


قسم الدراسات اإلسالمية
 

 

–


األولالرقم -العدد األول
ϴ ̍�م٢٠١٩ناير ɻ˂˟˓͔ ɻˎ˧ ɽ̟ʋˎɻ�̓ Ђ˦ʝ هـ١٤٤٠  

للدراسات اإلسالمية



βӓ ʢˏʞ˓ ɻˎ˞�ӓ ʁ˦ˎ̠ɻ�ˁ ʞʦɱ�x ˏ̋�ˑόʣ ɻˎ˞�ʃόʫ ɻˎ˞�βӓ ˓ˎ ɽ̒ ɻˎ�ϻʝ�Ϥ �ʚ˓ ԟɻ
ɯˎ�x ˏ̋˞˘ ʚ˥ˎɻ�ˑ ˟˥�x ɵˎ�̞ɽʣʒɶʀ�̝ ˜ʻϳʆ�̆˒˞ �βӓʻ А˓ɱ�̋ϳʓʪ �˞̋

All Rights reserved. No part or whole of this journal is allowed to be reproduced, stored
in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, without prior
permission of the Copyright owner.

ISSN: Maiden Edition
© 2019, All Rights Reserved

Al-Nasr Journal of Islamic Studies

Printed by:

Versatile Educational Consultancy Services Ltd
No. 2, Yahaya Gusau Rd. Opp. Kano State Polytechnic New Site, Kano State - Nigeria

Phone: +234 080 3837 3533/080 2356 3413; E-mail: mmmaitama@gmail.com

Published By:

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES,

FACULTY OF HUMANITIES

Yusuf Maitama Sule University Kano, Kano State - Nigeria
Tel: (+234); 070 6073 6484; E-mail: alnasrjournal@gmail.com



~ iii ~

EDITORIAL POLICY

Editor-in-chief

EDITORIAL BOARD

1. Prof. Umar Muhammad Labdo Editor in Chief
2. Dr. Muhammad Salisu Isma`il Editor
3. Dr. Umar Saje Associate Editor
4. Dr. Sa`id El-Imam Gambari Associate Editor II
5. Associate Prof. Aisha G. Habib Member
6. Associate Prof. Sani Musa Ayagi Member
7. Dr. Yahaya Tanko Member
8. Dr. Ibrahim Ilyas Member
9. Sheikh Kasim Ramadan Ahmad Member
10. Malama Khadija Sani Ya`u Member
11. Malama Maimuna Yahya Member
12. Malam Junaidu Isa Ibrahim Secretary

ADVISORY BOARD
1. Prof. Isa Muhammad Maishanu Usmanu Danfodio University, Sokoto
2. Prof. Muhammad Sani Zahraddeen Bayero University, Kano
3. Dr. Muhammad Muslim Ibrahim Alqalam University, Katsina
4. Dr. Sa`id Ahmad Khalid Alqalam University, Katsina
5. Dr. Muhammad Babangida Bayero University, Kano
6. Dr. Ibrahim Mu`azzam Maibushira Bayero University, Kano
7. Dr. Yakubu Dahiru Maigari Federal University, Kashere, Gombe



~ iv ~

Editorial

Editor-in-Chief
Prof. Umar Muhammad Labdo



~ v ~

NOTES TO CONTRIBUTORS

Submission of manuscript
1. Manuscripts should be submitted in duplicate, accompanied with a soft

copy, to the Editor-in-Chief and Chairman, Research and Publication
Committee, Department of Islamic Studies, Yusuf Maitama Sule University,
Kano An-nasr Journal. Papers must be typed in English or Arabic, Times
New Roman 12 font size, double spacing, 1” margin at both sides of A4 paper.

2. Manuscripts should not exceed 15 to 17 pages, including references,
appendices, etc.

3. Manuscripts should be legibly written with clear symbols, illustration,
drawings and photographs where needed, to ensure clarity and ease of
reproduction. Authors are advised to pay special attention to tables, where
applicable, figures and graphs.

4. References can be in either APA format or MLA format and should be
appropriately cited in the main text.

References
References to the publication can be either in APA format or MLA format, cited
at the end of the paper, and should contain full bibliographical details.

Review process
All manuscripts for publication will be peer reviewed by three reviewers to
ensure accuracy, relevance and originality. Based on reviewer`s
recommendations, articles may be returned to author(s) for corrections before
final acceptance.

Copyright
Upon acceptance of paper/article by the Journal, the author(s) have
automatically transferred copyright of the paper to DOISAJ.
Charges
Manuscripts are to be submitted along with a processing fee of N5, 000 to be
paid as honorarium to reviewers. Upon acceptance of the paper for publication,
the author(s) will pay another N15, 000 as publication fee.

Guide to submission of manuscript
Contributors submitting unpublished manuscripts are requested to abide by the
following:
1. Structure Paper/Format: papers and articles intended for publication in

DOISAJ should be submitted in English or Arabic. Article should include
title, author`s name, address and key-words where applicable. They should
have introduction, empirical studies, methodology, research result,
recommendations (if any) conclusions and references. If the paper has more
than one author, the first on the list will be the correspondence author.



~ vi ~

2. The cover page should contain information on the title (which must be very
clear), author`s name, department, institutional and e-mail address.

3. The article must contain an abstract which must be a brief summary of the
content and should be followed immediately by 5 keywords which should
not be repetition of the title.

4. Articles submitted for publication must be original and should not be under
consideration for publication elsewhere. The Editorial Board wishes to be
informed if the work has been made public in another form of language.

5. Manuscripts are accepted on the understanding that they have not been
published elsewhere, and will not be, without the Editor-in-Chief`s written
consent.

6. All photos, drawings, diagrams, illustrations and other images in the
manuscripts should also be submitted in digital format, preferably as JPEG
or GIF files.

7. Caption should be submitted in a list separate from the diagrams or
photographs.

8. The positions of any photos, drawings, diagrams, illustrations and other
images should be clearly marked in the text.

9. Raw graph data must also be provided separately in case it is necessary to
produce the graph in another computer application program.

10. Manuscripts should be submitted in duplicate, accompanied with a soft
copy, to the Editor-in-Chief and Chairman, Research and Publications
Committee, Department of Islamic Studies, YMSU Kano. Papers must be
typed in English or Arabic, Times New Roman, 12 font size, double spacing
1” margin at both sides of A4 paper.

11. Manuscripts should not exceed 15 to 17 pages, including references,
appendices, etc.

12. References can be in either APA format or MLA format and should be
appropriately cited in the main text.



~ vii ~

Table of Contents

Editorial Board ............................................................................................................................. iii
Editorial........................................................................................................................................ iv
Table of Contents.......................................................................................................................... v

)١(�ɤɼכ ɪࢫ ʊɏ ՔȳɦȄࢫȯɳɏࢫɣ ɦȰࢫȓȷ Ȇʊȷ ɼࢫȓʈȲɼȳɄ ɦȄࢫȯȿ ȆɜɮՌɦȄࢫʄڴɏࢫȓɌ ɗȆȨ ɮՌɦȆȉࢫɵ ɭכ ɝࢫ ʊɜȨ ȕࢫɯ ɦȆɐɭ

ɪࢫȯȍɏࢫȲȮȆɜɦȄ/د[ ʊɏȆɮȷ ǻࢫȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏ[١  

)٢(ɘɳɦȄࢫɍ ɘȧɻɳɏדࢫ ۜܣࢫ ȓɗֺࢫȳɮɏࢫȲع ȫ ȹ]ȄɽࢫɼࢫɻȕȆɭɽɜɭࢫࢭʏࢫ ʈȲȴࡧə ȷ ɽ ʆࡧɪ ʊɮȡ Ȳɽࡧ ȗɟȮ[١٦  

)٣(Ȉ ȆȗɡɦȄࢫɪ ɸǷࢫȓɦȮȆȣ ɭࢫʏࢫࢭɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄݤݮࢫɳɭ:ɻȍʊɦȆȷ Ƿɼࢫɻȸ ȷ Ƿ]ࡧɰ ȯࡧɐɮՌɦȄ؈ ȍɏ Ȳɽࡧࡧ ȗɟȯ ɦȄ

ʅ ȯ ʊȡ ɏڴʏࡧ ȯࡧ ɮȨ ɭࡧوɰ ɼȲȆɸࡧʏڴɏ Ȳɽࡧࡧ ȗɟȯ ɦȄ٢٩]مـحمد  

)٤(ɬȆɢȧכ ɵࢫ ɭࢫȆْڈɀ ɜɦࢫȆɭɼࢫȆٔڈɏדࢫ ۜܣࢫ ȚࢫȲع ȲȆݍݰȄࢫș ɴȉࢫȓʈȳʈɽȡ]د.ʊɦǻۛܢ Ȩ ʆࡧȶ Ȇ[٥٢  

)٥(ʏڊ ȆȍɦȄࢫȯɳɏࢫȳɭ׀ ɦࢫȓɗȲȆɀ ɦȄࢫɵ ǾȄȳɜɦȄࢫȔ ȆɜʊȍɈ ȕ]ࡧɪ ʊɏ Ȇɮȷ ǻࡧȟ ɦȆțࡧȯ ɮȨ ՌɭࡧȲɽ ȗɟȮ[ࡧɼ]ࡧȳɮɏ

ɵ ȸ ȧ ʎɲȆȣࡧ ȕ[٦٧  

)٦(ʅ ȮȆɀ ȗɛט ȓɐʉȳȼࢫɽɮɳɦȄɼࢫ ɦȄࢫȯȿ Ȇɜɭ]د/ʏڲȄȲࢫʎɭࢫȯɮȧ ǷࢫʃɘɈ ɀ ɭ[  ٨١  

)٧(ȲȄȳɜȗȷ ט ɼࢫɵ ɭכ ɝࢫ ʊɜȨ ȕࢫʏࢫࢭȓʈɽȉفɦȄɼࢫȓʊɴʆȯɦȄݠݮࢫȆɳɮՌɦȄࢫȲɼȮ]د/ɯ ʊɸȄȳȉǻࡧɯ ɨȸ ɭࡧȯ ɮȨ ɭ[٩٤  

)٨(ȳɡɳɮՌɦȄࢫɵ ɏࢼܣࢫ ɳɦȄɼࢫɖ ɼȳɐɮՌɦȆȉࢫȳɭכ ɰࡧʎɲȆțࡧȲɼȮ]ȆʊȍɟࢫȒǷȳɮՌɦȄࢫࢭʏࢫ Ȇɮʊɨȷ Ȳɽࡧ ȗɟȯ ɦȄ[١٠٩  

)٩(ȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ Ȇɛֺ ɐɦȄࢫʏࢫࢭȆɸȳțǷɼࢫȓʊȷ ȆɭɽɨȉȯɦȄࢫȓɱȆɀ ȯȿࢫ:Ȅݍݰ ȆɜɮՌɦȄࢫǴɽɃ ȓȷࢫȓʊɺɜɗࢫࢭʏࢫ ȄȲȮ

ɵ[الشرعية ȸ ȧ ۛܢࡧ Ȩ ʆࡧɑȊȄȲࡧȲɽ ȗɟȯ ɦȄ[١٣١  

)١٠(ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫʏࢫࢭȓʈȲȆɀ ȗȫט ɷȳɸȆɌࢫ ɭɼࢫɻɏȄɽɱǷ֗ࢫ ɵ ʈɽɳȗɦȄ]اɬȮǵࡧʏڍ ʆࡧȯ ɮȨ ɭࡧȲɽ ȗɟȯ ɦ[١٥٢  

)١١(ȓםɽɐɦȄࢫȔ ȆʆȯȨ ȕࢫɬȆɭǷࢫɻȕȆɛɽɐɭɼࢫȓʊɏȄȯɦȄࢫȔ ȆȍțࢫʏࢫࢭȓʊɱǵȳɛࢫȔ Ȇٕڈȡ ɽȕ]د/ɰ ȸ؈ ȧ ȳɡȋɽࡧʎɲȆțࡧ ȉǷ[١٧١  

)١٢(ɻɜɘɦȆȉࢫɰ țȯȨ؈ ɮՌɦȄࢫȓʆȆɳɏ]�ʅ؈فɔɳɳɦȄࡧɬȮǵࡧɰ Ȇɮȝɏ ȲɽࡧɬȮǵࡧ ȗɟȮ[١٨٥  

)١٣(ȓʊɏȆɮȗȡט ʎࢫɷȯǾȄɽɗࢫɷȲȆțǵɼࢫ ɭֺ ȷ ל ȠࢫȳɡȍɮՌɦȄࢫࢭʏࢫɻɜɘɦȄࢫ ȄɼȵɦȄ]ד.د ȯࡧ ȍɏ   ٢٠٣  ]ȳɮɏࡧʃȖȮࡧ

)١٤(ɬȆɐɦȄࢫʏࢫࢭɤɽȫ ȯɦȄࢫȓʊɐɈ ɛࢫɤ ɼق؇ɦȄࢫȑ Ȏȷ ȒȲɽȿ]ɰࢫ ȆɄ ɭȲࡧȳɡȋɽ ȉǷࡧɯʊɸȄȳȉǻۗܢࡧ ȗȣ ɭ[٢٢٣
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  إعداد

ʝʙɽ̌ ɻˎ�ʚϳ̋�ː˦̋ɽ˓ʢɵ�ӓ ɱ˒�ʝ˟ ʇ́ʚˎɻ
Aminu Isma’il Abdulkadir, PhD

Department of Islamic Studies – College of Humanities
Al-Qalam University Katsina

e-mail: aiabdulkadir@auk.edu.ng Mobile: 08035898122

  :ملخص البحث

تنشد البشرية على اختالف أشكاهلا وطبائعها والبيئات اليت تعيش فيها إىل حتقيق األمن يف 

�ȄǴǟ�Ǌمسري  ȈǠƫ�Ŗǳ¦�©ƢǼƟƢǰǳ¦�ǞȈŦ�ǾȈǳ¤�Ȃǻǂƫ�ǲƥ��ƨǼȈǻƘǸǘǳ¦Â�°¦ǂǬƬǇȐǳ�ƢÅǻƢǸǓ��ƢēƢȈƷ�̈

ولكن، هل األمن أمٌر .وقد سلك اجلميع السُُّبل اليت تُـَمكِّنه يف حتقيق غايته. هذه املعمورة

�ƨȇƢǤǴǳ�ƨǴÊǏȂÉǷ�ǾǬȈǬƸƬǳ�ƢȀǧȐƬƻ¦�ȄǴǟ�©ƢǠǸƬĐ¦�ƢȀǰǴǈƫ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǿÂ��¾ƢǼŭ¦�Ƥ ǠǏ

«�¢Ȃǿƾƫ�Ŀ�¿ȂȈǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�řǷȋ¦�ǞǓȂǳ¦�Śǐȇ�¦̄ƢŭÂ��ȏ�Â°�وحم ¦ƾǿȌǳ�ƨǬǬ

واحنطاط َدائِبَـْني؟ وما هو السبيل اَألْمَثل والذي إذا أمهل فال بد من أن تشيع الفوضى وعدم 

االستقرار؟ يهدف هذا املقال إىل اإلجابة عن هذه اإلشكاليات عن طريق تسليط الضوء 

لصحابة، وكيف حتّقق هلم األمن ملا سلكوا سبله، وساسوا سياسة مناسبة يف حول جيل ا

واهلدف كذلك أن حيذو من جاء بعدهم . إعمال املقاصد الشرعية فعاشوا عيشة هنية

°ȂǷȋ¦�ƨŪƢǠǷ�Ŀ�ǶȀȇƾđ�¦ÂƾƬȀȇÂ��ǶǿÂǀƷ. ،وقد سلك املقال املنهج الوصفي والتارخيي

وتوّصل إىل أن العالج إمنا يكون . يف تقرير ذلك معتمًدا على النظر األصويل واملقاصدي

بسلوك اجلاّدة، وعدم الرّكون إىل احلَِيل واخلداع وهوى النفس يف جمريات احلياة، فتلك أموٌر 

.ال تزيد الوضع إال سوًءا

.األمن، الرعيل األول، املقاصد الضرورية:المفاتيح

  المقدمة

أما بعد، فإن األْمن ضرورة .، وعلى آله وصحبه ومن واالهاحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

حياة ال ميكن العيش بدونه، وال تستقر احلياة إال به، حيتاج إليه مجيع الكائنات اليت تعيش على هذه 

املعمورة، أكثر من حاجتها إىل كّل شيء من مستلزمات احلياة؛ لذلك يسعون إليه جاهدين، وإىل توفري ما 

ēƢȈƷ�ǺËǷƚȇǺȇË®ƢƳ�ǶēƢǼǰǇÂ�ǶēƢǯǂƷ�Ŀ�Ƕ: ،فالطيور تبين األوكار، والوحوش تلجأ إىل الكهوف
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ومجيع هذه وسائُل من وسائل حتقيق األمن، ومؤشِّر ...والزواحف تأرز إىل اجلحور، واإلنسان يبين البيوت 

.ظاهر إىل كونه ضرورًة من ضروريات العيش والبقاء

مما أّكدت عليه الشريعة اإلسالمية، وأعاَرْته اهتماًما بالًغا، واحلفاظ إّن احملافظة على املقاصد الضرورية 

فالدِّين ال ميكن إقامته إال بإقامة األمن، واحلفاظ على النفس طريق من طرق .عليها حفاٌظ على اَألْمن

نَّْسل لن يستقر إال احلفاظ على األمن، والعْقل لن يعمل عمله إال إذا حتّقق أَْمٌن مما يـَُغيِّبه أو ُيْضِعفه، وال

ولقد ضرب الّرعيل .باستقرار األمن حبيث ال يطغى عليه األشرار، واملال كذلك لن يبقى إال ببقاء األمن

�ǪƦÈȇ�Ń��śǴǷ¡�Ƕđ°�ȄǓÊǂ
ÊǳÂ��śǼƠǸǘǷ�ǶēƢȈƷ�¦ȂǋƢǠǧ��Ǯ ǳ̄�ǪȈƦǘƫ�Ŀ�ƨǴưǷȋ¦�̧ÂÌ°¢�ƨƥƢƸËǐǳ¦�ǺǷ�¾Âȋ¦

ƢǿȂǬƦǘȇÂ�Ƣđ�¦ÂŐƬǠȇ�À¢�ÃȂǇ�ƨǬƷȐǳ¦�¾ƢȈƳȌǳǶǿ±ȂǨǯ�¦Â±ȂǨȇÂ��ǶȀƷƢƴǼǯ�¦ȂƸƴǼȈǧ��.

:وال أدل على ما للحفاظ على األْمن من األمهية من تنويه اآلية الكرمية عليه، إذ قال اهللا تعاىل

ُعِم اِهللا فََأَذاقـََها اهللاُ نْـ َوَضَرَب اهللاُ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَ ﴿

  ].١١٢: النحل[ ﴾لَِباَس اُجلوِع واْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ 

  :ولسوف يدور املقال حول أربعة حماور

  .الكالم على املفاهيم: احملور األول-

.عناية الشريعة اإلسالمية واهتمامها باَألْمن: احملور الثاين-

َنتها املقاصد الضروريةأقسام األمن وا: احملور الثالث- .ليت تضمَّ

.صور من حتقيق األمن عن طريق احملافظة على املقاصد الضرورية عند الّرعيل األول: احملور الرابع-

  الكالم على المفاهيم: المحور األول: ٠-١

:لفظة األمن يف اللغة تدور حول َمْعنَـيَـْني : مفهوم األمن: ١-١

  .سكون القلب: ومعناهااَألَمانة، واليت هي ضد اخليانة، )١(

إعطاء : التصديق، وذكر ابن فارس هذْين املعنَـيَـْني، مث نقل عن اخلليل أّن األَمَنة من اَألْمن، واَألَمان)٢(

وذكر ابن منظور أّن األْمن ضد اخلوف، واألمانة ضد اخليانة، واإلميان .)١(اَألَمنة، واألمانة ضد اخليانة

.)٢(ضد الكفر

ف كتابًا لبيان معاين ألفاظ القرآن الكرمي، وذكر أّن أصل األمن هو طمأنينة والراغب األصفهاين ألّ 

واألمان تارة يأيت امسًا للحالة اليت .النفس وزوال اخلوف، وأّن اَألْمن واألمانة واألمان يف األصل مصادر

 ﴾َوَختُونُوا أََمانَاِتُكمْ ﴿: يكون عليها اإلنسان يف األْمن، وتارًة امسًا ملا يـُْؤَمن عليه اإلنسان، حنو قوله تعاىل

.)٣(، أي ما ائتمنتم عليه]٢٧: األنفال[
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ومل يعثر الباحث للفظة األْمن على معىن اصطالحيٍّ مغاير للمعىن اللُّغوي له، بل الذي يظهر أّن 

األمن هو السالمة واالطمئنان النفسي، وانتفاء اخلوف على حياة اإلنسان، أو على ما تقوم به حياته من 

.)٤(مصاحل، وأهداف، وأسباب، ووسائل، من أفراد ومجاعات

:المقاصد الضرورية: ٢-١

اهتم األصوليون وعلماء مقاصد الشريعة بالكالم حول مقاصد الشارع يف تشريع األحكام، فتتّبعوا كّل 

تبارات متعّددة، وقد قسموا املقاصد باع. صغرية وكبرية، وحاولوا أن يـُْبُدوا ما استنبطوه بعد تأّمل وطول نظر

�°ƢƦƬǟȏ¦�¦ǀđ�ȆȀǧ��² ƢËǼǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƢǿŚƯƘƫÂ�ƢēËȂǫ�°ƢƦƬǟƢƥ�ƾǏƢǬǸǴǳ�ǶȀǸȈǈǬƫ�ǂǯ̄ �Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�Ƥ ǇƢǼȇÂ

:)٥(تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي

�ª: املقاصد الضرورية" ١- ٢- ١ ƾŹ�ƢĔ¦ƾǬǨƥÂ��ƢȈǻƾǳ¦Â�Ǻȇďƾǳ¦�ŁƢǐǷ�¿ƢȈǫ�Ŀ�ƢȀǼǷ�ËƾÉƥ�ȏ�Ŗǳ¦�ŁƢǐŭ¦�ȆǿÂ

حفظ الدين، :واملصاحل الضرورية مخسة، هي.ْوت حياة يف الدنيا، وفـَْوت النجاة والنعيم يف اآلخرةفساد وهرج وفَـ 

.)٦(والنفس، والعقل، والنَّْسل، واملال

�ȄǴǟ�ƨËȈǼƦǷ��ƨǠǇ�Ŀ�ǶēƢȈƷ�ÀȂǰƬǳ�²: املقاصد احلاجية: ٢-٢-١ ƢǼǳ¦�ƢȀȈǳ¤�ǂǬÈƬÌǨÈºȇ�Ŗǳ¦�ŁƢǐŭ¦�ȆǿÂ

يت تؤدي إىل َفوت املطلوب، وإن كان هذا الَفْوت ال يبلغ مبلغ الفساد تلك املشقة ال. رفع احلرج واملشقة

.العادي املتوّقع يف املصاحل العاّمة، ويعترب املقصد احلاجي مكمِّالً للمقصد الضروري

املقاصد التحسينية، وهو األخذ مبكارم األخالق من حماسن العادات، وجتّنب ما تستقبحه : ٣-٢-١

.حوال اليت تدنِّس حياة املرءالعقول السليمة من األ

وقد جاءت الشريعة اإلسالمية يف تشريعها جبلب املصاحل لألمة يف مجيع أحواهلم، وبَدْرء الفساد 

�À¢�ƨǠȇǂǌǳ¦�ǽǀđ�ĎÄÊǂƸǧ��ǾǟȂǫÂ�ƾǠƥ�² ƢǼǳ¦�¾ƢǸǟ¢�Ǧ ȇ°Ƣǐƫ�Ŀ�ǾƬǳ¦±¤Â��ǾǟȂǫÂ�ǲƦǫ�ǾǴǏ¢�ǺǷ�ǾǳƢǐƠƬǇƢƥ

ألمة، وتدرأ كل ما يؤدي إىل اخلوف واالضطراب حتقِّق األمن حبكم كونه مصلحة عظمى من مصاحل ا

واحملافظة على املقاصد الضرورية تعزِّز األمن للمجتمعات، كما أن احلفاظ عليها يتم من . باستئصاله وإزالته

.ودفع ما يـَْعِرض هلا من َخَلل إن وجد) ٢. حتقيق أصل وجودها) ١: جانبَـْني 

�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ǯ: دمهاأح: واحلفظ هلا يكون بأمرْين: "قال الشاطيب ǳ̄Â��Ƣǿƾǟ¦Ȃǫ�ƪ ďƦÈưÉºȇÂ��ƢĔƢǯ°¢�ǶȈ
ÊǬÉȇ�ƢǷ

ňƢưǳ¦Â��®ȂƳȂǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�ƢēƢǟ¦ǂǷ:�ƢēƢǟ¦ǂǷ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ǯ ǳ̄Â��ƢȀȈǧ�ǞËǫȂƬŭ¦�Â¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�¾ȐƬƻȏ¦�ƢȀǼǟ�¢È°ÌƾÈȇ�ƢǷ

.)٧("من جانب العدم

د األُّمة، وبالنِّْسبة لعموم حفظها بالنِّْسبة آلحا:وذكر العالمة ابن عاشور أّن حفظ هذه الكّليات معناه

حفظ دين كّل احد من املسلمني أن يدخل عليه ما يـُْفسد اْعِتَقاده : فحفظ الدِّين معناه. األُّمة باْألَْوىل
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.وعمله الالحق بالدين، وهو بالنِّسبة لعموم األمة أن يُدفع كّل ما شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية

من الّتلف أفراًدا وعموًما؛ ألن العامل مرّكب من أفراد اإلنسان، ويف كل وحفظ النُّفوس هو حفظ األوراح 

�ǚǨƷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ǲƻƾȇÂ��ǾǟȂǫÂ�ǲƦǫ�Ǧ ǴċƬǳ¦�Ǻǟ�² ȂǨǼǳ¦�ǚǨƸƬǧ��ŃƢǠǳ¦�¿¦ÈȂ
Êǫ�Éǒ Ǡƥ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƢȀÉǐƟƢǐƻ�Çǆ Ǩǻ

حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلٌل؛ : ومعىن حفظ العقل. بعض أطراف اجلسد من اإلتالف

اخللل على العقل مؤدٍّ إىل فساد عظيم من عدم انضباط التَّصّرف، فدخول اخللل على عقل ألن دخول 

وحفظ املال هو حفظ . الفرد مفٍض إىل فساد جزئي، ودخوله على عقول اجلماعات وعموم األمة أعظم

ة يؤول أموال األمة من اإلتالف، ومن اخلروج إىل أيدي غري األمة بدون عوض، مث إن حفظ األموال الفردي

وأما حفظ النَّْسل، فهو حفظه من التعطيل؛ ألن النسل هو ِخلفة أفراد النوع، فلو . إىل حفظ مال األمة

 ﴾وتقطعون السبيل﴿: تعّطل يؤول تعطيله إىل اضمحالل النوع وانتقاصه، كما قال لوط لقومه

إناثها من قطع على أحد التفسريين، فيجب أن حتفظ ذكور األمة من االختصاء، و ] ٢٩: العنكبوت[

¼ȂǴǠǳ¦�ƪ ǫÂ�Ŀ�ǲǸū¦�®Ƣǈǧ¤�ȆďǌǨƫ�ǺǷÂ��̈®ȏȂǳ¦�Ƣđ�Ŗǳ¦�¿ƢƷ°ȋ¦� Ƣǔǟ¢...)٨(

��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇËǂǳ¦�ǞǷ�ǶēƢȈƷ�¦ȂǋƢǟ�Ǻȇǀǳ¦��ƨƥƢƸËǐǳ¦�ǲȈƳ�Ƕǿ:الرَّعيل األول: ٣-١

�ǽȂǸËǴǠƫ�ƢǷ�¦ȂǬËƦǘǧ��®ƢǠŭ¦Â�³ ƢǠŭƢƥ�ǪËǴǠƬȇ�ƢǷ�ǞȈŦ�ǾǼǟ�¦ȂȀǬǧÂ��ǲȇǄǼƬǳ¦�¦ÂƾǿƢǋÂ�¦ȂÈǔÈǷÂ��ǶēƢȈƷ�Ǟǫ¦Â�Ŀ

وهم اجليل الذين َشِهد اهللا هلم، وَشِهد .ُقُدًما يف نشر تعاليم اإلسالم، ومل يـَتَـَوانَوا يف ذلك حىت قضوا حنبهم

َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاسِ ﴿: هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم باخلرييّة واألفضلية، فقال تعاىل آل [ ﴾ُكْنُتْم َخيـْ

وليس املقصود ههنا إيراد مجيع ما . )٩()خري النَّاس قرين(:، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم]١١٠: عمران

�¾Ȑƻ�ƪ ƯƾƷ�Ŗǳ¦�ǞƟƢǫȂǳ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�ǂǜËǼǳ¦�®ȂǐǬŭ¦�ǲƥ��Ǯ ǳ̄�Ƥ ǇƢǼȇ�ȏ�ËǲƄ¦�̄¤��ǶēƢȈƷÂ�ǶēŚǈƥ�ǪËǴǠƬȇ

د الكّلية، واليت يُـْمِكن أن يـُْنَظر عصر اخلالفة الرّاشدة، والسِّياسة اليت روعيت فيما يتعّلق باعتبار املقاص

.إليها كمعامل بتطبيقها يف الواقع تتحقق حياٌة ِمْلُؤها اَألمان واالستقرار

عناية الشريعة اإلسالمية واهتمامها باَألْمن: المحور الثاني: ٠-٢

ب، اهتّمت الشريعة اإلسالمية باَألْمن واعتنت به، فهناك نصوص كثرية أشادت باَألمن من جان

ونّددت باخلوف ونتائجه اخلطرية من جانب آخر، كما عملت الشريعة جاهدة يف سّد األبواب اليت حتول 

فمن مظاهر اهتمام الشريعة . ُدون حتّقق األمن واستتبابه، وتَسبِّب اخلوف واالضطراب يف حياة الناس

  :باألمن

١-٢ :Ŗǳ¦�ǶǠďǼǳ¦�Ƕǜǟ¢�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǴǳ�ǺǷȋ¦�ǂǧ¦Ȃƫ�ËÀ¢�ÀƢȈƥ�ƾƷ¢�ȂȀǧ��ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǶǠǼÈȇ

�ǶǠǻ¢�Ŗǳ¦�ǶÈǠďºǼǳƢƥ�ƢÅǿďȂǼǷ�ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ�ƾǫÂ��ƢȀǴǸǯƘƥ�̈ƢȈū¦�°ƢȀǼƫ�ǽ°ƢȈĔƢƥÂ��² ƢǼǳ¦�̈ƢȈƷ�¿ďȂǬƫ�Ŗǳ¦�̈ƾǸǟȋ¦
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Ǌ ȇǂǫ�ȄǴǟ�Ƣđ :﴿وكان َمن حوهلم من العرب ]. ٤: قريش[ ﴾الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع وآَمنَـُهْم ِمْن َخْوف

أَوَملَْ يـََرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن ﴿: حالٍة من الذُّعر واهللع، كما قال اهللا فيهم يف

وكان حلادث الفيل أثٌر مضاعف يف زيادة حرمة البيت عند العرب يف مجيع ]. ٦٧: العنكبوت[ ﴾َحْوهلِِمْ 

من قريش، مما ساعدهم على أن يسريوا يف األرض آمنني، حيثما أحناء اجلزيرة، وزيادة مكانة أهله وسدنته

حلُّوا وجدوا الكرامة والرِّعاية، وشجَّعهم ذلك على إنشاء َخطَّْني عظيَمْني من خطوط التِّجارة، عن طريق 

إىل إحدامها : القوافل إىل اليمن يف اجلنوب، وإىل الشام يف الشمال، وإىل تنظيم رِْحلتَـْني جتاريتني ضخمتني

اليمن يف الشِّتاء، والثانية إىل الشام يف الصَّيف، وقد ذكرهم اهللا هذه الـِْمَنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة 

غري اهللا معه، وهو رب هذا البيت الذي يعيشون يف جواره آمنني طاعمني، ويسريون بامسه مرعّيني، 

.)١٠(ويعودون ساملني

نبياء، وعلى رأسهم خليله إبراهيم، فقد دعا عقب بناء البيت أّن االهتمام باَألْمن طريقة األ: ٢-٢

: البقرة[ ﴾َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمًنا َواْرُزق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاتِ ﴿: وتطهريه مبا حكى اهللا عنه من قوله

أمرهم ما   وقد استجاب اهللا تعاىل هذا الّدعاء، ولذلك عندما توجَّه أصحاب الفيل هلدمه كان من. ]١٢٦

كان، مما فصَّلته سورة الفيل، حيث أّمنهم من عدوهم الذي اجتاحهم يف قعر دارهم، فََأْرَداهم اهللا تعاىل، 

.ورّدهم خائبني خاسرين

.بـَنيَّ تعاىل أّن اخلوف الذي هو ضّد األمن نوٌع من العذاب الذي يُنزله على من أعرض عنه: ٣-٢

ما أعرضوا عن اهللا، فقد كانوا يف أَْمن واطمئنان، فانقلب ذلك ولقد أصاب كفار قريش هذا البالء عند

َوَضَرَب اهللاُ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ﴿: خوفًا وذلة وصغارًا، كما أشارت إليه اآلية يف قوله تعاىل

: النحل[ ﴾َأَذاقـََها اُهللا لَِباَس اُجلوِع واْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اِهللا فَ 

١١(]١١٢(.

ُلَونَُّكم ﴿: قال تعاىل. إّن ِمن أعظم البالء الذي يـُْبَتلى به اإلنسان هو اخلوف وفقدان األمن: ٤-٢ َولََنبـْ

واملراد باخلوف وما ]. ١٥٧: البقرة[ ﴾ْألَنـُْفِس َوالثََّمرَاتِ ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف واجلُْوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َوا

عطف عليه هو ما أصاب املسلمني من القلة وتأّلب املشركني عليهم بعد اهلجرة، كما وقع يف يوم 

.)١٢(األحزاب إْذ جاؤوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وإْذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر

َوَعَد اهللاُ ﴿: رة من مثرات التمسك بدين اهللا واتباع أوامره، فقد قال اهللا تعاىلأّن حتّقق األمن مث: ٥-٢

َننَّ َهلُْم الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَبْ  ِلِهْم َولَُيَمكِّ

َلنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَمًنا يـَْعُبُدوَنِين َال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيًئاِدينَـُهُم الَِّذي اْرتَ    ].٥٥: النور[ ﴾َضى َهلُْم َولَُيَبدِّ
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َلّما القى الرسول وأصحابه ما القوه من قومهم من أنواع األذى والعذاب من ِقَبل كفار قريش، : ٦-٢

ك النيب صلى اهللا عليه وسلم ُسُبًال حتقِّق ألصحابه األمن حىت أّدى ببعضهم إىل النُّْطق بكلمة الكفر، سل

(النفسي والفكري، فأمرهم باهلجرة إىل احلبشة حيث األمُن واالستقرار، وقال هلم :�ÉǶÈǴÌǜÉȇ�ȏ�ƢÅǰ
ÊǴǷ�Ƣđ�À¤

له  ، فعندما ال يقّر للمسلم قراٌر يف جمتمع معّني، وال يستطيع أن يُزاول أمور دينه فيه، فإنّ )١٣()عنده أحد

وكذلك ملا اشتّد األذى من كفار قريش يف مّكة، أمر اهللا نبّيه وأصحابه .أن يتحّول منه إىل جمتمع آمن

  .باهلجرة حيث األمن واالستقرار

َمن أصبح منكم آِمًنا يف ِسْربه، ُمَعاًىف يف (:نّوه النيب صلى اهللا عليه وسلم بشأن األمن يف قوله: ٧-٢

فاألمن على نفس اإلنسان، وعلى سالمة بدنه من ). ا حيزت له الدنياجسده، عنده قوت يومه، فكأمن

نيا بَِأْسرها، فكل  الِعَلل، وعلى الرِّزق، هو األمن الشامل الذي إذا حتّقق لدى اإلنسان فهو مبثابة ُمْلك الدُّ

.)١٤(ما ميلكه اإلنسان يف دنياه ال يستطيع االنتفاع به، إال إذا كان آِمًنا على نفسه ورزقه

يظهر اهتمام اإلسالم باألمن حىت يف وقت القتال، فال يصّح قتال َمن ال ُحيارب، كالنِّساء : ٨-٢

والصِّْبيان، وكبار السن الذين ال مدخل هلم يف القتال ضد املسلمني، وكانت الوصية للمجاهدين املسلمني 

اعة الذين ال مدخل هلم يف قتال حبقن دماء الشيوخ والنِّساء واملنقطعني للعبادة، وأهل الفالحة والزِّر 

.)١٥(املسلمني بعمل أو حتريض أو معونة

  أقسام األمن: المحور الثالث: ٠-٣

دة، يُْكتفى ههنا باإلشارة إىل بعضها لشدة عالقتها باملقاصد الضرورية،  يندرج يف األمن أقسام متعدِّ

وطيدة باألنواع الداخلة حتت املقاصد فهذه األمور هلا عالقة . وهي األمن الفكري، والثقايف، واالقتصادي

  .الضرورية

هو احلال اليت يكون فيها العقل سالِـًما من امليل عن االستقامة عند تأّمله، : األمن الفكري: ١-٣

�ǞǸƬĐ¦�ÀȂǰȇ�À¢Â��ŁƢǐǳ¦�Ǧ Ǵǈǳ¦�ǶȀǧ�ǪǧÂ�ȄǴǟ�¿ȐǇȍ¦�ƲȀǼǷ�ǞǷ�ƨǬǨƬǷ�ǲǷƘƬǳ¦�Ǯ ǳ̄�̈ǂť�ÀȂǰƫ�À¢Â

فاألمن الفكري شامٌل للفعل الذي تقوم به .ه املنبثقة من الكتاب والسُّنةاملسلم آمًنا من مكّونات أصالت

النفس عند حركتها يف املعقوالت، واملوضوعات اليت أنتجها العقل البشري، وكذلك هو شامٌل لفكر الفرد، 

ƢȀǼǷ�§ ƢƦǇȋ��ǽǂǧ¦Ȃƫ�ÀÂƾƥ�̈ƢȈū¦�ǶȈǬƬǈƫ�ȏ�ƨȇ°ÂǂǓ�ƨƳƢƷ�ȂǿÂ��ǞǸƬĐ¦�ǂǰǧ�©ƢǻËȂǰǷÂ:

األمن الفكري أحد مكّونات األمن بصفة عامة، بل هو أمهها وأمساها وأساس وجودها أنّ : ١-١-٣

واستمرارها، وعلى ذلك ال بد من توجيه األنظار إىل العناية بالفكر بتوفري كّل أسباب محايته واستقامته 

.واحملافظة عليه، والعمل على رصد كّل ما ِمن شأنه التأثري على سالمة الفكر واستقامته
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أن األمن الفكري يتعّلق باحملافظة على الدِّين، الذي هو إحدى الضرورات اخلمس اليت : ٢-١-٣

  .جاءت الشريعة حبمايتها واحملافظة عليها

أّن األمن الفكري يتعّلق بالعقل، والعقل هو آلة الفكر وأداة التأمل والتفكر، الذي هو : ٣-١-٣

وحتقيق االستخالف يف األرض، ولذلك كانت احملافظة أساس استخراج املعارف، وطريق بناء احلضارات، 

على العقل، ومحايته من املفسدات، مقصًدا من مقاصد الشريعة اإلسالمية، وسالمة العقل ال تتحّقق إال 

  .باحملافظة عليه من املؤثرات احلسية واملعنوية

بعد عن املنهج احلق أن األمن الفكري غايته استقامة املعتقد، وسالمته من االحنراف، وال: ٤-١-٣

  .ووسطية اإلسالم

أّن اإلخالل باألمن الفكري يؤدي إىل تفّرق األُّمة وتشرذمها شيًعا وأحزابًا، وتتنافر قلوب : ٥-١-٣

�Ǻǟ�ƅ¦�ȄĔ�ƾǬǳÂ��ƢȀƬǸǴǯ�Ǧ ǴƬţÂ��ƢȀǴſ�ƪ ËƬǌƬȇÂ��ƨǷȋ¦�ƶȇ°�Ƥ ǿǀƬǧ��ǶȀǼȈƥ�ǶȀǇƘƥ�ǲǠŸÂ��ƢȀƟƢǼƥ¢

َوَال َتُكونُوا  ﴿: ، وقال]١٥٣: األنعام[ ﴾ا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ َوَال تـَتَِّبُعو ﴿: االختالف يف قوله

وال ]. ١٠٥: آل عمران[ ﴾َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيـَِّناُت َوأُولَِئَك َهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

وتفّرق الصفوف هو اخلالف العقدي، فَِبه ُتْسَتحّل الّدماء، شّك أّن من أعظم أسباب اختالف القلوب

ويـَْلَعن بعض األمة بعضها اآلخر، وما تعيشه األمة اليوم بسبب احنراف فكر بعض أبنائها من تكفري 

.)١٦(وتفجري وشدة اختالف، يشي خبطورة االختالف بدافع عقدي

طلوبة للثقافة لتحقيق حرية اإلبداع من جهة، وهو القدرة على توفري احلماية امل: األمن الثقافي: ٢-٣

  .واحلفاظ على مكتسبات الشعوب الثقافية والفنية والدينية من جهة أخرى

إن األمن الثقايف مبفهومه الواسع والشامل له أمهية بالغة يف حياتنا املعاصرة، وخاصة يف ظل التحديات 

ورغبة الّدول الكربى يف السيطرة على الدول اليت يواجهها املسلم كّل يوم من آثار العوملة السلبية،

الصغرى، أو حىت رغبة الدُّول احلديثة اليت تتسلَّح بالقدرة العلمية والتكنولوجية يف السيطرة على الّدول 

ذات احلضارات التارخيية والثقافات املتأصلة عرب التاريخ ملصاحل خاصة، حىت قد يعترب أمهية األمن الثقايف 

لقومي للدُّول، فأمهية األمن الثقايف تكمن يف أنه احلل احلضاري واآلمن للتعبري عن القدرة بأمهية األمن ا

على احلفاظ على اهلوية، وصيانة الثقافة اليت تنشأ بال شك من الثقة بالنفس، والقدرة على التفاعل الواعي 

الفكر املتوازن واملطلوب  مع خمتلف العوامل، واستيعاب اآلراء املتباينة واجلديدة وتفهمها للوصول إىل

.للتواصل والتفاعل مع اآلخر يف عصر متغّري ومتطّور

فأمهية األمن الثقايف تكمن يف احلفاظ على اهلويّة واالنتماء، والوصل إىل األمن واالستقرار يف مجيع 

.)١٧(نواحي احلياة، سواء داخل الوطن الواحد أو بني الدول املتباينة املصاحل وخمتلفة التوّجهات
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القدرة على محاية وتأمني املصاحل االقتصادية للدولة، وتوفري سبل : وهو: األمن االقتصادي: ٣-٣

التقّدم والرفاهية للمواطن، باإلضافة لقدرته على امتالك الوسائل املادية اليت متكنه من أن حييا حياة مستقرة 

  :وينقسم جماله إىل ثالثة حماور. ))١٨((هو وأفراد أسرته

وهو القدرة على ضمان توافر املياه الصاحلة للشرب، واليت هي :ألمن الغذائي واملائيا: ١-٣-٣

أساس احلياة كلها، كما أن املاء هو أهم ما يوجد باملنظومة الغذائية، فبدونه لن تنمو احملاصيل الزاعية 

لقدرة على التصنيع بالكم والكيف املطلوبني، ولن ترعى األغنام واملواشي وال الطيور، ولن تتوافر كذلك ا

.الغذائي، وإنتاج السِّلع الضرورية حلياة اإلنسان

�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦Â�²:توفري فرص العمل: ٢-٣-٣ ƢǼǳ¦�ȆǟƢǈǷ�Ƕǿ¢�ƾƷ¢�ǲǸǠǳ¦�´ ǂǧ�ŚǧȂƫ�ƾǠȇ

�ƢēƢƳƢƷ�¸ƢƦǋ¤Â��ƢēƢƦǴǘƬǷ�ȄǴǟ�¼ƢǨǻȍ¦Â�ǂ̈Ǉȋ¦� Ƣ̈Ȉū�Ä®ƢǐƬǫ¦�ÀƢǷ¢�¿ƢǸǏ�ƨǨȈǛȂǳƢǧ��ǶēƢƦËǴǘƬǷÂ

سهم فرص العمل يف حتويل مسار حياة األفراد من الفقر واجلوع واخلوف إىل الغىن وت. األساسية والثانوية

.والرخاء واالكتفاء والطمأنينة واألمل يف ظّل حالة من االستقرار االجتماعي واالقتصادي

وهذا العنصر املهم سبب لغريه من العناصر املذكورة اخلاصة :استغالل ثروات املوارد الطبيعية: ٣-٣-٣

ن االقتصادي، فالعنصر املائي والغذائي ال ميكن أن يتم توفريه وضمان االكتفاء منه دون اهتمام باألم

ǂǐǼǠǳ¦�¦ǀđ�ƨǳÂƾǳ¦. كذلك عنصر توفري فرص عمل يعتمد كثريًا على املوارد الطبيعية، كتلك اليت تتعّلق

.))١٩((باستخراج البرتول، والغاز الطبيعي، واملعادن، ومهن الزراعة وفالحة األرض

صوٌر للحفاظ على األمن عند الرعيل األول: المحور الرابع: ٠-٤

ذكر احلافظ ابن حجر أّن قصة صبيغ مشهورة، : قصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب: ١-٤

َقِدم املدينة رجٌل يقال له صبيغ بن عسل فجعل يسأل : من طريق سليمان بن يسار قال )٢٠(رواها الدارمي

أنا عبد اهللا صبيغ، : من أنت؟ قال: فأرسل إليه عمر فأعّد له عراجني النخل، فقالعن متشابه القرآن، 

حسبك يا أمري املؤمنني، قد ذهب الذي كنت :وأنا عبد اهللا عمر، فضربه، حىت أدمى رأسه، فقال: قال

ال : عمركتب إلينا : "ويف رواية. مث نفاه إىل البصرة: وأخرجه من طريق نافع أمت منه قال. أجده يف رأسي

.)٢١("فلو جاء وحنن مائة لتفرّقنا:جتالسوه، قال

ففيها األخذ . فهذه صورة واضحة للحفاظ على الّدين عند الّرعيل األول، ويف عصر اخلالفة الرّاشدة

على يد من يريد أن يُْدخل الفساد يف عقائد الناس؛ إذ الّرجل أراد أن يأيت بأمر جديد بني الناس، مل 

رفوه، فكان ما أثاره مناقًضا لألمن الفكري، وهو أخطر أنواع الفساد، إذ بسببه تـَُعم يـَْعَهدوه ومل يع

الفوضى، وملا تفّطن عمر للّرجل يف مبدأ أمره، مل يستهن به، ومل جيلس حىت ينتشر أمره ويتطاير شرره، بل 
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�Â�» ȐƬƻȏ¦�ǲƻ®ȋÂ��ǽËǂǋ�ǂǌƬǻȏ�ƨƥƢǫ°�ÀÂ®�ǂǷȋ¦�½ǂƫ�ȂǴǧ��ǽ°¦ǂǸƬǇ¦�ÀÂ®�§ ƢƦǳ¦�ËƾǇ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¼ËǂǨƬǳ¦

وهذا الذي ينبغي أن يتخذه الناس نربَاًسا يف مجيع أمورهم، فأّي طارئ يرى أنه مدخل فساد . اإلسالمي

للناس يف دينهم وعقوهلم، ال يُهمل، وال يستَهان منه، بل يباَدر إىل األخذ بالعالج، حذًرا من الفساد 

بل، مث أراد بعض اجلهات أن تعاجله، قد ال ُتكّلل جهودها فإنه إذا تفاقم األمر واختلط احلابل والنا. العام

�Ǿƥ�ǶǴǟ�ƾǫ�śǳÂƚǈŭ¦�ǒ. بالنجاح Ǡƥ�ÀƢǯ��ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�§ ƢƦǌǳ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�ȐưǷ�©¦°ËƾƼŭ¦�¾ÂƢǼƬǧ

يف بداية أمره، فلم يتخذوا احليطة واحلذر كما ينبغي، ومل يطبقوا مبدأ سّد الذرائع يف معاجلته، حىت تفاقم 

، وبات من الصعوبة وضع آلية مناسبة للقضاء عليه، فسّبب الفوضى وعدم االستقرار يف أوساط األمر

�¦Â°®ƢƥÂ��ƢÅǠȇǂǇ� ¦ƾǴǳ�¦ȂǼËǘǨƫ�ǶĔȋ��¾Âȋ¦�ǲȈǟǂǳ¦�ǺǷ�̄¦ǀǧȋ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�ǾƬËƦǤǷ�ǺǷ�ǎ ÉǴƻ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��² ƢǼǳ¦

  .إىل إعمال الدواء يف حينه ووقته

نعاين َأّن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك يف حّدث حكيم الصَّ : قتل الجماعة بالواحد: ٢-٤

إن هذا : ُأَصيل، فاّختذت املرأة بعد زوجها خليًال، فقالت له:حجرها ابًنا له من غريها، غالًما يقال له

الرجل، ورجل آخر، :الغالم يفضحنا فاقتله، فأىب، فامتنعت منه، فطاوعها، فاجتمع على قتل الغالم

البئر اليت مل (، فطرحوه يف ركية )وعاء من أدم(فقتلوه، مث قطعوا أعضاءه وجعلوه يف عيبة واملرأة، وخادمها، 

فَُأِخذ خليلها فاعرتف، مث اعرتف الباقون، فكتب يـَْعَلى، وهو يومئذ . يف ناحية القرية ليس فيها ماء) تطو

�ÅǠȈŦ�ǶȀǴƬǬƥ�śǼǷƚŭ¦�ŚǷ¢�ǾȈǳ¤�Ƥ Ƭǰǧ��ǾǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�ǂǸǟ�ń¤�ǶĔƘǌƥ��ÆŚǷ¢ا، وقال" واهللا لو أّن أهل :

.)٢٢(صنعاء اشرتكوا يف قتله، لقتَـْلُتهم أمجعني

وهذا احلكم الذي َحَكم به عمر رضي اهللا عنه مل يوجد فيه نصٌّ من كتاب وال ُسنَّة، ومل يوجد أثٌر عن 

ريعة، واليت أيب بكر الصِّدِّيق رضي اهللا عنه أنه قضى مبثله، وإمنا بىن عمر ُحْكَمه على فهمه ملقاصد الش

�ƨǷȋ¦�ƨƸǴǐǷÂ�¾ƾǠǳ¦�ȆǔƬǬȇ�Ǯ ǳǀǳÂ��ƢÅǼȈǿ�¦ÅǂǷ¢�ƪ ǈȈǳ� ƢǷƾǳ¦�À¤�̄¤��ǽ°¦ǂǬƬǇ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ¢�ǚǨū�© ƢƳ

القصاص إذا ثبت أّن اجلميع توطؤوا على قتله، وهذا ما ذهب إليه مجهور العلماء من األئمة األربعة، وهو 

الصحابة عليه رضي اهللا عنهم، ولِـَما يف ذلك من اَألْوىل لقوة الدليل يف فعل عمر رضي اهللا عنه، وإمجاع

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�² ȂǨǼǳ¦�ǚǨƷÂ�² ƢǼǳ¦�ǂƳ±Â�̧®°�Ŀ�ƨǸǰƷ)٢٣(.

أصاب غلماٌن حلاطب بن أيب بلتعة بالعالية ناقة لرجل من ُمَزيْنة، : السرقة زمن المجاعة: ٣-٤

¾ƢǫÂ��Ǿǳ�Ǯ ǳ̄�ǂǯǀǧ�ǂǸǟ�ǾȈǳ¤�ǲǇ°Ƙǧ��Ƣđ�¦Ȃǧŗǟ¦Â��ƢǿǂƸƬǻƢǧ :د سرقوا، وانتحروا ناقة رجل هؤالء أعبدك ق

¾ƢǫÂ�ǽƢǟƾǧ��Ƥ ǿ̄ �ƢǷƾǠƥ�ǲǇ°¢�Ľ��ǶȀȇƾȇ¢�ǞǘǬȇ�À¢�ƪ ǴËǐǳ¦�Ǻƥ�Śưǯ�ǂǷƘǧ��Ƣđ�¦Ȃǧŗǟ¦Â��ƨǼȇǄǷ�ǺǷ" : لوال

�ǶȀƬǯǂƫ�ǺƠǳ�ƅ¦Â�ǺǰǳÂ��ǶȀȇƾȇ¢�ƪ ǠǘǬǳ�ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�¿ǂƷ�ƢǷ�Ȅƫ¢�ǶǿƾƷ¢�À¤�ŕƷ�ǶĔȂǠȈš �Ƕǰǻ¢�ËǺǛ¢�ň¢
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فأعطه : "قال. كنت أمنعها من أربعمائة: للمزين، قال" نها؟كم مث: "فقال" ألغرمّنك فيهم غرمة توجعك

.)٢٤("مثامنائة

فاهللا تعاىل شرع حّد السرقة ملصلحة حفظ املال، فإذا عارَضْتها مصلحة أعظم ُقدِّمت عليها، وهنا 

�ȆǓ°�ǂǸǟ�ǾǴǠǧ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��Ƕǜǟ¢�ƢĔȋ��ǆ ǨǼǳ¦�ƨƸǴǐǷ�¿ËƾǬƬǧ��¾Ƣŭ¦�ƨƸǴǐǷ�ǞǷ�ǆ ǨǼǳ¦�ƨƸǴǐǷ�ƪ Ǔ°ƢǠƫ

ه، فإنه قّدم مصلحة حفظ املهجة على مصلحة حفظ املال، وهذا إمنا يكون يف حال تزاحم املصاحل اهللا عن

وتعارضها، فيقّدم األهم فاألهم، ومن املقّرر عند علماء الشريعة أّن الّضرر يزال، والضرورات تبيح 

ا ضررًا احملظورات، وإذا تعارضت مصلحتان قّدم أعظمهما، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهم

.بارتكاب أخّفهما ضررًا

والشاهد على ذلك قصة نصر بن احلجاج، وهي قصة مشهورة باستفاضة : النفي خشية الفتنة: ٤-٤

يف كتب أهل العلم، قد رويت من طرق متعدِّدة، ولكن ال يسلم طريق منها من مقال، وأصح طرقها طريق 

يف كتب املسلمني وحفاظهم العارفني بالتواريخ والسِّري، عبد اهللا بن بـَُرْيدة مرَسًال، ولكن انتشارها وذكرها 

ƢēȂƦƯ�ȄǴǟ�Ë¾ƾȇ�̈®ďƾǠƬŭ¦�¼ǂǘǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷ�Ƣǿ®Â°Â�ǞǷ.

أّن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يـَُعّس باملدينة، فسمع امرأة تـَتَـَغىنَّ بأبيات تقول : وخالصتها

  :فيها

ƢđǂǋƘǧ�ǂŨ�ń¤�ǲȈƦǇ�ǺǷ�ǲǿحجاج هل من سبيل إىل َنْصر بن.  

 ƢÈǈďǼǳ¦�Ǿƥ�
ÊŔÈƬÌǨÈºƫ�ËȐƠǳ�̈ǂǐƦǳ¦�ń¤�ǽƢǨǼǧ��ÅȏƢŦ�®¦®±Ƣǧ��ǾǇ¢°�ǪǴƸǧ��ƢÅǼÈǈÈƷ�ƢčƥƢǋ�ǽƾƳȂǧ�Ǿƥ�Ƣǟƾǧ . مث إنه

وذكر القّصة غري .أَما وأنا حّي فال:بعث يطلب القدوم إىل وطنه، ويذكر أال ذنب له، فأىب عليه، وقال

.)٢٥(واحد من أهل العلم

ني عمر يريبِّ يف أنفس األجيال حماربة الفتنة، ويعلم والة األمور بابًا من أبواب فما فعله أمري املؤمن

السِّياسة الّشرعية، وكيف يقّدمون املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة، ويبّني أّن الفتنة بالنِّساء من أعظم 

.)٢٦(الفتنة

ساد، واختالط األنساب، وهي مناقضة إذ الفتنة بالّنساء تنجّر إىل أمور ال حتمد عقباها، من انتشار الف

.لألْمن االجتماعي، ومنافية ملقصد الشارع يف األمر حبفظ النْسل

والشاهد قّصة أيب حمجن، وهو صحايب من أصحاب النيب صلى اهللا : حد الخمر في المعركة: ٥- ٤

د، ولكنه كان يعلم أّن هذا ال عليه وسلم، وكان مبتلى بشرب اخلمر، فكان ُجيَاء به فُيْجَلد، مث ُجيَاء به فُيْجلَ 

�Ŀ�̈®ƢȀǌǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦȇ�ƢčȇƾǼƳ�ƨȈǇ®ƢǬǳ¦�ń¤�śǸǴǈŭ¦�ǞǷ�«ǂź�Ǿƥ�¦̄Ɯǧ��ǾƫǂǐǼƥ�¿ƢȈǬǳ¦�Â¢��ǾǼȇƾǳ�ǲǸǠǳ¦�ǺǷ�ǾȈǨǠȇ

��ƨǯǂǠŭ¦�ȆȀƬǼƫ�ŕƷ�ǾǈƦƸǧ��ǂǸŬ¦�§ǂǋ�ƾǫÂ�́ ƢǫÂ�ĺ¢�Ǻƥ�ƾǠǇ�Ǌ ȈŪ¦�ŚǷ¢�ń¤�Ǿƥ� ƢŸ�ƨȈǇ®ƢǬǳ¦�ĿÂ��ƢËĔƢǜǷ
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ة آملت أبا ِحمْجن أشد األمل، فلما مسع ضرب السيوف، ووْقع الرِّماح، وصهيل اخليل وكان احلبس عقوبة قاسي

َخلِّيين، فِللَِّه علّي إن َسِلْمت :جاشت نفسه وهاجت أشواقه إىل اجلهاد، فنادى امرأة سعد بن أيب وقاص قائالً 

ه، واحرتمت عاطفته، وخّلت أن أجيء حىت أضع رِْجَلّي يف القْيد، وإن قُِتْلت اسرتحتم مين، فرمحت أشواق

البَـْلقاء، مث أخذ الرمح، وانطلق ال حيمل على كتيبة إال كسرها، وال :سبيله، فوثب على فرس لسعد يقال هلا

الكرُّ كرُّ البَـْلقاء، والضرب ضرب أيب حمجن، :على مجع إال فرّقه، وَسْعٌد يُْشرف على املعركة ويعجب، ويقول

  !وأبو حمجن يف القيد

¦ǀđ�ǾƫŐƻ¢�À¢�ȏ¤�ƾǠǇ�̈¢ǂǷ¦�ǺǷ�ÀƢǯ�ƢǸǧ��ƾȈǬǳ¦�Ŀ�ǾǴƳ°�ǲǠƴǧ�ǺƴŰ�Ȃƥ¢�®Ƣǟ�ÂƾǠǳ¦�¿ǄĔ¦� حىت إذا

النبأ العجاب، وما كان من أمر أيب حمجن، فأكرب سعد هذه النفس، وهذه الغرية على الدين، وقام بنفسه 

"حيل قيوده، ويقول ¢Åƾƥ¢�Ƣđǂǋ¢�ȏ�Ƣǻ¦و : وأبو ِحمجن يقول"ُقْم، فو اهللا ال أجلدك يف اخلمر أبًدا:
)٢٧(.

فإن دخول اخللل على العقل مؤدٍّ إىل فساد عظيم من عدم انضباط الّتصرف، ولذلك أخذ سعٌد على 

يد من يباشر ذلك، وال بُّد من مراعاة ذلك يف زمننا فيمنع الشخص من السُّكر، ومينع من تفشي 

يشة واألفيون، واملورفني، والكوكايني، املسكرات بني أفراد األمة، وكذلك من تفشي املخدرات، مثل احلش

.واهلروين، وحنوها مما كثر تناوله يف هذا العصر

هذا، وقد سلك سعد بن أيب وقّاص سياسة حكيمة يف احتواء جنوده حال احلرب، راعى فيها مقصد 

حفظ الدين ومحاية البيضة، وقد حّققت السياسة كذلك مقصد حفظ العقل، فإنه مل ُجيْلد الشارب يف 

هذه احلالة، بل جلأ إىل تعزير هو أنكى وآمل يف نفس الشارب، وعلى هذا فقد حتّقق يف هذه القّصة األمن 

�Ǯ ǴǈǷ�ǾǯȂǴǈƥ�Ǯ ǳǀǯÂ��ǾǼǟ�§ ǀȇ�ǺǷ�ǂưǯÂ��ǶēËȂǫ�ń¤�̈ËȂǫ�ÀȂǸǴǈŭ¦�®¦®±¦��ňƢŪ¦�Ǻǟ�ǽȂǨǠƦǧ��ÄǂǰǨǳ¦

عقله، بعد أن قضى رْدًحا العفو كسب قلب الشارب املصّر، فأقلع عن شرب اخلمر، وعما يؤثر عليه يف 

.من الزمن ال يرتكه، وال يقلع عنه

خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل الّشام، حىت إذا كان :عدم دخول أرض الطّاعون: ٦-٤

لقيه أمراء األجناد ) مدينة افتتحها أبو عبيدة، بينها وبني املدينة ثالث عشرة مرحلة(َسرْغ : مبكان يقال له

طاعون : وأصحابه فأخربوه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، وهو الطّاعون الذي يسمىوهم أبو عبيدة 

َعَمواس، قيل مسُِّي بذلك ألنه َعّم وواسى، فاستشار عمر املهاجرين األولني رضي اهللا عنهم، فاختلفوا بني 

يش من مهاجرة اإلقدام والرجوع، مث استشار األنصار فاختلفوا كما اختلف املهاجرون، واستشار مشيخة قر 

نرى أن ترجع بالناس وال تـُْقدْمهم على هذا الوباء، فنادى عمر :الفتح فلم خيتلف منهم رجالن، فقالوا

أَِفرَارًا من َقَدر :قال أبو ُعَبيدة رضي اهللا عنه. إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه: رضي اهللا عنه يف الناس

مث جاء ... نعم، نَِفّر من قدر اهللا إىل قدر اهللا . ا يا أبا عبيدةلو َغيـُْرك قاهل: اهللا؟ فقال عمر رضي اهللا عنه
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إن عندي يف هذا ِعْلًما، مسعت :عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه، وكان متغيًِّبا يف بعض حاجته، فقال

đ�ǶƬǻ¢Â�µ: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول °Ƙƥ�ǞǫÂ�¦̄¤Â��ǾȈǴǟ�¦ȂǷÊƾÌǬÉºƫ�Ȑǧ�µ °Ƙƥ�Ǿƥ�ǶƬǠũ�¦̄¤ ا فال

.)٢٨(، فحمد اَهللا عمر، مث انصرف)خترجوا فراًر منه

فقد راعى عمر رضي اهللا عنه األمن االجتماعي باألخذ مبقصد حفظ النفس، فأهّم األمور يف هذا 

§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǴƻ¦®�ƢËĔƜǧ�ƨȇ°ƢËǈǳ¦�µ ¦ǂǷȋ¦�ƨǷÂƢǬǷ�Ǯ ǳ̄�ǲưǷÂ��ǾǟȂǫÂ�ǲƦǫ�Ǧ ǴċƬǳ¦�Ǻǟ�ƢȀǜǨƷ�Ȃǿ�ƾǐǬŭ¦.

�Ƣŭ�ǾǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�ƢčȈǴǟ�ËÀ¢�Ǯ:اس للخوارجمناظرة ابن عبّ : ٧-٤ ǳ̄Â��ÀȂƻ°ƚŭ¦�Ƣǿ®°Â¢�ƨǴȇȂǗ�ƨǐǬǳ¦Â

��̧ ƢǓÂȋ¦�ǶČȀÈǨÈºƫ�Ǻǟ�ǶēƾǏ�ƨȀÌƦÉǋ�ǶȀȇƾǳ�©¢ǂǗ�̄¤��ǶȀǴƫƢǬȇ�Ń�ǶȈǰƸƬǳ¦�ƾǠƥ�ǾǌȈƳ�¦ȂǳǄƬǟ¦Â�«°¦ȂŬ¦�«ǂƻ

تبينِّ الفكرة فأرسل إليهم عبد اهللا بن عّباس يناظرهم ويناقشهم فيما اشتبه عليهم، حىت رجع ثلثهم عن 

وهذه سياسة حكيمة يف مراعاة مقصد حفظ الدين والذي بسلوكه يتحقق األْمن الفكري، .)٢٩(اليت تـَبَـنَّوها

وعليه يتوّجب على الناس يف هذا .فإّن الفكرة ال يـُْقضى عليها بقوة السيف، بل مبقارعة احلجة باحلجة

طالب العلم والعلماء يف مناظرة أصحاب الشَُّبه الزمان أن يأخذوا هذا بعني االعتبار، فينربي كوكبة من

فأمثال . الذين سلكوا مسلك التكفري والتقتيل، ال يرتكون األخضر واليابس إال انقّضوا عليه وقضوا عليه

هؤالء ال بد من إجياد وسيلة للجلوس معهم ملناقشة حججهم، ودحض ُشَبههم، حىت يتبني هلم الصواب، 

  .وتنجلي هلم احلقائق

ǽǀđ�Ƥ ǇƢǼŭ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦� Ȇǋ�ǲǰǳ�ÀÂŚǠȇ�ǶĔƜǧ��¾ËÂȋ¦�ǲȈǟǂǴǳ�ǺÌǷȋ¦�ǪċǬÈƸÈƬƫ�ƢŮƢưǷ¢�ǺǷ�Śưǰǳ¦Â�°Ȃǐǳ¦

.له، فال يهملون أمرًا، وال يستصغرون موِقًفا، وال يـُْغفلون النصح والتوجيه

الفة فلم يـُْعَرف دوٌر من أدوار التاريخ أكمل وأمجل وأزهر يف مجيع النواحي من هذا الدور، دور اخل

الراشدة، ساد فيها املثل اخللقية العليا، وحكمت معايري األخالق الفاضلة يف حياة الناس ونظام احلكم، 

وازدهرت فيها األخالق والفضيلة مع التجارة والصِّناعة، فقّلت اجلنايات، وندرت اجلرائم بالنِّسبة إىل 

�ǺËǈŢÂ��ƢđƢƦǇ¢Â�ƢȀȈǟ¦Â®�Ƕǣ°Â��ƢĔƢǰǇ�®ƾǟÂ�ƨǰǴǸŭ¦�ƨƷƢǈǷ ،عالقة الفرد بالفرد، والفرد باجلماعة

وساد األمن يف مجيع جماالته، وذلك كله بسبب احلفاظ على املقاصد .)٣٠(وعالقة اجلماعة بالفرد

.الضرورية، وعدم إمهاهلا أو إغفال شيء منها

:الخاتمة

:من النتائج اليت ميكن استخالصها مما سبق، ما يلي

ْمن، َوَسَعت إىل حتقيقه جبميع السبل والوسائل، ونّددت باخلْوف أّن الشريعة اإلسالمية نّوهت باألَ )١(

.وسعت إىل القضاء عليه بكافّة الوسائل
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أّن يف سعي الشريعة لتحقيق األمن أوجبت احلفاظ على املقاصد الضرورية اليت ال تستقيم احلياة )٢(

¾Ƣŭ¦Â��ǲǈǼǳ¦Â��ǲǬǠǳ¦Â��ǆ ǨǼǳ¦Â��Ǻȇƾǳ¦�ǚǨƷ�ȆǿÂ��ƢĔÂƾƥ.

·��ȄǴǟ أن هناك مقاصد)٣( ƢǨƸǴǳ�ǲƟƢǇÂ�ƢËĔȋ�Ƣđ�ŘǠÉȇÂ�Ȅǟ¦ǂƫ��ƨȇ°Âǂǔǳ¦�ƾǏƢǬǸǴǳ�©ȐďǸǰǷ�ƨƥƢưŠ�Ȇǿ

  .املقاصد الكلية

)٤(�°¦ǂǬƬǇȏ¦�ǪËǬƸƬȇ�ǾǷƢǈǫ¢�ǞȈǸŝ�ǺǷȋ¦�ȄǴǟ�· ƢǨūƢƥ�À¢Â��ƢēƢǟ¦ǂǷ�ǺǷ�ËƾÉƥ�ȏ�̈®ËƾǠƬǷ�©ȏƢů�ǺǷȌǳ�ËÀ¢

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǼǻƘǸǘǳ¦Â.

 تطبيقها ملبدأ السياسة الشرعية، ووضع األمور يف أّن احملافظة على الضروريات اخلمس يراعى يف)٥(

�¦Å®¦ǂǧ¢�² ƢǼǳ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�§ ¦ǂǘǓȏ¦Â�ȄǓȂǨǳ¦�Ƥ Ʀǈȇ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ǾǬǧ�Ŀ�ǲǴŬ¦�ÀƜǧ��ƢđƢǐǻ

.ومجاعات، وهذا ما راعاه الرعيل األول منذ فجر اإلسالم، فساسوا الناس سياسة رائعة

)٦(�Ȑǧ��ǶȀǷ� Ȇǋ�ǶȀƦǿ¦ǀǷÂ�² ƢǼǳ¦�¾ȂǬǟ�ǂȇƾǬƫ�ËÀ¢�ȏ¤Â��Ǿȇ¢°Â�ǾǈǨǼƥ�¦čŗǤǷ�ÀȂǰȇ�À¢� ǂǸǴǳ�ȆǤƦǼȇ

.فسوف يرفضه الناس، وال ينقادوا له

:التوصيات

  :يوصي الباحث مبا يلي

�ǺǷ�ǲÊǰÌǌÉȇ�ƢǷ�ƨǳÂ¦ƾǷ�Ŀ�ƨǠǇ¦Â�Ƕǿ°ÂƾǏ�ÀȂǰƬǧ��̈ǂǛƢǼǸǴǳ�ǶđȂǴǫ�ǂǐǠǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�² ƢǼǳ¦�ƶƬǨȇ�À¢

  .ىل احلقاآلراء، فإّن املناظرة تكون حممودة إذا كانت ألجل الوصول إ

 تدريب اجليل الالحق على قراءة التاريخ قراءة متأنّية، واستلهام الدروس والِعرب من األحداث والوقائع

.فيه، فقد ضاع قوٌم ليسوا يدرون اخلرب

 ،أن يقوم كوكبة من الباحثني بالبحث اجلاد حول اجلزئيات املشرقة للوقائع التارخيية للرعيل األول

فة مثل احملاضرات، والدروس العامة، والربامج اإلذاعية والتلفازية، توعية للناس، وتطرح يف مناسبات خمتل

.وتنبيًها هلم، لتعريفهم بطرق حّل املشكالت وكيفية احتواء املعضالت

 إحلاق كل مشكلة معاصرة بنظائرها يف الزمن الغابر، فينظر إىل كيفية معاجلتها يف املاضي، ومدى مطابقة

ما قارب الشيء : حلاضر، فيُـْلَحق النظري بالنظري، والشبيه بالشبيه، مع عدم إغفال قاعدةالوسيلة يف الزمن ا

.هذا، واحلمد هللا أوالً وآخرًا. أخذ حكمه

 الهوامش مع المراجع

عبد السالم محمد :م، دار الفكر، تحقیق١٩٧٩/هـ١٣٩٩، مقاییس اللغة، )هـ٣٩٥: ت(ابن فارس، أحمد )١(

  .١٣٥، ص ١هارون، ج
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  .٢١، ص ١٣هـ، بیروت، دار صادر، طبعة ثالثة، ج١٤١٤، لسان العرب، )هـ٧١١: ت(محمد بن مكرم ابن منظور، )٢(

شق وبیروت، دار القلم، هـ، دم١٤١٢، المفردات في غریب القرآن، )هـ٥٠٢(األصفهاني، الحسین بن محمد )٣(

  ).٩٠(صفوان عدنان الداودي، ص :تحقیق

التركي، عبد اهللا بن عبد المحسن، األمن في حیاة الناس وأهمیته في اإلسالم، نسخة إلكترونیة بصیغة :انظر)٤(

Pdf٧: ، ص.  

في أصول الشریعة، ، الموافقات )هـ٧٩٠: ت(الشاطبي، إبراهیم بن موسى :لتقسیم المصالح هذا التقسیم ینظر)٥(

  .٣٢٧- ٣٢٤، ص ١م، بیروت، دار المعرفة، طبعة رابعة، ج١٩٩٩/هـ١٤٢٠

م، شركة الطباعة الفنیة ١٩٧٣/هـ١٣٩٣، شرح تنقیح الفصول، )هـ٦٨٤: ت(القرافي، أحمد بن إدریس )٦(

الجالل ، ابن السبكي، تاج الدین عبد الوهاب، جمع الجوامع مع حاشیة العّطار على شرح٣٩١: المتحدة، ص

  .٣٢٢، ص ٢المحلي، دار الكتب العلمیة، بدون طبعة وتاریخ، ج

  .١٨، ص ٢الشاطبي، مصدر سابق، ج)٧(

م، قطر، وزارة ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، )هـ١٣٩٣: ت(ابن عاشور، محمد الطاهر )٨(

  .١٤٠- ١٣٩، ص ٢محمد الحبیب ابن الخوجة، ج:األوقاف والشؤون اإلسالمیة، تحقیق

:هـ، دار طوق النجاة، تحقیق١٤٢٢البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، .أخرجه البخاري ومسلم)٩(

: ت(، النیسابوري، مسلم بن الحجاج )٢٦٥٢(، رقم الحدیث ١٧١، ص ٣محمد زهیر بن ناصر الناصر، ج

، رقم ١٩٦٣، ص ٤عبد الباقي، جمحمد فؤاد :، صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، تحقیق)هـ٢٦١

.عن ابن مسعود رضي اهللا عنه ٢٥٣٣: الحدیث

  .٣٩٨٢، ص ٦هـ، بیروت، القاهرة، دار الشروق، ج١٤١٢، في ظالل القرآن، )هـ١٣٨٥: ت(فطب، سید )١٠(

  .٢٢٠٠، ص ٤قطب، سید، مصدر سابق، ج:انظر)١١(

ه، تونس، الدار التونسیة مصدر ١٩٨٤ر، ، التحریر والتنوی)هـ١٣٩٣: ت(ابن عاشور، محمد الطاهر )١٢(

  .٥٦، ص٢سابق، ج

م، بیروت، دار ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، السنن الكبرى، )هـ٤٥٨: ت(البیهقي، أحمد بن الحسین .أخرجه البیهقي)١٣(

  ).١٧٧٣٤(، رقم الحدیث ١٦، ص ٩محمد عبد القادر عطا، ج:الكتب العلمیة، تحقیق

  .١٢التركي، مصدر سابق، ص )١٤(

  .١٢ي، مصدر سابق، ص الترك)١٥(

مفهومه، ضرورته، مجاالته،:األمن الفكريالزهراني، إبراهیم عبد اهللا، :انظر)١٦(

http://www.assakina.com/news/news4/6302.html#ixzz3z0wk0pGt:رابط الموضوع

، األمانة العامة لجامعة الدول مفهومه ودواعیه وعوامل تحقیقه:األمن الثقافيمقال ة، محمد أحمد،نهل)١٧(

Pdfالعربیة، القاهرة، نسخة إلكترونیة بصیغة 

م،١٨/١٠/٢٠١٧تاریخ 544105https://www.almrsal.com/post/:، الرابطمفهوم األمن االقتصادي وعناصره )١٨(

.مرجع سابق)١٩(
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م، المملكة العربیة ٢٠٠٠/هـ١٤١٢، مسند الدارمي، )هـ٢٥٥: ت(الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرحمن )٢٠(

:، وقال محققه)١٤٦(، حدیث رقم ٢٥٢، ص ١حسین سلیم أسد الداراني، ج:السعودیة، دار المغني، تحقیق

.مان بن یسار لم ُیدرك عمر بن الخطابرجاله ثقات غیر أنه منقطع، سلی

هـ، بیروت، دار الكتب ١٤١٥، اإلصابة في تمییز الصحابة، )هـ٨٥٢: ت(العسقالني، أحمد بن علي حجر )٢١(

  .٣٧٠، ص ٣عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ج:العلمیة، تحقیق

، وأخرجه )١٥٩٧٦(لحدیث ، رقم ا٧٤، ص ٨البیهقي، أحمد بن الحسین، مصدر سابق، ج.أخرجه البیهقي)٢٢(

  ).٦٨٩٦(البخاري، مصدر سابق، رقم الحدیث .البخاري مختصًرا

  .٢٩٢الصالبي، سیرة عمر بن الخطاب، ص )٢٣(

  .١٧٢٨٧: ، رقم الحدیث٤٨٣، ص ٨البیهقي، مصدر سابق، ج)٢٤(

األولیاء وطبقات ، حلیة)٤٣٠: ت(أبو نعیم، أحمد بن عبد اهللا .رواها أبو نعیم، وابن عساكر، وابن سعد)٢٥(

، تاریخ )هـ٥٧١: ت(علي بن الحسن ، ابن عساكر، ٣٢٢، ص ٤م، مصر، السعادة، ج١٩٧٤/ه١٣٩٤األصفیاء، 

: ت(، وابن سعد، محمد بن سعد ٢٠، ص ٦٢عمرو بن غرامة العمروي، ج:م، دار الفكر، تحقیق١٩٩٥/هـ١٤١٥دمشق، 

.٢٨٥، ص ٣إحسان عباس، ج:یقم، بیروت، دار صادر، تحق١٩٦٨، الطبقات الكبرى، )هـ٢٣٠

:، المشرف العام على الموقع٢٠١٦٣٣: م، السؤال رقم٧/٨/٢٠١٣موقع اإلسالم سؤال وجواب، بتاریخ )٢٦(

https://islamqa.info/ar/201633:الشیخ محمد صالح المنجد، رابط

، ص ٩، ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج١٧٤- ١٧٣، ص ٤ز الصحابة، جالعسقالني، اإلصابة في تمیی)٢٧(

٦٣٣- ٦٣٢.  

العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، .الحدیث أخرجه البخاري ومسلم)٢٨(

یز عبد العز :محب الدین الخطیب، تعلیق:محمد فؤاد عبد الباقي، تصحیح:، بیروت، دار المعرفة، ترقیم١٣٧٩

، صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء )هـ٢٦١: ت(، النیسابوري، مسلم بن الحجاج ١٩٠-١٨٤، ص ١٠بن باز، ج

  .١٧٤٠، ص ٤محمد فؤاد عبد الباقي، ج:التراث العربي، تحقیق

، سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، )هـ١١١١: ت(المكي، عبد الملك بن حسین )٢٩(

  .٣، ص ٣عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ج:وت، دار الكتب العلمیة، تحقیقم، بیر ١٩٩٨/هـ١٤١٩

، ماذا خسر العالم )هـ١٤٢٠(الندوي، علي أبو الحسن :انظر.مقتبس من كلمات أبي الحسن الندوي)٣٠(

  .١٠٩: بانحطاط المسلمین، المنصورة، مكتبة اإلیمان، ص
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˄�ɻ˟Їʝʟكتور د ʢ˟˥�ː˦˓А

  المقدمة

أصحابا بررة والصالة والسالم على نيب اهلدي حممد  عليه وسلم صلى اهللاحلمد هللا الذي اختار حملمد 

  .وعلى آله الذين عرفوا  أسرار الوحي والتنزيل

إن معرفة عهد اخلالفة الراشدة ومنهاج النبوة خطوة ال بد منها يف حتقيق األهداف اليت  :أما  بعد

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء ": تسعى األمة لتحقيقها يف هذه احلياة، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم

، فتاريخ عصر اخللفاء الراشدين مليء بالدروس والعرب وهي متناثرة يف )١("الراشدين املهديني من بعدي

بطون الكتب واملصادر واملراجع، سواء كانت تارخيية أو حديثية أو فقهية أو أدبية أو تفسريية، فنحن يف 

يلها، فتاريخ اخلالفة الراشدة إذا أحسن عرضه يغذي األرواح أشد احلاجة جلمعها وترتيبها وتوثيقها وحتل

.ويهذب النفوس، وينور القلوب ويبين العقول، ويشحذ اهلمم

صفحة مشرقة من التاريخ اإلسالمي، والذي مل  - رضي اهللا عنه  -إن حياة الفاروق عمر بن اخلطاب 

Ȑƻȍ¦Â�ƾĐ¦Â�» ǂǌǳ¦�ǺǷ�ÃȂƷ�ƢǷ�ǒ Ǡƥ�ƨǠǸƬů�ǶǷȋ¦�ƺȇ°¦Ȃƫ�ÊȂŢ ص واجلهاد والدعوة يف سبيل اهللا، قال

، لقد كان عمر )٢(" كان إسالم عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رمحة" :عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

�ƨƠȈǴǷ�ǾƬǧȐƻ�ƪ ǻƢǯ�¦ǀǳÂ��ǶȀǼǟ�ǽ°ǂǓ�ǞǫȂƬȇ�ƢǷ�Ǟǧ®Â��ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨƸǴǐǷ�ÃǂƸƬȇ�§ ƢǘŬ¦�Ǻƥ

  .باالجتهادات املقاصدية

ذه األوراق أن أبني بعض ما ورد من حفظ النفس ومقوماته يف خالفة عمر رضي اهللا لذلك أردت يف ه

وليس القصد هو االستقراء وال البسط، ولكن اإلشارة إىل أمهها، ألن االستيفاء غري ممكن يف مثل عنه، 

  .ه األوراقهذ

 ترجمة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

بن رياح بن عبد اهللا بن قُرط بن َرزاح بن عدي بن كعب هو عمر بن اخلطاب بن نُفيل بن عبد الُعزَّى

يف كعب بن لؤي بن   بن لؤي بن غالب القرشي العدوي، جيتمع نسبه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

غالب، ويكىن أبا حفص، ولقب بالفاروق، ألنه أظهر اإلسالم مبكة ففّرق اهللا به بني الكفر واإلميان، ولد 

بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة، كان أول شعاعة من نور اإلميان المست قلبه، يوم  عمر رضي اهللا عنه

رأى نساء قريش يرتكن بلدهن ويرحلن إىل بلد بعيد عن بلدهن بسبب ما لقني منه ومن أمثاله، فرق قلبه، 
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قالت أم ، )٣(وعاتبه ضمريه، فرثى هلن، وأمسعهن الكلمة الطيبة اليت مل يكّن يطمعن أن يسمعن منه مثلها

ملا كنا نرحتل مهاجرين إىل احلبشة، أقبل عمر حىت وقف علّي، وكنا نلقى منه البالء : عبد اهللا بنت حثمة

إنه االنطالق يا أم عبد اهللا؟ قلت نعم، واهللا لنخرجّن يف أرض اهللا، :واألذى والغلظة علينا، فقال يل

صحبكم اهللا، ورأيت منه رقة مل أرها قط، فلما :آذيتمونا وقهرمتونا، حىت جيعل اهللا لنا فرجاً، فقال عمر

كأنِك قد طمعت يف إسالم : جاء عامر بن ربيعة وكان قد ذهب يف بعض حاجته وذكرت له ذلك فقال

إنه ال يسلم حىت يسلم محار اخلطاب، لقد تأثر عمر من هذا املوقف وشعر :نعم، فقال: عمر؟ قلت له

ء يعانيه أتباع هذا الدين اجلديد، وهم على الرغم من ذلك أن صدره قد أصبح ضيقًا حرجاً؛ فأي بال

.)٤(ما سر تلك القوة اخلارقة؟ وشعر باحلزن وعصر قلبه األمل! صامدون

بأيب جهل بن : اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك"كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو 

يا رسول اهللا جئتك أؤمن باهللا وبرسوله  :فقال ، جاء عمر إىل رسول اهللا "هشام، أو بعمر بن اخلطاب

أن عمر  فكّرب رسول اهللا، فعرف أهل البيت من أصحاب رسول اهللا :ومبا جئت به من عند اهللا، قال

�̈Ǆŧ�¿ȐǇ¤�ǞǷ�ǂǸǟ�ǶǴǇ¢�śƷ�ǶȀǈǨǻ¢�Ŀ�¦ÂËǄǟ�ƾǫÂ�ǶĔƢǰǷ�ǺǷقد أسلم، فتفرق أصحاب رسول اهللا 

ǸȈǇ�ƢǸĔ¢�¦ȂǧǂǟÂ��Ƥ Ǵǘŭ¦�ƾƦǟ�Ǻƥصلى اهللا عليه وسلم نعان رسول اهللا��ǶǿÂƾǟ�ǺǷ�ƢǸđ�ÀȂǨǐƬǼȇÂ��

:دخل عمر يف اإلسالم بإخالص متناٍه، وعمل على تأكيد اإلسالم بكل ما أويت من قوة، وقال لرسول اهللا

بلى، والذي نفسي بيده إنكم على احلق، إن مّتم :يا رسول اهللا، ألسنا على احلق إن متنا وإن حيينا؟ قال

قد رأى أنه ) ما يبدو(ففيَم االختفاء؟ والذي بعثك باحلق لََتخرجّن، وكان الرسول على :يتم، قالوإن حي

قد آن األوان لإلعالن، وأن الدعوة قد غدت قوية تستطيع أن تدفع عن نفسها، فأذن باإلعالن، وخرج يف 

املسجد، فنظرت قريش صفَّْني، عمر يف أحدمها، ومحزة يف اآلخر، وهلم كديد ككديد الطحني، حىت دخل 

.)٥(إىل عمر ومحزة فأصابتهم كآبة مل تصبهم قط، ومسّاه رسول اهللا يومئذ الفاروق

واله أبو بكر القضاء يف عهده فكان أول قاٍض يف اإلسالم، ومل يأته مدة واليته القضاء متخاصمان، 

وا استفتوا ونزلوا عند إفتاء من ألن طالوة اإلميان وأخوة اإلسالم كانت متنع الناس من التخاصم، فإذا اختلف

�®ȐƦǳ¦�ȆǓ¦°¢�Ǟǔƻ¢��ǾƬǯȂǋ�̈ȂǫÂ�¿ȐǇȍ¦�±¦ǄƬǟ¦�ƾǠƥ�ǶđȂǴǫ�ƨǨǳƚŭ¦�Ǻǟ� ƢǘǠǳ¦�Ǟǘǫ��ƨƥƢƸǐǳ¦�ǺǷ�ǶȀȈƬǨȇ

��Ǻȇǀǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�ń¤�Ƣǿ®Ƣǟ¢Â��®ƢȀŪ¦�ƨǔȇǂǧ�¦ȂǴǸǰƬǈȇ�Ȇǰǳ��śŶƢǤǳ¦�śƥ�ƢȀǸǈǬȇ�ŃÂ�«¦ǂƼǴǳ�̈ȂǼǟ�ƨƷȂƬǨŭ¦

.)٦(لمسلمنيكانوا عليها وجعل خراجها حقا ل

عهد أبوبكر له باخلالفة  عند ما اشتد مرضه بعد أن شاور صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

بايعه الناس بعد موت أيب بكر، وكانت خالفته رمحة وحضارة للدين اإلسالمي، فهو أول من بدأ التاريخ 

إلحصاء  ى الطريقة الفارسيةبسنة اهلجرة النبوية، وأول من دون الدواوين يف اإلسالم، جعلها عل
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�ƪ ǻƢǯÂ��śǸǴǈŭ¦�¾ƢǷ�ƪ Ȉƥ�ǀţ¦��¿ȐǇȍ¦�Ŀ�ǶȀƬǬƥƢǇ�Ƥ ǈƷ�ƢđƢƸǏȋ�©ƢƦƫǂŭ¦�Ǟȇ±ȂƫÂ��©ƢȈǘǟȋ¦

، ويف )ال إله إال اهللا(ويف بعضها زاد ) احلمد هللا: (الدراهم على أيامه على نقش الكسروية، فزاد فيها

كرهت أن يصري : حرب الردة إىل عشائرهن، وقال، رد النساء املسبيات يف )حممد رسول اهللا(بعضها 

��®ȏÂȋ¦�©ƢȀǷ¢�ǞȈƥ�Ǻǟ�ȄĔÂ��śǠƥ°¢�ƪ ǻƢǯÂ�̈ƾǴƳ�śǻƢť�ǂǸŬ¦�§ǂǋ�Ŀ�§ǂǓ��§ǂǠǳ¦�ȄǴǟ�ƨƦǇ�œǈǳ¦

اختذ دارًا للدقيق وجعل فيها الدقيق والتمر والسويق والزبيب وما حيتاج إليه، يعني به املنقطع، وكان خيرج 

فيطوف بدرته على من يف املسجد، فينظر إليهم ويعرف وجوههم ويسأهلم  - شاءأي الع- إذا صلى اآلخرة 

��°ƢǐǷȋ¦�Ŀ�ǾǳƢǸǟ�¾¦ȂƷ¢Â�Ǌ ȈŪ¦�¾¦ȂƷ¢�Ƣđ�ȄǐǬƬȇ�ÀȂȈǟ�Ǿǳ�ÀƢǯ��ǶǿƢǌǠǧ�«ǂƻ�ȏ¤Â�� Ƣǌǟ�¦ȂƥƢǏ¢�ǲǿ

وكان إذا أتاه وفد من مصر من األمصار سأهلم عن حاهلم وأسعارهم، وعمن يعرف من أهل البالد وعن 

:وهل يدخل عليه الضعيف وهل يعود املريض، فإن قالوا نعم، محد اهللا، وإن قالوا ال، كتب إليهأمريهم،

أال يركب الرباذين، وال يلبس الرقيق، وال يأكل النقي، وال :أقبل، كان إذا بعث عامًال يشرتط عليه أربعاً 

�ƾȀǌƬǇ¦Â��ǾƫƢǧÂ�Ƥ.)٧(يتخذ بوابًا ƦǇ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯÂ��ȆǇȂĐ¦�̈ƚǳƚǳ�Ȃƥ¢�ǾǼǠǗ يف ذي احلجة سنة ثالث

.)٨(وعشرين بعد اهلجرة 

  أهمية النفس في اإلسالمفي  التمهيد

ين، مقصُد حفظ النفس، فقد ُعنيت الشريعة اإلسالمية بالنفس عناية  أعظم مقصد بعد مقصد الدِّ

تها فائقة، فشرعت من األحكام ما حيّقق هلا املصاحل ويدرأ عنها املفاسد، وذلك مبالغة يف حفظها وصيان

ودرء االعتداء عليها، وقد وضعت الشريعة اإلسالمية تدابري عديدة كفيلة بإذن اهللا حبفظ النفس من التلف 

والتعدي عليها، بل سّدت الطرَق املفضية إىل إزهاقها أو إتالفها أو االعتداء عليها، ولقد أدرك عمر رضي 

اداته، وكان ذلك سببا يف اعتزاز اإلسالم اهللا عنه أمهية حفظ النفس، فجعله نصب عينيه يف أقضيته واجته

وأهله على مر التاريخ، وفيما يلي من املطالب بعض النماذج اليت تدل على حفظ عمر رضي اهللا عنه هلذا 

  :املقصد الضروري

  إجباره الرجل على نفقة ابن أخيه

ت غالبا، ولذا لقد جعل اهللا حياة اإلنسان متوقفة على األكل والشرب، فرتك األكل يؤدي إىل املو 

، فرضي اهللا عن عمر  حيث حفظ النفس من )٩(أجرب عمر رضي اهللا عنه رجال على نفقة ابن أخيه الفقري

ǪȈǧǂǳ¦�°ƢƦƳȍ¦�¦ǀđ�½ȐŮ¦.
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  حثه على عتق العبيد

�ǺǷ�ǪƬǠǳ¦�ŐƬǠȇÂ��¦ÅȂǨǟÂ�ƢčǼǷ�ǾȈďǸÈǈÉȇÂ��ǶȀǫȐǗ¤�ǺďǈŹÂ��ƾȈƦǠǳ¦�ǪƬǟ�ȄǴǟ�śǼǷƚŭ¦�Čǒ Ź�¿ȐǇȍ¦� ƢƳ

َجلِّ األعمال، ويدعو املؤمنني إىل حترير األرقَّاِء بأمواهلم اخلاصَّة، وَجَعَل َكفَّارة ظلم اململوك أو ضربه أَ 

إعتاقه، وندب عتق اململوك، وجعل حتريره كفَّارة جلناية القتل اخلطأ، والظهار، واحلنث يف اليمني، واإلفطار 

أن النيب صلى اهللا  - رضي اللله عنه –رة؛ فعن أيب هريرةيف رمضان، واعًدا إيَّاهم باجلزاء العظيم يف اآلخ

من أعتق رقبة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حىت فرجه : "عليه وسلم قال

.)١١(،)١٠("بفرجه

ǧ��ƢǤǳƢƥ�ƢǷƢǸƬǿ¦�Ǿƥ�ǶƬǿ¦Â�ǶȈǜǠǳ¦�ǂƯȋ¦�¦ǀđ�§ ƢǘŬ¦�Ǻƥ�ǂǸǟ�ǲǸǟ�ƾǫ قد روى ابن حزم بسنده عن

أعتق عمر بن اخلطاب كل من صلى سجدتني من رقيق اإلمارة، واشرتط :  بن عمر قالسامل بن عبد اهللا

عن جابر بن ، ومنع من بيع أمهات األوالد ف)١٢("على بعضهم خدمة من بعده إن أحب سنتني أو ثالثا

ا كان وأيب بكر رضي اهللا عنه، فلم  بعنا أمهات األوالد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم :عبد اهللا قال

ƢǼȈȀƬǻƢǧ�ƢǻƢĔ�ǾǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�ǂǸǟ")١٣(.

جاءت جارية إىل عمر بن اخلطاب  :فعن ابن عباس قالويعتق من أضره سيده أو ضربه ضربا شديدا، 

¤�ƅ¦�ȆǓ°�ǂǸǟ�ƢŮ�¾ƢǬǧ��ȆƳǂǧ�¼ŗƷ¦�ŕƷ��°ƢǼǳ¦�ȄǴǟ�ňƾǠǫƘǧ�řǸē¦�ÄƾȈǇ�À: رضي اهللا عنه فقالت

:ال فهل اعرتفت له بشيء، قالت ال، فقال عمر رضي اهللا عنههل رأى ذلك عليك ؟ قالت ال، ق: عنه

Ƣǫ��ƢȀǈǨǻ�Ŀ�ƢȀƬǸē¦�śǼǷƚŭ¦�ŚǷ¢�Ƣȇ¾�:أتعذب بعذاب اهللا، قال:علي به، فلما رأى عمر الرجل قال

ال، قال والذي نفسي بيده لو مل أمسع :رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل ال، قال فاعرتفت لك به؟ فقال

Ǯ   عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا ǼǷ�Ƣēƾǫȋ��ǽƾǳ¦Â�ǺǷ�ƾǳÂ�ȏÂ�ǾǰǳƢǷ�ǺǷ�½ȂǴŲ�®ƢǬȇ�ȏ�¾ȂǬȇ " فربزه

.)١٤("اذهيب فأنت حرة لوجه اهللا، وأنت موالة اهللا ورسوله:وضربه مائة سوط، وقال للجارية

ويعترب حترير الرقيق من حفظ  النفس، ألن العبد ال ميلك نفسه، فإذا أُعتق، ملك نفسه وتصرف فيها، 

.ذا حاول عمر يف استئصال ظاهرة الرقول

  مراعاة عمر رضي اهللا عنه لصحة الرعية

أن  :كان عمر رضي اهللا عنه مينع أصحاب األمراض املعدية االختالط بالناس، فقد روى عبد الرزاق

يا أمة اهللا ال تؤذي الناس، لو: عمر بن اخلطاب رمحه اهللا مر بامرأة جمذومة وهي تطوف بالبيت فقال هلا

¾ƢǬǧ��Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ǲƳ°�Ƣđ�ǂǸǧ��ƪ ǴǠǨǧ�Ǯ ƬȈƥ�Ŀ�ƪ ǈǴƳ:ƪ ǳƢǬǧ��ȆƳǂƻƢǧ�©ƢǷ�ƾǫ�½ƢĔ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�À¤:

.)١٥("ما كنت ألن أطيعه حيا، وأعصيه ميتا
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�ǾƬȈǟ°�² ȂǨǻ�ȄǴǟ�ƢǛƢǨƷ��ÀȂǟƢǘǳ¦�Ƣđ�À¢�Ǟũ�Ƣŭ�¿Ƣǌǳ¦�Ŀ�¾Ȃƻƾǳ¦�ǺǷ�ǂǸǟ�Ǧ ǫȂƫÂ فعن عبد اهللا بن

ج إىل الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه أمراء األجناد أبو أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خر : "عباس

ادع يل  :فقال عمر: عبيدة بن اجلراح وأصحابه، فأخربوه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، قال ابن عباس

قد :  املهاجرين األولني، فدعاهم فاستشارهم وأخربهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم

ى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه خرجت ألمر وال نر 

�ǶēȂǟƾǧ�°Ƣǐǻȋ¦�Ņ�̧: ارتفعوا عين مث قال: وال نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال  وسلم ®¦

ادع يل من كان ها : ارتفعوا عين، مث قال:فاستشارهم فسلكوا سبيل املهاجرين واختلفوا كاختالفهم، فقال

¦ȂǳƢǬǧ��ÀȐƳ°�ǾȈǴǟ�ǶȀǼǷ�Ǧ ǴƬź�ǶǴǧ�ǶēȂǟƾǧ�ƶƬǨǳ¦�̈ǂƳƢȀǷ�ǺǷ�Ǌ ȇǂǫ�ƨƼȈǌǷ�ǺǷ�ƢǼǿ : نرى أن ترجع

بالناس وال تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر يف الناس إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، قال أبو 

عم، نفر من قدر اهللا إىل قدر ن ،عبيدة بن اجلراح أفرارا من قدر اهللا ؟ فقال عمر لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة

اهللا، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا، له عدوتان إحدامها خصبة واألخرى جدبة، أليس إن رعيت 

اخلصبة رعيتها بقدر اهللا وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا ؟ فجاء عبد الرمحن بن عوف وكان متغيبا يف 

إذا مسعتم (يقول    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإن عندي يف هذا علما، مسعت :بعض حاجته، فقال

�ǾǼǷ�¦°¦ǂǧ�¦ȂƳǂţ�Ȑǧ�Ƣđ�ǶƬǻ¢Â�µ °Ƙƥ�ǞǫÂ�¦̄¤Â�ǾȈǴǟ�¦ȂǷƾǬƫ�Ȑǧ�µ °Ƙƥ�Ǿƥ  ( قال فحمد اهللا عمر مث

فقد رجع عمر إىل املدينة حفظا ألنفس الناس من اهلالك، وهذا أمر يبني عظم عمر، وعلمه )١٦(.انصرف

  .باملقاصد الشرعية

  األطباء غير األكفاءتضمين 

لقد اهتم عمر رضي اهللا عنه مبراعاة نفوس رعيته من مجيع اجلوانب، ولذلك ضمن األطباء واخلافضات 

غري األكفاء، فقد روى أبو مليح بن أسامة أن عمر بن اخلطاب ضمن رجال كان خينت الصبيان فقطع من 

، وهذا )١٧(" ت جارية فضمنها عمروكانت امرأة ختفض النساء فأعنق :ذكر الصيب فضمنه، قال معمر

العمل من عمر فيه ترهيب لألطباء واخلافضات املقصرين من مزاولة مهنة الطب، وفيه حتقيق ملقصد حفظ 

  .النفس من التلف

 قتل الجماعة بالواحد

�ƨǟƢǸŪ¦�ǲƬǫ��² ȂǨǼǳ¦�ǚǨƷ�Ŀ�̧°Ƣǌǳ¦�ƾǐǬǷ�ƢȀȈǧ�ƢȈǟ¦ǂǷ�ǽ®ƢȀƬƳƢƥ�ǂǸǟ�Ƣđ�Ȅǔǫ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǺǷ

أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك يف حجرها ابنا له من غريها، "حد، فقد روى البيهقي بقتل الوا

غالم يقال له أصيل، فاختذت املرأة بعد زوجها خليال، فقالت خلليلها إن هذا الغالم يفضحنا فاقتله فأىب 
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مث قطعوه أعضاء فامتنعت منه فطاوعها، واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر واملرأة وخادمها فقتلوه 

وجعلوه يف عيبة من آدم فطرحوه يف ركية، يف ناحية القرية وليس فيها ماء، مث صاحت املرأة فاجتمع الناس 

واهللا : فمر رجل بالركية اليت فيها الغالم، فخرج منها الذباب األخضر، فقلنا:فخرجوا يطلبون الغالم، قال

هبنا به فحبسناه وأرسلنا رجال فأخرج الغالم، فأخذنا إن يف هذه جليفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة فذ

��ǶĔƘǌƥ�ŚǷ¢�ǀƠǷȂȇ�ȂǿÂ�ȄǴǠȇ�Ƥ Ƭǰǧ��ƢȀǷ®ƢƻÂ�ǂƻȉ¦�ǲƳǂǳ¦Â�̈¢ǂŭ¦�ƪ ǧŗǟƢǧ�ŐŬ¦�ƢǻŐƻƘǧ��» ŗǟƢǧ�ǲƳǂǳ¦

واهللا لو أن أهل صنعاء شركوا يف قتله لقتلتهم : فكتب إليه عمر رضي اهللا عنه بقتلهم مجيعا، وقال

.)١٨("أمجعني

̄°�ƨǠȇفقد ر  �Ǯ ǳ̄�ÀƢǰǳ�¦ȂǴƬǬȇ�Ń�Ȃǳ�ǶĔȋ��ƾƷ¦ȂǳƢƥ�ƨǟƢǸŪ¦�ǲƬǫ�Ŀ�ƨƸǴǐŭ¦�ǾǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�ǂǸǟ�Ȅǟ¦

لكثرة القتل، ألن الناس يتحايلون بذلك، فلو عرف الناس بعدم القصاص يف القتل املشرتك لتحايلوا بذلك 

 " لكم يف القصاص حياةو : "يف قتل من أساء إليهم أو عاداهم، فبقتل اجلماعة بالواحد يتحقق قوله تعاىل
.، فرضي اهللا عن عمر)١٩(

 تضمينه الدية لمن تسبب في قتل شخص

لقد تبع عمر رضي اهللا عنه الطرق الكثرية حلقن دماء رعيته، ومن ذلك أنه ضمن كل من يتسبب يف 

منع  قتل غريه، كي يرتدع من جرمية القتل كل من يريد اإلقدام عليها ولو بالتسبب، ومن ذلك  تضمينه ملن

أن رجال أتى أهل ماء فاستسقاهم " :املاء لطالبه، فتسبب يف قتله عطش،  فقد روى البيهقي عن احلسن

، كما أنه ضمن أعمى )٢٠("فلم يسقوه حىت مات عطشا، فأغرمهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه الدية

ع األعمى على البصري الدية يف تسببه لقتل البصري، وذلك أن أعمى كان يقوده بصري فوقعا يف بئر، فوق

، ويظهر من هذا حرص عمر رضي اهللا عنه )٢١(فمات البصري، فقضى عمر بعقل البصري على األعمى

.على حفظ النفوس، ودرء كل ما يوقع اخللل عنها، فرضي اهللا عن عمر

  بناء مدينتي البصرة والكوفة حفاظا على صحة الجنود

نود، ودفع ما يضرهم ويوقعهم يف احلرج، وكان ذلك لقد حاول عمر رضي اهللا عنه يف تيسري أمر اجل

القرر عند ما الحظ يف وفود القادسية واملدائن تغريا يف وجوههم، وعلم أن ذلك من وخومة البالد، ففد 

�ƾǬǳÂ��Ƣđ�Ļ¢ƾƥ¢�Ŗǳ¦�ƨƠȈŮƢƥ�ǶǰƬƠȈǿ�ƢǷ�ƅ¦Â�¾Ƣǫ:قدمت الوفود على عمر رضي اهللا عنه، فلما رآهم عمر

قالوا وخومة البالد فنظر يف " �ǶǯŚǣ�ƢǸǧ�ǶƬȈǰƬǻ¦�ƾǬǳÂ�¦Â£ƾƥ¢�ƢǸǰǳ�ǶĔ¤Â�ǺƟ¦ƾŭ¦Â�ƨقدمت وفود القادسي

أنبئين ما الذي غّري ألوان العرب : كتب عمر إىل سعد"  :، قال الطربي)٢٢(حوائجهم وعجل سراحهم
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ǾȈǳ¤�Ƥ: وحلومهم؟ فكتب إليه Ƭǰǧ��ƨǴƳ®Â�ǺƟ¦ƾŭ¦�ƨǷȂƻÂ�ǶĔ¦Ȃǳ¢�ȄǨǯÂ�Ƕǿ®Ëƾƻ�§ǂǠǳ¦�ËÀ¤ :رب ال إن الع

فلريتادا منزال  - وكانا رائدي اجليش  -يوافقها إّال ما وافق إبلها من البلدان، فابعث سلمان رائدا وحذيفة 

برّيّا حبريّا، ليس بيين وبينكم فيه حبر وال جسر، ومل يكن بقى من أمر اجليش شئ إال وقد أسنده إىل رجل، 

، فسار يف غرّيب الفرات ال يرضى شيئا، حىت فبعث سعد حذيفة وسلمان، فخرج سلمان حىت يأيت األنبار

وكّل -أتى الكوفة، وخرج حذيفة يف شرقّي الفرات ال يرضى شيئا حىت أتى الكوفة، والكوفة على حصباء 

:فأتيا عليها، وفيها ديرات ثالثة-رملة محراء يقال هلا سلهة، وكّل حصباء ورمل هكذا خمتلطني فهو كوفة 

ودير سلسلة، وخصاص خالل ذلك، فأعجبتهما البقعة، فنزال فصلّيا، وقال كّل دير حرقة، ودير أم عمرو، 

اللهّم رّب السماء وما أظّلت، ورّب األرض وما أقلت، والريح وما ذرت، والنجوم وما : واحد منهما

هوت، والبحار وما جرت، والشياطني وما أضّلت، واخلصائص وما أجّنت؛ بارك لنا يف هذه الكوفة، 

.)٢٣(."وكتب إىل سعد باخلرب. ل ثباتواجعله منز 

وكلف أبا اهلياج بتخطيط الكوفة، وأمره بأن جيعل املناهج أربعني ذراعا، وما يليها ثالثني ذراعا، وما 

بني ذلك عشرين، ويف القطائع ستني ذراعا إّال الذي لبىن ضّبة، فاجتمع أهل الرأى للتقدير؛ حىت إذا 

ليه؛ فأّول شئ خّط بالكوفة وبىن حني عزموا على البناء املسجد، مث قام أقاموا على شيء قّسم أبو اهلّياج ع

رجل يف وسطه، رام شديد الّنزع، فرمى عن ميينه فأمر من شاء أن يبىن وراء موقع السهمني، فرتك املسجد 

ع الناس يف مرّبعة غلوة من كّل جوانبه، وبىن ظّلة يف مقدمه، ليست هلا جمّنبات وال مواخري، واملربعة الجتما 

لئال يزدمحوا، وكذلك كامن املساجد ما خال املسجد احلرام، فكانوا ال يشّبهون به املساجد تعظيما 

.)٢٤(حلرمته

وقد فعلوا قريبا من هذا يف البصرة، فرحم اهللا عمر، حيث عمل ما حيقق رغبة جنوده، وييسر هلم 

.أمورهم، الذين يرابطون ألجل محاية الدولة اإلسالمية

  ألمن والراحة  لرعيتهتوفير ا

�ǂǸǟ�ǾȈǴǟ�́ ǂƷ�¦ǀǳÂ��ÀƢǰǷÂ�ÀƢǷ±�ǲǯ�Ŀ�°ȂǷȋ¦�̈ȏÂ�ȄǴǟ�ƢȈǻƢǈǻ¤�ƢǬƷ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧȋ�ǺǷȋ¦�ŚǧȂƫ�À¤

وينتشروا يف األسفار آمنني من تغرير لنفس أو مال، ،الفاروق رضي اهللا عنه ليتصرف الناس يف املعايش

ها من كل عبث أو تطاول فبعد يومني من توليه لقد سهر عمر رضي اهللا عنه على تأمني رعيته وصيانت

اخلالفة حتدث الناس فيما خيافونه من شدته وبطشه، وأدرك عمر رضي اهللا عنه أنه ال بد من جتلية األمور، 

مث إين قد وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها : " فصعد املنرب مث قال

والتعدي، ولست أدع أحدًا يظلم أحدًا أو يتعدى عليه حىت أضع خّده على  إمنا تكون على أهل الظلم
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األرض، وأضع قدمي على اخلد اآلخر حىت يذعن للحق، وإين بعد شديت تلك أضع خدي ألهل العفاف 

�ǺǷ�ÅƢƠȈǋ�œƬƳ¢�ȏ�À¢�ȆǴǟ�Ƕǰǳ��Ƣđ�ňÂǀƼǧ�Ƕǰǳ�Ƣǿǂǯ̄ ¢�¾Ƣǐƻ�² ƢǼǳ¦�ƢȀȇ¢�ËȆǴǟ�ǶǰǳÂ��» ƢǨǰǳ¦�ǲǿ¢Â

ا أفاء اهللا عليكم إال يف وجهه، ولكم علّي إذا وقع يف يدي أال خيرج مين إال يف حقه، خراجكم، وال مم

ولكم علّي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء اهللا تعاىل وأُسّد ثغوركم، ولكم علّي أال ألقيكم يف املهالك 

.)٢٥("موال أّمجركم يف ثغوركم، وإذا غبتم يف البعوث فأنا أبو العيال حىت ترجعوا إليه

فقد أزال عمر للناس يف خطبته ما خيافون من شدته، وبني هلم واجبه جتاههم بأن يأمنهم من ظلم 

الظاملني وتعدي املعتدين، ولذا أحدث نظام الشرطة، وكانت تسمى حينئذ األحداث، وأنشأ له دائرة 

ج، وكان أبو هريرة مستقلة وتنظيمات إدارية مستقلة، ففي البحرين كان قدامة بن مظعون صاحب اخلرا 

.)٢٦("صاحب األحداث

رأيت ليلة عمر بن اخلطاب يطوف مع العسس فتبعته، وقلت أتأذن يل أن : "قال زيد بن أسلم 

نعم، فلما خرجنا من املدينة رأينا نارًا من بعد فقلنا رمبا يكون قد نزل هناك مسافر، : أصاحبك ؟ قال

أطفال، وهم يبكون وقد وضعت هلم قدرًا على النار، وهي  فقصدنا النار فرأينا إمرأة أرملة ومعها ثالثة

اَهلي أنصفين من عمر وخذ يل منه باحلق فإنه شبعان وحنن جياع، فلما مسع عمر بن اخلطاب ذلك : تقول

إن دنوت خبري فبسم اهللا فتقدم وسأهلا عن حاهلا : أتأذنني أن أدنو إليك، فقالت:تقدم وسلم عليها، وقال

بلغ مين ومنهم اجلهد واجلوع، وقد منعهم عن اهلجوع، فقال عمر وأي شيء يف هذه وحال جياع، وقد 

فعاد أمري املؤمنني وقصد : القدر، فقالت تركت فيها ماء ألشاغلهم به ليظنوا أنه طعام فيصربوا، قال زياد

على كاهله دكان الدسم، فابتاع منه دمساً ومضى إىل دكان الدقيق، فابتاع منه ملء جراب مث وضع اجلميع 

ناولنيه ألمحله عنك، فقال إن محلته عين فمن :ومضى به يطلب املرأة واألطفال، فقلت يا أمري املؤمنني

حيمل عين ذنويب ومن حيول بيين وبني دعاء تلك املرأة واألطفال علّي، وجعل يسعى وهو يبكي إىل أن 

خذ عمر جزأ من الدقيق وشيئًا من الدسم جزاك اهللا عنا خري اجلزاء، فأ:وصلنا إىل املرأة، فقالت املرأة

فوضعهما يف القدر وجعل يوقد النار، وكلما أرادت أن ختمد نفخها والرماد يسقط على وجهه وحماسنه إىل 

:كلي، فأكلت املرأة واألطفال، فقال عمر:أن انطبخت القدر، فوضع الطبيخ يف القصعة، وقال للمرأة 

.)٢٧(فإنه مل يكن عنده منك وال من أطفالك خربال تدعني على عمر، !  أيتها املرأة"

  توقيف إقامة حد السرقة عام الرمادة

من اهلجرة أصاب الناس قحط وجدب، واشتد اجلوع حىت جعلت الوحوش تأوي إىل  ١٨يف سنة 

، لقد فقه عمر رضي اهللا عنه أن )٢٨(اإلنسان، ومسي هذا العام عام الرمادة، ألن الريح تسفي ترابا كالرماد
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قصود من إقامة احلدود هو زجر الناس واملنع من االعتداء على حقوق الناس، وسد الناس عن  اخليانة، امل

فلما رأى عمر رضي اهللا عنه أن يف إقامة حد السرقة عام الرمادة شبهة مل يقم، ألن السارق رمبا سرق لسد 

ال يقطع يف " :يب شيبة أن عمر قالضرورته اليت ال بد منها، ال خليانة وأخذ ما ال يستحقه، فقد روى ابن أ

�Ǻǟ�ƨǬǌŭ¦Â�«ǂƸǴǳ�Ǟǧ°�̈®ƢǷǂǳ¦�¿Ƣǟ�ƨǫǂǈǳ¦�ƾū�ǂǸǟ�Ǧ)٢٩("وال يف عام سنة ،عذق ȈǫȂƫ�ĿÂ��ƨǟƢĐ¦�Ä¢���

الرعية، وليس تعطيال لنص الشارع الذي يأمر بقطع يد السارق، وإمنا هو حفظ لنفس املضطر من اهلالك، 

.نة ملاتوا جوعا، فرحم اهللا عمرفلو أقيم حد السرقة عليهم يف هذه الس

  حكم  عمر رضي اهللا عنه بالقسامة

ǶȀǼǷ�ǲǯ�¾ȂǬȇ��ǂƯ¢�Ǿƥ�ǲȈƬǫ�ƢȀȈǧ�ƾƳÂ�Ǯ :القسامة ǳ̄�Śǣ�Â¢�°¦®�Â¢�ƨǴŰ�ǲǿ¢�Ƣđ�ǶǈǬȇ�ÀƢŻ¢�Ȇǿ:

�ƨǷƢǈǬǳ¦�À¢�ƅ¦�Ǿŧ°�œǗƢǌǳ¦�ǂǯ̄،)٣٠(واهللا ما قتلته وال علمت له قاتل �ƾǬǳ��ǲƬǬǳ¦�ƨǸē�ȆǨǼǳ�ƨǷƢǈǬǳ¦Â

�ǶđƢǐǷ�ŐƴȈǇ�ǲȈƬǬǳ¦�ǲǿ¢�À¢�Ʈ)٣١(املقاصد احلاجية، ألن فيها تيسري ورفع احلرج عن الناسمن  ȈƷ��

بدية تدفع هلم، وال يكون دم صاحبهم هدر، لقد قضى عمر رضي اهللا عنه بالقسامة يف قضايا خمتلفة، 

:ألن فيها مراعاة لقصد الشارع من حقن دماء الناس وعدم تضييعها، ومن ذلك

أن قتيال وجد يف خربة وادعة مهدان، فرفع إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  :امر الشعيبما رواه ع.١

حقنتم ! يا معشر مهدان : "فأحلفهم مخسني ميينا، ما قتلنا وال علمنا قاتال، مث غرمهم الدية، مث قال

.)٣٢("دماءكم بأميانكم فما يبطل دم هذا الرجل املسلم

أن قتيال وجد بني وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن اخلطاب : الشعيب وروى عبد الرزاق أيضا بسنده عن.٢

أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إىل وادعة أقرب، فأحلفهم عمر مخسني ميينا، كل رجل منهم ما قتلت 

يا أمري املؤمنني ال أمياننا دفعت عن : وال علمت قاتال مث أغرمهم الدية، فقال  احلارث بن األزمع

.)٣٣(كذلك احلق: نا دفعت عن أمياننا فقال عمرأموالنا وال أموال

وكان ذلك كله حرصا منه على حفظ دماء املسلمني من الضياع، ولذا كان يغلظ اليمني يف القسامة 

.)٣٤(بتحليفه يف مكان مقدس، فقد أدخل وداعة اِحلجر فأحلفهم مث قضى عليهم بالدية

تحميل العاقلة الدية في قتل الخطأ

امليت، وملا كان قتل اخلطأ وشبهه يكثر، والقاتل مل يتعمد تعمًدا حمًضا، ومحله مجيع  العاقلة هم عصبة

الّدية شاق متعذر، أو متعسر جًدا، والعصبة كانوا يتعاونون ويتناصرون يف كثري من األمور، محّلهم عمر 

ة، وملا جاء عمر وأيب بكر على أهل العشري  النيب صلى اهللا عليه وسلم الّدية، وكانت دية اخلطأ يف عهد 
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�ǶȀǼȈǻƢů�¦ȂǠǼǷ��Ǯ)٣٥( رضي اهللا عنه خصها بالعاقلة، ǳǀǳ�ÀȂǴǷƢū¦�Ƕǿ�ǶĔ¢�ƪ ǸǴǟ�ŕǷ�ƨǴǫƢǠǳ¦�Àȋ

ǶȀȈǴǟ�ƨǬǨǋÂ�ǲȈǸƸƬǳ¦�ǺǷ�ƢǧȂƻ�ǲƬǬǳ¦�Ƣđ�ǲǐŹ�Ŗǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ǺǷ�Ƕǿ ƢȀǨǇÂ�Ƕǿ°ƢǤǏÂ)فعن سلمة ، )٣٦

،للهم إين مسلم بريء مما جاء به مسيلمةا :فقال ،قتلت يوم اليمامة رجال ظننته كافرا :بن نعيم أنه قال

.)٣٧("الدية عليك وعلى قومك :فقال ،فأخربت بذلك عمر بن اخلطاب :قال

  حفظ المقومات المعنوية للنفوس البشرية

ولقد كرمنا بين " :حفظ املعنويات للنفس اإلنسانية من اإلهانة يعد مقصدا شرعيا معتربا، قال اهللا تعاىل

توفري  :ومما يكمل مقصد حفظ النفس :، يقول الطاهر بن عاشور)٣٨(" رب والبحرآدام ومحلناهم يف ال

احلرية الشخصية والكرامة لإلنسان، حتقيقا ملعىن التكرمي الذي اختص اهللا به اإلنسان متييزا له عن 

.)٣٩("احليوان

ملكانة، فقد لقد بذل عمر رضي اهللا عنه جهدا كبريا يف ترمجة هذا املقصد، وإعطاؤه ما يليق به من ا

أن رجال كان ذا صوت ونكاية على العدو مع أيب موسى، فغنموا مغنما فأعطاه  :روى البيهقي عن جرير

أبو موسى نصيبه ومل يوفه فأىب أن يأخذه إال مجيعا فضربه عشرين سوطا وحلق رأسه، فجمع شعره وذهب 

اهللا عنه، قال مالك ؟ فذكر به إىل عمر رضي اهللا عنه، فأخرج شعرا من جيبه فضرب به صدر عمر رضي

فإن فالن بن فالن أخربين : قصته، قال فكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى، سالم عليك أما بعد

بكذا وكذا، وإين أقسم عليك أن كنت فعلت ما فعلت يف مأل من الناس جلست له يف مأل من الناس 

أعف : ء فليقتص منك، قال له الناسفاقتص منك، وان كنت فعلت ما فعلت يف خالء فاقعد له يف خال

عنه، قال ال، واهللا ال أدعه ألحد من الناس، فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص، رفع رأسه إىل السماء، 

.)٤٠(قد عفوت عنه هللا: قال

.فعمل عمر هذا كما تقدم مراعاة لكرامة اإلنسان، وحفظا للنفس من اإلهانة واإليذاء

  :الخاتمة

     :ذا البحث املتواضع إىل األمور التاليةلقد توصلت يف ه

يف إسالم عمر،  وملا أسلم  ابن اخلطاب كان إسالمه عزا وسلم  عليه اهللا صلىلقد حرص النيب )١(

  .لإلسالم واملسلمني

  .لقد أعطي عمر بن اخلطاب ملكة قوية يف فهم مقاصد النصوص الكلية واجلزئية)٢(

.عليها الشرع، فلو عدم النفس لعدم من يتدين النفس هلا أمهية كربى يف احلياة ولذا حافظ)٣(
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�Ƣđ�Àȋ, لقد حفظ عمر رضي اهللا عنه النفس من جانب الوجود والعدم كما حفظ كرامة اإلنسان)٤(

  .يتحقق حفظ النفس

لقد ساهم عمر رضي اهللا عنه مسامهة كبرية يف االجتهادات املقاصدية، اليت يستنبط منها من جاء )٥(

 .بعده أحكاما كثرية

 :راجعالم

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زين الدين ابن جنيم احلنفي ـ طبعة دار املعرفة للطباعة والنشر

  .بريوت لبنان

موقع يعسوب :صدر الكتابأليب الفداء ابن كثري، م البداية والنهاية. 

وتبري بدار الكتب العلمية  :نشر، حممد بن جرير الطربي :، تأليفتاريخ األمم وامللوك. 

دار الكتب العلمية  نشر ،حممد عبد الرمحن املباركفوري، تأليف حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي

.بريوتب

تأليف عبد الرمحن السعدي، طبعة مركز صاحل الثقايف بعنيزة،تيسري الكرمي الرمحن.

دار ابن   :نشر، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي: ، تأليفاجلامع الصحيح املختصر

  .مصطفى ديب البغا. د :حتقيق، ريوتبباليمامة  ،كثري

راغب السرجاين، حبث منشور يف اجلمعية الدولية للمرتمجني .حرية النفس وعتق العبيد يف اإلسالم، د

  .واللغويني العرب

مكتبة دار الباز ، طبعة أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي :فيل، تأسنن البيهقي الكربى - 

  . حممد عبد القادر عطا :حتقيق، كة املكرمةمب

حتقيق، بريوتبدار إحياء الرتاث العريب  :نشر، حممد بن عيسى الرتمذي السلمي : سنن الرتمذي: 

 .نأمحد حممد شاكر وآخرو 

بريوتبدار صادر  :نشر، حممد بن سعد  الزهري :، تأليفالطبقات الكربى.  

عدي، طبعة مركز صاحل الثقايف بعنيزةأليف عبد الرمحن الس، تالفتاوى السعدية.

 الفقه املقاصدي عند اإلمام عمر بن اخلطاب، تأليف حسن حممد إبراهيم البشُدرى، طبعة دار الكتب

  .العلمية 

احملقق عالء الدين علي بن حسام الدين  اهلندي  :، تأليفكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال: 

 . ؤسسة الرسالةم :نشر، صفوة السقا - بكري حياين 
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دار الفكر للطباعة  :نشر، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  الظاهري :، تأليفاحمللى

  .والنشر والتوزيع

حممد عوامة :حتقيق، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف :فيصن، تُمصنف ابن أيب شيبة.  

املكتب اإلسالمي  :نشر، م الصنعاينأبو بكر عبد الرزاق بن مها: ، تصنيفمصنف عبد الرزاق

  .حبيب الرمحن األعظمي :حتقيق، بريوتب

مقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشور، طبعة دار النفائس.

املوافقات يف أصول الشريعة، تأليف إبراهيم بن موسى الشاطيب،  طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز.

 حممد عوامة :قيق، حتعبد اهللا بن يوسف  الزيلعي  :املؤلف، ايةأحاديث اهلديف ختريج   نصب الراية ،

 .بريوتبمؤسسة الريان للطباعة والنشر  :نشر

  :الـهوامش

.حدیث حسن صحیح:ل، وقا٢٦٧٦: أخرجه الترمذي في سننه، حدیث رقم(١)
.١٠/١١٦تحفة األحوذي )٢(

  . ١٢: أمیر المؤمنین عمر ص:انظر(٣)

  .٤٤/٢٣تاریخ مدینة دمشق :انظر(٤)

  .١/٢٣صفة الصفوة :انظر(٥)

  . ١/٣٥٦االستیعاب :انظر(٦)

  . ٩٨:، والفتنة في عهد الصحابة ص١/٣٥٤االستیعاب :انظر(٧)

  .٢/٦٣أمیر المؤمنین عمر :انظر(٨)
..١٩٥٢٥: أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه حدیث رقم)٩(
.٦٧١٥أخرجه البخاري في صحیحه، حدیث رقم )١٠(
.وما بعدها ١: راغب السرجاني، ص.حریة النفس وعتق العبید في اإلسالم، د:انظر)١١(
. ٩/١٨٥المحلى )١٢(
..٢١٥٨٠: أخرجه البیهقي في السنن الكبرى حدیث رقم)١٣(
..١٥٧٢٦: بیهقي في السنن الكبرى حدیث رقمأخرجه ال)١٤(
  .٩٠٣١:أخرجه عبد الرزاق في المصنف حدیث رقم)١٥(
.٥٣٩٧أخرجه البخاري في صحیحه، حدیث رقم )١٦(
..١٨٠٤٥: أخرجه عبد الرزاق في المصنف حدیث رقم)١٧(
..١٥٧٥٤: أخرجه البیهقي في السنن الكبرى حدیث رقم)١٨(
  . ١٧٩سورة البقرة )١٩(
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.١١٦٣١: أخرجه البیهقي في السنن الكبرى حدیث رقم)٢٠(
.١٥/١١٥انظر كنز العمال )٢١(
  .٢/٤٧٧تاریخ الطبري )٢٢(
  .٢/٣٣٠.تاریخ الرسل واألمم )٢٣(
  .٢/٣٣٢.تاریخ الرسل واألمم )٢٤(
  .١/١٥٠الریاض الناضرة في مناقب العشرة )٢٥(
  .٢٩٢:لمقاصدي عند اإلمام عمر بن الخطاب صوالفقه ا ٥/٥٦٠الطبقات الكبرى البن سعد :انظر)٢٦(
  .١/٢٢التبر المسبوك في نصیحة الملوك )٢٧(
  .٧/١٠٤البدایة والنهایة :انظر)٢٨(
  .٢٩١٧٩:أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه، حدیث رقم)٢٩(
  .٨/٤٤٦البحر الرائق )٣٠(
  .٢/٢٢الموافقات :انظر)٣١(
  .١٦٢٢٦: رقم أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، حدیث)٣٢(
  .١٨٢٦٦: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، حدیث رقم)٣٣(
  .٨/١٢٤السنن الكبرى  :انظر)٣٤(
.٤/٣٩٨نصب الرایة للزیلعي :انظر)٣٥(
.٢/١٢٨، تیسیر الكریم الرحمن ٧٨: الفتاوى السعدیة ص:انظر)٣٦(
  .١١/٥٥المحلى البن حزم :انظر)٣٧(
.٧٠: سورة اإلسراء)٣٨(
..وما بعدها١٣٠: صد الشریعة اإلسالمیة صمقا)٣٩(
.١٥٨٠٦: أخرجه البیهقي في السنن الكبرى حدیث رقم)٤٠(
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  :إعداد

ɻˎ�ʚϳ̋��ʝ˟ ʇ́ʚˎɻـѐʚϵʎ�˧ ˏ̋�ʚ˓ Г˒ �ӓʻ˓
 

 
muin121@hotmail.com

  و

ʚ˓ Г˒ �̞ ʝ˞ɽ̨ �˧ ˏ̋��ʝ˟ ʇ́ʚˎɻ
 

 

  :مقدمة

$M:هللا الكبري املتعال القائل يف حمكم التنزيل احلمد # "+ * ) ( ' & %

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- ,L )العنكبوت :

Mz:وجل على عبده ورسوله حممد املأمور بقوله عزوالسالم والصالة ).٤٦ y x w v

° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ • ~ }| {

±L)ني أثره الذين مدحهم اهللا يف حمكم تفأصحابه  الداعني إىل سبيله واملقوعلى ).١٢٥: النحل

M0:التنزيل / .? > = < ; :9 8 7 6 5 4 3 2 1

G F E D C BA @L)١١٠: آل عمران.(

ل الكتاب فهذا حبث استقرائي ملنهج القرآن الكرمي يف حماورة وجمادلة الكفار عموما، وأه: وبعد

ال من كتب عليه إن هلا كل مريد للحق وال يزيغ عنها عيذاليت ناصعة ه الومناهج هصوصا، بأساليبخ

كون الناس يǳÂ��ň¡ǂǬǳ¦�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ�ƨǷƢƫ�ƨȇ¦°ƾƥ�ƢǷȂǸǟ�ÀȂǸǴǈŭ¦Â�ƢǏȂǐƻ�̈Ƣǟƾǳ¦�ÀȂǰȈǳنقدمه  .الشقاوة

لتها ومقاصدها، فيها احلق،على بينة مما شاع يف هذه األزمنة األخرية من مصطلحات غامضة يف دال

كله كدين ناسخ وخامت جلميع   اإلسالمنقض ويوالباطل الصريح الذي يهدم أصول اإلسالم كلها، بل 

  . مللـاألديان وال

  :  ومن هذه املصطلحات العائمة

 التسامح الديين )١(

 التعايش السلمي بني مجيع األديان )٢(

 .احلوار بني األديان السماوية)٣(
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حات، وإحقاق ما فيها من احلق، ودحض ما فيها من التلفيق والتحريف لهذه املصطورغم أمهية تفنيد 

رغم ذلك كله آثرت الكتابة عن  –يف هدم اإلسالم وتشويه معاملهقق أهداف الغرب ومبادئه الذي حي

 اإلسالمأقرب طوائف الكفار إىل  - ية التعامل مع أهل الكتاب فموضوع يعترب أصال وركيزة أساسية يف كي

يف تعامل املسلمني رعية ومميزات عن غريهم من طوائف الكفر شص ئطاهم ديننا احلنيف خصاعالذين أ - 

  .معهم

�Ǻȇ®�ȄǴǟ�ǶĔȂǯ�²: " مما ينري الطريق للحكم بأن ƢǇ¢�ȄǴǟ�§ ƢƬǰǳ¦�ǲǿ¢�ǞǷ�ƶǷƢǈƬǴǳ�̈Ȃǟ®�Ä¢

 كذا نظره، و ليدع كل منهم إىل دينه لكونه الدين احلق يف؛ فمساوي، وأن أهل األديان السماوية إخوة 

الثابتة بثبوت  اإلسالميةحتريف للحقائق إال ، كل ذلك ما هو "الدعوة إىل توحيد األديان السماوية 

وتكذيبٌ ، على البسطاء والغوغاء من أبناء املسلمني إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وضحكٌ  اإلسالم

~M:ملشركني،  بقولهن غريهم من اعده القرآن من تكفري أهل الكتاب فضال ملا خلَّ  } | { z

¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ •L )٦: البينة.(

}M:لم يبق لنا إال سلوك طريقة القرآن واتباع منهجه وهوف z y x w v

¢ ¡ • ~ }|}£L)١٢٥: النحل.(M) ( ' & % $ # "

, + *; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .-

<L)٤٦: العنكبوت(.

وسنقسم البحث  ".منهج القرآن الكرمي يف جمادلة أهل الكتاب أسسه وأساليبه"ــهذا وعنونت البحث بـ

  .إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة

:تعريف الجدل، وبيان خصائصه في القرآن: المبحث األول

  :تعريف اجلدل: لالـمطلب األو 

  :تعريفه لغة.١

.جاَدَلُه، أي خاصمه، ُجماَدلًة وِجداًال؛ واالسم اَجلَدُل، وهو شّدة اخلصومة: "قال اإلمام اجلوهري  

))١((."وَجَدلُت احلبَل، َأْجُدلُُه َجْدًال، أي فـَتَـْلُتُه فتًال حمكماً 

: تعريفه اصطالحا.٢

املسلمات، والغرض منه إلزام اخلصم وإقحام من هو القياس املؤلف من املشهورات و : "هو اجلدل  

حبجة، أو شبهة، أو يقصد به : دفع املرء خصمه عن إفساد قوله -أو  .قاصر عن إدراك مقدمات الربهان

))٢((."تصحيح كالمه، وهو اخلصومة يف احلقيقة
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 شدة وهو ل،اجلد من أصله فإن املذهب، عن الرجوع: باجلدال واملطلوب: " قال أبو هالل العسكري

Ml: تعاىل قوله ويؤيده اجلوارح، بني من قوته للشدة الجد ومنها القتل، k j i h

u t s r q p o n mL)٣((")هود(.(

  :فتني مما سبق أن اجلدال

  .ال بد أن يكون بني طرفني متنازعني يف إثبات قضية أو نفيها)أ (

.جة الصحيحةال بد أن يكون لقصد الوصول إىل النتي)ب (

.ال يكون إال باألدلة املنقولة واملعقولة)ج (

 : مفهوم اجلدل يف القرآن.٣

بضم  –وقد جاء يف القرآن أسلوب اجلدال بلفظه، أو ما يوافقه يف الغرض كاحلوار واحملاورة، واحملاجة 

:، كما يف هذه اآليات-احلاء 

-Mu t s r q p o n m l k j i hL)هود( ،

-M» º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤

Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼L)األنعام.(  

¡¢Mكالسلطان، واحلجة، والربهان، العلم، : واستعمل القرآن أدوات اجلدال • ~ }

¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤£

¼ » º¾ ½L) يونس(.  

MA @ ? > =< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

V U T S R Q P O NM L K J I H G FE D C B

WL)األنعام.(MÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ¸

Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ì Ë ÊÉÝ ÜÛ Ú Ù Ø ×Ö

ã â á àß ÞL)الشورى(.MÔ Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í ÌË Ê É È Ç

á à ß ÞÝ Ü Û Ú Ù Ø× Ö ÕL)األنبياء(.M@ ? > = < ;

K J I H G F E D C B AL )الكهف(.

ل وما تصرف منها يف كتابه العزيز يف تسعة وعشرين موضعاً لفظة اجلداهللا عز وجل يف القرآن ذكر و 
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  : إال يف ثالثة مواضع يف القرآن فأما اجلدل فهو مذموٌم يف كل موضٍع ذكر

¢M:يف النحلِ : أحدها- ¡ • ~ }| { z y x w v}£L

).١٢٥: النحل(

)M:يف العنكبوتِ :موضُع الثاينـال- ' & % $ # "0 / .- , + * )

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1L)٤٦ :العنكبوت.(

�Êƨǳ®ƢĐ¦�Ŀ:M0:موضُع الثالثـال- /. - , + * ) ( ' & % $ # " !

4 3 2 1L)١ :مجادلةـال.(

MT:ومن أمثلة اجلدال املذموم قوله تعاىل S R Q P O N[ Z Y X W V UL

).غافر(

$Mاجلدال احملمود واملذموم : ومن إعجاز القرآن البياين أنه قرن يف آية واحدة وهي مكية # " !

; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' & %

I H G F E D C B A @ ? > = <R Q P ON M L K J

W V U T SL )لقمان(.  

فانظر كيف استدل عليهم عن طريقة جدالية كون القرآن احلكيم  كالم احلكيم خبلق السماوات 

واألرض، وإسباغ النعم على عباده حىت الكفار الذين يعرضون عن دينه، بينما وصفهم باجلدال املذموم 

ÀƢǿŐǳ¦Â�ƨƴū¦�Ǻǟ�®ǂĐ¦.

فدل ذلك على أن اجلدال منه مذموم ومنه حممود، وما استعمله القرآن وأمربه هو اجلدل احملمود ايل 

.يقصد منه إحقاق احلق، وإبطال الباطل باحلجة والدليل املفحم

 : خصائص الجدال القرآني: المطلب الثاني

  أنه خياطب العقل والوجدان/ أ

صق خصائصه، حيث أن القرآن الكرمي يليب احلاجات وهذا نابع من حقيقة القرآن الكرمي ومن أل

.النفسية الروحية والعاطفية،  والعقلية، واجلسدية

قوة التفكري، وقوة الوجدان، من خالل قوة التفكري يدرك احلقائق املسترتة واملعاين : فلكل إنسان قوتان

  .واس اخلمسوأما قوة الوجدان فهي تتعامل مع الظواهر احملسوسة من خالل احل. اخلفية

فالقرآن الكرمي خياطب الوجدان والعقل كما خياطب احلواس، ويوصل املعاين من خالل العقل ومجيع 

.احلواس معا، وال يوجد خطاب يتوجه يف ذات واحدة إىل هذه اجلوانب كلها
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وال أدل على ذلك من عرض القرآن للغيبيات على احلوس البشرية، من خالل تنبيه العقل، وإيقاظ 

واس للمعاين املصورة من خالل األلفاظ والكلمات ؛ فيصبح ذاك الغيب كأنه مشاهد حمسوس، وذلك احل

  .والعياذ باهللا.واضح جدا يف مشاهد القيامة، واجلنة والنار، وما فيهما من النعيم احملسوس، والشقاء املدرك

ƢƬǧ���ǶĔ¦ƾƳÂ�Ƥ ǗƢź�À¢�ȄǈǼȇ�ȏ�ǽ¦ǂƫ�¿ȂǐŬ¦�ǞǷ�ƨǳ®ƢĐ¦�ƨǠǸǠǷ�Ŀ�Ǯ ǳǀǯÂ��śǴȇ�̈°ƢƫÂ��¼Ȃǌȇ�̈°

Mh.وتارة يهدد وخيوف، وتارة يؤنب ويشنع g f e d cb a ` _ ^ ] \ [

z y x w v u t s r q p o n m l k ji

¡ • ~ } |{L)املائدة(.  

داللة عظم املقالة الشيعة اليت حيث وصفهم بالكفر ل: فانظر كيف رد الباطل واالفرتاء بطريقة بليغة

إقرتوها، وأنكر وجود إله غري اهللا تعاىل بطريق النفي مث إثبات ألوهية اهللا وحده، ويف نفس الوقت خوفهم 

وهددهم بعاقبة تلك املقالة الشنيعة، ولكن مع ذلك رغبهم وشوقهم إىل الدخول يف كنف رمحة اهللا 

  . الواسعة اليت ال يشذ عنها إال هالك

طاب البشري عموما، واجلدال خصوصا يتوجه إىل جانب واحد من هذه اجلوانب، وال يستطيع أن فاخل

يستجيب كل احلاجات الشخصية للخصم، فضال عن أن يستجيب حلاجات البشرية معا مبختلف 

ƨȈǴǬǠǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷÂ��ƢȀǇƢǼƳ¢.

ولكن ال يستطيع إشباع العاطفة، أو فاجلدال البشري يتوجه إىل العقل، وقد ينجح يف إقناعها عقليا، 

  .الضمري البشري للخصم

  : أنه يعرض القضية الواحدة بأساليب عدة من االستدالل/ ب

وقد أوردنا مناذج عديدة  يف هذه اخلاصية من خالل عرضنا ألسلوب القرآن يف األمر والنهي، وسيأيت 

  .اجلدال يف القرآن: مزيد من خالل هذا البحث

يعرض القضية الواحدة بألبسة خمتلفة دفعا للملل والسآمة، وتشويقا للمستمع، وإثباتا  فالقرآن الكرمي

  .خلاصية كالم اهللا املعجز مهما تكرر فهو دائم يأيت جبديد وال يبلى

السماوات واألرض وما فيهما،  –استعمل أسلوب االستدالل بامللكوت : فرتى قضية إثبات البعث

��ǾƫƘǌǻÂ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲǏƘƥ�¾ƾƬǇ¦Â��ƢēȂǷ�ƾǠƥ�¬¦Â°ȋ¦�©¦Â̄Â��©¦®ƢǸŪ¦�ǺǷ�©¦ȂǷȋ¦� ƢȈƷƜƥ�¾ƾƬǇ¦Â

وغري ذلك من األساليب احلية اليت ال ترتك جماال للشك يف إثبات البعث، .واستعمل األمثال، والقسم

  .واجلزاء بعد املوت
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:يستعمل األدلة العلمية القاطعة، والربهان الواضح، ويطالب اخلصم باإلتيان به/ ج

نه يورد من خالل جداله األدلة القاطعة، والرباهني الواضح اليت ال يشك يف صحتها، مث حيث وذلك أ

اخلصم ألن يستعمل كل ما لديه من طاقات مادية ومعنوية، ليعرض حججه ؛ فنراه يدعوه إىل استعمال 

أدلته، فالقرآن العقل والتحكم إليه، وينهى عن تعطيله، ونراه يستفز اخلصم ويتحداه باإلتيان بربهان ينقض

غايته إحقاق احلق وإبطال الباطل، وال خيفى من ظهور حقيقة تبطل حجته مهما امتد الزمن، وتنوع 

:M:أعداؤه، وشعاره املرفوع خافقا دائما وأبدا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

O NM L K J I H G FE D C B A @ ? > =< ;Q P

W V U T S RL)األنعام(.M« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | {

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬L)األحقاف(.M~ }

¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤£ ¢¡ •

¾ ½ ¼ » ºL)يونس(.  

:أنه يلتزم اإلنصاف، وحيق احلق ويبطل الباطل /د

فالقرآن مع تعنت أعدائه، وتلبيسهم احلق بالباطل ؛ فال ينسى ما عند اخلصم من بعض احلق، وال 

يهدر حماسنه، كعادة اإلنسان مع خصمه ؛ فنراه يدعو اخلصم مثال ببعض صفاته احلميدة ؛ ولذا ورد يف 

واحدا وثالثني " أهل الكتاب " النداء، او الوصف بـ:  يف القرآن املدينمعمة اجلدال مع أهل الكتاب مثال

  .مثانية عشر مرة" أوتوا الكتاب " ولفظ . مرة

�Ń�ǺǰǳÂ��ƅ¦�©Ɩƥ�ǶǿǂǨǯÂ��ǶđƢƬǰǳ�ǶȀǨȇǂŢ�Ƕǣ°��ǾǷȂǐƻ�ǞǷ�À¡ǂǬǳ¦�» Ƣǐǻ¤�ȄǴǟ�ǞǗƢǫ�ǲȈǳ®�¦ǀǿÂ

  .قية من وصف الكتابينيكما يقولون، أي ب" أدىن مالبسة "يسلب عنهم هذه الصفة لوجود 

:الدقة يف احلكم على األشياء واألفكار واألشخاص، وعدم التعميم/ هـ

وهذا مما عهدنا يف أسلوب القرآن من حتديد احلقائق واالحرتاس يف احلكم على األمم، فتارة حيكم على 

-M :فريق منهم , + * ) ( ' & % $ # " !

3 2 1 0 / .> = < ; : 9 8 7 6 5 4L)آل عمران(.

�ǶĔȂƠǋ�ÀƢȈƥ�¿ƢǬǷ�Ŀ ،وتارة حيكم على أكثرهمM{ z y x w v u t

£ ¢ ¡ • ~ }|L )وإذا أطلق احلكم يف بعض اآليات يتبعه باالستثناء األقل  ، )املائدة

  :كقوله
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-M® ¬ « ª © ¨ §¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

ÆL )البقرة(.

-M¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~} |L)آل عمران(،

-M« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x

º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯® ¬»L)عمران آل.(  

  .أنه يتلطف مع اخلصم ويلتزم األسلوب اللني إال يف حالة العناد والتعنت/: و

وذلك بني من أسلوب القرآن عموما؛ حىت أنه أحيانا يتغافل أو يعرض احلقيقة على أسلوب التورية 

:والتعريض تلطفا مع اخلصم، ومن ذلك

-MH G F ED C BA @ ? > = <O N M L K J IL)سبأ(

-MÔ ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ü Û Ú Ù Ø× Ö ÕL)األنعام(.  

^Mوأما يف حالة العنت فهو يبطل الباطل، ويرد باملثل ويشنع على املتغافل املتعنت،  ] \

i h g fe d c b a ` _k jL )األنفال(.

MÂ: موقفه من الوليد بن املغري ة:ومن ذلك Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã$ # " !L)القلم.(  

:وكذلك موقفه من أيب هلب وزوجته

-Ma ` _ ^ ] \ [ Z Y Xj i h g f e d c b

s r q p o n m l kL )املسد.(

-MF E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

] \ [ Z YX W V U T S R Q P O N ML K J I H G

a ` _ ^L)املائدة.( 

-MÌ Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´

ã â áà ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í

ë ê é è ç æå äL)املائدة(.  
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  الجدال في القرآن المدني: الـمبحث الثاني

  : مدخل

  : الكتاب يف القرآن املكيأهل -

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�À±Â�Â¢�®ƾǟ�©¦̄�ƨȈǻ¦ǂǐǻ�Â¢�ƨȇ®ȂȀȇ�©ƢȈǳƢƳ�ƾƳȂƫ�Ǻǰƫ�Ń�ƨǰǷ�Ŀ.. ،إمنا كان هناك أفراد

�Ŀ�¦ȂǴƻ®Â��¾ȂƦǬǳ¦Â�ǪȇƾǐƬǳ¦Â�¬ǂǨǳƢƥ�¿ȐǇȍ¦�ń¤�̈ ƾȇƾŪ¦�̈Ȃǟƾǳ¦�¦ȂǴƦǬƬǇ¦�ǶĔ¢�ǶȀǼǟ�À¡ǂǬǳ¦�ȆǰŹ

وال بد أن يكون هؤالء ممن كان قد بقي .. ا بني أيديهماإلسالم، وشهدوا له ولرسوله بأنه احلق املصدق مل

ويف أمثال هؤالء وردت .. على التوحيد من النصارى واليهود؛ وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب املنزلة

:مثل هذه اآليات

-M? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

A @L)القصص.( 

-ML K J I H G F E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6

Y X W V U T S R Q P O N ML)اإلسراء.( 

-M¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x w v u t s r

¬ « ª ©L)األحقاف(.  

وقد تكررت هذه االستجابة من أفراد كذلك يف املدينة؛ حكى عنهم القرآن بعض املواقف يف السور 

Ã°ƢǐǼǳ¦�ǺǷ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǔǠƥ�Ŀ�ǎ Ǽǳ¦�ǞǷ��ƨȈǻƾŭ¦:

-M« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x

» º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯® ¬L )عمران آل(.

-M® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯L)املائدة(.

 خطر أحسوا عندما مكة، يف منهم أفراد يتخذه كان ما غري آخر موقفاً  اختذوا ذلك أن اليهود كانوا قد 

 -ء األفراد مل يكن ميثل موقف الغالبية من أهل الكتاب يف اجلزيرة ولكن موقف هؤال ،املدينة يف اإلسالم

فقد جعل هؤالء يشنون على اإلسالم، منذ أن أحسوا خطره عليهم يف  -ومن اليهود منهم بصفة خاصة 

�Ŀ�ǶĔ¢�ƢǸǯ��̈Śưǯ�́ Ȃǐǻ�Ŀ�ǶȀǼǟ�À¡ǂǬǳ¦�ƢǿƢǰƷ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǯ�ƢȀȈǧ�ÀȂǷƾƼƬǈȇ��ƨưȈƦƻ�ÅƢƥǂƷ��ƨǼȇƾŭ¦

ومن ته رفضوا الدخول يف اإلسالم طبعاً؛ وأنكروا وجحدوا ما يف كتبهم من البشارة بالرسول الوقت ذا

تصديق القرآن ملا بني أيديهم من بقايا كتبهم احلقة، مما كان أولئك األفراد الطيبون يعرتفون به ويقرونه 

جلحود وتسجيله؛ كذلك أخذ القرآن يتنزل بوصف هذا ا!.. وجياهرون به يف وجه املنكرين اجلاحدين
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على أن القرآن .. وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤالء من االحنراف والفساد والبطالن يف شىت السور املدنية

:نذكر من ذلك. املكي مل خيل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب

-MH G F E DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

M L K J I\ [ Z Y XW V U T S R Q P ON

` _ ^ ]L)الزخرف.( 

-Mª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~} | { z y x w v u t

¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «L)الشورى(. 

-M² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ }

Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

ËL )األعراف.( 

أما القرآن املدين فقد تضمن الكلمة األخرية يف حقيقة ما عليه أهل الكتاب؛ كما حكى عنهم أشنع 

، والنساء، الوسائل وأبشع الطرق يف حرب هذا الدين وأهله يف قطاعات طويلة من سور البقرة، وآل عمران

ناقش ذلك بالتفصيل يف وسن. قبل أن يقرر الكلمة النهائية يف أمرهم كله يف سورة التوبة. واملائدة، وغريها

  : هذا املبحث

، وكون لقد استخدم القرآن املكي أسلوب اجلدال إلثبات اإلميان، والبعث واجلزاء، ورسالة النيب 

  .طرف من جدال القرآن املدين يف هذه القضايا ولنتكلم يف هذا البحث عن. القرآن كالم اهللا 

  معركة ثالثية اخلصوم -

اليهود والنصارى،  - لـما كان القرآن املدين يواجه من اخلصوم  فئتني من الناس مها أهل الكتاب

  .واملنافقون ؛ ركز يف جدله مع هذين اخلصمني مع اخلصم السابق يف املرحلة املكية وهم املشركون

مل يرد يف آية " أو توا الكتاب " ، أو "أهل الكتاب" أن وصف : تسجيل يف هذا املقامومن اجلدير بال

مكية، وإمنا يف سور مدنية، أو يف آية مدنية يف سورة مكية، إال يف سورة العنكبوت وهي من أواخر السور 

واملؤمنون، املكية نزلت قبيل اهلجرة، فجاء ذكر أهل الكتاب فيها توطئة للجو الذي سينتقل إليه النيب

-.M:وكيف سيتعاملون معه، وذلك يف قوله تعاىل , + * ) ( ' & % $ # "

7 6 5 4 3 2 1 0 /< ; : 9 8L)العنكبوت.(  

  .مجيع ما ورد فيه من السور فهي مدنية إال يف العنكبوت" أهل الكتاب " فاللفظ األول 
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فهو كذلك إال يف سورة املدثر فهي مكية، ولكن اآلية مدنية، " أو توا الكتاب " ين وأما اللفظ الثا

إما مؤمنون، أو منافقون، أو أهل  : بدليل سياق اآلية ؛ حيث قسمت الناس املستمعني إىل هذه اآلية

\M:كتاب، أو مشركون، وذلك مل يكن إال يف املدينة يف قوله تعاىل [ Za `_ ^ ]d c b

x wv u t s r q po n m l k j i h g f e} | { z y

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ • ~L)املدثر.( .

  .واهللا أعلم

  الجدال مع اليهود: الـمطلب األول

:واجههم القرآن املدين مواجهة مفتوحة، وينبغي هنا أن نشري إىل معامل من تلك املواجهة فقد

  :أسلوب اجلرح للشهود/ أ

�ÀȂǠǸƬǈȇ�¦ȂǻƢǰǧ��§ ƢƬǯ�ǲǿ¢�ǶĔÂŐƬǠȇ�¦ȂǻƢǯÂ��®ȂȀǌǳ¦�ƨƥƢưŠ�§ǂǠǳ¦�ȆǯǂǌǷ�Ãƾǳ�®ȂȀȈǳ¦�¿ƢǬǷ�ÀƢǰǧ

�½ŗǌŭ¦�ÂƾǠǳ¦�ƨȀƳ¦Ȃŭ�ƨưǠƦǳ¦�ƾǠƥ�ƢǸȈǇȏÂ��ǶēƢȀȈƳȂƫ– فكانوا يسلحون الكفار واملنافقني - م اإلسال ،

مدعني حتديه وإعجازه ؛ وكان القرآن املدين قد واجه هذا املوقف  بالشبه العلمية لتوجيهها إىل النيب 

  :أوال جبرح الشهود ووصفه بصفاته احلقيقية اليت جتعله عاريا متاما عن أهلية الشهادة

وما جاء به من احلق الذي ذكر يف    شأن النيب كشف فعاهلم القبيحة لكتمان احلقائق العلمية يف.١

  .أو غري ذلك كتبهم سواء كانت يف صفات النيب 

شراء  –ككتمان أكثرهم للحق، كتابة بعضهم الكتاب بأيهم : ففي هذا املقام وصفوا بعدة صفات

يستفتحون به �Â�ǾǻÂǂǜƬǼȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢Âفقال اهللا تعاىل وهو يكشف عن معرفتهم للنيب  :أي بيعه: الكتاب

M3إىل اهللا  2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 76 5 4

Z Y X W VU T S R QP O N M L KL)البقرة.(  

ƟƢǬū¦�ǽǀǿ�ǶĔƢǸƬǰǳ�À¡ǂǬǳ¦�ǶȀǼǠǳÂ ق النبويةMz y x w v u t s r q p

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ •~ } | {

´ ³ ² ± °¯L)البقرة.(  

M4كما وصفهم بالكذب والتحريف والتزوير 3 2 1 0 / . - ,

I H G F E D C B A @ ?> = < ; : 9 8 7 6 5
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^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J

q p o n m lk j i h g f e d c b a ` _L )النساء.(  

�ƅ¦�©ƢȇƖƥ�¦ÂǂǨǯ�¦ǀđ�ǶȀǧويلبسون احلق بالباطل، ويصدون الناس عن سلوك سبيل احلق.

كثريا منهم ال يعرفون كثريا من حقائق الكتاب املنزل عليهم، كشف ضحالة مستواهم العلمي وأن  .٢

فكيف يكون كال مهم حجة على ما يدعونه، بعد أن كشف عدم صدقهم وأمانتهم ؛ فاجتمع اجلهل عن 

Ƕē®ƢȀǋ�ǲƦǬƫ�Ǧ Ȉǰǧ��ǾǻȂǳȂǬȇ�ƢǸȈǧ�§ ǀǰǳ¦Â�ǾǻȂǟƾȇ�ƢǷ:

-M¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ • ~ } |{ z y x w v u

ª ©½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ «L)املائدة.(

-M6 5 4 3 2 1 0 / . - , +L)البقرة(. 

-Mw v ut s r q p o n m l k j i h g f

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡• ~ } | { z y xL )املائدة(.  

دين حقيقة ما عليه اليهود من جهل عن حقائق التوراة، وأنه ليس عندهم إال وقد سجل القرآن امل

  :نصيب من الكتاب

-M5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !L ) آل

  .)عمران

-M× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉL )النساء(.  

-MÌ Ë Ê É È ÇÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

Û Ú Ù Ø × ÖL)النساء(.  

� ǄƳ�ȏ¤�ǶǿƾǼǟ�ǆ Ȉǳ�ǶĔ¢�Ʈ ȈƷ��ǶĔƘǋ�Ǻǟ�Ƥ ȈƴǠƬǳ¦�§ȂǴǇƘƥ�À¡ǂǬǳ¦�ƢǿƾǴƻ¢�Ŗǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ǽǀǿ�ǂǜǻƢǧ

بسيط من الكتاب الذي أنزل عليهم فضال عن الوحي املنزل قبلهم ؛ فكيف يدعون حكر احلقيقة، وقصر 

وحىت هذا القليل الذي عندهم باعوه وبدلوه، فهم يؤمنون باجلبت والطاغوت . ي على أنفسهماملعرفة بالوح

.؛ ولذلك نّكر النصيب للتقليل، وليس للتعظيم لقرينة السياق الذي يدل على إهانتهم

))٤((واخلطاب موجه لليهود يقرينة السياق من آليات السابقة والآلحقة 

_�ǶđƢƬǯ�ƨǬȈǬŞ�ǶȀǴȀƳ�ń¤�̈°Ƣǋ¤M كما شبههم باحلمار يف هذا الصدد ^ ] \ [ Z

s r q p o n ml k j i h g f ed c b a `L

.)اجلمعة(
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وأسلوب القرآن يف جرح أهلية اليهود العلمية ال يتعارض مع ما جاء يف القرآن أيضا من استشهاد 

يف التوراة وهم ميثلون قلة قليلة من  الكتاب املنصفني الذين يقرون احلقائق املصدقة للنيب ببعض علماء 

�©ƢȈǇƢǇ¢�ǺǷ�Ȇǿ�ƨǴǬǳ¦�ǽǀđ�À¡ǂǬǳ¦�®ƢȀǌƬǇ¦Â��§ ǀǰǳ¦Â�ǲȀŪ¦�śƥ�¦ȂǠŧ�Ǻȇǀǳ¦�°ƢƦƷȋ¦Â�®ȂȀȈǳ¦� ƢǸǴǟ

به، ومن مناذج  دعوة القرآن يف إنصافه وإقراره لفضائل اآلخر حىت يف جمادلته مع اخلصوم املكذبني

ƨǴǬǳ¦�ǽǀđ�®ƢȀǌƬǇȏ¦:

-M1 0 / . - , + * ) ( ' &% $ # " !Lالرعد.

-M¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x w v u t s r

¬ « ª ©Lاألحقاف.  

đ�ƾȀǌƬǈŭ¦�ǪƟƢǬū¦�ǂưǯ¢�À¢�Ƕǣ°��©Ƣȇȉ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ م هي حقائق عامة يعرفها العام واخلاص من

,M:أهل الكتاب، كما قال اهللا تعاىل + * ) (' & % $ # " !

0 / . -Lالبقرة.  

ويف مقامات عديدة وصف القرآن كثريا منهم بالكذب، وعدم األمانة، واستحالل أموال الناس غري .٣

:ن سجيتهم اليت ال تفارقهماليهود، وأكل السحت واحلرام، وجعل ذلك م

-M¥ ¤ £¢ ¡ • ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦L )آل عمران(. 

-M1 0 / . -, + * ) ( ' & %$ # " !

< ; :9 8 7 6 5 43 2? > =L)املائدة.(  

، حيث من افرتى على اهللا الكذب ونسب إليه الشتائم اليت بيان سوء أدب بعضهم مع اهللا.٤

تقشعر منها ألبدان، فال يستغرب منه أن يؤذوا األنبياء وعباد اهللا الصاحلني، ويف هذا تسلية للنيب 

  . واملؤمنني

(M: ومما قالوه يف ذلك ( ' & % $ # " !0 / . - ,+ *

8 7 6 5 4 3 2 1L)آل عمران(.

فانظر هذا األسلوب املزلزل الذي جاء به الرد القرآين هلذه الفرية، وما فيها من املؤكات اللفظيو 

هلذه الفرية، وذلك لتعظيم الفرية، للتحقيق، ومساع اهللا " قد"املعنوية، حيث أبتدئ بالم القسم، و

". مسع اهللا ملن محده " ¢�ȆǴǐŭ¦�¾ȂǬȇ�ƢǷ�ƢȀǈǰǟÂ��ƨǠȈǼǌǳ¦�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀđ�ǶȀȇ±ƢƴȈǇ�ǾǻƢƸƦǇ�Ǿǻ ومعناه

  .وذلك لتعظيم هذا الفعل من املصلي ومتجيده
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�ƢƬǴǰǳ�ƢǸȈǜǠƫ��ǶȀǼǷ� ƢȈƦǻȋ¦�ǲƬǫ�ƨŻǂŝ�ƢĔǂǫÂ��ƢŮƢŷ¤�¿ƾǟÂ�ǶȀȈǴǟ�ƨǠȈǼǌǳ¦�ƨǳȂǬŭ¦�ǽǀǿ�ǲȈƴǈƫ�ƾǯ¢�Ľ

Mçواحلريق يف جهنم اجلرميتني، مث أوعدهم بالويل  æ åL)البقرة.(M» º¹ ¸ ¶ µ ´

Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼

ë ê é è ç æå ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × ÖL)املائدة(.  

.رائمهم ضد األنبياء، وتسطري موقفهم املخذلة هلم يف أحلك الظروف وأصعبهاكشف ج.٥

ويف هذا املقام جرَّمهم القرآن بقتل األنبياء ودعاة احلق، وتسليم األنبياء ألعدائهم، والتعنت وعدم قبول 

MÌ:املعجزات احلسية واملعنوية Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ð Ï Î ÍÓ Ò ÑL)املائدة.(  

وجعل القرآن املدين هذه اجلرمية ومسة عار عليهم، فكيف حيتجون على ما أنزل عى أنبيائهم وهم الذين 

أسلوب : فتلوا بعضهم، فإن كان ما أُنزل عليهم حقا فلماذا قتلتموهم، وهذا من أسلوب اجلدال القرآين

ME: أي نقض حجة اخلصم بإثبات عكسها: النقض D CL K J I H G F

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R QP O N M

`L)آل عمران.(M¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } |L)البقرة.(  

:M :تسجيل لعنهم على لسان أنبيائهم ملا كانوا يقرتفونه من ارتكاب املنكر وعدم تناهيه.٦ 9

L K J I H G F ED C B A @ ? > = < ;

W V U T S RQ P O N MLاملائدة :M¾ ½ ¼ »º ¹ ¸

Ã Â Á À ¿L)البقرة(.

 :كشف سوء معاملتهم مع املسلمني والشعوب األخرى.٧

Ƕēǂǜǻ�śƦƫ�ƨǸȀǷ�ǪƟƢǬƷ�ňƾŭ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǶȀȈǴǟ�ǲƴǇ�ƾǫÂ ،املبنية على التعايل والغرور بالنسب

  :ومواقفهم جتاه األمم عموما واملسلمني خصوصا

-M½ ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~L)املائدة(.  

-Më ê é è ç æå ä ã â áà ß Þ Ý Ü ÛL )املائدة(.

-Mn m lx w v u t s r q p o§ ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ • ~ } | { z y

² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨³L )آل عمران(.  

وقد تنوعت ردود القرآن على هذه املزاعم :  الرد على الشبهات اليت أثارها اليهود لتكذيبهم النيب/ ب

:قرآن لنا هذه املزاعم وتفنيده هلا، كما يلي، وقد صور اللتربير تكذيبهم على صدق نبوة حممد اليت بثوها 
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  :زعمهم بأن اهللا أوحى إليهم أن ال يؤمنوا ألي رسول حىت يأتيهم بقربان يصدق له ذلك.١

MW V U T S R QP O N M L K J I H G F E D C

` _ ^ ] \ [ Z Y XL )نآل عمرا.(

زعمهم بأن امللك الذي يأيت بالوحي هو عدوهم الذي ينزل بالعذاب على األمم ؛ فلذلك ال .٢

Miيؤمنون بالوحي الذي نزل به جربيل  h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

y x w v u t s r q p o n m l k jL )البقرة(.

ȂƬǳ¦�Ŀ�Ǯ°¦̈���زعمهم بأن بعض الط.٣ ǳ̄�À¢Â��ƢĔƢƦǳ¢Â�ǲƥȍ¦�¿ȂƸǴǯ�ǲȈƟ¦ǂǇ¤�řƥ�ȄǴǟ�ƢǷ¦ǂƷ�ÀƢǯ�¿ƢǠ

:M:فرد عليهم القرآن بأن دينهم حمرف، وليسوا من احلنيفية يف شيء 9 8 7 6 5 4 3

Q P O N M L K J I H G F E DC B A @ ? > = < ;

Re d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W V U T SL)آل عمران(.

  الجدال مع النصارى: المطلب الثاني

لقد جادل القرآن املدين مع النصارى يف كثري من اآليات القرآنية، وفصل يف جداله كثريا من القضايا 

:مرمي، فكان أسلوبه كما يلياليت طرحها القرآن املكي يف قضية ابن مرمي وأمه 

)١(®ȂȀȈǳ¦�Ǻǟ�ƢǼǷȐǯ�ǞǷ�ǾƳ¯ƢŶ�ƪ ǬƦǇ�ƾǫÂ��Ƕē®ƢȀǋ�¬ǂƳÂ�ǶȀƬǬȈǬƷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�§ȂǴǇ¢.

%M:جهلهم عن حقيقة اإلجنيل، وعدم معرفتهم بكثري من ما جاء فيه)٢( $ # " !

6 5 43 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

; : 9 8 7L )ائدةامل(.

'Mوصفهم بالغلو يف دينهم والضالل عما فيه من احلقائق  )٣( & % $ # " !

= < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -, + * ) (

X W V U T S RQ P O N M LK J I H GF E D CB A @ ?>

^ ] \ [ ZYL)النساء( .M!* ) ( ' & % $ # "

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +L)املائدة(.

)٤(�®ȂȀȈǳ¦�ǺǷ�ƨǨƟƢǗ�Ƕǟ±Â��ŉǂǷ�Ǻƥ¦�ȄǈȈǟ�ƨȈŮ¤�Ŀ�Ƕē¦ƾǬƬǠǷ�ȄǴǟ�®ǂǳ¦�Ŀ�Ʋƴū¦�ňƾŭ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǲǐǧ

قضية إهلية عزير وقد ورد ذلك يف القرآن املكي بطرق خمتلفة، ولكن القرآن املدين حسم هذه ال

  :بتفصيل مل يرد يف املكي
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  :بطال كون عيسى أو عزيرا ابن اهللابإ: أوال

Myx w v ut s r q p o n m l k

© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡• ~ } | { z

¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Ã Â Á À ¿¾ ½L)التوبة(.

�Ŀ��̈°Ƣǋȍ¦�ǽǀđ�ȄǨƬǯ¦Â��ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�À¡ǂǬǳ¦�°ǂǰȇ�Ń�®ȂȀȈǳ¦�ǲǯ�¾Ȃǫ�ǆ ولـما كان Ȉǳ�ǂȇǄǟ�ƨȈŮ¤� Ƣǟ®¦

.هذا املقام، بعكس النصارى الذين كان ذلك القول قول عامتهم ؛ فكرره القول إبطاال له

األعلى، استدل القرآن بإبطال إهلية عيسى عن طريق قياس األوىل، ومن باب التنبيه باألدىن على : ثانيا

لكونه وجد من " ابن اهللا "وباملتفق عليه على املختلف فيه لكونه أوىل باحلكم ؛ فهم يزعمون بأن عيسى 

من دون أب وأم، ومع ذلك مل يدع أحد دون أب، ولكنهم يتفقون مع غريهم بأن آدم خلقه اهللا 

}M:بإهليته، فكيف يكون عيسى يف هذه احلالة إهلا z y x w v£ ¢ ¡ • ~ }|

§ ¦ ¥ ¤L )آل عمران.(

  :إبطال كونه ثالث ثالثة: ثالثا

Mn: كما قال تعاىل m l k ji h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [

~ } |{ z y x w v u t s r q p o

¡ •L)املائدة.(  

  :بكونه كلمة اهللا ورح منه ألقاها إىل مرمي تفنيد تعلقهم: رابعا

�ǶǿƢĔÂ��½°ƢƦŭ¦�ƾƦǠǳ¦�¦ǀŮ�Ǧ" كن " حيث خلقه اهللا بكلمة  ȇǂǌƫ�ǾȈǳ¤�¬Âǂǳ¦�» ƢǓÂ��§ ¢�ÀÂ®�ǺǷ

«��ǽǀđعن التثليث الذي يزعمونه األب واإلبن ورح القدس، كما وصفه بعوديته هللا  ǂǌƬȇ�ȄǈȈǟ�À¢Â��

)M: العبودية  ' & % $ # " !2 1 0 / . -, + * )

J I H GF E D CB A @ ?> = < ;: 9 8 7 6 5 4 3

^ ] \ [ ZY X W V U T S RQ P O N M LKL)النساء(.

جريان صفات املخلوقني على عيسى من األكل والشرب، وغري ذلك، مما يدل على كونه : خامسا

©M:ا، وأنه ال ميلك الضر والنفع لنفسه فضال عن أنفسهمخملوق ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °¯ ® ¬ « ª

¿ ¾L )املائدة.(

´M:تربؤ عيسى ابن مرمي عن هذا اإلدعاء يوم القيامةكما تربء منه يف الدنيا بقوله:  سادسا ³ ²

º ¹ ¸¶ µ¼ »L)آل عمران( ،MU T S R Q P O N M L

q p o n ml k j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V

® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x wv u t s r

¶ µ ´ ³ ²± ° ¯À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸L)مائدةـال(.  

  أساليب عامة في القرآن المدني لجدال ومواجهة أهل الكتاب عموما: المطلب الثالث

قد تقدم الكالم يف جدال القرآن اخلاص باليهود أو النصارى كل على حدة، وسنتكلم يف هذا املقام 

�Ƣđ�¾®ƢƳ�ňƾŭ¦Â�ȆǰǸǴǳ�ƨȈǳ¦ƾƳ�Ƥ ȈǳƢǇ¢اليهود والنصارى معا وسيكون ذلك يف : القرآن أهل الكتاب

  : هذه املطالب

 تحدي القرآن المدني ألهل الكتاب عموما /١

وعلى رأسهم كفار مكة، عن أن يأتوا  –السيما العرب  –كما سجل القرآن حتديه على كل اخللق 

طيع كسر هذا التحدي، كان مما بسورة من هذا القرآن ولو حتالفوا مع اجلن واإلنس، وأن خملوقا ال يست

�ǲǸǌȇ�ȏÂ��®Ƣǔǳ¦�ƨǤǳ��À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ǲǿ¢�ǶĔȂǰǳ�§ǂǠǳ¦�ȄǴǟ�ǲƴǇ�ÄƾƸƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢��ÀƢǿ̄ ȋ¦�ń¤�¼ǂǘƬȇ

أن يزيل هذه الشبهة عن أذهان الناس  هذا التحدي غري هم لكونه ليس من أهل اللسان، فشاء اهللا 

آن خصوصا ؛ فسجل على كل طائفة من أهل حني نزول القر  عموما، وعن اخلصوم املعارضني للنيب 

  :حتديا لكل واحدة منهم –ومها لب املعارضني  - الكتابني 

  اليهود/: أ

البقرة، واجلمعة، حيث دعاهم القرآن بأن يتمنوا : وذلك يف قضية تكرر ذكرها يف سورتني مدنيتني

ادق وأن اجلنة خالصة صادقا، وأن ما يدعونه من حسن املثوى صاملوت إن كان موقفهم عن النيب 

�¦ȂƥƢƴƬǇ¦�À¤�ǶĔ¢Â��ÀȂƥ̄Ƣǯ�ǶǿÂ�ǽ¦Ȃǟ®�Ŀ�¼®ƢǏهلم، فلم يستطيعوا ذلك لعلمهم حتما بأن النيب 

�ƢǸƬƷ�ÀȂƫȂǸȈǈȇ�ǶĔƜǧ�ÄƾƸƬǳ¦�ǂǈǰǳM, + * ) ( ' & % $ # " !

> = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
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C B A @ ?U TS R Q P O N M L K J I H G FE D

Y X W VL  )البقرة(.  

M¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x w v u t

² ± ° ¯ ®¬ « ª ©L)اجلمعة(.�Ǻǳ�» ȂǇ�ǶĔ¢Â��ÄƾƸƬǳ¦�¦ǀǿ�ǶȀȈǴǟ�ǲƴǈǧ

.، لعلمهم بكذب مواقفهم جتاه النيب يستجيبوا لكسره أبدا

  النصارى/: ب

كما حتدى النصارى بعد إقرار احلجة يف دعواهم إهلية املسيح ابن مرمي، أورد عليهم احلجج تلو احلجج 

القاطعة بكذب هذا البطالن والبهتان، فال بد من حسم املوقف، ألن اجلدال مل يصبح له جدوى بعد هذا 

.را باملباهلة، وذلك مع نصارى جنران كما هو معروف يف كتب احلديث والسري؛ فسجل عليهم حتديا ساف

MÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Ë Ê É È Ç Æ Å0 / . - ,+ * ) ( ' &% $ # " !

9 8 7 6 5 4 3 2 1L )آل عمران(.  

  لوب الجواب عن شبهات أهل الكتاب والرد على مزاعمهمأس  /٢

�¾ȂƷ�ǪƥƢǈǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�ƢȇƢǼƯ�Ŀ�ƢȀǼǷ�¦Śưǯ�Ƣǻ®°Â¢�ƾǫÂ�ǶēƢȇŗǨǷ�ȄǴǟ�®Â®°�ǺǷ�À¡ǂǬǳ¦�ǾǴƴǇ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄�ǺǷÂ

  : اجلدال

، "¢�ǽ£ƢƦƷ¢Â�ƅ¦� ƢǼƥ¢�ǶĔ:زعمهم أن احلنة خالصة هلم، حيث ادعى كل من اليهود والنصارى، وقوهلم.١

وإن مستهم فال يعذبون : هم مبنأى من العذاب، أو ما ادعاه اليهود بأن النار ال متسهم وبناء عليه ف

MÃÂ: إال يف األيام اليت عبدوا فيها العجل ؛ فرد عليهم Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕL )البقرة(. M& % $ # " !

< ; :9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . -, + * ) ('

D C B A@ ? > =L )املائدة(. MV U T S R Q

l k j i h g f e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y XW

y x w v ut s r q p o n mL)البقرة.( 
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زعمهم بأن إبراهيم واألنبياء من ذريته كانوا هودا أو نصارى ؛ وبناء عليه فهم على حق، وال  ينبغي .٢

M2أن يرتكوا ذلك  1 0 / . -, + * ) ( '& % $ # " !L

¶M.)البقرة( µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

½ ¼ »º ¹ ¸Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾L)البقرة(M£ ¢

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤L )نآل عمرا(.

ƨǧǂƄ¦�ǶȀƦƬǯ�Ǻǟ�ƨǴǗƢƦǳ¦�Ƕē¦ ¦ŗǧ¦�ȄǴǟ�À¡ǂǬǳ¦�®Â®°�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ.

  توجيه المؤمنين إلى كيفية التعامل معهم/ ٣

الوالء والبراء : ان هوسياج اإليم

لقد عاجل القرآن املدين كيفية التعامل مع أهل الكتاب برتكيز خاص ؛ لصفتهم أهل كتاب ؛ فهم أقرب 

§ ƢƬǯ�ǲǿ¢�ǶĔȂǰǳ� ȏȂǳ¦�ÀȂǬƸƬǈȇ�ǶĔƘƥ�řǠȇ�ȏ�Ǯ ǳ̄�ǺǰǳÂ��śǯǂǌŭ¦�¿ȂǸǟ�ǺǷ.

صدقه، وهو من وعنصر الوالء والرباء على أساس اإلميان هو عنصر أساس لإلميان، ودليل على

�ƾǠƥ�Ǯ ǳ̄Â���ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ƾǈŪ�ǲǷƢǰƬŭ¦� ƢǼƦǳ¦�ǺȇȂǰƬǳ�Ǯ ǳ̄Â���ňƾǸǴǳ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦Â�ƨȈǟȂŭ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦

�À¢�ƾƥ�ȏ�ÀƢǰǧ���ƨȇȂƦǼǳ¦�ƨǼȇƾŭ¦�Ŀ�Ƣđ�́ ƢŬ¦�ƢȀǼǗÂÂ�ƢȀǐƟƢǐƻÂ�ƢĔƢȈǯ�ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨǸǴǈŭ¦�ƨǟƢǸŪ¦�ǺȇȂǰƫ

أخيه املسلم، كما جيب أن يكون هذا القلب يكون هناك عقدة تآلف جتذب القلب املسلم إىل قلب 

مفطورا بالتربؤ من كل صاحب عقيدة تتعارض مع هذا اإلميان، وتناوؤه، وذلك ال يعين عدم التعامل مع 

.أهل العقيدة املخالفة، ولكن بالعدل واملعروف يف كل ما ال يتعارض مع هذا اإلميان احلنيفي

�Ǯكما ال يعين أن كل الكفار مبرتبة واحدة ل ǳǀǯÂ��śǸǴǈǸǴǳ�ǶēÂ¦ƾǟÂ�ǶđǂǬƥ�ÀȂƫÂƢǨƬȇ�ǲƥ��śǸǴǈǸǴ

إعتقادهم املخالف، وهذا من عدل اإلسالم، حيث مل جيمع الكفار يف مرتبة واحدة، بل حىت أهل 

الكتاب أنفسهم ؛ ولذلك خصهم بنوع من املعاملة اخلاصة، كإباحة التزوج من نسائهم، واألكل من 

§�����śǸǴǈŭ¦� ¦ƾǟ¢�ǶĔȂǰǳذبائحهم، ولكن القرآن املدين كرر ƢƬǯ�ǲǿ¢�ǶȀƬǨǐƥ�°¦ŗǣȏ¦�ǺǷ�ǂȇǀƸƬǳ¦

ȆǴȇ�ƢǸǯ��ƢđƢƦǇ¢Â��Ƕē¦Âƾǟ�Ƥ ƫ¦ǂǷ�śƥÂ:

التحذير من مغبة املواالة هلم واختاذهم بطانة من دون املؤمنني / ١

`M:قال تعاىل _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

g fe d c b au t s r q p o n m l kj i h
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® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ • ~ } | { z y x w v

¯L)آل عمران.(  

٢ /��̈ǂƻȉ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�Śƻ�ǲǯ�ǺǷ�ÀƢǷǂū¦�ƾƷ�ń¤�ǲǐƫ�Ŗǳ¦�śǸǴǈǸǴǳ�ǶēÂ¦ƾǟÂ�ǶǿƾǬƷ�Ǧ ǌǯ

  :ني بكل وسيلةومتنيهم رد املسلم

-MÄ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ ÅL)البقرة(.

-Mn m l k j i h g f e d c b a ` _ ^

¢ ¡ • ~ } | { zy x w v u t sr q p oL)البقرة(.

-M¢ ¡ • ~® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯L )املائدة(.

ǶĔƢŻȍ�śǸǴǈŭ¦�ȄǴǟ�ǶǿƾǬƷ�ǺǷ�ǞƦǼƫ�ƢĔƘƥ�śƥÂ��Ƕē¦Âƾǟ�À¡ǂǬǳ¦�°ǂƥ�ƾǫÂ:

-ME D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /F

] \ [ Z YX W V U T S R Q P O N ML K J I H G

a ` _ ^L)املائدة(.

-M9 8 7 6 5 43 2 1 0 / .- , + *) ( ' & % $ # "

; :L )املائدة(.

التعامل معهم بالعدل واإلنصاف، وذكر حماسن من أحسن منهم / ٣

  : يف هذه اآلياتكما 

-M¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~} |L)آل عمران.( 

-M« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z y x

» º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯® ¬L )آل عمران.( 

-MV U T S R Q P O N M L K J I_ ^ ] \ [ ZY X W

t s r q po n m l k j i h g f e d c b a `

v uL)املمتحنة.(  

ƨǬƥƢǈǳ¦�» ƢǏÂȋ¦�ǽǀđ�Ǧ ǐƫ¦�¦̄¤�ǶȀǧƢǼǏ¢�Ǧ ǴƬƼŠ�°ƢǨǰǳ¦�ǞȈŦ�ƨǴǷƢǠǷ�Ŀ�ƨǷƢǟ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿÂ.
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اب كالتزوج من نسائهم العفيفات، وإباحة إباحة بعض العالقات االجتماعية اخلاصة بأهل الكت/ ٤

لكون أهل الكتاب غالبا يتقون اخلبائث، والنجاسات بعكس :طعامهم وذبائحهم، وذلك له أسباب منها

¿ȐǇȍ¦�ń¤�ǶēȂǟƾǳ�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ƨǷƢǫȍÂ��śǯǂǌŭ¦ . رغم أن اإلسالم ال حيث على التزوج من غري

املؤمنات قبل احملصنات من الذين أو توا الكتاب، عن طريق املسلمات، كما هو مفهوم من ذكر احملصنات

  .اإلشارة واإلمياء

M¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª

Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒL)املائدة(.

  : الخاتمة

هدفها إنقاذهم  لإلنسانية، ودعوته واآلخرةيف احلياة الدنيا  لإلنسانيةأمان سالم و  اإلسالمأن )أ (

 .ليه وسلم رمحة للعاملنيعوتأمينهم، والرسول صلى اهللا 

، وإعطاء كل اإلنسانيةوفيه األسس الكاملة للتعامل مع كل مكونات  اإلنسانيةدين  اإلسالمأن )ب (

 حقه  إنسان

ديين وال ينغلق عليه، وتشريعاته تنطلق من هذا املفهوم، بل يعرتف التنوع احلضاري وال اإلسالمأن )ج (

 .ويعترب ذلك عامال من عوامل الثراء يف احلضارة العاملية

لى العدالة ع هي احلوار والتفاهم والتعايش املبين اإلنسانيةوبناء على ما سبق فإن سبيل العالقات )د (

 .واحرتام اآلخر

أقرب طوائف الكفار إىل : ويعتربهم–أهل الكتاب ية التعامل مع فكيأن اإلسالم وضع أصوال ل)ه (

يف تعامل رعية ومميزات عن غريهم من طوائف الكفر شص ئطاهم ديننا احلنيف خصاعأو  -  اإلسالم

 .املسلمني معهم

�ǶĔȂǯ�²أن : وبناء على ما فصل يف هذا البحث)و ( ƢǇ¢�ȄǴǟ�§ ƢƬǰǳ¦�ǲǿ¢�ǞǷ�ƶǷƢǈƬǴǳ�̈Ȃǟ®�Ä¢

ليدع كل منهم إىل دينه لكونه ال فرق بينهم ؛ فماوية إخوة على دين مساوي، وأن أهل األديان الس

حتريف إال ، كل ذلك ما هو "الدعوة إىل توحيد األديان السماوية  كذاالدين احلق يف نظره، و 

على  إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وضحكٌ  اإلسالمالثابتة بثبوت  اإلسالميةللحقائق 

ن عده القرآن من تكفري أهل الكتاب فضال ملا خلَّ وتكذيبٌ ،البسطاء والغوغاء من أبناء املسلمني
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¨M:غريهم من املشركني،  بقوله §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ } | { z

¬ « ª ©L)٦: البينة.(

رتاف عمع اال اإلسالمالدعوة إليهم إىل  لم يبق لنا إال سلوك طريقة القرآن واتباع منهجه وهوف)ز (

-.M:والتربؤ منهم بكفرهم وضالهلم , + * ) ( ' & % $ # "

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /L)العنكبوت :

٤٦.(

 :مراجع البحث

 القرآن الكرمي )١(

العريب  الكتاب دار: إبراهيم األبياري، الناشر:بن علي، التعريفات، حتقيقمـحمد اجلرجاين، علي بن )٢(

 ). هـ١٤٠٥(األوىل،بريوت، الطبعة–

الغفور عطار،دار أمحد عبد:،حتقيق)وصحاح العربية تاج الّلغة(اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح )٣(

 ).م١٩٨٤هـ، ١٤٠٣( الثالثة،العلم للماليني،بريوت،لبنان،الطبعة

 ).م١٩٧٥هـ ١٣٩٥(لثانية، سيد قطب،بن إبراهيم، يف ظالل القرآن، دار الشروق، بريوت، الطبعة ا)٤(

من علم التفسري،دار والدراية اجلامع بني فين الرواية بن علي بن حممد، فتح القديرمـحمد الشوكاين، )٥(

 ).بدون(بريوت  - الفكر

 بتفسري :املعروف والتنوير التونسي، التحرير الطاهرمـحمد بن مـحمد بن  الطاهرمـحمد ابن عاشور، )٦(

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠( األوىل،:لبنان، الطبعة –بريوت  لتاريخ العريب،مؤسسة ا: ابن عاشور، الناشر

  :الـهوامش

  .٨٤/  ١، الصحاح في اللغة:الجوهري-)١(
  .٢٤/  ١التعریفات، -)٢(
  . ١/١١٠معجم الفروق اللغویة، -)٣(
  .٣/٧٣التحریر والتنویر ابن عاشور، :أنظر حول ذلك-)٤(
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  إعداد 

ӷ.د ʓ˥�ʡ ɽϵˎɵ
 

 

By:

Dr. Iliyasu Yahaya
(Department of Islamic Studies

Sule Lamido University, Kafin Hausa,Jigawa State
MOBILE NO. :08033851016, E- MAIL: ilyasyahya01@gmail.com

  ملخص البحث

هللا عليه وسلم، ونشر إن من أوجب الواجبات على هذه األمة حمبة أصحاب الرسول صلى ا

ل الصحابة ائهدف البحث إىل إبراز فضفضائلهم؛ فإن حبهم دين وإميان وإحسان، وي

، كما رضوان اهللا عليهم وباألخص فضل أمهات املؤمنني أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم

بيان ما أشار إليه احلكيم العليم يف كتابه أن يف القصص عربة ألويل األلباب، يهدف إىل 

إىل إظهار األحكام املستفادة من قصة أم املؤمنني جويرية،  يف هذا الصدد البحث حياولو 

أضف إىل ذلك أنه  .وتقدير جهود املتقدمني يف حماولتهم الستنباط األحكام من النصوص

  .حبث يهدف إىل تنمية ملكة استنباط األحكام من النصوص اليت هي غاية الفقهاء

  :المقدمة

العليم، الفعال ملا يريد، املبدئ املعيد، والصالة والسالم على من نزل عليه القرآن من  احلمد هللا احلكيم

ومن تبعهم بإحسان  والتقى،وعلى آله وصحبه أويل النهى  ،صلوات ريب وسالمه عليه ،لدن حكيم خبري

  .الدينإىل يوم 

إىل دين رب العاملني،  وهيأ له أسباب النجاح يف دعوته ،فإن اهللا بعث حممدا رمحة للعاملني :وبعد

لشرع  �ÅƢƥƢƦǇ¢�Ƕēيالينالوا فضل صحبته، وجعل أحداث ح ؛اختار له خرية هذه األمة رجاال ونساءو 

�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�«¦Â±¢�ǞȇǂǌƬǴǳ�ƢƦƦǇ�ǶȀǐǐǫÂ�ǶēƢȈƷ�ǞƟƢǫÂوممن جعل اهللا  .األحكام هلذه الشريعة اخلالدة

وادث أحكاما عمال للتنبيه الوارد يف احلاما ومن عليه وسلم، وقد كان العلماء يستنبطون من القصص أحك

جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها ممن  )١( ﴾لقد كان يف قصصهم عربة ألوىل األلباب﴿الكتاب العزيز 

وبيانا لفضل ، فاقتداء ملنهج املتقدمني .أحكاما من أزواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم هموجد من قصص

وسلم أردت يف هذه العجالة أن أتناول شيئا من قصة جويرية بنت احلارث  أزواج النيب صلى اهللا عليه
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.¦ƢȀǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�ƢēƢȈƷ�ǺǷ�ƨǘƦǼƬǈŭ¦�¿ƢǰƷȋ، ويستفيد منهاعلى هذه األسطر ليستفيد كل من اطلع

  .ما لقصتها من األحكامو بـ جويرية بنت احلارث  اوأمسيته

  :الهدف من البحث

لصحابة رضوان اهللا عليهم وباألخص فضل أمهات املؤمنني أزواج ويهدف البحث إىل إبراز فضائل ا

النيب صلى اهللا عليه وسلم الاليت خاطبهن اهللا خطابا لطيفا يف كتابه العزيز لإلشادة إىل فضلهن ومكانتهن 

�ċǂÈǷ�ƢÈǿÈǂÌƳÈ¢�ƢÈ﴿: يف قوله
ÊēÌƚÉºǻ�ÅƢ

ÊūƢÈǏ�ÌǲÈǸÌǠÈºƫÈÂ�
ÊǾÊǳȂÉǇÈ°ÈÂ�

ÊǾċǴÊǳ�ċǺÉǰÌǼÊǷ�Ìƪ ÉǼÌǬÈºȇ�ÌǺÈǷÈÂ ًيَا ) ٣١(تـَْنيِ َوأَْعَتْدنَا َهلَا رِْزقًا َكرِميا

ْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوًال ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ َفال َختَْضْعَن بِاْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف قَـ 

تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اْألُوَىل َوأَِقْمَن الصَّالَة َوآِتَني الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّه َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوال ) ٣٢(َمْعُروفاً 

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً  َلى ِيف بـُُيو ) ٣٣(َوَرُسوَلُه ِإمنَّ ِتُكنَّ َواذُْكْرَن َما يـُتـْ

.﴾ِمْن آيَاِت اللَِّه َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيفاً َخِبرياً 

ومن اهلدف الذي يرمي إليه البحث أيضا بيان ما أشار إليه احلكيم العليم يف كتابه أن يف القصص 

ؤمنني عربة ألويل األلباب، ففي هذا الصدد يهدف البحث إىل إظهار األحكام املستفادة من قصة أم امل

.جويرية، وتقدير جهود املتقدمني يف حماولتهم الستنباط األحكام من النصوص

  :أهمية البحث

تتجلى أمهية هذا البحث إذا نظرنا إىل أنه يتناول جانباً من قصص العظماء املتقدمني الذين أمرنا مبعرفة 

ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�¾ȂǬȇ�Ƕđ� ¦ƾƬǫȏ¦Â�ǶȀǐǐǫ :﴿هم اقتدهأولئك الذين هداهم اهللا فبهدا﴾.  

  :يقول أبو حممد القحطاين

وأجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ميشـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى اخلثبـــــــــــــــــانقــــــــــــــــــــــــــل إن خـــــــــــــــــــــــــــري األنبيـــــــــــــــــــــــــــاء حممـــــــــــــــــــــــــــد

.))٢((وكــــــــــــــذاك أفضــــــــــــــل صــــــــــــــحبه العمــــــــــــــرانوأجــــــــــــل صــــــــــــحب الرســــــــــــل صــــــــــــحب حممــــــــــــد

أضف إىل ذلك أنه حبث يهدف إىل تنمية ملكة استنباط األحكام من النصوص اليت هي غاية 

  .الفقهاء

  :خطة البحث

ŅƢƬǳƢǯ�ƢĔƢȈƥÂ��śưƸƦǷÂ�ƨǷƾǬǷ�ȄǴǟ�Ʈحيتوى  ƸƦǳ¦�¦ǀǿ:

  :املقدمة-
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  .وتشتمل على افتتاح وبيان اهلدف من البحث وأمهيته وخطته

  ترمجة موجزة عن أم املؤمنني جويرية بنت احلارث: املبحث األول-

  :األحكام الفقهية املستنبطة من قصة جويرية بنت احلارث: املبحث الثاين-

   :وفيه مطالب

  حكم صيام يوم اجلمعة: ألولاملطلب ا-

  أو كان قبيحا جواز تغيري االسم إذا كان فيه مدح للنفس :املطلب الثاين-

  جعل العتق صداقا: املطلب الثالث-

  حكم املكاتبة  :املطلب الرابع-

  تغيري احلكم بتغيري امللك  :املطلب اخلامس-

  :ترجمة موجزة عن جويرية رضي اهللا عنها: المبحث األول

  :اسمها ونسبها: ولىالمسألة األ

بنت احلارث بن أيب ضرار بن حبيب بن جذمية وهو املصطلق بن  هي أم املؤمنني جويرية :امسها: أوال

.)٣( بن عمرو اخلزاعية املصطلقيةعمرو بن ربيعة بن حارثة

.كان امسها برة، فغريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جويرية كراهة أن يقال خرج من برة

كانت جويرية امسها برة فحول رسول اهللا ((: قال رضي اهللا عنه عن ابن عباسمسلم يف صحيحه روى 

.)٤( ))صلى اهللا عليه وسلم امسها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة

.)٥( نسبة إىل قبيلة خزاعة: اخلزاعية: كانت أم املؤمنني جويرية اخلزاعية املصطلقية :نسبها: ثانيا

.))٧((.)٦( نسبة إىل بين املصطلق: يةواملطلق

  :والدتها ونشأتها: المسألة الثانية

�śǈǻƘƬǈǷ��Ǯ ǳ̄�ƢǼǻƢǰǷƜƥ�ǺǰǳÂ��Śǈǳ¦Â�ǶƳ¦ŗǳ¦�Ƥ Ƭǯ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ƪ ǠǴǗ¦�ƢǸȈǧ�Ƣē®ȏÂ�ƨǼǇ�ȄǴǟ�Ǧ ǫ¢�Ń

Ƣē®ȏÂ�ƨǼǇ�ƾȇƾŢ�ȄǴǟ�ƢǻƾǟƢǈƫ�Ŗǳ¦�ǺƟ¦ǂǬǳƢƥ.

عن جويرية نفسها، حيث حددت عمرها ملا  ذكر اإلمام الذهيب يف كتابه سري أعالم النبالء حكاية

.))٨( ))َوأَنَا بِْنُت ِعْشرِْيَن َسَنةً --تـََزوََّجِين َرُسْوُل اِهللا :َوَعْن ُجَوْيرِيََة، قَاَلتْ : ((فقال تزوجت النيب 

فإذا كانت أم املؤمنني حني تزوجت من رسول اهللا ابنة عشرين سنة، وكان زواجها منه بعد غزوة 

بسنة أو يكون  ، وذلك يف السنة السادسة من اهلجرة، إذن يكون ميالدها إما قبيل بعثة الرسول املريسيع

؛ ألنه عليه الصالة والسالم عاش ثالث عشرة سنة يف مكة يدعو الناس إىل دين احلق، مث يف أيام بعثته 
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إىل  فيكون من بعثته هاجر إىل املدينة ومل تكن غزوة بين املصطلق إال يف السنة السادسة من اهلجرة 

  .واهللا أعلم. غزوة املريسيع تسع عشرة سنة

كانت أم املؤمنني جويرية من بيت شرف وفضل، وكان أبوها سيد وزعيم بين املصطلق، عاشت يف 

بيت والدها وترعرعت معززة مكرمة يف ترف وعز، ويف بيت تسوده العراقة واألصالة حىت كربت وبلغت 

  .سن الزواج

  :صفتها وأهم مالمحها: الثةالمسألة الث

�ƢŮÂ��śǏǂǳ¦�ǪǧȂŭ¦�ƾȇƾǈǳ¦�Ä¢ǂǳ¦Â�ǲǬǠǳƢƥ�Ǧ ǐƬƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ� ƢǈǼǳ¦�ǲŦ¢�ǺǷ�śǼǷƚŭ¦�¿¢�ƨȇǂȇȂƳ�ƪ ǻƢǯ

أخالق كرمية، وهي معروفة بصفاء القلب ونقاء السريرة، وزد على ذلك كانت واعية تقية نقية ورعة فقيهة، 

مقتبسة من نور النبوة فكانت من العابدات الساحبات حنت حنو بقية أمهات املؤمنني يف العبادات 

:القانتات كما كانت مواظبة على حتميد العلي القدير وتسبيحه، ومما يؤيد ما ذكرناه آنفا األحاديث التالية

رث يف ااملصطلق وقعت جويرية بنت احل سبايا بين ملا قسم رسول اهللا : عن عائشة أم املؤمنني قالتف

يس بن الشماس أو البن عم له وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراها السهم لثابت بن ق

ن رأيتها على أال إفواهللا ما هو  :قالت ،تستعينه يف كتابتها ال أخذت بنفسه فأتت رسول اهللا إأحد 

رية يا رسول اهللا أنا جوي :فدخلت عليه فقالت ،وعرفت أنه سريى منها ما رأيت ،باب حجريت فكرهتها

وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك فوقعت يف السهم لثابت  ،رث بن أىب ضرار سيد قومهابنت احل

فهل لك  :قال .فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابيت ،بن قيس بن الشماس أو البن عم له

 .م يا رسول اهللانع :قالت .قال أقضي كتابتك وأتزوجك ؟وما هو يا رسول اهللا :قالت ؟يف خري من ذلك

.))٩((احلديث بطوله...)) قد فعلت :قال

¦�ǺǠǧ�Ƣē®ƢƦǟ�Ǻǟ�ƢǷ¢Â ن رسول اهللا إ: بن عباس عن جويرية قالت  مر على جويرية بكرا وهي يف

ال أ :قال  .نعم :قالت ؟ما زلت على حالك :فقال ،مث مر عليها قريبا من نصف النهار ،املسجد تدعو

ǳÂ�Ǻđ�ǺŮƾǠƫ�©ƢǸǴǯ�Ǯ ǸǴǟ¢À±Â�Ǻđ�À±Â�Ȃ سبحان اهللا عدد خلقه سبحان اهللا عدد خلقه ثالثا ؟

سبحان اهللا رضا نفسه سبحان اهللا رضا نفسه سبحان اهللا رضا نفسه سبحان اهللا زنة عرشه سبحان اهللا 

زنة عرشه سبحان اهللا زنة عرشه سبحان اهللا مداد كلماته سبحان اهللا مداد كلماته سبحان اهللا مداد  

.))١٠(( ))كلماته

  .فهذا يدل على شدة حرصها على العبادة وعلى الذكر هللا عز وجل
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  :زواجها قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: المسألة الرابعة

.يف حداثة سنها تزوجت جويرية بنت احلارث من مسافع بن صفوان، أحد فتيان خزاعة

قبل أن يسلم، ابن عمها مسافع وكان زوجها، ((:وكان هذا الرجل ابن عمها كما قال الذهيب يف سري

.))١٢(( غري أن ابن حجر ذكر أن زوجها مسافع قتل يوم املريسيع. ))١١(( ))صفوان ابن أيب الشفر بن

  :زواجها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: المسألة الخامسة

ا َكاَن َهلُُم اْخلِيَـرَُة ُسْبَحاَن اللَِّه َوَربَُّك َخيُْلُق َما َيَشاُء َوَخيَْتاُر مَ ﴿: يقول املوىل عز وجل يف حمكم تنزيله

وإذا أراد اهللا أمرا هيأ له من األسباب ما به حيصل، وقد شاء اهللا تبارك وتعاىل ))١٣((﴾َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

أن مين على جويرية بزواج خري الربية، وكان من أمرها ملا غزا املسلمون بين املصطلق وكتب اهللا ألهل احلق

النصر، وهم رسول اهللا وأصحابه، فقتل من الكفار من قتل، وممن قتل يومئذ مسافع زوج جويرية، وسيب  

فلما قسمت الغنائم وقعت يف سهم ثابت بن . كثريا من الرجال والنساء، ووقعت جويرية ضمن السبايا

مبلغ من املال  قيس بن مشاس األنصاري رضي اهللا عنه أو يف سهم ابن عام له، حينها اتفقت معه على

ƨȇǂƸǴǳ�¼ȂƬƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ�ƢȀǬƬǟ�ǲƥƢǬǷ�Ǿǳ�ǾǠǧƾƫ))١٤((.

مث بعد ذلك ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تطلب منه اإلعانة على فكاكها، وملا مسع 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم حاجتها عرض عليها ما هو أفضل من ذلك، وهو قضاء كتابتها والزواج 

فكان هذا . ت امرأة حلوة ال يراها أحد من الرجال إىل أخذت بقلبه رضي اهللا عنهامنها، فرضيت، وكان

�ƪ Ţ�ÀȂǰȇ�À¢�¦ȂǸǜǟ�ǶĔȋ��ƨƥƢƸǐǳ¦�ÄƾȇƘƥ�¦ȂǻƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�ǪǴǘǐŭ¦�řƥ�ƢȇƢƦǇ�¬¦ǂǇ�¼ȐǗȍ�ƢƦƦǇ�ǂǷȋ¦

  .أيديهم أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  :ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد روت عائشة رضي اهللا عنها ما جرى بني جويرية 

املصطلق وقعت  ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا بين((: عن عائشة أم املؤمنني قالتف

رث يف السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو البن عم له وكاتبته على نفسها وكانت اجويرية بنت احل

تت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستعينه يف  ال أخذت بنفسه فأإامرأة حلوة مالحة ال يراها أحد 

،وعرفت أنه سريى منها ما رأيت ،ن رأيتها على باب حجريت فكرهتهاأال إقالت فواهللا ما هو  .كتابتها

وقد أصابين من البالء  ،رث بن أىب ضرار سيد قومهايا رسول اهللا أنا جويرية بنت احل :فدخلت عليه فقالت

فكاتبته على نفسي  ،السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو البن عم له فوقعت يف ،ما مل خيف عليك

أقضي   :قال ؟وما هو يا رسول اهللا :قالت ؟فهل لك يف خري من ذلك :قال .فجئتك أستعينك على كتابيت

ن رسول اهللا أوخرج اخلرب إىل الناس  :قالت .قد فعلت :قال .نعم يا رسول اهللا :قالت .كتابتك وأتزوجك
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أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :فقال الناس ،رثاليه وسلم تزوج جويرية بنت احلصلى اهللا ع

فما أعلم امرأة كانت  ،فلقد أعتق بتزوجيه إياها مائة أهل بيت من بىن املصطلق :قالت .فأرسلوا ما بأيديهم

.)١٥())اأعظم بركة على قومها منه

ؤمنني، فسكنت بيت النبوة، وعاشت حياة هكذا أنعم اهللا على جويرية فأصبحت إحدى أمهات امل

  .سعيدة رضي اهللا عنها وأرضاها

  :وفاتها رضي اهللا عنها: المسألة السادسة

توفيت جويرية بنت احلارث يف شهر ربيع األول سنة ست ومخسني من اهلجرة ودفنت يف البقيع وصلى 

:وية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه، وقيلعليها مروان بن احلكم، وكان وقتئذ أمريا على املدينة يف خالفة معا

śǈŨ�ƨǼǇ�ƪ ȈǧȂƫ�ƢĔ¤ )١٦(.

  :في األحكام الفقهية المستنبطة من قصة جويرية بنت الحارث: المبحث الثاني

  :وفيه مطالب

  :حكم صيام يوم الجمعة: المطلب األول

سبوع للمسلمني، يوم اجلمعة هو أحد أيام األسبوع، وهو يوم فضائله عديدة، وهذا اليوم هو عيد األ

�ƾǫÂ��ǶǷȋ¦�ǺǷ�ǶǿŚǣ�ÀÂ®�Ǿƥ�ǶȀǬǧÂ�Ʈ ȈƷ�¿ȂȈǳ¦�¦ǀđ�ƾǸŰ�ƨǷ¢�ȄǴǟ�ƅ¦�ŔǷ¦�ƾǫÂ��ƨǠǸŪ¦�̈ȐǏ�ǾȈǧÂ

حنن : ((يقول خري الربية عليه الصالة والسالم مبينا هذا التوفيق ألمته. اختلفت األمم قبلنا فيه ووفقنا إليه

¦�¦ȂƫÂ¢�ǶĔ¢�ƾȈƥ�ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�ÀȂǬƥƢǈǳ¦�ÀÂǂƻȉ¦ لكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض

.))١٧(( ))عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهللا له فالناس لنا فيه تبع اليوم لنا ولليهود غدا وللنصارى بعد غد

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه : ((وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

.))١٨(( ))أخرج منها وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعةأدخل اجلنة وفيه 

  .وهو يوم فيه ساعة ال يوافق فيها عبد مسلم يدعو اهللا إال أجيبت دعوته

ُر يـَْوٍم طََلَعْت ِفيِه الشَّْمُس يـَْوُم اجلُُْمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه أُْهِبَط َوِفيِه تِيَب َعَليْ : ((ويف رواية أيب داود ِه َخيـْ

ىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َوِفيِه َماَت َوِفيِه تـَُقوُم السَّاَعُة َوَما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ َوِهَى ُمِسيَخٌة يـَْوَم اجلُُْمَعِة ِمْن ِحَني ُتْصِبُح حَ 

َو ُيَصلِّى َيْسَأُل اللََّه َحاَجًة ِإالَّ َشَفًقا ِمَن السَّاَعِة ِإالَّ اجلِْنَّ َواِإلْنَس َوِفيِه َساَعٌة َال ُيَصاِدفـَُها َعْبٌد ُمْسِلٌم َوهُ 

.)) ١٩(( ))أَْعطَاُه ِإيَّاَها

  وقد رأينا ما هلذا اليوم من الفضائل وامليزات فهل جيوز لنا اختصاص هذا اليوم بالصيام؟
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  .فقد حفظت لنا جويرية سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حكم هذه املسألة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها ((: ة بنت احلارث رضي اهللا عنهاعن أيب أيوب عن جويريف

 :قال .ال :قالت ؟تريدين أن تصومي غدا :قال .ال :قالت ؟أصمت أمس: يوم اجلمعة وهي صائمة فقال

.))٢٠(( ))فأفطري

وما قبله، فمن هنا أخذ العلماء احلكم بعدم جواز صوم يوم اجلمعة تطوعا، إال أن يصوم يوما بعده أو ي

  .وأما أن خيتص يوم اجلمعة بصوم فال

) باب النهي أن خيص يوم اجلمعة بصوم(وقد روى أبو داود حديثا آخر يبني هذا احلكم وعنون له بـ 

يصم أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم  ال :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ((من حديث أيب هريرة

.))٢١(())قبله بيوم أو بعده

 من هذا النهي ما كان اإلنسان يصومه كأن يوافق صيام يوم عرفة، أو يكون اإلنسان ممن ويستثىن

  .يصوم صيام داود عليه السالم يصوم يوما ويفطر يوما وغري ذلك

أو  ،فاحلاصل أن صوم يوم اجلمعة منهي عنه إال أن يصوم يوما قبله أو بعده" :ففي هذا يقول الشوكاين

د شدد النيب صلى اهللا عليه وسلم على جويرية ملا دخل عليها وهي صائمة وق ،يوافق صوما كان يصومه

كما   ))"فأفطري: "ال قال: قالت" أتصومني غدا؟" :ال قال: قالت" أصمت أمس؟: "يوم اجلمعة فقال هلا

نه صلى اهللا عليه وسلم كان يصومه مبا تقدم أ يحاديث وبني ما رو يف البخاري وغريه وجيمع بني هذه األ

.))٢٢((ديثنييف احل

  أو كان قبيحا جواز تغيير االسم إذا كان فيه مدح للنفس :المطلب الثاني

وقد أمر الشارع باختيار األمساء وحتسينها كما . االسم علم على صاحبه، وضع عالمة متيزه عن غريه

نرى يف  أنه حذر من بعض األمساء ملا فيها من القبح يف املعىن، وتزكية النفس يف بعضها اآلخر، كما

.))٢٣(())وجل عبد اهللا وعبد الرمحن أحب األمساء إىل اهللا عز(( :قال رسول اهللا : ابن عمرحديث 

يف سنن أيب  ينهى عن بعض أمساء ملا يلحظ فيها من املعاين القبيحة، كما وردوكان رسول اهللا 

مساء األنبياء وأحب تسموا بأ(( :قال رسول اهللا : عن أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبة قالداود، 

.))٢٤(( ))األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل فصوال يف كتابه حتفة املودود بأحكام املولود، ذكر فيها األمساء اليت 

ŚǣÂ�Ƣđ�ƨȈǸǈƬǳ¦�¿ǂŹ�Ŗǳ¦Â�ǽǂǰƫ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�ȄǸǈƬȇ�À¢�Ƥ Źذلك ومن أراد التفصيل فلريجع إليه .  
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وكان عليه الصالة والسالم يغري أمساء بعض أصحابه إذا وجد فيها معىن قبيحة أو فيها نوع من التزكية؛ 

يزيد بن املقدام بن شريح بن هانئ احلارثي عن أبيه املقدام عن شريح بن هانئ قال حدثين هانئ بن فروى 

وهم يكنونه بأيب احلكم فدعاه  ى اهللا عليه وسلم مع قومه فسمعهم النيب ملا وفد إىل النيب صل: يزيد أنه

ال ولكن  :قال ؟تكنيت بأيب احلكم مَ لِ إن اهللا هو احلكم وإليه احلكم فَ  :النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

مث قال مالك  ,قال ما أحسن هذا .قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني

فأنت أبو  :قال .شريح :قلت ؟فمن أكربهم :قال .يل شريح وعبد اهللا ومسلم بنو هانئ :قلت ؟من الولد

ما امسك قال عبد  يسمون رجال منهم عبد احلجر فقال النيب  ومسع النيب  .شريح ودعا له ولولده

لنيب صلى اهللا عليه ن هانئا ملا حضر رجوعه إىل بالده أتى اإقال شريح و  .ال أنت عبد اهللا :احلجر قال

.))٢٥(( ))عليك حبسن الكالم وبذل الطعام :قال .أخربين بأي شيء يوجب يل اجلنة :وسلم فقال

�œǼǳ¦�ǽǂǰǧ��̈ǂƥ�ȄǸǈƫ�ƪفممن غري رسول اهللا  ǻƢǯ�ƢĔƜǧ��ƢȀǼǟ�ȆǓ°�ƨȇǂȇȂƳ�ǶǇȏ¦�Ǿǳ  أن يقال

كانت ((: عن ابن عباس قاللم خرج من عند برة؛ ملا يف هذا االسم من التزكية؛ وقد ورد يف صحيح مس

.))٢٦(( ))امسها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة جويرية امسها برة فحول رسول اهللا 

.فقصة جويرية رضي اهللا عنه حفظت لنا هذا احلكم من خري الربية 

  جعل العتق صداقا: المطلب الثالث

هو املال الذي وجب على الزوج : رعاً وش .))٢٧((مأخوذ من الصدق خالف الكذب: لغةوالصداق 

ومسي الصداق صداقًا إلشعاره بصدق رغبة باذله يف النكاح، .))٢٨((دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح

وصداق ركن من أركان النكاح فال ينعقد النكاح إال به معجال  .))٢٩((املهر، والنِّْحلة، والُعْقر:ويسمى أيضاً 

�ÌǺÈǟ�ÌǶÉǰÈǳ�ÈÌő﴿: ه يف كتابه العزيز يف قولهوقد أمر اهللا تعاىل ب. أو مؤجال
ÊǗ�ÌÀÊƜÈǧ�ÅƨÈǴÌ

ÊŴ�ċǺÊÊēƢÈǫÉƾÈǏ�È ƢÈǈďǼǳ¦�¦ȂÉƫ¡ÈÂ

.))٣٠((﴾َشْيٍء ِمْنُه نـَْفساً َفُكُلوُه َهِنيئاً َمرِيئاً 

قال ما  ؟هل عندك من شيء تصدقها: ((فقال للذي رغب يف الواهبة نفسها للنيب   وأمر به 

 :فقال .فقال ما أجد شيئا. إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك فالتمس شيئا :عندي إال إزاري فقال

نعم سورة كذا سورة كذا لسور  :قال. أمعك من القرآن شيء :فلم جيد فقال. التمس ولو خامتا من حديد

.))٣١(( ))نآزوجناكها مبا معك من القر  :مساها فقال

أن يكون أجرة كما يف احلديث املتقدم، وقد جاء يف واملهر جيوز أن يكون نقدا أو ماال مقوما، وجيوز

قَاَل ِإينِّ ﴿: قصة موسى عليه السالم يف القرآن جواز املهر أجرة حيث قال تعاىل حاكيا عن صاحب مدين

ْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَيتَّ َهاتـَْنيِ َعَلى َأْن تَْأُجَرِين َمثَاِينَ ِحَجٍج فَِإْن أَْمتَْمَت عَ 
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فجعل صداق ابنته أجرة، وشرع من قبلنا .))٣٢(( ﴾أَْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاحلِِنيَ 

  .شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه

، كما ثبت يف قصة وجيوز أن يكون الصداق عتقا. وقد جاء شرعنا بتقريره يف احلديث الواهبة نفسها

، جويرية أعتق رسول اهللا، ((: عن زكريا عن عامر قالف. جويرية بنت احلارث أم املؤمنني رضي اهللا عنها

.))٣٣(( ))بنت احلارث واستنكحها وجعل صداقها عتق كل مملوك من بين املصطلق

إن أزواجك  :قالت جويرية بنت احلارث لرسول اهللا ((: عن جماهد قال ويف املستدرك للحاكم 

صداقك أمل أمل أعظم: إمنا أنت ملك ميني فقال رسول اهللا  يفخرن علي يقلن مل يتزوجك رسول اهللا 

.))٣٤(( ))أعتق أربعني رقبة من قومك

  .وقد ثبت هذا احلكم أيضا يف حق أم املؤمنني صفية رضي اهللا عنها وأرضاها

.))٣٥((عتق صفية وجعل عتقها صداقهاأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ: عن أنس بن مالكف

  حكم المكاتبة  :المطلب الرابع

.))٣٦((مأخوذة من َكَتَب مبعىن أوجب، وألزم:الكتابة واملكاتبة لغةً املكاتبة على وزن مفاعلة من 

.))٣٧((هي إعتاق العبد نفسه من سيده مبال يكون يف ذمته يُؤدَّى مؤجالً :وشرعاً 

. من تقع منه: هو العبد الذي ُعلِّق عتقه مبال يدفعه لسيده، وبكسرها: - بفتح التاء - فاملكاَتب 

.ومسيت كتابة، ألن السيد يكتب بينه وبني عبده كتاباً مبا اتفقا عليه

فإذا أدى املكاتب ما اتفقا عليه هو وسيده صار حرا معتقا، ويكون والؤه ملن أعتقه كما ثبت يف 

.))٣٨(( ))الوالء ملن أعتق: ((م قالحديث بريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسل

وأما يف حالة عجزه عن الوفاء مبا اتفقا عليه فحينئذ يبقى على رقه وإن بقي عليه الدينار؛ كما يف قوله 

.))٣٩(( ))املكاتُب عبٌد ما بقي عليه من مكاتبته درهم: ((عليه الصالة والسالم

  : وقد ثبتت مشروعية املكاتبة يف الكتاب والسنة

َوالَِّذيَن يـَْبتَـُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت أَْميَانُُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا ﴿: لكتاب فقوله تعاىلأما ا

.))٤٠(( ﴾َوآتُوُهم مِّن مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ 

ق يف تسع اعلى تسع أو إن أهلي كاتبوين ((: عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالتوأما من السنة ف

سنني يف كل سنة أوقية فأعينيين فقلت هلا إن شاء أهلك أن أعدها هلم عدة واحدة وأعتقك ويكون الوالء 

�ƪ ǳƢǬǧ�ƢēǂȀƬǻƢǧ�ƪ ǳƢǫ�Ǯ ǳ̄�©ǂǯǀǧ�řƬƫƘǧ�ǶŮ� ȏȂǳ¦�ÀȂǰȇ�À¢�ȏ¤�¦ȂƥƘǧ�ƢȀǴǿȋ�Ǯ ǳ̄�©ǂǯǀǧ�ƪ ǴǠǧ�Ņ

لم فسألين فأخربته فقال اشرتيها وأعتقيها واشرتطي الها اهللا إذا قالت فسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
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هلم الوالء فإن الوالء ملن أعتق ففعلت فقالت مث خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية فحمد اهللا 

وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال أما بعد فما بال أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ؟ ما كان من 

ق وشرط اهللا أوثق ما بال أح عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب اهللا شرط ليس يف كتاب اهللا

.))٤١(( ))رجال منكم يقول أحدهم أعتق فالنا والوالء يل إمنا الوالء ملن أعتق

ومما ورد يف حكم املكاتبة وجوازها ما ثبت يف قصة أم املؤمنني جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها 

شاهد يف حبثنا ـ فقد روت عائشة فيما روت عن قصة جويرية هذا احلكم فدونك ما وأرضاها ـ وهو حمل ال

  :روت أم املؤمنني عائشة

وقعت جويرية بنت احلارث بن املصطلق يف سهم ثابت بن قيس بن : عائشة رضي اهللا عنها قالتفعن 

ة رضي اهللا عنها مشاس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة مالحة تأخذها العني قالت عائش

�ƢĔƢǰǷ�ƪ ǿǂǯ�ƢȀƬȇ¢ǂǧ�§ ƢƦǳ¦�ȄǴǟ�ƪ ǷƢǫ�ƢǸǴǧ�ƢȀƬƥƢƬǯ�Ŀ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�¾Ƙǈƫ�© Ƣƴǧ

أنا جويرية  :رسول اهللا فقالت يا ،وعرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريى منها مثل الذي رأيت

وإين   ،يف سهم ثابت بن قيس بن مشاس وإين وقعت ،خيفى عليك بنت احلارث وإمنا كان من أمري ما ال

فهل لك إىل ما "  :كاتبت على نفسي فجئت أسألك يف كتابيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

قد فعلت  :قالت" أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك "  :رسول اهللا؟ قال قالت وما هو يا" هو خري منه؟ 

يه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما يف أيديهم من قالت فتسامع تعين الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عل

أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على  :وقالوا ،السيب فأعتقوهم

.))٤٢(( ))أعتق يف سببها مائة أهل بيت من بين املصطلق ،قومها منها

  تغيير الحكم بتغيير الملك  :المطلب الخامس

  .إن تبدل امللك يوجب تبدل العني: ء يعربون عن هذه القاعدة بقولهبعض العلما

�¦ǀǿ�À¢�ƨǌƟƢǟ�ƪ Ǽǜǧ�ǶƸǴƥ�ƢȀȈǴǟ�¼ƾǐƫ�ƢĔ¢��ƢȀǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�̈ǂȇǂƥ�Ʈ ȇƾƷ�̈ƾǟƢǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǲǏȋ¦Â

؛ ألنه ال يأخذ الصدقة، لكنه عليه الصالة والسالم بني هلا أنه مبا أن اللحم مل اللحم ال حيل لرسول اهللا 

  .عليه وإمنا تصدق على غريه فبإمكان غريه إعطاءه للنيب بصفة اهلديةيتصدق 

هو هلا (( :بلحم فقيل تصدق على بريرة قال أيت النيب : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالف

.))٤٣(( ))صدقة ولنا هدية 

معناها حلت ن الصدقة إذا حتولت إىل غري أففي هذه اآلثار ما يدل على " :ابن عبد الرب قال أبو عمر

ن ما مل حيرم لعينه  أويف قوله هو عليها صدقة وهو لنا هدية دليل على  ؛ملن مل تكن حتل له قبل ذلك
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وما أشبهها وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إىل غريه من كامليتة واخلنزير والدم والعذرات وسائر النجاسات 

غصوب واملسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه فإن حترميه يزول بزوال العلة أال ترى أن الدرهم امل ؛العلل

.))٤٤(("واملسروق منه طيبة به نفسه حل له وهو الدرهم بعينه له وسرقته إياه فإن وهبه له املغصوب منه

ألن الصدقة يسوغ للفقري التصرف فيها باإلهداء والبيع وغري : "...ويقول الزرقاين يف شرحه على املوطأ

يف أمالكهم وأفاد أن التحرمي إمنا هو على الصفة ال على العني فإذا تغريت صفة  ذلك كتصرف املالك

.))٤٥(("الصدقة تغري حكمها فيجوز للغين ولو هامشيا أكلها وشراؤها

وقد استفيد هذا  .فمما تقدم يتبني لك أن احلكم يتغري ويتبدل بتبدل وتغري امللك يف عني واحدة

  .ضي اهللا عنهااحلكم أيضا يف قصة أمنا جويرية ر 

هل من : دخل عليها فقال أخربته أن رسول اهللا  إن جويرية زوج النيب  :عبيد بن السباق قالف

 :فقال .طعام ؟ قالت ال واهللا يا رسول اهللا ما عندنا طعام إال عظم من شاة أعطيته مواليت من الصدقة

.))٤٦(())فقد بلغت حملها بيهقر 

  :الخاتمة

تتم الصاحلات، والصالة والسالم على من بعث بالعلم واخلريات وعلى آله احلمد هللا الذي بنعمته 

فإين أمحد املوىل عز وجل بأن وفقين لكتابة هذه العجالة، أداء لبعض : وبعد .وصحبه ومن تبعهم بإحسان

الواجبات اليت وجبت على كل مسلم، أال وهي االعرتاف بالفضل ألهله، وإبرازا لفضائل أزاوج النيب صلى 

  . عليه وسلم مع إظهار احملبة هلناهللا

ŅƢƬǳƢǯ�ƢĔƢȈƥÂ�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƪ ǴǏȂƫ�ƾǫÂ:

بيان فضل أم املؤمنني جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها، وبيان ما من اهللا به عليها بأن اختارها )١(

.ضمن نساء الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن وأرضاهن

:بيان بعض األحكام الفقهية املستنبطة من قصتها رضي اهللا عنها، ومنها)٢(

  حكم صيام يوم اجلمعةأ ـ 

  أو كان قبيحا جواز تغيري االسم إذا كان فيه مدح للنفس ب ـ

  جعل العتق صداقاج ـ 

  حكم املكاتبة  د ـ

  .تغيري احلكم بتغيري امللك هـ

مبا تضمنه، وأن يعفو عين ما كان يف من زلل إنه  واهللا أسأل أن ينفعين ومن اطلع على هذا البحث

   .ويل ذلك والقادر عليه
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  المصادر والمراجع

القرآن الكريم  

 ،إحسان : حتقيق الطبقات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع البصري الزهري ،أبو عبداهللابن سعد

م ١٩٦٨ -األوىلالطبعة ، بريوت –دار صادر ،عباس

حممد حميي الدين عبد : ، حتقيقسنن أيب داودشعث السجستاين األزدي، ، سليمان بن األأبو داود

.احلميد، ومعه تعليقات َكَمال يوُسْف احلُوت، واألحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها، دار الفكر

 ،أبو منصوراألزهري ,��ƾŧ¢�Ǻƥ�ƾǸŰ�ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē  حممد عوض مرعب، دار إحياء : حتقيق

م٢٠٠١ -ت بريو  -الرتاث العريب

 ، األحاديث مذيلة بأحكام مسند اإلمام أمحداإلمام أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني ،

  القاهرة –مؤسسة قرطبة شعيب األرنؤوط عليها،

،مصطفى ديب البغا أستاذ . د: حتقيق : صحيح البخارياجلعفي، ، حممد بن إمساعيل البخاري

مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة .دمشق، تعليق د جامعة - احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 

  ١٩٨٧ – ١٤٠٧بريوت، الطبعة الثالثة ، –

سنن الرتمذي املسمى اجلامع الصحيح، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،الترمذي،

كام األحاديث مذيلة بأح، بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، أمحد حممد شاكر وآخرون: حتقيق

األلباين عليها

 ،حتقيق املستدرك على الصحيحنيأبو عبد اللهمحمد بن عبداهللا، النيسابوري، الحاكم ،:

بريوت الطبعة  –مصطفى عبد القادر عطا، مع تعليقات الذهيب يف التلخيص، دار الكتب العلمية 

.١٩٩٠ – ١٤١١األوىل ، 

اإلصابة يف متييز الصحابةالشافعي أمحد بن علي بن حجر، أبو فضل العسقالين، : ابن حجر ،

١٤١٢بريوت، الطبعة األوىل، –علي حممد البجاوي، دار اجليل: حتقيق

شرح الزرقاين على موطأ اإلمام ) ١١٢٢ ت(حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ؛ الزرقاني

  ).هـ١٤١١( بريوت ،دار الكتب العلمية ،مالك

 االستيعاب  ،)هـ٤٦٣ت( بد اهللا بن عبد الرب النمري القرطيبيوسف بن ع ،أبو عمرابن عبد البر؛

١٤١٢ األوىلالبطعة، بريوت، دار اجليل ،علي حممد البجاوي: حتقيق يف معرفة األصحاب

التمهيد ملا ، )هـ٤٦٣ت( يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري القرطيب ،أبو عمر؛ ابن عبد البر

وزارة ، حممد عبد الكبري البكري ,مصطفى بن أمحد العلوي : حتقيق ، يف املوطأ من املعاين واألسانيد
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  ١٣٨٧املغرب ،  -عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

جمموعة : ، حتقيقسري أعالم النبالء؛ مشس الدين، أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عثمان، الذهبي

حمققني بإشراف شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة

حممود : ، حتقيقالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارد بن علي بن حممد، حمم, الشوكاني

.١٤٠٥بريوت، الطبعة األوىل، –إبراهيم زاي، دار الكتب العلمية 

مكتبة الشاملةموقع الوراق األنساب ،سلمة بن مسلم العوتيب، الصحاري ،.

حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق ،مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر بن مهام الصنعاين،عبد الرزاق 

.١٤٠٣، الطبعة الثانية، بريوت –املكتب اإلسالمي 

عمادة البحث العلمي ، مرويات غزوة بين املصطلق وهي غزوة املريسيع ،إبراهيم بن إبراهيم،قريبي

.باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

دار الفكر ـ بريوت احلاوى الكبري ن احلسن بن أمحد،، حممد بأبو احلسن،الماوردى.

 ،يف ضوء الكتاب والسنة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الفقه امليسرمجموعة من المؤلفين

هـ١٤٢٤الشريف 

 املعجم إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، مجموعة من المؤلفين؛

مع اللغة العربية، دار الدعوةجم: ، حتقيقالوسيط

حممد فؤاد عبد الباقي، تعليق حممد :أبو احلسني القشريي النيسابوري، حتقيق: مسلم بن الحجاج

بريوت، –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

:الـهوامش

)١١١(ة سورة یوسف آی)١(
().القطحاني؛ نونیة القحطاني ص ) ٢(
).٧/٥٦٥(وابن حجر؛ اإلصابة في تمییز الصحابة (/)الذهبي؛ سیر أعالم النبالء :ینظر)٣(
).٧/١٦٨٧) (٢١٤٠(اإلمام مسلم؛ صحیح مسلم رقم الحدیث )٤(
ة، وٕالیه اجماع قبائل خزاعة خزاعة قبیلة ترجع إلى حارثة بن عمرو مزیقیا بن عامر ماء السماء، فهو خزاع)٥(

(خزع القوم عن القوم إذا انقطعوا عنهم وفارقوهم:كلها، وهو أبوهم، واشتقاق خزاعة من قولهم الصحارى، :ینظر.

.للمزید والتفاصیل) ١/١٩١(األنساب 
.هو جزیمة بن سعد وسمي جذیمة ابن سعد المصطلق لحسن صوته، كأنه مفتعل من الطلق:والمصطلق)٦(

).١/١٩٧(الصحاري؛ األنساب : ظرین(
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).٢/٢٦٣(الذهبي؛ سیر أعالم النبالء )٧(
).٢/٢٦٣(الذهبي؛ سیر أعالم النبالء )٨(
، والحاكم في )٦/٢٧٧(في مسنده وقال شعیب األرنؤوط حدیث حسن، ) ٢٦٤٠٨(أخرجه اإلمام أحمد برقم )٩(

).٢٧-٤/٢٥(المستدرك ) ٦٧٨١(المستدرك برقم 
.وقال شعیب األرنؤوط إسناده صحیح على شرط الشیخین) ٢٧٤٦١(ام أحمد في مسنده برقم أخرجه اإلم)١٠(

).٦/٤٢٩(مسند اإلمام أحمد 
).٢/٢٦٢(الذهبي؛ سیر أعالم )١١(
).٧/٥٦٦(ابن حجر؛ اإلصابة في تمییز الصحابة )١٢(
).٦٨(سورة القصص آیة )١٣(
).١/١١٣(قریبي؛ مرویات غزوة بني المصطلق :ینظر)١٤(
، أبو داود؛ سنن أبي داود )٣٩٣٣(أخرجه أبو داود في باب في بیع المكاتب إذا فسخت الكتابة، برقم )١٥(

.٦/٢٧٧، وحسنه األلباني، وأخرجه أحمد في مسنده ٢/٤١٥
، )٣/٢٣٣(، والذهبي؛ سیر أعالم النبالء )٤/١٨٠٥(ابن عبد البر؛ االستیعاب في معرفة األصحاب :ینظر)١٦(

).٧/٥٦٦(صابة في تمییز الصحابة وابن حجر؛ اإل
.، وقال شعیب األرنؤون صحیح، وهذا إسناد حسن٢/٥٠٢المسند ) ١٠٥٣٧(في مسنده برقم أخرجه اإلمام أحمد )١٧(
.٢/٥٨٥صحیح مسلم ) ٨٥٤(أخرجه مسلم في باب فضل یوم الجمعة برقم )١٨(
.صححه األلباني، و ١/٤٠٤سنن أبي داود ) ١٠٤٨(أخرجه أبو داود في سننه برقم )١٩(
.٢/٧٠١صحیح البخاري ) ١٨٨٥(أخرجه البخاري في باب صوم یوم الجمعة برقم )٢٠(
.، وصححه األلباني٢/٢٩٥سنن أبي داود ) ٢٤٢٢(أخرجه أبو داود في سننه برقم )٢١(
.١/٣٠٠الشوكاني؛ السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار )٢٢(
.، وصححه األلباني٤/٤٤٣سنن أبي داود ) ٤٩٥١(تغییر األسماء، برقم أخرجه أبو داود في سننه باب في )٢٣(
، وصححه األلباني، ٤/٤٤٣سنن أبي داود ) ٤٩٥٢(أخرجه أبو داود في سننه باب في تغییر األسماء، برقم )٢٤(

).تسموا بأسماء األنبیاء: (دون قوله
.وصححه األلباني) ١/٢٨٢(أخرجه البخاري في األدب المفرد )٢٥(
أخرجه مسلم في صحیحه في باب استحباب تغییر االسم القبیح إلى حسن وتغییر اسم برة إلى زینب وجویریة )٢٦(

).٣/١٦٨٧(صحیح مسلم ) ٢١٤٠(ونحوهما، برقم 
.٨/٢٧٧األزهري، تهذیب اللغة )٢٧(
).٣٠١(، مجموعة من العلماء؛ الفقه المیسر ص ٩/٩٧٦الماوردي، الحاوي الكبیر :ینظر)٢٨(
.مصادر السابقة نفس الصفحة والجزءال )٢٩(
).٤(سورة النساء آیة )٣٠(
.٥/١٩٧٣صحیح البخاري ) ٤٨٤٢(أخرجه البخاري في باب السلطان ولي من ال ولي له برقم )٣١(
).٢٧(سورة القصص آیة )٣٢(
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فه، باب ، وأخرجه عبد الرزاق في مصن٨/١١٨ابن سعد؛ الطبقات الكبرى :أخرجه ابن سعد في طبقاته؛ ینظر)٣٣(

٧/٢٧١، عبد الرزاق؛ المصنف )١٣١١٨(من عتقها صداقها، برقم 
، ووافقه الذهبي، وعبد الرزاق؛ ٤/٢٧، الحاكم؛ المستدرك )٦٧٧٨(أخرجه الحاكم في المستدرك برقم )٣٤(

.٧/٢٧١، المصنف )١٣١١٩(المصنف، باب من عتقها صداقها برقم 
).٤٧٩٨(أخرجه البخاري برقم )٣٥(
).٧٩٧(معجم الوسیط ال: ینظر)٣٦(
).٢٧٩(مجموعة من العلماء؛ الفقه المیسر :ینظر)٣٧(
صحیح البخاري ) ٢٥٨٤(الحدیث متفق علیه، رواه البخاري في باب المكاتب وما ال یحل من الشروط، برقم )٣٨(

.، واللفظ له٢/١١٤١، صحیح مسلم )١٥٠٤(، ومسلم في باب إنما الوالء لمن أعتق برقم ٢/٩٨١
الترمذي؛ سنن ) ١٢٥٩(، والترمذي برقم ٢/٤١٤؛ أبو داود؛ سنن أبي داود )٣٩٢٨(ه أبو داود برقم أخرج)٣٩(

.، وحسنه األلباني٣/٥٦٠الترمذي 
.من سورة النور) ٣٣(جزء آیة )٤٠(
صحیح البخاري ) ٢٥٨٤(الحدیث متفق علیه، رواه البخاري في باب المكاتب وما ال یحل من الشروط، برقم )٤١(

.، واللفظ له٢/١١٤١، صحیح مسلم )١٥٠٤(مسلم في باب إنما الوالء لمن أعتق برقم ، و ٢/٩٨١
، ٤/٣٤، أبو داود؛ سنن أبي داود )٣٩٣٣(أخرجه أبو داود في باب في بیع المكاتب إذا فسخت الكتابة، برقم )٤٢(

.٦/٢٧٧وصححه األلباني، وأخرجه أحمد في مسنده 
، ومسلم في باب إباحة الهدیة ٢/٩١٠صحیح البخاري ) ٢٤٣٨(برقم أخرجه البخاري في باب قبول الهدیة)٤٣(

.٢/٧٥٦صحیح مسلم ) ١٠٧٤(للنبي صلى اهللا علیه وسلم برقم 
.٣/١٠٤ابن عبد البر؛ التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید )٤٤(
.٣/٢٣٥شرح الموطأ :الزرقاني)٤٥(
.٢/٧٥٦صحیح مسلم ) ١٠٧٣(ى اهللا علیه وسلم أخرجه مسلم في باب إباحة الهدیة للنبي صل)٤٦(
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�ː˦̋ɽ˓ʢɵ�ʌ ɽˎʊ�ʚ˓ Г͔˒ �ʝ˟ ʇ́ʙ
– 

و
  عمر تجاني حسن

 
madinacity4@gmail.com

  :الملخص

ƨǧ°ƢǏ�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǺƟ¦ǂǬǳ¦�ƨǇ¦°®�À¤  من األمهية مبكان  وخصوصا القرائن احلالية خشية

أن يدعى املدعي أن هذا األمر مصروف بقرينة حالية وهو يف احلقيقة غري مصروف حبال،  

�ƲȀǼǷ�ǲǛ�Ŀ�ƨȈǬȈƦǘƫ�ƨǇ¦°®�ƢȀƬǇ¦°®Â�ƨǼȇǂǬǳ¦�ÀƢȈƦǳ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē�ǪǴǘǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷÂ

، وعليه فإنه تقرر للباحث أن يسلك اإلمام الباجي يف التعامل مع القرينة الصارفة لألمر

منهج التحليلي، والذي يقوم على مجع املعلومات من الكتب املتعلقة باملوضوع، مث التفسري، 

مث النقد ، مث التحليل، وكذلك املنهج االستقرائي، وقد توصل البحث إىل بعض النتائج اليت 

لعلم بتأليفات ضخمة، وختريج إن إمام الباجي من الذين خدموا هذا ا: يأيت بينها كالتايل

الطالب بنسبة كبرية من مدرسته العلمية،  وأن للقرينة أثر صارم يف صرف األمر من 

الوجوب إىل غريه، وحتصلت الدراسة على مخسة مناذج تطبيقية للقرائن الصارفة  يف 

وأخريا فإن الباحث يوصي اجلهات املسئولة مبزيد من . األحاديث النبوية عند الباجي

لبحوث يف مسائل األساسية والقواعد األصولية اللغوية يف علم األصول، وخصوصا يف شىت ا

كالتخصيص، والتوكيد، والتقييد، ودراسة مسألة العام واخلاص، واملطلق : وظائف القرائن

.اجة إىل الدراسة التحليلية، والتطبيقية حبد سواءحواملقيد، وكل هذه املسائل بأمس 

  الباجيترجمة اإلمام  ١.٠

  إسمه ونسبه١.١

. هو اإلمام سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب األندلسي القرطيب الباجي الذهيب

وقد اختلف بعض املرتمجني له يف تسمية جده األول حيث أن بعضهم كالقاضي ) ه١٤٢٧الذهيب، (

) م١٩٩٦القاضي عياض، . (يسمونه سعدون
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  نسبه١.١.١

جتيب بنت ثوبان بن سليم بن رهاء، فهي اجلدة العليا لتجيبّيني،   نسب إىل ُجتيب، وهي: التجييب)أ (

  ) م١٩٨٣ابن حزم، (.وهي األم لبين عدي وبنو سعد بين اشرس بن شبيب بن السكون

)م١٩٩٦احلموي،(.نسبة إىل باجة األندلس: الباجي)ب (

ǳÂ��Ƣđ�ƨǼȇƾǷ�Ƕǜǟ¢�ȆǿÂ��Ƣǿ®Ȑƥ�ǖǇÂ�ǆ: القرطيب)ج ( ǳƾǻȋƢƥ�ƨǸȈǜǟ�ƨǼȇƾǷ�ń¤�ƨƦǈǻ يس هلا يف

  )م١٩٩٦احلموي، ( .املغرب شبيهة يف كثرة األهل وسعة الرقعة

  ) م١٩٩٦القاضي عياض، (.نسبة إىل الذهب ألنه كان يضرب ورق الذهب للعزل: الذهيب)د (

يعين األندلس بغرب إشبيلية، فلذلك مث انتقل إىل باجة املدينة، .وكان جده أصله من مدينة بطليوس

   .جة اليت يف القريوان اليت ينسب إليها بعض األئمة كاحلافظ أبو حممد الباجينسب إليها، وليس هو من با

  )م١٩٩٦احلموي،(

  والدته١.٢

ولقد كان بني املرتمجني خالف يف حتديد سنة والدة أيب الوليد الباجي، حيث أن اخلالف وصل إىل أقوال 

:يلي عديدة، وأشهرها ما

)م١٩٩٥ابن بشكول، ( .الذي عليه اجلمهور هوه، و ٤٠٣أن الباجي ولد يف تاريخ : القول األول-

ه، كما قال أبو جعفر أمحد بن علي بن غزلزون رواية عن ٤٠٤أن والدته يف سنة : القول الثاين-

  )م١٤١٥ابن عساكر، (.الباجي

  : التعليق

، ترجح للباحث أن أقوى الرأي هو القول ة الباجيتحديد سنة والدلبعد النظر يف مجيع هذه اآلراء ف

:ه، وذلك بناء على اعتبار املرجحات اآلتية٤٠٣سنة والدته كانت سنة  بأن

سألت أبا جعفر عن مولد أيب الوليد الباجي،  : ما قاله أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن األشريي)أ (

ولدت سنة أربع وأربعمائة، قال أبو جعفر مث رأيت بعد :سألت الباجي عن مولده، فقال: فقال

 ."ولد ابين سليمان يف ذي احلجة سنة ثالث وأربعمائة: "أمه، وكانت فقيهة ذلك تاريخ مولده خبط

ه، وخصوصا أن أمه كانت �ƨǼǇ�ÀƢǯ�ȆƳƢƦǳ¦�ƾǳȂǷ�À¢�°ǂǬƫ�¦ǀđÂ٤٠٣) م١٤١٥ابن عساكر، (

.فقيهة وهي اليت قيدت تاريخ والدته بنفسها

ي القعدة سنة ثالث مولدي يف ذ: مسعت أبا الوليد الباجي يقول: ذكره علي الغساين حيث قال ما)ب (

.وكان من الطلبة املقربني املالزمني أليب الوليد الباجي )م١٤١٥ابن عساكر، (..وأربع مائة
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  .عدم وجود دليل قوي ملخالفي رأي اجلمهور)ج (

  أسرة الباجي١.٣

:لقد ذكر اإلمام الباجي ما يدل على تفوق أسرته وصالحها يف مبدأ وصيته لولديه وذلك عند قوله

هل بيت مل خيل بفضل اهللا ما انتهى إلينا منه صالح، وتدين، وعفاف، واعلم أننا أ"

اهللا عنا وعنهم أمجعني، جدنا سعد مث كان ى وتصاون، فكانوا بنو أيوب بن وارث عف

بنو سعد، سليمان وخلف وعبد الرمحن وأمحد، وكان أوفر الصالح والتدين، والتورع، 

متقلال  منقبضا عنها ع دنياه،والتعبد يف جدكم خلف،كان مع جاهه وحاله واتسا 

مث كان أبوه خلف، إىل أن تويف رمحه اهللا، واالعتكافمنها، مث أقبل على العبادة 

عماكما علي وعمر، وأبوكما سليمان ، وعماكما حممد وإبراهيم، فلم يكن يف 

حىت تويف منهم على ذلك  ،أعمامكما إال مشهور باحلج واجلهاد والصالح والعفاف

)الباجي، بدون تاريخ(."وعنهم اهللا عنهى عف

ويف ما سبق من هذه الوصية  اتضح لنا أن اإلمام الباجي ولد يف أسرة كرمية      

ولقد كان والده مل يتوقف على اإلنشغال بالعلم دون . مشهورة بالعلم والصالح

التعرض إىل الكسب والتجارة،ب ل يف الوقت نفسه كان واقع يف حقل التجارة،

إىل األندلس ويدرس عند فقيه يقال له أبو بكر بن مشاخ، وكان يتعجب كان خيتلف و 

ترى أرى يل إبنا مثلك وكان طال ما : بطريقته وعلمه حىت يقول أليب بكر مشاخ

يتكرر ذلك له، حىت قال له إبن مشاخ إن أحببت أن ترزق إبنا مثلي فاسكن قرطبة، 

ه فإن أنكحتها فعسى أن ترزق والزم أبا بكر حممد بن عبد اهللا القربي، واخطب إلي

مثلي، فرضي مبا قال وقدم القرطبة ولزم أبا بكر القربي سنة، وأظهر له الصالح حىت 

.خطب إليه ابنته بعد سنة، فرزقه اهللا بأيب الوليد الباجي وإبنا آخر وإبنني بعده

.وكانت أمه أيضا فقيهة كما حكى ذلك أبو جعفر أمحد بن علي بن غزلون

)ون تاريخالباجي، بد(

  رحالته في طلب العلم ١.٤

À¦ƾǴƦǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ń¤�ǽƾǴƥ�ǺǷ�ƨȇ¦ƾƥ�ǶǴǠǳ¦�ǲȈǐƸƬǳ�ǾƦǴǗ� ƢǼƯ¢�Ƣđ�¿Ƣǫ�©ȐƷ°�ȆƳƢƦǳ¦�¿ƢǷȎǳ�ÀƢǯ�ƾǬǳ��

تقع يف ) BEJA(بعد انتقال أسرة الباجي من بطليوسن توجهوا حنو باجة األندلس، وهي باجة وذلك 

مث سكنوا القرطبة فاستقر ) م١٩٨١ابن بسام. ( ي من لشبونةكماىل اجلنوب الشرق  ١٤٠الربتقال على بعد 
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أبو الوليد بشرق األندلس، حيث بدأ نشاطه يف طلب العلم، فأخذ العلم من علماء األندلس وعلى 

(رأسهم خاله أبو شاكر القربي وابن الرحوى، وأيب األصبغ ابن أيب درهم، وأيب حممد احملكمي عياض، .

  )م١٩٩٦ترتيب املدارك 

من عمره، وأول بلد شد رحله إليه  ١٤ه، وذلك ملا كان ٤٢٦انت بداية رحلته العلمية يف سنة وك

�Ǿǳ�¬Ƣƫ¢�±Ƣƴū¦�Ŀ�ǾƟƢǬƥ�ÀƢǯÂ�ǶǴǠǳ¦�ǾǼǷ�ǲȀǼȇ��°̄ �ĺȋ�¿±ȐǷ�ȂǿÂ��¿¦Ȃǟ¢�ƨƯȐƯ�Ƣđ�¿Ƣǫ¢�Ʈ ȈƷ��±Ƣƴū¦

Ƙǧ��®¦ƾǤƥ�ǂǘǋ�ǾȀƳÂ�ńÂ�±Ƣƴū¦�Ŀ�ǾƟƢǬƥ�̈ƾǷ� Ƣǔǫ��¿¦Ȃǟ¢�ƨƯȐƯ�Ƣđ�¿Ƣǫمث بعد  فرصة احلج أربع مرات،

مث ارحتل الباجي إىل الشام  )١٩٨٥الذهيب(، ولقي بأئمة بغداد حيث درس الفقه ومسع احلديث عن أئمتها

��ƨǼǇ�Ƣđ�¹ǂǨƫÂ�ǲǏȂŭ¦�ǲƻ®�Ľ��ƾȈǳȂǳ¦�Ǻƥ�ƾǸŰ�ĺ¢�ǺǷ�ǂǐŠ�ǞũÂ��ǾƬǬƦǗÂ�°ƢǈǸǈǳ¦�Ǻƥ¦�ǺǷ�Ƣđ�ǞǸǈǧ

 بعد هذه اجلوالت العلمية عاد إىل بلده الذي مث كاملة يدرس على القاضي أيب جعفر السماين املتكلم،

  اوهكذ ،وحالته ضيقة شديدة، فأصبح يتوىل ضرب ورق الذهب للعزل واألنزل ويعقد الوثائق هو األندلس

كانت حالته إىل أن فشا علمه وهيئت الدنيا به، وعظم جاهه وأجزلت صالته، وعرف واشتهرت تأليفاته، 

  )م١٩٩٦عياض، ترتيب املدارك (.  تويف عن مال وافرفجاءته الدنيا وقربه الرؤساء حىت

شيوخه وتالميذه ١.٥

لقد أخذ أبو الوليد الباجي العلم عن عدد كبري من علماء زمانه الذين لعبوا دورا فعاال يف تكوين 

شخصيته العلمية بداية من علماء األندلس وغريهم من علماء احلجاز وبغداد ومصر، وهنا سيشري الباحث 

  .مجلة من العلماء املشهورين من أساتذته األندلسيني واملشارقة إىل

:شيوخه في األندلس-أ

ت (خاله أبو شاكر القربي، لقد درس اإلمام الباجي يف شىت املدارس العلمية عند كثري من املشايخ ك

يونس  لقاضي أيب الوليدو ، )ه٤٢٠ت (أبوبكر خلف بن أمحد الرهواين الشهري بابن الرحوي، و  ،)ه٤٥٦

  ).ه٤٣٧ت (أبو حممد مكي بن أيب طالب ، حممد بن إمساعيل بن فورتش .بن عبد اهللا

:شيوخه في الحجاز-ب

حممد بن علي و ، أبو بكر املطوعيو ) ه٤٣٤ت (اإلمام أبو ذر اهلروي، وأما يف احلجاز فقد درس عند   

  بن صخر أبو احلسن حممد بن علي بن حممد، بن أمحدبن حممود الوراق

  ق شيوخه بدمش-ج

.أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد العزيز بن الطبيز، و احلسن علي بن موس السمسار أيبالعلم يف دمشق من أخذ   
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:شيوخه ببغداد -د

أبو إسحاق إبراهيم و  ،)ه٤٥٢ت (الفضل حممد بن عمروس  أيبوأما يف بغداد فقد أخذ العلم عند    

أبو الطيب ، )ه٤٣٦ت (اهللا احلسني بن علي الصمريي،  أبو عبدو ، )ه٤٧٦ت (بن علي الشريازي، 

  ).ه٤٤١ت(أبو عبد اهللا حممد بن علي الصوري، ، )ه٤٥٠ت(طاهر بن عبد اهللا الطربي، 

تالميذه١.٦ 

أبو الوليد الباجي تشتمل عدًدا كبريًا من طالب العلم، فهي من  يقيمهاكانت احللقات العلمية اليت    

يف األندلس، فضًال عن تنقالت الباجي املتعدِّدة عرب حواضر األندلس وبني أكرب احللقات العلمية 

ǲǬǼƬǳ¦�ǺǷ�¦ȂǼǰǸƬȇ�Ń�Ǻȇǀǳ¦�§ Ȑǘǳ¦�ǺǷ�ŚǨǣ�ǶŪ�ƪ ǴċȀǇ�ƢĔƜǧ��°ƢǐǷȋ¦   لألخذ والرواية عنه وحتديثه

حىت تتلمذ عنده كثريون يف املشرق واألندلس، إال أن أشهر من أخذ عنه ىف شىت الفنون هم ومذاكرته

  :لشخصيات اآلتيةا

ت (بن أيوب الباجي،  ابنه أبو القاسم أمحد بن سليمان بن سعد، و اإلمام أبو بكر الطرطوشي    

بو ، أ)٤٦٣ت (أبو عمر ابن عبد الرب، ، أبو احلسننب مفوز وغريهم، و أبو حممد بن أيب قحافة، و )٤٩٣

)م١٩٨٥الذهيب . (السبيتأبو علي بن سهل ، )٤٦٣ت (بو بكر اخلطيب حافظ املشرق، ، أحممد حزم

   ثناء العلماء عليه١.٧

لكن لو مل يكن إال شهادة شريك مناظرته  ،تكلم  وأثىن عليه علماء كثريون كان أبو الوليد الباجي ممن

مل يكن ألصحاب املذهب املالكي بعد الوهاب مثل أيب الوليد الباجي، :ابن حزم لكفته، وذلك يف قوله

.أنه ناظره مبيورقة فغلب عليه، ومل يكن ذلك دافعا على أن ينسب التقصري لهفقد أنصف له ابن حزم مع 

)م١٩٨١ابن بسام(

سألت عنه شيخنا قاضي قضاة الشرق أبا علي الصديف احلافظ صاحبه، فقال : وقال القاضي عياض

)م١٩٩٦عياض (  .هو أحد أئمة املسلمني ال يسأل عن مثله ما رأيت مثله: يل

ملا كنت ببغداد قدم ولده أبو القاسم أمحد، فسرت : ما ذكره أبو علي الصديف قالومما أثر يف فضله 

لعله ابن : أدام اهللا عزك، هذا ابن شيخ األندلس، فقال: معه إىل شيخنا قاضي القضاة الشامي فقلت له

) م١٩٨٥الذهيب (  .الباجي، فقلت نعم، فأقبل عليه
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مصنفاته ١.٨

يف شىت الفنون ولعل ذلك يرجع إىل تبحره يف كثري من العلوم، فقلَّ  لإلمام الباجي عديد من املؤلفات

ما جتد فنا من العلوم مل يكن لإلمام يد الطوىل واحلظ الوافر يف خدمة هذا الفن، وهنا يبني الباحث أهم  

:كتبه وأشهرها فيما يلي

.إحكام الفصول يف أحكام الفصول)١(

.املنهاج يف ترتيب احلجاج)٢(

.فقهاحلدود يف أصول ال)٣(

.اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل)٤(

.املنتقى شرح املوطأ)٥(

.أليب الوليد الباجي لولديه نوصية الولدي)٦(

  التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري ومسلم يف اجلامع الصحيح)٧(

وفاته ١.٩

خلت يف ليلة تسعة عشر لقد تُويف اإلمام أبو الوليد الباجي باملرية ليلة اخلميس بني العشائني، وذلك

وذلك حينما جاء إىل مرية سفريا بني رؤساء  )م١٩٩٦القاضي ( من رجب سنة أربع وسبعني وأربعمائة،

األندلس يؤلفهم على نصرة اإلسالم، ويروم مجع كلمتهم مع جنود ملوك املغرب املرابطني على ذلك، فتويف 

ابن . (البحر، وصلى عليه إبنه أبو القاسمقبل متام غرضه، ودفن بعد صالة العصر بالرباط على ضفة

  )م١٩٠٠خلكان

  :الخالصة

اتضح لنا فيما سبق علو منزلة هذه الشخصية الكرمية يف عامل العلم، ومدى مسامهته القيمة يف نشر 

هذا العلم خاصة وسائر علوم الشرعية عامة، وقد ظهر ذلك نظرا إىل عدد الطالب الذين خترجوا من 

�ǾǴǯ�Ǯمدرسته العلمية  ǳ̄�ǺǷ�č¾®¢Â��ƨǨǴƬű�ƨȈǟǂǋ�¿ȂǴǠƥ�¿Ƣŭȍ¦Â��¹ȂƦǼǳƢƥ�ŃƢǠǳ¦�Ǿǳ�ƾȀǌƫ�ǺǷ�ǶȀǇ¢°�ȄǴǟÂ

ذكر العلماء اإلجالء له بالثناء، وال يوجد أكرب دليل على مسامهته يف نشر العلم من كثرة تأليفاته يف فنون 

.خمتلفة

  تعريف القرينة  ٢.٠

 يرجع إىليف حتديد معىن القرينة بالضبط، ولعل ذلك  تبني للباحث أن األصوليني مل يتعرضوا كثريا

صعوبة حتديدها عندهم نظرا لورودها يف مباحث متعددة بوظائف خمتلفة، ويف مسائل متباينة أيضا، فتارة 
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�ŘǠǸǴǳ�̈ƾǯƚǷÂ�ƨȇȂǬǷ�ÀȂǰƫ�̈°ƢƫÂ��ǚǨǴǳ¦�ǺǷ�ǂǿƢǜǳ¦�ŘǠǸǴǳ�ƨǧ°ƢǏ�ÀȂǰƫ�̈°ƢƫÂ��ǲǸĐ¦�ǚǨǴǳ�ƨǼȈƦǷ�ÀȂǰƫ

مع هذا كله تنقسم القرينة بكثرة أقسامها، فتجدها تنقسم إىل لفظية وحالية، وإىل شرعية املتبادر منه، مث 

�À¢�ǺǰŻ�ƾŞ�ǾǨȇǂǠƫ�Ƥ Ǡǐȇ�ǾǻƜǧ�ƨƥƢưŭ¦�ǽǀđ�ÀƢǯ�ƢǷ�À¢�Ǯ ǋ�ȏÂ��ƨȈǨƻ�Ãǂƻ¢Â�ƨȈǴƳ�ÀȂǰƫ�̈°ƢƫÂ��ƨȈǴǬǟÂ

لباحث تعريفها وعلى هذا يذكر ا .األصولينيهو املعهود يف تعريفات  يطلق عليه أنه جامع مانع على ما

  .من حيث اللغة مث ذكر تعريفها من حيث االصطالح على اختالفهم يف  حتديدها

  القرينة في اللغة ٢.١

أو اقرتن الشئ بغريه، ومنه  - إذا صاحبه- قارن الشيء بالشيء مقارنة، :القرينة مصدر قرن، وهي يف قولك

ومنه قولك   )بدون تاريخابن منظور(، عنهما القرين املصاحب، والقرينان أبو بكر وطلحة رضي اهللا: يقال

  ) ٢٠٠٥ يقرن بني احلج والعمرة  مبعىن مجع ينهما الفريوز آباد

القرينة في االصطالح ٢.٢

هلم تعريفات خمتلفة على معىن القرينة فهذا ال مينع أن نقف على تعريف جامع مانع   مبا أن األصوليني

  .مث التعريف املختار ريف األصولينيللفظ القرينة لكن سوف يذكر الباحث تع

)١( من غري االستعمال فيه يءهو األمر الدال على الش: التعريف األول-

األمر الذي يشري إىل املعىن املطلوب فيدل عليه، مع إمكانية منعه إلرادة املعىن: التعريف الثاين-

)عبد اهللا املودن بدون تاريخ(، األصلي

القرينة كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل " بقوله  :مصطفى الزرقاء أستاذ عرفها : الثالث لتعريفا-

  )م٢٠٠٤مصطفى الزرقاء. (عليه

  التعليق 

إذا ال حظنا هذه التعريفات الثالثة للفظ القرينة جند لكل من التعريفات ما يصلح أن يعرتض عليه ، 

لكونه يشتمل أحد أقسام القرينة،  فتجد من التعريفات من عرف  القرينة القاطعة  وليس تعريف ملطلق

وكذلك فيه تعريف القرينة بأحد األلفاظ اليت جتدها يف الظاهر تردف القرينة من القرينة ومل يشتمل غريها، 

حيث املعىن ينما ختتلف عن القرينة بأشياء كلفظ األمارة، وعليه فإن التعريف الذي يراه الباحث راجحا يف 

  :جاين حيث قال أمر يشري إىل املعىن املطلوب وذلك من أجل املربرات اآلتيةتعريف القرينة هو تعريف اجلر 

لـم يستعمل األلفاظ ذات صلة للقرينة مقام القرينة كلفظ األمارة، والدليل، والعالمة )١(

  أنه أشار إىل أن القرينة قد تكون فعال أو لفظا طاملا )٢(
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«�أنه جامع جلميع أعمال القرينة ألنه أمر  يشري إىل  املط)٣( ǂǏÂ��¿ƢǠǳ¦�ǎ ȈǐţÂ��ǲǸĐ¦�śƦƬǯ��§ ȂǴ

  .األمر عن الوجوب الذي هو مبعىن التأويل وغري ذلك

  وظيفة القرينة ٢.٣

فبعد النظر من خالل النصوص الشرعية تبني لنا أن للقرينة وظائف عديدة حنو النصوص الشرعية، 

بعضها وخصوصا ذات  واليت وصلت إىل حد ال ميكن ذكرها يف هذا البحث، لكن الباحث يشري إىل

.عالقة مباشرة  بالبحث

تخصيص العام-١

أن القرينة املخصصة للعام تقوم بعملية التخصيص حينما يكون العام اقرتن بقرينة تدل على ختصيصه 

وذلك إما أن تكون متصلة بالنص كاالستثناء، أو الشرط، أو تكون منفصلة عن النص كالقرينة العقلية، 

ǎولكل من النوعني مثال  ȈǐƼƬǳ¦�ƨǬȈǬƷ�Ƣđ�ƶǔƬȇ

إال ) ٢(*)قَاَل فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ قال "أما القرينة املخصصة للعام املنتصلة فمثاهلا يف قوله تعاىل

  .عبادك منهم املخلصني

أخرب اهللا على أن إبليس أقسم بعزة اهللا على إغواء الناس مجيعا، وهذا عموم بصيغته : وجه الداللة

  .معناه فلما اقرتن اللفظ بقرينة االستثناء خرج من ذلك فئة من املخلصنيو 

اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  املثال على القرينة املخصصة املنفصلة هو قوله تعاىلوأما 

ا وجد قرينة عقلية فبني سبحانه وتعاىل أنه خالق كل شيء، وهذا الفظ يفيد العموم، لكن مل)٣(، وَِكيلٌ 

  . إقتضى العقل أنه ليس خالق نفسه فأصبح ختصيصا

تبيين المجمل-٢

�ƶȈƳǂƫ�ÀÂƾƥ�ŘǠǷ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǲǸƬŹ�Äǀǳ¦�ǲǸĐ¦�ǎ Ǽǳ¦�ÀŗǬƫÂ�®ǂƫ�ȆǿÂ�ƨǼȇǂǬǳ¦�Ǧ ƟƢǛÂ�ǺǷ�ǲǸĐ¦�śƦƫ

ْن َربِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب فـَتَـَلقَّى آَدُم مِ ﴿: فتأيت فتبني املعىن املقصود وقد ميثل لذلك مبا جاء يف قوله تعاىل

جممل غري بني حقيقة الكلمات،لكن لوجود قرينة لفظية  وإن كانت )َكِلَماتٍ ( فهنا لفظ )٤(﴾َعَلْيهِ 

قَاَال َربـََّنا ظََلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوِإْن ملَْ ﴿منفصلة عن النص يف موضوع آخر فبينت املعىن املراد وذلك يف قوله تعاىل 

) ٥( ﴾َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ تـَْغِفْر لََنا 



˘ʣʒ�˧ ɽ̟ʏʆ�ʞ˓ �̋˞�ː˦̋ɽ˓ʢɵ�ʌ ɽˎʊ�ʚ˓ Г͔˒ �ʝ˟ ʇ́ʚˎɻ

~ 73 ~

  التأويل -٣

التأويل وظيفة من وظائف القرينة يف النص الشرعي وذلك حينما تقرتن القرينة بالنص  فتصرفه عن ظاهره 

وهو إما أن تصرفه جزئيا كالتخصيص يف العام أو تصرفه كليا كما تدخل يف لفظ األمر فتصرفه عن 

الندب أو إىل غري ذلك مما يفيد لفظ األمر، وهذا البحث يرتكز على هذه الوظيفة  اليت هي الوجوب إىل 

التأويل وذلك من خالل بيان تطبيقات عمل القرينة يف صرف األمر عن ظاهره والذي سيكون هذا يف 

.الفصل القادم

  تطبيقات القرائن الصارفة عند الباجي ٣.٠

ئف عديدة حنو النصوص الشرعية ومن هذه الوظائف التأويل حيث تبني لنا فيما سبق أن للقرائن وظا

أن القرينة تصرف النص عن ظاهره كليا كما تعمل لنص العام لتخصيصه، أو جزئيا كما تعمل لألمر 

لصرفه عن الوجوب  وهنا يذكر الباحث مناذج تطبيقية لصرف األمر عن ظاهره عن طريق القرينة عند 

  سائل اآلتية اإلمام الباجي من خالل امل

  مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما في اإلناء  ٣.١

ا تـََوضََّأ َأَحدُُكْم فـَْلَيْجَعْل ِيف أَْنِفِه، ُمثَّ لِيَـْنثـُْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر فـَْلُيوتِْر، َوِإَذا ِ"قوله صل اهللا عليه وسلم 

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِه فـَْليَـْغِسْل َيَدُه قـَْبَل  »َأْن يُْدِخَلَها ِيف َوُضوئِِه، فَِإنَّ َأَحدَُكْم َال َيْدرِي أَْيَن بَاَتْت َيُدهُ اْستَـيـْ

أن احلديث دل على وجوب الغسل إلطالقه بلفظ واألمر : وجه الداللة: وجه الداللة )ه١٤٢٢البخاري (

  فهل األمر على وجوبه حبيث يكون  غسل اليدين واجب أم هناك قرينة صارفة يقتضي الوجوب

  اختيار الباجي -١

واألظهر ما ذهب إليه شيوخنا العراقيون من املالكيني وغريهم أن النائم ال يكاد : "وقال اإلمام الباجي

أن يسلم من حك جسده وموضع بثره يف بدنه ومس إبطه، وغري ذلك من مغابن جسده وموضع عرقه، 

زه، ولو أدخل يده يف إنائه قبل أن ف والتنيفاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه على التنظ

ما يف اإلناء واجب إذا قام من نوم هليغسلها ملا أمث، خالفا ألمحد بن حنبل يف قوله غسل اليدين قبل إدخا

الليل دون نوم النهار، والدليل على ما نقوله أن هذه الطهارة عقيب نوم فاستحب غسل اليد قبلها أصل 

احلديث فإنه وإن كان ظاهر األمر الوجوب فإنه قد اقرتن به ما دل ذلك الطهارة عقب نوم الليل، وأما 

فعلل  -ألن أحدكم ال يدري  أين باتت يده- على أن املراد فيه هو الندب دون الوجوب،  ألنه قال 

)، الباجي، بدون تاريخبالشك
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  التعليق -٢

ديث لتأويل األمر عن ظاهره، وخالصة ما قاله الباجي فإن اإلمام الباجي إختذ قرينة نصية واردة يف احل

بالشك يف غسل اليد، فدل ذلك على أن املراد من األمر الندب، كما لو شك هل وذلك يف تعليله 

.مست يده جنسا أم ال، فال جيب عليه الغسل لوجود الشك، وهي قرينة ظاهرة يف تأويل هذا األمر

جاء  على ما زائداجب فإنه لو كان هناك و  لألعرايب،النيب  وهذا الرأي  هو ما يراه الباحث راجحا 

ت احلاجة ال يف آية الوضوء لذكره النيب عليه الصالة والسالم ألنه يف حمل التعليم، وتأخري البيان عن وق

  .  وكذلك لوجود القرينة املذكورة عند الباجي فإن التعليل بالشك صارف عن الوجوب. جيوز

  في اإلناء مسألة الغسل من ولوغ الكلب ٣.٢

: قالرواه أَبو ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ قوله صل اهللا عليه وسلم فيما  

ًعا« ، »بِالتـُّرَابِ أُوَالُهنَّ «َوِلُمْسِلٍم  ) ه١٤١٢، إمام مالك »إَذا َشِرَب اْلَكْلُب ِيف إنَاِء َأَحدُِكْم فـَْليَـْغِسْلُه َسبـْ

نَاِء «:قَالَ :َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ :َوَلُه ِيف َحِديِث َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَغفَّلٍ  إَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِيف اْإلِ

ًعا َوَعفُِّروُه الثَّاِمَنَة بِالتـُّرَابِ  )، مسلم بدون تاريخ»فَاْغِسُلوُه َسبـْ

  .وهل األمر على وجوبه أم مث قرينة صارفة ورد بصيغة األمر؛ ومقتضى األمر الوجوب احلديث أن :لةوجه الدال

  اختيار الباجي-١

ووجه الندب أنه حيوان فلم جيب : "قال اإلمام الباجي مستدال ملا قال مالك يف رواية عنه ما نصه

)الباجي، بدون تاريخ".غسل اإلناء من ولوغه كسائر احليوان

  :التعليق -٢

جتهادية اقرتنت باألمر الوارد يف احلديث ومنعت من محله لية ااح قال الباجي أن هناك قرينة ووجه ما 

كونه حيوان، فيجب أن يكون حكمه كسائر احليوانات فيقتضي األمر الوارد يف حال  على الوجوب وهو 

  .القياس فهمت عن طريق احلديث الندب للقرينة الصارفة اليت

  أن ينام أرادة وضوء الجنب إذا مسأل٣.٣

أَنَُّه ُتِصيُبُه ذََكَر ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب ِلَرُسوِل اللَِّه :َعْن َعْبِد اللَِّه  ْبِن ُعَمَر، أَنَُّه قَالَ واألصل فيه ما روي 

  ) ه١٤٢٢، البخاري ُمثَّ منَْ تـََوضَّْأ َواْغِسْل ذََكَرَك، «:اجلََنابَُة ِمَن اللَّْيِل، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 

وهل هناك قرينة صارفة لألمر عن الوجوب أنه ورد بلفظ األمر، ومقتضى األمر الوجوب،  :وجه الداللة

  أم ال؟
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  إختيار الباجي -١

أن له تأخري الغسل ما مل يأت وقت الصالة، وندبه إىل أن : "قال اإلمام الباجي مستدال ملذهب مالك

َكاَن َرُسوُل اللَِّه «  مث ذكر حديث عائشة ملا قالتن األذى، وليس هذا بواجب،يتوضأ ويغسل ما بذكره م

.)أبو داود  بدون تاريخ( ، »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـََناُم َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َغْريِ َأْن َميَسَّ َماءً 

  التعليق -٢

عائشة  رضي اهللا عنها فيه دليل إن أساس اختيار الباجي لكون هذا األمر مصروف هو أن حديث 

ƢŮȂǫ�ȆǿÂ�¼ƢȈǇ�Ŀ�̈ǂǰǼǳ¦�ƨǤȈǐƥ� ƢƳ�Ʈ ȇƾū¦�À¢�Ʈ ȈƷ�ƘǓȂƬȇ�ŃÂ�¿Ƣǻ�Ǿǻ¢�ȂǿÂ�ǾǼǟ�ȄĔ�ƢŠ�Ǿǯǂƫ�ȄǴǟ" ِمْن

والوضوء داخل يف هذا العموم؛ فيكون هذا احلديث مبينا ملعىن املراد من لفظ األمر الوارد  َغْريِ َأْن َميَسَّ َماءً 

عدم اعتبار القرينة هنا يعد إمهال لدليل آخر، ، أن - أعانه اهللا  -ويرى الباحث صية، وهو مبثابة قرينة ن

  .إعمال الكالم أوىل من امهاله: وخصوصا كون الدليل قرينة جاءت من خالل احلديث، والقاعدة تقول

  مسألة حكم السواك ٣.٤

صيغة أخرى، وأما من بني األصل يف هذه املسألة عديدة بعضها وردت بصيغة األمر والبعض األخر ب

.)ابن ماجه بدون تاريخ( ، »»وَعَلْيُكْم بِالسَِّواكِ «: اليت وردت بصيغة األمر قوله صلى اهللا عليه  وسلم

قوله صلى اهللا عليه وسلم عليكم بالسواك هل يعين ذلك إجياب الناس على التسوك أم :وجه الداللة 

  من لفظ األمر ؟ مثة قرينة صارفة اليت تدل على املعىن املراد

  اختيار الباجي  -١

وقال . إنه تنظيف من غري جناسة؛ فلم يكن واجبا كغسل الفم من الذفر والغمر: قال اإلمام الباجي

هو اللزوم والوجوب دون  »ȂǈǳƢƥ�ǶēǂǷȋ¦½«: إن املراد باألمر يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: أيضا

أىب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يصدر هذا األمر خشية املشقة الندب، وأن األمر فيه مشقة، لذلك 

). الباجي بدون تاريخ(، واللزوم، فيبقى األمر الوارد يف احلديث اآلخر ندب،  ألن الندب ال مشقة فيه

التعليق -٢

واملقصود من كالم الباجي أن كون السواك منظف من غري جناسة قائمة دليل يصرف األمر الوارد من 

يف حديث  :ديث من الوجوب إىل الندب، وهي قرينة اجتهادية، وأن قول النيب صلى اهللا عليه وسلماحل
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تدل على عدم  نصيةأيضا قرينة  ).ه١٤٢٢البخاري ( ،»َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِّيت َألََمْرتـُُهْم بِالسَِّواكِ «آخر 

لكن ملا كان األمر املقتضي .الندب ال مشقة فيهعلى اإلجياب، بدليل أن  السواكداللة األمر الوارد يف ا

.اإلجياب فيه مشقة رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم لندب خشية املشقة

:ت اآلتيةاربر ŭ¦�®ǂĐهو الصواب  -ليس بواجب-سنة   القول بأن السواك أن الباحث ىير و 

واألدلة  .»ȂǈǳƢƥ�ǶēǂǷȋ¦½« :وجود قرينة اليت دلت على عدم فرضيته يف قوله صلى اهللا عليه وسلم - أ

مث إن السواك سنة ليس بواجب يف حال من : "املقوية لذلك ما حكى اإلمام النووي اإلمجاع يف ذلك قائال

األحوال ال يف الصالة وال يف غريها بإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع، وقد حكى الشيخ أبو حامد اإلسفرايين 

فذكر اإلمام اإلمجاع ومل يعتد باختالف داود ، "ري أنه أوجبه للصالةإمام أصحابنا العراقيني عن داود الظاه

  ).م١٣٩٢النووي ( .الظاهري يف املسألة

  مسألة حكم الوتر٣.٥

إن صالة الوتر من الصالة املشروعة بعد الصلوات اخلمس املفروضة، وقد حث اإلسالم على فعله يف 

غ خمتلفة كصيغة الوجوب وغريها تسبب ذلك إىل أكثر من موضوع، ومن كثرة األدلة الواردة فيها بصي

��¼®Ƣǐǳ¦�ǂƴǨǳ¦�̧ ȂǴǗÂ� ƢǌǠǳ¦�µ ǂǧ�ǲǠǧ�śƥƢǷ�Ȇǿ�ǾƬǫÂÂ��ǾǷƾǟ�Â¢�ƢđȂƳÂ�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�śƥ�» ȐƬƻȏ¦

)م١٤٢٦ابن عالن . (وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة

َها، َوِهَي ِإنَّ اللََّه زَادَُكمْ ووما ورد يف ذلك من األحاديث قوله صل اهللا عليه وسلم َصَالًة، َفَحاِفظُوا َعَليـْ

.)م١٩٩٥أمحد ) (»اْلَوتْـرُ 

أن احلديث ورد بصيغة األمر لقوله عليه السالم فحافظوا عليها لكن هناك بعض األدلة : جه الداللةو

.وردت بغري هذه الصيغة، هل األمر باق على وجوبه أم ال

  اختيار الباجي  -١

من جهة املعىن أن هذه صالة تفعل على الراحلة فلم تكن : مالك فقالوانتصر اإلمام الباجي ملذهب 

  ).الباجي بدون تاريخ( ،واجبة كسائر النوافل

  :التعليق -٢

واملقصود من كالمه رمحه اهللا أنه يرد على من قال أن الوتر واجب، وأن األمر الوارد يف األدلة املذكورة 

لوتر تفعل على الراحلة وهي صفة الصالة لغري الواجبة، ، وهي كون صالة ااالجتهاديةمصروف بالقرينة 

  .سفيكون حكمها كسائر النوافل، وهذا هو صرف األمر بالقيا
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  :ات اآلتيةر لوجود املرب  هو الصواب  القول بأن الوتر ليس بواجبأن   ساحمه اهللالباحث  ىير و 

َال ِإالَّ َأن «: غريها قالأن قوله صلى اهللا عليه وسلم ملن سأله عن الصلوات املفروضات هل علي )١(

، ألنه لو كان مث واجب غري اخلمس لذكر ، فال شك أن هذا احلديث نص يف حمل اخلالف»َتَطوَّعَ 

  النيب عليه السالم

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صاله على الراحلة؛ ومن املعلوم أن الفرض ال يصلى على الراحلة، بناء )٢(

  .على أن الفرض مرادف للواجب

وأوتروا فإن اهللا وتر " كحديث  تسلم من ضعف، وردت املشعرة للوجوب الثر األحاديث اليت أن أك)٣(

�À¢�ƢǏȂǐƻÂ�§ȂǴǘŭ¦�Ƣđ�ƪ) م١٩٩٢الباين. (رحيب الوت Ʀưȇ�ȏ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨȈƸȈƸǏ�ƢȀǔǠƥ�ÀƢǯ�À¤Â

  .واهللا أعلم. كاليت ذكرت.هناك أحاديث تعد صارفة لألحاديث املشعرة للوجوب

  الخاتمة

لذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على من أشرق األرض بنور رمجته، وتركنا على احلمد هللا ا

�¾ȂǏ¢�ǞǓ¦ȂǷ�ǺǷ�̧ ȂǓȂǷ�Ŀ�ƨǠǓ¦ȂƬŭ¦�ƨǴĐ¦�ǽǀǿ�¿ƢƬƻ�ń¤�ƪ ǴǏÂ�ƾǬǧ��Ƣǿ°ƢȀǼǯ�ƢȀǴȈǳ� ƢǔȈƦǳ¦�ƨƴƄ¦

خالل هذا الفقه، أال وهو تطبيقات القرينة الصارفة عند الباجي، وقد خرجنا  بفوائد مجة وصارمة من 

البحث املتواضع   اليت تعد مثرات هذا البحث، و من طبيعة البحث أن يكون حتصل على نتائج ما  حىت 

:تستفيد منه القاعة العلمية والسيما أهل التخصص، فهنا نلخص ما حتصلنا إليه حسب النقاط التالية

يخ يتتبع آثارهم العاطرة وقفت الدراسة على أن الباجي من العلماء األجالء الذين ال يزال التار )١(

ويكتبها يف ديوانه بشكل مستمر، وذلك لكونه ممن خدموا هذا الدين عن طريق ختصصات علمية 

شىت كعلم الفقه وأصوله، ويف ظل ذلك خترج من مدرسته أفراد كثرية،

حتصل البحث على  أن القرينة هلا دور وعمل حاد يف تسهيل فهم النصوص الشرعية اليت يكون من )٢(

عب فهمها بشكل صحيح لوال وجود قرينة كوسيلة الؤدية إىل تلك الغاية، ولذلك جتدها ناسخة الص

.أو خمصصة، أو مؤكدة أو صارفة لألمر عن ظاهره إىل غري ذلك من ما يقتضيه

اكتشفت الدراسة أن يف املكتبة العلمية مسائل كمسألة األمر، واليت اعتمد الفقهاء علي القرينة فيها )٣(

عن ظاهره، وليس شيء أدل من الواقع حيث حتصلت الدراسة على مخسة مسائل  لصرف األمر

  واقعية كلها استدل الباجي بوجود قرينة صارفة لصرف األمر عن الوجوب فيه
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:قائمة المراجع

 القرآن الكرمي، املصحف العثماين

كر للطباعدار الف. م.د. تاريخ دمشق). ه١٤١٥. (أبو القاسم، علي بن احلسن بن هبة اهللا.

الكتاب  دار: ليبيا. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة). م١٩٨١. (بسام، أبو احلسن علي بن بسام

.العربية

دار طوق النجاة. م.د. صحيح البخاري). ه١٤٢٩. (البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري.

لرسالةمؤسسة ا. م.د. مسند أمحد). ه١٤١٢. (ابن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل.

 دار صادر: بريوت. وفيات األعيان. ت.د. خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيمابن.

 ،دار صادر: بريوت. معجم البلدان). م١٩٩٥. (شهاب الدين عبد اهللا ياقوت احلموي الرومياحلموي.

 ،دار احلديث: القاهرة. م النبالءسري أعال). ه١٤٢٧. (مشس الدين أبو عبد اهللا بن أمحد بن عثمانالذهيب.

بريوت. صحيح مسلم). ه١٤١٩. (القشريي، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري :

در الرتاث العريب

دار صادر: بريوت. لسان العرب. ت.د. ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور.

،مؤسسة الرسالة.بريوت لبنان.س احمليطقامو ).ه١٤٢٦.(جمد الدين أبوطاهر حممد بن يعقوبالفريوزبادي.

ملغرب . تريب املدارك).١٩٩٦.(القاضي عياض ،أبو الفضل  القاضي عياض بن موسى احلصيب

  .مطبعة الفضالة.

  :الـهوامش

، في مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة ، رسالة ماجستیر كلیة اآلداب القرینة ودورها في اإلثباتبحث بعنوان، )١(

  .١٨٧جامعة محمد الخامس بالمغرب، ص
٨٢سورة ص اآلیة رقم )٢(
  ٦٢سورة الزمر اآلیة رقم )٣(
  ٣٢م سورة البقرة اآلیة رق)٤(

٢٣سورة األعراف اآلیة رقم )٥(
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  :الملخص

�ǽǀǿ�» ƾē االقتصاديو نمحول ال"الورقة إىل إلقاء ضوء كاشف حول نظرية اإلسالم" 

سيما أن املال حمبب يف النفس، وهي راغبة يف الكسب واحلصول على املال، وعلى هذا 

م اإلنسان جبمع األموال من وسائل خمتلفة، األمر الذي يؤدي إىل استخدام وسائل غري اهت

مشروعة، بوعي منه أو بدونه، كما يهدف إىل توجيه األمة احملمدية إىل مقاصد الشريعة 

السماوية وما قامت به من حفظ أحد األمور اخلمسة اليت جاءت لتحقيقه، وهو املال 

هلالك والدمار، على هذا حدد اإلسالم لإلنسان وسائل الكسب وبيان وسائل محايته من ا"

��ǾȈǠǇÂ��ǾǴǸǟ�Ǻǟ�ƞǋƢǻ�ǾƦǈǯ�ÀȂǰȈǳ��ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�ǲƟƢǇÂ�̧ƢƦƫ¦�ń¤�ǂǜƷÂ��Ƣđ�ȆǓ°�Ŗǳ¦

وجدِّه،كما جعل له أبواب الرزق مفتوحة ميسرة، فال يقعد عن طلبه، وال يعيش عالة على 

هو ما الحظه الباحث من كثرة وسائل  وعضهذا املو  الختيارغريه، والدافع األساس 

الكسب غري املشروعة يف وقتنا احلاضر، من أخذ بعض الناس وسائل البنوك الربوية يف عاملنا 

احلاضر، إذ فيه قمار وربا، مث التوجيه بالنداء إىل العامل اإلنساين كافة أن وسائل النجاة 

�ňƢǈǻȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ǞƳǂƫ�ƨƸǴǐǷملا يف فريضتهما من " إخراج الزكاة"األموال ومنوها هو 

نفسه، إذ أنه جيتمع الضعفاء وذوى احلاجة فلو مل تكن السنة بينهم مواساة الفقري 

وأصحاب احلاجة هللكوا جوعا، وذلك كله يف تتابع طرق القراءة واالطالع بعض كتب 

وغريها، فقد ظهر من خالل هذه الورقة ورود مصادر  الكسب احلالل اليت االقتصادية

�Ŀ�¾¦ȂǷȋ¦�̈ƢƴǼǳ¦�ǲƟƢǇÂ�®°Â�ƢǸǯ��ƢȀǼǟ�ȄĔÂ�ƨǟÂǂǌŭ¦�Ǻȇ°®ƢǐǷ�®°Â�ƢǸǯ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ƢȀǟǂǋ

كفل : الكتاب مسطورة وطرق الوقاية يف السنة املطهرة موجودة تشريع كامل ودستور شامل

لإلنسان ما جيعله آمنا يف سربه مطمئنا يف وطنه هانئا يف عيشه سعيدا يف عمله ميسرا عليه 

�ǲǯ�Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�À¢�ƅ¦�ǺǷ�ƢȈƳ¦°��ƢȈƥǂǣ�Â¢�ƢȈǫǂǋ�ÀƢǯ� ¦ȂǇ�Ǟȇǂǌƫ�Ä¢�Ŀ�ǽƾų�ȏ�ƢŠ��Ǿيف رزق

.من قرأها أو مسعها، يستخدم الباحث املنهج الوصفي يف معاجلة مشكالت حبثه
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  المقدمة

الدين، والنفس، واملال، :إن نظرية املقاصد الشرعية تؤكد ضرورية احملافظة على أمور مخسة وهي

،والنسل،وذلك ألن الدنيا اليت يعيش فيها اإلنسان تقوم على هذه األمور ، وال تتوافر احلياة والعقل

��À¦ȂȈū¦�ƨǯ°®�Ǻǟ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǾȈǻƢǠǷ�ȂǸǈƫ�Äǀǳ¦�ÀƢǈǻȎǳ�ǾǼǷ�ƾƥ�ȏ�ȐưǷ�ǺȇƾǳƢǧ��Ƣđ�ȏ¤�ƨǠȈǧǂǳ¦�ƨȈǻƢǈǻȍ¦

، وقد محي اإلسالم ألن التدين خاصة من خواص اإلنسان، وال بد أن يسلم له دينه من كل اعتداء

:بأحكامه حرية التدين؛ فال جيرب أحًدا على اعتناق اإلسالم، قال تعاىل

﴿وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن :وقال تعاىل.)١(﴿ال إكراه يف الدين قد تبّني الرشد من الغّي﴾

.)٢(ومن شاء فليكفر﴾

أو قطع األطراف أو اجلروح، أو ما  واحملافظة على النفس تقتضى محايتها من كل اعتداء عليها بالقتل

ميس كرامته مبنع القذف والسب وحرية العمل، والفكر، والرأي، وحرية اإلقامة، وغري ذلك مما تعد احلريات 

� ¦ƾƬǟ¦�Śǣ�ǺǷ�ǲǓƢǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�̈ǂƟ¦®�Ŀ�ƢȀǗƢǌǻ�¾¦Â¦Ǆƫ�Ŗǳ¦�̈ǂū¦�ƨŻǂǰǳ¦��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�̈ƢȈū¦�©ƢǷȂǬǷ�ǺǷ�ǾȈǧ

وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل : (ملسلم وغريه قال تعاىلعلى أحد بصرف النظر عن ا

.)٣()مظلوما فقد جعلنا لولّيه سلطانًا فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا

ألن يأخذ أحدكم حبله مث يأيت اجلبل فيأيت حبزمة من احلطب : "ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

.)٤(" وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوهعلى ظهره فيبيعها فيكف اهللا

فمن اعتدى عليكم :  "وقال تعاىل أيضا. بالكرامة اإلنسانيةوهذا احلديث حيث على العمل ويربطه

.)٥("فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم

�°ƾǐǷÂ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢƠƦǟ�ǾƦƷƢǏ�ǲǠš �ƨǧ¡�ǾǳƢǼƫ�À¢�ǺǷ�ǾǜǨƷ�Ȇǿ�ǲǬǠǳ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƄ¦Â شر وأذى

.)٦(﴿وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة﴾: للناس، قال تعاىل

  :واحملافظة على العقل تتجه إىل نواح كاآليت

¢�ǲǯ�ǲǬǟ�ÀƜǧ��ǞǨǼǳ¦Â�ŚŬ¦�ǂǏƢǼǠƥ�ǞǸƬĐ¦�ƾŻ�ƢǸȈǴǇ�ǞǸƬĐ¦� Ƣǔǟ¢�ǺǷ�ÇȂǔǟ�ǲǯ�ÀȂǰȇ�À: أوال-

ƬǟƢƥ�ǾȈǧ�ǪƷ�ǞǸƬƴǸǴǳ�ǲƥ��Ǿǳ�ƢÅǐǳƢƻ�ƢÅǬƷ�ǆ Ȉǳ�ǞǸƬĐ¦� Ƣǔǟ¢�ǺǷ�Ȃǔǟ بار كل شخص لبنة من بناء

ǾƬǷȐǇ�ǚƷȐȇ�À¢�ǞǸƬĐ¦�ǪƷ�ǺǸǧ��ǾȈǧ�ǲǴƻ�®¦ƾǇ�ǾǴǬǠƥ�ńȂƬȇ�̄¤��ǞǸƬĐ¦.

أن يعرض عقله لآلفاق يكون عبًئا على اجلماعة ال أن حتمله، فإذا كان عليها عبؤه عند آفته، : الثانية-

 .فعليه أن خيضع لألحكام الرادعة اليت متنعه من أن يعرض عقله لآلفات

§��Ã¯ȋƢƥ�ǾǳƢǼȇ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�¦ǂǋ�ÀȂǰȇ�©Ƣǧȉ¦�ǺǷ�ƨǧƖƥ�ǾǴǬǟ: ثالثةال- Ƣǐȇ�ǺǷ�À¢فكان من واالعتداء ،

حق الشارع أن حيافظ على العقل، فإن ذلك يكون وقاية من الشرور واألثام، والشرائع تعمل على 
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ول أي الوقاية، كما تعمل على العالج، ومن أجل ذلك عاقبت الشريعة من يشرب اخلمر، ومن يتنا

.)٧(خمدر من املخدرات

واحملافظة على النسل هي احملافظة على النوع اإلنساين وتربية الناشئة تربية تربط بني الناس باأللف 

واالئتالف، وذلك بأن يرتىب كل ولد بني أبويه، ويكون للولد حافظ حيميه، ويقتضي ذلك تنظيم الزواج، 

على األعراض، سواء أكان بالقذف أم بالفاحشة، فإن  عتداءاالعلى احلياة الزوجية، ومنع  االعتدادومنع  

على األمانة اإلنسانية اليت أودعها اهللا تعاىل جسم الرجل واملرأة، ليكون منهما النسل والتوالد   اعتداءذلك 

الذي مينع فناء اجلنس البشري، وجيعله يعيش عيشة هنية سهلة فيكثر النسل ويقوى، ويكون  صاحلًا 

ńƢǠƫ�¾Ƣǫ��ǾȈǧ�Ǌ واالمتزاجلالئتالِف  ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐƢƥ): ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواًجا

.)٨()لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة

.)٩()هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها: (وقال تعاىل أيضا

ذلك من العقوبات التعذيرية اليت ومن أجل ذلك جعل الشارع عقوبة الزىن وعقوبة القذف وغري 

  .وضعت حلماية النسل

عليه بالسرقة والغصب وحنومها وشرع تنظيم التعامل بني الناس  االعتداءواحملافظة على املال تكون  مبنع 

على أساس من العدل والرضا، وبالعمل على تنميته ووضعه يف األيدي اليت تصونه وحتفظه وتقوم على 

دي اآلحاد قوة لألمة كلها، ولذا وجبت احملافظة عليه بتوزيعه بالقسطاس املستقيم، رعايته، فاملال يف أي

وباحملافظة على إنتاج املنتجني، وتنمية املوارد العامة، كما شرع حلفظ األموال ما شرع للتعامل بني الناس 

اس بالباطل وبغري من بيوٍع وإجارة وغريمها من العقود اليت يكون موضوعها املال، ومنع أن يؤكل بني الن

﴿يأيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن : قال تعاىل. احلق الذي أحله اهللا تعاىل لعباده

.)١٠(تكون جتارة عن تراض منكم﴾

وهذه األمور اخلمسة هي اليت جاءت من أجل احملافظة عليها الشرائع السماوية، وحرصت على حياة 

.ناء، وحتاول الشرائع الوضعية حتقيقهامجيع البشر دون استث

 :اإلقتصادى سيما المالنمو نظرية اإلسالم حول ال

¦�ǪȈǬŢÂ��ǞǧƢǼŭ¦�¾®ƢƦƫ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ��ǞǸƬĐ أفرادبني  اجتماعيةن املال يف نظرية اإلسالم يؤدى وظيفة إ

الكسب للحصول على  املصاحل املشرتكة، وأن املال أيضا حمبّب إىل النفس، وهي راغبة فيه، والرغبة يف

املال، وعلى هذا قد تعود اإلنسان إىل احتدام وسائل غري مشروعة، لذلك حدد اإلسالم وسائل الكسب 

ه  هاملشروعة،  وحارب الوسائل غري املشروعة، فأمر بالعمل املنتج، ليكون كسب املسلم بعمله وسعي وجدِّ
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لم عن طلب الرزق، وال يعيش عالة على وجعل أبواب الرزق مفتوحة مسشرة لكل فرد، فالل يعقد املس

MC:غريه قال تعاىل B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4L
)١١(

وقد جعل اإلسالم السعى يف طلب الرزق عبادة، ومكفرا للذنوب، وحرص على كسب املال من طرقه 

�Â��̈Ȃǋǂǳ¦Â�ƨǫǂǈǳƢǯ��ƨǟÂǂǌŭ¦�Śǣ�¼ǂǘǳ¦�ǺǷ�ǾƦǈǯ�Ǻǟ�ȄĔÂ��ƨǟÂǂǌŭ¦�Ǧ ȈǨǘƫÂ��Ǌ Ǥǳ¦Â��Ƣƥǂǳ¦Â��°ƢǸǬǳ¦

.الكيل وامليزان وغري ذلك مما يعطل اإلنتاج يف األمة، ويشيع الفوضى، ويعمل على إنتشار اجلرمية

)١٢("أميا عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به"  : روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

الزراعة، والّصناعة، : عاىل متعددة منهاشرعها اهللا ت اليت: وأبواب الرزق؛ ومصادر الكسب احلالل

والتجارة، وجماالت اإلنتاج وغريها، وكل ذلك يعمل على زيادة اإلنتاج، وتوفري الرجاء، وارتفاع مستوى 

، كما حرص اإلسالم أن يكون كسب املسلم حًالال، ومن طرقه وازدهاره، ويسهم يف تقدم الوطن ةاملعيش

��ǾǴǯ�ǞǸƬĐ¦�Ǯفاقه، فأمر حبسن تدبريه، وعدم التبذيراملشروعة، وحرص على بيان كيفية إن ǴǷ�Ǿǻȋ��ǾȈǧ

M9:قال تعاىل: كما، أنه ملك لصاحبه 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

; :L
)١٣(

وقد أمر اإلسالم بإنفاقه يف وجوهه املشروعة، من توفري حاجات اإلنسان، وضروريات املعيشة يف 

، والتعليمية، يف حدود ما أحل اهللا، واالجتماعيةمللبس، واملسكن، والرعاية الصحية املأكل، واملشرب، وا

من غري إسراف وال تقتري، كما حّرم إنفاقه يف حرام كاملبالغة يف الرتف، وشراء احملرمات من الطعام 

حيرمه  عمل غري مشروع، إىل غري ذلك مما أيوالشراب، وكد فعه يف الرشوة أو الربا أو الشهوات، وىف 

ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳƢƥ�°¦ǂǓȍ¦�ń¤�Ã®ƚȇÂ��ƨǸȈǴǈǳ¦�̈ǂǘǨǳ¦�ǽƢƥƘƫÂ��¿ȐǇȍ¦)قال تعاىل. )١٤:Md c b a

s r q p o n ml k j i h g f eL
)١٥(

من أجل هذا شرع اهللا للناس أسباب الوقاية ودّهلم على وسائل احلفظ واحلماية، وأرشدهم إىل طريق 

جند وسائل النجاة يف الكتاب مسطورة . والدمار والرتدين وحذرهم مما يؤدي إىل اهلالك األمن واألما

وطريق الوقاية يف السنة املطهرة موجودة ،تشريع كامل، ودستور شامل؛ كفل لإلنسان ما جيعله آمنا يف 

يف أي تشريع سواء   سربه مطمئًنا يف وطنه هانئا يف عيشه سعيًدا يف عمله، ميسرًا عليه يف رزقه، مبا ال جنده

�ƅ¦�ǂǯ̄ �ƾǫ�ÀƢǈǻȍ¦�ǾȈǴǟ�» Ƣź�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟÂ�ǆ ǨǼǳ¦�ȄǴǟ�śǷƘƬǳ¦Â�ÀƢǷȋ¦�Â¢�ǺǷȋƢǧ��ƢčȈƥǂǣ�Â¢�ƢȈÅǫǂǋ�ÀƢǯ

يف كتابه أسبابه وبّني النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنته وسائله وهو ال يتحقق ألحد من اخللق إال بسببني 

 :مها

  اإلميان  -١

  العمل الصاحل  -٢
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ƂÀÂƾƬȀǷ�ǶǿÂ�ǺǷȋ¦�ǶŮ�Ǯ:  سبحانه وتعاىلقال اهللا ƠǳÂ¢�ǶǴǜƥ�ǶĔƢŻ¤�¦ȂǈƦǴȇ�ŃÂ�¦ȂǼǷ¡�Ǻȇǀǳ¦ƃ)١٦(.

الذي  لالستغراق"األمن"وكلمة األمن يف هذه اآلية عامة تشمل األمن واألمان يف الدنيا واآلخرة، ويف 

ليستخلفنهم يف  ﴿وعد اهللا الذين ءامنوا منكم وعملوا الصاحلات: يفيد العموم والشمول، قال تعاىل

األرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكّنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم، 

.)١٧(أمنا يعبدونين ال يشركون يب ّشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾

إين أعلمك  يا غالم : "وجاء يف السنة من وصاياه صلى اهللا عليه وسلم البن عباس رضي اهللا عنهما

)١٨("احلديث....إحفظ اهللا حيفظك، إحفظ اهللا جتده جتاهك: كلمات

وكلمة احلفظ يف هذا احلديث عامة وهي تتضمن األمن واألمان، ألنه تعاىل إذا حفظ عبده فقد أحاطه 

فلم يقل حيفظك يف "باألمان واألمن يف كل شيء، وقد دّل على هذا العموم خذف املتعلق يف حيفظك

.لك، أو ولدك ليشعر بعموم احلفظ يف كل شيء وهذا معىن األمان املأخوذ من احلديثدينك أو ما

الشكر على النعماء والصرب على البالء واالستغفار والصفح، قال صلى اهللا عليه : ومن أسباب األمن

ماذا يا رسول : من أعطي فشكر، ومن ابتلى فصرب، وظلم فاستغفر، وظلم فصرب مث سكت فقالوا:"وسلم

)١٩(".أولئك هلم األمن وهم مهتدون:"؟ فقالاهللا

إن مدلول األمن أو األمان ليس قاصرًا على دفع املخاطر، وإذهاب املخاوف عن اإلنسان فحسب، 

بل يتضمن احلياة الطّيبة والعيشة السعيدة، فقد وعد اهللا عباده املؤمنني الذين يعملون الصاحلات باحلياة 

�Ŀ�ÀƢǷ¢�ƢȀËǴǴǜȇ�̈ƢȈƷ��śǠǳ¦�Ƣđ�ËǂǬƫÂ�ǆالطيبة والعيشة الراضية اليت تط ǨǼǳ¦�ƢŮ�¬ƢƫǂƫÂ�§ ȂǴǬǳ¦�Ƣđ�ǺƠǸ

(الظاهر مينع البالء والفنت، وأمن يف  الباطن ميأل القلب باإلميان واإلطمئنان قال تعاىل من عمل صاحلًا :

.)٢٠()من ذكر أو  أنثى وهو مؤمن فلنحيّينه حياة طّيبة ولنجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

فهذا هو األمان العام لإلنسان املؤمن الصاحل الذي مشل كل ما خيافه املؤمن وحيذره، وكل ما يريد 

  .احلفاظ والتأمني عليه من حوادث الزمان وكوارث األيام

�Ŀ�śƦƦǈǳ¦�Ǻǟ�«ǂţ�ȏ�ƢđƢƦǇ¢�ÀƜǧ��®ȏÂȋ¦�Â¢��«ÂǄǳ¦�Â¢��¾Ƣŭ¦�Â¢�ǆ ǨǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǼȈǷƘƬǳ¦�ƢǷ¢

  :ومهااألمن العام 

  اإلميان)١(

  .العمل الصاحل)٢(

:على ما ذكره رجال األمن يف هذا العصر وقّسموه إىل أربعة أنواع كاآليتوجًريا

  .األمن على احلياة)١(

  األمن على األموال)٢(
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  األمن على األوالد)٣(

  األمن على الزوجة)٤(

ا تأمينا، واحلق هذه هي أنواع التأمني عند أهل اإلقتصاد الوضعي املبنية على القمار والرّبا، وقد ّمسوه

�°ƢǷ®Â�®Ƣǈǧ¤Â�Ƥ ȇǂţ�Ȇǿ�ƢŶ¤Â��ƢǼȈǷƘƫ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢)على هذه األنواع فقد جاء من   احلقيقيفالتأمني .)٢١

من الغواية،كتاب اهللا وسنة نبّيه صلى اهللا عليه وسلم منذ القدمي، إذ فيها اهلداية من الضاللة والرشد

كتاب اهللا :Åƾƥ¢�ÄƾǠƥ�¦ȂǴǔƫ�Ǻǳ�ƢǸđ�ǶƬǰËǈŤ�À¦تركت فيكم أمرين ما إ: "يقول عليه الصالة والسالم

)٢٢("وسنيت

  :وإليك هذه األنواع من التأمني اإلسالمي على النحو التايل

يكون التأمني واألمن للنفس من اهلالك واخلطر املستيقن باإلميان والعمل الصاحل، : األمن على احلياة)١(

يف البحر، مث سخر له احلوت فالتقمه، ولكن فقد جنا اهللا تعاىل ذا النون من الغرق حني ألقى نفسه 

:اهللا جناه إلميانه وصالحه، وليست هذه النجاة خاصة باألنبياء، بل لكل مؤمن صاحل، قال تعاىل

﴿وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك  

)٢٣(ه من الغم، وكذلك ننجي املؤمنني﴾ملني، فاستجبنا له وّجنينااإين كنت من الظ

ǂƻƜƥÂ��¾ȐƷ�ǺǷ�ƢđƢǈƬǯƢƥ�̧¦»�:  األمن على األموال)٢( ƢȈǔǳ¦Â�½ȐŮ¦�ƨȈǌƻ�¾¦ȂǷȋ¦�ȄǴǟ�ǺǷȋ¦�ÀȂǰȇ

�ƨǸǬǼǳ¦�Ƕđ�ƪ ǳǄǻ�Ǧ ȈǯÂ�� ¦ǂǬǨǳ¦�ǪƷ�ȆËǠǻƢŠ�ËǲƷ�ƢǷ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�Ǫū¦�ƢǼȈǴǟ�ǎ ǫ�ƾǬǳÂ��ƢēƢǯ±

نا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها ﴿إ: وأحاط مبا هلم الدمار واهلالك قال تعاىل

.)٢٤(اآلية اىل ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانو يعلمون﴾....مصبحني وال يستثنون

.)٢٥("داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة: "وقال عليه الصالة والسالم

.)٢٦("رٍّ أو حبر إال بسبب حبس الزكاةالزكاة قنظرة اإلسالم، وما هلك مال يف ب:"ويف حديث آخر قال

واحلفاظ عليها من اهلالك ال يكون باألمن عليها يف بنوك : فاألمن احلقيقي على األموال من الضياع

)٢٧(﴿ميحق اهللا الربوا ويرىب الصدقات﴾:التأمني الذي ميحق األموال وخيرب الديار، الذي قال تعاىل

�ŚǬǨǳ¦� Ƣǘǟ¤Â�ƢēƢǯ±�«¦ǂƻ¤�ȂǿÂ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ǾȈǳ¤�Ƣǻƾǋبل مبا رمسه احلق سبحانه وتعاىل لنا وأر 

  .حقه

األخرى، فواضعه هو اهللا  االقتصاديةيف اإلسالم نظام بديع، ال شبيه له بني النظم  يادتصقفالنظام اال

.تعاىل، العليم مبصاحل العباد، وما يصلح أمورهم

، تراعى مصلحة الفرد، ومصلحة اجلماعة، عيةاجتمافاإلسالم يقيم أحكام سياسته املالية على عدالة 

ذاتية الفرد، وال يفعل فطرته وغرائزه، ، وحيرتم امللكية الفردية، وال ينكرواستغالهلافهوال يقر جشع الرأمسالية 
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، من حق األمة أن اجتماعيةوظيفة  أصحابه، ذا أيديوهو مع هذا يهّتم مبصلحة اجلماعة ويعترب املال يف 

  .تستفيد منه

به، فللجميع أهداف  واالنتفاعردية يف ملكية املال، ف هذه الصفحات جند اإلسالم يقيد احلرية الويف

.مشرتكة، وال بد أن يضحى يف سبيل هذه األهداف

  - :يف اإلسالم على ثالثة أهداف أساسية هى االقتصاديةوتقوم السياسة    

  .التخفيف من طغيان رأس املال)١(

 حفظ أموال األمة واألفراد)٢(

 قريةف بالطبقات الالّرب )٣(

، االجتماعيةوحيقق العدالة  االقتصاديومن أجل ذلك وضع اإلسالم من الوسائل، ما يّدعم التوازن 

  :فئة معينة من الناس قال تعاىل أيديالعمل على عدم تركيز املال يف : يليومن هذه الوسائل ما 

MXh g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Yl k j i

• ~ } | {z y xw v u t s r q p on m¡L٧: احلشر 

   :روة يف األمةثاسية لتوزيع الييضع القاعدة الس: واإلسالم  بذلك

إنفاقها ومصارفها، والزكاة  هفرض اإلسالم الزكاة، وجعلها ركًن من أركان اإلسالم، وحدد وجو : الزكاة)١(

قال . ¢ǞǸƬĐ¦�ȄǸŢÂ� ƢȈǼǣȋ¦�¾¦ȂǷ صتسد حاجة الفقراء، وحت فهيقراء يف أموال أغنياء، حق للف

}M :تعاىل z y xw v u t sr q p o n m l k j

|L١٠٣: التوبة

 يف واالجتماعي، االقتصادي، ألنه يؤدى إىل اختالل التوازن االحتكارسالم إلحرم ا: االحتكارحترمي )٢(

ǳ¦�ƨǨǟƢǔŭ�ƨǴȈǇÂ�ȂǿÂ��ǞǸƬĐ¦روة عن طريق غري مشروع، كما أنه ميكن فئة قليلة من التحكم يف ث

من " :حاجة الناس، ويشمل ذلك احتكار السلع وغريها، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

)٢٨("فه يف جهنمذحقا على اهللا أن يق" "املسلمني، يفلي عليهم، كان أسعارمن  شيءدخل يف 

كان سائدا قبل اإلسالم، من حرمان النساء واألطفال   الذيفرض اهللا املرياث لرفع الظلم : املرياث)٣(

.، من ذكور وإناثالورثةحق صقه، ووسع دائرته ليشمل املستحقني من  ذيوالضعفاء، وإعطاء كل 

-M :قال تعاىل , + * ) ( ' & % $ # " !

4 3 21 0 / .5L٧: النساء 
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دعا اإلسالم إىل اإلنفاق يف وجوه اإلحسان والرب، ألن ذلك يوثق  :الدعوة إىل اإلنفاق يف وجوه الرب)٤(

�ǂǌǳ¦�Ȅǟ¦Â®�ȄǴǟ�ȄǔǬȇÂ��̈®Ȃŭ¦Â�ƨǨǳȋ¦�§ ƢƦǇ¢�ÃȂǬȇÂ��ƨƦƄ¦�ȄǌǼȇÂ��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�ǖƥ¦Âǂǳ¦

Mí :قال تعاىل. والفرقة ì ë ê é è ç æ å ä ãï îL ١١: احلديد 

ȂǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬǨȈǛÂ� ¦®¢�Ǻǟ�ƢŮ�ƢǠǼǷ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Àȋ��¾¦ȂǷȋ¦�ǄǼǯ�¿ȐǇȍ¦�¿ǂƷ�Ľ .قال تعاىل :ML K

W V U T S R Q P O N M

e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

m l k j i h gfL ٣٤: التوبة 

، أقامه اإلسالم ورسخ أسسه وذلك بأن تتجمع األموال واجتماعيالتعاون مبدأ اقتصادي  :ونالتعا)٥(

تستطيع األموال  ال اليتروعات شاقتصادية تعاونية، تساعد على تنفيذ امل قوةالصغرية، وتكون منها 

لكيات ، وفتح جماالت العمل أمام املجالفردية تنفيذها، وال نعمك أن هذا يؤدى إىل زيادة اإلنتا 

ǲǤƬǈŭ¦�¾Ƣŭ¦�² ¢°�ÀƢȈǤǗ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ǯ ǳ¦ǀƥ�ÀƢǐȈǧ��̈ŚǤǐǳ¦.

 عإن املسلم رمجا يكون يف إطار التعاون والتعامل املايل، وتبادل املناف :كتابة الديون واإلشهاد عليها)٦(

Đ¦�®¦ǂǧ¢�śƥقد حيتاج إىل اإلستدائة من غريه، لظروف معينة، وقد يتسبب الدين يف أمور غري تمع ،

.دة، خلالف والنزاع بني املتعاملني، أو إنكار الدين أو املماطلة فيه أو غري ذلكحممو 

طتها بالضمانات الىت جتمل منها عقودا شرعية احرص اإلسالم على محاية حقوق الدائنني، وإح هلذا

حتفظ  سليمة، حمققة للغرض غري مؤدية إىل الشر والفساد، فأمر بكتابة الديون واإلشهاد عليها يف وثيقة،

!M : لدى صاحب املال تطمئنه على ماله وتلزم املدين بأداء ما عليه عند حلول أجله قال تعاىل

* ) ( ' & % $ # "L إىل قوله :MÏÎ Í ÌË Ê

Ó Ò Ñ ÐL ٢٨٢: البقرة  

  :الكرمية أحكام كتابة الدين واإلشهاد عليه وهى اآليةوقد بينت هذه 

. وثيقة، وأن حيد واألجل املعني ألدائهأن يكتب الدين يف)١(

.أن يكتب الدين كتاب عدل، ثقة حمايد، متفقة)٢(

.أن ميلي املدين على الكاتب ما يف مته باحلق، ليكون إمالؤه إقرارا منه بالدين)٣(

 .عنه ةإذا كان املدين غري قادر على اإلمالء،فعلى وليه أن يقوم باإلمالء نياب)٤(

�ǲƳ°�̈®ƢȀǋ�©±ƢƳ��ÀȐƳ°�ƾƳȂȇ�Ń�¦̄Ɯǧ��ƢǸđ�¼ȂƫȂǷ�ÀƢȀǈǷ�ÀȐأن يشهد على وثيقة الدين رج)٥(

 .واحد وامرأ تني
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 .أن يؤدى الشهادة من طلب ذلك)٦(

على كتابة الدين مها كان صغريًا أو كبريًا ألن ذلك أعدل عند اهللا، ويساعد  اآليةت هذه موقد حت

Ƥ ƫƢǰǳ¦�Ã¯¢�Ǻǟ�ƪ Ĕ�ƢǸǯ�ǺƟ¦ƾǳ¦�Ǯ ǈƫ�¿ƾǟ�ń¤�§ǂǫ¢Â��̈®ƢȀǌǳ¦�©ƢƦƯ¤�ȄǴǟ أو الشاهد، ألن أذامها

.)٢٩(خروج عن طاعة اهللا

واختاذ الوسائل الالزمة . وهكذا يتبني لنا مدى عناية اإلسالم حبماية احلقوق، واحملافظة على املال

.إلثباته، حىت ال يتعرض للضياع، أو يكون سببا للخالف والنزاع

نجاة وطرق الوقاية من ضياع األموال التوجه بالنداء إلى العالم اإلنساني كافة إلى أن من وسائل ال

 "إخراج الزكاة"

، حىت ال يتعرض إلثباتهلقد عىن اإلسالم حبماية احلقوق، واحملافظة على املال، واختذ الوسائل الالزمة 

للضياع، أو يكون سببا للخالف والنزاع، وتنفيذا لتعاليم الدين، وتطبيقا ملبادئه كما أنشئت مكاتب تقوم 

�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�À¢�Ǯبتوثيق العقود، ǋ�ȏÂ��ƢȀȈǧ�Ƥ ǟȐƬǳ¦�ǞǼŤ�Ŗǳ¦�̈ǂƟ¦ƾǳ¦�ǀţ¦Â��Ƣđ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�ǲȈƴǈƫÂ

���ȄǴǟ�ǲǸǠȇÂ��ƢȀȈǴǟ�ƢđƢƥ°¢�ÀƢǼƠǸǗ¦Â��¼ȂǬū¦�ǚǨƷÂ��¾¦ȂǷȋ¦�ƨǻƢȈǏ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈȇاالجتماعيالتنظيم 

، ومن بني هذه اعيةاالجتموحيقق العدالة  االقتصادي�À±¦ȂƬǳ¦�ǶǟƾȇÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ واالستقراراستتاب األمن 

.)٣٠("إخراج الزكاة"الوسائل 

(قد قضت احلكمة اإلهلية أال يكون الناس سواء يف الرزق، قال تعاىل واهللا فّضل بعضكم على بعض :

)٣١()يف الرزق

وذلك ألجل أن حيتاج  بعضهم إىل بعض، ويتم تبادل املنافع بينهم، فمنهم من بسط له رزقه، فأغىن 

ه فقدر عليه رزقه، ولكنه أغناه بصحته، وقوة جسمه، حبيث يستطيع أن يعمل وأقىن، ومنهم من ابتال

لكسب ما حيتاجه، ومنهم من ال ميلك ما يكفيه، وال يقدر على الكسب، وهؤالء هم الذين جعلهم اهللا 

�ƅ¦�̧ǂǋ�ǶȀǴƳ¢�ǺǷÂ��ƨǳƘǈŭ¦�¾̄�Ǻǟ�ǶȀȈǼǤȇÂ��ǶēƢƳƢƷتعاىل شركاء لألغنياء يف ماهلم، مبقدار ما يسدّ 

نظام الزكاة على هذا الوجه الذي ال إجحاف فيه بالفقراء، وال ظلم فيه لألغنياء، وأوجب على احلّكام، 

وأوىل األمر تنفيذه إن مل يقم بالواجب من لزمه ذلك احلق كي تتحقق السعادة البشرية ويأمنوا على 

ǟÂ��©Ƣǫǂǘǳ¦�Ŀ�ǶȀǬȇƢǔȇ�ǺǷ�ÀÂƾŸ�ȏÂ��ƢÅƦǴǇ�ȏÂ�ƢÈƦĔ�ÀȂǧƢź�ȏ��ǶēƢȈƷ لى أبواب املساجد، بل ويف كل

مكان يلحف عليهم يف السؤال ويّشيعهم بنظرات املقت واحلقد، وقلبه يشمئز منهم ومن ظلمهم، ألنه 

أدى ذلك  يطلب حقا غصبه  منه شريكه اخلائن تعديا وظلًما، ولذا وجب على اإلمام أخذه بالقوة ولو

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه حارب مانعي وفاة ر  إىل احلرب، كما فعل الصديق رضي اهللا عنه بعد



~ 88 ~

ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻاألولإلصدار اϴ م ٢٠١٩ناير=�˧ ɽ̟ʋˎɻ�̓ Ђ˦ʝ 88هـ١٤٤٠ 88

إىل رسول اهللا  بعري،كانوا يؤدونه واهللا لو منعوين عقال: الزكاة بعد جدال حصل بينه وينب الصحابة، وقال

.)٣٢(صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه

�ËǲƬƻȏ�ǶēƢƳƢƷوكانت العادة أن تؤخذ إبل الزكاة بعقلها، وذلك ألن الفقراء كثريون، ولو مل تسدّ 

النظام، واضطرب األمن وحصل التباغض، والفوضى، وال سبيل لتطهري القلوب من أحقادها وختلصيها من 

ضغائنها أعظم وأجنح من تبادل اإلحسان بني الناس، كما أن ال شيء يوجب البغض، وميأل النفوس 

 الذي ذا كان الشح ظلما وحرمانعن اإلنفاق، فما بالك إ وإمساك اليد"الشح:"حقًدا، ويكدر احلياة مثل

أفال يتضاعف البعض، ويشد احلقد، ويرتبص كل بأخيه الدوائر، ويكون بعضهم حربا  احلق من حقه

  .فتصبح احلياة مريرة: لبعض

وهل ما يزعج العامل اليوم ويقبحه ويعقده وجيعله َوِجًال من املستقبل ينظر إليه بعني اخلوف وجيعله 

غري اإلعراض عن هذا النظام، وحبس هذا احلق عن أهله حىت قام ذلكم الغول مهددا باخلراب والدمار 

الفظيع والشبح املنكر، واملوت العاجل ينذر اجلميع باهلول، كما يهدد كل فرد حبرمانه من حقه الذي رزقه 

  .اهللا إياه

كته التخمة، وأي شيء أّشد إيالًما للنفس من أن ترى أمامها من غرق يف النعم، وملكه النهم حىت أهل

وخلق اهللا . بينما إخوته وعشريته تقتلهم املخمصة، ولو أنه أعطاهم حقوقهم لعاشا يف صفاء ووئام

.)٣٣()ƢŦ�ƢƦčƷ�¾Ƣŭ¦�ÀȂƦŢÂ:(اإلنسان أيًضا شحيًحا حريًصا على حب املال، قال تعاىل

ال دينه وأنساه شيء، فاقتضت حكمته أن يبتلى إميانه بإجياب الزكاة ليتبّني إن كان صاًدقا أم صار امل

Ǯ ǴȀŭ¦�ǲƼƦǳ¦��µ ǂǷ�ǺǷ�² ȂǨǼǳ¦� ƢǨǌǳ�ƢȀǠų¢Â�ƨȇÂ®ȋ¦�Ƕǜǟ¢�ǺǷ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â .وال حيسنب :(قال تعاىل

.)٣٤()الذين يبخلون مبا أتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم

دماءهم إياكم والشح، فإنه أهلك من قبلكم، محلهم على أن سفكوا : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

.)٣٥("واستحلوا حمارمهم

  :وعلى هذا فعمدة ما روعى يف الزكاة مصلحتان كاآليت

�Ƣđ°ƢǓ�¼Ȑƻȋ¦�ƶƦǫ¢�ǺǷ�ƶǌǳ¦Â��ƶǌǳ¦�©ǂǔƷ¢�ƢĔ¢�ȆǿÂ��ǆ:األوىل- ǨǼǳ¦�Ƥ ȇǀē�ń¤�» ƾē�ƨƸǴǐǷ

  .اعتادت السخاء والكرم مرّنت على الزكاةيف املعاد، فإذا

��ňƢǈǻȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ǞƳǂƫ�ƨƸǴǐǷ�ǶȀǼȈƥ�ƨǼǈǳ¦�Ǻǰƫ�Ń�ȂǴǧ�ƨƳƢū¦�ǞÂ� ƢǨǠǔǳ¦�ǞǸŸ�ǾǻƜǧ:الثانية-

مواساة الفقري، وأصحاب احلاجة هللكوا جوًعا، وإمنا قدرت مبقادير خمصوصة، ألنه لوال التقدير لفرط 

املفرط واعتدى املعتدى، وقد روعى يف ذلك التقدير مصلحة الطرفني، فلم جيعلها الشارع يسرية جًدا 

اجة الفقري شيًئا وال ثقيلة يعسر على الغين أداؤها وملتجب يف كل األموال، ألن حبيث ال تسّد من ح
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يف ذلك تضييقا على األغنياء، فكان النظام أال تؤخذ إال من األموال اليت يكثر مناؤها حىت يكون 

الغرم بالغنم، وإمنا ضبط املستحقون لئال يطلب الزكاة من ليس من أهلها، فال يتحقق الغرض من 

.ǶĔƘǋ�¬ȐǏ¤Â�� ¦ǂǬǨǳ¦�ƨƳƢƷا، وهو سدّ فرضه

  :الخاتمة

رقة املتواضعة، فإن الناظر أو القارئ أو السامع يدرك بأن الكتاب والسنة قد نظرا ملا سبق يف هذه  الو 

وضعا لإلنسان من ناحية، وللمسلم من ناحية أخرى، طرق األمن والتأمني على األموال ورمسا له سبل 

طمئنان مبا ال جيد أن يف أي تشريع سواء كان شرقيا أو غربيا، فتشريع اهللا حكيم، احلفظ واالستقرار واال

�̈ǂƻȉ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ǺǷȋ¦�Ǿǳ�ǪǬŢ�Ƣđ�ǲǸǟ�ǺǸǧ��śƷÂ�ƪ ǫÂ�ǲǯ�Ŀ�ǂǌƦǳ¦�ŁƢǐǷ�ǞǷ�ǶƟȐƬȇ��ǶȈǴǇ�ǾȇƾǿÂ

.إذ أن األمانة والعبادة هي غاية كل مؤمن ومقصد كل مسلم، وأمنية كل موحد

�ǺǷ�¦ŚȀǘƫ�ƢȀȈǴǟ�ǶŮ�̈ƢǯǄǳ¦�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�̧ǂǌǧ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ǶȀǠƬŤ�ƨǳ¡�ƢĔȋ��ǪƟȐŬ¦�ƾǼǟ فاألموال حمبوبة

 –ثالث مهلكات شح مطاع وهو متبع : "صفة البخل ألنه من املهلكات لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .﴾ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون﴿: وقال تعاىل" وإعجاب املرء بنفسه

ƢǯǄǳƢǧ��¦ǀǿ�ȄǴǟÂ�ȏ¤�ǞǘǬǼȇ�ȏ� Ȇǌǳ¦�ƨƦƸǸǧ��¾Ƣŭ¦�¾ǀƥ�Ƣđ�ÀƢǈǻȍ¦�®ȂǠȇ�ÀƘƥÂ��ǲƼƦǳ¦�ƨǨǏ�ǲȇǄƫ�̈

بقه النفس على مفارقته حىت يصري ذلك اعتيادا، فإن اهللا تعاىل أنعم على عبده يف ماله، ويف نفسه، 

لئن شكرمت وإذ تأذن ربكم ﴿: فالعبادة البدنية شكرا لنعمة النفس، واملالية شكرا لنعمة املال، قال تعاىل

  .احلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات. ﴾ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد

  :المراجع

 القرآن الكريم-

.الجامع الصحيححممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري أبو عبد اهللا، -

 .١٤١٥، دار احلديث، القاهرة، معجم األوسطأبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، -

.، دار الفكرالسنن الترمذيأبو عيسى بن سورة الرتمذي، -

، دار طيبة للنشر والتوزيع، تفسير القرآنأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، -

 .م١٩٩٩- ه١٤٢، ٢:ط

، جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند السنن الكبرىأبوبكر بن احلسني بن على البيهقي، -

 .ة حيدر آبادببلد
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.حممد أبو زهرة، أصول الفقه-

.سنن أبي داود، دار الفكرأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، -

.بداية المجتهد ونهاية المقتصداإلمام القاضي أبو الوليد، حممد بن الرشد القرطيب األندلسي، -

، دار الوطنية ٢:، طالثالثةالتربية اإلسالمية للمرحلة حميون، عبد اهللا بن حممد، ونعم أمحد علي، -

 .ببنغازي

  :الـهوامش

(1) Qch2:256
(2) Qch 18:29
(3) Qch 17:33.
(4)Bukhari, vol.2, p.152
(5) Qch 2:195
(6)Qch2:195.
(7) Muhd Abu Zahra, Usul-fiqh p.367-258.
(8) QCh 30:21
(9) QCh 7:189
(10) QCh 4:29

  ١٥: سورة الملك)١١(
المسند لطبراني)١٢(
  ٢٩سورة اإلسراء )١٣(
م دار ١٤٥٧ ٢ط ١التربیة اإلسالمیة للمرحلة التثالثة جـ:ینظر مخیون عبد اهللا محمد، ونعم أحمد على)١٤(

.الوطنیة بنغازى
  ٨٧: سورة المائدة )١٥(

(16) QCh 6:82
(17) QCh 24:55
(18) Turmithi, vol. 4, p.667.
(19) Ibn Kathir vol. 2 p:154
(20) QCh 16:97

.٤٧٦- ٤٨٥:، ص١:اإلقتصاد اإلسالمي  والقضایا الفقهیة المعاصرة، ج–علي أحمد السالوس . د. أ: انظر(٢١)

  .٨٨:، ص٢:انظر الطبراني في الكبیر، ج(٢٢)
(23) QCh 21:87-88
(24) QCh 68:17-23

  .٣٨٢- ، ص٣.رواه البیهقي في السنن ج)٢٥(
، ٨:رواه الطبراني في األوسط ج٣٨٠. ص)٢٦(

(27) QCh 2:276
)٢٨(

  ٢٦٠ - ٢٥٤ینظر المرجع السابق ص )٢٩(
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، دار الكتب الوطنیة بنغازي ٢:، ط٢٥٣-٢٥٥:، ص١: التربیة اإلسالمیة ج-انظر محمد عبد اهللا محیون)٣٠(

.م١٤٢٧
(31)QCh 16: 71

بدایة المجتهد ونهایة  - هـ٥٩٥المتوفى األندلسيالقرطبيأبو الولید محمد بن رشد القاضياإلمام :انظر)٣٢(

  ٥٧- ٥٦- ، ص٣:المقتصد ج
(33)QCh 3: 180

  ٦١:، ص٢:سنن أبي داود، ج:أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني)٣٤(
  .٣٠١:، ص١١:سلیمان بن أحمد بن أیوب، مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم، الطبراني، المعجم الكبیر، ج)٣٥(
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: الباحث  

ϵ̨˔/د ɻʞʀɵ�̝ ʣˏ �˒ʚ˓ Г˒
 

– 

  : مقدمة

شـرف األنبيـاء وخـامت النبـوات، وعلـى آلـه احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم علـى أ

  .وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم تتقلب فيه القلوب واألبصار

آِمنًـاَحَرًمـاَجَعْلنَـاأَنـَّايـَـَرْواأَوَملَْ ﴿: لقد امـنت اهللا علـى قـريش بنعمـة األمـن واالسـتقرار يف البلـد احلـرام فقـال

  ]٦٧: العنكبوت[ ﴾َيْكُفُرونَ اللَّهِ َوبِِنْعَمةِ يـُْؤِمُنونَ أَفَِباْلَباِطلِ َحْوهلِِمْ ِمنْ النَّاسُ َويـَُتَخطَّفُ 

وكان سـبحانه قـد أمـن النـاس يف . ﴾الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴿: وقال يف سورة قريش

َعلَـىَولِلَّـهِ آِمنًـاَكـانَ َدَخلَـهُ َوَمنْ ِإبـْرَاِهيمَ َمَقامُ بـَيـَِّناتٌ آيَاتٌ ِفيهِ ﴿: احلرم يف اجلاهلية وأكده يف اإلسالم قائال

ومـا . ]٩٧: عمـران آل[ ﴾اْلَعـاَلِمنيَ َعـنِ َغـِينٌّ اللَّـهَ فَـِإنَّ َكَفـرَ َوَمـنْ َسـِبيًال إِلَْيـهِ اْسـَتطَاعَ َمـنِ اْلبَـْيـتِ ِحـجُّ النَّاسِ 

ǟ�ǺººǷ�®ƢººƦǠǳ¦�ǂººȇǂŢÂ�ƅ¦�̈®ƢººƦǟ�ń¤�ƢººǸđ�ǲººǇȂƬȇ�ÀƢƬǴȈººǇÂ�°¦ǂǬƬººǇȏ¦Â�ǺººǷȋ¦�Àȋ�ȏ¤�Ǯ ººǳ̄ وائــق ذلــك وحــواجز

وإىل . اخلــوف والرعــب، وأراد اهللا أن يكــون ذلــك علــى أمت أحوالــه يف أعظــم مكــان لعبادتــه يف احلــرم الشــريف

فــإذا  ﴾فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمــنهم مــن خــوف﴿: ذلــك اإلشــارة بقولــه تعــاىل

�¦ǀȀǧ�ǽÂǂǰǌȈǳÂ�ńƢǠƫ�ǽÂƾƦǠȈǴǧ�ǶđȂǴǫ�» ȂƻÂ�ǶĔȂǘƥ�̧ȂƳ�¦ȂǼǷ¢غاية خلقه تعاىل لكم .  

ومـن اجلهـات . ولذا جيب تضافر اجلهود لتوفري األمن واالسـتقرار يف العـامل كلـه واإلسـالمي بصـفة خاصـة

املسؤولة عن ذلك بقوة املدارس واملعاهد واجلامعـات الـيت منهـا يتخـرج أصـحاب القـرارات القياديـة ومرتمجوهـا 

ولــذا نَعــِرض يف هــذه الدراســة . والعكــس صــحيح واملنفــذون هلــا كــذلك، فــال شــك يف صــالحهم بصــالحها

املتواضــعة دوَر ومســؤولية منــاهج الــدين والرتبيــة يف تلــك املؤسســات العلميــة عــن تــوفري األمــن واالســتقرار يف 

.العامل عموما واإلسالمي خصوصا

واملنـــاهج الدينيـــة هلـــا جانبـــان، جانـــب إهلـــي وهـــو الـــدين نفســـه، فلـــم يكـــن ولـــن يكـــون مصـــدرا إال للخـــري

 ﴾لقـــد أنزلنـــا إلـــيكم كتابـــا فيـــه ذكـــركم أفـــال تعقلـــون﴿والرشـــاد واألمـــن واالســـتقرار مـــن أول العـــامل إىل آخـــره 

وفيه جانب بشري يتوىل تنسيقه وترتيبه وعرضه ومحل الدارسني عليـه، فهـذا الـذي نتحـدث ). ١٠: األنبياء(

  . دين منهعنه، وهو الذي حيتاج منا إىل تطوير ونقد بناء لالرتقاء به وباملستفي
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ومــن اجلــدير بالــذكر أنــه يف التــاريخ احلــديث مل يكــن اإلرهــاب والتطــرف وليــدا للمنــاهج الرتبويــة الدينيــة 

بشــهادة واقعيــة هـــي أن األغلبيــة الســـاحقة مــن قـــادة اجلماعــات اإلرهابيـــة يف العــامل اإلســـالمي العــريب ليســـوا 

وهــو نفــس .  الدراســات اإلســالمية وحنوهــاخرجيــي املعاهــد الدينيــة وال اجلامعــات أو الكليــات املتخصصــة يف

إمنـــا غـــالبيتهم مـــن أهـــل التخصصـــات العلميـــة ذات الطـــابع الغـــريب كـــالعلوم والتكنولوجيـــا . احلالـــة يف نيجرييـــا

وحنوهــا، فتجــد مــن بيــنهم املهندســني واألطبــاء وأصــحاب التخصصــات األجنبيــة املختلفــة، ال تكــاد جتــد مــن 

  .وهذا املناسب للدين وأهله. أنصاف العلماءبينهم عاملا دينيا إال متعاملني و 

يف هــذه الدراســة أتعــرض جلوانــب مــن مناهجنــا الدينيــة حتتــاج إىل عنايــة حــىت ال يســاء اســتغالهلا أكثــر ممــا 

وكثــري مــن هــذه املســائل إمنــا هــي مــن . اســتغلت مــن قبــل يف إفســاد الرتبيــة والعقليــة الدينيــة إفراطــا أو تفريطــا

واحلــال أن . لنــا يســتغل أعــداؤنا ضــعفنا فيهــا إفراطــا أو تفريطــا فيزيــدوا الطــني بلــةتــراكم مفــاهيم ســيئة مــن قب

الشـريعة والفهـم والتطبيـق الصــحيحني هلـا مـن قبـل ســلفنا الصـاحل يزيـل كـل هــذا الغـبش ويقـيم العـوج ويهــدي 

  .سواء السبيل

  :وباإلمجال سأتناول ههنا النقاط التالية

تعريف املنهج.١

  .والدينية منها خصوصاا يف نيجرييا إطاللة على املناهج عموم.٢

مسؤولية املنهج الديين يف حتقيق األمن واالستقرار.٣

  .اخلامتة والتوصيات.٤

  . ﴾إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وعليه فليتوكل املتوكلون﴿و

:تعريف المنهج/ ١

 ﴾لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــا﴿: ســورة املائــدةوردت هــذه الكلمــة يف القــرآن يف : املــنهج يف اللغــة

 ويف املعجــم". عليــه ميشــون الــدين يف واضــحاً طريقــاً : ﴾منهاجــا﴿: "اجلاللــني قــال يف تفســري). ٤٨: املائــدة(

  ".منهاج الدراسة ومنهاج التعليم: ومنه... الواضح  الطريق.. املنهاج : ")١(الوسيط

  .تقليدي ومعاصر: عريف املنهجويف االصطالح هناك اجتاهان أساسيان يف ت

يتمثل التعريف التقليدي يف القول بأن املنهج هو جمموعـة املـواد الدراسـية أو املقـررات الالزمـة للتأهيـل يف 

جمال دراسي معـني، مثـل مـنهج الرياضـيات، مـنهج اللغـات وهـي الـيت يتـوىل املتخصصـون إعـدادها واملعلمـون 

.)٢(تنفيذها وتدريسها
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أن املـــنهج هـــو مجيـــع اخلـــربات الـــيت يـــتم : بـــاملفهوم املعاصـــر يف عـــدة قوالـــب مـــن أحســـنهاويـــربز التعريـــف 

.)٣(تقدميها للمتعلمني حتت إشراف املدرسة أو رعايتها أو توجيهها

جمموعـــة املعــــارف والقــــيم اخلالــــدة : بأنــــه -علــــى هـــذا االجتــــاه  - اإلســــالميةعرفـــه بعــــض علمــــاء الرتبيـــة و 

لطلبــة حتــت إشــراف املؤسســة التعليميــة بقصــد إيصــاهلم إىل كمــاهلم اإلنســاين واملكتســبة الــيت يتفاعــل معهــا ا

.)٤(تباع طرق تدريس وطرق تقومي مالئمةااملتمثل يف العبودية هللا سبحانه وتعاىل ب

:عموما والدينية منها خصوصاإطاللة على المناهج في نيجيريا / ٢

 املؤسسـات التبشـريية الـيت دخلـت الـبالد مـع احملـاربني يعود تاريخ املناهج يف نيجرييا يف الرتبية احلديثـة إىل

�ÀÂǀºººǨǼŭ¦Â�ÀȂºººǸǜǼŭ¦�Ƕºººǿ�¾ƢºººĐ¦�¦ǀºººǿ�Ŀ�ǶǿƾºººƷÂ�¦ÂǂǸƬºººǇ¦Â��ƢºººǬƷȏ�ǺȇǂǸǠƬºººǈǷ�ń¤�¦ȂºººƦǴǬǻ¦�Ǻȇǀºººǳ¦�śºººȈƥÂ°Âȋ¦

ميالديــة، مث بعــد ذلــك تــدخلت احلكومــة االســتعمارية لتضــيف  ١٨٨٢إىل ١٨٤٢واملراقبــون، بــدءا مــن ســنة 

ومــن أهــم مــا اهتمــوا بــه مجيعــا اجلانــب الــديين . ها قبــل وبعــد االنســحاب إن لــزمإىل ذلــك مــا خيــدم مصــاحل

.)٥(النصراين

بدأت احلكومة تؤسس مـدارس عربيـة إسـالمية نظاميـة أعـين املؤسسـة علـى الـنمط الغـريب  ١٩٢٨يف عام 

ومل أمتكـن . )٦(أسسوا أخرى، واعتمدوا يف وضع املناهج على السـودانيني الـذين تعاقـدوا معهـم ١٩٣٤مث يف 

لالطـــالع علـــى طبيعـــة هـــذه املنـــاهج تفصـــيال، إال أنـــين عايشـــت طرفـــا منهـــا، وباملالحظـــة املباشـــرة أســـتطيع 

  :التعليق عليها يف النقاط التالية

١.�ƢºŲ�ȐưǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�Ŀ�ƨŻƾǫ�©Ƣȇǂǜǻ�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ƢĔ¤ أنـتج الدراسـني عليهـا ضـعفاء يف لغـة القـرآن

.أثر يف فهم الدينيف اجلملة، وبالتايل 

¦�ƨººººǳ®ȋ¦�Ǻººººǟ�®ǂººººĐمؤسســــة علــــى أســــاس عقــــدي هــــش؛ أشــــعرية يف العقيــــدة وتقليــــدا يف الفقــــه املــــالكي .٢

.واالستنباط

يف مادة التاريخ اإلسالمي توجـد مشـاكل عديـدة وصـل إىل املسـاس جبنـاب الصـحابة بـدون بيـان شـاف .٣

.لفضائلهم وتقرير ألعذارهم

لون ملناصـب قياديـة يف الدولـة ال يف احلكومـة الفيدراليـة وال يف الوالئيـة اخلرجيون من هذه املنـاهج ال يتـأه.٤

مــن ضــعفهم يف الثقافــة العامــة واللغــة إال مــا تبقــى علــى موائــد أصــحاب الدراســات ذات الطــابع الغــريب 

الرمسيــة كــذلك، فيــا حبــذا لــو اضــطلعت اجلهــات الداعمــة واملؤسســات العلميــة إلكمــال هــذه النــواقص 

!موترميم املتهدّ 
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مسؤولية المنهج الديني في تحقيق األمن واالستقرار/ ٣

املـــنهج الـــديين يف املـــدارس واملعاهـــد واجلامعـــات مســـؤول كـــل املســـؤولية عـــن تـــوفري األمـــن واالســـتقرار يف 

.نفسية الطالب كفرد، ويف احلياة االجتماعية عموما

حـة والطمأنينـة والتـوازن، فيكـون متمتعـا أما األمن النفسي للطالب، فهو ما جيـده الفـرد يف داخلـه مـن الرا

وهــــذا أكثــــر مــــا يتــــوفر للمــــؤمن اإلميــــان . بالصــــحة النفســــية ســــاملا مــــن املشــــكالت واالضــــطرابات الوجدانيــــة

¦�ǺƠººǸǘƫ�ƅ¦�ǂǯǀººƥ�ȏ¢��ƅ¦�ǂǯǀººƥ�ǶđȂººǴǫ�ǺƠººǸǘƫÂ�¦ȂººǼǷ¡�Ǻȇǀººǳ﴿: الصــحيح عنــدما يرتفــع إميانــه ويتجــّدد يقينــه

 طمأنينـة القلـب حاصـلة بـذكره املتضـمن لإلميـان بـه وجتديـده، والطمأنينـة فجعل اهللا تبارك وتعـاىل. ﴾القلوب

  .هذه هي األمن النفسي واالستقرار اجلسمي

ƢÅِكَتابًــااْحلَــِديثِ َأْحَســنَ نـَــزَّلَ اللَّــهُ ﴿: وقــال تعــاىل
ÊđƢººÈǌÈƬÉǷ َُمثَّ َربـَُّهــمْ َخيَْشــْونَ الَّــِذينَ ُجلُــودُ ِمْنــهُ تـَْقَشــِعرُّ َمثَــاِين

 ﴾َهـادِمـنْ لَـهُ َفَمـااللَّـهُ ُيْضـِللِ َوَمـنْ َيَشاءُ َمنْ بِهِ يـَْهِدياللَّهِ ُهَدىَذِلكَ اللَّهِ ذِْكرِ ِإَىل َوقـُُلوبـُُهمْ ُجُلوُدُهمْ تَِلنيُ 

  .وهذه اآلية كسابقتها يف تعليق اللني وهو من األمن أو نتيجة لألمن بذكر اهللا جل وعال. ]٢٣: الزمر[

عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله له خـري، إن أصـابته سـراء شـكر فكـان : "وآله وسلم وقال صلى اهللا عليه

ويف هـذا احلـديث يظهـر التـوازن . )٧("خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له، وليس ذلك إال للمؤمن

اهللا تعــاىل  واالنضــباط النفســي لصــاحب اإلميــان؛ فهــو بــني الشــكر والصــرب، ويف كلتــا احلــالتني هــو ممتثــل ألمــر

  . منتظر لثوابه

  :ومن وسائل حتقيق األمن والتوازن النفسيني يف املناهج الدينية

١.�ǺººǷ�ƅ¦�ǾººƦǿÂ�ƢººǷÂ��Ƣººđ�ǂººŻ�Ŗººǳ¦�ƨººǴƷǂŭ¦�ƨººǠȈƦǗÂ��ǾººǴƳ¢�ǺººǷ�ƾººƳÂ�Äǀººǳ¦�» ƾººŮ¦Â�ǾººǈǨǼƥ�Ƥ ººǳƢǘǳ¦�Ǧ ººȇǂǠƫ

.قدرات جسمية وعقلية ونفسية

٢.ū¦Â�ȆºººǬȈǬū¦�̧ƢºººƬŭ¦�ƢºººĔ¢Â�̈ǂºººƻȉ¦�°¦ƾºººǳƢƥ�§ Ȑºººǘǳ¦�ǪººȈǴǠƫƢºººđ�ƨºººǬƟȐǳ¦�ƢºººȀƬǳǄǼǷ�ƢȈǻƾºººǳ¦� Ƣºººǘǟ¤Â��ƨºººȈǫƢƦǳ¦�̈ƢººȈ.

ارَ اللَّــهُ آتَــاكَ ِفيَمــاَوابـَْتــغِ ﴿ نـَْياِمــنَ َنِصــيَبكَ تـَــْنسَ َوَال اْآلِخــرَةَ الــدَّ َوَال إِلَْيــكَ اللَّــهُ َأْحَســنَ َكَمــاَوَأْحِســنْ الــدُّ

ـــغِ  ـــبُّ َال اللَّـــهَ ِإنَّ اْألَْرضِ ِيف اْلَفَســـادَ تـَْب وحـــني تعلـــو قيمـــة اآلخـــرة يف . ]٧٧: القصـــص[ ﴾ِدينَ اْلُمْفِســـحيُِ

النفـــوس تولـــد التطلـــع إىل معـــايل األمـــور واالســـتهانة باملصـــائب واحملـــن الـــيت تواجـــه اإلنســـان، ويشـــعر أنـــه 

 صـلى- اللَّـهِ َرُسـولُ قَـالَ قَـالَ َماِلكٍ ْبنِ أََنسِ  عن: ويف احلديث. سينساها حني يضع أول قدمه يف اجلنة

ــاهُ اللَّــهُ َجَعــلَ َمهَّــهُ اآلِخــرَةُ َكانَــتِ َمــنْ «  :-وســلم عليــه اهللا ــهِ ِىف ِغَن ــهُ َوَمجَــعَ قـَْلِب ــهُ َل ــهُ َمشَْل نـَْياَوأَتـَْت َوِهــىَ الــدُّ

نـَْياَكاَنتِ َوَمنْ رَاِغَمةٌ  نَـْيـهِ بـَـْنيَ فـَْقـرَهُ اللَّهُ َجَعلَ َمهَّهُ الدُّ نـَْياِمـنَ يَْأتِـهِ وَملَْ َمشْلَـهَ َعَلْيـهِ َوفـَـرَّقَ َعيـْ رَ َمـاِإالَّ الـدُّ قُـدِّ

.)٨(»َلهُ 
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٣.�Ƕǿ°ȂǠººǋ�̈Śººưǯ�ÀƢººȈƷ¢�Ŀ�ǶȀȈººǨǰȇÂ��ƢººȀǴƷ�Ŀ�ǶȀƬǻÂƢººǠŭ�ȆǠººǈǳ¦Â�ǶēȐǰººǌǷÂ�§ Ȑººǘǳ¦�©ƢººƳƢƷ�ǆ ººǸǴƫ

�Ãƾºººǳ�Ǯ ºººǳ̄�̈Ƣºººǟ¦ǂǷ�Ŀ�¶¦ǂºººǧȍ¦�ǺºººǷ�°ǀºººū¦�ǞºººǷ��ǶĔ¦ǄºººƷ¢�ǶǿǂǗƢºººǌȇÂ�ǶȀǷȂºººŷ�ǶȀǯ°Ƣºººǌȇ�ǺºººǷ�½ƢºººǼǿ�ÀƘºººƥ

.)٩(الطالب حىت ال يتفاقم شعوره باملشكلة

Ǯأمــا األ ººǴƬǧ�ǞººǸƬĐ¦�ń¤�ǞººƳ¦ǂǳ¦�°¦ǂǬƬººǇȏ¦Â�ǺººǷ)) نعمــة مــا بعــدها نعمــة، ال تقــّدر بــثمن مهمــا كثــر، وال

تقــّوم مبقــّوم مهمــا علــت وارتفعــت قيمتــه، وهــذا أمــر يعلمــه كــل إنســان ذي بصــر وبصــرية ؛ فإنــه بــدون هــذا 

متــع النــاس بالعــادات إال فــال تــتم العبــادات وال يت. األمــن ال تقــوم ألي أمــر قائمــة، وال جتــىن بــدون ذلــك مثــرة

ǶĔȂººººǘƥ�̧ȂººººƳ�ǺººººǷ�ǶººººȀǸǠǗ¢Â�Ƕººººǿ®Ȑƥ�Ŀ�ǺººººǷȋ¦�ǶººººȀǫ±°�À¢�Ǌ. بــــاألمن واألمــــان ȇǂººººǫ�ȄººººǴǟ�ƅ¦�ŔººººŻ�¦ǀººººǳÂ:

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم مـن جـوع وآمـنهم . إيالفهم رحلة الشتاء والصيف. إليالف قريش﴿

َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال قـَْريَـًة َكانَـْت آِمنَـًة ﴿لعباد، ر البالد وترتفع قيمة اوباألمن تتطوّ ]. ٤-١قريش [ ﴾من خوف

ــاَس اْجلُــ ــا اللَّــُه لَِب ــَرْت بِــأَنـُْعِم اللَّــِه فََأَذاقـََه ــْن ُكــلِّ َمَكــاٍن َفَكَف ــًدا ِم َــا َكــانُوا ُمْطَمِئنَّــًة يَْأتِيَهــا رِْزقـَُهــا َرَغ وِع َواْخلَــْوِف ِمب

َوِإْذ قَــاَل ِإبـْـــرَاِهيُم ﴿: تعــاىل إبـــراهيم لبلــد اهللا احلــرام باألمـــان ويـــدعو خليــل اهللا]. ١١٢/النحــل. [﴾َيْصــنَـُعونَ 

َوِإْذ قَـــاَل ِإبـْـــرَاِهيُم َربِّ اْجَعـــْل َهـــَذا ﴿]. ١٢٦/البقـــرة[ ﴾َربِّ اْجَعـــْل َهـــَذا بـَلَـــًدا آِمنًـــا َواْرُزْق أَْهلَـــُه ِمـــَن الثََّمـــرَاتِ 

فهــو أســـاس لكمـــال كــل عبـــادة، وعنـــد فقـــده ]. ٣٥/إبـــراهيم[ ﴾اْألَْصـــَنامَ اْلبَـلَــَد آِمنًـــا َواْجُنْبـــِين َوبَــِينَّ أَْن نـَْعبُـــَد 

َوِإَذا َضـَربـُْتْم ِيف اْألَْرِض فـَلَـْيَس َعلَـْيُكْم ُجنَـاٌح أَْن تـَْقُصـُروا ِمـَن الصَّـَالِة ﴿تسقط أركان وطيدة ودعائم شديدة، 

َوِإَذا ُكْنــَت فِــيِهْم فَأََقْمــَت َهلـُـُم ) ١٠١(�ƢººÅǼȈÊƦÉǷ�¦čÂÉƾººÈǟ�ÌǶººÉǰÈǳ�¦ȂÉǻƢººÈǯ�ÈǺِإْن ِخْفــُتْم أَْن يـَْفتِــَنُكُم الَّــِذيَن َكَفــُروا ِإنَّ اْلَكــاِفرِي

ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم فَِإَذا َسَجُدوا فـَْلَيُكونُوا ِمْن َورَاِئُكمْ  َوْلَتْأِت طَائَِفـٌة أُْخـَرى الصََّالَة فـَْلتَـُقْم طَائَِفٌة ِمنـْ

ْمِتَعـِتُكْم ُيَصلُّوا َمَعـَك َوْلَيْأُخـُذوا ِحـْذَرُهْم َوَأْسـِلَحتَـُهْم َودَّ الـَِّذيَن َكَفـُروا لَـْو تـَْغُفلُـوَن َعـْن َأْسـِلَحِتُكْم َوأَ ملَْ ُيَصلُّوا فـَلْ 

ـــُتمْ  ـــْيُكْم ِإْن َكـــاَن ِبُكـــْم أًَذى ِمـــْن َمَطـــٍر أَْو ُكْن ـــًة َواِحـــَدًة َوَال ُجنَـــاَح َعَل َل ـــْيُكْم َميـْ ـــوَن َعَل َمْرَضـــى أَْن َتَضـــُعوا فـََيِميُل

فَـِإَذا َقَضـْيُتُم الصَّـَالَة فَـاذُْكُروا اللَّـَه ِقَياًمـا ) ١٠٢(َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّه أََعدَّ لِْلَكـاِفرِيَن َعـَذابًا ُمِهينًـا 

ـــوًدا َوَعلَـــى ُجنُـــوِبُكْم فَـــِإَذا اْطَمـــْأنـَْنُتْم فَـــأَِقيُموا الصَّـــَالةَ   ﴾ِإنَّ الصَّـــَالَة َكانَـــْت َعلَـــى اْلُمـــْؤِمِنَني ِكَتابًـــا َمْوُقوتًـــاَوقـُُع

، فأســـقط فريضـــة الطمأنينـــة واخلشـــوع الظـــاهر يف الصـــالة، بـــل أســـقط ركعتـــني مـــن ]١٠٣ -١٠١/النســـاء[

.)١٠())الصلوات الرباعية، عند اشتداد اخلوف والتحام الصف

أراهــا تســاعد   ¦ƨººȈǼȇƾǳ¦�ƲǿƢººǼŭ¦�ǪººȇǂǗ�Ǻººǟ�ǞººǸƬĐمخــس وســائل لتعمــيم ثقافــة األمــن واالســتقرار يف وههنــا 

  :كثريا يف حتقيق األهداف املرجوة

ولقـد كرمنـا بـين آدم ومحلنـاهم يف الـرب والبحـر، {:التعريف بكرامة اإلنسـان عمومـا، فـإن اهللا تعـاىل قـال.١

حتـــرمي دمـــه  ((–أي إنســـان  –ومـــن تكـــرمي اهللا لإلنســـان }  وفضـــلناهم علـــى كثـــري ممـــن خلقنـــا تفضـــيال

:وجـلّ عـزّ اللّـه يقـول .ذلـكوماله وعرضه وتشديد الّنكري وتغليظ العقوبة على مـن يتعـرض لشـيء مـن 
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ــااْألَْرضِ ِيف َفســـادٍ أَوْ نـَْفــسٍ بِغَـــْريِ نـَْفســاً قـَتَـــلَ َمــنْ ﴿ يعـــاً النَّــاسَ قـَتَـــلَ َفَكَأمنَّ ــاَأْحياهـــاَوَمــنْ مجَِ َأْحيَـــاَفَكَأمنَّ

يعـــاً النَّـــاسَ   هـــذه حلمايـــة الرّادعـــة العادلـــة الّســـماويّةالّشـــرائعوجـــلّ عـــزّ الّلـــهوســـنّ ). ٣٢/ املائـــدة( ﴾مجَِ

/ البقـرة( ﴾تـَتـَُّقـونَ َلَعلَُّكـمْ اْألَْلبـابِ أُوِيل  يـا َحيـاةٌ اْلِقصـاصِ ِيف َوَلُكـمْ ﴿: وجل عزّ  لقوله اإلنسانّيةالّنفس

١١()) ).١٧٩(.ȏÂ�Ǿƥ�ÀƢȀƬǈȇ�Ȑǧ�ƨƥƢưŭ¦�ǽǀđ�ƢǷǂǰǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ  يفرط يف حقـوق إنسـانيته مـن

حـىت الكفـار مـنهم مـن أهـل الذمـة، مــا .. رمحـة بالضـعيف والكبـري وتعلـيم للجاهـل وإطعـام للجـائع اخل 

 سـتفحتون إنكـم« :  وسـلم عليـه اهللا صـلى قـال. مل حيدثوا حدثا ومل يرتفعوا على املسلمني أو يهينوهم

.)١٢(»ورمحاً ِذّمةً  هلم فإنّ ،خرياً  بأهلها فاستوصوا القرياط، فيها يُذكرأرضاً 

 اهللا صــلى رســوله وذّمــة اهللا بذّمــة بعــدي مــن اخلليفــة أُوصــي": عنــه اهللا رضــي اخلطــاب بــن عمــر وقــال

.)١٣("طاقتهم فوق يكلَُّفوا ال وأن ، ورائهم ِمنْ يُقاَتل وأن ، بعهدهم هلم يـَُوىفَّ  أن:  وسلم عليه

ُكـلِّ دمـاءُ َحرُمـت فقـد ذلـك، فعلـوا إذا ¢ǶºĔ االتفـاق قـلن مث ،الذّمـة أهـل شـروط حـزم ابن ذكر وقد

..)١٤("وظُْلُمهُ ،وأهُله،ومالُه، بذلك َوىفَّ  من

�Äǀºǳ¦�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�°¦ǂǬƬǇȏ¦Â�ǺǷȋ¦Â�ÀÂƢǠƬǳ¦Â�ǶǿƢǨƬǳ¦�ń¤�̈°ÂǂǔǳƢƥ�®ƚǷ�ǾǴǯ�Ǯ ǳǀƥ�¿ƢȈǬǳ¦�À¢�ȄǨź�ȏÂ

هــدف أصــلي يف اإلســالم فهــو كــذلك وكمــا أن ذلــك . تســوده هــذه القــيم حــىت مــع املخــالف يف الــدين

فيجـب مراعاتـه لـذلك كلـه يف املنـاهج الدينيـة . وسيلة إىل قبـول الكـافر اإلسـالم أو ميلـه إليـه وحنـوه عليـه

  .والسيما يف الدول املختلطة كما هو احلال يف نيجرييا

اهللا عليــه ويف ســرية النــيب صــلى : غــرز روح التســامح والتغــافر ونســيان املاضــي الســيئ يف نفــوس الطــالب.٢

. وآله وسلم يوم فتح مكة دروس تكرس هذا السلوك قوال وعمال

وبعـد دخولـه الكعبـة وإزالتـه آثـار الشـرك  –ملـا دخـل مكـة فاحتـا  وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول فإن

�ȐȇȂººǗ�¦°ƢººĔ�ƢººȀȈǧ�ǽƾººƦǠƫÂ�ƢººȀȈǧ- صــلى اهللا عليــه وســلم علــى قــام ¾ƢººǬǧ�ƢººđƢƥ " :ال وحــده اهللا إال إلــه ال 

 فهــو يــدعى مــال أو دم أو مــأثرة كــل أالوحــده، األحــزاب وهــزم عبــده ونصــر وعــده صــدق لــه شــريك

 بالســـوط العمـــد شـــبه اخلطـــأ وقتيـــل أال احلـــاج، وســـقاية البيـــت ســـدانة إال هـــاتين قـــدمى تحـــت موضـــوع

 قــد اهللا إن قــريش معشــر يــا أوالدهــا،ƢººĔȂǘƥ يف منهــا أربعــون االبــل، مــن مائــة مغلظــة الديــة ففيــه والعصــا

 يــا﴿: اآليــة هــذه تــال مث"  تــراب مــن وآدم آدم مــن النــاس باآلبــاء، وتعظمهــا اجلاهليــة خنــوة عــنكم ذهــبأ

 ؟ فـيكم فاعـل أىن تـرون مـا قـريش، معشـر يـا" : قـال مث .كلهـا اآلية ﴾وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها

.)١٥(""ووفاء بر يوم اليوم"...  "الطلقاء فأنتم اذهبوا: " قال .كرمي أخ وابن كرمي أخ خريا: قالوا" 
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واحلـوار أسـلوب مـن أسـاليب املخاطبـة اهلادفـة يقصـد : )١٦(تربيتهم على احلوار واجلدال بـاليت هـي أحسـن.٣

اتفـاق يف الـرأي حـول أمـر مـا هـو  أوفيه التوصل إىل احلقيقة أو إلظهـار الصـواب، أو للتوصـل إىل توافـق 

.صل حمل خالفيف األ

مـن حيـث  كعنصر مسؤول عن غرز الشعور مبسؤولية إجياد األمن واالستقرارويكتسب احلوار أمهية بالغة  

. زعجِ إنه يقلع الفكرة اهلّدامة من جذورها وهي يف مهدها قبل أن تتفاقم وتُ 

قُـْل ﴿: ومما ورد يف القرآن الكرمي من مناذج احلوار مما أُمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم قول اهللا تعـاىل

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوَال ُنْشرَِك بِِه َشْيًئا َوَال يَا أَْهَل اْلِكتَ  نَـَنا َوبـَيـْ يـَتَِّخـَذ بـَْعُضـَنا اِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

ِكتَـاِب ِملَ ُحتَـاجُّوَن ِيف ِإبـْـرَاِهيَم يَاأَْهـَل الْ .بـَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَـِإْن تـََولـَّْوا فـَُقولُـوا اْشـَهُدوا بِأَنـَّا ُمْسـِلُمونَ 

يــُل ِإالَّ ِمـْن بـَْعــِدِه أَفَــَال تـَْعِقلُـونَ  َهــا أَنـْـُتْم َهــُؤَالِء َحــاَجْجُتْم ِفيَمـا َلُكــْم بِـِه ِعْلــٌم فَلِــَم .َوَمـا أُْنزِلَــِت التـَّـْورَاُة َواْإلِجنِْ

��ÌǺº.َلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمـونَ ُحتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َواللَُّه يـَعْ 
ÊǰÈǳÈÂ�ƢčȈ

Êǻ¦ÈǂºÌǐÈǻ�ÈȏÈÂ�Ƣºčȇ
Ê®ȂÉȀÈºȇ�ÉǶȈ

Êǿ¦ÈǂºÌºƥ
Ê¤�ÈÀƢºÈǯ�ƢºÈǷ

ِإنَّ أَْوَىل النَّــاِس بِــِإبـْرَاِهيَم لَلَّــِذيَن اتـَّبَـعُــوُه َوَهــَذا النَّــِيبُّ َوالَّـــِذيَن .َكــاَن َحِنيًفــا ُمْســِلًما َوَمــا َكــاَن ِمــَن اْلُمْشـــرِِكنيَ 

  ] .٦٨-٦٤: آل عمران [   ﴾َواللَُّه َوِيلُّ اْلُمْؤِمِننيَ آَمُنوا

الـبغض،: املعـاداة وأصـل احلـب،: املـواالة أصـل كـان ملـا: تربيتهم على التوازن واإلنصاف يف الوالء والرباء.٤

واملعاونـــة، واألنـــس كالنصـــرة واملعـــاداة املـــواالة حقيقـــة يف يـــدخل مـــا واجلـــوارح القلـــوب مـــن عنهمـــا وينشـــأ

 الكتـاب مـن كثـرية ذلـك وأدلـة. اهللا إال إلـه ال لوازم من والرباء الوالء فإن. ذلك وحنو واهلجرة،د،وكاجلها

 مــــن جتتّثهــــا تكــــاد ، رهيبــــة ضــــغوط حتــــت وعقائــــُدهاأّمُتنــــا تقــــع احلرجــــة املرحلــــة هــــذه ويف" .)١٧(والســــنة

األعــداء،ســهامُ  إليهــا ّجهــتوُ  الــيت العقائــد هــذه ومــن . وجــلّ عــزّ °ƢººËđوتأييــدُ  دينهــا قــّوةُ  لــوال أساســها،

،خطــورةً  األمــر وزاد .والــرباء الــوالء عقيــدةُ :وُجفــاةُغــالةٌ  خلفهــم وانــدفع ،الُبســطاءبعــضُ  وراءهــم واجنـرَّ 

وأنْ ،قَـْدرَهاملوقـفَ نقـدِّرَ  أن علينـا فواجبٌ .تفريطاً  أو إفراطاً  املعتقد هذا يف املسلمني بعضُ  غال عندما

، وبالتايل جيب علينـا العنايـة )١٨(".حقيقّيةاستئصالٍ َحْربَ  نواجه وأننا وراءه، ما له يومٌ اليومَ أنّ  نعرف

ƨǼƬǨǴǳ�ȏƢů�ǺŪ¦Â�ǆ ǻȍ¦�ǺǷ�śǗƢȈǌǳ¦Â� ¦ƾǟȌǳ�ƶƬǨǻ�ȏ�ŕƷ�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȇȂƥŗǳ¦�ƢǼƴǿƢǼǷ�Ŀ�¦ǀđ.

  :ومن املعامل البارزة اليت حتتاج إىل عناية ودراسة من هذا الباب ما يلي

:)١٩(لطالب مكانة الوالء والرباء وارتباطهما بأصل اإلميانتعليم ا/ أ

ا
ّ
 كـل يف املسـلم إليـه وحيـتكمُ مجيَعهمـا، واآلخـرة الـدنيا احليـاة شـؤونَ أحكاُمـهتشملُ ديناً اإلسالمُ  كان مل

 وغـري املسـلمني مع واالجتماعية الفرديّة عالقاته طبيعة حتديد يف مرجعه وهو وأفعاله، وأقواله القلبّية معتقداته

 بأصـــل مرتبطـــةٌ مكانـــةٌ  هـــي بـــل عظمـــى،مكانـــةٌ  فيـــه والـــرباء الـــوالء لعقيـــدة تكـــون أن بُـــدَّ  ال كـــان املســـلمني

.رأساً  كله اإلميان ذهاب يعين والرباء الوالء وذهاب ، وبراء والء بغري لإلميان بقاء فال اإلميان،
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لتعـــدي علـــى احلقـــوق مـــن الـــدماء التنبيـــه علـــى مواضـــع اإلفـــراط يف هـــذا البـــاب حـــىت ال يتســـبب يف ا/ ب

واألمـــوال واألعـــراض، وهـــذا الواقـــع مـــن أهــــل التطـــرف واإلرهـــاب املنتســـبني إىل اإلســـالم يف بـــالد املســــلمني 

:)٢٠(ومن أبرز ذلك مظهران. وغريها

 فهـــم عـــدم بســـبب ،) والـــرباء الـــوالء( موجبـــات ختـــالف الـــيت الظـــاهرة باألعمـــال التكفـــريُ :  األول املظهـــر-

 ديــن نصــرة متـينِّ  أو ،لُكْفــره الكـافر فُحــبّ ، القلـب ، والـذي هــو َعَمــلُ )والــرباء الـوالء( يف التكفــري منـاط

 علـى للكفـار العمليّـة النصـرة جمـّردأّمـا) . والـرباء الـوالء( يف الكفـر هـو هـذا ، املسلمني دين على الكفار

ـــر أن ُميكـــن ال وحـــدها فهـــي ، املســـلمني  اإلســـالم ديـــن ُحيـــبُّ  لمـــازا صـــاحبها أن الحتمـــال ؛ Ƣºººđيَُكفَّ

 هــذا ودليـل . اآلخــرة علـى عاجلــة ومصـلحةً ®ƢººčȇȂȈǻأمـراً يُقــدِّمُ  جعلـه إميانــه َضـْعفَ  لكــن ، نصـرته ويتمـّىن 

.)٢١(عنه املشهورة اهللا رضي بلتعة أيب بن حاطب قصةُ « : التقرير

.)٢٢(كفراً  وليس ذنبٌ  بلتعة أيب بن حاطب من وقع ما أنّ :تيمّية ابن اإلسالم شيخُ َصرّحَ  وقد

ُنْصـرةٌ  حاطـب مـن وقـع مـا ألن ؛ وحـدها كفـراً  ليسـت لكنهـا ، ذنـب العمليـة النصـرة أن ذلك على فدلَّ 

. اإلسالم على الكّفار دين لنصرة َمتَنٍّ  عن يكن مل ألنه ؛ كفراً  منه ذلك يكن مل ذلك ومع ،)ƢčƦÉƷ وليس(

أهل البدعةو  الكّفار من للرباء اخلاطئ التطبيق:  الثاين املظهر-

 ســبب دون مــن وُعْنــفبغلظــةٍ  معــاملتهم أو ، أمــواهلم أو املعاهــدين أو الــذِّّميني دمــاء كاســتباحة وذلــك

، بــه املــأمور هــو Ƕººđ واللطــف الرفــق أن مــع) . والــرباء الــوالء( مقتضــى هــو هــذا أن اّدعــاء إال ؛ ذلــك ُيســوِّغُ 

  . بقس كما املسلم على الكافر ُعُلوّ  على يَُدلّ  ال أن بشرط

�Ǧ ººȈǼǠƬǳ¦Â�̧ƾººƬƦŭ¦�ǂººƴǿ�Ŀ�ƨººǤǳƢƦŭ¦�ǺººǷ�ƨǼººǈǳ¦�ń¤�śƦººǈƬǼŭ¦�ǺººǷ�śƸǴººǐŭ¦�ǒ ººǠƥ�Ǿººƥ�¿ȂººǬȇ�ƢººǷ�¦ǀººđ�ǾȈƦººǋÂ

والتغليظ عليه لكونه خمالفا للسنة النبوية والتعـاليم الشـرعية، حـىت إطـالق القـول بـأن املبتدعـة شـر مـن اليهـود 

. أورث هـذا تـرك الصـالة خلفهـم مطلقـا اخلوالنصارى أو أن فساق أهل السنة خري مـن عبـاد أهـل البدعـة، و 

:)٢٣(واحلق أن هناك تفصيال وتنوعا بني أهل السنة يف ذلك، وأختصر مهمات ذلك يف النقاط التالية

 علـى املسـلم حـق: "األصل أن املبتدع مسلم له حقوق املسلم كلها، ألن النصـوص أطلقـت يف ذلـك/ ١

وإن جــاز .  )٢٤("العــاطس وتشــميت الــدعوة وإجابــة نــائزاجل واتبــاع املــريض وعيــادة الســالم رد مخــس املســلم

قــال شــيخ اإلســالم ابــن . شــيء مــن ذلــك فلمصــلحة شــرعية كــالزجر وتقليــل املفســدة أو استصــالح املهجــور

ــْرِعيُّ اْهلَْجــرُ : "تيميــة رمحــه اهللا ــْركِ ِمبَْعــَىن َأَحــُدُمهَا:نـَْوَعــانِ الشَّ َهــااْلُعُقوبَــةِ ِمبَْعــَىن َوالثَّــاِين .لِْلُمْنَكــرَاتِ التـَّ ...َعَليـْ

ــــرُ َمــــنْ َهْجــــرُ َوُهــــوَ  ــــوبَ َحــــىتَّ يـُْهَجــــرُ اْلُمْنَكــــرَاتِ يُْظِه َهــــايـَُت ــــهِ اللَّــــهُ َصــــلَّىالنَّــــِيبُّ َهَجــــرَ {َكَمــــاِمنـْ َوَســــلَّمَ َعَلْي

ــَزلَ َحــىتَّ ُخلُِّفــواالَّــِذينَ الثََّالثَــةَ :َواْلُمْســِلُمونَ  ــْوبـَتَـُهمْ اللَّــهُ أَنـْ ُهمْ َظَهــرَ نيَ ِحــ}تـَ ــْركُ ِمــنـْ ِ اجلَِْهــادِ تـَ ــْيِهمْ اْلُمتَـَعــنيَّ َعَل

َر َوِإنْ أَْظَهرَ َمنْ يـَْهُجرْ وَملَْ ُعْذرٍ بَِغْريِ  .)٢٥(..)).التـَّْعزِيرِ ِمبَْنزَِلةِ ُهوَ اْهلَْجرُ فـَُهَناُمَناِفًقاَكانَ اْخلَيـْ
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٢ /��Ƣºđ�ǆ ƦǴƬŭ¦�ǶǰƷ�śƥÂ�ƨǟƾƦǳ¦�ǶǰƷ�śƥ�¼ǂǨǻ�À¢�Ƥ Ÿ  أمـا البدعـة فـال هـوادة يف حماربتهـا وكشـف

. وهــذا ممتلئــة بــه كتــب أئمتنــا مــن الســلف وخلفهــم املنتســبني إلــيهم. زيفهــا وحتقيــق جمانبتهــا للحــق والصــواب

وأمــا املبتدعــة أنفســهم فمختلفــة أحكــامهم بــني املنظــر هلــا والداعيــة إليهــا وبــني مــن التقطهــا ووقــع فيهــا حبكــم 

ــــة أو التتلمــــذ واملشــــي ــــدين وبــــني مــــن عــــرف بالعــــدل البيئ ــــك، وبــــني الفــــاجر الفاســــق غــــري املت خة أو حنــــو ذل

ــيَـْعَلمْ : "قــال شــيخ اإلســالم يف تقعيــد التعامــل مــع املبتــدع. - بدعتــه مــا عــدافي –واالســتقامة  اْلُمــْؤِمنَ أَنَّ َوْل

اْجَتَمـعَ َوِإَذا...إلَْيـكَوَأْحَسـنَ أَْعطـاكَوِإنْ هُ ُمَعاَداتُـجتَِـبُ َواْلَكـاِفرُ َعَلْيـكَواْعتَـَدىظََلَمكَوِإنْ ُمَواَالتُهُ جتَِبُ 

ــرٌ اْلَواِحـدِ الرَُّجـلِ ِيف  َمــابَِقـْدرِ َوالثـَّــَوابِ اْلُمـَواَالةِ ِمــنْ اْسـَتَحقَّ :َوِبْدَعــةٌ َوُسـنَّةٌ َوَمْعِصــَيةٌ َوطَاَعـةٌ َوُفُجــورٌ َوَشـرٌّ َخيـْ

ـــاِحبََســـبِ َواْلِعَقـــابِ اَداتِ اْلُمَعـــِمـــنْ َواْســـَتَحقَّ اْخلَـــْريِ ِمـــنْ ِفيـــهِ  ـــرِّ ِمـــنْ ِفيـــهِ َم ـــْخصِ ِيف فـََيْجَتِمـــعُ الشَّ اْلَواِحـــدِ الشَّ

َهانَــةِ اْإلِْكــرَامِ ُموِجَبــاتُ  ــهُ فـََيْجَتِمــعُ َواْإلِ بـَْيــتِ ِمــنْ َويـُْعطَــىِلَســرِقَِتهِ يَــُدهُ تـُْقطَــعُ اْلَفِقــريِ َكــاللِّصِّ َوَهــَذاَهــَذاِمــنْ َل

َواْلُمْعَتزِلَـةُ اْخلَـَوارِجُ َوَخـاَلَفُهمْ َواجلََْماَعـةِ السُّـنَّةِ أَْهـلُ َعَلْيـهِ اتـََّفـقَ الَِّذياْألَْصلُ ُهوَ َهَذا.ِحلَاَجِتهِ ْكِفيهِ يَ َمااْلَمالِ 

.)٢٦(.."َعَلْيِه َوافـََقُهمْ َوَمنْ 

 وبلــد معــني وتــاريخ أن بعــض اإلطالقــات الســلفية والتصــرفات األثريــة إمنــا ختــرج موافقــة لظــرف معــني/ ٣

معني، وليست نصوصا شرعية تطبق يف مجيع مواردها، فينبغي تربية النفس علـى االلتـزام بـالنص والتخـري مـن 

: قـــال ابـــن مفلـــح احلنبلـــي رمحـــه اهللا. اآلثـــار مـــا هـــو موافـــق للنصـــوص املعصـــومة ومالئـــم للمصـــلحة الشـــرعية

.َعِتِهمْ لِِبــدْ اْلِبــدَعِ أَْهــلِ َحــْبسِ َحظْــرِ ِيف (َفْصــل(( أَْهــلِ ِمــنْ قـَــْومٍ َعــنْ اللَّــهِ َعْبــدِ أَبَــاَســأَْلتُ :اْلَمــرُّوِذيُّ قَــالَ )

ـــدَعِ  ـــالَ َوَيْكُفـــُرونَ يـَتَـَعرَُّضـــونَ اْلِب ـــتُ َهلُـــمْ تـَتَـَعرَُّضـــواَال :َق ـــنْ َتْكـــرَهُ َشـــْيءٍ َوَأيُّ :قـُْل َهلُـــمْ :قَـــالَ  ؟ ُحيَْبُســـواأَنْ ِم

ــِإنـَُّهمْ :قـُْلــت,َوَأَخــَواتٌ َوالِــَداتٌ  ــدْ َف ــرِهِ ِيف أََتَكلَّــمَ أَنْ َســأَُلوِين َوَقــدْ ،َوظََلُمــوهُ َرُجــًال َحَبُســواَق ,َخيْــرُجَ َحــىتَّ أَْم

ُهمْ ُحيْــَبسُ َكــانَ إنْ :فـََقــالَ  َــاَهــَذا:اللَّــهِ َعْبــدِ أَبُــوقَــالَ ُمثَّ ,فَــَال َأَحــدٌ ِمــنـْ ِيف َفَمــاتَ الرَُّجــلَ َذلِــكَ َحــَبسَ َجارُن

ــْجنِ  ــرَ قَــالَ أَنَّــهُ َوأَظُــنُّ ،السِّ دٍ بْــنُ أَبـُـوَبْكرِ َحَكــىَكْيــفَمــرَّةٍ َغيـْ َنــةَ ابْــنِ ِعْنــدَ ُكْنــتُ :قَــالَ .لَــهُ فـَُقْلــتُ َخــالَّ ُعيَـيـْ

نَــةَ ِالبْـــنِ يـَْعــِين ُجتَاِلُســوهُ َال :فـََقـــالَ اْلُفَضــْيلُ َفَجــاءَ قَاِعــًدا ـــِيف َرُجــًال َحتْــِبسُ ُعيَـيـْ يـََقـــعَ أَنْ يـُْؤِمنُــكَ َمــا ؟ ْجنِ السِّ

.)٢٧())َيْسَتْحِسُنهُ َوَجَعلَ اللَّهِ َعْبدِ أَبُوفـََعِجبَ فََأْخرِْجهُ ُقمْ َعَلْيهِ السِّْجنُ 

�§ ƢººƬǰǳƢƥ�ƢººĔ±¦ȂǻÂ� ¦Őººǳ¦Â� ȏȂººǳ¦�§ Ƣººƥ�Ŀ�ƢººǼƴǿƢǼǷ�Ŀ�ǂººǜǼǳ¦�ƾººȈǠǻ�À¢�Ä°Âǂººǔǳ¦�ǲººƥ�ǶººȀŭ¦�ǺººǷ�Ǿººǻ¢�ƨººǏȐŬ¦

احل املتعلقة به، فقد تراكمت علـى مناهجنـا مفـاهيم أكـل عليهـا الـدهر وشـرب، والسنة مث ميزان العصر واملص

أسدلت الستار على كثري من عناصر مناهجنا األصيلة، فينبغي جتديدها وإحيـاء مـا مـات منهـا حـىت نضـمن 

.األمن واألمان واالستقرار والطمأنينة يف جمتمعاتنا، وباهللا التوفيق

:)٢٨(ونقتصر على مظهرين كذلك، ومها:  الوالء والرباءالتنبيه على مواضع التفريط يف/ ج
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، لآلخـرين الكراهيـة ثقافـة تؤّصـل¢ƢºĔحبّجـة، بإلغائهـا واملطالبـة ،) والـرباء الـوالء( عقيدة مهامجة: األول

.والُغُلوّ التطرُّف نار وتؤّجج

 الكفـــار عـــادات بإشـــاعة ،تـــذويبها وحماولـــة الصـــحيحة، الشـــرعية) والـــرباء الـــوالء( مظـــاهر مهامجـــة: الثـــاين

 التزامــه مــن منــاصَ  ال شــرعٌ  الصــحيحة) والــرباء الــوالء( مظــاهر املســلمني، ومعلــوم أن تطبيــق بــني وتقاليــدهم

  . ببعض ويكفرون الكتاب ببعض يؤمنون الذين اليهود ƢǼđƢǋ قد كنا وإال ، به والعمل

:النظرة التجديدية ألبواب السياسة الشرعية والجهاد في سبيل اهللا

يف ســـبيل احلصـــول علـــى األمـــن واالســـتقرار عـــن طريـــق املنـــاهج الدينيـــة جيـــب وجوبـــا أن تـــدرس السياســـة 

�ƨºǷȋ¦�ƢºȀǼǷ�ƪ. الشرعية واجلهاد يف سبيل اهللا ويطبق ما ميكن القيام به منها ºǻƢǟ�Ŗºǳ¦�§ ¦Ȃºƥȋ¦�ǺǷ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄Â

 -السياســي واالضــطهاد العســكري فــإن تفــريط األمــة وســلبيتها جتــاه قضــايا الظلــم . الــويالت إفراطــا وتفريطــا

ســبب هلــا إفــراط بعــض أبنائهــا وتعــديهم احلــدود الشــرعية وارتكــاب  -الــيت أوقعتهــا فيهــا مــا كســبت أيــديها 

الشــنائع باســم السياســة الشــرعية واجلهــاد يف ســبيل اهللا، وأّدى ذلــك بــدوره إىل تشــويش أعــداء اإلســالم عليــه 

وههنـا نقـاط قليلـة لكنهـا مهمـة . ماء وأنه ال رمحة فيـه وال هـوادةبأنه دين انتشر بالسيف والرببرية وسفك الد

يف أبـــواب السياســـة الشـــرعية واجلهـــاد إذا مـــا أضـــيفت إىل املنـــاهج الدراســـية الدينيـــة، وذلـــك كمســـألة احلكـــم 

؛ وعليــه فــإن مــا ﴾إن احلكــم إال هللا أمــر أن ال تعبــدوا إال إيــاه﴿: والتشــريع وأنــه يف اإلســالم حــق اهللا وحــده

حبكـــم الشـــعب للشـــعب أو حكـــم األمـــة لنفســـها خمـــالف لتوحيـــد اهللا بـــاحلكم والتشـــريع جيـــب علـــى  يوصـــف

املســـلم حتاشـــي ذلـــك واســـتخدام مـــا يســـتطيع مـــن آليـــات اإلنكـــار عليـــه واإلنكـــار بالقلـــب أضـــعف اإلميـــان، 

Ƣǿ°ƾººǬƥ�°ƾººǬƫ�ƢºººĔ¢�ƢººǸǯ�©¦°ȂºººǜƄ¦�ƶȈººƦƫ�©¦°Âǂººǔǳ¦Â . ادة قيـــالعنـــد انعــدام وكـــذلك مــا جيـــب علــى املســلمني

ع الواليــة إىل أهــل احلــل والعقــد يف ا جــمــن إر  -وهــو الغالــب علــى بالدنــا يف هــذا العصــر –لألمــة اإلســالمية 

البلد املعني، وهم الثقات العدول من أهل العلم وأهل القدرة الـذين يفـزع إلـيهم يف املهمـات واملصـاحل العامـة 

لضـرورة يطيعونـه يف كــل شـيء مــا ا لكـن حملــل االعتبــار ةسـاقطالقيــادة املتسـلطة بقـى تويتـبعهم سـائر النــاس، و 

.)٢٩(عدا معصية اهللا تعاىل

�Ƥ ƬƬºǈȇ��ƨºȈǠǸƬĐ¦�̈ƢºȈū¦�Ŀ�ƨºǇƢǈū¦�§ ¦Ȃºƥȋ¦�ǽǀºǿ�¾ƢưǷ¢�ƢȀȈǧ�©ŐƬǟ¦�¦̄¤�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ÀƜǧ��ƨǴǸŪƢƥÂ

.األمن وتستقر احلياة وتطمئن النفوس

  :الخاتمة والتوصيات

:بعد هذه اجلولة القصرية، أعود فأقول
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ن إعــادة النظــر يف املنــاهج لــيس عيبــا وال بــدعا مــن األمــر، فقــد كــان أهــل الســنة واجلماعــة يف أول األمــر إ

مـثال  –خيتلفون يف بعض املسائل مث تبدو هلم حتديات املكان والزمان فيعيدوا النظر ويتغري القرار، فقد كانوا 

تركــوا ذلــك واعتربوهــا خالفــا شــاّذا يتحملــون اخلــالف يف قضــية تفاضــل علــي وعثمــان رضــي اهللا عنهمــا مث  -

، وكـانوا يتسـاهلون يف قضـية اخلـروج )٣٠(يعذر صاحبه وحسب وال يقبل منـه كمـا يف العقيـدة الواسـطية مبعنـاه

على احلاكم الـذي بـدا هلـم ظلمـه وفحشـه مث تغـري رأيهـم وشـددوا الضـوابط يف ذلـك وتأيـدوا حبـوادث تارخييـة 

منهـاج الســنة كــذلك، وغـري ذلــك كثــري، ممـا يــذكره شــيخ اإلســالم عينـت هلــم بعــض الظـواهر النصــية، كمــا يف

.)٣١(ابن تيمية رمحه اهللا وغريه من احملققني

ļȉƢǯ�ƢǼƴǿƢǼǷ�Ŀ�ƢÉē®Ƣȇ±�Â¢�ƢȀȈǧ�ÉǂǜǼǳ¦�Ǯ ǳǀǯ�ƢǸȀǷ�ǽ¦°¢�Ŗǳ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ǧ ȈǓ¢Â:

.وف والنهي عن املنكرتربية الطالب على الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة وقضايا األمر باملعر .١

.تفقيههم يف خالفنا مع الغرب النصراين واالعتزاز باهلوية اإلسالمية يف كل مكان وزمان.٢

  .معرفة اختالف األحكام وتقدير األوضاع يف حاالت الضعف والقوة والقلة والكثرة .٣

ات والتوقيتـات وتبقى ههنا ثغرة جيب السعي لسّدها كذلك، وهي أن يقوم اخلرباء بوضع الوسائل واآللي

  .املناسبة للمسائل املطروحة وحنوها

واحلمــد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا وبــارك علــى نبينــا حممــد وآلــه كمــا صــلى وبــارك علــى آل إبــراهيم يف 

.العاملني، إنه محيد جميد

  فهرس المصادر والمراجع

 شـعيب هــ، حتقيـق٧٦٣ سـي تاملقد مفلـح بـن حممد اهللا عبد أبو املرعية، اإلمام واملنح الشرعية اآلداب-

  .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧الرسالة، بريوت،  مؤسسة القيام، نشر عمر األرناؤوط و

نشــور يف حبــث م حممــد مسـلم إبــراهيم،.، داسـتخدام تعــاليم القــرآن يف تطــوير األمـن واألمــان يف نيجرييــا-

، العـدد ١٣-١ص ) فـرع كـانو - نتـائس(مجعيـة مدرسـي العربيـة والدراسـات اإلسـالمية يف نيجرييـا جملة 

  .ه١٤٣٥ربيع األول / م ٢٠١٤، بتاريخ يناير ٢

القـرطيب  النمـري الـرب عبـد بـن اهللا عبـد بـن يوسـف عمـر األمصـار، أبـو فقهـاء ملـذاهب اجلامع االستذكار-

.م، بريوت٢٠٠٠ العلمية الكتب دار معوض، نشر علي عطا وحممد حممد سامل هـ، حتقيق٤٦٣ت 

)د.ن(م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧اهللا بن عمر بن سليمان الدميجي، الطبعة األوىل العظمى، الدكتور عبد اإلمامة -

)د.ت(ه، مكتبة املعارف ٧٧٤والنهاية، اإلمام أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ت البداية -

الســـيد هاشـــم : التـــاريخ الكبـــري، حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم أبـــو عبـــداهللا البخـــاري اجلعفـــي، حتقيـــق -

).د.ت(دار الفكر : وي، نشر الند
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حممــد بــن عيــد اهللا الــدويش، دار الــوطن للنشــر، الريــاض، :تربيــة الشــباب، األهــداف والوســائل، تــأليف-

  ٢٠٥ -٢٠٢: ١ط

التعامل مـع املبتـدع بـني رد بدعتـه ومراعـاة حقـوق إسـالمه، تـأليف الشـريف حـامت العـوين، دار الصـميعي -

.ه٢٤٢٩ الرياض

ألحكــام القــرآن، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري القــرطيب، نشــر دار  اجلــامع= تفســري القــرطيب -

.الشعب، القاهرة

-Ƥ ȇǀºººȀƬǳ¦�Ƥ ȇǀºººē� الفكـــر دار:  الشـــافعي، نشـــر العســـقالين الفضـــل أبـــو حجـــر بـــن علـــي بـــن أمحـــد – 

  م١٩٨٤-ه١٤٠٤األوىل، بريوت، الطبعة

الصــاوي، دار اإلعــالم الــدويل، مصــر، الثوابــت واملتغــريات يف مســرية العمــل اإلســالمي املعاصــر، صــالح -

.م١٩٩٤= ه ١٤١٤الطبعة الثانية 

.ه١٤١٣، الطبعة األوىل صالح الصاوي، دار الصفوةمجاعة املسلمني ؛ مفهومها وكيفية لزومها يف واقعنا املعاصر،-

زيـــــــــــــــــــز الفيـــــــــــــــــــومي املع اجلهـــــــــــــــــــاد يف ســـــــــــــــــــبيل اهللا معلـــــــــــــــــــم تربـــــــــــــــــــوي، الشـــــــــــــــــــيخ عـــــــــــــــــــاطف عبـــــــــــــــــــد-

http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=19880  هــــــــ ٨/٨/١٤٣١بتـــــــاريخ

.م٢٦/١٢/٢٠١٨آخر تصفح 

ه١٤٠٥روضة الطالبني، اإلمام أيب زكريا النووي، نشر املكتب اإلسالمي بريوت، -

 عبـد فـؤاد حممـد:  بريوت، حتقيقالفكر، دار: القزويين، نشر عبداهللا أبو يزيد بن مدماجه، حم ابن سنن-

  د.الباقي ت

.بريوت – العريب الرتاث إحياء وآخرون، نشر دار شاكر حممد أمحد:  ، حتقيق)اجلامع الصحيح(سنن الرتمذي -

، حققـه )هــ٣٠٣: املتـوىف(السنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسـائي -

عبــد اهللا بــن عبــد : شــعيب األرنــاؤوط، قــدم لــه:حســن عبــد املــنعم شــليب، أشــرف عليــه: وخــرج أحاديثــه

م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١األوىل، :بريوت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : احملسن الرتكي، نشر

نبــاري، عبــد احلفــيظ الســرية النبويــة، ابــن هشــام، حتقيــق مصــطفى الســقا، إبــراهيم األ= ســرية ابــن هشــام -

.م١٩٣٦= ه ١٣٥٥شليب، نشر مصطفى البايب احلليب مبصر، سنة 

ضـمن جممـوع فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة،  -اإلميـان األوسـط  -شرح حديث جربيل عليه السـالم -

.ه١٤١٥إعداد حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 

هـــ، حتقيـــق ١٣٩٥ســطية، ويليــه ملحــق الواســطية، حممــد بــن خليــل حســن هــرّاس ت شــرح العقيــدة الوا-

.هـ ١٤١٥الثالثة، :اخلرب، الطبعة –دار اهلجرة للنشر والتوزيع : علوي بن عبد القادر السقاف، نشر
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، كثـري ابـن ، اإلمام حممد بن إمساعيـل البخـاري نشـر دار) اجلامع الصحيح املختصر(صحيح البخاري -

 احلــــديث أســــتاذ البغــــا ديــــب مصــــطفى. د:  م، حتقيــــق١٩٨٧ - هـــــ١٤٠٧، ٣بــــريوت، ط  – اليمامــــة

  .دمشق جامعة - الشريعة كلية يف وعلومه

:صــحيح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حــامت التميمــي البســيت، حتقيــق -

  .م١٩٩٣ –ه ١٤١٤بريوت، الطبعة الثانية ،  –مؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤوط، نشر 

:، نشــرمســلم بــن احلجــاج أبــو احلســني القشــريي النيســابوري، اإلمــام )اجلــامع الصــحيح(صــحيح مســلم -

  حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق ، يب روت، دار إحياء الرتاث العريب

العقــود الدريــة مـــن مناقــب شــيخ اإلســـالم أمحــد بــن تيميـــة، حممــد بــن أمحـــد بــن عبــد اهلـــادي بــن قدامـــة -

)د.ت(بريوت،  –دار الكاتب العريب : حممد حامد الفقي، نشر :و عبد اهللا، حتقيق املقدسي أب

:، تـاريخ اإلضـافةhttp://shamela.ws/rep.php/book/3074فقه اجلهاد، ياسـر برهـامي - م، ٢٠١١أكتـوبر 23

.م٢٦/١٢/٢٠١٨آخر تصفح 

اإلسالم ابن تيمية، إعـداد حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن قاسـم، طبعـة جممـع امللـك فهـد  جمموع فتاوى شيخ-

.ه١٤١٥لطباعة املصحف الشريف 

خوالــده، أمحــد ناصـر" وأخــرون عبـداهللا صــاحل عبــدالرمحن: تدريسـها وطــرق اإلسـالمية الرتبيــة إىل املـدخل-

  .م١٩٩١ - هـ١٤١١ األوىل، بعةالط األردن،والتوزيع، للنشر الفرقان دار ،"الصمادي عبداهللا حممد

 حـــزم بـــن ســـعيد بـــن أمحـــد بـــن علـــي حممـــد واالعتقـــادات، أبـــو واملعـــامالت العبـــادات يف اإلمجـــاع مراتـــب-

  ).د.ت(بريوت  – العلمية الكتب دار:  ه، نشر٤٥٦ت  الظاهري القرطيب األندلسي

 عبـد مصـطفى:  حتقيـق النيسـابوري، احلـاكم عبـد اهللا أبـو عبـداهللا بـن الصـحيحني، حممـد علـى املستدرك-

  .م١٩٩٠ – ه١٤١١ ، األوىل بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار:  عطا، نشر القادر

 الثانيـــة:  الرســـالة، الطبعــةوآخـــرون، مؤسســة األرنــؤوط املســند، اإلمــام أمحـــد بــن حنبـــل، حتقيــق شـــعيب-

م١٩٩٩ ، هـ١٤٢٠

.لكاتبمعامل وحدة األمة عند أهل السنة واجلماعة، حبث غري منشور، ل-

خمتصر الفقـه اإلسـالمي، الشـيخ حممـد بـن إبـراهيم بـن عبـد اهللا التـوجيري، نشـر بيـت األفكـار الدوليـة ط -

م، ٢٠٠٥= ه ١٤٢٦السادسة 

/النجــار، إشــراف وحتقيــق حممـد ـــ القــادر عبـد حامــد ـــ الزيـات أمحــد ـــ مصـطفى إبــراهيم الوســيط املعجـم-

).د.ت(الدعوة  دار:  النشر العربية، دار اللغة جممع
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حممــد رشــاد ســامل، نشــر مؤسســة قرطبــة، . د: منهــاج الســنة النبويــة، شــيخ اإلســالم بــن تيميــة، حتقيــق -

ه١٤٠٦الطبعة ألوىل 

www.aluka.net/social/0/88813املنهج ؛ مفهومه وأسسه العامة، للدكتور خالد حسني أبو عمشة -

فريـــــق كبـــــري مـــــن ، تـــــأليف ســـــلمموســـــوعة نضـــــرة النعـــــيم يف أخـــــالق الرســـــول الكـــــرمي صـــــلى اهللا عليـــــه و -

دار الوســــيلة للنشــــر : نشــــر، الشــــيخ صــــاحل بــــن محيــــد، عبــــد الــــرمحن بــــن ملــــوح: املتخصصــــني بإشــــراف

.األوىل: الطبعةم، ١٩٩٨ – ١٤١٨، هوالتوزيع

ـــــــه إىل احلـــــــوار - ـــــــد. د.وســـــــطية اإلســـــــالم ودعوت ـــــــرب عب ـــــــواب ال ـــــــدين ن ـــــــواب، موقـــــــع آل ال اإلســـــــالم  ن

http://www.al-islam.com ،http://shamela.ws/browse.php/book-1248

ـــرباء بـــني الغلـــو واجلفـــاء - ، دار العـــوينبـــن عـــارف ، للشـــريف حـــامت )يف ضـــوء الكتـــاب والســـنة(الـــوالء وال

  .ه١٤٢٩الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

ـــرباء - ـــد الشـــيخ فضـــيلة: حطـــاين، تقـــدميالق ســـامل بـــن ســـعيد بـــن يف اإلســـالم، حممـــدالـــوالء وال ـــرزاق عب  ال

).د.ت(األوىل : السعودية، الطبعة العربية الرياض، اململكةطيبة، دار: عفيفي، نشر

- Introduction to Curriculum in NIGERIA http://edurefresh.blogspot.com.ng

- Nigeria’s Islamiyya Schools: Global Project, Local Target, By Alex Thurston,
http://therevealer.org/archives/11322

  :الـهوامش

)٩٥٧/ ٢( )١(  
بتاریخ www.aluka.net/social/0/88813لد حسین أبو عمشة المنهج ؛ مفهومه وأسسه العامة، للدكتور خا)٢(

.م٢٦/١٢/٢٠١٨م آخر تصفح ٤/٧/٢٠١٥
http://ass222.blogspot.com/p/blog-page.htmlمفهوم المنهاج التربوي كنظام وعناصره، سمیة الریامیة، انظر )٣(

/المنهاج-مفهوم/www.edphilo.comفلسفة وتربیة :موقع، وانظر ٢٦/١٢/٢٠١٨م، آخر تصفح ١٣/٩/٢٠١٧بتاریخ 
.م١٩٩١، ٧٠-٦٩مدخل إلى التربیة اإلسالمیة وطرق تدریسها، عبدالرحمن صالح عبداهللا وأخرون، صال )٤(

)٥(Introduction to Curriculum in NIGERIA ،http://edurefresh.blogspot.com.ng/ م٢٦/١٢/٢٠١٨آخر تصفح.  

Nigeria’s:انظر(٦) Islamiyya Schools: Global Project, Local Target, By Alex Thurston, May, 18 2012,

11322http://therevealer.org/archives/ م٢٦/١٢/٢٠١٨آخر تصفح  

  .٧٦٩٢أخرجه  مسلم برقم )٧(
.، وصححه األلباني٤١٠٥، وابن ماجه برقم ٢٤٦٥أخرجه الترمذي، برقم )٨(
، دار الوطن .٢٠٥ – ٢٠٢محمد بن عید اهللا الدویش، ص :تربیة الشباب، األهداف والوسائل، تألیف:انظر)٩(

  ٢٠٥ - ٢٠٢: ١للنشر، الریاض، ط
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.محمد مسلم إبراهیم/، د٨- ٧استخدام تعالیم القرآن في توفیر األمن واألمان، ص )١٠(
.التكریم:، مادة٤/١١٤١موسوعة نضرة النعیم )١١(
  . ٢٥٤٣أخرجه مسلم، رقم )١٢(
  . ١٣٩٢أخرجه البخاري رقم )١٣(
  . ١١٦مراتب اإلجماع البن حزم األندلسي ص)١٤(
  .٥٧٠/ ٣السیرة النبویة البن كثیر )١٥(
٢٢وسطیة اإلسالم ودعوته إلى الحوار ص :انظر. ١٣ص .. استخدام تعالیم القرآن :انظر)١٦(
  )٢٩: ص(القحطاني -انظر الوالء والبراء )١٧(
.باختصار) ١: ص(الوالء والبراء بین الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة، للشریف حاتم العوني )١٨(
  .١٢ – ١٠ ص مصدر السابقال: انظر)١٩(
  .٢٨ – ٢٥ص  مصدر السابقانظر ال)٢٠(
وصحیح ) ٦٩٣٩،  ٦٢٥٩،  ٤٨٩٠،  ٤٢٧٤،  ٣٩٨٣،  ٣٠٨١،  ٣٠٠٧رقم (صحیح البخاري :انظر )٢١(

  ) .٢٤٩٥،  ٢٤٩٤رقم (مسلم 
  . )٥٢٣ -  ٥٢٢/  ٧(، ومجموع الفتاوى ) ٤٠٣ -  ٤٠٢( - اإلیمان األوسط -شرح حدیث جبریل علیه السالم :انظر )٢٢(

التعامل مع المبتدع بین رد بدعته ومراعاة حقوق إسالمه، :ینظر عن هذه المسائل في البدعة وأهلها رسالة)٢٣(

.، على ملحوظات فیهتألیف الشریف حاتم العوني كله، وهي رسالة فریدة في نوعها
  .٢١٦٢، مسلم ١١٨٣أخرجه البخاري برقم )٢٤(
انظر كذلك كالما عظیما لحافظ المغرب ابن عبد البر في كتابه ، و ٢٠٨ -٢٠٣/ ٢٨مجموع الفتاوى )٢٥(

.حقق فیه مذهب مالك والسلف في ذلك ٨/٢٦٧االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار
في سیر أعالم ) ه١١٧ت (، وانظر للفائدة ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي )٢٠٩/ ٢٨(مجموع الفتاوى )٢٦(

للحافظ ابن هذیب التهذیبوترجمة عبد الرحمن بن صالح األزدي الكوفي في ت،٥/٢٧١النبالء للحافظ الذهبي 

  .٦/١٧٨ حجر العسقالني
/ ٥(منهاج السنة النبویة :واقرأ كالما قویا في ذلك البن تیمیة في كتابه ١/٣٦٧اآلداب الشرعیة البن مفلح )٢٧(

ابن عبد -اقب شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة العقود الدریة من من:، وعملیا من حیاته رحمه اهللا ینظر)١٧٠- ١٦٩

  .)٣٠١: ص(الهادي 
  .٣١-٣٠للعوني ص ..الوالء والبراء :انظر)٢٨(
ونسبه ) ١/٢٦٩(، ومثله عند القرطبي في الجامع ألحكام القرآن ) ١٠/٤٦(روضة الطالبین انظر في ذلك )٢٩(

  .)١/١٤٢(منهاج السنة ، والبن خویز منداد وغیره
  ).٢٦: ص(البن تیمیة رحمه اهللا الواسطیة لعقیدة انظر ا)٣٠(
قال القاضي عیاض بشأن خروج الحسین وأهل الحرة وابن األشعث وغیرهم من "و. ٤/٣١٥انظر منهاج السنة )٣١(

"السلف  على أن الخالف وهو جواز الخروج أو عدمه كان أوًال ، ثم حصل اإلجماع على منع الخروج علیهم :

  .١٢/٢٢٩لنووي على صحیح مسلم شرح ا" واهللا أعلم
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  إعداد 

ɻˎɽϵʁ́�˧ ɽ̟ʊ�̞ɽ˓ ϵˏʢ�ʝ˟ ʇ́ʚ
 

suleiman.kibiya@mediu.my

  :ملخص البحث

يرتكز موضوع هذا البحث يف دراسة الدور الذي تقدمه املرأة املسلمة يف جمال األمر 

حيث . باملعروف والنهي عن املنكر يف العصر القدمي ويف العصر احلديث، تأصيًال وتوثيًقا

:أوًال  :تيةوع لتحقيق األهداف اآلاستخدم الباحث املنهجي الوصفي يف معاجلة هذا املوض

تقدمي دراسة تأصيلية حول دور املرأة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واليت تربط 

�©ƢȈƥƢƸǐǳ¦Â��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƾǸŰ�ǾȈƦǻ�ƲȀǼǷÂ�ċǲƳÂ�ċǄǟ�Ƕđ°�§ ƢƬǰƥ�©ƢƦǈƬƄ¦-

نكر؛ ليكون يف متناول والتابعات يف األمر باملعروف والنهي عن امل - رضوان اهللا عليهن 

ارتباط املرأة املسلمة مبنهج  :ثانًيا .طالب وطالبات العلم واحملتسبات والدعاة وغريهم

تقدمي عالج ملا قد حيدث بني  :ثالثًا .السلفيات يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

إىل  احملتسبات من خالف وتنازع يف بعض قضايا احلسبة ومناهجها؛ وذلك من خالل الردِّ 

وقد توصل الباحث يف هذه الدراسة إىل  .مناذج من حسبة املرأة املسلمة منذ عصر النبوة

جواز تويل املرأة املسلمة والية احلسبة الرمسية على أن يقتصر دورها  :أوًال  :تيةأبرز النتائج اآل

�Â�� ƢǈǼǳ¦�©¦°Ȃǟ�ȄǴǟ�¦ÂǂȀǜȇ�Ń�Ǻȇǀǳ¦�ÀƢȈƦǐǳ¦Â� ƢǈǼǳ¦�ǺǷ�ƢēȐȈưǷ�ȄǴǟ�ĺƢǈƬƷȏ¦ فًقا

ǾȈǧ�Ǌ ȈǠƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�» ǂǟÂ��ƨȈǟǂǌǳ¦�ǖƥ¦ȂǔǴǳ.ثانًيا:�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�®ȂƳÂ

ميكن للمرأة أن حتتسب من خالهلا، وتأمر باملعروف وتنهي عن املنكر، وتدعو إىل اهللا على 

وسائل االتصال احلديثة، وشبكات :بصرية وحكمة، يف هذا العصر احلديث، وذلك مثل

أمهية العناية ببحث ودراسة  :أوًال  :ومن التوصيات.تماعي، وغري ذلك كثرالتواصل االج

املسائل والقضايا املتعلقة بدور املرأة املسلمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفق 

Ʈ ȇƾū¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǟ¢Â�ƨȈǟǂǌǳ¦�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦Â�ƪ ƥ¦Ȃưǳ¦.جيب على  :ثانًيا

وم استغالل املرأة املسلمة بكل ما ينفعها ويظهر دينها وحيمي جمتمعها األمة اإلسالمية الي

ƢÅǧǂǟÂ�ƢÅǟǂǋ�ƢŮ�ƨƷƢƬŭ¦Â�Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�©ƢȈǻƢǰǷȍ¦Â�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǲǰƥ.

.احلسبة –مرأة  –دور :الكلمات االستفتاحية
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المقدِّمة

  :بعدو . رسول اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على ، احلمد هللا رب العاملني

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل عظيم من أصول اإلسالم، وال شك أن صالح العباد يف معاشهم 

وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومتام الطاعة متوقف على األمر وجلّ ومعادهم متوقف على طاعة اهللا عزّ 

M1:تعاىل اهللا جت للناس، قالباملعروف والنهي عن املنكر، وبه كانت هذه األمة خري أمة أخر  0 / .

8 7 6 5 4 3 2L،)وقد أوىل القرآن الكرمي والسنة النبوية هذا األمر أمهية  )١

Md:تعاىل اهللا قال كما  بالغة، ففيه حتقيق الوالية بني املؤمنني c b ah g fe

r q p o n m l k j iL،)وهو من أسباب النصر على األعداء، )٢

MX:تعاىلاهللا قال كما   والتمكني يف األرض W V U T S R Q P O NM L K J

a ` _ ^ ] \ [ Z YL،)وفيه األمن من اهلالك، واحملافظة على صالح )٣

©ƢǠǸƬĐ¦.

وإنه على الرغم من كثرة الكتابات اليت تناولت موضوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإن هناك 

لذا رغبت يف تناول هذا املوضوع حتت ؛ ة والعنايةحتتاج إىل املزيد من الدراس - يف نظري  - جوانب 

قليل و قصري الباع، أرى نفسي وإن كنت  "دور المرأة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"مسمى 

¤��ǂǷȋ¦�¦ǀđ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ń تعاىل إىل اهللا تايعاالبضاعة يف هذا الشأن، وإمنا قصدت املشاركة، ولفت انتباه الد

.تعاىل املسؤول أن ينفع به اإلسالم واملسلمني، إنه ويل ذلك والقادر عليه واهللا .واالهتمام به

  مفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفرق بينه وبين الحسبة: المبحث األول

:مفهوم المعروف: أوًال 

فالن عرف : تقول ،املعرفة والعرفانو  ،على السكون والطمأنينةعند علما اللغة " املعروف"تدل كلمة 

،ألن النفس تسكن إليها ؛وهي القياس ،وهي الرائحة الطيبة :ومن الباب العرف .ا ومعرفةا عرفانً فالنً 

£M:قال اهللا تعاىل ،ما أطيب عرفه: يقال ¢ ¡ •L،)٥(.طيبهاأ :أي )٤(

رف من طاعة اهللا، والتقرب إليه اسم جامع لكل ما ع: وتعريف املعروف يف االصطالح الشرعي هو

©ƢƸƦǬŭ¦Â�©ƢǼǈƄ¦�ǺǷ�ǾǼǟ�ȄĔÂ�̧ǂǌǳ¦�ǾȈǳ¤�§ ƾǻ�ƢǷ�ǲǯÂ��² ƢǼǳ¦�ń¤�ÀƢǈƷȍ¦Â�  واملنكر ضد املعروف

)٦(.وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر

ان يقول ابن منظور يف لس .املعاصي اليت أنكرها الشرع :ومن املنكر ،الطاعات :واملتبادر من املعروف

وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اهللا والتقرب إليه  ،وقد تكرر ذكر املعروف يف احلديث: "العرب
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واملنكر ضد املعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه  ،واإلحسان إىل الناس، وكل ما ندب إليه الشرع

)٧(".فهو منكر

  :مفهوم المنكر: ثانًيا

قال اهللا  ،أو يقبحه الشرع أو حيرمه أو يكرهه ،قول الصحيحة بقبحهكل ما حتكم الع  :يف اللغة املنكر

MW: تعاىل V U T SL،)النون والكاف والراء أصل ) نكر(: قال ابن فارس )٩(.)٨

)١٠(.صحيح يدل على خالف املعرفة اليت يسكن إليها القلب

هو كل ما : وقيل )١١(.هو ما أنكره اهللا تعاىل ورآه أهل اإلميان قبيًحا فعله :واملنكر يف االصطالح

)١٢(.حتكمه العقول السليمة بقبحه، أو ما يقبحه الشرع وحيرمه أو يكرهه

وبعد كل هذه التعاريفات واملعاين الكلمات لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ميكن لنا القول بأن كل 

ما أورده العلماء يف تعريف املعروف واملنكر يقرر بأن املعروف هو كل ما أمر اهللا به ورسوله، واملنكر كل ما 

» ÂǂǠŭƢƥ�ǂǷȋ¦�ŘǠǷ�À¤Â��ǾǼǟ�ǾǳȂǇ°Â�ƅ¦�ȄĔ:  الدعوة إليه والرتغيب فيه ومتهيد أسبابه حىت تتوطد أركانه

الصد عنه والتنفري منه ومقاومته وأخذ السبل عليه  :معىن النهي عن املنكرإن و  .وتتطرق سبله ويعم اخلري به

.باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن، حىت ال يقع أصًال، أو يتكرر

  :مفهوم الحسبة: ثالثًا

:عدة منهاتأيت مبعان  :يف اللغة احلسبة

صلى اهللا عليه ومنه قول النيب  )١٣(فيه اْحِتساباً،واْحَتَسبَ ،فعلته ِحْسبةً  :تقول :طلب األجر:أوالً -

 .لوجه اهللا تعاىل وثوابه طلباً  :أي )١٤("من صام رمضان إمياناً واحِتساباً : "وسلم

،حسن التدبري والنظر فيه :أي ،األمر يف فالن حسن احلسبة: يقال: التدبري والنظر يف األمر:ثانياً -

)١٥(.حتساب األجر فعل هللا ال لغريها نإف ؛وليس هو من احتساب األجر

)١٦(.احتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه، ومنه احملتسب: يقال:اإلنكار:ثالثاً -

ر األمور، فال ينكر األجر من اهللا تعاىل، ويدبّ حتسابه اوهذه املعان الثالثة تنطبق على احملتسب، فهو يرجوا ب

  .حتساب على أصحاب املنكرات قبيح فعلهمإال ما هو منكر، وال يأمر إال مبا هو معروف، كما أنه يقوم باال

«�¤̄¦�ǾǴǠǧ�ǂȀǛ¢�¦̄¤�ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ȆĔÂ�Ǿǯǂƫ�ǂȀǛ :يف االصطالح هيو  ÂǂǠŭƢƥ�ǂǷ¢. بعض أهل العلموزاد 

عمل يقوم به املسلم لتغيري منكر ظاهر أو  هي: قيلو )١٧(."وإصالح بني الناس" :عبارة يف هذا التعريف

¸ȂǘƬŭ¦�ȄǴǟ�ǆ Ȉǳ�ƢǷ�Ƣđ�Ǧ Ǵǰŭ¦�ȄǴǟÂ��ƨȈǟȂǘƫ�®ȂȀƳ�Â¢�ƨȈũ°�ƨȇȏÂ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǂƯ¦®�» ÂǂǠŠ�ǂǷ¢.)١٨(
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  :ر وبين الحسبة والعالقة بينهماالفرق بين األمر بالمعروف والنهي عن المنك :رابًعا

ا، موجماالت عمل كل منه ،احلسبةو ا للتداخل الشديد بني مفاهيم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، نظرً ف

  .ريف أو األركان أو جماالت العملاذهب بعض املؤلفني إىل عدم التفريق الدقيق بني كل من املفاهيم، سواء يف التع

ألمر باملعروف والنهي عن املنكر والية ايه الرمسي أو التطوعي لبشقَّ التطبيق العمليتعترب إال أن احلسبة 

«��ƢĔȋ��ǾǼǷ�̈ȂƳǂŭ¦�̈ƾƟƢǨǳ¦Â��ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦Âتعد  كماهم فيه، و واجلانب امل ÂǂǠŭƢƥ�ǂǷȌǳ�ƨȈǬȈǬū¦�̈ǂǸưǳ¦

ǾƟ¦Â®¢Â�ǞǸƬĐ¦�µمبنز  ¦ǂǷȋ�ǞƳƢǼǳ¦�¼Ƣȇŗǳ¦�Â¢�«ȐǠǳ¦�ƨǳ.

فهي وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو  أما احلسبة: "قال ابن خلدون

: ويقول الدكتور كمال الدين إمام )١٩(".فرض على القائم بأمور املسلمني، يعني لذلك من يراه أهًال له

باألمر باملعروف والنهي عن املنكر عندنا هي عالقة املبدأ بأحد تطبيقاته، واألصل بفرع  إن عالقة احلسبة"

  :من فروعه؛ وذلك ألكثر من سبب مثل

 عروف والنهي عن املنكر أصل إهلي عام واجب القيام به سوء وجدت احلسبةأن مبدأ األمر بامل.١

 .ا أم مل توجدباعتبارها تنظيمً 

)٢٠(.أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أصل له فروع كثرية، من بينها احلسبة.٢

داخلة ضمن نطاق األمر باملعروف والنهي عن  ن احلسبةمن خالل ما سبق ذكره، ميكن لنا القول بأف

Ǿǳ�ȆǴǸǠǳ¦Â�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ��ǂǰǼŭ¦ƢĔȋ�� أي ؛باملعروف املرتوك واملنكر الظاهر خاصة تتعلق: �ƢĔ¢

،سبةه أوسع وأعم من احلإناألمر باملعروف والنهي املنكر ف، خبالف باملنكرات فقط ينتعيتنظيم إداري 

.¤ǶǴǈŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ńباملعروف واملنكر على إطالقهما، ويتوجه يف خطابه غالباً  ينتيع وهو 

وأما الدعوة إىل اهللا تعاىل فهي أعم وأمشل من األمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلسبة، إذ تشمل يف 

�ń¤�ƢđƢǘƻ�Ŀ�ǾƳȂƬƫ�ȆǿÂ��ƢŷŚǣÂ�ƢǸȀȈǴǯ�ƢēƢȈǗÄ¢��ƨƥƢƳȍ¦�ƨǷ¢Â�̈Ȃǟƾǳ¦�ƨǷ¢:�ŚǣÂ�ǶǴǈŭ¦�ń¤�ǾƳȂƬƫ�ƢĔ¢

Mt:تعاىل اهللا قال .املسلم s r qp o n m l k j i h g fL،)٢١(

�ǂƻ¢�ƨȇ¡�Ŀ�¾ƢǫÂ��ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦Â�» ÂǂǠŭƢƥ�ǂǷȋ¦�Ľ��ǲſ¢Â�Ƕǟ¢�ƢĔȋ�̈ȂǟƾǳƢƥ� ƾƦǧى:M¯ ®

½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °L،)٢٣(.)٢٢(

  حكم تولي المرأة لوظيفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الثاني

وهو (يث إن النوع األول من احملتسب باختالف نوعتيها؛ ح خيتلف حكم تولية املرأة والية احلسبة

«��ÀÂ®��ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ƢÅȈĔÂ) احملتسب املتطوع ÂǂǠŭƢƥ�¦ÅǂǷ¢Â��ńƢǠƫ�ƅ¦�ń¤�̈Ȃǟ®�Ǿǳ�̈¢ǂŭ¦�ŅȂƫ�Ŀ�» Ȑƻ�ȏ

تكليف من السلطان أو نائبه، وذلك مشروع لكل فرد يف األمة؛ ذلك للنصوص الكثرية العامة اليت وردت 



˧�ɽϵʁ́/د ɽ̟ʊ�̞ɽ˓ ϵˏʢ

~ 111 ~

Mf:والتحذير والرتهيب من تركه؛ ومن ذلك قول الباري جّل وعاليف احلض على ذلك واحلث عليه، 

t s r qp o n m l k j i h gL،)وقوله تعاىل)٢٤ :M1 0 / .

7 6 5 4 3 29 8L.)من رأى : "وسلموقول النيب صلى اهللا عليه )٢٥

)٢٦(."مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان نإف ،مل يستطع فبلسانه نإف ا فليغريه بيدهمنكم منكرً 

–رجًال كان أو امرأة –فهذه النصوص عامة مل تفرق بني رجل وامرأة، أو كبري أو صغري، فكل مسلم 

ون أن حيتاج إىل إذن مطالب باألمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلصالح بني الناس حسب استطاعته، د

من اإلمام أو نائبه، ولكن ليس له أن يتجاوز احلدود، فيعّزر أو يُهلك شيًئا من األموال أو حيرق أو يهدم 

.البيوت؛ ألن ذلك من مسؤوليات احملتسب املوىلَّ 

: أي) املوىلَّ (، فهو )احلسبة(أو ) احملتسب(أما النوع الثاين من احملتسب الذي يـُْقَصد عند إطالق لفظة 

�ƨǘǴǇ�ǽƾȈƥ�ÀȂǰƫÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾƟƢƦǟƘƥ�¿ƢȈǬǴǳ�Ƥوايل احلسبة ǐǼŭ¦�ȄǴǟ�ǾƦƟƢǻ�Â¢�¿ƢǷȍ¦�ǾƦďǐǼȇ�Äǀǳ¦��

.التنفيذ، وميكن له تغيري املنكر بيده يف كل حال، وله أن يعزِّر يف املنكرات الظاهرة

ة من واليات العامة اليت اشتمل عليها نظام احلكومة اإلسالمية، وهذا النوع من احلسبة والي

ومشروعيتها ترجع إىل سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين املهديني من بعده، هو ما وقع فيه 

  :على قولني اخلالف بني أهل العلم، هل جيوز للمرأة أن تتواله أم ال،

:عدم جواز ممارسة المرأة لوالية الحسبة: ول األولالق

)٢٧(:إىل اشرتاط الذكورية يف احملتسب الذي نصبه اإلمام، واستدلوا بعدة أدلة منها ذهب بعض العلماء

.M: قوله تعاىل.١ - , + * ) ( ' & % $ # " !L،)فاآلية تفيد )٢٨

حصر القوامة على الرجال دون النساء، مبعىن أنه رئيسها وكبريها واحلاكم عليها، فاآلية أيًضا تفيد 

عدم والية املرأة، واحلسبة نوع من القوامة مبا فيها تدبري الشئون وإصالح األمور، فإذا مل تكن القوامة 

.، وإال صار األمر معكوًساسبةللمرأة مل تكن هلا احل

من املهام  إن ما تتطلبه احلسبة )٢٩(،"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: "قوله صلى اهللا عليه وسلم.٢

أقرت من األحكام ما يصون كرامتها وعرضها، وحيفظها لشريعة والشؤون يتناىف مع طبيعة املرأة ووضعها، فا

 .بعض مرضة القلوب من الرجال من اخلبث والفساد، وجينبها الفتنة اليت تقع فيها أو يقع فيها

  :جواز قيام المرأة بوالية الحسبة: القول الثاني

، وجيوز أن تتوالها املرأة كما يتوالها ذهب البعض اآلخر إىل عدم اشرتاط الذكورية يف وايل احلسبة

  :الرجل؛ واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية
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Mt: عموم قوله تعاىل.١ s r qp o n m l k j i h g fL،)٣٠(

 .ى األمر باملعروف والنهي عن املنكروغريها من اآليات واألحاديث العامة اليت حتث األمة عل

 :ما روي من اآلثار يف تويل النساء للحسبة يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم؛ ومن ذلك .٢

Ǯ: "رمحه اهللا )٣١(قال ابن عبد الرب-  أ ȈĔ�ƪ Ǽƥ� ¦ǂũ أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه  األسدية

وسلم وعمرت، وكانت متر يف األسواق، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتضرب الناس على 

)٣٢(".ذلك بسوط كان معها

كان يقدمها يف قد  و على السوق، )٣٣(أنه وىلَّ الشفاءرضي اهللا عنه  بن اخلطاب وروي عن عمر-  ب

��ƨƦǈƸǴǳ�̈)٣٤(.الرأي ويرضاها ويفضلها ¢ǂŭ¦�ŅȂƫ�±¦ȂƳ�ȄǴǟ�ǺȇǂƯȋ¦�Ǻȇǀđ�ÀÂǄȈĐ¦�¾ƾƬǇƢǧ

بن  إىل مسراء، كما جعلها عمر إن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األثر األول جعل احلسبة: فقالوا

)٣٥(.رضي اهللا عنه إىل الشفاء يف األثر الثاين اخلطاب

عدم جواز تولية املرأة للحسبة العامة؛ لكن جيوز : والذي أراه راجًحا يف هذه املسألة والعلم عند اهللا هو

¦�ǞǷƢĐ¦�Ŀ�©ƢȈƬǨǳ¦Â� ƢǈǼǳ¦�ǺǷ�ƢēȐȈưǷ�ȄǴǟ�ƢǿȏȂƬƫ�À¢�°Â®�Â¢��ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�©ȐƄ¦Â�¼¦ȂǇȋ¦�Â¢��ƨȈƟƢǈǼǳ

�ǚǨƷÂ�ƨƥƢǫǂǴǳ��©ƢǠǷƢŪ¦Â�ƾǿƢǠŭ¦Â�² °¦ƾŭ¦�Â¢��Ǻđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȇȂǟƾǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�Â¢��ƨȈƟƢǈǼǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǚȈǨŢ

األخالق واألمن، إىل غري ذلك مما خيص النساء وحدهن؛ إًذا، فالبد من تعيني النساء الاليت بيدهن سلطة 

Mfe:قال اهللا تعاىلاحلكومة للقيام بواجب االحتساب، مدعومة من ِقَبل d c b a

r q p o n m l k j i h gL.)٣٦(

املنكر واجب على النساء كوجوبه  إن األمر باملعروف والنهي عن: "قال اإلمام ابن النحاس الدمشقي

MD:، قال تعاىل"على الرجال حيث وجدت االستطاعة C BL،)أمرهن : "قال ابن عباس )٣٧

ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ǺȀȈĔÂ�» ÂǂǠŭƢƥ" واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن "  :صلى اهللا عليه وسلم، وقوله

".رعيتها

:ألسباب عدة منها يف حقهن ومن وجب عليهن قيام النساء باالحتساب تأيت أمهية و

١.ǞǸƬĐ¦�Ǧ ǐǻ�ƾǠƫ�ƢĔȋ.

  .إال النساء فقط رجال إليهاوجود أماكن ال ميكن دخول ال.٢

  .ال يعلمها إال هي كالزوجة وخمالفات زوجها النسائية معرفتها بعض املخالفات.٣

  .بقاء النساء مع األوالد لفرتة أطول من مكث الرجال معهم.٤

.قوة تأثري املرأة على من حتتها.٥
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  هي عن المنكرضوابط عمل المرأة في الهيئات المعنية باألمر بالمعروف والن :لثالمبحث الثا

على احملتسبة الرمسية مراعاة جمموعة من الضوابط والقواعد الشرعية حني خروجها من البيت للعمل يف 

:هذه املهنة املهمة اليت كلفتها احلكومة، وهي على النحو التايل

ل والتوفيق للخري يف اإلخالص وابتغاء وجه اهللا تعاىل؛ فهو رأس الدين، وعليه مناط قبول العم)١(

.الدارين

.، ألن وليها قوَّام عليها)زوجاً كان أم غريه(أن يكون العمل بإذن ويل أمرها )٢(

)٣٨(.أن ال يكون هناك خلوة أو اختالط بالرجال األجانب، وأن ال يكون هناك سفر دون حمرم)٣(

لم حبقيقة املنكر الذي العلم حبقيقة ما تأمر به من أنه معروف يف الشرع، وأنه قد ترك بالفعل، والع)٤(

.تنهى عنه وتريد تغيريه، وأن يكون قد ارتكب حقيقة

Mn:الورع؛ فال تأيت بالذي تنهى عنه، وترتك الذي تأمر به؛ ذلك لقوله تعاىل)٥( m l k

| { z y x w v u t s r q p oL.)٣٩(

االلتزام حبسن اخللق، واحللم، وأن تأمر بالرفق، وتنهى باللني؛ وال جتد يف نفسها إذا ناهلا سوء ممن )٦(

ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ��ƶǨǐƫÂ�ȂǨǠƫÂ�Őǐƫ�ǲƥ��ǾƫǂǷ¢�ǺŲ�Ã̄ ¢�ƢȀǬū�¦̄¤�Ƥ ǔǤƫ�ȏÂ��ǾƬĔ:M+ * )

3 2 1 0 /. - ,? > = < ; : 9 87 6 5 4L.)٤٠(

)٧(�ǺǷ�» ďǂǠƫ�ƢǸǯ��» ÂǂǠǷ�Ǿǻ¢�ǺǧǂǠȇ�Ń�ǺĔȂǰǳ�Ǿǳ�ǺȀǯǂƫ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�̄¤��Ǿǯ°Ƣƫ�°Ƣǰǻ¤�ǲƦǫ�» ÂǂǠŭƢƥ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦

�Ȃǯ�Ǻǟ�ƢÅšƢǻ�Ǿǳ��ƢȀǴǠǧ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�̄¤��ǂǰǼŭ¦�ǺǷ�ǾƬǴǠǧ�ƢǷ�ÀƘƥ�ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ƢȀȈĔ�©®¦°¢�ǺǷ�Ǿǻ¢�» ǂǠƫ�Ń�ƢĔ

.املنكر

أن ال يكون العمل صارفًا هلا عن الزواج واإلجناب وتكثري النسل، أو مؤخرًا هلا دون ضرورة أو )٨(

.حاجة

)٩(ƢȀƬȈƥÂ�Ƣǿ®ȏÂ¢Â�ƢȀƳÂ±�ȂŴ�ƨȇǂǇȋ¦�ƢēƢƦƳ¦Â�Ǻǟ�ƢŮ�ÅƢǧ°ƢǏ�ǲǸǠǳ¦�ÀȂǰȇ�ȏ�À¢.

اس كأن تكشف الغطاء لتعرف ترك التجسس؛ إذ ال ينبغي ملعرفة املنكر تتجسس احملتسبة على الن)١٠(

ǆ ǈƴƬǳ¦�Ǻǟ�ȄĔÂ��² ƢǼǳ¦�©¦°Ȃǟ�ŗǈƥ�ǂǷ¢�̧°Ƣǌǳ¦�̄¤�� ƢǟȂǳ¦�Ŀ�ƢǷ .قال اهللا تعاىل :M/ . -

2 1 0L.)٤١(

.االلتزام باللباس الشرعي الساتر جلميع جسدها، بأوصافه وشروطه املعروفة)١١(

اإلنكار؛ وذلك بدًءا باملوعظة احلسنة، فالرتغيب والرتهيب، مث استعمال عبارات  مراعاة التدرج يف)١٢(

ت املنكر بيدها؛ حيث إن هلا سلطة التأنيب والتعنيف، واإلغالظ يف القول، فإن مل ينفع ذلك غريَّ

)٤٢(.يف ذلك
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  لمنكر عبر التأريخدور المرأة في األمر بالمعروف والنهي عن ا: المبحث الرابع

  :نماذج من دور المرأة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اإلسالم: المطلب األول

قامت املسلمات من سلف هذه األمة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر لعامة الناس واألقارب، 

نساء، والكبار والصغار والعلماء، وطلبة العلم، وأصحاب السلطة، كما قمن باالحتساب على الرجال وال

��ƾǫÂ��ƢǿŚǣÂ��Ƥ ǫƢǼŭ¦Â��ŚǈǨƬǳ¦Â��§ ¦®ȉ¦Â��ǪƟƢǫǂǳ¦Â��¿ƢǰƷȋ¦Â��̈ƾȈǬǠǳ¦�ǲǸǌƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ

كن يستندن يف حسبتهن إىل الكتاب والسنة النبوية الشريفة، ويستخدمن درجات خمتلفة من درجات 

لتهديد، وإزالة املنكر باليد، كل ذلك على اإلنكار؛ من تعريف، ووعظ، ونصح، وختويف وتعنيف، وا

وفيما يأيت مناذج من دور املرأة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر . حسب ما كان يقتضي عليه املقام

  :عرب التاريخ اإلسالمي

  :رضي اهللا عنها احتساب أم المؤمنين عائشة: أوالً 

ما قامت به أم املؤمنني رضي اهللا عنها يف هذا البحث وإمنا نشري إىل البعض منها، على  ال ميكن حصر

  :سبيل املثال

عن دقرة أم عبد  روى اإلمام أمحد: إنكارها رضي اهللا عنها على لبس ثوب فيه تصليب :أوًال -

امرأة برًدا فيه كنا نطوف بالبيت مع أم املؤمنني رضي اهللا عنها، فرأت على: قالت أذينة  الرمحن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان   اطرحيه أطرحيه، فإن: املؤمنني رضي اهللا عنها تصليب، فقالت أم 

  .قطعه :ومعىن قضبه أي ".حنو هذا قضبه إذا رأى 

 عن ابن جريج روى البخاري: إنكارها رضي اهللا عنها مزامحة الرجال على احلجر األسود :انيً ثا-

كيف َمتنعهن وقد طاف نساء :النساء الطواف مع الرجال، قال إذ منع ابن هشام أخربين عطاء  :قال

إي لعمري، لقد أدركته بعد : أبعد احلجاب أو قبل؟ قال: ؟ قلتالنيب صلى اهللا عليه وسلم مع الرجال

رضي اهللا عنها تطوف  مل يكن خيالطن، كانت عائشة: كيف خيالطن الرجال؟ قال: اب، قلتاحلج

إليك عنك، : "لقي نستلم يا أم املؤمنني قالتانط: َحْجرة من الرجال ال ختالطهم، فقالت امرأة 

«: أي: ومعىن َحْجرَة".وأََبتْ  ¦Ȃǘǳ¦�Ŀ�¾ƢƳǂǳ¦�ǶƷ¦ǄÉƫ�ȏ�ƢĔ¢�řǠȇ��ƨȈƷƢǻ.

يا أم املؤمنني طفت بالبيت سبًعا واستلمت الركن مرتني : ودخلت موالة لعائشة عليها فقالت هلا      

، أال كّربِت ال آجرك اهللا، ال آجرك اهللا، تدافعني الرجال: "رضي اهللا عنها أو ثالثًا، فقالت هلا عائشة

".ومررتِ 
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رأيت : "قالت روي عن أم علقمة بنت أيب علقمة: شّقها رضي اهللا عنها مخارًا رقيًقا البنة أخيها:اثالثً -

رضي اهللا عنها وعليها مخار رقيق يشف عن  دخلت على عائشة حفصة بنت عبد الرمحن بن أبا بكر

؟ مث دعت خبمار أما تعلمني ما أنزل اهللا يف سورة النور" :عليها وقالت جبينها فشقته عائشة

)٤٣(".فكستها

:في األسواق احتساب سمراء بنت نهيك: اثانيً 

Ǯ: "قال ابن عبد الرب ȈĔ�ƪ Ǽƥ� ¦ǂũ وكانت ُعمِّرتأدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و  ،األسدية ،

روى عنها  ،"متر يف األسواق، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها

)٤٤(.ارية بن بلجأبو بلج ج

  :احتساب أم الدرداء على عبد الملك بن مروان: ثالثًا

أن عبد امللك بن مروان بعث إىل أم الدرداء بأجناد من عنده،   :عن زيد بن أسلم روى اإلمام مسلم

عليه، فـََلَعَنُه، فلما أصبح قالت فلما أن كان ذات ليلة قام عبد امللك من الليل، فدعا خادمه، فكأنه أبطأ

قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعتك الليلة َلَعْنَت خادمك حني دعوته، مسعت أبا الدرداء يقول: له أم الدرداء

.هو متاُع البيت الذي يزيـُّنه: واألجناد ".ال يكون اللعانـون شفعـاء وال شهداء يوم القيامة: "عليه وسلم

  :امرأة من األندلس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر: رابًعا

ُروي أن امرأة من أهل األندلس يقال هلا اللبية، ومل يعرف هلا اسم، كتبت إىل السلطان يعقوب املنصور 

  :تتظلم من والة بلدها وصاحب خراجه

  ولقد أرى أن احلجارة باكية***   ة قد آن أن تبكي العيون اآلبي

  إن قدر الرمحن رفع كراهيه** *  قاصد املصر الذي يرجى به  يا

  راعيا إن الرعية فانيه يا ***    ناد األمري إذا وقفت ببابه 

Ǿȇ®ƢǠǳ¦�̧ƢƦǈǳ¦�Ƥ** *    أرسلتها مهال وال مرعى هلا  Ĕ�ƢȀƬǯǂƫÂ

  ميهفأعادها الطاغون نارا حا** *  شلب كال شلب وكانت جنة 

�Ƕđ°�ƨƥȂǬǟ�¦ȂǧƢƻ�ƢǷÂ�¦ȂǧƢƷ   ***واهللا ال ختفى عليه خافية  

�ƨǐǬǳ¦�Ǻǟ�Ʈ Ş�ƢȀƸǨǐƫÂ�̈Ȑǐǳ¦�Ȅǔǫ�ƢǸǴǧ��°ȂǐǼŭ¦�ȄǴǐǷ�ȄǴǟ�ƨǠǸŪ¦�¿Ȃȇ�ƪ ȈǬǳ¢�ƢĔ¤�¾ƢǬȈǧ

)٤٥(.فوقف على حقيقتها، وأمر للمرأة بصلة
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  :مال نيجيرياش مرأة في األمر المعروف والنهي عن المنكر فيلنماذج من دور ا: نيالثامطلب ال

بشكل  ا عن عامل الرجل وأن املخالفات موجودة يف الوسط النسويا متامً ملا كان عامل املرأة خمتلفً 

عاىل مستمر، وأن التوجيهات جتاه تلك املخالفات جيب أن تنطلق من جمتمع نسوي مثله كما قال اهللا ت

MÏ Î Í Ì Ë Ê É È ÇL،)أصبح من املهم إجياد قسم خاص يف هيئة األمر باملعروف والنهي  )٤٦

عن املنكر الذي يتوىل مهام اإلصالح، ذلك ما دفع والية كانو الواقعة يف مشال نيجرييا إىل إنشاء قسم 

�ǶǈǬǳ¦�ÀȂǰƬȇÂ��Ƣđ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�Ŀبالنساء، والذي يتوىل االحتساب يف حق املرأةخاص 

:من الوحدات التالية

.وحدة القيادة والعمليات اليومية للحسبة.١

.وحدة التدريب والتأديب.٢

.وحدة اخلدمات اخلاصة.٣

.وحدة شؤون الدعوة.٤

)٤٧(.التوجيه واإلرشادوحدة .٥

والذي يتوىل إدارة وتنفيذ كل األمور ) احملتسبات(كذلك قسم خاص بالنساء كما يوجد يف والية زمفرا  

المية، يعينها ويتوىل رئاسته امرأة متدينة عاملة بالشريعة اإلس. فيها والقضايا املتعلقة باملرأة يف هيئة احلسبة

حاكم الوالية بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون هلا صالحيات يف إجراء الصلح بني اخلصوم، 

خاصة بني املتزوجني، والقضايا املتعلقة باألطفال، وكل ما هو من شأن املرأة؛ ذلك جتنًبا لالختالط بني 

)٤٨(.ًبا ال تطمئن أن تفشي سرها للرجالالرجال والنساء، داخل مكاتب اهليئة، ولكون املرأة غال

وبعض الواليات الشمالية جهود  وزمفرا يف والييت كانو يف هيئة احلسبة) احملتسبات(ولقسم النساء 

باملعروف والنهي عن املنكر، والصلح بني الناس، وإجنازات كثرية يف جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل، واألمر

  :ويتمثل ذلك من خالل الناط التالية

املسموعة، واملرئية، (وسائل اإلعالم؛ : الوعظ واإلرشاد يف أوساط جمتمع النساء؛ وذلك عرب :أوًال -

.، ويف صاالت األفراح، واملدارس، واملستشفيات، والندوات)واملقروءة

 يف القرى واألرياف، وتعليم النساء أمور الدين؛ خاصة يف البوادي، حيث يوجد الدعوة إىل اهللا :ثانًيا-

.هناك كثري من النساء اللوايت ال يعرفن شيئاً عن الدين وال عن عقيدته وتعاليمه وأخالقه احلميدة

امرأة ) ١٠٠(أكثر من مائة  وقد أسلم على يد هذا القسم املبارك من النساء يف هيئة والية كانو-

.خالل سنة واحدة فقط، وساعدهن القسم بكثري من املساعدات اإلنسانية، نظراً لظروفهن املعيشية
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إلقاء احملاضرات التوجيهية يف مدارس البنات الثانوية الداخلية املوجودة يف الواليتني، وتوعيتهن :ثالثًا-

ي باألخالق الفاضلة؛ وحتذيرهن من األخذ بالتقاليد فيما جيب عليهن من ضروريات الدين والتحل

والعادات السيئة، وخطورة االنضمام إىل اجلمعيات الشيطانية اليت تسعى إىل إفساد تربيتهن وصرفهن 

  .عن الدين وعن عقيدته وأخالقه الفاضلة

عة حلكومة والية  منع االختالط بني الرجال والنساء يف املستشفيات، واملعاهد، واجلامعات التاب:رابًعا-

.، ويف صاالت األفراح، ويف األعياد، ويف التجمعات السياسيةكانو

  .الصلح؛ حيث يعترب قلب أعمال هذا القسم يف جمتمع الواليتني:خامًسا-

اليت وصلت إىل هذا القسم ومت حلها عن طريق املصاحلة وفيما يأيت جدول توضيحي عن القضايا 

  .م٢٠١٣م، إىل عام ٢٠١٠يف أقل من ثالث سنوات فقط، من عام 

المالحظاتالنتيجةالعددنوع القضيةالرقم

    مت حلها كلها  ١٧٠٦٤  اخلصام بني الزوجني  ١

    مت حلها كلها  ٩٤٦٨  بني اآلباء واألوالد""   ٢

    مت حلها كلها  ٤٦٨٠  لحول رعاية األطفا" "   ٣

اسرتجائهن بالتعاون مع رجال األمن، وردهن إىل أهلهن  ١٨٩  اختطاف الفتيات  ٤

  تركن هذه الرذيلة بعد نصحهن ووعظهن من قبل احملتسبات  ١١٧  السحاق بني الفتيات  ٥

املساعدة املالية من قبل   إعادة العالقة الزوجية  ٧٨٣٥  الطالق   ٦

  القسم

  سدد القسم بعضه  مت حلها كلها  ٥٩٠٣  لقروضقضايا الديون وا  ٧

  خالل سنة واحدة فقط  ǺȀǴǿ¢�ń¤�Ǻē®Ƣǟ¤�Ļ  ٣٨٤  هروب الفتيات  ٨

قضية تم حلها في هذا القسم٤٥٢٥٦المجموع٩

شراء : تقدمي املساعدات للمحتاجني؛ حيث يقد القسم املساعدات املالية واإلنسانية مثل :سادًسا-

، وتسديد الرسوم الدراسية للطالبات احملتاجني، وتقدمي السلة الغذائية الدواء للمريض يف املستشفى

كما كان هلم دور كبري يف تقدمي املساعدات املالية واإلنسانية أيًضا لدور رعاية . للفقراء احملتاجني

)٤٩(.األيتام يف الواليتني، وقضاء بعض حوائجهم الدراسية والصحية، وغري ذلك

يف الوالية رأت أن  ؛ حيث إن هيئة احلسبةني األرامل والفتيات يف والية كانوتدبري الزجيات ب :سابًعا-

والفساد األخالقي والرتبية بني النشء، يرجع إىل كثرة  أكثر احلاالت اإلجرامية اليت تقع يف والية كانو

بني املتزوجني؛ وذلك لظروف مادية، أو سوء التفاهم، وإضافة إىل وجود عدد كبري من وقوع الطالق 

ÄȂǼǠǷ�Â¢�Ä®ƢǷ�Ƥ Ʀǈǳ�ƢǷ¤�Ǻđ�«¦ÂǄǳ¦�Ƥ ǣǂȇ�ǺǷ�ÀƾŸ�ȏÂ�«¦ÂǄǳ¦�À®ǂȇ�ļȐǳ¦�©ƢȈƬǨǳ¦Â�ǲǷ¦°ȋ¦.
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هم على تعدد ưƷÂ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǧƢǰƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�®ȂƳÂ�°̈ÂǂǓ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǟȂƬƥقامت اهليئة 

�ƨȈǠŦÂ��°ƢƴƬǳ¦Â��ƨȇȏȂǳ¦�ƨǷȂǰƷ�ǞǷ�ÀÂƢǠƬǴǳ�ƨǼƦǳ�ƪ ǠǓÂÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƥÂǄǠǳ¦�̈°Ȃǘƻ�ÀƢȈƥÂ��©ƢƳÂǄǳ¦

  .عن كيفية تقليل عدد األرامل والفتيات املوجودات يف الوالية النساء األرامل يف كانو

وكبار وفتاة، وساعدها يف ذلك جتار الوالية ) أرملة(مها يف تزويج ألف امرأة عن عز فأعلنت اهليئة 

؛ حيث دفع مليون نريا مهرًا، لكل عروسة عشرة آالف نريا، الشخصيات على رأسهم احلاج أمني طنتاتا

وقامت اهليئة . ء يف دفع املهر لكل من يريد الزواج عن طريق هيئة احلسبةمث تابعه بقية التجار واألغنيا

ƨǘȈǈƦǳ¦�ǺȀŭ¦�Â¢�» ǂū¦�ȄǴǟ�Ƣđ�śǠƬǈƬǳ��¦Śǻ�» ȏ¡�̈ǂǌǟ�ƢȀƟƢǘǟ¤Â�² ÂǂǠǳ¦�ǄȈȀƴƬƥ.

؛ حيث إن احلاالت واجلدير بالذكر أن هذا املشروع املبارك قد ساهم كثريًا يف استقرار أمن والية كانو

اإلجرامية؛ من السرقة، والزنا، واالغتصاب، وهروب الفتيات، والتسول يف الشوارع قد تراجعت إىل أقل من 

؛ وهذه النتيجة اإلجيابية ملشروع الزواج اجلماعي قد لقيت صدى من بعض الواليات يف مشال ٪٥٠

 ؛ حيث إن النساء األرامل فيها خرجن يف مظاهرات حاشدة يطالنب هيئة احلسبةوالية زمفرا: ، مثلنيجرييا

يف تزويج األرامل والفتيات، ووالية  يف والية كانو يف الوالية بالنظر يف حاهلن، والتنهج بنهج هيئة احلسبة

، كلها بدأت تفكر وبعضها ختطط لبدأ مثل هذا املشروع الذي بدأته هيئة ، ووالية يويب، ووالية جغاوابوثي

)٥٠(.احلسبة يف والية كانو

حماربة الفساد األخالقي والسلوكي من الدعارة، وشرب اخلمور واملسكرات؛ حيث إن احملتسبات :ثامًنا-

خيرجن مع الدوريات للقبض على البغايا والشاربات، واملخالت باآلداب واألخالق اإلسالمية، ويقمن 

Ƣƥ�ǺēƾǟƢǈǷÂ��ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǽǀđ�ǺȀȈǴǟ�ǒ Ʀǫ�ļ¦ȂǴǳ�ƨƸȈǐǼǳ¦Â�ǚǟȂǳƢƥ ملال وبالقروض أحيانًا

كما يساعد القسم مبؤونة التجهيز ملن ترغب بالزواج إذا وجدت . ليقمن باحلرف واملهن املناسبة هلن

�ǂưǯ¢�ƨƸȈƦǬǳ¦Â�ƨȈǷ¦ǂƳȍ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�©ƢƦƟƢƬǳ¦� ȏƚǿ�ǲưǷ�ÉǶǈǬǳ¦�È«ċÂ±�ƾǫÂ��Ƣđ�«¦ÂǄǳ¦�Ƥ ǣǂȇ�ǺǷ

  .امرأة ٤٠٠٠من 

بإسعاف املرضى واملمرضني، ويراقنب  يقمن اتاحملتسبحيث إن االحتساب يف املستشفيات؛  :تاسًعا-

، ومساعدة فيما بينهم ذلك لظهور بعض األعمال السيئة؛ يف الليل متصرفات املمرضني وأعماهل

  .ر الشارع الواقع أمام املستشفىو عند  عب األطفال وكبار السن

، وعدم املغاالت يف املهر، خلطبة وغريهاتوجيه اآلباء وإرشادهم يف ما يتعلق بأمور الزواج من ا :عاشًرا-

أعظم : "وتكليف اخلاطب مبا ال يطيق، وقد ورد يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

)٥١(".النساء بركة أيسرهن مؤونة



˧�ɽϵʁ́/د ɽ̟ʊ�̞ɽ˓ ϵˏʢ

~ 119 ~

مبن ال يرغنب منه؛ ألن ذلك يؤدي يف  دهم ونصحهم بعدم إجبار الفتيات على الزواجاوكذلك إرش

هيئة وقد شهدت النهاية إىل هروب البنت من البيت، ومن مث وقوعها حتت األيدي الفاسدة والسيئة، 

كم ، و السيئة من قبل اآلباءهذه التصرفات ة ومفزعًة نتيجعجيبةً اً أمور  وزمفرا يف والييت كانو احلسبة

ا شاهدوا ما أفضى إليه سوء تصرفهم يف حقِّ ملشديدًا بكاءً  احلسبةهيئة اآلباء عند من بكى 

�ǶēƢǼƥ)٥٢(

االلتزام بآداب الشرع، ومراعاة حقوق ، بوغريه حفالت الزفافالفتيات يف  إرشاد :حادي عشر-

يؤدي  مما قد ختالط مع الرجال، واجتناب كل فسادالا دم رفع األصوات، ومنعهن مناجلريان من ع

.الزواجنزع الربكة من إىل 

  بعض وسائل االحتساب للمرأة في العصر الحديث: المبحث الخامس

يوجد يف العصر احلديث العديد من الوسائل االحتسابية اليت تستغلها املرأة احملتسبة يف كل مكان لألمر 

  :ملعروف والنهي عن املنكر؛ ولعلي أذكر أمهها من خالل النقاط التاليةبا

  :اإلنترنت: أوالً 

 املواقع فهناك عليها؛ تشرف اليت واجلهة ومنهجها طبيعتها حبسب واالحتسابية الدعوية املواقع ختتلف

 املواقع وهناك خريية، جهات عليها تشرف اليت الدعوية املواقع وهناك رمسية، جلهات التابعة الدعوية

 على القائمني فودور ذلك، وغري واألسرة باملرأة ǶƬē اليت واملواقع والدعاة، العلم وطلبة للعلماء الشخصية

 واملشاركة منها االستفادة املسلمة للمرأة ينبغي واليت االحتساب ثقافة تعزيز يف اإللكرتونية املواقع هذه مثل

  :يأيت ما فيها

 واألمر االحتساب، ثقافة ينشر أن ميكن ما أبرز إن :احلسبة يف صةمتخص مواقع إنشاء :أوًال -

 موقع :مثل احلسبة، يف متخصصة مواقع إنشاء هو اإلنرتنت؛ عرب املنكر عن والنهي باملعروف

 أهداف من أن على أصحابه يؤكد والذي الوطبان، اهللا عبد الدكتور بإشراف وجناة، خريية :احملتسب

 جاء ما وفق والتطوعي الرمسي االحتساب ودعم ¦�ǞǸƬĐ شرائح كافة  بني اباالحتس ثقافة نشر املوقع

  .والسنة الكتاب يف

 هو املوقع هدف أن على يؤكد والذي القاضي، فهد الشيخ بإشراف أيًضا، احلسبة ملتقى وموقع     

 الشرعية لبالوسائ األمة، يف املنكر عن والنهي باملعروف األمر بأمهية والتوعية احلسبة ثقافة نشر

  .املتاحة اإلمكانات مجيع واستغالل واملؤثرة،
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 إنشاء كذلك  املؤثرة اجلهود من وإمنا املتعددة،ƢēƢƸǨǐƥ الكبرية املواقع على ¦ƢĐ¾ يقتصر وال     

 تاريخ :مثل بصفحات حمتسب مدونة :ذلك ومن اجلانب،ǀđ¦ تعىن أقل بصفحات موقع

  .ذلك وغري االحتساب، عوائق حتساب،اال وسائل االحتساب، ضرورة االحتساب،

 املواقع أصحاب Ƣđ يقوم اليت اجلهود أبرز من :الشريعة ختالف موضوعات حجب أو حذف :ثانًيا-

 مما املوقع أعضاء يطرحها اليت املوضوعات حجب إىل باملسارعة وذلك املنكر، إقرار عدم الدعوية

  .العضوية من املوضوع صاحب حرمان يتم األمر تكرار حال ويف الشريعة، خيالف

 املواقع أصحاب مع التعاون هذا ويشمل :احلسبة قضايا خيدم فيما اآلخرين مع والتنسيق التعاون :ثالثًا-

الغرض، هذا ختدم اليت اإللكرتونية الروابط استضافة يف وخاصة االحتساب، ثقافة نشر يف األخرى

  .املختلفة أنشطتها ودعم احلسبة الجم يف ǶđƢƬǰƬǇƢƥ واحملتسبني العلماء مع التعاون وأيضاً 

  :المواقع وشبكات التواصل االجتماعي: ثانًيا

متوفـِّرًا وممكًنا، وذلك متمثل عرب ) االنرتنت(أصبح احتساب املرأة اليوم عرب الشبكة العنكبوتية 

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǟǫ¦ȂǷ�Â¢��Ƣđ�¼ȂƯȂŭ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦�Ŀ�ƢȀǸǴǬƥ�ƢȀƬǯ°ƢǌǷ) أو )تويرت - فيسبوك ،

©¦°¦Ȃū¦Â�©ƢǋƢǬǼǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Â¢��Ƣđ�́ Ƣƻ�ǞǫȂǷ� Ƣǌǻ¤.

تضع اآلن أيقونة  -إن مل يكن كلها- فمعظم الوزارات والشركات : رسائل الربيد االلكرتوين:أوًال -

إلرسال الشكاوى واملقرتحات، ومع توفر اجلواالت الذكية عند الغالبية العظمى أصبح األمر ميسراً، 

  . إيصال رسالة هادئة إىل املسؤولوال عذر ألحد يف

بكات ش: من أسهل الوسائل احلديثة للمرأة يف االحتساب :بكات التواصل االجتماعيش: اثانيً -

وذلك من خالل فتح حسابات وصفحات ): والفيس بوك وغريها - تويرت (التواصل االجتماعي 

 :اح من فتحها، وأيضً خاصة مبنكر معني، مع أمهية تغطيته من مجيع اجلوانب، ووضع هدف واض

أُزيل بفضل اهللا مث باحلمالت املرتبة  -وهللا احلمد- وكم من منكر . وهو الوسم يف تويرت )اهلاشتاق(

  .يعلى شبكات التواصل االجتماع

§�ƲǷ¦Őǳ¦�ǺǷ�ǾđƢǋ�ƢǷÂا: اثالثً - ¡�ǆ ƫ¦Ȃǳ: يتم عن طريق �ǾđƢǋ�ƢǷÂ�§ ¡�ǆ ƫȂǳ¦ تفعيل أهل اخلري ملدافعة

األمر باملعروف والنهي  ؤول، وإنشاء جمموعات يتواصى فيها الغيورين علىمنكر ما ومراسلة املس

.، والنقاش حول بعض القضايا احلساسةاملنكر

ƨƦǈūƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȈǻÂŗǰǳȏ¦�Ǟǫ¦Ȃŭ¦Â�Ǧا: اابعً ر - Ƹǐǳ :الذي  "احملتسب"موقع  :وأذكر منها على سبيل املثال

وغريها من األنواع والوسائل  ،وقنوات اليوتيوب ،ملدوناتا :اأيضً و . ةيهتم بفقه احلسبة، مع نشر أخبار احلسب

.ةاإللكرتوني
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  :الصحف والمجالت: ثالثًا

�̈Ƣǟ®�ȄǴǟ�®ǂǳ¦Â�̈¢ǂŭ¦�ƢȇƢǔǫ�Ǻǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�Őǟ�§ ƢǈƬƷȏ¦�ƨǸǴǈŭ¦�̈¢ǂǸǴǳ�ǺǰŻ

�ǲȇƾǠƫÂ�ǺēƢȀČƳȂƫ�ŚȈǤƫÂ�©ȐĐ¦Â�Ǧالتحرير املزعوم للمرأة املسلمة، وحماولة التأثري يف بعض الكاتبات يف الص Ƹ

كما ميكن هلا االحتساب من خالل القنوات الفضائية؛ وذلك . مسارهن إىل املسار الصحيح بإذن اهللا تعاىل

اليت تبث أسفل الشاشات واملشاركة اهلاتفية، وإعداد الربامج وغري )sms(من خالل رسائل نصية قصرية 

)٥٣(.ذلك

  احتساب المرأة في العصر الحديثمجاالت : المبحث السادس

هناك العديد من اجلاالت يف العصر احلديث اليت ميكن للمرأة املسلمة احملتسبة أن تستغلها لألمر 

¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�� ƢǈǼǳ¦�ƢēȐȈưǷ�śƥ�ȆǿÂ�ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦Â�» ÂǂǠŭƢƥ:

ت وزوج وأبناء وأعمام وعمات واألسرة تتكون من والدين وأخوة وأخوا:االحتساب على األسرة:أوًال -

�ǺǷ�ÀŐƬǠȇ�ļȐǳ¦�ǺǿŚǣÂ�ǶēƢǼƥÂ�¾¦Ȃƻȋ¦Â�¿ƢǸǟȋ¦�©ƢƳÂ±Â�̈Ȃƻȋ¦�©ƢƳÂ±�Ƣǔȇ¢�¦ǀǯÂ�©ȏƢƻÂ�¾¦Ȃƻ¢Â

األسرة سواء كانت األسرة الصغرية أو األسرة الكبرية، فتستطيع املرأة املسلمة أن حتتسب عليهن باحلكمة 

.واألسلوب احلسن

وال خيفى ما حيصل يف هذه القصور من التقصري يف االلتزام بالواجبات الشرعية : صاالت األفراح:ثانياً -

من السرت واحلشمة من قبل بعض النساء الاليت قلَّ حياؤهن، وقد يصدر منهن من املنكرات ما يؤذي 

اجلريان؛ كرفع صوت املعازف إىل وقت متأخر من الليل، ومعلوم أن الرجل ال يدخل جمامع النساء، 

.لدور على املرأة القادرة على التغيري هلذه املنكراتفيبقى ا

:ويكون االحتساب فيها على شقِّني: املدارس:ثالثاً -

ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�©¦Âƾǫ�ǺĔƘƥ�ǺǿŚǯǀƬƥ�Ǯ¿��االحتساب على املعلمات الاليت يقصرن يف احلجاب واللباس؛ .١ ǳ̄�ÀȂǰȇÂ

.ƢǸǴǠŭ¦�Ƣē¦Ȃƻ¢�Â¢��ƨǇ°ƾŭ¦�̈ǂȇƾǷ�Â¢�ǂȇƾ©واإلنكار على املعلمات يكون من م. وبيان حرمة ذلك يف الشرع

حيصل منهن التقصري يف احلجاب والصلوات، وترهيبهن من فعل  االحتساب على الطالبات الاليت.٢

)٥٤(.هذه املنكرات، مع توزيع األشرطة والكتيبات املناسبة يف هذا املوضوع هلن

̧�¦: جمالس النساء:رابعاً - ƢǸƬƳ¦�Â¢��Ȇū¦� Ƣǈǻ�̧ ƢǸƬƳƢǯ�Ǯ ǳ̄Â�ȂǴţ�ȏ�ǆ ǳƢĐ¦�ǽǀǿ�Ƥ ǳƢǣÂ��§°Ƣǫȋ

�©¢°�Ǻŭ�ǆ ǳƢĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƥ Ƴ¦ȂǳƢǧ��ƅ¦�ǶƷ°�ǺǷ�ȏ¤�· ƢǨǳȋ¦�Ŀ�Ǌ Ƹǧ�Â¢��ƨǸȈŶ�Â¢��ƨƦȈǣ��ǂǰǼǷ�ǺǷ

مل تقدر  املنكر أن تغري حبسب القدرة، إما بتغيري الوضع، أو احلديث عن سرية بعض الصاحلني، فإن

ǽǂƴǿÂ�ǆفال أقلَّ من اال ǴĐ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ�» ¦ǂǐǻ.
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وذلك أن يكون للمرأة دور يف تثقيف بنات جنسها؛ وذلك : املساجد واملؤسسات الدعوية:خامًسا-

، حيث عقدن دورات ةمن خالل إلقاء الكلمات املفيدة، وقد كان للنساء دور كبري يف هذه املسأل

حتمد املرأة عليه، وثوابه  - هللا طيبوا-لبنات جنسهن يف العلوم الشرعية، والعربية، وهذا الشك أمر 

�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�Ǿǳ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�À¢��ǾǼǟ�ƅ¦�ȆǓ°�̈ǂȇǂǿ�ĺ¢�Ʈ ȇƾƷ�Ŀ�ƢǸǯ�ƢēȂǷ�ƾǠƥ�ŕƷ�ƢŮ�Ê¼Ƣƥ

أو علم ينتفع به أو ولد إال من صدقة جارية  إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: "قال

)٥٥(".صاحل يدعو له

يكون االحتساب على النساء الاليت ترتدن السوق : االحتساب على النساء يف األسواق:سادًسا-

وعلى العامالت فيه وعلى إدارة السوق، وتغيري ما حيتاج إىل تغيريه ليكون السوق مناسًبا للمرأة 

اء أغراض ومالبس ورأت امرأة متربجة فتقوم بنصحها فإذا قدر اهللا للمرأة أن خرجت لشر . املسلمة

.وإرشادها ويا حبذا أن يكون معها حمرمها ليحمها بإذن اهللا تعاىل من كل أذى

أما يف املستشفيات فيكون مبتابعة األطباء،  :االحتساب على النساء يف املستشفيات:سابًعا-

وكذلك يف املراكز . هم ما خيل بالدين أو اخللقواملمرضني، واملشرفني، واملراقبني، واملرضى، إذا بدر من

النسائية، خاصة يف مراكز التجميل؛ وذلك يكون باملناصحة أوًال، مث بالرفع للجهات املختصة لتغيري 

.وتصحيح هذه املنكرات وغريها

لقاًءا كأن تكون املناسبة فرًحا أو مناسبة عامة أو  :االحتساب يف املناسبات والوالئم واللقاءات:ثامًنا-

أسريًا، أو دعوة للقهوة والشاي مع اجلارات، وسواء كان هذا اللقاء يف املنزل أو يف قصر أفراح أو يف 

.فندق أو اسرتاحة أو حنوها

ويكون االحتساب على الزائرات لذلك املكان وللعامالت،  :االحتساب يف األماكن الرتفيهية:تاسًعا-

وجودة يف ذلك املكان وتسليمها للمسئولني أو ألهل العلم وأيًضا إلدارة السوق ورصد املخالفات امل

.الذين ميكن أن يقوموا بعملية االحتساب

فالصديقة يف العمل أو يف مقعد الدراسة أو زوجة لصديق :االحتساب على الصديقات :عاشًرا-

)٥٦(.كلهن مطالبات أن يقمن باالحتساب بعضهن على بعض    الزوج

  :الخاتمة

  :ثنتائج البح: أوًال 

من خالل ما سبق يف هذه الدراسة القصرية لدور املرأة املسلمة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

:منذ عصر النبوة إىل يومنا هذا، توصلت من خالله إىل أهم النتائج اآلتية
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األمر  نأوجود الفرق البِني والدقيق بني احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة؛ إذ :أوًال -

خاصة تتعلق باملعروف املرتوك  وهي ،باملعروف والنهي عن املنكر أصل له فروع كثرية، من بينها احلسبة

  .باملنكرات فقط ينتعي¢�Ä°¦®¤�ǶȈǜǼƫ�ƢĔ :أي ؛واملنكر الظاهر

ليس هناك خالف بن أهل العلم يف ممارسة املرأة للحسبة التطوعية اليت ال تكليف فيها رمسًيا من :ثانًيا-

اإلمام أو من ينوبه، واليت هي األمر باملعروف ونشر اخلري واإلصالح بني الناس، والنهي عن املنكر 

.وحسر الشّر؛ وذلك وفًقا لآلداب الشرعية املعروفة بني أهل العلم وطالب العلم

�ǺǷ�ƢēȐجواز تويل املرأة املسلمة والية احلسبة الرمسية على أن يقتصر دورها االحتسايب على مثي :ثالثًا-

النساء والصبيان الذين مل يظهروا على عورات النساء؛ ألن ذلك يقع على عاتقهن مهمة الولوج إىل 

ǾȈǧ�Ǌ ȈǠƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�» ǂǟÂ��ƨȈǟǂǌǳ¦�ǖƥ¦ȂǔǴǳ�ƢÅǬǧÂ��©¦ǂǰǼŭ¦�Ƣđ�ǂưǰƫ�Ŗǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦.

ة يف والييت كانو وزمفرا الواقعتان يف مشال يف هيئة احلسب) احملتسبات(قسم خاص بالنساء وجود  :رابًعا-

.ȐƦǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�Ŀ®نيجرييا، للقيام مبهام اإلصالح واالحتساب يف حق املرأة

Ƣƥ�ǂǷƘƫÂ��ƢŮȐƻ�ǺǷ�Ƥ:خامًسا- ǈƬŢ�À¢�̈¢ǂǸǴǳ�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�®ȂƳÂ ملعروف وتنهي

وسائل االتصال : عن املنكر، وتدعو إىل اهللا على بصرية وحكمة، يف هذا العصر احلديث، وذلك مثل

ƢǨǴƬǳ¦Â�ƨǟ¦̄ȍ¦��©ȐĐ¦Â�Ǧ±(احلديثة  Ƹǐǳ¦��ƪ ǻŗǻȏ¦( شبكات التواصل االجتماعي، صاالت ،

  .ري ذلك كثراألفراح، املدارس، مصليات النساء يف املساجد، وإعداد الربامج الدعوية، وغ

  :التوصيات: ثانًيا

أمهية العناية ببحث ودراسة املسائل والقضايا املتعلقة بدور املرأة املسلمة يف األمر باملعروف  :أوًال -

Ʈ ȇƾū¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǟ¢Â�ƨȈǟǂǌǳ¦�ǖƥ¦Ȃǔǳ¦Â�ƪ ƥ¦Ȃưǳ¦�ǪǧÂ��ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦Â.

ات العلمية للتوعية واإلرشاد واإلشادة بدور املرأة املسلمة يف ضرورة إقامة وعقد الدورات والندو  :ثانًيا-

.املعاصر، خاصة يف هذه املنطقة الشمالية من نيجرييا خدمة دينها وجمتمعها

  ثبت المصادر والمراجع

.القرآن الكرمي:أوًال -

:املصادر واملراجع اإلسالمية والعربية:ثانًيا-

، بريوت، دار الفكر العريب، ٢ط، عالم القرآنيةمعجم ألفاظ واألإبراهيم، حممد إمساعيل، )١(

  .م١٩٩٨
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طاهر أمحد الزاوى : حتقيقالنهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثري، املبارك بن حممد اجلزري، )٢(

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ط، بريوت، .وحممود حممد الطناحي، د

حممد : حتقيقة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، نزهابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، )٣(

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤. ، بريوت، مؤسسة الرسالة١عبد الكرمي كاظم الراضي، ط

 .ت.د. م، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة.ط، د.دنهاية الرتبة في طلب الحسبة، ابن بسام احملتسب، )٤(

عادل أمحد عبد املوجود وعلى : حتقيقاإلصابة في تمييز الصحابة،بن علي، ، أمحدابن حجر)٥(

  .هـ١٤١٥، بريوت، دار الكتب العلمية، ١حممد معوض، ط

، بريوت، دار ٢ليل شحادة، طخ: حتقيق،مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، )٦(

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الفكر، 

علي حممد : حتقيقاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا، )٧(

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، بريوت، دار اجليل، ١البجاوي، ط

ط، بريوت، .عبد السالم حممد هارون، د: حتقيقمعجم مقاييس اللغة، بن زكريا، ، أمحدابن فارس)٨(

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الفكر، 

  .هـ١٤١٤، بريوت، دار صادر، ٣طلسان العرب، ابن منظور، حممد بن مكرم، )٩(

 .هـ١٤٢٣ر السالم، م، دا.، د٣طجلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، حممد ناصر الدين، ، األلباين)١٠(

زهري : إشراف إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،األلباين، حممد ناصر الدين، )١١(

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، بريوت، املكتب اإلسالمي، ٢الشاويش، ط

  .هـ١٤٠٦، مدينة نصر، دار النهاية، ١ط ،في اإلسالم أصول الحسبةإمام، حممد كمال الدين، )١٢(

.هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، اململكة العربية السعودية: حتت رعاية ،ندوة الحسبةبحوث )١٣(

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا  البخاري، حممد بن إمساعيل، )١٤(

  .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة، م، .، د١حممد زهري، ط: حتقيق،عليه وسلم وسننه وأيامه

دار ، بريوت، ٣، طحممد عبد القادر عطا: قيقحتالسنن الكبرى، أمحد بن احلسني، لبيهقي، ا)١٥(

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الكتب العلمية، 

إحسان عباس، : حتقيقنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، بن املقري، التلمساين، أمحد)١٦(

 . م١٩٦٨ادر، ، بريوت، دار ص١ط

م، دار املاليني، .، د٤أمحد عبد الغفور، ط: حتقيق، الصحاح في اللغةاجلوهري، إمساعيل بن محاد، )١٧(

  .م١٩٩٠
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 .هـ١٤٢٧دار اخلري، ، دمشق، ٢ط، الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي الزحيلي، حممد مصطفى،)١٨(

، بريوت، ١در عطا، طحممد عبد القا: حتقيقالطبقات الكبرى، الزهري، حممد بن سعد بن منيع، )١٩(

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠دار الكتب العلمية، 

 .م٢٠٠١، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، ٥طمذكرة أصول الفقه، ، حممد األمني بن حممد املختار، الشنقيطي)٢٠(

الشيخ : قيق، حتإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين، حممد بن علي، )٢١(

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، دمشق، دار الكتاب العريب، ١أمحد عزو عناية، ط

 .ت.م، مطبعة جلنة التأليف، د.ط، د.دفي طلب الحسبة، الظريفة نهاية الرتبة عبد الرمحن بن نصر، الشيزري، )٢٢(

م، .، د١، طأمحد حممد شاكر: قيق، حتجامع البيان في تأويل القرآنرير، الطربي، حممد بن ج)٢٣(

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة

  .ت.ط، بريوت، املكتبة العلمية، د.دالمصباح المنير، بن حممد، الفيومي، أمحد)٢٤(

  .ت.ط، كمربدج، دار الفنون، د.دي طلب الحسبة، معالم القربة ف، القرشي، حممد بن حممد)٢٥(

.م١٩٩٤ط، السعودية، مكتبة رشد، .د، في الماضي والحاضر الحسبةالقرين، علي بن حممد، )٢٦(

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  مسلم بن احلجاج أبو احلسن،)٢٧(

 .ت.ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د.حممد فؤاد عبد الباقي، د: قيقحت، اهللا 

األصول العلمية والعملية لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، املغذوي، عبد الرحيم بن حممد، )٢٨(

  .م٢٠١٠/هـ١٤٣١، الرياض،  دار احلضارة للنشر والتوزيع، ٢ط

  .ت.دار الدعوة، دم،.ط، د.دالمعجم الوسيط، النجار، حممد وآخرون، )٢٩(

، بريوت، دار الكتب العلمية، ١ط، تاريخ ابن الورديالوردي، عمر بن مظفر، )٣٠(

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

  :المقابالت الشخصية: ثالثًا

، يف مكتبه يف والية زمفرا مامل أمني علي، الرئيس التنفيذي هليئة احلسبة: املقابلة الشخصية مع الشيخ.١

  .٢٦/٢٠١٣: مبقر اهليئة يف مدينة غسو، التاريخ

  :المصادر والمراجع األجنبية: رابًعا
1. Kano State Hisbah Board, Hisbah A Yau (Mujallar Hisbah)، kundi na 1, fitowa ta 5, Sep. 2012.
2. Kano State Hisbah Board, Hisbah A yau (Mujallar Hisbah), kundi na 1, fitowa ta 10, Feb. 2013.
3. Kano State of Nigeria Gazette, No. 5 Vol. 39, 26th July- 2007, Sup. Part A. A 42.
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  :الـهوامش

.١١٠: سورة آل عمران، جزء من آیة)١(
.٧١: سورة التوبة، جزء من آیة)٢(
.٤١ – ٤٠: سورة الحج، جزء من آیتي)٣(
.٦: سورة محمد، اآلیة)٤(
ط، بیروت، دار الفكر، .عبد السالم محمد هارون، د:اللغة، تحقیقبن زكریا، معجم مقاییس، أحمدابن فارس)٥(

  .٤/٢٨١. م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
ط، .طاهر أحمد الزاوى وآخرون، د:ابن األثیر، المبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق)٦(

  .٣/٢١٦. هـ١٣٩٩بیروت، 
"مادتي. هـ١٤١٤بیروت، دار صادر، ،٣ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، ط)٧( ع ر ف، ن :

  .٩/٢٤٠". ك ر
.٩٠: سورة النحل، جزء من آیة)٨(
.٢/٩٥٢. النجار، محمد وآخرون، المعجم الوسیط)٩(
  .٥/٤٧٦. بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین، أحمدابن فارس)١٠(
م، مؤسسة .، د١أحمد محمد شاكر، ط:الطبري، محمد بن جریر، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق)١١(

.٤/٣٠. م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الرسالة، 
.٥٤١: ص. م١٩٩٨، بیروت، دار الفكر العربي، ٢محمد إسماعیل، معجم ألفاظ واألعالم القرآنیة، طإبراهیم، )١٢(
  .١/٣١٤. ان العربابن منظور، محمد بن مكرم، لس)١٣(
). ١٩٠١: (رقم). ٣/٢٦. (في الصحیح، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إیمانًا واحتساباً أخرجه البخاري)١٤(

من حدیث أبي ). ٧٦٠: (رقم). ١/٣٢٤. (ومسلم في الصحیح، كتاب صالة المسافر، باب الترغیب في قیام رمضان

.نههریرة رضي اهللا ع
ط، بیروت، المكتبة العلمیة، .بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، دالفیومي، أحمد)١٥(

  .٢/٣٧٣. ت.د
م، دار المالیین، .، د٤أحمد عبد الغفور عطار، ط:الجوهري، إسماعیل بن حماد، الصحاح في اللغة، تحقیق)١٦(

  .١/١٢٧. م١٩٩٠
م، مطبعة لجنة التألیف .دط، .الشیزري، عبد الرحمن بن نصر، نهایة الرتبة الظریفة في طلب الحسبة، د:انظر)١٧(

.  ت.ط، كمبردج، دار الفنون، د.، دالقربة في طلب الحسبة، معالم القرشي، محمد بن أحمدو. ٦: ص. ت .والترجمة والنشر، د

.١٠: ص .ت.د. م، مطبعة لجنة التألیف والترجمة.ط، د.، دوابن بسام المحتسب، نهایة الرتبة في طلب الحسبة. ٧: ص
  .١/٦٣. م١٩٩٤ط، السعودیة، مكتبة رشد، .في الماضي والحاضر، دبن محمد، الحسبةالقرني، علي)١٨(
، بیروت، دار الفكر، ٢خلیل شحادة، ط:تحقیق،ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقّدمة ابن خلدون)١٩(

.١١٨: ص .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
.٢١: ص. م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، مدینة نصر، دار النهایة، ١في اإلسالم، طإمام، محمد كمال الدین، أصول الحسبة)٢٠(
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.١٠٤: سورة آل عمران ، اآلیة)٢١(
.١١٤: سورة آل عمران ، اآلیة)٢٢(
، الریاض،  ٢العملیة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طالمغذوي، عبد الرحیم بن محمد، األصول العلمیة و )٢٣(

  .٧٠: ص. هـ١٤٣١دار الحضارة، 
.١٠٤: سورة آل عمران، اآلیة)٢٤(
.١١٠: سورة آل عمران، جزء من آیة)٢٥(
.أخرجه مسلم في الصحیح، وقد تقدم)٢٦(
  .١/١١٠. في الماضي والحاضرالقرني، علي بن حسن، الحسبة)٢٧(
.٣٤: سورة النساء، اآلیة)٢٨(
في الصحیح، كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى اهللا علیه وسلم إلى كسرى وقیصر، أخرجه البخاري)٢٩(

  .٦/٨). ٤٤٢٥: (رقم). ٦/٨(
.١٠٤: سورة آل عمران، اآلیة)٣٠(
خلف بن القاسم، وعبد :،  حدث عن٣٦٨: القرطبي، ولد سنةیوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر )٣١(

االستذكار، :أبو العباس الدالئي، وأبو محمد بن أبي قحافة، من المصنفاته:الوارث بن سفیان، وحدث عنه

، ١الوردي، عمر بن مظفر، تاریخ ابن الوردي، ط:، انظر٤٦٣: توفي رحمه اهللا سنة.واالستیعاب وغیر ذلك

.١/٣٦٣. م١٩٩٦/هـ١٤١٧كتب العلمیة، بیروت، دار ال
، بیروت، ١علي محمد البجاوي، ط:ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا، االستیعاب في معرفة األصحاب، تحقیق)٣٢(

.٢/١٠٢ .ه١٤١٢دار الجیل، 
انت من عقالء النساء وفضالئهن، وكان رسول اسمها لیلى، ك:الشفاء بنت عبد اهللا القرشیة العدویة، قیل: هي )٣٣(

اهللا صلى اهللا علیه وسلم یزورها ویقیل عندها في بیتها، وكان عمر رضي اهللا عنه یقدمها في الرأي ویرعاها 

:تحقیقة،بن علي، اإلصابة في تمییز الصحابابن حجر، أحمد:انظر.ویفضلها وربما والها شیئًا من أمر السوق

  .٧/٧٢٧. هـ١٤١٥، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط
بن علي، اإلصابة وابن حجر، أحمد. ٢/١٠٤. ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا، االستیعاب في معرفة األصحاب)٣٤(

.٧/٧٢٨.  ي تمییز الصحابةف
  .١/١١٠. في الماضي والحاضرالقرني، علي بن حسن، الحسبة)٣٥(
.٧١: سورة التوبة، جزء من آیة)٣٦(
.٣٢: سورة األحزاب، جزء من آیة)٣٧(
  .٩٦: ص. ط.الشحود، علي بن نایف، المفصل في فقه الدعوة إلى اهللا، د)٣٨(
.٣ – ٢: آلیتانسورة الصف، ا)٣٩(
.١٥٩: سورة آل عمران، اآلیة)٤٠(
  .١٢: سورة الحجرات، جزء من آیة)٤١(
  .٧٨: ص. الجزائیر، الشیخ أبو بكر، منهاج المسلم)٤٢(
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م، دار السالم للنشر والتوزیع، .، د٣األلباني، محمد ناصر الدین، جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ط)٤٣(

.وصححه. ١٢٦: ص. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
:انظر.إسناده جید:قال األلباني. ٢/١٠٢. ابن عبد البر، یوسف بن عبد اهللا، االستیعاب في معرفة األصحاب)٤٤(

.١٠١: ص. جلباب المرأة المسلمة
، بیروت، ١إحسان عباس، ط:س الرطیب، تحقیقبن المقري، نفح الطیب من غصن األندلالتلمساني، أحمد)٤٥(

٤/٢٩٤. م١٩٦٨دار صادر، 
  .١١: سورة الحجرات، جزء من آیة)٤٦(

(٤٧)Section 4 (3). Kano State of Nigeria Gazette, No. 5 Vol. 39, 26th July- 2007, Sup. Part A. A 42.

، في مكتبه بمقر في والیة زمفرافیذي لهیئة الحسبةمالم أمین علي، الرئیس التن:المقابلة الشخصیة مع الشیخ)٤٨(

  .٢٦/٢٠١٣: الهیئة في مدینة غسو، التاریخ
، في مكتبه بمقر الهیئة في والیة زمفرامالم أمین علي، الرئیس التنفیذي لهیئة الحسبة:المقابلة الشخصیة مع الشیخ)٤٩(

  .٢٦/٢٠١٣: في مدینة غسو، التاریخ
Kano State Hisbah Board, Hisbah A Yau (Mujallar Hisbah), kundi na 1, fitowa ta 5, Sep. 2012.

(٥٠)Kano State Hisbah Board, Hisbah A yau (Mujallar Hisbah), kundi na 1, fitowa ta 10, Feb. 2013.

قال . ٨/٣٤. ٩٢٢٩: أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب بركة المرأة، حدیث رقم)٥١(

، بیروت، المكتب ٢إرواع الغلیل، ط:انظر.الحدیث ضعیف؛ ألن مداره على مجهول أو متروك:األلباني

  .٣٤٨/ ٦. م١٩٨٥/هـ١٤٠٥اإلسالمي، 
، في مكتبه بمقر الهیئة في في والیة زمفرامالم أمین علي، الرئیس التنفیذي لهیئة الحسبة:یخالمقابلة الشخصیة مع الش)٥٢(

  .٢٦/٢٠١٣: مدینة غسو، التاریخ
Kano State Hisbah Board, Hisbah A yau (Mujallar Hisbah), kundi na 1, fitowa ta 5, Sep. 2012.

.هیئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المملكة العربیة السعودیة:بحوث ندوة الحسبة، تحت رعایة)٥٣(

١/٧٤١.  
  .١/٧٣٩. بحوث ندوة الحسبة)٥٤(
: رقم). ١/٦٨٩. (أخرجه مسلم في الصحیح، كتاب الوصیة، باب ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته)٥٥(

)١٦٣١.(
  .١/٧٤١. سبةبحوث ندوة الح)٥٦(



ʣʒ�ӷ̆�/د ʓ˥�̓ʀɻʝ :

~ 129 ~

 

  :إعداد
˘ʣʒ�ӷ ʓ˥�̓ʀɻʝ�ʝ˟ ʇ́ʚˎɻ

 

 
rayhanbk@gmail.comPhone: 07039036061;

  :مستخلص البحث

�ǂǘƻ¢�ǺǷ�®ȐƦǳ¦�Ƥ ȇǂţÂ�¾¦ȂǷȋ¦�Ƥ ĔÂ�µ ¦ǂǟȋ¦Â�©ƢǷǂū¦�½ƢȀƬǻ¦Â� ƢǷƾǳ¦�Ǯ ǨǇ�̈ǂưǯ�À¤

الفظيعة اليت حتدث بني بين هذا العصر اخلطري، حيث حتدث بكثرة كاثرة، إما يف األمور 

داخل دولة بني أفرادها، وإما بني حكامها وشعبها، أو بني دولة ودول أخرى على مستوى 

�ƢǷ�ƨǳÂ®�Ƥ Ǡǋ�ǺǷ�ƨǠǌƦǳ¦�©¦ ¦ƾƬǟȏ¦�Â¢�©ƢǬȇƢǔŭ¦�ǺǷ�ǲǐŹ�ƢǷ�Ǯ ǳǀǯÂ��ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦

دولتهم من األمور املنكرة الشنيعة اليت تدعو اإلنسان املعاصر إىل جتاه األجانب املقيمني يف 

�ŕƷÂ��ƢƥȂǠǋÂ�©ƢǷȂǰƷ��¦®¦ǂǧ¢Â�©ƢǟƢŦ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǶēƢǫȐǟ�Ŀ�ǾǴȈǬŤÂ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤�̈°ÂǂǓ

املسلمني فيما بينهم، وفيما بينهم وبني وغريهم، ليعيشوا تعايشا سلميا، َعلَّ من يف السماء 

وال شك أن املسلم العاقل اللبيب يتساءل يف مثل هذه . يف األرض أن يرمحنا إذا رمحنا من

الظروف احلرجة عن دور اإلسالم يف َحل مثل هذه القضايا الشائكة، وعن صفحات مشرقة 

وانطالقا من هذا جاءت . من حياة سلفنا الصاحل، القدوة احلسنة لألمة اإلسالمية املعاصرة

باحث يف بيان موفق اإلسالم من العالقات الدولية فكرة كتابة هذه املقالة، إسهاما من ال

بصفة عامة، ومن احلصانة الدبلوماسية للسلك الدبلوماسي بصفة خاصة يف ضوء نصوص 

وقسم البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث وخامتة، ذكر فيها أهم . الشريعة ومقاصدها العامة

 .واهللا ويل التوفيق والسداد. النتائج اليت توصل إليها

  :قدمةالـم

احلمد هللا العليم احلكيم، وصلى اهللا وسلم على النيب الكرمي الذي وصفه ربه بأنه الرؤوف الرحيم، 

وعلى آله وصحبه ذوي األخالق الطيبة واللسان احلكيم، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم جيزى فيه على 

مثيل الدبلوماسي صار مسة من أما بعد فمن األمور اليت ال خيتلف فيها اثنان أن الت .اإلحسان بدار النعيم

كيفية اليت شرع اإلسالم اللجوء إليه فيها تأصيال وتطبيقا، مما ال مسات العالقات الدولية املعاصرة، فبيان ال

 أبناء اإلسالم إىلاسة املالضرورة  يستهان به يف كل زمان ومكان، والسيما يف هذا العصر الذي تدعو
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ēƢǫȐǟ�ǂȇȂǘƫÂ�śǈŢكثرت فيه احلمالت اليت تصف اإلسالم بأنه دين حرب  حيث، اخليةوالدالدولية  م 

ومن أجل ذلك قمت بكتابة هذه املقالة، وعنونتها ؛ يدعو إىل السالم الو ، وأمان دين سالمبوليس  وقتال،

وذلك ؛"دراسة فقهية يف ضوء املقاصد الشرعية:احلصانة الدبلوماسية وأثرها يف العالقات الدولية:"بعنوان

ƥ�» ƾđ�©ƢǻƢǐūƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�ƨǏƢƻÂ��ƨƸȈƸǐǳ¦�Ǿƫ°ȂǏ�Ŀ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¿ȐǇȍ¦�Ǧ ǫȂǷ�ÀƢȈ

�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢǇȋ¦�¥®ƢƦŭ¦Â��ƨȈǇƢǷȂǴƥƾǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǴǳ�ǶēǂǋƢƦǷ� ƢǼƯ¢� ¦ǂǨǈǳ¦Â�ǲǇǂǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�©¦±ƢȈƬǷȏ¦Â

�ŕƷ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�Ǿƥ�©ǄȈŤ�ƢǷ�±¦ǂƥ¤Â��¿ȐǇȍ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ƪ ȈǼƥ يدرك أبناء اإلسالم

ولكي يدركوا وغريهم أن اإلسالم دين دعوة وسالم، ال دين حرب وقتال، وإمنا القتال قاعدة إستثنائية فيه، 

أن مراعاة هذا األمر يف حد ذاته يساعدنا جدا يف الوصول إىل نقطة التوافق والتوازن بني حياتنا الواقعية 

الربط بني الفقه اإلسالمي ومصادره اخلصبة  الفكر على وقيمنا الروحية، كما يهدف البحث إىل تدريب

مؤكدا بذلك على أن نظام اإلسالم صاحل لكل زمان  الصاحلة ألن تساير مصاحل الناس وتطورات البيئات،

ومكان، وأنه يسعى دائما وأبدا يف حتصيل املصاحل وتوفريها، ودرء املفاسد وتقليلها، أو إزالتها بأكملها 

  .  بقدر اإلمكان

وحتدثت يف املبحث األول عن التعريف . وقسمت البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث وخامتة

مبصطلحات البحث الرئيسة، وأما املبحث الثاين فتناولت فيه أمهية تأمني السفراء والدبلوماسيني يف 

بع اإلسالم، وخصصت املبحث الثالث لبيان مشروعية احلصانة الدبلوماسية يف اإلسالم، واملبحث الرا

اآلثار لتوضيح احلصانات املشروعة للسفراء والدبلوماسيني يف اإلسالم، كما أوضحت يف املبحث اخلامس 

وأما اخلامتة فعبارة عن النتائج اليت توصلت إليها، مث بالتايل رصد قائمة ، احلصانة الدبلوماسيةاملرتتبة على 

   .ةاملصادر واملراجع اليت استفدت منها يف مجع مادة هذه املقال

:التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة:المبحث األول

يرى ومن هنا ؛فيه ابةتكوا بتوضيح مفهوم ما يريدون الأأن يبد جرت املنهجية العلمية عند أهل العلم

 :على النحو التايلالبحث هذا إيضاح بعض مصطلحات  الباحث ضرورة

:الدبلوماسية: أوالً 

اليت تعربت، ويرجع أصلها إىل اللغة اليونانية القدمية، وهي مشتقة من  إن كلمة الدبلوماسية من األلفاظ 

الوثيقة الرمسية املطوية مرتني والصادرة عن الرؤساء السياسيني للمدن اليت كان : "اليت تعين (diploma)كلمة 

�ŉƾǬǳ¦�ȆǬȇǂǣȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǼǷ�ÀȂǰƬȇ")١(.
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ȂǇ°ƢǷ�ǶĔ¢�Śǣ��ǽȂǧǂǠȇ�ŃÂ��śǸǴǈŭ¦�ǲƟ¦Â¦�وأما يف االصطالح فلم يرد هذا املصطلح يف كالم األ

�ǺǷÂ��ǾǷȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�Ŀ�ÀÂǂƻƘƬŭ¦�Ǧ ǴƬƻ¦�¦ǀŮÂ��¦ǂƻƘƬǷ� ƢƳ�ǲƥ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶēƢǫȐǟ�Ŀ�ƨȈǇƢǷȂǴƥƾǳ¦

عملية التمثيل والتفاوض اليت جتري بني الدول واليت تتناول : ذلك قول بعضهم بأنه يقصد بالدبلوماسية

ƢǐǷÂ�ƢēȐǷƢǠǷÂ�ƢēƢǫȐǟالدبلوماسية هي إدارة العالقات الدولية عن طريق : "وقال البعض. )٢(حلها

التفاوض، واألسلوب الذي تنظم وتوجه به هذه العالقات بواسطة السفراء واملبعوثني، وعمل الدبلوماسي 

الختصا "وفق املنهج اإلسالم"وهذا التعريف عام وهكذا سابقه، ولو زيد فيهما لفظ .)٣("وفنه 

احلكمة والكياسة والفطنة وحسن التصرف وفق املنهج : "ƢĔƘƥ�ǂƻȉ¦�ƢȀǧËǂǟÂ. سية اإلسالميةبالدبلوما

ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�ǶƟƢǬǳ¦�Ǻǟ�°®Ƣǐǳ¦�ŉȂǬǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦")٤(.

  :الحصانة الدبلوماسية: ثانيأ

،َحُصَن املكاُن َحيُْصُن حصانًة فهو َحِصنيواملناعة وهي مصدر من قولك املنعة تعين  :لغة احلصانة

َمِدينٌة َحِصيَنٌة، وِدرٌْع : منهو  ،كل موضع حصني ال يوَصل إىل ما يف َجْوِفه واجلمع ُحصون:واِحلْصن

.)٥(َواْإلْسَالُم ، َواْحلُرِّيَّةُ ، الزََّواجُ ، و ُتْطَلُق  َعَلى اْلِعفَّةُ ، و َحصيَنةٌ 

املسلم وغري املسلم عقد بني  ا¦ĔƘƥ� ƢȀǬǨǳ اعهد بالسالمة من األذى، ويعرفه هي :ويف االصطالح

أو  .)٦(من حلوق الضرر من كل منهما إىل اآلخر، سواء منه أو ممن وراءه، إال حبقه، ومثله اجلوار املنععلى 

إخضاعها لوالية احملاكم يف  احرتام شخصية الدولة وتوابعها وعدم االعتداء على أحد ممثليها أو" :هي

.)٧("باشرةالدول األخرى وإعفاؤها من الضرائب الشخصية امل

  :العالقات الدولية: ثالثاً 

ما يكون بني الدول من روابط تقوم على أساس من قواعد عامة، وضوابط حتكم تعاملها فيما هي  

 السيادة الداخلية للدولةمن  حاالت السلم :العالقاتتتناول هذه و  .)٨(بينها باعتبارها مستقلة ذات سيادة

املغازي، والصلح واهلدنة واملعاهدات و أحكام السري من احلرب  حاالتكما تتناول  ،السياسة اخلارجيةو 

.)٩(والغنائم، والفيء، واخلراج ، وآداب احلرب، ومعاملة املدنيني، وأحكام األسرى،اجلزيةو احلربية، 

  :مقاصد الشريعة اإلسالمية: رابعا

ويأيت مبعان متعددة  مقِصد،:املقاصد لغة مجع مقَصد بفتح الصاد مصدر ميمي، وبكسرها اسم املكان

منها االعتماد واألم، وإتيان الشيء، والتوجه إليه، وطلب األسد من كل شيء، كما يطلق على استقامة 
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MA:الطريق، ومنه قوله تعاىل @ ? > = <L
، وأيضا يطلق على العدل والتوسط  )١٠(

MÝ:، ومنه قوله تعاىل )١١(وعدم اإلفراط Ü ÛL
اِحلَكم : د الشريعة اصطالحاويراد مبقاص .)١٢(

.)١٣(واألهداف والغايات املرادة من األحكام لتحقيق العبودية وإسعاد العباد يف الدارين

  :السفراء والرسل: خامسا

الرسل مجع رسول مأخوذ من اإلرسال، وهو التسليط والتوجيه واإلطالق، وكأن الرسول ُيَسلَّط ويـَُوجَّه 

وختتلف معاين الرسول حبسب العمل الذي يقوم به سواء كان "،  )١٤(ه وعملهإىل من أرسل إليه ألداء مهمت

يف مهمة خاصة بني ملكني أو  ذلك رسالة دينية، أو رسوال لعقد صفقة أو عمل جتاري أو رسوال

املمثل الشخصي لرئيس دولة ما يف عاصمة دولة : ويقصد به وأما السفراء فجمع سفري. )١٥("دولتني

.)١٦(سي بلده األعلى مرتبة يف البلد اآلخروهو دبلوما، أخرى

:الدبلوماسيون: سادسا

يساعدون على استمرارية العالقات اليومية بني بالدهم والبالد اليت الذين املمثلون املفاوضون هم 

،وهم يعملون من أجل مكاسب سياسية أو اقتصادية لبالدهم ولتحسني التعامل الدويل ،خيدمون فيها

 أماو ،السفارة يرأس السفريو  دبلوماسيون مقرهم الرئيسي يف السفارة أو يف املفوضية،يتخذ هؤالء الو 

.)١٧(الوزير املفوضهاريأسفاملفوضية 

  أهمية تأمين السفراء والدبلوماسيين في اإلسالم: المبحث الثاني

ية كربى يف هذا لقد اهتم اإلسالم غاية االهتمام بأمر تأمني السفراء والدبلوماسيني ملا لذلك من أمه

الدين احلنيف، وتظهر هذه األمهية من ناحية أن اإلسالم كفََّل لرجال السلك الدبلوماسي خمتلف أنواع 

الالزمة بوصفهم رسال، حىت لو صدرت منهم إساءة لإلسالم واملسلمني؛ ليتمكنوا  تاحلصانات واالمتيازا

، ويرجعوا بعد ذلك إىل  )١٨(ية على وجه املطلوبمن أداء مهمتهم اليت جاءوا من أجلها إىل البالد اإلسالم

 ƢǇ¤�Â¢�Ã¯¢�Ä¢�Ƕđ�ǪƸǴȇ�À¢�ÀÂƾƥ�śŭƢǇ�ǶĔƢǗÂ¢ال من قبل احلكومة وال من شعبها، بل أمر اإلسالم  ة

أن يؤدوا مهمتهم وأعماهلم إال إذا توفرت هلم احلصانة والرعاية الكاملة،   ن�ȂǠȈǘƬǈȇ�ȏ�ǶĔȋ"بتكرميهم؛ 

وتظهر أمهية . )١٩("يف قتل السفراء غدرا ال جيوز للمسلمني أن يّتصفوا به حبال كما أن اإلسالم يرى

تأمينهم أيضا من أنه بواسطتهم يسهل تبادل املنافع االقتصادية وغريها، وتتحقق املقاصد االجتماعية، 

ويقف أعضاء البعثة األجنبية على حقيقة اإلسالم يف صورته الصحيحة غري مشوهة، كما يقفون على 
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مساحته ومرونته، بل إلدراك هذه األمهية أجاز اإلسالم دخوهلم هم ورفقاءهم وأمتعتهم وطن اإلسالم بدون 

�ª ȂǠƦŭ¦�Â¢�ŚǨǈǳ¦�ǂǋƢƦȇ�Ŗǳ¦�ƢēƢǬƸǴǷÂ�ƨưǠƦǳ¦�°¦ƾǳ�©ƢǻƢǐū¦�ǽǀǿ� ƢǘǟƜƥ�¿ȐǇȍ¦�ǶƬǿ¦�ƢǸǯ��ÀƢǷ¢�ƾǬǟ

للشريعة اإلسالمية اليت حتظر اإلكراه وكذلك فإن األحكام العامة ."مهامه فيها على سبيل اإلقامة الدائمة

بني كافة أعضاء البعثة األجنبية وبني ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية، لكن ذلك  ليف الدين ال حتو 

جيب أن يتم داخل مبىن البعثة أو يف األماكن اليت تكون خمصصة لذلك داخل الدولة اإلسالمية، شريطة 

وكل هذا لغرض متكينهم من أداء املهام على ؛)٢٠("سالمي العامأال تصطدم هذه املمارسات باملظهر اإل

ÀƢǈǻȍ¦�¼ȂǬū�ǾƫƢǟ¦ǂǷÂ�ǂǷȋ¦�¦ǀđ�¿ȐǇȍ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ȄǴǟ�¾ƾȇ�Ǯ ǋ�Ȑƥ�¦ǀǿÂ��ǾƳÂ�ǺǈƷ¢�ƢǸǯ�� انطوت

وقبل أن توضع اتفاقية احلصانة الدبلوماسية بوقت طويل، كان رسول ، بل "خطبة الوداع" ى ذلك أيضاعل

" رفائيل المكني"ر و سيويقول الربوف؛ لك احلصانة للسفراء والوفود اليت كانت تفد عليهمينح مثل ت اهللا

إنه صاغ هذه االتفاقية وفقاً ملا ": منع اإلبادة اجلماعية" الذي صاغ لألمم املتحدة ما أصبح يعرف باتفاقية

.)٢١(ن تساحمًا وتفتحاً جاء يف القرآن الكرمي الذي هو على حد تعبريه، أكثر األديان اليت عرفها اإلنسا

وعلى أي حال لقد دلت النصوص الشرعية على هذا األمر، وهي كثرية وسيأيت ذكر جزء منها يف املبحث 

  .القادم مبشيئة اهللا

  مشروعية الحصانة الدبلوماسية في اإلسالم: المبحث الثالث

وتأمينا يف هناك نصوص من الكتاب والسنة تؤكد على أن لرجال السلك الدبلوماسي محاية 

¦±ƢȈƬǷ¦�ǶŮ�ƢǸǯ��ǶȀƬǠƬǷ¢Â�ǶŮ¦ȂǷ¢Â�ǶēƢȈǐƼǋواإلعفاءات اليت تسهل هلم أداء مهامهم أثناء إقامتهم يف  ت

�ÀƢǷȋ¦�ǺǷ�ȂƳ�Ŀ�¿ƢȀŭ¦�ǽǀǿ� ¦®¢�ǺǷ�ǶŮ�ƢǼȈǰŤ��Ƕǿ®Ȑƥ�ń¤�Ƕē®Ȃǟ�ŕƷÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�®ȐƦǳ¦

:، ومن هذه النصوص الشرعية )٢٢(واالطمئنان

M¸Æ:قوله تعاىل -١ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
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، وقد انطوت هذه اآلية الكرمية على األساس الشرعي الذي تبىن عليه )٢٣(

�ǺǷ�ǺǷƘƬǈŭ¦�Ǿƥ�ǞƬǸƬȇ�ƢǷ�ƶǓȂƫ�ƢĔ¤�Ʈ ȈƷ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ŀ�Ƥ ǻƢƳȋ¦�śƯȂǠƦŭ¦Â� ¦ǂǨǈǳ¦�©ƢǻƢǐƷ

الدولة اإلسالمية، واملبعوث أو السفري نوع من أنواع املستأمنني، بل أمان ومحاية طوال فرتة بقائه يف أراضي 

تفيد عموم حكم األمان ألهداف دينّية أو سياسّية أو جتاريّة،هو مستأمن ذو وضع خاص، وهي 

واملقصود أن من جاء من الدولة األجنبية إىل الدولة اإلسالمية لغرض ما كأداء رسالة أو جتارة أو طلب 

ة أو غري ذلك من األسباب، وطلب من رئيس الدولة أو نائبه أمانا، فإنه يعطيه مادام صلح أو مهادن

فاجلوار كما جيوز أن يكون جوارا "ومهما يكن األمر . )٢٤(مرتددا يف الدولة حىت يرجع إىل داره ووطنه
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حلرب وقرر له ملستجري، فإنه يصلح أن يكون جوارا للجار، وإذا كان اهللا تعاىل قد أمر جبوار العدو وقت ا

؛ ) ٢٥("حصانة كاملة ما بقي بني ظهراين املسلمني إىل أن يبلغ مأمنه، فإن جوار الصديق أوىل وحصانته أبر

جلي يف هذا الدين احلنيف وهو بال شك يؤدي إىل حتقيق مقصد نشر الدين يف صورته  تسامحوهذا 

من جهل ا الدين وما يدعو إليه؛ ألن الصحيحة عند التعامل مع غري املسلمني الذين ال يعرفون حقيقة هذ

.شيئا عاداه، فال بّد من إعطائهم األمان حىت يسمعوا ويفهموا احلق

يعطي األمان ملن جاءه مسرتشدا أو حامل رسالة، كما جاءه يوم احلديبية وبناء عليه كان رسول الّله

بن عمرو وغريهم، واحدا مجاعة من الّرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود، ومكرز بن حفص، وسهيل

�ǽÂƾǿƢǌȇ�Ń�ƢǷÂ��Ƕǿǂđ�ƢǷبعد واحد، يرتّددون يف القضّية بينه وبني املشركني، فرأوا من إعظام رسول الّله

.)٢٦(وكان ذلك من أكرب أسباب هداية أكثرهم. عند ملك وال قيصر، فرجعوا إىل قومهم وأخربوهم بذلك

ريب إذا دخل دار اإلسالم مستجريا لغرض شرعي كسماع كالم ونص احلنفّية والشافعّية وغريهم على أن احل

الّله، أو دخل بأمان للّتجارة، وجب تأمينه ومحاية نفسه وماله، إىل أن يبلغ داره اليت يأمن فيها، فإن دخل 

 اآلية إمنا هي فيمن يريد مساع القرآن: وقال ابن العريب. احلريب دار اإلسالم بال أمان، كان مغنوما مع ماله

.)٢٧(والّنظر يف اإلسالم، فأما اإلجارة لغري ذلك فإمنا هي ملصلحة املسلمني ومنفعتهم
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يف هذه اآلية عامة وشاملة جلميع  ةواألحكام الوارد. )٢٨(

سواء يف ذلك أكانت هذه الدور دورا ألفراد أم كانت "الدور املوجودة يف مجيع أراضي الدولة اإلسالمية، 

دورا تابعة هليئات، أم كانت ختص دوال أجنبية، وسواء يف ذلك أيضا أكان صاحب الدار من املسلمني أم 

؛ لئال  )٢٩("منني، فاالستئذان لدخول أي من هذه الدور عموما شرعمن الذميني أم كان من احلربيني املستأ

يوقف على األحوال اليت خيفيها الناس يف العادة عن غريهم، ويتحفظون من اطالع أحد عليها، وألنه 

ومن هذا املنطلق تدخل  ،)٣٠(تصرف يف ملك الغري فالبد من أن يكون برضاه وإال أشبه الغصب والتغلب

��ƨŻǂǰǳ¦�ƨȇȉ¦�ƢȀƬǼǸǔƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƢǠǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ȄǔƬǬǷ�°ƢǗ¤�Ŀ�ƢēƢǬƸǴǷÂ�ƨȈƦǼƳȋ¦�ƨȈǇƢǷȂǴƥƾǳدور البعثات ا

دولة البعثة يف اطالع الغري عليها  بألن ما يوجد بداخلها عادة من وثائق ومعلومات وأسرار ال ترغ"

تمد لديها البعثة دخوهلا مدعاة النسحاب احلرمة واحلصانة عليها، فال يتسىن للسلطات احمللية يف الدولة املع

إال بعد استئذان رئيسها، أو من ينوب عنه، وإال كان ذلك ضربا من ضروب انتهاك حرمة الغري، ولو  

يف ويؤكد النص الوارد يف اآلية املذكورة قوله. )٣١("كانت البعثة مستأجرة، ولونا من ألوان الغصب والتغلب

، وقوله يف شأن ) ٣٢("ثالثا، فلم يؤذن له فلريجع إذا استأذن أحدكم:" شأن الدخول على بيوت عامة
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�ǲưŭ�ƢĔ¤� ƢȈǋ¢�Ǻǟ�ƪ:" الدخول على بيوت أهل الكتاب خاصة ȈĔÂ�©ǂǷ¢Â�ƪ ǜǟÂ�ƾǫ�ƅ¦Â�ň¤Â�ȏ¢

.)٣٣("القرآن أو أكثر، وإن اهللا عز وجل مل حيل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إال بإذن

.)٣٤("ى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهماملسلمون تتكافأ دماؤهم ويسع:"قوله -٣

أين رسول اهللا قاال نشهد أن مسيلمة رسول  نأتشهدا": للرجلني قدما من مسيلمة الكذابقوله -٤

فجرت : "-عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه - ، قال "لضربت أعناقكما لو كنت قاتال رسوال: اهللا، فقال

.)٣٥("سنة أن ال يُقتَل الرسول

إين ال أخيس : "رد أبا رافع مبعوث قريش، رغم أنه أعلن إسالمه، وقال لهقد ثبت أن النيبو  -٥

وهذه األحاديث . )٣٦("بالعهد وال أحبس الربود ولكن ارجع إليهم فإن كان يف قلبك الذي فيه اآلن فارجع

، وهي أدلة جامعة احلصانات للدبلوماسيني ةالشريفة من األسانيد الشرعية اليت يستند إليها على مشروعي

�ƪ ǨǴƬƻ¦�ȂǳÂ��Ã̄ ȋ¦�ǺǷ�ǾǐƼǋ�ƨȇƢŧÂ�ª ȂǠƦŭ¦�¿®�ƨǸǐǟ�ȄǴǟ�ƶǓ¦Â�ǲȈǳ®�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƨȈǴǠǧÂ�ƨȈǳȂǫ

مع احرتام عقائد األمة اإلسالمية مما يوجب قتله، أو  قوجهات النظر يف املفاوضة وتكلم املبعوث مبا ال يتف

.)٣٧(احلماية واحلصانة حىت يعود إىل دولتهفشل يف القيام مبهمته السياسية، بل يستمر له حق التمتع ب

ولو أن رسول ملك أهل :"وقال حممد بن حسن الشيباين صاحب أيب حنيفة رمحة اهللا على اجلميع

.)٣٨("احلرب جاء إىل عسكر املسلمني، فهو آمن حىت يبلغ رسالته 

يؤمن رسل املشركني؛  كانجيوز عقد األمان للرسول املستأمن؛ ألن النيب:"وقال ابن قدامة رمحه اهللا

وجيوز عقد األمان وألن احلاجة تدعو إىل ذلك فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة املرسلة، 

.)٣٩("لكل واحد منهما مطلقا ومقيدا مبدة سواء كانت طويلة أو قصرية

٦- ÀȂǴƬǬȇ�ȏ�ǶĔ¢Â�ƨǻƢǐƷÂ�ƨȇƢŧ�śƯȂǠƦŭ¦Â� ¦ǂǨǈǴǳ�À¢�ȄǴǟ�ƾǬǠǼǷ�̧ ƢŦȍ¦Â)ومن هنا قررت . )٤٠

الشريعة اإلسالمية إعطاء احلصانات واحلماية للسفراء واملبعوثني، وأجازت هلم أن يدخلوا بالد املسلمني 

.)٤١(بدون حاجة إىل عقد أمان

 حصانة؟ ال شّك أن معترب شرعاً وهل كّل أمان من املسلم للحريب : وهنا سؤال يفرض نفسه وهو

.املضارّ دفع ظر يف مصاحل األمة وأحواهلا، نائب عن اجلميع يف جلب املنافع و ألنه قائم للنّ  ة؛الّسلطان جائز 

جيوز أمان احلّر والعبد، والكبري والّصيب، والّرجل :فمختلف يف بعض حاالته، فقال اجلمهور هوأما أمان غري 

 يف صحيحهوعنون البخاري . )٤٣(»املسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم«:لقوله )٤٢(واملرأة

.)٤٤( )باب أمان النساء وجوارهن:(فقال رمحه اهللا

وقول اجلمهور  .)٤٥(ال أمان للعبد واملرأة والّصيب ألنه ال يسهم هلم يف الغنيمة: رمحه اهللا وقال أبو حنيفة

ذمة املسلمني واحدة، ":قولهويؤيده ؛) ٤٦(هو الراجح كما صرح بذلك القرطيب رمحة اهللا على اجلميع
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śǠŦ¢�² يسعى ƢǼǳ¦Â�ƨǰƟȐŭ¦Â�ƅ¦�ƨǼǠǳ�ǾȈǴǠǧ�ƢǸǴǈǷ�ǂǨƻ¢�ǺǸǧ��ǶǿƢǻ®¢�Ƣđ")يقول احلافظ بن حجر ،) ٤٧ 

�µ "ذمة املسلمني واحدة": رمحه اهللا ǂǠƬǳ¦�ǽŚǣ�ȄǴǟ�¿ǂƷ�ǶȀǼǷ�ƾƷ¦Â�ǂǧƢǰǳ¦�ǺǷ¢�¦̄Ɯǧ��ƶȈƸǏ�ǶĔƢǷ¢�Ä¢

يا رسول اهللا زعم ابن أمي : له لتاقملا ، رضي اهللا عنها م هانئ بنت أيب طالبأل وكذلك قوله .)٤٨(له

.)٤٩("قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ": أنه قاتل رجال قد أجرته، فالن بن هبرية، فقال رسول اهللا

عن فضيل بن يزيد الرقاشي أن عمر بن اخلطاب جهز جيشا فكنت فيه فحاصرنا موضعا فرأينا  وجاء

هم وراطنوه، فكتب هلم األمان يف صحيفة نَ اطَ رَ فَـ أنا سنفتحها اليوم ، وجعلنا نقبل ونروح ، فبقي عبد منا 

¾ƢǬǧ�§ ƢǘŬ¦�Ǻƥ�ǂǸǟ�ń¤�Ǯ ǳǀƥ�Ƥ Ƭǰǧ��¦ȂƳǂƻÂ�ƢǿÂǀƻƘǧ�ǶȀȈǳ¤�Ƣđ�ȄǷ°Â�ǶȀǇ�ȄǴǟ�ƢǿƾǋÂ : عبد إن

!)٥٠(فأجاز عمر رضي اهللا عنه أمانه ذمتهم من املسلمني ذمته نياملسلم

ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو يصح من كل مسلم بالغ عاقل خمتار،أن األمان  نفهم من هذا كلهو 

وهذه  .)٥١(ألنه من مجلة املقاتلة، ودخل يف الفئة احلامية ؛وأما الصيب فإذا أطاق القتال جاز أمانه، عبدا

�ȆǿÂ��ƨȈǷȐǇȍ¦�̈°Ƣǔū¦�ǲǛ�Ŀ�̈ƢȈū¦�Ȇǿ�̈®ƢȀǋ�ƾǠƥ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�̈®ƢȀǋ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�² ƢǼǴǳ�¿ƾǬƫ

�Â¢�¾ƢȈŬ¦�ǺǷ�ƢƥǂǓ�ƪالنصوص واألدلة أن احلياة يف رحاب اإل ǈȈǳÂ�ƨǼǰŲ�ƢĔ¢Â��ƨǸǠǻ�ƢŮƾǠƫ�ȏ�ƨǸǠǻ�¿ȐǇ

وال خيفى أن انتشار اإلسالم يف كثري من بقاع العامل كان من خالل التجار الدعاة ! ضغثا من األحالم

�ƪ ƥƢƴƬǇ¦Â�ǶǿǂƟƢǐƥ�Ƣđ�©°ƢǼƬǇ¦Â�ǶđȂǴǫ�Ƣđ�¦ȂƸƬǨǧ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�ń¤�¿ȐǇȍ¦�¼Ȑƻ¢�¦ȂǴŧ�Ǻȇǀǳ¦

.)٥٢(قلدعوة احل

  الحصانات المشروعة للسفراء والدبلوماسيين في اإلسالم: المبحث الرابع

حىت لو صدرت  ةضرب اإلسالم أرع األمثلة يف محاية الدبلوماسيني وكفل هلم حصانة سياسية كامل

 هو أول من محل راية الريادة يف معاملة السفراء واستقباهلم بالتجلةمنهم إساءة له، بل كان رسول اهللا 

وجاء ذلك قبل أن . السابق خري مثال على ذلكسفريي مسيلمة الكذاب إىل الرسول ثواالحرتام، وحدي

يعرف العامل هذه احلقوق، وقبل أن تستقر قواعد التمثيل الدبلوماسي على املستوى الدويل بقرون حيث مل 

بلوماسي حصانات م، حيث منح القانون الدويل رجال السلك الد١٩٤٩م مث ١٩٠٧تستقر إال يف عامي 

:، وهي )٥٣(ثالث

:الحصانة الشخصية: األولى

�Â¢�ǽ®ƾȀƬȇ�ƾǫ� ¦ƾƬǟ¦�Â¢��Ã̄ ¢�Ä¢�ƾǓ�ȆǇƢǷȂǴƥƾǳ¦�ª ȂǠƦŭ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ƨȇƢǸū¦�ȆǿÂ

ويلحق بذلك عدم جواز تفتيش "،)٥٤(يتعرض له، أو يقع على مسكنه أو حقائبه وأمتعته، وحفظ كرامته

شخصية إال يف األحوال اليت تقتضي إجراء ذلك، كما لو ثارت شكوك قوية يف أن له أو تفتيش أمتعته ال
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وللمبعوث هذه احلصانة حىت . )٥٥("هذه األمتعة حتتوي على أشياء حتظر الشريعة دخوهلا إىل أرض اإلسالم

نقله يف األحوال اليت يثبت فيها خروجه على مقتضيات الوظيفة التمثيلية سواء كان ذلك يف إقامته، أو ت

، ومتتد احلماية ) ٥٦(داخل البالد اإلسالمية، كما أن احلماية مستمرة له مدة إقامته فيها إىل أن يغادرها

�ǲǿȋ¦Â��ǾǈǨǻ�ª ȂǠƦŭ¦�ń¤�ƨȀƳȂǷ�ƨǻƢǿ¤�ƢĔƘǯ�©ŐƬǟ¦�ƨǻƢǿ¤�ǶȀǼǷ�ƾƷ¦Ȃƥ�ƪ Ǭū�¦̄Ɯǧ�ǾƫǂǇ¢�ǞȈŦ�ǲǸǌƬǳ

.)٥٧(جزء من كل متاما كما هو مقرر يف هذا العصر

:  حصانة الماليةال: الثانية

وهي ما يتمتع به املبعوث أو السفري من اإلعفاءات املالية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم اجلمركية 

وقد ثبت أن عمر بن اخلطاب أمري ،)٥٨(وغريها، واإلسالم ال ميانع ذلك إذا كان من باب املعاملة باملثل

الدول األجنبية مبقدار العشر من باب املعاملة املؤمنني رضي اهللا عنه كان يأمر بفرض ضريبة على جتار 

ǶȀȈǳ¤�¦ȂƦǿ̄ �¦̄¤�ƨǸȈǬǳ¦�ǽǀǿ�śǸǴǈŭ¦�°Ƣš �ǺǷ�ÀÂǀƻƘȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ��ǲưŭƢƥ)٥٩(.

من خرج إىل دار اإلسالم من أهل احلرب مستأمنا، فال أمان له على شيء مما "وقد صرح الفقهاء بأن 

ظر إىل مفهوم املخالفة هلذه املقولة يظهر أن ما اصطحبه وبالن. )٦٠("تركه بدار احلرب من أهل وولد ومال 

السفري أو املبعوث معه إىل دار اإلسالم من أهل وولد ومال يتمتع باحلصانة، وتظل حصانة األهل 

ما خلفه يف دار اإلسالم "واألموال ثابتة حىت بعد عودته إىل دولته وزوال الصفة الدبلوماسية عنه، فيكون 

، بل يرى بعض الفقهاء أن ) ٦١( ..."قرض أو غريه يف أمان ال يتعرض له مادام حيا من وديعة وَدين من

ذلك ساري املفعول حىت بعد موته، حيث ينتقل املال إىل ورثته، فللوارث أن يدخل الدولة من غري عقد 

.)٦٢(أمان؛ ألن هذا العذر يؤمنه كالدبلوماسي

:الحصانة القضائية: الثالثة

املدنية واإلدارية واجلنائية : رجال السلك الدبلوماسي من املالحقات القضائيةوهي تقضي حبماية 

وخيتلف التصور اإلسالمي يف هذه الزاوية عن التصور القانوين، حيث يرى القانون الدويل العام .)٦٣(وغريها

جرائم على للمحاكم يف الدولة املضيفة بالنسبة ملا يرتكبون من  نأن رجال السلك الدبلوماسي ال خيضعو 

�ƨǸǯƢŰÂ�¿Ƣē¦�ǾȈƳȂƫÂ�ǪȈǬŢÂ�ǒ زاختالف أنواعها، ففي هذه األحوال ال جيو  Ʀǫ�ǺǷ�ȆƟƢǔǫ� ¦ǂƳ¤�̄Ƣţ¦

ضد أحد منهم، بل تقوم الدولة املضيفة  بتبليغ األمر إىل الدولة املوفدة، وهلا اعتباره شخصا غري مرغوب 

ن تطرده وأن تقبض عليه إذا كان ذلك ضروريا ، بل هلا يف اجلرائم اخلطرية أ) ٦٤(فيه وأن تطلب استدعائه

سية عنه من دولته لتحاكمه هي ماكما هلا أن تطلب رفع احلصانة الدبلو ) ٦٥(للمحافظة على سالمتها

   .بسبب ارتكابه جرمية يف أرضها
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وأما التصور اإلسالمي فإنه يقرر مسؤولية الدبلوماسي عما يرتكبه من األعمال اجلنائية يف الدولة 

مية إال اجلرائم اليت يعتقد إباحتها يف دينهم، كشرب اخلمر وحنوه فال يعاقب عليها مع تنبيهه على اإلسال

فيما يتعلق حبقوق األفراد فال بد من املساءلة عليها  ح، كما أن اإلسالم ال يسم) ٦٦(عدم اإلظهار بذلك

كل اعتبار يف الدولة فال جيوز أيا كان الشخص محاية هلا؛ ألن حقوق األفراد يف اإلسالم هلا سلطان على  

إهدارها، فالرجل الدبلوماسي يسأل مدنيا وجنائيا ما يرتكب من أعمال يف بالد اإلسالم تتعلق حبقوق 

كل من يقيم بني على  ألن دفع الفساد واجب ؛ ) ٦٧(األفراد؛ إذ األصل خضوعه للقضاء دفعا للفساد

�ƨȇƢǸū¦�ǪƸƬǈȇ�ȏ�¿ǂĐ¦Â��ÅƢƬǫƚǷ�ȂǳÂ��śǸǴǈŭ¦وال يصلح ألداء وظيفته.  

وبناء على ما تقدم ذهب اجلمهور إىل القول بأن املبعوث إن ارتكب جرمية تستوجب إقامة احلد أقيم 

يف ذلك من  عليه، كما يكون ضامنا ألي ضرر حيدث لألفراد من جراء االعتداء على حقوقهم، وقالوا ألن

ƬĐ¦�̈ÂƢǬǻ�ȄǴǟ�ƨǜǧƢƸǸǴǳÂ��ƨǳÂƾǴǳ�̈®ƢȈǈǳ¦�ǪƷ�ƨǇ°ƢŲ�¿ȐǇȍ¦�°¦®�Ŀ�ǺǷƘƬǈŭ¦�ÀȋÂ��ǾǼǷ¢Â�ǾƬǷȐǇÂ�ǞǸ

التزم بتطبيق أحكام اإلسالم عليه مبوجب العهد أو األمان، كما أن أحكام الشريعة يف املعامالت املالية من 

.)٦٨(بيوع وعقود وتعامل بالربا تطبق عليه باتفاق الفقهاء

اجلميع أن العقوبات اليت هي حق خالص  رمحة اهللا على –ومن وافقه  –بينما يرى اإلمام أبو حنيفة 

�ȄǴǟ�¿ƢǬƫ�ȏ�ƢĔƜǧ�ƨǫǂǈǳ¦�ƾƸǯ�ƢȀȈǧ�ƢƦǳƢǣ�ƅ¦�ǪƷ�ÀƢǯ�ƢǷ�Â¢��ƢǻǄǳ¦�ƾƸǯ�ƨǴȈǔǨǴǳ�ƨȇƢŧ�ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ

باحلصانة املدنية واإلدارية بالنسبة لكل ما يتعلق مبهامه الرمسية،  –يف رأيهم  –املبعوث، كما أنه يتمتع 

حقوق الغري الذي أضري من أفعال املبعوث، ولكن خيضع للقضاء احمللي  وعلى الدولة اإلسالمية ضمان

للدولة اإلسالمية يف كل ما يتعلق بشؤونه اخلاصة أو يف حالة إرضائه اخلضوع لقضاء الدولة اإلسالمية، أو

مدنيًا وجنائياً، كالقصاص والقذف والغصب والتبديد، فهو كبقية املسلمني  فيما ميس حقوق األشخاص

  .املسلمني املقيمني إقامة دائمة يف بالد اإلسالم وغري

وحجتهم أن شرط إقامة احلدود هو حتقق الوالية الكاملة، ووالية الدولة اإلسالمية على املستأمن غري  

، وعللوا قوهلم بأنه يتمتع باحلصانة املدنية واإلدارية بالنسبة للعمل الرمسي بأن )٦٩(كاملة؛ ألن إقامته مؤقتة

ه حتقيق املصلحة العامة للدولة اإلسالمية من خالل حث الدول الراهنة اليت تفتقر فيها ذلك من شأن

.)٧٠(الدول اإلسالمية إىل املنعة الكافية

أن العقوبات التعزيرية يعفى منها املمثلون السياسيون جماراة للعرف الدويل احلاضر، ويرى بعض العلماء 

،هذه العقوبات من حق ويل األمر، وله اإلعفاء منها ملصلحة عامة يرومراعاة ملبدأ املعاملة باملثل؛ ألن تقد

ما الذي يضمن أن تطبق  وخالف البعض حيث قالوا .بعوثأو امل سفريله أن يدع العقاب عليها لدولة الو 

.)٧١(دولة املمثل هذه العقوبة، وهل تطبيقها سيكون وفًقا ألحكام اهللا؟
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من اجلرائم يف بالد الكفر، فاألحناف يرون عدم إقامة احلد عليه؛ ما يقرتفه رعايا بالد اإلسالم وأما 

مشروط بالقدرة على اإلقامة،  تهوجوب إقامفسقط احلد بذلك؛ ألن ، لعدم والية ويل األمر يف تلك البالد

فريون أن الشريعة تطبق على كل جرمية : وأما اجلمهور. )٧٢(هنا بسبب فقدان الواليةومل تتوافر القدرة 

يف أي مكان ارتكبت، سواء يف حدود البالد اإلسالمية أو كالتعامل بالربا والقمار والرشوة، حرمت  

خارجها، وسواء أكان اجلاين مسلمًا أم ذميًا أم مستأمناً؛ ألن املسلم ملزم بأحكام الشريعة يف أي مكان، 

بعقوبة  د أمر رسول اهللاوق. )٧٣(والذمي واملستأمن ملزمان بتلك األحكام الشرعية مبقتضى العهد واألمان

أقيموا احلدود يف احلضر والسفر على القريب «:قال نهثبت أ، و )٧٤(سكران يوم حنني يف بالد املشركني

ومما يوافق التنزيل والسنة، " :رمحه اهللاإلمام الشافعي هلذا قال ، و )٧٥(»والبعيد، وال تبالوا يف اهللا لومة الئم

أن احلالل يف دار اإلسالم حالل يف بالد الكفر، واحلرام يف دار :ويعقله املسلمون، وجيتمعون عليه

اإلسالم حرام يف بالد الكفر، فمن أصاب حراماً، فقد حده اهللا على ما شاء منه، وال تضع عنه بالد 

غري صفة التحرمي لألفعال، فال متنع العقوبة املقررة جزاء يوهذا واضح يف أن املكان ال . )٧٦("الكفر شيئا

  .رتكاب الفعل احلرامعلى ا

القانون رجال هي السائدة اليوم يف القوانني الوضعية، إال أن الفرق بينهما أن هذه ونظرية اجلمهور 

جييزون للدولة تطبيق العقاب على ما ترى فيه مصلحة بسبب ارتكاب اجلرائم اليت تقع يف خارج أراضيها، 

أساسية هلا من جرائم أمن الدولة، وتزييف العملة، وتطبق العقوبة الصارمة على اجلرائم اليت متس مصلحة 

.)٧٧(وتزوير أختام الدولة الرمسية

احلصانة القضائية ال ينبغي أن تكون على حساب شرع اهللا، وأن العرف الدويل ال ف على أي حال،و 

يف  وعلى ويل األمر أن يراعي؛ ينبغي أن يكون حاكًما على هذا الشرع، وإمنا جيب أن يكون حمكوًما به

أمثال هذه املسائل ما هو أقرب لروح الشريعة مع املوازنة بني املصاحل واملفاسد جلبا للمصاحل العامة ودرءا 

  .للمفاسد بقدر اإلمكان

إن تقرير العرف يف الشرع يف استنباط األحكام يقضي بأن كل ما يتعارف عليه : القول وخالصة

�ǂȇ�ȏ�Ǧ ǳƖƬǳ¦Â�ÀÂƢǠƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ�ŅÂƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦يما مل النظام اإلسالمي الدويل فضهاƾ̈ǟƢǫ�Â¢�Ƣčǐǻ�µ °ƢǠ ،

 رجال السلك الدبلوماسيالثالثة اليت أعطاها القانون الدويل املعاصر ل صاناتهذه احلوهلذا يقبل اإلسالم 

وأضاف إليها  ، بل هو يراعيها حق الرعاية بعد أن أسسها وقعد هلا القواعد والضوابط املتينة،يرفضها الو 

«�ƨȈǷȐǇȍ¦�¼Ȑƻȋ¦Â�¥®ƢƦŭ¦Â�ƨǴǷƢĐ¦Âحبسب  ǂǠǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ:  ما مل ، السفن والطائراتو شخصية الدولة

تقع حوادث خمالفة منها، فعندئذ ختضع للقضاء اإلسالمي، وكذلك الوكاالت واملؤسسات مثل مكاتب 

ار وحنوها من الطريان واملدارس واملشايف والبعثات التعليمية ومراكز البحوث العلمية وشركات االستثم
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املؤسسات ذات النفع العام بسبب الصفة الدينية أو العلمية أو اإلنسانية أو الرياضية املقامة يف بلد 

  .الوحدات السياسية والوفود التجارية، وغريها من إسالمي

ال تعترب يف بالد اإلسالم مستأمنة حبال،  السفارات اإلسالمية وممثلوهاإال أن بعض العلماء يرون أن 

.)٧٨(إمنا يطبق عليها سائر األحكام املطبقة على املسلمني املقيمني يف دار اإلسالمو 

  الحصانة الدبلوماسيةاآلثار المترتبة على : المبحث الخامس

من لفظ سواء أكان صرحيا أم كان   ابكل ما يدل عليهتنعقد  صرح الفقهاء رمحة اهللا عليهم أن احلصانة

مث األمان يكون " :وقد جاء يف فقه املالكية ،الرسالة أو اإلشارة املفهمةنعقد بالكتابة أو تكناية، كما 

�Ǧمنها األمان العدوِّ همُ فَ ¢�ƢĔƘǋ�Äأو إشارة مفهمة،، بلفظ Ƹǐŭ¦�ƢǼƸƬǨǯ�ǽǂǓ�Ƣđ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ƾǐǫ�À¤Â��

مل متض بل إذا أمن أحد من عامة املسلمني حربيا، و ،)٧٩("تأمنيصلة وحلفنا أن نقتلهم فظنوه تأمينا فهو 

�ƨǸƟƢǫ�ȆǿÂ�ÀƢǷ¢�ƨȀƦǋ�Ǿǳ�Àȋ��ǾǼǷƘǷ�ń¤�®ǂȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ǲƥ�ǺǷƚŭ¦�¦ǀđ�°¦ǂǓȍ¦�ǲŹ�Ȑǧ�ǾǻƢǷ¢�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦

: جاء يف شرح الزرقاين على خمتصر خليل ،)٨٠(مقام األمان يف عصمة دمه وماله ووجوب رده إىل مأمنه

"ȏ¤�ǀǨǼȇ�ȏ�ǾǻƜǧ���¦ȂǼǷƘǧ�śǷƘƬǳ¦�Ǻǟ�² ƢǼǳ¦�¿ƢǷȍ¦�ȄĔ�¦̄¤  إذا أمضاه اإلمام فإن مل ميضه رده إىل

إن غزا الذمي مع املسلمني فأمن أحدا، فإن شاء اإلمام ": رمحه اهللا األوزاعياإلمام ويقول ، )٨١("مأمنه

.)٨٢("أمضاه، وإال فلريده إىل مأمنه

احلصانات  هذا وما سبق يف املبحث السابق وما قبله يف ثنايا هذه املقالة من اآلثار املرتتبة على منح

الدبلوماسية اليت تؤدي بدورها إذا رعيت إىل عالقات دولية جيدة، ومن هذه اآلثار أيضا قيام السفراء 

تتبع األخبار، ومنه اجلاسوس وهو من :والدبلوماسيني بالتجسس لصاحل بالدهم، ويقصد بالتجسس لغة

Ƣđ�ļƘȈǳ�°ƢƦƻȋ¦�ǞƦƬƬȇ)إلطالع على عورات املسلمني وأمورهم حماولة التعرف وا: ويف الشريعة يعين. )٨٣

النشاط السري الذي يقوم به : "،وتعرف يف املصطلح املعاصر باجلاسوسية وهي)٨٤(وأحوال البالد اإلسالمية

.)٨٥("جهاز املخابرات يف الدولة للحصول على معلومات عن دولة أخرى 

ǌǳ¦�ƢȀƬǷǂƷ�Ǯ ǳǀǳÂ��ƢȀƬǷȐǇÂ�ƨǳÂƾǳ¦�ǺǷ¢�®ƾē�Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƨŻǂƳ�ȆǿÂ ريعة اإلسالمية عموما؛ إذ جاء يف

.M:القرآن - ,+ * ) ( ' & % $ # " !L
وعلى ضوء هذا النص . )٨٦(

أبدى الفقهاء آراءهم حول السفري أو املبعوث إذا ما ارتكب جرمية التجسس هل ينتقض أمانه أي ترفع 

  عنه حصانته أم ال؟

بسبب ارتكابه هذه اجلرمية، قياسا على املسلم إذا جتسس مل يرى بعض العلماء عدم انتقاض أمانه

  . يكن التجسس ناقضا ألمانه كذلك جتسس املستأمن ال يكون ناقضا ألمانه



ʣʒ�ӷ̆�/د ʓ˥�̓ʀɻʝ :

~ 141 ~

بينما يرى هذا الفريق من الفقهاء ذلك، فإن فريقا أخر منهم يرون أن أمان املستأمن ناقض بتجسسه؛ 

فإذا تـََورََّط .ع عنه، فإن قام املستأمن بذلك انتقض أمانهالتجسس بل يقتضي االمتنا  يألن األمان ال يقتض

السفري أو املبعوث يف عملية التجسس، أو أي عمل خمالف للقانون يُبعد ويُعترب شخصا غري مرغوب فيه، 

.)٨٧(وتكلف دولته باستدعائه مباشرة فيما لو تراخت

حل دوهلم وتزويدها ببعض املعلومات من األمور املعروفة أن يعمل رجال السلك الدبلوماسي خلدمة مصا

متحض عمل الرجل الدبلوماسي للتجسس   عن الدولة اإلسالمية، فهذا القدر ميكن التغاضي عنه، أما إذا 

، وقد جاء )٨٨(فيحق لويل األمر إبعاده لكن على وجه كرمي، فيحاط باحلماية والصيانة حىت يصل إىل وطنه

Mn:اإلرشاد إىل ذلك يف قول سبحانه mz y x w vu t s r q p o

{L
ويدخل يف  مضمون هذه اآلية الكرمية إذا ما وقعت احلرب بني الدولة اإلسالمية ودولة . )٨٩(

ما،  بينهما عالقات دبلوماسية، فإن هذه العالقات تنقطع تلقائيا، ومن حق ويل األمر أيضا إبعاد سفري 

يف زمن احلرب، أو زمن إعالنه يعترب قرينة على أن وجود التمثيل  تلك الدولة؛ ألن خطورة وجوده

الدبلوماسي أصبح خطرا على البالد اإلسالمية، وخطرا عليه نفسه، واحتماال كبريا من قيام دبلوماسييها 

بالتجسس، وعليه ميكن القول بقطع العالقات السياسية بينهما مع تبليغ أعضاء البعثة الدبلوماسية 

؛ لذلك كانت الدولة اإلسالمية يف العصور )٩٠(أمنهم دون توقف على صدور قرار اإلبعادبالدهم، وم

املاضية تستقبل السفراء والرسل األجانب عند أطراف الدولة مع احلرص على مرافقتهم ومراقبتهم أثناء 

لمني يعرفون ، فقد أثر عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه عهد إىل عشرة من املس)٩١(إقامتهم بالبالد

ى هلم من ءاليونانية مصاحبة البعثة الدبلوماسية من الدولة البيزنطية من عشرة رجال، وتدوين ما يرتا

مالحظات الروم على األوضاع يف الدولة اإلسالمية دون أن يطلعوهم على حقيقة أمرهم من حيث املعرفة 

. يعتقده الروم عن احلضارة اإلسالميةوقد كان من نتيجة ذلك أنه أمكن الوقوف على حقيقة ما . بلغتهم

ومن ذلك ما حصل من الدهشة لرئيس هذه البعثة البيزنطية عندما َجتُوُب البعثة اجلامع األموي، وتتأمل 

روائعه الفنية، بل سقط مغشيا عليه، وحينما سأله الرفاق عن سبب ذلك بعد أن أفاق، ذكر أن الروم 

يعا، ولكن ملا رأى ما بىن املسلمون علم أن هذه احلضارة ستبقى يعتقدون أن احلضارة اإلسالمية تزول سر 

.)٩٢(مدة أكثر مما يظنون، وكذلك العرب الذين هم السبب الرئيسي لوجودها

وقد جنم عن شدة املراقبة واملالحظة اليت كانت تبديها الدولة اإلسالمية إزاء السفراء األجانب أن 

ة أمر هؤالء املبعوثني يف التجسس على عورات البالد متكنت يف حاالت كثرية من اكتشاف حقيق

التيمور "اإلسالمية، والعمل على إشاعة الفوضى واالضطراب داخلها؛ ومن ذلك أيضا أن البعثة اليت كان 

قد أرسلها إىل الشام قبل غزوه هلا، قبض على أحدهم متلبسا بالتجسس على أوضاع البالد، وملا " لنك
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الرسول املذكور كان يكتب "رد عليه األخري بأن " الظاهر برقوق"للملك  احتج تيمور لنك على ذلك

املنازل منزال بعد منزل إىل بالدنا احملروسة، وأطلع عليه يف ذلك مجاعة من جهتنا، وملا وصل إىل الرحبة 

Ƣđ�Ƥ ƟƢǼǴǳ�¾Ƣǫ�ƨǇÂǂƄ¦: ََب بس األرض لألمري واقرأ اخلطبة بامسه فلو كان الرسول مصلحا ما كان َكت

للرسول أن يكون إال أعمى  ي؛ ألنه ال ينبغهاملنازل وال أكثر فضوله مبا ال ينبغي، وتكلم فيما ال يعني

.)٩٣("أخرس، غزير العقل، ثقيل الرأس

وعلى الدولة اإلسالمية من أجل ذلك أن تراقب املبعوث الذي تشعر بأنه مشتبه باخليانة والتجسس، 

حش واإلجرام يف إقليمها قمعا للفساد، وحتقيقا لألمن القومي مراعية واإلطالع على العورات وإشاعة الفوا

  .يف ذلك املبادئ العامة للشريعة اإلسالمية ومقاصدها اجلوهرية

التزام املسلمني بعدم إحلاق  اترتب عليهللهيئة الدبلوماسية  صانةاحل منحتإذا ويتضح مما سبق أنه 

يقول البالد احلربية، يف  ا، أم مسلميةاإلسالمالبالد يف  ابيسواء كان حر له هذه احلصانة  ن منحتالضرر مب

ويقول ، )٩٤("األمان إذا أعطي أهل احلرب حرم قتلهم وماهلم والتعرض هلم" :رمحه اهللا يف املغين ابن قدامة

إذا دخل قوم من املسلمني بالد احلرب بأمان فالعدو منهم آمنون إىل أن ": رمحه اهللا يف األم الشافعي

ǶȀƬǻƢȈƻ�ȏÂ�ǶȀǸǴǛ�ǶŮ�ǆيفارق ȈǳÂ��ǶĔƢǷ¢�̈ƾǷ�¦ȂǤǴƦȇ�Â¢��ǶǿȂ")ملسلم أن خييس يف عهده،   جيوزوال، )٩٥

أال ": الوعيد عليه مفظع لقوله، و )٩٦("إذا عاهد غدر" :النيبكما قال الغدر  من خصال املنافق  ألن 

ائحة اجلنة وإن رحيها ليوجد من قتل نفسا معاهدة له ذمة اهللا وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اهللا فال يرح ر 

��ǶēƾǷ�ń¤�ǶǿƾȀǟ�ǶȀȈǳ¤�ǶƬȇ�À¢�ǾȈǴǟ�Ƥ،)٩٧("من مسرية سبعني خريفا ƳÂ�¼ƢưȈǷ�¿Ȃǫ�śƥÂ�ǾǼȈƥ�ÀƢǯ�ǺǸǧ

وال حيل له أن ينكث فيه حبال ، وإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم على سواء، وأعلمهم باملنابذة 

Mvu:قال تعاىل! واملصارمة، والنصوص يف ذلك صرحية وقاطعة t s r q p o n

{ z y x wL
أي أعلمهم بأنك قد نقضت : فانبذ إليهم على سواء: ومعىن قوله تعاىل، )٩٨(

عهدهم، حىت يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب هلم وهم حرب لك، وأنه ال عهد بينك وبينهم على 

ة يسري يف أرض الروم يكان معاو : امر قالعن سليم بن ع ،)٩٩("السواء، أي تستوي أنت وهم يف ذلك

 اهللا أكرب: وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى األمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول

ومن كان بينه وبني قوم عهد، فال حيلن عقدة، وال ": قال إن رسول اهللا! وفاء ال غدرا! اهللا أكرب اهللا أكرب

فبلغ ذلك معاوية، فرجع ، وإذا الشيخ عمرو :مدها، أو ينبذ إليهم على سواء، قاليشدها، حىت ينقضي أ

واتفق العلماء على جواز خداع الكفار كيف ": ويقول النووي رمحه اهللا .)١٠٠(رضي اهللا عنهبن عبسة

.)١٠١("أمكن اخلداع، إال أن يكون فيه نقض لعهد أو أمان فال حيل
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يف واقعنا املعاصر تأشريات الدخول املتداولة بني  صانةيف صور احليدخل مما  هأنوالذي خنلص إليه 

الدول، ودعوات الزيارة سواء من األفراد أو من املؤسسات أو من قبل الدولة، وعقود العمل واستقدام 

، دخول املسلم إىل إحدى دول الغرب دخوال رمسيا مبوجب التأشرية اليت متنح له، لذا فالفنيني واخلرباء وحنوه

يعترب مبثابة عقد أمان موقت، يوجب عليه أن يأمنه دخول غري املسلم إىل إحدى الدول اإلسالمية،  وأ

أنظمة بالدهم ما أقام بني أظهرهم، إال ما املسلم هؤالء على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، وأال خيالف 

.)١٠٢(ألنه عقده مع ربه أسبق وأوجب وأوىل بالوفاء ؛تعارض منها مع دينه

ما تيسر مجعه يف هذه العجالة، واهللا أسأل أن يوفقنا ملزيد من التحرير هلذه املسائل يف املستقبل  هذا

بإذن اهللا، وأن جيعل ما نقوله أو نكتبه حجة لنا ال علينا، وأن ينفع به كاتبه وقارئه ومستمعه، وأن جيعله 

  .خالصا لوجهه الكرمي اللهم آمني

:ونسأل اهللا حسنها :الخاتـمة

ضوء املقاصد  العالقات الدولية يفيف  للحصانة الدبلوماسية وأثرها الذي سبق العلمي توضيحالإن 

  :عطي النتائج التاليةيميكن أن  يةالشرع

إدارة العالقات الدولية عن طريق التفاوض، واألسلوب الذي تنظم وتوجه به : يقصد بالدبلوماسية)١(

الدبلوماسي وفنه، أو هي احلكمة والكياسة هذه العالقات بواسطة السفراء واملبعوثني، وعمل 

ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�ǶƟƢǬǳ¦�Ǻǟ�°®Ƣǐǳ¦�ŉȂǬǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ƲȀǼŭ¦�ǪǧÂ�» ǂǐƬǳ¦�ǺǈƷÂ�ƨǼǘǨǳ¦Â.

تعترب البعثة الدبلوماسية القوة احملركة للحياة الدولية بالنسبة للمجتمع الدويل عن طريقها يتم فض )٢(

لتوفيق بني املصاحل املتعارضة وتقريب وجهات النظر النزاعات واخلالفات الدولية، أو الثنائية، ويتم ا

املتباينة، كما يتم إبرام عقود الصلح واملعاهدات، وكل ما من شأنه أن يدعو إىل السالم واألمن بني 

.بين اإلنسان، ويسود الود والتفاهم بني الدول

الضرر من كل منهما  من حلوق املنععقد بني املسلم وغري املسلم على : وتعين احلصانة الدبلوماسية)٣(

احرتام شخصية الدولة " :أو هي. إىل اآلخر، سواء منه أو ممن وراءه، إال حبقه، ومثله اجلوار

إخضاعها لوالية احملاكم يف الدول األخرى وإعفاؤها  وتوابعها وعدم االعتداء على أحد ممثليها أو

 .من الضرائب الشخصية املباشرة

لدبلوماسي حصانات سياسية كاملة حىت ولو صدر منهم إساءة لقد كفََّل اإلسالم لرجال السلك ا)٤(

واحلصانة املالية، ،واألسرة واحلواشي واألتباع للنفوس احلصانة الشخصية: له، ومن هذه احلصانات

وإن كان التصور اإلسالمي يف احلصانة القضائية  ،إذا كان ذلك من باب املعاملة باملثل، والقضائية

 .ين فيهاخيتلف عن التصور القانو 
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وأمواهلم  إن الشريعة اإلسالمية أقرت حبرمة السفراء ورجال السلك الدبلوماسي، وصانت دماءهم)٥(

هو أول من محل راية الريادة يف معاملة السفراء واستقباهلم وأعراضهم حق صيانة، بل الرسول

 .حتقيقا ملقصد نشر الدين يف صورته الصحيحة بني الشعوب ،بالتجلة واالحرتام

ǀǳ��ŅÂƾǳ¦�ƾȈǠǐǳ¦�Ǻǟ�ǲǐǨǼȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�©ƢǟƢŦÂ�¦®¦ǂǧ¢�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�Ʈ¦�أسفر )٦( ƸƦǳ¦

رسم اإلسالم منهجا معينا للعالقات الدولية، ميتاز عن غريه أصالة وتطبيقا لتحقيق التواصل 

.احلضاري بني شعوب األرض، ليَـْنعموا باألمن، واالستقرار، والِسْلم العاملي

أن نظرة اإلسالم إىل غري املسلمني ال تعرف التعصب واالستعالء، لبحث من هذا ا يتضح جبالء)٧(

§ ƢƦǇȋ¦Â�» Âǂǜǳ¦�Ǻǰƫ�ƢǸȀǷ�Ƣđ� ƢǧȂǳ¦Â�®ȂȀǠǳ¦�¿¦ŗƷ¦Â�ÀÂƢǠƬǳ¦Â�ƶǷƢǈƬǳ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢŶ¤Â�  بل

السلم ويؤثر املودة على العداوة حىت مع من الدعوة و اإلسالم يف العالقات الدولية يقوم على  نظام

.اء للمودة اإلنسانية، وتوثيًقا للروابط البشريةعادوه، استحي

إذا طلبه من املسلمني، ليسمع ما يدّل على صّحة اإلسالم، ويف هذا مساحة  العدو مشروعّية أمان)٨(

؛ وهو بال شك يؤدي إىل حتقيق مقصد نشر وتكرمي يف معاملة الكفار، ودليل على إيثار الّسلم

 .غري املسلمني الدين يف صورته الصحيحة عند التعامل مع

وهذا ، ةسالميإن تعظيم أمر الدماء، وتغليظ العقوبة عليها، مما استفاض تقريره يف الشريعة اإل)٩(

التعظيم للدماء يف اإلسالم شريعة عامة، ال يفرق فيها يف األصل بني مسلم وغريه، فال تستباح 

أو الزنا ة بعد اإلسالم، أو الردالقتل العمد العدوان، : اإلسالم إال بإحدى ثالث أرضالدماء يف 

 .اإلسالم إال يف احلرب املشروعة اليت تكون لدفع العدوان أرضبعد اإلحصان، وال تستباح خارج 

وبناء على ذلك فالدخول يف  ،حاليا حصانة مؤقتة تأشريات الدخول املتداولة بني الدولتعترب )١٠(

ذه التأشريات بأي غرض من الدول، يكون دخوال رمسيا، فال جيوز االعتداء على من منحت هلم ه

.األغراض،سواء كان من املسلمني أو من غريهم، بل جيب أن تصان دمائهم وأمواهلم وأعراضهم

  :قائمة الـهوامش والـمصادر والـمراجع للمقالة

. ٣، ص )ب ط( م ١٩٨١, قانون العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة، جامعة عین الشمس، القاهرةعبد العزیز سرحان، )١( 
.  ٣٩م، ص ١٩٨٥، ٤إسماعیل صبري مقلد، العالقات السیاسیة الدولیة، ذات السالسل، الكویت، ط )٢(
.٢٠م، ص١٩٧١ - هـ ١٣٨١القاهرة ، –مصریة العامة للتألیف والنشر ، ما الدبلوماسیة ، الهیئة العز الدین فودة )٣(
سعید المهیري ، العالقات الخارجیة للدولیة اإلسالمیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة األولى ، عام )٤(

.٣٤٥م ، ص ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦
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مرعب، دار إحیاء التراث محمد عوض:أبو منصور محمد بن أحمد األزهري، تهذیب اللغة، تحقیق:انظر)٥(

، ومحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، لسان العرب، دار ١/١٤٤ج١/م، ط٢٠٠١ - بیروت -العربي 

وأبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سیده،، ١٣/١١٩، ج/١بیروت، ط–صادر 

.٣/٤٦١خلیل إبراهم جفال، ج:، تحقیق ١/م، ط١٩٩٦هـ ١٤١٧ - بیروت -المخصص ، دار إحیاء التراث العربي 
المنعقد بدولة الكویت )واآلخرنحن(صالح الصاوي، من الجوانب الفقهیة في عالقة اإلسالم بالغرب، مؤتمر)٦(

.٧تحت رعایة وزارة األوقاف، ص
.٥٢٨ص/٨دمشق، سوریة ج - دار الفكر/ ٤وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،   ط)٧(
عبد العزیز الخیاط، المعاهدات واالتفاقات من العالقات الدولیة في أثناء السلم، مجلة مجمع الفقه :انظر)٨(

.١٦٧١، ص٧االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة ، العدد 
.١٦٧١/ ٧المرجع السابق )٩(
.٩سورة النحل، اآلیة )١٠(
، وابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد ٣٦٤٢/ ٥مصدر سابق ابن منظور، لسان العرب، :انظر)١١(

.٩٥/ ٥مصر -هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلب١٣٩٢/ ٢السالم هارون، ط
.١٩سورة لقمان، اآلیة )١٢(
رابع یحیى حسن، مقاصد الشریعة اإلسالمیة المراعاة في األقضیة النبویة وأثرها في أحكام الوقائع المعاصرة، )١٣(

حث غیر منشور مقدم  لنیل درجة الدكتوراه في الشریعة من كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة إفریقیا ب

.٢٢العالمیة، ص
.٣٨٤ -٣٨٣/  ٣ابن منظور، لسان العرب )١٤(
.٢٩٠سعید المهیري، مرجع سابق، ص )١٥(
.١/١الموسوعة العربیة العالمیة :انظر)١٦(
.١/١العربیة العالمیة الموسوعة :انظر)١٧(
أبوبكر میقا، مبادىء اإلسالم ومنهجه في قضایا السلم والحرب والعالقات الدولیة واإلنسانیة، من :انظر)١٨(

، ومحمد سالم مدكور، معالم الدولة ١١٣، ص )ب ط ( هـ ١٤٠٧مطبوعات جامعة الملك سعود، الریاض، 

.٣٥٦، وسعید المهیري، مرجع سابق، ١٨٤ص . م١٩٨٣، ١الصفا، الكویت، ط–اإلسالمیة، مكتبة الفالح 
.٣٥٦سعید المهیري، المرجع السابق، ص )١٩(
دراسة في تحلیل أهم أدوات العالقات "أحمد عبد الونیس شتا، مشروع العالقات الدولیة في الدولة اإلسالمیة، )٢٠(

.١٤٩، ص .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧/ ١، ط، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، القاهرة"الخارجیة للدولة اإلسالمیة
، ٤سید شریف الدین بیرزاده، مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة، العدد:انظر)٢١(

 .١١١أبوبكر میقا، مرجع سابق، ص، و ١٠ص
. ١٤٥جع سابق، ص ، وأحمد عبد الونیس شتا، مر ١٥٠محمد التابعي، مرجع سابق، ص :من التفصیل راجعلمزید )٢٢(
  .٦سورة التوبة، اآلیة )٢٣(
.٦٠٦ومحمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص ،٣٣٧/ ٢تفسیر  القرآن العظیم ، المصدر السابق ابن كثیر، )٢٤(
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.٦٠٩محمد طلعت الغنیمي ، مرجع سابق ، ص )٢٥(
.١١٨/ ١٠ه، دار الفكر المعاصر، دمشق٢/١٤١٨التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، طوهبة الزحیلي، )٢٦(
.٢/١٩٧) بدون ذكر تاریخ الطبعة(علي محمد البجاوي، دار الفكر ـ بیروت، :ابن العربي، أحكام القرآن، تحقیقانظر )٢٧(
.٢٨ -٢٧سورة النور، اآلیة )٢٨(
.١٤٦أحمد عبد الونیس شتا، مرجع سابق، ص )٢٩(
نظام الدین و ، ٢٣/١٧١بیروت–م، دار الكتب العلمیة  ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢١ط الرازى، مفاتیح الغیب،:انظر)٣٠(

م، دار  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦/ ١الشیخ زكریا عمیران،  ط:الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري، تحقیق 

.٦/١٧٦بیروت-الكتب العلمیة 
.١٤٧أحمد عبد الونیس شتا ، مرجع سابق ، ص )٣١(
صحیحه ، مصدر سابق ، ك االستئذان ، ب التسلیم واالستئذان ثالثا ، رقم الحدیث أخرجه البخاري في)٣٢(

)٣٩٧/ ٨، ) ١١١٩.
أخرجه أبو داود في سننه، مصدر سابق، ك الخراج، باب في تعشیر أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجار ات، حدیث )٣٣(

)١٧٠/ ٣)٣٠٥٠.
ننه، ك الجهاد، باب في السریة ترد على أهل العسكر برقم ، وأبو داود في س٢١١/ ٢أخرجه أحمد في مسنده، )٣٤(

 )١٨٣/ ٣، )٢٧٥١.
/ ٣، )٢٧٦١( ، وأبوداود في سننه، ك الجهاد، باب في الرسل، رقم ٤٨٨ - ٤٨٧/ ٣أخرجه أحمد في مسنده)٣٥(

.،  وٕاسناد  حسن٨٤
مام یستجن به في العهود، رقم ، وأبو داود  في سننه، ك الجهاد، باب في اإل٨/ ٦أخرجه وأحمد في مسنده، )٣٦(

)٨٣/ ٣) ٢٧٥٨. 
.١١٤، أبو بكر میقا، مرجع سابق، ص ١٨٢/ ٨الشوكاني، نیل األوطار، مصدر سابق )٣٧(
محمد بن أحمد السرخسي، تحقیق صالح الدین المنجد، –محمد بن حسن الشیباني،  السیر الكبیر،  إمالء )٣٨(

. ٢٥١/ ٢م، القاهرة، ١٩٧١ - هـ٩١ ١٣مطبعة شركة اإلعالنات الشرقیة 
مصر، -عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو، دار الهجر للطباعة والنشر:ابن قدامة، المغني، تحقیق)٣٩(

.٤٦٢/ ٨م ١٩٨٦- هـ١٤٠٦
.٦١/  ٨م ، ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦الرملي ، نهایة المحتاج ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر )٤٠(
، ١انة ، النظام الدولي الجدید بین الواقع الحالي والتصور اإلسالمي، دار السالم، القاهرة، طیاسر أبو شب)٤١(

.٦٥٥م، ص ١٩٩٨_ هـ ١٤١٨
:، والقرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق٢١٣ - ٢١٢/ ٤القرآن، مصدر سابقابن العربي، أحكام :انظر)٤٢(

التفسیر والزحیلي، ، ٨/٧٨القاهرة  –دار الكتب المصریة م،١٩٦٤ - هـ ٢/١٣٨٤أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش،ط

.١١٦/ ١٠المنیر، باب فقه الحیاة، مرجع سابق 
.سبق تخریجه في الصفحة السابقة) ٤٣(
.٤/١٢٢البخاري، صحیحه البخاري، مصدر سابق، كتاب بدء الوحي، )٤٤(
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 م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، ١دار الفكر ـ بیروت، طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،البدائع،الكاساني، :انظر)٤٥(

، الدر )هـ١٠٨٨: المتوفى (، ومحمد عالء الدین بن علي الحصكفي ٤/٢٩٨، وابن الهمام، فتح القدیر ٧/١٠٦

.٢٤٩/٣، دار الفكر بیروت ١٣٨٦/ المختار،  ط
.٨/٧٦ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مصدر سابف:انظر)٤٦(
، وأحمد في ٣/٢٨) ١٨٧٠(صحیحه،  ك فضائل المدینة، باب حرم المدینة، رقم الحدیث أخرجه البخاري في )٤٧(

. ١/١٢٦) ١٠٣٧(المسند 
.٤/٨٦بیروت–، دار المعرفة ١٣٧٩/فتح الباري شرح صحیح البخاري، طابن حجر،) ٤٨(

ومالك في ، ١/١٠٠) ٣٥٧(أخرجه البخاري في صحیحه، ك الصالة، باب وجوب الصالة في الثیاب، رقم ) ٤٩(

.١/١٥٢) ٣٥٦(الموطأ، رقم 
.٢/٤٤٤، وأبو عبید، األموال، مصدر سابق ٨/١٩٤) ١٧٢٦٥(أخرجه البیهقي في سننه، رقم )٥٠(
.٨/٧٦ ، والقرطبي، مصدر سابف٢١٣/ ٤القرآن، مصدر سابقابن العربي، أحكام :انظر)٥١(
نحن (م بالغرب، مقالة مقدمة إلى مؤتمر صالح الصاوي، من الجوانب الفقهیة في عالقة اإلسال:انظر)٥٢(

.١٤ الدولي المنعقد بدولة الكویت تحت رعایة وزارة األوقاف ص)واآلخر
محمد الدسوقي، أصول العالقات الدولیة بین اإلسالم والتشریعات ، و ٦٥٦یاسر أبو شبانة، مرجع سابق، ص )٥٣(

. ١٧١٤ص  ٧، ج٤تمر االسالمي بجدة، العدد الوضعیة ، مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤ 
.١٥٠، أحمد عبد الونیس شتا، مرجع سابق، ص ١٥٠سعید المهیري، مرجع سابق، ص )٥٤(
.١٥٠أحمد عبد الونیس، المرجع السابق، ص )٥٥(
.٣٥٩، وسعید المهیري، مرجع سابق، ص ١٥٠المرجع السابق، ص )٥٦(
.  ١٥٠محمد التابعي، مرجع سابق ، ص )٥٧(
.٦٥٦، ویاسر أبو شبانة، مرجع سابق، ص  ٣٦٣سعید المهیري، مرجع سابق، ص )٥٨(
.٧٠٦، بتعلیق محمد خلیل هراس، ص )ب ت ( أبو عبید، األموال، دار الفكر، بیروت )٥٩(
.١٢٤\٢ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدینة، مصدر سابق)٦٠(
.٤٣٨/ ١٠ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، )٦١(
.١٩٦/ ٢م، ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩بیروت، ط–الغزالي، الوجیز في فقه مذهب اإلمام الشافعي، دار المعرفة )٦٢(
.٦٥٦یاسر أبو شبانة، مرجع سابق، ص )٦٣(
.٣٩٥م، ص ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الوجیز في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، مصر، محمد حافظ غانم، )٦٤(
.٦٥٧بانة، مرجع سابق، ص یاسر أبو ش)٦٥(
.١١٥أبوبكر میقا، مرجع سابق، ص )٦٦(
. ١٨٥محمد سالم مدكور، مرجع سابق، ص )٦٧(
.١١٧ص/٨دمشق، سوریة ج -دار الفكر/ ٤وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط)٦٨(
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ة اإلعالنات الشرقیة محمد بن أحمد السرخسي، شرح سیر الكبیر، تحقیق صالح الدین المنجد، مطبعة شرك)٦٩(

، وابن الفراء، مصدر ٣٢٦ -٣٢٤/ ٧، والشافعي، األم، مصدر سابق٦٧ -٦٦/ ٤م، القاهرة، ١٩٧١ -هـ ٩١ ١٣

. ١٤١سابق، ص
.٦٢٤محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص )٧٠(
ه االسالمي محمد الدسوقي، أصول العالقات الدولیة بین اإلسالم والتشریعات الوضعیة ، مجلة مجمع الفق)٧١(

.١٧١٥ -  ١٧١٤ص  ٧، ج٤التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة، العدد 
.١٢١ -١١٨ص/٨، سوریة جمرجع سابقوهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، )٧٢(
.١٢١ -١١٨ص/٨ج المرجع السابقوهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، :انظر)٧٣(
.٥/١٣٦) ٥٢٦٤(سابق، ك الحد في الخمر، باب حد الخمر، رقم الحدیث أخرجه النسائي في سننه، مصدر)٧٤(
، والبیهقي في سننه، باب إقامة الحدود في أرض ١/٢٦٨) ٢٢٤(أخرجه أبو داود في المراسیل، رقم الحدیث )٧٥(

.٩/١٠٤) ١٨٦٨٤(الحرب
.٤/١٦٥الشافعي، األم، مصدر سابق )٧٦(
.١٢١ - ١١٨ص/٨ج مرجع سابقلته،  وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأد)٧٧(
.٥٣٠ -٥٢٨ص/٨ج سابقالمرجع الوهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،  :انظر)٧٨(
.٦/٥٠. هـدار الفكر ١٤٠٩ط. محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر )٧٩(
.٨بق، صصالح الصاوي، من الجوانب الفقهیة في عالقة اإلسالم بالغرب، مرجع سا)٨٠(
.١٢٢/  ٣: شرح الزرقاني على مختصر خلیل)٨١(
.٢٧٤/ ٦ مصدر سابقفتح الباري شرح صحیح البخاري،ابن حجر، )٨٢(
.١٤٣/ ١إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، مرجع سابق)٨٣(
.١٥٥محمد التابعي، مرجع سابق، ص )٨٤(
. ١٥٥المرجع السابق، ص)٨٥(
.١٢یة سورة الحجرات ، اآل)٨٦(
.١٦٢ -١٦١، ومحمد التابعي، مرجع سابق، ص ٢٤٥/ ٩الشوكاني، مصدر سابق، :انظر)٨٧(
.١٨٥محمد سالم مدكور، مرجع سابق، ص )٨٨(
.٥٨سورة األنفال، اآلیة )٨٩(
.١٨٦محمد سالم مدكور، مرجع سابق، ص )٩٠(
. ١٤٠ -١٣٩أحمد عبد الونیس شتا ، مرجع سابق، ص ) ٩١(
عثمان، الحدود اإلسالمیة البیزنطیة بین االحتكاك الحربي، واالتصال الحضاري، دار الكتاب العربي، فتحي )٩٢(

. ٤٠٩، ص )ب ت(القاهرة،
صالح الدین المنجد، دار :ابن الفراء، الحسن بن محمد، رسل الملوك ومن یصلح للرسالة والسفارة، تحقیق)٩٣(

. ١١٦م، ص ١٩٧٢م هـ ـ ١٣٩٢، ٢الكتاب الجدید ـ بیروت، ط
 .٤٣٢/ ١٠المغني، مصدر سابقابن قدامة،)٩٤(
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.٢٤٨/ ٤الشافعي، األم، مصدر سابق)٩٥(
) ٢٤٥٩(إذا خاصم فجر، رقم الحدیث باب.أخرجه البهاري في صحیحه، مصدر سابق، ك في اللقطة، ) ٩٦(

٣/١٧٢ .
، ٤/٢٠) ٤١٠٣(اهدة، رقم الحدیث أخرجه الترمذي في سننه، ك الدیات، باب ما جاء فیمن یقتل نفسا مع)٩٧(

.حدیث حسن صحیح:وقال
.٥٨األنفال، اآلیةسورة )٩٨(
.٥٧٨ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مصدر سابق )٩٩(
أخرجه أبو داود في سننه، مصدر سابق، باب في اإلمام یكون بینه وبین العدو عهد فیسیر إلیه، رقم الحدیث )١٠٠(

، وأحمد في مسنده برقم ٦/٢٨٨) ١٦٧٦(في سننه، باب ما جاء في الغدر، رقم ، والترمذي ٣/٣٨) ٢٧٦١(

.هذا حدیث حسن صحیح:وقال الترمذي . ١/٤٠٢) ٦٦٠(، وأبو عبید، األموال، رقم الحدیث ٤/١١٣) ١٧٠٦٦(
 .٦/١٨١بیروت–هـ، دار إحیاء التراث العربي ١٣٩٢/ ٢النووي، شرح مسلم، ط)١٠١(
  .٩وي، من الجوانب الفقهیة في عالقة اإلسالم بالغرب، مرجع سابق، صصالح الصا:انظر)١٠٢(
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  :مستخلص

��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ÃƾƷ¤�ƢȀƬǨǐƥ�ǺȇȂǼƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�¾ÂƢǼƬƫ

للتعّرف على ُكنِهها، أنواعها وأقسامها يف القرآن الكرمي، واستخراج املالمح االقتصادية 

رآن الكرمي مظهر التعويض، ويتنوّع إىل ومن مظاهر االقتصاد يف التنوين يف الق.املنطوية حتتها

عوض عن احلرف حيث ينوب التنوين عن احلرف، وعوض عن املفرد حيث حيل التنوين 

حمل كلمة أو أكثر، وعوض عن اجلملة حيث يغين التنوين عن مجلة أو مجلتني أو أكثر، مث 

ف التنوين مظهر احلذف الذي يتعّرض التنوين للحذف يف القرآن الكرمي، ومن أمثلته حذ

وغري ذلك، فاتضح بذلك أن التنوين ميتاز مبظاهر اقتصادية تتمّثل ) قبل و بعد(من الظرف 

ǶȈǰū¦�ǂǯǀǳ¦�Ä¡�̈ÂȐƫ�Ŀ�ǲǫȋ¦�®ȂȀĐ¦�¾ǀƥÂ��ƨȈǷȐǰǳ¦�ƨǫƢǘǳ¦�ŚǧȂƫ�Ŀ.

 المقدمة

العظيم  احلمد هللا رب العاملني، الذي جعل اختالف األلسن واأللوان من آياته وآالئه، وأنزل القرآن

بلسان عرّيب مبني، والصالة والسالم على أفصح العرب بيد أنه من قريش، سيد األولني واآلخرين، وعلى 

Ǻȇƾǳ¦�¿Ȃȇ�ń¤�ǶȀƴĔ�ƲĔ�ǺǷÂ�ǾƥƢƸǏ¢Â�Ǿǳ¡.

، )فونيم(أما بعد، فإن الكلمات تتكّون من أصغر وحدات صوتية قادرة على التمييز بني املعاين تسمى 

هذه الوحدة الصوتية رمز حتقيقي لصوت متخيل ينتج عن طريق عمليات متتابعة ، و "قرأ"القاف يف : حنو

ǪǘǼǳ¦�±ƢȀƳ�Ƣđ�¿ȂǬȇ. وهو عنصر من عناصر )ألفون(فتسمى ) فونيم(أما الصور الصوتية املختلفة للوحدة ،

نصرا الفونيم، وتغيريه ال يغري املعىن إال أنه يكون وظيفي يف لغة وغري وظيفي يف لغة أخرى، وقد يكون ع

اختياريا كتعّدد صور القاف واجليم والضاد من بيئة إىل أخرى، أو عنصرا إجباريا حتّدده مواقع معّينة داخل 
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السياق، فال جيوز حينئٍذ أن حيّل عنصر حمّل آخر كالصور املتعّددة للنون من إدغام وإخفاء وإقالب وغري 

، فلكلٍّ من ذلك موضع حمّدد ال جيوز تعّديه وترقيقها) اهللا(ذلك، وكذلك مواضع تفخيم الم لفظ اجلاللة 

-ومل يهتم علماء العربية حبرف مثل اهتمامهم حبرف النون وتنّوعاته الصوتية.إىل غريه أو استبداله بغريه

.نظرا لتعّدد وظائفها وخصائصها واتساع أدوارها على اختالف مستويات اللغة -ومنها التنوين

مفهوم التنوين لغة واصطالحا

نّونُت االسم تنوينا إذا :، تقول)١(نوين لغة مصدر نّونت أي صّوّت، أو أدخلَت نونا على الكلمةالت

�Ƣđ�ǲǐŹ�ÀȂǼǳ¦�ËÀȋ�ǾƬǳ¡�ȄǴǟ�ƢǷ¤��°ƾǐŭ¦�¼ȐǗ¤�ǺǷ� ƢǸǴǠǳ¦�ǒ)٢()النون(أحلقته التنوين  Ǡƥ�ƾǼǟ�ȂȀǧ��

¾ȂǠǨŭ¦�ȄǴǟ�°ƾǐŭ¦�¼ȐǗ¤�Â¢��ËǺǣ¢�ƢǧǂƷ�ƢĔȂǰǳ�ƪ ȇȂǐƬǳ¦)در غلب حىت صار امسا هلذه ، فالتنوين مص)٣

.)٥(، وإمنا ّمسي تنوينا ألنه حادث بفعل املتكلم، والتفعيل من أبنية األحداث)٤(النون

:أما يف االصطالح فقد ذهب العلماء يف تعريفه إىل مذاهب متقاربة، واختلفوا يف أجزاء يسرية منها

ا أحسن التعريفات للتنوين يرى السيوطي أن التنوين نون تثبت لفظا ال خطّا، وأضاف بأن هذ

، وقال يف موضع آخر أّن )٦(وأخصرها وأوجزها؛ ألن سائر النونات املزيدة الساكنة أو غريها تثبت خطّا

التنوين حرف ذو خمرج، وهو نون ساكنة، وقيل بأن التنوين زيادة على الكلمة كما أن النفل زيادة على 

.)٧(الفرض

لتنوين يف احلقيقة نون تلحق آخر االسم املتمكن وغريه من وجوه اعلم أن ا:"وعرّفه ابن يعيش يف قوله

، وعند اخلضري أنه )٩(، ويرى اجلرجاين أن التنوين نون ساكنة تتبع حركة اآلخر ال لتأكيد الفعل)٨("التنوين

ملا كان التنوين مصدر نّونت أي أدخلت نونا على الكلمة، نُقل اصطالحا إىل نفس النون الساكنة الزائدة 

.)١٠(ليت تلحق اآلخر وصال ال خطّا ووقفاا

يوافق الباحث السيوطي يف تعريفه الذي وصفه باحلسن واإلجياز حيث قدم مفهوم التنوين يف عبارة 

وافية موجزة، أما القول بأن نون التنوين زائدة ففيه نظر، ويراه الباحث خمالفا للصواب؛ ألن نون التنوين، 

ƢĔƜǧ��Ƣčǘƻ�ƨǷȂǇǂǷ�Ǻǰƫ�Ń�À¤Â  ثابتة لفظا كما أقّرت بذلك التعريفات السابقة وغريها، ويعرتض الباحث

�Ŀ�ƪ ǘǬǇ�À¤Â�ǽǀǿ�Àȋ��ǾǫȐǗ¤�ȄǴǟ�ǆ Ȉǳ�ǂǷȋƢǧ��Ǧ ǫȂǳ¦�¾ƢƷ�Ŀ�ǖǬǈƫ�ƢĔƘƥ�ǶŮȂǫ�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀǯ

�ƶǔƬȇ�ƢǸǯ�Ƣē®ƢȇǄƥ�¦ȂǳƢǫ�Ǻȇǀǳ¦�ǺǷ�ǾȇȂƦȈǇÂ��§ȂǐǼŭ¦�Ŀ�ƢǨǳ¢�¾ƾƦƫ�ƢĔƜǧ�ƢǸȀȈǴǟ�Ǧ ǫȂǳ¦�ƾǼǟ�°ÂǂĐ¦Â�̧Ȃǧǂŭ¦

وذلك ألن النون اخلفيفة والتنوين من موضٍع واحد، ومها حرفان زائدان والنون اخلفيفة ساكنة،  : "قولهمن 

، ووضح أحد املعاصرين ما )١١("كما أن التنوين ساكن وهي عالمة توكيد، كما أن التنوين عالمة املتمكن

¦�ƢȀǧÂǂƷ�ǺǷ�ȏÂ��ƨǸǴǰǳ¦�ƨȈǼƥ�ǲǏ¢�ǺǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ȂǿÂ�ÀȂǼǳ¦�̈®ƢȇǄƥ�ǾǻȂǼǠȇ�ÀȂǼǳ¦�ǽǀǿ�Àȋ��ƨȈǴǏȋ–  وإن
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تعد كلمة كاملة، وتدخل يف قسم احلرف املعنوي املعدود من أقسام الكلمة الثالثة، -كانت حرفا واحًدا

، ويظهر أن غياب هذه النون تارة هو ما جعلهم )١٢(فمثلها مثل واو العطف، وفائه، وباء اجلر، وتائه

�ƢǷ�ǲǏ¢�ǺǷ�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�ƢȀǼǰǳ��̈ƾƟ¦±�ƢĔÂŐƬǠȇ�ǺǷ� ǄƳ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ÀȂǼǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�Ƥ ȇǂǤǳ¦Â��ǽǂƻ¡�Ŀ�ǂȀǜƫ

.)١٣("والتنوين وإن كان حمذوفا يف اللفظ فهو يف حكم الثابت:"احلركة زائدة، يقول ابن يعيش

فالتنوين ظاهرة مهمة جديرة بالنذر الصويت الدقيق، حيث إن العلماء القدامى عرضوا هلا دون التفات 

فلم يذكروا دور التنوين يف تشكيل الرتكيب املقطعي للكلمة يف حالة وجوده  مناسب إىل خواّصها الصوتية،

أو عدم وجوده، وما يتبع ذلك من تغيري يف مواقع النرب يف الكلمة، وهناك مسائل كثرية متعلقة بأحوال 

قالب النون السياقية ال ميكن معاجلتها بدّقة إال باالعتماد على الدرس الصويت، كاإلبدال واإلدغام واإل

.)١٤(وغريها من حيث املوقع والسياق وأمناط األصوات اليت ختضع هلا

حرف النون وتنّوعاته الصوتية

، وعند إصدارمها ُحيبس اهلواء حبسا )األصوات األنفية(ُيشّكل صوتا امليم والنون جمموعة صوتية تسمى 

  .فتاما يف موضع من الفم، وخيفض احلنك اللني، فينفذ اهلواء عن طريق األن

�ǆ ƦŹ�Â¢� ¦ȂŮ¦�Ǧ ǬȈǧ�ƨưǴǳ¦�ǞǷ�ƢȈǴǠǳ¦�ÀƢǼǇȋ¦�¾ȂǏ¢�ȄǴǟ�ÀƢǈǴǳ¦�» ǂǗ�ƾǸƬǠȇ�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ�ÀȂǼǳ¦Â

وينخفض احلنك اللني فيتمّكن اهلواء اخلارج من الرئتني من املرور عن طريق األنف، وتتذبذب األوتار 

  .الصوتية

- ٨٠لذي يرتاوح مداه بني وأكثر ألفونات النون شيوعا هو الصوت األسناين املصّوت األنفي ا

.)١٦(، ومتتاز برنني ضعيف يظهر على هيئة مْعلم خفيف على امتداد اخلّط القاعدي)١٥(ميال يف الثانية١٠٠

فالنون اليت هي صوت أسناين لثوي أنفي جمهور، وحدة صوتية هلا وظيفة مستقلة يف البناء الصويت 

صامتة قابلية للتغيري يف األداء النطقي الفعلى، وقد للكلمة، ولكن هذه النون من أكثر األصوات العربية ال

�©ƢǟËȂǼƫÂ�ƨȈǟǂǧ�°ȂÉǏ�ƢŮ�ǂȀǜƬǧ��ǾȈǧ�ǞǬƫ�Äǀǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�Ƥ ǈŞ�ŚȈǤƬǳ¦�ǺǷ� Ȇǋ�ƨȈǴǏȋ¦�ƢēƢũ�§Ȃǌȇ

.)١٧(خمتلفة

، وذكروا خصائصهما األساسية، )امليم والنون(وعلماء العربية منذ القدمي نظروا إىل األصوات األنفية 

�ǶĔ¢�ƢȀǼǷ�°ÂǂǷ�ƨȈǨȈǯ�Ƥ ǈŞ�ÀƢȈǨǻ¢�ÀƢƫȂǏ�ƢǸĔ¤�̄¤�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¦ȂǬËǧÉÂ�ƾǫÂ��̈ƾȇƾǌǳ¦�©¦ȂǏȋ¦�ǺǷ�ƢŷȂǨǼǏ

ƢǸđ�ǪǘǼǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ƾǼǟ� ¦ȂŮ¦�» ȂǫÂ�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�À¦ƾȇƾǋÂ�� ¦ȂŮ¦)١٨(.

، )ُغّنة(التنّوعات الصوتية للنون صوت خيرج من خرق األنف املنجذب إىل داخل الفم يسمى  من

وتقلب النون الساكنة  ،)١٩("ِمْن قبل"ل حرف بعيد املخرج عنها حنو القاف يف وحيدث نتيجة وقوعها قب
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والتنوين ميما خفية قبل حرف الباء مع بقاء الغنة الظاهرة، وذلك راجع إىل صعوبة النطق باحلروف 

¤�ƢȀƳǂű�¾ËȂƸƬƥ�ƪ ǳËȂƸƬǧ��ƢēƢǨǐƥ�ƢȀǛƢǨƬƷ¦�ǞǷ� ƢƦǳ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�«ǂű�ń¤�ÀȂǼǳ¦�«ǂű�¾ËȂƸƬǧ��̈°ÂƢƴƬŭ¦ ىل

، وهذه الظاهرة هي ما )٢٠(ميم خمفاة مبا ميكن أن يندرج حتت ظاهرة املماثلة اليت تعرفها اللغات مجيعا

  ).اإلقالب(يُعرف بــــــــــــ

والعلة الفيسيولوجية اليت الحظها العلماء بشأن هذا التغّري اللغوي السياقي هو أن النطق بالنون قبل 

نون حرفا يشبه الباء من جهة ويشبه النون من جهة أخرى وهو امليم، الباء ال خيلو من الكلفة فأبدلت ال

Mj:ومن األمثلة القرآنية اليت ورد فيها قلب النون ميماإذا جاءت قبل الباء iL
)٢١(،Mt s r

v uL
)٢٢(،M`L

)٢٣(.

لوقف، فُيجعل تلتقي النون الساكنة والتنوين يف حكم واحد، وذلك إذا كان ما قبلهما مفتوحا عند ا

ºººººººººººƥ�» ÂǂǠŭ¦�ȆǫƢȈǈǳ¦�̧ ËȂǼƬǳ¦�Ŀ�Ǧ ǳ¢�ƢǸĔƢǰǷ)اإلبدال(�¦ƾŢ¦Â��ƾƷ¦Â�ǞǓȂǷ�ǺǷ�ƢǸËĔƘƥ�ǾȇȂƦȈǇ�Ǯ ǳ̄�ǲËǴǟÂ��

.)٢٤(يف الزيادة والسكون

�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇÂ��Ƣđ°ƢǬǷÂ�ƢȀǈǻƢů�ĿÂ�ƢȀǴưǷ�Ŀ�Ƕǣƾƫ�ÀȂǼǳ¦�ËÀƜǧ�¿Ƣǣ®ȍ¦�̈ǂǿƢǛ�Ŀ�ƢǷ¢

راء وامليم والالم والواو، فامليم قريبة النون يف املخرج وشقيقتها يف الغّنة، كما أن النون األصوات هي الباء وال

�ƢĔ¢�Â¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǺȇȂǼƬǳ¦Â�ÀȂǼǳ¦�¿Ƣǣ®¤�ǾƳÂÂ��ǂȀŪ¦Â�¾ƢǨƬǇȏ¦Â�¬ƢƬǨǻȏ¦�Ŀ�Â¦Ȃǳ¦Â� ƢƦǳ¦�ǞǷ�ÀƢǈǻƢƴƬȇ�ǺȇȂǼƬǳ¦Â

ǳ¦Â��ÀȂǼǳ¦�ǺǷ�ƢȀƳǂű�§ǂǬǳ� ¦ǂǳ¦Â��ƢȀȈǧ�ƢƬǸǣ®¢�Ŗǳ¦�ǶȈŭ¦�«ǂű�ǺǷ�» ǂǗ�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�ƢđǂǬǳ�Ǯ ǳǀǯ�¿Ȑ

.)٢٥(اللسان

:وقد يفىن احلرف املدغم فناء تاما حبيث ال يبقى له أثر فيسمى إدغاما كامال، كما هو مع الراء والالم

MW VL
)٢٦(،M¿ ¾L

أما إذا بقي للحرف املدغم أثر فيسمى إدغاما ناقصا كما هو مع الواو ، )٢٧(

¸M: والياء ¶L
)٢٨(،ME DG FL

)٢٩(،M¢ ¡L
)٣٠(،Mp oL

)٣١(.

  حركة التنوين

ذكر العلماء أن التنوين ساكن؛ ألنه يفيد معىن يف آخر الكلمة، إال إذا جاء بعده حرف ساكن أيًضا، 

"فيتحرك التنوين بالكسر، وقد جيوز حتريكه بالضم، مثل طبيُنب استمعت "جاء طبيٌب استمعت لنصحه :

".قائلِن افهموا"افهموا : ائًال ، وصاح ق"لنصحه

فقد وقعت السني ساكنة بعد التنوين، وكذلك الفاء، فتحرك التنوين بالكسر أو بالضم، وكالمها جائز، 

"والكسر أكثر، إال حني يكون بعد التنوين حرف ساكن بعده حرف مضموم لزوًما، مثل أقبل حاكٌم :

يها حرف مضموم حتما، فيكون األحسن حتريك التنوين فاخلاء الساكنة بعد التنوين ول -"اخرج الستقباله
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"بالضم، فتقول هذه شجرة  : "، لثقل االنتقال من الكسر إىل الضم يف النطق، ومثله"حاكمُن اخرج:

فالقاف الساكنة بعد التنوين جاء بعدها الطاء املضمومة، فكان من األوفق حتريك " اقطف من مثارها

من الضم إىل الضم، وهو أخف يف النطق من االنتقال من الكسر إىل التنوين بالضم، ليكون االنتقال 

".هذه شجرتُن اقُطف من مثارها: "تقول. الضم

"ومن العرب من جييز حذف التنوين إذا وليه ساكن، وهذا أسهل اللغات كلها، فيقول جاء طبيُب :

حبذا االقتصار عليه بشرط و " أقبل حاكُم اخرج الستقباله"و " قائَل افهموا"، وصاح "استمعت لنصحه 

.)٣٢(التنبه إىل أن الكلمات اليت حذف منها ليست ممنوعة من الصرف

  أنواع التنوين

:ذكر النحاة أنواعا للتنوين كثرية بلغ عددها عشرة عند بعضهم، ونذكر منها

ا مل وهو الذي يدخل يف االسم املعرب املنصرف للداللة على أصالته إذ :تنوين التمكين أو األمكنية.١

ُينب ومل مينع الصرف لسالمته من شبه احلرف ومن شبه الفعل، ومن مث أي من أجل ذلك مسي صرفا 

�ǲȈǫÂ���» ǂǐǳ¦�ǺǷ�ǞǼǷ�ǲȈǫ�ǲǠǨǳ¦�ƨđƢǌŭ�ǶǇȏ¦�ǾǷǂƷ�¦̄¤�Äǀǳ¦�śǰǸƬǳ¦�ǺȇȂǼƫ�Ŀ�» ǂǐǳƢǧ���Ƣǔȇ¢

والسهيلي فرقا بني فرقا بني االسم والفعل  وقال قطرب : يدخل فرقا بني املنصرف وغريه ، وقال الفراء

.)٣٣(قام حممٌد، رأيُت رجال:املفرد واملضاف، ومن مث حذف يف اإلضافة، ومثاله

هذا النوع من التنوين يلحق األمساء املبنية املختومة بويه فرقا بني معرفتها  :تنوين النكرة أو التنكير.٢

ȂŴ��ƢēǂǰǻÂ" ده من التنوين، والثاين نكرة فسيبويه األول معرفة لتجرّ "مررُت بسيبويه وسيبويٍه آخر:

 .نكرة" صهٍ "معرفة، و"صهْ "ألجل التنوين، وهو مسموع يف باب اسم الفعل، حنو 

ما جييء بدًال من حرف أصلى حذف، أو من كلمة، أو مجلة، أو : هو :تنوين العوض أو التعويض.٣

لمة، أو ، فمن الدواعي ما يقتضي حذف حرف من ك)٣٤(أكثر؛ ليحّل حمل احملذوف، ويغين عنه

حذف كلمة بتمامها، أو حذف مجلة بأكملها أو أكثر، فيحل التنوين حمل احملذوف، ويكون عوًضا 

جواري وغواشي، فهذه األفعال الثالثية :جواٍر وغواٍش، أصلهما:عنه، ومن أمثلة حذف احلرف

وحّل أصلية احلروف، لكن احلرف األخري منها صار ياء يف اسم الفاعل وُحذف ىف مجع التكسري،

:مكانه التنوين؛ ِعوًضا عنه، فالتنوين هنا إمنا هو تعويض عن احلرف احملذوف، وعند اإلعراب نقول

. وجمرورة بفتحة نيابة عن الكسرة فوق الياء احملذوفة. الكلمة مرفوعة بالضمة على الياء احملذوفة

  .والتنوين الظاهر ىف احلالتني عوض عن الياء احملذوفة
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" كل: "جميء التنوين عوًضا عنها فيكثر حبذف املضاف إليه بعد لفظةأما حذف كلمة و    

;M:ومن أمثلته قوله تعاىل -وما ىف حكمهما"بعض"أو : 9L
، أي كل اجلبال والطري له )٣٥(

.بعض أيامٍ : أي. اعتدل اجلو أيام الشتاء إال بعًضا:أّواب، و حنو

املضافة، املسبوقة " إذ"ا عنها فإنه يكثر بعد كلمة وأما حذف مجلة، أو أكثر، وجميء التنوين عوضً 

، ويتضح ذلك "إذْ "وما أشبههما من ظروف الزمان اليت تضاف إىل " ساعة"أو" حني"أو " يوم"بكلمة

MT:يف حنو قوله تعاىل S R Q PL
فهي يوم إذ انشّقت واهية، :، واألصل)٣٦(

Ƣƥ� ȆƳÂ��Ƣđ�ǶǴǠǴǳ�ƢȀȈǳ¤�» Ƣǔŭ¦�ƨǴǸŪ¦�ƪ ǧǀÉƸǧلتنوين عوضا منها.  

  . مجع املذكر السامل يفمقابلة النون  يفوهو الالحق جلمع املؤنث السامل؛ ليكون : تنوين المقابلة.٤

 يف اليتلقد الحظ النحاة أن التنوين قد اختفى يف آخر اجلمع املذكر السامل، وحلت حمله النون 

، دون اجلمع املختوم باأللف والتاء آخر اجلمع، وملا كانت غري موجودة إال ىف مجع املذكر السامل

رأوا أن ينّونوا آخر مجع املؤنث السامل،   - وكالمها مجع سالمة–" مجع املؤنث السامل وملحقاته"الزائدتني

مجع املذكر السامل، ويتم التعادل بني االثنني من هذه الناحية، ويسمونه لذلك  يفليكون مقابًال للنون 

  .تنوين املقابلة

حد العلماء احملدثني على تعليل القدماء هلذا التنوين، حيث يرى أنه لو صح أن النون وقد اعرتض أ

يف مجع املذكر السامل بدل التنوين يف مفرده، لكان من الغريب وجودها يف مجع املذكر السامل الذي ال 

.األمحدين، والعمرين، واليزيدين، واألفضلني:تنوين يف مفرده، بسبب منعه من الصرف، مثل

وهو أمحد، وعمر، ويزيد، وأفضل ال يدخله التنوين؛ ألنه ممنوع من الصرف، -وأشباهها، فإن مفردها

مع أن مفرده خيلو يف كثري من " وهو التنوين"ولكان من الغريب أيًضا احتياج مجع املؤنث إىل املقابل 

يكثر فيه التنوين، مث على عكس مجع املذكر السامل، فإن مفرده .األحوال من التنوين، كفاطمة، وزينب

أو إدماج تنوين املقابلة يف تنوين " تنوين مجع املؤنث السامل: "اقرتح أن يسمى تنوين املقابلة باسم

.)٣٧(التمكني؛ ألنه منه

ُيستعمل هذا النوع من التنوين يف الشعر والقوايف للتطريب معاقبا مبا فيه من الغنة :تنوين الترنّم.٥

ان العرب يستلذون الغنة يف كالمهم، ومثاله قول امرئ القيس كما ينشده حلروف املّد واللني، وقد ك

، "أقلي اللوم عاذل والعتابن:"، وقول جرير"من ذكرى حبيب ومنزلنقفا نبك: "قوم من بين متيم

ƢǸđ�Ƥ" العتابا"واأللف يف " منزيل"فأُبدلت الياء يف  ȇǂǘƬǴǳ�ƢǻȂǻ)٣٨(.

ة بعد استيفاء البيت مجيع أجزائه، ويلحق القوايف املقّيدة، ومثاله هو اإلتيان بنون ساكن: التنوين الغالي.٦

  :قول رؤبة
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ْخَرتِقْن 
ُ
)٣٩(ُمْشَتِبه األْعَالِم َلمَّاِع اخلَفِقنْ *َوقَامتِِ األْعَماِق َخاِوي امل

، وأطلق "مستفعلن"زائدة ألن القاف قد كّملْت وزن البيت، وهي مبنزلة النون يف " املخرتقن"فالنون يف 

، وأنكر بعض )٤٠(؛ ألنه جاوز احلدّ "الغلوّ "، وّمسوا احلركة اليت قبلها "الغايل"بعض العلماء على هذه النون 

�̈ǄǸŮƢƥ�ǾƫȂǏ�Ǧ Ǡǔǧ�ƪ Ȉƥ�ǲǯ�ǂƻ¡�Ǻǟ�®¦±�ǂǟƢǌǳ¦�ǲǠǳÂ��ǺȇȂǼƫ�ȏ�ÀȂǻ�ƢĔƘƥ�¦ȂǳƢǫÂ�ǺȇȂǼƬǳ¦�¦ǀǿ� ƢǸǴǠǳ¦

.)٤١(فتوهم السامع أنه نون وكسر الروي

ن احلكاية وتنوين الشذوذ وتنوين ماال ينصرف وتنوين املنادى املضموم، وزاد بعض العلماء تنوي   

.)٤٢(لكنها موضع خالف

  مواضع حذف التنوين

:ملا كان التنوين واقعا يف آخر الكلمة تعّرض للحذف كثريا، ومن األماكن اليت ُحيذف منها

 .جليا زيد ويا ر : ُحيذف من العلم املفرد والنكرة املقصودة يف النداء، حنو)أ (

 .حممد بن زيد: حيذف من كل َعلم ُوصف بابن وأضيف إىل َعلم آخر، حنو)ب (

•M:حيذف عند الوقف مع الكسرة أو الضمة، حنو)ج ( ~ }L
، ويبدل ألفا إذا ُسبق )٤٣(

MÏ:بفتحة، حنو Î Í ÌL
)٤٤(.

للعلمية والتأنيث، ويبقى يف حنو قائمة وساجدة؛" عائشة"حيذف ملانع الصرف، فُيحذف من )د (

 .النتفاء العلمية

ال مال لزيد، إذا مل تقّدر الالم مقحمة، فإذا :حيذف وجوبا لإلضافة، حنو بيت زيد، ولشبهها حنو)ه (

.)٤٥(قّدرت مقحمة فاحلذف لإلضافة

  :حيذف اللتقاء الساكنني قليال كقوله)و (

)٤٦(َوال َذاكَر اَهللا إالَّ قَليال*فَأْلفيُته َغَري ُمْستَـْعِتٍب 

" أل"التعريف على االسم، ويعّد هذا احلذف نوعا من التعاقب بني " أل" حيذف لزوما لدخول)ز (

.)٤٧(والتنوين يف األمساء املتمكنة

.ُحيذف يف تركيب النسبة من آخر االسم املنسوب إليه حني تلحقه الياء)ح (

مخسٌة وعشر، فُحذف التنوين من اجلزءين :مخسة عشر، فأصلها:ُحيذف يف الرتكيب املزجي، حنو)ط (

  .على ارتباطهما بعد حذف حرف العطف الرابط بينهما يف األصل للداللة
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  المظاهر االختصارية للتنوين في القرآن الكريم

لقد راعى القرآن الكرمي االقتصاد من مجيع جهاته، وجتّنب التكرار إال فيما يفرضه املقام وتدعو إليه 

دية عجيبة يف القرآن الكرمي، حيث إنه مع الضرورة، والتنوين الذي هو جزء من احلركة ميتلك مظاهر اقتصا

خفته ينوب عن وحدة صوتية بأكملها، وينوب عن املفردات وكذلك اُجلمل؛ وذلك لتوفري طاقة القارئ، 

واّدخار جهده، ومل يتوقف األمر عند هذا احلدّ، بل تعّداه إىل حذف التنوين والتخّلص منه يف بعض 

الباحث اقتصاد التنوين يف مظهرين، األول مظهر التعويض،  الرتاكيب ألسباب اقتصادية؛ ولذا تناول

  .والثاين مظهر احلذف

.وينقسم إىل عوض عن احلرف، وعوض عن املفرد، وعوض عن اجلملة: مظهر التعويض -أ

:عوض عن الحرف: أوال

:لقد جاء التنوين عوضا عن احلرف يف كثري من اآليات القرآنية، نذكر منها

 تعاىلقولهMv u• ~ } |{ z y x wL
مجع ) غواشٍ (، فكلمة )٤٨(

فواٍع، فيه إعالل :الناقص، ووزنه فاٍع، ووزن غواش)غِشيَ (غاشية مؤنث غاش، اسم فاعل من 

.)٤٩(باحلذف، والتنوين فيه تنوين عوض، أي عوض من الياء احملذوفة

 - قوله تعاىل:M¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ®L
أصلها قاضي ) قاضٍ (، كلمة )٥٠(

بالياء، لكن الياء ُحذفت وعوض عنها بالتنوين وفق قانون التعويض، فالكسرة هي اليت تدل على 

 .الياء

قوله تعاىل:Mo n mL
، وعالمة الرفع الضمة )جىن(خرب مرفوع لـــــ) دانٍ (، فكلمة )٥١(

.)٥٢(املقّدرة على الياء احملذوفة، فهو اسم منقوص

 - قوله تعاىل:MÙß Þ Ý Ü Û ÚL
، معظم القرّاء يقفون على الدال من غري الياء يف  )٥٣(

«�¦�ƢĔȂǰǈǳ� ƢȈǳ: ؛ ألنك تقول يف الرجل)واقٍ (، ومثله )هاد(كلمة  ǀƸƬǧ��Ç®ƢǿÂ�Ç¾¦Â�Â�Çµ Ƣǫ�¦ǀǿ

لثانية ، ففي هذه الكلمة عملّيتان اقتصاديتان أوالمها إبدال الياء بالتنوين، وا)٥٤(والتقائها مع التنوين

.حذف الكسرة للوقف، فيوقف عليها بالسكون

قوله تعاىل:M8 7 6 5 4L
نعت حلميم جمرور مثله، وعالمة اجلّر الكسرة )آنٍ (، )٥٥(

من باب ضرب مبعىن ) أين(املقّدرة على الياء احملذوفة، فهو اسم منقوص، واسم فاعل من الثالثي 

.)٥٦(اشتّدت حرارته، ووزنه فاعٍ 
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وهو احلائل دون الضّر، والوقاية من اهللا على ) واقي(، أصله )٥٧("وما هلم من اهللا من واقٍ :"قوله تعاىل

.، حذفت منه الياء وعّوض التنوين عنها)٥٨(حذف املضاف

 - قوله تعاىل:MÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆL
معناه الفحل من ): حامٍ (، )٥٩(

، وذكر الفراء أنه احلامي بالياء، وهو )٦٠(ك للطواغيتاإلبل يضرب الضراب املعدود من احلمل ويُرت 

.، ُحذف منه الياء وُعّوض عنها التنوين)٦١(الفحل من اإلبل

نالحظ من النماذج املذكورة أّن التنوين املعّوض عن احلرف يلحق األمساء املنقوصة يف حاليت الرفع 

حذف عند الوقف، وذلك غاية يف االقتصاد واإلضافة، ويتعّرض هذا التنوين لل" أل"واجلّر عند جتّردها من 

حيث إّن التنوين الذي هو جزٌء من احلركة ينوب مناب وحدة صوتية كاملة وهي صوت الياء، مث إن 

.التنوين أيضا مع خّفته يُتخّلص منه عن طريق الوقف بالسكون

  :عوض عن المفرد: ثانيا

، فيحل التنوين حمل )بعض(أو ) كلّ (ظ يوجد هذا النوع من التنوين عند حذف املضاف إليه بعد لف

:الكلمة املفردة أو الكلمات املعطوفة بعضها على بعض، ومن مناذجه

MB:قوله تعاىل- A @ ? > = <; : 9 87 6 5

H G F ED CL
وكّل آل :عوض عن كلمتني، والتقدير)كلٌّ (، فالتنوين يف )٦٢(

  .م كانوا ظاملنيفرعون والذين من قبله

¤M:ومنه قوله تعاىل- £ ¢ ¡• ~ } | { z yx wv u t sL
)٦٣( ،

.كّل ما يف السماوات واألرض له قانتون:عوض عن كلمتني، والتقدير)كلٌّ (فالتنوين يف 

نا بكّل إ: عوض عن كلمة، والتقدير)كلٍّ (، فالتنوين يف )٦٤("وقالوا إنا بكلٍّ كافرون:"ومنه قوله تعاىل-

  .ما أويت موسى كافرون

MÈ:ومنه قوله تعاىل- Ç Æ ÅÄ Ã Â Á ÀL
)�čȐǯ(، فالتنوين يف )٦٥(

.وكلهم جعلنا صاحلني، أي كًال من إسحاق ويعقوب:عوض عن كلمات، والتقدير

§M:ومنه قوله تعاىل- ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ •L
عوض ) بعضا(فالتنوين يف ، )٦٦(

.بعض الظاملني بعضهم، فلما ُقطع عن اإلضافة جيء بالتنوين:السابق، والتقدير) الظاملني(ضمري  عن

'M:ومنه قوله تعاىل- & % $ # "L
عوض عن ضمري ) بعضٍ (، فالتنوين يف )٦٧(

  .فضلنا بعضهم على بعضهم: السابق، والتقدير) الرسل(
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سابقة ميثل اختصارا كبريا حيث إنه حيول دون تكرار وهكذا ندرك بأدىن تأمل أن التنوين يف النماذج ال

.بعض الكلمات اليت سبق ذكرها يف اآليات، فهو مبثابة إشارة إليها بأقّل جهٍد وأوجز تعبري

 :عوض عن الجملة: ثالثا

ألنه عوض من مجلة كان الظرف مضافا إليها ) تنوين عوض(ذكر ابن يعيش أن هذا التنوين إمنا مسي 

؛ ألن إذ تضاف إىل اجلملة، فلما حذفت تلك اجلملة للعلم مبوضعها ُعّوض منها التنوين )إذ(الذي هو 

:، فمن أمثلته يف القرآن الكرمي)٦٨(اختصارا

MD:قوله تعاىل- C B A @ ? > =L
عوض عن ) حينئذٍ (، فالتنوين يف )٦٩(

  .وأنتم حني إذ بلغت الروح احللقوم تنظرون: مجلة، والتقدير

MT:تعاىلقوله - S R Q PL
:عوض عن مجلة، والتقدير)حينئذٍ (، فالتنوين يف )٧٠(

  .فهي يوم إذ انشقت واهية

MJ:قوله تعاىل- I H G FE D C BL
عوض عن ) يومئذٍ (، فالتنوين يف )٧١(

.Ƣǫ°±�śǷǂĐ¦�ǂǌŴÂ�°Ȃǐǳ¦�Ŀ�ƺǨǼȇ�̄¤�¿Ȃȇ:مجلتني، والتقدير

Mµ:قوله تعاىل- ´½ ¼ » º ¹ ¸ ¶L
عوٌض عن )يومئذٍ (، فالتنوين يف )٧٢(

  .فذلك يوم إذ نقر يف الناقور يوم عسري: مجلة،والتقدير

~M:قوله تعاىل- } | { z y x wv u t s r q

£ ¢ ¡ •L
يوم إذ : عوٌض عن ثالث مجل، والتقدير)يومئذٍ (، فالتنوين يف )٧٣(

ƢǨǏȋ¦�Ŀ�śǻǂǬǷ�śǷǂĐ¦�ÃǂƫÂ��°ƢȀǬǳ¦�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƅ�¦Â±ǂƥÂ��©¦ÂƢǸǈǳ¦Â�µ®تُبّدل األرض غري °ȋ¦�.

MF:ومنه قوله تعاىل- E D C B A @ ? > = < ; : 9

I H GL
يوم إذ تزلزل : عوٌض عن ثالث مجل، والتقدير)يومئذٍ (، فالتنوين يف )٧٤(

فُحذفت هذه اُجلمل :"ل اإلنسان ما هلا، قال ابن يعيشاألرض زلزاهلا، وخترج األرض أثقاهلا، ويقو 

��śǼǯƢǈǳ¦� ƢǬƬǳȏ�¾¦ǀǳ¦�©ǂǈǰǧ�ǺȇȂǼƬǳ¦Â�¾¦ǀǳ¦�ƢŷÂ�ÀƢǼǯƢǇ�ǞǸƬƳƢǧ��ǺȇȂǼƬǳ¦�ƢđƢǼǷ�§ ƢǻÂ�ª Ȑưǳ¦

يف موضع جّر بإضافة ما قبلها إليها، ) إذ(وليست هذه الكسرة يف الذال بكسرة إعراب وإن كانت 

.)٧٥("لساكننيوإمنا الكسرة فيها اللتقاء ا
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يتناول هذا املظهر املواضع اليت يتعّرض فيها التنوين للحذف يف القرآن الكرمي على : مظهر الحذف/ ب

  .وجه التقريب ال احلصر

لقد جاء حذف التنوين من هذين الظرفني بكثرة يف القرآن  ):قبل وبعد(حذف التنوين من الظرف .١

M³:الكرمي، حنو قوله تعاىل ² ± ° ¯´L
، مبنيان على الضم يف املشهور )٧٦(

هللا األمر من : ، والتقدير)٧٧(ولقطعهما عن اإلضافة وقرىء شاذا بالكسر فيهما على إرادة املضاف

.قبٍل ومن بعدٍ 

:ورد يف القرآن الكرمي حذف التنوين كثريا عند الوقف، حنو قوله تعاىل:حذف التنوين عند الوقف.٢

M{ zL
)٧٨(،MÖ ÕL

ف التنوين من املنّون املنصوب يف حالة الوقف على ، ُحذ)٧٩(

ǲËǬưŭ¦�ȆǸǴǰǳ¦�¿±Ȑǳ¦�Ëƾŭ¦�Ŀ�ȏ¤�ÀȂǰȇ�ȏ�¦ǀǿÂ��ǖǬǧ�®ËǂĐ¦�ÀȂǰǈǳƢƥ�§ȂǐǼŭ¦��¿±Ȑǳ¦�Ëƾŭ¦
)٨٠(.

، ذكر بعض العلماء أنه ال جيوز فيه )٨١("جاعِل املالئكة:"ومنه قوله تعاىل :حذف التنوين تخفيفا.٣

إذا كان ملا مضى ) فاعال(مفعول ثان ، ويقال على إضمار فعل ؛ ألن )ُسًال رُ (التنوين؛ ألنه ملا مضى 

"وقرأ الضّحاك.مل يعمل فيه شيئا ، وإعمال على أنه مستقبل حذف التوين منه ختفيفا احلَْْمُد لِلَِّه :

.)٨٣(على الفصل املاضي )٨٢("فَاِطِر السََّماَواِت َواَألْرضِ 

:M:ومنه قوله تعاىل- 9 8 7L
بل مكٌر يف الليل والنهار فُحذف التنوين :، والتقدير)٨٤(

MÚ:ختفيفا، وقوله تعاىل Ù Ø × Ö Õ Ô ÓL
، قال الفخر الرازي يف )٨٥(

�Ŀ�ÀȂǠǸƬŸ�Ǯ: "توجيهه هلذا اآلية ǳǀǰǧ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ƅ¦�©ƢȇƖƥ� ¦ǄȀƬǇȏ¦�ȄǴǟ�¦ȂǠǸƬƳ¦�ǶĔ¢�ƢǸǯ�ƾȇǂȇ

التنوين ألنه بعد ما مجعهم ولكن حذف التنوين استخفافاً عذاب جهنم يوم القيامة ، وأراد جامع ب

.)٨٦("من اللفظ وهو مراد يف احلقيقة

MÒ:ومنه قوله تعاىل- Ñ Ð Ï Î ÍL
يقرأ ) سالسل"، فقوله تعاىل)٨٧(

�² ¢°�Ǻǰƫ�Ń�À¤Â�Ǧ ǳȋƢƥ�ƢĔȋ�Äȉ¦�² Â£°�ǺǷ�ǾǴƦǫ�ƢǷ�Ǿƥ�ǲǯƢǋ�Ǿǻ¢�ÀËȂǻ�Ǻŭ�ƨƴūƢǧ��ǾǯǂƫÂ�ǺȇȂǼƬǳƢƥ

هي على وزن فعالل وهذا الوزن ال ينصرف : ، واحلجة ملن ترك التنوين قالباإللفقف عليهما آية وو 

.)٨٨(إال يف ضرورة شاعر، وليس يف القرآن ضرورة، وكان يقفون باأللف وحيذفون عند اإلدراج

}Mومنه قوله تعاىل- z y x w v u t s r q p o nL
): را قواريراقواري(، )٨٩(

.)٩٠(يُقرآن معا بالتنوين وباأللف يف الوقف وبطرح التنوين فيهما والوقف على االول وعلى الثاين بغري ألف

Mo:ومنه قوله تعاىل- n m l kjL
برتك ) سحاب ظلمات(، روى البّزي )٩١(

.)٩٢(التنوين
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ودا يف القرآن الكرمي، هذا احلذف أكثر األنواع ور : حذف التنوين للوقف على رؤوس اآليات/ ٤

وذلك ألن الوقف على رأس اآلية يتطلب راحة، فيتم التخّلص من التنوين والوقف بالسكون، أو إبداله 

Mh:ألفا، حنو قوله تعاىل g fL
)٩٣(،Mæ å äL

)٩٤(،MP O N ML
)٩٥( ،

.الثالثفحذف تنوين الضم يف األول، والكسر يف الثاين، وأبدل التنوين ألفا يف 

¡M:حنو قوله تعاىل: حذف التنوين من االسم الممنوع من الصرف/ ٥ •~ } | { z

£ ¢L
اِل َمَع التـَّْنِويِن ، َوقـَرَأَ باقوا القراء بَِغْريِ تـَْنِويٍن َمَع فـَْتِحَها)٩٦( ، قـَرَأَ اْلِكَساِئيُّ ِبَكْسِر الدَّ

، ومنه )٩٧(

¶M:قوله تعاىل µ ´ ³º ¹ ¸L
، حيث ُحذف التنوين من األمساء املمنوعة من )٩٨(

  ).متاثيل(و) حماريب(الصرف 

MZ:حنو قوله تعاىل: حذف التنوين اللتقاء الساكنين/ ٦ Y X W V U T SL
)٩٩(،

.)١٠٠(وتقدير ثبوته) مصّدق(حبذف التنوين من 

M8:ومنه قوله تعاىل- 7L
"ن اللتقاء الساكنني ، كأنه قال، يقّدر حذف التنوي)١٠١( فالٌق :

.)١٠٢(مفعول به ، لكن ُحذف التنوين لسكونه وسكون الالم:اإلصباح ، فاإلصباح 

Mo:ومنه قوله تعاىل- n m l kL
:، يُقرأ بالتنوين وتركه، فلمن نّون حجتان)١٠٣(

عل عربيا مصغرا مشتقا وهو إحدامها أنه وإن كان أعجميا فهو خفيف ومتامه يف االبن، واألخرى أن جي

مرفوع باالبتداء وابن خربه، وإمنا حيذف التنوين من االسم لكثرة استعماله إذا كان االسم نعتا كقولك 

.)١٠٤(جاءين زيد بن عمرو

¢M:حنو قوله تعاىل: حذف التنوين لإلضافة/ ٧ ¡ • ~L
"بالُغ أمره"، قرأ عاصم )١٠٥(

.)١٠٦(باإلضافة وحذف التنوين استخفافا

?Mتعاىلومنه قوله - > =L
، يقرأ بالتنوين ونصب كيد وبرتك التنوين وخفض كيد )١٠٧(

فاحلجة ملن نّون أنه أراد احلال أو االستقبال واحلّجة ملن أضاف أنه أراد ما ثبت ومضى من 

.)١٠٨(الزمان

¼M:ومنه قوله تعاىل- » º ¹L
التنوين وإضافة مثل ، يقرأ بالتنوين ورفع، مثل وبطرح )١٠٩(

اخلرب أو برفعه بإضمار يريد فعليه ) مثل(مبتدأ وجعل قوله ) فجزاء(فاحلجة ملن نّون أنه جعل قوله 

جزاء ويكون مثل بدال من جزاء، واحلجة ملن أضاف أنه رفعه باالبتداء واخلرب قوله من النعم وما ها 

، )١١٠(اين أن يكون مبعىن مثل املقتولهنا على وجهني، أحدمها أن يكون مبعىن مثل الذي قبل والث

MÊ:ومثله قوله تعاىل É È ÇL
)١١١(.
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¬M:ومنه قوله تعاىل- « ª ©L
، بالتنوين والنصب، وحبذف التنوين والكسر، فمن ) ١١٢(

.نّون أراد احلال واالستقبال، ومن أضاف أراد ما ثبت ومضى

MÞ:ومنه قوله تعاىل- Ý Ü Û ÚL
، َوقـَرَأَ اْلَباُقوَن بَِغْريِ )ُمْنِذرٌ (، قـَرَأَ أَبُو َجْعَفٍر بِتَـْنِويِن )١١٣(

تـَْنِوينٍ 
)١١٤(.

;M:ومنه قوله تعاىل- : 9 8 7 6L
على ) بزينِة الكواكب(، قرأ اجلمهور )١١٥(

اءة من وجيوز أن يكون كقر . اإلضافة، واملعىن زينا السماء الدنيا بتزيني الكواكب ؛ أي حبسن الكواكب

.)١١٦(نّون إال أنه حذف التنوين استخفافا

MÏ:ومنه قوله تعاىل - - Î Í ÌL
، قرأ بعض القرّاء باإلضافة، وهو مبتدأ وخرب، )١١٧(

).املوتَ (وقرأ آخرون بالتنوين والنصب يف 

MX:ومنه قوله تعاىل - - W V U TL
يف ) ُتمْ َما ُكنْ (ابتداء وخرب، )َواللَُّه ُخمْرِجٌ (، )١١٨(

مجله يف موضع خرب كان ) تْكُتُمونَ (، وجيوز حذف التنوين على اإلضافة، " خمرج"موضع نصب بـ 

.)١١٩(والعائد حمذوف والتقدير تكتمونه

  الخاتمة

حبمد اهللا وتوفيقه تناولت الدراسة جّل ما يتعّلق بالتنوين من مفاهيم وأقسام وأنواع ومواضع احلذف يف 

أّن من :قْت إىل طبيعة التنوين داخل الّنظم القرآين، وتوّصلْت أخريا إىل نتائج من أّمههااللغة العربية، مث تطر 

عوض عن احلرف حيث ينوب : مظاهر االقتصار يف التنوين يف القرآن الكرمي مظهر التعويض، ويتنوّع إىل

ملة حيث التنوين عن احلرف، وعوض عن املفرد حيث حيل التنوين حمل كلمة أو أكثر، وعوض عن اجل

يغين التنوين عن مجلة أو مجلتني أو أكثر، مث مظهر احلذف الذي يتعرض التنوين للحذف يف القرآن 

وغري ذلك، فاتضح بذلك أن التنوين ميتاز ) قبل و بعد(الكرمي، ومن أمثلته حذف التنوين من الظرف 

�Ň®ȋ¦�®ȂȀĐ¦�¾ǀƥÂ��ƨȈǷȐǰǳ¦�ƨǫƢǘǳ¦�ŚǧȂƫ�Ŀ�ǲËưǸƬƫ�ƨȇ°ƢǐƬǫ¦�ǂǿƢǜŠيف تالوة آيات القرآن الكرمي. 

  المصادر والمراجع

 ،ط ، دار الكتب .، دالنشر في القراءات العشرابن اجلزري، أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي

  .لبنان –العلمية بريوت 

الدكتور عبد العال : ، حتقيق، الحجة في القراءات السبعابن خالويه، أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد

  .ه١٤٠١دار الشروق، سنة سامل مكرم،
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 ،م١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، سنة التحرير والتنويرابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد.  

 ،عبد اهللا علي الكبري وحممد أمحد حسب اهللا : ، حتقيقلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم

.وهاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، القاهرة

الدكتور مازن املبارك، :، حتقيقمغني اللبيب عن كتب األعاريبنصاري، ابن هشام، مجال الدين األ

  .م١٩٨٥دمشق، سنة –وحممد علي محد اهللا، دار الفكر 

 ،ط وت.، إدارة الطباعة املنريية مبصر، دشرح المفصلابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي.  

 ،دار الكتاب العريب، ١بياري، طإبراهيم األ: ، حتقيقالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي

  .ه١٤٠٥بريوت، سنة 

 ،ط.، دحاشية الخضري على ابن عقيلاخلضري، حممد بن مصطفى. 

 ،املكتبة العصرية، األشباه والنظائر في النحوالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،

  .م٢٠٠٦لبنان، سنة  –بريوت 

،عبد احلميد هنداوي، املكتبة :، حتقيقهمع الهوامعالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر

  .ط.التوقيفية، مصر، د

 ،بريوت، –عبد السالم حممد هارون، دار اجليل :، حتقيقالكتابسيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب

  .ط و ت.د

 النادي األديب الثقايف  ١، طالتشكيل الصوتي في اللغة العربية، )الدكتور(سلمان حسن العاين–

  .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣عودية، سنة الس

 ،م١٩٩٨، الدار اجلامعية، سنة ظاهرة الحذف في الدرس اللغويطاهر سليمان محودة.  

 ،دار املعارف ١٥، طالنحو الوافيعباس حسن.  

 ،إمالء ما مّن به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاتالعكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني ،

  .باكستان- املكتبة العلمية، الهورإبراهيم عطوة عوض، : حتقيق

 ،ط.، دار إحياء الرتاث العريب، دتفسير الرازيالفخر الرازي، حممد بن عمر.  

 ،هشام مسري البخاري، دار عامل :، حتقيقالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد

  .م٢٠٠٣ - ه١٤٢٣الرياض، اململكة العربية السعودية، سنة  - الكتب

م١٩٩٧، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، سنة علم األصوات، )الدكتور(مال بشر ك.  

،مكتبة طيبة، املدينة  ٢، طهداية القاري إلى تجويد كالم البارياملرصفي، عبد الفتاح ابن السيد

  .املنورة
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 جملس النشر العلمي، ، حوليات كلية اآلداب، النون في اللغة العربية، )الدكتور(مصطفى زكي التوين

  .م١٩٩٦ -ه١٤١٧، سنة )١٧(جامعة الكويت، احلولية 

 ،ط وت. ، دكلمات القرآنحممد غازي الدرويب. 

  :الـهوامش

  .٤٦، ص١ج.ط.الخضري، محمد بن مصطفى، حاشیة الخضري على ابن عقیل، د:ینظر-١
عبد اهللا علي الكبیر ومحمد أحمد حسب اهللا وهاشم :ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقیق:ینظر-٢

  .٤٢٧، ص١٣ج معارف، القاهرةمحمد الشاذلي، دار ال

   ٤٦، ص١حاشیة الخضري على ابن عقیل، ج:ینظر-٣
، ٩ج.ط وت.ابن یعیش، موفق الدین یعیش بن علي، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنیریة بمصر، د:ینظر-٤

  .٢٩ص
ة العصریة، بیروت السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، األشباه والنظائر في النحو، المكتب:ینظر-٥

  .١٣٩، ص٢، ج م٢٠٠٦لبنان، سنة –
عبد الحمید هنداوي، المكتبة :السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع، تحقیق:ینظر-٦

  ٦١٨، ص٢ج.ط.التوقیفیة، مصر، د
   ١٣٩، ص٢األشباه والنظائر في النحو، ج:ینظر-٧
  .٢٩، ص٩شرح المفصل، ج-٨
دار الكتاب العربي، بیروت، سنة ١إبراهیم األبیاري، ط:ي، علي بن محمد بن علي، التعریفات، تحقیقالجرجان-٩

  .٩٤ص ه١٤٠٥

  ٤٦، ص١ج.ط.الخضري، محمد بن مصطفى، حاشیة الخضري على ابن عقیل، د:ینظر-10

ط و .بیروت، د–عبد السالم محمد هارون، دار الجیل:سیبویه، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقیق-11

  .٥٢١، ص٣، ج.ت

  .٢٧، ص١، جدار المعارف ١٥عباس حسن، النحو الوافي، ط:ینظر-12

  .٣٦، ص٩شرح المفصل، ج-13

،  م١٩٩٧، علم األصوات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، سنة )الدكتور(كمال بشر :ینظر-14

  .٦٠٩ص
.ا النطق بهامقدار المدة الزمنیة التي یستغرقه-١٥

–النادي األدبي الثقافي  ١، التشكیل الصوتي في اللغة العربیة، ط)الدكتور(سلمان حسن العاني :ینظر-١٦

   ٥٢،ص م١٩٨٣ - ه١٤٠٣السعودیة، سنة 
   ٣٤٩كمال بشر، علم األصوات، ص:ینظر-١٧
.السابق والصفحة:ینظر-١٨
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  .٢٥سورة البقرة، اآلیة -١٩
، النون في اللغة العربیة، حولیات كلیة اآلداب، مجلس النشر العلمي، )الدكتور(التوني ینظر، مصطفى زكي -٢٠

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، سنة ١٧جامعة الكویت، الحولیة
  .٨سورة النمل، اآلیة -٢١
  .٧سورة المائدة، اآلیة -٢٢
  .٣٣سورة البقرة، اآلیة -٢٣
  .٥٢١، ص٣سیبویه، الكتاب، ج:ینظر-٢٤
  . ٢٩، النون في اللغة العربیة، ص)الدكتور(زكي التوني ینظر، مصطفى-٢٥
  .١٥سورة المطففین، اآلیة -٢٦
  .٢سورة الكهف، اآلیة -٢٧
  .١١سورة الرعد، اآلیة -٢٨
  . ٢سورة األنفال، اآلیة -٢٩
  .١٢سورة سبأ، اآلیة -٣٠
  .٨١سورة القصص، اآلیة -٣١
  .٤٣، ص١ج ، والنحو الوافي،٣٥، ص٩شرح المفصل، ج:ینظر-٣٢
  .٦١٩، ص٢همع الهوامع، ج:ینظر-٣٣
  ٤١، ص١النحو الوافي، ج:ینظر-٣٤
  .١٩سورة ص، اآلیة -٣٥
  .١٦سورة الحاقة، اآلیة -٣٦
  .٤٢، ص١النحو الوافي، ج:ینظر-٣٧
  .٣٣، ص٩شرح المفصل، ج:ینظر-٣٨
.السابق والصفحة:ینظر-٣٩
  .٣٤السابق، ص:ینظر-٤٠
  . ٦٢١، ص٢مع، جهمع الهوا:ینظر-٤١
  .٦٢٢، ص٢السابق، ج:ینظر-٤٢
١٦.٤٣سورة إبراهیم، اآلیة -٤٣

١٤٧.٤٤سورة النساء، اآلیة -٤٤

مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا، دار الفكر، . د: ابن هشام األنصاري، جمال الدین، مغني اللبیب، تحقیق-٤٥

  .٨٤٣م، دمشق، ص١٩٨٥سنة 
.السابق والصفحة:ینظر-٤٦
  .١٩٣ص م١٩٩٨طاهر سلیمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة، سنة :نظری-٤٧
٤١.٤٨سورة األعراف، اآلیة-٤٨
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هـ، دار الرشید، مؤسسة ١٤١٨، سنة ٤محمود بن عبد الرحیم صافي، الجدول في إعراب القرآن، ط:ینظر-٤٩

  .١٠١، ص٢٧دمشق، ج-اإلیمان
  .٧٢سورة طه، اآلیة-٥٠
  .٥٤سورة الرحمن، اآلیة -٥١
  .١٠٢، ص٢٧الجدول في إعراب القرآن، ج:ینظر-٥٢
  .٣٣سورة غافر، اآلیة -٥٣
هشام سمیر البخاري، دار عالم :القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق:ینظر-٥٤

  .٣٢٤، ص٩الكتب، الریاض، ج
  .٤٤سورة الرحمن، اآلیة -٥٥
  .١٠١، ص٢٧الجدول في إعراب القرآن، ج: ظرین-٥٦
  .٣٤سورة غافر، اآلیة -٥٧
، ٣م، ج١٩٨٤ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، سنة :ینظر-٥٨

  .١٥٥ص
  .١٠٣سورة المائدة، اآلیة -٥٩
  .٧ص، ٦ط و ت و م، ج.محمد غازي الدروبي، كلمات القرآن، د:ینظر-٦٠
أحمد یوسف تجاني وآخرین، الدار المصریة :الفراء، أبو زكریا، یحي بن زیاد، معاني القرآن، تحقیق:ینظر-٦١

  .٣٢٢، ص١للتألیف والترجمة، ج
  .٥٤سورة األنفال، اآلیة -٦٢
  .١١٦سورة البقرة، اآلیة -٦٣
  .٤٨سورة القصص، اآلیة -٦٤
  .٧٢سورة األنبیاء، اآلیة-٦٥
  .١٢٩عام، اآلیة سورة األن-٦٦
  .٢٥٣سورة البقرة، اآلیة -٦٧
  .٣٠، ص٩ابن یعیش، شرح المفّصل، ج:ینظر-٦٨
  .٨٤- ٨٣سورة الواقعة، اآلیة -٦٩
  .١٦سورة الحاقة، اآلیة -٧٠
  .١٠٢سورة طه، اآلیة -٧١
  .٩المدّثر، اآلیة -٧٢
  . ٤٩-٤٨سورة إبراهیم، اآلیة -٧٣
  .٤-٣-٢-١سورة الزلزلة، اآلیة -٧٤
  .٣٠، ص٩ابن یعیش، شرح المفصل، ج-٧٥
  .٤سورة الروم، اآلیة -٧٦
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العكبري، أبو البقاء، عبد اهللا بن الحسین، إمالء ما مّن به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات، :ینظر-٧٧

  .١٨٤، ص٢باكستان، ج-إبراهیم عطوه عوض، المكتبة العلمیة، الهور:تحقیق
  .١٢سورة النساء، اآلیة -٧٨
  .٣٩سورة الرحمن، اآلیة -٧٩
مكتبة طیبة، المدینة المنورة ٢المرصفي، عبد الفتاح ابن السید،هدایة القاري إلى تجوید كالم الباري، ط:ینظر-٨٠

  . ٣٤٩، ص١، ج
  .١سورة فاطر، اآلیة -٨١
  .١سورة فاطر، اآلیة -٨٢
  .٣٢٠، ص١٤القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج:ینظر-٨٣
٣٣.٨٤بأ، اآلیةسورة س-٨٤

  .١٤٠سورة النساء، اآلیة -٨٥
  . ١٥٧٨، ص١ط وت، ج.الفخر الرازي، محمد بن عمر، تفسیر الرازي، دار إحیاء التراث العربي، د-٨٦
  .٤سورة اإلنسان، اآلیة-٨٧
عال سالم الدكتور عبد ال:ابن خالویه، أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد، الحجة في القراءات السبع، تحقیق:ینظر-٨٨

  .٣٥٨، اآلیة١، ج ه١٤٠١مكرم، دار الشروق، سنة 
  .١٦- ١٥سورة اإلنسان، اآلیة -٨٩
  .٣٥٧، اآلیة ١الحجة في القراءات السبع، ج:ینظر-٩٠
٩١. ٤٠سورة النور، اآلیة -٩١

ط ، دار الكتب.ابن الجزري، أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي، النشر في القراءات العشر، د:ینظر-٩٢

  .٣٣٢، ص٢، جلبنان–العلمیة بیروت 
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  .٣٠سورة التوبة، اآلیة-١٠٣
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  .٣٥سورة األنبیاء، اآلیة -١١٧
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  :مقدمة

احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعني 

   .بعيهم بإحسان إىل يوم الدينوتا

ساعده يف التعامل مع ظاهرة العوملة بشكل صائب، ضمانا ية هذا البحث كونه يأما بعد؛ تكمن أمه

إىل توجيهات عامة للقرآن الكرمي إىل الثبات، وربطها بعصر العوملة يرمي كما . للحفاظ على ثوابته

وأخريا  .ري ذلك على ثوابت الداعيةثƘƫÂ�ƢēƢȇƾŢÂ�ƨŭȂعوقات العم إىلتطرق كذلك وي. وحتدياته أمام الداعية

    . تعني الداعية لتخطى تلك املعوقات والتحديات اليت إسرتاتيجيةرسم خطط ي

  :ة البحثيهيكل

  :التوجيه القرآني إلى الثبات:األول المبحث-

  :وسيتناول الـمبحث

  .التوجيه القرآين العام إىل الثبات)١(

  .املنهج القرآين يف التعامل معهاالعوائق اليت تعيق الثبات و )٢(

:، رؤية قرآنيةالعولمةأمام الداعية في عصر تحديات ومعوقات : الثانيالمبحث -

.ƢēƢǫȂǠǷÂ�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢȇƾŢونعاجل يف هذا الـمبحث مناذج وإرشادات قرآنية يف الثبات كعالج يف 

 :التوجيه القرآني إلى الثبات: ولاأل بحثالم

ة أن يؤدي ما عليه من تبليغ دعوة اهللا، فيأخذ باألسباب املادية، ويضع اخلطط الواجب على الداعيإن 

.بعيدة املدى عونا يف دعوته، واهللا قد كفل القبول والعاملية واإلسرتاتيجيةوالربامج 

أما ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة فإن فيها حقا وخريا، وهذا يقبل ممن جاء به، كما أن فيها 

اً، يرد على من جاء به، واملطلوب أن ال خيضع شريعة اهللا ويلويها حىت توافق ما وفد، وإمنا باطًال وشر 
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وهذه األمور قد . حيكمها فيما يرد، ويرضى حبكمها، مث ال جيد حرجا فيما قضت، ويوقن بأنه اخلري واحلق

)١(.تساعد الداعية يف ثوابته أمام ظاهرة العوملة

ا الصدد هو أن الداعية عليه أن يأخذ ما هو صحيح ومعني مما جاء يف إليه يف هذ ةومما جتدر اإلشار 

 .  من عمل شيطان اً هذا العصر املتمثل يف عصر العوملة، فال يعترب كل ما جاء فيه رجس

اليت ) الروحانية(أنه يدعو إىل ) عصر العوملة(يف عصر التقارب العاملي أو ما يسمونه : "قال القرضاوي

)٢("من احلياة، وال يعتربه رجسا من عمل الشيطان املادي، ولكنه ال يهمل اجلانب هي جوهر الدين ولبه

أي أن األصل يف الداعية أن يدعو إىل اإلميان باهللا تبارك وتعاىل يف عصر العوملة وغريه، لكنه يف عصر 

 . اهللا العوملة ال يتغافل عن املاديات اليت ُوجدت يف عصر العوملة، وهي ستعينه يف نشر دعوته إىل

ومن أسباب الثبات على الدين احلق، االستقامة على ما علم منه بالعمل به بالتقرب إىل اهللا تعاىل 

�ǾȈǴǟ�ǾƦƬǋ¦�ƢǷ�½ǂƫÂ�śǬǇƢǨǳ¦Â�śŭƢǜǳ¦�ń¤�ÀȂǯǂǳ¦�½ǂƫÂ�ǾǼǟ�ƅ¦�ǽƢĔ�ƢǸǟ�ƾǠƦǳ¦Â��ǾȈǴǟ�ƅ¦�µ ŗǧ¦�ƢǷ� ¦®Ƙƥ

اىل من اخلطيئة، واتباع السيئات باحلسنات، كما قال حكمه واالستكثار من النوافل، والتوبة إىل اهللا تع

َوَال َترَكُنوْا ِإَىل ٱلَِّذيَن ظََلُمواْ ِمبَا َتعَمُلوَن َبِصريۥنَّهُ فَٱسَتِقم َكَما أُِمرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَال َتطَغوْا إ﴿: تعاىل

ٱلَّيِل ِإنَّ ا مَِّن  تُنَصُروَن َوأَِقِم ٱلصََّلٰوَة َطَريفَِ ٱلنـََّهاِر َوزَُلفال َء ُمثَّ فـََتَمسَُّكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن ٱللَِّه ِمن أَولَِيا

ِلَك ذِكَرىٰ  َٔ ٱَحلَسنَِٰت يُذِهَنب ٱلسَّيِّ  حِسِنَني﴾اِت ذَٰ
ُ
.)٣(لِلذَِّٰكرِيَن َوٱصِرب فَِإنَّ ٱللََّه َال ُيِضيُع َأجَر ٱمل

اإلحلاح على اهللا تعاىل بالدعاء، مع الضراعة طلبًا للثبات  ومن أعظم أسباب الثبات على الدين احلق

:عليه، والعصمة من الزيغ عنه، والرباءة من احلول والقوة إال باهللا تعاىل، كما قال تعاىل

نَيا َوِيف ٱألِخرَِة َوُيِضلُّ ٱلٱحلَيَـٰوةِ للَُّه ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا بِٱلَقوِل ٱلثَّاِبِت ِيف يـُثَبُِّت ٱ( َما لَُّه ٱلظَِّٰلِمَني َويَفَعُل ٱللَّهٱلدُّ

اهللا  نقل الطربي حديث البخاري بسنده عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه؛ أن رسول ،)٤(َيَشاُء﴾

للَُّه يـُثَبُِّت ٱ﴿: املسلم إذا سئل يف القرب، شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فذلك قوله: "قال

نَيا َوِيف ٱألِخرَِة﴾بِٱلَقوِل ٱلثَّاِبِت ِيف ٱحلَيَـٰوةِ ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ  �ǶĔ¢�ǶǴǠǳ¦�Ŀ�śƼǇ¦ǂǳ¦�Ǻǟ�ńƢǠƫ�Őƻ¢Â.)٥(ٱلدُّ

﴿َربـََّنا َال تُزِغ قـُُلوبـََنا بَعَدِإذ َهَديتَـَنا َوَهب لََنا ِمن لَُّدنَك َرَمحًة ِإنََّك أَنَت ٱلَوهَّاُب﴾: يقولون
)٦(.

ال إله إال أنت، سبحانك، اللهم : ((ان إذا استيقظ من الليل قالك ويف املأثور أن رسول اهللا 

أستغفرك لذنيب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين علًما، وال تزغ قليب بعد إذ هديتين، وهب يل من لدنك 

)٧()).رمحة، إنك أنت الوهاب

،  كان رسول اهللا: كثريا ما يدعو لنفسه بالثبات، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالتوكان 

Ƣǫ�� Ƣǟƾǳ¦�¦ǀđ�Ȃǟƾƫ�Ǯ¾:، قلت))يا مقلب القلوب، ثبت قليب على دينك: ((يقول ǻ¤�ƅ¦�¾ȂǇ°�Ƣȇ:

قلب بين آدم بني إصبعي اهللا، إذا شاء أن يقلبه إىل هدى :يا عائشة أوما علمت أن القلوب، أو قال((
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تم موقنون باإلجابة، واعلموا أن ادعوا اهللا وأن: ((وقال  .)٨())قلبه، وإذا شاء أن يقلبه إىل ضاللة قلبه

.)٩())اهللا ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله

�ƪ ƦưǷ�ǾƥÂ�ƅ�ƾǿƢĐ¦Â��®ƢȀƳ�ǾǻƜǧ�ǾȈǴǟ�ǶȀƬƦƯÂ��ǾȈǳ¤�² ƢǼǳ¦�̈Ȃǟ®�Ǫū¦�ȄǴǟ�©ƢƦưǳ¦�§ ƢƦǇ¢�Ƕǜǟ¢�ǺǷÂ

ومهدي، ومن دل على خري فله مثل أجر فاعله، ومن دعى إىل اهلدى كان له مثل أجور من تبعه، وقال 

.)١٠())فو اهللا ألن يهدي اهللا بك رجًال واحدا خري لك من محر النعم: ((لى اهللا عليه وسلمص

َوٱصِرب نَفَسَك َمَع ﴿: ومن موجبات الثبات على احلق واهلدى جمالسة أهل اإلميان والتقوى قال تعاىل

نَيا َوَال ُتِطع َمن تُرِيُد زِيَنَة ٱحلَيَـٰوةِ ُد َعيَناَك َعنُهم تَعَوَال ۥِۖة َوٱلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوجَههُ ٱلَِّذيَن يَدُعوَن َربـَُّهم بِٱلَغَدوٰ  ٱلدُّ

.)١١(﴾فـُُرطاۥأَمرُهُ رِنَا َوٱتـََّبَع َهَوٰىُه وََكانَ َعن ذِكۥأَغَفلَنا قَلَبهُ 

عن أيب هريرة، :وفيه أيضاً .)١٢())ال تصاحب إال مؤمًنا وال يأكل طعامك إال تقيّ : ((ويف احلديث

((ل رسول اهللا قا: قال إن هللا مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما :

((، قال))هلموا إىل حاجتكم: يذكرون اهللا تنادوا :ƢȈǻƾǳ¦� ƢǸǈǳ¦�ń¤�ǶȀƬƸǼƳƘƥ�ǶĔȂǨƸȈǧ((قال ،:

))¦ȂǳƢǫ��Ä®ƢƦǟ�¾ȂǬȇ�ƢǷ��ǶȀǼǷ�ǶǴǟ¢�ȂǿÂ��Ƕđ°�ǶŮƘǈȈǧ :ونك يسبحونك ويكربونك وحيمد: يقولون

وكيف لو رأوين؟ : فيقول: ال واهللا ما رأوك؟، قال: فيقولون: هل رأوين؟، قال: فيقول: وميجدونك، قال

: يقول: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك متجيدا وحتميدا، وأكثر لك تسبيًحا، قال: يقولون: قال

:ال، واهللا يا رب ما رأوها، قال: نيقولو : وهل رأوها؟ قال: يقول: يسألونك اجلنة، قال: فما يسألوين؟ قال

Ƣǫ��ƢǿÂ¢°�ǶĔ¢�Ȃǳ�Ǧ¾: يقول Ȉǰǧ :يقولون :�Ƕǜǟ¢Â��ƢƦǴǗ�ƢŮ�ƾǋ¢Â��ƢǏǂƷ�ƢȀȈǴǟ�ƾǋ¢�¦ȂǻƢǯ�ƢǿÂ¢°�ǶĔ¢�Ȃǳ

ال واهللا يا : يقولون: وهل رأوها؟ قال: يقول: من النار، قال: يقولون: فمم يتعوذون؟ قال: فيها رغبة، قال

لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد هلا خمافة، : يقولون: ف لو رأوها؟ قالفكي: يقول: رب ما رأوها، قال

فيهم فالن ليس منهم، إمنا جاء : يقول ملك من املالئكة: فأشهدكم أين قد غفرت هلم، قال: فيقول: قال

.)١٣())ǶȀǈȈǴƳ�Ƕđ�ȄǬǌȇ�ȏ� ƢǈǴŪ¦�Ƕǿ: قال. حلاجة

.:في التعامل معه العوائق التي تعيق الثبات والمنهج القرآني/٢

:النشأة األسرية/ أ

غريزة يف حب التشبه  - يف بداية عمره  - األسرة هلا تأثري فعَّال يف سلوك املرء، ألنه يوجد يف قلبه 

ما من مولود إال يولد على الفطرة، :"هذا املعىن بقوله والتقليد للمحيط حوله، وقد ذكر املصطفى 

ǈƴŻ�Â¢��Ǿǻ¦ǂǐǼȇ�Â¢�Ǿǻ¦®ȂȀȇ�ǽ¦ȂƥƘǧ ƢǟƾƳ�ǺǷ�ƢȀȈǧ�ÀȂǈŢ�ǲǿ�� ƢǠŦ�ƨǸȈđ�ƨǸȈȀƦǳ¦�ƲƬǼƫ�ƢǸǯ��ǾǻƢ .(( مث

.)١٤("اآلية] ٣٠: الروم[﴾للَِّه ٱلَِّيت َفَطَر ٱلنَّاَس َعَليَهاِفطَرَت ٱ﴿:يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه
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  :وكما قال الشاعر

.)١٥(إذا كان رب البيت بالدف مولعا      فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

املرء بني أبوين مستهما عدم الثبات أو اليقني، وحينئذ يسري ذلك إىل نفسه، فإذا به صورة وقد ينشأ 

�ȆǟÂ°�ȂǳÂ��ǾǨȈǳƢǰƬƥ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƢƦƯÂ��¿ȐǇȍ¦�§ ¦®¡Â�¼ȐƻƘƥ� Ƣƥȉ¦�¿¦ǄƬǳ¦�°Â®�ȄËǴƴƬȇ�ƢǼǿÂ��ƢǸȀǼǷ

.ذلك جلّنب اآلباء أبناءهم االحنراف والزيغ، دون احلاجة إىل كثري خطب، أو مواعظ

ومن أجل ذلك أن كثريا من الدعاة ما زالوا متمسكني بتقاليد وثقافات خاطئة وجدوا آبائهم عليها، 

على الرغم من أن هؤالء الدعاة درسوا تعاليم اإلسالم، وتفقهوا بفقه اإلسالمي األصيل، لكنهم زّلت 

وكل ذلك راجع إىل . فةأقدامهم، فوقعوا يف احنراف عقدي، فسلكوا مسالك ضالة، وانتحلوا أفكارًا منحر 

ǾȈǧ�¦Ȃǟǂǟǂƫ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦Â��̈ǂǇȋƢƥ�ǂƯƘƬǳ¦.

  :صحبة أقران السوء/ ب

�ǪǴŬ¦�¦ǀđ�¿ǄƬǴǷ�Śǣ�ǖǇÂ�Ŀ� ǂŭ¦�Ǌ ȈǠȇ�ƾǫÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ǪǴÉŬ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƨȇ°ƢǠǳ¦�ƨƦƸǐǳ¦�Ȇǿ

اته اإلسالمي، فإذا به حياكي ويتأسى السيما إذا كان ضعيف الشخصية، غري واثق من نفسه،ومن تصرف

وسلوكه، وهنا يأيت دور االرمتاء بني أحضان الصحبة الطيبة امللتزمة باملنهاج اإلسالمي، إّن هذا لو وقع، 

لتنّبهت املشاعر واألحاسيس، واجلوارح، ولثبت املرء وما زلت قدمه عن احلق، فعن أيب موسى األشعري 

س السوء كحامل املسك، ونافخ الكري، إّمنا مثل اجلليس الصاحل واجللي: ((قال رضي اهللا عنه عن النيب 

فحامل املسك إّما أن حيذيك، وإّما أن تبتاع منه، وإّما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري إّما أن حيرق 

ُء ﴿: وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل. )١٦())ثيابك، وإما أن جتد رحيا خبيثة ٱَألِخالَّ

تَِّقنيَ يَوَمِئِذ بَعُضُهم لَِبع
ُ
خليالن مؤمنان، وخليالن كافران، فتويف أحد املؤمنني :"قال .)١٧(﴾ٍض َعُدوٌّ ِإالَّ ٱمل

الّلهم إن فالنا خليلي كان يأمرين بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرين :وبشر باجلنة فذكر خليله، فقال

مثل ما أريتين، وترضى عنه  باخلري، وينهاين عن الشر، وينبئين أين مالقيك، اللهم فال تضله بعدي حىت تريه 

مث ميوت : كما رضيت عين، فيقال له اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثريا وبكيت قليال، قال

اآلخر، فتجتمع أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم األخ 

اللهّم إّن خليلي :ر، ذكر خليله، فيقولونعم الصاحب ونعم اخلليل، وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنا

فالنا كان يأمرين مبعصيتك ومعصية رسولك ويأمرين بالشر وينهاين عن اخلري، وخيربين مالقيك اللهّم فال 

¾Ƣǫ�ȆǴǟ�ƪ ǘƼǇ�ƢǸǯ�ǾȈǴǟ�ǖƼǈƫÂ��řƬȇ°¢�ƢǷ�ǲưǷ�Ǿȇǂƫ�ËŕƷ�ÄƾǠƥ�ǽƾē : فيموت الكافر اآلخر فيجمع

)١٨(...".لى صاحبهبني أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما ع
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ثرون يف ؤ للصحبة تأثري على الداعية، وخاصة يف جمال الدعوة، حيث يوجد بعض الدعاة املنحرفني قد يُ 

الداعية الثابت والسليم يف دينه وعقيدته وسلوكه الدعوي، سواء يف زمن العوملة أو غريها، ويكون ذلك 

ÄȂǟƾǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƾƷ¦Â�ÀƢȈǯ�Ŀ�ǶŮ�ǾƬƦƸǐǳ�ƨƴȈƬǻ.

:لغفلة أو النسيانا/ ج

قد تؤدي الغفلة، أو النسيان باإلنسان إىل عدم الثبات، وحينئذ جيب أن يتعلم من ذلك درًسا ال 

 . ينساه على مدار الزمان فال يتكرر منه هذا اخلطأ

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ مرتاكبًا على قلبه، وصداه حبسب غفلته، : "يقول ابن القيم

لقلب مل تنطبع فيه صور املعلومات على ما هي عليه، فريى الباطل يف صورة احلق واحلق يف وإذا صدئ ا

ا تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة احلقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه 
ّ
صورة الباطل، ألنّه مل

.)١٩("الصدأ واسودَّ وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فال يقبل حقاً وال ينكر باطال

ُر ٱلَِّذيَن َكَفُروْا يََٰويَلَنا َقد ُكنَّا ِيف : قال تعاىل يف الغفلة ِخَصٌة أَبصَٰ َغفَلة﴿َوٱقتَـَرَب ٱلَوعُد ٱَحلقُّ فَِإَذا ِهَي شَٰ

َذا َبل ُكنَّا  َال َوُهم﴿َوأَنِذرُهم يَوَم ٱَحلسرَِة ِإذ ُقِضَي ٱَألمُر َوُهم ِيف َغفَلة: وقال. )٢٠(ظَِٰلِمَني﴾مِّن هَٰ

فصل بني أهل اجلنة وأهل النار، : أي) ِإذ ُقِضَي ٱَألمرُ (أنذر اخلالئق يوم احلسرة، : أي،)٢١(ؤِمُنوَن﴾يُ 

ال : أي ﴾ؤِمُنونَ َوُهم َال يُ ﴿عما أنذروا به ) َغفَلة(اليوم : أي) َوُهْم (وَدخل كل إىل ما صار إليه خملًدا فيه، 

َر بِ َوَمن أَ (: وقال يف النسيان.)٢٢(ُيَصدقون به فََأعَرَض َعنَها َوَنِسَي َما َقدََّمت يََداُه ِإنَّا ۦايَِٰت َربِّهِ  َٔ ظَلُم ِممَّن ذُكِّ

�ÉǽȂÉȀÈǬǨÈȇ�ÀÈ¢�ÅƨċǼ
ÊǯÈ¢�ǶÊÊđȂÉǴÉºǫ�ÙȄÈǴÈǟ�ƢÈǼǴÈǠÈƳ�ǂǫÈÂ�Ƕ

ÊÊĔ¦È̄¦È �
ÊĿÈÂوقَاَل .)٢٣()اأََبداَوِإن َتدُعُهم ِإَىل ٱهلَُدٰى فـََلن يَهَتُدوْا ِإًذا

ِلَك ٱلَيوَم تُنَسٰى﴾﴿قَاَل  : تعاىل ِلَك أَتَتَك َءايَٰتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكذَٰ ﴿َوِقيَل ٱلَيوَم نَنَسٰىُكم  : وقال تعاىل. )٢٤(َكذَٰ

َذا َوَمأَوٰىُكُم ٱلنَّاُر َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصرِيَن﴾ نعاملكم معاملة الناسي لكم : أي )٢٥(،َكَما َنِسيُتم ِلَقاَء يَوِمُكم هَٰ

َذاكَ يف نار جهنم ﴿ ﴿َوَمأَوٰىُكُم ٱلنَّاُر فلم تعملوا له ألنكم مل تصدقوا به، : أي ﴾َما َنِسيُتم ِلَقاَء يَوِمُكم هَٰ

)٢٦(.َوَما َلُكم مِّن نَِّٰصرِيَن﴾

ُهم :بنسيانه لربه تعاىل وملا أنزله، قال تعاىل: "يقول ابن تيمية ﴿َوَال َتُكونُوْا َكٱلَِّذيَن َنُسوْا ٱللََّه فَأَنَسىـٰ

ِسُقوَن﴾، أَن ُهم﴾يفَنسى﴿َنُسواْ ٱللَّه: وقال تعاىل يف حق املنافقنيُفَسُهم أُْولَِٰئَك ُهُم ٱلفَٰ

ُهم أَنُفَسُهم﴾ :وقوله ���ǶĔƢȈǈǼǳ�ÅƢƦƦǇ�ÀƢǯ�ƅ¦�ÀƢȈǈǻ�À¢�ȆǔƬǬȇ﴿َوَال َتُكونُوْا َكٱلَِّذيَن َنُسوْا ٱللََّه فَأَنَسىـٰ

ǈǻ¢�ÀƘƥ�ǶȀƦǫƢǟ�ƅ¦�¦Ȃǈǻ�Ƣ
Ë
ŭ�ǶĔ¢Â��ǶȀǈǨǻ¢وصدق رسولنا عليه الصالة والسالم بقوله )٢٧(".اهم أنفسهم :

)) :٢٨()).كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون(
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ٍء ِإينِّ فَاِعلَوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْاي﴿: وعالج الغفلة والنسيان دوام التذكري، وذكر اهللا عز وجل، قال تعاىل

ِلَك َغًدا ِإالَّ َأن َيشَ  َذا ِإَذا َنِسيَت َوُقلذُكر رَّبَّكَ اَء ٱللَُّه َوٱذَٰ َعَسٰى َأن َيهِدَيِن َريبِّ ِألَقَرَب ِمن هَٰ

ؤِمِنَني﴾: وقال تعاىل)٢٩(،﴾اَرَشد
ُ
﴿َفذَكِّر ِإن نـََّفَعِت :، وقال تعاىل)٣٠(﴿َوذَكِّر فَِإنَّ ٱلذِّكَرٰى تَنَفُع ٱمل

)٣١(.ٱلذِّكَرٰى﴾

فإّن هذا التقدير من شأنه أن يبعث : دنيا واآلخرةوتقدير العواقب املرتتبة على عدم التثبت يف ال

جيب على الداعية أن يكون صاحب .  اإلنسان من داخله، وحيمله على الثبات والصمود وعدم الرتاجع

يف الثوابت، حبيث قد يقع فريسة لرياح العوملة اً يقظة سريعة، ووعي تام، وعكس ذلك جيعل الداعي ضعيف

  .تأثري كبري يف ثوابته ودعوته من غري أن يتنبه، ويكون لذلك

:، رؤية قرآنيةالعولمةأمام الداعية في عصر تحديات ومعوقات : الثانيالمبحث 

:ƢēƢǫȂǠǷÂ�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢȇƾƸƬǳنـماذج وإرشادات قرآنية يف الثبات كعالج يف ا

ور، خيتلف إن الصراع بني أهل احلق والباطل دائم ما دامت احلياة، وهذا الصراع متعدد األساليب والص

باختالف األزمنة واألمكنة، وقد يوجد ظرف تكون اجلولة فيه ألهل الباطل، فإن ذلك ال يزعج املسلمني؛ 

إال حلقة من  )٣٣(، أو غزوة اخلندق،)٣٢(ألن العاقبة هلم، حيث النصر والتمكني، وما غزوة األحزاب

 .حلقات سلسلة الصراع الطويل بني معسكر اإلميان ومعسكر الكفر

مرحلة الدفاع، ومرحلة :  هذه الغزوة من تاريخ احلروب العسكرية النبوية فاصلة بني مرحلتنيوتعترب

فقد كانت هذه الغزوة آخر وقعة تشن فيها قريش حربًا هجومية على أرض املسلمني، ويقف فيها . اهلجوم

 .النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون موقف املدافع عن املدينة وأهلها

الربد الشديد، والريح الشديدة، واألعداء املهامجون كثريون ال : ه الغزوة يف ظروف قاسيةلقد وقعت هذ

يقوى املسلمون عن مواجهتهم واالشتباك معهم مباشرة، فحفروا اخلندق؛ ليعّوضوا هذا الفارق يف العدد 

على القلة  بني املشركني واملسلمني، وكانت خطة قريش واألحزاب تقضي أن جتتاح املدينة بعد القضاء

½Ƣƥ°¤Â�̈ŚƷ�Ŀ�ƢȀƬǠǫÂ¢Â�ǲǌǨǳƢƥ�ƢȀƬǘƻ�© ƢƦǧ�Ǿƫ¢°�śƷ�¼ƾǼŬƢƥ�ƪ ƠƳȂǧ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨǼǷƚŭ¦.

:القرآن الكريم يتحدث عن غزوة الخندق

تُكمِإذَجاءَ ﴿يَٰأَيـَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ٱذُكُرواْ نِعَمَة ٱللَِّه َعَليُكم: تذكري املؤمنني بنعم اهللا عليهم كما قال تعاىل

للَُّه ِمبَا تَعَمُلوَن َبِصريًا  ِإذ َجاُءوُكم مِّن َفوِقُكم َوِمن َأسَفلَ فََأرَسلَنا َعَليِهم رِحيا َوُجُنودا ملَّ تـََروَها وََكاَن ٱُجُنود

ُر َوبـََلَغِت ٱلُقُلوُب ٱحلََناِجر ؤِمُنوَن َوزُلزُِلواْ َوَتظُنُّوَن بِٱللَِّه ٱلظُُّنونَا ُهَناِلكَ ِمنُكم َوِإذ زَاَغِت ٱألَبصَٰ
ُ
زِلزَاالٱبُتِلَي ٱمل
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µَشِديد َوِإذ يـَُقو  ÈǂċǷ�Ƕ
ÊÊđȂÉǴÉºǫ�ÊĿ�ÈǺȇ

ÊǀċǳÚÈÂ�ÈÀȂÉǬ
ÊǨÙÈǼ
É
ŭÚ�É¾مِّنُهم طَّائَِفةِإالَّ ُغُرور َوِإذ قَاَلتۥٓللَُّه َوَرُسولُهُ مَّا َوَعَدنَا ٱ

َوَما ِهَي بَِعورٍَة ِإن مِّنُهُم ٱلنَِّيبَّ يـَُقوُلوَن ِإنَّ بـُُيوتـََنا َعورَةُن َفرِيقذِ ئ ٔ يََٰأهَل يَثِرَب َال ُمَقاَم َلُكم فَٱرِجُعوْا َوَيستَ 

�ŚÊǈÈȇ�ċȏا  َوَلو ُدِخَلت َعَليِهم مِّن أَقطَارَِها ُمثَّ ُسِئُلوْا ٱلِفتَنَة ِإالَّ ِفرَار يُرِيُدوَن 
Ê¤�ƢÈ
Êđ�Ì¦ȂÉưċƦÈǴÈºƫ�ƢÈǷÈÂ�ƢÈǿȂÈƫÈȋ ْا َوَلَقد َكانُوا

َهدُ  )٣٤(.﴾وال ُٔ ٱللََّه ِمن قَبُل َال يـَُولُّوَن ٱَألدبََٰر وََكاَن َعهُد ٱللَِّه َمسواْ عَٰ

كان عالج ذلك هو ما ذكرنا، فانظر شدة هذا احلصار العسكري وقوة أثره يف املسلمني، مع أن مجيع 

ي قابلوا به أهل األرض يف ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادا، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العالج الذ

: بقوله) يف سورة األحزاب(هذا األمر العظيم، وحلوا به هذه املشكلة العظمى، هو ما بينه جل وعال 

﴿وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله وما زادهم إال إميانا 

 .وتسليما﴾

وعال، ثقة به، وتوكال عليه، هو سبب حل هذه فهذا اإلميان الكامل، وهذا التسليم العظيم هللا جل

﴿ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل : وقد صرح اهللا تعاىل بنتيجة هذا العالج بقوله تعاىل .املشكلة العظمى

ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 

đȂǴǫ�Ŀ�» ǀǫÂ�ǶȀȈǏƢȈǏ م الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل

 .تطئوها وكان اهللا على كل شيء قديرا﴾

�ƨǰƟȐŭ¦�ȂǿÂ�Ǿƥ�ÀÂǂǐǼȇ�ǶĔ¢�ÀȂƦǈŹ�ȏÂ��ǾǻȂǼǜȇ�¦ȂǻƢǯ�ƢǷ�ǶǿÂƾǟ�ȄǴǟ�Ǿƥ�ƅ¦�Ƕǿǂǐǻ�Äǀǳ¦�¦ǀǿÂ

 عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا: والريح، قال تعاىل

وجنودا مل تروها﴾، وملا علم جل وعال من أهل بيعة الرضوان اإلخالص الكامل، ونوه عن إخالصهم 

لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما (: باالسم املبهم الذي هو املوصول يف قوله

ǶđȂǴǫ�Ŀ( :وأخرى مل : خالص، كان من نتائج ذلك ما ذكره اهللا جل وعال يف قولهأي من اإلميان واإل﴿

�Ń�ǶĔƘƥ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ȐǟÂ�ǲƳ�¬ǂǐǧ��Ƃ¦ǂȇƾǫ� Ȇǋ�ǲǯ�ȄǴǟ�ƅ¦�ÀƢǯÂ�Ƣđ�ƅ¦�¶ƢƷ¢�ƾǫ�ƢȀȈǴǟ�¦Â°ƾǬƫ

ǶȀǏȐƻ¤�̈ƾǋÂ�ǶĔƢŻ¤�̈Ȃǫ�ƲƟƢƬǻ�ǺǷ�Ǯ يقدروا ǳ̄Â��ƢȀȈǴǟ�Ƕǿ°ƾǫƘǧ�Ƣđ�¶ƢƷ¢�ȐǟÂ�ǲƳ�ƅ¦�À¢Â��ƢȀȈǴǟ.

)٣٥(.اآلية على أن اإلخالص هللا وقوة اإلميان به، هو السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له فدلت

جند اهلدف الرئيس منها ربط هذه القلوب املؤمنة باهللا عز وجل، الذي أرسل الريح واجلنود، فهزم 

ده ال األحزاب وحده، وبذلك تنقطع القلوب من االعتماد على األسباب وتتصل برب األرباب، وح

ريح الصبا أرسلت على األحزاب يوم اخلندق حىت كفأت قدورهم : قال ﴾فََأرَسلَنا َعَليِهم رِحيا﴿. شريك له

يعىن املالئكة ومل تقاتل : وجنودا مل تروها قال: "، وقوله)٣٦(على أفواهها، ونزعت فساطيطهم حىت أظعنتهم

﴿ِإذ: إحاطة األحزاب باملدينة قال تعاىلالتصرير البديع ملا أصاب املسليمن من هم بسبب  )٣٧(".يومئذ
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ُر َوبـََلَغِت ٱلُقُلوُب ٱحلََناِجرَ َجاُءوُكم مِّن َفوِقُكم َوِمن َأسَفلَ  َوَتظُنُّوَن بِٱللَِّه ِمنُكم َوِإذ زَاَغِت ٱألَبصَٰ

رُ ﴿. )٣٨(﴾ٱلظُُّنونَا ط مالت، فلم تلتفت إىل عدوها دهًشا من فر :شخصت، وقيل: أي ﴾زَاَغِت ٱألَبصَٰ

زالت عن أماكنها فزعها، واألظهر أنه أراد اضطراب القلب : أي ﴾﴿َوبـََلَغِت ٱلُقُلوُب ٱَحلَناِجرَ اهلول، 

ظنون خمتلفة، ظن : قال ﴾﴿َوَتظُنُّوَن بِٱللَِّه ٱلظُُّنونَا، )٣٩(...وضرباته، أي لشدة اضطرابه بلغ احلنجرة

أن ما وعدهم اهللا ورسوله حق أنه يظهر على املنافقون أن حممًدا وأصحابه يستأصلون، وأيقن املؤمنون 

.)٤٠(الدين كله

ؤِمُنوَن َوزُلزُِلواْ ﴿: وقوله تعاىل
ُ
¤ȂŮ¦�̈°ȂǏ�ƢĔ¾�: "قال سيد قطب )٤١(﴾، َشِديدزِلزَاالُهَناِلَك ٱبُتِلَي ٱمل

من  الذي روّع املدينة، والكرب الذي مشلها، والذي مل ينج منه أحد من أهلها وقد أطبق عليها املشركون

ƨǜȇǂǫ�řƥ�®ȂȀȇ�ǺǷ�ǶĔ¦Ȃǟ¢Â�Ǌ ȇǂǫ)من كل جانب، من أعالها وأسفلها، فلم خيتلف الشعور بالكرب )٤٢

واهلول من قلب إىل قلب، وإمنا الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب وظنها باهللا، وسلوكها يف الشدة، 

ƸƬǷȏ¦Â�ÅȐǷƢǯ� ȐƬƥȏ¦�ÀƢǯ�Ľ�ǺǷÂ��ƲƟƢƬǼǳ¦Â�§ ƢƦǇȋ¦Â�ǶȈǬǴǳ�Ƣē¦°ȂǐƫÂ ان دقيًقا والتمييز بني املؤمنني

)٤٣(".حامسًا ال تردد فيه

الكشف عنن نوايا املنافني السيئة، وأخالقهم الذميمة، وجبنهم اخلالع، ومعاذيرهم الباطلة ونقضهم 

µَوِإذ يـَُقو ﴿ :للعهود قال تعاىل ÈǂċǷ�Ƕ
ÊÊđȂÉǴÉºǫ�ÊĿ�ÈǺȇ

ÊǀċǳÚÈÂ�ÈÀȂÉǬ
ÊǨÙÈǼ
É
ŭÚ�É¾٤٤(.﴾ِإالَّ ُغُروراۥُٓسولُهُ للَُّه َورَ مَّا َوَعَدنَا ٱ(

يف أقواله وأفعاله وجهاده وكل أحواله  حض املؤمنني يف كل زمان ومكان على التأسي برسول اهللا 

لَِّمن َكاَن يَرُجوْا ٱللََّه َوٱلَيوَم ٱألِخَر َوذََكَر للَِّه أُسَوٌة َحَسَنةلََّقد َكاَن َلُكم ِيف َرُسوِل ٱ﴿ :استجابة لقوله تعاىل

)٤٥(.﴾اَه َكِثري ٱللَّ 

يعم حكمه مجيع األمة إال بدليل على اخلصوص كما  وقد تقرر يف األصول أن اخلطاب اخلاص به 

وهو مذهب األئمة ، تعميمه يف املذهب السين... وما به قد خوطب النيب  : عقده يف مراقي السعود بقوله

إال بدليل على العموم، كما بيناه يف غري الثالثة، خالفا للشافعي القائل خبصوصه به صلى اهللا عليه وسلم 

  .هذا املوضع

�ƨǠƬŭ¦�À¢�ǂƻ¡�ǞǓȂǷ�ǺǷ�ǶȀǨȇ�ƾǫÂ��Ǻđ�¾ȂƻƾǷÂ�ǺŮ�µ: وإذا عرفت ذلك فاعلم ÂǂǨǷ�œǼǳ¦�«¦Â±¢�À¢

خلصوص املطلقة قبل الدخول، وفرض الصداق معا؛ ألن املطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، واملطلقة 

واملطلقة قبلهما ال تستحق شيئا، فاملتعة هلا . تستحق نصف الصداققبل الدخول وبعد فرض الصداق 

﴿ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن : خاصة جلرب كسرها وذلك يف قوله تعاىل

﴿وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما : فريضة ومتعوهن﴾، مث قال

.ظاهرة يف هذا التفصيل، ووجهه ظاهر معقولفرضتم﴾، فهذه اآلية
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وقد ذكر تعاىل يف موضع آخر ما يدل على األمر باملتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا هلا، 

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما : وذلك يف قوله تعاىل

ǿȂǠƬǸǧ�ƢĔÂƾƬǠƫ�̈ƾǟ�ǺǷ�ǺȀȈǴǟ�Ƕǰǳ ن وسرحوهن سراحا مجيال﴾؛ ألن ظاهر عمومها يشمل املفروض هلا

الصداق وغريها، وبكل واحدة من اآليات الثالث أخذ مجاعة من العلماء، واألحوط األخذ بالعموم، وقد 

)٤٦(.تقرر يف األصول أن النص الدال على األمر مقدم على الدال على اإلباحة

:يواجهون جيوش األحزاب بإميان صادق، وفاء بعهد اهللا تعاىلمدح املؤمنني على موافقهم النبيلة وهم 

ؤِمِنَني رَِجال
ُ
َهُدوْا ٱ﴿مَِّن ٱمل ُلواْ َوِمنۥللََّه َعَليِه َفِمنُهم مَّن َقَضٰى َحنَبهُ َصَدُقوْا َما عَٰ ُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ

.)٤٧(﴾تَبِديال

َوَردَّ ﴿: قبة للمؤمنني واهلزمية ألعدائهم، قال تعاىلبيان سنة من سنن اهللا اليت ال تتخلف وهي جعل العا

ؤِمِننيَ ا َو َمل يـََناُلوْا َخري للَُّه ٱلَِّذيَن َكَفُروْا بَِغيِظِهمٱ
ُ
.)٤٨(﴾ا�ǄȇÊǄÈǟ�ƢčȇÊȂÈǫ�ÉǾċǴǳÚ�ÈÀƢÈǯÈÂٱلِقَتالَ َكَفى ٱللَُّه ٱمل

Ʒ�Ŀ�ǶǿÂ��ƨǜȇǂǫ�řƥ�ȄǴǟ�Ƕǿǂǐǻ�Ʈو امتنانه سبحانه على عباده امل ȈƷ�śǼǷ�¾ƢƬǫ�ÀÂƾƥ�ƨǠȈǼŭ¦�ǶĔȂǐ

ǾǳȂǇ°Â�ƅ¦�ǶǰƷ�ȄǴǟ�¦ȂǳǄǼǧ��ǶđȂǴǫ�Ŀ�Ƥ ǟǂǳ¦�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ȄǬǳ¢�Ʈ ȈƷ�ǂǯǀȇ")٤٩(.

ǬȇÊǂÈǧ�ÈƤَوأَنَزَل ٱلَِّذيَن ظََٰهُروُهم مِّن ﴿: قال تعاىل ǟČǂǳÚ�ÉǶ
ÊÊđȂÉǴÉºǫ� ÊĿ�È» ÈǀÈǫÈÂ�Ƕ

ÊȀȈÊǏƢÈȈÈǏ�Ǻ
ÊǷ�ÊƤ ÙÈƬÊǰǳÚ�ÊǲǿÈ¢ ا

َهلُم َوأَرضُهمأَوَرَثُكم أَرضَ تَقتـُُلوَن َوتَأِسُروَن َفرِيقا وَ  َشيءوَها وََكاَن ٱللَُّه َعَلٰى ُكلِّ  ُٔ املَّ َتطَ َوِديََٰرُهم َوأَموَٰ

.)٥٠(﴾َقِديرا

�ŚǈǨƬǳ¦�Ƥ Ƭǯ�Ŀ�̈°ȂȀǌǷ�ȆǿÂ��ƨȈǴȈƟ¦ǂǇ¤�°ƢƦƻ¢�ƢĔȋ��śƫǂŭ¦�Ŀ�ǶȀȈǴǟ�¦ȂǘǴǇ�Ǻȇǀǳ¦�ƨǐǫ�ǖǈƥ�ƢǼǯǂƫÂ

ِفرِيَن َحِصريًا﴾ :قوله تعاىل. والعلم عند اهللا تعاىل. والتاريخ يف هذه  )َحِصريًا(: يف قوله.﴿َوَجَعلَنا َجَهنََّم لِلكَٰ

وقد قدمنا يف ترمجة . اآلية الكرمية وجهان من التفسري معروفان عند العلماء، كل منهما يشهد ملعناه قرآن

نورد مجيع ف ؛أن اآلية قد يكون فيها وجهان أو أوجه، وكلها صحيح ويشهد له قرآن: هذا الكتاب املبارك

 :ذلك ألنه كله حق

يقال حصره حيصره : قال اجلوهري. احملبس والسجن، من احلصر وهو احلبس: أن احلصري: األول-

ا َضيِّقا مَُّقرَِّنَني ﴿َوِإَذا أُلُقوْا ِمنَها َمَكان: وهذا الوجه يدل له قوله تعاىل. ضيق عليه، وأحاط به: حصرا

  .من اآليات ، وحنو ذلك﴾َدَعواْ ُهَناِلَك ثـُُبورا

ألن العرب تسمي : فراًشا ومهاًدا، من احلصري الذي يفرش: أي: أن معىن حصريا: الوجه الثاين-

هلم من جهنم : ويدل هلذا الوجه قوله تعاىل. وهو وجه حسن: قال الثعليب. البساط الصغري حصريا

)٥١(.الفراش: واملهاد. مهاد ومن فوقهم غواش اآلية، وحنو ذلك من اآليات
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:صياتالتو 

يوصي الداعية استخدام كل السبل والوسائل املتاحة شرعًا وقانونًا لواجهة التحديات اليت تعيق به يف )١(

ظ انتشار كثيف لوسائل حوقت العصيب الذي مير به العامل اإلسالمي، حيث لو هذا العصر ويف هذا ال

 .تستهدف اإلسالم بشكل عام اليتالتواصل الفردية واالجتماعية احلديثة، 

هتمام يف توعية الناس بأخطار اليت حتيط بعصر العوملة، وأن على الداعية أن يعطي قدرًا من اال نبغيي)٢(

�©Ƣǘǘű�ǂȇǂǸƬǳ�¿ƾƼƬǈȇ�Ǧ ȈǘǴǳ¦�ǶǇ¦�Ȃǿ�ǲƥ��ƢđƢƸǏ¢�ǾǳȂǬȇ�ƢǸǯ�ǆ Ȉǳ�ƨŭȂǠǳ¦�ŘǠǷ�ǺǷ�ǂǿƢǜǳ¦

 . خبيثة اليت تناقض الثقافة اإلسالمية برمتها

لعلمية أن يعتنوا بروح األصالة اليت جتمع بني املاضي واحلاضر على احلكومات واملؤسسات اإلسالمية وا)٣(

يف األمور الدعوة عن طريق ترسيخ املفاهيم الصحيحة يف املناهج الدعوية وتطبيق التعاليم اإلسالمية 

واملناهج الرتبوية يف العمل املدرسي  الذي يواكب احلاضر، ويتم ذلك يف مجيع املراحل التعليمية 

 .والمراجع فهرس المصادر

برواية حفص عن عاصم، مطبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة  :القرآن الكريم-

املنورة، بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، عام 

 .ه١٤٢٦

دار إحياء الرتاث العريب " لسليمإرشاد العقل ا"أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، )١(

 .بريوت –

قصص "، )هـ٧٧٤(أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، املتوىف )٢(

مطبعة : مصطفى عبد الواحد، الناشر:، حتقيق)م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨(األوىل، : الطبعة" األنبياء

  .القاهرة –دار التأليف 

كتاب الصلوات، باب فضل اجلمعة، رقم "  "شعب اإلميان"قي، أبو بكر أمحد بن احلسني البيه)٣(

 ).ه١٤١٠(، ١:دار الكتب العلمية، بريوت، ط) ٩٥٤٥(احلديث 

القاهرة دار احلرمني، " معجم األوسط"أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، باب من امسه مقدام، )٤(

 ).ه١٤١٥(

دمشق، "  مسند أيب يعلى املوصلي"التميمي يعلى، أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي  أبو)٥(

.)م١٩٨٤ - ه ١٤٠٤(دار املأمون للرتاث، 
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أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب املتوىف  )٦(

أمحد الربدوين وإبراهيم : حتقيق) م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤(، ٢:ط"  اجلامع ألحكام القرآن"، )هـ٦٧١(

.القاهرة، دار الكتب املصريةأطفيش، 

.طبعة دار الكتاب العريب، بريوت"  السنن"أبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، )٧(

 .طبعة دار الفكر"  السنن"أبو داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، )٨(

الفردوس مبأثور "لكيا، أبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين امللقب إ)٩(

.بريوت، دار الكتب العلمية)  م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦" (اخلطاب

.طبعة املكتبة العلمية، بريوت" املصنف"أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )١٠(

.دار الكتاب العريب، طبعة بريوت" املستدرك"أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري، )١١(

 -هـ ١٤٠٤(، ١:ط" احملن"تميمي املغريب اإلفريقي، أبو العرب، حممد بن أمحد بن متيم ال)١٢(

.الرياض، السعودية –دار العلوم ) م١٩٨٤

، دار طيبة ٢:ط" تفسري القرآن العظيم"أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )١٣(

 ) م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(للنشر والتوزيع، 

" تفسري جماهد"، )هـ١٠٤(ي، املتوىف أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزوم)١٤(

.مصر، دار الفكر اإلسالمي) م١٩٨٩ –ه ١٤١٠(، ١:ط

) هـ٤٦٨(أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، املتوىف )١٥(

: صفوان عدنان داوودي دار النشر: حتقيق) هـ١٤١٥(، ١:ط" الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"

.دمشق، وبريوت -الدار الشامية  دار القلم،

حققه " معامل التنزيل يف تفسري القرآن"، )هـ٥١٠(أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، املتوىف )١٦(

.وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمر، بريوت، دار طيبة للنشر

ي خطيب، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الراز )١٧(

 .العريب دار إحياء الرتاث، ٣:طبريوت، ) هـ ١٤٢٠(" التفسري الكبري"

فتح الباري شرح صحيح "ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، )١٨(

 .بريوت) ١٣٧٩(دار املعرفة ، " البخاري

املدينة  - األثرية ، مكتبة الغرباء )م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧" (فتح الباري، رواه البخاري"ابن رجب )١٩(

.النبوية،  مكتب حتقيق دار احلرمني القاهرة
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) ه١٤٠٥(، ١ط" الوابل الصيب"ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا، )٢٠(

.دار الكتاب العريب، بريوت

دار  "جمموع الفتاوى"ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، )٢١(

 ).م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦(، ٣:الوفاء، ط

  :الـهوامش

مركز الدراسات اإلسالمیة  التابع لوزارة األوقاف "رسالة مسلم في حقبة العولمة"ناصر بن سلمیان العمر، )١(

)هـ١٣٢٤(قطر، ربیع األول، -الدوحة -–والشؤون اإلسالمیة، 
القاهرة، –، دار الشروق، مصر )م٢٠٠٤هـ ١٣٢٤(، ١:ط" خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة"القرضاوي، )٢(

.٧٩ص 
.١١٥- ١١٢: سورة هود اآلیة)٣(
  .٢٧: سورة إبراهیم اآلیة)٤(
.٤٤٩٤جامع البیان ج)٥(

  .٨: سورة آل عمران اآلیة )٦(

أبواب النوم، باب ما یقول الرجل إذا تعار من "سنن أبي داود،"السِِّجْستاني، أبو داود سلیمان بن األشعث، )٧(

هذا : :وقال الحاكم. ٣١٤ص٤ط المكتبة العصریة، بیروت، جمحمد محیي الدین عبد الحمید :اللیل، تحقیق

"حدیث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه .٧٢٤ص١للحاكم، ج"المستدرك على الصحیحین".

ابن أبي شیبة، أبو بكر بن أبي شیبة عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان العبسي، الكتاب المصنف في ) ٨(

،  )ه١٤٠٩(، ، ١:كمال یوسف الحوت، ط مكتبة الرشد، الریاض، ط:تحقیق"المصنف"األحادیث واآلثار 

.٢٥ص٦ج

.٥١٧ص٥أحمد شاكر،  ج:أبواب الدعوات، تیحقیق"السنن"الترمذي، محمد بن عیسى بن َسْورة، ) ٩(

كتاب الجهاد والسیر، باب فضل من أسلم على یدیه "الصحیح"البخاري، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم، ) ١٠(

  .٦٠ص٤ج" رجل

.٢٨: سورة الكهف، اآلیة) ١١(

.٦٠ص٤أبواب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن، ج"السنن"الترمذي، ) ١٢(

  .٨٦ص٨بكتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهللا تعالى، ج"الصحیح"البخاري، ) ١٣(

صبي كتاب الجنائز، باب إذا أسم الصبي فمات، هل یصلى علیه، وهل یعرض على ال"الصحیح"البخاري )١٤(

.٩٤ص٢ج" اإلسالم

محمد عبد الكریم :تحقیق"الكشكول"بهاء الدین، محمد بن حسین بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني، )١٥(

.٢٦٤ص١ج) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروت ١:النمري، ط
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َلِة َواْآلَداِب، باب"الصحیح"البخاري،  ٢ رقم " استحباب مجالسة الصالحین ومجانبة قرناء السوءِكَتاب اْلِبرِّ َوالصِّ

  .٢٠٢٦ص٤ج ) ٢٦٢٨( الحدي 

  . ٦٧: سورة  الزخرف اآلیة) ١٧(

، دار طیبة للنشر ٢:ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي تفسیر ابن كثیر، ط) ١٨(

.٢٣٨ص٧ج ) م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(والتوزیع، 

بیروت دار الكتاب العربي، "الوابل الصیب"ة، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد اهللا، ابن قیم الجوزی) ١٩(

.٥٦ص) ه١٤٠٥(، ١ط

  . ٩٧:سورة األنبیاء اآلیة ) ٢٠(

  .٣٩:سورة مریم اآلیة) ٢١(

  .٢٣٣ص٥تقسیر ابن كثیر ج)  ٢٢(

.٥٧: سورة الكهف اآلیة) ٢٣(

  .١٢٦: سورة طه اآلیة) ٢٤(

  .٣٤: سورة الجاثیة اآلیة) ٢٥(

  .٢٧٢ص٧تفسیر ابن كثیر، ج) ٢٦(

، ٣:دار الوفاء، ط"مجموع الفتاوى"ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، ) ٢٧(

.٣٤٨ص١٦ج) م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦(

) ٤٢٥١(رقم الحدیث، "السنن"وابن ماجة، في . ٦٥٩ص٤ج) ٢٤٩٩(رواه الترمذي، رقم الحدیث )٢٨(

  .١٤٢٠،ص٢ج

  .٢٤- ٢٣: سورة الكهف اآلیة) ٢٩(

،٥٥: سورة الذاریات اآلیة) ٣٠(

  ٩: سورة األعلى اآلیة) ٣١(

صلى اهللا -سمیت غزوة األحزاب بهذا االسم؛ ألن قبائل العرب من المشركین مع الیهود تحزبوا ذد الرسول ) ٣٢(

:انظر.م نهایة ممیتة في نظرهمفاجتمعوا یدا واحدة، وتألبوا وتحزبوا حبكوا جبكة إلنهاء اإلسال-علیه وسلم

  ١٩٠ص" قصة الرسالة روائع من السیرة"القرني، 

صلى –هو المحفور حول المدینة من الجهة الشمالیة للمدینة من الحرة الغربیة، الذي حفره الرسول :الخدق) ٣٣(

وهذه الجهة . ٢/٤٤٨" معجم البلدان"هـ ٥وأصحابه عندما علم بتحزب األحزاب، وقت الغزوة سنة -اهللا علیه وسلم

الشمالیة من المدینة هي التي كانت عورة تؤتى المدینة من قبلها، أما بقیة حدودها فمشتبكة بالبیوت والنخیل حتى 

نور "الخضري، محمد بن عفیفي الباجوري، المعروف بالشیخ الخضري :انظر.ال یتمكن العدو من الحرب جهتها

.١٢٢: ص) هـ١٤٢٥(، ٢: دمشق، ط–دار الفیحاء "الیقین

  .١٥- ٩: سورة األحزاب، اآلیة)٣٤(

أضواء "، )هـ١٣٩٣(الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي المتوفى )  ٣٥(

  .٥١ص ٣لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر، ج) م١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥" (البیان
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وارتحل، ظعن القوم قاصدین دیارهم بعد أن هجروها السفر واالرتحال، ظعن، یظعن ظعنا سافر: الظعن) ٣٦(

"انظر.الحبل یشد به الهودج: الظعان. سّیره لالرتحال:ظعن به.زمنا   .٢/٨٣٠" المحیط مجمع اللغة العربیة:

دار " الدرر المنثور في التفسیر بالمأثور) "هـ٩١١(السیوطي، جالل الدین . ١٠/٢٦٤" جامع البیان"الطبري، )٣٧(

. ٥/١٨٥. ت.بیروت لبنان، دالمعرفة 

  ١٠:سورة األحزاب، اآلیة)٣٨(

دار عالم الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ) م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣" (جامع ألحكام القرآن"القرطبي، )  ٣٩(

١٤/٩٥ .  

الدرر "السیوطي، . ١٠/٢٦٧، )م٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠(، ١: مؤسسة الرسالة، ط "جامع البیان"الطبري، ) ٤٠(

. ٥/١٨٧" نثور في التفسیر بالمأثورالم

  .١١:سورة األحزاب، اآلیة) ٤١(

تقع إلى الجنوب الغربي من )یثرب(أحد القبائل الیهودیة الثالث الكبرى في المدینة المنورة :بني قریظة) ٤٢(

ل والحبوب الواحة، وأصل تلك القبیلة أن قریظة وهذیال وعمرا كانوا أوالد الخزرج بن الصریح مارست زراعة النخی

"انظر.في المدینة .هارتمان–باسیت .هوتسما وأرنولد:تحقیق"دارئرة المعارف اإلسالمیة، مركز الشارقة:

، ١أشراف محمد سمیر سرحان، مراجعة علمیة حسن جبیشي، عبد الرحمن عبد اهللا الشیخ، محمد عناني، ط

)٨٢٩٤-٢٦/٨٢٩٢) ١٩٩٨  

  ٥/٢٩٣٧" في الظالل"السید قطب، ) ٤٣(

  ١٢:سورة األحزاب، اآلیة )٤٤(

  .٢١: سورة األحزاب، اآلیة) ٤٥(

، ١ج" أضواء البیان"الشنقیطي، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي )  ٤٦(

  .١٥١ص

  .٢٣: سورة األحزاب، اآلیة) ٤٧(

  ٢٥: سورة األحزاب، اآلیة)٤٨(

دار الغرب " صلى اهللا علیه وسلم-ریم عن غزوة الرسول حدیث القرآن الك"آل عابد، أبوبكر محمد بن بكر، ) ٤٩(

  .٤٩١- ١/٤٩٠، ١اإلسالمي، بیروت لبنان، ط

  ٢٧ -٢٦: سورة األحزاب، اآلیة) ٥٠(

  .١٧، ص٣ج" أضواء البیان:"الشنقیطي، )  ٥١(
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�ǺǷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦�°®ƢǐǷ�ǺǷ�ňƢưǳ¦�°ƾǐŭ¦�Ȇǿ�ƢĔȂǯÂ�ƨȇȂƦǼǳ¦�ƨǼǈǳ¦�ƨȈƴƷ�À¤

ǲǸǠǳ¦Â�Ƣđ�«ƢƴƬƷȏ¦�Ƥ ƴȈǧ��ŃƢǠǳ¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ǶǴǈŭ¦�ȄǴǟ�ȄǨţ�ȏ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǈŭ¦  مبا دلت

عليه، وال يتأتى هذا وذاك إال باحلصول على قدر كاف من فهم معانيها واستنباط األحكام 

�Ŀ�¦ƾȀƳ�¦ȂǳƘȇ�Ń�ǶĔ¢Â�ǾǬǨǳƢƥ�Ʈ ȇƾū¦� ƢǸǴǟ�¿ƢǸƬǿ¦�ÃƾǷ�ÀƢȈƥ�ń¤�Ʈ ƸƦǳ¦�» ƾȀȇÂ��ƢȀǼǷ

وقد بينت فيه  .ذلك، كما ظن بعض الناس اقتصارهم على حفظ السنة وروايتها فحسب

¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ راحلاملونبذة موجزة عن  مكانة السنة يف التشريع اإلسالميو  ديثتعريف فقه احل

عناية مث أوضحت أن  .وفوائدهته أمهيو  قواعد فقه احلديث وضوابطه، و الفقه واحلديث

 تهمئمأتأثر ، و بني اإلمامة يف احلديث واإلمامة يف الفقه همتظهر يف مجع احملدثني بالفقه

على  همتعليق بعضو كثريا من كتبهم على األبواب الفقهية،   هميبترت، و مبذاهب أئمة الفقه

، األحاديث عقب إخراجها تعليقا فقهيا كما يكثر من ذلك اإلمام الرتمذي يف جامعه

غالب ما فيها أحاديث إذ  واملوطئات واملصنفات كتبا باسم السنن  همتأليف بعضو 

ن األحاديث، وأشرت إىل م يف استنباط األحكام الفقهية تهمطريق، وعرضت األحكام

ēƢǨǳƚǷوختمته خبامتة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات، واتبعت يف أحاديث األحكام م ،

  .  واهللا أسأل أن ينفع به عباده. فيه منهج االستقرائي واالستنباطي والوصفي

المقدمة

ثني نبينا حممد وعلى آله احلمد هللا رب العلمني وصلى اهللا على معلم الناس اخلري وسيد الفقهاء واحملد

  .وصحبه وسلم تسليما مزيدا

فإن أئمة احلديث عنوا به عناية فائقة من ناحية حفظه وضبطه وتدوينه وتأليف الكتب  :أما بعد

فقد كتبه بعض الصحابة يف . صلى اهللا عليه وسلم- اجلامعة ملتونه وقد بدأت هذه العناية منذ عصر النيب 
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عون وإن كان بدء التدوين تدوينا عاما كان من أول القرن الثاين اهلجري مث مل عهده وبعد عهده وكتبه التاب

تلبث حركة التدوين أن ازدهرت شيئا فشيئا وما كاد ينتهي القرن الثالث حىت كانت السنن واألحاديث  

.كلها يف الصحاح والسنن واملسانيد وغريها ومل يبق منها إال شيء أقل من القليل

ناحية فقهه ومعرفة معانيه، فقد بدأ فقه السنة منذ عصر الرسول صلى اهللا عليه  وكذا عنوا به من

وسلم وذلك ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا حيفظون أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويكتبها 

.يهمبعضهم كعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه، ويبني هلم ما حيتاج إىل بيان وهم يسألونه عما أشكل عل

وكان السلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم حيفظون األحاديث ويبينون لتالميذهم معانيها إىل أن  

جاء علماء احلديث من املتأخرين فألفوا كتبا يف شرح كتب السنة املسندة كشرح صحيح البخاري البن 

يث املختصرة حجر  وشرح صحيح مسلم للنووي وغريمها، وبعضهم صرف مهته إىل شرح كتب األحاد

احملذوفة األسانيد اليت ألفت يف األحكام والرتغيب والرتهيب واألربعونات كشرح بلوغ املرام وشرح رياض 

الصاحلني واألربعني النووية، وكذا ألف بعض أهل العلم  كتبا يف بيان غريب احلديث وتاريخ تدوين السنة 

  .  وحجيتها

.وإبراز عناية احملدثني به" فقه احلديث"احلديث وهو  فهذا حبث خمتصر كتبته لبيان أحد أنواع علوم

أهم النتائج  وقسمته إىل مقدمة ومبحثني ويف كل مبحث سبعة مطالب، وختمته خبامتة ذكرت فيها

  .والتوصيات

  املقدمة-

  .فقه احلديث وفيه سبعة مطالب: الـمبحث األول-

oتعريف الفقه: الـمطلب األول.  

  .تعريف احلديث: الـمطلب الثاين-

oتعريف فقه احلديث: الـمطلب الثالث.  

oمكانة السنة يف التشريع اإلسالمي: الـمطلب الرابع.  

oنبذة عن املراحل : الـمطلب اخلامسƮ ȇƾū¦Â�ǾǬǨǳ¦�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦.

oقواعد فقه احلديث وضوابطه: الـمطلب السادس.  

oأمهية فقه احلديث وفوائده: الـمطلب السابع.  

  .دثني بالفقه وفيه سبعة مطالبمظاهر عناية احمل: الـمبحث الثاين-

oاجلمع بني اإلمامة يف احلديث واإلمامة يف الفقه: الـمطلب األول.  

oتأثر األئمة احملدثني  مبذاهب أئمة الفقه: املبطلب الثاين.  
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oترتيب احملدثني كثريا من كتبهم على األبواب الفقهية : الـمطلب الثالث.  

o اسم السنن واملصنفات واملوطئاتتأليف احملدثني كتبا ب: الـمطلب الرابع.  

oتعليق بعض احملدثني على األحاديث عقب إخراجها تعليقا فقهيا: الـمطلب اخلامس.

oطريقة احملدثني يف استنباط األحكام الفقهية: الـمطلب السادس.

oمؤلفات احملدثني يف  أحاديث األحكام: الـمطلب السابع.  

  .اخلامتة-

الحديث فقه السنة أو فقه: الـمبحث األول

  تعريف الفقه: الـمطلب األول

:تعريف الفقه لغة: أوال

سواء كان ملا ظهر وبان، أو ملا دق وخفي، والدليل أي فهم غرض املتكلم من كالمه الفقه هو الفهم 

ا يـَْفَقُهو .َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين ﴿: على ذلك جميئه يف الشرع مرادا به مطلق الفهم كما يف قوله تعاىل

َفَماِل ﴿: ، وقوله اهللا تعاىل)١(معرف باإلضافة فيشمل ما ظهر وما خفي من قوله ) قـَْوِيل : (فقوله )١(﴾قـَْوِيل 

)٣(﴾َما نـَْفَقُه َكِثريًا ِممَّا تـَُقولُ ﴿ )٢(﴾َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ ﴿ ﴾َهُؤَالِء اْلَقْوِم َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثًا

وأما من قيده بالفهم الدقيق، وعلله .يكادون يفهمون، ولكن ال تفهمون، وما نفهم كثرياً مما تقولال : أي

:فقهت السماء واألرض، وهذا مردود مبا قاله أئمة اللغة:فقهت معىن الكالم وفهمته، وال يقال: بأنه يقال

ناحية أن الفقه يتعلق باملعاين  إن الفقه هو مطلق الفهم، وامتناع قوهلم فقهت السماء واألرض إمنا هو من

.ال باحملسوسات، والسماء واألرض من قبيل احملسوسات

الفهم تقول فقه الرجل بالكسر وفالن ال يفقه وال ينقه مث خص به علم الشريعة : الفقه: " قال اجلوهري

)٤("والعامل به فقيه وقد فقه بالضم فقاهة وفقهه اهللا، وتفقه إذا تعاطى ذلك

  : تعريف الفقه اصطالحا:ياثان

.الفقه له معنيان معىن عام ومعىن خاص

 –ما يسمى باألصول والفروع  -واملعىن العام للفقه هو فهم الدين كله فيشمل العقائد واألحكام 

وغريمها، وعلى هذا يدخل فيه معرفة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا هو أصل إطالق الشرع 

  .واستقرار املصطلحاتقبل تقعيد العلوم 

ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف ﴿: قال تعاىل يِن َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ الدِّ

)٥(﴾َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 
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ينِ :  " صلى اهللا عليه وسلم وقال النيب رًا يـَُفقِّْهُه ِىف الدِّ )٦("َمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخيـْ

  "الفقه األكرب" ومن هذا املعىن تسمية اإلمام أيب حنيفة كتابه يف العقيدة 

وبعد ذلك  خص الفقه  ،وهو املعىن املتعارف عليه يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهد الصحابة

  .خلاص وهو املعىن االصطالحي الذي يأيت بيانهباملعىن ا

األحكام الشرعية العملية  :وقيل )٧(.معرفة الشرعية اليت طريقها االجتهاد :واملعىن اخلاص للفقه هو

  .*أدلتها التفصيليةباملكتسبة 

  يثتعريف الحد: الـمطلب الثاني

  .اجلديد وجيمع على أحاديث على خالف القياس :الحديث لغة

اخلرب يأيت على القليل والكثري وجيمع على أحاديث :  نقيض القدمي واحلديث: احلديث :"هريقال اجلو 

ومنه قوله . اجلديد من األشياء ، ويطلق على اخلرب :واحلديُث يف األصل يطلق على )٨(".على غري قياس

)١٠(﴾ِديثَ َفَجَعْلَناُهْم َأَحا﴿: وقوله  )٩(﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا َحِديثاً ﴿ :تعاىل

احلديث يف اصطالح احملدثني ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من  :الحديث اصطالحا

ويدخل يف  )١١(. قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية  ويشمل ما أضيف إىل الصحابة والتابعني

  .هذا التعريف املرفوع واملوقوف واملقطوع

  الحديث أو فقه السنة تعريف فقه: الـمطلب الثالث

.ƢȀȀǬǧÂ�ƢȀƦȇǂǣ�ƨǧǂǠǷÂ�ƢĔȂƬǷ�ǚǨƷ: أشرفها. علوم احلديث اآلن ثالثة"  :قال اإلمام احلافظ أبو شامة

مجعه وكتابته ومساعه : والثالث  ،...حفظ أسانيده ومعرفة رجاهلا ومتييز صحيحها من سقيمها: والثاين

)١٢(...."وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إىل البلدان

مث التفقه فيه وهو استخراج احلكم واألحكام من نصوصه ومعانيه وجالء مشكل "وقال القاضي عياض

)١٣("ألفاظه على أحسن تأويلها ووفق خمتلفها على الوجوه املفصلة تنزيلها

)١٤("هو ما تضمنه منت احلديث من األحكام واآلداب املستنبطة"وقال الطييب 

اط معاين احلديث واستخراج لطائفه وأحكامه من احلديث وتراجم هو استنب:"وقال احلافظ ابن حجر

)١٥("األبواب الدالة على ما وصلة باحلديث املروي فيه على فهم السلف الصاحل

)١٦(.واحملدث الفقيه لقب يطلق على من كان مشتغال برواية احلديث أكثر من درايته

إال على حفظ سند احلديث وعلم عدالة   أما الفقهاء فاسم احملدث عندهم ال يطلق: "وقال الزركشي 

)١٧(."الراوي وجرحها
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احملدث هو من اشتغل باحلديث النبوي رواية ودراية وميز السقيم من الصحيح واملؤتلف : وقيل

  . واملختلف من رواته وعرف غريب ألفاظه وفقهه وضبط ذلك كله عن أئمة هذا العلم

  .تلف عن غريه يف إطالق هذا اللقبهو على حسب الزمن، كل عصر خي: واألوىل أن يقال

  :وأما الفقيه احملدث فلقب يطلق على من مجع الثالثة من علوم احلديث

  .حفظ متون احلديث ومعرفة غريبه وفقهه)١(

  .حفظ أسانيد احلديث ومعرفة رجاله ومتييز صحيحه من ضعيفه)٢(

)١٨(. مجع احلديث وكتابته ومساعه وطلب العلو فيه والرحلة يف طلبه)٣(

يتضح لنا أن فقه احلديث أو فقه السنة يشمل أحاديث األحكام وغريها كأحاديث العقيدة  ومن هنا

وأحاديث املغازي والسري وأحاديث العلم والتفسري واآلداب وبقية أبواب الدين، كما سبق بيان أن الفقه 

  .مبعناه العام يدخل فيه معرفة الدين كله

سالميمكانة السنة في التشريع اإل: الـمطلب الرابع

ومن تلك  .دلت نصوص الشرع على أن السنة وحي كان ينزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم

)١٩(﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى*َوَما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوى﴿: قوله تعاىل النصوص

 موفرا من أي ما يقول قوال عن هوى وغرض إمنا يقول ما أمر به يبلغه إىل الناس كامال: " قال ابن كثري

  "غري زيادة وال نقصان

والقسم اآلخر من الوحي   فالسنة النبوية هي أحد قسمي الوحي اإلهلي الذي أنزل على رسول اهللا 

َلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن ﴿: وقوله جل شأنه .هو القرءان الكرمي الذي هو كالم اهللا رب العاملني َواذُْكْرَن َما يـُتـْ

َوأَنـَْزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن ﴿: وقال تعاىل )٢٠(﴾َمةِ آيَاِت اللَِّه َواحلِْكْ 

)٢١(﴾َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيًما

فذكر اهللا الكتاب وهو القرآن وذكر احلكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم : " قال الشافعي

)٢٢("كمة سنة رسول اهللاحل: بالقرآن يقول

, أال إين أوتيت القرءان ومثله معه: " أن رسول اهللا عليه وسلم قال: " يكربوحديث املقدام بن معد

وما , فما وجدمت فيه من حالل فاحلوه, À¦ ǂǬǳ¦�¦ǀđ�ǶǰȈǴǟ: أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول

)٢٣("لى اهللا عليه وسلم كما حرم اهللاأال وإن ما حرم رسول اهللا ص, وجدمت فيه من حرام فحرموه

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وحديث أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ȂǬȈǧ��ǾǼǟ�ƪ¾ ال ألفني ȈĔ�Â¢�Ǿƥ�©ǂǷ¢�ƢŲ�ǂǷ¢�ǾȈƫƘȇ�ǾƬǰȇ°¢�ȄǴǟ�ƢƠǰƬǷ�ǶǯƾƷ¢ :  ال أدري ما وجدنا يف

)٢٤("كتاب اهللا اتبعناه 
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ة هي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي، واملصدر األول هو القرءان الكرمي والسنة النبوي

�ƨǴǷƢǋ�ƢĔ¢Â��ǾǸȀǧÂ�ƅ¦�ÀƢȈƥ�Ŀ�ƨǼǈǳ¦�Ǻǟ�řǤƬǈȇ�ȏÂ�ǾǼǟ�ŐǠƫÂ�ǾȈǴǟ�¾ƾƫÂ�ǾǼȈƦƫÂ�À¦ ǂǬǳ¦���ǂǈǨƫ�ƨǼǈǳƢǧ

  .ل الصريحألحكام الدين، وأن السنة الثابتة حمكمة ليس فيها ما يعارض النقل الصحيح وال العق

�ǾǳȂǇ°Â�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǂǷȋ�ȏƢưƬǷ¦�Ƣđ�«ƢƴƬƷȏ¦Â�ƢǿŚǣÂ�¿ƢǰƷȋ¦Â�ƾƟƢǬǠǳ¦�Ŀ�ƢȀǼǷ�ƪ ƦƯ�ƢŠ�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ƴȈǧ

.صلى اهللا عليه وسلم

  .المراحل التي مر بها علم الفقه والحديثنبذة موجزة عن : الـمطلب الخامس

  المراحل التي مر بها الفقه نبذة موجزة عن : أوال

املهمة اليت ينبغي لطالب العلم معرفتها املراحل التارخيية لنشأة الفقه وتطوره ووصوله إىل من األمور إن 

مرحلة الكمال يف الفقه تعود إىل بداية القرن الثاين اهلجري حىت منتصف القرن  )٢٥(،القمة مث االحنطاط

  .ة ووضع علم أصول الفقهالرابع ملا بلغ االجتهاد والتفريع املذهيب القمة وظهرت املذاهب الفقهية األربع

وأشهر املذاهب الفقهية هي املذاهب األربعة اليت تنسب إىل األئمة األربعة اإلمام  أيب حنيفة ومالك 

.والشافعي وأمحد رمحهم اهللا، وهؤالء األئمة سبقوا أصحاب الكتب الستة

  .المراحل التي مر بها الحديث نبذة موجزة عن: ثانيا

�Ʈوكذلك من املهم معرفة  ا ȇƾū¦�ǶǴǟÂ�ǾǬǨǳ¦�ǶǴǠǧ��ǾǼȇÂƾƫÂ�ǾƬȇ¦Â°Â�Ʈ ȇƾū¦�ǶǴǟ�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ

)٢٦(علمان يكمل أحدمها اآلخر كعلم الصيدلة والطب ال يستغين أحدمها عن اآلخر 

واحلديث بدأ مبكرا مع بداية النبوة والرسالة ومرحلة الكمال فيه وبلوغه القمة كان يف القرن الثالث 

ذا العلم انتهت إىل البخاري ومسلم ومن كان يف عصرمها مث نزل وتقاصر إىل ما شاء اهلجري، وكان غاية ه

)٢٧(.اهللا تعاىل

  أهمية فقه الحديث وفوائده: الـمطلب السابع

ميثل احلديث النبوي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي واملنهاج املفصل واملبني للقرآن مما 

همه، وكيف نتعامل معه فقها وسلوكا، إميانا والتزاما ودعوة وتعليما  يوجب علينا أن نعرف كيف حنسن ف

كما تعامل معه خري أجيال هذه األمة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم الذين تعلموا فأحسنوا التعلم مث 

.عملوا مبا علموا فأحسنوا العمل مث علموا األمة فأحسنوا التعليم

¢�ÀȂǸǴǈŭ¦�Ǿƥ�ǲǤƬǌȇ�ƢǷ�ǲƳ¢Â�Ƕǜǟ¢�ǺǷ�ƢȀȀǬǧÂ�ƢĔȂƬǷÂ�ƢǿƾȈǻƢǇإن االشتغال بالسنة النبوية ودراسة 

وينصرف إليه الباحثون، وعلم فقه احلديث علم جليل القدر بالغ األمهية إذ به يفهم معاين األحاديث 

واآلثار ويستنبط منها األحكام واحلكم، وهو واحد من علوم احلديث الذي يتعلق موضوعه بدراسة فقه 
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فعن طريقه نستطيع أن نعرف اِحلَكم واألحكام ن أهم العلوم اليت ختدم الكتاب والسنةمنت احلديث وهو م

  . املسنبطة من األحاديث إذ السنة مدار أكثر األحكام الفقهية

التفقه يف معاين احلديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف : "قال اإلمام علي بن املديين رمحه اهللا

)٢٨(."العلم

يك بالفقه الذي ميكنك تعلمه وأنت يف بيتك قار ساكن ال حتتاج إىل بعد فعل: " وقال البخاري

األسفار ووطء الديار وركوب البحار وهو مع ذا مثرة احلديث، وليس ثواب الفقيه بدون ثواب احملدث يف 

)٢٩("اآلخرة وال عزه بأقل من عز احملدث

نوع العشرين من علم احلديث ذكر ال: "وقد عد احلاكم فقه احلديث من أنواع علوم احلديث، فقال

النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة احلديث إتقانا ومعرفة ال تقليدا وظنا 

معرفة فقه احلديث إذ هو مثرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة، فأما فقهاء اإلسالم أصحاب القياس والرأي 

عصر وأهل كل بلد، وحنن ذاكرون مبشيئة اهللا يف هذا املوضع  واالستنباط واجلدل والنظر فمعروفون يف كل

فقه احلديث، عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها ال جيهل فقه احلديث إذ 

)٣٠("هو نوع من أنواع هذا العلم

األساس بعد معرفة صحة احلديث جيب االشتغال بفهمه إذ هو مثرة هذا العلم فإن : " وقال اخلطايب

مسعت وكيعا غري مرة يقول يا فتيان تفهموا فقه :  "وقال علي بن خشرم )٣١("بدون البناء بيت خرب

: وقد ذكر أبو شامة: "وقال ابن حجر )٣٢(."احلديث فإنكم إن تفهمتم فقه احلديث مل يقهركم أهل الرأي

  :ثةيقال علوم احلديث اآلن ثال: شيئا ينبغي حتريره، فقال - يف كتاب املبعث  - 

  .حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها:أشرفها-

�ǲǤƬǌŭ¦�ÉǾÈȈ: والثاين-
ÊǨÉǯ�ƾǫÂ�ƢčǸȀǷ�ÀƢǯ�¦ǀǿÂ�ƢȀǸȈǬǇ�ǺǷ�ƢȀƸȈƸǏ�ǄȈȈŤÂ�ƢŮƢƳ°�ƨǧǂǠǷÂ�ǽƾȈǻƢǇ¢�ǚǨƷ

  .بالعلم مبا صنف فيه وألف فيه من الكتب فال فائدة إىل حتصيل ما هو حاصل

  .فيه والرحلة إىل البلدانمجعه وكتابته ومساعه وتطريقه وطلب العلو : والثالث-

�§ȂǴǘŭ¦�Ȃǿ�Äǀǳ¦�Ǿƥ�ǲǸǠǳ¦�Ǻǟ�Ȑǔǧ��ƨǠǧƢǼǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ǺǷ�Ƕǿȋ¦�Ȃǿ�ƢǸǟ�ǲǤƬǌǷ�¦ǀđ�ǲǤƬǌŭ¦Â

ابن (، قال ...األصلي إال أنه ال بأس ألهل البطالة ملا فيه من بقاء سلسلة اإلسناد املتصلة بأشرف البشر

قد أنكره العالمة أبو ".  املشتغل بالعلم مبا صنف فيه وهذا ُكِفَيهُ : "ويف بعض كالمه نظر ألن قوله): حجر

إن كان التصنيف يف الفن يوجب االتكال على ذلك وعدم االشتغال : جعفر اين الزبري وغريه، ويقال عليه

به، فالقول كذلك يف الفن األول فإن فقه احلديث وغريبه ال حيصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع  أن 

ن التصانيف يف متييز الرجال وكذا يف متييز الصحيح من السقيم ملا أبعد بل ذلك هو التصانيف فيه  أكثر م



~ 190 ~

ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻاألولإلصدار اϴ م ٢٠١٩ناير=�˧ ɽ̟ʋˎɻ�̓ Ђ˦ʝ 88هـ١٤٤٠ 88

¾Âȋ¦�ń¤�̈Ƣǫǂŭ¦�Ǿǻȋ��Ƕǿ¢�ňƢưǳƢƥ�¾ƢǤƬǋȏƢǧ�ƢčǸȀǷ�¾ÂȋƢƥ�¾ƢǤƬǋȏ¦�ÀƢǯ�ÀƜǧ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦ . فمن أخل به خلط

ǂǠǌȇ�ȏ�ȂǿÂ�¬ÂǂĐƢƥ�¾ƾǠŭ¦Â�ƶȈƸǐǳƢƥ�ǶȈǬǈǳ¦.

مهم، وال شك أن من مجعهما حاز القدح املعلى مع قصور فيه فاحلق أن كال منهما يف علم احلديث 

�¦ƾȈǠƥ�ÀƢǯ�ňƢưǳƢƥ�ǲƻ¢Â�¾Âȋ¦�±ǂƷ¢�ǺǷÂ��ª ƾƄ¦�ǶǇ¦�Ŀ�Ǿǳ�ǚƷ�Ȑǧ�ƢǸđ�ǲƻ¢�ǺǷÂ���Ʈ ǳƢưǳƢƥ�ǲƻ¢�À¤

من اسم احملدث عرفا، ومن أحرز الثاين وأخل باألول مل يبعد عنه اسم احملدث ولكن فيه نقص بالنسبة إىل 

لكالم يف الفن الثالث وال شك أن من مجع ذلك مع األولني كان أوفر سهما وأحظ قسما، األول، وبقي ا

ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا، فمن مجع الثالثة كان فقيها حمدثا كامال، ومن انفرد 

ه  باثنتني منهما كان دونه إال من اقتصر على الثاين والثالث فهو حمدث صرف، ال حظ له يف اسم الفقي

)٣٣(."كما أن من انفرد باألول والثاين فهل يسمى حمدثا؟ فيه حبث

   . ولكن ال يبلغ درجة من مجع الثالثة - السيما يف العصور املتأخرة - يسمى حمدثا : قلت

وألمهية فقه احلديث قررت كلية احلديث والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية على 

®¦ȂǷ�ƨǠƥ°¢�ƢđȐǗ دراسية كلها ختصه، وهي

  ). أحاديث األحكام( احلديث )١(

  . كتب السنة)٢(

  . مكانة السنة)٣(

  . تدوين السنة)٤(

قسم فقه السنة : "ومسته) املاجستري والدكتوراه(وخصصت أيضا له قسما يف مرحلة الدراسات العليا 

  :ومن املستحسن ذكر بعض فوائد فقه احلديث هنا".  ومصادرها

  .نت احلديث وكيفية احملافظة على ذلكمعرفة صياغة الرواة مل)١(

  .معرفة اختالف الرواة يف ألفاظ احلديث واتفاقهم)٢(

  . معرفة ضبط ألفاظ الرواية)٣(

  .معرفة علل منت احلديث)٤(

  . معرفة األحكام الفقهية على أصول ثابتة)٥(

  .ضبط الفتوى واحلكم)٦(

  .معرفة التمييز بني األمر والنهي)٧(

  . معرفة كيفية االستنباط)٨(

  . الستداللمعرفة كيفية ا)٩(
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  .معرفة االصطالحات العلمية اليت يستخدمها العلماء)١٠(

تصور األحكام الشرعية مع القدرة على املوازنة بينها يف املواضع اليت يظن التعارض بني النصوص )١١(

  . احلديثية وكيفية التعامل معها باجلمع أو النسخ أو الرتجيح

  .حتصيل القدرة على اإلقناع العلمي)١٢(

  .سن البياناكتساب الفصاحة وح)١٣(

  . احلصول على ثروة لغوية خالل معرفة غريب احلديث)١٤(

  .  الوقوف على جهود العلماء يف خدمة السنة النبوية)١٥(

قواعد وضوابط فقه الحديث: الـمطلب السابع

فهم معاني حديث رسول الله صلى الله عليه تعني على ضوابط قواعد فقه احلديث هي أصول و

.منه، ألن فهم معاين احلديث شيء واستنباط األحكام منه شيء آخر استنباط األحكام الشرعيةووسلم 

من ، وال بد من أجل فهم سديد في الحديث النبوي ال بد عند فقه الحديث مراعاة هذه الضوابط 

  .تهبتفكيك ألفاظه وعبارا، أدوات علمية تمكِّن الطالَب من فهم الخطاب النبوي

-:، ومعرفة القواعد والضوابط اآلتيةوال يكون ذلك إال بتحصيل مجموعة من العلوم

  .التثبت من صحة الحديث)١(

  . علوم اللغة العربيةمعرفة )٢(

  . علم أصول الفقهمعرفة )٣(

  . االهتمام بمقاصد الشريعة)٤(

  .الرجوع إلى شروح العلماء السابقين)٥(

  .معرفة أسباب ورود األحاديث)٦(

  .إيراد الحديث مقرونا باآليات الكريمة)٧(

  .معرفة ناسخ الحديث من منسوخه)٨(

  .بيان غريب الحديث)٩(

  .لحديث وتوضيح مشكلهمعرفة خمتلف ا)١٠(

  .جتناب اللحنالإعراب الحديث )١١(

  .ومجع طرقهروايات الحديث تتبع )١٢(

  .حول متن الحديثأئمة املذاهب الفقهية آراء معرفة )١٣(
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  .االستشهاد بأقوال الصحابة)١٤(

  .جماعاإلمعرفة )١٥(

  . معرفة اختالف العلماء)١٦(

  .جمع النصوص الواردة في الباب)١٧(

  .  أو مباشرها –إن كان يف احلديث قصة  –احب القصة معرفة ص)١٨(

همظاهر عناية المحدثين بالفق: الـمبحث الثاني

  الجمع بين اإلمامة في الحديث واإلمامة في الفقه: الـمطلب األول

وقد تفاوت حظ احملدثني من الفقه كما تفاوت حظ الفقهاء من احلديث، فاإلمامان مالك وأمحد مثال 

�ƢǸēǂȀǋ�ǺǰǳÂ�ÀƢȀȈǬǧ�®Â¦®�Ȃƥ¢Â�Ä°ƢƼƦǳ¦Â��Ʈ حمدثان ولكن ȇƾū¦�Ŀ�ƢǸēǂȀǋ�ƪ ƦǴǣ�ǾǬǨǳ¦�Ŀ�ƢǸēǂȀǋ

ǾǬǨǳ¦�Ŀ�ƢēǂȀǋ�ƪ ƦǴǣ�Ʈ ȇƾū¦�Ŀ.

بالسنة في العمل ، ومسلكه في الفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلمويظهر منهج اإلمام مالك 

للعلماء ولطلبة اهللا ي سن به رحمه الذ، من خالل كتابه الموطأاملكلف النبوية وتنزيل أحكامها على 

أول " الرسالة"وإذا كان الشافعي في كتابه . لهم منهج تأليف الفقهوضع و، العلم مسلك تصنيف السنة

فإن مالكا قبله أول من أعملها منهجا في ، من حرر بعض معالم فقه الحديث في صفة قواعد وأصول

وهو ، ى عنده في الموطأ في نظره في السنةفكانت قواعد شرح السنة وفقه الحديث تجر، التصنيف

فالموطأ أنموذج أعلى في  عليها في التصنيفسار فقد أعملها و، وإن لم يفصح عنها قواعد محررة

والتأليف بين علم الحديث القائم على النقد وبين الفقه القائم على قواعد ، التصنيف الحديثي والفقهي

ور المتأخرة إال بالمحدث يتكلم في الفقه وهو ينبو عن وما اختل نظام الفقه في العص. االستنباط

وبالفقيه يتجافى عن النقد وقواعد التصحيح والتضعيف فيمتزج له في ، أصول الفقه وقواعد االستنباط

ولهذا فرق العلماء منذ البداية بين العارف بالحديث الناقد له . االستدالل باألخبار الغث بالسمين 

والضعف وبين العارف بالحديث من جهة فقهه وأوجه العمل به وتنزيله  المميز بين مراتبه في الصحة

  .على أحوال المكلف

أن يسلم الحديث من أسباب الضعف هي إن الغاية المرجوة من علوم الحديث وقواعد النقد 

ولهذا فإن فقه . ثم دور العمل والتنزيل، دور الفهم والفقهيأيت فإذا تم ذلك ، ليصلح به االحتجاج

وإن إتقان النقد الحديثي ال يكفي لحسن . قدر زائد على علم الحديث الذي يختص بالنقد الحديث

نضر الله عبدا (( وأصل هذا التمييز بين الحديث والفقه قول الرسول الكريم ، الفهم وسالمة الفقه
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ورب حامل فقه إلى من ، فرب حامل فقه غير فقيه، سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها

وبين ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في العلم بالحديث بين الحفظ وبين الوعي   )٣٤())و أفقه منهه

فدل ذلك على أن فقه الحديث قدر زائد على حفظ ، حامل الحديث وبين الفقيه في الحديث

ودل على وجوب فقه الحديث وأنه الغاية المرجوة من علم الحديث الذي هو وسلية إليه ، الحديث

، التفقه في معاني الحديث نصف العلم: قال علي بن المديني . ع أصول الفقه وقواعد االستنباطم

وقال الحاكم النيسابوري بعد أن ذكر من أنواع علم الحديث ما  )٣٥("ومعرفة الرجال نصف العلم

)٣٦("إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة ، معرفة فقه الحديث: " يتعلق بتصحيح الحديث 

ولقد كان اإلمام مالك رحمه الله في المقام األعلى من الحديث رواية ونقدا وفي المكان األسمى 

ففي . تفقوا جميعا على أنه إمام في ذلك كله جامع بين الحديث والفقه، ومن امن الفقه والدراية

 :ترتيب المدارك أن عبد الرحمن بن مهدي سئل عن األوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس فقال 

، وسفيان إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، األوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث"

ومعنى السنة هنا المعرفة بوجوه العمل ومسالك التنزيل وهي متفرعة عن ". ومالك إمام فيهما

)٣٧(.الفقه

حممد بن : " فقالذكر احلاكم النيسابوري رمحه اهللا أناسا ممن عرف بفقه احلديث من أهل احلديث 

مسلم الزهري وحيىي بن سعيد األنصاري وعبد الرمحن األوزاعي وسفيان بن عيينة اهلاليل وعبد اهللا بن 

املبارك وحيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن حيىي التميمي وامحد بن حممد بن حنبل 

بن إبراهيم احلنظلي وحممد بن إمساعيل وعلي بن عبد اهللا بن جعفر املديين وحيىي بن معني وإسحاق 

البخاري ومسلم بن احلجاج القشريي وأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي وأبو بكر حممد بن 

وأورد عند ذكر كل واحد منهم ما قيل يف شأنه من الثناء ولرمبا أورد شيئا من  . إسحاق بن خزمية وغريهم

¦�ƾǫ�¾Ƣǫ�Ľ��̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ǪǴǠƬȇ�ƢŲ�ǾǷȐǯ ختصرت هذا الباب وتركت أسامي مجاعة من أئمتنا كان من

حقهم أن أذكرهم يف هذا املوضع فمنهم أبو داود السجستاين وحممد بن عبد الوهاب العبدي وأبو بكر 

اجلارودي وإبراهيم بن أيب طالب وأبو عيسى الرتمذي وموسى بن هارون البزازة واحلسن بن علي املعمري 

يد وحممد بن مسلم بن وارة وحممد بن عقيل البلخي وغريهم من مشاخينا رضي وعلي بن احلسني بن اجلن

)٣٨(."اهللا عنهم أمجعني

  :يم علماء احلديث إىل مخسة أقساموميكن تقس

.من اشتغل برواية احلديث فقط، وليس له نصيب يف درايته وفقهه: األول-
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ييز صحيحه من ضعيفه وليس له من مجع بني رواية احلديث وحفظ أسانيده ومعرفة رجاله ومت: الثاين-

  .نصيب يف فقهه

من مجع بني رواية احلديث وحفظ أسانيده ومعرفة رجاله ومتييز صحيحه من ضعيفه وفقهه : الثالث-

  .ولكن شهرته باحلديث غلبت شهرته بالفقه

من مجع بني رواية احلديث وحفظ أسانيده ومعرفة رجاله ومتييز صحيحه من ضعيفه وفقهه : الرابع-

  .شهرته بالفقه غلبت شهرته باحلديث ولكن

ƢȀǬǨǳ¦�ª �: اخلامس- ƾƸŠ�Ƥ ǬǴȇÂ��ÄÂȂǼǳ¦�¿ƢǷȍƢǯ�ƢǸđ�ǂȀƬǋ¦Â�ǾȀǬǧÂ�Ʈ ȇƾū¦�ƨȇ¦Â°�śƥ�ǞŦ�ǺǷ

  .وفقيه احملدثني

تأثر األئمة المحدثين  بمذاهب أئمة الفقه: الـمطلب الثاني

كتبهم يظهر له حرصهم على وزن   وقد كان تأثر أئمة احملدثني مبذاهب أئمة الفقه كبريا، واملتأمل يف

املذاهب الفقهية ومقارنتها مبا صح من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنايتهم الفائقة بالفقه، 

ǶȀȀǬǧ�ƨǫ®�ǺǷ�Ƥ ƴǠǳ¦�ŚưȇÂ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�Ʈ ȇ®ƢƷȋ¦�ȄǴǟ�ǶēƢǬȈǴǠƫÂ�ǶēƢǨǼǐǷ�§ ¦Ȃƥ¢�ǶƳ¦ǂƫ�ȆǨǧ.

: " ذلك أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاوقد اختلف تأثر احملدثني بالفقهاء كما يقول 

البخاري وأبو داود إمامان  يف الفقه من أهل االجتهاد، وأما مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن 

خزمية وحنوهم فهم على مذهب أهل احلديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء وهم إىل مذهب أهل 

أميل منهم إىل مذهب أهل العراق كأيب حنيفة والثوري ووكيع، وحيىي بن سعيد وابن احلجاز كمالك وأمثاله 

  .املبارك مييالن إىل مذهب العراقيني كأيب حنيفة والثوري

والبيهقي على مذهب اإلمام الشافعي  والدارقطين مييل إىل مذهب الشافعي، ولكن اجتهاده أقوى من 

)٣٩(اهـ." البيهقي وكان أعلم منه وأفقه

كذلك تأثر احلفاظ الذين جاءوا بعدهم مبذاهب الفقهاء كاخلطيب وابن عبد الرب والنووي وعبد احلق و 

اإلشبيلي وعبد الغين املقدسي وابن عبد اهلادي واملزي وابن كثري والذهيب  والزيلعي روابن حجر والسيوطي 

هم الزيلعي باملذهب احلنفي وابن وغريهم رمحهم اهللا، وانتسب كبار احملدثني إىل املذاهب واشتهروا بذلك من

عبد الرب باملذهب املالكي وابن  كثري وابن حجر والسيوطي والنووي  باملذهب الشافعي وابن مفلح وأبو 

الربكات جمد الدين عبد السالم ابن تيمية اجلد وأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلفيد وابن 

)٤٠(.باملذهب احلنبليالقيم وابن رجب وابن عبد اهلادي 



آدم عثمان آدم الننغري /د

~ 195 ~

  ترتيب المحدثين كثيرا من كتبهم على األبواب الفقهية:الـمطلب الثالث

ألف كثري من احملدثني مصنفات متنوعة وجعلوها مرتبة على األبواب الفقهية،ففي ترامجهم يف كتبهم 

وصار مثال من " هفقه البخاري يف ترامج"إحياء إىل رأيهم يف املسألة ودقة استنباطهم، حىت اشتهر قوهلم 

وهذا ال يقتصر على البخاري بل يدخل فيه تراجم مالك يف املوطأ وأبو داود والرتمذي وغريهم، . األمثال

  .وهذا يدل على عنايتهم يالفقه ألن غالب هذه الرتاجم استنبطت من احلديث وفيها شيء كثري من الفقه

  :وهذه املصنفات على عشرة أنواع 

  .كتب اجلوامع الصحاح)١(

  .ب الصحاح غري اجلوامعكت)٢(

   .كتب السنن واملوطئات واملصنفات)٣(

  .كتب املستدركات)٤(

  .كتب الزوائد)٥(

  .كتب املستخرجات)٦(

  .كتب الرتغيب والرتهيب)٧(

  .كتب األطراف)٨(

  .كتب خمتلف احلديث ومشكله)٩(

  .كتب أحاديث األحكام)١٠(

  تأليف المحدثين كتبا باسم السنن والموطئات والمصنفات: الـمطلب الرابع 

وهي الكتب اليت اشتملت ) السنن( ناية احملدثني بالفقه ابتكارهم نوعا من التصنيف باسم وإن من ع

.على أحاديث األحكام املرفوعة، ونوعا آخر باسم املوطئات واملصنفات - يف الغالب  –

واملوطأ يف اصطالح احملدثني هو الكتاب املرتب على األبواب الفقهية، ويشتمل على األحاديث 

ملوقوفة واملقطوعة فهو كاملصنف متاما وإن اختلفت التسمية،  والفرق بني السنن وبني  املوطئات املرفوعة وا

واملصنفات أن السنن يغلب فيها املرفوعات وال يوجد فيها املوقوف واملقطوع إال قليال خبالف املوطئات 

مسندة ومرتبة على واملقصد األساسي من تأليف هذا النوع وسابقه مجع أحاديث األحكام  .واملصنفات

  .األبواب الفقهية



~ 196 ~

ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻاألولإلصدار اϴ م ٢٠١٩ناير=�˧ ɽ̟ʋˎɻ�̓ Ђ˦ʝ 88هـ١٤٤٠ 88

  تعليق بعض المحدثين على األحاديث عقب إخراجها تعليقا فقهيا :الـمطلب الخامس

ومن درس كتب القوم وتأمل يف ترامجهم يف تلك الكتب وطريقة بعضهم يف عرض املسائل وبيان 

إىل عناء ملعرفة الرأي الراجح فال حيتاج  - كما يغلب ذلك يف صنيع الرتمذي يف جامعه- مذاهب العلماء 

للعلماء يف املسائل ويظهر له بكل وضوح أن األئمة احملدثني هلم اهتمامات واضحة وعناية بالغة بالفقه 

  .والنظر يف املسائل اليت تدل عليها األحاديث واملوازنة بينها واالستدالل عليها

. مهمة تعىن بالتعليق أكثر من غريها ومن أراد معرفة ذلك والوقوف على األمثلة فلرياجع ثالثة كتب

ƨȈǸȈƫ�Ǻƥ�¿Ȑǈǳ¦�ƾƦǟ�©ƢǯŐǳ¦�ĺ¢�Ǻȇƾǳ¦�ƾĐ�ȄǬƬǼŭ¦Â�ÄǀǷŗǳ¦�ǞǷƢƳÂ�Ǯ: وهي ǳƢǷ�¿ƢǷȎǳ�ƘǗȂŭ¦.

  طريقة المحدثين في استنباط األحكام الفقهية: الـمطلب السادس

فتح الباري " ويظهر ذلك عند شرح احلديث يف كتب شروح احلديث كما فعل ابن رجب يف كتابه 

.وغريهم" شرح مسلم"والنووي يف " فتح الباري"وابن حجر يف " عمدة القاري"والعيين يف " شرح البخاري

ومن أعظم عنايتهم بالفقه دقة استنباطهم األحكام من األحاديث عند شرح احلديث يف كتب شروح 

صحيح البخاري البن حجر منها شروح على الكتب الستة كفتح الباري شرح . احلديث، وهي كثرية جدا

وشرح صحيح مسلم للنووي وعون املعبود شرح سنن أيب داود للعظيم اآلبادي وحتفة األحوذي شرح جامع 

الرتمذي للمباركفوري وغريها، ومنها ما هو شرح لغريها من الكتب املسندة كشروح املوطأ وشرح مسند 

.العمدة والبلوغ واملنتقى واألربعني النووية اإلمام أمحد، ومنها شروح الكتب احلديثية املختصرة كشروح

  مؤلفات المحدثين في  أحاديث األحكام: الـمطلب السابع

وقد ألف احملدثون كتبا خمتصرة مجعوا فيها أحاديث األحكام احملذوفة األسانيد املأخوذة من الكتب 

  .املسندة كالكتب الستة وغريها

  :لباحثني يف السنة وعلومها أذكرها فيما يأيتوقد عرف كتب أحاديث األحكام غري واحد من ا

الكتب اليت اشتملت على أحاديث األحكام : هي يف اصطالح احملدثني :"قال حممد بن مطر الزهراين

مرتبة على األبواب الفقهية ، وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من املصنفات احلديثية األصول 

)٤١("ورتبوها على أبواب الفقه

�ǞȇǂǌƬǳ¦�Ʈ: "د عبد املاجد الغوريوقال سي ȇ®ƢƷ¢�ȄǴǟ�ǲǸƬǌƫ�Ŗǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ƣđ�®¦ǂȇ)٤٢("بأبوابه) الفقه(

كتب أحاديث األحكام من الكتب احلديثية اليت ألفت يف موضوعات خاصة ومعينة كالكتب اليت 

حممد عبد ألفت يف الرتغيب والرتهيب، وبداية التأليف فيها يرجع إىل ما بعد القرن اخلامس حيث ألف أبو 
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األحكام "و " األحكام الكربى" كتابه ) هـ٥٨١ت (احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي املعروف بابن اخلراط 

  "األحكام الصغرى" و " الوسطى

فألف كتابه ) هـ ٨٥٢ت (وبعد ذلك تطور التأليف فيها إىل أن جاء احلافظ أمحد بن علي بن حجر 

القرن التاسع اهلجري وتتابع التأليف فيها إىل وقتنا هذا ما بني  يف" بلوغ املرام من أدلة األحكام"املشهور 

)٤٣(.مطول وخمتصر

وهي كثرية جدا أشهرها عمدة األحكام للمقدسي واملنتقى للمجد واحملرر يف احلديث البن عبد   

)٤٤(.اهلادي وبلوغ املرام البن حجر

��ǪƦǈǳ¦Â�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�À¢Â��ǾǬǨǳƢƥ�śƯƾƄ¦�ƨȇƢǼǟ�ǲǈǴǈƫ�½°ƾǻ�¦ǀđÂ كان للفقهاء الذين استنبطوا األحكام من

األحاديث، مث جاء دور جديد للمحدثني الذين ضيقوا اخلالف بيبان أن الرأي الراجح للعلماء هو املعتمد 

على احلديث الصحيح وأثبتوه يف كتبهم من خالل تراجم األبواب واحلكم على األحاديث، وأوضح ما 

  .داود والرتمذي رمحهم اهللايكون هذا األمر يف كتاب البخاري وأيب 

�Ŗǳ¦��ƨȈȀǬǨǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�Ŀ�ǪȈǫƾƬǳ¦Â��ǲǷƘƬǳ¦��Ƣē ¦ǂǫ�ƾǼǟ�ǲǨǤȇ�ȏ�À¢�ƨǼǈǳ¦�Ƥ Ƭǯ��¢ǂǬȇ�Ǻŭ�ǺǈŹ�¦ǀǳÂ

وردت فيها، فبذلك يربط بني حلقات علمي الفقه واحلديث وتكون الصلة بينهما قوية كما هو احلال يف 

)٤٥(.الزمن األول

  الخاتمة

والبحُث يحتاج إلى بسط  ،هذا ما تيسَّر إيرادهين ويسر علي كتابة هذا البحث، احلمد هللا الذي أعا

  .اجلليلهو التنبيه عليه وحث العزائم على سلوك سبل أهل العلم في هذا األمر هنا وتوسع لكن الغرض 

  . إىل نتائج مهمة هوقد توصلت من خالل

  :أهم النتائج

وله فوائد كثرية . حلديث فقد أواله احملدثون اهتماما بالغاأمهية علم فقه احلديث وأنه أحد أنواع علوم ا)١(

  .جليلة نافعة

  .علم فقه احلديث له قواعد وضوابط جيب على من يتصدى هلذا العلم أن يعرفها معرفة تامة جيدة)٢(

  . بيان عناية احملدثني بالفقه)٣(

  .إن علماء احلديث انقسموا من حيث مقدار حظهم يف الفقه إىل مخسة أقسام)٤(

اك حاجة ملحة إىل الربط بني حلقات علمي الفقه واحلديث لتكون الصلة بينهما قوية كما هو إن هن)٥(

  .احلال يف الزمن األول
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  : التوصيات

  :وأقرتح ما يلي

  .أن يهتم طالب العلم باجلمع بني الفقه واحلديث واتباع منهج األئمة املتقدمني يف ذلك)١(

  .وأن يدرب نفسه على تطبيقهاأن يعتين طالب العلم بقواعد وضوابط فقه السنة )٢(

  .أن يكثر طالب العلم من قراءة كتب شروح احلديث)٣(

  .أن يفتح قسم خاص بفقه السنة ومصادرها يف اجلامعات يف مرحلة الدراسات العليا)٤(

أن يبدأ الطالب دراسته لفقه السنة بالكتب املختصرة يف أحاديث األحكام مثل عمدة األحكام )٥(

�ƾĐ�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�Ŀ�ȄǬƬǼŭ¦Â�ǂƴƷ�Ǻƥȏ�Ʈللمقدسي وبلوغ املرام البن  ȇƾū¦�Ŀ�°ǂƄ¦Â�ǂƴƷ

.الدين أيب الربكات ابن تيمية، ويتقنها قبل الكتب املسندة

  .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

  :الـهوامش

  )٢٨، ٢٧(سورة طه  اآلیة -)١(
،]٤٤: اإلسراء[-)٢(
  ]٩١: هود[ - )٣(
  ) ٢٢٤٣صـ  ٦جـ (الصحاح للجوهري -)٤(
  )١٢٢( سورة التوبة اآلیة -)٥(
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأ-)٦(
.مع شرح عبد اهللا بن صالح الفوزان) ٢٢صـ (متن الورقات للجویني -)٧(

:فة، وبعضهم بأنهمعر :عرف بعض العلماء الفقه بأنه.الفقه هو نفس األحكام ال معرفتها وال العلم بها:تنبیه*

العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسبة بأدلتها التفصیلیة، والصواب تعریف الفقه بأنه نفس األحكام ال معرفتها وال 

قال .العلم بها، ألن األحكام الثابتة في نفسها تسمى فقها سواء وجد من یعرفها أو لم یوجد فالمعرفة لیست هي الفقه

"المرداوي (ض األقوال في تعرف الفقهوهو یستعر : القول الثاني إنه نفس األحكام الشرعیة الفرعیة، وهو أظهر، :

وجمع كثیر، ال معرفتها وال العلم بها، إذ العلم أو "  الطوفي"واختاره ابن مفلح وابن قاضي الجبل والعسقالني شارح 

التحبیر ".في الماهیة ال یكون جنسًا في حدهالمعرفة بالفقه غیر الفقه، فال یكون داخًال في ماهیته، وما لیس داخالً 

  )١٦٣صـ ١جـ (للمرداوي 
)١١٧صـ  ١جـ (الصحاح للجوهري مادة حدث -)٨(
)٨٧( النساء اآلیة -)٩(
) ١٩(سبأ اآلیة  -)١٠(
) ٥٠صـ .  ( ه١٤٣١جمعیة المكنز اإلسالمي .دار المنهاج.موسوعة الحدیث الشریف  ط-)١١(
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والنكت   ٣٢- ٣١صـ  ١الراوي في شرح تقریب النواوي البن حجر  تحقیق نظر محمد الفاریابي  تدریب-)١٢(

باختصار   ٢٢٩صـ  ١على ابن الصالح البن حجر  جـ 
  )٥صـ (اإللماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع للقاضي العیاض -)١٣(
  )٦٢صـ (الخالصة في أصول الحدیث للطیبي -)١٤(
  )١١١صـ   ١٠و جـ  ١١صـ  ١جـ (تح الباري شرح صحیح البخاري ف - )١٥(
  )٥٧٧صـ ٢جـ (موسوعة علوم الحدیث وفنونه لسید عبد الماجد الغوري -)١٦(
  )٩صـ (مقدمة المباركفوري لتحفة األحوذي -)١٧(
  )٩٣ - ٩٢صـ  ١جـ(النكت على ابن الصالح البن حجر :انظر-)١٨(
  )٤ -٣( سورة النجم اآلیة -)١٩(
  )٣٤(سورة األحزاب اآلیة -)٢٠(
  )١١٣(سورة النساء اآلیة -)٢١(
  )١١١صـ (الرسالة للشافعي -)٢٢(
.هذا حدیث حسن غریب:وقال)  ٢٦٦٤رقم ( ت )  ٤٦٠٤رقم ( أخرجه د  -)٢٣(
سسن هذا حدبث ح:وقال ) ٢٦٦٣رقم ( والترمذي في جامعه )  ٤٦٠٥رقم ( أخرجه أبو داود في سننه  -)٢٤(

.صحیح
) ١١٥صـ  (مباديء الفقه اإلسالمي یوسف قاسم -)٢٥(
(الحدیث والمحدثون لمحمد أبو زهوه-)٢٦( )٤٥١صـ  :
)٦١صـ  (الحطة في ذكر الصحاح الستة صدیق حسن خان القنوجي -)٢٧(
  )١٨صـ  ١١جـ (سیر أعالم النبالء للذهبي -)٢٨(
  )٣٤صـ (اإللماع للقاضي عیاض -)٢٩(
  )٦٣صـ (معرفة علوم الحدیث للحاكم النیسابوري  -)٣٠(
  )٩٣صـ ١جـ (النكت على ابن الصالح -)٣١(
ونصیحة ) ٢٢٩ - ٢٢٨صـ  ١جـ (والنكت على ابن مقدمة ابن الصالح ) ٤١صـ  ١جـ (النكت للزركشي -)٣٢(

  )٤٠صـ (أهل الحدیث للخطیب البغدادي 
  )٢٣٠صـ ١جـ (المرجع السابق -)٣٣(
  ) ٣٦٦١رقم ( وأبو داود كتاب العلم باب فضل نشر العلم ) ٢١٥٩٠رقم ( أحمد  مسند زید بن ثابت جه رأخ-)٣٤(
تقدم تخریجه-)٣٥(
تفدم تخریجه-)٣٦(
www.akioui.maموقع االعتبار ) ٣ - ١صـ (فقه الحدیث في الموطأ لألستاذ عبد الكریم عكیوي -)٣٧(

 ١جـ(وتوجیه النظر إلى أصول األثر للجزائري ) ٧٥ - ٦٣صـ ( م معرفة علوم الحدیث للحاك:انظر-)٣٨(

  ) ٤٢٣صـ
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نشر في مجلة جامعة أم .مدخل لدراسة أحادیث األحكام نور بنت حسن بن عبد الحلیم قاروت:انظر-)٣٩(

  ) ١٥٦ – ١٥٠صـ (  ١٨٤السنة الحادیة عشرة . القرى
  .بلمزید من التفصیل راجع بحثي في المذهب والتمذه-)٤٠(
)١٨٦ – ١٨٥ص ( تدوین السنة لمحمد بن مطر الزهراني  -)٤١(
) ١١١صـ  ٢جـ (مصادر الحدیث ومراجعه للسید عبد الماجد الغوري -)٤٢(
  ).١٨٦- ١٨٥( تدوین السنة لمحمد مطر الزهراني :انظر-)٤٣(
"التعریف واإلعالم بأحادیث األحكام"وقد فصلت القول فیها في بحثي -)٤٤(
.نشر في مجلة جامعة أم القرى.مدخل لدراسة أحادیث األحكام نور بنت حسن بن عبد الحلیم قاروت:انظر)٤٥(

)١٥٦ – ١٥٠صـ (  ١٨٤السنة الحادیة عشرة 
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Ϣ.د �ʚϳ̋�x ʆʙ�ʞ˓ ʺ


080 5656 2005; dangwani87@yahoo.com

  البحث مستخلص

يتناول هذا البحث جانبا من جوانب احلياة بل من أهم جوانبها، وهو الزواج من حيث 

ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�°ƢƯȉ¦�ǺǷ�ǾȈǴǟ�Ƥ  بهالتبكري ƫŗȇ�ƢǷÂ��ǽŚȈƻƘƫ�Â¢.  وقد ذكرت الدراسة

موقف الفقه اإلسالمي من الزواج املبكر وخاصة للفتيات، ملا يلحقهن من أمهية الزواج و 

خداع وغرور من قبل جهات ومنظمات عاملية منها وحملية، ويعللون بعلل كثرية منها أن 

�ǺǷ�«¦ÂǄǳ¦�ŚƻƘƫ�Ƥالزواج املبكر حيرم  ǫ¦Ȃǟ�ń¤�ÀȂđƘȇ�ȏÂ��ƢȀƬƸǐƥ�ǂǔȇÂ�ǶȈǴǠƬǳ¦�ǺǷ�̈¢ǂŭ¦

وعلى هذا فقد تطرقت .ممارسة اجلنس بني صغار السن وإجناب أطفال غري الشرعيني

الدراسة إىل بني فوائد الزواج يف سن مبكر وما يرتتب عليه من اآلثار على الفرد واجلماعة،  

ويتكون . ، وأضرار تأخري سن الزواجأة هذه الفكرة الدراسة نبذة عن نشتناولت كما و 

الرتغيب  -التعريف بالزواج  يف اللغة وىف االصطالح:  املباحث اآلتيةالبحث من مقدمة و 

 -حكم الزواج املبكر يف الشريعة اإلسالمية  - املقصود بالزواج املبكر - يف الزواج وحكمه 

  .الىت تتضمن نتائج وتوصيات البحث مث اخلامتة -آثار الزواج املبكر وعوقب تأخريه 

  مقدمة

  .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم علىى املبعوث باحلق رمحة للعاملني وعلى آله وصحابته ومن وااله

: فقد اهتم اإلسالم بأمر الزواج ودعا إليه وحث الناس على املسارعة عليه قال اهللا تعاىل  :أما بعد

 ُْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثالَث َورُبَاعَ فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلك)وقال اهللا تعاىل )١ : َوأَْنِكُحوا األَيَاَمى ِمْنُكْم

ويقول صلى اهللا  )٢(َوالصَّاحلَِِني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اهللاُ ِمْن َفْضِلِه َواهللاُ َواِسٌع َعِليمٌ 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل «: معليه وسل

.)٣(»يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�ǶǿƢĔ�«¦ÂǄǳ¦�½ǂƫÂ�̈®ƢƦǠǴǳ�¹ǂǨƬǳ¦�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�§ ƢƸǏ¢�ǺǷ�ǂǨǻ�®¦°¢�ƢŭÂ

.)٤()عن سنيت فليس مين وأتزوج النساء فمن رغب: (اهللا عليه وسلم ققال

فقد كثرت النداءات حول تزويج االطفال يف سن مبكر بقصد محاية حقوقهم كما زعموا، وظلوا 
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والدعارة ومن ناحية أخرى أباحوا الزنا . يف سن مبكر يروجون هذه الفكرة ويفرضون القوانني ملنع الزواج

���ÀȂĐ¦Âىف سن مبكرذلك  ولو كان.  

خمالفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية والعادات يف  كثري من األمم، ألن اإلسالم وال شك أن  هذه فكرة 

  .واهللا أسأل أن يوفقين ملا فيه الصواب. حيظر من ذلك كله

:تعريف الزواج في اللغة

الزاي والواو واجليم ) زوج: (ويف معجم مقاييس اللغة . وهو مقارنة شيء لشيء) زوج(الزواج لغة من  

:األشياء تزوجيا، وزواجا)زوَّج(و  )٦(.الفرد الذي له قرين: والزوج )٥(.ارننة شيء لشيءأصل يدل على مق

)٧(.جعله يتزوجها: ƢđÂ��̈¢ǂǷ¦�ƢǻȐǧÂ. قرن بعضها ببعض

  :تعريف الزواج في االصطالح

مية، عقد على جمرد متعة التلذذ بآد: (بأنه )٨(يعرف الزواج بتعاريف عدة، منها ما عرفه ابن عرفةاملالكي

غري موجب قيمتها ببينة قبله، غري عامل عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على املشهور أو اإلمجاع على 

أي حل استمتاع الرجل من امرأة مل مينع من ". (عقد يفيد ملك املتعة: "وعرفه احلنفية بأنه  .)٩()اآلخر

استمتاع كل من الزوجني باآلخر عقد يتضمن إباحة : " وعرفه الشافعية بأنه )١٠().نكاحها مانع شرعي

عقد التزويج، فهو حقيقة يف العقد جماز يف الوطء على : "وعرفه احلنابلة بأنه)١١("على الوجه املشرروع

)١٢(".الصحيح

�ǂǯǀǳ¦�̧ ƢƬǸƬǇ¦�ǲƷ�ȂǿÂ��ƾƷ¦Â�řǠǷ�ń¤�ȆǷǂƫ�ƢĔƜǧ�ƢȀǛƢǨǳ¢�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ƢȀǴǯ�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǽǀǿÂ

، والتعاريف كلها ال ختلو من  راده اهللا ورضي به سبحانه وتعاىلعلى وجه أ بعقد الزواج بينهما واألنثى

السيد جاز له االستمتاع جباريته دون العقد عليها، واألخرى ليخرج بذلك التسري ألن " العقد"كلمتني األوىل 

) وجب قيمتهاغري م(وهو السر يف قول املالكية . أن املرأة بعقد الزواج عليها جرة وليست أمة ، ليدل على"االستمتاع"

  .ليتميز الزواج عن الدعارة أي الشهادة) ببينة قبله(ويالحظ أيضا يف تعريف املالكية عبارة 

  الترغيب في الزواج

ألمهية الزواج والتبكري به رغب االسالم يف الزواج وحث عليه، ودل على هذا الكتاب والسنة، أما 

َوأَْنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاحلَِِني ﴿: ذلك يف قولهالكتاب فقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده بالزواج، و 

هذا : )١٤(قال ابن كثري(١٣)﴾ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

)١٥(.أمر بالتزويج
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 . زوج له ومل يفرق بني صغري وكبري كما يشمل الذكر واألنثىواألمر يف هذه اآلية عام يشمل كل من ال

، وبعبارة كما ذكر املفسرون، كل ذكر ال أنثى معه وكل أنثى ال ذكر معها بكرا أو ثيبا ىألن معىن األيام

)١٦(.أخرى األمي كل من ال زواج له

وا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى فَاْنِكحُ ﴿:وقال أيضا

واآلية دليل على جواز تزويج )١٧(﴾فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَانُُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا

هو من تويف عنه والده وهو ما زال ضغريا مل  الصغار ألن اليتامى مجع يتيم، وهو املنفرد عن األب، أو

.)١٨(يصل سن البلوغ وتستمر صفة اليتم فيه إىل أن يبلغ

يَا ﴿ومن السنة فقد ورد آثار أحاديث كثرية ترغب يف الزواج، منها قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

ُه أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج ، فَِإنَّ 

ْعُت َسْعَد ْبَن َأِىب ��ǲƬƦƬǳ¦�Ǻǟ�ȄĔÂ)١٩(﴾بِالصَّْوِم ، فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ  يف ما رواه سعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب يـَُقوُل مسَِ

َناَوقَّاٍص يقول رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عَ  )٢٠(.َلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن التََّبتَُّل، َوَلْو أَِذَن َلُه َالْخَتَصيـْ

ال رهبانية يف "وهذه النصوص كلها تدل على أمهية الزواج يف اإلسالم كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

.ǲƬƦƬǳ¦�Ǻǟ�ÀȂǠǜǷ�Ǻƥ�ÀƢǸưǟ�ȄĔ�ƢǸǯÂ" اإلسالم

  .حكم الزواج في الفقه اإلسالمي

ء يف حكم الزواج على مذاهب، منهم من أوجبه ومنهم من جعله مندوبا إليه، ومنهم من والفقها 

:اعترب حال اإلنسان يف حكمه، وتفصيل ذلك فيما يلي

أن الزواج باجلملة سنة مستحبة يف حال عدم اخلوف من : مذهب مجهور العلماء :المذهب األول

  .واجب عليه الوقوع يف الزنا، وإن خاف الوقوع يف الزنا فالزواج

")٢١(نقل عن ابن رشد إن خاف العنت وجب عليه ، وإن مل خيف العنت وهو يضر باملرأة لعجزه عن :

)٢٢("الوطء أو عن النفقة أْو األمن فِإَن الِنكاح حيرم عليه

:وخيتلف حكم الزواج يف املالكية باختالف األشخاص واحلاجة إليه، فيكون حكمه كاآليت

.باملال وخاف على نفسه الزىن وهو ملن قدر عليه: واجب)١(

.وهو ملن  قدر عليه ومل خيف على نفسه الزىن: مستحب)٢(

.وهو ملن مل يقدر ومل خيف على نفسه الزىن: حرام)٣(

.وهو ملن مل خيف الزىن وخاف أن ال يقوم حبقوقه: مكروه)٤(

)٢٣(.وهو ما عدا ذلك: مباح)٥(
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جاء يف املبسوط يف تأويل قوله . ه الزناواتفق احلنفية مع املالكية يف إجيابه على من خيشى على نفس

وتأويل ما روي يف حق من تتوق نفسه إىل :  "ما يلي )٢٤(}يَا َمْعَشَر الشََّبابِ {صلى اهللا عليه وسلم 

�Ǻǰȇ�Ń�¦̄¤�ƢǷƘǧ���¬ƢǰǼǳ¦�½ǂƫ�ǾǠǈȇ�ȏ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ÀƢǯ�¦̄¤�¾ȂǬǻ�ǾƥÂ�ǺȀǼǟ�Őǐȇ�ȏ�ǾƳÂ�ȄǴǟ� ƢǈǼǳ¦

Ǿǳ�ƨǼǇ�¬ƢǰǼǳƢǧ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ.)٢٥(

الناس ضربان تائق إىل النكاح وغريه فالتائق إن وجد أهبة النكاح استحب له، سواء  : وقال الشافعية

كان مقبال على العبادة أم ال وإن مل جيدها فاألوىل أن ال يتزوج ويكسر شهوته بالصوم فإن مل تنكسر به 

  .مل يكسرها بالكافور وحنوه بل يتزوج

كان به مرض أو عجز جبب أو تعنني أو كرب كره له النكاح ملا فيه   وأما غري التائق فإن مل جيد أهبة أو

من التزام ما ال يقدر على القيام به من غري حاجة، وإن وجد األهبة ومل يكن به علة مل يكره له 

وقال بعض ٢٦وقال القاضي أبو سعد اهلروي. وقيل إن خاف الوقوع يف الزنا وجب عليه النكاح.النكاح

)٢٧(.ح فرض كفاية حىت لو امتنع منه أهل قطر أجربوا عليهن النكا إ: الشافعية

من رجل وامرأة ) لذي شهوة ال خياف زنا ( النكاح ) وسن: (ما يلي: ويف شرح منتهى اإلرادات 

  .احلديث )٢٩(}...يَا َمْعَشَر الشََّبابِ {٢٨حلديث ابن مسعود مرفوعا

ما  ر على الوطء  كما جاء يف احمللىأن الزواج واجب على كل قاد: مذهب الظاهرية:المذهب الثاني

وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدمها وال بد، فإن : "نصه

  ".عجز عن ذلك فليكثر من الصوم

على مذهبه بالسنة املطهرة، يف ما روي عن علقمة أنه مسع عبد اهللا بن مسعود )٣٠(واستدل ابن حزم

يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج ، َوَمْن {: نا النيب صلى اهللا عليه وسلملقد قال ل: يقول

)٣١(}َملْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ 

واجبا إال على من ل الفريقني وأدلتها وجدنا أن اجلميع متفقون على أن الزواج ليس اإذا تأملنا أقو 

 اواجب اخيشى العنت، ومع ذلك يفهم من النصوص الواردة يف األمر بالنكاح وأقوال العلماء أن هناك أمر 

وهذا ال خيتلف أحد على وجوبه على كل إنسان إما بالزواج أو "التحصن والعفاف وحفظ الفرج"وهو

َعَلى أَْزَواجِ : (قال تعاىل:بالتسري، كما قال عز وجل ُر َمُلوِمنيِإالَّ )٣٢()ِهْم أَو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

الشباب الذين ال يستطيعون الزواج بالصوم، ليساعدهم ذلك على العفاف وقد سبق أمر الرسول 

ȍ¦�ȄǴǟ�Ƥ .والتحصن Ƴ¦Ȃƥ�ǆ Ȉǳ�«¦ÂǄǳ¦�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀđÂƬǳ¦�ƢǷ¢��¼ȐǗصن فواجب مطلقاح.  
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  :المبكرالمقصود بالزواج 

الزواج املبكر، ويسمى أيضا الزواج يف سن املراهقة أو زواج . "جاء معناه يف املوسوعة احلرة ويكبيديا

 ١٩- ١٣هو احتاد بني شخصني أحدمها أو كليهما من املراهقني من الفئة العمرية من : األطفال

الزواج الذي يكون فيه أحد " فالاألطاملبكر أو زواج زواج ال"وجاء يف تقرير لألمم املتحدة يعين . )٣٣("سنة

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة "ووفقًا التفاقية حقوق الطفل، فإن الطفل هو .الطرفني على األقل طفالً 

)٣٤(."عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

وحييل إىل حاالت زواج " زواج األطفال"بنفس معىن " الزواج املبكر"ويف أغلب األحيان، يستخدم 

وميكن أن . أشخاص دون سن الثامنة عشرة يف البلدان اليت يُبَلغ فيها سن الرشد قبل ذلك أو عند الزواج

حييل الزواج املبكر أيضًا إىل حاالت الزواج اليت يكون فيها الزوجان معًا يف سن الثامنة عشرة أو سن أكرب 

قة على الزواج، مثل مستوى منومها اجلسدي والعاطفي لكن عوامل أخرى جتعلهما غري مهيئني للمواف

  )٣٥(.واجلنسي والنفسي، أو قلة املعلومات عن خيارات الشخص يف احلياة

أن الضابط الوحيد للبلوغ هو بلوغ سن معني  يظهراملعاين السابقة للزواج املبكر وغريها عند التأمل يف 

ق دول العامل على سن موحد للبلوغ بل اختلفوا فيه، وكل العوامل الطبيعية للبلوغ، وهلذا مل تتف مراعاةدون 

ويذكر الباحث على سبيل املثال ال احلصر، أن سن البلوغ اخلاص . دولة تعترب سنا تراه مناسبا لشعبها

. للفتاة)  ١٥(للفىت ومخسة عشرة ) ١٨(هو الثامنة عشرة  (Angola)للزواج يف أنغوال 

عاما للذكر ) ١٨(ويف إسرائيل . لألنثى) ٢٠(ر وعشرون للذك) ٢٢(ثنان وعشرون اويف الصني 

.سنة وذلك يف حاالت خاصة) ١٦(واألنثى، ومسحوا تزويج الفتاة من 

ة عشرة بإجازة يكسن للزواج، ودون الثان  لذكر واألنثى ل) ١٨(يعترب الثامنة عشرة  (France)ويف فرنسا 

)٣٦(.من احملكمة

  :نشأة فكرة الزواج المبكر

لح مل يكن موجودا يف تراث الفقه اإلسالمي، وإمنا هو مصطلح حديث، اخرتعه منظماتهذا املصط

ومع ذلك فهو من املوضوعات القدمية، فإن من أقدم الدراسات حوله هذا  .ودعاة حقوق األطفالالعاملية 

 قرار(املوضوع ما قامت به الدولة العثمانية يف زمن السلطان حممد رشاد حىت وضعت مشروع قانون مسي

هـ ١٣٣٦حمرم سنة  ٨وصدرت فيها املوافقة السلطانية يف) حقوق العائلة يف القطاع املدين والطالق

يشًرتط يف أهلية النكاح أن يكون اخلاطب يف سن الثامنة (:م، حيث نصت املادة الرابعةعلى اآليت١٩١٧/

قامت بوضعه احلكومة املصرية وتابعه قانون مشابه  )فأكثر ةفأكثر، واملخطوبة يف سن السابعة عشر  ةعشر 
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م، الذي أثار ضجة كبرية بني العلماء والفقهاء يف مدى شرعية هذا القانون من ١٩٢٣\هـ١٣٤٢سنة 

.عدمه

يف دورته االتاسعة ) ٨٤٣(م بإصدار قرار رقم  ١٩٥٤مث قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

.ري قبل سن البلوغحيث طلبت من الدول إلغاء زجيات األطفال وخطبة الصغ

كماعقدت . إىل مكافحة الزواج املبكر يف كل دول العامل(UNICEF)كمادعت منظمة رعاية الطفولة

.عدة مؤمترات تعين باملرأة، وركزت مجيعها إىل موضوع الزواج املبكر ودعت إىل حماربته ومنعه بكل وسيلة

  : ومن أهم هذه املؤمترات ما يلي

.م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٤عام (MEXICO)بالسكان يف مكسيكواملؤمترالدويل املعين )١(

م ١٩٨٤/ه ١٤٠٥عام (NAIROBI)املؤمتر العاملي للمساواة والتنمية والسلم يف نريويب)٢(

.م١٩٩٤ه ١٤١٥املؤمترالدويل للسكان والتنمية يف القاهرة عام )٣(

1416املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بيكني عام )٤( / 1995 .

1421األمم املتحدة يف نيويوك سنة مؤمتر)٥( / يف قراراته الدعوة إىل احلرية اجلنسية  ،حيث جاء2000

�ƨǬȈƯȂǳ¦�ǾȈǳ¤�ƪ ǟ®�ƢǷ�ǾǈǨǻ�¦ǀǿÂ��«¦ÂǄǳ¦�ǺǇ�ŚƻƘƫ�ǞǷ�Ƣđ�ŚǰƦƬǳ¦Â�©ƢǬǿ¦ǂŭ¦Â�śǬǿ¦ǂǸǴǳ�ƨȈƷƢƥȍ¦Â

ت لذلك وسائل واختذ.اليت صدرت عن مؤمتر القاهرة مع فتح باب العالقات اجلنسية احملرمة شرعاً 

نسني، مع التنفري من الزواج املبكر ومعاقبة من منها السماح حبرية اجلنس، وعالقات أخرى بني اجل

يتزوج قبل السن القانونية وإتاحة بدائل تغين عن الزواج املبكر إضافة إىل نشر وسائل منع احلمل واحلد  

كيز على التعليم املختلط، وتنشيط من اخلصوبة عند الرجال وحتديد النسل والسماح باإلجهاض والرت 

االتصال اجلنسي، وتقدمي الثقافة اجلنسية يف سن مبكرة، واملستغرب هو أن بعض اجللسات التحضريية 

ملؤمتر بيكني عقدت ىف األردن ومبشاركة من بعض اجلمعيات النسائية فيها ونتيجة هلذه املؤمترات فقد 

  .  قوانني األسرةظهرت الدعوات إىل احلكومات إلعادة النظر يف

 يف مؤمتري السكان وثيقيت من موقفيهما السعودية يف العلماء كبار األزهر وهيئة علماء إصدار ومع

 قوانينها على إدخاله استطاعت ما أدخلت سالميةواإل العربية الدول كثريا من أن إال.فيبيكني القاهرة، واملرأة

 عن متعددة يربهنون بشواهد ¤ǶĔ بل لزواج سنا بتحديد قبوهلم عدم والفيسيولوجيو الصحة علماء ويبدي األسرية،

)٣٧(.شيءآخر الزواج وسن شيء البلوغ سن أن رأيهم يف هذا التحديد، من تنتج اليت األضرار

  :في الشريعة اإلسالمية الزواج المبكر حكم

حتدد الشريعة اإلسالمية أنه مل  يظهرنظرا ملا سبق من النصوص الواردة يف األمر بالزواج وأقوال الفقهاء 

سنا معينا للزواج ال ىف الذكر وال يف األنثى، وجاز للويل أن يزوج الصغري أو الصغرية يف أي سن كان إذا  
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، أي جاز للويل أن جيرب صغريه أو صغريته على اإلجباركان هناك حاجة أو مصلحة، بل ذكر يف ذلك 

  . الزواج

َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا ﴿ :ب فقوله تعاىلهناك أدلة من الكتاب والسنة، أما الكتاو 

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ﴿: وقال تعاىل ٣٨﴾َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاعَ  َوالالَّ

تـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشهُ  ِئي ملَْ حيَِْضَن َوأُوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َوَمْن يـَتَِّق اللََّه ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّ ٍر َوالالَّ

  ﴾)٤(َجيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا 

ِئي ملَْ حيَِْضنَ ﴿: قـَْوله تـََعاَىل )٣٩(:قال ابن العريب َدُه الصَِّغاَر ؛ والَ أَ يـُْنِكَح َدلِيٌل َعَلى َأنَّ لِْلَمْرِء َأنْ  ﴾َواَلالَّ

ةٌ  َها ِعدَّ َة َمْن ملَْ حيَِْض ِمْن النَِّساِء َثَالثََة َأْشُهٍر ، َوَال َتُكوُن َعَليـْ إالَّ َأْن َيُكوَن َهلَا ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل َجَعَل ِعدَّ

)٤٠(.هِ ِنَكاٌح ؛ َفَدلَّ َذِلَك َعَلى َهَذا اْلَغَرِض ، َوُهَو َبِديٌع ِيف فـَنِّ 

ِئي َملْ حيَِْضنَ ﴿: قوله تعاىل : وقال القرطيب )٤١(يعين الصغرية ﴾َوالالَّ

ْثُت َعِن احلَُْسْنيِ ، قَاَل : وجاء يف تفسري الطربي ْعُت أَبَا ُمَعاٍذ ، يـَُقوُل :حدِّ ثـََنا ُعبَـْيٌد ، قَاَل :مسَِ :َحدَّ

اْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء :اآليَُة ، قَاَل  ﴾ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيضِ َوالالَّ ﴿: َمسَْعُت الضَّحَّاَك ، يـَُقوُل ِيف قـَْولِِه 

تـُُهنَّ َثالَثٌَة َأْشُهرٍ  ﴾َوالالَِّئي َملْ حيَِْضنَ ﴿ ُلْغَن اْلَمِحيَض ، َوَقْد ُمِسْسَن ، ِعدَّ )٤٢(.ملَْ يـَبـْ

ويج الصغرية دون اعتبار رضاها وهذا ما ذهب إليه مجيع الفقهاء، وكتبهم مليئة مبسألة اإلجبار، وهو تز 

:إذا دعت املصلحة، وفيما يلي ما ذهب إليه املذاهب الفقهاء األربع

" جيرب"ومعىن )٤٣(.أن كل ويل له أن جيرب صغريته على الزواج، بكرا كانت أو ثيبا:مذهب احلنفية: أوال-

Ĕ¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢŲ��ƢȀǼǇ�ǂǤǐǳ�ƢĔ¦ǀƠƬǇ¦�ÀÂ®�ƢȀƳÂǄȇ�Ä¢يدة البالغةال جيوز له إجبار الرش .  

ال جيوز ألحد من األولياء غري األب والوصي والسيد  ذهب املالكية إىل أنه: مذهب مالكية:ثانيا-

ومعىن هذا أن االجبار حق لألب فقط ال غريه إال إن   )٤٤(.والويل يف يتيمه، أن جيرب أحدا على الزواج

جاز له تزويج أمته دون  وكذا السيد. أوصى غريه بذلك فيكون جمربا بوصية األب ال بأصالته

ƢĔ¦ǀƠƬǇ¦ . ويف هذا حكمة بالغة ألنه ال يتصور أن يقوم األب الوالد بإحلاق الضرر على ابنته ألنه

ǞǸƬĐ¦�ƨƸǴǐǷÂ�ƢȀƬƸǴǐǸǴǧ�ƢȀƳÂ±�À¤Â��Ƣǿǂǔȇ�ƢŲ�ƢȀȈǴǟ�Ȅǌƻ¢Â�ƢȀūƢǐŠ�Ã°®¢.

��ƢĔ̄تزويج البكر صغري ذهب الشافعية إىل أنه جاز لألب  :مذهب الشافعية: ثالثا- ¤�ŚǤƥ�̈ŚƦǯ�Â¢�̈

�ƢĔ¦ǀƠƬǇ¦�Ƥ ƸƬǈȇÂ ٤٥(.واجلد كاألب عند عدمه(

ذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها يف كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبرية  إ :مذهب احلنابلة: رابعا-

)٤٦(.كانت او صغريه وليس هذا لغري االب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا
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ذاهب قد اتفقت على جواز تزويج الصغار دون مراعات أعمارهن، وعند لص مما سبق أن املخنست

: والثاين. من جيوز له االجبار: التأمل يظهر أن اخلالف ليس يف جواز التزويج، وإمنا هو يف أمرين، أوهلا

«��ƨǤǴƥ�Â¢��°ƢǤǐǳ¦�ƲȇÂǄƫ�±¦ȂƳ�¿ƾǟ�Â¢�±¦ȂƳ�Ŀ�Ǿǳ�ǂƯ¢�ȏ�ǖǬǧ�Ä°ȂǏ. جبارسبب اإل ȐŬ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ

  .ر الزواج املبكرالعص

حتى جاء فى ، ن التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج إ: "ما يليفتاوى األزهر جاء يف 

وإن كان ذلك لم يحترم ، فحدده باثنتى عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد  )٤٧("جوستنيان"أوروبا 

الثامن وسنها ست  كما حدث فى زواج مارى ستيوارت بهنرى، بعد دخول النصرانية أوروبا 

  .سنوات

والزواج المبكر كان منتشرا فى بعض البالد الشرقية وما تزال صورته فى العصر الحديث كالهند 

بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم االبن يخلص أباه من جهنم ، التى تزوج األجنة فى البطون 

  .ثم انتهى األمر عندهم إلى تحديده 

وإن كان الناس يتحايلون على ، الدول إلى وضع سن محدد للزواج ومجاراة لسنة التطور لجأت 

  .عدم احترام ذلك بطرق شتى 

وهو البلوغ إما . وإنما وضع حدًّا للتكليف بوجه عام ، واِإلسالم لم يضع سنًّا محددة للزواج 

أن غير ، وللظروف أثرها فى العالمة الطبيعية ، بالعالمة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية 

  )٤٨( .فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء األمور ، هذه السن لم يجعلها اِإلسالم أساسا لصحة العقد 

هذا ما ورد يف هذه الفتوى، ويؤخذ منها أن  االسالم مل يشرع حدا لسن الزواج، وحىت  الشرائع 

�Ȅưǻȋ¦�ń¤�ǂǯǀǳ¦�ƨƳƢƷ�Àȋ�ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀđ�ǶƬē�Ń�ƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦Â�ƨȇ®ȂȀȈǳƢǯ�ƨǬƥƢǈǳ¦  وجاجة األنثى إىل الذكر

كحاجة اإلنسان إىل الطعام، وليس ألحد  أن حيدد لغريه مىت جيوع ومىت يظمأ حىت يأكل ويشرب، ومىت 

منع من ذلك عن طريق  مباح أو كان الطريق إليه عسريا معقدا، فما على اإلنسان إال البحث واللجوء إىل 

�¿¢�¾ȐƷ�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯ� ¦ȂǇ�ǾƬƳƢƷ�Ƣđ�ȆǔǬȇ�Ŗǳ¦�¼ǂǘǳ¦حرام .  

  :الزواج المبكر وفوائده آثار

��ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�®ȂǠƫ�̈Śưǯ�ǽ°ƢƯ¡Â��©ƢȈƥƢŸ¤Â��ƾƟ¦Ȃǧ�ǂǰƦŭ¦�«¦ÂǄǴǳ وحسب املبادئ اإلسالمية أن

، عند دعاة تأخري سن الزواج أن للتبكري بالزواج سلبيات وأضرارالزواج كله خري وأن آثاره كلها إجيابية، أما 

  :يات ما يليومما يذكر من هذه السلب

.أن الزواج املبكر يعترب انتهاكا حلقوق األطفال الصحية والتعليمية ومجيع الفرص االجتماعية)١(

)٢(ǂǘƻ�Ŀ�ǶēƢȈƷ�Ǟǧƾȇ�ǂǰƦŭ¦�«¦ÂǄǳ¦�À¢.
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)٤٩(.أن الزواج املبكر سبب لفقر الزوجني)٣(

جمتمعات ال أساس هلا يف اإلسالم وحىت يف العادات والتقاليد السائدة يف  وكل هذه شبهات وأباطيل

وأن الواقع يكذب لك، فاملشاكل املذكورة مل تكن وليدة الزواج املبكر، وكل ما حيدث نتيجة الزواج ،خمتلفة

املبكر واقع أيضا يف الزواج يف سن متأخر، وأمر آخر أن كتب الفقه االسالمي خالية عن احلديث يف 

تب ال تقع عينه إال على الرتغيب أو احلث أو سلبيات الزواج املبكر، واملتطلع يف تلك الك مسألة إجيابيات

وعلى هذا فإن الباحث ال مييا إىل ذكر هذه السلبيات وإمنا تركزه على ذكر آثاره اإلجيابية . على الزواج

_:وفوائد فقط، ألن الشارع ال يأمر إال مبا فيه النفع واحلكمة، ومن فوائده وآثاره ما يلي

ومعلوم أنه كلما   ،ذكرًا كان أم أنثى وإعفاف للنفس عن احلرام يف الزواج املبكر إسراع إلحصان املرء.١

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾǴȈǴǬƫÂ�ƢǻǄǳ¦�®ǂǗ�ȄǴǟ�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�Őǯ¢�ǺǷ�Ǯ ǳǀǧ�ǾȈǧ�ǂǰƥÂ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�«¦ÂǄǳ¦�ǂưǯ

اإلسالمي وذلك ملا يف الزنا من اخلطر على الفرد واجلماعة من كونه سببًا يف متزيق األسرة وتشريد 

رة اللقطاء وانتشار األمراض اجلنسية املتعددة ويف كونه سببًا يف امتهان كرامة املرأة وسحقاً األوالد وكث

باعتبار أنه ا ونيانقحيث كانت الزنا مباحة .إلنسانيتها وما واقع املرأة اآلن يف الغرب والشرق عنا ببعيد

. من احلريات الشخصية

واجب على كل مسلم كما سبق ىف حكم  واإلحصان من أهم مقاصد الشارع يف الزواج ألنه    

: يف كالمه عن أهداف قانون الزواج )٥٠(األعلى املودودي العالمة أبوومما يذكر هنا ما قاله  .الزواج

إن أول هدف لقانون الزواج اإلسالمي هو محاية األخالق، فهو حيرم الزنا ويلزم النوع اإلنساين بشقيه "

�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ȆǸŹÂ��ǲǴƸƬǳ¦�ǺǷ�¼Ȑƻȋ¦�ǚǨŹ�ÀȂǻƢǬǳ�Ǟǔţ�ƨȇǂالرجال والنساء بأن جيعل عالقته الفط

يعين التحصن : واإلحصان. الفساد، وهلذا عرب القرآن عن الزواج بلفظ اإلحصان، فاحلصن هو القلعة

يعين " حمصنة"كأنه يبين حصنا وقلعة، واملرأة املتزوجة تسمى " حمصن"داخل القلعة، واملتزوج يقال له 

Ƣŧ�Ŀ�ƪ Ǵƻ®�ƢĔ¢ƢȀƳ¦Â±�ƨǳƢƷ�Ŀ�ƢȀǈǨǻ�ÀȂǏÂ��ƢȀǫȐƻ¢�ƨȇƢǸū�Řƥ�Äǀǳ¦�Ǻǐū¦�¦ǀǿ�ƨȇ.)٥١(

َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن : وهذا املقصد ورد بوضوح يف القرآن الكرمي حيث قال سبحانه وتعاىل

َر ُمَساِفِحنيَ  تـَْبتَـُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ
وُهنَّ بِِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَاْنِكحُ ﴿: وقوله تعاىل٥٢

َر ُمَساِفَحاٍت َوَال ُمتَِّخَذاِت َأْخَدانٍ  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن ﴿: وقال أيضا)٥٣(﴾بِاْلَمْعُروِف ُحمَْصَناٍت َغيـْ

َر اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا  َآتـَْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ

)٥٤(﴾ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ 

وأشار النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث  )٥٥()فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرْجِ : (ويف احلديث   

َعْن زوجته ألال يقع يف احلرام، واحلديث آخر، إذ أمر الرجل عندما يرى امرأة وتعجبه أن يعود إىل
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ِنيَئًة َهلَا، فـََقَضى َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َرَأى اْمَرأًَة، فَأََتى اْمرَأَتَُه َزيـَْنَب، َوِهَي َمتَْعُس مَ 

َة تـُْقِبُل ِيف ُصورَِة َشْيطَاٍن، َوتُْدِبُر ِيف ُصورَِة َشْيطَاٍن، فَِإَذا ِإنَّ اْلَمْرأَ «:َحاَجَتُه، ُمثَّ َخرََج ِإَىل َأْصَحابِِه، فـََقالَ 

: " وقال عقب ذكره اآليات السابقة) ٥٦()أَْبَصَر َأَحدُُكُم اْمرَأًَة فـَْلَيْأِت َأْهَلُه، فَِإنَّ َذِلَك يـَُردُّ َما ِيف نـَْفِسهِ 

ر اإلسالم أن يتحقق يف العالقة الزوجية بني يتضخ إذا من تأمل هذه اآليات أن األمهية األوىل يف نظ

أي احلفاظ التام على األخالق وصون العفة، وهذا غرض آخر، واليضحي " اإلحصان"الرجل واملرأة 

به يف سبيل أي غرض، والزوجان إمنا يرتبطان برباط الزواج ليعيشا ويشبعا رغبتهما الفطرية داخل 

)٥٧(.احلدود اليت قررها اهللا

�Śưǯ�Ƣđ�ȄǴƬƦȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦�µمن آثار الزو .٢ ¦ǂǷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦�ń¤�ƨǟ°Ƣǈŭ¦�ǾȈǧ�À¢�ǂǰƦŭ¦�«¦

ممن مل يتزوجوا من ذكور وإناث، ذلك أن هذه الغريزة اليت ركبها اهللا يف اإلنسان لإلبقاء على اجلنس 

يف اخلروج البشري تظل مهيأة للخروج يف سن مبكر لدى كل من الذكر واألنثى فبقدر ما ينفس هلا 

�ÅƢǻƢǈǻ¤�ǲǜȇÂ�½Ȃǰǌǳ¦Â�² ÂƢǇȂǳ¦�ǾǼǟ�ƾǠƦƫÂ�ÀƢǈǻȍ¦�¦ǀǿ�ǆ Ǩǻ�¢ƾē�ƢǷ�°ƾǬƥ�Ȇǟǂǌǳ¦�«¦ÂǄǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ

سوياً خيدم نفسه وجمتمعه، فمعظم العالجات اليت تعطى للشباب والشابات الذين يراجعون العيادات 

يف الرجوع إىل املنهج ذلك أن عالجها احلقيقي يكمن . النفسية تظل عقيمة اجلدوى ال فائدة منها

)٥٨(.الرباين بتقوية اإلميان وتطبيق أحكام اإلسالم ومنها املبادرة إىل الزواج الشرعي

ǂǨǳ¦�ȄǴǟ�Ǯ®�:حفظ النسل.١ ǳ̄�ǆ ǰǠǼȈǧ��Ƕē®ȏÂ�¿ƾǬƬƥ�ǲǈǼǳ¦�̈ǂưǯ�§ ƢƦǇ¢�ǺǷ�ǂǰƦǷ�ǺǇ�Ŀ�«¦ÂǄǳ¦�À¤

اْلَماُل : قال تعاىل .د املماتفالذرية الصاحلة تعد ثروة عظيمة يكسبها الفرد يف الدنيا وبع. واجلماعة

نـَْيا فيكسب امليت إحياء ذكره وامتداد نسله وما حيصل  ǶēƢŲ�ƾǠƥ�ƢǷ¢Â)٥٩(َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ

صلى اهللا عليه  الرسول ويف تكثري النسل استجابة ألمر عليه من الدعاء الصاحل منهم وما حيصل له

)٦٠()ا اْلَوُلوَد اْلَوُدوَد، فَِإينِّ ُمَكاثٌِر ِبُكمتـََزوَُّجو (:وسلم، عندما قال

حيس أن كاهله  فاملتزوج مبكراً  :املسارعة يف تعويد الفرد نفسه على حتمل املسئولية والقيام بأعبائها.٢

فتجده يسارع إىل العمل والتخطيط ملستقبله وأوالده، ويرتك .أصبح ثقيًال بسبب الزوجة والولد

الزواج إىل حمرك يدفعه إىل األمام،ويعف نفسه وأسرته عن الكسب احلرام واملسألة وحتول هذا . الِبطالة

)٦١(.وأنه ليكسب األجر والثواب من اهللا على هذا العمل الشريف مىت ما أصلح نيته

أهم آثار الزواج املبكر على الفرد وبالتايل على اجلماعة، هو  من: توفري السكينة واملودة بني الزوجني.٣

َوِمْن (:كينة والرمحة بني املتزوجني، وقد عرب القرآن عن هذا يف غري آية، وقال جل يف عالهحتقيق الس

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ  َها َوَجَعَل بـَيـْ  ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

:وهي احملبة، ورمحة: وجعل بينهم وبينهن مودة: "يقول ابن كثري يف تفسري اآلية  )٦٢()ونَ لَِقْوٍم يـَتَـَفكَّرُ 
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�ǾȈǳ¤�ƨƳƢƬŰ�Â¢��ƾǳÂ�ǾǼǷ�ƢŮ�ÀȂǰȇ�ÀƘƥ��Ƣđ�ƨŧǂǳ�Â¢��ƢŮ�ǾƬƦƄ�ƢǷ¤�̈¢ǂŭ¦�Ǯ ǈŻ�ǲƳǂǳ¦�ÀƜǧ��ƨǧ¢ǂǳ¦�ȆǿÂ

َقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة ُهَو الَِّذي َخلَ : وقال أيضا )٦٣("يف اإلنفاق، أو لأللفة بينهما، وغري ذلك

َها َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيـْ َوَجَعَل ِمنـْ
)٦٤(

صلى اهللا عليه  ويقول )٦٥(»الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة«: ويقول صلى اهللا عليه وسلم

رًا َلُه ِمْن َزْوَجٍة َصاحلَِ « وسلم ٍة ، ِإْن أََمَرَها َأطَاَعْتُه ، َوِإْن َنَظَر َما اْستَـَفاَد اْلُمْؤِمُن بـَْعَد تـَْقَوى اِهللا َخيـْ

َها َنَصَحْتُه ِيف نـَْفِسَها َوَمالِهِ  َها أَبـَرَّْتُه ، َوِإْن َغاَب َعنـْ َها َسرَّْتُه ، َوِإْن أَْقَسَم َعَليـْ .)٦٦(»إِلَيـْ

ǳ¦�©ǂǧ¦Ȃƫ�¦̄¤Â��ƨŧǂǳ¦Â� ÂƾŮ¦Â�ƨǼȈǰǈǳ¦�ń¤�̧°ƢǈŭƢǯ�«¦ÂǄǳ¦�ń¤�̧°Ƣǈŭ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ سكينة والرمحة

.ǂǬƬǇ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ƶǴǏيف الشباب يف سن مبكر 

حيفظ على األنساب، وبه غالبا تتم  بالزواج املبكر: احملافظة على األنساب والعناية برتبية األوالد.٤

احملافظة على األوالد من حيث تربيتهم وتعليمه والعناية بصحتهم، ملا للزوجن من الوقت الكايف للقيام 

مها، خبالف من تأخر عن الزواج فتجده مشتبك بالظروف هنا وهناك، حيث جتد الزوج برتبية أوالد

).Nanny(هما مشغولني بأعمال أخرى ويرتكان تربية أوالدمها حلاضنة ومربية أجنبة يوالزوجة كل

�®ȏÂȋ¦�§ Ƣų¤�ƢȀȈǧ�ǂưǰȇ�ǂǰƦǷ�ǺǇ�Ŀ�ƨǏƢƻÂ�«¦ÂǄǳƢƥ�ǶƬē�ȏ�ŕǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ª ƾŹ�ƢǷ�ǂưǯ¢Â

��ǾǯǂƫÂ�«¦ÂǄǳ¦�ǂǷƘƥ�ÀÂƢȀƬǳ¦�ƨƴȈƬǻ�ȂȀǧ�ƨǻȂĐ¦Â�®ƢǈǨǳ¦Â�ƨȈƷƢƥȍ¦�ǺǷ�Ȇǟǂǌǳ¦�Śǣ�Ǫعن طري

.واللجوء إىل شذوذ جنسي

"٦٧ويف هذا يقول الدكتور عبداهللا ناصح علوان وبالزواج يتعاون الزوجان على بناء األسرة، وحتمل :

وما يتفق مع طبيعتها  املسؤولية، فكل منهما يكمل  عمل اآلخر، فاملرأة تعمل ضمن اختصاصها،

:وأنوثتها، وذلك يف اإلشراف على إدارة البيت، والقيام برتبية األوالد،وصدق من قال

¼¦ǂǟȋ¦�Ƥ ȈǗ�ƢƦǠǋ�©ƾǟ¢��������������Ƣēƾǟ¢�¦̄¤�ƨǇ°ƾǷ�¿ȋ¦

والرجل كذلك يعمل ضمن إختصاصه، وما يتعلق مع طبيعته ورجولته، وذلك يف السعي وراء 

ويف هذا يتم .. والقيام بأشق األعمال، ومحاية األسرة من عوادي الزمن، ومصائب األيامالعيال، 

روح التعاون ما بني الزوجني، ويصالن إىل أفضل النتائج، وأطيب الثمرات يف إعداد أوالد 

صاحلني، وتربية جيل مؤمن حيمل يف قلبه عزمة اإلميان، ويف نفسه روح اإلسالم ، بل ينعم البيت 

)٦٨().ويرتفع ويهنأ يف ظالل احملبة والسالم واالستقرار بأمجعه

كما يجعل األسرة ، تنامعايقضي الزواج المبكر على ظاهرة العنوسة بل ويمحوها من مجت.٥

مما يفتح أفقًا أوسع للتفاهم ، ألن أعمار األهل واألوالد تكون متقاربة، متماسكة أكثر فيما بينها
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فكم من أسر ، يش أطول من غيره من أنواع الزيجاتكما أن الزواج المبكر يع، والنقاش بينهم

)٦٩(.سعادة زوجية أكثر من غيرهاوأساسها زواج مبكر قد طال عمرها بهناء

  :أضرار تأخير سن الزواج: ثانيا

كثري من الدول اليت تبنت فكرة تأخري الزواج تعاين من املشاكل االجتماعية واألخالقية الناجتة عن تلك 

  .ويكتفي الباحث بذكر أمههاالفكرة، وهي كثرية 

وهذا مسكوت عنه عند دعاة تأخري الزواج، كأن لسان حاهلم : انتشار الزنا واالشذوذ بني صغار السن.١

ȂǸǟ±�ƢǸǯ�ǲǨǘǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�ŕǳ¦�©Ƣȇǂū¦�ǺǷ�ǽȂǴǠƷÂ��̈ǂǰƦŭ¦�̈°Ƣǟƾǳ¦�ǂǰƦŭ¦�«¦ÂǄǳƢƥ�¦Ȃǳƾƥ¦��: يقول

ذكرت ن الدول الىت تبنت هذه الفكرة، فقد وهذه ظاهرة انتشرت ىف الواليات املتحدة وغريها م

االيت مل يتزوجن قط قد  ١٩- ١٥يف سن من البنات   ٪١١أن  ٢٠٠٨يف عام  الدراسة األمريكية

ت به ما بني عام موأكدت الدراسة يف استبيان قا .من عمرهن ١٥مارسوا اجلنس قبل بلوغهن 

خمالف  أن سبب موقفهم هذا هو أنه ذكرواأن املراهقني الذين مل ميارسوا اجلنس قد  ٢٠١٠- ٢٠٠٦

)٧٠(.للدين وأنه ضد األخالقية

أضرار تأخري سن الزواج اإلجهاض الذي حيدث بني الفتيات بصفة خميفة جدا،  من :كثرة االجهاض.٢

حالة  ١٩-  ١٥م يوجد من بني الفتيات يف سن ٢٠١١ويف أمريكا كما بينت الدراسة يف عام 

٧١)(.ستخدام الكثريات منهن موانع احلمل بسورة مكثفةحالة،  وهذا رغم ا١٤٢،٦٠٠إجهاض  

وتبني للباحث أن الفتيات الالتى يتقدمن لإلجهاض يف جمتمعاتنا هن يف مرحلة املراهقة ما بني سن    

ويقدمن أنفسهن لالجهاض يف املستشفيات وصيدليات خاصة، وجلهن من ضحيات  ٢٥ - ١٥

ȇ�ŕƷ�«¦ÂǄǳ¦�Ǻǟ�¦ȂǠǼǷ�ǺĔȋ�«¦ÂǄǳ¦�ŚƻƘƫ٧٢(.كملن الدراسة اجلامعية(

وهذه أيضا من أكرب املشاكل الناجتة عن تأخري الزواج، وتعاين من هذه املشكلة  كثري : كثرة العوانس.٣

ǂ̈ǰǨǳ¦�ǀđ�̈°ÂǂǤǷ�ƪ ƸƦǏ¢�Ŗǳ¦��ƨȈǷȐǇȍ¦�¾Âƾǳ¦�ǺǷ . والدولة اليت حتتضن أعلى نسبة من النساء

من جمموع الفتيات يف سن  ٪٨٥ العانسات من ضمن عشر دول هي لبنان، حيث بلغ عددهن

وأقل هذه الدول عدد العانسات هي البحرين .  ٪٧٥وتليها دولة اإلمارات املتحدة بنسبة . الزواج

) ٧٣(.٪٢٥بنسبة 

وبدون شك أن السبب لكل هذا يعود إىل تأخري الزواج ألسباب خمتلفة، بعضها قانونية متنع من 

.تكاليف الزواج شاقة على الرجالالزواج يف سن مبكر، وبعضها مادية جتعل 
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تأخري الزواج مع تربج النساء البالغات ساهم بكثري يف انتشار االغتصاب يف احملتمعات : االغتصاب.٤

حملية وعاملية، فكل متابع لوسائل اإلعالم جيدها مليئة بأخبار اغتصاب وحماربته خبالف الزنا فال جتد 

ȈǸǴǠǳ¦�ǶȀǈǳƢů�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�ȏ¤�Ƣđ°ƢŹ�ǺǷوحسب إحصائيات ملوقع وندرسلست . ة)(Wonderslist

م أن االغتصاب والعالقات اجلنسية متوفرة بشكل عادي يف الدول املتقدمة، وليس من الغريب ٢٠١٧

، واململكة املتحدة مغمورة بأعلى نسبة (Sweden)أن تكون الدول املتقدمة  كأمريكا و كندا، والسويد 

يتعرضن  ١٦ – ١٢من الفتيات يف عمر ما بني  ٪٨٣ة أن يف هذه اجلرائم، وذكرت اإلحصائي

وذكرت اإلحصائيات عشر دول بأعلى نسبة االغتصاب، .للتحرش اجلنسي، وذلك يف املدارس العامة

South)وحتتل جنوب إفريقا املرتبة  Africa)  ٤٠امرأة مغتصبة سنويا، وأن ٥٠٠،٠٠٠األوىل مبقياس٪ 

يف املرتبة الثانية، وأمريكا يف (Sweden)وتأيت السويد . ǺēƢȈƷ�Ŀمن نساء الدولة يتعرضن لالغتصاب 

)٧٤(.املرتبة الثالثة، مث اململكة املتحدة، مث اهلند، مث نيوزيلند، مث كندا، مث أسرتيليا، مث زمببوي، مث دمنرك

 يقول تقرير آخر إنه كلما تأخر سن الزواج كلما فكر الناس أكثر يف عدم: اإلجناب غري الشرعي.٥

م ولد ٢٠١١الزواج، ونتيجة لذلك ألن أمريكيات كثريات يلدن ويربني أطفاال دون زواج ففي عام 

من ٪٨أو دون ذلك، وهذ يعادل  ١٩طفال من أمهات غري متزوجات يف سن  ٣٣٤،٠٠٠أكثر من 

. إمجايل حالة الوالدة املسجلة يف الواليات املتحدة

خاتمة

«��ǶĔȋ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǷȋ¦�®Ƣǈǧ¤�ƢȀȈǧويف اخلتام أن هذه املسألة خطرية عل ƾŮ¦�Àȋ��śǸǴǈŭ¦� ƢǼƥ¢�Ȅ

حياربون الزواج املبكر وال حيربون الزنا املكر، كما حياربون احلجاب وال حياربون التربج، فقد استطاع الباحث 

  :بعون اهللا تعاىل أن يصل إىل النتائج التالية

  :نتائج البحث

.لتيه، الزواج أو التسريأن التحصن واجب على كل فرد بأحد وسي.١

.أن للزواج املبكر أمهية كربى وال تقبل البديل.٢

.ال فرق بني الزواج املبكر والزواج يف سن متأخر من حيث مشاكله.٣

.مل يهتم علماء اإلسالم مبسألة سلبيات وأضرار الزواج املبكر.٤

.أن أضرار الزواج املبكر املزعومة هي أقل ضرر من أضرار تأخري الزاج.٥
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لذين يعملون جبهد ملنع الزواج يف سن مبكر هم منظمات ودول غري اإلسالمية، وتسعى لإلفساد أن ا.٦

.األخالق بدعوى احلرية

أن كثري من الدول االسالمية  وغريها الىت فشا فيها تأخري الزواج قد تضررت وكثر فيها فساد   .٧

. أخالقي

  :أهم التوصيات

ƢǠǸƬĐ¦�¾¦ȂƷ¢�ȄǴǟ�̧©� جيب على أمة اإلسالم أن تتعلم وتعترب من.١ ȐǗȏ¦Â�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƨǇ¦°ƾƥ��ƢǿŚǣ

.  أخرى ملعرفة جناحها وفشلها قبل قبول أي فكرة جديدة

.على اآلبا إجياد حل للجمع بني الزواج وتعليم أوالدهم.٢

.بناء الزواج على األسس الشرعية ليكون الزواج ناجحا، سواء كان يف سن مبكر أم يف غريه.٣

القوانني اإلسالمية لتعزير من خالف قوانني الزواج اإلهلية، وأخرى للمعاجلة على احلكومات فرض  .٤

.بعض اخللل واملشاكل املستحدثة يف الزواج

  :الـهوامش

  )٣: (سورة النساء، اآلیة)١(
  )٣٢: (سورة النور، اآلیة)٢(
ه، دار طوق ١٤٢٢طبعة األولى، أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل الجعفي، صحیح البخاري، ال،البخاري)٣(

ن القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء یمسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحس). ٣(، ص)٧(النجاة،ج

  )١٠١٨(، ص)٢(التراث العربي، ج
، )٢(، مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج)٢(، ص)٧(صحیح البخاري، مرجع سابق، جالبخاري،)٤(

  )١٠٢٠(ص
  ) .٣٥(، ص)٣(جم،٢٠٠٤-هـ١٤٢٩ ،القاهرة،دارالحدیثأحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة،،لحسینا وأب)٥(
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین األنصاري الرویفعى اإلفریقى، لسان العرب، ،ابن منظور)٦(

  )٢٢٩(، ص)٢(هـ، ج١٤١٤الطبعة الثالثة، بیروت، دار صادر، 

الطبعة الثانیة، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار المعجم الوسیط، م مصطفي وآخرون،إبراهی)(٧

  )٤٠٥(، ص)١(تركیا، المكتبة اإلسالمیة،ج-استنبول
قاضي الجماعة بتونس ولد بتلمسان، ونشأ واستقر ،ابن عرفة، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع٨)(

اقتصر في أواخر أیامه على إمامة .وله فیها عقب إلى اآلن) م ١٤٨٩  - هـ  ٨٩٤. (بهابتونس  وعاش وتوفي

وعرف بالرصاع ألن أحد جدوده كان نجارا .جامع الزیتونة والخطابة فیه، متصدرا لإلفتاء وٕاقراء الفقه والعربیة
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تذكرة المحبین في شرح (و  التسهیل والتقریب والتصحیح لروایة الجامع الصحیح(له كتب، منها .یرصع المنابر

في شرح الحدود الفقهیة )الهدایة الكافیة(و ) الجمع الغریب في ترتیب آي مغني اللبیب(و) أسماء سید المرسلین

في الشمائل النبوّیة، مجلد ضخم، قرأت في أول )تحفة األخبار(صغیرة، و )فهرسة الرصاع(البن عرفة، و 

(النصف الثاني منه بن القاسم األنصاري نسبا، التلمساني مولدا، التونسي تربیة، الرصاع محمد.قال الشیخ:

).*شهرة

دار العلم للمالیین، ) ١٥(طخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، األعالم،،الزركلي* 

)٤(، ص)٧(م، ج ٢٠٠٢

دایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن قاسم األنصاري، التونسي المالكي، اله،الرصاع(٩)

(ابن عرفة الوافیة )١٥٢(، ص)١(هـ، ج١٣٥٠، الطبعة األولى، المكتبة العلمیة، )شرح حدود ابن عرفة للرصاع.

، )٣(ابن عابدین محمد أمین بن عمر، رد المختار على الدر المختار، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الفكر، ج(١٠)

)طباعةبدون تاریخ()٣(ص

الدكتور مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي عل مذهب اإلمام الشافعي، الطبعة الرابعة، دمشق،دارالقلم، (١١)

)١١(، ص)٤(ج

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ،البهوتى١٢)(

  )٦٢١(، ص)٢(م، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ولى، عالم الكتب، المعروف بشرح منتهى اإلرادات، الطبعة األ

  )٣٢: (سورة النور، اآلیة)١٣(

حافظ :إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدین)١٤(

خ له إلى في قریة من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أ)م ١٣٧٣ - ١٣٠٢= هـ  ٧٧٤ -  ٧٠١(ولد  . مؤرخ فقیه

.تناقل الناس تصانیفه في حیاته.وتوفي بدمشق.هـ ورحل في طلب العلم ٧٠٦دمشق سنة 

مجلدا في التاریخ على نسق الكامل البن األثیر انتهى فیه إلى حوداث سنة  ١٤) ط -البدایة والنهایة (من كتبه 

كتب ) ٣٣٩٠(في شستربتي ) خ -طبقات الفقهاء الشافعیین (لم یكمله، و )شرح صحیح البخاري(و ) ٣( ٧٦٧

جامع ((و ) خ -االجتهاد في طلب الجهاد (و ) ٤(عشرة أجزاء ) ط -تفسیر القرآن الكریم (و  ٧٤٩في حیاته سنة 

رسالة في المصطلح شرحها أحمد محمد شاكر، )اختصار علوم الحدیث(في ثماني مجلدات، و ) خ -المسانید 

الفصول في (طبع باسم )اختصار السیرة النبویة(و ) ط -لحدیث الباعث الحثیث إلى معرفة علوم ا(بكتاب 

خمس )التكمیل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل(و ) ط - رسالة في الجهاد (و ) اختصار سیرة الرسول

  ).١(مجلدات في رجال الحدیث 
دار العلم للمالیین،  )١٥(األعالم، ط،الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي*

)٣٢٠(، ص)١(م، ج ٢٠٠٢

أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، الطبعة األولى،  ،بن كثیرا) ١٥(

  )٤٧٢(، ص)٣(ج ،ه ١٤١٩بیروت، دار الكتب العلمیة،



~ 216 ~

ˏ�ʄϵ˒όʢϒɻ�ʅɽʢɻʝʚمجلة  �ˎʞʫ˗ˎɻاألولإلصدار اϴ م ٢٠١٩ناير=�˧ ɽ̟ʋˎɻ�̓ Ђ˦ʝ 88هـ١٤٤٠ 88

ني في تفسیر القرآن العظیم والسبع األلوسي، شهاب الدین محمود بن عبد اهللا الحسیني،روح المعا:انظر)١٦(

الطبري، أبو جعفر محمد بن . )٣٤١(، ص)٩(ج، هـ،بیروت، دار الكتب العلمیة ١٤١٥الطبعةاألولى، ،المثاني

  .)٢٧٤(، ص)١٧(جامع البیان في تفسیر القرآن،الطبعة األولى، دار هجر، ججریر،
  )٣: (سورة النساء، اآلیة١٧)(

-ھـ ١٤٠٣،الطبعة األولى،دار الفكر العلمیة،بیروت،كتاب التعریفات،عليعلي بن محمد بن ،الجرجاني١٨
(٢٥٨(م ص١٩٨٣ )تصرف)

  )١٠١٨(، ص)٢(ج مرجع سابق،مسلم، صحیح مسلم،).٣(، ص)٧(جمرجع سابق،صحیح البخاري،،البخاري)١٩(
  ) ١٠٢٠(، ص)٢(جسابق، المرجع المسلم، ). ٤(، ص)٧(سابق، جالمرجع اللبخاري،ا٢٠)(
،  )م ١١٩٨ - ١١٢٦= هـ  ٥٩٥ - ٥٢٠(أبو الولید،  محمد بن أحمد بن محمد األندلسي، :ابن رشد٢١)(

عني بكالم أرسطو وترجمه إلى العربیة، وزاد علیه زیادات ]Averroes[الفیلسوف، من أهل قرطبة، یسمیه اإلفرنج 

.كثیرة

«دیثة وهو مشتمل بعض مصنفاته، و وتسمیته ح» ط  - فلسفة ابن رشد «وصنف نحو خمسین كتابا، منها 

و » فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من االتصال«في اختالف مذاهب العلماء، و »التحصیل 

في الرد على الغزالي، »وتهافت التهافت«في األصول، في الحكمة، »منهاج األدلة«في المنطق، و »الضروري«

قدره ) المؤمني(وكان دمث األخالق، حسن الرأي، عرف المنصور . فقهفي ال» بدایة المجتهد ونهایة المقتصد«و 

واتهمه خصومه بالزندقة واإللحاد، فأوغروا علیه صدر المنصور، فنفاه إلى مراكش، وأحرق بعض .فأجله وقدمه

:باركتبه، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه، فعاجلته الوفاة بمراكش، ونقلت جثته إلى قرطبة، قال ابن األ

.كان یفزع إلى فتواه في الطب كما یفزع إلى فتواه في الفقه

ابن «:ومما كتب فیه) ٥٢٠المتوفى سنة (تمییزا له عن جده أبي الولید محمد بن أحمد »الحفید«ویلقب بابن رشد 

ابن «لمحمد بن یوسف موسى، و»ابن رشد الفیلسوف«لیوحنا قمیر، و »ابن رشد«لفرح أنطون، و »رشد وفلسفته

.*لعباس محمود العقاد»رشد

م، ٢٠٠٢، دار العلم للمالیین، )١٥(خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، األعالم، ط*

  )٣١٧(، ص)٥(ج
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، الطبعة األولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد بن یوسف بن أبي القاسم، )٢٢(

  )١٨(ص ،)٥(هـ، ج١٤١٦
أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، الكلبي الغرناطي، القوانین الفقهیة، دار الفكر ،ابن جزي)٢٣(

النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید )بدون رقم وتاریخ طباعة( ).١٦٨(للطباعة والنشر، ص

  )٣(، ص)٢(القیرواني،مرجع سابق، ج
  )٣(، ص)٧(حیح البخاري، مرجع سابق، جأبو عبد اهللا، ص)٢٤(
- هـ١٤١٤السرخسي،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة المبسوط، بیروت، لبنان، دار المعرفة، )٢٥(

)بدون رقم وتاریخ طباعة( )١٩٢(، ص)٤(م، ج١٩٩٣
لعبادي محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي یوسف القاضي أبو سعد الهروي تلمیذ أبي عاصم ا)٢٦(

وهو في حدود الخمسمائة إما قبلها :وشرح أدب القضاء له، كذا ترجمه السبكي مختصرًا، وقال في الطبقات الكبرى
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وبین أبي سعد .بیسیر وهو األقرب، وٕاما بعدها  بیسیر، وقد أخذ عن القاضي أبي بكر الشامي كما ذكره في كتابه

*.وشرحه المذكور مشهور مفید:قال اإلسنوي.قضاء همدانوأبى الحسن العبادي صاحب الرقم مناظرات، وتولى 

  )١٠٧(، ص)٥٦(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، جابن عساكر، تاریخ دمشق، *
هـ ١٤٢٣، طبعة خاصة، دار الكتب للطباعة، روضة الطالبین وعمدة المفتین،زكریا یحیى بن شرف والنووي،أب)٢٧(

  )١٨(ص) ٧(، جم٢٠٠٣ -
  ٤(یجه صسبق تخر )٢٨(
  )٩٧(، ص)٥(جمرجع سابق، ،البهوتي، دقائق أولي النهى)٢٩(
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفیان بن یزید، مولى یزید )٣٠(

ومولده بقرطبة من بالد األندلس یوم األربعاء قبل .بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس األموي

وكان حافظًا عالمًا بعلوم .لوع الشمس سلخ شهر رمضان سنة أربع وثمانین وثلثمائة في الجانب الشرقي منهاط

الحدیث وفقهه، مستنبطًا لألحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، 

عد الریاسة التي كانت له وألبیه من قبله في الوزارة وكان متفننًا في علوم جمة، عامًال بعلمه، زاهدًا في الدنیا ب

وتدبیر الممالك، متواضعًا ذا فضائل جمة وتوالیف كثیرة، وجمع من الكتب في علوم الحدیث والمصنفات 

اإلیصال إلى فهم كتاب الخصال "والمسندات شیئًا كثیرًا، وسمع سماعًا جمًا، وألف في فقه الحدیث كتابًا سماه 

"اإلحكام ألصول األحكام "وله كتاب "ل شرائع اإلسالم في الواجب والحالل والحرام والسنة واإلجماع الجامعة لحم

وكان أدیبًا .وكتاب في اإلجماع ومسائله على أبواب الفقه، وغیرها"الفصل في الملل في األهواء والنِّحل "وكتاب 

.*د األربعمائةشاعرًا طبیبًا له في الطب رسائل، وكتب في األدب، ومات بع

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد اإلربلي، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، بیروت، دار صادر، *

  )٣٢٨(، ص)٣(ج
)٣(، ص)٧(صحیح البخاري، مرجع سابق، جالبخاري، )٣١(
  )٥: (یةاآلسورة المؤمنون )٣٢(

(33) Kiernan K.E “teenage Marriage and Marital Breakdown,ar.m.wikipwdia.org
www.ohchr.orgA/HRC/26/22السنوي لمفووضة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان،  رالتقری)٣٤(

(35) Rangita de Silva de Alwis, “Child marriage and the law”, Legislative Reform Initiative Paper Series

.٣٧.، ص)٢٠٠٨ینایر /ونیسیف، نیویورك، كانون الثانيالی(
(36)En.m.wikkipedia.org >Marriageable age.

بتصرف،مجلة  ٢٥١- ٢٥٠: فؤاد عبد اللطیف،  الزواج بین أحكام الشریعة وأحكام القونین الوضعیة، ص)٣٧(

م، ٢٠١٥أغسطس  \هـ ١٤٣٦شوال –الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات اإلسالمیة والعربیة، العدد الثاني عشرة 

ISSN:رقم اإلیداع الدولي 1658-7138

  )٣( :سورة النساء، اآلیة)٣٨(

وهو فقیه محدِّث مفسر .إمام من أئمة المالكیة.حمد بن عبداهللا بن محمد المعافري، أبو بكر ابن العربي)(٣٩

وأخذ العلم .بأشبیلیا وتلقى القراءات على قرائهاولد . كان أقرب إلى االجتهاد منه إلى التقلید.أصولي أدیب متكلِّم

ثم رحل إلى المشرق مع أبیه فأخذ العلم عن الخوالني، .عن أبیه أبي محمد الفقیه وغیره من علماء األندلس
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والمازري، وأبي الحسن الخلعي، وأبي نصر المقدسّي وأبي سعید الزنجاني، وأبي حامد الغزالي، وأبي بكر 

القاضي عیاض، وابن :وأخذ عنه العلم عدد ال یكادُ یحصى، من أشهرهم.في وغیرهم كثیرالطرطوشي، والصیر 

.بشكوال وابن الباذش، واإلمام السهیلي

كتاب الخالفیات؛ كتاب اإلنصاف؛ المحصول في أصول الفقه؛ عارضة األحوذي في شرح :له مؤلفات كثیرة منها

ب المسالك في شرح موطأ مالك؛ أحكام القرآن؛ مشكل الكتاب الترمذي؛ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛ ترتی

والسنة؛ الناسخ والمنسوخ؛ قانون التأویل؛ األمل األقصى في أسماء اهللا الحسنى؛ تبیین الصحیح في تعیین الذبیح؛ 

ة الموسوعة العربی:نقال عن.توفي بمراكش ودفن بفاس.التوسط في معرفة صحة االعتقاد؛ العواصم من القواصم

www.mawsoah.net-العالمیة

، الطبعة الثانیة، بیروت، دار محمد بن عبد اهللا أبو بكر المعافري االشبیلي المالكي، أحكام القرآن،بن العربيا )٤٠(

  )٢٨٥(، ص)٤(، جم ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الكتب العلمیة، 
قرآن، دار عالم الكتب، الریاض، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري، الجامع ألحكام ال)٤١(

١٦٦، ص١٨م، ج ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة 
:دار هجر، الطبعة :أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري، الناشر )٤٢(

  .٥٤، ص٢٣األولى، ج
، )١(ام شرح غرر األحكام، دار إحیاء الكتب العربیة، جمحمد بن علي الشهیر بمال، درر الحك، بن فرامرز)٤٣(

  )٣٣٤(ص
 - هـ ١٤١٥مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، المدونة، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، )٤٤(

  )١٠٠(، ص)٢(م، ج١٩٩٤
بدون رقم ( )٢٤٦(، ص)٤(جبیروت، دار الفكر، الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،)٤٥(

)وتاریخ طباعة
هـ، بیروت، ١٤٠٣أبو القاسم عمر بن الحسین الخرقي، مختصر الخرقي من مسائل اإلمام أحمد بن حنبل،  )٤٦(

)٩٣(المكتب اإلسالمي، ص
یشتهر . ٥٦٥حتى وفاته في نومفر  ٥٢٧حكم منذ أغسطس عام )بیزنطیا(هو إمبراطور رومانیا شرقیا )٤٧(

مز القانوني المسمى قانون جستینیان خالل لجنة تریبونیا والتوسع العسكري لألرض اإلمراطوریة أثناء بإصالحه الر 

وقد تولى الحكم بعد وفاة .ویعتبر قدیسا في الكنسة األرثذوكسیة.عهده، وزواحه وشراكته مع اإلمبراطورة ثیودورا

(ar.m.wikipedia.org).عمه اإلمراطور جستن األول

  )٥٩(: اآلیة:لنساءاسورة )٤٨(
)٤٩(

www.gilrsnotbrides.org ٢٠١٨\٢\٤  
یوم ولد في ) هـ ١٣٩٩ذو القعدة٣١ - هـ ١٣٢١رجب ١٢(أبو األعلى المودودي أو أبو العالء المودودي ٥٠)(

من أسرة مسلمة محافظة اشتهرت بالتدین بالهندحیدر أبادفي والیة أورنج أبادبمدینة جیلى بورة القریبة من الجمعة

اللغة درس على أبیه .لم یعلمه أبوه في المدارس اإلنجلیزیة واكتفى بتعلیمه في البیت.والثقافة

وأصدر . هـ ١٣٣٧بدأ المودودي العمل في الصحافة عام .وكانت اسرته اسرة علم وفضل والفقهوالحدیثوالقرآنالعربیة
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عام  الجماعة اإلسالمیة في الهندأسس .والمجلة تصدر حتى یومنا هذا. هـ ١٣٥١مجلة ترجمان القرآن عام 

.وتفرغ للكتابة والتألیف هـ ١٣٩٢وقادها ثالثین عاما ثم اعتزل اإلمارة ألسباب صحیة عام  هـ ١٣٦٠

ثم خفف حكم اإلعدام إلى السجن مدى الحیاة  هـ ١٣٧٣ثالث مرات وحكم علیه باإلعدام عام باكستاناعتقل في 

كما .ار الذي واجهته الحكومة آنذاك ثم اضطروا بعد ذلك إلى إطالق سراحهنتیجة لردود الفعل الغاضبة واالستنك

المدینة في  الجامعة اإلسالمیةوهو صاحب فكرة ومشروع إنشاء .تعرض المودودي ألكثر من محاولة اغتیال

لرابطة العالم وكان عضوا مؤسسًا في المجلس التأسیسي .، وبعد إنشائها صار عضوا في مجلس الجامعةالمنورة

 ١٣٩٩من عام  ذو القعدة٣١توفي في .وله من المؤلفات الكثیرة عدها بعضهم فتجاوزت الستین كتابا.اإلسالمي

(ar.m.wikipedia.com).الباكستانیة الهورودفن في ساحة منزله بمدینة  هـ

  )٢١(أبو األعلى المودودي، حقوق الزوجین، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، ص)٥١(

  )٢٤: (سورة النساء، اآلیة)٥٢(

  )٢٥: (سورة النساء، اآلیة)٥٣(

  )٥: (دة، اآلیةئسورة الما)٥٤(

  )٣(، ص)٧(صحیح البخاري، مرجع سابق،ج،البخاري)٥٥(

  )١٠٢٢(، ص)٣(مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، ج)٥٦(

  )٢٢: (المودودي، حقوق الزوجین، مرجع سابق، ص:أنظر)٥٧(

 )٢٥(ص لمرجع السابقا) ٥٨(

  )٤٦:(اآلیة،سورة الكهف)٥٩(

الطبعة الثانیة،  حلب، مكتب أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي، سنن النسائي،)٦٠(

  )٦٥(، ص)٦(م، ج١٩٨٦ \ه ١٤٠٦المطبوعات اإلسالمیة، 

)  ٤٢(ص دار اإلسالم للطباعة والنشر،عمر خمیس صالح، الزواج المبكر بین الشریعة والقوانین الوضعیة، )٦١(

)بدون رقم وتاریخ طباعة(

  )٢١: (سورة الروم، اآلیة)٦٢(

  )٢٧٨(ص) ٦(جظیم،مرجع سابق،ابن كثیر، تفسیر القرآن الع)٦٣(

  )١٨٩: (سورة األعراف، اآلیة)٦٤(

  .)١٠٩٠(ص) ٢(، صحیح مسلم، مرجع سابق،جمسلم)٦٥(

بدون )(٦٢(، ص)٣(، جابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة، مكتبة أبي المعاطي)٦٦(

)رقم وتاریخ طباعة

م، واحد أعظم من كتب ١٩٢٨والید حي قاضي عسكر جلب بسوریا، سنة الشیخ عبد اهللا ناصح علوان، من م)٦٧(

م، ثم نال الماجستیر جامعة األزهر ١٩٥٢نال شادة كلیة أصول الدین جامعة األزهر سنة .في التربیة في اإلسالم

م ولم یتمكن من استكمال الدراسات العیلیا في مصر، حصل على ١٩٥٤م، اعتقل في مصر سیة ١٠٥٤سنة 

وله عدید من المؤلفات .فقه الدعوة والداعیة:لدكتوراه  بعد مدة من جامعة السند في باكستان، تحت عنوانشهادة ا
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آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجین، و كتاب احكام الزكات على ضوء المذاهب األربع، وكتاب أفعال :منها

.اإلنسان بین الجبر واإلختیار

مع المرض إثر عوده من باكستان، وكانهت الوفاة في الساعة التاسعة والنصف توفي رحمه اهللا بعد معاناة كبیرة 

  .*م٢٩/٨/١٩٨٧هـ الموافق ١٤٠٨/المحرم/٥صباح یوم السبت 

________________________

www.ikhwanwiki.netم، ٢١/٤/٢٠١٥: موسوعة اإلخوان المسلمین، بتاریخ*

هـ، دار اإلسالم للطباعة والنشر، ج١٤٢٣، )٣٨(عبد اهللا ناصح علوان ، تربیة األوالد في اإلسالم، ط. د )٦٨(

)٢٨(، ص)١(

  )٥٤(عمر خمیس، مرجع سابق، ص)٦٩(

)٧٠(Fact sheet،Guttmacher Institute،11/12/0217www.guttmacher.org

ع السابقلمرجا) ٧١(

:مقابلة شخصیة مع عثمان حسن موظف في وزارة الصحة في كنو، وصاحب صیدلیة خاصة، بتاریج)(٧٢

.في مكتبه الساعة االثانیة عشرة ظهرا م٢٠١٨\٥\٢٤

  ٢٠١٨\٤\٣: بتاریخwww.topsarabia.comم  ٢٠١٧مععدالت العنوسة،بأعلى دول عربیة:مقالة بعنوان)٧٣(

)٧٤(Top 10 countries with maximum rape case،16/5/2018www.wonderslist.com
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  :إعداد

ɽ̞ʯ ʝ˒�ʞ̀ ϲ˟ʀɱ�̝ ϵ̨ ɻʞʀɵ�Ӳʇʏ˒
 

  :ملخص البحث

داللة اآليات ذوات  يف فهمدارس القرآن �Ƣđ�śǠƬسيالىت  الوسائليُعد سبب النزول من 

السبب الذي نزلت فيه، هو بادر إىل الذهن من داللة آية أو سورة ما، تاألسباب، فأول ما ي

ملا قيل أن معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية، فإن العلم بالسبب يورث العلم 

وفائدة أخرى ىف معرفة سبب النزول أن النص إذا ورد عاّما على سبب ال ميكن  .ملسبببا

إخراج صورة السبب من اللفظ العام، وال يصح أن َيدَّعي ُمدٍَّع بأن اللفظ ال يشمل هذا 

السبب، ملا يف ذلك من تعطيل النصوص، والتناقض بينها، لذلك حكى غري واحد من أهل 

من مجلة أهل بيته، ألن مثال فأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم  .العلم اإلمجاع على ذلك

¼ƢȈǈǳ¦�À¢�ƢǸǯ��ǺĔƘǋ�Ŀ�ƪ ǳǄǻ�ƪ ȈƦǳ¦�ǲǿ¢�Ǻǟ�ª ƾƸƬƫ�ŕǳ¦�ƨȇȉ¦ فال يؤيد هذا والنظم ،

جبعل اآلية حشوا بني ما خوطب به  لقرآينا للنص ، فإخراجهن مصادمجيوز إخراجهن حبال

يئىئنئمئُّ : أيضا أن يكون قوله تعاىل يويقتض. أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم

َّلكنبىبمبزبرب
لنظم اإلهلي ا يف مبتورة عما قبلها وما بعدها، وهذا حمال)١(

  .واهللا تعاىل أعلم. املعجز

  المقدمة

اقتضت احلكمة اإلهلية إجياد سبب النزول لبعض اآليات ارشادا لعباده  وحلوال لبعض القضايا املعقدة، 

امللحدين، كما نزلت بعض اآليات إجابة ألسئلة السائلني وتطييبا خلاطر الرسول صلى أو ردا على تعنت 

.اهللا عليه وسلم، وتروحيا لنفسه

ويسمى العلماء السبب الذي نزلت فيه اآلية صورة السبب، وبنوا على ذلك حكما وقانونا يلزم  

ذلك إبطال العرف التبين الشائع يف ومثال . تقدمي تلك الصورة على ما شاكلها وماثلها أو كان من نوعها

، فال ميكن حبال "زيد ابن احلارثة"العرف الىت واقعة عينها زيد ابن حممد، فردت اآلية إىل نسبته إىل أبيه 

إخراجه من احلكم، كما ال جيوز اخراج غريه املماثل له من احلكم إال بدليل، ألن العربة بعموم اللفظ ال 

  .خبصوص السبب
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  :من أربعة مطالب سوى املقدمة واخلامتةويتكون البحث 

  معرفة أسباب النزول: املطلب األول-

  .أقوال أهل العلم يف أن صورة سبب النزول قطعية الدخول يف العام: املطلب الثاين-

  .توضيح القاعدة: املطلب الثالث-

  .األمثلة التطبيقية على القاعدة: املطلب الرابع-

  اخلامتة-

اهلوامش واملراجع  -

  معرفة أسباب النزول: األول المطلب

  :نزول آيات القرآن على قسمني

.ما نزل ابتداء، ومل يكن مرتبا على سبب خاص، وهذا أكثر القرآن: األول-

هو ما : وعرفه بعض أهل العلم بأنه )٢(.ما نزل عقيب واقعة أو سؤال، وهو املراد بسبب النزول: الثاىن-

) ٣(.ة حلكمه أيام وقعوعهنزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه، أو مبين

ال حيل القول يف أسباب نزول الكتاب إال : "قال الواحدي. والقول فيه موقوف على النقل والسماع

)٤("بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل

إن من أسباب : "وتعد معرفة أسباب النزول من الشروط األساسية للمفسر، قال ابن عاشور رمحه اهللا

للمفسر بغين عن علمه ألن فيها بيان جممل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده النزول ما ليس 

Ǯ ǳ̄�ȂŴ�Â¢�ƨȇȉ¦�ǲȇÂƘƫ�Ƣđ�ŕǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�Ƥ ǴǗ�ȄǴǟ�ǂǈǨŭ¦�¾ƾȇ�ƢǷ�ƢȀǼǷÂ��¦ŚǈǨƫ ....... ومنها ما ينبه

لى تصوير املفسر إىل إدراك خصوصيات بالغية تتبع مقتضى املقامات، فإن من أسباب النزول ما يعني ع

)٥(...."مقام الكالم

  :أقوال أهل العلم في أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في العام: المطلب الثاني

إمتناع : وأيضا..... معرفة أسباب التنزيل: فائدته" ): ه٥٠٥: ت(قال حجة اإلسالم حممد الغزايل )١(

)٦("إخراج السبب حبكم التخصيص باإلجتهاد

ومن فوائد معرفة السبب امتناع إخراج صورة السبب عن " ):ه٧٧١: ت(قال اإلمام السبكي )٢(

مجاع، نص عليه االعموم باالجتهاد، فمنه ال جيوز إخراج تلك الصورة الىت ورد عليها السبب باال

)٧("وطائفة ،خمتصر التقريب، واآلمدى يف األحكام ىف القاضي
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ص صورة السبب باالجتهاد، ألن يال جيوز ختص": )ه٧٩٤: ت(قال بدر الدين الزركشي رمحه اهللا )٣(

)٨("العام يدل عليه بطريق العموم، وكونه واردا لبيان حكمه

اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على  أن" ):ه٩١١: ت(قال جالل الدين السيوطي رمحه اهللا )٤(

ُعِرَف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي، ختصيصه، فإذا

)٩("اجها باالجتهاد ممنوع، كما حكى اإلمجاع عليه القاضي أبوبكر يف التقريبوإخر 

إن صورة السبب الىت ورد عليها " ):ه٩٢٣: ت(الين طسققال شهاب الدين أمحد بن حممد ال)٥(

)١٠("العام، قطعية الدخول فيه عند األكثر من العلماء لوروده فيها، فال خيص منه باإلجتهاد

)١١(" وصورة السبب قطعية الدخول يف العموم" ):ه٩٧٢ :ت(قال ابن النجار )٦(

ى صورة السبب قطعية، وداللته على لداللة العام ع" ):ه١٣٩٣: ت(قال حممد الطاهر ابن عاشور )٧(

)١٢("غريها مما يشمله مفهوم العام داللة ظنية

  .توضيح القاعدة: المطلب الثالث

م الىت يصدق عليها اللفظ، إال أن اجلزم قد يكون اللفظ العام إذا أطلق جيزم دخول مجيع أفراد العا

متفاوتا بالنسبة لتلك األفراد، وعليه ميكن أن جيعل أفراد العام من حيث قوة الدخول حتته على ثالث 

  :درجات

صورة السبب، وهى الىت من أجلها أنزلت اآلية أو اآليات، أو املوضوع الذى يتحدث النص : األوىل

وال ميكن أن يتطرق إليها التحصيص حبال، ألنه )١٣(دخول ىف أفراد العام،عنه، وهى أقوى درجات ال

.يؤدى إىل إمهال النص وتعطيله

أنه قد يكون اللفظ عام ويقوم الدليل على : ومن فوائد أسباب النزول: قال الزركشي رمحه اهللا

 )١٤(.قطعي التخصيص، فإن حمل السبب ال جيوز إخراجه باالجتهاد واإلمجاع، ألن دخول السبب

وصورة السبب قطعية : قال العلماء. األصل أن العام شامل جلميع أفراده: قال ابن عثيمني رمحه اهللا

الدخول وما عداها فدخوهلا ظين، العام يشمل صورا متعددة، فصورة السبب الىت نزلت اآلية من أجلها 

لسالم زوجها قطعية الدخول ىف آية قطعية الدخول، مثال املرأة الىت اشتكت إىل الرسول عليه الصالة وا

��ǽ®¦ǂǧ¢�ǞȈŦ�¿ȂǸǠǳƢƥ�®¦ǂȇ�ȏ�À¢�¾ƢǸƬƷȏ�ƨȇȉ¦�ľ�¾Ȃƻƾǳ¦�řǛ�ƢŷŚǣ�°ƢȀǛÂ��ƨǳ®ƢĐ¦�̈°ȂǇ�ľ�°ƢȀǜǳ¦

)١٥(. وإما بالعموم املعنوي وهو القياس لعدم الفارق. لكن احلكم يشملها إما بالعموم اللفظى الصحيح

  .وهذه الصورة هى املراد بالقاعدة
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Ƣȇȉ¦�śƥ�̈°ÂƢĐ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�¿ƢǠǳ¦�ƪ©: الثانية Ţ�¾Ȃƻƾǳ¦�ľ�̈Ȃǫ�Ƥ ǈƬǰȇ�ƢǷ .أن يقع تعاقب : وصورته

بني آيتني أو مقطعني ىف القرآن الكرمي، وال يكون مثت عالقة بينهما من وجهة أسباب النزول، مع أن 

زء أوىل أفراد العام دخوال أحدمها عام واآلخر يُعد جزءا أو نوعا من ذلك العام، فيكون هذا النوع أو اجل

)١٦(.فيه، وإن كان دون من صورة السبب

وقد تنزل اآليات على األسباب اخلاصة، وتوضع ما يناسبها من اآلى العامة، رعاية : قال السيوطي

لنظم القرآن وحسن السياق، فيكون ذلك اخلاص قريبا من صورة السبب ىف كونه قطعي الدخول ىف العام  

ǂĐ¦�¼ȂǧÂ�Ƥ®كما اختار السب Ʀǈǳ¦�ÀÂ®�ƨǘǇȂƬǷ�ƨƦƫ°�Ǿǻ¢�Ȇǰ .مكلكخكحكجكُّ : قوله تعاىل: مثاله

َّمهجههنمنخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجل
)١٧(

�¦ȂǓËǂƷ��°ƾƥ�ȄǴƬǫ�¦ÂƾǿƢǋÂ�ƨǰǷ�¦ȂǷƾǫ�Ƣŭ��®ȂȀȈǳ¦� ƢǸǴǟ�ǺǷ�ǽȂŴÂ�» ǂǋȋ¦�Ǻƥ�Ƥ Ǡǯ�ń¤�̈°Ƣǋ¤�ƢĔƜǧ

عليه وسلم فسألوهم، من أهدى سبيال، حممد  املشركني على األخذ بثأرهم وحماربة النيب صلى اهللا

��ǾȈǴǟ�ǪƦǘǼŭ¦�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�œǼǳ¦�ƪ: وأصحابه أم حنن؟ فقالوا Ǡǻ�ǺǷ�ǶđƢƬǯ�ľ�ƢŠ�ǶȀǸǴǟ�ǞǷ��ǶƬǻ¢

أنتم أهدى ﴿وأخذ املواثيق عليهم ال يكتموه، فكان ذلك أمانة الزمة هلم، ومل يؤدوها حيث قالوا للكفار 

ى اهللا عليه وسلم، فقد تضمنت هذه اآلية مع هذا القول املتوعد عليه املفيد حسًدا للنيب صل ﴾سبيال

األمر مبقابلة املشتمل على أداء األمانة الىت هي ببيان صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم بإفادة أنه املوصوف 

ǾǳȂǬǳ�Ƥ ǇƢǼǷ�Ǯ ǳ̄Â��ǶđƢƬǯ�ľ: ُّحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحج

َّمقحقمفخفحفجفجغمغمعجعمظحطخضمض
فهذا عام ىف كل أمانة، وذلك خاص بأمانة هى )١٨(

صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، بالطريق السابق، والعام تال للخاص ىف الرسم، مرتاخ عنه ىف النزول، 

)١٩(. واملناسبة تقتضى دخول  ما دل عليه اخلاص والعام

.يشمل كل أمانة كالعدل وأداء احلقوق سائر أفراد العام، كاألمانات ىف اآلية السابقة: الثالثة

  األمثلة التطبيقية على القاعدة: المطلب الرابع

خضحضجضخصمصحصمسخسحسجسمخمحجخجحمجحجمثهتختمتحتجتهبُّ : قال تعاىل -١

خنحنجنممحمخمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكمقجكحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمض

ميهنمنملمكلكهشهسمشمسهثمثهتمتهبمبمئهئهيميحيخيجيٰهمهجههنمن

َّهي
)٢٠ (

د  الل ه  أ ن  ﴿: أن اآلية الكرمية الىت هى قوله تعاىل: "قال الشنقيطي رمحه اهللا
ْ  و م ن  أ ظ ل م  مم  ن  م ن ع  م س اج   َ  َِّ     َ  ِ   َ  َ  َ  َ َ  ْ َّ ِ   ُ  َْ  َ  ْ  َ َ

Ƣ�
�đ¦�ǂ�ƻ�

�Ŀ�Ȅ�Ǡ�Ǉ�Â��Ǿ��ũ¦�Ƣ�ȀȈ
�ǧ��ǂ�ǯ�ǀ�ȇ َ ِ  َ  َ  ِ    َ  َ  َ   ُُ ْ     َ  ِ   َ  َ  ْ نزلت ىف صد املشركني النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وهم حمرمون  ﴾ُ 

  .احلديبية عام ست بإطباق العلماءبعمرة عام 
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وقد تقرر ىف األصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فال ميكن إخراجها مبخصص، فشمول 

اآلية الكرمية إلحصار العدو، الذى هو سبب نزوهلا قطعي، فال ميكن إخراجه من اآلية بوجه، وروى عن 

طيته، وهو خالف اجلمهور، وإليه أشار ىف مراقى مالك رمحه اهللا، أن صورة سبب النزول ظنية الدخول ال ق

:السعود، يقوله

وارو عن اإلمام ظنا تصب،  *  واجزم بإدخال ذوات السبب  

ىف املراد باإلحصار أنه ما كان من املرض وحنوه خاصة دون ما كان : القول الثالث –إىل أن قال  -- 

آلية الكرمية نزلت ىف إحصار العدو عام وال خيفى سقوط هذا القول ملا قدمنا من أن ا -- –. من العدو

)٢١("احلديبية، وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما عليه اجلمهور، وهى احلق

)٢٢(﴾الزاىن ال ينكح إال زانية أو مشركة﴿: قال تعاىل -٢

.فالنكاح يطلق على الوطء كما يطلق على العقد، وبكل واحد من القولني قال مجاعة من املفسرين

وبناء على . وعليه تكون صورة السبب هي العقد على الزانية. وإمنا كان نزول اآلية بسبب العقد ال الوطء

ذلك يكون املنع من العقد على الزانية أقوى ما يدخل حتت عمومها، وكل قول أخرج هذه الصورة من 

.)٢٣(حكم العام فهو باطل

مضخضحضجضخصمصحصمسخسحسجسمخجخمحجححجمجمثهتمتختُّ : قال تعاىل -٣

.َّمظحط

قد قدمنا ىف ترمجة هذا الكتاب املبارك أن من أنواع البيان الىت تضمنها أن : "قال الشنقيطي رمحه اهللا

يقول بعض العلماء ىف اآلية قوال، ويكون ىف نفس اآلية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا 

  .ن هذا الكتاب املباركلذلك أمثلة متعددة ىف الرتمجة، وىف مواضع كثرية م

إن أزواجه صلى اهللا : ومما ذكرنا من أمثلة ذلك ىف الرتمجة قولنا فيها، ومن أمثلته قول بعض أهل العلم

ب  ع نك م  الر ج س  أ ه ل  ال بـ ي ت  ﴿: عليه وسلم ال يدخلن ىف أهل بيته ىف قوله تعاىل
ه  ي ذ 

من  ا ي ر يد  الل ه  ل 
ِ  إ   ْ َ ْ    َ  ْ  َ  َ  ْ  ّ     ُ  ُ  َ   َ  ِ  ْ  ُِ   َُّ     ُ  ِ  ُ  َ َّ  ِ

ْ  ِ و ي ط ه ر ك م  ت ط ه    َ  ْ  ُ َ  ّ  َ ك  إ ن ك ننت   ﴿: فإن قرينة السياق صرحية ىف دخوهلن، ألن اهللا تعاىل قال ﴾  ً ريا  َ ُ 
َّ ق ل ال ز واج  ُ   ُ    ِ  َ  ِ    ْ  ْ    ُ

ِ ْ  َ ت ر د ن   ب  ع  ﴿: مث قال ىف نفس خطابه هلن   ﴾ُ 
ه  ي ذ 

من  ا ي ر يد  الل ه  ل 
َ   َ إ   ِ  ْ  ُِ   َُّ     ُ  ِ  ُ  َ َّ  ِ﴾ ل  ال بـ ي ت  ِ  نك م  الر ج س  أ ه   ْ َ ْ    َ  ْ  َ  َ  ْ  ّ     ُ  ُ مث قال بعده   

 بـ ي وت ك ن  ﴿
ُ  َّ و اذ ك ر ن  م ا يـ تـ ل ى ىف   ِ  ُُ   ِ    َ ْ ُ     َ  َ  ْ  ُ  ْ أن صورة سبب النزول قطعية  د أمجع مجهور علماء األصول علىوق ﴾ َ 

�ƪ: والتحقيق إن شاء اهللا...... فال يصح إخراجها مبخصص. الدخول ǻƢǯ�À¤Â��ƨȇȉ¦�ľ�©Ȑƻ¦̄�ǺĔ¢

  .اآلية تتناول غريهن من أهل البيت

Ĕ¢�ľ�ƶȇǂǏ�ƨȇȉ¦�¼ƢȈǇ�À¢�ǺǷ�ƢǨǻ¡�ǽƢǻǂǯ̄ �ƢǷ�ȂȀǧ��ƨȇȉ¦�ľ�ǺŮȂƻ®�ȄǴǟ�ǲȈǳƾǳ¦�ƢǷ¢ا نازلة فيهن.  

.أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، كما هو مقرر ىف األصول: والتحقيق
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جهينىنُّ :ونظري ذلك من دخول الزوجات ىف اسم أهل البيت، قوله تعاىل ىف زوجة إبراهيم

ٌٍَّّّٰىٰرييٰذىيميخيحيجيىهيهمه

اهللا عليه وسلم قال ىف وأما الدليل على دخول غريهن ىف اآلية، فهو أحاديث جاءت عن النيب صلى 

�ǆ: (علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضى اهللا عنهم Ƴǂǳ¦�ǶȀǼǟ�Ƥ ǿǀȇ�À¢�ƅ¦�ǶŮ�Ƣǟ®Â�ƪ ȈƦǳ¦�ǲǿ¢�ǶĔ¤

وقد روى ذلك مجاعة من الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم أم املؤمنني أم ) ويطهرهم تطهريا

، وأم املؤمنني عائشة وغريهم رضى اهللا عنهم، سلمة رضى اهللا عنها وأبو سعيد وأنس، وواثلة بن األسقع

تعلم أن الصواب مشول اآلية الكرمية ألزواج النيب صلى اهللا عليه : ومبا ذكرنا من داللة القرآنية والسنة

)٢٤(."وسلم، ولعلي وفاطمة واحلسن واحلسني رضى اهللا عنهم كلهم

عليه وسلم وذريته ما روي أن رجال جاء إىل  ومما يؤدى القول بأن أهل البيت هم أزواج النيب صلى اهللا

وحيكم أحبونا هللا، "فغال ىف آل البيت رضى اهللا عنهم، فغضب احلسن املثىن، وقال له )٢٥(احلسن املثىن 

إنكم قرابة رسول صلى اهللا عليه وسلم : فإن أطعنا اهللا فأحبونا، وإن عصينا اهللا فأبغضونا، فقال له رجل

وحيك لو كان اهللا مانعا بقرابة من رسول اهللا أحدا بغري طاعة، لنفع بذلك : املثىن وأهل بيته، فقال احلسن

śǨǠǓ�§ ¦ǀǠǳ¦�ƢǼǷ�ȆǏƢǠǴǳ�Ǧ ǟƢǔȇ�À¢�» Ƣƻȋ�Ň¤�ƅ¦Â��ƢčǷ¢Â�ƢÅƥ¢�ƢǼǷ�§ǂǫ¢�Ȃǿ�ǺǷ ! وإىن ألرجو أن

، وحنن نرضى به اتقوا اهللا وقولوا فينا احلق، فإنه أبلغ فيما تريدون!يؤتى احملسن منا ألجره مرتني، ويلكم

)٢٦("منكم

وحمل الشاهد هنا، مضاعفة األجر والثواب، والذنب والعذاب هلم، ذرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

جفمغجغمعجعُّ : قال تعاىل. ومعلوم أن املضاعفة منصوص ألزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم

خمحمجميلىلملخلخلحلجلمكلكخكجكحكمقحقمفخفحف

ٰرٰذييميىيخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىممم

رتيبنبىبمبزبربيئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰى

مكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثيترثىتنتمتزت

َّريٰىينىنننمنرنزنمماميلىلمليكىك
)٢٧(

. ففهم هذا الفقيه رضى اهللا عنه أن ذرية النيب داخلة ىف هذا إلدخال النيب عليه الصالة والسالم هلم

النيب ىف أهل بيته فقد أبطل ما دلت عليه آيات القرآن الكرمي، ومن أخرج ذريته فقد  فمن أخرج أزواج

  .وكال املذهبني خطأ وإنكار لنصوص الشريعة. أنكر ما قرره النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأنا معهم يا رسول : وأما ما وقع من قول عمر بن أيب سلمة أن أم سلمة قالت: "قال ابن عاشور

أنت على مكانِك وأنت على خري، فقد َوِهم فيه الشيعة فظنوا أنه منعها من أن تكون من : لفقا... اهللا؟

وهذه جهالة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا أراد أن ما سألته من احلاصل، ألن اآلية نزلت . أهل البيت
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Ƕđ�ƢȀǫƢū¤�ń¤�ƨƳƢŞ�Ȇǿ�ƪ ǈȈǴǧ��ƢǿǂƟ¦ǂǓ�ĿÂ�ƢȀȈǧ .عنها الرجس ويطهرها فالدعاء هلا بأن يذهب اهللا 

دعاء بتحصيل أمر حصل، وهو مناف بآداب الدعاء كما حرره شهاب الدين القراقي يف الفرق بني الدعاء 

وقد وقع يف بعض . املأذون فيه والدعاء املمنوع منه، فكان جواب النيب صلى اهللا عليه وسلم تعليما هلا

  )٢٨("إنك على خري"هذا أوضح املراد بقوله و " إنك من أزواج النيب: "الروايات أنه قال ألم سلمة

  الخاتمة

  .هذا البحث يتناول موضوعني معا يف جمال أصول التفسري وقواعده

  ما يتعلق بأسباب النزول: املوضوع األول-

  ما يتعلق بالعام وأقسامه: املوضوع الثاين-

  :ويتبني لنا من خالل دراسته ما يلي

اللفظية، وصيغ العموم املستفادة من جهة املعىن، منها أن صيغ العموم : أن صيغ العموم على قسمني)١(

النصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة، وال جيوز إخراج فرد من أفرادها إال 

.العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب: بدليل، لذلك قالوا

م النص الوارد ألجلها، فال ذهب مجهور أهل العلم أن صورة سبب النزول قطعية الدخول يف عمو )٢(

.يصح إخراجها مبخصص

راعى اهللا سبحانه وتعاىل األحداث والوقائع يف نزول القرآن منجما، ومن تلك األحداث ما اصطالح )٣(

عليها أسباب النزول وهي عبارة عن احلدث الذى سبق نزول اآلية، فأيد نزوهلا الواقع أو زجر عنه أو 

م اآلية وال خيرج منها، لكونه النموذج األساسى يضاف إليه ما صوبه، فذلك احلدث ال يهمل يف حك

ǾđƢǋ.

إن معرفة سبب النزول من الشروط األساسية للمفسر، إذ ال ميكن القول يف التفسري إال بعد معرفة )٤(

  . أسباب النزول

  :الهوامش والمراجع
  ٣٣سورة األحزاب، اآلیة )١(
الهیئة المصریة العامة للكتاب، عام (أبو الفضل إبراهیم محمد :االتقان فى علوم القرآن للسیوطي، تحقیق)٢(

 ١/١٠٧) م١٩٧٤-١٣٩٤
 ١/١١٦المصدر السابق )٣(
دار اإلصالح، (عصام ابن عبد المحسن الحمیدان :أسباب النزول للواحدي أبو الحسن علي بن أحمد، تحقیق)٤(

 ٨: ص) هـ١٤١١األولى /ط. الدمام
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 ١/٤٧) م١٩٨٤التونسیة للنشر تونس  الدار(تفسیر التحریر والتنویر، البن عاشور )٥(
األولى /دار الكتب العلمیة، ط(محمد عبدالسالم عبد الشافي :المستصفى، محمد الغزالي أبو حامد، تحقیق)٦(

  ٢٣٦: ص) م١٩٩٣- ه١٤١٣
(تقي الدین السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبدالوهاب:اإلبهاج شرح المنهاج)٧( بیروت –دار الكتب العلمیة .

  ٢/١٨٨: ص) م١٩٩٥-ه١٤١٦ر عام النش
  ٤/٢٩٣) م١٩٩٤ –ه ١٤١٤األولى /دار الكتبي، ط(البحر المحیط للزركشي )٨(
  ١/١٠٧االتقان فى علوم القرآن للسیوطي، )٩(
) ه١٣٢٣السابعة /ط. المطبعة الكبرى األمیریة، مصر(إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، للقسطالني )١٠(

٤/٩  
(محمد الزحیلي ونزیه حماد:تحقیق.ن أحمد ابن النجارأبو البقاء محمد ب:شرح الكوكب المنیر)١١( مكتبة .

  ٣/١٨٧) م١٩٩٧ –ه ١٤١٨الثانیة /العبیكان ط
 ٢/٦٥) م١٩٨٤الدار التونسیة للنشر تونس (تفسیر التحریر والتنویر، البن عاشور )١٢(
األولى / ط. دیةدار ابن عفان، المملكة العربیة السعو (قواعد التفسیر جمعا ودراسة، خالد ابن عثمان السبت )١٣(

 ٢/٦٠٢) م١٩٩٧ –ه ١٤١٧
 ١/٢٢البرهان فى علوم القرآن )١٤(
 ١١: ص. القواعد الحسان لتفسیر القرآن:تعلیق الشیخ ابن عثیمین لكتاب)١٥(
 ٢/٦٠٢قواعد التفسیر )١٦(
 ٥١: سورة النساء اآلیة)١٧(
 ٥٨: سورة النساء اآلیة)١٨(
 ١١٤-١/١١٣االتقان فى علوم القرآن )١٩(
 ١٩٦سورة البقرة آیة )٢٠(
 ١٢٨-١/١٢٤بیان أضواء ال)٢١(
 ٣سورة النور اآلیة )٢٢(
 ٢/٦٠٣قواعد التفسیر )٢٣(
 ٥٧٨-٦/٥٧٦أضواء البیان )٢٤(
هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ویلقب بالحسن المثني تزوج بفاطمة بنت الحسین بن علي )٢٥(

(للهجرة ٩٧توفى سنة .رضى اهللا عنهم، فهو رجل عالم فقیه عابد من سادة أهل البیت طبقات ابن سعد.

٣٢٠-٥/٣١٩( 
  ٣٢٠-٥/٣١٩) دار صادر، بیروت(الطبقات الكبرى، محمد بن سعد البصرى الزهرى )٢٦(
 ٣٤- ٣٠سورة األحزاب اآلیة )٢٧(
  ٢٢/١٧تفسیر التحریر والتنویر )٢٨(
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and
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Abstract
Globalization is the process within which the level of human interaction is

increasingly intensive, it has led to the rapid transformation of cultures

around the world and its multidimensional impacts are reflected mostly in

human behaviour and interaction. Islamic culture is a supreme trait for the

reason that it interlaces with the Islamic value system and it represents the

universal values, practices, attitude and behaviour, and ideology upheld by

Muslims around the world. This paper show cases some of the influences of

globalization on Islamic culture, both positive and negative, and the

Muslim society in general. The paper, as a prelude, defines the concepts of

globalization, Islamic culture, then discusses globalization and Islamic

culture, identifies some of the phases of a Muslim life influenced by

globalization and at the end gave some solutions to negative influence of

globalization to Islamic culture and Muslims at large.

Introduction

Globalization is a dynamic process which impacts differentially on various cultures

around the world, it permeates cultural boundaries and in the process results in the

spread of western ideologies and values across the world. Globalization has led to the

rapid transformation of cultures around the world. Through the print and electronic

media, westernised cultural artefacts are being transmitted across cultures. Islam as

social religion (due to its focus on group life rather than individualistic) has shaped its

own culture which is meant to be upheld by Muslims. It is characterized by a dynamic

sense of moderation and not based on mere imitations. It harmonizes both the material

and spiritual dimension of human personality. Islamic culture is being challenged by a

form of secular western cultural imperialism, where some western values seek to

replace traditional Islamic values and beliefs for the quest of material pleasure.

It is against this background that this paper intends to focus on the influence of the

cultural aspects of globalization on Islamic culture.
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Globalization

The concept of globalization is multidimensional and it is a continuous process and not

a static one. It can be define as the intensification of worldwide social relations which

link distant localities (Giddens, 1990). It is an ambience in which all the processes with

which all humanity in the whole world are gathered together to become one global

society. Mazrui (2000) noted that globalization is the force that results in flexing the

world in to a global village, reducing distance, homogenizing culture, enhancing

mobility and shrinking the distance of geopolitical borders. In other words,

globalization is seen as the cumulative process whereby the cultural traits of the

dominant group becomes the powerful one, and is being transmitted and assimilated by

lesser group. In today’s world, the western culture, particularly the American culture is

dominating the whole world (Nurullah, 2008).

Islamic Culture

Culture is socially learned and shared behaviours which are found universally among

human being. Culture refers to the totality of the group’s thought, experiences, and

pattern of behaviours and its concepts, values and assumptions about life that guide

behaviour (Jandt, 2004). Culture embraces all aspects of social life including both

thought and behaviour. Islamic culture is value-laden, it follows a dynamic pattern and

not static. Islamic culture is based on faith, humanism and constructive work, which

strengthens the spirit of optimism of confidence, to do righteous deeds, and to

appreciate beauty; and is marked by its flexibility and openness to other cultures

(Altwijri, 1997).

Globalization and Islamic Culture

The process of globalization stimulates western cultural hegemony around the world as

globalization is the direct consequence of the expansion of western culture across the

planet via media, economic domination, colonization and cultural mimesis (Mazrui,

2006). As a result of globalization, Islamic culture has come in to conflict with

secularized western culture influenced by modernization. In fact, the secular western

culture is now regarded as a superior one, which in many cases devoid of morality and

religious value (Nurullah, 2008). On the other hand, Islam has an exclusive cultural

feature which shapes the practices upheld by Muslims. Islamic culture has a lot to offer

to everyone in this globalized world (Ibrahim, 2002). Islamic cultural values are

universal and eternal as a result of its divine guidance. Western cultural process is

motivated by mere rationality, whereas Islamic cultural process is inspired by both

rational and religious principles.

Influence of Globalization on Islamic Culture

In this globalized world, Islamic culture is under crises as a result of blind imitation of,

and cultural imperialism by, the west. Cultural globalization encourages the
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establishment of a religion-free secular society in which, according to Tarabichi (2000),

the role of Islam diminishes to the end, and leads to the destruction of Islamic culture.

The western value of ‘value-free culture’ or ‘open culture’, as opined by Nurullah

(2008), invites all kinds of contents to enjoy on ‘easy access’ basis. Cultural

globalization appears to have influenced the collective Islamic way of life, values,

behavioural pattern, principles and ideologies which are incompatible with the Islamic

culture. Therefore, the cultural barrier between the west and the Muslim world is

actually necessary to differentiate the acceptable cultural traits from the discarded one.

Globalization influenced Islamic culture in several phases; this paper will concentrate

on the social aspect of the influence. Socially, the first agent of socialization in every

human society is the family and its social relation was the extended family and the

Muslim extended family is one of the most vital ingredients of life. The first influence

of globalization on the social life of the Muslim family was the extended family giving

way to nuclear family, the traditional family values breaking down very rapidly.

Extended family that was wonderful instrument like a social valve, social security in

our community has given way to nuclear family. That led to little or no more respect

for age, individualism now prevails, were we have children of single parents, a

phenomenon that is identifiable with America (Meredith, 2006). People no longer

communalize, nobody wants to be anybody’s brother’s keeper. In addition, regular

eating-out at fast food restaurants enhance individualistic tendency among people.

Nowadays, as a result of speedy life style, family members manage sufficient time to

take their meals together in their homes (Nurullah, 2008). The young generation of

today are more inclined towards the fast-food culture, which disrupts family values of

eating together. The concept of sexuality has changed completely; the desire to be like

westerners by the young ones has made them promiscuous (Meredith, 2006). Media in

this age of globalization shapes our life-style – from dressing, eating habit, styles of

talking, and pattern of behaviour of family matters. The monopoly of the international

media networks and culture has resulted in a global invasion of western values and

norms (Badawi, 2002). Also the western greetings system of hello/hi culture has been

practiced by many Muslims while Islam suggest the best greetings for all humanity –

Assalamu Alaikum (meaning peace be upon you). Islamic cultures are negatively

portrayed in movies, films, theatres, and news and entertainment channel. For instance,

in holly wood movies, as stated by Nurullah (2008), Muslims are portrayed as terrorist,

war-wine-women-lovers, and backward people.

In spite of the damaging consequences that globalization have, scholars argue that

globalization is actually beneficial for individuals and nations. They argue that the

process of globalization has positive effect on cultural identity of an individual, a

group, or even a nation. They argue that the homogenizing influences of globalization

are actually positive, as globalization promotes integration and the removal of cultural

barriers; and as such it brings about human brotherhood with worldwide prosperity and
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a healthy cultural exchange (Rothkopf, 2004). Furthermore, they think that

globalization has filled up the life of mankind with lots of benefits in information and

communication technologies. The enlightenment in the political arena: the formation of

the committee of nation states, the development of international law, and international

conventions. Fast communication by virtue of vehicles and communication facilities;

information can be stored, retrieved, and moved for use; decisions can be made very

fast because information can be obtained instantly and communication is easy (with e-

mail, video-conferencing facilities, etc), money can be sent instantly in commercial

transactions; education is facilitated by the use of distant learning through the internet

etc. without the necessity of attending lectures in universities; even degrees are being

conferred on-line. Access of written materials through the Internet, with data, sounds,

and pictures (El-Muhammady, 2006).

In the same way, many suggests that globalization of culture is essential because

culture is dynamic as it brings new opportunities to mingle in creative ways. Therefore,

Muslims across the world need to reassess the appalling Western culture, and should be

contented with the Islamic cultural guidelines prescribed by Allah (SWT) (Nurullah,

2008). In addition, they should filter out the negative aspects of a particular culture

before adopting or practicing it.

Conclusion

This paper focuses on globalization and Islamic culture, it defines both the concepts

and discusses on the influence of globalization on Islamic culture, from both negative

and positive phases, though it dwells more on the negative aspect of the influence on

social life of Muslims especially on the family life. The paper stresses on the need to

adequately evaluate and critically scrutinizes the western culture before emulating it.

Recommendations

Western cultural traits are not appropriate for Muslims to emulate directly. They should

follow the aspects which conform to their religious ideology. They should evaluate

everything rationally and critically based on the guidance of the Qur’an and Sunnah.

That would make them capable to control the tide of globalization that influences the

whole edifice of Islamic culture and channel it towards proper direction. Globalization

then could bring about universal unity of humanity with worldwide prosperity and a

healthy cultural exchange; but prior to that Muslims must always critically evaluate

ideas and cultural products found in the ‘global supermarket’.

Globalization is an obvious force in this modernized world, which has encompassed all

aspects of our life – economic, political, social, moral, behavioral, cultural, and the like.

Muslims should develop strong moral character which will guard them from all kinds

of evil and immoral alien culture. It is morality and value-based structure that
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standardize both the inner and outer aspects of our life. Therefore, it would be a noble

idea to utilize this opportunity in favor of the Muslim Ummah by transmitting Islamic

culture throughout the world and by influencing the world to emulate Islamic culture.

For this purpose, Muslims need to hold firmly to their exclusive cultural identity in all

walks of life.

The institutions of marriage and family have to be regulated according to the principles

of Islamic culture. The Muslim family is one of the most vital ingredients in promoting

and upholding Islamic cultural identity, because it is the most potent agent of

socialization in all societies. This distinctive institution transmits Islamic cultural and

social values, ideals, beliefs, attitudes, norms, and language to the young generation.

However, the gradual tendency of family breakdown in many Muslim countries is

creating profound negative impact on young people. Therefore, Muslims should

strengthen their family ties to boost cultural identity.
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Abstract

This paper aims at exploring the concept of takaful in general and family

takaful in particular, the use of family takaful as an applied mechanism on

the way to the understanding of Maqasid, in line with the cause effect

correlation between means and objectives. Thus the significance of Shariah

of an act could be determine based on its possible results in obtaining

benefits and or preventing harm. Takaful has been reflected a new

development in Fiqh al Muamalat, the recent discussion is not on the

legality as a concept and practice but rather to provide an Islamic model of

insurance that fit in to the conditions of the Shariah that help to realize its

objectives.

Key words: Takaful, Maqasid, Risk, Insurance.

Introduction

Islamic law (Shariah) covers all aspects of human endeavors and it is suitable for use to

all people under all circumstances till the day of judgement. The two bases of Islamic

law (Qur'an and Hadith) provide a universal principles governing the Ummah and they

gave a scope for intellectual investigations and considerations of the human needs in

different circumstances of time and place. The effort of Mujtahid (Ijtihad) in the quest

for a solution of a particular instance through interpretation was applicable, the Jurist

has developed different methods and technicalities of interpretation to deal with

Shariah issues with regards to contemporary challenges in the society (Usul al- Fiqh).

Problem Statement

Problems with Insurance Since insurance enable Muslims to achieve wealth protection,

the relevant question is whether there is any possibility that insurance is allowed by the

Shariah. Wealth protection is certainly beneficial for the Muslims where the income

disparity is very huge. It can be seen that some Muslim countries are very rich but

others are very poor. It is important to protect this wealth so that it will be able to be

distributed from the well off to the less fortunate.

Literature Review

A Brief Review of Takaful

In principle, the takaful system is based on mutual cooperation, responsibility,

Assurance, protection and assistance between groups of participants, which represents a
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form of mutual insurance (Mohamed and Nor, 2013). As noted by the Islamic Financial

Services Act 2013, in Malaysia, takaful is defined as: an arrangement based on mutual

assistance under which takaful participants agree to contribute to a common fund

providing for mutual financial benefits payable to the takaful participants or their

beneficiaries on the occurrence of pre-agreed events. There are two types of takaful

businesses; general takaful and family takaful schemes. Basically, general takaful, also

known as general insurance in conventional insurance, provides coverage against

material loss and damage such as natural disasters, including earthquake and flooding.

On the other hand, family takaful, also known as life insurance, offers financial

protection to its clients and their dependents from financial loss due to unexpected

death, disability and critical illnesses. Takaful are organised under and operate upon

Islamic principles, which prohibits the element of riba (usury), Gharar (uncertainty) and

Maisir (gambling) (Gustina and Nurdianawati, 2012; Fithriah and Hanudin, 2011).

Basically, riba literally means an increase, addition, expansion or growth (Al-Zubaydi,

1306). In shariah (Islamic) law, riba technically refers to the interest paid in money

lending or investing activities where the money invested or loaned generates money as

a principal of service. Conventional insurance, which gains money, earns interest and

accumulates funds from investment in interest-bearing securities such as bonds,

deposits and equities that do not conform to Shariah, makes the operation of

conventional operations prohibited among Muslims. In Islam, elements of riba are

prohibited as it promotes inequality in transactions (Olson and Zoubi, 2008). Takaful,

in contrast, replaces the concept of interest by profit sharing (mudharabah) (Billah,

1998). The principle of mudharabah enables takaful participants to receive profit made

from investment activities, based on a predetermined profits ratio. The operation of

takaful also prohibits the element of riba by investing in shariah-approved financial

instruments (Billah, 1998).

Gharar literally means danger, peril, jeopardy, hazard or risk (Al-Darir, 1997). Gharar

is the uncertainty or indeterminacy involved in transactions where the quantity of the

commodity on sale and purchase is not predetermined or known (Wan Marhaini, 2002).

The element of gharar occurs in the operation of conventional insurance at the

inception of the contract whereby neither the insured nor the insurer knows exactly the

outcome of the contract (Wan Marhaini, 2002). The element of maisir, on the other

hand, is contained in conventional insurance operations in the way that the company

accepts premiums from the insured at a level that it anticipates will cover claims and

result in a profit (Billah, 1998). In other words, the insurer wins as it acquires premium

and nothing is gained by the insured. Or, the insurer loses if payment of a sum has to be

made because an event occurs to the insured (Billah, 1993). In the takaful operation, the

element of tabarru (donation) is applicable which offsets the elements of gharar and

maisir (Swartz and Coetzer, 2010; Salman, 2013).
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Methodology

This paper focuses on qualitative research method in discussing takaful as an effective

risk management tool using library research approach. Precisely, this study employed

the procedure to analyze takaful and its relation to Maqasid of Shariah. The literature

on risk management, takaful and Maqasid Shariah are obtained from secondary data

that included academic journals, books, conference papers and other periodicals. These

information are then reviewed and analyzed for its relevancy, adequacy and

significance of the study.

Risk Management in Islam

Risk originated from Arabic word "Risq" which related to chance of outcomes and has

neither positive nor negative implication. Human being are exposed to various types of

risk, at the individual level we are exposed to the risks of illness and accidents. The

financial loss or expenses to remedy ailment or to pay for repairs in the case of

accidents can expose us to huge financial risks such as strategic risk, financial risk,

operational risk, and other risks.

Risk is accepted as part and parcel of our daily lives and Islamic history shows how risk

was managed during the life time of the prophets. Risk management is important from

the Islamic perspectives for the betterment of social well-being (Abdullah, 2012) this is

evidenced by the following sources: Yusuf 48-49, Yusuf 67, Ar Rad 11.

Hadith " when the prophet SAW ask a bedoiun Arab who entered the mosque with his

camel left outside untied, if his camel would ran astray, he said I believe in Allah the

prophet SAW said tied your camel and say I believe in Allah . Sahih Al Bukhari.

The above hadith is evidence that prophet encourage us to strive, to minimize the

negative consequences and then pray for his help and protection.

The prophets journey to Madinah is another evidence illustrating how he managed the

risk in that journey, the prophet ask Ali to sleep in his bed to reduce the risk of being

murdered. One of the Islamic legal maxim (Qa'idah Fiqhiyya) mentions the important

role of " Al- Darar Yuzal" which means that damage or harm is removed. Thus risk

should be managed to mitigate the negative consequences of peril and is encouraged in

Islam.

The concept of Maqasid al-Shariah, or philosophy, intent, wants, objectives Of Islamic

Law, has increasingly taken the attention of great Numbers of contemporary Muslim

scholars who see in it a mechanism panel for solving contemporary issues. This idea

provides a guide and framework for the process of ijtihad in its endeavor to guide and

agenda for the process of ijtihad in its endeavor to solve issues creatively while
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complying with the commandment of Almighty Allah. Thus, Maqasid al-Shariah as an

independent discipline can be define as a philosophy of law or a value system

governing the Shariah legal rules and reflecting the Islamic worldview in all its

dimensions.

Ibn Ashur defined Maqasid al-Shariah as the deeper meanings(maan) and inner aspects

of wisdom (hikam) considered by the Lawgiver (Sharie) in all or most areas and

circumstances of legislation (ahwal al-tashri'e) (Ibn Ashur, 2006, p.67). He also

explained the importance of the knowledge of Maqasid al-Shariah for the Mujtahids not

only in understanding and interpreting the texts of the Shariah but also to find solutions

to the new problems facing Muslims on which those texts are silent (Ibn Ashur, 2006,

pp.5-10). Basically, the main objective of Shariah is to govern human life and to protect

the interests and benefits (maslaha) of people. Maslaha in the Islamic context and

perspective means what is good and beneficial in the eye of Shariah. According to al-

Ghazali , the higher objectives of Islamic Law consist of two types:

(1) Religious or spiritual (din) objective pertaining to the Hereafter: This purpose,

which revolves around the preservation and promotion of religious faith (Hifz– al-

din), is the utmost and ultimate purpose of the Shariah. In its aggressive or positive

aspect, the interest of religion is secured by facilitating ritual worship of God and

establishing the pillars of Islam such as fasting, prayers, pilgrimage, and paying

zakkah. In its defensive aspect,

(2) Jihad is stated as a means to defending din, as it prevents the established pillars of

Islam from being undermined or destroyed.

Worldly objectives (duniyawi) relating to everyday affairs of this world: This type

includes all worldly interests and includes four major objectives. In accordance with

their importance and order of priority, these objectives consist of the preservation and

promotion of human life (Hifz–nafs ), intellect (hifz– al-aql), progeny and offspring

(Hifz– al-nasl),and property (Hifz– al-mal).Upon close examination of the Shariah

rulings, one can safely conclude that they individually and collectively point out to the

realization and protection of all these interests. As an example of the protection of

human life, Islam has instituted a severe punishment for murder by imposing the death

penalty. As for the protection of progeny, it is realised through the institution of

marriage and healthy family life. Islam encourages its followers to get married and

have a family as a means to ensuring a balanced upbringing and a good life for the

offspring, and preventing human beings from committing such evil acts like adultery,

fornication and cohabitation. Human interests in all spheres of life can be classified into

three levels according to their importance and impact on people's lives and existence.

Each one having its proper function in human life, these levels are strongly related to

one another. The first and basic level of human interests consists of Daruriyyat or

necessities (Al-Shatibi, 1999, p.324). All the five objectives comprising the

preservation and promotion of the universals of Din, Nafs, Aql, Nasl and Mal belong to
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this fundamental level. They constitute indispensable interests on which the life of

human beings depends. If these are violated or undermined, the whole of human life

would be subjected to corruption, disorder, injustice and, ultimately, destruction.

The second level of interests, which comes next to the daruriyyat, consists of the

Hajiyyat (Al-Shatibi, 1999, p.326). These interests include what is needed to alleviate

hardship and to bring ease and comfort in human life. Without them, people will suffer

distress and difficulty in their observance of the Shariah rules, though this is far less

than the harm resulting from the disorder and corruption affecting the universals. This

level includes all aspects of human affairs and applies to all spheres of legislation,

whether in ritual worship, customary and daily life practices, contractual dealings or

sanctioning and penalties. In other words, the daruririyyat serve to support and

strengthen the necessities. Life can still exist without this level of interest but human

beings will face difficulties and hardships in life.

The provision to breakfast during the month of Ramadan in the case of illness or a long

difficult journey reflects this clearly.

The third level of interests is known as tahsiniyyat or complementarities. This level

includes everything that promotes human well-being and makes people's life more

comfortable (Al-Shatibi 1999, p.327). The tahsiniyyat ware not indispensably needed

so that without them human life becomes deficient or the rules of the Shariah

inoperative. Their role is rather to improve and facilitate the quality of life and make

the observance of the law easier and more comfortable. Ignoring this category is not

detrimental to the daruriyyat or hajiyyat, although it relates to the same areas of Islamic

legislation. Shatibi defined this level as adopting what conforms to the best of customs

and, thus, avoiding those manners that are repulsive (unacceptable) to wiser people. All

these three levels are inter-related to each other. The first level comprises the core and

vital interests or ultimate objectives whose realisation and preservation constitutes the

main purpose of the Shariah. The other two levels are subordinate to the first, and serve

the consolidation and advancement thereof. As can be seen from the foregoing brief

exposition, the theory of maqasid presents us with a comprehensive picture of the

threefold order of the objectives of the Shariah and a general philosophy governing its

rules and provisions. It, thus, provides a systematic view of the human social order as

envisioned by Islam, the scale of values determining the priorities and preferences of

Islamic Law and the criteria for policy-making in society. The Lawgiver legalized

certain acts or prohibited others on the basis of the benefit or harm they could lead to.

Any act or type of conduct that is likely to result in something contrary to the objectives

of Shariah must, therefore, be prevented, even though in itself, it is lawful in the first

place. Similarly, any means that could possibly lead to beneficence must be legalized

and encouraged in order to realize the Maqasid or objectives of the Shariah, no matter
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how inexplicitly mentioned in the texts. Thus, allowing a clear measure of flexibility in

Islamic Law, the rule or theory of Family Takaful also conforms to the spirit of the

Shariah and serves the purpose of realizing its objectives.

Insurance from Islamic perspectives

The situations we found ourselves in this life necessitate the use of insurance policy

directly or indirectly. However, the insurance consist of prohibited elements. The

uncertainty in insurance practices makes the conventional insurance non- compliance

with Shariah teachings. The Islamic prohibition of insurance has led to the development

of takaful as an alternative. Insurance as practiced in the conventional financial system

refers to a financial protection system that serves as a risk management strategy or tool,

to reduce risk uncertainty and provides a planned financing technique that distribute

losses.

Whereas, takaful system (Islamic insurance) is known as a concept of mutual

cooperation (ta’awun) and donation (tabarru’), where the risk is shared collectively and

voluntarily by the group of participants to guarantee mutual protection of the members

(Dusuki, 2011; Redzuan et al., 2009). The Takaful term is derived from the Arabic

word kafala, which mean ‘joint guarantee’ or ‘guaranteeing each other’ which also

explained as a group of individuals that guarantees each other against potential loss or

damage faced by anyone of them (see, Ahmad Musadik, 2010; Yusof, 2009). IFSB

defines takaful as the "the islamic counterpart of conventional insuarance, and exist in

both family and (life) and general forms. Takaful derived from the Arabic word that

means joint guarantee, whereby a group of participants agree among themselves to

support one another jointly for the losses arising from specific risk". The practice of

takaful was traced back to the ancient arabs where by the victims' relatives use to take

the responsibility by making the mutual contribution in order to pay the blood money as

a financial help to the family of the deceased (Hassan,2011, Htay and salman 2013).

The practiced was approved by the prophet SAW(Salman,2014)

Family takaful

Family takaful is long-term policy in nature, loosely comparable to conventional life

insurance. Participants aim at saving for their long-term needs, for example their

children’s education, their pension and compensation for dependents in the event of

death and disability, amongst others. Family takaful also covers two funds that are,

savings (participant account) and investment elements (participant’s special account or

tabarru’).

Overview of Family Takaful

Takaful is a Shariah compliant arrangement whereby individuals in the community

jointly guarantee themselves against future losses or damages. There are two main

models of Takaful, namely:
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1. Wakala Model

2. Modaraba Model

A third model is a hybrid of the aforementioned Wakala and Modaraba structures. The

rationale behind the Takaful model is to eliminate the elements of i) Al-Gharar

(Uncertainty) ii) Al-Maisir (Gambling) iii) Riba (Interest) prevalent in conventional

business models. In principle, the Islamic model is based on mutual co-operation,

responsibility, assurance, protection, charity and assistance between groups of

participants. The Takaful model actively strives to avoid any possible exploitation of

either party i.e. policyholder or shareholder. The primary difference between life

insurance and Family Takaful is that while in the former risk is assumed by the

insurance company, in the latter, it is shared among the participants through formation

of a risk pool managed by the Takaful operators.

Family takaful as a means to realize the objectives of Shariah pertaining to wealth

and property

Takaful or insurance based on cooperation and mutual help can undeniably provide an

effective means towards realisation of Maqasid al-Shariah in financial transactions and

wealth and property management. With a well-defined structure and plan, all the five

objectives of rawaj (wide circulation of property), wudu (transparency),

thabat(certainty), adl (justice) and takassub and istithmar (acquisition and investment)

can be achieved. As shown earlier, the threefold structure of the Family Takaful can be

considered an effective means to realise the objectives of rawaj and takassub/istithmar,

by saving regularly (via paying specified instalments), investing these savings with a

view to earning profit in Shariah-compliant economic activities, and availing the cover

of the payment of takaful benefits to the heirs and dependants in the case of death

before the maturity (Ahmad, 1991, p.192). In the event a participant wants to surrender

the policy or discontinue the plan, he shall be entitled to the surrender benefit.

This benefit consists of the proportion of his takaful instalments paid and credited to his

PA plus the profit from such installments. There is no forfeiture in the Family Takaful

plan, as in conventional insurance. However, he shall not be entitled to be refunded

from the PSA fund. After the aqd or the contract has been made by the proposer

(intended participant) and the takaful company, all the important clauses of the contract

are recorded in the taka ful certificate (BIRT,1996, p.53).

Protection of Life

Protection of life is one of the five objectives of Islamic law, thus it is clear that the

concept of takaful, namely joint guarantee and mutual help are well within the Maqasid

Shariah context, to provide protection to the participants against any calamity through

mutual assistance and mutual sharing of risk. It’s an obligation of social responsibility

on those who has the means to assist those who are not capable or in need.
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The application of takaful is essential and required in society as a humans life is

designed in a challenging manner that is made up of the rich and the poor, the strong

and the sick. That necessitate the reliance among society and consequently mutual

cooperation and social responsibility is needed (Quran, 2:255; 4:37; 8:74; 16:74).

Human beings are expected to cooperate among themselves to properly perform the

task and mission of khilafah (Quran, 11:61) Takaful is essentially designed with the

purpose of helping society in solving their problem by giving protection to their life and

assist them in the times of needs and Anticipating the future uncertainties.

Protection of Wealth

Muslim scholars explained that Protection of wealth is achieved through the

safeguarding of ownership, acquisition and development from damage; through

circulation, and protection of its values as quoted by Dusuki and Bouheraoua (2011). In

the takaful industry, protection of wealth is achievable through the elimination of the

prohibited elements such as riba, maysir and gharar; wealth circulation; and good code

of conducts. Avoiding such prohibited elements will help the industry to grow

healthily, mainly as it is blessed by the Almighty for adhering to the Shariah principles.

In another sense, these elements are known to cause unjust and are harmful for any

society; it will lead to societal disorder and economic turmoil. The intended objectives

of takaful that are Shariah compliant ensure that adherence to Shariah principles is not

only in the concept and objectives, but also in all of its economic activities such as the

underlying contracts of takaful that have to be Shariah compliant.

Conclusion

The idea and purposes Family takaful are formed by the objectives of Islamic law that

concerns the welfare of the Ummah. The main objective of family takaful, risk being

shared among participants, and loss being borne by not an individual but shared

accordingly with all participants is the beauty of takaful that doses it well within the

basis of maqasid of Shariah.

The main aim of maqasid shariah in takaful would imply the actualization of Shariah

objectives in realizing the maslahah (benefits) and preventing or repelling the mafsadah

(harms) in all dimension of human life. Family takaful aims providing protection of

life, wealth and property.
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Abstract

Contemporarily, Health Financing Reforms are heading towards a system

which incorporates a greater element of risk pooling, which affords greater

protection for the low and medium income classes. The Nigerian National

Health Insurance Scheme (NHIS)is a Social Health Insurance system which

established various programmes to cover different segments of the society.

This includes: public sector, organized private sector, Students of Tertiary

Institutions and vulnerable groups, among others. The Formal Sector

Social Health Insurance Programme (FSSHIP) is a system in which the

health care of employees in the Public Sector is paid for from funds created

by pooling the contributions of the participants. The programme also

implies a compulsory earnings-related contribution, where the employer

pays 10% while the employee pays 5%, representing 15% of the employee’s

consolidated salary. This paper aims at examining the FSSHIP and its

provisions, in the light of the general principles of Sharia, in order to find

out whether it is in conformity with the Islamic teachings or not? In

addition, it highlights the general principles that the social health

insurance system should underlie in Islam. The researchers adopted

analytical and descriptive approaches in this study. The main findings of

the paper have shown that some components of the Nigerian Formal Sector

Social Health Insurance Programme are in conformity with the dictates of

Sharia, while others vary. It has also shown that some of the components

that are not in conformity with Sharia can be properly replaced with

Sharia-compliant principles, in order to establish an Islamic platform for

Social Health Insurance system in Nigeria, and the world at large.

Keywords: Health Insurance, FSSHIP, Sharia and Nigeria.

1.0 Introduction

Health is viewed as one of the greatest blessings that Allah has bestowed on mankind

after belief. Comfortable life is virtually not possible without good health. In the comity

of Nations, health of one of major indicators human progress and
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development.Therefore, the significance of healthcare in Islam would not be

overemphasised; the two primary sources of Islamic Law, the Holy Qur’an and the

Sunnah of our Great Prophet (SAW) are full of evidences in this respect.

The Prophet (SAW) was reported to have said:

No one will be allowed to move from his position on the Day of Judgement

until he has been asked how he spent his life, how he used his knowledge,

how he earned and spent his money and in what pursuits he used his health.

Related by Tirmidhi

Conventionally, there are different models of health insurance worldwide, albeit with

the same general aims and principles, which provide maximum benefit for the insured,

and guarantees maximum equity, quality, efficiency and disease prevention in the

provision of health services.

In Nigeria, several attempts were made since 1962, to introduce a system of health care

delivery that tries to manage the cost, quality and access of healthcare in order to

provide greater protection for the citizens. But the idea did not manifest until when the

National Health Insurance Scheme (NHIS) was established under Act 35 of 1999 by the

Federal Government to improve the health of all Nigerians, and at an affordable cost.

Thereafter, on 6thJune, 2005, the Scheme introduced the Formal Sector Social Health

Insurance Programme (FSSHIP) for the employees in the Federal Public Service and

formal private sector; to ensure provision of sufficient financial risk protection and easy

access to adequate healthcare to all employees involved as well as their immediate

dependents.

Similarly, the programme is managed by registered Health Maintenance Organizations

(HMOs) and Health Care Providers (HCPs), while NHIS is charged with the

responsibility of regulating the whole Scheme for both public and private sectors. It

also entails different modes of payment, such as capitation, per diem and fee for

service.

It is apparent that there is a vast number of Muslims in Nigeria Formal sector that are

directly affected with the programme who want to have their affairs managed in line

with the provisions of their faith. This paper analyses the operational framework of the

programme as well as modes of payment from Islamic perspective. It also attempts to

suggest Sharia Compliant social Health insurance programme as an alternative to

conventional health insurance programmes.

2.0 The Concept of Health Insurance

Health Insurance is a social security system that guarantees the provision of needed

health services to persons upon payment of a token contribution at regular intervals. It

is a contract between an insurance provider and an individual which can be renewable
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or lifelong (Dogo, 2005). According to the Health Insurance Association of America,

health insurance is defined as "coverage that provides for the payments of benefits as a

result of sickness or injury, which Includes insurance for losses from accident, medical

expense, disability, or accidental death and dismemberment" (Gary, 2015). According

to Rangachary (2001), Health Insurance Company is a commercial establishment and

the management of the insurance company expects at the end of the period to get a

return on the investment that it has made in setting it up.

However, from Islamic view point, Health insurance is a modern issue that had not

been known before, neither by this name, nor by anything remotely resembling it.

Therefore, it is difficult to find a classical definition of health insurance, though; many

contemporary Muslim Scholars tried to define it according to their perceptions and

based on its various types.

Al-Ulfi, (2002) asserts that health insurance can be divided into five categories,

namely: social health insurance, commercial health insurance, reciprocal health

insurance, cooperative health insurance and direct health insurance.

Hamid, (1976) defined Social Health Insurance as the type of health insurance that is

introduced and managed by the state for the benefit of its citizens, which entails

provision of health services to persons involved upon payment of a token contribution

by both beneficiaries and the state or employers. It is often mandatory and not meant

for profit.

However, Al-Awwa, (2002) observed that People in different countries have

established ways and means of cooperation in disease prevention, control and

treatment. Such cooperation certainly comes under the general principle of cooperation

in furthering what is good and beneficial, laid down by Allah in the Qur’an and

expounded by the Prophet who cites a variety of its practical examples.

3.0 Historical Overview of Health Insurance Programmes In Nigeria

4.0 Early Attempts since Independence

According to Adekola,(2015) Health Insurance in Nigeria has undergone a prolonged

incubation over the past five decades. The first attempt for establishing a health

insurance scheme in Nigeria was made in 1962 when the Federal Ministry of Health

presented a bill at parliament for its establishment in the Lagos area. Unfortunately, the

idea did not succeed due to resistance from the Nigerian Medical Association.

Aderounmu, (2005) observed that; Since independence, successive Nigerian

Governments (Civilian and Military) have come up with the National Development

Plans all of which has substantial portions dedicated to addressing issues related to

National Health care Systems.



Overview of Nigerian Formal Sector Social Health Insurance Programme… Dr. Adam Muh’d Abubakar & Dr. Aliyu Dahiru Muh’d

~ 246 ~

Adekola, (2015) also affirmed that the failed plan for the establishment of health

insurance scheme was revisited after two decades; when in 1984 the Minister of health,

Admiral Patrick Koshoni commissioned a study team led by Prof. Diejomaoh which

found the scheme desirable and workable in Nigeria. Subsequently, in 1988, another

committee led by Dr. Emma Umez-Eronini recommended the template for the present

day National Health Insurance Scheme (NHIS).

5.0 Establishment of National Health Insurance Scheme (NHIS)

The National Health Insurance Scheme (NHIS) is a corporate body with perpetual

succession established under Act 35 of 1999 to provide Social Health Insurance (SHI)

in Nigeria whereby the Health care services of the contributors are paid for from the+

pool of fund contributed by participants in the Scheme (NHIS Act, 1999).

Aderounmu, (2005) observed that; though the idea of NHIS was in existence since

1962, but the formal launching of the scheme was performed in 1997 by the then

Military Head of State, Gen. Sani Abacha, while the enabling law was promulgated in

1999, subsequently, some sporadic activities in the private sector were carried out from

1999 to 2004, while the official flag off of the formal sector programme was in June

2005.

However, Adekola, 2015, noted that Health Insurance in Nigeria has had a tortuous

historical development from the first attempt in 1962 to the enactment of the National

Health Insurance Scheme (NHIS) act 35 of 1999 and the gradual increase in coverage

from less than 150,000 lives in 2004 to about 5 million (3% of the population) in 2014.

On the key objectives of scheme however, the Part II of NHIS Act, 1999 clearly stated

the following:

a. To ensure that every Nigerian has access to good health care services;

b. To protect families from the financial hardship of huge medical bills;

c. To limit the rise in the cost of health care services;

d. To ensure equitable distribution of health care costs among different income

groups;

e. To maintain high standard of health care delivery services within the Scheme;

f. To ensure efficiency in health care services;

g. To improve and harness private sector participation in the provision of health care

services;

h. To ensure adequate distribution of health facilities within the Federation;

i. To ensure equitable patronage of all levels of health care;

j. To ensure the availability of funds to the health sector for improved services.
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6.0 The Operational Framework of FSSHIP: Islamic Perspective

The NHIS Act, 1999 provided a social health insurance programme that is fully

regulated by National Health Insurance Scheme (NHIS), with Health Maintenance

Organizations (HMO) as operational mediator and Health Care Providers as medical

care providers. Therefore, the major operators in Formal Sector Social Health Insurance

Programme (FSSHIP) are National Health Insurance Scheme (NHIS),Health

Maintenance Organizations (HMO) and Health Care Providers (HCP). (See Figure 1)

Figure 1

The organizational structure of the FSSHIP

Source: Aderounmu A. O, (2005)

7.0 Major Operators of FSSIHP from Islamic Perspective

8.0 The Regulator (NHIS)

The National Health Insurance Scheme as a corporate entity is the regulatory body of

Formal Sector Social Health Insurance programme which is mandated by the law to

regulate, supervise and ensure an effective administration of all health insurance

programmes in the country.

Having identified strict and effective regulations as the key successes of government

policies, the scheme has been mandated to carry out the following functions among

others:

i. To register health maintenance organizations and health care providers under the

Scheme;

ii. To issue appropriate guidelines to maintain the viability of the Scheme;
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iii. To approve format of contracts proposed by the health maintenance organizations

for all health care providers;

iv. iv)To determine after negotiation, capitation and other payments due to health care

providers, by the health maintenance organizations;

v. To advise the relevant bodies on inter-relationship of the Scheme with other social

security services;

vi. To determine the remuneration and allowances of all staff of the Scheme; and

vii. To do such other things as are necessary or expedient for the purpose of achieving

the objectives of the Scheme.

Islamically, the regulatory and supervisory functions of this scheme does not contradict

Sharia Provisions, rather; it is a kind of public inspection in Islamic political thought,

which is considered as a prime duty of the Imam towards all citizens in order to ensure

social justice (Abu Yusuf, 1988).

It is noteworthy that based on the aforesaid consideration, the AOOIFI Sharia standards

in regard to Islamic Insurance does not cover all social insurance schemes arranged and

managed by the State.

Though the conventional nature of NHIS may certainly render some operational

functions defective; taking into consideration that Nigeria operates a secular system

though with uppermost respect to two major religions (Islam and Christianity).

9.0 The Mediators (HMOs)

According to Arogundade (2015), Health Maintenance Organization as a terminology

was coined by Dr. Paul Elwood (USA) in the early 1970’s as an advancement in the

development of Private Provider Group Practice then prevalent in California, USA.

Awosika, (2005) defined Health Maintenance Organization (HMO) as an organization

that offers pre-paid, comprehensive health care coverage for doctors’ and hospital

services. However, Arogundade (2015) also observed that the National Health

Insurance Scheme in Nigeria is designed to be driven through the operation of Health

Maintenance Organizations (HMOs). These may be Private or Public Companies; for-

profit and not-for-profit registered entities with the aim of ensuring the provision of

qualitative and cost effective health care services to contributors under the Scheme.

With regard to the role of HMOs in Formal Sector Social Health Insurance Programme,

Adekola, (2015) has identified that HMOs are charged with the responsibility of

collecting contributions, paying HCPs for services rendered and ensuring quality

assurance. Hence, the HMOs served an intermediary role in the programme.
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However, the Islamic point of view concerning the intermediary functions of HOMs as

explained above is twofold; commercial intermediation and cooperative intermediation.

According to Dharir, (2010) there is no dispute among the scholars over the prohibition

of commercial intermediation in any type of insurance, as it contains uncertainty,

element of gambling and riba among other prohibited items.

The resolution No.9 of the Fiqh Academy of 1985 categorically stated that: “the

commercial insurance contract with a fixed periodical premium which is commonly

used by commercial insurance companies is a contract which contains major elements

of deceit, which void the contract and therefore is prohibited”.

While on the other hand, the other component of the resolution affirmed that: “the

alternative contract, which conforms to principles of Islamic dealings, is the contract of

cooperative insurance, which is founded on the basis of charity and cooperation”.

It is in line with this resolution that the majority of contemporary Muslim Scholars

considered cooperative intermediation in health insurance permissible, since

uncertainties in benevolent contracts are negligible.

Consequently, the intermediary function of HMOs can only be regarded as permissible

from Shariah perspective only when it is not-for-profit, since it does not contradict the

basic principles of Islamic Insurance, as outlined by AAOIFI Sharia standards of

Takaful. Hence, for-profit intermediation in health insurance is not Shariah compliant.

10.0 The Providers (HCP)

According to NHIS Act, 1999 a registered health care provider under the Scheme shall

provide preventive, curative and maternity care and consultation in respect of each

insured person registered with it.

Adekola, (2015) has observed that so far, about 6,000 Healthcare Providers (mostly

private) have been registered and accredited by the NHIS to undertake provision of

public and private health insurance services in Nigeria. Similarly, the NHIS

Operational Guidelines, 2005 has classified healthcare services that would be provided

by HCPs into three levels of service arrangement, as follows:

i. Primary Healthcare Facilities: These refer to the entry point and point of first

contact of individuals with the Healthcare Facilities. They serve as the gatekeepers

to the scheme. They provide preventive, curative and rehabilitative services.

ii. Secondary Healthcare Facilities: Offer specialized services to patients referred

from the primary healthcare Facilities through the HMOs. Occasionally,

particularly in cases of emergencies, direct referrals without recourse to the HMOs

can be made. Thereafter, the HMOs must be notified immediately.
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iii. Tertiary Healthcare Services: These consist of highly specialized services based

on referral from the secondary care level through the HMOs.

Furthermore, the aforesaid Health Services provided by HCPs can be understood within

the framework of Islamic Law as being a service contract with a fixed commission –

known in classical Islamic legal texts as al-ju`âlah contract. The jurists have stated that

this type of contract can be considered permissible if the contractual clauses did not

contradict any Islamic Injunction (Ahmad, 2006).

Conversely, the intermediary role of commercial HMOs in the process of delivering

health services and the modes of payment in regard to services rendered to insured

persons maybe the major defect in this service contract.

11.0 Payment Systems under FSSHIP from Islamic Perspective

According to NHIS Act, (1999) there are different modes of payment among various

parties involved in the scheme. Some are paid by the enrollee to Health Maintenance

Organizations (HOMs), while some are paid by the HMOs to Healthcare Providers. The

following are the major modes of payment involved in Formal Sector Social Health

Insurance Programme (FSSHIP):

12.0 Premium/Contribution

The NHIS Operational Guidelines, (2005) has classified the contributions paid by the

insured persons in FSSHIP into two: For the Public (Federal) sector programme, the

employer pays 3.25%, while the employee pays 1.75%, representing 5% of the

employee’s consolidated salary. On the other hand, for the private sector programme

and other tiers of Government, the employer pays 10% while the employee pays 5%

representing 15% of the employee’s basic salary.

Therefore, the programme entails earnings-related contributions paid to cover

healthcare benefits for the employee, a spouse and four biological children below the

age of 18 years.

According to many contemporary Jurists, payment of any premium/contribution to any

commercial insurance company is prohibited, taking into consideration element of

gambling involved in it and the ignorance the insured person of what he receives in

return for the premiums paid.

The resolution No.9 of the Fiqh Academy of 1985 categorically stated that: “the

commercial insurance contract with a fixed periodical premium which is commonly

used by commercial insurance companies is a contract which contains major elements

of deceit, which void the contract and therefore is prohibited”.
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While on the other hand, the other component of the resolution affirmed that: “the

alternative contract, which conforms to principles of Islamic dealings, is the contract of

cooperative insurance, which is founded on the basis of charity and cooperation”.

Hence, if payment of premium is made to a cooperative insurance manager; it can be

regarded as permissible, since Scholars tolerate some level of ignorance in benevolent

contracts (Dharir, 2010).

13.0 Capitation

Adekola, (2015) defined Capitation as “the payment to a primary health care provider

by the HMOs on behalf of a contributor; which is made monthly whether or not the

services are used”.

Similarly, Aderounmu, (2005) stated that the payment of Capitation is made regularly

in advance by the HMOs, for services to be rendered by the provider, irrespective of

whether enrollees utilize the service or not.

However, not-for-profit payment of healthcare services on capitation basis, whether or

not the services are rendered can be regarded under the general principles of

cooperation in furthering what is good among the Ummah, which were laid down by

Allah in the Qur’an and expounded by the Prophet who cites a variety of its practical

examples (Al-Awwa, 2002).

Otherwise, if the capitation is paid or received with the motive of making profit by

either of the two parties involved; the payment would not be tolerated, as it contains

gharar, element of gambling and riba among other prohibited items (Dharir, 2010).

14.0 Fee-for-Service

Fee-for service is a mode of payment made by HMOs to non-capitation receiving

health care providers who rend services on referral from primary health care providers.

Therefore, it is a straightforward payment for the health care services rendered to a

registered beneficiary in the programme.

From sharia perspective , there is no prohibition in payment of fee for particular services

rendered to a particular person upon agreed amount (Sayyid Sabiq, 1983), though some

contractual aspects might not be in conformity with the Shariah Dictates; due to the

secular political and economic systems in the country.

15.0 Investment in Funds under FSSHIP from Islamic Perspective

According to NHIS Act, 1999 the Scheme shall invest any money not immediately

required by it in Federal Government securities or in such other securities as the

Council may, with the approval of the Minister, from time to time, determine.
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This implies that NHIS is mandated to carry out investments from National Insurance

Fund under its watch, in Federal Government Bonds, Treasury Bills, Bank Deposits

and other related securities.

Generally, Islam encourages investments in any fund whether personal or public; with

the aim of safety and maintenance of fair returns on amount invested (Sayyid Sabiq,

1983). But such investment must be free from any element of prohibition.

It is evident that the investment instruments specified by NHIS Act, 1999 are typically

conventional; thus, their returns on National Health Insurance Fund are being generated

through interest earning financial instruments.

However, the prohibition of dealing in interest is undoubtedly one of the dangerous sins

in Islam; and it is strongly prohibited in both Qur’anic and Hadith texts. Allah Says:

“…….And Allah has permitted trade and prohibited riba (interest)” (2:275)

Similarly, the Holy Prophet (SAW) has cursed all parties involved in riba transactions.

This includes among others the payer, the receiver, witness, writer or recorder etc.

Consequently, these interest-earning financial instruments could be avoided by using

Sharia compliant investment instruments, which can be considered as an alternative,

this includes, among others (Sanusi, 2011):

i. Cost‐Plus Sale Contract (Murabahah)

ii. Lease (Ijarah)

iii. Silent Partnership (Mudarabah)

iv. Forward Trade Contract (Salam)

v. Partnership in Manufacturing (Istisna’)

vi. Equity Partnership (Musharakah)

16.0 Conclusion

Basically, cooperation in disease prevention, control and treatment can certainly be

regarded as part of the general Islamic principles of cooperation in furthering what is

good and beneficial among Ummah. But the Nigerian Formal Sector Social Health

Insurance Programme contains some non-Sharia compliant aspects that may

compulsorily expose Muslims to dealing in prohibited activities.

Though a lot of Muslim beneficiaries of the programme seem to be reluctant and silent

about it, the fact is that must people are ignorant about the operational framework of

FSSHIP, hence, they lack concern on whether it is or not in conformity with their faith.
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However, despite the existence of constitutional provisions that would enable the

establishment of a Shari’ah compliant Social Health Insurance System in Nigeria, but

there is no trace of record of any effort towards doing so.

Consequently, Muslims workers under the scheme should start making a collective

effort towards establishing a Shariah compliant Health Maintenance Organization, so as

to douse the apathy among them to accept the health insurance system that suits their

preferences and recognizes their religious values and beliefs.

Finally, the emergence of Sharia-compliant Social Health Insurance System in Nigeria

will no doubt help Muslims to save themselves from being compulsorily dealing with

prohibited activities knowingly or unknowingly.

17.0 Recommendations

a. Since the NHIS Act has made a provision for establishing not-for –profit HMOs,

Muslims workers should try to realize establishment of Sharia Compliant HMO in

the Country.

b. There should be sensitization campaign to educate Muslim workers about the

Islamic ruling on the Nigerian Social Health Insurance Programme and the Sharia

Compliant alternative.

c. The Muslim-majority States in the Country should incorporate the idea of Sharia

Compliant Health Insurance Programmes in their healthcare services.

d. There should be a collaborative effort between Muslim Medical practitioners and

other professionals in the area of Islamic finance and Islamic Fund management to

work modalities and design a roadmap towards realization of Sharia compliant

health insurance system in Nigeria, as applicable in many countries of the world.
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