادسااائل ادسااتجدة يف عقااورهم عاادة ألػاااظ و
()9

اكظر اجلقزاين ،فؼهاللـالل ا" سلس اتلصقؾق اتا(قؼق " ،ج ،9ص.28
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مقطؾحات ،وقد يعزون عن الـوازل بلشامء ومقطؾحات أخرى ،ومن أصفرها ما يليت
 -9للاقو ع ومػردها واقعة ،جاء يف تاج العروس "الواقعة الـازلة الشديدة
من صدائد الدهر" .
 -2للؼضويو ومػردها قضقة ،وهي مسائل يتـازع فقفا وتعرض عذ الؼاا
()9

أو الؼضاء لؾبحث والػقل .
 -3لحلال ث ومػردها حادثة ،وهو صبه الـازلة .
()2

()3

 -4لدسيجةلمل ومػردها مستجدة ،وهي ادسائل اةحادثاة التاي ي يؽان هلاا
وجود من قبل.
 -5لدسو ل ومػردها مسللة ،شامها بعض العؾامء بادساائل ٕ :اهاا تتـااول
قضايا تطؾب حال.
()4



يرجى من السادة القرّاء مساعدة ىذه اجمللة باالشتراك

يفالحـة:

ققؿة اإلصساك السـوي ( 344روبقة) لألفاراد و( 444روبقاة)

لؾؿمشسات اةحؽومقة وإهؾقة.

خوسجالحـة :ققؿة اإلصساك السـوي ( 944دوٓر) لألفراد و( 954دوٓر)

لؾؿمشسات اةحؽومقة وإهؾقة.

ملزيد من االستفشار:

editorwahdatulummah@dud.edu.in

()9
()2
()3
()4

أبو الػقض حمؿد مرتىض بن حمؿد بن حمؿد بن حمؿد بن عبد الرزاق الزبقدي ،توجاللعروسامدباجدالبرا
للؼوماس ،حتؼقق جمؿوعة من ادحؼؼني( ،الؽويت دار اهلداية ،د .ط .د .ت) ،ج  ،22ص.353
إبراهقم مقطػى ،وغره ،لدعجهاللاسقط (من دار الدعوة ،د .ط .د .ت) ج ،2ص.743
اكظر ابن مـظور ،لسوناللعرب ،ج ،2ص.939
اكظر وهبة الزحقيل ،شبل آشتػادة من الـوازل"الػتاوى" والعؿل الػؼفي يف التطبقؼات ادعااًة ،جمؾد اا
جمؿعااللػؼهاالمسالمي ،العدد اةحادي عرش ،الدورة اةحادية العرشة9499 ،ه9998 /م ،ج ،2ص.362
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