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 الرابط المخصص إلرسال المقاالت إلى المجلة ھو:
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 قواعد وشروط النشر في مجلة ''اإلحیاء''
  
  
 
  تنشر المجلة األبحاث العلمیة األكادیمیة المحققة لشروط وقواعد البحث العلمي المتعارفة. - 1

ال یكون المقال قد سبق نشره أو قدم ألي جھة أخرى للنشر، وأن یتناول قضیة من القضایا التي  أن - 2

  تدخل ضمن اھتمامات المجلة وتخصصاتھا العلمیة. 

  أن ال یكون البحث مستال من رسالة أكادیمیة (ماستر أو ماجستیر أو دكتوراه). - 3

  ).A4یقل عن عشر صفحات حجم (ینبغي أن ال یزید البحث على ثالثین صفحة وأن ال  - 4

على موقع المجلة في منصة المجالت العلمیة الجزائریة،  - حصریا  –ترسل البحوث والمقاالت العلمیة  - 5

 Times Newبخط   Wordضمن قالب الملف النموذجي للمجلة المتوفر في الموقع، وفق برنامج 

Roman  بالنسبة للھوامش. 12بالنسبة للمتن و 14حجم  

  یتضمن البحث ملخصاً بالعربیة وآخر باإلنجلیزیة، مع الكلمات المفتاحیة باللغتین كذلك.أن  - 6

أن یتضمن ملخص السیرة الذاتیة للمؤلف: االسم واللقب، الرتبة العلمیة، مؤسسة العمل أو الدراسة،  - 7

  المنشورات العلمیة، رقم الھاتف.

ھا، وتعلم إدارة المجلة أصحاب األبحاث بنتیجة تخضع البحوث المرسلة إلى المجلة للتحكیم قبل نشر - 8

  الخبرة. 

لھیئة التحریر حق الفحص األولي للبحوث وتقریر أھلیتھا للتحكیم أو رفضھا، كما تحتفظ المجلة بحقھا  - 9

  في حذف أو إعادة صیاغة بعض العبارات التي ال تتناسب مع أسلوب النشر.

  نیة، ال عالقة لھا باسم الباحث أو رتبتھ العلمیة.ترتب البحوث في كل عدد، وفق اعتبارات ف - 10

  : رابط المجلة في البوابة الجزائریة للمجالت العلمیة على -حصریا  - والمقاالت  البحوث ـ ترسل11

http://www.asjp.cerist.dz/en/submission/92  

  +)213( 33 25 33 96الھاتف:  رقم ولالتصال بالمجلة

  213+)  33 25 33 95الفاكس:  رقم      

 elihyaarevue@gmail.comالبرید اإللكتروني للمراسلة: 
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  السعودیة -جامعة نجران  elkhallal@hotmail.comھشام یسري محمد العربي 

  1جامعة باتنة d.aisawi.ahmed@gmail.comأحمد عیساوي 
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  الصفحة                                                             الموضوع   

  11  القرافـي وأثر الواقع في إضافاتھ الفقھیة والمنھجیة -
  كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة قطر - أ.د/ جدي عبد القادر

ار المالكي -   31  مصادر االستدالل ومنھجھ عند القاضي ابن القصَّ
  1جامعة باتنة -كلّیّة العلوم اإلسالمیة  - منیر سعدي

  45  اإلمام أبو القاسم ابن عظوم ونقده لفتاوى معاصریھ من خالل كتابھ األجوبةـ 
  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم اإلسالمیة ــ جامعة أدرار - جمال الدین الصادق

قیل في عنق من یُردُّ المطَلَّقة«فتوى الشیخ أحمد القابسي المالكي ونظُمھا المسمى ـ    63  »...السیف الصَّ
  1جامعة وھران  –اإلسالمیة كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم  - أ.د/ األخضر األخضري -علي أبركان  

  83  نقد التخریج الفقھي عند ابن ناجي من خالل شرح الرسالةـ 
   1باتنةجامعة  -اإلسالمیة كلیة العلوم  -عبد الكریم حامدي أ.د/  - جابر عطیة

  101  "ما جرى بھ العمل" عند ابن ناجي من خالل "شرح التفریع"ـ 
  جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان –أ.د/ عبد الصمد بلحاجي  -شویط یاسین 

  119  الفتوى عند علماء توات منھج -
  جامعة أحمد درایة أدرار -كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم اإلسالمیة  -عبد الرحمن بودیة 

  135  أثر الظن في الصالة -
  1جامعة الجزائر  –العلوم اإلسالمیة الخروبة  كلیة - جیاللي بوزینة فاطمة الزھرة

  151  فقھ الزكاة بین التوقیف ومراعاة المقاصد في النظر االجتھاديـ 
 1كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة باتنة  - صالح بوبشیشد/ أ. –عدالن رزقي 

  173  ـ الزكاة بین جلل التشریع وخلل التطبیق
 جامعة وھران كلیة العلوم اإلنسانیة والحضارة اإلسالمیة - الھدىد/ طیبي نور  –بلقاسمي لیلى الزھرة 

  191  اآلراء الفقھیة المرجوحة واستثماراتھا المعاصرة في جائحة كوروناـ 
  1كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة باتنة  - عبد القادر بن حرز هللاد/ أ. –لیلى سیة 

      209  -سة مقاصدیةادر -اإلجھاض لدواع طبیة ـ 
  جامعة زیان عاشور الجلفة - د/ حمادي نور الدین - قاسمي فتیحة

  221  العقود الذكیة ودور القواعد الفقھیة في تحكیمھا -
  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة  -أ.د/ مسعود فلوسي  - سناء رحماني

  239  أثُر الِخالف في حقیقة الَوقف وتَطبیقاتھ الُمعاِصرة -
  1كلیّة العلوم اإلسالمیة، جامعة بن یوسف بن خّدة الجزائر - عبد القادر بن عزوزأ.د/  - فاتح عرابة

  253  ضمان المنافع في الفقھ اإلسالمي "منافع الوقف أنموذجا" -
  جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي –معھد العلوم اإلسالمیة  - حیاة عبید /د – سعاد بیات

 الدراسات اإلسالمیة والعربیة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة جامعة -د. عز الدین بن زغیبة



  العددفھرس 
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  267  نحو إصالح نظام الوقف في الجزائر على ضوء التجربة التاریخیة -
  1باتنةجامعة  –العلوم اإلسالمیة  كلیة -د/ الطیب وكـي 

  293  الجزائرمجھودات وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف للنھوض باألمالك الوقفیة واستثمارھا في  -
  خنشلةجامعة عباس لغرور  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -بولقواس سناء 

  307  "اإلْكــَراهُ الِجـْنسي بْیَن الزَّوجین"... إْشـكـاالت َومـآالت -
  جامعة الجلفة -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - محمَّد شریَّط /د

  325  أسس حریة االعتقاد في اإلسالم -
  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة –سفیان شتیوي  د/

  345  ضمانات حمایة حریة المعتقد من خطاب الكراھیة الدینیة في الشریعة اإلسالمیة -
  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة  - أ.د/ عبد الرحمن رداد - مولود محصول

  365  عرض ونقد الصفاتاألصول التي بنى علیھا القاضي عبد الجبار مذھبھ في  -
  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة - سماش عبد الحكیم

  377  عند ابن تیمیة نماذج من األدلة العقلیة على صدق نبوة محمد  -
  1جامعة باتنة –لعلوم اإلسالمیَّة اكلیَّة  - أ.د/ العربي بن الشیخ - عبد الجبار تركي

  395  العقدي عند ابن بادیسقضیة اإلنسان في الدرس التجدیدي ـ 
 جامعة أبي بكر بلقاید –كلیة العلوم اإلنسانیة االجتماعیة  - سھیلة سعدوني

  405  توظیف الدراسات البیانیة في إظھار جوانب من اإلعجاز البیاني عند عائشة عبد الرحمنـ 
  1جامعة باتنة  –كلیة العلوم اإلسالمیة  - أ.د/ السعید بوخالفة -ابتسام فارح

  421  المشترك اللفظي في القرآن الكریم بین الترجمة والتفسیرـ 
   2جامعة الجزائر  -معھد الترجمة أبو القاسم سعد هللا  - بوتشاتشة جمال -بوعلوط ذھبیة

  431  المصطلح القرآني ودوره في تدقیق المضمون الشرعيـ 
  مكناس المغرب –الجھویة للتربیة والتكوین فاس  األكادیمیة - محمد لفرم

  453  التجدید في أنواع علم الحدیث: "مفھومھ، محطّاتھ، وأعالمھ"ـ 
  جامعة الوادي - د/ خریف زتون

  485  أثر العلم النافع على النظام العام للمجتمع المسلم في ضوء السنة النبویة ـ
  األمیر عبد القادر قسنطینة  - جامعةكلیة أصول الدین  – نصر سلمان.د/ أ - عبد المؤمن عزوق

  499  التوظیف الحداثي للصناعة الحدیثیة للطعن في السنةـ 
   1كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر - د/ روان عز الدین -رابح مراد

  509  في المشروع اإلصالحّي التّربوّي والتّعلیمّي عند اإلمام الّشاطبيّ  البّعد المقاصديّ ـ 
  جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیّة قسنطینة – د/ عبد الحمید عماري -بشیر جنان

  521  أزمة المسلم المعاصر في فكر مالك بن نبيـ 
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان - بلخیر عثمان -إكرام عطار

  531  محوریة القرآن الكریم في الخطاب الدعوي للشیخ محمد الغزالي -
  معھد العلوم اإلسالمیة ـ جامعة الشھید حمھ لخضر بالوادي -عبدالرحمان تركي /د -عبدالحق قواو

  545  على الخطاب الدعوي المعاصر أبعاد مفھوم اإلستخالف -
      1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة -عبیر بلقاسم بوزیدة 
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  559 جھود الشیخ محمد المنتصر با� الكتَّاني في مواجھة االستشراق -
  جامعة الشھید حمَّة لخضر بالوادي -معھد العلوم اإلسالمیة  - أ.د/ عبد الكریم بوغزالة - جمال عرقوب

  579   "داللة الحائرین" النزعة التأویلیة ألسفار التوراة في فلسفة موسى بن میمون على ضوء كتابھـ 
  1كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة باتنة  -أسمھان بوعیشة د/ 

  593  أدوات معالجة مخاطر التمویل قصیر األجل في المصارف اإلسالمیةـ 
  جامعة الوادي -معھد العلوم اإلسالمیة  -عبد المجید مباركیة  /دأ. –فاروق بن بالط 

  613  وقف النقود ودوره في تمویل المؤسسات الصغیرةـ 
  1جامعة الجزائر  -كلیة العلوم اإلسالمیة الخروبة -د/ عبد الرحمان السنوسي  - عبد الرزاق بوھوس

  637  الحمایة الدستوریة لمبدأ البراءة األصلیة وعالقتھا بمقاصد التشریع اإلسالميـ 
  جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان - كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة - ماحي أمین

   1جامعة وھران  - كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة - د/ بوقنادل عبد اللطیف
  649  شروط ناظر الوقف بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائريـ 

  1جامعة باتنة –اإلسالمیة كلیة العلوم  -/ مسعود فلوسي أ.د –مسعود برغوت 
  667  عقد مقاولة البناء ونظائره في الفقھ اإلسالميـ 

  جامعة األمیر عبد القادر قسنطینة –كلیة الشریعة واالقتصاد  - أ.د/ سعاد سطحي - سمیة حریر
  691  سلطة القاضي في توقیع الخلع في مرض الموتـ 

  1كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة، جامعة أحمد بن بلة وھران  - أمال حبار - بعاكیة كمال
  701  12/10للمسن طبقا ألحكام القانون  األسریةالرعایة ـ 

  1 باتنةكلیة العلوم اإلسالمیة جامعة  - الخامسة مذكورد/ 
  711  المخالفات المتعلقة بعملیة التصویتـ 

  جامعة سوسة تونس –الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة - د/ إبراھیم بوعمرة
  721  المنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري في القانون الجزائريـ 

  جامعة معسكر -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -حیرش  نور الدیند/ 
  735  غموض منطوق األحكام القضائیة العقاریة كأحد إشكاالت التنفیذـ 

  تیارت –جامعة ابن خلدون  –الحقوق والعلوم السیاسیة  كلیة -لحول حمزة 
  741  قضایا النقد األدبي في مصنفات ابن حزم األندلسيـ 

  1كلیة اللغة واألدب العربي والفنون جامعة باتنة - أ.د/ ملیكة النوي - نعیمة بوحالة
  751  أسلوب النداء في مدحیات ابن حمدیسـ 

  1جامعة باتنة  -كلیة اللغة واألدب العربي والفنون  - حجیجأ.د/ معمر  - صـالحـھ بن عبد هللا
  761  م14-12ھـ/8-6ما بین القرنین:  مكانة علماء المغرب األوسط من خالل الموروث التراجمي األندلسيـ 

  1جامعة أحمد بن بلة وھران  -كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلسالمیة  -بوركبة  محمدأ.د/  -عبو  دلیلة
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  القرافـي وأثر الواقع في إضافاتھ الفقھیة والمنھجیة
Al-Qarafi and the impact of reality on his jurisprudential and 

methodological contributions 
 

  جدي عبد القادر أ.د/ 
  قطرجامعة ، والدراسات اإلسالمیةالشریعة كلیة 

djedikader966@gmail.com 
  

  13/12/2021 :القبول تاریخ   03/10/2021 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
یتناول البحث معالم المنھج الفقھي للقرافي المالكي، من خالل بیان التحدیات التاریخیة والسیاسیة التي أثرت 

وبیان كیفیة استجابتھ لھا، ثم الوقوف على صفاتھ الذاتیة والعلمیة المكتسبة،  في عصره وفي استشكاالتھ العلمیة، 
وھل كانت مكافئة لإلضافات العلمیة المنتظرة منھ، ثم بینا الخطوط المنھجیة في اجتھاده الفقھي، وركزنا على مدى 

ب األصول، ا تم إغفالھ في كتإضافتھ في تقصید األبواب الفقھیة وإضافتھ في منھج االستدالل بالقواعد والفروق مم
ووصلنا إلى أن القرافي كان نموذج التكامل المنھجي والمعرفي بین الشرع ومعارف العصر، وأنھ قدم مشروعا في 

  اإلضافة إلى أصول الفقھ یستحق التدبر والتعمیق من الباحثین.
  : المنھج؛ الفقھ؛ أثر الواقع؛ القواعد؛ القرافي.الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The research addresses the characteristics of Al-Qarafi Al-Maliki's jurisprudential approach, 

explaining the historical and political challenges that affected his time and his scientific issues, 
and explaining how he responded to them, then identifying his qualities. Personal and acquired 
scientists. , and if they were equivalent to the scientific additions expected from him, then 
showing the methodological lines in his diligence. inference with the rules and the differences, 
which was neglected in the books of usoul alfikh, and we came to what al-Qarafi was a model 
of methodological and cognitive integration between sharia and the knowledge of the 'time, and 
that he presented a project in addition to the principles of jurisprudence which deserve reflection 
and deepening by researchers.  

  مقدمة
انتشر المذھب المالكي بِمصر في أوائل القرن الثاني للھجرة ، حیث لمع في سمائھ ثُلّة من العلماء ، ھم 
خون أن "عثمان بن الحكم الجذامي" المتوفي سنة  أركان المذھب وكبار تالمیذ اإلمام مالك ، وقد َذَكر المؤرِّ

، مع طائفة من النظار كابن القاسم وابن وھب وأشھب وعبد 1أدخل علم مالك إلى مصر) ھو أول من ـھ163(
هللا بن الحكم  وابنھ محمد وأصبغ بن الفرج وابن المواز وغیرھم، وكان لكل واحد من التالمیذ طابعھُ الخاصُّ 

ََّر في المدرسة المالكیة على امتداد العصور إلى القرن السابع حیث نبغ الق ه)، 191رافي، فابن القاسم (تالذي أَث
تمیز بانقطاعھ لصحبة مالك بن أنس والتفقھ علیھ حتى أنھ لم یخلْطھُ بَِغْیره، فَاْنفََرَد بھ واْشتََغَل بقیة التالمیذ 

ه)، قال (ابن وھب عالم وابن القاسم 197، وھذا ما أَْكَسبَھُ ثِقَة مالك، فَلما سئل عنھ وعن ابن وھب (ت2بغیره
ن درس في المسجد الجامع في مصر كانت طریقتھ التي تخرج بھا مئات الطلبة أن یجیب بالمأْثُوِر ، وحی3فقیھ)
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عنده عن أستاذه مالك، فما لم یكن لمالك فیھ رأي محفوظ یجیب عنھ بالقیاس على رأي مالك في شبیھ لھذه 
  .4نفسھ، والشك أن ھذا أول تنمیة وتفریع للمذھب المالكي إلىالمسألة، فإن لم یتیسر لھ ذلك أجاب برأیھ ونسبھ 

أما ابن وھب، فقد جمع بین الفقھ والحدیث والتفسیر، إذ وصف بأنھ أعلم أصحاب مالك بالسنن واآلثار 
، وجمع في 5والتفسیر ولذلك وصفھ مالك بالعالم، بل كان أفقھ من ابن القاسم إال أنھ كان یمنعھ الورع من الفتیا

بین الروایة والدرایة  فكان یمزج الفقھ باآلثار ویحتج بھا وھو الطابع الذي رسخ في المدرسة المصریة  تدریسھ
) بالفقھ، فقد كان محققا صاحب 204زیادة على التفریع والقیاس، وشھد الشافعي ألشھب بن عبد العزیز (ت 

لرأي وعدم تقلیده في كل أقوالھ، حتى روي ، وھو بِاْجتِھاِده أضاف للمدرسة المالكیِة مخالفةَ اإلمام في ا6رأي
ه)، 214. أما عبد هللا بن عبد الحكم (ت عنھ تَْغلیطھ لِمالك في مذھبھ، وكان یورد ما یضعف أدلتھ أثناء التدریس

، وكان حافظا راویا لفقھ ابن القاسم وابن وھب وأشھب، فیكون بھذا 7فقد كان أعلم أصحاب مالك بمختلف أقوالھ
ة الخالف المذھبي ومقایسة اآلراء التي تصدر عن مجتھدي المذھب، كما اشتھر بالتفریع على قد أسس لمعرف

ه) وھو تلمیذ تالمیذ مالك بالفقاھة والقیاس، وعلیھ تفقھ 225المسائل والقیاس علیھا. وتمیز أصبغ بن الفرج (ت
ر على األصول، وقام بجھد كبیابن حبیب وابن المواز وغیرھم، وھذا األخیر سلك في الفقھ مسلك بناء الفروع 

ه)، فكان یتمتع بعقلیة كبیرة شھد 268في ضبط المذھب وتقعید أصولھ. أما محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم (ت
، وھو من أرسى مدرسة الخالف العالي مع الشافعیة في مصر فقد 8لھ بھا الشافعي ألنھ كان عالما بالمذھبین
حلقتھ بعد وفاتھ، وكان یتمتع بقدرات خاصة في النظر والقیاس وكان صحب الشافعي وتتلمذ علیھ وكاد یرث 

زا في المناظرة والحجة فیما یتكلم فیھ ویتقلده من مذھبھ.   مبرِّ
وھكذا یظھر لنا مسار رواد المذھب خصائص المدرسة المالكیة والمتمثلة في منھج فقھي مركب من 
االعتماد على روایة ابن القاسم، وترجیحھا على غیرھا لدواعي موضوعیة بسبب طول مالزمتھ لمالك والتزامھ 

ایات المدونة والتفریع والتخریج روایة أقوالھ وحفظھا، كما تََجلَّْت سمات المذھب في االعتداد بالقیاس على رو
علیھا وفق منھج اإلمام االستداللي، وكان االحتجاج بالسنن واآلثار على مسائل المذھب ظاھرا من خالل الموطأ 
وفیما جمعھ سحنون في المدونة، إْذ جمع فیھا آالف األحادیث واآلثار، مفتقا  لبناء الفروع على أصول المذھب 

القواعد الحاكمة على المسائل في مختلف األبواب، كما تم إرساء منھج المقارنة مبكرا وتنظیم مسائلھ، واكتشاف 
في كتابات بین آراء مالك وتالمیذه أو بینھ وبین أَئِمَّة المذاھب األخرى خاصة مع الشافعیة، ورأینا ھذا لما اجتمع 

ب الرد على الشافعي، كما كتالمذھبان في مصر، وكیف أن محمد بن عبد الحكم تضلع في المذھبین وكتب في 
ََّد بعض الفقھاء  إلىمالك من قبل رسالتھ  اللیث بن سعد مخطِّئا لھ في مسائل خالف فیھا عمل أھل المدینة، كما تَقَل

دور البناء بالتحرر من االتباع المطلق إلمام المذھب فقد كان البن وھب وابن المواز وغیرھما انتقادات 
مع إسماعیل بن إسحاق والقاضیان، والتي تالقح  9ھا زادت حدة في المدرسة العراقیةومخالفات لإلمام مالك، لعل

  علمھا مع نظیرتھا المصریة في زمن القرافي.
ھذه ھي العناصر التي تشكلت منھا المدرسة المالكیة المصریة وقد زادھا رسوخا الرحالت العلمیة للفقھاء 

ترات مختلفة جالبة معھا العلماء والمصادر من مختلف مصر في ف إلىمن بالد الشام واألندلس والمغرب 
الفقھیة النقدیة والروائیة  تاالتجاھاالمدارس األخرى ،فرسخت في مجالس الّدرس تقالید المزج بین كافة 

القیروانیة النصیة والعراقیة التعلیلیة الداخلیة للمذھب، ویالحظ اتجاه الفقھاء المبكر للنقد والتأصیل والضبط 
وعدم االستسالم لشتات المسائل فال ینضبط خیطھا أو یستد مسیرھا، كما أن المناظرة واالعتراض  للفروع

واالھتمام بالخالف العالي الذي بدأ مع ابن عبد الحكم ثم تواصل مع اللخمي و القاضیان وإسماعیل بن حماد  
ي ابن رشد الحفید والقراف إلىل وابن الفخار وابن أبي زید والمازري وابن شاس وابن عبد السالم  إلى أن وص

  كلھ نبت من خصال الرواد األوائل ونتاج المدرسة المصریة في كثیر من مباني الفقھ.
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لإلجابة على السؤال اآلتـي: ما مدى إضافة القرافي العلمیة في مجال األحكام  إشكالیة ھذا البحثوتقوم 
سئلة الفرعیة وھي: ھل ادعاؤه عدم كفایة ما في وطرائق االستدالل؟، وتتفرع على ھذا السؤال العدید من األ

كتب األصول على االستدالل الفقھي صحیحة؟، وماھي صفاتھ الذاتیة والعلمیة التي بلغت بھ درجة االجتھاد؟، 
  وماھي معالم منھجھ التكاملي بین الشرع والواقع ومعارف العصر؟

اسة منھا دردراسات سابقة زوایاه في  ، حیث تناول العدید من الباحثینوللموضوع سابقة في البحث
"اإلمام شھاب الدین القرافي ومنھجھ في االستدالل الفقھ" وھي أطروحة دكتوراه لعكوش عزیزة من جامعة 
الجزائر، وھي دراسة عن منھج االستدالل للقرافي أضفت علیھا معلم التكامل المعرفي عند القرافي، ودراسة 

ولیة لإلمام القرافي وتطبیقاتھ علیھا من خالل كتابھ الذخیرة"، وقد اھتمت محمد أحمد محمد ، "القواعد األص
بتتبع تطبیقات القواعد األصولیة بسداد من خالل الفروع الفقھیة وقد أضفت إلیھا بعض معالم المنھج الذي بنى 

لخالق م عبد اعلیھ القرافي ھذا التقعید والتخریج كاالستقراء واالطمئنان المعرفي، ودراسة مسعد عبد السال
بعنوان "اإلمام القرافي وجھوده في الرد على الیھود والنصارى"، وقد أفادتني في الوقوف على منھج القرافي 
في التعامل مع األدیان وطریقتھ في مناظرة المخالفین، وتمثلت إضافتي في ربط ھذا المنھج بمقتضیات عصره 

  وبشتات منھجھ العام في التكامل المعرفي.
ْقُت فیھا إلى التعریف بالموضوع وإشكالیتھ ودراساتھ السابقة مقدمة وقد قسمت خطة الدراسة، بْعَد          تَطَرَّ

  : ، على النّحو اآلتـيخاتمة، إلى أْربعة محاور و-كما سلف  –
  التعریف بالقرافي -أوال
  الصفات الذاتیة للقرافي -ثانیا

  ثالثا: معالم المنھج العلمي للقرافي
  الخاتمة.

  أوال: التعریف بالقرافي
ھو أحمد بن أبي العالء بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن یلین الصنھاجي البھفشیمي البھنسي 

ه) ، تتلمذ على ید جمع من العلماء البارزین، 684ه)  ووفاتھ بمصر سنة (626، مولده سنة ( 10القرافي المصري
، ومحمد بن عمران بن موسى أبو محمد شرف الدین الفاسي 11تكلممنھم ابن الحاجب الفقیھ األصولي النحوي الم

 13العالمة المالكي المتقن، عبد الحمید بن عیسى المعروف بخسروشاھي اإلمام، 12المشھور بالشریف الكركي
تلمیذ الرازي في المعقوالت واإلمام بعده، وتتلمذ في الحدیث على شیخ الحدیث في مصر عبد العظیم بن عبد 

، كما تتلمذ وتأثر بعبد العزیز بن عبد السالم الملقب بسلطان العلماء الفقیھ األصولي 14)656نذري (تالقوي الم
  .16، و لقد تأثر بھ والزمھ كثیرا وأخذ عنھ كثیرا من علومھ15الشافعي المجتھد

 ثوبعد إجازة شیوخھ لھ ولي التدریس بجامع عمرو بن العاص وبالمدرسة القمحیة والمدرسة الصالحیة حی  
  . 17تخرج على یدیھ كثیر من الفضالء

لیھ رئاسة المالكیة في عصره، وترك مصنفات تعد تراثا علمیا متمیزا یشھد لھ بالرسوخ والتحقیق والجدة إانتھت 
  واالبتكار. 

وقد تنوعت موضوعات تألیف القرافي بین الفقھ واألصول والقواعد والعقائد واللغة واألدیان والطبیعیات 
وتقویم، ولعل من أھم كتبھ التي اشتھرت وذاع صیتھا بین أھل التحقیق والدرایة: (الذخیرة)  من فلك وحساب

في الفقھ و(أنوار البروق في أنواء الفروق)، و"اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي 
ي الرد على النصرانیة"،، واإلمام"، و"األجوبة الفاخرة في الرد على األسئلة الفاجرة"، و"أدلة الوحدانیة ف

و"نفائس األصول في شرح المحصول للرازي"، و"العقد المنظوم في الخصوص والعموم" و"شرح تنقیح 
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 الفصول"، و"الیواقیت في علم المواقیت"، وغیرھا من المصنفات البدیعة التي وصفھا ابن فرحون بقولھ:
مس، مباحثھ كالریاض مؤنفة والحدائق المؤرقة (سارت مصنفاتھ مسیر الشمس ورزق فیھا الحظ السامي عن الل

تتنزه فیھا األسماع دون األبصار، ویجنى الفكر ما بھا من أزھار وأثمار، كم حررت مناظر اإلشكال وفاق 
، 18أضرابھ النظراء واألشكال، وألف كتبا مفیدة، انعقد على كمالھا لسان اإلجماع، وتشنفت بسماعھا األسماع)

بجودة التأصیل،  وكثرة النص على القواعد الناظمة للمسائل والعلل المناسبة لھا، وظھر  وامتازت كتب القرافي
فیھا اتساع ثقافتھ في الطبیعیات والریاضیات والطب، بل إن كتابھ "الیواقیت في علم المواقیت" لَشاھٌد صادٌق 

  على تكامل معرفتھ الطبیعیة مع معرفتھ الشرعیة.
  فيثانیا: الصفات الذاتیة للقرا

بقدر ما یكون مرسل الخطاب العلمي متسعا في الفنون العلمیة حائزا ألركان معارف عصره متمتعا   
ُث الفَقِیھَ الـَملََكةَ، بقدر ما یظھر أثر ذلك في مؤلفاتھ من حیث التجدید واالبتكار واإلبداع.   بصفات ذاتیة تَُورِّ

  وقد تمتع القرافي بعدة خصائص لعل أھمھا: 
: والذكاء مطلوب للفقیھ إذا رام بلوغ رتبة االجتھاد والتأصیل الفقھي والتقعید للمذھب  اءحّدة الذك -1

،لدقة ما یتطلبھ ذلك من ملكة في النقد والمعارضة واإلجابة على اإلشكاالت واألسئلة الواردة على الفروع 
من غوص على المعاني وعمق واألصول، ویمكن أن نتلمس دالئل ذكائھ في أمرین، أحدھما شھادة كتبھ وما فیھا 

في التحقیق ودقة في التنظیم والترتیب وتفنن في العلوم، والثاني ھو شھادة معاصریھ ومن بعدھم من أصحاب 
التراجم لھ بھذه الخصلة، وھنا نقف على إجماعھم بھذه الشھادة، إذ عدوه واحدا من ثالثة ھم أفضل أھل عصرھم 

  .19بالفقھ عارفا بالتفسیر جاد القریحة.... ولھ شھرة بالذكاء" "بصیرا بالدیار المصریة، وعده الذھبي
، 20ووصفھ ابن السبكي بأنھ "إمام في المنطق واألصول وأستاذ زمانھ في المنطق والعقلیات بأسرھا"

وقال الصفدي: "اإلمام العالم الفقیھ األصولي شھاب الدین الصنھاجي كان مالكیا إماما في أصول الفقھ وأصول 
  .21عالما بالتفسیر وبعلوم أخر.... وصنف في أصول الفقھ الكتب المفیدة وأفاد واستفاد منھ الفقھاء"الدین 

وأما اإلمام السیوطي فقد عد القرافي في طبقة المجتھدین لذلك ترجم لھ ضمنھم ولم یترجم لھ في طبقة 
في عصره وبرع في الفقھ وأصولھ أحد األعالم انتھت إلیھ ریاسة المالكیة “الملتزمین بمذھب معین، وقال فیھ: 

  .22”والعلوم العقلیة
: وھي من سماتھ المكتسبة، استثمارهُ لِـَمْعِرفَتِِھ بالریاضیات وعلوم الطبیعة في التكامل المعرفي -2

فمعرفة القرافي بالجبر والمقابلة والفلك واستخدامھما في البحث الفقھي یعد في ھذا العصر مطلبا علمیا ومنھجیا 
التكامل المعرفي، فقد أفادتھ ھذه العلوم في تصحیح بعض المعارف الفقھیة الشائعة في عصره رغم  في إطار

خطأ مداركھا العلمیة لذلك تجده یقول في الفروق: "وكم یخفى على الفقیھ والحاكم الحق في المسائل الكثیرة 
، 23"كوا االطالع على العلوم ما أمكنبسبب الجھل بالحساب والطب والھندسة فینبغي لذوي الھمم العلیة أن ال یتر

ولذلك حرص على التوسع في طلب العلوم الطبیعیة والعقلیة وكان في ذلك یستلھم من سیرة الفخر الرازي  
صاحب المدرسة الجامعة لعلوم المنقول والمعقول والطبیعیات، وقد بین غرضھ من ذلك وھو تالفي خطأ العالم 

بین  لكة التحلیل والتدلیل والتفریقفي تصور المسائل التي تتعدد جھات استمداد تصویرھا وتعریفھا، وأن م
األشباه والنظائر ال تستد في العقل وال تستحكم في الطبائع إال بذلك، ولذا تجده حتى في بعض المسائل األصولیة 
أثناء تحریره لھا ینبھ على أھمیة التوسع في العلوم كضمانة للتخلص من التقلید وتحكم الموروثات الفكریة 

لسادس والعشرین بین قاعدة خطاب التكلیف وقاعدة خطاب الوضع ، تناول إشكاال مفاده السابقة، ففي الفرق ا
أن فعل المكلف للطھارة قبل وقت الصالة ال یوصف بوجوب أو غیره ألن الوجوب إنما یكون بدخول الوقت 

ه في ختیارومع ذلك تجزئھ صالتھ ولو لم یجدد طھارتھ عند دخول الوقت، وبعد أن رد أجوبة األصولیین بین ا
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اإلشكال وأن ھذه األمور من خطاب الوضع، فإن تلبس بھا المكلف قبل الوقت أجزأتھ، وإن لم یتلبس بھا توجھ 
إلیھ خطاب التكلیف ، ومع أن المسألة ھي تفصیل دقیق إال أن فائدتھا أنھا ترفع بمثیالتھا من التدقیقات الكثیر 

(وإنما صعب على طالب العلم ھذا من جھة  دم البحث  لذلك قال:من اإلشكاالت التي منشؤھا التقلید والتسلیم وع
أنھ یسمع طول عمره أن الطھارة واجبة في الصالة مطلقا، ولم یسمع في ذلك تفصیال، وكم من تفصیل قد سكت 
 عنھ الدھر وأجراه هللا على قلب من شاء من عباده في جمیع العلوم العقلیات والنقلیات، ومن اشتغل بالعلوم وكثر

  .24تحصیلھ لھا اطلع على شيء كثیر من ذلك)
وھي سمة نَْلَحظُھا بسھولة في كتب القرافي، إذ المنھج النقدي ظاھر فیھا أصوال الثقة في النفس:  -3

وقواعدا، وھذا المنھج یقتضي المقارنة والمقابلة واالعتراض والحجاج، والقرافي متمكن من علوم اآللة تمكنا 
مسالكھا فتصدر عنھ عبارات تدل على ثقتھ بنتائج بحثھ وصواب بیانھ وتمیز مسلكھ، أقدره على أن ینبسط في 

وھو كثیرا ما یصرح بأنھ یورد جوابا على إشكال حیر العلماء ، أو أنھ سأل طوائف من أھل العلم فلم یتأت لھم 
و واثق في سعة اطالعھ الجواب، وأنھ متناول لھذه المسألة باألسبقیة، أو أن سبب خطأ أھل العلم فیھا كذا، وھ

وكثرة مباحثاتھ فتراه یقرر القاعدة بفروعھا  كما صنع في الفرق األول بین الروایة والخبر، أو یصحح مدركا 
فقھیا لغیر المالكیة، كما في الفرق الواحد والثالثین، حیث أجاب على اعتراض قاضي القضاة "صدر الدین 

ال لموجب في استداللھم بحدیث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحنفي" على الشافعیة بأنھم  تركوا أصلھم 
أوالھن  ، وورد أوالھن بالتراب، واالعتراض أن قولھ إحداھن مطلق، وقولھ 25فلیغسلھ سبعا، إحداھا بالتراب)

رافي قمقید بكونھ أوال، ولم یحملوا المطلق على المقید فیعینوا األولى، بل أبقوا اإلطالق على إطالقھ، فأجاب ال
بأن (ھذا ال یلزمھم ألجل قاعدة أصولیة مذكورة في ھذا الباب، وھي أننا إذا قلنا بحمل المطلق على المقید، فورد 
المطلق مقیدا بقیدین متضادین تساقطا، وھنا ورد أوالھن، وورد أخراھن، فتساقطا، وبقي إحداھن على إطالقھ، 

ة مذھب الشافعیة وتمكنھ من أصول الفقھ وأنھ الوارث لتراث .فلوال ثقتھ في معرف26فلم یخالف الشافعیة أصولھم)
  الرازي األصولي ما تأتى لھ ھذا الجواب.

تمیز القرافي بحسن إلقاء الدروس في كل المدارس التي عمل فیھا، وفي  جودة المباحثة والتدریس: -4
سھا، وقد شھد لھ ابن فرحون بأنھ : (كان أحسن من ألقى ال دروس وحلى من بدیع كالمھ نحور كل الفنون التي درَّ

  .27الطروس إن عرضت حادثة فبحسن توضیحھ تزول وبعزمتھ تحول)
وكان القرافي شدید المباحثة لعلماء عصره، ودقیقا في صیاغة اإلشكاالت وتوزیع األسئلة، یظھر ھذا في   

ألة ووقوفا ئیات الدقیقة للمسالكثیر من مؤلفاتھ، ولعل شدة التدقیق ھذه أورثتھ وضوحا في المسائل ومعرفة بالجز
على وجھات النظر المختلفة، فساعده ھذا على ترتیبھا وتنظیمھا أثناء اإللقاء بما أوتي من قدرة على التحلیل 

  والتركیب وحسن البیان وسعة المعارف البینیة.
ي ف ومثال ذلك ما یورده في مقدمات كتبھ من استشكاالت ھي بال شك تمت غالبا في قاعات الدرس أو

مجالس المباحثة والمناظرة، ففي كتابة (األمنیة في إدراك النیة) یوضح إشكاالت بحثھ وأن الباعث لھ على تألیف 
الكتاب:( مباحث وقعت للفضالء، تشوفت النفوس إلى الكشف عنھا، وتحقیق الصواب فیھا، منھا قول بعض 

عمال باإلرادات؟ ومالفرق بین نوى، وأراد، واختار، الفقھاء لِـم قال علیھ السالم: األعمال بالنیات، ولم یقل األ
وعزم وعنى وشاء واشتھى وقضى وقدر، وھل ھي مترادفة أو متباینة، ولم یقل علیھ السالم: األفعال بالنیات، 

ومنھا قال بعض الفضالء: لـم  بل قال األعمال بالنیات، فما الفرق بین عمل وفعل وصنع وأثر وتحرك ....
  .28لذبائح مع أنھا لیست عبادة؟ والنیة إنما تشترط في العبادة كالصالة والزكاة والصوم)شرطت النیة في ا

وفي كتاب الیواقیت في أحكام المواقیت یذكر أن سبب تألیفھ مباحثات ومناقشات جرت لھ في جلسات 
حواریة مع أقرانھ من األساتیذ واألعیان، بعضھا فلكي میقاتي وبعضھا شرعي مصدره النص وأن الغرض ھو 
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باحث وبسبب عمق المالبحث في حصول الفھم الصحیح والتطبیق السدید ألزمنة العبادات وأوقات الصلوات، 
أثناء النقاش والمحاورة واقتضاءھا التأصیل والتعلیل فقد آثر جمعھا (لیصل إلیھا طالبوھا، وینتفع بھا مطالعوھا، 
ویظھر رونقھا بانتظام شملھا، ویعظم وقعھا باتضاح سبلھا، مرصعا لھا بقواعدھا األصولیة، وفوائدھا الفقھیة، 

  ).29وأسرارھا العقلیة وعللھا النقلیة
: بنى القرافي كتابھ الذخیرة في الفقھ على الجمع بین المدارس الفقھیة المالكیة التزامھ بالموضوعیة -5

لمصادر اعتماد ا إلىالمشھورة، وھي المدرسة القیروانیة التفسیریة والمدرسة العراقیة التعلیلیة، ولذلك اتجھ 
ور في المذھب، وھذا االتزام عبّر عنھ القرافي بنفسھ الكبرى للمذھب السائدة في الدرس المالكي والحاویة للمشھ

بقولھ: (لقد آثرت أن أجمع بین الكتب الخمسة التي عكف علیھا المالكیون شرقا وغربا حتى ال یفوت أحد من 
(ولعلنا نالحظ تعدد  .30 الناس مطلب وال یعزوه أرب وھي المدونة والجواھر والتلقین والتفریع والرسالة)

افیة للكتب فالمدونة من الحجاز والرسالة تمثل المدرسة المغربیة والجواھر مصریة التألیف المصادر الجغر
والتلقین والتفریع من مدرسة التعلیل العراقیة، وھذه الكتب من سیمتھا أنھا تجمع المتفق علیھ والمحرر حتى ال 

ادر زم باإلجماع من یجھل مصیخرق المفتي في فتیاه المجمع علیھ بسبب جھلھ للمصادر المحررة،  وكیف یلت
المذھب األساسیة، التي تعنى بالمفتى بھ والراجح فیقف على شذوذ ما لیس فیھا أو ضعف مدركھ، لذلك شكل 

لذي الخروج على النھج العلمي المستد ا كتاب الذخیرة بناء موضوعیا للفقھ ال مكان فیھ للذاتیة أو التلفیق، أو
مخرج أو الرأي االجتھادي  للمذھب وفق شروط معلومة بینھم متفق علیھا بین خطھ كبار المالكیة بنسبة القول ال

  المدارس الفقھیة.
ومن معالم الموضوعیة عند القرافي أنھ في الدرس األصولي الذي خدم بھ مدرسة الرازي  في كتابیھ 

لفین في مانة مذاھب المخانفائس األصول و العقد المنظوم تراه یلتزم النقل لمذاھب األصولیین بأدلتھا،  وینقل بأ
فروع الفقھ في الذخیرة والفروق ویقررھا، وینقل مقاالت الطوائف والفرق في أصول الدین في كتابیھ األجوبة 
الفاخرة وشرح األربعین، مما یدل على سعة اطالعھ على النصوص وحرصھ على االستمداد من المصادر، 

صحیح عقائدھم، فمثال عندما حاججھم على عدم تواتر األناجیل حتى أنھ كان یطالب النصارى بالنقل من كتبھم لت
وأنھا منقطعة السند فال یوثق بما فیھا من عقائد وتشریعات عامة یقول:( أما أنتم فلیس في أناجیلكم روایة العدل 

سیح: معن العدل إلى مؤلف أناجیلكم، وال صرح مؤلفو أناجیلكم بكلمة واحدة یقول فیھا متى أو غیره: قال لي ال
  .31وھلموا إلى أناجیلكم تحكم بیننا وبینكم إن كنتم صادقین) إن هللا أنزل علیھ كذا...

والقرافي في ھذا یفترق عن بعض أئمة المالكیة ممن اشتغل بالخالف واالنتصار للمذھب، فجره ذلك إلى 
 الرجوع إلىالخروج عن سنن الموضوعیة في البحث وما تقتضیھ من صحة النقل والعدل في االعتراض و

المصادر، فولج تخوم التأویل المتعسف واالستخفاف باألئمة وإطالة اللسان علیھم ونبزھم بكل نقیصة عند كل 
ه) مثال مع أنھ من علماء 419مقام فیھ خالف أو احتمال، وإذا أردنا أن نحدث مقارنة بینھ وبین ابن الفخار (ت

د ابن الفخار في زمن االجتھاد والتدوین الذھبي للمذاھب، القرن الخامس فإن المقارنة تصح مع ذلك لملحظ وجو
فقد كان من رؤوس المالكیة الحفاظ الذین اشتغلوا بتأصیل المذھب والذب عنھ، وفي مسلكھ النقدي (استصحب 
غرضین: أحدھما أصلي تصحیحي یروم إصالح الغلط الواقع في تصانیف المالكیة من باب التصفیة والتھذیب 

لمخالفین لھم حرصا على تماسك بنیة المذھب داخلیا وخارجیا، والثاني غرض تبعي تدلیلي جر وتسفیھ ردود ا
إلیھ سیاق النقد فكان الكشف عن عوار الخطأ یستتبع في كثیر من األحیان رد المسائل إلى نصابھا المذھبي 

  .32والشرعي)
ا ضوعیة واردة السیما مع  اشتراكھمومع التباعد الزمني بین الفقیھین إال أن المقارنة في االلتزام بالمو

في االشتغال بتھذیب المذھب واالھتمام بتأصیل فروعھ وتمییز الراجح من غیره، وترتیب األقوال المعتمدة 
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وتعلیلھا وتوجیھھا، وقد بینت ھذه المقارنة تعارضھما في المنھج النقدي العالي والمذھبي الذي یستدعي التثبت 
بحث والتسلیم للنتاج العلمي الذي یفرزه األخذ بتالبیب المنھج العلمي وقد ظھر ھذا في النقل والموضوعیة في ال

الخالف بعد النظر في كتابین البن الفخار في النقد المذھبي الداخلي وھما (إصالح الخطأ الواقع في وثائق ابن 
د نقد رسالة ابن أبي زیه)، وھو مفزع األندلسیین في ھذا الفن، وكتاب (التبصرة)، وھو كتاب في 399العطار 

القیرواني، استھلھ بعرض غرض الكتاب لما وقف علیھ من إغفال أبي محمد عبد هللا ابن أبي زید في رسالتھ ما 
، وكتاب ثالث في الخالف العالي، ھو (االنتصار ألھل 33سھا عنھ وغلط فیھ من طریق قلة النظر وإھمال الفكر

بن حزم الذي أوسع مذھب المالكیة والحنفیة نقدا واستدراكا، و مع توافر المدینة) وھو كتاب في الرد على اإلمام ا
آلة النقد ومحتكمات االعتراض وتنوعھا بین نقلي وعقلي، و استخدام لقواعد اللغة ولضوابط االستدالل األصولي 

 لخالف العلميوالتقعید الفقھي، إال أن نقداتھ لم تخل من آفة إطالة اللسان وسيء الكالم، والخروج عن جادة ا
، وھو األمر الذي برئت منھ كتب القرافي ونأت 34وضعف التأصیل العلمي للمسائل وارتكاب التأویل البعید

  مسلكیتھ الموضوعیة عنھ.
: إذ المعلوم من سیرتھ أنھ درس على أعالم عصره، وخاصة عدم ذوبان القرافي في شخصیة أساتذتھ -6

واألخیر الزمھ عشرین سنة إلى وفاتھ وابن الحاجب ھو إمام المالكیة في ابن الحاجب والعز بن عبد السالم، 
  األصلین في زمنھ.

كما أنھ تتلمذ على كتب أئمة المالكیة كابن رشد والقاضي عبد الوھاب وابن شاس واعتمدھم وانتقدھم 
لرازي خدمة كتب ابوعي علمي في كتابھ الذخیرة، وتتلمذ في األصول على كتب الجویني والغزالي وأكثر من 

  .35وشرحھا
ومع ھذا التوجھ إلى األركان العلمیة الكبرى ، فھو لم یفقد شخصیتھ العلمیة وال استقاللیتھ في النقد 
واالختیار، وال أدل على استقاللیتھ العلمیة من انتقاده للعز بن عبد السالم وھو أستاذه المباشر ومن ذوي األثر 

والمنھجي أیضا ، ولما كان العز بن عبد السالم قد بلغ درجة االجتھاد،  فإن  العلمي واألخالقي الكبیر فیھ، بل
درسھ الفقھي ومناقشاتھ العلمیة سادھا جو كبیر من التحرر المذھبي والخروج من ربقة التقلید إلى سلطان الدلیل، 

ابھ مل القرافي في كتوقد كان القرافي متأثرا بھذا المنھج آِخذا بتالبیب النظر واالستدالل، حتى أنك ترى ع
الذخیرة یدور على ھذه القاعدة العزیة في نعیھا وضع التقلید وتعجبھا من (أن الفقھاء المقلدین یقف أحدھم على 
ضعف مأخذ إمامھ بحیث ال یجد لضعفھ مدفعا ومع ھذا یقلده فیھ ویترك الكتاب والسنة واألقیسة الصحیحة 

دفع ظواھر الكتاب والسنة ویتأولھما بالتأویالت البعیدة الباطلة نضاال لمذھبھ جمودا على تقلید إمامھ بل یتحلل ل
عن مقلده، وقد رأیناھم یجتمعون في المجالس فإذا ذكر ألحدھم خالف ما وطن نفسھ علیھ تعجب غایة العجب 
 من استرواحھ إلى أي دلیل، بل لما ألفھ من تقلید إمامھ حتى ظن أن الحق منحصر في مذھب إمامھ والتعجب

  .36منھ أولى من تعجبھ من مذھب غیره فالبحث مع ھؤالء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غیر فائدة یجنیھا)
ین من ِخالِل حرصھ على تدو ویمكن أن نتبین مدى استقاللیة القرافي وعدم ذوبانھ في شخصیة مشایخھ،

كان القرافي قد استمد كثیرا  من قواعد العز  آراء أستاذه َمَع ِحْرِصِھ بالدرجة نفسھا على نقدھا وتمحیصھا، ولما
أثناء تألیفھ للفروق، فإنھ لم یكن نسخة منھ أو شارحا لقواعده الكبرى، بل إن زیاداتھ وتحریراتھ وانتقاداتھ یكاد 
یطم بھا الوادي، ویمكن أن نمثل ِالْستدراكاتھ على العز بن عبد السالم في مسألة ذكرھا في الفرق "السادس 

ن" الذي خصھ للتفریق بین قاعدة المسائل الفروعیة یجوز التقلید فیھا من أحد المجتھدین لآلخر وبین والسبعی
یل (أن الشافعي سئل عن ھذه المسألة فق مسائل األواني والكعبة وغیرھا من الحسیات ال یجوز التقلید فیھا فذكر
وإن اختلفا في مسح الرأس وغیره من  لھ: لِـم جاز أن یصلي المالكي خلف الشافعي والشافعي خلف المالكي

الفروع، ولم یجز لواحد من المجتھدین في الكعبة واألواني أن یصلي خلف المجتھد اآلخر؟ فسكت ولم یجب عن 
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َالةِ َمْطلُوبَةٌ لَِصاِحبِ الشَّْرعِ فَلَْو قُْلنَا بِاْلَمْنعِ  ْن اِالْئتَِماِم مِ ذلك، وأجاب الشیخ عز الدین بأن قال: إن اْلَجَماَعةَ فِي الصَّ
َّْت اْلَجَماَعاُت َوإِ لَِمْن یَُخالُِف فِي اْلَمْذھَبِ َوأَْن َال یَُصلَِّي اْلَمالِِكيُّ إالَّ َخْلَف اْلَمالِِكيِّ َوَال َشافِِعيٌّ إالَّ َخْلَف  َذا َشافِِعيٍّ لَقَل

َذلَِك بِاْلَجَماَعاتِ َكبِیَر َخلٍَل لِنُْدَرِة ُوقُوعِ ِمْثِل ھَِذِه اْلَمَسائِِل َوَكْثَرةِ ُوقُوِع َمنَْعنَا ِمْن َذلَِك فِي اْلقِْبلَةِ َونَْحِوھَا لَْم یُِخلَّ لَنَا 
اْلِخَالِف فِي َمَسائِِل اْلفُُروعِ، وقال شھاب الدین وقد ظھر لي في ذلك جواب ھو أقوى من ھذا مبني على قاعدة 

اسا جلیا أو القواعد نقضناه، وإذا كنا ال نقر حكما تأكد وھي أن قضاء القاضي متى خالف إجماعا أو نصا أو قی
یُقَلَِّد  بقضاء القاضي ألجل ما ذكرناه فأولى أن ال نقره إذا لم یتأكد . اْلُمْجتَِھُدوَن فِي اْلَكْعبَِة إَذا اْختَلَفُوا َال یَُجوُز أَنْ 

ا َواِحٌد ِمْنھُْم اْآلَخَر ِألَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنھُْم یَْعتَقِ  َّھُ تََرَك أَْمًرا ُمْجَمًعا َعلَْیھِ َوھَُو اْلَكْعبَةُ َوتَاِرُك اْلُمْجَمعِ َعلَْیھِ َال یُقَلُِّد أَمَّ ُد أَن
ََّما یَْعتَقُِد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنھُْم فِي َصاِحبِِھ أَنَّھُ َخالََف ظَاھِ  ْأِس فَإِن ِھ أَْو َمْنطُوٍق بِ  ًرا ِمْن نَصٍّ اْلُمْختَلِفَاِن فِي َمْسحِ َجِمیعِ الرَّ

َالةُ أَْو َمْفھُوِم لَْفٍظ َوَذلَِك لَْیَس ُمْجَمًعا َعلَى اْعتِبَاِرِه َوَال َوَصَل إلَى َحدِّ اْلقَْطعِ بَْل ھَُو فِي َمَحلِّ اِال  ْجتِھَاِد فََجاَز لَھُ الصَّ
  ... ثم بین فروعا تتخرج على ھذه القاعدة.37 َخْلفَھُ)

  لمي للقرافيلثا: معالم المنھج العاث
: یرى القرافي أن البحث والتنقیب عن اآلراء مطلوب، وأنھ ضمان االطمئنان االطمئنان المعرفي -1

لصحة المعرفة العلمیة، وأن االستقراء ھو آلة بحثیة ضروریة تتبعیة للوصول إلى تعمیم صحیح أو حكم سلیم، 
ألة واالستناد إلى دلیل جزئي للفتوى في المسوعلیھ فإن الحكم بمقتضى نص عام قبل التنقیب عن المخصص، 

قبل تتبع جاد لبقیة األدلة كل ھذا یعد مزلة قدم ومضلة في دنیا العلم،  وھو في ھذا یوافق مسلك الغزالي الذي 
رد مسلك القاضي الباقالني الذي اشترط ادعاء اإلحاطة قطعا ورآه متشددا بل مخالفا لنھج الصحابة والصحیح: 

نا أن تیقن االنتفاء إلى ھذا الحد ال یشترط، وأن المبادرة قبل البحث ال تجوز، بل علیھ تحصیل (المختار عند
علم، أو ظن باستیفاء القطع، أما الظن فبانتفاء الدلیل في نفسھ، وأما القطع فبانتفائھ في حقھ بتحققھ عجز نفسھ 

حس لم أن سعیھ بعد ذلك سعي ضائع، ویعن الوصول إلیھ، بل بعد بذل وسعھ، فیأتي البحث الممكن إلى حیث یع
، 38من نفسھ بالعجز یقینا فیكون العجز عن العثور عن الدلیل في حقھ یقینا، وانتفاء الدلیل في نفسھ مظنونا)

فالقرافي یرى كفایة الظن في صحة األخذ بالعموم وسالمة االستدالل، وأن المجتھد علیھ ببذل الوسع في التفتیش 
  طمئنان وسكون النفس إلى نتائج بحثھ.والتنقیب ثم یكفیھ اال

وأكد  القرافي في بحثھ عن حكم االستدالل بالعام قبل البحث عن المخصص أنھ ال یعمل بھ إال بعد البحث 
موافقا مذھب الجمھور بالمنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ألن في مخالفة ھذا المسلك مخالفة 

عیة بغیر بذل جھد في نفي المعارض، ومن شروط االجتھاد االستقراء في تتبع لالستقراء، وإثبات للمعرفة الشر
أفراد األدلة (واإلحاطة بوجوه الحجاج الشرعیة ومواقع الخالف واإلجماع وجمیع ما یتوقع من االطالع علیھ 

وأما بذل الجھد  ،یقویھ أو خلل من فنون النحو واللغة ووجوه نصب األدلة وتركیبھا فبذل الجھد حینئذ مبیٌح للفتیا
  .39مع القصور والتقصیر فال ینفع بذل الجھد شیئا)

: االستقراء عند الغزالي وظیفة عقلیة إذ (ھو تصفح أمور جزئیة لنحكم بحكمھا التعمیم االستقراء قبل -2
بة ل، وقد زاد القرافي أن فائدة االستقراء ھي تعمیم الحكم على حالة النزاع لغ40على أمر یشمل تلك الجزئیات)

فمنھج  41السیما إذا كثرت الجزئیات المتبعة مما یبعث على االطمئنان إلى نتائجھا ویزید من قوة الظن بھا  الظن،
التتبع یولد معرفة الجزئیات، ویكشف عن المعنى الجامع لشتاتھا، ویفیدنا ھذا في إعطاء الحكم لكل الجزئیات 

تقراء في قوة الحكم العقلي المعنى الذي ال یتخلف، وھذا المشابھة محل النزاع، إذ یغدو المعنى الشرعي باالس
  .42الذي جعل األصولیین یحكمون بقطعیة أدلة أصول الفقھ

واالستقراء استفاد منھ القرافي كمنھج علمي في موارد متعددة أصولیة وفقھیة، ففي بحثھ األصولي في مباحث  -
، كما بنى 43األربعة المعروفة بل ھي اثنا عشرالعام اكتشف القرافي أن المخصصات المتصلة ال تنحصر في 
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كثیرا من القواعد المقاصدیة على المنھج االستقرائي، ومن ذلك بحثھ في تابعیة األمر والنھي للمصلحة 
والمفسدة، فقد أثبت ذلك باستقراء األحكام والعلل، ورجع إلى نصوص الثواب والعقاب ورآھا تابعة لألوامر 

نھج التفقھ غیر مكتف بدالالت النصوص حتى یعضدھا استقراء سابق للمصالح ، وعلیھ یكون م44والنواھي
  والمفاسد ذات األثر.

یحكم األبواب الفقھیة من  ویتوسل القرافي باالستقراء للوقوف على مدارك األئمة لألحكام الفقھیة، وھي ما -
ضوابط تجعلھ متناسقا متحدا غیر مختل وال متناقض في أحكامھ، ویعتبر ذلك واجبا على المفتي في الفتوى 

العرف قال: (ونحن إذا استقرینا ھذه المسائل فلم نجد    إلىوالتخریج، ففي مسألة ألفاظ الطالق مثال التي ردھا 
وتحریجا والعدول عن ذلك بعد ذلك إنما ھو  مة إفتاءئاألب جعلھا مدرك لھا مدركا مناسبا إال العوائد، فوج

  . 45التزام للجھالة من غیر معنى مناسب)
بل إن معرفة أن المعنى قاعدة فقھیة، ھو عند القرافي تابع لنتیجة االستقراء، فبھ یكشف الغالب المطرد من  -

ع لفقیھ الوصول إلى ظن باطراد معناھا في الفروالمستثنى المنفصل، فالقواعد الفقھیة أغلبیة، تتطلب من ا
واألبواب، ھذا ھو معنى الظن الذي یفیده االستقراء، فإذا غم الغالب على الباحث ولم یعد یفرق بینھ وبین 

موارد النصوص والفتاوى استقراء حسنا مع أنك تكون حینئذ واسع  تستقرئفالطریق في ذلك أن ( االستثناء
لم یتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنھ معتبر، وھذا الفرق ال یحصل إال لمتسع في الفقھیات  الحفظ جید الفھم فإذا

  .46والموارد الشرعیة)
لآلخر  الفروق الفقھیة بین ما یبدو متشابھا ونظیرا إلىقرر القرافي أن وظیفیة االستقراء ھو أن یصل بھ الفقیھ  -

في إناطة الحكم، یقول: (فَإَِذا أََحْطت بِھَِذِه اْلقََواِعِد ظَھََر من األحكام، بینما الحقیقة أن ھناك فارقا مؤثرا خفیا 
ویمثل  ،47َواْلِحَكُم)لَك َسبَُب اْختَِالِف َمَواِرِد الشَّْرعِ فِي ھَِذِه اْألَْحَكاِم َوَسبَُب اْختَِالِف اْلُعلََماِء َونََشأَْت لَك اْلفُُروُق 

لذلك عندما بحث الفرق بین البیع والنكاح، وتساءل عن صحة وقوع األول بلفظ المعاطاة، بخالف الثاني فالبد 
  فیھ من الصیغة، إذ بنى الفرق الفقھي على خمس قواعد ھي:

  .: أن الشھادة شرط في النكاح ولیست شرطا في البیعالقاعدة األولى
  .الشيء إذا عظم قدره شدد فیھ وكثرت شروطھ: أن قاعدة الشرع أن القاعدة الثانیة
  .: كل حكم شرعي البد لھ من سبب شرعيالقاعدة الثالثة

  .وقد ینصب مشتركا بین أشیاء سببا ...: الشرع قد ینصب خصوص الشيء سبباالقاعدة الرابعة
  .48الحرمة إلىاإلباحة أكثر من الخروج من اإلباحة  إلى: یحتاط الشرع في الخروج من الحرمة القاعدة الخامسة

ولذلك یحذر القرافي من مغبة االستھتار باالستقراء فیتجرأ صاحبھ على مخالفة القواعد الناشئھ عنھ (فتكون  -
مبني على الھوى وال یعد صاحبھ صاحب  كال شوھذا الخالف  .49القواعد قد خولفت ال لمعارض وھو ممنوع)

  بر.رأي أو مذھب معت
بل إن استثمار القواعد مھم فیما (ال ضابط لھ وال تحدید في الشرع یتعین تقریبھ بقواعد الشرع ألن التقریب  -

  .50خیر من التعطیل فیما اعتبره الشرع)
وینبھ القرافي إلى أن الجھل ببعض القواعد قد یوقع الفقیھ في فساد فتواه بمخالفة اإلجماع، ال ألن الفتوى  -

ر المنصوص عن األئمة، بل ألنھ حتى في حالة انعدام النص الفقھي المنقول عن األئمة في خالفت المشھو
َّھُ لم ینتبھ إلى أن ما لم ینص علیھ األئمة من مسائل بعینھا مدرجة في قواعدھم فقال: (فكم  المسألة، ولكن ِألَن

نص علیھ من القواعد ضمنا  من علم ال یوجد مسطورا بفصھ ونصھ أبدا وال یقدر على نقلھ وھو موجود فیما
  .51على سبیل االندراج یتفطن الندراجھ آحاد الفقھاء دون عامتھم)
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: باب المعرفة الفقھیة ال یسلم لكل اجتھاد وال یقبل بھ رأیا في الفتوى تحصین مآخذ الفتوي والحكم -3
النقض متى خالفت النص واإلجماع والقیاس  إلىوالحكم القضائي المدعم بقوة التنفیذ، إذ ھناك أحكام مصیرھا 

الجلي والقواعد، والمقصود بالقواعد التي تنقض قضاء القاضي إذا خالفھا: القواعد الكلیة التي تفید القطع أو 
قریبا من القطع وھي المنتزعة من بحث استقرائي لذلك ینقض الحكم إذا شاب البحث قصور في استقراء 

(ال یجوز للمفتي أن یفتي إال بعد أن یعلم من جملة ما یعلم عدم المعارض للدلیل  المعارض، ویرى القرافي أنھ
الذي توصل إلیھ، وال یمكن أن یعرف ھذا إال من عرف من جملة ما عرف القواعد وعدم المعارض وھذا یكون 

   .52باالستقراء)
معرفة درجتھا االستداللیة، فاالستقراء ھو المرعي ھنا، وھو الذي تم التوسل بھ إلى معرفة ھذه القواعد و

والبناء علیھا في التفریع ومراعاة عدم المخالفة، وبھذا تظھر أھمیة االستقراء عند القرافي في التجدید الفقھي 
واألصولي، فبھ قدر على حصر الفروع في األبواب لمختلف المدارس الفقھیة ووضعھا في سیاق استداللي واحد 

دلة المذكورة في أصول الفقھ بل البد أن تضم إلیھا أدلة أخرى تتمثل في القواعد وبھ أستطاع تقریر عدم كفایة األ
  الفقھیة الضابطة لمعاني الفقھ وعللھ الدالة على اطراد فروعھ وصحة البناء علیھا.

وعمال بھذا االستقراء الذي یفید في تنظیف ركام المعرفة الفقھیة من األراء الشاذة والمخالفة للمعیار 
 لحاكم جاءت دعوة القرافي للمفتین بالحذر من الفتوى حتى یتم التحقق من عدم وجود المعارض إذ:العلمي ا

(یجب على أھل العصر تفقد مذاھبھم فكل ما وجدوه من ھذا النوع یحرم علیھم الفتیا بھ... غیر أنھ ال یقدر أن 
  .53م المعارض لذلك)یعلم ھذا في مذھبھ إال من عرف القواعد والقیاس الجلي والنص الصریح وعد

: وھو منھج قرآني في تقریر بعض المدارك الحكمیة االستدالل بالواقع الفقھي على صحة األصول -4
كالذرائع والمصلحة المرسلة ، والتوسل بھ عند القرافي  دال على غلبة النزعة العملیة، فالـُمراجع للسیرة العملیة 

لمرسلة العمل بالمصلحة اصّحة األصل أو الّدلیل، فشاھد ( واھًدا علىللصحابة وواقعھم الفقھي ال محالة یْستَفیدُ ش
أن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة المرسلة ال لتقدیم شاھد باالعتبار نحو كتابة المصحف ولم یتقدم فیھ 

ك لأمر وال نظیر، وكذلك ترك الخالفة شورى وتدوین الدواوین وعمل السكة للمسلمین واتخاذ السجن فعل ذ
والتوسعة بھا في المسجد عن ضیقة فعلھ  عمر رضي هللا عنھ ومد األوقاف التي بإزاء مسجد رسول هللا 

المسجد وذلك كثیر جدا لمطلق المصلحة وإمام الحرمین قد عمل في  إلىعثمان رضي هللا عنھ ثم نقلھ ھشام 
كتابھ المسمى بالغیاثي أمورا وجوزھا وأفتى بھا والمالكیة بعیدون عنھا وجسر علیھا وقالھا للمصلحة المطلقة 

  .54وكذلك الغزالي في شفاء الغلیل مع أن االثنین شدیدا اإلنكار علینا في المصلحة المرسلة
بالواقع الفقھي للمذاھب على سد الذرائع خلص إلى ھذه النتیجة: (اعتبرنا نحن الذریعة فیھا ولما استدل 

، وذلك 55)وخالفنا غیرنا فحاصل القضیة أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غیرنا ال أنھا خاصة بنا -أي بیوع اآلجال
ن وإلقاء السم في أطعمتھم وسب ھو معتبر إجماعا كحفر اآلبار في طریق المسلمی انھ قرر أن من الذرائع ما

األصنام عند من یعلم من حالھ أنھ یسب هللا تعالى، ومن الذرائع ما ال یعتد بھ إجماعا كزراعة العنب مع احتمال 
عصره حمرا  فإنھ ال یمنع، ویبقى القسم المختلف فیھ كما في العینة، وتھمة بیوع اآلجال والسالح زمن الفتنة 

الواقع  لىإالف في تحقیق الدلیل فیھا، ویسلم للقرافي طریقتھ في االستدالل بالرجوع وغیرھا فھذه مثار االخت
  الفقھي المسطر في كتب الفقھاء وتصرفھم أثناء االجتھاد.

: امتاز القرافي بعقلیة كثیرة االستشكال في میدان المعارف، وھذه الخاصیة واإلشكاليالتفكیر الناقد -5
والدقة واالتساق والعمق والمنطقیة، لذلك ال تراه یلج موضوعا إال بعد  صبغت منھجیتھ بكثیر من الوضوح

تحدید مشكلتھ ومكامن األھمیة فیھ، لذلك لم یَْقِصْد القرافي بِأْعمالِِھ الجمَع والترتیَب أو االقتصار والتنظیم فقط، 
ي نفسھ أواقتضتھا ولم تكن مجرد شروح وتقریرات، بل إن معظمھا كان إجابة على إشكاالت أثارھا القراف
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تحدیات عصره،  فالقرافي أثار أسولة وطرح إشكاالت أصولیة وفروعیة وعقدیة كان یتم التداول حولھا أخذا 
وردا أزمانا مدیدة ونقاشات عدیدة فَـــ: (كثیر من القواعد والحقائق التي كانت مسلمة أو شبھ مسلمة عند 

حح ونقد ما نقد واستشكل ووقف عند االستشكال أحیانا ما األصولیین لیست في الواقع كذلك، فصحح منھا ما ص
، من ذلك استشكالھ كفایة القواعد األصولیة 56شاء لھ استشكالھ حتى كانت لھ في ھذا الفن اختیارات خاصة بھ)

في االستدالل الفقھي، مما جعلھ یقرر أن جزءا من علم األصول الوظیفي لم یحرره المتقدمون ضمن الدالئل 
ي كتب األصول وھي القواعد، إذ ھناك قواعد لالستنباط غیر أصول الفقھ وھي مبثوثة في صناعة المقررة ف

الفقھ، وكان ھذا أساس كتابھ الفروق الذي وضعھ كتكملة لصنیعھ في الذخیرة مبینا أن طریق استفادة الحكم 
ة ( قواعد كلی أخرى ھيالشرعي ال تتوقف على مقدمات علم أصول الفقھ فقط، بل إن ھناك قواعد استداللیة 

فقھیة جلیلة ... مشتملة على أسرار الشرع وحكمھ، لكل قاعدة من الفروع في الشریعة ما ال یحصى ولم یذكر 
الفرعیة المتعلقة بموضوع  واإلشكاالت، وتجد داخل ھذا الكتاب الكثیر من األسئلة 57منھا شيء في أصول الفقھ)

لروایة استشكل القرافي الفرق بینھما ولم تكن األجوبة التي تلقاھا بخصوصھ، ففي الفرق األول بین الشھادة وا
، وفي 58معرفة ذلك) إلىعلى مدار ثماني سنوات لتقنعھ أو تزیل تردده فلم (یزل كذلك كثیر القلق والتشوف 

لى جمع ینھما ع(قد التبس الفرق ب الفرق بین قاعدتي الترتیب باألدوات اللفظیة والترتیب بالحقیقة الزمانیة قال
كثیر من الفضالء، ووقعت مباحث ردیئة بناء على اللبس بینھما) ثم راح یقرر الفرق وھو (أن الزمان أجزاؤه 
سیالة مترتبة بذاتھا عقال، تتوالى فیھ األحداث بحیث یكون الفعل الواقع اآلن متأخرا على الماضي ومتقدما على 

رتیب األحداث بالوضع اللغوي أو باألدوات اللفظیة المستقبل وھذا ألن أجزاء الزمان تقتضي ذلك بخالف ت
، وبنى على ھذا الفرق مسألة من قال لغیر المدخول بھا: (أنت طالق أنت طالق أنت 59كالواو وثم ونحوھما)

واحدة وھو الحق ، ألن التطلیقة األولى وقعت في  إالطالق لزمھ الثالث عند مالك وقال الشافعي ال یلزمھ 
الترتیب الزماني قبل الثانیة والثالثة والمرأة بانت بھا، وأدى بھ االستدالل بھذه القاعدة إلى إخراج مذھب المالكیة 
من الخالف الظني المحتمل إلى الخالف غیر السائغ المخالف للقواعد حتى أنھ ینبغي لو قضى بھا قاض لنقض 

  .60ه ویمتنع التقلید فیھا لوضوح بطالنھا)قضاؤ
  والقرافي كتبھ في جلھا ولدت جراء إشكال عاصره أو قضیة اختلف رأیھ فیھا مع معاصریھ حین التباحث معھم:

ویعد "اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام" من الكتب اإلشكالیة بامتیاز، 
و اختصاًرا ألصل، بل جاء نتیجة مباحثات جرت بین القرافي وبین فضالء عصره في إذ لم یَأْتـي شرًحا لمتن أ

أزمنة متطاولة في الفرق بین الفتیا والحكم، وبین تصرفات األئمة وتصرفات الحكام، وما مواصفات الحكم الذي 
 القضائي ینقض وشروط ذلك، وماھي القواعد الحاكمة لصحة الفتوى والحكم، وما یرفع من الخالف بالحكم

  .61وماال یرفع، وھي أسئلة من صمیم فقھ السیاسة والقضاء
وصنف في الرد على النصارى "أدلة الوحدانیة في الرد على النصرانیة"، و"األجوبة الفاخرة عن األسئلة 

تألیف الكتاب ھو (أن بعض النصارى  إلىالفاجرة" ، وبین في مقدمة ھذا األخیر اإلشكال العلمي الذي دفعھ 
رسالة على لسان النصارى مشیرا إلى أن غیره ھو السائل مشتملة على االحتجاج بالقرآن الكریم على  أنشأ

صحة مذھب النصرانیة فوجدتھ قد التبس علیھ المنقول، وأظلمت لدیھ قضایا العقول، فإن كتابنا العزیز وكتبھم 
الوحدانیة فھو موضوع لیطلع علیھ ، أما كتاب أدلة 62دالة على صحة مذھبنا وإبطال مذھبھم وأنا أبین ذلك)

السلطان الناصر فینتبھ لخطورة عقائد النصارى التي بدأت تبث شبھاتھا ویروج النحرافاتھا في المجتمع 
اإلسالمي بسبب الحمالت الصلیبیة المتكررة، وحالة الضعف السیاسي لألمة بعد ھجمة المغول على الشرق 

صمتھا بغداد، لذا قال: "رأیت أن أصنف لموالنا السلطان في الرد اإلسالمي وتحطیمھم للخالفة العباسیة وعا
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علیھم كتابا...أجمع فیھ مذاھبھم على جلیتھا، وأخاطبھم بفصوص نصوصھم وأجادلھم مجادلة األقران، وأبارزھم 
  .63على نقضھا مبارزة الشجعان"

واألھلة والشھور وأسماءھا وكتاب "الیواقیت في علم المواقیت" وموضوعھ أوقات العبادات وأزمنتھا 
وما یوصل إلى أسبابھا من دورة الفلك، وھو كتاب كان نتیجة مباحثات جمیلة وأسئلة جلیلة وقعت للقرافي مع 
علماء عصره تطلبت من المجیب أن یكون جامعا بین األصول والفقھ وعلم الفلك والمواقیت، فآثر القرافي أن 

ینتفع بھا... ویظھر رونقھا بانتظام شملھا ویعظم وقعھا بإیضاح سببھا، (لیصل إلیھا طالبوھا و یجمعھا في كتاب
  .64مرصعا لھا بالقواعد األصولیة وفوائدھا الفقھیة وأسرارھا العقلیة وعللھا النقلیة)

أما كتابھ الفروق فھو نموذج لإلجابة على اإلشكاالت وسد النقص في التأصیالت العلمیة، والكتاب 
ة بذكر الفروق والسؤال عنھا بین فرعین أو قاعدتین، والسؤال ھو عمدة التفرقة بین موضوعھ القواعد الفقھی

الفروع والقواعد وبھ تم تحقیق ھذه القواعد والضوابط وبیان أقسامھا والمقارنة بینھا واكتشاف انطباق الفروع 
ختلف استداللھ بالقواعد في معلیھا، والقرافي لم یضع ھذا الكتاب ابتداء، وإنما أثناء اشتغالھ بكتاب الذخیرة و

ه في وضع العلل والمناسبات للفروع، حیث اكتشف لیست  -أي االستدالیة –(أن القواعد  األبواب الفقھیة وكدِّ
مستوعبة في أصول الفقھ بل للشریعة قواعد كثیرة جدا عند أئمة الفتوى والفقھاء ال توجد في كتب أصول الفقھ 

اعد (ِمْن أََجلِّ ُكتُبِ القو ذا الكتاب ألضبط تلك القواعد) فجاء كتاُب الفروِق:أصال، وذلك ھو الباعث على وضع ھ
  .65وأغزرھا مادة وفیھ من التحقیقات العلمیة والجواب عما یستشكلھ بعض الفقھاء ما ال یوجد في غیره)

لمالكي في ا : اعتمد القرافي في منھجیتھ التأصیلیة للفقھالجمع بین المدرستین القیروانیة والعراقیة -6
موسوعتھ الذخیرة على الجمع بین الطریقة القیروانیة النصیة والطریقة العراقیة العقلیة، فأتت مباحثھ أكثر 
ضبطا ودقة وأوعب في االستدالل والتقعید، وقد اختصت طریقة العراقیین بسلوك سبیل الحجة والدلیل في التفقھ 

ألساس وبنوا علیھا فصول المذھب باألدلة والقیاس، ولم یعرجوا إذ عمد أصحابھ إلى (مسائل المدونة  فجعلوھا كا
على الكتاب بتصحیح الروایات ومناقشة األلفاظ ودأبھم القصد إلى إفراد المسائل وتحریر الدالئل على رسم 

  .66الجدلیین وأھل النظر من األصولیین)
ان لھ أثر یة فیھا مما كھاھات الفقوالسبب في ذلك یعود إلى طبیعة البیئة العلمیة في العراق وتنوع االتج

في إذكاء جوِّ التنافس والتناظر بین الطوائف والمذاھب فلم یكن یكتب البقاء لمذھب فقھي أو عقدي إذا لم یتمكن 
  .67أصحابھ من الذب عنھ واالستدالل النقلي والتأصیل العقلي لھ

نصوص المدونة تحریرا وتصحیحا  أما أئمة بالد المغرب واألندلس فكانت مؤلفاتھم الفقھیة تركز على
وتخریجا للفروع علیھا، فعمدة االصطالح القروي:( ھو البحث عن ألفاظ الكتاب والتحرز عما احتوت علیھ 
مواطن األبواب وتصحیح الروایات وبیان وجوه االحتماالت والتنبیھ على ما في الكتاب من اضطراب الجوابات 

من تتبع سیاق اآلثار وترتیب أسانید األخبار وضبط الحروف على  واختالف المقاالت مع ما انضاف إلى ذلك
  .68حسب ما وقع في السماع وافق ذلك عوامل اإلعراب أو خالفھا

والدمج بین المنھجین في فقھ القرآن أقدر القرافي على حیازة ملكتي التحقیق والتعلیل وتنظیم البناء الفقھي، 
والعقلي المعلل، والقرافي یعرض الروایات والنقول ویتتبعھا في مصادرھا فتكامال بین جانبیھ النقلي المحرر 

األصلیة ناھجا منھج التحقیق للمسائل مبینا وجوه االحتماالت مناقشا موجھا مصححا مرجحا ومنبھا على مواطن 
  .69االضطراب وضعف األدلة واألقوال

قوال سمة علمیة في كتب القرافي فھو ال تعد المقارنة بین اآلراء واألذكر الخالف العالي والنازل:  -7
یتوقف عن عرض اآلراء داخل المذھب وخارجھ محدثا بینھا مقارنة في السند والمدرك تَقُوُده إلى ترجیح بعضھا 



  القرافـي وأثر الواقع في إضافاتھ الفقھیة والمنھجیة 
 

  

  23                                                                                                                     اإلحیاء مجلة

أو توجیھ الخالف إلى تعدد الحال في بعضھا اآلخر، معلال ترجیحھ مبینا توجیھھ بما یدل على طول الباع في 
  وم األصول واللغة والمنطق والطبیعة.المعارف والتفنن في عل

ویقصد بالمقارنة الفقھیة (العلم باألحكام الشرعیة من حیث معرفة مختلف اآلراء ودلیل كل رأي والقواعد 
، ومن السھل العثور على المقارنات 70التي ترتكز علیھا ھذه اآلراء مع موازنة كل ذلك واختیار أقربھا للحق)

لفظ أسباب ضعفھا أو قوتھا، ففي مسألة الت إلىب القرافي وبیان مدركاتھا واإلشارة بین األقوال المذھبیة في كت
كنایة في الطالق ذكر أقوال أئمة المذھب بمداركھا  إلىبلفظ الظھار وإرادة إیقاع الطالق ھل ینقلب اللفظ الصریح 

ا (فھو بناء على قاعدة: أن وقارن بینھا، فكان توجیھھ لقول ابن یونس أنھ إذا نوى بالظھار طالقا یكون ظھار
كل ما ھو صریح في باب ال ینصرف إلى غیره البتة، وقول أبي الطاھر: إن عري لفظ الظھار من النیة جرى 
على الخالف في انعقاد الیمین بغیر نیة، وأما قول ابن القاسم: ینوي في الصریح ویكون طالقا فبناء على أن 

عنده أنت حرام وھو عنده یلزم بھ الثالث وال ینوي فیھ وھو ضعیف، الظھار تحریم ومن ألفاظ الطالق الثالث 
وأما قول األبھري وابن الجالب: أن كنایة األضعف تنصرف لألقوى من غیر عكس، فضعیف ألن لیس من 

  .71شرطھا أن تنقل لألقوى بل من شأنھا النقل لألضعف واألقوى)
الشھاب تفقھ على أعالم المدرسة الشافعیة في  أما الخالف العالي والمقارنة مع المذاھب األخرى فألن

عصره وعلى رأسھم العز بن عبد السالم، فحاز حصیلة علمیة كبیرة في المذھبین المالكي والشافعي مكنتھ من 
فحص اآلراء وفقا لمداركھا وأدلتھا فما كان أسعد بالدلیل اختاره وانتصر لھ وما ضعف مدركھ طرحھ وبین 

ولو من خارج مذھبھ، والسر في قوة الشھاب العلمیة ھو التعدد المذھبي فقد وقف على عواره واستبدلھ بغیره 
 فروع المالكیة والشافعیة وغیرھما وعرف مسالك االستدالل ومارسھا لكشف مدارك ھذه المذاھب وذلك أن:

ى مأخذه (اعتیاد االستدالل لمذھب واحد ربما یكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذھب غیره من غیر اطالع عل
  .72فیورث ذلك حزازة في االعتقاد في األئمة الذین أجمع الناس على فضلھم وتقدمھم في الدین)

والقرافي لم یكن خالفیا مھمتھ الدفاع عن مذھب مالك بھدم دلیل الخصم واالنتصار لمذھب إمامھ كما 
ي عبد ة لصاحبھ اإلمام الفقیھ أبكان الشأن في ابن أبي زید القیرواني في كتابھ ، وكتاب االنتصار ألھل المدین

، وكتاب تھذیب المسالك في نصرة مذھب مالك ألبي الحجاج 419هللا محمد بن عمر ابن الفخار القرطبي ت
خصصت للدفاع عن  إنماه، فھذه الكتب ونظائرھا في المذاھب األخرى 547یوسف بن دوناس الفندالوي ت

والمخالفین بأسالیب الجدال المنطقیة المعروفة، وال ننكر  اختیارات المذھب المتبوع ودفع اعتراضات الخصوم
أن القرافي لم یمارس ھذا النوع من العمل الفقھي في كتابھ الذخیرة و إنّما مارسھ في المسائل التي ھي موضع 
خالف وتشنیع على المذھب كمسألة خیار المجلس وبیوع اآلجال وغیرھا، ولكن لم یكن ھذا ھو غرض الكتاب، 

ل في ذلك: (وقد آثرت التنبیھ على مذاھب المخالفین األئمة الثالثة ومآخذھم في كثیر من المسائل تكمیال وقد قا
للفائدة ومزیدا في االطالع فإن الحق لیس محصورا في جھة فیعلم الفقیھ أي المذھبین أقرب للتقوى، وأعلق 

الردة ( القاضي عبد الوھاب في التلقین: ، ومثال ذلك مسألة الردة وھل تبطل الوضوء فنقل عن73بالسبب األقوى)
من نواقض الوضوء خالفا للشافعي لقولھ تعالى لئن اشركت لیحبطن عملك ، فیجب علیھ الوضوء بعد الرجوع 

القاعدة ( إلى اإلسالم لبطالن الوضوء السابق، ثم بین مأخذ مالك والشافعي وذكر توجیھا لالستداللین فقال
ى المقید، فتحمل اآلیة األولى على الثانیة، فال یحصل الحبوط بمجرد الردة، حتى األصولیة إن المطلق یحمل عل

یتصل بھا الموت، وذلك دلیل الشافعي، وجواب مالك عن ذلك أن اآلیة رتب فیھا أمران، وھما حبوط العمل 
عین للثاني، فال یتوالخلود في النار، على أمرین ھما: الردة والوفاة علیھا، فجاز أن یكون األول لألول والثاني 

  .74صرف اآلیة األولى للثانیة لعدم التعارض، وال یكون من باب المطلق والمقید)
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وتفسیر الرازي كان أخصب مكان لذلك، ولعل القرافي لو كتب في التفسیر لما كان قدر ما كتب أقَّل ِمّما 
  َخطَّھُ سلفھ في مفاتیح الغیب.

، بعقلیتھ الفذة كتاباتھ الفقھیة، منھج التعلیل الجزئي والكلي في نھج القرافيالتقصید لألبواب الفقھیة:  -8
جملة القواعد الحاكمة للباب الفقھي بحیث یمكن لمتدبر الذخیرة فھم قواعد وأسرار الباب  إلىوذلك باإلشارة 

بناء  يالفقھي، وتجمیع شتات فروعھ وُحْسِن الجواب على المسائل الجدیدة التي تتراص مع نظیراتھا القدیمة ف
  فقھي متماسك.

إن التعلیل الجزئي: وھو ذو داللة على الملكة الفقھیة والغوص في معرفة الفروع والنظائر والربط بینھا  -
واكتشاف ما توجھ بھ وما یستدل علیھا بھ، على أّن القرافي لم یخّص باب المعامالت بھذا المنھج بل مد آثاره 

ا، فأثناء حدیثھ عن تحدید أوقات الصالة بین أنھ ال یوافق رأي من إلى ساحة التعبدات التي یظن عدم تعلیلھ
فعدم  ،75أنكر التعلیل بل (یعتقد أنھا المصالح في نفس األمر اشتملت علیھا ھذه األوقات وإن كنا ال نعلمھا)

 علمنا بھا ال یساوي عدم وجودھا (وھكذا كل تعبدي معنا أن ال نعلم مصلحتھ ال أنھ لیس فیھ مصلحة طردا
ویزید األمر إیضاحا فیقول:( إن  ،76لقاعدة الشرع في عادتھ في رعایة مصالح العباد على سبیل التفضل)

تخصیص الشرع بعض األوقات بأعمال معینة دون بقیة األوقات یقتضي اختصاص ذلك الوقت المعین 
من  د لما بعد الزوالبمصلحة ال توجد في غیر ذلك الوقت ولوال ذلك لكان الفعل عاما في جمیع األوقات والب

معنى الحظھ صاحب الشرع في رعایة المصالح وھكذا كل أمر تعبدي معناه أن فیھ معنى لم یعلمھ ال أنھ لیس 
، ومدرك القرافي في ذلك االستقراء الذي أدى بھ إلى تعمیم المعاني في التعبدات، أنَّنا (إذا الحظنا 77فیھ معنى)

 ،78نا ذلك وخفي علینا في األقل فقلنا ذلك األقل من جنس ذلك األكثر)الشرائع وجناھا مصالح في األغلب أدرك
  ولم یتعرض ابن شاس لبحث مناسبة األوقات في جواھره.

وفي مسألة التیمم وھي طھارة بدیلة للوضوء بسبب التعذر، فسر القرافي البدلیة بأنھ لو لم یشرع التیمم لكانت  -
قة ما ینافي مقاصد الشرع والعجز وفي ھذا من الحرج والمش الطھارة الزمة بالماء حتى في حالة المرض

نھ لوال التیمم للزم المسلم عدم أداء الصالة وتفویت وقتھا حتى یشفى من مرضھ أو یزول عذره والذي وأیضا أل
، فالمقصد من تشریع التیمم كما یرى 79قد یستمر أعواما وبذلك یفوت وقت الصالة ویتعطل الفرض لألبد

(ولوال ذلك ألمر عادم الماء بتأخیر الصالة حتى یجد  یل مصالح أوقات الصلوات قبل فواتھاالقرافي تحص
. ولذلك ناسب 80الماء وھذا یدل على أن اھتمام الشرع بمصالح األوقات أعظم من اھتمامھ بمصالح الطھارة

  .81تجویز التیمم للصحیح الحاضر عند ضیق وقت الصالة
القرافي أنھا ال تستفاد من النصوص ألن األحادیث في ھذا الباب  وفي مسألة المسح على الجبائر ذكر

َد ھذا  واھیة، فیعدل إلى القیاس على الخفین بجامع الضرورة، وبطریق األولى بسبب اْزدیَاِد الشدة، وقد تَأَكَّ
 أمرھم أن القیاس بما في أبي داود أنھ علیھ الصالة والسالم بعث سریة فأصابھم البرد فلما قدموا على رسول هللا

وھذا منھ قیاس في باب العبادات أكده بقولھ: وإذا جاز المسح لضرورة  ،82یمسحوا على العصائب والتساخین
فالمسح على الجبائر مقیس على المسح على العصائب لضرورة البرد والجامع  ،83البرد فأولى الجراح)

 یت المسح على الخفین وأنھ غیر محدد المدةالضرورة في الكّل. ولذلك لما ذكر القرافي قول سحنون في عدم توق
استدل بالمناسبات والنظر للترجیح بین األخبار المتعارضة في التوقیت بثالثة أیام وبین غیر المقیدة بمدة فقال 
(ألن التوقیت ینافي أصول الطھارات فإنھا دائرة مع أسبابھا ال مع أزمانھا، وإذا تقابلت األخبار بقي معنا 

  منھ طرد للقاعدة، فالمشقة إن تحققت شروطھا لم یعتبر التوقیت لعدم المناسبة. ، وھذا84النظر
وتحدث القرافي في باب زكاة الفطر عن جنس الواجب منھا، وھو المقتات، فذكر اختالف المذاھب في 

د ھذه تعدیالحدیث الوارد فیھا وھل تؤدى من األربعة فقط أم یزاد علیھا وأي قاعدة ضابطة لذلك، ثم قال (لنا أن 
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األمور ال یمنع من قیاس غیرھا علیھا إما أن ھذا من مفھوم اللقب الذي ھو أضعف المفھومات العشرة فیقدم 
معنى الحدیث أغنوھم عن الطلب في  إلىویؤكد القرافي ذلك مستندا  ،85القیاس علیھ أو القیاس على باب الربا)

  .86لبون القوت فوجب أن یكون ھو المعتبرھذا الیوم، والغنى یكون بالقوت، لذا قال: ھم إنما یط
وفي مسألة الخالف الفقھي المشروع نحى القرافي فیھا منحى خاصا ، فعلى الّرغم ِمْن سیره في ركب 
األصولیین المجوزین للخالف الفقھي ألسباب موضوعیة معلومة، فإنھ قد استدرك ما إذا كان المختلف فیھ مسألة 

كجھة القبلة بالنسبة للمساجد فالقرافي في ھذه القضیة التي یمكن إخضاعھا للنقد حسیة مما ال یعسر التحقق منھا 
العلمي ومعرفة الصواب فیھا ال یعتقد أن كل مجتھد فیھا مصیب كما ھو الحال في االجتھاد الفقھي ألنھا لیست 

 لمي الموضع ضرورة وال حاجة وألن تصویب المختلفین فیھا یؤدي إلى مناكر على مستوى الحساب الع
یرتضیھا العقل وال الدین، ونظرا لتمكن القرافي في علم الجغرافیا فقد استثمر معطیات ھذا العلم في تدبر مواقع 

ر (وھذا ھو شأن محاریب القرى بالدیا محاریب مصر لیستخلص القاعدة الفقھیة الحاكمة لھذا الباب الفقھي فقال
وأما المحلة ومنیة بني خصیب والفیوم فإن جوامعھا في غایة  المصریة فإنھا مختلفة جدا ومطعون علیھا جدا....

  .87الفساد فإنھا مستقبلة بالد السودان، ولیس بینھا وبین جھة الكعبة مالبسة)
لذلك فإن الخالف الفقھي في تقلید ھذه المحاریب بعد ثبوت مغایرتھا للقبلة بالحساب والتحدید الجغرافي 

لمسطرة في كتب األصول (فإن قلنا أن كل مجتھد مصیب ال یمكن القول بھ ھو مغایر لقضیة التقلید الجائزة ا
ھھنا، ألن أدلة األحكام یعارض بعضھا بعضا، وفیھا العام والمخصص والمطلق والمقید، والناسخ والمنسوخ، 
فقد یطلع أحد المجتھدین على العام دون المخصص، ویطلع اآلخر على المخصص فیختلفان، وكذلك القول في 

ئر األقسام، وأما أدلة القبلة، فال تعارض بینھا، فمن علم جملتھا كمن علم واحدا منھا في الھدایة، فال یقع سا
الخالف فیھا إال بین جاھل وعالم، وال یقع بین عالمین أبدا، ألنھا أمور محسوسة، فالمصیب فیھا واحد لیس 

  .88إال)
  : الخاتمة

  النتائج اآلتیة:في نھایة ھذا المبحث یمكننا أن نسجل 
حاز القرافي رتبة االجتھاد بسبب حیازتھ شروطھا العلمیة واألخالقیة وبقدرتھ على التفاعل العلمي مع واقعھ  -

  اإلسالمي، وقدرتھ على الجمع بین المدارس النصیة والتعلیلیة.
ابتھ ألدلة ة، وفي كتإشكالیات القرافي المعرفیة نبتت من تحدیات واقعھ الذي عاصره في الرد على النصرانی -

  .التوحید وتأكیده على قضایا العموم النصي، وترتیبھ واستداللھ على األحكام الفقھیة، واھتمامھ بالخالف العالي
أضاف القرافي إلى المدونة األصولیة ُمْكنَة االستدالل بالقواعد الفقھیة، وأھمیة تدبر الفروق بین المعاني  -

  ث واحد.ومدارك األحكام ودمجھما في مبح
نَجَح القرافي في قضیة التكامل بین المعارف الشرعیة والطبیعیة والفلكیة، وكانت لھ تصحیحات للمدونة الفقھیة  -

  بناء على ثقافتھ العلمیة.
تكمیل من  إلىأْرَسى القرافي حجَر األساس في مْشروع اإلضافة إلى أصول الفقھ وجعلھ عملیا تطبیقیا یحتاج  -

ھ الستنبات فرع جدید في الدراسات األصولیة یعنى باستخراجھ من كتب الفقھ والخالف الباحثین وتعمیق ل
  والمقارنة.
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ار   المالكي مصادر االستدالل ومنھجھ عند القاضي ابن القصَّ
Sources of inference and his approach according to Judge Ibn Al-
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  الملخص:
ار في المذھب المالكي وخاصة عند مالكیة العراق،  یُعنى ھذا البحث بإبراز مكانة القاضي ابن القصَّ

اقیة المدرسة العرالذي تمیَّزت بھ  اتَّبع المنھجوأیًضا بیان مصادر االستدالل ومنھجھ عند ابن القصار، وھل 
  أم خالفھا في ذلك.

ار من أبرز علماء  لمذھب المالكي عموًما اوقد أسفرت نتائج البحث إلى أّن القاضي ابن القصَّ
بع نھج المدرسة العراقیة في مصادر االستدالل وفي المنھج المتبع ، كما أنَّھ اتَّ خصوًصاالمدرسة العراقیة و

  في طرح األدلة وترتیبھا.
 ن القصار.مصادر؛ االستدالل؛ منھج؛ ابالكلمات المفتاحیة: 

   
Abstract:  
This research is concerned with highlighting the position of Judge Ibn Al-Qassar 
in the Maliki school of thought, especially among the Malikis of Iraq, and also 
explaining the sources of inference and his approach according to Ibn Al-Qassar, 
and whether he followed the curriculum that distinguished the Iraqi school or 
disagreed with it in that. 
The results of the research revealed that Judge Ibn Al-Qassar was one of the most 
prominent scholars of the Maliki school in general and the Iraqi school in 
particular, and he also followed the Iraqi school approach in the sources of 
inference and in the approach followed in presenting and arranging evidence. 
Key words: Sources; Inference; Method; Ibn Al Qassar. 
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  مقّدمة:
عن طریق  في أماكن عدة من العالمبالمدینة على ید اإلمام مالك ثمَّ انتشر نشأ المذھب المالكي 

ع  لم یكن تالمذة اإلمام من مكانٍ تالمذتھ الذین أخذوا عنھ،  واحٍد، بل كانوا من أماكن مختلفة، ونظًرا لتنوُّ
عت آراؤھم.اأماكنھم وبلدانھم، و   ختالف بیئاتھم، اختلفت اجتھاداتھم، وتنوَّ

دةوھذا ما أدى  ومن ھذه المدارس الفقھیة المدرسة المالكیة العراقیة، ، إلى ظھور مدارس فقھیة متعدِّ
التي أسھمت بشكٍل كبیرٍ في خدمة الفقھ اإلسالمي عموًما والفقھ المالكي خصوًصا، وقد تمیَّزت ھذه المدرسة 

ل، أو االستنباط سواء على مستوى التألیف والتأصیعن غیرھا من المدارس األخرى بمزایا خاصة بھا، 
  والتخریج، أو االستدالل.

ا كباًرا وأئمةً فقھاء، ومن ھؤالء األعالم الذین كان لھم أثٌر كبیٌر في خدمة كما عرفت ھذه المدرسة أعالمً 
ار.    المذھب المالكي القاضي ابن القصَّ

  فإن اإلشكالیة ھي:وبناء على ما سبق 
ھ وتتفرع علی القصار المالكي؟ وما ھو منھجھ في االستدالل؟ما ھي مصادر االستدالل عند القاضي ابن  - 

  :أسئلة أخرة ھي
ار في المذھب المالكي؟ كیف نشأت المدرسة العراقیة؟ و -  ما ھي مكانة القاضي ابن القصَّ

تسلیط الّضوء على ذلك،  -خالل ھذه الورقة البحثیّة  من -ولإلجابة عن اإلشكالیّة، حاول الباحث 
وذلك من خالل خطٍة تضمنَّت ذكر دخول المذھب المالكي إلى العراق وعوامل انتشاره في المبحث األول، 
ا المبحث الثالث فكان حول مصادر االستدالل عند  ثمَّ التعریف بالقاضي ابن القصار في المبحث الثاني، أمَّ

ار، وفي المبحث الرابع واألخیر تمَّ الكالم حول منھج ابن القصار في االستدالل، وفي صّ القاضي ابن الق
  نھایة البحث خاتمةٌ وفیھا عرٌض ألھمِّ نتائج البحث.

وتكمن أھمیَّة البحث في بیان خصائص المدرسة العراقیة في المذھب المالكي، وذكر مصادر 
الل علٍم من أبرز أعالم ھذه المدرسة وھو القاضي ابن االستدالل عندھا والمنھج المتبع في ذلك، من خ

  ار.القصّ 
ار العلمیة في المذھب، ومدى موافقتھ للمدرسة العراقیة كما یھدف البحث إلى إبراز مكانة ابن القصّ 

  الل، وفي المنھج المتَّبع في ذلك.في مصادر االستد
  المدرسة المالكیة بالعراقاألّول:  بحثالم
  :دخول المذھب المالكي إلى العراقاألّول:  مطلبال

صاحب المذھب،  -رحمھ هللا –نشأ المذھب المالكي بالمدینة النبویة موطن اإلمام مالك بن أنس 
حیث كانت المدینة في زمنھ على رأیھ ومذھبھ حتى قیل: ال یُفتى ومالك في المدینة، ومن المدینة خرج 

الذین كانوا قد وانتشر في باقي البالد عن طریق تالمذة اإلمام مالك القادمین من أماكن متعددة، المذھب 
  الزموه وتلقوا العلم عنھ، والتزموا مذھبھ، ونشروا فقھھ في بلدانھم بعد عودتھم إلیھا.

 أخذوادخل المذھب المالكي إلى العراق على ید كبار أصحاب اإلمام مالك الذین تتلمذوا عنده ووقد 
  عنھ الفقھ والحدیث، ثمَّ نقلوا ذلك إلى العراق بدًء بالبصرة وانتھاًء ببغداد.

  ومن أبرز ھؤالء التالمیذ نذكر:
علیھ وعلى بعض كبار  ، لزم اإلمام مالًكا، وتفقَّھ1ھـ)198أبو سعید، عبد الرحمن بن مھدي العنبري (ت -

  تالمذتھ.
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ھـ)، الزما مالًكا عشرین سنة، وروى عنھ الموطأ، 220نبي (تأبو عبد الرحمن، عبد هللا بن مسلمة القع -
  .2وكان أثبت رواة الموطأ على اإلطالق، وكان لھ أثٌر كبیٌر في نشر مذھب مالٍك وتمكینھ في العراق

  .3ھـ)، الزم اإلمام مالك طویالً وقرأ علیھ الموطأ226یحیى بن یحیى بن بكیر التمیمي الحنظلي موالھم (ت -
جاءت بعدھم طبقة أخرى أخذوا فقھ مالٍك عن الطبقة األولى من أصحابھ وقاموا بنشره في العراق، ومن  ثمَّ 

  ھؤالء:
أبو الفضل، أحمد بن المعذِّل، بصرٌي وأصلھ من الكوفة، أخذ عن عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن  -

  .4مسلمة
لي قضاء المدینة المنورة، ثمَّ قدم إلى ھـ)، و246أبو یوسف، یعقوب بن إسماعیل بن حماد البصري (ت -

  .  5بغداد ونشر بھا مذھب مالك
  ثمَّ جاءت بعدھم طبقةٌ أخرى، منھم: 

ھـ)، تفقَّھ على كبار أصحاب مالك كابن المعذِّل، 262أبو یوسف، یعقوب بن أبي شیبة بن الصلت (ت -
  .6وأصبغ، وغیرھم

  ثمَّ جاءت طبقةٌ أخرى منھم:
ھـ)، سمع من القعنبي، وأحمد بن المعذِّل، ولي قضاء بغداد، 269ماد بن زید (ت حماد بن إسحاق بن ح -

  .7ونشر المذھب المالكي بھا
، تتلمذ على علي بن المعروف بالقاضي إسماعیل ھـ)282إسماعیل بن إسحاق بن حماد بن زید (ت  -

ق والنبوغ، وقد  المدیني، وتفقَّھ بابن المعذِّل، شھد لھ ل بعض أھل العلم المؤسِّس ا هعدَّ أئمَّة عصره بالتفوُّ ألوَّ
  .8للمدرسة المالكیة بالعراق

  ثمَّ جاءت طبقةٌ أخرى، منھم:
، تفقَّھ على أبیھ، وروى عنھ جماعةٌ منھم: 9ھـ)316أبو عمر، محمد بن یوسف بن یعقوب بن إسماعیل (ت  -

  أبو بكر األبھري.
اق329بن أحمد بن الجھم (تأبو بكر، محمد  - ، تفقَّھ بالقاضي إسماعیل، وعنھ 10ھـ)، المعروف بابن الورَّ

  أخذ األبھري، والدینوري، وغیرھما.
  ثمَّ جاء بعدھم من أسھم أیًضا في نشر المذھب، من أبرزھم:

، إمام المالكیة في عصره، تفقَّھ على القاضي 11ھـ)375أبو بكر، محمد بن عبد هللا بن صالح األبھري (ت -
في  خدمةً كبیرةً، وبعد موتھ ضعف المذھبأبي عمرو، وعنھ أخذ ابن الجھم، وغیره، وخدم مذھب مالك 

  العراق.
ھـ)، أفقھ المالكیة في زمانھ 378(ت  12أبو القاسم، عبید هللا بن الحسن البصري المعروف بابن الجالب -

  بعد األبھري، ولھ كتاب "التفریع".
  ھـ).397أبو الحسن، علي بن عمر بن القصار (ت  -

  ثمَّ جاءت طبقةٌ أخرى، منھم:
في عصره، ، القاضي، شیخ المالكیین 13ھـ)422أبو محمد، عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي (ت -

  سكن بغداد وتفقَّھ بھا.
  .14ھـ)452و الفضل، محمد بن عبد هللا بن عمروس البغدادي (ت أب -
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وتُعدُّ ھذه الطبقة آخر طبقٍة كان لھا الفضل في رئاسة المذھب المالكي بالعراق، وانتھى إلیھا فضل 
  نشره والتمكین لھ.

  المطلب الثّاني: عوامل انتشار المذھب المالكي بالعراق
  شار مذھب مالٍك في العراق في الفروع التالیة:یمكن أن نجمل العوامل المساعدة على انت

   : تولِّي القضاءالفرع األّول
إنَّ الدارس للتاریخ یُدرك أنَّ المذھب الذي یكون أتباعھ قضاة البلد یكون أكثر نشاطًا وأتباًعا من 

ولِّي وذلك أنَّ تغیره، ولھذا یُعدُّ القضاء من أبرز العوامل التي ساھمت في انتشار المذھب بالعراق وتمكینھ، 
ك في النَّاس  عدد من علماء المذھب منصب القضاء دفعھم إلثراء المذھب واالجتھاد فیھ، الشيء الذي یحرِّ
الرغبة في تعلُّم المذھب واتِّباعھ، وبالمقابل فإنَّ من أسباب ضعف وتراجع المذھب المالكي في العراق 

  .15والشافعیة یةفعلماء المالكیة إلى غیرھم من الحن خروج القضاء من
وقد تولَّى عددٌ من أعالم المالكیة منصب القضاء في العراق، وكان لھم األثر الكبیر في نشر المذھب، 

  نذكر منھم:
  ھـ)، وقد تولَّى قضاء بغداد في عھد الرشید.176سلیمان بن بالل (ت  -
  قاضي القضاة ببغداد. ھـ)، كان قاضي القضاة بسرَّ من رأى، ثمَّ 282إسماعیل بن إسحاق بن حماد (ت -

  : تدریس الفقھ المالكيالفرع الثاني
یُعتبر تدریس الفقھ المالكي من أبرز العوامل التي كان لھا األثر الكبیر في تثبیت المذھب بالعراق، 
وقد كان لبعض علماء المذھب المالكي عنایةٌ كبیرةٌ بالتدریس والتعلیم، ومن ذلك ما ُذِكر في ترجمة أبي بكٍر 

س فقھ مالٍك للنَّاس في جامع المنصور ببغداد ستین سنةً األب   .16ھري من أنَّھ مكث یدرِّ
  : المناظراتالفرع الثالث

من المعلوم أثر المناظرات العلمیة في ترسیخ المذھب وإثرائھ بالمادة العلمیة، وقد شاعت المناظرات 
، كما ذكر 17غیرھم من المذاھبوخاصة في القرن الرابع الھجري بین علماء المذھب المالكي أو مع 

خون وأصحاب التراجم كثیًرا من المناظرات التي كانت العراق عموًما وبغداد خصوًصا مسرًحا لھا،  المؤرِّ
  .18ق االستدالل، ومنھج المحاورةرُ وكان طلبة العلم یتعلمون من ھذه المناظرات قرع الحجة بالحجة، وطُ 

  الفرع الرابع: التألیف
العراق بالتألیف، فألَّف بعضھم كتبًا اھتمت بتدوین الفقھ المالكي، ككتاب "التفریع"  لقد اھتمَّ مالكیة

البن الجالب المالكي، كما ألَّف البعض اآلخر كتبًا في االحتجاج لمذھب مالٍك، وألَّفوا أیًضا كتبًا في أصول 
، ا في الردِّ على المخالفالفقھ، ككتاب "مقدمة في أصول الفقھ" البن القصار المالكي، وألَّف آخرون كتبً 

  ككتاب "الرد على أبي حنیفة" للقاضي إسماعیل.
  التعریف بالقاضي ابن القصارالمبحث الثّاني: 

 ومولده ونشأتھ المطلب األّول: اسمھ ونسبتھ
   اسمھ ونسبتھ: الفرع األّول

، وأبھر بلدةٌ مشھورةٌ بالقرب من زنجان،  19ھو أبو الحسن عليُّ بن عمر بن أحمد البغداديُّ األبھريُّ
  . 20بین قزوین وزنجان وھمدان من نواحي الجبال

ار فنسبةً إلى حرفة  ا القصَّ وقد اشتھر بالقاضي ابن القصار، فأَما القاضي فألنَّھ ولي قضاء بغداد، وأمَّ
  .21القِصارة؛ قِصارة الثیاب وغیرھا
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 نشأتھالفرع الثاني: مولده و
، لكنَّ المصادر التِّي ترجمت لھ لم تذكر  ار في بدایات القرن الرابع الھجريِّ ُولِد القاضي ابن القصَّ

  ھـ.338سنة والدتھ بالتحدید، لكن الذي یغلب على الظنِّ أنَّھ ُولِد قبل سنة 
ار  التِّي كانت تعدُّ من أھمِّ المراكز  في بغداد عاصمة الخالفة العبَّاسیَّة،وقد نشأ القاضي ابن القصَّ

 بین العلم عن شیوخ كثر، متنقالً أخذ نشأةً علمیَّةً صالحةً، فحفظ القرآن، ثمَّ فنشأ العلمیة في ذلكم العصر، 
  .مساجد بغداد التِّي كانت ملیئةً بالعلماء في مختلف العلوم الشرعیَّة، وھذا لطلب العلم والتفقُّھ في الدین

  شیوخھ وتالمیذه: الثّانيالمطلب 
  الفرع األّول: شیوخھ

ار العلم عن علماء بلده، ومن أشھرھم   :أخذ القاضي ابن القصَّ
ھـ)، إلیھ انتھت رئاسة المذھب، وعنھ انتشر 375األَْبھَِريُّ (ت  محمد بن عبد هللا بن صالحٍ  أبو بكر، -

  المذھب في العراق.
س في جامع المنصور  ھ تعلیم النَّاس وتدریس الفقھ، فقد جلس یدرِّ فتیھم ویُ  -اد ببغد -وكان كل ھمِّ

ار الذي الزم األبھري مالزمةً طویلةً، ف بنستین سنةً، وھذا ما أثَّر في اویُعلِّمھم  ح من أصبتفقَّھ بھ، والقصَّ
  خواصِّ تالمیذه.

من أھل "ُسرَّ َمْن ، 22عليُّ بن الفضل بن إدریس بن الحسین بن محمد، أبو الحسن الُستُوريُّ السَّامريُّ  -
ار وأخذ عنھ الحدیث وسمعھ منھ. 23َرأَى"   سكن بغداد، وحدَّث بھا، وقد تتلمذ علیھ القاضي ابن القصَّ

 الفرع الثاني: تالمیذه
  من أبرزھم:تتلمذ على الّشیخ عدد كثیر، 

ار البغداديُّ (ت  - ، أخذ الفقھ عن ابن القصار، 24ھـ)452أبو الفضل، محمد بن عبید هللا بن عمروس البزَّ
  وكان أحد الفقھاء في بغداد على مذھب مالٍك، وانتھت إلیھ الفتیا.

، 25ھـ)465أبو الحسین، محمد بن علي بن محمد بن عبید هللا بن المھتدي با�، المعروف بابن الغریق (ت  -
  .لمذ على ابن القصارتت

ار، 26أبو محمٍد، عبد الوھاب بن عليِّ بن نْصر البغدادّي القاضي - ، العالَّمة، الفقیھ، تتلمذ على ابن القصَّ
 .27ذلكوأخذ عنھ الفقھ، وكان یفتخر ب
  المطلب الثالث: مكانتھ ووفاتھ

  الفرع األّول: مكانتھ
ار من علماء المذھب المالكي الذین أسھموا بجھوٍد كبیرٍة لتثبیتھ في العراق  یَُعدُّ القاضي ابن القصَّ

حتَّى قیل: ( لوال الشَّیخان  -رحمھ هللا-عموًما وفي بغداد خصوًصا، وبسببھم ُحفظ مذھب اإلمام مالٍك 
دان والقاضیان لذھب المذھب المالكيُّ ـ أي: في العراق) فالشیخان ابن أبي زید وأبو بكر ، )28(والمحمَّ

ار، وتلمیذه عبد الوھاب.األبھري، والمحمدان محمَّد بن سحنون ومحمد بن المواز،    والقاضیان ھما: ابن القصَّ
 ، أ ابن القصار مكانةً عالیةً في المذھب المالكيِّ جعلت كثیًرا من أھل العلم فال غرابة في أن یتبوَّ

: (ھو أفقھ من رأیت من المالكیِّین)تلمی یثنون علیھ، فقد قال عنھ   .)29(ذه أبو ذرٍّ الھرويُّ
یرازيُّ في ترجمتھ لھ وھو یتكلَّم عن كتابھ عیون األدلَّة: (...ولھ كتاٌب في  وقال أبو إسحاق الشِّ

  .30الخالف ال أعرف لھم كتاباً في الخالف أحسن منھ)
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 الفرع الثاني: وفاتھ
ار توفِّي سنة أنَّ الصحیح من كالم أھل العلم  واب397القاضي ابن القصَّ   .31ھـ أقرب للصَّ

  المبحث الثّالث: مصادر االستدالل عند القاضي ابن القصار
أذكر في ھذا المبحث مصادر االستدالل عند القاضي ابن القصار، وأورد أیًضا بعض األمثلة على 

  استعمالھ لتلك األدلة.
  النَّبویةالمطلب األّول: القرآن الكریم والسنَّة 

  الفرع األول: القرآن الكریم
ار في استدالالتھ على القرآن الكریم، فنراه مثالً كلما یورد مسألةً فقھیة لھا مستنٌد اعتمد ابن القصّ 

  من القرآن الكریم إالَّ ویذكر اآلیة أو اآلیات محّل الشاھد على ما أراده، وسأكتفي بذكر مثالین اثنین لذلك.
ال أن مسح جمیع الرأس واجٌب في الوضوء...  -رحمھ هللا –ابن القصار: "عند مالك : قال القاضي أوَّ

الِة فَاْغِسلُواْ ُوُجوھَُكْم َوأَْیِدیَُكْم إِلَى اْلَمَرافِقِ والدلیل لقولنا قولھ تعالى:  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُواْ إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ
  .32")6(المائدة:  َواْمَسُحواْ بُِرُؤوِسُكمْ 

"قال مالٌك: تُْؤَخذ الجزیة من الشیخ الفاني... وإنَّما أخذھا مالٌك؛ ألنَّ قال القاضي ابن القصار: : ثانیًا
ُ َوَرُسولُھُ  هللا قال: َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوالَ بِاْلیَْوِم اآلِخِر َوالَ یَُحرِّ َن َوالَ یَِدینُوَن ِدیقَاتِلُواْ الَِّذیَن الَ یُْؤِمنُوَن بِا�َّ

  .33")29(التوبة:  اْلَحقِّ ِمَن الَِّذیَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب َحتَّى یُْعطُواْ اْلِجْزیَةَ َعن یٍَد َوھُْم َصاِغُرونَ 
  الفرع الثاني: الُسنَّة النبویَّة

  اعتمد ابن القصار في استدالالتھ على السنَّة النبویَّة، ومن األمثلة على ذلك:
الً  وآخر وقت الظھر المختار إذا صار ظّل الشيء مثلھ، بعد القدر قال القاضي ابن القصار: ": أوَّ

أمَّني جبریل «قال:  أّن رسول هللا  الذي زالت علیھ الشمس ... والدلیل لقولنا: حدیث عبد هللا بن عباس 
صار  بي العصر حینعند البیت مّرتین، فصلّى بي الظھر حین زالت الشمس، فكانت قدر الشراك، وصلّى 

  .35"»34ظّل كل شيء مثلھ
ا في أمان العبد إذا أعطى  : قال القاضي ابن القصار: "ثانیًا قال القاضي رحمھ هللا: لم أجد لمالك نّصً

یُِجیُر على المسلمین : « األمان لمشرٍك... وكذلك عندي: یجوز أمان العبد؛ ألنَّھ احتجَّ بقول النبَّيِّ 
   .37"36»أدناھم

  الثاني: اإلجماع وعمل أھل المدینةالمطلب 
  الفرع األول: اإلجماع

استدلَّ القاضي ابن القصار باإلجماع في عدة مواضع، واختلفت صیغتھ في التعبیر عنھ، فأحیاًنا 
یعبِّر بكلمة ال خالف، وأحیانًا أخرى یذكر كلمة إجماع، وقد یكون اإلجماع صریًحا فینقلھ إما بنسبتھ إلى 

  األمة، أو إلى الصحابة مثالً، وقد یكون إجماًعا سكوتیًا، وسأذكر أمثلةً على ذلك.جمیع علماء 
: نقل اإلجماع بكلمة ال خالف، ومثالھ: قول ابن القصار: "وإذا أسلم الحربيُّ وخرج إلینا، أو أوالً 

  . 38جاءنا ثمَّ أسلم، وترك مالھ وولده في دار الحرب؛ فال خالف أنَّھ قد أحرز دمھ"
نقل اإلجماع الصریح ونسبتھ إلى علماء األمة، ومثالھ: قول ابن القصار: "وال یخلو المال  :ثانیًا

الذي أتلفوه... فینبغي إذا أسلم أن یغرمھ لھ، وإذا لم یغرمھ لھ بإجماع علمائنا أنَّھ قد صار للكافر علیھ شبھة 
  .39ملٍك ویٍد"
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: قول ابن القصار: "ومن الداللة على ذلك : نقل اإلجماع الصریح ونسبتھ إلى الصحابة، ومثالھثالثًا
حابة، وھو ما نُقَِل عن عمر وعليٍّ أنَّھما قاال:    .40»"للفارس ثالثة أسھٍم، سھم لھ، وسھمان لفرسھ«إجماع الصَّ

  الفرع الثاني: عمل أھل المدینة 
، قاضي ابن القصاروقد استدلَّ بھ ال -رحمھ هللا–وھذا الدلیل من أھم األدلة التي تمیَّز بھا مذھب مالك 

كرناه من عمل أھل ومن سنّة األذان الترجیع فیھ عند مالك ... وأقوى الطرق في إثباتھ ما ذومثالھ: قولھ: "
  .41خلفھم عن سلفھم حروف األذان واإلقامة" المدینة، ونقلھ

  قول الصحابي المطلب الثالث: القیاس و
  الفرع األول: القیاس 

دلیل القیاس كثیراً في كتابھ، فیورد القیاس لالستدالل على المسألة، وقد أعمل القاضي ابن القصار 
ه، وسأورد بعض األمثلة لبیان ذلك.   كما أنَّھ یناقش قیاس المخالف ویردُّ

: قال القاضي ابن القصار: "وأیًضا فإنَّ القیاس اقتضى أن ال یسھم للفرس أصًال؛ ألنَّھ كاآللة أوالً 
جل من سال جل، وآلة الرَّ حٍ وغیره ال یُْسھم لھ؛ إالَّ أنَّ اإلجماع قد حصل على أنَّھ یُْعطَى سھًما، فالقدر للرَّ

  .42الذي اجتمعنا علیھ أثبتناه، وما زاد علیھ واختلفنا فیھ أسقطناه بمقتضى أصل القیاس"
ینبغي ففنقول: ھي صالة متعلّقة بغروب أحد نَیَِّرْین،  :دالئل القیاس: قال القاضي ابن القصار: "ثانیًا

أن تكون متعلّقة بغروب أنورھما كصالة المغرب، فالحمرة أنور من الشفق الذي ھو البیاض، كما أّن الشمس 
  .43"في المغرب أنور من الشفق الذي ھو الحمرة

  الفرع الثاني: قول الصحابي
عبرِّ ویاستدل القاضي ابن القصار بقول الصحابي، وھو من األدلة المعتبرة في المذھب المالكي، 

  ابن القصار عنھ بعبارة (وھو مذھب) أو بعبارة (روي عن) أو بعبارة (قول)، ومن أمثلة ذلك:
وأیًضا فقد ُرِوي عن أبي بكٍر : قال القاضي ابن القصار في مسألة النھي عن قتل الرھبان: "أوالً 

وامع، وال مخالف لھ في  حابةرضوان هللا علیھ أنَّھ نھى عن قتل الشیوخ وأصحاب الصَّ   .44"الصَّ
"والذین یستحقُّون الغنیمة ھم الذین شھدوا الوقعة، وجاءوا قبل : قال القاضي ابن القصار: ثانیًا

  .45وھو مذھب أبي بكٍر وعمر"حصول الغنیمة،... 
  المطلب الرابع: القواعد األصولیة والقواعد الفقھیة

  الفرع األول: القواعد األصولیة
  القواعد األصولیة، ومن أمثلة ذلك:لقد أعمل القاضي ابن القصار 

ومثالھ قولھ: "والتأویالن إذا لم یتنافیا؛ صحَّ أن یكونا ُمراَدین، وحملُھ : التعارض والترجیح -أوالً 
حیح عند هللا تعالى؛ فقد أصبناه ال محالة إذا استعملناھما جمیعا،  علیھما أولى؛ ألنَّھ إن كان أحدھما ھو الصَّ

  . 46ز أن یكون ھو المراد، فحملھ علیھما أولى"وإذا تركنا أحدھما؛ جا
  .47"إذا خاطب هللا الجماعة بمقتضى العموم، كان كلُّ واحٍد منھم مخاطباً بھومثالھ قولھ: ": العام -ثانیًا
د اقتضى التحریم ": النھي -ثالثًا       .48ومثالھ قولھ: "النھي إذا تجرَّ

  الفرع الثاني: القواعد الفقھیة
  ابن القصار الكثیر من القواعد والضوابط الفقھیة، ومثال ذلك: لقد أكثر القاضي

  .49: قول القاضي ابن القصار: "المنفعة العامة أولى من المنفعة الخاصة"أوالً 
  .50كّل من ال تكون الجماعة شرطًا في صالتھ، لم تكن واجبة علیھ فیھ": قول القاضي ابن القصار: "ثانیًا
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  عند القاضي ابن القصار المبحث الرابع: منھج االستدالل
سأذكر في ھذا المبحث منھج االستدالل عند القاضي ابن القصار، ویمكن أن یظھر ذلك في المطالب 

  التالیة:
  المطلب األول: منھجھ من جھة الرأي المستدل لھ

ذكر القاضي ابن القصار المذھب المالكي واعتنى بذلك عنایة كبیرةً، فنراه ینقل قول اإلمام مالك، 
كما یذكر أیًضا أقوال غیره من أئمة المذھب، ولم یقتصر على المذھب المالكي فقط، بل یذكر أیًضا مذھب 
ا من حیث االستدالل فإنَّنا نجد أنَّ القاضي  أبي حنیفة والشافعي، وكان یذكر أحیانًا مذھب اإلمام أحمد، وأمَّ

ر للمذھب، كما أنَّھ یذكر دلیل المخالف ویناقشھ ابن القصار استدَل لمذھب مالٍك وأكثر من ذكر األدلة لالنتصا
ه، ومن أمثلة ذلك:   ویردُّ

ویجوز عند مالك، والشافعي ـ رحمھما هللا ـ صالة الرجل إلى جنبھ : قال القاضي ابن القصار: "أوالً 
 لھامرأة وھما في صالة واحدة... وعند أبي حنیفة أّن صالة الرجل تبطل... والدلیل لقولنا: الظاھر من قو

َالِة فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكمإ تعالى:  51»ال صالة إال بطھور«: وقال النبي  ...)6(المائدة:  َذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ
وھذا قد تطھّر، ... وأیًضا فإّن المرأة قد وقفت في مقام مأموم، فال تفسد صالة اإلمام، كالرجل إذا وقف إلى 

وأمر الرجَل بتأخیر المرأة، فنھى عن  52»أخروھّن من حیث أخرھّن هللا«: جنبھا... فإن قیل: فقد قال 
  القیام إلى جنبھا، والنھي یدّل على الفساد؛ ألنّھ ترك فرًضا من فرائض الصالة. 

قیل: إّن األمر بالتأخیر یدّل على أنّھ الزم لھما جمیًعا، فلو كان تركھا في التأّخر ال یفسد صالتھا، 
  .53"تَھكذلك تركھ أن یتقّدم علیھا، أو یؤخرھا ال یفسد صال

  المطلب الثاني: منھجھ من جھة نوع األدلة المستدلِّ بھا وعددھا
األدلة التي استدلَّ بھا القاضي ابن القصار متنوعةٌ وتنقسم إلى أدلةٍ نقلیٍة وأدلةٍ عقلیٍة، ومن األدلة 

ن القصار بالنقلیة القرآن والحدیث، ومن األدلة العقلیة القیاس واالستصحاب، ومعظم المسائل التي یذكرھا ا
السنة، ثمَّ اإلجماع، ثمَّ القیاس، وقد یكتفي بذكر دلیٍل واحٍد من القرآن في بعض  القرآن، ثمَّ یستدلُّ لھا بدلیل 

المسائل، وفي مسائل أخرى یذكر عدة آیاٍت، ونفس الكالم على استداللھ بالسنة، فھو یكتفي أحیانًا بذكر 
ل تفي بذكر دلیحدیٍث واحٍد، وأحیانًا أخرى یورد عدة أحادیث في المسألة الواحدة، وفي بعض المسائل یك

   السنة فقط دون القرآن، وسأذكر فیما یأتي أمثلةً توضح ذلك:
ْھبَانُ  : قال القاضي ابن القصار: "أوالً  وامع والشیخ الفاني  وال یقتل الرُّ قولنا: ... والدلیل لوأھل الصَّ
ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَ   قولھ تعالى: َ الَ یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ َوقَاتِلُواْ فِي َسِبیِل هللاَّ وھو ، )190(البقرة:  ْعتَُدواْ إِنَّ هللاَّ

أخرجوا باسم هللا، قاتلوا في سبیل هللا «كان إذا بعث جیوشھ یقول:   مأخوٌذ من الُمقَاتَلَة... وأیًضا فإنَّ النَّبيَّ 
وامعمن كفر با�، ال تَْغِدُروا، ال تمثِّلوا، ال تُغلُّوا، ال تقتلوا  فنھى عن  قتلھم،  ،54»الولدان وال أصحاب الصَّ

د اقتضى التحریم ... وأیًضا فقد ُرِوي عن أبي بكٍر رضوان هللا علیھ أنَّھ نھى عن قتل الشیوخ  والنَّھي إذا تجرَّ
حابة فجرى مجرى اإلجماع، وأیًضا فإنَّھ شخٌص ال قتال فیھ في  وامع، وال مخالف لھ في الصَّ وأصحاب الصَّ

بیان"العاد   .55ة، وال یَُخاُف منھ، فوجب أن ال یُْقتَل؛ دلیلھ النِّساء والصِّ
  ففي ھذه المسألة استدلَّ القاضي ابن القصار بالكتاب والسنة واإلجماع، والقیاس.

قد ذكرنا المنع من التَّفرقة، فإن بیعت دونھ أو بیع دونھا؛ فإنَّ البیع : قال القاضي ابن القصار: " ثانیًا
ما رواه  والدَّلیل لنا ...فاسٌد، قال القاضي: رأیت لمالٍك قوًال أنَّھ إذا بیع؛ فُِسخ البیع، إالَّ أن تختار األمُّ ذلك، 
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ق بین امرأٍة وولدھا، فنھى النَّبيُّ أنَّھ ف«الَحَكُم، عن َمْیُمون بن أبي َشِبیٍب، عن عليٍّ رضي هللا عنھ:  عن  رَّ
  .57"56»ذلك البیع، وردَّ البیع

  في ھذه المسألة اكتفى القاضي ابن القصار باالستدالل بالسنة فقط فذكر حدیثًا واحًدا فقط.
مسحة واحدة...  -حمھ هللا  -المستحب والمسنون في الرأس عند مالكار: ": قال القاضي ابن القصّ ثالثًا

وھذا مذھب ابن عمر والحسن البصري وأحمد بن حنبل ... وقال أبو حنیفة: المسنون مرة واحدة ... وقال 
الشافعي: المسنون ثالث مسحات... والدلیل لقولنا: استصحاب الحال، وأن المسنون والمستحب یحتاجان إلى 

  .58"شرع كما یحتاج الوجوب إلى داللة من الشرع
  ار بدلیل االستصحاب.القاضي ابن القصّ اكتفى في ھذه المسألة ف

  المطلب الثالث: منھجھ من جھة ترتیب األدلة:
 ار إلى أدلٍة نقلیٍة وأدلٍة عقلیٍة، وترتیبھ لھا إجماال أنَّھتنقسم األدلة التي استدل بھا القاضي ابن القصّ 

ا ترتیبھ  مَّ یذكر لھا تفصیال فإنَّھ یبدأ في الغالب باالستدالل بالقرآن ثیبدأ باألدلة النقلیة ثم األدلة العقلیة، أمَّ
م السنة على القرآن، وأحیاًنا أخرى إن لم  السنة ثم اإلجماع، ویذكر أیضا قول الصحابي إن ُوجد، وأحیاناً یقدِّ

ة من قیاس أو دلة العقلییذكر دلیالً من القرآن فإنَّھ یكتفي بذكر أدلَّة السنة، ثمَّ بعد ذكر األدلة النقلیة یذكر األ
   استصحاب أو غیره، ومن األمثلة على ذلك:

والدلیل لقولنا أنَّھ ال یُسھم لھ إذا لم یقاتل ولم یكن نوى الجھاد؛ قولھ : قال القاضي ابن القصار: "أوالً 
ِ َوآَخُروَن یُقَاتِلُوَن فِي  َسیَُكوُن ِمنُكم مَّْرَضى َوآَخُروَن َیْضِربُوَن فِي األَْرِض یَْبتَُغوَن ِمن فَْضلِ  تعالى: هللاَّ

األعمال بالنِّیَّات وإنَّما «في روایة عمر بن الخطَّاب عنھ:  ... وأیًضا قول النَّبيِّ )20(المزمل:  َسبِیِل هللاَِّ 
لكلِّ امرٍئ ما نوى، فمن كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ فھجرتھ إلى هللا ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا 

جھا، فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ أھل  ... وأیًضا فإنَّ السَّھم یستحقُّھ من كان من 59»یصیبھا أو امرأٍة یتزوَّ
َوقَاتِلُوْا  الجھاد والقتال، وھذا لیس منھم، ... والدلیل لقولنا أنَّھ یُسھَم لھ إذا قاتل؛ أنَّھ قد دخل تحت قولھ تعالى:

َ الَ یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ  ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَُدواْ إِنَّ هللاَّ ل أبي بكٍر ... وكذلك قو)190(البقرة:  فِي َسبِیِل هللاَّ
، مسلٌم، رشیٌد، حضر الوقعة  وعمر. فھو عموٌم فیمن حضر وقاتل ومن حضر ولم یقاتل ... وأیًضا فإنَّھ حرٌّ

  .60"وقاتل، فوجب أن یُسھَم لھ، أصلھ غیر التَّاجر إذا قاتل، فإن َّغیر التَّاجر یُسھَم لھ بحضوره وإن لم یقاتل
  بالكتاب والسنة وقول الصحابي، والقیاس. ففي ھذه المسألة استدلَّ القاضي ابن القصار

با بین المسلم والحربيِّ في دار الحرب، كما ال یجوز  : قال القاضي ابن القصار: "ثانیًا وال یجوز الرِّ
َ َوَذُرواْ َما بَقَِي ِمنَ  في دار اإلسالم. والدلیل لقولنا: قولھ تعالى: بَا إِن ُكنتُم  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُواْ اتَّقُواْ هللاَّ الرِّ

ْؤِمنِیَن  ق فیھ بین موضعٍ دون موضعٍ، فتركھ واجٌب بحقِّ األمر الذي  .)278(البقرة:  مُّ وھذا أمٌر لم یفرَّ
      .61"یقتضي الوجوب، إالَّ أن تقوم داللةٌ 

  .عدة أصولیة ھي األمر یقتضي الوجوبثم بقا لَّ لھا القاضي ابن القصار بالكتابفھذه المسألة استد
  خاتمة:

  توّصلت إلى النّتائج التّالیة: وفي خاتمة ھذا البحث
  .مدارس المذھب المالكي في بعض الجوانبأبرز من  المدرسة العراقیةتُعدُّ  -1
ثمَّ انتشر بفضل أعالم ھذه  -رحمھ هللا–دخل المذھب المالكي إلى العراق على ید تالمذة اإلمام مالك  -2

  المدرسة.
ار من أبرز أعالم المدرسة العراقیة یُعدُّ  -3   .خصوًصا، والمذھب المالكي عموًما القاضي ابن القصَّ
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حاز القاضي ابن القصار مكانةً عالیةً في المذھب المالكي، وكان محلَّ ثناٍء كبیٍر من فقھاء المذھب  -4
  المالكي ومن غیرھم.

  .ھب المالكيمدارس المذللمدرسة العراقیة بعض الخصائص تمیَّزت بھا عن غیرھا من  -5
ار المدرسة العراقیة  -6   ، أو في منھج االستدالل.في مصادر االستداللسواء لم یخالف القاضي ابن القصَّ
  

  والمراجعقائمة المصادر 
عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار  ھـ)،397علي بن عمر (تأبو الحسن  :ابن القصار -1

جامعة اإلمام محمد بن سعود بالریاض،  أطروحة دكتوراه،تحقیق: عبد الحمید السعودي، ، كتاب الطھارة–
  م.2006-ھـ1426وزارة التعلیم العالي، السعودیة، الطبعة األولى، 

 ،عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار، ھـ)397علي بن عمر (تأبو الحسن  :ابن القصار -2
  ، مخطوط.كتاب الجھاد

عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار  ھـ)،397علي بن عمر (تأبو الحسن  :بن القصارا -3
  .م2008، ، لبنانطرابلس، تحقیق: عبد الكریم رافع، رسالة ماجستیر، جامعة الجنان، كتاب الصالة –

األرناؤوط وآخرون،  تحقیق: شعیب، ھـ)،  المسند241(ت بن محمد الشیباني حمدأبو عبد هللا أبن حنبل: ا -4
  .م1999-ھـ1419مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

ھـ)، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، 799 ت( إبراھیم بن علي بن محمد :ابن فرحون -5
  .دت ،دط مصر، تحقیق وتعلیق: الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاھرة،

سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد ، )ھـ273 عبد هللا محمد بن یزید القزویني (ت أبوابن ماجة:  -6
 .الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، مصر، دط، دت

اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف  ھـ)،475نصر علي بن ھبة هللا بن جعفر (ت  أبو :بن ماكوالا -7
-ھـ1411 ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى ،في األسماء والكنى واألنساب والمختلف

  .م1990
، لسان ھـ) 711(ت  اإلفریقى ياألنصاري الرویفع يمحمد بن مكرم بن عل: أبو الفضل ابن منظور -8

  .ھـ1414الطبعة الثالثة،  بیروت، لبنان، العرب، طبعة دار صادر،
محمد -تحقیق: شعیب األرناؤوط ،سنن أبي داود ھـ)،275سلیمان بن األشعث السجستاني (ت :داود أبو -9

 .م2009-ھـ1430كامل قروبللي، دار الرسالة العالمیة، دمشق، سوریا، الطبعة األولى، 
ھـ)، المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق، مصر، دط، 256البخاري: أبو عبد هللا محمد بن إسماعیل (ت -10

  ھـ.1312
 ،الروض المعطار في خبر األقطار ھـ)،900 تأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم ( :الِحمیرى -11
  .م 1980الطبعة الثانیة،  لبنان، ق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت،یحقت

 ،ـ)، تاریخ بغدادھ463 تأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي ( :الخطیب البغدادي -12
 -ھـ 1422الطبعة األولى،  لبنان، بیروت، ،ق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالميیحقت

  .م 2002
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 ،سیر أعالم النبالء ھـ)،748ت شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْیماز ( :الذھبي -13
لطبعة  ا بیروت، لبنان، شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،ق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ یحقت

  .م 1985 -ھـ 1405الثالثة ، 
اإلعالم بوفیات  ھـ)،748ت شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْیماز ( :الذھبي -14

تحقیق: مصطفى بن علي عوض، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى،  ،األعالم
 .م1993-ھـ1413

 األعالم، دار العلم للمالیین، ،ھـ)1396 تخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ( :الزركلي -15
  .م 2002 ،الطبعة الخامسة عشر بیروت، لبنان،

ھذبھُ: محمد بن مكرم ابن منظور  ،طبقات الفقھاء ھـ)،476 تإبراھیم بن علي ( أبو اسحاق :الشیرازي -16
 .م1970لبنان، الطبعة األولى،  ،ق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروتیحقتھـ)، 711 ت(
ھـ)، المصنّف، تحقیق: مركز البحوث بدار التأصیل، دار 211الصنعاني، عبد الرزاق بن ھمام (ت -17

  م.2015-ھـ1436القاھرة، مصر، الطبعة األولى، التأصیل، 
دار صادر، بیروت،  ،آثار البالد وأخبار العباد ھـ)،682زكریا بن محمد بن محمود (ت  :القزویني -18

  .لبنان، دط، دت
ھـ)، ترتیب المدارك وتقریب المسالك: المحقق: 544ت أبو الفضل عیاض بن موسى ( :الیحصبي -19

  .م1965المحمدیة، المغرب، الطبعة األولى،  ،مطبعة فضالة، مجموعة من المحققین
وضع  ،البلدانھـ)، 284 حمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وھب بن واضح (تأ :الیعقوبي -20

  .م2002-ھـ1422الطبعة األولى،  لبنان، حواشیھ: محمد أمین ضنَّاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت،
  .شوقي، العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاھرة، مصر، دط، دت ضیف -21
دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، دط،  ،التربیة اإلسالمیة في القرن الرابع الھجري عبد العال حسن، -22

  .م1981
ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات 1360 تمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم ( :مخلوف -23
 -ھـ 1424لبنان، الطبعة األولى،  بیروت، علق علیھ: عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، ،مالكیةال

  .م2003
تحقیق: محمد ، ھـ)، صحیح مسلم261ن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت ی: أبو الحسمسلم -24

  .م1991-ھـ1412األولى، فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الطبعة 
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  الھوامش 

ھـ)، تاریخ بغداد، تحقیق: الدكتور 463الخطیب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي (ت ینظر:  1
)؛ 523-11/512،( م2002 -ھـ 1422ن، الطبعة األولى، بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنا

ھـ)، ترتیب المدارك وتقریب المسالك: المحقق: مجموعة من المحققین، 544بن موسى (ت الیحصبي: أبو الفضل عیاض 
  ).364-1/363، (م1965مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، الطبعة األولى، 

ھـ)، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، تحقیق وتعلیق: 799ابن فرحون: إبراھیم بن علي بن محمد (ت ینظر:  2
الزركلي: خیر )؛ 413-1/411، (دكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاھرة، مصر، دط، دتال

ھـ)، األعالم، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة 1396الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (ت 
  .)4/137م، ( 2002عشر، 
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  ونقده لفتاوى معاصریھ من خالل كتابھ األجوبة

  

Imam abu al-qasm azoum is (he was alivea year 1009ah) agreat person and 
his criticism of the fatwas of his contemporaries through his book Al-

Jawwaba 
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   :الملخص

تناول البحث بالدراسة قضیة مھمة في الفقھ والفتوى، أال وھي: نقد الفتاوى الفقھیة لدى أحد أعالم المدرسة 
التونسیة القیروانیة في عصره، وھو المفتي: اإلمام أبو القاسم عظوم، وذلك من خالل ما بثھ من فتاوى في كتابھ 

یح ظوم لمعاصریھ، وعطفھ علیھا باإلجابة والنقد والتصحاألجوبة؛ حیث تتبع الباحث تلك الفتاوى التي عرضھا ابن ع
لما احتوتھ من أغالط سواء في الجانب الفقھي أو اللغوي؛ وذلك من خالل المزاوجة بین الدراسة النظریة واألمثلة 

یل لإن نقد ابن عظوم لمعاصریھ اصطبغ بمبدأ الدقة والتحالتطبیقیة من أجوبة ابن عظوم؛ والتي قد تبین من خاللھا 
لتلك الفتاوى التي وردت عنھم، سواء في الجانب الفقھي أو اللغوي أو في جانب النصح والوعظ واإلرشاد والجھر 

  لكل من یخطأ، مقدما للدلیل على كل ما یبدیھ من نقود في حق معاصریھ.  بكلمة الحق
  : اإلمام؛ الفتاوى؛ ابن عظوم؛ النقد؛ األجوبة.الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The study dealt with an important issue in jurisprudence and fatwa, namely: the criticism 

of the jurisprudence fatwas of one of the prominent figures of the Tunisian school of 
Kairouanian in his time, and he is the mufti: Imam Abu al-Qasim Azum, through what he 
transmitted of fatwas in his book Al-Jawwaba. Where the researcher followed those fatwas 
presented by Ibn Adhum to his contemporaries, and his sympathy for them to answer, criticize 
and correct what they contained in terms of errors, whether in the juridical or linguistic side. 
And that is through the combination of theoretical study and practical examples from Ibn 
Adhum's answers; And through which it has been shown that Ibn Adhum's criticism of his 
contemporaries was colored by the principle of accuracy and analysis of those fatwas that came 
from them, whether in the jurisprudential or linguistic aspect, or in the aspect of advice, 
preaching, counseling, and pronouncing the word of truth for everyone who errs, providing 
evidence for all the criticism he expresses in the rights of his contemporaries. 
Key Words: Imam; Fatwas; Ibn Azoum; criticism; Answers. 
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  :مقدمة
الحمد � حمدا یوافي نعمھ الكثیرة، ویكافئ مزید تفضلھ من آالئھ الغزیرة، والصالة والسالم على 

أنوار الرشد والھدایة. وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین مرشد الخلیقة بإذن ربھا من ظلمات الغي والضاللة إلى 
  ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:

فلقد عرف النظر الفقھي منذ زمن األئمة غزارة في األقوال، وتباین في اآلراء لدى علماء المذاھب؛ 
ختیاراتھم وبسط حججھم ما ولد مناظرات وردوًدا وانتقادات بینھم، األمر الذي دعا أھل كل مذھب إلى تنقیح ا

ودالئلھم. وقد كان المذھب المالكي من أكثر المذاھب التي شھدت الحجاج والنقد الفقھي الداخلي، لتعدد 
مدارسھ وتباین طرق االجتھاد بینھا، وكان من تلك المدارس المدرسة القیروانیة التونسیة التي استقت من 

یھا، متأثرة بتلك المناظرات الفقھیة مع مالكیة العراق. مشرب النقد والحجاج وتحریر المسائل والتدقیق ف
فكانت مصنفات الفقھ والنوازل في المدرسة القیروانیة تعروھا تلك النزعة النقدیة لمواجھة تلك االختالالت 

  في مجال الفقھ والفتوى.
الكشف ب وموضوع النقد الفقھي عامة أو في المدرسة القیروانیة خاصة، وإن بادر بعض الباحثین فیھ

عن بعض عناصره ومناھجھ عند بعض الفقھاء، إال أنھ ال یزال یحتاج إلى جھود كبیرة خدمة للفقھ، ورفًعا 
  لدرجة واحد من أھم الفنون الخادمة للفقھ ومجاالتھ، ومن ھذه البحوث التي عنیت بدراسة النقد الفقھي:

عبد الحمید العشاق، تعرض فیھ  كتاب منھج النقد والخالف الفقھي عند اإلمام المازري لمؤلفھ -
  للمنھج النقدي عند اإلمام المازري بشكل خاص ولمدرسة القیروانیة بشكل عام.

كتاب نظریة النقد الفقھي، لمؤلفھ نوار بن الشلي وھو كتاب أصلھ بحث شارك بھ المؤلف في ندوة  -
مجاالت التي أعمل فیھا النقد . عرف بالنقد الفقھي وبین بعض أقسامھ وال2010علمیة بجامعة الدوحة سنة 

  الفقھي. 
كتاب اإلمام اللخمي ودوره في تطویر االتجاه النقدي في المذھب المالكي، لمؤلفھ محمد المصلح، تعرض  -

  في لدراسة منھج النقد عند اإلمام اللخمي من خالل تبصرتھ.
للباحث صرموم  -أنموذجا  المذھب المالكي -أطروحة دكتوراه بعنوان منھج النقد في الفقھ اإلسالمي  -

، والذي تناول فیھا ما یتعلق بمفھوم النقد الفقھي، وشروطھ عند مرتاده، ومجاالتھ 2016رابح، سنة 
 باإلضافة إلى تعرضھ إلى دراسة النقد الفقھي في المذھب المالكي.

ذا ھ ونظًرا لشح البحوث في مجال النقد الفقھي عموًما، وفي مصنفات الفتوى خصوًصا، فقد جاء
البحث لیكشف عن إعمال النقد الفقھي في جانب الفتوى عند أحد أعالم المدرسة القیروانیة التونسیة، وفي 
إحدى أضعف فتراتھا التي عاشتھا، وھو المفتي اإلمام أبو القاسم ابن عظوم في كتابھ األجوبة. فكان أن 

قده لفتاوى معاصریھ من خالل كتابھ ه) ون1009"اإلمام أبو القاسم بن عظوم (كان حیا سنة  عنونتھ بـ:
  األجوبة"

  فما مدى اعتماد اإلمام أبو القاسم ابن عظوم على المنحى النقدي في كتابھ األجوبة؟ -
  وما طبیعة نقده لفتاوى معاصریھ؟ -

وتكمن أھمیة ھذا البحث في: أھمیة النقد الفقھي في حد ذاتھ، ودوره في تمحیص األقوال وتسدید    
  الفتوى، وبكونھ یتعلق بمنھج عالم برع في النقد الفقھي ونقد الفتاوى في عصره.

  أما األھداف المتوخاة من ھذا البحث فھي: 
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لذین عرفتھم الساحة التونسیة في أواخر القرن تسلیط الضوء على أھل الصدارة من الفقھاء والقضاة، ا -1
  العاشر الھجري، وأحد قامات النقد والتدقیق في الفتوى في عصره، أال وھو المفتي اإلمام ابن عظوم. 

إبراز المنحى النقدي لدى عالم عاصر فترة مأزومة، متصدیًا لشتى االختالالت التي حدثت في زمانھ،  -2
  الجتماعي.سواء في الجانب العلمي أو ا

الكشف عن المنھج النقدي الذي اتبعھ ابن عظوم في نقد معاصریھ؛ لمساعدة الباحثین المعاصرین في  -3
  استجالء الملكة المؤدیة للنقد السلیم والبناء في الفتاوى المعاصرة.  

ولإلجابة على اإلشكال المطروح، رأیت تقسیم البحث إلى مبحثین اثنین، یشكالن جانباه النظري 
  التطبیقي، مع مقدمة وخاتمة، وذلك كما یلي: و

  مقدمة:
  المبحث األول: التعریف بابن عظوم وبكتابھ األجوبة.

 ویشتمل على مطلبین:
  المطلب األول: التعریف بابن عظوم.

  المطلب الثاني: التعریف بكتاب األجوبة.
  ألجوبة. المبحث الثاني: نقد ابن عظوم لمعاصریھ من المفتین مع نماذج من كتابھ ا 

  ویشتمل على ثالثة مطالب:
  المطلب األول: مفھوم النقد وأھم أدواتھ عند ابن عظوم في أجوبتھ.

  المطلب الثاني: أھم المفتین المعاصرین البن عظوم، ومنھجھ في انتقاد بعض فتاویھم.  
  المطلب الثالث: نماذج لفتاوى انتقدھا ابن عظوم على أصحابھا، من خالل كتابھ األجوبة. 

               
  المبحث األول: التعریف بابن عظوم وبكتابھ األجوبة

  في ھذا المبحث أعّرف بابن عظوم وبأھم ما میز حیاتة العلمیة والعملیة، وما حواه كتابھ األجوبة. 
  التعریف بابن عظوم المطلب األول:

  أوًال: االسم والمولد والنشأة العلمیة
عبد الجلیل بن محمد بن أحمد بن عیسى بن أحمد بن عبد العظیم القاسم بن محمد مرزوق بن أبو ھو 

، الفقیھ المطلع المحقق للفتیا والنوازل 1، ُعرف بابن عظومبن أبي بكر بن عیاش بن فندار المرادي القیرواني
  .2القدوة العمدة الفاضل العالم العامل

المترجمین لھ من أن مولده كان لم یعرف تاریخ وال مكان والدة ابن عظوم، إال ما رجحھ بعض 
  . 3بالقیروان، لوجود أبنائھ بھا، ومداومتھم على ُمقامھا

نشأ ابن عظوم في عائلة معروفة بالعلم، اشتھر أفرادھا بمكانتھم في الفتوى والقضاء على مدى أزمنة 
ھذه العائلة طویلة. وقد حاول محقق كتاب األجوبة: محمد الحبیب الھیلة، عمل إحصاء جملة العلماء في 

فرًدا منھم، ذكر أسماءھم ومراتبھم ونسبھم، وأھم أعمالھم العلمیة، ومنھم  24العظومیة، حیث أحصى 
  .4صاحب الترجمة

وقد تكون المفتي ابن عظوم على من عاصرھم من شیوخ وعلماء ھذه العائلة العظومیة، كجده األدنى  
 ، ووالده محمد مرزوق بن عبد الحلیل عظوم5ـھ941عبد الجلیل بن محمد بن أحمد العیسي المتوفى سنة 
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الذي ذكره في  ه972المتوفى سنة  أبو العباس أحمد العیسى التونسى،، إضافة إلى 6ـھ941المتوفى سنة 
  .7أجوبتھ

  ثانیًا: عصر ابن عظوم وحیاتھ العملیة.
الغزو عایش اإلمام ابن عظوم فترة صعبة من تاریخ تونس، وھي آخر دولة الحفصیین وتوالي 

اإلسباني على تونس، ثم وصول العثمانین وتحریرھا من حكم اإلسبان، األمر الذي شكل جملة من 
االضطرابات على مجاالت شتى ثقافیة وعلمیة واقتصادیة، أدت إلى شل الحركة العلمیة وقلة العلماء، وكثرة 

  .    8اآلفات في المجتمع، وتأثر الجانب المعیشي ألفراد المجتمع التونسي
وابن عظوم في بدایة ھذه الفترة كان مقامھ القیروان حیث ترعرع بھا وتزوج وخلف بھا أوالدا، ثم 
انتقل إلى مدینة تونس وانخرط في عدولھا، وما لبث أن تولى بھا مقام الفتیا والقضاء، وتزوج بھا زوجة 

جدا وذا عیال تعرض علیھ  ، وأنھ كان فقیرالھ نوادر تحكى عنھ في أیام فتواهثانیة، وتذكر المصادر أن 
الدراھم الكثیرة في ما یُفتیھ فیمتنع من قبولھا وال یأخذ إال كفایة یومھ، وقد عاصر ابن عظوم مرحلة استقرار 
الوجود العثماني بتونس البشوات التي تواردت علیھا وذكر عددا منھم في أجوبتھ، والمجالس التي كان 

  .        9عض النوازل والفصل فیھایعقدھا الباشا للعلماء بغیة النظر في ب
والمطالع ألجوبة ابن عظوم یتبین لھ من خالل تلك األسئلة التي كان یستفتیھ فیھا معاصروه من الفقھاء 

  والعلماء على غرار العامة، تلك المكانة والتقدیم اللذین تبوأھما في شؤون الفتوى والقضاء.
  ثالثا: وفاتھ ومآثره.

ه، مستنبطین 1009یخ وفاة، إال ما ذكره المترجمون لھ من أنھ كان حیًا سنة لم یعرف البن عظوم تار
ذلك من تأریخ آخر سؤال في أجوبتھ، وكذلك اجتھاد الشیخ محمد الشاذلي النیفر في البحث عن تاریخ صحیح 

 وفاتھ ه أنھا سنة وفاة أبي القاسم عظوم، ثم ذكر أن تحقیق سنة1103لوفاتھ، والذي أدى بھ إلى ترجیح سنة 
  .10یحتاج إلى بحث

  وقد خلف أبي القاسم عظوم عدة مؤلفات فقھیة ھي: 
  .ه في الفقھ المالكي805ت ، الدمیريبرنامج الشوارد الستخراج مسائل الشامل لبھرام  -
  تراجم مختصر خلیل أو برنامج المختصر. -
  كتاب األجوبة وھي النوازل محل دراستنا في ھذا البحث، وسیأتي تعریفھا. -
  برنامج وثائق الفشتالي. -
  ة أو اإلعالم بما أغفلتھ األعوام.رسالة في الجزیة وأحكام أھل الذم -
  رسالة في المعرفة والتعریف. -
  مناھل الورود وبحث القضاء بموجب الجحود. -
  .األدلة المحكمة المجازة في افتقار التبرعات إلى القبول والحیازة -
  .11رسالة في نعوت المشھود علیھ -

ومما یتبین أن ابن عظوم ابتكر طریقة جدیدة في التألیف لكتب المسائل، كالمختصر والشامل،     
ووثائق الفشتالي بوضع برامج علیھا، وھو الذي ذكر بأنھ وضع ذلك "ترجمة للكتاب ومھمات بعض مسائلھ 

     12مرسوما علیھا مواضعھا، لیسھل استخراج ذلك على المطالع.
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  التعریف بكتاب األجوبة.المطلب الثاني: 
مما ال شك فیھ أن كتب النوازل ھي إحصاء لمشاكل العامة والمجتمع وما یكتنف حیاتھم الیومیة من 
أعراف وتقالید؛ إذ یعمد فیھا المفتي النوازلي إلى إبراز تلك المشاكل والحلول التي اقترحھا لھا مبینا فیھا 

خاللھ توصل إلى تلك الحلول، كما تعتبر كتب النوازل  جھده العلمي والعملي والشكل المنھجي الذي من
  أیضا مرآة موضحة لتاریخ تلك الربوع التي صدرت منھا تلك اإلشكاالت وحلولھا.

وكتاب األجوبة البن عظوم یعتبر منجًما خصیبًا في ھذا الشأن، لما حوتھ جنباتھ من زاد فقھي ومنھج 
  التاریخیة التي صورت المجتمع في كل مجاالتھ. اجتھادي سلیم لمؤلفھ، أضف لھا تلك المخزونات

ومن خالل ھذا المطلب أمر بجولة تعریفیة عن منھج عرض مادة الكتاب، ومنھج صاحبھ في فتواه، 
  مبرًزا لألھمیة التي اكتساھا كتاب األجوبة.      

  أوالً: منھج عرض أجوبة ابن عظوم.
عظوم، ھو عدم الترتیب لألجوبة ال من جانبھا  من أول ما یالحظھ المطالع لكتاب األجوبة البن    

الموضوعي وال التاریخي. فمن الجانب التاریخي فإن األجوبة جاءت متفرقة على فترة زمنیة ما بین عام 
ھـ تاریخ آخر سؤال أورده ابن عظوم في أجوبتھ، وأما من جانبھا الموضوعي فإن 1009ھـ إلى 982

كغیرھا من المصنفات الفقھیة، إضافة إلى ما یالحظ من اختصاصھا  األجوبة لم تراعي ترتیب أبواب الفقھ
بفقھ الواقع الذي یدور حول مسائل المعامالت وباب األقضیة والشھادات والحدود والدماء والمواریث وأحكام 

  العبید، وخلوھا من مسائل العبادات والعقائد.
ائح المجتمع، وقد قسمت تلك األسئلة وقد كانت األسئلة الواردة على ابن عظوم تأتیھ من مختلف شر

  إلى محاور ھي:
  أسئلة العامة عن أمور یریدون معرفة حكم هللا فیھا. -
  أسئلة من الباشا یطلب فیھا من ابن عظوم إبداء رأیھ فیھا. -
  أسئلة من بعض الفقھاء أو القضاة یطلبون فیھا من ابن عظوم إبداء رأیھ فیھا.  -

  جوبة فھي:أما باقي محاور ما حوتھ األ
  أجوبة لبعض المفتین من معاصریھ یطلب منھ لعطف علیھا بجوابھ. - 
  فتاوى لغیره یعقب معقبا ومبدیا فیھا عن رأیھ.  -
  مسائل یوردھا نقال من كتب فقھیة ونوازلیة . -

وابن عظوم سلك في عرض أجوبتھ نھًجا موحًدا، فتراه یعرض المسألة المستفتى فیھا بكل حیثیاتھا، 
كانت  رسوًما ووثائق أثبتھا كلھا مع سؤلھا، أو كان سؤاًال شفھیًا عبر عنھ مختصًرا، وھو في ذلك یبدأ فإن 

بحمد هللا سبحانھ فیذكر اسم السائل ولقبھ إن عرف بھ ومھنتھ أو وظیفتھ إن عرفھا ومكانھ الذي یقطنھ 
  .13والتاریخ الدقیق للمسألة

بقولھ: أجبت عنھ بما نصھ، أو ونص الجواب، الحمد �، أما جوابھ فكان یلي سؤال السائل، ویفتتحھ 
إذا كان األمر كما ذكر...، فیجیب عما سألھ السائل وال یتعداه، وقد یكون الجواب مختصًرا أو مطوًال فیھ 

  أحیانًا، إال أنھ یتبع جوابھ في الغالب بمرحلة عنده یسمیھا التذییل، یتتبع فیھا ألفاظ جوابھ أو سؤال السائل.
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  نھج ابن عظوم في فتاویھثانیًا: م
التي  ازل التي استفتي فیھا، واألدواتویقصد بھ تلك الطرق التي اتبعھا ابن عظوم في بیان أحكام النو

  كان یستعملھا في الوصول إلى استنباط صحیح.
، لكان ابن عظوم في مسلكھ الفقھي االجتھادي الكاشف عن أحكام النوازل یعتمد الدلیل، ویوجھ األقوا

ان المفتي (وإن ك ویتوخى الدقة في كل لفظ یضعھ إجابة على فتواه، ففي تدلیلھ على فتواه یقول ما نصھ:
كن ل عن حكم نازلتھ،والعاّمي یكفیھ مجرد اإلخبار  یحتاج إلى إقامة الدلیل على األحكام للعامي،منصبھ ال 

 لتركن إلى ذلك نفوس الحكام الجھلة، الدلیل ولو على طریق اإلیجاز واإلشارة إذا أمكن فھو أولى، ذكر
األھویة المخالفین المصادمین، لعل سوق الدلیل یردعھم عن مصادمة الحق، النكشاف حالھم وحال  وأھل

یھامھم إ فإذا ذكر الدلیل والنص انفضحوا وانفضح ما یبدونھ من ُشبھتھم التي یُوھمون بھا العامة بذكر الدلیل،
  . 14وشبھھم)

عتمده ابن عظوم من الدالئل، فھي أصول الذھب المالكي ومصطلحاتھ الخاصة: أما ما كان ی    
كالراجح والمشھور وما بھ الفتوى والعمل، مكثًرا من سوق القواعد الفقھیة والضوابط المذھبیة، إضافة إلى 
نقول العلماء المجتھدین في المذھب المالكي كابن رشد والمازري وابن الحاجب، وغیرھم. ومن أرباب 

  الفتوى ممن سبقھ كابن عرفة والبرزلي، وغیرھما.
أما دقتھ في سوق ألفاظ  فتواه وإحالتھ على مصادر فتواه، فإن ابن عظوم كان یذیل على ألفاظ فتواه    

ویبین علة سوقھ لھا، وھو صنیع إن دل على شيء فإنما یدل على مدى حرصھ وشدة تحریھ ومدى التزامھ 
ء ألفاظھا، وھو بذلك یمثل نھج تلك المدرسة اإلفریقیة التي تعتمد درس األقوال بمنھج رصین في نقولھ وانتقا

وتحقیقھا، وشدة ضبطھا وتصحیحھا وتوجیھ المسائل باألنظار الفقھیة السدیدة، وھذه الدقة في النقول دعت 
في  كًراابن عظوم إلى تحٍر ودقة قل نظیرھما في مصنفات السابقین؛ إذ كان یحیل نقولھ إلى مصادرھا ذا

، وھو ما یستعملھ المؤلفون 15ذلك الجزء المنقول منھ والباب أو القسم ورقم الورقة أو المسألة التي نقل منھا
  في عصرنا من اإلحالة إلى جزء المصدر وصفحتھ، ما یوضح سابقیتھ لعصره في ھذه الدقة.

الجامع والرسالة والنوادر والمصادر التي اعتمدھا في النقول ھي غالب أمھات المذھب: كالمدونة و    
والزیادات، ومن كتب الفتاوى والفروع الفقھیة التي أكثر النقل منھا: مختصر خلیل، شامل بھرام، مختصر 

  ابن عرفة، كبیر ابن ناجي وصغیره، جامع البرزلي، ومؤلفات جده األعلى.                
  ثالثًا: أھمیة كتاب األجوبة

ألجوبة یشترك معھا في كونھ ال یخلو من قیمتین أساسیتین: قیمة فقھیة، ككل كتب النوازل، فكتاب ا   
وأخرى تاریخیة، تكونان بارزتین بقوة في بعضھا وتقل في أخرى، وكتاب األجوبة البن عظوم برزت فیھ 
ھاتین القیمتین بقوة، فأما القیمة الفقھیة للكتاب فھي كما أسلفنا، تظھر في ما كان یصنعھ ابن عظوم في 

تثارتھ لألقوال وتعقیباتھ على كثیر من العلماء ودقة نظره الفقھي، إضافة إلى ما یورده من تخریجات على اس
أقوال ومسائل عدیدة تلج بالمطالع إلى امتالك مفاتیح مساعدة في مجابھة األمثال من المسائل المستجدة في 

  كل عصر من العصور.
اقع واختصاصھ بھا، ما یجعلھ كتاب فتاوى ال غنى عنھ جمع الكتاب لتلك الفتاوى المتعلقة بفقھ الو -

  لواقع الناس وحیاتھم العملیة الكثیرة التغیرات.
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شرح ابن عظوم لعدید المصطلحات الفقھیة والمالحظات على بعض المؤلفات وصنیع بعض الفقھاء  -
  .  16ومستویاتھم العلمیة

ا یؤرخ لھا ابن عظوم كلما صادفت الفتوى حدثً أما القیمة التاریخیة فتجلت في تلك األحداث التي كان 
في مدینة تونس وما جاورھا، أو من خالل تلك النوازل التي جاء في ضمن السؤال عنھا أحداث تاریخیة، 
وھذه األحداث ُمثلت في كل نواحي المجتمع التونسي ومجاالتھ في عصر ابن عظوم فعّرفت بالمظاھر 

عادات وأعراف في األنكحة والجنائز وأنواع المعامالت التجاریة  االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة من
وطرق إجرائھا وبعض الرحالت التجاریة، إضافة إلى أسماء قرى ومدن وأحیاء وأسواق ومدارس ومساجد 

  ورصد للعدید من الحكام والبشوات والقضاة والمفتین الذین عرفتھم تونس.
 جوبة: قیمة لغویة وأدبیة، وذلك من خالل تلك التعقیباتویمكن أن نضیف مع ھاتین القیمتین لكتاب األ

التي كان یدلیھا ابن عظوم على عدید الفتاوى التي أستفتي فیھا غیره وطُلب منھ إبداء رأیھ فیھا، أو األسئلة 
 امن العامة فكان یتابعھا من جانب األسلوب اللغوي والنحوي كما یتابعھا فقھیًا، ھذا من جانب اللغة أما أدبیً 

فتمثلت في تلك النقول الوعظیة كخطبة الشرف التي أنشأھا إكراًما لمقام النبي صلى هللا علیھ وسلم ونسبھ 
، ووصیة نقلھا في أجوبتھ لطلبة العلم تحثھم على مكارم األخالق واإلخالص والصدق والھمة 17الشریف

  .  18العالیة في تحصیلھ
  فتین مع نماذج من كتابھ األجوبةمالمبحث الثاني: نقد ابن عظوم لمعاصریھ من ال 

  م أدواتھ عند ابن عظوم في أجوبتھالمطلب األول: مفھوم النقد وأھ
یھتم ھذا المطلب بالتعریف بالنقد عند أھل اللغة وبكونھ مصطلًحا مشترًكا في الفنون العلمیة 

بن ألدوات التي أعملھا اوالمجاالت المعرفیة المختلفة، ألفضي لُمتعلقھ في ھذا البحث، ومنھ إلى بیان أھم ا
  عظوم في نقده لفتاوى معاصریھ في أجوبتھ.   

  أوالً: تعریف النقد لغةً واصطالًحا.
النون والقاف والدال أصل صحیح یدل على إبراز شيء وبروزه. من ذلك: النقد في الحافر،  في اللغة:

  .19وھو تقشره. حافر نقد: متقشر. والنقد في الضرس: تكسره، وذلك یكون بتكشف لیطھ عنھ
ونقدت الدراھم وانتقدتھا، إذا أخرجت منھا الزیف، وذلك أن یكشف عن حالھ في جودتھ أو غیر ذلك. 

  .20قد: وازن جید، كأنھ قد كشف عن حالھ فعلم، وناقدت فالنا، إذا ناقشتھ في األمرودرھم ن
تبین من ھذا العرض اللغوي أن النقد یدور حول كشف الشيء وفحصھ وتمییز عناصره ومدى 

  جودتھا. 
 : إن محاولة الباحثین لصیاغة مفھوم للنقد في المناھج العلمیة المختلفة لم یختلف لدیھمفي االصطالح

  عن معناه اللغوي ولم تختلف معانیھ في عباراتھم المختلفة التي حدوه بھا، والتي منھا أنھ:
"عملیة تقویم وتصحیح وترشید، ومحاكمة إلى قواعد متفق علیھا، أو نسق كلي تقوم على تبیان  -

  . 21الخطأ والصواب"
حیح من الخطأ، والقوي ثم إن ھذا المفھوم االصطالحي للنقد عام في كل مجال یقصد بھ صاحبھ الص

من الضعیف. والمراد بالنقد في ھذا البحث ھو: تبیین المنحى النقدي الذي اتبعھ ابن عظوم في رده لكثیر 
من فتاوى معاصریھ، وحینئذ فال شك أن ھذا المنحى ھو منحى فقھي لتعلقھ بالفتاوى الفقھیة أو فقھ الواقع، 

  ظوم واألدوات التي استعملھا فیھ.وقبل أن نتبینھ وجب تبیین مفھومھ عند ابن ع



  جمال الدین الصادق
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                             52
 

تلك التعقیبات واآلراء التي أبداھا ابن عظوم على الفتاوى " فمفھوم النقد الفقھي عند ابن عظوم ھو:
  الفقھیة لمعاصریھ؛ تبیاًنا للصواب والخطأ فیھا".

داخل  یھوھذا النوع من نقد الفتاوى عند ابن عظوم یندرج تحت النقد الفقھي الداخلي، أي أن النقد ف
المذھب الفقھي الواحد؛ حیث یھتم علماء ذلك المذھب بتصحیح مناھجھ االستنباطیة، وتقویم االجتھادات 

  .     22الفقھیة في الفتوى والقضاء ومجالس الدروس الفقھیة وتمحیصھا
  انیًا: أدوات النقد عند ابن عظومث

یمكن لمطالع أجوبة ابن عظوم وردوده على معاصریھ من المفتین، أن یتنبھ الستعمالھ أدوات عدیدة، 
ھذه األدوات ھي عینھا آالت االجتھاد التي اشترطھا العلماء في المتصدر للفتیا والقضاء، وھي كل تلك 

ي استخراج األحكام العلوم والمعارف التي یجب أن یصطبغ بھا كل من رام التوقیع عن هللا ورسولھ ف
  واستجالئھا، وفي ما یلي نذكر أھمھا عند ابن عظوم في انتقاده لمعاصریھ: 

النقد باستعمال القواعد والضوابط الفقھیة واألصولیة: وھي سمة حافظ علیھا ابن عظوم في  غالب  -1
  .            23النقود التي ذیلھا على فتوى معاصریھ

ء واألقوال المعتمدة: أكثر ابن عظوم في نقده من النقول واألقوال النقد باستعمال نقول العلما -2
المعتمدة وتقدیم القوي منھا كالمشھور والراجح؛ وذلك لیرد تلك الفتاوى المستندة إلى رأي ضعیف أو فھم 

  .24خاطئ، ولیعضد مذھبھ في ذلك أو صحة ما ذھب إلیھ من أفتى قبلھ في النازلة
التي یجب توفرھا عند المفتي والناظر في األحكام الشرعیة عموًما، ھي  النقد باللغة: من األدوات -3

علوم اللغة، التي تعتبر ھي اآللة لفھم الشریعة، وقد برزت عند ابن عظوم في أجوبتھ وانتقاداتھ بنقلھ لعدة 
لقواعد لقواعد لغویة وتحریره لعدید األلفاظ اللغویة والتراكیب اللفظیة رًدا على تلك التي وقعت مخالفة 

  .   25ومجانبة للتركیب اللغوي الصحیح في أسئلة المفتین أو أجوبتھم
النقد بالقواعد العقلیة: وھي ما یعرف بالمقدمات العقلیة واألدلة المنطقیة مما یرجع إلى قواعد العلم  -4

لتوجیھ االضروري والنظري، وقد كان لھذه المقدمات المنطقیة نصیب في أجوبة ابن عظوم، فكان منھجھ في 
  .  26والتعلیل والنقد تحكمھ العدید من تلك القواعد العقلیة
   م، ومنھجھ في انتقاد بعض فتاویھمالمطلب الثاني: أھم المفتین المعاصرین البن عظو

  بن عظوم الذین انتقد بعض فتاویھمأوالً: أھم المفتین المعاصرین ال
الحفصیة، وتوالي االحتالل اإلسباني ثم الُسلطة لقد عایش ابن عظوم كما سبق مرحلة سقوط الدولة 

العثمانیة، وھو األمر الذي أثر على الجانب الدیني والمعرفي بتونس، والذي بدوره خلّف ضعفًا في الزاد 
العلمي لكثیر من العلماء رواد الفتوى والقضاء بتونس في عصر ابن عظوم، وھو الذي شدد في النكیر علیھم 

  . 27من فتاویھم ووصفھم بالجھل وقلة العلموانتقادھم ورد كثیر 
  ومن أھم ھؤالء المفتین:

فقیھ معاصر البن عظوم، وصفھ بالشیخ المفتي والفقیھ وكان  :أحمد المسراتي أحمد بن محمد ابن -
  .28أكثر من عطف ابن عظوم على فتاویھ إما بالنقض أو التصحیح

د  :حمد بن منصور قشور الجباليم - بن منصور قشور الجبالي: العالم وفقیھ تونسي. أبو عبد هللا محمَّ
ي المتوفى في أوائل صفر سنة أخذ عن الشیخ أحمد ابن الشیخ الصالح محمَّد بن عبد الكریم المرساو

ھـ، لھ بغیة ذوي الحاجات في معرفة تقریر النفقات أثبت لھ ابن عظوم في أجوبتھ عدة فتاوى، ذیل 1012
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تارة أخرى. وذكر أنھ لقي منھ أذًى شدید بتسلیط أھل الخشیة علیھ لقصد علیھا بالتصحیح تارة، وبالنقض 
  .29الضرر
: أبو النجاة سالم بن علي بن بلحسن النفاتي التونسي إمام وفقیھ. كان معاصراً سالم بن علي النفاتي -

علي و عظوم ووصفھ في أجوبتھ بالفقیھ والشیخ المفتي، أخذ عن أعالم، وعنھ أوالده الثالثة أبو الحسن
  .30ومحمد. لھ فتاوى عدیدة عطف علیھا ابن عظوم

ن منسبة لبني كلثوم، وھي قریة تقع ببالد الساحل قریبة من مدینة مساكن، وھو  :إبراھیم الكلثومي -
فقھاء وعدول سوسة كان معاصًرا البن عظوم، ورد اسمھ مراًرا في كثیر من المسائل، انتقده ابن عظوم في 

القول حتى وصفھ بالحدث الغمر، وأنھ على الجھل المركب والحداثة وعدم نقل مجرد مسألة وشدد علیھ في 
  . 31قراءة أدنى الكتب

من عائلة قدیمة تعود إلى ناحیة سطیف، ومنھا یحیى بن مفتي وقاضي جزائري  :محجوبة یحي بن -
لھ مساجالت ومناظرات مع الشیخ عبد الكریم الفكون الجزائري. رد علیھ علماء  محجوبة القرشي السطیفي

وقتھ كثیًرا من أحكامھ وفتاویھ. ذكره ابن عظوم في أجوبتھ وشنع علیھ في الرد حتى وصفھ بالغمر الجھول 
  .32والعالم في ذویھ، والواقف عند المألوف الذي لم یعھد غیره

  عض فتاوي معاصریھ من خالل أجوبتھب ثانیًا: منھج ابن عظوم في انتقاد
من المعلوم أن عملیة النقد والتعقیب التي تفضي إلى النتائج المرضیة بأسس سلیمة وطرق واعیة، ال 
یقوم بھا إال من وفقھ هللا المتالك سبل النظر الدقیق في الموضوع الذي قصد انتقاده وتمحیصھ، وقد كان 

تتبعھ للمفتین في عصره فیما قدموه من فتاوى، فقد كان مدققًا  المفتي ابن عظوم من أھل ھذا الشأن في
، منادیًا 33وموجھًا ومرجًحا لكثیر من األقوال، واسع االطالع، یذكر مصدر كل قول یدلي بھ في فتواه

، وھذا المسعى منھ ما یرجع إلى 34باالجتھاد والتمكن في الفتوى والقضاء ونبذ الجمود على المنقوالت
قد ف –وعدم خوفھ من الجھر بكلمة الحق ولو مع من ولي الحكم والسلطة والنیابة خاصة  شخصیتھ القویة

، إضافة 35-سبق بیان معایشة ابن عظوم لعصر مأذوم وكثیر الفساد والظلم والجھل كما وصفھ ھو بنفسھ
تھ إال ما وظیفلمراقبتھ هللا عز وجل في أقوالھ وأفعالھ، فقد كان ال یقبل أجرة مقابل الفتوى، وال یأخذ عن 

یكفیھ لیومھ مع شدة فاقتھ ووجود العیال، وشدة تحرزه من القول والفتیا بغیر علم خوف الوقوع في وعید 
  . 36هللا سبحانھ، وھو ما أنكر فقدانھ عند كثیر من المفتین المعاصرین لھ بتونس

یقیة نتھ المدرسة اإلفرومنھ ما یرجع إلى نشأتھ العلمیة فقد كان متأثًرا بذلك المنھج النقدي الذي تب
"القیروانیة منذ دخول المذھب المالكي في القرن الثاني، والمؤسس على تنقیة المذھب من شوائب الفھوم 

، ویظھر ذلك في اعتماده في فتاویھ ونقولھ على كثیر من أعالمھا 37وأخطاء التنزیل أو اإلفتاء أو التألیف"
  ي، وغیرھم. كابن أبي زید، والمازري، وابن عرفة، والبرزل

أما منھجھ في عرض ذخیرتھ العلمیة النقدیة، فكان یسیر فیھ بخطوات موحدة، فیعرض المسألة بكل 
لحمد �، ا تفاصیلھا وما یحفھا من المالبسات، والجواب الذي وقع فیھا من مفت قبلھ أو عدة مفتین، بقولھ:

وأجوبة المفتین فیھا ثم یذكر أنھ طلب منھ سئلت عن مسألة وجواب أو عن مسألة وأجوبة، أو یذكر المسألة 
  .  38العطف فیھا

یح محّولھ صحالجواب المسطور أسفل ثم یجیب على المسألة أما بتصحیح فتوى من سبقھ بقولھ: 
، أو إعادة الجواب فیھا، ثم یتبع كل ذلك بتذییل یبین فیھ النقول التي استند إلیھا وبمثلھ أَجیُب في ھذه النازلة
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 ل لفتواه أو نقول من سبقھ ممن صحح فتواھم. في االستدال
وابن عظوم في نقده یتتبع لفظ المفتي في جوابھ، فیرد كل قول غیر سلیم وینبھ في بعض األحیان إلى 
المزلق الذي أدى إلى انخرام تلك الفتوى، وقد یضیف في ذلك أن یجیب جوابًا ال یظھر منھ المقصود إال 

  . 39وكشف مكانة المطالع ومرتبتھ في العلم للمدققین بغیة إیقاعھم في مزلق
وھو أیًضا یغلظ القول على المفتین الذین ظھر منھم شدة الخطأ والتمادي علیھ. وقد یصل بھ األمر 

  .40إلى الدعاء علیھم بأن یریح هللا المسلمین منھم ومن أھویتھم
وعدم الدقة في عزو بعض ومن أھم المجاالت التي انتقد فیھا معاصریھ المجال الفقھي واللغوي، 

النقول، إضافة إلى رقة الدیانة وتغلب الھوى وعدم مراقبة هللا لكثیر منھم فیما یقصدونھ من الفتاوى التي 
  تصدر عنھم، كما وصفھم ابن عظوم بذلك في غیر ما موضع في أجوبتھ.

فقد  ى بھ الفتوىففي الجانب الفقھي وھو الذي أكثر من الردود فیھ على معاصریھ؛ لكونھ ھو ما تعن
  .41كان ابن عظوم ال یتسامح في من ال یحقق المسائل الفقھیة ویلقیھا جزافًا

أما الجانب اللغوي فكان لھ حظ واسع في تعقیبات ابن عظوم، سواء على منشئ السؤال من الفقھاء أو 
  . 42المجیبین عنھ. وینكر على من كانت بضاعتھ منھم في ھذا المجال ضعیفة

نة وطلبھم بالفتوى إرضاء الحكام وأھل المخافة، فقد أنكره ابن عظوم على بعض من أما رقة الدیا
  .43تولى نیابة القضاء والفتیا في وقتھ

                المطلب الثالث: نماذج لفتاوى انتقدھا ابن عظوم على أصحابھا، من خالل كتابھ األجوبة
  األنموذج األول: 

في دارھما على الشیاع بالسواء وبھا خراب یفتقر إلى الرم  سئل ابن عظوم عن مسألة رجلین شریكین
م الشریك اآلخر حاضر عال . فرمھ أحد الشریكین والحالة أنوالبناء ومنفعتھ مع صالحھ أكثر منھا مع بنائھ

ات الّرام . فمن اآلخر في الدفع الذي ترتب علیھلم ینكر علیھ في شيء ولم یدفع شیئا من یده، بل ناب ع
وهو المذكور ال: ھل السؤ. وخلف ورثة فوقع بعد موتھ بناء في الدار المذكورة فاستووا فیھ مع الشریك ورمُّ

  یعد رضى وال مقال لھم؟ أو یُقضى لھم بذلك ویعٌد استواؤھم معھ بعد موتھ مع طول مدة البناء األول 
   .44سكوتھ أوالً رّضى؟

البناء األول الخلي عن إذن شریكھ  الشریك(إذا كان األمر كما ذكر فبناء  :أجاب ابن عظوم بما نصھ
 اھذا الحكم ھو المنقول نصً . فیھ یوجب للباني على شریكھ الذي لم یأذن قیمة ما یخّصھ من البناء منقوًضا

ن حمد قشور، وسیلقى مھذا السؤال من متابعة الفقیھ م في ھذا الفرع. ثم ذیل ابن عظوم على جوابھ بقولھ:
ماي  9/ـھ4[ عشر رمضان عام نازلة من معنى النازلة الواقعة في یوم الجمعة ثانيفإن ھذه ال. هللا سبحانھ

نفاتى وقاال ال وخالفني فیھا الفقیھ قشور المذكور وصاحبھ الفقیھ سالم الطرابلسي، وھي نازلة محمد] م1596
للطرابلسى المذكور على شریكتیھ وھما شقیقتاه ما یخصھما من مصروفھ في بنائھ في دار أبیھم وفي غرسھ 

ن وھو من رؤوس الذی حتى أمر بأن أرسل إلى موسى الضاش في سانیتھ قائما ال قیمة ذلك منقوضا ومقلوًعا
الجواب الذي أجبت بھ ھنا في ھذه النازلة فھما  فأجبتھ بمثل ھذا .یخشون بالسؤال عن نازلتھ المشار إلیھا

إلى اآلن محتاران من النقل وأین محلھ ودلیلھ ومحل الفرع من كتب أھل المذھب حتى أوقعا وغرا في صدر 
 حتى بنیا السؤال ھنا في ھذه النازلة على علم الشریك موسى المذكور في جھتي إلى اآلن؛ عاجلھم هللا بعدلھ،

علمھ وسكوتھ یعد منھ رضى فبناء شریكھ الثاني یوجب علیھ للباني ما وأن . وسكوتھالحي ببناء شریكھ 
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واعرف یخّصھ من مصروف البناء قائًما ال قیمتھ منقوًضا، ومراده بھذا المعنى استخراج مجھول مني... 
 یره،غقشور حیث یمتحن ھذا االمتحان ویسلط أھل الخشیة لقصد ضرري ال لمنفعة نفسھ وال لمنفعة  متابعة

 على جواب لي مناقض ولعلھ أن یعثر وتكثیر األحقاد والعداوات، بل الستخراج الزالت وتتبع العثرات
اص... مع تلك القیود ومخالفة النقل الخ لجواب سابق علیھ ویبدي قیودا في الجزئیة الخاصة لتوھمھ أني أنساق

 .45تعالى منھ) أنصف هللا إلى غیر ذلك من قصوده الفاسدة،
 ،فھذا التصرف منھ ھو علمھ وفقھھ وبھ كان مفتیا بتونسثم قال ابن عظوم في حق الفقیھ قشور: ( 

أمره كان ینحط لطلب اإلفادة  ففي أول من الكتاب من إقراء األوالد إلى الشھادة ثم القضاء ثم اإلفتاء، ھبط
یة فادتھ ما أمكنھ وألغراض باإلذامشافھة ویتردد لذلك ولو مرات في الیوم، ثم لما أن تنطع ومنعتھ التنزل إل

 .46ھو شأن اللئام الذین یكافئون اإلحسان باإلساءة) حتى مع الوالة والقضاة،

  األنموذج الثاني:
بیده أرض بیضاء ُمعّدة للزراعة ُمْنعم بھا علیھ بظھیر من بعض  سئل ابن عظوم عن مسألة رجل

تسلّف من رجل ماالً ثم توفي فقام أناس مّدعین أن لھم علیھ دینًا وأنھ باع لھم األرض المذكورة  .األمراء
 .وادعى صاحب السلف الشراء أیًضا بدیونھم،

والسؤال: ھل یجوز بیع األرض المذكورة ویُقبل من القائم ما ادعاه بالشراء أو ال یجوز ذلك وال تقبل 
 .47فھل شراؤه فیھا صحیح عامل أم ال؟دعواه؟ وإذا قلتم ال یجوز بیعھا 

أرض الظھیر المقتطعة لألعراب وغیرھم  اعلم أن: أجاب عنھ الفقیھ أحمد المسراتي بما نصھ
 . فال یجوز بیعھا وإذا كان ذلك كذلك ،قالھ ابن عرفة. اقتطاعھا إنما ھو اقتطاع انتفاع ال ملك

في  قد ثبتو. مقتطعة للمنفعة خاصة ال للملكأرض الظھیر بإفریقیة ...: فكتب تلوه ابن عظوم مجیبا
وكما ُمنع بیعھا منع اشتراؤھا. ثم ذیل ابن عظوم على  48)في ما تَْملك ال بیع إال(أنھ قال:  الصحیح عنھ 

جوابھ مبینا أن ابن عرفة عبر عن أرض الظھیر أنھا إعطاء منفعة فیما عبر عنھا البرزلي أنھا إعطاء 
في  من لفظ االنتفاع الواقع لفظ المنفعة الواقع في عبارة الشیخ ابن عرفة أحرر االنتفاع قال ابن عظوم:

والفرق ما قالھ الشیخ شھاب المنفعة ال الرقبة وال مجّرد االنتفاع  عبارة الشیخ البرزلي ألن المملوك بالظھیر
رباطات... فلھ لمدارس والاالنتفاع معناه أن یباشر االنتفاع بنفسھ فقط؛ كسكنى ا تملیكأن  قواعده...في  الدین

ة أعم المنفع وتملیك. أن ینتفع بنفسھ فقط وال یؤاجر موضعھ وال یعاوضھ بطریق من طرق المعاوضات
  بعوض كاإلجارة وبدونھ كالعاریة.وأشمل فیباشر بنفسھ ویمكن غیره من االنتفاع 

ر األول: أنھ عبّ لوجھیّن، فٌعدولي عن العطف على جواب الفقیھ المسراتي أتى: قلتٌ  :قال ابن عظوم
تملیك منفعة كما وقع تحریره في عبارة الشیخ ابن عرفة دون  عن ملك الظھیر باالنتفاع ولیس كذلك بل ھو

ظر حتى یعثر العبارتین ولم یستوعب الن والفقیھ المسراتي لم یعرف الفرق بین. ما تسامح فیھ الشیخ البرزلي
 بیس أرض الظھیر فَتَمجز كما تَمجز الشیخ البرزلي.على عبارة الشیخ أبن عرفة في مسألة تح

وأنت قد رأیَت أن منع بیعھا الوجھ الثاني أنھ أخذ في جوابھ منع بیعھا من الزم كونھ تملیك انتفاع 
  .49مصّرح بھ في عبارة الشیخ البرزلي

  األنموذج الثالث:
على ملك فطیمة بنت سعید العلمي  (الحمد � بعد أن استقر: سئل ابن عظوم عن نسخة رسم نصھا

جمیع الّرْبع الواحد على الشیّاع من جمیع الدار القبلیّة الباب الكائنة بمحلة الدباغین من قسمطینة وتُعرف 
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المدعو الحاج ابن نعمون من فطیمة  وبعد أن كان ذلك اشترى اآلن الفقیھ المعظم أبو الفضل. بدار البوني
تاع البائعة المذكورة بقُبضھا من المب اعترفتصحیًحا جائًزا... اشتراه مبتالً ور... المذكورة جمیع اْلّربع المذك

لھ  وسلمت. وأبرأت من ذلك المبتاع المذكور اإلبراء التام. المذكور جمیع الثمن المذكور على وفائھ وكمالھ
 والتقلیب بالدرك حیث یجب.ذلك منھا وحازه عنھا بعد الرؤیة فسلم  جمیع الّرْبع المذكور التسلیم التام

مرأة ھل تُقبّل دعوى ال. أعاله وثبوتھ عند الحاكم ما قولكم بعد تأُملكم نسخة رسم البیع: ونٌص السؤال
لى تدعي بأن الزیادة ع إذ كل منھم یعرفھا غایة المعرفة؟ وأیًضا فإنھاالشھود معرفتھا  عدم البیع مع تضّمن

ّدة وأیًضا فكیف یُقبّل قولھا مع طول الم. العدالة في الشھود عدم وصف والریبة ال تضم إال مع العدلین ریبة،
 :الحوز بین األجانب والتصّرف بالبناء والھدم على عینھا؟ وكیف یُقبّل منھا دعوى الغبن؟ وقد قال التي تفید

   .50أجیبوا عن كل فصل ولكم جزیل الثواب) )(ال غبن بین الرشیدین :النبي 
أجاب ابن عظوم عن الفصل األول أن شھادة العدول المذكورین على المعرفة عاملة إذا لم تظھر 

قیید بالعدد الت ولذا كان معنى .أن التقیید بالعدد في مثل ھذا ال ینافى الزائد: الثاني وعنعنھم ریبة في ذلك 
قاسم أصل ابن ال ھذه النازلة علىأن الحوز ال أثر لھ في : وعن الثالث في نصاب الشھادة نفي قبول أقل منھ

 أن دعوى الغبن كذبھا دعوى: وعن الرابع صح وإال فال، فإن صح سنده. في المدونة -رضي هللا تعالى عنھ-
  .51لزوًما على ما ال یخفى عدم البیع

الخصم أن تدخل المرأة  بأن النازلة تنظر إلى أصل وھو طلبثم ذكر ابن عظوم مذیال على جوابھ 
بن أصل أو ...یلزمھم ذلك: فقول سحون. المشھود علیھا في جماعة نساء ویقال للشھود شخصوھا من بینھن

بن وأنت خبیر بأنھ ال یُھّمل قول ا والمجموعة ال یلزمھم في العتبیة والموازیة -رضي هللا تعالى عنھ -القاسم 
ن كانوا بعد الصدر الذی خالقًا لشرذمة حدثت من مكتب التعلیم ،لقول سحنون -هللا تعالى عنھ رضي -القاسم 

األحدوثة فعملوا بقول سحنون وأھملوا قول ابن القاسم لیتسّموا  فأحدثت ھذه معنا بتونس ثم انتقلوا إلى اآلخرة،
 .52بغریب أتوا بھ لم یكن علیھ َمْن مّضى

  األنموذج الرابع:
محجوبة التي أجاب فیھا عن ثالث رسوم في ملكیة وأجاب فیھا ّرد ابن عظوم على فتوى الفقیھ ابن 

ابن عظوم بعد جواب الفقیھ ابن محجوبة فذكر ما اشتمل علیھ السؤال من مفاسد ثم رجع إلى ما یتعلق بجواب 
 :ابن محجوبة فكان مما ذكره تعقیبا على جوابھ ما نصھ: ولنرجع إلى ما یتعلق بھ جواب ابن محجوبة فنقول

في حق محمد بن علي بن  أحدھا جزمھ: ویتعین ذلك من وجوه ل ال یعّول علیھ وال یُلتفت إلیھ،طجوابھ با
عالما  ،وبأنھ المخاصم في باطل األلد الخصم، وبأنھ سعد غنیم صاحب النازلة بأنھ أبغض الرجال إلى هللا،

ي جھة أحد من الخصمین من األمر الذي ال یجوز للمفتي الجزم بھ ف وھذاقال ابن عظوم: . بھ وبأنھ ظالم
أو البطالن في حجج الخصوم، لیحكم  بحسب الصحة -عز وجل-ألنھ مأمور بإبراز ما یعلمھ من حكم هللا 

أمرُت أن أحكم بالظاھر وهللا یتولى ( :لقولھ . بذلك الحاكم الذي تحمل إلیھ الفتیا فیبني جوابھ على الظاھر
: وابأن یقول یكتفون في أجوبتھم -هللا تعالى علیھ رحمة-وإذا كان المتقدمون من اإلمام وغیره  53)السرائر
رحمة هللا تعالى -قال القاضي ابن رشد . استحسن ھذا ال أحب ھذا، ال یعجبني ھذا، ال بأس بھذا،. أكره ھذا

لَِما تَِصُف أَْلِسَنتُُكُم اْلَكِذَب ھََذا َحَالٌل َوَال تَقُولُوا منھم حذرا من الوقوع في وعید قولھ تعالى:  وذلك -علیھ
  .انتھى) 116النحل:( َوھََذا َحَرامٌ 

 ھذه المرجوحیة ولو على طریق الورع، وھذا حرام، فیھ وإذا كان الجزم في االجتھادیات فھذا حالل،



  )ـھ1009أبو القاسم ابن عظوم (كان حیا سنة اإلمام  
 

  

  57                       اإلحیاء مجلة
 

الشنیعة اإلطالق والقطع والجزم بھا في جھة أحد الخصمین مع القطع بأْن  فما بالك بإطالق ھذه األلفاظ
المعتمد علیھ وھو الظاھر ربما خالفھ الباطن في القضیة العینیة، ومع القطع بأن الحكم الظاھر ال یغّیر 

الھوى ن ال ینطق عالحقیقة ال تمكن معرفة حقیقة الحال إال للمعصوم الذي  وعلى الحقائق التي في الباطن،
حجة   بل اعتمد الظاھر من -صلى هللا علیھ وسلم تسلیما-ذلك لم یعتمده  ومع  إن ھو إال وحي یوحى

إنكم تختصمون ( :الخصمین فیُْبدي حكمھ على ذلك الظاھر الحاصل من المسموع على ما أشار إلیھ بقولھ 
سمع، فمن قضیٌت لھ بشيء إلّي ولعل بعضكم أن یكون أْلحّن بحجتھ من بعض فأقضي لھ على نحو ما أ

بھذا  -رضي هللا تعالى عنھم-وقد احتج علماؤنا  ،54)من حق أخیھ فال یأخذه فإنما أقطع لھ قطعة من النار
على أن الحكم في الظاھر ال یطیّب الملك للمحكوم لھ في الباطن فأباحوا للمحكوم علیھ إذا  الحدیث الشریف

لحاكم حكم اعند جمیعھم أن ولھذا كان  أمكنھ استخراج الحق من المحكوم لھ فلھ ذلك في ما بینھ وبین هللا؛ ...
یكون الحال في الباطن واقعا فھذا واضح في أن الحاكم والمفتي یجوز أن  حالال،ال یحل حراما وال یحّرم 

عدم تعّرضھما للمحكوم علیھ وللمفتى علیھ بذم أو  والزٌم ھذا على خالف الظاھر المقضي بھ والمفتى بھ،
لكن  .لھما أن یجدا في نفسھما میال ألحد الخصمین على اآلخر بل وال یحل تقبیح في قیامھ وطلبھ لمطلب،

 خبط فھو خابط ،ال بأدنى شبھة من أھلیة ة اإلفتاء إال بالعلیطیة،درج ھذا المجھول الغمر ابن محجوبة لم ینل
ھ وال أعظم جرما من قائم بعد مشاھدت: ثانیھا قولھ  .وحاطب لیل على نفسھ وعلى مستفتیھ بالبلوىعشواء، 

، وإسقاطھ التكلم في المحوز المسقط للتكلم في الحوز ھو محمد بن علي غنیما ولم یكن في لحوز حائز
المنسوخة وال في السؤال ما یقتضي مشاھدتھ لحوز من حائز أصال حسبما بّیناه في تقریر الكذبة الرسوم 

 ،من متحامل عن التوفیق عادل الباطل، ال أعظم جرما، انظر ھذا اإلغراق: وقولھ. الثانیة من كذبات السؤال
أن لھ سندا في طلبھ من  محمد غنیما والحالة أنھ وارث فیمكن عدم علمھ ویمكن حیث جزم بما ذكره في حق

بینة لحقّھ غیر عالم بھا أو عالم ولم یمكنھ إال اآلن زوال مانع رغبة أو رھبة أو شغل حبسھ عن الطلب حتى 
ال أعظم جرما من : یحیى بن محجوبة وقولوارثا محموال على عدم العلم...،  أو عدم علمھ لكونھ زال،

أنواع المجرمین لما نص علیھ أھل العربیة صریح في استغراق  محمد غنیما القائم بعد إسقاطھ التكلم،
واألصول وغیرھم أن النكرة الواقعة في سیاق النفي نص في العموم بالوضع اللغوي إذا بُنیت على الفتح 

 :كما استعملھا ابن محجوبة ھنا... وقد باء ابن محجوبة في اإلثم في جعلھ إیاه ال أعظم جرما منھ، لقولھ 
فھو جھول . الدعوى وقد أخل بھذا الدلیل مع عظم موقع ...،55)فقد باء بھا أحدھماألخیھ یا كافر من قال (

وما سرد من الحدیث الشریف بسنده خالف ما . العربي ومواقع االحتجاج ال یدري معاني تراكیب الكالم
المتأخرین في أجوبة الفتاوى من االكتفاء بقول إمام المذھب وشیوخھ وما وقع في كالمھم من  علیھ جمیع

قد كفوا المؤونة لمن بعدھم في استخراج األحكام من  -تعالى رحمھم هللا -فإنھم  الترجیحات في األقاویل،
  .56أدلتھا

  الخاتمة:   
الفتاوى من أھم األدوات التي بھا تحافظ  في خاتمة ھذا البحث نخلص إلى أن النقد الفقھي والنقد في

الشریعة على دیمومتھا وقیمتھا، وبھا تضبط اآلراء والتوجھات الفقھیة، وترد أھل األھویة وغیر المحققین 
من العلماء إلى النظر السدید وجادة الصواب؛ وقد ظھر ذلك جلیا في ھذا البحث الذي قدمناه في منھج نقد 

  فتین، وإرشاده وتحذیره لھم من مغبة القول في دین هللا بغیر علم.ابن عظوم لمعاصریھ من الم
  وفي ما یلي تبیین للثمرات التي اشتمل علیھا ھذا البحث:  
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  إن نقد ابن عظوم لمعاصریھ اصطبغ بمبدأ الدقة في إیراد مصادر األقوال وتحري صحة النقل. -
من  تي یتعرض لھا العامةواللغوي وتبین المظالم التعلق نقد ابن عظوم بعدة جوانب ھي: الجانب الفقھي  -

  القضاة. الحكام و
  انتقد ابن عظوم معاصریھ في عدم صحة عزوھم لبعض األقوال وعدم معرفة الراجح فیھا من المرجوح.  -
انتقد ابن عظوم على معاصریھ من المفتین، جھلھم باللغة وتراكیب الكالم، وقلة اطالعھم على أقوال  -

  في المسائل المختلفة.العلماء 
استعان ابن عظوم في نقده بعلم الفقھ واألصول والقواعد الفقھیة، إضافة إلى علوم اللغة من نحو وصرف،  -

  وكذلك علم المنطق والحجاج.
إنكاره الدائم على كثیر من معاصریھ من المفتین میلھم نحو مرضاة الحكام بالفتوى وعدم مراقبتھم � في  -

  أحكام.ما یبدونھ من 
  أعمل ابن عظوم في نقده جانب النصح والوعظ واإلرشاد للعلماء المعاصرین. -
تغلیظھ القول وتشنیعھ الوصف لمن یستحق ذلك من العلماء، وعدم المحابة لھم، بل والدعاء علیھم في  -

  بعض األحیان.   
 تخاف من قول كلمة وفي األخیر یمكن القول أن ما كّون ھذه الشخصیة المتبصرة والناقدة، التي ال

الحق، وتقدیم الدالئل على كل ما تبدیھ من آراء وأقوال ووصف كل بما یلیق لھ من الوصف وإن كان من 
أھل المناصب العالیة وأصحاب المخافة، ھو خوفھ وورعھ ومعایشتھ ألزمنة مأزومة صیرت علماء ذلك 

  قیق الفتوى وتدقیق النظر فیھا. الوقت وفقھائھ ینجرون وراء المناصب الدنیویة، ویزھدون في تح
  
  مة المصادر والمراجعئقا

 القرآن الكریم.
 -، شیخ اإلسالم عبد الكریم الفكون داعیة السلفیة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت ھـ)1435(المتوفى:  أبو القاسم سعد هللا -1

 .م1986 -ھـ  1406لبنان، ط األولى، 
  . 2004، 1طالمجمع التونسي للعلوم اآلداب والفنون، أبو القاسم عظوم، كتاب األجوبة، ت الحبیب الھیلة،  -2

 -ھـ 1399، معجم مقاییس اللغة، ت عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، ھـ)395أبو الحسین (المتوفى:  أحمد بن فارس
 .م1979

األحادیث المشتھرة، ت الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات جالل الدین السیوطي، الدرر المنتثرة في  -3
 جامعة الملك سعود، الریاض. -
 ،بیت الحكمة، تونس ،محمد العروسي المطوي وبشیر البكوش: مراجعة وإكمال كتاب العمر،، حسن حسني عبد الوھاب -4

  م.1990، 1ط ،بیروت اإلسالمي،دار الغرب  -5
سنن أبي داود، ت محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا  ھـ)،275بن األشعث (المتوفى:  داود سلیمان -6

 .بیروت -
شمس الدین السخاوي، المقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتھرة على األلسنة، ت محمد عثمان الخشت، دار  -7

 م.1985 -ھـ  1405بیروت، ط األولى،  -الكتاب العربي 
 - ھـ 1407ط الرابعة،  بیروت، -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین  -8

  .م1987
عبد الحمید العشاق، منھج الخالف والنقد الفقھي عند اإلمام المازري، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث،  -9

 .م2005المتحدة، ط األولى،  لعربیةدولة اإلمارات ا
 .1997فرید األنصاري، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، دار الفرقان، الدار البیضاء، ط األولى،  -10
  م.1993-ھـ1414، 1كحالة عمر رضا، معجم المؤلفین التونسیین، تراجم الكتب العربیة، مؤسسة الرسالة، ط -11
القاسم عظوم، لمعة نور في عصر آفل، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، محمد الحبیب الھیلة، المفتي أبو  -12



  )ـھ1009أبو القاسم ابن عظوم (كان حیا سنة اإلمام  
 

  

  59                       اإلحیاء مجلة
 

  م.2009
مكتبة الرشد، شركة الریاض للنشر  ،-القسم الدراسي -متطلبات الشھادة على المشھود علیھ، محمد الطاھر الرزقي،  -13

  ھـ.1419، 1والتوزیع، ط
 .ھـ1422البخاري، دار طوق النجاة، ط األولى، ، صحیح محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري -14
، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، عبد المجید خیالي، دار الكتب  ھـ)1360(المتوفى:  محمد بن محمد بن مخلوف -15

  م. 2003 -ھـ  1424العلمیة، لبنان، ط األولى، 
 -ت محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي ، صحیح مسلم، ھـ)261مسلم بن الحجاج أبو الحسن (المتوفى:  -16

 بیروت.
 لدین الجامعةوأصول ا النشرة العلمیة لكلیة الشریعةمحمد الشاذلي النیفر، تراجم خلیل لعظوم والطرق التقریبیة للفقھ،  -17

 .م1971-ه1391 ،السنة األولى، 1العدد ، التونسیة

 الھوامش:

 دار خیالي، المجید عبد المالكیة، طبقات في الزكیة النور شجرة ، ھـ)1360 (المتوفى: مخلوف بن محمد بن محمد ینظر: 1
 تراجم التونسیین، المؤلفین معجم رضا، عمر كحالة ؛1/423 م، 2003 - ھـ 1424 األولى، ط لبنان، العلمیة، الكتب
 مراجعة العمر، كتاب ،الوھاب عبد حسني حسن ؛/2655 م،1993-ھـ1414 ،1ط الرسالة، مؤسسة العربیة، الكتب

 م،1990 ،1ط ،بیروت اإلسالمي، الغرب دار ،تونس الحكمة، بیت ،البكوش وبشیر المطوي العروسي محمد :وإكمال
 واآلداب للعلوم التونسي المجمع آفل، عصر في نور لمعة عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، الحبیب محمد ؛815ص

 الرشد، مكتبة ،-الدراسي القسم - علیھ، المشھود على الشھادة متطلبات الرزقي، الطاھر محمد ؛45ص م،2009 والفنون،
 المجمع الھیلة، الحبیب ت األجوبة، كتاب عظوم، القاسم أبو ؛61ص ھـ،1419 ،1ط والتوزیع، للنشر الریاض شركة

   .15 /1 التحقیق مقدمة ،2004 ،1ط والفنون، اآلداب للعلوم التونسي
  .1/423 الزكیة، النور شجرة مخلوف، ابن 2
  .46صلھیلة، المفتي أبو القاسم عظوم، ا ؛1/16 األجوبة، عظوم، ابن ؛1/815 العمر، كتاب الوھاب، عبد حسني 3
  .14- 1/09األجوبة، عظوم، ابن ینظر: 4
  .58-59 ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، ینظر: 5
  .35 ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، 6
  .6/414 األجوبة، عظوم، ابن ؛407 /1ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة،  7
 المشھود على الشھادة متطلبات قي،زالر ؛21ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، ؛1/07 األجوبة، عظوم، ابن ینظر: 8

  .16 -09ص ،علیھ

 .17-1/16 األجوبة، عظوم، ابن ینظر: 9
 الجامعة لدینا وأصول الشریعة لكلیة العلمیة النشرة للفقھ، التقریبیة والطرق لعظوم خلیل تراجم النیفر، الشاذلي محمد 10

  .107ص ،م1971-ه1391 ،األولى السنة ،1 العدد ،التونسیة
 العمر، كتاب الوھاب، عبد حسني ؛62-59 ص عظوم، القاسم أبو المفتي الھیلة، ؛27-1/24 األجوبة، عظوم، ابن ینظر: 11

 .818 -816 ص
 .61 ص عظوم، القاسم أبي المفتي الھیلة، 12
 ةغر الثالثاء یوم في رجب الكاتب أصحاب من تونس من الجدید باب بخارج وھو تركي سألني �، (الحمد ذلك: مثال 13

  .3/187 األجوبة، عظوم، ابن ). ...رجل مسألة عن ]م1599 دیسمبر19 /ه1008 عام الثانیة جمادى
 رفع النابلي محمد بنت عائشة الھویمل عرف السوسي أحمد بن محمد تزوج :افتتاحھ بعد نكاح عقد مضمن ھذا �، (الحمد -

  .3/52 األجوبة، عظوم، ابن كذا...). بصداق الكحلي
 نوفمبر أواسط /ـھ 8[ عام األولى جمادى أوائل في المنستیر من ربیع أبو إبراھیم الحاج ابن أحمد الشاب سألني ،� (الحمد -

  .3/183 األجوبة، عظوم، ابن .)وجواب سؤال عن ] م1599
  .3/229 األجوبة، عظوم، ابن 14
 الورقة يف التبصرة من والعشرین الثامن الباب في ووقع ،بعد ومائة واألربعین الثالثة الورقة اعرف :تذییل( ذلك: مثال 15

 ةملحق فیھ، تھمة وال عامل األشیاء من بشيء غیره أو لوارث الصحة في اإلقرار واعرف ...منھا ومائة والعشرین السادسة
 منھ مائةو والثالثین التاسعة الورقة من سلمون ابن من اإلقرار فصل منو السابع، من ومائة والخمسین الثالثة الورقة في
  .6/58 األجوبة، عظوم، ابن .السابع) من والثالثین الحادیة الورقة واعرف كافیتھ، في البر عبد ابن عمر أبي عن
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 إذا( :وقولھ .)فیھ صریح بنص ال قواعده على باإلجراء معناه كذا، المذھب ظاھر قولھم: (معنى عظوم: ابن قول مثالھ: 16

 یقارب ال لكنھ موضعھ، غیر في ما ترجیًحا یفید لكنھ یتعداه ال معیّن بموضوع خاص فھو العمل، بھ جرى :قول في قیل
  .372 -5/372 األجوبة، عظوم، ابن .)المشھور راجحیة

 عبد البن الحاوي إنما -كذلك ولیس- بالحاوي الغالب عند المسّمى البرزلي الشیخ تألیف ھو األحكام مسائل جامع (وكتاب -
 محونیتسا الناس لكن ،والحكام بالمفتین نزل مما ،األحكام مسائل بجامع المسمى ھو البرزلي وتألیف ،التونسي النور

 .234 -6/233 األجوبة، عظوم، ابن .بتسمیتھ)
   .177-1/173 األجوبة، عظوم، ابن 17
  .113 -1/112 األجوبة، عظوم، ابن 18
 - ھـ1399 الفكر، دار ھارون، محمد السالم عبد ت اللغة، مقاییس معجم ،ھـ)395 (المتوفى: الحسین أبو فارس بن أحمد 19

  .5/467 م،1979
 اللغة تاج الصحاح ،ھـ)393 (المتوفى: الجوھري حماد بن إسماعیل نصر أبو اللغة؛ مقاییس معجم فارس، ابن ینظر: 20

  .2/544 م، 1987 - ھـ 1407 الرابعة، ،ط بیروت - للمالیین العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد ت العربیة، وصحاح
   .98 ص ،1997 األولى، ط البیضاء، الدار الفرقان، دار الشرعیة، العلوم في البحث أبجدیات األنصاري، فرید 21
 وإحیاء اإلسالمیة للدراسات البحوث دار المازري، اإلمام عند الفقھي والنقد الخالف منھج العشاق، الحمید عبد ینظر: 22

 .45 ص ،-م2005 األولى، ط المتحدة، العربیة اإلمارات دولة -التراث،
 تملیك إن اعدة:ق ذلك في عظوم ابن ذكر واالنتفاع المنفعة تملیك بین الفرق في المسراتي الفقیھ على رده معرض في مثًال  23

-5/265 األجوبة، عظوم، ابن وینظر: .4/306 األجوبة، عظوم، ابن ینظر فقط. بنفسھ االنتفاع یباشر أن معناه االنتفاع
269، 2/200-202.   

 عظوم، ناب محجوبة. ابن الفقیھ من صدرت لفتوى انتقاده في النافي، على مقدم المثبت األصولیة: بالقاعدة واستداللھ -
  .6/87 األجوبة،

 ثم یحبالتصح أجوبتھم على اإلمام عطف عظوم، بن الدین وسیف والمسراتي النفاثي الفقیھ من كل عنھا أجاب مسألة في 24
 ناب ینظر: والبرزلي. عرفة وابن السالم عبد البن وكالم المدونة من وروایات أقوال من یعضدھا بما أجوبتھم على ذیل

  .2/20 األجوبة، عظوم،
 ائز...،ح لحوز مشاھدتھ بعد قائم من جرما أعظم ال قولھ: لھ جواب في محجوبة ابن الفقیھ على وشدد عظوم ابن انتقد مثًال: 25

 )حكونیض آمنوا الذین من كانوا أجرموا الذین إن( تعالى: قولھ لیلبد ،تعالى با� الكفر یتناول الجرم إن( عظوم: ابن قال
 ]55 دھو )[تجرمون مما بريء وأنا( :تعالى وقولھ ]34-29 المطففین[)یضحكون الكفار من آمنوا الذین فالیوم( قولھ إلى
 ال :حجوبةم بن یحیى بقول المستغرق العموم في نص ھي التي )،ال( مع التفضیل صیغة مع فكیف المجرد اإلجرام في ھذا

 العربیة أھل علیھ نص لما المجرمین أنواع استغراق في صریح ،التكلم إسقاطھ بعد القائم غنیما محمد من جرما أعظم
 ابن تعملھااس كما الفتح على بُنِیت إذا اللغوي بالوضع العموم في نص النفي سیاق في الواقعة النكرة أن وغیرھم واألصول
  .5/258 األجوبة، عظوم، ابن .ھنا) محجوبة

 األرض ری لم لو سالم الحاج إن :قلت فإذا( نصھ: ما قبلھ فقھاء جواب على فیھا عطف التي فتاویھ إحدى في عظوم ابن ذكر 26
 كانت لو كقولك: الالم، مدخول وھو والزم لو، مدخول وھو ملزوم القول ھذا من ترّكب حالھا جھل بوصفھا لھ توصف ولم

 وجود كان وإال الزمھ بوجود االعتراف یقتضي الملزوم بوجود االعتراف أن :والقاعدة .موجودا النھار لكان طالعة الشمس
 أن إال قال حیث سالم الحاج جھالة یقتضي بما المذكور اللفظ بعد محمد صرح وقد كیف ،محال وأنھ الزمھ بدون ملزوم
  .227/ األجوبة، عظوم، ابن ).اإلشھاد آخر إلى ، . . .الھنشیر حراثة

 بتونس لإلفتاء منتصب ھو من جمیع على للرد بھ أتیت ،الخ خیار وال :وقولي( أجوبتھ: إحدى في عظوم ابن قول إلى انظر 27
 یمضي أن ذلك ىومقتض ،السائل لعبارة استھواء فیھ البیع فساد وعللوا التدلیس مسلك بالنازلة سلكوا حیث الجھلة والقیروان

 ظوم،ع ابن ).مضاءاال في خیار وال الفسخ تحتم وھي الجھالة العلة بل جھلوا كما األمر ولیس علیھ َدلّس من بإمضاء البیع
  .3/232 األجوبة،

  .367 -201 -3/182 ،2/128 األجوبة، عظوم، ابن ینظر: 28
 .3/383 األجوبة، عظوم، ابن ؛1/423 الزكیة، النور شجرة مخلوف، ابن 29
 .4/99 ،3/24 األجوبة، عظوم، ابن ؛1/423الزكیة، النور شجرة مخلوف، ابن ینظر: 30
  .5/242 ،3/372 ،7/156 األجوبة، عظوم، ابن ینظر: 31
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قیل في عنق من «ھا المسمى فتوى الشیخ أحمد القابسي المالكي ونظمُ   دُّ یرُ السیف الصَّ
  للشیخ یوسف الشربیني الشافعي» قة الثالث من غیر تحلیلالمطَلَّ 

  

The fatwa of Sheikh Ahmad al-Qabsi al-Maliki, which was organized by the 
name: “alsayf alssaqyl fi eunq min yaqul biradd alzawjat almtalqt althalath 

min ghyr tahlil” by Sheikh Yusuf al-Sherbini al-Shafi’i 
  
  

  األخضر األخضري /دأ.     )1(علي أبركان
  1 وھران جامعة – اإلسالمیة والعلوم اإلنسانیة العلوم كلیة

  مخبر الدراسات القرآنیة والمقاصدیة
  

aberkane_ali@yahoo.fr 
  

  25/07/2021 :القبول تاریخ   01/01/2021 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

  

یتناول ھذا المقال دراسة فتوى الشیخ أحمد القابسي المالكي ونظمھا للشیخ یوسف الشربیني الشافعي في حكم 
إرجاعھا من غیر نكاح غیره لھا، بناء على إبطال العقد األول بإسقاط أحد شروطھ من طلق زوجتھ ثالثا، ثم أراد 

وھو اإلشھاد، وذلك استنادا إلى الطعن في عدالة الشھود تخریجا على مذھب اإلمام الشافعي، وبیاَن صحة ھذا 
 التخریج من عدم صحتھ، وحكَم من یفتي بذلك وشرعیةَ االعتداد بفتواه.

  القابسي؛ الشربیني؛ السیف؛ الصقیل؛ المطلقة. :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
This article deals with a study of the fatwa of Sheikh Ahmad Al-Qabsi Al-Maliki and 

organized by Sheikh Yusef Al-Sherbini Al-Shafei regarding the ruling of one who divorced his 
wife three times, then wanted to return her without marrying someone else to her, based on the 
annulment of the first contract by dropping one of its conditions, which is testimony, based on 
the challenge to the justice of witnesses, as a result of The doctrine of Imam al-Shafi’i, and the 
statement of the validity of this graduation or not, the ruling of those who issue fatwas and the 
legitimacy of adopting his fatwa. 
Key words: alqabsy; alshrbyny; alsyf; alsqyl; Divorced. 

  
  مقّدمة:

  األعظم، وعلى آلھ وأصحابھ وأمتھ أشرف األمم.مولي النعم، والصالة والسالم على النبي الحمد � 
 وبعد، فھذه رسالة لطیفة جمعت بین الفقیھ واألدیب، وبین السؤال والجواب، وبین فن النثر والشعر،

وبین مذھب مالك والشافعي، جاءت لمعالجة ظاھرة اجتماعیة خطیرة تفشت في البیئة المصریة آنذاك، وھي 
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ھ للشیخ أح مد القابسي المالكي عن حكم صنیع بعض المفتین الذین یحكمون برد الزوجة في أصلھا سؤال ُوجِّ
المطلقة ثالثا إلى مطلّقھا قبل نكاح غیره لھا؛ استنادا إلى إبطال عقد زواجھما ُمعللین ذلك باختالل أحد 
شروطھ وھو عدالة الشھود، فیحكمون بتفسیقھم وسلبھم وصف العدالة، ناسبین ذلك إلى مذھب اإلمام 

، فأجاب الشیخ القابسي جوابا شافیا، ولم یكتف بذلك فأرسلھا إلى الشیخ یوسف الشربیني -رحمھ هللا-شافعي ال
یف الس«الشافعي ملتسما منھ نظمھا وإخراجھا من قالب النثر إلى جمیل الشعر، فأجاب طلبھ وسمى نظمھ 

قیل في عنق من یقول بَِردِّ    .»تحلیلالزوجة المطَلقة الثالث من غیر الصَّ
  :عن اإلشكالیات التالیةلإلجابة  قد جاءت ھذه الفتوى اإلشكالیة:

  ما حكم إبطال عقد النكاح المتقرر بتفسیق الشھود والولي؟ -
  ما ھو الصحیح من مذھب الشافعي في ذلك؟ -
ینونة ب على فرض مذھب الشافعي قائال بذلك فھل یصح االستناد إلیھ في إرجاع الُمطلَّقِة إن بانت بالثالث -

  كبرى من غیر نكاحھا زوجا آخر؟
 وھل یُصدَّق الزوجان إذا ادعیا فسق الولي والشھود بعد الطالق الثالث؟  -

  وقد مھدُت لھذه الفتوى بدراسة موجزة اشتملت على مطالب:
  : ترجمة المفتي الشیخ أحمد القابسي المالكيالمطلب األول
  الشربیني الشافعي: ترجمة الناظم الشیخ یوسف المطلب الثاني
  : توثیق نسبة الرسالة لمؤلفھاالمطلب الثالث
  : الدراسات السابقةالمطلب الرابع

  : وصف النسخ الخطیة للرسالةخامسالمطلب ال
  : عملي في إخراج الرسالةسادسالمطلب ال

  : صور من النسخ الخطیة المعتمدةالمطلب السابع
  

  سي المالكيالمطلب األول: ترجمة المفتي الشیخ أحمد القاب
من كتب تراجم المالكیة أو غیرھم، وال كتب التواریخ والبلدان على ترجمة  لم أقف فیما بین یدي

 ، ولم أجد لھ ذكرا أصال في كتب الفقھ والفتاوى، ویبدو أنھ كان من أھل-رحمھ هللا-للشیخ أحمد القابسي 
ي في یوسف الشربین الشیخ عنھ إال ما ذكرهمن المعلومات المغمورین في زمانھ، لذا فال یتوفر لدینا  العلم

  .مقدمة الرسالة
-المالكي  -لقبا-إبراھیم بن عامر القابسي یمكن ترجمتھ بأنھ العالمة العمدة الشیخ أحمد بن ف علیھو

الشربیني لرسالة الشیخ ، وھو تاریخ استالم الشیخ ـھ1109محرم سنة  17: یوم الثالثاء كان حیا بعد، -مذھبا
بناء على ما حكاه الشیخ الشربیني من سرور  ؛نا من تحدیدھانُ كِّ مَ مدة لیس عندنا ما یُ عاش بعد ذلك والقابسي، 

ثر عودتھ غھ إیاه الشیخ أحمد الدمشلتي إوتلقیھ بالقبول، بعد أن بلَّ » السیف الصقیل«الشیخ القابسي بنظمھ 
دریس ھ كان من المشتغلین بالتلعلوزھر، ألوقد كان الشیخ القابسي قاطنا بالجامع ا، من ثغر دمیاط إلى القاھرة

  .فیھ
  المطلب الثاني: ترجمة الناظم الشیخ یوسف الشربیني الشافعي

عظ وا أزھري عالم :الشافعي المصري الشربیني خضر بن الجواد عبد بن محمد بن ھو یوسف
  .)1(مةبالعّال  الجرجاوي المراغي حامد محمد محمد الشیخ ، وصفھ المؤرخوأدیب
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وھو كثیر «، )2(من الصعید، وكان یعظ الناس في طریق الحج ـھ1075، ثم سنة ـھ1074حج سنة 
. لقاھرة..ربین، ثم یرحل منھا إلى االتطواف في البالد، فمرة في الصعید، وأخرى في دمیاط، وثالثة في بلده ش

  .)3(»وھكذا
وأحمد بن  ،ھـ)1069ت( يھاب الدین أحمد بن سالمة القلیوبیذكر الشربینى من شیوخھ ش شیوخھ:

  .)4(»ھز القُحوف«أبي شادوف وشرحھا  قصیدةل كان سببا في تألیفھ يالذ ھـ)1097ي (تالسندوب يعل
  منھا: آثاره:

  .)5(لھ عدة نسخ خطیة »درر األصداف في فضل السادة األشراف« -
 ، طبعت عدةفي نقد عادات الریف المصري في عصره، »ھز القحوف بشرح قصیدة أبي شادوف« -

  طبعات.
طرح المدر وحل «قصیدة وعظیة خالیة حروفھا من النقط، ولھ شرح لھا مطبوع اسمھ » الآللئ والدرر« -

ھـ بتحقیق: محمد خیر 1424ھـ، ثم طبع حدیثاً 1350طبع في مصر  ،مھملة أیضا، بالحروف ال»الدرر
  .رمضان یوسف
طرح «ابھ تغھ من كفرا وھي سنة ،ـھ1098ذكر كل من الزركلي وكحالة أن وفاتھ كانت بعد  وفاتھ:

محرم سنة  17إلى ما بعد  ھایمكننا الجزم بأنھ عاش بعد» لالسیف الصقی« رسالة ، ومن خالل)6(»المدر
  .ـھ1109

  المطلب الثالث: توثیق نسبة الرسالة لمؤلفھا
ذكر ھذه الرسالة فاتھ التنصیص على أن قسمھا المنثور ھو من تألیف الشیخ أحمد القابسي كل من 

 منممختص بالنظم الذي كتبھ الشیخ یوسف الشربیني الشافعي، و »السیف الصقیل«المالكي، وأن عنوان 
باب أبو الش ستاذ محمود عسافاأل كما حكاه عنھالعالمة المؤرخ المراغي الجرجاوي،  یھھا إلتنسب اقتصر في

فلقد وقفت بخزانة كتب موالنا العالمة المؤرخ الشیخ محمد محمد حامد المراغي الجرجاوي على : «بقولھ
  ما كتبھ بخطھ على نسخة (ھز القحوف).

ما لفظھ (ھز القحوف) بشرح قصیدة أبي شادوف،  6ج  213في الفھرست لدار الكتب األمیریة ص 
بن عبد الجواد بن خضر الشربیني من علماء آخر القرن الحادي عشر تألیف العالمة الشیخ یوسف بن محمد 

 .1109كان موجوداً سنة 
لفاً اسمھ (السیف الصقیل، وقد علق على ھذا العالمة المؤرخ المراغي الجرجاوي بقولھ: رأیت مؤ

یفھ یوم لمن یرد المطلقة الثالث من غیر تحلیل) صّرح فیھ بالرد على ھذا الضال، وأنھ شرع في تأ في عنق
 .ةرساللوذكر مقدمة الشربیني ل) 7(»ھـ ولفظھ:...1109ابع عشر المحرم من شھور سنة الثالثاء س

معجم التاریخ التراث «كما نسبھا إلیھ كل من علي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط في 
  ).5/4017» (اإلسالمي في مكتبات العالم

  المطلب الرابع: الدراسات السابقة
) ذكر رسالة محفوظة تحت 2/348یجدر التنبیھ علیھ أنھ قد ورد في فھرس مخطوطات األزھر (مما 

السیف الصقیل في عنق من یرد المطلقة ثالثا لزوجھا «عنوانھا  ،حلیم 33304فقھ مالكي)  1404رقم: (
تھا إلیھ ب، ونسبت للشیخ أحمد بن إبراھیم الصاوي المالكي!، وقد وقفت علیھا، ووردت نس»من غیر تحلیل

نظم الشیخ یوسف  نفسھ الذي عالجھ موضوعال في ھوجواب في طرة المخطوط، وھي عبارة عن نظم سؤال
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  الشربیني، ومن أواخر أبیاتھا:
  وق������������������������������ال أحم������������������������������د الص������������������������������اوي مذھب������������������������������ھ«

   
  ینم������������������ي إل������������������ى مال������������������ك نج������������������م الح������������������دیث س������������������مي

    
  واقب�������������������ل أخ�������������������ي ع�������������������ذر عب�������������������د عم�������������������ره بل�������������������غ

   
  /ب).6(ق »العش�����������������رین واثن�����������������ین ی�����������������ا ھ�����������������ذا وال تل�����������������م

    
ثم وجدتھا منشورة في المجلة الجزائریة للمخطوطات الصادرة عن مخبر الحضارة اإلسالمیة في 

، اعتنى بإخراجھا 31/12/2019بتاریخ  در، في عددھا الثاني الصا1ة وھرانجامعل التابع شمال إفریقیا
  الدكتور رزاق حبیب.

، نھاع ابقة شبھ تامة، وكأنھا ُمنتسخةمطابقة لھا مطوبمقارنتھا مع نظم الشیخ الشربیني یتیبن أنھا 
القارئ لھا أنھا من تألیف المسمى أحمد بن إبراھیم  إلعالممع تصرف وتغییر یسیر في بعض المواضع 

  الصاوي!
عند تعریفھ بمؤلفھا بإیراد ترجمة  -المعتني بالرسالة-ومن الغریب أیضا أن یقوم الدكتور رزاق 

الشرح «على كتاب » بلغة السالك«صاحب حاشیة  -رحمھ هللا-الشیخ العالمة أحمد بن محمد الصاوي 
ره السم صاحب الرسالة التي ؛ مع أنھ عند ذك-رحمھ هللا-للعالمة الدردیر » الصغیر على أقرب المسالك

لشیخ الصاوي المشھور كما ! وھو غیر ا)8(أورده كامال وسماه: الصاوي، أحمد بن إبراھیم المالكي نشرھا
  ال یخفى!

صوص حكم المسألة المبحوثة في ھذه الفتوى فأْقَدم ما وقفت علیھ فیھ، جواب فقیھ حنبلي وأما بخ
على سؤال ُوجھ إلیھ أیام سجنھ بمصر ما بین  -رحمھ هللا- ھـ)728وھو الشیخ تقي الدین ابن تیمیة (ت

وَج عن رجٍل تَز تیمیّة، ُسِئل شیخ اِإلسالم ابن«أجاب عنھ بتفصیل، ونصُّ السؤال:  !)9()ھـ712) و(ھـ705(
ثا ال تَِحل لَّق ثالا طَ عقُد الفاسِق، بحیث إذ حُّ نِكاِحھا فاسقا، فھل یَصيُّ لَّقھا ثالثا، وكان ولط امرأةً من ِسنین، ثم

غیر أن یَنِكحھا  َجِدید، ووليٍّ ُمرشد ِمن ھ أن یتزوَجھا بِعْقدل، أو ال یَصح عقُده؟ فِرهلھ إال بعد نكاح غی
من أَخذ ینظر بعد الطََّالق فِي صفة «: »مختصر الفتاوى المصریة«ة جوابھ كما في ، وخالص)10(»؟غیُره

ِألَن  ؛أَنا تزوجت بولِي وشھود فساق فََال یَقع طََالقي :عقد النَِّكاح َولم ینظر فِي صفتھ قبل َذلِك مثل قَْولھ
 ،فَإِنَّھُ یُِرید أَن یْستَحل محارم هللا قبل الطََّالق َوبعده ،نَِكاحي َكاَن بَاِطال فَھََذا من اْلُمْعتَِدیَن لحدود هللا تََعالَى

ْوَجة ِعْند اْألَئِمَّة هَوالطََّالق الثََّالث قبل الدُُّخول َوبعد ح َوالنَِّكا ،َوھَُو قَول أَكثر اْلعلَماء ،َسَواء فِي تَْحِریم الزَّ
  .)11(»بِوَالیَة اْلفَاِسق یَصح ِعْند َجَماِھیر اْألَئِمَّة

 ھـ)1087ت( المصري الشافعيأبي الضیاء نور الدین بن علي الشبراملسي م رأیت جوابا للشیخ ث
ْن طَلََّق َزْوَجتَھُ ثََالثًا عَ  َوقََع الّسؤال«في المسألة ذاتھا حیث قال:  ِعَي بِفسادِ ھُ ھَل یَجوُز ل ،اِمًدا َعالًِماَعمَّ  أن یَدَّ

ِل لكون الوِليِّ كِد االعق نینن فاسقا األوَّ من  لِ ى ھذا الفعلوھل لَھُ اإلقداُم ع ؟أو الشُّھوُد كذلك بْعد ُمدٍَّة من السِّ
لِ نِ  غیِر َوفَاِء ِعدٍَّة من وھل األصل في ُعقوِد  ؟ُحكِم حاكٍم بِصّحتھِ  ىوھل یَتوقَُّف نكاُحھُ الثاني عل ؟كاحھِ األوَّ

حة أو الفس ، وخالصتھ رفض الدعوى عند القاضي، إال أنھ )12(»...تُھُ وأجبنا عنھُ بما ُصور ؟ادالمسلمین الصِّ
إن كان الواقع كما في السؤال جاز لھ نكاحھا من غیر تحلیل فیما بینھ وبین هللا إن وافقتھ الزوجة، ووجب 
على القاضي التفریق بینھما إذا علم بذلك، علما أن الجواز مقید بما إذا لم یحكم حاكم غیر شافعي بصحة 

 یرفع الخالف. النكاح األول ألن حكمھ
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في ) ما قولكم«() سؤال مشابھ لما سبق الشاھُد منھ: ـھ1299كما ورد إلى الشیخ العالمة علیش (
ساِد العقِد ا بِفهُ ُمتََحیًِّال في ذلك إمّ رَ ْبل أن تَْنِكَح زوًجا غیا قُمطَلَّقَِة ثالثا لزوِجھیُْفتِي بَِردِّ ال رجل من أھل العلم

  .)13(مضمون جوابھ عما سبق من األجوبة، ولم یخرج »...األّول
ومن خالل الفتاوى السابقة یمكننا أن نستنتج استحكام ھذه الظاھرة في البیئة المصریة؛ ولذا كانت 
تبرز فیھا بین الفینة واألخرى وإن طال الزمان، حیث وجدت في بدایة القرن الثامن، ثم في القرن الحادي 

ر لیھا الجھال من أھل الحواضعشر، ثم الثاني عشر، ثم الثالث عشر، فقد انتشرت وعمت بھا البلوى وأقدم ع
والمدن فضال عن غیرھم، وعملوا بھا وكأنھا شرع منزل، وقد ورد في نص السؤال ما یشعر بذلك في قول 

، ولذلك تصدى لھا العلماء من مختلف المذاھب لمعالجتھا، جریا على »وصار ذلك عادتھم«المستفتي: 
م، والرد على المتساھلین وأصحاب الھوى من مقاصد الشارع في الحفاظ على أعراض المسلمین وأنكحتھ

  المنتسبین للفتوى.
  : وصف النسخ الخطیة للرسالةخامسالمطلب ال

  اعتمدت في إخراج ھذه الرسالة على أربع نسخ خطیة وھي:
)، 3/3646، تحت رقم: (كزیة بمسجد السیدة زینب بالقاھرةالمكتبة المرب محفوظة :(ز)النسخة 

سطرا، كتبت بخط مشرقي واضح، ولم یذكر  23/ب)، عدد أسطرھا 5ق-/ب1(قوتقع في خمس لوحات 
  اسم ناسخھا وال تاریخ نسخھا.

ھذا السؤال المسمى بالسیف الصقیل في عنق «ُصّدرت اللوحة األولى منھا بذكر عنوان الرسالة:  
ري لفقیر یوسف الخضقال العبد ا«وأول الرسالة: ، »المطلقة الثالث من غیر تحلیل...من یقول برد الزوجة 

 »جواب أخبرت أن عالمین...الشربیني الشھیر: من العجب العجاب أني لما فرغت من نظم ھذا السؤال وال
  وآخرھا:، /ب)1(ق

  ث�����������������م الص�����������������الة عل�����������������ى المخت�����������������ار س�����������������یدنا«
   

  واآلل والص������������������حب أھ�������������������ل الفض�������������������ل والك�������������������رم
    

  /ب).5(ق» محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمتم السؤال والجواب بعون هللا الملك الوھاب وصلى هللا على سیدنا 
)، وتقع في تست 4111رقم: (تحت  ،بسوریا الظاھریة)مكتبة األسد (ب محفوظة :(س)النسخة 

یذكر اسم ناسخھا وال سطرا، كتبت بخطي نسخي واضح، ولم  17/ب)، عدد أسطرھا 6ق-/ب1لوحات (ق
العالمین، وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب «أولھا: ، تاریخ نسخھا

ن خضر جواد بآلھ وصحبھ أجمعین، وبعد، فیقول العبد الفقیر إلى هللا تعالى یوسف بن محمد بن عبد ال
  وآخرھا:، /ب)1(ق» الشربیني...

  وأبط�����������������ل العق�����������������د جھ�����������������ال ث�����������������م راجعھ�����������������ا«

   
  فقل����������������������ت ذي ن����������������������ار یص����������������������الھا ب����������������������دیناري 

    
  /ب).6(ق» تمت

دمیاط،  133189فقھ شافعي)  4846، تحت رقم: (األزھر الشریف في مكتبةمحفوظة : (أ)النسخة 
سطرا، ُكتبت بخط مشرقي واضح،  21-20/ب)، عدد أسطرھا 6ق-/أ1لوحات (ق 6، وتقع في 1رسالة رقم: 

من بسم هللا الرح«أولھا:  ،أوقاف علي البكري على طلبة العلممن اسم ناسخھا وال تاریخ نسخھا، ولم یذكر 
الحمد � رب العالمین، وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، وبعد، فیقول العبد  الرحیم،
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  وآخرھا:، /أ)1(ق» الفقیرإلى هللا...
  وأبط�������������������������ل العق�������������������������د جھ�������������������������ال ث�������������������������م راجعھ�������������������������ا«

   
  /ب).6(ق» فقل�����������������������ت ذي ن�����������������������ار یص�����������������������الھا ب�����������������������دیناري

    
على  -رحمھما هللا- ینعبد ربھ الدیوي والشیخ نور الدین علي العباسي الشافعی ینوقد أُلحق بھا جواب الشیخ

  ب).9ق-ب6المسألة محل البحث (ق
، وھي محفوظة تحت لذي ضم النسخة األزھریة السابقةتقع في المجموع نفسھ او :)ـ(ھالنسخة 

/ب)، عدد أسطرھا 4ق-1لوحات (ق/أ 4، وتقع في 2دمیاط، رسالة رقم:  133189فقھ شافعي)  4846رقم: (
ذكر اسمھ فیھا أیضا وال تاریخ سطرا، ویبدو أنھا ناسخھا ھو ناسخ النسخة األزھریة السابقة، ولم ی 23
بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب «أولھا: ، أوقاف علي البكري على طلبة العلمھا، وھي من خنس

  وآخرھا:، /أ)1(ق» ل العبد الفقیر...م، وبعد فیقوالعالمین وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسل
  وأبط������������������������ل العق������������������������د جھ������������������������ال ث������������������������م راجعھ������������������������ا«

   
  /ب).6(ق» فقل����������������������ت ذي ن����������������������ار یص����������������������الھا ب����������������������دیناري

    
  /أ).7ق-/ب4وقد أُلحق بھا كسابقتھا جواب الشیخین الدیوي والعباسي (ق

  
  المطلب السادس: صور من النسخ الخطیة المعتمدة:

  
  واألخیرة من النسخة (ز)صورة الورقة األولى  -1

  
  صورة الورقة األولى واألخیرة من النسخة (س) -2
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  لورقة األولى واألخیرة من النسخة (أ)صورة ا -3

  
  )ـالورقة األولى واألخیرة من النسخة (ھصورة  -4

  
  : عملي في إخراج الرسالةسابعالمطلب ال

  تلخص فیما یلي:
والناظم، وتوثیق نسبة الرسالة، وذكر الدراسات السابقة في مھدت للرسالة بدراسة موجزة عن المؤلف  -

  وتوصیف النسخ الخطیة المعتمدة. موضوعھا،
نسخُت النسخة (ز) على الحاسوب دون اعتبارھا أصال (النسخة األم)، ملتزما في ذلك قواعد اإلمالء  -

  المعاصرة.
ي ، وأثبتُّ جمیع الفروق الموجودة بینھا ف)ـقابلت بین النسخة (ز) وبین بقیة النسخ الثالث (س) و(أ) و(ھ -

الھامش، ألنھ قد یظھر الصواب لغیري في غیر ما أثبتُّھ في المتن، وال یتأتى ذلك إال بإْطالعھ على جمیع 
  الفروق.

أثبتُّ في المتن ما ظھر لي صوابا وُمؤدیا للمعنى الصحیح ُملفٍّقا بین النسخ؛ إذ لیس فیھا ما ُكتِب بخط  -
  أو قُِرئ علیھ، فال مزیة لنسخة على غیرھا.المصنِّف 

  عنونُت لقسَمْي الفتوى النثري والشعري، وجعلت كل عنوان بین معكوفتین. -
  قمُت بتفقیر النص، وترقیم األبیات، ووضع عالمت الترقیم، وضبط ما قد یُْشِكُل بالحركات. -
  متن.عزوُت اآلیات إلى مواضعھا في المصحف الشریف، وأثبت ذلك في ال -
  عزوُت األقوال الفقھیة واألصولیة إلى مصادرھا، وعلّقت على ما یَحتاج منھا إلى تعلیق لمزید إیضاح. -
  ختمُت المقال بذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا. -
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  النص المحقق
  

 )14(بسم هللا الرحمن الرحیم
، )16(على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین] )15(الحمد � رب العالمین، وصلى هللا [[وسلم]

  وبعد:
كان هللا لھ، -فیقول العبد الفقیر إلى هللا تعالى یوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر الشربیني 

  :- سلفھ)17(ورحم [أباه و]
الحرام من شھور سنة تسع ومائة بعد  )19(المبارك سابع عشر [محرم] )18(لما كان في یوم [الثالثاء]

عمرھا هللا بالخیر والصالح، والفوز والنجاح، وحرس -األلف، وأنا قاطن بثغر دمیاط، ومحل الخیر والرباط 
إلي من مصر العالمة العمدة الشیخ  ، وصلَ -المرام )21([لبلوغ] األعالم، وألھم حكامھا العدلَ  )20([علماءھا]

، على )24(، فیھ زجر وتھدید، وردع [وتشدید])23(ومعھ سؤال وجواب [نثرا]، )22(أحمد الدمشلتي المالكي
المطلقة الثالث من غیر  )25(طائفة من المفتیین، وما ارتكبوه من الضالل وقلة الدین؛ من كونھم [یردون]

تحلیل، مرتكبین الزور واألباطیل، قائلین بفسق الولي والشھود، ومخالفین كالم الرب المعبود، ولیس لھم 
فیھ األمر والثبوت، وقولھم أوھى من خیط العنكبوت، وھو بخط العالمة العمدة الشیخ  )26([دلیل في ذلك]

السالم، وأن أتفضل علیھ بنظمھ  ، القاطن بالجامع األزھر، وأرسل لي مع القاصدِ )27(أحمد القابسي [المالكي]
من بحر البسیط من غیر مالم، ولیس للقاصد حاجة إال تمام ھذا األمر، وأن أراعي ألفاظھ في النظم، من 
غیر اختصار وال حصر، فأجبت القاصد بالسمع والطاعة، وبادرت في نظمھ في الوقت والساعة، فجاء 

 في عنق من یرد المطلقةُ  /ب]2[السیف الصقیل «یتھ: بعون الملك الجواد على أتم المعنى والمراد، وسم
من أھل  )29(، ونقلھ جماعات [كثیرة])28(، وبلغھ القاصد إلیھ فازداد بھ [سرورا]»الثالث من غیر تحلیل

كالعقد الفرید،  )30(الفضل والحبور، فإني نظمتھ مراعیا ألفاظ الشیخ من غیر تعقید، فجاء بحمد هللا [تعالى]
  وكالمھ، والحمد � على إتمامھ.واضح في معانیھ 

  وھذه صورة السؤال والجواب النثر:
[فتوى الشیخ أحمد بن إبراھیم القابسي المالكي في من یقول بَِردِّ الزوجة المطَلقة الثالث من غیر 

  تحلیل]
  

ق زوجتھ ثالثا بإحاللھا قبل فتون من طلَّ ما قولكم دام فضلكم في جماعة من أھالي مصر، یُ 
ستندین في ذلك لما اشتھر من مذھب اإلمام الشافعي من إبطال العقد بفسق الولي والشھود، مُ  ،)31([زوج]

 )32(دون كل من سألھم في ذلك، فھل ما اشتھر عنھ صحیح أو ال؟ و[بتقدیر]رُ وصار ذلك عادتھم حتى ال یَ 
فسق الولي والشھود صدق الزوجان إذا ادعیا ال؟ وھل یُ  )33(ما نسب للشافعي ھل یجب عدم القبول بذلك [أو]

  .)34(بعد الطالق الثالث أم كیف الحال؟ أفیدوا الجواب [أثابكم هللا الجنة بمنھ وكرمھ آمین]
  الجواب:

  الحمد �، رب وفقني لما اختلف فیھ من الحق بإرادتك، وبعد:
، أدركتني )36(فعل ھؤالء األشقیاء من ردھم المطلقة ثالثا [من غیر تحلیل] )35(فلما شاع و[ذاع]

  غیرة عمیاء وشفقة حمقاء، فمددت سنان القلم لبیان الحق.
]، أي: أن عدد الطالق الذي لكم فیھ رجعة تطلیقتان، 229[البقرة:  الطالق مرتانقال تعالى: 
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] أي: بعد 229[البقرة:  أو تسریح بإحسانیعني: بعد الرجعة،  }فإمساك{وأنھ ال رجعة بعد التطلیقتین، 
أي: ال یحل لھ رجعتھا  }/أ] من بعد3فال تحل لھ [{بعدُ طلقةً ثالثة  فإن طلقھاانقضاء عدتھا، ثم قال تعالى: 

  ق لھا.]، أي: غیَر المطلِّ 230[البقرة:  حتى تنكح زوجا غیرهبعد الثالث 
باطل عنده؛ ألنھ  )37(الولي والشھودوما نسبھ ھؤالء الزنادقة لإلمام الشافعي من بطالن العقد بفسق 

ال یخالف الكتاب، فما ھي إال ضاللة وبدعة ارتكبھا أناس ممقوتون، مطرودون عن سبیل الھدى والرشاد، 
  غیرھم لھ دین یفتي بھ. )38(وما أظن [أحدا]

جدید، وھذا لو  )42(لكنھ [لیس بمشرع] )41(بھ )40(من علماء الشافعیة [یقول] )39(منا أن [بعضا]سلَّ 
  للكتاب، فكیف غیره؟! )43(كان من معصوم ال یوجب حكما حیث كان الحكم [مخالفا]

  سلمنا أیضا أن العقد األول باطل بفسق ما ذكر، لكن لم ال فسختموه قبل الطالق؟!
، سلمنا أیضا أن عقود المسلمین باطلة قیاسا على عقود المجوس األصل في العقود الصحةوأیضا 

  بحكمنا نحكم علیھم بوقوع الطالق الثالث. )44(كن لو ترافعوا إلینا [راضین]وغیرھم، ل
 )47(، [فالمسلمون أحرى من المجوس التاركین])46(بصحة عقود المجوس )45(وأیضا أنتم [تقولون]

  للعبادة رأسا.
 )49(، و[نظرا])48(وإن لم تقولوا بھ سدا للذریعةوعلى تقدیر ما نسب للشافعي ال یجوز اإلفتاء بھ 

  ، وخوفا من وقوع الفتوى بذلك في عقد صحیح عار عن الفسق المذكور.)50(األصل في العقود الصحةإلى أن 
  لعدم العدول. )51(وأیضا بطالن العقد األول یؤدي إلى التسلسل

 )52(صدقان؛ التھامھما على [ترویج]وإذا ادعى الزوجان فسق ما ذكر بعد الطالق الثالث ال یُ 
سلمنا لھما ذلك فإنھما یصدقان قبل وقوع الطالق ال  )53(شھادتھما، ولو أقاما بینة ال تصدق أیضا، و[لئن]

  بعده.
، عقول ركیكة تحملھا )56(/ب] [عقول]3[ )55(ھؤالء الحمر األھلیة ما أخسھا [من] )54(فتبا [لعقول]

]، فالذین ال اطالع لھم على 44قان: [الفر }إن ھم إال كاألنعام بل ھم أضل{أجساد كثیفة وھیاكل إنسانیة، 
 -بح هللا رأیھمق-جاھلون بجھلھم،  )57(منقول وال معقول ال یدرون ما طحاھا مما دحاھا، ثم ھم مع ذلك 

ینبغي،  الكلمات الكاذبة ما ال )58(ینقلون عن اإلمام العظیم بحسب فھمھم األعوج ودینھم األعرج، [من]
عن التكلم في المجالس ویصیر كالكلب الناعس،  )60(بالباطل [یفطم]، والناطق )59(فالعارف بالعلم [مقدم]

  أوھى من خیط العنكبوت. )62(، [فھي])61(فانظر إلى تالعبھم وخرافاتھم و[ھََوِسھم]
قبل زوج فھو ملعون، ویجب على الحاكم أدبھ، وغفلة الحكام  )63(فمن یفتي برد المطلقة [الثالث]

  عن مثل ھؤالء المتلبسین توجب صولة كل بلیة، وهللا أعلم.
  .)66(بن إبراھیم بن عامر المالكي [عفى عنھ] -لقبا-القابسي  )65(كتبھ [أحمد])64([و]

  .)67(تم السؤال والجواب [النثر]
  

قیل في عنق من یقول بَِردِّ «[ للشیخ یوسف بن » الزوجة المطَلقة الثالث من غیر تحلیل السیف الصَّ
  ]محمد الشربیني الشافعي
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  :)68(وھذا [السؤال النظم]
)70(]خت�����������������������تمِ و[مُ  )69(]الحم�����������������������د � ف�����������������������ي [ب�����������������������دءٍ  -1

  

   
  ث�����������������������م الص�����������������������الة عل�����������������������ى المبع�����������������������وث لألم�����������������������مِ 

    
  المص�������������������������������������طفى واآلل كلھ�������������������������������������مِ  محم�������������������������������������دٍ  -2

   
  م����������������������ع الص����������������������حابة أھ����������������������ل الفض����������������������ل والك����������������������رم

    
  س���������������������بیل العل���������������������م مجتھ���������������������دا كلُ فاْس��������������������� وبع���������������������دُ  -3

   
  لحف�������������������������������ظ معن�������������������������������اه ب�������������������������������التوفیق والھم�������������������������������م

    
  ل وم����������������ا وردتواعم����������������ل بم����������������ا فی����������������ھ م����������������ن ِح���������������� -4

   
  ب����������������������ھ النص����������������������وص م����������������������ن األق����������������������وال والحك����������������������م

    
  وراق���������������������ب هللا ف���������������������ي اإلفت���������������������اء فق���������������������د نقل���������������������وا -5

   
  الف��������������������ارق ذي الش��������������������یم يِّ ِض��������������������ع��������������������ن اإلم��������������������ام الرَّ 

    
)71(كم]رؤُ بأن��������������������ھ ق���������������������ال ف��������������������ي معن���������������������اه [أْج��������������������� -6

  

   
  للن���������������������������ار والع���������������������������دم )72(كم]إفت���������������������������اء [ف���������������������������أجرؤُ 

    
  فق��������������������������د فش��������������������������ا الجھ��������������������������ل وازدادت قبائح��������������������������ھ -7

   
  ا ب������������������������ھ بع������������������������َض أق������������������������وام بجھلھ������������������������موْ تَ������������������������وأفْ 

    
  ق الزوج����������������ة ال����������������ثالث وق����������������دفت����������������ون م����������������ن طلَّ����������������یُ  -8

   
  دمكر ف������������������ي القِ������������������م������������������ت علی������������������ھ ب������������������نص ال������������������ذِّ حرُ 

    
  قب��������������������ل ینكحھ��������������������ا )73(فی��������������������ھ [خالص��������������������ا] ب��������������������أنَّ  -9

   
  /أ]4س�����������������������������������واه وذا ق�����������������������������������ول ب�����������������������������������زعمھم [ زوجٌ 

    
  ش���������������������تھرابم���������������������ا ق���������������������د ج���������������������اء مُ تندھم ْس���������������������ومُ  -10

   
  لمم������������������ن م������������������ذھب الش������������������افعي ق������������������د ش������������������اع ك������������������العَ 

    
  بإبط��������������������ال عق��������������������د بفس��������������������ق الش��������������������اھدین ك��������������������ذا -11

   
  ملت�����������������������زَ مُ  )74(]م����������������������ع ال�����������������������ولي ك����������������������الم [غی�����������������������رُ 

    
  نكحھ�����������������������������ادون ل�����������������������������ھ عق�����������������������������دا ویَ ج�����������������������������دّ یُ  -12

   
  بفھمھ����������������������������م )75(ھم [ھ����������������������������ذا]وص����������������������������ار ع����������������������������ادتَ 

    
  ون م���������������������ن ق���������������������د ج���������������������اءھم أب���������������������دادّ رُ وال یَ��������������������� -13

   
)76([ح������������������رم] ب�����������������ال م�����������������ن س�����������������ائل یبتغ������������������ي ح�����������������ّال 

  

    
  فھ������������������ل بتق������������������دیر م������������������ا ق������������������د ش������������������اع بی������������������نھم -14

   
  مَك����������������������ذوي الحِ  ع����������������������ن اإلم����������������������ام ص����������������������حیح ی����������������������ا

    
  باط����������������������������ل وإذا قلن����������������������������ا بم����������������������������ا نس����������������������������بوا أمْ  -15

   
  إلی��������������������ھ ھ��������������������ل م��������������������ن قب��������������������ول فی��������������������ھ أم ع��������������������دمِ 

    
  وھ��������������������������ل إذا ادعی��������������������������ا الزوج��������������������������ان فس��������������������������قھم -16

   
  بع����������������������د الط����������������������الق ال����������������������ثالث الموج����������������������ب الن����������������������دم

    
  ص����������������������دقان بم����������������������ا ق����������������������الوا وم����������������������ا نس����������������������بوایُ  -17

   
  ال؟ أجیب����������������������������وا بحس����������������������������ن اللف����������������������������ظ والكل����������������������������م أم
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  :)77(]النظم[الجواب 
  س����������������������������مالحم����������������������������د � رب����������������������������ي ب����������������������������ارئ النَّ  -18

   
  ث���������������������م الص���������������������الة عل���������������������ى المخت���������������������ار ذي الك���������������������رم

    
  واآلل والص������������������������حب ث������������������������م الت������������������������ابعین وم������������������������ن -19

   
  ل فض�����������������لھمم�����������������ن نْی����������������� )78([ق�����������������د اقتف�����������������ى أث�����������������رھم]

    
20- ������������������   ا فش������������������ى م������������������ا ب������������������ین أظھرن������������������اوبع������������������د لمَّ

   
  جماع�����������������������������ات ب�����������������������������زعمھم ع�����������������������������لُ بمص�����������������������������ر فِ 

    
) 79(وق��������د أح��������ل��������وا ح��������رام��������ا ب��������اط��������ال و[ل��������ھ] -12

  

   
  بھمبك������������������������������ذْ  ج������������������������������اء الكت������������������������������اب بتص������������������������������ریحٍ 

    
  ھ���������������������م عام���������������������دا جھ���������������������را مطلق���������������������ةم���������������������ن ردِّ  -22

   
  لت�����������������������������زمث�����������������������������الث طلق�����������������������������ات بالتص�����������������������������ریح مُ 

    
  بفس���������������������������قھم لل���������������������������ولي والش���������������������������اھدین كم���������������������������ا -23

   
  ق������������������د م������������������ر ض������������������من س������������������ؤال ی������������������ا ذوي الھم������������������م

    
  ي ل�������������������������������������دین هللا مرحم��������������������������������������ةنِ ف�������������������������������������أدركتْ  -24

   
  ی���������������������������������رة لبی���������������������������������ان الح���������������������������������ق لألم���������������������������������موغِ 

    
  لع�������������������ل أھ�������������������ل الش�������������������قاء والجھ�������������������ل یرت�������������������دعوا -25

   
  ع���������������ن جھلھ���������������م وك���������������ذا م���������������ن ك���������������ان فی���������������ھ عم���������������ي

    
  س������������������������بحانھ ف������������������������ي ال������������������������ذكر أخبرن������������������������ا )80([وهللا] - 62

    
  من فِھ�����������������ي وُك�����������������ص�����������������غِ اان ت�����������������ق�����������������ال الط�����������������الق مرَّ 

    
  ال�������������������ذي فی�������������������ھ الرج�������������������وع لك�������������������م الط�������������������القُ  أيْ  -27

   
  ف��������������������ي ال��������������������نص مح��������������������تكم )81(تطلیقت��������������������ان [كم��������������������ا]

    
  وال ل����������������������ھ رجع����������������������ة م����������������������ن بع����������������������د فعلھم����������������������ا -28

   
  إال بإمس����������������������������������������اك مع����������������������������������������روف لمحتش����������������������������������������م

    
  ك��������������������������ذاك تس��������������������������ریح باإلحس��������������������������ان فافھم��������������������������ھ -29

   
  ال�������������������نعم بع�������������������د انقض�������������������اء ع�������������������دة ی�������������������ا زاك�������������������يَ 

    
  ك�����������������ذاك ف�����������������ي ثال�����������������ث الطلق�����������������ات ق�����������������ال ف�����������������إن -30

   
  طل��������������������ق ثالث��������������������ا ف��������������������ذاك الح��������������������ل ف��������������������ي ع��������������������دم

    
)83([یناكحھ������������������������ا] )82(وال لھ������������������������ا رجع������������������������ة إذ [ل������������������������م] - 13

  

    
  /ب]4ف���������������ي الق���������������دم [ غی���������������ر المطل���������������ق لھ���������������ا ب���������������النص

    
  ھ����������������ذا ھ����������������و الح����������������ق وال����������������دین ال����������������ذي نطق����������������ت -32

   
  ب��������������������ھ الش��������������������ریعة ث��������������������م ال��������������������نص ف��������������������ي الكل��������������������م

    
  فم�����������������ن ھن�����������������ا إن م�����������������ا ق�����������������الوا وم�����������������ا نس�����������������بوا -33

   
)84(دوا [بجھلھ����������������������م]إل����������������������ى اإلم����������������������ام وم����������������������ا أْب����������������������

  

    
  فس������������������������قوا )85(أن ال������������������������ولي م������������������������ع [الش������������������������ھیدین] - 43

    
  العق��������������������د ف��������������������ي ال��������������������بطالن والع��������������������دم )86([فعن��������������������ده]

    
  بم�����������������ا ق�����������������الوه عن�����������������ھ وم�����������������ا حاش�����������������ا اإلم�����������������ام -35

   
  ھ�������������������������مكمِ إلی�������������������������ھ ق�������������������������د نس�������������������������بوا جھ�������������������������ال بحُ 
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  ب��������������أن یق��������������ول س��������������وى م��������������ا ف��������������ي الكت��������������اب وم��������������ا -36

   
  م���������������ن خب���������������اطھم )88(ھ���������������و الح���������������ق [ھ���������������ذا] )87([ھ���������������ذا]

    
  وك����������������������������ل ھ����������������������������ذا ض����������������������������الالت ومفس����������������������������دة -37

   
  والح������������������ق یظھ������������������ر م������������������ن معن������������������ى وم������������������ن كل�������������������م

    
  الح����������������ق وانتص����������������بوا )90(وا ع����������������نُم����������������عَ  )89(ن����������������اس][أُ  فھ����������������م  - 83

    
  ھمف�������������������ي الن�������������������اس ك�������������������البُ  مْ ھُ�������������������فَ  لفع�������������������ل س�������������������وءٍ 

    
  ل الھ���������������������������دى هللا أبع���������������������������دھمبیوع���������������������������ن س��������������������������� -39

   
  مفم��������������������������ا أظ��������������������������ن س��������������������������واھم قال��������������������������ھ بفْھ��������������������������

    
  م أن بعض����������������������ا یق����������������������ول ب����������������������ھس����������������������لِّ نع����������������������م نُ  -40

   
)91(م]م���������������ن م���������������ذھب الش����������������افعي ف���������������القول فی���������������ھ [َع����������������

  

    
  لكون����������������������������ھ ل����������������������������یس ذا ش����������������������������رع یج����������������������������دده -41

   
)92( م]وال مش��������������������������رع ف��������������������������افھم ق��������������������������ول [مح��������������������������تكِ 

  

    
  وأخبرن��������������������انع��������������������م ول��������������������و ك��������������������ان معص��������������������وما  -42

   
  ال یوج�����������������ب الحك�����������������م حی�����������������ث الحك�����������������م ف�����������������ي ع�����������������دم

    
  لخلف����������������������������������������ھ لكت����������������������������������������اب هللا معتم����������������������������������������دا -43

   
  ص����������������غي ألھ����������������ل العل����������������م واغت����������������نماعل����������������ى الجھ����������������ل ف

    
  نع��������������������م وإن قلتم��������������������وا بالفس��������������������ق یبط��������������������ل م��������������������ا -44

   
  فعل�����������������������������وه أول عق�����������������������������د ی�����������������������������ا ذوي العص�����������������������������م

    
  ھوجبُ��������������������ال فس��������������������ختم وك��������������������ان الفس��������������������خ مُ  مَ لِ�������������������� -45

   
  قب������������������������ل الط������������������������الق ف������������������������ذا ش������������������������رع لمس������������������������تلم

    
  وأیض����������������ا األص����������������ل ف����������������ي ك����������������ل العق����������������ود كم����������������ا -46

   
  عل������������������������وم ف������������������������ي ش������������������������روحھم ق������������������������الوه أھ������������������������لُ 

    
  بطلھ��������������������اعل��������������������ى الص��������������������حیح ف��������������������ال تعلی��������������������ل یُ  -47

   
  إال بم������������������������ا ذك������������������������روا ف������������������������ي ن������������������������ص ق������������������������ولھم

    
  م م�����������������������������ا قل�����������������������������تم ونبطلھ�����������������������������اس�����������������������������لِّ وإن نُ  -48

   
  مث�����������������������ل المج�����������������������وس قیاس�����������������������ا ف�����������������������ي عق�����������������������ولھم

    
  ن����������������������ا راض����������������������یین بم����������������������اوْ لك����������������������نھم ل����������������������و أتَ  -49

   
)95(و[الح��������������رم] )94(ل][الِح�������������� )93(نحك��������������م عل��������������یھم ب��������������ھ [م��������������ن]

  

     
  نحك��������������������م عل��������������������یھم بإیق��������������������اع الط��������������������الق كم��������������������ا -50

   
  علھ������������������������منس������������������������لم األم������������������������ر ف������������������������ي تص������������������������ریح فِ 

    
  وأیض���������������������ا أن���������������������تم تقول���������������������وا ف���������������������ي عق���������������������ودھم -51

   
  یمة الع�����������������������دمص�����������������������حیحة ل�����������������������یس فیھ�����������������������ا ِس�����������������������

    
  المس�������������������لمون ب��������������������ذا أح�������������������رى ف��������������������أین لك��������������������م )96([ف] - 25

    
  ز ف����������������������ي األحك����������������������ام والحك����������������������م؟ھ����������������������ذا التج����������������������وُّ 

    
  بم��������������������������ا نس��������������������������بوارنا وإن فرض��������������������������نا وق��������������������������دَّ  -53

   
  جت������������������������������رمللش������������������������������افعي ص������������������������������حیح غی������������������������������ر مُ 

    
  ف�����������������ال یج�����������������وز ب�����������������ھ اإلفت�����������������اء كم�����������������ا ذك�����������������روا -54
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  /أ]5س����������������������������دا لذریع����������������������������ة أو دفع����������������������������ا لم����������������������������تھم [

    
  إذ ل�������������������م تقول�������������������وا ب�������������������ھ والخ�������������������وف یلحقك��������������������م )97([و] - 55

    
)98(ب����������������أن یك����������������ون ص����������������حیح العق����������������د غی����������������ر [ع����������������م]

  

    
  ك������������������������م قولكم������������������������واحُ  )99(نع������������������������م وبط������������������������الن [األول] - 65

    
  معل�����������������������ى فِھ�����������������������فی�����������������������ھ التسلس�����������������������ل ال یخف�����������������������ى 

    
  أب��������������������دا )100(أی�������������������ن الع��������������������دول ف�������������������ال [نلق��������������������اھم] -75

   
  ول�������������������������یس یوج�������������������������د ع�������������������������دل غی�������������������������ر م�������������������������تھم

    
  ھمس������������������������قَ فِ  الزوج������������������������ان )102([ادع������������������������ى] إن )101([ك������������������������ذاك] - 85

    
  بع������������������د الط������������������الق ف������������������ال تص������������������دیق ف������������������ي الكل�������������������م

    
  وعل���������������������������ة الق���������������������������ول ف���������������������������ي ذا باتھامھم���������������������������ا -59

   
  ج������������������را ل������������������نفعھم )104(م������������������ا [ادعی������������������ا] )103([ت������������������رویج]

    
  الق�����������������������ول بین�����������������������ةول�����������������������و أقام�����������������������ا ب�����������������������ذاك  -60

   
  ف�����������������������ال تص�����������������������دق أیض�����������������������ا ی�����������������������ا ذوي الك�����������������������رم

    
  وإن فرض�������������������������������������نا وس�������������������������������������لمنا لقولھم�������������������������������������ا -61

   
  ف��������������������اغتنم )105([قب��������������������ل الط��������������������الق یك��������������������ن ال بع��������������������د]

    
������������������� )106([وق�������������������د] - 26   الطری�������������������ق لم�������������������ن ن�������������������تُ وبیَّ  حتُ وضَّ

    
  ض������������������������ل الس������������������������بیل بق������������������������ول غی������������������������ر مكت������������������������تم

    
  فق����������������������م عل����������������������ى ق����������������������دم التوفی����������������������ق مجتھ����������������������دا -63

   
  وأتق������������������������ن العل������������������������م واح������������������������ذر زل������������������������ة الق������������������������دم

    
  وراق�����������������������������������ب هللا وأفت�����������������������������������ي بالش�����������������������������������ریعة ال -64

   
  مال���������������ردى م���������������ن الواح���������������د الحَك��������������� )107(تغت���������������ر [تلق���������������ى]

    
  وال تم����������������ل نح����������������و م����������������ا ق����������������الوا وم����������������ا خبط����������������وا -65

   
  م������������������������ن فع������������������������الھم كخ������������������������بط عش������������������������واء ف������������������������آهٍ 

    
  ك������������������������������أنھم حم������������������������������ر أھلی������������������������������ة نطق������������������������������ت -66

   
  تب�������������������ا لھ��������������������م م�������������������ن مب��������������������ادئ نق�������������������ص عقلھ��������������������م

    
  نش����������������أت ق����������������د الجھ����������������ل )108(ھیاك����������������ل ركب����������������ت [م����������������ن] - 76

    
  كاألنع������������������������ام وال������������������������بھمف������������������������ي قل������������������������ة ال������������������������دین 

    
  لك��������������������ونھم ف��������������������ي جن��������������������ون ال اط��������������������الع لھ��������������������م -68

   
  عل�����������������������������ى العل�����������������������������وم وال ی�����������������������������درون ك�����������������������������الغنم

    
  رك�����������������������������دِ  وینقل�����������������������������ون بفھ�����������������������������م أع�����������������������������وجَ  -69

   
  ق������������������وال ع������������������ن الش������������������افعي م������������������ن س������������������وء رأیھ������������������م

    
  وكل������������������������������ھ ك������������������������������ذب عن������������������������������ھ ومفس������������������������������دة -70

   
  للن������������������������اس زادھ������������������������م الم������������������������ولى م������������������������ن ال������������������������نقم

    
  ھ����������������مفس����������������وف یلق����������������وا غ����������������دا ف����������������ي الحش����������������ر فعلَ  -71

   
  ھ��������������������������������مبمب��������������������������������ادئ س��������������������������������وء ذلَّ ھم وخب��������������������������������ثَ 

    
  فم���������������������ن یك���������������������ن عارف���������������������ا ب���������������������العلم مجتھ���������������������دا -72

   
  ق��������������������دم عن��������������������د أھ��������������������ل العل��������������������م ف��������������������ي عظ��������������������ممُ 
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  وم����������������ن یك����������������ن ج����������������اھال ب����������������النطق ف����������������ي م����������������الء -73

   
  ق�������������������ت م�������������������ن األم�������������������متلق�������������������اه كالكل�������������������ب ف�������������������ي مَ 

    
)109(فھ�����������������������ؤالء عل�����������������������ى الحك�����������������������ام [ردعھ�����������������������م] -47

  

   
  وزج�����������������������������رھم ع�����������������������������ن ض�����������������������������الالت ب�����������������������������نقلھم

    
  ق������������������������������ةطلَّ د لمخل������������������������������وق مُ رُ فم�����������������������������ن یَ������������������������������ -75

   
)110(ث����������������الث طلق����������������ات قب����������������ل ال����������������زوج فھ����������������و [ع����������������م]

  

    
  ھف��������������������ي ال��������������������دارین مس��������������������كنُ  ت��������������������راه ملع��������������������ونٌ  -76

   
  مص������������������������طلِ جھ������������������������نم ف������������������������ي لھی������������������������ب الن������������������������ار مُ 

    
  ك����������������ذا عل����������������ى ح����������������اكم الش����������������رع الش����������������ریف ب����������������أن - 77

    
  /ب]5ی���������������������رده بع���������������������د تأدی���������������������ب عل���������������������ى الج���������������������رم [

    
  وغفل����������������������������ة الن����������������������������اس والحك����������������������������ام كلھ����������������������������م -78

   
  ق���������������دم )112(رق���������������ة الط���������������اغین [م���������������ن]ذي الفِ  )111(ع���������������ن [مث���������������ل]

     
  فیھ����������������������������ا البلی����������������������������ة والمطل����������������������������وب ردھ����������������������������م -79

   
  ع������������������������ن القب������������������������یح وع������������������������ن إفس������������������������اد دی������������������������نھم

    
  والحم��������������������������������������د � مش��������������������������������������موال بنعمت��������������������������������������ھ -80

   
  عل�������������������ى الص�������������������واب بم�������������������ا قلن�������������������اه ف�������������������ي الكل�������������������م

    
  نج����������������ل اب����������������ن خض����������������ر لنث����������������ر الق����������������ول ناظم����������������ھ -81

   
)114([س���������������م] )113(ی��������������دعى بیوس��������������ف ف���������������ي ش��������������ربین [ح��������������ین]

  

     
  ث���������������������م الص���������������������الة عل���������������������ى المخت���������������������ار س���������������������یدنا -82

   
  أھ�������������������������ل الفض�������������������������ل والك�������������������������رمواآلل والص�������������������������حب 

    
[تم السؤال والجواب بعون هللا الملك الوھاب، وصلى هللا على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ 

  .)115(وسلم]
  )116([[قال العبد الفقیر یوسف بن الخضري الشربیني الشھیر:]

عالمین  )118(من العجب العجاب أني لما فرغت من نظم ھذا السؤال والجواب أخبرت [عن])117([و]
اجتمعا في بلد من البالد، فجاء إلیھما شخص من العباد، وھو في شدة ما یكون من الغم والكرب، وفیھ یده 

طلقت زوجتي بالثالث عامدا عالما من غیر التباس، فخذ  )119(دینار من الذھب، وقال ألحد العالمین: [إني]
، فقال لھ العالم الثاني: ال یجوز ردھا إال من غیر تحلیل وال إضرار )121(ھذا الدینار وردھا [لي] )120([مني]

، فلما رأى المسؤول أوال الدینار الذھب مال عن الحق وألخذه )122(بالتحلیل، وكان عالما فاضال دینا [جلیال]
جدید، مخالفا كالم الرب المعبود، فلما بلغني  )123(ذھب، وأبطل العقد بفسق الولي والشھود، وراجعھا [بعقد]

  فیھ ھذه األبیات: )124(من المصائب والبلیات [قلت] ما فعل ھذا العالم
  وع��������������������������������الم ج��������������������������������اءه ش��������������������������������خص لیس��������������������������������ألھ

   
)125([إق���������������������������راري]بِط���������������������������الق زوجت���������������������������ھ عم���������������������������دا 

  

    
  قل����������������������ت واح����������������������دة )126(فق����������������������ال طلقتھ����������������������ا [ح����������������������ین]

   
  أم ال�����������������������ثالث أج�����������������������ب م�����������������������ن غی�����������������������ر إنك�����������������������اري

    
  لھ���������������ا )128(ھ���������������ل [ل���������������ي رج���������������وع] )127(فق���������������ال ب���������������ل [بِ���������������الثالث]

    
  م�����������������������ن غی�����������������������ر تحلی�����������������������ل زوج أیھ�����������������������ا الق�����������������������اري
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  دین������������������������ار ف������������������������ي كف������������������������ي فخ������������������������ذه والوھ������������������������اك 

   
  ب���������������������ین أنص���������������������اري )129(تردن���������������������ي خائب���������������������ا [م���������������������ن]

    
  ع���������������������ن الح���������������������ق لم���������������������ا أن رآه وق���������������������د )130([فم��������������������ال]

   
)131( أفت���������������ى بفس���������������ق ال���������������ولي م���������������ن غی���������������ر [إخب���������������اري]

  

    
  وأبط�������������������������ل العق�������������������������د جھ�������������������������ال ث�������������������������م راجعھ�������������������������ا

   
)132(فقل��������������������������ت ذي ن��������������������������ار یص��������������������������الھا ب��������������������������دیناري]

  

    
  )133(]تمت[

  
  النتائج التالیة:دراسة ھذه المخطوط إلى  بعد توصلتُ الخاتمة: 

ال یجوز الفتوى والقضاء بإبطال عقد النكاح بفسق الشھود لمن طلق زوجتھ ثالثا بقصد إْرجاعھا إلیھ من  -
  غیر تحلیل (نكاحھا لزوج غیره).

  ال یصح تخریج القول بالجواز على مذھب الشافعي، ویجب على القاضي فسخ النكاح الجدید إن علم بھ. -
ى مذھب الشافعي صورة واحدة دیانة ال قضاء؛ إذا ما وافقت الزوجة زوجھا، ولم یستثنى من المنع عل -

  یحكم قاض من غیر الشافعیة بصحة العقد األول.
  

  :المصادر والمراجع
  .1994، 1ھـ)، الذخیرة، تح: محمد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط: 684شھاب الدین القرافي ( أحمد بن إدریس -
، 1علي جمعة، دار السالم، القاھرة، ط:  -ھـ)، كتاب الفروق، تح: محمد سراج684شھاب الدین القرافي ( إدریسأحمد بن  -

  .ھـ1421
مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة،  -ھـ)، الفتاوى الكبرى، تح: محمد عطا728أحمد بن عبد الحلیم تقي الدین ابن تیمیة ( -

  .ھـ1408، 1بیروت، ط: 
 ،ھـ)982( عبد القادر بن أحمد الفاكھيجمع:  ھـ)، الفتاوى الكبرى الفقھیة،974بن حجر الھیتمي ( عليأحمد بن محمد بن  -

  .مطبعة عبد الحمید حنفي، مصر
ھـ)، األعالم قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، دار 1396خیر الدین الزركلي ( -

  .2002، 15العلم للمالیین، بیروت، ط: 
رزاق حبیب، السیف الصقیل في عنق من یرد المطلقة ثالثا لزوجھا من غیر تحلیل للصاوي المالكي، المجلة الجزائریة  د. -

  .2/12/2019، 14، ج: 2للمخطوطات، مخبر مخطوطات الحضارة اإلسالمیة في شمال إفریقیا، جامعة وھران، ع: 
  .ھـ1417، 1الحبیب على شرح الخطیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:  ھـ)، تحفة1221سلیمان بن محمد البجیرمي ( -
تقریر القواعد وتحریر الفوائد، تح: مشھور حسن سلمان، دار ابن عفان،  ھـ)،795عبد الرحمن بن رجب أبو الفرج الحنبلي ( -

  .ھـ1419، 1ط: 
عبد الرحمن العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض،  .د ابلة، تح:نھـ)، الذیل على طبقات الح795عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ( -

  .ھـ1425، 1ط: 
ھـ)، أھل البیت علیھم السالم في المكتبة العربیة، مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث، قُم، 1416السیّد عبد العزیز الطباطبائي ( -

  .ھـ1417، 1ط: 
نھایة المطلب في درایة المذھب، تح: عبد العظیم الدیب،  ھـ)،478الجویني ( أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف -

  .ھـ1428، 1دار المنھاج، جدة، ط: 
علي معوض، الكتب  -ھـ)، األشباه والنظائر، تح: عادل عبد الموجود771السبكي (بن عبد الكافي  عبد الوھاب بن علي -

  .ھـ1411، 1العلمیة، بیروت، ط: 
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ھـ)، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، تح: الحبیب بن طاھر، دار ابن 422( البغدادي بن علي بن نصر عبد الوھاب -
  .ھـ1420، 1حزم، بیروت، ط: 

معجم التاریخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم (المخطوطات ، أحمد طوران قره بلوط -علي الرضا قره بلوط -
  .ـھ1422، 1تركیا، ط:  -، دار العقبة، قیصريوالمطبوعات)

، 254، ج: 929ماري، اللغة العامیة في القرن الحادي عشر، مجلة الرسالة، شركة النور، القاھرة، ع: علي الع -
  م.23/4/1951

الكتب العلمیة، بیروت،  ھـ)، حاشیة على نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي، دار1087علي بن علي الشبراملسي ( -
  .ھـ1424، 3 ط:

عادل عبد الموجود، دار الكتب  -ھـ)؛ الحاوي الكبیر، تح: علي معوض450الحسن الماوردي (أبو بن محمد  علي بن محمد -
  .ھـ1414، 1العلمیة، بیروت، ط: 

  .ھـ1403، 1ھـ)، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: 816علي بن محمد الجرجاني ( -
  .ھـ1414، 1العربیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط:  ھـ)، معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب1408عمر رضا كحالة ( -
أحمد  -ر.ھارتمان، دائرة المعارف اإلسالمیة، تحریر: إبراھیم زكي خورشید -ر.باسیت -ت.و.أرنولد -م.ت.ھوتسما -

  .ھـ1418، 1عبد الحمید یونس، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، الشارقة، ط:  د. -الشنتاوي
  .ھـ1417، 1لفاظ أبي شجاع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: أھـ)، اإلقناع في حل 977محمد بن أحمد الخطیب الشربیني ( -
  .ھـ)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك، دار المعرفة، بیروت1299محمد بن أحمد علیش ( -
المحیط في أصول الفقھ، تح: عبد الستار أبو غدة، دار الصفوة، ھـ)، البحر 794بدر الدین الزركشي ( محمد بن بھادر -

  .ھـ1413، 2الكویت، ط: 
ھـ)، مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة، تح: عبد المجید سلیم، دار الكتب العلمیة، 777محمد بن علي بدر الدین البعلي ( -

  .بیروت
  م.8/12/1941، 254، ج: 440كة النور، القاھرة، ع: محمود عساف أبو الشباب، تحقیق تاریخي، مجلة الرسالة، شر -
  .ـھ1365، مطبعة األزھر، ـھ1364المكتبة األزھریة، فھرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزھریة إلى  -
ھـ)، ھز القحوف في شرح قصیدة أبي شادوف، المطبعة األمیریة، 1109الشربیني (بعد  بن محمد بن عبد الجواد یوسف -

  .ھـ1308، 2: مصر، ط -بوالق
  

  الھوامش:

، 254، ج: 440) انظر: محمود عساف أبو الشباب، تحقیق تاریخي، مجلة الرسالة، شركة النور، القاھرة، ع: 1(
  .1499م، ص: 8/12/1941

مصر،  -ھـ)، ھز القحوف في شرح قصیدة أبي شادوف، المطبعة األمیریة، بوالق1109) انظر: یوسف الشربیني (بعد 2(
  ).152، 97ھـ، ص: (1308، 2ط: 

، ص: 23/4/1951، 254، ج: 929) علي العماري، اللغة العامیة في القرن الحادي عشر، مجلة الرسالة، (م.ن)، ع: 3(
477.  

ر.ھارتمان،  -ر.باسیت -ت.و.أرنولد -)؛ م.ت.ھوتسما215، 31) انظر: یوسف الشربیني، ھز القحوف، (م.ن)، ص: (4(
د.عبد الحمید یونس، مركز الشارقة لإلبداع  -أحمد الشنتاوي -كي خورشیددائرة المعارف اإلسالمیة، تحریر: إبراھیم ز

  .6165، ص: 20ھـ، ج: 1418، 1الفكري، الشارقة، ط: 
ھـ)، أھل البیت علیھم السالم في المكتبة العربیة، مؤسسة آل البیت إلحیاء 1416) انظر: السیّد عبد العزیز الطباطبائي (5(

  . 165-164 ھـ، ص:1417، 1التراث، قُم، ط: 
ھـ)، األعالم قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین 1396) انظر: خیر الدین الزركلي (6(

ھـ)، معجم المؤلفین 1408؛ عمر رضا كحالة (276، ص: 3، ج: 2002، 15والمستشرقین، دار العلم للمالیین، بیروت، ط: 
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  .179، ص: 4ھـ، ج: 1414، 1، بیروت، ط: تراجم مصنفي الكتب العربیة، مؤسسة الرسالة

  .1499، ص: 254، ج: 440) محمود عساف، تحقیق تاریخي، الرسالة، (م.ن)، ع: 7(
) انظر: د. رزاق حبیب، السیف الصقیل في عنق من یرد المطلقة ثالثا لزوجھا من غیر تحلیل للصاوي المالكي، المجلة 8(

، 14، ج: 2ة اإلسالمیة في شمال إفریقیا، جامعة وھران، ع: الجزائریة للمخطوطات، مخبر مخطوطات الحضار
  ).57، 54، ص: (2/12/2019

ھـ)، الذیل على طبقات الحانبلة، تح: د عبد الرحمن العثیمین، مكتبة العبیكان، 795) انظر: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (9(
  .522-521، ص: 4ھـ، ج: 1425، 1الریاض، ط: 

مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة،  -)، الفتاوى الكبرى، تح: محمد عطاھـ728تقي الدین ابن تیمیة () أحمد بن عبد الحلیم 10(
  .)205-204، (3ھـ، ج: 1408، 1بیروت، ط: 

)، مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة، تح: عبد المجید سلیم، دار الكتب ھـ777) محمد بن علي بدر الدین البعلي (11(
  .436العلمیة، بیروت، ص: 

ھـ)، حاشیة على نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي، دارالكتب العلمیة، بیروت، 1087) علي بن علي الشبراملسي (12(
  .222، ص: 4، ج: ھـ1424، 3ط:

، 2ھـ)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك، دار المعرفة، بیروت، ج: 1299) محمد بن أحمد علیش (13(
  .33ص: 

قیل في عنق من یقول بَِردِّ الزوجة المطَلقة الثالث من غیر تحلیل، بِ: في (ز) زیادة: ھذا السؤال المسمى ) 14( السیف الصَّ
  على التمام والكمال والحمد � على كل حال.

  ) ساقطة في (س).15(
  : على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.و(ھـ) ) في (أ)16(
  ).ھـ) ساقطة في (أ) و(17(
  ): الثالث.ھـ(أ) و() في 18(
  ) في (س): المحرم.19(
  ) في (ز) و(أ): علماؤھا.20(
  ) في (أ): ببلوغ.21(
  ) لم أقف لھ على ترجمة.22(
  ): نثر.ھـ) في (23(
  ) في (ز): وتسدید، وفي (أ): شدید.24(
  ): یردوا.ھـ) في (ز) و(أ) و(25(
  ) في (س): في ذلك دلیل.26(
  ).ھـ) ساقطة في (أ) و (27(
  و(س) و(أ): سرور.) في (ز) 28(
  ): كثیر.ھـ) في (ز) و(أ) و(29(
  ).ھـ) زیادة في (أ) و(30(
  ) في (س): التحلیل.31(
  ) في (ز) و(س): بتقریر.32(
  ) في (س): أم.33(
  ) زیادة في (س).34(
  ) في (ز): زاع.35(
  ).ھـ) ساقطة في (ز) و(أ) و(36(
وإذا اتصف «، وقال إمام الحرمین: »ن مذھب الشافعيفإن كان الولي فاسقا بطل عقده على الظاھر م«) قال الماوردي: 37(
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محمد  [انظر: أبو الحسن علي بن». الولي بالفسق، فظاھر نصوص الشافعي في القدیم والجدید أن الفاسق یلي عقد النكاح

ـ، ھ1414، 1عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:  -ھـ)؛ الحاوي الكبیر، تح: علي معوض450الماوردي (
ھـ)، نھایة المطلب في درایة المذھب، تح: عبد العظیم الدیب، دار 478؛ إمام الحرمین عبد الملك الجویني (61، ص: 9ج: 

  ].50، ص: 12ھـ، ج: 1428، 1المنھاج، جدة، ط: 
ن م ومن خالل ھذه النصین یتبین عدم وجود نصوص صریحة لإلمام في حكم عقد نكاح الولي الفاسق؛ ولھذا اختلف أتباعھ

بعده في تحدید مذھب إمامھم، كما اختلف المالكیة فیھ أیضا، فنسب عبد الوھاب للشافعي القول باإلبطال بفسق الولي خالفا 
ھـ)، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، تح: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، 422للقرافي. [انظر: عبد الوھاب البغدادي (

ب ھـ)، الذخیرة، تح: محمد بو خبزة، دار الغر684؛ شھاب الدین القرافي (691، ص:2ھـ، ج: 1420، 1بیروت، ط: 
  ].245، ص: 4ج: ، 1994، 1اإلسالمي، بیروت، ط: 

وأما فسق الشاھدین فھو مانع من انعقاد النكاح قوال واحدا عند الشافعیة. [انظر: أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبیر، (م.ن)، 
  ].52، ص12ج: 

  أ): أحد.) في (ز) و(38(
  ) في (ز): بعض.39(
  ): یقولون.ھـ) في (أ) و(40(
الخطیب ؛ 87، ص4، ج: ھـ)، الفتاوى الكبرى الفقھیة، مطبعة عبد الحمید حنفي، مصر974) انظر: ابن حجر الھیتمي (41(

-126(، ص: 4ھـ، ج: 1417، 1ھـ)، اإلقناع في حل الفاظ أبي شجاع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: 977الشربیني (
127.(  

  ) في (س): غیر مشروع.42(
  ) في (ز): مخالف.43(
  ): راضیین.ھـ) في (ز) و(أ) و(44(
  ) في (ز): تقولوا.45(
) المسألة محل خالف عند الشافعیة، وقد أطال الجویني في تقریرھا، والمشھور عند متأخریھم صحة أنكحة الكفار. [انظر: 46(

ھـ)، 1221وما بعدھا؛ سلیمان بن محمد البجیرمي ( 286، ص: 12(م.ن)، ج:  إمام الحرمین، نھایة المطلب ودرایة المذھب،
  ]. 379، ص: 3ھـ، ج: 1417، 1تحفة الحبیب على شرح الخطیب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: 

  .) في (ز): فأرى المسلمون التاركون، وفي (س): فأرى المسلمین ھم التاركون، وفي (ھـ): فأحرى المسلمون التاركون47(
علي معوض، دار  -ھـ)، األشباه والنظائر، تح: عادل عبد الموجود771) انظر: تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي (48(

ھـ)، البحر المحیط 794؛  بدر الدین محمد بن بھادر الزركشي (119، ص: 1ھـ، ج: 1411، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط: 
  .86-84، 6ھـ، ج: 1413، 2ر الصفوة، الكویت، ط: في أصول الفقھ، تح: عبد الستار أبو غدة، دا

  ) في (ز) و(أ): نظر.49(
) انظر: مسألة ھل األصل أو الظاھر في عقود المسلمین الصحة أو الفساد؟ في: شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي 50(

اج الدین السبكي، األشباه ھـ، ت1421، 1علي جمعة، دار السالم، القاھرة، ط:  -ھـ)، كتاب الفروق، تح: محمد سراج684(
ھـ)، تقریر القواعد وتحریر الفوائد، 795؛ عبد الرحمن بن رجب أبو الفرج الحنبلي (253، ص: 1والنظائر، (م.س)، ج: 

  ).170-169، ص: (3ھـ، ج: 1419، 1تح: مشھور حسن سلمان، دار ابن عفان، ط: 
ھـ)، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، 816جرجاني ([علي بن محمد ال» التسلسل: ھو ترتیب أمور غیر متناھیة« )51(

  .57ھـ، ص: 1403، 1بیروت، ط: 
  ): تزویج، وفي ھامشھا: لعلھ تجویز.ھـ) في (ز) و(52(
  ) في (س): لو.53(
  ) في (س): لقول.54(
  ).ھـ) ساقطة في (أ) و(55(
  ).ھـ) ساقطة في (56(
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  ) زیادة: ھم.ھـ) في (ز) و(أ) و(57(
  ) في (س): عن.58(
  ) في (أ): معدم.59(
  ): یعظم.ھـ) في (س) و(أ) و(60(
  ) في (ز): ھو سھم.61(
  ).ھـ) ساقطة في (ز) و(أ) و(62(
  ): ثالثا.ھـ) في (ز): ثالث، وفي (أ) و(63(
  ) زیادة في (س).64(
  ) ساقطة في (س).65(
  ) زیادة في (س).66(
  ).ھـ) ساقطة في (67(
  ): النظم، السؤال.ھـ) في (أ) و(68(
  ): بداء.ھـو() في (ز) و(أ) 69(
  ) في (س): في ختم.70(
  ) في (ز) و(أ): أجرأكم.71(
  ): فاجركم.ھـ) في (ز) و(أ): أجرأكم، وفي (72(
  ) في (ز) و(أ): خالص.73(
  ) في (ز) و(س): الغیر.74(
  ) في (ز) و(س): ھذه.75(
  ) في (ز) و(أ): جرم.76(
  ) زیادة في (ز) و(س).77(
 ى أثرھم.): قفھـ) في (ز): قفى ألثرھم، وفي (أ) و(78(
 ) في (ز) و(س): بھ.79(
 ): بما.ھـ) في (أ) و(80(
 ) في (ز) و(س): فا�.81(
 ) في (س): لیس.82(
 ) في (ز) و(س): ینكحھا.83(
 ) في (ز): بھ لھم.84(
 ) في جمیع النسخ: الشھادان، ولعل الصواب ما أثبتھ.85(
 ) في (س): فعند.86(
 )، وفي (س): یرى.ھـ) ساقطة في (ز) و(87(
 (أ): لكن.) في 88(
 ) زیادة في (ز).89(
 ) في (س) زیادة: طریق.90(
 ): عمي.ھـ) في (أ) و(91(
 ): محتلم.ھـ) في (92(
 ): في.ھـ) في (أ) (93(
 ) في (س): حل.94(
 ) في (ز): حرم.95(
 ): و.ھـ) في (أ) و(96(
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 ) ساقطة في (س).97(
 ) في (س): ھم.98(
 ): أول عقد.ھـ) في (ز): أول، وفي (أ) و(99(
 نلقاھموا. ) في (ز):100(
 ) في (س): كذا.101(
 ) في (ز) و(س) و(أ): ادعیا.102(
 ): تزویج.ھـ) في (103(
 ) في (ز) و(أ): أدیا.104(
 ): یكون قبل الطالق ال بعد.ھـ) في (ز) و(أ): یكون بعد الطالق ال قبل، وفي (105(
 ) في (س): حل.106(
 ) في (س): حل.107(
 ): في.ھـ) في (س) و(أ) و(108(
 ) في (ز): ردعھموا.109(
 ): عمي.ھـ) في (أ) و(110(
 ) في (ز): شن.111(
 ): في.ھـ) في (أ) و(112(
 ): خیر.ھـ) في (أ) و(113(
 ): سمي.ھـ) في (ز) و(أ) و(114(
  ) زیادة في (ز).115(
  ): ثم قال ناظمھا.ھـ) زیادة في (ز)، وفي (أ) و(116(
  ) زیادة في (س).117(
  ): أن.ھـ) في (س) و(أ) و(118(
  ) زیادة في (س).119(
  (س).) زیادة في 120(
  ) ساقطة في (س).121(
  ) في (ز) و(س) و(أ): جلیل.122(
  ) في (س): بعد عقد.123(
  ) في (س): فقلت.124(
 ) في (س): إقرار.125(
 ) في (س): مذ.126(
 ) في (س): بثالث.127(
 ) في (س): أعود.128(
 ) في (ز): ما.129(
 ) في (س): مال.130(
 ) في (ز): إجباري، وفي (س): إضراري.131(
 /ب).1إلى ھنا مثبتة في (ز) في أول لوحة منھا (» الفقیر...قال العبد «) من قولھ: 132(
  ) زیادة في (س).133(
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  نقد التخریج الفقھي عند ابن ناجي من خالل شرح الرسالة
Criticism of Ibn Naji’s Juristic graduation 
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التخریج الفقھي، وبالتحدید الجانب النقدي  اجتھادتأتي ھذه الدراسة لتسلّط الضوء على جانب من جوانب 
شرح الرسالة البن ناجي التنوخي، جاء فیھا بعد ترجمة المؤلف والتعریف بموضوع الدراسة  تعلّقللتخریج، وقد 

معنى التخریج الفقھي، وطرقھ وضوابطھ، كما تطّرقت لمعنى نقد التخریج، وأن المقصود بھ تحریر  بكتابھ بیانُ 
تخریجات األئمة وعرضھا على األصول والقواعد الحاكمة لعملیة التخریج، لبیان الصحیح من الفاسد، وخلصت 

ج عالدراسة إلى أن منھج ابن ناجي في نقد التخریج قائم عرض التخریجات عرضا تحلی لیھ، لیا؛ ببیان النّص المخرَّ
ج، ووجھ اإللحاق والتخریج، ثم نقده من جھة موافقتھ ألصول وقواعد الشرع، أو مخالفتھ إیاھا، ومن  والفرع المخرَّ

ج علیھ، مستعمال في ذلك قواعد نقد القیاس األصولي ج والنّص المخرَّ   .جھة ظھور الفوارق بین الفرع المخرَّ
  لتخریج الفقھي؛ نقد التخریج؛ ابن ناجي؛ شرح الرسالة.ا :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study comes to shed light on an aspect of the diligence, which is the juristic graduation, 

or what is known as the diligence in the doctrine, specifically the critical aspect of graduation, 
and the subject of the study was the explanation of El Rissala by Ibn Naji Al-Tanoukhi, in which 
it came after the biography of the author and the definition of his book, the statement of the 
meaning of the juristic graduation, and its Methods and its controls ,it also touched on the 
meaning of graduation criticism, and that it is intended to edit the Scientists ’graduations and 
present them to the principles and rules governing the graduation process, to clarify the correct 
from the corrupt.  

The study concluded that Ibn Naji's approach to graduation criticism is based on an analytical 
presentation of graduates, by explaining the text produced, the output branch, and the direction 
of attachment and graduation, then criticizing it in terms of its agreement with the principles 
and rules of Sharia, or its contravention of them, and on the side of the emergence of differences 
between the output branch and the text produced on it, using the rules of criticism of the original 
measurement. 
Key words : The juristic graduation; graduation criticism; Ibn Naji; explaining book of El 
Rissala. 
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  مقّدمة: 
الحمد � على ما یولیھ، حمدا یلیق بجاللھ ویرضیھ، وصلى هللا وسلم على نبیھ وعبده محمد، وعلى 

  آلھ وصحبھ وتابعیھ، وبعد:
فإنھ یعّد من جملة أنواع االجتھاد وصوره اجتھاد التخریج، أو ما یعرف باالجتھاد في المذھب، وھو 
اجتھاد یقوم على تحریر مسائل المذھب ونصوص األئمة، واتخاذھا كمصادر لالستنباط، ثم البناء والتفریع 

 وأكسب الفقھ اإلسالمي مرونةعلیھا، واستنباط األحكام على ضوئھا؛ مما ضمن استمراریة المذاھب الفقھیة، 
  مّكنتھ من مواكبة تغیرات األحوال، ومسایرة تطورات األحداث، والتماشي مع ظروف كل عصر ومصر.

وألن الفقھاء رأوا في التخریج السبیل األمثل لالجتھاد، والطریق اآلمن لالستنباط، فقد أْولَْوهُ فائق 
جھة القیاس والبناء على فتاوى ونصوص األئمة،  عنایتھم وبالغ اھتمامھم، وكان ذلك من جھتین: من

الستنباط أحكام ما یجدّ ویطرأ من وقائع، ومن جھة التعّرض لتخریجات األشیاخ بالنقد والتمحیص، والتحلیل 
والتوجیھ؛ بغیة بیان ما وافق منھا األصول مما خالفھا، وتحدید ما یصلح لالعتبار مما یرّد؛ فكثیرا ما كان 

لى شروط التخریج وأصولھ، ویحثّون من رام عملیة التخریج على االلتزام بقواعده ینّص الفقھاء ع
وضوابطھ؛ من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي بطریق صحیح بعید عن الخطأ، كما كانوا یعكفون بالنقد 

یرد  اوالتوجیھ، والتصحیح والتعلیل لتخریجات األئمة؛ ببیان مآخذھا وعللھا، وما یثار حولھا من ردود، وم
علیھا من قوادح واعتراضات؛ وقد كان لھذا االتجاه األخیر دور بارز في تصحیح المذاھب، وتحریر 

  مسائلھا.
وقد ارتأیت بحث المنھج النقدي للتخریجات الفقھیة عند علَم من أعالم المذھب المالكي، فوقع 

یة الذي حفل بالتخریجات الفقھ االختیار على اإلمام ابن ناجي، وكان التركیز على كتابھ: "شرح الرسالة"
  ونقدھا.

  وعلیھ فالسؤال الوارد في ھذا المقام:
  ما المقصود بنقد التخریج الفقھي؟ وما األسس التي یقوم علیھا؟ -
  ما المنھج الذي سلكھ ابن ناجي في نقد وتوجیھ تخریجات أئمة المذھب؟ -
  وما القواعد واآللیات التي استعملھا في عملیة النقد؟ -

وتظھر أھّمیة البحث في كون التخریج آلة االجتھاد منذ عھد األئمة المجتھدین، وال یخفى ما یحوم 
حول االجتھاد من مخاطر، وبالخصوص االجتھاد بالتخریج على نصوص األئمة وفتاویھم، والحاجة داعیة 

  إلى بیان ما ینضبط بھ ھذا النوع من االجتھاد، وتمییز صحیحھ من سقیمھ.
ان موضوع التخریج الفقھي محل العدید من الدراسات األكادیمیة، والبحوث العلمیة، وما ھذا وقد ك

إال على مذكرة ماستر بكلیة العلوم اإلسالمیة  -في حدود اطالعي  -تعلّق منھ بما عند ابن ناجي فلم أقف 
 ابن أبي زید ، بعنوان: "تخریج الفروع على الفروع من خالل شرح ابن ناجي على رسالة1بجامعة باتنة 

" للطالب: عبد الحمید طمین، بمقرر السنة الجامعیة: -نماذج تطبیقیة في العبادات والنكاح  -القیرواني 
، سلّط من خاللھا صاحبھا الضوء على عملیة التخریج عن طریق بیان صورھا وأركانھا، 2018/2019

ى نتقادات أحیانا، إال أن الجانب النقدي یبقووجھ الترابط بین الفرع والنص المخّرج علیھ، وما تعلّق بھا من ا
  قلیال بالنسبة للجانب التحلیلي من المسائل المدروسة.
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وقد حتّمت طبیعة الدراسة المزاوجة بین منھجین في البحث: المنھج االستقرائي؛ بتتبّع التخریجات 
تحلیل ثاني: المنھج التحلیلي؛ بالفقھیة من شرح الرسالة ال بن ناجي، وما یلحق بھا من نقد وتوجیھ، والمنھج ال

  ھذه االنتقادات، والوصول إلى أسسھا التي انطلقت منھا.
في حین جاءت خطّة البحث في أربعة مطالب؛ األول منھا للتعریف بابن ناجي وكتابھ شرح الرسالة، 

ص المطلب الثاني لبیان معنى نقد التخریج الفقھي، وجاء المطلب ا ث في لثالكونھما محل الدراسة، وُخصِّ
تحدید طرق وضوابط التخریج، لیأتي في المطلب الرابع الحدیث عن معالم نقد التخریجات الفقھیة عند ابن 

  ناجي، من خالل الكتاب المحّدد سالفا.
  المطلب األول: التعریف بابن ناجي وكتابھ "شرح الرسالة"

  الفرع األول: التعریف بابن ناجي
  أوال: اسمھ وحیاتھ

بو القاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني، الفقیھ القاضي، حافظ المذھب، ھو أبو الفضل أ
  .)1(اإلمام الفیقھ النظار، والقاضي الحاذق العادل، والمؤلف العارف بالمذھب، وباألحكام والنوازل

، وبھا نشأ، وفیھا أخذ تعلیمھ األول، فقرأ القرآن على الشیخ )2(ھـ760كان مولده بالقیروان لسنة 
  أبي محمد عبد السالم الصفاقسي، وعلى عّمھ خلیفة ابن ناجي، الذي اعتنى بھ وكان لھ أثر في تكوینھ العلمي.

بعد حفظھ القرآن تفّرغ للطلب، فأخذ العلم عن شیوخ القیروان في زمانھ، منھم القاضي الشیخ محمد 
رأ المعروف بابن قیراط، كما ق بن أبي بكر الفاسي، والقاضي محمد بن قلیل الھّم، وعلي بن حسن الزیاتي

  .)3(الرسالة على الشیخ عبد هللا الشبیبي، وقد كان مالزما لھذا األخیر، كما كان یكثر النقل عنھ في مؤلفاتھ
ثم رحل إلى تونس باقتراح وإلحاح كبیر من شیخھ عبید الغریاني، وأقام بھا أربعة عشر عاما، حتى 
تخّرج منھا قاضیا، وبتونس أخذ عن ابن عرفة، وأبي مھدي عیسى الغبریني، وأبي القاسم القسنطیني، 

مع مامة والخطابة بجاوغیرھم، كما تفقّھ أیضا على شیخھ البرزلي الذي الحظ فیھ مخایل النجابة فواله اإل
  .)4(الزیتونة بالقیروان

وأشھر من تفقھ بابن ناجي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القیرواني، المعروف بحلولو، ولعل 
األمر في عدم ذكر وإیراد أسماء من تفقھ بابن ناجي كونھ اشتغل بالقضاء عن التدریس، فلذلك لم یذكر لھ 

  .)5(من التالمیذ إال القلّة
  .)6(ھـ على الراجح مما نقلھ أھل التراجم839وفاتھ رحمھ هللا بالقیروان لسنة:  كانت

  انیا: منزلتھ وثناء العلماء علیھث
لقد حظي ابن ناجي بمنزلة كبیرة بین أعیان المذھب المالكي، ونال قسطا وافرا من ثناء العلماء علیھ 

ولما آتاه هللا من دقة في الفھم وحسن في  واعترافھم بجلیل قدره؛ وذلك لما كان علیھ من نجابة وفطنة،
التقدیر، وبلوغھ درجة عالیة من التحقیق في مذھب مالك، ما أھّلھ ألن یكون إماما نظّارا في المذھب، ومما 

  جاء في ذكره وثناء العلماء علیھ:
قد ذكر ف یعّد من أول من تفرس فیھ النجابة والتفّوق وسرعة الفھم شیخھ أبو عبد هللا محمد الفاسي، -

  .)7(لھ عمھ خلیفة ابن ناجي قول الشیخ الفاسي فیھ: "إن عاش ابن أخیك یكون منھ مالك الصغیر"
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قال عنھ مخلوف: "أبو الفضل قاسم بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني: اإلمام الفقیھ الحافظ  -
نوازل...وتآلیفھ معّول علیھا للمذھب، النظار العمدة الفاضل، القاضي العادل، المؤلف العارف باألحكام وال

  .)8(في المذھب"
وقال عنھ التنبكتي: "أبو الفضل وأبو القاسم شارح المدونة والرسالة، الشیخ العالم الفقیھ الحافظ  -

الزاھد الورع القاضي...كان معھ تفقھ عظیم، وقیام تام على المدونة، واستحضار للفروع، لھ شرح الرسالة 
  .)9(حسن مفید"

  مصنفاتھوظائفھ وثالثا: 
زیادة على تولیھ منصب الخطابة والقیام بالفتیا في القیروان وغیرھا، فقد اشتغل ابن ناجي بالقضاء 
وُعرف بھ، فكان عامة من ترجم لھ یصفھ بالقاضي، وقد ولي القضاء بجھات عدة كباجة، وجربة، وقابس، 

  .)10(وسوسة، إلى أن استقّر بھ المقام في القیروان
فھي متنوعة ومتعددة، مجموعھا یدل على نباغة صاحبھا وزخم رصیده العلمي، وقوة  أما تآلیفھ

  :)11(حافظتھ واستیعابھ، كانت عمدة في المذھب، منھا
شرح تھذیب المدونة للبراذعي؛ شرحھ مرتین: األول: صغیر، في سفرین، وسّماه الشرح الصیفي،  -1

  والثاني: كبیر، ویعرف بالشتوي.
  بن الجالب؛ في ثالثة أسفار.شرح التفریع ال -2
  شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، وھو الشرح محل الدراسة. -3
ولھ في التراجم: تذییل وتكملة لمعالم اإلیمان في معرفة أھل القیروان للدباغ، وھو مطبوع ضمن الكتاب  -4

  األصل.
  ولھ في التصوف: مشارق أنوار القلوب. -5

  : "شرح الرسالة"الفرع الثاني: التعریف بكتاب
  موضوع الكتاب أوال:

كتاب ابن ناجي عبارة عن شرح للكتاب األصل الذي ھو رسالة ابن أبي زید القیرواني، وموضوع 
الرسالة جملة مختصرة من واجب أمور الدیانة، مما تنطق بھ األلسنة، وتعتقده القلوب، وتعملھ الجوارح، 

جملة من اآلداب، سار مؤلفھا في طرح مسائلھا وصیاغة وما یتصل بھا من السنن والنوافل والرغائب، و
أحكامھا على مذھب اإلمام مالك، وقد نالت شھرة كبیرة وصیتا بلغ األقطار، جعال منھا عمدة المتفقھین من 

  .)12(الصغار والكبار
، سار فیھ مؤلفھ على نسق الكتاب األصل، وجرى مجراه أما الشرح فقد جاء متوسطا، في جزئین

في ترتیب المسائل، جمع فیھ بین البیان اللغوي والنحوي من جھة، واالستدالل الفقھي من جھة أخرى، وقد 
حاز شرحھ ھذا مكانة عظیمة بین كتب المذھب، وثناء كبیرا في قلوب األتباع، فنقل عنھ بعض من عاصره، 

، كما في قولھ: "وأقبل أشیاخي وغیرھم على التألیف المذكور، فكان ینقل منھ كما ذكر ذلك عن نفسھ
بحضرتي وغیبتي على شیخنا أبي مھدي عیسى الغبریني قاضي الجماعة بتونس، وشیخنا أبي الفضل أبي 

: ي، كما أكثر من النقل عنھ واإلحالة علیھ من جاء بعده، وقد قال عنھ التنبكت)13(القاسم البرزلي، وغیرھما"
  .)14("لھ شرح الرسالة حسن مفید، ویذكر أن المخیلي بالغ في الثناء على ھذا الشرح، ویقول لھ: المھّذب"

   



  نقد التخریج الفقھي عند ابن ناجي من خالل شرح الرسالة   
 

  

  87                                                                                                                     اإلحیاء مجلة
 

  ثانیا: سبب تألیفھ
ذكر ابن ناجي في مقدمة شرحھ على الرسالة السبب الداعي إیاه على ھذا التألیف؛ حیث قال: "فإنھ 

 الورع أبي محمد عبد هللا بن أبي زید القیرواني، استخرت لما كثر إقرائي لرسالة الشیخ الفقیھ العالم العامل
هللا في وضع تعلیق یعین الناظر على ما یتعلق بما تكلم علیھ الشیخ من أقوال في المسألة، وتتمیم لما نطق 

  .)15(بھ الشیخ من ظاھر كالمھ، إلى غیر ذلك من الفوائد"
ن منّي شيء أضع على رسالتھ تألیفا، وقال في ذیل معالم اإلیمان: "وكنت نویت في صغري إن كا

  .)16(فوّفقني ّهللا لذلك، فألفتھ وأنا بتونس في حال القراءة بھا، وفرغت منھ في زمن قریب"
  یزاتھثالثا: خصائص الكتاب وم

إذا كان شرح ابن ناجي على الرسالة بالمنزلة التي ذكرنا، فإنما بّوأه إیاھا ما تمیّز بھ منھج صاحبھ، 
  جملة الخصائص اآلتي ذكرھا:والذي توضحھ 

جمعھ في االستدالل بین صحیح المنقول وصریح المعقول، واستعمال قواعد األصول، فقد جاء  -1
في بیان قول الشیخ ابن أبي زید عن الُمحِرم: (وال یغطي رأسھ في اإلحرام وال یحلقھ إال من ضرورة) قال 

]، قال 196[البقرة:  وا ُرُءوَسُكْم َحتَّٰى یَْبلَُغ اْلھَْدُي َمِحلَّھُ َوَال تَْحلِقُ ما نّصھ: "األصل في ذلك قولھ تعالى: 
  .)17(ابن عطیة: حلقھ إلزالة األذى بیدیھ، وھذا ھو فحوى الخطاب عند أكثر األصولیین"

االحتجاج بأصول مالك والتعویل علیھا، كما في األخذ بعمل أھل المدینة؛ ففي شھادة الصبیان  -2
  .)18(تالف أصحاب المذھب ثم قال: "وعلى العمل بشھادتھم إجماع أھل المدینة"في الجراح ذكر اخ

كما یأخذ بمبدأ مراعاة الخالف، ففي مسألة من سھا في النافلة عن التسلیم من اثنتین وتمادى فیھا، 
ذكر اضطراب أصحاب المذھب في السجود من ذلك، وذكر اختیار ابن عبد السالم وعقب علیھ كما في 

واختار ابن عبد السالم مطلقا قائال: ألن أمرھم بالتمادي مع أمرھم بالسجود متناقض، قلت: ال اآلتي: "
مناقضة في ذلك لالحتیاط، وذلك أن التمادي مراعاة للخالف، والسجود مراعاة لمذھبنا، فجمع بذلك بین 

  .)19(المذھبین احتیاطا، وهللا أعلم"
  من الكتب المعتمدة في المذھب، والروایة عن األشیاخ الموثوقین. النقل -3
  اعتماد القول المشھور، والتنبیھ في بعض األحیان على األقوال الشاذة والضعیفة. -4
  ذكر الخالف بنوعیھ العالي والنازل. -5
جھتھ،  ء مناإلكثار من إیراد التخریجات، مع نسبتھا ألصحابھا، وتعقبھا بالنقد والمناقشة، سوا -6

أو من جھة أصحاب المذھب بالنقل عنھم، ففي مسألة تأدیب من أفطر في رمضان متعمدا قال ما نّصھ: "وال 
خالف أن من أفطر متعمدا أنھ یؤدب إذا لم یأت تائبا، وأما إن جاء تائبا فالمختار العفو، وأجراه اللخمي على 

، وفرق بعضھم بأن شھادة الزور من أكبر الكبائر؛ الخالف في شاھد الزور، وساعده غیره على ھذا التخریج
  .)20(فلعظم المفسدة فیھا عوقب فاعلھا وإن تاب، بخالف المفطر عامدا في رمضان"
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  المطلب الثاني: مفھوم نقد التخریج الفقھي
  الفرع األول: تعریف التخریج، وأنواعھ

  وال: تعریف التخریج لغة واصطالحاأ
التخریج في اللغة مصدر من الفعل المضّعف "خّرج" یقال: خّرج یخّرج تخریجا : تعریف التخریج لغة -1

 فاألول: النفاذ عن الشيء، وإخراجا، قال ابن فارس: "الخاء والراء والجیم أصالن، وقد یمكن الجمع بینھما...
  .)21(والثاني اختالف لونین"

والمعنى األول ھو األظھر واألكثر استعماال، واألقرب لموضوع البحث، فالخروج ھو النفاذ عن 
الشيء وتجاوزه، فالتخریج مصدر للفعل المضّعف "خّرج"، وھو یفید التعدیة، بأن ال یكون الخروج ذاتیا، 

  .)22(بل من خارج عنھ، ومثلھ أخرج الشيء واستخرجھ بمعنى: استنبطھ وطلب إلیھ أن یخرج
لمصطلح التخریج عّدة استعماالت، ولھ في كل باب یستعمل فیھ معنى تعریف التخریج اصطالحا:  -2

خاّص، إال أن مقام البحث یتطلب معرفة معناه عند أھل الفقھ واألصول، وإذا ما تأملت استعماالتھم لھذا 
  :)23(المصطلح ألفیتھا تصب في المعاني اآلتیة

معرفة أصول وقواعد األئمة التي بنوا علیھا األحكام، من خالل  الطریق الذي یتوّصل بھ إلى -أ
  استقراء الفروع الفقھیة المنقولة عنھم.

رّد الخالفات الفقھیة إلى القواعد األصولیة، وربطھا بھا بیانا ألسباب الخالف، أو لبیان حكم ما  -ب
  ھم.لم یرد بشأنھ نص عن األئمة بإلحاقھ وإجرائھ على مقتضى قواعدھم وأصول

الطریق الذي یتوّصل بھ إلى معرفة الحكم الشرعي للمسائل التي ال نص فیھا لإلمام، عن طریق  -ج
  إلحاقھا بنظائرھا من المسائل المرویة عنھ، أو عن طریق إلحاقھا بمفھوم نصوص اإلمام وعموماتھا.

 ن یقال عنوبالنظر إلى ھذه اإلطالقات والرابط الذي یجمع بینھا یمكن تولیف تعریف جامع بأ
التخریج: "العلم الذي یھدف إلى إبراز مآخذ نصوص المذھب، واستنباط األحكام الشرعیة العملیة منھا، أو 

  .)24(من قواعده، أو ما یوصل إلیھا بطرق معلومة"
  ثانیا: أنواع التخریج

یتبیّن من خالل إطالقات التخریج عند الفقھاء واألصولیین، أنھ یسیر في اتجاھین؛ اتجاه یعنى 
بتخریج الكلیات والقواعد، وتحتھ ما یسّمى بتخریج األصول من الفروع، واالتجاه الثاني یعنى بتخریج 

تخریج ندرك أن الالفروع، وتحتھ یندرج تخریج الفروع على األصول، وتخریج الفروع على الفروع، ومنھ 
  ، بیانھا على النحو اآلتي:)25(على ثالثة أضرب

ویقصد بھ: العلم الذي یكشف عن أصول وقواعد األئمة من خالل تخریج األصول من الفروع:  -1
  .)26(فروعھم الفقھیة وتعلیالتھم لألحكام

یة قواعد األصولمما جاء في تعریفھ: العلم الذي یعرف بھ استعمال التخریج الفروع على األصول:  -2
  .)27(في استنباط األحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة

ومن أمثل ما جاء في تعریفھ: ھو العلم الذي یتوّصل بھ إلى استنباط تخریج الفروع على الفروع:  -3
  .)28(األحكام الشرعیة العملیة، من نّص المجتھد؛ وما یجري مجراه، بطرق معلومة
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إلیھ أن عامة القائمین بالفقھ حینما یذكرون التخریج فإنما مرادھم بھ ھذا النوع،  والذي یجدر التنبیھ
تخریج الفروع على الفروع؛ إذ ھو الذي ظّل مستمرا إلى یومنا ھذا، وواكب أحداث العصور ومستجداتھا، 

  .)29(ومثّل موردا یأخذ منھ الفقھاء أحكام ما استجّد من نوازل وواقعات
  النقد الفرع الثاني: تعریف

  أوال: تعریف النقد في اللغة
النقد مصدر من الفعل "نقد"، یرد في اللغة على معان عّدة، الذي یعنینا منھا ما كان ذا صلة 
بموضوعنا؛ ومنھ ما قال ابن فارس: "النون والقاف والدال أصل صحیح یدّل على إبراز الشيء 

  .)30(جودتھ وغیر ذلك"وبروزه...ومن الباب نقد الدِّرھم: أن یكشف عن حالھ في 
وفي لسان العرب: "والنقد والتنقاد: تمییز الدراھم وإخراج الزیف منھا...وناقدت فالنا: إذا ناقشتھ 

  .)31(في األمر"
فالمعنى اللغوي لمصطلح النقد یدور حول البحث والتمحیص، وإعمال النظر في الشيء؛ بغرض 

  بیان محاسنھ من مساوئھ، وتمییز الزیف من الحقیقي.
  ثانیا: تعریف النقد في االصطالح

عرفھ الدكتور فرید األنصاري بقولھ: "ھو عملیة محاكمة وتقویم، تھدف إلى التصحیح والترشید 
  .)32(من خالل بیان مواطن الخطأ والصواب، بناء على مقاییس متفق على جلّھا، أو كلھا"

ع علمي معیّن، بعد وجاء في تعریفھ أیضا: "عملیة رصد لمواطن الخطأ والصواب، في موضو
دراستھ وفحصھ، یستند فیھ الباحث إلى األصول والثوابت العلمیة المقررة في مجال العلم الذي ینتمي إلیھ 

  .)33(ھذا الموضوع؛ وذلك من أجل تقویم وتصحیح بعض المفاھیم المتعلقة بذلك الموضوع"
  الفرع الثالث: المقصود بنقد التخریج الفقھي

بحثنا ھذا بالتخریج الفقھي، الذي یعّد بدوره محال من محاّل النقد الفقھي  نظرا الرتباط النقد في
عموما، فإن الحاجة تدعو إلى بیان وتحدید المقصود بالنقد الفقھي عموما، لتتضح بذلك صورة العنوان، 

  وتتمیز حدوه ومعالمھ.
  مفھوم النقد الفقھيأوال: 

والمعاصرة، على الرغم من وجوده في كتب یعتبر مصطلح النقد الفقھي من المصطلحات الحادثة 
المتقدمین ومناھجھم كمنھج قائم بذاتھ، واكب الفقھ اإلسالمي في مختلف أطواره، وقد انتقل ھذا المصطلح 
إلى الفقھ بعد شیوعھ وانتشاره كمنھج بحثي في علوم شتى؛ كنقد الحدیث، والنقد األدبي، والتفكیر الناقد، 

معناه ومدلولھ لیس محلّھ كتب المتقدمین، وإنما بالنظر فیما كتبھ المعاصرون،  ونحوھا، لذلك فإن البحث عن
ومن ذلك ما ذكره الباحث محمد المصلح عن المنھج النقدي لدى بعض أصحاب المذھب المالكي في قولھ: 
"إذ یالحظ أن عملھم ال یخرج في الغالب عن تبیان الصحیح والضعیف من فروع المذھب، انطالقا من 

  .)34(ا على أصولھ وقواعده وضوابطھ"عرضھ
وعرفّھ الباحث عبد الحمید عشاق بأنھ: "العملیة البحثیة التي تروم تحریر مسائل المذھب، سواء 
من حیث الروایات واألقوال، أو من حیث توجیھھا والتخریج علیھا، بتمییز أصحھا وأقواھا من ضعیفھا 

  .)35(خصوصة"ومرجوحھا، وذلك باعتماد طرق معلومة ومصطلحات م
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ونظرا القتصار ھذین التعریفین على ما یسّمى بالنقد الداخلي، وقصورھما في بیان مدلول النقد 
الفقھي في إطاره العام، اجتھد بعض الباحثین في وضع حّد یتمیّز بھ معنى النقد الفقھي، فعّرفھ الباحث رابح 

لمذاھب الفقھیة؛ وذلك بالنظر في الفروع صرموم بأنھ: "عملیة دراسة وتقویم اإلنتاج الفقھي لمذھب من ا
والمسائل الفقھیة للمذھب، ثم عرضھا على أصولھ وقواعده، لمعرفة مدى توافقھا مع ھذه األصول أو 

  .)36(مخالفتھا لھا"
  ثانیا: أنواع النقد الفقھي

  :)37(یمكن تقسیم النقد الفقھي إلى قسمین رئیسیین
الواحد، وھو یقوم على أساس تمحیص وتحریر مسائل  أي داخل المذھب النقد الفقھي الداخلي: -1

المذھب، وعرضھا على األصول والروایات، وتمییز الصحیح من الضعیف؛ بغرض تنقیة المذھب مما قد 
  یشوبھ.

وھو الذي یعنى بالخالف بین المذاھب، وبیان طرق الحجاج ودفع  النقد الفقھي الخارجي: -2
  االعتراضات فیما بینھا، ویتجلّى بصورة أوضح فیما یعرف بالخالف العالي.

والنقد في ذلك كلھ إما أن یتوجھ لألقوال والروایات، ویدخل فیھا األحكام والفتاوى واالستنباطات 
ألصول واألدلة التي تبنى علیھا األحكام، وقواعد االستدالل، أو التي تصدر عن المجتھدین، وإما أن یتوجھ ل

یكون متجھا لمناھج التصنیف والتدوین، وطرائق التدریس، على شاكلة االنتقادات الموجھة ألصحاب 
  .)38(المختصرات، ونحوھا

  لثا: تحدید المقصود بنقد التخریجثا
ھب وموارده، بالقیاس واإللحاق لغیر إذا كانت عملیة التخریج قائمة في أساسھا على نصوص المذ

المنصوص بالمنصوص؛ لجامع بینھما، بحسب ما تملیھ القواعد العامة للقیاس واإللحاق؛ فإن النقد المتوجھ 
  لمثل ھذا النوع من االجتھاد یعّد من قبیل النقد الداخلي ضمن المذھب الواحد.

حكام الفقھیة المدونة في المذاھب إما ومن أجل توضیح أكثر لمفھوم ومدلول نقد التخریج، فإن األ
أن تكون مستنبطة بناء على األصول واألدلة المعتمدة في كل مذھب، ووفقا للطرق المعھودة، أو تكون 
مخّرجة ومبنیة على نصوص المذھب من أقوال وأفعال وتقریرات عن األئمة، جاریة على نسقھا، فتلحق 

ن النقد المتوّجھ إلیھا عبارة عن مراجعة لھذه التخریجات، بھا، وھو األمر المعني بالبحث؛ وعلیھ فیكو
ومحاكمتھا إلى أصولھا المرویة عن األئمة؛ بغیة معرفة موافقتھا لھذه األصول، أو مخالفتھا إیاھا، ومن ثّم 

  الحكم علیھا.
  :)39(ویقوم نقد التخریج على أسس ثالثة؛ تبیانھا كاآلتي

، والذي یراد تعدیتھ إلى الفرع أو النازلة؛ من -وھو ھنا: الفرع المخّرج علیھ  -في حكم األصل  النظر -1
  حیث موافقتھ ألصول المذھب وجریانھ على قواعده، وكذا تصنیفھ من جھة القبول واالعتماد.

  النظر في استكمال شروط تعدیة حكم األصل إلى الفرع المراد تخریجھ. -2
ج إن كان یصلح تخریجھ على ذلك األصل، أو تزاحمھ أحكام ھي أولى بالتخریج النظر في الفرع  -3 المخرَّ

  منھ، وإن كان بالتخریج جاریا على أصول المذھب، أو مخالفا لھا.
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األشیاخ وأصحاب المذھب على  وبالجملة: فإن نقد التخریج مرّده باألصل إلى عرض تخریجات
الضوابط العامة للتخریج أوال، والشروط الخاصة بكل ركن من أركانھ، ثم النظر في استیفائھا لھذه الشروط، 

  وعدم مخالفتھا لتلك الضوابط، وبعدھا یحكم علیھا بناء على ذلك.
  التخریج الفقھي وضوابطھ المطلب الثالث: طرق

  ھيالتخریج الفق الفرع األول: طرق
  :)40(سلك الفقھاء طرقا عدة في التخریج على فروع المذھب ونصوصھ؛ أشھرھا

یعّد القیاس من أھّم طرق االستنباط، وأكثرھا خصوبة في تقریر األحكام الشرعیة فیما لم  القیاس: -1
ما ایرد فیھ نص، ولھذا أكثر منھ المخّرجون، فبحثوا في علل األئمة، واستخرجوا بالبناء علیھا آراء وأحك
  .)41(نسبوھا إلیھم، وجعلوھا من مقتضیات مذاھبھم، حتى إن كثیرا منھم یعّدون التخریج والقیاس بمعنى واحد

وصورتھ: أن ینّص المجتھد على حكمین مختلفین في مسألتین متشابھتین،  التخریج بطریق النقل: -2
د، ھما حكم منصوص بنص المجتھفینقل المخّرج حكم كل منھما لألخرى؛ قیاسا على نظیرتھا، فیكون لكل من

  .)42(وآخر مخالف لھ مخّرج على شبیھتھا
ى الوجھ عل -ویقصد بھ استعمال قواعد المفھوم بنوعیھ: الموافق والمخالف  التخریج بطریق المفھوم: -3

في استنباط وتخریج األحكام من نصوص األئمة المجتھدین، باعتبار أن المخّرج  -المعھود عند األصولیین 
  .)43(مل مع نصوص إمامھ بنحو تعامل اإلمام مع نصوص الشرعیتعا

ھو ما یقتضیھ قول المجتھد عقال، أو شرعا، أو عرفا، ولم ینّص علیھ صراحة؛ فھو  الزم المذھب: -4
  .)44(لم یرد في معرض الكالم، وإنما استنبط منھ

وذلك بالعمد إلى نصوص األئمة وتعمیم أحكامھا إلى ما یصلح دخولھ  تفسیر نصوص المذھب: -5
  .)45(تحتھا، أو بتأویل روایاتھم، وتخریج أحكام النوازل على ضوئھا

  ضوابط التخریج الفقھيالفرع الثاني: 
یلزم المجتھد إذا رام عملیة التخریج على نصوص المذھب وفروعھ مراعاة جملة من الضوابط 

، تعّد بمثابة معاییر تحدد سالمة العملیة -على ما یشترط في باب االجتھاد على وجھ العموم زیادة  -والقیود 
التخریجیة وصحتھا، وتؤّمن سالمتھا من األخطاء وقیام الفوارق، ویمكن تلخیص ھذه الضوابط والمعاییر 

  :)46(في اآلتي
عنھم رتبة ومنزلة، واالستمداد من  االعتماد على أقوال األئمة المعتّد بھم في االجتھاد، دون من یقلّ  -1

المصادر الموثوقة؛ فقد ُعرف في المذھب المالكي أنھ "إنما یفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم یجده في 
النازلة فبقولھ في المدونة، وإن لم یجده فبقول ابن القاسم فیھا، وإال فبقولھ في غیرھا، وإال فبقول الغیر في 

  .)47(ھل المذھب"المدونة، وإال فأقاویل أ
األخذ باألقوال المعتمدة في المذھب، ومراعاة موافقتھا، فال یخّرج إال على ما اشتھر أو ترّجح في  -2

مذھب من یقلّده؛ إذ ال یستقیم التخریج على قول ضعیف أو شاّذ، وأن یكون التخریج على المنقول عن األئمة، 
األشیاخ منھا، یقول المازري: "والتحقیق أن تحكى أجوبتھم على ما ھي علیھ، وال  ولیس على ما استقرأه

  .)48(یُستقرأ منھا ما استقرأه من تقدم"
النأي في التخریج عن االضطراب والتناقض بین القول المخّرج والنّص المخّرج علیھ، فتراعى وحدة  -3

لعلّة وتأثیرھا، یقول المازري: "فال ینبغي أن الموضوع بأن یكونا جاریین على نسق واحد، ویُالحظ قوة ا
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فالقیاس إنما یصّح في المسائل بعضھا على بعض فیما  یقاس شاّذ على مشھور، وال مشھور على شاّذ...
  .)49(اتفقت أحكامھ، ال فیما اختلفت"

 أن یكون الفرع المخّرج علیھ ذا علّة یصح معھا القیاس؛ "فالتخریج یستند إلى أصل منصوص في -4
ج منھ ذا علة ووجھ یصح معھا القیاس، ویسلم  المذھب، وال یستقیم إذا لم یكن األصل المقیس علیھ والُمَخرَّ

  .)50(بھا االستقراء واإلجراء"
مراعاة صحة االعتبار وسالمة التخریج من المعارضة ألصل من أصول الشرع، أو قاعدة من  -5

الفا لما ھو أولى من نّص، أو إجماع، أو قیاس جلّي، قواعده؛ وذلك بأن ال یكون الفرع المخّرج علیھ مخ
ونحوھا، قال صاحب تھذیب الفروق: "وما لیس محفوظا من روایات المذھب لمن في ھذه المرتبة [مجتھد 
الفتوى]، ال یجوز لھ تخریجھ على ما ھو محفوظ لھ منھا وإن كثرت منقوالتھ جدا، إال إذا حصلت لھ شروط 

الشریعة... ومعرفتھ علم أصول الفقھ، وكتاب القیاس وأحكامھ وترجیحاتھ  التخریج؛ من حفظھ قواعد
ج علیھ لیس مخالفا لإلجماع، وال للقواعد،  وشرائطھ وموانعھ معرفة حسنة، وعلمھ بأن قول إمامھ المخرَّ

  .)51(وال لنص، وال لقیاس جلي سالم عن معارض راجح"
ج والنّص المخّرج  -6 علیھ، ویعتبر العمدة في نقد التخریج، فإن عامة ما نفي الفرق بین الفرع المخرَّ

یؤتى التخریج من قِبَل ھذا القادح، فالفارق كما یأتي بالبطالن على القیاس، یَِرد بھ على التخریج، وھو األمر 
ج: "فكما أن إمامھ ال یجوز لھ أن یقیس مع قیام الفارق؛ ألن  الذي نّص علیھ القرافي، حیث قال عن المخرِّ

مبطل للقیاس، والقیاس الباطل ال یجوز االعتماد علیھ، فكذلك ھو أیضا ال یجوز لھ أن یخّرج على  الفارق
  .)52(مقاصد إمامھ فرعا على فرع نّص علیھ إمامھ مع قیام الفرق بینھما"

  المطلب الرابع: معالم نقد التخریج الفقھي عند ابن ناجي من شرح الرسالة
بالنظر والتأّمل فیما أورد ابن ناجي من انتقادات واعتراضات على التخریجات الفقھیة نجدھا تصّب 

في ثالثة اتجاھات: األول: مخالفة التخریج لما ھو أولى، والثاني: ظھور الفارق بین النّص والفرع  -غالبا  -
  ا وقفت علیھ من ذلك:المخّرج علیھ، والثالث: الخطأ في النقل والتخریج، وفیما یلي جملة مم

  فساد االعتبارالفرع األول: 
: مخالفة التخریج لما ھو أولى من نّص، أو -على ما سبق في بیان ضوابط التخریج  -والمراد بھ 

  إجماع، أو قیاس، ومن أمثلتھ:
  لة: قضاء الفائتة لمن تركھا عمدامسأ

ة قضاء الصالة على من تركھا مما انتقده ابن ناجي على تخریجات األشیاخ تحت ھذا الباب: مسأل
عامدا، وھذا نّص كالمھ فیھا: "اعلم أن تارك الصالة ال یخلو إما أن یتركھا سھوا أو عمدا؛ فإن تركھا سھوا 

وكان بعض من لقیتھ یخّرج من عدم  فالقضاء بال خالف، وإن تركھا عمدا فكذلك على معروف المذھب...
ن یكفّر، وكذلك الصالة، وإن كان ھذا مصادرة للقیاس الجلي الكفارة في یمین الغموس أن ذلك أعظم من أ

َوأَقِِم : : (من نام عن صالة أو نسیھا فلیصلھا إذا ذكرھا، فإن هللا تعالى یقولفي كالم الشارع، وھو قولھ 
َالةَ لِِذْكِري   .)54(، فإذا كان یقضي فیما ُذكر فأحرى مع العمد")53(])14[طھ:  الصَّ

"وأقام بعض من لقیناه من قولھم ھنا بإسقاط الكفارة في الغموس من أن إثمھا وقال في موضع آخر: 
  .)55(أعظم من أن تكفّر سقوطَ قضاء الصالة إذا تُركت عمدا، ویُرّد بأنھ تخریج في محل النّص"
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فرّد ھذا التخریج ألجل مخالفتھ مفھوم الموافقة من الحدیث، وھو ما عبّر عنھ بالقیاس الجلّي، وعلیھ 
  خریج فاسد االعتبار، مردود غیر مقبول.فالت

  بین األصل والفرع الفرع الثاني: اختالف الحكم
والمراد بھ اختالف الحكم بین النّص المخّرج علیھ والفرع المراد تخریجھ؛ من جھة االتفاق 

س یاواالختالف، أو من جھة مقصده، أو من جھة مبنى الحكم وعلّتھ، ونحوھا من الفوارق التي تقدح في الق
  واإللحاق، تمثیلھا في:

  الصالة لغیر القبلة سھوا أو خطأً مسألة: 
من صور التخریج التي رّدھا ابن ناجي ألجل اختالف الحكم بین األصل والفرع من حیث التشدید 
والتخفیف؛ مسألة من صلّى لغیر القبلة ناسیا، ثم تذّكر أثناء صالتھ، وھذا تقریره إیاھا، فقد قال: "وأما من 

ر القبلة ومن علم أنھ استدب إلى غیر القبلة ناسیا فإنھ یعید أبدا، وقیل في الوقت، وكذلك في الجاھل... صلّى
أو شّرق أو ّغرب ابتدأ الصالة بإقامة، وخّرج صاحب الطراز قوال بانحرافھ ویبني على القول بطرح نجاسة 

جھة القبلة بعد أن انحرف إلیھا، فإذا  ذكرھا بھا، وظاھر المدونة أعم من أن یذكر وھو متلبس بالصالة لغیر
علمت ھذا فاعلم أنھ أقام منھا بعض شیوخنا إن من رفع رأسھ من السجود فنظر فإذا بموضع جبھتھ نجاسة 

ذلك ویظھر لي أن اإلقامة ضعیفة وك فإنھ یقطع، وخالفھ بعض أصحابنا قائال: یتنحى عنھا ویتمھا وال إعادة...
بلة أشد، وبیانھ أن من صلّى بالنجاسة ساھیا یعید في الوقت على المشھور، تخریج صاحب الطراز؛ ألن الق

  .)56(ومن صلّى لغیر القبلة ناسیا یعید أبدا على المشھور"
ج ھا ھنا الصالة لغیر القبلة ناسیا، والفرع المخّرج علیھ من ذكر نجاسة ببدنھ أو ثوبھ  فالفرع المخرَّ

والحكم المراد إلحاقھ في ھذا التخریج: أن من علم أنھ استدبر القبلة أو أثناء الصالة فإنھ یطرحھا ویبني، 
خالفھا بجھة أثناء صالتھ، فإنھ ینحرف عنھا ویتّم صالتھ، وال یعید، وھذا أمر لم یرتضھ ابن ناجي الختالف 

لة ناسیا بالحكمین، فإن المشھور من المذھب أن من صلّى بالنجاسة ناسیا یعید في الوقت، ومن صلّى لغیر الق
  یعید أبدا، فالقبلة أشّد من النجاسة، وال یقاس األشّد على األخّف، وال العكس.

ومن قبیلھ: رّده تخریج من قال بأن من فاتتھ عدة صلوات فإنھ یقضیھا بإقامة واحدة، إجراًء لھا على 
لتیمم قولیة، بخالف ا من صلّى مجموعة فوائت بتیمم واحد، قال عنھ ابن ناجي: "وأجبتھ بیسر اإلقامة لكونھا

  .)57(ألنھ فعلي"
  ظھور الفارقالفرع الثالث: 

یعّد القدح بالفرق من أقوى االعتراضات على القیاس والتخریج، وأجدرھا بالعنایة، وقد اشتھر في 
االعتراض قولھم: "قیاس مع الفارق"، وقد مّر قریبا في ضوابط التخریج وشروطھ ضرورة الحرص على 

  القرافي في نقض التخریج بھ، ومما یمثّل بھ من شرح الرسالة: نفي الفارق، وكالم
  مسألة: الُمَملَّكة أوالُمخیّرة في الطالق ھل لھا الخیار؟

من مسائل التخریج التي انتقد علیھا ابن ناجي ظھور الفرق مسألة المخیرة في الطالق، جاء ذلك 
في المجلس): یعني أن الرجل إذا قال لزوجتھ: خیارك في قولھ: "(والُمَملَّكة والمخیرة لھما أن یقضیا مادامتا 

بیدك، أو أمرك بیدك، كان لھا القضاء ما لم یفترقا من المجلس، وما ذكر ھو قول مالك األول، وقولھ اآلخر: 
وخّرج اللخمي رحمھ هللا قوالً آخر  إن لھا الخیار وإن افترقا ما لم توقف أو توطأ، وكالھما في المدونة...

بیدھا ثالثة أیام، من أحد قولي مالك في الشفعة إذا أوقف المشتري الشفیع على األخذ أو الترك  ببقاء ذلك
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فطلب الشفیع أن یمھل ثالثة أیام لیري رأیھ، ومن المصّراة، ومن التي تّدعي الحمل وھو ینكره، لھ فسخھ 
لھا، قدر ما یختار في مثفي ذلك بعد الوضع، ومن الذي اشترى سلعة بالخیار یمھل، ویضرب لھ من األجل ب

ویرّد بفرق واضح وھو أن العصمة ال تقبل التأخیر في احتمال حلھا؛ للزومیة الخیار، وشبیھة نكاح 
  .)58(المتعة"

وذكر تضعیف ابن عبد السالم التخریج على الشفعة بأن الزوج بتملیكھ زوجتھ أمر طالقھا طالب 
لشفیع واجب بالشرع ال بإمضاء المشتري، فافترقا، للجواب، وشأن الجواب أن یكون بأثر السؤال، وحق ا

  .)59(قال ابن ناجي بإثره: "قلت: وھذا التضعیف یُضعَّف بھ التخریج من بقیة النظائر المذكورة"
فرّد ھذا التخریج وضّعفھ ألجل الفرق بین صور األصل المخّرج علیھ، وبین مسألة المخیرة في 

والجاریة تّدعي الحمل، والبیع بالخیار، في جمیعھا یثبت الخیار لصاحبھ، الطالق؛ ففي الشفعة، والمصّراة، 
ویصّح العقد مع التأخیر، أما الُمَخیَّرة أو الُمَملَّكة فال یصّح معھا ذلك؛ ألجل أن العصمة ال تقبل التأخیر في 

  عة إذا ُربط بأجل.احتمال حلّھا والخیار ملزم، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة لما فیھ من مشابھة نكاح المت
كما تفترق عن سائر النظائر المذكورة في أن التخییر أو التملیك في مسألة الطالق ثابت بتخییر 
ج علیھا،  الزوج، قائم مقام السؤال، وھو یستدعي أن یكون الجواب بإثره، بخالف ما ُذكر من الصور المخرَّ

  مّدة أو الُمھلة، حتى ینظر في أمره ثم یختار.فإن الخیار فیھا ثابت بإیجاب الشرع؛ فلذلك ُجِعلت لھ ال
  الفرع الرابع: اختالف العلّة

والمقصود من ذلك أن تكون العلّة التي في الفرع غیر المستنبطة من األصل، أو توھُّم ما لیس بعلّة 
قیاس العلّةً، فتسقط حینئذ التعدیة ویتعّذر اإللحاق، وھذا الناقض معدود من جملة الفوارق التي یرّد بھا 

  والتخریج، كما في المثال اآلتي:
  قضاء الدیونمسألة: توكیل الصبي 

مما یمثّل بھ لھذا الناقض عند ابن ناجي مسألة توكیل الصبي، فقد جاء في شرح الرسالة ما نّصھ: 
"قال في المدونة: ویجوز كتابة جماعة ووكالتھم في الخصومة بإذن السید؛ ألن من وّكل عبده بقضاء دینھ 

م للعبد شاھد أنھ قد قضاه حلف العبد وبرئ كالحر سواء، وال یحلف السید، وأقام منھا المغربي صحة فقا
وكالة الصبي؛ ألنھ محجور علیھ كالعبد، وارتضى ھذه اإلقامة بعض من لقیناه ممن تولي قضاء الجماعة 

الف ما یوكل علیھ...بخبتونس...وأجبتھ بأنھا إقامة ضعیفة؛ ألن حجر الصبي ذاتي، فالغالب علیھ إتالف 
حجر العبد فإنما ھو لحق السید، وقد یكون العبد في ذاتھ رشیًدا، فالحق أن وكالة الصبي ال تجوز، وھو نقل 

  .)60(اللخمي، قال: ألنھ تضییع للمال، وعلیھ العمل عندنا بتونس"
الف علّة تفمنع تخریج توكیل الصبي في قضاء الدین على توكیل العبد قضاء دیون سیّده ألجل اخ

الحجر في الصورتین، ففي مسألة العبد أن الحجر لمصلحة سیّده، ولیس النعدام الرشد في تصّرفھ، بخالف 
  الصبي فالحجر علیھ لذاتھ؛ ألجل سفھھ وتخلّف الرشد في تصّرفھ على الغالب.

  الفرع الخامس: الخطأ في النقل والتخریج
ورّدھا، وجملة ما یعبّر بھ عنھ أنھ استعمال القیاس  ویعّد من أوسع األبواب في انتقاد التخریجات

والتخریج في مواضع ال یصلح فیھا، أو التخریج على روایات وأقوال یضعف التخریج علیھا عند النظر؛ 
لكونھا مقیّدة والتخریج كان على إطالقھا، أو مخصصة والتخریج كان على التعمیم، ونحوھا، على منوال 

  ي:ما جاء في المثال التال
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  لة: حكم التنقّب ونحوه في الصالةمسأ
مما یُمثّل بھ لھذه الصورة من قوادح التخریج عند ابن ناجي مسألة التنّقب في الصالة، حیث قال: 

ولم یقصد بذلك الكبر فإن ذلك جائز، ونّص علیھ ابن رشد في مرابطي  "وأما من جرت عادتھ بالتنّقب
األندلس قائال: ألنھ زیھم وبھ عرفوا، ویستحب تركھ في الصالة، قلت: وخّرج بعض من لقیناه جوازه في 
الصالة، من قول المدونة: ومن صلى محتزما أو جمع شعره، أو شمر كمیھ، فإن كان ذلك لباسھ أو كان في 

  بأس بھ. عمل فال
وكان بعض أشیاخي یحصل قول المدونة: أو كان في عمل إذا كان یعود إلیھ ثانیا، أما إذا كان ال 

  .)61(یعود إلیھ فإنھ یكره لھ ذلك، وحمل بعضھم المدونة على عمومھا، واألول أقرب إلى المعنى"
ما إذا كان یعود لعملھ  فبیّن ھاھنا فساد التخریج إذ كان على روایة مطلقة، والحّق أنھا مقیّدة بحال

  بعد الصالة، كما فّسره بعض أصحاب المذھب.
  خاتمة:

  یمكن تلخیص جملة النتائج المستخلصة من ھذا البحث الموجز في النقاط اآلتیة:
یعّد التخریج الفقھي من أوسع طرق االجتھاد واالستنباط فیما لم یرد فیھ نّص عن األئمة، وأنھ قائم على  -

تفریع على نصوص المذھب وفروعھ، وكتاب شرح الرسالة البن ناجي حافل بھذا اللون أساس القیاس وال
  من االجتھاد.

المقصود بنقد التخریج الفقھي: مراجعة تخریجات األشیاخ، وعرضھا على أصولھا المرویة عن األئمة،  -
لحكم ا إیاھا، ثم اوبحثھا في ضوء أصول وقواعد التخریج؛ بغیة معرفة موافقتھا لھذه األصول أو مخالفتھ

  علیھا.
ج علیھ،  - تقوم عملیة نقد التخریج على النظر في النّص المخّرج علیھ، لمعرفة مدى صالحیتھ ألن یُخرَّ

والبحث في شروط تعدیة حكمھ إلى الفرع المراد تخریجھ، ثم النظر في الفرع المخّرج، إن كان صحیح 
  االعتبار.

لفة أصول الشرع وقواعده، كما یشترط فیھ نفي الفارق بین الفرع یعتبر لصحة التخریج وسالمتھ عدم مخا -
ج علیھ. ج والنّص المخرَّ   المخرَّ

یقوم منھج ابن ناجي في نقد التخریج على عرض التخریج أوال؛ ببیان النّص األصل، والفرع المخّرج  -
 تخریج وضوابطھ، أوعلیھ، والوجھ الجامع بینھما، ثم التعّرض لبیان موافقة ھذه التخریجات ألصول ال

  عدمھا.
یستند ابن ناجي في نقد التخریجات إلى إیراد االعتراضات علیھا، من جھتین؛ األولى: عرضھا على  -

أصول الشرع وقواعده، فیرّد التخریَج متى ظھرت مخالفتھ لنّص شرعي، أو إجماع، أو قیاس جلّي، أو 
بین األصل والفرع، باستعمال قواعد نقد القیاس  ناقَض قاعدة من قواعد الشرع، والثانیة: إبراز الفوارق

  األصولي، وفق ما تملیھ قواعد األصول، ومقررات العقول.
یعتمد ابن ناجي في نقد التخریج على ما یورده أئمة المذھب من اعتراضات وانتقادات، ثم یُعقبھا برأیھ،  -

  وأحیانا یقتصر على النقد باجتھاده.
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  التوصیات:
یجدر تنبیھ الباحثین إلى العنایة أكثر بالتخریج الفقھي؛ باعتباره آلة من آالت االجتھاد التي ضمنت استمرار  -

المذاھب الفقھیة، ومواكبة الفقھ اإلسالمي لمقتصیات العصور، بتحریر شروطھ وضوابطھ، وبیان قوادحھ 
  وعللھ.

 اإلسالمي، وما یتیحھ ھذا المنھج من تحریر وتمحیص كما ینبغي توجیھ عنایتھم إلى االتجاه النقدي في الفقھ -
  لمسائل الفقھ، وما یوفّره من ضبط وتأصیل لفروعھ.

 
  قائمة المصادر والمراجع:

، 1ھـ)، شرح الرسالة، تحقیق: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط839أبو القاسم بن عیسى بن ناجي ( -1
  م.2007-ھـ1428

ھـ)، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج، تحقیق: عبد الحمید عبد هللا الھرامة، دار الكاتب، 1036بابا بن أحمد التنبكتي ( أحمد -2
  م.2000، 2لیبا، ط -طرابلس

ھـ)، الفروق ومعھ إدرار الشروق البن الشاط وتھذیب الفروق لمحمد علي المّكي، تحقیق: 648أحمد بن إدریس القرافي ( -3
  م.1998-ھـ1418، 1، دار الكتب العلمیة، طخلیل المنصور

ھـ)، اإلنصاف في بیان أسباب االختالف، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس، 1176أحمد بن عبد الرحیم الدھلوي ( -4
  ھـ.1404، 2بیروت، ط

-ھـ1399یروت، د.ط، ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، ب395أحمد بن فارس ( -5
  م.1979

ھـ)، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة واألندلس والمغرب، 914أحمد بن یحیى الونشریسي ( -6
  م.1981-ھـ1401تحقیق: جماعة بإشراف محمد حجي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة للمملكة المغربیة، الرباط، د.ط، 

ریج الفروع على الفروع عند المالكیة من خالل النوازل، الملتقى الدولي الثامن للمذھب المالكي بوالیة برھان النفاتي، تخ -7
  م.2012عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، مارس 

  م.2002، 15ھـ)، األعالم، دار العلم للمالیین، بیروت، ط1396خیر الدین الزركلي ( -8
، دكتوراه فقھ وأصول، جامعة -دراسة تحلیلیة  -في الفقھ اإلسالمي المذھب المالكي أنموذجا رابح صرموم، منھج النقد  -9

  م.2014/2015، 1وھران 
رابح صرموم، النقد الفقھي مفھومھ وأھمیتھ، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، قسم العلوم االجتماعیة،  -10

  .م2014، جوان 12جامعة الشلف، العدد: 
ھـ)، شرح مختصر الروضة، تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 716سلیمان بن عبد القوي الطوفي ( -11

  م.1987-ھـ1407، 1الرسالة، بیروت، ط
عبد الحمید عشاق، منھج الخالف والنقد الفقھي عند اإلمام المازري، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث،  -12

  م.2005-ھـ1426، 1دبي، ط
ھـ)، معالم اإلیمان في معرفة أھل القیروان، ومعھ: تكمیل الصلحاء واألعیان 699عبد الرحمن بن محمد بن علي الدباغ ( -13

لمعالم اإلیمان في أولیاء القیروان البن ناجي، وبذیلھ: ذیل معالم اإلیمان لمحمد بن صالح الكناني، تحقیق: عبد المجید 
  ھـ.1426، 1كتب العلمیة، بیروت، طالخیالي، دار ال

-ھـ1418، 1عثمان شوشان، تخریج الفروع على األصول دراسة تاریخیة ومنھجیة وتطبیقیة، دار طیبة، الریاض، ط -14
  م.1998

  ھـ.1415، 1عیاض بن نامي السلمي، تحریر المقال فیما یصح نسبتھ للمجتھد من األقوال، مطابع اإلشعاع، الریاض، ط -15
  م.1997-ھـ1417، 1د األنصاري، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، منشورات الفرقان، الدار البیضاء، طفری -16
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، 1محمد إبراھیم علي، اصطالح المذھب عند المالكیة، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، دبي، ط -17
  م.2000-ھـ1421

لبخاري، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ھـ)، صحیح ا256محمد بن إسماعیل البخاري ( -18
  ھـ.1422، 1القاھرة، ط

محمد العربي شایشي، تخریج الفروع على الفروع دراسة تأصیلیة تطبیقیة قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي أنموذجا،  -19
  م.2013/2014ماجستیر فقھ وأصول، جامعة أدرار، 

  ق.150ھـ)، التعلیقة على المدونة، مخطوط، الخزانة العامة بالرباط، الرباط، رقم: 536بن علي المازري ( محمد -20
، 2ھـ)، شرح التلقین، تحقیق: محمد المختار السالمي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط536محمد بن علي المازري ( -21

  م.2008
  الدار التونسیة للنشر، تونس، د.ط، د.ت.محمد الفاضل بن عاشور، المحاضرات المغربیة،  -22
  م.1994، 2محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط -23
ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، تحقیق: عبد المجید الخیالي، دار الكتب العلمیة، 1360محمد مخلوف ( -24

  م.2003-ھـ1424، 1بیروت، ط
حمد المصلح، اإلمام أبو الحسن اللخمي وجھوده في تطویر االتجاه النقدي في المذھب المالكي بالغرب اإلسالمي، دار م -25

  م.2007-ھـ1428، 1البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، دبي، ط
  ھـ.1414، 3ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط711محمد بن مكرم بن منظور ( -26
  ھـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.ط، د.ت.261ن الحجاج (مسلم ب -27
نذیر بن محمد الطیب أوھاب، القول المخّرج تعریفھ وصوره وأحكامھ، الملتقى الدولي الثامن للمذھب المالكي بوالیة  -28

  م.2012مارس عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، 
  م.2010-ھـ1431، 1نوار بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط -29
نور الدین حمادي، ضوابط التخریج الفقھي في المذھب المالكي، الملتقى الدولي الثامن للمذھب المالكي بوالیة عین  -30

  م.2012اف، مارس الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة واألوق
  ھـ.1414یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، د.ط،  -31
 

 الھوامش:

تكمیل الصلحاء واألعیان لمعالم اإلیمان في أولیاء القیروان ھـ)، 839أبو القاسم بن عیسى بن ناجي (انظر ترجمتھ في:  -)1(
، 1تحقیق: عبد المجید الخیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طضمن كتاب: معالم اإلیمان في معرفة أھل القروان للدباغ، 

ھـ)، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج، تحقیق: عبد الحمید 1036أحمد بابا بن أحمد التنبكتي (وما بعدھا)،  4/155، (ھـ1426
ھـ)، شجرة النور الزكیة في 1360محمد مخلوف (، )364م، (2000، 2لیبا، ط -عبد هللا الھرامة، دار الكاتب، طرابلس

)، محمد محفوظ، 1/352م، (2003-ھـ1424، 1الكتب العلمیة، بیروت، ططبقات المالكیة، تحقیق: عبد المجید الخیالي، دار 
 وما بعدھا). 5/8، (1994، 2تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط

 ).5/8محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، (م.س)، ( -)2(
 ).9-5/8تراجم المؤلفین التونسیین، (م.ن)، ( محمد محفوظ، -)3(
 ).11-5/10تراجم المؤلفین التونسیین، (م.ن)، ( محمد محفوظ، -)4(
 ).1/352محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة، (م.س)، ( -)5(
ھـ، والوثائق الخطیة أثبتت خطأ ذلك 837جاء في تراجم المؤلفین التونسیین: "في المصادر التي ترجمت لھ أنھ توفي  -)6(

 ).5/8التاریخ" (
 ).5/10)، محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، (م.س)، (4/158بن ناجي، تكمیل الصلحاء، (م.س)، (أبو القاسم  -)7(
 ).1/352محمد مخلوف، شجرة النور، (م.س)، ( -)8(
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 ).364أحمد بابا التنبكتي، نیل االبتھاج، (م.س)، ( -)9(
)، محمد 364التنبكتي، نیل االبتھاج، (م.س)، )، أحمد 5/12محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسیین، (م.س)، ( -)10(

 ).1/352مخلوف، شجرة النور، (م.س)، (
)، محمد 364)، أحمد التنبكتي، نیل االبتھاج، (م.س)، (3/122انظر: أبو القاسم بن ناجي، تكمیل الصلحاء، (م.س)، ( -)11(

 ).5/13ین، (م.س)، ()، محمد محفوظ، تراجم المؤلفین التونسی1/352مخلوف، شجرة النور، (م.س)، (
ھـ)، شرح الرسالة، تحقیق: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 839انظر: أبو القاسم بن عیسى بن ناجي ( -)12(

وما بعدھا)، محمد إبراھیم علي، اصطالح المذھب عند المالكیة، دار البحوث للدراسات  1/12م، (2007-ھـ1428، 1ط
)، محمد الفاضل بن عاشور، المحاضرات المغربیة، الدار 244م، (2000-ھـ1421، 1، دبي، طاإلسالمیة وإحیاء التراث

 ).79التونسیة للنشر، تونس، د.ط، د.ت، (
 ).3/122أبو القاسم بن ناجي، تكمیل الصلحاء، (م.س)، ( -)13(
 ).364أحمد التنبكتي، نیل االبتھاج، (م.س)، ( -)14(
 ).1/5لة، (م.س)، (أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسا -)15(
 ).3/122أبو القاسم بن ناجي، تكمیل الصلحاء، (م.س)، ( -)16(
 ).2/350)، (2/37)، وانظر مثال:  (1/354، (أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.س) -)17(
 ).2/370أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)18(
 ).1/159( أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، -)19(
 ).1/287أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)20(
-ھـ1399ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، بیروت، د.ط، 395أحمد بن فارس ( -)21(

 ).2/175م، (1979
 ).9ھـ، (1414، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، د.ط، یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین -)22(
 ).12-11انظر في ذلك: یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، (م.ن)، ( -)23(
ي لمحمد العربي شایشي، تخریج الفروع على الفروع دراسة تأصیلیة تطبیقیة قرارات مجمع الفقھ اإلسالمي الدو -)24(

 ).23م، (2013/2014أنموذجا، ماجستیر فقھ وأصول، جامعة أدرار، 
)، نوار بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ 13و 7یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، (م.س)، ( -)25(

 وما بعدھا).70م، (2010-ھـ1431، 1اإلسالمي، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط
 ).19الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، (م.س)، (یعقوب  -)26(
-ھـ1418، 1عثمان شوشان، تخریج الفروع على األصول دراسة تاریخیة ومنھجیة وتطبیقیة، دار طیبة، الریاض، ط -)27(

 ).1/67م، (1998
 ).48محمد العربي شایشي، تخریج الفروع على الفروع، (م.س)، ( -)28(
)، نوار بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ 185التخریج عند الفقھاء واألصولیین، (م.س)، (یعقوب الباحسین،  -)29(

 ).77اإلسالمي، (م.س)، (
 ).5/467أحمد بن فارس، مقاییس اللغة، (م.س)، ( -)30(
 ).3/425ھـ، (1414، 3ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط711محمد بن مكرم بن منظور ( -)31(
 ).98م، (1997-ھـ1417، 1األنصاري، أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، منشورات الفرقان، الدار البیضاء، طفرید  -)32(
رابح صرموم، النقد الفقھي مفھومھ وأھمیتھ، مجلة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، قسم العلوم االجتماعیة،  -)33(

 .)55م، (2014، جوان 12جامعة الشلف، العدد: 
محمد المصلح، اإلمام أبو الحسن اللخمي وجھوده في تطویر االتجاه النقدي، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء  -)34(

 ).9م، (2007-ھـ1428، 1التراث، دبي، ط
، تراثعبد الحمید عشاق، منھج الخالف والنقد الفقھي عند اإلمام المازري، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء ال -)35(

 ).9م، (2005-ھـ1426، 1دبي، ط
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، دكتوراه فقھ وأصول، جامعة -دراسة تحلیلیة-رابح صرموم، منھج النقد في الفقھ اإلسالمي المذھب المالكي أنموذجا  -)36(

 ). بتصرف.101-100، (2014/2015، 1وھران 
وما بعدھا)، عبد الحمید  165(م.س)، ( محمد المصلح، اإلمام أبو الحسن اللخمي وجھوده في تطویر االتجاه النقدي، -)37(

)، رابح صرموم، النقد الفقھي مفھومھ وأھمیتھ، مجلة 45عشاق، منھج الخالف والنقد الفقھي عند اإلمام المازري، (م.س)، (
 ).56األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، (م.س)، (

وما بعدھا)، عبد الحمید  165طویر االتجاه النقدي، (م.س)، (محمد المصلح، اإلمام أبو الحسن اللخمي وجھوده في ت -)38(
)، رابح صرموم، منھج النقد في الفقھ اإلسالمي، 45عشاق، منھج الخالف والنقد الفقھي عند اإلمام المازري، (م.س)، (

 وما بعدھا). 164، (م.س)، (1جامعة وھران 
 ).634مام المازري، (م.ن)، (عبد الحمید عشاق، منھج الخالف والنقد الفقھي عند اإل -)39(
وما بعدھا)، نوار بن الشلي، نظریة التخریج في  246یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، (م.س)، ( -)40(

 وما بعدھا). 182الفقھ اإلسالمي، (م.س)، (
 )182نوار بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، (م.ن)، ( -)41(
ھـ)، شرح مختصر الروضة، تحقیق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 716سلیمان بن عبد القوي الطوفي ( -)42(

 ).267)، یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، (م.س)، (3/642م، (1987-ھـ1407، 1الرسالة، بیروت، ط
ھـ، 1415، 1للمجتھد من األقوال، مطابع اإلشعاع، الریاض، ط عیاض بن نامي السلمي، تحریر المقال فیما یصح نسبتھ -)43(

 وما بعدھا). 209وما بعدھا)، یعقوب الباحسین، التخریج عند الفقھاء واألصولیین، (م.س)، ( 23(
 ).88عیاض بن نامي السلمي، تحریر المقال فیما یصح نسبتھ للمجتھد من األقوال، (م.س)، ( -)44(
ھـ)، اإلنصاف في بیان أسباب االختالف، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس، 1176لدھلوي (أحمد بن عبد الرحیم ا -)45(

 وما بعدھا). 278)، نوار بن الشلي، نظریة التخریج في الفقھ اإلسالمي، (م.س)، (58ھـ، (1404، 2بیروت، ط
وأحكامھ، الملتقى الدولي الثامن للمذھب  انظر في ذلك: نذیر بن محمد الطیب أوھاب، القول المخّرج تعریفھ وصوره -)46(

)، نور الدین حمادي، ضوابط التخریج 45م، (2012المالكي بوالیة عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، مارس 
، فالفقھي في المذھب المالكي، الملتقى الدولي الثامن للمذھب المالكي بوالیة عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة واألوقا

وما بعدھا)، برھان النفاتي، تخریج الفروع على الفروع عند المالكیة من خالل النوازل، الملتقى  82م، (2012مارس 
 وما بعدھا). 448م، (2012الدولي الثامن للمذھب المالكي بوالیة عین الدفلى، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، مارس 

عیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة واألندلس والمغرب، ھـ)، الم914أحمد بن یحیى الونشریسي ( -)47(
-ھـ1401تحقیق: جماعة بإشراف محمد حجي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة للمملكة المغربیة، الرباط، د.ط، 

 ).12/23م، (1981
، 2، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، طھـ)، شرح التلقین، تحقیق: محمد المختار السالمي536محمد بن علي المازري ( -)48(

 ).1/155م، (2008
ق، 150ھـ)، التعلیقة على المدونة، مخطوط، الخزانة العامة بالرباط، الرباط، رقم: 536محمد بن علي المازري ( -)49(

 ).259(ل
 ).634عبد الحمید عشاق، منھج الخالف والنقد الفقھي عند اإلمام المازري، (م.س)، ( -)50(
ھـ)، الفروق ومعھ إدرار الشروق البن الشاط وتھذیب الفروق لمحمد علي المّكي، تحقیق: 648أحمد بن إدریس القرافي ( -)51(

 ).2/192م، (1998-ھـ1418، 1خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، ط
 ).186-2/185أحمد بن إدریس القرافي، الفروق، (م.ن)، ( -)52(
)، 1/122، (597الصالة، باب من نسي صالة فلیصل إذا ذكر وال یعید، رقم: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب  -)53(

)، من حدیث أنس بن مالك، ولفظھ: (من 1/477، (684ومسلم في صحیحھ، كتاب الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة، رقم: 
 نسي صالة فلیصلّھا إذا ذكرھا...).

 ).1/192أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.س)، ( -)54(
 ).1/412أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)55(
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 ).70ح الرسالة، (م.ن)، (أبو القاسم بن ناجي، شر -)59(
 ).2/215أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)60(
 ).1/182أبو القاسم بن ناجي، شرح الرسالة، (م.ن)، ( -)61(



  118 – 101ص:  -، ص 2022جانفي ، 30، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
101  

  "ما جرى بھ العمل" عند ابن ناجي من خالل "شرح التفریع"

Which has been done at Ibn Nadji, Through "Sharh Tafri'a" 
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  25/08/2021 :القبول تاریخ   22/03/2021 اإلرسال: تاریخ

   :الملخص
  

تناول ھذا البحث أحد أعالم الفقھ المالكي في القرن التاسع وھو اإلمام والقاضي أبو القاسم عیسى بن ناجي 
التنوخي وإسھاماتھ في ساحة الفقھ والقضاء، من خالل تسلیط الضوء على أحد أخص القواعد الفقھیة والقضائیة 

ة تتبع إطالقاتھ واستعماالتھ لھذه القاعدة وتلمس وألصقھا بالمذھب المالكي وھي "ما جرى بھ العمل"، وذلك بمحاول
ما من "العمل"، ك -رحمھ هللا-بعض معالم العمل التونسي واإلفریقي المستقر في عصره من خالل ما ینص علیھ 

یعرض البحث الجتھاداتھ وتطبیقاتھ التي بناھا في مجال القضاء على األخذ بھذه القاعدة الفقھیة، وھذا كلھ بالنظر 
  حد من مؤلفاتھ الفقھیة الماتعة الرائعة  وھو "شرح تفریع ابن الجالب".في وا

 ابن ناجي؛ ما جرى بھ العمل؛ العمل القضائي؛ العمل اإلفریقي؛ شرح التفریع.: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract: 
This research addressed one of the scholars of Maliki jurisprudence in the ninth century, 

imam and judge Abu al-Qasim Issa bin Nadji al-Tanoukhi and his contributions to the field of 
jurisprudence and judiciary, by highlighting one of the most specific jurisprudence and 
jurisprudence and attaching it to the Maliki doctrine, which is 'Which has been done', by trying 
to trace his releases and uses of this rule and touch some of the features oftunisian and African 
work established in his time through the provisions of the 'work', as well as the research of his 
jurisprudence and applications built by the judiciary in the field of jurisprudence. With this 
doctrinal rule, all of this is considered in one of his brilliant jurisprudential works, 'Explaining 
tafriaibn al-Jallab. 
Key words: Which has been done; ibn Nadji; Which has been done in African; Which has 
been done in Judgment; Ibn al-Jallab. 
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  مقّدمة:
یعد المذھب المالكي أكثر المذاھب الفقھیة أصوًال وأوسعھا من جھة قواعد االستدالل واالستنباط في 
مجال الفتوى والقضاء، كما یعتبر من أبرز المذاھب رعیًا للمصالح والمقاصد ونظًرا فیھا، فمیدان الفقھ فیھ 

ومرن، قابل الستیعاب كل ما یجدُّ في ساحة المعامالت، فیَعتدُّ بالواقع ویأخذ بالعرف والعادة ویستند  خصب
إلى المصالح المرسلة وسد الذریعة، ومراعاة الخالف والخروج منھ، ما أفرز وأثمر نشوء أحد أھم القواعد 

بھ العمل" أو "فقھ العملیات والنظریات الفقھیة الخاصة بالمذھب المالكي أال وھي قاعدة "ما جرى 
  (المجریات).

ت  ولقد حظي ھذا الباب من الفقھ بعنایة كبیرة من علماء وأئمة المذھب الفحول، فُصنِّفت فیھ كتب ُخصَّ
ببیان "ما جرى بھ العمل" وما استقرت علیھ الفتوى والقضاء في أقطار المغرب اإلسالمي بالخصوص 

  ي فریق آخر منھم ببیان ذلك وتتبُّعھ في ثنایا كتبھم الفقھیة.(األندلس، إفریقیة، المغرب)، كما عن
  أھمیة البحث: 

یقوم ھذا البحث على ثالثة أركان ھي قوامھ وأساس بنائھ، وھي بدورھا تُبرز لنا أھمیة البحث وفائدتھ، 
  األول: قاعدة "ما جرى بھ العمل"، والثاني: شخصیة ابن ناجي، والثالث: كتاب "شرح التفریع".

تمثل مظھًرا من مظاھر   -وھي قاعدة من قواعد الترجیح المذھبي -نظریة "جریان العمل"  إن
التفاعل الحي الواقعي العملي بین الفقھ ومحیطھ االجتماعي الذي امتاز بھ خصوًصا الفقھ المالكي، كما تعكس 

ي إطار الدلیل الحیاة فحقیقة صلوحیة الفقھ اإلسالمي بكل منتجاتھ لتسییر وتیسیر حیاة الناس وحل مشكالت 
  الشرعي ال األھواء والتشھي واالنتقائیة، طبًعا.

ولعل أبرز ھؤالء عنایة بھذا المجال في عصره، اإلمام القاضي أبو القاسم بن ناجي التنوخي 
ھـ)، فكتبھ تتمیز باھتمام مؤلفھا بالعمل ضبطًا ونظًرا، وتحقیًقا لما جرى بھ الحكم والقضاء وحتى 839(ت

  بالقیروان أو تونس أو إفریقیة عموًما، حتى أصبح عمدة العمل القضائي بإفریقیة.الفتوى 
وأما كتابھ "شرح التفریع" فھو على غرار كتابیھ السابقین لھ واللذان یُعّدان أكثر شھرة منھ، إال أنَّ 

ة" ین "شرح الرسالكتابنا ھذا "شرح التفریع" امتاز علیھما بمیزات عدَّة، منھا أنَّ ھذا الشرح جاء بعد كتاب
و"شرح تھذیب المدونة" فھو من أواخر كتب ابن ناجي الفقھیة، على ما فیھ من مراجعات لبعض المسائل 
خالف فیھا قولھ السابق، كما زخر شرحھ ھذا بعدد كبیر من المواضع التي ینص فیھا على "ما جرى بھ 

 یع" عنایة ابن ناجي الممیزة بذكر أقضیتھالعمل" أكثر من "شرح الرسالة" مثًال، كما یظھر في "شرح التفر
وأحكامھ لما ولي القضاة في عدة أماكن بشكل دقیق، حتى إنَّھ یذكر مراجعاتھ في تلك األقضیة مع شیوخھ 

  وأقرانھ، كل ھذا وغیره یعطي أھمیة لدراسة ھذا الموضوع من خالل ھذا المنتج العلمي.   
  إشكالیة البحث:

-وھو المبرز فیھا-لة استجالء بعض معالم ھذه القاعدة عند ابن ناجي وعلیھ جاء ھذا البحث بمحاو
من خالل تتبع تقریراتھ الفقھیة التي نصَّ فیھا على "ما جرى بھ العمل"، وذلك بطرح عدة أسئلة: ما ھو 
مفھوم "العمل" وحدوده عند ابن ناجي من خالل إطالقاتھ واستعماالتھ؟ وھل یطلق ھذا المصطلح فقط على 

ن العمل فیھ خالف المشھور والمعروف من المذھب؟ وھل یطلق "العمل" فقط على ما تتابع العلماء ما كا
والقضاة علیھ؟ وما ھي المجاالت التي تناولھا ھذا المصطلح عنده؟ ھل استند ابن ناجي بصفتھ قاضیًا على 

  لك القضایا؟في ترك المشھور في ت "العمل القضائي" المستقر قبلھ في أحكامھ؟ وما ھي دوافعھ
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  أھداف البحث:
إنَّ ھذا البحث یحاول وضع تصور ولو جزئي عما كان سائدا ومعموًال بھ في مجال الفتوى والقضاء 
خاصة بالقطر اإلفریقي خالل القرن التاسع للھجرة، كما یظھر مدى حرص العلماء على إتباع الدلیل والحق 

المألوف من أقوال المذھب، ما دام األمر باقیًا في ومراعاة المصلحة ولو كان ذلك بالخروج عن المشھور و
دائرة الدلیل الشرعي والنظر الصحیح والتأصیل العلمي، كما فیھ ردٌّ على دعوى كثیرین بأنَّ علماء المذھب 
ون روایاتھ وأقوالھ ویتَّبعون مشھوره في حالة من  المتأخرین لم یكونوا سوى حفاظًا للمذھب وأقوالھ، یجترُّ

  فقھي والفكري التام.الجمود ال
  الدراسات السابقة: 

إنَّ الدراسات المتوفرة في ھذا الباب من الفقھ (فقھ العملیات) جلُّھا ینصبُّ في إطار بحثھ في صورتھ 
الكبرى الواسعة عند المالكیة كـ كتاب "العرف والعمل في المذھب المالكي" للجیدي، وكتاب "نظریة األخذ 

ب" للعسري، وبحث "ما جرى بھ العمل في الفقھ المالكي" لقطب الریسوني، بما جرى بھ العمل في المغر
  بحث "مصطلح ما جرى بھ العمل وأثره على تغیر الفتوى في المدرسة المالكیة" للزنیفي وغیرھا. 

في  -أما الدراسات التي تُعنى ببحث ھذا الموضوع من خالل تتبعھ عند إمام ما أو ُمَؤلف ما فلم أجد 
  في ذلك شیئًا. -ميحدود عل

  منھجیة البحث:
إنَّ بحثنا یعتمد أوال على محاولة توصیف نظریة "ما جرى بھ العمل" وتقریب مفھومھا ومجاالتھا 
وضوابطھا الخ، ثانیا: استقراء وتتبع المواضع التي ینصُّ فیھا اإلمام ابن ناجي على "ما جرى بھ العمل" ثم 

حیث الشكل والمضمون، فمن الشكل بالنظر في عباراتھا وتنوعھا  تحلیل تلك المواضع ومحاولة تصنیفھا من
عنده، والمضمون من حیث إطالقاتھا واستعماالتھا ومجاالتھا، ثم بعد ذلك تتبع المسائل التي یظھر فیھا 
اعتماد ابن ناجي على "ما جرى بھ العمل" تصریًحا أو تلویًحا، وتحلیل تلك المسائل ومحاولة معرفة الدافع 

  بتلك القاعدة عنده ومخالفة المشھور والمعروف. لألخذ
  فبحثنا إذن یجمع بین الوصفي واالستقرائي والتحلیلي.

  المبحث األول: ابن ناجي و"ما جرى بھ العمل"
  المطلب األول: ابن ناجي وكتاب "التفریع" ومصطلح "العمل" (الترجمة والتعریف والمفھوم)

  الفرع األول: ترجمة ابن ناجي
م أبو القاس ھو اإلمام الفقیھ حافظ المذھب القاضي العارف بالنوازل واألحكامونسبھ ومولده:  اسمھ -1

  ھـ.760بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني، ولد بالقیروان سنة 
نشأ اإلمام یتیًما فكفلھ عمھ، وبالقیروان مسقط رأسھ بدأ تحصیلھ العلمي، فحفظ نشأتھ وطلبھ للعلم:  -2

  على شیخھ الفقیھ أبي محمد عبد السالم السفاقسي، وعلى عمھ خلیفة بن ناجي.أوًال القرآن 
بعد إتمامھ حفظ القرآن أخذ ینھل من شتى العلوم على ید كبار علماء القیروان وفقھائھا كالشیخ محمد 

خ یبن قلیل الھم والقاضي محمد بن أبي بكر الفاسي والشیخ علي بن حسن الزیاتي والشیخ محمد الرماح والش
أبو محمد عبد هللا الشبیبي والبرزلي وغیرھم، ثم ارتحل إلى تونس الحقًا بشیخھ البرزلي وبھا قرأ على خیرة 

  أعالمھا كاإلمام ابن عرفة وتالمذتھ كاألبي والزغبي والوانوغي وغیرھم. 
ھ التتلمذ تمع لوفَّق هللا سبحانھ اإلمام ابن ناجي وحباه بنعمة عظیمة جلیلة، فقلد اج شیوخھ وتالمیذه: -3

  والدراسة واالستفادة عند خلق كثیر من كبار أھل المذھب في القطر اإلفریقي في عصره، ولعل أبرزھم:
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 ھـ).803الشیخ اإلمام العالمة أبو عبد هللا محمد بن عرفة الورغمي (ت -
 ھـ).815الشیخ اإلمام العالمة القاضي أبو مھدي عیسى بن أحمد الغبریني (ت -
 ھـ).841بو القاسم بن أحمد البرزلي القیرواني (تالشیخ العالمة أ -
 ھـ).782الشیخ اإلمام أبو محمد عبد هللا بن یوسف الشبیبي القیرواني (ت -
  ھـ) وغیرھم.833الشیخ اإلمام القاضي أبو یوسف یعقوب بن أبي القاسم الزعبي التونسي (ت -

ھ الطلبة خاصة بالقیروان، ومن تتلمذ خلق كثیر على اإلمام ابن ناجي، وتزاحم علی أما تالمذتھ فقد
  أشھرھم العالمة حلولو.

، فولي 1تولى اإلمام قضاء عدة بلدان من القطر األفریقي لنحو من ثمانیة عشر سنةتولیھ القضاء:  -4
، وباجة ومكث بھا سبعة أشھر ثم نقل إلى األربس ثم 2قضاء جزیرة جربة لمدة ثالثة أعوام وخمسة أشھر

والمنستیر ثم إلى القیروان، وكان في كل ذلك عالما بخطة القضاء صلًبا ال تأخذه إلى سوسة وقابس وتبسة 
  .3في الحق  لومة الئم، ولھ من ذلك مواقف كثیرة

لإلمام مؤلفات كثیرة: فلھ "شرح على الرسالة" ذائع الصیت وھو من  مؤلفاتھ وثناء العلماء علیھ: -5
كبیر وصغیر ویعرفان بالشرح الشتوي والصیفي، ولھ أوائل مصنفاتھ، و"شرحان على تھذیب المدونة" 

ب"، وزیادات على كتاب "معالم اإلیمان في علماء القیروان"، وكتاب "مشارق  "شرح على تفریع الجالَّ
  أنوار القلوب" وغیرھا.

لقد أثنى على اإلمام ابن ناجي ثلة من كبار العلماء، فشھد لھ شیوخھ بسعة علمھ وحفظھ ذكائھ وتفوقھ و
أقرانھ، یقول شیخھ أبو مھدي الغبریني في شأنھ: وھو مدرس ملیح وطالب، على ذلك فما یفتقر للكتب.  على

اه أیضا شیخھ البرزلي، بل ثبت عن ھذین اإلمامین أنھما كنا ینقالن من تآلیف تلمیذھما ابن ناجي  وزكَّ
  .4تواضًعا منھم واعترافًا لھ بالعلم والنبوغ

لقد وقع اختالف بین المؤرخین في ضبط سنة وفاة اإلمام ابن ناجي، فقد ذكر صاحب "درة  / وفاتھ:6
ھـ، وھو ما أثبتھ أیًضا صاحب "نیل االبتھاج" نقًال عن الونشریسي في "وفیاتھ"، 837الحجال" أن وفاتھ سنة 

  وھو التاریخ الذي أثبتھ كثیر من المعاصرین كصاحب "األعالم" و"معجم المألفین". 
ھـ، وعند السخاوي أنَّ وفاتھ كانت سنة بضع 838ثَّق صاحب "شجرة النور الزكیة" وفاتھ بتاریخ وو

  وثالثین وثمان مئة. 
ح األستاذ محمد العنابي في مقدمة تحقیقھ لكتاب "تكمیل الصلحاء واألعیان" وفاة ابن ناجي  وصحَّ

ھـ، 339مام شھر ربیع الثاني من عام ھـ، وذلك اعتماًدا على نسخة خطیة نفیسة لوصیة كتبھا اإل339بسنة 
  .5وعلیھ فإنَّھ أصحَّ األقوال في وفاتھ

  الثاني: التعریف بكتاب "التفریع"الفرع 
ھو اإلمام أبو القاسم عبید هللا بن الحسین بن الحسن بن الجالب البصري المالكي، ولد : 6مؤلفھ -1

  بالبصرة في مطلع القرن الرابع الھجري (على األرجح).
تتلمذ ابن الجالب على خلق من العلماء أشھرھم اإلمام أبو بكر األبھري شیخ المالكیة بالعراق في 
عصره، حیث الزمھ مالزمة تامة حتى وفاتھ، ولم یسم المؤرخون شیوًخا البن الجالب غیره، ولعل ذلك 

  لطول صحبتھ لألبھري فلم یُعرف إال بھ.
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ب بن نصر البغدادي شیخ المالكیة بالعراق في عصره، أما تالمذتھ فكثر منھم: القاضي عبد الوھا
واإلمام المسدد بن أحمد البصري (ابن أختھ)، أبو الحسن علي بن إسحاق البصري، اإلمام غالب بن عبد 

  الرؤوف المحاربي الغرناطي.
ئل االبن الجالب مؤلفات عدة منھا: كتابھ "التفریع" في فقھ اإلمام مالك وھو أشھر كتبھ، وكتاب في مس

  ھـ.378في شھر صفر من سنة  -رحمھ هللا-توفي اإلمام ابن الجالب  الخالف، وشرح للمدونة.
یصنَّف "التفریع" في مجال الكتب الفقھیة المختصرة، بل یعتبر مثاال رائًدا في ذلك  موضوع الكتاب: -2

فـ"المختصرات الفقھیة" ، 7حتى قیل: إنَّھ أول مختصر ظھر في المذھب المالكي وبعده "الرسالة" للقیرواني
ھي الكتب التي تتناول عدًدا ضخًما من المسائل المندرجة تحت أبواب الفقھ كلھا بصورة شاملة وبصیغة 

  موجزة.
فھو كتاب فقھي فروعي جامع ألبواب العبادات والمعامالت على المذھب المالكي، صیغت بعبارة 

واب وكل باب إلى فصول وكل فصل فیھ عدد من مختصرة في واحد وثالثین كتابًا ینقسم كل كتاب إلى أب
المسائل، وقد ذكر بعض شّراح الكتاب أنَّ مسائلھ بلغت ثمانیة عشر ألف، منھا اثنتا عشر ألف مسألة موافقة 

  . 8لما في "المدونة" وستة آالف لیست فیھا، إضافة الحتواء الكتاب على جملة من القواعد الفقھیة
  :ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ ھذا على أربعة أركان یقوم منھج المصنف :9منھجھ -3
ولھذا سماه بعضھم (تفریع الفروع)، وقد ساق المسائل بطریقة االفتراض  :: التفریع والتفصیلاألول

لتصویرھا للقارئ أحسن تصویر، ومن نظر في طریقة طرحھ للمسائل علم أن ابن الجالب قد ألم 
  .بالمذھب، وأحسن جلبھ للقراء

ولھذا سماه بعضھم (مختصر التفریع)، وبعضھم (مختصر الجالب)، حیث  :یجاز واالختصار: اإلالثاني
تجنَّب الجدل ومناقشة اآلراء المتباینة وتعلیل األحكام، بل وسكت حتى على األدلة من القرآن والسنة حذر 

 حصل فيالتطویل، غیر أنَّ اختصاره ھذا لم یكن على حساب طالقة التعبیر، ووضوح المعاني، كما 
  المختصرات المتأخرة.

سار ابن الجالب ـ رحمھ هللا ـ في تقریر المسائل على خطى السلف؛  :: تقریر أحكام لمختلف المسائلالثالث
  .حیث كانوا ال یتجرؤون على أحكام هللا ـ عز وجل ـ، ولھذا یعبرون بالكراھة في األشیاء المحرمة مثال

التزم ابن الجالب ـ رحمھ هللا ـ التسلسل المنطقي في سرد  :والضبط: التبسیط والتوضیح مع الدقة الرابع
المسائل الفقھیة، وأحكامھا؛ فینطلق من القاعدة العامة ثم یفرع علیھا المسائل، أو من المسائل الفرعیة 

  .ویخرجھا على أصولھا، وامتاز طرحھ بالدقة والسھولة معا
الكتب المالكي، ولقد وضع هللا لھ القبول الكبیر شرقًا  یعدُّ "التفریع" من أمھات :10مكانتھ الفقھیة -4

وغربًا، فاعتنى بھ األوائل واألواخر، واألكابر واألصاغر، والخاصة والعامة، بل صار عمدة أھل العلم في 
التألیف في الفقھ المالكي بعده، كابن الحاجب في "جامع األمھات" والقرافي في "الذخیرة" وغیرھم، كما 

  بالنقل عنھ في كتبھم كابن عبد البر والباجي وابن رشد وغیرھم كثیر.اھتم آخرون 
ال أدل على مكانة كتاب "التفریع" وفضلھ وفوائده عند أھل العلم من : 11شرحھ واختصاره ونظمھ -5

  إقبال الناس علیھ شرًحا واختصاًرا ونظًما.
تذكرة أولي األلباب شرح ھـ)، "536فمن أشھر األعمال علیھ: شرح ابن بشیر التنوخي (توفي بعد 
ھـ) وھو مطبوع، "البدیع شرح 663تفریع ابن الجالب" ألبي إسحاق إبراھیم بن أبي زكریا التلمساني (

ھـ) 684ھـ) وھو مخطوط، شرح شھاب الدین القرافي (669التفریع" لعبد هللا بن عبد الرحمن الشارمساحي (
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ھـ)، شرح 736عبد هللا محمد بن راشد القفصي ( وھو مخطوط، "النظم البدیع في اختصار التفریع" ألبي
  ھـ) وھو مطبوع ... وغیره كثیر جدا.839التفریع ألبي الفضل أبو القاسم عیسى بن ناجي التنوخي (

  مفھوم "ما جرى بھ العمل"الفرع الثالث: 
لمالكي ا لقد تعدد تعریفات مصطلح "ما جرى بھ العمل" عند العلماء والباحثین في شأن الفقھ تعریفھ: -1

  وأصولھ، إال أنھا في الجملة بمعنى واحد متقارب.
یقول د. عمر الجیدي: ھو العدول عن القول الراجح أو المشھور في بعض المسائل إلى القول الضعیف 

  فیھا، رعیا لمصلحة االمة وما تقتضیھا حالتھا االجتماعیة.
والمفتین بعد اختیاره على العمل بھ أو ھو: اختیار قول ضعیف والحكم واإلفتاء بھ، وتمالؤ الحكام 

  12لسبب اقتضى ذلك.
إذن فھو أن یحكم أحد القضاة أو یفتي أحد المفتین ممن ثبتت عدالتھ وعلمھ، بقول من أقوال علماء 
المذھب وإن كان ضعیفا أو مھجوًرا، وال یكون ذلك االختیار إال العتبار خاص من تحقیق مصلحة أو دفع 

واألعراف المباحة، ثم یأتي القضاة والمفتون بعده فیأخذون بذلك العمل ما دام مفسدة ومراعاة العوائد 
  .13المقتضي ال زال قائما في تلك البلدة وذلك الزمن

ومن خالل ما سبق نرى أنَّ أھم عنصرین في مفھوم "ما جرى بھ العمل"، األول: األخذ بخالف 
 -حدون المشھور والراج-إذا اختار قوال ضعیفا  المشھور والراجح لمصلحة، والثاني: ھو التتابع، فالقاضي

فحكم بھ ثم تبعھ القضاة في ذلك نشأ ھنا ما یسمى العمل، وإذا لم یتبعھ القضاة لم ینشأ "عمل" یكون أھال 
  لألخذ بھ واعتباره، وبقي الحكم فردیًا.

ي المذھب، لیس كل ما جرى بھ العمل یكون معتبرا حتى یقدم على المشھور والراجح ف ضوابطھ: -2
  من أجلھ اشترط الفقھاء في العمل لكي یقدم شروطا البد من توافرھا فیھ، وھي: 

 ثبوت جریان العمل بذلك القول. -1
 معرفة محلیة جریانھ عاما أو خاصا بناحیة من النواحي (المكانیة). -2
 معرفة زمان ذلك العمل. -3
 الترجیح.معرفة كون من أجرى ذلك العمل من األئمة المقتدى بھم في  -4
عدلوا عن المشھور إلى مقابلھ، بحیث یكون جاریا على قوانین  أجلھمعرفة السبب الذي من  -5

ا مذھبًا  .14الشرع وإن كان شاّذً
  ینقسم فقھ العمل عند القائلین بھ والمعتبرین لھ باعتبار المكان الذي یجري فیھ إلى قسمین: أقسامھ: -3

في بلد بعینھ وال یتعدَّاه بلدان أخر، فھي أحكام یراعى العمل المحلي (الخاص): ھو عمل مقید یجري 
  لخ.ا فیھا البلد المعین الذي یجري فیھ ذلك العرف، كالعمل القرطبي، أو العمل الفاسي، أو العمل التونسي ...

العمل المطلق: ھو عمل یجري في أقطار وبلدان شتى، ویرتبط بالعرف العام والمصلحة العامة 
  .15بلدان، كالعمل األندلسي، والعمل المغربي، والعمل اإلفریقيالمشتركة بین عدة 

  جرى بھ العمل"المطلب الثاني: إطالقات ابن ناجي لمصطلح "ما 
  لمصطلح "العمل"، ویمكن تتبعھا من خالل أوجھ عّدة: -رحمھ هللا-لقد تنوعت أوجھ إطالقات ابن ناجي 

 من حیث الصیغةالفرع األول: 
 -منھا في كثیر-فنجد ابن ناجي یعبر عن قاعدة ونظریة "ما جرى بھ العمل" بصیغ متعددة وإن كانت 

متقاربة العبارة، وفي جملتھا نجد عبارات: "العمل جرى عندنا"، "والعمل عندنا"، "والعمل الیوم"، وبھ 
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مل عندنا"، "واستمر العمل العمل"، "وعلى ھذا القول العمل"، "وبعدمھ القضاء والعمل"، "واستمر علیھ الع
بتونس"، "والعمل بإفریقیة"، "وبھ الفتوى والحكم"، "وجرت العادة بتونس"، "جرت عادة أشیاخنا"، 
"وجدت قضاة أصحابنا بأجمعھم عملھم على..."، "وبھ كنت أحكم تبًعا لعمل أصحابنا بذلك"، "وعلى ھذا 

 مضى عمل قضاتنا".
 من حیث األقسامالفرع الثاني: 

الل تتبع المواضع التي ذكر فیھا ابن ناجي مصطلح "العمل" نجده یتنوع عنده، فھو یطلقھ من خ
  ویستعملھ على عدة أوجھ:

قد یطلق ابن ناجي "العمل" بإزاء قضاء أو فتوى فردیة استقر علیھا  صاحبھا  العمل الشخصي: -1
ومضى أمره فیھا، سواء صدرت منھ أو من أحد شیوخھ، وھذا النوع من العمل لیس داخًال في مفھوم "ما 
 جرى بھ العمل" المعتبر؛ ألنَّ من شروط "العمل" األساسیة ھي تتابع الفقھاء والقضاة على األخذ بھ من

  غیر نكیر، وھنا ال یعدو األمر كونھ عمال فردیا ال غیر.
  ).4/342"شرح التفریع" ( ،فنجده یقول في عملھ ھو: "وعلیھ عملي وفتواي"

: "وعمل على ھذا بعض شیوخنا" "شرح التفریع" -على اإلبھام-ویقول في عملھ بعض شیوخھ 
، وعلى الثاني -رحمھ هللا تعالى-أبي مھدي ). أو على التصریح: "والعمل بالقول األول عند شیخنا 1/280(

)، 4/411، وعملي على األول". "شرح التفریع" (-رحمھ هللا تعالى-عند شیخنا أبي یوسف یعقوب الزعبي 
  ).4/77وینظر أیضا (

ھو العمل المستقر ببلد معین، وھذا النوع القسم من  -كما مضى-ویقصد بھ  العمل المحلي (الخاص): -2
ا؛ إذ بھ نتعرف على العمل المستقر "ما جرى بھ ال عمل" كثیر في "شرحھ على التفریع"، وھو مھم جّدً

  المستمر بمنطقتھ، والذي ال یمكن االطالع علیھ إال من خالل أھل ذلك البلد.
  وھنا نجده یذكر على وجھ الخصوص عمل بلدین: تونس والقیروان.

  ).4/77)، ومثلھ أیًضا (1/264لتفریع" (فیقول في العمل التونسي: واستمر العمل بتونس. "شرح ا
  ).5/280)، ومثلھ (4/422وفي العمل القیرواني یقول: "والعمل عندنا بالقیروان" "شرح التفریع" (

ونجده في موضع واحد یجمع بین العملین التونسي والقیرواني، إال أنَّ العمل القیرواني یخالف العمل 
نھ أنَّ السبب ھو تغایر الحال والعرف والعادة بین البلدین. ینظر: التونسي، وقد أشار في كالمھ بما یفھم م

  ).4/342"شرح التفریع" (
أنھ یشیر أحیانًا إلى عمل بلد غیر (تونس) و(القیروان) لكن دون  -وإن كان نادًرا -ومن ھذا القسم 

  التصریح بذلك، مثلما نقلھ عن "عمل" قضاة جزیرة جربة في قبول شھادة الخوارج.
عمل قطر من األقطار كاألندلس أو المغرب أو إفریقیة، فال یختص ببلد واحد  وھو مل المطلق:الع -3

  بل یشمل عدة مناطق اتفقت في عرف عام أو واقع مشترك أو فساد حال ...الخ.
والذي اعتنى بھ ابن ناجي ھو "العمل اإلفریقي"، وھو أوسع من حیث المكان من عمل بلد كـ تونس 

 والقیروان.
) 4/31)، (1/267في مواضع عدة یقول: "والعمل عندنا بإفریقیة" ینظر: "شرح التفریع" ( فنجده

)4/401) ،(5/19) ،(5/352.(  
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ومما یندرج تحت العمل اإلفریقي تلمیًحا ال تصریحا ھو قولھ في كثیر من المواضع: "العمل عندنا"، 
)، "واستمر علیھ العمل 4/369ا" ()، "وباألول كان العمل عندن4/380) و(4/363"جرى العمل عندنا" (

  ).4/354عندنا" (
وأیضا في مواضع أخرى یستخدم عبارة اإلطالق ولكن السیاق یدل على بیان مقصده وھو عمل أھل 

  ).5/191)، (5/117)، (4/429)، (4/14إفریقیة، ینظر: "شرح التفریع" (
لمحض فیقول: "وبھ العمل" وأیضا مما یندرج تحت "العمل اإلفریقي" استخدامھ عبارة اإلطالق ا

)، "وعلى ھذا العمل 5/191)، "والعمل جرى" (5/117) و(4/456)، "وعلیھ العمل" (5/114) و(4/384(
  )، وھذا الفرع من اإلطالق أقل أحوالھ أن یقصد بھ "العمل اإلفریقي".4/429) و(4/14الیوم" (

 16الفرع الثالث: من حیث المجاالت
  جرى بھ العمل" وما في معناه في مجاالت ثالث: لقد أجرى ابن ناجي مصطلح "ما

جاء في "كتاب الصالة، باب اإلمامة في الصالة" عند قول ابن الجالب: وال تجوز باب العبادات:  -1
إمامة الصبيِّ في المكتوبة، وال بأس بإمامتھ في النافلة. قولھ (ابن ناجي): ما ذكره ھو قول مالك في روایة 

مل بإفریقیة عندنا، وھو خالف قولھا [أي: المدونة]: وال یؤم الصبيُّ في النافلة ال أشھب، وبھ الفتوى والع
 )1/191رجاًال وال نساء، ودلَّ قولھا إنَّھ ال یؤم في الفرض من باب أولى. (

وفي "الصالة": باب صالة الجمعة" قولھ: ما ذكر أنھا ال تصلى في المصر مرتین ھو المشھور، 
وقال ابن عبد الحكم ویحیى بن عمر: إن عظم المصر كمصر فال بأس، وقال ابن  وأحد األقوال األربعة،

  القصار: إن كانت ذات جانبین كبغداد. قال اللخمي: إن كثروا وبُعد من یصلي بأفنیتھ.
  ).1/264قلت: واستمر العمل بتونس على تعدادھا لكثرة الناس، ففیھا في زماننا سبع خطب. (

صالة العیدین" قولھ: ولما ذكر ابن عبد السالم أنھ ال یؤذن لغیر  "كتاب الصالة: باب وجاء في
الفرائض باتفاق قال: وحكى زیاد النداء للعیدین. فإن عنى بالنداء األذان حقیقة فھو ینقض االتفاق الذي ذكر، 

روده، و وإن عنى بھ "الصالة جامعة" فھما مسألتان، والذي تلقیناه من شیوخنا أنَّ مثل ھذا اللفظ بدعة لعدم
  ).1/267فیكون من البدع المستحسنة ( 17ونصَّ علیھ بذلك التلمساني كما تقدم، والعمل بإفریقیة على تسویقھ

  ) في ھیأة الذكر یوم العید بالمسجد.1/273وینظر أیضا (
وھذا ھو المجال الرحیب لجریان العمل، وھو یتناول األنكحة والبیوع واألقضیة باب المعامالت:  -2

، على أنَّ المالحظ ھو أن حصة األسد من "العمل" كانت في میدان األقضیة، لدرجة أنَّ بعضھم والدعاوى
، وذلك لما للقضاء من أھمیة في 18قصر تعریفھ  لـ "ما جرى بھ العمل" على حكم القضاة وتواطؤھم علیھ

ك اعتبار العمل حل النزاعات وإیجاد الحلول العملیة فیھا وفرض االستقرار بالبلد، ولعل من أدوات ذل
  المستقر واألعراف المباحة والمصلحة العامة في إطار النصوص والقواعد الشرعیة.

  وتفصیل ما وقع من ذلك في المعامالت من "شرح التفریع":
  ). 4/85)، (4/31)، (4/14في "كتاب الطالق" (
  ). 4/342"كتاب المزارعة" (

)، 4/406)، (4/400)، (4/384)، (4/380)، (4/369)، (4/363"كتاب األقضیة" وھو أكثرھا (
)4/422) ،(4/429) ،(4/454) ،(4/456) ،(5/19) ،(5/85) ،(5/114) ،(5/116) ،(5/191.(  

  ).5/280كتاب الحدود: (
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)، "كتاب 3/28ووقع من ذلك في "كتاب األشربة" ( مسائل لم تتمحض للعبادات وال للمعامالت: -3
  ).5/352جامع" (

  استعماالت ابن ناجي لمصطلح "ما جرى بھ العمل" وأقضیتھ بھالمبحث الثاني: 
   المطلب األول: استعماالتھ

  من خالل تتبع مواضع "العمل" عند ابن ناجي نجده یطلقھ ویستعملھ في مقابل معنیین:
 ھ العمل" في مقابل القول المشھورالفرع األول: "ما جرى ب

 كما سبق -إن ھذا المعنى في استعمال "العمل" ھو المعروف والمألوف، فحقیقة "ما جرى بھ العمل" 
  ھو العدول عن القول الراجح أو المشھور إلى قول ضعیف أو مھجور. -في مفھومھ

  وقد وقع من ذلك في مسائل عدة، نذكر بعضھا:
: وما ذكر أنَّھا ال تُصلَّى في المصر قال ابن ناجيمسألة تعدد صالة الجمعة في المصر الواحد:  -1

مرتین ھو المشھور، واحد األقوال األربعة، وقال ابن عبد الحكم ویحیى بن عمر: إن عظم المصر كمصر 
  فال بأس، وقال ابن القصار: إن كانت ذات جانبین كبغداد، قال اللخمي: إن كثروا وبُعد من یصلي بأفنیتھ. 

 .)1/264دادھا لكثرة الناس، ففیھا في زماننا سبع خطب (قلت: واستمر العمل بتونس على تع
فالذي یظھر ھنا أنَّ العمل بالقول الشاذ في المذھب استقر علیھ علماء تونس لكون الضرورة تدعو 
إلیھ، وھي اتساع المدینة وكثرة النَّاس بھا مما یعسر معھ عقد جمعة واحدة للجمیع، لذا اقتضت ضرورة 

  البلدة الواحدة في الوقت الواحد لیتسنى للجمیع القیام بالفریضة والتیسیر علیھم فیھا.الحال تعدد الجمعة في 
جاء في "مواھب الجلیل": وأما  مسألة بعث المرأة الُمسنَّة األمینة بدل الحكمین في "النُّشوز": -2

س ورأیت البن العبااألمینة فال یحكم بھا على المشھور، وقال ابن عرفة: وال یقضى بإسكان أمینة معھما، 
  .19أنھ یقضى بذلك، واألول أظھر وأشھر إال أن یتفق الزوجان علیھا وتكون نفقتھا علیھما

وھنا یقول ابن ناجي: وقوة كالم الشیخ (ابن الجالب) تقتضي بظاھرھا عدم دار أمینة، وھو قول ابن 
  كمین.لبابة وابن القصار: ھي بدعة وخالف الكتاب والسنة، وإنما الحكم بعث الح

وقال یحیى بن یحیى وولده عبید هللا بثبوتھا، وبھ جرى العمل عندنا بإفریقیة، ولم أر أحًدا بعث 
الحكمین في مدة عمري منذ عقلت. وقیل: یعمل على دار أمینة، فإن طال أمرھما وتكررت شكواھما بعد 

  ).4/31ذلك فحینئذ یبعث الحكمان، وبھذا القول قال األكثر. "شرح التفریع" (
فالقول بإخراج الزوجین إلى دار أمینة أو إسكان امرأة مسنَّة أمینة معھما بدل بعث الحكمین ھو من 
أجل مصلحة معرفة حال الزوجین على الحقیقة وذلك بما ینقلھ األمین عنھما دون مین أو شطط، وبعدھا 

  . 20یتسنى للقاضي الفصل في شأنھما
دار األمینة منُعھ وإنما قصدھم بعدم بعثھما (الحكمین) أنَّ وأما بعث الحكمین فلم یَرد عند من قال بال

القضاة لم یكونوا یلجؤون لھ، بل یقدِّمون علیھ بعث المرأة المسنة أو الدار األمینة؛ لما فیھا عندھم من قوة 
  بیان الحال، ولیس ذلك إنكاًرا منھم لحكم هللا أو تعطیًال لھ، وهللا أعلم.

عاء رجل على رجل دعوى ھل یحلف لھ : في الدعوىة مسألة اشتراط الخلط -3  وھي في حال ادِّ
  .یھ وبرئعل المدَّعى علیھ بمجرد دعواه، أم یشترط في ذلك ثبوت الخلطة بینھما، فإن ثبت ذلك حلف المدَّعى

  قال ابن ناجي: ما ذكره (ابن الجالب) من اشتراط الخلطة ھو المشھور. وقال ابن نافع: ال یشترط 
  )4/355رقون، وبھ قال األندلسیون، واستمر علیھ العمل عندنا، وبھ قال الشافعي وأبو حنیفة. (حكاه ابن ز
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لقد قرر العلماء أنَّ اشتراط الخلطة وسبق المعرفة بین المتخاصمین على القول المشھور إنما جاء 
المصلحة جاریة ، فالذي یظھر ھنا أنَّ 21لمصلحة حفظ أعراض أھل الصالح من تطرق أھل الفساد علیھم

مع القول المشھور باشتراط الخلطة ال مع "ما جرى بھ العمل" من عدم ثبوتھا، إال أنَّ المتأمل في حال الناس 
اآلن یجد أنَّ القول بعدم اشتراطھا ھو األوفق مع حال أھل ھذا الزمان، فلیس غریبا الیوم أن تكون ھناك 

إلى اآلخر، فلو اشترطنا الخلطة ھنا لكان في ذلك تفویتا  معامالت بین طرفین في تجارة ما دون سفر أحدھما
لحقوق الناس، ولعل ذلك ما كان موجودا في ذلك الزمن ولو بوجھ من الوجوه عند من لم یشترطھا، فرأوا 

  أنَّ مصلحة حفظ حقوق الناس المتحققة أولى من مراعاة مصلحة حفظ األعراض المحتملة.
یعني: أنَّ القاضي إذا سمع إقرار الخصم  عین دون حضور الشھود:مسألة حكم القاضي بین المتناز -4

بما علیھ وال شھود بحضرتھ، فھل یكتفي القاضي بسماعھ ذلك ویصدر حكمھ بناء علیھ، أم البد من حضور 
  شھود یثبتون ذلك اإلقرار، وإالَّ ُعدَّ القاضي حاكًما بعلمھ ال بالبینة الشرعیة، وھي الشھود.

مالكي أنَّھ یستحب القاضي أن ال یحكم بین المتنازعین إال بحضرة الشھود وإال ُعدَّ مشھور المذھب ال
  . 23، بل ذھب خلیل بن إسحاق إلى وجوب ذلك22حاكًما بعلمھ ال بشھادتھم

قال ابن ناجي: العمل جرى عندنا على عدم استحباب ذلك، بل یبعث القاضي ما یصدر من حكمھ أو 
  ).4/363لما علم في ذلك من المصلحة. "شرح التفریع" ( تقیید أو جواب لھم في موضعھم،

فھنا یظھر ضابط اعتبار "ما جرى بھ العمل" عند القائلین بھ، وھو المصلحة المتوخاة من األخذ بھ 
ولعل تلك المصلحة تكمن في تسریع وتیرة األحكام وعدم تعطیل مصالح الناس بانتظار حضور الشھود، 

لدعاوى واألقضیة ویثقل عملھ، فیكتفي بإعالمھم بما صدر عن الخصم من الذي قد یراكم على القاضي ا
اإلقرار ونحوه إلى موضعھم دون حاجة لحضورھم تیسیًرا لباب التقاضي واألحكام، كذلك لمصلحة عدم 

  إعطاء المقر فرصة للرجوع والنكول عن إقراره والتالعب بالقضاء. 
ھب أنَّ شھادة العلماء بعضھم على بعض مردودة مشھور المذشھادة العلماء بعضھم على بعض:  -5

  .24لما بینھم من التغایر والتحاسد
بعضھم على بعض خالفًا البن وھب وابن  26على شھادة القرى 25قال ابن ناجي: وجرى العمل عندنا

  .)4/380شعبان. "شرح التفریع" (
مراعاة لمصلحة حفظ حقوق  -عند القائلین بھ-وترك المشھور في ھذه المسألة إلى خالفھ إنَّما كان 

الناس في الدعاوي والخصومات، فأھل العلم األصل فیھم العدالة والمروءة والتقوى، فال یُخرج عن ھذا 
  .27األصل إال بمعارض بیّن، ال مجرد احتمالیة التغایر والتحاسد

  
  إطالق "ما جرى بھ العمل" على المشھور الفرع الثاني:

مصطلح العمل في العمل بالمشھور والراجح ال في مقابلھ وخالفھ من وھنا نجد ابن ناجي یستعمل 
  الشاذ والضعیف مذھبًا كما ھو المعتاد.

: قد تطلق تلك المصطلحات ال على األقوال الضعیفة، بل على األقوال القویة یقول الدكتور العسري
الراجحة والمشھورة لإلشارة إلى أنھ بھا یجب الحكم واإلفتاء، وقد ذكر ھذا النوع التسولي، وكثیًرا ما یشیر 

لقسم ذا ا"اختیر، واستظھر، ورجح، واستحسن"، وقال الحجوي: إن ھ خلیل في "المختصر" إلى ھذا القسم بـ
  .28ال یُنتقد، إنما ینتقد القسم األول في بعض األحكام التي لم تراع حتى شروط ذلك القسم
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)، 4/425)، (4/411)، (4/384)، (4/369والمواضع التي وقع فیھا من ھذا النوع في "شرح التفریع": (
)4/456) ،(5/19) ،(5/85.(  

 ناد "العمل" المستقر للمشھور والراجح فمثالوالناظر في بعض ھذه المواضع قد یتلمس الفائدة في إس
المدونة): وال یُقض بالحیازة إال بمعاینة البینة لحوزه في حبس  جاء في "كتاب األقضیة" قولھ: قال فیھا (أي:

أو رھن أو ھبة. وقیل: إن وجد الرھن بید المرتھن بعد موت راھنھ فیقبل قولھ: حرزتھ في صحتھ. قالھ 
  .)5/19( عات العمل على ھذا القول، قلت: والعمل بإفریقیة على األول مطرف وأصبغ. وذكر ابن

فھنا لعل فائدة ذلك ھو مقابلة دعوى ابن عات العمل بخالف المدونة، وما قد یتوھم من أنَّ األمر قد 
  یكون كذلك في القطر اإلفریقي، فبین الواقع العملي في ھذه المسألة ھناك.

المدونة)، وإلى الثاني  ولھ: ما ذكره من القولین كالھما فیھا (أي:وجاء أیضا في "كتاب األقضیة" ق
رجع، وبھ أخذ ابن القاسم، وھي الروایة المشھورة، وبھا الفتوى والحكم، وتَقدمة الشیخ (أي: ابن الجالب) 

  .)5/85( س كذلكالقول األول ومثلھ صنع ابن الحاجب یقتضي أنھ الصحیح، ولی
لعمل للمشھور ھو اعتبار "العمل" بمثابة مرجح للروایة الثانیة المشھورة ولعل الفائدة ھنا في إسناد ا

  ودعم لھا، خالفا لما أوھمھ صنیع بعض العلماء من اعتبار غیرھا ھو الصحیح.
  المطلب الثاني: أقضیة ابن ناجي التي بناھا على "ما جرى بھ العمل"

والتي أخذ في الحكم فیھا بقاعدة "ما جرى بھ  -باعتباره قاضیا ال مفتًیا-ونعني بھ أقضیتھ وأحكامھ 
العمل"، حیث تمیز "شرحھ على التفریع" بممیزات كثیرة منھا اھتمام اإلمام ابن ناجي بذكر بعض أحكامھ 

  وأقضیتھ في مواضع متناثرة من "شرحھ"، وھذه الخصیصة ال تجدھا في "شرحھ للرسالة".
  ى "جریان العمل" في أحكامھ، وعلى التفصیل ھي:وھذه المواضع ھي ثالثة، یظھر فیھا اعتماده عل

  شركة الَخمَّاسالفرع األول: 
وتصور المسألة: ھي شركة یُخرج فیھا أحد المشاركین في الزراعة جمیع ما یُحتاج إلیھ من أرض 
وبذر وآلة، واآلخر یُخرج عمل یده فقط، على أن یكون للعامل جزء من الزرع كالخمس مثال (ومنھ جاءت 

  .29یة)، ولآلخر الذي أعطى األرض والبذر واآللة ما بقي من محصول ما تجمع من الغلةالتسم
فقیل: إن عقدا األمر على أنھ شركة جاز اتفاقًا، وإن عقداه على أنھ إجارة منع اتفاقا؛ ألنھ إجارة على 

 على الشركةمجھول، واختلف في صورة اإلطالق، فحملھا ابن القاسم على اإلجارة ومنعھا، وحملھا سحنون 
  .30وأجازھا، والمشھور القول األول

قال ابن ناجي: وأما شركة الخمَّاس، وھو الذي یشارك بخدمتھ فقط، وال یؤدي نصیبھ من الحصاد 
وغیره وال یأخذ تبنًا، فإن كان ال یأخذ تبنًا فأجازه في ((نوازل ابن رشد))، ومنعھ سحنون في نقل ابن یونس، 

نھ ال یجوز في معروف المذھب، وقال الشیخ أبو محمد عبد السالم بن عبد الغالب وأما إن كان یأخذ تبنًا فإ
وجرت  المسراتي في ((وجیزه)): وفي ((كتاب ابن سحنون)): منعھ أشھب وابن وھب وأجازه سحنون .....

ة، أجرتھ خاص -ولو فرغ من الزرع-عادة أشیاخنا بتونس ال یُفتون بجواز شركتھ، ویعطونھ بعد الوقوع 
ال یقبلون عذًرا في جواز شركتھ بحال، لوجود المستأجر عندھم بیده وبقرة للحرث فاطردوا ذلك في سائر و

البالد؛ ولیس كذلك فنحن بالقیروان ال نجد فیھا ذلك بحال فوقعت الضرورة لشركتھ، ولو كان یأخذ شیًئا، 
خنا بدًءا، وتبعھ في ذلك مفتیًا شیفأفتى الشیخ المفتي أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن الرماح بجوازھا 

الشیخ أبو محمد عبد هللا الشبیبي البلوي إلى أن مات، وعلیھ عملي وفتواي، وكنت إذا وقعت ال أفسخھا، 
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وسئل بعض شیوخنا لمن یعمل بھ بالقیروان أھو جرحة في إمامتھ وشھادتھ؟ فأفتى أنَّھ لیس بجرحة؛ لما تقدم 
  ).4/342ھ في تألیفھ عنھ، وكان یضعف نقلھ كما قلناه. "شرح التفریع" (من نقل ابن غالب مع أنھ لم ینقل

وجود عملین في مسألة الخمَّاس، فعمل أھل تونس على منع  -من خالل كالم ابن ناجي -فیظھر 
واعتباره أجیًرا یعطى أجرتھ وال یعطى شیئًا من الغلة وال یقبلون لھ عذًرا  -على معروف المذھب-شركتھ 

  بحجة وجود وتوافر المستأجرین الذین یخدمون األرض باألجرة ومعھم وسائلھم.فیھا، وذلك 
أما عمل أھل القیروان فھو على جواز شركتھ، وذلك الختالف حال البلدین، فبالقیروان ال یجدون 

  المستأجر كما بتونس فحصلت الضرورة والحاجة عندھم لشركتھ.
قیروان لما فیھ من المصلحة والحاجة وھي السعي وقد اختار ابن ناجي الحكم والفتوى بعمل أھل ال

في المحافظة على قوت الناس ومعاشھم وعدم تضییعھ، فترك األرض بال خدمة یعني خلق حالة من الندرة 
  في الطعام والغذاء خاصة في األساسي منھ، وذلك ما یؤدي لحالة من االضطراب االجتماعي.   

 شھادة أھل البدعالفرع الثاني: 
المالكیة العدالة شرط لقبول الشھادة، ومنھ فإنھ ال تقبل شھادة أھل البدع واألھواء من القدریة عند 

فال خالف في المذھب أن شھادة أھل البدع غیر جائزة، وال ، قال ابن فرحون: 31والخوارج ونحوھم مطلقا
شھادتھم لبعضھم على  ، وال تجوزوز شھادتھم ألھل السنة وال علیھمیعتبر منھم األمثل فاألمثل، وال تج

  .32بعض؛ النتفاء العدالة التي ھي شرط في قبول الشھادة
قال ابن ناجي: ولما ولیت قضاء "جربة" وجدت أھلھا خوارج كما یذكر عنھم، وشھودھم منھم، ولیس 
 فیھا من أھل السنة إال القلیل ممن ال یعرف موانع الشھادة كاألجناد وأھلھا من الرجال األحرار البالغین،

فني من یوثق بھ. ووجدت قضاة أصحابنا بأجمعھم عملھم على جواز  یزیدون على الثالثین ألفًا على ما عرَّ
شھادتھم للضرورة، فكنت أحافظ على من یشھد بالحق وال أبالي بمذھبھ وحالھ في غیر ذلك للضرورة. 

  ).4/400"شرح التفریع" (
ل ابن أبي زید عن شھادة الخوارج بعضھم وھذا "العمل المستقر" من قضاة "جربة" قدیم، فقد سئ

على بعض فقال: مذھب مالك وأصحابھ عدم جواز شھادتھم مطلقًا، وغیرھم من العلماء یجیزھا للضرورة 
ة ...، وفي ھذه الفتوى رخصیكون ھم األغلب في البلد أو كلھالبعضھم على بعض وحیث ال یوجد غیرھم، أو 

لنادر منھم، وقد جرت عادتھم برفع سنیین عدلین معھم ألنَّ الجزیرة لقضاة جربة ألنَّ جلَّھا خوارج إال ا
  33كبیرة.

وھم من أھل البدع -فھنا نجد اإلمام ابن ناجي خالف المتفق علیھ مذھبًا في ردِّ شھادة الخوارج 
مطلًقا، وأخذ بما استقر علیھ العمل من القضاة بجزیرة "جربة" في قبول شھادة الخوارج خاصة  -واألھواء

ي شھادة بعضھم على بعض، وذلك مراعاة لضرورة الحال وخصوصیة المكان، ودرًءا للفتنة والفساد الذي ف
  قد یظھر منھم. 

مدى حساسیة التعامل مع ھؤالء الخوارج في "جربة" حتى مع  -في موضع آخر-وقد بین ابن ناجي 
ورد عليَّ بعض فضالء أصحابنا قضاة الدولة بلھ عوام أھل السنة، یقول: ولما ولیت قضاء جزیرة "جربة" 

من المشرق فقال لي: رأیتك تردُّ السالم على أھلھا، وھم خوارج، وإذا مررت على بعضھم تبدأه بالسالم، 
فأنت مخالف لقولھا (أي: المدونة). فقلت: قولھا عندي مخصوص بمثلي، فإنِّي لو لم أردَّ على من سلَّم عليَّ 

شیوخھا وعدولھا ونحوھم یبزُّ منھم من الفساد ما ال یوصف، وننوي بسالمي:  أو ال نبدأ على من یمرُّ عليَّ من
  .)5/338هللا مطَّلع علیكم. "شرح التفریع" (
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فقد ظھر من حكایة ابن ناجي معنى الضرورة والمصلحة المتوخاة من قبول شھادة بعضھم على 
ھم  للفساد والطغیان فما بالك بردِّ شھاداتھم في بعض، فإذا كان عدم السالم علیھم أو عدم رد سالمھم قد یجرُّ

  النزاعات والخصومات وھي باب الغضب والشحناء، فإنَّ مظنة الفساد فیھا منھم أكبر وأخطر.
 الفرع الثالث: توكیل المحجور علیھ غیره 

یقول ابن عرفة: وقول ابن شاس كل من جاز تصرفھ لنفسھ جاز توكیلھ، ومن جاز تصرفھ لنفسھ جاز 
وكیال إال لمانع، مسائل المذھب واضحة بھ، وامتناع توكیل من لیس جائز األمر في سماع یحیى: في كونھ 

لھ  توكیل بِْكٍر من یخاصم لھا توكیلھا غیر جائز؛ ألنھا ال تلي مثل ھذا من أمرھا، إنَّما یلیھ وصیُّھا أو من یوكِّ
 .34السلطان

ر الحطاب محل النِّزاع في ھذه المسألة في  صورتین، قال: إنَّ توكیل المحجور علیھ في وقد حرَّ
الخصام في تخلیص مالھ، وطلب حقوقھ ال یجوز على ظاھر المذھب، ویصح على ما قالھ في "اللباب" 
ونقلھ في "معین الحكام" عن أبي عبد الرحمن، وأما توكیلھ على البیع والشراء في مالھ فال یجوز، ولم أر 

  .35من مسألة العتق التي في "المدونة" و"العتبیة" فیھ خالفًا بعد البحث إال ما یأخذ
وھنا یقول اإلمام ابن ناجي: وأما توكیل المحجور غیره فالمذھب منعھ؛ لسماع یحیى: توكیل بِْكٍر لمن 
لھ السلطان. والعمل الیوم على خالف ذلك، وبھ كنت  یخاصم علیھا لیس لھا وإنَّما ھو لوصیھا أو من یوكِّ

  ).4/429ابنا بذلك. "شرح التفریع" (أحكم تبًعا لعمل أصح
فیظھر ھنا أن اإلمام ابن ناجي ترك األخذ في أحكامھ وأقضیتھ بالمذھب والمعروف من منع توكیل 
المحجور علیھ غیره كالمرأة البكر ونحوھا في الخصومات، وذھب إلى خالفھ وھو جواز توكیلھ وذلك إتباعا 

  ن القضاة.واعتباًرا وأخًذا بما جرى بھ عمل أصحابھ م
  خاتمة:

  من خالل ھذه الدراسة اتضح للباحث مجموعة من النتائج والفوائد والتي یحسن التنبیھ علیھا:
إنَّ نظریة "ما جرى بھ العمل" في إطار شروطھا الصارمة دلیل على مرونة الفقھ اإلسالمي، ورد على  -

  ما اتھم بھ الفقھ المذھبي من الجمود والتعصب.
المیدان الواسع الرحب لتطبیق قاعدة "ما جرى بھ العمل" والعنایة بھا من األئمة المتأھلین إن القضاء ھو  -

  لذلك.
اإلمام ابن ناجي من أكثر أئمة عصره عنایة بتحقیق وتوثیق نظریة "ما جرى بھ العمل"، سواء العمل  -

 المحلي (القیرواني أو التونسي)، أو المطلق وھو العمل اإلفریقي.
جي خاصة للعمل اإلفریقي لھا أھمیة بالغة في معرفة ما كان مستقًرا بھ العمل ھناك في توثیقات ابن نا -

القرن التاسع، وكذلك مقارنتھا مع توثیقات غیره السابقة للعمل فتظھر لنا تغیر العمل ربما حتى بالبلد أو 
مل الیوم نحو قولھ "العالقطر الواحد، والذي قد نستشرفھ أحیانا من السیاق في عبارة "الیوم" التي یطلقھا 

 عندنا".
 یتنوع مصطلح "ما جرى بھ العمل" عند ابن ناجي من حیث الصیغة والعبارة. -
أكثر ما یستعمل ابن ناجي مصطلح "ما جرى بھ العمل" یطلقھ على العمل المستقر بخالف القول المشھور  -

 لك ألغراض واعتبارات.والراجح، لكنھ قد یطلق "العمل" على ما كان موافقًا للراجح والمشھور وذ
كان لنظریة "ما جرى بھ العمل" أثر واضح في كثیر من أحكام وأقضیة ابن ناجي، مراعاة للضرورة  -

 والمصلحة أو ألعراف البلد أو لخصوصیة المكان. 
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كثیر من قضایا "العمل القضائي" تنصب بشكل مباشر أو غیر مباشر في باب تیسیر عمل القاضي كعدم  -
ھود، أو في حسن إدراكھ لواقع القضایا المعروضة علیھ كبعث المرأة المسنة األمینة اشتراط حضور الش

 في حال النشوز بین الزوجین، أو صون حرمة القضاء.
میل اإلمام ابن ناجي في مسائل إلى "ما جرى بھ العمل" یظھر تجرده من التعصب للمشھور والراجح  -

 االجتھاد والنظر والموازنة والتغلیب.المذھبي، وبعده عن التقلید، وارتیاده لمیادین 
ومما یمكن التوصیة بھ في ھذا المقام، ھو أھمیة العنایة بأقضیة وأحكام ابن ناجي المبثوثة في كتابھ 

جمًعا ودراسة لمنھجھ في مجال االجتھاد  -والتي اختص بھا ھذا السفر الكبیر النافع -"شرح التفریع" 
 القضائي (التطبیقي).

 
  والمراجع: قائمة المصادر

ھـ)، دراسة وتحقیق: حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب 378أبو القاسم عبید هللا بن الحسین بن الحسن بن الجالب ( -1
  .1408/1987اإلسالمي (بیروت)، الطبعة األولى 

األمھات، تحقیق والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من  النوادرھـ)، 386أبو محمد عبد هللا بن أبي زید القیرواني ( -2
 .1999جماعة من الباحثین، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة األولى 

لمذاھب علماء األمصار فیما تضمنھ الموطأ من  االستذكارھـ)، 463أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي ( -3
لعلمیة (بیروت)، الطبعة األولى معاني الرأي واآلثار، تحقیق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب ا

1412/2000. 
في فقھ أھل المدینة، تحقیق: محمد ولد مادیك  الكافيھـ)، 463أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي ( -4

 .1400/1980الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة (الریاض)، الطبعة الثانیة 
 .1332شرح الموطأ، مطبعة السعادة (مصر)، الطبعة األولى  منتقىالھـ)، 474أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ( -5
ھـ)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق: 520أبو الولید محمد بن رشد (الجد) ( -6

 .1408/1998محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة الثانیة 
ھـ)، تحقیق: سعید أعراب، مطبعة فضالة (المحمدیة، المغرب)، 544القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي ( -7

 .1401/1981الطبعة األولى 
ھـ)، سیر أعالم النبالء، تحقیق: مجموعة من الباحثین 748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي ( -8

 .1405/1985الرسالة (بیروت)، الطبعة الثالثة  تحت إشراف شعیب األرنؤوط، مؤسسة
، تحقیق: أحمد جاد، دار الحدیث (القاھرة)، الطبعة األولى مختصر خلیلھـ)، 776خلیل بن إسحاق الجندي ( -9

1426/2005. 
في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، تحقیق: أحمد عبد  التوضیحھـ)، 776خلیل بن إسحاق الجندي المصري ( -10

 .1429/2008الكریم نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى 
ه)، الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھبـ تحقیق: محمد األحمدي أبو 799إبراھیم بن علي بن فرحون الیعمري (ت  -11

 القاھرة).النور، دار التراث للنشر (
في أصول األقضیة والمناھج واألحكام،  "تبصرة الحكام ھـ)،799برھان الدین إبراھیم بن علي بن فرحون الیعمري ( -12

ج أحادیثھ وعلق علیھ: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب (الریاض)، طبعة خاصة  طبعة أخرى:  .1423/2003خرَّ
 .1406/1986، الطبعة األولى "مكتبة الكلیات المصریة

، تحقیق: حافظ عبد الرحمن خیر، مؤسسة خلف الخبتور لمختصر الفقھيھـ)، ا803محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( -13
 .1435/2014لألعمال الخیریة، الطبعة األولى 

، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، د. حافظ بن عبد تحبیر المختصرھـ)، 803تاج الدین بھرام بن عبد هللا الدمیري ( -14
 .1434/2013الرحمن خیر، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى 
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ھـ)،"شرح التفریع"، تحقیق: أبو الفضل أحمد بن علي الدمیاطي، دار ابن 839أبو القاسم عیسى بن ناجي التنوخي ( -15
 .1439/2018 حزم (بیروت)، الطبعة األولى، سنة

، اعتنى بھ: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة شرح الرسالةھـ)، 839أبو القاسم عیسى بن ناجي ( -16
 .1428/2007األولى 

لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى  التاج واإلكلیلھـ)، 897محمد بن یوسف أبو عبد هللا المواق ( -17
1416/1994. 

ھـ)، الضوء الالمع ألھل القرن التاسع، منشورات مكتبة الحیاة 902الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( شمس -18
 (بیروت).

والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة واألندلس  المعیار المعربھـ)، 914أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي ( -19
جھ جماعة من الباحثین بإشراف د. محمد حجي، نشر وزراة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمملكة  والمغرب، خرَّ

 .1401/1981المغربیة، ودار الغرب اإلسالمي (بیروت)، 
في شرح مختصر خلیل،دار الفكر (بیروت)، الطبعة  مواھب الجلیلھـ)، 954شمس الدین أبو عبد هللا الحطَّاب الرعیني ( -20

 .1412/1992الثالثة 
ھـ)، تحقیقك محمد األحمدي أبو النور، دار التراث (القاھرة)، 960بابن القاضي ( أبو العباس أحمد بن محمد الشھیر -21

 .1391/1971المكتبة العتیقة (تونس)، الطبعة األولى سنة 
ھـ)، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج، عنایة وتقدیم: د. عبد الحمید عبد هللا 1036أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي ( -22

 .2000لیبیا)، الطبعة الثانیة سنة  اتب (طرابلس الھرامة، دار الك
 ، دار الفكر (بیروت).شرح الخرشي على المختصرھـ)، 1101محمد بن عبد هللا الخرشي ( -23
على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر (بیروت)،  ھـ)، الفواكھ الدواني1129شھاب الدین أحمد بن غانم النفراوي ( -24

 . 1415/1995تاریخ النشر 
دار الفكر (بیروت)، تاریخ النشر  شرح مختصر خلیل، منح الجلیلھـ)، 1299أبو عبد هللا محمد بن أحمد علیش (  -25

1409/1989. 
لمالكیة، علق علیھ: عبد المجید الخیالي، في طبقات ا شجرة النور الزكیة ھـ)،1360محمد بن محمد بن سالم بن مخلوف ( -26

 .1424/2003دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة األولى سنة 
 .2002، دار العلم للمالیین، الطبعة الخامسة عشر األعالمھـ)، 1396خیر الدین بن محمود الزركلي ( -27
 یاء التراث العربي (بیروت).، مكتبة المثنى (بیروت)، دار إحمعجم المألفین ھـ)،1408( رضا كحالةعمر بن  -28
 .1994، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة الثانیة سنة تراجم المؤلفین التونسیینھـ)، 1408محمد محفوظ ( -29
، مكتبة خانجي (مصر)، الطبعة الثانیة وتكملة ابن ناجي" للدباغ معالم اإلیمان ق"تحقیمقدمة إبراھیم شبُّوح،  -30

1388/1968.  
 .2002تحقیق "فتاوى البرزلي"، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة األولى  الھیلة،د. محمد الحبیب  -31
، العرف والعمل في المذھب المالكي ومفھومھما لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة الجیديبن عبد الكریم  عمر -32

 ).-المغرب-(المحمدیة 
إطار المذھب المالكي، وزارة األوقاف والشؤون  األستاذ عبد السالم العسري، نظریة األخذ بما جرى في المغرب في -33

 .1417/1996اإلسالمیة (المملكة المغربیة)، طبع سنة 
  .1416/1996د. محمد ریاض، أصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي، الطبعة األولى  -34
-ألقاه الدكتور المدغري عبد الكریم العلوي المدغري، ما جرى بھ العمل نموذج من تراثنا الثقافي، الدرس الدیني الذي -35

 1416/26رمضان  08بحضرة الملك المغربي الحسن الثاني في  -وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمملكة المغربیة
 .1996جانفي 

) 43د. قطب الریسوني، ما جرى بھ العمل في الفقھ المالكي (نظریة في المیزان)، بحث محكم في مجلة العدل، العدد ( -36
 .1430رجب 

 اإلمارات–، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث (دبي اصطالح المذھب عند المالكیةمحمد إبراھیم علي، د.  -37
 .1421/200العربیة المتحدة)، الطبعة األولى سنة 
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، وزارة األوقاف والشؤون بما جرى بھ العمل في المغرب في إطار الفقھ المالكي األخذنظریة عبد السالم العسري،  -38
 .1996/1417(المملكة المغربیة)، طبعة سنة  اإلسالمیة

 .2007، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة األولى تقریب معجم مصطلحات الفقھ المالكيعبد هللا معصر،  -39
  الھوامش:

ھـ)،"شرح التفریع"، تحقیق: أبو الفضل أحمد بن 839أخبر بذلك عن نفسھ. ینظر: أبو القاسم عیسى بن ناجي التنوخي ( -1
 ).4/216، المجلد (1439/2018علي الدمیاطي، دار ابن حزم (بیروت)، الطبعة األولى، سنة 

 ).2/322التفریع" (المصدر نفسھ) (ذكر ذلك أبو القاسم عیسى بن ناجي في "شرح  -2
 ).3/219"شرح التفریع" (المصدر نفسھ) ( ینظر من ذلك: أبو القاسم بن ناجي في -3
ینظر بعض أخبار ثناء شیوخھ علیھ في: د. محمد الحبیب الھیلة، مقدمة تحقیق "فتاوى البرزلي"، دار الغرب اإلسالمي  -4

 ).1/43(، المجلد 2002(بیروت)، الطبعة األولى سنة 
ھـ)، الضوء الالمع ألھل القرن التاسع، 902ینظر ترجمة ابن ناجي: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( -5

  ).11/273منشورات مكتبة الحیاة (بیروت)، المجلد (
ھرة)، المكتبة ھـ)، تحقیقك محمد األحمدي أبو النور، دار التراث (القا960أبو العباس أحمد بن محمد الشھیر بابن القاضي (

  ).3/282، المجلد (1391/1971العتیقة (تونس)، الطبعة األولى سنة 
ھـ)، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج، عنایة وتقدیم: د. عبد الحمید عبد هللا الھرامة، 1036أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي (

  .364، ص2000دار الكاتب (طرابلس لیبیا)، الطبعة الثانیة سنة 
ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، علق علیھ: عبد المجید الخیالي، دار 1360مد بن محمد بن سالم بن مخلوف (مح

  ).1/352، المجلد (1424/2003الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة األولى سنة 
  ).5/179، المجلد (2002ة عشر ھـ)، األعالم، دار العلم للمالیین، الطبعة الخامس1396خیر الدین بن محمود الزركلي (

). 8/110ھـ)، معجم المألفین، مكتبة المثنى (بیروت)، دار إحیاء التراث العربي (بیروت)، (1408عمر بن رضا كحالة (
، المجلد 1994ھـ)، تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة الثانیة سنة 1408محمد محفوظ (

)5/08.(  
 .1388/1968شبُّوح، مقدمة تحقیق" معالم اإلیمان للدباغ وتكملة ابن ناجي"، مكتبة خانجي (مصر)، الطبعة الثانیة  إبراھیم

ه)، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، تحقیق: سعید أعراب، 544ینظر ترجمتھ: القاضي عیاض بن موسى السبتي (تـ  -6
  ).7/76، (1402/1982الطبعة األولى 

)، سیر أعالم النبالء، تحقیق: مجموعة من 748شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي (تـ 
  ).16/383، (1405/1985المحققین تحت إشراف شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

فة أعیان المذھبـ تحقیق: محمد األحمدي أبو النور، ه)، الدیباج المذھب في معر799إبراھیم بن علي بن فرحون الیعمري (ت 
  ).1/461دار التراث للنشر (القاھرة)، (

حسین بن سالم الدھماني، "التفریع" البن الجالب القسم الدراسي، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة األولى  
1408/1987) ،1/101.( 

)، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر 2611ینظر: شھاب الدین أحمد بن غانم النفراوي (تـ  -7
 ).1/03، المجلد (1415/1995(بیروت)، تاریخ النشر 

ینظر: حسین بن سالم الدھماني، "التفریع" البن الجالب القسم الدراسي، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة األولى  -8
1408/1987) ،1/125.( 

 ). 1/135بن سالم الدھماني، المصدر نفسھ، (ینظر: حسین  -9
 ).1/119ینظر: حسین بن سالم الدھماني، المصدر نفسھ، ( -10
 ). 1/152ینظر: حسین بن سالم الدھماني، المصدر نفسھ، ( -11
یة دعمر بن عبد الكریم الجیدي، العرف والعمل في المذھب المالكي ومفھومھما لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة (المحم -12

 342المغرب)، ص
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 .103، 102ینظر: ص  -13
، 1416/1996ینظر تفصیل ضوابطھ في: د. محمد ریاض، أصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي، الطبعة األولى  -14

  .516ص
-ي رد. عبد الكریم العلوي المدغري، ما جرى بھ العمل نموذج من تراثنا الثقافي، الدرس الدیني الذي ألقاه الدكتور المدغ

 1416/26رمضان  08بحضرة الملك المغربي الحسن الثاني في  -وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمملكة المغربیة
  .57، ص1996جانفي 

  .359عمر الجیدي ، العرف والعمل في المذھب المالكي، المصدر نفسھ،  ص
) رجب 43)، بحث محكم في مجلة العدل، العدد (د. قطب الریسوني، ما جرى بھ العمل في الفقھ المالكي (نظریة في المیزان

 .30، ص1430
–ینظر: د. محمد إبراھیم علي، اصطالح المذھب عند المالكیة، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث (دبي  -15

ي الفقھ د. قطب الریسوني، ما جرى بھ العمل ف .397، ص1421/200اإلمارات العربیة المتحدة)، الطبعة األولى سنة 
.عبد السالم العسري، نظریة األخذ بما جرى بھ العمل في المغرب في 23المالكي (نظریة في المیزان)، المصدر نفسھ، ص

 .112، ص1996/1417إطار الفقھ المالكي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة (المملكة المغربیة)، طبعة سنة 
 .27بھ العمل في الفقھ المالكي (نظریة في المیزان)، المصدر نفسھ صینظر مجاالت العمل: قطب الریسوني، ما جرى  -16
 /ب).19كذا في المطبوع وھو خطأ، وصوابھ: تسویغھ كما ھو ثابت في النص المخطوط (ورقة  -17
 .515وھو الوزاني في "تحفة أكیاس الناس". ینظر: محمد ریاض، أصول الفتوى والقضاء، المصدر نفسھ، ص -18
دار الفكر (بیروت)، الطبعة  ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،954شمس الدین أبو عبد هللا الحطَّاب الرعیني ( -19

ھـ)، التوضیح في شرح 776). وینظر أیضا: خلیل بن إسحاق الجندي المصري (4/18، المجلد (1412/1992الثالثة 
م نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة المختصر الفرعي البن الحاجب، تحقیق: أحمد عبد الكری

 ).4/267، المجلد (1429/2008األولى 
دار الفكر (بیروت)، تاریخ النشر  ھـ)، منح الجلیل شرح مختصر خلیل،1299ینظر: أبو عبد هللا محمد بن أحمد علیش ( -20

 ).3/546، المجلد (1409/1989
 .510در نفسھ، ص ینظر: الجیدي، العرف والعمل، المص -21
ھـ)، مختصر خلیل، تحقیق: أحمد جاد، دار الحدیث (القاھرة)، الطبعة األولى 776ینظر: خلیل بن إسحاق الجندي ( -22

  . 219، ص1426/2005
  ).6/141) و(6/118شمس الدین أبو عبد هللا الحطاب، مواھب الجلیل، المصدر نفسھ، المجلد(

ھـ)، تحبیر المختصر، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، د. حافظ بن عبد الرحمن 803(تاج الدین بھرام بن عبد هللا الدمیري 
 ). 5/67، المجلد (1434/2013خیر، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى 

عبد ھـ)، التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، تحقیق: أحمد 776خلیل بن إسحاق الجندي المصري ( -23
 ).7/412. المجلد (1429/2008الكریم نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة األولى 

، 1332ھـ)، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة (مصر)، الطبعة األولى 474ینظر: أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ( -24
  ).5/193المجلد (

ھـ)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق: محمد 520أبو الولید محمد بن رشد (الجد) (
  ).9/432، (1408/1998حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة الثانیة 

  ). 5/511خلیل بن إسحاق، التوضیح، المصدر نفسھ، (
، 1416/1994مختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى ھـ)، التاج واإلكلیل ل897محمد بن یوسف أبو عبد هللا المواق (

)8/196.( 
ھـ)، المختصر الفقھي، تحقیق: 803وقد نص على العمل أیضا ابن عرفة، ینظر: محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( -25

 ).9/290، المجلد (1435/2014حافظ عبد الرحمن خیر، مؤسسة خلف الخبتور لألعمال الخیریة، الطبعة األولى 
) وھو تحریف، وصوابھ: القراء، كما ھو مثبت في النص المخطوط (ورقة 4/380كذا في "شرح التفریع" المطبوع ( -26

 /ب).138
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 ).9/290ھـ)، المصدر نفسھ، المجلد (803محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( -27
 .111صنظریة األخذ بما جرى بھ العمل، المصدر نفسھ، عبد السالم العسري،  -28
 .63ینظر: عبد هللا معصر، تقریب معجم مصطلحات الفقھ المالكي، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة األولى، ص -29
)، 8/128)، محمد بن عرفة، المختصر الفقھي، المصدر نفسھ، (7/130ینظر: خلیل بن إسحاق، التوضیح، المصدر نفسھ ( -30

رسالة، اعتنى بھ: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة ھـ)، شرح ال839أبو القاسم عیسى بن ناجي (
ھـ)، المعیار المعرب والجامع 914).أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي (198، 2/197، المجلد (1428/2007األولى 

جھ جماعة من الباحثین بإشراف د. م حمد حجي، نشر وزراة المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة واألندلس والمغرب، خرَّ
). محمد 8/151، المجلد (1401/1981األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمملكة المغربیة، ودار الغرب اإلسالمي (بیروت)، 

).  وللعالمة ابن الرحال 6/66ھـ)، شرح الخرشي على المختصر، دار الفكر (بیروت)، المجلد (1101بن عبد هللا الخرشي (
 رفع اإللتباس عن شركة الخمَّاس" (وھو مطبوع) دافع فیھ عن الفتوى بجوازھا.المالكي مؤلفًا بعنوان "

والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من األمھات،  ھـ)، النوادر386ینظر: أبو محمد عبد هللا بن أبي زید القیرواني ( -31
). أبو عمر یوسف بن 8/292، المجلد (1999تحقیق جماعة من الباحثین، دار الغرب اإلسالمي (بیروت)، الطبعة األولى 

ھـ)، االستذكار لمذاھب علماء األمصار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي واآلثار، 463عبد هللا بن عبد البر القرطبي (
 ).8/268، المجلد (1412/2000سالم محمد عطأ، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة األولى  قتحقی

ھـ)، الكافي في فقھ أھل المدینة، تحقیق: محمد ولد مادیك الموریتاني، مكتبة 463یوسف ابن عبد البر القرطبي ( أبو عمر
). أبو الولید الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 2/892، المجلد (1400/1980الریاض الحدیثة (الریاض)، الطبعة الثانیة 

)، خلیل بن إسحاق، 10/11البیان والتحصیل، المصدر نفسھ ( )، أبو الولید ابن رشد (الجد)،5/193المصدر نفسھ (
 ).8/162)، محمد بن یوسف المواق، التاج واإلكلیل، المصدر نفسھ، (7/464التوضیح، المصدر نفسھ (

 ).2/07برھان الدین ابن فرحون، تبصرة الحكام، المصدر نفسھ، ( -32
 ).10/191، (المعیار المعرب، المصدر نفسھأبو العباس الونشریسي،  -33
 ).7/86محمد بن عرفة، المختصر الفقھي، المصدر نفسھ، ( -34
 ).5/121مواھب الجلیل، المصدر نفسھ، (أبو عبد هللا الحطاب،  -35
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The Fatwa Approach according to the scholars of Tawat 
 

  بودیة عبد الرحمن طالب دكتوراه 
  أدرار جامعة أحمد درایة - كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والعلوم اإلسالمیة

abderrahmeneboudia2002@gmail.com 
  

  09/11/2021 :القبول تاریخ   30/12/2020 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
من غیر إلزام، وإن كان في مسألة مستجدة فھي نازلة، وضع لھا  الفتوى: ھي اإلخبار عن حكم شرعي؛

ذلك كونھا واقعة مستجدة، شدیدة الوقع المجتھدون ضوابط وشروط، سواء للمتصّدین لھا؛ أو للواقعة نفسھا، من 
حاضرة علمیة بامتیاز، ظھر بھا علماء أكفاء، تصدو للفتوى  على المجتمع، وتعتبر منطقة توات بالجنوب الجزائري؛

 ومن أھم ما تمیز بھ منھجھم: والقضاء، وكان لھم منھجھم المتمیز في ذلك،
  .اضيواجتنابھم الفقھ االفتر حرصھم على واقعیة الفقھ، -1
  .تقریرھم للجواب، بناء على حجم السؤال وحدوده -2
بالقول المشھور، وال یخرجون عنھ في الغالب إال أخذا بما جرى بھ العمل عندھم أو في الحواضر  التزامھم -3

 القریبة منھم كفاس وتلمسان. 
  مراعاتھم لألعراف المحلیة والظروف والمالبسات. -4

 .لماءع ؛توات ؛فتوى ؛منھج: الكلمات المفتاحیة
Résumé : 

La fatwa est le faite d’informer d'une règle légitime sans force exécutoire, et c’est une 
NAZILA s’il s’agit  d’un nouvel incident qui se profile, les mujtahids ont établi des règles et 
des conditions pour cela, soit pour les jurisconsultes qui y font face, soit pour l'incident lui-
même. La NAZILA se distingue aux généralités de la Fatwa  par deux caractéristiques 
principales: a- le faite qu’elle est nouveauté   (Il n'a pas d'exemple précédent), b – le faite qu’elle 
a un  impact grave sur la société, de sorte que le demandeur d’opiner précipite au juriste consulte 
pour s'informer de sa décision légale. 
La région de Touat, dans le sud de l'Algérie, est considérée comme une région scientifique par 
excellence, dans laquelle des théologiens compétant  sont penchés sur  la fatwa et la 
magistrature, et ils avaient leur approche distinguée à cet égard, et parmi les caractéristiques les 
plus importantes de leur approche: 
1- Leur soucie  pour le réalisme de la jurisprudence et leur évitement de la jurisprudence 

hypothétique. 
2- Leur admittance de réponse, basée sur la grandeur et les limites de la question. 
3- Leur engagement à prendre en considération le bien connu, et souvent, ils sortent de cet 

engagement qu'en prenant en compte ce qui a été fait par eux même; Ou dans les villes proches 
comme Fez et Tlemcen. 

4- Leur respect des coutumes locales, des circonstances du demandeur d’opiner et des 
circonstances de l'incident. 
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  مقدمة:
ُ یُْفتِیُكمْ  ابھ:القائل في كت الحمد � الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا،  یَْستَْفتُونََك قُِل هللاَّ

یرث ھذا العلم من كل " ، والصالة والسالم على النعمة المسداة، والرحمة المھداة، القائل:)176(النساء: 
  أما بعد. 1"وتحریف الغالین وانتحال المبطلین، ینفون عنھ تأویل الجاھلین، ،خلف عدولھ

وبھا تنضبط تصرفات المكلفین؛ وفق  على األحكام الشرعیة، لما كانت الفتوى ھي طریق التعرف
لم و تھّیبھا العلماء لخطر تبعاتھا، وأعلى شأنھا، فھي توقیع عن رب العالمین، منھج هللا، رفع هللا مقامھا،

 عبر العصور -خاصة في النوازل –وقد كانت الفتوى  یتصدى لھا إال الفحول منھم؛ على خوف ووجل،
  الفقھي ومنھجا لترشید الحیاة بصبغة الشریعة.وعاء لالجتھاد 

وعلى ھذا النھج سار  الت القرآن، وفّسر مشكالت األحكام،مفبیّن مج ،وأّول من تصّدى لھا النبي 
وتنزیل  باستنباط ُمتقن ملحقین المسائل بنظائرھا، أصحابھ الكرام، مھتدین بمشكاة القرآن وسنة خیر األنام،

وباختالف أنظارھم ومداركھم؛ ظھرت المذاھب  أئمة المذاھب والمجتھدون،ُمحكم، وعلى طریقھم سار 
  .نھا حاضرة توات بالجنوب الجزائريوكان من بی وتمخضت عنھا مدارس وحواضر علمیة، الفقھیة،

  :ةیطرح اإلشكال
للحاضرة بالنشاط العلمي والتجاري معا، وكان  ـھ13و12اشتھرت حاضرة توات خاصة في القرنین 

 المسلك العلمي الذي اتبعھ فقھاء ھو فما إثراء المذھب المالكي في الفتاوى والنوازل الفقھیة، حضورا في
توات وقضاتھا؟، وما ھي األصول التي اعتمدھا المفتون خاصة في النوازل منھا؟ وكیف أثّرت البیئة على 

  تخریج المسائل واألقضیة وتأصیلھا؟
  :أسباب اختیار الموضوع

  ھذا الموضوع أسباب عدة أھمھا:دعاني إلى اختیار 
  اشتھار حاضرة توات بالنشاط العلمي خاصة الفقھي منھ. -1
نیة غ وجود ثروة كبیرة من المخطوطات التي وثقت ھذا النشاط العلمي المتمیز في الفتوى والقضاء مثل: -2

  ...الخ.ونوازل الجنتوري المقتصد للبلبالي، ونوازل الزجلوي،
  .13و12في الفتوى والنوازل بالمنطقة خاصة في القرنین  ظھور فقھاء مبّرزین -3
الرغبة في االطالع على منھج ھؤالء العلماء في الفتوى ، ومدى تأثر أحكام الفتوى عندھم بتغیر البیئة  -4

  وتركیبة المجتمع.
 :أھداف الدراسة

  :یمكن حصرھا في ما یلي
  إثراء المذھب خاصة في فروعھ الفقھیةإبراز دور حاضرة توات ذات المرجعیة المالكیة في  -أ

في بعث الحركة الفقھیة في المغرب  -خاصة منھم الذین تصدوا للفتوى  -علماء المنطقة  إظھار مساھمة -ب
   .اإلسالمي

  .الوقوف على منھج علماء توات في الفتوى والنوازل ونقده  -ج
   .ىاالستفادة من تجربة ھؤالء الفقھاء الكبیرة في ترشید الفتو -د

  :المنھج المتبع
  واعتمدت في عملي ھذا منھجین:
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، تمعجوتمثل في تتبع فتاوى الفقهاء وطریقة تعاملهم مع المستفتین، ومدى تغیرها بتغیر البیئة وتطور الم المنهج االستقرائي:
  وقد كان هذا االستقراء جزئیا، حسب المتیسر والممكن.

التواتي في إصدار  هالفتاوى والنوازل واستخالص أهم الضوابط التي اعتمدها الفقیوتمثل ذلك في تحلیل هذه المنهج التحلیلي: 
  .الحكم الشرعي

  وقد اعتمدت الخطة التالیة:
  : نبذة عن إقلیم توات والحركة العلمیة فیھا مطلب تمھیدي
  تعریف الفتوى والنازلة لغة واصطالحا   :المطلب األول
  المذھب المالكيضوابط الفتوى في  :المطلب الثاني
  منھج علماء الفتوى في حاضرة توات  :المطلب الثالث

  إقلیم توات والحركة العلمیة فیھامطلب تمھیدي: نبذة عن  
امتزجت فیھا األعراق والسالالت،  توات ذاكرة األمة المنسیة، ومنطقة التاریخ الغابر ومعبر القوافل،

  ومستودع آالف المخطوطات، تعّرض لذكرھا بعض المؤرخین منھم:  وھي منطقة الخزائن والمكتبات،
فمنھا على ثالثة مراحل قبلة سجلماسة، ویسمى وطن توات، وفیھ قصور متعّددة  .(.. ابن خلدون في تاریخھ:

تناھز المائتین، آخذة من المشرق إلى المغرب وآخرھا ن جانب المشرق یسّمى تمنطیت، وھو بلد مستجر 
وھو محط ركاب التجار المترّددین من المغرب إلى بلد مالي من السودان لھذا العھد، ومن بلد في العمران، 

  .2مالي إلیھ..)
(ثم وصلنا إلى بُودا "بضم الباء الموحدة"  بطوطة في رحلتھ بعض قصورھا منھا قولھ: ابنوذكر 

أھلھا یفضلونھ على تمر وأرضھا رمال وسباخ وتمرھا كثیر لیس بطیب، لكن  ،تواتوھي من أكبر قرى 
  .3سجلماسة)

كما تعرض لذكرھا العیاشي في رحلتھ حیث وصف بعض حواضرھا وقصورھا؛ وما فیھا من نشاط 
 -بالدوسبب إقامتنا في ھذه ال( یتناسب مع الوضع العام في تلك الفترة حیث قال: اقتصاديتجاري، ورخاء 

صرف الذھب في تافیاللت؛ أخروا الصرف إلى في ھذه المدة؛ أن كثیرا من الحجاج لما غال -أي توات
توات، فإن الذھب فیھا رخیص، وكذلك سعر القوت من الزرع والتمر، وھذه البلدة ھي مجمع القوافل اآلتیة 

 يءشمن تنبكت، ومن بالد أكبدز من أطراف السودان، ویوجد فیھا من البضائع والسلع التي تجلب من ھناك 
غرب مما ھو خراج السودان نافقة في ھذه البالد، كالخیل ومالبس الملف كثیر، والسلع التي تجلب من ال

  .4والحریر، فإذا قدم الركب إلیھا كان فیھا سوق حافل)
درجة شرقا  01: یقع إقلیم توات في الجنوب الغربي الجزائري؛ بین خطي الطول موقعھ الجغرافي

وجنوبا  یحدھا شماال واد الساورة، درجة شماال، 30درجة  26درجات غربا، وبین دائرتي عرض  04و
 وفي الشمال الشرقي المنیعة، وغربا عرق أركشاش، وشرقا أمقید وفي الجنوب جبال الھقار، تنزروف،

  ویطلق إقلیم توات على ثالثة مناطق:
  تدیكت: وتمتد من فقارة الزوى شرق عین صالح إلى تیمقطن.  -1
  منطقة توات الوسطى: من قصر عریان الراس بتسابیت إلى قصر انتھن تبرقان.  -2
  .5منطقة قرارة: من تیمیمون إلى تبلكوزة -3
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لكثرة علمائھا ومراكزھا العلمیة  وتعتبر منطقة توات من أھم الحواضر العلمیة في المغرب اإلسالمي،
في معظمھا على ضفاف وادي مسعود، قصرا، منتشرة  300وقصورھا حیث قاربت   المسماة بالزوایا،

لتكون مقصدا للعلماء الوافدین عبر  كما ساعدھا موقعھا الجغرافي المتمیز؛ الذي ھو امتداد لواد الساورة،
یة خاصة العلوم الشرع وبھا خزائن للمخطوطات في مختلف العلوم، القوافل التجاریة، والرحالت العلمیة،

وات واعتبرت ت واضر العلمیة في ربوع توات من شمالھا إلى جنوبھا،كما انبثقت الزوایا والح واللغویة،
 ھذا، ومن أشھر أعالمھا: مركزا من مراكز العلم والفتوى في الصحراء الكبرى عبر العصور وإلى یومنا

والعصنوني قاضي توات في زمانھ ، ومفتي  العالم الرباني والمجاھد الكبیر محمد بن عبد الكریم المغیلي،
دورا بارزا في إثراء النقاش العلمي في  ،نیالوافد كان للعلماءمحمد بلعالم الزجلوي ونظرائھم وقد األنام 

الذي كان لھ سجال كبیر مع قاضي توات عبد هللا بن  خاصة محمد بن عبد الكریم المغیلي، المنطقة التوتیة،
ا سلبیا االقتصادیة، وأثروا تأثیر الذین استولوا على الحیاة أبي بكر العصنوني حول التعامل مع یھود توات،

  في الحیاة االجتماعیة، وراسل في ذلك علماء الحواضر العلمیة كتلمسان وفاس وتونس.
كما خلف بعض علمائھا كتبا في النوازل والفتوى كغنیة المقتصد للبلبالي، ونوازل الجنتوري و نوازل  

وسط الصحراء التي كان لھا تأثیر واضح على  ، وبذلك اعتبرت توات من أھم المراكز العلمیة في6الزجلوي
كما تأثرت بدورھا بحواضر بالد ما وراء الصحراء كحاضرة  دول الساحل كمالي والنیجر وموریطانیا،

  تامبكتو بمالي وغیرھا.
  تعریف الفتوى والنازلة لغة واصطالحا  المطلب األول:

  تعریف الفتوى  الفرع األول:
انھ اسم لمصدر إفتاء والفعل أفتى، فنقول أفتاه في األمر إذا أب بضم الفاء وفتحھا:الفُتیا  :التعریف اللغوي -1
، 8وأورد ابن منظور في اللسان: أن الفتوى مشتقة من اسم الفتى وھو الشاب الحدث الذي شب وقوي 7لھ

ف المعتل حراإلبانة والقوة فقال:( فتى الفاء والتاء وال وجمع ابن فارس بین األصلین لكلمة الفتوى وھما:
  .9أصالن أحدھما یدل على طراوة وجدة، واآلخر على تبییت الحكم)

  : تعددت تعریفات العلماء لھا  وممن عرفھا:التعریف االصطالحي للفتوى -2
وتُعقب بأن تعریفھ غیر جامع،  ،10(الفتوى إخبار عن هللا تعالى في إلزام أو إباحة) القرافي عرفھا بقولھ: -

  أو االجتھاد في الفھم والتزیل. هللا تعالى قد یكون بالنقل،ألن اإلخبار عن 
في  لمن سأل عنھ وعرفھا محد سلیمان األشقر بقولھ:(اإلخبار بحكم هللا تعالى باجتھاد عن دلیل شرعي، -

  .11أمر نازل)
  وتعقب تعریفھ من وجھین:

یھا الفتوى التي تكرر الحكم ف فالنقل محلھ أو االجتھاد، أن اإلخبار بالحكم الشرعي یكون بالنقل، :األول
أن المفتي شارع من وجھ؛ ألن ما یبلغھ من الشریعة؛ إما ( بذاتھا نصا أو اجتھادا، قال الشاطبي في موافقاتھ:

منقول عن صاحبھا، وإما مستنبط من المنقول؛ فاألول یكون فیھ مبلغا، والثاني یكون فیھ قائما مقامھ في 
إنما ھو للشارع، فإذا كان للمجتھد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتھاده؛ فھو إنشاء األحكام، وإنشاء األحكام 

بل القسم  من ھذا الوجھ شارع، واجب اتباعھ والعمل على وفق ما قالھ، وھذه ھي الخالفة على التحقیق،
 ا،مناطھالذي ھو فیھ مبلغ ال بد من نظره فیھ من جھة فھم المعاني من األلفاظ الشرعیة، ومن جھة تحقیق 

  .12وتنزیلھا على األحكام، وكال األمرین راجع إلیھ فیھا؛ فقد قام مقام الشارع أیضا في ھذا المعنى)
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ابة وقد تصدر الصح ال دلیل علیھ ال لغة وال شرعا، تقیید الفتوى باإلجابة في األمر النازل، :الثاني
السائل اء، وأمور نازلة فتقیید الفتوى بفي مجالس علم وقض والتابعون ومن بعدھم للفتوى في مجاالت متعددة،

  تغلیبا ال تعریفا.
ل أو عن نق (إخبار المستفتي بالحكم الشرعي في خصوص مسألة، وعّرفھا قطب الریسوني بأنھا:

حیث تجنب صاحبھ التضیق والتقید، الذي وقع فیھ  وھذا التعریف جامع مانع للفتوى، ،13اجتھاد بال إلزام)
  صاحبا التعریفین السابقین وبذلك كان تعریفھ جامعا مانعا. 

  الفرع الثاني: تعریف النازلة
  من مرادفات الفتوى عند الفقھاء، النازلة:

ل) (نز( قال ابن فارس: لغة: النازلة اسم فاعل من نزل ینزل وھي الشدیدة من شدائد الدھر، تعریفھا -1
  .14والالم كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ)النون والزاء 

ولمادة (ن ز ل) معان عدة، ذكر بعضھا خلیل بن أحمد الفراھدي بقولھ:(النّازلةُ: الشدیدة من شدائد الدھر 
والنَّْزلَة: المّرة الواحدة. قال تَْنِزُل بالَقْوم وجمُعھا: النَّواِزل. ونزل فالٌن عن الّدابّة، أو من ُعْلٍو إلى ُسْفٍل، 

تعالى: َوَلقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخرى أي: مّرةً أُْخَرى. والنُُّزل: ما یُھیّأ للقوم والّضیف إذا نزلوا. والنُّْزُل: َرْیُع ما 
  .15رب)ْسر، أي: انزلوا للحیُْزرع. والنِّْزاُل: المنازلةُ في الحرب، أن یَْنزال معاً فَیَْقَتتِال. ویقال: نَزاِل نَزاِل، بالكَ 

فتي فالمست جل المعاني اللغویة لكلمة "نازلة"؛ موجودة في النازلة اصطالحا، :التعریف االصطالحي -2
ر بالجواب فإذا ظف صاحب النازلة یدخلھ القلق، واالضطراب، فیفزع إلى المجتھد لیدلّھ على حكم الشرع فیھا،

باط ویبذل جھده في استن یھ یركب كؤدا ویتجشم الصعوبات،انقشعت غمتھ، والمفتي عند طرح النازلة عل
  حكمھا.

  وقد عرفھا الفقھاء بتعاریف متقاربة منھا:
(ھي الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة، المشھورة بلسان العصر باسم  تعریف بكر أبي زید بأنھا:

  . 16النظریات والظواھر)
  .17التي تحتاج لحكم شرعي) (الحادثة وعرفھا صاحب معجم لغة الفقھاء بأنھا:

  ومن خالل التعریفین یمكن أن نقول أن النازلة ھي: الواقعة المستجدة التي تحتاج إلى معرفة حكمھا الشرعي.
  أنھا: و تتمیز بخصائص أھمھا

راضیة ولیست افت الرتباطھا بقضایا وقعت أي: نزلت بالناس، تتمیز النوازل عموما بالواقعیة، :واقعیة -
  یھ فاإلجابة عن األسئلة االفتراضیة ال تدرج في فقھ النوازل.وعل نظریة،

ومما تعم بھا البلوى، ونحو ذلك، فالمسائل المستجدة  بكونھا عامة، أي أَلحقت بالناس حرجا وشدة، :شدیدة -
  التي ال یلحق بھا حرج، أو لیست عامة ال تسمى نازلة.

وقد یكون سبب الجدة التطور التكنولوجي  السالفة،ولم تقع في العصور  أي لیس لھا نظائر، :جدیدة -
وذلك أن النوازل ترتبط بحیاة الناس المتغیرة  أو تغیر تركیبة المجتمع وأسالیب حیات أفراده، الحاصل،
وھذه الخصیصة التي تمیزت بھا النازلة عن عموم الفتوى ال تصدق بالضرورة على فتاوى  ،18باستمرار

یطلقون اسم النازلة على كل مسألة حادثة تغیر الحكم الشرعي فیھا بسبب توات من كل وجھ، فقد كانوا 
  أو تركیبة المجتمع ونحو ذلك. تغیر العرف،
  وابط الفتوى في المذھب المالكي ض المطلب الثاني:

  البد لھذه العملیة من أسس ومراحل نجملھا في مایلي:
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  الفرع األول: أن یتوّالھا المجتھدون األكفاء
لفروع المذھب یعتبر مقلد صرف ال یصلح للفتوى، وخاصة النوازل منھا، والمؤھلون للفتوى فالحافظ 

  ھم:
كاألئمة األربعة: مالك والشافعي، وأحمد،   وھو ما اتخذ لنفسھ أصوال مستقلة المجتھد المطلق المستقل: -1

   .19وأبي حنیفة، ونظرائھم
والمازري من المالكیة،  وأشھب بن عبد العزیز، كعبد الرحمن بن القاسم، المجتھد المطلق المنتسب: -2

ونظرائھم من أتباع المذاھب األخرى، وسمي ھذا المجتھد منتسبا، ألنھ التزم أصول إمامھ في استنباط 
  . 20مع قدرتھ على تأسیس أصول خاصة بھ األحكام،

بن غازي وعاب بعض المالكیة على اإلمام اللخمي تخریجھ على غیر أصول إمامھ، حتى قال فیھ ا
  ھذا البیت الذي اشتھر على ألسنة الفقھاء واللغوین: ،21المكناسي

  22كما مزق اللخمي مذھب مالك  لقد مزقت قلبي سھام جفونھا *
مجتھد المذھب أو الترجیح :وھو الذي یتخذ نصوص إمامھ أصوال، یخّرج على منوالھا ویتعامل معھا؛  -3

  .23كتعامل المجتھد المطلق مع نصوص الشرع
الذي یقوم بالتخریج على نصوص اإلمام، ولكنھ  وھو الذي لم یبلغ درجة مجتھد المذھب، مجتھد الفتوى: -4

ویملك المؤھّل العلمي للترجیح بین األقوال  و أصحابھ، متبّحر، مطلع على فروع المذھب وأقوال اإلمام،
  ج.الترجیح یستطیع القیام بالتخریوھذه المرحلة قد تتداخل مع التي قبلھا ألن القادر على  عند تعارضھا،

  وأجمل ھذه المراتب األربعة صاحب مراقي السعود في قولھ:
  منسـفل الرتبة عنھ یوجـد    ھذا ھو المطــلق والمقید

  فلیس یعدوھا على المحقق  ملتزم أصول ذاك المطلق
  منصوصة أوال حوى معقولھ.  مجتھد المذھب من أصولھ
  .24ذلك اإلمام على نصوص    وشرطھ التخریج لألحكام

 ح،والمقلد رتبتھ قاصرة عن بلوغ التخریج أو الترجی وھو الحافظ للفروع، الناقل للفتوى، :المقلد الّصرف -5
  قال صاحب المراقي:  ومن كان ھذا حالھ لیس لھ من االجتھاد نصیب،

  25نقل مستوفى فقط وأمما  لجاھل األصول أن یفتي بما
المجتھد المستقل أو المطلق المنتسب أو التخریج وبدرجة أقل مجتھد وال یتأھل للفتوى في النوازل إال 

بعضھم من مجتھدي الترجیح الذین یعتمدون نصوص أئمة المذھب أصوال، یخرجون  الترجیح، وفقھاء توات
 وعبد الرحمن الجنتوري، علیھا أحكام المسائل المستجدة وھم قلیل، ومن ھؤالء محمد العالم الزجلوي،

  ھدي الفتوى الذین تبحروا في حفظ فروع المذھب، ویملكون القدرة على الترجیح بین األقوال. من مجتھم وجل
    التصور الدقیق للنازلة الفرع الثاني:

ألن الحكم على  فمن ألزم األمور في النازلة، أن یتصورھا المفتي تصورا صحیحا دقیقا وكامال،
والفلكیة  الطبیة التخصص؛ إذا كانت النازلة في القضایاویمكن أن یستعین بأھل  فرع عن تصوره، الشيء

أھل الخبرة والصنعة، وھذا األمر  أي: ،26ویجب الرجوع إلى قول أھل البصر)( ونحوھما قال ابن فرحون:
 یوجب على المجتھد سؤالھم، مما أكثر وضوحا في عصرنا الحاضر لتطور العلوم التجریبیة وتفرعھا،

ویقول ابن القیم:(وال یتمكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم  تصورا دقیقا،تصور المسألة  لیتسنى لھ
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واستنباط حقیقة ما وقع بالقرائن واألمارات  فھم الواقع والفقھ فیھ، بالحق إال بنوعین من الفھم: أحدھما:
   .27والعالمات حتى یحیط بھا علما...)

ي ا في المسائل التي لھا ارتباط بالعلم التجریبولن یحیط بالواقعة علما، ولن یكون تصوره لھا صحیح
  . ال إذا استعان بأھل االختصاص فیھإ

  منھج علماء الفتوى في حاضرة توات المطلب الثالث:
التي كان یجیب عنھا علماء توات المؤھلون  عند التتبع واالستقراء لبعض األجوبة والسؤاالت،

المنھج المتكامل في عمل الفقیھ النوازلي ویمكن حصر منھجم للفتوى، وخاصة النوازل منھا، تقف على ھذا 
  فیما یلي:

  ة الفقھ واجتناب الفقھ االفتراضيحرصھم على واقعی الفرع األول:
ھو منھج إمام المذھب مالك بن أنس، حیث كان یصرف من یسألھ عن الفقھ االفتراضي إلى  وھذا

ل لم أن یسألھ عن مسائ -المتأثر بالفقھ الحنفي  -سد بن الفرات أي من الحنفیة، ولما أراد أالعراق ألھل الر
،وقد تمسك علماء توات بھذا 28تقع بعد، قال اإلمام: ھذه سلسلة بنت سلیسلة إذا أردت ھذا فعلیك بالعراق

حیث ال نجد إجاباتھم إال في المسائل الواقعة فعال، والتي یحتاج فیھا السائل إلى  األصل، ولم یحیدوا عنھ،
وھذه الصفة لصیقة بالفتاوى وال سیما النوازل منھا، فكل فتاوى النوازل ھي محاولة لتقدیم رأي  جابة،إ

  .الشرع  في تلك المستجدة، التي یبحث فیھا المستفتي عن حكم الشرع
  تقریر الجواب بناء على حجم السؤال وحدوده  الفرع الثاني:

قلید لعلمھم أن السائل عامي فرضھ الت ا التفصیلیةفتجدھم ال یستطردون في الجواب وال یذكرون أدلتھ
واالستطراد في اإلجابة قد یخرجھا عن المقصود وھذا منھج متبع لدى علماء المنطقة وربما في ربوع 

الجواب قالھ المستفتي فالكالم كذا...أو ف : (فإن صح ماجوابھ بقولھ المفتيیرا ما یستھل وكث اإلسالميالمغرب 
  ذلك: .) ومن أمثلة.كذا.

لد بأن ثم سمع بأمر في ب عبد الرحمن بن عمر التنیالني عمن اشترى فرسا بالخیار لیختبر علفھ سئل
  نزلت بھ العرب وأعطاه لصھره مشى بھ، فأجراه فھلك ما الحكم؟

لك سبب موتھ وإن ذ فأجاب: وبعد فالمشتري للفرس المذكور إذا ثبت تعدیھ فدفعھ لغیره ومبیتھ بال علف،
  .29ما وقع فیھ من التلف أو النقصان وهللا أعلم فإنھ یضمن

سئل أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن عمر التنیالني عن من حبّس أرضا بیضاء یدعي  ومنھا أیضا:
فمن حبّس أرضا بیضاء قرب العمران جدا مدعیا ملكیتھا، فإنھ ال یصح تحبیسھ إال  وبعد ملكیتھا فأجاب:

  .30صحیح وهللا أعلم بعد إثبات ملكیتھ لھا بوجھ
التطویل  متحاشیاوأدقھا نجد المفتي ال یتجاوز اإلجابة عن السؤال المطروح، وبأوجز عبارة  وھكذا

واإلطناب، حتى یكون الجواب واضحا في ذھن السائل الذي ال یتحمل عقلھ التفریعات الفقھیة واالستدالالت 
  األصولیة الدقیقة.

  عنھما إال نادرا لتزامھم بالقول الراجح والمشھور وعدم الخروج ا الفرع الثالث:
ویراد بالراجح عند أكثر فقھاء المالكیة ما قوي دلیلھ، ویقدم على المشھور كما أشار إلى ذلك النابغة في 

  نظمھ:
  علیھ فالراجح ُسوقُھ نَفَق  فما بھ الفتوى تجوُز المتفق

  جیُح في التَساويإن ُعدم التر    فبعَده المشھوُر فالُمساوي
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حوا ما شھَّر المغاربة   31والشمُس بالعراق لیست غاربة  ورجَّ
  ویراد بالمشھور أحد ثالثة معان:

  ما كثر قائلوه  -1
   .للراجحما قوي دلیلھ وبھذا یكون مرادفا  -2
   .روایة ابن القاسم -3

  :نیھ إلى ھذا أحد أمرالفقیفیسعى المفتي إلى تقویة فتواه وإضفاء الطمأنینة على نفس المستفتي، ویدفع 
ور سئل عن الفتوى بغیر المشھحیث  استعظام مخالفة المشھور تورعا، كما فعل الشاطبي في فتاواه -1
(وأنا ال أستحل في دین هللا وأمانتھ أن أجد قولین في المذھب فأفتي بأحدھما على التخییر مع أني مقلد  :فقال

ومراعاة الدلیل أو عدم مراعاتھ لیس وقال في موضع آخر (، 32بل أتحرى ما ھو المشھور والمعمول بھ)
فحسبنا فھم أقوال العلماء والفتوى بالمشھور منھا ولیتنا ننجوا رأسا برأس ال لنا وال  -معشر المقلدین -إلینا 

  .33علینا)
والتأصیل والتخریج من أقوال المتقدمین في المذھب، فیكتفي بنقل المشھور  قصور المفتي عن النظر -2

  في المسألة، سعیا منھ إلى تقویة فتواه وبث الطمأنینة في نفس المستفتي. 
ومن أمثلة ذلك ما أجاب بھ الفقیھ محمد بن عبد الرحمن التنیالني في مسألة معاوضة ماء فیھ غبن بدار فیھا 

 محمد بن عبد الرحمن التنیالني عمن تعاوض مع آخر بأن أخذ ماء وفیھ غبن ودفع (سئل أبو عبد هللا غبن:
  فیھ دارا علیھ فیھا غبن أیضا ھل یلفق الغبنان إن كانا معا ثلثا بالنسبة إلیھما ال بانفراد كل منھما؟
  لیل:قول خفأجاب: بتمریض ذلك، وقال: یرجع في المسألة للمشھور،من أنھ ال قیام بالغبن كیف ما كان، ل

  .34"وال بغبن"... الخ)
  عراف المحلیة والظروف والمالبساتالفرع الرابع: مراعاتھا لأل

عملھا وال یھملھا، وقد توسع المالكیة فیھ مرعاة العرف من أھم القواعد التي ینبغي على المفتي أن یُ 
(أن  القرافي حیث قال:ر ذلك اإلمام وممن حرّ  ،وضالل مبین كثیرا، حتى عدوا إھمالھا جھالة في الدین

بل كل ما ھو  إجراء األحكام التي مدركھا العوائد مع تغیر تلك العوائد: خالف اإلجماع وجھالة في الدین،
لیس ھذا تجدیدا و في الشریعة یتبع العوائد: یتغیر الحكم فیھ عند تغیر العادة إلى ما تقتضیھ العادة المتجددة،

قاعدة اجتھد فیھا العلماء وأجمعوا علیھا، فنحن ، بل ھذه االجتھادمن المقلدین حتى یشترط فیھ أھلیة  لالجتھاد
، فیرى القرافي أن مراعاة األعراف والعوائد من األصول المتفق 35نتبعھم فیھا من غیر استئناف اجتھاد)

  دین. علیھا بین المجتھدین وإھمالھا دلیل الجھل بقواعد الفتوى باتفاق المجتھ
(ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب، على اختالف  ویقول ابن القیم وھو حنبلي المذھب:

عرفھم، وعوائدھم، وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم، وقرائن أحوالھم، فقد ضل وأضل، وكانت جنایتھ على 
ھم وطبائعھم، بما في أعظم من جنایة من طبب الناس كلھم، على اختالف بالدھم وعوائدھم، وأزمنت الدین؛

على أدیان الناس  كتاب من كتب الطب على أبدانھم، بل ھذا الطبیب الجاھل، وھذا المفتي الجاھل، أضر
  .36وأبدانھم وهللا المستعان)

وباعتبار أن الفتوى ھي البحث عن حكم شرعي لحادثة ما تتعلق بأشخاص لھم عوائد وأعراف ندرك 
 :، ومن أمثلة ذلكصل الذي ال یكاد یغیب عن أي فتوى أو نازلةسر اعتماد فقھاء توات على ھذا األ
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والترفاس وحنزل وشحمة  سئل السید محمد الزجالوي عن الزرع المسمى أیلول، وعن الدنون، -1
ھل یجوز بیعھا بطعام إلى أجل؟وكذا جمار النخل،والماءالذي یجلب  واألفیون، األرض المسماة ببنات أوبر،

  ربا الفضل والنساء؟ من النخیل طعام یدخلھ
قول ل ألنھا تدخر وتقتات في وقت الشدة، أما زریعة الحلفاء المسماة بأیلول، فالظاھر أنھا ربویة؛ فأجاب:

تخصیصھ في الحدیث األربعة  ،37""والبر بالبر والشعیر بالشعیر...: (األصل في ھذا الباب قولھ  الحطاب:
قتات في وبالشعیر على ما ی ي حال الرفاھیة وتعم الحاجة إلیھ،المذكورة بالذكر لینبھ بالبر على كل مقتات ف

وأما ما عطف على أیلول سولى جمار النخل، فحكمھ حكم الخضر في كونھ طعاما غیر ربوي  ،حال الشدة)
وأما ما یعصر منھ فالظاھر أنھ ربا لكونھ بمنزلة  وأما جمار النخل فالظاھر أنھ كالفواكھ في كونھ یتفكھ بھ،

  مر.عسل الت
ألنھا طعام، وھو  أما األشیاء المسؤول عن بیعھا بطعام ألجل، فال إشكال في المنع فیھا :االبنوأجاب 

وإن لم یكن مقتاتا وال مدخرا غالبا، بخالف ربا الفضل فال یدخل إال ما كان مقتاتا  كاف في ربا النساء،
الباب في كون ھذه األشیاء طعاما أو وقد قال في الجواھر وغیرھا: مدار ھذا  ،مدخرا، ولو في عرف قوم

  . 38غیره، إلنما ھو العرف وهللا أعلم
فما كان مقتاتا عندھم ولو في وقت الشدة فھو ربوي  ،فقد بنا الشیخان إجابتھما عن السؤال على العرف

  .العتماد القوم علیھ في قوتھم أیام الشدة والضیق المسماة باألیلول ربویا ولھذا اعتبر زریعة الحلفاء
على أن یأخذ غلة وقف المسجد من  عن إمام تعاقد مع أھل بلد أن یصلي بھم، بحضرتنا االبنوسئل  -2

تمر وزرع وذلك في شھر مایھ ثم أقام عندھم سنین عدیدة، ثم أراد الرحیل عنھم في شھر أكتوبر، فھل لھم 
األشھر التي لم یصلھا من تمام  إذا أرادوا محاصة اإلمام فیھا بحسب كالم في التمر، والتافسوت وھي الذرة،

  العام أم ال؟
ألن العرف الجاري عندنا ببالدنا التواتیة أن غلة العام تنقسم على  فأجاب: بأنھ ال محاصة لھم في ذلك؛

قسمین، صیفیة/وشتائیة فالصیفة ھي التمر والتافسوت، والشتائیة القمح والشعیر، وما یجمعھ زمن كل منھما، 
تمام ستة أشھر من أحد  أو مایھ ومبدأ الشتاء ما بعد لتبع، ومبدأ الصیف أبریل،فھو ال حق لھ بحكم ا

ھ ما كان العرف أن وأجاب بأسفلھ الفقیھ عبد هللا بن الفقیھ سیدي أبي مدین التمنطیطي بما معناه: ،المذكورین
اإلمام في غلة كان الجواب بما ذكره السرقسطي من محاصة  جاریا بما ذكره الشیخ فالجواب صحیح، وإال

 .39حبس المسجد كلھا ؛بحسب أیام العام
سئل الشیخ أبوزید عمن أوصى بثلث متخلفھ لولد ولده فیما سلف من الزمن، وقام اآلن الذكور من  -3

ونوزعوا في ذلك لكون لفظ األوالد یشمل  أوالد األوالد، وادعوا أنھم یختصون بالموصى بھ دون اإلناث،
وفي الشھود من كان معاصرا  یوصي أحد بذلك إال للذكور، لعرف الجاري، أنھ الاإلناث، فأثبتوا شھادة ا

فإن كان البد من إلثبات ذلك بتنصیص  للموصي، فكلفوا بإثبات جریان العرف في عصر الموصي،
والد، أو یكفي فیھ قولھ على األ على األوالد الذكور، المعاصرین لھ على ذلك ؛ بإظھار البینة على البنین، أو

  فیختصون بھ؟
أن أصل لفظ األوالد في أصل اللغة یشمل  :-وهللا الموفق بمنھ للصواب -فأجاب: الحمد �، الجواب 

الذكور واإلناث،إال إذا خصصھ العرف بأحدھما فیعمل علیھ، والعرف المعتبر ھو الشائع الذي یغرفھ العام 
خصوص الذكور فقط ، كما قال القرافي، والخاص ،حتى أن كل من سمع ذلك اللفظ ال یسبق إلى ذھنھ، إال 



   عبد الرحمن بودیة
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 فعلى الذكور أن یثبتوا أن ھذا العرف كان تقرر في زمن الموصي تقریرا معتبرا كما سبق، ھذا، فإذا تقرر
  .40وإال حمل اللفظ على معناه اللغوي من شمول الذكور واإلناث وهللا تعالى أعلم ذلك قضى لھم بھ، فإذا أثبتوا

 ؟ثم تزوجت فما حقیقة الیسر لھا، شيءأن البنت إن تزوجت بموسر ال  حبسھ،سئل عمن اشترط في  -4
أجاب أن ف وھل ذلك الزوج إن كان لھ أوالد تلزمھ نفقتھم ؟ یشترط یسره بنفقتھم ونفقاتھا وجمیع ما یلزمھ؟

  .41الیسر یراعى فیھ العرف فما شھد بھ عمل بھ
  نسبة المذھبیة في قواعده وأصولھ ال الفرع الخامس:

وما  ،وتخریج الفروع على األصول وخاصة مراعاة العرف ،أي رد المسألة إلى أصول المذھب
سئل محمد عبد العزیز البلبالي عن رجل  ستصحاب،، واالمل  ومراعاة المصالح وسد الذرائعجرى بھ الع

من وقت فبعد مدة  حبس ملكا لھ على أوالده، وفیھم من ملك أمره، وفي رسم الحبس وحازه فالن معاینة،
التحبیس، قام في إبطالھ بعض األعقاب وذلك بشھادة من شھد لھ بتصرف المحبس فیھ إلى أن مات، فھل 

  یبطل بذلك أم ال؟
المذكورة إال إذا علم شھودھا ابتداء تصرف المحبس مع المحبس  فأجاب: بأنھ ال یبطل الحبس بالشھادة

یان وب حجوز المحبس علیھ، وتخلى المحبس عنھ،علیھم، ووجد ذلك قبل تمام السنة من یوم عاین الشھود 
واألصل استمراره عمال  ذلك أن معاینة شھود الحبس لذلك، أثبتت االحتیاز، الذي ھو شرط صحة الحبس،

 إذا كان قبل باالستصحاب، وشھادة من شھد برجوع المحبس إلى التصرف في الحبس، مانع من صحتھ،
 نھ القاعدة:أل الشھود بذلك حصل المانع، وإذا شّكوا فیھ انتفى المانع؛ فإذا قطع تمام السنة من یوم تخلیھ عنھ،

  .42أن الشك في المانع ال یؤثر
نجد أن الفقیھ في ھذه المسألة بنى جوابھ على استصحاب الحكم وھو أصل عند المالكیة حیث حكم 

لشك س فیستصحب، وابعدم بطالن الحبس بالشھادة المتقدمة ألن االحتیاز قد قام وھو شرط في صحة الحب
  في المانع ال یؤثر. 

االسترشاد بالفتاوى المماثلة مما حرره كبار علماء المذھب عبر العصور في نظائر  الفرع السادس:
   المسألة المذكورة

ویكاد یكون ھذا أصال من األصول المتبعة لدى علماء الفتوى في تلك العصور فال نكاد نجد فتوى في 
الفقیھ بما یعلم من أقوال وفتاوى أعالم المذھب ومحققیھ كابن رشد والشاطبي وغیرھما عصرھم إال واستھلھا 

وسبب ذلك أن عالم الفتوى بتوات كان مجتھد تخریج أو ترجیح  أو ذیل الجواب بھا أو أحال علیھا لإلستفادة،
  فكان على الفتاوى السابقة واالسترشاد بھا ومن النماذج في ذلك: 

 ذلك ثم قام فیھ یروم إبطالھ للزاویة، أو أصل زاویة، أو نحو تیم من قبل إیصاء،عمن بیده أصل ی سئل
  أو قام في أصل الیتیم الذي في حجره، فھل ھذا القیام یوجب عزلھ أم ال؟

 : إذا قام الوصي أو الناظر على ما بیده من مال الیتیم أو الحبس، فإنھ یعزل، ألنھ صار خصمافأجاب
  ، أظنھ في نوازل ابن رشد وهللا أعلم.وقد وقفت على نص في ذلك

  واسترشد بھا في إجابتھ على سؤال المستفتي. ،فاعتمد الشیخ عل نص فتوى سابقة البن رشد
 بأن في متزوج بامرأة وأتت بولد لدون ستة أشھر من یوم العقد، محمد العالم الزجلوي لفظا: وأجاب

مستبرأة من وطء فاسد فإن كان الزاني بھا ناكحھا ألنھا إما معتدة أو  وتحرم علیھ أبدا؛ نكاحھ مفسوخ،
إال إن حملت بھ بعد  وال یلحق بھ ما أتت بھ من ولد، المذكور لم تحرم علیھ مؤبدا والبد من فسخ نكاحھ،

تة أشھر فإن نقص عن الس العقد علیھا، وبعد حیضتھا قبل النكاح أو بعده وأتت بھ لستة أشھر من عقده علیھا،
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إن و فإن نقص عن الستة یوما ونحوه لم یضر ومن حاشیة البناني عن ابن یونس قال مالك: من عقده علیھا،
د ولو نكحت بع نكحت امرأة ودخلت في العدة قبل حیضة ثم ظھر بھا حمل فھو لألول وتحرم على الثاني،

ول، ألحیضة فھو للثاني ، إن وضعتھ لستة أشھر فأكثر من یوم دخولھا بالثاني، وإن وضعتھ ألقل فھو ل
  وكذلك من نكح في عدة وفاة بعد حیضة، أو قبل في لحوق الولد.                         

وقولھ من یوم دخل بھا الثاني،ھو المشھور وقیل تعتبر من یوم العقد وھو الذي في التوضیح وهللا  قال:
  . 43أعلم
  عن المحجور إذا باع أو اشترى ومات، ھل ترد أفعالھ أم ال؟ سئلو

  ھل ترد أو تمضي؟ أما حكم المحجور الذي لم یطلع على أفعالھ حتى مات، :فأجاب
یھ من واختلف فیما فوت السف : أن في ذلك قولین البن القاسم نقلھا ابن رشد في نوازلھ، ونصھ:فالجواب

 لىع مالھ بالبیع والھبة والصدقة والعتق، وما أشبھ ذلك فلم یعلم بھ حتى مات، ھل یرد بعد الموت أم ال؟
كذلك ثالثة أقوال، والقوالن المتقدمان البن القاسم وھما جاریان  ثم قال بعد أن جكى في تزویجھ، قولین،

   .44على االختالف في فعلھ، ھل ھو على الجواز حتى یرد أو على الرد حتى یجاز وهللا أعلم
   بالنقول المعتمدة من كتب المذھب تذییل الفتوى الفرع السابع:

  ومثالھ: عن مشكاة واحدة وھي المذھب المعتمد. ى أال تخرج محرراتھا، ونقولھا؛حرصا منھم عل وذلك
جاء في غنیة المقتصد : وسئل سیدي والدي أبو عبد هللا سیدي محمد بن عبد الرحمن البلبالي عمن  ما -1

ن یكوھل یختص كل منھما منھ بما فوق الذي صار لھ، أم  ولم یتعرضا لسقفھا بذكر، لھما دار فقسماھا،
  حسب الشركة في الدار قبل القسمة؟ بینھما على
عند قول المختصر "وسكنى فوقھ"، ونص  باإلحالة على الوقوف على ما للحطاب في اإلجارة، فأجاب

 "قال القرافي في الفرق الثاني عشر بعد المئتین :اعلم أن حكم األھویة تابع لحكم األبنیة، الحطاب بعد كالم:
وھواء المسجد لھ حكم  واء الطلق طلق وھواء الموات موات وھواء الملك ملك،فھواء الوقف وقف ، وھ

لمن  أن یمنع ھواء المسجد واألوقاف إلى عنان السماء، ومقتضى ھذه القاعدة، ال یقربھ الجنب، المسجد،
ویبني على رؤوس الخشب سقفا علیھ بنیان، ولم یخرج عن ھذه القاعدة إال فرع:  أراد غرز خشب حولھا،

و إخراج الرواشن واألجنحة على الحیطان ثم أخذ یبین وجھ خروجھ إلى آخر الفرق إه باللفظ ، ونحوه وھ
(حكم األھویة حكم ما تحتھا، فھواء الوقف وقف، فال یباع ھواء  :في الذخیرة ونحوه في قواعد المقّري قاعدة

  .45ر الحطاب)وبنیانا إھـ انظ المسجد لمن أراد غرس الخشب حولھا، وبناء الھواء سقفا
فملك أمره أحدھم فأخفاھا األب  و زید الجنتوري في مسألة عمرى عقدھا أب لصغار ولده،بالفقیھ أ وسئل

  عنھ، فلم یعلم بھا إال بعد موتھ.
ألن األب لو حاز حظ الصغار وأعطى للرشید  وبعد فالعمرى باطلة لعدم الحوز من الرشید، :فأجاب

الجمیع لجوالن ید المحبس مع الرشید فكیف والرشید لم یحز أصال، قال حقھ، وتصرف فیھ مع أبیھ، بطل 
  العاصمي:

  البیت واألب ال یقبض للصغیر.........................
لقبول  وال فرق بین الھبة والعمرى، ومن عین في حبسھ أھالل وما ذكره ابن غازي ھو الصحیح،

دقة، ابن غازي جار في الحبس، والھبة، والص ذكره ل، ومافكیف یقب لم یعلم بھ، فإذا كالرشید ولم یقبل بطل،
والعمرى، وسائر التبرعات الشتراك الجمیع في اشتراط الحوز، وإذا بطل الحبس صحت الصدقة للصغیر، 

  ألن حوز األب حوز.



   عبد الرحمن بودیة
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      130

وقد صّرح الحطاب بأن من ملك ولده الكبیر ولم یحز لنفسھ، وبقي بید األب ثم إن األب وقّف أمالكھ، 
ل في الوقف ما ملّكھ لولده الكبیر قبل أن یحوز، صح الوقف ألھلھ والتملیك باطل، إال أن یحكم بھ حاكم وأدخ

  ال یشترط الحیازة، وھو على القول الراجح: أن االعتصار ال یكون إال بالقول إھـ.
 لیل:ال خالوقف، وقد ق انظر كیف أبطل التملیك لعدم الحوز فقط، مع أنھ ال اعتصار ھنا بالقول، وصحح

"أو وھب لثان وجاز"، فكذلك مسألتنا، ألن حوز األب صدقة الصغیر حوز معتبر، وذلك یبطل الحبس، 
فإذا بطل صح حوزه  ألن حوز األب لھم مع الكبیر باطل، الذي لم یحز الكبیر المحبس علیھ مع الصغار،

  .46(المعین) بصدقة خاصة معینة، دون تعمیمھ بھا مع الكبیر أیضا للصغیر
   تبسیط الجواب إذا كان السائل من العامة وتفصیلھ إذا كان من الخاصة الفرع الثامن:

فنجد الفقیھ التواتي إذا سألھ أحد من عامة الناس یبسط لھ  وھذا منھج متبع عند علماء توات وغیرھم،
ا إذا لفا لھذالجواب ویختصره اختصارا حتى إنھ یقدمھ مجردا عن األدلة والترجیحات بینما یكون األمر مخا

كان السائل من أھل العلم حیث نجد التفصیل في الجواب واإلكثار من األدلة واالستشھادات لینتصر كل فقیھ 
  لما یراه صوابا.

  وأمثلة النوع األول كثیرة متوافرة منھا:
مسألة یھود توات: التي أثارھا العالم النحریر والمجاھد الكبیر محمد بن عبد الكریم المغیلي حیث ألف  -

جزء یبین فیھ أحكام أھل الذمة عامة ویھود توات خاصة وأجابھ في المسألة فقھاء زمانھ منھم: اإلمام أبو 
یا مفتي تلمسان، ومحمد بن عبد هللا الرصاع مفتي تونس، وأبو مھدي الماواسي مفتي فاس، وابن زكر

  یوسف السنوسي وأبو عبدهللا التنسي الذي حقق المسألة تحقیقا وبین الحق وأقام الحجة  
ن م حیث جرت محاورة في صحتھا بین الشیخ حمزة بن الحاج أحمد القبالوي مسألة الصالة في الغار: -

بن الحاج یفصل فیھا لرأیھ ویحشد جھة وعلماء كسام من جھة ثانیة وقد وجدت ثالث رسائل للشیخ حمزة 
  .47ورسالة واحد لعلماء كسام في الرد علیھ وتفنید استدالالتھ األدلة على صحة ما ذھب إلیھ،

  الخاتمة:
والوقوف على منھجیة علمائھا في تعاملھم مع  بعد سیاحة علمیة نظریة تطبیقة في حاضرة توات ونوازلھا،

  یتبین لنا:ومن خالل ما سبق  القضایا المستجدة،
مدى تمیّز اإلقلیم التواتي عن غیره، و تأثر الفقیھ والمفتي بالبیئة المحیطة بھ، حیث رأینا كیف كان  -1

  لبعض األصول تواجدا في التأصیل للنوازل أكثر من غیرھا، مع كثرة أصول المالكیة وتعددھا منھا:
إال وكان للعرف  -اصة من المستجداتخ -العرف المحلي؛ فال نكاد نجد مسألة من المسائل المطروحة -أ

  دور حاسم في بیان حكمھا.
وھذا األصل لھ ارتباط بما سبقھ، ولذلك وجدنا حكم المسألة یختلف من حاضرة إلى  ما جرى بھ العمل؛ -ب

یھا وأكثر أحوالھم  یلتزمون ف أخرى وقلما یتبع التواتیون بما جرى بھ العمل في فاس أو سجلماسة وغیرھما،
  أي ما جرى بھ العمل في الدیار التواتیة وما جاورھا.  بیئتھم ومحیطھم المحلي،بما في 

وغالبا ما یكون لحفظ مصلحة  ،إلتزامھم بمشھور المذھب وراجحھ وعدم الخروج عنھما إال نادرا -2
  .ىي للفتومتوقعة، أو تغیر عرف، وذلك حفاظا على الوحدة المذھبیة واإلطار المرجع راجحة، أو درء مفسدة

قھاء ال یفقھ كثیرا مصطلحات الف تبسیطھم للعبارة تقریبا لفھم السائل الذي غالبا ما یكون عامیا، -3
واألصولیین وھذا یدل على انسجام المفتي التواتي مع مجتمعھ، وحملھ ھموم بیئتھ وواقعھ، وھي من أھم 

  شروط المفتي.
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تمثل مخطوطات الفتاوى والنوازل في إقلیم توات رافدا مھما للمفتین والقضاة ومصدرا قیما لتاریخ  -4
المنطقة وتراثھا العلمي والثقافي، وعلى الباحثین في شتى العلوم الشرعیة والتاریخیة واالجتماعیة أن یولوا 

اث معارف اإلنسانیة، وإنقاذ ھذا التروجوھھم شطرھا، جمعا وتحقیقا ودراسة، لتزوید المكتبة الوطنیة بشتى ال
 .واالندثارمن الضیاع 

  .والحمد � رب العالمین                                                             
  قائمة مصادر ومراجع:

   بروایة ورش عن نافع. الكریم القرآن
  الكتب والرسائل:

 الكلی����ات األزھری����ة تبص����رة الحك����ام ف����ي أص����ول األقض����یة واألحك����ام، مكتب����ة  ه)،799(ت: إب����راھیم اب����ن فرح����ون -1
  .1986 -ھـ 1406، 1ط  ،مصر

إتح���اف أع���الم الن���اس بجم���ال أخب���ار حاض���رة  )،1365اب���ن زی���دان عب���د ال���رحمن ب���ن محم���د السجلماس���ي (المت���وفى:  -2
  .م2008 -ھـ 1429، 1، ط مصر، تحقیق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة ،مكناس

دار اب���ن  ھ���ـ)،الموافقات، تحقی���ق: أب���و عبی���دة مش���ھور ب���ن حس���ن آل س���لما،790إب���راھیم ب���ن موس���ى الش���اطبي (ت:  -3
  م. 1997ھـ/ 1417، 1ط  عفان،

عب���د الس���الم محم���د  تحقی���ق: ھ���ـ)،معجم مق���اییس اللغ���ة،395أحم���د ب���ن ف���ارس القزوین���ي ال���رازي، أب���و الحس���ین (ت:  -4
  م.1979 -ھـ 1399 ،دار الفكر ،ھارون

  :ه)684( شھاب الدین القرافيأحمد - 5
دار البش���ائر  تحقیق:عب���د الفت���اح أب���و غ���دة، اإلحك���ام ف���ي تمیی���ز الفت���اوى ع���ن األحك���ام وتص���رفات القاض���ي واإلم���ام، - 

  م.1995 -ھـ 1416، 2ط  لبنان،، اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
 ، د.ط، د.ت.عالم الكتب الفروق)،أنواء  الفروق (أنوار البروق في -
دار  ھ���ـ)،معجم مق���اییس اللغ���ة، تحقی���ق: عب���د الس���الم محم���د ھ���ارون،395أب���و الحس���ین ب���ن ف���ارس ال���رازي(ت  أحم���د -6

  .5/417ج م،1979 -ھـ 1399، الفكر
عب���د  تق���دیم: ال���دكتور االبتھ���اج بتطری���ز ال���دیباج، ،نیلھ���ـ) 1036أحم���د باب���ا ب���ن أحم���د التنبكت���ي، أب���و العب���اس (ت:  -7

  .م 2000، 2ط  لیبیا، ،دار الكاتب، طرابلس ،الحمید عبد هللا الھرامة
تحقی���ق: إحس����ان  ،نف���ح الطی���ب م���ن غص���ن األن���دلس الرطی���ب ،ھ���ـ)104أحم���د ب���ن محم���د المقّ���ري التلمس���اني (ت:  -8

  .1997 ،1ط لبنان،  ،بیروت، دار صادر عباس،
  تحقی����ق: مھ���دي المخزوم����ي، وإب���راھیم الس����امرائي، ھ���ـ)، الع���ین،170الخلی���ل ب���ن أحم����د الفراھی���دي البص����ري (ت:  -9

  دار ومكتبة الھالل.
ه) ، مراق����ي الس���عود لمبتغ���ي الرق����ي والص���عود ، دار المن����ارة، 1233الش���نقیطي (ت:  إب���راھیمعب���د هللا ب���ن الح����اج  -10

  م.2008، 2ط ،المملكة العربیة السعودیة ،جدة
  .1435/2014 ،1ط دار ابن حزم بیروت لبنان ،  المعاصرة،قطب الریسوني، صناعة الفتوى في القضایا  -11
، إل����ى منطق����ة ت����وات، المعرف����ة الدولی����ة للنش����ر والتوزی����ع الرحل����ة العلی����ة )،1430محم����د ب����اي بلع����الم الت����واتي (ت: -12

  .1/59ج الجزائر،
 ع���المین،ھ���ـ)، إع���الم الم���وقعین ع���ن رب ال 751محم���د ب���ن أب���ي بك���ر ب���ن أی���وب المع���روف ب���ابن ق���یم الجوزی���ة (ت: -13

ط  دار اب���ن الج���وزي للنش���ر والتوزی���ع، المملك���ة العربی���ة الس���عودیة، تخ���ریج وتعلی���ق: مش���ھور ب���ن حس���ن آل س���لمان،
  ھـ. 1423، 1
دار  ھ���ـ)، م���نح الجلی���ل ش���رح مختص���ر خلی���ل،1299محم���د ب���ن أحم���د ب���ن محم���د عل���یش، أب���و عب���د هللا الم���الكي (ت: -14

  م.1989ھـ/1409د.ط،  لبنان،، بیروت ، الفكر
، 1ط  نظ�������رات ف�������ي الن�������وازل الفقھی�������ة، الجمعی�������ة المغربی�������ة للت�������ألیف والترجم�������ة والنش�������ر، محم�������د حج�������ي، -15

  .م1999ھـ/1420
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  .1996 أصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي، مطبعة النجاح الدار البیضاء ط محمد ریاض، -16
  .األردن، للنشر والتوزیعدار النفائس  ،اإلفتاءومناھج  )، الفتیا1430(ت: محمد سلیمان األشقر -17
  ه.1414، 3ط  بیروت لبنان، ،ھـ)، لسان العرب، دار صادر711محمد بن منظور (ت:  -18
مكت����ب تحقیق����ات الت����راث مؤسس����ة  تحقی����ق: الق����اموس المح����یط، ه)،817آب����ادى (ت محم����د ب����ن یعق����وب الفی����روز -19

  م.2005ه/1426، 8ط بنان، ل، الرسالة ، النشر : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
  المجالت العلمیة:

مجلة  الھجریین،14و12مبارك جعفري، أعالم الفتوى والنوازل في منطقة توات بالجنوب الغربي للجزائر بین القرنین  -20
  .2013السنة  ،15العدد ،البحوث والدراسات

 الھوامش:

، 10/353)، ج20911رقم ( .،.رواه البیھقي في الكبرى، باب: الرجل من أھل الفقھ یسأل عن الرجل من أھل الحدیث. -1
  .1/82ج ،248، وصححھ األلباني في مشكاة المصابیح رقم 1/344) ج599رقم ( ،والطبراني في مسند الشامیین

في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن  دیوان المبتدأ والخبر ھـ)،808(ت:  عبد الرحمن بن خلدون -2
  .7/76ج م،1988 -ھـ  1408 ،2، ط دار الفكر، بیروت النشر: خلیل شحادة، األكبر، تحقیق:

  .2/542ج وعجائب األسفار، دار الشرق العربي، األمصارھـ)، تحفة النظار في غرائب 779انظر محمد ابن بطوطة (ت: -3
، ر والتوزیعدار السویدي للنش ن القرشي،اعیاشي، تحقیق سعید الفاضلي وسلیمالعیاشیة، عبد هللا بن محمد الانظر الرحلة  -4

  .80-1/79ج ،أبو ظبياإلمارات العربیة، 
 .1/59ج الجزائر، ،المعرفة الدولیة للنشر والتوزیع إلى منطقة توات، الرحلة العلیة محمد باي بلعالم، -5
 الھجریین، 14و12أعالم الفتوى والنوازل في منطقة توات بالجنوب الغربي للجزائر بین القرنین انظر مبارك جعفري،  -6

  . 2013السنة  15 مجلة البحوث والدراسات العدد
مكتب تحقیقات التراث مؤسسة الرسالة، مؤسسة  تحقیق: القاموس المحیط، ه)،817محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (ت -7

  .4/375م، ج2005ه/1426، 8ط لبنان، ، والتوزیع، بیروت الرسالة للطباعة والنشر
  .15/147 ھـ،1414، 3ط  بیروت لبنان، ،ھـ)، لسان العرب، دار صادر711محمد بن منظور (ت:  -8
  .4/473ج ،ابن فارس، معجم مقاییس اللغة البن فارس -9

  .   4/53ج، د.ط، د.ت، عالم الكتب الفروق، ھـ)،684أحمد شھاب الدین القرافي (ت  -10
  .13ص ،ألردنا ،دار النفائس للنشر والتوزیع ،اإلفتاءومناھج  محمد سلیمان األشقر، الفتیا -11
، 1ط  دار ابن عفان، الموافقات، تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلما، ھـ)،790إبراھیم بن موسى الشاطبي (ت:  -12

  .5/255م، ج1997ھـ/ 1417
  . 26ص ،1435/2014، 1ط دار ابن حزم بیروت لبنان،  الفتوى في القضایا المعاصرة،قطب الریسوني، صناعة  -13
، دار الفكر معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، ھـ)،395(ت  أحمدأبو الحسین بن فارس الرازي -14

  .5/417ج م،1979 -ھـ 1399
 دار ومكتبة   الھالل، وإبراھیم السامرائي، تحقق:مھدي المخزومي، العین، ه)،170(ت: انظر الخلیل بن أحمد الفراھیدي -15

  .7/367ج ،7/367ج
  ، 1ط  لطباعة والنشر، مؤسسة الرسالة فقھ النوازل قضایا فقھیة معاصرة، بكر عبد هللا أبو زید، -16

  .1/09ج م،196ه/1416
  .442ص م،1996ه/1416، 1ط النفائس لطباعة والنشر بیروت لبنان،  دار معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعھ جي، -17
 م،1999ھـ/1420 ،1ط  نظرات في النوازل الفقھیة، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، انظر محمد حجي، -18

  وما بعده. 55ص
  .298ص ،1996 ط ،ءأصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي، مطبعة النجاح الدار البیضا محمد ریاض، -19
  .299ص ،المرجع نفسھ، محمد ریاض -20
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من أعالم المذھب  ھـ، بمكناس، 841محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي، المكناسي ثم الفاسي ولد سنة  -21

اللغة، و المالكي بالمغرب، تفنن في عدد من ضروب العلم والمعرفة، كالقراءات، والتفسیر، والحدیث، والحساب، والنحو،
 من أشھرھا: شرح مختصر خلیل الموسوم بـ: شفاء العلیل في حل والتاریخ، لكنھ اشتھر بالفقھ والفتوى، ولھ مؤلفات كثیرة.

مقفل خلیل، تكمیل التقیید وتحلیل التعقید أتم فیھ تقیید أبي الحسن الزرویلي على تھذیب المدونة للبراذعي، حاشیة لطیفة على 
 ،355ص ه بفاس وقبره معلوم یزار ھناك. انظر: نیل االبتھاج بتطریز الدیباج ألحمد بابا التنبكتي،919األلفیة، توفي سنة 
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  :الملخص
الظن ھو عبارة عن ترّجح أحد االحتمالین في النفس على اآلخر من غیر القطع، أما الیقین، فھو طمأنینة القلب 

في األحكام الشرعیة عند جمھور الفقھاء في أغلب المسائل، وذلك لكثرة طروئھ  عتبرٌ على حقیقة الّشيء، والظن مُ 
على المكلف وقصور ھذا األخیر على التخلص منھ، ولھذا كان ھدفي من ھذا البحث تسلیط الضوء على بعض 

المسائل:  ن بین ھذهأثناءھا، وم فَ ثّر فیھا الظن فیعتري المكلَّ ؤَ المسائل والمواقف المتعلقة بصالة المكلف، والتي یُ 
  ظن الطھارة قبل الصالة، والظن في یوم الجمعة، وفي صالة التطوع، وفرائض الصالة، ومبطالتھا...

الیقین علم ال  ألن، أقوى من الشك وأضعف من الیقین وأھم ما توصلت إلیھ من نتائج في ھذا المقال أن الظن
بعض  عند أي یجب العمل بھعتبرا ھذا الظن قد یكون مُ ك فإن مع ذلوأما الظن ففیھ احتمال لكنھ راجح، احتمال فیھ، 

طوع عن ركعتي الفجر عند ظن عدم طلوع الفجر، وجواز أداء ركعتي الفقھاء كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي التّ 
د ظن عنعتبر عند بعض الفقھاء كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي الفجر الفجر مع ظن طلوعھ، وقد یكون غیر مُ 

معتبر عند غیر یكون قد وطلوعھ، وكما في الحكم بعدم وجوب إعادة الصالة المفروضة إال عند تحقق تركھا، 
  كما في الحكم بإعادة الوضوء والصالة إن تبیّنت نجاسة الماء بعد أن ُظنت طھارتھ... ن خطُؤهتبیّ  إذاجمھور الفقھاء 

 .ةفي الصال ؛الشك ؛الظن ؛أثرمفتاحیة: الكلمات ال
Abstract: 

Assumption (Al-Dhann) can be defined as the uncertain dominance of one of two 
possibilities within one’s soul over the other. As for certainty (Al-Yaqeen), it can be said to be 
the reassurance of the heart over a given fact. Assumption is generally accepted in the rulings 
of Islamic Law according to most scholars in the majority of doctrinal issues and that is due to 
its frequent occurrence to the legally commissioned person as well as because of this latter’s 
incapacity for getting rid of it. This is why this work aims at shedding light on some matters 
and issues concerning the legally commissioned person’s prayer which can be affected by 
assumption which in turn may even affect this person during his prayer. Some of these matters 
include all of doubt about purity before prayer, on Friday, about voluntary prayer, about 
obligatory acts of prayer and what nullifies prayer, etc. The most salient findings of this article 
are that assumption is more prominent than doubt and weaker than certainty. This goes back to 
the fact that in certainty there is no room for possibility while in assumption there is such a 
possibility but is more preponderant. Nevertheless, this assumption is permitted to depend upon 
according to some scholars as in the rule which says that the two voluntary Rak’ahs shall not 
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replace the two Dawn rak’ahs in case of the assumption that the dawn has not yet risen, as well 
as in the permissibility of performing the two rak’ahs of the Dawn prayer with the assumption 
that the dawn has not yet risen; as it can be invalid according to some scholars as in the rule of 
not considering  the two rak’ahs of the Dawn with the assumption of its rise and as in the ruling 
on the lack of obligation of repeating an obligatory prayer except when one is certain about 
abandoning it.  And it can be invalid according to the most preponderant opinion of scholars 
when it is proved to be false as in the ruling on repeating the Wuḍūʾ (partial ablution) as well 
as the prayer when the impurity of water becomes apparent after it has been assumed to be pure.   
Key words: Effect; Assumption; Doubt; Prayer. 

  
  مقّدمة: 

 فالمكلف تصادفھ أحوال كثیرة یحتاجإن الناظر والمتأّمل في أحكام الشریعة یجد أن أغلبھا قائم على الظن، 
  فیھا إلى العمل بظنھ وطرح توھُّمھ، ألن القطع غیر متیّسر دائما، بل قد یكون متعّذرا.

 في معرفة أثر الظن البالغ أھمیتھاولھذا كانت مسألة الظن من المسائل المھمة في أصول الفقھ، حیث تكمن 
أن أبحث عن بعض ھذه المسائل المتعلّقة  ھدفيھذا كان  في فروعھ والحكم الواجب اتباعھ حینھا، فمن أجل

بالصالة، المبنیة على الظن والتي یمكن أن تعتري كل مكلف، والبحث عن أقوال الفقھاء فیھا وأدلتھم، وكذا 
  :اإلشكالیة التالیةإثراء المعرفة العلمیّة من خالل دراسة ھذا الموضوع انطالقا من 

اء في األحكام الشرعیة في باب الصالة، أم ھو معتبر عند البعض فقط؟ وھل ھل الظن معتبر عند جمیع الفقھ
  ھناك فرق بینھ وبین الیقین؟ 

  وما الحل إذا اعترى المكلف ظن في المسائل التي یحتاج فیھا إلى الیقین في باب الصالة؟ 
  التي دفعني الختیار ھذا الموضوع ما یلي: أھم األسبابومن 

  ثمار ھذا الموضوع الفقھیّة في حیاة المكلف العملیّة.الحاجة الماّسة إلى  ـ
  ـ األھمیّة البالغة لھذا الموضوع، وتعلُِّق الكثیر من مسائل الصالة بھ، األمر الذي یحتاج المكلف لمعرفتھ.

  ـ الّرغبة في تنمیة مداركي في ھذا المجال.
  الذي سرت علیھ في ھذا المقال ھو المنھج المقاَرن.  المنھجأما 
ث بحثت عن بعض المسائل التي یؤثّر الظّن في حكمھا في باب الصالة والتي لم تُذكر طبعا في رسالتي حی

العلمیة، ودرستھا دراسة مقارنة بین المذاھب الفقھیّة األربعة (الحنفي، المالكي، الشافعي والحنبلي) وذلك 
  في األخیر إلى الّرأي المختار. إن وجدت لھا ذكرا عندھم، ثم عرض أدلّة ھذه المذاھب إن ُوجدت للوصول

  :بالخطة التالیةوذلك التزاما 
  المطلب األول: تعریف الظن والفرق بینھ وبین الیقین

  : تعریف الظن لغةالفرع األول          
  : تعریف الظن اصطالحاالفرع الثاني          
  : الفرق بین الظن والیقینالفرع الثالث          

  اعتبار الظن حجة عند األصولیینالمطلب الثاني: مدى 
  : تحریر محل الّنزاع ومذاھب األصولیّین في المسألةالفرع األول          
  : أدلة المذاھبالفرع الثاني          
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  المطلب الثالث: أثر الظن في بعض مسائل الصالة
  : أثر الظن في شروط الصالةالفرع األول          
  الظن في باب صالة الجمعة والجماعة: أثر الفرع الثاني          
  : أثر الظن في صالة التطوع والسننالفرع الثالث          
  : أثر الظن في مبطالت الصالةالفرع الرابع          
   : أثر الظن في قضاء الفوائتالفرع الخامس          

 خاتمة
فلم أجد سوى مختصر بحث تكمیلي مقّدم لنیل درجة الماجستیر في الفقھ  الدراسات السابقةأما 

الظن م، عنوانھ: "2006المقارن، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالمملكة العربیة السعودیة سنة 
، غیر أّن ھذه الدراسة لم تذكر حسن بن علي أحمد كاريمن إعداد الطالب وأثره في الصالة والصیام"، 

  المسائل التي ذكرتھا في ھذا المقال.
  

  المطلب األول: تعریف الظن والفرق بینھ وبین الیقین
إّن لمصطلح الظّن معاني واسعة في اللّغة وفي اصطالح األصولیّین، وال یمكن فھم مراد العلماء منھ في 

 تعریف مصطلح الیقینتعبیرھم بھ إال بإدراك ھذه المعاني، ولھذا كان البد من تعریف ھذا المصطلح، ثّم 
  لبیان عالقتھ بھ كما یلي:

  تعریف الظن لغة الفرع األول:
الَِّذیَن یَظُنُّوَن أَنَّھُْم ُمَالقُو َربِِّھْم َوأَنَّھُْم كقولھ تعالى: ، )1(خالف الیقین، وقد یستعمل بمعنى الیقین :الظّّن لغة

  ومن مشتقّاتھ اللّغویة: .)3(والجمع: "ظُنُون وأظانین" .)2(وقد یدّل على الّشك .)46(البقرة:  إِلَْیِھ َراِجُعونَ 
  .)4(فَكثرِت النُّونات فقُلِبَْت إحَداھما یاء" التّظنُّنُ : إعمال الظّّن وأصلھ التّظنّي" ـ

")5( موضٌع یُظنُّ فیھ وجوده َمِظنّة الّشيء:ـ    .)6(، "والجمع: المظَانُّ
  الفرع الثاني: تعریف الظن اصطالحا

  األصولیون الظن بتعریفات عدة منھا:عّرف 
د "الظّن في اعتقاد العلم أح عرف الحنفیة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم: أوالـ تعریف الحنفیة:

  . )7(وجھي الّشك برجحانھ على اآلخر بھوى ال بدلیل"
اسم لالحتمال "الظّن  عرف المالكیة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم:ثانیاـ تعریف المالكیة: 

  .)8(الّراجح"
ـ تعریف الشافعیة:  عرف الشافعیة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم: "الظّن تجویز أمرین أحدھما ثالثا

  .)9(أظھر من اآلخر"
"الظّن حكم راجح غیر عرف الحنابلة الظن بعدة تعریفات أذكر منھا قولھم: رابعاـ تعریف الحنابلة: 

  .)10(جازم"
ھذه التعریفات االصطالحیة للظن أنھا تقترب من معانیھ اللّغویة، وتقترب فیما بینھا  وأخلص بعد ذكر

 أي "الظّن اسم لالحتمال الّراجح" في المعنى، والتعریف الذي أختاره ھو ما ذھب إلیھ المالكیة من قولھم:
  أن الظن ھو االحتمال الّراجح في النفس أي األقوى دون أن یصل إلى درجة الیقین.

  



  جیاللي بوزینة فاطمة الزھرة 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      138

  الفرع الثالث: الفرق بین الظن والیقین
  لقد سبق تعریف "الظن" لغة واصطالحا وما بقي إال تعریف "الیقین" كما یلي:

  تعریف الیقین:  أوالـ
، َواْلِعْلُم نقی الیَقِیُن: الِعْلم َوإَِزاَحةُ الشَّكِّ وتحقیُق األَمر،تعریف الیقین لغة:  ـ1 ُض والَیقِین: نَقیض الشَّكِّ

  .)11(اْلَجْھِل، وربما عبّروا بالظّن عن الیقین وبالیقین عن الظنّ 
  .)12(: ھو طمأنینة القلب على حقیقة الّشيء، وقیل ھو: العلم الحاصل بعد الّشكتعریف الیقین اصطالحا ـ2

  ثانیا ـ عالقة الظّن بالیقین:
  یلي: بعد تعریف مصطلح الظن والیقین اصطالحا ظھر لي أن ھناك عالقة بینھما كما

  یّتفق الظّن مع الیقین في أن كلیھما تنبني علیھ األحكام الشرعیة. ـ1
یختلفان في كون الیقین لیس فیھ احتمال، ولیس لھ معارض، أما الظّن ففیھ احتمال راجح، ویمكن أن ـ 2

  یكون لھ معارض أقوى منھ.
  المطلب الثاني: مدى اعتبار الظن حّجة عند األصولیین

یستعمل األصولیون مصطلح الظّن أثناء الحدیث على كثیر من المسائل األصولیّة، فھل كان ِذكُرھم 
لھ مجّرد تعبیر، أم ألنھم یعتبرونھ مؤثّرا في األصول ومن ثَّم في األحكام الشرعیة، وھل اعتبارھم لھ كان 

  من طرف الجمیع أم البعض فقط. 
  األصولیّین في المسألة الفرع األول: تحریر محل النّزاع ومذاھب 

اختلف األصولیّون حول مدى اعتبار الظّن حجة ودلیال في الّشریعة اإلسالمیّة تُبنى علیھ أحكامھا إلى 
  ثالث مذاھب:

جمھور األصولّیین من وإلى ھذا القول ذھب ، العمل بالظّن في األحكام الشرعیّة واجبالمذھب األول: 
  .)16(والحنابلة )15(والشافعیة )14(والمالكیة )13(الحنفیة

وإلى ھذا القول ذھب بعض األصولیین من ، العمل بالظّن غیر جائز إال عند تعّذر القطعالمذھب الثاني: 
  وغیرھما.) 18(الخطّاب الكلوذانيوالحنابلة كأبي  )17(كالّشاشيالحنفیة 

حیث قال أنھ ال  ابن حزم الظّاھريوإلى ھذا القول ذھب ، العمل بالظّن غیر جائز مطلقا: المذھب الثالث
  .)19(یحّل الحكم بالظّن أصال

  الفرع الثاني: أدلة المذاھب 
  أوالـ أدلة القائلین بأن العمل بالظن في األحكام الشرعیة واجب

  :كما یلي بالكتاب والسنّة واإلجماع والمعقولاستدّل أصحاب ھذا المذھب على ما ذھبوا إلیھ 
لَْوَال إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَنَّ اْلُمْؤِمنُوَن قولھ تعالى:  استدلوا بآیات كثیرة تدعو إلى العمل بالظن منھا من الكتاب:ـ 1

   .)12(النور:  َواْلُمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسِھْم َخْیًرا َوقَالُوا ھََذا إِْفٌك ُمبِینٌ 
  .)20(فُالَنًا َوفُالَنًا یَْعِرفَاِن ِمْن ِدینِنَا َشْیئًا""َما أَظُنُّ : قولھ  استدلوا بأحادیث كثیرة منھا من السنة: ـ2
  .)21(فقد أجمع الّصحابة ـ رضوان هللا علیھم ـ على وجوب العمل بالظنّ  من اإلجماع: ـ3
قالوا: "ألن التّكلیف بحسب الوسع ولیس في وسعنا تحصیل علم الیقین في حكم كل حادثة من المعقول:  ـ4

  .)22(الحجر عن إعمال الّرأي في الحوادث التي ال نّص فیھا من الحرج ما ال یخفى"والحرج مدفوع ففي إثبات 
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  العمل بالظّن غیر جائز إال عند تعّذر القطع ثانیاـ أدلة القائلین بأن
فقالوا: أّن األصل في التّكالیف أن ینحصر  بالمعقولاستدّل أصحاب ھذا المذھب على ما ذھبوا إلیھ 

بھ، واستُثني من ذلك العمل بالظّن فیما ال نستطیع فیھ تحصیل القطع، فیبقى ما أمكن العمل بما ھو مقطوع 
  .)23(فیھ القطع على منع العمل فیھ بالظنّ 

  العمل بالظّن غیر جائز مطلقا ثالثاـ أدلة القائلین بأن
  كما یلي: بالكتاب والّسنةاستدّل الظّاھریة على ما ذھبو إلیھ 

َسیَقُوُل الَِّذیَن أَْشَرُكوا قولھ تعالى:  منھا )24(استدلّوا باآلیات التي ذّم هللا تعالى فیھا اتّباع الظنّ  من الكتاب: ـ1
ْمنَا ِمْن َشْيٍء َكَذلَِك َكذََّب الَِّذیَن ِمْن قَْبلِِھْم حَ  ُ َما أَْشَرْكنَا َوَال آبَاُؤنَا َوَال َحرَّ  قُْل ھَلْ تَّى َذاقُوا بَأَْسنَا لَْو َشاَء هللاَّ

  .)148(األنعام:  ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصونَ 
  .)25(، فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب الَحِدیثِ"إِیَّاُكْم َوالظَّنَّ " :استدلّوا بأحادیث كثیرة منھا قولھ  من السنة: ـ2

  الرأي المختار
بعد عرض مذاھب األصولیین في حجیة الظن وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصائب ھو ما ذھب إلیھ  
الجمھور من قولھم بوجوب العمل بالظن في األحكام الشرعیة واالعتماد علیھ في استنباطھا، ألنھ لو أھمل 

في  أن أدلتھم قویة الثبوت واستداللھملتعطلت كثیر من األحكام الشرعیة التي تمتلئ بھا كتب الفقھ، كما 
  محلھ، وأما أدلة من خالفھم وإن كانت صحیحة  فھي في غیر محلھا المناسب وهللا أعلم. 

  المطلب الثالث: أثر الظن في بعض مسائل الصالة
الباحث في باب الصالة یجد أن الفقھاء كثیرا ما یستعملون مصطلح الظن في كثیر من مسائلھا ویبنون 
علیھ أحكاما كثیرة، فقد ذكروه في شروط الصالة، ومبطالتھا وصالة الجمعة والجماعة والسنن والتطوع 

  والفوائت كما یلي:  
  الفرع األول: أثر الظن في شروط الصالة

  لى في ثوب وھو یظن أنھ طاھر ثم تبین لھ أنھ نجس:من توضأ بماء أوص
  أوالـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:

اختلف الفقھاء فیمن توضأ بماء نجس ظنا منھ أنھ طاھر وصلى ثم علم بعد ذلك أنھ نجس ھل یعید 
 صالتھ بناء على كونھ ظنا تبیّن خطُؤه، أم ال یعیدھا بناء على ظنّھ طھارتَھ؟

إلى أن من توضأ بماء أو صلى في ثوب على ظن أنھ  )28(والحنابلة )27(والشافعیة )26(فذھب الحنفیة
  طاھر، ثم تبیّن لھ أنھ نجس فإنھ یعید الصالة، ویغسل كل ما أصاب الماء منھ.

إلى أن من توضأ وصلى بماء غیر طاھر وھو یظن أنھ طاھر ثم علم أنھ لیس  )29(وذھب المالكیة
  كذلك، فإنھ یعید في الوقت، فإن مضى الوقت لم یُعد، ویغسل ما أصاب ذلك الماُء من جسده وثیابھ.

ویفھم من كالمھم ھذا أن ظن طھارة الماء إن تبیّن خطؤه یكون غیر معتبر ویحكم حینھا بإعادة 
  ة في الوقت فقط. الوضوء والصال

  ثانیا ـ أدلة الفقھاء:
   أصحاب المذھب األول ـ الجمھور ـ على ما ذھبوا إلیھ بالمعقول:استدل 

و"یعید ألنھ أخلَّ بشرط  .)30(فقالوا: "ألنھ ترك ما أمر بھ وھو الصالة في ثوب طاھر وعلى طھارة"
الة، واإلخالل بالشَّرط ال یُغتفر"   للمالكیة أدلة على ما ذھبوا إلیھ.. ولم أجد )31(في الصَّ
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  الرأي المختار:
بعد عرض مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة یتضح أنھم متفقون في أمر إعادة الصالة إن تبین خطأ 
الظن، وھذا یعني أھم ال یعملون بالظن أمام الیقین، وإن كان الجمھور یشترطون إعادة الصالة مطلقا 

  ط، ولعدم العثور على أدلة المالكیة ال یمكنني الترجیح في ھذه المسألة.والمالكیة إعادتھا في الوقت فق
  إال أنني أمیل إلى رأي الجمھور ألن شرطاً من شروط صحة الصالة اختل وھو الطھارة.

  الفرع الثاني: أثر الظن في باب صالة الجمعة والجماعة
  انا أنھ یوم الخمیس: من أتى المسجد یوم الخمیس وھو یظنھ یوم الجمعة أو یوم الجمعة ظ

  أوالـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:
اختلف الفقھاء فیمن أتى المسجد یوم الخمیس ظانا أنھ یوم جمعة، أو یوم الجمعة ظانا أنھ یوم خمیس، 

  ھل تجزئھ نیة الجمعة عن نیة الظھر، أو نیة الظھر عن نیة الجمعة بناء على ظنھ أم ال تجزئھ؟ 
  إلى أن نیة الظھر في صالة الجمعة ال تصح. )33(والشافعیة )32(الحنفیة فذھب

  ولم یفرقوا بین أن یظن المصلي أنھ في یوم جمعة أو في یوم غیره.
  إلى أن من كان في الظھر فكبّر ینوي الجمعة، أو العكس فإنھ یخرج عن صالتھ. )34(وذھب بعض الحنفیة    

إلى أن من أتى المسجد یوم الخمیس وھو یظن أنھ یوم الجمعة فدخل المسجد واإلمام  )35(وذھب المالكیة
  في الظھر فافتتح معھ الصالة ینوي الجمعة، فصالتھ مجزئة عنھ. 

وإن أتى المسجد یوم الجمعة وھو یظن أنھ یوم الخمیس فأصاب اإلمام في الصالة فدخل معھ في 
  .  الصالة وھو ینوي الظھر فإنھ یعید صالتھ

والظاھر من ھذه المسألة أن الظن معتبر عند المالكیة في إجزاء صالة الظھر في حالة واحدة فقط 
  وھي "ظن یوم آخر أنھ یوم جمعة" ال العكس.

  ثانیاـ أدلة الفقھاء:
  . )36(فقالوا: ألنھا بدل، أي بدل عن الظھر الحنفیة والشافعیة على ما ذھبوا إلیھ بالمعقولاستدل ـ 1

  . )37(صالة مستقلة فال بد من نیة الجمعةـ الجمعة 
فقالوا: تجزئھ نیة الجمعة عن نیة الظھر: ألن  على ما ذھبوا إلیھ بالقیاس والمعقول )38(المالكیةواستدل  ـ2

  الجمعة ظھر.
  ـ وال تجزئھ نیة الظھر عن نیة الجمعة: ألن الجمعة ال تكون إال بنیة. 

  ھ، فال تؤثّر نیة الفرع في األصل، وتؤّثر نیة األصل في الفرع.ـ وألن األصل ھو الظھر والجمعة طارئة علی
  وألن شروط الجمعة أكثر من شروط الظھر.

  ولم أجد ألصحاب المذھب الثاني (بعض الحنفیة) أدلة على ما ذھبوا إلیھ.
   الرأي المختار:

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما ذھب إلیھ المالكیة 
من إجزاء نیة الجمعة عن نیة الظھر عند ظن یوم آخر أنھ یوم جمعة وذلك لقوة أدلتھم، والظاھر أنھم متفقون 

  عن نیة الجمعة.  مع أصحاب المذھب األول (الحنفیة والشافعیة) في عدم إجزاء نیة الظھر
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  الفرع الثالث: أثر الظن في صالة التطوع والسنن
  أوالـ من صلى ركعتین تطوعا ظانا عدم طلوع الفجر 

اختلف الفقھاء فیمن صلى ركعتین تطوعا ظانا  تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة: ـ1
عن ركعتي الفجر، أم ال تجزئانھ بناء على عدم طلوع الفجر، ثم تبیّن لھ طلوعھ، ھل تجزئھ ركعتا التطوع 

  ظنھ عدم طلوع الفجر؟
أن الفجر لم یطلع فإذا ھو  ظنفي األصح إلى أن من صلى ركعتین تطوعا مع  )39(الحنفیةفذھب 

  طالع، فإنھما ال تجزیانھ عن ركعتي الفجر. وفي الصحیح: تجزئھ عن ركعتي الفجر. 
  باإلضافة.  التعیینإلى أن ركعتي الفجر البد فیھما من  )41(الحنابلةو )40(الشافعیةوذھب 

  وفي وجھ: یكفي فیما عدا ركعتي الفجر من الرواتب نیة أصل الصالة. 
ویفھم من كالمھم ھذا أن ركعتي الفجر تشترط فیھما نیة التعیین، وال یجزئھ عنھما ركعتان من دون 

  كالم في ھذه المسألة. نیة، حتى وإن وقعتا بعد طلوع الفجر. ولم أجد للمالكیة
  ـ أدلة الفقھاء:2
ومواظبتھ  فقالوا: "ألن الّسنة ما واظب علیھا النبي  بالسنةالحنفیة على ما ذھبوا إلیھ في األصح استدل  أـ

ى قالوا: "ألن الّسنة تطّوع فتتأدّ  بالمعقولواستدلوا على قولھم الثاني (الصحیح)  .)42(كانت بتحریمة مبتدأة"
  .)44(وألن التعیین ال یشترط في الّسنن الّرواتب، وأنھا تصح بنیة النفل وبمطلق النیة .)43(بنیة التطّوع"

فقالوا: "إلحاقا لركعتي الفجر بالفرائض لتأّكدھا وإلحاقا  الشافعیة على ما ذھبوا إلیھ بالقیاسواستدل  -ب
  . )45(لسائر الرواتب بالنوافل المطلقة"

وقالوا أن الصالة عبادة محضة، فلم تصح بغیر  .)46(إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّیَّاتِ"": بقولھ  الحنابلةواستدل  -ج
  .) 47(نیة

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما  الرأي المختار:
ذھب إلیھ الجمھور من أن ركعتي الفجر البد فیھما من نیة التعیین اعتبار لظن عدم طلوع الفجر وذلك لقوة 

  أدلتھم مقارنة مع أدلة مخالفیھم.
  ـ من صلى ركعتي الفجر ظانا طلوعھثانیا 

اختلف الفقھاء فیمن ظن طلوع الفجر فصلى  النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:تحریر محل ـ 1
  ركعتي الفجر، ھل تجزئانھ بناء على ظنھ أم ال تجزئانھ والبد لھ من الیقین؟

إلى أن من صلى ركعتي الفجر ولم یستیقن بطلوع الفجر فإنھما ال  )49(والحنابلة )48(الحنفیةفذھب 
طلوع الفجر، أما من تحرى  ظنإلى جواز أداء ركعتي الفجر مع التحّري و )50(وذھب المالكیة تجزئانھ.

طلوع الفجر فصالھما ثم تبیّن لھ أنھ صالھما قبل الفجر فإنھ یعیدھما، بخالف الفریضة فإنھ ال یصلیھا حتى 
  ولم أجد للشافعیة كالما في ھذه المسألة. یتحقّق دخول الوقت.

  أدلة الفقھاء: ـ2
"وألنھ ال یدخل وقت الفجر بغلبة الظن حتى یتبیّن الطلوع؛ ألن ذلك مما  بالمعقول فقالوا: الحنفیةاستدل  -أ

  .)51(یُعلم بیقین"
  .)52(باإلجماع الحنابلةواستدل  -ب
فقالوا: "ألنھ إذا تحرى الفجر ُمنع من النفل فیھ، فإذا فعل  بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  المالكیةواستدل  -ج

  . )53(أوقعھما في وقت ثبت لھ بحكم التبعیة"ركعتي الفجر فقد 
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بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما الرأي المختار: 
طلوعھ، وذلك ألن الیقین متعذر في كثیر من  ظنذھب إلیھ المالكیة من جواز أداء ركعتي الفجر عند 

  الحاالت.
  مبطالت الصالةالفرع الرابع: أثر الظن في 

  ف أو دوامھ قبل الصالة أو خاللھاأوالـ الراعف یظن انقطاع الرعا
اختلف الفقھاء فیمن رعف قبل الدخول في  ـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:1

الصالة أو خاللھا، ثم ظن انقطاع الرعاف قبل خروج وقت الصالة، أو دوامھ آلخر وقتھا، ھل یمكنھ تأخیر 
  الصالة أو تقدیمھا أو إتمامھا أو قطعھا بناء على ظنھ؟

إلى أن الدم إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع یلحقھ حكم التطھیر، فإنھ ینقض  )54(الحنفیةفذھب 
ولم یذكروا الحاالت التي یظن فیھا الراعف انقطاع  كأن یسیل الدم من الرأس إلى قصبة األنف. الوضوء.

  الصالة، أو أثناءھا.الرعاف أو دوامھ قبل 
إلى أن من رعف قبل الدخول في الصالة واستمر بھ ذلك فإن ظن انقطاعھ قبل  )55(وذھب المالكیة

خروج الوقت فإنھ یؤّخر الصالة وجوبا آلخر وقتھا االختیاري، ویصلي على حالتھ بحیث یوقعھا كلھا أو 
  ركعة منھا فیھ وال یجوز لھ تقدیمھا، وأما إن ظن دوامھ آلخر االختیاري فإنھ یقّدمھا في أول وقتھا.

على حالتھ التي ھو علیھا  وأما إذا رعف وھو في الصالة فإن ظن دوامھ آلخر الوقت االختیاري أتمھا
ـ وال یخرج ولو سائال وقاطرا حیث كان في غیر مسجد أو فیھ ولم یخش تلطخ فرشھ بأن فرش شیئا یالقي 

دأھا وجوبا وخرج منھ وابتبھ الدم أو كان محّصبا أو متربا ال حصیر علیھ، فإن خشي تلطخھ ولو بقطرة قطع 
وحیث لم یخش ضررا بالركوع والسجود أو تلطخ ثیابھ التي یفسدھا الغسل فیتّمھا ولو باإلیماء، ، خارجھ ـ

  فإن خشي تلطخ جسده أو ثیابھ التي ال یفسدھا الغسل فال یصح لھ اإلیماء. 
  فلھ ثالثة أحوال: إن ظن انقطاعھ قبل خروج الوقتوأما 

  اشحا أي غیر سائل وال قاطر وأمكنھ فتلھ بأن لم یكثر فإنھ یجب علیھ التّمادي فیھا.إذا كان ر أولھا:
  إذا كان سائال أو قاطرا ولم یتلطخ بھ فھو مخیّر بین القطع والتّمادي. ثانیھا وثالثھا:
والوقت متّسع بأن یبقى منھ  إلى أن من رعف قبل الصالة ودام فإن رجا انقطاعھ )56(الشافعیةوذھب 

بعد االنقطاع ما یسع الصالة كاملة، انتظره ـ اإلنقطاع ـ، وإال تحفّظ كالّسلس، بأن یغسل محّل الدم من أنفھ، 
فإن رعف في الصالة ولم یصبھ منھ إال القلیل لم یقطعھا وإن كثر  ثم یحشوه بنحو قطنة ویعّصبھ بخرقة.

لم و ما أصابھ من الدم لزمھ قطعھا ولو جمعة، خالفا لمن وھم فیھ. نزولھ على شيء منفصل عنھ، فإن كثر
  یفرقوا في ھذه الحالة بین ظن دوام الرعاف آلخر الوقت، أو ظن انقطاعھ قبل خروج الوقت.

قوال واحدا،  إلى أن من رعف في الصالة خرج فتوضأ إن كان الدم كثیرا فاحشا )57(وذھب الحنابلة
  لى روایتین: وأما إن كان الدم یسیرا فع

  على القول بأن الیسیر من الدم ینقض الوضوء، یخرج من صالتھ. إحداھما:
  على القول بأن الیسیر من الدم ال ینقض الوضوء، لم یخرج ویمضي في صالتھ. والثانیة:

  ولم یفرقوا بین ظن دوام الرعاف آلخر الوقت، أو ظن انقطاعھ قبل خروج الوقت.
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  ـ أدلة الفقھاء:2
  كما یلي: الحنفیة على ما ذھبوا إلیھ بالسنة واإلجماع والمعقولاستدل  -أ

   استدلوا بما یلي:األدلة من السنة: 
  . )59(ومعناه: توضأ من كل دم سائل من البدن .)58("اْلُوُضوُء ِمْن ُكلِّ َدٍم َسائٍِل": بقولھ  -

الداللة على الوجوب كأنھ أمر قالوا: "وإنما عبر بلفظ الخبر لكونھ آكد في وجھ الداللة من الحدیث: 
فامتثل أمره فأخبر عن ذلك، وھو آیة كونھ واجبا فإن األمر إذا كان ممن ال یكذب في كالمھ یعبّر عن مطلوبھ 

  . )60(بلفظ الخبر تأكیدا للطلب"
أْ، ثُمَّ لِ ": ـ وبقولھ  یَْبِن َعلَى َما َمَضى ِمْن َصَالتِِھ َما لَْم إَِذا قَاَء أََحُدُكْم فِي َصَالتِِھ أَْو قَلََس أَْو َرَعَف فَْلیَتََوضَّ

  .)61(یَتََكلَّْم "
 من وجوه: وجھ الداللة من الحدیث:

أنھ أمر بالبناء وأدنى درجات األمر اإلباحة، والجواز، وال جواز للبناء إال بعد االنتقاض فدل بعبارتھ  األول:
  على البناء وعلى االنتقاض بمقتضاه. 

  أنھ أمر بالوضوء ومطلق األمر للوجوب.  والثاني:
  . )62(أنھ أباح االنصراف وھو ال یباح بعد الشروع إال بھ والثالث:
  .)63("لَْیَس فِي اْلقَْطَرِة َواْلقَْطَرَتْیِن ِمَن الدَِّم ُوُضوٌء إِالَّ أَْن یَُكوَن َدًما َسائًِال": ـ وبقولھ 

 ِ أَ ثُمَّ بَنَى َعلَى َما َبقَِي ِمْن َصَالتِھِ" ـ وبحدیث ابن عباس قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاَّ   .)64("إَِذا َرَعَف فِي َصَالتِھِ تََوضَّ
  .)65(وبإجماع الصحابة ـ

  . )66("وألن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطھارة" حیث قالوا: األدلة من المعقول:
ال یجوز تقدیم الصالة لمن ظن انقطاع الدم قبل  فقالوا: ما ذھبوا إلیھ بالمعقول المالكیة علىواستدل  -ب

وعلى قولھم بإتمام  .)67(خروج وقتھا لعدم صحتھا بالنجاسة، ومن ظن دوامھ یقّدمھا ألنھ ال فائدة في تأخیرھا
على الوقت  وألن المحافظة .)68(ألن ذلك ضرورة الصالة لمن رعف فیھا وظن دوامھ آلخر وقتھا بقولھم:

  .)69(مع النجاسة أولى من المحافظة على الطھارة بعده
"وذلك ألن من رعف لیس لھ قدرة على إزالة  فقالوا: الشافعیة على ما ذھبوا إلیھ بالمعقولواستدل  -ج

ولم أجد للحنابلة أدلة على ما ذھبوا  .)70(الرعاف فلذلك لم یلزمھ انتظار انقطاعھ، ولزمتھ الصالة مع التحفظ"
  إلیھ.

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما  الرأي المختار:
  ذھب إلیھ المالكیة وذلك لقوة أدلتھم مقارنة مع أدلة غیرھم.

  اف وظن إدراك شيء منھا بعد رجوعھمن خرج من صالتھ لرع -ثانیا
أي أن من رعف في الصالة مع اإلمام وخرج منھا لغسل الدم وظن إدراك شيء منھا بعد رجوعھ، 

  ھل یجب علیھ العودة إلیھا مع اإلمام بناء على ظنھ، أم یتّمھا وھو في مكانھ؟ 
أنھ یدرك شیئا من صالة  ظنإلى أن الراعف إذا خرج من صالتھ لغسل الدم ثم  )71(المالكیةذھب 
إلى أدنى مكان یصح فیھ االقتداء، فلو تخلّف ظنھ بأن وجده  فإنھ یرجع وجوباشھد أو السالم اإلمام ولو الت

إال في صالة الجمعة إذا أدرك مع اإلمام ركعةً بسجدتیھا فإنھ ال یبني فیھا إال  فرغ منھا فصالتھ صحیحة.
  في الجامع.
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لم یدرك معھ ركعة قبل  وإن یجب علیھ الرجوعإدراك ركعة مع اإلمام بعد رجوعھ فإنھ  ظن ومن
الرعاف، وأما إن لم یدرك ركعة قبل الرعاف، وال اعتقد إدراك ركعة بعد رجوعھ مع اإلمام فإنھ ال یرجع 

  بل یقطع ویبتدئ ظھرا بإحرام جدید.
فإنھ یجب علیھ أن یتم صالتھ في مكانھ الذي غسل فیھ الدم أو الذي حصل  ظن فراغ إمامھوأما إذا 

ظن فراغھ بالفعل بمجرد الغسل أو ظن أنھ إذا ذھب إلیھ بعد الغسل ال یدركھ، فإن تعّداه  لھ فیھ الظن، سواء
  ـ المكان ـ  مع إمكان اإلتمام فیھ بطلت صالتھ. ولم أجد لبقیة المذاھب كالما في ھذه المسألة. 

صل لزوم "وإنما لزم الرجوع مع الشك ألن األ فقالوا: بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  المالكیةاستدل 
  .)72(متابعتھ لإلمام فال یخرج منھا إال بعلم أو ظن"
  الفرع الخامس: أثر الظن في قضاء الفوائت

  من ظن ترك صالة من الصلوات الخمس:
  أوالـ تحریر محل النزاع ومذاھب الفقھاء في المسألة:

ھا بناء قضاؤاختلف الفقھاء فیمن ظن ترك صالة من الصلوات المفروضة ولم یتیقّن، ھل یجب علیھ 
  على ظنھ، أم ال یجب؟

إلى أن من ترك صالة من یوم واحد وال یدري أیّة صالة ھي فإنھ ینبغي علیھ أن  )73(الحنفیةفذھب 
یتحّرى، فإن لم یقع تحّریھ على شيء یعید صالة یوم ولیلة احتیاطا. ویفھم من كالمھم ھذا أنھ إذا وقع تحّریھ 

  ن علیھ إعادتھا ھي فقط.أي اجتھاده وظنھ على صالة معیّنة فإ
 یجب علیھ أن یقضیھاترك صالة من الصلوات المفروضة فإنھ  ظنإلى أن من  )74(المالكیةوذھب 

  متى ما ذكرھا في لیل أو نھار مع توقّي أوقات النھي.
تركھ منھا. ویفھم من  تحقّقإلى أن من ترك صالة فإنھ ال یقضي إال ما  )75(الشافعیةوذھب بعض 

  كالمھم ھذا أن من ظن ترك صالة ولم یتحقق من ذلك فإنھ ال یجب علیھ قضاؤھا.
  إلى أن من ترك صالة لزمھ القضاء بَِعَدِد ما ترك وإن لم یكن متیقّنا من ذلك.  )76(وذھب بعضھم

  ولم أجد للحنابلة كالما في ھذه المسألة.
  ثانیا ـ أدلة الفقھاء

"یعید صالة یوم ولیلة احتیاطا حتى یخرج عن قضاء  فقالوا: بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  ةالحنفیاستدل ـ 1
  .)77(الفائتة بیقین"

  . )78("فإن الظاھر أن المسلم ال یترك الصالة" فقالوا: بالمعقولعلى ما ذھبوا إلیھ  الشافعیةواستدل ـ 2
  ولم أجد للمالكیة أدلة على ما ذھبوا إلیھ.

بعد ذكر مذاھب الفقھاء في ھذه المسألة وأدلتھم یظھر لي أن الرأي الصواب ھو ما  الرأي المختار:
  ذھب إلیھ الحنفیة والمالكیة من وجوب قضاء الصالة عند ظن تركھا احتیاطا.

  خاتمة:
فمن خالل ما تم بحثھ في ھذا المقال أخلص إلى القول بأن الظن أقوى من الشك وأضعف من الیقین، 

 احتمال فیھ، أما الظن ففیھ احتمال لكنھ راجح، وھذا الظن قد یكون معتبرا عند بعض ألن الیقین علم ال
الفقھاء في باب الصالة كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي التطوع عن ركعتي الفجر عند ظن عدم طلوع 

ر أنھ الفجر، وجواز أداء ركعتي الفجر مع ظن طلوعھ، وإجزاء نیة الجمعة عن نیة الظھر عند ظن یوم آخ
  یوم جمعة، ووجوب قضاء الصالة عند ظن تركھا.
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 وقد یكون غیر معتبر عند بعض الفقھاء كما في الحكم بعدم إجزاء ركعتي الفجر في ھذه المسألة،
وكما في الحكم بعدم وجوب إعادة الصالة المفروضة إال عند تحقّق تركھا، وقد یكون غیر معتبر عند جمھور 

  كما في الحكم بإعادة الوضوء والصالة إن تبیّنت نجاسة الماء بعد أن ظُنت طھارتھ...الفقھاء إذا تبیّن خطُؤه 
وفي األخیر أوصي بمزید البحث عن المسائل المبنیّة على الظن في باب الصالة، وإیجاد أقوال الفقھاء فیھا، 

  لما في ذلك من حاجة المكلف الماسة.
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  م).2009، (1مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة، ط التنبیھ، تح:
المكتبة ، (المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ـ)ھ770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس (ت: ـ11

  العلمیة ـ بیروت)، (د.ط)، (د.ت). 
ھـ)، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل 251إسحاق بن منصور بن بھرام، أبو یعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (ت: ـ12

  م).2002ھـ / 1425، (1وإسحاق بن راھویھ، المملكة العربیة السعودیة، ط
دار  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ھـ)،970زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت:  ـ13

  ، (د.ت). 2الكتاب اإلسالمي، ط
 ھـ)، شرح مختصر الروضة، تح:716سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین (ت: ـ14

  م). 1987ھـ/ 1407، (1عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
ھـ)، فتح العزیز بشرح الوجیز=الشرح الكبیر (وھو شرح لكتاب الوجیز 623عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني (ت: ـ15

  في الفقھ الشافعي ألبي حامد الغزالي)، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت).
حمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدین الشھیر بابن قدامة عبد هللا بن أ ـ16

  م). 1994ھـ/1414، (1كتب العلمیة، طھـ)، الكافي في فقھ اإلمام أحمد، دار ال620المقدسي (ت: 
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لي، أبو محمد موفق الدین الشھیر بابن قدامة عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنب ـ17
، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الریّان، ھـ)620المقدسي (ت: 

  م ). 2002-ھـ1423، (2ط
ھـ)، بحر المذھب (في فروع المذھب الشافعي)، تح: طارق 502عبد الواحد بن إسماعیل أبو المحاسن الرویاني، (ت  ـ18

  م).   2009، (1فتحي السید، دار الكتب العلمیة، ط
ح: ت اإلحكام في أصول األحكام، ،ھـ)631علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن سید الدین اآلمدي (ت: ـ19

  عبد الرزاق عفیفي، (المكتب اإلسالمي، بیروت)، (دط وت). 
، اإلحكام في أصول األحكام، تح: ھـ)456علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري أبو محمد، (ت:  ـ20

  الشیخ أحمد محمد شاكر، (دار اآلفاق الجدیدة ـ  بیروت)، (دط وت).
ھـ)، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، 1189الصعیدي أبو الحسن العدوي (ت:علي بن أحمد بن مكرم  ـ21

  م).1994ھـ/1414تح: یوسف الشیخ محمد البقاعي، (دار الفكرـ بیروت)، (د.ط)، (
ھـ)، سنن 385علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي أبو الحسن الدارقطني (ت: ـ22

  م).  2004ھـ/ 1424، (1الدارقطني، تح: شعیب األرنؤوط وآخرون، (مؤسسة الرسالة ـ بیروت)، ط
دار ، (جماعة من العلماء بإشراف الناشر :تح ، التعریفات،ھـ)816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت: ـ23

  م).1983ھـ /1403، (1طالكتب العلمیة ـ بیروت)، 
  م). 1994ھـ/1415، (1مدونة، دار الكتب العلمیة، طمالك بن عامر األصبحي المدني، ال مالك بن أنس بن ـ24
ھـ) التمھید في أصول الفقھ، تح: مفید محمد أبو  510محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الَكْلَوَذاني الحنبلي (ت: ـ25

  م). 1985 -ھـ  1406(1أم القرى)، طجامعة  -عمشة وآخرون، (مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي 
ھـ)، رد المحتار على الدر المختار، (دار الفكرـ 1252محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (ت:  ـ26

  م).1992ھـ/ 1412، (2بیروت)، ط
دار الكتب العلمیة ـ بیروت)، ( ،، تحفة الفقھاءھـ)540محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي (ت: ـ27
  م). 1994ھـ/ 1414، (2ط
ھـ)، أصول السرخسي، (دار المعرفة ـ بیروت)، (دط 483محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي (ت:  ـ28

  وت).  
د. عبد  تح: ھـ)، اإلرشاد إلى سبیل الرشاد،428محمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف، أبو علي الھاشمي البغدادي (ت: ـ29

  م).1998ھـ / 1419، (1هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط
ھـ)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل 520محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الولید (ت:  ـ30

  م).1988ھـ/1408، (2رب اإلسالمي ـ بیروت)، طد محمد حجي وآخرون، (دار الغ المستخرجة، تح:
  ھـ)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت).  1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: ـ31
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي أبو عبد هللا المطلبي القرشي المكي  ـ32

  م).1990ھـ/1410ر المعرفة ـ بیروت)، (د.ط)، (ھـ)، األم، (دا204(ت:
وسننھ وأیامھ  محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا  ـ33

  ھـ).1422، ( 1محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط (صحیح البخاري)، تح:
تح: أبو الوفا األفغاني، إدارة  ،ھـ)، األصل المعروف بالمبسوط189أبو عبد هللا الشیباني (ت:محمد بن الحسن بن فرقد  ـ34

  (د.ط)، (د.ت).  القرآن والعلوم اإلسالمیة، كراتشي، 
 ھـ).  1422/1428، (1تقنع، دار ابن الجوزي، طمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، الشرح الممتع على زاد المس ـ35
تب العلمیة دار الك( بن الطیب البصري أبو الحسین المعتزلي، المعتمد في أصول الفقھ، تح: خلیل المیس،محمد بن علي  ـ36

 ه). 1403( 1ـ بیروت)، ط
عیني المالكي  ـ37 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، شمس الدین أبو عبد هللا، المعروف بالحطاب الرُّ

  م).1992ھـ/1412، (3مختصر خلیل، دار الفكر، ط ، مواھب الجلیل في شرحھـ)954(ت:
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بیدي (ت: ـ38 تاج العروس من جواھر  ھـ)،1205محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
  (د.ت).  ،(د.ط)، دار الھدایة، مجموعة من المحققین تح: القاموس،

ھـ)، لسان العرب، 711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى (ت:  ـ39
  ھـ).  1414، (3(دار صادر ـ بیروت)، ط

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة تح:  ،القاموس المحیط ھـ)،817محمد بن یعقوب مجد الدین أبو طاھر الفیروزآبادى (ت: ـ40
  م).  2005ھـ/ 1426، (8ط ،مؤسسة الرسالة ـ بیروت)( ،الرسالة

ھـ)، سلسلة 1420محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن، األشقودري األلباني (ت: ـ41
  م).1992/ھـ1412، (1)، طاألحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة، (دار المعارف ـ الریاض

ھـ)، المحیط البرھاني 616بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزةَ البخاري الحنفي أبو المعالي برھان الدین (ت: محمود ـ42
  م). 2004/ھـ1424، (1لكتب العلمیةـ بیروت)، طفي الفقھ النعماني، تح:عبد الكریم سامي الجندي، (دار ا

ھـ)، البنایة شرح 855نفى أبو محمد بدر الدین العینى (ت: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الح ـ43
  م). 2000ھـ/ 1420، (1الھدایة، (دار الكتب العلمیة ـ بیروت)، ط

  ، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت). ھـ)676محیي الدین یحیى بن شرف النووي أبو زكریا (ت: ـ44
زھیر الشاویش،  ، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تح:ھـ)676زكریا(ت:محیي الدین یحیى بن شرف النووي أبو  ـ45

  م).  1991ھـ/1412، (3(المكتب اإلسالمي ـ بیروت)، ط
، ھـ)489منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي أبو المظفر (ت: ـ46

  م).1999ھـ/1418، (1سماعیل الشافعي، (دار الكتب العلمیة ـ بیروت)، طمحمد حسن إ ، تح:قواطع األدلة في األصول
 الھوامش:

، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیره)، 770، (ت: انظر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي أبو العباس )1(
  ).2/386(دار الكتب العلمیة، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، 

د.ط)، ، (دار الفكر محمد ھارون، ، تح: عبد السالممعجم مقاییس اللغة أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، انظر: )2(
  ).3/462م، (1979

القاموس المحیط، تح: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة  ھـ)،817محمد بن یعقوب مجد الدین أبو طاھر الفیروزآبادى، (ت: ) 3(
  ).  1/1213( م، 2005، 8طمؤسسة الرسالة، بیروت،  الرسالة،

  ).35/368(م.ن)، ( الفیروزآبادى، القاموس المحیط،) 4(
)، ومحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب 1/1214الفیروزآبادي، القاموس المحیط، (م.ن)، ( انظر:) 5(

بیدي (ت:    ).369ـ  35/368، (د.ط)، (د.ت)، (تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة ،ھـ)1205بمرتضى، الزَّ
  ).2/386ح المنیر، (الفیومي، المصبا )6(
ھـ) 489منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي أبو المظفر، (ت: ) 7(

م، 1999، 1ب العلمیة، بیروت، ط، تح: محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي، دار الكتقواطع األدلة في األصول
)2/401.(  

ھـ)، شرح تنقیح الفصول، 684عبد الرحمن المالكي أبو العباس شھاب الدین الشھیر بالقرافي (ت: أحمد بن إدریس بن ) 8(
  ).63م، (ص: 1973، 1تح: طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ط

م، 2003، 2، طیة، اللمع في أصول الفقھ، دار الكتب العلم ھـ)476إبراھیم بن علي بن یوسف أبو اسحاق الشیرازي (ت: ) 9(
  ).4(ص:

، شرح مختصر الروضة، تح: ھـ)716بو الربیع، نجم الدین (ت: سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أ) 10(
  ).1/161م، ( 1987، 1عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

، لسان ھـ)711ري الرویفعى اإلفریقى (ت: األنصاانظر: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  )11(
  ).13/457ھـ، ( 1414، 3العرب، دار صادر، بیروت، ط
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ھـ) ، التعریفات،  تح: جماعة من العلماء بإشراف 816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت: انظر: )12(

  ). 1/259م، ( 1983 ،1طالناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ھـ) ، أصول السرخسي، دار المعرفة ، بیروت، 483انظر: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي (ت:   )13(

 ).2/141(دط وت)، (
ھـ) ، الموافقات، تح: أبوعبیدة مشھور 790إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي (ت:  انظر: )14(

 ).1/519، (م)1997ھـ/ 1417( 1ط بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،
اإلحكام في أصول  ،ھـ)631سن سید الدین اآلمدي، (ت: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الح انظر: )15(

 ).3/287ه)، (1404(1، بیروت، طسید الجمیلي، دار الكتاب العربي األحكام، تح: د.
الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدین الشھیر بابن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة انظر: )16(

ھـ) ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة 620قدامة المقدسي (ت: 
 ).259/ 2م )، ( 2002-ھـ1423(2الرّیان، ط

 ). 1/338، بیروت، (دط وت)، (العربيب ه)، دار الكتا344انظر: أصول الشاشي، (ت:  )17(
انظر: التمھید في أصول الفقھ، تح: مفید محمد أبو عمشة وآخرون، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي، جامعة  )18(

 ).4/309م)، (1985 -ھـ  1406(1أم القرى، ط
 ).1/89، (انظر: المحلى باآلثار، دار الفكر، بیروت، (دط وت) )19(
 أخرجھ محمد بن إسماعیل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، في الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا  )20(

ھـ)، كتاب: األدب، 1422( 1وسننھ وأیامھ (صحیح البخاري)، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
 ).6067/8/19باب: ما یكون من الظن، ( 

 ).3/287)، واآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، (530ـ 1/529بي، الموافقات، (انظر: الشاط )21(
 ).2/141السرخسي، أصول السرخسي، ( )22(
ار الكتب د ، المعتمد في أصول الفقھ، تح: خلیل المیس،محمد بن علي بن الطیب البصري أبو الحسین المعتزلي انظر: )23(

 ).2/399ه)، (1403( 1العلمیة، بیروت، ط
ھـ)، اإلحكام في أصول األحكام، 456علي بن أحمد بن سعید بن حزم أبو محمد األندلسي القرطبي الظاھري (ت:  انظر: )24(

 ). 1/125ت)، (د. ،ط.تح: الشیخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجدیدة،  بیروت، (د
 ).6064/8/19أخرجھ البخاري، كتاب األدب، باب: ما ینھى عن التحاسد والتدابر، ( )25(
دار الكتاب اإلسالمي،  ھـ)، البحر الرائق،970انظر: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت:  )26(

  ).1/304( ، (د.ت)،2ط
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف الشافعي أبو عبد هللا المطلبي القرشي  انظر: )27(

)، وأحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو 1/25(م، 1990دار المعرفة، بیروت، (د.ط)، ، األم، ھـ)204المكي (ت: 
ر دا فایة النبیھ في شرح التنبیھ، تح: مجدي محمد سرور باسلوم،ھـ) ك710العباس، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة (ت: 

  ).4/236( م،2009، 1الكتب العلمیة، ط
 ،1دار ابن الجوزي، ط ، الشرح الممتع على زاد المستقنع،ھـ)1421لح بن محمد العثیمین (ت: انظر: محمد بن صا )28(

  ).2/178، (ھـ) 1428 - 1422(
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دار  ھـ)، رد المحتار على الدر المختار،1252لعزیز عابدین الدمشقي الحنفي (ت: انظر: محمد أمین بن عمر بن عبد ا )32(

  ).1/421( م،1992، 2الفكر، بیروت، ط
  ).4/532ھـ)، المجموع، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت)، (676انظر: یحیى بن شرف النووي أبو زكریا محیي الدین، (ت:  )33(
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، فتح العزیز بشرح الوجیز، دار الفكر، (د.ط)، (د.ت)، ھـ)623قزویني (ت: حمد الرافعي الانظر: عبد الكریم بن م )40(
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  ).3/263الرافعي، فتح العزیز بشرح الوجیز، ( )45(
 ).1/1/6أخرجھ البخاري، باب: بدء الوحي، ( )46(
 ).1/241انظر: ابن قدامة، الكافي، ( )47(
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ھـ)، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تح: عبد الكریم سامي الجندي، 616(ت:  البخاري الحنفي أبو المعالي برھان الدین

  ).1/447م، ( 2004، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
ھـ)، مسائل اإلمام أحمد بن 251انظر: إسحاق بن منصور بن بھرام، أبو یعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (ت:  )49(

، 1المملكة العربیة السعودیة، ط لبحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة،حنبل وإسحاق بن راھویة، عمادة ا
  ).438، 2/434( م،2002

)، ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، شمس الدین أبو 211ـ  1/210انظر: مالك بن أنس، المدونة، ( )50(
عیني المالكي (ت:  ، 3ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، ط954عبد هللا المعروف بالحطاب الرُّ

  )، ولم أجد للشافعیة كالما في ھذه المسألة.2/79م، (1992
ھـ)، التجرید للقدوري، تح: أ. د محمد أحمد  428أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري (ت:  )51(

 ).1/435م)، ( 2006 -ھـ  1427، (2القاھرة، ط –سراج و أ. د علي جمعة محمد، دار السالم 
 ).2/438انظر: أبو یعقوب المروزي، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویة، ( )52(
  ولم أجد لبقیة المذاھب أدلة على أقوالھم. ).2/79الحطاب، مواھب الجلیل، ( )53(
  ).1/259انظر: بدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة، ( )54(
)، وعلي بن أحمد بن مكرم الصعیدي أبو الحسن العدوي (ت: 203ـ  1/201انظر: الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ( )55(

)، طھـ)، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، تح: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، (د.1189
  ).1/351م، (1994
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)1/123.(  
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م، كتاب الطھارة، باب الوضوء من الخارج  2004، 1سننھ، تح: شعیب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
)، وضعفھ محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن 581/1/287وه، (من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونح

ھـ) (انظر: سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في 1420آدم، األشقودري أبو عبد الرحمن األلباني (ت: 
  ). 1/681م، 1992، 1األمة، دار المعارف، الریاض، ط
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م، كتاب الطھارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من  2003، 3محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  ).669/1/222غیر مخرج الحدث، (

  ).  1/265العیني، البنایة شرح الھدایة (م.س)، ( انظر: بدر الدین )62(
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ھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، أخرجھ الدارقطني في سنن )64(

)579/1/286.(  
  ). 1/261انظر: بدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة، ( )65(
  ). 1/267بدر الدین العیني، البنایة شرح الھدایة، (م.ن)، ( )66(
  ).1/201انظر: الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ( )67(
  ).1/351العدوي، حاشیة العدوي، ( )68(
  ).1/202الدسوقي، حاشیة الدسوقي، (م.س)، ( )69(
  ).1/123البكري، إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، ( )70(
)، ولم أجد لبقیة المذاھب 207ـ 1/206)، والدسوقي، حاشیة الدسوقي، (356ـ  1/355انظر: العدوي، حاشیة العدوي، ( )71(

  كالما في ھذه المسألة.
  ).1/206)، وانظر: الدسوقي، حاشیة الدسوقي، (1/355العدوي، حاشیة العدوي، ( )72(
دار الكتب العلمیة، ھـ)، تحفة الفقھاء، 540السمرقندي (ت:  انظر: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین )73(

  ).1/233( م،1994، 2طبیروت، 
  ).264ـ  1/263)، والدسوقي، حاشیة الدسوقي، (1/327انظر: العدوي، حاشیة العدوي، ( )74(
تح:  الشافعي)،، بحر المذھب (في فروع المذھب ھـ) 502عبد الواحد بن إسماعیل أبو المحاسن الرویاني (ت  انظر: )75(

  )، ولم أجد للحنابلة كالما في ھذه المسألة.2/311(م،  2009، 1طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، ط
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  فقھ الزكاة بین التوقیف ومراعاة المقاصد في النظر االجتھادي
zakat jurisprudence between observance of worship and observance of 

objectives in the ijtihad view 
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   :الملخص
 القول بین یجمع المنھج ھذا الزكاة، فقھ مسائل لدراسة مثاليٍّ  منھجٍ  معالم إلیضاح جادة محاولةٌ  المقال ھذا

 یرولتقر منھما، واحد كل إعمال مجال بتحدید وذلك باآلخر، أحدھما یخلُّ  ال وجھ على المقاصد مراعاة وبین بالتعبّد
 اھاتاالتج لعرض الثاني وخصصت المفاھیم، لتحدید األول كان مطالَب، أربعةَ  المقال ھذا انتظم فقد الُمبتَغى ھذا

 جافة ةالدراس تبقى ال وحتى المرتَضى، المنھج معالم أھم الثالث في وأبرزت الزكاة، مسائل تناول في ظھرت التي
 مضى. ما على التطبیقات بعض الرابع المطلب في ذكرت

  المقاصد.    ؛التعبد ؛التوقیف ؛الزكاة ؛فقھالمفتاحیة:  الكلمات
Abstract:  

 
This article is a serious attempt to establish the ideal approach to study the issues of 

jurisprudence of Zakat (charity due), this approach combines the observance of worship and 
the observance of purposes in a way that does not prejudice each other, by determining the 
scope of each of them,  

This article was divided into four demands, the first to define concepts, and the second was 
devoted to the presentation of the trends that emerged in dealing with the issues of Zakat, and 
highlighted in the third the most important features of the méthodology favorites, and then 
accompanied by the last request, which contains examples of the application of the above. 
Keywords:  jurisprudence; zakat; devotion; purposes. 

  مقّدمة: 
الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد األمین، وعلى آلھ وصحبھ الطاھرین 

  الطیبین، أما بعد:
إن الزكاة شعیرة عظیمة من شعائر اإلسالم التي تدل على مدى مراعاتھ لتحقیق التكافل االجتماعي 

بط، الشعیرة في منتھى اإلحكام والض والتوازن بین مختلف طبقات المجتمع، وقد جاء التقنین اإلسالمي لھذه
فأوجبت على الغني إخراج نصیب ال یثقل كاھلھ حیث روعي فیھ مقدار جھده وأتعابھ، ومع ذلك یكون 

 تطھیرا لمالھ ونماء لھ، فجاءت بھذا وسطا قَواما، لم تجحف بالغني ولم تھمل حق الفقیر.
                                                        

 المؤلف.المرسل  -1
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كونھا من باب التعبد المحض، وبین االلتفات ھذا؛ ولما كانت تفریعات مسائل باب الزكاة متأرجحة بین 
للمعاني والحكم التي تلوح في بعض مسائلھا؛ فقد اختلفت نظرة الفقھاء إلى ھذا الباب، وتنوعت مناھجھم في 

 ھذه القضیة المھمة بنَفَس علمي. عالجت فیھ الذي البحث ھذا فكرة جاءت ھنا تناول مسائلھ، ومن
 إشكالیة البحث:

إن من ُعقد العلم التي ینبغي أن تُوجھ لھا الھمم دراسة وتحقیقا؛ تلك المسائل والقواعد التي تنبني علیھا 
فروع عدیدة، ومن ھذه المسائل تحقیق القول في المنھجیة السلیمة لتناول مسائل فقھ باب معین من أبواب 

الزكاة، فما مدى إمكانیة تقریر  الشریعة، ومن بین األبواب التي یحسن ضبط أصولھ إلحكام فروعھ باب
  منھجیة مثلى لدراسة مسائل فقھ الزكاة استھداًء بنصوص الشرع ومقاصده. 

 تأسیسا على ما سبق فإنھ ترد علینا مجموعة من التساؤالت الفرعیة كاآلتي:     
 الزكاة؟ لمسائل وتناولھم نظرھم فيالتي انتھجوھا  الفقھاء مناھج ھي ما

  تكزات أصحاب كل منھج في دراسة مسائل الزكاة؟ ما ھي منطلقات ومر
 ما ھو أقرب ھذه المناھج إلى مصادر الشرع وموارده ومقاصده؟

  ھل ُوجدت آثار للخالف في منھجیة دراسة مسائل الزكاة على الفروع الفقھیة؟
  أھداف البحث:

رات النصوص تسعى ھذه الدراسة لتقریر منھجٍ مثالي في تناول قضایا باب الزكاة من خالل إشا
ومقاصدھا، ومن خالل تطبیقات الصحابة رضوان هللا علیھم واألئمة المتبوعین، كما تھدف إلى تطبیق ھذا 

 المنھج المثالي على مجموعة من الفروع تكون كالعینة التي تدل على ما سواھا.
 أھمیة البحث:

 فیھا فالخال على انبنى والتي اة،تحكم مسائل باب الزك تكمن أھمیة البحث في كونھ یعالج أصوال ھامة     
 الباحث حكمھاأ تحتھا، فإذا المنضویة المسائل أفراد تتبع عناء عن یُغني فیھا القول تحقیق ألن عدیدة، فروع

 ینضبطو غیره، عند تفرق ما لھ یجتمع وبالتالي واحد، وزان على فیھا وسار الباب، مسائل عنده انضبطت
  سواه. من عند تشتت ما لدیھ

 الدراسات السابقة:
 من -علیھ وقفت ما حدود في- أجد لم أني فكرة ھذا البحث في قُدما الُمضي على عزمي من شد مما     

 .المقال ھذا فيالواردة  الصفة على القضیة ھذه تناول
نعم ألف یوسف القرضاوي كتابھ المعروف (فقھ الزكاة) في أواخر القرن الماضي، وقد ذكر في مقدمتھ     
ارات مختطفة عن مالمح المنھج الذي سار علیھ في دراسة مسائل الكتاب، ولم یقم بدراسة مقارنة للمناھج إش

التي ظھرت في ھذا الباب، كما أنھ یتجلى من خالل ترجیحاتھ وتقریراتھ كونھ من المتوسعین في القیاس 
 وتوظیف المقاصد، وسیأتي في ثنایا البحث تقییم ھذا االتجاه.

 األول: اإلطار الداللي للعناصر المكونة لعنوان البحث.المطلب 
 یمكن تقسیم عنوان البحث إلى ثالثة محاور رئیسة نتناولھا في الفروع اآلتیة:   

 مدلول عبارة "فقھ الزكاة". الفرع األول:
 ركیبیة.تھذه العبارة مركبة من لفظتین تركیبا إضافیا، وعلیھ سنقف فیما یلي مع الداللتین: اإلفرادیة وال

 .1لغة : مصدر یطلق على العلم بالشيء والفھم لھ الفقھ: -1
 : یمكن الظر إلیھ باعتبارین:اصطالحا
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 باعتباره ملكة، وھو معرفة األحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة. -أ     
 .  2بالنظر إلى مضمونھ: مجموعة األحكام العملیة المشروعة في اإلسالم -ب    

: مردُّ االستعماالت التي تشتق من الزاي والكاف والحرف المعتل إلى معنیین أصلیین: لغة الزكاة: - 2
 .3: الطھارةالثاني ،: النماء والزیادةاألول
فاصطالحا      ، وفي ھذا المقام 4: عرفت بتعریفات كثیرة في أغلبھا قیود تقتضیھا الفروع المذھبیة للمعرِّ

ذكره الفقھاء، أتحرى فیھ البعد عن األحكام المسبقة في مسائل النزاع فأقول: "ھو  أسوق تعریفا منسوجا مما
 .حق واجب یخرج من مال مخصوص، ویبذل في أوجھ مخصوصة، بشروط مخصوصة"

فالتعبیر بأنھ حق واجب إلخراج صدقة التطوع، وھذا الجزء متفق علیھ، فاقتصرت علیھ ولم أتعرض       
 م الذمة.لمحل وجوبھ أھو المال أ

وفي عبارة: "یخرج من مال مخصوص" تنبیھ إلى أنھا ال تجب في كل مال، بل وردت األدلة بتعیینھا      
 وھي مبسوطة في مظانھا حیث لم یخل منھا كتاب فقھي.

 والتعبیر بأنھ یبذل في أوجھ مخصوصة إشارة إلى مصارف الزكاة الثمانیة الواردة في قولھ تعالى:      
 َدقَاُت لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكیِن...إِنََّما  ].60[التوبة:  الصَّ

والتعبیر بأنھ یبذل بشروط مخصوصة فیھ إشارة إلى الشروط التي استفیدت من النصوص، والمتمثلة       
 في الملك التام والحول والنصاب. 

ة بشعیرة األحكام العملیة المتعلقإذن بعد عرض مدلول المفردتین یتبین لنا المعنى التركیبي وھو معرفة       
الزكاة، ومنھ یتضح أن ھذا البحث یعنى بالمسائل العملیة فقط دون العلمیة كحكم جاحد الزكاة، وفضائل 

 الزكاة...
 مدلول التوقیف الفرع الثاني:

ھذا مصدر قیاسي من الفعل المضعف العین "وّقف"، والواو والقاف والفاء أصل واحد یدل على  لغة: -أ
 .5تمكث في شيء وسكون

، 6ھو "ما أتى بھ الشرع ولیس ألحد الزیادة علیھ وال االنقاص منھ وال مجال للرأي فیھ" اصطالحا: -ب
 .7"األمورأو ھو "نص الشارع المتعلق ببعض 

المصطلح بالتعبد وغیر معقول المعنى، وھذا في مقابلة األمور التي یدخلھا النظر، قال ویعبر عن ھذا       
عبد الوھاب خالف: "األحكام نوعان: أحكام استأثر هللا بعلم عللھا، ولم یمھد السبیل إلى إدراك ھذه العلل 

األحكام:  لة؟ وتسمى ھذهلیبلو عباده ویختبرھم؛ ھل یمتثلون وینفذون ولو لم یدركوا ما بني علیھ الحكم من ع
التعبدیة، أو غیر المعقولة المعنى، ومثالھا: تحدید أعداد الركعات في الصلوات الخمس...، وأحكام لم یستأثر 
هللا بعلم عللھا بل أرشد العقول إلى عللھا بنصوص أو بدالئل أخرى أقامھا لالھتداء بھا، وھذه تسمى: األحكام 

 .8یمكن أن تعدي من األصل إلى غیره بواسطة القیاس..."المعقولة المعنى، وھذه ھي التي 
  مدلول المقاصد الفرع الثالث:

ھذه الكلمة لھا في اللغة معاٍن كثیرةٌ، لكن المعنى األساسي الذي ترجع إلیھا ھو ما ذكره ابن جني  لغة: -أ
من أن أصلھا في كالم العرب: "االعتزام، والتوجھ، والنھود، والنھوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك 

 .9أو جور"
ت لھم محاوال صرین الذین ُوجدتلم یعتِن القدامى بوضع تعریف للمقاصد بخالف المعا اصطالحا: -ب

كثیرة في ھذا الباب، ولعلي أنتقي منھا تعریف الدكتور الخادمي لما فیھ من الوضوح الذي یُغني عن الشرح، 
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حیث قال: "ھي المعاني الملحوظة في األحكام الشرعیة، والمترتبة علیھا، سواء أكانت تلك المعاني ِحكما 
الیة، وھي تتجمع ضمن ھدف واحد ھو: تقریر عبودیة هللا ومصلحة جزئیة، أم مصالح كلیة، أم سمات إجم

 .10اإلنسان في الدارین"
فھذا التعریف مع وضوحھ اشتمل على أقسام المقاصد الثالثة، وھي كلھا حاضرة في ھذا المقال كما      

 سیأتي. 
 المطلب الثاني: االتجاھات الرئیسة في منھج التعامل مع قضایا الزكاة

ار الفقھاء قدیما وحدیثا ألحكام شعیرة الزكاة، فبینما ترى طائفة منھم أن أغلب مسائلھا اختلفت أنظ
معقولة المعنى یمكن تعدیة الحكم من األصل إلى غیره بواسطة القیاس، فھي مورٌد عندھم إلعمال النظر 

ت النصوص ع مدلوالوتلمس المقاصد للبناء علیھا؛ نجد في المقابل من یرى أنھا توقیفیة یقف الفقیھ فیھا م
ال یتعداھا، وتوسطت طائفة فرأت أنھا تحتمل ھذا وذاك، فھي إذن ثالثة اتجاھات، وقبل عرضھا یحسن بنا 

 تحریر محل النزاع، وھذا ما یأتي في الفرعین اآلتیین:
 الفرع األول: تحریر محل النزاع

 یمكن عرض مسائل ھذا الفرع في النقاط التالیة:      
 ون الزكاة أحد أركان اإلسالم العظام، وأن موقعھا في المنظومة التشریعیة ھو قسم العبادات.ال خالف في ك -
، وقلت: "في 11على أن أحكام الشریعة منھا ما ھو تعبدي، ومنھا ما ھو تعلیلي -في الجملة-االتفاق قائم  -

 الجملة" احترازا من قول نفاة التعلیل، وھم قلة.
بعض مسائل الزكاة یمكن الوقوف على مقاصدھا وحكمھا، كتحقیق مبدأ االمتثال واالنقیاد � تعالى،  -

وتقریر شكره وحمده، وتطھیر نفس المزكِّي من الشح، ومواساة الفقراء، وتقویة أواصر التضامن والتآلف 
 .12والتراحم...

ناھا، سواء في باب الزكاة أم في غیره؛ إذ االتفاق قائم على عدم القیاس على األحكام التي ال تعقل مع -
 .13القیاس فرع تعقل المعنى ومعرفة العلة

تتفق ھذه االتجاھات اآلتي ذكرھا في األخذ بما وردت بھ النصوص الصریحة في باب الزكاة ومشروعیة  -
 العمل بمقتضاھا.

ھا الزكاة أو إلحاق غیرھا بوقع النزاع بین الفقھاء في مدى االقتصار على ما جاءت بھ النصوص في باب  -
بالقیاس، أو بعبارة أخرى: ھل األصل في مسائل الزكاة أنھا من موارد إعمال النظر وتلمس المقاصد 

 ؟لكونھا معقولة المعنى أو أنھا توقیفیة یقف الفقیھ فیھا مع مدلوالت النصوص ال یتعداھا
    الفرع الثاني: االتجاھات الرئیسة

بغیة الوقوف على أبرز االتجاھات وتحریر المذاھب، ال بأس أن نستعرض بعض أقوال العلماء لتكون      
 عونا لنا على ذلك:

ھـ): "األصل عند علمائنا أن من وجبت علیھ الصدقة إذا تصدق على وجھ 430قال الدبوسي الحنفي (ت:  -
 ،14…"لشافعي) ال یجزیھ، وعلى ھذا مسائلیستوفي بھ مراد النص منھ أجزأ عما وجب علیھ وعنده (أي ا

  ویعني بـ: مراد النص كما في ثنایا كالمھ: سد خلة الفقیر ودفع حاجتھ، وھذا ھو مقصد الزكاة عنده.
ھـ): "نصوص الزكاة في بیان الواجب غیر معلولة عند مالك ومحمد، ألن األصل 759قال المقري (ت:  -

یل كما مر، فالواجب أعیانھا، وقال النعمان: معللة بالمالیة الصالحة في العبادات مالزمة أعیانھا وترك التعل
 .15إلقامة حق الفقیر، فالواجب قدرھا، فسواء أخرج العین أو القیمة فإنھ یكون مخرجا للواجب"
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حیث رأى أن التعبد في األحكام ھو األصل؛  -رضي هللا عنھ -ھـ): "الشافعي 656قال الزنجاني (ت:  -
لیل ھو حیث رأى أن التع -رضي هللا عنھ-تعبد وبنى مسائلھ في الفروع علیھ، وأبو حنیفة غلّب احتمال ال

ھا أنھ إلى أن قال: "ومن…" األصل؛ بنى مسائلھ في الفروع علیھ، فتفرع عن األصلین المذكورین مسائل
ین الفقراء یك بیمتنع اإلبدال في باب الزكوات وال یجزئ إخراج القیم عندنا، لظھور احتمال التعبد بالتشر

  .16واألغنیاء في جنس المال، وعندھم یجزئ"
قال ابن تیمیة: "والعبادة ال بد أن تكون مأموًرا بھا، فما لم یثبت أنھ مأمور كیف یحكم علیھ بأنھ عبادة؟  -

وما لم یثبت من العادات أنھ منھي عنھ كیف یحكم علیھ أنھ محظور؟ ولھذا كان أصل أحمد وغیره من 
یث: أن األصل في العبادات التوقیف فال یشرع منھا إال ما شرعھ هللا تعالى وإال دخلنا في معنى فقھاء الحد

ُ قولھ:  یِن َما لَْم یَاَذْن بِِھ هللاَّ  .17]..."21[الشورى:  أَْم لَھُْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَھُْم ِمَن الدِّ
ھـ) متبرئا من أخذه بالقیاس في مسألة ترك أخذ الزكاة من 456أما عن الظاھریة فقد قال ابن حزم (ت:  -

الثیاب، وذكر أن منزعھ في ذلك شيء آخر، وھو أن العمومات الواردة في الزكاة ال یؤخذ بھا لوحدھا فقال 
ووجب علیھ طلب بیان الزكاة في نص آخر فوجدناه صلى هللا علیھ وسلم قد قال: "إن دماءكم إثر ذلك: "

َكاةَ حرام" قال ھذا في حجة الوداع بعد نزول  وأموالكم علیكم َالةَ َوآتُوا لزَّ ] 110[البقرة:  َوأَقیُموا لصَّ
بیقین ال شك فیھ عند أحد من المسلمین، ألن  ]103[التوبة:  ُخْذ مْن أَْمَوالھْم َصَدقَةً بیقین، وبعد نزول 

فوجب بھذا النص أال یؤخذ من مال أحد شيء إال بنص على أخذه  ھاتین اآلیتین نزلتا في صدر الھجرة،
في وجوب أخذه في الزكاة وجب قبولھ، وما لم ینص على وجوبھ فال یحل أخذه  باسمھ، فما نص 

 .18ألحد"
وقال أیضا: "فصح أال زكاة إال فیما أوجبھ بیان نص غیر ذلك النص أو إجماع متیقن، وال نص وال إجماع 

والشعیر والتمر فقط، ومن تعدى ھذا فإنما یشرع برأیھ، ویخصص األثر بظنھ الكاذب، وھذا إال في البر 
 .19حرام"

 من خالل ھذه النقول یمكن أن نخرج بثالثة اتجاھات رئیسة:
حیث یرون االقتصار على ما جاءت بھ النصوص حرفیا، ویمثل ھذا االتجاه  اتجاه المضیقین: -1

منھج الظاھریة أربع مؤاخذات في أبواب الفقھ عموما، والتي لھا تعلق باب الظاھریة، وقد ذكر ابن القیم ل
 الزكاة منھا ثالثة ھي:

رد القیاس الصحیح، وال سیما المنصوص على علتھ التي یجري النص علیھا مجرى التنصیص على  -أ
 التعمیم باللفظ.

لفظ دون إیمائھ وتنبیھھ تقصیرھم في فھم النصوص، وذلك أنھم حصروا داللتھا في مجرد ظاھر ال -ب
 وإشارتھ وعرفھ عند المخاطبین.

، ومن ھذا القبیل استمساكھم 20تحمیل االستصحاب فوق ما یستحقھ، وجزمھم بموجبھ لعدم علمھم بالناقل -ج
بقولھم: األصل في أموال المسلمین العصمة، فال یخرج الزكاة منھا إال بدلیل، والصحیح أن االستصحاب 

 نھ من أضعف األدلة، ولھذا فإنھ یُترك ألدنى معارض راجح.  وإن كان حجة إال أ
حیث یرون أن األصل ھو العمل بمقصد النص، فیلحقون بالمنصوصات كل ما  اتجاه الُمَوّسعین: -2

ظھر لھم أنھ من معناھا، ویمثل ھذا االتجاه األحناف ومن وافقھم من المعاصرین، حتى إن بعض المعاصرین 
دة محضة، بل ھي أقرب إلى ما یسمى بالعادات والمعامالت، ولو أردنا أن نؤلف في اعتبر أنھا لیست عبا

، یقول القرضاوي: 21الفقھ على الطریقة الحدیثة لوجب عندھم أن تجعل الزكاة من الفقھ المالي واالجتماعي
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جور "وھذا ما جعلنا نقیس العمارات المؤجرة للسكن ونحوه على األرض الزراعیة، ونقیس الرواتب واأل
على األعطیات التي كان یأخذ ابن مسعود ومعاویة وعمر بن عبد العزیز الزكاة عند صرفھا مع دخولھا في 
العمومات أیضا، ونقیس القز والمنتجات الحیوانیة كاأللبان ونحوھا على العسل الذي وردت اآلثار بأخذ 

 .22العشر منھ"
ا الطائفتین، وبنوا مسائل الباب على كال األمرین حیث وظّفوا منزع كلت اتجاه أھل االعتدال والتوسط: -3

مع تغلیب جانب التوقیف واعتباره األصل، ومراعاة المعاني والمقاصد عند ما تلوح لھم أمارات ذلك، 
فاستصحبوا منھجھم األصولي المنضبط في باب القیاس، وطبقوه حیث فھموا أن الشرع لھ قصد معین في 

، وعلیھ تدل قرارات أغلب المجامع الفقھیة 23ن المالكیة والشافعیة والحنابلةمسألة ما، وھؤالء ھم الجمھور م
 واللجان العلمیة المعاصرة.

 أما عن مالمح ھذا المنھج فھذا ما سنراه في المطلب الموالي.
 المطلب الثالث: معالم الوسطیة في بناء فقھ الزكاة

 یمكن إبراز ھذه المعالم في الفروع اآلتیة:
 األصل في العبادات التوقیفالفرع األول: 

 .24وھذه قاعدة جلیلة تضافر على إثباتھا الكتاب والسنة واالستقراء والنظر      
 أما من القرآن فقد وردت نصوص كثیرة یمكن إرجاعھا إلى ثالثة محاور: -1

ِ أََمَر أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ  إِِن اْلُحْكُم إِالَّ األدلة الدالة على أن الحكم والتشریع � وحده، منھا قولھ تعالى:  -أ َّ�ِ 
ِ َعلَْیِھ تََوكَّلْتُ ]، وقولھ تعالى: 40[یوسف:  إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ]، وقولھ تعالى: 67[یوسف:  إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ِ�َّ

ِ َیقُصُّ اْلَحقَّ َوھَُو َخْیُر اْلفَاِصلِینَ  َّ�ِ  :ونحوھا من اآلیات، قال ابن تیمیة: "... فلھذا كان دین 57[األنعام ،[
المؤمنین با� ورسولھ أن األحكام الخمسة: اإلیجاب، واالستحباب والتحلیل، والكراھیة، والتحریم، ال یؤخذ 

  .25فال واجب إال ما أوجبھ هللا ورسولھ، وال حرام إال ما حرمھ هللا ورسولھ" إال عن رسول هللا 
َوَال تَقُولُوا لَِما تَِصُف أَْلِسَنتُُكُم قولھ تعالى: الدالة على تحریم القول على هللا بغیر علم، فمن ذلك األدلة  -ب

ِ اْلَكذِ  ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذیَن یَْفتَُروَن َعلَى هللاَّ [النحل:  َب َال یُْفلُِحونَ اْلَكِذَب ھََذا َحَالٌل َوھََذا َحَراٌم لِتَْفَتُروا َعلَى هللاَّ
ُ أَِذَن لَُكمْ ]. وقال سبحانھ: 116 ُ لَُكْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعْلتُْم ِمنْھُ َحَراًما َوَحَالًال قُْل آَ�َّ أَْم  قُْل أََرأَْیتُْم َما أَْنَزَل هللاَّ

ِ تَْفتَُرونَ  ُ أَْم لَھُْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَھُْم ِمَن ال]. وقال تعالى: 59[یونس:  َعلَى هللاَّ یِن َما لَْم یَاَذْن بِِھ هللاَّ  دِّ
 ].21[الشورى: 

َوأَنَّ ھََذا ِصَراِطي ُمْستَقِیًما فَاتَّبُِعوهُ َوَال األدلة الدالة على ذم االبتداع في الدین، فمن ذلك قول هللا تعالى:  -ج
اُكْم بِھِ  َق بُِكْم َعْن َسبِیلِِھ َذلُِكْم َوصَّ بَُل فََتفَرَّ َوَال تَتَّبُِعوا ]، ومعنى 153[األنعام:  لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ  تَتَّبُِعوا السُّ

بُلَ  قُوا ِدینَھُْم َوَكانُوا ِشیًَعا لَْسَت ِمْنھُْم وقولھ تعالى:  كما في كتب التفسیر: البدع والشبھات. السُّ إِنَّ الَِّذیَن فَرَّ
ِ ثُمَّ یُنَبِّئُ   ].159[األنعام:  ھُْم بَِما َكانُوا یَْفَعلُونَ فِي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرھُْم إِلَى هللاَّ

من أحدث في أمرنا : «أما من السنة فقد وردت أحادیث كثیره تقرر ما سبق، من أصرحھا قولھ  -2
 .27»من عمل عمال لیس علیھ أمرنا فھو رد«وفي روایة لمسلم:  26»ھذا ما لیس منھ فھو رد

 أما االستقراء فقد ورد في كالم عالمین جلیلین من أھل االطالع الواسع:  -3
أحدھما ابن تیمیة حیث قال: "فباستقراء أصول الشریعة نعلم أن العبادات التي أوجبھا هللا أو أحبھا ال یثبت  -

تكون مأموًرا بھا، األمر بھا إال بالشرع... وذلك ألن األمر والنھي مما شرع هللا تعالى، والعبادة ال بد أن 
 28فما لم یثبت أنھ مأمور كیف یحكم علیھ بأنھ عبادة؟"
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والثاني ھو الشاطبي حیث قال: "األصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون االلتفات إلى المعاني،  -
   .29وأصل العادات االلتفات إلى المعاني، أما األول فیدل علیھ أمور منھا االستقراء..."

ما من النظر فقد قال الشاطبي: "لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما ُحّد وما لم یحد؛ لنصب أ -4
الشارع علیھ دلیال واضحا كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة ال یوقف معھا على المنصوص 

ولما لم نجد ذلك  …علیھ دون ما شابھھ وقاربھ وجامعھ في المعنى المفھوم من األصل المنصوص علیھ
 .30كذلك بل على خالفھ دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود"

وكذلك من األدلة على ھذا األصل "أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم یھتد إلیھا العقالء اھتداءھم 
الفرق بینھما ما ، وقد سّجل لنا الشاطبي الفارق بین العادات والعبادات فقال: "و31لوجوه معاني العادات"

كلھ یعلم  وبذلك… تقدم من اھتداء العقول للعادیات في الجملة، وعدم اھتدائھا لوجوه التقربات إلى هللا تعالى
من قصد الشارع أنھ لم یَكل شیئا من التعبدات إلى آراء العباد، فلم یبق إال الوقوف عند ما حده، والزیادة 

 .32علیھ بدعة، كما أن النقصان منھ بدعة"
 الفرع الثاني: ال مانع من تلمس الحكم والغایات دون الجزم بھا إال فیما دلت علیھ أمارات ظاھرة

ھذا العنصر متمم لما سبق، فقولنا بأن األصل في العبادات التوقیف ال یعني أنھ لیس فیھا تعلیل أو 
في: "وھكذا كل تعبدي ، وفي ھذا یقول القرا33حكمة في نفس األمر، لكن قد ال یكون ذلك ظاھرا لكل الناس

معناه أنا ال نعلم مصلحتھ ال أنھ لیس فیھ مصلحة طردا لقاعدة الشرع في رعایة مصالح العباد على سبیل 
، وقال ابن القیم كذلك: "لیس في الشریعة حكم واحد إال ولھ معنى وحكمة، یعقل معناه من عقلھ، 34التفضل"

حكم في العبادات أو في غیرھا إال إذا تحققت شرائط ، ومع ذلك فال یُعدى ال35ویخفى على من خفي علیھ"
العلة وانتفت قوادحھا كما قرره األصولیون، فحیثما وجدنا ذلك علمنا أن قصد الشارع أن یلحق بھذه المسألة 
كل ما كان في معناھا، وھذا موجود في باب العبادات لكنھ قلیل مقارنة بما یقابلھ من األحكام التعبدیة التي 

التعدیة، وضمن ھذا المنظور یقول  ابن العربي: "فإن انقدح لھ معنى مخیل، أو ظھر لھ المع من ال تقبل 
تعلیل، فینبغي أن یجعلھ مناط حكمھ، ویشد علیھ نطاق علمھ، فإن أبھمت الطریق ولم یتضح لھ سبیل وال 

تحقق لنا علة ظاھرة ، ویقول الشاطبي: "فإذا لم ت36اتفق، ترك الحكم بحالھ، وتحقق عدم نظرائھ وأشكالھ"
تشھد لھا المسالك الظاھرة، فالركن الوثیق الذي ینبغي االلتجاء إلیھ الوقوف عند ما ُحد، دون التعدي إلى 

 .37غیره، ألننا وجدنا الشریعة حین استقریناھا تدور على التعبد في باب العبادات فكان أصال فیھا"
مكن ل العبادات، لكنھ قلیل خالف األصل، ویففي كالم الشاطبي تصریح بدخول القیاس في بعض مسائ

التمثیل لھ في باب الزكاة بما ذھب إلیھ جمھور العلماء القائلین بأصالة التعبد فیھا من إلحاق بعض األنواع 
، وما ذلك إال ألنھم فھموا أن ثمة علة ظاھرة نصبھا 38من الزروع والثمار بالمنصوص علیھ في زكاة الفطر

فرض زكاة الفطر من الطعام وسمى  ، ولھذا قال اإلمام الشافعي: "ألن رسول هللا الشارع في ھذا الموطن
شعیرا وتمرا، فقد عقلنا عنھ أنھ أراد من القوت، فكان ما سمى من القوت ما فیھ الزكاة، فإذا اقتاتوا طعاما 

 ، 39فیھ الزكاة فأخرجوا منھ أجزأ عنھم إن شاء هللا تعالى"
أن التعلیل الذي یصلح للبناء علیھ في القیاس موجود في العبادات لكنھ والمقصود من ھذا كلھ بیان 

نادر، وضابطھ ھو ما نصب الشارع علیھ أمارات ظاھرة یفھم منھا المجتھد أن القصد تعدیة الحكم إلى 
غیره، أما ما سوى ذلك فال یعدو أن تكون ِحكما مظنونة، من اھتدى إلیھا فحسن، ومن غابت عنھ فلم یفُتھ 

 . 40ر شيء، ولھذا عد الشاطبي وغیره ھذا من ُملح العلم ال من صلبھكبی
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أما العادات فعلى العكس من ذلك، وھذا ھو الوسط في ھذا الباب، ومنشأ غلط االتجاھین اآلخرین أنھم 
نظروا إلى النادر فأجروا علیھ بقیة مسائل الباب، یقول الشاطبي: "وقد یمكن أن تُراعى المعاني في باب 

ات وقد ظھر منھ شيء فیجري الباقي علیھ، وھي طریقة الحنفیة، والتعبدات في باب العادات وقد ظھر العباد
  .41منھ شيء فیجري الباقي علیھ، وھي طریقة الظاھریة، ولكن العمدة ما تقدم"

 الفرع الثالث: القول بالتوقیف ال یعارض إعمال المقاصد في الوجوه المناسبة
ره من العبادات مبناه على التوقیف ھو مطابق لقصد الشارع، وفي مقابل فالقول بأن باب الزكاة كغی

وإن ظھر ألول وھلة عند غیر المتمّرس أن فیھ مراعاة للمقاصد -ھذا فإن القول بأصالة إعمال الرأي فیھا 
 ى؛ إال أنھ في واقع األمر مناقض لمقصود الشارع، ولھذا قال الشاطبي: "التعبد راجع إل-وبعدا عن الجمود

عدم معقولیة المعنى، وبحیث ال یصح فیھ إجراء القیاس، وإذا لم یعقل معناه دل على أن قصد الشارع فیھ 
الوقوف عند ما حدَّه ال یُتعدى، فإذا وقع طابق قصد الشارع وإن ال خالف، وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع 

 42مبطل للعمل"
  الزكاة منھا: ھذا؛ ویمكن توظیف المقاصد في جوانب متعددة من باب

إعمال المقاصد في الترجیح بین األقوال في  المسائل الخالفیة، ومثال ذلك أن من مسالك الكشف عن  -
المقاصد التي ذكرھا الشاطبي: سكوت الشارع عن شرعیة العمل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فإن 

 ف شیئا كان مخالفاھذا السكوت كالنص على أن قصد الشارع أال یزاد في ھذا وال ینقص، فإن زاد المكل
، ومعلوم أن ھذا المسلك ألصق ما یكون بأبواب العبادات، ومنھا باب الزكاة، ولھذا فإنَّ 43لقصد الشارع

ولم یشرع  فْھم ھذا المعنى یساعد على الترجیح في كثیر من المسائل التي وجد مقتضاھا في زمن النبي 
 بیقیة في المطلب الموالي.فیھا حكما، وسیأتي مزید توضیح لھذا في النماذج التط

إعمال المقاصد في الظروف االستثنائیة، فیحكم المجتھد فیھا بخالف األصل مراعاة للمقاصد، مثل حاالت  -
الحرج والمشقة التي یراعى فیھا مبدأ التیسیر المنضبط، ولھذا أمثلة سیأتي بعضھا في الفرع الثاني من 

 المطلب الموالي. 
ترجیح بین المستحقین، ومثالھ إذا تردد المكلف فیمن یدفع لھ الزكاة وتزاحم عنده مراعاة المقاصد عند ال -

المستحقون لھا، ولم یمكنھ أن یستوعبھم بالمال المزكَّى، فإنھ حینئذ یقدم من تكون المعونة لھ أنفع، فیقدم 
فس حفظ الن مثال من حاجتھ لتوفیر قوت یومھ على من كانت حاجتھ لقضاء دْینھ، ألن في األول مصلحة

التي تعد من الضروریات، وھي مقدمة على الثاني الذي یعد من الحاجیات، حیث یلحق بالمدین حرج شدید 
 عند عدم السداد.

، ومثالھ مسألة زكاة الفطر بالنسبة لقوم قوتھم إعمال المقاصد في النوازل التي لم تكن على عھد النبي  -
قوتھم من غیر الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتھم  من غیر الحبوب، قال ابن القیم: "فإن كان

من قوتھم كائنا ما كان، ھذا قول جمھور العلماء، وھو الصواب الذي ال یقال بغیره؛ إذ المقصود سد خلة 
 44المساكین یوم العید، ومواساتھم من جنس ما یقتاتھ أھل بلدھم"

اس المبني على الوصف المناسب، وإنما قیاس الشبھ عند یمكن دخول القیاس في باب الزكاة، لكن لیس القی -
العبادات: وھي نوع ال یجري فیھا تعلیل بحال، ألنھ ال القائلین بھ، وفي ھذا یقول ابن العربي المالكي: "

یعقل معناھا، بلى إن قیاس الشبھ یدخلھا، كقول علمائنا رحمة هللا علیھم في الوضوء: عبادة فافتقرت إلى 
ة... وكقولھم: إن القیم في الزكاة ال تجوز ألنھا عبادة، فاقتصرت مورد األمر دون التعلیل النیة كالصال

 .45كالوضوء والصوم وأمثال ذلك كثیرة"
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والمقصود بقیاس الشبھ الذي یمكن استعمالھ في مسائل الزكاة وغیرھا من العبادات ھو القیاس الذي 
التي تخلو من مناسبة، كما أنھ ال یعتمد على ما یُعلم اشتمالھ على المناسبة، وإنما ال یعتمد على األوصاف 

ھو في مرتبة بینھا، فھو مبني على األوصاف التي یُتوھم اشتمالھا على مصلحة الحكم ویظن أنھا مظنتھا 
أكثر  اعتبار الشارع لھا في بعض األحكام، وھذا القسممن غیر اطالع على عین المصلحة، مع عھدنا 
 األصولیین على قبولھ ألنھ یثیر ظنا بثبوت الحكم.

ویجدر التنبیھ إلى أن الكالم ھنا على القیاس في مسائل الزكاة في غیر العلة المنصوصة، وإال فال 
إشكال في توظیفھا لكن ذلك نادر، یقول الشاطبي: "إال أن یتبین بنص أو إجماع معنى مراد في بعض 

تبعھ، لكن ذلك قلیل فلیس بأصل، وإنما األصل ما عم في الباب وغلب في الصور، فال لوم على من ا
 .46الموضع"

كما یحسن التنبّھ إلى أن التعلیل بالمناسب تعلیال قاصرا من غیر تعدیة جائز، ذلك ألنھا وإن كانت 
 مناسبالمناسبة واضحة في الجملة، إال أنھا غیر مطردة في كل ما شابھھا، ولھذا یقول الشاطبي: "فإن ال

فیھا معدود عندھم فیما ال نظیر لھ كالمشقة في قصر المسافر وإفطاره، والجمع بین الصالتین وما أشبھ ذلك، 
 .47وإلى ھذا أكثر العلل المفھومة الجنس في أبواب العبادات غیر مفھومة الخصوص"

 المطلب الرابع: نماذج تطبیقیة
ره ھا بفروع تطبیقیة یتم عرضھا على ما سبق تقریحتى ال تبقى ھذه الدراسة نظریة بحتة رأیت أن أذیّل

 من معالم المنھج األمثل في دراسة قضایا الزكاة: 
   الفرع األول: مسألة إیجاب الزكاة في كل مال نام

ذھب بعض المعاصرین إلى إیجاب الزكاة في كل مال نام، سواء أكان مما یخرج من األرض 
التي تتخذ للنماء وترعى في كأل مباح وبلغت النصاب، على خالف كالخضروات والفواكھ، أم من الحیوانات 

، فخالفوا 48بینھم في مقدار النصاب، بل وأوجبوا الزكاة في نتاج الحیوان من ألبان وحریر وبیض ونحوھا
 .49بذلك جماھیر الفقھاء، وفاقوا بذلك حتى الحنفیة المتوسعین في ھذه األصناف

مع ما أُورد علیھا لیس مما یُرام ھنا للنیْل، ولكن حسبي ھنا  وأدلة كل قول طویلة الذیل، وعرضھا
 عرض التخریج المقاصدي للمسألة، فأقول وبا� التوفیق:

 إن أھم ما استدل بھ المَوسعون مما لھ تعلق بالمقاصد أمران:
أَْثَمَر َوآتُوا َحقَّھُ یَْوَم ُكلُوا ِمن ثََمِرِه إَِذا االستدالل بالعمومات الموجبة للزكاة، وھذا كقولھ تعالى:  األول:

ا أَْخَرْجنَا لَُكم ]، وقولھ تعالى: 141[األنعام:  َحَصاِدهِ  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا أَنفِقُوا ِمن طَیِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ
َن اْألَْرضِ  العشر، وفیما ُسقي  فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا: «]، وقولھ 267[البقرة:  مِّ

ن أن عمومھا مقصود للشارع، ولم یَُرد منھا ، فھذه النصوص وأشباھھا یرو50»بالنضح نصف العشر
 الخصوص.

بأن القول بأن ھذا مراد للشارع البد من إقامة الدلیل علیھ وھو غیر موجود، بل إن القرائن تدل  ویناقش     
قال ابن العربي: "إن األلفاظ الموضوعة للعموم قد تأتي  على خالف ھذه الدعوى، أما بالنسبة للحدیث فقد

على قصد الخصوص، واأللفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتي على قصد العموم، وإنما یعول في ذلك على 
القصد، وقولھ: "فیما سقت السماء وفیما سقي بالنضح" لم یأت لبیان الشمول في النوعین، وإنما جاء لبیان 

، إذن فالسیاق مما یساعد على معرفة قصد الشارع، وھا ھو الجویني 51كاة في القسمین"الفرق بین مقدار الز
یزیدك األمر إیضاحا فیقول: "فإذا استدل الحنفي بھذا الظاھر في إثبات العشر في كل ما تنبتھ األرض؛ كان 
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ذلك مردودا علیھم، فإن الرسول استاق كالمھ ھذا للفرق بین السیح والنضح، ال للتعرض لجنس ما یجب 
فیھ العشر، فإذا ظھر أن ھذا الفن من العموم لم یقصده الشارع، وإن جرى في كالمھ اللفظ الصالح لھ، وھو 

، وھكذا القول في 52الفھ""ما سقت السماء" فاالستمساك بھ في قصد التعمیم باطل، إذ ظھر من كالمھ خ
 اآلیات فھي من العام المخصوص كما سیأتي في النقطة الموالیة. 

الذي علیھ جمھور األصولیین أن العام یبنى على الخاص، وأن الخاص یقضي على العموم، وفي ھذا 
نصا  میقول المّقري: "النص یقضي على العام، قال ابن العربي: "بال خالف"، یرید عند من ال یجعل العا

یقضي على قولھ:  53»لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة«كالنعمان، وما استقرئ لمالك بقولھ علیھ السالم: 
  .55..."54"فیما سقت السماء العشر"

إذا تقرر ھذا فقد وردت نصوص خاصة فیھا حصر جنس ما یحب فیھ الزكاة، فمثال في زكاة  ما 
أنھ إنما أخذ الصدقة  ندنا كتاب معاذ عن النبي ع«عن موسى بن طلحة أنھ قال: یخرج من األرض صح 

قال ألبي موسى ومعاذ رضي هللا عنھما حین  ، وفي روایة أنھ 56»من الحنطة والشعیر والزبیب والتمر
، فھذا نص 57»ال تأخذوا الصدقة إال من ھذه األربعة: الشعیر والحنطة والزبیب والتمر«بعثھما إلى الیمن: 

ھـ) معلقا على ھذه األحادیث 251جبني في ھذا المقام ما ذكره ابن زنجویھ (ت: في محل النزاع، ولذا یع
حین خص ھذه األربعة بالصدقة وأعرض عما سواھا؛ قد كان  ألن رسول هللا "… وغیرھا حیث قال: 

یعلم أن للناس أمواال وأقواتا مما تخرج األرض سواھا، فكان تركھ ذلك وإعراضھ عنھ عفوا منھ كعفوه عن 
ة الخیل والرقیق، وإنما یُحتاج إلى التشبیھ والتمثیل (أي القیاس) فیما ال توجد فیھ سنة، فإذا ُوجدت صدق

 .58السنة قائمةً لزم الناَس اتباعھا على ما وافق الرأي وخالفھ"
الصدقة عما سوى الوارد في الحدیث مع وجود  أخذ فھذا موطن استعمال المقاصد، فترك النبي 

 -في الفرع األخیر من المطلب السابق -المقتضي وانتفاء المانع دلیل على أن ذلك غیر مشروع، وقد تقدم 
  تقریر أن من مسالك الكشف عن المقاصد سكوت الشارع.  

ن، واالستدراك على األخذ بالعمومات ال یصح في العبادات، ألنھ باب من أبواب االبتداع في الدی
"األصل إذا ثبت في الجملة ال یلزم إثباتھ في التفصیل، فإذا ثبت مطلق الصالة  الشرع، ولھذا قال الشاطبي:

ال یلزم منھ إثبات الظھر والعصر أو الوتر أو غیرھا حتى ینص علیھا على الخصوص، وكذلك إذا ثبت 
أو شعبان أو غیر ذلك حتى یثبت التفصیل  مطلق الصیام ال یلزم منھ إثبات صوم رمضان أو عاشوراء

 .59بدلیل"
مراعاة المقاصد العامة والجزئیة، أما العامة فقد ذكروا أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة  الثاني:

المستحقین وإلقامة المصالح العامة للمسلمین، وھذا واجب على كل ذي مال نام، ومن المستبعد أن یكون 
عبء على من یملك خمسا من اإلبل أو أربعین من الغنم أو خمسة أوسق من الشارع قد قصد إلقاء ھذا ال

الشعیر، ثم یعفي صاحب البساتین من البرتقال أو المانجو أو التفاح، ویعفي أصحاب المصانع الضخمة 
 .60واألجور الكبیرة...

أما عن المقصد الجزئي فیظھر ذلك فیما ذكروه من كون المقصود من شرعیة الزكاة ابتالء الخلق 
ومواساة الفقراء على وجھ ال یصیر المزكي فقیرا، وذلك بأن یعطي من فضل مالھ قلیال من كثیر، واإلیحاب 

وجوب الزكاة في المال في المال الذي ال نماء لھ یؤدي إلى خالف ذلك عند تكرر السنین، ولھذا فإن علة 
معقولة، وھي النماء كما نص الفقھاء الذین یعللون األحكام، ویعملون بالقیاس... وإذا كان النماء ھو العلة في 

 .61وجوب الزكاة، فإن الحكم یدور معھ وجودا وعدما، فحیث تحقق النماء في مال وجبت فیھ الزكاة، وإال فال
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 ویناقش بما یلي:
كروھا فیمكن التسلیم بھا، أما التفریع علیھا دون وجود نص خاص فھذا ما ال یسلم لھم، أما الحكمة التي ذ -

وذلك لما یؤدي من التشریع مع هللا سبحانھ وتعالى، وقد تقدم الكالم عن ھذا مستوفیا في بدایة المطلب 
فھموا أن السابق، على أنھ یمكن معارضة ھذه الحكمة بأخرى أضبط منھا، وذلك أن كثیرا من الفقھاء 
، ولھذا 62المقصود من زكاة ما یؤكل سد خلة الفقیر وحفظ جسده، وذلك ال یكون غالبا إال فیما ھو قوت

عللوا باالقتیات واالدخار، ألن الفواكھ واأللبان والبیض ونحوھا وإن كانت تطرد الجوع لكن ال یمكن 
ا وجھ اختیار ھذا الوصف: "ألنھ وصف ادخارھا، إذ الفساد یسرع إلیھا، وفي ھذا الصدد یقول القرافي مبین

 .63مناسب في االقتیات من حفظ األجساد التي ھي سبب مصالح الدنیا واآلخرة"
التعجب من التفریق في إیجاب الزكاة بین بعض األصناف ال وجھ لھ، ألن األمور التعبدیة ال یھتدي إلیھا  -

الجاھلیة إلى ھذا النظام الزكوي اإلسالمي، ومع العقل لوحده، بل ال بد فیھا من الشرع، ولھذا لم یھتد أھل 
ذلك فإن أصحاب الخضروات والفواكھ تشملھم النصوص العامة في الصدقة، فیخرجون ما طابت بھ 
أنفسھم، أما إلزامھم بالعشر أو نصفھ فھذا یحتاج إلى نص خاص ولم یوجد مع وجود المقتضي وانتفاء 

 یادة على المنصوص كما سبق قریبا.المانع، بل ُوجد النص الدال على عدم الز
أما القول بأن النماء علة فال یسلم بھ، حیث لم یذكر ذلك أحد من السابقین، وإنما الموجود في كتب الفقھ أن  -

النماء شرط ولیس علة، ویصرح بھ كشرط الحنفیة، أما غیرھم من المذاھب فیراعونھ في تعلیالتھم دون 
 .64تصریح بھ

شرطھا االطراد واالنعكاس، فإذا وجد الوصف وتخلف الحكم كان ھذا دلیال على عدم العلة الصحیحة من  -
، فتوجد صور تحقق فیھا وصف 65اطراده وبالتالي عدم صحتھا، ویسمي األصولیون ھذا القادح بالنقض

لمعلوفة االنماء مع أن الزكاة ال تجب فیھا، یقول ابن بیة الشنقیطي: "العلماء لم یستندوا إلى النماء، فالغنم 
 .66…"أیضا تنمو وتتوالد، ومع ذلك لم یقل أحد منھم مطلقا بأن النماء سبب في وجوب الزكاة

 الفرع الثاني: مسألة إخراج القیم في الزكاة. 
 الناظر في كتب الفقھاء یجد في حكم إخراج القیمة في الزكاة اتجاھین إجماال:      

 .67قالوا بجواز إخراج القیمة مطلقا، وھو قول األحناف االتجاه األول:
 .68وجوب االقتصار على األعیان المخصوصة، قال بھ الجمھور االتجاه الثاني:

وھناك منحى ثالث ھو أقرب للصواب في تقدیري، وھو وسط بین االتجاھین السابقین، حیث یفرق 
بین ما فیھ مصلحة راجحة أو حاجة قائمة فیجوز، وبین ما خال منھما فیُمنع، وقد اختار ھذا القول ابن تیمیة 

مطلوبة بشاتین أو عشرین درھماً الُجبران لمن لم تكن عنده السن ال قدَّر رحمھ هللا وعلل اختیاره بأن النبي 
ز إخراج القیمة مطلقا فقد یَعِدل المالك إلى أنواع ردیئة، وقد یقع في ولم یعدل إلى القیمة، وبأنھ  متى ُجوَّ

التقویم ضرر، وألن الزكاة مبناھا على المواساة، وھذا معتبر في قدر المال وجنسھ، ثم مثَّل الختیاره بثالثة 
 أمثلة:
بستانھ أو زرعھ بدراھم، فھنا إخراج عشر الدراھم یجزیھ، وال یُكلف أن یشتري ثمرا  أن یبیع ثمر -1

 أو حنطة، ألنھ ساوى الفقراء بنفسھ.
أن یجب علیھ شاة في خمس من اإلبل، ولیس عنده من یبیعھ شاة؛ فإخراج القیمة ھنا كاف وال یُكلف  -2

 السفر إلى مدینة أخرى لیشتري شاة.



  أ.د/ صالح بوبشیش - عدالن رزقي 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      162

تحقون للزكاة إعطاء القیمة لكونھا أنفع لھم؛ فیعطیھم إیاھا، أو یرى الساعي أن أن یطلب منھ المس -3
ص ائتوني بعرض ثیاب خمی«أخذھا قیمة أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنھ: كان یقول ألھل الیمن: 

ى قول من عل 69»بالمدینة أو لبیس في الصدقة مكان الشعیر والذرة، أْھون علیكم، وخیر ألصحاب النبي 
 .70قال أن ھذا كان في الزكاة ال في الجزیة

، والمناسب للمقام أن نعرض الوجھة المقاصدیة لكل 71ھذا؛ واستعراض أدلة كل فریق مما یطول
 اتجاه، وبیانھ كاآلتي:

فنظروا إلى مقصد الشارع من الخطاب، فرأوا أن القصد من المنصوص علیھ ھو   أما االتجاه األول
التیسیر ال التقیید، ونظروا أیضا إلى مقصد الشارع من تشریع الحكم وھو إغناء الفقیر، یقول السرخسي: 

عز ت لما ذكر للتیسیر على أرباب المواشي ال لتقیید الواجب بھ، فإن أرباب المواشي "وبیان رسول هللا 
، ثم قال بعد ذلك موضحا مقصد الحكم: "ألن المقصود إغناء 72فیھم النقود، واألداء مما عندھم أیسر علیھم"

، واإلغناء یحصل بأداء القیمة كما 73»أغنوھم عن المسألة في مثل ھذا الیوم: «الفقیر، كما قال النبي 
  . 74یحصل بأداء الشاة، وربما یكون سد الخلة بأداء القیمة أظھر"

فرأوا أن مقصد الشارع مالزمة أعیان األجناس الواردة في النصوص، وأجابوا  أما االتجاه الثاني
 عما ذكره أصحاب االتجاه األول بما یلي:  

الذي تقرر عندنا أن األصل في العبادات التوقیف، فیُلتزم بالمنصوص إال إن وجدت أمارات ظاھرة  -1
 .75یُفھم منھا قصد التعدیة

النص بالعلة التي ذكروھا یكرُّ على أصلھ باإلبطال والرفع، وھذا ُمخّل بشرط التعلیل  أن تعلیل -2
، ولھذا قال ابن العربي: "التعلیل الذي أشار إلیھ یُسقط األصل، ومتى أسقط التعلیل أصلھ الذي 76المقبول

 . 77ینشأ عنھ سقط في نفسھ، وھذه نكتة یجب شد الید علیھا"
ه غیر كاف، بل األدق أن یضاف وصف آخر، وھو سد الخلة بجنس المال التعلیل بسد الخلة وحد -3

المزكى، قال الغزالي: "قال الشافعي: ال أُبعد كون سد الخلة مقصودا، ولكن ال یبعد أیضا كونھ مقصودا 
بجنس مال الزكاة لیحصل للفقراء االستغناء بجنس مال األغنیاء، ویبقى في أیدیھم أعیانھا، وھي تدر علیھم 

نسل، والدراھم تتبدد في أیدیھم على قرب، فیعودون إلى أدبارھم، ویشھد لھ تخصیصھ علیھ السالم األنثى وت
، فتأمل أیھا القارئ قولھ: "والدراھم تتبدد في أیدیھم على قرب" ففیھ رد 78بالذِّكر، والمالیة فیھما سواء"

ْكرلقولھم بأن القیمة أنفع للفقي، وتأمل أیضا في قولھ:  "ویشھد لھ  "، ففي تخصیصھ علیھ السالم األنثى بالذِّ
حصر الشارع لجنس ما یعطى في الزكاة في إناث األنعام دون الذكران رغم تساویھما في القیمة ما یدل 

 على أن التقید بما ورد في النص مقصود في الخطاب.
المسألة..." ویمكن إضافة جواب آخر وھو أن یقال: الحدیث الذي انتزعوا منھ العلة "أغنوھم عن 

، وما بني على فاسد فھو فاسد، فیصیر إذن مستند العلة عقلیا، وما ذكره الشافعي 79ضعیف ال تقوم بھ الحجة
 من تركیب الوصف المعلل بھ من اإلغناء وكونھ من جنس المال؛ أقوى مأخذا وأبعد عن القوادح.

، ففي األحوال العادیة یلتزم فجمعوا بین القولین وحملوا كال منھما على حال أما االتجاه الثالث
بالمنصوص علیھ ألنھ األصل، أما عند المشقة والحرج، أو عند وجود المصلحة الراجحة كما سبق التمثیل 

 علیھ قریبا فال بأس بإخراج القیمة، وھذا القول تجتمع فیھ النصوص مع المقاصد دون إھمال ألحدھما.   
االختیار یعنون بھ زكاة األموال، أما زكاة الفطر فال یمكن إلحاقھا  ویجدر التنبیھ إلى أن القائلین بھذا      

 .80بھا لما بینھما من الفروق
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 الفرع الثالث: استحداث وعاء زكوي أو نصاب أو مقدار جدید.
الناظر في كتب المعاصرین یجد بعض اآلراء الجدیدة لم تعرف في كتب األقدمین، ولو أنھا كانت من 

لم یعرف لھا نظیر في غابر األزمان لھان األمر، لكن اإلشكال أن كثیرا منھا ُوجد في  القضایا النازلة التي
عصر التشریع، فضال عن عصر األئمة المجتھدین، ولعلي أقتصر على مثال لنوع واحد یحوي تحتھ أفرادا 

ھي  ستغالتكثیرة، وما یقال فیھ ینسحب على ما شابھھ من المسائل، ھذا المثال ھو زكاة المستغالت، والم
غیر معد للتجارة بأصلھ یدر دخال وتتجدد غلتھ، وتزول عینھ باالستھالك -من ثابت أو منقول -"كل أصل 
ومن أمثلتھا المصانع اإلنتاجیة والعقارات والسیارات واآلالت ونحوھا من كل ما ال یراد  81التدریجي"

 التجارة بعینھ ویدر دخال بإیجاره أو استثماره.
د ذھب أكثر المعاصرین تبعا لما نقل عن فقھائنا القدامى إلى أنھ ال زكاة في أعیان إذا تقرر ھذا فق

، وقد ظھر في ھذا 82المستغالت، وإنما تزكى غلتھا زكاة النقد وعروض التجارة، أي یُخرج منھا ربع العشر
 العصر قوالن جدیدان:

 ع العشر.أن المستغالت تزكى أعیانھا وغلتھا زكاة التجارة، فیخرج منھا رب -1
 .83أن الزكاة تجب في غلتھا، وتُزكى زكاة الزروع والثمار: العشر أو نصفھ -2

 والذي یھمنا ھنا عرض التوجیھ المقاصدي لھذین االتجاھین ومناقشتھ فیقال:
اقشة فقد سبق من یشترك االتجاھان في االستدالل بالعمومات وبالتوجیھات المقاصدیة، أما العمومات

ذلك في التطبیق األول بما ال مزید علیھ، أما ما یخص المقاصد فاشترك االتجاھان في المقصد العام، واختلفوا 
 في الجزئي.

التزكیة والتطھیر ألرباب المال أنفسھم،  وھي -حكمة تشریع الزكاة  أما عن المقصد العام فقد ذكروا أن
تجعل إیجاب الزكاة ھو  -والمواساة لذوي الحاجة، واإلسھام في حمایة دین اإلسالم، ودولتھ ونشر دعوتھ 

األولى واألحوط، ألنھ ال یعقل أن یكون شكر النعمة، ومساعدة العاجز، وتطھیر النفس وتزكیتھا بالبذل، 
یر الزم لصاحب المصنع والعمارة والسفینة والطائرة ونحوھا، مما یدر لصاحب الزرع والثمر، غ الزما

 .84من الدخل أكثر مما تدره أرض الذرة والشعیر بأضعاف مضاعفة، ویجھد أقل من جھدھا"
ھذا عن المقصد العام أما عن المقصد الجزئي فقد اختلف االتجاھان في نظرھم إلیھ، وبالتالي اختلفوا       

 بھ. في األصل الملحق
، فالنماء  - أما أصحاب القول األول فقد قاسوا المستغالت على عروض التجارة بجامع النماء والربح في كلٍّ

ھو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغیرھا من األموال الزكویة، وھذه العلة موجودة في 
 المستغالت، فتجب الزكاة في أعیانھا وغلتھا لتحقق علة النماء فیھا

     85صحاب القول الثاني فإنھم قاسوھا على األراضي الزراعیة بجامع أن كل منھما یدّر غلة ودخالأما أ -
  ویمكن مناقشة ھذه التوجیھات على الترتیب الذي سیقت علیھ بما یلي:       
أما استداللھم بالحكمة فبغض النظر عن الراجح في مسألة التعلیل بالحكمة والتعدیة بھا؛ فإنھ یمكن  -1

ارضتھا بأنھا مع مخالفتھا لإلجماع فھي منافیة لمقصد من مقاصد الشریعة وھو رفع الحرج والمشقة، مع
وضمن ھذا المنظور یقول صدیق حسن خان: "إیجاب الزكاة فیما لیس من األموال التي تجب فیھا الزكاة 

في أعیانھا؛ مما لم یُسمع باالتفاق كالدور، والعقار، والدواب ونحوھا  بمجرد تأجیرھا بأجرة من دون تجارة 
بھ في الصدر األول الذین ھم خیر القرون، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، فضال أن یسمع فیھ بدلیل من 
كتاب أو سنة، وقد كانوا یستأجرون ویؤجرون، ویقبضون األجرة من دورھم وضیاعھم ودوابھم، ولم یخطر 



  أ.د/ صالح بوبشیش - عدالن رزقي 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      164

قیمة داره أو عقاره أو دوابھ، وانقرضوا وھم في راحة من ببال أحدھم أنھ یخرج في رأس الحول ربع عشر 
 .86ھذا التكلیف الشاق"

ویقول اإلمام مالك: "األمر المجتمع علیھ عندنا في إجارة العبید، وخراجھم وكراء المساكین، وكتابة 
 المكاتب أنھ ال تجب في شيء من ذلك الزكاة، قلَّ ذلك أو كثر حتى یحول علیھ الحول من یوم یقبضھ

 .87صاحبھ"
إذن فھذا التعلیل الذي ذكروه مخالف لإلجماع، وھذا كاف في رده، ومع ذلك ھو مخالف لقواعد 
الشرع، إذ لو أوجبنا الزكاة في المستغالت نفسھا فھناك الكثیر من المقلّین ومن األرامل واألیتام إنما یعیشون 

على الدور والحوانیت صار ذلك مجحًفا  على غالت دورھم أو غالت حوانیتھم الصغیرة، فلو أوجبنا الزكاة
 .88لمالھم، وھذا مناف للعدل، ومثلھ ال یأتي بھ الشرع الحنیف

ثم إنھ بالتأمل في المقادیر المنصوصة نالحظ أن مقدار الزكاة یزداد كلما قل العمل، ویقل كلما كثر 
یھا ر، أما إذا كان یبذل جھدا بسقالعمل، ففي زكاة الزروع والثمار إذا كان صاحبھا ال یسقیھا فإنھ یخرج العش

فیقل المقدار الواجب في حقھ لیصیر نصف العشر، وحینما یكون األمر یستدعي جھدا أكثر كما في التجارة 
فالواجب حینھا ھو ربع العشر، فھذا التناسب والتضاعف مما یحقق العدل، فلیس فیھ إثقال لكاھل األغنیاء، 

  .89وال إجحاف بحق الفقراء
ة وإن كانت معقولة المعنى في الجملة، إال أن المقادیر واألنصبة غیر معقولة المعنى، ولم یقل الزكا -2

أحد بذلك، نعم حاول بعضھم تلمس حَكم تقریبیة لكن غالبھا ظنون ال یمكن الجزم بھا، وعلیھ فالقول بالتعبد 
 فیھا ال مناص منھ.

ماء غیر مسلم لما بینھما من الفروق، منھا قیاس أعیان المستغالت على عروض التجارة بجامع الن - 3
أن عروض التجارة تتقلب أعیانھا في البیع والشراء بخالف المستغالت، ومنھا أن دوران رأس المال في 

 .90عروض التجارة كثیر لكثرة تقلب ھذه العروض وتجددھا بخالف المستغالت
دم الكالم عن ھذا في التطبیق األول، ثم إنھ ال یمكن أن یكون النماء علة ألنھ وصف ال یطرد، وقد تق

لمال اأنھ حتى على فرض التسلیم بصحة العلة، فإن المستغالت ال یتحقق فیھا ھذا الوصف ألن ونزید ھنا 
النامي كما یظھر من اصطالح الفقھاء ھو مال تأتي نتیجة نمائھ من جنسھ، مثال النقود تأتي نتیجة نمائھا في 

یوان ینمو فیأتي نتیجة نمائھ بصورة حیوان من جنس الحیوان، وكذلك صورة النقود نفسھا، وكذلك لح
الزروع والثمار، وال یوجد في كتب الفقھاء ما یسمى ماًال نامیًا وال تأتي نتیجة نمائھ من غیر جنسھ، وأما 

 .91المستغالت فنتیجة نمائھا تأتي في صورة النقود، فلذلك ال تصلح أن تسمى أمواال نامیة
المستغالت على األرض المزروعة قیاس مع الفارق، ألن المستغل لیس كاألرض، فقد یھلك  قیاس -4

في لحظة، فتحترق الطائرة، وتغرق السفینة، وتنھدم العمارة، بخالف األرض فإنھا تبقى إلى أن تقوم الساعة، 
یست ى فالغلة لأضف إلى ذلك أن غلة األراضي الزراعیة تفوق بكثیر غلة المستغالت، وكذلك من جھة أخر

كالزرع ألنھا تزكى كل حول، أما الزرع فبعد أن یزكى للمرة األولى فإنھ إذا ادُّخر لسنوات فال یزكى مرة 
 .92ثانیة، إال إذا أصبح عروض تجارة
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 خـاتمـة
في خاتمة ھذا المقال ال بأس أن نستعرض أبرز المحطات التي مرت معا في ھذا المقال، وذلك فیما        
 یلي: 

أحكام الشریعة منھا ما ھو تعبدي ال تدرك علتھ، مع إمكان تلمس بعض الحكم والمقاصد دون الجزم بذلك،  -
 تي ال یعقل معناھا.ومنھا ما یدرك علتھ، وقد اتفق الفقھاء على عدم القیاس على األحكام ال

اختلف الفقھاء قدیما وحدیثا في نظرتھم لمسائل باب الزكاة، فمنھم من رأى مسائلھا تعبدیة ال ینبغي الخروج  -
فیھا عن ظواھر النصوص، وقابلتھم طائفة أوغلوا في إعمال القیاس واستخدام الرأي في كثیر من مسائلھا، 

 جانب التعبد واعتباره ھو األصل. وتوسط آخرون فأخذوا باألمرین معا مع تغلیب
تضافرت أدلة الكتاب والسنة والنظر على كون األصل في العبادات التوقیف، أي أنھ ال یقاس علیھا غیرھا،  -

وذلك لكونھا غیر معقولة المعنى على وجھ التفصیل، وھذا ال یمنع من تلّمس الحكم والمقاصد اإلجمالیة 
 من غیر قطع بھا.

لما كان األصل في الزكاة التعبد قلَّ دخول القیاس في مسائلھا، والقیاس الذي یستعمل في ھذه المواطن  -
القلیلة ھو القیاس المبني على الوصف الشبھي، أما الوصف المناسب فھو وإن كان واضحا على وجھ 

ما  یمكن طرده في كل اإلجمال في بعض أحكامھا، إال أنھ غیر واضح في التفاصیل والجزئیات، ولھذا فال
 شابھھ، ومن ھنا كان القول بإنشاء وعاء زكوي جدید أو مقدار أو نصاب جدید قوال ضعیف المأخذ.

یمكن مراعاة المقاصد في فقھ الزكاة في جوانب عدیدة كالترجیح في المسائل الخالفیة أو عند تعارض  -
 المصالح، أو إلیجاد حكم النوازل.

یة تناول مسائل الزكاة آثار في الفروع الفقھیة القدیمة والحدیثة، وقد تناولت في لقد كان للخالف في منھج -
 ھذا البحث عینة منھا تدل على ما سواھا.

 التوصیات:
أوصي الباحثین بالعنایة بمثل ھذا النوع من الدراسات وتعمیمھ على األبواب األخرى للشریعة كباب  -

 غیرھا.السیاسة الشرعیة، وباب األحوال الشخصیة و
االعتناء بتخریج الفروع على األصول تنظیرا وتطبیقا، مع اإللمام بالمقاصد الشرعیة واستحضارھا عند  -

 تناول المسائل الفقھیة.
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التباس ھذا المعنى على بعض الباحثین جعلھم یتصورون أن الشاطبي لم یلتزم بتأصیلھ حیث علل كثیرا من العبادات،  -33
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رر ھنا، من كون المنفي ھو التعلیل الذي یعدى بھ الحكم فھذا .  وھذا غیر مسلم، بل التوجیھ الصحیح ھو ما قُ 240و

نادر، أما غیر ذلك فالتعلیل ثابت في نفس األمر لكن ال ندركھ على سبیل القطع غالبا، ومع ذلك یمكن تلمس الحكمة 
 على سبیل الظن من غیر قیاس علیھا.
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  :الملخص
وسوء التطبیق من جھة أخرى، وذلك  ،یھدف ھذا البحث إلى دراسة الزكاة من حیث تكامل التشریع من جھة

واالقتصادیة، ثم البحث في واقع الناس أین نجد خلل  االجتماعیةومن خالل ذكر ماھیتھا ومقاصد تشریعھا الدینیة 
  محاولة إعطاء البدائل والحلول. مع، رعند البعض اآلخ ھاعن دفع زكواتھم أو سوء توزیع حجام البعضالتطبیق كإ

 .التطبیق خلل ؛التشریع مقاصد؛ الزكاة الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This research aims to study the zakat in terms of the complementarity of legislation on the 
one hand and misapplication on the other hand, stating its nature, and the purposes of its 
religious, social and economic legislation, then searching in the reality of people where we find 
the application defect is represented in the reluctance of some to paying their zakat or 
misallocating others’ zakat, then trying to give alternatives and solutions. 
Key words: zakat; purposes of legislation; the application defect. 

   مقدمة:
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والتابعین 

  لھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
اد في المعاش والمع من تمام منن هللا أن أنزل علینا شریعة مبناھا وأساسھا على الِحكم ومصالح العباد

فھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فالشریعة كما قال اإلمام بن القیم: "عدل هللا بین 
  . "1عباده، ورحمتھ بین خلقھ، وظلّھ في أرضھ، وحكمتھ الدالّة علیھ وعلى صدق رسولھ 

ربنا ونحقق بھا مراده عز وجل ومن حكمتھ سبحانھ وتعالى أن فرض علینا عبادات نتقرب بھا إلى 
بخالفتھ في أرضھ، وإن من أھم ھذه العبادات الزكاة، فھي الركن المالي االجتماعي في أركانھ الخمس، بھا 

َالةَ َوآتَُوا  یدخل المسلم في جماعة المسلمین ویستحق أخوتھم وانتمائھ إلیھم قال تعالى: فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ
َكاةَ فَ  ینِ الزَّ وھي ملتقى شعبتین من الشریعة اإلسالمیة وھما العبادة والسلوك  )،11(التوبة : إِْخَوانُُكْم فِي الدِّ

 172مرة مقترنة بالصالة، وورد ذكرھا في  27مرة، منھا  80جاء األمر بھا في كتاب هللا االجتماعي، 
حدیثا من ما رواه اإلمام البخاري فقط، لذا فھي قدر مشترك بین علوم شتى، تحدث عنھا المفسرون، 

ل ة من خالھذه الدراسة ستسلط الضوء على الزكاة كونھا عباد إال أنوالمحدثون وشراح الحدیث، والفقھاء، 
                                                        

  المؤلف.المرسل  -1
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بیان جلل تشریعھا ووضوح مقاصدھا، ثم بیان الخلل الواقع في تطبیقھا، مع محاولة إعطاء البدائل والحلول، 
  ."الزكاة بین جلل التشریع وخلل التطبیق" فكان عنوانھا:

رغم جلل مقاصد تشریع الزكاة إال أن الخلل في تطبیقھا یحول دون الوصول إلى  إشكالیة البحث:
  فأین یكمن ھذا الخلل وكیف یمكن تالفیھ؟ ومنھ تتفرع األسئلة التالیة: ،نھاالمأمول م

 ما مقاصد تشریع الزكاة؟ وما أثر الزكاة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة؟ -
 ما ھي األخطاء التي یقع فیھا المزكون؟ وما السبیل لتصحیحھا؟ -

رغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع الزكاة في مختلف جوانبھ، إال أنھ وبعد  الدراسات السابقة:
  البحث لم أظفر بدراسة تناولت الخلل في تطبیقھا. وقد انتظم البحث فیما یلي:

  المبحث األول: تعریف الزكاة
  الثاني: مكانة الزكاة في اإلسالم والمقاصد الشرعیة منھا المبحث
  ومقترحات لتفادیھا  اء المزكینبعض أخط الثالث: المبحث

  الخاتمة: وفیھا أھم النتائج والتوصیات.
  األول: تعریف الزكاة المبحث

  الزكاة في اللغة المطلب األول:
  تطلق الزكاة لغة على معان متعددة منھا: 
 النماء: -1

بذلك  ، والزكاة سمیت2یقال: زكا الزرع، أي طال ونما، وكل شيء یزداد وینمو فھو یزكو زكاة   
 .3لما یكون فیھا من رجاء البركة ولتزكیة النفس وتنمیتھا بالخیرات والبركات

ِ َوَما آتَْیتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِریدُ وفیھ قولھ تعالى:  وَن َوَما آتَْیتُْم ِمْن ِربًا ِلیَْربَُو فِي أَْمَواِل النَّاِس فََال یَْربُو ِعْنَد هللاَّ
ِ فَأُولَئَِك ھُمُ    )39(الروم:  اْلُمْضِعفُونَ  َوْجھَ هللاَّ

ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم قال تعالى:  4لزكاة طھرة لألموال، وزكاة الفطر طھرة لألبدانا :الطھارة -1
یِھْم بِھَا   ) أي طھرھا من الذنوب واآلثام.9 :(الشمس قد أفلح من زكاھاوقال:  ،)103 :(التوبة َوتَُزكِّ

أي  )18 (الكھف: فَأََرْدنَا أن یُْبِدلَھَُما َربُّھَُما َخْیًرا ِمْنھُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحًما وفیھ قولھ تعالى:: الصالح -2
  .5أصلح وأكثر تدینا منھ

، قال تعالى: 6: یقال زّكى نفسھ تزكیة أي مدحھا وزّكى الرجل نفسھ إذا وصفھا وأثنى علیھاالمدح والثناء -3
 أَْنفَُسُكْم ھَُو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَىفََال تَُزكُّوا 32 :(النجم.(  

المزكى وزیادتھ، وھي في  جمعت الزكاة في لغة العرب الكثیر من المعاني الطیبة، ففیھا النماء للمال
فتشھد لھ بصحة اإلیمان،  والشح، ومن األنانیة واألثرة، وتمدحھ نفس الوقت تطھر نفس المزكي من البخل

المجتمع  تطھر نفوس الفقراء والمحتاجین لھا من الحقد على األغنیاء، فھي بذلك تصلِحومن جھة أخرى 
  كلھ.

  الزكاة في االصطالحالمطلب الثاني: 
للفقھاء نظرتان في تعریف الزكاة، منھم من نظر إلیھا بالنسبة للمال الذي تخرج منھ الزكاة، ومنھم 

أطلقھا الشارع وأراد بھا كال المعنیین لكن الغالب في من نظر إلیھا بالنسبة إلى فعل المزكي نفسھ، وقد 
  استعمالھا أنھا لفعل الزكاة.
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فقال: ھي اسم لقدر من المال یخرجھ  -باعتبارھا اسم -"عّرفھا بعضھم بالمعنى األول  قال الحطاب:
   .7المسلم في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بالنیة"

أیضا على الجزء المخصوص المخرج من المال تطلق  وعرفھا علیش أیضا بھذا المعنى فقال:"
  .8المخصوص الذي بلغ نصابا إن تم الملك وحول غیر المعدن والحرث"

فقالوا : "ھي إخراج مال مخصوص من مال  -أعني باعتبارھا فعل-وعرفھا غیرھم بالمعنى الثاني 
   .9مخصوص بلغ نصابا لمستحقھ إن تم الملك وحول غیر معدن وحرث"

  تعاریف: تعلیق على ال
  مما تقدم من تعاریف یالحظ اتفاق فقھاء المالكیة على ما یلي:

 ذكر القدر المعین المخرجِ زكاةً. -1
 .المال الذي یجب إخراج الزكاة منھتعیین  -2
  تعیین مصرف الزكاة وھم المستحقون. -3

ُمقَدَّر  نصیب إخراجفإن أردنا صیاغة تعریف للزكاة عند المالكیة بنظریة القدر المشترك نقول ھي: 
  شرًعا في مال معین ألصناف مخصوصة على وجھ مخصوص.

  محترزات التعریف:
نرجح إطالقھا على الفعل ألن من قال إنھا تعني المال المؤدى، قال بإطالقھا علیھ إما على  إخراج:

ن ولیس على المال، وذلك أل سبیل المجاز أو على سبیل أنھا مشترك لفظي واألصح أنھا تطلق على الفعل
  .10موضوع علم الفقھ ھو فعل المكلف، وألنھا توصف بالوجوب، وھو من صفات األفعال دون األعیان

یُراد بھ بلوغ المال المزكي نصابًا، وھو الحد الشرعي الذي ال تجب الزكاة في المال  نصیب مقدر شرًعا:
  .11دونھ، ویختلف باختالف المال

سائمة األنعام، والنقدان، وعروض التجارة، والخارج : یُراد بھ األموال الزكویة، وھي في مال معین
  12 من األرض، وخرج بھ ما كان للقُنیة، فال تجب زكاتھ، وما وجب في كل األموال كالدیون والنفقات.

یراد بھا أصناف الزكاة الثمانیة، كما یخرج بھذا القید الھاشمي ومواله ویَخرج  ألصناف مخصوصة:
  .13وع واألصولبھ من یجب علیھ نفقتھم، كالفر
یراد بھذا القید توفر شروط الزكاة كاإلسالم والحریة والملك التّام وحوالن  على وجھ مخصوص:

  .14الحول، كما یراد بھ اشتراط النیة في إخراج الزكاة، بأن تكون زكاة خالصة � تعالى
  الثاني: مكانة الزكاة في اإلسالم والمقاصد الشرعیة منھا المبحث 

   مكانة الزكاة في اإلسالمالمطلب األول: 
وتعتبر القسم الثالث من واجبات الشرع والتي تجمع بین أمرین: حظ العباد، ھي ثالث أركان اإلسالم، 

وامتحان المكلف باالستعباد، وال ینبغي أن ینسى أحد المعنیین ألن ذلك یؤدي إلى اختالل المقصد الشرعي 
في سد الخلة، وھو جلي سابق إلى األفھام، وحق التعبد الذي من أجلھ فرضت الزكاة؛ فحظ الفقیر مقصود 

في إتباع التفاصیل مقصود للشرع، وباعتباره صارت الزكاة قرینة الصالة والحج في كونھا من مباني 
وعلیھ فالزكاة تنظم عالقة الفرد بخالقھ وعالقة الفرد بمجتمعھ، وأي فھم للزكاة بعیداً عن ھذا  .15 اإلسالم

  تبر تصوراً جزئیاً مخالً بالصورة الكاملة لنظام الزكاة.التصور الصحیح یع
لذا فإن بعد الدعوة لإلیمان تُقَدَّم الصالة والزكاة على ما عداھما من أركان اإلسالم؛ لما جاء في حدیث 

إنّك ستأتي قوًما أھل كتاب، فإذا « بعث معاًذا إلى الیمن، فقال لھ:  ابن عباس رضي هللا عنھما أن النبي 
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جئتھم، فادعھم إلى أن یشھدوا أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا، فإن ھم أطاعوا لك بذلك، فأخبرھم أّن 
هللا قد فرض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوا لك بذلك، فأخبرھم أّن هللا فرض علیھم 

ھما لشدة اھتمام الشارع بھما، وتقدیمھما ، وإنّما اقتصر علی16»صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم
على غیرھما عند الدعوة إلى اإلسالم، وأَْخًذا بمبدأ التدرج في بیان فرائض اإلسالم. وقد جاءت األحادیث 

ُ ِمْن فَْضلِ بالتغلیظ الشدید على مانعي الزكاة قال تعالى:  ِھ ھَُو َخْیًرا َوَال یَْحَسبَنَّ الَِّذیَن یَْبَخلُوَن بَِما آتَاھُُم هللاَّ
َماَواتِ َواْألَرْ  ِ ِمیَراُث السَّ قُوَن َما بَِخلُوا بِھِ یَْوَم اْلقَِیاَمةِ َوِ�َّ ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیلَھُْم بَْل ھَُو َشرٌّ لَھُْم َسیُطَوَّ  رٌ ضِ َوهللاَّ

حقھا إال إذا ما من صاحب ذھب وال فضة ال یؤدي منھا «قولھ:   وصح عن النبي )،180 :(آل عمران
هُ، ُكلََّما َوَجبِینُھُ َوظَْھرُ  كان یَْوُم اْلِقیَاَمِة ُصفَِّحْت لَھُ َصفَائَِح ِمْن نَاٍر فَأُْحِمَى َعلَْیھَا فِي نَاِر َجھَنََّم فَیُْكَوى بِھَا َجْنبُھُ 

ا إَِلى الجنة، بََرَدْت أُِعیَدْت لَھ، في یَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسیَن أَْلَف َسنٍَة، َحتَّى  یُْقَضى بین العباد، فَیَُرى َسبِیلُھُ إِمَّ
. بل لقد شرع اإلسالم مقاتلة مانعي الزكاة، فقد روى عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما أن 17»وإما إلى النار

 الصالة،أُِمْرُت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال هللا وأن محمًدا رسول هللا، ویقیموا «قال:   النبي
  .18»ویؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم إّال بحق اإلسالم، وحسابھم على هللا

وما ذلك إال لعظم شأن ھذه الفریضة، ولما یترتب علیھا من آثار عظیمة ومقاصد جلیلة، سأذكر طرفًا 
  منھا في المبحث التالي:

  الثاني: المقاصد الشَّرعیَّة من فریضة الزكاة المطلب
لقد فرض اإلسالم الزكاة، وأثبت لھا ھذه المنزلة العلیا والمكانة العظمى، وما ذلك إّال لما یتحقق من 

لدنیا اتطبیقھا واألخذ بھا من مقاصد شرعیة عظیمة، تعود على الغني والفقیر ومجتمعھما بالخیر الكثیر في 
  :، ومن تلكم المقاصدواآلخرة

  أوال: المقاصد الدینیة
فقد جاءت النصوص المتواترة باألمر بأداء ھذه  التعبد � بامتثال أمره والقیام بفرضھ:تحقیق  -1

ِ َمْن آَمَن الفریضة العظیمة، وبیَّنت أّن ذلك من صفات المؤمنین الطائعین قال تعالى:  إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد هللاَّ
َالةَ َوآتَ  ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ َ فََعَسى أُولَئَِك أَْن یَُكونُوا ِمَن اْلُمْھتَِدینَ بِا�َّ َكاةَ َولَْم یَْخَش إِالَّ هللاَّ  :(التوبة ى الزَّ

)، فالمؤمن یتعبد هللا بامتثال أمره بإخراج الزكاة بالقدر المطلوب شرًعا، وصرفھا في مصارفھا الشرعیة، 18
كما قال  19ھا العبد األجر العظیم والثواب الجزیل،ولیس ذلك ضریبة مالیة، بل ھي طاعة � وقربة، یرجو ب

َكاةَ لَھُْم أَْجُرھُْم ِعْنَد َربِِّھمْ تعالى:  َالةَ َوآتَُوا الزَّ الَِحاِت َوأَقَاُموا الصَّ  َوَال َخْوٌف إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنھُْم َواْلُمْؤِمنُوَن یُْؤِمنُوَن بَِما  )، وقال تعالى:277 :(البقرة َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُونَ  لَِكِن الرَّ

 ِ َكاةَ َواْلُمْؤِمنُوَن ِبا�َّ َالةَ َواْلُمْؤتُوَن الزَّ ْؤتِیِھْم  َواْلَیْوِم اْآلِخرِ أُولَئَِك َسنُ أُْنِزَل إِلَْیَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبلَِك َواْلُمِقیِمیَن الصَّ
  .)162 :(النساء ًرا َعِظیًماأَجْ 

فإن من مقاصد الزكاة الدینیة رعایة الكلیات الخمس، وھي حفظ الدین،  :رعایة الكلیات الخمس -2
والنفس، والنسل، والعقل  والمال، وقد عرفھا الشاطبي بقولھ : "ھي ما البد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا 

على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة وفي األخرى فوت بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا 
  ، وفیما یلي بیان لھا:20النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبین"

 :الكلیة من خالل الجوانب التالیة لفریضة الزكاة دور كبیر في الحفاظ على ھذه حفظ الدین: -أ
یقوم بھا المسلم بوصفھا جزًء من التكلیف اإللھي  ، إذ21في الزكاة طاعة هللا عز وجل بالتزام أوامره -

لإلنسان الذي استخلفھ هللا في ھذه األرض، لیعبده تعالى، ویعمرھا بالحق والعدل، لیجنى ثمرتھ في دار 
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أخرى، فھو یعد ویصقل ویصھر في بوتقة التكالیف واالبتالء في ھذه الدار لیصلح للخلود والنعیم في الدار 
ت نفسھ وزكا قلبھ بالتزام حدود هللا وإقامة واجباتھ، كان أھالً لنعیم الحیاة اآلخرة وجوار الباقیة، فإذا طھر

هللا في جنتھ، ولھذا المعنى قرن القرآن بین الصالة والزكاة في ثمانیة وعشرین موضًعا منھ، وقرنت بینھما 
التفرقة بینھما وقد السنة في عشرات المواضع، وعرف في اإلسالم أن الزكاة أخت الصالة، ال تجوز 

  .22جمعھما هللا، ولھذا قاتل أبو بكر من أقاموا الصالة، وامتنعوا من أداء الزكاة
ھ حراسة الدین ودعمھ ونشره وتمكینھ في األرض، من خالل سھم في سبیل هللا الذي رجح العلماء أن -

اللسان یكون بالقلم و ل قد، إال أن الجھاد اآلن ال یكون بالسیف فقط بیقتصر على الجھاد في سبیل هللا
ن أخطر ألیا، أو سیاسیا، كما یكون عسكریا فیكون جھادا فكریا وتربویا، أو اجتماعیا واقتصادوالبیان، 

  .23غزو تتعرض لھ األمة اآلن ھو الغزو الفكري، لھذا جھاد الفكر والقلم أضحى أكثر من ضرورة
ھ وااللتزام بتعالیمھ، یتجلى ذلك من خالل مصرف وفي الزكاة تألیف القلوب لإلقبال على الدین واعتناق -

 .24قلوبھم المؤلفة
غایة خلق اإلنسان ھي عبادة هللا عز وجل ولن تتحقق إال باستمرار وجوده، من ھنا سعى حفظ النفس:  -ب

 اإلسالم في تعالیمھ إلى توفیر كل ما یحفظ النفس من الھالك وفوت الحیاة، ونفي الذلة عنھا، وحمایتھا من
أسباب الضعف كالفقر، لذا فالمصرف األول من مصارف الزكاة یستھدف الطبقة الضعیفة في المجتمع 

  .25لتوفیر حد الكفایة

ن م اعتبر العلماء الزواج من تمام الكفایة ، فأجازوا إعانة طالب الزواج إلعفاف نفسھحفظ النسل:  -ج
 .26أموال الزكاة

العلم المتفرغ لھ في أصناف مستحقي الزكاة، وإنما أعطي طالب وذلك من خالل عّد طالب  حفظ العقل: -د
العلم ألنھ یقوم بفرض كفایة، وألن نفعھ یعم األمة، فكان من حقھ أن یعان من مال الزكاة؛ ألنھا ألحد رجلین، 

  .27إما لمن یحتاج من المسلمین أو لمن یحتاج إلیھ المسلمون، وھذا قد جمع بین األمرین
محاربة و االستثمارفي الزكاة تنمیتھ وتكثیره، وزیادتھ، وذلك بدیمومة حركتھ عن طریق ف حفظ المال: -ھـ
ولي الیتیم باالتجار  ومن الدالئل على حرص الشارع على حمایة األموال من التلف أمر النبي ، 28كنزه

   .29في مال الیتیم حتى ال تأكلھ الصدقة
ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم وقد تضمن ذلك في قولھ تعالى:  تطھیر المزكي من الشح والبخل: -3

یِھْم بِھَا ) فالشُّح مرض بغیض مذموم، ابتلي بھ اإلنسان، فصار یسعى لحب التملك وحب 103 :(التوبة َوتَُزكِّ
لحقیقة: لى مبینًا ھذه االذات وحب البقاء واالستكثار، ونتج عن ھذا االستئثار بالمنافع، وفي ذلك یقول تعا

ْنَساُن قَتُوًرا حَّ ویقول:  ،)100 :(اإلسراء َوَكاَن اْإلِ )، لذا فإن الّشح 128 :(النساء َوأُْحِضَرِت اْألَْنفُُس الشُّ
على ُعبَّاد  من أعظم أسباب التعلق بالدنیا واالنصراف عن اآلخرة، فھو سبب للتعاسة التي دعا بھا النبي 

ْرھَِم َوَعْبُد اْلَخِمیَصِة، إِْن أُْعِطَى َرِضي، َوإِْن لَْم یُْعطَ َسِخطَ، «بقولھ: المال والدنیا  یَناِر َوَعْبُد الدِّ تَِعَس َعْبُد الدِّ
فحب الدنیا والمال أصل من أصول الخطایا والذنوب، ومتى نجا  ،30»تَِعَس َواْنتََكَس، َوإَِذا ِشیَك فََال اْنتَقَشَ 

یَماَن ِمْن قَْبلِِھْم یُِحبُّوَن كما قال تعالى:  ،31ح فقد استحق الفالحالمرء منھما ووقي الشّ  ُءوا الدَّاَر َواْإلِ َوالَِّذیَن تَبَوَّ
َوَمْن بِِھْم َخَصاَصةٌ َمْن ھَاَجَر إِلَْیِھْم َوَال یَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِھْم َحاَجةً ِممَّا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِھْم َولَْو َكاَن 

  ).9 :(الحشر یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ 
وذلك أن الفقیر إذا رأى من حولھ ینعمون بالمال : تطھیر قلب الفقیر من الحقد والحسد على الغني -4

ھ على الغني، بالوفیر وھو یكابد ألم الفقر، فلُربما تسبَّب ذلك في بّث الحسد والِحقد والعداوة والبغضاء في قل
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وبھذا تضعف العالقة بین المسلم وأخیھ، بل ربما  تقطعت أواصر األخوة وشبَّت نار الكراھیة، فالحسد 
والحقد والكراھیة أدواء فتاكة، تھدد المجتمع وتزلزل كیانھ، وقد سعى اإلسالم لمعالجتھا بأسالیب كثیر منھا 

ألدواء، ولنشر المحبة والوئام بین أفراد المجتمع تشریع الزكاة ، فھي أسلوب عملي فاعل لمعالجة تلك ا
  .32المسلم

وذلك بأداء ما تعلق بھ من حقوق المستحقین وما لزمھ من واجبات، فتعلق حق : تطھیر مال الزكاة -5
ًثا مشوبًا ال یطھر إال بإخراج ھذا الحق من المال، كما یشیر إلى ذلك تعلیل النبي   الغیر بالمال یجعلھ ملوَّ

عدم مشروعیة صرف الزكاة آلل البیت بأنَّھا أوساخ الناس، فبالزكاة یحصل التطھیر، وتزول تلك 
  .33األوساخ
من المعلوم الذي تنادى بھ العقول، وتقره الفطر، وتدعو إلیھ األخالق  :شكر هللا على نعمة المال -6

فالمسلم عندما یؤدي الزكاة وتحث علیھ األدیان والشرائع: أن االعتراف بالجمیل، وشكر النعمة، أمر الزم، 
یشكر هللا على ھذا المال الذي أنعم بھ علیھ، وبالتالي فإن هللا یزید لھ في ھذا المال ویبارك لھ فیھ لقولھ تعالى: 

 ٌَن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم َولَئِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِدید والزكاة توقظ في نفس  ،)7:(إبراھیم َوإِْذ تَأَذَّ
معطیھا معنى الشكر � تعالى، واالعتراف بفضلھ علیھ وإحسانھ إلیھ، فالعبادات البدنیة شكر لنعمة البدن، 

   .34والمالیة شكر لنعمة المال
َمثَُل وھو مقصد شرعي مھم، وفیھ یقول هللا تعالى:  مضاعفة حسنات معطیھا ورفع درجاتھ: -7

ُ الَِّذیَن یُْنفِقُوَن  ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أَْنبََتْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َوهللاَّ َضاِعُف لَِمْن یُ  أَْمَوالَھُْم فِي َسبِیِل هللاَّ
ُ َواِسٌع َعلِیمٌ   .)261 :(البقرة  یََشاُء َوهللاَّ

المھمة التي شِرعت ألجلھا الزكاة، فمن المقاصد  مواساة الغني للفقیر وتحقیق األخوة اإلیمانیة: -8
: "اقتضت حكمتھ أن جعل في األموال قدًرا یحتمل -رحمھ هللا -مواساة الفقیر وسد حاجتھ، قال ابن القیم 

المواساة وال یجحف بھا، ویكفي المساكین وال یحتاجون معھ إلى شيء، ففرض في أموال األغنیاء ما یكفي 
ومجتمعھ برباط متین سداه المحبة ولحمتھ اإلخاء والتعاون؛ فإن الناس  فالزكاة تربط بین الغنى 35الفقراء".

إذا علموا في اإلنسان رغبتھ في نفعھم، وسعیھ في جلب الخیر لھم، ودفع الضیر عنھم، أحبوه بالطبع، ومالت 
   .37)ا، فقد جاء في األثر: (جبلت القلوب على حب من أحسن إلیھا وبغض من أساء إلیھ36نفوسھم إلیھ ال محالة

من مقاصد مشروعیة الزكاة نماء المال بكثرتھ وحلول البركة فیھ، وقد تقدم أنَّ  نماء مال الزكاة: -9
وربما استغرب ذلك بعض الناس فالزكاة في الظاھر نقص من المال  من معاني الزكاة في اللغة: النماء،

النقص الظاھري وراءه زیادة ولكن العارفین یعلمون أن ھذا  بإخراج بعضھ فكیف تكون نماء وزیادة؟!
حقیقیة: زیادة في مال المجموع وزیادة في مال الغنى نفسھ، فإن ھذا الجزء القلیل الذي یدفعھ یعود علیھ 
أضعافھ من حیث یدرى أو ال یدرى، وقریب من ھذا ما نراه في بعض الدول الغنیة المتخمة تتبرع بأموال 

رى أن وإذا نظرنا نظرة نفسیة ن لكن لتخلق قوة شرائیة لمنتجاتھا.و -ال �  -من عندھا لبعض الدول الفقیرة 
 -الدینار في ید رجل تخفق لھ القلوب بالحب وتھتف لھ األلسنة بالدعاء، وتحوطھ األیدي بالحمایة والرعایة 

، ولعل ھذا التفسیر االقتصادي 38الدینار مع ھذا اإلنسان أشد قدرة وأكثر حركة من بضعة دنانیر مع غیره
ُ َال كما في قولھ تعالى:  لنماء ھو بعض ما تشیر إلیھ آیات القرآنل َدقَاِت َوهللاَّ َبا َویُْربِي الصَّ ُ الرِّ یَْمَحُق هللاَّ

اِزقِینَ ) وقولھ تعالى: 276 :(البقرة یُِحبُّ ُكلَّ َكفَّارٍ أَثِیم  :(سبأ َوَما أَْنَفْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَھَُو یُْخلِفُھُ َوھَُو َخْیُر الرَّ
ما من یوم «: ، كما قال النبي 39أي: فھو یخلفھ علیكم في الدنیا بالبدل، وفي اآلخرة بالجزاء والثواب )39

یصبح العباد فیھ، إال ملكان ینزالن فیقول أحدھما: اللھم أعط منفقًا خلفًا، ویقول اآلخر: اللھم أعط ممسًكا 
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، كما أن عمل العنایة اإللھیة في ھذا اإلخالف واإلرباء، بغیر ما نعرف من األسباب، وهللا یؤتى من 40»تلفًا
ثم إن الجزاء الذي یؤخذ كل حول، زكاة  )،105(البقرة:  وهللا ذو الفضل العظیمفضلھ ما یشاء لمن یشاء: 

بنفسھ أو بمشاركة غیره حتى ال تأكلھا من مال المسلم، یكون حافًزا لھ على تثمیر مالھ وتنمیة ثروتھ، إما 
   .41بأضعاف ما أخذ منھ -وفقًا لسنة هللا-الزكاة، وھذا التثمیر یعود على رب المال 

شرع هللا عز وجل الزكاة حتى یبتلي الغني فیعلم ھل یخرج حق المال أم  امتحان وابتالء للغني: -10
من العاصى، كما أن الزكاة تظھر مدى صدق  یبخل ویمسك، فاالمتحان یظھر المحسن من المسئ، والطائع

قُْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشیَرتُُكْم َوأَْمَواٌل الغني في حبھ � عز وجل قال تعالى: 
ِ َوَرُسولِھِ َوِجھَاٍد فِي َسبِیلِھِ فَتََربَُّصوا اْقتََرْفتُُموھَا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدھَا َوَمَساِكُن تَْرَضْونَھَا  أََحبَّ إِلَْیُكْم ِمَن هللاَّ

ُ َال یَْھِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِینَ  ُ بِأَْمِرِه َوهللاَّ   .)24 :التوبة( َحتَّى یَأْتَِي هللاَّ
  في المجال االجتماعي ثانیا:

یة أو ما یسمى ا ھو مبدأ العدالة االجتماعلعل أبرز األھداف التي تسعى النظم المالیة إلى تحقیقھ
قطتین ر الزكاة في ن، ولمعرفة مساھمة الزكاة في تحقیق ھذا المبدأ سنقوم باستعراض دوبالضمان االجتماعي

  :رئیسیتین ھما
 المفھوم :دور الزكاة في ضمان حد أدنى من مستوى المعیشة للفئات الغیر قادرة في المجتمع -1

، وحد 42االجتماعي ھو أن المجتمع من واجبھ توفیر وضمان حد الكفایة لكل فرد فیھاإلسالمي للضمان 
الكفایة في أبسط معانیھ ھو توفیر الحد المالئم من المعیشة الذي یمكن أن یستغني بھ الشخص عن الحاجة 
 والعوز، ویترك تقدیر ھذا الحد ألھل االختصاص، حسب ظروف الزمان والمكان وحالة الشخص؛ ألن حد

  .43الكفایة من المعاییر التي تتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان
تعتبر الزكاة أول وأھم وسیلة تملك الدولة من خاللھا تحقیق مبدأ الضمان االجتماعي باعتبار أن و

  . 45»تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم«: ، قال النبي 44كفالة معیشة الفقراء ھو الھدف األكبر للزكاة
تسعى  الزكاة إلى إعادة : الزكاة في تقلیل التفاوت في مستویات الدخل وإعادة توزیعھادور  -2

  التوازن االجتماعي والتقلیل من التفاوت في مستویات الدخول من خالل : 
أنھ یتم اقتطاعھا من األغنیاء، لصالح أصحاب الدخول المنخفضة مما یساھم في تقلیل الفجوة بین دخول  -أ

، وبالتالي ینطبق على االقتصاد اإلسالمي 46والفقراء فال یزداد الغني غنى وال یزداد الفقیر فقراً األغنیاء 
قاعدة تعتبر على جانب كبیر من األھمیة، وھي عدم احتجاز الثروة في ید فئة قلیلة من الناس، بل یصبح 

)، 7(الحشر: ین األغنیاء منكمكي ال یكون دولة بتطبیقاً لقولھ تعالى: ، 47المال متداوالً بین جمیع الناس
ھو دوران المال بین أیدي أكثر من " ھو ما یطلق علیھ الرواج، الذي عّرفھ الشیخ ابن عاشور بقولھ:و

 .48یمكن من الناس بوجھ حق، وھو مقصد عظیم شرعي یدل علیھ الترغیب في المعاملة التي یؤذن بھا"
اإلغناء" الذي طبقھ الفاروق عمر رضي هللا عنھ حیث أن عملیة توزیع الزكاة تمارس بناء على "مبدأ  -ب

فیدفع إلى كل واحد منھم إذا " ، ویقول أیضاً:49"إذا أعطیتم فأغنوا" یقول في توزیع الزكاة على الفقراء:
 . 50"الغنى، وذلك یعتبر حسب حالھم اتسعت الزكاة ما یخرج بھ من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب

إعطاء الزكاة ھو أفضل طریقة لتحویل الفقراء والمحتاجین إلى قوة منتجة قادرة  ولعل ھذا المنھج في
لمأكل عطائھم حاجتھم من اعلى توفیر متطلبات حیاتھا باالعتماد على نفسھا بدالً من استمرارھم في انتظار إ

  . 51، وبنفس الوقت أیضاً حولناھم من مستھلكین إلى منتجین یخدمون مجتمعھموالملبس
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تكون الزكاة أداة فاعلة في تقلیل التفاوت في مستویات الدخول وإعادة توزیعھا، فرضت على جمیع لكي  -ج
 . 52األموال، مما یعطیھا صفة الشمول واتساع القاعدة

انتقال للثروة من أصحاب الدخول المرتفعة  تكرار أخذ الزكاة ودیمومة أخذھا من الغني لصالح الفقیر، ھو -د
نخفضة وھو بال شك تقلیل التفاوت في مستویات الدخول وإعادة توزیع الدخول إلى أصحاب الدخول الم

 . 53لصالح الفقراء
وال یقتصر دور الزكاة في المجال االجتماعي على المساھمة الفاعلة في تحقیق مبدأ الضمان 

اض االجتماعي بل إن الزكاة تساھم في تحقیق الكثیر من األھداف االجتماعیة األخرى كمحاربة األمر
قال الشیخ الطاھر  ،54االجتماعیة؛ التي یؤدي انتشارھا إلى أخطار تعتبر أشد فتكاً من مشاكل الفقر والحاجة

ھي أعظم مؤسسة للتضامن االجتماعي، وإن في تأدیة الزكوات على وجھھا إصالحاً لألوضاع " بن عاشور:
كما تتمثل أبعاد مشروعیتھا في واألخالل في المجتمع، من بطالة وبؤس وفقر ونوائب وكوارث ودیون، 

  .55"ضمان حاجات األفراد وضمان استقرار الحیاة اإلنسانیة بینھم
  الزكاة االقتصادیة ثالثا: مقاصد

تعتبر الزكاة األساس األھم للنظام المالي واالقتصادي واالجتماعي في اإلسالم فتحلیل المقاصد والِحكم 
إنما فرضت من أجل أن تكون حجر الزاویة في بناء النظام  التي تسعى ھذه الفریضة لتحقیقھا، تؤكد أنھا

االقتصادي والمالي لھذا الدین، فاإلسالم لم یغفل المال الذي ھو عصب الحیاة وكذلك لم یغفل أمر التنظیم 
الذي یمكن أن تنظم بھ الدولة شؤونھا المالیة واالقتصادیة, بل جاءت ھذه الفریضة لتمثل القاعدة واألساس 

الواجب یقتضي من المسلمین تقصي الحكم والمقاصد العامة للزكاة وإقامة النظام المالي الذي یتفق حیث أن 
   .56مع أحكامھا ومقاصدھا بما یتوافق مع مصالح األمة التي تتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان

اسم للعلم الذي یبحث فیھ عن وسائل توفیر المال الدائر في األمة بأحسن ما یستطاع، وإن  فاالقتصاد
غایة  ھذا العلم أن یكون أكثر من یمكن من أفراد األمة موفیا بما یستطیع من اإلثمار واإلنتاج، بعقلھ، وعلمھ، 

ق االستقرار االقتصادي في ولعل أكثر ما تھتم بھ النظم المالیة ھو تحقی، 57وآالتھ من حیوان ومصنوعات
المجتمع والذي تعد الزكاة أداة من أدوات السیاسة المالیة التي تلعب دوراً مباشراً أحیاناً، وأحیاناً أخرى 
تساھم بصورة غیر مباشرة في تحقیق االستقرار االقتصادي من خالل تحصیلھا وتوزیعھا، وسنقوم بالتعرف 

  : 58االقتصاديعلى أثر الزكاة على بعض جوانب النشاط 
تعمل الزكاة على إحداث توازن بین اإلنتاج واالستھالك، حیث أن توفیر أثر الزكاة على اإلنتاج:  -1

المال في ید الفقیر وتمكینھ من سد احتیاجاتھ یعني تقویة جانب الطلب على االستھالك ووجود الطلب من 
اج وال لب المتزاید وبالتالي تستمر دورة اإلنتشأنھ أن یشجع المنتجین على القیام بإنتاج  السلع لتلبیة الط

  .59تتكدس السلع في المخازن، نتیجة لضعف الطلب وعدم مواكبتھ لإلنتاج
حث هللا عز وجل على الزكاة وإنفاق المال وعدم اكتنازه وتعطیلھ، مما یحفز  :االكتنازمحاربة  -2

تناقص رأس المال بتكرار دفعھ للزكاة، أصحاب رؤوس األموال للبحث عن مجاالت استثماریة إنتاجیة وإال 
وفي ظل تحریم الربا والتعامل بالفائدة في النظام االقتصادي في اإلسالم فال مجال أمام أصحاب رؤوس 

، وھذا أوضح ما یكون في زكاة النقود، فقد حرم اإلسالم 60األموال إال بالتوجھ إلى المشروعات اإلنتاجیة
والذین یكنزون الذھب والفضة وال یر، وجاء في ذلك وعید هللا تعالى: كنزھا، وحبسھا عن التداول والتثم

)، ولم یكتف بھذا الوعید الھادر الشدید، بل أعلن حربًا 34(التوبة:  ینفقونھا في سبیل هللا فبشرھم بعذاب ألیمٍ 
 % 2.5عملیة على الكن، ووضع الخطة الحكیمة إلخراج النقود من الشقوق والخزائن، وذلك حین فرض 
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على الثروة النقدیة، سواء استغلھا صاحبھا أم لم یستغلھا، فالزكاة بذلك سوط یسوقھ سوقًا إلى إخراج النقود 
:"من ولي  لیتیم ماال  م. و قد قال النبي 61لتعمل وتغل وتكسب وتنمى، حتى ال یأتي علیھا مرور األعوا

  .62»فلیتجر بھ وال یدعھ حتى تأكلھ الصدقة
  تأثیر الزكاة على االستثمار یأتي من أكثر من زاویة، منھا:أثر الزكاة على االستثمار:  -3

أن تحصیل الزكاة من أصحابھا من شأنھ دفع ھؤالء وتحفیزھم إلى استثمار أموالھم حتى ال تأتي علیھا  -أ
"من ولي   :ول بأن یتجروا في أموال الیتامى حتى ال تأكلھا الصدقة یق ، ولھذا أمر الرسول 63الصدقة

 .64»لیتیم ماال فلیتجر بھ وال یدعھ حتى تأكلھ الصدقة
إن إنفاق الفقراء للزكاة في شراء احتیاجاتھم من السلع والخدمات یزید من تیار االستھالك وھذا معناه  -ب

 زیادة الطلب الكلي وھذا بدوره یدفع أصحاب المشروعات إلى التوسع في استثماراتھم لتغطیة الزیادة في
  .65الطلب

توزیع الزكاة وفقاً لمبدأ اإلغناء وإقامة مشروعات إنتاجیة للفقراء من أفضل الطرق وأجداھا لتشجیع  -ج
 . 66االستثما

الزكاة كوسیلة لمنع تركز الثروة في ید فئة قلیلة وبقاء رأس المال مرھون في ید القلة من أفراد المجتمع  -د
یعطل ھذا المال عن كثیر من االستثمار أما إذا توفر المال وتم والتي تتحكم في استثماره بدون منافسة 

انتشاره في أیدي معظم الناس زاد الحافز لالستثمار والبحث عن مشروعات إنتاجیة مربحة وزادت جدیة 
 .67أصحاب الثروة في ذلك نتیجة لزیادة المنافسة بین رؤوس األموال على تنفیذ المشروعات

باإلضافة إلى أن الزكاة تعتبر أداة مالیة فاعلة تساھم في تحقیق أھداف  الدور التمویلي للزكاة: -4
كبیرة للمجتمع إال أن دورھا ال یقتصر على ھذه الجوانب بل لھا مساھمتھا أیضاً في تمویل بعض مشروعات 

ن عالدولة وبخاصة ما تتعلق بالضمان االجتماعي بالدرجة األولى، ودور الزكاة كمورد مالي ال یقل أھمیة 
األدوار التي تساھم بھا الزكاة في المجاالت سالفة الذكر، فالواقع التاریخي للدولة اإلسالمیة الراشدة یؤكد 

بالمدینة المنورة  أن الزكاة كانت أھم إیرادات الدولة أو لعل إیرادات بیت المال في أول عھد الرسول 
الزكاة في ذلك العصر كانت أقل بكثیر مما كانت قاصرة على أموال الزكاة وخمس الغنائم، ومع أن أنواع 

ھي علیھ في عصرنا الحالي إال أن الحصیلة التي كانت تجنى من الزكاة كانت تمأل بیت المال لدرجة أن 
  . 68في آخر حیاتھ تولى قضاء دین كل من یموت ولیس لھ مال الرسول 
  ومقترحات لتفادیھا  الثالث: بعض أخطاء المزكین المبحث

  ول: أخطاء في اآلداء المطلب األ
 ورغم ھذا فالفقراء كثر، وأثر الزكاة الفیما سبق رأینا جلل التشریع وإحكام بنائھ وشمولیة مقاصده 

   یكاد یظھر في مجتمعنا، فما السبب؟
وذلك ألن أمرھا متروك للوازع الدیني للناس، فتجد البعض ممن التزموا  التھاون في أداء  الزكاة: -1

ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم  سنوات لم یؤدوا فیھا الزكاة، واألصل أنھا تؤخذ؛ بدلیل قولھ تعالى: حدیثا یسألون عن
یِھْم بِھَا لھذا یجب على الدولة أن تتولى مسؤولیة جبایتھا بتشریع  ،)103 :(التوبة َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ

رسمي ملزم وأن ال تتركھا لضمائر الناس، مع ضرورة تطویر نظام محاسبي خاص بھذه الفریضة یتناسب 
   .69مع أھدافھا ومقاصدھا

شائع بین الناس عدم إخراج الزكاة من مال بلغ  عدم إخراج الزكاة من مال بلغ النصاب مدخر: -2
صاب مدخر منذ سنین للحج أو شراء سكن أو الزواج أو غیره، حتى أن األستاذ موسى إسماعیل أورده الن
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في أول كتاب الزكاة من مؤلفھ "فتاوى شرعیة" وذكر أن سبب امتناع السائل عن زكاة مالھ المدخر للزواج 
لمدخرة إذا وصلت النصاب، ! ومعلوم أنھ تجب الـزكاة سنـویا على األموال ا70فتوى أفتاه إیاھا إمام مسجده

تطیع نس مادامت تتوافر فیھا شروط الزكاة وھي: الملكیة، النماء، النصاب، الحول، والخلو من الدین، وعلیھ
تالفي مثل ھذه األخطاء الشائعة بتعلیم الناس أحكام ھذه الفریضة كما نعلمھم أحكام الصالة والصوم في 

 میة.مساجدنا ومجالسنا العلمیة وقنواتنا اإلعال
دأب الجزائریون على  فقد: یظن البعض أن الزكاة واجبة في عاشوراء وال یراعون حلول الحول -3

إخراج زكاتھم یوم العاشر من محرم من كل سنة ھجریة على سبیل العادة حتى أصبح األمر موروثا اجتماعیا 
لدیھم وثقافة ینقلھا جیل إلى جیل دون أن یكون لھ دلیل شرعي، ولم یذكر شيء عن ھذا التخصیص في 

ل الذي بلغ النصاب, والناس یختلفون في ذلك األثر, ألن أوان إخراجھا یحین یوم حوالن الحول على الما
من یوم إلى اآلخر، و في ھذا تحقیق لمقصد االستفادة من دوام دفع الزكاة طوال العام ؛ مما یجعل تأثیر 

لكن یمكن اعتماد یوم عاشوراء  .71یستمر على مدار العام بالكامل  االقتصاديالزكاة في الحد من الركود 
موعد حوالن الحول ذلك الیوم أو إذا لم یحسن حساب نصاب مالھ، والتوقیت الصحیح إلخراج الزكاة إذا كان 
  إلخراج زكاتھ فیختاره.

والصحیح أن التوقیت الشرعي یكون  حساب الحول بالتقویم المیالدي بدل التقویم الھجري: -4
  بالحول القمري ال الشمسي لما یلي:

التوقیت القمري المتمثل بالتاریخ الھجري وطرح داللة النصوص الشرعیة على وجوب األخذ ب أوًال:
  التوقیت الشمسي المتمثل بالتاریخ المیالدي، ومن ذلك:

 ). 189 :(البقرة یَْسأَلُونََك َعِن اْألَِھلَِّة قُْل ِھَي َمَواقِیُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ قولھ تعالى:   -أ
 72ونھایتھ، فتكون األھلة مواقیت بھذا المعنى.وجھ الداللة: أن هللا جعل الھالل علًما على بدایة الشھر 

َماَواِت َواْألَْرَض قول هللا تعالى:   -ب ِ یَْوَم َخلََق السَّ ِ اْثنَا َعَشَر َشْھًرا فِي ِكتَاِب هللاَّ ھُوِر ِعْنَد هللاَّ إِنَّ ِعدَّةَ الشُّ
 ). 36 :(التوبة ِمْنھَا أَْربََعةٌ ُحُرمٌ 

هللا ھو التوقیت بالھالل، وأن المعتبر في اإلسالم ھو الحول : أن األصل الذي وصفھ وجھ الداللة
: "ھذه اآلیة تدل على أن الواجب -رحمھ هللا -قال القرطبي  القمري المكون من اثني عشر شھًرا كما ذكر هللا.

تعلیق األحكام من العبادات وغیرھا، إنما یكون بالشھور والسنین التي تعرفھا العرب دون الشھور التي 
  .73رھا العجم والروم والقبط"تعتب

یعتبر الحول القمري صالحا لكل الناس، العالم والجاھل، الحضري والبدوي، في القدیم والحدیث،  ثانیا:
  .74مما یؤكد أن األخذ بھ متعین دون الحول الشمسي، لما في األول من عالمیة تتناسب مع عالمیة ھذا الدین

ة معتبرة، فیجوز احتسابھا بالتاریخ المیالدي بناء على جواز تأخیر فإن شقَّ احتسابھا بالتاریخ الھجري مشقَّ 
  الزكاة عند الحاجة لذلك، السیما أنَّھ تأخیر یسیر، والمشقَّة تجلب التیسیر، مع التقیید بما یلي:

  أن تعلقھا بذمة المزكي یثبت من تمام الحول الھجري، وتكون دینا علیھ حتى یؤدیھا، فلو مات أخرجت
 قبل قسمتھا. من تركتھ

  وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخر المذكور، مع التأكید أّن األصل المتفق علیھ ھو احتساب الزكاة
  وفق التاریخ الھجري، وال ینبغي االعتداد بالتاریخ المیالدي في ذلك إال مع المشقَّة المعتبرة لما یلي:

المیالدي یؤدي لتأخر دفع الزكاة قرابة أحد عشر  إن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاریخ -
یوما، لزیادة الحول الشمسي عن الحول القمري أحد عشر یوًما، مما یترتب علیھ ترك المسلم لزكاة سنة 
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كاملة كل ثالثین سنة تقریبًا، مما یعني تفویت مالیین المسلمین لزكاة عام مرة أو مرتین في أعمارھم، 
 .75بمصالح األمة العامة والخاصة المنبثقة من مصارف الزكاة الثمانیة وھذا بال شك یلحق الضرر

أن االعتداد بالحول الشمسي یترتب علیھ عدم تعلق الزكاة بذمة مزكیھا في حال نقصان نصابھ أو وفاتھ  -
بعد تمام الحول القمري وعدم تمام الحول الشمسي، أي عدم وقوع ذلك في المدة الفارقة بین الحولین، وھي 

  .76أحد عشر یوًما تقریبًا، وفي ذلك مفسدة ال تخفى، وتضییع لحق هللا وحق عباده
 : أخطاء في التوزیع وحلولھاالمطلب الثاني

وذلك  إما بإعطائھا لمن تجب نفقتھ علیھ، أو مجاملة لمن  إعطاء الزكاة لتحصیل منفعة شخصیة: -1
تعّود أخذھا منھ، أو لقادر على الكسب: قال اإلمام ابن المنذر رحمھ هللا: "وأجمعوا على أن الزكاة ال یجوز 

یھم ندفعھا إلى الوالدین، والولد في الحال التي یُجبر الدافع إلیھم على النفقة علیھم"، وألن دفع زكاتھ إلیھم تغ
عن نفقتھ وتسقطھا عنھ، ویعود نفعھا إلیھ، فكأنھ دفعھا إلى نفسھ، فلم تجز، كما لو قضى بھا دینھ؛ ولقولھ 

 :» ،ال تحل الصدقة لغني إال لخمسة: لغاز في سبیل هللا، أو لعامل علیھا، أو لغارم، أو لرجل اشتراھا بمالھ
َق على المسكین فأھ ولم یذكر فیھ مجاملة وال  ،77»داھا المسكین للغنيأو رجل كان لھ جار مسكین فَتُصدِّ

الخجل، وال اإلحراج أو جبر الخواطر كمسوغ ألخذ الزكاة. وقد جاء في حدیث عبد هللا بن عمرو رضي هللا 
فالقادر على الكسب ال تحل لھ  .78»ال تحل الصدقة لغني، وال لذي مرة سوي« أنھ قال: عنھما عن النبي 

  الزكاة.
یتحرى إلعطاء زكاتھ لمن  یجب على المزكي أن :الزكاة للمتسولین وعدم التحري عن حاجتھمإعطاء  -2

؟ وكم یستحق؟ ویكون ذلك التحري كل سنة، فقد تعّود بعض المزكین أن یدفع الزكاة لشخص بعینھ یستحقھا
ة یكون ھذا الشخص قد خرج من مصارف الزكاة، وفي ذلك عد یتحرى عن حالھ في كل سنة، وقد وال

 :79مفاسد
 ذمة اآلخذ مشغولة ألكلھ أموال الناس بالباطل.       الت ذمة المعطي مشغولة بالزكاة وال ز 
  على التسول كما نراه في شھر رمضان، مع أن هللا قد أغناھم.ذه الفئة على مّد أیدیھم للناس وتعّود ھ 
 حرمان األصناف المستحقین لھذا المال من مالھم الذي آتاھم هللا.  
 .دخول حظوظ الدنیا في باب ھذه العبادة ألن المزكي یخجل أن یرد السائل فیقع في الحرام 
   كسل المعطي عن البحث، وھذا یدل على عدم اھتمامھ بأداء الزكاة وأنھا ثقیلة علیھ فیتخلص منھا بأي

 طریقة.
  :سوء توزیع الزكاة

لقد قام األستاذ عبد هللا طاھر بدراسة حول حصیلة الزكاة في بلدان العالم اإلسالمي، وبالرغم من  
إغفالھ لعدد من األوعیة وھي الثروة الحیوانیة، األرصدة النقدیة لدى األفراد، األوراق المالیة ومدخرات 

  :د توصل إلى النتائج التالیةاألفراد من الذھب والفضة، باعتبار أن اإلحصائیات حولھا غیر متوفرة فق
 نسبة الزكاة إلى الناتج الداخلي الخام الدول اإلسالمیة

 % 14 -10بین  المنتجة للنفط
 % 7 - 3.5بین  غیر المنتجة للنفط

 06الخمیس   ،الجزائر-موقع وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف عبد المجید قدي، الزكاة من منظور اقتصادي،  المصدر:
 /https://www.marw.dz/ 2011ینایر
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 ةكما قام نفس الباحث مرة ثانیة بمقارنة حصیلة الزكاة المقدرة مع اإلیرادات العامة للدول اإلسالمی
من إجمالي اإلیرادات العامة. أما إذا قورنت حصیلة الزكاة مع اإلنفاق   % 44-16فوجدھا تتراوح ما بین 

  ض الدول اإلسالمیة ھي كالتالي:االستثماري العام فإن النتائج في بع
 االستثماري العام اإلنفاقالنسبة إلى  الدول

 % 172 باكستان
 % 157 عمان

 % 156 الكویت
 % 146 موریتانیا

 06الخمیس   ،الجزائر-موقع وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف عبد المجید قدي، الزكاة من منظور اقتصادي،   المصدر:
 /https://www.marw.dz/ 2011ینایر

  

، وھذا یؤكد أن حصیلة الزكاة % 90 – 23  أما بالنسبة لباقي الدول اإلسالمیة فھي تتراوح ما بین 
ھي حصیلة مرتفعة، وأنھ بإمكانھا أن تغطي الكثیر من الحاجات االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمعات 

إذ یعمد الكثیر من المزكین إلى إعطاء مبالغ زھیدة إال أن سوء توزیعھا جعلھا قلیلة الفائدة،   80اإلسالمیة،
ألكبر عدد ممكن من المستحقین وھذا نوع من سوء توزیع للزكاة، وما یغفل عنھ ھؤالء ھو مقصد اإلغناء؛ 
فاألولى أن یعطي الشخص كفایتھ وما یمكن أن یغنیھ، وھذا أفضل طریقة لتحویل الفقراء والمحتاجین إلى 

توفیر متطلبات حیاتھا باالعتماد على نفسھا، مما یقلل عدد الفقراء ویزید عدد المزكین، قوة منتجة قادرة على 
إذا " وھو مبدأ اإلغناء" الذي طبقھ الفاروق عمر رضي هللا عنھ حیث یقول في توزیع الزكاة على الفقراء:

بھ من اسم الفقر  "فیدفع إلى كل واحد منھم إذا اتسعت الزكاة ما یخرج ، ویقول أیضاً:81أعطیتم فأغنوا"
 .82"اتب الغنى، وذلك یعتبر حسب حالھموالمسكنة إلى أدنى مر

  خاتمة:
الزكاة عبادة روحیة ومالیة شرعھا المولى عز وجل لتحقق مصالح دینیة واقتصادیة واجتماعیة  لتدفع  -1

  مفاسد تفتك بالفرد والمجتمع .
  تحققت تلك المصالح ودرئت المفاسد .كلما كان جمع الزكاة وتوزیعھا وفق ضوابط الشرع كلما  -2
ھیئات تخیّر المزكي في دفعھا، بل وجب تطویر ھذه الھیئات بحیث تقوم على عملیة  إنشاءال یكفي  -3

  جبایتھا بتشریع رسمي ملزم، وأن ال تتركھا لضمائر الناس.
 تحقیقا لمقامضرورة تطویر نظام محاسبي خاص بھذه الفریضة یتناسب مع أھدافھا ومقاصدھا، وھذا  -4

یِھْم بِھَاالتعبد في قولھ تعالى :    ).103 :(التوبة ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ
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  قائمة المصادر والمراجع:
  یدةالبل، مام مالكدار اإل، الفتاوى الشرعیة في المسائل الدینیة والدنیویة على مذھب السادة المالكیة، إسماعیل موسى ،

 م.2017ھـ/1438، الطبعة الثانیة، الجزائر
 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا  البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا الجعفي وسننھ وأیامھ 
 ھـ 1422الطبعة األولى،  ،دار طوق النجاة، صحیح البخاري), تح : محمد زھیر بن ناصر الناصر(
 الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي تح:، السنن الكبرى، ھـ) 458 - 384أحمد بن الُحَسین بن عليٍّ (أبو بكر  البیھقي، 

 .م2011/ھـ1432األولى،  الطبعة، مركز ھجر للبحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة (الدكتور عبد السند حسن یمامة)
  ْتح: ،السنن الكبرى ،ھـ)458َرْوِجردي الخراساني، (المتوفى: البیھقي أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخس 

 .م 2003 -ھـ  1424الثالثة،  الطبعة:، لبنان –محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمیة، بیروت 
 حققھ  ،ھـ) شعب اإلیمان458أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، (المتوفى:  أبو بكر البیھقي

أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ: مختار أحمد  ،وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي  ،الھند –الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

  .م 2003 -ھـ 1423، 1 ط ،بالھند
   تح :محمد فؤاد عبد  ،ھـ) سنن الترمذي279محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى (ت: الترمذي

 م  1975 -ھـ  1395الطبعة الثانیة، ،مصر –الباقي , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 م.1988 ،ةالدار السعودیة جد، أسس االقتصاد بین اإلسالم والنظم المعاصرة ،الحاد محمد عاصم 
  :عیني شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، (ت مواھب ، ھـ)954الحطاب الرُّ

 .م1992 -ھـ 1412الطبعة الثالثة، ، دار الفكر، الجلیل في شرح مختصر خلیل
  ذو الحجة ، 5العدد ،14المسجد، السنةرسالة  ،االقتصادیةحلوي فتیحة، البعد الحضاري للزكاة في عالج المشكالت

  م.2016أكتوبر-ھـ/سبتمبر1438محرم  -ھـ1437
 ب س ط ،ب ط، السیاسة المالیة في اإلسالم، دار المعرفة، بیروت، الخطیب عبد الكریم. 
  :ِجْستاني (ت تح: ، داودسنن أبي ، ھـ)275أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 ب س ط.، ب ط، بیروت –المكتبة العصریة، صیدا ، محمد محیي الدین عبد الحمید
 م2011، سالمي للبحوث والتدریبالمعھد اإل، دور الدولة في تحقیق أھداف االقتصاد اإلسالمي ،زبیر محمد عمر. 
 ح: محمد الحبیب ابن ، تالمیةمقاصد الشریعة اإلس ،ھـ)1393بن عاشور محمد الطاھر بن محمد بن محمد (المتوفى: ا

 .م 2004 -ھـ  1425،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، الخوجة
 ب س ط.2سسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط، المؤاإلسالم في االجتماعيمحمد الطاھر، أصول النظام  بن عاشورا ، 
 الجامعة  ،لألصول والفروع في الفقھ اإلسالميدفع الزكاة ، ھنیة إسماعیلإشراف أ د: مازن  ،لینة سامي محمد أبوعرجة

 م.2015-ھـ 1436.غزة اإلسالمیة
  م2010ب ط, ، مكتبة وھبة للنشر ،النظام اقتصادي في اإلسالم، العسال أحمد وفتحي عبد الكریم. 
 بیروت – دار الفكر، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ھـ)1299، أبو عبد هللا المالكي (ت: علیش محمد بن أحمد بن محمد ،

 .م1989ھـ/1409، ب ط
   :بیروت ،دار المعرفة، إحیاء علوم الدین ،ھـ)505الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت. 
  الریاض دار المیمان للنشر والتوزیع، »دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة«نوازل الزكاة ، الغفیلي عبد هللا بن منصور ،
 .م 2009 -ھـ  1430الطبعة األولى، ، جمھوریة مصر العربیة -السعودیة، القاھرة المملكة العربیة  -
 م2002ھـ/ 1423 ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،النظام االقتصادي في اإلسالم ،القحطاني مسفر بن علي. 
  م 1986، الطبعة السادسة عشر ،مؤسسة الرسالة ،فقھ الزكاة، القرضاوي یوسف. 
   الجامع ألحكام ، ھـ)671أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین (ت:القرطبي

 .م1964 -ھـ 1384، 2القاھرة، ط –تفسیر القرطبي)، تح: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة القرآن، (
  ط. ب س ،، دار الشروق9ط في ظالل القرآن الكریم،، قطب سید 
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   مؤسسة ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، ھـ)751: تمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ( قیم الجوزیةابن
 .م1994ھـ /1415، السابعة والعشرون، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت -الرسالة، بیروت 

    تح: ، عالم الموقعین عن رب العالمین، إھـ)751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (ت:  قیم الجوزیةابن
 .م1991 -ھـ 1411الطبعة األولى، ، ییروت، دار الكتب العلمیة، محمد عبد السالم إبراھیم

  تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر)، ھـ)774بن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ا ،
 .ھـ1419،الطبعة األولى، بیروت –دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون ، دینتح: محمد حسین شمس ال

 دار الحدیث ، األحكام السلطانیة ،ھـ)450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي (ت:  الماوردي
  .القاھرة –
 م.1971، لبنان -بیروت، دار الكتب العالمیة، حوكمة نظام الزكاة، محمد علي مصطفى أمین 
 م.1968، مكتبة المنار اإلسالمیة، خطوط رئیسة في االقتصاد اإلسالمي، أبو السعود محمود 
 م2006-ھـ1427عبد هللا دراز، دار الحدیث، القاھرة، مصر،  تح: الموافقات، ،الشاطبي إبراھیم بن موسى 
  :السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على بلغة  ،ھـ)1241الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، (ت

َماِم َمالٍِك) ، فدار المعار ،الشرح الصغیر (الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لَِمْذھَبِ اْإلِ
 م.2005، ب ط ،الدار المتقدمة للنشر والتوزیع، الزكاة وتطبیقاتھا، الخیاط عبد العزیز، ب ت، ب ط

 بیدي محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض (ت:  مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس، ، ھـ)1205الزَّ
 .تح: مجموعة من المحققین، دار الھدایة

 م.2004/ ھـ1425 ،2ط ، بیروت،، مؤسسة الرسالةمدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم، مرطان سعید سعد 
  ھـ) المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 261الحسن القشیري النیسابوري (ت: مسلم بن الحجاج أبو

 ب س ط. ،ب ط، بیروت –تح : محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحیاء التراث العربي  ،هللا 
 سالة رمجلة ، المنھجیةد فراغات في القیاس والمحاسبة وإقترابات في نظام الزكاة من منظور االقتصا ،مصطفي بشیر

محرم  خاص بصندوق الزكاة، عددالجزائر،  –مجلة محكمة تصدر عن وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  المسجد،
 م.2005ھـ/فیفري1426

 لسان العرب، ، ھـ)711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین األنصاري الرویفعى اإلفریقى (ت:  ابن منظور
 .ھـ1414، 3، طبیروت –دار صادر 

 م.1988، 2ط، مؤسسة الرسالة بیروت، أبحاث في االقتصاد اإلسالمي ،النبھان محمد فاروق 
 ،م,2008، 1مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط النجار عبد المجید 
 م.1980، دار الكتاب الجامعي، النفقات العامة في اإلسالم، یوسف إبراھیم یوسف 

 :األنترنیتمواقع 
 2992610241مقال في موقع صید الفوائد ، أخطاء الناس في الزكاة ،سعید بن سعد آل حماد ، 

http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/204.htm 
 2011 ینایر 06الخمیس  ،الجزائر-وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف موقع  الزكاة من منظور اقتصادي، ،عبد المجید قدي  

/https://www.marw.dz/ 
 2015 رینای 04 اإللكترونيمقال في موقعھ  ،فقھ الزكاة ،ولید شاویش. 

 https://www.walidshawish.com/lessons/fiqhzakat/ 
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 الھوامش:

ھـ)، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تح: 751ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (ت:  -1
  .14، ص3م، ج1991 -ھـ 1411محمد عبد السالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

ھـ)، لسان العرب، 711جمال الدین األنصاري الرویفعى اإلفریقى (ت: ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  -2
  .358، ص14ھـ، ج1414، 3بیروت، ط –دار صادر 

بیدي -3 ھـ)، تاج العروس من جواھر القاموس، 1205محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، (ت:  مرتضى، الزَّ
  .221ص ،38تح: مجموعة من المحققین، دار الھدایة، ج

  .358ص ، 14جلسان العرب، م س،  ابن منظور، - 4
الجامع ھـ)، 671القرطبي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (ت: -5

 -ھـ 1384، 2طالقاھرة،  –تفسیر القرطبي)، تح: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة ألحكام القرآن، (
  .37، ص11ج م،1964

  .358ص ، 14جلسان العرب، م س،  ابن منظور، -6
عیني المالكي ا -7 لحطاب شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

  .256، ص2جم، 1992 -ھـ 1412 ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، الطبعة الثالثة،954(ت: 
بیروت،  –ھـ)، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر 1299علیش محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد هللا المالكي (ت:  -8

  .3، ص2ج م، 1989ھـ/1409ب ط، 
بحاشیة الصاوي على ھـ)، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف 1241الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، (ت:  -9

َماِم َمالٍِك)، دار المعارف،  الشرح الصغیر (الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لَِمْذھَبِ اْإلِ
  .587، ص1ب ط، ب ت، ج

 مي، الجامعةأبوعرجة لینة سامي محمد، إشراف أ د: مازن إسماعیل ھنیة، دفع الزكاة لألصول والفروع في الفقھ اإلسال -10
  . 8اإلسالمیة غزة، ص

ع، ، دار المیمان للنشر والتوزی»دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة«الغفیلي عبد هللا بن منصور، نوازل الزكاة  -11
  .40م، ص  2009 -ھـ  1430جمھوریة مصر العربیة، الطبعة األولى،  -المملكة العربیة السعودیة، القاھرة  -الریاض 

  .40، م س، ص ي، نوازل الزكاةالغفیل -12
  .40، م س، ص الغفیلي، نوازل الزكاة -13
  .40، م س، صالغفیلي، نوازل الزكاة  -14
  .213، ص1ھـ)، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، ج505الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت:  -15
وسننھ وأیامھ  المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا الجامع  البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا الجعفي، -16

كتاب: الزكاة، باب:  ھـ،1422(صحیح البخاري)، تح : محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى، 
  . 128، ص2)،ج1496أخذ الصدقة من األغنیاء و ترد في الفقراء حیث كانوا، رقم: (

الحسن القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى مسلم بن الحجاج أبو  -17
كتاب:  بیروت، ب ط، ب س ط، –ھـ)، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 261هللا علیھ وسلم (ت: 

  .680، ص2)، ج24/987الزكاة، باب: إثم مانعي الزكاة، رقم: (
َكاةَ فََخلُّوا َسبِیلَھُمْ ، الصحیح، م س، كتاب اإلیمان، باب: البخاري -18 َالةَ َوآتَُوا الزَّ ]، رقم: 5[التوبة:  فَإِْن َتابُوا َوأََقاُموا الصَّ
  .14ص ،1ج )،25(
  .47ص ، م س، الغفیلي، نوازل الزكاة -19
  .265، ص2م، ج2006-ھـ1427الشاطبي، الموافقات، تح: عبد هللا دراز، دار الحدیث، القاھرة، مصر،  -20
  .26أبوعرجة، دفع الزكاة لألصول والفروع في الفقھ اإلسالمي، م س، ص -21
  .357، ص2، د ت، ج3، فقھ الزكاة، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، طالقرضاوي -22
  .133، ص2، فقھ الزكاة، م س، جالقرضاوي -23
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  .26مي، م س، صأبوعرجة، دفع الزكاة لألصول والفروع في الفقھ اإلسال -24
  .98م، ص1،2008النجار عبد المجید، مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط -25
  .95النجار، مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، م س، ص -26
  .92، ص11الرسالة، بیروت، لبنان، طالقرضاوي یوسف، مشكلة الفقر وكیف عالجھا اإلسالم، مؤسسة  -27
  .26أبوعرجة، دفع الزكاة لألصول والفروع في الفقھ اإلسالمي، م س، ص -28
ھـ)، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تح: محمد 1393ابن عاشور محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر التونسي (المتوفى:  -29

  .388،ص2م،ج 2004 -ھـ 1425الحبیب ابن الخوجة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر،
  .34ص ،4ج )،2887صحیح البخاري، م س، كتاب الجھاد، باب الحراسة في الغزو في سبیل هللا، برقم: ( -30
  .49ص ، م س، الغفیلي، نوازل الزكاة -31
  .930، ص2ج القرضاوي، فقھ الزكاة، م س،  -32
  .53ص ، م س، الغفیلي، نوازل الزكاة -33
  .863، ص2ج القرضاوي، فقھ الزكاة، م س،  -34
، ھـ)، زاد المعاد في ھدي خیر العباد751الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (المتوفى:  ابن قیم -35
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   :الملخص
 بعض الفتاوى التي أصدرتھا اللجان العلمیة والھیئات اإلفتائیةعلى سلیط الضوء جاءت ھذه الورقة البحثیة لت

 تعجیل إخراج زكاة المالمسألة و مسألة التباعد بین الصفوف في الصالةكجائحة كورونا التي طُرحت على ھامش 
علیھا، ومدى إعمال الفقھاء وعلماء العصر  تبحث في أدلتھا واآلراء التي استندفت ،وغیرھا...قبل حوالن الحول 

 ،ھل لھذه األقوال حظ من النظر في المذاھب الفقھیةو؟ یھاغات العدول إلوِّ سَ مُ  ما ھياھم، ولآلراء المرجوحة في فتاو
  أم أنھا كلھا أقوال ضعیفة دعت إلیھا الضرورة؟

لثاني في المبحث امفردات العنوان وتحدید المفاھیم لالمبحث األول  تناولت في مبحثین؛البحث إلى وقُسم 
یان وجھ ب عرضت بعض النماذج التطبیقیة المعاصرة التي استثمرت فیھا اآلراء المرجوحة في ظل ھذه الجائحة مع

  .إلیھاالعدول  اتَ غَ وِّ سَ مُ ھا والعمل ب
غات العدول، كما أن ھذه  والحاجةالمصلحة والضرورة إلى أن وقد توصل البحث  اآلراء من أھم ُمَسوِّ

في مختلف المذاھب الفقھیة تُعتبر ثروة ھائلة یمكن الرجوع إلیھا وإعمالھا بضوابطھا عند قیام المرجوحة المبثوثة 
ئة بمراعاة للمقاصد الشرعیة ومراعاة لواقع المكلف السیما في زمن األواستثمارھا فیھ المقتضى الشرعي لذلك؛ و

  والجوائح.
  ؛ اآلراء؛ المعاصرة؛ الفقھالمرجوح؛ جائحة كورونا :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Activating Views in the Light of the Corona Pandemic on the margins of the Corona 

pandemic, many questions of legitimacy and doctrinal anecdotes have been raised that have 
touched almost all the doors of jurisprudence, and have given rise to a state of doctrinal mobility 
among a number of scholars and doctrinaires; on a variety of countries and doctrines.  

This research highlights some of the advisory opinions issued by committees and advisory 
bodies, such as the divergence between classes in prayer and the issue of accelerating the 
excommunication of Zakat Al-Mal before the Hulal and others. It examines their evidence and 
the opinions on which they are based, and the extent to which scholars and scholars of the times 
have acted on the views that are in their opinions. Do these statements have a chance of 
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considering the doctrinal heritage and doctrine, or are they all weak and idiosyncratic statements 
that are necessary? 

The research was divided into a preface in which concepts of the title vocabulary, such as 
the pandemic, the corona virus and elliptical words, and two research studies were presented 
through which practical models were presented in which the views of the pandemic were 
implemented on the basis of the interests and purposes of Islamic law. This is through the 
portrayal of the drop-in, its legitimization and the views of scholars, together with the 
presentation of the face of the work with the weights and grounds for recourse. 

The research found that the valid opinions expressed in the doctrinal heritage of the various 
doctrinal doctrines are an enormous and rich asset that can be consulted and enforced by its 
controls when the legitimate requirement is to do so in view of the reality of the situation, the 
time and the place and the purpose; There is no doubt that the use of these views and their 
actions in the Corona Islands is in line with the general purpose of the legislation to considerate 
interests and the reality, and with the facilitation of Sharia provisions and the removal of 
embarrassment from the mandate holders.  
Keywords: probable opinion, Corona Pandemic. 

  مقّدمة: 
یعیش المسلمون ھذه األیام على غرار سكان المعمورة ظروفا استثنائیة وحالة استنفار قصوى بسبب 

س ، وأصبح ھذا الموضوع محل اھتمام البشریة قاطبة، ومحور أحادیث النا19انتشار جائحة كوفید 
ونقاشاتھم على اختالف أجناسھم ومستویاتھم وتخصصاتھم، كیف ال وقد بلغت خطورة الجائحة حدا أصبحت 
َدة، حیث أصاب الفیروس أكثر من سبعة وخمسین ملیون شخص عبر العالم،  فیھ حیاة المالیین من البشر ُمھَدَّ

  كما بلغ عدد الوفیات أكثر من ملیون حالة وفاة.
أخرجت معظم البشریة من حیاتھا العادیة ومّست كل البلدان، إال  19كوفید وبالرغم من أن جائحة 

أنھا في العالم اإلسالمي؛ إضافة إلى إثارتھا الھتمام األطباء والمختصین من أجل تحسیس المواطنین 
 ةوتوعیتھم للوقایة من ھذا الوباء، جعلت علماء الشریعة والفقھاء ینبرون لمدارسة مختلف النوازل المرتبط

حالة من بھذا الموضوع، ومعالجة ما أفرزتھ الجائحة من قضایا ومستجدات تؤرق المكلف، وھو ما أثار 
  المجامع الفقھیة وجھود الفقھاء الفردیة بالبحث والتأصیل والتقعید. ي عبر مختلف الحراك الفقھ

ي أحكام ریبا، فنجد فجمیع أبواب الفقھ تقفي ظل ھذه الجائحة الفقھیة جتھادات االفتاوى وولقد مست ال
الطھارة مثال مسألة المسح على الكمامات والقفازات واللواصق الطبیة إذا شق نزعھا عند الوضوء، ومسألة 
تغسیل وتكفین ودفن موتى المسلمین المصابین بالوباء والصالة علیھم سواء في البلدان اإلسالمیة أو في 

ة في المساجد، والتباعد بین الصفوف في الصالة، الغرب. وفي أحكام الصالة ظھرت مسائل تعلیق الصال
وفي أحكام الزكاة نجد مسائل تعجیل زكاة الفطر وزكاة المال ودفعھا  …وصالة العید جماعة في البیوت

نجد أحكام الحج فأما ما تعلق منھا ب  للمتضررین من ھذه الجائحة، وكذا احتساب الدین من الزكاة للمعسرین.
 .عمرة وغیرھا من المسائل التي طال فیھا النقاش وبرز فیھا الخالف بین الفقھاءإیقاف الحج والمسألة 

 اآلراء الفقھیة المرجوحة واستثماراتھا المعاصرة في جائحة كورونا -فجاء ھذا البحث الموسوم بـ 
تخریجات ولیسلط الضوء على عدد من ھذه الفتاوى، ویبحث في أدلتھا واآلراء القدیمة التي استندت علیھا،  -



  حة كورونائوحة واستثماراتھا المعاصرة في جااآلراء الفقھیة المرج                                                             
  

  

 193                                                                                                                  مجلة اإلحیاء

العلماء القدامى التي توافق ھذه الجائحة، ومدى إعمال الفقھاء وعلماء العصر لآلراء المرجوحة في الفتاوى 
  الخاصة بجائحة كورونا، وذلك انطالقا من إشكالیة تضمنت التساؤالت التالیة: 

 ما ھي أھم األقوال المرجوحة التي ُعدل إلیھا وُعمل بھا في ظل جائحة كورونا؟ -
ھل لھذه األقوال المرجوحة حظ من النظر في التراث الفقھي وفي المذاھب الفقھیة أم أنھا كلھا أقوال  -

 ضعیفة وشاذة دعت إلیھا الضرورة؟
غات العدول إلى ھذه األقوال المرجوحة؟ ما ھي -   ُمَسوِّ

ریف عتناولت في المبحث األول توقد اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة؛ 
وفي  ) والقول المرجوح،19جائحة كورونا (كوفیدكالمصطلحات الواردة في العنوان والمستعملة في ثنایاه 

عرضت من خاللھ بعض النماذج التطبیقیة التي فُعلت فیھا اآلراء المرجوحة في ظل ھذه المبحث الثاني 
ضیھ بناء على ما تقت زكاة المال،وتعجیل إخراج ، التباعد بین الصفوف في صالة الجماعةكمسألة الجائحة 

َغاَت العدول إلیھ.بیان وجھ العمل بالمرجوح و المصلحة ومقاصد الشریعة اإلسالمیة مع    ُمَسوِّ
  ، القول المرجوح)19كوفید -المبحث األول: التعریف بمصطلحات البحث (جائحة فیروس كورونا

  )19-المطلب األول: التعریف بمصطلح جائحة فیروس كورونا (كوفید
 ):19-الفرع األول: تعریف فیروس كورونا (كوفید

بأنھ "ساللة واسعة من الفیروسات التي قد تسبب  فیروس كوروناعّرفت منظمة الصحة العالمیة 
المرض للحیوان واإلنسان، ومن المعروف أن عدداً من فیروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسیة 

عة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسیة تتراوح حدتھا من نزالت البرد الشائ
(میرس) والمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة (سارس). ویسبب فیروس كورونا الُمكتشف مؤخراً مرض 

  .1"19-كوفید
المعروف، وھو االسم الذي أطلقتھ منظمة  2019فھو اختصار لمرض الفیروس التاجي  19-كوفید أما

مرض ُمعد یسببھ آخر فیروس تم اكتشافھ من ساللة : "بأنھعّرفتھ الصحة العالمیة على المرض حیث 
فیروسات كورونا. ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا الفیروس الجدید ومرضھ قبل بدء تفشیھ في مدینة 

اآلن إلى جائحة تؤثر على العدید من  19-. وقد تحّول كوفید2019ن الصینیة في كانون األول/دیسمبر ووھا
بسبب سرعة تفشي  2020، حیث صنفتھ منظمة الصحة العالمیة كجائحة في مارس من سنة 2بلدان العالم"

بكثیر  وفتك المرض العدوى واتساع نطاقھا، وبقیت اإلصابات في ازدیاد مستمر تقریبا في جمیع البلدان،
من أرواح الناس مما استدعى إعالن حالة الطوارئ، األمر الذي زعزع األمن الصحي سواًء على المستوى 

  المحلي أو على مستوى العالمي.
یسبب ھذا المرض التھاًبا في الجھاز التنفسي، ویؤثر على الناس بشكل مختلف، حیث تظھر معظم 

ألطفال والشباب، ومع ذلك یمكن أن تظھر بعض الحاالت بشكل حاد الحاالت أعراضا خفیفة، خاصة عند ا
   .من المصابین للرعایة الطبیة في المستشفى %20وخطیر، حیث یحتاج حوالي 

  الفرع الثاني: تعریف الجائحة:
كلمة جائحة من الجذر الثالثي (ج و ح)، والجمع جائحات وجوائُح، مصدر َجاَح، تأتي في معاجم 

  اللغة بمعنى:  
: قال ابن فارس: "الجیم والواو والحاء أصل واحد وھو االستئصال، یقال َجاَح الشَّْيَء یَُجوُحھُ اِالْستِْئَصالُ  -

  ؛ أي أن الجائحة استأصلت أموالھم.3اْستَأَْصلَھُ، ومنھ اشتقاق الجائحة"
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. كما جاء نفس المعنى 4؛ قال الجوھري: "وجاح هللا مالھ وأجاحھ، بمعنى أھلكھ بالجائحة"الھالك واإلھالك -
  .5في تھذیب اللغة: "الجائحة كلُّ َما أْذھََب الثََّمَرة أْو بعَضھا من أْمٍر سماِوَي بَِغْیر جنایِة آَدِمي"

  .6التي تجتاح المال الِشّدة والنازلة العظیمة -
، وذھب ابن عرفة إلى 7فتْجتَاُحھ ُكلَّھ": فقد قال الفیومي: "الَجائِحة الُمِصیبَة تحّل بِالرجِل فِي َمالھ المصیبة -

ةُ اْلُمْذِھبَةُ لَِماٍل أَْو نَْفٍس أَْو َغْیِرِھَما"  .8أن: "َأَْصلُھَا فِي اللَُّغِة اْلُمِصیبَةُ اْلَعامَّ
كل ما یجتاح الناس في أموالھم؛ أفرادا أو جماعات، بمختلف أنواعھا وأشكالھا،  فالجائحة إذن ھي

  یفنیھا.و فیھلكھا
  مطلب الثاني: التعریف بمصطلح القول المرجوحال

یُستعمل مصطلح المرجوح للتعبیر عن صفة الدلیل وصفة بعض األقوال الفقھیة بعد عملیة الترجیح، 
  وفیما یلي تعریف للمصطلح بشقیھ اللغوي واالصطالحي.

  الفرع األول: تعریف القول المرجوح لغة
  دل على عدة معاٍن، منھا:اْلَمْرُجوُح اسم مفعول من فعل (َرَجَح) ی

: حیث قال ابن فارس: "الراء والجیم والحاء أصل واحد، یدل على رزانة وزیادة، یُقال: الرزانة والزیادة -
  . 9َرَجَح الشيء، وھو راِجح، إذا َرَزَن"

فیُقال َرَجَحت إحدى الكفتین عن األخرى أي مالت بالموزون. قال الجوھري: "َرَجَح المیزاُن یَْرَجُح  الَمْیل: -
حت األرجوحة بالغالم: أي مالت. وراَجْحتُھ فََرَجْحتُھُ، أي كانت  ویَْرُجُح ویرِجُح، ُرْجحاناً، أي ماَل... وترجَّ

  . 10أرزَن منھ"
ي: "َرَجَح الشيء إذا زاد وزنھ، وثقلت كفتھ بالموزون... أرجحت قال الحمو الثقل والتفضیل والتقویة: -

َح 12، "وأرجح المیزان: أثقلھ حتى مال"11ورّجحت الشيء بالتثقیل فّضلتھ وقّوتھ" ، "الراِجح: الواِزن، وَرجَّ
  .13الشيء بیده: َرَزنَھ ونظر ما ثقلھ"

أُي: غلََب على َغیرهِ  الغلبة والقوة: -   .14َرَجَح الرَّ
أن ھذه المعاني تشترك كلھا في أصل واحد ھو المیل إلى الجھة الغالبة وتضعیف الجھة  ویُالحظ

المغلوبة، فال خالف بینھا؛ ألن الراجح جانبھ أثقل من المرجوح فتمیل كفتھ إلیھ، وبالتالي یكون المرجوح 
  ھو الجانب الضعیف عند المقارنة بین شیئین.
  حاالفرع الثاني: تعریف القول المرجوح اصطال

مصطلح المرجوح من المصطلحات الفقھیة التي تُطلق في مقابل الراجح، والتي استخدمھا الفقھاء في 
جمیع المذاھب الفقھیة في أبواٍب عدیدٍة، وذلك في معرض الترجیح بین األدلة أو األقوال المتعارضة في 

 اعند العلماء المتقدمین إال تعریفمسألة معینة، وبالرغم من أن المصطلح كان مستعمًال، إال أني لم أجد لھ 
واحدا نُسب للزركشي، حیث نُقل عنھ أنھ قال: "المرجوح عند األصولیین: ما كان دلیلھ أضعف من غیره 

  .15المقابل لھ"
عّرفھ فرید األنصاري بقولھ: "المرجوح ھو الطرف المغلوب في الترجیح، أما عند المعاصرین، فقد 

  .16ح، في مقابل الـُمعمل"أو الدلیل الـُمھمل بعد الترجی
لِیلَْیِن أو القَولیِن الُمتَعاِرَضْیِن وكان الَعَمُل بَِغْیِرِه  ف كذلك بــ: "ما َضُعَف اْعتِباُرهُ ِمن أََحِد الدَّ كما ُعرِّ

  .17أَْولَى"
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والمالحظ من ھذه التعریفات أنھا متقاربة المعنى؛ وھي تُبّین أن المرجوح باعتباره أحد أركان الترجیح 
م علیھ في العمل عند مقابلتھ مع اھو القول الذي ُغلِّب علیھ غیره وُرجِّ  لركن اآلخر، وھو القول ح علیھ، وقُدِّ

حَ  الراجح الذي حات المعتبرة، ترجَّ فیكون ھو القول الصحیح واألقوى دلیال واألولى إعماًال،  علیھ بأحد الُمَرجِّ
  ما ترجح عنده من أدلة. ألنّھ یغلب على ظن المجتھد أنھ مراد الشرع بحسب

كما نالحظ أن التعریف االصطالحي حافظ على الداللة اللغویة للمصطلح، فلم یخرج المعنى 
  االصطالحي عن المعنى اللغوي، ألن القول المرجوح ھو الجانب األضعف في مقابلة الراجح.

َح علیھ القول الذي َرجَ ح ھو: یمكننا مما سبق أن نستنتج تعریفا للقول المرجوالتعریف المختار للمرجوح:  -
  غیره إما لضعف فیھ أو ألنھ عارضھ ما ھو أقوى منھ عند الترجیح بینھما.

   شرح محترزات التعریف: -
  أي ُغلّب علیھ القول الراجح عند الموازنة بینھما في الترجیح.َرَجَح علیھ غیره: 

أو السنة أو اإلجماع أو القیاس؛ أي أن ھذا القول ضعیف في نفسھ إما لمخالفتھ الكتاب لضعف فیھ: 
  . 18وھو ما یعرف بضعیف الُمدرك

  أي أن في المسألة الواحدة قولین أو أكثر، متخالفین ومتنافیین ولھما نفس القوة.عارضھ: 
أي أن القول الراجح ظھرت فیھ مزیة فتقّوى بھا على القول المرجوح؛ وھذا القید یفید أقوى منھ: 

  أیضا أن سبب إھمالھ لیس لضعف فیھ بل لظھور قوة في القول الراجح أوجبت تقدیمھ وتأخیر المرجوح. 
مجتھد ھو الفعند عملیة الترجیح بین األقوال المتعارضة یكون القول المرجوح الذي ضُعف دلیلھ عند 

ا في نفسھ أو أمام مقابلھ كانت سببا في عدم رجحانھ  بمثابة القول الضعیف، أي أن لھ درجة من الُضعف إمَّ
  عند المجتھد، فیكون القول الضعیف والمرجوح بمعنى واحد یُطلقان على مقابل الراجح.

   المبحث الثاني: بعض نوازل كورونا التي فُّعلت فیھا اآلراء المرجوحة
بر المختلفة، وقد أسالت الح أبواب الفقھزت جائحة كورونا كثیرا من المسائل والنوازل من جمیع أفر

المجمعات الفقھیة والجھود الفردیة للعلماء؛ تأصیًال ي عبر مختلف حالة من الحراك الفقھوأثارت  الكثیر
   وتقعیداً وترشیداً وتوجیھاً للمسلمین.

  نسلط علیھا الضوء في ھذا البحث ونتناولھا بالدراسة:ومن بین القضایا والمستجدات التي 
  .الجماعة مسألة التباعد بین الصفوف في صالة -
  مسألة تعجیل إخراج زكاة المال قبل حوالن الحول،  -

حیث نتناول في ھذا المبحث أھم األقوال المرجوحة التي ُعدل إلیھا وأُعملت في ظل جائحة كورونا وذلك 
  :وفق الخطوات التالیة

  تصویر النازلة وتأصیلھا الشرعي وآراء العلماء فیھا. -
 مسوغات العدول إلى القول المرجوح والعمل بھ. -

  في ظل جائحة كورونا التباعد بین الصفوف في صالة الجماعةالمطلب األول: مسألة 
  تصویر النازلة وتأصیلھا الشرعيالفرع األول: 

دة بسبب فیروس كورونا من المسائل المستج الجماعة بین الصفوف في صالةال ریب أن صفة التباعد 
البحث ثم تأصیال شرعیا لھا ولحیثیاتھا و تصویرا للنازلةوالنوازل التي لم تقع من قبل، األمر الذي یستلزم 

 عن آراء العلماء فیھا.
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  تصویر النازلة: -أ
المرافق والمحالت والمساجد في بدایة انتشار الجائحة فُرض العزل الصحي واإلغالق الشامل لجمیع 

في كثیر من البلدان؛ تطبیقا لتدابیر الوقایة الصحیة من فیروس كورونا، مع إلزامیة التباعد االجتماعي للحد 
من انتشار المرض. وبعد انخفاض معدل اإلصابات ُشرع في تخفیف ھذه اإلجراءات من خالل الفتح 

كانت علیھ شیئا فشیئا، كما فُتحت المساجد ألداء صالة  التدریجي لمختلف المرافق، وعودة الحیاة إلى ما
الجماعة، وألزمت الجھات الحكومیة المصلین بمجموعة من اإلجراءات الوقائیة كارتداء األقنعة الواقیة 

  واستعمال سوائل التعقیم والتباعد بین المصلین وترك مسافة معینة بینھم حتى یتجنبوا انتقال العدوى.
حول مسألة تباعد صفوف المصلین في ولقد أثارت ھذه اإلجراءات جدال واسعا بین الفقھاء؛ ال سیما 

مشروعیة ھذا التباعد سواء التباعد بین الصفوف أو التباعد بین المناكب، ، وتساءل الكثیر عن صالة الجماعة
ھل القول بالتباعد في الصالة ومن ثّم ھل تصّح الصالة على ھذه الھیئة؟ وھل معنى الجماعة یتحقق بھا؟ و

  لھ سند في التراث الفقھي؟ 
 :بین الصفوف في الصالة الجماعةالتباعد التأصیل الشرعي لمسألة  -ب

اختلف الفقھاء المعاصرون في ھذه النازلة إلى قولین، وكان سبب اختالفھم یرجع إلى مسألة خالفیة 
  واجبة أم مستحبة؟ قدیمة حول حكم تسویة الصفوف في صالة الجماعة: ھل ھي

فمن المعلوم أن صالة الجماعة لھا كیفیتھا وصفتھا الخاصة بھا؛ كتسویة الصفوف وتراص المصلین 
واعتدالھم، وسّد الفرجات والخلل بینھم؛ وھي مشروعة بمجموع األدلة التي تحث على ذلك، وال خالف في 

تھا، إنما الخالف الذي وقع بینھم كان حول ذلك بین أھل العلم، حیث نُقل إلینا اتفاق الفقھاء على مشروعی
  األمر بھذه التسویة والتراص ھل جاء على سبیل الوجوب أم على سبیل االستحباب؟ 

  وقد نتج عن ھذا الخالف قوالن متمایزان:
فحواه أن تسویة الصفوف مندوبة ومستحبة یُكره تركھا مع القدرة علیھا، وھو قول جمھور  القول األول: -

، حیث قالوا أن األمر بتسویة الصفوف 19من السلف والخلف، كما قال بھ فقھاء المذاھب األربعة أھل العلم
جاء على سبیل االستحباب ال الوجوب، فإن خالفھ المصلون وصلّوا مع وجود مسافة بینھم لم تبطل 

دة في الوار 20وقد استندوا في ذلك على مجموعة من األحادیثصالتھم؛ ألن تسویة الصف سنة مستحبة، 
الباب والتي تحث على تسویة الصفوف، ویُفھم منھا أن التمام والحسن أمر زائد عن الواجب، فقد قال ابن 

تسویتھا من تمام الصالة، ومعلوم أن الشيء إذا لم  "أن تسویتھا مستحبٌّ لیس بواجب؛ لجعلھ  العطار:
مستحبًا؛ لكونھ أمًرا زائًدا على وجود حقیقتھ یكن من أركان الشيء، وال من واجباتھ، وكان من تمامھ، كان 

  .21التي ال تُسّمى إال بھا، في االصطالح المشھور"
وابن رجب  24وابن حجر 23والبخاري 22القائلون بوجوب تسویة الصفوف؛ منھم ابن حزم القول الثاني: -

ب ھو للوجو ، حیث اعتبروا أن األمر بتسویة الصفوف في النصوص النبویة26، والشوكاني25وابن تیمیة
التي شملت الوعید والعقاب على  ال للندب، وقد عضدوا قولھم ھذا ببعض اآلثار الصحیحة عن النبي 

، واعتبروا أن الوعید ال یأتي على مستحب؛ وال یكون إال في كبیرة من الكبائر 27ترك تسویة الصفوف
  .28على رأي ابن حزم و ابن حجر الھیثمي

  بین الصفوف في الصالة الجماعة في زمن كورونا:التباعد مسألة  آراء العلماء في -ج
 من تدابیر؛ مثل ضرورة التباعد االجتماعيبناًء على ما قرره األطباء المختصون وخبراء الصحة 

فتوى من عدید العلماء ولجان ال بین الصفوف في الصالة الجماعةالتباعد مسألة ، صدرت فتاوى في الوقائي
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للمؤسسات اإلسالمیة الرسمیة في مختلف أنحاء العالم تجیز التباعد وذلك وقایةً من انتشار والھیئات التابعة 
 العدوى وتفشي الوباء، وقالوا بصحة الصالة على ھذه الھیئة.

ومن بین الھیئات العلمیة التي أصدرت ھذه الفتاوى نذكر على سبیل المثال ال الحصر: لجنة الفتوى 
، ومجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر 31، ودار اإلفتاء الفلسطینیة30األردنیة، ودار اإلفتاء 29بالجزائر
، وغیرھا... 34، ولجنة الفقھ والفتوى باالتحاد العالمي لعلماء المسلمین33، ودار اإلفتاء المصریة32الشریف

، 37دو، محمد الحسن الد36، وخالد بن عبد هللا المصلح35أما من العلماء المعاصرین فنذكر منھم: القره داغي
  وغیرھم... 38محمد صادق الغریاني

َغات العدول إلى القول المرجوح والعمل بھ في ظل ھذه الجائحة   الفرع الثاني: ُمَسوِّ
ال شك أن تسویة الصفوف وتراص المصلین على الھیئة المعھودة في صالة الجماعة ھو األصل 
والرأي الراجح المعمول بھ في األحوال العادیة، وخالفھ مرجوح بال منازع، إال أن فتوى اللجان والھیئات 

ة التي الطارئالعلمیة عدلت عن ھذا الرأي وأجازت الصالة بتباعد المصلین في الصفوف بسبب  الظروف 
غات التي اقتضت ھذا العدول، نذكر منھا ما یلي:   فرضتھا جائحة كورونا، استنادا إلى مجموعة من الُمَسوِّ

فمن المعلوم شرعا أن الشریعة اإلسالمیة راعت في أحكامھا الضرورة الضرورة أو الحاجة:  -1
لى الناس، وھو منھج راسخ في معالمھا والحاجة، ذلك ألنھا مبنیة على مبدأ التیسیر ورفع الحرج والمشقة ع

وأحكامھا، ودرج علیھ العلماء قدیما وحدیثا، وعملوا بھ في ما یطرأ علیھم من نوازل ومستجدات توجب 
 مراعاة ضرورة الظرف. 

یھدد  الناس بما ونظرا لخطورة جائحة كورونا ال سیما مع سرعة انتشار الفیروس وسھولة انتقالھ بین
ھ شروط الوقایة من تباعد اضطراري اجتماعي، أخذ العلماء بھذه الحیثیات وأفتوا بجواز حیاتھم، وما تقتضی

التباعد بین صفوف المصلین في صالة الجماعة للضرورة الشرعیة. فھذه الجائحة تنطبق علیھا معاییر 
قعھم والضرورة ألن تسویة الصفوف قد تؤدي إلى إصابة المصلین بالفیروس وانتقال العدوى بینھم مما ی

كل حاجة ترتبط بمصالح الخلق على العموم تتنزل ، ففي مشقة وحرج قد یصل إلى حد الھالك أو الموت
  العلماء على ذلك في فتاواھم، نذكر على سبیل المثال:وقد نص منزلة الضرورة، 

الجماعة في المساجد مع وجود التباعد بین المصلین "إن ھذا األداء لصالة كامل صبحي صالح: قول الشیخ  -
وإن ھذه واألمر إذا ضاق اتسع، وأن المكروھات تبیحھا الحاجات والضروریات، إنما ھو لعذر وحاجة، 

والمصلحة، وھي حاجة عامة لعموم المصلین المباعدة بین المصلین حال األداء جماعةً تقتضیھا الحاجة 
  .39وما ذاك إال احترازاً من نقل العدوى، وھي ال تؤثر على صحة الصالة"تصل إلى حد الضرورة،  قد

وجاء في الفتوى الصادرة عن لجنة الفقھ والفتوى باالتحاد العالمي لعلماء المسلمین: "أكید ما اتفقت علیھ  -
ماعات اتقاًء لضرر وباء كورونا المجامع والمجالس الفقھیّة واللجان اإلفتائیّة من صّحة ترك الجمع والج

ومنًعا النتشاره بین الناس، وذلك ألّن الشریعة المطھّرة مبنیة في مصادرھا ومواردھا على الیسر ورفع 
الحرج ودفع الضرر والمفاسد الخاصة والعامة... فترك سّد الفَُرج بین المصلین مكروه عند جماھیر العلماء 

حالة الحاجة واالضطرار فإّن ھذه الكراھة تسقط عن المكلف لقاعدة في حالة االختیار والسعة، أّما في 
  .40سقوط الكراھة عند أدنى حاجة"

وقال علي محیى الدین القره داغي: "فعذر تفشي جائحة كورنا أكبر وأخطر مما ذكروه؛ ألنھ یتعلق بمقصد  -
ك الجمعة والجماعة، وھذا الحفاظ على النفس، كما أنھ في حالة عدم االلتزام بالتباعد یترتب علیھ تر

  .41أخطر"
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وقال حامد العطار وھو أحد علماء األزھر: "فإن اتقاء العدوى واالحتراز منھا من الحاجات المعتبرة التي  -
ینبغي أن یقال بإسقاط وجوب التراص في الصف عند من یقول بھ؛ ألن أحكام ھذه الجائحة أحكام ضرورة، 

  .42رج وتالصق أفراد الصف"یتعذر معھا تحقیق األصل وھو سد الف
لقول إذا كانت الواجبات الشرعیة تسقط باألعذار، فإنھ من أسباب األخذ باالعذر الشرعي:  -2

المرجوح وجود عذر شرعي یقتضي العدول، ولذلك كان االحتراز من نقل العدوى عذرا معتبرا شرعا 
تفشي كورونا، وھو عذر مقبول وسببا للترخص في ھذه الفتوى، حیث قال القرة داغي: "في ظل خطر 

. كما أن ترك تسویة الصفوف ھي حالة استثنائیة فرضتھا الظروف الطارئة؛ تزول بزوالھا، وھي 43مؤثر"
، فقد قال الرملي: "إن 44، وال ھي ببدعة في الدین كما ذھب إلى ذلك البعضلیست بأي حال مخالفة لسنة 

، كما قال ابن 45سجد الحرام، لم یكره لعدم التقصیر"كان تأخرھم عن سد الفرجة لعذر؛ كوقت الحر بالم
"فلیست المصافة أوجب من غیرھا، فإذا سقط غیرھا للعذر في الجماعة فھي أولى بالسقوط، ومن تیمیة: 

 .46األصول الكلیة أن المعجوز عنھ في الشرع ساقط الوجوب"
ال شك أن مراعاة المقاصد الشرعیة في العملیة االجتھادیة أثّر في عدول المقاصد الشرعیة:  -3

  المقاصد الشرعیة التي راعتھا ھذه الفتوى:المجتھد عن الرأي الراجح إلى الرأي المرجوح؛ فمن 
كما -تسویة الصفوف في صالة الجماعة ُسنّة عند جمھور الفقھاء فلئن كانت  مقصد حفظ النفس البشریة: -

، فإن المحافظة على النفس البشریة مقصد ضروري من مقاصد الشریعة اإلسالمیة، فكان -بقاذكرنا سا
تباعد الُمصلین في صالة الجماعة أمر جائز حسب فتوى العلماء كإجراء احترازي لمنع تفشي فیروس 

   .مراعاة لھذا المقصد الكليو 47كورونا
فمن المعلوم أن جمع : الذي یندرج تحت كلیة حفظ الدین، واجتماع المسلمینمقصد حفظ الجماعة  -

المسلمین في صالة الجماعة وتوحیدھم والتألیف بین قلوبھم من أعظم مقاصد الشرع، وفي ھذه المسألة 
وازن الفقھاء بین مفسدتین: مفسدة غلق المساجد وترك الجماعة، ومفسدة إقامة الصالة على ھذه الھیئة 

ٌم على غیره، ألن واجب وترك ُسنّة التسویة،  فال شك أن المحافظة على الجماعة ولو بھذه الھیئة ُمقَدَّ
الجماعة آكد وأعظم، والواجب ُمقَدٌَّم على السنة عمال بالقاعدة الشرعیة "إذا تعارضت مفسدتان ُروعي 

ضرر الصالة مع تباعد الصفوف أخف من ضرر عدم الصالة، أعظُمھما ضرًرا بارتكاب أخفھما"، ف
  عمل بأخف الضررین دفعا لألشد حفاظا على ھذا المقصد الشرعي. فن

المصلحة الراجحة تقتضي إقامة الجماعات مع تباعد المصلین، وذلك أولى من ترك إقامتھا بالكلیة ف
فالصالة جماعة مع ترك بعض وغلق المساجد؛ حفاظا على مقصد إقامة الجماعة واجتماع المسلمین، 

ة "ولھذا كان تحصیل الجماع، وفي ذلك یقول ابن تیمیة: اإلتیان بجمیع شروطھا منفرداالواجبات أولى من 
في صالة الخوف والمرض ونحوھما مع استدبار القبلة والعمل الكثیر ومفارقة اإلمام ومع ترك المریض 

عتبر للجماعة "ولھذا سقط عنده وعند غیره من أئمة السنة ما یُ قال: ، ثم 48القیام أولى من أن یصلوا وحدانا"
من عدل اإلمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة، فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعیدین والخوف 
والمناسك ونحو ذلك خلف األئمة الفاجرین وفي األمكنة المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة 

  . 49والجماعة أو إلى فتنة في األمة"
النبویة الشریفة في الموازنة بین إھمال بعض الواجبات واإلسراف في وقد ُعّد ذلك من ھدي السنة 

"ومن اھتدى لھذا األصل ... فقد ھُدي لما جاءت بھ السنة من التوسط بین إھمال بعض  اإلتیان بھا؛ فقال:
واجبات الشریعة رأسا كما قد یُبتلى بھ بعضھم، وبین اإلسراف في ذلك الواجب حتى یُفضي إلى ترك غیره 
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الواجبات التي ھي أوكد منھ عند العجز عنھ، وإن كان ذلك األوكد مقدورا علیھ كما قد یُبتلى بھ آخرون، من 
  .50فإن فعل المقدور علیھ من ذلك دون المعجوز عنھ ھو الوسط بین األمرین"

؛ كما رأینا سابقا، ُصنف وفق منظمة الصحة العالمیة كجائحة 19-إن مرض كوفیدعموم البلوى:  -4
عى األمر الذي استدالعالم، وتضرر من المرض الكثیر من الناس من مختلف األقالیم والبلدان، وھو  أصابت

من فقھاء العصر تنزیل الفتاوى على واقع الُمَكلَّف، فعموم البالء على الناس واستمراره شھورا عدیدة 
عن آراء راجحة إلى أخرى مرجوحة كما ھو الشأن في مسألة التباعد بین  یقتضي في نوازل معینة عدولھم

 الصفوف؛ وذلك تیسیرا على الناس ورفعا للحرج والمشقة عنھم.
: حیث استند العلماء في ھذه النازلة یقوي األخذ بالرأي المرجوح االستناد إلى دلیل شرعي ُمعتبَر -5

صفوف على ترك بعض األركان كما ھو الحال في صالة على دلیل القیاس، فقاسوا ترك التراص بین ال
"وأما دلیل عدم المحافظة على الخوف أو صالة القاعد أو المریض الشتراكھما في علة الخوف، فقالوا: 

الھیئة الشرعیة فقیاسا على عدم المحافظة على الھیئة الشرعیة في صالة الخوف مع إمكان أن یصلي الرجل 
محافظة على الھیئة الشرعیة، لكن ھنا غلبت مصلحة الجماعة على الھیئة الشرعیة؛ وحده أو بنفر یسیر مع ال

  .51للضرورة ورجحان مصلحة الجماعة"
كما قاسوا المسألة أیضا على الواجبات األخرى للصالة التي تسقط عند العجز؛ كالقیام والطھارة 

اح "إذا كان الشارع الحكیم أبمیة: واستقبال القبلة وستر العورة، فقد جاء في فتوى مجمع البحوث اإلسال
ترك ُركن من أركان الصالة من أجل الُعذر المعتبر كالصالة قاعًدا لمن عجز عن الصالة قائًما في صالة 

، 52الفریضة؛ عجًزا عن القیام، أو منًعا من اشتداد المرض؛ فترك تسویة الصفوف مع بقاء إقامتھا أولى"
القیام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطھارة بالماء وغیر ذلك  وفي ذلك یقول ابن تیمیة: "وإذا كان

  .53یسقط بالعجز فكذلك االصطفاف وترك التقدم"
ومما یقوي األخذ بالرأي المرجوح وجود ما یُعضده : النازلة لھا أشباه ونظائر في التراث الفقھي -6

اعد أرجع المعاصرون مسألة التبویة، فقد من مسائل فقھیة قدیمة نّص فیھا العلماء على ترك التراص والتس
  بین الصفوف في صالة الجماعة إلى مسائل مشابھة لھا في التراث الفقھي؛ منھا:

مكروھة؛ لكونھا تقطع اتصال الصفوف،   ، فالصالة بین السواريمسألة الصالة بین السواري للحاجة -
في مطالب أولي النھى: "وال  الرحیباني قال .للحاجة على أن الكراھة تزول  ومع ذلك فقد نّص العلماء

تبطل الصالة بقطع صف مطلقا، أي: سواء كان وراء اإلمام أو عن یمینھ إال أن یكون قطع الصف عن 
  .54یساره... قالھ ابن حامد، وجزم بھ في الرعایة الكبرى"

صالة إال بھ إن االصطفاف واجب عند اإلمام ابن تیمیة وال تصح ال مسألة صالة المنفرد خلف الصف: -
ز صالة المنفرد خلف الصف إذا لم یجد مكانا في  وھو الراجح عنده، إال أنھ أخذ بالقول المرجوح وجوَّ
الصف، وجعل ھذا خیرا من تركھ الجماعة؛ فقد قال: "فلو لم یجد من یصافھ ولم یجذب أحدا یصلي معھ 

مرأة تصافھا فإنھا تقف وحدھا خلف صلى وحده خلف الصف ولم یدع الجماعة، كما أن المرأة إذا لم تجد ا
  .55الصف باتفاق األئمة"

من المقرر في مذھب المالكیة كراھیة الصالة بین األساطین، فإذا كان المسجد ف الصالة بین األساطین: -
دٌّ لَّ ُمعَ ضیقا جازت من غیر كراھیة، قال الدسوقي: قَْولُھُ: "وتكره... (َوَصَالةٌ بین اْألََساِطیِن) ِألَنَّ ھذا اْلَمحَ 

یَاِطیِن َوَمَحلُّھُْم یَْنبَِغي التَّ  تََحَل بَاُعُد عنھ فَقَْد ارْ لَِوْضعِ النَِّعاِل َوِھَي َال تَْخلُو َغالِبًا من نََجاَسٍة أو ِألَنَّھُ َمَحلُّ الشَّ
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ْبحِ حتى طَلَعَ  َالةُ َوالسََّالُم عن اْلَواِدي الذي نَاُموا فیھ عن َصَالِة الصُّ ْت الشَّْمُس وقال إنَّ بِِھ علیھ الصَّ
 .56َشْیطَانًا"

لئن كان العلماء قد أفتوا بصحة الصالة في صفوف غیر متصلة لوجود السواري أو غیرھا بسبب و
ضیق المسجد، فإن صحتھا أوكد في حالة التباعد خشیة انتشار الوباء، ألن حفظ البدن ووقایتھ من األمراض 

  .أولى وأھم
ومن بین ما ورد في أیضا إلى ترك تسویة الصفوف لعذر أو ضرورة،  وقد تعرض فقھاء المالكیة

 كتبھم ما یلي:
جاء في البیان والتحصیل: "قال محمد بن رشد: الخروج عن الصف في الصالة منھي عنھ، فإنما أجاز  -

  .57ذلك للضرورة، ولو فعلھ من غیر عذر؛ لكان قد أساء، ولم تكن علیھ"
كما جاء في كتاب نوادر والزیادات: "وال بأس على أھل الخیل أَْن یُصلُّوا بإمام متباعدین، لِحَصانَةِ خیلھم.   -

  .58قال عنھ عليٌّ في الَمْجُموَعة: وھو أََحبُّ إليَّ من صالتھم أفذاًذا"
ا اعى فیھرالمسألة االجتھادیة الظنیة التي ال یسوغ فیھا اإلنكار على المخالف ویُ وفي ختام ھذه 

االختالف، یمكن القول أن الرأي الذي یجیز التباعد في الصالة لھ قوتھ التي یستمدھا من كون ھذه الفتوى 
صدرت من الجھات الحكومیة بناًء على اجتھاد مجموعة من العلماء والفقھاء الذین استندوا في فتواھم إلى 

جازوا األخذ بالقول المخالف وإن كان مرجوحا عند فالفقھاء أالتقاریر الطبیة والعلمیة المتعلقة بالجائحة، 
غ شرعي لذلك.   وجود ُمَسوِّ

كما أن عدید العلماء؛ بالرغم من عدم رجحان ھذا القول عندھم، إال أنھم أفتوا بھ، حیث أیّد الشیخ 
حسام الدین عفانة ھذا القول بالرغم من كونھ مرجوًحا عنده، فالضرورة والمصلحة رجحتھ وجعلتھ  یفتي 

ة، وأنا شخصیاً ما زلُت على بھ، وھو ما صرح بھ عندما قال: "التراصُّ ھو المطلوب لموافقتھ للسنة النبوی
ھذا القول ولم أبدلھ، وأفتیت المصلین في المسجد األقصى المبارك بأن یأخذوا بالتباعِد، وأن یأخذوا بأسباب 
الوقایة الصحیة، نظراً لتربص یھود بالمسجد األقصى المبارك، ولقطع الطریق على المتربصین، ولئال 

  .59صحیة إلى إغالق المسجد األقصى المبارك"یؤدي عدُم االلتزام بأسباِب الوقایة ال
 مسألة تعجیل إخراج الزكاة قبل الحول بسبب وباء كوروناالمطلب الثاني: 

  تصویر النازلة وتأصیلھا الشرعيالفرع األول: 
  تصویر النازلة: -أ

لقد كان فرض العزل الصحي وما ترتب علیھ من اإلغالق الشامل لجمیع المرافق والمحالت التجاریة 
في كثیر من البلدان؛ األمر الذي أقعد الناس عن العمل وأوقع أصحاب الدخل الیومي والحرف والمھن الحرة 
والتجار في مشقة وحرج، مدعاة لطرح الفقھاء المعاصرین مسألة تعجیل إخراج زكاة المال وإمكانیة 

كان رفعا للضرر الذي مّسھم، فإخراجھا قبل وقتھا ودفعھا للفئة المتضررة من ھذه الجائحة تلبیة لحاجاتھم و
  السؤال التالي: ھل یجوز تعجیل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتھا تماشیا مع ھذه الظروف؟

  تعجیل إخراج الزكاة بسبب وباء كوروناالتأصیل الشرعي لمسألة  -ب
الحنفیة واتفق الفقھاء على أن الزكاة تجب عند بلوغ النصاب وحوالن الحول علیھ،  كما ذھب الشافعیة 

بناء على إلى جواز تعجیلھا قبل وقتھا بعد ملك النصاب إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك،  60والحنابلة
لما  ،61خالفا للمالكیة الذین منعوا تقدیمھا واستثنوا ما كان بزمن یسیر مع الكراھة للعباس، رخصة النبي 

یترتب على التعجیل من تضییع لحقوق الفقراء في الزكاة؛ فقد ذكر ابن عبد البر ذلك بقولھ: "ألنھ قد یمكن 
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أن یحول علیھ الحول وقد تلف مالھ فیصیر تطوعا وتكون نیتھ في إخراجھا بال نیة وقد یمكن أن یستغني 
  . 62الذي أخذھا قبل حلول حولھا فال یكون من أھلھا"

ع، فالشافعیة حّددوھا بعام فالخالف بین ا لعلماء واقع إذن في تحدید مدة التعجیل بین ُمضیّق لھا وُمَوسِّ
، بینما 64، وأما الحنابلة بعامین ال أكثر عمال بظاھر الحدیثً 63واحد فقط ألن زكاة العام الثاني لم ینعقد حولھا

المالكیة الذین لم یُجیزوا تقدیم  ، بخالف65ذھب الحنفیة إلى إطالق المدة كالسنة أو سنتین أو أكثر من ذلك
  .66الزكاة إال بزمن یسیر أدناه الیوم وأقصاه الشھران

َغات العدول إلى القول المرجوح والعمل بھ في ظل ھذه الجائحة   الفرع الثاني: ُمَسوِّ
لقد دعت الظروف التي یعیشھا العالم جراء انتشار وباء كورونا وتوقف الكثیر من الناس عن العمل 

إلى إصدار فتوى تجیز إخراج  68وثلة من العلماء 67مصالحھم عدید المجالس العلمیة واللجان اإلفتائیة وتعطل
الزكاة قبل میعادھا ودفعھا للفئات المتضررة؛ عمال بالمصلحة الفقراء، وھو ما ذھبت إلیھ لجنة اإلفتاء 

والحیوانیة أن یكون بعد بلوغ الجزائریة حیث جاء في بیانھا: "إن األصل في إخراج زكاة الثروة النقدیة 
جاز تعجیلھا... وبناء   إذا عرضت حاجة تقتضي تعجیل الزكاة  النصاب، ودوران الحول (السنة)، غیر أنھ

علیھ فإنھ یجوز تقدیم الزكاة وإخراجھا قبل حلول موعدھا (أي الحول)، وفي ذلك ما ال یخفى من المصلحة 
مساعدتھم على تجاوز صعوبات الحجر الصحي الذي فُِرَض الظرفیة التي تعود على فئة من المواطنین، ب

  .69بسبب الوضعیة االستثنائیة"
ویتجلى العمل بالمرجوح في ھذه النازلة في كون القول بتعجیل إخراج الزكاة دون تحدید المدة یُعتبر 

كما  الشھران قوال مرجوحا عند المالكیة، فھم ال یجیزون إخراج الزكاة قبل وقتھا إال بزمن یسیر ال یتعدى
ذھب بعضھم، وبالتالي فإن إطالق مدة التعجیل حسب الفتوى التي أصدرتھا لجنة اإلفتاء الجزائریة وعدم 
تقییدھا بزمن معین ھو خالف للمذھب المالكي، وعمل بالمذھب الحنفي الذي أجاز إخراجھا قبل سنتین من 

  موعدھا.
غاتھا الشرعیة المعتبرة وم   قتضیاتھا التي یمكن أن نجملھا في ما یلي:  وھذه الفتوى لھا ُمَسوِّ

لقد كانت الظروف غیر العادیة التي تعیشھا البشریة بسبب تفشي جائحة الضرورة أو الحاجة:  -1
فیروس كورونا وتأثر الكثیر من الناس وتدھور أوضاعھم االقتصادیة والتجاریة دافعا قویا إلعمال فقھ 

  حت على الساحة الفقھیة.الضرورة في كثیر من المسائل التي طُر
قد أجازوا في الظروف العادیة تعجیل دفع الزكاة مراعاة  -خالفا للمالكیة-ولئن كان جمھور الفقھاء 

للمصلحة؛ فإنھ من باب أولى العمل بھذا الرأي في ظل ھذه النازلة التي عّمت جمیع األمصار ومست كل 
  الفئات واشتدت فیھا حاجة الفقراء والمتضررین.

الرأي وإن كان مرجوحا في الحاالت العادیة بحسب أدلة المالكیة عمال باألحوط، فھو راجح  فھذا 
للضرورة والحاجة، بل ھو األرجح بال خالف في ھذه الجائحة التي اشتدت فیھا حاجة الفقراء ومّست ذوي 

اعدة ل وذلك لمسإذن ھو األوفق واألفضبالتعجیل في ھذه الظروف الطارئة الثراء الذین تضرروا. فالقول 
  .70الناس على قضاء حوائجھم الشدیدة والمستعجلة

ال شك أن مقتضى العدول إلى ھذا الرأي المرجوح في المذھب المالكي ھو المصلحة الراجحة:  -2
مراعاة مصلحة فئة كبیرة من الناس؛ وھم المتضررون من الجائحة بسبب الحجر الصحي الذي حال دون 
ممارستھم ألعمالھم، ومن ثم أدخلھم في عوز وحاجة، فكان العمل بھذا القول ظرفیا وعمًال بالمصلحة التي 

التعجیل لمساعدة ھؤالء على تجاوز ھذه الضائقة. و"إظھاًرا للمروءات في أوقات األزمات، وثواب تستوجب 
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الزكاة المعجلة یكون في ھذه الحالة أعظم، لما فیھ من مزید تفریج الكروب وإغاثة الملھوفین وسّد حاجة 
  .71المعوزین"

 األصليِّ الثابِت لنظائِر المسألة وفي ھذا السیاق یقول قطب الریسوني: "ووجھُ العدوِل عن االقتضاءِ 
: مصلحةُ اإلرفاق بالمحتاجین، ولو أجریت تلكم المسألةُ على عموم النظائِر لفاتِت  إلى االقتضاء التبعيِّ

  .72المصلحةُ وحلَّ الحرُج"
فترجیح ھذا الرأي وإن كان مرجوحا في الحاالت العادیة فھو راجح في زمن األوبئة والجوائح بناًء 

صلحة الراجحة وعمالً بواجِب الوقت ومقتضاه. فالعمل بالمرجوح قد یرجح في وقتا ما عند قیام على الم
المقتضى الشرعي لذلك كإقترانھ بالمصلحة التي قوتھ فیكون العمُل بھ عمالً بالراجح وعمال بواجِب الوقت 

  ومقتضاه، وإن كان غیره أرجح منھ في الحالة المطلقِة أو العادیة.
تعجیل زكاة المال التي أخذ بھا في مسألة إن العمل بالقول المرجوح قاصد الشرعیة: مراعاة م -3

عدید العلماء وھیئات اإلفتاء یحقق جملة من المقاصد الشرعیة واإلنسانیة في ظل الظروف الطارئة التي 
  مست البشریة، فكان العدول لھذا الرأي مراعاة لھذه  المقاصد؛ والتي نذكر منھا:

: وھو من أجل وأھم مقاصد الزكاة؛ فاألصل في الزكاة أنھا ُشّرعت لسد حاجات التكافل االجتماعيمقصد  -
الفقراء؛ فھي مصلحة متضمنة في ھذا المقصد، فالقول بتقدیم الزكاة وإخراجھا قبل حلولھا في ھذه الظروف 

رفق المعیشیة وإعانتھم والاالستثنائیة التي تضرر فیھا أصحاب المھن وغیرھم إنما مبتغاه مراعاة حالتھم 
  بھم في ھذه الجائحة.

فالقول بالتعجیل فیھ من التیسیر والتخفیف ورفع الحرج ما من شأنھ دفع ولو مقصد التیسیر ورفع الحرج:  -
جزء من الضرر الذي مس فئة من الناس جراء تعطل مصالحھم وأشغالھم في ھذا الظرف االستثنائي، 

ھو ووھو مبدأ راسخ في أحكام الشریعة یدل على مرونتھا واستیعابھا لكل النوازل والمستجدات الطارئة. 
ر إلیھ وصفي أبو زید في فتواه: "وفي ھذه المدد المتفاوتة ابتداء من شھر إلى أكثر من سنتین سعة ما أشا

ومرونة من الفقھ اإلسالمي الستیعاب الجوائج والحاجات الناتجة عنھا، وھذا یعبر عن عظمة الفقھ 
  .73لصغیرة والكبیرة"اإلسالمي وتضمنھ من اآلراء واالجتھادات ما یحقق كفایتھ بحاجات الواقع ونوازلھ ا

لیل دكما أن من مقتضى العدول للقول المرجوح في مسألة تعجیل الزكاة أیضا دلیل االستحسان:  -4
االستحسان، فاألصل أن الزكاة تخرج في وقتھا، وال یُجزئ غیر ذلك عند المالكیة قیاسا على الصالة؛ إال 

"والقیاس... أنھ ال یجزي قبل محلھا أن القول بتعجیلھا ھو استحسان كما قال ابن یونس في كتابھ الجامع: 
"ألنَّ المسألة قُطعت عن نظائرھا من : ، وھو ما أشار إلیھ قطب الریسوني74"كالصالة، وما عداه استحسان

مسائل العباداِت بدلیٍل من السنة، وھو الترخیص للعباس في تعجیل صدقتھ، فدخلت أي المسألة في الصوِر 
  . 75التي استثناھا الشارع من عموم النظائر، وھذا ما یُسمَّى باستحسان النصِّ عند األصولیین"

بالرغم من كون القول بالتعجیل وي األخذ بالرأي المرجوح: یق االستناد إلى دلیل شرعي ُمعتبَر -5
عند جمھور الفقھاء من الشافعیة والحنفیة والحنابلة الذین أجازوا إال  أنھ راجح  في المذھب المالكيمرجوحا 

، يفالمسألة مبسوطة في كتب الفقھ قدیما ولھا مستندھا الشرع. -كما بینا سابقا-تعجیل دفع الزكاة قبل میعادھا 
َص لَھُ فِي  أَنَّ اْلَعبَّاَس َسأََل النَّبِيَّ « :حیث جاء في حدیث علي  ، فََرخَّ فِي تَْعِجیِل َصَدقَتِِھ قَْبَل أَْن تَِحلَّ

في التراث الفقھي، ومعتبر  ھ قوة یستمدھا من كونھ لھ حظ من النظر، كما أن ھذا القول المرجوح ل76»َذلِكَ 
وھذا ما یُقّوي العمل بھ خاصة في ھذا الظرف االستثنائي من جائحة  األخرى،ویُفتى بھ في المذاھب الفقھیة 

اللجنة الوزاریة في بیانھا الذي جاء فیھ: "إذا كان اختیار جواز تعجیل الزكاة في ھذه كورونا، وھو ما بینتھ 
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 یصّح والشافعیة، فإنّھ المبنیًا على ما ھو معتمد في مذھبي السادة الحنفیة  -على سبیل االستثناء-الظروف 
ألحد أن یقول ببطالِن تصّرٍف قَاَل بِھ مذھبان من أكبر المذاھب المعتمدة، ومراعاة المجتھدین للمذاھب 
الفقھیة ال یتنافى مع احترام المرجعیة الّدینیة، الّتي من أصولھا مراعاة اختیارات الفقھاء المعتبرین في 

  .77الوطن"
: "واالجتھاد اإلسالمّي قد أقّر لولّي األمر العاّم من خلیفة أو سواه أن وفي ذلك یقول مصطفى الزرقا

یحّد من شمول بعض األحكام الّشرعیّة وتطبیقھا أو یأمر بالعمل بقول ضعیف إذا اقتضت المصلحة الّزمنیّة 
اعدة قذلك فیصّح وھو الّراجح الّذي یجب العمل بھ وبذلك صّرح فقھاؤنا وفقا لقاعدة المصالح المرسلة و

 .78"تبّدل األحكام بتبّدل األزمان
ة الشریعة اإلسالمیة المعروفوالعمل بھذه الفتوى أیضا في ظل الظروف الطارئة یوافق قواعد أصول 

في كتب االجتھاد والتقلید والفتوى، كما یوافق أصول المذھب المالكي وقواعده كمراعاة الخالف الذي یُعتبر 
ھو ما أّكدتھ اللجنة في بیانھا: "وال یخفى على َمن لھ درایة بالفقھ وأصولھ میزة المالكیة وأصلھم األصیل، و

أّن مراعاة الخالف من أھّم األصول الّتي یُستَنَد إلیھا في االجتھاد والفتوى، وھي من محاسن المذھب المالكي، 
   .79وقال بھ معظم المجتھدین في كّل أبواب الفقھ اإلسالمي"

، فاالختالف من كمال ھذه الّشریعة -ال إنكار في مسائل الخالف-قاعدة كما أن العمل بھ یكون وفق 
  وشمولھا.
   الخاتمة:

  في نھایة ھذا البحث نعرض أھم النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیھا:
القول المرجوح ھو القول الذي َرَجَح علیھ غیره، إما لضعف فیھ أو ألنھ عارضھ ما ھو أقوى منھ عند  -

  ویدخل فیھ المرجوح في المذھب؛ وھو ما اعتمدناه في ھذا البحث.الترجیح، 
غات العدول ھي  من - خالل عرض المسألتین التي أُعمل فیھما القول المرجوح، تبین أن من أھم ُمَسوِّ

  المصلحة الراجحة والضرورة والحاجة.
لذي الظروف، فالقول المرجوح افي العملیة االجتھادیة قد یُعمل باألقوال المرجوحة وفق ما تقتضیھ طبیعة  -

یفقد قوتھ ورجحانھ عند معارضتھ للقول الراجح في وقت ما، قد تعضده المصلحة وتقویھ فیصبح قوال 
  راجحا كما رأینا في األنموذجین السابقین.

تفعیل اآلراء المرجوحة ھو من باب العمل بفقھ الموازنات وتحقق مناطات الفتوى ومراعاة الحال وتنزیلھا  -
  لیھ.ع

جاء تماشیا مع روح الشریعة وقواعدھا ال سیما جلب المصالح العمل بالقول المرجوح في كال المسألتین  -
  .التیسیر ورفع الحرج عن المكلفینودفع المفاسد و

یُبَیُِّن مرونة ھذه الشریعة وصالحیتھا لكل زمان ومكان، ومراعاتھا لكل األحول العمل بالقول المرجوح  -
  الل إیجاد حلول لكل القضایا والنوازل المستجدة.والظروف من خ

إعمال اآلراء المرجوحة في نوازل كورونا نقلھا من دائرة اإلھمال إلى دائرة اإلعمال، وأخرجھا من  -
  بطون الكتب وسلّط علیھا الضوء واستثمرھا؛ بعد أن كانت مھملة.

فإنھ  ازل المتعلقة بجائحة فیروس كورونا،لئن كانت طبیعة ھذا البحث لم تسعفنا للتطرق إلى مختلف النو -
حري بالباحثین التعمق أكثر في ھذا الموضوع، وبیان كیف استثمر الفقھاء المعاصرون اآلراء المرجوحة 

  وفعلوھا في ھذه النازلة.
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 الھوامش:

  موقع منظمة الصحة العالمیة على شبكة اإلنترنت:  -1
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses 
   السابق.المرجع  -2
 –تح: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، بیروت معجم مقاییس اللغة،  ابن فارس، أحمد بن زكریاء القزویني الرازي، -3

  .1/492م، 1979 -ھـ1399لبنان، 
، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةالجوھري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي،  -4

؛ الفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب، 1/360 م،1987-ھـ1407، 4لبنان، ط-العلم للمالیین، بیروت
  .216ص م،2005-ھـ1426، 8لبنان، ط –، تح: مكتب تحقیق التراث، مؤسسة الرسالة، بیروت القاموس المحیط

، دت، لبنان، دط-، المكتبة العلمیة، بیروتالكبیر المصباح المنیر في غریب الشرحالفیومي، أحمد بن محمد بن علي،  -5
، تح: أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة؛ الجوھري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي، 1/113

  .1/360 م،1987-ھـ1407، 4لبنان، ط-عطار، دار العلم للمالیین، بیروت
؛ 2/431 ھـ،1414، 3لبنان، ط-، دار صادر، بیروتلسان العربن، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي جمال الدی -6

  .1/360، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة؛ الجوھري، 216، صالقاموس المحیطالفیروزآبادى، 
تح: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي،  ،تھذیب اللغةأبو منصور األزھري، محمد بن أحمد الھروي،  -7

  .5/88م، 2001، 1لبنان، ط-بیروت
  .289ھـ، ص1350، 1لبنان، ط-، المكتبة العلمیة، بیروتشرح حدود ابن عرفةالرصاع، محمد بن قاسم األنصاري،  -8
  .2/489مقاییس اللغة، ابن فارس،  -9

تح: یوسف الشیخ محمد، مختار الصحاح، زین الدین الرازي، ؛ 1/364الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوھري،  -10
القاموس المحیط، الفیروز آبادى، ؛ 118ص م،1999-ھـ1420، 5صیدا، ط -الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة 

بیدي، ؛ 218ص   .6/386 دار الھدایة، دط، دت، تاج العروس من جواھر القاموس،مرتضى الزَّ
بیدي، ؛ 1/219المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الفیومي،  -11 ، المعجم الوسیط؛ 6/384تاج العروس، مرتضى الزَّ

  .1/329مصر،  -مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة
بیدي،  -12   .2/445لسان العرب، ابن منظور، ؛ 6/384، تاج العروسمرتضى الزَّ
  المصدر نفسھ. -13
  .1/329 المعجم الوسیط، -14
 -الكویت، دار الصفوة، القاھرة-وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الموسوعة الفقھیة الكویتیة،مجموعة باحثین،  -15

  .36/345 ھـ،1404، 1مصر، ط
م، 2004-ھـ1424، 1ط النجاح، المغرب، مطبعة – البیضاء الدار المصطلح األصولي عند الشاطبي،فرید األنصاري،  -16

  .409ص
   المترجمة:موسوعة المصطلحات اإلسالمیة  -17

https://terminologyenc.com/ar/browse/term/7205 
ت: محمد المعتصم با�  رفع العتاب والمالم عمن قال العمل بالضعیف اختیار حرام،عبد هللا محمد بن قاسم القادري،  -18

االختالف الفقھي ؛ عبد العزیز بن صالح الخلیفي، 6م، ص1985-ھـ1406، 1البغدادي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
  .172م، ص1993-ھـ1414، 1، طفي المذھب المالكي مصطلحاتھ وأسبابھ

ط، د، الطبعة المصریة القدیمة، تقریبطرح التثریب في شرح الالحافظ العراقي، زین الدین عبد الرحیم بن الحسین،  -19
، دط، لبنان-دار الفكر، بیروتالفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ؛ شھاب الدین النفراوي، 2/325 دت،

الق، بو -المطبعة الكبرى األمیریة تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ؛ فخر الدین الزیلعي، 1/211م، 1995-ھـ1415
 لبنان،-دار الفكر، بیروت ،المجموع شرح المھذب، النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، 1/136ھـ، 1313، 1القاھرة، ط
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، تح: عبد هللا بن عبد المحسن التركي اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفعالء الدین المرداوي،  ؛4/301دط، دت، 

  .3/404م، 1995-ھـ1415، 1مصر، ط -مد الحلو، ھجر، القاھرةوعبد الفتاح مح
الَةِ « أنھ قال: عن النبي  ما ورد عن أبي ھریرة  -20 فِّ ِمْن ُحْسِن الصَّ الَِة، َفإِنَّ إِقَاَمةَ الصَّ فَّ فِي الصَّ ، »َوأَِقیُموا الصَّ

كتاب ، صحیح مسلم؛ 1/145، 722، كتاب اآلذان، باب: إقامة الصف من تمام الصالة، رقم الحدیث: صحیح البخاري
وعن أنس بن ؛ 2/31، 908باب تسویة الصفوف وإقامتھا وتقدیم أولي الفضل وتقریبھ من اإلمام، رقم الحدیث: الصالة، 

وا ُصفُوفَُكْم، فَإِنَّ تَْسوِ « :قال: قال رسول هللا  مالك  الَةِ َسوُّ فُوِف ِمْن إِقَاَمِة الصَّ كتاب اآلذان، ، صحیح البخاري، »یَةَ الصُّ
، ِمْن تََماِم «بلفظ  صحیح مسلمفي ؛ و1/145، 723باب: إقامة الصف من تمام الصالة، رقم الحدیث:  فِّ فَإِنَّ تَْسِویَةَ الصَّ

الَةِ    .2/30، 906رقم الحدیث:  الفضل وتقریبھ من اإلمام،تسویة الصفوف وإقامتھا وتقدیم أولي ، كتاب الصالة، باب »الصَّ
، 1لبنان، ط –، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت العدة في شرح العمدة في أحادیث األحكامعالء الدین ابن العطار،  -21

  .1/407م، 2006-ھـ1427
الة فھو فرٌض؛ ألنَّ إقامة  -22 الصالة فرٌض؛ وما كان من الفَْرِض فھو قال ابن حزم: "تسویةُ الصفِّ إذا كان من إقامِة الصَّ

  .2/375دت،  ،لبنان، دط-دار الفكر، بیروت، المحلى باآلثارابن حزم، فرض": 
  .1/245، صحیح البخاري -23
 –تح: محمد فؤاد عبد الباقي وآخرون، دار المعرفة، بیروتفتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقالني،  -24

  .2/206ھـ، 1379لبنان، 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة  تح: ،مجموع الفتاوىابن تیمیة،  -25

  .23/394م، 1995-ھـ1416النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 
، 1ث، مصر، ط، تح: عصام الدین الصبابطي، دار الحدینیل األوطارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا،  -26

  .3/330م، 1993-ھـ1413
نَّ ُصفُوفَُكْم، أَْو لَیَُخاِلَفنَّ هللاُ بَْیَن ُوُجوِھُكمْ «یقول:  قال: سمعت النبي  ما ورد عن النعمان بن بشیر  -27 صحیح ، »لَتَُسوُّ

تسویة كتاب الصالة، باب ، صحیح مسلم؛ 1/145 ،717رقم الحدیث: ، باب تسویة الصفوف عند اإلقامة وبعدھا، البخاري
  .1/324، 436وإقامتھا وفضل األول فاألول منھا، رقم الحدیث:  الصفوف

، تح: مركز الدراسات والبحوث الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ ابن حجر الھیتمي، 2/374، المحلى باآلثارابن حزم،  -28
  .1/280م، 1999 -ھـ 1420بیروت،  –بمكتبة نزار مصطفى الباز، المكتبة العصریة، صیدا 

  م:09/08/2020، 22اللجنة الوزاریة للفتوى بالجزائر، البـیـان رقم: -29
 https://www.marw.dz/?q22-أخبار/اللجنة-الوزاریة-للفتوى-بیان-رقم 

  م:03/06/2020، 3572دار اإلفتاء األردنیة، رقم الفتوى:  -30
 http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3572#.X4wwVNIzbIU 

، في المساجد جماعة الصالة أداء خالل والقفازات الكمامات وارتداء المصلین بین التباعد حكمدار اإلفتاء الفلسطینة،  -31
  م:23/07/2020، 2/185قرار رقم: 

http://www.darifta.ps/majles2014/showfile/show.php?id=382 
(الصفحة    م27/06/2020، حكم الصالة حال التباعد في صفوف المصلین؟، األزھر الشریف-مجمع البحوث اإلسالمیة -32

  الرسمیة):
https://www.facebook.com/AIRCAzhar/posts/2607606672832198 

  م: 25/06/2020دار اإلفتاء المصریة، دار اإلفتاء تعلیقًا على التباعد بین المصلین في صالة الجماعة،  -33
https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=7157 

، 15فتوى رقمما حكم تباعد المصلین وعدم رص الصفوف بسبب جائحة كورونا؟،  االتحاد العالمي لعلماء المسلمین، -34
  م:08/05/2020

http://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11517  
  م:4/07/2020، حكم صالة الجماعة مع مراعاة مسافةمحیى الدین القره داغي،  علي -35

http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=4017#_ftn3  
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م:   28/04/2020، تباعد المصلین في الصفوف ھل یؤثر على صحة الصالةخالد بن عبد هللا المصلح،  -36

https://almosleh.com/ar/f-85530  
؟، من حصة قضایا ما الحكم الشرعي في التباعد بین المصلین وارتداء الكمامة أثناء الصالةمحمد الحسن الددو،  -37

  م:26/06/2020معاصرة في قناة درر الفضائیة، 
https://www.youtube.com/watch?v=ckhmzLkkK7k 

ار ، صفحة دھل تجوز الصالة عند ازدحام المسجد بسبب التباعد في الطرق والساحات المالصقة لھ، الصادق الغریاني -38
  م:15/10/2020اإلفتاء اللیبیة، 

https://www.facebook.com/IFTALibya/videos/2760835760827264 
، الموقع اإللكتروني لھیئة علماء فلسطین حكم صالة الجماعة مع التباعد االجتماعي زمن كوروناكامل صبحي صالح،  -39

 م: 30/06/2020في الخارج، 
http://palscholars.com/post/6432 

، 15فتوى رقمما حكم تباعد المصلین وعدم رص الصفوف بسبب جائحة كورونا؟، االتحاد العالمي لعلماء المسلمین،  -40
  م:08/05/2020

http://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11517  
  م:14/07/2020، حكم صالة الجماعة مع مراعاة مسافةعلي محیى الدین القره داغي،  -41

 http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=4017#_ftn3 
م:   30/06/2020أثناء أداء الصالة في جماعة،  حامد العطار، حول تباعد المصلین عن بعضھم -42

https://islamonline.net/36195  
م:  14/07/2020، ، حكم صالة الجماعة مع مراعاة مسافةعلي محیى الدین القره داغي -43

http://www.qaradaghi.com/Details.aspx?ID=4017#_ftn3  
من بین المخالفین لصالة الجماعة بتباعد الصفوف وترك التسویة خالد حنفي: األمین العام المساعد للمجلس األوروبي  -44

  لإلفتاء والبحوث ورئیس لجنة الفتوى بألمانیا، والشیخ یحیى الحجوري:
 https://sh-yahia.net/show_fatawa_9326.html. 

لبنان، دط، -دار الفكر، بیروت نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، الدین، الرملي، شمس الدین محمد بن أحمد شھاب -45
  .2/197م، 1984-ھـ1404

  .560-20/559، مجموع الفتاوىابن تیمیة،  -46
في زمن كورونا التَّباعد بین الُمصلِّین في صالة الجماعة جائز بغیر كراھة  ،للفتوى اإللكترونیة مركز األزھر العالمي -47

  م:27/08/2020، وتسویة الصفوف مطلوبة
https://www.facebook.com/fatwacenter/posts/3478409542211315  

، مكتبة ، تح: محمد حامد الفقيالقواعد النورانیة الفقھیةبن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني، ا -48
  .77م، ص: 1951-ھـ1370، 1القاھرة، ط-السنة المحمدیة، مصر

  المرجع نفسھ. -49
  المرجع نفسھ. -50
 29/04/2020، حكم الصالة في مكان واحد یجمعھم مع تباعد الصفوف وعدم التراصأحمد محمد الصادق النجار،  -51

  :(الصفحة الرسمیة)
https://www.facebook.com/anaseeh/posts/1583964185084787 

م (الصفحة 27/06/2020حكم الصالة حال التباعد في صفوف المصلین؟، ، األزھر الشریف-مجمع البحوث اإلسالمیة -52
  الرسمیة):

https://www.facebook.com/AIRCAzhar/posts/2607606672832198 
  .407-23/406 مجموع الفتاوى،ابن تیمیة،  -53
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، 2المكتب اإلسالمي، طمطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، الرحیبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي،  -54

  .1/695 م،1994-ھـ1415
  .407-23/406 مجموع الفتاوى،ابن تیمیة،  -55
  .1/331 لبنان،-، تح: عبد الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، بیروتحاشیة الدسوقيالدسوقي، محمد بن عرفة،  -56
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  :الملخص
ألحكام اإلجھاض لدواع طبیة، وما استجد في ذلك من نوازل بفعل التطور  یقدم ھذا البحث دراسة فقھیة مقاصدیة

وھي  ؛الطبي الھائل في العصر الحدیث، فتطرقت لمسألة اإلجھاض بشكل عام، ثم لمسائل اإلجھاض للضرورة الطبیة
بت الجنین الذي ثالجنین الذي ثبت تشوھھ داخل الرحم، وأیضا حكم   سقاطخوفا على حیاة األم، ومسألة إ إسقاط الحمل

انتقال مرض خبیث إلیھ من أمھ مثل مرض اإلیدز، وبعد عرض المختلف اآلراء والمذاھب الفقھیة كانت أھم النتائج 
المتوصل إلیھا أن مدار ھاتھ األحكام تقوم على الموازنة بین مراتب الكلیات الخمس، خاصة كلیتي حفظ النفس وحفظ 

لفقھیة والتي من أھمھا: قاعدة ال ضرر وال ضرار، وقاعدة الضرورات تبیح النسل، وكذلك استعمال بعض القواعد ا
 المحظورات، والضرورات تقدر بقدرھا.

  الطب؛ الضرورة؛ جنین؛ األم.الكلمات المفتاحیة: 
Abstract:  

This research offers a study of the medical provisions of abortion, the new medical 
conditions that were created by the great medical development in the modern age, and discussed 
the issue of abortion in general, then the issues of abortion for medical necessity, which are 
aborting the fetus for fear of the mother's life, and the issue of aborting the fetus that has been 
proven to be deformed inside the womb. The judgment of aborting the fetus, to which a 
pernymoped disease has been established from his mother, such as AIDS. The most important 
findings of the report were that the course of these provisions was based on a balance between 
the five colleges, especially the two schools of self-preservation and birth preservation, as well 
as the use of some of the most important rules of jurisprudence: The rule of no harm or harm, 
the rule of necessity that allowed the prohibitions, and the necessities were appreciated. 
Key words: Abortion; medical; reasons. 

  مقّدمة: 
 یة، لذا وضعت لھا من النصوص واألحكام ماحفظ النفس مقصد ھام من مقاصد الشریعة اإلسالم    

من لحظة  نباإلنسایكفل حمایتھا والحفاظ علیھا، كما اھتمت الشریعة اإلسالمیة أیضا بحفظ النسل ، فاھتمت 
تكوینھ، فوضعت للجنین وأمھ في فترة الحمل أحكاما خاصة، تضمن في النھایة للجنین إتمام مرحلتھ لیستقبل 

                                                        
 .المؤلف المرسل  -1
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صالحا مفیدا، وتضمن أیضا ألمھ اجتیاز ھذه المرحلة بصحة لتواصل رحلتھا معھ في بعد ذلك الدنیا عضوا 
، لكن قد یعرض عارض صحي لألم أو الجنین 1مرحلة أخرى تأتي بعد تلك المرحلة، وھي مرحلة الطفولة

  یعرف بالضرورة الطبیة لإلجھاض. یقرر األطباء بسببھ إجھاض الجنین وھو ما
ماھي صور الضرورة الطبیة لإلجھاض وماھي  علقة باإلجھاض؟ماھي مختلف األحكام المتف

 أحكامھا؟ وھل یمكن اعتبار اإلجھاض الطبي وسیلة من وسائل حفظ النفس والنسل؟
حیاة  ؛تكمن أھمیة اإلجابة على ھذه التساؤالت في كون الموضوع یتعلق بحیاة نفسین معصومتین

ابنة وزوجة وأم ألبناء آخرین من جھة ثانیة، فحفظ  قوة من جھة، وحیاة أم قد تكون جنین الحول لھ وال
  حیاتھما ھو من باب حفظ النفس وصیانتھا والتي ھي من مقاصد الشریعة الكبرى.

وبالنسبة للدراسات السابقة فإن موضوع اإلجھاض بشكل عام قد عالجتھ دراسات كثیرة لكن أھم 
دراسة وقفت علیھا في الموضوع ھو البحث المنشور للدكتورة فریدة صادق زوزو الموسوم ب: اإلجھاض 

لنظر وھو بحث یالمس ثنایا ھذا البحث من جوانب عدیدة خاصة استعمال ا –دراسة فقھیة مقاصدیة  –
المقاصدي في استخراج األحكام الشرعیة والترجیح بینھا، لكن یختلف ھذا البحث في كونھ یركز على نوع 

  معین من أنواع اإلجھاض وھو اإلجھاض للضرورة الطبیة.
المنھج التحلیلي المقارن وذلك من خالل استقراء ولقد استعملت في ھذا البحث المنھج االستقرائي و

قارنتھا ببعض ثم تحلیل المسائل تحلیال منطقیا، مع األخذ بعین االعتبار للمیزان المذاھب الفقھیة وم
  المقاصدي فیھا وذلك لغرض الوصول للحكم المناسب لھا.

  أما فیما یخص خطة البحث فقد استعنت بمبحثین وخاتمة كانت كخالصة ألھم النتائج.
  مفھوم اإلجھاض وحكمھ الشرعي المبحث األول: 

ف ثم تعری، اإلجھاض وحكمھ الشرعي وجب التعریف بالجنین وبیان مراحل تكوینھلبیان مفھوم 
  اإلجھاض وبیان حكمھ العام:

   تعریف الجنین وبیان مراحل تكوینھ داخل الرحمالمطلب األول: 
من أھم المعجزات الظاھرة في القرآن الكریم والتي أبھرت العلماء وصفھ الدقیق لمراحل تكون 

  :ن أمھ، بدایة من مرحلة النطفة وانتھاء بالخلقة التامةاإلنسان وھو في بط
  الفرع األول: تعریف الجنین لغة واصطالحا

(أجنت) المرأة ولدا، و (الجنین) الولد ما دام في البطن، وجمعھ  یقالتعریفھ الجنین لغة:  /أوال
  .2(أجنة)

 المنوي من بدایة تكوینھایطلق على البیضة المخصبة بالحیوان تعریف الجنین اصطالحا:  /ثانیا 
وحتى الوالدة، سواء تم ھذا اإلخصاب في داخل الرحم، أو تم خارجھ، وسواء استمر الحمل في رحم طبیعي، 

  .3أو في رحم صناعي
  الفرع الثاني: أطوار حیاة الجنین في رحم األم

ر بھا الجنین في استطاع الفقھاء تحدید المراحل التي یم من خالل ما ورد في كتاب هللا وسنة نبیھ 
  رحم أمھ، حیث یتخلق وفق منھج إلھي غایة في الدقة واإلحكام.

والمقصود من بحث أطوار حیاة الجنین ھو: معرفة المراحل األساسیة التي یمر بھا الجنین، وماذا 
یكتسب في كل مرحلة منھا من خصائص قد یكون لھا أثر ما في ترتیب بعض األحكام الشرعیة، ألن وضوح 
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ألطوار في أذھان الفقھاء والمجتھدین ھو الذي یمكنھم من استنباط األحكام الخاصة بالحمل والجنین ھذه ا
  من خالل النصوص الشرعیة، باإلضافة إلى ما توصل إلیھ أھل الطب وعلم األجنة:

  وفیما یلي توضیح لكل مرحلة من ھذه المراحل على النحو التالي:
  :4أیضا بثالث مراحل روتمقبل نفخ الروح:  أوال: مرحلة ما 
أول مرحلة من مراحل نمو الجنین، وھي عبارة عن امتزاج ماء الرجل  وماء المرأة ،  مرحلة النطفة:  -1

فتبدأ البویضة الملقحة تنقسم انقساماتھا المعروفة المتتالیة، فتصبح الخلیة خلیتین والخلیتان أربعا، واألربع 
  .ثمانیا

المرحلة التي تلي تكون النطفة األمشاج بالرحم وتبدأ منذ تعلق النطفة األمشاج العلقة ھي  مرحلة  العلقة: - 2
بالرحم  في الیوم األربعین فتأخذ شكل العلقة، وقد قدر الطب الحدیث بدء ھذا الطور ومدتھ  بأسبوعین 

  .تقریبا
ھي المرحلة التي تظھر فیھا الكتل البدنیة ، وذلك من الیوم العشرین أو الواحد والعشرین  مرحلة  المضغة: -3

زوجا من الكتل في الیوم الخامس والثالثین ، ویمكن التعرف علیھا من  45أو  42 حتى یكتمل نموھا إلى
حم یشبھ قطعة لخالل النظر إلى سطح الجنین الخارجي،  فإذا نظرت إلى ھذه المرحلة لم تشك أن الجنین 

  .ممضوغة
  مرحلة نفخ الروحثانیا: 

إن معرفة الوقت الذي ینفخ فیھ الروح أمر من األھمیة بما كان، وذلك الختالف حكم اإلجھاض بعد 
  نفخ الروح عن حكمھ قبل النفخ 

م یخالف ، ولن یوما من بدایة التلقیحوقد أجمع الفقھاء على أن نفخ الروح ال یكون إال بعد مئة وعشری
  .حیث قال بأن نفخ الروح یكون بعد مئة وثالثین یوما  -رضي هللا عنھما -في ھذا إال ابن عباس 

  مفھوم اإلجھاض وبیان أقسامھ المطلب الثاني:
 تغییبھ أدى إلى انتشار حاالت اإلجھاض إن انحالل القیم في المجتمع اإلسالمي نتیجة لغیاب الدین أو

لذا وجب بیان مفھوم اإلجھاض وأنواعھ  قا في حین أن حكمھ یختلف بحسب نوعھ،والمناداة بإباحتھ مطل
  .الحكم الشرعي لكل نوع حتى یستبین

  الفرع األول: مفھوم اإلجھاض
مجھض، أي ألقت : مصدر الفعل أجھض، یقال: أجھضت الناقة إجھاضا وھي اإلجھاض لغة /أوال

مصدر أسقطت المرأة ولدھا  ھو السقیط، واإلسقاط، واإلجھاض ھو اإلزالق، والجھیض ولدھا لغیر تمام
  .5: أي أسقطتھ ناقص الخلقة، فھي جھیض ومجھضةإسقاطا

فمن ھذا یتبین لنا أن اإلجھاض یطلق في اللغة على إلقاء الولد قبل تمامھ، ویشمل الذكر واألنثى قبل 
  ان یستبین خلقھ، أو الذي تم خلقھ ونفخ فیھ الروح من غیر أن یعیش.

یتفق المعنى اللغوي مع مفھوم اإلجھاض لدى فقھاء الشریعة، وذلك من  اإلجھاض اصطالحا: /ثانیا
قبل  إنزال الجنینتعریف اإلجھاض وفقا لذلك بأنھ: (خالل النصوص الفقھیة الواردة في ھذا الشأن، ویمكن 

  .6)أو بفعل غیرھا ء كان بفعل الحاملانتھاء مدة الحمل، وقد یكون ذلك قبل نفخ الروح فیھ أو بعده، وسوا
  : أنواع اإلجھاض الفرع الثاني

  ینقسم اإلجھاض إلى ثالثة أنواع، إجھاض طبیعي وإجھاض اختیاري وإجھاض اضطراري أو عالجي:



  حمادي نور الدین /د – قاسمي فتیحة
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      212

: وھو الذي یحصل بدون إرادة أو تدخل خارجي، ویسمى أیضا باإلجھاض اإلجھاض الطبیعي/ أوال
ب التشوه ، بسبن الذي ال تكتمل لھ عناصر الحیاةلطرد الجنیالتلقائي، وھو عملیة طبیعیة یقوم بھا الرحم 

  .7الشدید الذي أصابھ أو بسبب مرض األم
حرمة، ألنھ یحصل من غیر إرادة وال قصد، ومن ثم  ھذا النوع من اإلجھاض ال یوصف بحل والو

  . 8فال یترتب علیھ إثم وال مؤاخذة؛ ألن المقاصد معتبرة شرعا، وال قصد ھنا في اإلسقاط
الحمل من الرحم في غیر موعده الطبیعي عمدا وبال ضرورة  خراجإھو  :9اإلجھاض االختیاري/ ثانیا

یحدث بفعل فاعل كالتعدي على  ، وھو ماویعبر عنھ أیضا باإلجھاض اإلراديبأیة وسیلة من الوسائل، 
كذلك یسمى و عبر عنھ أیضا باإلجھاض الجنائيالجنین من أمھ أو من الطبیب أو من أي فاعل آخر، وی

  .ألسبابھبالنظر  االجتماعيباإلجھاض 
  ومن أھم أسباب اإلجھاض االختیاري:

  الفقر وعدم الرغبة في كثرة األوالد. -
  حفظ جمال المرأة أو انشغال المرأة عن االھتمام ببیتھا بالعمل ونحوه وتھربھا من تربیة األوالد. -
  الشك في تعرض الجنین لإلعاقة أو التشوھات. -
  .واالغتصاباألسباب غیر األخالقیة مثل الزنا  -

ویسمى أیضا باإلجھاض العالجي وھو: إخراج الجنین من الرحم قبل : االضطرارياإلجھاض / ثالثا
، وھذا ھو المقصود بالبحث 10موعده الطبیعي إنقاذا لحیاة أمھ من خطر استمرار الحمل أو لدواع طبیة أخرى

  ھنا.
  اإلجھاض االختیاريالمطلب الثالث: حكم 

  یمیز الفقھاء في حكم اإلجھاض بین مرحلتین: اإلجھاض قبل نفخ الروح، واإلجھاض بعد نفخ الروح:
اختلف الفقھاء حول حكم إسقاط الجنین قبل نفخ الروح، فتعددت : اإلجھاض قبل نفخ الروح /أوال

  اآلراء حتى في المذھب الواحد، ویمكن تلخیصھا في ثالثة آراء:
رحلة النطفة أو العلقة أو یجوز اإلسقاط في جمیع أطوار ھذه المرحلة، أي سواء في ماألول: الرأي 

، 12، وبعض الشافعیة11من خلقھ، وھو الرأي الراجح عند الحنفیة ءشي، وال إثم في ذلك إذا لم یستبین المضغة
  .13وبعض الحنابلة

، والغزالي من 14عند المالكیةیحرم اإلسقاط في جمیع أطوار ھذه المرحلة، وھذا الرأي الثاني: 
وقال بھ أیضأ من المعاصرین، وھبة الزحیلي، ویوسف  17والظاھریة 16، وبعض الحنابلة15الشافعیة

 .18القرضاوي، ومحمد شلتوت، وأحمد سحنون، وإبراھیم حقي، ومحمد الغزالي
أي بعض ذھب أصحابھ إلى كراھة إسقاط الجنین قبل نفخ الروح؛ وقد قال بھذا الر الرأي الثالث:

  .20، وكذلك بعض الشافعیة19قبل األربعین األولىبالمالكیة مع تقیید كراھة اإلسقاط 
  استدل أصحاب القول بجواز اإلجھاض قبل نفخ الروح بأدلة من القیاس والمعقول : :21أدلة القول األول

ما في بطن المرأة مالم ینفخ الروح فیھ على العزل، فكما یجوز العزل في  إسقاطقاسوا  القیاس: /أوال
مرحلة النطفة ألنھ مجرد سفح للماء وإخراج لھ، فإنھ یجوز اإلجھاض قبل نفخ الروح بجامع أن كال منھما 

  .ماء لم ینعقد
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 اإلجھاض، ألن العزل لیس فیھ جنایة بخالف أن ھذا القیاس قیاس مع فارق ونوقش ھذا االستدالل:
فإنھ جنایة على موجود حاصل، كما أن القیاس ال بد أن یكون على أصل متفق علیھ بینما العزل مختلف في 

  .جوازه
  .إن الجنین مالم یتخلق فلیس بآدمي، وإذا لم یكن آدمیا فال حرمة لھ: المعقول /ثالثا

نموه ونفخ الروح فیھ بأمر : أنھ لو ترك الجنین دون عدوان علیھ ألدى ذلك إلى اكتمال وأجیب علیھ
  .من هللا تعالى فیصیر آدمیا

استدل أصحاب القول بحرمة إجھاض الجنین قبل نفخ الروح بأدلة من السنة  :22أدلة القول الثاني
  والقیاس والمعقول:

  من السنة:/ أوال
ن ، ثم یكوروى ابن مسعود رضي هللا عنھ قال: (إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما نطفة ما -

علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یرسل إلیھ الملك فتنفخ فیھ الروح، ویؤمر بأربع كلمات: یكتب 
فبیان بدایة خلق الجنین على ھذه الصورة یضع حرمة لھذا الجنین، . 23رزقھ، وأجلھ وشقي أو سعید)

  على حرمتھ باإلجھاض. االعتداءوبالتالي ال یجوز 
روى عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ: "أن امرأتین من ھذیل رمت إحداھما األخرى فطرحت جنینھا،  ما -

ووجھ الداللة ان إیجاب الغرة فیھ دلیل على أنھ نفس  .24فیھا بغرة عبد أو ولیدة"  فقضى رسول هللا
  .فیھ الروحعلیھا، ولفظ الجنین یشمل النطفة والمضغة والعلقة، وما نفخ  االعتداءمحترمة ال یجوز 

قیاس حرمة إجھاض الجنین قبل نفخ الروح على حرمة كسر بیض الصید للمحرم  القیاس: /ثانیا
  .الحاج، بجامع أن كال منھما أصل: فالبیض أصل للصید والجنین أصل لإلنسان وھو مستعد للحیاة قبل إنزالھ

أن الماء إذا وقع في الرحم فإن مآلھ الحیاة، وإذا لم  إذ;  استدلوا بقاعدة اعتبار المآلالمعقول: / ثالثا
یفسد فھو معد للحیاة كاآلدمي، فیكون لھ حكم الحیاة في إیجاب الضمان بإتالفھ، وإسقاطھ یسبب قطع النسل 

  .وتقلیلھ فھو حرام
  استدل أصحاب القول بالكراھة بأدلة من المعقول نذكرھا على النحو التالي: أدلة القول الثالث:

. إن إجھاض الحمل في مراحلھ األولى ال یثبت فیھ التحریم حیث إنھ لیس بآدمي حي، ولكن لما كان الحمل 1
  .مآلھ الحیاة فإنھ لھذا االعتبار یكره إسقاطھ

لما كان الحمل مآلھ الحیاة. كما صرح بذلك أصحاب ھذا القول، فإن ذلك یكفي لتقریر  أجیب علیھ:
أصل الشيء یأخذ حكم الشيء نفسھ، فقد جعل الشارع البیض كالصید حكمھ  حرمة إسقاطھ ال كراھتھ؛ إذ إن

  في وجوب الجزاء على المحرم وإن لم یكن فیھا معنى الصیدیة.
. انعقاد النطفة في األربعین یوما األولى غیر متحقق؛ إذ أنھا قد تنعقد وقد ال تنعقد، فیكره إسقاطھا، أما إن 2

  النطفة قد انعقدت واستقرت وصارت في أول ما یتحقق بھ أنھ ولد.صارت علقة، فإن ذلك یدل على أن 
إن القول باالحتمال قد انتفى في عصرنا الحاضر إذ أن ھناك أجھزة طبیة تستطیع أن  یجاب علیھ:

   تحدد أدق التفاصیل عن الجنین منذ لحظة التقاء الكائن المنوي بالبویضة.
  یتبین أن الخالف في المسألة یعود لألسباب التالیة:  من خالل عرض األدلة ومناقشتھا سبب الخالف: 
 .االختالف في قیاس العزل على اإلجھاض 
  .االختالف في قیاس كسر بیض المحرم على اإلجھاض 
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 .االختالف في تأویل وفھم األحادیث المبینة ألصل الخلقة وأطوار الجنین في الرحم 
  الترجیح:

حة الرأي ، یترجح لنا صاالختالفبعد بیان أبرز اآلراء الفقھیة وأھم أدلتھم ثم مناقشتھا ثم بیان سبب 
  القائل بتحریم اإلجھاض االختیاري للجنین قبل نفخ الروح فیھ وذلك لألسباب التالیة:

 .قوة أدلة الفریق القائل بالتحریم وسالمتھا من المعارضة  
 من مقاصد الشریعة أال وھما: مقصدي حفظ النفس البشریة ومقصد  مراعاة وإعماال لمقصدین ھامین

 حفظ النسل.
   إعماال للقاعدة الفقھیة " ال ضرر وال ضرار "، حیث من المعروف أن لإلجھاض آثارا بالغة على صحة

  25المرأة الجسمیة والنفسیة، وكذا على مدى قدرتھا على اإلنجاب مستقبال.
  الخلقي واالنحراف الجنسي. االنحاللمن سدا للذریعة، وحمایة للمجتمع 
 یخفى على أحد المبالغ المالیة الكبیرة التي تصرف على ھذه العملیات  تفعیال لمقصد حفظ المال، حیث ال

ن أعداد الوالدات الطبیعیة في البلدا االختیاريفي البلدان العلمانیة، حیث فاقت أعداد عملیات اإلجھاض 
  المحللة لإلجھاض بمجرد الطلب.

  حكم اإلجھاض للضرورة الطبیة: المبحث الثاني:
  .یختلف الحكم الشرعي في حالة الضرورة الطبیة باختالف السبب الطبي الداعي لإلجھاض

  المطلب األول: حكم إجھاض الجنین خوفا من مرض األم أو موتھا
  اإلجھاض ھنا قد یكون مرضیا أو عالجیا:والدافع إلى 
أن تكون المرأة بحالة طبیعیة لم یطرأ علیھا شيء من مظاھر الخطر، وإنما  :الدافع المرضي /أوال

  ھو تنبء من الطبیب، بناء على قرائن توجب الخوف. 
  ، فھو دفع لخطر واقع بالفعل، وال سبیل إلى دفعھ إال باإلجھاض. الدافع العالجي/ ثانیا

  والحكم في الحالتین بناء على المرحلة العمریة للجنین:
: وھي مئة وعشرون یوما، فیجوز اإلجھاض إذا توقفت علیھ حیاة األم، 26مرحلة ما قبل نفخ الروح -1

  بل قال البعض بوجوبھ.
  ودلیل ذلك: 
 ر األخف، ألنالقواعد الشرعیة العامة الداعیة إلى رفع الضرر، والتي منھا: الضرر األشد یزال بالضر -

  المحافظة على حیاة مستقرة أقل من المحافظة على جماد لم ینفخ فیھ الروح بعد.
 معأن فقھاء الحنفیة أجازوا إجھاض الجنین قبل نفخ الروح لعذر عدم وجود المرضع، فإجازة إجھاضھ  -

  ھالك أمھ أولى.دواعي ھالكھ و
ل یاة للجنین، فال نخاطر باألم في سبیل جنین لم تستقعلیھا واجبات، والحظ مستقل في الحو أن لألم حقوقا - 

  حیاتھ، ولم یثبت لھ شيء من الحقوق.
  :وھذا الحكم لھ ضوابط

  ، وجود خطر حقیقي یعرض حیاة األم للخطر، إذا لم یجھض الجنین.لضابط األولا
  : إثبات الخطر بشھادة طبیبین عدلین متخصصین.الضابط الثاني 
  أن تكون الخطورة مرتبطة ببقاء الجنین ببطن أمھ.  :الضابط الثالث 

  .، تعذر عالج األم یغیر اإلجھاضالضابط الرابع
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  فقد اختلف العلماء فیھ على قولین : مرحلة ما بعد نفخ الروح، -2
  ال یجوز اإلجھاض بعد نفخ الروح، ولو أدى إلى ھالك األم.القول األول، 
  : 27الوحید إلنقاذ أم الجنین، وھو الراجح، ودلیل ذلك یجوز إذا كان ھو السبیل القول الثاني:

منع الفقھاء ھتك جسد األم في حال موتھا، ولو كان الجنین مما في بطنھا، مراعاة لحرمة جسدھا، فألن  -
یحافظوا على روحھا بإجھاض جنینھا استیفاء لروحھا أولى؛ ألن حیاتھا ثابتة بیقین، بخالف جنینھا، 

  ا للخطر من الجنین.خصوصا أنھا أقل تعرض
أن قواعد الشریعة قاضیة بدفع الضرر األقوى واألشد، بارتكاب األخف، واختیار أھون الشرین، وتقدیم  -

المقطوع على المظنون، وموت األم أشد خطرا من موت جنینھا، لما یتركھ موتھا من أثر بالغ على زوجھا 
ذ األم ربما أدى إلى ھالكھما معا، فیقدم ما كان فیھ وأوالدھا، ثم إن األم أصل، والجنین فرع، وترك استنقا

  إنقاذ ألحدھما على ما كان فیھ ھالكھا معا.
أن المشقة تجلب التخفیف، ومشقة موت األم على أھلھا أشد من فقد جنین قد یودي بحیاة أمھ، ویودي بنفسھ  -

  قبل تفخ الروح.أیضا، ویراعى في ھذه المسألة الضوابط التي تم ذكرھا في مسألة اإلجھاض 
  المشوه أو خوفا من مرضھ أو موتھ حكم إجھاض الجنینالمطلب الثاني: 

مع التقدم العلمي في األجھزة التقنیة التي تساعد األطباء على الكشف المبكر للحالة الطبیة العامة 
جھاض إللجنین واألمراض أو التشوھات التي تصیبھ قبل ولوجھ للحیاة الخارجیة ثار التساؤل حول حكم 

 ھذا الجنین؟
   اإلجھاض إذا وجدت تشوھات بالجنین الفرع األول:

قبل نفخ الروح فإن مقتضى  إذا تم اكتشاف التشوھات في مرحلة ما اإلجھاض قبل نفخ الروح: /أوال
ذھب إلیھ األئمة جوازه، فمن أباحھ بإطالق فاألمر واضح، ومن منعھ منھم فقد ورد عنھ تقیید التحریم  ما

وأكده قرار المجمع ، 28، وذھب إلى ھذا الفقھاء المعاصرونالحمل ناتجا عن زناكمن قیده بكون بالعذر، 
  .29الفقھي اإلسالمي في دورتھ الثانیة عشر

  وأدلة ذلك:
بقاء لكن اإل -كان ضررا وإن -قواعد الشریعة العامة تقضي بارتكاب أخف الضررین، فإجھاض الجنین  -

إسقاط  وھو -علیھ حتى یولد مشوھا فیھ ضرر علیھ وعلى أسرتھ وعلى مجتمعھ فیرتكب الضرر األخف 
دفعا للضرر األشد، والضرر األشد ھو ما یترکھ بقاؤه على الجنین نفسھ و أسرتھ ومجتمعھ،  -الجنین 

 .30اء منھاخصوصا إذا علمنا أن التشوھات المرضیة للجنین ال یرجى الشف
قبول بعض الفقھاء لبعض األعذار في جواز إسقاط الجنین قبل نفح الروح مثل: جواز إسقاط ولد الزنا  -

لعلة انقطاع نسبھ من أبیھ، وجواز إسقاط الجنین إذا خاف األب انقطاع اللبن عن الطفل بسبب حمل 
  .31األم

شوھات بعد مرحلة نفخ الروح، فإن إذا تم اكتشاف ھذه العیوب والت :اإلجھاض بعد نفخ الروح /ثانیا
الجنین ھنا أصبح نفسا بشریة متكاملة، لھ من الحقوق مثلھ مثل ما للحي، وبناء على ذلك فقد اتفق الفقھاء 

  .32قدیما وحدیثا على تحریم إجھاضھ
  : 33وأدلة ذلك

  عموم األدلة الدالة على النھي عن قتل النفس بغیر حق. -
  جھاض بعد نفخ الروح.إجماع العلماء على تحریم اإل -
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  إجھاض الجنین إذا أصیبت أمھ بمرض ثبت انتقالھ إلیھ: الفرع الثاني
أثبت العلم بوسائلھ الحدیثة أن أنواعا من األمراض تنتقل من األم المصابة إلى الجنین، ومن أھم ھاتھ 

  إلیھ؟األمراض مرضي الزھري واإلیدز، فھل یجوز إجھاض ھذا الجنین إذا ثبت انتقال المرض 
  اإلجابة تكون وفق التفصیل اآلتي:

  ال یجوز إجھاضھ، ودلیل ذلك:  :34ثبوت اإلصابة بعد نفخ الروح /أوال 
  إن في إجھاضھ بعد نفخ الروح قتال لنفس بریئة من غیر حق. -
نین تبین الج بإصابةإن إصابتھ بالمرض أمر یصعب التحقق منھ؛ ألن الكثیر من الحاالت التي قیل فیھا  -

  فھا. خال
إن أم الجنین المصابة بالمرض فعال، لم یقل أحد بجواز قتلھا للیأس من حیاتھا، فمن باب أولى أال یقال  -

  ذلك في شأن جنینھا المحتمل عدم إصابتھ.
 : تباین الفقھاء في ذلك على قولین:ثبوت اإلصابة قبل نفخ الروح /ثانیا

یھ، ف مسوغا شرعیا إلجھاض الجنین قبل نفخ الروحإن إصابة األم بھذا المرض ال یعد القول األول: 
 وأنھ یجب أن یترك الجنین لمشیئة هللا وقدره، وال یتعرض لھ.

ة لندوة مشاكل مرض اإلیدز ائیوھذا ما ذھب إلیھ كثیر من العلماء المعاصرین، وقد صیغت التوصیة النھ 
د عقدت ندوة حول اإلنجاب في ضوء اإلسالم، (كانت المنظمة اإلسالمیة ق بما یفید عدم الجواز، فقد جاء فیھا:

اإلجھاض إلى أن الجنین حي من بدایة الحمل، وأن حیاتھ محترمة في كافة  حكموتوصلت في موضوع 
، خاصة بعد نفخ الروح فیھ، وأنھ ال یجوز العدوان علیھا باإلسقاط، وخالف بعض المشاركین فرأى أدوارھا

عند وجود األعذار، وتری الندوة أن ھذا الحكم ینطبق على األم  ذلك قبل تمام أربعین یوما وخاصة جواز
  .35الحامل المصابة باإلیدز)

   :36أدلتھم
  ،إن الجزم بإصابة الجنین مبني على الظن، واألدوات الطبیة الحدیثة في كثیر من األحیان تضلل الطبیب

  وال تبین الحقیقة القاطعة، وكثیرا ما تتبین النتیجة خاطئة.
  یمكن تشخیص إصابة الجنین إال في وقت متأخر (بعد نفخ الروح فیھ)، وال یمكن حتى اآلن معرفة أنھ ال

ما إذا كان الطفل في بطن أمھ أصیب بالعدوى أم ال، وعلیھ فإن اإلجھاض والحال ما ذكر یكون بدون 
  مبرر شرعي، ألنھ مبني على التوھم أو مجرد الظن.

المرض مسوغ شرعي إلجھاض الجنین قبل نفخ الروح فیھ، وھذا إن إصابة األم بھذا : 37القول الثاني
اركین مشما ذھب إلیھ بعض الفقھاء المشاركین في الدورة التاسعة لمؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي، وبعض ال

  رؤیة إسالمیة لمشاكل مرضی اإلیدز).في ندوة (
  : لأدلة ھذا القو

 عذر، فجوازه بھذا العذر من باب أولى. أن من الفقھاء من أجاز اإلجھاض في تلك المدة بدون  
  ولذا فإن المرأة نموهإن حمل المرأة المصابة بھذا المرض یسرع في ظھور المرض، ویقصر مرحلة ،

  تتدھور صحتھا أثناء الحمل، فیكون ذلك مسوغا لإلجھاض حفاظا على األصل.
  ،إن معنى الحیاة في ھذا الجنین غیر متكاملة حتى بعد الوالدة مادام األطباء لم یجدوا عالجا للمرض

 مثال یعتبر مرض موت. حیث أن المریض ال یرجی برؤه من تعاطیھ العالج، فمرض اإلیدز
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 ي: الرأي الراجح في ھذه المسألة ھو القول األول القاضي بضرورة احترام حیاة الجنین فالترجیح
كافة األطوار إال إذا قرر األطباء تأثیر ھذه الحیاة على حیاة األم، حیث أن ثبوت انتقال المرض مبني على 

  الظن واالحتمال.
  الفرع الثالث: اإلجھاض خشیة موت الجنین أو التحقق من موتھ

  وتنقسم ھذه الحالة إلى قسمین:
لفقھاء قدیما وحدیثا حول ھذه المسألة، أما : تكلم اإذا ماتت المرأة الحامل وفي بطنھا جنین حي /أوال

  قدیما فقد انقسم الفقھاء إلى قسمین: 
قسم قائل بجواز شق بطن األم إن تأكدت حیاتھ، وقسم محرم لذلك استنادا لحرمة المیت، وكذلك لشكھم 

  .38من رحم أمھ المتوفاة ھإخراجفي مدى تحقق حیاة الجنین إذا تم 
األجھزة الطبیة فقد أمكن التحقق من حیاة الجنین داخل الرحم وكذلك توقع أما الیوم وفي ظل تطور 

  نسبة حیاتھ، لذا فقد أفتى معظم العلماء المعاصرین بالجواز إعماال لمقصدي حفظ النفس وحفظ النسل.
  :39ولقد استدل القائلون بالجواز باألدلة التالیة

لَى بَنِي إِْسَرائِیَل أَنَّھُ َمْن َقتََل نَْفًسا بَِغْیِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْألَْرِض ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا عَ قول هللا تعالى:  -1
  .)32(المائدة:  ...فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن أَْحیَاھَا فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا

ترك الجنین یموت بموت أمھ وھو قادر على إنقاذه فھو قاتل نفس، فیكون شق بطن األم مطلوبا لحیاة  من -2
  ولدھا.

من القواعد المقررة في الشرع: أنھ: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھا بارتكاب أخفھا)، ومفسدة  -3
  جزء من میت. إتالفبشق بطن األم أھون من مفسدة موت ولدھا؛ إذ فیھ استبقاء حي 

  والجواز یتقید بأمرین:  
  غلبة الظن بحیاة الجنین بعد موت أمھ. -
  .لو أخرج من بطن أمھ أن یكون في مدة یرى ثقات األطباء حیاتھ في مثلھا -

  إذا مات الجنین في بطن أمھ متأثرا بمرض أو عدوان علیھثانیا: 
خرج من بطن أمھ فاألمر واضح، إذا مات الجنین في بطن أمھ متأثرا بمرض أو عدوان علیھ، فإن 

وإن بقي في بطنھا فإنھ یتسبب في أضرار كبیرة على أمھ، ألنھ إن بقي فقد یتسبب في مرض في رحم 
المرأة، وال تستطیع المرأة الحمل مادام موجودا، ألن الرحم مشغول بھ، وقد یتسبب في إطالة زمن العدة إذا 

 .40كانت معتدة من زوج سابق
یجوز إجھاض الجنین في ھذه الحالة، ولكن إن أمكن إجھاضھ دون إجراء عملیة فمدار القول أنھ 

   :41جراحیة ألمھ، ودون تقطیعھ في الرحم وإخراجھ قطعا فذلك أولى؛ لما یلي
إن بقاءه في رحم المرأة فیھ ضرر علیھا، لما یؤدي بقاؤه من أمراض، باإلضافة إلى منعھا من الحمل،  -

  توفي زوجھا، والضرر یزال. وإطالة عدتھا إن طلقت، أو
" تداووا عباد هللا، فإن هللا لم یضع داء  :إن إخراجھ داخل في مفھوم التداوي المأمور بھ في قول النبي  -

  .42إال وضع لھ دواء إال الھرم"
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  خاتمة:
  من خالل ما سبق یمكننا الخروج بعدة نتائج أھمھا:

  مقاصد الشریعة أال وھما مقصدي حفظ النفس یتعارض اإلجھاض بشكل عام مع مقصدین أصلیین من
  البشریة المعصومة ومقصد حفظ النسل.

  ال خالف بین الفقھاء أن الجنین بعد نفخ الروح أصبح نفسا بشریة معصومة، كفلت لھا الشریعة جمیع
 حقوق النفس البشریة وبالتالي وجب حفظھا.

  اختلف الفقھاء حول مشروعیة أو عدم مشروعیة إجھاض الجنین قبل نفخ الروح، وذلك الختالفھم حول
الجنین حكم النفس البشریة المعصومة في مختلف أطواره الثالث، وذلك بمدى قیاس الفرع  إعطاءمدى 

 تداءاالعبحرمة على األصل، ومدى إعطاء الجنین حكم الحیاة باعتبار المآل، ولقد رجحنا القول القاضي 
على الجنین في جمیع أطواره وذلك لقوة أدلة المانعین لھ، ولموافقة ھذا الرأي لروح الشریعة ومقاصدھا 

  في حفظ النفس والنسل والمال.
  العالجي ھي قاعدة الضرورات تبیح المحظورات  اإلجھاضأھم القواعد التي أعملھا الفقھاء في حاالت

عة ، حیث قدمت الشریبرز أھمیة ترتیب الضروریات الخمسذه الحالة توالضرورات تقدر بقدرھا، وفي ھ
حفظ حیاة األم وھي حیاة محققة على حیاة نسل غیر محقق الوجود، وذلك مع ضوابط وشروط تعكس 

 حرص الشارع الحكیم على رعایة النفس والنسل بحسب أھمیة كل منھما.
 بل نفخ الروح أو بعده ،بحجة انھ لیست لحیاتھ إن إجھاض الجنین المشوه أو ذي العیب الوراثي سواء ق

فائدة، وأننا بإجھاضھ نخلصھ ونخلص والدیھ من حیاة بائسة ملیئة باآلالم ھي من مقاصد المكلف الوھمیة 
لق وجل في الحیاة، وینافي سنة هللا التي خ التي تنافي روح الشریعة وحق اإلنسان المكفول لھ من هللا عز

ف، وكذلك مقصده في جعل الحیاة اختبارا للبشر بالصبر على المكاره واالبتالء علیھا عباده في االختال
في ھذا المقام: "َعَجباً ألْمِر  منذ أن خلق هللا األرض ومن علیھا، وما أجمل تذكر حدیث الرسول 

اُء َشَكَر فََكاَن َخْیراً لَھُ، َوإِْن اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمَرهُ ُكلَّھُ لَھُ َخْیٌر، َولَْیَس َذلَِك ِألَحٍد إِالَّ لْلُمْؤِمن:  إِْن أََصابَْتھُ َسرَّ
اُء َصبََر فََكاَن خْیراً لھ"   .43أََصابَْتھُ َضرَّ

  قائمة المصادر والمراجع:
 :الكتب القدیمة

 دار المعارف، القاھرة، ب ط، ب س. لسان العرب، :جمال الدین بن منظور    
 تح: محمد عبد  لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، شرح البھجة الوردیة،الغرر البھیة في  ي:كریا بن محمد األنصارز

 م.1998د.ط، القادر عطا، 
 د.ط، د.ت.جامع العلوم والحكم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان :الدین أبي الفرج ابن رجب الحنبلي نزی ،  
 م1984 د.ط،الفكر بیروت، دار  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، :شمس الدین محمد بن عباس الرملي 
 ،د.ط، د.ت.مكتبة دار التراث، القاھرة،  علي بن أحمد ابن حزم الظاھري، المحلى باآلثار  
 د.ط، د.ت.، بیروت، لبنان. دار المعرفة ،محمد أبي حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین  
  م.1992د.ط، ، دار الفكر بیروت ،حاشیة رد المحتار :محمد أمین ابن عابدین 
  ه.1422زھیر الناصر، دار طوق النجاة،  تح: محمد صحیح البخاري،: أبو عبد هللا البخاري إسماعیلمحمد بن 
  یةدار إحیاء الكتب العرب تح: محمد بن فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة، :القزوینيمحمد بن یزید أبو عبد هللا ابن ماجة ،

 د.ط، د.ت.
  ،د.ط، د.ت.دار الفكر،  على الشرح الكبیر،حاشیة الدسوقي محمد بن عرفة الدسوقي 
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 م1968د.ط، مكتبة القاھرة،  ،المغني :موفق الدین أبي محمد ابن قدامة الحنبلي. 
 حاشي. 

  الكتب الحدیثة:
 م.2002 ،1ط أحكام اإلجھاض في الفقھ اإلسالمي، دار الحكمة، :بن محمد قاسم رحیم إبراھیم 
 م.2012 ،1ط دار النھضة العربیة، وآثاره في الفقھ اإلسالمي، ضاإلجھا :عبد العزیز رمضان سمك 
 م.2015 ،1ط بنوك النطف واألجنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،: عطا عبد العاطي السنباطي 
 م1985، 1ط الدار السعودیة للنشر والتوزیع،–دراسة طبیة فقھیة  -مشكلة اإلجھاض  :علي البار.  
  م 2013 ،1ط لبنان، تبیین السالك لشرح أقرب المسالك، دار ابن حزم، بیروت، :محمد الشیباني الشنقیطي.  

 الرسائل والبحوث
 جامعة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي، رسالة ماجستیر، االغتصابإجھاض جنین  :عبد الفتاح أحمد شحاتة 

 .2012-2011، اإلسكندریة
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  17/10/2021 :القبول تاریخ   04/07/2021 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

جدید  "، یتناول في طیاتھ بیانا لنوعھادور القواعد الفقھیة في تحكیمالعقود الذكیة و" ھذا المقال الذي جاء بعنوان:
 ،من العقود والتي یطلق علیھا العقود الذكیة، وھي من العقود المستحدثة التي أثارت ضجة وانتشرت في العالم ككل

ود بیان المقصود من العقفصار لزاما بیان موقف الشریعة اإلسالمیة منھا، وتھدف الدراسة في جانبھا النظري إلى 
ن والعمالت االفتراضیة، أما في الجانب التطبیقي فتھدف إلى بیان أھم القواعد یش سلة البلوكلعالقتھا بسالذكیة و

  الفقھیة التي لھا أثر في بناء حكم العقود الذكیة.   
  القواعد الفقھیة.  ؛نیش البلوكالعقود الذكیة؛ العمالت االفتراضیة؛ سلسلة الكلمات المفتاحیة: 

Abstract 
This Article entitled: “the role of jurisprudence rules in smart contract arbitration” deals with 

a new type of contracts which is called “Smart Contracts”. Smart contracts is one of the 
innovated contracts that caused an uproar and spread throughout the hence, it became 
imperative to clarify the position of Islamic law from this type of contracts. In its theoretical 
aspect, this study aims to clarify the meaning of smart contracts and their relationship to the 
block chain and crypto currencies. While on the practical side, it aims to explain the most 
important jurisprudential rules that have an impact on building the rules of smart contracts. 
Key words: The smart contracts; the crypto currencies; block chain; the jurisprudential.  

  
  : المقدمة

عینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من الحمد � نحمده ونست
یھده هللا فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد:
حیة تعطیھ صالوتطور الزمان والمكان،  تمكنھ من مسایرة فإن الفقھ اإلسالمي یتمتع بمرونة فائقة

 لتفاعلالمعالجة المسائل المستجدة التي تعرض سبیل العباد، كما یشجع التطور التكنولوجي الناتج عن 
  الفكري والعلمي المتواصل للعقل البشري. 

                                                        
 المرسل المؤلف  -1
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یعیش اإلنسان اآلن في زمن الثورة الرقمیة حیث تتسارع الخطى واألحداث وتتجدد القضایا، فكان  
 التي لم یكن المجتمعمن نتاج ھذه الثورة الرقمیة في مجال المعامالت المالیة بعض العقود المستحدثة و

      .ومن بینھا العقود الذكیةمستعدا لھا 
 لتھاوصمفھومھا وعالقتھا بالعمالت االفتراضیة في الذكیة وسیتم في ھذا البحث، دراسة العقود 

، وبیان ممیزات وعیوب ھذه العقود ثم بیان التكییف الشرعي لھا، مع التركیز على )نیالبلوك ش(بتقنیة 
  القواعد الفقھیة التي یحتكم إلیھا في تحكیم العقود الذكیة.  

را لحداثة الموضوع وكثرة المصطلحات وقد یالحظ في البحث بعض التوسع في الجانب النظري نظ
  العلمیة الجدیدة والتي تحتاج إلى بیان وشرح. 

  إشكالیة الموضوع: 
مصطلح العقود الذكیة ومصطلح العمالت االفتراضیة من المصطلحات المعاصرة، فما العالقة بینھما؟  ما 

  في بیان ذلك؟ الحكم الشرعي للعقود الذكیة؟ وماھي القواعد الفقھیة التي یحتكم إلیھا 
  الدراسات السابقة:

   .نظرا لحداثة الموضوع نسبیا فإنھ یشق االطالع على كل الدراسات السابقة في الموضوع
  ومن أحدث الدراسات التي اطلعت علیھا: 

م بدبي حیث قرر المجمع 2019بحوث الدورة الرابعة والعشرین لمؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي  -1
 في موضوع العقود الذكیة لدراسة كافة جوانبھ.  تتأجیل الب

شین، وتطبیقاتھا في المالیة اإلسالمیة، د. زاھرة بن عامر، و أ. أالء تحسین،  استكشاف تقنیة البلوك -2
شین، وثورة االبتكارات في منظمات األعمال، الذي نظمھ مركز: تمكین  بحث مقدم لمؤتمر: تقنیة البلوك

 م.2019آذار / 20/21نیة، البحر المیت/ األردن في للتنمیة اإلداریة والف
تحدث البحث عن العقود الذكیة، واستكشاف تقنیة البلوكشین، وتطبیقاتھا المعاصرة في المالیة اإلسالمیة، 

  وممیزات ھذه العقود وسلبیاتھا. 
ثون التاسعة والثالشین، د. عبد الستار أبو غدة، ندوة البركة  العقود الذكیة والبنوك الرقمیة والبلوك -3

 م 2019مایو  14-13ھـ الموافق 1440رمضان  9-8لالقتصاد اإلسالمي، جدة 
تناول البحث مفھوم العقود الذكیة وتوقف في بیان الحكم الشرعي لھا، وعرض بعض تطبیقات الفقھ 

  اإلسالمي والتي تغني عن العقود الذكیة بصورتھا الحالیة.  
نظرا لحداثة الموضوع وجدتھ نسبیا فھو موضوع ال یزال بحاجة للدراسة لتسلیط الضوء على ھذا و

النوع من العقود الجدیدة، ثم ربط العقود الذكیة باعتبارھا تقنیة حدیثة بالقواعد الشرعیة لبیان الحكم الشرعي 
  حث. وھو ما أحسبھ جدیدا في ھذا البلھا، ومدى توظیف القواعد الفقھیة في بیان الحكم الشرعي للعقود الذكیة 

  أھداف الدراسة:   
  تھدف ھذه الدراسة إلى بیان:

 شین.عمالت االفتراضیة وتقنیة البلوك مفھوم العقود الذكیة وعالقتھا بال -1
 التكییف الشرعي للعقود الذكیة. -2
  القواعد الفقھیة التي یحتكم إلیھا في بیان الحكم الشرعي للعقود الذكیة.  -3
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  األول: مفھوم العقود الذكیة  المطلب
  الفرع األول تعریف العقود الذكیة 

  مفھوم العقود الذكیة من المفاھیم الحدیثة التي ظھرت وانتشرت بشكل واسع مؤخرا. 
یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا  العین والقاف والدال أصل واحد، وعاقدتھ بمعنى عاھدتھ، قال تعالى: العقد لغة:

  . 1ع عقود]، والعقد بمعنى الربط وھو نقیض الحل والجم1[المائدة:  أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ 
م، 1994أول من صاغ مصطلح العقد الذكي وذلك سنة   nick Szaboیعتبر نیك زابوالعقد الذكي: 

فھو من العقود الحدیثة النشأة والتي ال تزال قید التجربة والتنفیذ وقد أدت التطورات الحدیثة في العالم 
إلى إعادة االھتمام بمفھوم العقود الذكیة حیث كان التطبیق   Block Chainاإللكتروني مثل تقنیة البلوك شین

  . 2م2013الفعلي لھا في أواخر سنة 
عرف القانون األمریكي العقد الذكي بأنھ:" برنامج حاسوبي تفاعلي، یستخدم في أتمتة المعامالت، وینفذ  -

 . 3على سجل حسابات ال مركزي موزع ومشترك ومستنسخ"
برتوكوالت خاصة بطرق مرمزة (مشفرة) من خالل برمجیات قادرة " دة بأنھا:رفھا عبد الستار أبو غوع -

شین)، دون تدخل طرف  العقود من حساب شخص إلى حسابات أخرى على منصات (بلوك إرسالعلى 
 . 4ثالث كموثق أو وسیط أو أي جھة مركزیة"

"برامج أو تعلیمات برمجیة، قائمة بذاتھا، تنفذ تلقائیا أحكام وشروط العقد،  وعرفت بتعریف موسع بأنھا: -
) ویمكن DENIS& ULRIKA.2017م، (1993قد اقترحت بالفعل عام ودون الحاجة إلى التدخل البشري، 

أن تتضمن العقود الذكیة، جمیع المعلومات حول شروط العقد، وواجبات وحقوق األطراف، والرسوم 
ر، التي ینبغي وجودھا في العقد، بحیث یتم تنفیذ جمیع اإلجراءات تلقائیا، دون اللجوء وكافة العناص

 .   5لخدمات الوسطاء"
من خالل التعریفات السابقة نجد أنھ یغلب في تعریف العقود الذكیة وصفھا بأنھا بروتوكوالت أو 

ث، وذلك من خالل منصة تعلیمات برمجیة تنفذ أحكام وشروط العقود دون الحاجة لوسیط أو طرف ثال
شین، فیتضح إذا أن مصطلح العقود الذكیة ال یرتبط بالعقد في حد ذاتھ، وإنما بطریقة  إلكترونیة تسمى البلوك

اصة شین وفق شروط خ إجرائھ وتنفیذه فقد یكون العقد عقد بیع عادي ولكن یتم عن طریق منصة البلوك
  وبطرق مرمزة، فیصبح بذلك عقدا ذكیا.

یمكن القول إن تقنیة العقود الذكیة تتمثل في تسجیل العقود بشكل مشفر على البلوك شین  وباختصار 
دون الحاجة لوسیط. فالعقود الذكیة إذا عبارة عن آلیة إجرائیة ذكیة لتنفیذ العقود التقلیدیة، فھي قد ال تكون 
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بر طریق تقنیات مستحدثة  ععقودا مستحدثة في حد ذاتھا أو في مضمونھا وإنما ھي عقود تقلیدیة تنفذ عن 
 منصات ذكیة، وتستعمل عمالت افتراضیة لتنفیذ ھذه العقود.  

  ومن خالل ما سبق یتبین أن مصطلح العقود الذكیة یختص بعدة خصائص وھي كما یلي: 
 الرقمنة: بمعنى أن ھذه العقود تتم في الحاسوب وتكون على شكل رموز وبیانات وبرامج تشغیل.  -1
 فاقیة تنفذ تلقائیا.متضمن لشروط ات -2
 ذاتیة التنفیذ: ال تحتاج إلى طرف ثالث.  -3
 .6ال رجعة فیھا: فبمجرد البدء ال یمكن عادة إیقاف النتائج التي یتم تشفیر العقد الذكي من أجل تنفیذھا -4

 وھذه الخصائص ھي ما تمیز العقود الذكیة عن غیرھا من العقود القدیمة. 
   : ویرجع ذلك إلى جدة ھذا المفھوم فیطلق علیھاوللعقود الذكیة مسمیات مختلفة 

 لكونھا تتم عبر برامج حاسوبیة بطریقة مشفرة.  Digital Contractsالعقود الرقمیة  -
 نسبة إلى المنصة التي تتم من خاللھا.   Block chain Contractsعقود سلسلة الكتل:  -
 إلى عدم الحاجة لطرف ثالث وسیط.  نظرا  Self- Executing Contractsعقود ذاتیة التنفیذ  -
  .Crypto contractsعقود مشفرة:  -

  ن العقد الذكياالفرع الثاني: أرك
  یتوفر في العقد الذكي جمیع أركان العقد التي اشترطھا الفقھاء في كتبھم وھي:

 . 7صیغة  العقد -3المعقود علیھ، -2طرفا العقد،  -1
ن، جائزا التصرف، ویشترط فیھما العقل فال ینعقد بیع المجنو یقصد بطرفي العقد العاقدانطرفا العقد:  -1

  . 8والصبي الذي ال یعقل ، كما اشترط الشافعي البلوغ أیضا
فالمتعاقدان في العقد الذكي، یمكن من الناحیة النظریة أن یتم التأكد من وجودھما الفعلي وأھلیتھما للتعاقد 

ا عند فتح الحساب وبدأ العالقة التعاقدیة، أما من الناحیة من حیث السن واألھلیة العقلیة، وذلك بسؤالھم
التطبیقیة الفعلیة فإن ذلك ال یكون إال بسؤال المتعاقد نفسھ إذ ال یمكن في العقود الذكیة سبق التعرف على 
شخصیة الطرف اآلخر الذي من الممكن في الحقیقة أن یكون إما وھمیا "روبوت" أو دون سن التعاقد 

 .9القانونیة
  حدد الفقھاء شروطا للمعقود علیھ البد من توافرھا وھي:  المعقود علیھ:  -2

 أن یكون موجودا فال ینعقد بیع المعدوم.   -
 أن یكون ماال ألن البیع مبادلة المال بالمال.  -
 أن یكون العقد مشروعا مباحا.  -
 أن یكون مملوكا.  -
  . 10أن یكون مقدور التسلیم عند العقد -

في العقود الذكیة، وإن كان بعضھا یأتي بشكلیة تخالف ما علیھ العقود التقلیدیة  وھذه الشروط متحققة
 .11وكذا العقود اإللكترونیة

وعلیھ فإن نظام العقود الذكیة، یقدم توصیفا كامال لكل من المالین المتبادلین في العقد بحیث ال یوجد 
فتنعدم أي جھالة فیما یتم التعاقد علیھ من أموال  ،جمیع أوصافھجال للشك في نوع المال وخصائصھ وأي م

وفضال عن ذلك یقوم النظام الالمركزي لسالسل الكتل بالتأكد من وجود المالین المتعاقد علیھما وجودا حقیقیا 
   .12شین الالمركزي نفسھ یستدعي التنفیذ الفوري للعقد من خالل نظام البلوك
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یجاب والقبول، حیث یعد اإلیجاب تعبیرا نھائیا، جازما، قاطع ویقصد بالصیغة تقابل اإل: صیغة العقد -3
  .13الداللة على اتجاه إرادة من صدر منھ إلى قبول التعاقد وفقا لشروط معینة

وصیغة اإلیجاب والقبول في العقود الذكیة كاملة االلتزام وھي متحققة عبر وسیلة الكتابة، التي تدل 
   .14على رضا المتعاقدین

اعتبار الفقھاء للكتابة تعبیرا عن اإلرادة فالكتابة تنزل منزلة الخطاب كما تقرر في  ومن المعلوم
   .15"لقاعدة الفقھیة "الكتاب كالخطابا

إذا فمن الناحیة الشكلیة یمكن القول أن العقود الذكیة قد استوفت جمیع أركان العقد المقررة شرعا من 
، وتوفر صیغة العقد والتي تكون 16صالحیتھما  لإللزام وااللتزاموجود المتعاقدین وأھلیتھما للتعاقد أي 

لمال المملوك المقدور عبارة عن نقرة زر للموافقة على العقد، كما تتحقق شروط المعقود علیھ من وجود ل
اره ماال دى اعتب، غیر أن اإلشكال الواقع  في العقود الذكیة یتلخص في نوع المال المتبادل ومعلى تسلیمھ

م العقود الذكیة إال بواسطة العمالت االفتراضیة والتي لم یتوصل بعد إلى اعتبارھا ماال تما، إذ ال تمتقو
  متقوما وھو ما سنبینھ فیما یلي.    

   بالعمالت االفتراضیةو )البلوك شین(لذكیة بسلسلة الكتل الثاني: عالقة العقود ا المطلب
ي بدایة العمالت االفتراضیة البد فشین ولذكیة وكل من سلسلة البلوك لفھم العالقة القائمة بین العقود ا

   .األمر من تحدید المقصود بھذه المفاھیم
  )Block chainالفرع األول: مفھوم سلسلة الكتل (

ومن ضمن ھذه  ،تعاریف كثیرة لسلسلة الكتل غیر أنھا تصب في مضمون واحدتناقل الباحثون 
  التعاریف: 

قاعدة بیانات ال مركزیة مفتوحة المصدر، تعتمد على معادالت ریاضیة، "بأنھا:  النمرمصطفى عرفھا 
وعلم التشفیر، والخوارزمیات، لتسجیل أي معاملة أو صفقة أو معلومة، كالمعامالت النقدیة أو نقل البضائع 

 .  17"أو معلومات عامة أو حتى األصوات االنتخابیة
جل س إنشاءنظام یتیح لمجموعة من الحواسیب المتصلة " :وعرفت أیضا بتعریف موضح أكثر بأنھا

دفتري إلكتروني للتحقق من البیانات والتعامالت والمصادقة علیھا وحفظھا في سلسلة طویلة من البیانات 
ح ألطراف كثیرة بإدخال ) حول العالم، تسمnodsالمشفرة على المالیین من النقاط والتي تسمى العقد (

والـتأكد منھا، بحیث  تملك كل نقطة أو جھاز حاسوب أو جھة في ھذه السلسلة نفس النسخة من  المعلومات
ھذه البیانات والمعلومات، وفي كل مرة یتم فیھا إضافة عقود واتفاقیات إلكترونیة للسلسة یتم التأكد والتحقق 

علني مشفر  ون في النھایة سجلمن صحتھا قبل إضافتھا وفقا آللیة اإلجماع المتبعة في البلوكشین، بحیث یك
  .18وآمن ال یمكن التالعب بھ أو التعدیل علیھ"

، التطبیقیة التي یتم من خاللھا تنفیذ وإتمام العقود الذكیةالمنصة الرقمیة  شین تمثلفتقنیة البلوك 
التالعب صعب ی ایحمل جمیع البیانات الخاصة بالعقود، ویتمتع بكونھ مشفرا وآمن اباعتبارھا سجال إلكترونی

  بھ والتعدیل علیھ. 
  )crypto currencyالفرع الثاني: مفھوم العمالت االفتراضیة (

بأنھا: "نظام عملة رقمیة إلكترونیة،  (crypto currency)عرف قاموس أوكسفورد العملة االفتراضیة 
 .19تستخدم لعملیة البیع والشراء اإللكتروني، دون الحاجة إلى أي بنك مركزي"
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"العمالت المشفرة مثل البیتكوین ھي عمالت رقمیة غیر مدعومة بأصول حقیقیة،  بأنھا: عرفتكما 
    .20أو أوراق مالیة ملموسة، یتم تداولھا بین األطراف المتوافقة بدون وسیط ویتم تعقبھا على دفاتر رقمیة"

ھا لمن خالل مفھوم العمالت االفتراضیة یمكن أن نستشف بعض الخصائص الممیزة  خصائصھا:
  منھا: و
 ال تصدر عن سلطة نقدیة أو بنك مركزي، فھي تعتبر نقودا خاصة. -1
 .ة مادیا كونھا إلكترونیةعملة غیر محسوس -2
 .واالستخدام في التعامالت البنكیةسھلة التداول  -3
 .21نیش عملیات الدفع والتحویل العتمادھا على تقنیة البلوك إنجازتمتاز بالسرعة واألمان في  -4

  انتشرت أنواع كثیرة من العمالت االفتراضیة ومن أشھرھا:أنواع العمالت االفتراضیة: 
  )Bitcoinعملة البیتكوین ( -
   )Ethereumیثیریوم (عملة اإل -
 ) Rippleعملة ریبیل ( -
  )Libraعملة اللیبرا ( -

الرسمي من إن أھم إشكال یدور حول العمالت االفتراضیة منذ بدایة ظھورھا ھو افتقارھا لالعتراف 
ما یجعلھا خالیة  ،فھي غیر تابعة ألي جھة رسمیة ،وذلك لخلوھا من جھة إصدار ،قبل الحكومات والبنوك

  .الفتراضیة واعتبرتھا غیر قانونیةمن الضمانات، بل إن غالبیة البلدان حظرت تداول ھذه العمالت ا
بیتكوین" حسب ما جاء في المادة تداول العملة االفتراضیة "  2018وقد منع قانون المالیة الجزائري 

   .22من القانون وحذر نص المادة مستعملي ھذه العملة من عقوبات استخدامھا وحیازتھا 117
فمن الناحیة القانونیة یمكن القول أن العمالت االفتراضیة عمالت لم یتوفر فیھا مفھوم المال في الوقت 

ا لالعتراف الرسمي من قبل الدول، غیر أن التطورات الحالي نظرا لعدم اعتبارھا ماال متقوما، لعدم خضوعھ
المتسارعة للعالم الرقمي قد تغیر مجریات األمور، أما من الناحیة الشرعیة فسیتم مناقشة حكم العمالت 

  الموالیة.  المطالباالفتراضیة في 
  ن والعمالت االفتراضیة یشقة العقود الذكیة بتقنیة البلوك الفرع الثالث: عال

 :التالي یتبادر إلى الذھن السؤال ھبیان مفھوم كل من تقنیة البلوك شین والعمالت االفتراضیة فإنبعد 
  ما عالقة العقود الذكیة بتقنیة البلوك شین وبالعمالت االفتراضیة؟  

إن العقود الذكیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالعمالت الرقمیة وبتقنیة سلسلة الكتل، ومن العدل أن نقول 
فبروتوكوالت العمالت الرقمیة الالمركزیة ھي في  ،ما ال یمكن إال بوجود اآلخر والعكس بالعكسأن أحدھ

األساس عقود ذكیة مع أمن وتشفیر المركزي ویتم استخدامھا على نطاق واسع في معظم شبكات العمالت 
   .الرقمیة الحالیة

ن أھم الكتل، فإنھ یمكن القول بأوتأسیسا على ما سبق بیانھ من مفھوم العمالت االفتراضیة وسلسلة  
فرق بین العقود الذكیة وغیرھا من العقود التقلیدیة یتمثل في كونھا تتخذ من ھذین العنصرین األساس الذي 

ن التقلیدیة، كما تختص باستخدام ھذین العنصری والبیوعتستند إلیھ من أجل إنجاز وإتمام العقود والمعامالت 
الثبات في العقود، مما یفضي إلى القضاء على الغش والتزویر، والخطأ قدر لضمان الشفافیة ، والوضوح، و

، وعلیھ نة غیاب ھاتین األداتین الجدیدتیاإلمكان، والخلل الذي یقع في الغالب األعم في العقود التقلیدیة نتیج
ھذین  ى وجودیتوقف عل وإنجازھافإنھ من شبھ المتفق علیھ  عند الباحثین في العقود الذكیة بأن إتمامھا 
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شین وك وسلسلة البل ،العقود إنجازوھي العملة المتداولة في العملة الرقمیة المشفرة  :ألساسینالعنصرین ا
  .23وھي منصة التطبیق أو التنفیذ لھذه العقود

ویمكن باختصار تحدید العالقة القائمة بین العقود الذكیة وكل من تقنیة البلوك شین والعمالت 
ذ شین تعتبر المنصة الرقمیة للعقود الذكیة حیث یتم من خاللھا تنفیلقول بأن تقنیة البلوك االفتراضیة، با

ة ھذه العقود، بل إن سبب تسمی إنجازھذه العقود، والعمالت الرقمیة ھي العمالت التي یتم تداولھا في  وإتمام
  یة عادیة.  العقود الذكیة راجع إلى ھذین العنصرین ولوالھما لكانت العقود عقودا تقلید

  الثالث: ممیزات وعیوب العقود الذكیة  المطلب
  الفرع األول: الممیزات 

األفراد والحكومات وأكثر قبوال في عملیة التحویل  إقبالتتمیز العقود الذكیة بعدة مزایا جعلتھا محط 
  للعملیات الرقمیة ومن ھذه الممیزات 

وذلك یؤدي إلى تخفیف العدید من العوامل  ،المتعاقدین: وھي عدم الحاجة لوسیط بین میزة االستقاللیة -1
إذ یمكن للعقد الذكي فرض نفسھ من خالل الوسائل الرقمیة عند استیفاء  ،التي تعقد المعامالت المالیة

 الة انتھاك الشروط. حمسبقا، وإلغاء العقد تلقائیا في الشروط المحددة 
وفق الشروط واألحكام المتفق علیھا من قبل األطراف : حیث یتم صیاغة العقود الذكیة میزة الشفافیة -2

احل مما یمنع أي خالف في المر ،المشاركة بدقة وتطبیقھا بالتفصیل وفق القواعد المتفق علیھا سلفا
   .المتأخرة بین أطراف العقد

دان قین وصعوبة اختراق البیانات وبالتالي فإنھ من الصعب سرقة أو فش بفضل تقنیة البلوكمیزة الدقة:  -3
أي توفیر  ،مما یمنع حدوث أي تجاوزات أو أي عملیات تزویر ،أي من المستندات الخاصة بالمنظمة

كما یتم االحتفاظ بكافة الشروط واألحكام المتفق علیھا بشكل واضح ومفصل  ،عنصر الثقة للمتعاملین
 قبل البدء بالعمل. 

 تحتاج إلى وقت في تخزینھا وال االطالع تحفظ العقود الذكیة في ملفات إلكترونیة فالمیزة السرعة:  -4
كما ھو الحال في العقود التقلیدیة التي تحتاج إلى  ،علیھا كما ال تحتاج إلى مساحة تخزین في المكاتب

 وقت للتنفیذ ومساحة لتكدیس الملفات والمستندات ومن ثم صعوبة الحصول علیھا في وقت قصیر. 
عوبة شین وص من األمن والحمایة بفضل تقنیة البلوك بمستوى عالٍ لعقود الذكیة تتمیز امیزة األمان:  -5

اختراق البیانات كما أن عملیة التشفیر المعقدة التي تتم بھا برمجة وحفظ العقود یجعل من الصعوبة جدا 
ویتم حفظ البیانات في نظام المركزي یكاد یكون من المستحیل تعدیلھا أو حذفھا أو  ،اختراق ھذه العقود

  . 24التراجع عن البیانات والتعامالت التي تم حفظھا
  الفرع الثاني: العیوب

نظرا لكون العقود الذكیة من العقود المستحدثة والتي ال تزال قید التجربة والتنفیذ، فإنھ وبال شك 
ومن ضمن ھذه  ،ئص والتي تشكل عیوبا قد تتالشى مع التقدم التكنولوجي في ھذا المجالیتخللھا بعض النقا

وما یترتب عن ذلك من مشكل في استیعاب  العیوب، نقص الوعي التكنولوجي من قبل األطراف المتعاقدة، 
إمكانیة  جانببنود العقد بشكل صحیح، وبالتالي حدوث نزاعات وخالفات بین األطراف المتعاقدة ، ھذا إلى 

تعرضھا لألخطاء البشریة عند ملئ معلومات العقد أو نتیجة التعرض للھجمات الفیروسیة، والتي تكون سببا 
    25غیر أن ھذه اإلشكاالت واردة الحدوث وتقع ضمن ما ال یمكن التحرز منھ. .في تلف البیانات المخزنة
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 ال أنھ ومن الناحیة الشرعیة توجد إشكاالتوعلى الرغم من كون ھذه العیوب قابلة للتصحیح والتعدیل إ
 إشكاالت ثثالویمكن تحدیدھا في  ،البد من التوقف عندھا ویتوقف الحكم الشرعي للعقود الذكیة على بیانھا

  أساسیة.
  : مدى إلزامیة العقد الذكي من الناحیة القانونیة. اإلشكال األول
  خصة من قبل جھات إشرافیة. : تداول العمالت االفتراضیة غیر المراإلشكال الثاني
: جھالة طرفي العقد وذلك في المنصات المفتوحة التي ال تعرف ھویات المستخدمین اإلشكال الثالث

  وعدم القدرة على التحقق من أھلیة طرفي العقد الذكي. 
 الحكم الشرعي بخصوص العقود الذكیة إصدارفھذه اإلشكاالت الثالثة تعتبر العقبة األساسیة في 

  الخامس.   المطلبون محل مناقشة وتحلیل في وستك
  الرابع: التكییف الشرعي للعقود الذكیة  المطلب

نظرا لحداثة العقود الذكیة وقلة استخدامھا في المؤسسات المالیة اإلسالمیة فإننا نجد شحا كبیرا في 
ض وتمحیص بعالدراسات الشرعیة المتعلقة بالتكییف الشرعي للعقود الذكیة، وقد اجتھدت في جمع 

ھم في ءآرا وأورد فیما یلي ،االجتھادات لبعض أساتذتنا الفضالء والمتعلقة بالتكیف الشرعي للعقود الذكیة
  ذلك بشكل مختصر. 

  التكییف األول: العقد الذكي بیع استجرار 
  ،26وبیع االستجرار كما عرفھ الفقھاء ھو: "أخذ الحوائج من البیاع شیئا فشیئا ودفع ثمنھا بعد ذلك"

   .27كلما أخذ شیئا انعقد بیعا بثمنھ المعلوم"" یقول ابن عابدین:
  ولبیع االستجرار عند المالكیة عدة صور وھي:

م من الدراھم سلعة معلومة : أن یضع اإلنسان عند البیاع دراھم، ثم یأخذ بجزء معلوالصورة األولى
  . فھذا البیع صحیح؛ ألن السلعة معلومة والثمن معلوم.وھكذا

: أن یضع عند البیاع درھما، ویقول لھ: آخذ بھ منك كذا وكذا من التمر مثال، أو كذا وكذا الصورة الثانیة
ُر معھ فیھ سلعة ما، ویقدر ثمنھا قدرا ما، ویترك السلعة یأخذھا متى شاء، أو یؤقت  من اللبن أو غیر ذلك. یُقَدِّ

  لھا وقتا یأخذھا فیھ، فھذا البیع جائز أیضا. 
: أن یترك عند البیاع درھما في سلعة معینة أو غیر معینة، على أن یأخذ منھا في كل یوم لثالثةالصورة ا

بسعره، وعقدا على ذلك البیع، فھذا البیع غیر جائز؛ ألن ما عقدا علیھ من الثمن مجھول، وذلك من الغرر 
  الذي یمنع صحة البیع.  

عر س، فیأخذ كل یوم وزنا معلوما بج إلیھ بسعر معلومالبیاع ما یحتا: أن یأخذ اإلنسان من الصورة الرابعة
   .28، فھذا البیع جائزاء إذا كان العطاء معلوما مأمونا، أو إلى العطمعلوم، والثمن إلى أجل معلوم

لما ذكره الفقھاء السابقون حیث أشاروا  امقارب للعقود الذكیة أصالیرى الباحث عمر الجمیلي أن "
ا فشیئا ، وھو أخذ المشتري السلع شیئة أو الوجیبة كما یسمیھ المالكیةیع أھل المدینإلى البیع باالستجرار أو ب

سواء عجل الثمن أم أخره، وھذا البیع أجازه الفقھاء إن علم الثمن، مع جواز تأخر أحد البدلین، واألمر في 
سلعة إن تم تسلیم اللھ نصیب من الثمن،  -ةأكانت مجز إن –العقود الذكیة لیس كذلك بل كل جزء من السلعة 

      .29یتم إزائھا تسلیم الثمن مباشرة، أعني أن العقود الذكیة أكثر دقة وضبطا فجوازھا من باب أولى"
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  التكییف الثاني: العقد الذكي بیع بالتعاطي
من غیر  ي یتعاطیاوالبیع بِالتََّعاِطي عند الفقھاء ھو: أن یتقابض البائع والمشتري من غیر صیغة، أ

لو أعطاه الدراھم، وجعل یأخذ منھ كل " یقول ابن عابدین: .30، وقد یوجد لفظ من أحدھماال قبولإیجاب و
یوم خمسة أمنان ولم یقل في االبتداء اشتریت منك یجوز وھذا حالل وإن كان نیتھ وقت الدفع الشراء؛ ألنھ 

  .31بمجرد النیة ال ینعقد البیع، وإنما ینعقد البیع اآلن بالتعاطي"
  عاطاة صورتان: ولبیع الم

   .: أن یتم التعاطي من غیر تكلم وال إشارة من أحد الطرفیناألولى
  .32: أن یتم التعاطي بتكلم أحد الطرفین ویتم التسلیمالثانیة

بیع  قد یكیف العقد الذكي بأنھ"كیف العقد الذكي بأنھ بیع بالتعاطي حیث یقول عمر الجمیلي:  وقد
العاقدین لصاحبھ ما یقع التبادل علیھ دون إیجاب وال قبول... والحق أن وجھ بالتعاطي وھو إعطاء كل من 

القیاس ظاھر إال أن العقود الذكیة فیھا اتفاق على الثمن والمثمن سلفا فقد یصبح وصف المقارنة أنھا وجھیة 
لعقد الذكي ا .. فأقول إن صحح الفقھاء البیع بالتعاطي فالبیع وغیره من التعامالت في.فلكل منھا خصوصیتھ

   .33أقرب للمقاصد التي بینتھا الشریعة اإلسالمیة"
وال ترى الباحثة في التكییف األول والثاني أي ارتباط بالعقود الذكیة فإن كان العقد الذكي قد استوفى 
أركان العقد التقلیدي من حیث الوجود، إال أن ھذه األركان مختلفة في حقیقتھا مما یجعل ربط ھذه العقود 

دیمة بالعقود الذكیة تكییفا بعیدا ؛ وذلك ألن ھذه العقود السابقة الذكر متفق على مشروعیة النقود المتداولة الق
في إنجازھا على خالف العقود الذكیة والتي تعتبر العملة الرقمیة المشفرة ھي العملة الوسیطة التي یتم من 

ا العنصر یمثل الفارق األساسي بینھا وبین العقود وقیام العقود الذكیة على ھذ ،خاللھا الدفع وإنجاز العقود
  التقلیدیة.

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن من أركان العقود الذكیة الصیغة كما سبق اإلشارة إلى ذلك فال وجھ 
  ، فأین وجھ االتفاق بینھما؟!التعاطي، والذي یفتقد إلى الصیغةلقیاس العقود الذكیة على البیع ب

  التكییف الثالث: العقد الذكي وسیلة أو أداة تابعة للمستخدم 
یرى محمد محمود الجمال أن العقد الذكي لیس عقدا في حد ذاتھ وإنما ھو وسیلة یستعملھا المستخدم 

الوكیل الذكي أداة ووسیلة یستعملھا المستخدم، ویضمن ما یترتب على تصرفاتھ من آثار، ألنھ " حیث یقول:
وال إدراك وال موطن وال ذمة، كما ال یمكنھ التعبیر عن إرادتھ بذاتھ مما یصعب قبول اعتباره ال أھلیة لھ 

اطالع  التي یرغب في وكیال عن مستخدمھ؛ ولذا یحتاج إلى تدخل المستخدم الذي یقوم بتزویده بالمعلومات
ع، وال ة للمستخدم، والتابع تاب... ومن ھنا فإن الوكیل الذكي ال یخرج عن كونھ أداة أو وسیلة تابعالغیر علیھا

    .34یفرد بحكم كما قٌعد؛ ولذا تقرر مسؤولیتھ عن أفعال تابعھ"
  منطقیا من وجھین:  -من وجھة نظر الباحثة –وفي حقیقة األمر یعد ھذا التكییف 

انطالقا من التعریفات السابقة لمفھوم العقد الذكي اتضح أنھا بروتوكوالت وشروط تستخدم في  – أوال
  شین، فھي وسائل حدیثة إلنجاز العقود.  جیل العقود بشكل مشفر عبر تقنیة البلوكتس

أن إطالق وصف العقود الذكیة خاص بحداثة المنصة التي تتم من خاللھا ھذه العقود، فھي في  -ثانیا
ا، ازھلكترونیة في إنجإحقیقتھا عقود عادیة ولكن یتم تنفیذھا عبر منصة إلكترونیة ویتم تداول عمالت 

ھذه العقود ولیس على العقود في حد ذاتھا فقد تكون عقودا تقلیدیة عادیة  إجراءفالوصف ینطبق على طریقة 
  تنجز بآلیة إجرائیة ذكیة.   
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وبعد ھذا العرض الموجز آلراء الفقھاء المعاصرین في التكییف الفقھي للعقود الذكیة یمكن القول بأن 
سانو في أن ما ذھب إلیھ كثیر من متفقھي العصر من اعتبار بعض الباحثة تتفق مع رأي الدكتور قطب 

العقود السابقة الذكر أصوال یقاس علیھا غیرھا من العقود الجدیدة أو المعامالت الحدیثة فھو اجتھاد ال یخلو 
من مغمز ونقد ؛ ذلك أن الشطر األعظم من تلك العقود لم یرد في شأنھا نصوص خاصة من الكتاب والسنة 

یتعذر اعتبارھا أصوال قدیمة لفروع جدیدة وھي في حقیقتھا فروع ولیست أصوال، وال یصح اتفاقا مما 
  .ق فرع بفرع من منطق العلم والفقھإلحا

ولھذا فإن العقود الحدیثة والمعامالت الحدیثة والشروط المستحدثة جمیعھا مشمولة بتلك النصوص 
حتاج إلى التكلف بإلحاقھا بما یشبھھا من عقود قدیمة، وبناء العامة التي وردت في شأن المال واألعمال وال ت

على ذلك وجب إعادة النظر في كیفیة بیان حكم الشرع فیما یستجد من عقود ما دامت األصول العامة كافیة 
وشافیة لتحقیق ذلك الھم االجتھادي المسؤول، ومادامت معاني تلك النصوص عامة غیر متناھیة تصلح لكل 

  .35زمان ومكان
وبناء على ما سبق بیانھ، وانطالقا مما تجلى من حقیقة ھذه العقود الذكیة، ومكوناتھا، فإنھ یمكن القول 

شروط مستحدثة في العقود، وذلك من أجل تسھیل وتبسیط إنجاز العقود  -في حقیقتھا -أن  ھذه العقود
مھا وتكالیف خدماتھ، ولذلك فإن حك التقلیلدیة، وإتمام المعامالت القدیمة، ومن أجل االستغناء عن طرف ثالث

ط ما تخضع لھ الشرولصحة وبطالنا یخضع لما تخضع لھ الشروط في العقود، كما أن اإللزام بھا یخضع 
إذن فالعقود الذكیة من العقود الجدیدة المستحدثة على حیاة الناس وھذه العقود یراعى فیھا تحكیم  في العقود،

ط المعامالت المالیة اإلسالمیة؛ ألنھا من األحكام االجتھادیة التي ال نص القواعد الشرعیة العامة التي تضب
وال مبدأ من  إجماعافیھا، فھي تخضع لقواعد  اإلباحة األصلیة وقواعد العرف الذي ال یخالف نصا وال 

    .36مبادئ الشریعة اإلسالمیة  مالم تحرم حالال أو تحل حراما
ف على حل اإلشكاالت الشرعیة الموجودة فیھا وھو ما سنتناولھ غیر أن القول في حكم ھذه العقود یتوق

  فیما یلي: 
   شكاالت الشرعیة في العقود الذكیةالخامس: اإل المطلب

الحدیث في الحكم الشرعي للعقود الذكیة یتم من خالل دراسة عدة إشكاالت جوھریة في الموضوع ویمكن 
  تحدیدھا كالتالي: 

  مدى إلزامیة العقد الذكي قانونیا.  -أ
  مدى االعتراف بالعملة االفتراضیة.  -ب
  جھالة طرفي العقد الذكي. -ج

ن القوانین إلى اآلن ال تعترف بالعمالت الرقمیة المشفرة إحیث : مدى إلزامیة العقد الذكي قانونیا -أ
لقانوني التحدي ال بھذه العقود ولذا یعد: "التعاموھذا لھ أثر مباشر على  ،التي تنفذ من خاللھا العقود الذكیة

ن یوان، ألنھا ببساطة تحتاج إلى تغییر جذري في القتقبل المشرع لھذه التقنیة عموما األبرز ھو عدم
، وھذا لن یتم بین عشیة وضحاھا، خصوصا أنھا تطال الجمیع من حكومات واإلجراءات والسیاسات

  .37كبیرین حتى یستقر الوضع لھذه التقنیة" اووقت اومؤسسات وأفراد، وھذا یستدعي جھد
"لقد وجدت العقود عموما لتنظیم مصالح األطراف المتعاقدة، ویبقى القضاء المرجع األول واألخیر 

فیلجأ المتخاصمون إلى المحاكم. لكن في حالة العقود الذكیة سیكون ذلك من الصعوبة  ،عند حدوث المنازعات
كتشریعات  –بمكان، وذلك ألنھ ال زالت المحاكم ال تعترف بھذا العقد وإلزامیتھ، باستثناء بعض التشریعات 
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ى عملة مستندة علالتي أصدرت مؤخرا مشروع قانون یمنح الوضع القانوني للعقود الذكیة ال -والیة اریزونا
االثیریوم لیتم التعامل مع التوقیعات القائمة على سلسلة الكتل بنفس الطریقة التي تعامل بھا أي عقد أو توقیع 

     .38تنظیمي"
كم شرعیا یقف عائقا دون الفصل في ح إشكاالف القوانین القضائیة بالعقود الذكیة یعد اإن عدم اعتر

مخاصمات ومنازعات، یرجع للقضاء في  من تخلو في كثیر من األحیان وذلك ألن العقود ال ،العقود الذكیة
ب شكال حل النزاع القائم بینھما مما قد یسبإھذه العقود یوقع المتعاقدین في بوعدم االعتراف القانوني  ،حلھا

  ضیاعا للحقوق المالیة وھو أمر مخالف لمقاصد الشریعة والتي تراعي حفظ المال.
العقود الذكیة ال یمكن تنفیذھا إال بواسطة العمالت : بالعملة االفتراضیةمدى االعتراف  -ب

واإلشكال األساسي الذي یقع حول ھذه العمالت االفتراضیة أنھا غیر مرخصة من  ،االفتراضیة المتداولة
  الجھات اإلشرافیة وغیر مدعومة أو مربوطة بأي أصل مالي من قبل المؤسسات. 

و اإلشكال األساسي والحقیقي المتعلق بالعقود الذكیة فكون ھذه العمالت ویعد ھذا اإلشكال حقیقة ھ
ر من بكثی ىاالفتراضیة غیر مدعومة وغیر مرخصة أدى إلى عدم استقرار قیمتھا في الوقت الحالي، مما أد

ھ قالباحثین الشرعیین إلى التوقف في الحكم المتعلق بھا إلى حین توضح صورتھا وھذا ما عمد إلیھ مجمع الف
  . 39اإلسالمي الدولي

یشیر الدكتور رفیق المصري إلى أن صاحب الصالحیة في عملیة إصدار النقود ھي الدولة وال یجوز 
والدلیل على ذلك القاعدة الفقھیة العظیمة "ماال  ،لغیرھا من الجھات القیام بھذه المھمة بأي حال من األحوال

اعدة على الواقع یتبین أن ركون الدولة في ھذه المھمة إلى إنزال ھذه القبو، 40یتم الواجب إال بھ فھو واجب"
جھة غیرھا یؤدي یقینا أو بغلبة الظن إلى ضرر ال مناص منھ على الدولة وعلى المجتمع، فضال على أنھا 

   .41من مظاھر السیادة التي ال یجوز االنتقاص منھا
 تلحقیؤدي إلى أضرار قد  االفتراضیة،ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن عدم استقرار قیمة العمالت 

قد تؤثر في انھیار السوق أو حتى تؤدي إلى أزمات اقتصادیة فھذه مفسدة كبیرة البد من أطراف العقد و
عقود الذكیة یلحقھا مصالح وإن كانت ھذه ال ،42درئھا وكما ھو مقرر في القواعد الفقھیة فإن "الضرر یزال"

امالت وغیرھا فمفسدة عدم استقرار العملة قد یكون تأثیر ضررھا أكبر والتي تتمثل في تسھیل المعكثیرة 
  . 43وكما ھو مقرر فإن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"

لقد تقرر في الفقھ اإلسالمي أن خلق النقود من خصائص اإلمام وولي أمر المسلمین لما في ذلك من 
  خمس، ویستفاد ھذا من نقول بعض الفقھاء:حفظ لمقصد حفظ المال والذي ھو ضرورة من الضرورات ال

ولیعلم الملك أن األمور التي یعم نفعھا إذا صلحت ویعم ضررھا إذا فسدت أمر النقود " قال الماوردي:
من الدرھم والدینار، .... وقد كان المتقدمون یجعلون ذلك دعامة من دعائم الملك، ولعمري إن ذلك كذلك 

خذ والعطاء ولست تجد فساده في العرف إال مقترنا بفساد الملك فلذلك صار ألنھ القانون الذي یدور علیھ األ
   .44من دعائم الملك"

قال أصحابنا: ویكره أیضا لغیر اإلمام ضرب الدراھم والدنانیر إن كانت خالصة؛ " وقال النووي:
  .45ألنھ من شأن اإلمام، وألنھ ال یؤمن فیھ الغش واإلفساد"

أمر المسلمین یؤدي إلى إضرار بالمجتمع فتقرر منعھ بناء على القاعدة  فإن خلق النقود دون إذن ولي
  منعا للغش والفساد.    ،47قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و46الفقھیة "الضرر یزال"
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فالعمالت االفتراضیة لم تستجمع الشروط والضوابط  الالزمة العتبارھا عملة نقدیة، فإصدار النقود 
یة تتوالھا الدولة وكل عملة تصدر خارج نطاق الدولة تعتبر غیر مرخصة   فھي ال تزال محفوفة وظیفة سیاد

غیر أن األزمان تتغیر والظروف تتبدل  ،بمخاطر اقتصادیة و قانونیة تقف دون تداولھا في الوقت الراھن
لذا فالباحثة ترى و ،وما ستؤول إلیھ ھذه العمالت االفتراضیة ال یزال غامضا وسیتجلى مع مرور الزمن

الحكم الشرعي حول تداول ھذه العمالت حتى تستجمع الشروط والضوابط  إصداراألنسب التروي في 
  الالزمة العتبارھا عملة نقدیة مرخصة من قبل الجھات اإلشرافیة  أو حتى تصبح مدعومة بأصل مالي.  

منصات رقمیة وھذه المنصات علمنا سابقا أن العقود الذكیة تتم من خالل : جھالة طرفي العقد -ج
متنوعة فمنھا المنصات التي تعتمد على تقنیة سلسلة الكتل وھي خاصة بعدد محدود من المستخدمین وفق 

 ،والشركات وشركات التأمین وغیرھا شروط ومواصفات محددة، كالمنصات الرقمیة للمؤسسات المالیة
لعقد معلومي الھویة واألھلیة وكل ما یتعلق بھما فالعقود الذكیة التي تنفذ على ھذه المنصات یكون طرفا ا
  من بیانات ومعلومات تتطلبھا العقود ولوائح المؤسسات. 

ومنھا المنصات المقیدة بشروط وقیود مفروضة من الدول: مثل بعض الدول التي تشرط على 
   .مستخدمي المنصات الرقمیة تسجیل ھویات وبیانات المستخدمین

ي ، وعدم التحقق من أھلیة طرفیات المستخدمین حین تنفیذ العقودتعرف ھوومنھا منصات مفتوحة ال 
   .المفتوحة نصاتفاإلشكال یطرح في جھالة األطراف في ھذه العقود التي تتم عبر الم ،العقد الذكي

وفي حقیقة األمر أن ھذه الجھالة عرضیة؛ ألنھ وبالتتبع التقني یمكن معرفة األطراف، كما أن شھرة 
العقد بجمیع مكوناتھ یحمي العقود  48یحقق استفاضةخدمین وإشھاد خلق كثیر علیھ بما المست العقد بین

    .49والتزامات كل األطراف من آثار عدم معرفة حال األطراف التفصیلیة
فجھالة طرفي العقد قد تؤدي إلى الغرر المنھي عنھ شرعا، نظرا لما یفضي إلیھ من المخاصمة 

جھالة ھي مسألة غیر مستعصیة قابلة للحل وغیر مؤثرة في العقد، ألن بالتتبع والمنازعة، غیر أن ھذه ال
  التقني یتوصل إلى معرفة طرفي العقد وأھلیتھما للتعاقد. 

  السادس: القواعد الفقھیة التي یمكن بناء حكم العقود الذكیة علیھا  المطلب
بعد التوصل فیما سبق إلى أن العقود الذكیة من العقود المستحدثة والتي لم یرد في بیانھا نص أو 
اجتھاد سابق، فالبد من االجتھاد في بیان حكمھا الشرعي وفیما یلي بعض القواعد الفقھیة التي قد یحتكم إلیھا 

  في بیان الحكم الشرعي للعقود الذكیة نذكر منھا: 
  قواعد الفقھیة التي قد یحتج بھا المجیزون للعقود الذكیة الفرع األول: ال

معنى القاعدة أن هللا سبحانھ وتعالى : 50قاعدة األصل في األشیاء اإلباحة حتى یدل الدلیل على التحریم -1
قد أحل حالال وحرم حراما وفرض فرائضا وسننا في كتابھ وعلى لسان رسولھ وسكت سبحانھ عن أشیاء 

   .51نسیان منھ فحكم المسكوت عنھا ھو اإلباحة وھو الراجح عند الجمھوركثیرة عن غیر 
قد یحتج بھذه القاعدة في بیان الحكم الشرعي للعقود الذكیة لمن یرى أن العقود الذكیة عقود جدیدة 

ال اجتھاد سابق كما أنھا تحقق مصالح ومنافع واألصل في المنافع اإلباحة. لم یرد في شأنھا نص و مستحدثة
  . انت في مباح غیر مخالف ألصل شرعيصوصا إن كوخ

بالحاجة ھنا ما كان دون المراد : 52قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة  -2
والضرورة ھي الحالة الملجئة إلى ما البد منھ، والضورة ھي أشد درجات الحاجة لإلنسان  ،الضرورة

لت فإذا كانت ھن ویترتب على عصیانھا خطر... اك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نزِّ
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ھذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز الترخیص ألجلھا، لكن الحاجة مبنیة على التوسع والتسھیل فیما یسع 
العبد تركھ بخالف الضرورة ألن مبنى الضرورة على لزوم فعل ما ال بد منھ للتخلص من عھدة تلزم العبد 

  .53وال یسعھ الترك
فالعقود الذكیة، تعتبر جزءا من االقتصاد الرقمي، وتحقق جملة من المصالح التي یحتاجھا أفراد 
المجتمع بما یضمن االستثمار األمثل واألسرع لألموال فھل الحاجة لمثل ھذه العقود أصبحت ملحة حقا 

ى ھذه القاعدة من بحیث أنھا تنزل منزلة الضرورة لیجوز احتكامھا وفق ضوابط الضرورة؟ قد یحتكم إل
  یرى في العقود الذكیة حاجة ملحة تحقق مصالح العباد، وإن كانت خاصة بفئة معینة من الناس.  

ومعنى : 54إذا دخل في علقة من عالئقھساد إذا دخل في أصل العقد وبینھ األصل أن یفرق بین الف -3
افھ وبین أن یدخل في وصف من أوصالقاعدة  أن المفسد للعقد یختلف تأثیره بین أن یدخل في أصل العقد 

ن فإن العقد یفسد م -وھو البدل أو المبدل منھ -الخارجة عن ماھیتھ، فإن وقع سبب الفساد في أصل العقد 
ود العقد عأصلھ، ویلتحق بالباطل في أكثر أحكامھ، وال تترتب علیھ آثار في إفادة الملك بالقبض، وال ی

   .55ستئناف العقد وتجدیده، بل البد من اصحیحا إذا أزیل المفسد
قد تدخل ھذه القاعدة في العقود الذكیة حیث یكون البدل أو المبدل منھ عملة افتراضیة ال وجود لھا 
حقیقة وغیر معترف بھا رسمیا لحد اآلن، فالنقود المتداولة في العقود الذكیة نقود افتراضیة لم یحكم بعد 

  بجوازھا فھل یكون بذلك العقد الناشئ عنھا باطال؟  
، 57أي غیر منفك عن متبوعھ تابعالمقصود من القاعدة أن التابع : 56تابع وال یفرد بحكمقاعدة  التابع  -4

وتفید أن ما لم یوجد مستقالً بنفسھ بل وجوده تبع لوجود غیره، فھو ینزل منزلة المعدوم من حیث تعلق 
الشرب  وكحق وذلك كالجنین في بطن أمھ، وكالصفة القائمة بالموصوف، األحكام، فال یجوز إفراده بالحكم.

ال یجوز بیع الجنین في بطن أمھ منفرداً وال ھبتھ، وال بیع حق الشرب  أو المرور تبعاً لألرض، فعلى ذلك:
  .58أو المرور دون األرض

اتھا بل ا في حد ذقد تدخل ھذه القاعدة في بیان الحكم الشرعي للعقود الذكیة لمن یرى أنھا لیست عقود
 .لذا تكون تابعة للعقد فتأخذ حكمھفھي غیر مستقلة بذاتھا وإلجراء العقود، ھي وسیلة ذكیة 

  ة التي قد یحتكم إلیھا المانعون القواعد الفقھیالفرع الثاني: 
قد یستدل بھذه القاعدة لمن یرى أن العقود الذكیة تحمل في طیاتھا ضررا یؤثر : 59قاعدة الضرر یزال -1

ة، مما ینعكس العقود الذكی إنجازة عدم استقرار العمالت االفتراضیة المتداولة في جفي استقرار االقتصاد، نتی
المجتمع ككل ب أحد المتعاملین أو كلیھما أو ضرر عامبالسلب على المتعاملین بھذه العقود، فینشأ عنھ ضرر ب

 إذا انتشر تداول ھذه العقود. 
ل بھذه القاعدة من یرى تداخال بین المصالح قد یستد: 60قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح -2

والمفاسد الموجودة في العقود الذكیة، فالعقود الذكیة بالرغم من المصالح المترتبة عنھا من تسھیل للمعامالت 
العقود الذكیة نظرا العتمادھا على تقنیة البلوك شین؛ غیر أن المفاسد  إنجازلشفافیة واألمان في اوضمان 

 زحد طرفي العقد أو كلیھما بسبب  الوضع القانوني للعملة االفتراضیة المتداولة في إنجاالتي قد تلحق  أ
  .العقود الذكیة قد یقف عائقا دون إجازتھا

 صحة البیع العلم بالمبیع والثمن یقرر ھذا الضابط أن من شروط: 61البیع مبني على رفع الجھالة -3
یرفع النزاع بین طرفي العقد، فإن وجدت ھذه الجھالة فإن  األجل وغیر ذلك من متعلقات عقود البیع، علماو
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البیع یفسد؛ ألن الجھالة التي توجب المنازعة تمنع التسلیم والتسلم، وبدونھما یكون البیع فاسدا ألنھ ال یفید 
   .62مقصوده وھو التراضي، ألن البیع منوط بالرضى

 عقد نتیجة انعقاد بعض العقود الذكیة علىقد یستدل بھذه القاعدة لمن یرى تأثیرا في جھالة طرفي ال
منصات مفتوحة ال تعرف ھویات المستخدمین حین تنفیذ العقود، وعدم القدرة على التحقق من أھلیة طرفي 

  العقد، مما قد ینتج عنھ نزاع بعد انعقاد العقد یؤدي إلى إبطالھ.   
ود تكام إلیھا في بیان الحكم الشرعي للعقفھذه جملة من القواعد الفقھیة التي ترى الباحثة أنھ یمكن االح

  الذكیة. وهللا تعالى أعلم.  
  الخاتمة 
  النتائج:

  زھا: ریخلص البحث إلى عدة نتائج أب
أن تقنیة العقود الذكیة تتمثل في تسجیل العقود بشكل مشفر على البلوك شین دون الحاجة لوسیط. فھي  -1

 آلیة إجرائیة ذكیة لتنفیذ العقود التقلیدیة. 
أن العقود الذكیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالعمالت االفتراضیة وبتقنیة سلسلة البلوك شین حیث تعتبر تقنیة  -2

سلسلة البلوك شین المنصة الرقمیة التي یتم من خاللھا تنفیذ وإجراء العقود الذكیة في حین تعتبر العمالت 
 ھذه العقود.  إنجازاالفتراضیة العملة المتداولة في 

للعقود الذكیة أنھا شروط إلكترونیة مستحدثة تطبق على  -من وجھة نظر الباحثة  -یف األقربأن التكی -3
 منصة رقمیة الھدف منھا تسھیل وتسریع إنجاز العقود. 

العقود الذكیة من العقود المستحدثة التي لم یرد في بیانھا نص أو اجتھاد سابق ووقفنا على بعض القواعد  -4
عرفة الحكم الفقھي للعقود الذكیة في محاولة من الباحثة لتوسیع دائرة األصول الفقھیة التي قد تعین في م

 االجتھادیة التي تساعد على معرفة الحكم الشرعي للعقود الذكیة. 
  التوصیات: 

ھ ، نظرا لتعلقراسة والبحثموضوع العقود الذكیة من المواضیع المستجدة التي ال تزال قید الد
لذا فھو موضوع ال یزال بحاجة لمزید بحث میة حیث تتسارع الخطى واألحداث، بتقنیات الثورة الرق

  وبخاصة في الجانب الشرعي.   ،ومواكبة
  

  : المصادر والمراجع
 :ر، وأالء تحسین، بحث مقدم لمؤتمراستكشاف تقنیة البلوكشین وتطبیقاتھا في المالیة اإلسالمیة، زاھرة بني عام .1

األردن  والفنیة، البحر المیت / اإلداریةالبلوكشین، وثورة االبتكارات، في منظمات العمال، الذي نظمتھ: تمكین للتنمیة 
       .م2019آذار 20-21

 . 1م، ط1990 -ھـ 1410رفیق المصري، جامعة الملك عبد العزیز مركز النشر العلمي، اإلسالم والنقود،  .2
  .م1991 -ھـ 1411، 1دار الكتب العلمیة، طھـ)، 771ن السبكي (ت: األشباه والنظائر، تاج الدی .3
  .م1990 -ھـ 1411، 1ھـ)، دار الكتب العلمیة، ط911األشباه والنظائر، جالل الدین السیوطي (ت: .4
  . م2000 -ھـ  1420، 1، طبیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة ، ھـ)855: تبدر الدین العینى (، البنایة شرح الھدایة .5
، يقدھا مجمع الفقھ اإلسالمي الدولالبیان الختامي والقرارات والتوصیات الصادرة عن ندوة العمالت اإللكترونیة التي ع .6

  م. 2019جدة، سبتمبر، 
غسان سالم الطالب، ضمن بحوث مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة  ،العمالت الرقمیة وعالقتھا بالعقود الذكیة .7

  2019الرابعة والعشرون، دبي 
   .م2006 -ھـ  1427، 1دمشق ط –فكر دار المحمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة،  .8
 . 117المادة ، قانون المالیة، 2018سنة  ، السنة الخامسة والخمسون،23عدد الجزائریة، ال الجریدة الرسمیة .9
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الربابعة، بحوث مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة الرابعة أحمد حسن ، الرؤیة المقاصدیة للعقود الذكیة .10
  .م2019والعشرون، دبي 

 . م1990، 2تح، أحمد بن علي بن سیر المباركي، طھـ)، 458العدة في أصول الفقھ، القاضي أبو یعلى ابن الفراء (ت: .11
طفى سانو، ضمن بحوث مجمع الفقھ ، قطب مصالعقود الذكیة في ضوء األصول والمقاصد والمآالت رؤیة تحلیلیة .12

  م، 2019اإلسالمي الدولي، الدورة الرابعة والعشرون/ دبي 
  م.2019، دبي 24العقود الذكیة، العیاشي الصادق فداد، ضمن بحوث مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة  .13
 -24مع الفقھ اإلسالمي الدورة ضمن بحوث مجعمر الجمیلي، العقود الذكیة واقعھا وعالقتھا بالعمالت االفتراضیة،  .14

 . دبي
 9-8، لالقتصاد اإلسالمي، جدة، 39أبو غدة، عبد الستار، ندوة البركة ، شین العقود الذكیة والبنوك الرقمیة والبلوك .15

 .م2019ھـ مایو 1440رمضان 
م، الدورة 2019منذر قحف، محمد الشیف العمري، ضمن بحوث مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي العقود الذكیة،  .16

 .دبي -24
ویة بنَ (الشامل لألدلّة الشرعیة واآلراء المذھبیة وأھم النظریات الفقھیة وتحقیق األحادیث الالفقھ اإلسالمي وأدلتھ  .17
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   :الملخص
 ،الوقفمن مسائل مسألٍة فقھیّة  إلى دراسة -الوقف وتطبیقاتھ المعاصرة حقیقةأثر الِخالف في -البحث ھذا یھدف  

، مفھوم الوقف بیانفي  خالف العلماءأتتبّع أن أذكر ماھیة الِخالف، وأسباب اختالف الفقھاء، وأن حاولت من خاللھا 
 لوقفا من خالل اإلجابة عن اإلشكالیّات التّالیة: أسباب اختالف الفقھاء؟ حقیقة ، وتطبیقاتھ المعاصرة.رهاثوأسبابھ، وآ

بیان أھمیّة نظام الوقف ؟ الھدُف من ذلك كلّھ آثاره؟ تطبیقاتھ المعاصرة ؟ُمسّوغات الخالف في تعریف الوقف؟ وماھیتھ
  .المختلفة، ِذْكر بعض األمثلة التّطبیقیّة المعاصرة لھذا النّظام نشر ثقافة الوقف في أوساط المجتمعودوره قدیما وحدیثا، 

ھا: أسباب الخالف بین الفقھاء ترجع باألساس إلى كیفیة تعاملھم مع النّصوص بعض النّتائج أھمّ في األخیر توّصلت إلى  
الّشرعیّة ثُبوتا وِداللة، تعّدى ذلك إلى باب الوقف ومسائلھ التي كانت غالب أحكامھ اجتھادیّةً ُروعي فیھا القیاس واالستحسان 

 عكالبیع والِھبة والِعتق والعاریة فوق المالیّة األخرى المعامالتوالمصلحة المرسلة؛ مّما أّدى بالفقھاء إلى قیاسھ على بعض 
  من آثار وتطبیقات معاصرة. وما ترّتب عنھما ،بین نظریّتي التّبّرع واإلسقاط

  التّطبیقات المعاصرة؛ الُمعامالت المالیّة.؛ الفقھيّ  الوقف؛ الِخالف: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
     This research aims at studying a doctrinal issue of the wakf, in which I tried to mention the 
nature of the dispute and the reasons for the disagreement of the lawyers, to introduce the four 
schools of thought and their imams and to follow the disagreement of jurists in the statement of 
the concept of the wakf arriving to the reasons of this discord, their impacts and contemporary 
applications by answering the following questions: The reasons for the disagreement of the 
lawyers? The truth of the wakf and what it is? Justification for disagreement in the definition 
of the wakf? Its impacts? Its contemporary applications? 
The purpose of all this is to demonstrate the importance of the system of wakf and its old and 
new role, to spread the culture of wakf among different communities, to mention some 
contemporary practical examples of this system, In the latter, I have reached some conclusions, 
essentially: the reasons for the disagreement between the jurists, which is due mainly to how 
they deal with the legal texts in a consistent and indicative manner, what led the lawyers to 
project it on financial transactions such as sale, gift, manumission, so he fell Between donation 
and projection theories and what follows from it as a consequence and contemporary 
application. 
Key words :The waqf; Doctrinal disagreement; Contemporary applications; Financial 
transactions. 
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  مقّدمة: 
لذي ا الكبیرللّدور ظام؛ نظرا العِ  خصائصھاویّة ریعة اإلسالمشّ الیُعتبر الوقف اإلسالمّي من محاسن 

جمیع مناحي الحیاة المختلفة؛ االقتصادیّة واالجتماعیّة والِعلمیّة  ، والذي شملقام بھ عبر مراحل التّاریخ
وتخّصصھ.  ، كلٌّ في مجالھومكانتھ یُبرزون دورهوجعل العلماء یھتّمون بھ، والعسكریّة وغیرھا وھذا ما 

ة مبنیّ فھو معقول المعنى، وغالب أحكامھ اجتھادیّة ؛من باب التّبرعات والمعامالتكما ھو معروٌف والوقف 
  على القیاس واالستحسان والمصالح المرسلة.

خاللھا  ت من، حاولالوقف وتطبیقاتھ المعاصرة حقیقةأثر الِخالف في  عنوانھا:ورقةٌ بحثیّة وبین أیدینا 
، فالوق ھیةما اب اختالف الفقھاء، وأتتّبع بعد ذلك خالف الفقھاء في تحدیدالحدیث عن حقیقة الِخالف وأسب

  وسبب ھذا الخالف، وأثاره وتطبیقاتھ المعاصرة. 
أسباب ؟ ھاءالفق: ماھیة الوقف لدى البحث إشكالیّةالتي ھي  عن األسئلة التّالیةإّال باإلجابة  وال یتّم ذلك

  .؟اآلثار المترتبة عن ھذا الخالف؟ تطبیقاتھ المعاصرةتعریف الوقف؟ في  الِخالف
بالغة؛ ألّن الِخالف الذي جرى بین الفقھاء في تحدید ماھیة  أھمیّةیكتسي  -في تقدیري-والموضوع

الوقف كانت لھ آثاره على كثیر من مسائلھ وأحكامھ وتعّدى ذلك إلى التّطبیقات الُمعاصرة الحدیثة، خاّصة 
صوص الّشرعیّة الواردة في ھذا الباب قلیلة جّدا؛ مّما فتح الباب واسعا الجتھادات العلماء إذا علمنا أّن النّ 

وإبداعاتھم في ھذا المجال؛ ولھذا شھدت الحضارة اإلسالمیّة أروع األوقاف، وتفنّن المسلمون في خدمة 
 المجتمع واإلنسانیّة من خالل ھذه الّشعیرة التي ھي نظاٌم إسالميٌّ خالص.

على  -واطّالعي في حدود بحثي- وجدت ، فقدالباب في ھذاالمتخّصصة  قلّة الّدراساتى ذلك أضف إل
رسالة جامعیّة تقّدم بھا الطّالب أكرم عوض شحادة الّشویكّي، لنیل متطلّبات الماجستیر في القضاء الشرعّي، 

تحت عنوان حقیقة الوقف م، 2012/ـھ1433من كلیّة الّدراسات العلیا، جامعة الخلیل، بدولة فلسطین، سنة 
تكلّم فیھ  ،وأثر خالف المذاھب األربعة فیھ؛ حیث قّسم الباحث رسالتھ إلى ثالثة فصول: الفصل التّمھیدي

ل الفص .منھحكمة والقف، مشروعیّة الوقف عن الوقف بین التّاریخ والمشروعیّة، نبذة تاریخیّة عن الو
. الفصل ھتواألحكام المستخلصة من خالف الفقھاء في حقیق وخالف العلماء فیھ، حقیقة الوقفبیّن  ،الثّاني
  بھ.عن أثر خالف المذاھب األربعة في حقیقة الوقف، وبعض األحكام المتعلّقة  تحّدث ،الثّالث

تكلّم عن خالف الفقھاء في تعریف الوقف، وأثر  باحثللّرسالة اّتضح أّن ال األولیّةمن خالل القراءة 
تنازع الفقھاء في بیان حقیقة  ذكر حین؛ فقطفي مبحث واحد  ھأشار إلی حیث ا،إجماال وعمومھذا الخالف 

  ولم یتطّرق إلى جمیع اآلثار، وال التّطبیقات المعاصرة ألثر ھذا الِخالف. الوقف، ھل ھو تبّرع أم إسقاط؟
ء اإثرثقافة الوقف في أوساط المجتمع، و مثل ھذه المسائل ھي المساھمة نشر الغایة من البحث في

وماھیتھ، ف الوق بیان حقیقةفي واجتھاداتھم  -رحمھم هللا تعالى- الفقھاءالمكتبة الوقفیّة، والوقوف على جھود 
  وتطبیقاتھ المعاصرة. ه المترتبة عنھ،آثارللوصول إلى ومسّوغاتھ؛ الخالف ھذا وسبب 

المبحث األّول بیّنت فیھ أھّم المصطلحات الواردة في عنوان البحث،  مبحثین:إلى قّسمت الموضوع 
وھي: حقیقة الخالف، أسباب اختالف الفقھاء، ماھیة الوقف لدى الفقھاء. والمبحث الثّاني تكلّمت فیھ عن 

 المعاصرة ، التّطبیقاتاآلثار المترتّبة على االختالف في حقیقة الوقف، ُمسّوغات الخالف في تعریف الوقف
 ألثر الِخالف في ماھیة الوقف.
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  لمصطلحات الواردة في البحث.ھّم اوفیھ بیاٌن أل: ّولاأل المبحث
 حقیقة الوقف وتعریفاتھ أبدأ فیھ بالحدیث عن ماھیة الِخالف، وأسباب اختالف الفقھاء، ثّم أذكر  

 المختلفة من مذھب إلى آخر.
   .حقیقة الِخالف: األّولالمطلب 

عامل فیما بینھم الختالفھم في كیفیّة التّ الفقھاء واختلف  بصفة عاّمة، فاقاالتّ ھو التّنازع وعدم الِخالف 
  . مع النّصوص الّشرعیّة ثبوتا وِداللة

المضاّدة،  تعني التي -فخ ل -كلمة الِخالف والُخلف واالختالف والمخالفة، مصدٌر من مادة لغة: 
  وعدم االتّفاق والوفاق.

والّالم والفاء أصول ثالثة؛ أحدھا: أن یجيء شيٌء بعد شيء یقوم مقامھ، والثّاني ِخالف الخاء  خلف:"
اختلف النّاس في كذا، والنّاس ِخلفة؛ أي مختلفون، فمن الباب األّول؛ ألّن  ّدام، والثّالث التّغیّر...وأّما قولھم:قُ 

  .)1(كّل واحد منھم یُنَّحي قول صاحبھ، ویُقیم نفسھ مقام الذي نّحاه "
واالختالُف والُمخالفة أن یأخذ كّل واحد طریقا غیر طریق اآلخر في حالھ أو قولھ، والِخَالف أعّم "

، ولّما كان االختالف بین النّاس في القول قد من الّضّد؛ ألّن كّل ضّدین مختلفان ولیس كّل مختلفین ضّدین
  .)2("یقتضي الّتنازع استعیر ذلك للُمنازعة والُمجادلة

الِخالف، قیام شيء مقام شيء آخر؛ ألّن كّل فقیھ أو مذھب من خالل ما سبق یتبیّن أّن أبرز معاني 
  یحاول أن یُثبت قّوة رأیھ، ویُدحض حّجة الّرأي اآلخر.  

  .الِخالف واالختالف والمخالفة شيٌء واحد، وھي ضّد االتّفاق، وأّن الِخَالف أعّم من الّضدّ وأّن 
لوصول إلى متعارضین؛ الھدف منھ ابین طرفین منازعةٌ  يّ االصطالحلمعنى باالف : الخِ اصطالحا

  تبیّن قّوة أحد الّرأیین وضعف اآلخر.نتیجٍة 
  . )3(منازعةٌ تجري بین المتعارضین لتحقیق حقٍّ أو إلبطال باطل" "الخالف:

و إحقاق حّق أفالخالف بھذا المعنى ُمجادلةٌ ومعارضة تجري بین طرفین للوصول إلى نتیجٍة فیھا 
  إبطال باطل.
الُمنازعة بین الُمتعارضین، وال یُشترط أن تكون ھذه المنازعة ناشئة عن دلیل...المسائل  الف"الخِ 

  . )4("بخالفھ من العلماء المسائل الفقھیّة التي لم یتّفق علیھا من یعتدُّ : الخالفیة
ة التي تنشأ عن دلیل أو تفتقر إلیھ، والمسائل الخالفیّالمجتھدین آراء  یُسّمى خالفا إّال بعد تعارض الف

  .االجتھادالعلم وھي المسائل الفرعیّة التي لم یتّفق علیھا أھل 
الف واالختالف عند الفقھاء، ھو أن تكون اجتھاداتھم وآراؤھم وأقوالھم في مسألة ما متغیّرة؛ والخِ "

یقول البعض ُحكمھا اإلباحة بعض ُحكمھا النّدب، وكأن یقول بعضھم ھذه المسألة ُحكمھا الوجوب، ویقول ال
  .)5("وھكذا

  ؛ ألّن مؤّداھما ومعناھما واحد. وال فرق عند جمھور العلماء بین الِخالف واالختالف
وإنّما  .والملحوظ في استعمال الفقھاء أنّھم لم یفّرقوا بین الِخالف واالختالف؛ ألّن معناھما العاّم واحد"

  .)6(ُوضعت كّل واحدة من الكلمتین للّداللة على ھذا المعنى العام من جھة اعتبار معیّن"
  ثّم صار بعد ذلك ِعلما وفنّا لھ ضوابطھ ومبادئھ، وأصولھ ومدارسھ. 

، ةأّما فّن الخالف فھو ِعلٌم یُعرف بھ كیفیة إیراد الحجج الّشرعیة، ودفع الّشبھة، وقوادح األدلّة الخالفیّ"
  .)7("ّال أنّھ خّص بالمقاصد الّدینیّةبإیراد البراھین القطعیّة، وھو الجدل الذي ھو قِسم من أقسام المنطق، إ
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  اختالف الفقھاءأسباب المطلب الثّاني: 
 لة االجتھاد؛الذین یملكون آ عتدّ بخالفھ من العلماءالمسائل الخالفیّة ھي المسائل التي لم یتّفق علیھا من یُ 

نظرا الختالف مدارسھم الفقھیّة وأصول كّل مدرسة، وكذا اختالف البیئات واألزمنة التي یعیشون فیھا، 
وكیفیة تعاملھم مع النّصوص الّشرعیّة، وتنزیلھا على الواقع الذي یختلف باختالف األزمنة واألمكنة 

  وأعراف النّاس وعاداتھم. 
یتّضح ذلك من عادات النّاس  ؛الختالف األغراض والطّبائع"ولھذا فاختالف اآلراء ظاھرةٌ طبیعیّةٌ؛ 

وھذا ما سلِمت منھ الّشریعة اإلسالمیّة في أصولھا  تقّل بھ البشر یظھر فیھ االختالفوأعرافھم، وكّل أمر یس
ھم، عقائد وعبادات ومعامالت، وما حدث من الخالف فإنّما ھو راجٌع للمجتھدین، واختالف أنظار ؛عاّمة

  .)8("النّصوص على الواقعوتطبیقھم 
النّص ، التي لھا عالقة بترجع إلى األمور التّالیة الُجملةفي یجدھا  ،تتبّع ألسباب اختالف الفقھاءوالمُ 

  التّشریعّي، وطریقة فھمھ، والتّعامل معھ، التي تختلف من فقیھ إلى آخر.
  اختالف القراءات القرآنیة. -أ

 عدم بلوغ النّص. -ب
 النّص، وعدم ثبوتھ. ثبوت -ج
 االختالف في فھم النّص وتفسیره. -د

 االختالف في طرق الجمع والتّرجیح بین النّصوص المتعارضة. -ھـ
  .)9(االختالف في القواعد األصولیّة وبعض مصادر االستنباط -و

وقد یُصیب  ،صل إلیھ فیجتھدت، وقد ال اوداللتُھ امن حیث ثبوتُھالّشرعیّة  وصفالفقیھ یتعامل مع النّص
 .أو االختالف ؛ فیقع الخالفأو یُخطئ

  ومّما ینبغي التّنبیھ إلیھ أّن الخالف الفقھّي رحمةٌ من هللا تعالى ویُسٌر منھ، وسعةٌ على المكلّفین.
ویكون في الفروع الفقھیّة دون غیرھا من األصول العاّمة، والمحاور الكبرى للّشریعة اإلسالمیّة التي 

  فاق بین جمیع المذاھب.ھي محّل اتّفاق ووِ 
ھ و أنّ ، أشریعيّ رع، أو المصدر التّ في الشّ  ي إلى تناقضٍ یؤدّ  اختالف المذاھب اختالفٌ  م أنّ توھّ وقد یُ "
وھذا  !!رق غیر المسلمین من أرثوذكس وكاثولیك وبروتستانت، والعیاذ با�في العقیدة كاختالف فِ  اختالفٌ 

 اعتزازٍ  ة كبرى محلّ ة، وثروة تشریعیّسر باألمّ ویُ  ة رحمةٌ اختالف المذاھب اإلسالمیّ ، فإنّ باطلٌ  مٌ ھ وھْ كلّ 
في األصول والمبادئ أو  ة، الة الفقھیّة المدنیّد الفروع واالجتھادات العملیّفي مجرّ  واختالفٌ ، خاروفَ 

  .)10("االعتقاد
، وھو خاصیّة واالجتھادات واألحكامفي اآلراء واألقوال محموٌد تنّوٌع  -سبقكما  -الفقھيّ  الففالخِ 

من خصائص الّشریعة اإلسالمیّة التي تتمیّز بالّربانیّة والّشمولیّة، والّرحمة والتّیسیر، ورفع الحرج بارزة 
  والمشقّة على الُمكلّفین.

  .والمسائل الخالفیّة ھي المسائل الفقھیّة التي لم یتّفق علیھا من یعتّد بخالفھ من العلماء
الفقھاء ترك لنا ثروة تشریعیّة استفاد منھا المسلمون بالّدرجة األولى، كما استفاد منھا العالم واختالف 

  أجمع من خالل القوانین والتّشریعات المختلفة.
ترجع بالّدرجة األولى إلى النّص التّشریعّي، وثبوتھ، وكیفیة فھمھ، والتّعامل  أسباب اختالف الفقھاءو

 معھ، من فقیھ إلى آخر.
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  لدى الفقھاء الوقف ماھیة: طلب الثّالثالم
غات ھذا الخالف، وآثاره وتطبیقاتھ واالصطالحیّة یان حقیقتھ اللّغویّةبَ بِ  وھذا ؛ لنِصل بعد ذلك إلى ُمسوِّ

  المعاصرة.
 .لیسبالتّ منع والحبس وال :لغة -أ
ع بالمصدر، والجم ووقٌف أیضا تسمیةٌ  موقوفٌ  ھا في سبیل هللا، وشيءٌ الّدار وقفا؛ حبستُ  وقفتُ "

أللف لغة تمیم، وأنكرھا يء وقفا منعتھ عنھ، وأوقفت الّدار والّدابة باالّرجل عن الشّ  وقفتُ  ...أوقاف
  .)11( "األصمعيّ 
ل ُمعظم مُ الذي شَ ، والتي وقع فیھا الخالفاإلسالمّي یُعتبر الوقف من أكثر أبواب الفقھ  اصطالحا:  -ب

 .وماھیتھ مسائلھ وأحكامھ، ومن بینھا حقیقتھ
 ،لك الواقفعلى ُحكم مِ  ،حبس العینبقولھ: "النّعمان عّرفھ اإلمام أبو حنیفة الوقف عند الحنفیّة: 

  .)12("ولو في الجملة ،والتّصدق بالمنفعة
لھ أن  كما یجوز، وغیرهالعین الموقوفة تبقى في ذّمة الواقف، یجوز لھ أن یتصّرف فیھا بالبیع ف

  .)13(إّال في بعض الحاالت التي یُصبح فیھا الوقف الزما ؛یتراجع عن وقفھ
  ة.عقٌد غیر الزم بمنزلة العاریبھذا المعنى فھو  
حّمد بن الحسن بن فرقد وم ) 14(یعقوب بن إبراھیم القاضي األنصارّي أبو یوسف وعّرفھ الّصاحبان 

ولو  ،وصرف منفعتھا على من أحبّ  ،تعالىلك هللا كم مُ حبسھا على حُ " :بقولھما  )15( أبو عبد هللا الّشیبانيّ 
  .)16("غنیّا

فیزول ملك الواقف عنھ إلى لك هللا تعالى، مُ حكم ة الواقف إلى لكیّأي أّن العین الموقوفة تخرج من مِ 
هللا تعالى، ولھ نظیر في الّشرع وھو وقف المسجد فإنّھ یخرج من ملك الواقف وال یدخل في ملك أحد، بل 

  .)17(ورثوھب وال یُ ال یُباع وال یُ  وھو عقٌد الزمٌ ھو خالٌص � تعالى. 
  عند أبي یوسف، وبمنزلة الّزكاة والّصدقة عند محّمد بن الحسن الّشیبانّي. الِعتقبمنزلة  فھو 

بقاؤه في ملك  ،وجوده الزما ّدةَ مُ  ،منفعة شيءٍ  : "إعطاءُ عند المالكیّة ھو الوقفالوقف عند المالكیّة: 
  .)18("ولو تقدیرا ،معطیھ

ما شرعا ویُشترط فیھ أن ، یتمیّز عن الھبةحتّى  الّذوات دونة منفعالإعطاء ب وُخصّ  أي -یكون ُمتقوَّ
واختّص المالكیةّ بالوقف ، لك الواقفوتبقى العین الموقوفة في مِ ، ، وال یلزم امتالك الّرقبة-الموقوف

  تق.، یُنّزل منزلة العاریة، وقد یُنّزل منزلة العِ فھو عقٌد الزمٌ  .)19(المؤّقت
بقطع ، مع بقاء عینھ ،ماٍل یُمكن االنتفاع بھ بسُ "حَ  ھو: یرى الّشافعیة أّن الوقف الوقف عند الّشافعیّة:

  .)20(على َمصرٍف ُمباح موجود" ،التّصرف في رقبتھ
ولھذا لم یُجّوزوا وقف الطّعام؛ ألنّھ ال  فھي وقف، كّل عین یُنتفع بھا على الّدوام كالعقار والحیوانف

؛ ولھذا ال راءمساجد والفقوقف على الكالوالتّعبد  لوقف القُربةویُشترط في ا .یُمكن االنتفاع بھ مع بقاء عینھ
ویشترط فیھ كذلك التّأبید، واختلفوا فیمن تنتقل إلیھ ملكیّة الواقف، ھل إلى هللا ، یصّح على الِبیَع والكنائس

ى، هللا تعالھو عقٌد الزٌم، یُنّزل منزلة الِعتق، وتنتقل ملكیة الوقف إلى ف .)21(تعالى؟ أم إلى الموقوف علیھم؟
  وقیل إلى الموقوف علیھم.

 ،ھمالَھ المنتفع ب ،طلق التّصرفمُ  ،تحبیُس مالكٍ : "ھو الحنابلةالوقف عند حّد  الوقف عند الحنابلة:
  .)22("تقّربا إلى هللا تعالى ؛یُصرف ریعھ إلى جھة برّ  ،في رقبتھ ،بقطع تصّرفھ وغیره ،مع بقاء عینھ
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  .)23("صل، وتسبیٌل للثّمرة أو المنفعةتحبیٌس لأل" آخر،بتعریف وا واشتھر
ة على ُملك ، وتبقى العین الموقوفویقع بالقول والفعلالقُربة إلى هللا تعالى،  فال یكون وقفا إّال بشرط

  الواقف، وتُصرف ثمرتھا أو منفعتھا في أوجھ البِّر الُمختلفة.
انعا لمعنى لكونھ جامعا م -أو المنفعةصل، وتسبیٌل للثّمرة تحبیٌس لأل -واشتھر الحنابلة بھذا التعریف 

  الوقف بمفھومھ العام.
بمنزلة الِعتق، أو الھبة والبیع  ، وھوعیّناإذا كان مُ  الوقفالموقوف علیھ فیھ ك یملِ عقٌد الزٌم،  ھوف
  ة.والوصیّ

  ،المذاھب الفقھیّة األربعةعن مفھوم المذھب، وحقیقة  -ولو بشيء یسیر-وبھذا أكون قد تكلّمت 
، وماھیة الوقف اللّغویّة ھوأسبابالفقھّي  المراد بالخالفلھا وأماكن انتشارھا، وأئّمتھا المؤّسسین، ووأصو

والّشرعیة وإسقاطاتھ عن التّبرعات المالیّة المختلفة من بیع وھبة ووصیّة وعتق وغیرھا؛ حتّى أستطیع  
  الوصول إلى مسّوغات ھذا الِخالف، وآثاره، وتطبیقاتھ المعاصرة.

  .في تعریف الوقف، آثاره، وتطبیقاتھ الُمعاصرةالخالف أسباب  :انيّ الثّ  بحثالم

على ھذا  ةباآلثار المترتّ  ثمّ ، تعریف الوقف ت بالفقھاء إلى االختالف فيدّ أاألسباب التي  أذكر فیھ
  .المعاصرة ھاتقتطبیوبعض الف، الخِ 

  ُمسّوغات الخالف في تعریف الوقف.: ألّولالمطلب ا
ھ في كثیٍر من مسائلاختلفوا كما  وتعریفھ، في تحدید ماھیة الوقفاألربعة  أئّمة المذاھباختلف   
  مسّوغات ھذا الخالف یرجع إلى أسباب كثیرة ومتنوعة أھّمھا:أھّم و، -كما ھو معروف لدى الفقھاء-ھوأحكام

في القرآن الكریم، أّدى بالفقھاء إلى االستدالل على مشروعیّتھ باآلیات العاّمة بلفظھ الوقف ُورود عَدم  -أ
روعة في سبیل هللا تعالى في أوجھھ المشاإلنفاق فعل الخیر والتنافس علیھ والمسابقة إلیھ، والمرّغبة في 

قرض والاإلجارة والوصیّة و؛ كالبیع والّصدقة ُذكرت بلفظھا ورسمھاعكس المعامالت المالیّة األخرى التي 
القولیّة والعملیّة والتّقریریّة إّال أّن العلماء اختلفوا في ثُبوتھا  ورغم وروده في سنّة النّبّي  .وغیرھا

  وِدالالتھا كما ھو ُمبیّن في كتب الفقھ والحدیث.
ُق الّصحابة -ب ل جعالّشاسعة البِالد اإلسالمیّة في  -خاّصة المجتھدین منھم -والتّابعین ومن بعدھم   تفرُّ

؛ یجتھدون، وعندما ترد علیھم الفتاوى والّنوازل والحوادث التصل إلیھم كثیرا من أحادیث النّبّي 
  فتختلف أحكام الوقف ومسائلھ تبعا لھذا الخالف.  -حقیقة االجتھاد هوھذ-یخطئون ویصیبون ف
ثار واآلاألحادیث  مجملو، الدِّاللةمن جھتین؛ جھة الثّبوت، وجھة  ةالّشرعیّ وصالمجتھد یتعامل مع النّص -ج

  كیفیّة.بھذه الروایة ودرایة تّمت دراستھا  -رغم قلّتھا- الوقف بابالواردة في 
ظاٌم وتاریخھ ھل كان قبل اإلسالم أم ھو ن بین التّأبید والتّأقیت، ّدتھمُ و، وماھیتھ في تعریفھكاالختالف 

ھل ھو عقد الزٌم ال یصّح الّرجوع عنھ  لزومھوالكراھة، وإسالمّي خالص، وُحكمھ بین اإلباحة واالستحباب 
أم یمكن الّرجوع عنھ ألنّھ بمنزلة العاریة، وأركانھ ھل ھي مقتصرة على الّصیغة فقط أم ھي أربعةٌ: الّصیغة 
والواقف والموقوف علیھ والعین الموقوفة، ومن یملك العین الموقوفة ھل الواقف؟ أم الموقوف علیھ؟ أم ھي 

واختلفوا في بیع الوقف واستبدالھ بنیّة الّرجوع عنھ أو لتعطّل منافعھ واستبدالھ  كم ملك هللا تعالى؟على حُ 
بأفضل منھ، كما اختلفوا في إجارة الوقف، وفي مخالفة شرط الواقف، وِعمارة الوقف، والجھة التي تتوّلى 

یة على الوقف، وغیرھا من المسائل ھذه الِعمارة، وزكاة المال الموقوف، وزكاة ِریع الوقف وأحكام الوال
  المبثوثة في كتب الفقھ.
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  .الوقف في الغالب اجتھادیّة، تختلف من فقیھ إلى آخر، ومن مدرسة إلى أخرى أحكام -د
ف فذھب أبو حنیفة إلى أّن الوق ؛ةواحد؛ كما ھو الّشأن عند الحنفیّولھذا تعّددت تعریفاتھ حتّى داخل المذھب ال

سن أبو یوسف وأبو الح- حبٌس على ُحكم ملك الواقف والتّصّدق بالمنفعة ولو في الجملة، وذھب الّصاحبان
ب عن ، وما ترتّ رف منفعتھ على من أحّب ولو غنیّاوص إلى أنّھ حبٌس على ُحكم ملك هللا تعالى -الّشیبانيّ 

  ة ولُزوم الوقف.ذلك من مسألتي ملكیة العین الموقوف
عل الفقھاء ج، والِعتق والّصدقة والِھبة والوصیّة كالبیع والعاریة قیاس الوقف على العقود المالیّة األخرى -ھـ

  .یختلفون في حقیقتھ وماھیتھ
الزم یُنّزل منزلة العاریة، وعند الّصاحبین عقٌد الزم یُنّزل منزلة اإلعتاق  فھو عند أبي حنیفة عقدٌ غیرُ 

یوسف، ومنزلة الّزكاة والّصدقة عند محّمد بن الحسن الّشیبانّي، وعند المالكیّة عقٌد الزم بمنزلة  عند أبي
والمقابر، وعند الّشافعیة عقٌد الزٌم مؤبّد، بمنزلة  فھو إسقاطٌ كوقف المساجد ؛العاریة وقد یُنّزل منزلة الِعتق

   .والوصیة التّملیك بمنزلة الھبة والبیع بمنزلة الِعتق، أوھ بین اإلسقاط ، حقیقتوعند الحنابلة عقٌد الزمٌ ، الِعتق
اختالف البیئة والّزمان، وعوائد النّاس أعرافھم، والظّروف الّسیاسیّة، وتوّجھات الُحّكام ومذاھبھم كان  -و

رفع یلھ األثر البالغ في اختالف الفقھاء في تعریف الوقف وماھیتھ؛ ألّن العادة ُمحّكمة، وألّن ُحكم الحاكم 
الخالف، وألّن غالب أحكام الوقف اجتھادیّة لقلّة النّصوص الّشرعیة الواردة في بابھ؛ فكانت أحكامھ في 

  الغالب األعّم مبنیّة على االستحسان والقیاس والمصالح المرسلة.
  لعّدة أسباب أھّمھا: -وماھیتھ ومنھا تعریفھ-ائل الوقففالفقھاء اختلفوا في كثیٍر من مس

  .الواردة في بابھالّشرعیّة صوص نّ قلّة ال -
  .اختالفھم في ثبوتھا وِدالالتھا -
  وغیرھا. وصیّةالوَ  ِھبةالوَ  دقةصّ الوَ  عاریةالوَ  بیعكال ةالمالیّبعض المعامالت قیاسھ على  -

  بة على االختالف في حقیقة الوقفاآلثار المترتّ : نيالمطلب الثّا
أّدى الِخالف في تحدید ماھیة الوقف إلى االختالف في معظم مسائلھ وأحكامھ؛ فكان الخالف في ُمّدة 

  أركانھ، وفي شروطھ وغیرھا كاآلتي:ولزومھ، وفي ُحكمھ والوقف 
  ؟؟ أم یجوز فیھا التّوقیتدةؤبّاختلف الفقھاء في صیغة الوقف؛ ھل تكون مُ  ة الوقف:مدّ  -أ

یت، وھذا وقھ یكفي فیھ أن تخلو صیغة الوقف من التّ  أنّ ة الوقف، إّال لصحّ  أبید شرطٌ : التّ لالقول األوّ "
 نصّ أن یُ  دّ ، والبأبید شرطٌ التّ  :انيّ القول الثّ ... والحنابلة افعیةالشّ ة، والمذھب عند قول أبي یوسف من الحنفیّ

تكون  أن أبید، بل یصحّ شترط التّ ال یُ  :الثالقول الثّ  .ةد بن الحسن من الحنفیّصراحة علیھ، وھذا قول محمّ 
  .)24(" ةافعیّفي مذھب الشّ  ة، ووجھٌ افعیّة، وقول في مذھب الشّ یغة مؤقتةً، وھذا مذھب المالكیّالصِّ 

 ،بةكالھِ  فھو او تملیكأتق، فھو كالعِ  اإسقاطناه روسبب الخالف مبنيٌّ على تعریف الوقف؛ فإذا اعتب
 كملّ تُ  ریة الالعتوقیتھما بزمان محّدد، وإذا اعتبرناه بمنزلة العاریة؛ فاوكالھما ال یصّح الّرجوع عنھما أو 

  لتّأقیت.، فجاز فیھ اعة دون األصلفبالمنفأصلھا تبّرٌع  بالمنافع؛ صدقةوإذا اعتبرناه ، عینُھا بل منفعتھا
یقطع ِصلة ھل ھو عقٌد الزٌم؟ المعروفة والمشھورة في باب الوقف،  من المسائل وھيلزوم الوقف:  -ب

 أم ھو عقد جائٌز؟ یصّح الّرجوع عنھ متّى شاء. ، الواقف بوقفھ
إلى  ةد من الحنفیّوأبو یوسف ومحمّ  ة والحنابلة في المذھبافعیّة والشّ جمھور الفقھاء المالكیّ فذھب"

 ائزٌ جوعند أبي حنیفة الوقف  ... شرائطھ أصبح الزماستكمًال صرف مُ ن ھو أھل للتّ ى صدر ممّ الوقف متّ  أنّ 
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وفي  ...ةأن یحكم بھ القاضي، أو یخرجھ مخرج الوصیّ ن:ما یلزم الوقف عنده بأحد أمریوإنّ  ...الزم غیرُ 
  .)25(" بالقبضالوقف ال یلزم إّال  عن اإلمام أحمد أنّ  روایةٍ 

اعتبار أّن بومن قال بعدم اللّزوم . لزم بمجرد القول فھو إسقاط كالعتقیفمن قال بالّلزوم اعتبره تبّرعا 
، كان مسجدا، أو حكم بھ حاكمإّال إذا الوقف ال یُسقط الملكیّة بل تبقى على ذّمة الواقف فھو بمنزلة العاریة 

تاج إلى بمال فیح خرج مخرج الوصیّة. ومن قال إنّھ ال یلزم إّال بالقبض فال یكفي فیھ القول؛ ألنھ تبّرعٌ أو 
  یازة وتسلیم فھو بمنزلة الّصدقة.قبض وحِ 

ف؟ أو الواقھو ھل ، من یملك العین الموقوفةتباینت اآلراء بین الفقھاء فی ملكیّة العین الموقوفة: -ج
  ؟.و جھة أخرىأالموقوف علیھ؟ 

ویرجع سبب اختالفھم إلى ما یأتي...اختالفھم في  اختلف الفقھاء في تحدید مفھوم الوقف في الّشرع،"
ذھب الّشافعیّة وبعض الحنفیة إلى أّن العین  :القول األّول: الثةالجھة المالكة للعین بعد وقفھا على أقوال ث

القول . ذھب أبو حنیفة والمالكیّة إلى أّن العین تبقى في ملك الواقف :القول الثّانيّ تنتقل لملك هللا تعالى. 
  .)26("قوفة تنتقل إلى ملك الموقوف علیھذھب الحنابلة إلى أّن العین المو :الثّالث

ا الوقف اعتبرو -وھم المالكیّة واإلمام أبي حنیفة -اقف ة الوفي ذمّ العین الموقوفة  ءقاببقالوا  فالذین
تبّرعا بالمنافع دون العین؛ فھو كالعاریة یملك المستعیر منافعھا دون عینھا، والذین قالوا بانتقالھا إلى حكم 

  تملیكا.و اعتبروه إسقاطا -م الحنابلةوھ -أو إلى الموقوف علیھ  -وھم الّصاحبان والّشافعیّة-ملك هللا تعالى 
و یكون منقوال اختلفت فیھ آراء أ ،وقفھ بإجماع ن یكون عقارا یصحّ أا الموقوف إمّ  وقف المنقول: -د

   .والبُطالنة حّ الفقھاء بین الصّ 
وروایة  وھذا قول أبي حنیفة وقفھ ال یصحّ : لالقول األوّ  :واختلفوا في وقف المال المنقول على أقوال"

 ھبمذوقفھ، وھذا  ال فرق بین العقار والمنقول في باب الوقف، والجمیع یصحّ  :انيالقول الثّ  .عن أحمد
ت قوالمن المن راعوالكُ  الحوقف السّ  یصحّ  :الثالقول الثّ  .ھب الحنابلةذوالمشھور في م ةافعیّوالشّ  ةالمالكیّ

 د بنوقف ما جرى العرف بوقفھ، وھذا رأي محمّ  یصحّ  :ابعالقول الرّ  ة.وھذا مذھب أبي یوسف من الحنفیّ
  .)27(" ةالحسن من الحنفیّ

فمن قال بعدم الجواز باعتبار أّن الوقف ال یكون إّال في العقار، ومن قال بالجواز نظر إلى منفعة 
  .فعلى الّسالح والُكراع اكتفاء بالنّص وإعماال للعرالعقار والمنقول، ومنھم من قصره الوقف التي تكون في 

وجّل ھذه المسائل الفقھیّة ترجع بالّدرجة األولى إلى االختالف في تحدید ماھیة الوقف، وتنزیلھ منزلة 
  المعامالت األخرى؛ من بیع وھبة وعاریة وعتق وصدقة وغیرھا.

  المطلب الثّالث: التّطبیقات المعاصرة ألثر الخالف في ماھیة الوقف.
 األوقاف؛ب المستجّدات والنّوازل المتعّلقةمن  إلى كثیر وتعریفھ الخالف في بیان ماھیة الوقف تعّدى

الّصكوك  وقفوقف األسھم والّسندات الّشرعیّة ككثیر من المسائل الحدیثة في المعاصرون فاختلف العلماء 
  خ....إلوقف منافع وخدمات وسائل االتّصال واإلعالم الحدیثة، المنافع والحقوق والوحدات االستثماریةو

األوراق المالیّة التي تعتمد على عقدي المضاربة والمراد بھا  :الّشرعیة نداتوقف األسھم والسّ  -أ
  البدیلة عن الّسندات المحّرمة المعروفة، والتي یجوز وقفھا. واإلجارة
األسھم وكذا الّسندات بِصیَغھا الّشرعیّة ینطبق علیھا أحكام وقف المشاع. ووقف المشاع إّما أن یكون "

للقسمة وإّما أن یكون غیر قابل للقسمة؛ فإن كان مّما یقبل القسمة فیصّح وقفھ عند الجمھور من المالكیّة  قابال
والّشافعیّة والحنابلة، وھو أیضا قول القاضي أبي یوسف ومن تبعھ من الحنفیّة، وذھب محّمد بن الحسن ومن 
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ض ومبنى الخالف عند الحنفیّة على اشتراط القبتبعھ من الحنفیّة إلى عدم صّحة المشاع إذا كان یقبل القسمة، 
في الوقف...وإن كان مّما ال یقبل القسمة فھذا أجازه الجمھور، واختلفت فیھ أقوال المالكیّة فمنھم من قال مثل 

  .)28("لُمشاع، ومنھم من قال بعدم صّحتھالجمھور بصّحة وقف ا
 كم الُمشاع الذي یقبل القسمة والذي ال یقبلھا؛وسبب الِخالف راِجٌع  باألساس إلى اختالف الفقھاء في حُ 

فإن كان ال یقبل القسمة أجازه الجمھور باعتباره ِھبة، وھبة الُمشاع غیر القابلة للقسمة جائزة، عكس المالكیّة 
الذین یشترطون الِحیازة لتمام الوقف، وإن كان یقبل القسمة فیجوز وقفھ عند الجمھور والقاضي أبي یوسف؛ 

مة من تمام القبض، والقبض لیس شرطا لصّحة الوقف؛ فھو إسقاطٌ كالعتق، أّما محّمد بن الحسن ألّن القس
  فلم یُجزه باعتبار أّن القبض شرطٌ في صّحة الوقف؛ فكان تملیكا كالِھبة والّصدقة ال تتّم وال تنفذ إّال بالقبض.

ھا إلی دعت معاصرةٌ و حدیثةٌ  صیغٌ  ھاوكلّ  :والوحدات االستثماریة المنافع والحقوقالّصكوك ووقف  -ب
وق العالمیّة الجدیدة ولم تكن موجودة من قبل؛ فاحتاجت إلى دراستھا وفرضتھا السّ  الّضرورة والحاجة،

  وبیان حكمھا الّشرعّي.
إّن النّصوص الّشرعیّة الواردة في الوقف ُمطلقة یندرج فیھا المؤبّد والمؤقّت، والُمفرز والُمشاع "

فع، والنّقود والعقار والمنقول؛ ألنّھ من قبیل التّبرع، وھو ُموّسع وُمرّغب فیھ. یجوز وقف واألعیان والمنا
ھا ماریة؛ ألنّ أسھم الّشركات المباح تملّكھا شرعا والّصكوك والحقوق المعنویّة والمنافع والوحدات االستث

  .)29("أموال معتبرة شرعا
ن یقیسونھ على كثیٍر م فقھاءباب الوقف جعلت الة والمطلقة الواردة في ة العامّ رعیّصوص الشّ النّ ف

معقولة المعنى  برعات، وھيالتّ تندرج في باب  ھاألنّ ا وعلى أحكامھا؛ سقطونھ علیھة ویُ عامالت المالیّالم
 . ولھذا أجاز الفقھاءِخدمةً لمصلحة الواقف والموقوف علیھو ،ارع الحكیمتحقیقا لرغبة الشّ  ؛ع فیھاوموسّ 

تقّومة مُ  باعتبارھا أمواالمن التّعامالت الحدیثة ة والمنافع وغیرھا كوك والحقوق المعنویّوقف األسھم والصّ 
ومن  وھم الجمھور، مواال أجاز وقفھاأفمن اعتبرھا  في جواز وقفھا من عدمھ؛ سبب الخالف وھو شرعا،

ضیھ النّقل والعقل وتقتأمواال لم یجز وقفھا وھم الحنفیة، وقول الجمھور ھو الّراجح الذي یعضده لم یعتبرھا 
  المصلحة الّشرعیّة، وأخذت بھ المجامع الفقھیّة الحدیثة.

وھي من األمور المستحدثة التي فرضتھا  صال الحدیثة:االتّ واإلعالم وقف منافع وخدمات وسائل  -ج
إلعالم ا ووسائل نترنت،اإلوخدمات  ،قالالنّ ھا؛ كوقف منافع الھاتف الثّابت وأشكالو اأنواعھ بكلّ الِمیدیا ثورة 

  .اإللكترونیةالمختلفة، وغیرھا من الوسائط 
وقف  ةن مشروعیّتبیّ لة األولى: وقف المنافع...وقد، المسألتینج على مسأووقف ھذه المنافع یتخرّ "

...اختلف العلماء في ُحكم ھذا الوقف على أبید في العین الموقوفة اشتراط التّ  انیة:لة الثّ المسأالمنافع. 
صّحة الوقف المؤقّت؛ إذ األصل أّن الوقف فعُل خیر وقربةٌ إلى هللا عّز وجّل  -وهللا أعلم -أقوال...الّراجح 

  .)30("فال یُمنع إّال لدلیل بیِّن. وبھذا یتبیّن صّحة وقف منافع االتّصال واإلعالم والّضوء
  ذه الوسائل الحدیثة بصور قدیمة من صیغ الوقف؛ أھّمھا:وأَلَحق العلماء وقف منافع ھ

وقف المنافع ُمستقلّة عن أعیانھا التي أجازھا المالكیّة وشیخ اإلسالم ابن تیمیة؛ ألنّھ ال فرق عندھم بین  -
وقف العین ووقف المنفعة، وقیاسا على الوصیّة بالمنافع، وألنّھا أموال ُمتقّومة فیصّح وقفھا. ومنعھا 

ور؛ ألّن من مقاصد الوقف الّدوام واالستمرار وھذا ال یتحقّق مع وقف المنافع، وألنّھا لیست أمواال الجمھ
  على رأي الحنفیّة الذین یشترطون في المال التّمّول والّتقّوم وھذا ال یكون في المنافع. 
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على العاریة باعتبارھما  الوقف المؤقّت الذي أجازه المالكیّة؛ ألنّھ ال یوجد دلیٌل شرعّي یمنعھ، وقیاسا -
تملیكا. ومنعھ الجمھور على خالف بینھم قیاسا على البیع والِعتق باعتبارھما إسقاطا، وألّّن لزوم الوقف 
یقتضي الّتأبید. وقول الُمجیزین ھو الّراجح ألنّھ یحقّق مبدأ التّكافل االجتماعّي، ویُوّسع الوعاء العقارّي 

  یھم.ویزید عدد الواقفین والموقوف عل
ذات  بحةاالمشاریع المنتجة والرّ في ستثمار اال من خالل ة المختلفة:الوقف على المشاریع االقتصادیّ  -د

  المتنّوعة؛ فیصّح وقفھا. والتي تعود بالفائدة على مصارف الوقف الجدوى االقتصادیّة،
األراضي "االستثمار في مشروعات اإلنتاج الّزراعّي...استصالح واستزراع مساحات واسعة من 

الّصحراویّة والمناطق النّائیّة...استثمار األراضي الموقوفة داخل المدن...استثمار أموال الوقف في 
مشروعات الخدمات الحدیثة...صناعة وإنتاج أجھزة الحاسب اآللي (الكمبیوتر) والبرامج المختلفة لتحّل 

  .)31(محّل البرامج المستوردة من الغرب"
تبط بالموقوف وأنواعھ وشروطھ؛ من مالیّة وملكیّة وعین أو منفعة ومعیّن وكّل الّصیغ المذكورة تر

وغیرھا من المسائل التي ذكرھا الفقھاء في باب الوقف وألحقوھا بنظریتي التّبّرع واإلسقاط التي تقوم علیھما 
  ماھیة الوقف.

ة...وقد نشأ ّشرعی"اختلف في تحلیل ماھیة الوقف وتعیین حقیقتھ لمعرفة ما یشبھھ من التّصرفات ال
ع، فكأنّما الواقف قد تبّرع للجھة الموقوف علیھا بما وقفھ  في ذلك نظریّتان: األولى ترى أّن حقیقة الوقف تبرُّ
لالنتفاع دون التّصرف بالعین...الثّانیة ترى أّن حقیقة الوقف إسقاطٌ كالِعتق ال تبّرع، فالواقف إنّما یُسقط 

، لتكون ثمرات ھذه الملكیّة ومنافعھا لِما ُوِقفت علیھ كما یُعتق المولى بالوقف حقوق ملكیّتھ في الموقوف
  .)32(عبده فتسقط عنھ الملكیّة فیملك نفسھ وتعود إلیھ منافعھ وأكسابھ"

عٌ - فأصحاب النّظریّة األولى -أُلحقوه بالعاریة والّصدقة والِھبة، وأصحاب الّرأي الثاني -الوقف تبرُّ
بالِعتق. والتّطبیقات المعاصرة في ھذا الباب كثیرة، وكتب النّوازل الوقفیّة، وقرارات ألحقوه  - الوقف إسقاطٌ 

  المجامع الفقھیّة تشھد بذلك.
  خاتمـة: 

  وفیھا أھّم النّتائج والتّوصیات.
األئّمة في بیان حقیقة الَوقف دراسة ھذه المسألة المھّمة من مسائل الوقف، واستقراء أقوال بعد 

  :النّتائج التّالیةإلى  الُمعاِصرة توّصلتتَطبیقاتھ وماھیتھ، وانعكاسات ذلك على مسائلھ وأحكامھ، ثّم 
المختلفة في مسألٍة قوال األوء رااآلجتھادات واال والمراد بھ، شيٌء واحدٌ  الف واالختالف عند الفقھاءالخِ  -أ

  ھم ورأیھم.الذین یُعتّد بخالف یّتفق علیھا أھل االجتھاد والمسائل الخالفیّة ھي المسائل الفرعیّة التي لممعیّنة. 
اختالف القراءات القرآنیّة، عدم بلوغ ، ترجع بالّدرجة األولى إلى ومتنّوعة أسباب خالف الفقھاء كثیرة -ب

واالختالف في القواعد األصولیّة وبعض مصادر ، النّص وثبوتھ، االختالف في فھم النّصوص الّشرعیّة
  وكلّھا لھا عالقة بالنّص التّشریعّي ثُبوتا وِداللة، وِروایة وِدرایة. االستنباط.

قلّة النّصوص الّشرعیّة الواردة في باب الوقف، جعلت الفقھاء یقیسونھ على سائر المعامالت المالیّة  -ج
  .-ُمعاوضات، تبّرعات-األخرى 

العین على ُحكم ملك الواقف والتّصدق  حبسُ  -ة عند أبي حنیفةمنزلة العارییُنَّزل الزم  فھو عقٌد غیرُ  
  .-بالمنفعة ولو في الجملة
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 -بمنزلة اإلعتاق عند أبي یوسف، وبمنزلة الّزكاة والّصدقة عند محّمد بن الحسن الّشیبانيّ  وھو عقٌد الزمٌ  
  .-ولو غنیّا ،وصرف منفعتھا على من أحبّ  ،حبسھا على حكم ملك هللا تعالى

وجوده  مّدةَ  منفعة شيءٍ  إعطاءُ  -عند المالكیّة العاریة، وقد یُنّزل منزلة العتقمنزلة ب، الزمٌ  وھو عقدٌ  
  .-الزما بقاؤه في ملك معطیھ ولو تقدیرا

ماٍل یُمكن االنتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع الّتصرف  بسُ حَ -عند الّشافعیّة  منزلة الِعتقبھو عقٌد الزٌم، و 
  .-في رقبتھ على َمصرٍف ُمباح موجود

مالَھ  طلق التّصرفتحبیُس مالٍك مُ  -عند الحنابلة الزٌم بمنزلة الِعتق، أو الھبة والبیع والوصیة عقدٌ وھو  
 -المنتفع بھ مع بقاء عینھ بقطع تصّرفھ وغیره في رقبتھ یُصرف ریعھ إلى جھة بّر تقّربا إلى هللا تعالى

  .-لثّمرة أو المنفعةا ألصل، وتسبیلُ ا تحبیسُ  -واشتھر الحنابلة بتعریف جامع مانع للوقف 
لعّدة أسباب، أھّمھا: قلّة النّصوص الّشرعیّة الواردة في  وبیان ماھیتھ الوقف حقیقةفي الفقھاء  اختلف -د

دقة ة األخرى كالبیع والعاریة والصّ قیاسھ على المعامالت المالیّبابھ، اختالف الفقھاء في ثبوتھا وِدالالتھا، 
  .والِھبة والوصیّة والِعتق

  فكانت غالب أحكامھ اجتھادیّة مبنیّة على االستحسان والقیاس والمصالح المرسلة. 
أي أّن الواقف تبّرع للموقوف علیھم للتّصرف - نظریّة التّبّرع فقھیّتان مشھورتان؛ ھ نظریّتانتتجاذبو 

  .-مفالواقف أسقط بالوقف حقوق ملكیّتھ للموقوف علیھ - ونظریّة اإلسقاط -بالمنفعة دون العین
  تعّدى الِخالف في تعریف حقیقة الوقف وماھیتھ من مذھب إلى آخر، إلى االختالف في كثیر من مسائلھ: -ھـ
و فإذا اعتبرناه إسقاطا فھو كالعتق، أ ؟ُمؤقّتة ودة؟ أؤبّ؛ ھل تكون مُ تھصیغو ة الوقفمدّ فاختلف الفقھاء في  

   ، وإذا اعتبرناه عاریة جاز فیھ التّأقیت.تملیكا فھو كالِھبة وكالھما ال یصّح فیھما التّأقیت
فمن قال بالّلزوم اعتبره إسقاطا كالعتق في لزوم الوقف ھل ھو عقٌد الزٌم؟ أو ھو عقد جائٌز؟ ا واختلفو

  ومن قال بعدم اللّزوم نّزلھ منزلة العاریة التي ال تُسقط الِملكیّة. 
فالذین قالوا ببقاء جھة أخرى؟  علیھ؟ أو فیمن یملك الموقوف؛ ھل ھو الواقف؟ أو الموقوفواختلفوا 

ا بانتقالھا . والذین قالو، بمنزلة العاریةدون العین ةتبّرعا بالمنفع باعتبارهذّمة الواقف  علىالعین الموقوفة 
  .قةتق والّزكاة والّصدالعِ فأشبھ ره إسقاطا وتملیكا ااعتببأو إلى الموقوف علیھ  كم ملك هللا تعالىإلى حُ 

بین ُمجیز ومانع؛ فمن أجاز نظر إلى المنفعة التي تكون في العقار والمنقول  وقف المنقول واختلفوا في
  ومن منع باعتبار أّن الوقف ال یكون إّال في العقار.

من التّطبیقات المعاصرة ألثر الِخالف في تحدید ماھیة الوقف وحقیقتھ بعض المعامالت المالیّة الحدیثة؛  -و
المنافع والحقوق، وقف الوحدات االستثماریة، الّصكوك، وقف الّشرعیّة، وقف كوقف األسھم والّسندات 

وقف منافع وخدمات وسائل اإلعالم واالتّصال الحدیثة. وكلّھا صوٌر حدیثةٌ ومستجدة تحتاج إلى ُحكم 
  وبیان. 
اّم ألداء بشكل ع فاوقلنّھوض بقطاع األل أراھا ُمناسبة ، التي التّوصیّات في نھایة البحث أقّدم بعضو

  دوره الّرسالّي والّریادّي، وتحقیق مقاصده الّشرعیّة التي أرادھا الّشارع الحكیم.
غالب أحكام الوقف اجتھادیّة، ولھذا ینبغي على القائمین على شؤون األوقاف اعتماد األقوال الّشرعیّة  -أ

والموقوف، والموقوف علیھ بالّدرجة التي تساھم في توسیع الوعاء الوقفّي ونمائھ، والتي تخدم الواقف، 
  األولى؛ فالعلم كما قال الّسلف الّرخصة من ثقة، أّما التّشدید والتّضییق فیحسنھ  كّل أحد.
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طروحات واأل بحوثكال ؛وبباب الوقف خاّصة، عاّمة بعلم االقتصاد اإلسالميّ تكثیف الّدراسات المتعلّقة  -ب
مكانة الوقف براز وات الجامعة، وغیرھا من الوسائل المختلفة؛ إلوالنّد،  الّدوریّةالعلمیّة، والمقاالت 

  وأھّمیّتھ في المجتمع.
مة الستثمار توفّر البیئة الُمالئ ، والتيقة باألوقاف وتطبیقاتھا المعاصرةَسنُّ التّشریعات القانونیّة المتعلّ  -ج

  ، واستغالل موارده االستغالل األمثل.وتوسیع ِوعائھ ،الوقف
  العربّي واإلسالمّي والغربّي. العالمعلى مستوى فادة من التّجارب الّرائدة في ھذا المجال مع االست 
لوقف؛ كوقف المنافع والحقوق، وقف األسھم نظام االتّطبیقات المعاصرة لو العنایة بالّنوازل الوقفیّة -د

  .البنوك الوقفیّةوقف والّسندات، وقف الّنقود، وقف الّصكوك، 
طّورات تة ومسایرة مواكبمن الوقف  یتمّكنى حتّ شرعیّة وافیة حتّى یتبیّن ُحكمھا للنّاس، و ودراستھا دراسة 

دة المجتمع وحاجاتھ عة والمتجدِّ   .المتنوِّ
والوسائل  المؤّسسات الفاعلةعبر جمیع  عن مجتمعنا، -!!!والمغیّبة أحیانا -الغائبة نشر ثقافة الوقف  -ھـ

  .وغیرھاوالوسائط اإلعالمیة، ، بكّل أنواعھ والجامعة، واإلعالم؛ كالمسجد، والمدرسة، المتاحة
الغنّي والفقیر، والمسلم والكافر، واإلنسان والحیوان، الجمیع، وإبراز دوره الحضارّي الذي استفاد منھ 

  والفرد والجماعة.
  واالقتصادیّة.واالجتماعیّة، والعسكریّة، ؛ الّسیاسیّة، والعلمیّة، كلّھا والذي شمل مناحي الحیاة

ولھذا شھدت الحضارة اإلسالمیّة أروع األوقاف، وأبدع المسلمون في تفعیل ھذه القُربة التي ھي بمثابة 
  الّصدقة الجاریة بنّص الحدیث الّنبوّي الّشریف، والتي تنفع صاحبھا في العاجل واآلجل.

  العالمین. وصلّى هللا على نبیّنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، والحمد � ربّ 
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ا البحث جاء ھذومسألة مالیة المنافع،  فيكان اختالف الحنفیة مع الجمھور في مسألة ضمان المنافع ثمرة لخالفھم 
لیبیّن أھم األدلة التي اعتمدھا كل فریق للتدلیل على صحة ما ذھب إلیھ، ثم تطرق البحث إلى موضوع ضمان منافع 

القول  إلىبعدم الضمان الحنفیة تحولھم عن رأیھم المشھور  الوقف حال غصبھا، ومناقشة ونقد األدلة التي سوغ بھا
الوقف، ھدفت الدراسة إلى بحث أدلة كل فریق ومحاولة معرفة أصل الخالف، والسعي لتقریب اآلراء منافع  بضمان

ووجھات النظر، تمثلت أھمیة الموضوع بأنھ یتعلق بحفظ أموال الناس عموما ومال الوقف خصوصا، الوقف الذي 
فئة معتبرة من المجتمع، تتضرر بتضرره، اعتمد البحث على عدة مناھج منھا االستقرائي والتحلیلي والمقارن،  یعول

من النتائج المتوصل إلیھا: أن األسباب التي من أجلھا استثنى الحنفیة مال الوقف من عدم الضمان ھي موجودة في 
یوجد مسوغ واضح یجعل األحناف یضّمنون غاصب منافع منافع األموال األخرى التي قالوا فیھا بعدم الضمان فال 

 الوقف وال یضّمنون غیره.
  : المنافع؛ مالیّة المنافع؛ الوقف؛ الغصب؛ الضمان.كلمات مفتاحیة

Abstract:  
Islamic scholars had differences in understanding the financial value of services, or benefits, 

so the Hanafi School scholars argued that services aren't existent possessions, and that it is not 
possible to document a contract over things that are non-existing. 

On the other side, the majority of islamic scholars argued that services are actually the 
purpose of having a property, and that saying otherwise contradicts with the purposes of the 
islamic rules. 

One of the problems that resulted out of this disagreement was the returning of the financial 
value of the service of a property that was stolen or taken over, which is called (Guaranteeing 
Benefits). 
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The difference between the Hanafi School scholars and the other majority of scholars in the 
matter of Guaranteeing Benefits was the essence of their difference in the matter of the 
Fanancial Value of Benefits. 

This paper came to explain the main sources that each party used to show their point of view, 
then, the paper talked about Guaranteeing Benefits of a public service (Waqf) in a situation 
where it was taken over, the paper then discusses the sources and proofs that the Hanafi School 
scholars used to switch their opinion from being against guaranteeing benefits of a public 
service to being on the side of guaranteeing it. 

The purpose of this paper was to study the sources of each party and trying to know the 
origin of the disagreement. The paper also tried to get the two parties closer by finding the 
cross-overs in their opinions. 

The importance of the matter is that it is directly related to people's money in general, and 
public services in particular, since many types of people in society benefit from them. 

Many methods were used in the research process, such as analyzing, induction and 
comparing. 

One of the results of this paper: the reasons that the Hanafi Scholars used to prove that the 
benefits of a public service should be guaranteed are similar to the ones for a private property, 
so there is no clear reason for them to be on the side of guaranteeing public benefits only without 
the private ones. 
Keywords: benefits, value of services, Waqf, Usurpation, guaranteeing benefits 
 

  مقّدمة:
ُعرف منذ القدیم اختالف الجمھور مع الحنفیة حول مسألة مالیة المنافع فالحنفیة یقولون بأن المنافع 
لیست بأموال إال في حال العقد علیھا أما الجمھور فیقولون بأنھا مال في كل األحوال، وذكر الفریقین أدلة 

عن ھذا الخالف آثار كثیرة كان من من الكتاب والسنة ومن المعقول إلثبات صحة ما ذھبوا إلیھ، وقد نتج 
أھمھا مسألة ضمان المنافع، في ھذا البحث سیتم مناقشة ھذا الموضوع ثم التطرق إلى ضمان منافع الوقف 

 ةالحنفی رأي لنرى الوقف منافع ضمان ھي أخص مسألة إلى نتطرق ثمفي حال غصبھ واالعتداء علیھ، 
  مستندھم. وبیان فیھا والجمھور

  :أھمیة الدراسة
 الشریعة مقاصد من ھام بمقصد المتعلقة المواضیع من كونھ في الموضوع ھذا أھمیة تتضح

 تعلق افیم خاصة توضیح إلى تحتاج التي الضبابیة بعض ھناك أن كما المال حفظ مقصد وھو الضروریة
 المسائل ثرأك من المسألة ھذه أن إلى إضافة الوقف، منافع بضمان قولھم في الحنفیة إلیھا استند التي باألدلة

 أن نم أھمیتھ الموضوع یكتسب كما والجمھور، الحنفیة بین واضح بشكل الخالف أثر فیھا یظھر التي
 عام، كلبش العالمي االقتصاد ومن الناس ممتلكات من كبیرا حیزا تشكل أصبحت الیوم الخدمات أو المنافع

 اإلشكال رحط یمكننا بیانھ تم ما على بناء إذن بالموضوع، تتعلق التي والشرعیة الفقھیة األحكام بیان فلزم
  اآلتي:

وھل تُضمن منافع الوقف حال ماھي آراء الفقھاء في ضمان المنافع وما ھو سبب اختالفھم في ذلك      
  غصبھا عند مختلف المذاھب وما مستندھم في ذلك؟ 
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  أھداف الدراسة
 ومحاولة فریق كل علیھا بنى التي األدلة في والبحث الفقھاء عند المنافع ضمان مسألة على الوقوف 

 والجمھور. الحنفیة بین الخالف أصل معرفة
 الوقف. منافع بضمان قولھم في أدلة من الحنفیة علیھ اعتمد ما تبیّن  
 لكت لفھم البحث استدعى مما مسائلھ وتشابك الحنفیة عند الوقف منافع ضمان موضوع تداخل 

  المتعلقات.
  الدراسات السابقة 

 عبد نب هللا عبد أنجزھا منشورة دكتوراه رسالة وھي اإلسالمي الفقھ في المنافع ضمان األولى: الدراسة
 عدد تجاوز م،2002 سنة بالسعودیة االسالمیة سعود بن محمد االمام بجامعة السلطان أحمد بن الرحمن
 مناقشتھ متواتس بالمنافع تتعلق جدا كثیرة جزئیات مؤلفھا فیھا ناقش صفحة، األلف األطروحة ھذه صفحات

 عند یھف القول وفّصل المنافع ضمان موضوع عن المؤلف تكلم وقد واالقتضاب، باإلیجاز المسائل لتلك
  المذاھب. مختلف

 الصادرة "جامعة" مجلة في منشور محمود، خالد لصاحبھ مقال وھو المنافع ضمان  الثانیة: الدراسة
 المقال: رابط بفلسطین، م2006دیسمبر 31 بتاریخ العاشر العدد القاسمي، أكادیمیة عن

612311-https://search.emarefa.net/detail/BIM، عند المال مفھوم عن المقال صاحب تكلم 
 لمنافعا مالیة مسألة تناول ثم علیھ، المال مفھوم انطباق ومدى الذھني االبتكار حق عن ثم والجمھور، الحنفیة

 افعمن وضمان االبتكار حق ضمان ھي المنافع، لضمان كنموذج مسائل ثالث واتخذ الفقھاء، عند وضمانھا
 ر.المأجو منافع وضمان الحر،

 لك أدلة طرح مع الفقھاء عند المنافع ضمان مسألة تناول أنھ في البحوث تلك مع البحث ھذا اتفق
 ثالبح محاولة مع الغصب حال الوقف منافع ضمان موضوع تناول حیث من كان فقد االختالف أما فریق،

  حث.الب ھذا بھا أتى تيال اإلضافة ھي الجزئیة وھذه المسألة ھذه في الحنفیة إلیھا استند التي األدلة عن

  مذاھب العلماء في ضمان منافع المغصوب. 1
استند الحنفیة في نفیھم المالیة عن المنافع على حقیقة أن المنافع معدومة، والمعدوم ال یطلق علیھ اسم 
مال، وقالوا أن بعد كسبھا تتالشى وتفنى شیئا فشیئا، فھي أعراض ال یمكن إحرازھا واالحتفاظ بھا، وقد 
عّمم الحنفیة العمل بھذا األصل على مختلف فروعھم الفقھیة في المذھب وكانت من بین أھم اآلثار المترتبة 
على قولھم ھذا اختالفھم مع الجمھور في مسألة ھي من أھم المسائل الفقھیة لتعلقھا المباشر بأموال الناس 

بحث ضمان المنافع حال غصبھا بشكل وحقوقھم وممتلكاتھم وھي مسألة ضمان المنافع، سنناقش في ھذا الم
عام، ثم نتطرق في المبحث الموالي لضمان منافع الوقف المغصوب بشكل خاص بین الحنفیة والجمھور، 
وعلى ھذا سنبین أوال معنى مصطلحات البحث وھي: المنافع الضمان والغصب ومن ثم نشرع في معالجة 

  المطلوب بحول هللا وقوتھ.
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  لبحث:التعریف بمصطلحات ا 1.1
  تعریف المنفعة: 1.1.1

 المنافع جمع َمْنفَعة وھي اْسُم لَما اْنتُفَِع بِِھ، َویُقَاُل: َما ِعْنَدھُْم نَفِیعةٌ أَي َمْنفَعةٌ، واْستَْنفََعھ: أي طَلَبَ لغة: 
  .1نَْفَعھ والنْفُع: ِضدُّ الضرِّ 

 ھي اْلَفائَِدةُ َغْیُر اْلَعْینِیَّة منمنھا: " تُعّرف المنفعة بعدة تعریفات في االصطالح الفقھياصطالحا: 
، كما ُعّرفت المنفعة بأنھا: "الفائدة العرضیة المقصودة من األشیاء، والمستوفاة من أعیانھا 2العیِن"

باالستعمال" وھذان التعریفان استثنیا الفوائد العینیة من المنافع، ألن ھناك من الفقھاء من لم یستثن الفوائد 
عن العین واعتبرھا منفعة، فكانوا یطلقون المنافع على كل ما صدر من العین سواء كانت العینیة الناتجة 

  .3ھذه المنفعة غلة أو نماء أو غیرھا
  تعریف الضمان: 2.1.1

مصدر َضِمَن الشيَء َضَمانَاً فھو َضاِمٌن َوَضِمیٌن، وتَِرد كلمة الضمان بعدة معاٍن منھا:  الضمان لغة:
نتھ الشيء تضمیناً، أي الكفالة وااللتَِزام،  ویأتي بمعنى الَغَراَمة: وھو المعنى المقصود ھا ھنا فیقال: َضمَّ

  .4غّرمتھ
للضمان تعاریف عدیدة في اصطالح الفقھاء نختار منھا تعریف وھبة الزحیلي الضمان اصطالحا: 

قھ من عما لحلوضوحھ، ولذكره مصطلح المنافع في التعریف، فقال الضمان: ھو االلتزام بتعویض الغیر 
  .5تلف المال، أو ضیاع المنافع، أو الضرر الجزئي، أو الكلي، الحادث بالنفس اإلنسانیة

  تعریف الغصب: 3.1.1
  .6من غ ص ب والَغْصُب أَْخُذ الشيِء ظُْلماً وَغَصبھ على الشيِء قَھَره الغصب لغة:

َماَن ھَُو إْثبَاتُ  الغصب اصطالحا: ُت یََد  اْلَغْصُب الَِّذي یُوِجُب الضَّ اْلیَِد َعلَى َماِل اْلَغْیر َعلَى َوْجِھ یُفَوِّ
  .7اْلَمالِِك ِألَنَّھُ َضَماُن َجْبٍر فََال بُدَّ ِمْن التَّْفِویت

  مذاھب الفقھاء في ضمان المنافع في حال التعدي علیھا. 2.1
احد المذھب الوتعددت أقوال الفقھاء في مسألة ضمان المنافع وحدث االختالف فیھا حتى على مستوى 

فمن الفقھاء من قال بالضمان مطلقا ومنھم من استثنى حاالت وصورا معینة، أما السادة الحنفیة فقالوا 
بالضمان فقط في ثالث حاالت سنبینھا في تضاعیف ھذا البحث، وعلیھ ولتشعب األقوال وكثرتھا سأحاول 

 مباشرة بیان حاصل القول عند كل مذھب دون الخوض في التفاصیل.
وذھبوا إلى أّن المنافع ال تضمن بالغصب واإلتالف وإنّما تضمن فقط عند العقد علیھا كما ھو الحال  الحنفیة:

  .8في عقد اإلجارة
فّرق المالكیة بین قصد غصب العین وبین قصد غصب المنفعة، فمن قصد غصب العین ولم المالكیة: 

قصد غصب المنفعة فیضمن المنفعة بمجرد یستوف المنفعة ال ضمان علیھ ویضمن إذا استوفاھا، ومن 
فواتھا على مالكھا استوفاھا أم لم یستوفھا، ویطلق المالكیة لفظة "الغصب" على قصد االستیالء على 

، إذن الغاصب عند المالكیة یضمن مطلقا إال في حالة 9العین، و"التعدي" على قصد االستیالء على المنافع
  طیل المنفعة.واحدة ھي عند قصد غصب العین مع تع

: جاء في األم للشافعي: "وإذا غصب الرجل من الرجل دابة فاستغلھا أو لم یستغلھا ولمثلھا غلة، الشافعیة
أو داراً فسكنھا أو أكراھا، أو لم یسكنھا ولم یكرھا ولمثلھا كراء، أو شیئاً ما كان مما لھ غلة استغلھ، أو لم 

، فقد قّسم الشافعیة منافع 10اء مثلھ من حین أخذه حتى یرّده"یستغلھ انتفع بھ، أو لم ینتفع بھ، فعلیھ كر
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األعیان من حیث الضمان إلى نوعان وھي منافع محّرمة ال تضمن ومنافع مباحة تضمن، أما المحّرمة 
فمن قبیل منافع المالھي، والمباحة كمنفعة الدار والسیارة ونحوھا، وضابط ضمان المنفعة عند الشافعي 

  .11أن كل عین لھا منفعة تستباح باإلجارة وُغصبت َضِمَن الغاصب أجرة المثلكما نصص علیھ ھو 
جاء في المغني: "َمتَى َكاَن لِْلَمْغُصوِب أَْجٌر، فََعلَى اْلَغاِصِب أَْجُر ِمْثلِِھ ُمدَّةَ ُمقَاِمِھ فِي یََدْیِھ، َسَواٌء  الحنابلة:

، فقد ذھب الحنابلة إلى 12َذا ھَُو اْلَمْعُروُف فِي اْلَمْذھَِب، نَصَّ َعلَْیِھ أَْحَمُد"اْستَْوفَى اْلَمنَافَِع أَْو تََرَكھَا تَْذَھُب، ھَ 
أن منافع العین المغصوبة تكون مضمونة بالتفویت والفوات تحت األیدي العادیة إن كان المغصوب مما 

نھا ما یفّرق ، وھناك روایات أخرى عن اإلمام أحمد منھا ما یقضي بعدم ضمان المنافع وم13یؤجر عادة
بین االستیفاء والتعطیل وھناك روایة أنھ توقف، واعتمدت الروایة التي تقضي بالضمان لقوة مرجحاتھا 

 وال یسعني إدراج ھذه المرجحات ھنا لضیق المقام
إذن بعد ھذا الطرح الموجز ألقوال الفقھاء في ضمان المنافع یمكننا القول بأنھم انقسموا إلى مذھبین 

ضي بالضمان مع استثناءات بسیطة والحنفیة بعدم الضمان مع االستثناءات الثالثة التي سنفصل فالجمھور یق
  القول فیھا الحقا، وفیما یلي سنطرح أدلة كال الفریقین:

  أدلة الجمھور على ضمان منافع األموال المغصوبة 3.1
  من الكتاب: -أوال

] وھذه اآلیة عاّمة 194[البقرة:  فَاْعتَُدوا َعلَْیھِ بِِمْثِل َما اْعتََدٰى َعلَْیُكمْ فََمِن اْعتََدٰى َعلَْیُكْم  قولھ تعالى: 
في وجوب رّد العدوان بالمثل؛ وذلك ألّن الشارع لم یجز أن یُْعتَدى على مالك العین باستھالك منافعھ فأوجب 

  .14من بالعقود ضمن بالغصوبالعموم مثالً مشروعاً وھو األجرة؛ ألّن القیمة أحد المثلین، وألّن ما ض
  أدلة الجمھور من السنة على ضمان المنافع: -ثانیا

ْمِري، قال: شھدت خطبة رسول هللا بِِمنًى فكان فیما خطب بھ أن قال: "وال یَِحلُّ  - عن َعمرو بن یَْثِربِي الضَّ
، فمال المسلم معصوم إال بطیب 16صحیح، قال عنھ األلباني 15المرئ ِمْن َماِل أَِخیِھ إال َما طَابَْت بِِھ نَْفُسھُ"

 .17نفس منھ فال یجوز التعدي على مالھ، وإذا حصل التعدي فیجب الضمان، والمنافع أموال فیجب ضمانھا
"، ق َعْن َسِعیِد ْبِن َزْیٍد َعْن النَّبِيِّ  - ال الترمذي: قَاَل: "َمْن أَْحیَا أَْرًضا َمْیتَةً فَِھَي لَھُ َولَْیَس لِِعْرٍق ظَالٍِم َحقٌّ

، دّل ھذا الحدیث بعمومھ على أنھ لیس للظالم حق ال في األصل (العین) وال في 18ھذا حدیث حسن غریب
  .19المنفعة

  أدلة الجمھور من المعقول على ضمان المنافع: -ثالثاً 
عقد الفاسد؛ لأن المنافع المستوفاة في اإلجارة الفاسدة مضمونة باالتفاق، فإذا جاز ضمان المنافع المستوفاة با -

، فعلّة وجوب الضمان عند الحنفیة وھي العقد منتفیة 20جاز ضمان المنافع المستوفاة بالغصب والعدوان
في حالة العقد الفاسد فھو في حكم الال عقد ومع ذلك قالوا بالضمان، فدّل ذلك على أنھا مضمونة بعقد 

"فالعقد ال یصیّر ما لیس بمال ماال"، وال وبدون عقد متى ما ثبت الغصب أو اإلتالف، وكما قال القرافي: 
  یصیّر ما لیس بمضموٍن مضموناً.

طبقا للقواعد العامة التي تقضي بالضمان في حال  المنفعة مال وما ُغصب من األموال وجب ضمانھ -
 الغصب أو اإلتالف.
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  أدلة الحنفیة على عدم ضمان المنافع المغصوبة 4.1
  من الكتاب -أوالً 

َ  قولھ تعالى:  َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ  َمَع فََمِن اْعتََدٰى َعلَْیُكْم فَاْعتَُدوا َعلَیْھِ بِِمْثِل َما اْعتََدٰى َعلَْیُكْم ۚ َواتَّقُوا هللاَّ
 -ولو سلمنا أن المنفعة مال متقوم -] فضمان العدوان مقّدر بالمثل كما تُبیّن اآلیة 194، [البقرة: اْلُمتَّقِیَن 

  .21منفعة بالعین النتفاء المماثلة بینھمافال تُضمن ال
ونوقش استداللھم ھذا بأّن اآلیة عاّمة في وجوب رّد العدوان بالمثل؛ ألّن الشارع لم یجز أن یُْعتَدى 

  .22على مالك العین باستھالك منافعھ فأوجب العموم مثالً مشروعاً وھو األجرة؛ ألّن القیمة أحد المثلین
  من السنة -ثانیاً 

ِ َعْن َعا َماِن"، قال الترمذي: ھََذا َحِدیٌث ئَِشةَ رضي هللا عنھا أَنَّ َرُسوَل هللاَّ : "قََضى أَنَّ اْلَخَراَج بِالضَّ
  .23َحَسٌن َصِحیحٌ 

أن كل ما خرج أو استفید من الشيء فھو خراجھ، ومنافع العین المغصوبة من  وجھ االستدالل:
خراجھا، والشارع قد جعل خراج العین لمن كانت في ضمانھ بنص الحدیث والعین المغصوبة تكون في 

  .24ضمان الغاصب فتكون منافعھا لھ فال یضمنھا إذ الشخص ال یضمن ملك نفسھ
  ونوقش بـ:

ان" وارد في البیع، فقد جاء في بعض طرقھ ذكر السبب وھو أن رجال أن حدیث: "الخراج بالضم
فرّده علیھ، فقال الرجل:  ابتاع عبدا، فأقام عنده ما شاء هللا أن یقیم، ثم وجد بھ عیبا، فخاصمھ إلى النبي 

 ؛: "الخراج بالضمان" فالحدیث وارد في البیع وال یشمل الغاصبرسول هللا قد استعمل غالمي، فقال  یا
  .25ألنھ ال یجوز االنتفاع بالعین المغصوبة باإلجماع

  من المعقول -ثالثاً 
استدل األحناف على عدم ضمان المنافع بمجموعة أدلة من المعقول نذكر منھا أھم دلیل وھو أن من 

، ونوقش قولھم ھذا 26شروط الضمان أن یكون المضمون ماالً متقوماً، والمنافع لیست بمال متقوم فال تضمن
أورده أصحاب القول األول من أدلة على مالیة المنافع وتقّومھا والتي تمَّ بسط الحدیث فیھا في المبحث  بما

  األول.
  الراجح من أقوال الفقھاء في مسألة ضمان المنافع: 

بعد عرض المسألة یتبیّن رجحان قول الجمھور الذي یقضي بضمان المنافع مطلقا وذلك العتبارات 
  كثیرة نذكر منھا:

الحكم بوجوب ضمان المنافع فیھ حفظ لحقوق الناس وصون ألموالھم من أن تُنھب أو یعتدى علیھا، كما  -
 أن في ذلك زجر للمعتدین على أموال الغیر.

النصوص والقواعد العاّمة للشریعة اإلسالمیة جاءت تنھى عن إتالف األموال، ومنع المالّك من االستفادة  -
 الفا.من فوائد أعیانھم یعدُّ ات

 من مقاصد الشریعة في المال حفظھ، والقول بعدم ضمان المنافع یتصادم بشكل مباشر مع ھذا المقصد. -
أدلة القائلین بعدم الضمان تبدو أدلة متھافتة وتمَّ الردُّ علیھا من قبل الجمھور، ثم إن القول بعدم ضمان  -

ضمان عرفیة؛ وحتى القانونیة التي تقضي بالالمنافع التي ُغصبت یجانب الحقیقة العقلیة؛ والشرعیة؛ وال
  تحت أي مسمى كان.
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  مستند الفقھاء في ضمان منافع الوقف المغصوب. .2
بعد عرض مسألة ضمان المنافع كنموذج یتجلى فیھ أثر اختالف الفریقین بشكل واضح، أجد أنھ من 

ي غم اختالف أصولھم وآرائھم فالجید إضافة مسألة ضمان منافع الوقف كنموذج یعبّر عن اتفاق الفریقین ر
الموضوع األساسي، فقد استثنى الحنفیة من أصلھم الذي یقضي بعدم ضمان المنافع مسائل ثالثة ھي منافع 
مال الوقف ومال الیتیم والمال المعّد لالستغالل، وقد اخترت الوقف من ھذه االستثناءات الثالثة، وحاولت 

على أدلة ال  -في حدود بحثي-نفیة لتسویغ استثنائھم للوقف وعثرت البحث عن األدلة التي استند إلیھا الح
 عبارة عن استثناءات من قواعد -إذا اعتبرناھا تجّوزا أدلّة-تعتبر قویة بالشكل المطلوب فكانت ھذه األدلة 

  فقھیة وقاعدة فقھیة وضابطین فقھیین، وأقواھم دلیل االستحسان، وكل ذلك سیأتي عرضھ.
طلب عبارة عن إجابة لسؤال اإلشكالیة الفرعي: ھل تُضمن منافع الوقف حال غصبھا إذن یأتي ھذا الم

عند الفقھاء وما مستندھم في ذلك؟ وقبل الخوض في ذلك ال بد أوال من بیان مفھوم الوقف في اللغة 
  واالصطالح.

  تعریف الوقف: 1.2
، َوَوقََف الشَّْيء أي َحبََسھُ 27األمر إذا أقلعت عنھ من َوقَْفُت الدابة وَوقَْفُت الكلمة َوْقفاً، وأَْوقَْفُت عن لغة:

  .28َوَسبَّلَھُ 
من خالل حدیث عمر بن الخطاب المشھور في الوقف استنبط الفقھاء تعاریف الوقف اصطالحا: 

مختلفة للوقف سأذكر التعریف الذي یعتبر األكثر اختصارا وشموال في نفس الوقت، وقبل ذلك سأذكر نص 
یَْستَأِْمُرهُ ِفیھَا، فَقَاَل: َیا  يَّ حدیث عمر: عن اْبِن ُعَمَر: أَْن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب أََصاَب أَْرًضا بَِخْیبََر، فَأَتَى النَّبِ 

ِ، إِنِّي أََصْبُت أَْرًضا بَِخْیَبَر لَْم أُِصْب َماًال قَطُّ أَْنَفَس ِعْنِدي ِمْنھُ، فََما تَأُْمُر بِِھ؟ قَ  بَْسَت إِْن ِشْئَت حَ «اَل: َرُسوَل هللاَّ
ْقَت بِھَا ، أَنَّھُ الَ یُبَاُع َوالَ یُوھَُب َوالَ یُوَرُث، َوتََصدََّق بِھَا فِي الفَُقَراِء، قَاَل: َفتََصدََّق بِھَا ُعَمرُ » أَْصلَھَا، َوتََصدَّ

ْیِف الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِلیَھَا أَنْ  بِیِل، َوالضَّ ِ، َواْبِن السَّ قَاِب، َوفِي َسبِیِل هللاَّ َل ِمْنَھا  یَأْكُ َوفِي القُْرَبى َوفِي الرِّ
ٍل" بِاْلَمْعُروِف َویُْطِعمَ    .29َغْیَر ُمتََموِّ

، فال یُتصرف في األصل بأي نوع من 30"تَْحبِیُس اْألَْصِل َوتَْسبِیُل الثََّمَرِة" إذن تعریف الوقف ھو:
أنواع التصرف سواء بالبیع أو الھبة أو التوریث وغیرھا من التصرفات أما الثمرة فتُصرف لفائدة الجھة 

  و غیره.الموقوف علیھا فقراء كانوا أو طلبة علم أ

في أصل المذھب الحنفي أن الغاصب ال یضمن قیمة منافع المغصوب، بل یضمن فقط العین إذا ھلكت 
أو تعیّبت؛ ألّن المنافع عندھم لیست متقومة في ذاتھا وإنما تتقوم بالعقد وال عقد في الغصب، لكن المتأخرون 

لوازع الدیني في نفوسھم، فأفتوا من فقھاء المذھب الحنفي نظروا إلى تجرؤ الناس على الغصب وضعف ا
بتضمین الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال یتیم أو ماال معّدا 

  .31لالستغالل على خالف األصل القیاسي في المذھب؛ زجرا للناس عن العدوان

إْذِن َصاِحبِِھ فَھَُو ِمْن َقبِیِل اْلَغْصِب َال یَْلَزُمھُ جاء في شرح مجلة األحكام: "لَْو اْستَْعَمَل أََحٌد َماًال بُِدوِن 
 َعِة أَْي أَْجَر اْلِمْثِل فِيأََداُء َمنَافِِعِھ، َولَِكْن إْن َكاَن َذلَِك اْلَماُل َماَل َوْقٍف أَْو َماَل َصِغیٍر فَِحینَئٍِذ یَْلَزُم َضَماُن اْلَمْنفَ 

، وجاء في لسان الحكام: "إذا سكن رجل دار الوقف بغیر أجر... أنھ )1/ج685(حیدر، صفحة  32ُكلِّ َحاٍل"
ال شيء على الساكن وعامة المتأخرین على أن علیھ أجر المثل سواء كانت الدار معدة لالستغالل أو لم تكن 
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الفتوى وكذا الرجل إذا أسكن دار الوقف بغیر صیانة للوقف عن أیدي الظلمة وقطعا لألطماع الفاسدة وعلیھ 
  .33أمر الواقف وبغیر أجر القیم كان علیھ أجر المثل بالغا ما بلغ"

 وجاء في األشباه والنظائر: "َمَنافُِع اْلَغْصِب َال تُْضَمُن إالَّ فِي ثََالث: َماُل اْلَیتِیِم، َوَماُل اْلَوْقِف، َواْلُمَعدُّ 
ْكنَى أَْو لِِالْستِ لِِالْستِْغَالِل ... أَمَّ  ْغَالِل ا اْلَوْقُف إَذا َسَكنَھُ أََحُدھُما بِاْلَغلَبَِة بُِدوِن إْذِن اْآلَخِر، َسَواٌء َكاَن َمْوقُوفًا لِلسُّ

  .34فَإِنَّھُ یَِجُب اْألَْجُر"
وقد جاءت فتوى متأخري الحنفیة ھذه في لزوم ضمان منافع الوقف مستندة على عدة أدلة كما سبقت 

شارة إلیھا، أما األدلة فھي: دلیل االستحسان واستثناء من قاعدتي: "األجر والضمان ال یجتمعان" وقاعدة اإل
"ال تتقّوم المنافع في نفسھا" واستنادا لقاعدة "ال ینكر تغیر األحكام بتغیر األزمان" وضابط "یتعیّن اإلفتاء 

  حناف.دلیال دلیال، ونبیّن كیف استند إلیھا األباألنفع للوقف" وضابط "یحتاط للوقف" وسنتطرق لھذه األدلة 
  . "دلیل االستحسان"2.2

أما استنادھم على دلیل االستحسان فلما رأى المتأخرون من الحنفیة أن تّدین الناس قد رّق وورعھم 
 فتواھم أن ھي معضلة أمام أنفسھم الحنفیة وجدفخّف، وقد تجرؤوا على الغصب وھم آمنون من الضمان، 

 لنو یُغّرموا فلن ونھبھا، غیرھم أموال على التعّدي الضعیفة النفوس ذوي للناس سھّلت قد الضمان بعدم
 ھذا لھمأص على المترتبة األحكام بعض في النظر أعادوا أن إال الحنفیة من كان فما بالضمان، أحد یطالبھم

الشریعة العاّمة والخاصة، فأفتوا استحسانا بوجوب تضمین كل من غصب أو اعتدى لعدم مالءمتھ لمقاصد 
  .35على ھذه األموال الثالثة زجرا للغاصبین وصیانة لھا من أطماعھم

 الم كانت سواء علیھا واالعتداء غصبھا تمّ  منفعة أو مال كل في بالضمان قضى من الحنفیة منو
فقد قال مبینا رأي الشیخین أبي حنیفة وأبي یوسف في كون المنافع  الكاساني اإلمام مثل وذلك غیره أو وقف

َمةٍ َعلَى أَْصل أَْصَحاِبَنا َولِھََذا لَْم تَُكْن َمْضُمونَةً  ْإلْتالَِف، بِاْلَغْصبِ َوالیست بمال: "إِنَّ اْلَمنَافَِع لَْیَسْت بِأَْمَواٍل ُمتَقَوِّ
إلى أن قال مصرحا برأیھ في أن المنافع أمواال ِم فِي َسائِِر اْلُعقُوِد َشْرًعا َضُروَرةً" َوإِنََّما یَْثبُُت لَھَا ُحْكُم التََّقوُّ 

اِن كَ وتصلح أن تكون مھرا بقولھ: "ِألَنَّ ھذه اْلَمنَافَِع أَْمَواٌل أو اْلتََحقَْت ِباْألَْمَواِل َشْرًعا في َسائِِر اْلُعقُوِد لِمَ 
ني ھذا فالمنافع عنده أموال وتضمن عند الغصب ألنھا في مقام األعیان، ، وبناء على قول الكاسا36اْلَحاَجِة"

  وبھذا یكون الكاساني قد خالف األصل المعمول بھ في المذھب.
  یجتمعان" ال والضمان األجر " عدةقا 3.2

 ومعناھا یجتمعان، ال والضمان األجر قاعدة غیره دون الحنفي المذھب بھا اختص التي القواعد ومن
َمانُ  فِیھَا یَِجبُ  الَّتِي اْلَحالِ  فِي اْألُْجَرةُ  تَِجبُ  َال  "أَنَّھُ  ْنَسانَ  أَنَّ  یَْعنِي الضَّ  َال  َعدٍّ تَ  بَِال  َوھَلََكتْ  دابة اْستَأَْجرَ  إَذا اْإلِ

  .37لَْیِھ"عَ  أُْجَرةَ  َوَال  قِیَمتَھَا یَْضَمنُ  فَھَلََكتْ  َدابَّةً  َغَصبَ  َوإَِذا اْألُْجَرةَ، ِسَوى یَْضَمنُ 
 مواد علیھا لیحمل شاحنة رجل استأجر إذا مثال یجتمعان، ال والضمان األجر قاعدة تطبیقات ومن

 ال مانوالض األجر ألنّ  علیھ أجرة وال ضامنا المستأجر أصبح الشاحنة فتعطلت حدیدا علیھا فحمل تنظیف
 امناض فیھ یصیر ال موضع كل أن ھذا في واألصل الجھة؛ اتحاد في واحد سبب من واحد محل في یجتمعان

 تباراع ال الحنفیة غیر عند القاعدة وھذه علیھ، أجر فال ضامنا فیھ یصیر موضع كل وفي واجب، فاألجر
  .38بھ عانتف ما أجرة وعلیھ یضمنھ فإنھ وھلك بالمغصوب انتفع الذي كالغاصب والضمان األجر ویجتمع لھا

 صبھغ حال في والضمان األجر فیھ فیجتمع الوقف لما القاعدة بھذه العمل من الحنفیة استثنى وقد
 الحنفیة ندع فاألصل تلفا، أو عیبا بھا أحدث ثم لیسكنھا وقف دار رجل استأجر إذا ذلك: ومثال علیھ والتعدي

 یجتمعان ال والضمان األجر لقاعدة تطبیقا بھ انتفع ما أجرة یدفع وال الدار في أتلفھ ما قیمة فقط یضمن أنھ
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 أتلفھ ما مةوقی األجر وھو بھ انتفع ما قیمة بضمان فیھ وقالوا الوقف القاعدة ھذه من استثنوا قد نفیةالح أن إال
 رهغی من أكثر مطامع الوقف في ألنّ  علیھ التعدي من ومنعا الوقف لمصلحة حمایة وذلك معا، الضمان وھو
 خرجی فھو األحناف السادة عند لھ مالك ال الوقف أن كما حمایتھ، على الشخصي الباعث لضعف األموال من
 أكثر لغصبوا للنھب عرضة ھو وبتالي ویحمیھ عنھ یدفع لھ مالك فال تعالى � ملكا لیصبح الواقف ملك من
  .39غیره من

  بتغّیر األزمان" -االجتھادیة-ام قاعدة "ال ینكر تغیّر األحك 4.2
مما اعتمد علیھ الحنفیة أیضا في تضمین غاصب الوقف ومخالفة أصلھم القائل بعدم ضمان منافع 

والعرف ما اعتاده الناس وتعارفوه في بتغّیر األزمان،  -االجتھادیة-المغصوب قاعدة: ال ینكر تغّیر األحكام 
وضاع واألعراف واألحوال الّزمنیّة ك ،أما عن القاعدة فمعناھا: أن تغیّر األحیاتھم من القول أو الفعل أو التر

لھ تأثیر كبیر على كثیر من األحكام الّشرعیّة االجتھادیّة؛ ألّن ما كان من األحكام الّشرعیّة مبنیّاً على عرف 
النّاس وعاداتھم، أو على مصلحة من المصالح، یكون قابال للتغیر تبعا لتغّیر ذلك العرف أو تلك المصلحة؛ 

رعي مبني على متغیّر  وجب النظر ومراجعة ھذه األحكام كل فترة؛ ألن األعراف تتغیّر وألن ھذا الحكم الش
ھذه ، و40بطول األزمان واختالط الناس بعضھم ببعض، أّما الحكم الثّابت بالنّص فال یقبل التغییر بحال

علیھا  المیة وبنتالقاعدة من القواعد التي ترجع إلى العرف، والعرف من المبادئ التي أقّرتھا الشریعة اإلس
المقرر في المذھب الحنفي أن الغاصب ال یضمن إال عین الشيء المغصوب وال یمتد الضمان إلى ، وأحكام

قیمة المنافع التي یحّصلھا حال غصبھ لھا؛ ألّن المنافع عندھم لیست ماالً متقوماً، غیر أن المتأخرین منھم 
ء أفتوا بتضمین الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب لما تغیّر الزمن وتجرأ الناس على النھب واالعتدا

إذا كان الشيء المغصوب مال وقف وذلك للحفاظ على الوقف، وھذا مما بني على العرف، كما أن االعتداء 
  .قد یكون أیضا من قبل متولي الوقف أو الناظر  نفسھ

 لھ: "إن األحكام التي تتغیرعقّب علي حیدر على قاعدة "ال ینكر تغیر األحكام بتغیر األزمان" بقو
بتغیر األزمان ھي األحكام المستندة على العرف والعادة ألنھ بتغیر األزمان تتغیر احتیاجات الناس وبناء 
على ھذا التغیر یتبدل أیضا العرف والعادة وبتغیر العرف والعادة تتغیر األحكام ... مثال ذلك: لزوم الضمان 

مبنیان على ھذه القاعدة ... وكذا من القواعد أن ال یجتمع أجر وضمان  على غاصب مال الیتیم ومال الوقف
إال أن المتأخرین من الفقھاء لّما وجدوا أن الناس في عصرھم ال یبالون باغتصاب مال الیتیم واألوقاف 
والتعدي علیھا كلما سنحت لھم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف والیتیم قطعا 

  .41ماع"لألط
  قاعدة "ال تتقّوم المنافع في نفسھا" 5.2

معنى القاعدة أن المنافع غیر األعیان وھما مختلفان، وقد بینّا المراد بالمنافع، والمنافع عند الحنفیة ال 
قیمة لھا في نفسھا؛ لألسباب التي ذكرت آنفا وقالوا بانتفاء المماثلة بینھا وبین المال، وموضوع القاعدة ھو 

ن المنافع إذا تُُعدِّي علیھا لعدم تقّومھا في نفسھا وھذا عند الحنفیّة  أما مما استثني من ھذه القاعدة عدم ضما
، فبناء على ھذه القاعدة استثنى 42وقالوا فیھ بالضمان ھو منافع مال الوقف، فھي تضمن باإلتالف والتّعّدي

حكموا بضمانھا خالفا لألصل القیاسي عندھم؛ الحنفیة منفعة مال الوقف وتعاملوا معھا تعاملھم مع األعیان و
وذلك حفاظا على األصول الوقفیة من االضمحالل وضمانا لحقوق فئة واسعة من المجتمع ھي مظنة الضعف 

  والحاجة.



   عز الدین بن زغیبة /د – حیاة عبید/ د – سعاد بیات 
 

  

 2022 جانفي -30 عدد:لا                                              262

 ضابط "یتعیّن اإلفتاء بما ھو األنفع للوقف" 6.2
ب للوقف" ومفاده: أنّھ یج من الضوابط العاّمة في الوقف قول الفقھاء "یتعیّن اإلفتاء بما ھو األنفع

على المفتي أن یفتي في مسائل الوقف المختلف فیھا بما ھو األنفع واألصلح للوقف، ومن أمثلة ھذا الضابط 
المثال الذي نحن بصدد التأصیل لھ وھو ضمان منافع الوقف في حال غصبھا، فقد اختلف فقھاء الحنفیة في 

ھم بعدم الضمان مطلقا أما المتأخرون فكان مما استثني عندھم ضمان المنافع المغصوبة، فقال المتقدمون من
من عدم الضمان؛ مال الوقف وقالوا فیھ بضمان المغصوب من منافعھ؛ وذلك ألنھ یفتى باألنفع للوقف وقد 

َح َصاِحُب اْلَحاِوي اْلقُْدسيُّ بأنَّ  یُْفتي  ھاستند ابن عابدین من فقھاء الحنفیة إلى ھذا الضابط فقال: "َوقَْد َصرَّ
  .43بكل ما ھو أنفع للوقف فیما اختلف العلماء فیھ"

  ضابط "یُحتاط للوقف" 7.2
والمعنى العام لھذا الضابط: على القاضي أو الناظر أو حتى الفقیھ أن یسلك مسلك االحتیاط لألوقاف 

یثمي: تھ، قال الھبالتحرز التام من كل ما من شأنھ التأثیر على ذھاب عین الوقف أو تقلیل ریعھ أو سوء إدار
، وھذا الضابط مستل من عدد من الفروع الفقھیة التي استثني 44"وكل متصرف عن الغیر یلزمھ االحتیاط"

فیھا الوقف من األحكام العامة، ویرجع ھذا االستثناء إلى عدة اعتبارات فإن بعض فروع الشریعة یحتاط 
مكن تداركھا، كما ذكروا ذلك في أبواب الحدود الفقھاء فیھا وذلك عندما تكون المضار المترتبة مما ال ی

والقصاص والنكاح ومنھا ما نحن بصدده، فالطبیعة الفریدة للحق الثابت في الوقف، ال سیما الخیري منھ 
حیث یعدُّ من القرب الجلیلة التي جعلھا حقا �، وكذلك طول المدة فیھ تضعف البیّنات المتعلقة بھ وعدم 

ى مالھ دائما، أو الناظر األمین الذي یذود عنھ ویحمیھ حمایة جدیة یجعل األنظار وجود المالك الحریص عل
  .45متوجھة إلیھ

إذن كان ھذا الطرح یبیّن األدلة التي استند إلیھا الحنفیة لتسویغ استثنائھم لضمان منافع الوقف حال 
ذا یة اعتماده كمبرر لھالغصب واالعتداء، ورغم أنھ ال یوجد دلیل قوي ومستقل قائم بنفسھ یمكن للحنف

االستثناء إال أن األدلة والحجج األخرى التي استندوا علیھا للتدلیل على ذلك ھي في الحقیقة متوفرة في معظم 
األموال األخرى التي قالوا فیھا بعدم ضمان منافعھا، فلم اعثر لھم على دلیل قوي یدعم استثناءھم ذلك، بل 

یم القول بضمان منافع كل مغصوب مطلقا، وھذا أوفق وأصلح النسجامھ یمكن االعتماد على نفس األدلة لتعم
  مع مبادئ الشرع وفلسفتھ.

كانت مبررات الحنفیة لتضمین غاصب مال الوقف كلھا تدور حول الحفاظ على مال الوقف من 
واقف، لالتعدي علیھ أو نھبھ وكذلك بغرض دوام انتفاع الموقوف علیھم بھ واستمرار جریان الثواب واألجر ل

  وتحقیقا للمقاصد التي شرع من أجلھا الوقف أساسا.
ما دفع السادة الحنفیة أیضا لتضمین غاصب منفعة الوقف أن الناظر أو متولي الوقف وھو أقرب 
للوقف من غیره فالوقف تحت یده وتصرفھ وقد تسول لھ نفسھ استغالل منافع ذلك الوقف لحسابھ الخاص أو 

ف من أجلھا فیصبح غاصب واألصل أال یضمن وعدم تضمینھ سیشجعھ أكثر ألغراض أخرى غیر التي ُوق
  على استسھال الغصب، فحكموا بالضمان.

أما فیما یخص األدلة التي استند إلیھا الجمھور في ضمان منافع الوقف المغصوبة فھي نفسھا األدلة 
جب یئا فكل منفعة ُغصبت والتي استندوا إلیھا في ضمان المنافع عموما فھم لم یستثنوا من التضمین ش

ضمانھا سواء كانت منفعة وقف أو غیره، فموجب الضمان ھو الغصب والتعدي، وربما أضافوا شروطا 
 احتیاطیة للوقف لحمایتھ والنأي بھ عن كل ما یمكن أن یقلل من عطائھ أو یعدمھ.
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 الخاتمة: 
بعد المسیرة الطیبة التي قضیتھا مع ھذا البحث، وبعد عرض مباحثھ ومناقشة مسائلھ المتداخلة یتوصل 

  البحث إلى مجموعة من النتائج نذكر أھمھا: 
اكتشاف الحنفیة لخطورة اجتھادھم في باب المنافع سواء القول بعدم مالیة المنافع أو القول بعدم ضمانھا  -1

لتدارك ما وقعوا فیھ من حلٍّ ألموال الناس وممتلكاتھم، ومن الحنفیة فوضعوا مجموعة قیود وضوابط 
 نفسھم من ثّرب على فقھاء المذھب قولھم ھذا وبیّن ضرورة العدول عنھ.

وجود بعض التضارب في المسائل الفقھیة على المذھب الحنفي یوحي بعدم وجود اتساق تام بین  -2
 ت فروعھم الفقھیة.أصلھم القائل بعدم مالیة المنافع وبعض تخریجا

استثناء الحنفیة للوقف وقولھم بضمان منافعھ عند غصبھا مبني على عّدة أدلّة واجتھادات فقھیة متشابكة  -3
ومترابطة فیما بینھا كل منھا یقودك إلى اآلخر، وما أوردتھ في البحث من أدلة ھو قلّة قلیلة وبإمكان 

 لى ما لم أعثر علیھ.من یبحث أكثر أن یجد أدلة أخرى أكثر عمقا ویعثر ع
األسباب التي من أجلھا استثنى الحنفیة مال الوقف ومال الیتیم والمال المعد لالستغالل ھي موجودة  -4

في كل منافع األموال األخرى التي قالوا فیھا بعدم الضمان فال یوجد مسوغ جاد وواضح یجعل األحناف 
 یضّمنون غاصب تلك األموال الثالثة وال یضّمنون غیره.

  لتوصیات: ا
بناًء على ما تّم التوصل إلیھ من نتائج والتي تّم عرضھا في الخاتمة یمكن أن نقوم بوضع مجموعة 

  توصیات نذكرھا في النقاط التالیة:
إعادة النظر في نظریة المنافع عند الحنفیة ومراجعة كل األحكام والفروع الفقھیة التي ُخّرجت  -1

 علیھا.
 األحكام العدلیة الخاصة بالمنافع لتتواءم ومعطیات الواقع ومتطلباتھ. تعدیل المواد الواردة في مجلة -2
إعادة النظر في الفتاوى واألحكام القضائیة التي ُحكم فیھا بناًء على أصل الحنفیة ذاك، ورّد الحقوق  -3

  ألصحابھا.
  قائمة المصادر والمراجع:

لسان العرب، دار صادر، بیروت، الطبعة: األولى. )، ه711محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، تابن منظور( -1
  ه.1414

  ه.1427الطبعة: الثانیة،  وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، طبع الوزارة، مصر، -2
  .م2011تیسیر محمود برومو، نظریة المنفعة في الفقھ اإلسالمي، دار النوادر ، سوریا، الطبعة: الثانیة،   -3
ه) تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة، 1205، تمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسینيمرتضى الزبیدي، ( -4

  د.ط، د. ت.
وھبة الزحیلي، نظریة الضمان في الفقھ اإلسالمي، دار الفكر/ دار الفكر المعاصر ، دمشق/بیروت، الطبعة: التاسعة،   -5

  م). 2012ه/1433(
ه) طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة، 537(عمر بن محمد بن إسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفي، ت  النسفي -6

  ه.1311المطبعة العامرة، بغداد، الطبعة: الثانیة، 
علیش،  محمدھـ،)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. 1230المالكي، ت عرفة الدسوقي  بن أحمد بن الدسوقي، (محمد -7

  كر ، بیروت، د.ط. د.ت.دار الف
  م.1990ھـ/1410ه)، األم، دار المعرفة، بیروت، د.ط، 204، تأبو عبد هللالشافعي، (محمد بن إدریس الشافعي  -8
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المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ھـ)، 884ت ابن مفلح، (إبراھیم بن محمد أبو إسحاق برھان الدین -18

  م.1997ه/1418الطبعة: األولى، 
دار طوق النجاة،  ر،محمد زھیر بن ناصر الناصه) الجامع الصحیح، 256(محمد بن اسماعیل البخاري، تالبخاري،  -19

  ه.1422دمشق، الطبعة: األولى، 
  م.2004ھـ/1425مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، دار القلم، دمشق. الطبعة الثانیة،  -20
  علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت. د.ط، د.ت. -21
لسان الحكام في معرفة األحكام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، د.ط، إبراھیم بن أبي الیمن محمد حنفي،  -22

 م.1973ھـ/1393
الطبعة:  ه)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي،970، تزین الدین ابن نجیم الحنفيابن نجیم، ( -23

  الثانیة، د.ت.
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 م.1986ه/1406دار الكتب العلمبة، لبنان، الطبعة: الثانیة، 
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   نحو إصالح نظام الوقف في الجزائر على ضوء التجربة التاریخیة
Reform of the endowment system in Algeria in the light 

 Of the historical experience 
 

  د/ الطیب وكــي 
  1باتنةجامعة  - كلیة العلوم اإلسالمیة

tayebouaki@gmaiL.com 
 

  06/01/2022 :بولالق تاریخ   22/10/2017 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
الوقف مؤسسة إسالمیة ذات أبعاد حضاریة واجتماعیة واقتصادیة، نشأت في الجزائر مع دخول اإلسالم، ثم 

یعد ھذا المقال عرض مختصر لواقع الوقف اإلسالمي في الجزائر، في انتشرت وازدھرت مع ازدھار حضارتھ، و
 وتوصیات لالنتقال بتجربة توأھم أدواره، كما یقترح تصورا فترات تاریخیة مختلفة، من حیث وجوده وتنوعھ

الوقف في الجزائر بعد االستقالل من وضعھا الحالي إلى وضع أحسن منھ، یرتقي بالوقف اإلسالمي كمؤسسة تؤدي 
ة رتلبي احتیاجات المجتمع المختلفة، ویصل المقال إلى نتیجة مفادھا أن الوقف في فتودورھا الحضاري المنوط بھا، 

ازدھاره قام على أسس ومبادئ، وتمیز بخصائص، واشتمل على قیم، شكلت جمیعھا شخصیة الوقف االعتباریة 
   .وھذه األسس والخصائص والقیم بإمكانھا إعادة الوقف إلى سالف مجده في حالة تقنینھا وتطبیقھا بشكل صحیح

  التجربة التاریخیة.  ؛اتالمؤسس ؛القوانین والمراسیم ؛األوقاف ؛: إصالحالكلمات المفتاحیة
Abstract: 
       The Waqf is an Islamic institution with civilized, social and economic dimensions. It 
originated in Algeria with the advent of Islam, then spread and flourished with the prosperity 
of its civilization. To move the endowment experience in Algeria after independence from its 
current situation to a better situation than it, elevating the Islamic endowment as an institution 
that performs its civilized role entrusted to it, and meets the different needs of society. Values, 
all of which constituted the legal personality of the endowment, and these foundations, 
characteristics and values can restore the endowment to its former glory in the event of its 
legalization and application properly. 
Key word:  Reform; endowments; laws and decrees; institutions; historical experience.  
 

  مقّدمة: 
لدراسة موضوع األوقاف في الجزائر یجب التطرق إلى الوقف اإلسالمي قبل  :الموضوعالتعریف ب

االحتالل الفرنسي، أي في فتـرة الدولة العثمانیة، وھي فترة ازدھار الوقف اإلسالمي في الجزائر كمدخل 
م ف بكل األسالیب، ثالحدیث عما قام بھ االحتالل الفرنسي في محاولة القضاء على الوق للموضوع، ثم

 وعرض أبرز مالمحھا واقتـراح  تجربة الوقف في الجزائر بوضعھا الحالي أي بعد االستقالل،التطرق إلى 
  .اإلصالحات األساسیة في ضوء التجربة التاریخیة للوقف



   الطیب وكيد/ 
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تطوره رغم مرور أكثر  تأخرعن إشكالیة تخلف قطاع األوقاف و یحاول المقال اإلجابة :اإلشكالیة 
  .من نصف قرن من نیل االستقالل

تكمن أھمیة الموضوع في الكشف عن القطاع الثالث المتمیز عن القطاع الخاص  :أھمیة الّدراسة
الماضي  الحضاریة في اوالقطاع العام، وھو من القطاعات التي لم تنل المكانة الالئقة بھا، رغم قیمتھ

  .في عالم الیومأھمیتھا و
لموضوع إصالح نظام الوقف في الجزائر؛ ومن لكثیر من الباحثین القد تطرق  :الّدراسات السابقة 

ما لألستاذ الدكتور صالح صالحي، و المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالميبینھا ما جاء في كتاب 
دور لألستاذ فارس مس العھد العثماني وفي الحقبة االستعماریةإدارة األوقاف في الجزائر في  جاء في مقال

ولقد ورد في ھذین المرجعین مجموعة من االقتراحات إلصالح نظام الوقف في كمال منصوري، واألستاذ 
     .الجزائر ومن بینھا تأسیس الدیوان الوطني لألوقاف كإدارة راعیة لمؤسسات األوقاف

توى التشریعي االرتقاء بتجربة الوقف في الجزائر على المسیھدف المقال إلى  :أھداف البحث
من خالل  یمكن معالجة ھذا الموضوعو، ، من أجل إعادة بناء المنظومة الوقفیةواإلداري واإلجرائي

  :ةـاآلتی العناصر
 .الوقف في الجزائر قبل االحتالل :المطلب األول
  .الوقف في الجزائر أثناء االحتالل :المطلب الثاني

  .الوقف في الجزائر بعد االستقالل :طلب الثالثالم
  .إصالح الوقف في الجزائر وآثاره المتوقعة :المطلب الرابع

  
   الوقف في الجزائر قبل االحتالل :المطلب األول

یعتبـر الوقف ظاھرة عرفتھا الجزائر منذ مجـيء اإلسالم، كما یمكن القول بأن الفترة العثمانیة 
انتشارھا في مختلف أنحاء البالد، وذلك بفعل الظروف التي تنوعھا واألوقاف و ةزت بكثربالجزائر تمیـّ 

 إلى بدایة القرن التاسع عشر، حتى أن القنصل الفرنسي في الجزائر 15عرفتھا الجزائر منذ أواخر القرن 
تین ا"فالییر" أّكد على أن مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین تملك جل مساكن مدینة الجزائر، وأغلب البس

، ولم یقتصر انتشار الوقف على مدینة الجزائر وضواحیھا بل شمل أغلب التـراب الجزائري، 1المجاورة لھا
 وا لھا إدارةؤك المحبسة على تنظیم شؤونھا فأنشونظرا ألھمیة األوقاف ومكانتھا فقد عمل ُمسیّرو األمال

مجلس علمي یتكون من  اإلدارة ریّسیو ،خاصة لتسییرھا تحت إشراف المفتي األكبـر أو قاضي اإلسالم
  .2األعیان إلى جانب رجال العلم والفقھ ویقوم الناظر بتولي اإلشراف المباشر تحت رعایة وكیل لألوقاف

ولقد برزت في تلك الفتـرة عدة مؤسسات وقفیة دینیة، وخیریة، وتعلیمیة، وحتى عسكریة تمیزت 
  :وأھم ھذه المؤسسات، مةبكثرة أوقافھا وتعدد أدوارھا، وتأثیراتھا في األ

  مؤسسة الجامع األعظم  الفرع األول:
أسس الجامع األعظم بالجزائر في عھد المرابطین، حیث تعد أوقافھ من بین األوقاف الكبرى آنذاك، 
وقد أثبتت وثیقة حررھا وكیل األحباس محمد خواجة بطلب من السلطات الفرنسیة، أن عدد عقود األحباس 

  .3عقدا 543م قدرت بـ 1841م و1540م خالل الفترة الممتدة بین على الجامع األعظ
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  مؤسسة مكة والمدینة أو الحرمین الشریفین  :الفرع الثاني
 األوقاف األخرى من حیث عدد الحرمین الشریفین في الجزائر مؤسسات األوقاف تصدرت مؤسسة

بتھا ھذه األوقاف من الكثرة حیث بلغت نسوذلك للمكانة السامیة للبقاع المقدسة في قلوب الجزائریین وكانت 
ت اإلحصاءات آنذاك على مكانة ھذه ودلّ  4في أواخر العھد العثماني ثالثة أرباع األوقاف الموجودة آنذاك

 33دكانا، و 258منـزال و 840المؤسسة في الحیاة االجتماعیة، حیث كانت تملك في أواخر العھد العثماني 
أرحیة،  6ضیعة، و 62بستانا، و 57مقاھي، وفندقا، و 4فرن، و 11و حمامات، 3غرفة، و 82مخزنا، و

  . 5عقارا مؤجرا 201و
یضاف  1557كما توضح دفاتر األرشیف وسجالت األوقاف أن األوقاف المتعلقة بمكة والمدینة بلغت 

ه ھذحیث یرسل من  ملكا عقاریا، بلغ مردودھا السنوي عشرات آالف الفرنكات،وقفا آخر  201إلیھا كراء 
العوائد إلى البقاع المقدسة بواسطة أمیـر ركب الحجاز، أو یسلم لمبعوث مكة عند زیارتھ للجزائر، بینما 
ینفق الباقي على الفقراء والمحتاجین وأبناء السبیل، أو یعطى كإعانة للحجازیین الماكثین بالجزائر، أو 

  . 6ف في حد ذاتھ وموظفیھالوافدین علیھا من الحجاز، إضافة إلى النفقات المتعلقة بالوق
  مؤسسة سبل الخیـرات  :الفرع الثالث

وھي مؤسسة حنفیة رسمیة تشرف على جمیع األوقاف المتعلقة بخدمة المذھب الحنفي، وشملت ھذه 
وقفا، توفر مدخوال  331وضمت ، 7المؤسسة األوقاف الموجھة لخدمة الفقراء والعلماء والطلبة والعجزة

األولى لالحتالل الفرنسي، وكانت مؤسسة  وقفا في السنوات175تضاءل عددھا إلىسنویا كبیـرا، إال أنھ 
سبل الخیرات مكلفة بدفع رواتب القراء الملحقین بالمساجد التـي تدیرھا، كما تقدم الصدقات للفقراء وترعى 

  . 8حاجات المساجد التابعة لھا
  مؤسسة بیت المال  :الفرع الرابع

ال منھ الدولة، فأمانة بیت المال وظیفة رسمیة، ویساعد أمین بیت الـیّـعویشرف على بیت المال أمین ت
، فھي مؤسسة سیاسیة تؤدي دورا اجتماعي خیـري، وكانت تتولى اإلشراف في إدارة المؤسسة أحد القضاة

 على أموال الیتامى والغائبین واألمالك التـي تصادرھا الدولة وترعى التركات أیضا، كما أن لھذه المؤسسة
  . 9وظائف اجتماعیة إنسانیة من توزیع الصدقات على الفقراء والقیام بإجراءات دفن من مات منھم

  مؤسسة أوقاف األندلس  :الفرع الخامس
وھي عبارة عن عدة مؤّسسات خیریة، كان األندلسیون یھدفون من ورائھا إلى التضامن فیما بینھم، 

مؤسسة، ویشرف على ھذه  60اإلحصائیات خدمة فقرائھم، وبلغ عدد ھذه المؤسسات حسب بعض 
زت أوقاف األندلس بالتنوع والكثـرة، وارتفاع اإلیرادات حتـى بلغت ـ، وتمیَّ 10المؤسسات وكیال لألوقاف

  . 11م، تنفق جل مداخیلھا على الفقراء من أھل األندلس1838ألف فرنكا ذھبیا سنة  400
  یمیة الوقف على المؤسسات التعل :سادسالفرع ال

مردود األوقاف ومداخلیھا كانت تسیَّر الكثیـر من القطاعات األساسیة في المجتمع وأھمھا  بفضل
التعلیم وذلك من خالل التكفل بأجور المدرسین وِمنح الطالب وباقي الموظفین، فكان لھذه األوقاف األثر 

لمدارس ئر عدد كبیر من االكبیـر النتشاره وتطوره لدرجت أن أحد الكتّاب الفرنسیین قال: "كان یوجد بالجزا
التي تتمیز بانتھاج طرق تعلیمیة تشابھ كثیرا نظم التعلیم بفرنسا، وال أظن أني مبالغ حین أؤكد أن التعلیم 

   .12االبتدائي كان أكثر انتشارا في الجزائر منھ بفرنسا "
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  الوقف على الزوایا واألولیاء واألشراف  :سابعالفرع ال
الزوایا وینفق ریعھا علیھا في تسدید تكالیف التعلیم فیھا، فعلى سبیل وھي أمالك وقفیة تحبس على 

فا، قدرت وق 72المثال بلغت األوقاف التي حبست على ضریح الولي الصالح سیدي عبد الرحمان الثعالبي 
  .13م 1837فرنك فرنسي سنة  6000 مداخیلھا بـ

  األوقاف على المرافق العامة  :ثامنالفرع ال
 اقاإلنفرافق الطرق والعیون والسواقي أو األقنیة، وھي أوقاف تحبس إیراداتھا على ومن أھم ھذه الم

الطرق والعیون والسواقي، ولقد انتشرت  على ھذه المرافق ومن یقوم بخدمتھا، وھم الوكالء ویسمون بأمناء
  . 14ھذه األوقاف بالخصوص في الجزائر العاصمة

        الوقف على الشؤون العسكریة   :الفرع التاسع
تذكر المصادر التاریخیة حجم األوقاف المرصودة على الشؤون العسكریة في فترة ما قبل االحتالل، 
ففي الجزائر العاصمة لوحدھا كان یوجد " تسع ثكنات عسكریة تحتوي كل واحدة على مائة حجرة وتتبع 

ل عدد األوقاف ، ومن خال15كل حجرة ھیئة في حوزتھا ممتلكات وقفیة یشرف علیھا وكیل الحجرة"
  المستوى الوطني آنذاك.اف المخصصة للشؤون العسكریة على المرصودة یمكن تقدیر حجم األوق

فإذا نظرنا إلى العدد الكبیـر لألوقاف في الفتـرة العثمانیة، وإلى إراداتھا التي كانت تقدر بالمالیین 
ل نفس الفتـرة، حسب تقریر المدیر الفرنكات الفرنسیة آنذاك، وإذا نظرنا إلى مصارف ھذه اإلیرادات خال

یتبین لنا من خاللھا حجم ھذه المؤسسات والدور الذي ، م1842المالي لإلدارة الفرنسیة بالجزائر في سبتمبر 
   .كان یلعبھ ھذا القطاع، وتأثیر ذلك على المستوى االجتماعي واالقتصادي والحضاري

   الوقف في الجزائر أثناء االحتالل :المطلب الثاني
مع دخول االحتالل الفرنسي للجزائر أدرك أنھ ال یستطیع بسط ھیمنتھ وتطبیق برامجھ ونشر ثقافتھ 
أمام وجود مؤسسات الوقف اإلسالمي بأبعادھا الدینیة والحضاریة ودورھا االقتصادي، و"اعتبر االحتالل 

صادیة، افى مع مبادئھ االقتالفرنسي أن الوقف ھو أحد المشاكل الصعبة التي تحد من سیاسة االستعمار، وتتن
سیین .. وھذا ما دفع الكتّاب الفرن.لكون الوقف جھازا إداریا ووسیلة اقتصادیة فعالة تحول بینھم وبین أھدافھم

(بأن األوقاف تتعارض والسیاسة االستعماریة وتتنافى مع المبادئ االقتصادیة التي یقوم علیھا  :إلى القول
الجزائر)، وعملت السلطات الفرنسیة بعدھا على إصدار قرارات ومراسیم الفرنسي في  االستعماريالوجود 

 ة، رغم تأكید البند الخامس من معاھد16تنص على نزع صفة المناعة والحصانة على األمالك المحبسة"
على حریة العمل بالدین اإلسالمي واحترام كل شيء یرمز إلیھ والمحافظة  1830جویلیة  05 االستسالم

وقاف وعدم التعرض لھا بسوء إال أن الممارسات بدأت تتوالى لالستیالء على األوقاف على أموال األ
الجزائریة، فلم یكد یمر على االتفاقیة فترة قلیلة جدا حتى بدأ صدور المراسیم التي تھدف إلى االستیالء على 

   :األوقاف
  مصادرة األوقاف  :الفرع األول

  .لمصادرة األوقاف في الجزائر سوم الذي یعتبر بدایةحیث صدر مر 1830سبتمبر  08وكان ذلك في 
   مخطط جیرار دان :الفرع الثاني

وھو عبارة عن مخطط عام لتنظیم األوقاف إلى المقتصد المدني،  یھدف إلى وضع األمالك الوقفیة 
، ثم تطور ھذا المخطط لیصبح 1832أكتوبر  25تحت إشراف اإلدارة الفرنسیة، حیث صدر المخطط في 
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، وضعت األوقاف تحت الرقابة الفرنسیة تمھیدا 1838ریرا مفصال عن المؤسسات الوقفیة في نھایة تق
  .17لتصفیتھا

  االستیالء على سلطة إدارة األمالك الوقفیة  :الفرع الثالث
  .والذي ألحق جمیع األمالك الوقفیة بأمالك سلطة االحتالل 1830دیسمبر  07وتم إصدار القرار بتاریخ 

  حریة االحتالل في التصرف في األوقاف  :ابعالفرع الر
   .صدر المرسوم الذي أعطى لسلطة االحتالل حریة التصرف في األمالك الوقفیة 1838أكتوبر  31بتاریخ 

   تقسیم األمالك الوقفیة :الفرع الخامس
 أمالك الدولة وتشمل :الذي قسم األمالك إلى ثالثة أنواع 1939أوت  24صدر المنشور الملكي في 

  .ةاألوقاف، واألمالك المستعمرة، واألمالك المحتجز
  مصادرة أوقاف المسجد األعظم  :الفرع السادس

  .والذي تم بموجبھ مصادرة جمیع أمالك المسجد األعظم، 1843جویلیة  04صدر المرسوم بتاریــخ 
   الوقف عن نفي صفة المناعة :الفرع السابع

الوقف لم یعد یتمتع بصفة المناعة، وأنھ أصبح  م صدر قرار ینص على أن 1843أكتوبر  01في 
   .18یخضع ألحكام المعامالت المتعلقة باألمالك العقاریة

  إنشاء المكتب الخیري اإلسالمي  :الفرع الثامن
تم بموجبھ إنشاء ، و1857دیسمبر  05وأتبع بمرسوم  1843أكتوبر  06حیث صدر مرسوم بتاریخ 

  .اسات السلبیة لالستیالء على األوقافكنعالمكتب الخیري اإلسالمي الحتواء اال
   إخضاع األمالك الوقفیة ألحكام القانون الفرنسي :الفرع التاسع   

أكتوبر  30 األوقاف، حیث صدر المرسوم بتاریخویعتبر ھذا آخر قانون صادر عن االحتالل متعلق ب
  .اه إخضاع األمالك الوقفیة ألحكام القانون الفرنسيضوالذي تم بمقت 1858

یم على القوانین والمراس اعتمادهخالصة ما قام بھ االحتالل الفرنسي للقضاء على قطاع األوقاف؛ ھو و
 سیاسة التدرج في ذالك، وبدأ باستھداف إدارة الوقفللشرعنة ما یقوم بھ من أعمال تخریبیة لألوقاف، وتبنِّیھ 

ما یعطي لالحتالل حریة التصرف وتصفیتھا حیث كانت تشكل سدا منیعا أمام االحتالل، ثم أصدر مرسو
في األمالك الوقفیة، وبدأ بتقسیم األوقاف تھیئةً لتصفیتھا، فقام بمصادرة أوقاف المؤسسات، واصدر قوانین 
یغیـّر بھا من جوھر وحقیقة وحصانة الوقف المرتبطة بالدین والتأبید، ثم أسس ما سماه مكتب إسالمي 

على جمیع األوقاف، وختم  سلسلة اإلجراءات بمرسوم تم  بغرض امتصاص الغضب والتھیئة لوضع الید
  .فیھ اإلخضاع التام لألمالك الوقفیة ألحكام القانون الفرنسي

وھكذا سیطرت سلطة االحتالل على القطاع الوقفي وفق خطة دامت قرابة ثالثین سنة، وعبر مراحل 
یة األوقاف، وإعادة بناء مؤسساتھ، وفق عدیدة ومن المفترض أن تكون عملیة استعادة األمالك الوقفیة، وتنم

   .خطة وعبر مراحل لكي تنجح التجربة الحدیثة للوقف في الجزائر
  الوقف في الجزائر بعد االستقالل  :المطلب الثالث

رغم أن الوقف لم یتعرض إلى تصفیة واضحة أو مكشوفة في الجزائر بعد االستقالل مثل ما فعل 
عرض لإلھمال فترة من الزمن، ثم بدأ االھتمام الفعلي بالوقف في التجربة االحتالل لكن یمكن القول أنھ ت

الحدیثة بإصدار قانون الوقف، وما تضمنتھ من مواد أرجعت االعتبار للوقف، وما ترتب عن صدور القانون 
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ى شمن التزامات على اإلدارة المشرفة على األوقاف ومھامھا، كما تضمن الصیغ الوقفیة الحدیثة، التي تتما
  مع تنمیة الوقف وتطویره، وكیفیات استغالل األمالك الوقفیة.

  بعد االستقالل الوقف في الجزائرتشریعات  :الفرع األول
لقد عرفت الجزائر عند االستقالل فراغا قانونیا كبیرا، في مجال تسییر األوقاف فكان الوقف بذلك 

كما ساھم في تفاقم  ،19واص ومؤسساتعرضة للتجاوزات، وتم االستیالء على أمالك وقفیة من طرف خ
  :ھذا الوضع صدور بعض المراسیم والقوانین ھي

الذي یؤكد على تمدید العمل  ،1962دیسمبر  31المؤرخ في  157/62صدور المرسوم رقم  أوال:
بالقوانین الفرنسیة في الجزائر، وبھ تم دمج الكثیر من األوقاف خاصة األراضي، فھذا القانون تضمن أحكام 

حباس العامة ولكنھ لم یحدد اإلجراءات القانونیة واآللیات الالزمة لحمایة مؤسسات الوقف مما جعلھا األ
      .20عرضة للتجاوزات

المتعلقة بتأمیم المنشآت الزراعیة  ،1963أكتوبر  01المؤرخ في  63/388: ثم صدر المرسوم رقم ثانیا
 63/88تمتعون بالجنسیة الجزائریة، والمرسوم رقم التابعة لألشخاص المعنویین أو الطبیعیین الذین ال ی

  .21، المتعلق بتنظیم األمالك الشاغرة1963مارس 18المؤرخ في 
، وبموجب ھذا 196622ماي  06المؤرخ في  66/102: وتطبیقا للمراسیم السابقة صدر أمر رقم ثالثا

 ك العدید من األمالك الوقفیة التياألمر صارت الكثیر من األمالك الشاغرة داخلة في ملكیة الدولة بما في ذل
   .ینطبق علیھا حكم الشغور

 ،1964سبتمبر  17المؤرخ في  64/383یعتبـر أول مرسوم یتعلق باألوقاف ھو المرسوم رقم  :رابعا
حصر األوقاف و والذي یتضمن نظام األمالك الحبسیة العامة وأھم األحكام التي وردت في المرسوم،

كام الوقف فیما یتعلق باألھداف التي یجب أن توافق الصالح الوطني والنظام وتحدید بعض أح  العمومیة
وكذا أحكام تتعلق بأولویة صرف موارده في صیانتھ وحفظھ، وإسناد إدارة األوقاف العمومیة إلى  ،العام

یرة لألمالك الوقفیة بأحكام ھذا القانون وتسلیم المستندا لتي ت اوزیر األوقاف وحده وإلزام الجھات المسِّ
بیدھا، وكذا المبالغ المالیة وبالتالي التحول بالوقف من التسییر العام إلى التسییر المركزي، وعلى الرغم من 
ھذا المرسوم، إال أنھ جاء خالیا من أحكام جادة، وخالي من آلیات استرجاع األوقاف، وبالتالي لم یكن لھ أثر 

   .23في الواقع
، ورغم 24المتعلق بتأمیم األراضي الزراعیة 1971نوفمبر  08 المؤرخ في 71/73: األمر رقم خامسا
منھ تستثني األوقاف من عملیة التأمین إال أنھ تم تطبیق القانون بعكس ذلك، ولم تستثن األراضي  34أن المادة 

، فبموجب ھذا األمر تم تأمیم الكثیر من األراضي الوقفیة 64/383جاء ذكرھا في المرسوم رقم الوقفیة التي 
   .، وھذه المراسیم ال تقل ضررا عما قام بھ االحتالل25ما أدى إلى ضیاعھا واالستیالء علیھام

-213: صدور قانون األسرة، الذي نظم أحكام الوقف في الفصل الثالث منھ من خالل المواد من سادسا
أحكامھ وما یالحظ على ھذا القانون أنھ أعطى مفھوم للوقف على أنھ تبـرع من التبرعات وجعل  220

   .مشابھة للھبة والوصیة
حیث صنفت المادة  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25قانون یتعلق بالتوجیھ العقاري رقم  :سابعا

الملكیة الوطنیة، وأمالك الخواص واألمالك  :منھ الملكیة العقاریة على اختالف أنواعھا إلى ثالث أنواع 23
الثورة الزراعیة الذي ال یعترف إال بنوع واحد من الملكیة وھي ویعتبر ھذا القانون منافي لقانون  الوقفیة

  .26الملكیة الجماعیة، وجاء في ھذا القانون الحدیث عن إلزامیة أن تخضع األمالك الوقفیة لقانون خاص
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"، والمتضمن تعریف الوقف 91/10صدر أول قانون متكامل تحت مسمى "قانون الوقف رقم : ثامنا
طھ واشتراطات الواقف، والتصرف في الوقف ومبطالت الوقف باإلضافة إلى وأنواعھ وأركانھ، وشرو

، والذي یتضمن تعدیل الشروط والكیفیات 01/07ثم خضع إلى تعدیل بموجب القانون رقم  27ناظر الوقف
، 02/10، ثم خضع لتعدیل آخر بموجب القانون رقم 28المتعلقة باستغالل األوقاف واستثمارھا وتنمیتھا

التعدیل القواعد العامة لتنظیم األمالك الوقفیة العامة، وتسییرھا وحفظھا وحمایتھا، والشروط ویتضمن ھذا 
  .29والكیفیات المتعلقة باستغاللھا واستثمارھا وتنمیتھا

 :: صدرت الكثیر من المراسیم التنفیذیة لتطبیق قانون الوقف أھمھاتاسعا
 جد وتنظیمھ وتسییره وتجدید وظیفتھ.، المتعلق ببناء المس91/81المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .30، المتضمن إحداث مؤسسة المسجد91/82المرسوم التنفیذي رقم  -2
، الذي یحدد شروط إدارة األمالك الوقفیة وتسییرھا، وحمایتھا وكیفیات 98/381المرسوم التنفیذي رقم  -3

 . 31ذلك
اإلشھاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي ، المتضمن إحداث وثیقة 2000/336صدور المرسوم التنفیذي رقم  -4

 .32وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا
، ویتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في 2000یونیو  28مؤرخ في  2000/146والمرسوم التنفیذي رقم  -5

 .33وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، وتحدید المدیریات الفرعیة للوزارة
المتعلق  91/10مكرر من القانون  8ویحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة ، 03/51التنفیذي رقم  المرسوم -6

  .  34باألوقاف، والمتعلقة بجرد أموال األمالك الوقفیة، ویبین شكل ومحتوى السجل العقاري
كما تم إصدار منشور وزاري مشترك بین وزارة الشؤون الدینیة ووزارة الفالحة، وقرار وزاري مشترك 

  :عیا منھا لتطویر مؤسسة الوقف وتنظیمھا وھمامع وزارة المالیة، س
 1992جانفي  14المنشور الوزاري المشترك بین وزارة الشؤون الدینیة ووزارة الفالحة في  :عاشرا

مة، حیث قدرت األراضي التي تم استرجاعھا الذي تم بموجبھ استرجاع العدید من األراضي الفالحیة المؤمّ 
  .35لصالح الوقف بقرابة ألف ھكتار

 31/99القرار الوزاري المشترك بین وزارة الشؤون الدینیة ووزارة المالیة قرار رقم  :حادي عشرا
  .36المتعلق بإنشاء صندوق مركزي لألمالك الوقفیة، وتحدید كیفیة تسییره

، الذي یتضمن التصدیق على االتفاقیة التي عقدت 104- 05: صدور المرسوم الرئاسي رقمثاني عشر
لسعودیة، والتي من أھم بنودھا التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات في أسالیب بین الجزائر وا

  . 37تنظیم األوقاف وتنمیتھا واستثمارھا
: صدور تعلیمة وزاریة مشتركة ین وزارة الداخلیة، ووزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، ثالث عشر

عامة قة بتحدید كیفیة تسویة األمالك الوقفیة العقاریة الووزارة المالیة ووزارة الفالحة والتنمیة الریفیة، متعل
 . 38التي ھي في حوزة الدولة

والذي یحدد شروط وكیفیات إیجار  2014سنة  70-14ر المرسوم التنفیذي رقم وصد :رابع عشر
  .39األراضي الوقفیة المخصصة للفالحة

وكیفیات استغالل  ، یحدد شروط2018سنة ، 213–18صدور مرسوم تنفیذي رقم  :الخامس عشر
  .40العقارات الوقفیة الموجھة إلنجاز مشاریع استثماریة
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صدر ویعد آخر ما  ،2021الذي صدر سنة و ،179 – 21ر المرسوم التنفیذي رقم وصد :السادس عشر
والذي تضمن إنشاء  الدیوان الوطني لألوقاف والزكاة، وحدد قانونھ األساسي،  حول الوقف، من مراسیم

في ھذا المرسوم ھو اعتبار الدیوان مؤسسة عمومیة، أي مؤسسة تابعة للدولة، تحت وصایة  وأھم ما جاء
وأن وظیفة الدیوان اإلشراف على األوقاف، وبالتالي نقل ھذا المرسوم   وزیر الشؤون الدینیة واألوقاف،

یتم ، ومنھ سوالزكاة إدارة األمالك الوقفیة من وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف إلى الدیوان الوطني لألوقاف
التطرق إلى إدارة الوقف بعد االستقالل من جانبین؛ أي التطرق لإلدارة التـي كانت مشرفة على الوقف، 

   .179 – 21ت بموجب المرسوم التنفیذي رقم تأّسسوالدیوان الذي ھو اإلدارة الجدیدة التـي 
تقاللیة أكثر إلدارة األوقاف، وبناء الوطني لألوقاف والزكاة خطوة مھمة نحو اسویعد إنشاء الدیوان 

ینص  179 -21مؤسساتھ على أسس جدیدة، وفرصة متاحة للتحدیث والتجدید والتطویر خاصة وأن مرسوم 
  على رقمنة األوقاف وإخضاعھا لمعاییر اإلدارة اإللكترونیة تسھیال لتسییرھا ومتابعتھا، وتیسیرا لمراقبتھا

ع اإلدارة اإللكترونیة المعلن عنھ منذ  فترة، ویعد ھذا سیرا على طریق وھذا ما یمكن أن یكون تتّمة لمشرو
ارة قطاع ر إدمواكبة التطور التقني والتكنولوجي للوصول إلى وضع قاعدة بیانات لقطاع األوقاف مما ییسّ 

   .األوقاف ویسھل االستثمار فیھا ومراقبتھا
  بعد االستقاللفي الجزائر لوقف إدارة ا :الفرع الثاني

امت وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف في الجزائر باإلشراف وإدارة األوقاف عن طریق مجموعة ق
مكن ذلك عن طریق ھیئات، ویمن الھیئات التابعة لھا، ویقوم الدیوان الیوم باإلشراف على األمالك الوقفیة ك

   :ذلك كاآلتيتوضیح 
  الدیوان والمدیریة الوطنیة لألوقاف :أوال

ھي مدیریة مركزیة مكلفة بوضع البـرامج المتعلقة بالبحث عن األمالك  نیة لألوقافالمدیریة الوط
الوقفیة وتنمیتھا وتسییرھا، واستثمارھا، وكذا القیام بأمانة لجنة األمالك الوقفیة وتضم مدیریتین فرعیتین 

   .41مالك الوقفیةوالمدیریة الفرعیة الستثمار األ، المدیریة الفرعیة للدراسات التقنیة والمنازعات ھما
، فالدیوان ھو اإلدارة الجدیدة لألوقاف، حیث  2021الصادر سنة  179 -21أما بعد صدور قانون 

تنص المادة السادسة على أن "الدیوان أداة في مجال تسییر األمالك الوقفیة العامة واستغاللھا وتنمیتھا 
 ،42ومقاصدھا وللتشریع وللتنظیم المعمول بھ"واستثمارھا طبقا إلرادة الواقف وألحكام الشریعة اإلسالمیة 

ؤون ش، تحت إشراف وزیر ال43ویُسیُّر الدیوان من قبل مجلس إدارة، ویدیره مدیر عام، ویزود بھیئة شرعیة
الدینیة واألوقاف، كما أن "الموظفین المتمثلین في وكالء األوقاف ومفتشي إدارة األمالك الوقفیة والموظفین 

مطابقة لمھام منصب الشغل ذي الصلة بتسییر وإدارة األمالك الوقفیة التحول أو االنتداب الذین یقومون بمھام 
  .44إلى الدیوان"

  مجلس إدارة الدیوان واللجنة الوطنیة لألمالك الوقفیة :ثانیا
فبالنسبة للجنة الوطنیة لألمالك الوطنیة تتشكل من ممثلین عن عدة وزارات وتجتمع تحت رعایة 

من مھام ھذه اللجنة النظر في القضایا المتعلقة وؤون الدینیة واألوقاف مرة كل شھرین ورئاسة وزیر الش
  .باألمالك الوقفیة وكذا دراسة أولویات اإلنفاق العادي واالستعجالي لریع وعوائد األمالك الوقفیة

لمجلس ان ویتكون االشؤون الدینیة مجلس إدارة الدیووطنیة لألمالك الوقفیة في وزارة ویقابل اللجنة ال      
، ومن أبرز مھام 45من ثمانیة عشر عضو ممثلة عن ثمانیة عشر وزارة وھیئة، باإلضافة إلى لجنة خبـراء
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مجلس إدارة الدیوان إنشاء الفروع والملحقات، ومشاریع الصفقات واالتفاقات واالتفاقیات والعقود، وتعیین 
  .46آلھامحافظ الحسابات، وكل ما لھ أثر على أصول الدیوان وم

  الصندوق المركزي لألمالك الوقفیة :ثالثا
وھو عبارة عن حساب جاري تم فتحھ في البنك الوطني الجزائري تصب فیھ اإلیرادات الوقفیة 

  .47المحصلة على مستوى المدیریات الوالئیة
على " تحویل جمیع األموال المودعة في الحساب  46فقد نصت المادة  179 -21وبعد صدور قانون 

 .48"ركزي والحسابات الوالئیة لألوقاف إلى الدیوان بعد استیفاء اإلجراءات ، طبقا للتنظیم ساري المفعولالم
من مجموع  %30، حیث تشكل أوقاف العاصمة ما زید عن األمالك الوقفیةولقد أشرفت الوزارة على 

وأراضي وغیرھا، األمالك الوقفیة الوطنیة، متمثلة في محالت تجاریة، ومرشات، وحمامات، وسكنات 
، باإلضافة إلى ھذه اإلیرادات ھناك إیرادات أخرى للوقف تتمثل 49ویتم استغالل أكثرھا عن طریق اإلیجار

أموال التبرعات و في الھبات والوصایا المقدمة لدعم األوقاف، والقروض الحسنة المخصصة لالستثمار
تؤول إلى الھیئات الوقفیة عند حل الجمعیات  واألرصدة التي الممنوحة لبناء المساجد، والمشاریع الدینیة،

الدینیة حیث تُنفق ھذه اإلیرادات في المجاالت المحددة في القرار الوزاري الذي یحدد كیفیات ضبط 
  . 50اإلیرادات والنفقات الخاصة باألمالك الوقفیة

ل األمالك على تحوی 43، حیث نصت المادة 179 -21وتغیـّر وضع األمالك الوقفة بعد صدور قانون 
الوقفیة من الوزارة إلى الدیوان، فجاء في النص؛  "من أجل التشكیل األولي للحافظة العقاریة الوقفیة  للدیوان 
تحّول  المحالت ذات الطابع السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي والعقارات الموجھة إلنجاز مشاریع 

الشؤون الدینیة واألوقاف، إلى الدیوان بموجب محضر استثماریة، من المصالح الخارجیة التابعة إلدارة 
، و" یتعین القیام بعملیة تحویل األمالك العقاریة المحصاة غیـر المتنازع عنھا والمنقوالت 51جرد إحصائي"

من تاریخ نشر  ابتداء، أشھر) 6التـي یتم جردھا والحقوق وااللتزامات المرتبطة بھا في أجل أقصاه ستة (
  . 52ھذا المرسوم

    :أّما التنظیم المؤّسسي لألوقاف على المستوى المحلي في الوالیات سابقا فإنھ یتكون من مجموعة ھیئات
   مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف :أوال

ة ومصلح ومصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف، وتضم مصلحة المستخدمین والوسائل والمحاسبة
  .53المیةالتعلیم القرآني والتكوین والثقافة اإلس

  وكیل األوقاف :ثانیا
یقوم الوكیل بمھامھ تحت اإلشراف المباشر لمدیر الشؤون الدینیة، وھو بدوره یتولى مراقبة ومتابعة 
أعمال ناظر األمالك الوقفیة، ویتولى أمانة حساب األمالك الوقفیة الوالئي، وتسییر الوقف ورعایتھ 

  واستغاللھ.
  ناظر الملك الوقفي :ثالثا

امھ تحت إشراف وكیل األوقاف، حیث یتولى المحافظة على األمالك الوقفیة وملحقاتھا من یقوم بمھ
عقارات، ومنقوالت، ویكون وكیال على الموقوف علیھم وتحصیل عائدات األمالك الوقفیة باإلضافة إلى 

   .54مھام أخرى
لیة، وحتى إنشاء خّول للدیوان إنشاء فروع جھویة أو مح 179 -21مرسوم تنفیذي رقم وبعد صدور ال

 .55ملحقات للدیوان في الخارج، وفق إجراءات محددة 
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  صیغ استثمار وتنمیة األمالك الوقفیة  :الفرع الثالث
وقد أورد المشرع الجزائري صیغ كثیرة الستغالل واستثمار وتنمیة األمالك الوقفیة، فبالنسبة 

زارعة أو المساقاة، ویتم استغالل األرض لألرضي الزراعیة واألشجار المثمرة، یتم استغاللھا بصیغة الم
الموقوفة العاطلة بعقد الحكر وتحدث القانون على إمكانیة دمج األراضي الفالحیة الوقفیة المجاورة للتجمعات 

لم یعارض ذلك  من أجل تحقیق النفع للوقف ولمن أوقف علیھم، ما السكنیة ضمن األراضي العمرانیة،
قد ع عقد المزارعة،: الصیغ التي أوردھا المشرع فيبالتالي تتمثل ونصوص الشارع أو شروط الواقف 

ھذا األخیـر ، 56وعقد اإلیجار عقد المرصد، عقد المقاولة، عقد المقایضة، عقد الترمیم،  المساقاة، عقد الحكر
على إحیاء الوقف  179 -21ھو الصیغة األكثـر استخداما الستثمار األوقاف في الجزائر، ولقد نص مرسوم 

تثمار الوقفي، ولیس ھذا فحسب بل نص القانون على أنھ یحق وتنمیتھ كصیغة جدیدة من صیغ االسالنقدي 
للدیوان ممارسة كل نشاط  وخدمة تجاریة في إطار مھامھ، في المجاالت التي تقل فیھا المخاطرة، بناء على 

ق أو اتفاقیة ذات صلة بمھامھ مع ، وإبرام كل عقد أو اتفا57دراسات الجدوى االقتصادیة للمشاریع المستھدفة
المؤسسات الوطنیة والدولیة والقیام بكل عملیة مالیة أو تجاریة أو عقاریة أو ذات طابع منقول لتوسیع 

، وبالتالي 58نشاطھ، وأخذ أسھم في مؤسسات وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما
   .للقیام بتنمیة األوقاف وتطویرھا فتح المرسوم المجال واسعا أمام الدیوان

وبالنسبة للموارد النقدیة للوقف، فھناك مجموعة من الصیغ القانونیة التي اعتمدت اإلدارة علیھا 
   :باإلضافة إلى المساعدات الخارجیة ھي

  المضاربة الوقفیة :أوال
   .قفة المكلفة بالووھي استعمال بعض من الریع الوقفي في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلط

   الودائع ذات المنافع الوقفیة :ثانیا
وھي عبارة عن ودائع یضعھا أصحابھا بین یدي السلطة المكلفة باألوقاف لالستفادة منھا وتوظیفھا في 

     .المجال الوقفي على أن تسترجع من طرف أصحابھا في موعدھا أو بإرادتھم
  المساعدات الخارجیة: ثالثا

   .59التي تلقتھا الجزائر في إطار البحث عن األوقاف واستردادھا من بعض الدول العربیةمثل المساعدات 
من صالحیات مجلس إدارة الدیوان دراسة  179 -  21الدیوان جعل المرسوم وكذلك بالنسبة لموارد  

  .60باإلضافة إلى صیغ التمویل األخرىالمعتمدة، صیغ التمویل 
  جزائر بعد االستقالل وتوزیعھا حصیلة األوقاف في ال :الفرع الرابع

لقد باءت كل محاوالت القضاء على األوقاف في الجزائر بالفشل، فبعد االستقالل اقتضت طبیعة 
تالل بطمس معالم الھویة ك الوقفیة وغیرھا، وكما قام االحالمجتمع الجزائري المسلم أن یمّیز بین األمال

ار عنھا، حیث أنھ بعد أكثر من مائة وثالثین سنة من اإلسالمیة، قام الشعب أیضا بإحیائھا ونفض الغب
االحتالل، وثلث قرن من اإلھمال، عادت العنایة باألوقاف من جدید، رغم ما فیھا من نقص ینتظر اإلتمام، 
ویمكن عرض تجربة األوقاف في الجزائر من خالل عرض عدد األمالك الوقفیة وأنواعھا وصیغ استغاللھا 

  لحساب إراداتھا اإلجمالیة، وتبیین بعض آثارھا.  ومقدار إیجارھا، وذلك
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   :أوال: األمالك الوقفیة في الجزائر بعد االستقالل
عرض األمالك الوقفیة في الجزائر، مع التمییز بین األوقاف في الجزائر العاصمة وباقي أنحاء  یمكن

وأراضي، ومع تحدید حالتھا الوطن، والتمییز بین أنواعھا من محالت تجاریة ومرشات وحمامات وسكنات 
   :وصیغ استغاللھا، من مستغلة بإیجار ومستغلة بغیر إیجار وغیر مستغلة ویمكن عرضھا كاآلتي

العاصمة بكثرة أوقافھا حتى أن جل مساكنھا  تمیزت الجزائر :العاصمة األمالك الوقفیة في الجزائر -1
قالل حیث أن العدد األكبر من األوقاف موجود في وبساتینھا كانت أوقافا، وبقیت ھذه المیزة حتى بعد االست

من مجمل األوقاف، مما یعطیھا األھمیة الخاصة باإلضافة  %30الجزائر العاصمة وھو ما یقدر بأكثر من 
ملك وقفي مستغلة كلھا 1643بـ   2009إلى المكانة اإلستراتیجیة لھا وقدر عدد األوقاف في العاصمة سنة 

، 62ملك وقفي 1523كانت  2001عدد األوقاف في الجزائر العاصمة إلى غایة ، مع تسجیل أن 61باإلیجار
ملك وقفي خالل ثمانیة سنوات، ویعبر ھذا الرقم عن بطء شدید في نمو  120أي أنھ تم استرداد أو إنشاء 

  .األوقاف في العاصمة
ما عدا  2009: ویقدر مجموع األوقاف في الجزائر سنة األمالك الوقفیة في باقي أنحاء الوطن -2

أي أن األمالك الوقفیة  63 2959كانت  2001، مع تسجیل أن عدد األوقاف سنة 3834الجزائر العاصمة بـ
ملك وقفي، فیصیر مجموع األوقاف التي تم استردادھا في كل  875التي تم استردادھا في ھذه الفترة یقدر بـ

من مجموع األوقاف، ویمكن عرض  %25.95ملك وقفي في ثمانیة سنوات، أي ما نسبتھ  995الجزائر بـ
   :األوقاف في الجزائر في الجدول اآلتي

  
إما غیر مستغلة  1175ملك وقفي منھا  5477یقدر بـ  2009إذا فمجموع األوقاف في الجزائر سنة 

 أو مستغلة بغیر إیجار، وبالتالي ال تدخل في حساب الحصیلة اإلجمالیة إلیرادات الوقف. 
أن عدد األوقاف في  2014الرسمیة التــي نشرتھا الوزارة في موقعھا لسنة  وتشیر آخر اإلحصاءات

وقفا، ویعد ھذا  8328، أي أن المستغل منھا ھو 64وقفا شاغرا 1639ملكا وقفیا، منھا  9967الجزائر بلغ 
  تطورا ھاما في ارتفاع عدد األمالك الوقفیة، وفي زیادة حصیلة إیراداتھا. 

   :الجزائر بعد االستقالل حصیلة األوقاف في :ثانیا
معدل اإلیجار الشھري لكل نوع من  یمكن حساب الحصیلة اإلجمالیة إلیرادات الوقف وذلك بحساب

  .األوقاف، ثم حساب المداخیل اإلجمالیة السنویة لكل نوع، ثم الحصیلة اإلجمالیة إلیرادات الوقف في الجزائر
تبین من قبل فإن كل األوقاف مس���تغلة بص���یغة واحدة : وكما معدل اإلیجار الشھري لكل نوع من األوقاف -1

ھي ص�������یغ�ة اإلیج�ار، ونتیجة لالختالف بین مبلغ اإلیجار من وقف آلخر بین نفس النوع الواحد الختالف 
     :قیمتھا ومكان وجودھا، فإنھ یجب حساب معدل اإلیجار الشھري لألوقاف لكل نوع على حدى
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بعد حساب مجموع عدد األوقاف وأنواعھا وحالتھا، وحساب معدل و :الحص�یلة السنویة إلیرادات الوقف -2

اإلیجار الس��نوي لكل نوع من ھذه األوقاف، یمكن حس��اب الحص��یلة اإلجمالیة إلیرادات الوقف في الجزائر 
، مع اس����تبعاد األوقاف غیر المس����تغلة واألوقاف 2014، ثم تقدیر اإلیرادات لس����نة 2009للس����نتین؛ لس����نة 
  :جار، وذلك من خالل الجدول اآلتيالمستغلة بغیر إی

  
دینار،  225430000ھو  2009وبالتالي مجموع اإلیرادات السنویة لكل أنواع األوقاف السابقة لسنة        

وقفا  8328 ، والتي بلغ عددھا2014لسنة األوقاف إیرادات م، وتقدیر ملیون سنتی 543ملیار و 22أي 
 640ملیار و 43للسنة الواحدة، أي  ردینا 436400000 ھوالسنوي  دم تغیُّـر قیم اإلیجاربفرض عمستغال 

 .ملیون سنتیم
ولنتمكن من تقییم القطاع الوقفي في الجزائر یجب إجراء مقارنة على عدة مستویات؛ أبرزھا عدد      

التوظیف في قطاع كذا وقاف، وحجم اإلیرادات والمصاریف، والمؤسسات وأنواعھا ومجاالتھا، وحجم األ
  :وقافاأل
س�بعة مؤسسات كبرى ب س�ات األوقاف ما قبل االحتالل قدرت عدد مؤس� :مؤس�س�ات األوقاف وأنواعھا  -أ

والتي ورد ذكرھ�ا في مرحل�ة الوقف م�ا قب�ل االحتالل، غط�ت الكثیـ�������������ر من المج�االت ال�دینی�ة االجتماعیة 
سات ھذا النوع من المؤسواالقتصادیة وحتـى العسكریة، في حین خلت التجربة الجزائریة بعد االستقالل من 

إال من بعض التج�ارب المحتش�������م�ة، كم�ا أن مج�االت األوق�اف وأنواعھا انحص�������رت في كراء المحالت أو 
األراضي وإن قارنا التجربة الجزائریة بعد االستقالل بدول أخرى فإنك تجد الفارق كبیـ��ر في أنواع األوقاف 
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الوالیات المتحدة األمریكیة، بلغ عدد المؤس���س���ات  ومجاالتھا وفي نس���ب المس���اھمة في ھذه القطاعات، فمثال
 .65ألف مؤسسة وقفیة في مختلف المجاالت 740ما قدره  1989الوقفیة فیھا سنة 

حتالل ال یمثل الص��ورة الحقیقیة لحجم إن ما تم إحص��اؤه من أوقاف في فترة ما قبل اال :حجم األوقاف -ب
ھذا القطاع، وما مورست  علیھ بعد االستقالل من  األوقاف وذلك بسبب ما مارسھ االحتالل من طمس لمعالم

بأن جل مس���اكن العاص���مة وأغلب البس���اتین  1781س���نة  إھمال، إال أن  ش���ھادة القنص���ل الفرنس���ي "فالییر"
، یبین الحجم الكبیر لألمالك الوقفیة لجمیع المؤسسات 66المجاورة لھا كانت ملك لمؤس�س�ة الحرمین الشریفین

ق الكبیر بین الحجم الحقیقي لألوقاف في الجزائر، واألوقاف المسجلة بعد االستقالل آنذاك، ویبین أیض�ا الفار
ل تش�����كحیث إلى اآلن، كما ال یمكن مقارنتھا أص�����ال مع حجم األوقاف في الوالیات المتحدة األمریكیة مثال، 

 % 12بتھ من قطاع التعلیم، وما نس % 26من قطاع الص�حة، وتش�كل األوقاف  % 56    األوقاف ما نس�بتھ
 .67من الخدمات االجتماعیة

وما یمكن إیراده في ھذا المقام كمقارنة بین المداخیل السنویة لألوقاف  :حجم اإلیرادات والمصاریف  -ت
في مص�اریف أوقاف بعض المؤس�سات الوقفیة  ، ھو عرض2014في الجزائر بعد االس�تقالل إلى غایة س�نة 

 بلغت ھـ�������1837مص�اریف مؤس�سة الحرمین الشریفین لسنة  ، حیث أنكمقدًرا بالفرنالجزائر قبل االحتالل 
فرنك، كما یمكننا جمع مصاریف مؤسسة الحرمین  177268،91بلغت  1841فرنك، ولس�نة  109895،99

فرنك  127108,06 ـ��حیث قدرت ب 1837الشریفین ومؤسسة سبل الخیـ��رات ومؤسسة أوقاف األندلس لسنة 
خاصة إذا أضفنا لھا مصاریف األوقاف  ةمعتبـ�����ر قیمة هھذ عدتو، 118468سنة  190659,66وارتفعت إلى 

قاف أن مداخیل األو الف�ارق الكبیر بین حجم اإلیرادات قبل االحتالل وبعد االس�������تقاللن األخرى، وال�ذي یبیّ
من مجموع إیرادات  %66 حواليملیون فرنك فرنس�������ي، وھي تمثل  40بحوالي  حتاللق�درت في ب�دایة اال
 .69كذااألمالك العقاریة آن

لقد أولى الحكام العثمانیون اھتمام خاص����ا بالموظفین الذین یتولون المھام  :التوظیف في قطاع الوقف  -ث
المتعلقة باألوقاف، فأمام الحجم الكبیـ�����ر لألوقاف واإلیرادات المتزایدة لھا صار تعیین الموظف الرئیسي في 

موظفا ما بین  63ي المس���جد األعظم ، وعلى س��بیل المثال بلغ عدد موظف70كل مؤس��س��ة یتم عن طرق الداي
، ولقد بلغ عدد وكالء ونظار 71مفتي وأئمة ومؤذنین ووكالء أوقاف وفراشین ومنظفین وغیرھا من الوظائف

، 72وكیل وناظر وقف 110األوقاف لمختلف مؤس��س���ات األوقاف لمدینة الجزائر وبعض أھم المدن أكثر من 
  .73وكیال 26سنة   2008ى غایة في حین بلغ عدد وكالء األوقاف في الجزائر إل

   :وبعد عرض ھذه المقارنة یمكن تسجیل مجموعة من المالحظات أبرزھا       
التي كانت علیھ األوقاف في مرحلة ما قبل االحتالل وما علیھ األوقاف ھناك فرق ش���اس���ع بین المس���توى  -

  .وى التوظیف فیھابعد االستقالل، من حیث حجم األوقاف، وأنواعھا، وحجم إیراداتھا، ومست
   91/10یعد التطور الذي حدث لألوقاف بعد االس�تقالل تأس�یس�ا للقطاع الوقفي، خاصة بعد صدور قانون  -

یس بعد تأس���� لكه من قوانین منظمة لألوقاف، وكذالذي یمثل الجانب التش����ریعي المنظم لألوقاف، وما تال
یة حقیقیة لبناء المؤس�����س�����ة الراعیة لألوقاف ، الذي یعد بدا2021لألوقاف والزكاة س�����نة  الدیوان الوطني

  واستقاللھا. 
للوصول بالقطاع الوقفي إلى المكانة التـ��ـ��ي تلیق بھ، ولتحقیق الغایة التـ��ـ��ي من أجلھا شرع الوقف، ومن  -

أجل إحیاء وبعث ما ھدمھ االحتالل؛ یجب القیام بمجموعة من اإلص�������الحات تتناس�������ب مع ھذه األھداف 
  .والغایات
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  لرابع: إصالح الوقف في الجزائر وآثاره المتوقعة المطلب ا
؛ الجوانب التــي یجب إصالحھا في الوقف، ا المطلب إلى عنصرین أساسیینیمكن التطرق في ھذ

  .وإبراز اآلثار المتوقعة للقیام بھذا اإلصالح
  إصالح الوقف في الجزائر  :الفرع األول

ى المكانة التــي تلیق بھ یجب القیام بمجموعة من إذا أردنا إصالح مؤسسة الوقف بغیة الوصول بھ إل
الخطوات، وأولى الخطوات ھي استكمال بناء المنظومة القانونیة والتشریعیة لألوقاف، ثم تفعیل وتطویر 
إدارة دیوان األوقاف، فاسترجاع األمالك الوقفیة التي تم االستیالء علیھا أو إھمالھا، وتھیئة الظروف لمرحلة 

نشاء األوقاف وتنوعھا واستقالل تسییرھا مع بقاء رقابة الدیوان علیھا، ویجب استحداث تتسم بحریة إ
وتطویر صیغ استغالل أكثر مردودیة للوقف مثل صیغة الشراكة، أو صیغ تسمح باستغالل وعمارة وتنمیة 

   .األوقاف بشكل مباشر من طرف دیوان األوقاف
   قانون األوقاف استكمال :أوال

ھامة التي خطاھا الوقف في الجزائر في الجوانب التشریعیة واسترجاع األوقاف رغم الخطوات ال
ورفع مردودھا، إال أنھ ال زالت ھناك فراغات تشریعیة یجب أن تستكمل، ویقترح مشروع قانون مكمل 

المتعلق باألوقاف یحتوي المبادئ واألسس التي یقوم علیھا الوقف من أجل  91/10ومتمم للقانون رقم 
   :ه وأبرز المقترحاتتطویر

نص قانوني یضمن أحقیة أصحاب األوقاف في تولى أوقافھم وإدارتھا، على أساس أّن المتبرعین  استصدار -1
والمتصدقین ھم أصحاب األموال أساسا، وھم األحرص على ضمان أوقافھم وصدقاتھم، وأن یكون دور 

نص القوانین على تعیین أطراف أخرى الدولة ھو اإلشراف على األوقاف عن طریق دیوان األوقاف، وأن ت
 .مستقلة تمارس الرقابة على األوقاف

یجب "أن یتضمن القانون التأكید على ماھیة وخصوصیة الوقف، وھو أنھ قطاع ثالث بكل مقوماتھ وبنیتھ  -2
 التحتیة والمؤسسیة، ال ینتمي إلى القطاع العام إال من باب الدعم والعون والمشورة وتقدیم التسھیالت

والمساعدات المالیة والفنیة، فیحظر على الدولة حظرا كامال وتاما التفرد بإدارة األوقاف لوحدھا، تحت 
ى القطاع الخاص، الذي یقوم على مبدأ الربح والمنافسة لظروف، كما أن الوقف ال ینتمي إلأي ظرف من ا

ستقالل بإدارة األوقاف، دون رقابة الذین یسودان مجاالت معامالت األفراد، وبالتالي یمنع على األفراد اال
  . 74وإشراف الجھة المسئولة على ذلك"

 -یجب أن ینص القانون على اعتبار الوقف جزء من الثوابت في التكوین المجتمعي، وأن یتمتع الوقف -3
ن أن یغیِّر م -مھما كانت -بالشخصیة االعتباریة، وال یستطیع أي شخص أو جھة  -ولیس الدیوان فقط 

، أو أن یتدخل بإنھائھ، أو یتصرف فیھ بخالف ما نصت الشریعة اإلسالمیة، أو بخالف شروط طبیعتھ
الواقف، أو بخالف نصوص القانون المنظمة للوقف، ما لم تكن ھذه الشروط والنصوص مخالفة لحقیقة 

   .ومراعاة مقاصد الشرع –مع توسیع في االجتھادات المتعلقة بھ  -الوقف
ن على حریة إنشاء الوقف وإقامة مؤسسات وقفیة خیریة، بحیث یحق ألي شخص یجب أن ینص القانو -4

، خاصة أو مشتركة، دائمة أو مؤقتة طبیعي أو معنوي أو مجموعة من األشخاص، أن ینشأ أوقافا، عامة أو
 ضوھو ما یستعمل أصلھ في إنتاج إیراد وینفق اإلیراد على غر ةنامی افاوقأأو  ةستثماریا افاوقإنشاء أ أو

، وفي أي مجال من المجاالت الحیاة المختلفة، الخیریة والعلمیة واالقتصادیة والثقافیة وغیرھا، 75الوقف
   .على أن تخضع ھذه األوقاف لرقابة وإشراف الدیوان الوطني لألوقاف
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اقف وتوفیر الحریة الكاملة للواقفین في تحدید شكل الوقف، وطرق استثماره والمستفیدین منھ، بما فیھم ال -5
نفسھ، وأسلوب توزیع العوائد على المستفیدین، وعلى أن یحتفظ الواقف أو ورثتھ بحق اختیار الوالیة على 

  .وغیرھا من الشروط التي ال تنافي حقیقة الوقف ،الوقف، وحق عزلھ وتحدید وظائفھ
عفى بة، كما ییجب أن ینص القانون على یتمتع الوقف العام والمشترك من اإلعفاء من الزكاة والضری -6

  .    76الوقف الخاص من الضرائب، مع إعطاء األولویة للقطاع الوقفي
التي أصدرتھما الوزارة من أجل توثیق الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي تعتبر وثیقة اإلشھاد و -7

على  أنھ یجب، إال األساسیةالوقف من الوثائق المھمة، ولقد اشتملت ھذه الوثائق على العدید من العناصر 
لقة والشروط المتعھذه الوثائق أن تشتمل أیضا على الغرض من الوقف، وتحدید من یتولى النظر علیھ، 

ثائق رسمیة ووبالعودة إلى وثیقة سیدنا عمر بن الخطاب في وقفھ في خیبر، یمكن استصدار وصالحیاتھ  بھ
وطھ والوالیة علیھ، مثل ھذه على غرارھا، تثبت فیھا الغرض من الوقف وشرخاصة بالملك الوقفي 

  :النماذج المقترحة
                                                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 سویقترح استصدار نص في قانون العقوبات یتضمن تجریم االعتداء على الوقف، أو المساعدة على طم -8

ھویتھ أو االستیالء علیھ، أو تزویر وثائقھ، وأن تكون العقوبات بأثر رجعي، وأن ال تسقط قضایا الوقف 
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  تطویر إدارة األوقاف :ثانیا
أمام النقص الذي یعاني منھ الجانب التنظیمي الھیكلي لمؤسسة الوقف، ومع ضیاع جزء من الممتلكات 

قاف یفتـرض على وزارة الشؤون الدینیة واألو ،ب االستغالل غیر الكفءالوقفیة بسبب ضعف اإلدارة أو بسب
إما أن ترفع من مستوى التسییر اإلداري والفنـي وكفاءة الموظفین لتسییر األمالك الوقفیة، أو أن تتـرك 

  .77تسییر األوقاف لصحابھا مع بقاء رقابة للدولة
وان من ممثلین عن عدد من الوزارات یتشكل مجلس إدارة الدی :مجلس إدارة دیوان األوقاف -1

 179 – 21والھیئات ولقد أوكلت إلیھ جمیع ما یتعلق باألوقاف، ولتطویر ھذه اإلدارة وتفعیلھا نص مرسوم 
البحث في قطاع األوقاف وتسییره وإدارتھ وإخضاع على التركیز عل تكوین إطارات متخصصة في 

إطارات الشؤون الدینیة واألوقاف إلى دورات تكوینیة وتدریبیة وتأھیلیة داخل وخارج الوطن، ونص على 
    .78االھتمام بكل ما یعّزز الوعي بأھمیة األوقاف وأیضا نشر ثقافة الوقف في المجتمع

، من حریة 179 – 21كبیرا أمام اآلفاق التي فتحھا مرسوم ویَنتظر مجلس إدارة دیوان األوقاف عمال 
إقامة المؤسسات والشراكة بأسھم في مؤسسات أخرى والوقف النقدي، حیث یُتوقع من تفعیل ھذه الخیارات 
زیادة النشاط الخیري وارتفاع المردود االقتصادي، مما یتطلب ھیكال إداریا مناسبا وتأطیرا بشریا كفؤا، 

لنظار والمدراء ممن یتولون إدارة ھذه المؤسسات الجدیدة، وكل ھذا تحت اإلشرافي اإلداري من الوكالء وا
   .والرقابة القانونیة والمتابعة المالیة لمجلس إدارة دیوان األوقاف

رغم التخّصصات الكثیرة التي فتحت في الجامعات  :البحث العلمي وبناء مؤسسات األوقاف -2
ورغم البحوث والدراسات التي أجریت والمؤتمرات الدولیة والمحلیة التي  اإلسالمیة في مجال األوقاف،

عقدت، إال أنھ أمام التطور الكبیر الذي یشھده القطاع الوقفي في المجاالت المختلفة، حتى في الدول غیر 
 یعجز أية لھذا النوع من المؤسسات، للقیام باألدوار المنتظرة منھا، والتي الماساإلسالمیة، وأمام الحاجة 

قطاع آخر عن القیام بھا، ومع التطور العلمي والمعرفي الذي تشھده كل اقتصادیات العالم، والرتباط ھذا 
القطاع بجل المجاالت الحیاتیة المختلفة األخرى، وللخصوصیة التي تتمیز بھا كل دولة أو منطقة في ظروفھا 

عیة والقانونیة، وجب أن یكون ھناك اھتمام وتاریخھا، وما یترتب علیھا من اختالف في االجتھادات الشر
بالبحث العلمي المتخصص، في المجال الشرعي والقانوني واالقتصادي والمجال التاریخي والتوثیق، ومجال 
البحث عن األوقاف، وغیرھا من االختصاصات في ھذا القطاع، ووجب تثمین ما قامت بھ بعض الكلیات 

التي كانت سبّاقة إلنشاء ھذا التخصص على المستوى الوطني،  01اتنة مثل كلیة العلوم اإلسالمیة بجامعة ب
واستنساخ ھذه التجربة من استحداث تخصص األوقاف على مستوى التعلیم العالي والبحث العلمي، وكذلك 

مشاریع األبحاث () PRFUتوجیھ مراكز البحث المتخصصة الموجودة على المستوى الوطني في إطار (
للقیام ببحوث متعلقة بتطویر .2019 – 2018معتمدة رسمیا برسم السنة الجامعیة یة)، والالتدریبیة الجامع

   .79قطاع األوقاف خاصة مجاالت االستثمار في األمالك الوقفیة
ور ناصر الدین سعیدوني بأن حجم یذكر الدكت :أرشیف األوقاف وتنظیمھ ورقمنتھ استرجاع -3
، وأن ھذا األرشیف 80دفترا، وفقدت الكثیر من ھذه الدفاتـر 508 بـ قدركان یاألوقاف الذي اطلع علیھ أرشیف 

والمختصین، من أجل المحافظة علیھ، وتصویره، وتوثیقھ، ورقمنتھ،  یتطلب عمال جماعیا من قبل الباحثین
 لألوقافمن قانون  تأسیس الدیوان الوطني  7وفتحھ أمام لجان الدراسات واألبحاث، فلقد نصت المادة 

على أن الدیوان مكلف بحفظ الوثائق الخاصة باألمالك الوقفیة، وتحیین ورقمنة البطاقیة الوطنیة والزكاة 
استرجاع األرشیف المتعلق باألوقاف یتطلب الرجوع إلى  ولتحقیق ھذه الغایة أي، 81لألمالك الوقفیة العامة
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الیة والمصالح التابعة لھا أرشیف العدید من المؤسسات الرتباط األوقاف بھذه المؤسسات؛ منھا وزارة الم
مثل مصالح مسح األراضي ومصالح أمالك الدولة والمحافظة العقاریة واألرشیف التابع لھا وأرشیف 

ووزارة العدل، ومركز المخطوطات الوطنیة التابع لوزارة الثقافة واإلعالم، ووزارة    مصالح الضرائب
لك أرشیف الدولة ، وكذ82االحتالل الفرنسي ف الخارجي خاصة ما تم تھریبھ من طرفیالفالحة واألرش

  .العثمانیة قبل االحتالل
یعد استرجاع األمالك الوقفیة من أھم المراحل التـي یتم   :استرجاع األوقاف وإعادة االعتبار لھا -4

البدء بھا إلصالح المنظومة الوقفیة، غیـر أن ھناك أوقاف غیر معروفة الختفاء وثائقھا وأرشیفھا بسبب 
تالل، أو بسبب االستیالء علیھا وتحویلھا إلى أمالك عامة أو خاصة، والتقدیر الحقیقي لھذه األوقاف االح

بأن جل مساكن العاصمة وأغلب 1781سنة  غیر معروف بالتحدید، لكن شھادة القنصل الفرنسي "فالییر"
الحقیقي لألوقاف یقدر ، تدل على أن العدد 83البساتین المجاورة لھا كانت ملك لمؤسسة الحرمین الشریفین

بعشرات اآلالف على أقل تقدیر، وإن كان استرجاع كل ھذه األوقاف غیر ممكن اآلن، غیر أنھ یجب تھیئة 
الظروف لذلك باسترجاع األوقاف المھملة وغیر المستغلة، وتھیئتھا الستغاللھا، باإلضافة إلى البحث عن 

ي مرحلة انتقالیة یتم فیھا التھیئة إلعادة الدور الفاعل األوقاف، والسعي إلى إنشاء مؤسسات وقفیة جدیدة، ف
لمؤسسة الوقف في المجتمع ویجب إعادة تصحیح الوضع الخاطئ من خالل تحدید قیم حدیثة لإلیجار تتناسب 

من قانون  7المادة تجدر اإلشارة ھنا أن مع الواقع االقتصادي، وأخذ إیجار المثل كمقیاس لذلك كحد أدنى، و
نصت على "جمع كل المعطیات المتعلقة بتحیین قیمة اإلیجار واألموال الوقفیة على العموم د ق 179 – 21

تحقیق من أجل  ذلكو 84لك وفقا لمقتضیات السوق العقاریة"عطیات والمؤسسات المتخصصة وذمن بنوك الم
  .ھذه الغایة
بل تجربة الجزائر ق : على ضوء التجربة التاریخیة اإلسالمیة، بما فیھاتوسیع مجاالت األوقاف -5

االحتالل   وانطالقا من التغیـرات التي عرفھا الوقف في مجال التشریع، وفي مجال استرداد األوقاف، ومن 
أجل الوصول بھذا التطور إلى أنموذج مؤسساتي یحاكي أنموذج ازدھار مؤسسات األوقاف، أو یقارب 

 - 21ل، وعلى أساس المرسوم التنفیذي رقم مستوى مؤسسات الوقف في الجزائر في فتـرة ما قبل االحتال
یتطلب ، فإنھ 85"إنشاء المبـرات والمؤسسات الوقفیة الخیریة"لذي ینص على أن الدیوان مكلف بـ، ا179

إحداث مؤسسات لألوقاف في مجاالت أساسیة، منھا المجال العلمـي والمعرفي والبحث العلمـي، ومنھا مجال 
عیشي للمجتمع، ومجال دعم األساسیات الحیاتیة، والحقیقة أنھ ال یمكن الصحة، ومجاالت رفع المستوى الم

كالمسجد األعظم ومؤسسة  بعث المؤسسات الوقفیةحصر مجاالت األوقاف غیـر أنھ من أھم المقتـرحات 
ویمكن تناول ،  بیت المال ومؤسسة سبل الخیـرات، مع إمكانیة فتح فروع لھا في مختلف ربوع الوطن

     :كاآلتي ھذه المقترحات
: یعتبر ھذا المجال من أھم المجاالت الوقفیة، حیث یعول علیھ في المؤسسات التعلیمیة الوقفیة إقامة -أ

إصالح األمة، وإعادة بناءھا ویعتبر إقامة مؤسسات تعلیمیة ومراكز بحثیة وقفیة حدیثة ومستقلة من األمور 
قتصر على بناء الھیاكل وتوفیر الوسائل، كون المطلوبة، غیر أن دور األوقاف في العصر الحدیث، ال ی

   :الدولة قد كفت مئونة ذلك وكون الدور الجوھري لألوقاف في ھذا المجال یتمثل في
تحسین ورفع المستوى العلمي لكل الفئات في كل المراحل، ثم استغالل نتاج ھذه الحركة العلمیة وتوظیفھا  -

مختلفة لألمة، كما یمكن للقطاع الوقفي استقطاب الطاقات واستثمارھا في بناء المجاالت والقطاعات ال
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العلمیة الفاعلة في الداخل والخارج واالستفادة من إمكانیاتھا، أو السعي الستقطاب اإلمكانیات المعرفیة 
   .والتقنیة حتى من غیر أبناء الوطن لالستفادة منھا

ریق للبحث، للفئات الفقیرة والمحتاجة، عن طتوفیر تكالیف الدراسة، ووسائل طلب العلم، وتھیئة الظروف  -
تكفل األوقاف بھا وبنفقاتھا، وإنشاء مكتبات وقفیة، على مستوى المؤسسات التعلیمیة، في كل مراحلھا، 
وعلى مستوى المساجد، وتطویر المكتبات العمومیة، كما یمكن إنشاء مراكز بحثیة متخصصة، مثل مراكز 

  تشھد األمة فیھا تخلفا كبیرا. وتقنیة  دراسات للتطویر في مجاالت علمیة
حیة الوقفیة إقامة -ب ویؤدي فتح ھذا المجال إلى الزیادة من عدد المؤسسات الصحیة  :المؤسسات الصِّ

ونوعیتھا ویؤدي إلى إحداث تنافس بین المؤسسات العمومیة والخاصة والوقفیة، مما یرفع من مستوى 
 فیضتخمات الصحیة المجانیة أو بتكلفة رمزیة إلى المساھمة في أداء ھذه المؤسسات، ویؤدي تقدیمھا للخد

تكالیف العالج في المؤسسات الخاصة، ویمكن إقامة مؤسسات وقفیة استثماریة دورھا ھو تغطیة تكالیف 
عالج الفقراء، كما یمكن للعاملین في القطاع الصحي من التطوع بساعات وقفیة محددة في المؤسسات 

إلى التنافس في فعل الخیر من شریحة واسعة، ویؤدي إلى استفادة فئة واسعة من  الوقفیة، مما یدعوا
   .الفقراء كما یمكن إنشاء مؤسسات وقفیة لدعم والتكفل بنفقات ھذه المؤسسات

رغم ما في الواقع من جمعیات ومؤسسات اجتماعیة وتربویة، : المؤسسات االجتماعیة الوقفیة إقامة -ت
ا في ھذا الجانب، وبإمكان المؤسسات الوقفیة االجتماعیة تغطیة ھذا النقص أو إال أن ھناك نقص كبیرً 

تقلیصھ، فحالة الضعف التي یمر بھا المجتمع، والفراغ في مجاالت اجتماعیة واسعة، تجعل الحاجة ملحة 
  :وماسة لقیام مؤسسات وقفیة اجتماعیة ومن األمثلة المقترحة لھذه المؤسسات

ني والجمعیات المتخصصة والمھتمة بقطاع الوقف من المساھمة في عملیة التعریف تمكین المجتمع المد  -
 .بقیمتھ االجتماعیة واالقتصادیة، بعد اإلذن بتأسیس ھذا النوع من األوقاف

إقامة مؤسسات وقفیة لرعایة األمومة والطفولة، ومؤسسات رعایة األیتام واألرامل، وتقوم ھذه المؤسسات  -
 ة، لیس من الناحیة المادیة فحسب، لكن من الناحیة التربویة، والنفسیة والحمایة االجتماعیة.بالتكفل بھذه الفئ

إقامة مؤسسات وقفیة للعنایة بأبناء السبیل، ورعایة المشردین، ومن لیس لھم أھل وأقارب، وأصحاب  -
راض المزمنة االحتیاجات الخاصة، ومدمني المخدرات، والمتسولین والسائلین، وخریجي السجون واألم

والمعوقین وتقوم ھذه المؤسسات بتأھیل ھذه الفئات، وتقدیم التدریب الفني والعلمي لھم لزیادة إنتاجیتھم 
 .   86ودخلھم

إقامة مؤسسات وقفیة للتشغیل والتوظیف، وھي تھتم بفئة البطالین، وتسعى للربط بین احتیاجات سوق  -
راء والمحتاجین، كما بإمكانھا خلق فرص عمل جدیدة، من لة ذات الكفاءة، من الفقعامالعمل والفئات ال

  .خالل الربط بین أصحاب األفكار واإلبداعات وبین المنتجین أو أصحاب رؤوس األموال
یجب إنشاء أو فتح مجال إلنشاء مؤسسات وقفیة، تتكفل  :إقامة مؤسسات الحاجات األساسیة الوقفیة -ث

إطعام وذلك بوقف األراضي لتكون غالتھا للفقراء، وبناء مخابز بالجوانب األساسیة للفئات الفقیرة، من 
ومطاعم لیكون طعامھا للمساكین وعابري السبیل، وتوفیر كساء للمحتاجین، ببناء ورشات لصناعتھا أو 
اقتناءھا لھم خاصة في فترات الدراسة واألعیاد والمناسبات، وتوفیر اإلیواء، إما ببناء سكنات وقفیة للفقراء 

اكین، أو دفع فواتیر الكراء أو ترمیم السكنات وتأھیلھا، والتكفل بتكالیف إقامة شبكات المیاه، أو تسدید والمس
فواتیرھا، وفواتیر الكھرباء والغاز، وباإلمكان جعل وسائل نقل وقفیة، لفك العزلة على الفقراء في األریاف، 
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اء ل خاصة لتقدیم الخدمة لألفراد وللفقرأو بقیام المؤسسات الوقفیة المتخصصة بالتعاقد مع مؤسسات نق
     .بشكل خاص
        اآلثار المتوقعة إلصالح الوقف :الفرع الثاني

یعتبر إقامة وإنشاء األوقاف بمثابة بناء مؤسسات اقتصادیة دائمة أو مؤقتة، تؤدي دورھا االجتماعي 
صادي على مستوى المؤسسات والخیري وتؤثر في المجال االقتصادي والمالي، وكما أن لھا تأثیر اقت

واألفراد، فتأثیرھا یبرز بعد توسعھا وانتشارھا في القطاعات االقتصادیة المختلفة وعلى مستوى االقتصاد 
    .الكلي
  آثار الوقف في توسیع وتطویر القطاعات االقتصادیة :أوال

لى ي ستؤدي إیعتبر تنوع مؤسسات األوقاف وتطور صیغ استثمارھا وتنمیتھا من أھم العوامل الت
  توسع في نشاط قطاعات ومجاالت اقتصادیة كبیرة.  

إن وقف األراضي والبساتین من أھم األوقاف، كونھا األكثر تعمیـرا  :في القطاع الزراعي آثار الوقف -1
واألكثـر مردودیة إذا تم استغاللھا على أحسن وجھ كما أن الفقراء والمحتاجین أكثر حاجة لغالتھا، ولھذا 

استثمار األراضي الوقفیة مباشرة من الھیأة المسئولة، أو تنشأ مؤسسات وقفیة زراعیة مختصة، تابعة  یتوقع
لدیوان األوقاف وتھدف إلى توظیف الفئات ذات الكفاءة واألكثر حاجة، وتقوم بتوزیع المنتجات الزراعیة 

موالھا إلى الزراعیة وتحویل أ على الفقراء والمساكین بشكل مباشر، وفي حاالت الفائض، یتم بیع المنتجات
الھیئة المسئولة لیتم توزیعھا على الفقراء، أو إعادة استغاللھا في ھذا المجال، أو إجراء عقود السلم أو 
المساقاة أو المغارسة مع أصحاب األراضي والبساتین لصالح الفقراء والمساكین، ومع وجود ضمانات بعدم 

لقطاع الزراعي الوقفي مثل ما حدث في الجزائر، في فترة ما قبل االستیالء على األوقاف یتوقع توسع ل
، أو مثل ما حدث في مصر حیث كان ثلث األراضي 87االحتالل، حیث كانت جل البساتین حول العاصمة وقفا

                    .88الزراعیة وقفا
ق اإلسالمي، ومنھا ش لقد برزت إنجازات وقفیة كبـرى في التاریخ :آثار الوقف في قطاع المقاوالت -2

الطرق   واألنھار، وبناء الدور، وغیرھا، فكانت تلبـي حاجة المجتمع من جھة، وتساھم مع الدولة في ھذه 
كونھا تتطلب تكالیف باھظة، وعمالة كبیرة، ووقت طویال إلنجاز ذلك، وأمام توفر الصیغ  89المجاالت

، یمكن للقطاع الوقفي إنشاء مؤسسة 90صناع ومقاوالتالوقفیة التي تتیح المجال أمام ھذه اإلنجازات من است
ات الھیاكل والمؤسس إنجازوقفیة متخصصة في الصناعات والمقوالت، تابعة لدیوان األوقاف، وتھدف إلى 

             .في مختلف مجاالت الوجوه العامة، لصالح الفئات الفقیرة والمحتاجة باإلنجازالتابعة لقطاع الوقف، كما تقوم 
لقد كان لألوقاف دور كبیر في ھذا المجال، من نظافة للطرقات  :في المجال خدمات ثار الوقفآ -3

وإنارتھا ومن بناء لمتنزھات على شكل قصور للفقراء، وأوقاف للتعویض عن األشیاء التي تعرضت للتَّلف، 
لكبیر في مجال ، وأمام التطور ا91بل ووصلت العنایة حتى بالحیوانات التي ھرمت ولیس لھا من یرعاھا

الخدمات في العصر الحدیث وما یعانیھ الواقع االجتماعي من نقص ومن ظروف خاصة، یقوم الوقف بالدور 
للقیام بالخدمات، على تنوعھا، من إصالح اإلنارة العمومیة، وإصالح الطرقات  اتسالمنوط بھ فتنشأ مؤسّ 

ى أحیاء الفقراء، أو تقوم بھ علفي للفقراء ووتنظیفھا وإصالح شبكات المیاه والكھرباء والھاتف، كل ھذا 
  أساس اتفاق مع الجھة العمومیة.

یعد ھذا المجال من أكبر المجاالت ربحیة، إال أنھ یبقى  :في المجال التجاري والمالي آثار الوقف - 4
، 92ةیمحفوفا بالمخاطر في القطاع الوقفي، فعملیة المضاربة الوقفیة باألموال عرفت في التجربة اإلسالم
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لكن یجب أن یكون إطار تطبیقھا الیوم في صورة مؤسسات، تدیر األموال الوقفیة والزكویة، وتنشأ ھذه 
المؤسسات تحت إشراف دیوان األوقاف، وتھدف إلى التغطیة المالیة للنشاطات االقتصادیة للمؤسسات 

القطاع، بالشروط الشرعیة  ، وعلى دیوان األوقاف أن یھیـئ الظروف لمن أراد االستثمار في ھذا93الوقفیة
في المعامالت المالیة اإلسالمیة لتحقیق األھداف التي من أجلھا أنشئت األوقاف، والمؤسسات الوقفیة، كما 

وقاف موال األیمكنھا فتح أرصدة وقفیة للقروض الحسنة، ویعد ھذا أیضا تھیئة إلقامة بنك إسالمي یدیر أ
              .قطاعات؛ الوقف والزكاة والمصرف اإلسالمي لك ثالث مؤسسات لثالثوالزكاة، فتجتمع بذ

  آثار الوقف على االقتصاد :ثانیا
لقد بلغ ازدھار األوقاف في التجربة اإلسالمیة، إلى درجة أنھ تم إقراض الدولة من أموالھا في 

ردا إضافیا الظروف االستثنائیة التي عانت الدولة فیھا من الحاجة إلى المال، فكانت أموال األوقاف مو
لتغطیة عجز میزانیة الدولة، وبالتالي األوقاف تبدأ بمساعدة الفئات المحتاجة، وتقدیم الخدمات العامة وتصل 
إلى المساھمة في اقتصاد الدولة، ویورد الدكتور صالح صالحي أھم المجاالت تأثرا بالقطاع الوقفي مثل 

یرادات والنفقات العامة، وتوزیع الدخول العرض والطلب الكلي، واالدخار واالستثمار الكلي، واإل
  والثروات.  

وھو مرتبط بتطور وتنامي إرادات األوقاف، حیث  :العرض الكلي والطلب الكلي آثار الوقف في -1
یؤدي ھذا التطور إلى زیادة الطلب الكلي للسلع والخدمات، والتي تؤدي بالضرورة إلى زیادة العرض الكلي، 

تصادیة المتنامیة إلى توسیع وتنمیة الوقف، وإلى تأمین الحاجات االقتصادیة وتؤدي ھذه الحركیة االق
  .94للمرتبطین بالقطاع الوقفي

یعتبر توظیف إرادات الوقف بحجم كبیر، وتوظیف : االدخار الكلي واالستثمار الكلي آثار الوقف في -2
ھمة في الحركیة الكلیة مدخرات األفراد بناء على تنامي الوعي بأھمیتھ، على شكل استثمارات مسا

االقتصادیة والذي یؤدي إلى نمو اإلنتاج وتطور السوق، كما تؤدي إلى زیادة الناتج القومي الخام، وإلى 
المساھمة مع الدولة في إنتاج ما تحتاجھ األمة من سلع وخدمات، وبالتالي تحمل تكالیف أعباء منتجات یمكن 

  .95إنتاجھا  للوقف
لقد ثبت في التاریخ اإلسالمي أن قطاع الوقف ساھم في  :ات والنفقات العامةدور الوقف في اإلیراد -3

إرادات الدولة، وذلك بإقراض الدولة مبالغ معتبرة، شكلت جزء مھما من میزانیتھا، وساھم الوقف في 
النفقات العامة وذلك بدعم المجاالت التي تشكل جزء كبیر من التحویالت االجتماعیة، في مجال التعلیم 

الصحة والسكن وغیرھا ویمكن للقطاع الوقفي المساھمة في مجال البنیة التحتیة الذي یعتبر من أكثر و
   .96القطاعات كلفة، وھذا تخفیف من النفقات العامة ودعم للمیزانیة، وتوجیھ للقطاع الوقفي للقیام بدوره

اف خیریة توزیع وتحویل : یُعد إنشاء األوقاف ألغراض وأھددور الوقف في توزیع الدخول والثروة -4
للثروة ممن یملكونھا إلى فئات أكثر حاجة لھا، وتحویل لألموال والثروات من القطاع الخاص وملكیة األفراد 
إلى قطاع آخر ولفائدة أفراد آخرین من األمة، كما أن توزیع عوائد وإرادات األوقاف عل الفئات المستحقة 

تركیز الثروة وتعطیلھا، إلى التأثیر اإلیجابي المتمثل في التداول یؤدي إلى الحد من التأثیر السلبي ل  لھا
  .97والحركیة المالیة، وھو ما یؤدي إلى زیادة النشاط االقتصادي
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   :الخاتمة
  :وبعد ھذا العرض یمكن الخروج بمجموعة من النتائج أبرزھا

لشامل المتكامل، حیث أنھا آتت مؤسسة الوقف جزء ال یتجزأ من االقتصاد اإلسالمي ومن نظام اإلسالم ا -أ
أكلھا وأینعت ثمرتھا ضمن التطبیق الشامل لشرائع اإلسالم، وفي بیئة اجتماعیة إسالمیة، یقوم فیھا الحاكم 
بحراسة القیم والمبادئ، والدعوة إلیھا والحرص على نشرھا، ویحیا المواطن في كنفھا مؤمنا بھا ملتزما بما 

  .یترتب عنھا من تكالیف
نتاج أمة قویة قادرة على حل مشاكلھا بل تقود األمم األخرى إلى خیر اإلنسانیة، ھو ات األوقاف مؤسس -ب

تعطلت عن أداء وضیفتھا عندما تم تحیید اإلسالم وإلغاء مؤسساتھ وإبعاده عن حیاة  األوقاف إال أن
 .قیقتھاالمجتمعات المسلمة بفعل االحتالل أو بفعل تطبیقھا بشكل جزئي مبتور عن جوھرھا وح

تجربة الوقف في الجزائر بعد االستقالل إلى أسباب أبرزھا اإلھمال وحداثة التجربة وقلة  یرجع ضعف -ج
الخبرة وعدم إعطاء المشروع المكانة الالئقة بھ واالھتمام المناسب لھ، باإلضافة إلى ضعف الثقة في اإلدارة 

 ماء والدارسین والباحثین في ھذا المجال، وقلةوالقطیعة الحاصلة بین المسّیرین لمؤسسة الوقف وبین العل
  .االستفادة من تجارب البلدان األخرى

وبناء علیھ تظھر أھمیة إعادة إحیاء وبعث مؤسسة الوقف، في إطار المبادئ واألسس والقیم التي قامت       
  :مجموعة من التوصیات أبرزھا اقتراحعلیھا أول مرة، ویمكن 

ین التي تعید للوقف الشخصیة االعتباریة، التي تعطي الحق للجھات المعنیة من تشریع القوان استكمال -أ
  المقاضاة باسمھ للدفاع عن وجوده واسترجاع حقوقھ. 

إنشاء نظام من الحوافز خاص باألوقاف، أھمھا إعفاء األموال الوقفیة وقفا خیریا أو مشتركا من  -ب
  الضرائب. 

دراسات التي قدمت في إطار المؤتمرات المحلیة والدولیة، والتي العمل بنتائج وتوصیات البحوث وال -ج 
  القت قبوال ومن شأنھا أن تؤدي إلى تنمیة الوقف وتطویره. 

  نشر ثقافة الوقف بین الناس بشتّى الوسائل اإلعالمیة والثقافیة والتربویة التعلیمیة.  -د
ود وعدد األمالك الوقفیة، وإعادة األمالك استرجاع الوثائق التي اغتصبھا االحتالل والتي تبّین حد ھـ ـ

  الوقفیة إلى طبیعتھا األصلیة الخیریة المؤبدة.
  المصادر والمراجع: 

  الكتب والمجالت: -أ
 .2007أبو القاسم سعد هللا، تاریخ الجزائر الثقافي، دار البصائر، الجزائر، طبعة خاصة،  -1
علوم مؤسسة البحوث والدراسات الفقھیة و ة، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة،شوقي دنیا، أثر الوقف في إنجاز التنمیة الشامل -2

  .ھـ1415، 24 العدد القرآن، السعودیة،
 2003صالح صالحي، مؤسسة األوقاف في االقتصاد اإلسالمي، مطبوعة خارجیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،  -3

 سطیف.، 2004
 .2006ي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة األولى صالح صالحي، المنھج التنمو -4
م، 2003، ـھ1424مكتبة الصفا، مصر تحقیق: شعیب األرنؤوط، العسقالني بن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،  -5

 .الطبعة األولى
ي العھد العثماني وفي الحقبة االستعماریة مجلة أوقاف، األمانة فارس مسدور، كمال منصوري، إدارة األوقاف في الجزائر ف -6

 م.2008ھـ، نوفمبر 1429، السنة الثامنة، ذو القعدة 15العامة لألوقاف، الكویت، العدد 



   الطیب وكيد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 288

یة نوزارة الشؤون الدی   محمد لمین بكراوي، التسییر اإلداري لألوقاف في الجزائر، دورة إدارة األوقاف اإلسالمیة بالجزائر -7
 . 1999نوفمبر  25، 21واألوقاف، 

الوقف على المسجد في المغرب واألندلس وأثره في التنمیة و التوزیع، دراسات في االقتصاد اإلسالمي، محمد أبو األجفان،  -8
 .1985المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األولى، 

 .2006 ،، دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر، دون طبعةمحمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري -9
 .2000، ھـ1421منذر قحف، الوقف اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سوریا، الطبعة األولى،  -10
 .1995محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، مطبعة أحمد علي مخیمر، مصر، دون طبعة،  -11
 م.1999ھـ،1420للنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة األولى مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق  -12
مصطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمیة المدن من التراث إلى التحدیث، ندوة الوقف اإلسالمي، كلیة الشریعة، جامعة  -13

 .1997دیسمبر  6/7، اإلمارات العربیة المتحدة
 م. 1984الجزائر  لعثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب،أبحاث في تاریخ الجزائر والعھد اناصر الدین سعیدوني، دراسات و -14

 .2009 ،وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف الجزائرإحصاءات حول أوقاف الجزائر،  المدیریة الفرعیة الستثمار األمالك الوقفیة،
ان، دون المي لبنناصر الدین سعیدوني، دراسات تاریخیة في الملكیة والوقف والجبایة الفترة الحدیثة، دار الغرب اإلس -15

 .210، ص 2001طبعة 
 .1986دون طبعة  ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة العقاریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -16
أكتوبر  11 ،2014 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف ، موقعزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، حوصلة عامة لألمالك الوقفیةو -17

2017، www.marwakf.com.  
u(prf، 01/01/2018 ،14/12/2021 -sciences-http://fac( بحث مشروع ،1جامعة باتنة ، كلیة العلوم اإلسالمیة -18

islamiques-ar.univ-batna.dz/index.php/prfu.     
  القوانین والمراسیم واألوامر: -ب
، 1963أكتوبر 04، مؤرخة في 73الرسمیة عدد الجریدة1963أكتوبر  01، المؤرخ في 63/388التنفیذي رقم  المرسوم -1

 المتعلق بتأمیم المنشآت الزراعیة التابعة لألشخاص المعنویین أو الطبیعیین الذین ال یتمتعون بالجنسیة الجزائریة.
، 1963مارس22، مؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة عدد 1963مارس 18، المؤرخ في 63/88مرسوم التنفیذي رقم ال -2

 المتعلق بتنظیم األمالك الشاغرة.
المتعلق بانتقال  1966 ماي 06، مؤرخة في 36الجریدة الرسمیة عدد ، 1966ماي 06، المؤرخ في 66/102أمر رقم  -3

 األمالك الشاغرة إلى الدولة.
المتعلق بتأمیم  1971نوفمبر30، مؤرخة في 97، الجریدة الرسمیة رقم 1971نوفمبر8المؤرخ في  71/73مر رقم األ -4

 األراضي الزراعیة.
 المتعلق باألوقاف. 1991ماي  08، مؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة عدد1991أفریل  27المؤرخ في  91/10القانون رقم  -5
الجریدة الرسمیة، عدد  ،1991مارس  23، المؤرخین في 91/82وم التنفیذي رقم والمرس، 91/81المرسوم التنفیذي رقم  -6

 وإحداث مؤسسة المسجد. م، المتعلقین ببناء المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ 1991أفریل10، مؤرخة في 16
م، 1998دیسمبر2في  ، مؤرخة90الجریدة الرسمیة، عدد  م،1998دیسمبر  01مؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذي رقم  -7

 المحدد لشروط إدارة األمالك وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك.
المتعلق م 1999ماي2مؤرخة في  ،32جریدة الرسمیة، العدد ،1999مارس02، مؤرخ في 31/99قرار وزاري مشترك، رقم -8

 .بإنشاء صندوق مركزي لألمالك الوقفیة، وتحدید كیفیة تسییره
أكتوبر 31، مؤرخة في 64، الجریدة الرسمیة، عددم2000أكتوبر، 26مؤرخ في  2000/336المرسوم التنفیذي رقم  -9

 .المتضمن إحداث وثیقة اإلشھاد المكتوب إلثبات الملك الوقفي، وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھام، 2000
دد كیفیات ضبط یح، 2000ماي 7، مؤرخة في 26الجریدة الرسمیة، العدد ، 2000أفریل 10قرار وزاري المؤرخ في  -10

 اإلیرادات والنفقات الخاصة باألمالك الوقفیة 
 جویلیة 02 ، المؤرخة في38الجریدة الرسمیة، عدد  ،2000جوان  28مؤرخ في  2000/146المرسوم التنفیذي رقم  -11

 .ارةالمتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، وتحدید المدیریات الفرعیة للوزم، 2000



  نحو إصالح نظام الوقف في الجزائر على ضوء التجربة التاریخیة 
 

  

  289                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

، 2000أوت2، مؤرخة في 47، الجریدة الرسمیة، العدد 2000 جویلیة26، مؤرخ في 2000/200المرسوم التنفیذي رقم  -12
 یحدد قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة واألوقاف في الوالیة وعملھا.

مؤرخة في  29یة العدد الجریدة الرسم، 91/10، یعدل ویتمم قانون رقم 2001ماي  22 المؤرخ في، 01/07القانون رقم  -13
 .2001ماي  23

 .91/10، المعدل والمتمم للقانون رقم 83الجریدة الرسمیة عددم، 2002 دیسمبر 14المؤرخ في  02/10القانون رقم  -14
المتعلق ، 2003فیفري5، مؤرخة في08الجریدة الرسمیة، عدد  ،2003فیفري  04مؤرخ في  03/51المرسوم التنفیذي رقم  -15

 .الك الوقفیة، ویبین شكل ومحتوى السجل العقاريبجرد أموال األم
یتضمن  2005فریل أ 3، المؤرخة في 28، جریدة الرسمیة، العدد 2005مارس31، مؤرخ في 05/104مرسوم رئاسي رقم -16

 .التصدیق على االتفاقیة بین الجزائر والسعودیة، في مجال الشؤون السالمیة واألوقاف
، السداسي 10، النشرة الرسمیة لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف العدد2006مارس20تعلیمة وزاریة مشتركة، مؤرخة في  -17

 .2005الثاني، 
فبرایر 20، المؤرخة في 09، الجریدة الرسمیة، العدد 2014فبرایر سنة  10مؤرخ في  70/  14مرسوم تنفیذي رقم  -18

 یحدد شروط وكیفیات إیجار األراضي الوقفیة المخصصة للفالحة.، 2014
غشت  29، المؤرخة في 52، الجریدة الرسمیة، العدد 2018غشت سنة  20، مؤرخ في 213/  18م تنفیذي رقم مرسو -19

 یحدد شروط وكیفیات استغالل العقارات الوقفیة الموجھة إلنجاز مشاریع استثماریة.، 2018
، 2021مایو سنة  12في  ، مؤرخة35، الجریدة الرسمیة رقم 2021مایو سنة  3، مؤرخ في 179 -21مرسوم تنفیذي رقم  -20

  .ساسيیتضمن إنشاء الدیوان الوطني لألوقاف والزكاة وتحدید قانونھ األ
 الھوامش:

م، 1984الجزائر  ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر والعھد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -1
 .Valier c.ch.mémoire d’algérie au 1781 publiés par.chaillonنقال عن 155ص

محمد لمین بكراوي، التسییر اإلداري لألوقاف في الجزائر، دورة إدارة األوقاف اإلسالمیة بالجزائر، وزارة الشؤون  - 2
 .3ص، 1999نوفمبر  21،25الدینیة واألوقاف، 

سالمي قتصاد اإلالوقف على المسجد في المغرب واألندلس وأثره في التنمیة والتوزیع، دراسات في االمحمد أبو األجفان،  -3
 .325، ص 1985المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، الطبعة األولى، 

 .157ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر والعھد العثماني، مرجع سابق، ص -4
 .235، ص2007أبو القاسم سعد هللا، تاریخ الجزائر الثقافي، دار البصائر، الجزائر، طبعة خاصة،  -5
 .158ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر والعھد العثماني، مرجع سابق، ص  -6
 .234أبو القاسم سعد هللا، مرجع سابق، ص  -7
 .159، صمرجع سابقناص الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر والعھد العثماني،  -8
 .235ابق، ص أبو القاسم سعد هللا، مرجع س -9

 .237المرجع نفسھ، ص  -10
صالح صالحي، مؤسسة األوقاف في االقتصاد اإلسالمي، مطبوعة خارجیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،  -11

  .24سطیف، ص  2004 2003
  .163، ص مرجع سابقدراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر والعھد العثماني،  ناصر الدین سعیدوني، -12
، 1997دیسمبر  6/7صطفى أحمد بن حموش، الوقف وتنمیة المدن من التراث إلى التحدیث، ندوة الوقف اإلسالمي، م -13

 . 06كلیة الشریعة، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، ص 
 .010، ص 1986دون طبعة،  ناصر الدین سعیدوني، دراسات في الملكیة العقاریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -14
 2006صالح صالحي، المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة األولى،  -15

 .662ص 
 .165ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص  -16

                                                        



   الطیب وكيد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 290

                                                                                                                                                                             
 11 ،2014 وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف وقع، موزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، حوصلة عامة لألمالك الوقفیة -17

   .www.marwakf.com ،2017أكتوبر 
 .www.marwakf.com، سابق، مرجع وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، حوصلة عامة لألمالك الوقفیة  -18
 .4بكراوي، مرجع سابق، ص محمد لمین  -19
   .30صصالح صالحي، مؤسسة األوقاف في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق،  -20
 1963أكتوبر 04، مؤرخة في 73الرسمیة عدد الجریدة1963أكتوبر  01، المؤرخ في 63/388التنفیذي رقم  المرسوم -21

المرسوم و ،لطبیعیین الذین ال یتمتعون بالجنسیة الجزائریةالمتعلق بتأمیم المنشآت الزراعیة التابعة لألشخاص المعنویین أو ا
المتعلق ، 1963 مارس 22، مؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة عدد 1963مارس 18، المؤرخ في 63/88التنفیذي رقم 

 بتنظیم األمالك الشاغرة.
، المتعلق بانتقال 9661ماي06، مؤرخة في 36الجریدة الرسمیة عدد ، 1966ماي 06، المؤرخ في 66/102أمر رقم -22

 األمالك الشاغرة إلى الدولة.
       57ص ، 2006محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر، دون طبعة،   -23

 .59ص 
المتعلق بتأمیم ، 1971نوفمبر30، مؤرخة في 97، الجریدة الرسمیة رقم 1971نوفمبر8المؤرخ في  71/73األمر رقم  - 24

 األراضي الزراعیة.
 .4محمد لمین بكراوي، مرجع سابق، ص  -25
 .60صمحمد كنازة، مرجع سابق،  -26
، المتعلق 1991ماي  08، مؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة عدد1991أفریل  27المؤرخ في  91/10القانون رقم  -27

  .باألوقاف
، المعدل 2001ماي  23، المؤرخة في 29لجریدة الرسمیة عدد ، ام2001ماي  22المؤرخ في  01/07قانون رقم  - 28

 .91/10والمتمم للقانون رقم 
، المعدل 2002دیسمبر 15، المؤرخة في 83الجریدة الرسمیة عددم، 2002 دیسمبر 14المؤرخ في  02/10القانون رقم  -29

 ، والمتعلق باألوقاف المعدل والمتمم.91/10والمتمم للقانون رقم 
الجریدة الرسمیة، عدد  ،1991مارس  23، المؤرخین في 91/82والمرسوم التنفیذي رقم ، 91/81التنفیذي رقم  المرسوم -30

 وإحداث مؤسسة المسجد. م، المتعلقین ببناء المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ،1991أفریل10مؤرخة في  16
م   1998دیسمبر 2، مؤرخة في 90جریدة الرسمیة، عدد ال م،1998دیسمبر  01مؤرخ في  98/381المرسوم التنفیذي رقم  -31

 المحدد لشروط إدارة األمالك وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك.
أكتوبر 31، مؤرخة في 64، الجریدة الرسمیة، عددم2000أكتوبر، 26مؤرخ في  2000/336المرسوم التنفیذي رقم  -32

 لملك الوقفي، وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا.المتضمن إحداث وثیقة اإلشھاد المكتوب إلثبات ام 2000
 02، المؤرخة في38الجریدة الرسمیة، عدد  ،2000جوان  28مؤرخ في  2000/146المرسوم التنفیذي رقم  -33

 .المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، وتحدید المدیریات الفرعیة للوزارةم 2000جویلیة
، 2003فیفري5، مؤرخة في08الجریدة الرسمیة، عدد  ،2003فیفري  04مؤرخ في  03/51سوم التنفیذي رقم المر -34

 المتعلق بجرد أموال األمالك الوقفیة، ویبین شكل ومحتوى السجل العقاري.
 .14، مرجع سابق، صمحمد لمین بكراوي -35
م، 1999ماي2مؤرخة في  ،32سمیة، العددجریدة الر ،1999مارس02، مؤرخ في 31/99قرار وزاري مشترك، رقم -36

 .المتعلق بإنشاء صندوق مركزي لألمالك الوقفیة، وتحدید كیفیة تسییره
، 2005فریل  3، المؤرخة في 24، جریدة الرسمیة، العدد 2005مارس31، مؤرخ في 05/104مرسوم رئاسي رقم -37

 شؤون السالمیة واألوقاف. یتضمن التصدیق على االتفاقیة بین الجزائر والسعودیة، في مجال ال
، 10، النشرة الرسمیة لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، العدد2006مارس20تعلیمة وزاریة مشتركة، مؤرخة في  -38

 .2005السداسي الثاني، 



  نحو إصالح نظام الوقف في الجزائر على ضوء التجربة التاریخیة 
 

  

  291                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
فبرایر 20، المؤرخة في 09، الجریدة الرسمیة، العدد 2014فبرایر سنة  10مؤرخ في  70/  14مرسوم تنفیذي رقم  -39

 یحدد شروط وكیفیات إیجار األراضي الوقفیة المخصصة للفالحة. 2014
غشت  29، المؤرخة في 52، الجریدة الرسمیة، العدد 2018غشت سنة  20، مؤرخ في 213/  18مرسوم تنفیذي رقم   -40

 یحدد شروط وكیفیات استغالل العقارات الوقفیة الموجھة إلنجاز مشاریع استثماریة. 2018
 2000جویلیة  2، مؤرخة في 38، الجریدة الرسمیة العدد2000جوان28، مؤرخ في 2000/146یذي رقم المرسوم التنف -41

 یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف.
، 2021مایو  12، مؤرخة في 35، الجریدة الرسمیة، رقم 2021مایو  3، مؤرخ في 179 -21مرسوم تنفیذي رقم  -42

 اء الدیوان الوطني لألوقاف والزكاة وتحدید قانونھ األساسي.یتضمن إنش
 ، المرجع نفسھ.11المادة  -43
 ، المرجع نفسھ.42المادة  -44
 ، المرجع نفسھ.12المادة  -45
 ، المرجع نفسھ.18المادة  -46
 .31/99قرار وزاري مشترك، مرجع سابق، رقم -47
 .، مرجع سابق179 -21، مرسوم تنفیذي رقم 46المادة  -48
وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائر إحصاءات حول أوقاف الجزائر،  المدیریة الفرعیة الستثمار األمالك الوقفیة، -49

2009. 
یحدد كیفیات ضبط ، 2000ماي 7، مؤرخة في 26الجریدة الرسمیة، العدد ، 2000أفریل 10قرار وزاري المؤرخ في  -50

 الوقفیة.اإلیرادات والنفقات الخاصة باألمالك 
 ، مرجع سابق.179 -21، مرسوم تنفیذي رقم 43المادة  -51
 ، المرجع نفسھ.45المادة  -52
 2000 أوت  2، مؤرخة في 47، الجریدة الرسمیة، العدد 2000جویلیة26، مؤرخ في 2000/200المرسوم التنفیذي رقم  -53

 یحدد قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة واألوقاف في الوالیة وعملھا.
 1998دیسمبر 2، مؤرخة في 90، الجریدة الرسمیة، العدد 1998دیسمبر  01، مؤرخ في98/381المرسوم التنفیذي رقم  -54

 المحدد لشروط إدارة األمالك وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك.
 ، مرجع سابق.179 -21، مرسوم تنفیذي رقم 5المادة  -55
 مرجع سابق.، 91/10یعدل ویتمم قانون رقم  ،2001ماي  22 المؤرخ في 01/07القانون رقم  -56
 ، مرجع سابق.179 - 21، الفصل الثاني، مرسوم 7المادة  -57
 ، مرجع سابق.179 - 21، الفصل الثاني، مرسوم 10المادة  -58
 ، المرجع نفسھ.01/07القانون رقم   -59
 ، مرجع سابق.179 -21، مرسوم تنفیذي رقم 18المادة  -60
 .2009وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، الجزائر  الستثمار األمالك الوقفیة،المدیریة الفرعیة  -61
 .43صالح صالحي، مؤسسة األوقاف في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -62
  .43المرجع نفسھ، ص  -63
  .www.marwakf.com مرجع سابق، وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، حوصلة عامة لألمالك الوقفیة، -64
 .49منذر قحف، مرجع سابق، ص   -65
 .154ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص  -66
 .43، ص 2000، 1421منذر قحف، الوقف اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، سوریا، الطبعة األولى،  -67
ریخیة في الملكیة والوقف والجبایة الفترة الحدیثة، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، دون ناصر الدین سعیدوني، دراسات تا -68

  .244ص ، 2001طبعة 
 .27صالح صالحي، مؤسسة األوقاف في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -69
 .210ص المرجع نفسھ،   -70



   الطیب وكيد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 292

                                                                                                                                                                             
 .215لفترة الحدیثة، صناصر الدین سعیدوني، دراسات تاریخیة في الملكیة والوقف والجبایة ا -71
 .223، ص 217ناصر الدین سعیدوني، المرجع نفسھ، ص  -72
 فارس مسدور، كمال منصوري، إدارة األوقاف في الجزائر في العھد العثماني وفي الحقبة االستعماریة، مجلة أوقاف -73

 .100م، ص 2008بر ھـ، نوفم1429، السنة الثامنة، ذو القعدة 15األمانة العامة لألوقاف، الكویت، العدد 
 .123، ص 122منذر قحف، مرجع سابق، ص  -74
 .124، ص118منذر قحف، مرجع سابق، ص  -75
 .159، ص 158منذر قحف، مرجع سابق، ص  -76
ة مؤسسة البحوث والدراسات الفقھی شوقي دنیا، أثر الوقف في إنجاز التنمیة الشاملة، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، -77

 .  145ھـ، ص1415، 24العدد لسعودیة،وعلوم القرآن، ا
 ، مرجع سابق.179 -21، مرسوم تنفیذي رقم 7المادة  - 78
prfu(، 01/01/2018 ،14/12/2021، -sciences-http://fac( بحث مشروع ،1جامعة باتنة ، كلیة العلوم اإلسالمیة -79

islamiques-ar.univ-batna.dz/index.php/prfu .    
 .180ناصر الدین سعیدوني، دراسات تاریخیة في الملكیة والوقف والجبایة الفترة الحدیثة، مرجع سابق، ص  -80
  ، مرجع سابق.179 -21، مرسوم تنفیذي رقم 7المادة  -81
 .94، ص93فارس مسدور، كمال منصوري، مرجع سابق، ص -82
 .154ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص  -83
 ، مرجع سابق.179 – 21، مرسوم تنفیذي رقم 7المادة  -84
 ، مرجع سابق.179 -21، مرسوم تنفیذي رقم 7المادة رقم  -85
 .157، 156رجع سابق، ص ممنذر قحف،  -86
 .155الملكیة والوقف والجبایة الفترة الحدیثة، مرجع سابق، ص  ناصر الدین سعیدوني، دراسات تاریخیة في  -87
 .27، ص 1995محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، مطبعة أحمد علي مخیمر، مصر، دون طبعة،  -88
 .193م، ص1999ھـ،1420مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق للنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة األولى،   -89
 ، مرجع سابق.م2001ماي  22المؤرخ في  01/07ون رقم قان -90
 .184مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص  -91
مكتبة الصفا، مصر تحقیق: شعیب األرنؤوط، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،  ھـ)، 852العسقالني بن حجر،( -92

 .475، ص5زء، جم، الطبعة األولى2003، ـھ1424
 تسییر واستثمار أموال الوقف وأموال الزكاة.یعد ھذا اقتراح بإقامة بنك ل - 93
 .648صالح صالحي، المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص -94
 .648صالح صالحي، المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -95
 .649جع سابق، ص صالح صالحي، المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مر -96
 .649صالح صالحي، المنھج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص  -97



  306 – 293ص:  -، ص 2022، جانفي 30، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 الترقیم الدولي اإللكتروني:   4350-1112الترقیم الدولي: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

293  

مجھودات وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف للنھوض باألمالك الوقفیة واستثمارھا في 
  الجزائر

  

Efforts of the Ministry of Religious Endowments and Islamic Affairs 
to promote Properties and their investment in Algeria  

  

   بولقواس سناءد/ 
    عباس لغرور خنشلة جامعة – السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة

   جیجل –مایة وترقیة األسرة وحقوق المرأة والطفل، جامعة محمد الصدیق بن یحي ح مخبر
sanaboulagouas@yahoo.com  

  

  06/01/2022 :القبول تاریخ   04/04/2020 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
أصبح البحث عن آلیات لتحدیث المؤسسات الوقفیة، وحمایة الممتلكات الوقفیة بكل أنواعھا، لضمان مواكبة 
التطورات الحاصلة في الحیاة االقتصادیة ضرورة، وھنا بدأت تظھر أھمیة توجیھ الممتلكات الوقفیة لالستثمار، بعد 

وأخیرا استرجاعھا وتسویة وضعیتھا القانونیة، من خالل أن عملت الجھات المختصة على حصرھا والبحث عنھا، 
  العمل على إنشاء سندات رسمیة لھا. 

نحاول من خالل دراستنا في ھذه الورقة البحثیة، استعراض الجھود التي بذلتھا وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف 
  في الجزائر، للنھوض باألمالك الوقفیة وتوجیھھا لالستثمار.

 وزارة؛ شؤون؛ دینیة؛ أمالك وقفیة؛ استثماراحیة: الكلمات المفت
 

Abstract:  
Looking for mechanisms to modernize endowment institutions and protect endowment 

properties in its all forms has become necessary to keep up with the economic developments. 
Hence the importance to direct the endowment properties to investment after being searching 
and limiting them by the competent authorities and finally getting them back and settling their 
legal status by providing them official bonds.  

This paper comes to shed light on the efforts of the Ministry of Religious Endowments and 
Islamic Affairs in Algeria to promote the endowments properties and direct them to investment.  
Key words: Ministry; Religious; affairs; Endowments properties; investment 

 مقّدمة: 
 یقول: "إذا مات ابن آدم انقطع للوقف في الشریعة اإلسالمیة معاني قیمة ومقاصد سامیة، فالنبي 

عملھ إال من ثالث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ"، وقد كان للوقف وال یزال دور 
مھم في بناء المجتمعات وتنمیتھا بشكل مستدام، في شتى المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة، من جھة أخرى 

ة، فالوقف من سمات المجتمع اإلسالمي ھو أداة لتحقیق اإلنسان توازنا في حیاتھ بین الحیاة الدنیا واآلخر
  فتكاثرت أبواب البر بأوقاف الصحابة ثم التابعین، ثم من جاؤوا من بعدھم واتبعوھم بإحسان.

لقد تمیز الفترة العثمانیة بالجزائر بكثرة األوقاف وانتشارھا، منذ أواخر القرن الخامس عشر وحتى 
حت األوقاف تشكل نسبة كبیرة من الممتلكات الزراعیة بدایة القرن التاسع عشر، وتزاید عددھا حتى أصب
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الحضریة أواخر القرن الثامن عشر، واتسع الوعاء االقتصادي لألوقاف حیث أصبح یشكل األمالك العقاریة 
  .1واألراضي الزراعیة، واشتھرت عدید المدن بكثرة األوقاف

نصوص مة القانونیة ككل، بما فیھا اللقد كان لالستعمار الفرنسي في الجزائر انعكاس كبیر على المنظو
القانونیة والتنظیمیة الحاكمة للوقف، واستمر الوضع على حالھ حتى بعد االستقالل، فلم یكن ھناك نص 
واضح فقد استمرت الجزائر باألخذ بالقوانین الفرنسیة، ماعدا ما كان منھا مخالفا للسیادة الوطنیة، فكان 

ب، كما لم تكن ھناك استراتیجیة واضحة إلدارة األمالك الوقفیة الوقف موجودا وتعرضت أمالكھ للنھ
  واستثمارھا، والتي ترتبط بإجراء ھام ھو جردھا أوال، وھو ما كان سببا في نھب واندثار العدید منھا.

یتضمن نظام األمالك الموقوفة العامة باقتراح  1964بعد االستقالل صدر أول مرسوم في سبتمبر 
لكنھ لم یعرف تطبیقا میدانیا، ومن ثم لم تتغیر وضعیة الوقف عما كانت علیھ قبل من وزیر األوقاف، 

والذي رغم استثنائھ لألراضي الموقوفة من التأمیم،  1971االستقالل، لیأتي قانون الثورة الزراعیة لسنة ،
س ر الذي انعكإال أنھ عملیا لم یطبق ذلك، فقد أدرجت معظم األراضي الوقفیة ضمن الثورة الزراعیة، األم

والذي نص علیھا واعترف  1989سلبا على األمالك الوقفیة، واستمر الوضع على حالھ لغایة صدور دستور 
، ثم توالت النصوص القانونیة 2بھا فأصبحت محمیة دستوریا، ونص على أن القانون یحمي تخصیصھا

المتضمن األمالك الوقفیة، المعدل  91/10والتنظیمیة التي تنظم األوقاف، وكانت البدایة مع القانون رقم 
، لفتح مجال تنمیة واستثمار األمالك الوقفیة 2001ماي  22المؤرخ في  01/07والمتمم بموجب القانون رقم 

سواء بتمویل ذاتي من حساب األوقاف، أو بتمویل وطني عن طریق تحویل األموال المجمعة الستثمارات 
  لحدیثة. منتجة، باستعمال مختلف أسالیب التوظیف ا

نحاول من خالل دراستنا استعراض ما ھي الجھود التي بذلتھا وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف في 
  الجزائر للنھوض باألمالك الوقفیة فیھا وتوجیھھا لالستثمار؟

 ل، نقسم دراستنا للمحاور التالیة: نبرز في أولھا التوجھ لترقیة األسالیب المعواإلشكالیةلإلجابة عن ھذه     
علیھا في تسییر األمالك الوقفیة مالیا وإداریا، ثم نتولى إبراز تحیین مبالغ إیجار أمالكھا الوقفیة، ثم حصرھا 

  وجردھا، وأخیرا تسویة وضعیتھا القانونیة وذلك على النحو التالي:
 التوجھ لترقیة األسالیب المعتمدة في التسییر المالي واإلداري لألمالك الوقفیة /أوال

وة بدأت بھا وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف في سعیھا للنھوض باألمالك الوقفیة أول خط
واستثمارھا، ھو العمل على ترقیة األسالیب المعتمدة في التسییر المالي واإلداري، كما سنوضح أدناه بإبراز 

سألة إیجارھا، وتنظیم م كیفیة إعداد ملفات األمالك الوقفیة، وتوحید الوثائق اإلداریة الخاصة بعملیة تسییرھا،
  وكذا تنظیم مسألة ترمیمھا وإصالحھا، وكذا تنظیم وضعیتھم المالیة، نفصل في ذلك على النحو التالي:  

  إعداد الملفات لألمالك الوقفیة وتوحید الوثائق اإلداریة الخاصة بتسییرھا -1
تم تنظیم إعداد الملفات الوقفیة والوثائق اإلداریة الخاصة بتسییرھا، للنھوض باألمالك الوقفیة 

  واستثمارھا، نبرز ذلك على النحو التالي: 
المكتوب  اإلشھادنص المشرع على أن وثیقة : 3المكتوب إلثبات الملك الوقفي اإلشھادإحداث وثیقة  -أ

 ،4ي سجل خاص لدى مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف، المختصة إقلیمیاإلثبات الملك الوقفي، یتم تسجیلھا ف
 وحدد البیانات الوجوبیة التي یتعین أن تتضمنھا وھي:

  المعلومات الخاصة بالشھود مع توقیعاتھم، -
 التصدیق من قبل المصلحة المختصة بالبلدیة، أو أي سلطة أخرى مؤھلة قانونا، -
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 .5بمدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف المختصة إقلیمیا رقم تسجیلھا في السجل الخاص -
المكتوب إلثبات الملك  اإلشھادلیھ، مع جمع أكثر من ثالث وثائق من إ اإلشارةباستیفاء ما سبق 

الوقفي، تصدر مدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف المختصة إقلیمیا، شھادة رسمیة خاصة بالملك الوقفي محل 
 .6لبطالن عند ظھور أدلة مضادةمرفوقة بشرط ا اإلشھاد

للتسجیل واإلشھار العقاري، ویتخذ مدیر  اإلشھادتخضع األمالك الوقفیة التي تكون محل وثیقة 
  .7المكتوب إلثبات الملك الوقفي اإلشھادالشؤون الدینیة واألوقاف جمیع التدابیر الرامیة لجمع وثائق 

حدد المشرع البیانات الوجوبیة التي تتضمنھا ھذه الشھادة : الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي -ب
 وھي:

  عنوان الشھادة، -
 المراجع القانونیة المعتمدة، -
المكتوب إلثبات الملك الوقفي في السجل الخاص، بمدیریة الشؤون  اإلشھادرقم وتاریخ تسجیل وثائق  -

 الدینیة واألوقاف المختصة إقلیمیا.
 .8في وموقعھتحدید مساحة الملك الوق -

نص المشرع على أن السجل الخاص بالملك الوقفي، یتضمن وجوبا : السجل الخاص بالملك الوقفي -ج
 بیانات محددة قانونا، یكون في شكل مصنف، یحدد حجمھ وخصائصھ التقنیة على النحو التالي:

  صفحة. 365دفتر من الحجم الكبیر، ال یقل عدد صفحاتھ عن  -
 المقوى یتضمن وجھھ األمامي:غالف من الورق  -

 في األعلى:
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  
 .....وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف لوالیة 

  السجل الخاص بالملك الوقفيفي الوسط: 
  .9تحدید السنة في األسفل:

العقاري، یأخذ شكل السجل محدث لدى مصالح الحفظ : السجل العقاري الخاص باألمالك الوقفیة -د
المتعلق بالبطاقات العقاریة  1976ماي  27البطاقات العقاریة المنصوص علیھا في القرار المؤرخ في 

 المستعملة من قبل المحافظات العقاریة، وتكون باللون األزرق.
یحدد محتوى السجل العقاري، وفق نماذج أربعة ملحقة بأصل القرار المنظم للسجل العقاري الخاص 

  . 10ألمالك الوقفیةبا
  : تنظیم إیجارات األمالك العقاریة الوقفیة -2

بالنظر ألھمیة إیجار األمالك العقاریة الوقفیة، نظم المشرع أحكماھا، ونص على الملك الوقفي الذي 
وقد أورد  ،11یمكن أن یكون محال للتأجیر، یمكن أن یكون بناء أو أرضا بیاض أو أرض زراعیة أو مشجرة

بإیجار األمالك الوقفیة العامة المخصصة للفالحة، السیما التي تم حصرھا، والتي استرجعتھا نصا خاصا 
الدولة، واألمالك الوقفیة األخرى التي ھي في حوزة الدولة، والتي یتبین الحقا أنھا أوقاف عامة بناء على 

  .12وثائق رسمیة أو على شھادات أشخاص
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  : أسالیب تأجیر األمالك الوقفیة -2-1
یكون تأجیر األمالك الوقفیة المشار إلیھا سابقا عن طریق المزاد، ویحدد السعر األدنى بإیجار المزاد: 

المثل، وعن طریق الخبرة بعد المعاینة واستطالع رأي المصالح المختصة، في إدارة أمالك الدولة أو 
  ة ھذه االستشارة؟الجھات األخرى المختصة، ولم یحدد المشرع من ھي ھذه الجھات األخرى؟ وطبیع

یتم إجراء المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة، وبمشاركة مجلس سبل الخیرات، على أساس 
دفتر شروط نموذجي، یحدده الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، ویعلن المزاد في الصحافة الوطنیة، أو طرق 

  .13یوما من تاریخ إجرائھ 20اإلعالن األخرى قبل 
إیجار المثل متى كان  4/5رع على إمكانیة تأجیر الملك الوقفي عند الضرورة بـ استثناء نص المش

مثقال بدین، أو لم تسجل رغبة فیھ إال بقیمة أقل من إیجار المثل، ویرجع إیجار المثل متى توفرت الفرصة 
   .14لذلك، وھنا یجدد عقد اإلیجار

مجاالت معینة من أجل: نشر العلم، یمكن تأجیر الملك الوقفي بھذا األسلوب، لكن في التراضي: 
وتشجیع البحث فیھ، وسبل الخیرات، بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة وبعد استطالع رأي 

     .15لجنة األوقاف
  أحكام تأجیر الملك الوقفي -2-2
  األحكام العامة -2-2-1
  یعد المستأجر مدینا للملك الوقفي. -
 تكون لمدة محددة، ومدة ھذه األخیرة حسب طبیعة الملك الوقفي ونوعھ.عملیة تأجیر األمالك الوقفیة  -
أشھر األخیرة من مدة العقد، وان لم یتم ذلك تطبق  3تجدید عقود إیجار األمالك الوقفیة، یكون خالل أجل  -

 أحكام القانون المدني.
ن العقد، أو عند تجدیده إمكانیة مراجعة شروط عقد اإلیجار متاحة، وتكون عند نھایة سنة تاریخ سریا -

 السیما قیمتھ ومدتھ.
یفسخ عقد اإلیجار قانونا إذا توفي المستأجر، ویعاد تحریره وجوبا لصالح الورثة الشرعیین للمدة المتبقیة  -

من العقد األولي مع مراعاة مضمونھ، وفي حال كان المتوفي ھو المؤجر، وكان من الموقوف علیھم یعاد 
  .16مستأجر األصلي جنى انقضاء مدة العقد األول مع مراعاة مضمونھتحریر العقد وجوبا لل

 األحكام الخاصة بتأجیر األراضي الوقفیة المخصصة للفالحة -2-2-2
  شروط إیجار األراضي الوقفیة الفالحیة -أ
تحدید غرض تأجیر األراضي الوقفیة المخصصة للفالحة بـ: تنمیتھا واستغاللھا استغالال أمثل وجعلھا  -

  منتجة.
 یتعین أن یراعى في المرشح الستئجار ھذه األراضي ما یلي: -
 ،الجنسیة الجزائریة 
 .17إثبات صفة الفالح، وفي حال انعدامھا یمكن للمرشح تقدیم شھادة تكوین، أو تأھیل في المجال الفالحي 
الجزائري، وأن یمكن للشخص المعنوي االستفادة من ھذه األراضي، شریطة أن یكون خاضعا للقانون  -

 .18یكون النشاط الذي یمارسھ في مجال الفالحة
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 :19األحكام الخاصة باإلیجار -ب
 ،السلطة المكلفة باألوقاف ھي المخولة بإعداد عقد اإلیجار 
  سنة فما فوق یخضع لإلشھار العقاري، 12عقد اإلیجار الذي مدتھ 
  إخالل بھا فسخ العقد، وھي بوجھ خاص التزامات المستأجر محددة على سبیل المثال، ویترتب على كل

 ما یلي:
 ،عدم تغییر الوجھة الفالحیة 
 ،تسدید مقابل اإلیجار السنوي مسبقا 
 ،عدم تأجیر األراضي الوقفیة من الباطن 
 .احترام المدة الثابتة في عقد اإلیجار 
 أسالیب تأجیر األراضي الوقفیة المخصصة للفالحة: -ج

السلطة المكلفة باألوقاف بتحدید قیمة اإلیجار الدنیا بإیجار المثل، وفق ما تقوم المزاد العلني:  -1-ج
ھو محدد في السوق العقاریة، وتستند في ذلك للخبرة بعد معاینة أو استطالع رأي مصالح إدارة أمالك 

یوما من تاریخ  20الدولة، ثم تجرى المزایدة المعلن عنھا في الصحف، أو بأي طریق إعالن آخر قبل 
  رائھا،  بإشراف السلطة المكلفة باألوقاف، على أساس دفتر شروط نموذجي.إج

حسنا فعل المشرع بنصھ على أن البت في المزایدة ال یتم إال بتقدیم عرض یفوق القیمة الدنیا لإلیجار، 
  .20وھنا یرسو المزاد على من یقدم أفضل عرض

، متتالیتین لإلیجار عن طریق المزاد العلنيیتم اللجوء لھذا األسلوب، بعد عملیتین التراضي:  -2-ج
واللتین تكونان عدیمتا الجدوى، ھنا یتم تأجیرھا بترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة واألوقاف، 
ویكون تحدید قیمة اإلیجار في ھذه الحالة من قبل السلطة المكلفة باألوقاف، وفقا لمقتضیات السوق العقاریة، 

د یرفق بدفتر شروط، یعد وفقا لشكل نموذجي یحدده قرار من وزیر الشؤون الدینیة ویكون ذلك بموجب عق
  .22یمكن أن یتم التأجیر بالتراضي لتشجیع االستثمارات الفالحیة المنتجة .21واألوقاف

حفاظا على ھذه : األحكام الخاصة بتأجیر األمالك الوقفیة الفالحیة المسترجعة من الدولة -2-2-3
ة، نص المشرع على استمراریة استغاللھا وتنمیتھا، بما في ذلك األمالك السطحیة المتصلة األمالك العقاری

بھا، بموجب عقد إیجار یخضع لنظام خاص، یعوض نمط االستغالل السابق الذي كانت تستغل بھ، وتكون 
نتفاع حق االاالستفادة من اإلیجار الخاص أعضاء المستثمرات الفالحیة الجماعیة والفردیة، الحائزون على 

  .10/03الدائم بموجب عقد رسمي، أو قرار من الوالي، وكذا الحائزون على حق امتیاز في إطار القانون رقم 
  األحكام الخاصة بتأجیرھا:

سنة قابلة للتجدید، مقابل دفع إیجار سنوي عند إعداد العقد، وھذه المدة طویلة  40مدة اإلیجار القصوى  -
، وترك المجال إلعادة تجدید العقد لكان ذلك أكثر فائدة بالنسبة لتأجیر ھذه جدا، فكان على المشرع خفضھا

  األراضي،
دفع إیجار سنوي من قبل المستأجر للصندوق لمركزي لألوقاف، وقیمتھ مساویة لقیمة مبلغ اإلتاوة  -

 ،10/03السنویة المنصوص علیھا في القانون رقم 
 .23وجوب اإلشھار العقاري لعقد اإلیجار -
  
  



   بولقواس سناءد/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 298

 تنظیم  ترمیم وإصالح األمالك الوقفیة -3
بالنظر ألھمیة الحفاظ على األمالك الموقوفة، نص المشرع على صیانتھا وترمیمھا وإصالحھا وعند 
االقتضاء القیام بإعادة بنائھا، وجعل نفقات األوقاف في مجال حمایة العین الموقوفة متمثلة فیھا، وھي تأتي 

جھ ما تشتمل علیھ نفقات األوقاف، بوجھ خاص قبل النفقات في مجال في مقدمة ما جاء بھ المشرع في أو
    24البحث ورعایة األوقاف، ونفقات مجال المنازعات، ونفقات التعویضات المستحقة لناظر الملك الوقفي.

  تنظیم الوضعیة المالیة  -4
لألمالك نص المش�رع على إنش�اء صندوق مركزي : إنش�اء ص�ندوق مركزي لألمالك الوقفیة -4-1

الوقفیة بموجب قرار وزاري مش�������ترك، بین الوزیر الوص�������ي والوزیر المكلف بالمالیة، والص�������ندوق ھو 
 .25الحساب الخاص باألموال الوقفیة، وتحول األموال التابعة للوقف لھ

یتم مسك السجالت والدفاتر المحاسبیة للحساب المركزي لألمالك الوقفیة أمین للحساب، یتم تعیینھ 
لوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، بناء على اقتراح من لجنة األمالك الوقفیة، من بین الموظفین الذین من قبل ا

تتوفر فیھم شروط التأھیل المحاسبي، ویستجیب لملمح وكیل األوقاف، وفتح الحساب یكون بمقرر من الوزیر 
  .26المكلف بالشؤون الدینیة

لتوحید الذمة المالیة لكل األمالك الوقفیة، الموجودة  إال أن البعض یرى أن العمل بھذا الصندوق یؤدي
على المستوى الوطني دون ضوابط وقیود، وھذا فیھ مخالفة صریحة لما رجحھ الفقھاء قدیما وحدیثا، وحتى 
لما ھو معمول بھ في الدول التي لھا تجارب رائدة في تنظیم وتفعیل األوقاف، على غرار تجربة األمانة 

  .27لكویتیة، التي جمعت األوقاف التي ھي من جنس واحد في صندوق خاص بھاالعامة لألوقاف ا
لقد جاء : 28استرجاع الرسم على القیمة المضافة لفائدة عملیات حفظ وبناء أمالك الوقف -4-2

، وبین أن المقصود باالسترجاع 200229قانون المالیة لسنة من  37المادة مرسوم یبین كیفیات تطبیق أحكام 
البناء نفسھا، وعملیات الحفظ المتمثلة في إحصاء األمالك الوقفیة، والحفاظ علیھا في حالة جیدة، عملیات 

ویتم استرجاع الرسم على القیمة المضافة بناء على طلب، یقدمھ مسیر أمالك الوقف للمدیریة الوالئیة 
  للضرائب لمكان وجود األمالك المعنیة، ویرفق الطلب بملف یتكون من:

  ملیات المنجزة،طبیعة الع -
 الكلفة التقدیریة لألشغال أو الدراسات المنجزة، یصادق علیھا مكتب خبرة متخصص، -
 مبلغ الرسم على القیمة المضافة المبین في الفواتیر المسلمة لھذا الغرض. -

تتم دراسة الملف من أمین الخزینة الرئیسي للجزائر، من میزانیة التكالیف المشتركة لفائدة الحساب 
 .30االلتزام بالنفقات التي تبرر االسترجاع أساسھالذي تم على 

المشرع مدد من نطاق االسترجاع بنفس الشرط السابقة، لیشمل الجمعیات أو اللجان المعتمدة قانونا، 
كانت النفقات المعنیة قد تم االلتزام بھا على حساب أموالھا الخاصة، وتؤشر  إذامالك والمسیرة نفس األ

 إلنجازاطلبات االسترجاع مسبقا من المصالح المؤھلة في وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، التي تصدق على 
  .31الفعلي للعملیات التي منح على أساسھا االسترجاع

 الغ إیجار األمالك الوقفیةالعمل على تحیین قیمة مب -ثانیا
بدأت وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف في مراجعة قیم إیجار األمالك الوقفیة، مع محاولة تطبیق إیجار 

واألراضي الفالحیة،  المثل (السوق) عند اإلمكان، وركزت في البدایة على المحالت التجاریة والمرشات
أما بالنسبة للسكنات الوقفیة الوظیفیة، فجھودھا تركزت على إبرام العقود مع المستأجرین، والذین ھم في 
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الغالب من رجال السلك الدیني، والعمل على زیادة اإلیجار بالتراضي وبنسب متدرجة، وكذلك على تسدید 
  مخلفات اإلیجار.

  األمالك الوقفیةتنظیم عملیة البحث وحصر  -ثالثا
حتى تتمكن الجزائر من توجیھ عائدات أمالكھا الوقفیة للحیاة االجتماعیة والثقافیة، ولعملیات التضامن 
االجتماعي وتوزیع الثروات حتى یستفید منھا الفقراء والعجزة والمرضى والیتامى...الخ، وھذا مرتبط 

ثمارھا، والتي ترتبط بمدى نجاحھا في بحثھا عن وجودا وعدما بقدرتھا على تثمین ممتلكاتھا الوقفیة واست
  كل ھذه الممتلكات وحصرھا والتي نفصل مضمونھا على النحو التالي: 

  البحث عن األمالك الوقفیة -1
تمكنت وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف من خالل عملیة البحث عن األمالك الوقفیة التي شرعت فیھا 

وتسویة الكثیر منھا، فحجم األوقاف یفوق بكثیر حجم األمالك المعروفة منذ مدة، من اكتشاف واسترجاع 
التي تسھر على تسییرھا دائرتھا الوزاریة، وقد اعتمدت في عملھا على الخبراء العقاریین، وبالتنسیق مع 

  ة.یمصالح وزارة المالیة (أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح األراضي) والتعاون مع البنك اإلسالمي للتنم
  عملیة حصر األمالك الوقفیة -2

قامت وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف بعملیة حصر األمالك الوقفیة على مستوى الوطني، وذلك 
بإعداد جرد عام، من خالل إنشاء بطاقیة وطنیة وسجالت الجرد لألمالك الوقفیة المستغلة، واألمر سیان 

، بتأمیم األمالك الوقفیة ألغي ذلك في 71/7332قام األمر رقم بالنسبة للمساجد والمدارس القرآنیة، وبعد أن 
منھ على استرجاع األمالك الوقفیة وأیلولتھا للجھات التي أوقفت  38فنصت المادة  95/2633ظل األمر رقم 

  علیھا، وفي حال انعدام الموقوف علیھ الشرعي تؤول للسلطة المكلفة باألوقاف، مع مراعاة الشروط التالیة:
لوقف بإحدى الطرق القانونیة والشرعیة، ویقع عبء اإلثبات على عاتق الموقوف علیھ إذا تعلق ثبوت ا -

  األمر بالوقف الخاص،
 .34أن تكون العین الموقوفة ما تزال قائمة وسلیمة -

أداة من خاللھا یمكن إحصاء المساجد عبر التراب  تعتبر ھذه البطاقیة: البطاقیة الوطنیة للمساجد -أ
الوطني وجرھا، بما یمكن من ترشید تسییر المساجد ومتابعة تجسید وظائفھا، ومسك البطاقیة تتواله مصالح 

  وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف، وتكلف ھنا بـ:
  إنشاء قاعدة بیانات ممركزة للمساجد، وحفظھا على جمیع الدعائم، -
 قاعدة بیانات البطاقیة الوطنیة للمساجد، تأمین -
  .35ضمان تحیینھا بشكل دوري -

  حدد المشرع البیانات التي تحتویھا ھذه األخیرة على النحو التالي: بیانات البطاقیة:
تحتوي على تسمیة المسجد وموقعھ، وترتیبھ وقدرة استیعابھ ووضعیتھ القانونیة البطاقة الفنیة للمسجد:  -

  والمادیة.
  تضم ما یتوفر علیھ من مرافق ملحقة بھ.المرافق المتوفرة بالمسجد: 

  یتضمن الموارد البشریة المأطرة للنشاط المسجدي.التأطیر البشري للمسجد:  -
  .ممتلكات المسجد العقاریة والمنقولة -
  .المخططات الطبوغرافیة واألمنیة للمسجد -
  .بناء والتجھیزمراجع الشخص الطبیعي و/أو المعنوي المكلف بال -
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  .  36بیانات أخرى عند الضرورة -
یسجل في البطاقیة أیضا جمیع الرخص اإلداریة المتضمنة جمع التبرعات التي استفاد منھا المسجد، 

      .37وجمیع الھبات والوصایا المقبولة قانونا
عام، تعده نص المشرع على خضوع األمالك الوقفیة لجرد : إعداد جرد عام باألمالك الوقفیة -ب

المصالح المختصة باألوقاف لألمالك الوقفیة المنقولة النقدیة وغیر النقدیة الموضوعة، في األماكن التي تتم 
من القانون  1مكرر/ 8زیارتھا كاألضرحة والمقابر، لكن ذلك یكون في إطار احترام ما نصت علیھ المادة 

ة الموجودة في الخارج، فیتم جردھا بقرار مشترك ، أما أموال األمالك الوقفی38المعدل والمتمم 91/10رقم 
      .39،40بین الوزیر المكلف بالشئون الدینیة واألوقاف ووزیر الشؤون الخارجیة

مكن المشرع مصالح الحفظ العقاري من أجل تأدیة مھامھا الخاصة بإعداد السجل العقاري الخاص 
الشریعة اإلسالمیة، یعینھم لذلك الوزیر المكلف باألمالك الوقفیة، من االستعانة بأعوان متخصصین في 

  .41بالشؤون الدینیة واألوقاف
، تمت الموافقة على اتفاق المساعدة الفنیة الموقع في 2001نشیر في ھذا الصدد إلى أنھ في سنة 

، 42بیروت بین الجزائر والبنك اإلسالمي للتنمیة لتمویل مشروع حصر ممتلكات األوقاف في الجزائر
نھا والتحقق منھا وتحدید ھویتھا وتصنیفھا، والمحافظة علیھا وتطویرھا وترقیتھا، والتنفیذ یكون والبحث ع

طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، كما أن ھذا االتفاق یساھم في البحث عن الممتلكات بالخارج وإنشاء 
  .   43قاعدة معطیات إلكترونیة

ل من وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف ووزارة المالیة، نص المرسوم الرئاسي على أنھ یتعین على ك
والبنك الجزائري للتنمیة، اتخاذ كل التدابیر الضروریة للحفاظ على مصالح الدولة، وتنفیذ عملیات إنجاز 

   .44المشروع وتنسیقھا ومتابعتھا ومراقبتھا، كل في مجال اختصاصھ
  تصنیف األمالك الوقفیة

 العدد  نوع الملك

 1388 تجاریةمحالت 

 571 مرشات وحمامات

 4020 سكنات إلزامیة

 2266 سكنات

 656 اراضي فالحیة

 750 أراضي بیضاء

 1 أراضي غابیة

 4 أراضي مشجرة

 28 أشجار ونخیل

 118 بساتین

 1 واحات

 37 مكاتب

 3 مكتبات

 22 حظائر

 3 قاعات

 8 مدارس قرآنیة
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 27 كنائس

 9 مرائب

 25 مستودعات و مخازن

 1 شاحنات

 2 أضرحة

 3 نوادي

 10 حضانات

 5 وكاالت

 6 ملحقات

 1 حشیش مقبرة

 1 ینبوع مائي

 1 بیعة

 9967 المجموع

 المصدر: وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف45
  

 تسویة الوضعیة القانونیة لألمالك الوقفیةرابعا: 
حیث  الحاسمة التي تسبق عملیة االستثمار الوقفي،تعتبر التسویة القانونیة لألمالك الوقفیة، المرحلة 

ال یمكن لنا الدخول في ھذه المرحلة دون الحصول على عقود وسندات رسمیة لألراضي الوقفیة الصالحة 
  للبناء.

لقد تطلب التسویة القانونیة عنایة كبیرة من أجل التوثیق الرسمي لألمالك الوقفیة، وشھرھا لدى 
شیر في ھذا الصدد أن ھذه العملیة تختلف حسب نوع ووضعیة األمالك الوقفیة مصالح الحفظ العقاري، ن

المعروفة، والمستغلة بإیجار والتي لیست لھا سندات رسمیة، أو أمالكا وقفیة مجھولة وتم اكتشافھا في إطار 
 عملیة البحث أو أنھا مخصصة للشعائر الدینیة.

لعقاریة الساریة المفعول قدر اإلمكان، كعملیة إعداد لقد عملت الوزارة على االستفادة من التشریعات ا
المسح العام لألراضي، حیث حصلت على الدفاتر العقاریة لألوقاف الواقعة في المناطق التي یتم فیھا عملیة 

  المسح.
، 46نشیر في ھذا الصدد إلى أن المشرع نظم أحكام إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري

على التوالي، ویعد الدفتر العقاري سندا إلثبات الملكیة  1976، 1975سنتي  47لعقاريوأسس السجل ا
على استبدال شھادات الملكیة بالدفاتر العقاریة بمجرد  73/32من المرسوم رقم  32العقاریة فقد نصت المادة 

  .    48إعداد المسح العام لألراضي
"سند قانوني ذو حجیة قویة، تقید فیھ جمیع الحقوق  من التعاریف التي أوردت للدفاتر العقاریة أنھ:

العقاریة، وما یرد علیھا من تصرفات على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة، ویسلم إلى كل مالك 
 .49یكون حقھ قائما بمناسبة إنشاء بطاقات عقاریة"

ج العقاري یكون مطابقا للنموذالمشار إلیھ سابقا، یبین لنا أن الدفتر  76/63بالرجوع ألحكام المرسوم 
، متضمنا لمضمون الدفتر العقاري، 1976ماي  27المحدد في قرار وزیر المالیة، وقد صدر ھذا القرار في 

وھو مكون من الطابع وستة جداول، أما الطابع فھو مجموعة من البیانات المعرفة للعقار المخصص لھ 
  .50ة، سعة المسحالدفتر، ویتضمن البلدیة والقسم، مجموعة الملكی
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یشكل الدفتر العقاري سندا قویا للملكیة، وال یمكن أن یسجل أي إجراء في السجل العقاري دونھ، 
وكل تأشیر على البطاقة العقاریة العینیة یتعین أن ینقل على الدفتر العقاري، حتى یرسم الوضعیة القانونیة 

 .51للعقار
 یة لألمالك الوقفیة، بالتنسیق مع وزارة المالیة، وبعضلقد تم اتخاذ األساس القانوني للتسویة القانون

الوزارات المعنیة في صیغة تعلیمات وزاریة مشتركة أدت كلھا لتسارع وتیرة التسویة القانونیة لألمالك 
  الوقفیة.
 خاتمة:

في ختام دراستنا لمجھودات وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف للنھوض باألمالك الوقفیة واستثمارھا 
  الجزائر، توصلنا لجملة من النتائج واالقتراحات نوجزھا على النحو التالي:في 

  أوال: النتائج
للوقف دورا ھام في الحضارة اإلسالمیة السیما في مرحلة ازدھارھا، فقد كان دافعا لعجلة التنمیة  .1

ئة الممارسات الخاطاالقتصادیة والعلمیة واالجتماعیة فیھا، من خالل االستفادة من موارده وتوظیفھا، لكن 
التي حصلت فیما بعد كانت سببا في عزوف األشخاص عن وقف أموالھم، األمر الذي انعكس سلبا على 

  أھمیة الدور الذي یؤدیھ الوقف في دفع عجلة التنمیة.
انعكست آثار غیاب سیاسة وطنیة للتكفل باألوقاف في الجزائر بعد االستقالل سلبا على الوقف، وھو ما  .2

ثارھا، وانعكس على تنظیم الھیكل اإلداري والتنظیمي لتسییرھا والذي كان في شكل مدیریات أدى الند
فرعیة لدى وزارة الشؤون الدینیة، لتصبح تحت إشراف مفتشیة رئیسیة لألوقاف، المرتبطة بشكل مباشر 

لشؤون الدینیة، لمدیریة ا بالكتابة العامة بالوزارة وتسییرھا، تتواله المدیریة الفرعیة لألموال الوقفیة التابعة
بتقلیص ھیكلة األوقاف لتصبح مسیرة من قبل مدیریة فرعیة تابعة لمدیریة الشؤون  1968لتنتھي سنة 

 الدینیة.
كثرة األمالك الوقفیة التي ھي في حالة تعطل ومتعثرة، والتي ال تملك الجھات التي تعود لھا التمویل  .3

لعقاریة منھا)، األمر الذي یتطلب البحث عن طریق لتمویلھا لتعمیرھا الكافي للقیام بالبناء علیھا (األمالك ا
واستثمارھا، وھنا یظھر للواجھة عقد البوت باعتباره عقدا تمویلیا، یمكن أن یحل مشكل التمویل الذي یطرح 

 دائما بمناسبة البحث في تعمیرھا.
قاریة لیھ في استثمار األمالك العیتعین إجراء دراسات جدیدة تبحث في ضرورة التوجھ لعقد جدید یعول ع .4

الوقفیة، دون المنقولة ألن عملیات البناء ترد على عقارات ومن ثم فاألمالك الوقفیة المنقولة تخرج عن 
 مجال تطبیقھ، وقد اعتمدتھ عدید الدول على غرار: وقف الراجحي. 

  ثانیا: االقتراحات
الدول اإلسالمیة، بما فیھا الجزائر، ویتعین العمل االھتمام بالوقف یتعین أن یكون في مقدمة أولویات كل  .1

على إیجاد البیئة القانونیة والمؤسساتیة الكفیلة بتفعیلھ، وجعلھ أكثر فاعلیة ومساندة للدولة في مختلف 
  المجاالت.

یتعین االطالع على التجارب الرائدة في مجال الوقف على غرار: التجربة الكویتیة، لالستفادة منھا في  .2
وتطویر البیئة القانونیة والمؤسساتیة التي تعنى بالوقف، واإلطالع على الجدید في العقود الجدیدة تحدیث 

 المعول علیھا في تنمیة واستثمار األمالك الوقفیة على غرار: عقد البوت، ویتعین ھنا:
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 ففي يالبحث في مدى مشروعیة إبرام ھذه العقود ربما مع مستثمرین أجانب ال یعرفون الوقف اإلسالم ،
 الغالب ما یكون العقد ذا طابع دولي، إال أن ھذا ال یعني أنھ ال یمكن أن تكون عقودا وطنیة.

 .ضرورة االستعانة بخبراء قانونیین واقتصادیین وفنیین عند إبرام العقد، السیما في العقد المدول 
 ھ للجھة التي ل نقل ملكیتضرورة تنظیم أحكام خاصة بالصیانة للملك العقاري الوقفي المبني والمسیر، قب

 یعود لھا الوقف.
  تنظیم أحكام خاصة بممارسة الرقابة على شركة المشروع المنفذة لعقد البوت في تنمیة واستثمار الملك

 الوقفي العقاري.
 .تھیئة بیئة قانونیة مالئمة لمقاصد الوقف ولكیفیة تنمیة واستثماره بعقد البوت 
األوقاف االستمرار في جھودھا في تنمیة واستثمار األمالك الوقفیة یتعین على وزارة الشؤون الدینیة و .3

بشكل جید، وھو ما بدأتھ في فترة سابقة لمعالجة التسییر العشوائي والوضعیة الھشة التي كانت فیھا األوقاف، 
سییر المالي تسواء من الناحیة اإلداریة أو المالیة أو العقاریة، ابتداء بالتوجھ لترقیة األسالیب لمعتمدة في ال

واإلداري لألمالك الوقفیة، واالھتمام بتحیین مبالغ اإلیجار لألمالك الوقفیة، لتتناسب مع قیمة مثلھا في 
األسواق، وبالنظر ألھمیة البحث عن األمالك الوقفیة وحصرھا فقد بدأت الوزارة ھذه العملیة منذ فترة، 

كھا، وعلیھا العمل على تسویة وضعیة أمالكھا الوقفیة وعلیھا االنتھاء منھا في القریب لتفادي اندثار أمال
 والتنسیق مع الجھات المعنیة لھذا الغرض.

 

 المصادر والمراجع:
  أوال: النصوص القانونیة

، المتضمن نشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 1989فبرایر  28، المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم  -
  .09في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد  1989فبرایر سنة  23

 . 97، المتضمن الثورة الزراعیة، ج ر عدد 1971نوفمبر  8، المؤرخ في 71/73األمر رقم  -
جل ، المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس الس1975نوفمبر  12، المؤرخ في المؤرخ في 75/74األمر رقم  -

  .92العقاري، ج ر عدد 
، 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25، المعدل والمتمم للقانون رقم 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 95/26األمر رقم  -

  .55المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد 
، 1991أفریل  27، المؤرخ في 91/10، المعدل والمتمم للقانون رقم 2001ماي  22، المؤرخ في 01/07القانون رقم  -

 مكرر). 8، بالمادة 91/10. (تممت الفصل األول من القانون رقم 29المتضمن األوقاف، ج ر عدد 
 .79، ج ر عدد 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22، المؤرخ في 01/21القانون رقم  -
قرض فقة على اتفاق المساعدة الفنیة (، المتضمن الموا2001 أفریل 26، المؤرخ في 01/107المرسوم الرئاسي رقم  -

لبنان)، بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والبنك اإلسالمي ببیروت ( 2000نوفمبر سنة  8ع في ومنحة) الموق
 .25للتنمیة لتمویل مشروع حصر ممتلكات األوقاف في الجزائر، ج ر عدد 

 .15، المتضمن إثبات حق الملكیة الخاصة، ج ر عدد 1973ینایر  5رخ في ، المؤ73/32المرسوم رقم  -
، المعدل والمتمم 30، المتضمن تأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 1976مارس  25، المؤرخ في 76/63المرسوم رقم  -

 .34، ج ر عدد 1993ماي  19، المؤرخ في 93/123بالمرسوم التنفیذي رقم 
، المتضمن شروط إدارة األمالك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا 1998دیسمبر  1، المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي رقم  -

 .90وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
، المتضمن إحداث وثیقة اإلشھاد المكتوب إلثبات الملك 2000أكتوبر  26، المؤرخ في 2000/336المرسوم التنفیذي رقم  -

 .64ج ر عدد الوقفي وشروط وكیفیات إصدارھا وتسلیمھا، 
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مكرر من القانون رقم  8، المتضمن كیفیات تطبیق أحكام المادة 2003فبرایر  4، المؤرخ في 03/51المرسوم التنفیذي رقم  -
 .8، المتضمن األوقاف، المعدل والمتمم، ج ر عدد 1991أفریل  27المؤرخ في  91/10

من قانون المالیة  37متضمن كیفیات تطبیق احكام المادة ، ال2003یولیو  22، المءرخ في 03/257المرسوم التنفیذي رقم  -
 .45، المتعلقة باسترجاع الرسم على القیمة المضافة لفائدة عملیات حفظ وبناء أمالك الوقف، ج ر عدد 2002لسنة 

 مخصصة، المتضمن شروط وكیفیات إیجار األراضي الوقفیة ال2014فبرایر  10، المؤرخ في 14/70المرسوم التنفیذي رقم  -
  .09للفالحة، ج ر عدد 

  .31، المتضمن شكل ومحتوى الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي، ج ر عدد 2001ماي  26القرار المؤرخ في  -
 .32، المتضمن محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي، ج ر عدد 2001یونیو  6القرار المؤرخ في  -
 .57شكل البطاقیة الوطنیة للمساجد ومحتواھا، ج ر عدد ، المتضمن 2017یونیو  29القرار المؤرخ في  -
  .32، المتضمن إنشاء صندوق مركزي لألمالك الوقفیة، ج ر عدد 1999مارس  2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
قفیة، ، المتضمن شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص باألمالك الو2003نوفمبر  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

  .71ج ر عدد 
  ثانیا: المقاالت

بن داود براھیم، طعیبة أحمد، إدارة األمالك الوقفیة بالجزائر وسبل استثمارھا، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة  -
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وجین"... بْینَ  الِجـْنسي اإلْكــَراهُ "   َومـآالت إْشـكـاالت الزَّ
  اإلْسالمي الفقھِ  ضْوء في ُمقارنةٌ  ِدراسةٌ 

  

Sexual coercion between spouses... Problems and Prospects  
A comparative study in the light of Islamic jurisprudence  
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   :الملخص
ابطة ُعنيَ  اإلسالمي الفقھ أنَّ  رْیبَ  الَ  وجیة بالرَّ ا الزَّ  اتِّساَمھا فیھا ُمراعیًا وِحْكمةً؛ ُحكًما وَمقِصًدا، نّصً

ضائیة ًدا ،بالرِّ وجین؛ بینَ  الُمشتَركاتِ  على ومشدِّ حمة، المودَّة ظالل في تلتئمُ  أُسَرةٍ  اِْبتناءِ  بُغیةَ  الزَّ  في تتناَغمُ و والرَّ
وج لُدنِ  ِمن المستعملَة اإلكراه أسالیبُ  صفَوھا یشوبُ  قدْ  الرضائیة تلك أنَّ  بْیدَ  ؛والِعفَّة اإلحصان إطار  قضاءِ ل الزَّ

ا الجنسي، وطَره وجة حقِّ  عن التَّساؤلَ  یَطرحُ  ممَّ   ة.الجنسی الُمعاشرة ھذه في اِالنخراط عنْ  واالمتناع التَّأبِّي في الزَّ
وجین" بین الجنسي "اإلكراه بَمبحث التَّطوافَ  الدِّراسة ھذه ترومُ  ذلكَ  على وعطفًا   اإلسالمي الفقھ زاویة ِمنْ  الزَّ

  الجزائري. األُسرة قانون أقلّ  وبدرجةٍ 
ضا؛ الجنسیة؛ المعاشرة :المفتاحیة الكلمات   الطَّاعة. الحّق؛ اإلجبار؛ الرِّ

Abstract:  
 There is no doubt that Islamic jurisprudence is concerned with the conjugal bond, both text and 
intent, as well as wisdom and wisdom. Taking into account its complacency and emphasizing 
the commonality between spouses; In order to build a family that heals in the shade of affection 
and mercy, and harmonizes within the framework of immunity and chastity; However, that 
consent may be tainted by the methods of coercion used by the husband to spend his sexual 
relations, which raises the question of the wife's right to refuse and refrain from engaging in 
this sexual intercourse. 
 In addition, this study aims to circulate the topic of "sexual coercion between spouses" from 
the angle of Islamic jurisprudence and to a lesser extent the Algerian family law. 
Key words: Sexual intercourse; the satisfaction; Compulsion; rights; Obedience. 

   مقّدمة:
وجیة الجنسیةَ  العالقةَ " أنَّ  جرمَ  الَ  لة وثیقةُ  "الزَّ  ُمبتدأً  - نُصوصھا في تُفھم؛ ةاإلسالمی شَّریعةبال الصِّ
 اارً طإ الجنسیة ةعاشرلمُ ل رسمتْ  التي الشَّریعةُ  تلك ؛-واكتناھًا تعقُّالً  - اَمقاصدھ في ْدركُ تُ و، -وُمْنتھىً 
 غیر من ماھواقُ أذو ھماطبائعُ  تشتھیھ حْسبما الجنسیة الممارسة نانعَ  وجینللزَّ  فیھ طلقتْ أ ،احً منفتِ و منضبطًا

وجانفال ،تضییقٍ  أو قْسرٍ   طوابلضَّ ل ُموافقًا ذلك مادامَ  ةالجنسی ةغبالرَّ  نموذج في الُحریَّة ُمطلقُ  لھما زَّ
وجین نَ یب التَّساوي اختالل بدعوى ؛الشَّرعیة األحكام تلكَ  تلمزُ  فتِئَتْ  ما القراءاتِ  بعضَ  أنَّ  غْیرَ ؛ ةرعیالشَّ   الزَّ
 ذلكَ  على یترتَّب وما، العالقة إقامة في اآلخر الطَّرف إلى االستجابة كمحُ  حیثُ  من، الجنسیة المماَرسة في
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قُ  بل، آثار نمِ  وج "اإلكراه" ُسلطةَ  منحت الشَّریعة أنَّ  وتُسوِّ  إرادة عن ُرغًما الجنسي حقِّھ ِالستْجالب للزَّ
وجة ورَضا   الدِّراسة. ھذه تأتي ذلكَ  ألجل. الزَّ

   اإلشكالیة: 
وجین بین الجنسیة العالقة مبحث ألنَّ  ةا ظالل تحت األسرة ابتناء في ِمْحوریًّا طابًعا یحملُ  الزَّ  لمودَّ
حمة  مياإلسال الفقھ أْبجدیات آلخر حینٍ  من یمسُّ  الفكري بالشَّغَ  وألنَّ ، والِعفَّة اإلْحصان ُجدران وبین والرَّ

رورة وألنَّ ، األَُسري النِّظام وأساسیات  النَّظر يتستدع اإلسالمیة المجتمعات بِنیة تغیُّرات في الحیاتیة الضَّ
نات في والحثیث الدَّائم   ذلك: لألجْ ؛ الفقھیة المدوَّ

وجین" بین الجنسیة "الُمعاشرة َمبحث قراءةِ  إعادة إلى حاجةٌ  ھناك ھل   "اإلكراه" جھة ِمن الزَّ
وجة مع الجنس ارسةبممَ   نبی الجنسیة الممارسة ُحدود تنتھي وأین تبدأ أین آخرَ  ىبمعنً ، ؟ عنھا ُرغًما الزَّ

وجین فًا تكون ومتى حقًّا تكون متى ؟الجزائري األسرة وقانُون اإلسالمي الفقھ في الزَّ  تعمالاس في تعسُّ
؟    ذلك؟ مآالتُ  وما، ؟ ذلكَ  في المثارة الشُّبھات وما، الحقِّ
  الدِّراسة: أھمیة

وجین بین الجنسي "اإلكراه لمفھوم الكبرى المالمح برازإل الدِّراسة ىَسعت ذلك وإزاء  "الزَّ
دیفة والُمصطلحات  في ذلك من إلفادةا ثمَّ  وِمن ،وتوصیفھا تكییفھا ُمحاولة معَ  وُعنفٍ  اغتصابٍ  من بھا الرَّ

  .الجزائري األسرة قانون في قانونیةال للنُّصوص الفقھیة القراءة تجدید
ابقة: الدِّراسات   السَّ
 اللَّھمَّ ؛ والتَّوصیف المنھج بذاتِ  الموضوع ھذا في ُكتِبت شرعیةً  دراسةً  – البحث طول معَ  - أجدْ  لمْ 

وجي االغتصاب" عنوانُھا دراسةً  إالَّ   يف منشورةٌ ، مشري الحلیم عبد لصاحبھا، "واإلباحة التَّجریم بین الزَّ
  ).235ص 216(ص، 2013 جوان 14عدد، البویرة جامعة عن، معارف مجلة

وجي االغتصاب لبیان الدِّراسة ھذه جاءت مھُ  لَِمن عارضةً ، الزَّ رات، أباحھ نولِمَ  جرَّ  ،طرف كلِّ  وُمبرِّ
  الموضوع. في الجنائي الجانب على ُمركِّزةً 

 رُ غی فاإلكراه، عنھ ینجرُّ  وما الدِّراسة ُعنوان حیثُ  ِمن، عنھا كبیر بشكلٍ  تختلفُ  دراستي أنَّ  غیر
 نمِ  كذاو، الجزائري األسرة بقانون وُمقارنتھ الشَّرعي والتَّوصیف التَّخریج منھجُ  حیثُ  ِمن ثمَّ ، االغتصاب

 الدِّراسة في قدُرهُ  یُوفَّ  لمْ  ما وھو، المختلفة المذاھب بآراء ستشھاداتواال الفقھیة المواقف على تَّركیزال حیثُ 
بھات دراستي اھتمامُ  ھذا إلى ویُضافُ ، السَّابقة  ما وھو، الممارسة ھذه عن النَّاجمة والمآالت الُمثارة بالشُّ

  السَّابقة. الدِّراسة عن غابَ 
   البحث: أھداف

 إلى وًماعم البحثي الحقل في شتغلینوالم والقانون الشَّریعة رجال َظارنْ أ لْفتِ  إلى الدِّراسة ھذه تھدفُ 
 اقیاتاالتِّف ُرھاب ضغط تحت الُحقوقیة والفعالیات النّسویة المناشط تُفرُزھا باتتْ  التي الظَّاھرة هھذ فھم

ولیة   .تطویقھاو تأطیرھا في اإلسالمي الفقھ آلیات اْعتمال ومدى، الدُّ
  الدِّراسة: خطَّة

وجین بین الجنسي اإلكراه مفاھیم في مدخل:   .الزَّ
ل المبحث وجین بین الجنسي لإلكراه الفقھي التَّوصیف إشكاالت :األوَّ   .الزَّ
بھات :الثَّاني المبحث وجین بین الجنسي إلكراها عن النَّاجمة والمآالت المثارة الشُّ   .الزَّ

  خاتمة
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وجین بین الجنسي لإلكراه مفاھیمي دخلم   الزَّ
   التَّالي: لالشَّك على، الُمختلفة مفاھیمھا عندَ  الوقوف بَنا یَجُدرُ  َجَریاتھا ما وِالستیعاب الدِّراسة ھذه ُمستھلِّ  في

الً  وجین بین الجنسي اإلكراه تعریف :أوَّ   الزَّ
  :كاآلتي نادراست موضوع على لقبًا كونُھ حیث من ثمَّ ، لفظةً  لفظةً  ھتركیبُ  حیثُ  من المصطلح دالالت دعن نقفُ 

  الجنسي لإلكراه التَّركیبي التَّعریف -1
   "اإلكراه" لفظةُ  -أ

َضا خالف على ((یدلُّ  الذي، أَكَره فعل من وھو :اللُّغة في  أيْ ، ُكْرهٍ  على قام: ویقالُ ، 1والمحبَّة)) الرِّ
 وانتفاء والقْسر والقْھر اإلجبار یعني لغةً  كراهفاإل، 3یریده ال شيء على الشخص قَْھرُ  فاإلكراهُ ، 2مشقَّة على

ضا المحبَّة   .والرِّ
 اإللزامو بالوعید یكرھھ ما على الغیر حملُ (( فقھي،ال االصطالح في اإلكراهُ : االصطالح في
 ھنا ومن، 4))أضرّ  ھو ما رفعیُ لِ  ،الرضا عدم على مقدَّ فیُ  ،شرًعا أو طبًعا اإلنسان یكره ما على واإلجبار

  .5تھأھلی بقَاء َمع هاختِیارُ  دفسُ یَ  أو القادر تھدید بفعل الشَّخص واختیار رَضا ینَتفي
 لذيا الشَّدید الخوف ذلك نتیجتھ من كونت ،الشَّخص إرادةُ  بھ تتأثَّر ضغطٌ  ھو؛ القانوني حصطالاال فيو 

  .6اختیاًرا لیقبلَھُ  یُكن لم ما قَبول على المكَره یحملُ 
   "الجنسي" لفظة -ب

 من ((أعمُّ  وھو ،7الشيء)) من ربالضَّ  ((وھو، سِجنْ  كلمة من أصلھا الجنسي: اللُّغة في
  .9واألنثى الذَّكر بین ھوانيشَّ ال تِّصالاالب یتعلَّقُ  ما وإنَّما ،ھنا المراد لیس المعنى ھذا أنَّ  على،8النَّوع))

 توجد اوإنَّم، دِّراسةال حولھ تدورُ  الذي بالمعنى الجنس لمصطلح شرعیًا تعریفًا أجدْ  لمْ : االصطالح في
 ،و"اإلتیان"، و"اإلفضاء"، و"اإلَرب"، "الَوَطر"و، "النِّكاح" كمصطلح، ذلك على تدلُّ  قرآنیة ُمصطلحات
فث"  و"الُعسْیلة"، كـ"الوْطء" القرآن خارج أخرى وُمصطلحات، ذلك ونحو، و"الُمباَشرة"، و"الرَّ
  .10ذلك ونحو، و"الُغْلمة"، و"الِجماع"

ا  ةَ الغریز تـُمثِّل بیولوجیةٌ  حاجةٌ  ھو والجنسُ ، الجنس إلى نسبة فھو "الجنسي" الدِّراسة مصطلح أمَّ
  .11طِّراحباالِ  مقارنتھ مكنیُ ، إطالقٍ  أو تفریغٍ  إحداثب فیزیائيال وتُّرٍ تَّ ال من التَّخلُّص إلى ھدفی، اإلنسانیة

وجین بینَ  الجنسي لإلكراه اللَّقبي التَّعریف -2   الزَّ
 الفقھاء عرَّضیت لمْ و، اإلسالمي الفقھ في السِّیاق بھذا المصطلح لھذا تعریفًا - فیھ بحثتُ  فیما - یُوَجد الَ 

 في أو، 12الحجّ  في أو رمضان في الوْطء على كاإلكراه مواضع في إالَّ  كتبھم في الجنسي اإلكراه لمسألة
م الوْطء في أو ،13الشَّرعیة الموانع من مانعٍ  وجود معَ  الوْطء   .14الُمحرَّ

 ینب الجنسي اإلكراه" تعریف یمكنُ ، ُمشابھةٍ  تعاریف من یأتي وما، السَّابقة التَّعاریف على وبناءً 
وجین" وجة معاشرةُ : بأنَّھُ  الزَّ   . المعنوي أو المادي القْسر أسالیب باستعمال جنسیًا الزَّ

  :یلي ما الُمختَار التَّعریف ھذا ِمن ویتَّضحُ  
  . لكذ نحو أو تقبیلٍ  أو لمسٍ  من اِالستمتاعات وباقي الطَّبیعي المحلِّ  في الُمواقعةُ : الجنسیة المعاشرة -
وج أفعال، اإلكراه في والقْید: الزوجة - وجة أفعال ال الزَّ   .الزَّ
رب: المادي القْسر -   ذلك. ونحو المال على واالستیالء والطَّرد والتَّقیید كالضَّ
  .ذلك ونحو األھل زیارة من المنع أو التَّخویف أو االبتزاز أو كالتَّھدید: المعنوي القْسر -
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لة ذاتُ  األلفاظ :ثانیًا   الصِّ
  الجنسي العُنف -1

 يف وتعاریفُھ ِذكره یتواردُ  إنَّما، اإلسالمي الفقھ في لھُ  وجود فال المصطلح ھذا مع الشَّيء ونفسُ  
  : بأنَّھ القانونیة األدبیات

 ،فیھا مرغوب غیر جنسیة مفاتحات أو تعلیقات أو جنسي، فعلٍ  على للحصول محاولة كلُّ  أو جنسي فعل كلُّ 
 رآخ شخص أيِّ  قبل من كراهإلا باستخدام ما شخص جنسانیة حول متمركزة أو جارتِّ باال مرتبطةٍ  أفعال أو

  .15العمل ومقرّ  المنزل ذلك في بما ،محیطٍ  أيِّ  وفي حیةبالضَّ  قتھ الع عن ظرالنَّ  بغضِّ 
وجین بین الجنسي اإلكراه من أعمُّ  التَّعریف ھذا بأنَّ  ونالحظُ     . الزَّ
وجي االغتصاب -2   الزَّ

 وضعُ و ةقَّ المستحِ  الید ((رفعُ  :أنَّھب وأحكامھ "الغصب" عن الفقھاء تحدث وقد، الغْصب من االغتصاب
 ھذا تعمیمُ  فیمكن، 16اس))النَّ  بین الفساد لدفع الحاكم اجتھاد یراهُ  احسبمَ  غاصبٌ  بَ دِّ وأُ  قھًرا یةادِ العَ  الید

  . الجنسي االغتصاب ومنھا الُغصوب أنواع سائر على الوصف
 فاستعارهُ  ارھً ك ھااقعَ وَ  ھُ أنَّ  رادأَ  انفسھَ  صبھاغَ  ھاإنَّ :دیثالحَ  ((ومنھُ ؛ غصب" " مادة في ھایةالنِّ  كتاب وفي
  .17ماع))للجِ 

ا نادرٌ  قھاءالفُ  بتُ كُ  في - الجنسي بالمعنى - "االغتصاب" صطلحمُ  َوُورود  ولكق، لماًما ُذِكرَ  ما إالَّ  جّدً
ة وطء وھو االغتصاب في ((فصل التسولي:    :شرعي وجھ غیر على جبًرا أمة أو حرَّ

ة وواطئٌ    .18ا))َوَجب علیھ مثلھا صداقُ  ُمغتصبًا لُحرَّ
ا  وجة اغتصابُ  أمَّ  وردَ  وإنَّما، القانون أصحابُ  وال، الفقھاء من أحدٌ  بھ یقلْ  فلمْ  المصطلح بھذا الزَّ
 أي أو، القضیب إدخال: أيْ ، 19رضاھا بغیر المرأةٍ  رجلٍ  واقعةمُ  :بھ یَعنُونَ  بعمومھ لالغتصاب ذكرٌ  عندھم
  .20اإلكراه أو باإلجبار الشرج أو الفرج في ،أخرى خارجیة أداة أو الجسد من جزء

وجة مواقعة: بأنَّھ عموًما الجنسي والعنف االغتصاب مصطلح من اِستشفافُھ ویُمكنُ   .اھَارض بدون الزَّ
وجی بین الجنسي اإلكراه ألنَّ ؛ االغتصاب مصطلح من وأدقُّ  أعمُّ  اخترناه الذي المصطلح بأنَّ  ونالحظُ    نالزَّ

   االغتصاب بعكس الزوجة على إالَّ  یرد ال
لاأل المبحث وجین بین الجنسي لإلكراه الفقھي تَّوصیفال إشكاالت: وَّ   الزَّ

وجین بین الجنسیة الممارسة مسألة تطرحُ   ما ھوو ،فیھا یحُصلُ  وما العالقة توصیف في إشكاالتٍ  الزَّ
  : كاآلتي المطلبین ھذین لھُ  نعقدُ 

ل المطلب وجین بین الجنسیة للممارسة الشَّرعي اإلطار: األوَّ    الزَّ
وجین بین الجنسیة للُمعاشرة اإلسالمیة الشَّریعة رسمتْ   یھف أطلقتْ ، ومنفتًِحا منضبطًا إطاًرا الزَّ

وجین  الذي األمرُ ، تضییقٍ  أو قْسرٍ  غیر من وأذواقُھما طبائُعھما تشتھیھ حسبما الجنسیة الممارسة َعنان للزَّ
  :الیینالتَّ  الفرعیین في ذلك وتبیان ،اإلسالمیة خلفیتھ برغم؛ األسرة قانون في قانونیًا فراًغا شكَّل

ل الفرع وجین بین الجنسیة الممارسة حدود: األوَّ   اإلسالمي الفقھ في الزَّ
 آراءھم ملونُج، الشَّرعي والمقصود العلمي الدَّلیل یقتضیھ ما مع انفتاح بكلِّ  المسألة ھذه الفقھاء بحثَ 

  : كاآلتي المسألة في
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الً  وجة حقُّ : أوَّ   الجنسیة الممارسة في الزَّ
وجة حقًّا لیست الجنسیة الممارسة -1   للزَّ

وجة معاشرة أنَّ  یرون إذ؛ الشَّافعیة مذھب وھذا وج على یجبُ  وال، حقوقھا من لیست الزَّ  وال((، الزَّ
 لكذ كلَّ  ألنَّ ؛ واحدٍ  فراشٍ  في معھا النَّوم على والَ  َتقبیلھا على وال ُمضاجعتھا على وال اعھاجمَ  على یُجبر

ا لھا تحصینًا فیھ ألنَّ ، مستحبٌّ  ذلك كلُّ  لكنْ ، علیھا یُقدر ال التي والمحبَّة الشَّھوة دواعي من  وغّضً
وج على تُفرض التي الحقوق من لیست الجنسیة المعاشرة أنَّ  ھذا في ورأیھُم ،21لطْرفھا)) ؛ ثالً م كالنَّفقة الزَّ

ذٍ  موضعُ (( الجماع أنَّ  ذلك  ولیلتھا یَومھا من حلِّلھتُ  أنْ  على ماال أْعطاھا ولو (...) علیھ حدٌ أ یُجبَر وال، تلذُّ
   .22لھَا)) جائزةٍ  غیرُ  علیھ مردودةٌ  فالعطیَّة، ھفقبِلت

 ،]129: [النس���اء َكاْلُمَعلَّقَةِ  فَتََذُروھَا اْلَمْیلِ  ُكلَّ  تَِمیلُوا فََال  :الىوتعَ  ركاتبَ  قولھُ ، ھذا في لتھمأدِّ  ومن
 تُتبعوا نأ في لالمیْ  كل تمیلوا فال ة،المحبَّ  من القلوب في بما النس����اء بین تعدلوا أن تس���تطیعوا ((ولن أيْ 

 علیھ أنَّ  على اآلیة ھذه فدلَّت، مفارقة وال بزوجة لیس������ت التي وھي كالمعلَّقة فتذروھا أفعالَكم أھواَءكم
 واواس��تدلُّ ، 23الجماع)) فكذلك، المحبَّة من علیھ یقدر ماال بخالف، أفعالھ من علیھ یقدر فیما بینھنَّ  التَّس��ویة

ِمي ھََذا اللَّھُمَّ «  بقولھ  ((من الجنسیة المعاشرة أنَّ  شكَّ  وال، 24»أَْملِكُ  َوَال  تَْملِكُ  فِیَما تَلُْمنِي فََال  أَْملِكُ  فِیَما قَس�ْ
ھوة دواعي  تتعلَّق الجنس���یة المعاش���رة فكونُ ، 25بالتَّص���نُّع)) تكلُّفھا على یُقدر ال التي المحبَّة وُخلوص الش���َّ
وج بنشاط وجةا حقوق من حقًّا لیستْ  وبالتَّالي، یملُكھا ال ھو فإذن، محبَّتھ مدى وكذا الجنسیة ورغبتھ الزَّ  .لزَّ

وجة حقوق من الجنسیة الممارسة -2   للزَّ
وجة حقوق من الجنسیة رسةالمَما أنَّ  یرون الجمھور ومذھبُ   وھذا، ھاقوقحُ  26آكـَـد ِمنْ  لعلَّھا بل، الزَّ

ا الحقُّ  رت حیثُ  بِھ َعلَْیھ ویُقَضى، (...) جلالرَّ  لىع ((یجبُ  ممَّ وج علیھِ  وقَدرَ  ِبتَركھِ  اْلمرأَةُ  تَضرَّ  نَّ ألَ ، الزَّ
جل، علَى واجب ((الوْطءُ  فـ، 27یُطیقُھُ)) ال َما یُكلَّفُ  ال اِإلنسانَ  وجة أنَّ  كما، 28))عذر لھ یكن لم إذا الرَّ  ((لِلزَّ

وج، َعلَى یَِجبُ  طَالَبَْتھُ  َوإَِذا َحقُّھُ، لَھُ  ِحلَّھَا أَنَّ  كما َحقُّھَا لَھَا ِحلَّھُ  ِألَنَّ  ِبالَوْطِء؛ َزوجھَا تُطاِلب أَنْ   َویُْجَبرُ  الزَّ
  .29علیھ))

وجة وأجازوا الحقِّ  ھذا في المالكیة شدَّد بل  ألنَّ ؛ بذلك لھا الحكمُ  ویجوز، قضاءً  بھ تُطالب أنْ  للزَّ
 مقصودُ  ألنَّھُ ، الُمستحَسنة الُمروءةَ  والَ ، الممُدوح الَحیاء یُناقض ال الحاكم عند الوْطء المرأة ((طلب

  .30النِّكاح))
لة ُ  أََمَرُكمُ  َحْیثُ  ِمنْ  فَأْتُوھُنَّ  تَطَھَّْرنَ  فَإَِذا :ىتعالَ  قولھ منھا، كثیرة ھذا في الجمھور وأدِّ  :[البقرة هللاَّ

وجة حقِّ  عن تتحدَّث اآلیة أنَّ  على اتَّفقوا، ]222  َوَعاِشُروھُنَّ  :تعالى بقولھ واواستدلُّ ، الوْطء في الزَّ
 ویُعاشُرھا ویكُسوھا علیھا یُنفق كما، بالمعروف یطأھا أن علیھ ((یجبُ  إذْ  ؛]19: [النساء بِاْلَمْعُروفِ 
 َعلَْیِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَھُنَّ  :تعالى بقولھ وااستدلُّ  كما، 31ومقصوُدھا)) الُمعاشرة ُعمدةُ  ھذا بلْ ، بالمعروف
 قًّاح الجماع كان فإَذا علیھا الذي مثلَ  الحقِّ  منَ  للمرأة أنَّ  ((فأخبرَ  :القیِّم ابن قال ،]228 :[البقرة بِاْلَمْعُروفِ 

وج وج على حقٌّ  فھو، علیھا للزَّ  یُعاشروا أنْ  األزواج أمر وتعالى سبحانھ فإنَّھ وأیضا، القرآن بنصِّ  الزَّ
وجات جل شھوةَ  تعدلُ  شھوتُھا شابَّةٌ  عنده یكونَ  أن المعروف ضدِّ  ومن، بالمعروف الزَّ  علیھا تَزیدُ  أو الرَّ
ة الوْطء لذَّة ھایُذیقُ  وال ُمضاَعفة بأضعافٍ   إمساك لألزواج أباحَ  إنَّما وتعالى سبحانھ وهللا (...) واحدة مرَّ

: [البقرة بِإِْحَسانٍ  تَْسِریحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَإِْمَساكٌ  تعالى: فقال غیره، على الَ  الوْجھ ھذا على نَسائھم
229[((32.  
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وجة أحقِّیة حدِّ  عند الفقھاءُ  یقف لمْ  وھكذا  وقَّتُ یُ  وأزمانًا ُمدًدا لذلكَ  ذكُروا بلْ ، الجنسیة الممارسة في الزَّ
ة تجبُ  الجنسیة الممارسة أنَّ  یرى من بین، الحقُّ  ھذا بھا ةً  یَرى منْ  وبینَ  ،33طُھرٍ  كلِّ  في مرَّ  أربع كلَّ  مرَّ

ة أشھر أربعة كلِّ  في ذلك یرى من وبین، 34لیالٍ  ة الُعمر في یَرى من وبین، 35مرَّ  لمْ  منْ  وبین، 36واحدةً  مرَّ
د وجة كفایة قدر بالمعروف ذلك قدَّر بلْ  معیَّنًا زمنًا یُحدِّ  الممارسة ألزمان الفقھیة التَّقدیرات ھذه وكلُّ ، 37الزَّ

: بقولھ اًحاانفت أكثرَ  كانَ  الفقھاء بعض إنَّ  بلْ ، علیھ والمتعارفُ  والقُدرة الحاجة تقتضیھ ما بحَسب الجنسیة
  .38قوتًا)) یشبعھا أن علیھ كما، ذلك أمكنھ إذا وطئًا یُشبعھا أن وعلیھ((

وجة امتناع: ثانیًا    الجنسیة الممارسة حقِّ  عن الزَّ
وجة الجنسیة الممارسة كانت إذا  زوجھا تمكین عن االمتناع لھا یجوز ھلف، المؤكدة حقوقھا من للزَّ

واج عقد أنَّ  خافٍ  غیرُ ، ؟معاشرتھا من وجة تمكینَ  یُرتِّبُ  الزَّ  فضتْ ر فإذا، بھا لالستمتاع زوجھا ِمن نفسھا الزَّ
، تُطْعھُ  لمْ و زوجھا على استْعصتْ  أيْ ، ناشًزا تعتبرُ  مثالً  والنِّفاس كالحیض شرعي ُعذرٍ  غیر من التَّمكین ذلك

تِي :تعالى قال، الفقھَاء ُجمھور رأيُ  وھو، التَّأدیب استحقَّتْ  وآنئذٍ   فَِعظُوھُنَّ  نُُشوَزھُنَّ  تََخافُونَ  َوالالَّ
 النَّاِشزُ  اْلَمْرأَةُ  ((َوَكَذا الصاوي: اشیةح صاحب قال ،]34:[النساء َواْضِربُوھُنَّ  اْلَمَضاِجعِ  فِي َواْھُجُروھُنَّ 

ُخولِ  بَْعدَ  اْلَوطْءِ  ِمنْ  َمنََعتْھُ  َكَمنْ  بِاْلفِْعلِ  نُُشوُزھَا َكانَ  َسَواءٌ  النَّفَقَةُ، لَھَا یَِجبُ  فََال   لَھُ  تْ قَالَ  َكَمنْ ، بِاْلَعْزمِ  أَوْ  الدُّ
نَُك، َال  َولَِكنْ  اُْدُخلْ  الدَّْعَوى ِعْندَ    .39فَْلیُْفھَْم)) أَُمكِّ

وج ویجوزُ ، ناشًزا تسمَّى جنسًیا معاشرتھ عن امتناعھا الحَ  ففي  اإلبقاءو اإلصالح باب من تأدیبھا للزَّ
؛ یبالتَّرت سبیل على جاءت أنَّھا، الكریمة اآلیة في الواردة التأدیب طرق في یُالَحظُ  أنَّھُ  على، المودَّة على

ربُ  فالھْجرُ  الموعظةُ   رأتھام لتأدیب الضَّرب لھُ  جاز إنْ  -الزوج أن على والحنابلة الشَّافعیة وینصُّ ، فالضَّ
  ولمصلحتھ. لنفسھ الحقَّ  ألنَّ  العْفو لھُ  فاألَولى -لنُشوزھا

وج یعلم أن النَّاشز ضرب لمشروعیة المالكیة اشترط للنُّشوزِ  الَمرأة بَضرْ  وفي  لىع یغلُبَ  أو الزَّ
ربَ  أنَّ  یظنَّ  أو ظنِّھ  لھُ  یُجزْ  لمْ  فیدی ال أنَّھ ظنِّھ على غلبَ  فإنْ  النُّشوز، عنِ  ورْدعھا تأدیبھا في یفید الضَّ

 الو شائنٍ  وال ُمْدمٍ  وال مبرح غیر یكونَ  بأنْ  الضَّرب ھذا وقیَّدوا، عنھا ىمستغنً  عقوبة ألنَّھ ویحُرم ضربُھا
واك بنحوِ  ویكونُ ، مخوف ربُ  أْفضى فإنْ ، والمندیل السِّ مان الُغرم وجبَ  ھَالكٍ  أو تلفٍ  إلى الضَّ   .40والضَّ
وجین بین الجنسیة الممارسة في األسرة قانون رأيُ : الثَّاني الفرع   الزَّ

 نجد ،الجنسیة المواقعة مسألة في وضْبطًا وانفتاًحا تسامًحا أكثرَ  كانت التي 41الفقھیة األحكام بعكس
ا؛ والفراغ الغموض آثرتْ  الیوم القانونیة التَّشریعات من كثیرا  انونیةالق إلشكاالتا عدیدَ  ویُحدثُ  أحدث ممَّ

ع موقفُ  ذلكَ  ومثالُ ، واالجتماعیة  الُغموضو اللَّبس من كثیرٌ  یكتنفھُ  الزال األسرة قانون في الجزائري المشرِّ
ت التي 36المادة في وجین على "یجبُ : على نصَّ وابط على المحافظة -: الزَّ وجیة الرَّ  الحیاة وواجبات الزَّ

 ؛بالمعروف والمعاشرة المشتركة الحیاة واجبات إلى ریشتُ ، فضفاضةً و مطَّاطة عبارةٌ  وھذه، الُمشتَركة"
وجین بین یكون ما المعاشرة تلك من وطبًعا وج على یجبُ  وما ،جنسي لقاءٍ  من الزَّ  لىع یجب ما یُقابلھ الزَّ

وجة   .فیھ یشتركان فھما الزَّ
 مسألة دتع فلم، األسري عالمشرِّ  فلسفة رتغیُّب یَشي الحالي األسرة قانون في الَمشینُ  الفراغ وھذا

وجي الواجب وجیة والطَّاعة الزَّ   . عدیدةً  وُمجتمعیة قانونیة تٍ إشكاال یخلُق ما وھو، ُرؤیتھ تُشكِّلُ  الزَّ
دُ  األسرة قانون في التَّشریعي الفراغ ھذا أنَّ  الشكَّ و   ھذه یفتوص في ُمتمایزةً  قانونیة قراءاتٍ  لنا یولـِّ
 المادة وھذه والسیَّما، تلك؟ وال ھذه ال مأ مشتَرك؟ واجبٌ  أو مشتَرك حقٌّ  ھي أم واجٌب؟ أم ھي أحقٌّ  ؛المسألة

ابع الفصل غطاء تحت تءجا وجین" وواجبات "حقوق بـ نالمعنو الرَّ  األسرة قوانین لبعض وبمتابعتنا ،الزَّ
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 المتبادلة والواجبات الحقوق: 36 المادة": الُعماني القانون في فنجدُ  ،التَّشریعي الفراغ ھذا نالحظ ال العربیة
 ،اآلخر منھما كل حصانإ ،الشارع باحھأ یماف اآلخر وجبالزَّ  ینوجالزَّ  من كلٍّ  استمتاع لّ حِ  :الزوجین بین

 حل :ھي الزوجین بین المشتركة الحقوق: 56 المادة": القطري القانون في وھكذا، " الشرعیة المساكنة
  ."الشرعیة المساكنة، اآلخر منھما كل إحصان، الشرعي الوجھ على باآلخر منھما لك استمتاع

وجین بین المشترك الواجب أو المشترك بالحقِّ  تصریحھ نلحظُ  العربیة النَّماذج ھذه وفي  المتمثِّلو الزَّ
 ومنھا أخرى قوانین في نجده ال ما وھو، المشروع الوجھ على الجنسیة المعاشرة أي االستمتاع في رأًسا

  .الجزائري األسرة قانون
وجة إكراه في الفقھي موقفال: الثَّاني المطلب    الجنسیة الممارسة على الزَّ

غم  حقِّ  دىم في القضیة ھذه الزمَ  الفقھي شكالاإل فإنَّ ، ُمشترًكا حقًّا الجنسیة الممارسة اعتبار من بالرَّ
وج  ما وھو، بھا اإلضرار حال أو، زوجتھ رفض حالَ  واإلكراه بالقْسر الجنسیة ُمتعتھ استیفاء في الزَّ

   :الفرعین ھذین في نستعرضھُ 
ل الفرع    الفقھیة اآلراء: األوَّ

الً    المجیزین رأيُ : أوَّ
وجة إكراه جواز إلى اإلسالمي الفقھ من جانبٌ  جنحَ   قَّ ح وال، الجنسیة المواقعة حقِّ  استیفاء على الزَّ

 لىع إجبارھا في الحقُّ  لھُ  كانَ  وإالَّ ، والمرض الفریضة وصوم كالحیض شرعي بعذرٍ  إالَّ  االمتناع في لھا
ة ولو ذلكَ   إذا ھال حلُّ یَ  الَ  ھأنَّ  بمعنى الَ  ذلك على إجبارٌ  لھا لیسَ  المراد أنَّ  اھروالظَّ (( :عابدین ابن الق، بالقوَّ

 مانع بال عتْ امتنَ  إذا اجبرً  وطؤھا لھ نعمْ ، باآلخر منھما كلٍّ  استمتاع لَّ حِ  كاحالنِّ  أحكام من ألنَّ  ؛منھ منعھا
 قول على بلْ ، 42))أحیانا دیانةً  علیھ جبوَ  وإن، ةمرَّ  ئھاطِ وَ  بعدما ءالوطْ  على هإجبارُ  لھا ولیس شرعي
رت ولو إجباُرھا لھُ  یجوز بعضھم وج كانَ  (إذا(: الجلیل مواھب في الحطَّاب قال، تضرَّ  الوْطء یُكثر الزَّ

رت ن كاألجیر ھي: حبیب ابن لفقا المرأة وتضرَّ حیح)) ھو ذكره وما قَدرت ما نفَسھا تَمكِّ   .43الصَّ
ةُ  یُجز لمْ و رر حال ھامعاشرت الفقھاء عامَّ وج الحنابلة: فقھاء بعضُ  قال، والمرض الضَّ  ((وللزَّ

َھا أو الفرائض عن یَشغلَھا مْ ل َما، وقت كلَّ  بزوجتھ اِالستمتاع  ذلك نَّ أل؛ إذن بھا االستمتاع لھ فلیس، یَُضرَّ
وج زاد فإنْ ، بالَمعروف المَعاشرة من لیسَ   إلى فیھ ویُرَجع، منھ شيءٍ  على ُصولحَ  الجماع في علیھا الزَّ

  .44كالنَّفقة)) اكمالح َیفرضھُ  أنْ  ینبغيف، ُمقدَّرٍ  غیر ألنَّھُ ، اإلمام اجتھاد
   المانعین رأيُ  :ثانیًا

وجة إكراهِ  جواز عدمَ  مقابلة فقھیة ةٍ ھِوج من نستشفُّ  حین في ، ااھرض دونَ  الجنسیة المعاشرة على الزَّ
نعاني قال كما ا :الصَّ  االمتناع فلھا ُمكرھة أو سْكرى أو نائمة تكون أنْ  نحو رضاھا بغیر بھا دخلَ  لو ((وأمَّ
ر غیر فمنْ ، 45دُخول)) كالَ  دخولھ ألنَّ  ذلك بعد وج بإكراه السَّماح شرًعا المتصوَّ  من انطالقًا لَزوجتھ الزَّ

وجین بین الجنسیة العالقة لھذه یجعلُ  الذي اإلسالمي الھْدي   .مقصوًدا اعتباًرا الزَّ
: دامةق ابن قال، الجنسیة المعاشرة قبل والمداعبة المالعبة استحباب إلى الفقھاء من جماعة ذھب وقد

 نع ُروي وقَد ،ھنالَ  ما مثل الجماع ةلذَّ  نمِ  فتنال ھاشھوتُ  ضتنھَ لِ  الجماع قبل امرأتھ العبیُ  أن ستحبُّ ویُ ((
ْھَوةِ  ِمنَ  أَتَاھَا َوقَدْ  إالَّ  تَُواقِْعھَا َال  « :قَالَ  أَنَّھُ   النَّبِيِّ  عن العزیز، عبد بن عمر  تَْسبِقَھَا َال  لَِكيْ  أَتَاكَ  َما ِمْثلُ  الشَّ

 َجاَءك َما ِمْثلُ  َجاَءھَا قَدْ  أَنَّھُ  َرأَْیت فَإَِذا َوتَْلِمُزھَا َوتَْغِمُزھَا تُقَبِّلُھَا إنَّك نََعمْ  قَالَ  إلَيَّ  َوَذلِكَ  قُْلت بِاْلَفَراغِ 
 یفعلھ مما یتحرز أن بأھلھ االجتماع على زمعَ  إذا لھ وینبغي(( المدخل في الحاج ابن قالو ،46))»َواقَْعتَھَا



  د. محمَّد شریَّط 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      314

 مباح ھو بما ویمازحھا یالعبھا حتى بل ،غفلة على وھي زوجتھ یأتي أن وھو عنھ منھي وھو ،العوام بعض
 أقبلتو ،لذلك وانشرحت ،منھا یرید ھو لما انبعثت قد أنھا رأى إذا حتى , ذلك شاكل وما ،والقبلة ةالجسَّ  مثل
 قضيی قد غفلة على أتاھا فإذا , منھا یحب ما الرجل من تحب المرأة أن ذلك من والحكمة ،یأتیھا فحینئذ علیھ
 ،مراأل علیھا تیسر ذكر ما فعل فإذا , دینھا ینصان ال وقد ،ذلك علیھا یشوش فقد ھي وتبقى ،حاجتھ ھو
  .47))ھدینُ  صانَ وانْ 

وجین بینَ  الجنسي واإلجبار لإلكراه شْجبھم في قرینةً  یُعتبَرُ  قالُوه وما نن ِمنَ  سنَّةٌ  لعلَّھ بلْ  الزَّ  لقول السُّ
ِ  َعبدِ  بنِ  لجابرِ   النَّبيِّ  ُ  َرِضيَ  هللاَّ وَجین بینَ  یْجري (( فَما ؛48»َوتُالَِعبُكَ  تُالَِعبُھَا َجاِریَةً  أَفَالَ « َعنھُما: هللاَّ  الزَّ

   .49ُسنَّةٌ)) وھُو، للشَّارعِ  َمْرضيٌّ  الُمالَعبة ِمنَ 
ا :القیِّم ابن وقال   .50ا))لِسانِھ ومصُّ  تقبیلھا،و ،ةالمرأ ُمالعبة ماعالج على تَقدیمھ ینبغي ((وممَّ
ا ذكرناهُ  الذي وھذا ا وھو والقْھر بالغْصب الجنسیة الُمعاشرة كراھیة في بھ یُستأنَسُ  ممَّ  لیھع حثَّت ممَّ

وجیة لألُلفة مقصًدا وجعلتھُ  الشَّریعةُ     .الزَّ
  المناسب الفقھي التَّوصیف: الثَّاني الفرع

 ُمناسبًا ونُ یك قدْ  فقھي بوصفٍ  مستمِسكینَ  الفرعَ  ھذا نردُ  الفقھیة، المواقف ِمن لجملة راضنااستع بْعد
  : التَّالي النَّحو على، المسألة ھذه لتكییف

الً  وجین بین الجنسي اإلكراهُ  یكونُ  متى: أوَّ   ُمعتبًَرا الزَّ
وجین بینَ  الجنسي اإلكراه وتحقُّق توافُر نعني وھھنا   : كاآلتي كَ ذل وبیانُ ، شرًعا مرفوًضا ساعتَھا ویكونُ ، الزَّ

ى فیما تدخلُ  التي التَّعذیب بل التَّعنیف أسالیب من الیوم األزواج بعضُ  یفعلُھ ما -1 اد یُسمَّ ، یة""السَّ
رب أدوات كلَّ  واستعمالھم  األفالم وتقلیدِ ، واإلرعاب والتَّخویف والسَّالسل واألحزمة العصيِّ  نمِ  الضَّ

 عكُسھ یوجدُ  بلْ ؛ ذلك جوازُ  منھُ  یُشتمُّ  واحدٌ  شرعي نصٌّ  یُوجدُ  وال واحد فقیھ یُجیزه ال یفعلونھ ما، اإلباحیة
ل من وج لتأدیب القضاء تدخُّ یھ حالَ  الزَّ  ياضالق أَو الحاكم فإِنَّ  زوجتھ َعلى تَعدَّى لوْ ((: زوجتھ على تعدِّ

رَ  أن الحاكم أَو لقَاضيل أنَّ  على الفقھاء جمھور ونصّ ، ذلك نع یَُكفُّھ وج یَُعزِّ   .51))الزَّ
وج اإلسالمیة الشَّریعة منعتِ  -2 وجة ضرًرا یُشكِّلُ  ذلكَ  ألنَّ  ؛إكراھھا بْلھَ  زوجتھ ُمعاشرة من الزَّ  وِمن، للزَّ

   :اآلتي في تتمثَّلُ  اإلضرار وحاالتُ ، شرعا یجوز ال بھا فاإلضرار ثمَّ 
 أراد أو، 53الحج في أو رمضان في صائمةً  أو 52نُفساء أو حائًضا تكونَ  كأن :الشَّرعي المانع حالة -أ

بر في مجامعتھا   .الشَّرعي المانع ُحكم في ھو قاھرٍ  55ُعذرٍ  أوْ ، 54یجوز وال الدُّ
، النَّحیفة ھي والنِّضوةُ ، 56))مریضة أو نِْضوةً  لِكونھا (( دنيبَ  ضٍ كمرَ  احسیً  كانَ  سواء المرض: حالةُ  -ب

 المزمنة األمراض ذوي من كانت أو، 57)) قََرنٍ  أو َرتَقٍ  ((أَو الجنسیة المعاشرة دون حولُ ی جنسي مرضٍ  أو
 نِْضَوة حكم كمھفح زوالھ رجىیُ  ال مرضا مریضةً  كانتْ  إنْ  (...) عھاجما من أحد یتمكن ال ((ولھذا
  .والعجز المشقَّة وھي الواحدة العلَّة بجامع الحسِّي المرض على النَّفسي المرضُ  ویُقاسُ ، 58الِخلقة))

وج الجنسي الُعضو ِكبَرُ  ذلكَ  ومثالُ  :القدرة عدمِ  حالةُ  -ج  الدمیري قال كما، "َعبَالَة" المسمَّى وھو، للزَّ
 معھُ  یضر مرضٍ  أو زوجٍ  الة((وَعب: وأعذاره النُّشوز عن یتحدَّث وھو ،المنھاج شرح في الوھاج النجم في

ملي قال، مثالً  إْبطھ رائحة تُطیقُ  ال كانت أو ،59ٌر))ُعذ الوْطءُ   (...) عذر ذات وكلُّ ((: المحتاج نھایة في الرَّ
 حتَّى أوْ ، 60)) ذلك في وتصدق ناشزة عدّ تُ  لم عادة یحتمل ال تأذیا بھ وتأذت مستحكم مثال صنان بھ كان كأنْ 

 يف صدَّقوتُ  ناشزة تَُعدَّ  لم عادة حتَملیُ  َال  یاتَأَذِّ  بھ ذَّتْ أَ وت ُمستحِكم بَْخرٌ  ((أَو :البجیرمي قال ،فِمھ رائحةَ 
   .61))ذلك
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وج على اإلسالمیة الشَّریعةُ  حظرت -3  كاألمراض خطیًرا مرًضا مریًضا كانَ  إذا زوجتھ یقرب أنْ  الزَّ
ا، وىالعدْ  تُسبِّبُ  التي األمراض من ونحوھا مثالً  الجنسیة وجة بیحیُ  ممَّ  وهللاُ ، اتھرغب ةتلبی عن االمتناعَ  للزَّ

 قال، ُمطلقًا تزویَجھ منع َمن الفقھاء ِمن ھُناكَ  بلْ  ؛]61: [النور َحَرجٌ  اْلَمِریضِ  َعلَى َوَال : یقول تعالى
ج أن لھ یجوز َال  َمُخوفا مرضا ((اْلمریض: خلیل مختصر رحاش الخرشي   .62)) یتزوَّ
الفة لالعتبارات الجنسي اإلكراهُ  ُرفض إذا نقولَ  أنْ  بقيَ   اإلَساءةب اإلَساءة ُمقابلة باب ِمنْ  ولیسَ  - السَّ

وجة حقِّ  ِمنْ  فھلْ ؛ - ائل؟ كُمدافعة زوجھَا تُدافعَ  أنْ  الزَّ  و((ول: بقولھ الحنابلة بعض ھَذا نحو إلى أشارَ ، الصَّ
 یَديِ  ینب كالمارِّ ؛ نفسھ ذھاب إلى أْفَضى ولوْ ، فاألْسھل باألْسھل دفَعتْھُ ، رمَضان في الوْطء على زوجتھ أكرهَ 

وجة حقِّ  ِمن أنَّ  الكالم ھذا ویعني، 63الُمصلِّي))  إلى األسھل ِمنَ  حكیمٍ  بأسلوبٍ  زوجھا رغبةَ  تَُردَّ  أنْ  الزَّ
واب الُمجانفة المعاصرة الفتاوى بعض عكسِ  على، السَّھل  عضُ ب أفتى ؛الُمتبادل للُعنف والُمجاریة للصَّ

وجیة حقوقھا من َحرمھا إذا الشَّرعیة ُحقوقھ من زوجھا حرمانُ  للمرأة یجوزُ  ((: بقولھ المعاصرین  طالما الزَّ
وجین أنَّ  جل مارس ((إذا: فقال وبالَغَ  بعضھم وأفتى، 64اإلنسانیة)) الكرامة في متساویان الزَّ  العنف الرَّ

فاعَ  تستطع ولم المرأة ضدَّ  الجسدي  باب من ذلك لھَا فیجوز، مثلِھ بعنفٍ  ُعنفھ تُبادلَ  بأنْ  إالَّ  نفسھا عن الدِّ
فاع جلُ  مارسَ  إذا أنَّھُ  كما، النَّفس عن الدِّ وجیة حقوقھا بعض منعھا بأن ضدَّھا الحقوقي العنف الرَّ  نَّفقةكال الزَّ

 من لونٌ  ھذا أنَّ  شكَّ  وال، 65)) العقد خالل من بھا التزمتْ  التي الحقوق من تلقائیًا تَمنعھُ  أنْ  فلھا، والجنس
  .والعنیف المعقَّد زماننا في والسیَّما األسرة عنھُ  تْنأى أنْ  أْدعى الغلوِّ 
وجین بین الجنسي اإلكراهُ  یكونُ  متى: ثانیًا   ُمعتبَرٍ  غیرَ  الزَّ

وجین بینَ  جنسًیا إكراھًا یُعتبرُ  ال، ذكرنَا ما َعكس وعلى ضا عدم معَ  حتَّى ،الزَّ   : ةاآلتی لالعتبارات، الرِّ
؛ ذلكَ  غیر في إكراھُھا لھُ  یجوزُ  بلْ ، زوجھا معاشرة عن االمتناع أو االعتراض منھا یجوزُ  ال: التَّثاقل -1

ر كالكَسل سببٍ  بال تمانع كأنْ  ًغا یكونُ  وال منھا یصحُّ  فالَ ، والتَّأفُّف والتَّضجُّ  الممارسة نع االمتناع في ُمسوِّ
 منھا ھرظ إذا علیھا یجب فیما إیَّاه معصیتُھا وھُو النُّشوز ((في: "اإلقناع" في الحجاوي قال كما، الجنسیة
مةً  تجیبھ أو اِالستمتاع إلى دعاھا إذا تتدافع أو تتثاقل بأن النُّشوز أمارات ھة ُمتبرِّ  في دبُھاأ ویختلُّ  ُمتكرِّ

  .66))حقِّھ
وجةُ  تتمنَّعُ  فقدْ : التَّدلُّل -2  فتیلِ  وإْشعالِ  إثارتھ بابِ  ِمنْ  بلْ ، راضیة غیر لكونھا لیس، زوجھا إصرارِ  أمام الزَّ

دُّ  ولْوال:"قیل كما إذْ ؛ رغبتِھ  قال ، الُكره باب ِمنْ  الَ ، الدَّالل باب من تمنُّعھا فیكونُ ، "الِوَصال عُذب ما الصَّ
  .67ًال))تَدل منھ لَھ َمْنُعھا َال  رُعذ َال  ((َحیث: الخطیب" شرح على لحبیبا "تحفة في البجیرمي

   النَّاجمة والـمآالت الـُمثارة الشُّبھات: الثَّاني بحثالم
بَھ بعض تفنیدَ  نحاولُ  المبحث ھذا وفي    :كاآلتي وُمخرجاتھ مآالتھ وذكر، الموضوع ھذا في الشُّ

ل مطلبال   الـُمثارة الشُّبھات: األوَّ
  :كاآلتي بعضھا نختار الشُّبھات من جملةٌ  الموضوع ھذا تْ لَفَّ 

ل الفرع بھة: األوَّ    األولى الشُّ
وج بین یُسوِّ  لمْ  اإلسالمي الفقھ أنَّ ب االدِّعاءُ  وجة الزَّ  ،شاء متى یدعوھا أنْ  حقِّھ ِمنْ  جعلَ  حینَما والزَّ

  .المقابل في الحقُّ  لھَا ولْیسَ 
  :والجواب
 جالرِّ ال نَّ أ رغیْ  ،ةتشابھمُ  ةغریزی ُمیوالتٍ  ساءوالنِّ  جالللرِّ  نَّ أ نمِ  غمبالرُّ (( ھُ أنَّ  ذكرنا ما إلى اإلضافةب

جل غریزةف ،68))ساءالنِّ  نمِ  منھ الجانب ھذا لىإ یوالً مُ  كثرُ أ  عالم في لیس، المرأة غریزة عن تختلف الرَّ
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 ال وھذا ،قوىأ ةٍ جنسی ةبغریز نساناإل ذلك في بما ةالحی الكائنات ظممع في الذكر ((یتمتَّعُ  بلْ ؛ فحسب البشر
 جللرَّ ا بعكس ،وامالدَّ  على ةٍ ھمتنبِّ  غیرُ  غریزتھا (...) ولكنَّ  ،ةقوی ةجنسی ةٌ غریز لدیھا لیس أةالمر نَّ أ یعني
  .69))وامالدَّ  على اتقریبً  ةٌ ھمتنبِّ  غریزتھ تكون الذي

جل یكونُ  ھھنا ومن بَّانیة الفطرة بُحكم الرَّ  ھذا شكالاأل من وبشكلٍ  ،سرتھأل والقائدَ  المبادرَ  (( ھو الرَّ
 یَّماوالس والشَّرعي الطَّبیعي َمجراھا في صْرفھا وعدمَ  الغریزة تلكَ  حْبسَ  إنَّ  بلْ ؛ 70ة))الجنسی ھتزیبغر مرتبطٌ 

 نتجیُ  جللرَّ ل ناسليالتَّ  الجھاز((،ونفسیةً  بدنیةً  أضراًرا لھ یُسبِّب الُمستعلیة زوجتھ لُدن ِمنْ  المانعُ  ذلكَ  كانَ  إذا
 اغطض لھ بسبِّ تُ  نْ أ مكنُ یُ  ماعالجِ  اللخِ  من قطلَ تُ  لمْ  نإ والتي ،ةنویالمَ  الحیوانات من المالیین مئاتِ  ایومیً 
 التَّركیبي االختالف ولھذا، 72))المجتمع في ةً خطیر ةً طاق لمثِّ یُ  اجنسیً  المكبوت(( فالفرد، 71))وجسدیا نفسیا
وج بین وجة الزَّ  قولعُ  في ةششوَّ المُ  المواضیع ھمِّ أ حدَ أ ةالجنسی وجزَّ ال احتیاجات تكونُ  ةً عاد(( والزَّ
  .73اُحن))والتش راعالصِّ  بسبِّ یُ  ما وھو (...) ،وجاتالزَّ 

 الرجل ریِّ خُ  مَ لِ  :قیل فإن(( :السَّالم عبد ابن العزُّ  قال فقد قدیًما اإلسالم فقھاءُ  العلَّة ھذه إلى التفتَ  ولذلكَ 
 على وىالقُ  تطاوعھم الَ  إذْ  إجابتھن عن الرجال لعجز النساء رتیِّ خُ  لو قلنا: المرأة؟ رتجبِ وأُ  االستمتاع في

 في تمكنال مكنھایُ  والمرأة نشارستِ االِ  وعدم وىالقُ  لضعف األحوال من كثیر في ذلك لھم ىیتأتَّ  وال إجابتھن،
  .74))وحین وقت كل

بھةُ : الثَّاني الفرع    الثَّانیة الشُّ
 تُلبِّ  لمْ  ذاإ اعلیھَ  اللَّعنةَ  افترض حینَ  النُّقطة ھذه في ىحتَّ  للمرأة ظالمٌ  اإلسالم أنَّ  النَّاس بعض یتوھَّم قدْ 

جل یُلعنُ  فالَ ؛ یكون ال والعكسُ ، الجنسیة زوجھا حاجة    .فأبى؟ ِعْرُسھ دعْتھُ  إذا الرَّ
  : والجواب

الً      الواردة النُّصوص بعضُ : أوَّ
ُجلُ  َدَعا إَِذا« قَاَل:  النَّبِيِّ  َعنِ  وردَ  ما -1  َحتَّى الَمالَئَِكةُ  لََعنَْتھَا تَِجيءَ  أَنْ  فَأَبَتْ  فَِراِشھِ  إِلَى اْمَرأَتَھُ  الرَّ

  .75»تُْصبِحَ 
  .76» تَْرِجعَ  َحتَّى الَمَالئَِكةُ  لََعنَْتھَا َزْوِجھَا فَِراشَ  ُمھَاِجَرةً  الَمْرأَةُ  بَاتَتِ  إَِذا«: ولھقَ  ومنھا -2

   اللَّْعن توجیھُ : ثانیًا
ھ ھنا اللَّعن -1  وجة إلى یتوجَّ  بالھجر ھي بدأت إذا الَّ إ وماللَّ  علیھا جھیتَّ  والَ ((، علیھا غضبھ جھة من الزَّ

 الھَ  اظالمً  جرھابھَ  ھو بدأ لو اأمَّ  ،وھجرتھ ذنبھا من لصِ نْ ستَ تَ  فلم ظالمة وھي ھجرھا أو ،لذلك ھو فغضب
  .77))فالَ 

 بسَبب أتى فاللَّعن ،78ھجرت الَّتِي ِھيَ  أَنَّھَا الُمَرادو ،ةِ لِ اْلُمفَاعِ  "ُمھَاِجَرةً " لفظة علیھ تدلُّ  اللَّعن وسببُ  -2 
د وجة تمرُّ روریة زوجھا حاجةِ  إشباع على الزَّ ش وما، صبًرا أقلُّ  ألنَّھ؛ الضَّ  ىإل یدعوه ویَفتنھ علیھ یُشوِّ

  .79ذلك في جالالرِّ  مساعدة على ساءالنِّ  ارعالشَّ  حضَّ  ھنا منو ،الجماع
وجة الحكیم الشَّارعُ  حضَّ  الجنسي جوالتَّأجُّ  الغریزي االحتقان ولھَذا  ويَ رُ  ،زوجھا رغبةَ  تُلبِّي أنْ  الزَّ

 تَْمنَعِ  َال « : عنھ وُروي، 80»تَنُّورٍ  َعلَى َكانَتْ  َولَوْ  فَْلیَأْتِھَا َحاَجةً  اْمَرأَتِھِ  ِمنْ  أََحُدُكمْ  أََرادَ  إَِذا« : النَّبِيُّ  عن
 معاشرتھا منھ المقصود ولیس اللغة في المبالغة سبیل على وھذا ،81»قَتَبٍ  ظَْھرِ  َعلَى َكانَ  َولَو َزْوَجَھا اْمَرأَةٌ 

  .النِّكاح بعقد المقصودةُ  الُمتعة فیھ تغیبُ  متعكِّرٍ  مزاج أو مزعج ظرف أو حرج وضع في
الَّة، "أبَْت" كلمة ھي الشَّریفة األحادیث ھذه في العجیبَة النُّكتة أنَّ  نقول أنْ  وبقيَ   نمِ  حالةٍ  على الدَّ

د  باء:اإل(( حیث ِمن؛ "امتنعت" كلمة عنْ  تفترقُ ، "أبَْت" فكلمة، المجيء عدمُ  فقط ولیسَ  واالْستعصاء التَّمرُّ
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ُ  َویَأْبَى: تعالى قولھ علیھ ویدلُّ ، امتناعٌ  باءٍ إ فكلُّ  ،متناعاالِ  ةشدَّ   اْلَكاِفُرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  نُوَرهُ  یُتِمَّ  أَن إِالَّ  هللاَّ
 في االمتناع شدة :المراد فإن ،"]34: [البقرة َواْستَْكبَرَ  أَبَىٰ  إِْبلِیسَ  إِالَّ : تعالى وقولھ ]،32: [التوبة

  .82))المقامین
وجة قِبَل من االمتناع شدَّة على تدلُّ  "أبَْت" لفظة إذن  ىوأبَ  اربِاْختی اْمتنَاع(( على تدلُّ  أنَّھا كما، الزَّ

  . 83))ضھیرْ  لم الشَّْيء
 ضىیر حتَّى المؤقَّتة اللَّعنة استوجبت التي ھي ُعذرٍ  غیر ِمن والعصیان والتَّأبِّي االستنكاف حالةُ 

 الطَّاعة مَ نظا ویُحبِّذونَ  یقبلونَ  اإلسالمیة الشَّریعة على الُمغبِّرین وأولئك ھؤالء أنَّ  الغریبُ  والعجیبُ ، زوُجھا
وجیة المؤسَّسة في إالَّ  ونَ ، والشَّركة المؤسَّسة في لمدیرھَا المرأة طاعة ِمن عنَدھُم حرجَ  الَ ، الزَّ  ذلكَ  ویُسمُّ

رون، العمل بعقد والتزاًما انضباًطا  مؤسَّسةو العامِّ  بالِمرفق تُوِدي المیادین تلكَ  في الطَّاعة انخرامَ  أنَّ  ویقرِّ
تھا البالد انھیارِ  أو، الشُّغل د إَذا بُرمَّ ونَ  ھذا یقولون، رئیِسھ على مرؤوسٌ  تمرَّ  وجةالزَّ  طاعةِ  في إالَّ  بھ ویُقِرُّ
  .واِالفتراءات الشُّبھات ویثیُرون یأَْنفون زْوَجھا

وجة في یُربِّي اإلسالم فنظامُ ؛ ِمْریةَ  وال  ألُسرةا مؤسَّسة النضباط المشروعة الطَّاعة سلوكَ  المسلمة الزَّ
وجة المسلم المجتمع في رأیَنا ھھُنا وِمن، (فالصالحات) تعالى قالَ ، بُجملتھَا ضھا ُرغمَ  - الزَّ  لمسألة تعرُّ
 تالبی استقرار على ِحفاظًا؛ األشھاد رؤوس على زوجھَا معَ  خبِرھا بثِّ  ِمنْ  تأْنفُ  - غیره أوْ  الجنسي اإلكراه
  . والعائلة

   نَّاجمةال المآالت: ثَّانيال مطلبال
ل الفرع   القانونیة المآالت: األوَّ

 ما لىإ إضافةً  فإنَّنا، ُشبَھٍ  ِمن فنَّدناهُ  وما ،الجنسي لإلكراه وتوصیفاتٍ  مواقفَ  ِمن ذكرنَا ما سیاق في
 جریمت من الجنائي القانون إلیھ یؤولُ  قدْ  ما بھا یَسبقُ  قانونیة شجاعةٍ  ىإل بحاجةٍ  األسرة قانون فإنَّ ؛ ذكرنا

 تَركٍ ُمش كحقِّ  الجنسي باالستمتاع تعلَّق ما والسیَّما، - أكثرھا وما - راتغْ الثُّ  بھا یسدُّ  ثمَّ  ومن، المسألة ھذه
وجین بین ًسا، منھ 36المادة تعدیل في، الزَّ  بین عَدلَتْ  التي ،اإلسالمیة الشَّریعة َسنَن األولى بالدَّرجة ُمتلمِّ

وج وجة الزَّ ا ذلكَ  على ومثاالً ، بینھُما تُمیِّز ولمْ  والزَّ وج كانَ  فإذا؛ دراستنا بموضوع یتعلَّقُ  ممَّ  ويذ من الزَّ
وجة ویضرُّ  والُغلمة الشَّبق لَ  للقضاء أتاحتْ  اإلسالمیة فالشَّریعة، ذلكَ  بالزَّ وجینا بینَ  لإلصالح التَّدخُّ ، لزَّ
وجیة النَّفقة شأنُ  ذلكَ  شأنُ ، والجسدیة الجنسیة وكفایتھا َوقُدرتھا یتواءمُ  ما وتقدیرَ   ابن ھذا إلى وأشارَ ، الزَّ

ْوج على ((ویجب: بقولھ تیمیة  ُمقَدَّرٍ  غیر، ھشتمعی عن تَشَغلْھ أَو بدنھ یُْنھَكْ  لم ما تھایكفا ِبقْدر امرأتھ وْطءُ  الزَّ
   .84))كالنَّفقة الحاكم یفرضھ أن فیَنبغي تنازعا فإِن، أشھر بعةربأ

  االجتماعیة المآالت: الثَّاني الفرع
الً  وجیة الخیانة: أوَّ    الزَّ

وجة الجنسي اإلكراهُ  یؤدِّي قدْ  أنَّھ اجتماعًیا الموضوع ھذا مآالت من  الممارسة من النُّفور إلى بالزَّ
 عرفی ال من الناس من وكثیر((: " "المدخل في الحاج ابن قال ولذلكَ ، الخیانة ْھدةوَ  في التَّھاوي أو الجنسیة

 فیكون ھائمالب تفعل كما , وطرا منھ تقض لم وھي , منھا حاجتھ فیقضي غفلة على زوجتھ یأتي ذلك في السنة
وجة في قیلَ  وما، 85))غیره إلى متشوقة متشوشة تبقى اوإم ادینھ فساد إما شیئین ألحد سببا ذلك  في یُقال الزَّ
جَ  الفطرةَ  ھذه تُعاندُ  ال َمنْ  فالعاقلةُ ؛ الجنسیة حاجتھ ةتلبی في زوجتھ تأبَّتْ  إذا وجالزَّ   یُمیِّزُ  الذي يالجنس والتَّأَجُّ

غبةُ  ھذه فما؛ بَْعلَھا افع لخْلق هللا ِمنَ  ((عطیَّةٌ  إالَّ  الجنسیةُ  الرَّ  یزالُ  ال والذي، البشري الجنس على للحفاظ الدَّ
 خصیتھش في أیًضا بلْ ؛ الجنسي سلوكھ في قطف تُؤثِّرُ  ال العطیَّةُ  وھذه، لإلنسان األساسَ  االجتماعيَ  الھدفَ 
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جل یكونَ  لنْ  وبدونھا، حیاتھ نواحي وُمعظَم ودوافعھ وعملھ  لكَ ت حكیمةٌ  المرأةٌ  إنَّھا؛ ُحبِّھ في وقعتْ  الذي الرَّ
  . 86ُمقاومتھ)) من بدالً  ھذا زوجھا احتیاجات معَ  تتعاونُ  التي
واج عن العُزوف: ثانیًا    الزَّ

وجین بینَ  الجنسي اإلكراه مآالت ِمن وأیًضا  سرةاأل قانون ِمن وانتقالھ الفعل ھذا تْجریم حالة في الزَّ
واج عنِ  الشَّباب عزوف، العقوبات قانون إلى  طَرهو ونالَ  زوجتَھ واقع إذا یُعاقب أنْ  یقبل فمنْ ، بالُجملة الزَّ
 تَكسد ال وحتَّى الظَّاھرة ھذه ُمحاصَرة أردنا ما إذاف، إكراھیة أنَّھا تُفسَّرُ  قدْ  التي األسالیب بعض باستعمال ولوْ 

واج سوق وجین بتأھیل علینَا الزَّ  المفاھیم حیحوتص، ُمنضبطةٍ  ودینیةٍ  اجتماعیةٍ  آلیاتٍ  عْبرَ  وجنسیًا نفسیًا الزَّ
 علِّمُ یُ  الذي النَّبوي األنموذج بھذا ھاتھ دراستنا نختمَ  أنْ  ِمنْ  أجملَ  وال، السَّلیمة التَّوعیة خالل ِمنْ ، المغلوطة

 بین المحبَّة ألواصر وتوطیًدا للمودَّة صیانةً  ولباقَةٍ  بحذاقَةٍ  الجنسي التَّعاُمل َمھاراتِ  أصحابھ أحدَ   النَّبيُّ  فیھ
وجین ة في عنھما هللا رضي هللا عبد بن لجابر قال، الزَّ ا«: زواجھ قصَّ  فَالَكْیسَ  قَِدْمتَ  فَإَِذا قَاِدمٌ  إِنَّكَ  أَمَّ

 بالفتح سَ فالكیْ  ((وقولھ :دالالتھ وإحَدى، الَكْیَس" الَكْیسَ  " النَّبویة الوصیة ھذه في الَكبد ولْفتةُ  ،87»الَكْیسَ 
 يأنِّ تَّ ال وحسن فقالرِّ  ىبمعنَ  سالكیْ  یكونُ  وقدْ  (...)ماعالجِ  ركتَ  من ذیرحْ التَّ  على وقیلَ  راءاإلغْ  على افیھمَ 
 جتخری بعد صحیحھ في انبَّ حِ  بنا جزم قلتُ  الجماع على حثَّ  ھفكأنَّ  الجماع عن زجْ العَ  من رالحذَ  أرادَ  (...)
 تَ مْ دِ قَ  افإذَ  اقإسحَ  بن دمحمَّ  روایة في قولھ هدُ ؤیِّ ویُ  كرذُ  امَ  على ھوتوجیھُ  اعمَ الجِ  سالكیْ  بأنَّ  الحدیث ھذا

 أمرني مَ سلَّ وَ  لیھِ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللا رسول أنَّ  للمرأة فقلت مسیناأ حین فدخلنا جابر قال وفیھ ساكیْ  عمال اعملفَ 
 حھصحی في خزیمة بنا أخرجھ صبحتُ أَ  ىحتَّ  معھا تُّ بِ فَ  قال كَ فدونَ  وطاعة سمعا التق اسً یْ كَ  عمالً  عملأ نأَ 

  .88))قَ حذَ  عملھ في جلالرَّ  اسَ كَ  األفعال صاحب قال (...)
  خاتمة:

  النَّتائج أّوًال:
وجین" بین الجنسي "اإلكراه َمفھوم في -1 ا، والقانونیة الفقھیة التَّعریفات غاَبت الزَّ  الستْجداءٍ  جالَ الم فَسحَ  ممَّ

وجة مواقعة: بأنَّھ الَغرض لذاتِ  ُمؤیِّدة مفاھیمَ    . وَطرال لقَضاءِ  قْسریة أسالیبَ  وباستعمال ِرضاھَا بغیر الزَّ
وجین" بین الجنسي "اإلكراهلـِ  الفقھي التَّوصیف في -2  منضبًطا اطارً إ ةالجنسی ةعاشرللمُ  الشَّریعة رسمت الزَّ

 صاحب إذا الَّ إ اإلكراه معنى یتحقَّق وال، الحسنَة والعشرة األُلفة مقِصد یُحقِّقُ  ُمشترًكا حقًّا اعتبارھاب احً منفتِ و
  .الشَّرعي المانع توافرَ  أو عاجًزا أو مریًضا أحدھما كانَ  أو، عنف أو تعدٍّ  الجنسیة المعاشرة

ى؛ الموضوع ھذا حول المثارة الشُّبھات في -3 وجین بین الشَّرعُ  سوَّ  جنسیةال المعاشرة حقِّ  استیفاء في الزَّ
د. االستعصاء حالَ  إالَّ  اللَّوم یُرتِّب ولمْ    والتَّمرُّ

وجة إضرار كلُّ  -4  بأيِّ  جیزهتُ  وال الشَّریعة تَرفُضھ والذي، المعتبر غیر الجنسي اإلكراه من لوًنا یُعتبرُ  بالزَّ
  . األحوال ِمن حالٍ 
   وصیاتالتَّ : ثانیًا

 نمِ  بھ یُمورُ  وما جتمعالمُ  تقلُّبات ُمسایَرة یُحقِّقُ  بَما الفقھیة ةللمنظومَ  الواعیة ةالقراءَ  إعادة ضرورةُ  -1
  . واِالفتراءات الشُّبھات َعوادي ِمنْ  وتَحصینھ اإلسالمي الفقھ على الِحفاظ بُغیةَ ؛ نوازل

یَغ األخذُ  حبَّذا -2   :التَّالي ِمثالال على، األسرة قانون تعدیلِ  اعةَ سَ  ؛اإلسالمي الفقھ في السَّمحة بالصِّ
وجین على یجبُ  :36 المادة وابط المتوازنة الجنسیة اتالحاجَ  تلبیةَ ( :الزَّ   .)الشَّرعیة بالضَّ
وابط( (مضافة): مكرر 36 المادة -ب .عنف بدون الطبیعي المحلِّ  في یكون االستمتاع -أ :ھي رعیةالشَّ  الضَّ

وجة شرعي مانع: حال في االستمتاع منعیُ    .)لمعديا المرض، وجةالزَّ  عجز، وجةالزَّ  مرض، بالزَّ
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  .الزوجة) تكاسل حال في إكراھًا یكونُ  (ال (مضافة): 1 مكرر 36 المادة
  .53و، 19و، 8و مكرر،7:المواد في خرىأُ  آثارٌ  علیھا بُ وسیترتَّ ، 36 المادة لتعدیل أمثلة ھذه

  . العالمین ربِّ  � الحمدُ  أنِ  دعوانَا وآخرُ  
  والمراجع: المصادر قائمة
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   :الملخص
كثیر ال حیث جاءتیعّد موضوع الحّریة الدینیة من أبرز الموضوعات حضورا في الساحة الفكریة المعاصرة، 

من الدراسات لضبط مفھومھا، وإبراز معالمھا ومستویاتھا، والكشف عن مقاصدھا وحدودھا في الشریعة 
مسائلھا تبعا لتنوع المناسبات التي تناولت من خاللھا موضوع الحّریة وقد اختلفت طبیعة معالجة  اإلسالمیة...

ھذه الدراسة محاولة للكشف عن األسس واألصول التي تأسست علیھا حریة االعتقاد في اإلسالم، واستمّدت و  الدینیة.
ا، وكذا الحفاوة منھا مشروعیتھا، وھي التي یُفھم في ضوئھا قیمة ھذا النوع من الحریة، وتُدرك في ظلھا أبعادھ

الكبیرة التي حظیت بھا في التشریع اإلسالمي. وتدور إشكالیة الدراسة حول ماھیة األسس التي ارتكزت علیھا حریة 
  االعتقاد في اإلسالم.

ولإلجابة عن ھذه اإلشكالیة اتبعت في دراستي ھذه على المنھج التحلیلي من خالل ضبط مفھوم حریة االعتقاد، 
  رجعي لھا، والذي یكشف عن أبعادھا وقیمتھا الرفیعة في القرآن والسنة.وبیان اإلطار الم

وقد خلصت ھذه الدراسة إلى أنھ ال یمكن فھم قیمة حریة االعتقاد في اإلسالم، وإدراك أبعادھا، إال بالوقوف 
 على أسسھا التي ترتكز علیھا، والتي تعّزز النظرة التكریمیة لإلنسان.

 .االعتقاد؛ الكرامة اإلنسانیة؛ سنة االختالف؛ االقتناع: حریة المفتاحیةالكلمات 
  

Research Summary 
The issue of religious freedom is considered one of the most prominent topics present in 

the contemporary intellectual arena, as many studies came to control its concept, highlight its 
features and levels, and reveal its aims and limits in Islamic law ... The nature of dealing with 
its issues differed according to the variety of occasions during which the subject of religious 
freedom was addressed. . This study is an attempt to reveal the foundations and principles upon 
which freedom of belief in Islam is based, and from which it derived its legitimacy, and it is in 
the light of which the value of this type of freedom is understood, and its dimensions are 
perceived in light, as well as the great hospitality that it has received in Islamic legislation. The 
study's problem revolves around what are the foundations upon which freedom of belief in 
Islam was based. 

In order to answer this problem, I followed in my study this analytical method by 
controlling the concept of freedom of belief, and clarifying its frame of reference, which reveals 
its dimensions and its sublime value in the Qur’an and Sunnah. 

This study concluded that it is not possible to understand the value of freedom of belief 
in Islam, and to realize its dimensions, except by standing on the foundations on which it is 
based, and which reinforces the honorary view of the human being. 
Key words: freedom of belief; human dignity; year of difference; conviction. 
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 :مقّدمة
أخذ الحدیث عن حّریة االعتقاد یستحوذ على مساحة واسعة من اإلنتاج العلمي للباحثین والمفّكرین 
المعاصرین، وأمست مكّوناتھا ومستویاتھا وأبعادھا وحدودھا، وكّل ما یتعلّق بھا محل اھتمام بالغ من لدن 
رجال الفكر والثقافة والسیاسة والقانون والدین... وغیرھم، حیث تّم التطّرق إلیھا من زوایا متعّددة. ویرجع 

 ھذا الحضور الكثیف للحریّة الدینیة في المحافل الفكریة إلى عّدة عوامل، أھّمھا:
ة النقدیة، وما سلمین النزعـ االحتكاك بالفكر الغربي الذي ولّد في نفوس الكثیر من الباحثین والمفّكرین الم1

تعنیھ من إعادة قراءة التراث اإلسالمي، ومراجعة الكثیر من المسائل والقضایا التي كانت تدرج ضمن 
 المسلّمات!!!

ـ التحّوالت الكثیرة والمتسارعة على نمط الحیاة المعاصرة، وظھور ما یسمى ب "الدولة الحدیثة" التي 2
ودینیة، وما تبعھ ذلك من لغط حول حقوق وحّریات األقلیّات الدینیة أصبحت تضّم عّدة مكّونات عرقیة 

 والعرقیة فیھا.
ـ تقاریر بعض المنظمات الدولیة وما فیھ من اتّھامات مبطنة أو صریحة للدول العربیة واإلسالمیة 3

سالم، بالتضییق على الحّریات الدینیة، وھي التقاریر التي أثارت الشبھات حول حّریة االعتقاد في اإل
 !!!   وجعلت اإلسالم متّھما إلى أن تثبت براءتھ

ھذا دون أن ننسى الحوادث التي أّدت إلى تأجیج البحث في ھذا الموضوع، كحادثة سلمان رشدي في 
الغرب، ونصر حامد أبو زید في مصر، وغیرھا من الحوادث في الكثیر من المناطق، التي ساھمت في 

لدینیة، وكثافة وتشّعب النقاش حولھ بین أھل السیاسة والفكر والدین زیادة االھتمام بسؤال الحّریة ا
 والقانون...مما یدّل على حساسیتھ وأھمیّتھ في الوقت نفسھ. 

تأتي ھذه الدراسة لتسّد فراغا في مسألة من المسائل المتعلقة بالحریة الدینیة، والتي ــ أزعم أنھا ــ و
محاولة جاّدة للكشف عن األسس والركائز التي تستند إلیھا  تي ھذه)لم تلق اھتماما بدراسة، حیث تعّد (دراس

حّریة االعتقاد في اإلسالم، وتستمّد منھا مشروعیتھا، وھي األسس التي تمّكننا من معرفة قیمتھا، وفھم 
أبعادھا، وإدراك المكانة العالیة والمحل الرفیع والموضع السامي الذي حظیت بھ في نصوص القرآن 

  فماھي األسس التي ارتكزت علیھا حریة االعتقاد في اإلسالم؟ والسنة...
  وقد نتج عن ھذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة، منھا:

ما المقصود بحریة االعتقاد؟ ما األطر المرجعیة التي تمّكننا من فھم قیمة حریة االعتقاد في التشریع 
 اإلسالمي؟

 مفھوم حّریة االعتقاد: المبحث األول
الحدیث عن األصول التي تأسست علیھا حریة االعتقاد، وبیان موقعھا في التشریع اإلسالمي،  قبل

كان لزاما علینا أوال الوقوف عند مفھوم ھذا المصطلح، وضبط مدلوالتھ، باعتباره مرّكبا إضافیا، من خالل 
إلى تعریف جامع  تعریف الحّریة لغة واصطالحا، ثم تعریف االعتقاد لغة واصطالحا، ومن ثّم الخلوص

  لحّریة االعتقاد یتیح لنا ضبط عناصرھا ومكّوناتھا، والتفریق بین مستویاتھا وأبعادھا.
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 المطلب األول: تعریف الحریة
  الفرع األول: الحّریة لغة

تطلق الحریة في اللغة العربیة في مقابل العبودیة (أي أنھا ضّد العبودیة)، حیث كان اإلنسان (العبد) 
"الحّر ــ بالضّم ــ نقیض العبد، والجمع  على من ال حّریة لھ إال بأمر سیده. جاء في لسان العرب:یطلق 

أحرار وحرار...یقال: حّر العبد یحّر حرارة، بالفتح، أي صار حّرا، ومنھ حدیث أبي ھریرة: فأنا أبو ھریرة 
  . )1(المحّرر أي المعتق"

  .)2(ف العبد"وجاء في القاموس المحیط: "الحّر بالضّم خال
وإلى ھذا المعنى أیضا أشار صاحب (مختار الصحاح) فقال: "والحّر: ضّد العبد... وحرر: أي أعتق 

  .) 3(وصار حّرا"
ویذھب محمد الطاھر ابن عاشور إلى أن لفظ الحریة في كالم العرب یطلق على معنیین، أحدھما 

 :)4(ناشئ عن اآلخر
یكون تصّرف الشخص العاقل في شؤونھ باألصالة تصرفا غیر : ضد العبودیة. وھي أن المعنى األول

 متوقف على رضا أحد آخر...
: ناشئ عن األول بطریقة المجاز في االستعمال، وھو تمكن الشخص من التصرف في المعنى الثاني

 نفسھ وشؤونھ كما یشاء دون معارض.
، )5(ةالعبودیة، أي أنھا نھایة العبودیومن خالل ما سبق یتبیّن بأن لفظ الحریة یعني االنعتاق من الّرق و

  فإذا كانت العبودیة إكراه وإجبار فإن الحریة إرادة واختیار.
والمتأمل في استخدام العرب للفظ الحریة یجد أنھا تطلق على المعاني الحسنة والجمیلة، فیقال: "إنسان 

ة" أي أنھا شریفة من أصل طیب حر" أي أنھ ال یقبل الضیم، ویجتنب األفعال الخسیسة، ویقال: "امرأة حرّ 
. أي أن اإلنسان )6(ومنبت حسن، ومن ھناا قالت العرب: "الحّر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة"

الحر ھو الذي یتّصف بخلق الوفاء، وال یمكن أن یتّصف باللؤم، أو یتنكر ولو للحظة لمن أسدى إلیھ معروفا، 
 .)7(أو علّمھ حرفا

  الفرع الثاني: الحّریة اصطالحا 
یعّد مصطلح الحّریة من أوسع المصطلحات شیوعا وانتشارا، لكن وعلى الرغم من ذلك فإننا نجده 

التي لم یسلم أحدھا من نقد،  )8(من أشّد المفاھیم غموضا واضطرابا، وال أدّل على ذلك من كثرة التعریفات
) في معرض حدیثھ عن المعنى االصطالحي للحّریة، حیث وھذا ما أشار إلیھ صاحب كتاب (مشكلة الحریة

بیّن بأن الباحث إذا یّمم وجھھ نحو المعاجم الفلسفیة منقّبا عن معنى منضبط لمفھوم الحّریة فإنھ "سیجد من 
المعاني ما ال حصر لھ، بحیث قد یكون من المستحیل أن نتقبل تعریفا واحدا باعتباره تعریفا عاما یصدق 

 .)9(ر الحّریة"على سائر صو
ولعّل سبب ھذا االختالف واالضطراب في مفھوم الحریة یرجع إلى تعدد وتنوع مجاالت 

، فنجد المتصوفة مثال یستعملون مصطلح الحریة للداللة على االنعتاق من العبودیة لغیر هللا، )10(استعمالھا
، وعلماء العقیدة )11(لدنیویةسواء كان من البشر، أو من األھواء النفسیة، أو من الشھوات والملذات ا

یستعملون مصطلح الحریة في باب القدر، عند تعرضھم إلرادة اإلنسان، وأن لھ مشیئة یستطیع بھا أن یختار 
فعلھ التكلیفي، كما نجد لھذا المصطلح الحریة حضورا واسعا عند الفالسفة وكذا الفقھاء، ھذا دون أن ننسى 

  والقانون... حیث أن لكّل حقل معرفي استعماالتھ الخاصة بھ.تداولھ في أروقة السیاسة واالقتصاد 



  سفیان شتیويد.  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      328

ساھم في غموضھا واضطرابھا، خاصة إذا عرفنا أن  وھكذا نرى بأن تعّدد مجاالت استعمال الحریة
في كل مجال من تلك المجاالت العدید من المدارس واالتجاھات التي لھا نظرتھا الخاصة في التعاطي مع 

 مصطلح الحریة.
، وھي التعریفات التي حیّدت الدین وعزلتھ، )12(ولنا تجاوز التعریفات الغربیة لمصطلح الحریةوإذا حا

وغلّبت الجانب الفردي للحریة، في سبیل صیاغة مفھوم شامل لھا، فإننا نجد التعریفات اإلسالمیة أكثر دقة 
 وشمولیة.

حیث عّرف الحّریة بقولھ:" ومن أھم وأشھر وأبرز ھذه التعریفات: تعریف الدكتور فتحي الدریني، 
ھي المكنة العامة التي قررھا الشارع لألفراد على السواء، تمّكنا لھم من التصّرف على خیرة أمرھم دون 

 .)13(اإلضرار بالغیر"
كما عّرفھا الفیلسوف طھ عبد الرحمن بعد استعراضھ لمفاھیم الحریة في الفكر الغربي، وكشفھ عن 

بقولھ: "الحریة ھي أن تتعبّد للخالق باختیارك، وأن ال یستعبدك الخلق في  تناقضھا مع التصور اإلسالمي،
 .)14(ظاھرك أو باطنك"

  وواضح من ھذه التعریفات أنھا ترّكز على عنصرین:
: وھو العنصر الذي یعّد قاسما مشتركا بین كّل تعریفات الحّریة، ذلك أنھ ال أوالــ اإلرادة واالختیار

  واختیار. وھذا ھو المعنى الذي یتّفق مع الدالالت اللغویة كما ذكرنا سابقا.معنى للحّریة دون إرادة 
: حیث نجد التعریفات اإلسالمیة تؤّكد علیھ كأساس تقوم علیھ الحریّة في ثانیاــ إبراز البعد الدیني

لتي االتصور اإلسالمي، ویظھر ھذا البعد بشكل جلّي في الغایات التي تھدف للوصول إلیھا، وكذا الحدود 
تقف عندھا، وھو ما یسمى بضوابط أو قیود الحریة، وھذا ھو الفرق الجوھري للحریة بین التصور الغربي 

  والتصور اإلسالمي.
 المطلب الثاني: تعریف االعتقاد

  الفرع األول: االعتقاد لغة:
ك العھد، ذلاالعتقاد والعقیدة من الفعل عقد، والعقد "نقیض الحل... ویقال عقدت الحبل فھو معقود، وك

 .)15(ومنھ عقدة النكاح، وانعقد عقد الحبل انعقادا. وموضع العقد من الحبل: معقد، وجمعھ معاقد"
وجاء في المصباح المنیر: "اعتقدت كذا، عقدت علیھ القلب والضمیر، حتى قیل: العقیدة ما یدین بھ اإلنسان، 

 .)16(ولھ عقیدة حسنة سالمة من الّشك"
بأن المعنى اللغوي لالعتقاد یدور حول ما یعقد اإلنسان قلبھ علیھ، ثم أصبح ومن خالل ما سبق یتّضح 

 یطلق على ما یدین بھ اإلنسان من األفكار واآلراء التي یؤمن بھا والتي تحل في قلبھ وضمیره.
  الفرع الثاني: االعتقاد اصطالحا 

ر حول المفاھیم حیث نجده یدوال یختلف المفھوم االصطالحي لالعتقاد عن المفھوم اللغوي،
والتصورات واألفكار التي یؤمن بھا المرء ووصلت إلى حّد القناعة التي ال یمازجھا ریب وال یخالطھا شك، 
وال مكان فیھا للظن، سواء كانت ھذه األفكار سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو دینیة، وإن كان 

لدیني فیقال "االعتقاد الدیني" أو "العقیدة الدینیة"، وتسمى استعمالھا المتدوال والمشھور یتعلق بالجانب ا
الحریة المتعلقة بھا "حریة االعتقاد" ویقصد بھا "الحریة الدینیة"، وإلى ھذا أشار (مصطفى سعید الخن) 

ھو "مجموع األمور التي یجب على المرء في معرض بیانھ لمعنى االعتقاد في العرف اإلسالمي حین قال: 
أن یدین بھا في اإلسالم، ویؤمن بھا إیمانا ال یشوبھ أدنى شك، بحیث تصبح ھذه األمور التي یدین بھا من 
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األمور البدیھیة التي ال تقبل الجدال وال المناقشة، وبذلك أصبح یطلق على العلم الذي یبحث فیما یجب على 
 .)17(العقیدة"اإلنسان أن یؤمن بھ "علم 

 فكلمة االعتقاد تحمل معنى الیقین والرسوخ الذي ال مكان فیھ للشك والظن.
: بعد الوقوف على دالالت الحریة واالعتقاد اللغویة واالصطالحیة، یمكننا أن مفھوم حّریة االعتقاد

ن قناعتھ في تكوینعّرف حریّة االعتقاد بأنھا "الحالة التي ترتفع فیھا عن اإلنسان كل الضغوطات المؤثرة 
 .)18(في الدخول في اإلسالم، أو عدم الدخول فیھ، بحیث ال یكون ألي شخص تأثیر أو إكراه علیھ"

ومعنى ذلك أن لإلنسان كامل الحریة في اختیار الدخول في اإلسالم من عدمھ والبقاء على أي معتقد 
ض مع كرامتھ أوال، ویتصادم مع السنن كان، بعیدا عن أي إكراه أو تأثیر في قناعتھ، ذلك أن اإلكراه یتناق

الكونیة ثانیا، كما أنھ یتعارض مع منھج اإلسالم في الدعوة إلى عقیدتھ، المبني على االقتناع والرضا ثالثا، 
وھي األسس التي ترتكز علیھا حریة االعتقاد في اإلسالم، والتي سنتطرق إلیھا في المبحث الالحق بإذن 

 هللا.
 ریف سالف الذكر نجد أنھ یمیّز بین مستویین مختلفین لحّریة االعتقاد في اإلسالم:وإذا تأملنا في التع

: فالنصوص القرآنیة والنبویة التي جاءت لبیان المكانة المستوى األول حریة الدخول في اإلسالم
رتكز ت الكبیرة التي تحظى بھا حریة االعتقاد في اإلسالم إنما تتعلّق بھذا المستوى.  كما أن األسس التي

  علیھا حریة االعتقاد في اإلسالم ــ التي ھي محل الدراسة ــ إنما تتعلق بھذا المستوى.
: وفي ھذا المستوى نجد اإلسالم یّضیق من دائرة الحّریة، المستوى الثاني حریة الخروج من اإلسالم

لعقدي، المسلم في أمنھ ا ویعتبر الخروج منھ بعد الدخول فیھ جریمة كبرى، لما یمّثلھ ذلك من تھدید للمجتمع
َوَمْن یَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن وقد جاءت اآلیات القرآنیة للتحذیر من ذلك، وبیان شناعتھ وفظاعتھ، كقولھ تعالى: 

ْنیَا َواْآلِخَرِة َوأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّا  ِر ھُْم فِیھَا َخالُِدونَ ِدینِِھ فَیَُمْت َوھَُو َكافٌِر فَأُولَئَِك َحبِطَْت أَْعَمالُھُْم فِي الدُّ
]. وھذا ما یفّسر شّدة اإلسالم في قضیة الخروج منھ واالرتداد عنھ، والعقوبة التي رّتبھا على 217[البقرة:

 . )19(المرتد، أال وھي عقوبة القتل
وھكذا نرى بأن التمییز بین مستوى حریة الدخول في اإلسالم والخروج منھ یمّكننا من الكشف عن 

حكمھ الخاص بھ، وبالتالي  -كما مّر معنا  -رؤیة واضحة لحّریة االعتقاد في اإلسالم، ذلك أن لكل مستوى 
 فإن الخلط بینھما سیؤدي حتما إلى غموض واضطراب ھذا النوع من الحّریة. 

یة االعتقاد التي تعني حق اإلنسان في اختیار ما یؤمن بھ وفقا لما استقر علیھ قلبھ، دون ضغط وحرّ 
 أو إكراه، إنما ھي حّریة ذات بعدین:

: ونقصد بحّریة االعتقاد الشخصیة إیمان اإلنسان بجملة من المفاھیم واألفكار أوال ـ حّریة شخصیة
 ر ذلك شأنا شخصیا.التي تبقى في دائرتھ الذاتیة الخاصة، باعتبا

: ونقصد بھا تلك التي تتجاوز المستوى الشخصي (الباطني) إلى المستوى العام، ثانیاـ حریة متعّدیة
أو مستوى الممارسة العلنیة، وما تعنیھ ھذه الممارسة من الدعوة إلى المعتقد، والتعریف بھ، والدفاع 

 عنھ...إلى غیر ذلك.
ا ھ إلى خطأ الخلط بین حریة االعتقاد كتصدیق قلبي، والذي أطلقنوالغرض من بیان ذینك البعدین التنبی

علیھ "حّریة االعتقاد الشخصیة"، وبین حّریة االعتقاد كممارسة علنیة، والذي أطلقنا علیھ "حریة االعتقاد 
المتعّدیة"، وقد تسبب ھذا الخلط في إحداث اضطراب في رؤیة الكثیر من الباحثین حول حدود وضوابط 

عتقاد في اإلسالم. ذلك أن اختالف البعدین یترتّب علیھ اختالف الحكم، فلكل بعد حكمھ الخاص بھ، حریة اال



  سفیان شتیويد.  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      330

فحّریة االعتقاد في "بعدھا الفردي تختلف في أثرھا من مصلحة ومفسدة عن أثرھا في بعدھا االجتماعي، 
 .)20(تماعي"وھو ما یستتبع اختالفا في التقدیر الشرعي ألحكامھا بین بعدیھا الفردي واالج

 المبحث الثاني: أسس حّریة االعتقاد في اإلسالم
التأمل في منظومة التشریع اإلسالمي والتعّمق في دراسة مقاصدھا، یوصل الباحث إلى أن اإلسالم 
ال بّد أن یعلي من شأن حریّة االعتقاد، وال بّد أن یدافع عنھا، وھذا لعّدة اعتبارات، وھي االعتبارات التي 

س والركائز التي تأسست علیھا مكانة الحّریة الدینیة في اإلسالم، فال یمكن فھم تلك الحفاوة التي تمثّل األس
 حظیت بھا ھذه األخیرة، والتي سنتطرق إلیھا في المبحث الالحق، إال في ضوء ھذه األسس والدعائم.

  المطلب األول: الكرامة اإلنسانیة
ینطلق اإلسالم في إرسائھ لحریة المعتقد وتقریره لھا من إنسانیة اإلنسان، فقد خّص ھذا المخلوق 

ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحرِ َوَرَزْقنَاھُْم بالتكریم بمقتضى تلك اإلنسانیة المطلقة، قال تعالى:  َولَقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال ِمَن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ    ].70[اإلسراء:  ْلنَاھُْم َعلَى َكثِیٍر ِممَّ

والتكریم الذي حظي بھ اإلنسان وخّص بھ دون غیره من المخلوقات یعني فیما یعني "النفاسة والرفعة 
 .)21(وعلّو الشأن، وانتفاء أي معنى من معاني الخّسة والّذل واالبتذال"

 نسان في المظاھر اآلتیة:ویمكن إبراز التكریم اإللھي لإل
: یبدو التكریم اإللھي لإلنسان أول ما یبدو في سجود المالئكة سجود المالئكة آلدم (علیھ السالم) -أوال

ألبي البشریة آدم (علیھ السالم)، وذلك حینما خلقھ رّب العّزة وقّدمھ ألشرف خلقھ، وأمرھم بالسجود لھ 
نَا لِْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبلِیَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن َوإِْذ قُلْ تشریفا وتكریما، قال تعالى: 

]، فرمزیة السجود ألبي البشریة آدم (علیھ السالم) تدّل على مدى قیمة اإلنسان 34[البقرة:  اْلَكافِِرینَ 
مة ي نالھا إبلیس بسبب رفضھ االعتراف بقیورفعتھ، فھو سید في السماء واألرض، كما أن عقوبة اللعن الت

تدّل ھي األخرى على مستوى التكریم الذي حظي بھ اإلنسان، وما أجمل ما قالھ أحد  )22(ھذا المخلوق الجدید
الباحثین في تصویره للتكریم اإللھي لإلنسان من خالل قصة السجود: "إن ھذه الصورة الرمزیة بلیغة ألنھا 

 .)23(یفھم منھا ظاھرا أن عدم احترام اإلنسان ھو الّشر بالذات"
: من المظاھر التي نستشف منھا رفعة اإلنسان وعلو منزلتھ تركیبة خلقھ في أحسن صورة -ثانیا

خلقتھ التي جمعت بین المادة والروح، فباإلضافة إلى عنصر الطین الذي خلق منھ اإلنسان، ھناك نفخة 
ْیتُھُ َوَنفَْخُت فِیھِ ِمْن ُروالروح، إذ ھو مشتمل على نفخة من روح هللا، كما قال سبحانھ:  ِحي َفقَُعوا فَإَِذا َسوَّ

 ].29[الحجر:  لَھُ َساِجِدینَ 
عبیرا یدّل ت -في معرض تأنیبھ إلبلیس -وقد عبّر هللا سبحانھ وتعالى عن ھذا الخلق الخاص باإلنسان 

َن أَْم ُكْنَت مِ  قَاَل یَاإِْبلِیُس َما َمَنَعَك أَْن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت ِبیََديَّ أَْستَْكبَْرتَ على قیمة ھذا المخلوق، فقال سبحانھ: 
]، فإضافة الخلق إلى نفسھ سبحانھ ، والتعبیر عنھ بالیدین كنایة عن التشریف والتعظیم 75[ص،  اْلَعالِینَ 

 . )24(للمخلوق، على نحو قولنا باشر الرئیس أو الزعیم األمر بیده، اذا أردنا بیان أھمیتھ وعلو شأنھ
ت القرآنیة لتأكید رفعة اإلنسان وعلو منزلتھ، وذلك من : جاءت العدید من اآلیاتسخیر الكون لھ -ثالثا

خالل بیان تسخیر ما في الكون خدمة لمصالحھ، وتحقیقا لمنافعھ، من أجل القیام بمھمة العمارة واالستخالف، 
 ومن ذلك:

َماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیًعا ِمْنھُ قولھ تعالى:  َر لَُكْم َما فِي السَّ  ].13ة: [الجاثی َوَسخَّ
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َر َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر (وقولھ تعالى:  َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر َداِئبَْیِن َوَسخَّ  ) َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ 33َوَسخَّ
 ]34 -33[إبراھیم: 

، حیث المعرفيوال یقتصر تسخیر الكون لإلنسان في شقّھ المادي فحسب، وإنما یتعّداه إلى الجانب 
جعل هللا القوانین والسنن التي تحكم الكون معقولة الفھم، مما یتیح للعقل اإلنساني رصدھا وإدراكھا، ومن 

 . )25(ثم االستفادة منھا واالنتفاع بھا
إن تسخیر جمیع ما في الكون لخدمة اإلنسان، ووضع ما فیھ من مخلوقات تحت تصرفھ ورھن 

 فیعة التي یحظى بھا ھذا المخلوق، من أجل القیام بمھمة العمارة واالستخالف.إشارتھ، یدّل على المنزلة الر
والحقیقة أن التكریم اإللھي لإلنسان الذي أقّرتھ اآلیات القرآنیة سالفة الذكر، كان لذات اإلنسان ال العتقاده، 

ودا أو ضا أو أسمن حیث ھو كائن بشري، وقبل أن یصبح نصرانیا أو یھودیا أو بوذیا، وقبل أن یصبح أبی
 . )26(أصفرا

وعلیھ فال یمكن اعتبار تلك الحفاوة القرآنیة باإلنسان خاصة بالمسلم دون غیره، ذلك أن مبادئ اإلسالم 
ذات نزعة إنسانیة، فھو دیانة عالمیة مفتوحة على كل األجناس واألعراق، وخطابھ موجھ للبشریة جمعاء، 

ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ اواإللھ في اإلسالم ھو إلھ ورب العالمین  ]، عكس بعض الدیانات 1[الفاتحة،  ْلَحْمُد ِ�َّ
 األخرى التي تجعل من نفسھا دیانة مغلقة، لھا إلھ خاص وشعب خاض في أرض خاصة.

وقد كان لھذا الموقف التكریمي لإلنسان أصداء على الكثیر من النصوص القرآنیة والنبویة، منھا: 
 َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسَراِئیَل أَنَّھُ َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغْیِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اْألَْرِض فََكأَنََّماِمْن أَْجِل قولھ تعالى: 

 ].32[المائدة:  قَتََل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن أَْحیَاھَا فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا
وھذه اآلیة تتحدث عن بشاعة وفظاعة جریمة قتل اإلنسان ظلما بغیر وجھ حق، فھي لیست عدوانا 
على الفرد فقط، وال عدوانا على المجتمع فحسب، ولكنھا أكبر وأفدح من ذلك، فھي عدوان على الجنس 

 بین لون وجنس. كما أن ھذه اآلیة تتحدث عن "النفس البشریة" وعن "الناس" دون تمییز )27(البشري بأسره
وملة، ألنھ ال فرق بین نفس ونفس، فھي "تعلمنا ما یجب من وحدة البشر وحرص كل منھم على حیاة 
الجمیع، واتقائھ ضرر كل فرد، ألن انتھاك حرمة الفرد انتھاك لحرمة الجمیع، والقیام بحق الفرد من حیث 

 .)28(بحق الجمیع" أنھ عضو من النوع، وما قرر لھ من حقوق المساواة في الشرع، قیام
إن منطلق ھذا التجریم والتشنیع على فاعلیھ ھو كرامة اإلنسان وآدمیتھ التي لھا في اإلسالم حصانة 

 غیر قابلة لالنتھاك، فال یجوز ألي كان أن یعتدي على غیره بغیر وجھ حق.
ون ومن النصوص التي توّضح مدى مراعاة اإلسالم "إلنسانیة" اإلنسان، واحترام آدمیتھ، وص

كرامتھ، وأنھا أحد األسس التي نفھم من خاللھا مكانة حریة االعتقاد في اإلسالم، القصة التي سّجلھا البخاري 
قام من مجلسھ تحیة واحتراما لجثمان میت مّر أمامھ وسط جنازة سائرة، ولما  في صحیحھ من أن النبي 

لموقف یعبّر بوضوح وجالء عن مدى احترام . وھذا ا")29(ألیست نفساقیل لھ إنھا جنازة یھودي رّد قائال: "
اإلسالم للنفس البشریة، وأنھا مصانة، بصرف النظر عن لونھا وعرقھا ودینھا، وفي ذلك محو لنزعة 
التعصب وإلغاء اآلخر ونفیھ من عقل المسلم، وغرس لروح التسامح واألفق الواسع، حتى ال یضیق المسلم 

 بمن یخالفھ في المعتقد.
تعتبر احدى الثوابت األساسیة في  -مھما كان لونھ أو عرقھ أو دینھ -كرامة اإلنسان وھكذا نرى أن 

التصور اإلسالمي التي ال تقبل االنتقاص بأي شكل من األشكال، وھذا في الحقیقة تعبیر عن النظرة التكریمیة 



  سفیان شتیويد.  
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نیة ان مسؤوال مسؤولیة عیلإلنسان في اإلسالم، ھذا التكریم الذي یعني ــ من جملة ما یعنیھ ــ أن یكون اإلنس
 عما حّملھ إیاه ربّھ من أمانة التكلیف، وھو ما یسمى بـ"المسؤولیة الفردیة". 

ولما كان اإلنسان مكلّفا ومسؤوال عن أمانة تكلیفھ "فإن میزان العدل اإللھي اقتضى أن یكون حرا في 
ن اعتقاد ما ینتھي إلیھ فكره م فكره الذي یختار بھ الطریق الذي یمضي فیھ، وأن یكون بالتالي حّرا في

المعتقدات، إذ كیف ال یكون حّرا في اختیار طریقھ، وال حّرا في اعتقاد ما ینتھي إلیھ ذلك الطریق، ثم ھو 
 ، وھي نتیجة ال تستقیم من ناحیتین:)30(یسأل عما لم یكن حرا في اختیاره، ویجازى علیھ بالثواب والعقاب؟"

ي ھو صفة من صفات كمال هللا سبحانھ وتعالى، وحاشا � سبحانھ أن یعاقب من ناحیة العدل اإللھي، الذ -1
 عبده على أمر قُھر علیھ أو فقد فیھ حریة اختیاره.

من ناحیة التكریم اإللھي لإلنسان، فالحساب عما لم یكن لإلنسان فیھ حریة اختیار انتھاك لكرامتھ،  -2
 نیة والنبویة سالفة الذكر.وانتقاص من إنسانیتھ التي أقّرتھا النصوص القرآ

ومن ھنا یتّضح بأن قیمة اإلنسان تھتز، وكرامتھ تھدر، إذا ما تم الحجر على عقلھ وفكره، وتم اختیار 
مصیره، فلیس لھ أن یفكر أو یقرر أو یعتقد، بل علیھ أن یسمع ویطیع، وھذا ھو المنطق الفرعوني الذي 

َشادِ قَاَل فِْرَعْوُن َما أُ  حكاه القرآن الكریم   ].  29[غافر:  ِریُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْھِدیُكْم إِالَّ َسبِیَل الرَّ
والقرآن الكریم یرفض ھذا المنطق، بل جاء لمحاربتھ واستبدالھ بالحریة التي یعشقھا كل إنسان، ألنھا 

االعتقاد لكرامة  . یقول سید قطب في معرض حدیثھ عن مدى تحقیق حّریة)31(تحقق إنسانیتھ، وتحفظ كرامتھ
اإلنسان، وأن األولى من تجلّیات الثانیة، وذلك في وقفتھ مع آیة اإلكراه :"وفي ھذا المبدأ (حریة العقیدة) 
یتجلّى تكریم هللا لإلنسان، واحترام إرادتھ وفكره ومشاعره، وترك أمره لنفسھ فیما یختص بالھدى والضالل 

...إن حریة االعتقاد ھي أول حقوق اإلنسان التي یثبت لھ بھا في االعتقاد وتحمیلھ تبعة عملھ وحساب نفسھ
 .)32(وصف إنسان، فالذي یسلب إنسانا حریة االعتقاد، إنما یسلبھ إنسانیتھ ابتداء"

وبھذا نرى بأن اإلنسان ال یكون إنسانا، كما ال یكون مكّرما إال إذا أعطیت لھ الحّریة كاملة في 
طئا أو صوابا، فلیس لغیره ــــ مھما كان ــــ أن یتدّخل في ذلك إال في استعمال عقلھ وتحكیمھ فیما یراه خ

 إطار النصح والتوجیھ واإلرشاد.
  المطلب الثاني: سنة االختالف

وھي من بین األسس التي تستند إلیھا حریة االعتقاد في اإلسالم، وتوضح تلك المنزلة الرفیعة التي 
 حظیت بھا في التشریع اإلسالمي. 

 ختالف سنة كونیة مطّردة في سائر عوالم المخلوقات، من عالم الجماد إلى النوع اإلنساني.وسنة اال
وتنطلق الرؤیة اإلسالمیة في تقریرھا لسنة االختالف من نظرتھا الفلسفیة للكون والوجود، ففي 

ینما ، بالوجود ھناك: خالق وخلق، فالخالق سبحانھ (واجب الوجود) ینبغي أن یّتصف بالواحدیة واألحدیة
  .تقوم عوالم المخلوقات على التعدد والتنوع واالختالف

فالبشریة التي خلقھا هللا من نفس واحدة تنوعت إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وأعراق، قال تعالى: 
 َھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء یَاأَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوج 

 ].01[النساء:
َمُكْم رَ یَاأَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَكْ وقال سبحانھ: 

ِ أَْتقَاُكمْ   ].13[الحجرات:  ِعْنَد هللاَّ
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َوِمْن وقد عّد اإلسالم ھذا التنوع والتعدد واالختالف آیة من اآلیات الدالة على هللا سبحانھ، قال تعالى: 
َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسَنتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت لِْلَعالِِمینَ   ].22[الروم:  آیَاتِِھ َخْلُق السَّ

سالم االختالف بین البشر سنة من سنن هللا تعالى الثابتة الدائمة، حیث شاءت مشیئة هللا كما اعتبر اإل
(الكونیة ال الشرعیة) أن یكون الناس مختلفین في ألوانھم وأعراقھم وألسنتھم، وكذا معتقداتھم، قال تعالى: 

 َةً َواِحَدةً َوَال یََزالُون [ھود:  ) إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخَلقَھُمْ 118ُمْختَلِفِیَن ( َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ
118- 119.[ 

أیھا الرسول الحریص على إیمان قومھ (ولو شاء ربك) یقول محمد رشید رضا في تفسیر ھذه اآلیة: "
دین واحد على  (لجعل الناس أمة واحدة)اآلسف على إعراض أكثرھم عن إجابة دعوتھ وإتباع ھدایتھ 

بمقتضى الغریزة، ال رأي لھم فیھ وال اختیار، وإذن لما كانوا ھم ھذا النوع من الخلق المسمى بالبشر، وبنوع 
زالون (وال یاإلنسان، بل لكانوا في حیاتھم االجتماعیة كالنحل أو النمل، وفي حیاتھم الروحیة كالمالئكة... 

 .)33(في كل شيء حتى الدین"مختلفین) 
إن ھذه اآلیة صریحة في التأكید على حتمیة االختالف بین بني البشر، ذلك أن األصل والقاعدة والسنة 
والقانون ــ كما مّر معنا ــ ھو التعددیة واالختالف والتنوع في جمیع میادین الخلق اإللھي، فما عدا الذات 

، قال )34(التي ال تبدیل لھا وال تحویل اإللھیة، قائم على التنوع والتعدد واالختالف، وھي سنة هللا تعالى
ِ تَْبِدیًال  تعالى:   .]43فاطر: [ فَلَْن تَِجَد لُِسنَِّت هللاَّ

والمتأمل في خلق البشر یلحظ ھذا االختالف بینھم واضحا جلیا، فكل إنسان لھ شخصیتھ المستقلة، 
تھ، سان بصورة وجھھ، ونبرة صووتفكیره المتمیّز، وطبائعھ التي ینفرد بھا عن غیره، فكما ینفرد كل إن

فإن ... ومن ھنا )35(وبصمة بنانھ، ینفرد كذلك بطبیعة تفكیره، ونظرتھ إلى األشیاء واألشخاص والمواقف
أیة دعوة تسعى إلى إلغاء ھذا التعدد، أو تدعو إلى أحادیة االنتماء في اللسان أو اللون أو العرق أو الجنس، 

فكر معیّن أو ثقافة معیّنة على الناس ھي دعوة مردودة على أصحابھا، أو تسعى إلى فرض معتقد معیّن أو 
 ألنھا بمثابة تعطیل لمشیئة هللا تعالى وإلغاء لسنة من سننھ الكونیة بنص اآلیة سالفة الذكر.

من محاوالت فرض اإلیمان على الناس،  ومن ھنا فال غرابة إن رأینا الخطاب القرآني یحّذر النبي 
َولَْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن فِي اْألَْرِض ُكلُّھُْم َجِمیًعا أَفَأَْنَت تُْكِرهُ  إلیمان بدعوتھ، قال تعالى: وإجبارھم على ا

ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا ( النَّاَس َحتَّى یَُكونُوا ُمْؤِمنِینَ 
 ].99) [یونس: مؤمنین

كراه الناس على عقیدة معیّنة، أو محاولة صب الناس في قوالب واحدة موحدة تتناقض فكل محاولة إل
مع سنة التنوع واالختالف، التي ھي سنة من السنن الكونیة، كما أنھا تتناقض مع منھج اإلسالم في الدعوة 

ار اإلكراه أو اإلجبإلى عقیدتھ المبنیة على "الحریة" ال "الحتمیة"، وعلى "االقتناع" ال "اإلكراه"، ذلك أن 
 یثمر نفاقا وال یثمر إیمانا، كما سیأتي بیان ذلك في األساس الثالث من أسس حریة االعتقاد.

وسائر األنبیاء ھي البالغ والتذكیر والتبشیر، ال أكثر، نقرأ ذلك في  ومن ھنا كانت مھمة النبي 
 عدید النصوص القرآنیة:

ُسوِل قال تعالى:  -  ].18[العنكبوت:  إِالَّ اْلبََالُغ اْلُمبِینُ َوَما َعلَى الرَّ
ٌر (وقال تعالى:  - ْر إِنََّما أَْنَت ُمَذكِّ  ].22 -21[الغاشیة: )22) لَْسَت َعلَْیِھْم بُِمَصْیِطٍر (21فََذكِّ
 ].48[الشورى: غُ فَإِْن أَْعَرُضوا فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْیِھْم َحفِیظًا إِْن َعلَْیَك إِالَّ اْلبََال وقال أیضا:  -
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إن اإلقرار بحتمیة التعدد والتنوع واالختالف واعتبار ذلك "سنة كونیة"، ورفض اإلجبار واإلكراه 
ذه ھ الذي یتنافى مع ھذه السنة الكونیة، إنما ھو اعتراف بشرعیة اآلخرین (غیر المسلمین)، وما تقتضیھ

الشرعیة من االعتراف بحقّھم في التفكیر واالعتقاد، وغیرھا من الحقوق والحریات التي تعّد من مقتضیات 
ھذا االعتراف فالذي جعل االختالف والتعدد والتنوع بین البشر سنة كونیة، ال یمكنھ أن یحجر على الناس، 

 ویلغي حریة تفكیرھم واعتقادھم، تحت أي مبرر كان.
یف أن سنة االختالف تمثل اإلطار المرجعي، والخلفیة الفكریة التي تتأسس علیھا الحریة وھكذا نرى ك

 الدینیة، وتستمد منھا شرعیتھا، وتوّضح مكانتھا ومنزلتھا في التشریع اإلسالمي.
  المطلب الثالث: االقتناع

ھ یُفھم من خاللوھو األساس الثالث من األسس التي تستند إلیھا حریة االعتقاد في اإلسالم، والذي 
 قیمة ھذا النوع من الحریة، ویوّضح منھج اإلسالم في بناء العقیدة واإلیمان.

ویتمیز اإلسالم بمنھج فرید في الدعوة إلى اعتناق عقیدتھ، وھو المنھج الذي یقوم على الرضا 
 واالقتناع واالختیار، ال على القسر واإلكراه واإلجبار، وھو ما نلمسھ من خالل مسلكین:

   لمسلك األول: مسلك الھدما
ونقصد بھ تفریغ الفكر من المقّررات السابقة القائمة على التقلید والظن، وتحریره من المكبّالت 

ي میزان ف -والمعّوقات التي تعوق حركتھ، فتوّجھھ إلى نتائج مرسومة سلفا لتكون لھ معتقدا، وھذا ما یعّد 
، ألن تلك النتائج لم یصل إلیھا صاحبھا عبر تفكیر حّر، نوعا من المصادرة لحریة الفكر -البحث العلمي

وإنما توّصل إلیھا بنوع من اإلكراه واإلجبار الخارجي، والذي ال صلة لھ بوسائل تحصیل المعرفة وبناء 
 اإلیمان، وھذا ما یؤدي حتما إلى الزیغ والضالل.

المكبّالت والمعوقات، التي تعیق جاءت تشریعات اإلسالم لتحریر فكر اإلنسان من تلك ومن ھنا 
 طریقھ، في سبیل تحصیل االعتقاد الصحیح، والتي یمكن أن نقّسمھا إلى قسمین: داخلیة وخارجیة.

 : ومن أمثلة ھذا النوع من التشریعات:التشریعات المحررة لفكر اإلنسان من المكبّالت الداخلیة -أوال
بمیل لشھوات النفس، أو التعصب األعمى لفكرة أو : والخضوع للھوى سواء النھي عن الخضوع للھوى -

لنحلة أو لعرق... من العوائق الداخلیة التي تكبّل حركة الفكر في عملیة البحث عن الحقیقة، والتي جاء 
ُكْم یَاَداُووُد إِنَّا َجَعْلَناَك َخلِیفَةً فِي اْألَْرِض فَاحْ اإلسالم للتحذیر منھا، والنھي عنھا، وفي ذلك یقول تعالى: 

 ِ  ].26[ص: بَْیَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوَال تَتَّبِعِ اْلھََوى َفیُِضلََّك َعْن َسبِیِل هللاَّ
ُ َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعھِ َوقَْلبِھِ َوَجَعَل َعلَ وقال سبحانھ:  ى بََصِرِه أَفََرأَْیَت َمِن اتََّخَذ إِلَھَھُ ھََواهُ َوأََضلَّھُ هللاَّ

ِ أَفََال تََذكَُّرونَ ِغَشاوَ  تحذران من اتّباع  -وغیرھما -]. فھاتین اآلیتین 23[الجاثیة: ةً فََمْن یَْھِدیِھ ِمْن بَْعِد هللاَّ
 األھواء الشخصیة والعواطف، كونھا من األصنام التي تكبّل اإلنسان وتحجبھ عن الوصول إلى الیقین.

 : ومن ذلك:المحررة لفكر اإلنسان من المكبّالت الخارجیة التشریعات -ثانیا
: والخضوع للعادات والتقالید النھي عن الخضوع للعادات والتقالید المنحدرة من جھة اآلباء واألجداد -

اآلبائیة من العوائق الخارجیة التي تكبّل حّریة اإلنسان وتصادر فكره، وتجعل العقل منساقا لمقتضیاتھا 
. ومن ھنا نجد اإلسالم )36(محاولة لمعرفة الحسن من القبیح، والخیر من الشّر، والحق من الباطلدونما أیة 

ُ قَالُوا َبْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْینَا َعلَْیِھ آَباَءَنا أََوَلْو یذّم ھذا المسلك الذمیم، قال تعالى:  َوإَِذا قِیَل لَھُُم اتَّبُِعوا َما أَْنَزَل هللاَّ
وھذه اآلیة وردت في سیاق ذم ظاھرة  من  ]،170ة: [البقر ھُْم َال یَْعقِلُوَن َشْیئًا َوَال یَْھتَُدونَ َكاَن آبَاؤُ 

(تقلید اآلباء واألجداد  )37(الظواھر التي تحجب اإلنسان عن الوصول إلى الحقیقة، أال وھي ظاھرة التقلید
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والمشاھیر)، الذین یأخذ الناس أقوالھم وآراءھم وما كانوا علیھ كقضایا مسلمة ال تقبل الّرد وال التحّري 
ن "فاإلسالم ال یقبل موال المناقشة، فجاء القرآن الكریم لإلنكار علیھم، وما أجمل ما قالھ العقاد في ذلك: 

ل عنھ أن یلغي عقلھ رھبة من بطش األقویاء المسلم أن یلغي عقلھ لیجري على سنة آبائھ وأجداده، وال یقب
وطغیان األشداء... وإن اإلسالم لیأبى على المرء أن یحیل أعذاره على آبائھ وأجداده، كما یأبى أن تحال 
علیھ الذنوب والخطایا من أولئك اآلباء واألجداد، وإنھ لینبغي على الذین یستمعون الخطاب أن یعفوا أنفسھم 

 .)38(ورثوا من آبائھم وأجدادھم عقیدة ال عقل لھا" من مؤنة العقل ألنھم
: حیث ُرّسخ في أذھان الناس أن األكثریة ال یمكن أن تُخطئ، فتجدھم یأخذون لنھي عن اتّباع األكثریة -

أقوالھم وآراءھم مأخذ التسلیم المطلق، وقد سیطرت ھذه الفكرة تماما على العقول قبل اإلسالم، فلّما جاء 
نبّھ العقول إلى خطأ ھذا الوھم، فالكثرة أو القلة لیست مقیاساً للیقین، ولیست معیارا كذلك القرآن الكریم 

 للخطأ أو الصواب. 
 وقد أشار القرآن الكریم إشارة كثیرة إلى ھدم ھذه الفكرة، ومن ذلك:   
ِ قولھ تعالى:  -  إِْن یَتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ھُْم إِالَّ َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي اْألَْرِض یُِضلُّوَك َعْن َسبِیِل هللاَّ

 ].116[األنعام:  یَْخُرُصونَ 
 ].103[یوسف:  َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِینَ وقال سبحانھ:  -

في سیاق  -كثیر من المرات في -والمتتبع للفظ "الكثرة" ومشتقاتھ في القرآن الكریم یجد أنھ ورد 
 الّذم، ومن ھنا فإن الكثرة لیست معیارا على الصّحة، كما أنھا لیست معیارا على الخطأ أیضا.

وھكذا جاءت التشریعات اإلسالمیة لتحذیر العقول وتحریرھا من تلك المكبّالت واألصنام التي تحول 
ي دم)، وھذا من أجل إفساح المجال لالستدالل المنطقبینھا وبین التفكیر الحّر (وھو ما یمكن تسمیتھ بمسلك الھ

 السلیم (مسلك البناء)، في سبیل الوصول إلى االعتقاد الصحیح. 
  المسلك الثاني: مسلك البناء

ذكرنا في المسلك األول بأن غایة اإلسالم من ھدم تلك المكبالت والعوائق التي تعیق حریة الفكر، ھو 
صحیح واالعتقاد السلیم، وھو البناء القائم على النظر االستداللي الحّر، لذلك إفساح المجال لبناء اإلیمان ال

حّث اإلنسان على النظر في اآلیات الكونیة والتفكر في اآلیات التكوینیة (خلق اإلنسان) نجد القرآن الكریم ی
لحقوق فحسب، من ا والتدبر في اآلیات القرآنیة للوصول إلى الیقین، كما نجده یعتبر التفكیر لیس مجّرد حق

 .)39(وإنما ھو واجب من الواجبات وعبادة من العبادات، بل ھو فریضة شرعیة
فالوصول إلى االعتقاد السلیم، یمّر عبر تحریك وظائف العقل من نظر وتدّبر وتفّكر وتأّمل في اآلیات 

 ذین امتنعواشبّھ هللا أولئك ال الكونیة والتكوینیة والقرآنیة. ومن ھنا فال كرامة للعقل المعطّل عن التفكیر، وقد
[األعراف:  أُولَئَِك َكاْألَْنَعاِم بَْل ھُْم أََضلُّ أُوَلئَِك ھُُم اْلَغافِلُونَ عن التفكیر باألنعام في الضالل، قال تعالى: 

179.[ 
وفي سبیل إطالق العقل للتفكیر في أوسع نطاق عالم الشھادة، نجد القرآن الكریم یوجھھ للعمل في 

 :مجاالت، یمكن إجمالھا في ثالثة مجاالت أساسیة كبرىعدة 
 :)40(: توجیھ العقل إلى تدبر آیات هللا في الكون آفاقا وأنفسا، وذلك لتحقیق غایتینالمجال األول

إِنَّ فِي َخْلِق : اإلیمان وترقیتھ بالتعّرف على الحق سبحانھ، وفي ذلك یقول المولى تبارك وتعالى: أولھما
َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنَّھَاِر َآلیَاٍت ِألُولِي اْألَْلبَاِب ( َ ِقیَاًما َوقُُعوًدا 190السَّ ) الَِّذیَن یَْذُكُروَن هللاَّ
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َماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَ  ْقَت ھََذا بَاِطًال ُسْبَحانََك فَِقنَا َعَذاَب النَّاِر َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ
)191(  :191-190[آل عمران.[ 

الغایتین: تتمثل في معرفة أسرار الكون وكشف السنن التي تحكمھ وتسیره، قصد تسخیره واالنتفاع  وثاني
دعاه ا معرفیا ومادیا وبما فیھ لعمارة األرض، ذلك أن هللا سبحانھ وتعالى سخّر ھذا الكون لإلنسان تسخیر

َماَواِت َواْألَْرَض َوأَْنَزَل ِمَن  إلى إعمال عقلھ في استثمار ما منحھ إیّاه، فقال تعالى:  ُ الَِّذي َخلََق السَّ هللاَّ
َر لَُكُم اْلفُْلَك لِتَْجِرَي فِي اْلبَحْ  َماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِھ ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُكْم َوَسخَّ َر لَُكُم اْألَْنھَاَر السَّ ِر بِأَْمِرِه َوَسخَّ

َر لَُكُم اللَّْیَل َوالنَّھَاَر (32( َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْیِن َوَسخَّ وا  )33) َوَسخَّ َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِْن تَُعدُّ
ْنَساَن لَ  ِ َال تُْحُصوھَا إِنَّ اْإلِ  ].34 -32[إبراھیم:  )34ظَلُوٌم َكفَّاٌر (نِْعَمَت هللاَّ

توجیھ العقل إلى تدبّر نصوص الشریعة وفھم معانیھا، وإدراك الحكم واألسرار  المجال الثاني:
  . )41(والمقاصد التي تضمنتھا، ثم االجتھاد في ھذه النصوص الستنباط األحكام الشرعیة منھا

َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحیَاةٌ ومن اآلیات التي تدعو إلى تدبر حكمة التشریع ومقاصده، قولھ تعالى: 
 ].179[البقرة:  یَاأُولِي اْألَْلبَاِب لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 

: توجیھ العقل إلى التدبّر في السنن اإللھیة التي تحكم المجتمعات اإلنسانیة بما في ذلك المجال الثالث
ِ  ما یطرأ علیھا من ُرقّي وانحطاط، ونجاح وفشل، وسعادة وشقاء على مرِّ التاریخ وھي سنن ثابتة  ُسنَّةَ هللاَّ

ِ تَْبِدیًال   ].62األحزاب: [ فِي الَِّذیَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد لُِسنَِّة هللاَّ
ألجل االعتبار واالنتفاع بھا،  كانوغرض القرآن الكریم من توجیھ العقول إلى ھذا المجال الرحب 

 .)42(ومن ثّم إقامة المجتمع اإلنساني الصالح، وتحقیق وظیفة العمارة واالستخالف
یَِسیُروا  َولَمْ  ومن اآلیات التي توّجھ عقل اإلنسان إلى النظر والتفكر في تاریخ األمم السابقة: قولھ تعالى: 

ةً َوأَثَاُروا اْألَ  ْرَض َوَعَمُروھَا أَْكَثَر فِي اْألَْرِض فَیَْنظُُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذیَن ِمْن قَْبلِِھْم َكانُوا أََشدَّ ِمْنھُْم قُوَّ
ُ لِیَْظلَِمھُمْ  ا َعَمُروھَا َوَجاَءْتھُْم ُرُسلُھُْم بِاْلَبیِّنَاِت فََما َكاَن هللاَّ   ].09[الروم: َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسھُْم یَْظلُِمونَ  ِممَّ

وبھذه المجاالت الثالثة یُوّجھ القرآن الكریم العقل اإلنساني ویُسدّده حتى یكون قادرا على إدراك 
 .مصالحھ الدنیویة واألخرویة ویحمیھ من الضالل والتیھ والزیغ

كیر في اإلسالم، كون تحصیل االعتقاد السلیم وفي ذلك داللة على مكانة العقل وحریة الفكر والتف 
 .یمّر عبر تحریك وظائف العقل، بعیدا عن المكبّالت والعوائق سالفة الذكر

اإلیمانیة، ومنھجھ في الدعوة إلى عقیدتھ على أساس الرضا  وھكذا نرى كیف بنى اإلسالم قاعدتھ
ا األخیر حتما سیثمر نفاقا وال یثمر إیمانا، واالقتناع واالختیار، بعیدا عن أي إكراه وقسر وإجبار، ألن ھذ

 َولَْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن فِي اْألَْرِض ُكلُّھُْم َجِمیًعا أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى یَُكونُوا ُمْؤِمنِینَ قال تعالى: 
 ].99[یونس:

یا محمد ألذن ألھل األرض كلھم في اإلیمان  (ولو شاء ربّك)" یقول ابن كثیر في تفسیره لھذه اآلیة:
ةً بما جئتھم بھ فآمنوا كلھم، ولكن لھ حكمة فیما یفعلھ تعالى كقولھ سبحانھ:  َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

]، وقولھ 119 -118[ھود:  )119.... () إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخلَقَھُْم .118َواِحَدةً َوَال یََزالُوَن ُمْختَلِفِیَن (
ُ لَھََدى النَّاَس َجِمیًعاتعالى:  ]، ولھذا قال تعالى: 31[سورة الرعد:  أَفَلَْم یَْیأَِس الَِّذیَن آَمنُوا أَْن لَْو یََشاُء هللاَّ

یضل  )، أي لیس ذلك علیك وال إلیك بل هللاحتى یكونوا مؤمنینأي تلزمھم وتلجئھم ((أفأنت تكره الناس) 
َ َعلِیٌم بَِما یَْصنَُعونَ من یشاء ویھدي من یشاء  ]... إلى 8[فاطر:  فََال تَْذھَْب نَْفُسَك َعلَْیِھْم َحَسَراٍت إِنَّ هللاَّ
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غیر ذلك من اآلیات الدالة على أن هللا تعالى ھو الفّعال لما یرید، الھادي من یشاء، المضل لمن یشاء لعلمھ 
 .)43(وحكمتھ وعدلھ"

واإلسالم إذ یعطي كامل الحریة لجمیع الناس في اختیار ما شاءوا من أدیان ومعتقدات، ألنھ یعلم یقینا 
أن طریق الھدایة واضح بیّن، فمن لم یتأثر بصنع هللا وخلقھ (آیاتھ الكونیة) ولم یتبصر في أفعالھ سبحانھ 

 -حینئذ -لن یجدي معھ اإلكراه، ذلك أن إعراضھ وتعالى  (آیاتھ التكوینیة)، ولم ینتفع بكالمھ (آیاتھ القرآنیة) ف
لیس لعدم اقتناعھ، أو ألنھ لم یمیّز الرشد من الغّي، بل ألنھ عرف وجحد، ولعّل ھذا الذي یمكن فھمھ من 

ْشدُ ِمَن اْلَغيِّ التعلیل الذي ذكره تعالى بعدما نھى عن اإلكراه، فقال سبحانھ:   .)44(]256[البقرة:  قَْد تَبَیََّن الرُّ
وبھذا یتّضح أن حریة االعتقاد في اإلسالم تستمد شرعیتھا من ھذا األساس، أال وھو الرضا واالقتناع، 
وال یمكن لإلسالم الذي جعل منھجھ في الدعوة إلى العقیدة قائم على أساس االقتناع، أن یحجر على حّریة 

ؤولیة تبعا للمس -ومنحھ حّریة االختیار الفكر واالعتقاد، كما ال یمكن لإلسالم الذي كّرم اإلنسان وفّضلھ، 
وجعل االختالف والتعدد والتنوع بین البشر سنة كونیة، أن یلزم الناس، ویفرض علیھم  -التي حّملھ إیاھا

اعتناق عقیدتھ، وھذا ما یفّسر المنزلة الرفیعة والحفاوة الكبیرة التي حظیت بھا حریّة االعتقاد في التشریع 
 اإلسالمي.

ل أن حریة االعتقاد في اإلسالم لھا حصانة غیر قابلة لالنتھاك، ذلك أن الكرامة اإلنسانیة وصفوة القو
  .)45(ھي المنطلق، وسنة االختالف ھي القاعدة، والرضا واالقتناع ھو الوسیلة والمنھج

 المبحث الثالث: قیمة حّریة االعتقاد في التشریع اإلسالمي
التي ارتكزت علیھا حریة االعتقاد في اإلسالم والتي تعّد رأینا في المبحث السابق كیف أن األسس 

  اإلطار المرجعي لھا تعّزز من مكانتھا، وتؤّكد على قیمتھا في التشریع اإلسالمي.
وتعتبر الحریة تجسیدا إلنسانیة اإلنسان، وتعبیرا عن تمیزه على سائر المخلوقات، فھي منحة إلھیة 

عند اإلنسان من حیاة ھو مقدار ما عنده من حّریة، ومن ھنا كان االعتداء تعدل قیمتھا قیمة الحیاة، فمقدار ما 
َوَمْن على حّریتھ اعتداء على منحة هللا تعالى، وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذا المعنى حین قال سبحانھ: 

 ].92[النساء:  قَتََل ُمْؤِمنًا َخطَأً َفتَْحِریُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنَةٍ 
تجعل من تحریر رقبة (إخرجھا إلى الحیاة)، كفارة لقتل نفس مؤمنة خطئا، ھي بذلك  فھاتھ اآلیة التي

في تفسیره لھذه اآلیة: "وقد جعل ھذا  تقّرر بأن العبودیة موت والحّریة حیاة، یقول محمد الطاھر بن عاشور
نسلھ من  یرجى منالتحریر بدال من تعطیل حق هللا تعالى في ذات القتیل، فإن القتیل عبد من عباد هللا، و

یقوم بعبادة هللا وطاعة دینھ، فلم یخل القاتل من أن یكون فّوت بقتلھ ھذا الوصف، وقد نبّھت الشریعة بھذا 
على أن الحریة حیاة، وأن العبودیة موت، فمن تسّبب في موت نفس حیة كان علیھ السعي في إحیاء نفس 

 .)46(كالمیتة وھي المستعبدة"
الحریة (مطلقا) في اإلسالم، فإن للحریة الدینیة أو حریة المعتقد مكانة كبیرة فإذا كانت ھذه ھي قیمة 

في النسق اإلسالمي، باعتبارھا أم الحّریات، والمدخل لجمیع الحّریات األخرى، فھي نتاج تفكیر حّر، بعیدا 
رودھا في ست عن اإلجبار واإلكراه، وال أدّل على احترام اإلسالم ألدیان ومعتقدات وآراء اآلخرین من و

، وفي ذلك داللة على المنزلة الرفیعة التي تحظى بھ حریة )47(وثالثین سورة، وخمس وعشرین ومائة آیة
 المعتقد في الرؤیة اإلسالمیة.

وقد جاءت اآلیات القرآنیة للتأصیل لحّریة المعتقد الذي یعّد مبدئا أساسیا من مبادئ اإلسالم التي تحكم 
 مقتضیات اعترافھ باآلخر. حیاة الفرد والمجتمع، وأحد
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ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ولعّل أبرز ھذه اآلیات قولھ تعالى:   یِن قَْد تَبَیََّن الرُّ  ].256[البقرة:  َال إِْكَراهَ فِي الدِّ
كان لھم أوالد قد ھّودوھم أو نّصروھم،  -أو في رجل منھم  -وقد نزلت ھذه اآلیة في قوم من األنصار 

 .)48(دوا إكراھھم علیھ فنھاھم هللا عن ذلك حتى یكونوا ھم من یختار الدخول في اإلسالمفلما جاء اإلسالم أرا
، وھي صریحة في داللتھا )49(وھذه اآلیة تعد قاعدة كبرى من قواعد اإلسالم وركنا عظیما من أركان سیاستھ

ا وال اإلكراه یثمر نفاقعلى أن كل فرد حر في اختیار عقیدتھ، بعیدا عن اإلكراه واإلجبار والتضییق، ألن 
. یقول ابن )50(یثمر إیمانا، إذ اإلیمان تصدیق وإذعان قلبي یبلغ مرتبة الیقین، فاجتماعھ مع اإلكراه مستحیل

كثیر في تفسیره لآلیة سالفة الذكر: "ال تكرھوا أحدا على الدخول في دین اإلسالم فإنھ بیّن واضح جلي دالئلھ 
أحد على الدخول فیھ بل من ھداه هللا لإلسالم وشرح صدره ونّور بصیرتھ وبراھینھ ال یحتاج إلى أن یكره 

دخل فیھ على بینة، ومن أعمى هللا قلبھ وختم على سمعھ وبصره فإنھ ال یفیده الدخول في الدین مكرھا 
 .)51(مقسورا..."

وھكذا نرى أن حریة المعتقد في اإلسالم أمر مكفول وحق مصون لآلخرین، وھذا لیس عطفا أو 
إحسانا من المسلمین تجاه اآلخرین، بل ھو جزء من عقیدة المسلم الذي علمتھ أن االختالف بین البشر في 
أفكارھم وثقافاتھم ومعتقداتھم سنة كونیة، وأن اإلجبار یتنافى مع ھذه السنة الكونیة، وما أبلغ كالم العالمة 

: "فرغم أن محاوالت اإلكراه كانت من یوسف القرضاوي في تعلیقھ على آیة "النھي عن اإلكراه" حین قال
آباء یریدون حمایة أبناءھم من التبعیة ألعدائھم المحاربین الذین یخالفونھم في دینھم وقومیتھم، ورغم 
الظروف الخاصة التي دخل بھا األبناء دین الیھودیة وھم صغار، ورغم ما كان یسود العالم كلھ حینذاك من 

ین في المذھب فضال عن الدین، كما كان في مذھب الدولة الرومانیة التي موجات التعب واالضطھاد للمخالف
، أقامت المذابح لكل من ال یدین )52(خیّرت رعایاھا حینا بین التنصر والقتل، فلما تبنّت المذھب "الملكاني"

للسان ابھ من المسیحیین، ورغم ذلك رفض القرآن اإلكراه... فاإلیمان عند المسلمین لیس مجرد كلمة تلفظ ب
 .)53(أو طقوس تؤدى باألبدان، بل أساسھ إقرار القلب وإذعانھ وتسلیمھ"

ْل َعلَْیِھْم ِمَن ومن اآلیات القرآنیة التي شّرعت لحریة اإلعتقاد في اإلسالم، قولھ تعالى:  إِْن نََشأْ نُنَزِّ
َماِء آیَةً فَظَلَّْت أَْعنَاقُھُْم لَھَا َخاِضِعینَ   ].04[الشعراء:  السَّ

ا� جّل جاللھ وتقّدست أسماؤه في ھذه اآلیة یخبر بأنھ لن یكره أحدا على اإلیمان مع قدرتھ على ف
ذلك. یقول ابن كثیر في تفسیرھا: "أي لو شئنا ألنزلنا آیة تضطرھم إلى اإلیمان قھرا، ولكنّا ال نفعل ذلك، 

االختیاري الذي أشار إلیھ ابن كثیره في . والمقصود باإلیمان )54(ألنا ال نرید من أحد إال اإلیمان االختیاري"
 تفسیره لآلیة سالفة الذكر، ھو اإلیمان الذي یكون عن قناعة ال عن تضییق وإجبار.

، من قیمة حریة المعتقد، وانتقلنا إلى البیان النبوي -كما رأینا -وإذا تجاوزنا اآلیات القرآنیة التي أعلت 
التي  )55(ن أول ما سنجده في اإلقرار بحریة االعتقاد وثیقة المدینةالذي یعتبر تطبیقا عملیا للوحي اإللھي، فإ

) من ھذه الوثیقة نقرأ: "للیھود دینھم وللمسلمین دینھم" طبقا لقولھ 29أّكدت على ھذا المبدأ. ففي في المادة (
 ].6[الكافرون:  لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدینِ تعالى: 

) أن لكل 39) إلى رقم (30ة الجدیدة في بنوده من رقم (وبكل جالء ووضوح یصّرح "دستور" الدول
طرف من األطراف المتعاقدة دینھ ومعتقده، یمارسھ بكل حریة في ظل النظام الجدید لھذه الدولة الفتیّة، 
ألنـھا لیست دولة دینیة أوعرقیة، أو دولة قبیلة، وإنما ھـي "دولة فكرة تفتح أبوابـھا لمختلف األدیان ما برئت 

 .)56(زعات العدوان"من ن
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فََمْن َشاَء  والمتأمل في وثیقة المدینة یجد أنھا جاءت للتأسیس لدولة قائمة على أساس إنساني مفتوح 
]، فھي ال تصادر األفكار والثقافات والحّریات والمعتقدات األخرى، 29[الكھف:  فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُرْ 

ُ َعِن الَِّذیَن قَاتَلُوُكْم فِي وإنما تدفع العدوان من جانب تلك األفكار والعقائد فحسب، قال تعالى:  إِنََّما یَْنھَاُكُم هللاَّ
ن ِدیَاِرُكْم َوظَاھَُروا عَ  یِن َوأَْخَرُجوُكم مِّ  لَى إِْخَراِجُكْم أَن تََولَّْوھُْم َوَمن یَتََولَّھُْم فَأُوَلئَِك ھـُُم الظَّالُِمونَ الدِّ

 ].9[الممتحنة: 
یِن  )57(فإذا ما توقف العدوان فقد تقدست حرمات اإلنسان ُ َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ الَّ یَْنھَاُكُم هللاَّ

ن ِدیَا َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ َولَْم یُْخِرُجوُكم مِّ وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھْم إِنَّ هللاَّ  ].8[الممتحنة:  ِرُكْم أَن تَبَرُّ
وقد استقر ھذا المبدأ الشرعي العظیم (حریة االعتقاد) الذي أّسست لھ النصوص القرآنیة والنبویة 

تلف یر من االجتھادات الفقھیة في مخسالفة الذكر، كواحد من ثوابت الفكر اإلسالمي، وألقى بظاللھ على الكث
في ھذا الصدد، ذلك الجدل الفقھي الذي أثیر حول حق  -والھاّمة  -نواحي المعامالت، ومن القضایا الطریفة 

 في ظل عقد الزواج القائم -الزوج المسلم في مناقشة زوجتھ غیر المسلمة في مسألة إسالمھا، وھل یُعّد ذلك 
لى اعتناق اإلسالم أم ال؟ وقد ذھب الشافعي أال یفاتح الرجل زوجتھ في ھذا األمر، من قبیل اإلكراه ع -بینھما

، بینما یرى )58(وال یعرض علیھا اإلسالم ألن فیھ تعرضا لھم، وقد "ضمنّا بعقد الذّمة أال نتعرض لھم"
 .)59(األحناف أن للزوج أن یعرض على زوجتھ اإلسالم لمصلحة، لكن من غیر إجبار وال إكراه

كما لم یجز الفقھاء استخدام التقصیر أو الشح في النفقة وسیلة للضغط على غیر المسلمین رجاء 
َ یَْھِدي َمْن یََشاُء َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْیٍر إسالمھم، وقد نزل في ذلك قولھ تعالى:  لَْیَس َعلَْیَك ھَُداھُْم َولَِكنَّ هللاَّ

ِ َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْیٍر یَُوفَّ إِلَْیُكْم َوأَْنتُْم َال تُْظلَُمونَ فَِألَْنفُِسُكْم َوَما تُْنفِقُوَن إِالَّ   ].272[البقرة:   اْبتَِغاَء َوْجِھ هللاَّ
وھذه اآلیة وردت في سیاق ذكر الصدقات ونحوھا من أنواع النفقات والصالت، وقد روى سعید بن 

ا یتصدقون على فقراء أھل الذمة فلما كثر فقراء في سبب نزول ھذه اآلیة "أن المسلمین كانو جبیر مرسال
، فنزلت ھذه اآلیة مبیحة للصدقة على من )60(ال تصّدقوا إال على أھل دینكم): (المسلمین، قال رسول هللا 

، كما روى ابن عباس ـ رضي هللا عنھما ـ أن ناسا من األنصار لھم قرابات من بني )61(لیس من دین اإلسالم
انوا ال یتصدقون علیھم رغبة منھم في أن یسلموا إذا احتاجوا  فنزلت اآلیة بسبب أولئك، قریظة والنضیر، وك

وقیل: أن أسماء بنت أبي بكر الصدیق ـ رضي هللا عنھ ـ أرادت أن تصل جدھا أبا قحافة ثم امتنعت من ذلك 
 .)62(لكونھ مشركا فنزلت اآلیة"

فدلّت ھذه األسباب على عدم استخدام التقصیر في الصلة أو النفقة وسیلة للضغط على غیر المسلمین  
 لحملھم على اإلسالم.

وھذا إن دّل على شيء فإنما یدل على مدى دقّة وحساسیة فقھاء اإلسالم في إبعاد شبھة اإلكراه في 
 نصوص القرآنیة والنبویة.الدین، الذي یتنافى مع مبدأ حریة االعتقاد، الذي أقرتھ ال

اقعیة أو الو اإلكراھاتال تخضع لالعتبارات السیاسیة أو  اإلسالموصفوة القول أن حریة االعتقاد في 
األمزجة البشریة، فھي لیست مجّرد فضیلة یمنحھا البعض ویمنعھا البعض اآلخر، وإنما ھي مبدأ من مبادئ 

السنة النبویة، وأّكدت علیھ النظرة التكریمیة لإلنسان، وكذا  اإلسالم، الذي أقّرتھ نصوصھ القرآنیة، وجّسدتھ
السنن الكونیة، إضافة إلى أنھ یتوافق مع منھج اإلسالم في الدعوة إلى عقیدتھ المبني على أساس االقتناع 
 والرضا، فاكتسب بذلك صفة اإللزام الدیني، وفي ذلك داللة على الحفاوة الكبیرة والمنزلة الرفیعة لمثل ھذا

  النوع من الحّریة في التشریع اإلسالمي.
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 :الخاتمة
وفي ختام ھذه الدراسة التي تحدثنا فیھا عن األسس التي توضح منزلة حریة االعتقاد في اإلسالم، 

 یجدر بنا أن نجمل أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في النقاط اآلتیة:
صور ریق بین أبعادھا یضمن بلورة رؤیة واضحة وتالتمییز بین مستویات حریة االعتقاد في اإلسالم والتف -1

واضح لھا، وبالتالي ضمان تقدیر شرعي دقیق لكّل ما یتعلّق بھا، ذلك أن الحكم على الشيء فرع عن 
  تصّوره.

ال یمكن فھم الحفاوة القرآنیة والنبویة التي حظیت بھا الحّریة الدینیة إال في ضوء األصول التي تأّسست  -2
ة اإلنسانیة، وسنة االختالف، ومبدأ االقتناع، وھي األصول التي تعتبر بمثابة اإلطار علیھا كالكرام

 المرجعي الذي یوّضح قیمة ھذا النوع من الحّریة.
الدراسة إلى أن األسس التي قامت علیھا حریة االعتقاد في التشریع اإلسالمي تعكس مدى احترام  خلصت -3

اإلسالم إلنسانیة اإلنسان، وتعبّر عن مدى صونھ لكرامتھ، وحفظھ لحقوقھ، وھو ما ینسف كل الشبھات 
  على اعتناق عقیدتھ.التي ترّوج ھنا وھناك من أن اإلسالم قائم على مصادرة الحّریات ، وإكراه اآلخرین 

أثبتت الدراسة أن حریّة االعتقاد في اإلسالم لیست مجّرد عطف وإحسان یجیزه البعض، ویمنعھ البعض  -4
اآلخر، بل ھي حق أصیل، ومبدأ ثابت من مبادئ اإلسالم، التي ال تتأثر بإكراھات الواقع وتجاذباتھ الفكریة 
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  :الملخص
 طابخ لحمایة حریة المعتقد من على إبراز الضمانات التي تقدمھا الشریعة اإلسالمیة، ھذه الدراسة شتغلت
 دینتال حریة مقدمتھا وفي ،والحریات الحقوق على آثارهو تحاول تجلیة مفھومھ، و، الذي یستھدف الدینالكراھیة

قیم لامجتھدة في تبیان میة في التعامل مع ھذا الخطاب، اإلسال الشریعة منھج في دراسة أكثر المعتقد، وتتوغلو
مع التوقف عند  أخطاره، من المعتقد حریة لحمایة قدمھایالتي  والمبادئ واألحكام التربویة والزجریة الضامنة،

 وحاجة جھة، نم دراساتال ھذه لمثل ةاإلسالمیلشریعة استجابة لحاجة ا اآللیات المؤسسیة الكفیلة بتطبیقھا في الواقع،
لذي یعج بھ واقعھا من ا ،الخطاب ھذا شر من التخلص على یساعدھا ما إلى عامة واإلنسانیة اإلسالمیة المجتمعات

 منھجا شكلی ثریا، وتشریعیا أخالقیا رصیدا تمتلك اإلسالمیة الشریعة أن وھي ،مھمة نتیجة إلى خلصتلجھة أخرى، 
 عالجھ يف یتوقف ال المنھج ھذا الوضعیة، القانونیة النظم على بھ تتفوق ،الخطاب ھذا مع للتعامل ومتكامال شامال

 نونیةتربویة واجتماعیة وقا مقاربة یقدم بل ،ن القوانین الوضعیةشأ ھو كما ،الجزائیة المقاربة عند الكراھیة لخطاب
ذا ما ابتداء، إ خطاب الكراھیة ستئصال شأفةااستیعاب اآلخر، والتعایش معھ، واإلحسان إلیھ، و على تعمل ،شاملة

  العالم. إلى وتقدیمھ واستثماره فھمھ حسنكفیلة بالخطط واالستراتیجیات ال ضعتو
  .لیاتاآل ؛القیم ؛الكراھیة خطاب ؛المعتقد حریة ؛الضمانات: المفتاحیة الكلمات

Abstract:  
This study aims to shed light on hate speech, especially in its religious features and attempts 

to demonstrate its effects on rights and freedoms, notably the freedom of religion and belief. It 
delves further into the effectiveness of the Islamic Law approach in dealing with this speech, 
and the guarantees it provides to protect the freedom of belief against its dangers in responding, 
on one hand, to the need of the Islamic jurisprudence for such studies, and the need of Islamic 
and human societies in general to help them get rid of the evil of this speech, which is 
dominating our lives, on the other hand. The study concludes that the Islamic law has an ethical 
and legislative asset which constitutes a comprehensive and integrated approach to deal with 
this speech, much better than secular laws. This approach does not only depend, in dealing with 
hate speech, on the penal approach, as is often the case with secular laws, but it rather provides 
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a comprehensive approach which prevents its emergence in the first place, and finds plans and 
strategies that improve its understanding, investment and submission to the world. 
Key words: guarantees; freedom of belief; hate speech; values; and mechanisms. 

   مقّدمة:
 لىع وحرصت ،الشعوب من أجلھاوق والحریات التي ناضلت الحق طلیعة في المعتقد حریة حق یعد

 لدساتیرا صلب في علیھ التنصیص یكفي ال الحق ھذا ولحمایة أنھ غیر العصور، عبر وحمایتھا تكریسھا
 انتفاء ،لبیئةا تلك مفردات أبرز من لعل والحیاة، بالوجود لھ تسمح متكاملة بیئة إلى یحتاج إنھ بل والقوانین،

  .األدیان بین الكراھیة خطاب مقدمتھا وفي الواقع، في علیھ وتضیق، تعرقلھ التي العوائق
لشریعة ا حق حریة المعتقد شكل اھتماما مركزیا في أن یستطیع أن یصل إلیھ كل باحث بسھولة ویسر؛ومما  

احترامھ  لىع الحث أو ،سنةو اقرآن في مصادرھا التأسیسیة األولى علیھ التنصیصب ، إذ لم تكتفاإلسالمیة
 وضمان ،الحق ھذا لوجود المالئمة البیئة لصناعة متكامل منھج سعت إلى وضعفي الواقع فحسب، بل 

  بین الناس. ه واستمرارهازدھار
 قعائ ،منھا األدیان حریة ووقایة، لعالجھا یةاإلسالم الشریعة سعتمن أبرز العوائق التي  ولعلى

 وإن قع،الوا في إعدامھ إلى ویؤدي ،المعتقد حریة حق على مباشر بشكل یؤثر الذي الدینیة، الكراھیة خطاب
حیث إنھ یعرف  من بالغة، وعملیة علمیة أھمیة لھ مبحث، معالمھ وإبراز ،المنھج ھذا على الضوء تسلیط

ام ، وینیر الطریق أمام الحكاإلسالمي الفقھ تطویر على ویعمل ھا،أسرار عن ویكشف، بالشریعة اإلسالمیة
 ونیةالقانة المنظوماألسالیب التربویة و تطویر، ویرشدھم إلى اإلسالمیةوالقضاة والمربین في البالد 

  .لحریة الدین والمعتقد أفضل حمایة الكفیلة بتحقیق والمؤسسیة،
 حریة لحمایة اإلسالمیة الشریعة وضعتھا التي الضمانات فعالیة مدى ما :ھو ھنا یطرح الذي والسؤال
  الدینیة؟ الكراھیة خطاب من المعتقد

عنھ بالمنھج االستقرائي، الذي نحتاج فیھ إلى استقراء  اإلجابة یمكن االستعانة فيالسؤال  ھذا
نصوص الشریعة وجمع شواھدھا المتعلقة بضمان حمایة حریة المعتقد، وإرساء قیم التسامح والتعایش 
والحوار، ونبذ التعصب وخطاب الكراھیة بین األدیان، وإلى اعتماد آلیة التحلیل التي ستمكننا من سبر غور 

وف على مضامینھا، وإبراز فعالیة أحكام الشریعة وآلیاتھا في حمایة حریة المعتقد من تلك النصوص، والوق
  عائق خطاب الكراھیة الدینیة.

ونھدف من خالل ھذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األھداف منھا: التنبیھ على خطورة خطاب  
ق تقد فحسب، بل على سائر حقوالكراھیة، وما یمثلھ من تھدید لیس على حق اإلنسان في حریة الدین والمع

االنسان واستقرار األوطان، ومنھا التعرف على الضمانات التي وضعتھا الشریعة لحمایة حریة المعتقد من 
ھذا الخطاب، ومنھا المساھمة في إثراء الفقھ اإلسالمي، وتبیان حكمھ وحكمتھ في واحد من الموضوعات 

حكمھ فیھا، ومنھا المساھمة في عالج مظاھر التطرف والعنف  المعاصرة، التي یحتاج فیھا العالم إلى معرفة
وخطاب الكراھیة المتصاعد في كثیر من الدولة اإلسالمیة ومنھا الجزائر، برفع غطاء الشرعیة الدینیة عنھ، 

لیھا، ومنھا تقدیم رؤیة تساعد المربین والمدرسین ع والمساھمة في تقویض األسس والمرجعیات التي یقوم
القانون والقضاء، على وضع استراتیجیة فعالة تمكن من محاصرة خطاب الكراھیة في المیدان، من ورجال 

  خالل مختلف اآللیات التربویة والتعلیمیة والتشریعیة والقضائیة وغیرھا.



  ضمانات حمایة حریة المعتقد من خطاب الكراھیة الدینیة في الشریعة اإلسالمیة 
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 ،ینیةالد الكراھیة بخطاب التعریف جانب: من جانبین من أجل تحقیق ذلك، سنتناول ھذا الموضوع 
یة الشریعة اإلسالم التي تضعھا ضماناتال وجانب ،األول) المطلب( ،ى حق حریة المعتقدآثاره عل وتبیان

  الثاني). المطلب( ھذا الخطاب حق حریة المعتقد من حمایةل
 .المعتقد حریة على ثرهأمفھوم خطاب الكراھیة الدینیة و األول: المطلب

 ،كانت زاویة أي من -بالدراسة - الدینیة الكراھیة خطاب مثل وخطیر حساس مصطلح تناول إن
 ةعرض یكون ما غالبا ألنھ دقیق، علمي بشكل آثاره وتبیان ،مفھومھ ضبط إلى ،شيء كل قبل یحتاج

 بھدف إماو المقدس، لفائدة التعبیر بحریة التضحیة بھدف إما سیاقھ، عن یخرجھ الذي المغرض لالستغالل
)، األول الفرع(الدینیة  الكراھیة خطاب مفھوم تحدید سنحاول وعلیھ التعبیر، حریة لفائدة بالمقدس التضحیة

  الثاني). (الفرع المعتقد حریة على راخط اعتبر اوتبیان المضار التي على أساسھ
  الدینیة الكراھیة خطاب مفھومالفرع األول: 

، كما آلخر منظور من رؤىقد تتعدد حولھا ال التي المصطلحات من الكراھیة خطاب مصطلح إن
 وبین ینھب والتمییز ،األول) (البند بتعریفھ إال مفھومھ یتضح ال ولذلك ،المفاھیم من غیرھا مع تداخلت قد

 (البند نساناإل لحقوق الدولیة والشرعة اإلسالمي الفقھ في لحظره والتأصیل ،الثاني) (البند التعبیر حریة
  الثالث).

  الدینیة الكراھیة خطاب تعریف األول: البند
 ثم ،ال)(أو لغة تعریفھ على الوقوف ینبغي ،الدینیة الكراھیة خطاب لمصطلح واف للوصول إلى تعریف 

   (ثانیا). اصطالحا
  لغة الدینیة الكراھیة خطاب تعریف أوال:

 ،أكثر أو طرفین بین 1الكالم مراجعة وتعني ،وخطابا مخاطبة یخطب خطب من لغة "خطاب" كلمة
 مرئیا، أو مسموعا أو مكتوبا الكالم ھذا یكون أن ویمكن ،2اإلفھام بغرض بینھم لغویة رسائل تبادل یتم بحیث

  األشكال. من غیرھا أو وصورة أو رسم شكل في حتى أو
 ونفور شدید، اشمئزاز یصاحبھا انسحابیھ مشاعر وھي والمحبة، الرضا خالف "كراھیة" وكلمة

 جحافإ فیھ تعامل لوصف "كراھیة" ةوتستعمل لفظمكروه، وحتى تدمیره، بال اإلضرار في ورغبة وعداوة
 لبالق في استقر إذا الكراھیة من النوع وھذا العنصري، السلوك مثل مجموعة، أو لفئة إدانة أو تعصب أو

  .3البشر یدمر أن لھ أمكن
 المراد إنف ھومن، والمقدسات بالمعتقدات یتعلق ما كل ھنا بالدین والمراد الدین، من "الدینیة" وكلمة

  .4دیني لسبب الكراھیة عن تعبر محادثة أو كالم أو نص كل اللغة، حیث من الدینیة الكراھیة بخطاب
   اصطالحا الدینیة الكراھیة خطاب تعریف ثانیا:

 منھو ،عموما الكراھیة لخطاب علیھ متفق تعریف ھناك لیس أنھ ھو الباحث إلیھ ینتھي أن یمكن ما
 ھذا تردد نفإ ذلك رغم واألكادیمیین، الباحثین لدى أو الدولیة االتفاقیات في سواء الدینیة، الكراھیة خطاب

 صطلحللم متقاربة تعریفات ظھور إلى أدى قد ،وغزارة بكثرة العام الدوليالمجال التداولي  في المصطلح
 ،)2( للعدالة األوروبیة والمفوضیة ،)1( المتحدة األمم مثل ،بھ المھتمة الدولیة المؤسسات بعض عند

 ومحاولة صیاغة تعریف الدینیة، الكراھیة خطاب مصطلح ىتقریب معن على یعیننا سوف ما وھو وغیرھما،
  فیھ. البحث في التقدم مھمة علینا ویسھللھ، انطالقا من الرؤیة اإلسالمیة، 
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 في الكراھیة خطاب المتحدة األمم عرفت: الدینیة الكراھیة لخطاب المتحدة األمم ھیئة تعریف -1
 أو لكتابيا أو الشفھي التواصل من نوع "أي في یتمثل بأنھ ،مكافحتھ استراتیجیة عن خبراؤھا أعدھا وثیقة

 أساس على مجموعة أو شخص إلى باإلشارة ،تمییزیة أو ازدرائیة لغة یستخدم أو یھاجم الذي السلوكي،
 نوع أو األصل أو اللون أو العرق أو الجنسیة أو ثنياال االنتماء أو الدین أساس على أخرى وبعبارة ،الھویة
  .5للھویة" المحددة األخرى العوامل أحد أو الجنس

 مفوضیة عرفت: الدینیة الكراھیة لخطاب العدالة لشؤون األوروبي االتحاد مفوضیة تعریف -2
 موجھةال الكراھیة أو العنف على علنا یحرض "سلوك :بأنھ الكراھیة خطاب العدالة لشؤون األوروبي االتحاد

 القومي األصل أو النسب أو الدین أو اللون أو العرق إلى استنادا األفراد أحد أو األشخاص من مجموعة ضد
 لخطاب الجامع اإلطار تشكل ،للتحریض صور ثالثة على الدولي الفقھ استقر عام وبوجھ ،6االثني" أو

  .7عنصريال التمییز على والتحریض والكراھیة، العداء على التحریض العنف، على التحریض ھي الكراھیة
ما ینبغي التأكید علیھ أن تعریف خطاب الكراھیة ھو اإلسالمي:  الفقھ في الكراھیة خطاب عریفت -3

ھ ، ربما لذلك لم نعثر على تعریف ليتعریف تقني وظیفي إجرائي، أكثر منھ تعریف مذھبي أو إیدیولوج
التعاریف المشار إلیھا سابقا، رغم اجتھادنا في البحث عنھا، ومع عند الفقھاء والباحثین المسلمین یخالف 

 خطابال ذلك ذلك فإن النظر إلى خطاب الكراھیة الدینیة انطالقا من الرؤیة اإلسالمیة یمكننا من القول: إنھ
 أو شروع،غیر الم العنف استخدام على العلني التحریض فیھ الذيو ،اإلسالمیةالمخالف للشریعة  السلوك أو

  دینیة. العتبارات أشخاص مجموعة أو شخص ضد التمییز أو ،الكراھیة
  التعبیر وحریة الكراھیة خطاب بین الفرق :الثاني البند

 لقولا یؤدي ال حتى التعبیر، حریة وبین بینھ نمیز أن الكراھیة خطاب عن نتحدث ونحن المھم من
 التمییز السھل من نھإ، والحقیقة 8التعبیر حریة على التضییق إلى تؤدي بطریقة تطبیقھ إلى المفھوم بھذا

 ورد اكم الرأي حریة أن إذ والتعبیر، الرأي حریة حق ینتھي حیث یبدأ الكراھیة خطاب إن حیث من ،بینھما
 أي دون اآلراء اعتناق في الشخص حق تشمل ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 19 المادة في تعریفھا

 خطاب بینما ،9معینة حدودبتھا بأیة وسیلة كانت دون تقیید وإذاع ،وتلقیھا واألفكار األنباء واستقاء ،تدخل
 فیھ الذي بالخطاب ،وكرامتھم وحریاتھم اآلخرین حقوق على التعدي إلى الحق لھذا تجاوز ھو الكراھیة
   .10والتمییز والكراھیة العنف على تحریض
  اإلنسان لحقوق الدولیة والشرعة اإلسالمیة الشریعة في الدینیة الكراھیة خطاب حظر :لثالبند الثا

 في ثم ،(أوال) اإلسالمیة الشریعة في الكراھیة خطاب حظر استعراض العنصر ھذا دراسة یقتضي
  (ثانیا). اإلنسان لحقوق الدولیة الشرعة

  اإلسالمیة الشریعة في الكراھیة خطاب حظر أوال:
 الشرعي الحكم ورد فقد الكراھیة، خطاب رظح ریعة اإلسالمیة حاسمة في موضوعالش كانت لقد

بت ذلك ، وقد ثاالزدراء أسالیب من غیرھا أو الشتم أو بالسب ، سواءالمخالفین لمعتقدات التعرض بتحریم
  بنصوص الكتاب، والسنة.

 ولھق في وذلك والداللة، الثبوت القطعي القرآني بالنص ورد النص على حظر خطاب الكراھیة -1
ٍة َعَملَ َوال  :تعالى ھَ َعدًوا بَِغیِر ِعلٍم َكذلَِك َزیَّنّا لُِكلِّ أُمَّ ِھ فَیَُسبُّوا اللـَّ ثُمَّ إِلى  ھُمتَُسبُّوا الَّذیَن یَدعوَن ِمن دوِن اللـَّ

 المسلمون الفقھاء علیھا ارتكز التي اآلیة وھي)، 108(األنعام:  َربِِّھم َمرِجُعھُم َفیُنَبِّئُھُم بِما كانوا یَعَملونَ 
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 تجاوزهی وإنما فحسب، ومآالتھ مقاصده وتبیان الحكم ھذا مضامین شرح عند یتوقف ال ،متكامل منظور لبناء
  .التالمآ اعتبار قاعدة مثل والفتوى، االجتھاد في أساسیة شرعیة لقواعد التأصیل في المساھمة إلى

 ظورمح ھو وإنما باألصل، في محظورا لیس الفاسدة المعتقدات سب أن اآلیة داللة من لھم تبین فقد
  .11محظورا كان جلو لسب هللا عز ذریعة كان لما أنھ وھو فاسد، مآل من علیھ ترتب لما أي بالمآل،
 ،ةمخصوص مسائل في "تفید التي ،المشابھة الشرعیة النصوص من وغیرھا ،اآلیة ھذه من وانطالقا 

 للمآل ذلك في مراعاة آخر، حكم إلى معینة ألفعال األصل في وضع الذي الحكم عن العدول مشروعیة
 كقاعدة المآل اعتبار قاعدة إرساء تم ،12علیھ" أجریت لو إلیھ تؤول الذي ،األصلي الحكم لمقصد المخالف
 جتماعیةواال واالقتصادیة السیاسیة ،الحیاة مجاالت كل في ،الشرعي والنظر والفتوى االجتھاد في مرجعیة
   وغیرھا. والثقافیة
كما ورد النص على حظر خطاب الكراھیة بنصوص السنة، منھا تلك النصوص التي ترغب  -2

"ما : المسلم في التحلي بحسن الخلق، والترفع عن البذاءة والفحش في الكالم مع جمیع الخلق، مثل قولھ 
رم ظلم ، ومنھا تلك التي تح13شيء أثقل في المیزان من حسن الخلق، وإن هللا لیبغض الفاحش البذيء"

المخالفین، أو االعتداء علیھم بأي شكل من األشكل مثل قولھ تعالى: "أال من ظلم معاھدا، أو انتقصھ حقھ، 
، ومنھا تلك التي تحرم 14أو كلفھ فوق طاقتھ، أو أخذ منھ شیئا بغیر طیب نفس منھ، فأنا حجیجھ یوم القیامة"

طان وتعوذوا الشی الى هللا علیھ وسلم: "ال تسبوالسب والشتم على المسلم، ولو في حق الشیطان مثل قولھ ص
، ومنھا تلك التي تنبھ على اإلساء التي یمكن أن تلحق المسلم، بسبب شتم غیر المسلم، مثل 15با� من شره"

  .16: "ال تؤذوا مسلما بشتم كافر"قولھ 
  میة.اإلسالفھذه النصوص وسواھا كثیر، تدل داللة قطعیة على حضر خطاب الكراھیة في الشریعة 

  اإلنسان لحقوق الدولیة الشرعة في الكراھیة خطاب رضثانیا: ح
 وال ولیة،الد واالتفاقیات المواثیق من العدید في الدینیة الكراھیة خطاب رضورد التنصیص على ح

 لتعصبا أشكال جمیع على للقضاء الدولیة واالتفاقیة والسیاسیة، المدنیة للحقوق الدولي العھد في سیما
  اآلتي: النحو على ،العنصري والتمییز
 العھد من 19 المادة في جاء: والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العھد في الكراھیة خطاب رضح -1 
 رضتح" أبرز ھذه الضوابط أنھ ومن ،التعبیر حریة ضوابط على النص والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي

 أو العداوة أو التمییز على تحریضا تشكل الدینیة أو العنصریة أو القومیة الكراھیة إلى دعوة أیة بالقانون
  .17العنف"
 تناولت :العنصري التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة االتفاقیة في الكراھیة خطاب رضح -2 
 الكراھیة إلى الدعوة رضح ،منھا 04ییز العنصري في المادة التم أشكال جمیع على للقضاء الدولیة االتفاقیة

  .18األشكال من شكل وبأي الطرق بكل ،التمییز أو
 فالتعر تم ،والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العھد من 20 المادة سیما وال ،الوثیقتین لھاتین واستنادا

 أو ،الدیانات ضد العنف على التحریض فیھ یكون الذي وھو المحظور، الدینیة الكراھیة خطاب على
 العھد من 04و 20 المادتین إلى واستنادا الدینیة، العداوة على التحریض أو ،الدیني التمییز على التحریض

تم وضع  ،صرينالع التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة واالتفاقیة ،والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي
  :19في والمتمثلة ورضمعاییر للتحریض المح
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 أعمال ھناك وھل تاریخیة، صراعات أو خالفات ھناك وھل التاریخي، السیاق في المتمثل :التعبیر سیاق -أ
 لتعبیرا حریة على المفروضة القیود طبیعة وكذا السائد، عالميناخ السیاسي واإلالم ھو وما سابقة، عنف

  إلخ... وغیرھا.
 إذا وما ھور،الجم في تأثیره التعبیر صاحب سلطة مدى قیاس االعتبار في یؤخذ بحیث :التعبیر صاحب -ب

  إلخ .اعادی اشخص أم بارزة شخصیة كان
 على ریضالتح قصد توافر إذا إال تحریضا التعبیر أو الخطاب اعتبار یمكن ال إذ :التعبیر صاحب قصد -ج

  والكراھیة. العنف
 لىإ الصریحة والدعوة ،الدیني االزدراء على داللتھ في واضحا یكون أن یجب بحیث :التعبیر محتوى -د

  ینیة.د طبیعة ذات انتقادات ذكر أو قناعات عن التعبیر مجرد ولیس الدیني، اآلخر ضد العنف استخدام
 لوسیلةا االعتبار بعین األخذ مع ،عالنیة للجمھور موجھا كان إذا وما ،االنتشار على وقدرتھ :التعبیر حجم -ه

  المستعملة.
 ریضاتح منھ تجعل ،التعبیر على مبنیة مباشرة نتائج حدوث إمكانیة بمعنى نتائج: حدوث احتمالیة -و

   محظورا.
  لكراھیة على حریة الدین والمعتقدا خطاب أثر الثاني: الفرع

 المعتقدات من والسخریة االستھزاء أو والشتم، السب على القائم الدینیة، الكراھیة خطاب یؤدي
 وسیرورة الدول، استقرار على معقدة، وتداعیات وخیمة، آثار إلى شأنھا من والحط األخرى، والمقدسات

 من یشعلو توترات، من یثیره بما كلھ، البشري والعمران اإلنساني المنتظم ومستقبل والحضارة، التاریخ
  وشعوبھ. العالم أمم بین أو الضیقة، القطریة األوطان داخل سواء وانسجام أمن من ویقوض وأزمات، حروب

 ائماد والمعتقد الدین حریة ومنھا ،حریاتھھذا الخطاب، تكون حقوق اإلنسان و وسیادة الوضع، ھذا ظل وفي 
 فقد الدولیة، والتقاریر الدراسات من الكثیر علیھ نبھت ما وھو الرئیس، والمتضرر األولى، الضحیة ھي

 في ةأساسی مفاھیم على نظرة الغضب، وقود الكراھیة "خطابات بعنوان: لھ وثیقة في "ھردو" مركز وصفھ
 حفزم وبأنھ بكرامة، العیش أقلھا فئة أو شخص حقوق من وانتقاصا تقلیصا یمثل بأنھ الدولي"، اإلطار

 ھدیدت بأنھ بشأنھ، عملھا خطة في المتحدة األمم استراتیجیة واعتبرتھ ،20والعنصریة للتمییز المنتجة للمشاعر
 الدیني التطرف انتشار عوامل من أساسي وعامل والسالم، االجتماعي واالستقرار الدیمقراطیة للقیم

 الكراھیة خطاب آثار إجمال یمكن وعموما ،21العالم في واألقلیات والالجئین المدنیین وتھدید ،واإلرھاب
  اآلتیة: النقاط في المعتقد حریة على الدینیة

  دیانتھم عن األدیان ھلأأوال: صعوبة إعالن 
 مھویتھ عن ویفصحوا یعلنوا أن األدیان أھل على المستحیل من یكن لم إن الصعب من یجعل إنھ

 عن الناجمة المتبادل، واالضطھاد والتمییز واالنتقام الثأر عملیات من خوفا بعضا، بعضھم أمام الدینیة
 في ھایثیر التي والحقد الغضب ومشاعر والقلوب، النفوس في الخطاب ھذا یخلفھا التي الغائرة الجروح
   منھ. القصاص في الجامحة والرغبة اآلخر على الصدور

  الدینیة شعائرھم ممارسة األدیان ھلأثانیا: عرقلة 
 مختلف إقامة أو الدینیة، الشعائر ممارسة األدیان أھل على یعرقل أنھ الكراھیة خطاب آثار من إن
 أو میةعالإقامة المؤسسات التعلیمیة أو اإل ویمنع واالحتفاالت، كالتظاھرات الدیني، الطابع ذات النشاطات
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 بالبعض یضیق بعضھم ویجعل ،التسامح ویعدم التعصب يذضروریة لخدمة معتقداتھم، ألنھ یغال الثقافیة
  واحد. عمومي فضاء في الوجود یشاركھ أو یعایشھ أن یرید ال حد إلى ،اآلخر
  للدول العام بالنظام المساس ثالثا:

 فرضب القانونیة، منظومتھا مراجعة إلى حكوماتھا ویدفع للدول، العام بالنظام الكراھیة خطاب یمس
 یقویض مساحتھا تراجع إلى یؤدي مما المعتقد، حریة مقدمتھا وفي الحریات ممارسة على القیود من مزید

  الواقع. في ممارستھا فرص من
 حریة قح إلیھ یؤول أن یمكن الذي الوضع على الشواھد من یغني ما البعید قبل القریب التاریخ وفي

  األدیان. بین الكراھیة خطاب ینتجھا التي والحروب االضطرابات أوضاع ظل في ،المعتقد
   اإلسالمیة الشریعة في الكراھیة خطاب من المعتقد حریة حمایة ضمانات الثاني: المطلب

 المعوقات، من غیره وال الكراھیة، خطاب مواجھة في الشریعة ضمانات حصر السھل من لیس
 مة،ومتناغ متجانسة متكاملة منظومة اإلسالمیة الشریعة أن ذلك ،المعتقد من آثاره المدمرةق حریة ح وحمایة

 مقاصدھاو أھدافھا لتحقیق ،األحكام من غیره مع فیھا حكم كل ویتضامن بعضا، بعضھا المختلفة أبعادھا تخدم
 تفعلھا ةتربوی ضمانات ؛یمكن أن یحصرھا في نوعین رئیسیین الضمانات ھذه في الناظر ولكن الحیاة، في

  ).الثاني (الفرع اآللیات من بعددكذلك  تفعلھا ردعیة وضمانات ،األول) (الفرع اآللیات من عدد بواسطة
  التربویة الضمانات األول: الفرع

 القیم على ،والجماعیة الفردیة والتنشئة والتعلیم التربیة على تقوم ضمانات ھي التربویة الضمانات
 النافیةو وأجناسھم، أدیانھم عن النظر بغض البشر، بني بین والتعاون والسالم والتعایش للتسامح الخادمة

وفي ھذا السیاق تربي الشریعة  الحیاة، في ودوره ،كیانھ إعدام ومحاولة اآلخر، وإلغاء والحقد للكراھیة
ت اآللیا من مجموعة عبر (البند األول)، ة من المفردات القیمیة والتربویةجمل على أھلھا سالمیةاإل

  یأتي. فیما ألھمھا نعرض (البند الثاني)، االجتماعیة والمؤسسات المسؤولة عن التنشئة
  الدینیة الكراھیة خطاب من الواقیة التربویة القیم األول: البند

 ینب الكراھیة خطاب من الواقیة التربویة القیم من الكثیر على أبناءھا اإلسالمیة الشریعة تربي
 ختالفاال قیمة ،البشر(ثانیا) بین المتبادلة الحاجة قیمة ،وال)أ( لعل أھمھا: قیمة الكرامة اإلنسانیة ،األدیان
   إلخ...  ،(خامسا) األدیان حرمة احترام قیمة ،رابعا)( المسلمین غیر مع التواصل قیمة ،(ثالثا)
  اإلنسانیة الكرامة قیمة احترام على التربیة أوال:

 تعالى: قولھ بموجب تكریسھا تم التي ،اإلنسانیة الكرامة قیمة أھلھ علیھا اإلسالم یربي التي القیم فمن
 ن لناھُم َعلى َكثیٍر ِممَّ منا َبني آَدَم َوَحَملناھُم فِي البَرِّ َوالبَحِر َوَرَزقناھُم ِمَن الطَّیِّباِت َوفَضَّ نا َخلَقَلقَد َكرَّ

 أو جنسھ، كان مھما مكرم، اإلنسان كل اإلنسان فإن الكریمة اآلیة ھذه فبموجب ،)70اإلسراء: ( تَفضیًال 
 لإلنسان تعطي الكرامة وھذه واالقتصادي، االجتماعي وضعھ أو الثقافي، مستواه أو معتقده، أو لونھ،

 قده،ومعت مذھبھ أو رضھ، أو االنتقاص من أصلھ وفصلھ،بع المساس أو قیمتھ، من الحط یجوز فال حصانة،
 القرآن في أخرى آیات في علیھا التنصیص نجد التي األخالقیات وھي ،22والمسوغات الذرائع كانت مھما

ن  تعالى: قولھ منھا ،الكریم ْنھُْم َوَال نَِساٌء مِّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َال یَْسَخْر قَْوٌم مِّن قَْوٍم َعَسى أَن یَُكونُوا َخْیًرا مِّ
یَمانِ نَِّساٍء َعَسى أَن یَُكنَّ  ْنھُنَّ َوَال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوَال تََناَبُزوا بِاْألَْلقَاِب بِْئَس اِالْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اْإلِ َوَمن  َخْیًرا مِّ

  .)11(الحجرات:  لَّْم یَتُْب فَأُولَـئَِك ھُُم الظَّالُِمونَ 



  عبد الرحمن رداد أ.د/  -مولود محصول  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      352

 تنتھك أن أبىت التي ،اإلنسان لفطرة تستجیب الحقیقة في فھي ھذا، تقرر حینما اإلسالمیة والشریعة 
 الحد على یحافظوا كي البشر لبني صریحة دعوة بھذا وھي ،23لدیھ شيء أعز الكرامة من وتجعل ،حرماتھ
  اآلخرین. من السخریة تجنب وھو بینھم، المتبادل االحترام من األدنى

 بدل "قوم" كلمة استعمل قد القرآني الخطاب أن سنجد اآلیات ھذه في المالحظة نمعن وعندما 
 سنجد مث الشعوب، بین التعارف عالقات بناء في الخاصیة ھذه أھمیة على ینبھ أن أراد أنھ یعني مما األفراد

 ،ضةمرفو السخریة أن وھو ،مھما عقلیا بعدا إلیھ أضاف بل الموضوع، في األخالقي بالبعد یكتف لم إنھ
 ونكونی فقد كثیرة، جوانب في اآلخرین من أفضل یكونون قد ،الناس منھم یسخر الذین ھؤالء أن منطلق من

 سنة ھذه نیا،تق متخلفون ولكنھم أخالقیا متقدمون آخرون یكون وقد أخالقیا، نین تقنیا ومتخلفیمتقدم اأقوام
  .تتغیر وال تتبدل ال التي هللا سنن من

 فیھ ،الروعة غایة في آخر معنى على َوَال تَْلِمُزوا أَنفَُسُكمْ  :تعالى قولھ على نقف ذاتھ السیاق في 
 یشاركھم م،منھ جزء الحقیقة في ھو منھ یسخروا أن یمكن الذي ھذا أن األولى؛ البشر، لبني عظیمتین فائدتین
 ھذا أن ھي والثانیة؛ أنفسھم، من سخریتھم ھي منھ وسخریتھم واحدة، أرض وفوق واحد، كون في العیش
   .24عنھا غنى في كانوا لسخریة أنفسھم عرضوا قد فیكونون علیھم سیرتد اللمز

 درسینب الخروج یمكن األولى، اآلیة في القرآني الخطاب استعملھا التي آدم" "بني كلمة إلى وبالعودة 
 وھو میعا،ج تجمعھم التي وبالرابطة بأصلھم یذكرھم األول مسلمین، وغیر مسلمین جمعاء، لإلنسانیة بلیغین

 عالقات من ممتدة شبكة في واحدة، أسرة جمیعا منھم تجعل ورحم وقربى وشیجة وحواء، آلدم انتسابھم أن
 أن یوضح والثاني ،25بینھم العالقات یصیغوا أن ینبغي األساس ھذا وعلى وغیرھا، والخؤولة العمومة
 أبیضا وأ بوذیا، أو یھودیا أو مسلما یصبح أن وقبل بشري، تكوین ھو حیث من لذاتھ، اإلنسان یمجد اإلسالم

 وھي ،26العنصري الخطاب علیھا یركز التي واالعتبارات، األوصاف من غیرھا أو أصفرا، أو أسودا أو
 وحدھم، المسلمین نصیب من لیست بناءھا اإلسالم یرید التي الحضارة أن على تدل التي الصیغ من صیغة

 للبشر یرالخ وتنشد جمعاء، اإلنسانیة تستوعب حضارة ھي وإنما المتعصبون، االحتكاریون یتصور قد كما
  جمیعا.
 من وغیرھا آدم، بني الناس، اإلنسان، مثل: القرآني الخطاب في الواردة المفردات خالل فمن 

 الحضارة نأ الدقة، في غایة موازین تستخدم التي الخطاب ھذا لغة في یفقھ عقل لكل الداللة تتضح المفردات،
 ،27نساناإل وحقوق الحریة في أشواقھا عن وتجیب قضایاھا، وتستوعب كلھا، لإلنسانیة تتشوف القرآنیة

  والدین. المعتقد لحریة وحمایة ،األدیان بین الكراھیة خطاب ضد أساسیة ضمانة یعد ما وھذا
  البشر بین المتبادلة الحاجة سنة على التربیة ثانیا:

 فسن من وخلقوا واحد أصل لھم اإلنسانیة، في إخوة العالمیة، القریة سكان أن على أھلھ القرآن ربى
 عمارتھاو األرض، في واالستحالف ،العبودیة بوظیفة بالقیام المكلف اإلنساني المجتمع لیشكلوا واحدة،
 خطاب عن بعیدا والتعاون، والتعایش التسامح على قائمة ودیة عالقات بناء علیھم وأن والصالح، بالخیر

  واألحقاد. الكراھیة
 ا،بعض بعضھم إلى حاجة وفي ،ناقصین یبقون فإنھم اكتفاؤھم، كان ومھما قوتھم، كانت مھما ألنھ

 أو كثرأ أو حاجتھ نصف تحصیل من بعضھم تمكن إن ألنھ نھائیا، بعض عن بعضھم یستغني أن یمكن وال
 الثقافة أو صاداالقت أو السیاسة في ذلك كان سواء اآلخر، البعض عند سیجده الباقي فإن الذاتیة، بإمكانیاتھ أقل
یَا أَیُّھَا النَّاُس إِنَّا  تعالى: قولھ في الوارد وجل عز هللا مراد ھو ھذا ولعل الجوانب، من غیرھا أو العلم أو
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ِھ أَْتقَ  ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَاِئَل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللـَّ ھَ َعِلیٌم خَ اُكْم إِنَّ َخلَْقنَاُكم مِّ  بِیرٌ اللـَّ
  .)13(الحجرات: 

 عن رتعبی ھو والتعدد، التنوع بھذا البشر خلق من المقصد ھنا وجل عز هللا جعلھ الذي فالتعارف 
 تلفةالمخ والمنافع المعارف وتبادل بعض، على بعضھم انفتاح وضرورة البعض، لبعضھم البشر حاجة

  وغیرھا. والحضاریة والتقنیة والعلمیة االقتصادیة
 األدیان، وحریة والمقدسات الخصوصیات واحترام التسامح بسیادة إال تكون لن المعرفة، ھذه 
  ین.والد المعتقد لحریة أساسیة ضمانة ھذا وفي الكراھیة، وخطاب والحقد والعنف الصراع منطق واختفاء

  االختالف سنة احترام على التربیة ثالثا:
 العالم ترید التي الدینیة) (المركزیة ضد أنھ إال عالمیا، دینا باعتباره نفسھ یقدم اإلسالم أن من بالرغم

 مجال ال الدیني، االجتماع سنن من ماضیة سنة الشرائع تعدد بأن ویرى ،المركزیة ھذه ینكر فھو واحدا، دینا
 لھقو منھا اآلیات من العدید في القرآني الخطاب أبرزھا التي الحقیقة وھي إللغائھا، السعي أو لتجاوزھا

ةً َواِحَدةً َولَـِكن لِّیَْبلَُوُكمْ  :تعالى ھُ لََجَعلَُكْم أُمَّ بِقُوا فِي َما آتَاُكْم فَاْستَ  لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاًجا َولَْو َشاَء اللـَّ
ھِ َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم فِ  َولَو شاَء َربَُّك  ، وقولھ تعالى:)48(المائدة:  یھِ تَْختَلِفُونَ اْلَخْیَراتِ إَِلى اللـَّ

ةً واِحَدةً َوال یَزالوَن ُمختَلِفینَ  -118(ھود:  ﴾119﴾ إِّال َمن َرِحَم َربَُّك َولِذلَِك َخلَقَھُم ... ﴿118﴿ لََجَعَل النّاَس أُمَّ
119( .  

 تالف،واالخ للتنوع البشر خلق قد وتعالى سبحانھ هللا أن تام حوبوض تقرر وغیرھا، اآلیات فھذه
 عن ولو واحدة، بوتقة في جمیعا البشر وصب إللغائھا السعي أو السنة ھذه خرق محاولة من جدوى وال

 ةرابط إلى یھتدوا أن والدیانات والشرائع الملل لكل یرید ألنھھیة، الكرا وخطاب واإلكراه العنف طریق
 رس ھي التي القیم من وغیرھا الصالح، والعمل بالغیب واإلیمان الخالق توحید وھي الختالفھم، ضابطة

 ضمانة ھذا وفي ،28 محمد إلى آدم لدن من جمیعا، األنبیاء ابتعث أجلھا ومن الحیاة، ھذه في وجودھم
  یتھددھا. الذي الكراھیة خطاب من أكیدة وحمایة المعتقد، لحریة أساسیة
  المسلمین غیر مع التواصل مھارات على التربیة رابعا:

 فیھا سنةح طیبة كلمة كانت فإذا البشري، االجتماع في عمیق أثر ذات الكلمة أن ألتباعھ اإلسالم بین
 یثةخب كلمة كانت وإذا الناس، دنیا في ومتجدد متزاید أثر لھا وكان للخیر، حاملة كانت وأدب، ونفع حكمة
  األوزار. منھا یحصد صاحبھا وبقي ،الناس بین سیئ وقع ذات كانت وفساد، ضرر فیھا سیئة،

 ھوو إال یستقبلھم فال عموما، الناس مع التواصل مھارات وعلى الحدیث، أدب على أھلھ اإلسالم ربى لھذا 
 بعنایة، المنتقى الطیب الكالم إال لھم یقول وال ،29"تبسمك في وجھ أخیك لك صدقة ...":  لقولھ ،باش ھاش
 َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا تعالى: لقولھ ودنیاھم، دینھم في وینفعھم مقامھم ویرفع الفرح، علیھم یدخل الذي

ویبتعد عن كل كالم قبیح فیھ سب أو شتم أو مس بكرامة الناس أو حط من قدرھم، أو فیھ )، 83(البقرة: 
عن ابني مسعود رضي هللا  مفسدة لھم في دینھم ودنیاھم، ألن المؤمن كما ورد توصیفھ في حدیث النبي 

   .30عنھ: "لیس المؤمن بالطعان، وال اللعان، وال الفاحش، وال البذيء"
ویشدد اإلسالم في أدب الحدیث، ومھارات التواصل، خاصة في العالقة مع غیر المسلمین، أي الذین 

سالمین منھم، والمعتقدات األخرى، فقد أمر بالتواصل مع الم األدیانلیسوا على ملة اإلسالم من أھل 
یِن َولَْم یُْخِرُجوُكم  :ومعاملتھم بالبر والقسط كما في قولھ تعالى ھُ َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ الَّ یَْنھَاُكُم اللـَّ

ھَ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ  وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھْم إِنَّ اللـَّ ن ِدیَاِرُكْم أَن تَبَرُّ  أحسن باستعمال أمر ، كما)8: (الممتحنة مِّ
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َوَال تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَِّتي  :تعالى قال ،الدیني الشأن في ومجادلتھم محاورتھم في الخطاب أسالیب
  .)46(العنكبوت:  ِھَي أَْحَسنُ 

 ین،المخالف مع والترفق التلطف على القدوة ،بعده من والمسلمین لصحابتھ  هللا رسول أعطى وقد
 عنھا هللا رضي عائشة أمنا روت فقد باإلساءة، المبادرین ھم كانوا وإن حتى بالمثل إساءتھم على الرد وعدم
 وعلیكم فقلت ففھمتھا عائشة: قالت علیكم، السام فقالوا: ، هللا رسول على الیھود من رھط دخل قالت:
إن هللا یحب الرفق في األمر كلھ" فقلت یا رسول  "مھال یا عائشة : هللا رسول فقال قالت واللعنة، السام

   .31هللا أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول هللا: "قد قلت وعلیكم"
 رقي على البرھان فیھا ،األخرى األدیان أھل مع التعامل في والمھارات اآلداب بھذه التحلي وإن 
 سلمینالم لغیر ضمان أفضل وفیھا جھة، من األدیان بین الكراھیة خطاب من ووقایتھم ،وتحضرھم المسلمین

 في أو میةاإلسال المجتمعات داخل سواء ،المسلمین مع العالقة ظل في ،والمعتقد الدین بحریة یستمتعوا لكي
  أخرى. جھة من المواقع من غیرھا

  األدیان حرمة احترام على التربیة خامسا:
 مةقی الكراھیة، خطاب عائق من المعتقد حریة لحمایة اإلسالم بھا جاء التي األساسیة القیم من إن

 كان ومھما كانت مھما األشكال، من شكل بأي ازدرائھا أو علیھا االعتداء وعدم األدیان، حرمة على التربیة
  وثنیة. أرضیة كانت أم كتابیة سماویة كانت وسواء مصدرھا،

 :عالىت قولھ منھا الكریم، القرآن في عدیدة آیات على لھا الشرعي التأصیل ینھض التي القیمة وھي
 ٍھَ َعدًوا بَِغیرِ ِعلم ھِ فَیَُسبُّوا اللـَّ الَّ یُِحبُّ : ، وقولھ تعالى)108(األنعام:  َوال تَُسبُّوا الَّذیَن یَدعوَن ِمن دوِن اللـَّ

ھُ َسِمیًعا  وِء ِمَن اْلقَْوِل إِالَّ َمن ظُلَِم َوَكاَن اللـَّ ھُ اْلَجْھَر بِالسُّ َوَال تَْستَِوي  :وقولھ تعالى)، 148(النساء:  اَعِلیمً اللـَّ
یِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْینََك َوبَْینَھُ َعَداَوةٌ َكأَنَّھُ َولِيٌّ    .)34(فصلت:   َحِمیمٌ اْلَحَسنَةُ َوَال السَّ

 السب أخالقھ من وال شیمھ من لیس ألنھ األخرى، والمعتقدات األدیان باحترام مطالب فالمسلم
 ھألن المعتقد، حریة لھم أقر قد وجل عز هللا وأن خاصة لمقدساتھم، وال اآلخرین ألدیان واإلساءة والشتم
 ینھد یحترم فإنھ ذلك یفعل عندما وألنھ خلقھ، في وحكمتھ هللا إرادة على تمرد قد یكون ذلك یفعل عندما

 الذریعة اآلخرین أعطى قد یكون بذلك فإنھ الغیر، مقدسات إلى یسيء عندما ألنھ اإلساءة، من ویحمیھ
 عالةف ضمانة القیمة ھذه على التربیة وفي جریمتھ، بفظاعة جھل عن وجل عز هللا وسب لمقدساتھ، لإلساءة
   المعتقد. حریة حرمة على للحفاظ

  الدینیة الكراھیة خطاب ونبذ المعتقد حریة احترام قیم على التربیة آلیات الثاني: البند
 لخطاب المضادة القیم یغرس وھو اإلسالم أن الموضوع، ھذا في الباحث إعجاب یثیر مما إن

 یتركھا مث التأسیسیة مصادره في القیم ھذه على فینص النظري، بالجانب یكتف لم اإلنسان، في الكراھیة
 تنقلھا آلیات لھا جعل إنھ بل الناس، دنیا في التطبیق إلى سبلھا تجد ال ،طوباویة وأفكار شعارات مجرد لتكون

 أساسا لیاتاآل ھذه وتتمثل بھا، التحلي على وتدریبھم وتنشئتھم الناس تربیة على وتعمل الواقع، حیز إلى
  .مؤسسة المدرسة (ثالثا)، (ثانیا) المسجدمؤسسة  (أوال)، األسرة : مؤسسةفي

  األدیان نطاب الكراھیة بیخقیم الواقیة من ال على للتربیة كألیة ألسرةا أوال:
 سیرھا، لحسن الضروریة القواعد ووضع ،وتنظیمھا األسرة بتكوین الشدیدة اإلسالم عنایة جانب إلى

 والتنشئة ةالتربی عملیة في دورھا سیما وال اإلسالمي، المجتمع حیاة في بأدوارھا العنایة أشد كذلك یعنى فإنھ
 درجة إلى والمجتمع، الفرد صالح قوام علیھا التي ،واالجتماعیة األخالقیة والمثل القیم على االجتماعیة،
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 وحملھا اة،الحی في والسلوكیة العقدیة خیاراتھ وتحدید اإلنسان، صناعة في األول التأثیر صاحبة جعلھا أن
یَا أَیَُّھا  :تعالى قولھ منھا النصوص من كثیر في المعنى ھذا ویتجلى فسادھم، أو األفراد صالح مسؤولیة

ھَ َما الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْھلِیُكْم نَاًرا َوقُوُدھَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْیھَا َمَالئَِكةٌ ِغَالظٌ ِشدَ  اٌد الَّ یَْعُصوَن اللـَّ
ھودانھ أو "كل مولود یولد على الفطرة فأبواه ی :، وقولھ )6(التحریم:  أََمَرھُْم َویَْفَعلُوَن َما یُْؤَمُرونَ 

"خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم  :، وقولھ في الحدیث الذي یرویھ ابن عباس32ینصرانھ أو یمجسانھ"
  ، إلى غیرھا من النصوص.33ألھلي"

 إذ ،والمعتقد الدین حریة ومنھا وحریاتھ، اإلنسان حقوق على التربیة في حاسم أثر ذات األسرة إن
 تلقاھای التي األولى التوجیھات خالل من ،ولآلخر لذاتھ ونظرتھ ومفاھیمھ قیمھ اكتساب في یبدأ الفرد أن

 ینسحبس ومفاھیم قیم من األسرة في الطفل یتلقاه ما وأن مباشرة، غیر أم مباشرة بطریقة سواء األسرة، داخل
 في سیخھاتر على یعمل ما تجد لم إذا اإلنسان حقوق على التربیة وأن وسلوكھ، تفكیره على سلبا أو إیجابا

  .34الالحقة المراحل في أمامھا عائقا سیكون ذلك فإن األسرة، داخل األولى الطفولة منذ اإلنسان
 جاھاتھات وتحدید الطفل، شخصیة صیاغة في التحكم ووظیفة النار، من الوقایة وظیفة أن شك وال

 ناعةص األساسیة مفرداتھا بین من السابقة، النصوص في الواردة والمسؤولیة التأدیب ووظیفة العقدیة،
 ازدراءو الكراھیة وخطاب والتطرف الغلو عن البعیدة اآلخر، على المنفتحة المتسامحة ،السویة الشخصیة

  والدین. المعتقد حریة الزدھار أساسیة ضمانة یعد ما وھذا األدیان،
  األدیان بین الكراھیة خطاب من الواقیة القیم على للتربیة كألیة المسجد ثانیا:

 المسجد أن الإ المسلمة، لألمة والجماعیة الفردیة والتنشئة التربیة في آلیة أیة شأن من التقلیل غیر من
 اإلسالم في ادةعب أعظم ألداء المؤمنین التقاء محل تعالى هللا جعلھ فقد كلھا، اآللیات تلك بین من آلیة أھم یبقى
 سبوع،أ كل مرة الجمعة صالة في ویجتمعون واللیلة، الیوم في مرات خمس لھا یجتمعون التي الصالة، وھي
 من وغیرھا ،والكسوف والخسوف واالستسقاء العیدین كصالة مسنونة أخرى لصلوات یجتمعون كما

  المناسبات.
 تمت ال أن هللا حكمة شاءت فقد الناس، على تخفیفا بمفردھا تؤدى الخمس الصلوات كانت وإذا 
 باطارت وھو جلي لمقصد عنھا، یتأخر أو یتقدمھا المصلین جمھور على یلقى بخطاب إال األخرى الصلوات

 األدوار، جةمزدو مؤسسة المسجد یجعل ما وھو المسلمین، حیاة في التعلیمي التربوي بالبعد التعبدي، البعد
  وثقافیا. وتعلیمیا تربویا ودورا ،روحیا دورا تؤدي

 إلسالمیةا األمة في والثقافیة العلمیة الحیاة في أساسیا دورا یلعب بأن األخیر الدور ھذا لھ سمح وقد 
 القیم تلقین تمی فیھا التي األسرة، مؤسسة بعد المسلمین حیاة في األولى التعلیمیة المؤسسة فھو التاریخ، عبر

 لقیما ھذه یتمثلون كیف المؤمنین جمھور یتعلم وفیھا وسنة، قرآنا األعلى الوحي بھا جاء التي والدروس
 ،علیھا ناسال تربیة على المسجد یعمل التي اإلسالمیة والدروس القیم أھم بین من وإن حیاتھم، في ویطبقونھا

 واألعراف األجناس جمیع من األرض كوكب على البشر بین العالقة بضبط تتعلق التي والدروس القیم تلك
  األخرى. األدیان أھل من بغیرھم المسلمین تربط التي العالقة تلك أھمھا ومن واألدیان،
 وممارسة والدین المعتقد حریة في وحقھ مقدساتھ واحترام باآلخر، واالعتراف التسامح قیم إن 

 ط،فق مدنیة مدرسة من المسلمون یأخذھا ال لھا، الخادمة أو بھا المرتبطة القیم من وغیرھا الدینیة الشعائر
 من یأخذونھا وإنما بھ، یعملون ال وقد فیھا تعلموه بما یعلمون وقد یحترمونھا، ال وقد الناس یحترمھا وقد

 وبواجب بقدسیتھا یشعرون یجعلھم ما وھو الخاص، واالحترام القدسیة ذات المؤسسة ھذه من المسجد،
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 یةالكراھ خطاب عائق من المعتقد حریة لحمایة أساسیة ضمانة ھذا وفي حیاتھم، في بھا والعمل تطبیقھا
  األدیان. وازدراء

  األدیان بین الكراھیة خطاب من الواقیة القیم على للتربیة كألیة المدرسة ثالثا:
 كل قبل المسلمین بھ خاطب فقد بھا، اإلحاطة أو وصفھا یصعب درجة إلى بالعلم اإلسالم احتفى

(العلق:  اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ القرآن  من نزل ما أول وھي العلق، سورة أوائل في تعالى لقولھ خطاب،
ھُ َواْستَْغفِْر  :، وطلبھ منھم قبل كل طلب، وكلفھم بھ قبل كل تكلیف، لقولھ تعالى)1 فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَـھَ إِالَّ اللـَّ

ھُ یَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمْثَواُكمْ  علیم من ، وارتقى بوظیفة التعلم والت)19(محمد:  لَِذنبَِك َولِْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواللـَّ
 35"طلب العلم فریضة على كل مسلم ..." :في حدیث أنس ابن مالك مرتبة الحق إلى مرتبة الواجب، لقولھ 

قُْل ھَْل یَْستَِوي  :(رواه ابن ماجھ)، ورفع مقام أسرة التعلیم من طلبة علم ومعلمین فوق كل مقام، لقولھ تعالى
ھُ الَِّذیَن آَمنُوا  :وقولھ تعالى ،)9(الزمر:  یَْعلَُموَن إِنََّما یَتََذكَُّر أُولُو اْألَْلبَابِ الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال  یَْرفَعِ اللـَّ

  وأھلھ. للعلم الممجدة ، وغیرھا من النصوص)11(المجادلة:  ِمنُكْم َوالَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ...
 قصاءواالست اإلحصاء على تستعصي تكاد التي والتعلیم بالعلم اإلشادة نصوص خالل من واضح

 من ریدوی اإلسالمي، المجتمع حیاة في مركزیة قیمة والتعلیم العلم من یجعل أن یرید اإلسالم أن لوفرتھا،
 البناءو االجتماعي التغیر لقیادة األمامیة القاطرة ،ووظائفھا أنواعھا بكل المدرسة من یجعلوا أن المسلمین

  مجاالت.ال كل وفي الصعد جمیع على بالحیاة ویرتقي ،والسلوكات المفاھیم یغیر الذي الشامل، الحضاري
 سان،اإلن حقوق وقیم بمبادئ الطفل لدى الوعي لنشر المھمة الوسائل من تعد المدرسة أن منطلق ومن 

 اإلنسان قحقو قیم غرس على وتعمل طویلة، لمدة الطفل تحتضن وأنھا حیاتھ، في األولى الخبرة تمثل كونھا
 المؤسسات ومختلف والجامعات المدراس أدوار أھم بین من یكون أن ینبغي فإنھ ،36وعملیا نظریا فیھ

 ومنھا عموما، الماإلس بھا جاء التي القیم تعلیم الحضاریة، مسیرتھم في المسلمون إلیھا یحتاج التي التعلیمیة،
 اإلحسانو والسماحة واالعتراف االحترام من بالخصوص، الدیني اآلخر مع العالقة تقتضیھا التي القیم تلك

  الكراھیة. وخطاب واألذى اإلساءة أنواع كل عن والكف البشریة، خیر على والتعاون والتعارف
 لوجودیةا بالفلسفة محكومة تكون أن ینبغي اإلسالمي المجتمع في المختلفة المدارس إنشاء فعملیة

 یا،ماض اإلسالمیة الحضارة في المدارس لعبتھ الذي الدور غرار وعلى نصوصھ، حددتھا التي والحضاریة
 العلم المسلمین تلقین في دورا تلعب أن ومستقبال حاضرا اإلسالمیة الحضارة في المدارس على ینبغي

  ووئام. سالم في العالم شعوب مع للعیش تؤھلھم التي ،السویة والتربیة الصحیح
  الزجریة الضمانات الثاني: الفرع

 لخطاب المحترفین الشرع، ألوامر المخالفین زجر على تقوم ضمانات ھي الزجریة الضمانات
 ھذا یقومو الدینیة، وحریاتھم الناس، معتقدات على المعتدین األدیان، لحرمة والمنتھكین الدینیة، الكراھیة
 ،األول) (البند األخروي بالعقاب والتھدید الزجر ؛ھما والردع الزجر من أساسیین نوعین على المسلك
  الثاني). (البند الدنیوي بالعقاب والتھدید والزجر

  يبند األول: الزجر بالعقاب األخروال
 وجد أحسن فمن واآلخرة، الدنیا في بالجزاء مرتبط العمل جعل أن وعدلھ وجل عز هللا حكمة من

ٍة َخْیًرا َیَرهُ ﴿فََمن  :تعالى قولھ في ورد كما قدم ما إال یجد لم أساء ومن وزیادة، الحسنى ﴾ 7یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ
ا یََرهُ ﴿ ٍة َشّرً  شریعتھ، عن ، ومن ھنا فقد توعد العصاة المارقین)8-7(الزلزلة:  ﴾8َوَمن یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

 في دتر ما فكثیرا العاقبة، بسوء وكرامتھم ألعراضھم المنتھكین خلقھ، وحریات حقوق على والمعتدین
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 جاءت ام وكثیرا الخ، الفاسقین" یحب ال "وهللا الظالمین" یحب ال وهللا قبیل" من عبارات الكریم القرآن
  ومقدساتھم. وحرماتھم الناس أعراض وانتھاك ،واالعتداء الظلم جرائم على والوعید التھدید آیات

 والشتم السبب المسلمین، غیر وعلى األخرى األدیان على االعتداء أن الشریفة، النبویة السنة بینت وقد
 من الدنیا، يف حریاتھم في علیھم والتضییق وتخویفھم ترھیبھم بغرض ولمعتقداتھم، لھم واالزدراء والتحقیر

 عمر بنا عن ورد فقد الذكر، السالفة اآلیات في الوارد التھدید تحت تدخل التي ،واالعتداء الظلم أنواع أشد
"من قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحھا توجد من مسیرة  قال: أنھ  النبي عن عنھ هللا رضي

 الجزاء، ھذا بحصول ویسلم اآلخر، والیوم با� یؤمن من كل یجعل ما، وھو 37(رواه البخاري) أربعین عاما"
  .ھاكات في تعاملھ مع غیر المسلمینواالنت االعتداءات تلك مقارفة عن ویرتدع ینزجر

  الدنیوي بالجزاء الزجر الثاني: البند
 الزجر مسلك األدیان، بین الكراھیة خطاب عائق من المعتقد حریة لحمایة المھمة المسالك من إن

 نصت بل ب،فحس األخوي العقاب على بالتنصیص تكتف لم اإلسالمیة فالشریعة الدنیوي، بالجزاء والتھدید
 حقةللمال ویخضع (أوال)، الدنیا في التعزیریة العقوبة سیواجھ الكراھیة خطاب یمارس من أن على كذلك
   (ثانیا). المختصةریق األجھزة اإلداریة والقضائیة ط عن

  الكراھیة خطاب جریمة على التعزیر عقوبة ماھیة أوال:
 إن لقولا یمكننا مكانھا، ھنا لیس التي واالصطالحیة المعجمیة التعریفات في االستطراد عن بعید

 لكنھا ،میةاإلسال الشریعة قررتھا التي العقوبات من واحدة عن الحدیث یعني التعزیریة العقوبة عن الحدیث
 الفقھاء عبارات تختلف الشریعة، في المقدار محددة غیر كونھا في ،العقوبات من غیرھا عن تختلف

 "تلك تعني أنھا ھيو ،تقریبا لھا واحد معنى عن التعبیر في وتتكامل تلتقي كلھا لكنھا تعریفھا في والباحثین
 أو ،38المجتھد" القاضي أو األمر لولي تقدیرھا وترك مقدارھا ببیان الشارع من نص یرد لم التي العقوبات

   .39كفارة" وال حد فیھا لیس معصیة كل في آلدمي أو � حقا تجب مقدرة غیر "عقوبة ھي
 تجداتالمس بھا واجھ التي ،اإلسالمي الجنائي الفقھ إبداعات من تعد العقوبة ھذه بأن ھنا ننوه إذ ونحن

 ،40انوالمك الزمان عبر العقابیة والتدابیر اإلجرامیة الظواھر تطور بھا وواكب المتغیرات، بھا واستوعب
 ففي دة،عدی شرعیة نصوص من إبداعھا استلھم بل فراغ من ذلك في ینطلق لم أنھ نغفل أن ینبغي ال فإننا

تِي تََخافُوَن  :الزوجة نشوز عالج في تعالى قولھ مثل ،علیھا الدالة اآلیات من العدید الكریم القرآن َوالالَّ
ھَ َكانَ نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِ   یًال إِنَّ اللـَّ

 اِن یَأْتِیَانِھَا ِمنُكْم فَآُذوھَُماَواللَّذَ  :وقولھ تعالى في مواجھة ظاھرة الشذوذ الجنسي ،)34(النساء:  لِیًّا َكِبیًراعَ 
  .)16(النساء: 

في عالج ظاھرة التأخر عن أداء   بيوفي السنة النبویة كذلك عدید الشواھد التطبیقیة، فقد قال الن
  عنھ وثبت ،41"علموا الصبي الصالة ابن سبع، واضربوا علیھا ابن عشر" :فریضة الصالة عند الفتیان

 "ابوكت غزوة" عن تخلفوا الذین للثالثة وتعزیره الخمر، شرب في تعزیره منھا عدیدة، مرات في عزر أنھ
 اتالروای ذلك على دلت كما ،الحاالت من غیرھا وفي الشرعي، الحد تبلغ لم التي السرقة في وتعزیره
  المختلفة.

 لعقوباتا من الممكنة العقوبات لكل تتسع كما الممكنة، الجریمة أنواع كل تستوعب العقوبة ھذه وألن
 للعقوبة سعوتت الكراھیة خطاب لجریمة تستوعب فھي المالیة، العقوبات إلى البدنیة العقوبات إلى المعنویة

  كذلك. علیھا
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 اإلسالمیة، الشریعة في الكراھیة خطاب لجریمة محددة عقوبة وجود یعني ال الكالم ھذا أن غیر
 بما لھا، مناسبةال العقوبة وتقدیر الجریمة تكییف سلطة المسلم القاضي أو األمر لولي تفوض أنھا یعني ولكن
 الكراھیة خطاب جریمة أن علیھ التأكید ینبغي ما لكن ،42الخطیرة الجریمة ھذه منابع ویجفف الجناة یردع
ظرف  اتالمقدس على الجریمة ووقوع مقدس، على تقع ألنھا العقوبة علیھا تشدد التي الجرائم من الدینیة

  .43سالميمشدد للعقوبة في الفقھ اإل
  اإلسالمي الفقھ في الكراھیة خطاب جریمة في المالحقة آلیات ثانیا:

 خطاب جریمة ومنھا ،الجرائم مرتكبي ضد المالحقة آلیات من العدید على اإلسالمي الفقھ ینص
 طرف من والزجر )،02( القضائیة المالحقة )،01( الحسبة جھاز طریق عن المالحقة أبرزھا؛ من الكراھیة

  ).03( اإلسالمي العام الرأي
 مرتكبي مالحقة في اإلسالمیة الشریعة في األولى اآللیة: الحسبة جھاز طریق عن المالحقة -1 

 ھازج ھو العامة، الحیاة في اإلسالمیة الشریعة لقواعد والخارقین باآلداب، والمخلین والجرائم المخالفات
 طریق عن فعلھ، ظھر إذا المنكر عن النھي أو تركھ، ظھر إذا بالمعروف األمر على یقوم الذي الحسبة،
 من المبلغین من أو المتضررین، من إلیھ ترفع التي الشكاوى أو تلصص، وال تجسس غیر في الرصد
  المؤمنین. جمھور

 متدی خطورتھا، درجة حسب ومتعددة كثیرة بطرق علیھا یقف التي القضایا مع التعامل في ویتبع
 ومصادرة باالعتقال القانونیة، اإلجراءات اتخاذ إلى باللسان والنصیحة واإلرشاد الوعظ من مجالھا

 یةالتاریخ الخبرة عرفتھ الذي الحسبة جھاز ووظائف بأعمال وتقوم بالید، المنكر وتغییر الممتلكات
 طالضب بأعمال االختصاص ذات األجھزة الحدیثة، الدولة في القدیم اإلسالمي الفقھ لھ رونظّ  اإلسالمیة،

 ینالمخاطب طرف من وتعلیماتھا قراراتھا تنفیذ مدى ومتابعة والحریات، الحقوق ممارسة وتنظیم اإلداري
  .44الدین في بھا

 جرائم أو جریمة مرتكبي مالحقة في الفعالة األخرى اآللیة: القضاء جھاز طریق عن المالحقة -2
 النزاعات في بالفصل یقوم الذي اإلسالمي، القضاء آلیة ھي، ب الكراھیة في الشریعة اإلسالمیةخطا

 جھازال ھو فھذا اإلسالمي، للقانون طبقا فیھا والحكم والجرائم القضایا مختلف في والنظر والخصومات
 دالةالع جناح وبسط ،علیھا المعتدین وردع ،الشریعة قررتھا التي والمصالح الحقوق حمایة عن المسؤول
  األرض. في الوارف

 وتحریم األدیان حرمة وتقریر المعتقد، حریة وحق والمجموعات، األشخاص كرامة حق وألن
 القضایاو والمصالح الحقوق أبرز بین من ستكون فإنھا ألھلھا، وحفظتھ الشریعة قررتھ مما علیھا االعتداء

 نإ العادي القضاء طریق عن سواء العادلة، الشریعة أحكام فیھا ویطبق اإلسالمي، القضاء یحمیھا التي
 بتعدي عالقة ذات إداریة ،القضیة كانت إن المظالم قضاء طریق عن أو اختصاصاتھ، من القضیة كانت
 عجز مما كانت أو الظروف، من لظرف العادي القضاء فیھ یبث لم مما كانت أو الرعیة، حقوق على الوالة

   .45إلیھ فیھ االختصاص یعود التي القضایا من غیرھا أو العامة، المصالح في المحتسب عنھ
 المجتمع أفراد عاتق على اإلسالمیة الشریعة تُلقي: اإلسالمي العام الرأي طریق عن الزجر -3

 وذلك الحق، ونصرة المنكر عن والنھي بالمعروف واألمر ،النصیحة بواجب القیام مسؤولیة اإلسالمي
ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن  تعالى قولھ مثل والسنة، الكتاب من كثیرة نصوص بموجب نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن مِّ

ئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ  ـٰ ةٍ  ُكنتُمْ  :تعالى وقولھ ،)104(آل عمران:  بِاْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولَ َخْیَر أُمَّ
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عن أنس بن تمیم  ، وقولھ )110(آل عمران:  أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعِن اْلُمنَكرِ 
  الخ...  46الداري "الدین النصیحة"

 األمر وأولي المؤسسات أداء یراقبون اإلسالمي المجتمع أفراد فإن وغیرھا، النصوص بھذه وعمال
 الحقوق احترام حیث من خاصة الرعیة، مع تعاملھم في اإلسالمي، القانون أحكام التزامھم ومدى ،فیھا

 ت،والحریا للحقوق انتھاكا أو القانون ذلك ألحكام خرقا یالحظون عندما یحتجون فإنھم وعلیھ والحریات،
 بین الكراھیة خطاب جریمة شاكلة من والمخالفات، الجرائم في الوقوع عن وردع زجر أداة یعد ما وھو

   الجرائم. من وغیرھا األدیان
  خاتمة:

 ةالشریع مسالك ثم المعتقد، حریة على وآثاره الكراھیة خطاب مفھوم تبیان المقال ھذا حاول لقد
 العوائق من واحدا باعتباره منھ، للوقایة قدمتھا التي والضمانات لھ، والتصدي مواجھتھ في اإلسالمیة
 ومنھ ،الواقع في تعدمھا التي العوائق من وحمایتھا ،المعتقد حریة وتكریس تقریر طریق على األساسیة

  :أبرزھا من النتائج من مجموعة إلى نخلص أن یمكن
 ،المالمع واضح غیر یبقى أنھ إال ،العالم في الحدیث وانتشاره ذیوعھ ورغم الكراھیة خطاب مصطلحإن  -1

   اإلسالمي. الفقھ مستوى على خاصة واھتمام وضبط تحدید إلى یحتاج
 وعلى ،المعتقد حریة على الوخیمة اآلثار ذات الرئیسیة المعوقات من واحدا الدینیة الكراھیة خطاب یعد -2

 ومواجھتھ. لھ التصدي وجب وعلیھ وازدھارھا، وتطورھا وجودھا
 حقیقیة اتضمان تعد التي ،المؤسسیة واآللیات التربویة القیم من ھائال رصیدا اإلسالمیة الشریعة تملك -3

 دمھاتق التي الضمانات عن تتمیز مقترفیھا، وردع ،الدینیة الكراھیة خطاب جریمة من للوقایة وفعالة
 ذاھ استثمار وجب ولذلك الجنائي، والجزاء والنھي األمر أسلوب عند تتوقف التي الوضعیة القوانین
 هآثار من اإلسالمیة المجتمعات وتحصین الخطاب ھذا لمواجھة شاملة استراتیجیة صیاغة في الرصید
   المدمرة.

 في سنده یجد ،لإلسالم تنتسب التي الفئات بعض لدى الدینیة الكراھیة لخطاب مظاھر من یالحظ ما -4
 ولیس الفئات، كتل وتعیشھا عاشتھا التي ،والتاریخیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة الظروف

   المعتمدة. التأسیسیة ومصادرھا اإلسالمیة الشریعة نصوص في صحیح سند أي لھا
  یأتي: بما نوصي النتائج ھذه ضوء وفي

 منھجو المعتقد حریة موضوع إدراجاالھتمام بتدریس علم العقیدة اإلسالمیة ونشر قیمھا السمحة، ومنھا  -1
 لتكوینوا التعلیم مؤسسات في الدراسیة المقررات ، وذلك في مختلفالكراھیة خطاب مناھضة في االسالم
 واءس الدینیة، الشؤون وزارة أو ،الوطنیة التربیة وزارة أو ،العالي التعلیم لوزارة التابعة سواء الدیني

  قطاع. كل طبیعة مع یتوافق ما حسب ،المقرر المنھاج ضمن مفردات أو مستقل كمقیاس
ي سواء ف اب الكراھیةخط ومكافحة ،المعتقد حریة حول الجامعات مستوى على العلمي البحث تنشیط -2

مجال الدراسات التأسیسیة والتأصیلیة للموضوع، أو في مجال الدراسات المتعلقة بنقد التراث الدیني 
  . اإلسالميعموما، ومنھ التراث 

 ،معتقدال حریة بحق والوعي ،التسامح ثقافة ترسیخ إلى تھدف وثقافیة إعالمیة استراتیجیات وضع -3
الدینیة. الكراھیة خطاب ومحاصرة
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  والمراجع: المصادر قائمة
  القرآن الكریم بروایة حفص 

  أوال: الكتب
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ه)، صحیح البخاري وھو الجامع 256بن المغیرة الجعفي البخاري (توفي سنة  إبراھیمبن  إسماعیلأبو عبد هللا محمد بن  -2

  م.2012 -ه1433، 1الصحیح المسند، مركز البحوث وتقني المعلومات، دار التأصیل، القاھرة، مصر، ط
ه)، سنن ابن ماجھ، تحقیق ودراسة: مركز البحوث وتقنیة 273محمد بن یزید ابن ماجھ القزویني (توفي سنة أبو عبد هللا  -3

  م.2014 -ه1434، 1المعلومات، دار التأصیل، القاھرة، مصر، ط
ه)، سنن الترمذي وھو الجامع الكبیر، تحقیق ودراسة: 279أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي (توفي سنة  -4

  م. 2016 -ه1437، 2كز البحوث وتقنیة المعلومات، دار التأصیل، القاھرة، مصر، طمر
  م.1993، 1إدوار غالي الذھبي، معاملة غیر المسلمین في المجتمع اإلسالمي، مكتبة غریب، القاھرة،، ط -5
عجم في المصطلحات م ،ھـ)، الكلیات1094أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي أبو البقاء الحنفي (توفي سنة  -6

  م.1992-ه1412، 1محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -والفروق اللغویة، تحقیق: عدنان درویش
حمدي عبد المنعم، دیوان المظالم: نشأتھ وتطوره واختصاصاتھ مقارنا بالنظم القضائیة الحدیثة، دار الشروق، القاھرة،  -7
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  ثالثا: مواقع األنترنت
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  مؤسسة حریة الفكر والتعبیر.م، 2020ماي 
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أنموذجا)،  –مقاربة فلسفیة (ج.ل أوستن  -انطونیوس نادر، خطاب الكراھیة والسؤال المؤلم -3
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  الثقافیة.

داود درویش حلس، حقوق اإلنسان الثقافیة بین الشریعة اإلسالمیة والمواثیق الدولیة: الواقع والمأمول، بحث مقدم إلى  -4
م، متاح على الموقع: 2007مؤتمر: اإلسالم والتحدیات المعاصرة"، كلیة أصول الدین الجامعة اإلسالمیة، سنة 

http://islamport.com/w/amm/Web/2801/3.htm 
عبد المجید النجار، مآالت األفعال وأثرھا في فقھ األقلیات، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث،  -5

، تاریخ النشر: cfr.org/blog/2014/01/31-https://www.eم، باریس، فرنسا، 2002جویلیة  -ه1423جمادى األولى 
  المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث.م، 2020ماي  3تاریخ الدخول:  م،2002جویلیة 

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي، إعالن التعایش الكریم في ظل اإلسالم، الصادر سنة  -6
ماي  12م، تاریخ الدخول: 2019جانفي  3تاریخ النشر: ، aifi.org/5002.html-http://www.iifa م،2018 -ه0144

 مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي.م، 2020
قال ن غیر القانوني على شبكة االنترنت، مفوضیة االتحاد األوروبي لشؤون العدالة، مدونة سلوك لمكافحة خطاب الكراھیة -7

عن: مركز ھردو لدعم التعبیر الرقمي، خطابات الكراھیة وقود الغضب نظرة على مفاھیم أساسیة في اإلطار الدولي، 
  م، 2020ماي  17تاریخ الدخول: ، content/uploads-https://hrdoegypt.org/wpم، 2016القاھرة، 

  م.2020أفریل  18تاریخ الدخول:  ھیئة األمم المتحدة، استراتیجیة األمم المتحدة وخطة عملھا بشأن خطاب الكراھیة، -8
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_AR.pdf 

  رابعا: النصوص القانونیة
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  .1948دیسمبر  10)، المؤرخ في 3-ألف (د 217لألمم المتحدة 
أَلِْف،  2200في القرار رقم العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المعتمد ھیئة األمم المتحدة، الجمعیة العامة،  -2
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  .م1969ینایر  4دخلت حیز التنفیذ في 
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 الثقافیة.

أفریل  18تاریخ الدخول: ، 02ھیئة األمم المتحدة، استراتیجیة األمم المتحدة وخطة عملھا بشأن خطاب الكراھیة، ص -5
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ویش حلس، حقوق اإلنسان الثقافیة بین الشریعة اإلسالمیة والمواثیق الدولیة: الواقع والمأمول، بحث مقدم إلى داود در - 
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   :الملخص

 قریرت في المعتزلي الجبار عبد القاضي اعتمدھا التي األصول أبرز أحد األجسام وحدوث األعراض دلیل یعد
، عز هللا صفات في مذھبھ  مذھب تصور على یعین لوازمو مقدمات من تضمنھ ماو الدلیل ھذا ماھیة ومعرفة وجلَّ

 علیھ االعتماد وبین بینھ تحول منھجیة أخطاء من علیة اشتمل ما على التعرف ثمَّ  من، واإلھیة الصفات في صاحبھ
  . الصحیحة األدلة مسالك من كمسلك
  الجسم. ؛الحدوث ؛القاضي ؛الصفات ؛األعراض :المفتاحیة الكلمات

Abstract: 
The evidence of symptoms and the occurrence of bodies is one of the most prominent and 

famous principles adopted by Judge Abdul-Jabbar Al-Muaatazili in determining his doctrine 
regarding the attributes of ALLAH Almighty، and knowing what this evidence is and what it 
contains of introductions and supplies helps to conceive an image of its owner's doctrine of 
divine attributes، and then identify if It contained methodological errors that prevented it from 
relying on it as a course of valid evidence. 

  مقّدمة:
  بعده نبي ال من على والسالم والصالة وحده � الحمد

 یفوالتعر سبحانھ، المعبود معرفة رسالتھم؛ وزبدة دعوتھم، مفتاح وجعل الرسل، أرسل تعالى هللا فإن
  نظیر. وال لھ ندَّ  ال سبحانھ فإنھ لھ؛ شریك ال وحده یعبد أن ألجل وصفاتھ، بأسمائھ
 یلھمسب سلك ممن بعدھم جاء فیمن األمر وكذلك بیان، أحسن وبینوھا قیام، خیر المھمة بھذه الرسل قام وقد
 قلة، وھمالف سھولة، وبالوضوح سبحانھ الرب بأوصاف الخلق تعریف في طریقتھم فامتازت آثارھم، واقتفى

  .جاحد یثیرھا شبھة لكل قاطعةو للمعاند ملزمة ذلك مع ھي، والتكلف عن البعدو التناول وقرب، المقدمات
 طریقةال عن بھم حادت طرائق ألنفسھم الناس یتخذ أن اقتضت خلقھ في النافذة مشیئتھو هللا حكمة أن إالَّ 
 فتنةب تعرف فیما عنھ هللا رضي عثمان زمن القویم النھج عن الحیدة باكورة فجاءت؛ األقوم السبیلو المثلى

 صفات في الخوض ثم، ...القدر في القول، واإلمامة حقیقة، واإلیمان مسمى في النزاع ذلك بعد لیحصل الخوارج
   تعالى. الرب
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 دلیل إلى ذلك في مستندة ،اإللھیة الصفات بنفي الموسومة اإلسالمیة الفرق أبرز من المعتزلة وتعتبر
 الطریقة ھذه سلك من أول العالف ھذیل أبو كان وإذا عندھم، األدلة مسالك أشھر أحد األجسام وحدوث األعراض

 ظھورل سابقًا كان األصل ھذا على االعتماد أن إالَّ  تاریخھ، في البغدادي الخطیب عنھ ذلك حكى كما المعتزلة من
 باب.ال ھذا في السبق قدم لھم كان ،الیونان فالسفة من وعدد، صفوان بن والجھم درھم، بن فالجعد؛ المعتزلة

 ھذا مقولھ أنَّ  إالَّ ، آنفا إلیھم المشار األوائل ھؤالء عن یؤثر كان إنو األعراض دلیل على اعتمادا الصفات نفيو
 الةاستح على االتفاق وھو ظاھر قولٍ  على فیھ شرعوا ألنھم الشھرستاني؛ توصیف حدِّ  على ناضًجا یكن لم

ا، أزلیین قدیمین إلھین وجود  لقاضيا عند الشأن ھو كما بھم، وتأثر بعدھم جاء لمن فكان والتأصیل، التقعید أمَّ
 األصل ذاھ بتقریر المعتنین أكثرو المذھب نظار أحد، والمعتزلة تاریخ في البارزة الشخصیة تلك، الجبار عبد

  . الصفات نفي في أثره بیانو األعراض) (دلیل
 علیھ بُني الذي األصل معرفة فإن اإلسالم؛ تاریخ في المعروفة المذاھب من الصفات بنفي القول كان وإذا

 بنى تيال األصول من كأصل األعراض دلیل لحقیقة مبرزة الدراسة ھذه تأتي ثمَّ  ومن الكثیرین، على یخفى قد
   األدلة؟ مسالك من كمسلك وإثباتھ تقریره تم كیف الصفات. في مذھبھ القاضي علیھا

  الصفات؟ في مذھبھ لیحرر القاضي وظَّفھ وكیف
 ھامراعات ینبغي التي الضوابط بعض ماھيو األصل؟ ھذا إلى نظروا كیف؛ العلم أھل من جماعة موقف إبراز ثم

  الصفات)؟ (باب العظیم الباب ھذا في االستدالل طرائق رد أو لقبول
   المقاالت؟ على الحكم ثمَّ  منو المفاھیم تصور في المصطلحات أھمیة ھي ما و

  1الجبار عبد القاضي عن موجزة ترجمة -أوال
 ه320 نبی ما ولد، أبادي األسد الھمذاني هللا عبد بن خلیل بن أحمد بن الجبار عبد الحسن أبو القاضي ھو

 على ھماتفاق من واستفید، تحدده لم والطبقات التراجم كتب ألن المولد تاریخ في التردد حصل وإنما ،ه 325و
  .التسعین جاوز حتى طویال عمر كونھ ومن ه415 سنة كان الذي وفاتھ تاریخ

 وفارس عراقال في بویھ بني دولھ عاصر، الشافعیة فقھاء كبار أحدو المعتزلة شیخ زمانھ في القاضي ویعدُّ 
 ذلكو وزرائھا أبرز أحد عباد ابن الصاحب من بأمر فیھا القضاء وتولى، انھیارھا وحتى تأسیسھا منذ وخراسان

 یفوالتأل التدریس إلى ویعود مباشرة بعده لیعزل الصاحب بوفاة إال القضاء منصب یغادر ولم، ه367 سنھ
  .حیاتھ طیلة والكتابة

 حمدان بن الرحمن وعبد القطان، سلمة بن الحسن أبي من الحدیث سمع" فقد تالمیذهو شیوخھ عن أما
 بوأ القاضي عنھ روى وغیرھم. أبادي األسد الواحد عبد بن والزبیر فارس، بن جعفر بن هللا وعبد الجالب،

ْیَمِري،ا علي بن الحسن هللا عبد وأبو المعتزلي، المفسر القزویني یوسف بن محمد بن السالم عبد یوسف  لصَّ
  .2التنوخي" المحسن بن علي القاسم وأبو

 عبد تورالدك أحصى قد، ووغیرھا الكالمو األصولو الفقھ في فكتب، كثیرة متنوعة جاءت فقد مؤلفاتھ أما
، النبوة ئلدال تثبیت، والمطاعن عن القرءان تنزیھ منھا. مؤلفا الخمسین ففاقت القاضي مؤلفات عثمان الكریم
 ذاھ في الجدیر لمن وإنھ كثیر. وغیرھا الخمسة األصول وشرح، الفقھ أصول في واالختالف، القرءان وآداب

 صولاأل في بحثنا ألن؛ للقاضي الخمسة) األصول (شرح كتاب نسبة : وھي مھمة مسألة على ننبھ أن الموضع
 من وقع قد لیھإ نسبتھ في التشكیك وألن، ھذا كتابھ على یعتمد الصفات في مذھبھ لتقریر القاضي اعتمدھا التي

 أخرىو، الفرنسي المعھد مجلة في منشورة وھي، جماریت دانیل للمستشرق دراسة : منھا نذكر الدراسات بعض
، عون بدیر فیصل الدكتور من بتحقیق الجبار) عبد القاضي إلى المنسوب الخمسة األصول (شرح بعنوان:
 تلك من لكثیرا فنَّد قد الكریم عبد عثمان الدكتور أن إالَّ ، القاضي إلى الكتاب نسبة استبعدتا قد الدراستان وھاتان
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ھ: ما القضیة لھذه عرضھ آخر في قالو األطروحات  ةالصور على الخمسة األصول شرح بأن نجزم أننا "إالَّ  نصُّ
 _360 نتيس بین ما المغني إمالء أثناء أتمھ إنھ قالو كتبھ مع المغني في ذكره ألنھ؛ للقاضي ھو أیدینا بین التي
  .3ه"380
  الجبار عبد القاضي عند األجسام وحدوث األعراض دلیل -ثانیا

 اتإلثب األجسام وحدوث األعراض دلیل القاضي سلك: القاضي عند األعراض لدلیل اإلجمالي البیان -1
 یكون ال االعتقاد أصول من وغیرھا النبوات إثبات أن ذلك علیھ: یطلقون كما الصانع وجود أو تعالى، هللا وجود

 كان..،واإلم التركیب دلیل األعراض؛ دلیل غیر ذلك في ولھ -الصانع وجود إثبات – األصل ھذا تقریر بعد إال
 عنده. األشھر ھو سنذكره الذي كان وإن

  البتداء.ا في تصوره یسھل للدلیل ملخص على نأتي أن یحسن التفصیل، من بشيء لھ نعرض أن وقبل
 لو األجزاء وھذه كونتھ، أجزاء إلى یرجع فھو أجسام من العالم في ما كل أنَّ  على األعراض دلیل یعتمد

 عند یعرف ما وھو یتجزأ. ال جزء عند الوقوف أي: بعده، تقسیم ال حدٍّ  إلى نصل أن البد فإننا إقسامھا فرضنا
 یعرف ما وھو واالفتراق، واالجتماع والسكون الحركة من تخلو ال الجواھر وھذه الفرد، بالجوھر القاضي:
 ھذه نأ یثبت ثم الزوال، أو التغیر لعلة بالحدوث األعراض تلك على القاضي ویحكم األعراض، أو باألكوان
 حدوث ثم ومن األعراض، لحدوث الجواھر حدوث والنتیجة تتقدمھا. وال األعراض عن تنفك ال الجواھر
 ما على الدلیل وھذا العالمین. رب وھو محدٍث، من لھ البد والحادث حادث، فالعالم للعالم، المكونة األجسام

  مقدماتھ. من مقدمة كل على وندلل، التفصیل من بشيء آنفا أشرت كما علیھ سنقف االختصار من ذكرتھ
 ومقدمات كبرى مقدمة على قائم القاضي عند الدلیل ھذا القاضي: عند األعراض لدلیل التفصیلي البیان -2

 العالم. حدوث إثبات مفادھا حتمیة ونتیجة علیھ، مبنیة ثانویة
 (االجتماع، واألكوان األعراض عن تنفك ال األجسام أن فمفادھا الكبرى: المقدمة وھي :األولى أما

  والسكون). والحركة واالفتراق،
 لعكسا أو تفرق ثم مجتمعا كان ما أن السالفة؛ بالعبارة ونعني زائلة، واألعراض متغیرة، األكوان الثانیة:

 قابل لك فإن ذلك تقرر وإذا وبالعكس، محلھ الحركة وحلت السكون زال فقد تحرك ثم ساكنا كان وما تغیر، فقد
  حادث. فھو التغییر أو للزوال

  حادث. فھو یتقدمھا وال الحوادث عن ینفك ال ما كل أن الثالثة:
  عنھ. تنفك وال الحادث تتقدم ال ألنھا حادثة، األجسام النتیجة:

 أن یجب فاألولى« فیقول: الترتیب من المقدمات ھذه علیھ تكون أن ینبغي ما الجبار عبد القاضي لنا یبین
  .4»فیھما ترتیب ال الوسط في اللتان والدعویان واألخیر، -الكبرى المقدمة یقصد– متقدمة تكون

 القاضي عند مفادھا المقدمة ھذه األربعة. األكوان عن تنفك ال األجسام أن وھي :الكبرى المقدمة أّما
 وإالَّ  مثالً، االفتراق على االجتماع رجح مخصص ثمة یكون أن وجب متفرقًا أو مجتمًعا وجوده في الجسم أن
 عن ةمستغنی ذاتیة للجسم صفة االجتماع أن فرضنا ولو متفرقًا، حصولھ من بأولى مجتمًعا حصولھ یكن لم

 ول وألنھ أصالً، مفترقًا یكون وال أبًدا، مجتمعا یكون أن لوجب« االفتراق على االجتماع كفة رجح مخصص
 ھوألن الجمل، دون واألفراد اآلحاد إلى ترجع الذات صفة ألن مجتمعا؛ فیھ جزء كل یكون أن لوجب كذلك، كان

 دناقص على مجتمًعا یكون أن إلى یؤدي فكان وأیضا لذاتھ، مفترقا یكون أن افترق إذا لوجب كذلك، كان لو
  .5»محال وذلك واحدة، دفعةً  مفترقًا

 بوتث دعوى إلبطال العقل یفرضھ قد مما وھي الذكر، السالفة غیر أخرى بفرضیات القاضي أتى ثم
 أھل عند یعرف ما أو والتقسیم السبر بمسلك المعروفة الحجاج مسالك من مسلكا ذلك في متبًعا األربعة، األكوان
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 واحًدا ویتتبعھا األصل، في مجتمعة معانٍ  عن یبحث الناظر أن« ومعناه: .6المنفصل الشرطي بالقیاس المنطق
  .7»یرضاهو یراه واحًدا إالَّ  بھ التعلیل صالح عن آحادھا خروج ویبین واحًدا،

 ذإ القادمة، المباحث خالل من ستظھر أھمیتھ ألن المسلك؛ بھذا االستدالل كیفیة على نقف أن بأس وال
 على یانھب المقام فاقتضى تقریرھا، في علیھ یعتمدو إالَّ  األعراض دلیل مقدمات من مقدمة یثبت یكاد ال القاضي

  أصلین: من یتركب والتقسیم السبر مسلك فنقول: مختصر نحو
  التقسیم. ھو وھذا صالحھا، المدعى األوصاف حصر األول:
  .8السبر ھو وھذا الصحیح، وإبقاء منھا الباطل لحذف األوصاف، تلك اختبار الثاني:

  وجھین: من السبر حصر ثبوت وطریق
  المستدل. ذكره فیما العلة انحصار على الخصم موافقة أحدھما:
  .9المستدل ذكره ما على زائد وصف إظھار عن الخصم عجز ثانیھما:

 وإذا« یقول: إذ الحلولیة قول إبطالھ في -هللا رحمھ - أحمد اإلمام عن جاء بما المسلك لھذا نمثل أن ویمكن
 لھ: فقل مكان، دون مكان في یكون وال مكان، كل في أنھ زعم حین هللا على كاذب الجھمي أن تعرف أن أردت
 فإنھ ھ؟نفس عن خارًجا أو نفسھ في خلقھ ھل الشيء، خلق حین لھ: فقل نعم، فسیقول شيء؟ وال هللا كان ألیس

  أقوال: ثالثة إلى یصیر
  سھ.نف في وإبلیس والشیاطین الجن خلق أنھ زعم حین كفر نفسھ في الخلق خلق هللا أن زعم إن :منھا واحد
  ء.ردي قذر وحش مكان كل في أنھ زعم حین كفًرا، -أیًضا - كان فیھم دخل ثم نفسھ، عن خارًجا خلقھم :قال وإن
  .10»السنة أھل قول وھو أجمع، قولھ عن رجع فیھم، یدخل لم ثم نفسھ عن خارًجا خلقھم :قال وإن

  .11»الثالثة األقوال ھذه من قول من بد ال أنھ أحمد ذكره كما حاصرة القسمة وھذه«
 .السابق المثال في -هللا رحمھ – أحمد عن ذكرنا كما وغیره، القاضي عند معتبرً  ترى كما المسلك وھذا

 ،المعارضة من یسلم وال الخصم یدعیھا قد التي الحصر دعوى ھو المسلك ھذا على یرد الذي اإلشكال أن إالّ 
 إلثبات القاضي یسعى التي المقدمات شأن وھو علیھ، یوافق ال قد صالحھا، یرى ال التي لألقسام تفنیده أن كما

  المقدمات. لبقیة التفصیلي البیان القاضي مع نواصل بالنقد لھا نتعرض أن وقبل صحتھا.
  األعراض حدوث إثبات وھي الثانیة: المقدمة

  وھما: المقدمة. ھذه صحة على خاللھما من دلَّلَ  أصلین على القاضي اعتمد األعراض حدوث إلثبات
  العدم. علیھ یجوز العرض أنّ  -أ

 العدم. علیھ یجوز ال القدیم أنّ  -ب
 یجوز ال والقدیم العدم، علیھ یجوز العرض أن ھو ذلك، في نقولھ ما على الداللة وتحریر« :القاضي یقول

 أصلین: على مبنیة الداللة فھذه العدم... علیھ
  .12»العدم علیھ یجوز ال القدیم أن والثاني: العدم، علیھ یجوز العرض أن أحدھما:

  األعراض. بحدوث القول یثبت بثبوتھما اللذین األصلین ھاذین صحة على التدلیل في القاضي شرع ثم 
 ماف افترق إذا المجتمع الجسم أنّ  فھو العدم، علیھ یجوز العرض أن أي :األول األصل صحة على الدلیل أّما

  یخلو: ال االجتماع من فیھ كان
  كان. كما باقیا یكون أن إّما  -أ

 عنھ. زائالً  أو  -ب
  بالضرورة. عنھ زائل فھو جائز، غیر عقالً  مستحیل أمرٌ  كان كما بقاءه أن نعلم دمنا وما
  یخلو: ال عنھ زائالً  كان وإذا
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  االنتقال. بطریقة زائالً  یكون أن إّما  -أ
 العدم. بطریقة أو  -ب

 ألعراض،ا على محال االنتقال أن ذلك جائز؛ غیر عقالً  مستحیل أیًضا االنتقال بطریقة زوالھ أن والمتعین
 .13المطلوب وھو العدم، بطریقة زائالً  یكون أن إالّ  یبق فلم

 لمقالةا ھذه إثبات أن كاآلتي: فھم العدم علیھ یجوز ال القدیم أن وھو ،الثاني األصل صحة على الدلیل وأّما
  أصلین: على مبني
  لنفسھ. قدیم القدیم أن -1
 .14األحوال من بحال عنھا خروجھ یجوز ال النفس صفات من بصفة الموصوف أن -2

 بالفاعل دیماق وكونھ بالمعنى قدیما أو بالفاعل قدیًما لكان كذلك یكن لم لو ألنھ لنفسھ؛ قدیم القدیم كون أّما
 یوضحھ: القاضي قول حدِّ  على محال أمرٌ  ھو بالمعنى قدیماً  أو

 ونیك أن یجوز ال غیره تقدمھ وما فعلھ، على متقدًما یكون أن الفاعل حق من ألن محال؛ بالفاعل قدمھ أنّ 
ل ال ما ھو القدیم ألن قدیًما؛   لوجوده. أوَّ

 دیًماق المعنى یكون أن وھو لھما؛ ثالث ال وصفین بین یتردد المعنى ألن أیًضا؛ محال بالمعنى قدمھ وأنَّ 
  محدثا. أو

 ركتھامشا منھ یلزم قدیمة واعتبارھا المعلول، عن تتراخى ال العلة ألن مستحیل؛ محدثًا المعنى واعتبار
 تمیزت أن العلة شأن من إذ فسادھا، على یدل تمیزھا وعدم عنھ، تتمیز ال أن وحاصلھ القدیم، علة ھي إذ للمعلول،

  .15لنفسھ قدیم القدیم إنّ  یقال: أن إالّ  یبق لم المذكور االحتمال انتفى فإذا المعلول، عن
 :القاضي یقرره ما على لھ نھایة ال تسلسل منھ یلزم -للقدیم المعنى مشاركة وھو – الفرض ھذا أن كما

 الكالمو آخر، معنى إلى احتیاجھ وجب معنى إلى احتاج لھ فیما القدیم شارك إذا المعنى ذلك فإن« قائالً: یوضحھ
  .16»لھ نھایة ال ما إلى فیتسلسل األول. في كالكالم فیھ

 اآلتي: فدلیلھ األحوال من بحال عنھا خروجھ یجوز ال النفس صفات من بصفة الموصوف كون وأّما
 فةالص ھذه عن خرجت فلو الذات، بصفة الختصاصھا معلومة ذاتًا كونھا في یدخل الذات أنّ « :القاضي یقول

 فكما العلة، مع العلة صفة مجرى تجري الذات مع الذات صفة وألن أصالً، معلومة ذاتًا تكون أن عن لخرجت
  .17»الذات مادامت تجب الذات فكذلك العلة، دامت ما تجب العلة صفة أن

 وانتفاؤه الضد، مجرى یجري ما وال ضدً  للقدیم لیس أنھ یعدم؛ ال القدیم كون صحة على األدلة ومن
  .18لھ الضد مجرى یجري أو یضاده ما وجود على موقوف

 في دھااعتم التي األصول في سیأتي كما ھو بل یعدم، ال القدیم كون صحة في لیس القاضي مع والنزاع
 لدلیلا ھذا على والمالحظ اإلالھیة، الصفات نفي في لوازم من علیھا یترتب وما وسابقاتھا، المقالة ھذه إثبات
  وصفین: بین جمعھ -األعراض دلیل– اآلن حتى

 أي–العقل في ترتیبھا یجعل ما وھو مقدماتھ طول مع عالیة، عقلیة ریاضة إلى وافتقاره فھمھ صعوبة -أ
 ریقالط انحصار یرون أصحابھ وأن خاصة الدلیل؛ ھذا قوة بإضعاف كفیل الملحظ وھذا جًدا. عسیًرا -المقدمات
  النقد. في بیانٍ  مزید لھ سنعرض ما وھو فیھ. تعالى هللا وجود إثبات إلى الموصلة

 !لعقلیةا المسلمات ثوب في یخرجھا أنھ إالّ  صحتھا، على القاضي استدالل ورغم المقدمات، تلك من كثیرا أن -ب
 :الغزالي یقول بصحتھا. التسلیم أسباب من واحدة یوافقونھم من وأوساط المعتزلة أوساط في وشھرتھا

 الفقھاءو المتكلمین قیاسات وأكثر العظیمة، الغلط مثارات من وھي كثیرة أسباب بالمشھورات وللتصدیق«
 .19»متناقضة نتائج تنتج أقیستھم ترى وكذلك الشھرة بمجرد یسلمونھا مشھورة مقدمات على مبنیة
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 حدیًدا،ت الموضع ھذا في علیھما التنبیھ أحببت وإنما النقدیة، الدراسة في الملحظین ھذین إلى عودة ولنا
 یدرك أن ألجل األخیرتین؛ المقدمتین في الشروع وقبل األولیین، المقدمتین على القاضي أدلة عرض وبعد

 نفًا.آ المذكورة للعلة یستقبل ما في النظر یستطیل فال؛ المقدمات ھذه بھ تتسم الذي التعقید مدى الناظر
 ودالمقص أن مرّ  وقد األكوان، عن انفكاكھا أو خلوھا یجوز ال األجسام أن تقرر والتي :الثالثة المقدمة وأّما

  والسكون). والحركة واالفتراق، (االجتماع، باألكوان:
 ةومساف بون بینھما یكون أن إّما جسمین كل أن« كاآلتي: -القاضي بیان حد على– الجملة ھذه وتحریر

 ینفك لم الجسم أن صحّ  فقد مجتمعین، كانا یكن لم وإن مفترقین، كانا ومسافة بون بینھما كان فإن یكون، ال أو
  المعاني. ھذه عن

 إّما یخلو، ال إلیھ السابق لكان واالفتراق االجتماع عن خال لو الجسم أنّ  ھو ذلك، على یدل ما وأحد
  االفتراق. أو االجتماع

   قبل؟ من مفترقا یكن لم ما تجمیع یصح فكیف قلنا: االجتماع، إلیھ السابق قال: فإن
 یجري ةالطریق ھذه فعلى قبل؟ من مجتمعا یكن لم ما تفریق یصح كیف قلنا: االفتراق، إلیھ السابق قال: وإن

  .20»ذلك في الكالم
 أن فھي السالفة؛ المقدمات صحة على أدلة من مضى ما عرض بعد القاضي بلغھا التي النتیجة وأّما

 ألعراضا وأن علیھا، تتقدم وال األعراض عن تنفك ال أنھا أثبتنا لما أننا وذلك العدم، من مخلوقة حادثة، األجسام
 لىع والدلیل« :القاضي یقول المطلوب، على أتینا فقد حادث. فھو الحادث عن ینفك ال وما حادثة، األكوان أو

 كحظھا، الوجود في حظھ یكون أن وجب یتقدمھا، ولم الحوادث ھذه من یخل لم إذا الجسم أن ھو نقولھ ما صحة
 اأیضً  محدثًا یكون أن الجسم في فوجب تكن، لم أن بعد وكائنة حادثة تكون أن الوجود في المعاني ھذه وحظ
 شرع أیًضا لآلخر یكون أن یجب فإنھ سنین عشر ألحدھما وكان مًعا ولَدا إذا كالتوأمین یكن، لم أن بعد وكائنًا
  .21»سنین

 بتسلسل كالقول ،22العالم بقدم القائلین شبھ على للرد ساقھا أخرى أدلة عنھ نقلت ما على القاضي وزاد
 نایةع یفسر ما وھو ،-األعراض دلیل – مقدمات في تقدح أدلة لھم العالم بقدم القائلین ألن وغیره؛ الفاعلین
 ذھبھم القاضي علیھا یبني التي األصول من أصل في قدحٌ  األعراض دلیل في القدح إذ الجانب، بھذا القاضي

  الصفات. في
 امةع دلیل ھو بل األعراض، دلیل على اِعتماده في فقط الجبار عبد القاضي على قاصًرا األمر ولیس

 ولھذا ،والزمخشري والطوسي األباضي الكافي وعبد المرتضى وابن الجشمي كالحاكم بھم تأثر ومن المعتزلة
 لعالما حدوث إثبات في القاضي حذو فیھ حذا الدین أصول في المنھاج كتابھ في باب -الزمخشري أي– األخیر
  .23محدثا لھا أنَّ  وعلى األجسام حدوث على الدلیل باب بــ: لھ عنون

 المنظرین أكبر من واحد وھو القاضي عند األجسام وحدوث األعراض لدلیل المفصل العرض ھذا وبعد
. عز هللا صفات بنفي عالقتھ بیان سنحاول ،24للمذھب   وجلَّ

  اإلالھیة: الصفات بنفي القاضي عند األعراض دلیل عالقة -ثالثا
، عز هللا صفات لنفي مستندا األجسام وحدوث األعراض دلیل من القاضي اتخذ لقد  ذلك سنذكر كما وجلَّ

 أو األعراض حدوث إثبات على یقوم مرَّ  كمَّا األعراض دلیل أنّ  وذلك المبحث، ھذا من موضعھ في عنھ
 راضأع والنزول واالستواء والقدرة والحیاة فالعلم أعراض، أنھا إالَّ  هللا صفات من یعقل ال والقاضي األكوان،

 وهللا ًما.جس لكان الصفات با� قامت فلو باألجسام، إالَّ  تقوم ال وأنھا حادثة أنھا میزتھا واألعراض لھ. بالنسبة
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 فیكون ى،تعال بھ الحوادث قیام معنى ھو تعالى با� األفعال أو الصفات قیام أن كما یقول، كما الجسمیة عن منزهٌ 
  حادث. فھو الحوادث عن یخلو ال وما لھا، محًال 

 صٌر،ب وال سمع وال حیاة وال قدرة وال علمٌ  تعالى � لیس أن الدلیل ھذا على اعتماده إلیھ یؤول ما وحقیقة
  .25صفة وال اسم األزل في یكن ولم إرادة، وال كالم، األزل في یكن لم وأنھ

 وذھب حیاة، وال قدرة وال بعلم ال بذاتھ، حي قادٌر، عالٌم، هللا إن یقولون -المعتزلة – فجمھورھم لذلك
 للصفات فين األول أن« قائًال: الشھرستاني یوضحھ القولین بین والفرق الذات، عین ھي الصفات أن إلى بعضھم

  .26»الصفة بعینھا أنھا على الذات ویثبت الذات بعینھا أنھا على الصفة یثبت والثاني كلھا،
 صفاتالو للذات نفي الحقیقة في ھو للصفات نفي بأنھا المقالة لھذه وصفھ من الشھرستاني ذكره وما

 موالجس الجسمیة، عن تعالى هللا تنزیھ النفي ھذا على حملھم وإنّما الصفات عن مجردة ذات تعقل ال إذ؛ معا
 یوضح زعمھم، حد على الصفات ھي األعراض أو والحوادث األعراض، أو الحوادث بھ حلت ما كلّ  ھو عندھم

 إلدراكا یصح ال والحیاة بحیاة، حیّا كان لو تعالى أنھ ھو ذلك: في القول وجملة« فیقول: القاضي التعلیل ھذا
 موضع في ویقول .27»محال وذلك جسًما، تعالى القدیم یكون أن لوجب اإلدراك في محلھا استعمال بعد إالّ  بھا

 ضيتقت آیات القرءان في ورد وإذا تعالى، هللا عن نفیھ یجب األجسام، على إالَّ  یجوز ال مما كان ما وكل« آخر:
  .28»االحتمال عن بعید العقل ودلیل لالحتمال معرضة األلفاظ ألن تأویلھا؛ وجب التشبیھ، بظاھرھا

 نم ھذا وھل لھ! صفة ال الخالق بأن یقضي الذي األعراض، دلیل ھو القاضي یقصده الذي العقل ودلیل
 وال درة،ق وال لھ، علم ال من كون باستحالة العلم إلحاطة بفساده تقضي« العقول بدیھة إن بل شيء؟ في العقل
  .29»للخلیقة ومدبًرا للعالم، صانًعا بصر، وال لھ، سمع

 تقرر لتيا األصول من أصل وأنھ الصفات، نفي على األعراض بدلیل القاضي استدالل كیفیة بیان وبعد
 صلاأل ھذا تضمنھ ما خاللھا من نبرز نقدیة، دراسة القادمة الجزئیة في سنعرض العظیم، الباب ھذا في مذھبھ

 ولكن؛ مقامال ھذا في ذلك لتعذر وكبیرة صغیرة كل على نقف لن أننا االعتبار بعین األخذ مع الخلل، من المعتمد
  یذكر. لم ما على بالتنبیھ كفیل سیذكر الذي
  النقدیة: الدراسة -رابعا

 وضع لتيا للغایة صالحیتھ عدم وبینوا األعراض، دلیل حقیقة على المحققین العلماء من كثیر وقف لقد
 عند الكالمیة المنظومة علیھا قامت التي األصول من واحًدا وباعتباره هللا. وجود إثبات وھي ابتداء: ألجلھا

 لجزئیاتا وتصور فھم على یعین الخلل، من األصل ھذا في ما بیان فإن خصوصا؛ القاضي وعند عموما المعتزلة
  اإلالھیة. الصفات نفي جملتھا ومن عنھ تفرعت التي

 لخفاءا من فیھ األعراض ودلیل منھ، أخفى یكون أن یصح فال للمدلول، معرفًا جعل إنما الدلیل أنَّ  ومعلوم
 بالدلیل وأعني الصحیح، الدلیل لمواصفات فقده یدرك حتى تأمل كثیر إلى الناظر معھ یحتاج ال ما والصعوبة
  الشرعیة. للطریقة الموافق الدلیل الصحیح:
 نفس یھف تتوفر أن البد -تعالى هللا وجود كانت إن السیما -شرعیة قضیة إثبات منھ یراد الذي فالدلیل«

  .30»الشرع براھین بھا تتصف التي األوصاف
  األعراض. دلیل في المفقودة األوصاف تلك من جملة ھھنا ونسوق

 وإلزامھم ھب تقریرھم أراد فیما وأنبیائھ رسلھ ألسن على عباده حاجَّ  سبحانھ وهللا« بیانھا: في القیم ابن یقول
 -حججھف وفائدة، ثمرة وأجلھا ونفًعا، غناء وأعظمھا تكلفًا، وأقلھا تناوالً، وأسھلھا العقل، إلى الطرق بأقرب إیاه،

 الفھم، سھلة المقدمات، قلیلة واضحة، ظاھرة سمعیة، عقلیة كونھا بین جمعت كتابھ في بینھا التي العقلیة سبحانھ
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 في نھام استنبطت التي المعارف كانت ولھذا والجاحد، للمعاند ملزمة والشبھ، للشكوك قاطعة التناول، قریبة
  .31»أنفع الخلق ولعموم أرسخ، القلوب

ا  ما منھاف تنوعت: علیھا اشتمل التي المنھجیة األخطاء« فإن الشرعیة الطریقة األعراض دلیل فارق ولمَّ
 تركیب طریقة إلى یرجع ما ومنھا األصلي، وغرضھ منطلقھ إلى یرجع ما ومنھا ومستمده، مستنده إلى یرجع

  .32»ةالمعرفی لوازمھ إلى یرجع ما ومنھا المكلفین، ألحوال مناسبتھ فقدان إلى یرجع ما ومنھا ونتائجھ، مقدماتھ
 بإیراد يسأكتف أنني إالَّ  بالنقد. جمیًعا تناولھا المتعذر فمن األعراض؛ لدلیل المنھجیة األخطاء تنوع ُعلِمَ  وإذا

 بالجوھر لوالقو لھا، أوَّل ال حوادث باستحالة كالقول الخلل، مواطن بقیة على التنبیھ شأنھا من التي الوجوه بعض
  علیھا. یقوم التي واألصول المقدمات من ذلك ونحو .،..األجسام وتماثل الفرد،

  لجزئیتین. سنتطرق یأتي وفیما
   األعراض لدلیل ذمھم أسباب في العلماء كالم من طرف ذكرُ  :األولى
  نموذًجا. و"العرض" "الجسم" لفظ المصطلحات، عن االستفصال أھمیة بیان :الثانیة
 لمالع أھل من كثیر نكیر اشتد: األعراض لدلیل ذمِّھم أسباب في المسلمین علماء كالم من طرفٍ  ذكر -1

 المحققون أدرك أخرى طوائف إلى تعداه وإنما منھم؛ السنة أھل على قاصًرا األمر ولیس األعراض، دلیل على
 دلیل وأصول مقدمات عرض مؤلفاتھ من كثیر في الحفید تیمیة ابن أطال ولقد المسلك، ھذا بطالن أصحابھا من

 تلك من ھھنا یعیننا والذي. ونقالً  عقالً  بطالنھ خاللھا من أوضح كثیرة، وجوه من إیاھا مناقًشا، األعراض
 ولكن« هللا: رحمھ یقول بدعیتھ. على إجماعھم وانعقاد األعراض دلیل ذمِّ  على السلف اتفاق فیھ نَقَلَ  ما الوجوه،

 نَّ أ على مبناھا التي والسكون، والحركة األعراض طریقة المعتزلة، الجھمیة بالطریقة ذلك على االستدالل
 ھلأ باتفاق الشرع في مبتدعة طریقة لھا، أوَّل ال حوادث وامتناع الحوادث، عن تخلو ال لكونھا محدثة األجسام

 .33»كثیرة طوائف عند مذمومة بل العقل، في مخوفة وطریقة بالسنة، العلم
 نم یوجبونھ ما صار النظر أھل من كثیًرا أنَّ  ھنا المقصود« الدلیل: ذمِّ  على األمة سلف اتفاق في ویقول

 اتفق لذيا للعقل المخالفة الشرع في المبتدعة الطریقة ھذه ھو واإلیمان الدین أصل ویجعلونھ واالستدالل النظر
ھا على وأئمتھا األمة سلف   .34»أھلھا وذمِّ  ذمِّ

 بطریقة وال ُسني بمسلك لیس وأنھ الحدوث دلیل ببدعیة یصرح -هللا رحمھ -الغزالي حامد أبو وھذا
 ذهفھ عقالً، بطالنھ یرى ال -هللا رحمھ -كونھ من وبالرغم. عنھم هللا رضي الصحابة أحوال بھا تشھد مرضیة
 إحضار عنھم، هللا رضي الصحابة وعن ، هللا رسول عن نقل متى شعري فلیت« یقول: إذ ذمھ في عبارتھ
 ،حادث الحوادث عن یخلو ال وما األعراض، عن یخلو ال أنھ حادث العالم أن على الدلیل لھ: وقولھ أسلم أعرابي

 رسوم من ذلك غیر إلى غیره ھي وال ھو ھي ال الذات على زائدة بقدرة وقادرٌ  بعلم عالم تعالى هللا وأنَّ 
  .35»المتكلمین

 نع السلف إعراض أسباب بیان الثغر أھل إلى رسالتھ في -هللا رحمھ -األشعري الحسن أبو أطال وقد
 على اشتمل دلیل أنھ إجماالً  قبل من أشرنا وكما ذلك الشرعیة، األدلة مسالك من مسلًكا األعراض دلیل اتخاذ

 رتب دبع إالَّ  بھا االستدالل« الحسن أبي بیان حدِّ  على یصح فال التعقید، من بھ اتصف ما مع كثیرة مقدمات
 فسادب والمعرفة وجودھا على االستدالل في إلیھ یحتاج ما فمنھا علیھا، الكالم ویدق فیھا الخالف یطول كثیرة

 ...نھام شيء على ذلك یجوز وال بنفسھا تقوم ال كونھا في للجواھر بمخالفتھا والمعرفة لھا المنكرین شبھ
  .36»حكمھا الحدث في فحكمھ منھا ینفك ال ما بأن والمعرفة
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  373                                        اإلحیاء مجلة

 ابيالخط سلیمان أبي وصف حدِّ  على ولكنھم؛ یُتوھم قد كما العقول أدلة ینكرون السنة أھل بأن یُظَنُّ  وال
 الجواھر،ب وتعلقھا باألعراض االستدالل في سلكتموھا التي الطریقة إلى استعمالھا في -السنة أھل أي -نذھب« ال

  .37»برھانًا وأفصح بیانًا أوضح ھو ما إلى ونرغب الصانع، وإثبات العالم حدوث على فیھا وانقالبھا
 طریقة سلكوا أنھم فیھ عنھم هللا رضي الصحابة عن سقیم وال صحیح أثر على الوقوف یمكن وال

 كان وول« المعنى: ھذا على تنبیھا البر عبد ابن یقول وتقدیمھم، تزكیتھم من القرآن بھ نطق ما مع األعراض،
 ضاعواأ ولو أضاعوه، ما الزًما، ونفیھ والتشبیھ ونفیھ، الجسم وفي واجبًا، علیھم والسكون الحركة في النظر

 ا،مشھورً  علومھم من ذلك كان ولو وتعظیمھم، مدحھم في أطنب وال وتقدیمھم، بتزكیتھم القرآن نطق ما الواجب
  .38»والروایات بالقرآن شھروا كما بھ ولشھروا عنھم، الستفاض معروفًا، أخالقھم من أو

 یدعھم لم  النبي أن علمنا وقد« یقول: حیث السمعاني المظفر أبو یقرره البر عبد ابن قرره ما ونظیر
 ذلك في یروي أن الناس من ألحدٍ  یمكن وال ماھیتھا، وذكر والجواھر باألعراض االستدالل إلى األمور ھذه في

 وال تواتر طریق من ال فوقھ، فما واحًدا حرفًا النمط ھذا من عنھم هللا رضي الصحابة من أحدٍ  عن وال عنھم
 علیھ یكن لم مخترع محدث طریق ھذا وأن طریقھم، غیر وسلكوا ھؤالء مذھب خالف ذھبوا أنھم فعلمنا آحاد،

 لعلما وقلة الجھل إلى ونسبتھم والقدح بالطعن علیھم یعود وسلوكھ عنھم، هللا رضي أصحابھ وال ، هللا رسول
  .39»علیھم الطریق واشتباه الدین في

 أن أقطع أنا« قال: حیث المسألة ھذه في عقیل ابن بعبارة العلم أھل كالم من طرفٍ  سوق بعد ونختم
 متكلمینال طریقة رأیت وإن فكن، مثلھم تكون أن رضیت فإن العرض، وال الجوھر ال یعرفوا ولم ماتوا الصحابة

  .40»رأیت ما فبئس وعمر بكر أبي طریقة من أولى
 أسباب أعظم من إن نموذجا: العرض" "الجسم، لفظ المصطلحات، عن االستفصال أھمیة بیان -2

 عن غیبًام القارئ أو الباحث صار فمتى األلفاظ. بمعاني الجھل الفھم؛ وسوء، الرؤیة وتعتیم النزاع، في الوقوع
 دوه،أرا ما خالف یفھم فتجده المسائل؛ تصور حسن من ذلك یمكنھ لم كالمھم، ومرامي القوم باصطالحات المراد

 ومن علیھ، تترتب التي اللوازم أو إثباتھ في المطروق بالسبیل جھلھ مع صحتھ ویعتقد الكالم من المراد یفھم أو
 نأ ذلك األھمیة؛ غایة في أمًرا فنٍّ  كل أصحاب یستخدمھا التي بالمصطلحات المراد عن االستفصال كان ثمَّ 

 ءوعما بالء كل في األصل« :-هللا رحمھ- حزم ابن یقول االحتمال. ویطرقھ، اإلجمال یعتریھ قد منھا الكثیر
 أحد ریدی وھو االسم، بذلك المخبر فیخبر كثیرة، معانٍ  على واحدٍ  اسم ووقوع األسماء، اختالط وفساد: وتخلیط
 في ھذاو واإلشكال البالء فیقع المخبر، أراد الذي المعنى ذلك غیر على السامع فیحملھ تحتھ، التي المعاني
  .41»تعالى هللا وفقھ من إالَّ  الباطل، اعتقد لمن ھالًكا وأشده شيء أضر الشریعة

 تلیس أنھا كما وباطالً، حقًا تحتمل التي المجملة، األلفاظ من "الجسم" ،"الحدوث"و "العرض" ولفظ
 أللفاظا إطالق من یمنعون الكبار األئمة«و السلف كان لذا إثباتھا، أو نفیھا جاء التي والسنة الكتاب ألفاظ من

 األلفاظ فبخال والفتنة؛ واالختالف االشتباه من توقعھ ما مع بالباطل، الحق لبس من فیھا لما المجملة، المبتدعة
 ھب حصلت معروفًا كان وما األلفة، بھ حصلت مأثوًرا: كان ما فإن معانیھا؛ بینت التي واأللفاظ المأثورة،
  .42»المعرفة

 مھمذ یكن لم ذلك، وغیر "الجسم"و ،"العرض"و "،"الجوھر لفظ ذموا الذین بأن ھھنا: التنبیھ وینبغي
 مذمومال الباطل من فیھا العبارات بھذه عنھا یعبرون التي المعاني ألن« بل مولدة؛ اصطالحات كونھا لمجرد لھا
  .43»واإلثبات النفي في مجملة معاني على األلفاظ ھذه الشتمال عنھ النھي یجب ما واألحكام األدلة في

 منف والباطل، الحق فیھا دخل وقد الحق، إالَّ  فیھا یدخل ال« المجملة األلفاظ ھذه أن یظن الناس من وكثیر
  .44»متناقًضا صار -یفعلون واألئمة السلف كان كما -بھا المتكلم یستفصل أو عنھا، ینقب لم
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  النظري: قعیدالت من ذكرناه ما العملیة بالطریقة ویتبین لیعلم ،"الجسم" ،"العرض" لفظ مع یأتي فیما ونقف
 لعرضفل الجبار، عبد القاضي عرف في معناه وبین اللغة، في معناه من ذكر ما بین مشترك لفظ العرض: -أ

  القاضي. علیھ اصطلح الذي معناه عن یختلف معنى اللغة أھل عند
 .45»ونحوه مرضٍ  من لإلنسان یعرض ما بالتحریك:« لغة: فالعرض

ا   أعراًضا. الصفات على یطلق أنھ أي وحیاة، وقدرة علم من بغیره قام ما فھو القاضي عند العرض وأمَّ
 وه،ونح مرضٍ  من لإلنسان یعرض ما وھو بیانھ اللغة في جاء ما :أحدھما معنیین: للعرض أن بذلك فاتضح

 فوق ھو ماع تنزیھھ یجب تعالى هللا« إنَّ  بل عنھ، تعالى هللا تنزیھ وجوب في أحدٌ  علیھ یختلف لیس المعنى وھذا
  .46»األمور ھذه عن تنزیھھ فكیف نقص نوع فیھ مما ذلك

 -ھایسمی إذ بموجبھ، الصفات وینفي العرض معنى من القاضي ویقرره یفھمھ ما وھو :الثاني المعنى وأما
 ،والعیوب اآلفات محل فھو لألعراض محالً  لكان وقدرة علم، لھ كان لو« : قائلھم ویقول أعراًضا، -الصفات أي

 سائر عرف وال اللغة، أھل عرف ھو ولیس علیھ، "األعراض" لفظ القاضي حمل الذي الباطل المحلُّ  ھو فھذا
  .47»العلم أھل

 المجملة، األلفاظ من أیضا فھو "الجسم"، لفظ في نذكره "العرض"، لفظ في ذكرناه ما ونظیر الجسم: -ب
 أجزاؤه كانت الذي المركب بھ یراد قد إجمال، فیھ الجسم لفظ أن« یُعلم: أن ذلك وبیان والباطل، للحق المحتملة

 دةالمفر األجزاء من المركب أو وصورة، مادة من المركب أو واالنفصال، التفریق یقبل ما أو فجمعت مفرقة
 ما وأ یرى، ما أو إلیھ، یشار ما بالجسم یراد ..وقد.كلھ ذلك عن منزه تعالى وهللا الفردة، الجواھر تسمى التي
 وقلوبھم أیدیھمب الدعاء عند الناس إلیھ ویشیر الصفات، بھ وتقوم اآلخرة، في یرى تعالى وهللا الصفات، بھ تقوم

 لفظال بھذا نفیھ قصدت الذي المعنى ھذا لھ: قیل المعنى، ھذا بجسم لیس بقولھ: أراد فإن وأعینھم، ووجوھھم
 فلیس وإثباتًا، فیًان فبدعة اللفظ وأمَّا نفیھ، على دلیالً  تقم لم وأنت المعقول، وصریح المنقول بصحیح ثابت معنى

 نفیًا ال تعالى هللا صفات في الجسم لفظ إطالق وأئمتھا األمة سلف من أحدٍ  قولِ  وال السنة في وال الكتاب في
 فیًان فیھا المحدث الكالم أھل تنازع التي األلفاظ من ذلك ونحو والمتحیز الجوھر لفظ وكذلك إثباتًا، وال

  .48»وإثباتًا
 تنفى الو تثبت فال معناھا، عن یستفصل وباطل حقٍ  على المشتملة المجملة المصطلحات أن یتبین وبھذا

 مالفاستع توجد، لم فإن وجدت، إن الشرعیة بالمصطلحات استبدالھا ینبغي كما منھا، المراد معرفة بعد إالَّ 
  االستفصال. ضرورة الضوابط تلك جملة ومن التصور، فساد من تعصم بضوابط یكون غیرھا

   خاتمة:
  وبعد: ...وااله ومن وصحبھ آلھ وعلى هللا رسول على والسالم والصالة � الحمد
  اآلتي: النحو على وھي إلیھا توصلت التي النتائج أھم بعض البحث ھذا خاتمة في أرقم فإني

 اإلالھیة. الصفات نفیھ في القاضي مستندات أھم من واحًدا یعد األجسام وحدوث األعراض دلیل أن -1
 تحتھا، ةالمندرج والفروع الجزئیات تصور في مھمٌ  أقوالھم المقاالت أصحاب علیھا یبني التي باألصول العلم أن -2

 عم یكون أن البد« إذ السنة، أھل أصول معرفة في آكدٌ  فھو السنة؛ ألھل المخالفة المقاالت أصحاب في ھذا كان وإذا
 كذب في ىفیبق وإالَّ  وقعت، كیف الجزئیات یعرف ثم وعدل، بعلم لیتكلم الجزئیات إلیھا یرد كلیة أصول اإلنسان
  .49»عظیم فساد فیتولد الكلیات، في وظلم وجھل بالجزئیات، وجھل

 لةاألد أوصاف عن بعید دلیل اإللھیة الصفات في مذھبھ تقریر في القاضي اعتمده الذي األعراض دلیل أن -3
 تداللاالس صحة یضعف الذي األمر والتعقید؛ الطول من مقدماتھ في ما مع والحیرة، االضطراب إلى مفضٍ  الشرعیة

 علیھا. الكالم ویدق فیھا الخالف یطول كثیرة رتب بعد إال بھ
 والشرع. للعقل مخالفًا مسلًكا وعدوه األجسام، وحدوث األعراض دلیل ذمِّ  على إجماعھم انعقد السلف أئمة أن -4
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ا وإثباتًا نفیًا تعالى هللا إلى یضاف فیما الصحیحة الطریقة أن -5  ھو إثباتھ، أو یھبنف الشرعیة النصوص تأتي لم ممَّ
 ."الجسم" و "العرض" لفظ في إلیھ أشرنا كما معناه، لیتضح منھ المراد عن االستفصال

 ماو مقبوالً، كان وافقھما فما والسنة الكتاب على علیھ دلت ما وعرض المصطلحات، بمدلول العنایة ضرورة -6
 مردوًدا. كان خالفھما

 أجمعین. صحبھو آلھ علىو محمد على هللا صلىو أعلم وهللا
 الھوامش:

)، 2002 -ھـ 1422( 1أنظر: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط -1
). واألعالم، الزركلي، دار 2006-ھــ  1427). والذھبي، سیر أعالم النبالء، دار الحدیث القاھرة، دط، (114-116/(11

 ).3/272،273)، (2002 -ھــ 1423، (15العالم للمالیین، ط
  ).13/42الذھبي، سیر أعالم النبالء، ( -2
م)، ص 1988ھـ، 1409أنظر: البغدادي، الفرق بین الفرق، تحقیق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا، القاھرة، دط، ( -3

)28.(  
ھـ، 1416، (3طعبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، تحقیق: د. عبد الكریم عثمان، مكتبة وھبة، القاھرة،  -4

  ).97م)، ص (1996
  ).99عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، ص ( -5
)، والزركشي، 156م)، ص( 1961أنظر: الغزالي، معیار العلم، تحقیق: د. سلیمان الدنیا، دار المعارف، مصر، دط، ( -6

  ).5/222م)، (1992ھـ، 1413، (2مصر، ط  البحر المحیط في أصول الفقھ، تحریر: د. عبد الستار أبو غدة، دار الصفوة،
  ).2/815ھـ، ( 1399، 1الجویني، البرھان، تحقیق: د. عبد العظیم الدیب، الناشر: دولة قطر، ط  -7
  ).5/222انظر الزركشي، البحر المحیط، ( -8
م)، 1993ھـ، 1413، (1بیروت، ط انظر: الغزالي، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمیة،  -9

 ، وما بعدھا).34(
ھـ، دط، ص 1393أحمد ابن حنبل، الرد على الزنادقة والجھمیة، تحقیق: محمد حسن راشد، المطبعة السلفیة، القاھرة،  -10
)40.(  
ھـ)، 1426، (ابن تیمیة، بیان تلبیس الجھمیة، تحقیق: د. یحیى بن محمد الھنیدي، مكتبة الملك فھد، السعودیة، دط -11
)5/117.(  
  ).104عبد الجبار بن أحمد: شرح األصول الخمسة، ص ( -12
  ).105المصدر نفسھ، ص ( -13
  ).107لمصدر نفسھ، ص (ا -14
 ).108لمصدر نفسھ، ص (ا  -15
)، 11/142(عبد الجبار بن أحمد، المغني في أبواب التوحید والعدل، تحقیق: د. خضر محمد، دار الكتب العلمیة، دط، دت،  -16

  )، لھ أیًضا.108شرح األصول الخمسة ص (
  ).108عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، ص ( -17
 ).108لمصدر نفسھ، ص ( -18
  ).39الغزالي، المستصفى، ص ( -19
  ).113عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، ص ( -20
  ).114-113المصدر نفسھ، ( -21
  وما بعدھا). 114المصدر نفسھ، ( -22
انظر الزمخشري، المنھاج في أصول الدین، تحقیق: عباس حسین عیسى شرف الدین، مكتبة مركز بدر العلمي  -23

  ).5م)، ص ( 2004ھـ،  1425والثقافي، صنعاء، دط، (
  أعني بھ مذھب المعتزلة. -24

                                                        



  سماش عبد الحكیم 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                             376

                                                                                                                                                                             
، 1األبحاث والخدمات الثقافیة، بیروت، ط انظر: االسفراییني، التبصیر في الدین، تحقیق: كمل یوسف الحوت، مركز  -25
). ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة 63م)، ص ( 1983ھـ،  1403(

 ).11 -10/(2م)،  1991ھـ،  1411، (2والنشر بجامعة الملك فھد، السعودیة، ط 
ھـ،  1413، (2أحمد فھمي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  الشھرستاني، الملل والنحل، صححھ وعلق علیھ: -26

 ).44م)، ص ( 1992
 ).201 -200عبد الجبار بن أحمد، شرح األصول الخمسة، ( -27
عبد الجبار بن أحمد، المحیط بالتكلیف، جمع: الحسن بن أحمد بن منتویھ، طبعة المؤسسة المصریة العامة للتألیف واألنباء  -28

 مصر، دط، دت. -نشر، القاھرةوالترجمة وال
 ).63االسفراییني، التبصیر في الدین، ص (  -29
أنظر في أوصاف الدلیل الشرعي، األدلة العقلیة النقلیة على أصول االعتقاد، سعود بن محمد العریفي، دار عالم الفوائد،  -30

 ).113، 87م)، ص (1999ھـ، 1419، (1ط 
 ).2/460م)، (1988ھـ، 1408، (1عاصمة السعودیة، ط ابن القیم، الصواعق المرسلة، دار ال -31
 ).15ھـ، ص (1431سلطان بن عبد الرحمان المھري، الخلل المنھجي في دلیل الحدوث، مجلة التأصیل، العدد األول،  -32
، 1 ابن تیمیة، منھاج السنة النبویة، تحقیق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ط -33
 ).1/303م)، (1986ھـ، 1406(
 ).47ھـ)، ص (1386ابن تیمیة، النبوات، المطبعة السلفیة، القاھرة، دط، ( -34
 ).39م)، ص (1993ھـ، 1413، (1، ط Ghazali.orgأبو حامد الغزالي، فیصل التفرقة، نشره موقع  -35
 ).187 -186م)، ص (1988، (1ق، ط أبو الحسن األشعري، رسالة إلى أھل الثغر، مكتبة العلوم والحكم، دمش -36
 ).10م)، ص (2004ھـ، 1425أبو سلیمان الخطابي، الغنیة عن الكالم وأھلھ، دار المنھج، القاھرة، دط، ( -37
 .)152/ 7ھـ، (1387ؤون اإلسالمیة، المغرب، دط، ابن عبد البر، التمھید، الناشر: وزارة عموم األوقاف والش -38
م)، ص 1996ھـ، 1417، (1اإلنتصار ألصحاب الحدیث، مكتبة أضواء المنار، السعودیة، ط أبو المظفر السمعاني،  -39
)69 ،70 ،71.( 
 ).83ھـ، ص (1403، 1ابن الجوزي، تلبیس إبلیس، دار القلم، بیروت، ط  -40
 ).8/101ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، دار الكتب المصریة، دط، دت، ( -41
 ).1/27العقل والنقل، (ابن تیمیة، درء تعارض  -42
 ).3/307م)، (2005ھـ، 1426، (3ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، ط  -43
 ).1/254ابن تیمیة، درء تعارض العقل والنقل، ( -44
 ).3/1083م)، (1987ھـ، 1407، (4الجوھري، الصحاح، دار العلم للمالیین، ط  -45
 ).1/383مجموع الرسائل الكبرى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دط، دت، (ابن تیمیة،  -46
 ).12/319ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ( -47
 ).2/135ابن تیمیة، بیان تلبیس الجھمیة، الناشر: مؤسسة قرطبة، دط، دت، ( -48
 ).19/203ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ( -49



  394 – 377ص:  -، ص 2022، جانفي 30، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم                      4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
377  

  عند ابن تیمیة نماذج من األدلة العقلیة على صدق نبوة محمد 
  

Examples of mental evidence for the thruthfulness of Muhammad 
peace be upon him, according to Ibn Taymiyyah. 

 
 

  العربي بن الشیخ أ.د/  )1(عبد الجبار تركيطالب دكتوراه 
  1باتنة جامعة  -كلیة العلوم اإلسالمیة 

  مخبر بحث العلوم اإلسالمیة في الجزائر
bclarbi@hotmail.com     terkiaj93@gmail.com 

  

  09/11/2021 :القبول تاریخ   09/01/2021 اإلرسال: تاریخ
  

   :الملخص
، منھ�ا أنھ دعا إلى النظر احتج ابن تیمیة رحمھ هللا بجملة من األدلة العقلیة القاطعة على صدق نبوة محمد 

في حال س��یرتھ وش��ریعتھ، كما اعتبر أن نص��ر هللا والتمكین لرس��ولھ وللمؤمنین من س��نن هللا وعادتھ في االس��تدالل 
كتب الس����ابقة بإخباره عما في كتبھم من بش����ارات على الص����ادقین من المرس����لین، إض����افة إلى ما أعجز بھ أھل ال

  ساطعة، وما ذكره إنما ضرب بھ المثال وإال فاألدلة على أن تحصر محال.
  ابن تیمیة. ؛العقیدة ؛النبوة ؛األدلة العقلیة الكلمات المفتاحیة:

Abstract 
Ibn Taimia arguaed that Mohammed (peace and blessing beupon him) is a real prophet by 

using a number of decessive mental proofs sush as his curricuculum (biography) and the 
teachings of Islam that he brought.  He also considered the victory the spread of his religion 
throughout the world in a short time as another strong proof، In addition to that, what the 
prophet  Mohammed told about the previous religions and what was included in their books is 
a clear proof that he is a great prophet for all the mankind. 
key words: Mental evidence; Prophecy; Creed; Ibn Taimia. 

  مقدمة:
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده 
هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده 

َ َحقَّ ورسولھ،  ْسلُِمونَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ یَا أَیَُّھا )، 102: (آل عمران تَُقاتِِھ َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ
ن نَّْفٍس َواِحَدةٍ َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال كَ  َ النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ ِثیًرا َونَِساًء  َواتَّقُوا هللاَّ

َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًاالَّذِ  َ َوقُولُوا قَْوًال )، 1: (النساء ي تََساَءلُوَن بِھِ َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
َ َورَ 70َسِدیًدا (  )71ُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظیًما() یُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َویَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن یُِطعِ هللاَّ

  )، أما بعد:71-70: (األحزاب

                                                        
  المرسل المؤلف. ) 1(
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فإن من أجّل نِعم هللا على عباده المؤمنین، أن ھداھم إلى الصراط المستقیم، ومعرفة دینھ القویم، على 
ن م نھج السابقین األولین، فبّصر ویّسر للسالكین سبیل الوصول إلیھ بأن ھداھم إلى معرفة أصول دینھم

اإلیمان با� ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر والقدر خیره وشّره، فال نجاة لمبتغي السعادة العاجلة 
  واآلجلة إال باإلیمان بھذه األصول على الوجھ الذي أراده هللا وارتضاه.

صول ألولقد كتب العلماء رحمھم هللاّ من المتقدمین والمتأخرین الكتب الكثیرة في سبیل بیان ھذه ا
وسلكوا فیھا المسالك المتنوعة قصد إقناع وإقامة الحجة على من لم یؤمن بھا أو بأحد منھا، ومن جملة ھذه 

  األصول المراد إیضاحھا في ھذا المقام:
  باألدلة العقلیة عند ابن تیمیة رحمھ هللا تعالى. إثبات صدق نبوة محمد 

  ومن ھذا الذي تم ذكره أطرح اإلشكاالت اآلتیة:
 ؟ماھي أبرز النماذج العقلیة التي أقامھا ابن تیمیة رحمھ هللا في االستدالل على صدق نبوة محمد  -
وھل األدلة التي اعتمد علیھا عقلیة مجردة من النصوص النقلیة؟ أم أنھا نقلیة تحمل في ثنایاھا األدلة  -

 العقلیة؟
  أھمیة الدراسة:

أحكم االستدالل علیھا في ھدایة وإرشاد غیر المسلمین إلى  یعتبر موضوع إثبات النبوة مسلكا عظیما لمن -
 اإلسالم.

في الوقت الحاضر كثرت فیھ الُشبھ حول اإلسالم وأركانھ خاصة في مجال النبوة، فاحتیج للتكلم علیھا  -
 .بالحجج العقلیة لتثبیت قدم المسلم على ما ھو علیھ من الھدى في حق النبي المصطفى 

  أھداف الدراسة:
 بیان استفاضة النصوص الشرعیة في ذكرھا لألدلة العقلیة في مجال النبوة.  -
  بیان اھتمام علماء المسلمین باألدلة العقلیة في إثبات األصول العقدیة. -

  تمھید:
إن المتأمل حقیقة في ما جاء بھ القرآن الكریم والّسنة النبویة، یجد من الدالئل الواضحة والبراھین العقلیة    

، وقد انبرى شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ هللا إلى الساطعة ما ال یحصى على صدق نبوة النبي محمد 
ذانا صّما وقلوبا غلفا، وأما الذین آمنوا فتزیدھم التي من شأنھا أن تفتح آ 1استخراج الكثیر من "األدلة العقلیة"

  ھذه األدلة إیمانا إلى إیمانھم.
رحمھ هللا یعتبر أن األدلة الشرعیة ھي  2ویجدر التنبیھ ھنا في ھذا المقام إلى أن شیخ اإلسالم "ابن تیمیة"   

 :اء بھ الشرع، قال رحمھ هللاكذلك) ینبغي أن ال تخالف ما ج أدلة عقلیة، وأن األدلة العقلیة (كي یقال أنھا
 فإن الذي بعث هللا بھ محمدا ، وعلّل ذلك بقولھ: "3كل ما عارض الشرع من العقلیات فالعقل یعلم فساده""

وغیره من األنبیاء ھو حق وصدق وتدل علیھ األدلة العقلیة فھو ثابت بالسمع والعقل، والذین خالفوا الرسل 
ُكلََّما أُْلقَِي فِیھَا فَْوٌج َسأَلَھُْم َخَزنَتُھَا أَلَْم یَأْتُِكْم نَِذیٌر  تعالى عنھم بقولھ: لیس معھم سمع وال عقل، كما أخبر هللا

ُ ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إِالَّ فِي َضَاللٍ 8( َل هللاَّ ْبنَا َوقُْلنَا َما نَزَّ ْو ُكنَّا ) َوقَالُوا لَ 9َكبِیٍر ( ) قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَا نَِذیٌر فََكذَّ
ِعیِر ( -9: (الملك )11) فَاْعتََرفُوا ِبَذْنبِِھْم فَُسْحقًا ِألَْصَحاِب السَِّعیرِ (10نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَّ

أَْو آََذاٌن یَْسَمُعوَن  أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْألَْرِض َفتَُكوَن لَھُْم قُلُوٌب یَْعقِلُوَن بِھَا، وقال تعالى لمكذبي الرسل: )11
ُدورِ    .4)"46: (الحج بِھَا فَإِنَّھَا َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ
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بھا في إثبات  5ومع ھذا الذي قرره ابن تیمیة رحمھ هللا لم ینف األدلة العقلیة التي استقل "العقل"
النبوة، لكن أوضح " أن ما جاء بھ القرآن أكمل داللة وأحسن بیانا مما جاء بھ النظّار من المتكلمین 
والمتفلسفة، بل ال نسبة بینھما لعظم التفاوت، وأن الكثیر من ھؤالء أثبت أصول الدین بطرق ضعیفة أو 

 .6فاسدة تتضمن التكذیب بكثیر من أصول الدین"
أن یقال أن هللا ذو الحكمة البالغة أراد أن یُعمي الخلق عن معرفة الحق، وأن ال یبین لھم  لذا ال یمكن

  البراھین العقلیة في المباحث العقدیة كالتوحید وصدق الرسل وإمكان المعاد عن طریق النصوص الشرعیة.
صوص دلت علیھ النومن ھذا الذي ذكرت یتبین أن ابن تیمیة رحمھ هللا اعتمد في إثبات النبوة على ما 

الشرعیة من الدالئل العقلیة، فجمع بین العقل والنقل، ولھذا سأذكر أھم األدلة العقلیة التي اعتمد علیھا في 
، مشیرا بذلك إلى أنھ ال یمكن حصرھا، 7ھذا الباب وقد عبّر عنھا الشیخ "بالكثرة في غیر ما موضع في كتبھ"

  لمطالب إن شاء هللا تعالى.ومن أبرز ھذه األدلة ما سأذكره في ھاتھ ا
  الشخصیة وسیرتھ وشریعتھ. المطلب األول: أحوال الرسول  

إن الناظر والمتأمل في أحوال مدعي النبوة وسیرتھ وشریعتھ من حیث القسمة العقلیة، یجد نفسھ مضطرا    
إلى تحكیم احتمالین ال ثالث لھما، وھي إما أن یكون "مدعیھا أصدق الصادقین أو أكذب الكاذبین وال یلتبس 

  .8ھذا بھذا إال على أجھل الجاھلین"
 ،لكاذب لھ طرق كثیرة فیما ھو دون دعوى النبوة، فكیف بدعوى النبوةلذا " فالتمییز بین الصادق وا

 ،ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن یكون من أفضل الخلق وأكملھم، وإما أن یكون من أنقص الخلق وأرذلھم...
 !فكیف یشتبھ ھذا بھذا

 وما أحسن قول حسان: 
  َكانَْت بَِدیھَتُھُ تَأْتِیَك ِبالَخبَر.ِ    ولَْو لَْم تَُكْن فِیھِ آیَاٌت ُمبَیَّنَةٌ 

وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبین إال وقد ظھر علیھ من الجھل والكذب والفجور واستحواذ 
الشیاطین علیھ ما ظھر لمن لھ أدنى تمییز، وما من أحد ادعى النبوة من الصادقین إال وقد ظھر علیھ من 

ما ظھر لمن لھ أدنى تمییز، وقد قیل ما أسر أحد سریرة إال وأظھرھا  العلم والصدق والبر وأنواع الخیرات
 . 9هللا على صفحات وجھھ وفلتات لسانھ"

والفضل ما سلم بأحوالھ ودعوتھ، "وقد استدل ھرقل ملك الروم وعظیمھا على نبوة النبي محمد 
ھ، والقصة جاءت في ، وذلك من خالل سؤالھ أبا سفیان رضي هللا عنھ قبل إسالم10شھدت بھ األعداء"

رحمھ هللا في كتابھ دالئل النبوة  11وقد ذكرھا "البیھقي" -رضي هللا عنھما -الصحیحین من حدیث بن عباس 
دحیة بن خلیفة الكلبي رضي هللا  باب ما جاء في بعث الرسول بقولھ: " وتھ مستشھدا بھا على صدق نب

، وما ھ أبا سفیان بن حرب عن أحوال النبي عنھ إلى قیصر وھو ھرقل عظیم الروم، وما جرى في سؤال
ظھر في ذلك وفیما رأى قیصر في منامھ من آثار النبوة ودالالت الصدق على رسولنا محمد علیھ الصالة 

ارً ، ثم أورد بعد ذلك الحدیث وھو كاآلتي: [12والسالم"  اأَنَّ ِھَرْقَل أَْرَسَل إَِلْیِھ فِي َرْكٍب ِمْن قَُرْیٍش، َوَكانُوا تُجَّ
 ِ ِة الَّتِي َكاَن َرُسوُل هللاَّ َمادَّ ِفیھَا أَبَا ُسْفَیاَن َوُكفَّاَر قَُرْیٍش، فَأَتَْوهُ َوھُْم بِإِیِلیَاَء، فََدَعاھُْم فِي  بِالشَّأِْم فِي الُمدَّ

وِم، ثُمَّ َدَعاھُْم َوَدَعا بِتَْرُجَمانِِھ، فَقَاَل: أَیُّ ُجِل الَِّذي َیْزُعُم أَنَّھُ َمْجلِِسِھ، َوَحْولَھُ ُعظََماُء الرُّ ُكْم أَْقَرُب نََسبًا بِھََذا الرَّ
بُوا أَْصَحابَھُ فَا ؟ فَقَاَل أَبُو ُسْفیَاَن: فَقُْلُت أَنَا أَْقَربُھُْم نََسبًا، فَقَاَل: أَْدنُوهُ ِمنِّي، َوقَرِّ ِه، ثُمَّ قَاَل ْجَعلُوھُْم ِعْنَد ظَْھرِ نَبِيٌّ

ِ لَْوالَ الَحیَاُء ِمْن أَْن یَأْثِ لِتَْرُجَمانِِھ: قُْل لَ  بُوهُ. فََوهللاَّ ُجِل، فَإِْن َكَذبَنِي فََكذِّ لَيَّ َكِذبًا ُروا عَ ھُْم إِنِّي َسائٌِل ھََذا َعْن ھََذا الرَّ
َل َما َسأَلَنِي َعْنھُ أَْن قَاَل: َكْیَف نََسبُھُ فِیُكْم؟ قُْلُت: ھُوَ  فِینَا ُذو نََسٍب، قَاَل: فَھَْل قَاَل ھََذا  لََكَذْبُت َعْنھُ. ثُمَّ َكاَن أَوَّ
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ھُ أَْم َراُف النَّاِس یَتَّبُِعونَ القَْوَل ِمْنُكْم أََحٌد قَطُّ قَْبلَھُ؟ قُْلُت: الَ. قَاَل: فَھَْل َكاَن ِمْن آبَائِھِ ِمْن َملٍِك؟ قُْلُت: الَ قَاَل: فَأَشْ 
: أََیِزیُدوَن أَْم یَْنقُُصوَن؟ قُْلُت: َبْل یَِزیُدوَن. قَاَل: فَھَْل َیْرتَدُّ أََحٌد ِمْنھُْم َسْخطَةً ُضَعفَاُؤھُْم؟ فَقُْلُت بَْل ُضَعَفاُؤھُْم. قَالَ 

فََھْل  :اَل؟ قُْلُت: الَ. قَالَ لِِدینِِھ بَْعَد أَْن یَْدُخَل فِیِھ؟ قُْلُت: الَ. قَاَل: فَھَْل ُكْنتُْم تَتَِّھُمونَھُ بِالَكِذِب قَْبَل أَْن یَقُوَل َما قَ 
 ِخُل فِیھَا َشْیئًا َغْیُر ھَِذهِ یَْغِدُر؟ قُْلُت: الَ، َونَْحُن ِمنْھُ فِي ُمدَّةٍ الَ نَْدِري َما ھَُو فَاِعٌل فِیھَا، قَاَل: َولَْم تُْمِكنِّي َكلَِمةٌ أُدْ 

نَّا ُكْم إِیَّاهُ؟ قُْلُت: الَحْرُب بَْیَنَنا َوبَْینَھُ ِسَجاٌل، یَنَاُل مِ الَكلَِمِة، قَاَل: فَھَْل قَاتَْلتُُموهُ؟ قُْلُت: نََعْم. قَاَل: فََكْیَف َكاَن قِتَالُ 
َ َوْحَدهُ َوالَ تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئًا، َواتْ   ُرُكوا َما یَقُوُل آَباُؤُكْم،َونَنَاُل ِمْنھُ. قَاَل: َماَذا یَأُْمُرُكْم؟ قُْلُت: یَقُوُل: اْعبُُدوا هللاَّ

الَ  لَِة. َفقَاَل لِلتَّْرُجَماِن: قُْل لَھُ: َسأَْلتَُك َعْن نََسبِھِ فََذَكْرتَ َویَأُْمُرنَا بِالصَّ ْدقِ َوالَعَفاِف َوالصِّ َكاةِ َوالصِّ أَنَّھُ ِفیُكْم  ةِ َوالزَّ
ُسُل تُْبَعُث فِي نََسِب قَْوِمھَا. َوَسأَْلتَُك ھَْل قَاَل أََحٌد ِمْنُكْم ھََذا القَ  ْوَل، فََذَكْرَت أَْن الَ، فَقُْلُت: ُذو نََسٍب، فََكَذلَِك الرُّ

َذَكْرَت ْن آبَائِِھ ِمْن َملٍِك، فَ لَْو َكاَن أََحٌد قَاَل ھََذا القَْوَل قَْبلَھُ، لَقُْلُت َرُجٌل یَأْتَِسي بِقَْوٍل قِیَل قَْبلَھُ. َوَسأَْلتَُك ھَْل َكاَن مِ 
قُْلُت َرُجٌل یَْطلُُب ُمْلَك أَبِیِھ، َوَسأَْلتَُك، ھَْل ُكْنتُْم تَتَِّھُمونَھُ بِالَكِذِب قَْبَل أَْن  أَْن الَ، قُْلُت فَلَْو َكاَن ِمْن آبَائِِھ ِمْن َملٍِك،

ِ. َوَسأَْلتَُك أَ  یَقُوَل َما قَاَل، فََذَكْرَت أَْن الَ، َفقَْد أَْعِرُف أَنَّھُ لَْم یَُكْن لِیََذَر الَكِذَب َعلَى النَّاِس َویَْكِذَب َعلَى َراُف شْ هللاَّ
ُسِل. َوَسأَْلتُكَ  وَن، أََیِزیُدوَن أَْم یَْنقُصُ  النَّاِس اتَّبَُعوهُ أَْم ُضَعفَاُؤھُْم، فََذَكْرَت أَنَّ ُضَعفَاَءھُُم اتَّبَُعوهُ، َوھُْم أَْتبَاُع الرُّ

. َوَسأَْلتَُك  أَیَْرتَدُّ أََحٌد َسْخطَةً لِِدینِھِ بَْعَد أَْن یَْدُخَل فِیِھ، فََذَكْرَت فََذَكْرَت أَنَّھُْم یَِزیُدوَن، َوَكَذلَِك أَْمُر اِإلیَماِن َحتَّى یَتِمَّ
ُسُل الَ تَ أَْن الَ، َوَكَذلَِك اِإلیَماُن ِحیَن تَُخالِطُ بََشاَشتُھُ القُلُوَب. َوَسأَْلتَُك ھَْل یَْغِدُر، فََذَكْرَت أَْن الَ، َوَكذَ  ْغِدُر. لَِك الرُّ

َ َوالَ تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئًا، َوَیْنھَاُكْم َعْن ِعبَاَدِة اَوَسأَْلتَُك بَِما یَأْمُ  ثَاِن، ألَوْ ُرُكْم، فََذَكْرَت أَنَّھُ یَأُْمُرُكْم أَْن تَْعبُُدوا هللاَّ
ْدِق َوالَعفَاِف، فَإِْن َكاَن َما تَقُوُل َحقًّا فََسیَْملُِك َمْوِضَع قََدَميَّ ھَ  الَِة َوالصِّ نَّھُ اتَْیِن، َوقَْد ُكْنُت أَْعلَُم أَ َویَأُْمُرُكْم بِالصَّ
ْمُت لَِقاَءهُ، َولَوْ   ُكْنُت ِعْنَدهُ لََغَسْلُت َعْن َخاِرٌج، لَْم أَُكْن أَظُنُّ أَنَّھُ ِمْنُكْم، فَلَْو أَنِّي أَْعلَُم أَنِّي أَْخلُُص إِلَْیِھ لَتََجشَّ

  .13]...قََدِمھِ 
ا ملك الروم وكان من علمائھم أیضا، عرف وأقر ذفھ" ھرقل:قال ابن القیم رحمھ هللا معلقا على كالم 

وا عنھ معرضین كأنھم أنھ نبي وأنھ سیملك ما تحت قدمیھ، وأحب الدخول في اإلسالم فدعا قومھ إلیھ، فولّ 
 .14حمر مستنفرة فّرت من قسورة، فمنعھ من اإلسالم الخوف على ملكھ ورئاستھ"

م جمیل جدا، عظیم النفع غزیر الفائدة في إثبات نبوة محمد وقد بسط ابن تیمیة رحمھ هللا القول بكال
 وسیرة الرسول وأخالقھ وأقوالھ وأفعالھ وشریعتھ أحوالھ الشخصیة وشریعتھ بقولھ: "من خالل سیرتھ و

لك یظھر بتدبر سیرتھ من حین ُولد إلى أن بُعث، ومن حین بُعث إلى أن مات، فإنھ كان من ذمن آیاتھ...، و
ألرض نسبا من صمیم ساللة إبراھیم الذي جعل هللا في ذریتھ النبوءة والكتاب...، فكان من أشرف أھل ا

أكمل الناس تربیة ونشأة لم یزل بالصدق والبر والعدل ومكارم األخالق وترك الفواحش والظلم وكل وصف 
اب بھ ف لھ شيء یُعمذموم، مشھود لھ بذلك عند جمیع من یعرفھ قبل النبوة، وممن كفر بھ بعد النبوة ال یعر

ب علیھ كذبة قط وال ظلم وال فاحشة...، ولم یزل قائما بأمر ال في أقوالھ وال في أفعالھ وال في أخالقھ وال ُجرّ 
هللا على أكمل طریقة وأتمھا من الصدق والعدل والوفاء، ال یُحفظ لھ كذبة واحدة وال ظلم ألحد وال غدر 

ھم بالعھد مع اختالف أحوالھم علیھ من حرب وسلم وأمن وخوف بأحد، بل كان أصدق الناس وأعدلھم وأوفا
ذلك الزم ألكمل الطرق وأتمھا...، وظھوره تارة وظھور العدو علیھ تارة وھو على  وغنى وفقر وقلة وكثرة 

ولم یُخلّف درھما وال دینارا وال شاة وال بعیرا إال بغلتھ وسالحھ ودرعھ مرھونة عند یھودي على  مات 
ثالثین صاعا من شعیر ابتاعھا ألھلھ...، وجاءت شریعتھ أكمل شریعة، لم یبق معروف تعرف العقول أنھ 

ال فقیل لیتھ لم یأمر بھ، ومعروف لم یأمر بھ، وال منكر تعرف العقول أنھ منكر إال نھى عنھ، لم یأمر بشيء 
نھى عن شيء فقیل لیتھ لم ینھ عنھ...، فلیس في الكتب إیجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى فضائل وترغیب 
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في الحسنات إال وقد جاء بھ وبما ھو أحسن منھ، وإذا نظر اللبیب في العبادات التي شرعھا، وعبادات غیره 
  . 15حدود واألحكام وسائر الشرائع..."من األمم ظھر فضلھا ورجحانھا، وكذا في ال

وما أحسن ما ذكره شیخنا ومعتبره من دالئل النبوة "رحمھ هللا مادحا كالم ابن تیمیة  16قال "ابن كثیر"
العالّمة أبو العباس ابن تیمیة رحمھ هللا في كتابھ الذي رّد فیھ على فرق النصارى والیھود وما أشبھھم من 

ر في آخره دالئل النبوة وسلك فیھا مسالك حسنة صحیحة منتجة بكالم بلیغ أھل الكتاب وغیرھم، فإنھ ذك
 .17یخضع لھ كل من تأملھ وفھمھ"

في كتابھ دالئل النبوة بقولھ:  وبھذا النوع من الدالئل استدل منقذ بن محمود السقّار على نبوتھ 
، فما كان لھذه األخالق أن ھ على نبوتھ...، وھي دلیل یقنع العقالء على نبوت "داللة أخالقھ وأحوالھ 

 تكون لدعّي یفتري على هللا الكذب...، وبھذا النوع من الدالئل آمن الّرھــط األول من المسلمین بالنبي 
 استدلــت -رضي هللا عنھا -قبل أن تظھر على یدیھ معجزاتھ الباھرة، فأول أھل األرض إیمانا بھ خدیجة 

ھا من غـــار حـــراء ـالقھ وعظیم خصالھ، فقالت لــھ وقد رجع إلیــلنبوة زوجھا بما عرفتھ من كمال أخـ
ِحَم، َوتَصُدق الَحِدیث َوتَ خــائفا: [ ـــَك لَتَِصُل الرَّ ِ إِنـَّ ُ أَبًَدا، فََوهللاَّ ِ َما یُْخِزیَك هللاَّ ، ْحِملُ َكالَّ أَْبِشْر فََوهللاَّ  الَكلَّ

یْ  ، فجعلت رضي هللا عنھا من كریم خصالھ  18]َف، َوتُِعیُن َعلَى نََوائِِب الَحقِّ َوتَْكِسُب الَمْعُدوَم، َوتَْقِري الضَّ
  . 19دلیال على صدق نبوتھ"

والصادق یظھر في " :وكذلك أیضا من دالئل نبوة النبي الصادق ما ذكره ابن تیمیة رحمھ هللا قال
لو كان دعیّا لما " : أن النبي ، ومن أمثلة ذلك20نفس ما یأمر بھ ویخبر عنھ ویفعلھ ما یظھر بھ صدقھ"

تعبّد � ولما أتعب نفسھ وال ألزمھا ضروب العبادة التي قرحت رجلھ، بل لكان صنع ما یصنعھ سائر 
األدعیاء من مفارقة الشھوات واستحالل المحرمات فكل ما أشتھى الدعّي أمرا سیّره دینا وشرعة، ومن ذلك 

ھ الخمر والزنا ووضع عنھم الصالة، فتكالیف الشریعة ال یطیقھا ما فعلھ مسیلمة الكّذاب فقد أحّل ألتباع
فكان أعبد الناس � وأخوفھم منھ بما عرف من عظمتھ  األدعیاء لذا سرعان ما یتخلصون منھا، أما النبي 

ِ، َوأَعْ : [وقوتھ، یقول علیھ الصالة والسالم   . 22"21]لََمُكْم بَِما أَتَّقِيَوهللاِ، إِنِّي َألَْرُجو أَْن أَُكوَن أَْخَشاُكْم ِ�َّ
سخافة عقول أدعیاء النبوة من  ومن األدلة العقلیة الواضحة أیضا على صدق نبوة سیدنا محمد 

، ومن 23وبضدھا تتبین األشیاء"جھل والكذب والفجور، وكما قیل: "الكّذابین والدجالین، الذین ظھر علیھم ال
أن عمرو بن العاص وفد على مسیلمة الكّذاب  وذلك بعد بعث رسول " أمثلة ذلك ما ذكره ابن كثیر رحمھ هللا

وقبل أن یُسلم عمرو، فقــال مسیلمة: ماذا أُنـــزل على صاحبكم في ھذه المدة؟، قال: لقد أُنزل علیھ  هللا 
ْنَساَن لَفِي ُخْسٍر (1َواْلَعْصِر (سورة وجیزة بلیغة، فقال وما ھي؟، فقال:   الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا ) إِالَّ 2) إِنَّ اْإلِ

ْبِر ( الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ   ).3-1: (العصر )3الصَّ
ففّكر مسیلمة ھنیھة ثم قال: وقد أُنزل علّي مثلھا، فقال لھ عمرو: وما ھي؟، فقال: یا وبر یا وبر إنما 
أنت أُذنان وصدر وسائرك َحْقٌر فَْقٌر، ثم قال: كیف ترى یا عمرو، فقال لھ عمرو: وهللا إنك تعلم أني أعلم 

-وصدقھ، وحال مسیلمة  ال محمد أنك تكذب، فإذا كان ھذا من مشرك في حال شركھ لم یشتبھ علیھ ح
 .24"!وكذبھ، فكیف بأولي البصائر والنھى وأصحاب العقول السلیمة المستقیمة والحجى -لعنھ هللا

من تأمل ما جاء بھ الرسل علیھم السالم فیما أخبرت بھ ب إلى أنھ "وباختصار نخلص في ھذا المطل
أعلم الناس وأصدقھم وأبّرھم، وأن مثل ھذا یمتنع  وما أمرت بھ، علم بالضرورة أن مثل ھذا ال یصدر إال من

صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتٍر على هللا یخبر عنھ بالكذب الصریح...، والعلم بجنس الحق والباطل 
والخیر والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعقل الصریح، بل جملة ذلك مما اتفق علیھ بنو آدم...، 
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حد بحسبھ وال یحتاج في ھذا الطریق إلى أن یعلم خواص النبوة وحقیقتھا وكیفیتھا وھذه الطریق سلكھا كل أ
  .25بل أن یعلم أنھ صادق باّر فیما یخبر بھ ویأمر بھ ثم من خبره یعلم حقیقة النبوة والرسالة"

  ولمن آمن بھ المطلب الثاني: تأیید هللا لرسولھ 
، تأیید هللا لھ ولمن آمن بھ، وھذه من أمھات األدلة العقلیة في االستدالل على صدق نبوة نبینا محمد 

ِ تَْحِویًال سنة هللا عز وجل وعادتھ التي ال تتحول، كما قال تعالى:  ِ تَْبِدیًال َولَْن تَِجَد لُِسنَّةِ هللاَّ  فَلَْن تَِجَد لُِسنَّةِ هللاَّ
 ).43: (فاطر

أما وحیث یقول: " ، ومن ذلك ابن تیمیة رحمھ هللا-رحمھم هللا -مسلك سلكھ العدید من العلماء وھذا ال
االستدالل بسنتھ وعادتھ فھو طریق برھاني ظاھر لجمیع الخلق، فإنھ قد ُعلم عادتھ سبحانھ في طلوع الشمس 

  والقمر والكواكب...، وغیر ذلك.
ھم بھم أو كذب علیھم، فأولئك ینصروأتباعھم، وفي من كذّ كذلك سنتھ تعالى في األنبیاء والصادقین 

ویعّزھم ویجعل لھم العاقبة المحمودة، واآلخرون یھلكھم ویذلھم ویجعل لھم العاقبة المذمومة كما فعل بقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدین وفرعون وقومھ، وكما فعل بمن كذب بمحمد من قومھ قریش 

َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمُتنَا سائر األمم، وكما فعل بمن نصر أنبیاءه وأتباعھم، قال تعالى: ومن سائر العرب ومن 
-171: (الصافات )173( َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَھُُم الَغاِلبُونَ  )172) إِنَّھُْم لَھُُم الَمْنُصوُروَن (171( لِِعبَاِدنَا الُمْرَسلِینَ 

ْنیَا َویَوَم َیقُوُم األَْشھَادإِنَّا لَنَْنُصُر ُرسلَنَ )، وقال: 173 َوإِْن )، وقال: 51: (غافر ا َوالَِّذیَن آَمنُوا في الَحیَاةِ الدُّ
بُوَك فَقَْد َكذَّبَْت قَْبلَھُْم قوُم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وقَْوُم إِْبَراِھیَم َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب َمْدیَنَ  َب ُموَسى فَأَْملَییَُكذِّ  تُ  َوُكذِّ

  .26)"44: (الحج للَكافِِریَن ثُمَّ أََخْذتُھُْم فََكْیَف َكاَن نَِكیر
ویقول رحمھ هللا " فإذا عرفت قصص األنبیاء ومن اتبعھم ومن كذبھم، وأن متبعیھم كان لھم النجاة 

ُعلم فوالعاقبة والنصر والسعادة، ولمكذبیھم الھالك والبوار، جعل األمر في المستقبَل مثلما كان في الماضي، 
أن من صّدقھم كان سعیدا ومن كّذبھم كان شقیا، وھذه سنة هللا وعادتھ، ولھذا یقول سبحانھ في تحقیق عادتھ 

بُر( )]. (سورة القمر)، 43وسنتھ وأنھ ال ینقضھا وال یبّدلھا [أَُكفَّاُرُكْم َخْیٌر ِمْن أُْولَِئُكْم أَْم لَُكْم بََراَءةٌ في الزُّ
را منھم فكیف ینجون من العذاب مع مماثلتھم لھم، ھذا بطریق االعتبار والقیاس، ثم یقول: فإذا لم یكونوا خی

بُرقال:   .27، أي معكم خبر من هللا بأنھ ال یعذبكم؟، فنفى الدلیلین العقلي والسمعي"أَْم لَُكْم بََراَءةٌ في الزُّ
فإن هللا ، وإال "وھذا التأیید من هللا عز وجل لرسولھ والمؤمنین من أوضح األدلة على صدق النبي 

َل َعلَْینَا بَْعَض اْألَقَاِویِل (تعالى أخبر أن محمدا لو تقّول على ربھ شیئا من األقاویل ألھلكھ  ) 44َولَْو تَقَوَّ
-44: (الحاقة )47) فََما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد َعنْھُ َحاِجِزیَن (46ْعنَا ِمْنھُ اْلَوتِیَن () ثُمَّ لَقَطَ 45َألََخْذنَا ِمْنھُ بِاْلیَِمیِن (

ِ َكِذبًا فَیُْسِحتَُكْم بَِعَذاٍب َوقَْد َخاَب َمِن اْفتََرى)، وقال سبحانھ 47  قَاَل لَھُْم ُموَسى َوْیلَُكْم َال تَْفتَُروا َعلَى هللاَّ
ِ اْلَكِذَب َال یُْفلُِحونَ قُ )، وقال تعالى: 61: (طھ إِنَّ )، وقال تعالى: 69: یونس( ْل إِنَّ الَِّذیَن یَْفتَُروَن َعلَى هللاَّ

َ َال یَھِْدي َمْن ھَُو َكاِذٌب َكفَّارٌ  في كل المجاالت،  ما خاب بل ھُدي وأفلح )، ولكن النبي 3: (الزمر هللاَّ
  .28ودینھ أعظم األدیان في األرض وأكثرھا انتشارا"

وقد أقام ابن القیم رحمھ هللا الحجة في مناظرة لھ مع یھودي ینكر النبوة بھذا المسلك العقلي الرصین 
قال للیھودي: إذا قلتم إن محمدا لیس رسوال من عند هللا وقد قام لخص ھذه المناظرة كاآلتي: "وأفحمھ، وم

ثالثة وعشرون سنة یّدعي النبوة والرسالة ویّدعي أنھ یوحى إلیھ وأن ما یقولھ وحي من عند هللا، فال یخلوا 
  األمر من احتمالین:

  إما أن تقولوا إن هللا تعالى كان یطّلع على ذلك ویشاھده ویعلمھ.  -
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 أو تقولوا إنھ خفي عنھ ولم یعلم بھ. -
لھ ، وإن قلتم بل كان كأقبح الجھل وكان من علِم ذلك أعلم منھ فإن قلتم لم یعلم بھ فقد نسبتموه إلى

بعلمھ ومشاھدتھ واطالعھ علیھ فال یخلو: إما أن یكون قادرا على تغییره واألخذ على یده ومنعھ من ذلك أو 
صره نال، فإن لم یكن قادرا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبیة، وإن كان قادرا وھو مع ذلك یعّزه وی

ویؤیده ویعلّمھ ویُعلي كلمتھ ویجیب دعاءه، ویمكنھ من أعدائھ ویُظھر على یدیھ من أنوع المعجزات 
والكرامات ما یزید على ألف وال یقصد أحد بسوء إال ظھر بھ، وال یدعوه بدعوة إال استجابھا لھ، فھذا من 

ب األرض والسماء، فكیف وھو یشھد أعظم الظلم والسفھ الذي ال یلیق نسبتھ إلى آحاد العقالء فضال عن ر
  . 29لھ بإقراره على دعوتھ وتأییده بكالمھ...، فأمسك ولم یُحر جوابا"

كاذبا وحاشاه، كیف یتركھ هللا یكذب علیھ وینسب إلیھ سبحانھ ما لم یقلھ، وفوق  "نعم لو كان النبي 
یجیب دعاءه بل أحیانا تأتي ، وكیف !ذلك یسدده ویؤیده وینصره على كل من عاداه وعلى كل من آذاه؟

  .30اإلجابة بعد الدعاء مباشرة"
یَْذُكُر أَنَّ َرُجًال َدَخَل یَْوَم [ :-رضي هللا عنھما -كما جاء في صحیح البخاري من حدیث أنس بن مالك 

 ِ ِ قَائٌِم یَْخطُُب، فَاْستَْقبََل  الُجُمَعِة ِمْن بَاٍب َكاَن ِوَجاهَ الِمْنبَِر، َوَرُسوُل هللاَّ قَائًِما، فَقَاَل: یَا َرُسوَل  َرُسوَل هللاَّ
 ِ َ یُِغیثُنَا، قَاَل: فََرفََع َرُسوُل هللاَّ بُُل، فَاْدُع هللاَّ ِ: ھَلََكِت الَمَواِشي، َواْنقَطََعِت السُّ اللَّھُمَّ اْسقِنَا، «یََدْیھِ، فَقَاَل:  هللاَّ

َماِء ِمْن َسَحاٍب، َوالَ قََزَعةً َوالَ َشْیئًا َوَما بَْینَنَا َوبَْیَن قَاَل أَ » اللَّھُمَّ اْسقِنَا، اللَّھُمَّ اْسقِنَا ِ َما نََرى فِي السَّ نَُس: َوالَ َوهللاَّ
َماَء، ا تََوسَّطَتِ السَّ  أَْمطََرْت، مَّ اْنتََشَرْت ثُ  َسْلعٍ ِمْن بَْیٍت، َوالَ َدارٍ قَاَل: فَطَلََعْت ِمْن َوَرائِھِ َسَحابَةٌ ِمْثُل التُّْرِس، فَلَمَّ
ِ َما َرأَْینَا الشَّْمَس ِستًّا، ثُمَّ َدَخَل َرُجٌل ِمْن َذلَِك البَاِب فِي الُجُمَعةِ الُمْقبِلَِة، َوَرُسو ِ قَاَل: َوهللاَّ قَائٌِم یَْخطُُب،  ُل هللاَّ

ِ: ھَلََكِت األَْمَواُل َواْنقَ  َ یُْمِسْكھَا، قَاَل: فََرفََع َرُسوُل هللاَِّ فَاْستَْقبَلَھُ قَائًِما، فَقَاَل: یَا َرُسوَل هللاَّ بُُل، فَاْدُع هللاَّ  طََعِت السُّ
  :ِت ابِ اللَّھُمَّ َحَوالَْینَا، َوالَ َعلَْینَا، اللَّھُمَّ َعلَى اآلَكاِم َوالِجبَاِل َواآلَجاِم َوالظَِّراِب َواألَْوِدیَِة َوَمنَ «یََدْیِھ، ثُمَّ قَاَل

 ، واألحادیث في باب استجابة هللا دعاء النبي 31...]اْنقَطََعْت، َوَخَرْجنَا نَْمِشي فِي الشَّْمسِ قَاَل: فَ » الشََّجرِ 
  كثیرة جدا. 

أنس بن خذالن أعدائھ وحمایتھ منھم، ومن ذلك ما رواه  كذلك أیضا من صور تأیید هللا لنبیھ محمد 
، فََعاَد َكاَن َرُجٌل نَْصَرانِّیًا فَأَْسلََم، َوقََرأَ البََقَرةَ َوآَل ِعْمَراَن، فََكاَن یَْكتُُب لِلنَّبِيِّ مالك رضي هللا عنھ قال: [

ُ فََدفَنُوهُ، فَأَْصبََح وَ  ٌد إِالَّ َما َكتَْبُت لَھُ فَأََماتَھُ هللاَّ ، َفقَالُوا: األَْرضُ  قَْد َلفَظَْتھُ نَْصَراِنیًّا، فََكاَن َیقُوُل: َما یَْدِري ُمَحمَّ
ا ھََرَب ِمْنھُْم، نَبَُشوا َعْن َصاِحبِنَا فَأَْلقَْوهُ، فََحفَُروا لَھُ فَأَْعَمقُ  ٍد َوأَْصَحابِِھ لَمَّ ْتھُ وا، فَأَْصبََح َوقَْد لَفَظَ ھََذا فِْعُل ُمَحمَّ

ٍد َوأَْصَحابِِھ، نَبَُشوا َعْن صَ  ا ھََرَب ِمْنھُْم فَأَْلقَْوهُ، فََحفَُروا لَھُ َوأَْعَمقُوا لَھُ األَْرُض، َفقَالُوا: ھََذا فِْعُل ُمَحمَّ اِحبِنَا لَمَّ
  . 32فِي األَْرِض َما اْستَطَاُعوا، فَأَْصبََح َوقَْد لَفَظَْتھُ األَْرُض، فََعلُِموا: أَنَّھُ لَْیَس ِمَن النَّاِس، فَأَْلقَْوهُ]

السفھاء بھم كثیرة في القرآن، " قال نوح علیھ  واألمثلة على حمایة هللا تعالى ألنبیائھ رغم تربص
ْلُت فَأَْجِمُعوا السالم متحدیا كفار قومھ  ِ تََوكَّ ِ فََعلَى هللاَّ یَا قَْوِم إِْن َكاَن َكبَُر َعلَْیُكْم َمقَاِمي َوتَْذِكیِري بِآَیَاِت هللاَّ

ةً ثُمَّ اْقُضوا إِلَيَّ َوَال تُْنِظُرونِ  أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ثُمَّ َال یَُكْن أَْمُرُكْم َعلَْیُكمْ  )، فلم یصلوا إلیھ 71: (یونس ُغمَّ
ا بسوء لحمایة هللا لھ. ومثلھ قول أخیھ ھود صلى هللا علیھ وسلم  َ َواْشھَُدوا أَنِّي بَِريٌء ِممَّ قَاَل إِنِّي أُْشِھُد هللاَّ

)، ولما أراد السفھاء قتل 55-54: (ھود )55ثُمَّ َال تُْنِظُروِن () فَِكیُدونِي َجِمیًعا 54تُْشِرُكوَن ِمْن ُدونِِھ (
قُوهُ َواْنُصُروا آَلِھَتَُكْم إِْن ُكْنتُْم إبراھیم علیھ السالم وألقوه في النار، أنجاه هللا منھا بقدرتھ وفضلھ  قَالُوا َحرِّ

. )70) َوأََراُدوا بِِھ َكْیًدا فََجَعْلنَاھُُم اْألَْخَسِریَن (69ْبَراِھیَم () قُْلنَا یَا َناُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَالًما َعلَى إِ 68فَاِعلِیَن (
فقد أنجاه هللا من المؤامرات التي واجھتھ من لدن بعثتھ علیھ  )، وكذلك الحال مع نبینا 70-68: (األنبیاء
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ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْیَك یَا الصالة والسالم، وقد أخبره هللا ونبأه بسالمتھ من كیدھم وعدوانھم فقال لھ  أَیُّھَا الرَّ
ُ یَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس...  .33)"67: (المائدة ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَھُ َوهللاَّ

ُ یَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس...قال ابن كثیر رحمھ هللا في قولھ تعالى  أي بلّغ أنت رسالتي وأنا حافظك  ،َوهللاَّ
  .34وناصرك ومؤیدك على أعدائك ومظفرك بھم فال تخف وال تحزن فلن یصل أحد منھم إلیك بسوء یؤذیك"

ویستدل ابن تیمیة رحمھ هللا بالواقع وعادة هللا وسنتھ ومقتضى حكمتھ في نصرة نبیھ وتأییده وحفظھ 
یاء، بل لم یُؤید أحد من األنبیاء كما أُیّد بھ، كما أنھ بُعث بأفضل الكتب قال: "وقد أیّده تأییدا ال یُؤید بھ إال األنب

، فال یُعرف قط أحد اّدعى النبوة وھو كاذب إال قطع إلى أفضل األمم بأفضل الشرائع، وجعلھ سید ولد آدم 
ن .، فإن سنة هللا أهللا دابره وأذلھ وأظھر كذبھ وفجوره، وكل من أیّده من المّدعین للنبوة لم یكن إال صادقا..

ینصر رسلھ والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم األشھاد، وھذا ھو الواقع، فمن كان ال یعلم ما یفعلھ هللا 
إال بالعادة فھذه عادة هللا وسنتھ یُعرف بھا ما یصنع ومن كان یعلم ذلك بمقتضى حكمتھ فإنھ یَعلم أنھ ال یؤید 

یدا ال یمكن أحدا معارضتھ، وھكذا أخبرت األنبیاء قبلھ أن الكّذاب ال یتم هللا من ادعى النبوة وكذب علیھ تأی
 .35أمره وال ینصره وال یؤیده، فصار ھذا معلوما من ھذه الجھات"

: "فمن معجزاتھ عصمتھ من أعدائھ وھم الجم الغفیر والعدد الكثیر وھم وقال الماوردي رحمھ هللا
را ترمقھ أبصارھم شذمسترسل قاھر، ولھم مخالط ومكاثر ھو بینھم على أتم حنق علیھ وأشد طلب لنفسھ، و

  . 36وترتعد عنھ أیدیھم ذعرا..."
ضي هللا ر–بن عباس ومن أمثلة تأیید هللا لنبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم وحمایتھ وحفظھ، ما رواه ا

ى، َوَمنَاةَ الثَّالِثَِة اْألُْخَرى، َونَائِلََة إِنَّ اْلَمَألَ ِمْن قَُرْیٍش اْجتََمُعوا فِي اْلِحْجِر، فَتَ قال: [ -عنھما ِت َواْلُعزَّ َعاقَُدوا بِالالَّ
ًدا، لَقَْد قُْمنَا إِلَْیِھ قِیَاَم َرُجٍل َواِحٍد، فَلَْم نُفَاِرْقھُ َحتَّى نَْقتُلَ  ِضَي ھُ، فَأَْقبَلَِت اْبنَتُھُ فَاِطَمةُ رَ َوإَِساٍف: لَْو قَْد َرأَْینَا ُمَحمَّ

 ُ ِ  هللاَّ ، فَقَالَْت: ھَُؤَالِء اْلَمَألُ ِمْن قَُرْیٍش، قَْد تََعاقَُدوا َعلَْیَك، لَْو قَْد َرأَْوَك، َعْنھَا تَْبِكي، َحتَّى َدَخلَْت َعلَى َرُسوِل هللاَّ
 »َیا بُنَیَّةُ، أَِریِني َوُضوًءا«. َفقَاَل: لَقَْد قَاُموا إِلَْیَك فَقَتَلُوَك، فَلَْیَس ِمْنھُْم َرُجٌل إِالَّ قَْد َعَرَف نَِصیبَھُ ِمْن َدِمــكَ 

ا َرأَْوهُ، قَالُوا: ھَا ھَُو َذا، َوَخفَُضوا أَْبَصاَرھُْم، َوَسقَطَ  أَ، ثُمَّ َدَخَل َعلَْیِھِم اْلَمْسِجَد، فَلَمَّ ْت أَْذقَانُھُْم فِي فَتََوضَّ
ِ َصلَّى هللاُ ُصُدوِرِھْم، َوَعقُِروا فِي َمَجالِِسِھْم، فَلَْم یَْرفَُعوا إِ  لَْیِھ بََصًرا، َولَْم یَقُِم إلَْیِھ ِمْنھُْم َرُجٌل، فَأَْقبََل َرُسوُل هللاَّ

ثُمَّ َحَصبَھُْم بِھَا، فََما » َشاَھِت اْلُوُجوهُ «َعلَْیِھ َوَسلََّم َحتَّى قَــاَم َعلَى ُرُءوِسِھْم، فَأََخَذ قَْبَضةً ِمَن التَُّراِب، فَقَاَل: 
  . 37]ًال ِمْنھُْم ِمْن َذلَِك اْلَحَصى َحَصاةٌ إِالَّ قُتَِل یَْوَم بَـْدٍر َكافًِراأََصاَب َرجُ 

ولمن آمن بھ من  ومن خالل ما تم عرضھ في ھذا المطلب، یتضح أن مسلك تأیید هللا لنبیھ محمد 
  .أكبر اآلیات والبراھین العقلیة التي تُثبت بھا نبوة نبینا محمد 

  وشھادات المنصفین من أتباعھا المطلب الثالث: بِشارات الكتب السابقة بالرسول 
من أقوى الطرق وأوضحھا بیانا وأكثرھا إقناعا في دعوة غیر المسلمین إلى اإلسالم، ھو إبراز ما 

 وشھادات بعض أصحابھا من المنصفین بنبوتھ وبما جاءت بھ الكتب المتقدمة من البِشارات بنبوة محمد 
من المتقدمین والمتأخرین إلى  -رحمھم هللا -من الھدى ودین الحق، ولھذا عمد العلماء  جاء بھ النبي 

ي ومن معجزات النبعجزات قال ابن تیمیة رحمھ هللا "استخراج دالئل النبوة من ھذه الكتب واعتبارھا من الم
 "38الدالة على نبوتھ، أخبار أھل الكتاب قبلھ وبِشارة األنبیاء بھ.  

، أیّده ذلك وأّكده القرآن الكریم والّسنة النبویة، كما وما جاء في الكتب السابقة من بِشارات بالنبي 
ٌل ِمْن َربَِّك بِاْلَحقِّ فََال تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرینَ  :قال تعالى : (األنعام َوالَِّذیَن آتَْینَاھُُم اْلِكتَاَب یَْعلَُموَن أَنَّھُ ُمنَزَّ

ِ َشِھیًدا بَْینِي َوبَْینَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَابِ  :وقال سبحانھ )،114 )، وقال تبارك 43: (الرعد قُْل َكفَى بِا�َّ
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َما َوإَِذا َسِمُعوا  :، وقال سبحانھ)197: (الشعراء أََولَْم یَُكْن لَھُْم آیَةً أَْن یَْعلََمھُ ُعلََماُء بَنِي إِْسَرائِیلَ  :وتعالى
ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحقِّ یَقُولُوَن َربََّنا آَمنَّ  ُسوِل َتَرى أَْعیُنَھُْم َتفِیُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ  ِدینَ ا فَاْكتُْبَنا َمَع الشَّاھِ أُْنــِزَل إِلَى الرَّ

ا أَْنَزْلنَا إِلَْیَك فَاْســـأَِل الَّ  :، وقال)83: (المائدة : یونس( ِذیَن یَْقَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلَِك...فَإِْن ُكْنَت فِي َشكٍّ ِممَّ
94.(  

ومن الّسنة ما ذكره األصبھاني في كتابھ دالئل النبوة "َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ یَھُوَد، َكانُوا یَْستَْفتُِحوَن َعلَى 
 ِ ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْلَعَرِب َكَفُروا بِِھ، َوَجَحُدوا َما َكانُوا  اْألَْوِس َواْلَخْزَرجِ بَِرُسوِل هللاَّ ا بََعثَھُ هللاَّ قَْبَل َمْبَعثِِھ، فَلَمَّ

َ، َر اْلیَھُوِد، اتَّ یَقُولُوَن ِفیِھ، فَقَاَل لَھُْم ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل، َوبِْشُر ْبُن اْلبََراِء ْبِن َمْعُروٍر أَُخو بَنِي َسلََمَة: یَا َمْعشَ  قُوا هللاَّ
ْرِك، َوتُْخبُِرونَا ِبأَنَّھُ َمبْ  ٍد، َوإِنَّا أَْھُل الشِّ ِصفَتِِھ، ُعوٌث، َوتَِصفُونَھُ لََنا بِ َوأَْسلُِموا، َوقَْد ُكْنتُْم تَْستَْفتُِحوَن َعلَْینَا بُِمَحمَّ

ُم ْبُن ِمْشَكــٍم: َما ھَُو بِالَِّذي ُكــنَّا نَــــْذُكُر  ُ َعزَّ َوَجلَّ فِي َذلَِك فَقَـاَل َسالَّ لَُكْم َما َجاَءنَا بَشْيٍء نَْعِرفُھُ، فَأَْنَزَل هللاَّ
ٌق لَِما َمَعھُـْم  َوَكانُوا ِمْن قَْبُل یَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذی ِمْن قَْولِھِمْ  ِ ُمَصدِّ ا َجاَءھُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد هللاَّ ا، َن َكفَُروفَلَمَّ

ا َجاَءھُمْ  ِ َعلَى اْلَكافِِرینَ  فَلَمَّ   .39)"89: (البقرة َما َعَرفُـوا َكفَُروا بِِھ فَلَْعنَــةُ هللاَّ
نَّ أَ دیث أنس ابن مالك رضي هللا عنھ [في كتابھ دالئل النبوة من ح 40وروى البیھقي "بإسناد صحیح"

یَُعوُدهُ، فََوَجَد أَبَاهُ ِعْنَد َرأِْسِھ یَْقَرأُ التَّْوَراِة، فَقَاَل لَھُ  فََمِرَض فَأَتَاهُ النَِّبيُّ  ُغَالًما یَھُوِدیًّا َكاَن یَْخُدُم النَّبِيَّ 
! أَْنُشُدَك بِا�ِ الَِّذي أَْنزَل التَّْوَراَة َعلَى ُموَسى ھَْل تَـِجُد فِي التَّْوَراِة نَْعتِي َوِصفَتِ َرُسوُل هللاِ   ي: یَا یَھُوِديُّ

ْوَراِة نَْعتََك َوِصفَتََك َوَمْخرَ وَ  ْشھَُد َجَك، وإِنِّي أَ َمْخَرِجي؟ قَاَل: َال. قَاَل اْلفَتــَى: یَا َرُسوَل هللاِ! إِنَّا نَِجُد لََك فِي التـَّ
 .41ِمْن ِعْنِد َرأِْسـِھ َولُوا أََخاُكْم]ِألَْصَحابِِھ: أَقِیُمـوا ھََذا  أَْن َال إِلَھَ إِالَّ هللاُ َوأَنََّك َرُسوُل هللاِ. فَقَاَل النَّبِيُّ 

مذكور في  في سنتھ، تبیّن أنھ  فھذه بعض البِشارات التي ذكرھا هللا عز وجل في كتابھ والنبي 
 التوراة الحالیة التي أطلق علیھا النصارى العھد القدیم، واألناجیلقة وأن األنبیاء أخبرت بھ، لكن "الكتب الساب

دید) بعیدان كل البعد عن التوراة واإلنجیل األصلیین وإن كان یوجد بھما بقایا حق، إال أنھ الحالیة (العھد الج
  .42حق تلبّس بكثیر من الباطل فقد لعبت بھما ید التحریف والتبدیل"

ومع ھذا التحریف والتبدیل الذي ظھر من أھل الكتاب، وأرادوا بھ أن یطفئوا نور هللا في كتبھم مما 
جاء من الحق والھدى في حق النبي المصطفى، من كونھ النبي المنتظر وأنھ لیس لھم حظ من النظر، فھو 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه وَ في كتبھم موصوف بأوصاف ال تكون إال دالة علیھ    ).8: (الصف لَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ َوهللاَّ
ولھذا سأذكر بعض الدالالت والبِشارات التي ذكرْتھا ھاتھ الكتب متوقفا على بعض ما احتج بھ ابن 

بالرسالة أو بالزمھا كثیرة, كلھا  تیمیة رحمھ هللا على أھل الكتاب، وإال فشھادات الكتب المتقدمة لمحمد 
  یھم وعلى غیرھم ممن لم یسلم.أو بأحدھا تقوم بھا الحجة عل

قال ابن تیمیة رحمھ هللا: "ومما ینبغي أن یُعرف ما قد نبھنا علیھ غیر مرة، أن شھادات الكتب المتقدمة 
، إما شھادتھا بنبوتھ وإما شھادتھا بمثل ما أخبر بھ، ھو من اآلیات البّینات على نبوتھ ونبوة من لمحمد 

  .43لى غیر أھل الكتاب من أصناف المشركین الملحدین"قبلھ، وھو حّجة على أھل الكتاب وع
  وأُجمل ھذه الدالالت والبِشارات التي ذكرتھا الكتب طلبا لالختصار فیما یأتي:

  اسمھب أوال: ذكر الرسول 
، وقد اطلع بعض علماء المسلمین على ھذه النصوص، لقد صرحت بعض البشارات باسم محمد 

 ولكن التحریف لھذه الكتب، أتى على ھذه النصوص وعلى ما تحملھ من دالالت واضحة بنبوة محمد 
التي ھي فیھا كالشمس صحوا لیس دونھا سحاب وكالقمر لیلة البدر الذي ال یضام أحد في رؤیتھ ، ومن ھاتھ 

، اْسُمَك َمْوُجودٌ ِمَن اْألَبَِد]"[یاء" البشارات ما ورد في ِسفر أشع بِّ ُد، یَا قُدُّوَس الرَّ ، 44إِنِّي َجَعْلُت أَْمَرَك َیا ُمَحمَّ
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ھَاُم بِأَْمِرَك  وقال دانیـال علیھ السـالم وذكـر محمـدا " باسمھ فقال: [َستَْنِزُع فِي قَِسیَِّك إِْغَراقًا، َوتَْرتَِوي السِّ
ُد اْرتَِواًء]، فھذا تصریح بغیر تعریض وتصحیح لیس فیھ تمریض" . "وقال أشعیاء [إِنََّما َسِمْعنَا ِمْن 45یَا ُمَحمَّ

ٍد]، ، فلیرنا أھل الكتــاب نبیا نصت باسم رسـول هللا وھذا إفصاح من أشعیاء  أَْطَراِف اْألَْرضِ َصْوَت ُمَحمَّ
  ."46األنبیاء على اسمھ صریحا، سوى رسول هللا 

بكلمة " الفارقلیط  ، وھناك بشارات أخرى ذكرت اسم النبي فھذه البِشارات مصرحة باسم النبي 
ا یدل على أن ھذه ، ومم47وأصلھا بیركلتیوس بالیونانیة، وتعني بالعربیة أحمد صیغة مبالغة من الحمد"

  ما یأتي:  اللفظة تدل في معناھا على محمد 
 في یوم كانوام بسبب ھذه الكلمة حیث أنھ ذكر "شھادة عبد هللا الترجمان الذي كان مسیحیا فأسل -1

یتذاكرون مسائل من العلوم، وأنھ سیأتي نبي بعد عیسى اسمھ البارقلیط، فبحثوا في تعیین ھذا النبي لكن من 
غیر جدوى في معرفتھ، إلى أن أتى بیت القّسیس وھو شیخھم وألح علیھ بأن یكشف لھ عن معناھا، فقال لھ 

ھو منھم، فقال لھ عبد هللا یا سیدي: قد علمت أني القّسیس أن معناھا ال یعرفھ إال الراسخون في العلم و
ارتحلت إلیك من بلد بعید ولي في خدمتك عشر سنین حصلت عنك فیھا من العلوم جملة ال أحصیھا، فلعل 
من جمیل إحسانكم أن تمنّوا علّي بمعرفة ھذا االسم، فبكى القّسیس خوفا علیھ من أن یقتلھ النصارى لو 

القّسیس: إذن فاعلم یا ولدي أن ھذا البارقلیط ھو اسم من أسماء نبي المسلمین محمد  عرفوا حقیقتھ، ثم قال لھ
 وعلیھ نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانیال علیھ السالم وأن دینھ ھو دین الحق وملّتھ الملّة ،

في  فیھ وأن الخالصالبیضاء المذكورة في اإلنجیل، وسألھ عن دین النصارى فقال لھ: أنھم حّرفوه وبّدلوا 
اإلسالم، وسألھ لَِم لَْم تدخل أنت في اإلسالم، فأجابھ: أن كبر سنّھ ووجاھة قومھ یمنعانھ من ذلك وحظّھ 

  .   48القّسیس على الدخول في اإلسالم"
إذا فكلمة الفارقلیط ھذه كانت في الطبعات القدیمة التي اعتمد علیھا ابن تیمیة وغیره من العلماء 

وأما الطبعات الحدیثة لألناجیل ال توجد فیھا لفظة الفارقلیط، ھ النصوص، "االستدالل بمثل ھاتالقدامى في 
، وھذا من 49الشافع..." - الوكیل -المخلص  - المعین -المحامي  -وأُبدلت بألفاظ أخرى من مثل: المعزى 

  التحریف المستمر للتوراة واإلنجیل.
شھادة علي بن ربّْن الطبري الذي كان مسیحیا أیضا فأسلم، "وذكر في كتابھ الدین والدولة أن لفظة  -2

  ."50الفارقلیط تعني محمدا 
رحمھ هللا " أن الفارقلیط عند النصارى لھا ثالث معاٍن، أحمدھما: بمعنى الحامد والحمد، ذكر ابن القیم  -3

عنى المخلص، والثالث: بمعنى الُمعّزي. واألول ھو الصحیح ألن والثاني: وھو الذي علیھ أكثر النصارى بم
ذلك ھو معناه بالعبرانیة الذي تكلم بھا المسیح علیھ السالم، والقولین الثاني والثالث إنما ھو معناھما 

  .51بالسریانیة، واإلنجیل إنما نزل بالعبرانیة التي ھي لغتھ علیھ السالم"
مذكور باسمھ في التوراة واإلنجیل كما قال هللا تعالى على  إذا فھذه كلھا دالالت على أن محمدا 

قًا لَِما بَْیَن لسان نبیھ عیسى علیھ السالم  ِ إِلَْیُكْم ُمَصدِّ َوإِْذ قَاَل ِعیَسى اْبُن َمْریََم یَا بَنِي إِْسَرائِیَل إِنِّي َرُسوُل هللاَّ
ا َجاَءھُْم بِاْلَبیِّنَاِت قَالُوا ھََذا ِسْحٌر ُمبِ یََديَّ ِمَن التَّْورَ  ًرا ِبَرُسوٍل َیأْتِي ِمْن بَْعِدي اْسُمھُ أَْحَمُد فَلَمَّ  ینٌ اِة َوُمبَشِّ

)، لكن النسخ الحدیثة أخفت ھاتھ الدالالت التي كانت في كتب المتقدمین من أھل الكتاب، ومما 6: (الصف
بكلمة الفارقلیط في النسخ القدیمة التي اعتمد علیھا ابن تیمیة رحمھ هللا وغیره من أھل  جاء في ذكر اسمھ 

العلم "قال یوحنّا اإلنجیلي: قال یسوع المسیح في الفصل الخامس عشر من إنجیلھ [إِنَّ اْلفَاَرْقِلیطَ ُروُح اْلَحقِّ 
ْم لتالمیذه [إِْن ُكْنتُ وقال یوحنّا التلمیذ أیضا عن المسیح أنھ قال  ]،الَِّذي یُْرِسلُھُ أَبِي، ھَُو یَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيءٍ 



  عند ابن تیمیة نماذج من األدلة العقلیة على صدق نبوة محمد  
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ْلَحقِّ ى اْألَبَِد، ُروُح اتُِحبُّونِي فَاْحفَظُوا َوَصایَاَي َوأَنَا أَْطلُُب ِمَن اْألَِب أَْن یُْعِطیَُكْم فَاَرْقلِیطَ آَخَر، یَْثبُُت َمَعُكْم إِلَ 
ل أیضا ]، وقاْن یَْقتُلُوهُ؛ ِألَنَّھُْم لَْم یَْعِرفُوهُ، َولَْسُت أََدُعُكْم أَْیتَاًما؛ ِألَنِّي َسآتِیُكْم َعْن قَِریبٍ الَِّذي لَْم یُِطِق اْلَعالَُم أَ 

وا ى إَِذا َكاَن تُْؤِمنُ ا َحتَّ إَِذا َجاَء اْلفَاَرْقلِیطُ الَِّذي أَبِي أَْرَسلَھُ، ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي ِمْن أَبِي، ھَُو یَْشھَُد لِي، قُْلُت لَُكْم ھَذَ [
  .52بِِھ َوَال تَُشكُّوا فِیِھ]"

وعبارة روح الحق كما قال أحد كبار علماء النصارى الذي مّن هللا علیھ باإلسالم في كتاب العھد "
ھو اإلنسان الذي نزل فیھ قول هللا  القدیم الیوناني استخدمت عن اإلنسان الموحى إلیھ، والنبي محمد 

  .53)"70: (المؤمنون َجاَءھُْم بِاْلَحقِّ َوأَْكثَُرھُْم لِْلَحقِّ َكاِرھُونَ بَْل سبحانھ 
قال ابن تیمیة رحمھ هللا في شرحھ لھذه البشارات " فإنھ أخبر عن الفارقلیط أنھ یشھد لھ، وأنھ یعلمھم 
كل شيء، وأنھ یذكرھم كل ما قالھ المسیح، ومعلوم أن ھذا ال یكون إال إذا شھد لھ شھادة یسمعھا الناس، ال 

، فإنھ أظھر معھا عامة الناس إال محمد یكون ھذا شیئا في قلب طائفة قلیلة، ولم یشھد أحد للمسیح شھادة س
أمر المسیح، وشھد لھ بالحق حتى سمع شھادتھ لھ عامة أھل األرض، وعلموا أنھ صدق المسیح، ونزھھ 

  .54عما افترتھ علیھ الیھود، وعما غلت فیھ النصارى، فھو الذي شھد لھ بالحق"
  ووصف أّمتھ ل ثانیا: ذكر وصف الرسو

" فال یستریب عاقل في كثرة ذكره ونعتھ ونعت أمتھ في تلك الكتب، ومعلوم  قال ابن تیمیة رحمھ هللا
  . 55أن هللا أراد بذلك االستشھاد بوجوده في تلك الكتب، وإقامة الحجة بذكره فیھا"

 ):6-3"وقال حبقوق اإلصحاح الثالث فقرة: ( ووصفت أّمتھ ما یلي: ومن البشارات التي وصفتھ 
[هللا جاء من تیمان، والقدوس من جبال فاران، ساله جاللھ غطى السماوات واألرض، امتألت من تسبیحھ، 
وكان لمعان كالنور، لھ من یده شعاع، وھناك استنارت قدرتھ، قدامھ ذھب الوبا، وعند رجلیھ خرجت 

القدم]، ففي ھذه الحّمى، وقف وقاس األرض، نظر، فرجفت األمم، ودكت الجبال الدھریة، وخسفت آكام 
وأتباعھ، وإخبار بانتشار دعوتھ في شتى بقاع األرض،  البشارة إخبار بالنصر العظیم الذي حازه الرسول 

وبأن الجبال الدھریة وھي الدول القویّة ذات المجد القدیم ستدك، وآكام القدم وھي الدول األقل ستخسف، وقد 
  .56تحقق ذلك كلھ"

، -حمھما هللار -إلنجیل التي اعتمد علیھا العلماء كابن تیمیة وابن القیم وفي النسخ القدیمة للتوراة وا
صریحا مرتین  ، قال ابن تیمیة رحمھ هللا "وقال حبقوق: وسمي محمد رسول هللا فیھا التصریح باسمھ 

وَس ِمْن َجبَِل فَاَراَن، لَقَْد في نبوتھ:  ِن، َواْلقُدُّ َ َجاَء ِمَن التَّیَمُّ ٍد...، َوَستَْنِزُع [إِنَّ هللاَّ َماُء ِمْن بََھاِء ُمَحمَّ أََضاَءِت السَّ
ُد اْرتَِواًء...]" ھَاُم بِأَْمِرَك یَا ُمَحمَّ وقد "ذكر ابن القیم رحمھ هللا في  ، 57فِي قِِسیَِّك أَْعَراقًا َونَْزًعا، َوتَْرتَِوي السِّ

جبال فاران ھي جبال مكة بال خالف بین "و .58" عن التوراة التصریح باسمھ أیضاكتابھ ھدایة الحیارى نقال
  .59علماء المسلمین وأھل الكتاب"

ُل َعلَْیِھ َوْحیِي، فَیُْظِھُر فِي اْألَُمِم َعْدلِ  ْت بِِھ َنْفِسي، أُنَزِّ ي "وفي نبوة أشعیاء قال فیھا: [َعْبَدِي الَِّذي ُسرَّ
، َویُْحیِي مَّ الصُّ َویُوِصیِھْم بِاْلَوَصاَیا، َال یَْضَحُك َوَال یُْسَمُع َصْوتُھُ فِي اْألَْسَواِق، یَْفتَُح اْلُعیُوَن اْلُعوَر، َواْآلَذاَن 
َ َحْمًدا َجِدیًدا یَأْتِي ِمْن أَْقَصى اْألَْرِض،  یَّةُ اْلقُلُوَب اْلُغْلَف، َوَما أُْعِطیھِ َال أُْعِطي أََحًدا، یَْحَمُد هللاَّ َوتَْفَرُح اْلبَرِّ

َ َعلَى ُكلِّ َشَرٍف َویَُكبُِّرونَھُ َعلَى ُكلِّ َرابِیَ  ٍة، َال یَْضُعُف َوَال یُْغَلُب َوَال یَِمیُل إِلَى اْلھََوى، َوُسكَّانُھَا یُھَلِّلُوَن هللاَّ
یقِیَن، َوھَُو ُرْكُن ا دِّ ي الصِّ ِعیفَِة، َبْل یُقَوِّ الِِحیَن الَِّذیَن ھُْم َكاْلقََصبَِة الضَّ َن، َوھَُو ْلُمتََواِضِعیُمْشقٌِح َوَال یَِذلُّ الصَّ

ِ الَِّذي َال یُْطفَى. أَثَُر سُ  وأمتھ، وھي من أجلِّ  وھذه صفات منطبقة على محمد ْلطَانِھِ َعلَى َكتِفَْیِھ]، نُوُر هللاَّ
  .60"بشارات األنبیاء المتقدمین بھ...، وھذا دلیل مستقل على نبوتھ وعلم عظیم من أعالم رسالتھ
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َ ُمْظِھُرھُْم َعلَْیُكمْ [ وقال: حزقیال وھو یھدد الیھود ویصف لھم أمة محمد " ، َوبَاِعٌث فِیُكْم َوإِنَّ هللاَّ
، َویَخْ  ُل َعلَْیِھْم ِكتَابًا، َوُمَملُِّكھُْم ِرقَابَُكْم، فَیَْقھَُرونَُكْم َویُِذلُّونَُكْم بِاْلَحقِّ َجَماَعاِت  ُرُج ِرَجاُل َبنِي قَْیَذاَر فِينَبِیًّا، َوُمنَزِّ

ُعوِب، َمَعھُْم َمَالئَِكةٌ َعلَى َخْیٍل بِیٍض ُمتََسلِِّحیَن، ِ ِمَن  الشُّ ُمِحیطُوَن بُِكْم، َوتَُكوُن َعاقِبَتُُكْم إِلَى النَّاِر، نَُعوُذ بِا�َّ
وبني قیدار ھم ربیعة وُمضر، أبناء عدنان ابن إسماعیل والعرب كلھم من بني عدنان، وھؤالء النَّاِر]، 

. والنصوص التي 61انتشروا في األرض فاستولوا على أرض الشام والجزیرة ومصر والعراق وغیرھا"
ووصف أمتھ في الكتب المتقدمة كثیرة جدا، كلھا لمن أمعن النظر فیھا  أخبرت باْسم ووصف النبي 

 بالرسالة، ولھذا بناًء على ھاتھ البشارات والكرامات التي أعطاھا هللا لنبیّھ محمد  وأنصف یُقرُّ للنبي 
أخبرت بھ كتبھم، وقد اعتبر العلماء إسالمھم من دالئل  أسلم المنصفون لما كانوا یعلمون أنھ النبي الحق الذي

  النبوة.
ومن جملة ھؤالء المنصفین ما ذكره البیھقي في كتابھ دالئل النبوة "قدم على رسول هللا صلى هللا 
علیھ وآلھ وسلم عشرون رجال وھو بمكة أو قریب من ذلك من النصارى حین ظھر خبره من الحبشة فوجدوه 

ه وسألوه، ورجال من قریش في أندیتھم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألتھم رسول هللا في المجلس فكلمو
صلى هللا علیھ وآلھ وسلم عما أرادوا، دعاھم رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم إلى هللا عز وجل وتال 

 عرفوا منھ ما كانعلیھم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعینھم من الدمع ثم استجابوا لھ وآمنوا بھ وصدقوه، و
  .62یوصف لھم في كتابھم من أمره..."

، وھذه الشھادة وشھادة ورقة بن نوفل وھو من علماء أھل الكتاب  دلیل ساطع على نبوة النبي "
َویَقُوُل موثقة معتبرة، فقد استخرجھا من كتب أھل الكتاب، مما تبقى بھا من آثار األنبیاء وأنوار الوحي 

ِ َشِھیًدا َبْینِي َوَبْینَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَابِ الَِّذیَن َكفَُروا  ، ولھذا 63)"43: الرعد( لَْسَت ُمْرَسًال قُْل َكفَى بِا�َّ
،  "لما أخبره النبي  بما رآه وكان ورقة قد تنّصر وكان یكتب اإلنجیل بالعبرانیة [فَقَاَلْت َخِدیَجةُ: یَا اْبَن َعمِّ

َخبََر َما َرأَى، فَقَاَل َوَرقَةُ: ھََذا  اْسَمْع ِمَن ابِْن أَِخیَك، قَاَل َوَرقَةُ: یَا اْبَن أَِخي، َماَذا تََرى؟ فَأَْخبََرهُ النَّبِيُّ 
ِ النَّاُموُس الَّذِ  : ي أُْنِزَل َعلَى ُموَسى، لَْیتَنِي ِفیھَا َجَذًعا، لَیْتَنِي أَُكوُن َحیًّا، َذَكَر َحْرفًا، قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ْنُصْرَك قَاَل َوَرقَةُ: نََعْم، لَْم یَأِْت َرُجٌل بَِما ِجْئَت بِِھ إِالَّ أُوِذَي، َوإِْن یُْدِرْكنِي یَْوُمَك َحیًّا أَ » أََوُمْخِرِجيَّ ھُْم؟«
ًرا، ثُمَّ لَْم یَْنَشْب َوَرقَةُ أَْن تُُوفَِّي... ]   .65"64نَْصًرا ُمَؤزَّ
؟ إن لم تكن الكتب السابقة قد من مكة، ومن أخبر ورقة بھذا وصدق ورقة بن نوفل فقد تم إخراجھ 

 مع قومھ. وصفت حال النبي 
"إن ھذا والذي جاء بھ موسى لیخرج من مشكاة واحدة، ولما سأل  وكذا النجاشي لما سمع القرآن قال:

في المسیح علیھ السالم، قال جعفر بن أبي طالب: نشھد أنھ عبد هللا ورسولھ وكلمتھ  عما یقول محمد 
ألقاھا إلى مریم العذراء البتول التي لم یمّسھا رجل، فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: وهللا ما زاد عیسى 

  .66ریم على ما قلت"ابن م
 وھذا عبد هللا بن سالم رضي هللا عنھ وكان من كبار علماء النصارى في زمانھ أسلم وأقّر بنبوة النبي

 ،لما رأى علیھ من دالئل النبوة التي وجدھا في التوراة  
ِ ْبُن َسالٍَم، بِقُُدوِم رَ خاري عن أنس رضي هللا عنھ قال: [ففي صحیح الب ِ َسِمَع َعْبُد هللاَّ ، َوْھَو ُسوِل هللاَّ

ُل أَْشَراِط السَّاَعِة؟،  فِي أَْرٍض یَْختَِرُف، فَأَتَى النَّبِيَّ  : فََما أَوَّ فَقَاَل: إِنِّي َسائِلَُك َعْن ثَالٍَث الَ یَْعلَُمھُنَّ إِالَّ نَبِيٌّ
ُل طََعاِم أَْھِل الَجنَِّة؟، َوَما یَْنِزُع الَولَُد إِلَى أَبِیھِ  ِھ؟ قَاَل:  َوَما أَوَّ قَاَل: » أَْخَبَرنِي بِِھنَّ ِجْبِریُل آنِفًا«أَْو إِلَى أُمِّ

لَھُ ، قَاَل: َذاَك َعُدوُّ الیَھُوِد ِمَن الَمالَئَِكِة، فَقََرأَ ھَِذِه اآلیَةَ: »نََعمْ «ِجْبِریُل؟: قَاَل:  ا لِِجْبِریَل فَإِنَّھُ نَزَّ َمْن َكاَن َعُدّوً
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ِ  َعلَى قَْلبَِك بِإِْذنِ  اَعِة فَنَاٌر تَْحُشُر النَّاَس ِمَن الَمْشِرِق إِلَى الَمْغِرِب، ). «97: (البقرة هللاَّ ُل أَْشَراِط السَّ ا أَوَّ أَمَّ
ُجِل َماَء الَمْرأَةِ  ُل طََعاٍم یَأُْكلُھُ أَْھُل الَجنَِّة فَِزَیاَدةُ َكبِِد ُحوٍت، َوإَِذا َسَبَق َماُء الرَّ ا أَوَّ َق َماُء  َنَزَع الَولََد، َوإَِذا َسبَ َوأَمَّ

ِ، إِنَّ الیَھُوَد قَ »الَمْرأَِة َنَزَعتْ  ِ، یَا َرُسوَل هللاَّ ُ، َوأَْشھَُد أَنََّك َرُسوُل هللاَّ ْوٌم بُھٌُت، َوإِنَّھُْم ، قَاَل: أَْشھَُد أَْن الَ إِلَھَ إِالَّ هللاَّ
ِ فِیُكمْ : «الیَھُوُد، فَقَاَل النَّبِيُّ  إِْن یَْعلَُموا بِإِْسالَِمي قَْبَل أَْن تَْسأَلَھُْم یَْبھَتُونِي، فََجاَءتِ  قَالُوا: ». أَيُّ َرُجٍل َعْبُد هللاَّ

ِ ْبُن َسالَمٍ «َخْیُرنَا َواْبُن َخْیِرَنا، َوَسیُِّدنَا َواْبُن َسیِِّدنَا، قَاَل:  ُ ِمنْ ». أََرأَْیتُْم إِْن أَْسلََم َعْبُد هللاَّ  َذلَِك، فَقَالُوا: أََعاَذهُ هللاَّ
نَا وَ فََخرَ  ِ، فَقَالُوا: َشرُّ ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ ِ َفقَاَل: أَْشھَُد أَْن الَ إِلَھَ إِالَّ هللاَّ َنا، َواْنَتقَُصوهُ َج َعْبُد هللاَّ   . 67"اْبُن َشرِّ

والقصص في إسالم أھل الكتاب كثیرة، فإذا كان ھؤالء ممن َخبِروا كتبھم وھم أوعى لھا من غیرھم، 
َودَّ ثیر ممن دون ھؤالء من أھل الكتاب الذین بقوا على دیانتھم ما أبقاھم علیھا إال الحسد كما قال تعالى فالك

ونَُكْم ِمْن بَْعِد إِیَمانُِكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِھْم ِمْن بَ   قُّ حَ ْعِد َما َتبَیََّن لَھُُم الْ َكثِیٌر ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب لَْو یَُردُّ
  .)109: (البقرة
  خاتمة:

  وفي ختام ھذا المقال توصلت إلى نتائج أذكر أھمھا فیما یأتي:
  العقلیة كثیرة جدا مما یدل على أن هللا بیّن أصول دینھ أتّم البیان. آیات نبوة النبي   -1
 م أظھر داللة من براھین األنبیاء السابقین على نبوتھم.براھین نبوة النبي   -2
ابن تیمیة رحمھ هللا األدلة الشرعیة في استدالالتھ العقلیة على النبوة بل بیّن أنھا كفیلة في إقامة لم یفارق   -3

  الحّجة على المخالفین.
الحّجة العقلیة المحكمة موجودة في النصوص الشرعیة، ألن هللا أصدق قیال وأحسن حدیثا من خلقھ، وال   -4

، فوجب عدم استبدال الذي هللا بعد هللا من رسول هللا ، وال أحد أعلم بخلق -عز وجل -أحد أعلم با� 
 ھو أدنى بالذي ھو خیر في االستدالل على النبوة.

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم.
 ).م1989/ھـ1409م، ال.ط، .(دار المنار، ال إبراھیم خلیل أحمد، محمد في التوراة واإلنجیل والقرآن، -1
ھـ�����، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، (دار 681أحمد أبو العباس شمس الدین بن محمد ابن خلیكان -2

 .م)1971، 1الصادر، بیروت، ط 
، 1 م، ط.الة، العادل مرشد، وآخرون، (مؤسسة الرس ،شعیب األرناؤوط: ھـ، المسند، تح241أحمد أبو عبد هللا ابن حنبل -3

 .)م2001/ھـ1421
عبد البر عباس، (دار النفائس، ، ھـ�������، دالئل النبوة، تح: محمد رواس قلعھ جي430أحمد أبو نعیم بن عبد هللا األصبھاني  -4

 .م)1986ھـ/1406، 2بیروت، ط 
 العلمیة، بیروت، ط بلكت(دار ا ھـ��، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة،458أحمد بن الحسین بن علي البیھقي  -5

 ).ھـ1405، 1
 مكتبة المعارف،(، التسعینیة، تح: محمد بن إبراھیم العجالن، ھـ����728أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -6

 ).م1999ھـ/1420، 1 ط الریاض،
الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، تح: علي بن حسین  ھـ�������،728ابن تیمیة الحلیمعباس بن عبد تقي الدین أبو ال أحمد -7

 م).1999ھـ/1419، 2ط  الریاض، بن ناصر، (دار العاصمة،
ھـ�������، الرس�الة األكملیة فیما یجب � من صفات الكمال، (مطبعة 728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -8

 م).1983ھـ/1403القاھرة، ال.ط، المؤسسة السعودیة، -المدني
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مكتبة أضواء (، النبوات، تح: عبد العزیز بن صالح الطویات، ھـ728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -9
  م).2000ھـ/1420، 2 ط الریاض، السلف،

، درء التعارض العقل والنقل، تح: محمد رش�����اد س�����الم، ھـ����������728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -10
 م).1991ھـ/1411، 2 ط المملكة العربیة السعودیة، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمیة،(
 ، ش��رح العقیدة األص��فھانیة، تح: محمد بن ریاض األحمد،ھـ�������728 أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -11
 ھـ).1425، 1 ط  بیروت، یة،المكتبة العصر(
ھـ��������، مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمان بن محمد بن القاس���م، 728أحمد تقي الدین أبو العباس بن عبد الحلیم ابن تیمیة -12

 م).1995ھـ/1416(مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، ال.ط، 
، 2 طدار طیبة، ال.م، س���المة، (القرآن العظیم، تح: س���امي بن محمد تفس���یر  ھـ���������،774ابن كثیرفداء إس���ماعیل أبو ال -13

 م).1999ھـ/1420
ال.م،  الوقفیة،المكتبة (، تح: الس��ید إبراھیم أمین محمد، معجزات النبي محمد  ھـ�������،774ابن كثیرفداء إس�ماعیل أبو ال -14

 ، د.ت).ال.ط
علماء المسلمین في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الھجري إلى العصر ، جھود الدسوقي رمضان مصطفى حسنین -15

الحاض�ر، رس�الة دكتوراه، تخص�ص: الدعوة والثقافة اإلس�المیة، كلیة: أص�ول الدین والدعوة، جامعة األزھر، المنصورة، 
 م.2004ھـ/1424

 ان،مكتبة العبیك(ود بن عبد الرحمان قدح، تخجیل من حّرف التوراة واإلنجیل، تح: محم الحس���ین الجعفري،ص���الح بن  -16
 م).1998ھـ/1419، 1 ط الریاض،

ھـ��، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تح: محمود األرناؤوط، 1089عبد الحي أبو الفالح بن أحمد ابن العماد العكري -17
 م).1986ھـ/1406، 1ط بیروت، ، دار ابن كثیر، دمشق(
ال.ط،  ، (مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض،دلة الجلیة على ص����دق خیر البریة األ زین المطیري،عبد المحس����ن بن  -18

 ھـ).1429
دار الكتب (، تیّمة الدھر في محاسن أھل العصر، تح: مفید محمد قمحیة، ھـ���429 عبد الملك بن محمد إسماعیل الثعالبي -19

 م).1983ھـ/1403، 1 ط لبنان، ،بیروت العلمیة،
محمد  علي-إبراھیم، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تح: محمد أبو ھـ�����392 الجرجاني عبد العزیز حسن بنأبو ال علي -20

 ال.ط، د.ت). ال.م، البجاوي، (مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائھ،
 ھـ).1409، 1 طدار ومكتبة الھالل، بیروت، (أعالم النبوة،  ھـ،450 محمد الماورديعلي أبو الحسین بن  -21
 بیروت، دار اآلفاق الجدیدة،(، تح: عادل نویھض، الدین والدولة في إثبات نبوة محمد  م،870 ربّن الطبري علي بن -22
 م).1973ھـ/1393، 1 ط
 ).م1989/ھـ1410، 4 ، الكویت، طسمكتبة الفالح، دار النفائ( عمر بن سلیمان بن عبد هللا األشقر، الرسل والرساالت، -23
، 1 ، طت(مؤس���س���ة الرس���الة، بیرو ش���عیب األرناؤوط،: ھـ���������، ص���حیح ابن حبان، تح354 محمد أبو حاتم ابن حبان -24

 .)م1988/ھـ1408
ھدایة الحیارى في أجوبة الیھود والنصارى، تح: محمد أحمد الحاج، (دار  ھـ�����،751 بكر ابن قیّم الجوزیةمحمد بن أبي  -25

 م).1996ھـ/1416، 1ط  الشامیة، السعودیة،  دار-العلم
ھـ�����، الجامع الصحیح، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر، (دار طوق النجاة، ال.م، ط 256بن إسماعیل البخاري محمد  -26
 ھـ).1422، 1
محمد بن ص���الح العثیمین، مذكرة على العقیدة الواس���طیة لش���یخ اإلس���الم ابن تیمیة، (مؤس���س���ة الش���یخ محمد بن ص���الح  -27

 .ھـ)1426، 1طالعثیمین الخیریة، المملكة العربیة السعودیة، 
 ،www.alukah.net/sha، بحث منشور على شبكة اإلنترنت، محمد بن عبد السالم، تأیید هللا ونصرتھ لنبیّھ محمد  -28

 .15/05/2020تاریخ التصفح:  ، 01/06/2013تاریخ النشر: 
، ضمكتبة الریا(  أحمد شاكر،: ھـ�������، شرح العقیدة الطحاویة، تح792الحنفي محمد بن عالء صدر الدین ابن أبي العز  -29

 ).ھـ1418، 1 الریاض، ط
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إرش���اد الثقات إلى اتفاق الش���رائع على التوحید والمعاد والنبوات، تح: مجموعة من العلماء،  علي الش���وكاني،محمد بن  -30
 م). 1984ھـ/1404، 1 ط لبنان، دار الكتب العلمیة،(
، 1 ، بیروت، طر(دار البش���ائ عبد هللا الترجمان، المیورفي الترجمان، تحفة األریب في الرد على أھل الص���لیب،محمد  -31

 ).م1988
 ).م2003/ھـ1424، 1 (دار باوزیر، جدة، ط محمد ناصر الدین األلباني، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبّان، -32
 الصحیح، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ال.ط، د.ت).ھـ، المسند 261مسلم بن الحجاج النیسابوري -33
 ، د.ت).ال.ط مكة المكرمة، رابطة العالم اإلسالمي،(دالئل النبوة،  محمود السقّار،منقذ بن  -34
  

 الھوامش:

، الرسالة ھـ728عبد الحلیم ابن تیمیة األدلة العقلیة: ھي كل ما تعلم صحتھ بالعقل، ینظر: أحمد تقي الدین أبو العباس بن -1
 .7م)، ص 1983ھـ/1403ال.ط،  القاھرة، المؤسسة السعودیة،-األكملیة فیما یجب � من صفات الكمال، (مطبعة المدني

مة شیخ اإلسالم تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیة، ولد في حران في العاشر ابن تیمیة: ھو العالم العال -2
عالما كبیرا، وعلما ، ثم تحولت عائلتھ إلى دمشق فكانت موطن إقامتھ. وقد كان رحمھ هللا )ه (661من ربیع األول سنة 

 بعقلھ وفكره، وعلمھ وجسمھ، وكان قوي الحّجة ال یصمد أحد لمحاجتھ، وال تأخذه في منیرا، ومجاھدا شھیرا، جاھد في هللا
هللا لومة الئم إذا بان لھ الحق أن یقول بھ، ومن ثم حصلت لھ محٌن من ذوي السلطان والجاه، فُحبس مراراً، وتوفي محبوساً 

على العقیدة الواسطیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، محمد بن صالح العثیمین، مذكرة . ھـ728من شوال  20في قلعة دمشق في 
 .3ھـ)، ص 1426، 1طالمملكة العربیة السعودیة،  (مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة،

 (جامعة سالم، رشاد محمد: تح والنقل، العقل التعارض درء ،ھـ728تیمیة ابن الحلیم عبد نب العباس أبو الدین تقي أحمد -3
 .194 ص ،1 ، ج)م1991/ھـ1411 ،2 ط السعودیة، العربیة المملكة اإلسالمیة، سعود بن محمد األمام

 أضواء (مكتبة الطویات، صالح بن العزیز عبد: تح النبوات، ،ھـ728 تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو الدین تقي أحمد -4
 .614-613 ص ،2 ج ،)م2000/ھـ1420 ،2 ط الریاض، السلف،

علوم ضروریة، والعمل بموجب تلك العلوم، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، مجموع العقل: ھو  -5
، ال.ط المدینة النبویة، (مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف،عبد الرحمان بن محمد بن القاسم،  الفتاوى، تح:

 .287ص  ،9م)، ج 1995ھـ/1416
 المعارف، (مكتبة العجالن، إبراھیم بن محمد: تح التسعینیة، ،ھـ728 تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو الدین تقي أحمد -6

 .985 ص ،3 ج ،)م1999/ھـ1420 ،1 ط الریاض،
األحمد،  ریاض بن محمد: تح األصفھانیة، العقیدة شرح ،ھـ728 تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو الدین تقي أحمد :ینظر -7

 ج سابق، مصدر والنقل، العقل التعارض درء تیمیة، ابن: ، وینظر220 ص ،)ھـ1425 ،1 ط بیروت، العصریة، المكتبة(
 بن علي: تح المسیح، دین بدل لمن الصحیح الجواب ،ھـ728تیمیة ابن الحلیم عبد بن العباس أبو أحمد: ، وینظر350ص ،7

 .127 ص ،1 ج ،)م1999/ھـ1419 ،2 ط الریاض، ،العاصمة دار( ناصر، بن حسین
 الریاض، مكتبة(شاكر،  أحمد: تح الطحاویة، العقیدة شرح ،ھـ792 الحنفي العز أبي ابن عالء بن محمد الدین صدر -8

 .109 ص ،)ھـ1418 ،1 ط الریاض،
 .141-138 ص سابق، مصدر األصفھانیة، العقیدة شرح تیمیة، ینظر: ابن -9

 الكتب (دار قمحیة، محمد مفید: تح العصر، أھل محاسن في الدھر تیّمة ،ھـ429 الثعالبي إسماعیل محمد بن الملك عبد -10
 .192 ص ،2 ج ،)م1983/ھـ1403 ،1 ط لبنان، ،بیروت العلمیة،

 المشھور، یرالكب الحافظ الشافعي الفقیھ الخسروجردي البیھقي موسى بن علي بن الحسین بن أحمد بكر أبو ھو: البیھقي -11
 صنف ھ،ب واشتھر الحدیث علیھ غلب الحدیث، في هللا عبد أبي الحاكم أصحاب كبار من الفنون، في أقرانھ وفرد زمانھ أوحد
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 أشھر نم مجلدات، عشر في الشافعي اإلمام نصوص جمع من أول وھو جزء، ألف تصانیفھ تبلغ قیل حتى الكثیرة الكتب

أحمد أبو العباس شمس الدین بن محمد : ینظر ھـ،10/05/458 في توفي ،...النبوة ودالئل والصغرى الكبرى السنن تصانیفھ
 ،1ج  م)،1971، 1ط  بیروت، ، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، (دار الصادر،ھـ681ابن خلیكان

 .76 -75 ص
 ط بیروت، العلمیة، الكتب دار( الشریعة، صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل ،ھـ458 البیھقي علي بن الحسین بن أحمد -12

 .377 ص ،4 ج ،)ھـ1405 ،1
الصحیح، تح: محمد زھیر بن ناصر الناصر، (دار طوق  الجامع ،ھـ256 محمد بن إسماعیل البخاري: الشیخان رواه -13

ومسلم بن الحجاج  ،)1/7/8( ، هللا رسول إلى الوحي بدء كان كیف باب: الوحي، بدء ھـ)، كتاب1422، 1ال.م، ط  النجاة،
 بكتا باب: والسیر، الجھاد كتاب الصحیح، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ال.ط، د.ت)، المسند ،ھـ261 النیسابوري

 ).3/1394/1773( اإلسالم إلى یدعوه ھرقل إلى  النبي
 دار( الحاج، أحمد محمد: تح والنصارى، الیھود أجوبة في الحیارى ھدایة ،ھـ751 ابن قیّم الجوزیة بكر أبي بن محمد -14

 .278 ص ،1ج ،)م1996/ھـ1416 ،1 ط السعودیة، الشامیة، دار، العلم
 .441-437 ص ،5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ینظر: ابن -15
 الدمشقي، ثم البصري زرع بن كثیر ابن ضوء ابن كثیر ابن عمر بن إسماعیل الدین عماد الكبیر الحافظ ھو: كثیر ابن -16

 یانالنس قلیل االستحضار كثیر كان األصبھاني، عن األصول في وقرأ تیمیة ابن صاحب ھـ700 سنة ولد الشافعي، الفقیھ
أبو الفالح عبد الحي بن : ینظر ھـ،774 سنة شعبان في توفي ،...الشافعیة طبقات-والنھایة البدایة مصنفاتھ من الفھم، جیّد

 ،تح: محمود األرناؤوط، (دار ابن كثیر، دمشق، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، ھـ1089أحمد ابن العماد العَكري
 .399-397 ص ،8ج  م)، 1986ھـ/1،1406بیروت، ط 

 ال.ط، م،.ال الوقفیة، (المكتبة محمد، أمین إبراھیم السید: تح ، محمد النبي معجزات ،ھـ774كثیر ابن إسماعیل الفداء أبو -17
 .17 ص ،)ت.د

 ).6/173/4953( قلى، وما ربك وّدعك ما: باب القرآن، تفسیر: كتاب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -18
 .128 ص ،)ت.د ال.ط، المكرمة، مكة اإلسالمي، العالم (رابطة النبوة، دالئل السقّار، محمود بن منقذ: ینظر -19
 .138 ص سابق، مصدر األصفھانیة، العقیدة شرح تیمیة، ابن -20
 ).2/781/1110( جنب، وھو الفجر علیھ طلع من صوم صحة: باب الصیام،: كتاب الصحیح، المسند مسلم، رواه -21
 .144 ص السابق، المصدر النبوة، دالئل السقّار، -22
 محمد علي-إبراھیم أبو محمد: تح وخصومھ، المتنبي بین الوساطة ،ھـ392 الجرجاني العزیز عبد بن علي الحسن أبو -23

 .278 ص ،)ت.د ط،.ال م،.ال وشركائھ، الحلبي البابي عیسى مطبعة( البجاوي،
 ،2 ط م،.ال طیبة، (دار سالمة، محمد بن سامي: تح العظیم، القرآن تفسیر ،ھـ774 كثیر ابن إسماعیل الفداء أبو: ینظر -24

 .356 ص، 4ج ،)م1999/ھـ1420
 .156 ص األصفھانیة، مصدر سابق، العقیدة شرح تیمیة، ینظر: ابن -25
 .960-958 ص ،2 ج سابق، مصدر النبوات، تیمیة، ینظر: ابن -26
 .496 ، ص2ج سابق، مصدر النبوات، تیمیة، ینظر: ابن -27
 ط،.ال الریاض، الوطنیة، فھد الملك مكتبة( ، البریة خیر صدق على الجلیة األدلة المطیري، زین بن المحسن عبد -28

 .54 ص ،)ھـ1429
 .385-384 ص ،2ج مصدر سابق،والنصارى،  الیھود أجوبة في الحیارى ھدایة القیم، ینظر: ابن -29
 ،www.alukah.net/sha اإلنترنت، شبكة على منشور بحث ، محمد لنبیّھ ونصرتھ هللا تأیید السالم، عبد بن محمد -30

 .15/05/2020: التصفح تاریخ
 ).2/28/1013( الجامع، المسجد في االستسقاء: باب االستسقاء،: أبواب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -31
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 ).4/202/3617( اإلسالم، في النبوة عالمات باب المناقب،: كتاب الصحیح، الجامع البخاري، رواه -32
 .95 ص سابق، مصدر النبوة، دالئل الّسقار، -33
 .521-511 ص ،3 ج سابق، مرجع العظیم، القرآن تفسیر كثیر، ابن -34
 .411-410 ص ،1 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن -35
 .95 ص ،)ھـ1409 ،1 ط بیروت، الھالل، ومكتبة (دار النبوة، أعالم ،ھـ450 الماوردي محمد بن علي الحسین أبو -36
 الرسالة، (مؤسسة مرشد، وآخرون، عادل – األرناؤوط شعیب: تح المسند، ھـ،241 ت حنبل ابن أحمد هللا عبد أبو رواه -37

 شعیب: تح حبان، ابن صحیح ،ھـ354حبان ابن محمد حاتم أبو ورواه )،4/486/2761( ،)م2001/ھـ1،1421 ط م،.ال
 )،14/430/6502( المعجزات،: باب التاریخ،: كتاب ،)م1988/ھـ1،1408 ط بیروت، الرسالة، (مؤسسة األرناؤوط،

، )م2003/ھـ1424 ،1 ط جدة، ،باوزیر دار( حبّان، ابن صحیح على الحسان التعلیقات في األلباني الدین ناصر: صححھ
)9/230/6468(. 

 .400-399 ص ،1 ج الصحیح، مصدر سابق، الجواب تیمیة، ابن: ینظر -38
 ،عبد البر عباس، (دار النفائس -، دالئل النبوة، تح: محمد رواس قلعھ جيھـ430أبو نعیم أحمد بن عبد هللا األصبھاني -39

 .)82/43/ 1م)، (1986ھـ/1406، 2بیروت، ط 
 .173ص  ،5 ج السابق، المصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن: ینظر -40
 .272 ص ،6 ج سابق، مصدر النبوة، دالئل البیھقي، -41
 صرالع إلى الھجري الثامن القرن من المقدس الكتاب نقد في المسلمین علماء جھود حسنین، الدسوقي مصطفى رمضان -42

 المنصورة، األزھر، جامعة والدعوة، الدین أصول: كلیة اإلسالمیة، والثقافة الدعوة: تخصص دكتوراه، رسالة الحاضر،
 .32 ص م،2004/ھـ1424

 .197 ص ،5 ج سابق، مصدر الصحیح، الجواب تیمیة، ابن -43
، )م1989/ھـ1410 ،4 ط الكویت،، النفائس دارالفالح،  مكتبة( والرساالت، الرسل األشقر، هللا عبد بن سلیمان بن عمر -44
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 رؤى جدن أنّنا غیر صورتھ،و حقیقتھ تكتمل بھا التي اإلنسان ألبعاد شاملة اإلسالمیة العقدیة الرؤیة جاءت
 نظرتھا يف والتفریط اإلفراط بین تباینت وفلسفیة فكریة تیّارات في تاھت اإلسالمیة، للرؤیة معارضة موازیة

 مفّكرونو علماء فانبرى لإلنسان، اإلسالمیة العقدیة الرؤیة أصالة إلى العودة ضرورة على حمل الذي األمر لإلنسان،
 كان وقد بھا، صّ خ التي ومكانتھ حقیقتھ وبیان اإلنسان موضوع في للتدوین باإلصالحیین ُعرفوا الحدیث العصر في

 اإلصالحیة خطّتھ في األساس الركن جعلھ حیث باإلنسان، اھتّموا الذین بین من بادیس بن الحمید عبد اإلمام
 تطرح لتيا الدراسة ھذه جاءت ھنا من .والتعلیمیة التربویة األسس على فیھ االستثمار بضرورة منھ إیمانا التجدیدیة،

 خلصت مّ ث البادیسي؟ الفكر في تجدیدي عقدي كمبحث اإلنسان مسألة تناول في التجدید مظاھر ھي ما اآلتي: التساؤل
 في تجلّت بادیس ابن اإلمام عند عقدي كمبحث اإلنسان مسألة عرض في التجدید مظاھر أنّ  إلى البحثیة الورقة ھذه
  عنده. اإلنساني الكمال مقامات تمثّل التي والعقلیة والروحیة النفسیة األبعاد من كلّ 

  .اإلنسان ؛بادیس ابن ؛العقدي الدرس ؛التجدید المفتاحیة: الكلمات
Abstract:  

The Islamic vision came comprehensive with the dimensions of a human being in which his 
essence is complete, but we find other opposed intellectual and philosophical visions,varied 
between excessive and negligent in its view towards man, which requires the need to return to 
the authenticity of the Islamic vision of man, so the most prominent scholars and thinkers in the 
modern era whom were known as reformers tried to clarify his truth. Imam Abdel Hamid bin 
Badis was among those who took care of man, as he made him the cornerstone of his renewal 
reform plan, believing in the necessity of investing in it on the educational bases, so his view 
of him came to a realistic view that does not divide its truth and do not abbreviate it in one 
dimension. 

 Hence this study came out to the the following question: What are the aspects of innovation 
in dealing with the issue of human beings as an cree matter in the Badisi's thought? This 
research paper concluded that the aspects of renewal in presenting the human issues as a 
doctrinal topic to Imam Ibn Badis were manifested in each of the psychological, spiritual and 
mental dimensions that represent the positions of human perfection from his point of view. 
Key words: renewal; Islamic creedal lesson; Ibn Badis; human being. 
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   مقّدمة:
 ووفقا ّويالنب والحدیث القرآني النصّ  مقاصد مع یتماشى استیعابا ومسائلھا العقیدة الصحابة استوعب

 ومع ابعیھم،ت وتابعي لتابعیھم المتروك غیر والنھج المسلوك الفجّ  وھو الشرعیة، والدالالت المبین العربي للسان
 مناظرات للمسلمین العقدیة البیئة ساحة على تبرز بدأت أفواجا، الدین ھذا إلى الناس ودخول اإلسالم رقعة توسع

 لمناظراتا ھذه تشّكلت األخرى، والدیانات الطوائف من خصومھم وبین والفالسفة بالمتكلمین یُعرفون من بین
 القدیم، وأ الكالسیكي الكالم بعلم الیوم علیھ یُطلق ما في اجتمعت طویل وفكري تاریخي سیاق عبر والمقاالت

 األصولب تتعلّق كانت والتي آنذاك المسلمین بقضایا موصولة معالم ولھ االستدالل، طریق عن دفاعي بعد ذو
 وفروعھا. العقدیة

 أكثرو أقوى الیوم إلیھ الحاجة أّنّ  إّال  اإلسالمي، المعرفي الصعید على وسطوتھ الفنّ  ھذا قّوة من بالرغم 
 ذلك، عوم نھار، لیل عقیدتھ في تطعن وشبھات مظلمة اللیل كقطع فتن من المعاصر المسلم یشھده لما إلحاحا،

 سیكيالكال الكالم علم ومواجھتھا لھا التصّدي إلى یرقى ال آن، كل المتجّددة والتحّدیات الحدیثة المعطیات فإنّ 
 التاریخو كاإلنسان معاصرة عقدیة بمسائل تُعنى مواضیع فیھ نجد وال العصر، مضامین عن مضامینھ لتغایر

 ستوىم و العقدي الخطاب مستوى على أشكلة تفرض التي المعاصرة المصطلحات وسائر االجتماعي والناموس
  فیھا. وضالخ في منھجھ استصحاب عن ونتوقف منھ االستلھام عن فنعجز القضایا، لھذه العملي الوظیفي البعد

 وعموض وتراجعھ عنھ تدّون والباحثة المفّكرة العقول فتِئت ما التي المعاصرة المواضیع أھمّ  بین من
 تتجّزأ ال دةوح فھو صورتھ، تكتمل بھا التي اإلنسان ألبعاد الشاملة اإلسالمیة العقدیة الرؤیة من انطالقا اإلنسان،

 فكریة تیّارات في تاھت اإلسالمیة، للرؤیة معارضة موازیة لرؤى ومواجھة وعقل، ونفس وروح جسد من
 من یعاني بیھعق على منقلب مضطرب عصر في لإلنسان نظرتھا في والتفریط اإلفراط بین تباینت وفلسفیة

 سالمیةاإل العقدیة الرؤیة أصالة إلى العودة ضرورة على یحمل الذي األمر واألخالقیة، الدینیة والفوضى القلق
 حیینباإلصال ُعرفوا تفصیلھ، وعندكم وصفھ أجملت الذي العصر ھذا في ومفّكرون علماء فانبرى لإلنسان،
 العقدي لدرسل تجدیدي بحثي إطار في وذلك بھا، خصّ  التي ومكانتھ حقیقتھ وبیان اإلنسان موضوع في للتدوین

   عقدیة. كقضیة اإلنسان احتوت التي الوحیین لنصوص واالستیعاب الفھم سیاق وفي
 یثح بادیس، بن الحمید عبد اإلمام الجزائریة اإلصالحیة النھضة رائد باإلنسان اھتّموا الذین بین من

 لتربویةا األسس على فیھ االستثمار بضرورة منھ إیمانا التجدیدیة، اإلصالحیة خطّتھ في األساس الركن جعلھ
 لمكونةا األبعاد من واحد بعد في تختصرھا وال حقیقتھ تجزئ ال واقعیة نظرة إلیھ نظرتھ فجاءت والتعلیمیة،

 الحقائقو والحاالت واالعتقادات والدوافع والروح الفكر مثل اإلنسان بھ یكون ما جمیع تشمل بل الحقیقة، لھذه
  النفسیة.

 مسألة تناول في التجدید مظاھر ھي ما اآلتي: التساؤل تطرح التي البحثیة الورقة ھذه جاءت ھنا من
 محاور الثةث إلى البحث قسمت اإلشكالیة، ھذه على ولإلجابة البادیسي؟ الفكر في تجدیدي عقدي كمبحث اإلنسان

  كاآلتي: أعرضھا
 المفاھیمي المدخل األول: لمحورا

  التجدید مفھوم أوال:
 لىع اإلجابة وبالتالي والتأسیس لالنطالق منھجیة خطوة یشّكل دراسة أي في المفاھیمي المدخل أنّ  بما
   :1یأتي ما "جدد" مادة عن اللغة معاجم في جاء فأقول: أوال التجدید لفظ لمفھوم أوطّئ أن لزمني اإلشكالیة،

 الخلق، نقیض ھو والجدید واستجّده. أجدَّه وكذلك جدیًدا صیَّره أي: وجّدده، جدیًدا، صار الشيء: تجّدد
 لمن ویقال شعر"، من بیتًا أجدّ  ثم فالن بیت "بلي ویقال: البلى، نقیض وھي الجدید مصدر ھي -بالكسر - والجدة

  الكاسي". واحمد وأجد "أبل جدیًدا: ثوبًا لبس
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 ال تصلةم معان ثالثة فیھ تجتمع تصوًرا الذھن في "یبعث التجدید أنّ  القول یمكن اللغویة المعاني ومن
 األمر أول في كان قد الشيء أن أولھا: اآلخر. المعنى منھا واحد كل ویستلزم اآلخر، عن أحدھا فصل یمكن

 ثالثھا:و خلقًا. قدیًما وصار البلى فأصابھ األیام علیھ أتت الشيء ھذا أن وثانیھا: عھد. بھ وللناس وقائًما موجوًدا
 السابقة ولالنق في صریًحا جاء فقد ویخلق. یبلى أن قبل علیھا كان التي الحالة مثل إلى أعید قد الشيء ذلك أن
 فھذه ال.ب وال خلق غیر جدیًدا صیَّره الشيء جدد معنى فیكون البلى، نقیض الِجّدة وأن الخلق، نقیض الجدید أن

  .2األولى" حالتھ مثل إلى یعاد بأن یجدد خلق، وال بال غیر كان قد وخلق، بال شيء عناصر: ثالثة
 لھ بإضافة اللّفظ تقیید منّا یقتضي فھو البحث، خدمة بھ نروم الذي للتجدید االصطالحي التعریف عن أّما

 علم يف التجدید أبسط و أوضح بعبارة أو العقدي الدرس في التجدید على نحصل وعلیھ العقدي، الدرس وھي
 تجدید وأ الدین تجدید مصطلح فنجد كثیرة التجدید یدخلھا التي وعلومھ الدین مجاالت أنّ  جھة من ذلك العقیدة،

 من باكتس التجدید مصطلح أنّ  جھة ومن ذلك، ونظیر الفقھ أصول تجدید أو الدیني، الخطاب أو الدیني، الفكر
 صودالمق ھو فما القطیعة، أو اإللغاء أو التجاوز معنى العام الحداثي الخطاب في المتمثّل الموازي التداول خالل

   العقیدة؟ علم في بالتجدید
 المیةاإلس العقیدة علم عرض منھج "تجدید أنّھ: على العقیدة علم في التجدید النجار المجید عبد یعّرف

 في الخصم ستعملھای التي األسالیب القوة في وتكافئ المعاصرة، العقلیة تقنع التي األسالیب فیھ تستعمل بحیث
  .3الھجوم"
 العقیدة؟ لمع في التجدید لماذا سؤالنا خالل من الغائیة وعلتھ الوظیفي بعده منطلق من نعّرفھ أن یمكننا أو

 استیعابھاو وعملیا وروحیا فكریا والسنة الكتاب في جاءت كما الثابتة اإلسالمیة العقیدة حقائق درك أنّھ فنقول
  المستحدثة. ومشكالتھ وأزماتھ الواقع غربة مواجھة بغیة

 لتيا للجوانب مقاربة وھي والعمل واإلیمان التصّور مستویات بھا وأقصد وعملیا وروحیا فكریا قلت
 لإجما المستحدثة ومشكالتھ وأزماتھ، الواقع بغربة أردت كما واإلحسان، واإلیمان اإلسالم وھي اإلسالم شملھا

 ینھد في تطعن التي الشبھات وثانیا وحیاتھ، سلوكھ على العقیدة ھذه تمظھر عدم من أوال المسلم یعانیھ ما
 أجل نم فقط التجدید ھل العقیدة: علم في التجدید عن حدیثنا عند نتساءل أن الضروري من كان لذا وعقیدتھ،

 تحقیق ومتر عملیة فالتجدید وعلیھ التجدید؟ ھذا إلى أساسا یحتاج الذي ھو المعاصر المسلم أنّ  أم اآلخر على الرد
 مجرد ستولی سامیة، وغایات بأھداف ترتبط عملیة، والحقیقیتین ومكانتھا وزنھا إلى والممارسات المفاھیم إعادة
  .الفارغ التغییر في والرغبة والمحاكاة التقلید لنوازع االستجابة إّال  لھا محرك ال عملیة
  بادیس وابن المتكلّمین بین اإلنسان مفھوم ثانیا:

 یزهوتمی الناس، من "المفرد" على للداللة وذلك ناطق"، حیوان بأنھ:" "اإلنسان" المنطق علماء عرف لقد
 ان"اإلنس مفھوم حول التصّورات نلتمس أن یمكن و التعریف، من جزء في لھ المشارك الحیوان، من غیره عن

 كالتصّور میةاإلسال الفرق عند المعرفیة األنماط تباین سیاق في تشكلت التي الكالسیكي الكالم علم إطار في "
 وحتى شرع التاسع القرن أوائل منذ تصّورات تشكلت فقد الحدیث العصر في أّما والمنطقي، والروحي الفلسفي

 يلمفكر وكان الكون، في ومكانتھ الحضاري دوره اإلنسان لھذا یحّدد الذي القرآني المعطى سیاق في یومنا
 لتيا " "اإلنسان مفھوم حول الصورة ھذه تقدیم في الكبیر الدور المعاصرة التجدیدیة اإلصالحیة الحركات

  بادیس. بن الحمید عبد بینھم من اإلصالحي، المشروع بسیاق المرتبطة الفكریة األطروحات خالل من انبثقت
 نتوكا اإلنسان، في وغیرھم للمتكلمین مقاالت األشعري الحسن أبو ساق: المتكلّمین عند اإلنسان -أ
 من حظّھا أخذت التي المسألة ھذه ومتعلّقات الفعل فعل على ومقدرتھ اإلنسان استطاعة حول تدور جمیعھا
 اآلراء فیھا نتتبای التي تلك منھا بعض على نقتصر ولعلّنا وحدیثا، قدیما اإلسالمیة الفرق بین والمناظرة الجدال

  :4كاآلتي وھي اإلنسان إلى فیھا النظر وتضارب
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  األعراض. من عرض فیھ یكون أن إال یجوز ولیس منھ لیست وأعراضھ اإلنسان ھو البدن إنّ  -
  إنسان. جمیعاً  وأنھما وروح جسد اإلنسان -
 رنو وھو الجسد دون الدّراكة الحّساسة الفاعلة ھي والروح موات فالبدن وروح، لبدن لمعنیین اسم اإلنسان -

  األنوار. من
 علیھ آفة البدن وأنّ  ھذا كل في ھذا كل وأنّ  لھ مشابكة للبدن مداخلة ولكنھا الروح ھو اإلنسان النظّام: وقال -

  لھ. وضاغط وحبس
  البدن. ھذا في ساكنة والروح الروح غیر وھو القلب في ھو یقول: الراوندي ابن وكان -
 سمعھ وكذلك االختالط من الضرب بھذا اختلط والبلة والیبس والبرد الحر ھو اإلنسان الطبائع: أصحاب وقال -

  اإلنسان. ھي األمور ھذه وجمیع ودمھ ولحمھ جثتھ وكذلك حواسھ وسائر
 في اإلنسان مبعضھ فاختزل وتباینھم، اختالفھم لإلنسان والفالسفة المتكلّمین بعض تعریفات من یالحظ

 غیر، ال معا والروح بالجسد إنسانا یكون اإلنسان أنّ  إلى آخرون ذھب حین في المكّونات، باقي دون فقط البدن
 لّقاتھمتع في اختالفھم على مبني اإلنسان ماھیة في واختالفھم الجسد، دون الروح النظّام عند باإلنسان ویراد

   :5والحیاة والنفس الروح ھي تيال
   .بنفسھ..." حي الروح أن وزعم النفس وھي جسم ھي "الروح النظّام: قال -
 تعالى: هللا بقول ذلك في واعتلوا عرض أو جوھر الروح ندري "ال حرب: بن جعفر منھم قائلون وقال -

 َوحِ  َعنِ  َویَْسأَلونَك وحُ  قُلِ  الرُّ  أنھا وال جوھر أنھا ال ھي ما عنھا یخبر ولم ]85 [اإلسراء: َربِّي أَْمرِ  ِمنْ  الرُّ
  ...." عرض

 وحر خرجت اللغة: أھل بقول ویعتل عرض والحیاة الحیاة غیر وأنھا جسم الروح أن إلى یذھب الجبّائي وكان -
  األعراض. علیھا تجوز ال الروح أن فزعم اإلنسان

 اعتدال ھمقول من یرجعوا ولم األربع الطبائع اعتدال من أكثر شیئاً  الروح "لیس الطبائعیون: وھم قائلون وقال -
  .الیبوسة"و والرطوبة والبرودة الحرارة ھي التي األربع الطبائع إال شیئاً  الدنیا في یثبتوا ولم المعتدل إلى إال

 لعمیقا العریض الطویل الجسد إال أعقل "لیس ویقول: الجسد غیر شیئاً  والروح الحیاة یثبت ال األصم وكان -
 انالبی جھة على الذكر ھذا علیھا جرى وإنما غیر ال بعینھ البدن ھذا ھي النفس یقول: وكان وأشاھده أراه الذي

  .البدن" غیر معنى أنھا على ال الشيء لحقیقة والتأكید
 ھأن وزعم الھذیل، أبو ومنھم عرض عندھم والحیاة الحیاة غیر والروح الروح غیر معنى النفس آخرون: وقال -

 عز- هللا بقول ذلك على واستشھد الحیاة دون والروح النفس مسلوب نومھ حال في اإلنسان یكون أن یجوز قد
ُ  :-وجل   ].42 [الزمر: َمنَاِمھَا فِي تَُمتْ  لَمْ  َوالَّتِي َمْوتِھَا ِحینَ  اْألَْنفُسَ  یَتََوفَّى هللاَّ

 مأ جسم ھي ھل الروح في أوال اختلوا أنّھم نجد والفالسفة، المتكلمین أقوال من ذكره سبق ما خالل من
 والحیاة، والنفس الروح بین میّز من وھناك واحد، بمعنى والنفس الروح جعل من ھناك ثمّ  عرض، أم جوھر

 لمعاصرا اصطالحنا وفي والفالسفة المتكلّمین اصطالح في الطبائعیون وھم الجسد إالّ  شيء كلّ  أنكروا وآخرون
   المادیون. ھم

 ریمالك القرآن من لإلنسان تصّورھم في اإلصالحیون ینطلق: بادیس بن الحمید عبد عند اإلنسان -ب
 لمف واحدا، شیئا إیاه معتبرا تقسیم، أو فصل دون من "اإلنسان" خاطب وأحكامھ بتكالیفھ اإلسالم " أنّ  ذلك

 ردمج لطیف أنھ على وال الحیوان، كسائر متحّرك حيّ  جسم أنھ على یعاملھ ولم اآلخر دون جانبا فیھ یخاطب
 ختباراا والترھیب، بالترغیب وخاطبھ متكامال، إنسانا باعتباره بالتكلیف، الخطاب إلیھ وّجھ بل كالمالئكة.،

 دهبجس الجنّة سیدخل المؤمن وبأنّ  فعلیھا، أساء وإن فلنفسھ، أحسن إن بأّنھ وأخبره وعقلھ، ومواھبھ لحّواسھ
   .6كذلك النار سیدخل الكافر وأنّ  حواّسھ، وكلّ  وروحھ، وعقلھ
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 التي قةالحقی تلك اإلنسانیة، للحقیقة القرآني التصور من اإلنسانیة النزعة ھذه بادیس ابن استمد وقد
 طینة من اإلنسان بني أن أجمع للناس وأوضحت الكرامة من األولى الدرجة وأولتھ البشري، الكائن احترمت
  .7األجناس جمیع فیھا تتساوى الطبیعة تلك أو الطینة ھذه وأن واحدة،

 وانحطاط رقي حالتي ویخلقان أبدا، یتصارعان جزئین من مكّونة ذات بادیس ابن عند اإلنسان ماھیة
 أرضي، خلوقم -بدنھ وھو الترابي، بجزئھ اإلنسان إنّ  یقول:" إذ الحالتین، بكلتا تتعلّقان عوامل بفعل متموجتان

 یة،األرض السفلیات إلى الشھوة بزمام الترابي جزؤه جذبھ فإذا سماوي، مخلوق -روحھ وھو -النوراني وبجزئھ
 انحطاط في وذاك ھذا بین دائما یزال لن وھو السماء، علویات إلى العقل بساط على النوراني جزؤه بھ طار

   .8واعتالء"
 اوبینھم نور، من ھو الذي الروحي بالوجود تراب من ھو الذي البدني الوجود تماھي عنده اإلنسان فماھیة

 دافعانو محّركان والعقل الشھوة أنّ  نستنتج ومنھ العقل. بفعل وسماویا الشھوات بفعل أرضیا اإلنسان یكون
 والتشاكل يالتماھ عالقة مبیّنا والروح الجسد في یقول الراقي. الصنیع أو المنحطّ  الصنیع على یحمالنھ لإلنسان
 لھا یكون أن اإللھي العدل فمن األخرى، في لھا ومالزمة الدنیا في لھا الزمة للروح بدیعة آلة "فالجسد بینھما:
 من حقھا -الروح یعطي كما -یعطیھا أن اإلنسان على الواجب العدل ومن ھنا، حظھا لھا كان كما ھنالك، حظھا

  .9االعتناء..."
 اآللة دمجرّ  بھ یرید ال كتاباتھ في العقل عن یتحّدث إذ وھو العقل، بادیس ابن عند اإلنسان مكّونات ومن

 إلجماليا االبتدائي اإلدراك قّوة خالل من والتحلیل والتفكیر الفھم على قدرات من اآللة ھذه متعلّقات یرید وإنّما
 تحلیلال بقوة الحیوان عن یمتاز اإلنسان ولكن "... یقول: فنجده اإلنسان ماھیة من عنده وھو بھ، هللا خلقھ الذي

 فمن یده. متناول في ویكون قدرتھ إلیھ تمتد ما كل على ذلك وتطبیق وإدراكھ، حسھ إلیھ یصل ما لكل والتركیب
 في وجمادھا ھاحیوان واستعمل ناصیتھا من وتمّكن الطبیعة عناصر على تغلّب والتطبیق والتحلیل التركیب ذلك

 یاتھح من واحد طور في بقي القوة ھذه اإلنسان غیر الحیوان ولفقد حیاتھ، في التقدم أطوار ورقي مصلحتھ
 ثم اإلجمالي، اإلدراك أصل یعطى واإلنسان الخلقة، أول من یُعطاه إلھامي فطري الحیوان فإدراك ومعیشتھ.

 التي وھي العقل. ھي اإلنسان بھا یمتاز التي القوة وھذه التقدم درجات في ویستمر إدراكھ أفق یتسع القوة بتلك
   .10"الفاني العالم ھذا بھا ساد

 نحھم إجمالي أصليّ  وإدراك بالحیوان خاصّ  إلھاميّ  فطري إدراك إدراكین: بین میّز أنّھ قولھ من نستفید
 من راكھبإد لیرتقي آلة ھو الذي العقل بقّوة إدراكھ یطّور اإلنسان أنّ  إلى نصل منطوقھ ومن لإلنسان، تعالى هللا

 لحیوانا سائر عن اإلنسان امتاز "ولّما قولھ: المعنى ھذا یؤّكد و اإلنسانیة، المعالي درج إلى البھیمیة الحیاة درك
 المشي فمن طاتھ،ومستنب بمكتشفاتھ معیشتھ ونظم حیاتھ أطوار في والتحول بالتنقل عنھ امتاز -والتفكیر بالعقل

  .11ال"انتق أي دون علیھا خلق التي الحال على الحیوان سائر وبقي مثالً، الجو، في التحلیق إلى األقدام على
 لغریزیةا بالحاجیات یتعلّق فیما إالّ  بینھما یمیّز ال أنّھ یجد والنفس، الروح عن بادیس ابن ألقوال القارئ
 لقتخ فقد النور، عالم من ألنھا الجوھر كریمة فالروح:" النوع، بقاء على تحافظ التي اإلنسانیة والضرورات

 أیضاً  الخلقة كریمة وإنھا (...) الصحیح في الثابت - عنھ هللا رضي - مسعود ابن حدیث في كما الملك نفخ من
اهُ  ثُمَّ  قولھ: في االمتنان معرض في نفسھ إلى تعالى هللا أضافھا ولذا الكمال، على فُِطرت ألنھا  ِمنْ  فِیھِ  َونَفَخَ  َسوَّ

 إلى ھاب تنحط تدسیة أو الكمال معارج في بھا ترقى تزكیة من بالبدن اتّصالھا بعد علیھا یطرأ ما دع ،ُروِحھِ 
   .12اإلنسان" المسّمى العجیب العظیم المخلوق منھما یتكون بالبدن ارتباطھا وبعد سافلین، أسفل

 خالفا أجسام أو أعراض ولیست جواھر وھي واحد بمعنىً  حقیقتھا جھة من عنده والنفوس فاألرواح
 "ھذه :یقول ھامدة، ساكنة جثّة وإنّما إنسانا اإلنسان یكون ال فبدونھا الحیاة ھي أنّھا كما والفالسفة، للمتكلّمین

 يف عامة وكلیة قطعیاً  أصالً  حفظھا فكان حفظھا، بإیجاب كلھا السماویة الشرائع جاءت البشریة النفوس
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 داعیین بین "العبد فیقول: الشھوة بمعنى الغریزیة النفس بھا ویقصد یذكرھا المقابل في ولكن ،13الدین..."
 وال ض.الحضی إلى بھ وتنحط السوأى إلى تدعوه ونفسھ للعالء بھ وینھض الحسنى إلى یدعوه دینھ مختلفین

 يالقو الجاذب ھي فالنفس دینھ. داعي عن وإعراضھ نفسھ داعي بإجابتھ إال الكمال مقامات عن المسلم ینحط
 وأنھ عادةالس سلم في الصعود عن للعبد المعرقلة ھي النفس أن على لھ تنبیھ ھذا وفي (...) االنحطاط دركات إلى
  .14الكمال" أسباب لھ تیسرت فقد وغلبھا قھرھا إذا

  بادیس ابن عند العقدي الدرس في التجدید الثاني: المحور
 الشعب عاشھا التي الظروف بحكم خاصة مكانة وأعطاھا بالعقیدة، بادیس ابن الحمید عبد اإلمام اھتم
 والدجل؛ افةالخر عقائد تغلغل وعلى الجزائریین، عقیدة توھین على العمل االستعمار حاول فلقد آنذاك، الجزائري

 بالرعایة وانبالج أولى أنّ  اإلمام ورأى ربھ. في لألمل فاقدا التغییر، من یائسا للواقع، مستسلما الشعب تجعل التي
 لقدو االعتقادات، ھي الدیني النقد في األولى وجھتنا كانت "وقد هللا: رحمھ یقول العقدي، الجانب ھو والمكانة

 ساسأ ھو التوحید فإنّ  واالعتقادي، والفعلي القولي الشرك أوضار من التوحید عقیدة تطھیر األول ھمنا كان
  .15الكریم" القرآن فاتحة في "اھدنا" قبل نعبد" "إیاك بـ ابتدى ولذلك السلوك،

 يف المغرق الفلسفي الطرح وعن الكالم علم عن العقیدة جانب في بالناس یبتعد أن اإلمام أراد كما
 ھو فوسالن في أثرا یحدث خطاب أسھل أنّ  فارتأى سلوكاتھم في تؤثر وال العامة أفھام تستوعبھا ال مصطلحات

 " ولھ:ق التذكیر مجالس تفسیره في جاء ولذلك متلقّیھ، على یصعب وال سامعھ، یملّھ ال الذي القرآني الخطاب
 الھجر من فإنھ االصطالحیة العبارات ذات الصعبة المتكلمین أدلة مع والذھاب القرآن أدلة عن اإلعراض أّما

 اإلیمان عقائد القرآن "بََسط یقول: ثم " إلیھ الحاجة أشد في وھم عباده، إلى العلم طریق وتصعیب هللا، لكتاب
َّتھا كلَّھا ل ال سمعیة أدلَّة تلك وقلنا: فھجرناھا القاطعة، القریبة العقلیة بأدل  الطرائق يف فأخْذنا الیقین، تحصِّ

دة، وإشكاالتھا المعقَّدة، الكالمیة ا المحدثة، واصطالحاتھا المتعدِّ  عن فضًال  الطلبة على أمرھا یصعِّب ِممَّ
  .16العامَّة"
 اتومقرر عموما الدینیة المعاھد في تدرس كانت التي العلمیة المقررات في النظر إعادة إلى أیضا دعا 
 وتدریسا، اتألیف وعملیا، علمیا التجدید عملیة مارس بل ذلك إلى بالدعوة یكتف ولم الخصوص، وجھ على العقیدة

 النواحي من كثیر في المخالفة السلفیة المرجعیة ذات اإلصالحیة المدرسة انتشرت وتالمیذه إخوانھ وبمعاضدة
   .17األشعریة المدرسة عن

 على ّكزر قد فھو العقدي، للدرس تجدیده في العام المنھج كشف علیھ یصعب ال العقدي لخطابھ فالقارئ
 یقف ولم العقل، تحریر لوازم من الزم الربط ھذا وجعل والسنة القرآن األصلیة بمصادرھا العقیدة ربط عملیة

  والسلوك. الفعل على وأثرھا العقدیة بالممارسة كذلك اھتمّ  بل واإلیمانیة العقدیة التصورات حدّ  عند
  بادیس ابن عند اإلنسان موضوع عرض في التجدید مظاھر الثالث: المحور

 من كّونام حیّا كائنا كونھ یتعدّ  لم اإلنسان مفھوم أنّ  الكالمي الفكر في األقوال بعض عرض خالل من بیّنا
 بدع العالمة أقوال ذلك بعد عرضنا ثمّ  بھا، الحیاة وتعلق الروح ھذه ماھیة في واختالف تباین مع وروح بدن

 مكونة اتذ فھو لھ، القرآن تصویر من انطالقا یصّوره أنّھ وكیف وحقیقتھ، اإلنسان ماھیة في بادیس ین الحمید
  األشیاء. بھ یدرك وعقل نورانیة وروح ترابي بدن أجزاء: ثالثة من

 جلیةت یمكن اإلصالحیة، خطتھ إطار في باإلنسان یتعلّق ما في ألقوالھ واستنطاقا المفاھیمي المنطلق ھذا من 
  كاآلتي: اإلصالحي لمشروعھ خدمة اإلنسان قضایا عرض في التجدید مظاھر

   العقل إعمال إلى والدعوة بالتفكیر االھتمام -1
 اإلنسان في لالعق أنّ  السابق في بینا قد وكنا ومتعلّقاتھما، والتفكیر العقل عن الحدیث بادیس ابن یكثر

 عّرفھی للعقل آخر مفھوما نجد أنّنا غیر بھا، لیرتقي یطّورھا وھو بھا ُخلق التي القّوة ھو واإلدراك آلة مجّرد عنده
 القوة ھو لھ"وعق یقول: واالكتشاف التفكیر بین العالقة عن حدیثھ معرض في اإلنسان، عند الروحیة القّوة بأنّھ
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 لبعض عضھاب نسب وأدرك حقائقھا، أدرك التي معلوماتھ في نظره ھو وتفكیره التفكیر، بھا یكون التي الروحیة
 صورة على باطاالرت ذلك بمقتضى المعلومات تلك وترتیب وثبوتاً، نفیاً  ببعض بعضھا وارتباط وسلباً  إیجاباً 

 روالمفك المعلومات، طریق من المجھوالت اكتشاف فالتفكیر مجھول. أمر إدراك إلى بھا لیتوصل مخصوصة
  .18مفكراً" دام ما مكتشف

 ویعمل لمجھولا یكتشف أن أجل من فّكر إذا إنسان فاإلنسان لإلنسان، بالنسبة التفكیر أھمیة إلى بادیس ابن یشیر
 نسبھاول لحقائقھا إدراكھ ویصح اإلنسان معلومات تكثر ما وبقدر " یقول: لصالحھ، وتوظیفھ تسخیره على

  .19اآلداب..."و العلوم وقسمي والمعقول المحسوس عالمي في واستنباطاتھ اكتشافاتھ تكثر -لھا تنظیمھ ویستقیم
 الصورة لیقّرب ھانفكاك العقل یتصّور ال ما وھو أكثر أو شیئین بین العقلي التالزم داللة بادیس ابن یستعمل

 عمل نسانياإل "وللفكر الصدد: ھذا في یقول الذھني. التصّور بمقتضى العمل إلى ویدفعھم المتعلّمین، أذھان إلى
 قوتھ تظھر الفكري العمل وھذا بدواتھا، من أنھ یظھر لما ومھیئ لھا وسائق المجترحة الجوارح ألعمال سابق

 الخیر إنّ ف الشّرین، وشر الخیرین خیر بین التمییز منھ وأدق والشر الخیر بین التمییز -وأھمھا -منھا نواح في
   .20"وأنواع دركات كذلك والشرّ  وأنواع، درجات

 لفكرا أنّ  غیر بحال، ینفّكان ال فھما الجوارح وعمل الفكر بین المّرة وھذه التالزم داللة یوظّف أنّھ نالحظ
 التفكیر. ھو الذي العقل إعمال عن ناتجا الشرّ  فعل ونقیضھ الخیر فعل یكون وبذلك لھا، وسائق للجوارح سابق

 أفعالھ،و لسلوكھ الرئیس المحّرك وھو یعتقده عّما نابع اإلنسان بھ یفّكر ما أنّ  مفادھا قرآنیة حقیقة یقّرر فھو
 بعقمھ، ویعقم عوجاجھبا ویعوج باستقامتھ یستقیم وثیقاً، ارتباطاً  بتفكیره مرتبط الحیاة في اإلنسان "سلوك یقول:

 فكیرهت عن الحاصل إدراكھ ثمرة واعتقاداتھ االعتقادات، تلك عن إعراب وأقوالھ اعتقاداتھ، عن ناشئة أفعالھ ألنّ 
 ھو ام فمنھا والضعف، القوة في واحدة درجة على لیست والنظر التفكیر عن الحاصلة اإلدراكات وھذه ونظره.

  .21االعتبار..." عن ساقط ضعیف ھو ما ومنھا معتبر، قويٌّ 
 واللفظي العقلي التالزم داللة یستخدم فتئ ما أنّھ لنا یتّضح بادیس ابن العالمة نصوص من األمثلة وبھذه

 ىإل تدعو " كثیرة آیات الكریم القرآن ففي اإلسالم بھا جاء دعوة وھي عقولھم، إعمال على الناس یحمل كي
 وحدانیتھ،و وإبداعھ وقدرتھ با� اإلیمان إلى بذلك لیصل اإلنسان؛ وخلق هللا ملكوت في والتفكیر العقل إعمال
أَفََال یَنظُُروَن إِلَى  بحیاتھم؛ المتعلقة والمحسات وتصوراتھم العرب عقلیة یناسب بما الخطاب ھذا في وتدرج

بِِل َكْیَف ُخلِقَْت ( َماِء َكْیَف ُرفَِعْت (17اْإلِ ) َوإِلَى اْألَْرِض َكْیَف 19) َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْیَف نُِصبَْت (18) َوإِلَى السَّ
نَساُن إِلَٰى طََعاِمِھ (  ]،20-17الغاشیة: [ )20ُسِطَحْت ( ) ثُمَّ َشقَقْنَا 25َصبَْبنَا اْلَماَء َصبًّا () أَنَّا 24فَْلیَنظُِر اْإلِ

) َوفَاِكھَةً 30) َوَحَدائَِق ُغْلبًا (29) َوَزْیتُونًا َونَْخًال (28) َوِعنَبًا َوقَْضبًا (27) فَأَنبَْتنَا فِیھَا َحبًّا (26اْألَْرَض َشقًّا (
تَاًعا لَُّكْم َوِألَْنَعاِمُكْم (31َوأَبًّا (   .22]"32-24عبس: [ )32) مَّ

  بیان أھمیة الوقت في حیاة اإلنسان والحرص على استغاللھ -2
 مسألةب الكبیر اھتمامھ في تجلّى مظھر بادیس، بن الحمید عبد عند اإلنسان قضیة في التجدید مظاھر من

 دهیفتق الطرح وھذا المسلمون، عنھا یتغافل ما عادة التي وأخطرھا األمور أھمّ  من یعّدھا والتي والفراغ، الوقت
 نزك أنفس اإلنسان عمر " الوقت: عن یقول المجددین، أطروحات من كثیر وكذلك الكالسیكي، الكالمي الدرس
 مرت لحظة وكل وربحھا، منھا حظھ أخذ فقد مفید، بعمل معمورة ثمرة لحظة وكل علیھ محسوبة ولحظاتھ یملكھ،

 ذاتھ استعمال على وداوم باألعمال، وقتھ عمر من الرشید فالرشید (...) وخسرھا منھا حظھ غبن فقد فارغة،
 الشغل عن ذاتھ وعطل العمل، من وقتھ فأخلى فیھما التصرف أساء من السفیھ والسفیھ فربحھما، فیھا

  .23"فخسرھا
 الغني ھوو - بھ الكریم القرآن في هللا أقسم الوقت وألھمیة علینا، بھا هللا أنعم التي النِّعم أھمِّ  من فالوقت

 مأقس إذا هللا أن المفسِّرین لدى المعروف من و واللیل... والعصر والضحى، بالفجر، مراٍت؛ عدةَ  - القسم عن
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 الوقت إدارة نّ ف عن الیوم الحدیث كثر وقد منفعتھ. جلیل إلى وینبھھم إلیھ، أنظاَرھم لیلفتَ  فذلك خْلقِھ، ِمن بشيء
 ھي وقتال من واالستفادةُ  أھدافھ، تحقیق في وقتھ من القصوى االستفادة على المرءَ  تُِعینُ  التي الوسائل وعن
د التي مةُ  الحیاة، ھذه في والفاشلین الناجحین بین ما الفارقَ  تحدِّ  على قدرتُھم يھ الناجحین كل بین المشتركة فالسِّ

 لخال من تأتي الموازنةُ  وھذه علیھم، الالزمة والواجباتِ  تحقیقھا، في یرغبون التي األھداف بین ما الموازنة
  .24ألوقاتھم إدارتھم

 الذي مالعظی المورد ھذا واغتنام تضییعھ وخطورة الوقت أھمیة بیان في القرآن نھج بادیس ابن سلك وقد
 لحظات من لحظة كل في اإلنسان بني أفراد من فرد "كل بادیس:" ابن یقول األصل ھذا وفي بھ، هللا زّودنا
 ھاغیر من فیھا دخولھ باعتبار مدخل ھي حیاتھ من یقضیھا ساعة فكل والمخارج المداخل عن ینفك ال حیاتھ

 كذلك وفارقھا العمل صادق القول، صادق العقد صادق قضاھا فإن سواھا. إلى منھا خروجھ باعتبار ومخرج
 لب كذلك لیست فھي العمل سيء القول سيء العقد سيء وفارقھا قضاھا وإن صدق. ومخرج صدق مدخل فھي
  .25وفجور..." كذب ومخرج وفجور كذب مدخل ھي

 زمانھ یستغلف أمره، عاقبة ویتذكر مستقبلھ، في ویفكر نھایتھ، یستحضر أن علیھ یجب العاقل أن شك وال
 فائدة ال مافی بإضاعتھا عمره لحظات من لحظة في یفرط وال ودنیاه، دینھ في بالمصلحة علیھ یعود شيء كل في

 یكون تغالالاس حیاتھا من لحظة كل لباستغال إالّ  یتأتّى ال أّمة أي وتقّدم مال، االقتصادیون یقول كما فالوقت فیھ،
 حامال فردال اإلنسان على والحسرة بالوبال تعود ضائعة صفقة الوقت كان وإّال  والتطّور، التقّدم ھذا مصلحة في

  مجتمعھ. تخلّف وزر
  اإلنسان عند بالسلوك الصحي الغذاء عالقة بیان -3

 التنمیةو الفردي بالسلوك الجسمیة والعنایة الصحي الغذاء تجمع التي للرابطة بادیس ابن تنبّھ لقد
 لصدد:ا ھذا في یقول والتجدید، اإلصالح مجال في دّونوا مّمن كثیر خلق لھا یتفطّن لم سابقة وھذه المجتمعیة،

 وبیت الغذاء مخزن المعدة، وھو وعاء، وأي وعاء، فیھ هللا جعل وقد الغذاء، على وصالحھ البدن ھذا "یتوقف
 شر یھعل كان بطنھ آدم ابن مأل فإذا والشفاء. والسقم والمرض الصحة تترتب الوعاء ھذا نظام حفظ وعلى الداء،
 انتفاع عم اإلنسان على فانقلب للعقل، وظلمات الروح على وأثقال للبدن أسقام األدواء: شر منھ وانبعثت وعاء،

 على البدن من حصل البدن وتمسك الصلب تقیم أكالت على اقتصر وإذا البالء. وأقسى الشر أصعب إلى بھ
   .26"الضرر شوائب من خالصا البدنیة باآللة انتفاعھ وكان بالعافیة، ونعم المرض، آالم من وسلم العمل،

 سوء من أفراده یعاني مجتمًعا أنّ  فیھ شك ال فّمما بكاملھ، المجتمع على ینعكس لألفراد الجید فالغذاء
 تنمیةال یحقق أن یمكنھ وال متدنیة فیھ اإلنتاجیة تكون العكس على بل جیدا، عطاء عطاؤه یكون ال التغذیة

  .27والتعلیمي التربوي أو التصنیعي وال االجتماعي وال االقتصادي الحقل في ال المنشودة
 فيو (...) الواجبات، من األبدان على المحافظة فكانت األبدان سالمة على األعمال "تتوقف أیضا: یقول

 القلب لیھع یصلح الطیب الغذاء ألنّ  یثمرھا، الذي ھو أنّھ على تنبیھ الصالح العمل على الطیبات من األكل تقدیم
  .28األعمال" فتفسد والبدن القلب بھ یفسد الخبیث الغذاء أن كما األعمال فتصلح والبدن

 السلوكب السلیمة التغذیة عالقة عن الحالي عصرنا في واألطباء التغذیة علماء حدیث ونشاھد نقرأ وإنّنا
 لتركیزا على الدماغ تساعد التي الھرمونات وعلى الدماغ وظیفة على مثال السكریات تناول وتأثیر اإلنساني
 ضمن اباتھكت من كثیر في الكاملة العنایة بادیس ابن أواله ما وھذا العقلیة، القدرات من وغیرھا والتحلیل والحفظ

 هللا رحمھ قولھ ذكره سلف ما یلّخص ما ولعلّ  والطرح. العرض في التجدید سیاق في اإلصالحي مشروعھ
 وھي والعمل، والفكر اإلرادة الثالث: األركان ھذه على مبنیة نھایتھا إلى بدایتھا من اإلنسان "حیاة تعالى:

 ال ألجلھ لھوجع لھ هللا خلقھ مما اإلنسان فاستفادة بالعمل. والشكر بالتفكر التذكر ألن اآلیة، ھذه في المذكورات
 البدن، على متوقف فالعمل منھا، لإلنسان بد ال أخرى ثالثة على متوقفة الثالثة وھذه الثالثة، بھذه إال تكون

 القویة رادةواإل الصحیح، العقل من الصحیح فالتفكیر الخلق، على متوقفة واإلرادة العقل، على متوقف والفكر
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 عقلھ الثالثة ھذه على بالمحافظة مأموراً  اإلنسان كان فلھذا السلیم، البدن من المفید والعمل المتین، الخلق من
 الغذاء تنظیمب بدنھ ویقوي النبوي بالسلوك أخالقھ ویقوم بالعلم عقلھ فیثقف عنھا، المضار ودفع وبدنھ، وخلقھ
  .29العمل" على والتریض األذى وتوقي

  خاتمة:
 نم مستنبط عقدي كمبحث اإلنسان قضیة طرح بادیس ابن الحمید عبد اإلمام أنّ  إلى سبق مّما نخلص

 الروحیةو النفسیة متعلّقاتھ جمیع لیستغرق إنسان مصطلح ومدلول مفھوم توسیع إلى وبادر والسنة، الكتاب
 شروعھم في التركیز تم وھكذا والحضاریة القیمیة القضایا من إنسانا اإلنسان بھ یكون ما ویشمل واألخالقیة،
 متكامل انإنس بناء كیفیة في تبحث خاصة مجّسات عبر واإلنسان الحضارة بین العالقة جدلیة على اإلصالحي

 یتأتى ال بادیس ابن عن فالتقّدم سطوتھ، من وتحدّ  والسلوكي الفكري التخلّف تناقض ذاتیة وحدة في األجزاء
 ردوالتش العبثیة أجواء من والمجتمع الفرد لنقل األمثل الطریقة ھي وھذه وصالحھ، الفرد إصالح عن بعیدا

 كلّھ نالقرآ أنّ  تجزم بأن تكاد الكریم القرآن في نظرت إذا إنك حتى وتطورا،. حداثة أكثر أجواء إلى والضیاع،
 إلنسانا یُحذَّر التي المعوجة والطریق اإلنسان، یسلكھ الذي الصحیح والطریق اإلنسان، قضیة یعالج جاء إنّما

 عیيی ولم حیاتھ طیلة بادیس ابن علیھ دأب الذي المتروك غیر والفجّ  المسلوك النھج وھذا ذلك، غیر إلى منھا،
  جنّاتھ. فسیح وأسكنھ هللا رحمھ بذلك،
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توظیف الدراسات البیانیة في إظھار جوانب من اإلعجاز البیاني عند عائشة عبد 
  "الرحمن من خالل كتابھا "اإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق

Employing statement studies in showing aspects of miraculousness 
statement of Aisha Abd Al-Rahman through her book “The 

Miraculousness statement of the Qur’an and the Issues of Ibn Al-
Azraq” 
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  :الملخص
لكریم، اتسعى ھذه الدراسة إلى رصد توظیف الدراسات البیانیة في تحدید مواطن اإلعجاز البیاني في القرآن 

واستجالء أسراره؛ وألجل ذلك، اخترنا نموذجا من دراسات عائشة عبد الرحمن تتناول ذاك التوظیف البیاني، من 
  خالل كتابھا "اإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق".

 من خالل إظھار اإلعجاز البیاني، وذلك في إلى حّد ماوفّقت قد وفي الختام تبیّن لنا أّن عائشة عبد الرحمن 
استنادھا إلى جوانب الدراسات البیانیة اللغویة (الجانب المعجمي، الصوتي، الصرفي، النحوي، البالغي)، وقد بیّنت 

  البیان األعلى.ما من لفظ فیھ أو حرف یمكن أن یقوم مقامھ غیره، بل ما من حركة أو نبرة ال تأخذ مكانھا في  أنھ
  البیانیة؛ اإلعجاز؛ البیان؛ القرآن الكریم؛ عائشة عبد الرحمن.الدراسات : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The objective of this study monitors the employment of statement studies, in identifying the 

areas of miraculousness statement in the Holy Qur’an, uncover his secrets, and for that, we 
chose a model from Aisha Abd Al-Rahman's studies that dealt with that statement employment, 
through her book "The Miraculousness Statement of the Qur'an and the Issues of Ibn Al-Azraq".  

In conclusion, we found that Aisha Abd Al-Rahman had succeeded to some extent in 
showing miraculousness statement. This is done by drawing on aspects of the linguistic 
statement studies (lexical, phonemic, morphological, grammatical, rhetorical aspect), she 
indicated that there is no word or a letter in it that can substitute for another. Rather, there is no 
motion or tone that does not take its place in the Supreme Statement. 
Key words: statement studies; miracles; statement; the Holy Qur’an; Aisha Abd Al-Rahman. 
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  مقّدمة: 
األّمة عقیدة وشریعة ومنھاجا وسلوكا، كما أنھ كتاب العربیة األكبر، ومعجزتھا القرآن الكریم كتاب 

الفصحاء من العرب المشركین، وتحداھم أن یأتوا بسورة من مثلھ، فما كان  البیانیة الخالدة، أعجز أساطین
  منھم إال أن أذعنوا وسلّموا لھ إقرارا بصدقھ، والتاریخ خیر شاھد على ذلك.

البیاني من وجوه اإلعجاز واجبة اإلجالء، ألنھ ینتظم القرآن كلھ، فرضت نفسھا من فقضیة اإلعجاز 
یصنّفون فیھا كتبا قیّمة، ھادفین إلى جانب  -قدیما وحدیثا –أّول لحظة نزل فیھا الوحي، فانبرى العلماء 

بیان فدرسوا التعمیق الصلة بالكتاب العزیز إلى إقناع الخصوم بوقوع ھذا الوجھ من اإلعجاز في القرآن، 
  األعلى في جوانبھ اللغویة والبیانیة. 

أّما في العصر الحدیث فقد ظھر نوع من القراءات الجدیدة للقرآن، اصطلح علیھا بالدراسات البیانیة، 
  وھي تعتبر فرعا من فروع الدراسات اللغویة والبالغیة، إذ أنھا تسعى إلى وصل علوم العربیة بعلوم اإلسالم.

أنھا امتداد لمسیرة تاریخیة لإلعجاز البیاني، انطلقت مع نزول الوحي على شكل مضامین إضافة إلى 
ھـ)، لتنتظم وتتبلور مع 208دون عناوین، ثّم تطّورت في عصر التدوین مع أبي عبیدة معمر بن المثنى (

.وغیرھم، م) وتالمیذه..1905ھـ/1323ھـ) في تفسیره "الكّشاف"، كما یعتبر محمد عبده (538الزمخشري (
  أبرز من أحدث تطّورا جوھریا في الدراسات البیانیة.

كما تعّد عائشة عبد الرحمن من السبّاقین إلى الدراسات البیانیة للقرآن الكریم، توظیفا وتفعیال، تطبیقا 
للمنھج االستقرائي الذي أرسى قواعده وأصولھ أستاذھا وزوجھا أمین الخولي صاحب المدرسة البیانیة، 

  كتاباتھا أجود وأبلغ ما ُكتب في بیان ھدي القرآن الكریم، وإظھار إعجازه البیاني.وتمثّل 
  وعلیھ یمكن أن نتساءل:

إلى أّي مدى وفّقت عائشة عبد الرحمن في توظیف الدراسات البیانیة في إظھار جوانب من اإلعجاز  -
  البیاني؟ 

  جاز، عند عائشة عبد الرحمن؟ ما ھي مالمح التجدید في الدرس البیاني الرامي إظھار اإلع -
وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في شرح جوانب الدراسات البیانیة عند عائشة عبد الرحمن، وإبراز ما 
تحوي علیھ تلك التطبیقات من تجاذبات تجعلھا تترابط وتتحّد إلخراج دالالت النص القرآني واِلتماس 

وجھھا وحكمتھا، من غیر تكلّف أو تجاسر على التكلم أسراره، في قوالب بیانیة، علمیة في تعلیلھا وتبیان 
  في القرآن الكریم دون عربیة.

إن الّدراسات السابقة التي عثرنا علیھا حول ھذا الموضوع، كلّھا تناولت موضوع منھج عائشة عبد 
لى واحدة عالرحمن في تفسیرھا البیاني أو دراساتھا القرآنیة أو األدبیة، ولم نقف في حدود ما اطلعنا علیھ، 

منھا عالجت فكرة توظیف الدراسات البیانیة في كتابھا "اإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق"، ال 
  بالعنوان نفسھ، وال قریبا منھ.

  تسعى الدراسة إلى تحقیق جملة أھداف من أھّمھا:
یقا، رآني تأصیال وتطبالكشف عن تجربة علم من أعالم الدرس البیاني المعاصرین، في خدمة اإلعجاز الق -

  مع التعریف بكتاب من أجّل مصنفاتھا في ذلك. 
  بیان الشخصیة العلمیة المتزنة لعائشة عبد الرحمن في تمحیص ونقد اآلراء التأویلیة التوجیھیة. -
استغالل الدراسات البیانیة في تحدید مواطن اإلعجاز، عن طریق محاولة تفسیر سبب عجز العرب عن  -

  لھ أو ببعضھ، وقد دخل علیھم من باب ما برعوا فیھ.اإلتیان بمث
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ھذا، وقد قّسمنا الموضوع بعد المقّدمة إلى محوَرین نظري وتطبیقي؛ جاء المحور النظري كاشفا عن 
لبیاني "اإلعجاز ا مفاھیم كل من: الدراسات البیانیة، اإلعجاز البیاني، ومعّرفا بعائشة عبد الرحمن، وكتابھا

ار أثر الدراسات البیانیة في إظھى المحور التطبیقي الُمعنون بـ "ن األزرق"، لننتقل إلللقرآن ومسائل اب
اإلعجاز البیاني"، تحدثنا فیھ عن توظیف الدراسات البیانیة عند عائشة عبد الرحمن من خالل كتابھا في 

لنا بخاتمة ثالثا"، ثم ذیّالتماس سر الحرف أّوال، في االھتداء إلى سر الكلمة ثانیا، وفي استجالء سر التعبیر 
  حوت أھم النتائج.

المحور النظري: تعریفات ومفاھیم (الدراسات البیانیة، اإلعجاز البیاني، عائشة عبد الرحمن، وكتابھا 
 "اإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق") 

  أوال: مفھوم المركب اإلضافي "الدراسات البیانیة"
  على مفھوم دقیق للدراسات البیانیة، وفیما یلي عرض لما أمكننا الوصول إلیھ: -في حدود اطالعنا -لم نقف 

: ورد على لسان فاضل السامرائي حینما سئل عن التسمیة الصحیحة للدراسات البیانیة: إعجاز أوال
أو تفسیر بیاني؟ فأجاب بقولھ: "ھذه الدراسات لیست إعجازاً، فاإلعجاز أكبر من ذلك بكثیر، إنما ھذه 

اسات في البیان، یستخلصھا أھل اللغة والبالغة، بالنظر والتدبر في التعبیر القرآني، وھو نوع من در
  ، فالدراسات البیانیة عنده مرّدھا للتفسیر البیاني.1التفسیر"

: تعریف سعاد بولشفار حیث تعّرفھا على أنھا: "دراسات لغویة وبالغیة وأدبیة، تھتم بكل ما ثانیا
لكریم من جھة األداة واللفظ والجملة والمعنى واألسالیب والتصویر والتعبیر واإلعجاز. في یتعلّق بالقرآن ا

إطار موضوعاتھ المتنوعة والمختلفة. أو في إطار الموضوع الواحد...وھذا بحسب المنھج المتّبع، ونتیجة 
لیزید بلعمش عند ، ومن خالل التعریف نلحظ استحضارھا لما أشار إلیھ ا2لتطور أداة الفھم ونضجھا..."

تعریفھ بـ "الدراسة البیانیة لفاضل السامرائي"، إلى أن الدراسة البیانیة تقدمت تقدما ملحوظا، وتبلورت 
أفكارھا، حتى غدت فرعا من فروع الدراسات اللغویة واألدبیة والبیانیة، وأُنجز فیھا عدد كبیر من الرسائل 

  .3راسة البیانیةالجامعیة، وأن العلوم العربیة ھي القاعدة للد
وتُتبِع سعاد بولشفار تعریفھا بقولھا: "وتھتّم الدراسات البیانیة للقرآن الكریم بكل مسائل البالغة... 
التي تتجمع في النظم القرآني المعجز، وتشمل كل بحث بالغي یستقصى في آیات الذكر الحكیم، فیبرز 

    .4الغیة..."صاحبھ باستقصائھ ما یتجلى لھ من دقائق وخصائص ومزایا ب
وعلیھ نخلص أن الدراسات البیانیة ھي: فرع من فروع الدراسات اللغویة واألدبیة والبیانیة، تُعنى 
بالقراءة المتبّصرة والتفّكر والتدّبر في التعبیر القرآني، عبر تسخیر اللغة بجوانبھا: الصوتیة، والصرفیة، 

أسرار ولطائف ودقائق البیان القرآني المعجز والنّحویة، والبالغیة، لمحاولة كشف واستجالء معاني و
     الخالد.  

  ثانیا: مفھوم اإلعجاز البیاني
یحتاج تعریف اإلعجاز البیاني، إلى تعریف "اإلعجاز" ثّم "البیان" لغة واصطالحا، ثم تعریف 

  اإلعجاز البیاني باعتباره مركّبا وصفیا.
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  تعریف اإلعجاز  -1
"اإلعجاز" لفظ مشتق من "العجز"، وقد جاءت على معان عدیدة لغویة في تعریف اإلعجاز لغة:  -أ

أعجزني فالن إذا عجزت عن طلبھ وإدراكھ. والعجُز نقیض  المعاجم العربیة، منھا ما ذكره ابن فارس: "
  .5الحزم. وَعَجَز یَْعِجُز َعْجزا فھو عاجٌز ضعیٌف"

اُل: أَْعَجَزني فَُالٌن أَي فَاتَنِي، َوقَاَل اللَّْیُث: أَْعَجَزني فَُالٌن الَعْجُز: نَقِیُض الَحْزم، یُقَ ویقول ابن منظور: "
  .6إِذا َعَجْزَت َعْن طَلَبِھِ وإِدراكھ. َویُقَاُل: َعَجَز یَْعِجُز َعِن األَمر إِذا قََصَر َعْنھُ"

  .7ةِ : ما أْعَجَز بھ الَخْصَم عنَد التََّحدِّي، والھاُء للُمبالَغَ وُمْعِجَزةُ النبيِّ 
ومنھ فاإلعجاز نقیض الحْزم وھو فَْوٌت وَسبٌق وتَحدٍّ دائم مستمر من جھة السابق، وتثبیط وضعف 

  وقصور وتأّخر وعدم القدرة عن لحاق وإدراك السابق.
 تعریف اإلعجاز اصطالحا:  -ب

میع جیقول الجرجاني في التعریفات: "اإلعجاز: في الكالم ھو أن یؤدى المعنى بطریق ھو أبلغ من 
، وحّد اإلعجاز عنده: "أن یرتقي الكالم في بالغتھ إلى أن یخرج عن طوق البشر 8ما عداه من الطرق"

  .9ویعجزھم عن معارضتھ"
في دعوى الرسالة بإظھار عجز العرب عن  وعرفھ مناع القطان بقولھ: "إظھار صدق النبي 

، فتعریف القطان أضاف الزم 10وعجز األجیال بعدھم" -معارضتھ في معجزتھ الخالدة وھي القرآن
  اإلعجاز، وھو تصدیق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.

فقد عرفھا السیوطي بأنّھا "فعل من أفعال هللا، خارق للعادة، مقترنا بدعوى  المعجزة في االصطالحأما 
  .11النُّبّوة، موافقا لدعواه عند التّحدي، مع عدم الُمعارضة"

نخلص إلى أن "اإلعجاز": إظھار صدق دعوى الرسول صلى هللا علیھ، من ھذه التعریفات المتقاربة، 
  وأّن ما جاء بھ ھو من عند هللا، وأّن عجز الثقلین من إنس وجن عن اإلتیان بمثلھ ثابت ما بقي الدھر.

  تعریف البیان -2
  البیان مصدر من الفعل "بان"، ویأتي على معان عدیدة:تعریف البیان لغة:  -أ

مفرداتھ: "البیان الكشف عن الشيء، ویكون بالنطق أو الكتابة أو اإلشارة أو بداللة قال الراغب في 
َذا بَیَاٞن لِّلنَّاسِ َوھُٗدى َوَمۡوِعظَٞة لِّۡلُمتَّقِینَ  الحال، وُسّمي الكالم بیانا كما في قولھ تعالى: ، ]138[آل عمران:  ھَٰ

   .12لكشفھ عن المعنى المقصود وإظھاره"
ْنتُھُ أبیناء. وكذلك أبان الشئ فھو ُمبیٌن. وأَبَ "بان الشيء بیانا: اتّضح، فھو بیٌِّن، والجمع ویقول الراغب: 

أنا، أي أوضحتھ...واستبان الشئ: وضح. واستبنتھ أنا: عرفتھ. وتبین الشئ: وضح وظھر. وتَبَیَّْنتُھُ 
  .13أنا...والتَْبییُن: اإلیضاح. والتَبیِیُن أیضاً: الوضوح"

  من خالل ما سبق نفھم أن "البیان" یدور معناه حول: الكشف والظھور.
  تعریف البیان اصطالحا:  -ب

 ھـ) في بیانھ وتبیینھ، فقد ذكر معناه فقال:255ومن أوائل البالغیین ممن اھتم بالبیان الجاحظ (ت
"اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وھتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقتھ، 
ویھجم على محصولھ كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أي جنس كان الدلیل، ألن مدار األمر والغایة التي إلیھا 

وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو یجري القائل والسامع، إنما ھو الفھم واإلفھام، فبأي شيء بلغت اإلفھام 
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. والالفت أن الجاحظ أول من نبّھ إلى أنواع البیان الخمسة: اللفظ، ثم اإلشارة، ثم 14البیان في ذلك الموضع"
  .15العقد، ثم الخط، ثم الحال

وعّرفھ الھاشمي في جواھر البالغة بقولھ: "أصوٌل وقواعُد، یعرف بھا إیراُد المعنى الواحد، بطرق 
ا عن بعض، في ُوضوح الّداللة على نفس ذلك المعنى، والبد من اعتبار المطابقة بمقتضى یختلف بعُضھ
  .16الحال دائما"

وتعریف الھاشمي أقرب إلى ما نحن بصدد دراستھ، الشتمالھ لكل من المقام والمقال، فالمقام (أو   
  .السیاق) یشكل محورا أساسیا لدراسة المقال، وھو ما سیتكشف لنا من خالل بحثنا

  : تعریف اإلعجاز البیاني -3
رغم تعّدد مؤلفات اإلعجاز البیاني، إال أنّنا ال نجد لدیھا تعریفا واضحا یحّدد المقصود، سوى ما عّرفھ 

  بھ عّمار ساسي، وقبلھ عائشة عبد الرحمن.
 قال عّمار ساسي: "اإلعجاز البیاني ھو إثبات عجز اإلنس والجن، على قدرتھم بالتحدي على أن یأتوا

  .17بمثل القرآن، في بیانھ، قصد إظھار صدق الرسول في دعواه"
وألن بحثنا یعنى بجھود عائشة عبد الرحمن في توظیف الدراسات البیانیة بصفة عامة، ولتخصصھا 
في اإلعجاز البیاني، ووضعھا مفھوما لھ، بصفة خاصة، یكون من األجدر بنا تتبع ورود مصطلح "اإلعجاز 

  "اإلعجاز البیاني في القرآن الكریم ومسائل ابن األزرق".البیاني"، في كتابھا 
قبل أن نذكر مفھوم اإلعجاز البیاني عند بنت الشاطئ، ُننبّھ إلى عدم تعریفھا لھ في المبحث األول 

  التنظیري، رغم تقیدھا بھ، مّما یدّل على منھجھا العملي التطبیقي.
رآن الكریم یفوت كل محاولة لتحدیده، ویجاوز حیث تقول عائشة عبد الرحمن: "اإلعجاز البیاني للق

، ثم تؤكد في موضع آخر ما ذھبت إلیھ 18مدى طاقتنا على مشارفة آفاقھ الرحبة واجتالء أسراره الباھرة"
بقولھا: " وأعود فأقرر أن اإلعجاز البیاني للقرآن، یفوت كل محاولة لتحدیده، ویجاوز كل طاقاتنا في لمح 

ن فیما بعد أنھا تفھم إعجاز البیان القرآني على "أنھ ما من لفظ فیھ أو حرف یمكن ، لتبی19ّأسراره الباھرة"
  .20أن یقوم مقامھ غیره، بل ما من حركة أو نبرة ال تأخذ مكانھا في ذلك البیان المعجز"

فـ"اإلعجاز البیاني" كمركب وصفي نعّرفھ على أنھ: فوت وسبق وتحّدي البیان القرآني لجمیع 
  .رى، إثباتا لمصدره الربّاني، وإقرارا بنبوة محمد البیانات األخ

أّما قصدنا من "إظھار جوانب من اإلعجاز البیاني"، أن نستقرئ "تعلیالت وتحلیالت دارسي 
اإلعجاز البیاني للبیان القرآني، وھي شواھد على اإلعجاز، تنضاف إلى األدلة القطعیة التي قضت بثبوتھ، 

وبحثنا  -، 21خاضع للّصواب والخطأ، ولیس ذلك بضائر حقیقة قطعیة إعجاز القرآن الكریم" وھو اجتھادٌ 
، وھو یھتم باإلعجاز البالغي، والصوتي، -ھذا مخصص بدراسة تحلیالت وتعلیالت عائشة عبد الرحمن

  واللغوي، والصرفي، والنحوي للقرآن الكریم.
  ثالثا: التعریف بعائشة عبد الرحمن

ذو الحجة  7د عبد الرحمن البنّا، ولدت في محافظة دمیاط بشمال دلتا مصر، في ھي عائشة محم
  .22م1913نوفمبر سنة  6 ھـ، الموافق لـ1331

  .23"الحسین بن علي ابن أبى طالب"ینتھي نسب ھذه األسرة إلى 
أطلقت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على نفسھا لقب "بنت الشاطئ"؛ وذلك وقد ، 24تكنى "أّم الخیر"

  لشغفھا للّعب في النھر، والتطلع لجمال الطبیعة، وذلك بحكم نشأتھا بجانب شط دمیاط. ألمور منھا:
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، أي: شاطئ دمیاط الذي عشقتھ 25أنھ كان ینتمي إلى حیاتھا األولى على شواطئ دمیاط، والتي ولدت بھا -
  .26في طفولتھا

  ون ابنتھ "الكاتبة" مدعاة فخر.تجنبا إلغضاب والدھا، مع التحفظ على صنیعھ، إذ یفترض أن تك -
نشأت عائشة عبد الرحمن في أسرة وجیھة فاضلة اشتھرت بالدین والتقوى، فـوالدھا كان مدّرسا 
بمدرسة دمیاط اإلبتدائیة األمیریة للبنین "محمد علي عبد الرحمن الحسیني"، لكنھ لم یكن من أبناء دمیاط، 

ھا طفولتھ یحفظ القرآن الكریم ویجّوده، لینتقل بعدھا إلى حیث أمضى ب -وإنّما ولد في قریة "شبرا بخوم"
، 28. كما أنّھا عاشت في بیت جّدیھا ألّمھا مثلت فیھم الجیل الرابع، بیت "إبراھیم الدمھوجي"27العاصمة

فتلقت التشجیع من جّدھا الدمھوجي، وكذلك من أّمھا، التي كان لھا دور فعال في صقل شخصیتھا التعلیمیة 
  .29ویامادیا ومعن

أّما زوجھا فھو أمین الخولي، مؤّسس المدرسة البیانیة، مصنّف كتاب "االجتھاد في النحو العربي" 
و"رسالة في األدب العربي وتاریخھ" ومصنفات أخرى، تتلمذت على یده عائشة عبد الرحمن لتكون فیما 

أن  ب الفكري، وأدى بھا إلىبعد زوجتھ الثالثة، ارتبط بھا عن رغبة اختلط فیھا اإلعجاب البشري باإلعجا
  . 30تكون أبرز ممثلي منھج زوجھا في التفسیر األدبي أو البیاني

م، بمستشفى ھولیوبولیس 1998دیسمبر  1ھـ، الموافق لـ 1419شعبان  11كانت وفاتھا یوم الثالثاء، 
  بالقاھرة، عن عمر ناھز السادسة والثمانین.

  قّدمت بنت الشاطئ للمكتبة العربیة اإلسالمیة أكثر من خمسین كتابًا، منھا: 
  مقّدمة في المنھج -
  من أسرار العربیة في البیان القرآني -
  الّشخصیة اإلسالمیة، دراسة قرآنیة -
  القرآن وقضایا اإلنسان -
  القرآن والّتفسیر العصري -

  ثالثا: التعریف بكتاب (اإلعجاز البیاني في القرآن ومسائل ابن األزرق) وبیان منھج تألیفھ 
  وصف الكتاب وبیان أھمیتھ -1

ھو كتاب لغوي بیاني، كان ثمرة الجتھاد عائشة عبد الرحمن في الدراسات البیانیة للقرآن الكریم، 
مثل القرآن الكریم. قّدمتھ في طبعة أولى، ولم وھدفھا فیھ فھم عجز العرب األصالء عن اإلتیان بسورة من 

تكن الكاتبة قد وقفت على مخطوطات ثالث لمسائل ابن األزرق، بالخزانة الظاھریة بدمشق ودار الكتب 
المصریة، وقد أتاحت لھا ھذه المخطوطات فیما بعد، أن تعود على بدء فتدرس المسائل بعد بضع عشرة 

م. أّما موضوعا تألیفھ فھُما: اإلعجاز البیاني في القرآن الكریم، 2004سنة، فأصدرت طبعة ثانیة سنة 
ودراسة نحو مائتي مسألة في كلمات قرآنیة، سأل فیھا نافع بن األزرق عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما، 
والذي یعنینا ھنا الموضوع األول، ویعتبر من الكتب المھّمة في اإلعجاز البیاني لما ذكرناه، فضال عن 

  سباب أخرى:أ
: أّن عائشة عبد الرحمن من أوائل من ألّف في التفسیر البیاني، ولھا الّسبق في تطبیق المنھج أولھا

  البیاني أو األدبي ألمین الخولي، ومن ثمَّ توجھّھا نحو استجالء أسرار البیان القرآني.
ر وأحادیث نبویة، وأشعا : أّن الكتاب یزخر بجوانب لغویة وأدبیة وبالغیة، من آیات قرآنیة،وثانیھا

  العرب القدماء.
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: أّن عائشة عبد الرحمن وقفت من الكتاب موقف اآلخذ النّاقد، فلم تُسلّم كل التسلیم بما اجتھد فیھ ثالثھا
العلماء، ذلك أّن إظھار اإلعجاز البیاني شأنھ شأن التفاسیر بالرأي، یأخذ عن السابقین، ویعمد إلى لغة القرآن 

خرج منھا لّب البیان، ویكون في كل أمره معتبرا بالسّیاق، لیخلص ویھتدي إلى سر بیاني فیُفّعلھا ویست
إعجازي، بتوفیق من هللا عز وجل، كلٌّ حسب حّسھ اللغوي، وبذلھ في سبیل تحصیل داللة ال تتوّضح إال 

 بإمعان نظر وتدبّر متقّصي، وھو ما ال یحسنھ كل دارس للقرآن.
  في كتابھا "اإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق" منھج عائشة عبد الرحمن -2

اتّبعت عائشة عبد الرحمن المنھج االستقرائي في كتابھا ھذا، وفي جمیع دراساتھا القرآنیة، وھو یرجع 
أصالة إلى شیخھا أمین الخولي، إذ تصف لنا ضوابطھ الصارمة، عندما استفتحت كتابھا بالحدیث عن التوجیھ 

ي تلقّتھا من أستاذھا فتقول: "ویأخذني بضوابط منھجھ الدقیق الصارم، الذي ال یجیز لنا أن نفسر والقیادة الت
كلمة من كلمات هللا تعالى، دون استقراء لمواضع ورودھا، بمختلف صیغھا في الكتاب المحكم، وال أن 

تدبر سیاقھا الخاص نتناول موضوعا قرآنیا، أو ظاھرة من ظواھره األسلوبیة، دون استیعاب لنظائرھا، و
، فالمنھج البیاني االستقرائي عند عائشة عبد الرحمن 31في اآلیة والسورة، وسیاقھا العام في القرآن كلھ"

  مبني على ضوابط منھجیة:
وذلك بجمع اآلیات في الموضوع القرآني الواحد، أو بجمع آیات تختص  أّولھا: استقراء النظائر:

  تدبّرھا وتفسیرھا.بظاھرة من ظواھره األسلوبیة، ثم 
  من خالل:  ثانیھا: دراسة النظائر:

أو ما یسمى المقام أو السیاق، بترتیب آیات الموضوع الواحد ترتیبا زمنیا حسب  دراسة حول القرآن: -1
تاریخ نزولھا، لمعرفة ظروف الزمان والمكان، كما یستأنس بالمرویات في أسباب النزول من حیث ھي 

، على اعتبار ما تكون العبرة فیھ بعموم اللفظ ال بخصوص السبب الذي نزلت فیھ قرائن البست نزول اآلیة
  . 32اآلیة، وأن السبب فیھا لیس بمعنى الحكمیة أو العلیة التي لوالھا ما نزلت اآلیة

تعرض عائشة عبد الرحمن لمحاولة منھجیة جاّدة، لفھم أسرار البیان القرآن وفقا  دراسة في القرآن: -2
  لتقسیمات ثالثة:

اتّجھت الكاتبة إلى استقراء كامل لجمیع السور المفتتحة بالحروف  فھم فواتح السور وأسرار الحروف: -أ
المقطّعة، مرتبة على حسب النزول. محاولة في ذلك االھتداء إلى ملحظ مشترك في ھذه السور، متدبّرة 
سیاقھا ومقامھا الذي اختّصھا بھذه الفواتح، مرتبطا بسیر الدعوة عصر المبعث، ونزول آیات القرآن؛ 

فواتح مع آیات الجدل واالحتجاج، ثّم مع آیات التحدي والمعاجزة، وأخیرا بإنھاء الفواتح بعد فتناولت ال
  حسم الجدل في المعجزة.

واستكماال الستقراء حروف البیان األعلى، تواصل اجتھادھا بتقدیم بعض الشواھد من حروف قرآنیة، 
دلوا بھا على وجھ التقدیر، عن الوجھ الذي مفردة أو مركبة، حاول اللغویون والبالغیون في تأویلھا، أن یع

جاءت بھ، لكي تلبي مقتضیات الّصنعة اإلعرابیة وتخضع لقواعد المنطق البالغي المدرسي، إال أنھا بقیت 
  .33تتحدى كل محاولة بتغییر أو تقدیر لحذف أو زیادة

نقول أنھا كانت: ِركاز  أولت عائشة عبد الرحمن اللفظ القرآني أھمیة كبرى، ولنا أنفھم سر الكلمة:  -ب
  دراساتھا البیانیة وسؤددھا. 

ولّما كان للكلمة وقعھا وأثرھا في النفوس واأللباب، ولِما لھا من مكانة سامیة رفیعة في الدراسات 
القرآنیة البیانیة وفي إظھار اإلعجاز، نجد تركیز عائشة عبد الرحمن علیھا، وفیھا تقول: "ومناط البالغة 
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ني، عند الخطابي: اللفظ في مكانھ إذا أبدل فسد معناه أو ضاع الرونق الذي یكون منھ سقوط في النظم القرآ
البالغة، وھذا الملحظ الدقیق، ھو المحور الذي أدار علیھ عبد القاھر مذھبھ في اإلعجاز بالنظم، وھو أیضا 

مح لك في تحقیق مغزاه ولمع جوھر فكرتنا في اإلعجاز البیاني، ثم نختلف بعد ذ -إلى حد ما -مّما یلتقي 
  .34أبعاده وطریق االحتجاج لھ"

ومن طرق احتجاجھا للكلمة القرآنیة، وأنھ ال تقوم مقامھا كلمة سواھا: إنكار وجود الترادف في 
-العربیة وفي القرآن باألخص، مسترشدة بالبیان القرآني فیجب "أن یكون لھ القول الفصل فیما اختلفوا فیھ 

دي إلى سر الكلمة ال تقوم مقاَمھا كلمةٌ سواھا من األلفاظ المقول بترادفھا، واألمر كذلك ، حین یھ-أي العلماء
في ألفاظ القرآن: ما من لفظ فیھ یمكن أن یقوم غیره مقامھ، وذلك ما أدركھ العرب الخلَّص الفصحاء الذین 

  .35نزل فیھم القرآن"
ناحیتین؛ إحداھما وتتمثل في دراسة  وتتلّخص خطوات استقرائھا لمفردات القرآن في دراستھا، من  

معناھا اللغوي، وثانیتھما دراسة معناھا االستعمالي الخصوصي في القرآن كلّھ، والذي یضفي ویضیف 
  لمحات إعجازیة للبیان القرآني على اللغة العربیة.

ست عجز، وفیھ دروھو من أواخر اللّبنات إن لم نقل آخرھا في دراسة البیان القرآني المفھم سر التعبیر:  -ج
عائشة عبد الرحمن بعضا من مظاھر اإلعجاز الالفتة، كاالستغناء عن الفاعل بحذفھ، البدء بواو القسم، 

  السجع ورعایة الفواصل، والنفي مع القسم "ال أقسم". 
ولذا فقد تمیّزت عائشة عبد الرحمن بشخصیة علمیة، تستشف من جھود سابقیھا، وتتأّمل وتتطلع بكل 

بعدھا قائلة: "وھذا ھو مجال المحاولة المتواضعة التي أقّدمھا الیوم في فھم إعجاز البیان القرآني،  ثقة فیمن
ال أجحد بھا جھود الّسلف الصالح في خدمة القرآن الكریم، تفسیرا وإعرابا وبالغة وإعجازا، وقد زّودتني 

أن األجیال بعدنا حین تبدأ من  بمعالم ھادیة على الطریق الذي سرت فیھ من حیث انتھت خطواتھم. واثقة
  .36حیث انتھى بنا الجھد..."

  المحور التطبیقي: أثر توظیف الدراسات البیانیة في إظھار جوانب من اإلعجاز البیاني
یدرس ھذا الجانب األثر العملي الذي نقف علیھ عند عائشة عبد الرحمن، نتیجة توظیفھا الدراسات 

قرآني، حیث تتّضح معالم كل من الدرسین األدبي، والبالغي عند عائشة البیانیة الستجالء أسرار البیان ال
عبد الرحمن، من خالل درسھا للنّص القرآني لغویا، وھو ما ركزنا علیھ في ھذا المحور، فكان لنا من الّسعي 

مقام من لإلى بلوغ مبتغانا إال أن اقتصرنا على بعض دراسات عائشة عبد الرحمن التطبیقیة، لِما ال یتّسع لھ ا
  العرض والتحلیل.

  أّوال: في اِلتماس سر الحرف
للدراسات البیانیة أثر بیّن في معرفة سر إعجاز الحرف القرآني، لذلك وجب على المفسر والباحث 

  المتدبّر في كتاب هللا الملتمس ألسرار إعجازه أن یتحّصن بھذه العلوم. 
ا یُعینھا على خدمة كتاب هللا عز وجل، حرصت عائشة عبد الرحمن على التزّود بكل م ولذا فقد

ودراسة اإلعجاز البیاني، فكان لھا نصیب وافر في االطّالع على القراءات القرآنیة، لما لھا من سمّو مكانة 
في القراءة األدبیة للنص القرآني، إذ تقول: "قصارى ما اطمأننت إلیھ في ھذه المحاولة لفھم إعجاز البیان 

ن لفظ فیھ أو حرف یمكن أن یقوم مقامھ غیره، بل ما من حركة أو نبرة ال تأخذ مكانھا القرآني، ھو أنھ ما م
  .37في ذلك البیان المعجز"
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عرضت عائشة عبد الرحمن كتبا  ففي أّول موضوعاتھا المتحدثة عن رأیھا في اإلعجاز البیاني،
وثالث من السور المدنیة، عنیت بدراسة الحروف المقطعة، التي افتتحت بھا ستٌّ وعشرون سورة مكیة، 

ومن ھذه الكتب مصنَّف "الخواطر السوانح في أسرار الفواتح" البن أبي اإلصبع، وكتاب "البرھان في 
  . 38أسرار الفواتح والسور" للزركشي

دراستھا للجانب الصوتي تذكر الكاتبة َتنبُّھ السلف إلى مجموع ھذه الحروف، بغیر  39أما فیما یخص
ة عشر حرفا، ھي نصف الحروف العربیة، فیھا خمسة مھموسة، وفیھا نصف الحروف المكّرر منھا، أربع

المجھورة، وفیھا ثالثة من حروف الحلق، ھي نصف الحروف الحلقیة، وفیھا نصف الحروف غیر الحلقیة، 
وفیھا نصف الحروف الشدیدة، ونصف الحروف الرخوة، وفیھا حرفان من األحرف األربعة المطبقة، 

األخرى المنفتحة غیر المطبقة، وفیھا نصف الحروف المستعلیة، ونصف الحروف  ونصف الحروف
  المنخفضة.

إیراد أقوال المفسرین في ھذه الحروف، فمنھم من قال أنھا اسم هللا األعظم، أو األسماء  40ثم تتابع
ء، لتنتھي الحسنى، وقال آخرون أنھا أسماء للسور، وذھب قوم إلى أنھا أصوات للتنبیھ وغیرھا من اآلرا

إلى تأیید ما قّرره الزمخشري وعدد من أئمة المحّققین، بأن الحروف المقطعة من فواتح السور قُصد بھا 
ٓصۚ  التّحدي، وذلك ألنھ یأتي ذكر الكتاب أو القرآن والتنزیل في مستھل السور، مثل قول هللا عز وجل:

ۡكرِ  یم والعنكبوت والروم، حیث جاءت ُمفتتحة بالحروف ]، وقد تخلّفت سور مر1[ص:  َوٱۡلقُۡرَءاِن ِذي ٱلذِّ
  المقطعة، ال یتلوھا ذكر الكتاب أو القرآن أو التنزیل، ولكن ذكر فیھا االنتصار للقرآن وبیان إعجازه.

ثّم تُبدي عائشة عبد الرحمن إعجابھا بسّر الحرف، فتقول عن حروف فواتح السور: "حروف صماء، 
تُبین وال تنطق. ومنھا تصاغ الكلمات فیحقق بھا اإلنسان آیة نطقھ وبیانھ،  قد تتألف منھا أصوات عجماء ال

ویحقق آیة القراءة والعلم... وبھا نزلت آیات المعجزة البیانیة، فتجلى سر الكلمة في البیان األعلى الذي أعیا 
  .41العرَب أن یأتوا بسورة من مثلھ..."

ومن أمثلة ذلك حدیثھا عن الزوائد، حیث  أّما الموضوع الثاني، فخّصصتھ لدراسة سر الحرف،
أنكرت الزوائد في القرآن الكریم، ومثّلت بالباء في خبر (لیس) و(ما) التي قال النحاة والمفسرون بأنھا 

، فلفتت إلى مقصد بالغي بیاني مھّم، بِذكرھا أّن معنى الزیادة عندھم بأنھا التأكید، وأن الّصنعة 42زائدة
  عملھا على اللفظ دون المعنى.اإلعرابیة جرت على قصر 

فتذكر إحصاءھا لمواضع مجئ الباء في خبر (لیس) الصریح المفرد، فكانت في ثالثة وعشرین آیة، 
یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا في مقابل ثالث آیات، جاء فیھا خبر لیس غیر مقترن بالباء، وھذه اآلیات ھي آیة النساء 

َالَم لَْسَت ُمْؤِمنًا تَْبتَُغوَن َعَرَض اْلَحیَاِة الدُّ إَِذا َضَرْبتُْم فِي َسبِیِل  ِ فَتََبیَّنُوا َوَال تَقُولُوا لَِمْن أَْلقَى إِلَْیُكُم السَّ ْنیَا فَِعْنَد هللاَّ
 َ ُ َعلَْیُكْم فََتَبیَّنُوا  إِنَّ هللاَّ ِ َمَغانُِم َكثِیَرةٌ  َكَذلَِك ُكْنتُْم ِمْن قَبُْل فََمنَّ هللاَّ ]، وفي 94[النساء:  َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرا هللاَّ

َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسًال  قُْل َكفَى ]، وفي الرعد 8[ھود:  أََال یَْوَم یَأِْتیِھْم لَْیَس َمْصُروفًا َعْنھُمْ ھود 
ِ َشِھیًدا بَْینِي َوبَْینَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم الْ  ]، ثم تتدبّر سیاقھا وتخلص إلى عدم اقتران الباء 43[الرعد:  ِكتَابِ بِا�َّ

  بخبر لیس في المواضع، ألن المقام مستغن عن تقریر النفي كما في آیة ھود.
وتنظر فیما بعد إلى اآلیات ذات الجمل الخبریة التي یقترن فیھا خبر (ما ولیس) بالباء، من خالل 

تدي إلى مالحظ بیانیة تعطى سر ھذه الباء، فھي تفید ھاھنا تقریر النفي استقراء أسلوب ومقام كل آیة، لتھ
بالجحد واإلنكار، إذ تشیر إلى أن ما أغنى عن الباء في خبر (ما) في آیتي المجادلة ویوسف، التقریر المستفاد 

ھَاتِ من القصر بعدھما:  ئِي َولَْدنَھُمْ الَِّذیَن یُظَاِھُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِھْم َما ھُنَّ أُمَّ ھَاتُھُْم إِالَّ الالَّ  ِھْم  إِْن أُمَّ
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]، ثم تنتقل بعد ھذا إلى إیضاح سر ورود 31[یوسف:  َما ھََذا بََشًرا إِْن ھََذا إِالَّ َملٌَك َكِریمٌ ]، 2[المجادلة: 
  د.د الجحالفعل (كان) بعد النفي، وفي ھذه ال یقترن الخبر بالباء؛ ذلك أّن النفي بھذا األسلوب یفی

أّما الجمل االستفھامیة فیطرد فیھا اقتران خبر لیس بالباء، ال یتخلّف، وبھا ینتقض ویخرج النفي إلى 
تقریر باّت وإثبات حاسم، ال إلى أي وجھ آخر من سائر الوجوه التي یعرفھا البالغیون في خروج االستفھام 

با"، الداللة البیانیة، كقولك: "ألیس الصبح قری عن معناه األول في أصل اللغة، فیتعیّن حینئذ أثر الباء في
  واإلجابة تكون (بلى)، لما فیھ من تقریر وإثبات، ال لمعان یحتملھا االستفھام من توقع أو انتظار...

ترابط مباحث الدراسات البیانیة، وما لھا من  43وقد بذلت عائشة عبد الرحمن جھدھا كذلك في إبراز
الءات ثالثة قدروھا محذوفة وھي: ال "تفتأ"، وال "یطیقونھ"، وال فضل على إظھار سر الحرف، في 

"یستأذنك"، ثم استقرأت مواضع حروف أّولوھا بحروف غیرھا، وكان لفضل عباس مالحظات وتعقیبات 
  .44على آراء عائشة عبد الرحمن ال نجد ضرورة لذكرھا في ھذا المقام

  ثانیا: في االھتداء إلى سر الكلمة
ئشة عبد الرحمن بالجانب الصوتي یلیھ الجانب المعجمي، اھتمام بجانبي الصرف كان الھتمام عا

والنحو، وصوال إلى دقة بالغة وبیان الكالم الرباني، وقد مثّلت لذلك بدراسة قضیة ترادف بعض الكلمات 
  القرآنیة، منھا:

 ر المعاجم للحلمعائشة عبد الرحمن "الرؤیا والحلم" معجمیا فتورد تفسی 45تدرسالرؤیا والحلم:  -1
بالرؤیا، وتتساءل إذا كان العرب الخلّص في عصر المبعث، بحیث یضعون أحد اللفظین بدال من اآلخر، 
حین تحّداھم القرآن أن یأتوا بسورة من مثلھ، فیقال مثال: أفتوني في حلمي إن كنتم للحلم تعبرون؟ ثّم تلفت 

  ولھ عربي یجد حسَّ لغتھ، سلیقة وفطرة.إلى جانب بالغي بیاني راٍق مفاده أّن: ذلك ماال یق
وتستقرئ مواضع ورود اللفظین في القرآن بداللة السیاق، وذكرت أّن لفظ "األحالم" جاء ثالث 

بَْل قَالُوا أَْضَغاُث أَْحَالٍم بَِل اْفتََراهُ بَْل ھَُو َشاِعٌر فَْلیَأْتِنَا بِآیٍَة َكَما أُْرِسَل مرات أحدھا في سورة األنبیاء: 
لُونَ   قَالُوا أَْضَغاُث أَْحَالٍم َوَما نَْحُن بِتَأِْویِل اْألَْحَالِم بَِعالِِمینَ ] والثانیة والثالثة في یوسف 5[األنبیاء:  اْألَوَّ

  ].44[یوسف: 
والھواجس المختلطة، ثم تعّرج على  46وتذكر الكاتبة المقصود بـ "األحالم" ھنا األضغاث المھّوشة

الجانب صرفي في لفظة "األحالم" فتقول أنّھا أتت في المواضع الثالثة بصیغة الجمع، داللة على الخلط 
  والتھّوش ال یتمیّز فیھ حلم من آخر. 

أّما الرؤیا فأحصت مواضع مجیئھا في القرآن الكریم، فكانت سبع مرات، كلھا في الرؤیا الصادقة، 
ال یستعملھا إال بصیغة المفرد، داللة على التمیّز والوضوح والصفاء، ومن ھذه اآلیات قولھ تعالى: وھو 

) ِھیُم ٓإِۡبَرٰ ھُ أَن یَٰ َدۡینَٰ لَِك نَۡجِزي ٱۡلُمۡحِسنِیَن(104َونَٰ ۡءیَآۚ إِنَّا َكَذٰ ۡقَت ٱلرُّ   ].105-104[الصافات:  )105) قَۡد َصدَّ
البیاني األصیل، تسیر عائشة عبد الرحمن نحو المعاجم تستفسر عن وفقا لمنھجھا آنس وأبصر:  -2

اإلبصار والسمع، وھو ما ال تستسیغھ األدیبة المتأدبة مع كالم هللا عز وجل، لتستقرئ  47معنى "آنس" لتجده
  االستعمال القرآني، مستأنسة ھي األخرى بحس العربیة المرھف فیھ.

عائشة عبد الرحمن المواضع الخمسة التي أتى فیھا الفعل "آنس" بصیغة الفعل الماضي، منھا  48تورد
ۡنھُۡم ُرۡشٗدا فَٱۡدفَُعٓواْ إِلَۡیِھۡم أَ قولھ تعالى:  َمٰى َحتَّٰىٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلنَِّكاَح فَإِۡن َءانَۡستُم مِّ لَھُۡمۖ َوٱۡبتَلُواْ ٱۡلیَتَٰ ]، 6[النساء:  ۡمَوٰ

  اس ھنا بداللة السیاق، لیس مجرد اإلبصار، ولكنّھ الطمأنینة المؤنسة.فاإلین
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كما تسترشد بالدرس الصرفي أیضا في استقراء مادة "االستئناس"، حال مجیئھا بصیغة الفعل 
ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َال تَۡدُخلُواْ بُیُوتًا َغۡیَر بُیُوتُِكۡم َحتَّىٰ المضارع في آیة النور:  لَِھۚا تَۡسَتۡأنُِسواْ َوتَُسلُِّمواْ َعلَٰىٓ أَھۡ  یَٰ

لُِكۡم َخۡیٞر لَُّكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَُّرونَ  ]، حیث تقف بنت الشاطئ موقف الناقد المستدل، مّمن قالوا بمجرد 27[النور:  َذٰ
  االستئذان أنھ االستئناس، بل ھو حس اإلیناس ألھل البیت قبل دخولھ. 

ترفض قضیة الترادف في العربیة، كما تبیّن من خالل استقرائھا لكلمات یُظن فعائشة بنت الشاطئ 
بترادفھا، موظفة في ذلك الدرس البیاني الممنھج، بحرص وعنایة شدیدین، ومستنبطة خصوصیات داللیة 
بالغیة للفظة القرآنیة في موضعھا، تسمو بھا نحو اإلعجاز، وفي ختامھا لھذه القضیة، تقول بكل تواضع 

ھیّب: "وقد ینبغي لي أن أعترف ھنا بقصوري عن لمح فروق الداللة أللفاظ قرآنیة تبدو مترادفة، فلیس وت
  ، فكان شأنھا ختاما شأن علمائنا األخیار. 49لي إال أن أقّر بالعجز والجھل"
  ثالثا: في استجالء سر التعبیر

ة علماً "قد نكون عرفنا البالغ تستھل الباحثة ھذا الموضوع بمقولة اشتھرت بقولھا والسعي لتطبیقھا:
وثَقفناھا صناعة ومنطقا، غیر أننا ما نزال في أشّد الحاجة إلى أن نجتلیھا ذوقًا أصیال وِحّسًا مرھفا في آیات 

، فعائشة عبد الرحمن ال تحتكم إلى البیان األعلى في دراسة حروفھ 50الفصاحة العلیا والبیان المعجز"
كذلك في دراسة تراكیبھ، وفقا للنظم القرآني، فھي تعرض قواعد النحویین  ومفرداتھ فحسب، بل تحتكم إلیھ

  والبالغیین على نصوص القرآن الكریم ال العكس.
إلى  51أو كما عنونت لھ عائشة بنت الشاطئ "االستغناء عن الفاعل"، حیث نبّھتحذف الفاعل:  -1

، یھ كیفیة بناء الفعل للمجھول وصیغ المطاوعةتوّزع ھذه الظاھرة األسلوبیة ما بین علم الصرف؛ الذي یُقرأ ف
  وما بین علم النحو؛ الذي یقرأ فیھ أحكام نائب الفاعل.

أّما سّر استغناء العربیة عن الفاعل، فتسنده إلى غیر فاعلھ، بالبناء للمجھول أو المطاوعة أو اإلسناد 
لبیان القرآني، مع األخذ باعتبار المجازي، فھو ما حاولت بنت الشاطئ أن تجتلیھ وتجمع شتاتھ من خالل ا

  اطّراد ھذه الظاھرة في موقف البعث والقّیامة.
تذكر الكاتبة قول البالغیین بأّن الفاعل یُحذف للعلم أو الجھل بھ، أو الخوف منھ أو علیھ، وتخلص 

  ھي إلى األسرار البیانیة لالستغناء عن الفاعل:
على الحَدث، بصرف النظر عن المحِدث، في مثل قولھ تعالى:  فبناء الفعل للمجھول، یكون لتركیز االھتمام -

ھُۡم َجۡمٗعا وِر فََجَمۡعنَٰ   ].99[الكھف:  َونُفَِخ فِي ٱلصُّ
وال یذكر الفاعل مطاوعة، لبیبیّن أّن الحدث یتّم تلقائیا، أو على وجھ التسخیر، وكأنّھ لیس في حاجة إلى  -

  ].1[القمر:  ٱۡقتََربَِت ٱلسَّاَعةُ َوٱنَشقَّ ٱۡلقََمرُ فاعل، ومن ذلك قولھ عز وجّل: 
واإلسناد المجازي یعطي المسند إلیھ فاعلیة محقّقة، یستغنى بھا عن ذكر الفاعل األصلي، مثل قولھ تعالى:  -

 ٖبِین َمآُء بُِدَخاٖن مُّ   ].10[الدخان:  فَٱۡرتَِقۡب یَۡوَم تَۡأتِي ٱلسَّ
، 52یھ عبد القاھر رحمھ هللا ثم ذكره من بعد من المفّسرین وعلماء البالغةوما ذكرتھ الكاتبة أشار إل  

سعت إلى جمع متفرقات مباحث اللغة، من نحو وصرف وصوال  -كما أوردنا –لكن عائشة عبد الرحمن 
 إلى داللة بالغیة بیانیة معجزة.

عند ذكرنا للسجع في الفواصل القرآنیة نلتفت مباشرة إلى الجانب السجع ورعایة الفواصل:  -2
الصوتي، وھو ما كان محّل دراسة عائشة عبد الرحمن في ھذا الجزء، لكنھا تُبحر مع ھذه الفواصل كما 

  عھدناھا، مستقرئة غیر منسابة وراء الفواصل كثیرا. 
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السجع، وھي تؤثِر الُمضّي على القول  تفّصل الكاتبة في إیراد ومناقشة آراء العلماء السابقین في
  بالسجع في القرآن، وأن تسمى رؤوس اآلي بالفواصل، سیرا على نھج العلماء. 

في قولھ  53ومن بین اآلیات التي تناولتھا عائشة عبد الرحمن بالدرس البیاني، آیات من سورة الزلزلة،
ُن َما لَھَا() َوقَاَل ٱۡإلِ 2َوأَۡخَرَجِت ٱۡألَۡرُض أَۡثقَالََھا(تعالى:  ُث أَۡخبَاَرھَا(3نَسٰ ) بِأَنَّ َربََّك أَۡوَحٰى 4) یَۡوَمئِٖذ تَُحدِّ

]، فتبتدئ بإیراد رأي المفسرین والبالغیین في سبب تعدیة الفعل "أوحى" بالالم 5-2لزلزلة: [ا )5لَھَا(
الفواصل، ولكنھا ترّد ھذا حیث قالوا: وعّدى أوحى بالالم، وإن كان المشھور تعدیتھا بـ "إلى"، لمراعاة 

القول بعد استقرائھا لمواضع فعل اإلیحاء في القرآن كلّھ، بأنّھ یتعّدى بـ "إلى" إال حین یكون الموحى إلیھ 
  من األحیاء، واطّرد ذلك في سبع وستون موضعا.

شر یحاء المباوأّما إذا كان الموحى إلیھ جمادا، ففعل اإلیحاء یتعدى بالالم (كآیة الزلزلة) وداللتھا اإل
َواٖت فِي یَۡوَمۡینِ  على وجھ التسخیر، أو بحرف "في"، كآیة فصلت: ]، 12[فصلت:  فَقََضٰ�ھُنَّ َسۡبَع َسَمٰ

"إلى" إذا كان الموحى إلیھ من األنبیاء، فداللتھ مخّصصة  وداللة "في" ھنا البّث والمالبسة، وأّما اإلیحاء بـ
    ى غیر األنبیاء َمن بشر أو حیوان فمعناه اإللھام.في المصطلح الدیني للوحي، واإلیحاء إل

وخلصت إلى مكمن السر البالغي في إعجاز الفاصلة في آیة الزلزلة، ذلك بأّن التعدیة بالالم ھنا 
متعینة، ال عدوال عن: أوحى إلیھا، قصَد مراعاة الفواصل؛ ألن الموحى إلیھ جماد، والقرآن ال یُعّدي الفعل 

  یكون الموحى إلیھ من األحیاء.     بحرف "إلى" إال حین
أظھرت عائشة عبد الرحمن دقة وإحكام الفواصل القرآنیة، وختمت ببیان مقتضى اإلعجاز، فتقول: 
"مقتضى اإلعجاز أنھ ما من فاصلة قرآنیة ال یقتضي لفظھا في سیاقھ داللة معنویة ال یؤدیھا لفظ سواه، قد 

  .54یغیب عنا فنُقّر بالقصور عن إدراكھ"نتدبره فنھتدي إلى سّره البیاني، وقد 
  خاتمة:

من األجدر بنا أن نشیر في الختام إلى أنّنا لم نتعرض لكل القضایا المتعلقة بالدراسات البیانیة في 
كتاب "اإلعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق" لعائشة عبد الرحمن، ولكن عِملنا على أن تكون أمثلة 

التي ذكرناھا مفاتیح ال یُستغنى عنھا في إظھار جوانب من اإلعجاز البیاني للقرآن التطبیقات الممنھجة 
  الكریم، وقد تمخض عن البحث جملة من النتائج أبرزھا:

نحسب أن محاولة عائشة عبد الرحمن جاّدة في تجاوز الدراسات البیانیة للقرآن الكریم الباحثة في "الداللة  -1
المعجمي للمفردات، ودراسة الصنعة اإلعرابیة، والوقوف عند الصور الصوتیة للحروف، وفي المعنى 

  البالغیة" إلى دراسة دقّة التراكیب التعبیریة، سعیا إلى اِلتماس أسرار اإلعجاز القرآني.
إظھار اإلعجاز البیاني عند عائشة عبد الرحمن یتجلي في استقراء البیان القرآني باالستعانة بآلیتي  -2

  یل، وھو یھتم باإلعجاز البالغي، والصوتي، واللغوي، والصرفي، والنحوي للقرآن الكریم.التحلیل والتعل
من أبرز ما تمّیز بھ عمل المؤلّفة في نظر الباحثین، أصالتھ وشمولیتھ في توظیف الدراسات البیانیة  -3

  لالھتداء إلى أسرار مكونات النص القرآني المعجز كالتالي:
في أوائل بعض السور صوتیا فخلصت إلى أنھا أصوات عجماء، ال تبین وال  استقرأت الحروف المقطعة -

تنطق، لكنھا معجزة بیانیة، قصد بھا التحدي، لمجئ ذكر الكتاب أو القرآن لفظا أو انتصارا لھ معنى وبیان 
  إعجازه. 

  تنفي عائشة عبد الرحمن زیادة بعض الحروف، وتنفي إلغاءھا وتناوبھا. -
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واستقرائھ لغویا إلى رفض قضیة الترادف في القرآن الكریم، فكل لفظ لھ سره البیاني  قادھا درس اللفظ -
 ومعناه االستعمالي في سیاقھ.

فھم سر التعبیر: بدراسة وفقھ األسالیب التركیبیة في النظم القرآني، والمقارنة بینھا وبین االحتماالت  -
  القَسم وغیرھا. التعبیریة، كدراسة الحذف والذكر، الفاصلة القرآنیة، 

اعتمادھا منھجا في توظیف الدراسات البیانیة في جمیع األمثلة التي ساقتھا، بالتركیز على الدرس اللغوي،  -4
وبالربط بین السیاقات واأللفاظ ومعانیھا ِوفقا للنظم القرآني، لكنھا لم تأخذ بجمیع ما أقّره علماء اللغة من 

ت إلى النص القرآني نفسھ، وحّكمت عقلھا وقلبھا في تقریر ما قواعد وأصول للّغة العربیة، بل استند
  تتوصل إلیھ من نتائج مسلّمة غالبا، أّما ما لم تستسغھ فإنھا تنبذه.

أغلب المسائل البیانیة التي درستھا الكاتبة الفتة؛ غیر جاریة على سنن البالغة، مما یؤھّلھا أن تكون  -5
  إحدى شواھد اإلعجاز البیاني.

أن عائشة عبد الرحمن وفقت إلى حّد ما في توظیف الدراسات البیانیة خدمةً لإلعجاز البیاني في  نحسب -6
  مصنَّفھا محل الدراسة.

  ھذا والحمد � أوال وآخرا، وصلى هللا على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا.
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  والتفسیر الترجمة بین الكریم القرآن في اللفظي المشترك
  "آیة" لكلمة ترجمات ألربع مقارنة دراسة

Polysemy in the Holy Qur’an ‘between translation and interpretation 
A case study of four English translations of the word ‘AYA’ 

  

   بوتشاتشةجمال د/ أ.     1بوعلوط ذھبیةطالبة دكتوراه 
   2 الجزائر هللا سعد القاسم أبو جامعة -الترجمة معھد

boudjamel2000@yahoo.fr   vivibouallout@yahoo.fr  
  

  23/12/2021 :القبول تاریخ   23/09/2020 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
 اعاةمر مدى تتبع إلى نسعى حیث بالمعنى اللفظ بعالقة تتعلق لغویة ظاھرة دراسة إلى البحث ھذا یرمي
 تأویالت تحمل التي "آیة" كلمة باختیار ذلكو  الكریم القرآن في اللفظي المشترك في تكمن التي للمعاني المترجمین

 "آیة" كلمة لىع تشتمل التي القرآنیة اآلیات بعض على اعتمدنا ذلك ألجلو المفسرین،و  اللغویین أراء حسب مختلفة
 ینملزم المترجمین أن إلى توصلنا وقد آلخر، سیاق من تختلف الكلمة ھذه أن اتضح حیث القرآنیة السور من عدد في

 بتر نأل الترجمة عملیة إنجاح في مھما عنصرا أیضا یعتبر الذي اآلیة سیاقو  المختلفة التفاسیر على باالطالع
  بداللتھا. اإلخالل إلى یؤدي سیاقھا عن الكلمة

  السیاق. آیة؛ الكریم؛ القرآن المعنى؛ اللفظي؛ المشترك المفتاحیة: الكلمات
Abstract: 

This research aims to shed light on a linguistic phenomenon based on the word- meaning 
relationship. It investigates the translators’ accuracy in conveying the meanings of the word 
‘aya’ (verse) in the holy Quran which is said to be polysemic according to linguists and exigetes. 
The research finds out that context and exegesis are necessary in translating the correct 
denotation of such words. 
Key words: Holy Quran; aya; meaning; polysemic; context. 

  مقدمة: 
لیكون للعالمین بشیرا ونذیرا وھادیا  أنزل هللا تعالى القرآن الكریم من فوق سبع سماوات على محمد 

 اللسان يف المتمثلةو إلیھم أرسل الذي القوم یُصدقھ حتى بمعجزة هللا أیّده قدو منیرا، سراجاو إلى هللا بإذنھ
نًا َعَربًِیّا  التنزیل: محكم في تعالى قال حیث العربیة اللغة وھو الكریم القرآن بھ جاء الذي ھُ قُْرَءٰ إِنَّآ أَنَزْلنَٰ

 ةالخطاب فنون عنھم ُعرف حیث الفصاحةو والبالغة بالبیان العرب والشتھار ).2: (یوسف لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 
فَأْتُوا  لھ:قو في الخالدة المعجزة ھذه بمثل اإلتیان في تعالى هللا تحداھم عكاظ، سوق في بالشِّعر والتباري

ن ِمْثلِھِ    .)23: البقرة( بُِسوَرٍة مِّ

                                                        
  المؤلف. المرسل -1
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 لىإ المحمدیة الرسالة فحوى وإیصال نشر دون حال لغویا حاجزا شّكل عربیا الكریم القرآن كون إن
 نواهٍ و أوامر من علیھ نص وما القرآن تعالیم لتبلیغ ومھمة ضروریة وسیلة الترجمة فباتت األخرى األمم
  مغاربھا.و األرض مشارق في جمعاء البشریة إلى

 فكان تالمستویا كل على رصیدھا أثرىو العربیة اللغة شّرف الكریم القرآن أن على اثنان یختلف ال
 انیھمع ترجمة عند بحذر التعامل المترجمین على یوجب ما وھو قویا وبیانھا فریدا نظمھاو معجزا أسلوبھا

 بھا تزخر التي اللفظي المشترك ظاھرة األلفاظ بداللة تُعنى التي اللسانیة الظواھر ومن المختلفة، دالالتھو
 إلنجلیزیةا اللغة بین تظھر التي اللغویة التباینات من فھو خصوصا، الكریم القرآنو عموما العربیة اللغة

 على نیتعی قراءات،و تفاسیرو تأویالت من یحویھ ماو الكریم القرآن في الداللة ألھمیة ونظرا العربیة.و
 القرآن في الخطأف التفاسیر مختلف إلى بالّرجوع األلفاظ وراء یستتر الذي الحقیقي المعنى تحري المترجمین

  بھا.جوان كل في اإلنسان لحیاة الشاملة ألحكامھ جھلو للشرائع تضییع من عنھ ینجرّ  لما بھ مسموح غیر
 الذي السیاق إلى االحتكام دون الكریم القرآن في اللفظي المشترك ترجمة إشكالیة دراسة یمكن وال

 الكلمة لةدال بذلك فتُنقل مجازا، أو حقیقة سواء واحدة داللة من أكثر األخیرة لھذه یكون حیث الكلمة فیھ ترد
 إظھار في ُمھما األخیر ھذا یعدو السیاقو القول في بموقعھا تتحدد أخرى معان إلى المعجمي معناھا من

 الداللة، علم في ینقسم، حیث توجیھھو للكلمة الصحیح المعنى اكتشاف في حاسمة قرینة لكونھ الكلمة دالالت
 بھ قصدیُ  الذي السیاقي المعنىو التركیب، دون المفردة بالكلمة ویتعلق المعجمي، المعنى ھماو قسمین إلى

   فیھ. وردت الذي التركیب في الكلمة معنى
 ةخاص البحثو بالدراسة اللفظي المشترك ظاھرة المحدثین،و منھم القدماء العرب، اللغویون خصّ 

 عن فنتج ة،البالغیو والصرفیة النحویة أبعادھا بكل العربیة للغة األول المصدر باعتباره الكریم القرآن في
 الحصر، ال المثال، سبیل على منھم نذكر 1النظائرو بالوجوه یُعرف ما علیھ أطلقواو مختلفة كتب ذلك

 كتابھ يف سبكي الدین تاجو القرآن" علوم في اإلتقان "و القرآن" إعجاز في األقران "معترك في السیوطي
  ظائر".النو الوجوه علم في النواظر األعین نزھة " بعنوان: لھ مصنف في الجوزي ابنو النظائر"و "األشباه
 حلیلیةت بدراسة القیام ارتأینا اإلنجلیزیة، اللغة إلى الكریم القرآن ترجمات بعض على اطالعنا بعد 
 ھل التالي:ك البحث ھذا إشكالیة صیاغة فكانت اللفظي المشترك على بالتركیز منھا ترجمات ألربع مقارنة

   الكریم؟ القرآن في اللفظي للمشترك المختلفة المعاني األربعة الترجمات استوفت
 بھا ستعینن مختلفة نماذج اخترنا القرآني، النص في اللفظي المشترك ترجمة صعوبة على للوقوفو
 المعانيو الدالالت في البحث الدراسة ھذه تروم حیث القرآن، معاني تحصیل في أثرھاو المشكلة لھذه للتمثیل

 على بناء یزیةاإلنجل اللغة إلى ترجمتھا كیفیة تقصي ثم أولى كمرحلة آیة" كلمة" علیھا تنطوي التي المختلفة
 ليع یوسف من كل بترجمة األمر یتعلقو ذلك في ترجمات أربع اعتماد خالل من ثانیة كمرحلة تفسیرھا

 الملك مجمع عن الصادرة خان محسن ومحمد الھاللي الدین تقي الثنائي وترجمة بیكتال مرمدوك محمدو
 اقتفاء يف التفاسیر بعض اعتمدنا كما علي، محمد موالنا ترجمة إلى إضافة السعودیة العربیة بالمملكة فھد

  البغوي.و الزمخشريو الطبري كتفسیر اآلیات معاني
 اللفظي المشترك تعریف -أوال

 وھو polysemy الواحدة للكلمة الدالالت تعدد أنھ على عموما اللفظي المشترك یُعّرف لغة: -1
 لومع فيو الفقھ أصول علمو اللغة في لھ كثیرة تعریفات قدمت قدو ،monosemy األحادیة الداللة نقیض
  أیضا. القرآن
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 ووھ واحد بمعنى الثاني وضم بكسرھما الشركةو الشرك "شرك: للزبیدي: العروس تاج في جاء 
 اركا،تشو اشتركا قدو ذلك من وھو جائز" الشرك "أنّ  العزیز: عبد بن عمر حدیث فيو الشریكین... مخالطة
 فيو اتقاھ في قریش شاركنا و الجعدي: النابغة قال إذ التشارك بمعنى ھنا االشتراكو اآلخر أحدھما وشارك
  .2العنان شرك أنسابھا

 حیث عربیةال اللغة في اللفظي المشترك إلى اإلشارة في السبق صاحب سیبویھ یُعتبر اصطالحا: -2
 اتفاقو واحد، المعنىو اللفظین واختالف المعنیین، الختالف اللفظین اختالف كالمھم من أن "أعلم یقول:

 إذا وجدتو المْوجدة، من علیھ وجدت قولك: مختلف المعنىو اللفظین واتفاق المعنیین... واختالف اللفظین
  . 3الضالة" وجدان أردت

 "ومنھ ل:قا إذ الكالم أجناس من واعتباره اللفظي للمشترك تعریفھ في سیبویھ مذھب فارس ابن ذھب
  .4المیزان" وعین الركبة، وعین المال، وعین الماء، عین كقولنا المعنى واختالف اللفظ اتفاق

 لھ عالموضو المعنى یكون أن على أكثر أو بوضعین الموضوع اللفظ "ھو جعفر: السید یعرفھ كما 
 المعنىو حدامت اللفظ فیكون اآلخر، الوضع في اللفظ نفس لھ الموضوع للمعنى مغایرا وضع كل في اللفظ

  .5األوضاع" بتعدد متعددا
  األصولیین عند اللفظي المشترك -ثانیا

 لمفسرونا دراستھ إلى عمد بل ، فقط اللسانیة األبحاث حبیس لغویة كظاھرة اللفظي المشترك یبق لم
 حالیا یُعرف لما أطلقوه الذي االسم وھو النظائر،و الوجوهو السیاق زاویتي من أیضا األصول علماءو

 بھذا یرد لم آنللقر بالنسبة اللفظي "والمشترك عزوجل: هللا كالم على یُطلق ال اللفظ ألن اللفظي بالمشترك
 ال ""اللفظ كلمة أن ذلك في السبب ولعل الظاھرة، ھذه تناولت التي المؤلفات من مؤلف أي في المصطلح

 القرآن مقاصد تبیین في القصوى بأھمیتھ لیقینھم ،6الكلمة ھو عنھا البدیلو الكریم القرآن رحاب في تُقال
 عند مفھومھ أن غیر صعبا، أمرا الھدف اللغة في لھ مقابل عن البحث یجعل ما أوجھ حّمال أنھو خاصة

 أكثر حملی الذي اللفظ على اللفظي المشترك إطالق في یشترطون إذ اللغویین عند منھ أضیق األصولیین
 بھ ؤخذیُ  ال غیره معنى إلى نُقل ثم لمعنى وضع إذا بحیث المعنى لتعدد الوضع تعدد ضرورة مع معنى من

 أو ألحدھما موضوعا یكون ال مسمیین عن بھ یُعّبر الذي "االسم الغزالي: یُعّرفھو لفظي مشترك أنھ على
 أو إلیھ منقوال اآلخرو أصال یجعل بأن أحدھما یكون ال بل األخر، إلى منھ منقوال أو لآلخر منھ مستعارا
 تركتش ال اللفظي المشترك ضمن تندرج التي المسمیات أن الغزالي یرىو .7نقیضھ" من بأولى منھ مستعارا

 إطالق أن إّال  ،8الذھب...و للشمسو الماء منبعو للبصر "العین" عن مثال لذلك یضربو المطلقة الحقیقة في
  صولیین.األ بعض بھ قال ما حسب لفظیا اشتراكا ال المجاز قبیل من یُعد وغیره البصر عضو على "العین"

   الغرب عند اللفظي المشترك -ثالثا
 تعدد على للداللة دراساتھم في polysemy مصطلح یُطلقون الغربیون أن المنجد الدین نور یرى

 عن نھویمیزو اللفظي، المشترك العرب علیھ یصطلح لما أقرب وھو للسیاق تبعا الواحدة للكلمة المعاني
homonymy 9الشكل أو الصیغة في المتفقة الكلمات على یُطلق الذي.   

 1887 سنة polysemy مصطلح استعمل من أول M. Breal بریال میشال الفرنسي اللغوي یُعد
  .10Fuchs Catherine فوشي كاترینو Victorri Bernard فیكتوري برنارد ذكره ما حسب

   :أكسفورد قاموس في جاء
‘polysemy the coexistence of many possible meanings for a word or phrase’11. 
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   (ترجمتنا). الجملة أو الواحدة للكلمة محتملة كثیرة معاني وجود ھو اللفظي االشتراك أي:
 عةمجمو تشكلھا األخیرة ھذهو سورة، عشر أربعةو مائة بعدد حزبا ستین من القرآني النص یتكون

  المختلفة. ومعانیھا "آیة" كلمة تعریف یلي فیما سنحاولو اآلیات، من
  "آیة". كلمة تعریف -رابعا

 (أیى) من ھاأن اشتقاقھا في الصحیحو المعجزة أو األمارة بمعنى العربیة اللغة في كلمة"آیة" تستخدم لغة: -1
 زائر وقوف بالدیار قف قال: .12تمّكث أي تأیّیا، بتأّیا تأّیا یُقال النظر. وھو واحد أصل الیاءو الیاءو الھمزة

  صاغر. غیر إنك تأيّ و
  الطفل. غیایات األرض وعلى قافال علیھ وتأّییت لبید: وقال

   إمكانھ. إنتظرت (األمر) تأییت األعرابي ابن تؤدة. على انصرفت أي
   عدي: قول في كما، 13"َمقام" ھوو أخر معنى "آیة" لكلمة أن فارس ابن وذكر
  منازعا.و واتنا عني أُكفكف أزل فلم المصیر منھن تأییت

 لأصو قالوا: أییُت، قدو َمعلََمة. عالمة كقولك مأیاة، آیة ھذهو العالمة، اآلیة أن اللغة أھل عن فارس ابن نقلو
   .14فامتدت األخیرة تخفیف تم حیث ساكنة الثانیةو متحركة أوالھما ھمزتین مھموز أأیة" " آیة

 ألنھ ذاك، من وھو ضوؤھا، الشمس إیاةو آي، والجمع حروف، مجموعة ألنھا القرآن آیة منھو
 نھایتھا، ندع التوقف للقارئ یُستحسن التي الفقراتو الجمل تلك ھي الكریم القرآن في اآلیةو لھا. كالعالمة

   مكیة.و مدنیة نوعان ھيو آیة، ثالثینو ستو مائتینو آالف ستة إلى القرآن آلي الكلي العدد ویصل
 قول:ی حیث للفظة الدیني التاریخي الجانب إلى لآلیة تعریفھ في وھبھ مجدي یذھب اصطالحا: -2

 بالكتا وفي الدیني. المزمور منھا یتكون التي األجزاء أحد ھي القدیم، العبري الشعر في verse "اآلیة
 كل يف مستقال ترقیما المرقمة الجدید العھد أناجیل أو القدیم العھد أسفار في الجمل إحدى ھي عامة المقدس

  .15ھایتھان في الوقف أثر جمل أو جملة الكریم القرآن فيو الجدید العھد أناجیل أو القدیم العھد أسفار من فصل
 من سورة في المندرجة هللا كالم من الجملة ھي واآلیة: "...: قولھ في اآلیة فیعّرف قطان مناع أما

  ى.األخر المقدسة النصوص دون الكریم القرآن بھ یختص الذي ذلك اآلیة مفھوم من یجعل حیث ،16القرآن"
 التي ىاألخر المعاني في النظر دون ووحیدة واحدة داللة في لآلیة تعریفھ عتر نورالدین یحصر حین في 

 لتَّابُوتُ ٱأَن یَأْتِیَُكُم  ۦٓ نَّ َءایَةَ ُمْلِكھِ إِ  تعالى: قولھ ومنھ العالمة، بمعنى أصلھا "... :فیقول الكلمة إلیھا تخرج قد
 مقطعو مبدأ ذو تقدیرا لوو جمل من مركب قرآن فھي القرآن: علم اصطالح في أما ،)248: البقرة( فِیھِ 

  .17سورة" ضمن في مندرج

 نم تختلف كما أخرى إلى سورة من تختلف األخیرة ھذهو آیات، عدة إلى القرآن في سورة كل تُقسم
 اتآی أقصر أیضا تعتبر والتي – (حم)و (طھ) یس)،( مثل: حرفین في آیة نجد إذ القصرو الطول حیث

 بقرةال سورة أواخر في تظھر التي -الدین آیة في كما كاملة فقرة أو السطور من عدد في نجدھا كما -القرآن
ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیٌم  ...یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن  282 اآلیة  القرآن آي أطول من تعتبر والتي َوهللاَّ

 إذ نھام البعض نھایةو بدایة مواضع تحدید في االختالف إلى اآلیات تحدید في االختالف ھذا یعود الكریم.
 يتُنج آیة ثالثون سورة عن حدیثھ في الملك سورة ماعدا معینة قرآنیة سورة آیات عدد  الرسول یذكر لم

  جري.الھ األول القرن منذ العلماء اجتھاد نتیجة فھو ذلك غیر أما الفاتحة، سورة إلى إضافة القبر عذاب من
 حیث دیدةع بصیغو مختلفة مواضع في مرة ثمانینو اثنینو مائة ثالث الكریم القرآن في آیة لفظة تكررت 

ا َولَئِْن أَتَْیَت الَِّذیَن  تعالى: قولھ في كما موضعا ثمانینو ستة في مفرد كاسم وردت أُْوتُواْ اْلِكتَاَب بُِكلِّ آیٍَة مَّ
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 عشر الثانیة اآلیة سیاق في واحد موضع في مثنى وجاء .)145 :البقرة( تَبُِعواْ قِْبلَتََك َوَما أَنَت بِتَابِعٍ قِْبلَتَھُمْ 
 فھي الجمع، صیغة في أما ،)12 :اإلسراء( َوَجَعْلنَا اللَّْیَل َوالنََّھاَر آَیتَْینِ  تعالى: كقولھ اإلسراء سورة من

َوالَ تَتَِّخُذَواْ آیَاِت ّهللاِ  تعالى: كقولھ موضعا تسعینو خمسو مائتین في جمعا كانت بحیث انتشارا األكثر
 المقام اقتضاه خاص لمعنى كان أخرى تارة جمعو تارة مفرد آیة كلمة مجيء إنّ  .)231: البقرة( ھُُزًوا

  والسیاق.
 "آیة" كلمة معاني -خامسا
 بمعنى: فتكون الكریم القرآن في آیة" كلمة" علیھا تدل التي المعاني تتعّدد

 لى:تعا قولھ في كما "العالمة" معنى على للداللة "آیة" كلمة استعملت :الداللة أو الظاھرة العالمة -1
  ٌأَْو َتأْتِینَا آیَة ُ  أرادواو والسالم الصالة علیھ محمد عاندوا الكتاب أھل أن أي )118 :البقرة( لَْوال یَُكلُِّمنَا هللاَّ
  بھ. یُؤمنوا حتى وتعالى سبحانھ هللا وجود من یتأكدوا لكي  رسولھ أنھ لیخبرھم مباشرة هللا یكلمھم أن

 صارىالن عن تعالى هللا أخبرنا حیث الداللةو العالمة بمعنى ھنا (آیة) أن تفسیره في الطبري ذكر
 ھوو .18نریدو نسأل ما صدق من للتأكد المرسلین،و األنبیاء أتت كما هللا، من عالمة تأتینا ھالّ  قالوا الذین

  .19أیضا القرطبي یذكره الذي المعنى
  التالي: النحو على اآلیة ھذه ترجمت

 بیكتال: ترجمة 
Why doth not Allah speak unto us, or some sign come unto us?20 

 :خانو الھاللي ترجمة
Why does not Allah speak to us (face to face) or why does not a sign come to us21. 

  :علي یوسف ترجمة
Why speakth not Allah unto us ? or why cometh not unto us a sign?22 

 لغةال في اللفظة تحملھ الذي المعنى إلى قریبة أنھا نرى التي sign بـ بترجمتھا المترجمون قام حیث 
  ‘23present is or exists sb/sth shows that thing أكسفورد: قاموس في ورد حیث المصدر

 ینالمذكور التفسیرین ما، حد وإلى بذلك، موافقة الثالث الترجمات في "signبـ" "آیة" لفظة تُرجمت
  تحملھ. الذي للمعنى
 :موالنا ترجمة

Allah would speak to them, and as a warner he informed them of the coming wrath24  
 آلیةل األصلي المعنى عن انحرف حیث السابقة الترجمات عن كثیرا اختلفت موالنا ترجمة أن غیر

 وبالتالي ودهوج تثبت عالمة إرسال أو مباشرة إلیھم بالحدیث تعالىو سبحانھ � الكفار مطالبة في المتمثلو
 حلّ سیو علیھم سینزل الذي بغضبھ ھؤالء أنذالو حّذر تعالى هللا أن اآلیة معنى من فجعل ، محمد صدق

  .wrath في نقلھ الذي وسخطھ هللا غضب آیة كلمة معنى بذلك فجعل شك، دون بھم
 عالى:ت قولھ في كما كثیرة مواضع في الدلیل على الكریم القرآن في آیة" " كلمة دّلت الدلیل:و الحجة -2
 ِتِھ  ذھابو راحة النوم جعل أن تعالىو سبحانھ قدرتھ دالئل من .)23 :الروم( لنََّھارِ ٱوَ  لَّْیلِ ٱَمنَاُمُكم بِ ۦ َوِمْن َءایَٰ

 الرزق. لطلب السعيو األرض في لالنتشار مبصرة آیة النھار وجعل النھار، أو اللیل في التعب
 أیھا علیكم حججھ منو" الحجة: ھو اآلیة ھذه سیاق في "اآلیة" معنى أن تفسیره في الطبري ذكر

 .25النھار"و اللیل بین مخالفتھو األوقاتو الساعات تقدیره القوم
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  26day by and night by slumber your is signs His of And :بیكتال ترجمة
  27day by and night by sleep your is signs His among And  :خانو الھاللي ترجمة 
 28day by and night by take ye that sleep the is signs His among And :علي یوسف ترجمة 

  29day by and night by sleep your is signs His of And موالنا: ترجمة
 تفسیر یوافق ما ھوو السیاق ھذا في اآلیة لمعنى اإلنجلیزیة sign لفظة على كلھم المترجمون اتفق

 بوجھ اآلیة ھذه معنى لنقل evidenceو proof كلمتي توظیف أیضا یمكن أنھ غیر ،آنفا إلیھ المشار الطبري
 مواءمة ألكثرا اإلنجلیزیتین الكلمتین وھما العربیة، باللغة اآلیة علیھ نّصت الذي للمعنى تعبیرا أكثرو أّدق

  بنظرنا. للمعنى
َما نَنَسْخ ِمْن  تعالى: قولھ في كما القرآن من جملة أنھا على بمفھومھا "آیة" كلمة وردت اآلیة: -3

 منھا أنفعب لیأتي تماما یُزیلھا أو آیاتھ في یُبّدل أن على قادر تعالى هللا أن یعني .)106 :البقرة( نُنِسھَاآیٍَة أَْو 
  .الطبري تعبیر حد على اآلیات حكم نقل شأنھ جلّ  یمكنھ كما الثواب،و التكلیف مسألة في بمثلھا أو

  30forgotten be to cause or abrogate We as revelations Our of Such بیكتال: ترجمة
  :خانو الھاللي ترجمة

Whatever a verse (revelation) do we abrogate or cause to be forgotten31. 
   :علي یوسف ترجمة

None of Our revelations do we abrogate or cause to be forgotten32.  
 في لكذ ویكون ما آیة حكم وتغییر نقل ھو منھا المقصود أن اآلیة ھذه معنى تفسیر في الطبري یرى

 .33واإلباحة المنعو اإلطالقو الحظرو والنھي األمر
 "الكشف" أو "الوحي" معنى تحمل التي revelationsلفظة اآلیة ھذه في علي یوسفو بیكتال استعمل

 revelation: a surprising disclosure, the revealing of‘ أكسفورد قاموس علیھ یدل كما
.34’disclosure supernatural or divine a unknown, previously something،یمكن حین في 

 قاموس أورده ما بحسب اآلیة معنى توافق وھي خانو الھاللي اقترحھا التي verse لفظة باستعمال ترجمتھا
   اإلنجلیزي: أكسفورد

‘Verse… each of the short numbered divisions of a chapter in the bible or other scripture’35. 
 36things? all sent revelation other an was Why :موالنا ترجمة
 السیاق. ھذا في آیة كلمة لمدلول نقلھ في علي یوسفو بیكتال نھج أیضا موالنا وسلك

تٖ  تعالى: كقولھ المعجزة: -4 تِنَا َبیِّنَٰ وَسٰى بِـَٔاَیٰ ا َجآَءھُم مُّ  موسى جاء لما أي ،)36 :القصص( فَلَمَّ
  بالسحر. قومھ اتھمھ بھ جاء ما صحة تؤكد وحجج بأدلة مألهو فرعون إلى

 37tokens clear Our with them unto came Moses when But بیكتال: ترجمة
 اآلیة تحملھ الذي المعنى لكن "الرمز"، تعني التي tokens اقترح أنھ بیكتال ترجمة في المالحظ

  .للمعنى أداءو مواءمة أكثر اإلنجلیزیتین miracle أو proof لفظتي من یجعل
  :خانو الھاللي ترجمة

Then when Musa(Moses) came to them with Our clear Ayat proofs, evidences, verses, 
lessons, signs, revelations,..38. 



  المشترك اللفظي في القرآن الكریم بین الترجمة والتفسیر 
 

  

  427                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

 أضافو transliteration لھا الصوتیة الترجمة مع الترجمة في "آیة" كلمة على خانو الھاللي أبقى
 مكنی وعلیھ الجزئیة، دالالتھا في بعضھا عن تختلف األخیرة ھذه أن إال ترادفھا أنھا یرى أخرى ألفاظا لھا

 ارااختی كان لمعناھا شارحة أقواس إضافة مع الصوتیة بالكتابة "آیة" كلمة ترجمة على اعتماده أن القول
  المصدر. النص خصوصیة على بھ حافظ موفقا

 39signs clear Our with them to came Moses When :علي یوسف ترجمة
 معناھا ترجمت حیث اآلیة ھذه من المقصود المعنى عن ترجمتھما في موالناو علي یوسف ابتعد 
 البغوي تفسیر في نجد حیث المصدر نصھا في الكلمة في الكامن المعنى غیر وھو العالمة أو الداللة بمفھوم

 ھذا في المعجزة على تدل أنھا أي ،40إلیكم) یصلون فال معجزات من نعطیكما بما بآیاتنا سلطانا لكما نجعل(
   السیاق.

 .41الحججو األدلة معنى تحمل أنھا یرى حیث ذاتھا لآلیة مخالفا تفسیرا الطبري یقدم
 42signs clear our with them to came Moses when So موالنا: ترجمة

نَّا اآلیة: نص في كما الموعظة:و العبرة -5  ھذه نزلت ،)21 :مریم( َولِنَْجَعلَھُ آیَةً لِّلنَّاِس َوَرْحَمةً مِّ
 تدل ناسلل عالمة جاء الذي المسیح میالد قضیة في شرفھا عن دافعت التي السالم علیھا مریم حق في اآلیة
  تعالى. هللا قدرة على

  43mankind for revelation a him of make may we that be) will (it And بیكتال: ترجمة

  44mankind to sign a as him appoint to wish) (we And :خانو الھاللي ترجمة
 45men unto sign a as him appoint to wish) (we ndA :علي یوسف ترجمة
 46people to sign a him make may We that And :موالنا ترجمة
 تفسیر فيو .47العالمةو الحجة ھو اآلیة ھذه نص في "آیة" كلمة معنى أن الطبري تفسیر في ورد 

 حیث األندلسي بھ قال عما الكشاف في الزمخشري یبتعد وال 48التأمل تستدعي التي العبرة بمعنى األندلسي
 المترجمون بأن القول یمكننا المذكورة، للتفاسیر وطبقا وعلیھ، .49البرھانو العبرة ھنا باآلیة المراد یقول:
  اآلیة. ھذه معنى نقل في الصواب جانبوا
تِ   التالیة: اآلیة علیھ تدل ما وھذا (القرآن): الكتاب -6 ِ ٱیَْسَمُع َءایَٰ  یسمع أي ،)8 :الجاثیة( تُْتلَٰى َعلَْیھِ  �َّ

 تفسیرھما يف الزمخشريو الطبري أجمع فیھ. یستمرو كفره على یصرّ  ذلك ومع علیھ تُقرأ هللا كتاب آیات
  الكریم. القرآن آیات ھو المقام ھذا في آیة بكلمة المقصود أن

 50mhi unto recited Allah of revelations the hearth Who بیكتال: ترجمة
  51him to recited (being) Allah of verses the hears Who :خانو الھاللي ترجمة
  52him to rehearsed Allah of signs the hears He :علي یوسف ترجمة
  53him to recited Allah of messages the hears Who :موالنا ترجمة

 ذلكو المصدر بالنص التصاقا أشد كانت وخان الھاللي ترجمة أن القول یمكن الترجمات، ھذه بین من
   العربیة. اللغة علیھ تدل كما لآلیة الفعلي المعنى عن الصحیح بالتعبیر
 قولھك الكریم القرآن علیھا ینص التي الشرعیة لألحكام مرادفة آیة كلمة تكون الشرعیة: األحكام -8

ُ لَُكْم آیَاتِِھ لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  تعالى: لَِك یُبَیُِّن هللاَّ  یحتاجھ ما كل في أحكامھ تعالى هللا یبین .)242 :البقرة( َكَذٰ
  یحتذى. ودستور حیاة منھج ھو فالقرآن بھا، للعمل معادهو معاشھ في اإلنسان
 54revelations His you unto expoundth Allah Thus :بیكتال ترجمة
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  55you to )laws( tAya His clear makes Allah Thus :خانو الھاللي ترجمة
 56you to sSign His clear Allahmake doth Thus :علي یوسف ترجمة
 57messages His you to clear makes thus Allah :موالنا ترجمة

 يف األخرى الترجمات من أوفى خانو الھاللي ترجمة تبقى اآلیة، ھذه في الواردة التفاسیر حسب 
 الصوتیة الترجمة إلى laws بإضافة الشارحة األقواس في اآلیة معنى شرح خالل من اآلیة عن التعبیر
  للكلمة. الصحیح المعنى عن اآلخرون یبتعد حین في "آیة"، لكلمة

  خاتمة
 ردتو التي آیة" كلمة" ترجمة خالل من اللفظي المشترك ترجمة أثر اقتفاء الدراسة ھذه في حاولنا 

 لمشتركا ساھم إلیھ اإلشارة سبق فكما المعنى توضیح في بالغة أھمیة األخیرة ولھذه مختلفة، سیاقات في
   العربیة. اللغة إثراء في اللفظي
 يف المترجمون أص��اب فقد علیھا، اعتمدنا التي المدونة في اللفظي المش��ترك ترجمة بخص��وص أما 

 إیص��ال یجعل ما أخرى تارة یختلفونو تارة یتفقون حیث أخرى أحیانا الص��واب َجانَبواو أحیانا المعنى نقل
 التي ألساسیةا الدعامة القرآن تفاسیر تبقى وعلیھ للمعاني، بترا یعرف العرب غیر للمسلمین القرآن مقاص�د

 للوجوهو للقرآن أفضل فھم أجل من علیھا االرتكاز الكریم القرآن لترجمة یتص�دى الذي المترجم على یجب
  قرآنیة. كلمة أي تحملھا قد التي المختلفة
 لترجمةل الدارسین قبل من البحثو الدراسة من لمزید بحاجة الكریم القرآن في الداللة جانب یبقىو 
  تعالیمھ. تبلیغ وجھ على الكریم القرآن معاني نقل في ألھمیتھا
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  10/05/2021 :القبول تاریخ   01/01/2021 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

 كل ناسبت متناھیة ال مضامین یتیح قد نظر، وكل خبایاه، بعض اكتشاف ییسر األبعاد، متعدد فرید، القرآن
 في نالقرآ تفھیم لتجدید محاولة الشرعي، المضمون تدقیق في ودوره القرآني المصطلح: "البحث وعنوان. واقع
 وصفي بحث ذلكب وھو للناس، هللا كتاب تفھیم تبتغي منھجیة ویقترح". القیمة لتحقیق المفھوم توضیح الكورونا، زمن

  :أن كشفھ، یروم ما وأھم تحلیلي،
  .اآللیات من جملة لتملك تحتاج معقدة عملیة التفھیم عملیة -1
  .بالواقع مرتبط تدبر عن تنتج الشمولیة النظرة -2
  .سلوك إلى هللا عن الفھم تحویل في مترابطتین والتفھیم الفھم تجعل القرآن مدارسة -3

  .الكورونا المدارسة؛ التدبر؛ التفھیم؛ الفھم؛: المفتاحیةالكلمات 
Summary: 

The Qur’an is unique, multidimensional, facilitating the discovery of some of its secrets, 
and each view may offer endless contents that fit every reality. The title of the research: "The 
Quranic term and its role in scrutinizing the legal content, an attempt to renew the understanding 
of the Qur’an in the time of the Corona, clarifying the concept to achieve value." He proposes 
a methodology that seeks to understand the Book of God to people, and by that it is a descriptive 
and analytical research, and the most important thing that seeks to uncover is that: 
1- The process of understanding is a complex process that requires possession of a set of 
mechanisms. 
2- The holistic view results from contemplating reality. 
3- Studying the Qur’an makes understanding and understanding interdependent in transforming 
understanding about God into behavior. 
Key words: understanding; understanding; contemplation; study; corona. 

 
   المدخل المنھجي

هللا، مدعو 'لتحدید' نظره في بدایة المھمة، و'تجدیده' : إن كل من یسعى لتفھیم كتاب مقدمة الدراسة -1
  باستمرار، لیتبین 'منھجیة توظیف القرآن لمصطلحاتھ'، فال ینوب أحدھا عن اآلخر.

: وتتجلى في ضرورة الدعوة إلى النظر، باستمرار، في النص القرآني، مع تجدید وتطویر أھمیتھا -2
الیوم، في كون العالم، كلھ، وقع في حصار وحجر فرضھ علیھ النظر في كتاب هللا. وتزداد ھذه األھمیة، 
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فیروس عجیب، یدبر هللا بھ الكون، لحكمة تتطلب النظر الطویل للكشف عنھا. ولعل بعضھا یتجلى في 
  'إرجاع هللا لعباده إلیھ حتى یفرون منھ إلیھ'. 

: ھل التفرغ في إطار الحجر الصحي سیجعل مضامین النص القرآني تزداد وضوحا إشكالھا -3
  بتنزیلھا على الواقع المعیش؟ وھل زمن الكورونا حافز لتعدیل المنھجیة في النظر القرآني؟  

  : أھدافھا -4
 رسم خارطة طریق تقریبیة للتحول من مجرد المدارسة المعرفیة إلى مستوى الممارسة الفطریة. -
  اإلسھام في وضع لبنة ضمن صیاغة المنھج الراشد في تدارس وتنزیل القرآن الكریم.  -

: سیتم االنطالق من المنھج الوصفي، لوصف الوضعیة المتمثلة في وقوع الناس في العالم منھجھا -5
بأسره، وخصوصا المسلمون، في مختلف بقاع العالم، في حصار فرضھ مرض غریب، ثم إظھار إشكالیتھا، 

لمتمثلة في محاولة الكشف عن مضامین النصوص القرآنیة انطالقا من فھمھا من خالل ما یحدث في العالم. ا
ثم السعي للكشف عن مالبساتھا، والوقوف على سیاقاتھا السابقة واآلنیة، وتبیان أن كل ذلك رھیٌن بمعرفة 

یاتھا، حلیل اإلشكالیة، وتصنیف جزئإسھام الواقع في فھمھا. وبعد ذلك یتم االستنجاد بالمنھج التحلیلي لت
وحصرھا في كلیات تضمھا، من أجل إعادة تركیبھا، وبنائھا، لتمییزھا من غیرھا، مما سیتم استبعاُدهُ منھا، 
ثم انتقاء الحلول على منوالھا، فالحل كائن في صلب اإلشكالیة ولیس بعیدا عنھا. وستكون المقاربة التحلیلیة 

 إشكالیة تلقي كتاب هللا تعالى، وبین الوعود القرآنیة المتعددة. ثم الوصول القتراح عن طریق تبیین الصلة بین
الحل لتطویر عملیة فھم القرآن وتفھیمھ. وعلى إثرھا، ستعرض توصیات یكون الرجاء من استعراضھا أن 

اإلشكالیة  میعمل بھا المعنیون بھا، من جھة، وتكون بابا للباحثین مفتوحا على تصورات تسھم في تعمیق فھ
وتعمیم البحث فیھا وتطویر اقتراح حلول لھا، یكون الھدف منھا تطویر ھذه المنھجیة في التلقي واإللقاء، 
في التعامل مع كتاب هللا تعالى. وھذه المقترحات، سیكون بمقدورھا الكشف عن العالقات بین مختلف 

تفردة، م القرآن وتفھیمھ؛ فلیست ھناك إشكالیة ماإلشكالیات، والمشكالت، التي یكون لھا ارتباط بینھا وبین فھ
  بل كل إشكالیة تتشابك مع غیرھا من المشكالت المجتمعیة والعلمیة. 

  : دراسات سابقة -6
م، 2010المتلقي في الخطاب القرآني، الباحثة حكیمة بوقرومة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، الجزائر،  -

وھي دراسة مستوفیة وتستحق المطالعة، فقد عرضت للعدید من نماذج المتلقین الذین یتلقون كتاب هللا 
  توجیھ والتفھیم. تعالى، وقد یكونون ضمن الفئة التي تتحول من مستوى التلقي إلى مستوى ال

التجدید في التفسیر في العصر الحدیث، مفھومھ وضوابطھ واتجاھاتھ، الباحثة دالل بنت كویران بن ھویمل  -
م، بالسعودیة، وكان من بین أھم منتجاتھا: 2014ه، 1435البقیلي السلمي: دراسة لنیل شھادة الدكتوراه، 

 ن؛ ثم كشفت الدراسة عن كون التجدید في التفسیرأن التجدید في التفسیر ھو في جوھره تجدید في الدی
حاجة ملحة إلحیاء معاني كتاب هللا تعالى، ودعوة لتطبیق تعالیمھ، ثم دعت لوضع أصول لعملیة التجدید 

  في التفسیر. 
التجدید في التفسیر، نظرة في المفھوم والضوابط، الدكتور عثمان أحمد عبد الحمید: كتاب سلسلة مجلة  -

سالمي، عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المطبعة العصریة، الكویت، ب. ت.، وقد الوعي اإل
سطر جملة من الضوابط التي یجب أن یتقید بھا كل من یحاول فعل التجدید في عملیة تفسیر كتاب هللا 

  تعالى. 
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اب هللا ن كت: إن الجانب الذي تسعى ھذه الدراسة لبلوغھ، تتمثل في ربط مضامیإضافتھا العلمیة -7
تعالى بكل أحداث الواقع، فما لم تظھر الحكمة منھ الیوم، فیقینا ستتكشف األیام القادمة منھ عن حكم عجیبة. 
خصوصا متى تبین لنا أن استحضار ھذا الحصار، والسجن العالمي الذي فرضھ ھذا الفیروس على أغنیاء 

  مستجدة. الناس وفقرائھم، سیجعل مضامین كتاب هللا تكشف عن معاني 
: المدخل المنھجي؛ مقدمة؛ تحدیدات لغویة ومصطلحیة؛ تحدید غایة تنّزل القرآن المتمثلة خطتھا -8

  في حمایة ابن آدم؛ رسم خارطة طریق لفھم القرآن وتفھیمھ؛ استنتاج: قراءة بین األھداف والفروض.  
  : كلمات مفتاحیة -9

ي، ھو كل مفردة استعملھا القرآن الكریم في سیاق المصطلح القرآني: ویقصد البحث بالمصطلح القرآن -
ومضمون محدد، فأعطاھا بذلك معنى جدیدا وخاصا، فصارت بذلك مصطلحا قرآنیا، من مثل، الصالة، 

  الصرح، األمن، وغیرھا، ومن ثمة فال یقبل إال المعنى التي أقرھا النص القرآني. 
وِحدَّة  قع الناس وكیفیة تصریفھم لمعاشاتھم، مع بعد نظر،تجدید التفھیم: عملیة مستمرة تتوقد بالنظر في وا -

بحث، فالنص القرآني یتجدد تنزال كما یتجدد معنى ومضمونا، فھو قد نزل لكل الناس ولكل المجتمعات 
ولكل األزمنة، فالبقاء على نفس المعنى یحد من فاعلیتھ، بل ال بد من تجدید عملیة الفھم كما تتجدد عملیة 

  النظر. 
من الكورونا: إن الكورونا لیس مقصودا لذاتھ، ولكنھ في موضوعنا ھذا مسببا في إثارة الموضوع، ز -

خصوصا متى علمنا أن ھذا الوباء قد جعل العالم، فعال، لیس قریة صغیرة، بل حجرة ضیقة، فقد ضاقت 
الم عن بحث بالكاألرض، بما رحبت، حتى لم یعد فیھا مجال ألخذ النفس. وعلى ھذا األساس فلن ینشغل ال

  الوباء وال عن مظاھره، ولكن حضوره كان من باب إظھار 'سبب الورود'.
   المبحث التمھیدي: مقاربة المصطلحات المركزیة
   المطلب األول: المفھوم المركزي األول: التفھیم

مع  مھي عملیة تتم بعد تمام الفھم، بتفھیم الغیر ما تم فھمھ من فحوى كتاب أو نص. ویتضافر التفھی
التأویل: إذ التأویل، في أصلھ، عملیة مقبولة؛ وھو مصطلح قرآني: "التأویل في األصل الترجیع، وفي 

. 1الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى معنى یحتملھ إذا كان المحتمل الذي یراه موافقا بالكتاب والسنة"
. ومن ثمة: "التأویل لیس ضربا 2فعال" واصطالحا: فھو "رد الشيء إلى الغایة المرادة منھ، علما كان أو

من التخمین أو اإلخضاع المتعسف للنص القرآني حتى یسایر مفاھیم المفسر وأفكاره أو االعتناء بالمتشابھ 
من اآلیات، إنھ صرف اآلیة إلى ما تحملھ من المعاني الموافقة لما قبلھا وما بعدھا، ھو عمل استنباطي تساھم 

. إنھ ال یبلغ درجة فھم تأویل 3ه المفاھیم األساسیة للقرآن، ھذا جانب رئیسي أول"فیھ علوم القرآن وتعّضد
، فلیس بمقدور كل من ھب ودب أن یؤول القرآن 4القرآن إال من رسخ في العلم، ممن أعمالھم مدارسة القرآن

َعلَْیَك اْلِكتَاَب ِمْنھُ آیَاٌت ُمْحَكَماٌت ھَُو الَِّذي أَْنَزَل انطالقا من 'رغبة' ذاتیة، وإال صار من الذین یبتغون الفتنة: 
ا الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َزْیٌغ فََیتَّبُِعوَن َما تََشابَھَ ِمْنھُ  َغاَء تَأِْویلِِھ اْبتَِغاَء اْلفِْتنَِة َواْبتِ ھُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابِھَاٌت فَأَمَّ

 ُ كَُّر إِالَّ أُْولُوا األَْلبَ َوَما یَْعلَُم تَأِْویلَھُ إِالَّ هللاَّ اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم یَقُولُوَن آَمنَّا بِِھ ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا َوَما یَذَّ [آل  بِ ا َوالرَّ
]. إن النص القرآني یحمل في ذاتھ معیاره الذي یحتكم إلیھ من یتصدى لتفھیمھ والعمل بھ: النص 7: عمران

یحیل على المحكم، ویتم فھمھ من خاللھ. وإیراد هللا  5قرآن بالقرآن. والنص المتشابھالقرآني نفسھ، إنھ فھم ال
  للنص المتشابھ ھو 'تحفیز' للقارئ لبذل المجھود في الفھم عنھ تعالى.
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  : المطلب الثاني: المفھوم المركزي الثاني المدارسة
تدریس، كثیر من المتتبعین، فالإن الداللة اللغویة قد تكشف عن مضامین للمصطلح قد تكون غائبة عن 

في اللغة، یعود إلى كلمة 'درس': "الدال والراء والسین، أصل واحد یدل على 'خفاء' و'خفض' و'عفاء'؛ 
فالدرس: الطریق الخفي، درسُت الَحنطة، وغیرھا، في سنبلھا، إذا 'ُدستھا'، فھذا محمول على أنھا ُجعلت 

فیھ. ودرسُت القرآن وغیره؛ وذلك أن الدَّارِس یتتبع ما كان قرأ،  تحت األقدام، كالطریق الذي یُدرس ویُمشى
. "وَدرَستھ الریح: محتھ، إذا تكررت علیھ فعفَّتھ، ودرسھ القوم: عفَّوا أثره، ومن 6كالسالك للطریق یتتبَّعھ..."

ر قراءتھ، وَدارسھ م ن ذلك: كأنھ المجاز: درس 'الكتاب'، یدُرسھ، ویدِرسھ، درسا، وِدراسة، وِدراسا، كرَّ
عانده، حتى انقاد لحفظھ، درس الكتاب یدُرسھ درسا: ذّ� بكثرة القراءة حتى خف حفظھ علیھ من ذلك. درس 

س غیره: كرره عن حفظ، ودرس الطعام: داسھ" . فھذا الجذر اللغوي یدور حول اإلخفاء، 7الكتاب، ودرَّ
ن تكون من جانب الفعل، بل من جانب والدوس باألرجل، ومراجعة الكتاب حتى درجة حفظھ. فالعالقة ل

التفاعل، حیث إن العالقة تكون من جانب المعرفة ال من جھة العارف أو الباحث عن المعرفة. فالدرس، أي 
اإلخفاء، ستكون المعرفة ھي التي یتم درسھا حتى تصیر معروفة، أي إخفاء عجز المعرفة. فالمدرس سیقوم 

سھلة بالنسبة للمتعلم، كما یصیر إیجاد الَحب بعد أن یتم درسھ بالدوس على المعرفة مرارا حتى تصیر 
باألقدام حتى یسھل تناولھ. فكذلك المعرفة ستصیر واضحة بعد درسھا مرارا بفعل شرح المدرس لتلك 

  المعرفة فیستطیع المتعلم، إثر ذلك، التقاطھا وفھمھا.
  المبحث األول: مھارة تفھیم القرآن

ن التركیز على مصطلحاتھ. فلتنظر كیف تحول إطالق مصطلح من صیاغة إن فھم كتاب هللا ینطلق م
اْستَْطَعَما أَْھَلھَا فَأَبَْوا أَْن یَُضیِّفُوھَُما فََوَجَدا فِیھَا ِجَداراً یُِریُد أَْن  أَْھَل قَْریَةٍ فَانطَلَقَا َحتَّى إَِذا أَتَیَا إلى أخرى: 

]، ثم تحول إلى صیغة أخرى في موضع آخر: 77: [الكھف یَنقَضَّ فَأَقَاَمھُ قَاَل لَْو ِشْئَت التََّخْذَت َعلَْیِھ أَْجراً 
 ِا اْلِجَداُر فََكاَن لُِغالَمْیِن یَت َوَكاَن تَْحتَھُ َكنٌز لَھَُما َوَكاَن أَبُوھَُما َصالِحاً فَأََراَد َربَُّك أَْن یَْبلَُغا  اْلَمِدینَةِ یَمْیِن فِي َوأَمَّ

 َصْبراً ْع َعلَیْھِ أَُشدَّھَُما َویَْستَْخِرَجا َكنَزھَُما َرْحَمةً ِمْن َربَِّك َوَما فََعْلتُھُ َعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْویُل َما لَْم تَْستَطِ 
، ففي اآلیة األولى كانت 'قریة'، ثم تحولت في نفس السورة، إلى 'مدینة'، فكیف یفھم المتلقي 8]82: [الكھف

  ذلك إن عجز المفسر عن إیجاد الرابط الذي على أساسھ تحولت الصیغة بناء على 'معیار دقیق'؟. 
  المطلب األول: أنشطة عملیة التفھیم

وعملیة تفھیم كتاب هللا تقتضي، أیضا، أن یكون القائم بأمر العملیة مدركا لوضعیات الفئات التي سیقوم 
بتفھیمھا بعضا من مرادات هللا تعالى. والناس، تختلف ظروفھم، وهللا عالم بذلك، فأنزل كتابا یخاطبھا كلھا، 

م، ھو حدیث عن سفن متعددة ومتنوعة، إذ یجد كل فرد فیھا نفسھ. وحدیث هللا عن سفینة نوح علیھ السال
وتتخذ أشكاال كثیرة. ومع أحداث 'فیروس كورونا'، تبینت الناس أنھم كلھم صاروا في سفینة واحدة، مما 
یعني أن یلتزم كل الناس بما یتطلبھ العیش في سفینة واحدة؛ فطالب كل واحد غیره بااللتزام بالحظر الصحي، 

ِ َمْجَراھَا َوُمْرَساھَا إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر َرِحیمٌ َوقَاَل ممن ال یكترثون:  ) َوِھَي تَْجِري بِِھْم 41( اْرَكبُوا فِیھَا ِباِْسِم هللاَّ
ِوي ) قَاَل َسآ42(فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدى نُوٌح اْبنَھُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل یَا بُنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َوال تَُكْن َمَع اْلَكافِِرینَ 
ِ إِالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْینَھَُما  اْلَمْوُج فََكاَن ِمْن إِلَى َجبٍَل یَْعِصُمنِي ِمْن اْلَماِء قَاَل ال َعاِصَم اْلیَْوَم ِمْن أَْمِر هللاَّ

  ].43 -41: [ھود )43اْلُمْغَرقِیَن(
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  : المطلب الثاني: الكفاءات الذاتیة وعملیة التفھیم
ة التفھیم ینطلق في ذلك من خالل كفاءاتھ الذاتیة التي بناھا على افتراضات مسبقة، إن الذي یقوم بعملی

بشكل عفوي أو بتخطیط، مع ربطھا بالمعاني األساسیة للنص في خطابھ العام، وھو یسعى لتأكیدھا بالنص 
رفیة التي عالمقصود، وھذا یحدث حتى عند مفسر القرآن الكریم، فھو مسلح بمعارفھ الشرعیة ومكتسباتھ الم

  تملَّكھا من واقعھ ومحیطھ وتجاربھ. 
  الفرع األول: قواعد مؤطرة لعملیتي الفھم والتفھیم

ویضع األصولیون قواعد، یمكن فھمھا من تتبع أقوالھم، في مجال التفسیر والتأویل المرتبطین بكتاب 
ناظر في القرآن على فھم هللا تعالى، وھذه القواعد متأصلة في قدراتھم، ویمكن جمعھا في 'مدى قدرة ال

خطاب هللا تعالى'، ثم 'قدرتھ على اختیار المعنى المناسب من جملة من المعاني' التي یمكن أن تتوارد على 
فكره وفھمھ، وأخیرا، 'مدى قدرتھ على تحویل ذلك الفھم إلى عمل'، حتى یكون لفھمھ تأثیر في الفئة 

ینظر في كتاب هللا ال یستند إلى المنھج األصولي في البحث في ، وال أحد 9المستھدفة بعملیة التفھیم والتفسیر
، وخطابات 10القرآن ودالالتھ، وخصوصا عنایتھم بمجال األوامر القرآنیة، وبالضبط مجال االستفھام الطلبي

  القرآن في تعاملھا مع التوجیھ اللطیف في مجال خطابھ البن آدم. 
  : الفھم عن هللالفرع الثاني: المنھج األصولي سبیل لتیسیر 
یَا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزینَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوال لن یستطیع الفھم عن مثل قولھ تعالى: 

، فانظر إلى كیفیة تصریف 'أمٍر ربانٍي' في صورة 'طلب' 11]31: [األعراف تُْسِرفُوا إِنَّھُ ال یُِحبُّ اْلُمْسِرفِینَ 
یَا أَیَُّھا ورحمة؛ وانظر قمة ھذا الخطاب التوددي في قولھ تعالى في استھالل سورة الممتحنة: كلھ تودد 

ُكْم أَْوِلیَاَء تُْلقُوَن إِلَْیِھْم بِاْلَمَودَِّة َوقَْد َكفَُروا بَِما ي َوَعُدوَّ َجاَءُكْم ِمْن اْلَحقِّ یُْخِرُجوَن  الَِّذیَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ
ِ َربُِّكْم إِْن ُكنتُْم َخَرْجتُْم ِجھَاداً فِي َسبِیلِي َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِي الرَّ  وَن إِلَ ُسوَل َوإِیَّاُكْم أَْن تُْؤِمنُوا ِبا�َّ ِة تُِسرُّ ْیِھْم بِاْلَمَودَّ

، إنھ "یشعر المؤمنین ]1[الممتحنة:  َسَواَء السَّبِیلِ  َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخفَْیتُْم َوَما أَْعَلنتُْم َوَمْن یَْفَعلْھُ ِمْنُكْم فَقَْد َضلَّ 
. ولقد ذھب األصولیین في تركیز منھجھم للقول بأن الخطاب القرآني 12بأنھم منھ وإلیھ، یعادیھم من یعادیھ"

  . 13ال یمكن أن یكون فیھ شيء غیر مقصود، كما یستحیل أن یكون قصد هللا خالف لما یفھمھ الناس
  : رتكزات عملیة التفھیمالمطلب الثالث: م

  : الفرع األول: الكشف عن المعارف المحمولة في النص القرآني
وعملیة التفھیم یكون من فوائدھا الرئیسة التركیز على الكشف عن جملة من المعارف التي ورد بھا 

استخالفھ و القرآن الكریم وتشمل الجوانب اللصیقة باإلنسان وأولھا معرفة المقصود األساس من خلق اإلنسان
في األرض، وتضم ھذه المعرفة جوانب العقیدة والتشریع والتربیة. والذي تمّكن من فھم كتاب هللا ال بد أن 
یُثبت بأنھ 'فھمھ في شمولیتھ'، وال یمكن أن یظھر ذلك إال من خالل تفھیم شمولي حتى یؤتي دوره، خصوصا 

بد أن  كلھ. فال ء في اآلیة أو السورة أو الكتابحین نتأكد بأن القرآن الكریم یتمیز بوحدة موضوعیة سوا
، إذ حین یتعرض إلبلیس وإخراجھ من الجنة ألنھ امتنع عن السجود آلدم، فالعیب لیس یتسع نظر المفسر

في رفض السجود بل المشكلة في االستكبار واالستعالء في موطن التقدیر، وھو سلوك یجب أن یكون 
، بعض، من النظرة الشمولیة التي ال بد من توفرھا في عملیة التفھیم. مرفوضا في حیاة اإلنسان، وتلك ھي

وتتطلب ھذه العملیة قدرة على التحلیل والتفكیك من أجل إعادة البناء والتركیب، لیتمكن الفرد الطالب لفھم 
  القرآن وتعلمھ من استیعاب مقاصد القرآن األساس. 
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  : الفرع الثاني: استحضار النظرة الشمولیة
ال تُستملك إال بإحاطة بالعلوم الشرعیة ذات االرتباط بالقرآن الكریم، وخصوصا الحدیث الشریف، 
باعتباره آلیة تفسیر وتوسع في فھم كتاب هللا تعالى، ثم تَملُّك قواعد علم أصول الفقھ باعتباره آلیة للتمكن من 

لقرآن باعتبارھا قواعد مجردة تصلح لفھم االوقوف على القواعد الكلیة التي تبنى علیھا القوانین التنظیمیة 
وفھم كل الحیاة. كما ال بد من الوقوف على القواعد الفقھیة التي تمثل التطبیق للقرآن. وإحاطة المفسر بالسیرة 
النبویة تسعفھ في تجلیة عملیة تطبیق كتاب هللا تعالى. والناظر في كتاب هللا علیھ أن یستحضر سؤالین 

القرآن المجید قد نزل في بیئة أمیة تنتمي إلى الشعوب األمیة، وعلى قلب رسول من  خطیرین: األول: "إن
األمیین فاستجاب لحاجات تلك المرحلة، فھل یستطیع القرآن أن یعطي البشریة جدیدا في ھذه المرحلة 

قرآن عنھ الالعالمیة الشاملة، وخصائص ھذا الواقع المغایر في إشكالیاتھ وفكره؟.. والثاني: "ھل ما یتكشف 
عبر العصور وفق تطورات المناھج المعرفیة والبحثیة سوف یكون مناقضا للتفسیر وعلوم القرآن، وما 

  . 14أسالفنا منھ من معاییر وفقا لسقوفھم المعرفیة؟ أو ھل أنھ یُحتَّم استبدال ما أنتجوا بما أنتجنا؟" استفاد
   المبحث الثاني: آثار عملیة المدارسة القرآنیة

المدارسة سیكون سبیال 'عملیا' للرقي بعملیة الفھم إلى مھمة التفھیم، إثر مرحلة االستیعاب.  إن فعل
مدارسة كتاب هللا تعالى تقود لقناعات دقیقة ورائعة مفادھا العدید من النتائج التي تحیي النفس وتُطمئِن القلب. 

وإال  لك الدعاء سیبدِّل القدر بكل یقین،ومن ضمن تلك النتائج، الوعي بأن دعاء هللا تعالى بكل إخالص فإن ذ
 ) فََساھََم فََكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضینَ 140( ) إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُلِْك اْلَمْشُحونِ 139( َوإِنَّ یُونَُس لَِمْن اْلُمْرَسلِینَ فاقرأ: 

 ) لَلَِبَث فِي بَْطنِِھ إِلَى َیْوِم یُْبَعثُونَ 143( ُمَسبِِّحینَ ) فَلَْوال أَنَّھُ َكاَن ِمْن الْ 142( ) فَاْلَتقََمھُ اْلُحوُت َوھَُو ُملِیمٌ 141(
)144( فقد كان قدر یونس علیھ السالم إذا لم یكن من المسبحین أن یلبث في 144 -139: [الصافات .[

بطن الحوت إلى یوم القیامة، وما أنجاه من ذلك المصیر إال أنھ لم یفتر عن التسبیح والذكر، فتغیر قدره إلى 
ْلنَا ُرُسالً ِمْن َولَقَْد أَْرسَ قدر جدید، فسبحان هللا القادر على كل شيء. ومن یستعجب من ھذا الرأي فلیقرأ: 

ِ لُِكلِّ  یَّةً َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَْن یَأْتَِي بِآیٍَة إِالَّ بِإِْذِن هللاَّ ُ َما ) 38(  أََجٍل ِكتَابٌ قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَھُْم أَْزَواجاً َوُذرِّ یَْمُحوا هللاَّ
فھو المتصرف في الكون فیمحو من قدره ما یشاء،  ]،39-38: [الرعد )39( یََشاُء َویُْثِبُت َوِعْنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ 

ویثبت منھ ما یشاء، بل ولتنظر لرسم كلمة 'یمحواْ'، أضاف إلیھا ألفا، للتأكید على أن الفعل بید هللا یمكن أن 
  یضیف إلیھ ما یشاء ویحذف منھ ما یرید. 

  : المطلب األول: فھم وتفھیم المصطلحات القرآنیة
  ومن نماذج ھذه المصطلحات، مصطلح الحسرة، والتحسر، وتضافر معانیھا باختالف مواطنھا. 

 َاتَّبُِعوا َمْن ال یَْسأَلُُكْم أَْجراً َوھُْم 20( َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدینَِة َرُجٌل یَْسَعى قَاَل َیا قَْوِم اتَّبُِعوا اْلُمْرَسلِین (
ْحَمُن 22( أَْعبُُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْیِھ تُْرَجُعونَ ) َوَما لِي ال 21( ُمْھتَُدونَ  ) أَأَتَِّخُذ ِمْن ُدونِِھ آلِھَةً إِْن یُِرْدنِي الرَّ

 ُعونِ ) إِنِّي آَمْنُت بَِربُِّكْم فَاْسمَ 24( ) إِنِّي إِذاً لَفِي َضالٍل ُمبِینٍ 23( بُِضرٍّ ال تُْغِن َعنِّي َشَفاَعتُھُْم َشْیئاً َوال ُینقُِذونِ 
) َوَما 27( ) ِبَما َغفََر لِي َربِّي َوَجَعلَِني ِمْن اْلُمْكَرِمینَ 26( ) قِیَل اْدُخْل اْلَجنَّةَ قَاَل َیا لَْیَت قَْوِمي یَْعلَُمونَ 25(

َماِء َوَما ُكنَّا ُمنِزلِینَ  الَّ َصْیَحةً َواِحَدةً فَإَِذا ھُْم ) إِْن َكاَنْت إِ 28( أَنَزْلَنا َعلَى قَْوِمِھ ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُجنٍد ِمْن السَّ
) أَلَْم یََرْوا َكْم أَْھلَْكنَا 30( ) یَا َحْسَرةً َعلَى اْلِعبَاِد َما یَأِْتیِھْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ َكانُوا بِھِ یَْستَْھِزئُون29( َخاِمُدونَ 

]، 32 -20: [یس )32( ْن ُكلٌّ لَمَّا َجِمیٌع لََدْینَا ُمْحَضُرونَ ) َوإِ 31( قَْبلَھُْم ِمْن اْلقُُروِن أَنَّھُْم إِلَْیِھْم ال یَْرِجُعونَ 
وفعال: یا حسرة على العباد، سواء أكانت الحسرة من كالم الرجل الذي جاء من أقصا المدینة یسعى، أم ھي 

 لمن معنى أن یتحسر المتحسرون على تلك الوضعیة التي آل إلیھا الناس، أو أي معنى آخر، "والحسرة انفعا
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ال  -نفسي على حال مؤسفة ال یملك اإلنسان شیئا حیالھا، سوى أن یتحسر وتألم نفسھ. وهللا سبحانھ وتعالى
یتحسر على العباد ولكنھ یقرر أن حالة ھؤالء العباد مما یستحق حسرة المتحسرین! فھي حال بائسة مؤسفة 

ھا، لھم فرصة النجاة فیعرضون عن تنتھي بأصحابھا إلى شر وخیم وبالء عظیم! یا حسرة على العباد تتاح
  . 15وأمامھم مصارع الھالكین قبلھم ال یتدبرونھا وال ینتفعون بھا"

َواْتُل َعلَْیِھْم نَبَأَ اْبَنْي آَدَم بِاْلَحقِّ ولعل قمة الحسرة ھي تلك التي أحسھا أول قاتل على وجھ األرض أخاه: 
بَا قُْربَاناً َفتُقُبَِّل ِمْن  ُ ِمْن اْلُمتَّقِینَ إِْذ قَرَّ ) َلئِْن 27( أََحِدِھَما َولَْم یُتَقَبَّْل ِمْن اآلَخِر قَاَل ألَْقتَُلنََّك قَاَل إِنََّما یَتَقَبَُّل هللاَّ

َ َربَّ اْلَعالَِمینَ  ) إِنِّي أُِریُد أَْن تَبُوَء 28( بََسطَت إِلَيَّ یََدَك لِتَْقتَُلِني َما أَنَا بِبَاِسٍط یَِدي إِلَْیَك ألَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف هللاَّ
َعْت لَھُ نَْفُسھُ قَْتَل أَِخیِھ فَقَتَلَھُ فَأَْصبََح 29( بِإِْثِمي َوإِْثِمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّالِِمینَ  ) فَطَوَّ

ُ ُغَراباً یَْبَحُث فِي األَ 30( ِمْن اْلَخاِسِرینَ  ْرِض لِیُِریَھُ َكْیَف یَُواِري َسْوأَةَ أَِخیِھ قَاَل یَا َوْیلَتَا أََعَجْزُت ) فَبََعَث هللاَّ
]؛ وكیف تكون 31-27: [المائدة )31( أَْن أَُكوَن ِمْثَل ھََذا اْلُغَراِب فَأَُواِرَي َسْوأَةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمْن النَّاِدِمینَ 

إلنسان من حیوان، وبعد فوات األوان. بل انظر إلى الحسرة، إن لم تكن في مثل ھذا الوضعیة، أن یتعلم ا
َربِّ حسرة ال یمكن أن تتحقق؛ أنجانا هللا وإیاكم من تلكم الحالة، التي حكاھا هللا تعالى في آخر سورة النبأ: 

ْحَمِن ال یَْملُِكوَن ِمْنھُ ِخطَاباً  َمَواتِ َواألَْرضِ َوَما بَْینَھَُما الرَّ وُح َواْلَمالئَِكةُ َصّفاً ال یَتََكلَُّموَن  ) یَْوَم یَقُومُ 37( السَّ الرُّ
ْحَمُن َوقَاَل َصَواباً  ) إِنَّا أَنَذْرنَاُكْم 39( ) َذلَِك اْلیَْوُم اْلَحقُّ فََمن َشاء اتََّخَذ إِلَى َربِِّھ َمآبًا38( إِالَّ َمْن أَِذَن لَھُ الرَّ

. فكیف ]40-37[النبأ:  )40( َمْت یََداهُ َوَیقُوُل اْلَكافُِر یَا لَْیتَنِي ُكنُت تَُراًباَعَذابًا قَِریبًا یَْوَم یَنظُُر اْلَمْرُء َما قَدَّ 
ال تدفعك ھذه اآلیة إلى مدارسة كتاب هللا تعالى والدعوة لھا دائما، وأن تكون سلوكا ال یفتر إال لیتجدد؟ 

نا، فھل رونا، وأقمناھا بإرادتوخصوصا في ھذه الفترة العصیبة، فترة السجن التي فرضھا علینا فیروس كو
نتذكر بھا سجن یوسف علیھ السالم، نفسھ، برغبتھ، أو بسبب ظروفھ، لكنھ لم یخلد للتحسر ولوم القدر، بل 
باشر اللجوء والفرار إلى هللا، وباشر مدارسة المعرفة التي اكتسبھا وعرضھا على من كانوا في صحبتھ في 

  عن نفسھ ما حل بھا. سجنھ، یخفف عنھم ظروفھم، فیخفف بذلك 
   المطلب الثاني: التفھیم أداة ربط بین العالمین المنظور والمسطور

وإن مدارسة القرآن تقف على أن یتم توجیھ الفرد إلى النَّظر نظرة أولى في الكون، الذي یعتبر الكتاب 
أن ألجزاء، والمنظور، نظرة واعیة، ولیست عفویة، حتى یستوعب دور كل جزء منھ في ترابط مع باقي ا

َ قِیَاماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم أي خلل في جزء منھ یقود، تدریجیا، إلى الخلل في كل الكون:  الَِّذیَن یَْذُكُروَن هللاَّ
َمَواِت َواألَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت ھََذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقَنا َعَذاَب  ُروَن فِي َخْلِق السَّ   ]. 191: [آل عمران النَّارِ َوَیتَفَكَّ

وھذا النظر یقود إلى وعي الناظر بضرورة أن یتعلم لیكتشف أشیاء كثیرة، متى علمنا أن القرآن دعا 
اْقَرْأ للتعلم والقراءة قبل معرفة هللا وتوحیده، إذ أول كلمة نزلت من السماء إلى األرض ھي كلمة 'القراءة': 

) َعلََّم اِإلنَساَن 4( ) الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ 3( ) اْقَرأْ َوَربَُّك األَْكَرمُ 2( ) َخلََق اِإلنَساَن ِمْن َعلَقٍ 1( بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ 
]. وألھمیة التعلیم، بل بوجوبھ 7-1: [العلق )7( ) أَْن َرآهُ اْستَْغنَى6( ) َكالَّ إِنَّ اِإلنَساَن لَیَْطَغى5( َما لَْم یَْعلَمْ 
األقصى، أن هللا تعالى حین خلق آدم علیھ السالم، كان أول شيء تم االھتمام بھ ھو 'تعلیم هللا آلدم الوجوب 

 اِدقِینَ ْم صَ َوَعلََّم آَدَم األَْسَماَء ُكلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُْم َعلَى اْلَمالئَِكةِ فَقَاَل أَْنِبئُوِني بِأَْسَماِء ھَُؤالء إِْن ُكنتُ األسماء كلھا': 
ا أَْنبَأَھُْم 32( الُوا ُسْبَحانََك ال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلَعلِیُم اْلَحِكیمُ ) قَ 31( ) قَاَل یَا آَدُم أَْنبِْئھُْم بِأَْسَمائِِھْم فَلَمَّ

َمَواتِ َواَألْرضِ  : [البقرة )33( َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُمونَ  بِأَْسَمائِِھْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِنِّي أَْعلَُم َغْیَب السَّ
]؛ فلم یكن ممكنا أن یعمر آدم األرض من دون علم ومعرفة وتزكیة. والتعلیم ھو دور األنبیاء 31-33

لَقَْد َمنَّ  :والرسل، بل كان أھم دعوة قام بھا أبونا إبراھیم علیھ السالم، وتحققت الدعوة في سیدنا محمد 



  محمد لفرم د/
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یِھْم َویُعَ  ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن إِْذ بََعَث فِیِھْم َرُسوالً ِمْن أَْنفُِسِھْم یَْتلُوا َعلَْیِھْم آیَاتِِھ َویَُزكِّ َمةَ َوإِْن لُِّمھُْم اْلِكتَاَب َواْلِحكْ هللاَّ
  ]. 164: [آل عمران َكانُوا ِمْن قَْبُل لَفِي َضالٍل ُمبِینٍ 

  آلیات التفیھم والتخاطبالمطلب الثالث: 
إن أول معطى لھ األھمیة القصوى مما یتطلب التنبھ إلیھ قبل محاولة فھم كتاب هللا، ثم استیعابھ، وتفھیمھ 

َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي لعباد هللا، حتى یفھموا عنھ مراداتھ، ویلتزموا بقوانینھ، ینطلق من قولھ تعالى: 
ْیتُھُ ) 28( بََشراً ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُونٍ َخالٌِق  ) 29( َونَفَْخُت فِیِھ ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَھُ َساِجِدینَ  فَإَِذا َسوَّ

فا� ]؛ 31-28: [الحجر )31( ) إِالَّ إِْبلِیَس أَبَى أَْن یَُكوَن َمَع السَّاِجِدینَ 30( فََسَجَد اْلَمالئَِكةُ ُكلُّھُْم أَْجَمُعونَ 
سبحانھ وتعالى یعلن أنھ ھو الذي سوى ھذا المخلوق الجدید، ثم في موطن آخر یصرح سبحانھ بأكثر من 

ْیتُھُ َونَفَْخُت ِفیِھ ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَھُ 71( إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َخالٌِق بََشراً ِمْن ِطینٍ ذلك:  ) فَإَِذا َسوَّ
) قَاَل یَا إِْبلِیُس 74( ) إِالَّ إِْبلِیَس اْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكافِِرینَ 73( َسَجَد اْلَمالئَِكةُ ُكلُّھُْم أَْجَمُعونَ ) فَ 72( َساِجِدینَ 

]؛ فا� تعالى 'خلق 75-71: [ص )75( أَاْستَْكبَْرَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلَعالِینَ  َخلَْقُت بِیََديَّ َما َمنََعَك أَْن تَْسُجَد لَِما 
ھَُو الَِّذي یُْحِي َویُِمیُت فَإَِذا قََضى آدم بیدیھ'، ومن ثمة فھو لیس مخلوقا یخضع لقانون رباني آخر مفاده: 

]، فالمفسر لكتاب هللا تعالى مدعو للوعي بھذه القضیة الجوھریة، 68: [غافر أَْمراً فَإِنََّما َیقُوُل لَھُ ُكْن فَیَُكونُ 
  سیفھم كتاب هللا الذي أنزلھ تعالى لھذا المخلوق المنعم والمكرم.  إذ علیھا 

وعملیة التفھیم تتطلب اختیار أسلوب الخطاب الذي یناسب مختلف الفئات المستھدفة، إذ لیس ھناك أي 
خطاب بشري واحد لكل الناس، بل ال بد من مراعاة الفروق الفردیة، مما یعني اختیار األلفاظ التي تحكي 

د منھا بشكل جلي؛ مع معرفة البیئة التي یخاطبھا، بمعرفة األصناف البشریة التي تعیش فیھا، المقصو
وتمثالتھم الذھنیة حتى یسھل اختیار األسالیب اللغویة التي تالمسھم مجتمعین دون أن یغلب جھة على 

  أخرى:   
   الفرع األول: التفسیر الموضوعي خطوة في طریق إعادة تفھیم القرآن الكریم

َ یا من ینشط إلى نصرة كتاب هللا تعالى، اعلم أن هللا ھو الذي ینصرك:  َ یَُدافُِع َعْن الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ هللاَّ إِنَّ هللاَّ
اٍن َكفُورٍ    ]. 38: [الحج ال یُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ

هللا تعالى،  كتاب إن تناول كتاب هللا من خالل مصطلحاتھ المفھومیة، التي لھا داللة معینة، تفتح مغالیق
ةً َوَكَشَفْت فإن كلمةَ 'الصرح' التي وردت في سورة النمل مرتین:  ا َرأَْتھُ َحِسَبْتھُ لُجَّ ْرَح فَلَمَّ ِقیَل لَھَا اْدُخلِي الصَّ

دٌ ِمْن قََواِریَر قَاَلْت َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَْفِسي  ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ َعْن َساقَْیھَا قَاَل إِنَّھُ َصْرٌح ُمَمرَّ  َوأَْسلَْمُت َمَع ُسَلْیَماَن ِ�َّ
َوقَاَل فِْرَعْوُن یَا أَیَُّھا اْلَمأل ، قد شرحْت الكلمتین اللتین نطق بھما فرعون في سورة القصص: ]44[النمل: 

َعل لِي َصْرحاً لََعلِّي أَطَِّلُع إِلَى إِلَِھ ُموَسى َوإِنِّي َما َعلِْمُت لَُكْم ِمْن إِلٍَھ َغْیِري فَأَْوقِْد لِي یَا ھَاَماُن َعلَى الطِّیِن فَاجْ 
َوقَاَل فِْرَعْوُن یَا ھَاَماُن اْبِن لِي َصْرحاً لََعلِّي أَْبلُُغ ، وفي سورة غافر: ]38[القصص:  ألَظُنُّھُ ِمْن اْلَكاِذِبینَ 

َمَواتِ فَأَطَّلَِع إِلَى إِلَھِ 36األَْسبَاَب( ُموَسى َوإِنِّي ألَظُنُّھُ َكاِذباً َوَكَذلَِك ُزیَِّن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِھِ َوُصدَّ ) أَْسَباَب السَّ
؛ فتناوُل القرآِن من خالل مصطلحاتھ في ]37-36[غافر:  )37َعْن السَّبِیِل َوَما َكْیُد فِْرَعْوَن إِالَّ فِي تَبَاٍب(

ح سیر الموضوعي المقصود ھو القائم على المصطلموضوعات دقیقة یسھم في عملیتي الفھم والتفھیم. والتف
: "الدراسة الموضوعیة.. التي القرآني، دون استبعاد 'التفسیر الموضوعي' الذي یتناول القرآن من خالل

تطرح موضوعا من موضوعات الحیاة العقائدیة أو االجتماعیة أو الكونیة، وتتجھ إلى درسھ وتقییمھ من 
، فھو الوجھ اآلخر الذي یجعل فھم القرآن یتجھ بوجھة یكون 16قرآنیة بصدده"زاویة قرآنیة للخروج بنظریة 

  فیھا المعنى المستفاد من القرآن ھو في جوھره وحقیقتھ 'حالًّ' لمشكالت الناس.



  ... محاولة في تجدید تفھیم القرآن المصطلح القرآني ودوره في تدقیق المضمون الشرعي
 

  

  439                                         اإلحیاء مجلة

  : الفرع الثاني: مكونات القرآن
 مالتحفیز على التساؤل والسؤال المستمرین، إذ بغیابھما تنتھي عجائب القرآن وحقائق اإلسال

ومعجزات اإلیمان، "للوھلة األولى سیبدو غریبا جدا أن نتصور أن دینا ما یبدأ بطرح التساؤالت، فقد تعودنا 
جمیعا أن تكون الفلسفة ھي صاحبة األسئلة، وأن یكون الدین ھو صاحب األجوبة... فقد عمد الخطاب القرآني 

ول ة، بل إعادة تأسیسھ، لیكون المرتكز األإلى استثمار ھذا التساؤل وتأصیلھ في طریقة التفكیر اإلسالمی
؛ فقد كان التساؤل، الذي ینقل من الشك إلى الیقین سؤاال 17والنقطة األولى في تكوین العقل المسلم الناشئ"

نبویا، أّصلھ أبونا إبراھیم علیھ الصالة والسالم، سبق بھ منظري الفلسفة، بل وجعلھ مبدأ دینیا، وحاجة 
ولیس مجرد رغبة فردیة. غیر أن ھذا التساؤل اإلبراھیمي لم یكن تساؤال یتأصل  نفسیة، وضرورة علمیة،

أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْریٍَة َوِھَي َخاِویَةٌ َعلَى ویتأسس على 'تصور مادي'، بل من أجل تقریب داللة عظمى: 
ُ ُعُروِشھَا  ُ ِمائَةَ َعاٍم ثُمَّ بََعثَھُ قَاَل َكْم لَبِْثَت قَاَل لَبِْثُت َیْوماً أَْو بَْعَض  قَاَل أَنَّى یُْحیِي ھَِذِه هللاَّ بَْعَد َمْوتِھَا فَأََماتَھُ هللاَّ

سِ َوانظُْر آیَةً لِلنَّا ْجَعلَكَ یَْوٍم قَاَل بَْل لَبِْثَت ِمائَةَ َعاٍم فَانظُْر إِلَى طََعاِمَك َوَشَرابَِك لَْم یََتَسنَّھْ َوانظُْر إِلَى ِحَماِرَك َولِنَ 
َ َعلَى ُكلِّ  ا تَبَیََّن لَھُ قَاَل أَْعلَُم أَنَّ هللاَّ ) َوإِْذ قَاَل 259َشْيٍء قَِدیٌر(إِلَى اْلِعظَاِم َكْیَف نُنِشُزھَا ثُمَّ نَْكُسوھَا لَْحماً فَلَمَّ

ْن قَاَل بَلَى َولَِكْن لِیَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربََعةً ِمْن الطَّْیِر قَاَل أََولَْم تُْؤمِ  َربِّ أَِرنِي َكْیَف تُْحِي اْلَمْوَتىإِْبَراِھیُم 
َ َعِزیٌز َحِكیٌم(فَُصْرھُنَّ إِلَْیَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَى ُكلِّ َجبٍَل ِمْنھُنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعھُنَّ یَأِْتینََك َسْعیاً َواْعلَْم أَنَّ   )260هللاَّ

ورة ربط بین مشھدین: من استعجب من إمكانیة 'فعل' اإلحیاء، دون إنكاره، 260-259 [البقرة: ]؛ فالصُّ
فكان ھو عبرة بنفسھ؛ وبین من یرید أن یرفع درجة إیمانھ من مستوى علم الیقین إلى مستوى عین الیقین، 

ا السؤاالت:  فأراه هللا ذلك، وفي مستوى أدب السؤال كانت لذة الجواب، وھذا یكشفھُ لنا نموذج ثالث من َولَمَّ
قَاَل لَْن تََرانِي َولَِكْن انظُْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِْن اْستََقرَّ َمَكانَھُ  قَاَل َربِّ أَِرِني أَنظُْر إِلَْیكَ َجاَء ُموَسى لِِمیقَاِتنَا َوَكلََّمھُ َربُّھُ 

ا تََجلَّى َربُّھُ لِْلَجبَِل َجَعلَھُ َدّكاً  ُل فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْیَك َوأَنَا أَوَّ َوَخرَّ ُموَسى َصِعقاً فَلَمَّ
]؛ فكانت قسوة الجواب من شدة وقع السؤال. فالقرآن یدعو للتساؤل الساعي 143[األعراف: اْلُمْؤِمنِینَ 

ن تعالى، لكونھ آلیة لتجاوز التمثالت، وتقویمھا، حتى  للكشف عن وجوه الكون، ال تتجاوزه لذات المكوِّ
  یستقیم مع الحق، بأداة العقل.  

ویتكون القرآن من 'البنیة الداخلیة والبنیة الخارجیة'، وھذا مما یمكن أن یوسع دائرة االھتمام بالقرآن 
الكریم. فبنیتھ الخارجیة ترتبط بترتیب اآلیات والسور، وكذا استحضار الجانب اإلیقاعي والصوتي الذي 

الجرس القرآني؛ في حین أن البنیة الداخلیة نربطھا بمضامینھا، وأسلوبھ الحجاجي، وأدواتھ التي  یتمیز بھ
َل أَْحَسَن اْلَحِدیِث ِكتَاباً ُمتََشابِھاً َمثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنھُ یوظفھا في التبیین، أو اإلقناع، وأثرھا في المتلقي:  ُ َنزَّ هللاَّ

ِ یَْھِدي بِِھ َمْن یََشاُء َوَمْن  ُجلُوُد الَِّذیَن یَْخَشْونَ  ِ َذلَِك ھَُدى هللاَّ ْضلِْل یُ َربَّھُْم ثُمَّ تَلِیُن ُجلُوُدھُْم َوقُلُوبُھُْم إِلَى ِذْكِر هللاَّ
ُ فََما لَھُ ِمْن ھَادٍ  ]. والبنیة الخارجیة كان لھا التأثیر الكبیر، لیس فقط على الذین آمنوا، بل 23: [الزمر هللاَّ

) فَلَنُِذیقَنَّ 26( َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا ال تَْسَمُعوا ِلھََذا اْلقُْرآِن َواْلَغْوا فِیِھ لََعلَُّكْم تَْغِلبُونَ ن یستمع إلیھ: على كل م
َوإِْن أََحٌد ِمْن ]. 27-26: [فصلت )27( الَِّذیَن َكفَُروا َعَذاباً َشِدیداً َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْسَوأَ الَِّذي َكانُوا یَْعَملُونَ 

ِ ثُمَّ أَْبلِْغھُ َمأَْمنَھُ َذلَِك بِأَنَّھُْم قَْوٌم ال ]، فإن 6: [التوبة  یَْعلَُمونَ اْلُمْشِرِكیَن اْستََجاَرَك فَأَِجْرهُ َحتَّى یَْسَمَع َكالَم هللاَّ
م یكن التأثیر ب هللا، إن لهللا یعلم تأثیر كتابھ في الناس، فما الحكمة من تسمیع المشرك الكافر المستأَْمن كتا

  فیھ وتحفیزه على اإلیمان با� تعالى؟ 
كما یتكون من آیات، وأھمھا آیات األحكام، ولعلھ من األكید القول بأن أولى محاوالت التفسیر 
الموضوعي ابتدأت بتفسیر آیات األحكام. ولقد نشأت مدارس ومذاھب من أجل فھم كتاب هللا وتفھیمھ، 
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ھا من القیمة ما ال یمكن إنكار دور أي واحدة منھا، حتى التي یمكن اعتبارھا في االتجاه وأنتجت أعماال ل
  . 18غیر الصحیح

   الفرع الثالث: ثبات داللة النص
ولقد أرسى اإلمام الشافعي أساسا للتفسیر تمثل في تسطیر طریقة في تناول ھذا النص من الناحیة 

اللتھ الثابتة، لكن تعابیره تجعل من ولوج مجال البیان ما یجعل الداللیة، متى علمنا أن النص القرآني لھ د
ھذا النص 'مطواعا' لمن ملك آلة البیان، وخصوصا من أجل تذلیل آیات األحكام، متى اعتبرنا أن األحكام 
القرآنیة ما كانت عسیرة على الفھم والتفھیم إال في تفاصیلھا التنظیمیة: "ما من لفظ موضوع لمعنى إال 

ز فیھ، فیراد بھ ما وضع لھ، لضرب من الشبھ والرابطة إال فیما استثنیناه، وذلك كلفظ اإلنسان  ویجوز التجوُّ
، فھذا الرأي متساھل كثیرا في مرونة النص؛ في حین أن ابن حزم قد شدد في ھذا 19والفرس والسماء..."

 ب یسعى لتأكید أن آیات األحكام الاالتجاه، نافیا 'تعدد المعنى'؛ وھناك من توسط بین المذھبین. وھذا المطل
تقبل تعدد المعنى، وإن كان األمر ال یخلو من ذلك في باقي كتاب هللا تعالى، ولیس ذلك لكونھ مذھب الرازي، 
وكذا الباقالني، فلیس ھنا موطن مناقشتھ، فإن من یعضدنا كثیرون من مثل الجویني والقرافي وابن تیمیة 

؛ ویكفي قول الشافعي، حول قطعیة 20ین ذھب لقطعیة العدید من النصوصوابن القیم وأھمھم الشاطبي، ح
بعض النصوص قطعیة بیِّنة، فجزم بأن النص، الذي نرومھ في ھذه الدراسة: "مستغنًى فیھ بالتنزیل عن 

. ونؤید الرأي بكون الخطاب من مصدر واحد ھو رب العزة ویستحیل أن یصدر عن الواحد 21التفسیر"
ِ لََوَجُدوا فِیھِ اْختِالفاً َكثِیراً األحد التناقض:  ]؛ 82: [النساء أَفَال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر هللاَّ

غیر أنھ یمكن الذھاب، مع من ذھب، بأنھ یمكن الوضع في االعتبار حضور فھم المخاَطب، وعلیھ فیمكن 
یة. فالحقیقیة تابعة لقصد 'المتكلم' وإرادتھ، وھذه الداللة ال القول: "داللة النصوص نوعان: حقیقیة وإضاف

تختلف. واإلضافیة تابعة لفھم السامع وإدراكھ، وجودة فكره وقریحتھ، وصفاء ذھنھ، ومعرفتھ باأللفاظ 
. فقول المخاِطب ثابت الداللة، 22ومراتبھا، وھذه الداللة تختلف اختالفا متباینا بحسب تباین السامعین ذلك"

  . 23وربما یكون فھم المخاطَب بحسب قدراتھ وكفاءاتھ
  الفرع الرابع: سیاق النص بین السوابق واللواحق

وقد كان القرآن یختم اآلیات التشریعیة بمضامین تناسب المطلوب، كما أنھ یختمھا بما یعتبر 'تذییال' 
) 179( لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ اِص َحیَاةٌ یَا أُْولِي األَْلبَاِب َولَُكْم فِي اْلقِصَ لتلك اآلیات التي تقرر حكما تشریعیا أو تُبیِّنھ: 

 قِینَ َحقّاً َعلَى اْلُمتَّ ُروِف ُكتَِب َعلَْیُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكْم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْیراً اْلَوِصیَّةُ لِْلَوالَِدْیِن َواألَْقَربِیَن بِاْلَمعْ 
لَھُ بَْعَدَما180( َ َسِمیٌع َعلِیمٌ  ) فََمْن بَدَّ لُونَھُ إِنَّ هللاَّ ) فََمْن َخاَف ِمْن ُموٍص 181( َسِمَعھُ فَإِنََّما إِْثُمھُ َعلَى الَِّذیَن یُبَدِّ

َ َغفُوٌر َرِحیمٌ  یَاُم َكَما ) یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتِ 182( َجنَفاً أَْو إِْثماً فَأَْصلََح َبْینَھُْم فَال إِْثَم َعلَْیِھ إِنَّ هللاَّ َب َعلَْیُكْم الصِّ
) أَیَّاماً َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِریضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن 183( لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبلُِكْم 

َع َخْیراً فَھَُو َخْیٌر لَھُ َوأَْن تَُصوُموا َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم أَیَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذیَن یُِطیقُونَھُ فِْدیَةٌ طََعاُم ِمْسكِ  یٍن فََمْن تَطَوَّ
ْم ْنكُ ) َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِیِھ اْلقُْرآُن ھًُدى لِلنَّاِس َوبَیِّنَاٍت ِمْن اْلھَُدى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِھَد مِ 184( تَْعلَُمونَ 

ْھَر فَْلیَ  ُ بُِكْم اْلیُْسَر َوال یُِریُد بِ الشَّ  اْلُعْسَر ُكمْ ُصْمھُ َوَمْن َكاَن َمِریضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخَر یُِریُد هللاَّ
َ َعلَى َما ھََداُكْم    ]. 185 -179: [البقرة )185( َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ َولِتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َولِتَُكبُِّروا هللاَّ

  المبحث الثالث: آیات القیم
لقد حان الوقت لتصنیف تفسیر یستعرض القیم بدل استعراض آیات األحكام، دون أن یعني أن دور 
تفسیر آیات األحكام قد ولى، بل ھو أس التفسیر الموضوعي المنشود، غیر أنھ یمكن أن تكون آیات األحكام 
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من ینھض بھ، باإلضافة إلى ذلك كلھ، أن تنھض ھمم تركز  المرتبطة بموضوع واحد، وھو مشروع ینتظر
في مشروعھا التفسیري تفسیر اآلیات التي تحمل قیما، ویتم تصنیفھا في مواضیع ویتم ترتیب آیاتھا وفھِم 

  ھذه من تلك. 
   المطلب األول: من عصر المفاھیم إلى عصر القیم

إن العصر الذي نعیشھ ھو عصر قیم بامتیاز، والصراع العالمي حول العولمة ھو صراع قیمي حیث 
إن القوى العظمى تتصرف في القیم كیفما تشاء، إذ صار بإمكانھم تصنیعھا وتعلیبھا وتسلیعھا وتوجیھھا 

وة من خالل ذلك بكل ق للعالم من أجل تسییرھم وفق الرغبات والحاجات التي تستفید منھا تلك الدول. ویتجلى
الواقع إذ تجد فئات عریضة من شعوب تلك الدول مدجنة بشكل عجیب، ویتم توجیھھا وتحویلھا لمجتمع 
استھالكي بدرجة غیر متصورة. كما أنھا توجھ أي قیم ترید إلى العالم في شكل منتجات ثقافیة من أفالم 

  تلك الغایة. ومسلسالت وأغاني وغیرھا من الوسائل التي یتم توظیفھا ل
من ھذا المنطلق أصبح من الحاجة، بل من الضرورة الشرعیة والعلمیة التصدي لتفھیم كتاب هللا من 
خالل القیم السامیة التي یحملھا ھذا الكتاب. ویتم تبویب تلك القیم في شبكات ویقوم المفسر بتناول تلك القیم 

عمل تعاوني بین مجموعة من المفسرین  في موضوعات مستقلة. ویمكن لھذا المشروع أن یتم في شكل
یقتسمون كتاب هللا تعالى ویتناولون موضوعاتھ في تشكیل قیمي، ویمكن تبادل النظر فیھا وتقویم تلك 

  المنتجات العلمیة وتعمیمھا في نھایة المھمة. 
   المطلب الثاني: نماذج القیم القرآنیة

فََمْن َوقُْل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم ن استبانتھا من قولھ تعالى: إن من أھم القیم التي تناولھا كتاب هللا تعالى یمك
إِنَّا أَْعتَْدنَا لِلظَّالِِمیَن نَاراً أََحاطَ بِِھْم ُسَراِدقُھَا َوإِْن یَْستَِغیثُوا یَُغاثُوا بَِماٍء َكاْلُمْھِل  َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُرْ 

]، إنھا قیمة 'الحریة' التامة، وأجالھا قیمة الحریة 29: [الكھف الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتفَقاً  یَْشِوي اْلُوُجوهَ ِبْئسَ 
العقائدیة. وھذه القیمة صارت ھي القیمة العالمیة التي توظفھا كل القوى من أجل الوصول إلى ھدف معین 

الدینیة  ل القضاء على كل المعتقداتتستبیح بھ طاقات الناس. لقد تم توظیف ھذه القیمة بأشكال مختلفة من أج
السلیمة، وإشاعة العدید من السلوكات التي یكون من ورائھا بیع العدید من المنتجات التي لم یكن باإلمكان 
بیعھا بدون تحویل الحریة إلى فوضى. والقرآن الكریم ضبط الحریة في كل تصرف، فلكل دینھ، ولكل 

ْنیَا َواآلِخَرِة َوأََعدَّ ه: معتقده، ولكن شریطة أال یؤذي أحد غیر ُ فِي الدُّ َ َوَرُسولَھُ لََعنَھُْم هللاَّ إِنَّ الَِّذیَن یُْؤُذوَن هللاَّ
 یناً بِ ) َوالَِّذیَن یُْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت بَِغْیِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْھتَاناً َوإِْثماً مُ 57( لَھُْم َعَذاباً ُمِھیناً 

)58( فالتفسیر الذي یقوم على موضوع قیمي یكون تأثیره على طالب الفھم تأثیرا 58-57: [األحزاب .[
ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْیھَا ال تَْبِدیَل بلیغا حیث یخاطب فیھ فطرتھ وعفویتھ:  فَأَقِْم َوْجھََك لِلدِّیِن َحِنیفاً فِْطَرةَ هللاَّ

ِ ذَ  یُن اْلقَیُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال یَْعلَُمونَ لَِخْلِق هللاَّ ]. ومن الممكن لمن یتناول آیات القیم 30: [الروم لَِك الدِّ
بالدراسة والتحلیل والتركیب، ویشكلھا في قوائم تنظمھا، فال بد أن ینظر في مقدماتھا وفي أواخر تلك اآلیات، 
فلربما كانت بھا ما یمیزھا، أو یجعلھا صنوا آلیات األحكام، فتتذیل بما یجعلھا من باب التحبیب فیھا، وتیسیر 

فمثال حین یختم اآلیة التوجیھیة بقول من مثل 'للمتقین'، فإنھ یوحي أن السلوك المطلوب اإلقبال علیھا. 
والتصرف المحمود لیس من باب الواجب المفروض بل ھو من باب الندب المحبوب، إذ من تجشم القیام بھ 

ید من األجر، قد كان من درجة المتقین الذین یزیدون عن األفعال المطلوبة من األعمال المحمودة بغیة مز
َویَْدُع اِإلنَساُن بِالشَّرِّ ُدَعاَءهُ كما في آیة الوصیة. وأنت تجول معي في آیات القیم تجد مثل قولھ تعالى: 

]، حیث یدعو إلى تبني قیمة التریث في الحكم على األشیاء، 11: [اإلسراء اِإلنَساُن َعُجوالً بِاْلَخْیِر َوَكاَن 
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قُْل لَْو أَنتُْم تَْملُِكوَن َخَزاِئَن حذیر من قیمة البخل والتحفیز على قیمة اإلكرام: والنظر لعواقبھا، وكذلك الت
]. وقد حرص القرآن على التنبیھ 100: [اإلسراء َوَكاَن اِإلْنَساُن قَتُوراً َرْحَمةِ َربِّي إِذاً ألَْمَسْكتُْم َخْشیَةَ اِإلنفَاقِ 

ْفَنا فِي ھََذا اْلقُْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمثٍَل َولَقَ على خاصیة خطیرة من خصائص اإلنسان:  َوَكاَن اِإلنَساُن ْد َصرَّ
]؛ فمن المطلوب أن یحرص المتصدي لتفھیم كتاب هللا أن یتحرز منھا؛ ولعل 54: [الكھف أَْكثََر َشْيٍء َجَدالً 

ي التفسیر مشاریع علمیة متمیزة فمن المفید التجول باستمرار في سورة الكھف، فإن القیم التي تناولتھا تعدل 
  القیمي. 

   الفرع األول: أسلوب الخطاب القرآني
إن القرآن الكریم خطاب فرید من نوعھ، لھ مواصفات في مخاطبتھ للفئات المستھدفة، حیث إن هللا 
تعالى لم یخاطب كل الناس إال في حاالت محدودة، فیخاطب كل فئة بحسب قدراتھا ومؤھالتھا وظروفھا 

  ئاتھا، فالقرآن الخالد میزاتھ تناسب الخلود. وھذا األسلوب یتنوع من خطاب خاص وآخر عام.وبی
والقرآن حتى في حال مخاطبتھ الناس، فھو ال یقصد العالمین كلھم، بل الفئة التي توجھ إلیھا ذلك 

یَا أَیُّھَا النَّاُس ]؛ 21: [البقرة ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ یَا أَیُّھَا النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكْم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذیَن الخطاب: 
ا فِي األَْرِض َحالالً طَیِّباً َوال تَتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْیطَاِن إِنَّھُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِینٌ  یَا أَیُّھَا ]؛ 168: [البقرة ُكلُوا ِممَّ

 ي َخَلقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوبَثَّ ِمْنھَُما ِرَجاالً َكثِیراً َونَِساًء َواتَّقُوا هللاََّ النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم الَّذِ 
َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیباً  . نیة]؛ في عشرین آیة في مختلف السور القرآ1: [النساء الَِّذي تَتََساَءلُوَن بِھِ َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

إنك تجد هللا یتودد إلى 'كل الناس' حین یخاطبھم، بكالم فیھ من الرحمة ما ال یوصف، وھو في ذلك إنما 
یریدھم أن یتحولوا من الشرك إلى التوحید، ویریدھم أن یترفعوا عن الظلم، وغیرھا من الطلبات التي یوجھھا 

  للناس. 
یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن م لتقبل حكم تشریعي: في حین أن خطابھ تعالى للفئة المؤمنة إنما یُِعدُّھ

ِ إِْن ُكنتُْم إِیَّاهُ تَْعبُُدونَ  َم َعلَْیُكْم اْلَمْیتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخنِزیِر َوَما 172( طَیِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروا ِ�َّ ) إِنََّما َحرَّ
 ِ َ َغفُوٌر َرِحیمٌ أُِھلَّ بِھِ لَِغْیرِ هللاَّ ]؛ 173-172: [البقرة )173(  فََمْن اْضطُرَّ َغْیَر بَاغٍ َوال َعاٍد فَال إِْثَم َعلَیْھِ إِنَّ هللاَّ

یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُو   ]. 183: رة[البق نَ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكْم الصِّ
وكل خطاب، في حد ذاتھ مْتٌن، لھ عالقة باللغة التي صّدر بھا، والمخاِطب الذي تكلم بھ وظف لھ 
مفردات محددة، سواء أكان واعیا باختیاره، أم تمت العملیة بشكل عفوي، وھذه 'المفردات' ستصیر 'ألفاظا' 

لة التي صارت معلومة تحمل ضمنھا ذات حمولة داللیة معینة، مفھومة، بشكل من األشكال، وھذه الدال
مسلكین معرفیین: المسلك األول یضم، ضمن مضمونھ، مقصدا محددا یروم تحقیقھ المخاِطب، ویبتغي 
التأثیر في المخاطَبین؛ والمسلك الثاني، یضم، ضمن حمولتھ المعرفیة، نظاما قیمیا محددا، یرتضي المتكلم 

یصیر لھم سلوكا عفویا، أو معلوما. والقرآن الكریم ھو عبارة أن یصل للمخاطَبین ویستوعبوه، ویتمثلوه، ف
عن متن توجھ هللا بھ لعباده لیتدبروه، ثم یفھموه، ثم یستوعبوه، ثم یتمثلوه، وإثر ذلك یوجھوه لغیرھم، من 
خالل القول، وكذا من خالل الممارسة. فكل القرآن یحمل نظاما مقاصدیا، ونظاما قیمیا. وھذان النظامان 

ان في تناسق، یتجلیان من خالل النظم الذي ورد بھا القرآن، صیاغة، أو صوتا، أو بناء معرفیا. وقد یسیر
اھتم العلماء بالمقاصد القرآنیة، اھتماما متزایدا، في حین أن اھتمامھم بالنظام القیمي القرآني ال زال یطلب 

عرفیة. وھذا یتطلب وقتا ومجھودا من یھتم بھ، من خالل دراسات موضوعیة، ولیس من باب العمومیات الم
لبناء منھجیة تكشف عن النظام القیمي القرآني، في مواضیع یجمع بینھا رابط محكم، كما یربط بینھا إطار 
قیمي عام وجامع. وقد نھج القرآن الكریم في تعاملھ مع المخاطبین تعامال یدل على أن مصدره ھو رب 
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ة، یتمیز بالمنھجیة التدرجیة في العرض لكل المواقف والمعارف، العباد، إذ في تسطیره للقوانین التشریعی
ُ َعْنھَا، إِْذ َجاَءھَا عِ  ، َفقَاَل:... فقد ورد: "عن یُوُسُف ْبُن َماھٍَك، قَاَل: إِنِّي ِعْنَد َعائَِشةَ أُمِّ الُمْؤِمنِیَن َرِضَي هللاَّ َراقِيٌّ

لَْت: لَِم؟ قَاَل: لََعلِّي أَُولُِّف القُْرآَن َعلَیْھِ، فَإِنَّھُ یُْقَرأُ َغْیَر ُمَؤلٍَّف، قَالَْت: َوَما یَا أُمَّ الُمْؤِمنِیَن، أَِرینِي ُمْصَحفَِك؟ قَا
ِل، ِفیھَا ِذْكُر الَجنَّةِ  َل َما نََزَل ِمنْھُ ُسوَرةٌ ِمَن الُمفَصَّ َك أَیَّھُ قََرأَْت قَْبُل؟ إِنََّما نََزَل أَوَّ  إَِذا ثَابَ  َوالنَّاِر، َحتَّى یَُضرُّ

َل َشْيٍء: الَ تَْشَربُوا الَخْمَر، لَقَالُوا: الَ   نََدُع الَخْمَر أَبًَدا، النَّاُس إِلَى اِإلْسالَِم نََزَل الَحالَُل َوالَحَراُم، َولَْو نََزَل أَوَّ
نَا أَبًَدا، لَقَْد نََزَل بَِمكَّةَ  ٍد  َولَْو نََزَل: الَ تَْزنُوا، لَقَالُوا: الَ نََدُع الزِّ بَِل السَّاَعةُ َوإِنِّي لََجاِریَةٌ أَْلَعُب:  َعلَى ُمَحمَّ

] َوَما نََزَلْت ُسوَرةُ البََقَرِة َوالنَِّساِء إِالَّ َوأَنَا ِعْنَدهُ، قَاَل: فَأَْخَرَجْت لَھُ 46[القمر: َمْوِعُدھُْم َوالسَّاَعةُ أَْدھَى َوأََمرُّ 
َوِر"الُمْصَحَف، فَأَْملَْت َعلَیْھِ آَي  ؛ وقد كانت تلك منھجیة قرآنیة في سائر األحكام التشریعیة، سواء في 24السُّ

َواْلَوالَِداُت یُْرِضْعَن حال الفرض أو التحریم، أو غیرھما. بل إن كتاب هللا یورد األوامر في صیغ تحبیبیة: 
َضاَعةَ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ ِباْلَمْعُروِف ال تَُكلَُّف أَْوالَدھُنَّ َحْولَْیِن َكاِملَْیِن لَِمْن أََراَد أَْن یُتِمَّ  الرَّ

 ْن أََراَدا فَِصاالً َعْن تََراضٍ نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعھَا ال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوال َمْولُوٌد لَھُ بَِولَِدهِ َوَعلَى اْلَواِرثِ ِمْثُل َذلَِك فَإِ 
َسلَّْمتُْم َما آتَْیتُْم  ْنھَُما َوتََشاُوٍر فَال ُجنَاَح َعلَْیِھَما َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْستَْرِضُعوا أَْوالَدُكْم فَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم إَِذامِ 

َ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ  َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ األمر یفید الوجوب، ولكن هللا ]؛ ف233: [البقرة بِاْلَمْعُروِف َواتَّقُوا هللاَّ
  یحبب الفعل لعباده كأنھ یخبرھم فقط بذلك الفعل. 

   الفرع الثاني: مقاصد القرآن
إن من أھم مقاصد القرآن تشجیع المخاطبین بھ إلى التفكر، وذلك فیھ من متسع الوقت للمخاطَب حتى 

ُل اآلیَاِت َولََعلَّھُْم یَْرِجُعونَ  ینظر ویتفكر ویفكر ثم یقرر في المطلوب منھ. فأساه تقدیر اإلنسان،  َوَكَذلَِك نُفَصِّ
) َولَْو ِشْئَنا لََرفَْعَناهُ 175( ) َواْتُل َعلَْیِھْم نَبَأَ الَِّذي آتَْینَاهُ آیَاِتنَا فَانَسلََخ ِمْنھَا فَأَْتبََعھُ الشَّْیطَاُن فََكاَن ِمْن اْلَغاِوینَ 174(

ُل اْلقَْوِم األَْرِض َواتَّبََع ھََواهُ فََمثَلُھُ َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْیِھ یَْلھَْث أَْو َتْتُرْكھُ یَْلَھْث َذلَِك َمثَ  بِھَا َولَِكنَّھُ أَْخلََد إِلَى
بُوا بِآیَاتِنَا فَاْقُصْص اْلقََصَص لََعلَّھُْم یَتَفَكَُّرونَ  رآن یتعامل ]. بل إن الق176 -174: [األعراف )176( الَِّذیَن َكذَّ

ُسِل َما مع المخاطَب بأدب رفیع، فھو یورد لھ المطلوب في صیغة مفادھا:  َوُكالًّ نَقُصُّ َعلَْیَك ِمْن أَْنبَاِء الرُّ
]، إن القصة وردت في باب 120: [ھود نَُثبُِّت بِِھ فَُؤاَدَك َوَجاَءَك فِي ھَِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمنِینَ 

  تذكیر، تلطفا لذلك المخاطب، فكأنھ یَعِرفھا، إنما یرید أن یتذكرھا. ال
قاً لَِما بَْیَن وضمن ھذا التقدیر اإلنساني فإنھ یقدر مللھ وكتبھ السابقة،  َوأَنَزْلَنا إِلَْیَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

ا َجاَءَك ِمْن اْلَحقِّ لُِكلٍّ َجَعْلَنا یََدْیِھ ِمْن اْلِكتَاِب َوُمھَْیِمناً َعلَْیِھ فَاْحُكْم بَْینَھُ  ُ َوال تَتَّبِْع أَْھَواَءھُْم َعمَّ ْم بَِما أَنَزَل هللاَّ
ةً َواِحَدةً َولَِكْن لِیَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم فَ  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ ِ  ىاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت إِلَ ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنھَاجاً َولَْو َشاَء هللاَّ هللاَّ

]. فالقرآن المھیمن على كل الكتب، لم یقلل من 48: [المائدة َمْرِجُعُكْم َجِمیعاً فَیُنَبِّئُُكْم بَِما ُكنتُْم فِیھِ تَْختَلِفُونَ 
شأن أي كتاب أو معتقد سابق، بل حكى الھیمنة بعد ذكر األھمیة للكتاب الذي تم تصدیقھ، وإیراُد بعض 

  قوانینھ، تشریعا للقادم من األجیال.  
ھُ یوضحُ ومن خالل ھذین المعطین، فإنھ یسطر احترام المعارض والمخالف. إن ھذا القرآن تجد بعَضھ 

بعُضھ، حیث تتبادل مضامینھ وألفاظھ األدوار، فقد 'اجتمع في أسلوب القرآن الكریم ما یراه البلغاء أوَفى 
. وحتى 25كالم وأقربھ إلى عقولھم ال یلتوي على أفھامھم، وال یحتاجون فیھ إلى ترجمان وراء وضع اللغة'

َوال تَُسبُّوا الَِّذیَن قد وجھ التوجیھ األسمى: في المحاججة والجدال مع المعارضین والمناقضین، عقیدیا، ف
ٍة َعَملَھُْم ثُمَّ  َ َعْدواً بَِغْیِر ِعْلٍم َكَذلَِك َزیَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ ِ فَیَُسبُّوا هللاَّ َما إِلَى َربِِّھْم َمْرِجُعھُْم فَیُنَبِّئُھُْم بِ یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

  ]. 108: [األنعام َكانُوا یَْعَملُونَ 
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والقرآن، بكل ما سبق، یسعى للكشف عن مقاصده وحكمھ؛ فقد كان دائم التعبیر عنھا في تسطیر 
یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبلُِكْم األحكام التشریعیة:   نَ لََعلَُّكْم تَتَّقُویَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكْم الصِّ

على المتصدي لتفھیم كتاب هللا أن یحرص على كشف الحكم اإللھیة من كل تصرف قرآني ]؛ ف183: [البقرة
حتى یقبل علیھ المتلقي بكل رغبة وإقبال بغیة التنفیذ، إذ غیاب الوعي بھذه المقاصد القرآنیة، والحكم الربانیة، 

فِیِھَما إِْثٌم َكبِیٌر َخْمرِ َواْلَمْیِسِر قُْل یَْسأَلُونََك َعْن الْ قلل من حرص الناس على تنفیذھا، وااللتزام بتعالیمھا: 
ُ لَُكْم اآل َوَمنَافِعُ لِلنَّاسِ   اتِ لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّرونَ یَ َوإِْثُمھَُما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِھَما َویَْسأَلُونََك َماَذا یُنفِقُوَن قُْل اْلَعْفَو َكَذلَِك یُبَیُِّن هللاَّ

ْنیَا َواآل219( ُ یَْعلَُم  إِْصالٌح لَھُْم َخْیرٌ ِخَرِة َویَْسأَلُونََك َعْن اْلیَتَاَمى قُْل ) فِي الدُّ َوإِْن تَُخالِطُوھُْم فَإِْخَوانُُكْم َوهللاَّ
َ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ ألَْعنَتَُكْم إِنَّ هللاَّ   ]. 220 -219: [البقرة )220( اْلُمْفِسَد ِمْن اْلُمْصلِحِ َولَْو َشاَء هللاَّ

   لرابع: الركیزة المفاھیمیةالمبحث ا
لقد وظف القرآن الكریم ألفاظا توظیفا متمیزا حیث تجد اللفظة تتكرر في القرآن الكریم فتسعف ھذه 
في تفسیر وتوضیح أختھا في موطن سابق أو الحق، كما قد تجده في توظیف لفظة الصرح، أو التمییز بین 

مجرد 'مفردة' إلى مستوى المدینة والقریة، وغیرھا من األلفاظ القرآنیة التي تحولت بھذا االستعمال من 
  'مصطلح'. 

   المطلب األول: جوھریة المفھوم القرآني
ولھذا أصبحت قضیة 'المفھوم' قضیة جوھریة، وخطیرة، في حیاة الشعوب، لكون المفھوم یحدد، 
أوال، نفسھ، ویحدد، ثانیا، طبیعة تفكیر ھذا الشعب أو ذاك؛ كما، من جھة أخرى، أنھ یتأثر بثقافة الشعب، 

فة األمة تتحدد من خالل المفھوم الذي اختارتھ لبناء شخصیتھا وأفرادھا. ومن الضروري التنبھ لصیاغة وثقا
القرآن لمفاھیمھ ومصطلحاتھ تنبھا دقیقا، إذ ھو المرجع في تحددیھا: "من لم یعرف لغة الصحابة التي كانوا 

ف الكلم عن مواضعھ، ف یتخاطبون بھا، ویخاطبھم بھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعادتھم في إن الكالم، حرَّ
كثیرا من الناس ینشأ على اصطالح قومھ وعاداتھم في األلفاظ، ثم یجد تلك األلفاظ في كالم هللا أو رسولھ 
أو الصحابة، فیظن أن مراد هللا ورسولھ أو الصحابة بتلك األلفاظ ما یریده بذلك أھل عادتھ واصطالحھ، 

. وإن كان ھذا یعني، ضمن ما یعنیھ، أن یتم تقدیم ما تم نقلھ في فھم 26ذلك" ویكون مراد هللا ورسولھ خالف
، فإنھ من المستحب النظر لمعرفة داللة 27آیة من اآلیات، من مأثورات، عن المعاني التي یثبتھا علماء اللغة

مین والمعاني، اتلك المفاھیم والمصطلحات في الیوم الذي تم فیھ الفھم والتفھیم، والسعي للجمع بین تلك المض
أو التقریب بینھا، فالقرآن الكریم جاء لكل الناس على مختلف العصور إلى قیام الساعة. والمعنى المقصود 
ھنا، ھو السعي لتحدید داللة اللفظة القرآنیة وفق لغة زمان نزولھا، ثم البحث عن ما یقرب إلیھا الیوم، وغدا، 

  یكون النص القرآني مسایرا لكل عصر.  في محیط تنزلھا، وتكرر تنزلھا مستقبال، حتى
  

   المطلب الثاني: تحدید المفاھیم یقلل الخالفات في الفھم والتفھیم
وما ذلك إال خشیة تحریف الداللة األصلیة للمصطلح، وال نخشى التحریف إال خشیة من إشاعة 

د ان مشتبھة، حتى تجالخالف وتوسیع رقعتھ: "إن كثیرا من نزاع الناس سببھ ألفاظ مجملة مبتدعة، ومع
الرجلین یتخاصمان ویتعادیان على إطالق ألفاظ ونفیھا، ولو سئل كل منھما عن معنى ما قالھ لم یتصوره، 

. فاالحتیاط یكون سعیا لربح الجھد في الردود والردود المضادة والتوضیحات 28فضال عن أن یعرف دلیلھ"
وضیح المصطلحات یقلص من حضور الھوى. وقد وما یتبعھا من تالسن وسب، كما أن تحدید المفاھیم وت

ذھب ابن حزم للقول في كتابھ 'اإلحكام في أصول األحكام'، حیث خصص باباً عن 'األلفاظ الدائرة بین أھل 
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النظر': "ھذا باب خلط فیھ كثیر ممن تكلم فیھ َمَعانِیَھُ، وشبك بین المعاني، وأوقع األسماء على غیر مسمیاتھا، 
. "لقد 29الباطل، فكثر، لذلك، الشغب وااللتباس، وعظمت المضرة، وخفیت الحقائق.."ومزج بین الحق و

جاء النص القرآني، ابتداء، لینشئ المقررات الصحیحة التي یرید هللا أن تقوم علیھا تصورات البشر، وأن 
والھا، بل ، ولم یكن قبل القرآن، أي قبل اإلسالم، 'مرجعیة' نحاكم القرآن على من30تقوم علیھا حیاتھم"

  مرجعیتنا ھي ھذا الكتاب ذاتھ. 
   المطلب الثالث: تفھیم القرآن یتأسس على بناء نظام مفاھیمي وقیمي منضبط ومترابط

، نظرا لسببین، أولھما: غیاب ھذا النظام 31قیمي -إن الواقع أصبح یفرض علینا بناء نظام مفاھیمي
عي لغربیة لمنع بناء مثل ھذ التصور أساسا. وال بد أن نأصال، تفكیرا ولیس فقط تنزیال، ثم ثانیھما، الحملة ا

أن العصر الذي نعیشھ ھو عصر صراع مفاھیمي ومن ثمة صراعا قیمیا، وھذا الصراع یتقوى یوما بعد 
  یوم، وھي الحرب المستقبلیة، حیث إن تحریف وجھة الناس سینتج الجیل الذي یسھل تسخیره بدون حرب. 

 القیمي؛ فلقد كان في تاریخ الفكر اإلسالمي-تعمیق العمل بالنظام المفاھیميوھذا یتطلب ضرورة استمرار 
ثلة من المجددین والعلماء الذین كانت وظیفتھم ھي تدقیق المفاھیم وتصحیحھا. فقد تحرى ابن حزم في 

فئویة  ةتحقیق ھذه المھمة العسیرة مبتدئا من تدقیق مفاھیم القرآن الكریم، حتى ال یستبیحھ كل من یبتغي غای
أو مذھبیة أو تحریفیة تدعي أن فھم القرآن متاح لكل الناس؛ ولعل ھذا كان من بین أسباب تبنیھ المذھب 
الظاھري، ورفضھ القیاس، الذي تبناه العدید من الفقھاء األندلسیین وتوسعوا فیھ حتى بلغوا بھ ما رآه مقبوحا 

حامد الغزالي موقفا صلبا من الفرق الضالة، عنده من استحسان وغیره. وفي المشرق اإلسالمي وقف أبو 
من باطنیة ودھریة وغیرھا، فھدم مفاھیمھم وركز بدال عنھا المفاھیم الشرعیة مؤسسا بذلك 'الكونیة 
اإلسالمیة ضدا على الكونیة الفكریة'. وقد سار نفس المسیر ابن تیمیة؛ دون نسیان ابن خلدون، ومن 

نوا بالمفاھیم، ومن یتصدى لفھم وتفھیم كتاب هللا مدعو للبحث بجدیة المعاصرین أنور الجندي، فھؤالء اعت
في ھذه القضیة ذات الحساسیة الخطیرة، خصوصا في الصراع المفاھیمي والقیمي الذي یدور في العالم، 

  بشدة في القرن العشرین وما یلیھ.  
   المبحث الخامس: آلیات المدارسة

العمران، فیكون السعي من اإلنسان بغیة أن یتحقق بھ  والمدارسة حركة من أجل اإلنسان باتجاه
العمران اإلیجابي، فھي رحلة لیست معكوسة عن رحلة الدكتور فرید األنصاري: "إن عودتي إلى القرآن؛ 
مدارسة وتدبرا؛ كشفت لي أنني كمن أمرُّ على كثیر من اآلیات دون أن أبصرھا. نعم؛ لقد قادني التدبر 

  ، بل ھي رحلة في طریق من اتجاھین: 32أكتشف أن النظر ال یغني عن اإلبصار" للقرآن العظیم إلى أن
   المطلب األول: تحدید صنف المستفید من عملیة التفھیم

من تكلف بالتفھیم، مدعو للتمییز بین فئات الناس الذین یتواصل معھم، فلكل فئة مستوى عقلي، 
كان  . والرسول 33الناس على قدر عقولھم وعلمي، ومعرفي؛ ونمو جسدي، وفكري، فال بد من مخاطبة

یتخیر أوقات التفھیم، ثم یختار طرائق تناسب كل المعنِیین، فتارة یتوجھ بطریقة السؤال الذي یثیر عاصفة 
ذھنیة، وتتنوع األجوبة من المسؤولین بغیة الوصول إلى المقصود، وتارة یجیب على قدر السؤال، وتارة 

  لرسم، وغیرھا من الطرائق التعلیمیة: یزید على القدر المسؤول عنھ، وتارة یضرب المثل، وتارة یستخدم ا
  الفرع األول: عوام الناس

إن مخاطبتھم تتطلب تبسیطا معرفیا حتى یستطیع المتلقون أن یستوعبوا اللغة، ثم یستوعبون 
  مضامینھا، ثم یفھموا المقصود منھا، والِحكم التي تشیر إلیھا. 
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  الفرع الثاني: فئة المھتمین والمتعلمین
لھ نسبة من الوعي بالموضوع الذي یتناولھ من یتصدى لتفھیم كتاب هللا یسمح  إن مخاطبة متعلم

  بھامش من التوسع في عرض المعارف ذات المنحى التجریدي نسبیا. 
  الفرع الثالث: فئة المختصین

فللمخاِطب أال یتحرى لغة معینة، بل یتوسع في المعارف ویدقق في المداخل والمخارج، ویناقش أدق 
  ونما خوف من تعقد معنى أو تعذر الفھم، فالمناقشة تفتح المغالیق.  التفاصیل د

   المطلب الثاني: واقعیة القرآن الكریم
إن المجاالت التي یفتحھا القرآن للبحث فیھا متنوعة ال تنتھي، وشھیة الباحثین تزداد لتتبع كل ما 

ص ھذا الكتاب الجلیل، الذي یستجد من مواضیع، غیر أن البحث ھنا یركز على خاصیة متمیزة من خصائ
أنزلھ رب األكوان كلھا، وتتمثل في كون ھذا الكتاب، رغم تبدل األزمنة واألمكنة واألشخاص، یتمیز 

  بالواقعیة في أجلى صورھا: 
  الفرع األول: إعالن خطورة النبوة والتصریح بمسؤولیاتھا

 ُل مِّ  ) أَْو ِزْد َعلَْیِھ َوَرتِّْل اْلقُْرآَن تَْرتِیالً 3( ) نِْصفَھُ أَْو اْنقُْص ِمنْھُ قَلِیالً 2( ) قُْم اللَّْیَل إِالَّ قَلِیالً 1( یَا أَیُّھَا اْلُمزَّ
]. ھل ھناك من واقعیة أكبر من ھذه، عندما یعلن القرآن 5 -1: [المزمل )5( ) إِنَّا َسنُْلقِي َعلَْیَك قَْوالً ثَقِیالً 4(

، بأن مھمتھ عسیرة وخطیرة وثقیلة؟ مع العلم أن الثقل في التعبیر  للمتلقي األول محمد النبي الرسول
القرآني اإللھي، یفید أنھ أثقل من أي ثقیل یعبر عنھ التعبیر اللفظي اإلنساني. ھذا الثقل، لیس ھو القرآن 

غالبیة لوحده، وإن كان القرآن ھو محوره، فالتكلیف بمسؤولیة النبوة تكلیف ثقیل في حد ذاتھ، إذ فیھ أن تقول 
الناس: إنكم مخطئون، وعلیكم أن تتبعوني. وھي بذلك تكشف عن خطورة مھمة التربیة والتعلیم التي یقوم 

  بھا الدعاة والعلماء ورثة األنبیاء. 
  الفرع الثاني: مراعاة الھواجس النفسیة

 ِال فَ ِھنَّ أَْربََعةَ أَْشھٍُر َوَعْشراً فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَھُنَّ َوالَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َویََذُروَن أَْزَواجاً یَتََربَّْصَن بِأَنفُس
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِیٌر( ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما فََعْلَن فِي أَنفُِسِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ  ْضتُْم بِِھ 234َوهللاَّ ) َوال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما َعرَّ

ُ أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَھُنَّ أَْكَننتُْم فِي أَنفُِسُكْم  ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَوْ  َولَِكْن ال تَُواِعُدوھُنَّ ِسّراً إِالَّ أَْن تَقُولُوا قَْوالً  َعلَِم هللاَّ
َ یَْعلَُم  ُموا َما فِي أَنفُِسُكْم فَاْحَذُروهُ َواْعلَ َمْعُروفاً َوال تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النَِّكاحِ َحتَّى یَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَھُ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

َ َغفُوٌر َحلِیمٌ  ]؛ إنھ ال یقتل الخواطر وال یحاسب علیھا، وال یمیت 235 -234: [البقرة )235( أَنَّ هللاَّ
األحاسیس الذاتیة، بل یعتبرھا، إنما یسعى لضبطھا. وھذا الجانب یراعي كذلك إحساس من یقوم بدور التبلیغ 

  وجسامة مھمتھ، والعقبات التي قد تعرتضھ، فیعیھا ویستعد لھا. بعد النبي 
  الفرع الثالث: مراعاة الفروق الفردیة في االستیعاب والفھم والتكلیف باألعمال

ھ إلى االنفراد، والعمل، ویْرَغُب بھ  إن "عبد هللا بن عبد العزیز العمري العابد كتب إلى مالك یحضُّ
فكتب إلیھ مالك: 'أن هللا عز وجل قسم األعمال كما قسم األرزاق، فُربَّ رجل عن االجتماع إلیھ في العلم. 

فتح لھ في الصالة، ولم یفتح لھ في الصوم؛ وآخر فتح لھ في الصدقة، ولم یفتح لھ في الصیام؛ وآخر فتح لھ 
تح هللا لي ا ففي الجھاد، ولم یفتح لھ في الصالة. ونشُر العلم وتعلیُمھ من أفضل أعمال البر؛ وقد رضیت بم

فیھ من ذلك، وما أظن ما أنا فیھ بدون ما أنت فیھ، وأرجو أن یكون كالنا على خیر. ویجب على كل واحد 
ُ نَْفساً إِالَّ ُوْسَعھَا لَھَا َما . وینكشف ذلك في مواطن كثیرة: 34منا أن یرضى بما قسم لھ؛ والسالم" ال یَُكلُِّف هللاَّ

 ىَسبَْت َربََّنا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخطَأْنَا َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَھُ َعلَ َكَسبَْت َوَعلَْیھَا َما اْكتَ 
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ْلنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغفِْر َلَنا َواْرَحْمنَا أَنْ   َمْوالنَا فَانُصْرنَا َعَلى تَ الَِّذیَن ِمْن قَْبلِنَا َربَّنَا َوال تَُحمِّ
]. فال بد من أن یستحضر من یُساعد الناس على فھم القرآن ھذا األساس فال 286: [البقرة اْلقَْوِم اْلَكافِِرینَ 

  یكلفھم بما ال یطاق، وبما لم یكلفھم بھ القرآن.  
   المطلب الثالث: تجدد معاني القرآن

كتاب هللا تعالى. غیر أن ھذا المنحى سیرتبط بتعدد تجدد المعاني یفرض نفسھ في عملیة مدارسة 
المعنى، ولیس، فقط، مجرد تجدده. وتعدد المعنى ال ینزل لمستوى إباحة الكالم في كتاب هللا بغیر علم، أو 
باتباع الھوى، فیقول من شاء، ما شاء، متى شاء، ویفھُم من كتاب هللا ما یحلو لھ، ویناسب وضعھ، ونفسھ. 

یفرضھ لفظ القرآن نفسھ، وخصوصا تعدد قراءاتھ، التي تفتح مجال 'تعدد المعاني'، فقراءةٌ  بل ھذا التعدد
تشرح قراءةً أخرى، وقراءةٌ تكشف عن معنى یكمل ما كشفت عنھ قراءة أخرى، وُعْد إلى فاتحة الكتاب 

یَا أَیُّھَا متوج. فتجد قراءة تحكي عن كون هللا ھو الذي یملك یوم الدین، وقراءة أخرى تجعلھ ھو الملك ال
بَا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِینَ  َ َوَذُروا َما بَقَِي ِمْن الرِّ ِ  فَأَْذنُوا) فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا 278( الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ بَِحْرٍب ِمْن هللاَّ
]؛ وفي قراءة 279-278: [البقرة )279( َوَرُسولِِھ َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم ال تَْظلُِموَن َوال تُظْلَُمونَ 

أخرى: 'فآَذنوا'، فإذا كان في األولى إْذٌن بحدوث الحرب على باب األمر، فھي في القراءة الثانیة، قد جاءت 
اإلخبار، فاإلخبار حدٌث یدل على الوقوع ولیس من باب االقتراح: "َوقََرأَ َحْمَزةُ، َوأَبُو بَْكٍر فِي َغْیِر  بمعنى

بَاِعيِّ بَِمْعنَى: أَْعلَُم، ِمْثَل قَوْ  ، َواْبِن َغالٍِب َعْنھُ: فَآَذنُوا، أَْمٌر ِمْن: آَذَن الرُّ لى عَ  لِِھ: فَقُْل آَذْنتُُكمْ ِرَوایٍَة اْلبُْرُجِميِّ
، ِمْثَل قَْولِھِ: َال یَتََكلَُّموَن إِالَّ  ْبَعةِ: فَأَْذنُوا، أَْمٌر ِمْن: أَِذَن، الثَُّالثِيِّ ْحمُن..."َسواٍء؛ َوقََرأَ بَاقِي السَّ   . 35 َمْن أَِذَن لَھُ الرَّ

   المطلب الرابع: طرائق المدارسة
ذلك من ذھنیة المتصدي لعملیة  ال مجال للحدیث عن طرائق تربویة، أو تدریسیة، دون أن یغیب

التفھیم، إذ عملیة التربیة حاضرة في مجال التواصل العمودي، والتدریسیة حاضرة في مجال التواصل 
  األفقي: 

   الفرع األول: المدارسة األفقیة
القرآني، وذلك بتداول المعاني القرآنیة ذات االرتباطات  36وتكون بین األقران وتقوم بمھمة التداول

ال االجتماعي في شكل أعمال تدریسیة في أدراج المؤتمرات والمنتدیات العلمیة التي یشترك فیھا بالمج
المفسر بورقة علمیة، كما یمكن أن تكون في الموائد المستدیرة التي تعقب الملتقیات، أو في العملیات التقویمیة 

  لألنشطة العلمیة المتخصصة، أو في المحاضرات العلمیة. 
   الثاني: المدارسة العمودیةالفرع 

وتكون بین المعلم والمتعلم، سواء في التعلیم الرسمي في مدرجات الكلیات أو مقاعد التدریس 
بالمدارس، أو في مواطن مخاطبة طالبي العلم في المساجد أو في مواطن أخرى، ویكون المفسر ھو المؤطر 

كما ھو في الجامعات أو المعاھد أو المدارس العتیقة لكل العملیات لغیاب األنشطة التي یقوم بھا المتعلمون 
  أو األصیلة. 

   الفرع الثالث: مالمح المفسر أداة تفھیمیة أساس
إن العدید من المفسرین الذین یتولون تفسیر كالم هللا شفاھة وإلقاء، یتبعون طرائق، تكون في العدید 

في  ي في المتلقي، فمن ھؤالء من یبالغ في 'التبسممن المواقف سببا یقود لعكس المراد، إذ ینعدم تأثیر الملق
وجھ إخوانھ' من المتلقین وھو یتحدث عن مشاھد ذات أثر خطیر، من مثل الحدیث عن األذى الذي تعرض 

في تبلیغ الدعوة ونشرھا، فینتج عن ذلك 'استھتار' بالدعوة كلھا، وتبعاتھا، فال بد أن یعبر  لھ رسول هللا 
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وجھ المفِھم لكتاب هللا تعالى عن مضامین النص، وكذا عن مشاعره التي تجیش داخلھ بسبب ما یحكیھ، كما 
أن المفِھم للقرآن كتابة أن یتخیر من المفردات ما یعبر عن الموضوع الذي ھو بسبب تفھیمھ تعبیرا یكاد 

عین أساریر الوجھ وومضات ال یكون ھو الحقیقة، فالتعبیر اللفظي یكاد یقترب من المطلوب، لكن تعبیر
  تكشف عن حقیقة ما یعالجھ المتكلم. 

  المبحث السادس: نماذج تقریبیة
  المطلب األول: من االنتقام إلى الرحمة، رحلة فھم لغایة تفھیم

إن االنتقام مفھوم خطیر غایة في الخطورة، بل ھو غایة كل خطورة، وال یحصل من رب العزة إال 
  في مواطن محدودة. 

ن االنتقام منھ، شدیدا، في الدنیا، واآلخرة، ولوال رحمة هللا بھ لكان العقاب من أول یوٍم بِنَاًء على فكا
ظُنَُّك َوَلقَْد آتَْیَنا ُموَسى تِْسَع آَیاٍت َبیِّنَاٍت فَاْسأْل َبنِي إِْسَرائِیَل إِْذ َجاَءھُْم فَقَاَل لَھُ فِْرَعْوُن إِنِّي ألَ علم هللا تعالى: 

َمَواِت َواألَْرِض َبَصاِئَر َوإِنِّي ألَظُنَُّك َیا ) 101( وَسى َمْسُحوراً یَا مُ  قَاَل لَقَْد َعلِْمَت َما أَنَزَل ھَُؤالء إِالَّ َربُّ السَّ
َوأَْدِخْل ]؛ بل إن هللا تعالى یكشف حقیقة تغیب عن الكثیرین: 102-101: [اإلسراء )102( فِْرَعْوُن َمْثبُوراً 

) 12( نَ یَجْیبَِك تَْخُرْج بَْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء فِي تِْسعِ آیَاٍت إِلَى فِْرَعْوَن َوقَْوِمھِ إِنَّھُْم َكانُوا قَْوماً فَاِسقِ یََدَك فِي 
ا َجاَءْتھُْم آیَاتُنَا ُمْبِصَرةً قَالُوا ھََذا ِسْحٌر ُمبِینٌ  ْم ظُْلماً َوُعلُّواً فَانظُْر َكْیَف َوَجَحُدوا بِھَا َواْستَْیقَنَْتَھا أَْنفُُسھُ ) 13( فَلَمَّ

]؛ وتلك عادة أكابر األمم، مما یتطلب، حال تفھیم كتاب هللا، من 14-12: [النمل )14( َكاَن َعاِقبَةُ اْلُمْفِسِدینَ 
استحضار ھذه الحقائق، حتى یكون المخاطَب قادرا على تصور الحدث، وإدراك مقصده، وتقبلھ من خالل 

ِ یَْجَحُدونَ قَْد نَْعلَُم إِنَّھُ لَیَْحُزنَُك الَِّذي یَقُولُوَن فَإِنَّھُْم : الوعي بالحكمة منھ بُونََك َولَِكنَّ الظَّالِِمیَن بِآیَاِت هللاَّ  ال یَُكذِّ
  ].33[األنعام:

  المطلب الثاني: حالة فرعون الذي كان یعلم علم الیقین أن هللا حق
ِنیَن َونَْقٍص ِمْن الثََّمَراِت لََعلَّھُْم یَذَّكَُّرونَ َولَقَْد أََخْذنَا آَل : الفرع األول ) فَإَِذا َجاَءْتھُْم 130( فِْرَعْوَن بِالسِّ

ِ َولَِكنَّ أَْكثَ اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا ھَِذِه َوإِْن تُِصْبھُْم َسیِّئَةٌ یَطَّیَُّروا بُِموَسى َوَمْن َمَعھُ أَال إِنََّما طَائُِرھُْم عِ   ال َرھُمْ ْنَد هللاَّ
) فَأَْرَسْلنَا َعلَْیِھْم الطُّوفَاَن 132( ) َوقَالُوا َمْھَما تَأِْتنَا بِِھ ِمْن آیٍَة لِتَْسَحَرنَا بِھَا فََما نَْحُن لََك بُِمْؤِمنِینَ 131( یَْعلَُمونَ 

الٍت فَاْستَْكَبُروا وَ  َم آیَاٍت ُمفَصَّ فَاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ ا َوقََع َعلَْیِھْم 133( َكانُوا قَْوماً ُمْجِرِمینَ َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ ) َولَمَّ
ْجُز قَالُوا یَا ُموَسى  ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَك بَنِي  اْدُع َلنَا َربََّك بَِما َعِھَد ِعْنَدكَ الرِّ لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ

ا َكَشْفنَا َعْنھُ 134( إِْسَرائِیلَ  ْجَز إِلَى أََجٍل ھُْم بَالُِغوهُ ) فَلَمَّ ) فَانَتقَْمنَا ِمْنھُْم فَأَْغَرْقنَاھُْم 135( إَِذا ھُْم یَنُكثُونَ ْم الرِّ
بُوا بِآیَاِتَنا َوَكانُوا َعْنھَا َغافِلِینَ  اِرَق األَْرِض ) َوأَْوَرْثنَا اْلقَْوَم الَِّذیَن َكانُوا یُْستَْضَعفُوَن َمشَ 136( فِي اْلیَمِّ بِأَنَّھُْم َكذَّ

ْت َكلَِمةُ َربَِّك اْلُحْسنَى َعلَى بَنِي إِْسَرائِیَل بَِما َصبَُروا َوَدمَّ  نَُع ْرَنا َما َكاَن یَصْ َوَمَغاِربََھا الَّتِي بَاَرْكنَا فِیھَا َوتَمَّ
كن لمجرد الكفر، بل ]؛ فاالنتقام لم ی137 -130: [األعراف )137( فِْرَعْوُن َوقَْوُمھُ َوَما َكانُوا یَْعِرُشونَ 

لنكث العھد، فال یحتقرن أحد خیانة العھد ونكثھ، كما ال بد من إدراك أن عملیة الخیانة تلك تكون بناء على 
  علم ویقین، ثم تخطیط مخالف لذلك العلم. 

) فَأَْسِر 64َوإِنَّا لََصاِدقُوَن( ) َوأَتَْیَناَك بِاْلَحقِّ 63( قَالُوا بَْل ِجْئنَاَك بَِما َكانُوا فِیِھ یَْمتَُرونَ : الفرع الثاني
) َوقََضْیَنا إِلَْیھِ َذلَِك األَْمَر 65( بِأَْھلَِك بِقِْطعٍ ِمْن اللَّْیِل َواتَّبِْع أَْدبَاَرھُْم َوال یَْلَتفِْت ِمْنُكْم أََحٌد َواْمُضوا َحْیُث تُْؤَمُرونَ 

) قَاَل إِنَّ ھَُؤالِء َضْیفِي فَال 67( َوَجاَء أَْھُل اْلَمِدینَِة یَْستَْبِشُرونَ ) 66( أَنَّ َدابَِر ھَُؤالِء َمْقطُوٌع ُمْصبِِحینَ 
َ َوال تُْخُزونِ 68( تَْفَضُحونِ  ) قَاَل ھَُؤالِء بَنَاِتي إِْن ُكْنتُْم 70( ) قَالُوا أََولَْم َنْنھََك َعْن اْلَعالَِمینَ 69( ) َواتَّقُوا هللاَّ

ْیَحةُ ُمْشِرقِینَ 72( ھُْم لَِفي َسْكَرتِِھْم یَْعَمھُونَ ) لََعْمُرَك إِنَّ 71فَاِعلِیَن( ) فََجَعْلنَا َعالِیََھا َسافِلَھَا 73( ) فَأََخَذْتھُْم الصَّ
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یلٍ  ِمینَ 74( َوأَْمطَْرنَا َعلَْیِھْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّ ) إِنَّ فِي 76( ) َوإِنَّھَا َلبَِسبِیٍل ُمقِیمٍ 75( ) إِنَّ فِي َذلَِك آلیَاٍت لِْلُمتََوسِّ
 )79( ) فَاْنتَقَْمنَا ِمْنھُْم َوإِنَّھَُما لَبِإَِماٍم ُمبِینٍ 78( ) َوإِْن َكاَن أَْصَحاُب األَْیَكِة لَظَالِِمینَ 77( َذلَِك آلیَةً لِْلُمْؤِمنِینَ 

 ،]؛ فاالنتقام كان من الشدة ما لم یسبق، فالخسف لألرض، حتى تختفي تلك الفئة نھائیا79 -63: [الحجر
ویختفي أثرھا بالحجارة التي تلت الخسف، وما ذلك إال لجسامة الخطیئة، حیث غیرت فطرة اإلنسان، وحولتھ 

  لكیان غریب، حیث إن ھذه الخطیئة ال تقوم بھا حتى البھائم العجماء. 
   المطلب الثالث: االنتقام لیس غایة قرآنیة

 علیھ أن یتجاوز مصطلحات االنتقام، إلى مصطلحاتإن االنتقام لیس غایة بل نتیجة، فالمفھِّم لكتاب هللا 
وا َوَكاَن َولَقَْد أَْرَسْلَنا ِمْن قَْبلَِك ُرُسالً إِلَى قَْوِمِھْم فََجاُءوھُْم بِاْلبَیَِّناتِ فَانَتقَْمَنا ِمْن الَِّذیَن أَْجَرمُ 'تحبیب هللا لعباده': 

بل إن الرحمة ھي المقصد األسمى من خلق اإلنسان، وأن األخطاء ]؛ 47[الروم: َحقّاً َعلَْینَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِینَ 
طبیعة بشریة، وال یتم االنتقام إال بعد استنفاذ كل السبل إلقناع المخاطَبین بالتخلص من تصرفاتھم المشینة. 
والتجول بین آیات القرآن تجد رحمة عظیمة، وخطاب هللا لعباده فیھ كل التودد والتحبیب، بل حتى في حال 
الحدیث عن العذاب، یكون الكالم عنھ بصیغة الغائب، وحین یخاطب القرآن الخطاب المباشر، ال تغلب فیھ 

  إال الرحمة. 
   الفرع األول: التحفیز بدل التیئیس

ال تعذبني مرتین، اكشف لي عن جانب هللا الرحیم، ودعني أحبھ، فإذا أحببتھ سمعت منھ كل شيء، 
وتھ. والحدیث عن عذابات النار والقبر، ال تكون ھي السائدة، بل یسعى وتعرفت إلیھ، وعلمت قوتھ وجبر

المفھِّم لكتاب هللا أن یشیع األمل في هللا تعالى، وأن التوبة مفتوحة دائما، ویستھدف تحبیب هللا لعباده ال 
  تخویفھم منھ. 

   الفرع الثاني: زوال البشر وبقاء القیم
 ٌْد إِالَّ َرُسوٌل قَد ُسُل أَفَإِْین َماَت أَْو قُتَِل اْنقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكْم َوَمْن یَْنقَلِْب َعلَى  َوَما ُمَحمَّ َخلَْت ِمْن قَْبلِِھ الرُّ

ُ الشَّاِكِرینَ  َ َشْیئاً َوَسیَْجِزي هللاَّ ، سید األنبیاء ]؛ فمحمد رسول هللا 144 [آل عمران: َعقِبَْیِھ فَلَْن یَُضرَّ هللاَّ
قمة العزم والثبات، وشفیع األمة یوم الزحام، وصاحب المقام المحمود، مات، فال خلود ألحد، والمرسلین، و

  وال یستحق، إذن، أي أحد التقدیس، ولو كان نبیا، ولو كان معجزة، ولو كان عیسى بن مریم.
  الفرع الثالث: زمن الكورونا زمن محفز على تكرار النظر في كتاب هللا

اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم فَال تَْخَشْوھُْم َواْخَشْونِي  ْوَم َیئَِس الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن ِدینُِكمْ اْلیَ یقول هللا تعالى: 
َ  َوأَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَُكْم اِإلْسالَم ِدیناً  فُوٌر غَ  فََمْن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصةٍ َغْیَر ُمتََجانٍِف ِإلْثٍم فَإِنَّ هللاَّ

]؛ إنھ 'الیوم'، وفي ھذا الیوم بالذات، تتحدد المقاییس والمعاییر والمؤشرات والمقدمات 3: [المائدة َرِحیمٌ 
والنھایات، الیوم، إما أن یسود القِسم األول، وھو 'طمع الكفار' في تحریف األمة المسلمة عن طریقھا 

وجالء االلتزام، إنھ الیوم، إما أن یسود الضالل أو  وتضلیلھا والتفوق في ذلك، وإما أن یكون وضوُح الدین
یسود الھدى. ولكي یغلب أحدھما، ال بد أن یَضُمر الثاني. والیوم، ھو الیوم، أي اآلن، ولیس غدا وال البارحة، 
فإما أن تشمر األمة عن ساعد الجد، الیوم، فیكون 'لھا' الیوم والغد واألمس، وإما أن تزول، فتصیر 'ھي' 

  والغد واألمس، وتكون ھي 'العبرة'. الیوم 
إن النفس، الفاسدة، متى 'سادت' حجبت العقل، ومنعتھ من إثارة الفطرة؛ ولكن متى استجمع المرء 
، وحینھا بالضبط تستطیع  إرادتھ واستدعى 'عقلھ'، ساد العقل وانبعثت الفطرة من جدید 'فیُبِصر' حینھا الحقَّ

قَْد أَفْلََح َمْن ساد إلى الصالح؛ الفطرة أن تصحح ما فسد من النفس، ھذه النفس التي تتحول، حینھا، من الف
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]: "والفِْطِریَّةُ دائرة من حیث المنھج على تلقي 10-9: [الشمس )10( ) َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاھَا9( َزكَّاَھا
لنفس ل رساالت القرآن، من خالل تلقي آیاتھ كلمةً كلمةً، ومكابدة حقائقھ اإلیمانیة َمْنـِزلَةً َمْنـِزلَةً، إذ ال تََخلُّقَ 

إال بمعاناة! وال تخلص لھا من أھوائھا إال بمجاھدة! فالقرآن ھو خطاب الفطرة، من حیث ھي راجعة إلى 
ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْیھَا ال تَْبِدیَل لِ  یِن َحنِیفاً فِْطَرةَ هللاَّ ِ 'إقامة الوجھ للدین'، "فَأَقِْم َوْجھََك لِلدِّ ینُ َخْلِق هللاَّ   َذلَِك الدِّ

]. وقد كان ذلك، منذ كان، بتلقي آیات القرآن، وما تجدد قط 30اْلقَیُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال یَْعلَُموَن"؛[الروم:
یتیح  38. وإن زمن الكورونا37في التاریخ إال بتجدید التلقي لھا، بناًء وتربیةً وتثبیتاً، على ُمْكٍث من الزمان.."

قرآن بنظرة جدیدة، فقد فسحت لنا فرصة المكوث في البیت لمدة طویلة، فیتجدد لنا فرصة جدیدة للعودة إلى ال
النظر كل یوم في ھذا الكتاب، خصوصا أننا اضطررنا للعودة � طول الوقت دعاء لھ برفع الوباء ودفع 

  البالء. 
  : الخاتمة

  : النتائج -1
  عملیة التفھیم عملیة معقدة تحتاج لتملك جملة من اآللیات إلنجاح العملیة.  -
  النظرة الشمولیة تنتج عن عملیة تدبریة مرتبطة بالفھم عن الواقع.  -
مدارسة القرآن تجعل عملیتي الفھم والتفھیم مترابطتین ومتعاونتین في تحویل الفھم عن هللا إلى ممارسة  -

  سلوكیة. 
ونا أفاد هللا بھ الناس لو یدركون، فقد یكون الواعظ الذي یصیح بھم صباح مساء للعودة إلى هللا زمن الكور -

  تعالى، والتوبة إلیھ. 
  : التوصیات -2

جعل مادة التفسیر وتعلیم منھجیة التفسیر وطرائق تعلیمھ مادة أساسیة في جمیع مؤسسات التعلیم العالي 
  ة. والجامعي المرتبط بالدراسات اإلسالمی

  : المراجعالمصادر و
، 1الشركة العربیة لألبحاث والنشر، بیروت، الطبعة ،)2أنا والقرآن، نحو فھم حضاري للقرآن (رقم : الدكتور جاسم سلطان -1

  م.2015
  م.2004، ینایر 15مجلة التجدید، العدد ،إشكالیة الیقین في الفكر األصولي :یونس صوالحي -2
تحقیق عبد الرحمن الوكیل، دار الكتب الحدیثة، القاھرة، دون  ،إعالم الموقعین عن رب العالمین :شمس الدین ابن القیم -3

  م.1997ه، 1418طبعة، 
  م.2000دار الفكر، دمشق،  ،قراءة في المنھج)-اإلنسان والقرآن وجھا لوجھ (التفاسیر القرآنیة المعاصرة :احمیدة النیفر -4
  م.2009ه، 1430، 1دار السالم، القاھرة، الطبعة ،رسالة القرآنیة من أجل إبصار الطریقبالغ ال :الدكتور فرید األنصاري -5
، 5دار الفكر، دمشق، الطبعة ،الدكتور أحمد خیري العمري: البوصلة القرآنیة، إبحار مختلف بحثا عن خریطة للنھضة -6

  م.  2011ه، 1432
  م. 1996ه، 1416ن: دار النفائس، عمان، األردن، الطبعة األولى، التفسیر والتأویل في القرآ :صالح عبد الفتاح الخالدي -7
  م.2002ه، 1423، 1الجامع الصحیح، دار ابن كثیر، دمشق، الطبعة :اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري -8
  م.1999ه، 1419، 1محمد بن إدریس الشافعي: الرسالة، شرح عبد الفتاح طبارة، دار النفائس، بیروت، الطبعة -9

علم التخاطب اإلسالمي، دراسة لسانیة لمناھج علماء األصول في فھم النص، دار المدار اإلسالمي،  محمد یونس علي: -10
  م.2006، 1بیروت، الطبعة

أبو بكر السجستاني: غریب القرآن المسمى 'نزھة القلوب'، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،  -11
  م.1990

  م.2003ه، 1432، 32في ظالل القرآن، دار الشروق، القاھرة، الطبعة  :سید قطب -12
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، 1فخر الدین الرازي: الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل، تحقیق أحمد حجازي السقا، دار الجیل، بیروت، الطبعة -13
  م.1992ه، 1413

ه، 1427، 1شروق الدولیة، القاھرة، الطبعةالدكتور طھ جابر العلواني: لسان القرآن ومستقبل األمة القطب، مكتبة ال -14
  م.2006شتنبر 

  لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ب.ت.. :جمال الدین بن منظور -15
  ه.1400مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، المغرب، طبعة  :عبد الحلیم ابن تیمیة -16
مقدم لمؤتمر التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، واقع الدكتور جمعة ضمیریة: المصطلح القرآني منھج وتطبیق، بحث  -17

  م.26/04/2010-25ه، الموافق 12/05/1431-11وآفاق، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، بجامعة الشارقة، في 
  معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة، ب.ت..: الشریف الجرجاني -18
  م.  1979ه، 1399معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم ھارون، دار الفكر،  :أحمد بن فارس -19
اغب األصفھاني -20   م.1992مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق،  :الرَّ
  م.1980ه، 1400، 1باقر الصدر: مقدمات في التفسیر الموضوعي، دار التوجیھ اإلسالمي، بیروت، الطبعة -21
  م.1987ه، 1407إبراھیم السامرائي: من أسالیب القرآن، دار الفرقان، عمان،  -22
  م.2001عبد العظیم الزرقاني: مناھل العرفان في علوم القرآن، دار المعرفة، بیروت،  -23
بنان، ي، بیروت، لكتاب المنھاج في ترتیب الحجاج: تحقیق عبد المجید تركي، دار الغرب اإلسالم :أبو الولید الباجي -24

  م. 2001الطبعة الثالثة، 
  م.1998، 1إدریس حمادي: المنھج األصولي في فقھ الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، الطبعة -25
النبأ العظیم، نظرات جدیدة في القرآن: عنایة عبد الحمید الدخاخیني، دار طیبة للنشر  :الدكتور محمد عبد هللا دراز -26

  م. 2000ه، 1421الریاض، السعودیة، الطبعة الثانیة، والتوزیع، 
  م.2014ه، 1435، 3ھذه رساالت القرآن فمن یتلقاھا، دار السالم، القاھرة، الطبعة :الدكتور فرید األنصاري -27

 الھوامش:

 . 392، المصطلح 46الجرجاني: التعریفات، ص -1
 . 33صالح عبد الفتاح الخالدي: التفسیر والتأویل في القرآن، ص -2
 . 148احمیدة النیفر: اإلنسان والقرآن وجھا لوجھ، ص -3
 .  95محمد السجستاني: غریب القرآن، ص -4
وال یدعیّن مّدع أن من یقوم بعملیة التأویل 'یستخدم عقلھ' في حال بلوغھ للمعنى المنحرف، بل العقل یوصل للمعنى الدقیق،  -5

واستخدامھ االستخدام الصحیح ال یقود إال إلى خیر، قطعا، وما یتم التوصل إلیھ من ضالل وانحراف فإنما ھو، یقینا، بطغیان 
براء؛ إذ ما ورد قط قدح للعقل في القرآن أبدا، بل ورد دوما بصیغة 'الفعلیة' المفیدة للعمل  الھوى والنفس؛ العقل من ذلك

المتواصل، وورد بالمدح على نتائجھ. والعقل أفضل ما میز المخلوق من غیره، وھو أساس التفضیل، فكل إنسان لھ عقلھ، 
 أحسن توظیفھ أو عجز عنھ، فتلك مشكلتھ نفسھ. 

 ، بتصرف. 2/268مقاییس اللغة، ابن فارس: معجم  -6
 ، باب (د ر س)، بتصرف. 16ابن منظور: لسان العرب، ج -7
وال بأس من توضیح المنھجیة التي یقترحھا القرآن لفھم القرآن، فقد ذھب الذین اھتموا بقصة العبد الصالح مع موسى  -8

من علم الغیب. أقول: ال فائدة من تعلیم موسى علیھما السالم، فزعموا أن العلم الذي عرضھ العبد الصالح على موسى ھو 
ُ لِیََذَر اْلُمْؤِمِنیَن َعلَى َما أَْنتُْم َعَلْیِھ الغیب، فالغیب بید هللا تعالى، وما كان لیتفضل أحد على أحد بكونھ یعلم الغیب:  َما َكاَن هللاَّ

ُ لِیُطْ  ِ َوُرُسلِِھ َوإِْن َحتَّى یَِمیَز اْلَخبِیَث ِمْن الطَّیِِّب َوَما َكاَن هللاَّ َ یَْجتَبِي ِمْن ُرُسلِِھ َمْن یََشاُء فَآِمنُوا ِبا�َّ لَِعُكْم َعَلى اْلَغْیِب َولَِكنَّ هللاَّ
]؛ وال لوم على موسى بجھلھ بالغیب، ولكن الرجل الصالح جاء لیعلم 179[آل عمران:  تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظیمٌ 

موسى كیفیة تعلم العلم ومنھجیة الفھم عن هللا تعالى، وإال لماذا اختار الرجل الصالح تلك المشاھد الثالث بعینھا؟ ولماذا لم 
فإنما تذكیرا لموسى الذي خشي الغرق، لو تذكر، یوم یختر غیرھا؟ فقد اختار الرجل الصالح مشھد ركوب السفینة وخرقھا، 

َرَمْتھ أمھ في الیم وكان ال قوة لھ لیدفع عن نفسھ الغرق، واختار قتل الغالم فإنھ تذكیر لموسى یوم قتل المصري، واختیار 
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ل ھذا ھو بعض الغالمین وإقامة الجدار لھما من دون مقابل، ھو تذكیر لموسى كیف قدم خدمتھ للفتاتین بدون أجر، فلع

  المقصود من لقاء موسى بالرجل الصالح.
 ، بتصرف.49-48إدریس حمادي: المنھج األصولي في فقھ الخطاب، ص  -9

 .72إدریس حمادي، م. س، ص -10
وعبد العظیم الزرقاني: مناھل العرفان في علوم  ،41یمكن الرجوع إلى إبراھیم السامرائي: من أسالیب القرآن، ص -11

 .1/188القرآن، 
 .6/3540سید قطب: في ظالل القرآن،  -12
 .76 -75محمد یونس علي: علم التخاطب اإلسالمي، ص  -13
. أقول: وھي أسئلة نثیرھا لیقف عندھا من یتولى 9الدكتور طھ جابر العلواني: لسان القرآن ومستقبل األمة القطب، ص -14

 الموضوع اإلجابة عنھا. تفھیم كتاب هللا، ولیست من ضمن األسئلة اإلشكالیة التي یحاول
 .5/2967في ظالل القرآن،  -15
 .17محمد باقر الصدر: مقدمات في التفسیر الموضوعي، ص -16
 .53، 51 الدكتور أحمد خیري العمري: البوصلة القرآنیة، ص -17
من مثل المجھود 'الحداثي' في فھم القرآن الكریم، ولعل الباحث ھنا، ال یقصد الحداثة المعاصرة، بل لكل عصر حداثیوه  -18

 كتاب هللا بطرائق غیر معھودة، كما یفعل الحداثیون الجدد. أولئكوحداثتھ، وقد فھم 
 .34فخر الدین الرازي: الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل، ص -19
 .4/670الرجوع إلى اإلمام الشاطبي: الموافقات،  یمكن -20
 .31محمد بن إدریس الشافعي: الرسالة، ص -21
 .1/392شمس الدین ابن القیم: إعالم الموقعین عن رب العالمین،  -22
 .81م، ص2004، ینایر 15یمكن الرجوع إلى یونس صوالحي: إشكالیة الیقین في الفكر األصولي، مجلة التجدید، العدد  -23
 .4993البخاري: الجامع الصحیح، كتاب فضائل القرآن، باب تألیف القرآن، حدیث  -24
 ، بتصرف.148عبد هللا دراز: النبأ العظیم، ص -25
 .1/243ابن تیمیة: مجموع الفتاوى،  -26
 .3الدكتور عثمان ضمیریة: المصطلح القرآني منھج وتطبیق، ص -27
 .12/114ابن تیمیة: مجموع الفتاوى،  -28
 .14-1/10، وفي 1/34الولید الباجي: المنھاج في ترتیب الحجاج،  أبو -29
 .7جمعة ضمیریة، ص  -30
لیس یكتفى في ھذا أن یدركھ بعض من آحاد الناس، بل ال بد أن یصیر ھما عند أكثرھم، ونقصد بذلك نظاما مفاھیمیا  -31

 قیمیا، یربط بین المفھوم والقیمة برباط جدلي.
 .20األنصاري: بالغ الرسالة القرآنیة من أجل إبصار الطریق، صالدكتور فرید  -32
ُ َوَرُسولُھُ"؛ أخرجھ البخاري، ال -33 ثُوا النَّاَس، بَِما یَْعِرفُوَن أَتُِحبُّوَن أَْن یَُكذََّب، هللاَّ : "َحدِّ تاب جامع الصحیح، تعلیقا، ك"َوقَاَل َعلِيٌّ

 .127ا ُدوَن قَْوٍم، َكَراِھیَةَ أَْن الَ یَْفھَُموا، ح العلم، باب بَاُب َمْن َخصَّ بِالِعْلِم قَْومً 
 .7/185ابن عبد البر النمري: التمھید،  -34
 .2/714البحر المحیط،  -35
، وقد تحدث ھو عن التداول االجتماعي للقرآن، وھنا نتحدث 11فرید األنصاري: ھذه رساالت القرآن فمن یتلقاھا، ص -36

 مل بین الناس فیما بینھم.عن التداول اإلنساني، أي التعا
 .3الفطریة، ص  -37
م، حتى أن الناس قد یتخذونھ تاریخا 21 -ھـ15فیروس الكورونا، فیروس حفظ اسمھ كل الناس بدون استثناء، في القرن  -38

'، أي التاج، فھذا فیروس لھ Courronneیؤرخون بھ العدید من حوادث حیاتھم، وتسمیتھ بالكورونا، ھي ترجمة لمفردة '
 تاج، أي متّوج، فانظر وافھم واستوعب.
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  التجدید في أنواع علم الحدیث: "مفھومھ، محطّاتھ، وأعالمھ" 
Innovation in the types of hadith science: 

"It’s concept, features, and Ulamas" 
  

  خریف زتوند/ 
   الوادي الشھید حمھ لخضر جامعة

zatoun-kherief@univ-eloued.dz    
  

  20/05/2021: تاریخ القبول   24/02/2021 تاریخ اإلرسال:
   :الملخص

یدرس ھذا البحث مفھوم التجدید في أنواع علم الحدیث، ویتتبّع مختلف المحطّات التاریخیة لجھود األئّمة في 
  مباحثھ، وحسن عرض كّل ذلك.التألیف في علم الحدیث، وتنویع مسائلھ، وتقعید قواعده، وتھذیب 

ولقد توّصلت الدراسة إلى أّن عملیة التنویع ألبحاث علم الحدیث عرفت عدة أنماط؛ منھا: التنویع المفرد، الذي 
یقوم على التألیف في نوع حدیثي واحد، وقد كان ظھور ذلك بدایة من القرن الثاني الھجري، ثّم تدرج التألیف إلى 

یجمع فیھ المؤلّف بین جملة من األنواع الحدیثیة، دون أن یقصد استیعابھا جمیعا، ویعّد ابن التنویع الجزئي، الذي 
خالد الرامھرمزي أّول من طرق ھذا النمط من التألیف؛ حیث ضّم كتابھ "المحدث الفاصل" عددا من األنواع التي 

  ادر انحرافھ في عصره.احتیج إلیھا في الدفاع عن السنّة، وتصحیح منھج طلب الحدیث، الذي ظھرت بو
ثّم ظھر التنویع الشامل لعلم الحدیث، وأّول من سبق إلیھ الحاكم النیسابوري بكتابھ "المعرفة"، الذي استوعب 
فیھ أغلب األنواع المحتاج إلیھا في علوم الحدیث بأقسامھا الثالثة، ثّم استمرت عملیة التنویع والتألیف، یستدرك فیھا 

ى تنامت علوم الحدیث، واستوت على سوقھا، وقد سّجل علماء العصر مشاركات ومحاوالت الالحق على الّسابق، حت
  مشكورة في ابتكار أنواع حدیثیة غیر مسبوقة، اقتضتھا الحاجات العلمیة المتجددة.

   ؛ أنواع؛ علم الحدیث؛ المحّطات؛ األعالم.التجدید الكلمات المفتاحیة:
  

Abstract:  
This research studies the concept of innovation in the types of hadith science, and traces the 

various historical stations of the imams ’efforts in composing the science of hadith, diversifying 
its issues, constraining its rules, refining its discussions, and presenting all that well. 

The study found that the diversification process of modern science research has known 
several patterns. Including: the singular diversification, which is based on writing in one hadith 
genre, and this was the beginning of the second century AH, then the gradation of authorship 
into partial diversification, in which the author combines a number of hadith types, without 
intending to assimilate them all, and Ibn Khallad is considered Ramhramzi is a first method of 
this type of composition; As his book "Al-Hadith Al-Fasil" included a number of types that 
were needed in defending the Sunnis and correcting the methodology of seeking hadiths, which 
showed signs of deviation in his time. 

Then the comprehensive diversification of the science of hadith appeared, and the first to be 
preceded by the ruler Al-Nisaburi with his book “Knowledge”, in which he assimilated most of 
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the types needed in the sciences of hadith in its three sections. Its market, and scholars of the 
era have registered praiseworthy contributions and attempts to create unprecedented modern 
species, necessitated by the renewed scientific needs. 

Key words: Innovation; the types; hadith science; features; Ulamas. 
  مقدمة: 

محّمد وعلى آلھ وصحبھ،  الحمد � رّب العالمین، والّصالة والّسالم على سیّد األّولین واآلخرین، سیّدنا
  والتابعین ومن تبعھم بإحسان، واھتدى بھدیھم، واستّن بسنتھم إلى یوم الدین، ثّم أّما بعد:

فإّن السنّة النبویة لّما كانت بیانا للقرآن، فیھا تأكید أحكامھ، وتفصیل عاّمھ، وتقیید مطلقھ، وتفصیل مجملھ، 
لحفظھ، وقیّض لھا أئّمة فحوال، صانوھا من كّل دخیل، ومیزوا منھا وزیادة أحكام لم ترد فیھ؛ فقد حفظھا هللا 

لم و الصحیح والعلیل، وفّسروا ما فیھا من مستغلقات األفھام، واستخرجوا بفھمھم ما فیھا من دقیق األحكام،
تكن جھودھم على غیر ھدى وبصیرة؛ بل قّعدوا لذلك القواعد الضابطة، وأّصلوا لتقیید مسائلھم العلوم 

نافعة، وكلّما جّدت حاجة علمیّة، استفرغوا فیھا الوسع بحثا وتنظیرا وتطبیقا، ثّم أطلقوا على تلكم المسائل ال
  اصطالحات تمّیزھا، ثّم نّوعوھا أنواعا كثیرة، حتى صارت في عرفھم موسومة بـ: أنواع علم الحدیث.

واع أّول األمر في صورة تآلیف ألن وقد عرفت ھذه األنواع تجدیدا دائبا، تمظھر في أشكال مختلفة؛ فتجلى
مفردة، اقتضتھا ضرورات علمیّة مختلفة، یأتي على رأسھا: حفظ السنّة، ومعرفة المقبول والمردود من 
الرواة والمرویات، ثّم اتجھ التألیف إلى تجمیع األنواع المختلفة في كتب خاّصة، أوالھا المجّددون عنایتھم؛ 

استقرت في مصّنفات شاملة لكّل األنواع الحدیثیّة أو أغلبھا، ولبحث كّل بین تھذیب وترتیب وتمثیل، حتى 
  "التجدید في أنواع علم الحدیث: "مفھومھ، محطّاتھ، وأعالمھ".ذلك، جاء ھذا المقال، الذي وسمتھ بـ: 

 وتتضّمن التساؤالت الجزئیة التالیة:   اإلشكالیة:  -1
  ما مفھوم تجدید أنواع علم الحدیث؟ -
  ھي أھّم المحطّات التجدیدیّة في تاریخ تنویع علم الحدیث؟وما  -
  ومن ھم أبرز أعالم ھذا التجدید؟ وما ھي دوافعھ؟ -
  وھل لھ امتداد في واقعنا المعاصر؟ -

  وتتمثّل أھمیتھا فیما یلي:أھمیة الّدراسة:  -2
  تبحث في التجدید في تنویع علم الحدیث، والمجّددین في ذلك. -
  لجبارة التي بذلھا األئّمة في حفظ السنة والدفاع عنھا.تبرز الجھود ا -
  توضح كیف واجھت جھود األئّمة العلمیة حاجات عصرھم، بما یجعلھم قدوة للباحثین الیوم. -

  یتقاطع مع ھذا البحث بعض الدراسات السابقة، والتي یمكن إیجازھا فیما یلي: الدراسات السابقة: -3
علوم الحدیث، مقال لألستاذ الدكتور حمزة عبد هللا الملیباري، صدر عن األصالة والتجدید في دراسة  -

م، وقد تعّرض فیھ الباحث 2002ه/1423، 05الحاج لخضر، العدد:  1مجلة اإلحیاء، الجزائر، جامعة باتنة 
إلى التجدید في دراسة علوم الحدیث، مبینا ما ھو أصیل غیر قابل للتجدید، وما ھو متغیر یقبل التطویر 

التجدید، وقد ناقش الدكتور مفھوم التجدید ومعانیھ عند المحدثین، ضاربا أمثلة عن كّل معنى من صنیع و
  األئمة، الذین تركوا بصماتھم في سیرورة عملیة تجدید علوم الحدیث.

وھذا البحث یتقاطع مع بحثي ھذا في تحدید مفھوم التجدید، وفي بعض األمثلة والنماذج التي قّدمھا كجھود 
دیدیة؛ إّال أّن بحثي یتتبع جھود المحدثین في تنویع علم الحدیث، من بدایاتھ إلى واقعنا المعاصر راصدا تج
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  أھم الدوافع لذلك، ومسجال استدراكات الالحق على السابق في ذلك، وصوال إلى ھذا العصر.
الدراسة عن  جھود التجدید في علوم الحدیث دراسة تحلیلیة نقدیة، د. محمد ناصیري، وصدرت ھذه -

م، وأصل ھذه الدراسة مداخلة ضمن ورشة "العلوم اإلسالمیة 2020مركز نھوض للدراسات والبحوث، 
-كیفیة التنزیل"، التي نظّمھا مركز نھوض للدراسات والبحوث  -المنھج- ومسألة التجدید المنھجي: الرؤیة

  م.2016أبریل  03، 02الكویت، بمراكش، یومي: 
سة مكانة علوم الحدیث كمنھج في التفكیر وموضوعھا، ثّم أتى على جھود التجدید وقد بحث في ھذه الدرا

(تتبع ودراسة)، مقّدما بعض األمثلة عن الجھود التجدیدیة التي قام بھا األئمة، ثم ختم البحث بالحدیث عن 
  الثابت والمتغیر في مناھج علوم الحدیث.

التجدیدیّة في علوم الحدیث، إّال أنھا لم تستقص والدراسة، وإن تقاطعت مع بحثي في بعض األمثلة 
مراحل تنویع علم الحدیث، ودوافعھا، ومواطن الجدة في كّل منھا، واستدراك الالحق على السابق منھا، 

  انطالقا من القرن الثاني، وانتھاء بالواقع المعاصر.
  وتھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي: أھداف البحث: -4

  في تنویع علم الحدیث، وتبرز األعالم الذین أسھموا في ذلك. تتبّع مراحل التجدید -
  الكشف عن مختلف أشكال التجدید والتطویر التي لحقت أنواع علم الحدیث. -
  ترصد أھّم الدوافع التي أّدت إلى تجدید أنواع علم الحدیث. -
  توضیح مواطن الجدة في جھود األئمة المختلفة. -
  المعاصرة في أنواع علم الحدیث.تسجل أبرز محاوالت التجدید -

وقد تضّمنت ھذه الدراسة: مقدمة جاء فیھا التعریف بالدراسة، وإشكالیتھا، وأھمیتھا،  الخطة اإلجمالیة: -5
والدراسات السابقة لھا ونقدھا، وأھدافھا؛ ثّم مبحثا أّوال: عنونتھ بالتجدید في أنواع علم الحدیث: المفھوم 

مطالب: أولھا للتعریف بالتجدید لغة واصطالحا، وثانیھا لتعریف علم الحدیث،  والداللة، وقد تضّمن ثالثة
  وآخرھا لمفھوم التجدید في أنواع علم الحدیث.  

وأّما المبحث الثاني، فقد خصصتھ ألھّم محطّات وأعالم تنویع علم الحدیث، وقد قسمتھ إلى أربعة مطالب: 
أّما والثاني جعلتھ للتنویع الجزئي، والثالث للتنویع الشامل، و تناولت في أولھا التنویع المفرد لعلم الحدیث،

األخیر، فقد رصدت فیھ أھّم وأبرز جھود المعاصرین في تنویع علم الحدیث، ثّم ذیلت البحث بخاتمة: سجلت 
  فیھا أھّم نتائج البحث وتوصیاتھ.

                                                     المبحث األول: التجدید في أنواع علم الحدیث: المفھوم والداللة
 -لغة واصطالحا –تعریف التجدید : المطلب األول

َد. یُقاُل: جّدَد الشيَء إذا صیّرهُ جدیًدا، والجدیُد ما  في اللغة: -أوال التَّجدید في اللغة مأخوذ من الفعل: َجدَّ
  .)1(فیھ ِجّدةٌ، وھي ضدُّ البِلَى، والَخلَقِ 

ا، فھو مجدوٌد، وجدیٌد، أي: مقطوع"والِجّدِة   .)2(أصلھا القطُع، ومنھ: جَدْدُت الشيَء َجّدً
والُجّدةُ: الطریقة، والعالمة، والِخطَّةُ التي تخالف غیرھا؛ ولھذا أُطلقت على الرأي الذي یتمیّز بھ الرجل 

  .)3(عن غیره
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تلتقي أغلب تعریفات التّجدید عن معنى تصییر القدیم جدیدا، وتحویلھ إلى حال  في االصطالح: -ثانیا
لھ إلى ما ھو  ف بأنّھ: "محاولةُ بعِث روحٍ جدیدٍة في شيٍء، أو عمٍل، أو فنٍّ تحوِّ أفضل مّما ھو علیھ؛ لذا ُعرِّ

  .)4(أفضل"
   تعریف علم الحدیث المطلب الثاني:

إدراك الحدیث؛ لكنّھ استعمل عند العلماء كاصطالح یطلقونھ علُم الحدیث كتعبیٍر لغوي معناه: 
  :)5(بإطالقین

  أحدھما: علم الحدیث روایة، أو علم روایة الحدیث.  
  ثانیھما: علم الحدیث درایة، أو علم درایة الحدیث.

 علم الحدیث روایة، أو علم روایة الحدیث: وھو علم یشتمل على نقل ما أضیف إلى النبيِّ  -أحدھما
من قول، أو فعل، أو تقریر، أو صفة ِخلقیة وُخلُقیة، وكذا ما أضیف إلى الصحابة والتابعین، من أقوالھم، 

  .)6(وأفعالھم 
: علم الحدیث درایة، أو علم درایة الحدیث: وقد عّرفھ بدر الدین بن جماعة، بأنّھ: "علٌم بقوانیَن والثاني

  .)7(یُعرف بھا أحواُل الّسند والمتن"
  .)8(بن حجر، بأنّھ "معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي"وعّرفھ ا

: "مصطلح الحدیث"، أو "علوم الحدیث"، أو "أصول -أیضا-وعلم "الحدیث درایة" یُطلق علیھ   
  .)9("علم الحدیث" -أیًضا –الحدیث"، ویطلق علیھ 

 العلوم والمعارف التيُ بحثت فيوھكذا، فعلم الحدیث باعتبار كونھ مرّكبا إضافیا، یُطلق على جمیع 
الحدیث النبوّي، وھو بھذا التركیب "علوم الحدیث" اصطالح متأّخر، كان أّول ظھوره في القرن الرابع 
الھجرّي، مع أبي عبد هللا الحاكم النیسابورّي، الذي سّمى كتابھ: "معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ"، وقد 

ث، سواء منھا ما تعلّق بعلوم السند، أو بعلوم المتن؛ وما تعلّق بعلوم أورد في كتابھ جّل أنواع علم الحدی
النقد، أو بعلوم فقھ الحدیث، الذي أطلق علیھ الرامھرمزّي: "الدرایة"، ثّم تطّور ھذا اللّقب، فصار یطلق 

  ، كما رأینا في تعریف ابن حجر لھ.)10( على علم الحدیث درایة فقط
  في أنواع علم الحدیثتجدید مفھوم ال: المطلب الثالث

إّن المتتبّع لتاریخ التألیف في علوم الحدیث، وتصنیف مباحثھا ضمن أنواع حدیثیّة، یجد أّن مجموع تلك 
  :)11(الجھود التجدیدیّة استھدفت تحقیق معاني ثالثة، لّخصھا الدكتور حمزة الملیباري فیما یلي

، وتصحیح المفاھیم حین تشّوه وتتداول بین إرجاع األمور إلى حقیقتھا ومنبعھا األصیل حین تنحرف -أ
  الناس بوجھ غیر سلیم.

توسیع معاني المصطلحات، وإضافة قواعد جدیدة من شأنھا معالجة إشكاالت تستجّد في سبیل حفظ  -ب
  السنّة، دون مساس لما قّعده أصحاب التخّصص عملیا.

  ة.تجدید وسائل تدریس علوم الحدیث حسب الظروف واألعراف العلمی -ت
وبناء علیھ، وباستقراء جھود األئمة في تنویع علوم الحدیث، یمكن إعطاء تعریف للتجدید في أنواع علم 

"مجموع الجھود العلمیّة التي بذلھا األئّمة المحّدثون في استحداث أنواع، وقواعد حدیثیّة الحدیث بأنّھ: 
ة عرضھا بكیفیّة تجعل درسھا غیر مسبوقة، أو تأصیلھا وتقعیدھا، أو توسیع مصطلحاتھا، أو إعاد

  .وتدریسھا میسورا؛ تلبیة للمتطلبات العلمیّة اآلنیة"
  فیشمل ھذا التعریف:
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ما تكلّفھ األئّمة من استحداث أنواع حدیثیّة لم یُسبقوا إلیھا، ومن أمثلتھ: ما استحدثھ الّرامھرمزّي،  -
، وھو ما سنفّصل فیھ -أیضا-المعاصرین والحاكم، والخطیب، وابن الصالح وغیرھم من أنواع، بل ومن 

  في ثنایا ھذا المقال.
ما قام بھ بعض األئّمة من تأصیل لقواعد علوم الحدیث، تأسیسا على نصوص القرآن، أو السنّة، أو  -

  المأثور عن أئّمة ھذا الشأن؛ ومن ذلك جھود الشافعّي في "الرسالة"، وغیره مّمن جاء بعده
الحدیث وقواعدھا بكیفیّة جدیدة، تقوم على التعریف بالنوع، وذكر فائدتھ، إعادة ترتیب وعرض علوم  -

وأقسامھ، ومن ألّف فیھ، وحشد أمثلتھ، وقد برع في ذلك الحافظ ابن الصالح في "مقدمتھ"، كما سیأتي الحقا 
  .-إن شاء هللا -

  معالم وأعالم تنویع علم الحدیث أھمّ : المبحث الثاني
وفنونھ منذ بدء التألیف فیھا، إلى زماننا ھذا إثراء وتجدیدا متواصال، والذي عرفت أنواع علم الحدیث، 

أملى تلك العملیّات التجدیدیة العلمیّة، ھو الحاجة إلى التجدید، حتى تستجیب تلك الفنون لحاجات، ومتطلّبات 
  .التعامل مع النّص الحدیثي سواء في شقّھ اإلسنادّي أو المتنّي؛ توثیقا، وفقھا وتنزیال

وقد كانت قواعد علم الحدیث حاضرة في أذھان األئمة، عند التعامل مع نصوص السنّة، وجاریة على 
ألسنتھم في نقاشاتھم الشفھیة ومحاوراتھم، وربما سئلوا عنھا فأجابوا، وقیّد تالمیذھم ذلك عنھم، وربّما 

جال، في المتون وفي الر صّرحوا ببعضھا بحسب المناسبات المختلفة، ولما ُوضعت المصنّفات الحدیثیة
َوجدت تلك القواعد والنصوص النظریة طریقَھا إلى الوجود العلمّي، فصارت مبثوثة بین صفحات تلكم 

  المؤلفات.
  ویمكن القول إّن حركة التألیف في أنواع علوم الحدیث عرفت ثالثة مراحل، ھي:

  التنویع المفرد: المطلب األول 
القرن الثاني الھجرّي، حیث نشطت حركة التألیف في أنواع مفردة من ویمكن أن نؤّرخ لظھوره بأواخر 

  .)12( ه219علم الحدیث؛ فالّف الحمیدّي عبد هللا بن الزبیر ت 
ھـ في جملة من أنواع علوم الحدیث، خّص كّل نوع منھا بكتاب على 234فكما ألّف علي بن المدینّي ت

الضعفاء، وكتاب المدلسین، كتاب أّول من نظر في الرجال ، فصنّف: كتاب األسامي والكنى، وكتاب )13(حدة 
  وفحص عنھم، وكتاب الطبقات، وكتاب من روى عن رجل لم یره...

وغیر ذلك من األجزاء والمصنّفات التي نیّفت على مائتي مصنّف، فقد قال الحافظ ابن حجر: "وقال 
  . )15(المدیني في الحدیث مائتي مصنّف": صنّف علي بن )14(الشیخ محیي الّدین النووّي: نقال عن الخطیب 

وقد تتبّع عبد الفتّاح أبو غّدة األجزاء التي ألّفھا علي بن المدیني، فأوصلھا إلى أكثر من مائتي جزء، حیث 
  جزءا. 204قال: "وھذه الكتب كلّھا كما ترى في أنواع في علوم الحدیث...وقد بلغ عدد أجزائھا جمیعا 

ھـ في مقّدمة كتابھ "السنن"، واإلمام مسلم بن 255بو عبد الرحمن الدارمّي ومن ھذا القبیل: ما كتبھ أ
ھـ إلى 275ھـ في مقدمة كتابھ "الجامع الصحیح"، ورسالة اإلمام أبي داود السجستانّي تـ 261الحّجاج تـ 

  ...)16(أھل مّكة في وصف كتابھ "السنن"، وما بثّھ اإلمام الترمذّي في ثنایا كتابھ "الجامع"
اعتبار ما كتبھ اإلمام الشافعّي خاصة في كتابھ "الرسالة" من ھذا القسم؛ ألنّھ وإن سبق  -أیضا-ن ویمك

إلى تأصیل بعض المباحث المتصلة بالحدیث لم یكن قصده التألیف في علوم الحدیث، وال قصد وضع مصنّف 
 ث أخرى تّتصل بعلم أصولخاّص بذلك، كما أّن المباحث الحدیثیة التي خطّھا جاءت جنبا إلى جنب مع مباح

  الفقھ، ویمكن مالحظة جھود الشافعّي الحدیثیة فیما یأتي:
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: إذا كانت علوم الحدیث قد عرفت في تاریخھا سلسلة من الحركات العلمیّة جھود اإلمام الشافعي
ھ ذلك من كتابیُعدُّ من أبرز فرسان ھذا التجدید، وال أدّل على  -رحمھ هللا -التجدیدیة؛ فإّن اإلمام الشافعّي 

، الذي كتب إلیھ، وھو شابٌّ ـ)ھ198ت("الرسالة" الذي ألّفھ استجابة لطلب المحدِّث عبد الرحمن بن مھدّي 
أن یضَع لھ كتابا فیھ معاني القرآن، ویجمع قبول األخبار فیھ، وحّجة اإلجماع، وبیان الناسخ والمنسوخ من 

  .)17( القرآن والسنّة
عن السنّة النبویة، حین ظھر من یطعن في حّجیتھا، ومن یقول برّد خبر فجاء كتاب "الرسالة" دفاعا 

اآلحاد، مع ما انضاف إلى ذلك من اتساع ھّوة االختالف بین مدرستي أھل الحدیث وأھل الرأي، فقّعد 
 الشافعيُّ قواعد االحتجاج بالسنّة، وبیّن عالقتھا بالقرآن الكریم، وأّصل لشروط قبول خبر اآلحاد، كما ضبط
قواعد االستنباط من األدلة، ومسالك التعامل مع األدلة عند اختالفھا وتعارضھا، وھذا ما عبّر عنھ الشیخ 
ولي هللا الدھلوي بقولھ: "ومنھا: أنّھ لم تكن قواعد الجمع بین المختلفات مضبوطة عندھم، فكان یتطّرق بذلك 

  .)18(أّوُل تدویٍن كان في أصول الفقھ" خلٌل في مجتھداتھم، فوضع لھا أصوال، ودّونھا في كتاب، وھذا
  .)19(وتأسیسا على ما سبق، یمكن اعتبار عمل الشافعي العلمّي بأنّھ تجدیٌد وتأصیٌل 

والشافعّي، وإن سبق غیره إلى تنظیر وتأصیل جملة من القواعد المھّمة للمشتغل بالحدیث، وبعلوم 
ال استیعاب قواعدھا، وإنّما أراد بوضع كتابھ الشریعة عموما، فإّن غرضھ لم یكن تنویع علوم الحدیث، و

"الرسالة" االستجابة للمتطلبات العلمیّة لتلك المرحلة، والدفاع عن السنّة النبویّة؛ فاتسمت مباحثھ الحدیثیة 
  باإلجمال، وھو ما یبرزه ھذا العرض للموضوعات الحدیثیة التي تضّمنھا كتابھ، كما یلي:

  ھا بالتراجم اآلتیة:: وقد عالجحجیّة السنّة -أوال
  .)20("باب فرض هللا في كتابھ اتباع سنّة نبیّھ"

        .  )21("باب فرض هللا طاعة رسول هللا مقرونة بطاعة هللا ومذكورة وحدھا" 

  .)22("باب أمر هللا من طاعة رسول هللا"
  وقد تطرق إلى ھذا الموضوع في التراجم اآلتیة: الناسخ والمنسوخ: -ثانیا

، حیث أّصل فیھ لموضوع النسخ عموما، وبیّن أّن الكتاب ینسخ الكتاب، )23(الناسخ والمنسوخ""ابتداء 
وأّن السنّة ال تنسخ الكتاب، إلى أن تحّدث عن نسخ السنّة للسنّة، حیث قال: "وھكذا سنّة رسول هللا: ال یَنَسُخھا 

، ما سنَّ رسول هللا: لََسنَّ فیما أحدث هللا إلیھإال سنةٌ لرسول هللا. ولو أحدث هللا لرسولھ في أمر سنَّ فیھ: غیَر 
ا یخالفھا. وھذا مذكور في سنّتھ    .)")24حتى یَُبیَِّن للناس أن لھ سنةً ناسخةَ لِلَّتي قْبلَھا ممٌّ

ثّم عاد إلى موضوع ناسخ السنّة ومنسوخھا، وقّدم أمثلة لذلك، وھو ما تضّمنتھ التراجم: "وجھ آخر من 
  .)26(، و "وجھ آخر")25(الناسخ والمنسوخ"

وفیھ تناول االختالف بین األدلة، ومن ضمنھا اختالف األحادیث،  اختالف األدلة وتعارضھا: -ثالثا
  وتعارضھا مع نفسھا، ومع بقیة األدلة، وعالج ذلك تحت التراجم اآلتیة:

بینھا أو مع : وتناول فیھ كیفیة التعامل مع األحادیث إذا تعارضت فیما )27("باب العلل في األحادیث"
  غیرھا من األدلة، فتطّرق للجمع بینھا، وللنسخ، وللترجیح، وھذا ما یالحظھ القارئ للتراجم اآلتیة:

  )28("وجھ آخر من الناسخ والمنسوخ"
  )29("وجھ آخر من االختالف"

  )30("اختالف الروایة على وجھ غیر الذي قبلھ"
  .)31("وجھ آخر مّما یعّد مختلفا ولیس عندنا بمختلف"
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كما تطّرق الشافعي إلى خبر اآلحاد، ومفھومھ، وشروط  خبر اآلحاد وحجیتھ، وشروط العمل بھ: -رابعا
  االحتجاج بھ، وھو ما نالحظھ في التراجم األتیة:

ه: "خبر الواحد عن الواحد حتى یُنتھى بھ إلى النبّي أو من انتھى بھ )32("باب خبر الواحد" . وقال في حدِّ
  .)33(إلیھ دونھ"
  .)34( ر شروط االحتجاج بھ فقال: "وال تقوم الحّجة بخبر الخاّصة حتى یجمع أمورا..."ثّم ذك

  .)35(وأخیرا أثبت حّجیّة خبر اآلحاد، وھو ما ترجم لھ بقولھ: "الحّجة في تثبیت خبر الواحد"
  وھكذا، یمكن إجمال موضوعات علوم الحدیث التي طرقھا الشافعيُّ في "الرسالة" فیما یأتي:

 السنّة ومكانتھا من القرآن الكریم.حجیّة  -
 الناسخ والمنسوخ. -
 اختالف األدلة، ومن ضمنھا اختالف األحادیث. -
  خبر اآلحاد، وشروط االحتجاج بھ، وأدلّة حجیّتھ. -

وبھذا یكون الشافعيُّ من الّسابقین إلى تنظیر جملة من قواعد علوم الحدیث، الضروریة للتعامل الصحیح 
ثیقا وفھما، وإن لم یسّمھا "علوم الحدیث" كما ُعرفت بھ عند من جاء بعده؛ ذلك أّن مع نصوص السنة تو

قصده لم یكن التألیف في أنواع علم الحدیث، وإنّما أراد سّد حاجة عصره إلى ضبط أصول الحدیث، وقواعد 
من  تصحیحھ وتضعیفھ، وشروط االحتجاج بخبر اآلحاد، والعمل عند اختالف األحادیث... وھلّم جرا

  المباحث الحدیثیة التي ضّمنھا كتاب "الرسالة".
  التنویع الجزئي: المطلب الثاني

نقصد بھ حركة التألیف في أنواع علم الحدیث، التي لم تقتصر على الكتابة في نوع مفرد من علوم 
وعب ا لم تستالحدیث؛ وإنّما نظمت في طیّاتھا أكثر من نوع، وإن لم تسّم مباحثھا وموضوعاتھا أنواعا؛ ولكنّھ

أغلب األنواع المحتاج إلیھا في علوم الحدیث، وال قصَد أصحابھا ذلك؛ ویمكن إدراج صنیع القاضي ابن 
خّالد الرامھرمزّي ضمن ھذا المنھج، وتوضیحھ في ھذا البیان الذي یوّضح جھده التألیفّي بشيٍء من 

  التفصیل. 
  ه):360جھود القاضي أبي محّمد الرامھرمزّي ( 

إلمام الّرامھرمزّي أّول من خّص بعض مباحث علوم الحدیث بمؤلّف مستقّل، وقد كان سابقوه یعتبر ا
، أو یدرجونھا ضمن كتبھم ممزوجة بمباحث أخرى، كفعِل الشافعّي )36( یضعون مؤلّفات ألنواع حدیثیّة مفردة

"صحیحھ"، أو رسائل في "الرسالة"، أو كمقّدمات نظریة تأسیسیة لكتبھم كفعل اإلمام مسلم في مقدمة 
مفصحة عن المنھج المسلوك في الكتاب، كما فعل أبو داود في رسالتھ إلى أھل مّكة، وقد تجيء ھذه الماّدة 

  النظریة في ذیل الكتاب، كما فعل الترمذّي في خاتمة "الجامع"...
جّرد لھا من موعلیھ، فجھد ابن خّالد التجدیدّي مثّل نقلة في حركة التألیف في علوم الحدیث؛ حیث نق

مباحث متناثرة إلى مباحث مجموعة في مصنّف خاّص، وألنّھ مخترٌع بھذا الوصف؛ فقد اقتصر تألیفھ على 
موضوعات یسیرة، رأى أّن الحاجة ماّسة إلیھا في عصره؛ وأھمل أنواعا مھّمة ھي من صمیم ھذا الفّن، 

  الحسن، والضعیف... وھلّم جرا. وشّكلت أنواعا مھّمة في كتب من جاء بعده؛ على غرار الصحیح، و
ومع ذلك، تتواطأ أغلب الكتابات التي أّرخت لحركة التألیف في علوم الحدیث على أّن الرامھرمزّي ھو 
أّول من كتب في علوم الحدیث، وأّن كتابھ "المحدِّث الفاصل" ھو باكورة علوم الحدیث، فقد قال الدكتور 

أّول كتاب في علم أصول الحدیث، ولم  -أي: المحّدث الفاصل-ب محّمد عجاج الخطیب: "ویُعتبر ھذا الكتا
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  .)38(فقد كان عصره عصر النھضة العلمیة..." )37(أعثر على كتاب صنّف في موضوعھ قبلھ أو في عصره، 
قُھ.   -المنصوص علیھ في المقدمة-ھذا مع إّن عنوانھ ال یطابق ذلك، وغرض تألیفھ    ال یصدِّ

ولیة: الحافظ ابن حجر، حیث قال: "أّما بعد: فإنَّ التصانیف في اصطالح أھل وأّول من نسَب لھ ھذه األ
ل َمن صنَّف في ذلك: القاضي أبو محّمد الرامھرمزّي  الحدیث قد كثرت لألئّمة في القدیم والحدیث، فِمن أوَّ

  .)39(في كتابھ "المحّدث الفاصل" لكنّھ لم یستوعب"
لى التألیف في أبواب مفردة، ولكّن كتابھ أجمُع ما جمع في زمانھ، ولكنّھ عاد وترّدد، وذكَر أنّھ مسبوٌق إ

ثّم جاء َمْن بعده، وعلى رأسھم: أبو عبد هللا الحاكم، فتوّسعوا في تنویع علوم الحدیث، وكانوا أكثر استیعابا 
 حسن بنلعلومھ وقواعده، حیث قال: "وقرأُت علیھ (المحّدَث الفاصل بین الّراوي والواعي)، ألبي محّمد ال

عبد الرحمن الّرامھرمزّي"... وھو أّول كتاب ُصنِّف في علوم الحدیث في غالب الظّن، وإن كان یوجُد قبلھ 
ل  مصنّفات مفردة في أشیاء من فنونھ، لكن ھذا أجمُع ما جمع في ذلك في زمانھ، ثم توّسعوا في ذلك، فأوَّ

  .)40( من تصّدى لھ الحاكم أبو عبد هللا...
یطالع كتاب "المحّدث الفاصل"، یتبیّن أّن الرامھرمزّي لم یؤلِّف "المحّدث الفاصل" لحصر  والحقُّ أّن من

قواعد علوم الحدیث وأنواعھ؛ وإنّما ألّفھ لمقاصد أخرى جاء التعبیر عنھا صریحا في المقدمة، وجاءت 
  موضوعات الكتاب خادمة لھا، ومتناغمة معھا، ویمكن إجمال تلك األغراض في اآلتي:

: ونلمح ھذا المقصد في نحو الدفاع عن أھل الحدیث وبیان فضلھم، ضّد من یطعُن فیھم ویتنقُّصھم -1
قول الرامھرمزّي: "اعترَضْت طائفة مّمن یشنأ الحدیث ویبغض أھلھ، فقالوا بتنقّص أصحاب الحدیث 

ھم والتقّول علیھم، وقد شّرف هللا الحدیث وفّضل أھلھ ھ ، وأعلى منزلتھ، وحّكمواإلزراء بھم، وأسرفوا في ذمِّ
  ، ولتحقیق ھذا الھدف بّوب الرامھرمزي بما یلي:)41( على كل نحلة، وقّدمھ على كلِّ علم..."
  .)")42"باب فضل النّاقل لسنّة رسول هللا 

  .)43(والراغب فیھا والمستّن بھا" و"باب فضل الطالب لسنة رسول هللا 
: كاالھتمام بتتبّع الطرق وتكثیر األسانید، وتطّلب الحدیثمعالجة بعض األخطاء المنھجیة في طلب  -2

شواّذ األحادیث وغرائبھا، وما أفضى إلى ذلك من االنشغال عن الفھم والدرایة، والتھذیب والضبط، والتقویم، 
َض بأصحابِ الحدیث في كالٍم لھ، یفتتُح بھ بعض ما صنَّف، فقال:  وھو ما أشار لھ الرامھرمزي بقولھ: "فعرَّ

تُرك المحدِّث حتى إذا بلغ الثمانین من عمره، وكان مصیره إلى قبره، قیل عند الشیخ حدیث غریب ی
  .)44(فاكتبوه"

وألنّھ عّول في أكثر ما أودعھ كتبھ، وأكثر الروایة عنھ على طبقة ال یعرفون إال الحدیث،  وقولھ: "...
  .)45(بالدرایة، وال یحسن غیر الروایة"وال ینتحلون سواه، وھم عیون رجالھ، لیس فیھم أحٌد یذكر 

ھ، وتأّدبوا ، وتبیّنوا معانیھ، وتفقّھوا ب-صلّى هللا علیھ وسلم-بحدیث نبیّكم  -جبركم هللا-وقولھ: "فتمّسكوا 
بآدابھ، ودعوا ما بھ تعیّرون من تتّبع الطرق وتكثیر األسانید، وتطلّب شواّذ األحادیث، وما دلّسھ المجانین، 

  .)46( لمغفّلون، واجتھدوا في أن توفوه حقّھ من التھذیب والضبط والتقویم"وتبلبل فیھ ا
ولمعالجة ذلك بّوب الرامھرمزّي بجملة من التبویبات لعّل من أھّمھا: "القول في فضل من جمع الروایة 

  .)48(، "فصل آخر من الدرایة یقترن بالروایة، مقصور علمھا على أھل الحدیث")47(والدرایة"
: واألخذ بما جاء فیھ من أحكام وھدایات، وال یكون ذلك إال ى التأّدب بآداب الحدیث النبويّ الحّث عل -3

ل معانیھ، ودرایتھا والتفقّھ فیھا، ولذلك وّشح كتابھ بھذه اآلداب، حتى تكون حلیة لمن یشتغل بالحدیث  بتأمُّ
  .)50( وصاف الطالب وآدابھ، و"أ)49( طلبا وتحدیثا، فبّوب ألجل ذلك بـ: "باب النیّة في طلب الحدیث"
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: وھو من المقاصد التي الحث على االھتمام بضبط الحدیث، وصیانتھ عن التحریف والتصحیف -4
ذكرھا الّرامھرمزي في مقدمة "المحّدث الفاصل"، حیث دعا طلبة الحدیث إلى ضبط النّص النبوي، 

تھدوا ومن ذلك قولھ في المقدمة: "واجواالھتمام بقواعد كتابتھ وتقییده، وصیانتھ عن كّل تحریف وتصحیف، 
في أن توفوه حقّھ من التھذیب والضبط والتقویم، لتشرفوا بھ في المشاھد، وتنطلق ألسنتكم بھ في 

  .)51(المجالس..."
، )53(، و"القول في تقویم اللَّحن بإصالح الخطأ")52(وألجل تحقیق ذلك بّوب ابن خّالد بـ: "باب الكتاب"

  .)55("باب المذاكرة"، و)54(و"باب المعارضة"
ورغم إّن الرامھرمزّي لم یستوعب في كتابھ "المحّدث الفاصل"، كّل موضوعات علوم الحدیث وأنواعھ، 
إّال أنّھ أّصَل لبعض قواعده، من خالل الروایة والنقل عن أھل العلم، واالستشھاد بالقرآن تارة، وباألحادیث 

ثیر من قواعد وعلوم الحدیث، قال الدكتور محمد ناصیري: النبویة تارة أخرى، فصار كتابھ مصدرا أصیال لك
، -هللا رحمھ-"ویبقى جھد الّرامھرمزّي جھدا تأصیلیّا لغالب القواعد التي وردت مجملة في تنظیر الشافعّي 

إّال أنّھ كما قال الحافظ ابن حجر لم یستوعب كّل أبواب علم الحدیث، وكذلك طبیعة مخترع كّل علم، ویكفیھ 
  .)56(نّھ جمع ماّدةً علمیّةً ال توجد أحیانا إال عن طریقھ اآلن"قیمة أ

وعلیھ، فابن خّالد لم یقصد بكتابھ "المحّدث الفاصل" تنویع علوم الحدیث، وال استقصاء قواعده، وإنّما 
"رسَم في ھذا الكتاب منھجا في الطّلب والكتابة، ومنھجا في التحدیث والتألیف، وھذا وإن كان بعضا من 

ع علوم الحدیث إّال إنّھ ال یصُدُق علیھ أن نصفھ أّول مؤلف في ھذا الفّن، السیما وأنّھ قد سبق على ھذا أنوا
المنھج، فقد وضع العلماء قبلھ كتبا كاملة في أنواع علوم الحدیث، وما كانوا یسمونھا علوم الحدیث وال 

  .)57( المصطلح..."
یّة اقتضتھا ظروف عصره، فسّد الخلل، وكفى المؤنة، وبھذا وفّى الرامھرمزيُّ بحاجاٍت علمیّة ومنھج

بل تعّداھا إلى تأصیل جملة من قواعد علوم الحدیث، معتمدا على نصوص من الكتاب، وأخرى من السنّة 
المطھرة، ومستأنسا بالنقل عن األئّمة السابقین لھ، وبّوب لكّل موضوع من موضوعاتھ بابا، حتى یتمّیز عن 

، ولم )58(اب كذا"، أو "القول في كذا"، وأحیانا یذكر الموضوع عاریا عن كّل ذلك غیره، فكان یقول: "ب
یسّمھا أنواعا كما فعل أبو عبد هللا الحاكم بعده في كتابھ "المعرفة"، الذي یمكننا اعتباره االنطالقة الفعلیّة 

  للتنویع الشامل لعلوم الحدیث.
  التنویع الشامل: المطلب الثالث

ھو االنتقال بالتألیف في أنواع علم الحدیث، من نمط الكتابة في نوع واحد، أو في أنواع محدودة إلى 
: )59(وضع مؤلفات مستقلة تستوعب جمیع أو أكثر األنواع المحتاج إلیھا في علوم الحدیث بأقسامھا الثالثة 

قھ ه؛ جمعھ وكتابتھ وسماعھ وتطریحفظ متونھا ومعرفة فقھھا وغریبھا؛ نقد الحدیث وتمییز مقبولھ من مردود
وطلب العلّو فیھ والرحلة، وھو ما بدأ مع تآلیف أبي عبد هللا الحاكم النیسابوري خصوصا في كتابھ 

  "المعرفة"، كما یأتي: 
  ه):405جھود اإلمام أبي عبد هللا الحاكم ( -1

  باب، ھي:ي تصوري لثالثة أسیعتبر اإلمام أبو عبد الحاكم النیسابوري رائد تنویع علوم الحدیث، وذلك ف
أنّھ أّول من أطلق على قواعد ومصطلح الحدیث: "علوم الحدیث"، وجعل ذلك عنوانا لكتابھ حیث  -أوال

وسمھ بـ: "معرفة علوم الحدیث وكمیّة أجناسھ"، وھي التسمیة التي لم یُسبق إلیھا الحاكم، رغم إنّھ مسبوق 
ث، إذ سبقھ الرامھرمزّي إلى تأصیل قواعد الروایة وطلب إلى الكتابة في أنواع مفردة من علوم الحدی
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  .)60( الحدیث، وتقیید الحدیث وحفظھ، وآداب كّل ذلك... كما سبقھ غیره إلى تصنیف أنواع حدیثیّة مفردة
أّن قصده من تألیف "المعرفة" جمع قواعد علوم الحدیث وأنواعھا، ألّن الحاجة باتت ماّسة في  -ثانیا

تشار البدع، وجھل الناس بأصول السنن، وأنواع علم الحدیث المھّمة للمشتغل بالحدیث طلبا زمانھ إلیھا، الن
وكتابة وتحدیثا، وھو ما عبّر عنھ صریحا في مقدمة كتابھ، حیث قال: "أّما بعد: فإني لما رأیت البدع في 

ال ثرة طلبھا على اإلھمزماننا كثرت، ومعرفة الناس بأصول السنن قلَّت، مع إمعانھم في كتابة األخبار، وك
واإلغفال؛ دعاني ذلك إلى تصنیف كتاب خفیف، یشتمل على ذكر أنواع علم الحدیث، مّما یحتاج إلیھ طلبة 
األخبار، المواظبون على كتابة اآلثار، وأعتمد في ذلك سلوك االختصار، دون اإلطناب في اإلكثار، وهللا 

  .)61( الموفق لما قصدتھ..."
أّن الحاكم أضاف األنواع الحقیقیّة لعلم الحدیث، وھي المتصلة بحقیقة ھذا العلم، والتي یقوم علیھا  -ثالثا

تمییز مقبول الحدیث من مردوده؛ فتكلّم على الصحیح والضعیف، والثقات والضعفاء... وھذا ھو المطلوب 
  .)62(باألساس من المشتغل بھذا الفّن 

المشّكلة لعلوم الحدیث؛  )63( الموضوع، جاء مستوعبا لألقسام الثالثة أّن كتابھ "المعرفة" من حیث-رابعا
على خالف الكتب السابقة التي كانت تختّص بنوع واحد من علوم الحدیث، أو بأنواع یسیرة، كما ھو شأن 

  كتاب "المحّدث الفاصل" للرامھرمزّي، وھذه األقسام ھي: 
  علوم فقھ الحدیث وغریبھ.-
  مییز صحیحھ من سقیمھ.وعلوم نقد الحدیث وت-
  وعلوم روایتھ وجمعھ وكتابتھ.-
ثا كامال، ومن انفرد   وھي التي قال عنھا الحافظ ابن حجر: "فمن جمع األمور الثالثة كان فقیھا محدِّ

  .)64(باثنین منھا كان دونھ، وإن كان وال بّد من االقتصار على اثنین، فلیكن األّول والثاني"
من اخترع لفظة (نوع) للداللة على موضوعات علم الحدیث، ولھذا جاءت تسمیة أّن الحاكم أّول  -خامسا 

كتابھ "معرفة أنواع علوم الحدیث"، في حین كان سابقوه یعتمدون منھج التبویب، فإذا أرادوا أن یفصلوا بین 
  الموضوعات استعملوا لفظة (باب)، وھذا ما الحظناه عند الرامھرمزي خالفا للحاكم.

من یتعامل مع كتاب "المعرفة" یدرك سبق الحاكم إلى التصنیف في علوم الحدیث وتنویعھا، ولھذا، فإّن 
قال أحمد بن فارس الّسلوم: "الحاكم أّول من صنّف في علوم الحدیث: للحاكم أولیّة مھدرة، وسابقة منسیّة، 

  .)65(الحدیث"فھو أّول من جمع علوم الحدیث في مصنّف واحد، وھو أّول من سّمى ھذا الفّن: علوم 
: "من طالع كتاب الرامھرمزّي یعلم أنّھ غیر مختص لجمع -رّدا على من یرى أولیّة الرامھرمزي-وقال 

أنواع علوم الحدیث، وال قصد مؤلفھ من وضعھ ذلك، إنما ھو كتاب متصل بسنن الروایة والطلب، والكتابة 
، والمرسل والمعضل، وما إلى ومناھجھا، غیر مشتمل على أنواع الحدیث من حیث الصحیح والضعیف

  .)66(ذلك، وعنوانھ مخبر عن واقعھ، فھو: المحّدث الفاصل بین الراوي والواعي"
ویذھب ابن حجر إلى أّن الحاكم من أوائل من صنّف في علوم الحدیث، غیر إنّھ كحال كلِّ مبتدئ لفّن 

دیم حدیث قد كثرت لألئّمة في القأعوزه التھذیب والترتیب، حیث قال: "فإّن التّصانیف في اصطالح أھل ال
  .)67( والحدیث: فِمن أّوِل من صنَّف في ذلك... والحاكم أبو عبد هللا النیسابورّي، لكنّھ لم یھذِّب ولم یرتِّْب..."

ُل من تصّدى لھ الحاكم أبو عبد هللا...   .)68( وفي مناسبة أخرى قال: ... ثم توّسعوا في ذلك، فأوَّ
هللا الحاكم أنواع علوم الحدیث إلى اثنین وخمسین نوعا، فقد قال في آخر الكتاب: ھذا، وقد أوصل أبو عبد 

، )70(، وقد شاركھ الرامھرمزّي في تسعة أنواع )69("ذكر النوع الثاني والخمسین من معرفة علوم الحدیث"
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  اع علوم الحدیث.أنووھي المتعلقة بكیفیة الروایة وآدابھا...وھذا یدلّك على التفاوت الكبیر بینھما في استیعاب 
  )71( ه)463جھود اإلمام الخطیب البغدادي ( -2

الخطیب البغدادّي من األئّمة المجیدین للتصنیف على إكثار فیھ، وبھذا تماأل على وصفھ المترجمون، 
، وكثّر السمعانّي )72(فقال ابن عساكر: "أحد األئّمة المشھورین، والمصنّفین المكثرین، والحفاظ المبّرزین"

  .)73(مصنّفاتھ، فقال: "صنّف قریبا من مائة مصنّف، صارت عمدة ألصحاب الحدیث"
وھو مع إیغالھ في التصنیف، كان متفنّنا مجیدا، قال عنھ ابن الجوزي: "وانتھى إلیھ علُم الحدیث، وصنََّف، 

لم یتھیّأ لمن كان ، وأثنى على تآلیفھ، فقال: "ومن نظَر فیھا عرَف قدر الرجل وما ھُّيء لھ، مّما )74(فأجاد"
  .)75(أحفظ منھ، كالدارقطني وغیره"

مصنّفات الخطیب، معتمدا على مصادر كثیرة متنوعة؛ فأوصلھا إلى  وقد تقّصى األستاذ یوسف العشّ 
تسعة وسبعین مصّنفا، حیث قال: "والذي انتھى إلیھ جمعنا لشتات أسمائھا تسعة وسبعون مصنّفا، أّما ما 

  .)76(ستّة وثالثون وأربعمائة جزء"حصرناه من عدد أجزائھا ف
كانت عمدتھ على فھرستھ؛ ومن ھؤالء: الدكتور محمود الطّحان الذي  -تقریبا-وكّل من تتبّعھا بعد ذلك 

ذكَر أّن ما وصَل إلیھ ھو واألستاذ سعید العّش من مصنّفات الخطیب بلغ ثمانین مصنّفا، وذكر عناوینھا كلّھا 
  ، لكنّھ أخطأ في العّد، فزاد واحدا.)77(لھا  اعتمادا على فھرسة یوسف العشّ 

عن إحاالت الخطیب على كتبھ، فأھملوا كتاَب: وجوب العمل بخبر الواحد،  -فیما أرى-قلت: وقد غفلوا 
فقد أحاَل علیھ الخطیب في "الكفایة"، فقال: "باب ذكر بعض الدالئل على صّحة العمل بخبر الواحد ووجوبھ، 

خبر الواحد كتابا، ونحن نشیر إلى شيٍء منھ في ھذا الموضع، إذ كان مقتضیا قد أفردنا لوجوب العمل ب
  .)79( ؛ فیكون ھذا الكتاب ھو المتّمم لمصنّفات الخطیب الثمانین)78(لھ"

ومن أمعن النظر في ھذه المصنّفات، یُلفِھا توّزعت على فنون عّدة؛ منھا: األحادیث والمسانید، واألحادیث 
والمصطلح، وآداب المحّدث والفقیھ، والفقھ، والزھد والرقائق، واألدب؛ غیر إّن علم المخّرجة، والمسند 

الحدیث بمختلف أنواعھ اختّص بالحظّ األوفر من ھذه المصنّفات، بما جعلھا مصدرا مھّما، وموردا َمعینا 
لمحّدثین َعلَم أنَّ ا كلُّ من أنصفَ افظ أبو بكر بن نقطة الحنبلّي: "ألھل الحدیث في عصره وبعده؛ حتى قال الح

  .)80(بعد الخطیِب عیاٌل على كتبھ"
وأثنى في موضع آخر على سبقھ وإبداعھ، فقال: "ولھ مصّنفات في علوم الحدیث لم یُسبق إلى مثلھا، وال 

  .)81(شبھة عند كّل لبیب، أّن المتأخرین من أصحاب الحدیث عیال على أبي بكر الخطیب"
-ة منھجین: منھج التنویع المفرد؛ حیث قّل نوع من أنواع علوم الحدیث والخطیب نھج في تآلیفھ الحدیثیّ

  إّال ووضع فیھ كتابا مفردا.  -تقریبا
ومنھج التنویع الجزئّي، الذي یبرز من خالل كتابیھ اللّذین أّلفھما في األصول وفي اآلداب، وھما: "الكفایة 

اب الّسامع"، قال ابن حجر"...ثم جاء بعدھم في معرفة أصول علم الروایة"، و"الجامع ألخالق الّشیخ وآد
اه (الكفایة)، وفي آدابھا كتابا سّماه (الجامُع  ، فصنَّف في قوانین الروایة كتابا سمَّ الخطیُب أبو بكر البغداديُّ

  آلداِب الشیخِ والّسامع).
: كلُّ -أبو بكر بن نقطةكما قال الحافظُ -وقلَّ فنٌّ من فنون الحدیث إّال وقد صنَّف فیھ كتابا ُمفردا، فكان 

ثین بعد الخطیب عیاٌل على كتبھ"   .)82(من أنصَف علم أنَّ المحدِّ
وعن توّسع الخطیب في التصنیف والتنویع واستیعابھ ألنواع علم الحدیث، قال عبد الفتاّح أبو غّدة: "ثّم 

ه، فأكثر وأوعب، 463ت تتابع فیھ التألیف، وتعّدد فیھ التصنیف، فألّف فیھ حافظ المشرق الخطیب البغداديّ 
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  .)83(وأطال ونّوع، حتى تقول: استوعب"
وألّن كتاب "الكفایة في معرفة أصول علم الروایة" اعتبر أجّل كتاب ألّفھ الخطیب في أصول علم 

  الحدیث، آثرت أن أتناولھ بشيء من الدرس، مرّكزا على مواطن التجدید واإلبداع فیھ.
  كتاب "الكفایة": ومواطن اإلبداع والتجدید: 

  وھو ما سأتناولھ من خالل النقاط الموجزة التالیة:
 ألنّھ المرقاة إلى الشّك أّن العنوان ھو أُولى وأھّم عتبات الكتاب؛اسم الكتاب وداللتھ على المضمون:  -1

، والخطیب سّمى كتابھ )84(سمة الكتاب"كما قال ابُن سیده: "الُعنوان والِعنوان:  والُمظھر للمخبر،، المضمون
"الكفایة في معرفة أصول الروایة"؛ فجاء مطابقا لمضمونھ، الذي عبّر عنھ الخطیب بأنّھ: "بیاُن أصول علم 
الحدیث وشرائطھ"، حیث قال في مقدمتھ: "وأنا أذكر بمشیئة هللا تعالى وتوفیقھ في ھذا الكتاب ما بطالِب 

المتفقّھ فاقة إلى حفظھ ودراستھ، من بیان أصول علم الحدیث وشرائطھ...ببیان الحدیث حاجة إلى معرفتھ، وب
  .)85( األصول من الجرح والتعدیل، والتصحیح والتعلیل"

وھو ما صّرح بھ في مقّدمة "الكفایة"، مّما رآه من انحراف في منھج طلب العلم  الباعث على تألیفھ: -2
عند طائفة من أھل زمانھ، مّمن استفرغوا جھودھم واستنفذوا أعمارھم في طلب عالي األسانید، وتتبّع الشواّذ 

ى نقد لقائم علوالمنكرات، واألباطیل والموضوعات؛ فجانبوا منھج السلف المتقّدمین واألئمة المرضیین، ا
  .)86(الراوي والمروي، واستنباط ما في السنن من أحكام وآداب، وتمثّل كّل ذلك 

وكأثر لھذا االنحراف في منھج التعاطي مع السنن، نشأت فئة من المحسوبین على أھل الحدیث، تخبط 
أّلب على أھل في اآلثار خبط عشواء، آثرت االھتمام بالعدد عن الفھم، وبالقشور عن األصول، وھو ما 

  المتفقِّھة. -ألجل ذلك-الحدیث خصوَمھم؛ فطعن فیھم أھل البدع، وذّمھم 
فـ"الكفایة" إذن، جاءت لتجّدد طریقة طلب الحدیث، وتحیي منھج الّسلف في حفظ السنن، والذّب عن 

  :)87(حیاض الّدین، وھو المنھج الذي أرساه الخطیب على اآلتي 
  ھا وحملھا عن أھلھا.تتبّع اآلثار والسنن من مظانّ  -
  التفقّھ فیھا، والنظر في أحكامھا، والبحث عن معانیھا، والتأّدب بآدابھا. -
الكّف عن االشتغال بما یقّل نفعھ، وتبعد فائدتھ؛ من طلب الشواّذ والمنكرات، وتتبع األباطیل والموضوعات  -

)88(.  
  إعطاء الحدیث حقّھ من الدراسة والحفظ، والتھذیب والضبط. -
  التمثّل بما جاء في السنن من عقائد وأحكام وآداب.  -

  ھذا، ویمكننا القول إّن سیاج ھذا المنھج األصیل القویم ھو: االستمساك بجّل أنواع علوم الحدیث،
في معرض انتقاده لفئام من أھل الحدیث -وفق رؤیة مذاھب سلف الرواة والنقلة، وھو ما نّوه بھ الخطیب، 

، )89(انتسَب إلى الحدیث، ولم یعلُق بھ منھ غیُر سماعھ وكتبھ، دون نظره في أنواع علمھ"، "ممَّن -في عصره
وھذا االنحراف عن سبیل المتقّدمین في حفظ السنن، سعى الخطیب إلى تصحیحھ، بـ "الكفایة"، وھي كافیة 

لى ھة، إّال أنّھ قصَره علرّد المشتغلین بالحدیث إلى المنھج األّول، سواء كانوا محّدثین أو متفقّ  -فیما یرى-
أصول علم الروایة فحسب، وأھمل بقیّة أنواع علم الحدیث، التي یتطّلبھا تكوین طالب الحدیث، على طریقة 

  الّسلف المتقدمین.
  :طریقة الخطیب في عرض ماّدة كتاب "الكفایة" -3

  بنى الخطیب كتابھ على مقّدمة ضّمنھا: 
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  :أسباب تألیف الكتاب 
ة األئّمة المحّدثین المتخّصصین فیھ، المحقّقین ألصولھ، الذین حفظوا على األّمة سنّة الرسول التنویھ بمكان -

.  
رسم المنھج الصحیح في طلب الحدیث، مع الحّث على التزامھ؛ والتحذیر من الترف العلمّي، الذي فّسره  -

 لضبط والفقھ، وتمثّل ما فيبتتبّع شواّذ الروایات ومنكراتھا، والركض وراء علّو اإلسناد، على حساب ا
  السنن من آداب وأحكام.

  بیان موضوع الكتاب، وسرد أھّم موضوعاتھ، وھو من إضافات الخطیب في ھذا الكتاب.  -
، یجدھا استنساخا لمقّدمة "المحّدث الفاصل" -خال سرد الموضوعات-وھذه المقّدمة من یتأّملھا 

  للرامھرمزّي، حیث اتفقتا في المعنى، وافترقتا في المبنى، لفارق بالغة ابن خّالد.  
لق طأّما موضوعات الكتاب، فالمالحظ أّن الخطیب البغدادّي عدل فیھا عن التنویع إلى التبویب؛ حیث أ

على أكثر موضوعاتھ لفظ: "باب"، كما فعل الرامھرمزّي في "المحّدث الفاصل"، ولم یسّمھا أنواعا، كما 
فعل الحاكم في "المعرفة"، وكّثر من ھذه األبواب جّدا، حتى بلغت مائة وثمانیة وثالثین بابا؛ بینما نجدھا 

لخطیب واستیعابھ لموضوعات علوم عند الرامھرمزّي ستة عشر بابا، وھو ما یدلّك على مدى توّسع ا
  الحدیث.

  وال یمثّل "الباب" نوعا أو موضوعا مستقال بذاتھ، بل یتأّلف الموضوع من مجموعة أبواب.
أّما من حیث المحتوى، فالمالحظ أّن الخطیب استھّل كتابھ ببعض الموضوعات ذات الصبغة األصولیّة، 

ّیتھا، وبیان عالقتھا بالقرآن الكریم، ومنزلتھا منھ، وھذه التي اقتضتھا حاجة الدفاع عن السنّة، وإثبات حج
  الموضوعات ھي:

: وقد بّوب لھ الخطیب بقولھ: "باب ما جاء في التسویة بین حكم كتاب هللا حجیة السنّة النبویة -أوال
دالّة ، وساق فیھ جملة من األحادیث ال)90(، في وجوب العمل، ولزوم التكلیف تعالى، وحكم سنّة رسول هللا 

  على حجیّة السنّة النبویة، وأنّھا مثبتة لألحكام، ولم یضّمن ھذا الباب ماّدة أخرى غیر األحادیث.
سبق إلیھ الشافعيُّ حیث أدرجھ في "الرسالة"، ضمن مباحث علوم الحدیث،  -حّجیة السنّة -وھذا المبحث 

، وأقام فیھ األدلة من القرآن على حجیّة )91(وقد بّوب لھ بقولھ: "بیان فرض هللا في كتابھ اتباع سنّة نبیّھ"
الذین  )92(السنّة، وأنّھا مثبتة لألحكام كالقرآن، وذلك لمواجھة منكري السنّة في عصره، ومنھم: القرآنیون

ظھروا في البصرة، وتنادوا إلى االكتفاء بالقرآن مصدرا للتشریع، وأنّھ غنیة عن السنّة، وقد ناظرھم 
والبراھین، وقد أشار إلى شيء من ذلك في كتابھ "األّم"، ضمن: "باب حكایة  الشافعّي، وأفحمھم بالحجج

  .)93(قول الطائفة التي رّدت األخبار كلّھا"
: وبّوب لھ الخطیب بقولھ: "باب تخصیص الّسنن لعموم محكم القرآن، منزلة السنّة من القرآن -ثانیا

  .)94(وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسیر والبیان"
  لسنّة من الكتاب، أنّھا تتعاون وتتكامل معھ في بیان األحكام الشرعیّة، فھي:ومقام ا

  تقّرر ما جاء في القرآن وتؤكده.-
تبیّن ما جاء في القرآن؛ فتفّصل المجمل، وتخّصص العاّم، وتقیّد المطلق، وتبیّن الناسخ من المنسوخ -

  عند من یرون جواز نسخ بعض األحكام.
  .)95( لیست واردة فیھتزید علیھ أحكاما  -

، وتقیید )96(وھذا ما بحثھ الخطیب في ھذا الباب، وأتى بأمثلة عن بیان السنة للقرآن، بتفصیل مجملھ 
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  .)98(، وتخصیص عاّمھ )97(مطلقھ 
-ثّم روى نصوصا عن بعض األئّمة في بیان منزلة السنة من القرآن، ومنھا قول اإلمام أحمد بن حنبل 

  .)100(، ولكن السنّة تفّسر القرآن، وتعّرف الكتاب وتبیّنھ")99(: "ما أجسر على ھذا أن أقولھ -رحمھ هللا
ي ألئمة الحّفاظ لمنكروأخیرا، ختم الخطیب ھذا الباب بجملة من النصوص، التي تحكي محاورات بعض ا

السنّة، وإقامة الحّجة علیھم، بأّن إنكار السنّة یستلزم تعطیل البیان، وتعطیل البیان مستلزم لتعطیل المبیّن 
-، وإذا أمكن للسنّة الزیادة لبیان القرآن، وكان اتباعھا في ذلك واجبا؛ أمكنھا أن تستقّل بإنشاء األحكام )101(

واالتباع، كما لھا في بقیة األقسام، وھذا ما قصده الخطیب بإسناده في ختام ، ولھا من وجوب الطاعة -أیضا
ُسوَل ]، و07[الحشر:  وَما آتاُكم الّرُسوُل فَُخُذوهُ الباب عن األوزاعّي قولھ: "یقول هللا تعالى:  َمن یُِطعِ الرَّ

  ].80[النساء:  َفقَْد أَطاََع هللا
، وفیھ قّسم الخبر إلى: )102(: وبّوب لھ الخطیب بـ: "باب الكالم في األخبار وتقسیمھا" أقسام الخبر -ثالثا

  خبر تواتر، وخبر آحاد، ثّم قّسم األخبار عموما إلى ثالثة أضرب: 
  ضرب یعلم صّحتھ. -
  ضرب یعلم فساده. -
  .)103(وضرب ال سبیل إلى العلم بكونھ على واحد من األمرین دون اآلخر  -

أّول من أدخل ھذا التقسیم إلى علوم الحدیث، فلم یكن معروفا عند األئمة السابقین، وإنّما والخطیب ھو 
تأثّر فیھ الخطیب بعلم المنطق، وبما ذكره األصولیون في مباحث السنة ضمن علم األصول؛ لذلك قال الحافظ 

ث ال یذكرونھ باسمھ ابن الصالح: "ومن المشھور: المتواتر الذي یذكره أھل الفقھ وأصولھ، وأھل الحدی
الخاّص المشعر بمعناه الخاّص، وإن كان الحافظ الخطیب قد ذكره، ففي كالمھ ما یشعُر بأنّھ اتّبع فیھ غیر 
أھل الحدیث، ولعّل ذلك لكونھ ال تشملھ صناعتُھم، وال یكاد یوجد في روایاتھم... ومن ُسئل عن إبراز مثاٍل 

  .)104(بھ"لذلك، فیما یُروى من الحدیث، أعیاه تطلّ 
وھذا التقسیم المحدث من الخطیب، استلزم الخوض في مسائل أخرى جزئیة بالتّبع، وقد ناقشھا الخطیب 

  في األبواب اآلتیة:
"باب الرّد على من قال: یجب القطع على خبر الواحد بأنّھ كذب، إذا لم یقع العلم بصدقھ من ناحیة -

  .)105(الضرورة، أو االستدالل"
  وجاءت مناقشتھا عقلیة بحتة، حیث لم ینقل فیھا شیئا عن األئمة المحدثین. 

، وھذا الباب نقل الخطیب مادتھ كلّھا )106("ذكر شبھة من زعم أّن خبر الواحد یوجب العلم وإبطالھا"-
 معن األصولیین، حیث رواھا بسنده عن أبي بكر محّمد بن الطیّب الباقالني، مخالفا بذلك منھجھ الذي ألز

  بھ نفسھ في المقدمة، ومشى علیھ في أغلب أبواب الكتاب، وھو التأصیل بالنقل عن األئمة المحّدثین.
: وفیھ بحث مسألة وجوب العمل )107("باب ذكر بعض الدالئل على صّحة العمل بخبر الواحد ووجوبھ"-

لواحد لوجوب العمل بخبر ا بخبر الواحد، وذكر في مفتتحھ أنّھ ألّف فیھا كتابا مفردا، حیث قال: "قد أفردنا
  .)108(كتابا، ونحن نشیر إلى شيء منھ في ھذا الموضع إذ كان مقتضیا لھ"

وقد حشد في ھذا الباب جملة من األحادیث واآلثار الداّلة على عمل الصحابة بخبر الواحد، ونقل عن 
ببیان أّن اإلجماع حاصل احتجاجھما على العمل بھ، ثّم ختم الباب  -رحمھما هللا -الشافعي وأحمد بن حنبل 

على ذلك، حیث قال: "وعلى العمل بخبر الواحد كان كافّة التابعین ومن بعدھم من الفقھاء الخالفین في سائر 
أمصار المسلمین إلى وقتنا ھذا، ولم یبلغنا عن أحد منھم إنكار لذلك، وال اعتراض علیھ، فثبت أّن من دین 
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  .)109(ال یرى العمل بھ لنقل إلینا الخبر عنھ بمذھبھ فیھ، وهللا أعلم"جمیعھم وجوبھ، إذ لو كان فیھم من كان 
، قال الدكتور حمزة الملیباري: "كما أّن -أیضا -وتأثُّر الخطیب بعلم المنطق بدا في مباحث أخرى 

الخطیب البغدادّي أدخل بعض المباحث الجدیدة في علوم الحدیث متأّثرا بعلم المنطق، كمبحث (المتواتر)، 
  .)110(یتعلّق بھ من التفاصیل، وكاآلراء حول تعارض الوصل واإلرسال"وما 

وسبّب إیراد ھذه المباحث واآلراء، التي لم تعھد عند األئمة المحّدثین، انتقادات جّمة للخطیب، حتى رمي 
بالتناقض في "كفایتھ"، قال الحافظ ابن رجب: "إّن الخطیب تناقض، فذكر في كتاب "الكفایة" للناس مذاھب 
في اختالف الرواة في إرسال الحدیث ووصلھ، كلّھا ال تعرف عن أحد من متقدِّمي الحفّاظ، إنما ھي مأخوذة 

  .)111(من كتب المتكلمین"
وأخیرا، فإّن المتأّمل لموضوعات كتاب "الكفایة" للخطیب، یجد أنّھ أخالھا تقریبا من علوم فقھ الحدیث 

ى أصول علم الروایة، وھذا خالفا لصنیع الرامھرمزّي، عل -كما نّص على ذلك في مقدمتھ-، ورّكز )112(
الذي لم یھمل فقھ الحدیث في "المحّدث الفاصل"، بل دعا إلى العنایة بھ، وبّوب: "القول في فضل من جمع 

، وكذلك فعل الحاكم في "المعرفة"، حیث أدرج فیھ عّدة أنواع من علوم فقھ )113("بین الروایة والدرایة
، )117(، ومختلف الحدیث)116(، والغریب لفظا)115(، والناسخ والمنسوخ)114(الحدیثالحدیث، وھي: فقھ 

  .)118(والزیادات الفقھیة
  جھود الحافظ ابن الصالح وأھّم االستدراكات علیھ: -1

  جھود الحافظ ابن الصالح: -أوال
دة. وقد اكان الحافظ ابن الصالح متعّدد الفنون، مجیدا للتصنیف، عامال بالسنّة، ومجتھدا في الطاعة والعب

أثنى علیھ أھل العلم بذلك، فقال تلمیذه ابن خلّكان: "كان أحد فضالء عصره في التفسیر والحدیث، والفقھ 
وأسماء الرجال، وما یتعلّق بعلم الحدیث ونقل اللغة، وكانت لھ مشاركة في فنون عدیدة، وكانت فتاویھ 

  . )119(مسّددة، وھو أحد أشیاخي الذین انتفعت بھم"
ج بھ األصحاب، وكان من كبار األئمة"وقال  : "وأشغَل، وأفتى، وجمع وألّف، تخرَّ   .)120(الذھبيُّ

وعلى الرغم من اشتغالھ بأعباء جسیمة؛ تنّوعت بین اإلفتاء، والتدریس في المدارس المشھورة، إّال أنّھ 
لم، سوخھ في العاستطاع أن یخلّف ثروة علمیّة متنوعة، امتازت بالتحقیق والتجدید واإلبداع، وعكست ر

  واستقاللھ بآرائھ واجتھاداتھ، ما جعلھا محطّ أنظار العلماء، فعكفوا علیھا، فكانت محور خدماتھم وأبحاثھم.
ویبقى أھّم كتاب ألّفھ ابن الصالح: كتابھ الذي سّماه: "معرفة أنواع علم الحدیث"، وھو الكتاب الذي    

ى قال الذھبي في ترجمتھ: "اإلمام الحافظ العالمة...صاحب ُوضع لھ القبول، وصار مشھورا بنسبتھ إلیھ، حت
  . )121((علوم الحدیث)"

ھـ: "الذي أوعى فیھ الفوائد وجمع، وأتقن في 733وقد أثنى العلماء على ھذا الكتاب، فقال ابُن جماعة ت
، )124( بداعھ، وإتقان مؤلِّفھ حسن تألیفھ وإ)123( ، وكثر الثناء علیھ لغزارة فوائده)122(حسن تألیفھ ما صنع"

، واتخاذه أصال یُرجع إلیھ، ومحورا للدراسات التي جاءت )125( واستیعابھ ألنواع ومسائل علوم الحدیث
  .)126(بعده

  طریقة ابن الصالح فیھ: 
قّدم ابن الصالح لكتابھ بمقدمة بیّن فیھا أھمیّة علم الحدیث، وحاجة علماء الشریعة عموما إلیھ، وأّن من 

ان خللھ، حیث قال: "وھو من أكثر العلوم تولُّجا في فنونھا، ال سیّما الفقھ الذي أھملھ؛ فحش غلطھ، واستب
ھو إنسان عیونھا، ولذلك كثر غلط العاطلین منھ من مصنّفي الفقھاء، وظھر الخلل في كالم المخلین بھ 
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  .)127(العلماء"
قة طلبھ لدى َمن ثّم ساق سبب تألیفھ لكتابھ، وھو ما رآه من إعراض عن علم الحدیث، وخلل في طری

بقي مشتغال بھ، حیث اكتفوا منھ بمجرد الّسماع والكتابة؛ حتى فشا الجھل بعلومھ وقواعده، فقد قال: "فحین 
 -ارك وتعالىتب -كاد الباحث عن مشكلھ ال یُلفي لھ كاشفا، والّسائل عن علمھ ال یَلقى بھ عارفا، منَّ هللا الكریم 

 ، " معرفة أنواع علم الحدیث "، ھذا الذي باح بأسراره الخفیة، وكشف عن  بكتابِ  -ولھ الحمُد أجمعُ  -عليَّ
ل أقسامھ، وأوضح أصولھ،  مشكالتھ األبیّة، وأحكم معاقده، وقعَّد قواعده، وأنار معالمھ، وبیَّن أحكامھ، وفصَّ

  .)128(وشرح فروعھ وفصولھ، وجمع شتات علومھ وفوائده، وقنص شوارد نكتھ وفرائده"
صالح موضوعات كتابھ، وھي أنواع علم الحدیث التي انتھى بھا إلى خمسة وستین نوعا؛ ثّم سرد ابن ال

  مبتدئا بـ: معرفة الصحیح من الحدیث، ومختتما بـ: معرفة أوطان الرواة وبلدانھم.
ورغم قیمة كتاب ابن الصالح العلمیّة، التي ال یختلف فیھا اثنان، إّال أنّھ انتقد بسبب ترتیبھ، وسبب ذلك 

ابن الصالح أماله على تالمیذه امالًء، وفي مجالس متعّددة، فلم یقع مرتّبا كما یشتھیھ، وھو ما ذكره ابُن  أنّ 
ا ُولَي تدریس الحدیث بالمدرسة األشرفیّة كتابھ المشھور، فھذَّب فنونھ،  حجر مجمال، حیث قال: "فجمَع لمَّ

  .)129(تناسب"وأماله شیئا بعد شيء؛ فلھذا لم یحصل ترتیبھ على الوضع الم
وفّصل السبَب تلمیُذه البقاعّي، فقال: "قیل إنَّ ابَن الصالح أملى كتابھ إمالًء، فكتبھ في حاِل اإلمالء جمع 
جّم، فلم یقع مرتَّباً على ما في نفسھ، وصاَر إذا ظھر لھ أّن غیر ما وقَع لھ أحسن ترتیباً، یراعي ما كتب مَن 

یّرھا، وربّما غاَب بعُضھا، فلو غیّر ترتیب غیِرِه تخالفت النُّسُخ، النَّسخ، ویحفظ قلوَب أصحابھا، فال یغ
ِل خاطر"   .)130(فتركھا على أوَّ

أّما مصادره، فقد كان جّل اعتماده فیھ على كتب الحاكم النیسابورّي، وأھّمھا كتاب "معرفة علوم 
ب عتنى بتصانیف الخطیالحدیث"، وكتب الخطیب البغدادّي، وخاّصة: كتاب "الكفایة"، قال ابن حجر: "وا

ق في غیره،  المفّرقة، فجمع شتاَت مقاصدھا، وضمَّ إلیھا من غیرھا نخب فوائدھا، فاجتمع في كتابھ ما تفرَّ
فلھذا؛ عكف الناس علیھ، وساروا بسیره، فال یحصى كم ناظم لھ ومختصر، ومستدرك علیھ ومقتصر، 

  .)131(ومعارٍض لھ ومنتصر"
  :حمواطن الجدة في كتاب ابن الصال

ضّمن ابن الصالح كتابھ خمسة وستین نوعا من أنواع علم الحدیث، والمالحظ على ھذه األنواع أنّھا 
غطّت جمیع أقسام علوم الحدیث، ولم تستثن علوم فقھ الحدیث، كما فعل سلفھ الخطیب في "الكفایة"، التي 

، بـ: معرفة غریب الحدیث خّصصھا ألصول الروایة، ضاربا صفحا عن فقھ الحدیث، فقد نّوع ابن الصالح
ومعرفة ناسخ الحدیث ومنسوخھ، ومعرفة مختلف الحدیث، وإن أخاله من بعضھا، كمعرفة أسباب ورود 

  :)132( الحدیث، وھو نوع مھّم لفھم الحدیث. ویمكن تسجیل بعض مواطن الجدة في كتابھ فیما یأتي
األصولیین، وھو في ھذه التعریفات ضبطھ ألنواعھ بتعاریف تحّد ماھیتھا، مھتدیا في ذلك بطریقة  -1
؛ أو ناقٌل لھا ومقّر، )136( ، والمضطرب)135( ، والمعلّل)134( ، والمعضل)133( مبتكٌر، كما في: الصحیح -إّما: 

  مثال. )137(كما في: المقطوع 
، )139(، والمتّصل)138( وإذا اختلفت التعریفات، فھم إّما مرّجح بینھا، وھو الغالب، كما في: الحسن

؛ حیث نقل تعریفھ عن أبي بكر )141(وإّما تارك للترجیح، وھو النادر، كما في: المسند ؛ )140(والمرسل
الخطیب، ثّم عن أبي عمر بن عبد البّر، ثّم عن أبي عبد هللا الحاكم، وعّقب بقولھ: "فھذه أقوال ثالثة 

  ، ولم یزد شیئا.)142(مختلفة"
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، والمزید في متصل األسانید )143(في: المقلوب وقد یتفنّن ابن الصالح في حّد أنواعھ؛ فیعّرف بالمثال، كما
؛ )148(، ومختلف الحدیث)147(، والمدرج)146(، ومعرفة األفراد )145(؛ أو بذكر األقسام، كما في: التدلیس )144(

  .)149(وربما عّرف النوع بذكر حكمھ، كما في: الموضوع 
الحدیثیة التي كانت وھذا الجھد العلمّي من ابن الصالح عمل تجدیدّي؛ ذلك أنّھ استثمر المصطلحات 

دائرة بین األئمة السابقین، والنصوص المأثورة عنھم، واجتھد في تقییدھا بتعریفات دقیقة، وتتبع أقسامھا، 
وتوضیحھا باألمثلة التطبیقیّة، وإعادة عرض كّل ذلك، وفق منھج وترتیب جدیدین، فھو بھذا مجّدد في 

بھا، وھو ما استفاده من حصیلة تجاربھ في تدریس وسائل التعلیم، وطرائق تقریب علوم الحدیث من طّال 
علوم الحدیث، قال الدكتور حمزة الملیباري: "مقّدمة ابن الصالح یعّد أّول كتاب استحدث فیھ منھج جدید 
لطرح مسائل علوم الحدیث، إذ یشتمل ھذا المنھج على جمع المصطلحات التي وردت عن أئّمة الحدیث في 

فات لھا وفق قواعد منطقیة، من أجل تقریب تلك المصطلحات إلى فھوم عصور الروایة، ووضع تعری
  .)150(المبتدئین، وتسھیل حفظھا علیھم، وبذلك صار ھذا العلم مشھورا بعلم مصطلح الحدیث"

  تقسیمھ بعض األنواع تقسیمات مبتكرة، كما في: الصحیح، والحسن، والشاذ، والمنكر... -2
نھا كتابھ، كقولھ في معرفة المصّحف: "ھذا فّن جلیل إنّما ینھض بھ بیانھ ألھمیّة األنواع التي ضمّ  -3

، وفي مختلف الحدیث: "وإنّما یكمل للقیام بھ األئّمة الجامعون بین صناعتي الحدیث )151(الحذاق من الحفاظ"
  .)152(والفقھ، الغّواصون على المعاني الدقیقة"

  كتابھ.العنایة بذكر من صنّف في األنواع التي وردت في  -4
  حشد األمثلة ألنواعھ لإلفھام، مّما أضفى على كتابھ صبغة تطبیقیّة. -5

أّما من حیث التنویع، فقد أوصل ابن الصالح أنواع علوم الحدیث في كتابھ إلى خمسة وستین نوعا، ثم 
  .)153(قال: "وذلك آخرھا، ولیس بآخر الممكن في ذلك، فإنّھ قابل للتنویع إلى ما ال یحصى..."

قراره بإمكان االرتقاء باألنواع إلى عدد أعلى، فإنّھ قلّل من فوائد االستطراد في التنویع، وثبّط من ومع إ
  .)154(یفّكر في الزیادة علیھ بقولھ: "ولكنّھ نصب من غیر أرب"

  أھّم االستدراكات على الحافظ ابن الصالح: -ثانیا
وستین نوعا، فقد سّجل المتعقِّبون علیھ مع أّن الحافظ ابن الصالح أوصل أنواع علم الحدیث إلى خمسة 

إغفالھ أنواعا كثیرة، كان حقّھا أن تذكر ضمن أنواع علم الحدیث؛ ألھمیّتھا وللحاجة إلیھا، إْن في توثیق 
  الروایة وتمحیصھا، أو في فھمھا وتفقّھھا، ومّمن استدرك علیھ:

الصالح في تنكیتھ على كتابھ  فقد استدرك على ابنھـ): 794بدر الدین الزركشي (ت استدراكات  -1
 -أي ابن الصالح–"معرفة أنواع علم الحدیث"، ثالثةَ عشر نوعا آخر، حیث قال في المقّدمة: "الثالث: أنّھ 

، ثّم نقل عن الحازمّي قولھ: "علُم الحدیث یشتمل على أنواع كثیرة تقرُب من مائة )155(أنّھ أھمل أنواًعا أَخر"
في "معرفة أصول الحدیث"، وكلُّ نوٍع  -رحمة هللا علیھ - )156(د هللا الحافظ نوع، ذكَر منھا طائفة أبو عب

، لو أنفد الطالب فیھ ُعُمَره، لما أدرك نھایتھ. ولكّن المبتدئ یحتاج أن یستطرف من كلِّ نوع،  منھا علٌم مستقلٌّ
  .)157(ألنھا أصول الحدیث، ومتى جھل الطالب األصول، تعذَّر علیھ طریق الوصول"

  ألنواع ھي:وھذه ا
  .)158(َمْن لم یرو إال عن شخٍص واحد  -1
  .)159( روایة الصحابة بعضھم عن بعض -2
  .)160( روایة الصحابة عن التابعین -3
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  .)161( روایة التابعین بعضھم عن بعض -4
  .)162( معرفة من أشترك من رجال اإلسناد في فقھ أو بلد أو إقلیم -5
  .)163( معرفة أسباب الحدیث -6
  .)164( معرفة التاریخ المتعلق بالمتن -7
  .)165( معرفة تفاوت الرواة لقولھم ھو دون فالن ولیس ھو عندي مثل فالن وغیر ذلك -8
  .)166( معرفة األوائل واألواخر -9

  .)167( معرفة األصحّ  -10
  .)168( الجمع بین معنى الحدیث ومعنى القرآن وانتزاع معاني الحدیث من القرآن -11
  .)169( المفردة التي اخترعھا النبي صلى هللا علیھ وسلمالكلمات  -12
  . )170( معرفة األماكن واختالفھا وضبط أسمائھا -13

  وطریقة بدر الدین الزركشّي في إیراد ھذه األنواع المستدركة على ابن الصالح كما یلي:
  ذكر النوع المستدرك. -
  .)171( ذكر فائدة معرفتھ، وقد یذكر أحیانا مزالق الجھل بھ -
  .)172( التنبیھ على موضع دمجھ عند ابن الصالح، إن كان مندمجا عنده في نوع آخر -
  .)173( دفع ما یتوھم من تداخلھ مع نوع آخر -
  .)174( ذكر أقسامھ إن كان لھ أقسام أو أنواع -
  .)175( ذكر من صنّف فیھ من العلماء -
  ا تقریبا. التمثیل لھ بأمثلة تطبیقیّة، وھذا في كّل األنواع التي استدركھ -

ھذا، ونالحظ أّن الزركشي عند استدراكھ لھذه األنواع، وذكره لھذه المقاصد، لم یلتزم في إیرادھا ترتیبا 
واحدا، بل یقّدم ویؤخر بحسب كّل نوع، ثّم إّن ھذه الزیادات تنّوعت بین ما یخدم النقد والحكم على الحدیث؛ 

اشترك من رجال اِإلسناد في فقھ...لكونھ مفیدا في الترجیح وبین ما ینفع في فھمھ وفقھھ؛ مثل: معرفة من 
عند االختالف، ومعرفة أسباب الحدیث، الذي یعین على الفھم، ولیس بخاف أھمیتھا في تفقّھ النصوص، 

  ومعرفة التاریخ المتعلّق بالمتون، المفید في باب النسخ، وفي تاریخ التشریع، وھكذا...
 حقّھ من الدراسة، حیث -على أھمیّتھ-بعض ھذه األنواع المستدركة، لم ینل تسجیل أّن  -أیضا -كما یمكن 

  اكتفى الزركشّي بذكره فحسب، وربما اكتفى بذكر مثال عنھ.
استدرك البلقینّي على ابن الصالح خمسة أنواع، ): ـھ 805 ات سراج الدین البلقیني (تاستدراك -2

  .)176( ین، كما یظھر ذلك ویَبین..."حیث قال: "وزدنا في األنواع خمسة، تكملة للسبع
  وھذه األنواع ھي:

  روایة الصحابة بعضھم عن بعض. -
  روایة التّابعین بعضھم عن بعض. -
  معرفة من اشترك من رجال اِإلسناد في فقھ أو بلد أو إقلیم أو غیر ذلك. -
  معرفة أسباب الحدیث. -
  التاریخ المتعلِّق بالمتون.  -

األنواع قد وردت في زیادات الزركشّي، كما أّن البلقینّي لم ینشط في استقصاء والمالحظ، أّن جّل ھذه 
  مقاصد كّل نوع كما فعل الزركشّي.
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فقد ذكر في نكتھ على كتاب ابن الصالح أنّھ استدرك علیھ ھـ): 852ستدراكات الحافظ ابن حجر (ا -3
دة بتحریر أنواع زائ -تعالى -فتح هللا : "وقد -رحمھ هللا-أنواعا أخر، تزید على خمسة وثالثین نوعا، قال

ت  على ما حّرره المصنِّف تزید على خمسة وثالثین نوعا، فإذا أضیفت إلى األنواع التي ذكرھا المصنّف، تمَّ
مائة نوع، كما أشار إلیھ الحازمي وزیادة... وفتَح هللا بباقي ذلك من تتبّع مصنّفات أئّمة الفّن، كما سنسردھا 

عند فراغ ھذه النكت، ونتكلَّم على كلِّ نوع منھا، بما ال یقصر، إن شاء هللا تعالى عن  -الىإن شاء هللا تع-
  .)177(طریقة المصنّف. وهللا المستعان"

  .)178( ولم یذكرھا ابن حجر، ألنّھ لم یكمل كتابھ
استدرك السیوطّي على ابن الصالح أنواعا أخرى من علم ھـ): 911استدراكات الحافظ السیوطّي ( -4

 من -رحمھ هللا تعالى -الحدیث، حیث قال بعد تمام النوع الخامس والستین: "ھذا آخر ما أورده المصنّف 
 -سبحانھ وتعالى -أنواع علوم الحدیث تبعا البن الصالح، وقد بقیت أنواع أخر، ھا أنا أوردھا وهللا 

  .)179(المستعان"
ة یث قال: "النوع الثالث والتسعون: معرفوقد أوصلھا في كتابھ "التدریب" إلى ثالثة وتسعین نوعا، ح

  .)180(الحفاظ"
  والمالحظ على زیادات السیوطّي أّن منھا:

  ما جاء عند ابن الصالح مندمجا في أنواع أخرى. -أوال
  ما استدركھ السراج البلقینّي على ابن الصالح. -ثانیا
  الصالح".ما ذكره ابن حجر في "النخبة"، أو في "النكت على كتاب ابن  -ثالثا

وعلیھ، فإّن السیوطّي یصفو لھ من ھذه األنواع أحد عشر فقط، وھو مقدار زیاداتھ على ابن الصالح، 
  وسرد ھذه األنواع كاآلتي:

  .)181(المستفیض -
  .)182(المحفوظ -
  .)183(المعروف -
  .)184(المحّرف -
  . )185(المتروك -
  .)186(ما رواه الصحابة عن التابعین عن الصحابة -
  .)187(التي یشترك فیھا الرجال والنساء معرفة السماء -
  .)188(معرفة من وافق اسمھ نسبھ -
  .)189(معرفة من لم یرو إال حدیثا واحدا -
  .))190معرفة من أسند عنھ من الصحابة الذین ماتوا في حیاة الرسول  -
  .)191(معرفة الحفاظ -

أنواعا تخدم جوانب توثیق وھكذا، نمت أنواع علم الحدیث وتزایدت، وبتأّمل ھذه الزیادات، نجد منھا 
الحدیث ونقده؛ وأنواعا أخرى تخدم جانب فھم الحدیث، وتسھّل استنباط فقھھ، والشّك، أّن الذي دعا إلى 
استدراكھا على ابن الصالح، ھي الحاجة إلیھا؛ ال مجّرد التفنّن المنھجّي، وھذا ما نبّھ علیھ المستدركون، 

فة أسباب الحدیث، قیل: وقد صنَّف ابن الجوزّي فیھ تصنیفا، ومنھم الزركشّي، حیث قال: "السادس: معر
  .)192(ولم یكملھ، كنظیر أسباب نزول القرآن الكریم، وھو من أھمَّ أنواع علم الحدیث"
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وقال سراج الدین البلقیني عن علم "معرفة التاریخ المتعلّق بالمتون": "التاریخ المتعلّق بالمتون، وذلك 
  .)193(ما ینفع في الفنون"

ھكذا، بعد ھذا العرض، نصل إلى أّن ابن الصالح أو من جاء بعده، لم یقصد أيٌّ منھم استیعاب جمیع و
أنواع علم الحدیث، وإنّما بّینوا ما ھم في حاجة إلى تقعیده، كما إّن بعض الفنون الحدیثیة استلھما المستدركون 

عملیة تولید علوم الحدیث إن وجدت من نظیرھا في علوم القرآن، كعلم أسباب الحدیث مثال، وھذا یجعل 
الحاجة إلى ذلك أمرا مشروعا بل مطلوبا، السیّما إذا توقف على ذلك توثیق نصوص السنة، وصّحة فھمھا، 

  وتنزیلھا على الواقع.
  : أھّم وأبرز جھود المعاصرینالمطلب الرابع

تولید أنواع  علم  اختلفت وجھات نظر الباحثین في علوم الحدیث في واقعنا المعاصر، حول جدوى
الحدیث، واستحداث أنواع جدیدة؛ فذھب بعضھم إلى أنّھ ال فائدة في ذلك ما دام األئمة القدامى قد وفوا بھذا 
الجانب، واستحدثوا كّل ما تدعو إلیھ الحاجة من أنواع حدیثیّة، وعلیھ، فإنفاق العمر في ذلك نصب بال أرب 

مھما رأیت نوعا جدیدا مستحدثا، إّال ووجدت أصل ماّدتھ مذكورا  ، وألنّھ-رحمھ هللا-كما قال ابن الصالح 
في كتب المتقّدمین، بل لربما وجدتھ مذكورا بذاتھ ضمن نوع آخر من األنواع، أو معبّرا بمصطلح غیر ما 
اشتھر بھ؛ ونماذج ذلك كثیرة في حركة استدراكات األئمة بعضھم على بعض، وھذا االتجاه مؤید برأي 

: "وذلك آخرھا، ولیس بآخر الممكن -بعد أن عّدد أنواعھ التي ضّمنھا كتابھ -الصالح، الذي قال الحافظ ابن 
  .)194(في ذلك، فإنّھ قابل للتنویع إلى ما ال یحصى..."

وبعد إقراره بإمكان االرتقاء باألنواع إلى عدد أعلى، قلّل من فوائد االستطراد في التنویع، وثبّط من یفّكر 
  .)195(والزیادة علیھ بقولھ: "ولكنّھ نصب من غیر أرب"في االستدراك 

محقّق كتاب "معرفة علوم الحدیث" -ومّمن سار على ھذا الرأي من المعاصرین: أحمد بن فارس السلوم 
وكذلك انقطع في ھذا العھد زیادة نوع من علوم الحدیث، أو إحداث مدٍّ في سلسلتھا،  ، حیث قال: "...-للحاكم

وفوا ھذا الجانب حقّھ، وأتوا على المراد منھ، ولذلك مھما رأیت من أنواع زیدت في علوم  إذ أّن األئّمة قد
الحدیث، تجد أصل مادتھا في كتب المتقدمین، واألولى للمشتغلین من أھل العصر أن یصرفوا الجھد في 

  .)196(ضبط أمھات ھذا الفّن، وفي تحریر نصوصھا، ولعّل لنا نصیبا من ذلك فیما تصدینا لھ"
والحقیقة أّن المتأّمل في حركة تنویع علم الحدیث؛ یدرك بما ال یدع مجاال للشّك الحاجة إلى التنویع 

قابٌل للتنویع إلى ما ال  -أي: علم الحدیث-المستمر لھذا العلم، ألنّھ كما قال ابن الصالح وغیره: "فإنّھ 
: "وصّنفوا في غالب ھذه -نخبةبعد عرضھ أنواعھ في خاتمة ال-، وقال الحافظ ابن حجر )197(یحصى..."

نقل محض، ظاھرة  -أي: ھذه األنواع المذكورة في ھذه الخاتمة-األنواع؛ على ما أشرنا إلیھ غالبا. وھي 
التعریف، مستغنیة عن التمثیل. وحصرھا متعسِّر؛ فلتراجع لھا مبسوطاتھا؛ لیحصل الوقوف على 

  .)198(حقائقھا"
نویع علم الحدیث؛ لزم المشتغلین بھ أن یوفّوا بذلك، ویبذلوا قصارى وعلیھ، فإنّھ كلّما دعت الحاجة إلى ت

  جھودھم، لسّد حاجات عصرھم العلمیّة، أسوة بأسالفھم الذین انبروا لذلك منذ القدیم.
وھا ھو اإلمام أبو عیسى الترمذّي صاحب "السنن"، یبّرر إقدامھ على ما وقع في كتابھ "السنن" من 

قوال الفقھاء، وعلل األحادیث؛ بما رآه من جرأة سلفھ من األئّمة على أشیاء لم یُسبقوا تجدید؛ تمثّل في إیراد أ
إلیھا، حیث قال: "وإنّما حملَنا على ما بیّنّا في ھذا الكتاب من قول الفقھاء، وعلل الحدیث؛ النّا ُسئلنا عن ھذا 

وجدنا غیَر واحد من األئّمة تكلّفوا من  فلم نفعلھ زمانا، ثّم فعلناه لما رجونا فیھ من منفعة الناس؛ ألنّا قد
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  .)199(التصنیف ما لم یسبقوا إلیھ"
ولھذا َعرف ھذا العصر محاوالت تولید أنواع جدیدة من علم الحدیث، جاءت تلبیةً للحاجات العلمیّة 

  المستجدة؛ سواء منھا ما تعلّق بخدمة الحدیث في شقّھ اإلسنادي النقدّي، أو في جانبھ الفقھّي.
وجدناه حاول ذلك: الدكتور محّمد أبو اللیث الخیرآبادي، حیث قال في مقّدمة كتابھ: "علوم الحدیث ومّمن 

مثل  -والحمد � على ذلك -أصیلھا ومعاصرھا": "وزدُت في علوم الحدیث بعض المباحث ألّوِل مّرة 
مبتكر  یّة"، و"ترتیبمباحث: "تعریف معاصر للمحّدث"، و:تنسیق جدید لمكانة السنّة التشریعیّة والمعرف

لحفظ السنّة"، و"صیاغة جدیدة لألسباب المقصودة للوضع في الحدیث"، و"األحادیث الصالحة للترقیة 
وغیر الصالحة لھا"، و"عواضد صالحة لترقیة الحدیث الضعیف غیر تعّدد الطرق، وعواضد غیر صالحة 

كثیرة في ثنایا المباحث، كما سیراه القارئ لھا"، و"والبعد الزمانّي والمكانّي في السنّة"، وأخرى غیرھا 
  .)200(الكریم إن شاء هللا العزیز"

ومع أّن بعض ھذه المباحث مذكورة في كتب المتقّدمین، سواء على سبیل االشتراك مع أنواع أخرى؛ 
دراكات تك: "البعد الزمانّي والمكانّي في السنّة"، فإنّھ داخل في نوع: "التاریخ المتعلّق بالمتن"، وھو من اس

؛ إّال أّن مظاھر الجدة واإلضافة موجودة )202( على ابن الصالح، وتابعھ علیھ السراج البلقینيّ  )201( الزركشيّ 
  في ھذه المحاولة العلمیّة، وھو شيء محموٌد یحسب للباحث.

 يما كتبھ أستاذنا: د. مصطفى حمیداتو، تحت عنوان: "الوجوه والنظائر الحدیثیّة وأثرھا ف -أیضا-ومنھا 
وبعُد لما فقھ الحدیث"، ناسجا على منوال علم "الوجوه والنظائر" من علوم القرآن، قال ابن الجوزّي: "

  .)203(نظرُت في كتب الوجوه والنظائر، التي ألّفھا أرباُب االشتغال بعلوم القرآن"
ٍظ واحٍد، وقد عّرفھ ابن الجوزّي، بـ: "أن تكون الكلمة واحدةً، ُذكرت في مواضَع من القرآن على لف

وحركٍة واحدة، وأرید بكلِّ مكان معنى غیر اآلخر، فلفظُ كلِّ كلمة ُذكرت في موضع نظیٌر للفظ الكلمة 
  المذكورة في الموضع اآلخر؛ وتفسیر كّل كلمة بمعنى غیر معنى األخرى، ھو الوجوه.
  .)204(وه والنظائر"فإذن النظائر: اسم لأللفاظ، والوجوه: اسم للمعاني، فھذا األصل في وضع كتب الوج

وھذا العلم تناولھ المحّدثون ضمن أنواع حدیثیّة مختلفة؛ كـ: "غریب الحدیث" مثال؛ لكن ال أحد أفرده 
كنوع من أنواع علم الحدیث، على شاكلة بقیة األنواع، التي  -على أھمیتھ في تذلیل فھم الحدیث-بالتألیف 

  ألّف فیھا من األئمة، وذكر أمثلتھا، وھلّم جرا.وقع التعریف بھا، وذكر فائدتھا، وأقسامھا، ومن 
وألجل ذلك، جاءت محاولة الدكتور حمیداتو للتعریف بھذا العلم، وبیان فائدتھ، وسوق نماذج تطبیقیة 
عنھ، حیث قال: "وفي ھذا المبحث، سأضع بین یدي القارئ الكریم جملة من الوجوه والنظائر الحدیثیة 

ث، خاّصة الصحاح الثالثة: موطأ مالك بن أنس، وصحیح اإلمام البخارّي، الواقعة في أّمھات كتب الحدی
وصحیح اإلمام مسلم، إضافة إلى كتب السنن، ومسند اإلمام أحمد...إلى أن قال: ومّما تجدر اإلشارة إلیھ أّن 

بعشرات  عدّ ت -صلى هللا علیھ وسلم-اإلحاطة بجمیع النظائر والوجوه الحدیثیة عمل غیر یسیر، كون أحادیثھ 
  .)205("أسلفتاآلالف، وحسبي من ھذا المبحث أن أثیر ھذا الموضوع بعرض نماذج مختلفة كما 

: ما كتبھ الدكتور بّسام بن خلیل الصفدّي تحت عنوان: "علم شرح الحدیث دراسة تأصیلّیة -أیضا-ومنھا 
  منھجیّة"، وھو الكتاب الذي صدر عن دار المقتبس.

ّي والمدنّي معالم وضوابط"، وھو عبارة عن مقال للدكتور: عبد الكریم : "الحدیث المك-أیضا -ومنھا 
توري، وواضح من العنوان أّن الباحث كتب في ھذا العلم الحدیثّي تأسیسا على علم المكي والمدنّي، وھو 

  من علوم القرآن.



  د/ خریف زتون
 

  

 2022جانفي  -30العدد:                                                                                                       474

قبل الھجرة  بمّكة، سواء أكان وقد عّرف الحدیث المكّي بأنّھ: "الحدیث الذي أضیف إلى رسول هللا 
  .)206(إلى المدینة، أو بعدھا"

بالمدینة المنورة بعد  بینما عّرف الحدیث المدنّي بأنّھ: "الحدیث الذي أضیف إلى رسول هللا 
  .)207(الھجرة"

وھكذا، عرف واقعنا المعاصر عدید الجھود التجدیدیّة؛ سواء بالتألیف في أنواع جدیدة من علم الحدیث، 
حقّھا من البحث والدراسة، وما ذلك إّال استجابة للحاجات العلمیّة المستجّدة، وتقریبا أو تطویر أنواع لم تنل 

لعلوم الحدیث من طالبھا، وتقدیمھا لھم في صورة میّسرة قریبة التناول، كما أّن ھذه المحاوالت تروم تسھیل 
كون على الواقع؛ حتى تالتعامل مع السنّة النبویة، وتصویب فھمھا واستنباط الفقھ منھا، وحسن تنزیلھا 

  نبراسا للناس في حیاتھم.
  خاتمة:

وھكذا، بعد ھذا العرض المستفیض، الذي وقفنا فیھ عند مختلف المحطّات العلمیّة لتنویع علم الحدیث؛ 
حیث كانت بدایاتھا عبارة عن مباحث حدیثیّة قلیلة، جاءت ممزوجة مع مباحث فنون أخرى، كعلم أصول 

ل "الرسالة" للشافعّي، كما ظھر التنویع المفرد، الذي یقوم على التألیف في نوع حدیثّي الفقھ مثال؛ كما ھو حا
واحد، وذلك لمواجھة حاجات علمیّة مستجدة، كتصحیح انحراف في منھج طلب الحدیث، أو الدفاع عن 

 الحدیث في السنّة والرّد على أعدائھا، ودفع الشبھات عنھا، ثّم اتجھ التألیف إلى ضّم عدد من أنواع علم
مؤلَّف واحد، ویُعّد الرامھرمزّي رائدا في ذلك، ثّم جاء أبو عبد هللا الحاكم النیسابوري الذي یعّد أّول من نّوع 
علوم الحدیث تنویعا شامال، ثّم تاله الخطیب البغدادّي، الذي توّسع في التنویع والتألیف، وكّل من جاء بعده 

حافظ ابن الصالح الذي یعّد من أبرز المجددین؛ حیث أّصل أنواعا، اعتمد علیھ، واستفاد من مؤلفاتھ، كال
واستدرك أخرى، وأبدع في طریقة عرضھا وتھذیبھا وترتیبھا، كما یُعتبر مجّددا  في طریقة تدریس علوم 
الحدیث، ثّم جاء من بعده من استدرك علیھ بعض األنواع، وھكذا نمت أنواع علوم الحدیث وتكاثرت، حتى 

ائة نوع، ورأینا أّن واقعنا المعاصر لم یخل من محاوالت تنویع وإضافة، جاءت استجابة للحاجات قاربت الم
  المستجدة إلیھا.

  ویمكن تلخیص أھّم نتائج ھذا البحث في النقاط اآلتیة:
ضبط تجدید أنواع علم الحدیث، بأنّھ: "تلك الجھود التي بذلھا األئمة في استحداث أنواع وقواعد غیر  -

، أو تأصیلھا، أو توسیع دالالتھا، أو إعادة عرضھا بكیفیّة تجعل تلقیھا وتدریسھا میسورا، تلبیة مسبوقة
 للمتطلبات والحاجات العلمیة اآلنیة". 

عرف علم الحدیث في الماضي والحاضر جھودا معتبرة للتجدید في أنواعھ وقواعده وطریقة عرض كّل  -
 نویع ودوافعھا وأھدافھا.ذلك، ولكّن ھذا المقال رّكز على حركة الت

 عرفت أنواع علم الحدیث منذ بدء التصنیف فیھا إثراء وتجدیدا متواصال. -
التنویع المفرد لعلم الحدیث، ھو التألیف في أنواع حدیثیة مفردة، بدایاتھ كانت في القرن الثاني الھجرّي،  -

 ویمكن اعتبار صنیع الشافعّي في "الرسالة" من ھذا القبیل.
 الشافعّي تمثل في تنظیر وتأصیل جملة من قواعد علم الحدیث؛ تطلّبھا الدفاع عن السنة ونقلتھا. تجدید -
التنویع الجزئي لعلم الحدیث، ھو ضّم أنواع حدیثیّة إلى بعضھا في مؤلّف واحد، وقد جّسده ابن خالد  -

 الرامھرمزي في "المحدث الفاصل".
رمزي إلى تصحیح أخطاء منھجیة في طلب الحدیث انتشرت إضافة إلى التنظیر والتأصیل، سعى الرامھ -



  الحدیث: "مفھومھ، محطّاتھ، وأعالمھ" التجدید في أنواع علم                                                            
 

  

 475                                                                                                                    مجلة اإلحیاء

 في عصره.
یتأّسس على الجمع بین الحفظ والفھم،  -حسب الرامھرمزي -المنھج الصحیح في تلقي علم الحدیث  -

 والروایة والدرایة.
لى ضّم كّل ع الحاكم أبو عبد هللا بتألیفھ لـ: "المعرفة" یعّد رائد التنویع الشامل لعلم الحدیث، الذي یقوم -

 أنواع الحدیث أو أغلبھا في مصنّف واحد.
 توّسع الخطیب في التنویع والتألیف، حیث ألّف في أغلب األنواع الحدیثیة. -
 لم یستوعب الخطیب في "كفایتھ" كّل أنواع علم الحدیث، وإنّما خّصھ بأصول الروایة فقط. -
ع علم الحدیث؛ بما استحدثھ من أنواع وأقسام غیر یعتبر الحافظ ابن الصالح من أبرز المجددین في أنوا -

 مسبوقة.
 یعّد ابن الصالح مجددا بإعادة ترتیبھ وتھذیبھ لقواعد وأنواع علم الحدیث، وعرضھا بطریقة جدیدة میسرة. -
 سّجل البحث جملة من االستدراكات على ابن الصالح في أنواع علم الحدیث. -
 ، البتكار أنواع حدیثیة جدیدة، تستجیب للحاجات العلمیة المتجددة.عرف واقعنا المعاصر محاوالت عدیدة -

  اإلیصاء بما یلي: -استكماال للبحث -وفي األخیر، أرى من األھمیة بمكان 
مواصلة البحث حول الجھود التجدیدیة في أنواع علم الحدیث وتدقیقھ، للوقوف على مواطن الجدة والقدم  -

 فیھا.
في األنواع القدیمة والمستدركة بالطریقة نفسھا التي كتب فیھا القدامى، والتي مواصلة البحث والكتابة  -

 تأّسس على التعریف بالنوع، وذكر فائدتھ، ومن ألّف فیھ، وأقسامھ، وأمثلتھ التطبیقیة.
 مواصلة البحث في تأصیل األنواع الحدیثیة المحتاج إلیھا في الدفاع عن السنة، والتي اتخذھا أعداؤھا نافذة -

 للطعن علیھا.
وفي األخیر، أرجو أن أكون قد وفقت في اإلجابة على إشكالیة ھذا البحث، وحسن عرض ماّدتھ العلمیة، 

 وأسال هللا أن یتقبلھ مني، ویجعلھ نافعا لمن قرأه، آمین.
  

  قائمة المصادر والمراجع:
بة ، ت: صالح فتحي ھلل، مكت-رحمھ هللا تعالى-إبراھیم بن موسى بن أیوب األبناسي، الّشذا الفیّاح من علوم ابن الصالح  -

ابن رجب الحنبلّي، شرح علل الترمذي، ت: ھمام عبد الرحیم سعید، مكتبة الرشد  -م. 1998ھـ 1418، 01الّرشد، ط: 
 م.2018ه/1439، 6ناشرون، الریاض، السعودیة، ط:

 الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، المحكم والمحیط األعظم، ت: عبد  -
أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، ت: محمد عبد القادر عطا،  -

 م.1992ھـ/ 1412، 01مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: 
بن علي بن حجر العسقالني، النكت على كتاب ابن الصالح، ت: ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، عمادة  أبو الفضل أحمد - 

 م.1984ھـ/1404، 01البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ت: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة هللا المعروف بابن عساكر، تاریخ دمشق،  -

 م.1995ه/1415للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، د ط، 
أبو بكر ابن نقطة الحنبلي البغدادي، التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، ت: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة،  -

 م.1988ھـ / 1408، 01بیروت، لبنان، ط:
د بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ت: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، أبو بكر أحم - 

  م. 2002ھـ/ 1422، 01بیروت، لبنان، ط:
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أبو بكر الخطیب البغدادي، تالي تلخیص المتشابھ، ت: أبو عبیدة مشھور آل سلمان، وأبو حذیفة أحمد الشقیرات، دار  -
 م.1997ه/1417، 01وزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط:الصمیعي للنشر والت

أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي، عجالة المبتدي وفضالة المنتھي في النسب، ت: عبد هللا كنون، الھیئة العامة  -
 م.1973ھـ/ 1393، 02لشؤون المطابع األمیریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، ط: 

عبد الكریم بن محمد بن منصور السمعاني، األنساب، ت: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس  أبو سعد -
 م.1962ھـ/ 1382، 01دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الھند، ط:

، ابن حزم، بیروتأبو عبد هللا الحاكم النیسابوري، معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ، ت: أحمد بن فارس السلوم، دار  -
 م.2003ه/1424، 01لبنان، ط: 

، 02أبو عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، تعلیق: د. عبد الفتاح بن ظافر كبَّارة، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط: -
 م.2010ه/1431

 م.1990ھـ/1410ت، لبنان، د ط، أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الشافعّي، األّم، دار المعرفة، بیرو -
أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي، االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقھاء مالك والشافعي وأبي  -

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط ت.-رضي هللا عنھم-حنیفة 
أبو عیسى محّمد بن عیسى بن سورة الترمذّي، السنن، عنایة: صدقي جمیل العطار، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط،  - 

 م، كتاب العلل.2005ه/1425
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامھرمزي، المحدث الفاصل، ت: محمد عجاج الخطیب، دار الفكر، بیروت،  -

 م.1984ه/1404، 03لبنان، ط: 
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین،  -

  م.1987ه/1407، 04بیروت، لبنان، ط: 
نان، یروت، لبأحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ: الشاه ولي هللا الدھلوي، حّجة هللا البالغة، ت: السید سابق، دار الجیل، ب -

 م.2005ه/1426، 01ط:
أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، ت: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر،  -

  م.1979ه/1399بیروت، لبنان، د ط، 
 م. 2008ـ/ ھ1429، 01أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط:  -
بدر الّدین محّمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي الشافعي، النكت على مقدمة ابن الصالح، ت: د. زین العابدین بن محّمد بال  -

 م.1998ھـ/ 1419، 01فریج، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ما في شرح األلفیة، ت: ماھر یاسین الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، برھان الدین إبراھیم بن عمر البقاعي، النكت الوفیة ب - 

 م.2007ه/ 1428، 01ط: 
جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تدریب الراوي، ت: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة،  - 

  مصر.
األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، ت: محمد  جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، نزھة -

 م.1984ھـ / 1404، 01عبد الكریم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت، ط:
، 01حمزة عبد هللا الملیباري، األصالة والتجدید في دراسة علوم الحدیث، مجلة اإلحیاء، كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة باتنة  -

 م.2002، 05الجزائر، ع: 
زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقي، التقیید واإلیضاح شرح مقّدمة ابن الصالح، ت: عبد الرحمن محمد عثمان،  -

 م.1969ھـ/1389، 01المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ت: عبد هللا بن یوسف الجدیع، ، دار فواز للنشر، السعودیة،  سراج الدین عمر بن علي ابن الملقن، المقنع في علوم الحدیث، -

 ه.1413، 01ط: 
ّشبِّیر أحمد العثماني الھندّي، مبادئ علم الحدیث وأصولھ، عنایة: عبد الفتّاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، لبنان،  -

  م.2011ه/1432، 04ط: 
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خلّكان، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، ت: إحسان عباس، دار صادر، شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن  -
 بیروت، لبنان، د ط ت.

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبّي، سیر أعالم النبالء، ت: شعیب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -
 م.1985ه/1405، 03لبنان، ط: 

جر العسقالني، المجمع المؤسس للمعجم المفھرس، ت: الدكتور یوسف عبد الرحمن شھاب الدین أحمد بن علي ابن ح -
 م.1992ھـ / 1413، 01المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط:

 ھـ.1326، 01شھاب الدین أحمد بن علي ابن حجر العسقالني، تھذیب التھذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھند، ط:  -
مد بن علي ابن حجر العسقالني، نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل األثر، ت: أبو معاذ شھاب الدین أح -

 م.2010ه/1432، 01طارق بن عوض هللا بن محمد، دار المأثور للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط: 
، 05سالمیة، بیروت، لبنان، ط:عبد الفتاح أبو غدة، لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث، شركة البشائر اإل -

 م.2008ھـ/1429
عبد الكریم توري، الحدیث المكّي والمدنّي معالم وضوابط، الحدیث، معھد دراسات الحدیث النبوي، الكلیة الجامعیة اإلسالمیة  -

 م.2011ھـ/ دیسمبر 1433، صفر 02العالمیة، بسالنجور، مالیزیا، العدد: 
ن موسى، أبو حفص سراج الدین عمر بن رسالن بن نصیر البلقیني، مقدمة ابن الصالح عثمان بن الصالح عبد الرحمن ب -

 ومحاسن االصطالح، ت: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، دار المعارف، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، د ط ت.
، 02اإلسالمیة، بیروت، لبنان، ط: علي نایف بقاعي، االجتھاد في علم الحدیث وأثره في الفقھ اإلسالمي، دار البشائر -

 م.2009ه/1430
مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ت: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،  - 

  م.2005ھـ/  1426، 08بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: 
، 01محمد أبو اللیث الخیرآبادي، اتجاھات في دراسات السنة قدیمھا وحدیثھا، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوریا، ط: -

 م.2011ه/1432
 م.2018ه/1439، 08محمد أبو اللیث الخیرآبادي، علوم الحدیث أصیلھا ومعاصرھا، قرطبة، كواال لكفور، مالیزیا، ط:  -
 107، صم2006ه/1427د ط،  محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، - 
محمد بن إبراھیم بن سعد هللا بن جماعة، المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي، ت: د. محیي الدین عبد الرحمن  -

 ه.1406، 02رمضان، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط: 
  م.1983ھـ 1403، 1أبو ُشھبة، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، عالم المعرفة، جدَّة، السعودیة، ط:محمد بن محمد  - 
ھـ، مادة (جدد)، 1414، 03محّمد بن مكرم بن على، جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط:  -

3/108. 
 ،دیث النبوي الشریف، مؤسسات عبد الكریم بن عبد هللا، تونسمحمد طاھر الجوابي، جھود المحدثین في نقد متن الح -

 ت..ط.د
  م.2020دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز نھوض للدراسات والبحوث، الكویت، -محمد ناصیري، جھود التجدید في علوم الحدیث  -
، 01لبنان، ط: محمود الطحان، الحافظ الخطیب البغدادي وأثره في علم الحدیث، دار القرآن الكریم، بیروت، -

 م. 1981ه/1401
، ت: عبد الباري -محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خیر الخالئق  -

 م.1987ه/1408، 01فتح هللا السلفي، مكتبة اإلیمان، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط: 
ه، 1427/ 25/08نظائر الحدیثیّة وأثرھا في فقھ الحدیث، شبكة مشكاة اإلسالمیة، تاریخ النشر: مصطفى حمیداتو، الوجوه وال -

  . م23/02/2021تاریخ التصفح: 
http://www.almeshkat.com/book/author .(  

  م.2018ه//1439، 37الفكر، دمشق، سوریة، ط: نور الدین عتر، منھج النقد في علوم الحدیث، دار  -
 یوسف العّش، الخطیب البغدادّي مؤّرخ بغداد ومحدثھا، تقدیم: أحمد أمین بك، مطبعة الترقي، دمشق، سوریا، د ط ت. -
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 الھوامش:

ینظر: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  )1(
، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب 454/ 2م، مادة (جدد)، 1987ه/1407، 04للمالیین، بیروت، لبنان، ط: 

ي مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي، مؤسسة الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ت: مكتب تحقیق التراث ف
  . 271ص م،2005ھـ/  1426، 08الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: 

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، و، 454/ 2ینظر: الصحاح، مادة (جدد)،  )2(
  .406/ 1مادة (جد)،  م،1979ه/1399ط،  مد ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنان، دت: عبد السالم مح

محّمد بن مكرم بن على، و، 271، والقاموس المحیط، ص1/408، ومعجم مقاییس اللغة، 2/353الصحاح، مادة (جدد)،  )3(
 .3/108دد)، مادة (ج ،ـھ1414، 03لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط:  جمال الدین ابن منظور،

 . 1/349م، 2008ھـ/ 1429، 01ط:  ،د. أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب )4(
  . 40م ص2018ه//1439، 37منھج النقد في علوم الحدیث، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط:  ،ینظر: الدكتور نور الدین عتر )5(
تدریب الراوي، ت: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفیقیة، القاھرة،  ،من بن أبي بكر السیوطيینظر: جالل الدین عبد الرح )6(

ّشبِّیر أحمد العثماني الھندّي، مبادئ علم الحدیث وأصولھ، عنایة: عبد الفتّاح أبو غدة، دار البشائر و، 1/19مصر، د ت ط، 
لوسیط في علوم ومصطلح ا، ومحمد بن محمد أبو ُشھبة، 58 57م، ص 2011ه/1432، 04اإلسالمیة، بیروت، لبنان، ط: 

د. نور الدین عتر، منھج النقد في علوم الحدیث، و، 24م، ص 1983ھـ 1403، 1الحدیث، عالم المعرفة، جدَّة، السعودیة، ط:
بنان، یروت، لاالجتھاد في علم الحدیث وأثره في الفقھ اإلسالمي، دار البشائر اإلسالمیة، ب، علي نایف بقاعيو، 31ص 

 . 41م، ص 2009ه/1430، 02ط:
محمد و، 58 57مبادئ علم الحدیث وأصولھ، ص  ،ّشبِّیر أحمد العثماني الھنديّ و، 19،/1لسیوطي، تدریب الراوي، اینظر:  )7(

منھج النقد في علوم الحدیث، ص  ،رد. نور الدین عتو، 25بن محمد أبو ُشھبة، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، ص 
 . 41د. علي نایف بقاعي، االجتھاد في علم الحدیث وأثره في الفقھ اإلسالمي، ص و، 32

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني، النكت على كتاب ابن الصالح، ت: ربیع بن ھادي عمیر المدخلي، عمادة  )8(
 .1/225م، 1984ھـ/1404، 01ط:  ،یةالبحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعود

  .32ینظر: د. نور الدین عتر، منھج النقد في علوم الحدیث، ص  )9(
د. محمد طاھر الجوابي، جھود و، 23ینظر: د. محمد بن محمد أبو ُشھبة، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، ص  )10(

 .72عبد هللا، تونس د ط ت، ص المحدثین في نقد متن الحدیث النبوي الشریف، مؤسسات عبد الكریم بن
 .286 285انظر: األصالة والتجدید في دراسة علوم الحدیث، ص )11(
النكت الوفیة بما في شرح األلفیة، ت: ماھر یاسین الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض،  ،برھان الدین بن عمر البقاعي )12(

عبد هللا الحاكم النیسابوري، معرفة علوم الحدیث وكمیة أبو و، 29م، مقدمة التحقیق، ص2007ه/1428، 01السعودیة، ط: 
 .11مقدمة التحقیق، ص ،م2003ه/1424، 01أجناسھ، ت: أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط: 

، 05انظر: عبد الفتاح أبو غدة، لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث، شركة البشائر اإلسالمیة، بیروت، لبنان، ط: )13(
 . 201 200ص ،م2008ھـ/1429

 لم أظفر بھذا النّص عند الخطیب في كتابھ "الجامع ألخالق الراوي وآداب الّسامع". )14(
 .7/357ھـ، 1326، 01ط:  ،تھذیب التھذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الھندابن حجر العسقالني، ) 15(
 . 216 205انظر: لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث، ص) 16(
تاریخ بغداد، ت: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي،  ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي )17(

 ،، وانظر: أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي2/404م، 2002ھـ/ 1422، 01ط: ،بیروت، لبنان
ت، رضي هللا عنھم، د ط ت، دار الكتب العلمیة، بیرو قھاء مالك والشافعي وأبي حنیفةاالنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الف

 .72ص لبنان،
 ،ة هللا البالغة، ت: السید سابق، دار الجیل، بیروت، لبنانحجّ  ،أحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ: الشاه ولي هللا الدھلوي )18(

 .2/252م، 2005ه/1426، 01ط:
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حمزة عبد هللا الملیباري، األصالة والتجدید في دراسة علوم الحدیث، مجلة اإلحیاء، كلیة العلوم اإلسالمیة، جامعة باتنة  )19(

 .289م، ص2002، 05، الجزائر، ع: 01
، 02ان، ط:نالرسالة، تعلیق: د. عبد الفتاح بن ظافر كبَّارة، دار النفائس، بیروت، لب أبو عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي، )20(

 .69ص ،م2010ه/1431
 .73ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )21(
 .74ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )22(
 .82ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )23(
 .74ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )24(
 .145ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )25(
 .147ص المصدر نفسھ،الشافعي، الرسالة،  )26(
 .131ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )27(
 .145ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )28(
 .157ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )29(
 .160ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )30(
 .163ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )31(
 .196ص نفسھ،الشافعي، الرسالة، المصدر  )32(
 .196ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )33(
 .197ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )34(
 .209ص الشافعي، الرسالة، المصدر نفسھ، )35(
 .1/11النكت على كتاب ابن الصالح،  )36(
، إذ ال یفرق بینھما سوى خمسة یقول ھذا مع أّن الحاكم أبا عبد هللا النیسابوري عاش في عصر ابن خّالد الّرامھرمزيّ  )37(

وأربعین عاما، وقد ألّف الحاكم كتابھ المشھور: "معرفة علوم الحدیث وكمیّة أجناسھ"، ونّص في مقّدمتھ على أّن الغرض 
من تألیفھ جمع أنواع علوم الحدیث، وجاء مضمونھ موافقا لغرضھ، وأكثر استیعابا لعلوم الحدیث، كما أّن عنوانھ طابق 

 . 11 10ابقة تاّمة. انظر: معرفة علوم الحدیث، مقدمة المحقق، صمضمونھ مط
م، مقدمة 1984ه/1404، 03ط:  ،المحدث الفاصل، ت: محمد عجاج الخطیب، دار الفكر، بیروت، لبنانالرامھرمزي،  )38(

 .26التحقیق، ص
أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل األثر، ت: ابن حجر العسقالني،  )39(

 .38 37ص ،م2010ه/1432، 01محمد، دار المأثور للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، ط: 
المجمع المؤسس للمعجم المفھرس، ت: الدكتور یوسف عبد الرحمن  ،شھاب الدین أحمد بن علي ابن حجر العسقالني )40(

 .186، 1/185م، 1992ھـ / 1413، 01ط: ،المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان
 .159صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )41(
 .163صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )42(
 .175ص المصدر نفسھ، المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )43(
 .160ص المصدر نفسھ، المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )44(
 .160صالمصدر نفسھ،  الفاصل،المحدث الرامھرمزي،  )45(
 .161ص المصدر نفسھ، المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )46(
 .238صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )47(
 .312صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )48(
 .182صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )49(
 .201صالمصدر نفسھ،  الفاصل،المحدث الرامھرمزي،  )50(
 .161صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )51(
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 .363صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )52(
 .524صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )53(
 .544صالمصدر نفسھ،  المحدث الفاصل،الرامھرمزي،  )54(
 .545صالمصدر نفسھ،  الفاصل،المحدث الرامھرمزي،  )55(
، 28مركز نھوض للدراسات والبحوث، ص ،دراسة تحلیلیة نقدیة جھود التجدید في علوم الحدیث ،د. محمد ناصیري )56(

 .28: المحدث الفاصل، مقدمة التحقیق، صوانظر
 .11معرفة علوم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص )57(
 .611، 609، 604، 601الصفحات: على سبیل التمثیل: المحدث الفاصل،  انظر )58(
 من ھذا البحث. 4، الھامش رقم 12في الصفحة  رحمھما هللا یراجع في ذلك ما نقلھ ابن حجر عن أبي شامة )59(
 .11معرفة علوم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص ،انظر: أبو عبد هللا الحاكم )60(
 .107 106معرفة علوم الحدیث، ص )61(
 .13معرفة علوم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص ،نظر: أبو عبد هللا الحاكم )62(
ھـ، في كتابھ "المبعث"، حیث قال: 665وقد ذكرھا الحافظ شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي الشافعي ت )63(

ظ أسانیدھا ومعرفة رجالھا، "یقال: علوم الحدیث اآلن ثالثة: أشرفھا: حفظ متونھا، ومعرفة غریبھا وفقھھا. والثاني: حف
وتمییز صحیحھا من سقیمھا... والثالث: جمعھ وكتابتھ وسماعھ وتطریقھ وطلب العلو فیھ والرحلة. النكت على كتاب ابن 

 .229 1/228الصالح، البن حجر، 
اض، لتوزیع، الریالنكت على كتاب ابن الصالح، ت: د. ربیع بن ھادي عمیر، دار الرایة للنشر واابن حجر العسقالني،  )64(

  .1/231ھـ، 1417، 04ط: ،السعودیة
 .10معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ، مقدمة التحقیق، ص ،أبو عبد هللا الحاكم النیسابوري )65(
 .11 10مقدمة التحقیق، ص المصدر نفسھ، معرفة أنواع علوم الحدیث، )66(
 .38 37نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل األثر، ص )67(
المجمع المؤسس للمعجم المفھرس، ت: الدكتور یوسف عبد الرحمن  ،شھاب الدین أحمد بن علي ابن حجر العسقالني )68(

 .186، 1/185م، 1992ھـ / 1413، 01ط: ،المرعشلي، دار المعرفة، بیروت، لبنان
 .671معرفة أنواع علوم الحدیث، ص )69(
 .13مقدمة التحقیق، صالمصدر نفسھ، معرفة أنواع علوم الحدیث،  )70(
أدرجتھ ضمن ھذا المنھج، أي: التنویع الشامل، بالنظر إلى مجموع كتبھ، وإّال فإّن الخطیب لم یضع كتابا شامال لجّل أنواع  )71(

 قعلوم الحدیث، أو أغلبھا، وكتابھ "الكفایة" قصره على أصول الروایة فقط، دون بقیة أنواع علم الحدیث، وھو ما یصد
 علیھ التنویع الجزئي.

ط،  د ،تاریخ دمشق، ت: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ،ابن عساكر )72(
 .5/31م، 1995ه/1415

اد، آباألنساب، ت: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر السمعاني،  )73(
 5/166م، 1962ھـ / 1382، 01ط: ،الھند

 ،المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، ت: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان )74(
 .16/130م، 1992ھـ/ 1412، 01ط: 

 المصدر نفسھ. )75(
حدثھا، تقدیم: أحمد أمین بك، مطبعة الترقي، دمشق، سوریا، د ط خ بغداد وممؤرّ  الخطیب البغداديّ  ،انظر: یوسف العشّ  )76(

 .152 151ت، ص
م، 1981ه/1401، 01انظر: الحافظ الخطیب البغدادي وأثره في علم الحدیث، دار القرآن الكریم، بیروت، لبنان، ط: )77(

 . 122 121ص
 .1/107الكفایة في معرفة أصول علم الروایة،  )78(
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ھذا العدد الكبیر من المصنّفات، ھو المذكور للخطیب في كل المصادر والفھارس، سواء كان موجودا أو مفقودا؛ ومخطوطا  )79(

أو مطبوعا؛ وأّما إحصاء مؤّلفاتھ الموجودة فقط مخطوطة أو مطبوعة، فقد تتبّعھا الدكتور أبو عبیدة مشھور آل سلمان، 
آل  تالي تلخیص المتشابھ، ت: أبو عبیدة مشھور ،بكر الخطیب البغدادي ور: أبفوصل بھا إلى اثنین وثالثین مصنّفا. انظ

، 01سلمان، وأبو حذیفة أحمد الشقیرات، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط:
 .36 32م، مقدمة المحقق: ص1997ه/1417

 .29نزھة النظر، ص العسقالني، ابن حجر )80(
التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید، ت: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة،  ،كر ابن نقطة الحنبلي البغداديأبو ب )81(

 .154ص ،م1988ھـ / 1408، 01بیروت، لبنان، ط:
 . 39 38نزھة النظر، ص )82(
 .217لمحات من تاریخ السنة، ص )83(
ط األعظم، ت: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، المحكم والمحی أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، )84(

 .2/367م، 2000ه/1421، 01ط: ،لبنان
 .1/56الكفایة،  )85(
 .1/48 المصدر نفسھ، الكفایة، )86(
 .1/52، المصدر نفسھ الكفایة، )87(
 .63وھو ما عبّر عنھ الشریف حاتم بن عارف العوني بـ "الترف العلمّي". انظر: المنھج المقترح، ص )88(
 .51 1/50 المصدر السابق، الكفایة، )89(
 .1/59 المصدر نفسھ، الكفایة، )90(
 .69الرسالة، ص )91(
ھا، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، اتجاھات في دراسات السنة قدیمھا وحدیث ،انظر: أ.د. محمد أبو اللیث الخیرآبادي )92(

 . 23م، ص2011ه/1432، 01سوریا، ط:
 .7/287م، 1990ھـ/1410د ط،  ،األّم، دار المعرفة، بیروت، لبنان )93(
 .1/73الكفایة،  )94(
د ط،  ،أصول الفقھ، ، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر ،محمد أبو زھرةو، 80الرسالة، صالشافعي، انظر:  )95(

 107م ، ص2006ه/1427
 .1/73انظر: الكفایة،  )96(
 .1/77 المصدر نفسھ، انظر: الكفایة، )97(
 .1/73، المصدر نفسھ انظر: الكفایة، )98(
 .1/81 مصدر نفسھ،ال یقصد: مقالة یحیى بن أبي كثیر: السنة قاضیة على الكتاب، ولیس الكتاب قاضیا على السنّة. الكفایة، )99(
 .1/81، المصدر نفسھ ،الكفایةانظر:  )100(
 .86 1/83، المصدر نفسھ انظر: الكفایة، )101(
 .1/88، المصدر نفسھ ،الكفایة )102(
 .1/88، المصدر نفسھ الكفایة، )103(
 .268 267معرفة أنواع علم الحدیث، ص )104(
 .1/91 المصدر السابق، الكفایة، )105(
 .1/105 المصدر نفسھ، الكفایة، )106(
 .المصدر نفسھ الكفایة، )107(
 .1/105، المصدر نفسھ الكفایة، )108(
 .1/129، المصدر نفسھ الكفایة، )109(
 األصالة والتجدید في دراسة علوم الحدیث،  )110(
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، 6:ط ،شرح علل الترمذي، ت: ھمام عبد الرحیم سعید، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، السعودیة ،ابن رجب الحنبليّ  )111(

 .216 1/215م، 2018ه/1439
ھذا إذا استثنینا بعض المباحث التي أوردھا الخطیب متأثرا فیھا باألصولیین؛ كمباحث حجیّة السنة، ومنزلتھا من القرآن،  )112(

، 2/558، 73، 1/59وتعارض األخبار وما یصح التعارض فیھ وما ال یصح، والقول في ترجیح األخبار. انظر: الكفایة، 
560 . 

 .382المحدث الفاصل، للرامھرمزي، ص )113(
 .246معرفة علوم الحدیث، ص )114(
 .288صالمصدر نفسھ،  الكفایة، )115(
 .295، صالمصدر نفسھ الكفایة، )116(
 .382صالمصدر نفسھ،  الكفایة، )117(
 .398، صالمصدر نفسھ الكفایة، )118(
وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، ت: إحسان عباس، دار صادر،  ،شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلّكان )119(

 3/243د ط ت،  ،بیروت، لبنان
ت: شعیب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة،  سیر أعالم النبالء، ،شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبيّ  )120(

 .23/141م، 1985ه/1405، 03ط:  ،بیروت، لبنان
 .23/140 المصدر نفسھ، ،سیر أعالم النبالء )121(
المنھل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي، ت: د. محیي الدین عبد  ،محمد بن إبراھیم بن سعد هللا بن جماعة )122(

 .26ص ه،1406، 02الرحمن رمضان، دار الفكر، دمشق، سوریة، ط: 
، ت: عبد الباري  فة سنن خیر الخالئق إرشاد طالب الحقائق إلى معر محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، )123(

 ،م1987ه/1408، 01ط:  ،فتح هللا السلفي، مكتبة اإلیمان، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة
تبة ، ت: صالح فتحي ھلل، مك رحمھ هللا تعالى الّشذا الفیّاح من علوم ابن الصالح ،إبراھیم بن موسى بن أیوب األبناسي )124(

التقیید واإلیضاح شرح مقّدمة ابن  ،زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقيو، 1/63م، 1998ھـ 1418، 01ط:  ،الّرشد
، 01المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط:  الصالح، ت: عبد الرحمن محمد عثمان،

 .11ص ،م1969ھـ/1389
المقنع في علوم الحدیث، ت: عبد هللا بن یوسف الجدیع، ، دار فواز للنشر،  ،سراج الدین عمر بن علي ابن الملقن )125(

  .1/39، ـھ1413، 01ط:  ،السعودیة
 .40 39نزھة النظر، ص )126(
 .5علوم الحدیث، ص )127(
 .06علوم الحدیث، ص )128(
 .40، صرنزھة النظ )129(
 ،أللفیة، ت: ماھر یاسین الفحل، مكتبة الرشد ناشرونالنكت الوفیة بما في شرح ا ،برھان الدین إبراھیم بن عمر البقاعي )130(

 .2/436م، 2007ه/ 1428، 01ط: 
 .40نزھة النظر، ص )131(
 .33معرفة أنواع علم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص ،انظر: البن الصالح )132(
 .12 11صالمصدر نفسھ، علوم الحدیث،  )133(
 .59، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )134(
 .90، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )135(
 .94 93، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )136(
 .94 93، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )137(
 .32 31، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )138(
 .44، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )139(
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 .59، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )140(
 .43 42، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )141(
 .43، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )142(
 .101، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )143(
 .286، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )144(
 .74 73، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )145(
 .89 88، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )146(
 .95، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )147(
 .285 284، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )148(
 .98، صالمصدر نفسھعلوم الحدیث،  )149(
 .5األصالة والتجدید في علوم الحدیث، ص )150(
 .279صالمصدر السابق، علوم الحدیث،  )151(
 .284، صالمصدر السابقعلوم الحدیث،  )152(
 .11، صالمصدر السابقعلوم الحدیث،  )153(
 .11، صالمصدر السابقعلوم الحدیث،  )154(
النكت على مقدمة ابن الصالح، ت: د. زین العابدین بن محّمد  ،بدر الّدین محّمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي الشافعي )155(

 .1/57م، 1998ھـ/ 1419، 01ط:  ،بال فریج، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
قد ذكر في كتابھ: "معرفة علوم الحدیث" اثنین وخمسین نوعا. یقصد الحافظ أبا عبد هللا الحاكم النیسابوري رحمھ هللا، و )156(

 .671انظر: معرفة علوم الحدیث، ص
عجالة المبتدي وفضالة المنتھي في النسب، ت: عبد هللا كنون، الھیئة العامة  ،أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي )157(

 .03، صم1973ھـ/ 1393، 02: ط ،لشؤون المطابع األمیریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
 .1/58النكت على مقدمة ابن الصالح،  )158(
 .1/62 المصدر نفسھ، النكت على مقدمة ابن الصالح، )159(
 .1/67المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )160(
 .1/68، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )161(
 .1/69، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح،) 162(
 .1/70، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )163(
 .1/74، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )164(
 .1/75، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )165(
 .1/76، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )166(
 .1/77، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )167(
 .1/78، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )168(
 .1/80، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )169(
 .1/84، المصدر نفسھ النكت على مقدمة ابن الصالح، )170(
 .85، 1/70، المصدر نفسھ انظر: النكت على مقدمة ابن الصالح، )171(
 .68، 67، 1/62، المصدر نفسھ انظر: النكت على مقدمة ابن الصالح، )172(
 .68/ 1، المصدر نفسھ انظر: النكت على مقدمة ابن الصالح، )173(
 .77، 70، 62/ 1، المصدر نفسھ انظر: النكت على مقدمة ابن الصالح، )174(
 .85، 78، 76، 74، 70، 67/ 1، المصدر نفسھ انظر: النكت على مقدمة ابن الصالح، )175(
مقدمة ابن الصالح ومحاسن االصطالح، ت: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)،  ،ابن الصالح وسراج الدین البلقینيّ  )176(

 .150د ط ت، ص ،دار المعارف، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة
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 .234 1/233 المصدر نفسھ، )177(
 .234 1/233، 4انظر: النكت على مقدمة ابن الصالح، الحاشیة رقم: ) 178(
 .2/541تدریب الراوي،  )179(
 .2/553 المصدر نفسھ، تدریب الراوي، )180(
 .2/541، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )181(
 .2/541، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )182(
 .2/541، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )183(
 .2/541، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )184(
 .2/541 ،المصدر نفسھ تدریب الراوي، )185(
 .2/543، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )186(
 .2/547، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )187(
 .2/547، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )188(
 .2/550، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )189(
 .2/552، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )190(
 .2/553، المصدر نفسھ تدریب الراوي، )191(
 .1/70النكت على مقدمة ابن الصالح،  )192(
 .150قدمة ابن الصالح، ومحاسن االصطالح، ص م )193(
 .11علوم الحدیث، ص )194(
 .11ص المصدر نفسھ، علوم الحدیث، )195(
 .08معرفة علوم الحدیث، مقدمة التحقیق، ص ،أبو عبد هللا الحاكم )196(
 .11صالمصدر نفسھ، علوم الحدیث،  )197(
 .184 183نزھة النظر، ص  )198(
سنن، عنایة: صدقي جمیل العطار، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط، ال ،عیسى محّمد بن عیسى بن سورة الترمذيّ  وأب )199(

 .1116كتاب العلل، ص ،م2005ه/1425
 ،م2018ه/1439، 80علوم الحدیث أصیلھا ومعاصرھا، قرطبة، كواال لكفور، مالیزیا، ط: محمد أبو اللیث الخیرآبادي،  )200(

 .13ص
 .150، 74انظر: النكت على مقّدمة ابن الصالح، ص )201(
 .150محاسن االصطالح، ص )202(
نزھة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، ت: محمد  ،جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )203(

 .81ص ،م1984ھـ / 1404، 01عبد الكریم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت، ط:
در المصنزھة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر،  ،جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )204(

 .81صنفسھ، 
/ 25/08 :النشرتاریخ شبكة مشكاة اإلسالمیة،  ،الحدیث الوجوه والنظائر الحدیثیّة وأثرھا في فقھ ،د. مصطفى حمیداتو )205(

 .02)، صhttp://www.almeshkat.com/book/authorم، 23/02/2021 ه، تاریخ التصفح:1427
الحدیث المكّي والمدنّي معالم وضوابط، الحدیث، معھد دراسات الحدیث النبوي، الكلیة الجامعیة  ،الكریم توريد. عبد  )206(

 . 02م، ص2011دیسمبر / ھـ1433، صفر 02: مالیزیا، العدد اإلسالمیة العالمیة، بسالنجور،
  المصدر نفسھ. )207(
 



  498 – 485ص:  -، ص 2022، جانفي 30، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
485  

  أثر العلم النافع على النظام العام للمجتمع المسلم في ضوء السنة النبویة
The effect of beneficial knowledge on the public order of the Muslim 

community in the light of the Prophet’s Sunnah 
 

  نصر سلمان/ دأ.     1عبد المؤمن عزوق
  قسنطینةجامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة  - كلیة أصول الدین

  مخبر الدراسات القرآنیة والسنة النبویة
selmanenasser@gmail.com                    azzmoumen19@gmail.com 

  

  23/12/2021 :القبول تاریخ   29/02/2020 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
حفظ قیم أھمھا أنھ ی تأثیر عظیم في كل مجاالت الحیاة ولھ ،إن للعلم النافع منزلة علیة في الشریعة اإلسالمیة

ولذا جاء البحث مبرزا لھذا الجانب من خالل السنة  ،وإذا غاب نتجت عواقب وخیمة ،المجتمع وقواعده ونظامھ العام
فالمقصود  ،»أثر العلم النافع على النظام العام للمجتمع المسلم في ضوء السنة النبویة«وقد جاء وسمھ ب:  ،النبویة

 الجھلشار السلبیة النتثار اآل وإبراز ،ونظامھ العام لعلم النافع على سلوك المجتمع المسلماإلیجابي لثر األیان ب منھ
  في فھم العلم النافع. خللٍ الوحصوِل 

  .السنة ؛المجتمع المسلم ؛النظام العام ؛العلم النافع ؛أثر :فتاحیةالكلمات الم
Abstract:  

Beneficial knowledge has a high status in Islamic law، and it has a great influence in all 
areas of life، the most important of which is that it preserves society's values، rules and general 
system، and if it is absent، serious consequences result، and therefore the research came as a 
highlight of this aspect through the prophetic Sunnah، and its labeling came with : “The effect 
of  beneficial knowledge on the public order of the Muslim community in the light of the 
Prophet’s Sunnah”، It is intended to show the positive impact of beneficial knowledge on the 
behavior of the Muslim community and its general system، and to highlight the negative effects 
of the spread of ignorance and the defect in the understanding of beneficial knowledge.  
Key words: Impact; useful knowledge; public order; Muslim society; Sunnah. 

  مقّدمة: 
رة ورود نصوص شرعیة كثی ومما یبین ھذه المنزلة ،إن للعلم في اإلسالم منزلة رفیعة وفضال عظیما

فضل العالم على العابد : «منھا قولھ  ،وتبني علیھ األجر الكبیر والدرجة العالیة في الدارین تحث علیھ
و العلم المزكي للقلوب واألرواح المثمر لسعادة ھ" ، والمراد بالعلم النافع ھو:)1(»كفضلي على أدناكم

، فالعلم )2("علوم العربیة ، وما یعین على ذلك منمن حدیث وتفسیر وفقھ . وھو ما جاء بھ الرسول الدارین
   النافع یشمل كل علم یعود على اإلنسان بالفالح والخیر في الدنیا واآلخرة. 

والعلم النافع لھ دور وتأثیر على كافة مجاالت الحیاة، فھو الذي یضمن استقرار المجتمع ویحفظ 
نظامھ العام، والمراد بالنظام العام ھنا ھو: "ھو مجموع المصالح األساسیة التي یقوم علیھا كیان المجتمع 

                                                        
  المؤلف. المرسل -1
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مجتمع المسلم من الح العامة لل، فھو قائم على تحقیق المص)3(سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة"
ومنع كل ما یخالفھا؛ ضمانا لبنیة المجتمع المسلم  ختلف الجوانب الدنیویة واألخرویة وإلزاِم الناس بھام

   .ئد وأخالق ومعامالت وأعراف نبیلةوحفظا ألركانھ من عقا
 وما دلت علیھ فيھذا البحث مبرزا لھذا الجانب وذلك في إطار السنة النبویة الشریفة ھدف وقد جاء 

ره وما مدى تأثی في حفظ النظام العام للمجتمع؟العلم دور  ما ھوومجیبا عن سؤال وإشكالیة ھي:  ،الموضوع
  وما ھي عواقب فشو الجھل وغیاب العلم على الناس؟  على سلوك المجتمع؟

بب اختیار وس ،»لنبویةأثر العلم النافع على النظام العام للمجتمع المسلم في ضوء السنة ا«وقد وسمتھ بـ: 
ھذا الموضوع ھو عدم وقوفي على دراسات علمیة سابقة بحثَْت المسألة رغم أھمیتھا الكبرى، فأردت تجلیتھا 

  لحث النفس والغیر على السعي في تحصیل العلم نفًعا آلثاره المذكورة على المسلم ومجتمعھ.
  وقد جاءت خطة البحث وفق ما یلي:

  عموما ومعنى النظام العام.: في فضل العلم مقدمة
  : بیان تأثیر العلم على سلوكیات المجتمع المسلم.المطلب األول
 : بیان تأثیر الفھم الصحیح لإلسالم على النظام العام للمجتمع.المطلب الثاني
 : آثار ظھور الجھل وغیاب العلم النافع على المجتمع المسلم.المطلب الثالث

 النتائج والتوصیات.: واشتملت على أھم خاتمة
  افع على سلوكیات المجتمع المسلمالمطلب األول: بیان تأثیر العلم الن

إن للعلم المبني على الوحیین تأثیرا عظیما على جوھر اإلنسان ومعدنھ؛ فھو یسھم في إصالح قلبھ 
وبذلك یصلح حال مجتمع المسلمین وتنضبط أمورھم؛ ألن الفرد  ،كما یمنعھ من ارتكاب المحظورات ،وفعلِھ

لعلم وقد بّینَت السنة النبویة جانبا من ھذه اآلثار ل ،قاعدة المجتمع ولبنتھ األساسیة التي ال قیام لمجتمع إال بھا
  وھي مجملة في ما یلي: ،النافع

م النفس البشریةبیان تأثیر العلم في تھذیب النفوس سان ویصلحھا ویحدو بھا إلى إح : فالعلم یقوِّ
إنما الدنیا ألربعة نفر: عبد رزقھ هللا ماال وعلما، : «العمل؛ فعن أبي كبشة األنماري أنھ سمع رسول هللا 

فھو یتقي فیھ ربھ ویصل فیھ رحمھ ویعلم � فیھ حقا فھذا بأفضل المنازل، وعبد رزقھ هللا علما ولم یرزقھ 
و أن لي ماال لعملت بعمل فالن فھو بنیتھ فأجرھما سواء، وعبد رزقھ هللا ماال ماال فھو صادق النیة یقول: ل

ولم یرزقھ علما فھو یخبط في مالھ بغیر علم ال یتقي فیھ ربھ وال یصل فیھ رحمھ وال یعلم � فیھ حقا فھذا 
بنیتھ،  عمل فالن فھوبأخبث المنازل، وعبد لم یرزقھ هللا ماال وال علما فھو یقول: لو أن لي ماال لعملت فیھ ب

  .)4(»فوزرھما سواء
 ،فالحدیث دلیل على أن العلم إذا كان نافعا حثَّ صاحبھ على صلة الرحم وتقوى هللا وفعل الخیر

رًة عِ شولذلك وردت طائفة من األحادیث ربطت بین العلم وخشیة هللا مُ  ،وصاحبُھ في أعلى المنازل والمقامات
ھریرة قال: قال رسول هللا وأن سبب الخشیة من هللا ھو العلم بھ تعالى؛ منھا: ما جاء عن أبي  ،بتالزمھما

» :وقال ، )5(»لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیال ولبكیتم كثیرا» : فوهللا إني ألعلمھم با� وأشدھم لھ
َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ ألنَّ الخشیة منبعثة عن العلم وتكون بحسبھ، كما قال تعالى: ، )6(»خشیة  إِنََّما یَْخَشى هللاَّ

وقال ابن رجب: "العلم بتفاصیل أمر هللا ونھیھ والتصدیق الجازم بذلك، وبما یترتب علیھ ، )7()28فاطر: (
من الوعد والوعید، والثواب والعقاب مع تیقن مراقبة هللا واطالعھ ومشاھدتھ، ومقتھ لعاصیھ، وحضور 

  . )8(ین كل ھذا یوجب الخشیة، وفعل المأمور وترك المحظور"الكرام الكاتب
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كقول الحسن البصري: "كان الرجل إذا طلب  ،ویؤید ھذا آثار الصحابة والسلف الصالح المؤكدة لذلك
ویده وصالتھ وزھده وإن كان الرجل لیصیب الباب رى ذلك في تخشعھ وبصره ولسانھ العلم لم یلبث أن یُ 

وقال مالك: "إذا علمت علما فلیر علیك أثره ، )9(بھ فیكون خیرا لھ من الدنیا وما فیھا" من أبواب العلم فیعمل
وقال سفیان الثوري: "كان یقال: العلماء ثالثة عالم با� یخشى هللا لیس ، )10(وسمتھ وسكینتھ ووقاره وحلمھ"

 ال یخشى وعالم بأمر هللا لیس بعالم با�بعالم بأمر هللا وعالم با� عالم بأمر هللا یخشى هللا فذلك العالم الكامل 
  .)11(هللا فذلك العالم الفاجر"

فالعلم النافع لھ وْقع عظیم على تصرفات اإلنسان وحركاتھ وسكناتھ؛ فھو كالغیث حیثما حّل نفع، 
وكالشجرة الطیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء تثمر من كریم الخصال وجمیل األفعال ما یدفع كل عاقل 

ر، ویوسِّعھ یشرح الصد -أي العلم -السعي لتحصیلھ رغبةً في نفعھ ورجاًء لبركتھ، قال ابن القیم: "فإنھ إلى 
یق والَحْصر والحبس، فكلما اتَّسع علُم العبد انشرح صدره  حتى یكون أَوسَع من الدنیا، والجھُل یورثھ الضِّ

صدراً  وھو العلُم النافع، فأھلھ أشرُح الناس واتسع، ولیس ھذا لكل ِعلم بل للعلم الموروث عن الرسول 
النافع سبب صالح القلوب وانشراح الصدور  فالعلم، )12(وأوسعھم قلوباً وأحُسنھم أخالقاً وأطیبُھم عیشاً"

   بذلك تصلح بنیة المجتمع المسلم وتستقیم أحوالھ.وتحسین األخالق وتھذیبھا، و
وعرف ما  ،فمن علم أن هللا مطَّلع علیھ مراقٌب لھ تأثیر العلم في حجز الناس عن دواعي الشر:

ینتظره من جزاء وحساب امتنع عن أي جریمة وابتعد عن أي شبھة؛ مما یجعلھ ِمعَول بناٍء في المجتمع ال 
  محافظا على قیم المجتمع المسلم وأخالقھ.  ،معول ھدم
 َوأَْھِدیََك إِلَٰى َربَِّك فَتَْخَشىٰ  وصیتھ لموسى علیھ السالم لما بعثھ لفرعون أن یقول لھ:في تعالى  قال

، والفاء لترتیب الخشیة على الھدایة، ألن فتخـشى عقابھ؛ "أي أرشدك إلى عبادتھ وتوحیده )19(النازعات: 
  .)13(". ألنھا صفة العلماء.الخشیة ال تكون إال من مھتد راشـد.

وا یرجعوا إلى سواء السبیل ویتمسكوھذا التطبیق العملي الصحیح للعلم ھو دعوة عملیة للناس حتى 
  بمدلول الشریعة اإلسالمیة.

ومثال ذلك؛ أن العلم بأن هللا وحده ھو الرزاق والیقین بذلك یحجب المسلم عن اللجوء إلى السرقة 
بل یجعلھ مطمئن النفس مرتاح البال منشرح الصدر  ،والحسد والبخل والمعامالت المحرمة كالغش والربا

فإذا ساد ھذا في المجتمع لم یحتج لرقابة ظاھرة  ،-قلیال كان أو كثیرا–أعطاه هللا وفتح لھ  حامدا � على ما
  م بأنواعھا.  ظُ ھم، وھذا ھو المقصود من وضع النُّ وأِمن أفراُده على أنفسھم وأموال ،تتابعھ

یوم القیامة  یجاء بالرجل: «قال  ،فإن لم یمنعھ عن المنكرات والشر دّل على أن ھذا العلم لیس بنافع
فیلقى في النار فتندلق أقتابھ في النار فیدور كما یدور الحمار برحاه فیجتمع أھل النار علیھ فیقولون: أي 

كنت آمركم بالمعروف وال آتیھ وأنھاكم  فالن ما شأنك؟ ألیس كنت تأمرنا بالمعروف وتنھى عن المنكر؟ قال:
اللھم إني أعوذ بك من علم ال ینفع، ومن قلب ال یخشع، « یقول: ، لذا كان رسول هللا )14(»عن المنكر وآتیھ

ل أخالقي "أي: علم ال أعمل بھ وال أعلِّمھ وال یبدّ ، )15(»ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال یستجاب لھا
، فالعلم إذا لم ینفع ضر وكان وباال على صاحبھ، وبغیاب االنتفاع بالعلم تظھر المقاصد )16(وأقوالي وأفعالي"

. )17(كفى بالمرء جھال أن یعجب بعلمھ"وكحب الظھور والریاسة والغرور والحسد؛ قال مسروق: " الفاسدة؛
مما یؤدي إلى اختالط  ،أو اإلفتاء بما یرضي الناس وشھواتھم ،لنصوص عن معانیھاوھذا یدفع إلى لَيِّ ا

مع المسلم الواجِب األمور على عامة الناس وغیاب أحكام اإلسالم الصحیح التي تعد من أھم ركائز المجت
  بل یؤدي إلى االفتراء على هللا والقول عنھ بال علم وھذا من أكبر الكبائر.  ،الحفاظ علیھا
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ویلتحق بھ عدم التراجع عن الخطأ بعد ظھوره والعناد والتكلف للبحث عن مخرج ولو على حساب 
فَھَاَء َوَال تََخیَُّروا بِِھ اْلَمَجالَِس فََمْن فََعَل َال تََعلَُّموا اْلِعْلَم لِتُبَاھُوا بِِھ «: قال  ،الشرع اْلُعلََماَء َوَال لِتَُماُروا بِِھ السُّ

، وقال أبو الدرداء: "ال تكون عالما حتى تكون متعلما وال تكون بالعلم عالما حتى تكون )18(»َذلَِك فَالنَّاُر النَّارُ 
بك إثما أن ال تزال مماریا وكفى بك كاذبا أن ال تزال بھ عامال وكفى بك إثما أن ال تزال مخاصما وكفى 

ثا في غیر ذات هللا"   .)19(محدِّ
فالعلم الموروث من القرآن والسنة ینقل  :تأثیر العلم النافع في االرتقاء بالبشر إلى أكمل األحوال

قا سلوكا وخلالبشر من حیاة البھیمیة إلى أرقى الحضارات ویجعل المجتمع المسلم من أسمى المجتمعات 
 ومما ورد ،ومن أعظم ما یبین ھذا األثر النبیل قصةُ الصحابة األوائل مع النجاشي ملك الحبشة ،ومعاملة

كنا قوما أھل جاھلیة نعبد األصنام ونأكل المیتة ونأتي الفواحش فیھا قوُل جعفر بن أبي طالب للنجاشي: "
فكنا على ذلك حتى بعث هللا إلینا رسوال منا نعرف ونقطع األرحام ونُسيء الجوار یأكل القوي منا الضعیف، 

نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ، فدعانا إلى هللا لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نحن نعبد، وآباؤنا من دونھ من 
الحجارة واألوثان. وأمرنا بصدق الحدیث وأداء األمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم 

عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال الیتیم، وقذف المحصنة. وأمرنا أن نعبد هللا وحده ال  والدماء، ونھانا
   .)20(نشرك بھ شیئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصیام"

ل اإلسالم المجتمَع من كونھ فاسدا  تنتشر فیھ أنواع اآلفات فكالمھ رضي هللا عنھ یبیِّن كیف یحوِّ
ال نظام فیھ وال استقرار إلى مجتمع فاضل مما یجعلھ مجتمعا  والجرائم كالشرك وقطع الرحم والظلم ونحوھا

بط . فاإلسالم ضیحث على الفضائل من صدق وأمانة وترٍك للمنكرات الزنا وأكل مال الیتیم ونحوھا مثالي
 ،بط العالقات األسریة والمعامالت المالیة والحدود والعقوباتكل جوانب الحیاة االجتماعیة وأصلحھا؛ فقد ض

لجملة وبا ،وحث على ُحسن التعلیم ،كما صحح العالقة بین الراعي والرعیة ،ووضع أسسا للقضاء العادل
فإنھ لم یترك جانبا من المجتمع إال وأصلحھ فنفخ فیھ روحا جدیدة بعثتھ من مرقده وأیقظتھ من سباتھ ونبَّھتھ 

  فلتھ.غ من
ھ ما یحتاجھ المجتمع المسلم وما یقیومما یبین سعي اإلسالم في رقي المجتمع دعوتُھ إلى العلم وتعلم 

أن أتعلم لھ كلمات من كتاب یھود، قال:  أمرني رسول هللا «؛ فعن زید بن ثابت قال: من شرور األعداء
 متھ لھ، قال: فلما تعلمتھ كان إذا كتبإني وهللا ما آمن یھود على كتاب. قال: فما مر بي نصف شھر حتى تعل

فزید رضي هللا عنھ تعلم اللغة السریانیة ألجل  ،)21(»إلى یھود كتبت إلیھم، وإذا كتبوا إلیھ قرأت لھ كتابھم
من أي  كما یحمیھ ،یستغني عن غیرهو وفر الكفاءات في المجتمعتت فھم كتب الیھود ویأمن كیدھم، وبذلك

  خطر قد یحل بھ.
التنبیھ لھ ھنا أنھ حتى وإن كان العلم المقصود عند اإلطالق ھو العلم بالشریعة إال أنھ قد ومما یحسن 

العلوم فیجب تعلم العلم الدنیوي الذي البد منھ إلقامة المجتمع المسلم تحقیقِ مصالحھ، قال أبو حامد الغزالي: "
فالمحمود ما یرتبط بھ  ،و مباحالتي لیست بشرعیة تنقسم إلى ما ھو محمود وإلى ما ھو مذموم وإلى ما ھ

 ،ما ھو فرض كفایة وإلى ما ھو فضیلة ولیس بفریضة :وذلك ینقسم إلى ،مصالح أمور الدنیا كالطب والحساب
ن إذ ھو ضروري في حاجة بقاء األبدا ؛أما فرض الكفایة فھو علم ال یستغني عنھ في قوام أمور الدنیا كالطب

وھذه ھي العلوم التي لو  ،وكالحساب فإنھ ضروري في المعامالت وقسمة الوصایا والمواریث وغیرھما
ن فال یتعجب م. خال البلد عمن یقوم بھا حرج أھل البلد وإذا قام بھا واحد كفى وسقط الفرض عن اآلخرین

فإن أصول الصناعات أیضاً من فروض الكفایات كالفالحة  ؛قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفایات
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فإنھ لو خال البلد من الحجام تسارع الھالك إلیھم وحرجوا  ،والحیاكة والسیاسة بل الحجامة والخیاطة
فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعمالھ وأعد األسباب لتعاطیھ فال ، بتعریضھم أنفسھم للھالك

  .للھالك بإھمالھ یجوز التعرض
وأما ما یعد فضیلة ال فریضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغیر ذلك مما یستغنى عنھ 

  .)22("ولكنھ یفید زیادة قوة في القدر المحتاج إلیھ
  إلسالم على النظام العام للمجتمعالمطلب الثاني: بیان تأثیر الفھم الصحیح ل

اإلسالمیة وْقعا وأثرا بالغْین في جمیع نواحي الحیاة؛ خصوصا جوانب التعبد إن للفھم السلیم للشریعة 
ذه وقد بیَّنت السنة النبویة جانبا من ھ ،والمعامالت بین الناس واألمور التي تمس األمن العام للمجتمع المسلم

   ومن أھمھا: ،اآلثار
نیا على لما كان العلم النافع مب بیان تأثیر الفھم الصحیح في حسن تطبیق الشریعة ومعرفة مقاصدھا:

كان أداء العبادة مرتكزا على صحة  -فھو ركنھ األعظم–حسن تصور المسائل وفھمھا فھًما صحیحا سلیما 
فھم المقصود منھا، وھذا ما یوضحھ ویجلیھ العلم بالشریعة اإلسالمیة؛ فالفھم الصحیح للعلم النافع یثمر 

ین ذلك ومما یب ،وتطبیق الشریعة حصل خلل عند أداء العبادةل ھذا صواب العمل وانتفاع العبد بھ، فإن اخت
، فلما أخبروا یسألون عن عبادة النبي  جاء ثالثة رھط إلى بیوت أزواج النبي «ما جاء عن أنس قال: 

فإني قد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر؟! قال أحدھم: أما أنا  كأنھم تقالُّوھا، فقالوا: وأین نحن من النبي 
أصلي اللیل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدھر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء 

 : أنتم الذین قلتم كذا وكذا، أما وهللا إني ألخشاكم � وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصليفقال رسول هللا 
أي: عبادة النبي  -فھؤالء النفر "استقلّوھا  ،)23(»وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني

- "24(بناًء منھم على أن العبادة إنما ھي استفراغ الوسع في الصالة، والصوم، واالنقطاع عن المالّذ(.   
ففي الحدیث "إشارة إلى أن العلم با� ومعرفة ما یجب من حقھ أعظم قدرا من مجرد العبادة 

فال بد لمن أن أراد أن یعمل عمال أن یتعلم كیفیتھ ویفھم المقصود منھ حتى یصل إلى تحقیق  ،)25("البدنیة
  مرد هللا منھ، وإال ذھب تعبھ سدى. 

إن رأى شیخا یھادى بین ابنیھ فقال: ما بال ھذا؟ قالوا: نذر أن یمشي قال:  أن النبي «وعن أنس: 
 فدل على أن النیة الحسنة وحدھا ال تكفي بل ال بد، )26(»هللا عن تعذیب ھذا نفسھ لغني. وأمره أن یركب

  .، فالشرع یأمر بما فیھ منفعة للناس ال أنھ أراد تعذیبھم وإتعابھمھم السلیم لطریقة التعبد المشروعمعھا من الف
بُل التي تعین على الفھم الصحیح لإلسالم معرفةُ مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعللھا      فالعلم  ،ومن أعظم السُّ

وھو الذي یسھل إسقاط األحكام الشرعیة على المسائل  ،بھا لھ أعظم األثر على النظام العام للمجتمع المسلم
ح أو تقدیم أعلى المصال ،وھو الذي یعلم اإلنسان تقدیم المصلحة العامة على الخاصة ،النازلة في المجتمع

خصوصا في المسائل التي تھم كل -لجھُل بھا وا ،أو منع المفسدة الكبرى بارتكاب أدناھا ،على أدناھا
مؤمن یقول ابن تیمیة: "وال ،یؤدي إلى تقدیم المرجوح على الراجح واإلفساد في األرض أیما فساد ،-المجتمع

ینبغي لھ أن یعرف الشرور الواقعة ومراتبھا في الكتاب والسنة كما یعرف الخیرات الواقعة ومراتبھا في 
أحكام األمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعھا في الكتاب والسنة لیقدم ما ھو  الكتاب والسنة فیفرق بین

أكثر خیرا وأقل شرا على ما ھو دونھ ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناھما ویجتلب أعظم الخیرین بفوات 
ف وإذا لم یعرأدناھما فإن من لم یعرف الواقع في الخلق والواجب في الدین لم یعرف أحكام هللا في عباده 

   .)27("بغیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح ذلك كان قولھ وعملھ بجھل ومن عبد هللا



  أ.د/ نصر سلمان –عبد المؤمن عزوق 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 490

قال لي رسول هللا: لوال حداثة قومك بالكفر «ومما یؤید ھذا حدیث عائشة رضي هللا عنھا قالت: 
لدرء المفسدة على جلب  ففیھ ترجیح النبي ، )28(»لنقضت البیت، ثم لبنیتھ على أساس إبراھیم علیھ السالم

المصلحة مراعاة لحداثة عھدھم باإلسالم حتى ال یرتّدوا على أعقابھم، یقول النووي: "في ھذا الحدیث دلیل 
لقواعد من األحكام منھا: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بین فعل 

ھا إلى ما كانت علیھ من قواعد أن نقض الكعبة وردّ أخبر  المصلحة وترك المفسدة بدئ باألھم؛ ألن النبي 
عارضھ مفسدة أعظم منھ، وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك لما كانوا مصلحة، ولكن تُ  إبراھیم 

  . )")29یعتقدونھ من فضل الكعبة، فیرون تغییرھا عظیما، فتركھا 
ھو سوء الفھم إن من أعظم أخطار غیاب العلم النافع : بیان عواقب سوء الفھم على النظام العام

مسلمین یؤدي إلى قتل ال إذ أنھ بنظام المجتمع المسلم واستقراره،من أعظم األخطار التي تحیط  فھو ،للشریعة
ولذا جاء التحذیر من ھذا الصنف في نصوص  ،بغیر حق وانتھاك أعراضھم وأكل أموالھم باسم اإلسالم

بذھیبة فقسمھا بین األربعة  بعث علي رضي هللا عنھ إلى النبي «أبو سعید قال:  ما روى منھا: ،عدیدة
األقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعیینة بن بدر الفزاري وزید الطائي ثم أحد بني نبھان وعلقمة بن 

ال : إنما قعالثة العامري ثم أحد بني كالب فغضبت قریش واألنصار قالوا : یعطي صنادید أھل نجد ویدعنا 
أتألفھم فأقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناتئ الجبین كث اللحیة محلوق فقال: اتق هللا یا محمد فقال: 
من یطع هللا إذا عصیت أیأمنني هللا على أھل األرض فال تأمنوني فسألھ رجل قتلھ أحسبھ خالد بن الولید 

ا قوما یقرءون القرآن ال یجاوز حناجرھم یمرقون فمنعھ فلما ولى قال: إن من ضئضئ ھذا أو في عقب ھذ
من الدین مروق السھم من الرمیة یقتلون أھل اإلسالم ویدعون أھل األوثان لئن أنا أدركتھم ألقتلنَّھم قتل 

فوصفھم بأن "القرآن ال یجاوز حناجرھم" داللةً على عدم فھمھم النصوص الشرعیة على وجھھا  ،)30(»عاد
   الصحیح.

نة المبینة بالس یتأولونھ بغیر علمقال ابن عبد البر: "ولم یكن یتجاوز حناجرھم وال تراقیھم ألنھم كانوا      
فكانوا قد حرموا فھمھ واألجر على تالوتھ فھذا وهللا أعلم معنى قولھ ال یجاوز حناجرھم یقول ال ینتفعون 

فھم لم یفھموا  ،)31(حنجرتھ"بما ال یجاوز  والمشروب لوبقراءتھ كما ال ینتفع اآلكل والشارب من المأك
   .لحاقھم الخراب بالبالد اإلسالمیةوكان سبب ھالكھم وإھالكھم وإ ،اھم ذلكدَ القرآن كما أراد ُمنزلھ فأرْ 

ھالك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: یا رسول هللا ما الكتاب واللبن؟ قال: یتعلمون «: ویؤید ھذا قولھ 
  . )32(»الجمع، ویبدونویحبون اللبن فیدعون الجماعات و على غیر ما أنزل هللا عز وجل، القرآن فیتأولونھ

، وذلك بتأویلھ على غیر فالحدیث صریح في كون سوء فھم القرآن ھو سبب ھالك المجتمع المسلم
راد م، لذلك كان لزوما الرجوع في النوازل إلى العلماء الذین علموا الشرع ووجھھ الصحیح وتفسیره السلیم
  صاحبھ ومقاصده من أحكامھ. 

ُسوِل َوإَِلىٰ  قال تعالى: َن اْألَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوا بِِھ ۖ َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ أُولِي اْألَْمِر  َوإَِذا َجاَءھُْم أَْمٌر مِّ
ِ َعلَْیُكْم َوَرْحَمتُھُ َالتَّبَْعتُُم الشَّ    )،83النساء: ( ْیطَاَن إِالَّ قَلِیلً ِمْنھُْم لََعلَِمھُ الَِّذیَن یَْسَتنبِطُونَھُ ِمْنھُْم ۗ َولَْوَال فَْضُل هللاَّ

ألمن وسرور المؤمنین، أو فــ"ینبغي لھم إذا جاءھم أمر من األمور المھمة والمصالح العامة ما یتعلق با 
بالخوف الذي فیھ مصیبة علیھم أن یتثبتوا وال یستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل یردونھ إلى الرسول وإلى 
أولي األمر منھم، أھِل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذین یعرفون األمور ویعرفون المصالح 

   وأنفع للمجتمع وبما یضره، فكان الالزم رد األمر إلیھم. ، فالعلماء ھم األعلم بما ھو أصلح)33(وضدھا"
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ال بن سبرة قال: "قیل لعلي رضي هللا عنھ: یا أمیر المؤمنین، إن ھا ھنا قوما یقولون: إن  وعن النزَّ
ولھ تعالى في ق یتأولون القرآنهللا ال یعلم ما یكون حتى یكون فقال: "ثكلتھم أمھاتھم من أین قالوا ھذا؟ قیل: 

بلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم والصابرین ونبلو أخباركم فقال علي رضي هللا عنھ: من لم یعلم ھلك، ولن
تعلموا العلم واعملوا بھ وعلموه ومن أشكل علیھ  أیھا الناسثم صعد المنبر فحمد هللا وأثنى علیھ وقال: 

ولھ:  ال یعلم ما یكون حتى یكون لق؛ إنھ بلغني أن قوما یقولون: إن هللاشيء من كتاب هللا عز وجل فلیسألني
ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین اآلیة، وإنما قولھ: حتى نعلم یقول: حتى نرى من كتبت علیھ الجھاد والصبر 

  .)34("إن جاھد وصبر على ما نابھ وأتاه مما قضیت علیھ بھ
ي عف قوة المسلَّمات ففھذا یدل أن سوء الفھم یؤدي إلى الضالل والبدع وانتشار المخالفات؛ مما یض

وتنھّد أركانھ وتضمحل روابط أفراده، وبالتالي یختل نظام مجتمعھم  ،نفوس المسلمین فیقّل تمسكھم بھا
   فیكون ُعرضة للتفكك والزوال.

  العلم النافع على المجتمع المسلمالمطلب الثالث: آثار ظھور الجھل وغیاب 
المجتمع المسلم؛ فإن صاحبھ یفسد من حیث یظن أنھ إن لغیاب العلم وظھور الجھل عواقب سیئة على 

اداتھم؛ كما یفسد على الناس عب ،ویخل بالنظام العام ویعرقل اإلصالح ،بل یوقعھ في المھالك والباطل ،یصلح
  التي تعّد معززة لحفظ النظام العام؛ وما یبین ھذه التأثیرات ما یلي:

فغیاب العلم من أعظم أسباب  :واستفحال اآلفاتتأثیر الجھل في تردي المجتمع في أودیة المھالك 
فالجھل یعتبر أصل  ،)35("قال ابن تیمیة: "والجھل والظلم ھما أصل كل شر ،الوقوع في الموبقات والجرائم

سیأتي على الناس سنوات : «قال كل الشرور في المجتمع، ویبیّن ذلك ما جاء عن أبي ھریرة عن النبي 
خداعات، یصدق فیھا الكاذب ویكذب فیھا الصادق ویؤتمن فیھا الخائن ویخون فیھا األمین وینطق فیھا 

والتافھ: الحقیر الیسیر، أي: قلیل ، )36(»الرویبضة، قیل: وما الرویبضة؟ قال: الرجل التافھ في أمر العامة
  . )37(العلم

الجھال في األمور العامة التي تخص المجتمع وأمنھ واستقراره فالحدیث دلیل واضح على أن كالم 
ال كما أن إفتاء الجھ ،وھذا من أعظم الرزایا التي حلت بھم ،من أعظم المصائب التي قد یبتلى بھا المسلمون

وسبُب افتراقھم إلى جماعات كل  حسنون ھو سبب الضالل العام للناسھم فیما ال یُ للناس بغیر علم وكالمُ 
    واحدة منھا تتبع ما یملیھ علیھا ھواھا ونظُرھا القاصر، وبذلك تتشتت بنیة المجتمع ویختل نظامھ العام.

إن هللا ال یقبض العلم انتزاعا «یقول:  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول هللا و
العلماء، حتى إذا لم یُْبقِ عالما، اتخذ الناس رؤوسا جھاال، فسئلوا  ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض

"معناه أنھ یموت حملتھ، ویتخذ الناس جھاال یحكمون بجھاالتھم ، )38(»فأفتوا بغیر علم، فضلوا وأضلوا
وقال ابن عباس: "ال یزال عالم یموت وأثر للحق یدرس حتى یكثر أھل الجھل وقد ، )39(فیَضلون ویُضلون"

، فالكالم بغیر علم یؤدي )40(أھل العلم فیعملون بالجھل ویدینون بغیر الحق ویضلون عن سواء السبیل"ذھب 
  إلى فساد عریض بالمجتمع وضاللھ، فیھلك في الدنیا بانتشار الفساد وفي اآلخرة بالبعد عن الطریق المستقیم.

القضاة ثالثة: واحد في الجنة، «: قال النبي  ،على القاضي بغیر بعلم بالنار ولذلك حكم النبي 
واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى بھ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فھو 

یؤدي بھ إلى  قدإذا حكم بین الناس بغیر علم ف ،)41(»في النار، ورجل قضى للناس على جھل فھو في النار
أو  ،أو یعطي ماال لمن ال یستحقھ أو یحرم من یستحقھ ،من زوجھا أو یجمعھما بغیر حق یطلّق امرأةً  أن
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ناس مما یفسد أحوال المجتمع ویضیّع الحقوق ویفقد ال ،..،یحكم بقتل بريء أو تطبیق عقوبة علیھ ال یستحقھا
  مما قد یدفعھم إلى التمرد والعداوات ویزید من الخصومات.  ،ثقتھم بالقضاء

نھ ادعاء الجاھل أنھ یتقن حرفة وصنعة أو یعلم علما فینتج عنھ فساد عریض في المجتمع وقریٌب م
لذا وجب معاقبتھ وتحمیلھ المسؤولیة كاملةً لیكون عبرة حتى ال  ،من أذیة للناس قد تؤول إلى سفك دمائھم

فمدعي  ،)42(»من تطبب وال یعلم منھ طب فھو ضامن«قال:  قال  ،یجترئ الناس على ما ال یحسنونھ
الطب كذبا قد یتلف نفسا أو عضوا أو یزید مرضا مما یفسد على الناس حیاتھم، لذا كانت عقوبتھ ھي اعتباره 
ضامنا للضرر یُحمل المسؤولیة كاملة على خطئھ، وھذا كما فیھ بیان خطره فإن المسلم یستفید من ھذا أن 

  یتكلم وال یعمل إال بعلم صحیح. 
سفر فأصاب رجال منا حجر فشجھ في رأسھ، ثم احتلم، فسأل أصحابھ، خرجنا في «وعن جابر قال: 

فقال: ھل تجدون لي رخصة في التیمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما 
ما نقتلوه قتلھم هللا، أال سألوا إذ لم یعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إأخبر بذلك فقال:  قدمنا على النبي 

على جرحھ خرقة، ثم یمسح علیھا ویغسل سائر  -شك موسى -كان یكفیھ أن یتیمم ویعصر أو یعصب 
قال الخطابي: "في ھذا الحدیث من العلم أنھ عابَھُم بالفتوى بغیر علم وألحق بھم الوعید بأن دعا ، )43(»جسده

عن علي أنھ رأى ، وذلك أن خطره عظیم على المجتمع، ویؤیده ما جاء )44(علیھم وجعلھم في اإلثم قتلة لھ"
، فالكالم في المسائل )45("، فقال: "علمَت الناسخ والمنسوخ؟ قال: ال، قال: ھلكت وأھلكترجال یقصّ 

الشرعیة من غیر علم یؤدي ال محالة إلى إیقاع الناس في المھالك، كاإلفتاء في أمور األمور واألعراض 
  والدماء.

كما أن الجھل مرتبط أساسا بظھور اآلفات االجتماعیة والجرائم كالزنا والقتل وخیانة األمانة ونحوھا، 
ثنَّكم حدیثا ال یحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول هللا «فعن أنس قال:  یقول: من أشراط الساعة أن یقل  ألحدِّ

، )46(»ى یكون لخمسین امرأة القیم الواحدالعلم، ویظھر الجھل، ویظھر الزنا، وتكثر النساء، ویقل الرجال، حت
 :تعالى ویؤیده قولھفاقتران الجھل بھذه اآلفات آخر الزمن یدل على أنھ من أسباب ظھورھا واستفحالھا، 

َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع ھََواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطًا ) :والشھوة رجب: "قال ابن ، )28الكھف
  .)47(وحدھا ال تستقل بفعل السیئات إال مع الجھل"

إن بعدكم قوما یخونون وال یؤتمنون، ویشھدون وال یستشھدون، وینذرون وال یفون، «: وقال النبي 
  . )49(فـ"السمین غالبا بلید الفھم ثقیل عن العبادة" ،)48(»ویظھر فیھم السمن

یأتي في آخر الزمان قوم حدثاء األسنان «علیھ وسلم یقول: وعن علي: سمعت رسول هللا صلى هللا 
سفھاء األحالم یقولون من خیر قول البریة یمرقون من اإلسالم كما یمرق السھم من الرمیة ال یجاوز إیمانھم 

"حدثاء األسنان ـ فوَصفَھم ب، )50(»حناجرھم فأینما لقیتموھم فاقتلوھم فإن قتلھم أجر لمن قتلھم یوم القیامة
، فقلة علمھم أدى بھم إلى قتلھ للناس بغیر حق وھم )51(ھاء األحالم" أي: صغار األسنان صغار العقولسف

   یحسبون أنھم یحسنون صنعا.
قال: "كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعین نفسا، فسأل  وعن أبي سعید الخدري أن نبي هللا 

تل تسعة وتسعین نفسا فھل لھ من توبة؟ فقال: ال فقتلھ عن أعلم أھل األرض فدل على راھب، فأتاه فقال إنھ ق
فكمل بھ مائة، ثم سأل عن أعلم أھل األرض، فدل على رجل عالم فقال إنھ قتل مائة نفس فھل لھ من توبة؟ 
فقال: نعم ومن یحول بینھ وبین التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بھا أناسا یعبدون هللا فاعبد هللا معھم، 

الناس لھ واغتر بوصف  ،"فإنَّ األول غلبت علیھ الرھبانیة ،)52(»ع إلى أرضك فإنھا أرض سوء.. وال ترج



  العلم النافع على النظام العام للمجتمع المسلم في ضوء السنة النبویةأثر  
 

  

  493                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

ق للحق فأحیاه فِّ فھلك في نفسھ وأھلك غیره. والثاني كان مشتغال بالعلم ومعتنیا بھ فوُ  بالعلم فأفتى بغیر علم
فالشتغال بالعبادة وحدھا لیست معیارا للصواب وإنما العبرة بالعلم، لذلك ، )53(وأحیا بھ الناس" هللا في نفسھ

  كان كالم العابد بغیر علم سبب ھالك نفسھ، وكان كالم العالم بعلم سبب حیاة نفسھ وإنقاذه لغیره. 
والمقصود بمعززات النظام العام: شرائع اإلسالم : أثر الجھل في التخلي عن معززات النظام العام

ل والتخلي عنھا سبٌب الختال ،توحید وعبادات؛ فھي التي تدفع المجتمع إلى أن یحافظ على نظامھ العاممن 
وھذا أعظم خلل یھدد بنیتھ وتماسكھ ویغیِّب معالم  ،موازین النظام العام وغیاب مظاھر اإلسالم من المجتمع

  ومن ذلك: ،اإلسالم الصحیح من المجتمع

إلى   خرجنا مع رسول هللا«ي الشرك با� والكفر بھ؛ فعن أبي واقد اللیثي: أن غیاب العلم قد یوقع ف     
، وللمشركین سدرة یعكفون عندھا، وینوطون بھا أسلحتھم یقال لھا ذات أنواط. ونحن حدثاء عھد بكفرحنین 

: هللا هللا قال: فمررنا بالسدرة، فقلنا: یا رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط. فقال رسول 
ھًا َكَما لَھُْم آلِھَةٌ ۚ  قلتم والذي نفسي بیده كما قالت بنو إسرائیل:أكبر، إنھا السنن،  قَالُوا یَا ُموَسى اْجَعل لَّنَا إِلَٰ

فقد علّل طلبھم للتبرك بالشجرة  ،)54(»قبلكم ، لتركبن سنن من كان)138األعراف: ( قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجھَلُونَ 
   قد یوقع الناس في البدع والخرافات والشبھات. فإنھبكونھم "حدثاء عھد بكفر" داللةً على غیاب العلم. 

وقال ابن مسعود: "لینتزعن ھذا القرآن من بین أظھركم قال: قلت: یا أبا عبد الرحمن، كیف ینتزع 
د منھ وال فال یبقى في قلب عب؟ قال: "یسرى علیھ في لیلة وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا

َوَلئِن ِشْئنَا لَنَْذھَبَنَّ بِالَِّذي أَْوَحْینَا إِلَْیَك  ، ثم قرأ عبد هللا:مصحف منھ شيء، ویصبح الناس فقراء كالبھائم
الناس ال یعلمون شیئا من عبادات اإلسالم فالجھل یجعل  ،)55(")86اإلسراء: ( ثُمَّ َال تَِجُد لََك بِھِ َعلَْینَا َوِكیلً 
یاع مما یؤدي إلى ض ،فتنطمس معالم المجتمع المسلم وَیغیب تمیّزه عن غیره ،مما ینتج عنھ تركھا بالكلیة

، فیكون المجتمع المسلم خاویا من معززاتھ الكبرى ىھویة األمة وانسالخھا وانحاللھا في المجتمعات األخر
المجتمع المسلم وإقامتھ ال بد لھ ابداء من إزالة كل سبب قد یعكر علیھ ذلك  التي ترفعھ وتحوطھ، فحفظ
  ویفسد لحمتھ ونظامھ العام.

  الخاتمة:
  من خالل ما تقدم في البحث یمكن استخالص ما یلي:

  فھي ھادیة للخلق لما یُصلح دنیاھم وأخراھم. ،أن السنة النبویة شاملة لكافة مجاالت الحیاة •
ن الوقوع في ویمنعھ م ،النافع سبُب خشیِة العبد لربھ تعالى؛ مما یثمر تھذیب نفسھ وتقویم سلوكھأن العلم  •

  فیَحُسن حال المجتمع المسلم وتستقر شؤونھ. ،الشر والجرائم والمحظورات
  أن الفھم السلیم ھو الركن األعظم للعلم النافع، وأنھما متالزمان ال انفكاك ألحدھما عن اآلخر. •
  حسن االنتفاع بالعلم سبب الرتقاء المجتمع وتطوره من مختلف الجوانب.أن  •
كما أن سوء الفھم للنصوص الشرعیة  ،أن من سبل حفظ النظام العام للمجتمع ھو فھم اإلسالم فھما صحیحا •

  .وانحالل المجتمعیؤدي إلى المھالك واختالل الموازین 
ئجھ تخلي المسلمین عن شرائعھم التي تعد معززات ومن نتا ،أن الجھل أصُل الشرور وسبٌب للتردي •

  لنظامھم العام. 
وث وكذا كتابة بح ،: إعداد بحوث تتناول الجوانب األخرى التي تسھم في حفظ النظام العامومما نوصي بھ

  تربط بین العلم النافع وتأثیره على واقع الناس وإصالح المجتمع.
 وصحبھ وسلم. وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ
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، 1سلیمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبیر، ت: حمدي بن عبد المجید السلفي، ط: مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ط -

1415/1994.  
  ، الریاض. 2سلیمان بن األشعث السجستاني، السنن، اعتنى بھ مشھور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط -
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، ت: طلعت بن فؤاد الحلواني، ط: الفاروق  -

  الحدیثة.
كریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ت: عبد الرحمن بن معال اللویحق، ط: مؤسسة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر ال -

  .1420/2000، 1الرسالة، بیروت، ط
ة وزارة الشئون اإلسالمی، بھجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار في شرح جوامع األخبار عبد الرحمن بن ناصر السعدي، -

  .1423/2002، 4، طالریاض ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد
، 1عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -

1415/1994.  
  .1421/2000، 1عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، ت: حسین سلیم أسد، دار المغني، الریاض، ط -
صنف، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شیبة، ت: محمد عوامة، دار القبلة، جدة، عبد هللا بن محمد بن أبي شیبة، الم -

  . 1427/2006، 1ومؤسسة علوم القرآن، دمشق، ط
  .1965عبد المنعم الفرج الصده، أصول القانون، ط: مطبعة مصطفى االبي، مصر،  -
  . 1417/1997، 2مالك بن أنس، الموطأ، روایة یحیى اللیثي، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط -
  .1430/2009، 1محمد ابن ماجھ، السنن، ت: شعیب األرنؤوط، ط: دار الرسالة العالمیة، ط -
، إبراھیم، ط: دار الكتب العلمیة، بیروت محمد بن أبي بكر ابن القیم، إعالم الموقعین عن رب العالمین، ت: محمد عبد السالم -

  .1411/1991، 1ط
محمد بن أبي بكر ابن القیم، إعالم الموقعین عن رب العالمین، ت: مشھور بن حسن آل سلمان، ط: دار ابن الجوزي،  -

  .1423، 1السعودیة، ط
، 27، ط: مؤسسة الرسالة، بیروت، طمحمد بن أبي بكر ابن القیم، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، ت: شعیب األرنؤوط -

1415/1994  .  
  .القاھرة ،مطبعة المدني، ط: محمد جمیل غازي، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة محمد بن أبي بكر ابن القیم، -
محمد بن إسحاق بن خزیمة، مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، ت: محمد مصطفى  -

  . 1390/1970ي، ط: المكتب اإلسالمي، بیروت، األعظم
وسننھ وأیامھ، ت: محب الدین الخطیب، ط:  محمد بن إسماعیل البخاري، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول هللا  -

  . 1403، 1المكتبة السلفیة القاھرة، ط
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محمَّد إبراھیم، ط: دار السالم، الریاض، محمد بن إسماعیل الصنعاني، التنویر شرح الجامع الصغیر، ت: محمَّد إسحاق  -
  10/304، 1432/2011، 1ط

  .1414/1993، 2محمد بن حبان البُستي، صحیح ابن حبان، ط: مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -
  .1411/1990، 1محمد بن عبد هللا الحاكم، المستدرك على الصحیحین، ط: دار المعرفة، بیروت، ط -
  حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، ط: دار الجیل، بیروت. محمد بن عبد الھادي السندي، -
  ، الریاض.1محمد بن عیسى الترمذي، جامع الترمذي: اعتنى بھ مشھور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط -
  محمد بن محمد ابن الحاج، المدخل، ط: دار التراث، القاھرة. -
  .بیروت ،دار المعرفة، ط: نإحیاء علوم الدیأبو حامد،  محمد بن محمد الغزالي -
، 2محمد ناصر الدین األلباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ط: المكتب اإلسالمي، بیروت، ط -

1405/1985.  
محمد ناصر الدین األلباني، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من محفوظھ، ط:  -

  .1424/2003، 1للنشر والتوزیع، جدة، ط دار باوزیر
  محمد ناصر الدین األلباني، سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، ط: المعارف، الریاض. -
  .1408/1988، 3محمد ناصر الدین األلباني، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، ط: المكتب اإلسالمي، بیروت، ط -
  الصحیح، ط: دار الجیل، بیروت ودار األفاق الجدیدة، بیروت.مسلم بن الحجاج، الجامع  -
  1392، 2یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ط: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط -
د عبد ومحمیوسف بن عبد هللا ابن عبد البر، التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ت: مصطفى بن أحمد العلوي  -

  .1387الكبیر البكري، ط: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب، 
، 1یوسف بن عبد هللا ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ، ت: أبي األشبال الزھیري، ط: ابن الجوزي، السعودیة، ط -

1414/1994 .  
   

 الھوامش:

، 4/416، رقم: 2685، باب ما جاء في فضل الفقھ على العبادة، رقم: الترمذي: أبواب العلم عن رسول هللا  أخرجھ )1(
  ، وقال الترمذي: "ھذا حدیث حسن صحیح غریب".8/233، 7911والطبراني في معجمھ الكبیر، رقم: 

  .27عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بھجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار في شرح جوامع األخبار، ص:  )2(
  .72، ص: 1965عبد المنعم الفرج الصده، أصول القانون، مطبعة مصطفى االبي، مصر،  )3(
، وابن 4/153، رقم: 2325رقم: ، باب ما جاء مثل الدنیا مثل أربعة نفر، الترمذي: أبواب الزھد عن رسول هللا  أخرجھ )4(

، وقال الترمذي: "ھذا حدیث حسن 29/552، 18024، وأحمد: رقم: 5/306، 4228ماجھ: أبواب الزھد، باب النیة، رقم: 
  صحیح".

  .8/102، 6485لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیال ولبكیتم كثیرا، رقم:  البخاري: كتاب الرقاق، باب قول النبي  أخرجھ )5(
، ومسلم: كتاب 8/26، رقم: 6101البخاري: كتاب األدب، باب من لم یواجھ الناس بالعتاب، رقم:  أخرجھعة من حدیث قط )6(

  .7/90، رقم: 2356با� تعالَى وشدة خشیتھ، رقم:  الفضائل، باب علمھ 
لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ت: یوسف علي بدیوي وآخرین، ابن كثیر،  ینظر: أحمد بن عمر القرطبي، المفھم )7(

  .6/150، 1417/1996، 1دمشق، ودار الكلم الطیب، دمشق، ط
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، ت: طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحدیثة،  )8(

1/791  .  
، 1 ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ، ت: أبي األشبال الزھیري، ط: ابن الجوزي، السعودیة، طیوسف بن عبد هللا )9(

1414/1994 ،1/258.  
  .2/124محمد بن محمد ابن الحاج، المدخل، دار التراث،  )10(
  .1/373، 375الدارمي: مقدمة المؤلف، باب التوبیخ لمن یطلب العلم لغیر هللا، رقم:  أخرجھ )11(
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، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، محمد بن أبي بكر ابن القیم، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، مؤسسة الرسالة، بیروت )12(

  . 2/24، 1415/1994، 27ط 
وینظر: محمد بن إسماعیل الصنعاني، التنویر شرح الجامع الصغیر، ت: محمَّد إسحاق محمَّد إبراھیم، دار السالم، الریاض، 

  . 10/304، 1432/2011، 1ط
  .15/61، 1412/1992صدیق حسن خان، فتح البیان في مقاصد القرآن، المكتبة العصریة، بیروت،  )13(
، ومسلم: كتاب الزھد والرقائق، 4/121، 3267البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنھا مخلوقة، رقم:  أخرجھ )14(

  .8/224، 2989باب عقوبة من یأمر بالمعروف وال یفعلھ وینھى عن المنكر ویفعلھ، رقم: 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل،  أخرجھقطعة من حدیث  )15(

  .1/1046، 5473، والنسائي: كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من العجز، رقم: 8/81، 2722رقم: 
، 1لعلمیة، بیروت، طعبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، دار الكتب ا )16(

1415/1994 ،2/194.  
  .1/383، 322الدارمي: مقدمة المؤلف، باب من قَال العلم الخشیة وتقوى هللا، رقم:  أخرجھ )17(
، 77، وابن حبان في صحیحھ، رقم: 1/170، 254ابن ماجھ: أبواب السنة، باب االنتفاع بالعلم والعمل بھ، رقم:  أخرجھ )18(

، ورواتھ ثقات إال أن فیھ ابن جریج وأبو الزبیر وھما مدلسان، لكن 1/86، 286تدرك، رقم: ، والحاكم في المس1/278
، وحدیث حذیفة بن الیمان في ابن 4/392، 2654للحدیث شواھد تقویھ (ینظر: حدیث كعب بن مالك في الترمذي، رقم: 

صححھ األلباني في "التعلیقات )، و260، رقم: 1/175، وحدیث أبي ھریرة في ابن ماجھ، 1/174، 259ماجھ، رقم: 
  . 1/292الحسان على صحیح ابن حبان"، 

  . 1/78وینظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، 
  .301الدارمي: مقدمة المؤلف، باب من قَال العلم الخشیة وتقوى هللا، رقم:  أخرجھ )19(
، ورواة أحمد ثقات إال محمد بن 4/20، 2260بن خزیمة في صحیحھ، رقم: ، وا3/266، 1740أحمد: رقم:  أخرجھ )20(

  إسحاق وھو صدوق.
، والترمذي: أبواب االستئذان واآلداب 3/356، 3645أبو داود: كتاب العلم، باب روایة حدیث أھل الكتاب، رقم:  أخرجھ )21(

، وقال الترمذي: 35/463، 21587، وأحمد: رقم: 4/439، 2715باب ما جاء في تعلیم السریانیة، رقم:  ،عن رسول هللا 
  "حدیث حسن صحیح"، وإسناد أحمد كلھم ثقات.

  .1/16أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین،  )22(
  .359، ص: وینظر: محمد بن أبي بكر ابن القیم، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة

، 4/129، 1401، ومسلم: كتاب النكاح، رقم: 7/2، 5063البخاري: كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، رقم:  أخرجھ )23(
  .1/635، 3217والنسائي: كتاب النكاح، باب النھي عن التبتل، رقم: 

  .4/87أحمد بن عمر القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،  )24(
  .9/106، 1379فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت،  بن علي بن حجر، أحمد )25(
، ومسلم: كتاب النذر، 3/19، 1865البخاري: باب جزاء الصید ونحوه، باب من نذر المشي إلى الكعبة، رقم:  أخرجھ )26(

  .5/79، 1642باب من نذر أن یمشي إلى الكعبة، رقم: 
  .119أحمد ابن تیمیة، قاعدة في المحبة، ت: محمد رشاد سالم، مكتبة التراث اإلسالمي، القاھرة، ص:  )27(

  . 3/12وینظر: محمد بن أبي بكر ابن القیم، إعالم الموقعین عن رب العالمین، 
نقض الكعبة ومسلم: كتاب الحج، باب  2/146، 1585البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنیانھا، رقم:  أخرجھ )28(

  .4/97، 1333وبنائھا، رقم: 
  .4/487یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  )29(
، 4/137، 3344البخاري: كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول هللا عز وجل وأما عاد فأھلكوا بریح صرصر، رقم:  أخرجھ )30(

  .3/110، 1064: ومسلم: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتھم، رقم
یوسف بن عبد هللا ابن عبد البر، التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ت: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد  )31(

  .23/323، 1387الكبیر البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، المغرب، 
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  .23/324وینظر أیضا: المصدر نفسھ، 

، وصححھ األلباني في السلسلة 2/374، 3437والحاكم في المستدرك، رقم:  ،28/632، 17415 أحمد: رقم: أخرجھ )32(
  .6/647الصحیحة، 

سة عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤس عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، ت: )33(
  .190، ص: 1420/2000، 1الرسالة، بیروت، ط

  .1/465یوسف بن عبد هللا ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ،  )34(
  .1/148أحمد ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، ت: ناصر العقل، مكتبة الرشد، الریاض،  )35(
، والحاكم في 13/291، 7912، وأحمد: رقم: 5/162، 4036ابن ماجھ: أبواب الفتن، باب شدة الزمان، رقم:  أخرجھ )36(

، ورواتھ ثقات عدا عبد الملك بن قدامة الجمحي وھو ضعیف (تنظر األقوال فیھ في: تھذیب 4/465، 8533المستدرك، رقم: 
)، فالسند 1/131، وتقریب التھذیب، 1/101الكاشف،  )، وإسحاق بن أبي الفرات وھو مجھول (ینظر:2/621التھذیب، 

، وحدیث عبد هللا بن دینار 21/24، 13298ضعیف، لكن لھ شواھد تحسنھ (ھي: حدیث أنس بن مالك في مسند أحمد، رقم: 
) 15/258، 6844، وحدیث أبي ھریرة في صحیح ابن حبان، رقم: 11/382، 20803مرسال في مصنف عبد الرزاق، رقم: 

  الحدیث إلى مرتبة الحسن، وهللا أعلم. فیرتقي
  .2/494محمد بن عبد الھادي السندي، حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، دار الجیل، بیروت،  )37(
، ومسلم: كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ 1/31، 100البخاري: كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، رقم:  أخرجھ )38(

  . 8/60، 2673الزمان، رقم:  وظھور الجھل والفتن فِي آخر
، 9/31، 1392، 2یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط )39(

  .13/301وینظر: فتح الباري، ابن حجر، 
  .1/603یوسف بن عبد هللا ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضلھ،  )40(
، والترمذي: أبواب األحكام عن رسول 3/324، 3571ب القضاء، باب في القاضي یخطئ، رقم: أبو داود: كتا أخرجھ )41(

وابن ماجھ: أبواب األحكام، باب الحاكم یجتھد ، 3/6 ،1322في القاضي، رقم:  ، باب ما جاء عن رسول هللا هللا 
-أبو داود: "ھذا أصح شيء فیھ ، قال 4/90، 7104، والحاكم في المستدرك، رقم: 3/412، 2315فیصیب الحق، رقم: 

، ورواتھ كلھم ثقات عدا خلف 9/552"، وصّحح الحدیث ابن الملقن في البدر المنیر، -یعني: حدیث ابن بریدة: القضاة ثالثة
). وقد صححھ األلباني في 1/547بن خلیفة وھو ثقة إال أنھ خرف آخر مره فاضطرب حدیثھ (ینظر: تھذیب التھذیب، 

  .8/235تخریج أحادیث منار السبیل"،  "إرواء الغلیل في
، والنسائي: كتاب القسامة 4/320، 4572أبو داود: كتاب الدیات، باب فیمن تطبب وال یعلم منھ طب فأعنت، رقم:  أخرجھ )42(

ضیلة نوالقود، باب صفة شبھ العمد وعلى من دیة األجنة وشبھ العمد وذكر اختالف ألفاظ الناقلین لخبر إبراھیم عن عبید بن 
، 4/519، 3466، وابن ماجھ: أبواب الطب، باب من تطبب ولم یعلم منھ طب، رقم: 1/939، 4845عن المغیرة، رقم: 

، قال أبو داود : "ھذا لم یروه إال الولید ال ندري أصحیح ھو أم ال"، ولھ شاھد 4/212، 7579والحاكم في المستدرك، رقم: 
، أبو 28164، برقم: 14/211العزیز وقد أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ،  من حدیث بعض الذین قدموا على عمر بن عبد

  .228/  2. وقد حسَّنھ األلباني في السلسلة الصحیحة، 4587، برقم: 4/321داود في سننھ، 
ح ، وابن ماجھ: أبواب التیمم، باب في المجرو1/132، 336أبو داود: كتاب الطھارة، باب المجدور یتیمم، رقم:  أخرجھ )43(

، والدارمي: كتاب الطھارة، باب المجروح تصیبھ الجنابة، 1/362، 572تصیبھ الجنابة فیخاف على نفسھ إن اغتسل، رقم: 
)، وللتوسع 2/615، قال ابن الملقن عن سند أبي داود: "وھذا إسناد كل رجالھ ثقات" (البدر المنیر، 1/581، 779رقم: 

  .2/805صححھ األلباني في: "صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ"، ومعرفة الخالف فیھ یرجع للمصدر نفسھ، وقد 
  .1/104، 1351/1932، 1حمد بن محمد الخطابي، معالم السنن، المطبعة العلمیة، حلب، ط )44(
  ، ورجالھ كلھم ثقات.13/360ابن أبي شیبة في مصنفھ،  أخرجھ )45(
، ومسلم: كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ 1/27، 81قم: البخاري: كتاب العلم، باب رفع العلم وظھور الجھل، ر أخرجھ )46(

  .8/58، 2671وظھور الجھل والفتن فِي آخر الزمان، رقم: 
  . 1/791عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي،  )47(

  .2/299وینظر: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، جامع العلوم والحكم، 
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، ومسلم: كتاب فضائل 3/171، 2651ري: كتاب الشھادات، باب ال یشھد على شھادة جور إذا أشھد، رقم: البخا أخرجھ )48(

  .7/185، 2535الصحابة، باب فضل الصحابة رضي هللا تعالى عنھم ثُمَّ الذین یلونھم، رقم: 
  . 5/260أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري،  )49(
، ومسلم: كتاب الزكاة، باب 4/200، 3611اب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، رقم: البخاري: كت أخرجھ )50(

  .3/113، 1066التحریض على قتل الخوارج، رقم: 
  .4/27یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  )51(
: كتاب التوبة، باب قبول توبة -واللفظ لھ –، ومسلم 4/174، 3470البخاري: كتاب أحادیث األنبیاء، باب، رقم:  أخرجھ )52(

  .8/103، 2766القاتل وإن كثر قتلھ، رقم: 
  .7/90أحمد بن عمر القرطبي، المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم،  )53(
، وأحمد: 4/49، 2180اب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، رقم: ، بالترمذي: أبواب الفتن عن رسول هللا  أخرجھ )54(

، رقم: -واللفظ لھ -، والطبراني في المعجم الكبیر 15/94، 6702، وابن حبان في صحیحھ، رقم: 36/225، 21897رقم: 
  ، وإسناده كلھم ثقات، قال الترمذي: "ھذا حدیث حسن صحیح".3/243، 3290

، وابن أبي شیبة في 4/504، 8633، والحاكم في المستدرك، رقم: 3/362، 5980فھ، رقم: عبد الرزاق في مصن أخرجھ )55(
، وإسناده حسن، فرواتھ كلھم ثقات عدا 9/141، 8698والطبراني في معجمھ الكبیر،  ،15/529، 30819مصنفھ، رقم: 

  ).2/156شداد بن معقل األسدي الراوي عن ابن مسعود فھو مقل للحدیث (ینظر: تھذیب التھذیب، 
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   التوظیف الحداثي للصناعة الحدیثیة للطعن في السنة
  )صحیح البخاري أنموذجا (عرض ونقد

Modernist employment of Hadith industry to challenge the 
Sunnah - Sahih Al-Bukhari as an example – 

(Review and criticism) 
 

  روان عز الدیند/    )1(طالب الدكتوراه رابح مراد
  1بن یوسف بن خدة الجزائر، جامعة اإلسالمیةكلیة العلوم 

  مناھج البحث والتقویم في العلوم اإلسالمیة وغایاتھا مخبر
m.rabah@univ-alger.dz  rouaneazzedine@gmail.com  

  

  11/07/2021 :القبول تاریخ   23/01/2021 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

نماذج من توظیف االتجاه العقلي الحداثي لقواعد الصناعة الحدیثیة للطعن في  -عرضا ونقد -تناول ھذا البحث 
السنة النبویة، ووضح كیف استثمر أصحاب ھذا االتجاه كالم نقاد الحدیث لخدمة مشروعھم المستھدف للسنة النبویة 

ومن صور ھذا التوظیف الذي تناولھ البحث روایة الحدیث بالمعنى، جمع الروایات،  -تفكیك السنة من الداخل -
  .اختصار الحدیث

  وقد تضمن البحث كالم أصحاب ھذا االتجاه وأتبعھ بالمناقشة والنقد، مستدال بكالم نقاد الحدیث وشواھدھم.
  السنة النبویة. : التوظیف؛ الحداثي؛ بالمعنى؛الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research deals - in presentation and criticism – with examples of employing the 

modernist mental trend in the rules of the hadith industry to challenge the Prophet’s Sunnah, 
and explains how the owners of this trend invested the words of the hadith critics to serve their 
project targeted for the Prophet’s Sunnah - Dismantling the Sunnah from within - and among 
the images of this employment that the research dealt with is the narration of the hadith In the 
sense, collecting novels, shortening hadith The research included the words of the owners of 
this trend and followed it with discussion and criticism, inferred by the words of the hadith 
critics and their evidence. Keywords: employment; Modernist; In the sense; Sunnah. 
.key words: employment; Modernist; In the sense; Sunnah. 

  مقّدمة: 

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلھ وصحبھ 
  أجمعین وبعد:

                                                        
  .المرسلالمؤلف  )1(
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فإن الباحث في السنة وعلومھا، یلحظ جلیا استھداف الخطاب الحداثي لھا، وتنوع أسالیبھ في النیل 
سّوده المستشرقون  بماارتباط ھذا التیار  -ناھیك عن عالم -فبعد أن صار معلوما لكل طالب علم،  منھا،

، واالكتفاء بالقرآن الكریم كمصدر وحید لألحكام والشرائع إنكارھاوأثاره حول السنة وحجیتھا ومحاولة 
توظیف قواعد المحدثین  ؛ انتھج منھجا جدیدا محاوال تفكیك بناء السنة من الداخل، عن طریقاإلسالمیة

  ومناھجھم والتعلق بأقوالھم وتأویل كالمھم، وحملھ على مرادھم.

ومن ذلك توظیفھم لكالم علماء الحدیث ونقاده حول روایة الحدیث بالمعنى، فتعلق بعضھم بكالم 
وا ذلك دّ واالكتفاء باللفظ النبوي، وع فریق من علماء السنة بعدم جواز روایة الحدیث بالمعنى أو اختصاره

سببا من أسباب التشكیك في حفظ األئمة وقلة ضبطھم وأمانتھم، كما فعل صاحب كتاب "روایات الحمیدي 
  .1أربكت البخاري"

وجدیر بالذكر أن أصحاب االتجاه الحداثي یرّكزون على كتاباتھم كثیرا على الصحیحین، وخاصة 
ھ صل مرادھم بإسقاطھ والنیل من مكانة صاحب"صحیح البخاري" بمكانتھ الرفیعة بین دواوین السنة فمتى ح

  العلمیة، سھل علیھ باقي المصنفات الحدیثیة.

  :اإلشكالیة

ومنھ فما ھو حكم الروایة بالمعنى؟ وما ھو أثرھا على السنّة؟ وما ھي دوافع األئمة الختصار 
  الحدیث وروایتھ بالمعنى؟ 

بیان بطالن تعلق أصحاب ھذا التیار  ولإلجابة على ھذه التساؤالت، سنعمد في ھذه الدراسة إلى
  بقواعد المحدثین وفق خطة علمیة اشتملت على مقدمة وثالث مباحث وخاتمة.

  فالمقدمة حوت أھمیة الموضوع والتعریف بھ.

  والمبحث األول: مذاھب العلماء في روایة الحدیث بالمعنى.

  والثاني دوافع األئمة الختصار الحدیث وروایتھ بالمعنى

  دراسة األحادیث التي اعترض بھا الكاتب من صحیح البخاريوالثالث: 

  والخاتمة تضمنت أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة.

  المبحث األول: مذاھب العلماء في روایة الحدیث بالمعنى

تباینت مذاھب العلماء حول روایة الحدیث بالمعنى وكثرت أقوالھم حیث بلغت قرابة العشرة 
مقام الدراسة ال یحتمل بسط أدلة المذاھب ومناقشتھا، سأكتفي بذكر مذھبین فقط ألن جمیع ، وألن 2مذاھب

 .4، وجدیر بالذكر اتفاق العلماء على أن روایة الحدیث باللفظ أفضل من روایتھ بالمعنى3األقوال تعود إلیھما

 المطلب األول: القول بالجواز مطلقا

لتابعین، فمنھم أنس بن مالك وابن مسعود وواثلة بن وقد ذھب إلى ھذا القول جمع من الصحابة وا
  .6"إذا حدثتكم بالحدیث على المعنى فحسبكم" ):رضي هللا عنھ(، فقد روي عنھ قولھ 5األسقع

  النخعي والشعبي والحسن البصري والزھري وسفیان الثوري وسفیان بن عیینة. إبراھیمومن التابعین: 
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شرم أنھ قال" كان ابن عیینة یحدثنا فإذا سئل عنھ بعد ذلك حدثنا فقد روي الخطیب البغدادي عن علي بن خ
  .7بغیر لفظ األول والمعنى واحد"

، 8وممن ذھبوا إلى ھذا القول جماعة من العلماء منھم: أبو حنیفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد
الح األثیر وابن الص وجمع من المحققین منھم الترمذي والخطیب البغدادي وابن عبد البر وابن عقیل وابن

والقرطبي والنووي والقاضي البیضاوي، وقد نسب ھذا القول إلى جمھور العلماء، مجموع من أھل العلم 
  .9منھم، القاضي عیاض والخطیب البغدادي وابن قدامة والنووي وابن كثیر

شروط یجب توفرھا حتى تجوز روایة  -جواز روایة الحدیث بالمعنى -واشترط أصحاب ھذا القول 
  الحدیث بالمعنى من أبرزھا:

أن یكون الراوي عالما بدالالت األلفاظ وما تحیلھ المعاني، فأن كان جاھال لم یجز لھ روایة الحدیث  -
 بالمعنى.

األذان  تعبد بلفظھ من ألفاظأن یكون اللفظ المستبدل مساویا للفظ األصلي في المعنى، وأن ال یكون مما  -
 واإلقامة.

 أن ال یكون من باب المتشابھ كأحادیث الصفات أو المشكل والمشترك والمجمل. -
كقولھ "ال ضرر وال ضرار" إلحاطة الجوامع بمعان تفتقر عنھا فھوم  أن ال یكون من جوامع كلمھ  -

 الناس.

  المطلب الثاني: القول بالمنع مطلقا

وھذا مذھب عمر بن الخطاب وابنھ عبد هللا وأبي أمامة الباھلي وقد نسب إلیھم جمع من العلماء 
  .12وابن تیمیة 11والمازري 10منھم السمعاني

ومن التابعین ابن سیرین ونافع مولى ابن عمر وجماعة من السلف، وفي نسبة ھذا القول إلى الصحابة 
  .13للفظ كما قرر ذلك ابن مفلحوالتابعین نظر، فلم یصح عنھم سوى مراعاتھ ا

  .14ومن الفقھاء، اإلمام مالك فقد روي عنھ تحفظھ من الباء والتاء والثاء في الحدیث

وقد وجھ علماء المالكیة ھذا األثر عن اإلمام مالك وحملوه على استحباب اإلمام مالك نقل الحدیث 
  باللفظ، وأن المنع متوجھ لمن لیس لھ علم بمعاني األحادیث.

"قد روي مثل ھذا أي المنع من روایة الحدیث بالمنع عن مالك وأراه أراد بھ من  اإلمام الباجي:قال 
الرواة من ال علم لھ بمعنى الحدیث؛ وقد نجد الحدیث عنھ في (الموطأ) یختلف ألفاظھ اختالفا بینا، وھذا یدل 

  .15على أنھ یجوز للعالم النقل على المعنى"

  .16"إن األحوط عدم الروایة بالمعنى" قوم من قال:ویمكن أن یلحق بأرباب ھذا ال

من خالل ما سبق عرضھ من أٌقوال العلماء ومذاھبھم، یمكننا القول بأن روایة الحدیث بالمعنى 
ومن واقع السنة الذي  )رضي هللا عنھم(جائزة لقوة األدلة التي استدل بھا المجّوزون، ومن عمل الصحابة 

مثال على ذلك اختالف المرویات، كما أن المشقة قائمة في نقل السنة بألفاظھا  یشھد جواز نقلھا بالمعنى وخیر
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مقاصد السنة الشریفة الغراء رفع الحرج والمشقة عن األمة وقد تقرر ھذا األمر في نزول  أنوكما ھو معلوم 
  القرآن الكریم على سبعة أحرف كلھا كافیة شافیة.

  یث وروایتھ بالمعنىدتصار الحئمة الخالمبحث الثاني: دوافع األ

  تصار الحدیثالمطلب األول: معنى اخ

استعمل لفظ االختصار في الطریق، فیقال طریق مختصرة أي أقصر من غیرھا، ونقل ھذا المعنى 
  .17تجویزا في الحدیث، ومعناه تجرید اللفظ الیسیر من اللفظ الكثیر مع بقاء المعنى

  .18لحدیث دون بعض وھو من فروع الروایة بالمعنى""ھو روایة بعض ا وعّرفھ علماء الحدیث بقولھم:

فالحدیث المختصر یكتفي روایة بذكر بعضھ دون بعض، ویعبر عن معناه بعبارات أوجز، فھو 
جزء من روایة الحدیث بالمعنى، وللعلماء في جواز اختصار الحدیث أقوال، فمنھم من منعھ ومنھم من 
 أجازه ومنھ من اشترط بجوازه أن یكون مرویا في موضع آخر عنده أو عند غیره، وھو صنیع اإلمام

كما سیأتي، قال ابن الصالح:" والصحیح التفضیل وأنھ یجوز ذلك من العالم  )رحمھ هللا(البخاري 
  .19العارف"

  الختصار الحدیث -أصحاب المصنفات -المطلب الثاني: دوافع األئمة

قبل أن نتطرق لدوافع األئمة أصحاب المصنفات الختصار الحدیث یجب أن نبین عالقة اختصار 
بالمعنى، فھناك صلة وثیقة بینھما، فاختصار الحدیث فرع عن الروایة بالمعنى وھما  الحدیث بالروایة

  مسألتان متداخلتان.

فالروایة بالمعنى ھي تأدیة المعنى بلفظ من عند الراوي، واختصار الحدیث روایة بعضھ دون بعض أو 
  بمعناه بعبارة وجیزة. اإلتیان

یختصر الحدیث قد یرویھ بمعناه، وبعد أن تبین  فبینھما عموم وخصوص فإن الراوي إذا أراد أن
  الفرق بینھما نتطرق لدوافع العلماء الختصار الحدیث.

 .20وھو حذف راٍو أو أكثر من أول السند وھو صنیع البخاري رحمھ هللا إذا اختصر الحدیث  التعلیق: -1

التعلیق قصد االختصار عن وقصد اإلمام البخاري من التعلیق االختصار كما قال الزركشي "وفائدة 
  .21التكرار"

بجزء من الحدیث في باب ویأتي بجزء منھ في باب  (رحمھ هللا)حیث یأتي البخاري  تقطیع الحدیث: -2
: -رحمھ هللا–وتراجم كتابھ الصحیح خیر شاھد على ذلك قال ابن كثیر  )رحمھ هللا(آخر، وھذا من فقھھ 

  22ث في كثیر من األماكن""فالذي علیھ صنیع البخاري: اختصار الحدی

یرا لفھمھ سأن ال یستوعبھ المتلقي لھ فیختصره العلماء تی يإذا كان الحدیث طویال، خش تیسیر الفھم: -3
"وربما اختصرت الحدیث الطویل ألني لو كتبتھ بطولھ كم یعلم  (رحمھ هللا)ي قال أو داوود السجستان

 .23بعض من سمعھ وال یفھم موضع الفقھ منھ فاختصره لذلك
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ومن خالل ما سبق عرضھ من دوافع العلماء الختصار الحدیث، تبین مرادھم وقصدھم وھو تیسیر 
ھم تقدیر والدعاء لھم وذكر فضلالفھم وتقریب الحدیث لألمة، فھم بذلك خدموا السنة وحقھم التبجیل وال

  ومعرفة منزلتھم، فجزاھم هللا عنا خیر الجزاء...

وسنعرض في المبحث الموالي لما سّوده الكاتب وأوھم نفسھ ومن اغتر بھ من عوام الناس ودھمائھم 
مقتال ووجد في كتابھ الصحیح مطعنا، وھو في حقیقة األمر  (رحمھ هللا) وظنھم أنھ أصاب من البخاري

  رمى سھما فارتد علیھ. قد

  فلم یضرھا وأوھى قرنھ الوعل.  كناطح صخرة یوما لیوھنھا           

فأبان في ما سوده عنا جھل فاضح بقواعد العلم وأصولھ، وتحقق فیھ قول الحافظ ابن حجر العسقالني 
  .24" من تكلم في غیر فنھ أتى بالعجائب" (رحمھ هللا)

  (رحمھ هللا)األحادیث التي اعترض بھا الكاتب على البخاري  بعض المبحث الثالث: دراسة

  الحدیث األول المطلب األول:

  وذكر اعتراض الكاتب األولى سوق الروایة الفرع األول:

ذكر الكاتب في رسالتھ ثمانیة أحادیث، لكن سأقتصر على حدیثین فقط، لبیان بطالن تعلقھ بمذاھب العلماء 
لمذاھبھم، ورد شبھھ حول حفظ البخاري، وذلك لضیق المقال وعدم مناسبة وقواعد المحدثین وتوظیفھ 

  الحال.

، نصاريل: حدثنا یحیى بن سعید األحدثنا الحمیدي عبد هللا بن الزبیر، قال: حدثنا سفیان، قاقال البخاري: 
لخطاب سمعت عمر بن ا: أخبرني محمد بن إبراھیم التیمي، أنھ سمع علقمة بن وقاص اللیثي، یقول: قال

، یقول: "إنما األعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما  هللا رسول رضي هللا عنھ على المنبر، قال: سمعت
  .25"نوى، فمن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا، أو إلى امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ

قال الكاتب: بعد أن أورد روایة البخاري في أول صحیحھ واعترض بأن البخاري ذكرھا ناقصة طاعنا 
وأنھ قدم وأخر وأن ذلك قد  بذلك في حفظھ متعلقا بعدم جواز روایة الحدیث بالمعنى، وأنھ بتر كالم النبي 

 قال: "الحظ ما بین -بحھ هللاق -بالكذب  )رحمھ هللا( غیر معنى الحدیث، ثم قال كلمة سوء واتھم البخاري
األقواس فإن البخاري لم یذكر ذلك كما في روایة شیخھ الحمیدي، فأین الحفظ المزعوم"، وقال: "والبخاري 
یروي أن النبي األكرم قال: (إنما األعمال بالنیات... ) وبتر جملة بأكملھا وفي بعض الروایات التي ستقرؤھا 

وحذف كلمات وروى بالمعنى وبالمضمون ، فإن كل ذلك یغیر معنى  الحقا قام البخاري بتقدیم وتأخیر
  .26الحدیث والمقصود، أال یعتبر ذلك كذبا على النبي)

  الجواب على اعتراض الكاتب الثاني: الفرع

أراد الكاتب توظیف مذاھب العلماء وأوھم القارئ أن الروایة بالمعنى تغیر معنى الحدیث والمقصود 
سبق أقوال العلماء ومذاھبھم في جواز روایة الحدیث بالمعنى، فال مستمسك لھ بھذا منھ، وقد بینا في ما 

القول، فإن مكانة البخاري عند علماء الحدیث ال یمكن المساس بھا أو النیل منھا بمجرد تلمیح وتخریف من 
  كاتب مغمور ال یمت لعلم الحدیث بصلة.
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  أما باقي اعتراضاتھ فالجواب عنھا من أوجھ:

قارن الكاتب بین روایة البخاري التي استفتح بھا صحیحھ وبین روایة شیخھ الحمیدي، وھذه ھي روایة 
) حدثنا عبد هللا بن مسلمة قال أخبرنا مالك، 54الحمیدي وقد رواھا البخاري في عدة مواضع وھي: (

) حدثني 5070ید، () حدثنا مسّدد قال حدثنا حّماد بن ز3898) حدثنا محمد بن كثیر عن سفیان، (2529(
) حدثنا أبو 6935) حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا عبد الوھاب (6689یحي بن قزعة قال حدثنا مالك، (

النعمان قال حدثنا النعمان بن زید، فھؤالء كلھم یروونھم عن یحي بن سعید األنصاري، قال أخبرني محمد 
لیثي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر یقول: بن الحارث التیمي أنھ سمع علقة بن وقاص ال إبراھیمبن 

قال سمعت  سمعت عمر بن الخطاب على المنبر یخبر بذلك عن رسول هللا یقول:  سمعت رسول هللا 
یقول : إنما األعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ فھجرتھ  رسول هللا 

 ."ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو إلى امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ إلى هللا ورسولھ ومن كانت

واه اختصر الحدیث ولكنھ ر (رحمھ هللا)فأما قولھ (بتر جملة بأكملھا) فغیر معنى صحیح إذ أن البخاري 
في صحیحھ كامال من غیر روایة شیخھ الحمیدي، وقد تقدم بیان جواز اختصار الحدیث ودوافع العلماء 

  ك.لذل

  فتبین من خالل الروایتین احتمال تحدیث الحمیدي للبخاري من حفظھ فرواھا البخاري كما سمعھا.

فمن كانت ھجرتھ ( أو أن البخاري اھتصر الحدیث على عادتھ وبسبب االختصار أنھ لم یورد قولھ 
اق ھذا فسھ وقد سفي أول الكتاب خشیة أن یكون فیھ تزكیة لن )إلى هللا ورسولھ فھجرتھ إلى هللا ورسولھ

أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة والجملة حیح البخاري بقولھ: "الحافظ بین ھجر في شرحھ لص
نفسھ  خبر عن حالممل التردد بین أن یكون ما قصده یحمل القربة أوال، فلما كان المصنف كالتالمتبقاة تح

ربة المحصنة فرارا من التزكیة...، وكان من رأي عرة بالقشفي تصنیفھ ھذا بعبارة الحدیث، حذف الجملة الم
 یثار األغمض على األجلوالتدقیق في االستنباط وإ ،المصنف جواز اختصار الحدیث والروایة بالمعنى

سناد الوارد بالصیغ المصرحة بالسماع على غیره، استعمل جمیع ذلك في ھذا الموضع بعبارة وترجیح اإل
  .27ھذا الحدیث متنا وإسنادا"

  المطلب الثاني: الحدیث الثاني

  وذكر اعتراض الكاتب الثانیةالفرع األول: سوق الروایة 

نا : حدثنا الحمیدي، حدثنا سفیان، حدثالئاتھم الكاتب البخاري بالتدلیس، ثم ساق روایة البخاري قا
 طاب أنعمرة بن دینار، قال أخبرني طاوس أنھ سمع ابن عباس رضي هللا عنھما یقول: بلغ عمر بن الخ

قال: "قاتل هللا الیھود حرمت علیھم الشحوم  فالنا باع خمرا فقال: قاتل هللا فالنا ألم یعلم أن رسول هللا 
  .28فحملوھا فباعوھا"

حدثنا سفیان حدثنا عمرو بن دینار ثال: أخبرني طاوس أنھ "قال ، ثم أتى بروایة الحمیدي في مسنده
ن سمرة باع خمرا فقال: قاتل هللا سمرة ألم یعلم أن رسول هللا ن عباس یقول: بلغ عمر بن الخطاب أبسمع ا

 29"لعن هللا الیھود حرمت علیھم الشحوم فخملوھا فباعوھا": قال.  
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"الحظ أن البخاري لم یصرح باسم (سمرة) كما في روایة شیخھ الحمیدي، بل قال إن فالنا،  فقال:
  .30وھو سمرة بن جندب؟؟" !!  العدلأي أنھ تصرف في الروایة بحذف اسم ھذا الصحابي 

  الجواب على اعتراض الكاتب الثاني: الفرع

  الجواب من أوجھ:

 احتمال سماع البخاري الحدیث مبھما من شیخھ الحمیدي. -

أن یكون البخاري أبھم اسم الصحابي وال شيء فیھ، وإن كان في مسند الحمیدي بتسمیتھ، ومثل ھذا الصنیع  -
 حیث یسمى في األصل ویبھم عند التحدیث أو العكس.معروف لدى المحدثین 

الحدیث عن أبي بكر بن أبي شیبة قال حدثنا سفیان.... ثم ساق الحدیث بلفظ  32وابن ماجھ 31فقد روى مسلم -
  .ولكن في مصنف ابن أبي شیبة أبھم ولم یذكر اسم (سمرة)، الحمیدي أي بذكر (سمرة)

عیینة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس  أنشیبة، حدثنا  وھذا نص الحدیث من المصنف: "قال ابن أبي
هللا قال "لعن  قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فالنا یبیع الخمر فقال: مالھ قاتلھ هللا ألم یعلم أن رسول هللا 

  .33ھا"وأكلوا أثمانملوھا فباعوھا الیھود حرمت علیھم الشحوم فج

  ویسمیھ أحیانا، والبخاري یفعل مثلھ...وھذا یدل على أن ابن أبي شیبة یبھمھ أحیانا 

والذي یظھر من خالل جمع  34كما أن الحدیث قد روى من طرق أخرى مبھما غیر مسمى
  أن سفیان أو من دونھ أحیانا یبھمونھ وأحیانا یسمونھ... 35الروایات

 في فھم الحدیث والوقوف على اختالف ألفاظھ، العلماءمن مسالك وجمع الطرق والروایات مسلك 
وصنیع البخاري من ھذال القبیل، لذلك یتضح أن الكاتب قد أتي من جھة جھلھ بقواعد المحدثین وضوابطھم 

سیبلغھ مراده أال وھو الطعن في ل العلماء وقواعدھم دون فھم لھا في فھم السنة لذلك رأى أن توظیف أقوا
د أن عجز ھو وأمثالھ عن داخل بعة، وسیمكنھ من تفكیك السنة من الصحیح البخاري أجل دواوین السن

  الطعن فیھا من الخارج.

  خاتمة:

  خلص البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزھا:

الغرض من توظیف االتجاه الحداثي لقواعد المحدثین ھو ھدم السنة من الداخل ألن نقدھا من الخارج  -
 أصبح أمرا مستھلكا ومكشوفا.

البخاري خصوصا من خالل التعلق بمباحث حدیثیة ومن أغراضھ أیضا التشكیك بالسنة عموما وبصحیح  -
 وانتقادات علماء الحدیث.

 وبراءتھ مما نسب إلیھ. (رحمھ هللا) ثبوت إمامة البخاري -
في جواز روایة الحدیث بالمعنى جواز اختصاره وھو مذھب جماھیر  (رحمھ هللا) بیان مذھب البخاري -

 أئمة السنة.
 یخھ الحمیدي، فھي لیست مقتصرة على المسند فقط.عن ش(رحمھ هللا) تعدد روایات البخاري  -
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لم یفرق االتجاه الحداثي بین قواعد المحدثین وبین تطبیقاتھا فوظفوھا في غیر ما قصد بھا ونزلوھا في  -
 غیر منزلھا.
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یقوم بحذف بعض األحادیث وال یذكرھا في صحیحھ أبدا... لھذا فإنھم جوزوا الروایة بالمعنى وقالوا بجواز االختصار في 

یالئم أھوائھم حیث أنھ  -صحیح البخاري –الروایة أیضا وذلك لكي یتستروا على ماھم علیھ من التمسك بھذا الكتاب 
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   :الملخص
یتناول ھذا المقال البحث عن وجٍھ آخر غیر معروٍف لإلمام الّشاطبّي، وإبراز جانٍب مھمٍّ من جوانب مشروعھ 
التّجدیدّي، والمتمثّل في جھوده اإلصالحیّة للمجال التّربوّي والتّعلیمّي، وعنایتھ البارزة بأركان العملیّة التّربویّة: 

  ذا إبراز استصحابھ للبّعد المقاصدّي في مشروعھ اإلصالحّي ھذا. ماّدةً، منھًجا، معلًِّما، ومتعلًٍّما. وك
  التّعلیم.     یّة؛ التّرب ؛اإلصالح ّشاطبّي؛ال ؛المقاصد :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Article deals with researching for the unknown side of Imam Al-Shatibi, and highlighting 

an important aspect of his renewal project, which is represented in his reform efforts in the 
educational field. His outstanding attention to the pillars of the educational process: material, 
curriculum, teacher and learner As well as highlighting his association with the intended 
dimension in his reform project. 
Key words: Purposes Al-Shatibi ; Reform  ; Education; Learning. 

 
  مقّدمة: 

متوالیًّا، كما یلیق بجالل وجھھ وعظیم سلطانھ، وصلّى هللا تعالى الحمد � رّب العالمین، حمًدا كثیًرا 
   وسلّم على خیر َمن تلقّى على األرض رسالة الّسماء، وعلى آلھ األطھار وصحبھ األخیار، وبعد:

 الَ إّن الّشائَع عن اإلمام الّشاطبّي والمعھوَد عنھ أنّھ إماٌم فقیھٌ ُمتمّرٌس، وعالٌم أصوليٌّ مجّدٌد متمّكٌن، ن
الّریادةَ وحاَز قصَب الّسبق في تجدیده البحث في مقاصد الّشریعة اإلسالمیّة، تبویبًا وتقسیًما وتوظیفًا، بل في 

وخاّصًة  -صیاغتھ لعلم أصول الفقھ في جمیع مباحثھ صیاغةً مقاصدیّةً متمیّزةً؛ إذ یتلّمس الّدارُس لكتاباتھ 
جمیع زوایاه وأنحائھ، واستحضاَره لھ في كّل مفاصلھ، وسریاَن حضوَر النَّفَس المقاصدّي في  -في موافقاتھ 

لھذا  -غیر المعروف أو غیر المتداول -الّروح المقاصدیّة في كّل ثنایا أبوابھ ومباحثھ، غیر أّن الوجھ اآلخر
لٌح بارٌز قتداٍر. وُمصاإلمام الفّذ، ھو أنّھ عالٌم ُمنظٌِّر في األخالق بامتیاٍز، وأستاٌذ بارٌع في التّربیة والتّعلیم با

بجدارٍة، محیطٌ في عنایتھ بكّل أسس العملیّة التّربویّة وأركانھا، سواٌء ما تعلّق بالماّدة العلمیّة ومنھجّیِة 
  تقدیِمھا، أو ما اختّص بالمعلِِّم والمتعلِِّم. وذلك ألنّھ مارس التّعلیم؛ متعلًّما (طالبًا)، ومعلًّما (أستاًذا).              
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قد بذل الّشاطبّي جھوًدا تجدیدیّةً إصالحیّةً في المجال التّربوّي والتّعلیمّي؛ إذ یُعدُّ رائًدا في تجدید فل
وتشكیل العقل والّتفكیر اإلسالمّي، ُمستصحًبا في مشروعھ ھذا البّعَد المقاصدّي، وُمستحضًرا لھ في مسلكھ 

  ع عصره، وال قاصرةً على محاربتِھا فقط. ومنحاه ھذا؛ حیث لم تكن جھوده ھذه محصورةً في نْقِد بِدَ 
، ومن ثَمَّ فھي تجدیٌد للجانِب 1"ل تجدید منھج الّتفكیر األصوليّ وإنّما ھي تجدیٌد للّدین أساًسا من خال"

، والّذي یعدُّ التصّور المتكامل لفلسفة الّتربیة وقواعدھا  التّعلیمّي، وإصالٌح للفكر التّربويِّ بوجٍھ خاصٍّ
                       .   وأركانھا، وألھدافھا ومقاصدھا، وفي األخیر ھو إصالح لمنظومة الفكِر اإلسالميِّ بوجٍھ عامٍّ

بین یدّي دراستان تناولتا الموضوع من زوایا قریبة ومتقاطعة مع ما سأتناولھ بالبحث ھنا؛ وقد وقع 
، "" التّربیة عند اإلمام الّشاطبيّ ب أّما األولى فھي للّشیخ یوسف القرضاوي، في ورقتھ البحثیّة الموسومة 

اطبّي في مدینة الجزائر سنة: والتّي كانت في أصلھا محاضرةً قّدمھا في المھرجان الّذي أُقیم لإلمام الشّ 
م؛ حیث أبرز من خاللھا شخصیّة الشاطبّي أستاذ التّربیة المجّدد، والمتعّدد المواھب والقدرات، 1991

              وعنایتھ المتمّیزة بأركان العملیّة التربویّة ومقّوماتھا األساسیّة.                                                            
وأّما الّدراسة الثّانیّة فھي للدكتور حّمادي العبیدي، في كتابھ: " الّشاطبّي ومقاصد الّشریعة "، من 

م. وذلك من 1992ھ/1412إصدار: دار قتیبة للّطباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، في طبعتھ األولى، سنة: 
، من كتابھ ھذا عن: المذھب 284فحة إلى: الصّ  197خالل تخصیصھ البحث في القسم الثّالث؛ من: الّصفحة 

اإلصالحي عند الّشاطبّي، وبالّضبط في الفصل الخامس منھ، تحت عنوان: مذھبھ في اإلصالح التّربوّي؛ 
  .   261إلى: الّصفحة  251من: الّصفحة 

وسأحاول في ورقتي البحثیّة ھذه أن أُسلِّط بعض الّضوء على ھـذا الجانب الخفّي من المشروع 
یدّي اإلصالحّي لإلمام الّشاطبّي في شقّھ التّربوّي والتّعلیمّي، ومدى استحضاره للبّعد المقاصدي في التّجد

مشروعھ ھذا، ُمبرًزا لدوره العظیم وإسھاماتھ الكبیرة في ھذا الّشأن، وكاشفًا اللّثام عن أھمیّة ھذا الموضوع 
                          وخطورتھ في حیاة األّمة فرًدا وجماعةً، حاضًرا ومستقبًال. 

فما ھي دوافع إصالحات الّشاطبّي التّربویّة والتّعلیمیّة في عصره؟ وما مدى حضور البعد المقاصدّي 
في مشروعھ اإلصالحّي ھذا؟ وكیف كانت نظرتھ إلى العلم أو الماّدة العلمیّة ومنھجیّة تقدیمھا؟ وما تصّوره 

  للمعلّم والمتعلّم؟             
بة عن ھذه اإلشكالیة المتضّمنة لجملةٍ من التّساؤالت، جاء المقال ُمحاوًال البحث في موضوع: ولإلجا

"البّعد المقاصدّي في المشروع اإلصالحّي التّربوّي والتّعلیمّي عند اإلمام الّشاطبّي"، وذلك من خالل الخطّة 
  التّالیة:          

  ّي الّتربوّي والتّعلیمي:المطلب األّول: دوافع مشروع الّشاطبّي اإلصالح
إّن قَدر الحیاة وُسنَّتھا أن تتجّدد وإّال فسدت، كما یفسد ویأسن الماء الّذي ال یتجّدد. ثّم ال یُصبح صالًحا 
. فحین یُعطَُّل العقل أو یتعطّل عن االجتھاد، وتقف عملیّة الّتفكیر عند استلھام تجارب  لالستعمال اإلنسانيِّ

متحفًا تُعرُض فیھ الجمادات،  -حینئٍذ  -ٍة، أو الجمود عند طوٍر زمانيٍّ ُمحّدٍد، تصبح الحیاة حقبٍة زمنیٍّة ُمعیَّن
ولیس مصنًعا لألحیاء، وتتحّول من مسرحٍ للحركة واإلبداع، إلى میادین لتكرار التّجارب العقلیّة، واجترار 

  صالحیّة الّدواء.                                 األنساق الفكریّة التّي انقضت فاعلیّتھا، وانتھى مفعولھا، كما تنتھي
من  - آنذاك -إّن الّدارس لعصر الّشاطبّي وما تمیّزت بھ الحیاة والحركة الثقافیّة والعلمیّة والفكریّة 

ضعٍف وركوٍد في االجتھاد، وضحالٍة في االبتكار، وجموِد حركة التّجدید، وكذا شیوع البدع وتمّكنھا، 
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الخرافّي، وما صاحب ذلك من ضعٍف في الّسیاسة، ووھٍن في الحكم، أّدى إلى أفول شمس  وانتشار الفكر
  اإلسالم في األندلس، فردوس المسلمین الّضائع.                                       

 فالمتفّحص المستجمع لذلك كلّھ سیلحظ بل وسیفھم أسباب نقد الّشاطبّي لھذا الوضع المترّدي، وستتجلّى
لھ معالم المشروع اإلصالحّي لھذا اإلمام المجّدد، والمصلح العبقرّي الفّذ، وذلك من خالل نقده لطرق التّعلیم، 
ومسائل العلوم المتناولة بالّدرس، والتّي بُني معظمھا على الظّن ال على الیقین، وعلى مجّرد الحفظ دون 

ّدلیل، أو دون التّأّكد بالحّجة، وشیوعِ التّعّصب االستیعاب، وعلى االستظھار دون االستعانة والتثبّت بال
حقّھا  -المذھبّي المقیت دون االنتصار للحّق، واالقتصاِر على طلب قشور العلوم دون ألبابھا. وتقدیِم علوم 

  أحوج إلیھا مسلم ذلك الّزمان.       -حقّھا التّقدیم -ال تخدم العصر، وتأخیر أخرى  -التّأخیر
اب والعوامل التّي جعلت ھذا العصر یوصف بالترّدي، ویُنعُت بالّضعف، كانت دافًعا إّن كّل ھذه األسب

، ُمدرًكا أھمیّة وخطورة ھذا المجال 2للّشاطبّي وحافًزا لھ على النّھوض إلصالح حال التّعلیم والتّربیّة
سام تصّوٍر جدیٍد في أق الحّساس من الحیاة، مستصحبًا معھ في ذلك البّعَد المقاصدّي، بالنّظر إلى ما أبدع من

  المقاصد، والتّي خّص منھا قسًما سّماه: مقاصد المكلّف.                  
بأّن العقل المقاصدّي ھو عقٌل كفیٌل بأن یُحقّق ذلك التحّول  -في تصّوره العمیق  -ذلك ألنّھ یرى 

من  تناول مسائل العلوم بالّدرس، المبتغى، وأن یصل إلى ذلك الھدف المنشود، إنّھ العقل الّذي سیغیّر طریقة
مجّرد الحفظ واإللقاء والتّلقي، إلى طریقة الّتفكیر والفھم، ومنھج االستنباط واالستیعاب، وبالتّالي سیتحّول 
بالمتعلّم وطالب العلم من عقلیّة االستقبال والتّلقي، والّذي شعاره: (ھذه بضاعتكم ُرّدت إلیكم)، إلى عقلیّة 

، وإلى منھج المقارنة والتّحلیل واالستنتاج، وإلى عقلیّة القراءة الّصحیحة للواقع، واالستشراف الّتفكیر والنّقد
الّدقیق للمستقبل، ومن ثمَّ رفضھ ألّي فكٍر دون دلیٍل أو برھاٍن، ورّده ألّي اجتھاٍد بغیر حّجٍة أو سلطاٍن، 

  توا برھانكم).          وشعاره في مسار حیاتھ العلمیّة خصوًصا والفكریّة عموًما: (قل ھا
فكان منھجھ جامًعا بین الفكر والعمل، أو بین النّظر والتّطبیق، ومتّجھًا نحو إصالح حال األّمة ظاھًرا 
وباطنًا، زاُده في ذلك كلّھ أصوُل الّشریعة ومقاصدھا. معتمًدا في ذلك على خطّة عمٍل، تجلّت معالمھا في 

عمًال واعتقاًدا، ثّم بفروعھ المبنیّة على تلك األصول؛ وفي خالل ذلك أبیّن فابتدأُت بأصول الّدین "ثنایا قولھ: 
ما ھو من الّسنن أو من البدع، كما أبیّن ما ھو من الجائز وما ھو من الممتنع، وأعرض ذلك على علم 

  .                                 3األصول الّدینیّة والفقھیّة"
لّرغم مّما وجده من غربٍة بین جمھور أھل زمانھ وعاّمتھم، واصفًا ذلك كّل ذلك كان زاَده ودیدنَھ، با

بقولھ: " وكنُت في أثناء ذلك قد دخلُت في بعض خطط الجمھور من الخطابة واإلمامة ونحوھا فلّما أردُت 
 االستقامة على الطّریق؛ وجدُت نفسي غریبًا في جمھور أھل الوقت لَِكون ُخططھم قد غلب علیھا العوائد،

  .            4ودخلت على ُسننھا األصلیّة شوائٌب من المحدثات الّزوائد"
بركان غرناطة  -كان یكتُب فوق بركاٍن من الحمِم "وكأّن اإلمام الّشاطبّي في عملھ وجھاده ھذا 

عامًال على صیاغة رؤیٍة جدیدٍة وبلورة نظریّة متكاملة حـول المقاصد الّشرعیّة؛  -األندلـس المتراجعة 
محاوًال تحقیق ھدٍف شبیٍھ بذلك الّذي كان یطمح إلیھ ابن خلدون من علمھ الجدید أیًضا: وصف مظاھر 

  .      5االنحطاط وكشف الغّمة وإبادة النّقِم، وإیقاف أو تأخیر مسلسل االنحالل"
ثا في ة لیُْبعقد اختارتھما یُد القدر والعنایة اإللھیّ -أي: الّشاطبي وابن خلدون  -وكأّن ھذین العظیمین 

زمٍن كانت األّمة في أمّس وأشّد الحاجة إلیھما، حینما كانت تُعاني ویالت التخلّف، وتتجّرع آالم عقوبة 
االنحدار، والّسیر في ظلمات الّتقھقر والنّكبات، وتتلّمس مواضع العالج، وتتفقّد مخارج النّجدة والنّور، ولكن 
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كرْي الّرجلین الُمصلَحین، وال استنارت بأنوار منھجیھما، وال لم تستفد األّمة من ف -ولألسف الّشدید  -
استفادت من مشروعیھما اإلصالحیّین، قصد إیقاف عجلة االنحالل واالنحدار، وإعادة األّمة إلى مسارھا 

            الّصحیح، وإلى موضع القیادة، وموطن الّریادة، ومنزل الّسیادة، ومحّل الّشھادة.                            
إّن الّشاطبّي إمام عبقرّي نابغة ومجّدد، إنّھ صاحب المشروع الّذي ینتمي إلى ذلك النّشاط الفكرّي 
المتنّوع، العائد إلى القرن الثّامن، والّذي "جاء كتعویض عّما أصاب العالم اإلسالمّي من انتكاسة وتراجع 

الحیویّة لھذا الجسم المریض، جسم أّمة اإلسالم الّذي في سائر المجاالت، وكمحاولة السترداد النّفَس وإعادة 
  .                            6تكاد قواه تخور أمام أخطار الفتن الّداخلیّة والخارجیّة"

مام ت -ولذلك كان تركیزه على إصالح وضع التّربیة وحال الّتعلیم المترّدي في عصره، إلدراكھ 
أن ال نجاة ألّمةٍ متقھقرٍة إّال من خالل تربیة أجیالھا، وإصالح حال تعلیمھا؛ وذلك ال یتّم وال یمكن  -اإلدراك 

، لیمیّة، ممثّلةً في الماّدة العلمیّة ومنھجیّة تقدیمھاأن یُتصّور إّال من خالل إصالح أركان العملیّة الّتربویّة والتّع
                                   وكیفیّة نقلھا وطرحھا، وما تعلّق باألستاذ أو المعلِّم، وكذا ما اختّص بالطّالب أو المتعلِّم على الّسواء.                       

  ومنھجیّة تقدیمھاالمطلب الثّاني: الماّدة العلمیّة وشروطھا 
  ألّول: الماّدة العلمیّة وشروطھاالفرع ا

  أّوًال: الماّدة العلمیّة
ال یُمكن تصّوُر اكتمال بناء العملیّة الّتربویّة إّال بتمام أركانھا، والتّي منھا حضور الماّدة العلمیّة 

لةً، لكي تكون ھذه الماّدة العلمیّة ُمثمرةً وفّعاوتوفّرھا؛ أي: حضور الِعلم الّذي سیُلقّنُھُ ویُعِطیھ المعلِّم للمتعلِّم، و
تُؤّدي غرَضھا في تكوین المتعلِّم، وھَدفھا في تربیة النّاشئِة، كان ال بّد أن تتوفّر فیھا جملة من الّشروط 
والمعاییر. وھذا ما شغَل الّشاطبّي، وكان من اھـتماماتھ؛ إذ وضع للِعلِم الّذي یجب الّسعي في طلبھ، وللمادة 

        العلمیّة التّي لزم الكّد في تحصیلھا مجموعةً من الّشروط الّدقیقة، والمعاییر المضبوطة.                                         
                                                                   ثانیًّا: شروطھا:         

من ُصلب العلم؛ أي: ما یُعرف باألصالة، فبعد أن ذكر صنوف العلم،  أن تكون ھذه الماّدة العلمیّة -1
وأنّھا ثالثةٌ؛ فِمن الِعلم ما ھو من ُصْلبِھ، ومنھ ما عّده من ُملَِحِھ، َال من ُصلبِِھ، وأّما ثالثھا فلیس مـن ُصلبِھ 

ألصل والمعتمد؛ وھو ذلك العلم ھو ا -أي: ما كان من ُصلبھ  -وال من ُملَِحِھ. ُمعتبًرا الّصنف األّول من العلم 
.                                              7"ا إلى أصٍل قطعيٍّ الّذي علیھ مدار الطّلب، وإلیھ تنتھي مقاصد الّراسخین؛ وذلك ما كان قطعـیًّا أو راجعً "

التّعلیمیّة. وھو العلم الّذي ال یخرج إّن ھذا الّصنف من العلم ھـو األساس الّذي تقوم علیھ العملیّة التّربویّة 
عن ما یرجع إلى حفظ المقاصد، والتّي یكون بھا مصلحة وسعادة اإلنسان في الّدارین. والّشریعة اإلسالمیّة 

ترجع إلى حفظ المقاصد التّي بھا یكون صالح الّدارین: وھي : "-كما قال  -ُمنّزلَةٌ على ھذا الوجھ؛ ألنّھا 
ٌم ألطرافھا. وھي أصول الّشریعة. فال إشكال الّضروریّات والحاجیّ ٌل لھا وُمتمِّ ات، والتّحسینّیات، وما ھو مكمِّ

  .                                                                          8"أصل، راسخ األساس، ثابت األركان في أنّھا علم
ھو الّضامُن ِإلعادة صیاغة العقل الجمعّي لألجیال، وھو الكفیُل بتوجیھھم إلى  -حسبَھُ  -فُصلُب العلم 

طلب ما كان أصلح وأرقى من المعارف، وھو الّزعیم بإرشادھم إلى ما كان أنفع وأجدى من العلوم.                                      
بعد الكلِل والَملِل؛ وھو ما كان ُمندرًجا تحت ُملَحِ العلِم ولیس من ُصلبِِھ، اإلمتاع: أي إمتاع النّفس  -2

ؤیا، مّما ال یرجُع إلى بِشارة وال إلى نِذارة؛ فإّن كثیًرا من النّاس یستدلّون على " كالعلوم المأخوذة من الرُّ
ؤیا غالمسائل العلمیّة بالمنامات وما یتلّقى منھا، تصریًحا؛ فإنّھا وإن كانت صحیح ر یةً، فأصلُھا الّذي ھو الرُّ

  .                                           9"ُمعتبٍر في الّشریعة في ِمثلھا
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الفائدة العلمیّة؛ أي أن تكون ِعلًما َعَملِیًّا، وھو ما كان علیھ مدار طلب الّشارع من اإلنسان، فیقول  -3
علیھا عمٌل، فالخوض فیھا خوٌض فیما لم یدّل على استحسانھ  كّل مسألة ال ینبنيأن: "الّشاطبّي في ھذا الشّ 

دلیٌل شرعّي؛ وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حیث ھو مطلوب شرًعا. والّدلیل على ذلك 
  . 10"ھاستقراء الّشریعة: فإنّا رأینا الّشارع یُعرُض عّما ال یُفیُد عمًال مكلّفًا ب

یَْسأَلُونََك َعِن األَِھلَِّة قُْل ِھَي َمَواقِیٌت لِلنَّاِس الكریم، وھو قولھ تعالى: ممثًّال لذلك بمثاٍل من القرآن 
]؛ إذ وقع الجواب علیھ بما تعلّق بھ العمل، ُمعرًضا عّما قصده الّسائل من مجّرد سؤالھ 189[البقرة:  َوالَحجِّ 

في الّشرعِ، وأّن كّل علٍم ال یُثِمُر عمًال  عن الھالل. فالحاصل أّن كّل ما ال ینبني علیھ عمٌل فھو غیر مطلوبٍ 
  .                                              11فلیس في الّشرع ما یدلُّ على استحسانھ

ثُّم یُقّرُر أّن طلَب الّشارعِ للعلِم العملّي إنّما ھو من جھِة كونھ وسـیلةً إلى تحقیق المقصد األعلى 
 تعالى. ومن أجل تحریر العقِل من كّل أشكال المادیّة الّصرفِة، وفّك قیوده من واألسمى، وھو أن نتعبّد بھ �

جمیع ألوان الكھانِة، ومن كّل طقوِس الوثنیّة بشتّى أنواعھا. وتوثیق صلتِھ بحبِل هللا المتین. فكلُّ علٍم شرعيٍّ 
ار ال من جھةٍ أخرى؛ فإْن ظھر فیھ اعتبإنّما یكون حیث ھو وسیلةٌ إلى التّعبّد بھ � تعالى، ّشارع لھ "فطلب ال

  .                                                                          12جھٍة أخرى فَبِالتَّبعِ والقصد الثّاني، ال بالقصد األّول"
یث قال: في باب المقاصد العاّمة للّشریعة؛ حھ) 595وعلى حدِّ التّعبیر الجامع البن رشد الحفید (ت: 

وینبغي أن تعلم أّن مقصود الّشرع إنّما ھو تعلیم العلم الحّق والعمل الحّق، والعلم الحّق ھو معرفة هللا تبارك "
وتعالى وسائر الموجودات على ما ھي علیھ، وبخاّصٍة الّشریفة منھا، ومعرفة الّسعادة األخرویّة والّشقاء 

تّي تفید الّسعادة، وتجنّب األفعال التّي تُفید الّشقاء. والمعرفة األخروّي. والعمل الحّق ھو امتثال األفعال ال
. ذلك حتّى یُلفت انتباھنا إلى زوایا َجلیلٍة دقیقٍة، وأبعاٍد عزیزٍة 13بھذه األفعال ھي التّي تسّمى العلم العملّي"

  میّة.   عمیقٍة من المقاصد الُعلیا للّشریعة، تلك ھي المقاصد األخالقیّة والتّربویّة والتّعلی
والقارُئ المتدبّر لجھد الّشاطبّي التّربوّي، یجد أنّھ قد قعَّد للعملیّة التّربویّة بقواعد مھّمٍة، أرشد بھا 
سلوك المتدیّن؛ حیث وازن في تناولھ وتطّرقھ إلى قصد المكلّف من كتاب (المقاصد) بین مصطلحین، ھما 

ربویٍّة في غایةٍ من األھمیّة، ضبطَ بھا مسیرة الَعبد في "(قصد الحّظ) و(قصد التّعبّد)، خرج منھما بقواعد ت
  . من خالل مسالك التّربیة والتّعلیم.                      14مسالك التّدیِّن"
ھو وسیلةٌ من الوسائل، وال یُعدُّ غایةً، فلیس مقصوًدا لذاتھِ من حیث النّظر  -في نظره  -فالعلم 

 فٌ لعمل. وكّل ما ورد في فضل العلم فإنّما ھو ثابٌت للعلم من جھة ما ھو مكلّ وإنّما ھو وسیلةٌ إلى اعّي؛ "الّشر
  .              15"بالعمل بھ

ولكي یُدلّل على صّحة ما یقول، ساق مجموعةً من األدلّة من القرآن الكریم الدالّة على أّن المقصود 
فالعلم عاریةٌ، ال طائل من ورائھ، وغیر ُمنتفٍع  من العلم ھو التّعبّد � تعالى. وأّن روح العلم ھو العمل، وإّال 

  ].                41[العنكبوت:  َوتِْلَك األَْمثَاُل نَْضِربُھَا لِلنَّاِس َوَما َیْعقِلھَا إِالَّ الَعالُِمونَ بھ. منھا قولھ تعالى: 
 بالّشارع من ضرفحصر تعقّلھا في الَعالِِمین، وھو قصد "فیقول معلّقًا بعد اآلیة الكریمة:    

یرجع إلى أّن العلماء ھم العاملون. وما أجمل قول أبي حامد في  -كما قال  -.  أي: أّن حاصلھا 16"األمثال
ُد كافیًّا، وال تحتاُج إلى عَمٍل سو  ھَْل ِمن سائٍل؟ ھلاهُ.. لكاَن نداُء هللا تعالى: (ھذا المقام: "لو كان العلُم المجرَّ

  .                               17"ائٍِب؟) ضائًعا بال فائدةٍ فٍِر؟ ھْل من تَ ِمن ُمستغْ 
وما أّكده الّشاطبّي عن مھّمة العلم ودوِره لیس مقصوراً على العلم الّشرعّي، أو العلم الّذي یختّص 

طلوب ، وإنّما ھو ذلك الّذي یشمل كلَّ علٍم نافعٍ لإلنسان، وأّن العمل المیاِن الحالل والحرام من األحكامبِبَ 
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بھذا العلم ینبغي أن یُسّخر في خدمة الھدف األعلى في الحیاة، ورعایة المقصد األسمى فیھا، أال وھو عبودیّة 
  اإلنسان لخالقِھ ومواله.                                                                     

                                الفرع الثّاني: منھجیّة تقدیم الماّدة العلمیّة:          
كما أبدع الّشاطبّي أیّما إبداعٍ في بیان الطّریقة المثلى التّي یُوِصل المعلّم من خاللھا المعلومةَ للمتعلِّم، 
وتفنّن في تجلیة المنھج األرقى لتلك الغایة، والّذي بواسطتھ ینقُل المعلُِّم المعرفةَ النّافعة للطّالب، وذلك 

؛  أي: بضرورة 18" یروي ما ال تحتملھ عقول طالّبھبّھ إلى قدرات الطّالب المتفاوتة، فالالتن" بوجوب
القابلیّة الفطریّة الكتساب معرفة معیّنة أو مھارات عاّمٍة " مراعاة مستوى المتعلِّم، واستعداده؛ أي: مراعاة

العاّمة " ستیعابھ العقلیّة، سواءٌ ، ودرجة فھمھِ، ومرتبة إدراكھ، وقدرة ا19"أو خاّصٍة أو نمٍط من االستجابات
  .                                  20"كبیٍر إلى فطرة اإلنسان وتكوینھ أو الخاّصة التّي تعزى إلى حدٍّ 

ولذلك یُنبّھُ الّشاطبّي إلى أّن ما یتوقّف علیھ معرفة المطلوب قد یكون لھ طریٌق تقریبّي یلیق بمستوى 
أّما األّول ف"الجمھور، وقد یكون لھ طریٌق آخر ال یلیُق بمستواه، وإن فرض تحقیقًا. لیُقّرر بعد ذلك، قائًال: 

فقیل: إنّھ َخلٌق من خلِق هللا یتصّرف في أمره؛ أو معنى فھو المطلوب المنبَّھ علیھ؛ كما إذا طُلب معنى الَملَك 
  .                21"لى ھذا وقع البیاُن في الّشریعةِ اإلنسان، فقیل: إنّھ ھذا الّذي أنت من جنسِھ (...) وع

وأّما الثّاني وھو ما ال یلیق بالجمھور، فعدم مناسبتھ للجمھور أخرجھ عن اعتبار الّشرع لھ، ثّم قال: "
كما إذا طَلب معنى الَملَك، فأحیل بھ على معنى أغمض ھ: ". ُممثًال لذلك بقول22"ة المراممسالكھ صعب ألنّ 

؛ أو طَلب معنى  منھ وھو: ماھیةٌ مجّردةٌ عن الماّدة أصًال، أو یُقال: جوھٌر بسیطٌ ذو نھایٍة ونطٍق عقليٍّ
  .23"لّف بھلّشارع لم یقصد إلى ھذا وال كاإلنسان، فقیل: ھو الحیوان النّاطق المائت (...) ومعلوٌم أّن ا

فالطّریقة المثلى والمناسبة لجمھور النّاس وعاّمتھم، والمقدورة ألوساطھم، ھي القائمة على التّیسیر 
والتّقریب في فھم الحقائق العلمیّة وإفھامھا. ولیست تلك التّي تقوم على التّعقید والتعّمق في التّعریفات 

  تأّسس على التوّغل في الحدود الفلسفیّة والمنطقیّة.                                                   والمعطیات، وال التّي ت
وعلى ھذا النّحو مّر الّسلف الّصالح في بّث الّشریعة للمؤالِف ع آخر بقولھ: "وھذا ما قّرره في موض

فیّة، علَِم أنّھم قصدوا أْیَسَر الطّرق وأقربَھا إلى والمخالِف. وَمن نَظََر في استداللھم على إثبات األحكام التّكلی
عقول الطّالبین، لكن من غیر ترتیٍب متكلٍّف، وال نظٍم مؤلّف بل كانوا یرمون بالكالم على عواھنھ، وال 

. ولیس معنى ھذا العشوائیّة البتّة، وال 24"كان قریَب المأخذ، سھَل الملتمس یُبالُون كیف وقع في ترتیبھ، إذا
  ثیّة االعتباطیّة أبًدا.                                العب

بل إنّھ یعتبر أّن كّل علٍم مفیٍد بما یترتّب علیھ من عمٍل، إّال أنّھ لیس بالّضرورة یُطلُب نشرهُ بإطالٍق، 
ي فإْن صحَّت في میزانھا، فانظر ففي عرض المسألة على الّشریعة، " بل یضع لذلك ضابطًا ُمْحكًما؛ یتمثّل

مآلھا بالنّسبة إلى حاِل الّزمان وأھلِھ، فإْن لم یُؤّد ذكرھا إلى مفسدٍة فأعرضھا في ذھنك على العقول، فإِن 
قَبِلتھا، فَلَك أن تتكلّم فیھا إّما على العموِم إن كانت مّما تقبلھا العقول على العموِم. وإّما على الخصوص إن 

تك ھذا المساغ فالّسكوت عنھا ھو الجاري على وفق المصلحِة كانت غیر الئقٍة بالعموِم، وإن لم یكن لمسأل
؛ ذلك ألّن الحكمة تقتضي فعل ما ینبغي، مع َمن ینبغي، بالقدر الّذي ینبغي، وفي الّزمن 25الّشرعیّةِ والعقلیّةِ "

                                        الّذي ینبغي. وأنّھ لیس كّل ما یُعرف یُقال، بل لكّل مقاٍم مقال، ولكّل حدٍث حدیث.               
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  515                                        اإلحیاء مجلة

  م وضوابط التّعامل مع المتعلِّمالمطلب الثّالث: مواصفات وأمارات المعلِّ 
  المعلِّمالفرع األّول: مواصفات وأمارات 

  مواصفات المعلّمأّوًال: 
وجلیٍل في التّعلیم، ومھّمٍة یغیُب على كّل َمن لھ َمْسَكةُ عقٍل، أو نَفحةُ فكٍر، ما للمعلّم من دوٍر عظیٍم  ال

ح الّذي یقلَُع الّشوَك، ویُخرُج الّنباتاِت األجنبیّةَ من بیِن ، والتّي معناھاخطیرة في التّربیة " یُشبھ فعل الفالَّ
رعِ؛ لیحسُ  . .  فھو منھُل العلِم، ومصدُر المعرفِة، والمفتقُر إلى معینِِھ كلُّ جاھلٍ 26"َن نباتُھُ، ویكُمَل َرْیُعھُ الزَّ

لة إلى غایة التّحقّق بھ أخُذه عن أھلِِھ المتحقّقین "وفي ھذا الّشأن یقـول الّشاطبّي:  ِمن أنفع طرق العلم الموصِّ
  .                    27"ھ على الكمال والتّمامب

اس اتّفاق النّ "إذ مفتقٌِر إلى المعلِِّم، ومحتاٌج إلیھ، سواٌء كان المعلَُّم ِعْلًما أو َعَمًال؛  -باّتفاقٍ  -فالجاھُل 
إّن العلَم كان في صدور الّرجال، د قالوا: (على ذلك في الوقوعِ، وجریان العادِة بھ كاٍف في أنّھ ال بّد منھُ. وق

ن ھ م). وھذا الكالم یقضي بأْن ال بّد في تحصیلالثّم انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحھُ بأیدي الّرج
إِنَّ هللاَ َال یَْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا یَْنتَِزُعھُ ِمَن العـباِد، َولَِكْن ": الّشریفُ وأصل ھذا النّظر الحدیُث  .28"الّرجال

  .              29"اءِ یَْقبُِض الِعْلَم بِقَـْبِض الُعلَمَ 
وقد ذكر جملةً من المواصفات والّشروط التّي یجب توفُّرھا في المتحقّق بالعلم، أھّمھا: أن یكون عارفًا 

ذا العلم وما ینبني علیھ. قادًرا على التّعبیر عن مقصوده فیھ. عارفًا بما یلزم عنھ. قائًما على دفع بأصول ھ
  .                                                                                          30الّشبھ الواردة علیھ فیھ

ي كثیًرا الذّ  31عن شیخھ وأستاذه أبي علّي الّزواويّ  وفي موضعٍ آخر یُجِمل لنا ھذه المواصفات نقًال 
قال بعض الُعقالِء: ال یُسمَّى العالُِم بعلٍم مَّا عالًِما بذلك العلِم على اإلطالقِ، حتّى تتوفَّر ما كان یسمعھُ یقول: "

: أن تكون لھُ قدرةٌ يوالثّان: أن یكون قد أحاطَ علًما بأصوِل ذلَك العلِم على الكماِل. أحدھافیِھ أربعةُ شروٍط؛ 
: أن تكون لھُ قدرةٌ على دفعِ والّرابعُ : أن یكون عاِرفًا بما یلزُم عنھُ، والثّالثُ على العبارة عن ذلك العلِم، 

  .     32"شكاالِت الواردِة على ذلك العلمِ اإل
                                                                      ات المعلّمثانیًّا: أمار

  :                             33كما أّن للمعلّم أمارات دالّة على تحقّقھ بالعلم، وھي
لھ ویَنالُھُ ینبأّولھا ون غي أن یك: أن یكون ِعلُمھ عملیًّا، وعَملُھ ُمطابقًا لعلِمِھ؛ أي أّن ھذا العلم الّذي سیُحصِّ

مشفوًعا بالعمل. فالعلم وسیلةٌ ولیس غایةً، وكّل ما ورد في فضلھ إنّما ھو ثابٌت لھ من جھة ما ھو مكلٌّف 
  بالعمل بھ، وھو العلم النّافع.                                                                                         

أخذ ھذا العلم عن غیره من العلماء، بمالزمتھ لھم، واالصطبار علیھم في أن یكون قد تتلمذ وثانیھا: 
مواطن اإلشكال، حتّى یتحقّق البرھان، ویتجلّى الّدلیل. ویكفي إْثبَاًتا لصّحة ھـذه القاعدة، ونجاعة ھذا القانون، 

ھُ الّذي اشتُھر في عصِره، أنّك ال تجد عالًما مشھوًرا بین النّاس، ویأخذون عنھ العلم، إّال ولھ قدوتھُ وأُسوت
  .                                                       34وذاع صیتھُ في زمانھِ 

  االقتداء بمن علّمھ، والتأثّر بھ، والتّأّدب بأدبھ، والّتأّسي بأخالقِھ.        ثالثھا: 
واألسلم؛ ألنّھ قد یتلقّف المتعلّم ما یقرأه ثّم إّن أخذ العلم من المعلِّم إِّما: أن یكـون مشافھةً، وھي األنفع 

ُده، ولكن من دون فھٍم عمیٍق لما یقرأهُ، وال استیعاٍب دقیٍق لما یحفظھ، فإذا ألقاه إلیھ  من الُكتُب، فیحفظھ ویُردِّ
            المعلّم ولقَّنھ إیّاهُ فِھمھُ بَْغتةً. وإّما: أن یكون بمطالعة كتب المصنِّفین، ولكن بشرطین:           
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أن یحصل لھ من فھم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطالحات أھلھ؛ بأن یكون على درایةٍ بأسِس  -1
  وقواعد ذلك العلم، ومصطلحاتھ، ومقاصده وغایاتِھ.        

أن یتحّرى ُكتَُب المتقّدمین من أھل العلم الّذي یسعى في طلبھ، والمقصوُد بذلك أن یتفقَّد المحتوى الّذي  -2
سوخِ. لذلك كان دأبھُ ومذھبُھُ ترَك ُكتُب المتأّخرین، وتحاشي مصنّفاتِھم، فال یأخذ  یُعبّر عن األصالة والرُّ

ٍة أصیلٍة، غیَر ممزوجٍة بعلوم األُمم األُخرى. فھو یرى أّن ، ألّن مؤلّفاتھم كانت بلغّدمینإّال من ُكتَب المتق
.                                                                                   35كتبھم ھي المنھل الّصافي، والمعین الوافي الّشامل لخیري الّدنیا واآلخرة

 ثر توكیًدا، فیقول: "وشأني أن الُح عـن مسلكِھ بعبارٍة أكفھا ھو یُعلُن عن منھجھ ھذا بصراحٍة، ویُفصِ   
ا أو لألَْمریِن مًعا،  ِر زمان أھلِھا جّدً أعتمد على ھذه التّقیّیدات المتأّخرة البتّة. تارةً للجھل بمؤلِّفھا، وتارةً لتأخُّ

  .          36"شاھیرمُد عندي كتُب األقدمین المفلذلك ال أعرُف كثیًرا منھا وال أقتنیِھ، وإنّما المعت
  الفرع الثّاني: ضوابط التّعامل مع المتعلِّم:                                           

كما كانت عنایة الّشاطبّي بالمتعلّم عنایةً بالغةَ الّدقة، ورعایتھُ لھ رعایةً كاملةَ الُعمِق، وكیف ال والمتعلِّم 
یّة. وتتجلّى ھذه العنایة والّرعایة الكبیرتان من الّشاطبّي للمتعلّم من یُعّد الّركن األساس في العملیّة التّربو

خالل إبرازه لضرورة مراعاة الفُروق الفردیّة، وتأكیده على اعتبار التّفاوت في االستعداد الفطرّي، والتّمایز 
طلَّب م الّذي یقتضي ویتفي القدرات الفكریّة والّذھنیّة والبدنیّة، والمیُوالت الِمھنیّة؛ أي ما یتعلّق بالقس

                  التّخّصص، أو ما یُعرف الیّوم بنظریّة: التّوجیھ الّتربوّي.                                                                    
ھ إلى ما ال یتالئُم مع میوالتھ النّفسیّة، أو ال یُناسب استعداداتھ الفطریّة والج ، أو ما یقف سمیّةفال یُوجَّ

دون تحقیق تطلّعاتھ العقلیّة والفكریّة. ولیس المقصود ھنا ذلك القسم من العلم الّذي یُعّد فرض عیٍن أو إلزامیًّا 
ةُ، ُخططًا متدّرجةً، تسیُر فیھا األعمال التّربویّ"بلغة عصرنا؛ إذ التّربیة تستلزم منھًجا، وتتطّلب وتقتضي 

تقُل مع النّاشِئ من طوٍر إلى طوٍر، ومن مرحلٍة إلى أخرى، حتّى یصل كلٌّ إلى وفق منھجٍ منظٍّم صاعٍد، ین
  . 37"جة كمالِھ الخاّصِة بھدر

ن ویجب على المعلّم أول: "وفي تشخیص طبیعة المتعلّم من طرِف معلِّمِھ، یُوصي اإلمام الغزالّي فیق
ر ُوسعتِھ، وال یُكلَّف الّزیادة من مقداره، فإذا یُشّخص طبیعة المبتـدئ من الّذكاوة والغباوِة، ویُعلمھ على مقدا

، فھو تقصیٌر في  ُكلِّف یَئَِس عن تحصیل العلم، فیتبع الھوى، ویشكُل تعلیُمھ، وال یـُشِرك الذَّكيَّ مع الغبيِّ
ُر في محلٍّ ال یفھمھُ حتّى  ، وال یغضب، بل یُكرِّ                                                                     .                  38"یفھمالذَّكيِّ وكسالٌن في الغبيِّ

ذلك ألّن المتعلّمین الموھوبین ھم أفضل أنماط القوى البشریّة، فھم عتاد حاضر األّمة وزادھا، وقادة 
؛ إذ وبینمستقبلھا. وھذا ما تھتّم بھ الّدول المتحّضرة والمتقّدمة من خالل وضع نظام تعلیمّي خاصٍّ بالموھ

أثبتت الّدراسات العلمیّة أّن المتعلِّم الموھوب تختلف حاجاتھ العلمیّة والنّفسیّة عن غیره اختالفًا كبیًرا. لذا 
وجب إصالح برامج التّعلیم التّقلیدیّة التّي ال تُلبّي حاجات الطّالب الموھوبین، وال ترقى إلى استثمار قدراتھم 

             وإمكاناتھم.                    
لجمیعِ ما یُستجلُب بھ المصالح، وكافِّة ما تُدرأ بھ المفاسد، "فا� تعالى طلب النّاس بالتّعلِّم والتّعلیِم 

إنھاًضا لِما ُجبَل فیھم من تلك الغرائز الفطریّة، والمطالب اإللھامیّة؛ ألّن ذلك كاألصل للقیام بتفاصیل 
یقّوي في كّل واحٍد من الخلقِ ما فُطر علیھ. وما أُلھم لھ من تفاصیل  المصالح، (...) وفي أثناء العنایة بذلك

األحوال واألعمال فیظھر فیھ وعلیھ، ویبّرز فیھ على أقرانھ مّمن لم یُھیّأ تلك التّھیئة. فال یأتي زمان التعقّل 
وآخر لطلب الّریاسة، إّال وقد نجم على ظاھره ما فُطر علیھ في أّولیّتھ. فترى واحًدا قد تھیّأ لطلب العلم، 

  .              39"راِع والنّطاحِ. إلى سائر األموروآخر للتّصّنع ببعض المھِن المحتاج إلیھا، وآخر للصّ 
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ثّم یُوثُِّق الّشاطبّي ھذا بطلب الكفایة، وبطریقٍة بدیعٍة، تنّم عن بُعِد نظِر صاحبھا المقاصدّي، وتُفصُح 
یة فأنت ترى أّن التّرقّي في طلب الكفاول: "وفِقھِھ العمیق لمقاصدھا؛ فیقعن فھمِھ الّدقیق ألحكام الّشریعة، 

لیس على ترتیب واحٍد، وال ھو على الكافّة بإطالٍق، وال على البعض بإطالٍق. وال ھو مطلوب من حیث 
یل، صالمقاصد دون الوسائل، وال بالعكس؛ بل ال یصّح أن ینظر فیھ نظر واحد حتّى یفّصل بنحوٍ من ھذا التّف

  .       40"جٍھ من الوجوه. وهللا أعلم وأحكمویُوّزع في أھل اإلسـالم بمثل ھذا التّوزیع. وإّال لم ینضبط القول فیھ بو
فھو ھنا یُوّجھ عنایتھ التّربویّة اإلصالحیّة إلى اإللزام بقیام فروض الكفایة التّي أصبحت ُعرضًة 

 ، ب إھمالِھا لھ، وعدِم االھتمام بھ خیباٍت بومكمٌن خطیٌر، نالت األّمةُ بسللّضیاع بل التّضّییع، وھذا مدخٌل ُمھمٌّ
كبیرةً، وتعّرضت لنكساٍت عظیمٍة وانكساراٍت في تاریخھا الطّویل، شّوھت جِبینھا النّاصَع، وأّخرتھا عن 

  موكب الحضارة لقرون طویلٍة وأشواٍط بعیدٍة.                         
ینسى المتعلّم أنّھ یلزمھ التّخلّق بأخالق طالب العلم، والتّي أھّمھا التّوّدد  وفي المقابل ال یجب أن

اعلم أّن للمتعلّم علّم: "في نُصِحھ للُمت -رحمھ هللا  - 41والتّلطّف ألستاذه، والتّواضع والتذّلل لھ. یقول الماورديّ 
غنَِم، وإن تركھَما ندَم، ألّن التّملّق للعالِم یُظھر  في زمان تعلّمھ ملقًا (أي: توّدًدا وتلطّفًا) وتذلًُّال، إن استعملھما

مكنون علِمِھ، والتّذلّل لھ َسبٌب إلدامة صبرِه، وبإظھار مكنُونِھ تكون الفائدةُ، وباستدامة صبرِه یكون 
 ءاإلكثار(...) وقد قال بعض الحكماء: َمن لم یحتمل ذّل التعلّم ساعةً بقي في ذّل الجھل أبًدا. وقال بعض حكما

" ، قعدَت وأنَت كبیٌر حیث ال تُحبُّ .  وقد ُروي عن ابن عبّاس 42الفرس: إذا قعدَت وأنَت صغیٌر حیث تُحبُّ
  .    43قولھ: " ذللُت طالبًا فعززُت مطلُوًبا" -رضي هللا عنھما  -

إلنساُن َمن ا یتبعُ ھُ، فربّما "كما على الطّالب المتعلِّم أن ال یستھین بَمن یُعلِّمھ، وأن ال یحتقر ما یتعلّم
بَُعد عنھُ استھانةً بَمن قُرَب منھُ، وطلَب ما صعَب احتقاًرا لما سھَُل علیھِ، وانتقل إلى َمن لم یخبرهُ ملًَال لَمن 
خبَرهُ، فـال یُدرُك محبوبًا، وال یظفُر بطائٍل، وقد قالت العرُب في أمثالھا: العالِم كالكعبةِ یأتیھا البعداُء، ویزھُد 

  .                                                          44"ءُ افیھا القُرب
  خاتمة:

، وحراٌك فكريٌّ دؤوٌب، قائٌم على الخوضِ في مكامِن المعارِف،  إّن التّجدید نشاطٌ عقليٌّ مستمرٌّ
والغوِص في مضامین التّجارِب اإلنسانیِّة، ألْجل الّتقویِم والتّصحیح، ثمَّ إعادة صبِّھا في قوالب تتكیُّف مع 

  لظروِف النّاس وحاجاتھم في الّزمان والمكان.              الوقائعِ المستجدَّة، وتتالءُم مع األحداث النّازلة، تبًعا 
ما راعاه اإلمام الّشاطبّي وانتبھ إلیھ، بل ونبّھ إلیھ في مشروعھ اإلصالحّي والتّجدیدّي  -بالّضبط  -وھذا    

ا، ومھمٍّ للغایة، أال وھو جانب التّربیة والتّعلیم.                                                    ھذا، والّذي خّصھ بجانب خطیٍر جّدً
وبعد ھذه الّسیاحة العلمیّة الّسریعة في رحاب مشروع الّشاطبّي اإلصالحّي الّتربوّي التّعلیمّي ذي البعد 
                                المقاصدّي، نخلص إلى جملٍة من النّتائج والتّوصیات التّالیة:                                                         

                                                                                  أّوًال: النّتائج
  اھتمام اإلمام الّشاطبّي باإلصالح والتّجدید في مجال التّربیة والتّعلیم.          -1
  حھ التّربوّي والتّعلیمّي.        استحضار الّشاطبّي للبعد المقاصدّي في إصال -2
  إلمام الّشاطبّي بأركان العملیّة التّربویّة وأسسھا: ماّدةً، منھًجا، معلًّما ومتعلًِّما.                                -3
4-                 .   إسھام الّشاطبّي في إصالح منظومة الفكر اإلسالمّي بوجٍھ عامٍّ
  ّي وصبره الكبیر وجھاده في مواجھة الّصعوبات، وتحّدي العقبات، وتجاوز العراقیل.    علّو ھّمة الّشاطب -5
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عبقریّة اإلمام الّشاطبّي، ونبوغھ وعمق فكره المقاصدّي، وبُعد نظره األصولّي، ودقّة قراءتھ للواقع واستشرافھ  -6
  للمستقبل.                             

                                                                     ثانیًّا: التّوصیّات:        
ضرورة تجدید مناھج التّربیة والتّعلیم بما یتماشى وظروف العصر، ویستجیب لمتطلّبات اإلنسان في الحاضر  -1

  والمستقبل.                             
ّي، لتدریب النّاشئة على ُحسن  التّخطیط، من خالل ربط األعمال تطعیم مجال التّربیة والتّعلیم بالبّعد المقاصد -2

  باألھداف، ووصل المشاریع بالمقاصد.    
                              دعوة الباحثین إلى إثراء ھذه الجھود التّي قام بھا الّشاطبّي في ھذا المیدان بالمزید من البحث والتّنقیب والكشف.                  -3
ضرورة التّسلّح بالعلم األصیل العملّي، الّذي علیھ مدار الطّلب، وھو منتھى مقاصد الّراسخین من أھل العلم  -4

                                            والمعرفة.
  قائمة المصادر والمراجع:
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   :الملخص
 یعیش المسلم في العصر الحالي حالة من االنحطاط والتخلف، في مجتمع غلبت علیھ الفلسفة المادیة الوضعیة،

ي من نب مالك بن ،مجتمع ماديو في حین أنھ صاحب عقیدة سماویة، ما جعلھ في حالة ازدواجیة بین عقیدتھ ودینھ
أبرز المفكرین الذین تنبھوا لھذه األزمة التي یعاني منھا المسلم حیث بحث أسبابھا، متعلقاتھا، نتائجھا، وغایتھ لم 

 الشاغل تغییر األوضاع والنھوض من كبوة التخلف الحضاري،تكن الفھم والتحلیل والتفسیر فحسب، بل كان شغلھ 
ومحاربة التخلف ال یكون إال بمعرفة أسبابھ ومعالجتھ من جذوره، لذلك ركز مالك بن نبي في مؤلفاتھ على المشاكل 

إلسالمیة مة اومعرفة واقع األ ھذا العالماألزمات التي یعیشھا، ونحاول في ھذه المقال دراسة فكر و التي یعانیھا المسلم
  تفكك وضیاع وتخلف.و والوقوف على سبب ما وصل إلیھ المسلم من انحالل

  مالك بن نبي؛ المسلم المعاصر؛ أزمة؛ مجتمع؛ تخلف.: الكلمات المفتاحیة
Abstract:   

The Muslim lives in the current era in a state of decadence and backwardness In a society 
dominated by physical philosophy, while he owns a heavenly creed, What made him in a state 
of duality between his faith and religion and a physical society. Malik Ben Nabi is one of the 
most prominent thinkers who was aware of this crisis, and he discussed its causes, its 
attachment, its results, and his goal was not only to understand, analyze and explain, but he 
wanted to change the situation and get out of civilizational underdevelopment, and   fight 
against underdevelopment is based only on knowledge of its causes and its root causes. Malik 
bin Nabi has therefore focused in his writings on the problems and crises of Muslims. 

And in this article, we try to study the thinking of this worl and   Knowledge of the reality 
of the Islamic Ummah and the cause of Muslim decay, disintegration. 
Key words: Backwardness; society; crisis; modern muslim; Malik Bin Nabi. 

  مقّدمة: 
معاصر یعیش في حالة من التقھقر المنظرون في الفكر اإلسالمي أن المسلم الو یجمع المفكرون

التخلف، ویواجھ أزمة لیست بالھینة حیث أنھ یحمل عقیدة وشریعة سماویة، بینما یعیش في مجتمع یقوم على و
فلسفة وضعیة، ومن أبرز المفكرین الذین بحثوا في ھذه األزمة نجد مالك بن نبي الذي ترك لنا من خالل مؤلفاتھ 

أسبابھا، متعلقاتھا، نتائجھا، لذلك فاإلشكالیة  مشروعا حضاریا متكامال طویل األمد، بحث من خاللھ ھذه األزمة،
تعیقھ عن النھوض وبناء الحضارة من ت والمشاكل التي تواجھ المسلم واألولى لھذه المقال ھي: ما ھي األزما

  خالل فكر مالك بن نبي؟
                                                        

  المؤلف المرسل -1
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ولما كانت معرفة الداء نصف الدواء، وجب علینا إذا ما أردنا اإلصالح  معرفة المشاكل والعوائق 
تشریحھا وتحلیلھا للتمكن من معالجتھا، ونالحظ أن مالك بن نبي قد وجد العلة األولى ألزمة المسلمین وعرف و

مواطن الضعف والخلل إلصالح ھذا الواقع، وغایتھ لم تكن الفھم والتحلیل والتفسیر لما یجري أمامھ فحسب، 
اري، فدرس واقع األمة اإلسالمیة دراسة بل كان شغلھ الشاغل تغییر األوضاع والنھوض من كبوة التخلف الحض

نقدیة تحلیلیة واستطاع الوقوف على أسباب ھذا التخلف واالنحالل، ونحاول من خالل ھذه المقالة دراسة فكر 
معرفة واقع األمة اإلسالمیة والوقوف على سبب ما وصل إلیھ المسلم من و مالك بن نبي ومشروعھ اإلصالحي

  تفكك وضیاع.و انحالل
یعد مالك بن نبي من أبرز المفكرین الذین كان لھم  التعرف على المشروع الفكري لمالك بن نبي:/ 1 

خطا فكریا واحدا وھدفا معینا یسعى إلیھ من خالل مؤلفاتھ، في مشروعھ الفكري على بناء الحضارة وانشغل 
 الحلول لذلك، ونالحظو یاتھاتداعو مشاكلھا وراح یبحث حول أزمة المسلمین وتخلفھمو بدراسة األمة اإلسالمیة

أن كل مؤلفاتھ تسیر على ھذا الخط الموحد وھو التغییر الحضاري، وتصل مؤلفات مالك بن نبي إلى أربعین 
وقد كتبھ باللغة الفرنسیة ویعتبر  1947مؤلفا وقد كان أول كتاب أنتجھ مالك بن نبي ھو الظاھرة القرآنیة سنة 

لكریم ودراستھ من الزاویة النفسیة واالجتماعیة بالنسبة للذات المحمدیة وقد محاولة جدیدة للتنظیر في القرآن ا
وأبرز مؤلفاتھ  المعروفة جدا والتي اشتھر بھا وبدأ من  ،1ترجمھ إلى اللغة العربیة األستاذ: عبد الصبور شاھین

حقق ي األمة لتخاللھا مشواره الحضاري كتاب شروط النھضة  الذي ناقش فیھ الشروط التي یجب أن تتوفر ف
نھضتھا، وطرح فیھ فكرة جوھریة رأى أنھا سبب التقھقر وھي القابلیة لالستعمار ثم بدأ بعدھا شروط النھضة 

الوقت، وقد لقي ھذا الكتاب رواجا كبیرا في األوساط وشھرة واسعة حتى سمي و المتمثلة في: اإلنسان والتراب
ھة ھو وجو ب صدر لھ كناب آخر في نفس خط الحضارةمالك بن نبي بصاحب شروط النھضة، وبعد ھذا الكتا

لتي الخارجیة او م بحث فیھ أین یتجھ العالم الفكر اإلسالمي في ظل العوامل الداخلیة1954العالم اإلسالمي سنة 
جدلیة الفكر والسیاسة وازدواجیة اللغة واألفكار، وركز في ھذا الكتاب على الفكرة المحوریة للفكر و یعیشھا

ازدادت غزارة بعد أن ذھب إلى و وھي حب الخیر وكره الشر، توالت مؤلفات مالك بن نبي أكثر اإلسالمي
المشرق العربي وزار مصر وسوریا ولبنان أصدر بعدھا الكثیر من الكتب التي تحلل واقع األمة اإلسالمیة 

د اع الفكري في بالوتحلل الداء وتبحث عن الدواء من بین ھذه الكتب: الفكرة اإلفریقیة األسیویة، الصر
المستعمر، فكرة كمنویلث إسالمي، في مھب المعركة، تأمالت، میالد المجتمع، مشكلة األفكار في العالم 
اإلسالمي، مشكلة الثقافة، تأمالت، المسلم في عالم االقتصاد، ھذه الكتب منھا ما كتبھ بالغة العربیة وأخرى 

على مدار أربعین سنة تقریبا، فقد استغل كل الوسائل المتاحة بالفرنسیة ترجمت الحقا، وامتدت ھذه المؤلفات 
في ذلك الوقت لعرض أفكاره وبیان قضایا األمة وتحلیل األحداث والتحذیر من األخطار المحیطة في ظل التغیر 

 بالمحاضرات لم تأتي بالنظرة الفوقیة وإنما كانت نتیجة تجارو المقاالتو الحاصل للنظام العالمي، وھذه الكتب
حیاتیة للمؤلف شكلت فكره حیث أنھ عرف الحضارة الغربیة وقرأھا قراءة تحلیلیة نقدیة كما قرأ تاریخ الفكر 

،  درس فیھ أزمة عاش واقع مجتمعھ ھذا ما جعل منھ مفكرا فذا صاحب مشروع حضاري متكاملو اإلسالمي
وال تاح الحل یكمن في تشخیص الداء أمشاكلھ الفكریة التي جعلتھ في آخر ركب الحضارة وآمن بأن  مفو المسلم

  ومعرفة المشكلة وأسبابھا ومن ثم االنطالق في البناء الحضاري.
لما كانت خالفة اإلنسان عن هللا ھي إرادة إلھیة نافذة، كانت  ین المعاصر:سلمتشخیص واقع الم/ 2

فكان تعاقب الرساالت . نعمھ، سبحانھ وتعالى، على ھذا اإلنسان..و رعایتھ، سبحانھ وتعالى إحدى ألطافھ
.. وعندما بلغ ھذا اإلنسان مرحلة الرشد، وشاء هللا ختم طور .السماویة تجدیدا للنسق الدیني في فكر ھذا اإلنسان

 توالت السنین علىو ، وبالقرآن الكریم، استمر التجدید سنة من سنن اإلسالمالنبوة والرسالة والوحي بمحمد 
ألمراض والعلل الذاتیة والوافدة إلیھا فحجبت صفاءھا وقل عزمھا وفعالیتھا، األمة اإلسالمیة وطرأت علیھا ا

وإذا لم یتداركھا المجددون بالتجدید والمجاھدون بالجھاد الذي یجسدھا نموذجا حیا معاشا، طویت صفحتھا الحیة 
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ئلة یمتلكونھا وبین ، ونجد األمة اإلسالمیة والعربیة أمام تناقض حاد بین قدرات ھا2وتحولت إلى متحف التاریخ
، ومنھ 3اإلرادةو عجز ھائل عن االستفادة من ھذه القدرات، وھذا القصور ناتج عن التراجع في أجھزة التفكیر

التراجع والتخلف في حال األمة اإلسالمیة وما أصابھا من وھن وضعف، وكان مالك بن نبي من أبرز المفكرین 
یتدرج  ،ریخیة اجتماعیة ورأى أنھ یمر بثالث مراحل عبر التاریخالمجددین وقد نظر للمجتمع اإلسالمي نظرة تا

   األشخاص  وھذه المراحل كالتالي:و تعاملھ مع األفكار واألشیاءو فیھا حسب تطوره
ویقابلھ في التاریخ اإلسالمي المجتمع الجاھلي قبل اإلسالم وفي األصل كان  مجتمع ما قبل التحضر: -أ

شبھ الجزیرة العربیة، وفي عالم ثقافي محدود، حیث كانت المعتقدات نفسھا مجتمعا قبلیا صغیرا یعیش في 
تتمحور حول أشیاء ال حیاة فیھا، إنھا أوثان الجاھلیة، وھو مجتمع في عمر الشيء وعالم األشیاء في ھذا 

المجتمع  يوعالم األشخاص ف الرمح، أو الوتد...و المستوى یكون شدید الفقر وتكون فیھ األشیاء بدائیة: كالسیف
الجاھلي قد انحصر في حجم القبیلة، فیما عالم أفكاره قد تمثل بوضوح في تلك القصائد المتألقة الشھیرة بالمعلقات، 

  .4وھو عالم محدود یستقي منھ الشاعر الجاھلي أبیاتھ البراقة في المدح والذم أو الغزل...
كیة إذا صح التعبیر مفردات من ھنا وأخرى من فیمكننا القول أن العرب كانوا یعیشون حالة استعارة میكانی

ھناك فیما ھو شبیھ إلى حد ما بوضعنا زمن الصدمة الحضاریة الغربیة في القرنین األخیرین، ففي العراق مثال 
استعاروا الكثیر من المفردات من بالد فارس، وفي الشام من البیزنطیین والتأثیرات الھلینیة، أما في شمال 

یكن لھم فیما عدا الشعر وبعض التقالید اإلداریة واألنشطة االقتصادیة، معطیات حضاریة  جزیرة العرب فلم
  .  5أصیلة

فالنظام القبلي كان ھو السائد في الجزیرة العربیة، وكان العلم والتعلیم شیئا غیر مألوف، ومن یعرف القراءة 
ى العلم والتعلم فأخذوا منھا بحظ غیر والكتابة شيء قلیل، فكانوا حقا أمة أمیة حتى جاء اإلسالم، وحث عل

منزور، أما بالنسبة للتجارة فكانت لقریش رحلتان تجاریتان: رحلة الشتاء إلى الیمین، ورحلة الصیف إلى الشام، 
وقد استفادت من وراء ھاتین الرحلتین كثیرا من الفوائد المادیة والثقافیة، وكانوا أبعد ما یكون عن الصناعة، 

م بدو مستوفزون للظعن في أكثر أوقاتھم، والصناعة تستلزم اإلقامة في المدن حیث یسھل وجود وذلك ألن عامتھ
  . 6المواد األولیة الالزمة للصناعة، وتصریفھا

فكان المجتمع الجاھلي یعیش في أبسط الحاالت االجتماعیة بعیدا عن أي عامل أو مظھر من مظاھر 
  التوحید الذي مثل الدافع الحیوي ونقطة االنطالق لبناء الحضارة.الدعوة إلى و التحضر إلى أن جاء اإلسالم

یقابل ھذه المرحلة في التاریخ اإلسالمي مجيء اإلسالم حیث فجأة أضاءت  :مرحلة المجتمع المتحضر -ب
فكرة في غار حراء بدأت بكلمة اقرأ، مزقت ھذه الكلمة ظلمات الجاھلیة، وقضت على عزلة المجتمع الجاھلي، 

لنور مجتمع جدید متفاعل مع العالم ومع التاریخ، فشرع بھدم ما بداخلھ من حدود قبلیة لیؤسس عالمھ ورأى ا
الجدید من األشخاص، حیث كل أضحى حامل رسالتھ، ولیبني عالما ثقافیا جدیدا تتمحور فیھ األشیاء حول 

ماعا إنسانیا، وألف في نفس ، ھكذا تمیز اإلسالم بكونھ دینا فجر حضارة، وصاغ مدنیة، وأثمر اجت7األفكار
بالمنھاج التربوي الشامل ذلك االئتالف المتوازن، الذي جعل ھذا اإلنسان یبدع الحضارة المصطبغة  اإلنسان

بصبغة الدین، لقد حقق الدین اإلسالمي االئتالف والتوازن واألمن في نفس اإلنسان المسلم، فجاء اإلبداع المدني 
وفي مبدأ األمر، ، 8المي ثمرة مجسدة لھذا الذي أحدثھ الدین في نفس اإلنسانلھذا اإلنسان أي الحضارة اإلس

وعندما بدأت عملیة اندماج المجتمع اإلسالمي في التاریخ، تأسس عالم األشخاص فیھ على نموذج أصلي، یتمثل 
دفعھ إلى البناء حیث اطمأن اإلنسان وتحرر من القیود ما  ،9في طائفة األنصار والمھاجرین المتآخین في المدینة

إن الحضارة تبدأ حیث ینتھي االضطراب والقلق، ألنھ إذا ما أمن اإلنسان من " والتقدم، یقول ول دیورانت:
الخوف تحررت في نفسھ دوافع التطلع، وعوامل اإلبداع واإلنشاء، وحینئذ ال تنفك الحوافز الطبیعیة تستنھضھ 

قد جسد ھذا النموذج الفكرة اإلسالمیة إذ أضحى المحتذى ، ول10للمضي في طریقھ إلى فھم الحیاة وازدھارھا
تطور الحضارة، فبعد أن كان العرب قوم یضربون في الصحراء و والمستلھم، وكان القرآن الحافز والدافع للتقدم
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 ال یؤبھ لھم عدة قرون، جاءھم النبي العربي، فأصبحوا قبلة األنظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد قلة، وعزوا
  . 11بعد الذلة، ولم یمض قرن حتى استضاءت أطراف األرضین بعقولھم وعلومھم

ء االنكفاو ونحن في ھذه المرحلة منذ سقوط دولة الموحدین، وھي نقطة االرتداد مجتمع ما بعد التحضر: -ج
والمھ مراحل عھنا تجمد الفكرة وتتجھ المسیرة نحو الوراء، إذ ینقلب المجتمع اإلسالمي على أعقابھ لیعود إثر 

  الثالث.
ھنا ال یعود عالم أشخاصھ على ھیئة النموذج األصلي األول، بل یصبح عالم المتصوفین، ثم عالم 
المخادعین والدجالین من كل نوع، وال سیما من نوع النعیم، وعالم أشیائھ ال یعود بسیطا مستجیبا لضروراتھ 

تھا على العقول والوعي، إذ غالبا ما تكون تافھة براقة، كما كان حالھ في الجاھلیة، فاألشیاء ھنا تستعید سلط
وحدث ھذا  12،وبھذه السیرورة المنغلقة یجد المجتمع اإلسالمي نفسھ منذ عدة قرون في عصر ما بعد الحضارة

  عندما بعدت الحضارة اإلسالمیة عن ثقافتھا وعن الصبغة األولى التي تشكلت حولھا.
  مع األطوار الثالثة لتجربة الطفل: وھذه العصور الثالثة تتطابق بدقة

  الطور األمومي: حیث ال یكون لدى الرضیع المتشبث بثدي أمھ أي مفھوم لعالم األشیاء. -أ
الطور قبل االجتماعي: حیث یبدأ الطفل في الدخول إلى عالم األشیاء، وإن كان ال یزال یجھل كل شيء عن  -ب

  عالم األفكار.
ما بعد المدرسي: حیث یحاول الطفل أن یقیم في داخلھ الصلة بین عالم األشیاء الطور االجتماعي المدرسي و -ج

  وعالم األفكار.
وإذا طبقنا على دراستنا التخطیط المتعلق بنفسیة الطفل، علمنا أن الطفل یجتاز مرحلة التقلید یسلك أثناءھا 

م فھو یقلدھم وكفى، ولنفترض أنھ سلوك كبار األشخاص، أمثال أمھ وأبیھ والكبار من إخوتھ، من غیر أن یفھمھ
إننا نرى في ھذا بكل تأكید حالة شاذة، أي حالة مرضیة . لسبب ما قد واصل تقلیدھم حتى سن الثامنة والعاشرة..

یكون ألھل الطفل إزاءھا الحق في التحیر، واللجوء إلى األخصائیین، وھناك مالحظة أخرى یجب مراعاتھا 
 ھا على المجتمع اإلسالمي فاألھل یعرفون جیدا خطر التقلید والقدوة السیئة علىأیضا في نفسیة الطفل قبل تطبیق

أطفالھم، ولذلك نراھم یعدون لھذا األخیر رقابة معینة في المنزل والمدرسة والشارع، ألنھ لیس من الضروري 
  لي.أن یقوم الطفل بكل تجربة یقع علیھا بصره فھناك تجارب مؤذیة تعطل التقدم األخالقي والعق

واآلن لننقل ھذه التجربة إلى موضوعنا لكي نفھم ماھیة المشاكل التي تعترض المجتمع اإلسالمي 
فنحن مازلنا بعد مرور قرن من الزمن نعیش في تقلید دائم للغیر ونبحث عن األشیاء بدل األفكار وننظر  ،13حالیا

  إلى األرض بدل السماء.
المجتمعات عامة كل حسب خصوصیتھا، وكان ابن خلدون ھذه ھي الدورة الحضاریة التي تمر بھا 

أول من استنبط فكرة الدورة في نظریتھ عن األجیال الثالثة إذ یختفي عمر الفكرة خلف مصطلحات ضیقة 
ضحلة، وتأتي أھمیة ھذه النظرة من أنھا تتیح لنا الوقوف على عوامل التقھقر واالنحطاط، أي على قوة الجمود 

وھذا ما فعلھ  14،جانب شرائط النمو والتقدم، فھي تتیح لنا أن نجمع كال ال تتجزأ مراحلھ داخل الحضارة، إلى
بن نبي حین درس تاریخ الحضارة اإلسالمیة ووصل إلى عناصر القوة والضعف وعرف مواطن الخلل عند 

  المسلمین وسبب الضعف والوھن.
  الصفات السلبیة للمسلم المعاصر:/ 3
  االضطراب األخالقي: -أ

بة، "صفة مستقرة في النفس فطریة أو مكتس یقول حبنكة المیداني في تعریف األخالق أنھا: معنى األخالق:
ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة، فالخلق منھ ما ھو محمود ومنھ ما ھو مذموم، واإلسالم یدعو إلى 

فاألخالق إذن ھي مجموعة من الصفات في اإلنسان یظھر أثرھا في  .15محمود األخالق وینھى عن مذمومھا"
 سلوكھ ومعامالتھ وقد تكون حسنة أو سیئة واألولى ھي ما جاء اإلسالم بھا ودعا إلیھا، قال علیھ الصالة والسالم:
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لى إ"إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"، وفي القرآن الكریم نجد الكثیر من القصص والتوصیفات التي تدعو 
  طیب الخلق.

"ھي ھیئة راسخة في النفس، تصدر عنھا األفعال بسھولة ویسر من غیر  ویعرف الجرجاني األخالق بـ:
فاألخالق سجیة ثابتة في نفس اإلنسان تصدر دون تماطل وتفكیر ألنھا إن أصبحت  .16حاجة إلى فكر ورویة"

عن  ره وإنما یكون سلوك تلقائي یعبرفصاحب الخلق الحسن ال یفكر قبل أن یصد وادعاءكذلك تصبح تصنع 
  طبیعتھ الحسنة وفطرتھ الطیبة التي یمكن أن تتشوه وتتغیر وفق تربیتھ ومحیطھ.

تمثل األخالق الركیزة األولى التي تقوم علیھا المجتمعات، حیث أنھا  أھمیة األخالق في بناء المجتمع:
 بمثابة موجھ نحو الخیر وتقف في وجھ المادیةتساعد في ضبط األفراد وتنظیم حیاتھم وكبح رغباتھم فتكون 

المطلقة واالنحرافات الناتجة عنھا  التي جعلت اإلنسان كالحیوان في حین أنھ كائن متخلق بالدرجة األولى، وھذا 
 البھیمیة فما المانع من أنو ما ذھب إلیھ طھ عبد الرحمن بأن العقالنیة لیست ھي الحد الفاصل بین اإلنسانیة

راك الذي تتمتع بھ البھائم عقال أیضا وال یختلف عن إدراك اإلنسان إال في الدرجة، لذا وجب أن یوجد یسمى اإلد
ھذا الحد الفاصل في شيء ال ینقلب بالضرر على اإلنسان من حیث أراد الصالح في الحال والفالح في المآل، 

دأ ر تركھ، ولیس ھذا الشيء إال مبوال یقع الشك في نفعھ متى تقرر األخذ بھ، وال في حصول الضرر متى تقر
فلوال  ،17طلب الصالح نفسھ، وھو الذي نسمیھ باسم األخالقیة التي تجعل أفق اإلنسان مستقال عن أفق البھیمة

تحلي اإلنسان بفضائل األخالق الفتقد خصائصھ اإلنسانیة الممیزة لھ عن المخلوقات األخرى ولصار المجتمع 
  اإلنساني خاضعا لشریعة الغاب.

ركز مالك بن نبي على ھذا الجانب وجعلھ في أعلى سلم القیم، فال یمكن ألي مجتمع أن یقوم دون النظم 
وعلیھا یقوم  18األخالقیة ألن المعامالت االجتماعیة كلھا حتى معامالت الجوار العادي ال تبنى إال على األخالق،

جتماعیة سكھ وقوتھ، كما أنھا البطاقة التعریفیة االبناء المجتمع فعندما تتوفر في مجتمع ما یكون ذلك سببا في تما
  حیث یبرز ویشتھر المجتمع بھا، فكل أمة تشتھر بالطابع األخالقي الخاص بھا. 

الروح الخلقي منحة من السماء إلى األرض، یأتیھا مع نزول األدیان عندما تولد الحضارات، ومھمتھ و 
  .19في المجتمع ربط األفراد بعضھم ببعض

ََّف بَیَْن قُلُوبِِھْم ۚ لَْو أَْنفَْقَت َما فِي اْألَْرِض َجِمیًعا َما  :ر إلى ذلك القرآن الكریم في قولھ تعالىكما یشی َوأَل
َّھُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  َ أَلََّف بَْینَھُْم ۚ إِن ِكنَّ هللاَّ  األخالقواإلسالم ھو عنوان لحسن  ).63(األنفال:  أَلَّْفَت بَْیَن قُلُوبِِھْم َولَٰ

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َویَْنھَٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوالْ  أحسنھا قال هللا تعالى:و َ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ ْغِي ۚ بَ إِنَّ هللاَّ
الفرد إلى التركیب االجتماعي وقد شملت األخالق جمیع المناحي بدایة من  ).90(النحل:  یَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

أحسن مثال على ذلك فقد عرف بحسن الخلق والصدق واألمانة قبل  فھي كالروح بالنسبیة للجسد، وكان النبي 
ِ لِْنَت لَھُْم ۖ َولَْو ُكنَْت فَظًّا َغلِیظَ اْلقَْلِب َال  البعثة وتعزز ذلك بعدھا قال هللا تعالى فیھ: وا ِمنْ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ  ْنفَضُّ

ِ ۚ إِ  ْل َعلَى هللاَّ لِینَ َحْولَِك ۖ فَاْعُف َعْنھُْم َواْستَْغفِْر لَھُْم َوَشاِوْرھُْم فِي اْألَْمِرۖ  فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ َ یُِحبُّ اْلُمتََوكِّ (آل  نَّ هللاَّ
ده أساس الدعوة وقوامھا فلو والمسلمین من بع أي أن األخالق الحسنة التي تحلى بھا النبي ، )159عمران: 

لم تكن لما قامت الحضارة اإلسالمیة وما انتشرت في أصقاع األرض فھي عصب الحضارة، وھي بال شك 
ترتقي باألمة إلى مقامات العزة بین األمم ألنھا مرتكزة على التوحید وال تقتصر حینئذ على اإلنسان بل تتجاوزه 

  إلى الكائنات األخرى.
یعیش المسلم المعاصر في حالة من الفوضى األخالقیة تعتري حیاتھ  في المجتمع:التشوه األخالقي 

 ھو الیوم یقبع في مرحلة ما بعد التحضر وقد فقد ھویتھ الیومیة وسلوكھ فبعد المراحل الكثیرة التي مرة بھا ھا
حكم العالم وضعیة مادیة تمقوماتھ فنجده یتخبط بین بھویتھ اإلسالمیة وأخالق دینھ وواقع بنظم جدیدة وفلسفات و

لذا وجد نفسھ یعیش حالة من االنفصام فاضطربت أخالقھ وتشوھت حتى فقد بوصلتھ نحو الحقیقة فتخلى عن 
 :دور المساجد وفي ھذا یقول مالك بن نبيو الفكرة القرآنیة في حیاتھ الیومیة وجعلھا محصورة في العبادة فقط
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إلى شخصین: المسلم الذي یتمم واجباتھ الدینیة ویصلي في المسجد، إنھا اللحظة المؤلمة حیث المسلم منشطر "
یفقد و ھذا العالم اآلخر الذي یندمج فیھ المسلم .20ثم المسلم العملي الذي یخرج من المسجد لیغرق في عالم آخر"

بھ إلى حالة  يزمام المبادرة فیتأثر بھ بدل أن یؤثر فیھ وینتھي بھ األمر إلى العیش بین قطبین متجاذبین مما یؤد
جوانب الحیاة األخرى فیطبع الحیاة السیاسیة و من االنفصام واالضطراب، ألنھ یفصل بین الجانب األخالقي

االستبداد، ویعم الفساد على المستوى االجتماعي، كل ھذا بسبب غیاب القیم الموجھة والمرشدة الضابطة لمناحي 
  الحیاة. 

مة كتاب العالَم والغرب لصاحبھ كافین راییلي، وھو مترجم الكتاب، سؤاال یقع في  یسأل المسیري في مقدِّ
قلب اإلشكالیة التي طرحناھا، یقول فیھ: كیف یتأتَّى لنا أن نعیش سویًّا دون أن یكون ھناك قیَم عامَّة نستند إلیھا 

فحین نحكم على أنفسنا وعلى اآلخرین، قیم یمكن االحتكام إلیھا إن اختلفنا، وإن رأینا البشر  ة أخرى یتصرَّ ون مرَّ
ننا أن نسمِّي اإلنسان إنسانا، والقرد قردا یقودنا ھذا الحدیث إلى وجوب وجود قیم ثابتة  21،مثل القرود، قیٌم تمكِّ

أمزجتھم ألنھا إن كانت ذلك تكون نسبیة متغیرة یضعھا كل فرد حسب و مطلقة ال تتغیر وتتبدل حسب األفراد
عم قانون القوة، ویكون ھذا سبب مباشرة في انحالل وتمزقھ، فأول عمل یو رغباتھ فیحدث التصادمو حاجاتھ

یقوم بھ المجتمع  فور میالده ھو ربط شبكة العالقات االجتماعیة، أي ھو ُخلق التآخي في حال المجتمع اإلسالمي، 
ل ما یفقده المجتمع وھو متوجھ نحو حتفھ ھو تداعي البناء الخلقي، ویمكن أن نستنت ر الخلقي ج أنَّ التوتثم إنَّ أوَّ

، ثم شرع في التدنِّي بعد صفین فاألخالق إذن ھي بدایة تشكل المجتمع واتجاھھ  .22قد بلغ ذروتھ في العھد المدنيِّ
فتوره، وھذا ما نعاني منھ منذ سقوط دولة الموحدین ودخولنا و نحو الحضارة وغیابھا سبب في انحالل المجتمع

تشر فیھا االنحالل األخالقي وعم الفساد في مجتمع من المفترض أنھ یتخلق في مرحلة ما بعد الحضارة التي ان
بأخالق اإلسالم لكن غابت األخالق وبقي اسمھا فقط ومن أغرب الكالم الذي سمعتھ ویجسد حقیقة عمق األزمة 

ھم ال ی اعمل ما شئت لكسب النقود سواء في السرقة أو بیع المخدرات أو غیرھا" التي نعاني منھا قول أحدھم:
الحریة ھكذا ھم في الغرب" ھذا الكالم جاء على لسان رجل مسلم و المھم أن ال یمسك بھ ھذه ھي الدیمقراطیة

یعیش في مجتمع مسلم، نلمس من خاللھ خطورة الوضع الذي نعیش فیھ وأثر غیاب القیم األخالقیة التي تضبط 
أنھ لم یعد ھناك حرج من القیام بأفعال محرمة  األفراد بدعوى أن الحریة األخالقیة من مظاھر التقدم، حیث

شرعا أو غیر األخالقیة إن كانت تجلب منفعة، وخلف ھذا الكالم مشكلة كبیرة أخرى وھي التقلید والتبعیة، تقلید 
  الغرب في أفكاره وأشیائھ.

ذ الغیر واألخ: ما سلكھ المسلمون من غیر إدراك وال وعي وال تمحیص، من إتباع  المقصود بھالتقلید:  -ب
منھم، والتشبھ بھم، في شتى ألوان الحیاة وأنماط السلوك واألخالق، وأشكال اإلنتاج، في االعتقاد والتصور 

یعة الفن والثقافة والنظم والتشریع، من غیر اعتبار للعقیدة والشرو والفكر والفلسفة والسیاسة واالقتصاد واألدب
  .23ام للمنھج اإلسالمي األصیلاإلسالمیة واألخالق الفاضلة، ومن غیر إلز

ل كل یقبو التخلف عند إنسان ما بعد الموحدین، الذي أصبح ال یفكرو وھذه المشكلة من صفات السلب
شيء من الغرب حتى حلول مشكالتھ یستوردھا من الغرب، وھذه ما سماھا مالك بن نبي األفكار القاتلة التي 

 نبي القابلیة لالستعمار التي تعتبر معرقال لحركة النھضة لذلكنستعیرھا من الغرب والتي أطلق علیھا مالك بن 
ویجب أن ال  24وجب على اإلنسان تنقیة الفكر من ھذه الرواسب لكي یستطیع تدعیم عالم األشیاء بعالم األفكار،

یأخذ األفكار إال بعد تمحیص وامتحان، ویسائل نفسھ دائما: ھل ھذا حق أو غیره أحق منھ، وال شك إن ربى 
وتحدث عن نوع آخر من ، 25فسھ على ھذه التربیة لم یكن أقل شأنا من الغربي وال أقل قدرة على االبتكارن

األفكار ھي األفكار المیمتة وھي نتاج إرثنا االجتماعي  ورثھا المجتمع عن ما بعد الموحدین وھذه األفكار أشد 
س ولندن وإنما ولدت في الجزائر وتونس والقاھرة من األفكار القاتلة ألنھا منسجمة مع عاداتھ، ولم تولد في باری

   .26وفاس
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فالعالم اإلسالمي الیوم خلیط من بقایا موروثة عن عصر ما بعد الموحدین وأجالب ثقافیة حدیثة جاء 
بھا تیار اإلصالح، وتیار الحركة الحدیثة، وھو خلیط لم یصدر عن توجیھ واع، أو تخطیط علمي، وھذا التلفیق 

ر مختلفة ومن ثقافات متباینة، دون أدنى رباط طبیعي أو منطقي بینھما، قد أنتج لنا عالما لعناصر من عصو
، وھو یحمل في حشاه ما حملت العصور الوسیطة، عالم متضارب منطو 1369وقدماه في  1949رأسھ في 

  .27على ألوان من التناقض والتنافر، التي تجمعت وتراكمت في ھیئة فوضى
یكون اإلنسان عاجزا على اإلتیان بنتائج عملیة رغم امتالكھ لألفكار والوسائل، حیث  ھي أن الالفعالیة: -ج

أنھ یفتقد للمنطق العملي وكیفیة ارتباط العمل بوسائلھ ومعانیھ، فلیس من الصعب على الفرد المسلم أن یصوغ 
راج لمنطق العملي، أي استخمقیاسا نظریا یستنتج بھ نتائج من مقدمات محددة، غیر أنھ من النادر جدا أن نعرف ا

  .28أقصى ما یمكن من الفائدة من وسائل معینة
ویرى بن نبي أن ھذه من أبرز المشاكل التي تواجھ المسلم وھي عدم إتباع الفكرة بالعمل وتجسیدھا في 

من  ةفالعمل شرط یعرف من خاللھ نجاح الفكر  نتیجة،و الواقع، حیث أنھ ال فائدة من األفكار إن لم یتبعھا عمل
عدمھا، وبالرغم من أن المسلم یحمل القرآن ولكنھ ال یستفید منھ كثیرا في التخطیط لنھضة قادمة، فعقلیة ما بعد 
الموحدین تشلھ عن اإلبداع، ألنھ لم یكن على المستوى الثقافي الذي یحیط االختراع بالرعایة، وفي المقابلة نجد 

ھذا  ،29لموجھ لھا ولكنھم استخدموھا إلى أقصى ما یستطیعونعند الغربیین أفكارا قد ال تثبت أمام النقد ا
 اإلكثار من الكالم دون العمل.و المتالكھم ثقافة الفعالیة والعمل بینما اكتفى المسلم المعاصر بالتنظیر

إن المتمعن في الذات اإلنسانیة یدرك أنھا في عزلتھا تنقسم إلى قسمین فإما  فوضى األشیاء واألفكار: -د
  تنظر إلى السماء:و بالمادة وتنظر إلى األرض وإما تنشغل بالفكرةتنشغل 

مثل مالك بن نبي لعالم األشیاء بروایة من األدب األوروبي "روبنسون كروزویھ"  عالم األشیاء:
وصاحب ھذه القصة دنییل دي فواي یطلق بطلھ من نقطة الصفر بالنسبة لألشیاء حیث یقول بعد أن غرقت 

بدأت أنظم وقت عملي ووقت راحتي ونزھتي وطبقا لھذه القاعدة التي " دا على جزیرة نائیة:سفینتھ وتركتھ وحی
واظبت على مراعاتھا كنت أخرج في كل صباح إن لم تمطر ومعي بندقیتي لمدة ساعة أو ساعتین، ثم أعمل 

ى الثانیة عشرة حت بعد ذلك حتى حوالي الساعة الحادیة عشرة، ثم آكل مما أجده في حوزتي، ثم أنام من الساعة
الساعیة الثانیة بعد الظھر بسبب الحر الشدید، وفي المساء أستأنف العمل، ولقد أنفقت وقتي في ذلك الیوم وفي 
الیوم التالي ألصنع لنفسي منضدة، فلم أكن سوى عامل بائس، ولكن سرعان ما خلق مني الوقت والحاجة عامال 

  .ماھرا"
ھ في عزلتھ على الجزیرة فترى أنھ أنفق وقتھ في أعمال حسیة ھذه شریحة من وقت روبنسون كروزوی

نالحظ من خالل ھذه القصة كیف اتجھت شخصیة البطل في عزلتھ إلى عالم المادة وغریزة  ،30أكل ونوم وعمل
البقاء وھذا االتجاه جعل حیاتھ في ھذه العزلة تتجھ إلى عالم األشیاء بصفة كلیة ولم یفكر بأشیاء أخرى، وتعكس 

  ھذه القصة توجھ التفكیر عند اإلنسان الغربي المتعلق بعالم األشیاء والمادة والجانب التقني واإلنتاجي.
قصة حي بن یقظان حیث یقول: أخذت و مثل بن نبي لعالم األفكار من األدب العربي عالم األفكار:

طفل األعزل بالتبني وأخیرا ھرمت مغامراتھ اتجاھا مخالفا فھي لم تبدأ في الواقع إال بعد نفوق الغزال، أم ال
الغزالة وضعفت، فاقتادھا إلى حیث المرعى المغذي  قطف لھا ال منھ وأطعمھا من كل أنواع الثمار، ولكن 

تعطلت وظائفھا وعندما رآھا الصبي و ضعفھا وھزلھا كانا في تزاید ثم حضرھا الموت، فتوقفت كل حركاتھا
 واأللم حتى أوشكت روحھ أن تنفصل من جسده، فأخذ یفحص أذنیھافي ھذه الحالة، غمره شعور قوي باألسى 

عینیھا فلم یلحظ علیھا أي تلف ظاھر، وفحص أیضا جمیع أعضائھا فلم یجد عیبا، لقد كان یحرص على و
اكتشاف مكان الداء لكي یخلصھا منھ حتى تعود إلى حالتھا التي كانت علیھا من قبلن ولكن لم یوفق إلى شيء 

عاجزا عن أن یقدم لھا العون. وابتداء من ھذا الموقف یستطیع ابن یقظان أن یكتشف رویدا رویدا  من ذلك وكان
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فكرة الروح تتابع حلقات القصة في صورة تأمل ودراسة تتیح لھ أن یتوصل إلى فكرة الخالق وإلى إدراك النظام 
  . 31الرباني ورؤیة باطنیة � واالھتداء إلى فكرة صفات هللا

نتوصل من خالل ھذه القصة إلى االتجاه الذي اختاره ابن یقظان في عزلتھ فھو لم  وازن:اختالل الت
إنما حركتھ غریزة البحث عن الحقیقة وھنا ونرى تباین كبیر في االھتمامات بین القصة و تحركھ غریزة البقاء

 الجانبیة ن بالفطرة یمتلك كالاألولى في عالم األشیاء والقصة الثانیة التي تدور في عالم األفكار حیث أن اإلنسا
ویستطیع النجاح فیھما معا، وھذا ما نجده في الدین اإلسالمي الذي جمع في اإلنسان الروح والمادة وكالھما 
وقوده في الحیاة، بھذه التركیبة الموجودة في اإلسالم استطاع المسلمون بناء حضارتھم والتقدم وتسید األمم 

  لزمن طویل بفضلھا. 
م المعاصر لم یستطع الوقوف على حد سواء بینھما وإنما اتجھ إلى األشیاء الجاھزة التي یسھل لكن المسل

اإلبداع ما جعل المجتمع اإلسالمي دائما في موضع و الحصول علیھا دون تعب أو مشقة، وابتعد عن التفكیر
  تطبیقھا من اآلخر.و المستھلك الذي ینتظر الفكرة

ق الناس باألشخاص أكثر من تعلقھم بالمبدأ أو الفكرة فإنھم یرون أن عندما یتعل: تقدیس األشخاص -ھـ
  إنقاذھم من الحالة التي ھم علیھا ترتبط بالبطل القادم الذي ینتظرونھ دون أن یقوموا بجھد یذكر.

فالخالص ال یصبح بتجمع أناس على مبدأ یدافعون عنھ، ویتفانون فیھ، ویتقنون فن التعاون بل  بالرجل 
عھم ویوحدھم، وقد یطول انتظارھم وھم یمنون أنفسھم باألماني، وھكذا نسمع الخطباء ال یفتؤون الذي یجم

یذكرون (أین صالح الدین) أو (قم یا صالح الدین)، فھم یریدون (صالحاً) آخر ینقذھم، والشك إن (إجالل رجل 
و أحیاناً السبب في إفالس فادح القدر) مثل إجالل (الشيء الوحید) مرض منتشر في أرجاء العالم اإلسالمي، وھ

نجعلھ تخلفنا ننتظر رجل القدر المخلص وو لسیاسات عدیدة  وھذا یجعلنا بدل أن نبحث ونتدبر في أسباب فشلنا
ھو سبب ما نحن فیھ ألنھ لم یأت ونلقي علیھ كل ضعفنا وفشلنا في حین أنھ وجب علینا التدبر في األحداث 

  ثنا القرآن الكریم على ذلك.   واألخذ باألسباب والمسببات كما ح
قالوا: إن السبب ھو (حیدر الكزبري) ولكن من الواضح  1961فعندما وقع انفصال سوریة عن مصر عام 

أن االنقالب كان البد واقعا في وجود الكزبري أو في غیابھ، فیجمع عوامل التشجیع على ھذا االنفصال كانت 
  .32عدم توفر فكرة مضادة لالنفصال متوفرة، سواء من األخطاء التي وقعت أو من

وقد تتجسد األفكار بأشخاص لیسوا أھال لحملھا فتحسب كل أخطائھم وانحرافاتھم على المجتمع اإلسالمي 
أو على اإلسالم، وقد تتجسد بأشخاص یحملونھا ولكن إذا ماتوا انتھت ھذه األفكار بموتھم، أو فتر حماس األتباع، 

ور البطولة في كفاحھ ضد االستعمار عندما بزغ في سمائھ أبطال مثل عبد الكریم لقد مارس العالم اإلسالمي، د
  وعمر المختار، وعز الدین القسام.الخطابي، 

ولكن مشكلة المسلمین األساسیة لم تحل ألن من طبیعة ھذا الدور أنھ ال یلتفت إلى حل المشاكل التي 
وال یعني ھذا إنكار دور ھؤالء األبطال، أو التقلیل من شأنھم، ولكنھا  33مھدت لالستعمار وتغلغلھ داخل البالد

العودة إلى األصل وھو إنشاء تیار إسالمي قوي یتعلق بالمبدأ ویقوم بالجھد الجماعي، ولذلك جاءت اآلیة القرآنیة 
  .ولحاسمة في ھذا الموضوع، إن الواجب على المسلمین قیادة الدعوة وحمل الرسالة بعد وفاة الرس

ویركز مالك بن نبي في أكثر كتبھ على ھذا المرض، ویطالب المسلمین، والشباب بشكل خاص، بأن  
 یتحول لالرتباط بالمنھج ال بشخص معین، ألن االرتباط بالشخص یؤدي إلى قبول كل ما یأتي منھ والدفاع عنھ

  إن أخطأ.و التبریر لھو
  خاتمة:

ا یتعلق بواقع المسلمین وأزمتھم الحضاریة وأسبابھا بعد ھذا العرض  حول فكر مالك بن نبي فیم
دراستھ و ومتعلقاتھا والبحث فیھا نخلص إلى أن ما میز بن نبي في بحثھ ھو أنھ انطلق من تحلیل الواقع المعاش

 عقد مقارنة بین تاریخ المسلمین المشرقو دراسة نقدیة تفصیلیة والوقوف على مكامن الضعف والوھن،



  أزمة المسلم المعاصر في فكر مالك بن نبي 
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القیادة إلى الضعف والتبعیة، و مواطن الخلل، وطریق سیر الحضارة اإلسالمیة من القوة حاضرھم الستقراءو
فكانت دراستھ دراسة موضوعیة، بالتدقیق في المشكلة وإرجاعھا ألسبابھا الفعلیة، وتقصي الحقیقة والتعمق في 

اب الة ھي عرض ألبرز أسبحیثیاتھا وتفاصیلھا، ألن معرفة المشكلة وأسبابھا الخطوة األولى للحل، وھذه المق
  التدھور واالنحطاط في العالم اإلسالمي وھذه أھم النتائج المتوصل إلیھا:

  اإلنسان كائن دیني واجتماعي بالدرجة األولى. -
  میز هللا تعالى اإلنسان بالجمع بین العقل والروح ما یمكنھ من بناء الحضارة وتحقیق النمو.  -
  ال بد على اإلنسان أن یجمع في فكره بین عالم األفكار واألشیاء واألشخاص.  -
  ال یمكن لإلنسان أن یحرز التقدم إن كان منفصال عن جانبھ الدیني واألخالقي. -
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  :الملخص
الفكریة للساحة المعرفیة  و الكریم القرآن استدعاء في -علیھ هللا رحمة - الغزالي محمد الشیخ جھود الدراسة تتناول

 األھمو األول المصدر وجعلھ ،الواقع اإلنساني وبین بینھ والفصام الھجر حالة وإنھاءلبناء مضامین الخطاب الدعوي 
 في الكریم القرآن مكانة عالج البحث:و المعاصر، اإلسالمیة الدعوة لخطاب الحضاري المعرفي التصور بناء في
 إلى یمالكر القرآن لنصوص التجزیئیة الحرفیة القراءة من االنتقال وأھمیة للشیخ محمد الغزالي الدعويخطاب ال

   اإلسالمیة. للدعوة المعاصر الواقع مع المتفاعلة المقاصدیة القراءة
  .الدعوة ؛الخطاب ؛محوریة ؛الغزالي محمد :المفتاحیة الكلمات

Abstract: 
The study deals with the efforts of Sheikh Muhammad Al-Ghazali - may God have mercy 

on him - in summoning the Noble Qur’an to the cognitive and intellectual arena, to build the 
contents of the advocacy discourse and end the state of abandonment and schizophrenia 
between it and the human reality, and make it the first and most important source in building 
the cognitive perception of the contemporary Islamic advocacy discourse. The status of the 
Noble Qur’an in the preaching discourse of Sheikh Muhammad al-Ghazali, and the importance 
of moving from a literal and piecemeal reading of the texts of the Noble Qur’an to a meaningful 
reading that interacts with the contemporary reality of the Islamic call. 
Key words: Muhammed al-Ghazali; axial; discourse; advocacy. 
 

  مقدمة: 
الشیخ محمد الغزالي من الدعاة المعاصرین الذین تركوا بصمتھم في مسار الدعوة اإلسالمیة ، تجدیدا 
 في المضمون واألسلوب، وأھم ما میز خطابھ الدعوي عنایتھ بالقرآن الكریم استشھادا بنصوصھ وفھما
لمقاصده، وعنایة بتوجیھاتھ؛ فصالحیة القرآن الكریم لكل زمان ومكان تقتضي تفاعل العقل معھ تدبرا وفھما 
واستیعابا، في محاولة تنزیل نصوصھ على الوقائع المتغیرة واألحداث المستجدة، اقتداء بالسلف الصالح 

ب بّرر ثراء المكتبة اإلسالمیة بكتعبر تاریخ الحضارة اإلسالمیة في تفاعلھم مع نصوص الوحي، وھذا ما ی

                                                        
 المؤلف. المرسل - 1



  عبدالرحمان تركي/دأ. -عبدالحق قواو 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 532

التفسیر وتنوع مناھجھ  وتعددھا ،كلھا مقاربات ودراسات في فھم القرآن الكریم والتفاعل مع آیاتھ، قصد 
  تنزیلھا على مختلف الوقائع واألحداث.

ولعل الحاجة إلى تجدید المعارف القرآنیة، وتجدید الصلة والتدبر في نصوص ومعاني القرآن الكریم 
ي الراھن المعاصر ضرورة شرعیة، وحتمیة تاریخیة وواقعیة ال مناص منھا، لتحقیق تكامل القراءة بین ف

 الوحي وبین المنتج المعرفي البشري، واإلفادة منھ في مختلف المجاالت والتخصصات االجتماعیة
ة. فكیف عرفیواإلنسانیة، وفق شروط وأسس علمیة تصل الماضي بالحاضر والتراث بالحدیث دون قطیعة م

یمكن رصد جھود الشیخ الغزالي العلمیة في ھذا الصدد؟، وما أھم أعمالھ الدعویة المستندة على محوریة 
القرآن الكریم؟ وما قیمة تراثھ العلمي في بناء الخطاب الدعوي المعاصر؟ وأھمیة ھذا البحت ھي المساھمة 

قرآن في خطاب الدعوة اإلسالمیة في العصر في التعریف بمشروع الشیخ محمد الغزالي إلعادة مركزیة ال
  الحدیث.

  :لذلك فإن ھذه الدراسة تھدف إلى ما یلي 
إثراء الساحة العلمیة والدعویة واالطالع على تجربة الشیخ العلمیة في مدارستھ للقرآن واإلفادة منھا نظریا  -

  .وعلمیا
  .مع مقاصد القرآن الكریمــ محاولة تقییم خطاب الدعوة اإلسالمیة المعاصر، ومدى تقاطعھ 

وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي الذي یتناسب مع طبیعة الطرح لھذا الموضوع في إطار العناصر 
  :التالیة

یتم التعریف فیھ بمصطلحي الخطاب والدعوة وبیان لمفھوم محوریة القرآن  :مقدمة ثم مدخل مفاھیمي
ن خالل م -رحمة هللا علیھ -موجز لسیرة الشیخ محمد الغزالي أما العنصر الثاني فكان  .في الخطاب الدعوي

ذكر مولده ونشأتھ وأھم المحطات الدراسیة والعلمیة التي صنعت فكره وشخصیتھ الدعویة، ثم مناقبھ وآثاره 
ووفاتھ. والعنصر الثالث تناول عالقة الشیخ بالقرآن وإنتاجھ العلمي والمعرفي في خدمة القرآن الكریم، كما 

ن تعریف موجز ألھم مؤلفاتھ المتعلقة بالقرآن. أما العنصر الرابع فتم التطرق إلى مقاصد القرآن الكریم تضم
في فكر الشیخ الغزالي: جاء على ذكر مشكلة الفھم الحرفي لنصوص الوحي، كما تناول أھمیة القراءة 

 عوي المعاصر، لینتھي المقالالمقاصدیة الكلیة للقرآن، ثم بیان أھمیة الرؤیة المقاصدیة في الخطاب الد
  .بخاتمة تبرز أھم النتائج المتوصل إلیھا، وأھم التوصیات

  مدخل مفاھیمي :أوال
  .الخطاب، الدعوة :ویتضمن تعریفا بمصطلحي

  :ـ تعریف الخطاب1
، والخطابة 1خطبھ یخاطبھ خطابا :تفید المادة اللغویة "خطب" الكالم بین اثنین، یقال :التعریف اللغوي

 ا، والغرض منھا ترغیب الناس فیممركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص ُمعتقد فیھھي قیاس 
  .2والوعاظء ، كما یفعل الخطباینفعھم من أمور معاشھم ومعادھم

  وردت عدة تعاریف تختص بالمفھوم االصطالحي للخطاب، نذكر منھا: :التعریف االصطالحي
، یحشد بھ الخطیب من األسباب ما یمكنھ من التأثیر على سامعیھ، وجذبھم بما یسوق "لون من ألوان القول 

  .3من الحجج والبراھین المقنعة"
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   تعریف الدعوة -2
میل أن تُ  :جاء في معجم مقاییس اللغة "أن (الدال والعین) الحرف المتصل، ومعناه :التعریف اللغوي

إلیك الشيء بصوت وكالم یكون منك، تقول دعوت، دعوة، ودعاء، والدعوة إلى الطعام بالفتح، والدعوة 
إلى النسب بالكسر، ومنھ داعیة اللبن وھو ما یُترك في الضرع یُطلب بھ ما بعده، ومنھ تداعت الحیطان إذا 

  .4سقط واحد وراء آخر فكأن األول یدعو الثاني"
لما كانت الدعوة في اللغة ھي النداء واالستمالة إلى الشيء، وكان النداء نداء  :الحيالتعریف االصط

"من دعا إلى ھًدى  :إلى خیر أو شر، كانت الدعوة دعوة إلى الخیر والھدى أو إلى الشر والضاللة، قال 
من اإلثم  كان لھ من األجر مثل أجور من تبعھ ال ینقص من أجورھم شیئا، ومن دعا إلى ضاللة كان لھ

  .5مثل آثام من تبعھ ال ینقص من آثامھم شیئا"
"تبلیغ الناس جمیعا دعوة اإلسالم، وھدایتھم إلیھا قوال وعمال في كل زمان  :جاء في تعریف الدعوة

  .6بأسالیب تتناسب مع المدعوین على مختلف أصنافھم وعصورھم" ومكان،
ومن ھذا التعریف لمصطلح "الدعوة" یتبین لنا أنھا وظیفة ُمركبة ینبري لھا من اختاره هللا ومیزه 
روحا وعقال وخلقا، للقیام بالبیان والحجة على الناس، تحبیبا لھم في الحق  والخیر، وتحذیرا من الشبھات 

ھَُو  قا لمراد هللا عز وجل:والشھوات، وبناء للفرد، وصناعة للحضارة، وقیاما بشروط االستخالف، تحقی
َن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِیھَا ؛  وعرفھا الشیخ محمد الغزالي بأنھا "برنامج كامل یضّم )61 :ھود( أَنَشأَُكم مِّ

في أطوائھ جمیع المعارف الَّتي یحتاج إلیھا النّاس لُیبصروا الغایة من محیاھم، ولیستكشفوا معالم الطریق 
  . 7راشدین" الَّتي تجمعھم

  مفھوم محوریة القرآن في الخطاب الدعوي المعاصر :ثالثا
یرتكز الخطاب الدعوي ابتداء على القرآن الكریم كمصدر أول للوحي، وقد یقترب الخطاب أو 

یبتعد عن ھذا المصدر باختالف الزمان والمكان والبیئة والخلفیة التكوینة للقائم بالعملیة الدعویة، وفي ھذه 
  محاولة بیان أھمیة القرآن الكریم في بناء خطاب دعوي معاصر متكامل.الدراسة 

"النص یستنطق من خالل المنھج الذي ھو نحت بشري، ونحن في مقاربتنا ومنھجنا ھنا سنبتعد عن تجزيء 
  .8القرآن، وذلك عبر دراستھ كنسق متكامل یخدم بعضھ بعضا، أو على األقل ھذا ما نزعم أننا سنحاولھ"

  موجز لسیرة الشیخ محمد الغزالي  :ثانیا
 ونشأ في .بمحافظة البحیرة بمصر م في قریة نكال العنب22/09/1917ولد محمد الغزالي السقا في 

، وقد 9أسرة محافظة یغلب علیھا العمل بالتجارة، وكان والده من حفظة القرآن الكریم فنشأ االبن على ذلك"
حمد الغزالي، تیمنا بالفقیھ الشافعي المتصوف صاحب كتاب إحیاء اختار الوالد البنھ البكر االسم المركب م

علوم الدین أبي حامد الغزالي، لشدة إعجابھ بھ وتأثره بنزعتھ الصوفیة، وقد رآه ذات لیلة في المنام یخبره 
؛ انتقل الغزالي الغالم من كتاب 10أنھ سیتزوج وینجب ولدا، ویشیر علیھ بأن یسمیھ الغزالي وقد كان ذلك"

م لیحصل على الشھادة 1928لقریة إلى المعھد الدیني المتخصص لمحافظة البحیرة في اإلسكندریة سنة ا
  .م1937االبتدائیة بعد سنوات أربع، ثم شھادة الكفاءة بعد ثالث سنوات، ثم شھادة الثانویة بعد سنتین سنة 

أصول  ، لیبدأ دراستھ بكلیةوفي العام نفسھ التحق الغزالي الشاب بالتعلیم العالي األزھري بالقاھرة
الدین، حیث تلقى العلم فیھا على ید كوكبة من كبار العلماء، أمثال: الشیخ محمود شلتوت، والشیخ عبد العظیم 

  .11م، لیتخصص في الدعوة واإلرشاد"1941الزرقاني، وبعد سنوات أربع نال شھادتھ العلیا سنة 
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على طریق الثقافة اإلسالمیة الرشیدة، فكان نھم  في ھذه األثناء كان محمد الغزالي قد وضع أقدامھ
، 12القراءة متعدد المواھب، مطال على كل األفاق الثقافیة مع التعمق في الثقافة اإلسالمیة واآلداب العربیة"

وھذه أحد أھم الروافد التي صنعت فكر الشیخ في انفتاحھ على مختلف المدارس الفكریة القدیمة والحدیثة، 
واستیعابھ لثقافة االختالف دون جمود وال انغالق، ما جعل فكره متمیزا عن غیره من الدعاة والمصلحین؛ 

بعض ما یطرحھ، جمع بخطابھ  یقرأ ویسمع لھ المؤید والمخالف، ویحترم رأیھ حتى وإن لم یوافقھ في
جمھورا عریضا من عامة الناس وخاصتھم على اختالف مشاربھم واتجاھاتھم على القواسم الجامعة، وأنار 
الطریق للعاملین في میدان الدعوة لیحسنوا خدمة دینھم وأوطانھم، بما حباه هللا بھ من أسلوب ومرونة في 

  .الدعوة إلى هللا
كان الشیخ مشاركا في مؤتمر علمي بالریاض حول "اإلسالم وتحدیات  م1996وفي التاسع من مارس 

اشتد النقاش بینھ وبین أحد المشاركین، تأثر الشیخ وأصیب بذبحة صدریة انتقل إثرھا إلى جوار  ،العصر"
ربھ وھو على منبر الدعوة إلى هللا، ودفن في البقیع بالمدینة المنور، بجوار الحبیب المصطفى وصحابتھ 

  .م كما تمنى طوال حیاتھ رحمة هللا علیھالكرا
وقد خلف الشیخ ثروة علمیة ودعویة كبیرة، منھا المكتوب ومنھا الرقمي، باإلضافة إلى المقاالت في 
مختلف المجالت، وخالصة القول في تراث الشیخ من عالم الخطابة والتألیف والتوجیھ، أنھا مدرسة في فھم 

واالجتماعیة والسیاسیة التي انتشرت في العالم العربي واإلسالمي من اإلسالم ومعالجة األمراض الفكریة 
خالل استیعاب نصوص الوحي ومقاصدھا الكبرى، وفھم دقیق للواقع الذي عاشتھ الدعوة اإلسالمیة خالل 

" أنشأت ھذه الخطب مدرسة إسالمیة في فھم اإلسالم وإفھامھ، وھي مدرسة :القرن العشرین فقیل عن خطبھ
ین من ینابیعھ الصافیة، موثقا باألدلة، خالصا من الزوائد والشوائب، بعیدا عن التحریف والتزییف، تقدم الد

ال تسكت عن حق وال تتكلم بباطل وال تبیع دینا بدنیا، وال تعتمد اإلثارة والتھییج في الموضوعات الحساسة، 
  .13بل تعالج أدق القضایا بمبضع الجراح متبعا الكلمة والموعظة الحسنة"

أما تراثھ في التألیف الذي قارب الستین كتابا فھي ثروة معرفیة تجدیدیة للخطاب اإلسالمي المعاصر 
"ومن قرأ للغزالي أدرك أنھ أمام كاتب من الطراز األول وأن القلم في یده أشبھ بالسیف في ید خالد بن الولید 

دافع، بھ یھاجم، وھو قوي في دفاعھ، قوي أو صالح الدین األیوبي، فھو سیف هللا المسلول على أعدائھ، بھ ی
  .14في ھجومھ، دون أن یعتدي على أحد فإن هللا ال یجب المعتدین"

كانت مؤلفاتھ حصنا وسدا منیعا ضد األفكار الوافدة من الشرق أو الغرب، دافع بھا عن تمیز نظرة اإلسالم 
  إلنسانیة.للحیاة ولإلنسان ولمختلف المجاالت ألنھ الرسالة الخاتمة لھدایة ا

  مكانة القرآن في فكر الشیخ محمد الغزالي :ثالثا
الھما: نشاطھ الدعوي من أو تخذت عالقة الشیخ محمد الغزالي بالقرآن الكریم مظھرین اثنین،ا

، من إنتاجھ المعرفي المكتوب :وخطب ودروس وأحادیث إذاعیة وأخرى متلفزة، وثانیھمامحاضرات 
ومقاالت وما تم جمعھ من خطبھ ودروسھ أو مما تركھ من كتب لھا عالقة بالدراسات القرآنیة مؤلفات 

  .المتخصصة
  الشیخ الغزالي في رحاب القرآن الكریم:

كتاب ل بدأ الشیخ رحتلھ مع القرآن الكریم منذ صباه، فقد ولد في بیئة محافظة وأسرة تُولي أھمیة كبیرة
هللا، أتم حفظ القرآن وسنھ لم یتجاوز العاشرة، وكانت بدایة تبشر بنبوغ وذاكرة قویة، وكتب تلمیذه ورفیق 

" حفظ الشیخ القرآن حفظا جیدا منذ صباه، فقلما تند منھ آیة أو :دربھ العالمة یوسف القرضاوي شھادة بذلك
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إماما  -وآناء النھار، ویقرأ ما تیسر منھ في صلواتھ كلمة، أو تلتبس علیھ آیة أخرى، وھو یتلوه آناء اللیل، 
ولم أره احتاج إلى المصحف الشریف للقراءة أو للمراجعة، إنما  .من حیث وقف ورده -أو مأموما أو منفردا
  .15مصحفھ في صدره"

ویذكر الشیخ جانبا من اھتمامھ بالقرآن منذ الصغر، وأنھ كان یأخذ أفھاما ساذجة عن معاني األلفاظ، 
كان فھمھ حینھا:  )13 :اإلسراء( َوُكّل إِْنَساٍن أَْلَزْمَناهُ طَآئَِرهُ فِي ُعنُقِھِ منھا قولھ تعالى من سورة اإلسراء: 

أنھا ُغراب أو حمامة تجعل في عنق اإلنسان، ومرد ذلك إلى طریقة التلقین المقتصرة على الحفظ، فكان یمر 
على اآلیات دون وعي بمعانیھا حتى تقدمت بھ السن فأرغم نفسھ وحملھا على العودة إلى القرآن لیدقق النظر 

  .16اول الفھم والتدبر كل مرةوالفھم ویترك عادة الحفظ المجرد عن التدبر ویح
وتواصلت مسیرة الرجل مع كتاب هللا استحضارا لمعانیھ، في األنفس  واآلفاق، متدبرا بعقلھ وخاشعا 
بقلبھ، یضع كل آیة موضعھا، یسترشد في تفسیره التوجیھات الربانیة للفرد والمجتمع بأسلوب قل نظیره 

م الشریعة كما األمي الغریب عنھا، "وھو ال یتعامل مع بالغة وبساطة، یُفید منھ العالم المتخصص في علو
القرآن بعقلھ وحده، بل بعقلھ وقلبھ معا، وحین كنا نستمع إلیھ في صاله التراویح، ونحن في معتقل الطور، 
كنا نحس أن للرجل حاال مع القرآن یستبشر بوعده، ویرتعش من وعیده، ویتجاوب مع قصصھ، ویحیا في 

ة عقل یقظ، وقلب مشرق، ووجدان ھ، فتالوتھ لیست تالوة محترف وال غافل ، بل تالوعبره وأیام هللا فی
  .17"حي

ولم ینقطع خطابھ للناس بحدیث القرآن، قصصھ وعبره، حكمھ وأحكامھ، من خالل وسائل اإلعالم 
ا مرور 19إلى "الجزائر"، 18المختلفة، وفي المساجد عبر مختلف المحطات الدعویة التي مر بھا، من "مصر"

"وقد اختار لنفسھ لما  وفي كل أقطار العالم اإلسالمي التي نزل بھا، ،20بقطر و"المملكة العربیة السعودیة"
، فقد كان القرآن الكریم 21جاء إلى جامعة األمیر عبد القادر بقسنطینة أن یتولى تدریس تفسیر القرآن الكریم"

  یقھا یُرغب الناس في الخیر ویرشدھم إلى سبیلھ. لسان حالھ ومقالھ، بھا یُبلغ كلمة الحق إلى الناس وعن طر
  الدراسات العلمیة للقرآن في فكر الغزالي 

وبحثھ  ،ترك الشیخ تراثا فكریا ذا قیمة علمیة ثریة في میدان الدراسات القرآنیة، تعكس عالقتھ بالقرآن
النھوض الحضاري الذي والدقیق في سوره وآیاتھ خالل مساره الدعوي وجھاده المعرفي في سبیل العمیق 

  ینشده العاملون في حقل الدعوة واإلصالح، ومن ھذه الدراسات القرآنیة ذات الصلة المباشرة نذكر:
صفحة،  232الكتاب الثامن عشر في ترتیب مؤلفات الغزالي، یقع الكتاب في  :22"نظرات في القرآن" -1

، الناسخ والمنسوخ ومسائل في وجمعھوبعض علومھ كثبوتھ ونزولھ تضمن دراسات في القرآن الكریم 
التفسیر الموضوعي "ویمس الكتاب قضایا دینیة واجتماعیة تشغل بال المسلمین خاصة، وبال العالم عامة، 
فإن العلم المعزول عن الواقع ال سبیل لھ في كتب الغزالي وال في لبھ، والقرآن نفسھ كتاب ال یُستطاع عزلھ 

  .23یَُخِطئ أو یُصوب من أفكارھا، وإال لیمحوا أو یُثبت من أحوالھا"عن الحیاة أبدا، فما نزل إال ل
  :ومن الموضوعات المھمة في الكتاب

  األلوھیة، النبوة. الثروة، ،اإلنسان، الحیاة :ـ نماذج وصور في القرآن 
   .النفسي والعلمي والبیاني :ـ اإلعجاز القرآني 
   .حاجة العالم إلى القرآن :ـ القرآن وأھل الكتاب 
   .ـ حول النسخ 
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، تناول فیھ المؤلف وضع صفحة 262یقع الكتاب في  :24"معركة المصحف في العالم اإلسالمي" -2
 ،ین صالح القرآن للفرد  والحكومات، وبالدعوة إلیھ وما تعترضھ من عقباتاإلسالم بین أھلھ  والعالمین ، و

یرى المؤلف أن المسلمین یعتقدون أن ما بین دفتي المصحف ھو مراد هللا من  ،"یمكن النھوض بھ وكیف
، وھو الوحي الذي سیصحب اإلنسانیة لواحد الذي جاء بھ جمیع المرسلینعباده ، وأنھ یمثل قواعد الدین ا

ا ھنا ھل لألمم معاشحتى النھایة، وأن المصحف سورة تامة للحق في العقیدة والعبادة والخلق والمعاملة تكف
  .25"ومعادھا ھناك

  :ومن موضوعات الكتاب المھمة
  .، الحكم المدنيبین المسیحیة واإلسالم :ـ المصحف للنفس والمجتمع والدولة 
  .، طبیعة الحضارة الحدیثةاالستفادة من عبر التاریخ :ـ نحو تجدید اإلسالم وتحریر أمتھ 
  .فاھیم، تزویر المح السیاسي، الحریةاإلصال :ـ في سلم النھوض 

والكتاب عبارة عن مدارسة أجراھا معھ األستاذ "عمر عبید  :26"كیف نتعامل مع القرآن الكریم" -3
وعالقاتھ  ،تفسیره وتأویلھ وتصنیفھ وتبویبھ ، تدور محاورھا حول مناھج فھم القرآن المجید وقضایا27حسنة"

جیھھ، المسلم المعاصر، ومعرفتھ وعلمھ وتوبعلوم المسلمین قدیما وحدیثا، وكیفیة جعلھ المصدر األول لثقافة 
 كما یُمِكن العقل المسلم من العودة إلى التعامل السلیم مع القرآن، ویعیده إلى مركز الدائرة في عقل ووجدان

، لیستعید العقل المسلم عافیتھ ویسترد القرآن المجید دوره في العطاء المسلم المعاصر ومعرفتھ وحضارتھ
  .انیةوإنارة الطریق لإلنس

  :ومن محاور الكتاب المھمة
   .ـ من آثار ھجر القرآن 
  .اثیة في فھم القرآن والتعامل معھـ دور المناھج التر 
   .ـ الحاجة إلى فقھ السنن الكونیة 
   .ـ االستبداد السیاسي ووسائل التغییر في الخطاب القرآني 
   .ـ تأسیس منھج العودة إلى القرآن 

صفحة، تناول فیھ خمس محاور رئیسة  240یقع الكتاب في  :28"الكریم المحاور الخمسة للقرآن" -4
كما ھو في عنوان الكتاب، ویمكن تصنیف الكتاب ضمن علم التفسیر الموضوعي ، وفق منھج جمع اآلیات 
في الموضوع الواحد مع التركیز على أھم المواضیع التي عني القرآن بھا، والمحاور الخمس ھي القضایا 

 هللا الواحد؛ الكون الدال :آن وفق منھج الشیخ، مرتبة حسب أھمیتھا على ھذا النحوالكبرى الواردة في القر
انا ومما جاء في مقدمة الكتاب بی .على خالقھ ؛ القصص القرآني؛ البعث والجزاء؛ میدان التربیة والتشریع

د فیھا ر .الھدى للثورة الفكریة واالجتماعیة التي أحدثھا القرآن صحح بھا مسار اإلنسانیة من الضالل إلى
"إن الحماس  :على المزاعم المشككة في ربانیة المصدر لھذا الوحي الخاتم، وتنسبھ جھال وجحودا لمحمد 

رفت واقتالعا لألھواء والخرافات التي ص ..یشتعل في اآلیات النازلة على مدى ربع قرن تسبیحا � وتمجیدا.
 ،وقرأت الكتب المنسوبة إلى السماءاب الذي قالوا: إنھ ألفھ؟ . ماذا لمحمد في ھذا الكت..الناس عن ربھم الكریم

في زعم خصوم محمد، فمعنى ھذا أن محمدا أقدر على صنع الدین من رب الدین؟ وأنھ أفصح في الثناء 
  .29على هللا من هللا عندما یتحدث عن نفسھ؟"

شیخ الغزالي في صفحة، اقترح ال 564یقع الكتاب في  :30"نحو تفسیر موضوعي لسور القرآن" -5
مؤلفھ منھجا جدیدا في البحث عن وحدة الموضوع لكل سورة، وتقدیمھا على أنھا كل متكامل من الدروس  
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والتوجیھات، أخذ فیھ بعین االعتبار الواقع الذي تعیشھ الدعوة اإلسالمیة وتحتاج فیھ إلى حلول قرآنیة ، 
فقال "والھدف الذي سعیت إلیھ أن أقدم تفسیرا  وبین الھدف الذي سعى إلیھ من خالل كتابتھ لھذا المؤلف

تناول اآلیة األخیر ی :موضوعیا لكل سورة من الكتاب العزیز. والتفسیر الموضوعي غیر التفسیر الموضعي
أو الطائفة من اآلیات فیشرح األلفاظ والتراكیب واألحكام، أما األول فھو یتناول السورة كلھا یحاول رسم 

اول أولھا وأخرھا، وتتعرف على الروابط الخفیة التي تشدھا كلھا، وتجعل أولھا (صورة شمسیة) لھا تتن
وفھرسة الكتاب تغطي جمیع سور القرآن وتقدم تفسیرا موضوعیا  .31تمھیدا ألخرھا، وآخرھا تصدیقا ألولھا"

  مختصرا لكل سورة من سوره.
 تبین اھتمامھ الكبیر بالقرآن، ھذه اآلثار العلمیة وغیرھا مما كتبھ الشیخ في مقاالت ومؤلفات أخرى

إذ جعل منھ محور علمھ وفكره، بما آتاه هللا من فقھ وفھم للمقاصد الكلیة فیھ "وأكبر مظھر لمكانة القرآن 
الكریم عنده حضوره في كل أعمالھ، وال نبالغ إذا قلنا إن أعمالھ كانت قرآنیة، ألنھ ندب نفسھ لحمایتھ والدفاع 

الناس من خلفیة بعیدة عن حقیقتھ سواء من المؤمنین بھ أو من الكافرین الجاحدین  عنھ ورد ما ران على قلوب
   .32لھ"

  القرآن الكریم من القراءة التجزیئیة إلى القراءة المقاصدیة :رابعا
تعددت مناھج دراسة وتفسیر القرآن الكریم من مدرسة إلى أخرى ، حسب المجال والتخصص الذي 

لخلفیة المعرفیة للمفسر، فمن المدرسة األصولیة ودقة ضبطھا في مسائل اھتمت بھ كل مدرسة، وتبعا ل
التشریع واألحكام، إلى مدرسة التربیة والتزكیة في مجال بحثھا عن األخالق واآلداب، واستحضار جالل 

نانیة ووھیبة هللا، إلى المنھج الفلسفي ودوره في الدفاع الفكري عن الرسالة اإلسالمیة أمام تحدیات الفلسفة الی
"ھناك مدارس في التفسیر، متعددة في فھم القرآن، تشكل في  .والشبھات التي واجھت الفكر اإلسالمي حینھا

مجموعھا طرائق السلف ومسالكھم في التناول والفھم، ولقد جاءت ھذه المدارس في ضوء تحقیق أھداف 
یمكن اإلفادة منھا والتعامل معھا كیف  .بالغیة لغویة أو فقھیة أو كالمیة أو صوفیة، أو فلسفیة تربویة

  .33."..الیوم
فالحضارة اإلسالمیة، والمعارف التي تشكلت عبر تاریخھا في مختلف العلوم والمجاالت، وخاصة 
ما تعلق منھا بكتاب هللا تأویال وتفسیرا، كانت والزالت تتطور من عصر آلخر، وھذا شأن جمیع العلوم 

االجتماعیة، كل واحد منھا یعرف یوما بعد یوم زیادة في التخصص والتخصصات العلمیة أو اإلنسانیة أو 
وتعمقا في الفرعیات، وأیا كان فعلى المتخصص في الفروع أن ال یغفل عن األصول، والمتفرع في الجزئیات 
أن ال یتیھ عن الكلیات، والمتشابھ ظني الداللة من نصوص الوحي، یُرد إلى المحكم قطعي الداللة، "والنظرة 

املة اآلن بدأت تفرض نفسھا على الثقافة اإلنسانیة، وفي الوقت نفسھ توسعت شعب التخصصات على الش
. في الطب مثال تجد طبیبا متخصصا في العیون، وآخر في القلوب، .أساس خدمة النظرة اإلنسانیة العامة.

بد من ال :األساس كلھوثالثا في األنف واألذن والحنجرة، فالشيء الواحد بدأ یتفرع إلى تخصصات، لكن 
زء من معرفة ج :دراسة اإلنسان من قبل ومن بعد، ألنھ ال معنى للتخصص قبل الشمولیات، فالتخصص ھو

 .34لكن ھذا الجزء ال یُنظر إلیھ مبتورا ومنفصال عن موضوعھ" كل،
  القرآن ومشكلة الفھم

أوان ذھاب العلم، قلنا یا رسول (وذاك عند  :شیئا فقال ذكر النبي  :قال -رحمھ هللا -عن اإلمام أحمد 
أمك یا ابن  ثكلتك :هللا، كیف یذھب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقرئھ أبناءنا، وأبناؤنا یُقرئون أبناءھم ؟ فقال
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لبید، إن كنت ألراك أفقھ رجل في المدینة، أولیس ھذه الیھود والنصارى بین أیدیھم التوراة واإلنجیل وال 
  .35)ینتفعون مما فیھما بشيء؟

إن حفظ القرآن الكریم من التحریف اللفظي الذي عرفتھ الكتب السابقة، ضمنھ هللا عز وجل لألمة 
اإلسالمیة، ببقاء النص القرآني الكریم محفوظا في الصدور والسطور، ال یعتریھ تحریف وال یطالھ تغییر، 

ْكَر َوإِنَّا خالد خلود رسالة اإلسالم ْلنَا الذِّ وحفظ القرآن لفظا ومتنا ال  )9: الحجر( لَھُ لََحافِظُونَ  إِنَّا نَْحُن نَزَّ
یعني بالضرورة جمود نصوصھ على معنى واحد أو تفسیر واحد، فالقرآن ُمیسر لمختلف المستویات  
والفھوم، ال تنتھي عجائبھ وال تنقضي أسراره، یتفاعل مع المتغیرات الزمانیة والمكانیة، یقرأه المسلم البسیط 

لمھ، فیستقي منھ ما شاء هللا لھ من العبر والحكم، ویقرأه العالم فیكشف لھ هللا من األسرار والحكم في فھمھ وع
واألحكام ما شاء هللا لھ أن یكشف؛ ففي نصوص القرآن الكریم المحكم الواضح البین، وفیھا المتشابھ الذي 

  .مھج یعرفھا الراسخون في العلترك هللا فیھ لعقل اإلنسان وفكره حریة الفھم والتدبر وفق ضوابط ومنا
وبالعودة لواقع المسلمین الیوم في عالقتھم مع القرآن الكریم التي یحكمھا الھجر والعقوق، یصدق فینا 

یُّوَن َال یَْعلَُموَن اْلِكتَاَب إِالَّ أََمانِيَّ قول هللا عز وجل  ، أي ال یعلمون الكتاب إال 36)78 البقرة:( َوِمْنھُْم أُمِّ
ترتیال، وھذه العلل التي حذر منھا القرآن الكریم عن سلوك األمم السابقة في تعاملھا مع الكتب المنزلة تالوة و

علیھم، لم ترد في صیغة القصة العابرة، أو ذكر بعض التفاصیل التاریخیة الماضیة وفقط، بل جاءت في 
لین م السابقة مع األنبیاء والمرسسیاق التحذیر من الوقوع في خطیئتھم، وأخذ العبرة والعضة من تعامل األم

ومع الكتب السماویة المنزلة علیھم، "واألمیة العقلیة ھذه ،تسود األمة في حال التقلید، والغیاب الحضاري، 
والعجز عن تدبر القرآن، والتعامل مع األحداث، واتخاذ المواقف، واكتشاف سنن هللا في األنفس واآلفاق،  

  .37التعامل معھا، والنفاذ من منطوق النص وظاھره إلى مقصده ومرماه"وحسن تسخیرھا، ومعرفة كیفیة 
تكمن في منھج تعامل المسلمین مع القرآن الكریم، من ھجر التدبر في معانیھ وفھم  :فالمشكلة الیوم

مقاصده وغایاتھ الكبرى، إلى التالوة السطحیة المجردة عن الوعي، التي یغیب فیھا العقل والقلب، ویغلب 
االھتمام بالحرف على حساب المعنى، والتركیز على القضایا الفرعیة لبعض األحكام الشرعیة، علیھا 

وإھمال القضایا الكبرى في مجال السیاسیة والمجتمع والنفس والمشكالت الحضاریة. أصبح القرآن من 
اه، جاوز الشفخاللھا ال یستدعى إال في حاالت االحتضار والموت، أو في زیارة المقابر في قراءات ال تت

"سیخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسنان، سفھاء األحالم، یقولون من  :یصدق فینا حدیث رسول هللا 
  .38قول خیر البریة، یقرؤون القرآن ال یجاوز حناجرھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة"

 العقل المسلم مع نصوص القرآنوإلى نفس ھذا المعنى أكد مالك بن نبي على ضرورة تطویر فعالیة 
"إذ أنھ بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبیعة  :حسب التطور اإلنساني في شتى حقول المعرفة اإلنسانیة

والنفس اإلنسانیة، وكلما اكتسبنا سببا جدیدا یحملنا على أن نرى األشیاء من زاویة مختلفة، فإن ذلك یدعونا 
أن  والمسألة القرآنیة ال ینبغي لھا یتفق وھذا الجدید مع واقع العلم، إلى أن نضع المشكالت حین ندرسھا بما

   .39"تخرج عن ھذه القاعدة
فاتساع المعرفة، وتنوع روافدھا، وتعدد مصادرھا، بالنسبة للمفسر أو المشتغل في حقل الدعوة، 

د، یرى م بشكل متجدالمتفاعل مع نصوص القرآن الكریم، تفتح أمامھ آفاقا جدیدة ورحبة لفھم القرآن الكری
َسنُِریِھْم آیَاِتنَا فِي اْآلفَاقِ َوفِي أَنفُِسِھْم من خاللھا أسرار الكتاب الخالد في النفس واآلفاق، في الِحكم واألحكام 

   ).53 فصلت:( َحتَّٰى َیتَبَیََّن لَھُْم أَنَّھُ اْلَحقُّ ۗ أََولَْم یَْكِف بَِربَِّك أَنَّھُ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیدٌ 
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فقد تعھد هللا عز وجل بحفظ القرآن من التحریف الحرفي، وترك لعقل المسلم بعدھا واسع النظر في 
فھمھ واستیعاب نصوصھ بما یتناسب مع التطور اإلنساني، استیعابا تُحفظ فیھ األصول والمقاصد الكبرى 

زمان  ة الخاتمة وصالحیتھا لكلالتي رسمھا، ومرونة في التفاصیل الحیاتیة لإلنسان، ما یعكس خلود الرسال
ومكان، لذا ینصب الجھد الذي على الدعاة بذلھ الیوم في التعامل مع القرآن الكریم، ھو محاولة الفھم المتجدد 
في تنزیل النص على الواقع واالبتعاد عن التقلید والتكرار بغیر وعي لمن سبق من سلف علماء األمة 

صب على منھج الفھم، وإعادة فحص واختبار المناھج القائمة التي "والجھود في ما نرى الیوم یجب أن تن
أورثتنا ما نحن علیھ، والتحرر من تقدیس األبنیة الفكریة االجتھادیة السابقة التي انحدرت إلینا من موروثات 

فاعل تاآلباء واألجداد والمناخ الثقافي الذي یحیط بنا منذ الطفولة، ویتسرب إلى عقولنا في شكلھا بطریقة ال
  .40االجتماعي"

وبال شك أن التقلید الجتھادات السابقین ـ مع حفظ جھودھم واجتھادھم لعصرھم وزمانھم ـ عطل على 
الالحقین ملكة العقل والتدبر في أسرار القرآن الكریم، وفوت على األمة فرصة االستفادة واإلفادة من 

اش الفكر والرؤیة القرآنیة في واقع حیاتنا، نصوص الوحي في مختلف المجاالت، "األمر الذي أدى إلى انكم
وتحول القرآن من مراكز الحضارة وصناعة الحیاة، إلى الركود والتحنط في بطون التاریخ التي تشكلت في 
عصور التخلف والتقلید والتي حالت دون إدراك أبعاد النص القرآني، والقدرة على تعدیتھ للزمان 

  .41"والمكان
 إلى التوھم بأن ما قدمھ السابقون الجتھاد في تجدید الفھم لنصوص الوحي،ویمكن إرجاع سبب ترك ا

من فھم واجتھاد ھو نھایة االجتھاد والفھم، وأنھ لیس في اإلمكان أبدع مما كان، وأن األولین ما تركوا 
لآلخرین شيء یجتھدون فیھ، باإلضافة إلى لتوجس والخوف من الخروج عن مسار فھم السلف أو الخوف 

لخطأ، بالرغم من الدعوات المتكررة في القرآن الكریم لضرورة بذل الوسع الستیعاب نصوص الوحي، من ا
وإعمال الفكر في آیات القرآن الكریم تدبرا وفھما، واجتھادا في التفسیر والتحلیل، وأن المجتھد في كل 

   .األحوال لھ أجر عند ربھ مصیبا كان أو مخطئا"
إن الدعوة إلى محاصرة العقل والحجر علیھ، وقصر الفھم واإلدراك والتدبر على فھوم السابقین، ھو 
الذي ساھم بقدر كبیر في االنصراف عن تدبر معاني القرآن، وأقام الحواجز النفسیة المخیفة التي حالت دون 

لة تسھل یكون المیراث الثقافي وسیالنظر، وأبقى األقفال على القلوب، وصار القرآن تناغیم وترانیم وبدل أن 
  .42الفھم، وتغني الرؤیة، وتعین على التدبر، أصبح عائقا دون ھذا كلھ"

انسحبت بھذا الخلل في الرؤیة والفھم، قدسیة القرآن الكریم إلى تقدیس أقوال العلماء  وفھومھم، وھذه 
تقویم  وإعادة نظر فیھا، إلزاحة  مشكلة أخرى من مشكالت العقل المسلم والفكر اإلسالمي التي تحتاج إلى

عقباتھا من طریق خطاب الدعوة اإلسالمیة المعاصر، وفتح اآلفاق أمام العقل فھما وتدبرا للقرآن الكریم، 
"فالمشكلة المستعصیة في اختالط قداسة النص ببشریة التفسیر واالجتھاد لذلك النص، وإدراك مرماه، حیث 

ر نص ما أو فھمھ، ھو األمر الوحید والممكن، والمحتمل، واألكمل لمدلول ُعد رأي الشیخ أو المتبوع في تفسی
فقداسة الوحي ال  ،43النص، وصار أي رأي أو احتمال آخر، خروجا عن اإلجماع، أو نوعا من االبتداع"

تنسحب بالضرورة على المفسر المجتھد مھما عال شأنھ، وتبقى اجتھادا محكوما علیھ بالبشریة، والظرفیة 
  نیة المكانیة التي یؤخذ منھا ویرد، وال عصمة إال � ورسولھ.الزما
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  أھمیة المقاصد في الخطاب الدعوي المعاصر
المتتبع لفكر الشیخ الغزالي من خالل كتبھ وتراثھ العلمي، یلحظ مدى اھتمامھ بالمقاصد القرآنیة الكلیة، 

بواقع األمة اإلسالمیة، وانخراطھ في ھموم ولعل من أھم أسباب بروز االتجاه المقاصدي عنده، فقھھ العمیق 
مجتمعاتھا بمختلف أبعادھا الفكریة والسیاسیة واالجتماعیة، ومن ثم تمیزت فلسفة المقاصد القرآنیة في فكره 
ببعدھا الكوني والشمولي، وارتبطت بمنھجھ في الدعوة والتغیر والبناء الحضاري، فمقاصد القرآن عنده 

ان األمة ومصیر اإلنسانیة أكثر من ارتباطھا بالفرد الذي ھو محل اھتمام مقاصد مرتبطة أشد االرتباط بكی
الشریعة، على أھمیتھما معا "فمقاصد القرآن أعم ومقاصد الشریعة أخص، ألن مقاصد الشریعة مرتبطة 

لقرآن ابالفرد الواحد، ودائرة في نطاقھ باعتبار فردیة التبعة، ومسؤولیة التكلیف، ولكن الحدیث عن مقاصد 
وربط الفرد فكرا وروحا برؤیة  ،44متعلق باعتبار اإلنسان الخلیفة، واإلنسان الجماعة، واإلنسان الدولة"

إنسانیة كونیة، أساسھا القرآن الكریم، لبنة مھمة لروح الحضارة اإلسالمیة المعاصرة وفلسفتھا، في مواجھة 
والرقي اإلنساني عند أفكارھا  ،45"نھایة التاریخ" فلسفة األنا الغربیة، منزوعة القیم واألخالق، والتي تدعي

  وفلسفتھا التي تفرضھا كنموذج على البشریة.
ومن ھذا المنطلق یمكن معرفة ضرورة االھتمام بالمقاصد القرآنیة في اجتھادات علماء اإلسالم 

ھا بلغة العصر اغتودعاتھ المعاصرین، لتنزیل القیم اإلسالمیة وتطبیقاتھا في الواقع اإلنساني الحدیث، وصی
ومفاھیمھ، بتناول الموضوعات التي شغلت الساحة الفكریة اإلنسانیة، كالحدیث عن حقوق اإلنسان والحریة 
والعدل، وقضایا المرأة وغیرھا من القضایا في مختلف المجاالت ذات األھمیة التي تخدم المجتمعات واألفراد 

  .مران وخدمة اإلنسانعلى حد سواء، وكل ما لھ صلة ببناء الحضارة والع
فالخطاب القرآني لم یقتصر على القضایا التعبدیة والفقھیة الفرعیة فقط، بقدر ما كان شامال لكل ما 
یسمو بحیاة اإلنسان في ھذا الوجود، "ما ورد في القرآن من األلفاظ والمعاني لم یأتي عبثا ولم یقتصر على 

واآلخرة وحسب، وإنما كان باإلضافة إلى ذلك یعالج قضایا ترشید حیاة الفرد اإلنساني وصالحھ في الدنیا 
  .46الحریة والعدل في حیاة المجتمع واألمة، ویستھدف بناء الحضارة والعمران وحفظ نظام العالم"

وما یتعرض لھ المسلمون الیوم من ضغوط داخلیة وخارجیة، تھدد خصوصیتھم الحضاریة وتضغط 
استثمارھا كمنحة لمراجعة تراثنا، وتنقیة األفكار التي حجبت عنا  علیھم من النظام العالمي، محنة یمكن

الرؤیة العالمیة لمعاني القرآن الكریم، وحقائق اإلسالم الكبرى، بإعادة صیاغة رؤیة مقاصدیة قرآنیة، تحقق 
بحیث یكون القرآن الكریم ومقاصده ومفاھیمھ األساسیة الُمحكمة ھي  .شعار صالحیة اإلسالم وخلوده"

كم في قبول ما سوى القران الكریم من النصوص واالجتھادات والتأویالت، ونسد بذلك على أساس من الح
روح الشریعة كل باب یتأتى منھ الخلط والتشویھ، واالنحراف عن مقاصد القرآن الكریم ورؤیتھ الكونیة، 

  .47ویكون مشجب الخرافة والشعوذة والتلوث الفكري والثقافي"
مراعاة المقاصد القرآنیة تضیف على تفسیر النص القرآني حیویة وفعالیة، فبمقدار زیادة على ذلك فإن 

معرفة المفسر بالمقاصد یكون إدراكھ للغایات الكبرى من الخلق والوجود، وتنزیلھ آلیاتھ على الواقع 
"من  :ھالمعیش، واستنباطھ للحكم واألحكام، وھدي القرآن في التعامل مع النفس البشریة، كما أنھا تعصم

شطط التأویل، وزیغ الفھم، وانسداد األفق، ولذلك جاء النعي على أقوام أعرضوا عن التدبر، فإذا ھم في 
  48")24 محمد:( أَفَال َیتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالُھَا غفلة عن األسرار وشغل عن المقاصد

معرفیة التي یعیشھا العقل المسلم في تعاملھ مع نصوص والمقصد القرآني یمكن أن یكون حال لألزمة ال
القرآن أو نصوص السنة النبویة المطھرة أو تراث الحضارة اإلسالمیة عموما، من خالل بناء منھجیة ورؤیة 
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"إن  .جدیدة، تھتم بالكلیات وتُلحق بھا الجزئیات، تراعي األصول دون تفریط، وتھتم بالفروع دون إفراط
ة العلیا الحاكمة سوف تخرج الفقیھ من دائرة النظر الجزئي إلى دائرة النظر الكلي والفقھ المقاصد القرآنی

األكبر، وذلك یعطیھا من المرونة والسعة ما یجعلھا قادرة على استیعاب أیة مستجدات، وتحقیق مصالح 
ریعة القرآنیة، شالبشریة، وسد الذرائع بوجھ المفاسد، التي ترزح كثیر من الشعوب تحتھا وتبرز خصائص ال

نتبین بھذا األھمیة  ،49وتؤصل لفقھ قرآني نبوي سلیم یستوعب مشكالت األقلیات واألكثریات معا بإذن هللا"
  .المعرفیة والحضاریة للمقاصد القرآنیة، في تشكیل وبناء التصور الكوني للقیم والرؤیة اإلسالمیة للحیاة

  للقرآن الكریم في فكر الغزالي الرؤیة المقاصدیة 
خلص الشیخ محمد الغزالي في الكثیر من كتبھ وأبحاثھ إلى أن األزمة الحضاریة التي تعیشھا األمة، 
إنما جاءت نتیجة انحراف منھجیتھا في التعامل مع نصوص الوحي، التي غلبت علیھا النظرة التجزیئیة 

تحلیل األزمات، وضعف التشخیص المعرفي لألمراض والبعد عن الرؤیة التكاملیة والرشد العقلي في 
السیاسیة واالجتماعیة. تراكم من خاللھا االھتمام بالقضایا الفرعیة الجزئیة على حساب الكلیات والقضایا 

  .المصیریة
وكانت محاوالت الشیخ دائبة وحثیثة في إعادة بعث روح القرآن في عقول ونفوس المؤمنین، لالرتقاء 

الشھود الحضاري كما كان الحال في البدایات األولى للدعوة اإلسالمیة زمن الرسول صلى بھم إلى مستوى 
هللا علیھ وسلم، والجیل األول من الصحابة رضوان هللا علیھم، إذ كان القرآن الكریم الدافع األول، والمحرك 

 ري، إلى رحاب الشھادةالفعال الذي انتقل بھم من ظلمات الجاھلیة إلى نور اإلسالم ومن ضیق األفق الحضا
على الناس "األمة التي نزل علیھا القرآن فأعاد صیاغتھا، ھي المعجزة التي تشھد للنبي علیھ الصالة والسالم 
بأنھ أحسن بناء األجیال، وأحسن تربیة األمم، وأحسن صیاغة جیل قدم الحضارة القرآنیة للخلق، فنحن نرى 

قائیا إلى أمة تعرف الشورى وتكره االستبداد، إلى أمة یسودھا أن العرب عندما قرؤوا القرآن، تحولوا تل
العدل االجتماعي، وال یُعرف فیھا نظام الطبقات، إلى أمة تكره التفرقة العنصریة وتكره أخالق الكبریاء 

  .50والترفع على الشعوب"
سألھ  ماوقد لخص الدور الحضاري والتاریخي للقرآن الكریم، رد ربعي بن عامر على قائد الفرس ل

"هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة هللا، ومن ضیق الدنیا إلى  :ما الذي جاء بكم؟ فقال
  .51سعتھا ومن جور األدیان إلى سعة اإلسالم"

فكانوا بالقرآن فتحا على العالم، وھدایة لإلنسانیة، وإصالحا للفساد األخالقي والسیاسي واالجتماعي 
ید للعالم، وحضارة جدیدة أنعشت اإلنسانیة ورفعت مكانتھا، ألن األمة اإلسالمیة كانت في "إنھم فتح جد

مستوى القرآن الكریم، والحضارة إنما جاءت ثمرة لبناء القرآن لإلنسان. لذلك بدأت تختفي اآلثار النفسیة 
یة جیھ من تجریدات ذھنألن القران جاء بجدید: حول الكالم والتو والفكریة آلداب الفرس، ولفلسفة الروم،

نظریة جدلیة إلى منطق مالحظة واستقراء، ومنطق وعي الكون واحترامھ، والتعرف على سننھ ومشروعیة 
  .52التعامل معھ لعمارة األرض وبناء الحضارة"

فالتوجیھ القرآني بال شك كان لھ بالغ األثر في نفوس المؤمنین وعقولھم، تغیر من خاللھ منظورھم 
، ونقلھم من البداوة العقلیة إلى التخلف إلى عالم المعرفة والتقدم، وارتقى بھم من األمیة وللكون والحیاة

المدنیة والحضارة، ورشحھم للصدارة بین األمم، وسمح لھم بصیاغة قیم جدیدة یسیر علیھا العالم، أعادوا 
  ناس أجمعین.من خاللھا النظام واألخالق للحیاة اإلنسانیة، على أساس الحق والعدل لھم ولل
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   :خاتمة
یعتبر العطاء الفكري والدعوي في مجال الدراسات القرآنیة من تراث الشیخ محمد الغزالي، إضافة 
معرفیة، ذات قیمة كبیرة وأھمیة بالغة في الدراسات اإلسالمیة المعاصرة، ولبنة أساسیة لتجدید الخطاب 

ل، كما الحاضر والمستقب الدعوي المعاصر. ومحاولة جادة لربطھ بالقضایا المصیریة التي تعیشھا األمة في
 ن جھودهوأبانت ع أن إنتاجھ الدعوي حدد في ثنایاه ُسبل تحقیق القراءة المقاصدیة لنصوص القرآن الكریم،

للخروج من القراءة التجزیئیة الحرفیة، وإنھاء حالة الفصام بین الوحي وبین الرصید المعرفي اإلنساني، 
مة اإلنسان وبناء العمران وتحقیق اإلستخالف والشھود الذي یتقاطع مع مقاصد اإلسالم وغایاتھ لخد

  .الحضاري
وبعد االنتھاء من ھذه الدراسة التي رصدت محوریة القرآن الكریم في الخطاب الدعوي للشیخ محمد 

  :الغزالي تم استنتاج ما یلي
من ض محوریّة القرآن في فكر وحیاة الفرد المسلم، جعلت كل تجدید ال یستصحب القرآن وال یحملھ -1
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  : الملخص
یأتي ھذا البحث لیعالج قضیة من القضایا المھمة في حقل الدراسات الدعویة والفكریة على حد سواء 

      الخطاب الدعوي المعاصر.والمتمثلة في قضیة الخالفة اإلنسانیة في األرض، وأبعاد ھذا التصور على 
أھم األبعاد التي یقدمھا الفھم السلیم لمفھوم خالفة اإلنسان في األرض والذي من شأنھ أن ینعكس على  وقد ناقش    

  صورة ومضمون الخطاب الدعوي المعاصر.
 االستخالفیةوقد خرج بجملة من النتائج والثمرات أھمھا أن قضیة ربط الخطاب الدعوي بالمضامین واألسس     

لیست قضیة ھامشیة وأن مفھوم الخالفة اإلنسانیة من شأنھ أن یؤسس لخطاب دعوي یتسم بالعالمیة واإلنسانیة، وأنھ 
  خطاب إیجابي وواقعي.

  الخطاب الدعوي المعاصر. ؛األبعاد ؛الخالفة اإلنسانیة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
  This research comes to address one of the important issues in the field of advocacy and 
intellectual studies alike, namely the issue of the human caliphate on Earth and the dimensions 
of this perception on Contemporary The lawsuit speech, we divided the research into an 
introduction, a conclusion, and two requests. 
    In the first, the researcher discussed the concepts of the research paper - Substitution - the 
advocacy discourse, and in the second he presented the most important advocacy dimensions 
of the concept of human succession in terms of its image and the content of contemporary the 
lawsuit speech. 
   The researcher has reached a number of results and fruits, the most important of which is that 
the issue of linking the advocacy discourse with the contents and the divisive foundations is not 
a marginal issue and that the concept of human caliphate would establish a claim discourse that 
is global and positive, and that it is a humane and realistic lawsuit speech. 
Key words: succession humane, Dimension ,speech, The lawsuit, Contemporary. 

  مقّدمة: 
الحمد � رب العالمین، رب العرش العظیم والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  ومن تبعھ بإحسان لیوم الدین.
وھو من المواضیع التي اھتم ، 2"1االستخالف اإلنساني"وبعد: فقد كرس ھذا البحث لدراسة موضوع 

  ھا عنایة كبیرة.ووأولبھا العلماء السابقون والمحدثون اھتماما بالغا 
وذلك على اعتبار أن الخالفة اإلنسانیة ھي القضیة األم التي تشغل عقول الصفوة من العلماء 

ل تؤرق كل ال تزاوالمفكرین فھھي تعبر عن حقیقة الوجود اإلنساني بتجلیاتھا، تلك الحقیقة التي كانت و
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باحث عن ماھیة الوجود وعن دور اإلنسان في ھذا الكون، ذلك لما تطرحھ من مسائل جزئیة فرعیة تتجزء 
  عنھا، وما تفرضھ من استشكاالت المأتى والمصیر اإلنساني.

ورغم اھتمام العلماء بھذا الموضوع إال أنھ ال یزال بحاجة إلى مزید من الدراسة والبحث لسد الثغرات 
في بحثھا لھ إذ أن المستقرئ للمدونة الفكریة التي سلطت الضوء على مفھوم  3التي تركتھا الدراسات السابقة

الخالفة اإلنسانیة یالحظ جلیا غیاب الزاویة الدعویة في الطرح وكأن العمل الدعوي بعید كل البعد عن ھذا 
  المعلم الراسخ وھذا المفھوم العمیق والشائك.

حث على جھد سابق یشمل األبعاد الدعویة لمفھموم االستخالف أو انعكاسات ھذا ھذا ولم یقف البا
المدلول على الخطاب الدعوي عموما، ولم یحض ھذا الموضوع بالتحلیل والدراسة الكافیة مع أن منطلقات 

ھ ب الخالفة اإلنسانیة ومتطلباتھا الفرعیة وفق التصور العقدي اإلسالمي، ھي المنھج الذي یجب أن تتمسك
ت علیھا بالنواجد بعیدا عن شوائب الفلسفا اوضلقائمین على الخطاب الدعوي أن یعالدعوة اإلسالمیة والبد ل

  الغربیة والثقافات الدخیلة.
كما أن متطلبات الخالفة اإلنسانیة من شأنھا أن توحد خط العمل الدعوي وفق مقاصد اإلسالم العلیا 

الفروعي وغشاوة الجزیئات التي توارثھا الفكر اإلسالمي فباتت وكأنھا من وغایاتھ السامیة بعیدا عن الفقھ 
  جوھر اإلسالم، وماھي إالّ معطالت لإلدراك والفھم الشامل والمتكامل لإلسالم.

وضمن ھذا السیاق تأتي ھذه الورقة البحثیة الجادة لتسلط الضوء على مفھوم الخالفة اإلنسانیة وأبعادھا 
  ل السؤال اإلستشكالي التالي: الدعویة وذلك من خال

ماھي األبعاد الدعویة لمفھوم الخالفة اإلنسانیة؟ أو كیف یمكن لمفھوم الخالفة اإلنسانیة أن ینعكس 
  ویتجلى في صورة ومضمون الخطاب الدعوي المعاصر؟ 

ت اوقبل اإلجابة على اإلستشكالیة المطروحة وعرض الدراسة البد منھجیا من اإلشارة إلى بعض مبرر  
  الدراسة وھي: 

ومقاصده العلیا وربطھ بجزئیات ضیقة ومفاھیم سطحیة وشكلیة كانت  لإلسالمغیاب الفھم الشمولي  -1
 بمثابة المعول الھادم للدعوة اإلسالمیة عموما وللخطاب الدعوي خصوصا.

 االضرورة الملحة في تطویر الخطاب الدعوي لیصبح أوال وأخیرا إنسانیا، وھذه القضیة لیست مطلب -2
 ومتطلباتھا. األمةكمالیا، وال أمرا ھامشیا، بل ھو ضرورة ملحة تقع في الصمیم من قضایا 

التقزیم والتحجیر لدور مفھوم خالفة اإلنسان في األرض وجعلھ مرتبطا بالجانب السیاسي فقط فالحدیث  -3
بات مرادفا للحدیث عن الدولة اإلسالمیة ودولة الخالفة، والخالفة وغیرھا من مفردات  عن االستخالف

غ أعمق بكثیر من ذلك وھو الذي یصب -خالفة اإلنسان-النسق السیاسي للمصطلح في حین أن ھذا المفھوم 
 حیاة الفرد المسلم بتفاصیلھا وجزئیاتھا.

نسانیة وانعكاساتھا دعویا من خالل الخطاب الدعوي راھنیة الموضوع، فالحدیث عن تجلیات الخالفة اإل -4
، وتقدم عالقة سلیمة مع اآلخر سواء داخل األمة اإلسالمعن  إیجابیاالمعاصر من شأنھا أن تقدم تصورا 

ضعف البصیرة  أم خارجھا، من خالل التنكر لكل أشكال التشدد والتطرف واإلرھاب والتي مردھا،
 یات العلیا لإلسالم.بالدین وحقیقتھ وعدم ربطھ بالغا

  ولبحث ھذه القضیة جاءت ھذه الورقة البحثیة مقسمة إلى:  
  : مقدمــــة

  عرضنا فیھا مدخل تمھیدي وإشكالیة الدراسة وأسباب اختیار الموضوع 
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  الخطاب الدعوي العالمي التوحیدي. :المطلب األول
  : الخطاب الدعوي اإلنساني.المطلب الثاني

  الدعوي اإلیجابي.الخطاب  المطلب الثالث:
  الخطاب الدعوي الواقعي المتوازن.المطلب الرابع: 

  : ضمناھا أھم نتائج البحث مع التوصیات. خاتمــة
  المطلب األول: الخطاب العالمي التوحیدي.
أمینًا مستخلفا عن هللا عز وجل من أجل عمارة األرض  اإلنسانإن عقیدة االستخالف التي تجعل من 

ال تقتصر في ھذا الواجب وھذه األمانة على أفراد معینین أو جنس دون جنس  فھي موجھة للناس كافة 
ھا الخالفة التي تحدث عنبصفة عامة یقول في ذلك سید قطب " اإلنسانيھو النوع  – اإلنسان –والخلیفة 

َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِیفَةً ۖ قَالُوا أَتَْجَعُل ِفیھَا َمن  عالى:الكریم في قولھ ت القرآن
َماءَ  لشخص أدم علیھ السالم بل للجنس البشري كلھ وهللا  لیست استخالفا)، 30(البقرة:  یُْفِسُد فِیھَا َویَْسفُِك الدِّ

سبحانھ وتعالى قد شرف اإلنسان بالخالفة على األرض فأصبح الكائن الوحید المتمیز بھذا الشرف من بین 
كل كائنات الكون والدلیل على أن االستخالف ھو للجنس البشري كلھ أنّھ من یفسد في األرض ویسفك الدماء 

  .4كة لیس آدم بالذات بل اآلدمیة واإلنسانیة على امتدادھا التاریخي"وفقا لمخاوف المالئ
فالخالفة بناًء على ذلك قد أعطیت كمھمة وأمانة لإلنسانیة جمعاء وتحمل اإلنسان وحده أعبائھا لقولھ 

َماَواتِ َواْألَْرضِ َواْلِجَباِل فَأَبَْیَن أَنتعالى:  نَساُنۖ   إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السَّ یَْحِمْلنََھا َوأَْشَفْقَن ِمْنھَا َوَحَملََھا اْإلِ
  .)72(األحزاب:  إِنَّھُ َكاَن ظَلُوًما َجھُوًال 

  وینعكس مفھوم العالمیة التوحیدیة على الخطاب الدعوي المعاصر من خالل العناصر التالیة: 
  الفرع األول: خطاب دعوي عام للعالمین (ال تفرقة وال حصر)   

ال شك فیھ أن أول بعد یحققھ التصور الصحیح والسلیم لوجود اإلنسان في ھذا الكون، وقضیة مما 
البد لھذا الخطاب أن یكون مشبعا  إذ استخالفھ في األرض ھو البعد العالمي للخطاب الدعوي المعاصر،

جنس ة أو حصر لبالمفردات العامة والعالمیة للناس كافة على اعتبار أن المستخلف ھو اإلنسان  دون تفرق
دون جنس أو لقوم دون قوم ونقصد بالتوجھ العالمي في الخطاب الدعوي "كون الدعوة اإلسالمیة جاءت 
للناس كافة بغض النظر عن مواقعھم وبیئاتھم وأوضاعھم االجتماعیة، فھي رسالة عامة لإلنسانیة جمعاء 

ھا األدیان المرحلیة السابقة المحدودة في تتجاوز بمضامینھا الجدیدة األفاق المحدودة التي كانت تدور حول
  .5الزمان والمكان حیث كان كل رسول یبعث إلى قومھ خاصة"

وانطالقا من ھذا التصور العقدي الراسخ فإنّھ لزام على الدعاة الیوم في كل مكان ربط المضامین 
یھا ى مفتوحة على مصراعالدعویة بعالمیة الخطاب وعالمیة التوجھ والرسالة فتعالیم اإلسالم البد أن تبق

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُمونَ للناس كافة  وكذا قولھ )، 28(سبأ:  َوَما أَْرَسْلَناَك إِالَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس بَِشیًرا َونَِذیًرا َولَٰ
 أْنتُْم بََشر ِممَّن َخلقبَْل : وقولھ)، 185(األعراف:  قل یَا أیُّھا النَّاس أنّي رسول هللا إلیكم جمیعاتعالى: 

  .)75(آل عمران: 
فالمادیة الغریبة عمدت إلى وضع طبقات متفاوتة صنفت من خاللھا الجنس البشري وضیقت على 
األفراد وجعلتھم غیر متساویین، ومن واجب الخطاب الدعوي المعاصر أن یستغل الصبغة العالمیة المستقاة 

یة وحواجز الفصل والتفاضل بین بني البشر، فعراقیل التمایز من التصور االستخالفي لكسر قیود الطبق
 االعتباروقیودھا البد أن تتجاوز من خالل العمل الدعوي فدعوة اإلسالم جاءت للناس جمیعا وسوت في 
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 البشري بین أفراد اإلنسانیة في كل مكان، وفي كل جیل، ویستحیل أن توجھ للناس أین ما كانوا إلى قبول ما
وتجعل بینھم حواجز أو تصنفھم إلى طبقات، إذ البد من  االعتبارعامة وھي تفرق بینھم في  تدعوا إلیھ

عرض سماحة اإلسالم وبیان سعتھ ورحباتھ وھو الذي یقر حقوق األفراد بغض النظر عن دیاناتھم فالعالقة 
تزوج للمسلم أن یوفق المنظور اإلسالمي مبنیة على التعایش بناء على قاعدة البر والقسط واإلسالم شرع 

یكرھھا على ترك دینھا ،فكیف لدعاة اإلسالم الیوم أن یتصوروا أن البیت المسلم  بنصرانیة أو یھودیة وأن ال
یسع مسلما ومسیحیة وال یتسع مجتمع بأكملھ لعالقة راقیة سامیة تستوعب كل األدیان وكل الفصائل، بل 

راب العالقة داخل الدین الواحد نتیجة الخالف في أحیانا نجد أن الخطاب الدعوي یركز على الفصل واضط
المذاھب والطوائف، فالبد إذن من ھندسة جدیدة للعالقات بحیث تصبح ممثلة لدین واحد وھدف واحد یشترك 

  فیھ العالم أجمع. 
وبناًء على ذلك فإنّھ من واجب صنّاع الخطاب الدعوي المعاصر التركیز على عالمیة الدعوة 

مھم جّدا من أجل نشر اإلسالم وتعالیمھ في ظل انتشار موجات التمییز العنصري والتفاضل اإلسالمیة كبعد 
بین األعراف واألجناس والتي باتت تھدد أمن البشر الیوم خاصة في البلدان المستضعفة والبد للخطاب 

صطلحات الدعوي الیوم وأكثر من أي وقت مضى أن یركز على المفردات ذات الداللة العالمیة خاصة الم
ا أیّھا ی" ،"قل یاعبادي"، "یا أیّھا الناسالقرآنیة التي لھا بعید األثر على مسامع وعقول المدعوین مثل "

" وغیرھا والتي من شأنھا أن تنفي أي صورة من صور الشخصانیة والقومیة والطبقیة التي نادت اإلنسان
والتي تشكل وترا حساسا البد أن یعزف  بھا مجمل المعتقدات السابقة والغوص في بحار العالمیة الرحبة

  علیھ ویحسن استغاللھ.
كما أن ھذا البعد المحوري من شأنھ أن یفتح أفاقا بعیدة المدى أمام الخطاب الدعوي المعاصر من 

 وھو الذي سیجد المدعوینخالل توسعة المجال الخاص بالدعوة، وكذا تعداد األسالیب والمناھج في مخاطبة 
نفسھ أمام فصائل شتى تدین بدیانات مختلفة ومتباینة وھو أمر في غایة الصعوبة، إذ أنھ یقتضي اإلحاطة 

 الئمھایبدقة، كما أنھ مطالب بأن یتعامل مع كل فئة بما  المدعوینبجملة من المناھج الدعویة ومعرفة أصناف 
  یدة اإلسالمیة للوصول إلى التأثیر المطلوب.ویتفق مع اتجاھاتھا ومدى قربھا أو بعدھا عن العق

  عبودیة إال � عز وجل)  الفرع الثاني: خطاب تحریري (ال  
إن الخطاب الدعوي المعاصر مطالب انطالقا من مفھوم العالمیة التوحیدیة بتحریر البشریة جمعاء 

د زمن فھو مطالب إلى توحی من ربق القیود الوضعیة، ومن سلطة الفلسفات المادیة التي أثقلت كاھلھا منذ
صفوف اإلنسانیة تحت لواء واحد مرتكزه اإلیمان الراسخ بوجود رب للكون وأن الناس سواسیة أمام هللا 

بین أفراد األمة اإلسالمیة على كلمة التوحید ودین  واالجتماع واالتحاد"بالوحدة  سبحانھ وتعالى الذي أمر
  .6اإلسالم ومنھجھ"

یختص باألمة اإلسالمیة فإن الدعوة إلى نشر عقیدة التوحید الخالص كانت وال وإن كان الخطاب ھنا 
تزال أساس دعوة اإلسالم ومھد الرساالت السابقة وھو الدور الذي البد للخطاب الدعوي المعاصر أن 

قُوا :یضطلع بھ لقولھ تعالى ِ َجِمیًعا َوَال تَفَرَّ   . )103آل عمران: ( َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ
كما أن التصور االستخالفي الذي یقدم اإلنسان على أنّھ عبد � عز وجل وأنّھ مطالب باالستخالف 

یقدم مساحة  في ھذه األرض یجعل اإلنسان متحرًرا من عبودیة الطواغیت على اختالف أصنافھم، وھو ما
ة العالقات االجتماعی إقامةفواسعة تكون بمثابة بوابة من أبواب الخطاب الدعوي خاصة في مخاطبة اآلخر "
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الجھل و االستغاللعلى أساس العبودیة المخلصة � وتحریر اإلنسان من عبودیة األسماء التي تمثل أبواب 
  .7والطاغوت"

فمفردات التحرر اإلنساني من أبرز المفردات التي یجب على صناع الخطاب الدعوي المعاصر 
ذي وھو ال أراءھماستغاللھا خاصة واإلسالم یتھم یوما بعد یوم بمظاھر التعسف والقھر ألصحابھ ومصادرة 

ال  :قولھفي األصل رسخ ألھم قاعدة من قواعد العمل التحرري وأخطرھا وھي حریة المعتقد مصداقا ل
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  یِن ۖ قَد تَّبَیََّن الرُّ   .)256(البقرة:  إِْكَراهَ فِي الدِّ

إرادتھ وفكره  ماحترافي ھذا المبدأ یتجلى تكریم هللا لإلنسان من "یقول سید قطب في تفسیره لھذه اآلیة 
عة عملھ وحساب نفسھ وھذه وتب االعتقادومشاعره، وترك أمره لنفسھ فیما یختص بالھدى والضالل، في 

  .8"ھي أخص خصائص التحریر اإلنساني
فالدعوة إلى عبادة هللا عز وجل تحرر اإلنسان من جمیع القیود وتتجلى ھذه الحریة في دافع الحیاة، 
لما في ذلك من تحرر إلرادة الكائن البشري وطاقاتھ وفق منطق الخالفة اإلنسانیة "فمعرفة هللا من شأنھا أن 

مالك وال إلھ للكون والحیاة إال هللا تؤسس قیام مجتمع على أسس كونیة توحیدیة، مما یعني أنّھ ال سید وال 
  .9واالستئمان"سبحانھ وتعالى وأن دور اإلنسان في ممارسة حیاتھ إنّما ھو دور االستخالف 

  : الخطاب الدعوي اإلنساني.المطلب الثاني
إن النص القرآني جاء صریح الداللة في أن المھمة اإلستخالفیة جاءت منوطة باإلنسان دون غیره 

َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن یَْحِمْلنََھا : األخرى وقولھ تعالى من الكائنات إِنَّا َعَرْضَنا اْألََمانَةَ َعلَى السَّ
نَساُن ۖ إِنَّھُ َكاَن ظَلُوًما َجھُوالً  فاإلنسان ھو الخلیفة وھو المطالب )، 72(األحزاب:  َوأَْشفَْقَن ِمْنھَا َوَحَملَھَا اْإلِ

  باألعمار والرقي في األرض.
كما أن تعالیم الوحي اإللھي منذ األزل ومنذ بدء الخلیقة جاءت موجھة إلصالح ذات اإلنسان وذلك 

ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر إن دل على شيء فھو یدل على محوریة اإلنسان في الكون  َولَقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال َوَرَزْقنَاھُم مِّ  مَّ ْلنَاھُْم َعلَٰى َكثِیٍر مِّ     ).70(اإلسراء:  َن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ

قد و ،وة فھو في الغایة من الّدین كلّھ"واإلنسان في العقیدة اإلسالمیة ینزل منزلة ھامة جداً فال غر 
سان وقیمتھ وغایة وجوده ومصیره جاءت بیانات قرآنیة وحدیثیة كثیرة تحدد أحكاما عقدیة في خلق اإلن

   .10بحیث یكون بضم بعضھا إلى بعض رؤیة عقدیة في اإلنسان"
من ذلك فالخالفة جاءت موجھة لإلنسان وفق منھج واضح وصریح "والنوع اإلنساني وجد  وانطالقا

على ھذه األرض لھدف محدد ومادام النوع اإلنساني قد وجد مرة واحدة في زمن ھو بدء الزمن اإلنساني 
 .11حقا فالبد أن یكون الھدف واحداً"

  : المحاور التالیة عوي المعاصر وفقتنعكس الصبغة اإلنسانیة على الخطاب الدو
  اإلنسان أساس اإلصالح)( الفرع األول: خطاب یركز على محوریة اإلنسان

ھو األساس الذي تبنى علیھ حضارة القرآن الكریم حضارة العمارة  اإلنسان في اإلسالم ھو المحور،
وعلى القائمین بصناعة الخطاب الدعوي المعاصر استثمار ھذا الجانب " فالحضارة الغربیة  واإلستخالف

متحیزة للمال والقوة والمتعة والشھرة والخطاب اإلسالمي الیوم مطالب أن ینحاز لإلنسان ألنّھ إنسان كرمھ 
وحفظ الحقوق ومراعات  ینبغي أن یقوم على الرحمة والمعونة االنحیازهللا تعالى وأسجد لھ مالئكتھ وھذا 

   .12باإلنسان" باالرتقاءالكرامة اإلنسانیة إلى جانب االھتمام 



  عبیر بلقاسم بوزیدة 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      550

كل ب -اإلنسان الخلیفة-فمضامین الخطاب الدعوي المعاصر البد أن تكون موجھة لصناعة اإلنسان  
  .نفسيما تحملھ ھذه العبارة من دالالت الرقي الفردي سواء تعلق األمر بالرقي الروحي أو العقلي أو ال

وتسلیط الضوء على كثیر من القضایا اإلنسانیة  باالھتمامى محور اإلنسان لكما أنّھ مطالب أن یتوجھ إ
لقد أصیب الخطاب اإلسالمي في على جانب اإللھیات والعقائد و "المغفلة والمھملة فھو الذي غالبا ما ركز 

في الحدیث عن ذات هللا تعالى وصفاتھ  االستغراقمساحة واسعة منھ بجزء من داء الكنیسة المسیحیة حیث 
مع اإلھمال لمكانة اإلنسان والذي یمثل وجوده أروع آیات هللا تعالى وأفضل تجلیات قدرتھ ومظاھر 

   .13عظمتھ"
فات والمخال تبقى في إطار الجوانب العبادي كما أن قضیة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر عادة ما

 ،یاسیةة أو االقتصادیة أو السإلى تسلیط الضوء على األبعاد االجتماعیالشرعیة الشخصیة فقط وال تسعى 
وھذا الخلل في الخطاب الدعوي ھو أحد تجلیات ضعف النزعة اإلنسانیة عند صناع ھذا الخطاب أو القائمین 

  علیھ.
ومنھ فإنّھ لزام على مضامین الخطاب الدعوي أن تستعید خطّھا الصحیح والسلیم من خالل عرض 

یة اإلنسان ومحوریتھ في ھذا الكون من خالل بیان مھامھ تجاه نفسھ أو تجاه خالقھ أو تجاه الكون مسؤول
  الذي ھو مستخلف فیھ.

 فإّن العمل الدعوي-الكون  -اإلنسان-وببیان دور اإلنسان وفق المنظومة اإلستخالفیة التالیة اإللھ
میة عموما وھو تحقیق أعلى مستوى من الخالفة سیحقق النجاعة المطلوبة والھدف المنشود من الدعوة اإلسال

اإلنسانیة في األرض، كما أن الخطاب الدعوي الیوم یحتاج إلى اھتمام أكبر بالقضایا اإلنسانیة وذلك بغیة 
النھوض باألمة اإلسالمیة ومعالجة جملة من المشاكل والحاجات التي تعاني منھا وھي التي تتخبط تحت 

  األمیة والفقر ونقص الخدمات بصفة عامة. انتشاروطأة 
لى جمیع بھ ع واالرتقاءعن القضایا المتعلقة بتطور اإلنسان  ابتعادھافالدعوة اإلسالمیة الیوم بحكم 

األصعدة قدمت دلیال قاطعا على قصورھا وعطالتھا فمن "أبرز مظاھر العجز والخلل في واقع مجتمعاتنا 
  .14وى االھتمام بقیمتھ وحقوقھ"تدني موقعیة اإلنسان وانخفاض مست

  ) شعار الكرامة واألخوة اإلنسانیة تحت( : خطاب مكرم لإلنسانع الثانيالفر 
یاأ َیُّھَا إن تكریم الخطاب الدعوي للذات اإلنسانیة یستقي مصادره ابتداًء من آیات القرآن الكریم  

ن نَّْفٍس وَ  َ النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ اِحَدٍة َوَخلََق ِمْنھَا َزْوَجھَا َوَبثَّ ِمْنھَُما ِرَجاًال َكثِیًرا َونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ
َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًا فھو مطالب بناًء على ذلك بالتركیز على )، 1(النساء:  الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم ۚ إِنَّ هللاَّ

فاإلنسانیة عملة مأنوسة یصغي لھا جمیع البشر "فالرسالة اإلسالمیة تخاطب اإلنسان من وراء ھذه الخاصیة 
  .15كل الظروف والبیئات واألزمنة ،ألنّھا فطرة اإلنسان التي ال تتبدل ذلك ألنّھا سنة هللا الخالدة"
وحدة لصفوف وتعالیم الوحي اإللھي ما جاءت مفرقة وال میزة لشعب أو لقوم من األقوام بل جاءت م

ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم اإلنسانیة تحت مبدأ الكرامة اإلنسانیة المقرر والراسخ في اآلیة الصریحة  َولَقَْد َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال  مَّ ْلَناھُْم َعلَٰى َكثِیٍر مِّ َن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ .  فاآلیة )70سراء: (اإل فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقَناھُم مِّ

بغدادي لمفسرین یقول األلوسي الالكریمة واضحة في شمولیة التكریم لبني البشر جمیعا وھذا ما أكده بعض ا
حاسن جمة ال یحیط بھا أي شرف وم، : أي جعلناھم قاطبة برھم وفاجرھم ذوي كرم"ولقد كّرمنا بني آدم

  .16"نطاق الحصر
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دات التكریم اإللھي لإلنسان بعیداً عن التمییز أو التبعیض كما أّن تأكید الخطاب الدعوي على مفر
لھذه الكرامة من شأنھ أن یدحض مجمل التوجھات اإلرھابیة الممارسة باسم اإلسالم والتي تحرض على 

األرواح والدوس على تكریم هللا لبني آدم متناسیة أو متجاھلة لكون "الدعوة اإلسالمیة جاءت لتعزیز  إزھاق
  .17نسانیة وحمایة اإلنسان من كل تعسف یخدش ھذه الكرامة"الكرامة اإل

والخطاب الدعوي المعاصر الیوم أمام تحدي ھام جدا مفاده إیصال رسالة اإلسالم فیما یخص شمولیة 
  مبدأ التكریم اإللھي لإلنسان ابتداء وذلك من خالل مضامینھ الدعویة باإلضافة إلى ممارستھ فعلیا.

إلنسانیة وحصرھا في فئة معینة أو قوم معین یعد من نواحي القصور والخلل كما أن تبعیض الكرامة ا
مة إذ أن األ بالنسبة للخطاب الدعوي في الوقت الراھن وال بد من ردء الصدأ ومعالجة ھذا النقص والقصور.

اإلسالمیة الیوم تنكرت للكرامة اإلنسانیة وابتعدت عن ھذه المضامین، ومن ھذه األرضیة انبثقت التوجھات 
اإلرھابیة "التي تمارس العنف وإزھاق النفوس وقطع الرؤوس واختطاف األبریاء واستھداف المدنیین كل 

  .18سات األّمة"الدین وتحت شعار اإلسالم وبعنوان الدفاع عن مقدّ  باسمذلك 
ما فاإلسالم كصر أن یحسنوا استغاللھ "واألخّوة اإلنسانیة معلم مھم أیضا البد لصناع الخطاب المعا

  .19"خوة اإلنسانیة بین البشر أجمعینیدعو إلى األخوة اإلسالمیة بین جمیع المسلمین یذكر باأل
ك أن یقدم صورة مؤثرة عن ، ومن شأن ذلفالناس سواسیة في اإلسالم، وكلّھم خلقوا من نفس واحدة

العالقات اإلنسانیة بین البشر وھي التي البد أن تبنى وفق أرضیة مشتركة مفادھا أن الدین اإلسالمي یركز 
على مبدأ األخوة اإلنسانیة ویھدف إلى تحقیقھ في واقع الحیاة من خالل الدعوة إلیھ وعرض مختلف النماذج 

حنایاه مختلف الجنسیات واألعراق واحتواھم تحت لواء اإلخاء التي تؤكد علیھ وكیف أن اإلسالم ضم في 
  .20وصھیب الرومي وسلمان الفارسي إلى جانب إخوانھم العرب إلنساني فھو الذي ضم بالل الحبشيا

والكرامة اإلنسانیة فإّن الخطاب الدعوي من شأنھ أن  لیھ فإنّھ من خالل خاصیتي األخوةوبناًء ع
  اإلیجابیة والتأثیر خاصة في عرضھ لآلخر.شراق ویكتسب المزید من جوانب اإل

  21): خطاب قیمي أخالقي (ال لتشیؤ اإلنسانفرع الثالثال 
لدعوة ساني لالخطاب القیمي األخالقي ھو الخطاب الذي یركز على جملة القیم التي یبثھا الطابع اإلن

نشر فضیلة العدل والخیر والتكافل والمحبة لتحقیق مبدأ االستخالف الذي نحن اإلسالمیة من خالل "
تبثھ من  ) ومار كل فضیلة وخیر المسمى (العولمةمأمورون بھ والوقوف أمام ھذا الغول المرعب الذي یدم

  .22"ودمار وبھرجة فارغة ال محتوى لھاظلم وموت 
ان والدمار األخالقي بسبب تنكره إلنسانیة اإلنس فالعالم الغربي الیوم یعیش حالة من التیھ والتشتت

، شأنھ شأن اآللة المنتجة وعلى الخطاب الدعوي المعاصر الیوم ئا شأنھ شأن باقي األمور المادیةوجعلھ شی
لتركیز اان على أنھ سید الكون والبد من "أن یستغل ھذه الثغرة لیقدم البدیل األخالقي والقیمي الذي یقدم اإلنس

ة النواحي الوجدانیة في النفس البشریة سواء في مخاطبة الذات أو مخاطبة اآلخر ألن تلك على مخاطب
النواحي تشترك فیھا البشریة جمعاء بغض النظر عن اللون والجنس والعمر والدین واللغة وخصوصا 

لحة وشیوع مصوعالمنا الیوم عالم مادي تكاد تلك  القیم الجمیلة أن تنقرض فیھ بسبب سیطرة المادة وغلبة ال
  .23"الشھوات والملذات القاتلة للروح والوجدان

وع حقوق الطفولة، الرفق ومن أبرز المواضیع التي یمكن للخطاب الدعوي أن یركز علیھا موض
، الصحة والغذاء وغیرھا من المواضیع التي تضفي طابع القیمة واألخالق على الخطاب بالحیوان، اإلحسان
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مواجھة تبلد المشاعر واألحاسیس اإلنسانیة بتعالیم والبرودة ذلك أنّھ البد من "فاف الدعوي وتبعده على الج
  .24"لحب في نفس المسلم تجاه كل إنساناإلسالم األصیلة التي توقظ الوجدان وتبعث دوافع الخیر وا

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاسِ  فاألمة اإلسالمیة بحكم خیریتھا یجب أن تكون  )،110(آل عمران:  ُكنتُْم َخْیَر أُمَّ
ري لسمو الروحي للمجتمع البشسفیرة الخیر والقیم السامیة للعالمین حاملة معھا شعار الرفعة األخالقي وا

  .بناء علیھ والبد لھا بناء على ذلك من خطاب یؤھلھا لھذا الدور العظیم ویقدم اإلسالم للعالم ،عامة
   : الخطاب الدعوي اإلیجابيالمطلب الثالث

خالئقھ كلّھا بإن اإلیجابیة في التصور االستخالفي اإلنساني مصدرھا ابتداًء عالقة هللا سبحانھ وتعالى 
، وقد أوكل إلى اإلنسان مھمة االستخالف واإلعمار في األرض وھذه الخالفة ال تتأتى فا� ھو رب الكون

ُ الَِّذیَن آَمنُوا : یقول تعالى، في سبیل الترقي الفردي والجماعي إال من خالل العمل والكدح الدائم َوَعَد هللاَّ
نَ  الَِحاتِ لَیَْستَْخلَِفنَّھُْم فِي اْألَْرضِ َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمن قَْبلِِھْم َولَیَُمكِّ اْرتََضٰى  نَّ لَھُْم ِدینَھُُم الَِّذيِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

ن بَْعِد َخْوفِھِ  لَنَّھُم مِّ ئَِك ھُُم اْلفَاِسقُونَ لَھُْم َولَیُبَدِّ لَِك فَأُولَٰ  ْم أَْمنًا ۚ یَْعبُُدونَنِي َال یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا ۚ َوَمن َكفََر بَْعَد َذٰ
هللا عز وجل في معرض آیاتھ أن االستخالف اإلنساني منوط باإلیمان والعمل الصالح  فقد أقر)، 55(النور: 

  لدنیا.بمعنى الفعل اإلیجابي المؤثر في الحیاة ا
فاعلة فھو مطالب بالفعل أن عقیدة اإلنسان المسلم وفق مفھوم اإلستخالف ھي عقیدة إیجابیة  كما
وھذه اإلیجابیة ھي مفرق الطریق بین د للوصول إلى مطلب عمارة األرض "مطالب بالكد والج ،واإلنجاز

 وتوحدھا ھي مفرق الطریق كذلكالعقیدة الجدیة المؤثرة والعقیدة الصوریة السلبیة وشمول ھذه اإلیجابیة 
   .25بین التجمع في الكینونة اإلنسانیة والنشاط اإلنساني والتمزق في ھذه الكینونة ونشاطھا الحیوي"

فاإلنسان المسلم من خالل قراءتھ الواعیة لتعالیم الدین اإلسالمي ومضامینھ العقدیة یدرك جلیا أنّھ 
مطالب بالفعل واإلیجابیة واإلنجاز وھذا ھو مناط تحقیق االستخالف اإلنساني الموكل إلیھ من طرف المولى 

  عزوجّل.
 لمعاصر من خاللمل الدعوي اویلقي مفھوم اإلیجابیة في التصور االستخالفي بضاللھ على الع

  : عنصرین مھمین ھما
  دافع بعید عن القنوط والیأس)( : خطاب إیجابيالفرع األول

من خالل الترویج لخطاب إیجابي  المدعوینالبد للخطاب أن یركز على مبدأ زرع الثقة في نفوس 
لیة العمل داء في سبیل فاعبعید عن السلبیة والیأس وجمیع مفردات القنوط التي من شأنھا أن تصبح عقبة كأ

  .الدعوي وتحقیقة لمھمتھ التبلیغیة
فمھما كان وضع األمة اإلسالمیة سیئا، ومھما كنا نعیش في حالة ركود حضاري وتقھقر أبعدنا عن 
سباق التحضر العالمي إالّ أن لنا من المقومات واألسس اإلیجابیة التي البد من عرضھا وتبیانھا للعالمین 

  اإلسالمي یحمل في طیاتھ بذور الصالح واإلصالح للشؤون الخاصة والعامة. خاصة أن الدین
إلى الطریق الصحیح في حین أّن الذین فقدوا الصلة  غیرنا نملك الخارطة التي ترشدنا فنحن دون"

  .26بتشتت الجذور وفقد القاعدة التوجیھیة یوما بعد یوم" إحساسھمبالوحي یزداد 
دعوي الفاعل التركیز دائما على الجوانب المشرقة في المسیرة ومنھ فإن من ضرورات العمل ال

الدعویة عموماً وتسلیط الضوء على مكامن القوة في النفس اإلنسانیة المؤمنة با� تعالى والتي تملك أسلحة 
 نھا،م واالستفادةھامة من شأنھا أن تحدث الفارق في جمیع األفعال الموكلة إلیھا ، إن ھي أحسنت استغاللھا 

والیأس من شأنھا أن تجعل النخبة الفكریة والدعاة  واالستسالموعلى العكس من ذلك فإن مفردات القنوط 
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اإلسالمیین یعانون في سبیل عرض رسائلھم بل قد تحولھم من رواد لإلصالح اإلسالمي إلى جزء من 
  مشكالت األمة وزاویة مظلمة من زوایھا.

نسان قوة إیجابیة فاعلة في ھذه األرض وأنّھ لیس عامال فالمسلم یعرف من تصوره اإلسالمي أن اإل
سلبیا في نظامھا، فھو مخلوق ابتداًء لیستخلف فیھا لیحقق منھج هللا في صورتھ الواقعیة لینشئ ویعمر ولیغیر 
ویطور، ولیصلح وینمي وھو معان على ھذه الخالفة، معان من هللا سبحانھ وتعالى بجعل النوامیس الكونیة 

  .27لكون الذي فیھوطبیعة ا
البد إذا  للخطاب الدعوي الیوم أن یركز على ترجمة المضامین القرآنیة اإلیجابیة واقعیا و یشعر 
الفرد المؤمن انطالقا من دالالت االستخالف القرآني أنھ عنصر فاعل إیجابي لھ جمیع الخصائص 

عالى في أرضھ بعیدا عن التصورات واإلمكانات الالزمة التي تجعلھ أھال ألن یكون خلیفة هللا سبحانھ وت
 الضمیر في صورتھ النظریة المثالیة أو التصوفیة الروحانیة لیقظةالسلبیة التي قد تجعل من الدین مرادفا 

الغیر فاعلة، إنّما البد أن یستحضر دائما وأبداً التصمیم الدقیق المطلوب منھ وفق منطق اإلیجابیة وعلى 
ْنَساَن َلفِي ُخْسرٍ  َواْلَعْصِر * لقرآنیة  شعارا دائما لھم مثلالدعاة الیوم جعل بعض اآلیات ا (العصر:  إِنَّ اْإلِ

ن بَْعضٍ وكذا  )1 ن َذَكرٍ أَْو أُنثَٰى ۖ بَْعُضُكم مِّ نُكم مِّ آل عمران: ( اْستََجاَب لَھُْم َربُّھُْم أَنِّي َال أُِضیعُ َعَمَل َعاِمٍل مِّ
195(.  

  (بعید عن العزلة والركود)  إنجازيخطاب الفرع الثاني: 
البد لصناع الخطاب الدعوي الیوم أن یدركوا أن أساس النھضة الحضاریة وسبیل الرقي الفردي 
والجمعي ال یتأتى إال من خالل المنطق العملي الفعلي الذي یبعد الفرد المسلم عن صوامع العزلة والركود 

ر والحضالجلیلة وكل المباني الحضاریة العمالقة ال تقوم على المنع  األعمالكما أن "من المھم أن ندرك أن 
   .28، إنما تقوم على المبادرة والسبق واإلنجاز والعطاء المتدفق"واإلعراض والشجب والتفنید

وانطالقا من ذلك فالبد من استثمار الطاقات المعطلة والكفاءات المھمشة في العالم اإلسالمي وإعطائھا 
والنبوغ من أجل تحقیق األفضل كما یجب عرض ھاتھ األبعاد اإلنجازیة في اإلسالم خاصة  فرصھا للبروز

والغرب یصوره على أنھ دین عزلة حضاریة بل أكثر من ذلك فقد ردوا وأوعزوا التخلف الحاصل في البالد 
لداعیة یف الداعمة وااإلسالمیة إلى ارتباطھا بادین اإلسالمي وما ذك إالّ نتیجة لسوء عرض تعالیم الّدین الحن

للفعل ولإلنجاز " فالدعوة إلى اإلسالم اإلیجابي المتكامل عقیدة ونظام حیاة أصبح بضاعة محظورة وسلعة 
مصادرة في عدد من أقطار اإلسالم، واإلسالم المسموح بھ ھو اإلسالم المستأنس إسالم الدراویش ومحترفي 

إسالم الموالد والمناسبات التي یسر في ركاب الطغاة التجارة بالدین، إسالم عصور التخلف واالنحطاط، 
د في في العبادة والسلبیة في األخالق والجمو واالبتداع االعتقادویدعوا لھم بطبول البقاء، إسالم الجبریة في 

   .29"واالنشغال بالقشور في الدین دون اللبابالتفكیر 
اد لیصبحوا عملیین في مجمع شؤون والخطاب الدعوي المعاصر أمام مھمة أساسیة ھي تأھیل األفر

حیاتھم مدركین ألسباب الترقي الفردي والجمعي على اعتبار أنّھ المنطلق األول واألساس لتحقیق النھضة 
بأن یؤصل في نفوس النّاس سالمیة عموماً كما أنّھ مطالب "الحضاریة المنشودة وتحقیق مرامي الدعوة اإل

باإلنجاز وأن یدل الناس دون كلل على الكیفیات التي یصبحون من  واالھتمام اإلنتاجیةاالھتمام بتجوید 
   .30"خاصاً عملیین في كّل شؤون حیاتھمخاللھا أش
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  : الخطاب الدعوي الواقعي المتوازنالمطلب الرابع
في إن النزعة الواقعیة المتوازنة من السمات األساسیة التي صبغت حیاة اإلنسان وفق تصوره االستخال

الوجود الكوني بكل مفرداتھ وعناصره وقوانینھ من صنع هللا وتدبیره وحده ا ال شك فیھ أن "ومرد ذلك مم
 تنظیما متناسقا مع ارتضاه لھم لینظم حیاتھم اإلرادیةواإلسالم ھو وحیھ إلى خلقھ وھدیھ إلى الناس كافة 

لعام انسان وفطرة الوجود حیاتھم الطبیعیة فھو بالتالي جزء من الناموس اإللھي العام الذي یحكم فطرة اإل
   .31"وینسقھا كلّھا جملة واحدة

رض في األ فا� سبحانھ وتعالى خالق اإلنسان وخالق الوجود كلھ أوكل إلى اإلنسان مھمة االستخالف
من أجل العبادة والعمارة ومن حكمتھ أنھ لم یتركھ یھیم على وجھھ فاقدا للبوصلة المرشدة والھادیة فقد قدم 
لھ منھجا وصراطا مستقیما یھتدي بھدیھ ویسیر وفق ضوابطھ فجاء ھذا المنھج متسقا متوافقا مع طبیعة 

لمرجعي الذي رسمھ اإلسالم إلنجاز مھمة بمعنى أن النموذج ا واالجتماعیةاإلنسان وخصائصھ الفطریة 
مع طبیعة اإلنسان الذي خلقھ هللا علیھا لما خلق من غرائز وطبائع  االتساقاالستخالف جاء متسقا تمام 

   .32"ن لتحمل مسؤولیة خیاراتھ ومواقفھالفطریة التي تؤھل اإلنسا االستعداداتتشكل في مجموعھا جملة 
   :عاصر من خالل عنصرین أساسیین ھماملعلى الخطاب الدعوي اوینعكس مفھوم الواقعیة والتوازن 

  رة اإلنسانیة (ال تكلف وال تعقید): خطاب موائم للفطالفرع األول
الدعوة اإلسالمیة الیوم ھي الوحیدة التي تملك التفسیر المتوازن والواقعي لحیاة اإلنسان من خالل 

 ،33»ال یتجاھل واقع اإلنسان فطریا كان أم عارضا فاإلسالم«یق بین الجانب المادي والروحي الربط الوث
وعلى القائمین على الخطاب الدعوي المعاصر التركیز على ھذه الخصیصة فعلیا وواقعیا من خالل الطرح 

: ي تؤكد ھذا الطرح مثل قولھ تعالىالجاد والعمیق لھذا الجانب وتسلیط الضوء على المضامین القرآنیة الت
 ُ (البقرة:  یُِریُد هللا بُِكم ْالیُْسَر وال یُریُد بُِكْم الُعْسرَ  وكذا )،286(البقرة:  نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا ۚ  ال یَُكلُِّف هللاَّ

185(.  
والرد بالحجة والدلیل على المتشدیدین والمتنطعین الذین یصورون اإلسالم على أنّھ دین غلو وتشدد 

 ما ال یطیقھ العقل والمنطق البشري واإلسالم بعید كل البعد عن ھذا الوصف الجائر وال فیھ من اإللزامات
یخفى على كل صاحب عقل أن بعض صور التشدد یسببھا الدعاة اإلسالمیین أنفسھم فھم الذین باتوا یحاسبون 

من شأنھ أن یقدم الناس على النوافل والسنن كأنّھا من فرائض وعلى المكروھات كأنّھا محرمات ، وكل ذلك 
أحسب أن الدعاة الصادقین لو تمھد لھم الطریق بأنّھم یقدرون على ة سوداء على الدین واإلسالم  و "صور

استعادة كل ھذه القلوب الفارغة وملئھا بالحق مرة أخرى فإن اإلسالم كان ومزال أقرب األدیان إلى مواءمة 
   .34"كیر وسالمة الضمیرمع أصالة التف العقل والقلب والضمیر وإلى التجاوب

وانطالقا من ذلك فإن الخطاب الدعوي الیوم مطالب بالتركیز على خاصیة المواءمة للفطرة اإلنسانیة 
فاإلنسان ذو شقین مادي وروحي  المدعوینمن خالل التوازن في طرحھ للقضایا وعرضھا للّناس وجمھور 

مضامین الدعویة واستیعابھا لجمیع الشؤون والبد من مراعات التوازن والتكامل بینھما في الخطاب وال
للفرد بغیة النھوض بھ وتحقیق الرقي الفردي والجمعي  واالجتماعیةالعقدیة والفكریة والروحیة والنفسیة 

  والحضاري.
إذ البد لخطاب الدعوي أن یضع حدا نھائیا لمسألة الفصل بین الحیاة الدنیا بكل ما تحملھ من متطلبات 

تحملھ من تصورات روحیة فاإلسالم "لیس دینا كسائر األدیان ولكنّھ حركة  اآلخرة وما مادیة وبین الحیاة
والمجتمع والدولة ومختلف عناصر االقتصاد والسیاسة واألخالق وأن میزة  االعتقاداجتماعیة واسعة تشمل 
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 إلى اإلنسان كوحدةاإلسالم أنّھ نظریة كلیة شاملة وأنّھ لم یجزئ الحیاة بل نظر إلیھا نظرة كلیة كما نظر 
   .35نفسیة وجسمیة ال تنفصل"

، العتبارافالخطاب الدعوي المعاصر مطلب بأن یبرز أن سعادة اإلنسان ورقیھ تتم بأخذ الجانبیة بعین 
اإلنسان ف في فھم الدین وأسسھ المتكاملة " الشق المادي والمعنوي الروحي وأي تنكر لشق منھا یعد انتكاسا

في التصور اإلسالمي حیث تتعدد جوانب وجوده وحاجتھ وشخصیتھ فإنّھ في نفس الوقت كیان واحد متكامل 
إذا  ،یق سعادتھ وتوازنھ في ھذه الدنیالھ أبعاده المادیة والروحیة التي ال تنفصم وال تتعارض وال مجال لتحق

   .36"من ھذه الجوانب أو أسيء استخدامھأھمل أي جانب 
  )  (فقھ الواقع أوالً  : خطاب مركز على األولویاترع الثانيالف

إن الدارس لتاریخ الدعوة اإلسالمیة والباحث في مضامین القرآن الكریم والسنة النبویة الطاھرة یقف 
على قوة النزعة الواقعیة والتوازن في المضمون الدعوي عموماً ویالحظ مدى اھتمامھا لمراعات األعراف 

، لواقعا في العرض والمرونة في تقدیم القضایا ومعالجتھا للتجدد في األحداث والمواقف وفقھوسنة التدرج 
الوثیق بین المضامین الخطابیة الدعویة والواقعیة والتوازن اللذان یعدان  االتصالكل ذلك یتم بناًء على 

  منطلقا أساسیا لحسن عرض اإلسالم.
بمجاالتھ وحیثیاتھ المختلفة، كما نعني أنّھ خطاب قادر والخطاب الواقعي ھو "المدرك ألبعاد الواقع 

   .37"جیھھ والنھوض بھعلى تطویر الواقع وتو
الفاعلیة یحقق النجاعة و بمعنى أنّھ متوازن، یعي الحیثیات والمالبسات التي یتحرك وفقھا وال فإنّھ لن

وي من خالل اختیار القضیة ، ففقھ الواقع كان والیزال أساس التأثیر اإلیجابي في العمل الدعالمرجوة
یة لھا وال بدا المناسبة وعرضھا بالطریقة المناسبة والمتنكر لفقھ األولیات حتما سیجد نفسھ في دوامة ال

ة انھایة. "والبد للدعاة الیوم التركیز على أولویات الخطاب في العالم اإلسالمي المعاصر فكثیر من الدع
ظنون ، وربما یات على درس علمي أو ابتكار صناعيمجال العباد نافلة فيبجھل منھ أو بغیره یرى ترجیح 

  .38"ز أو أحكام إدارة أو تدبیر سیاسةتالوة وردا أرضى � من اختراع آلة أو صون جھا
  خاتمة:

  : ورقة البحثیة یمكن استنتاج اآلتيتم عرضھ في ھذه ال وبناًء على ما
ربط الخطاب الدعوي المعاصر بدالالت الخالفة اإلنسانیة لیس قضیة ثانویة إنّما ھو لب العملیة  إن -1

الدعویة وأساس النھضة واإلصالح وذلك من خالل األبعاد التي قدمھا الفھم الصحیح والسلیم لخط الخالفة 
 .عیاإنسانیا، إیجابیا، وواق، جعل الخطاب الدعوي خطابا عالمیا اإلنسانیة من خالل

لقد شكل موضوع الخالفة اإلنسانیة بالنسبة للخطاب الدعوي المعاصر نقطة ارتكاز محوریة وحاضرت  -2
رئیسیا في خطابھ سواء مع الذات ومع اآلخر على اعتبار حاجة اإلنسانیة عموما لمثل ھذه الطروحات 

 .عامةانحالال خلقیا ومعنویا بصفة اإلیجابیة خاصة والحضارة الغربیة الیوم تشھد 
األبعاد الدعویة للمنظومة االستخالفیة یھدف إلى نفي المنھج التجزیئي أوال وتجاوز المنھج  إبراز إن -3

 ثانیا إضافة إلى تأكید عالمیة وكونیة القرآن الكریم. اإلسقاطي
ن تنطلق من وتجدید الخطاب اإلسالمي الدعوي المعاصر البد أ إصالحجمیع الطروحات الھادفة إلى  -4

فالمفردات األولیة لھذا التجدید واإلصالح ساویة ضمن نسیج النص القرآني والبد  ،مین القرآن الكریممضا
للباحثین الجادین العمل على كشفھا بغیة وضعھا في سیاقھا الكلي الصحیح الذي من شأنھ أن یعید الخطاب 

 الدعوي والعمل الدعوي عموما إلى سكنھ الصحیح.
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ھذه  ،بعیضیة لمفھوم الخالفة اإلنسانیةلة الخروج من القراءة التجزیئیة أو التالدراسة تھدف إلى محاو -5
في شقھ السیاسي أو جزء منھ ، وبما أن كل اختزال یحوي من  القراءة التي تختزل دالالت االستخالف

ضمنھ تشویھا وتأویال فلنا أن نتصور حجم التأویل الذي یمارس على مفھوم خالفة اإلنسان في األرض 
إلسقاط الرؤى والتصورات الذاتیة على حساب كلیة وكونیة النص القرآني التي تربط خالفة اإلنسان 

 یة عامة.بحیثیات الحیاة اإلنسان
وإن مثل ھذا الجھد المعرفي یشكل مساھمة جادة في مجال الحقل الدعوي، وفي أحد أھم مركزات  

قضیة خالفة اإلنسان في األرض مما یعطي على ضوء ھذه األفكار والطموحات أفقاً -العقیدة اإلسالمیة 
ننا أاالھتمام والبحث خاصة ولمزید من مفتوحا لتدارس الموضوع األمر الذي البد أن یستفز النخبة معرفیا 

  اإلسالم ومبادئھ الكبرى واألساسیة. مضامینبعیدون كل البعد عن 
  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم.
 م .1992-ـھ1413 ،2ط، عین ملیلة، الجزائر ،المسلم، دار الھدىأزمة العقل ، عبد الحمید أحمد أبو سلیمان -1
، ربن عكنون، الجزائ ،عیة، الساحة المركزیة، دیوان المطبوعات الجامالحضارة في اإلسالمس مفھوم ، أسسلیمان الخطیب -2

 .ت.د، ط.د
 م.1993- ـھ1414، ط.د القبة، الجزائر، ،بادیس ، أصول الدعوة عند ابنمطبعة وزارة الشؤون الدینیة -3
 ھـ.1409،  2ط، الریاض، دار طیبةة العظمى عند أھل السنة والجماعة، اإلمام ،عبد هللا بن عمر الدمیجي، -4
 م2013 -ـھ1434، ، الطبعة األولىدید الخطاب اإلسالمي، دار السالمعبد الكریم بكار، تج -5
  .ط، د.ت. علي دار نھضة مصر للطبع والنشر، د ،، حقوق اإلنسان في اإلسالمبد الواحد وافيع -6
 .م2005، 1ط، دار البیضاء المغربال، الثقافي العربي، الخطاب اإلسالمي وحقوق اإلنسان، مركز حسن الصفار -7
معیة المعارف اإلسالمیة ، نشر جالشھید الصدر، سلسلة دروس من فكر لتألیف والترجمة، خالفة اإلنسانمركز نون ل -8

 م2011 – ـھ1432، 1ط، ، بیروتالثقافیة
قل والواقع ، دار الغرب اإلسالمي، النص والع ، بحث في جدلیةخالفة اإلنسان بین الوحي والعقل ،عبد المجید النجار -9

  م .1987- ـھ1407 ،1ط، بیروت
  .2014- ـھ 1435، 1ط، أحمد ماجد ، دار المعارف الحكمیة، خالفة اإلنسان وشھادة األنبیاء تحقیق مد باقر الصدرمح -10
ر عبد عماآلمد و ، تحقیق محمد أحمدیر القرآن العظیم والسبع المثاني، روح المعاني في تفسمحمود األلوسي البغدادي -11

 م .2000، ط.د، اث العربي، بیروت، دار إحیاء الترالسالم السالمي
 ـھ1434 ،1ط ،مصر دار أجیال للنشر والتوزیع،  سیرة خلیفة قادم قراءة عقائدیة في بیان الوالدة، ،أحمد خیري العمري -12
 م2013-
 ـ.ھ1402، الجحود التطرف، كتاب األمة، دار الشھاب، باتنة، الطبعة الثالثةة بین ، الصحوة اإلسالمییوسف القرضاوي -13
 م .1980، ط.د، تونس عقل والسلوك في البنیة اإلسالمیة، مطبعة الجنوب،ال ،عبد المجید النجار -14
 ت..ط، د.د، محمد الغزالي، الغزو الثقافي یمتد في فراغنا، دار الشھاب، الجزائر -15
 م1999، 1ط فقھ التحضر اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، لنجا،عبد المجید ا -16
 .م 2020، 1ط، ، دار الفكر دمشقالفلسفة المادیة وتفكیك اإلنسان عبد الوھاب المسیري، -17
  .م1988 ،الطبعة خمسة عشر ،لقرآن، الجزء األول، دار الشروق، القاھرةفي ظالل ا ،سید قطب -18
  .1984 ،2ط، دار بوسالمة للطباعة والنشر سالمي في مطلع القرن الخامس عشرالمد اإل ،أنور الجندي -19
 ت..ط، د.د، دار الشروق، بیروت ،سید قطب، معالم في الطریق -20
 .م1993 ،4ط، القاھرة ،مقومات التصور اإلسالمي، دار الشروق ،سید قطب -21
،المعھد العالمي للفكر 1طمنجزاتھا خالل الفترة المكیة، منھج النبي في حمایة الدعوة والمحافظة على  ،الطیب برغوث -22

 م1996- ـھ1416، اإلسالمي
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 م2014- ـھ1431، 1ط، صریة من المنطلقات إلى التطبیقات، دار ابن حزم، ھندسة الدعوة العخالد فائق العبیدي -23
ب والعلوم اإلنسانیة جامعة ، كلیة اآلداستخالف في القرآن الكریم، دالالتھا وأبعادھا الحضاریةاال وظیفة ،محمد زرمان -24

 .م2002- ـھ1423، 1ط ،الجزائر، دار اإلعالم ،باتنة
 الھوامش:

یشیر لفظ (َخلََف) في المعاجم اللغویة إلى عملیة اإلبدال والتعویض ومجيء شخص مكان شخص آخر أو بعده، أّما من  -1
فإن مفھوم اإلستخالف یعني: خالفة اإلنسان في األرض وھي خالفة رعایة وإعمار، والمنظومة  االصطالحیةالناحیة 

، اإلنسان، الكون)، فھي تعبر عن المھمة ى(هللا سبحانھ وتعال اإلستخالفیة في القرآن الكریم تتمحور حول ثالث محاور
دم لھ ق الوجودیة لإلنسان وھي مفھوم حضاري شامل یغطي الحیاة اإلنسانیة بتفاصیلھا من خالل مبدأ التكریم اإلنساني وما

  من مسؤولیة عظیمة في ھذا الوجود.
ا ینظر: وظیفة اإلستخالف في القرآن الكریم، دالالتھا وأبعاده لمزید من التوسع في مفھوم الخالفة اإلنسانیة ودالالتھ -2

  .48-47عبد المجید نجار، ص  بعدھا، خالفة اإلنسان بین الوحي والعقل، وما 23الحضاریة، محمد زرمان، ص 
دون طبعة  ، ركز التنویر المعرفي ینظر: األبعاد التربویة لمفھوم االستخالف في ظل القرآن الكریم، صبري خلیل خیري،م -3

لمعرفي، ا مركز التنویر ، دون سنة و األبعاد السیاسیة لمفھوم االستخالف في ظل القرآن الكرین ، صبري خلیل خیري،
صبري خلیل خیري ،مركز التنویر  دون طبعة، دون سنة، األبعاد المعرفیة لمفھوم االستخالف في ظل القرآن الكریم،

  المعرفي، دون طبعة، دون سنة.
  . 10-9دروس من فكر الشھید الصدر، ص  -4
  .149منھج النبي في حمایة الدعوة والمحافظة على منجزاتھا، مرجع سابق، ص  الطیب برغوث، -5
  .115اإلمامة العظمى عند أھل السنة والجماعة، دار طیبة، الریاض، ص  عبد هللا بن عمر، الدمیجي، -6
  .18ص مرجع سابق،  دروس من فكر الشھید الصدر، -7
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، سید قطب،  بعدھا، مقومات التصور اإلسالمي وما، 221حقوق اإلنسان في اإلسالم ص  ،ینظر: علي عبد الواحد وافي -20

  بعدھا. ، وما95ص
یعني ولفلسفة المادیة وتفكیك اإلنسان" ار عبد الوھاب المسیري في كتابھ ") مصطلح استخدمھ الدكتوréificationالتشیؤ ( -21

ى اإلذعان در علذو بعد واحد قا انإنسالمتشيء ھو العالقات بین األشیاء، واإلنسان یشبھ  تحول العالقات بین البشر إلى ما
  .وما بعدھا 41ص  تفكیك اإلنسان"،لمزید من التوسع ینظر "الفلسفة المادیة و ،للمجردات المطلقة

  .25ص  ھندسة الدعوة العصریة من المنطلقات إلى التطبیقات، خالد فائق العبیدي، -22
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  :الملخص
ال یخفى على أھ�ل الحقِّ أھمی�ةُ ال�دَّعوة إلى هللا تع�الى في ك�لِّ عص�������ر، والح�اج�ة إلیھا في العص�������ر 
، والدَّعوة تتجدَّد بھا اتِّجاھات عقدیة وفكریة، وتھجم علیھا مؤثِّرات س�����یاس�����یَّة واجتماعیة،  الحاض�����ر أش�����دُّ
 ، ش علیھا مؤامرات ومكائد خارجیة وداخلیة، وھي تحتاج منَّا أن نكون على عمٍق علميٍّ وتعرقلھ�ا وتش�������وِّ
ابقین، ومناھج العلماء الراس��خین الذین بذلوا مھجھم، وتص��دَّوا للتیَّارات  ، وبص��ٍر بتجارب الس��َّ ونض��وجٍ تامٍّ

ة، ودراس�����ة جھودھم في التَّص�����دِّ  ي لألفكار الھدَّامة، واألس�����الیب الغربیة التي والمؤثِّرات الوافدة على األمَّ
وتفتیت وحدة األمة اإلس�المیة، كالتغریب واالس�تشراق وغیرھما، وھذه  ،تھدف إلى محاربة اإلس�الم وأھلھ

الدراس��ة تھدف إلى تقریب جھود أحد أعالم المغرب اإلس��المي المعاص��ر، أال وھو الش��یخ محمد المنتص��ر 
  مواجھة االستشراق وافتراءات أھلھ. في -رحمھ هللا-با� الكتاني 

  مواجھة. ؛االستشراق ؛جھود ؛الكتَّاني :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

It is no secret to the people of the truth the importance of inviting to God Almighty in every 
age، and the need for it in the present age is more crucial، and this invitation will influence 
dogmas and intellectual trends، and it will be under the attack of political and social influences، 
and it will be obstructed and disturbed by conspiracies and external and internal machinations، 
and it requires from us to have a comprehensive depth of knowledge  and a complete maturity، 
and insights of the experiences of the precedents، and methodologies of the well-established 
scholars who have made tremendous efforts، and confronted the currents and influences 
affecting the nation، and the study of their efforts to confront destructive ideas، and the Western 
methods that aim to fight Islam and its people، and to fragment the unity of the Islamic nation، 
such as westernization، orientalism and others. This study aims to introduce the efforts of one 
of the flags of the contemporary Islamic Maghreb، Sheikh Muhammad Al-Muntasir Billah Al-
Kettani، may God have mercy on him، were brought closer to confront Orientalism and the 
fabrications of its people. 
Key words: Al-Kettani; The efforts; Orientalism; Confront.         
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  مقّدمة: 
إن جنود اإلسالم من أھل العلم، ما زالت سیوفھم مسلولةً وقویةً على أعدائھم، وما زالت جھودھم 
مثمرةً في كل زمان ومكان، حیث إنَّ هللا تعالى قد أوجد لھذا الدِّین من یدافع عنھ، من أھل القلم والعلم 

كانت الظروف واألحوال، وإنَّ ُكتب التَّاریخ اإلسالمي زاخرةٌ بالعلماء واألئمة الذین أفنوا  والمعرفة، مھما
حیاتھم في سبیل خدمة الدین اإلسالمي، واألحداث الكثیرة أثبتت بأنَّ مضاجعھم قد قُّضت من أجل حمایة 

ین اإلسال ین من أي شائبٍة أو مكٍر عدوٍّ قد یلحق بھ، وتوضیحٍ للدِّ   مي على حقیقتھ التي نزل بھا.ھذا الدِّ
ومن بین ھؤالء األئمة األعالم، نجد الشیخ محمد المنتصر با� الكتاني رحمھ هللا أحد علماء المغرب 
العربي األفذاذ، الذي نذر حیاتھ في سبیل العلم، وفي سبیل الدعوة وترسیخ الثقافة اإلسالمیة في النفوس 

في التَّصدِّي لمعالم التغریب، ومظاھر سلخ األمة اإلسالمیة من وخدمة مصادرھا، وكانت لھ جھوٌد بارزة 
ثوابتھا الدینیة، ومحاوالت ضرب الدعوة اإلسالمیة في مقتل، بأسالیب ومناھج متنوعة، من ذلك االستشراق، 
وسأحاول في ھذا البحث ردِّ شيء من جمیلھ الكثیر، ببیان جھوده في الدفاع عن اإلسالم، خاصةً فیما یتعلق 

  االستشراق وأھلھ، وهللا أسأل التوفیق والسداد، واإلعانة والرشاد، على بلوغ القصد. ب
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره:

إبراز أئمة اإلسالم، ومن خدم الثقافة اإلسالمیة من العلماء الذین جاھدوا فكریًّا وعلمیًّا في سبیل نصرة  -1
م یأخذوا حقھم من البحث والدراسات الوافیة والجادة؛ نظراً الدین، وإعالء كلمتھ، وخاصة أن الكثیر منھم ل

لجھودھم الجبارة في سبیل ترسیخ القیم اإلسالمیة، وحمایتھا مما یخل بھا من أي غزٍو، أو فتٍن خارجیٍَّة أو 
 .   داخلیٍة، والمحافظة على الفكر اإلسالمي من أي انحراٍف فكريٍّ

لدى الباحثین؛ نظًرا للدور الخطیر الذي لعبھ في حیاة األمة اكتسب موضوع االستشراق أھمیة كبیرة  -2
 ،لتاریخفاحتل حیِّزا لیس بھیٍِّن في ا ،واالستعمار على المسلمین ،اإلسالمیة، وكونھ بابًا آمنًا لولوج التنصیر

  خطره. لوھذا مؤذٌن بالقیمة العلمیة للبحث فیھ، وبیان جھود أئمة اإلسالم في التَّصديِّ  ،والفكر اإلسالمي
إنَّ البحث في جھود الشَّیخ محمد المنتصر با� الكتاني لھ أھمیة كبیرة خاصة في جھوده في المغرب  -3

وتصدیھ للفكر الغازي الغربي، حیث آتاه هللا صدًرا رحبًا  ،العربي، وجھوده في ترسیخ الثقافة اإلسالمیة
مین، ي تحاول تحطیم القیم الثقافیة لدى المسللتدارس واقع الثقافة اإلسالمیة، وكشف الثغرات الغربیة الت

وفك أواصر ترابطھم وانتمائھم اإلسالمي، فكان من المھم البحث في جھوده في محاربة االستشراق، 
  وافتراءات أھلھ.

من المعلوم أنَّ الشیخ الكتاني رحمھ هللا لھ مؤلفات غزیرة، وجھودٌ كبیرة في التألیف في مساراتٍ متنوعٍة،  -4
لة بالعالم والتي لھا ص ،اإلسالم والمسلمین، وقد كتب في القضایا الفكریة المعاصرة والثقافیة المھمةتخدم 

  اإلسالمي، وااللتفات إلى جانب من ھذه الجوانب المھمة جدیٌر بالدراسة والعنایة.
  مشكلة البحث:  

  ي الكتاني المغربي ف مضمون المشكلة األساسیة لھذا البحث: ما ھي جھود الشیخ محمد المنتصر با�
  مواجھة خطر االستشراق، والتصدي لھ؟ وتتضح ھذه اإلشكالیة أكثر بطرح التساؤالت الفرعیة التالیة:

  ما ھي سیرة ونشأة الشیخ الكتّاني رحمھ هللا العلمیة والعملیة؟ -1
  ما ھو مفھوم االستشراق وأھدافھ؟ -2
  ما موقف الشیخ رحمھ هللا من الغزو الفكري؟ -3
  ما ھو موقف الشیخ رحمھ هللا من افتراءات المستشرقین؟ -4
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  أھداف البحث:   
  التعریف بحیاة الشیخ الكتاني، وبالمناخ اإلسالمي الذي عاشھ، وتأثیر ذلك على حیاتھ ومسیرتھ العلمیة. -1
  الوقوف على القضایا اإلسالمیة، وعرض ما تطرق إلیھ الشیخ في مؤلفاتھ بخصوص االستشراق. -2
  حصول على دراسة وافیة عن جھود الشیخ الكتاني  في مجال محاربة الغزو الفكري.ال -3
تسلیط الضوء على موقف الشیخ الكتاني رحمھ هللا من افتراءات المستشرقین، ودوره في صیانة الفكر  -4

 ةاإلسالمي من الشوائب المدسوسة والغازیة، وفي ربط أواصر المجتمع اإلسالمي الكبیر تحت رایة واحد
  فكًرا وثقافة، وفق منھج إسالمي قویم.

  منھج البحث:
، یبدأ باستقراء وتتبع كالم الشیخ  إنَّ طبیعة ھذا البحث تقتضي أن یُتَّبََع فیھ منھٌج استقرائيٌّ تحلیليٌّ
الكتاني الذي لھ عالقة بموضوع البحث، ثم تحلیل ذلك وتفسیره على الوجھ الصحیح السلیم، ثم یعقب ذلك 

تاجاٌت واستنباطات تتعلق بجھود الشیخ رحمھ هللا في مواجھة االستشراق، وفق ما حدَّده الباحث من كلَّھ استن
  معالم، وما رسمھ من جوانب ظھرت أھمیتُھا دون غیرھا في خطة البحث.

  خطة البحث:
  انتظمت ھذه الخطة في مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، على النحو التالي:   
ستھالل، وأھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، ومشكلة البحث، ومنھجھ، واشتملت على اال المقدمة:   

  وأھدافھ، وخطتھ.
  فیھ مطالب:محمد المنتصر با� الكّتاني، و : حیاة الشیخالمبحث األول   
  : جھود الشیخ رحمھ هللا في مواجھة االستشراق.المبحث الثاني   
  : وتحوي أھم النتائج.الخاتمة   
  فھرس المصادر والمراجع.   

  المبحث األول: حیاة الشیخ محمد المنتصر با� الكتّاني
  المطلب األول: اسمھ ونسبھ ومولده ونشأتھ.

: ھو أبو علي، وأبو الفضل محمد المنتصر با�، بن محمد الزمزمي، بن محمد، وینتھي اسمھ ونسبھ
  .)1(نسبھ إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنھما

-ھـ1332ولد الشیخ الكتَّاني رحمھ هللا في الثاني عشر من ربیع األول عام: (مولده ونشأتھ وبیئتھ: 
  .)2(م) بالمدینة المنورة، ونشأ رحمھ هللا في بیت فضٍل وعلم، فُجلھم ممن اشتھروا بالعلم والصالح1914

-ھـ1371توفي عام: (م) و1888-ھـ1305محمد الزمزمي بن محمد الكتّاني ولد بفاس: ( فوالده:
م) كان من أئمة العلم، وسافر في البلدان، ولھ مصنفات أشھرھا: (رحلتان للھند ودیبوند)، و(مذكرات 1952

شخصیة)، و(مجموعة المرسالت مع أعالم المشرق والمغرب وملوكھا)، و(عقد الزمرد والزبرجد في سیرة 
  .)3(االبن والوالد والجد)، وغیرھا كثیر

م) 1927-ھـ1345م)، وتوفي عام: (1858-ھـ1274جعفر الكتّاني المولود بفاس: ( : محمد بنوجّده
صاحب التصانیف الكثیرة منھا، (الرسالة المستطرفة لبیان مشھور كتب السنة المصنفة)، و(األربعون 

ة ثالكتّانیة في فضل آل البیت خیر البریة)، و(نظم المتناثر من الحدیث المتواتر)، و(سلوة األنفاس ومحاد
األكیاس بذكر من أقبر من العلماء والصلحاء بمدینة فاس)، و(سلوك السبیل الواضح لبیان أن القبض في 

  .)4(الصلوات كلھا مشھور وراجح)، وغیرھا من المصنفات ُكثر
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م) من علماء الشام، من 1894-ھـ1312: محمد المكي بن محمد بن جعفر الكّتاني ولد عام: (وعمھ
عامة)، و(رحلة للمغرب)، وتعلیقھ على كتاب العلم المحمدي لوالده، وغیر ذلك من أشھر مؤلفاتھ (نصیحة 

  . )5(م)1973-ھـ1493المصنفات، توفي عام: (
وھكذا قرابتھ ممن اشتھروا بالعلم والصالح، وبقیة أھل بیتھ الذي كان مأوى العلماء والوجھاء، 

  :)6(بأصناف المعارف، كما قال فیھم الشاعر وزاخًرا بأنواع العلوم في مختلف مجاالت المعرفة، وملیئًا
  َوُكلُّ َكتَّاَن ِمْنھُْم َعلَى ِسَمةٍ 

  
ا َوإِْقبَاًال.     أَْعِظْم بِھَا َسَمةً بِّرً

وقد ساعدت عیشة الشیخ الكتّاني رحمھ هللا في المشرق والمغرب على تلقیح ذھنھ وفھومھ، وقد جمع   
المغاربة، وكما أنھ عاش في بدایة االستعمار في العالم اإلسالمي، بین الحسنیین: ثقافة المشارقة، وثقافة 

  وانھیار الخالفة العثمانیة في تركیا، وقیام الحركات الثوریة واإلسالمیة والعلمانیة بمختلف اتجاھاتھا.
وكذلك عایش الشیخ رحمھ هللا عصر االستقالل للعالم اإلسالمي، ودول العالم الثالث ولكن في الوقت 

بالرغم من ذلك فقد كثر العلماء، والنبغاء في شتى المیادین في تلك الفترة، حیث تسنى للشیخ رحمھ هللا نفسھ 
  .)7(االغتراف من علمھم، ومالزمة بعضھم، واالستفادة من كتبھم وقراءة أفكارھم

  المطلب الثاني: رحالتھ وطلبھ للعلم
ع سنین األولى من عمره في المدینة المنورة، عاش الشیخ محمد المنتصر با� الكتّاني رحمھ هللا األرب

ثم انتقلت أسرتھ إلى دمشق، حیث حفظ القرآن الكریم في ریاضھا، وحضر دروس جده خاصة في شرح 
  .)8(مسند اإلمام أحمد، والتي كان یحضرھا نجباء العلماء والطلبة

لمغرب، وكان رحمھ في ا )9(م) عاد مع أسرتھ إلى مدینتھم األصلیة فاس1927-ھـ1345وفي عام: (
)، 17وھو ابن (-هللا یحضر دروس جدِّه في شرح مسند اإلمام أحمد بن حنبل في جامع القرویین بالمغرب 

علوم التفسیر، والحدیث، والفقھ، واللغة واألصول،  -ممن سیأتي ذكر بعضھم -وأخذ الشیخ عن أعالم فاس
خ عبد الكبیر بن ھاشم الكتَّاني صاحب (زھرة والتاریخ، واألدب، واالجتماع، وأخذ علم األنساب عن الشی

، كما رحل  الشیخ إلى مدینة )10(اآلس)، ونجلھ الشیخ محمد بن عبد الكبیر بن ھاشم صاحب (زھرة األكیاس)
، )12(، ومكناس، ومراكش)11(طنجة المغربیة، وأخذ من علمائھا، وزار مدن المغرب مثل: زرھون

  .)16(ا، وغیرھ)15(، وسال)14(، والرباط)13(وتطوان
م)، زار الشیخ الشام، ومنھا ذھب إلى مصر، ومكث یدرس بھا في 1933-ھـ1352ثم في عام: (

، )17(األزھر مدة عامین، أخذ الشیخ من كبار علمائھا ھناك، كمفتي مصر: محمد بخیت المطیعي الحنفي
ثم عاد رحمھ هللا إلى وطنھ المغرب، واشتغل   -مما سیرد ذكرھم -وغیرھما  )18(وأحمد بن رافع الطھطاوي

  .)19(الشیخ بالدراسة، والتدریس، والدعوة الى هللا
  المطلب الثالث: شیوخھ وتالمیذه

 -جمتھمسبق تر-تلقّى الشیخ محمد المنتصر با� الكتاني رحمھ هللا العلم عن والده وجده من شیوخھ:
، وبنى شخصیتھ على أساٍس قويٍّ في العلوم الشَّرعیة، وأتقنھا لدى مشایخھ األجالء، وغیرھم من أھل بیتھ

  :)20(ومن أبرزھم -نحسبھم كذلك وهللا حسیبھم-وفقھاء عصره المخلصین 
م)، من أشھر مؤلفاتھ: 1885-ھـ1302: ھو عبد الحي بن عبد الكبیر الكتّاني، ولد عام: (عبد الحي الكتّاني -1

واإلثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت)، و(تبلیغ األمانة في مضار اإلسراف (فھرس الفھارس 
 .)21(م)1962-ھـ1382والتبرج والكھانة)، و(التراتیب اإلداریة في الحكومة النبویة)، توفي عام: (
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ادین م) لھ من المصنفات قریب المائة في می1882-ھـ1299: المولود عام: (الطاھر بن الحسن الكتّاني -2
مختلفة منھا: (األجوبة المرضیة عن األسئلة الحدیثیة والفقھیة) و(األزھار الندیة في األحادیث القدسیة)، 

 .)22(م)1929-ھـ1347وغیرھا، توفي الطاھر عام (
م)، برع في التفسیر والحدیث، من 1892-ھـ1309: ھو أحمد بن محمد شاكر، ولد عام: (أحمد شاكر -3

الطالق في اإلسالم)، وحقق عدة كتب منھا: (الرسالة) لإلمام الشافعي، و(المحلى) أشھر مؤلفاتھ: (نظام 
 .)23(م)1957-ھـ1377البن حزم، توفي في عام: (

م) من أشھر مصنفاتھ: 1887-ھـ1304: ھو محمد ھاشم بن رشید الخطیب، ولد في عام: (محمد الخطیب -4
 .)24(م)1959-ھـ1378وفي عام: ((مفتاح السعادة)، و(دلیل الحیران إلى حصن األمان)، ت

-ھـ1291: ھو أحمد مصطفى بن علیوة الصوفي المستغانمي الجزائري، ولد عام: (أحمد الجزائري -5
م) من مؤلفاتھ: (مفتاح الشھود في مظاھر الوجود) في علم الفلك، و(األنموذج الفرید)، و(لباب العلم 1874

 .)25()م1934-ھـ1353في تفسیر سورة النجم)، توفي عام: (
كالي، ولد في عام: (أبو شعیب الصدیقي الدَّكَّالي -6 ھـ 1259: ھو أبو شعیب بن عبد الرحمن الصدیقي الدُّ

م)، كان رحمھ هللا غایة في الحفظ واإلتقان، ورغم تفننھ في العلوم الشرعیة، إال انھ ال تُعلم لھ 1843-
 .)26(م)1938-ھـ1357ام: (مؤلفات، إال ما قیل أنھ كتب (شرح مقامات الحریري)، توفي ع

م)، اعتنى 1875-ھـ1292: ھو عمر بن حمدان المحرسي ثم المدني المالكي، ولد عام: (عمر التونسي -7
نَّة، وختم مستدرك الحاكم، ومجمع الزوائد، والشمائل للترمذي، والشفا للقاضي عیاض، توفي عام:  بالسُّ

 .)27(م)، ودفن بالبقیع في المدینة المنورة1949-ھـ1368(
للشیخ محمد المنتصر با� الكتّاني رحمھ هللا تالمیذ ُكثر ال حصر لھم أخذوا منھ العلم،  من تالمیذه:  

  :)28(ومن أبرزھم
-ھـ1360علي بن محمد المنتصر با� الكـتّاني، ولد في عام: ( -بإذن هللا -: ھو الشَّھید ولده األكبر -1

منھا: (الشجرة الكتَّانیة)، و(موسوعة التراجم الكتَّانیة)، م)، ترك أكثر من مئتي مؤلٍف وتحقیٍق، 1941
 .)29(م)2001-ھـ1422توفي عام: (

م) كان یحضر 1914-ھـ1333: ھو محمد ناصر الدین بن نوح األلباني ولد في عام: (محمد األلباني -2
و(سلسلة  ،دروس الشیخ محمد المنتصر با� في دمشق، ومن أشھر مصنفاتھ: (سلسلة األحادیث الصحیحة)

األحادیث الضعیفة والموضوعة وآثارھا السیئة في األمة)، وحقق كثیًرا من كتب السنة، توفي عام: 
 .)30(م)1999-ھـ1420(
م) ولھ مؤلفات كثیرة، 1949-ھـ1368ھو محمد الحسن بن علوي المالكي، ولد عام: ( محمد الحسني: -3

 .)31(م)2004-ھـ1425لقرآن)، توفي عام: (منھا: (أدب اإلسالم في نظام األسرة)، و(حول خصائص ا
م) ولھ عدة مصنفات، 1926-ھـ 1347: ھو عبد هللا بن عبد القادر التلیدي، ولد عام: (عبدهللا التلیدي -4

 . )32(منھا: (تھذیب االستنفار في غزو التشبھ بالكفار)، و(بزوغ القمر بوجوب تقصیر صالة السفر)
ولھ ثالث أسماء (علي، عمر، عبد الجمیل)، ولد بالھند سنة:  : مشھور بكنیتھ،أبو تراب الظاھري -5

 .)33(م)، من مؤلفاتھ: (األثر المقتفى لقصة ھجرة المصطفى)1925 -ھـ1343(
م)، من مصنفاتھ: 1972-ھــ1392الحسن بن علي بن محمد المنتصر با� الكتّاني، ولد سنة: ( حفیده: -6

با في تفسیر آیات الّربا)  .)34((إتحاف الخلیل بشرح المرشد المعین بالدلیل)، (زھرة الرُّ
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م)، لھ 1975-ھـ1395محمد حمزة بن علي بن محمد المنتصر با� الكتّاني، ولد سنة: ( حفیده اآلخر: -7
مصنفات منھا: (منطق األواني بتراجم عیون أعیان آل كتّاني)، و(الشھد المنصھر بترجمة اإلمام محمد 

 .)35( المنتصر).
  ابع: مصنَّفاتھ وآثاره العلمیةالمطلب الرَّ 

الكتّاني رحمھ هللا إرثاً علمیًّا ثمیناً، منھا ما ھو مخطوطٌ ومطبوٌع، ترك الشیخ محمد المنتصر با� 
إضافة إلى اعتنائھ رحمھ هللا بتحقیق كتب أئمة العلم المشھود لھم، فأكبَّ علیھا مطالعةً واستذكاًرا وفھًما؛ 

  :)36(فاختصرھا وشرح علیھا وھي
  تفسیر القرآن الكریم.

فتیة طارق والغافقي: اقترح الشیخ من خاللھ دستوًرا إسالمیًّا كامًال، ونظًما إداریة إسالمیة للدولة، وفلسفة  -
دولة اإلسالم، والمعادن في اإلسالم، وأحكام األرض وملكیتھا وكرائھا في اإلسالم، والعروبة عند ابن 

 تیمیة، والمرأة في عصر النبوة.
ن الكریم: من اثنتي عشر باًبا وھي: الدولة، الدستور، اللغة، القانون، العدالة، الدولة اإلسالمیة في القرآ -

الشورى، التعاون، المواطنون المسلمون، المواطنون غیر المسلمین، أعداء الدولة، أقرب النَّاس مودة لھا، 
 الجھاد.

 األموال في اإلسالم: وقد اشتمل على ستة أبواب وخمس وستین فصًال. -
ادیث كتاب (تحفة الفقھاء): في فقھ األحناف لعالء الدین بن محمد السمرقندي بالتعاون مع وھبة تخریج أح -

 الزحیلي.
 تقیید الشرید من شرح أحادیث موطأ اإلمام مالك بترتیب التمھید. -
 الرحلة الجزائریة. -
 شرح وتخریج مسند اإلمام أحمد بن حنبل. -
 فاس: عاصمة األدارسة. -
 عترة وصحابة وتابعین. طبع في تسعة أجزاء. ف:معجم فقھ السل -
 معجم فقھ ابن حزم الظاھري. طبع في مجلدین. -
 اإلمام مالك. -
 شنجیط: تاریخھا الماضي والحاضر. -
 الجزائر وثوراتھا في التاریخ. -
 خلود اإلسالم. -
 تراجم عدد من األئمة والعلماء. -

ھاالمطل   ب السابع: الوظائف التي توالَّ
الشیخ محمد المنتصر با� الكتّاني رحمھ هللا عدة مناصب في حیاتھ، ووازى فیھا بین تحصیل شغل 

ھم في وسا ،خدم من خاللھا األمة اإلسالمیة ،وشرف القیام بالتعلیم من جانب، وبین مناصب سیاسیة ،العلم
  :)37(فمن أھم مناصبھ ،الحفاظ على ھویتھا من جانب آخر

 لمغرب بفاس، والدار البیضاء، وسال، وطنجة.عمل بالتعلیم في مدارس ا -
 عمل ضابطًا بمحكمة االستئناف الشَّرعي العلیا بالرباط. -
 عمل أستاًذا للفقھ المالكي والحضارة اإلسالمیة بمعھد الدراسات المغربیة العلیا في قسم الحقوق في الرباط. -
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 .-قسم بھاعالوة على وظیفتھ كأستاذ ورئیس -بجامعة دمشق  عمل محاضراً  -
وجامع باب المصلى،  ،وجامع مازي ،كان خطیب یوم الجمعة لعدة مساجد في دمشق: مسجد بني أمیة -

 وجامع الجامعة السوریة وغیرھا.
 كان عضًوا في رابطة علماء الشام. -
 كان عضًوا في مؤتمر األدباء العرب. -
 كان عضًوا في المؤتمر اإلسالمي. -
 المغرب العربي.كان عضًوا في جمعیة طالب  -
س في جامعة الملك عبد العزیز، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وجامعة البترول والمعادن بالظھران  - درَّ

 بالمملكة العربیة السعودیة.
والمذاھب اإلسالمیة واالجتماعیة المعاصرة في كلیة الشریعة،  ،والفقھ ،عمل أستاًذا للتفسیر والحدیث -

 وكلیة الدعوة في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة.
 مستشاًرا في رابطة العالم اإلسالمي. -
 مستشاًرا للملك فیصل بن عبد العزیز آل سعود. -
س بالحرم المكي - ن الكریم النبوي الشریف تفسیر القرآوالحرم  ،عمل في التدریس بالحرمین الشریفین؛ فدرَّ

 وشرح الشیخ الموطأ، ومسند اإلمام أحمد، وغیر ذلك. ،كتبھ طالبھ مشافھة منھ ،إلى أن أتمھ
 وحمایة األقلیات ،وفي نشر الثقافة اإلسالمیة في بعض الدول ،عمل الشیخ في مجال الدعوة الى هللا -

  .)38(اإلسالمیة في الدول الغیر إسالمیة
  لثامن: وفاتھ ورثاؤهالمطلب ا

ابتلى هللا تعالى الشیخ محمد المنتصر با� رحمھ هللا بعدة أمراض أثقلتھ كمرض السكري، وضغط 
م)، مما منعھ من إكمال ما تیسر لھ من كتبھ، ثم انتقل 1986-ھـ1406الدم، فأُقعد في مكة المكرمة عام: (

الحجاز، وفي المغرب كان یتوافد علیھ طالب  م) إلى مدینة الرباط بالمغرب، تارًكا1989-ھـ1409عام: (
 .)39(العلم لزیارتھ، واستفتائھ في مختلف القضایا العلمیة

توفي رحمھ هللا ظھیرة یوم الثالثاء، الثامن من شھر صفر سنة تسع عشرة وأربعمائة وألف  وفاتھ:
  .)40(م) ببیتھ بالرباط، ودفن في الیوم التالي، بمقبرة الشھداء بالعلو1998-ھـ1419(

ُرثي الشیخ محمد المنتصر با� الكتّاني بعدة قصائد منھا: ما كتبھ حفیده محمد بن حمزة  مراثیھ:
  وسبعین بیتًا مطلعھا: إحدىالكتّاني في 

  ِھَي اْلَمقَاِدیُر َجاَءْت َحْیُث تَْقتَِدرُ 
  

  َوُحْكـــُمھَا ُحْكٌم بِِھ اْلَوَرى أُِسُروا  
  اْألَْمَرْیِن ِمْن َسَعةٍ لَھَا التَّقَلُُّب فِي   

  
  َوِضـــیِق َحاٍل َعلَى اْألَْعَالِم یَْنتَِشرُ   

ْكُر بِاألَْخبَاِر أَنَّ لَھَا     قــَــْد أَتَى الذِّ
  

  )41(ِمــَن اْلُمھَْیِمـِن أَْمٌر مـَــالَھُ قَـــَررُ   
  رحمھ هللا في مواجھة االستشراق المبحث الثاني: جھود الشیخ محمد المنتصر با� الكتاني  

اكتسب موضوع االستشراق أھمیة كبیرة لدى الباحثین؛ نظًرا للدور الخطیر الذي لعبھ في حیاة األمة 
اإلسالمیة، وكونھ بابًا آمنًا لولوج التَّنصیر، واالستعمار على المسلمین، فاحتل حیزاً لیس بھیٍن في التَّاریخ 

الباحثون على دراستھ، ودراسة دوافعھ، وأھدافھ، وتباینت آراؤھم، وتوسعت والفكر اإلسالمي، وقد عكف 
  الدراسات فیھ، ولعلي ھنا أقتصر على تحدید مفھومھ، وأھدافھ لما یقتضیھ موضوع البحث.
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  مفھوم االستشراق: -أوًال 
د میادینھ وأھدافھ، فــ "إنَّ مفھ ٌد لمفھوم االستشراق؛ نظًرا لتعدُّ وم االستشراق غیر ال یوجد إطاٌر محدَّ

واضحِ المعالم، ولیس ھناك تحدیٌد دقیٌق لمفھومھ، ویختلف من باحثٍ آلخر تبًعا لمیدان الدراسة، یراه البعض 
میدانًا علمیًّا للدراسة، ویتجھ آخرون إلى اعتباره مؤسسةً غربیَّةً لھا أھدافھا، ویراه آخرون ظاھرةً ضیِّقةً؛ 

ا، )42(نتیجة الصراع بین الشرق والغرب" ، وبما أنھ لیس ھناك مفھوٌم محدٌَّد لالستشراق، سأذكر مفھوًما عاّمً
ا بمیدان الثقافة والفكر اإلسالمي.   وآخر خاّصً

  : ھناك عدة مفاھیم مطلقة لالستشراق، وشاملة منھا:االستشراق بالمفھوم العام
"تعبیٌر أطلقھ الغربیون على الدِّراسات المتعلِّقة بالشَّرقیین: شعوبِھم، وتاریِخھم، وآدابِھم، ولغاتِھم،  -1

 .)43(وأوضاِعھم االجتماعیة، وبالِدھم، وأرِضھم، وحضاراتِھم، وكلِّ ما یتعلق بھم"
، یُعنى بدراسة ال -2 ، یُطلق عادةً على اتِّجاٍه فكريٍّ حیاة الحضاریة، لألمم الشَّرقیة "االستشراق مفھوٌم عامٌّ

ةٍ"   .)44(بصفٍة عامَّ
"مجموعة جھوٍد علمیَّةٍ للغربیین، تھدف إلى التَّعرف على الدول، والظُّروف الجغرافیة، والمصادر،  -3

والمعادن، والتاریخ، والقومیات، واللُّغات، واآلداب، والفنون وغیرھا، وذلك بھدف الكشف عن الثروات 
  .)45(نویة لدیھم؛ من أجل تأمین مصالح الغربیین"المادیَّة، والمع

ة الشَّرقیَّة بكلِّ تفاصیلھا: لغاتھا، وعقائدھا، فاالستشراق بالمعنى العام : ھو دراسة الغرب لألمَّ
  وعاداتھا، وتقالیدھا، وحضارتھا، وتراثھا، مما یجعلھم عارفین بجمیع تفاصیل الحیاة الشَّرقیة، وحیثیاتھا. 

"تیاٌر یدرُس كلَّ ما یتعلق باإلسالم، والمسلمین عقدیًّا، واجتماعیًّا، وسیاسیًّا؛  خاص:وھو بالمفھوم ال
  .)46(لخدمة أغراض التَّنصیر، واالستعمار للھیمنة على المسلمین"

  أسلوٌب غربيٌّ یھدف إلى محاربة اإلسالم وأھلھ، وتفتیت وحدة األمة اإلسالمیة. فھو:
  أھداف االستشراق: -ثانیًا   

تتلخص أھداف االستشراق على ركیزة أساسیَّة، وھي إضعاف اإلسالم وھویتھ عند المسلمین، وھو 
ُعواْ  ھدٌف جذوره قدیمةٌ، قال هللا تعالى: تِلُونَُكۡم َحتَّٰى یَُردُّوُكۡم َعن ِدینُِكۡم إِِن ٱۡستَطَٰ (البقرة:  َوَال یََزالُوَن یُقَٰ

َرٰى َحتَّٰى تَتَّبَِع ِملَّتَھُمۡ َولَن تَۡرَضٰى عَ  ، وقولھ تعالى:)217   .)120(البقرة:  نَك ٱۡلیَھُوُد َوَال ٱلنََّصٰ
فالھدف القدیم الجدید ھو القضاء على اإلسالم، واقتالع جذوره في نفوس أھلھ المسلمین، وقبر 

ن ، في القرو)47(مقدساتھم، "بعد أن فشلت الحروب الصلیبیة فشًال ذریًعا على ید صالح الدین األیوبي
الوسطى من استخالص بیت المقدس من أیدي المسلمین، وإخضاع العالم اإلسالمي لسیطرتھا، ومعلنة بأنھا 
حرٌب دینیةٌ؛ برفع الصلیب شعاًرا لھا، األمر الذي ترك أثًرا سیًئا على نفسیة الغرب، فكان البدَّ من إیجاد 

  .)48(ة، والحوار الغربي"بدیٍل آخر وھو االستشراق؛ إلخضاع العالم اإلسالمي لنفوذ الكلم
وبما أنَّ قوة المسلمین تعتمد على مصادر اإلسالم األصلیة، وھي أسباب انتصاره في بقاع األرض، 
فقد كانت ھدفًا مباشًرا من قبل المستشرقین "وقف العالم مذھوًال أمام عظمة اإلسالم، وانتصاراتھ، وقوتھ، 

بالقرآن،  )49(ألسباب ودراستھا، والعمل على إزالتھا تجدیفًامما جعلھم یلجؤون لالرتحال ألھلھ، ومعرفة ھذه ا
  .)50(، والعرب"والرسول 

وینبغي التنبیھ إلى أنھ رغم السواد األعظم، من المستشرقین الذین تعمدوا الَّتشویش على الدین 
، ومنھم من أنصف اإلسالم، )51(اإلسالمي، والتشكیك فیھ، إال أنَّ ِمن المستشرقین من أسلم قلبًا، وعقًال 
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ر من النزعة التعصبیة ضد اإلسالم، وتجرد من الكراھیة، واالفتراءات على الدِّین )52(والعرب ؛ بعد أن تحرَّ
  اإلسالمي.

وما لُوحظ في األھداف التي نسجھا المستشرقون في كتاباتھم، والدسائس المبلورة في حواراتھم؛ فإنھا 
  یین وھما:تدور في لُبھا حول محورین رئیس

بما أنَّ سیف الحروب الصلیبیة قدیماً عجز عن  :الطعن في مصادر اإلسالم والشریعة اإلسالمیة -1
ة اإلسالمیة، وجد أعداء اإلسالم أنَّ السبیل الوحید للنیل من المسلمین، ووحدتھم؛ ھو دحر فكرھم،  تركیع األمَّ

ین، وعقیدتھم، فأعلنوا مخططاً جدیداً، وھو غزٌو عقائديٌّ فك رٌي، واتَّجھوا إلى حرب الكلمة، وتشویھ معالم الدِّ
  إلبطال العقیدة وتأثیرھا في نفوس المسلمین.  -المستشرقین-بتجنید جملٍة من الباحثین والمثقَّفین 

، وأنَّھ قد أوحى هللا إلیھ القرآن الكریم،  وإنَّ جمھور ھؤالء المستشرقین ینكرون بأن الرسول  نبيٌّ
یف أن یثبتوا أنَّ القرآن من تأل -دائًما-ویزعمون أنَّ القرآن لیس من عند هللا تعالى؛ كما "یحاول المستشرقون 

برسالتھ،  ، وموقفھم ھذا لیس بجدیٍد، وال یختلف عن موقف مشركي مكَّة، حین بلًّغھم النبي الرسول 
ِت  :قرآني، فزعموا أنَّ القرآن ما ھو إال أساطیر قال هللا تعالىوالوحي ال َوٰ َمٰ قُۡل أَنَزلَھُ ٱلَِّذي یَۡعلَُم ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّ

ِحیًما   .)53(")5(الفرقان:  َوٱۡألَۡرِضۚ إِنَّھُۥ َكاَن َغفُوًرا رَّ
قال الشیخ الكتاني رحمھ هللا: "فھذا الذي قالھ الكفار قدیًما ھو الذي یقال حدیثًا، وكأن ھذه اآلیات 

ا على ھؤالء المستشرقین، قالوا:  أي: طلب كتابتھا، وھو أميٌّ ال یكتب،  ﴿ٱۡكتََتبَھَا﴾،أنزلت اآلن؛ لتكون رّدً
سطیر والكتابة، فھذه أخبار األولین، وأین وأساطیر األولین جمع أسطورة، كأحادیث وأحدوثة، وھو من التَّ 

لین، وأخبار اآلخرین، وفیھ الِحكم،  األخبار الجدیدة؟ القرآن لیس فیھ أخبار األولین فقط؛ بل فیھ أخبار األوَّ
والمعارف، واآلداب، والحقائق، وفیھ الحالل، والحرام، والعلوم، ولیس فیھ فقط علم السَّماء، وعلم األرض، 

  .)54(بشر، وإنما في القرآن كل شيٍء"وعلم خلق ال
رضي هللا ، وأنھ من اختالق الصحابة إضافة إلى دعواھم بعدم نسبة الحدیث الشریف إلى النبي 

تھ، ومنھا نبع تشكیكھم بكلِّ  ، وترجع ھذه الدعوة لعقٍد نفسیٍة لدى المستشرقین من رسالة النبي عنھم ونبوَّ
، حیث زعم أنَّ "األحادیث المنسوبة )55(ما یتَّصل بھا، وأبرز من تبنَّى ھذه الدعوى المستشرق شاخت
، وھو بذلك یودُّ أن یقلع جذور الشَّریعة للصحابة والتَّابعین سبقت في وجودھا األحادیث المنسوبة للنبي 

ا، ولھذا فقد وصف العلماَء المسلمین خالل اإلسالمیة، ویقضي على تاریخ ال تَّشریع اإلسالمي قضاًء تاّمً
تدریجیًّا، فھي قبل  القرون األولى، بأنھم كانوا كذَّابین، وملفِّقین، وغیر أمناء، وأنَّ األحادیث نُسبت للنبي 

لصحابة، ثم ثانیة نُِسبت لأن تُنسب لھ كانت آراء للمذاھب الفقھیة السائدة، ومنسوبةً للتابعین، وفي المرحلة ال
لم یكن لھا وجوٌد أصًال؛ بل اخترعت ووضعت خالل منتصف  ، أي: أنَّ أحادیث النَّبيِّ نُسبت للنبي 

نَّة یؤدِّي ذلك بطبیعة الحال إلى التَّقلیل من قیمة الفقھ اإلسالمي، ودعوى بأنَّ )56(القرن الثاني" ، وإنكار السُّ
  .)57(داد لموروثاٍت یونانیٍَّة، ووثنیٍة ال جذور لھاالفقھ اإلسالمي ما ھو إال امت

لطالما أراد الغرب توسیع اقتصادھم، وزیادة مواردھم  :التمھید لالستعمار ونھب ثروات المسلمین -2
التجاریة، واستجالب المنافع من بالد المسلمین؛ فعملوا على تنظیم بعثاٍت منظَّمٍة، واستكشافیة لتلك البالد، 

  بشكل أساسي إلى: والتي مھَّدت
االستعمار لبالد المسلمین، وتخفیف ألم الھزیمة على ید المسلمین التي عانى منھا الصلیبیون طویًال، "إنَّ  -أ

لیبیِّین لیس باألمر السَّھل الذي ینساه الغرب؛ بل إنَّ  تخلیص صالح الدِّین األیوبي بیت المقدس من الصَّ
ان من الوسائل التي سلكھا الغرب لتحقیق ھذا الھدف؛ األمل في السَّیطرة علیھ من جدیدٍ حلٌم بالنسبة لھم، وك
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ھو دراسة شؤون البالد، وھو الدَّور الذي قام بھ المستشرقون، وقد مھَّد السبیل لالستعمار لكي یحتلَّ الغرب 
معظم البالد اإلسالمیة بأقصر السُّبل وأیسرھا، وذلك بإضعاِف روح المقاومة في نفوس المسلمین، 

قابلةً لالستعمار؛ بالتَّشكیك في عقیدتھا، وحضارتھا، وتراثھا، وطرح مفاھیم الحزبیات، لیجعلوھم شعوبًا 
 .)58(والقومیات"

وقد تفنَّن المستشرقون في وضع أحزاٍب للمسلمین كالمیٍَّة جوفاَء، تحمل أفكاًرا إلحادیَّةً خارجةً عن 
  اإلسالم، وما طُرحت ھذه األحزاب إالَّ إلضعاف االنتماء اإلسالمي.

تحقیق النھضة الصناعیة، واالقتصادیة، والعلمیة في الغرب من خالل الموروثات الحضاریة للمسلمین،  -ب
"لقد عكف المستشرقون على دراسة التاریخ اإلسالمي، وعقائده، وفكره، وثقافتھ وآدابھ؛ ال سیما في عصر 

ًبا ت أوربا، وأحدثت لدیھا انقالالنھضة؛ التي تسبب بھا المسلمون من خالل موروثاتھم الحضاریة، التي عمَّ 
. ویقابل دراستھم جحود فضل المسلمین، وتصویرھم بالرجعیة، والھمجیة بسبب )59(فكریًّا، وثقافیًّا"

  عقیدتھم، وثقافتھم اإلسالمیة.
  المطلب الثاني: موقف الشیخ محمد المنصر با� الكتاني من الغزو الفكري

مظاھر الحیاة اإلسالمیة لدى الشُّعوب المسلمة عند غزوھا  لقد استعصى على أعداء اإلسالم إزالة
عسكریًّا، وما كان لھم أن یصلوا لنتائج، ولو حملوا السِّالح ألف سنٍة، حتى استعملوا أخبث أنواع الحروب، 

م ھوأشدھا فتًكا، وأكثرھا دیمومةً، وھو غزو الفكر والقلب، والتأثیر على المسلمین حضاریًّا، وثقافیًّا، وفتنت
في دینھم، "إن ما وصلت إلیھ الحروب الخبیثة كان أكبر، وأشد من القتل؛ ألنَّھا فتنت أجیاًال متتابعةً من 
دة الصامتة، البالغة غایة النُّكر حین دثروھا بثوبْي زوٍر، ودلَّسوھا  المسلمین فتنةً عارمةً، وتركتھم على الرِّ

م والحضارة"   .)60(علیھم باسم التَّقدُّ
  مفھوم الغزو الفكري: -أوًال    

: فقد تباینت تعریفات الباحثین للغزو الفكري في اإلطار العام، الغزو الفكري كمصطلحٍ علميٍّ مفھوم 
ولكنھا لم تختلف من حیث المضمون، وأرى أشمل تعریف للغزو الفكري ھو: "عنوان أطلق على 

ل التأثیر والتوجیھیة، وذلك باستخدام وسائ المخططات، واألعمال الفكریة، والتثقیفیة، والتدریبیة، والتربویة،
النفسي، والتوجیھ الخلقي، تقوم بھ مؤسسات دولیةٌ، وشعبیةٌ من أعداء المسلمین؛ بغیةَ تحویل المسلمین عن 
دینھم، وتقطیع روابطھم االجتماعیة، ثمَّ استعمارھم سیاسیًّا، وعسكریًّا، واقتصادّیًا، استعماًرا مباشًرا، أو 

  .)61(غیر مباشر"
رحمھ هللا بـ: "االنتقال من االحتالل العسكري، إلى احتالل الفكر والقلب، وعرفھ الشیخ الكتّاني 

  .)62(واستعمار األخالق، والمجتمعات"
: ھو سالٌح فكريٌّ تستخدمھ أمَّة ضد أمَّة أخرى، بأسالیَب معیَّنة لتدمیر ھویتھا، فالغزو الفكري

  السیطرة علیھا.وإضعاف قواھا من الداخل، ومن ثم 
  موقف الشیخ من الغزو الفكري: -ثانیًا

بما أنَّ االستعمار قد تبیَّن لھ أنَّ احتاللھ لبالد المسلمین إلى زواٍل، وال محالة أنَّھ مھما طال مقامھ فیھا 
 فھو مفارقھا، ولكن یعزُّ علیھ الفِطام من رضاعِة خیراتھا، واستغالل مقدراتھا، لھذا وطَّن نفسھ على غزو

عقول شعوبھا، وقلوبھم؛ یقول الشیخ الكتّاني: "لم تقتنع الصلیبیة باستعمار األرض واحتاللھا؛ ألنھا علمت 
من التاریخ أنھ ما من قويٍّ إال ومآلھ الضعف، وما من أرض احتلت، إال ومآل مستعمریھا الجالء، والطَّرد؛ 

  .)63(فراحت الصلیبیة بذلك تغزو العقول والقلوب"
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ما خطط الحتاللھ العسكري لبالد المسلمین، فھو كذلك وضع الخطط وھیّأ الظروف واالستعمار ك
لیٍة:   للغزو الفكري، ومنذ فترة مبكرة من التاریخ المعاصر، برویٍة، وبتدرجٍ، وأوَّ

لي. -1  فاتَّجھ أول ما اتَّجھ إلى التَّعلیم، وخاصةً التعلیم األوَّ
ة تطبیق الشَّریعة. -2  ثمَّ ركز على المحاكم؛ لتفریغھا من مھمَّ
 ثمَّ شرع في العمل على مسخ اآلداب، والعادات، والتقالید. -3
 ثم ارتقى إلى فصل الدِّین عن الدولة. -4
وبعدھا؛ واستجابةً لمبدأ فصل الدین عن الدولة، قام بفصل التَّعلیم الدیني عن التعلیم المدني، بعدما كانا  -5
 دمجْین.من

وكلُّ ذلك كان یرمي من ورائھ إلى إخراج اإلسالم، وحضارتھ، وعلومھ، وآدابھ من دائرة التربیة، 
ة، یقول الشیخ  والتعلیم، وعیًا منھ لما للتربیة، والتعلیم المستمدَّْین من منھج اإلسالم من تأثیٍر في بناء األمَّ

ت أوربا في غزو المدارس، والمحاكم، وغزو اآلداب، الكتاني رحمھ هللا: "منذ الحرب العالمیة األولى؛ شرع
میة، والتَّرقِّي، ومالھا من شعاراتٍ كاذبٍة، ومزیَّفٍة، ولكیال تتدخل   -زعمھا في-والعادات، باسم المدنیة، والتقدُّ

 في الدین، فصلت الدین عن الدولة، لتخرج اإلسالم، ودساتیره، وقوانینھ، من الحكم، والقضاء، وعن المحاكم،
في الدین؛ فصلت ما أسمتھ بالتعلیم الدیني عن ما أسمتھ بالتعلیم المدني،  -في زعمھا-والقضاة، ولكیال تتدخل 

لتخرج اإلسالم، وعلومھ، وآدابھ، وحضارتھ من التربیة، والتعلیم، وعن المدارس، والمعاھد، والجامعات، 
  .)64(عھ الصلیبي"فتمَّ ألوروبا من ذلك ما شاءت، وأرادت، ولیأخذ ھذا الغزو طاب

ووصل الغزو الفكري ألھم أھدافھ، ولُمست نتائج ُخططھ على واقع المسلمین بوضوحٍ، وأحاط ھذا 
ٍة، منھا حسبما یراه  الغزو بالمسلمین في مشارق األرض، ومغاربھا على كلِّ شكٍل، وبكلِّ اسٍم، وبكلِّ قوَّ

  الشیخ الكتاني:
نَّة. -1  ھجر القرآن، وإلغاء السُّ
 عائر اإلسالم في األحكام، والنُّظم، والدُّول، والجیوش.إلغاء ش -2
 مجتمع المسلمین، وشؤونھم لیست لھم، ویدیرھا غیرھم. -3
 اعتماد المدارس، والبرامج، والمناھج التي یضعھا األعداء. -4
 محاربة مظاھر المقاومة اإلسالمیة، وإھمال المجتمع العلمي اإلسالمي. -5

حقیقھا باآللة العسكریة یوًما؛ إال إنھا تحقَّقت بسالح الغزو بالكلمة، وكل ھذه النتائج ما حلم العدو ت
والفكر، واالنسالخ من الھویة اإلسالمیة، یقول الشیخ رحمھ هللا: "المسلمون أصبحت شؤونھم لیست لھم، 

ا لغیر صالحھم، القرآن مھجوٌر، السُّ  ون لھا جًرّ اةٌ، نَّة ملغومجتمعاتھم یدیرھا غیرھم، المؤسسات الدولیة یُجرُّ
شعائر اإلسالم في األحكام، والنُّظم والدول، والجیوش، والمجتمعات العلمیة العامة مھملةٌ ملغاةٌ، محاربَةٌ 
مقاوَمةٌ، شبابنا یستلمھ منذ الطفولة مدارس كافرةٌ، وبرامج كافرةٌ، ومناھج كافرةٌ یضعھا األعداء، إلى أن 

  .)65(ربوننا بنا، بأشخاٍص منَّا"أضلوا الكثیر، وأخذوا الكثیر، وأصبحوا یحا
  دعوتھ رحمھ هللا للتحرر من الغزو الفكري: -ثالثاً 

وإیماًنا من الشیخ بأن الغزو الفكري ال یقلُّ خطورةً عن الغزو العسكري؛ بل ھو أشدُّ خطًرا، وأكبر 
ل الشیخ وكینونتھا، یقوفتًكا، فإنَّھ قام یدعو لمكافحة الغزو الفكري ومجابھتھ حتى تسترجع األمَّة حریتھا، 

ر من  ر من االستعمار الفكري، ونتحرَّ رحمھ هللا: "لنعود أحراًرا كما ولدنا، سادةً كما كنَّا، یجب أن نتحرَّ
  .)66(االستعمار العاطفي، كما تحررنا من استعمار األرض، والتراب"
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لتنفیذ استراتیجیةً قابلةً لولم یكتف الشیخ رحمھ هللا لرفع ھذه الدعوة، والجھر بھذه المطالبة؛ بل وضع 
  لتحقیق ذلك تجلت في:

 تحریر التعلیم. -1
 تحریر المحاكم، وإعادة النظر في نظامھا، وقوانینھا. -2
 إعادة النظر في برامج، ومناھج المعاھد، والمدارس، والجامعات. -3
 االعتزاز بالدین، والعروبة، والحضارة. -4
 تحریر العقل والقلب. -5

ر التعلیم؛ ومالم یقول الشیخ الكتّاني  رحمھ هللا: "وال یتم تحریر العقل والقلب من االستعمار؛ مالم نحرِّ
ر المحكمة، فیجب أن نعید النظر في برامج المدارس، والمعاھد والجامعات، كتابًا ومنھًجا ومعلًما،  نحرِّ

ننا، فق وعروبتنا، ودیویجب أن نعید النظر في نظام المحاكم، قانونًا وقضاًء وقاضیًا، نعیده في كل ما یتَّ 
  .)67(وحضارتنا"

وشدَّد الشیخ رحمھ هللا في مقاومة الغزو الفكري على ضرورة نشر التوعیة اإلسالمیة، واألخالق، 
ة في التعلیم؛ ألنَّھ نواة تخریج عقول األجیال  والمثل العلیا التي جاء بھا اإلسالم بین المسلمین، وخاصَّ

"نقاوم الغزو الفكري بنشر التَّوعیة اإلسالمیة، ونشر التَّعلیم اإلسالمي، وھیكلتھا، یقول الشیخ رحمھ هللا: 
واآلداب اإلسالمیة، واألخالق اإلسالمیة، وأن یكون ذلك في جمیع مراحل التعلیم من ریاض األطفال، إلى 

  .)68(التعلیم االبتدائي، إلى التعلیم الثانوي، إلى التعلیم الجامعي، والتعلیم المتخصص"
  الثالث: موقف الشیخ رحمھ هللا من افتراءات المستشرقینالمطلب 

أدرك الشیخ الكتّاني رحمھ هللا منھج المستشرقین في نسف قواعد الثقافة اإلسالمیة لدى المسلمین، 
عھا في كتبھ، إیمانًا منھ بحقیقة أبحاثھم وأھدافھا الخفیة،  وتناول شبھاتھم التي خلصوا إلیھا في دراساتھم، وفرَّ

، والدلیل القاطع. وعمًال  ة البائنة، والبرھان الجليِّ   منھ على نسف خططھم، احتكم في ردوده للحجَّ
تأكد لدى الشیخ رحمھ هللا أنھ ال بدَّ من التصدي للحمالت الناعمة للمستشرقین بحزٍم، وأخذ موقٍف  لقد

ة وأنَّ المستشرقین تذبذَب منھجھم؛ الفتقادھم أد ون بھ، وھو ما قاطعٍ باألدلة الدامغة؛ خاصَّ لةً مقنعةً لما یحتجُّ
  یستقرئھ المطَّلع على ردوده رحمھ هللا.

ل للقرآن الكریم تبیاًنا : التشكیك في صحة الحدیث النبوي -1 نَّة المكمِّ أدرك المستشرقون دور السُّ
سبحانھ  ، والذي أوجبوتفصیًال لھ، وأھمیتھا في حیاة المسلمین، وأنھا التطبیق القرآني على ید الرسول 

ُسوَل َوٱۡحَذُرواْۚ فَإِن تََولَّۡیتُۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أَنََّما َعلَٰى  طاعتھ فیما أمر ونھى، قال هللا تعالى: َ َوأَِطیُعواْ ٱلرَّ َوأَِطیُعواْ ٱ�َّ
ُغ ٱۡلُمِبینُ  ة ثبوتھا عن النبي )92(المائدة:  َرُسولِنَا ٱۡلبَلَٰ ھوا سھام مطاعنھم بصحَّ ھا إلیھ، ونسبت ؛ فوجَّ

ةً أحادیث الفقھ، والتَّشریع، وأنھا خارج الدین اإلسالمي، وتتلخص افتراءاتھم  كین في تدوینھا، وخاصَّ مشكِّ
ومن تبعھ من جمھور المستشرقین كالمستشرق شاخت، وسنوك  )69(التي تزعمھا أمثال: جولد تسھیر

نِّصف الثاني من القرن الثاني وغیرھم حیث زعموا أنَّ "األحادیث جمیعھا ُوضعت في ال )70(ھرخرونیھ
یاسة، ولم تتعلق  والثالث وما بعدھما، وكانت شائعةً في العصر األموي، وكانت تتحدَّث عن األخالق والسِّ

، لعدم اكتراثھ علیھ بالفقھ والتشریع اإلسالمي، حیث ال یوجد حدیٌث فقھيٌّ واحٌد صحیُح النِّسبة للنَّبي 
، وإن وجد ما یشیر إلى غیر ذلك فیكون كذبًا وتلفیقًا، رضي هللا عنھمحابة الصالة والسالم لھا، وكذلك الص

  .)")71ومن الصعوبة نسبتھ للنبي 
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ة للمسلمین،  وھذا االفتراء الذي طرحھ المستشرقون، ما ھو إال تمھیٌد لفصل الشَّریعة عن الحیاة العامَّ
  :وكان ردُّ الشیخ رحمھ هللا علیھم كالتاليواستبدالھا بتشریعٍ یضع حجر أساسھ المستشرقون وفق أھوائھم، 

، وأرسل بعثاتھ حینذاك من قضاٍة وسفراَء إلى جمیع الجھات؛ لتطبیق ُدونت األحادیث والفقھ في حیاتھ  -أ
الشَّریعة اإلسالمیة، قال الشیخ رحمھ هللا: "ابتدأ تدوین األحادیث، والفقھ في عصر النُّبوة بأمٍر من رسول 

 .)72(ھ بكتابتھ، وحضَّ النَّاس على حفظھ في دولة اإلسالم األولى"لُكتَّاب هللا 
تدوین الفقھ، قبل فیض اإلسالم من جزیرة العرب، واختالط العرب  رضي هللا عنھمتابع الصحابة  -ب

بغیرھم من األعراق، یقول الشیخ رحمھ هللا: "وقد تتابع تدوین األحادیث، والفقھ في عصر الصحابة، قبل 
الروم، وقبل فیض اإلسالم من جزیرة العرب، وقبل اختالط العرب بغیرھم من شعوب فتح فارس و

األرض، ووسع دولة اإلسالم الثانیة في عھد الخلفاء الراشدین، وفي عصر التابعین قبل عصر األربعة: 
ثالثة م الأبو حنیفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، كان الفقھ قد بلغ الذروة كماًال وشموًال، ووسع دولة اإلسال

 .)73(في عھد ملوك بني أمیة، ووسع الحیاة العامة واإلنسان في بیتھ"
، ال تلفیقًا أو تألیفًا جاء بعده، یقول الشیخ رحمھ إنَّ الفقھ والتشریع اإلسالمي كان واقًعا مطبقًا من النبي  -ج

فكتاب أبي بكر فیھ  :--هللا: "الكتب النَّبویة للخلفاء الراشدین: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي 
كتاب الزكاة إلى عمالھ، ولم یخرجھ إلیھم، فقرنھ  زكاة الماشیة، وزكاة الفضة، وكتاب عمر: كتب النبي 

 .)74(بسیفھ حتى قبض، وكتاب علي: فیھ األقضیة كالخراج، والدیات، وفكاك األسرى..."
 اإلسالمیة، وأنَّھا مجرد طقوسٍ  شكَّك المستشرقون في العبادات التَّشكیك في العبادات اإلسالمیة: -2

وثنیٍة اعتادھا المسلمون، وأنھا حركاٌت بدنیةٌ ال الزم لھا، وتصدَّر القول بھذه الشبھة الرحالة المستشرقون، 
، وغیرھم من )76(، وفنسك)75(على رأسھم سنوك، الذي طرح انطباعاتھ الحاقدة في كتابھ (الحج إلى مكة)

  المستشرقین.
جاء بھ المستشرقون ما طرح إال لزعزعة قدسیة العبادات في نفوس المسلمین،  وھذا االفتراء الذي
  وفقد الثقة في مشروعیتھا:

القول بأنھا طقوٌس وثنیةٌ، ما ھو إال تخصیُب فكر المسلمین، وتھیئتھ لبذور اإللحاد، وإقناع المسلمین بغیر  -أ
فیھا  ل أعداء اإلسالم  أنھا عبادات رأى النبي ، یقول الشیخ رحمھ هللا: "قوما أنزلھ هللا، وبیَّنھ رسولھ 

عاداٍت وثنیةٍ بغیر فھٍم، وال تدبٍر، مجاملًة  قومھ، فأخذ بعض تلك العادات، واستمر علیھا، أي: أخذ النبي 
  .)77(لقومھ في الجاھلیة، قائل ھذا كافر إن كان من المسلمین"

وخشوعٍ، ال عاداٍت حركیَّة فقط توارثتھا األجیال، كما العبادات في اإلسالم، ھي عبادة إدراٍك، وتدبٍُّر،  -ب
یدِّعي ھؤالء المستشرقون، یقول الشیخ رحمھ هللا: "العبادات ینبغي أن یكون اإلنسان مواظبًا علیھا؛ لیتمعَّن 

ي نفي معاني التوحید، في معاني العبادات، كما أنَّھ إذا صلى، وإذا تال، أن یتفكَّر، ویتدبر، ویتمعَّن في معا
 .)78(اآلیات التي یقرأُھا، ولیس فیھا كالببغاء، یقولھا وال یدرك معناھا، وال یتفكر في مغازیھا"

، )80(، وكارل بروكلمان)79(لقد اجتھد المستشرقون أمثال فیلیب حتِّي: اإلسالم دین حرب ال دین سلم -3
ا الدِّین اإلسالمي دینً وغیرھم في تصنیف الكتب التي تدعو "لصرف المسلمین عن الجھاد، وذلك بجعل 

  .)81(ھجومیًّا مرادفًا للعنف واالضطھاد لغیر المسلمین، انتشر بالسَّیف وإراقة الدماء، ال باإلقناع والسالم"
ھدفت ھذه الدعوى في مجملھا إلى تثبیط ھمم المسلمین في الدفاع عن أرضھم، وتالشي وحدتھم، إضافة    

  مسلمین، واالستحواذ علیھا وھو قول مردود علیھم بأمور:لكونھا المھد األول في استعمار بالد ال
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اإلسالم دین رحمٍة وھدایٍة للعالمین، فیھ حفظٌ لدماء الشعوب، وإكراٌم لإلنسانیة جمعاء، واإلسالم دین  -أ
ا الحروب  لم، فیعرض اإلسالم علیھم، أو اإلبقاء ودفع الجزیة، ویحمیھم، ویحفظ حقوقھم، أمَّ رسالٍة بالسِّ

یة فیھ؛ ألنھم حالوا عن دعوة هللا، یقول الشیخ رحمھ هللا: "فاإلسالم حینما انتصر؛ انتصر بھدایة الھجوم
الل، والفسَّاق،  الناس، وقد أرسل هللا محمدا  ھدًى للنَّاس، ومن رحمتھ بالنَّاس: حارب المرتدین، والضُّ

 .)82(وفساد العالم الیوم"
، والقھر، و -ب ق، وھو ما یحاول المستشرقون تطبیقھ على الشعوب اإلسالم دیٌن ضدَّ الذُّلِّ التجزئة، والتمزُّ

المسلمة، یقول الشیخ رحمھ هللا: "اإلسالم دین ِسلٍم، ولیس دین حرٍب كما یدَّعون، ولكن عندما یحاول 
 ،أعداء اإلسالم أن یستذلِّوه، وأن یحتلُّوه، وأن یقھروه، ویجزئھ األعداء، شعوبًا، وأحزابًا، وفق أھوائھم

مزقًا، وقطًعا كما ترونھ اآلن، من ال یحارب عن عرینھ، ومن ال یدافع عن عرضھ، ومن ال یدافع عن 
 .)83(تراثھ، ومن ال یدافع عن آبائھ وأجداده، فال حقَّ لھ بالحیاة "

یًا على حقوق اآلمنین، حیث یقول  -ج م القتال ظلًما، وعدوانًا، وتعدِّ ر أنَّ اإلسالم حرَّ الشیخ كما أنَّھ یقرِّ
م  م تحریًما قاطًعا القتال ظلًما، أو فساًدا، أو تعدیًا، أو في سبیل الطغیان، كما حرَّ الكتّاني: "اإلسالم حرَّ
دھم بألیِم العذاب، وشدیِد العقاب،  االنتحار، وقتل المؤمنین والمسالمین، ودعاة الخیر والسالم، وتوعَّ

  .)84(وبخزي الدنیا واآلخرة"
  الخاتمة:

ذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبإحسانھ تُسفتح العبُر، والفوائُد، والعظات، وبفضلھ تنتھي الحمد � ال
الكتابات، وتشرق النِّھایات، وأصلي وأسلم على سیِّد البشریة، وخیر البریَّة، الذي أخرج هللاُ بھ عباَده من 

ة العبودیة، فصلى هللا   وسلم وبارك على سیدنا محمدظلمات الجھل إلى نور الیقین، ومن ذلِّ الشِّرك إلى عزَّ
  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

ین، في  وبعد ھذه الجولة الماتعة النَّافعة في دراسة جھود علٍَم من أعالم اإلسالم، وإماٍم من أئمة الدِّ
ص أھم النتائج المتوصل إلیھا من خالل ھذه الدراسة،  محاربة االستشراق، والغزو الفكري، یمكن أن نلخِّ

  وھي:
ن  إنَّ  -1 االطالع على ِسیر أعالم اإلسالم لھ فائدةٌ كبیرةٌ ال یعایشھا إال من اھتم بسیرھم، وتتبع مؤلَّفاتھم، وثمَّ

  والذي ھو منھُج القرآن الكریم، بما ذكره من سیر األنبیاء والرسل والصالحین. ،جھودھم
دمة الثقافة اإلسالمیة، والحفاظ على وقفُت على سیرة َعلٍَم من أعالم األمَّة اإلسالمیة، وعلى جھوده في خ -2

  ھویتھا.
د علیھا، حمایة  -3 للشیخ الكتّاني رحمھ هللا جھوٌد كبیرةٌ في إبراز شبھات المستشرقین وشعاراتھم، والرَّ

  للثقافة اإلسالمیة من خطر الغزو الفكري.
ل بتراث تغاوبخصوص التوصیات: فإني أوصي الباحثین في مجال الدعوة، والثقافة اإلسالمیة االش

أعالم المغرب اإلسالمي المعاصر، وإبراز جھودھم في مواجھة الغزو الفكري بكلِّ صوره، واإلفادة من 
منھجھم وسبیلھم، وإبراز القیمة العلمیة واإلصالحیة لرواد النھضة في المغرب اإلسالمي، والحصن الذي 

زلت مجھولةً لدى كثیر من الجیل الجدید، تحطَّمت علیھ ھجمات األعداء طوال التاریخ، ھذه الجھود التي ال
ة على ھویتھا  وإلقاء الضوء علیھا یصل الحاضر بالماضي، ویربط الناشئة بأسالفھم، فتحافظ ھذه األمَّ

  العربیة واإلسالمیة.
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واب فیما بذلتھ واجتھدُت فیھ، وال أنسُب ذلك لجھدي وِحذقي، بل ھو  ھذا، وأرجو أن أكون ُوفِّقُت للصَّ
تر  محض توفیق هللا تعالى وتسدیده، وعونھ وتیسیره، وإن كان غیر ذلك فأرجو هللا العفو والمجاوزة، والسِّ

الحات أعمالي، ویھدیني إلى  تِي، ویختم بالصَّ والمغفرة، وأن ینفعني، وینفع بي، وأن یصلح حالي، وحال أمَّ
  لحمد � ربِّ العالمین.سواء السَّبیل، وصلَّى هللا على نبیِّنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، وا

  فھرس المصادر والمراجع.   
ووھبة مص���طفى الكتّاني،  محمد المنتص���ر با� تحقیق: ،تحفة الفقھاء ھـ��������)، 540(ت:  أبو بكر عالء الدین الس��مرقندي -1

  .م2017، سنة 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ،لزحیليا
بیروت،  ،دار ص���ادر ،تحقیق: إحس���ان عباس ،وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان )،681(ت:  حمد بن محمد بن خلكانأ -2

  .م1972-ھـ1392
 ،مركز الفكر المعاصر ،صراع الغرب مع اإلسالم استعراض للعداء التقلیدي في الغرب ،ص�ف حسین ومازن مطبقانيآ -3

  م.2013-ھـ1434 الریاض، السعودیة،
مجمع  ،عیوب المنھجیة في كتابات المس���تش���رق ش���اخت المتعلقة بالس���نة النبویةال ،خالد بن منص���ور بن عبد هللا الدریس -4

  المدینة المنورة.  ،الملك فھد لطباعة المصحف الشریف
األعالم (قاموس تراجم ألش�������ھر الرجل والنس�������اء من العرب والمس�������تعربین  ،ھـ�������������)1396(ت:  خیر الدین الزركلي -5

  م.2005 -ھـ1426 ،5بیروت، ط ،دار العلم للمالیین ،والمستشرقین)
  م.1993-ھـ1414 ،1ط ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،موسوعة المستشرقین ،الرحمن بدوي عبد -6
 ،مدار القل ،االستعمار ،االستشراق ،التبشیر :أجنحة المكر الثالثة وخوافیھا ھـ)، 1425(ت:  عبد الرحمن حبنكة المیداني -7

   .م2000-ھـ1420 ،8ط ،دمشق
-ھـ��������1410 ،5ط مص���ر، ،دار الوفاء للطباعة والنش���ر ،الغزو الفكري والتیارات المعادیة لإلس���الم ،عبد الس���تار س���عید -8

  م.1989
  م.1983-ھـ1403 ،1ط ،جدة ،تھامة للنشردار  ،افتراءات فیلیب حتي وكارل بروكلمان ،عبد الكریم علي الباز -9

ر ویوس������ف ش������اخت ومن أیدھما من الرد على مزاعم المس������تش������رقین جولد تس������ھی ،عبد هللا بن عبدالرحمن الخطیب -10
  المدینة المنورة. ،مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ،المستغربین

-ھـ����1404 مكة المكرمة، ،رابطة العالم اإلسالمي ،سلسلة دعوة الحق ،االستشراق والمستشرقون ،عدنان محمد وزان -11
  م.1984

  م.1957-ھـ1376 لبنان، ،دار إحیاء التراث ،معجم المؤلفین ،ھـ) 1408(ت:  عمر رضا كحالة -12
رس�����الة ماجس�����تیر في قس�����م العقیدة والمذاھب  ،أنور الجندي وموقفھ من الفكر الغربي الوافد ،فض�����ل یونس س�����عیفان -13

  م.2006-ھـ1424 ،فلسطین ،غزة ،الجامعة اإلسالمیة ،المعاصرة
 ،دار الندوة العالمیة للنش������ر ،زاب المعاص������رةالموس������وعة المیس������رة في األدیان والمذاھب واألح ،مانع حماد الجھني -14

  .م2000-ھـ1420 ،4ط السعودیة،
-ھـ1420 ،2القاھرة، ط مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، ،الموسوعة العربیة العالمیة ،مجموعة من الباحثین -15

  .م1999
  .م1959-ھـ1379 ،1ط ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،الطریق إلى مكة ،م)1992(ت:  محمد أسد -16
  م.1999-ھـ1420 ،1ط القاھرة، ،دار قباء للنشر ،االستشراق والتبشیر قراءة تاریخیة موجزة ،محمد السید الجلیند -17
دار  ،تقیید الش��رید من ش��رح أحادیث موطأ اإلمام مالك بترتیب التمھید ،ھـ�������) 1419(ت:  محمد المنتص��ر با� الكتّاني -18

  . 1طالكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
  .م2010-ھـ1431 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،خلود اإلسالم ،ھـ) 1419(ت:  محمد المنتصر با� الكتّاني -19
  م. 2008-ھـ1429 ،1ط بیروت، ،دار الكتب العلمیة ،اإلمام مالكھـ)، 1419(ت:  محمد المنتصر با� الكتّاني -20
-ھـ1425 ،الدار البیضاء ،مطبعة النجاح الحدیثة ،فاس عاصمة األدارسةھـ�)، 1419(ت:  محمد المنتصر با� الكتّاني -21

  م.2004
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المملكة العربیة  ،دار ابن الجوزي ،فقھ الس�لف: عترة وصحابة وتابعینھـ�������)، 1419(ت:  محمد المنتص�ر با� الكتّاني -22
  م.2011 -ھـ1432 ،السعودیة

-ھـ�������1430 ،بیروت ،الكتب العلمیةدار  ،معجم فقھ ابن حزم الظاھريھـ�������)، 1419(ت:  محمد المنتصر با� الكتّاني -23
 م.2009

 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ھـ�������)، نظام الدولة المدنیة (فتیة طارق والغافقي)1419محمد المنتصر با� الكتّاني (ت:  -24
  .م2008-ھـ1429، 2ط

  .م1993-ھـ1414 ،3ط ،بیروت ،دار صادر ،لسان العرب ھـ)، 711(ت:  محمد بن مكرم بن منظور -25
  .م1999-ھـ1420 ،1األردن، ط ،دار النفائس للنشر ،المستشرقون والحدیث النبوي ،بھاء الدینمحمد  -26
 -ھـ�������������1426بیروت،  ،دار الكتب العلمیة ،منطق األواني بفیض تراجم عیون أعی�ان آل الكتّاني ،محم�د حمزة الكتّ�اني-27

  م.2005
 ،المركز القومي للترجمة ،محمد عبد المنعم ترجمة: ،االس��تش���راق والدراس���ات اإلس���المیة لدى الغربیین ،محمد زماني -28

  م.2010-ھـ1431 ،1ط القاھرة،
دار  ،بن خلدونااالس��تش��راق: أھدافھ ووس��ائلھ. دراس��ة تطبیقیة حول منھج الغربیین في دراس��ة  ،محمد فتح هللا الزیادي -29

  م.1998-ھـ1419 ،1ط دمشق، ،لتوزیعاقتیبة للنشر و
  م.1992 -ھـ1413 ،4مصر، ط ،القاھرة ،دار الشواف للنشر والتوزیع ،علماء ومفكرون عرفتھم ،محمد مجذوب -30
ضمن مجموعة بحوث عنون لھا: منھاج  ،المستشرق شاخت والسنة النبویة ،ھـ) 1439(ت:  محمد مصطفى األعظمي -31

الریاض،  ،المس�تش�رقین في الدراس�ات العربیة واإلس��المیة، المنظمة العربیة للتربیة ومكتب التربیة العربي لدول الخلیج
  م.1985 -ھـ1405

 ،ندوة عنایة المملكة العربیة الس��عودیة بالقرآن الكریم ، ض�منمزاعم المس�تش��رقین حول القرآن الكریم ،محمد مھر علي -32
 م.2003-ھـ1424 ،المدینة المنورة ،مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

 .م2000-ھـ1421بیروت،  ،ب اإلسالميالمكت ،موسوعة التاریخ اإلسالمي ،ھـ) 1418محمود شاكر (ت:  -33
  م.1997 -ھـ1418 ،1ط بیروت، المكتب اإلسالمي، ،االستشراق في المیزان ،منذر معالیقي -34
 ،1ط ،بیروت ،دار ص�ادر ،ذیل لكتاب األعالم لخیر الدین الزركلي- إتمام األعالم ،ومحمد ریاض المالح ،نزار أباض�ة -35

  م.1999 -ھـ1420
  مكتبة المھتدین اإلسالمیة لمقارنة األدیان. ،ردود على شبھات المستشرقین ،یحى مراد -36
 م.1993-ھـ 1413 ،1ط ،بیروت ،دار الفكر العربي ،موسوعة المدن العربیة واإلسالمیة ،یحیى شامي -37
 ،یروتب ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ،نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر ،یوسف المرعشلي -38

  .لبنان
  .م2007-ھـ1428، 1لبنان، ط ،بیروت ،دار المعرفة ،یوسف مرعشلي، عقد الجوھر في علماء القرن الخامس عشر -39

  المواقع:
  ھـ)، تفسیر صوتي للشیخ الكتّاني في سورة الفرقان: 1419محمد المنتصر با� الكتّاني (ت:  -1

https://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=lecview&sid=1210&read=1&lg=946 
  http: //www.marefa.org/index.ph   :موقع المعرفة -2
  /https: //ar.wikipedia.org/wiki الموسوعة العربیة الحرة ویكیبیدیا. -3
  http: //www.dar-alifta.gov.eg/ar/Default.aspx?sec=new : موقع دار اإلفتاء المصریة -4
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 الھوامش:

-ھـ1430 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ھـ�)، معجم فقھ ابن حزم الظاھري1419انظر: محمد المنتصر با� الكتّاني (ت:  )1(
الدار  ،مطبعة النجاح الحدیثة ،ھـ)، فاس عاصمة األدارسة1419؛ ومحمد المنتصر با� الكتّاني (ت: 3-2-1ص  ،م2009

 ،دار الكتب العلمیة ،خلود اإلسالم ،ھـ�����) 1419؛ ومحمد المنتصر با� الكتّاني (ت: 8ص ،م2004 -ھـ����� 1425 ،البیضاء
ھـ�������)، فقھ السلف: عترة وصحابة 1419؛ ومحمد المنتص�ر با� الكتّاني (ت: 15- 14ص ،م2010 -ھـ������� 1431 ،بیروت
 .5ص ،1ج ،م2011 -ھـ 1432 ،المملكة العربیة السعودیة ،دار ابن الجوزي ،وتابعین

بیروت،  ،دار ص���ادر ،ذیل لكتاب األعالم لخیر الدین الزركلي-إتمام األعالم  ،ومحمد ریاض المالح ،انظر: نزار أباض���ة )2(
 .270ص ،م1999 -ھـ 1420 ،1ط

األعالم (قاموس تراجم ألش���ھر الرجل والنس���اء من العرب والمس���تعربین  ،ھـ���������)1396انظر: خیر الدین الزركلي (ت:  )3(
نثر الجواھر  ،؛ ویوسف المرعشلي131ص ،6ج ،م2005 -ھـ������ 1426 ،5بیروت، ط ،والمستشرقین)، دار العلم للمالیین

 1181-1180لبنان، ص ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع ،والدرر في علماء القرن الرابع عشر
 .1112-1110ص ،2(م.س)، ج ،انظر: المرعشلي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر )4(
 .1495-1493ص ،2ج ،انظر: المرجع السابق )5(
 .9(م.س)، ص ،انظر: محمد المنتصر با� الكتّاني، فاس عاصمة األدارسة )6(
 ،م2000 -ھـ������� 1421بیروت،  ،المكتب اإلسالمي ،موسوعة التاریخ اإلسالمي ،ھـ�������) 1418انظر: محمود شاكر (ت:  )7(

 .370-360ص
 .18ص ،(م.س) ،انظر: محمد المنتصر با� الكتّاني، معجم فقھ ابن حزم الظاھري )8(
افیًا في قمدینة فاس المغربیة: تقع على ض���فاف نھر فاس أحد روافد نھر الس���بو في ش���مالي المغرب، وتعد مركًزا دینیًا وث) 9(

مؤس�سة أعمال  ،المغرب، وواحدة من العواص�م القدیمة للمغرب. انظر: مجموعة من الباحثین، الموس�وعة العربیة العالمیة
 .17مجلد  ،م1999 -ھـ 1420، 2الموسوعة للنشر والتوزیع، القاھرة، ط

 .12(م.س)، ص ،انظر: محمد المنتصر با� الكتّاني، فاس عاصمة األدارسة )10(
ھي: مدینة مغربیة من أول المدن العربیة في ش���مال إفریقیا، إذ اتخذھا إدریس األكبر مؤس���س دولة األدارس���ة عاص���مة ) 11(

 http:  -  - www.marefa.org - index.ph للدولة. انظر: موقع المعرفة 
ط وتقع في وس���� ،وثالث أكبر مدینة بعد الدار البیض����اء والرباط ،عاص����مة المغرب القدیمة ،ھي: مدینة مراكش المغربیة )12(

دار الفكر  ،موس�����وعة المدن العربیة واإلس�����المیة ،وتش�����تھر بمركزھا التجاري والزراعي. انظر: یحیى ش�����امي ،المغرب
 .219ص ،م1993 -ھـ  1413، 1ط ،بیروت ،العربي

 ،قرب البحر المتوس�ط وتش��تھر بالمص��نوعات الحرفیة المتنوعة. انظر: المرجع الس��ابقھي: مدینة تطوان المغربیة: تقع  )13(
   .121ص

وثاني أكبر المدن المغربیة بعد الدار البیض������اء تقع على س������احل المحیط  ،مدینة الرباط ھي: عاص������مة المملكة المغربیة )14(
 .213ص ،وھي مقر الملك والنشاط الدبلوماسي. انظر: المرجع السابق ،األطلسي

وأس����اس مدینة الرباط، ومنطلق توس����عھا  ،ھي: مدینة مغربیة عریقة وقدیمة، تعتبر ض����من الرباط إن لم تكن ھي قدیًما )15(
 ،وھي في الس������یر موض������وعة على زاویة من األرض قد حاذاھا البحر. انظر: المرجع الس������ابق ،العمراني والحض������اري

 .213ص
 .22ص ،(م.س) ،انظر: محمد المنتصر با� الكتّاني، معجم فقھ ابن حزم الظاھري )16(
 ،حنفي المذھب ،م) ببلدة المطیعة بمصر1855-ھـ1271ولد سنة ( ،ھو: شمس الدین محمد بن بخیت بن حسین المطیعي )17(

 ،م) من مؤلفاتھ: (حسن البیان في إزالة بعض شبھ وردت بالقرآن)1915-ھـ1333تقلد منصب مفتي الدیار المصریة سنة (
-ھـ�������1345توفي سنة ( ،و(إرشاد أھل الملة إلى إثبات األھلة) وغیرھا ،و(القول المفید على وسیلة العبید في علم التوحید)

  م). انظر: موقع دار اإلفتاء المصریة.1927
http:  -  - www.dar-alifta.gov.eg - ar - Default.aspx?sec=new 

م) 1859-ھـ���1275ھو: أحمد رافع بن محمد بن عبد العزیز بن رافع الحسیني القاسمي الطھطاوي، ولد في طھطا سنة ( )18(
 ،من أشھر كتبھ: (رفع الغواشي عن معضالت المطول والحواشي) ،م)1936-ھـ1355توفي في سنة ( ،فقیھ حنفي مصري

 .124ص ،1ج ،و(الثغر الباسم) وغیرھا. انظر: الزركلي، األعالم، (م.س)
 .28-27ص ،(م.س) ،انظر: محمد المنتصر با� الكتّاني، فاس عاصمة األدارسة )19(
 .51-13-12ص ،انظر: المرجع السابق )20(
 .1303-1292ص ،2ج ،(م.س) ،انظر: المرعشلي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر )21(
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 .97ص ،10ج ،م1957 -ھـ 1376لبنان،  ،دار إحیاء التراث ،معجم المؤلفین ،ھـ) 1408انظر: عمر رضا كحالة (ت:  )22(
؛ والمرعش�������لي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عش�������ر، 253ص ،1انظر: الزركلي، األعالم، (م.س)، ج )23(

 .174-173ص ،1ج ،(م.س)
؛ والمرعش������لي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع 87- 86ص ،12ج ،(م.س) ،انظر: كحالة، معجم المؤلفین )24(

 .1524-1522ص ،2ج ،عشر
؛ والمرعش�������لي، ونثر 179ص ،2ج ،(م.س) ،؛ ومعجم المؤلفین258 ،ص ،1انظر: الزركلي، األعالم، (م.س)، ج )25(

 .210-209ص  ،1ج ،(م.س) ،الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر
 ،؛ والمرعش�������لي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عش�������ر176ص ،3ج ،انظر: الزركلي، األعالم، (م.س) )26(

  . 508-507ص ،1ج ،(م.س)
كَّالي: ھكذا ض�بطھ في األعالم تنبیھ: كَّالي ،الدَّ د الكاف. بضم الدال وتشدی ،بفتح الدال وتشدید الكاف، أما في نثر الجواھر: الدُّ

 وهللا أعلم.
 .933-931ص ،2(م.س)، ج ،انظر: المرعشلي، نثر الجواھر والدرر في علماء القرن الرابع عشر )27(
 .27-26ص ،(م.س) ،؛ والكتاني، فاس عاصمة األدارسة52- 51ص ،(م.س) ،انظر: الكتاني، معجم فقھ ابن حزم )28(
 .26ص ،انظر: المرجع السابق )29(
 ،م1992 -ه1413 ،4مصر، ط ،القاھرة ،دار الش�واف للنشر والتوزیع ،علماء ومفكرون عرفتھم ،انظر: محمد مجذوب )30(

 .325-287ص
-ه1428، 1لبنان، ط ،بیروت ،دار المعرفة ،ن الخامس عش������ریوس������ف مرعش������لي، عقد الجوھر في علماء القرانظر:  )31(

 .2042- 2037ص ،2ج ،م2007
 .1879-1876ص  ،2انظر: المرجع السابق، ج )32(
 .1985-1984ص  ،2ج ،انظر: المرجع السابق )33(
   :wiki  -ar.wikipedia.org  -  -https- انظر: الموسوعة العربیة الحرة ویكیبیدیا.  )34(
 وھؤالء التالمیذ األربع األواخر الزالوا على قید الحیاة. )35(
م، 2008 -ھـ�� 1429، 1بیروت، ط ،دار الكتب العلمیة ،ھـ��)، اإلمام مالك1419انظر: محمد المنتصر با� الكتّاني (ت:  )36(

؛ 26،27ص ،(م.س) ،؛ والكتاني، خلود اإلس����الم29-28-28ص  ،(م.س) ،؛ والكتاني، فاس عاص����مة األدارس����ة11ص 
منطق األواني بفیض تراجم عیون أعیان آل  ،؛ ومحمد حمزة الكتّاني10-9ص  ،1ج ،(م.س) ،والكتاني، معجم فقھ الس��لف

 .32-31-30ص ،م2005 -ھـ1426بیروت،  ،دار الكتب العلمیة ،الكتّاني
؛ والكتاني، 28-27ص ،(م.س) ،؛ والكتاني، فاس عاص�����مة األدارس�����ة25ص ،(م.س) ،انظر: الكتاني، خلود اإلس�����الم )37(

 .35ص ،1(م.س)، ج ،معجم فقھ ابن حزم
 .72ص ،(م.س) ،انظر: الكتاني، خلود اإلسالم )38(
 .55ص ،1ج ،انظر: الكتاني، معجم فقھ ابن حزم، (م.س) )39(
 .10ص ،1ج ،عجم فقھ السلف (م.س)؛ والكتاني، م30(م.س)، ص ،انظر: الكتاني، فاس عاصمة األدارسة )40(
 .57ص ،1انظر: الكتاني، معجم فقھ ابن حزم، (م.س)، ج )41(
 ،انظر: محمد فتح هللا الزیادي، االس�تش�راق: أھدافھ ووس�ائلھ. دراس�ة تطبیقیة حول منھج الغربیین في دراسة ابن خلدون )42(

 .15ص ،م1998 -ھـ 1419 ،1دمشق، ط ،دار قتیبة للنشر والتوزیع
 ،8ط ،أجنحة المكر الثالثة وخوافیھا التبشیر االستشراق االستعمار ،ھـ��) 1425انظر: عبد الرحمن حبنكة المیداني (ت:  )43(

دار  ،االس�تش�راق والتبشیر قراءة تاریخیة موجزة ،؛ ومحمد الس�ید الجلیند25ص ،م2000 -ھـ������� 1420 ،دمش�ق ،دار القلم
 .10ص ،م1999 -ھـ 1420 ،1القاھرة، ط ،قباء للنشر

-ھـ�������1404مكة المكرمة،  ،رابطة العالم اإلسالمي ،سلسلة دعوة الحق ،االستشراق والمستشرقون ،عدنان محمد وزان )44(
 .15ص ،م1984

المركز القومي  ،ترجمة: محمد عبد المنعم ،االس�����تش�����راق والدراس�����ات اإلس�����المیة لدى الغربیین ،انظر: محمد زماني )45(
 .48ص ،م2010 -ھـ 1431 ،1للترجمة، القاھرة، ط

آص���ف حس���ین ومازن مطبقاني، ص���راع الغرب مع اإلس���الم  ؛ و120(م.س)، ص ،انظر: حبنكة، أجنحة المكر الثالثة )46(
 .67ص ،م2013-ھـ1434الریاض، السعودیة،  ،مركز الفكر المعاصر ،استعراض للعداء التقلیدي في الغرب

ھو: یوس��ف بن أیوب بن ش��اذي، أبو المظفر، ص��الح الدین األیوبي، الملقب الملك الناص��ر ص��الح الدین ص��احب الدیار  )47(
 ،كرديٌّ نشأ في دمشق ،م)، من أشھر ملوك اإلسالم1138-ھـ�����532المصریة والبالد الشامیة والفراتیة والیمنیة، ولد سنة (

). انظر: أحمد بن م1193-ھـ589توفي سنة ( ،كندریة، وحدَّث في القدسوتفقَّھ، وتأدَّب، وروى الحدیث بھا وبمصر واإلس
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-ھـ�������1392بیروت،  ،دار صادر ،تحقیق: إحسان عباس ،)، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان681(ت: محمد بن خلكان 

 .139، ص7م، ج1972
 .12-11(م.س)، ص ،االستشراق والتبشیر ،انظر: الجلیند )48(
وعدم االقناع. وفي الحدیث: ال تجدفوا بنعمة هللا: أي: ال تكفروھا وتستقلوھا. انظر: محمد بن مكرم بن  ،التجدیف: الكفر )49(

 مادة [جدف]. ،24ص ،9م، ج1993-ھـ1414 ،3ط ،بیروت ،دار صادر ،ھـ)، لسان العرب 711منظور (ت: 
 .18-8ص ،م1997 -ھـ1418 ،1المكتب اإلسالمي، بیروت، ط ،االستشراق في المیزان ،انظر: منذر معالیقي )50(
لھ  ،م) في أسرة یھودیة متعصبة1900ولد عام: ( ،سماه والده (لیوبولد فایس) قبل أن یغیره بعد إسالمھ ،مثل: محمد أسد )51(

توفي عن  ،ھا(ھل اإلس���الم في الحكم) وغیر ،(روح اإلس���الم) ،(رس���الة القرآن) ،عدة مص���نفات منھا: (الطریق إلى مكة)
 ،م)1992م) ودفن في المقبرة اإلس�������المیة بغرناطة. انظر: محمد أس�������د (ت: 1992-ه1413) في س������نة (91عمر یناھز(

؛ والمرعش��لي، نثر الجوھر والدرر في 330-81م، ص1959-ه1379 ،1ط ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،الطریق إلى مكة
 .2025(م.س)، ص ،علماء القرن الرابع عشر

م) اشتھرت 1913-ه1331ولدت سنة ( ،مثل: زیغرید ھونكة، وھي مستشرقة ألمانیة، وكاتبة في مجال الدراسات الدینیة )52(
في كتاباتھا بإنص���اف العرب والمس���لمین، من أش���ھر مص���نفاتھا: (ش���مس العرب تس���طع على الغرب)، و(هللا لیس كذلك)، 

  ویكیبیدیا الموسوعة الحرة:  ،انظر: زیغرید ھونكةعاما.  86م) عن عمر یناھز 1999توفیت في ألمانیا سنة (
https:  -  - ar.wikipedia.org - wiki  -  

مزاعم المس���تش���رقین حول القرآن الكریم، ض���من ندوة عنایة المملكة العربیة الس���عودیة بالقرآن  ،انظر: محمد مھر علي )53(
 م.2003-ھـ1424 ،المدینة المنورة ،مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ، ،الكریم

  تفسیر صوتي للشیخ الكتّاني في سورة الفرقان:  )54(
http:  -  - audio.islamweb.net - audio - index.php?page=FullContent&audioid=198192#198192 

ولد س��نة  ،ھو: جوزیف (یوس��ف) ش��اخت: مس��تش��رق ألماني، وباحث في الدراس��ات اإلس��المیة خاص��ة الفقھ اإلس��المي )55(
وھو من أش��د المعجبین بالیھودي المس��تش��رق (جولد تس��ھیر) المعروف بش��راس��تھ  ،م) درس اللغة العربیة1902-ه1320(

على التراث اإلس��المي، وانتدب للتدریس في الجامعة المص��ریة، فص��نف (الش��ریعة والقانون في مص��ر الحدیثة: إس��ھام في 
عدة مقاالت منھا: (مص���ادر و ،(إعادة النظر في التراث اإلس���المي) ،(بدایات الفقھ المحمدي) ،مس���ألة التجدید اإلس���المي)

واش����ترك في اإلش����راف على الطبعة الثانیة من (دائرة المعارف اإلس����المیة)  ،جدیدة تتعلق بتاریخ علم الكالم اإلس����المي)
م). انظر: خ��ال��د بن منص�������ور بن عب��د هللا ال��دریس، العیوب المنھجی��ة في كت��اب��ات 1969-ه1389وغیرھ��ا، توفي س�������ن��ة (

عبد ؛ و9-7-5ص ،المدینة المنورة ،مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ،سنة النبویةالمس�تشرق شاخت المتعلقة بال
 .368-367-366ص ،م1993-ھـ1414، 1ط ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،موسوعة المستشرقین ،الرحمن بدوي

الرد على مزاعم المس���تش���رقین جولد تس���ھیر ویوس���ف ش���اخت ومن أیدھما من  ،انظر: عبد هللا بن عبدالرحمن الخطیب )56(
؛ ومحمد مص��طفى األعظمي (ت: 43-42ص ،المدینة المنورة ،مجمع الملك فھد لطباعة المص��حف الش��ریف ،المس��تغربین

بیة العرضمن مجموعة بحوث عنون لھا: منھاج المستشرقین في الدراسات  ،المستشرق شاخت والسنة النبویة ،ھـ) 1439
 م..1985 -ھـ1405واإلسالمیة، المنظمة العربیة للتربیة ومكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، 

 ،دار الندوة العالمیة للنش���ر ،الموس���وعة المیس���رة في األدیان والمذاھب واألحزاب المعاص���رة ،انظر: مانع حماد الجھني )57(
 .37ص ،م2000-ھـ1420، 4السعودیة، ط

 .22-21-20ص ،(م.س) ،الجلیند، االستشراق والتبشیرانظر:  )58(
رس��الة ماجس��تیر في قس��م العقیدة والمذاھب  ،أنور الجندي وموقفھ من الفكر الغربي الوافد ،انظر: فض��ل یونس س��عیفان )59(

 م.2006-ھـ1424 ،فلسطین ،غزة ،الجامعة اإلسالمیة ،المعاصرة
-ھـ��1410 ،5ط مصر، ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،الغزو الفكري والتیارات المعادیة لإلسالم ،انظر: عبد الستار سعید )60(

 .41ص ،م1989
 .25ص ،(م.س) ،انظر: حبنكة، أجنحة المكر الثالثة )61(
 .52(م.س)، ص ،الكتاني، خلود اإلسالم )62(
 .102(م.س)، ص ،الكتاني، فاس عاصمة األدارسة )63(
 .103المرجع السابق، ص )64(
 .40(م.س)، ص ،الكتاني، خلود اإلسالم )65(
 .103(م.س)، ص ،الكتاني، فاس عاصمة األدارسة )66(
 المصدر نفسھ. )67(
 .68(م.س)، ص ،الكتاني، خلود اإلسالم )68(
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 من أسرٍة یھودیٍة، اتَّجھ للدراسات الشَّرقیة وھو ابن ،م)1850-ھـ�����1266ھو: جولدتسیھر(اجنتس): ولد في المجر سنة ( )69(

(اإلس��الم والدین  ،وھو أول مس��تش��رٍق ش��كَّك في الحدیث النبوي، من مص��نفاتھ: (الظاھریة: مذھبھم وتاریخھم) ،س��نة 16
-ھـ����1339توفي سنة ( ،(اتجاھات تفسیر القران عند المسلمین) ،(محاضرات في اإلسالم) ،(دراسات إسالمیة) ،البارسي)

 .200-199-198ص (م.س)، ،م). انظر: بدوي، موسوعة المستشرقین1921
اھتم بالدراس����ات اإلس����المیة إلى جانب أنھ كان س����یاس����یًّا  ،م) بھولندا1857-ه1273ھو: س����نوك ھرخونیھ: ولد س����نة ( )70(

من مص��نفاتھ: (موس��م الحج في مكة) زاعماً أنَّ الحج موروٌث وثنيٌّ  ،ومس��تش��اًرا لدى ھولندا في مس��تعمراتھا في إندونیس��یا
 ،م). انظر: بدوي، موس�وعة المستشرقین1936-ھـ�������1355توفي س�نة ( ،إلس�الم) وغیرھا(محاض�رات عن ا ،عند العرب

 .354-353(م.س)، ص
-21ص  ،م1999-ھـ����1420، 1األردن، ط ،دار النفائس للنشر ،المستشرقون والحدیث النبوي ،انظر: محمد بھاء الدین )71(

 .292-291-290ص ،میة لمقارنة األدیانمكتبة المھتدین اإلسال ،ردود على شبھات المستشرقین ،؛ ویحى مراد22
تحقیق: محمد المنتصر با� الكتّاني، ووھبة مصطفى  ،)، تحفة الفقھاءه 540انظر: أبو بكر عالء الدین السمرقندي (ت:  )72(

 .12ص ،1ج ،م2017، سنة 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ،الزحیلي
 .19، ص1ج ،المرجع السابق )73(
 .12ص ،1ج ،المرجع السابق )74(
ا لدى المستشرقین )75( . ،كتاب الحج إلى مكة: یعتبر مرجعاً مھّمً  وھو كتاب انتھى فیھ سنوك إلى أنَّ الحج عمٌل وثنيٌّ
م) وتوفي 1882-ه1299من أشرس المستشرقین طعناً في اإلسالم، ولد سنة ( ،ھو: أرند جان فنس�نك: مستشرٌق ھولنديٌ  )76(

(اإلس�����رائیلیات في اإلس�����الم) وغیرھا من الكتب  ،من أش�����ھر كتبھ: (محمد والیھود في المدینة) ،م)1939-ه1358س�����نة (
 ،(م.س) ،؛ وبدوي، موس������وعة المس������تش������رقین289ص  ،1الطاعنة في اإلس������الم. انظر: الزركلي، األعالم، (م.س)؛ ج

 .290ص
 دار الكتب ،تقیید الشرید من شرح أحادیث موطأ اإلمام مالك بترتیب التمھید ،)ه 1419محمد المنتصر با� الكتّاني (ت:  )77(

 .314-313، ص1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .312المرجع السابق، ص )78(
عمل أستاًذا لتاریخ العرب في الجامعة  ،م) مستشرٌق أمریكيٌّ من أصٍل لبنانيِّ 1886 -ه1303ھو: فیلیب حتِّي: ولد سنة ( )79(

 (تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین) وغیرھا، ،(تاریخ العرب) ،من مصنفاتھ (أصول الدولة اإلسالمیة) ،یة في بیروتاألمریك
  30-29ص ،عبد الكریم علي الباز ،م). انظر: افتراءات فیلیب حتي وكارل بروكلمان1978 -ھـ1398توفي سنة (

واألدب العربي من  ،اھتم بالدِّراس����ات الش����رقیة ،م)8186 -ه1285ھو: كارل بروكلمان: مس����تش����رق الماني ولد عام: ( )80(
اآلداب  و(تاریخ ،مص��نفاتھ: (عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي)، (تلقیح مفھوم أھل اآلثار في مختص��ر الس��یر واألخبار)

م). انظر: بدوي، موس���وعة 1954- ه1374توفي س���نة ( ،و(تاریخ الش���عوب اإلس���المیة) وغیرھا ،المس���یحیة في الش���رق)
 .105-99-98(م.س)، ص ،المستشرقین

-42ص ،م1983-ھـ1403 ،1ط ،جدة ،دار تھامة للنشر ،عبد الكریم علي الباز، افتراءات فیلیب حتي وكارل بروكلمان )81(
43. 

، 2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،)، نظام الدولة المدنیة (فتیة طارق والغافقي)ه1419محمد المنتصر با� الكتّاني (ت:  )82(
 .332م، ص2008-ھـ1429

 .333ص ،المرجع السابق )83(
 .51ص ،المرجع السابق )84(
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  كتابھ ضوء على میمون بن موسى فلسفة في التوراة ألسفار التأویلیة النزعة
  الحائرین" "داللة

The Hermeneutical Tendency of Torah According to Moses Ben 
Maimon Philosophy in the light of his book ”Guide for the perplexed” 

 

  بوعیشة أسمھان د/
  1باتنة جامعة - اإلسالمیة العلوم كلیة

asma.boutalbi@yahoo.com  
  

  23/12/2021 :القبول تاریخ   09/01/2021 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
داللة من خالل كتابھ " موسى بن میمون، التناخ عالمو الیھودي للفیلسوف التأویلیة الجھود یتناول ھذا المقال

الحائرین" الذي ألفھ بغرض التوفیق بین الشریعة الیھودیة والفلسفة، فرفض على إثر ذلك التفاسیر الظاھریة للنص 
الدیني الیھودي عبر تأویل فقرات األسفار الیھودیة المقدسة، وذلك بتمییزه بین مستویین في التفسیر أحدھما باطني 

خالل قراءتھ الباطنیة لألسفار الیھودیة إبعاد تلك الصورة المادیة الحسیة لإللھ  من رامواألخر ظاھري، وقد 
 واستخراج مفاھیم تنزیھیة لصفات الرب، مستعینا في ذلك بالفلسفة األرسطیة واإلسالمیة.

 .تجسیم؛ الحائرین داللة ؛التوراة ؛تأویل؛ میمون ابن :المفتاحیة الكلمات
Abstract:  

This article discusses the interpretive efforts of the Jewish philosopher and Tanakh scholar 
Moses Maimonides, through his book "Guide for the Perplexed ", which he wrote in the aim of 
reconciling Jewish law and philosophy. He deliberately eliminated the physical and sensual 
image of God and extracted concepts that purify the attributes of God, by distinguishing two 
levels of interpretation: one mystical and the other apparent. Through his esoteric reading of 
the Jewish Scriptures, he deliberately banished this physical and sensual image of God and 
extracted purifying concepts from the attributes of God, using Aristotelian and Islamic 
philosophy. 
Key words: Moussa ibn Maimoun; interpretation; torah; analogy; physicalization. 

  مقدمة:  
 ة الیونانیة،الفلسفوفضاء رحب للتوفیق بین الالھوت الیھودي  في القرون الوسطىكان التأویل لطالما 
 ؛ريالفلسفة دون التخلي عن الھویة الثقافیة والدینیة للشعب العبب باالستعانة ةیتالتوراسفار عبر تأویل األ

ور والص األمثلة تستخدمولھذا فھي  فالكتب السماویة موجھة بتعالیمھا إلى جمیع الناس العامة منھم والخاصة،
لعامة، وھم ا في فھم ھذه النصوص بین من یأخذ بالظاھر امما أوجد اختالف ،للُمتلقيوالرموز إلیصال المعنى 

  .ومن یأخذ بالباطن وجوھر معانیھ وھم الخاصة، فكان التأویل ضروري لفھم حقیقة النصوص
والصور بالنظر إلى مضامین الكتاب المقدس العبري واحتواءه آیات عدیدة یشوبھا الغموض و

التجسیمیة والتشبیھیة للذات العلیة، وھوما ال یتقاطع مع أسس دیانة توحیدیة تنأى عن نعت هللا بكل ما ال 
یلیق بمقامھ، فكان موسى بن میمون من أوائل علماء الیھود الذین وقفوا ضد القراءة الظاھریة للنص الدیني 
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رح ضرورة ش، حیث یؤكد في مقدمة ھذا الكتاب على كتابھ الذائع الصیت "داللة الحائرین"الیھودي في 
  الشدیدة الغموض واللُبس لفھم معانیھا الحقیقیة.المقدسة ألسفار لوتأویل النصوص المجازیة 

فإنھ لم یسلم من رفض بعض علماء الیھود  ورغم براعة وتمیز الحس التأویلي لموسى بن میمون،
ما ك تخالف الموروث الدیني الیھودي خاصة الفكر التلمودي، وذلك العتبارات عدة منھا: أنھا لھذه النزعة،

دة في مع العقل والفلسفة األرسطیة السائ تتوافقأن للنصوص المقدسة  من خالل تفسیراتھ التأویلیة رامأنھ 
أو ألن ابن میمون یلجأ من خالل نزعتھ التأویلیة  وھو ما كانت ترفضھ المدرسة الحبریة الیھودیة، عصره
والكتب المقدسة الیھودیة عموما إلى مداراة التناقض النصي لھذه األسفار حسب ما رآه بعض فالسفة للتوراة 

  .Spinozaالیھود من أمثال 
ھم أأحد الیھودي، على ید  وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في أنھ یلج مبادئ التأویل في النص الدیني

  مي وبتأثیر منھ.علماء الیھود في القرون الوسطى وفي المحیط العربي اإلسال
لجوء ابن  ما أسبابو فماھي المؤثرات الفلسفیة الخارجیة التي أسھمت في بِنیة الفكر الفلسفي المیموني؟

بن ا كیف وظفو میمون لتأویل أسفار التوراة؟ وما ھي القواعد التي حددھا لضبط التأویل وتحدید مجالھ؟
  میمون الفلسفة الـتأویلیة على أسفار التوراة؟ 

 وانطالقا من ھذه التساِؤالت كان البناء الھیكلي لھذه الورقة وفق الخطة التالیة: 
  : أسفار التوراة العبریة.المطلب األول
  .ابن میمون ومنھجھ التأویلي للنص الدیني الیھودي :المطلب الثاني
  .ج تطبیقیة لتأویالت ابن میمون للتوراةذنما :المطلب الثالث

د ابن رش ومن أھمھا : سابقة كانت بمثابة أرضیة تمھیدیة لتولید ھذه الورقة،دون شك ھناك دراسات 
بین و ،لجلیلجمال الدین بن عبد الوابن میمون مثاالن أندلسیان لصیرورة العقلنة والعالقة بین الدین والفلسفة 

یة وقیّمة وافوھي دراسات  محمد یوسف موسى،ل الدین والفلسفة في رأي ابن رشد وفالسفة العصر الوسیط
أمدت ھذا المقال بأھم مادتھ .غیر أن ھذه الدراسة حاولت أن تُبرز أسباب لجوء ابن میمون لتأویل النص 
الدیني الیھودي، وكدا دور الفلسفة األرسطیة واإلسالمیة في نشأة الھرمونیطیقا الیھودیة في القرون 

ذلك من و ر التناخ وأقصد بذلك أسفار التوراة،الوسطى،وفي األخیر أثر ھذه النزعة التأویلیة على أھم أسفا
  .التطبیقیة على بعض فقرات التوراةخالل بعض النماذج 

  : أسفار التوراة العبریة.طلب األولالم
  )תנ״ךالفرع األول: الكتاب المقدس الیھودي (

 وھذا المصطلح للداللة على الكتاب المقدس الیھودي، תנ״ךشاع استخدام مصطلح التناخ العبري 
الذي دُرج استعمالھ في الطبعات الحدیثة، ھو جمع للحروف األولى من األقسام الثالث للكتاب المقدس 

االختصار منذ القرون  ، و ظَھُر ھذاTorah, Neviim, Ketuvim כתובים - נביאים - ּתֹוָרה العبري:
  . )1(الوسطى، باإلضافة إلى أسماء أخرى منھا المقرا

  ینقسم التناخ إلى ثالثة أقسام وھي: 
التوراة أو الشریعة ومعناھا التعالیم، ویحوي خمسة أسفار لذلك تسمى في العبریة  ּתֹוָרה: القسم األول

  .، وتنسب التقالید الیھودیة كتابتھا لموسى Humashبالُخماش 
  كتب األنبیاء (نبییم) وعددھا ثمانیة أسفار . נביאים: القسم الثاني

تاریخي ویغلب علیھا الطابع ال الكتب (كتوبیم) وتدعى أیضا الكتابات المقدسة، כתוביםسم الثالث: الق
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  .)2(والشعري، وھي أحد عشرة كتابا
وھو ما  ومحل الدراسة حسب ما یظھر من عنوانھا ھي أسفار التوراة أي القسم األول من التناخ،

  .بشكل مقتضبیفرض ضرورة التعریف بھا وبمحتویاتھا 
  الفرع الثاني: تعریف التوراة 

تسمى األسفار الخمسة األولى من التناخ التوراة، والتوراة كلمة عبریة معناھا الشریعة والتعلیم، 
  .)3( "الخمسةویُطلق علیھا أیضا "أسفار موسى 

ھي: سفر و، سفار الخمسة مسافة زمانیة من التكوین أي الخلیقة حتى موت موسىاألوتغطي 
  .)4(العدد، وأخیرا سفر التثنیة سفر التكوین، سفر الخروج، سفر الالویین، 

  בראשיתأوال: سفر التكوین 
منھ أي في البدء و Breshithبریشیت  בראשיתھي  1/1إن أول عبارة في النص العبري لآلیة 

 .)5(االسم العبري للكتاب استمد
جمة السبعینیة الترفي تكوین" ال"أما تسمیتھ بسفر وفي التلمود أطلق على السفر "سفر خلق العالم"، 

ویقسم سفر التكوین تبعا  .)6(في كالمھ عن بدایة الخلق فیعود إلى اإلشارات والمحاور التي یبتدأ بھا السفر
  .)7(أیة 1534للتقسیم المتداول في الترجمة الالتینیة إلى خمسین إصحاحا و

  ְׁשמֹותثانیا: سفر الخروج 
 اإلصحاحأي "وھذه أسماء" وھي الجملة األولى من  "شموت" ְׁשמֹותعي السفر في األصل العبري دُ 

"الخروج"، وذلك للموضوع الرئیسي الذي یتناولھ السفر وھو  سفر ُسميالترجمة السبعینیة  وفي ،األول
  .)8(فلسطین باتجاهخروج بنو إسرائیل من أرض مصر 

إصحاحا  40یقسم ھذا السفر إلى   VulgateLaوتبعا للتقلید المسیحي وانطالقا من الترجمة الالتینیة 
  .)9(آیة 1209و

إلى بناء خیمة الشھادة في السنة   قصة شعب إسرائیل من موت یوسف تحدث ھذا السفر عنوی
إلى استعباد بني إسرائیل إلى   ، غیر أن ھذا السفر ینتقل مباشرة من موت یوسف)10(الثانیة من الخروج

، ویصمت النص صمتا مطبقا عن حیاة األسباط االثني عشر في مصر بین ھذین الحدثین  والدة موسى
إال أن سفر الخروج ھو من یحدد معالم الدیانة ، رغم أن سفر التكوین ھو أول كتاب في التوراة،و )11(

  .)12(اا و نشأتھالیھودیة وأصولھ
  ויקרא: سفر الالویین ثالثا

لنص العبري وتعني السفر في اأول كلمات  ي، وھوایقرا" ויקראفي األصل العبري " یَُعْنون
نادى"، واستمد كتاب الالویین اسمھ من الترجمة السبعینیة، وتبعتھا في ذلك ترجمات أخرى التینیة "و

وھو في النسخة العبرانیة السفر الثالث من وُدعي في التلمود البابلي شریعة الكھنة، ، )13(وإنجلیزیة وعربیة
سمي بھذا االسم نسبة إلى الوي أحد أبناء یعقوب، و ، ویطلق علیھ الیھود أیضا سفر األحبار، )14(التوراة

   .)15(آیة 859إصحاح و 27توراة كوھنیم أي شریعة الكھنة، ویتكون ھذا السفر من  یسمیھلذلك فإن البعض 
  במדברالعدد  : سفررابعا

وھو  ،)16(الكثیرة الواردة بالسفر من الترجمة السبعینیة، وذلك لألرقام واألعداد أُخذت ھذه التسمیة
 1/1ترجمة لعنوانھ في السبعینیة باللغة الیونانیة (أِوْثُموي)، أما عنوانھ في العبریة فھو الكلمة الخامسة في 

، وقد أضاف إلیھ الیھود فیما بعد عبارة "في البریة "ألن العنوان یبدأ ھكذا )17(أي في البریة) במדבר(بِمْدبَر 
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" تمییزا لھ عن سفر  Bemidhbarكما ھو عند الالویین "وكلم الرب موسى" فأضافوا ھنا "في البریة 
ة في عشر في البری االثنيوھو بجملتھ مختص باألربعین سنة التي قضتھا أسباط إسرائیل  .)18(الالویین

  .)19(الھم بین جبل سیناء وعربات مؤابتجو
  .)20(آیة 1286ال نجد في الترجمة الیونانیة إال و أیة، 1288إصحاح و 36یتكون سفر العدد من و

  דבריםخامسا: سفر التثنیة 
 éllehohaddebarimھناك عدة أسماء أطلقھا الیھود على السفر الخامس من أسفار التوراة، أشھرھا 

  .)21(وھي كلمات عبریة معناھا "ھذه ھي الكلمات"
 وذلك)، 17/18مأخوذ من الترجمة السبعینیة "تثنیة االشتراع" (تثنیة فإنھ تثنیة" ال" أما تسمیتھ بسفر

الالویین والعدد الخاصة باألحكام  ألنھ تضمن موادا تعید وتردد ما ورد في سفر الخروج وأجواء من سفر
  .)22(والمبادئ والشرائع

كاتب كل األسفار الخمسة عدا سجل وفاتھ في سفر التثنیة  وبحسب العقیدة التقلیدیة یعتبر موسى 
، على أنھ تجدر اإلشارة إلى أن أغلب الدراسات النقدیة األخیرة ألسفار التوراة تُرجع تاریخ كتابتھ )23(34

ات لفارسي، وتؤخره دراسبقیة أسفار التوراة، حیث تربطھ بعض الدراسات بالعصر ا إلى وقت متأخر عن
  .)24( أي ما بین القرن التاسع والسادس ما قبل المیالد ،أخرى إلى العصر الھیلیني

  ابن میمون و منھجھ التأویلي للنص الدیني الیھودي  المطلب الثاني:
  الفرع االول: سیرة موسى بن میمون وكتابھ داللة الحائرین

وھو طبیب وفیلسوف ومن  )،1204 -م1138أو  1135( في قرطبة خالل )موسى بن میمون(ولد 
أكبر الالھوتیین والمصنفین في عصره، من أھم كتبھ" داللة الحائرین" و"تثنیة التوراة" و"كتاب المعرفة"، 

في صیغتھ و ،)موشیھ بن میمون( ةالعبری في اللغةو ،)25(واسمھ العربي أبو عمران موسى بن عبد هللا
 ،)موسى بن میمون ربيالأي (في العبریة ب "رامبام"  اسمھ صاراخت تمو)، Maïmonide(الالتینیة 

 یلسوفكما درس مع تالمیذ الف وبدأ دراستھ بعلم التنجیم والفلك، وعرف أیضا باسم المعلم و النسر العظیم،
وخالل ھذه الفترة كتب ابن میمون عدة كتب كان من بینھا "مقالة في صناعة  ،م)1138-1080( "ابن باجھ"

 ر الفكر األندلسي األرسطي،اازدھ أي في ذروةووضع بن میمون أعمالھ خالل القرن الثاني عشر  المنطق"،
وبین ابن  ھالحظ الباحثون أوجھ تشابھ كثیرة بین م) إذ 1198-1126(كان على درایة بأعمال ابن رشد  كما

نة م في مصر بمدیلفرار من بلده لیستقر بھ المقالألندلس اضطر على االموحدین  عد سیطرة،وب)26(رشد 
-1138( وقد عمل في الجزء األخیر من حیاتھ طبیبا في بالط السلطان صالح الدین األیوبي الفسطاط،

رسائلھ عن الموضوعات الشرعیة والالھوتیة إلى المجتمعات الیھودیة التي بعثت وومعظم كتاباتھ  م).1193
قیل إن ابن میمون أسلم و .)27(لى اللغة العبریةكتبت في األصل باللغة العربیة وترجمت إ ،إلیھ طلبا للنصیحة

رغم على اإلسالم ككثیر من الیھود بعد حكم الموحدین أُ كما قیل أنھ  ،)28(ثم ارتد عنھ في المغرب وحفظ القرآن
وال یزال ھذا الزعم محل خالف وتجاذب بین مؤرخي سیرة ابن  وانتشار موجة االضطھاد الدیني آنذاك،

وھذا بعد ما وجده لدى األیوبیین من حریة  إلى دین أجدادهابن میمون عاد .وحینما فر إلى مصر میمون 
  .)29( وتسامح دیني

حیث كتبھ بالعبریة وبأحرف عربیة كعادة ،موسى بن میمونأھم تصنیفات ب "داللة الحائرین" اكتویُعد 
ودلیل  ودلیل الحائرین، الحائرین،إلى داللة  Moreh Neboukimترجمھ الباحث  معظم یھود األندلس،

 ألّفھوقد )The Guide of the Perplexed،)30 : ةالحیارى ومرشد الحائرین في مقابل الترجمة اإلنجلیزی
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على  همصادرفي واعتمد  ،م)1220 -1150" (یوسف بن عقنین"لمیذه ُمخاطبا بھ تم 1190و  1186بین ما 
الكتاب إلى اللغة  )1232أو  1230-؟1150( "بن طبون "صموئیل رجمتَ قد العربیة و العبریة، والكتب 

  . )31(أرسلھا لھ من األندلس إلى مصرف العبریة في حیاة موسى بن میمون و قد طلب منھ أن یراجع الترجمة،
  الفرع الثاني: أثر الفلسفة الیونانیة واإلسالمیة على فكر ابن میمون

و ال أن الفلسفة قبل أرسط كان یعتقدو لطب والفلسفة،شملت مؤلفات ابن میمون مجاالت الشریعة، ا
مكن شواھد ونصوص أرسطیة یلتستحق أن تسمى فلسفة كاملة، ویتضمن تفسیره للمشنا إشارات كثیرة 

كتب عملھ الفلسفي الرئیسي "داللة الحائرین" أظھر فیھ معرفة  وعندما اقتفاء أثرھا لدى مؤلفین عرب،
وضح أنھ قرأ على األقل بعض أعمال أرسطو، مما ی إشاراتھ المتكررة لھ،وذلك من خالل وثیقة بأرسطو 

   .)32(لفلسفة أرسطوأنھ اعتمد في المقام األول على الملخصات العربیة  إال
وبالغوص في عمق فلسفة ابن میمون نجد أن ھناك نمطین فلسفیین مختلفین في فكر وفلسفة ھذا 

وھو ما یظھر من خالل  رسة المیمونیة ھو فكر وفلسفة أرسطیةالرجل، فمن جھة نجد أن التوجھ العام للمد
حیث یُعبر ھذا العمل عن عمق الفلسفة الیھودیة في القرون الوسطى ذات المسحة  ،ُمؤلفھ "داللة الحائرین"

وھو ما یتعارض مع العقیدة الیھودیة وعقیدة ابن تقول بقدم العالم وأزلیتھ  رغم أن ھذه األخیرة األرسطیة،
سي یُعد ھذا العمل كتاب أرثوذك إذ غیر أنھ یحاول إخفاء ھذا البعد الفلسفي في كتابھ "مشناه توراة"، ،میمون

لذلك یعمد إلى عدم مخالفة المعتقدات األساسیة للدیانة  رجال الدین،محافظ یتوجھ بھ إلى عامة الیھود و
  . )33(الیھودیة

فاتھ مدى تأثره بالفلسفة اإلسالمیة وتُشرب ورغم افتتان ابن میمون بفلسفة أرسطو فقد أظھرت ُمصن 
یسود الرأي لدى مؤرخي الفلسفة أن التفكیر  إذ مبادئھا،وھو على العموم ال یبتعد عن فالسفة الیھود آنذاك،

الفلسفي والكالمي لدى الفرق والمدارس الیھودیة في السیاق العربي اإلسالمي في العصور الوسطى متأثر 
ما ومنذ أواسط القرن الثامن المیالدي وذلك وأھم تمظھراتھا  بل ویعد جزء منھا میة،بالفلسفة العربیة اإلسال

ازدھار حركة الترجمة والتألیف، فقد كانت اللغة العربیة آنذاك لغة جمیع الفنون خاصة بعد القرون  تاله من
   .)34(ولغة معظم العلماء من مختلف الدیانات من مسلمین ومسیحیین ویھود والعلوم،

ابن  ،م)950-872( رابيانجد أنھ اھتم بأعمال الف وعند التطرق إلى عالقة ابن میمون بالفالسفة المسلمین،
ھ كثیرا ما أشار إلى ،غیر أنم) 1198-1126( وابن رشد م)1037 -980( ابن سینام)، 1138-1080ة (اجب

لى عو على أعمال أرسطو،أرسطو الثاني" لكثرة مقاالتھ وشروحھ "وكان ینظر لھ بوصفھ بل  رابي،االف
في ن میمون ابتأثیر بالغ على الفلسفة الیھودیة في العصور الوسطى، كما استعرض  لفارابيكان لالعموم 

تفسیره للمشنا وكتاب داللة الحائرین مواقف علم الكالم اإلسالمي خاصة مدرسة المعتزلة واألشاعرة 
  . )35(مالھ ونقده وأعرب عن رفضھ

 ،"ابن رشد" كتب هكان مدار اعتمادفقد والفلسفة الیھودي لتوفیق بین الدین ایمون ابن مأما في محاولة 
 تألیف فكان ھذا الھدف أھم أسباب "فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من االتصال"، وأھمھا

ا للفكر مرجعتحدید األركان الثالث عشرة للدیانة الیھودیة، فكان حیث قام فیھ بكتابھ "داللة الحائرین" 
أمسى ھذا المجموع ابتداء من القرن السادس الھجري مدونة الفكر الیھودي، حتى كان المسلمون  ثم الیھودي،

   .)36(أنفسھم یرجعون إلیھ للتعرف على القانون الموسوي
لذي ا فیتضح جلیا مما سبق أن ابن میمون تأثر بالفلسفة الیونانیة من خالل تشربھ لفلسفة أرسطو،

التدلیل على صحة الدیانة الیھودیة، إلى جانب ذلك كان لعلم الكالم  عندا اعتمدھا في منحاه الفلسفي كثیرا م
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والفلسفة اإلسالمیة دورھما في إعادة صیاغة الفكر الیھودي في القرون الوسطى عموما وفلسفة موسى بن 
نھ دلّل مما یظھر أ األرسطیة،میمون خصوصا، غیر أن تأثره بالفارابي كان ظاھرا باعتباره شارحا للفلسفة 

ة كما تأثر بابن رشد في مسألة التوفیق بین الفلسفة والدیان فلسفة أرسطو، بلھ العقبات في فھم واستیعا
  الیھودیة على غرار ما قام بھ ابن رشد من محاولة التوفیق بین الفلسفة واإلسالم .

  الفرع الثالث: أسباب لجوء ابن میمون لتأویل النص الدیني 
أبعده عن القول  وبالمحیط اإلسالمي على العموم ممابفالسفة اإلسالم  "موسى بن میمون"تأثر  

كتابھ "داللة  ُمستھلفي  لذلك نجده للذات اإللھیة،في ترویج مفھوم وعقیدة التنزیھ  للسعي دفعھو بالتجسیم،
   .)37(یصفون هللا بأوصاف مادیة من الحائرین" یجادل

ن ویتمثل في تأویل الكثیر م أھم غرض لتألیف كتابھ "داللة الحائرین"،یكشف ابن میمون عن كما 
الفقرات التوراتیة كوسیلة لتجنب االرتباك الذي تثیره بعض الفقرات الغامضة في التوراة، ویرى أن تفھم 

یین من یمیز بین مستو هالمعنى الحقیقي لبعض القصص التوراتیة یضمن التحرر من الحیرة، ولذلك نجد
في الجزء األول من كتابھ داللة الحائرین بمسائل مرتبطة اھتم  كما یر أحدھما باطني واآلخر ظاھري،التفس

فیقدم في فصول ھذا الجزء تفاسیر فلسفیة لبعض المصطلحات الواردة في النصوص  بالفھم الفلسفي للرب،
ات ب وكیفیة فھم صفثم یقدم عرضا عاما أللوھیة الر الیھودیة المقدسة التي تنسب للرب صفات حسیة،

   .)38(الرب

اصة خوعلى ذلك فأھم غرض البن میمون من تألیف كتابھ ھو تأویل النصوص التوراتیة الغامضة 
ا "وتضمنت ھذه المقالة غرض وعن ذلك یقول: تلك الفقرات التي تحوي مضامین تجسیمیة للذات العلیة،

الذاھل أنھا و بل یبدو للجاھل یصرح بأنھا مثل، ثانیا وھو تبیین أمثال خفیة جدا جاءت في كتب األنبیاء ولم
 حدثت لھ أیضا حیرة شدیدة، فإذا تأملھا العالم بالحقیقة وحملھا على ظاھرھا، على ظاھرھا ال باطن فیھا،

  . )39(اھتدى وتخلص من تلك الحیرة" نبھناه على كونھ مثال، فإذا بینا لھ ذلك المثل أو
ویؤكد ابن میمون حرصھ وانشغالھ بتأویل نصوص األسفار الیھودیة حتى ال یقع المؤمن بھا في مغبة 

 ..." یقول:ف زیھ الذات اإللھیة،نالتشبیھ � تعالى، وأن باعثھ من كل ھذه العملیات التأویلیة ھي توالتجسیم 
ھ ألن االنفعاالت كلھا تُوجب وكذلك كل انفعال یُنفى عن كل ما یوجب جسمانیة نلزم ضرورة نفیھ عنھ،

 عال،فلو كان تعالى ینفعل بوجھ من وجوه االنف وأن الفاعل لتلك االنفعاالت غیر المنفعل بال شك، التغییر،
 وأن ال یكون كمال ما معدوما منھ تارة، وكذلك یلزم عنھ كل عدم، لكان غیره الفاعل فیھ، والمغیر لھ،

وكل ما یخرج من  وكل قوة یقارنھا عدم ضرورة، ماال بالقوة،ألنھ إن فرض ذلك كان ك وموجودا أخرى،
موجود بالفعل یُخرجھ،...ومما یلزم أن ینفي عنھ أیضا الشبھ بأي  القوة إلى الفعل فال بد لھ من ُمخرج غیره،

   .)40(شيء من الموجودات وھذا أمر قد شعر بھ كل أحد ..."
ئكة أقوال المالوصفات األلوھیة التأویل بن میمون في كتابھ داللة الحائرین تحت مجھر اوقد وضع 

، حیث )41(وظھور اإللھ للشعب ومختاریھ ورؤى األنبیاء والمعجزات، فلم یترك نصا تجسیدیا دون أن یؤولھ
لق اإلنسان ذلك خنفى الجسمانیة وأثبت الوحدانیة باستخدام التأویل في الكثیر من فقرات التناخ من أمثلة 

وشیوخ إسرائیل هللا وأكلھم الطعام معھ (سفر  )، ورؤیة موسى1/26على صورة هللا (سفر التكوین 
)، وقد تتبع ابن میمون في ذلك 33/23لقفا هللا (سفر الخروج  )، ورؤیة موسى 11-24/10الخروج 

موصوف بھ في التوراة یَتَأَولھ  ، حیث كان ھذا األخیر أینما وجد تجسیم � تعالى)42("أنقولس المتھود"
  .)43(بحسب معناه
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جانب علم إلھي إلى كونھ لتأویل إلى ضرورة عدم اطالع العامة والدھماء على علم اابن میمون  نبھو
ونظرا لما تحملھ قصة الخلیقة خاصة من غموض فال یجب أن یُبحث عنھا بینھم، وأن ھذا  ،ةعلم الطبیع

أھل الشریعة فحسب، بل وعند فالسفة وعلماء الملل على قدیم الدھر األمر لیس من المنھي عنھ عند 
فإن كان ھؤالء الفالسفة الذین ال مفسدة علیھم في  كأفالطون، حیث كانوا یخفون الكالم عن بدایة الخلق،

ن یا وبواطفأھل الشریعة أولى بعدم التصریح لخفا الشبھ في التعلیم، یأخذونو التبین كانوا یستعیرون األسماء
   .)44(حتى ال یُتخیل لھم حقیقة األمر خالف األمر المراد بھ النصوص الدینیة للجمھور،

عمل جاھدا ولذلك نجده ی مما سلف یتبین أن ھدف ابن میمون من التأویل ھو تنزیھ هللا عن التجسیم والتشبیھ، 
ل كل النصوص الكتابیة التي یُوھم ظاھرھا القول بالتجسیم والصفات ال  عالى،حسیة في حق هللا تعلى تأَوُّ

وذلك عبر قولھ بوجود نمطین من التفسیر أحدھما ظاھري وھو ما یعیھ العامة والدھماء من الناس ویوقعھم 
في التجسیم والتشبیھ، في حین مجال فھم بواطن النصوص موكول لعلماء الشریعة والدین من أمثال ابن 

  میمون وغیره.
  للتوراة عند موسى بن میمونالفرع الرابع: الضوابط التأویلیة 

قدم أعمال ابن میمون الفلسفیة شھادة حیة على مساعیھ الدؤوبة في التوفیق بین المعتقدات الیھودیة التقلیدیة تُ  
بادئ كما قام بإرساء م وبین مناھج ومحتویات الفكر الفلسفي الذي یتناقض مع الرؤى الواردة في التوراة،

وأكد في ھذه المبادئ على وحدانیة الرب وأنھ غیر مادي  ئد في الیھودیة،اإلیمان التي تعد تلخیصا للعقا
  . )45(وقدم للیھود نھجا إلعادة تفسیر الفقرات التوراتیة والمصطلحات المخالفة لھذین المبدأین وغیر حسي،

اد وقد رأى ابن میمون أن وجوب الـتأویل لفھم المجازات وما ترمي إلیھ من معان، ھو السبیل لفھم ُمر 
لم یترك ابن میمون مجال التأویل مفتوح دون قید أو ولكن  فھم ما قالھ األنبیاء، بھدفالنص الدیني الیھودي 

   ما حددھا:وھي كضبط ولذلك نجده یضع ضوابط ومعاییر یُلزم بھا كل من رام تفسیر النص الدیني الیھودي 
  یجب أن یكون في الظاھر ما یرشد المتأمل بعقلھ إلى المعنى الخفي. -1
  أن یكون ھذا المعنى الخفي أجمل وألیق من المعنى الذي یدل علیھ النص بظاھره. -2
أن نصیر إلى التأویل إذا كانت النصوص حرفیا تؤدي إلى التجسیم أو كل ما یتصل بفئات المخلوقین  -3

  إلیھ.الذي یستحیل عقال أن تنسب 
أن یُصار إلى التأویل متى قام الدلیل العقلي الصحیح على بطالن المعنى الذي یُؤخذ من ظاھر النص،  -4

ألنھ لم یقم الدلیل القاطع  ولھذا تُركت النصوص التي تشھد بظواھرھا لحدوث العالم، مع إمكان تأویلھا،
  على قدمھ حتى مع أرسطو.

م أساسا من أسس الشریعة، ولھذا كان السبب الثاني من عدم تأویل أال نصل بسبب التأویل إلى معنى یھد -5
  أن القول بقدمھ یستأصل الدین من أساسھ. النصوص التي تشھد بظاھرھا لحدوث العالم:

  . )46(أال یُذاع من التأویل إال القلیل الذي یكفي لفھمھ ویترك الباقي لمن كان مستعدا لھ -6
د إلى مما أدى فیما بع عن األثر الفلسفي الیوناني واإلسالمي؛ على أن ضوابطھ تلك لم تَُصغ بمنأى

  .ا بین مؤید ومعارض لنسقھ الفلسفيمواقف متباینة من فلسفتھ على العموم وتأویالتھ على الخصوص م
أو اإلیجاب لكل من جاء  ھكذا صار ابن میمون من خالل أعمالھ ومؤلفاتھ مركز استقطاب بالسلبو

لة الحائرین" لقرون عدة لدى المشتغلین بالفلسفة من الیھود مكانة توازي تلك التي بعده، ونال كتابھ "دال
عده كان كبیرا بحیث أنھ ال یمكن لمن جاء ب يكانت للتلمود، حیث أن أثره في الفكر الثقافي والدیني الیھود

   .)47(أن یھمل ما طرحھ من إشكاالت
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علماء الیھود  وھو أحد "سلیمان بن إبراھیم "الحبرأبرز المعارضین لتأویالت ابن میمون  فكان من 
وأظھروا السخط على  اتصلوا برؤساء الدین من یھود فرنسا،حیث  بعض معاونیھ،إلى جانب المحافظین 

حین آزر  في التلمود على النحلة الفلسفیة،وولكل من یؤول التوراة  "،"داللة الحائرین كل من یدرس كتاب
 "موسى السرجوسي"ومن ھؤالء  واألندلس أفكاره، جنوب فرنسابعض أنصار فلسفة ابن میمون في 

   .)48("داود قمحي"و "صموئیل سابورتھو"

 انتقد موسى بن میمون،أشد من  Spinozaالفیلسوف الیھودي الھولندي  أما في العصر الحدیث فكان
واحدا منھا  یصح أن نختار ال أوجھ، بل إنھ یحمل معاني متناقضة والوذلك بقولھ أن نص التوراة حمّ 

ونفضلھ على المعاني األخرى، إال إذا كان متفقا مع العقل وغیر متناقض معھ، وإذا وجدنا أن المعنى الحرفي 
أنھ  Spinoza یضیفو ،)49(مجازیا یتفق مع العقل ففي ھذه الحالة یجب أن یكون التفسیر واضح، ولكنھ ال

بدو ھذه بحیث ت تأویل التوراة تعسفاو في تفسیر ابن میمون البرھان على قدم العالم لما تردد ىلو قام لد
لكان على العامة الذین  كانت طریقة ابن میمون صحیحة، وفضال عن ذلك فلو العقیدة وكأنھا صادرة منھ،

أال یسلموا بشيء یتعلق بالتوراة  ھم في أغلب األحیان جاھلون بالبراھین أو عاجزون عن االطالع بھا،
على شھادة المتفلسفین وعلماء الشریعة، وعلیھم أیضا أن یفترضوا أن علماء  وسائر األسفار إال معتمدین

وھو ما یعني سیطرة  لكتاب المقدس الیھودي،لالشریعة والفالسفة معصومون من الخطأ في تفسیرھم 
   .)50(الكھنوت على الدین وأسفاره المقدسة

ر یسفت وعلماء الدینلخاصة من الفالسفة ضف إلى ذلك فإن ابن میمون حینما یفترض أنھ یحق ل
لو كان ھذا  حتى رفض المعنى الحرفي واستبدالھ بمعاني أخرى،عبر  المسبقة، آلرائھمطبقا  تأویلھو الكتاب

ومثل ھذه الُرخصة تبدو متطرفة ومتھورة، في حین من وأقربھا إلى الذھن،  في أوضح المعانيرالمعنى الح
لمعنى بفھم النص من خالل السیاق وحده دون الحاجة لتأویالت ابن میمون، السھولة والیُسر الوصول إلى ا

 فضال عن أنھ سیقضي تماما على الثقة مما یعني أن منھج ابن میمون في التأویل ال فائدة منھ على اإلطالق،
   .)51(في فھم المعنى الحقیقي للنص التوراتي

الیھودي حتى ال یقع في نفس المتلقي شبھة وھكذا نجد أن ابن میمون ورغم جھوده في تأویل النص 
بني شریحة ورغم ت التجسیم والتجسید في حق الذات اإللھیة لم یسلم من الرفض والنقد داخل الدائرة الیھودیة،

كبرى من یھود القرون الوسطى لنھجھ التأویلي، إال أن عدد ال یُستھان بھ في الفكر الیھودي أظھر العداء 
ولعل أبرزھم الفیلسوف اسبینوزا الذي یعتبر من أوائل نُقَّاد التناخ العبري وأعظمھم والرفض لھذه النزعة، 

   حیث رأى في تأویالت ابن میون مطیة إلخفاء التناقض الظاھر في األسفار المقدسة وتعارضھا مع العقل.
  تطبیقیة لتأویالت ابن میمون للتوراة  نماذج المطلب الثالث:

 إال أن عنوان المقال یفرض التقید للتناخ الیھودي وشملت أغلب أسفاره،تعددت تأویالت ابن میمون 
  بنماذج تطبیقیة لبعض وأھم فقرات أسفار التوراة وھي كالتالي:

الذي یتحدث عن بدایة الخلیقة  27- 26جاء في سفر التكوین اإلصحاح األول الفقرات  النموذج األول: 
َشبَِھنَا، كَ  نَْعَمُل اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا«"َوقَاَل هللاُ:  نات جمیعا:السماء واإلنسان والكائووكیفیة خلق األرض 

َماِء َوَعلَى اْلبَھَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ األَْرِض، بَّابَ  َوَعلَى َجِمیعِ  فَیَتََسلَّطُوَن َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْیِر السَّ اِت الَّتِي الدَّ
  .. َذَكًرا َوأُْنثَى َخَلقَھُْم"َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَھُ َخلََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِِھ. فَ ». تَِدبُّ َعلَى األَْرضِ 

 ر هللا على شكل البشر وتعریضھ للجسمانیة،یالدھماء من تصون ابن میمون ما وقع فیھ العامة ویبی
وتخطیطھ فأدى ذلك إلى  لشيءافیقول: "قد ظن الناس أن الصورة في اللسان العبراني یدل على شكل 
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التجسیم المحض ...وظنوا أن هللا على صورة إنسان أعني شكلھ وتخطیطھ فلزمھم التجسیم المحض فاعتقدوه 
إن لم یكن جسما ذا وجھ وید مثلھم في الشكل  بوا النص بل یعدمون اإللھ،ورأوا أنھم إن فارقوا االعتقاد كذّ 

ھذه غایة ما رأوا أنھ یكون تنزیھا في  ادتھ أیضا لیست بدم ولحم،مولكنھ أكبر وأبھى بزعمھم،  والتخطیط،
فحسب ابن میمون فحتى وإن سعى العامة وبسطاء الفھم إلى قبول النص على ظاھره، مع  .)52(حق هللا"

تنزیھ هللا عن التشبیھ عبر اإلقرار بأن � صورة شبیھة بصورة البشر وإن كانت أعظم وأبھى، فإن ھذا لم 
 یُنزھھم عن الوقوع في التشبیھ. 

ھي عند جمھور علماء الیھود على ف كوین،یؤول ابن میمون كلمة الصورة الواردة في آیة سفر التثم 
میة وھذه اس بھا حسن الھیئة وجمیل المنظر، والمراد شكل الشيء وتخطیط اسمھا في اللسان العبري صفة،

"أما الصورة فھو یقع على الصورة الطبیعیة أعني على  فیقول: .)53(لم تقع على اإللھ تعالى هللا وحاشاه
المعنى الذي بھ تجوھر الشيء وصار ما ھو وھو حقیقتھ من حیث ھو ذلك الموجود، الذي ذلك المعنى في 

 َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَھُ اإلنسان ھو الذي عنھ یكون اإلدراك اإلنساني، ومن أجل ھذا اإلدراك العقلي قیل فیھ 
أقول إن العلة في تسمیة األصنام صورا كون المطلوب منھا معناھا المظنون بھ ال شكلھا وتخطیطھا ...وكذلك 

الصورة النوعیة الذي ھو اإلدراك العقلي ال الشكل  نَْعَمُل اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَاویكون المراد بھ في قولھ  ...
  .)54(والتخطیط"

المظنون باإلنسان أنھ ذلك الكائن الُمدرك عقلیا بأنھ  فُمراد ابن میمون من تأویل الصورة بالمعنى
أي أن اإلنسان شبیھ هللا في المعنى من حیث الرفعة والجاللة ولیس شبیھ هللا من حیث الشكل  إنسان،

  والتخطیط.
بُّ " في التوراة:جاء النموذج الثاني:  لِیَْنظَُر اْلَمِدینَةَ َواْلبُْرَج اللََّذْیِن َكاَن بَنُو آَدَم یَْبنُونَھَُما. َوقَاَل  فَنََزَل الرَّ

 : بُّ  َما یَْنُووَن َذا َشْعٌب َواِحٌد َولَِساٌن َواِحٌد لَِجِمیِعِھْم، َوھَذا ابْتَِداُؤھُْم بِاْلَعَمِل. َواآلَن الَ یَْمتَنُِع َعلَْیِھْم ُكلُّ  ھُوَ «الرَّ
  ).7-11/5التكوین  سفر( »َونُبَْلبِْل ھُنَاَك لَِسانَھُْم َحتَّى الَ یَْسَمَع بَْعُضھُْم لَِساَن بَْعضٍ  َھلُمَّ نَْنِزلْ َملُوهُ. أَْن یَعْ 

إذا ف فیرى ابن میمون أن النزول والصعود اسمان موضوعان في اللغة العبرانیة للھبوط و الطلوع،
أعلى من  ما إلى موضع إذا انتقل من موضعو ھ قیل نزل،انتقل الجسم من موضع ما إلى موضع أسفل من

الشخص قیل  ثم استعیر ھذان االسمان للجاللة والعظمة حتى إذا انحطت منزلة ذلك الموضع قیل صعد،
لوجود السافلین بالموضع و بمرتبة ا ولما كان البشر في أسفل وإذا علت منزلتھ في الجاللة قیل صعد، نزل،

وشاء تعالى إیصال  ال علو مكان، أعلى علیین على حقیقة وجود وجاللة وعظمة، وكان ھو في باإلضافة،
بحلول سكینة في موضع  أو علم منھ وإفاضة وحي على بعض عباده فعبر بنزول الوحي على النبي

عة السكینة من الموضع بالرفع، فكل نزلة ورف إزالة بالنزول،وعبر بارتفاع تلك حالة النبوة عن الشخص أو
ى تؤكد ھذا المعنفي التوراة  وھناك أمثلة كثیرة إنما المراد بھا ھذا المعنى، منسوبة للباري تعالى،تجدھا 

ا فََرَغ ِمَن اْلَكالَِم َمَعھُ " منھا: َعْنھُ فِي  َصِعَد هللاُ ثُمَّ " ، و)17/22سفر التكوین ( َعْن إِْبَراِھیَم" َصِعَد هللاُ فَلَمَّ
سفر العدد (َوأَتََكلََّم َمَعَك ھُنَاَك"  -أي هللا-فَأَْنِزَل أَنَا"و ،35/13اْلَمَكاِن الَِّذي فِیِھ تََكلََّم َمَعھُ" سفر التكوین 

بُّ "ألَنَّھُ فِي اْلیَْوِم الثَّالِِث و، )11/14 سفر الخروج ( اَء"أََماَم ُعیُوِن َجِمیعِ الشَّْعِب َعلَى َجبَِل ِسینَ  یَْنِزُل الرَّ
بُّ ، و")19/11   . )55( )19/20سفر الخروج  "(َعلَى َجبَِل ِسینَاءَ  َونََزَل الرَّ

ا ُموَسى  وھناك معنى أخر للصعود مثال ذلك ما جاء في التوراة " سفر الخروج ( "فََصِعَد إِلَى هللاِ َوأَمَّ
أن هللا تعالى لھ مكان یطلع إلیھ  ، فھو باإلضافة إلى كون موسى صعد على رأس الجبل المخلوق ال)19/3

تفقد و وھناك داللة أخرى للنزول مثال ذلك إذا نزلت آفة بأمة أو إقلیم بحسب مشیئتھ القدیمة، أو ینزل منھ،
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ن أن لكون اإلنسان أقل م فإنھ یُكنى عن ھذا المعنى أیضا بالنزول، هللا أعمالھم ثم أنزل بھم بعد ذلك العقاب،
بُّ " ب علیھا لوال المشیئة، وھو ما یتوافق مع الفقرات أعاله:تُفتقد أعمالھ و یعاق  َھلُمَّ نَْنِزلْ  لِیَْنظَُر ... فَنََزَل الرَّ

   .)56(الرب العقاب بأھل األرض إلحاقوالمعنى كلھ  ،)7-11/5سفر التكوین (".َونُبَْلِبْل ھُنَاَك لَِسانَھُْم..

إلى أخر بل ھو نزول وحي أو عقاب أو غیره وذلك فا� تعالى یستخدم النزول لیس انتقال من مكان 
وكذلك حینما یستخدم كلمة الصعود واالنتقال فھي تعبر عن عظمة هللا وجاللة  حسب سیاق الفقرة التوراتیة،

 قدراتھ ال على خضوع الذات اإللھیة لقوانین الكون من حیز وزمان وحركة وما إلى ذلك. 
ي العبریة في عدة استعماالت منھا ما یُفید جسم یحل في جسم ستخدم الفعل مأل فیُ النموذج الثالث: 

َسى أَْن فَلَْم یَْقِدْر ُمو" :وشاھد ذلك ما ورد في التوراة ومنھا ما یعني الكمال في الفضیلة والغایة فیھا، فیمأله،
َحابَةَ َحلَّْت َعلَْیھَا  بِّ یَْدُخَل َخْیَمةَ االْجتَِماعِ، ألَنَّ السَّ فكل  .)57( )40/35سفر الخروج ( "َمألَ اْلَمْسَكنَ  َوبََھاُء الرَّ

إال أن یُجعل مجد الرب  لفظة مآلن تجدھا منسوبة � تعالى فھي من ھذا المعنى ال أن ثم جسما یمأل مكانا،
النور المخلوق الذي یسمى مجدا في كل موضع وھو الذي مأل المسكن فال ضیر في ذلك، وھناك مواضع 

.." وامتلئ"...  ذا المعنى والتأویل منھا:تعضد ھوراة عدة في الت بِّ   .)58()33/23سفر التثنیة ( بََرَكةً ِمَن الرَّ

فاستخدامات فعل مأل في التوراة حسب ابن میمون ال تعني أبدا إذا ما اقترنت بالذات اإللھیة حلول هللا 
وإنما تعني اكتمال الفضیلة كما تعني حلول مجده وعظمتھ وغیره وكل ذلك یُدرك من سیاق  في مكان بعینھ،

  كالم هللا. 
ورد في التوراة في عدة مواضع السیر والسیرة (المشي) وھي من جملة األسماء : النموذج الرابع

ظھوره وإن الموضوعة لحركات مخصوصة تشمل األجسام والحیوان وغیره، ثم استعیر النتشار أمر ما و
وبحسب ھذه االستعارة فكل لفظ  ،26/22..."َصْوتَُھا یَْمِشي َكَحیَّةٍ كان لیس بجسم أصال، كقول ارمیا النبي:"

ألمر أو ویُراد بھا انتشار ا المضي) جاءت في هللا تعالى استعیرت لما لیس بجسم، -المشي -(السیر  السیرة
بِّ َعلَْیِھَما َوَمَضى. 12/9ومثال ذلك: ما جاء في سفر العدد  رفع العنایة، .."ففیھ المعنیان "فََحِمَي َغَضُب الرَّ

ولذلك صارت مریم أخت ھارون  جمیعا أي معنى رفع العنایة وانتشار األمر وسریانھ وظھوره وتفّشیھ،
وموسى علیھما السالم برصاء كالثلج بعد أن غضب هللا منھا كما تستطرد اآلیة التوراتیة(راجع : عدد 

إَِذا  ..." وكذلك استعیر لفظ السیرة للسیر بالسیرة الفاضلة دون تحرك جسم أصال، مثل قولھ: ).12/10
بِّ إِلِھَك َوَسلَْكَت فِي   ).13/4وراجع أیضا تث  ،9/ 28" (تثنیة طُُرقِھِ  َحفِْظَت َوَصایَا الرَّ

 ومترادفاتھا لتشمل هللایتضح من تأویالت ابن میمون أن هللا في التوراة استعمل مفردة "السیرة" 
فیعني  تُقرن با� ماومخلوقاتھ، فحینما تُقرن بالُمحدثات تعني السیر والتحول من موضع إلى أخر، أما عند

 سریان أمره ونفاد إرادتھ أو انتفاء العنایة الربانیة. 
سفر  استعمل اسم وجھ في التوراة استعماالت متعدد الدالالت منھا ما ورد فيالنموذج الخامس: 

بُّ َمَعنَا فِي اْلَجبَِل ِمْن َوَسِط النَّارِ :"  5/4التثنیة  وقد استخدم هللا تعالى الوجھ ھنا كنایة  "،َوْجًھا لَِوْجٍھ تََكلََّم الرَّ
ویؤكد ذلك ما جاء في موضع أخر من سفر التثنیة  أي ویسمع الصوت مخاطبا لھ، صورة الخطابعن 

ا ألَنْ ": 4/17 بُّ فِي ُحوِریَب ِمْن َوَسِط النَّارِ فَاْحتَفِظُوا ِجّدً ا یَْوَم َكلََّمُكُم الرَّ أي  ،"فُِسُكْم. فَإِنَُّكْم لَْم تََرْوا ُصوَرةً مَّ
ى وجھا لوجھ وشبیھ ذلك كالم هللا لموس أن مجمل رؤیة بني إسرائیل كان إدراكا للصوت دون الصورة،

ْوَت یَُكلُِّمھُ ِمْن " :7/89بحسب سفر العدد  ا َدَخَل ُموَسى إِلَى َخْیَمِة االْجتَِماعِ لِیَتََكلََّم َمَعھُ، َكاَن یَْسَمُع الصَّ فَلَمَّ
ھَاَدةِ ِمْن بَْیِن اْلَكُروبَْیِن،  فقد تبین أن سماع القول دون واسطة مالك، "فََكلََّمھُ  َعلَى اْلِغطَاِء الَِّذي َعلَى تَابُوتِ الشَّ
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ا َوْجِھي فَالَ یَُرى ..."ومن ھنا یتأكد خطاب هللا لبني إسرائیل في قولھ:  یُكنى عنھ وجھا لوجھ، فر س( "َوأَمَّ
 .)59()، أي أن حقیقة وجود هللا على ما ھي علیھ ال تُدرك ومنھا وجھھ33/23الخروج 

وأبرزھا إسناد االسم � تعالى  ؛م في التوراة لعدة معاني ودالالتوجھ تُستخدومعنى ذلك أن مفردة 
وھو بذلك كما یؤولھا ابن میمون ال یُرد هللا استخدامھا على وجھ الحقیقة والتجسیم، أو أن هللا یعقد لقاءاتھ 

ك إدراك للصوت وإنما المراد من ذل وجھا لوجھ مع عباده حتى وإن كان موسى علیھ السالم أعظم أنبیاءه،
ودلیلھ على ذلك فقرات عدة من التوراة تؤكد استحالة رؤیة بني إسرائیل �، وإنما  دون صورة هللا ووجھھ،

  المقصود من استخدام وجھ لوجھ ھو سماع الصوت دون رؤیتھ جلى وعال. 
  : الخاتمة

  :الدراسة نصل إلى النتائج التالیةفي ختام ھذه  
من  یركثبال زخرالذي ی اعتمد موسى بن میمون التأویل بھدف تجنیب القراءة الظاھریة للنص العبري، -

موما؛ عمما دعاه للقول بوجود مسلكین لتفسیر التوراة واألسفار الیھودیة  الفقرات التجسیمیة والتشبیھیة،
  .أحدھما ظاھري واألخر باطني

فلسفي والكالمي اإلسالمي على ذھنیة وفلسفة موسى بن میمون، مما ال یدع مجاال للشك فقد أثر الفكر ال -
إلى و رابي األثر البارز في بلورة عقلیتھ الفلسفیة وقد أشار إلیھ في مواضع عدة من مؤلفاتھ،اوكان للف
. ص الدیني الیھوديالنالفلسفة ورابي كان البن رشد التأثیر البالغ في اقتفاء أثره التوفیقي بین اجانب الف

 ورھا فيدنصیبھا و لفلسفة األرسطیة التي تشرب أسسھا ومبادئھا عن طریق الترجمات العربیةكان لكما 
  .بلورة الفكر الفلسفي البن میمون

حدد موسى بن میمون قواعد وضوابط لولوج عالم التأویل الذي جعلھ من صمیم تخصص أھل الشریعة  -
ثار علیھ حفیظة الفیلسوف الیھودي اسبینوزا، الذي وھو ما أ الیھودیة دون الجمھور من العامة والدھماء،

من خالل  الیھودي، من مظاھر بسط سلطان رجال الدین على الفكر الدیني ارأى في ھذا التوجھ مظھر
ا تعمد التأویل یھدف أساس ضف إلى ذلك فإن أھوائھم ومیولھم،مع فق اوبما یتتفسیرھم للكتاب المقدس 

بن إلى جانب ذلك لم یسلم مسلك ا .اقض بین النصوص الدینیة الیھودیةالتن إخفاءحسب اسبینوزا إلى ب
میمون التأویلي من النقد والرفض من بعض علماء التلمود في القرون الوسطى، وھذا بعد تبني ابن میمون 

ة ودیھللفلسفة الیونانیة كمنھج لتأویل األسفار الیھودیة، مما یعني مخالفتھ للنھج التلمودي وألصول الدیانة الی
  .حسب ھؤالء ولمنھج علماء الیھود

نقف على أن ھذا األخیر  من خالل الشواھد التي اعتمدتھا إلیضاح تأویالت موسى بن میمون للتوراة، -
بن ابتأثیر من المحیط اإلسالمي الذي نشأ فیھ ودون شك و یات التشبیھیة والتجسیمیة،حوى العدید من اآل

 فقد اجتھد ابن میمون للذات العلیة،والتشبیھ من مظاھر التجسیم  أي مظھر نفیھ ع نأىوالذي ی ،میمون
عبر التوفیق بین الشریعة الیھودیة بمصدرھا الكتابي وفلسفة أرسطو بُغیة إزالة أي لُبس أو قراءة تجسیمیة 

   .حسیة
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   :الملخص
المصارف اإلسالمیة في عملیة تمویل األعوان االقتصادیین غیر المالیین على التمویل قصیر األجل،  ترتكز

  .ا تتمتع بھ من قدرة تمویلیة عالیة تشمل جمیع األنشطة االقتصادیةمَ لِ  وتُشكِّل صیغة السلم من أھمِّ أدواتھ
، میة في عملیة التمویل بصیغة السلمتھدف ھذه الدراسة إلى بیان المخاطر التي قد تعترض المصارف اإلسال

وإبراز أدوات معالجتھا ومدى مشروعیتھا، وذلك باالعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي، ومن أھمِّ ما َخلُصت إلیھ 
ھ ل المسلَم إلییوكتو ،السلم الموازي، ومعادلة اإلحسان مخاطر التمویل بصیغة السلممن أدوات معالجة الدراسة أن 

 .، والتأمین التكافليتوثیق السلم بالرھن أو الكفالة، والسلعة المسلَم فیھا بعد تسلُّمھا البائع ببیع
 مصارف إسالمیة؛ صیغة السلم؛ مخاطر؛ تمویل قصیر األجل؛ أدوات المعالجة. :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

Islamic banks rely on short-term funding in the financing process of non-financial 
economic agents, and the Salam is considered as the most important tools, because of its high 
financing capacity that includes all economic activities. 

This study aims to clarify the risks that Islamic banks may encounter in the financing of 
Salam, and to highlight the tools for dealing with them and the extent of their legitimacy, by 
using the descriptive and analytical approach. One of the most important results of the study is 
that among the tools for dealing with the risks of financing in the  Salam is the equation of 
charity and parallel Salam, the authority of the recipient to the seller to sell the delivered 
commodity after receiving it, documenting the Salam with a mortgage or guarantee, and 
Takaful insurance. 

Key words: Islamic Banks; Salam; Risks; Short-Term Funding; Processing Tools. 
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  مقّدمة: 
المؤسسات المالیة الفاعلة في عملیة التمویل بأنواعھ، الطویل  إحدى اإلسالمیة تُعدُّ المصارف

المتنوعة التي تستعملھا في توفیر االحتیاجات المالیة للقطاعات  الصیغ والمتوسط وقصیر األجل، عن طریق
ویُعدُّ التمویل قصیر األجل األصل الذي ترتكز علیھ تمویالت المصارف اإلسالمیة قصد  االقتصادیة،

المحافظة على تدفق السیولة النقدیة لمواجھة سحوبات الودائع الجاریة؛ التي تطغى على ھیكل الموارد المالیة 
  للمصارف، وأیضا الجتنابھا اإلقراض بفائدة من البنك المركزي (المقرض األخیر).

وتُشكِّل صیغة السلم إحدى أھم الصیغ التمویلیة قصیرة األجل التي تستعملھا المصارف اإلسالمیة؛  
لما تتمتع بھ من قدرة تمویلیة عالیة تشمل جمیع األنشطة االقتصادیة، وھذه الصیغة التمویلیة كسائر الصیغ 

ستدعي كیفیة معالجتھا لغرض األخرى تواجھھا أثناء تطبیقھا أنواع من المخاطر بسبب عدة عوامل، مما ی
  حمایة رأس المال، وتحقیق العائد على االستثمار.

  إشكالیة الدراسة:
تتمثل إشكالیة الدراسة في التساؤل اآلتي: ما األدوات التي تستخدمھا المصارف اإلسالمیة لمعالجة 

  مخاطر التمویل قصیر األجل بصیغة السلم؟
  أھداف الدراسة:

 األھداف التالیة: تسعى الدراسة إلى تحقیق 
 .بیان حقیقة صیغة السلم التي تستعملھا المصارف اإلسالمیة في التمویل  
  عرض المخاطر التي تعترض المصارف اإلسالمیة عند استخدامھا لصیغة السلم كأداة للتمویل قصیر

  األجل.
 .إبراز أدوات معالجة أنواع مخاطر التمویل قصیر األجل بصیغة السلم، ومدى مشروعیتھا  

  منھج الدراسة:
اعتمد الباحث في الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي في عرض المخاطر التي تعترض 
المصارف اإلسالمیة في التمویل قصیر األجل بصیغة السلم، واألدوات التي تستخدمھا في معالجة ھذه 

  المخاطر.
  خطة الدراسة:

  لي:لإلجابة على إشكالیة الدراسة جاءت الخطة على النحو التا
  المطلب األول: التعریف بمفردات الدراسة.

أدوات معالجة مخاطر السیولة والسوق التي تواجھ المصارف اإلسالمیة عند التمویل بصیغة المطلب الثاني: 
  السلم.

أدوات معالجة المخاطر التشغیلیة واالئتمانیة التي تواجھ المصارف اإلسالمیة عند التمویل المطلب الثالث: 
  .بصیغة السلم
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 المطلب األول: التعریف بمفردات الدراسة
تضمن ھذا المطلب التعریف بمفردات عنوان الدراسة المتمثلة في المصارف اإلسالمیة والتمویل 

  قصیر األجل، والمخاطر، وعقد السلم على النحو التالي: 
  الفرع األول: تعریف المصارف اإلسالمیة: 

فت المصارف اإلسالمیة بأنھا عبارة عن مؤسسات استثماریة مصرفیة اجتماعیة تتعامل في : "ُعرِّ
فت أیضا بأنھا: "مؤسسات مالیة تؤدي األعمال المصرفیة والتمویلیة في  )1(إطار الشریعة اإلسالمیة" وُعرِّ

، یالحظ على التعریف الثاني أنھ أھمل ذكر الھدف االجتماعي من إنشاء )2(إطار أحكام الشریعة اإلسالمیة"
  إلسالمیة، بخالف التعریف األول الذي جاء شامال في ذكر األھداف. المصارف ا

وبناء على ما تقدم یمكن تعریف المصارف اإلسالمیة بأنھا تلك المؤسسات المالیة التي َینصُّ قانونھا  
األساسي على االلتزام بمبادئ الشریعة في كل تعامالتھا المصرفیة والتمویلیة من تَقبُّل الودائع وخدمات 

 جتماعیة. مصرفیة، وتمویل ألصحاب العجز المالي، قصد تحقیق أھداف اقتصادیة وا
  الفرع الثاني: تعریف التمویل قصیر األجل

ُجُل یَُموُل ویََماُل َمْوًال وُمؤوًال إِذا َصاَر تعریف التمویل لغة -أوال : التمویل مشتق من المال تقول: "ماَل الرَّ
  .)3(َذا ماٍل... وُمْلتُھ: أَعطیتھ اْلَماَل"

 لغیر لیصبح ذا مال.وعلیھ فإن التمویل في معناه اللغوي ھو إعطاء المال ل
ف التمویل في االصطالح االقتصادي بأنھ "التغطیة المالیة ألي مشروع تعریف التمویل اصطالحا-ثانیا : یُعرَّ

، وھذا التعریف یشمل التمویل بنوعیھ التجاري والمصرفي، والربحي، وغیر الربحي )4(أو عملیة اقتصادیة"
  یل اإلسالمي، والتمویل التقلیدي الربوي. (القرض الحسن، الزكاة...)، وأیضا یتضمن التمو

ف بأنھ: " تقدیم ثروة عینیة (أصول ثابتة أو متداولة) أو نقدیة بقصد  أما التمویل اإلسالمي فُعرِّ
  .)5(االسترباح من مالكھا إلى شخص آخر یدیرھا ویتصرف فیھا لقاء عائد تبیحھ األحكام الشرعیة" 

ویل اإلسالمي في التمویل العیني والنقدي، وبالمشاركات دون یُالحظ على ھذا التعریف أنھ حصر التم
ذكر المداینات، وبناء على ما سبق من التعریفین العام والخاص یمكن تعریف التمویل اإلسالمي بأنھ: التغطیة 
المالیة سواء كانت نقدیة أو عینیة (عقار، عتاد...) أو بالتوقیع (خطاب الضمان، اعتماد مستندي...) ألصحاب 

  العجز المالي بما یوافق أحكام الشریعة اإلسالمیة.
: ھو التمویل الذي مدتھ سنة إلى سنتین كحدٍّ أقصى، ویستھدف تلبیة التمویل قصیر األجل تعریف -ثالثا

االحتیاجات االستغاللیة للمؤسسات (شراء المواد األولیة، أجور العمال، تسدید فواتیر...)، وتمویل 
  . )6(لألفراداالحتیاجات االستھالكیة 

  الفرع الثالث: تعریف المخاطر 
  یتناول ھذا الفرع التعریف بالمخاطر لغة واصطالحا عند الفقھاء والمالیین: 

  تعریف المخاطر لغة -أوال
الَخطَر: وھو اِإلشراف على الھَالِك. یقال: خاطر بنفسھ یُخاِطُر: أَْشفَى بِھَا َعلَى َخطَِر  المخاطر من

  .)7(ُمْلكٍ ھُْلٍك أَو نَْیِل 
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  تعریف الخطر في االصطالح الفقھي -ثانیا
یقصد بالخطر الذي ھو موضوع الدراسة عند الفقھاء احتمال وقوع الخسارة في التجارة، أو بعبارة 

  أخرى التردد بین الغنم (الربح) والغرم (الخسارة).
السلعة یقصد أن والخطر خطران: خطر التجارة وھو أن یشتري قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة: "

یبیعھا بربح ویتوكل على هللا في ذلك، فھذا ال بد منھ للتجار، والتاجر یتوكل على هللا یطلب منھ أن یأتي من 
یشتري السلعة وأن یبیعھا بربح، وإن كان قد یخسر أحیانًا فالتجارة ال تكون إال كذلك، والخطر الثاني المیسر 

مھ هللا ورسولھ مثل بیع المالمسة والمنابذة وَحَبِل الَحبَلَِة  ا الذيالذي یتضمن أكل مال الناس بالباطل، فھذ حرَّ
  .)8(والمالقیح والمضامین، وبیع الثمار قبل بُُدوِّ صالحھا"

  االصطالح الماليتعریف الخطر في -ثالثا
ف الخطر في االصطالح المالي بأنھ: "احتمال ھالك المال أو وقوع الخسارة، أو فوات الربح،   یُعرَّ

  .)9(أو كونھ دون مستوى المتوقع"
والخطر بھذا المعنى ال ینفك عن النشاط االقتصادي، ویؤدي وظیفة أساسیة في تحفیز الشخص 

  للبذل والحرص والعنایة لحفظ المال وتحقیق الربح.
الخطر االقتصادي إما أن یتعلق بالسیولة، أو السوق، أو األمور التشغیلیة، واالئتمانیة، وسیتم وھذا 

  بیانھم في المطلبین الالحقین.
   الفرع الرابع: حقیقة السلم

یتضمن ھذا الفرع التعریف بالسلم، وبیان مشروعیتھ، وأركانھ وشروطھ، وخصائصھ التمویلیة 
  فروع على النحو التالي:االقتصادیة، وذلك في ثالثة 

  ومشروعیتھ السلم تعریف -أوال
لم تعریف -1  السَّ
لم لغة: -أ لَمُ  تعریف السَّ لَف تقول: "أَْسلَْمُت إلیھ" بمعنى أسلفت، والسلف  والالم السین بفتح السَّ بمعنى السَّ

ل فیھ الثمن، وتُضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم والسَّلف لغة أھل العراق ، )10(نوع من البیوع یُعجَّ
َي سلما لتسلیم رأس المال بالمجلس، وسلفا لتقدیمھ لم لغة أھل الحجاز، وُسمِّ   .)11(والسَّ

ف السَّلم عند الفقھاء اصطالحا: تعریف السلم -ب أنھ: بیع شيء موصوف في الذمة إلى أجل بثمن  على یُعرَّ
المثمون الموصوف المضمون في الذمة إلى أجل، ؛ أي البیع الذي یكون فیھ تقدیم للثمن وتأخیر )12(معجل

 فھو یختلف عن البیع اآلجل الذي فیھ تعجیل المثمون وتأجیل الثمن.
فھ النظام الصادر من بنك الجزائر كصیغة تمویل بقولھ: لَم ھو عقد یقوم من خاللھ البنك أو  وَعرَّ السَّ

سلَّم لھ آجال من طرف زبونھ مقابل الدفع المؤسسة المالیة الذي یقوم بدور المشتري بشراء سلعة التي تُ 
  . )13(الفوري والنقدي"

ویُالحظ على ھذا التعریف األخیر إطالقھ للسلعة محل السَّلم، واألولى تقییدھا بما قیَّدھا التعریف 
  الفقھي بأنھا موصوفة في الذمة، وبذلك تخرج السلعة المعیَّنة من التعریف.

لَم مشروعیة السلم: -2 یَا أَیُّھَا الَِّذیَن  هللا تعالى: القرآن قول واإلجماع، فمن والسنة بالكتاب جائز السَّ
ى فَاْكتُبُوهُ    ].282 [البقرة: آَمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمً

: "أشھد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّھ هللا -رضي هللا عنھما - قال عبد هللا بن عباس 
  .)14(في الكتاب وأذن فیھ، ثم قرأ ھذه اآلیة"
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ووجھ الداللة من اآلیة: أنھا أصل في جواز المداینات بعمومھا التي ھي "عبارة عن كل معاملة كان 
لَم باعتباره من أفرادھا؛ ألن فیھ تعجیل رأس  )15(أحد العوضین فیھا نقدا واآلخر في الذمة نسیئة" وشملت السَّ

  مالھ، وتأجیل المسلَم فیھ الثابت في ذمة المسلَم إلیھ. 
المدینة وھم یُسلِفون بالتمر  قال: قدم النبي  -رضي هللا عنھما- النبویة فعن ابن عباس السنة من أما

 .)16(»فِي َكْیٍل َمْعلُوٍم، َوَوْزٍن َمْعلُوٍم، إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ َمْن أَْسلََف فِي َشْيٍء، فَ « السنتین والثالث، فقال:
ا   .)17(أجمعت األمة على مشروعیة السَّلَم، وقد حكى اإلجماع ابن المنذر فقد اإلجماع أمَّ

لَم أنھ ُشِرع للتیسیر على العاقدین وانتفاعھما؛ ووجھ ذلك أن المشتري  والحكمة من مشروعیة السَّ
المسلِم یحصل على خصم من الثمن مقابل تأجیل المبیع، والمسلَم إلیھ یحصل على السیولة ُمقدَّما لینفقھا في 

  الثمن. حاجاتھ، ولذلك ُسمي بیع المحاویج للحاجة إلیھ، وبیع المفالیس لنقص 
  أركان عقد السلم وشروط صحتھ -ثانیا

لَم عقد من عقود المعاوضات المالیة لھ أركان یقوم علیھا، وشروط فضال عن شروط -خاصة السَّ
  یتوقف صحة العقد علیھا، وھي كما یلي:-البیع العامة

لَمالصیغة:  -1 لَ  وھي اإلیجاب والقبول، وقد اتفق الفقھاء على انعقاد االیجاب بلفظ السَّ ف، والقبول والسَّ
، وعلى أن تكون الصیغة ُمنجَزة عاریة عن التعلیق بالشرط للعاقدین، أو )18(بكل لفظ یدل على الرضا

قِھما من مجلس العقد، أو اإلضافة إلى المستقبل؛ ألن ذلك یمنع شرط تسلیم رأس مال السلم  ألحدھما بعد تفرُّ
ز مالك "ال)19(في الحال فیُِخلُّ بالعقد خیار في السلم إلى أمد قریب یجوز تأخیر النقد إلى مثلھ كیومین ، وَجوَّ

  .)20(أو ثالثة إن لم یُقدَّم رأس المال، فإن قدَّمھ كرھھ"
ویشترط فیھما ما یشترط في سائر عقود المعاوضات من العقل، والبلوغ المسلِم والمسلَم إلیھ:  -2

   .)21(والرشد، وعدم الحجر علیھما
  الثمن ویشترط فیھ ما یلي: : وھورأس مال السلم -3

  .لئال یؤدي إلى الجھالة المفضیة للنزاع المفسدة للعقد ،)22(أن یكون رأس مال السلم معلوم الجنس ُمقدَّرا -
؛ )23(:" فلیسلف" أي : فلیُعط شیئا في شيء قبل أن یفارقتسلیم رأس مال السلم في مجلس العقد لقولھ  -

، وال یتعارض القول بتعجیل رأس مال السلم في )24(بالدین لغیر حاجةإذ لو تأخر لكان في معنى بیع الدین 
مجلس العقد مع قول المالكیة في المشھور من المذھب باغتفار تأخیر رأس مال السلم الیومین والثالثة ولو 

ى ؛ وذلك لعدم ابتنائھ على جواز تأجیلھ عندھم، إذ ھو مبني عل)25(بالشرط ما لم تبلغ أجل تسلیم المسلم فیھ
، حیث اعتبروا ذلك التأخیر الیسیر )26(تأویل معنى التعجیل بناء على قاعدة "ما قارب الشيء یُعطى حكمھ"

  .)27(تعجیال حكمیا یشبھ التأخیر للتشاغل بالقبض
  : وھو المبیع ویشترط فیھ ما یلي:الُمسلَم فیھ -4

معینة بالذات؛ وذلك أن الُمعیَّن ال أن یكون دینا موصوفا في الذمة، فال یجوز أن یكون المسلَم فیھ عینا  -
َمْن أَْسَلَف فِي َشْيٍء، فَفِي َكْیٍل َمْعلُوٍم، َوَوْزٍن َمْعلُوٍم، إِلَى «: ، واألصل في ذلك قولھ )28(یستقر في الذمة 

م كنا نصیب المغان: «-رضي هللا عنھما- وقول عبد الرحمن بن أبزى، وعبد هللا بن أبي أوفى» أََجٍل َمْعلُومٍ 
، فكان یأتینا أنباط من أنباط الشام، فنسلفھم في الحنطة، والشعیر، والزبیب، إلى أجل مع رسول هللا 

والحدیث فیھ "دلیل  )29(»ما ُكنَّا نسألھم عن ذلك«قال: قلت أكان لھم زرع أو لم یكن لھم زرع؟ قاال: » مسمى
لھم مع ترك  م فیھ أن یكون عند المسلَم إلیھ؛ وذلك مستفاد من تقریره على أنھ ال یشترط في المسل

  . )30(االستفصال"
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ُد ھَْل لََك أَْن تَبِیَعنِي تَْمًرا َمْعلُوًما ِمْن َحائِِط َبنِي فَُالٍن   وحدیث َزْیُد ْبُن َسْعنَةَ أنھ قال للنبي یَا ُمَحمَّ
ي َحائِطَ بَِني  َال یَا«إِلَى أَْجِل َكَذا َوَكَذا فَقَاَل:  یَھُوِديُّ َولَِكْن أَِبیُعَك تَْمًرا َمْعلُوًما إِلَى أَْجِل َكَذا َوَكَذا َوَال أَُسمِّ

  .)31(»فَُالنٍ 
أن ال یكون المسلَم فیھ من األصناف الربویة التي یشترط فیھا التقابض في مجلس العقد، كالسلف في  -

  .)32(األثمان
أن یكون المسلَم فیھ مما ینضبط بالوصف بحیث یحقق العلم بالمسلَم فیھ، وینفي عنھ الجھالة المفضیة  -

  .)33(للنزاع، ومن ذلك ذكر جنسھ ونوعھ وصفاتھ التي یختلف الثمن باختالفھا 
یَن آَمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم یَا أَیُّھَا الَّذِ  أن یكون المسلَم فیھ ُمؤجال بأجل معلوم لھ وقع في الثمن لقول هللا عزوجل: -

ى فَاْكتُبُوهُ  لَم إلى األجل المجھول  ﴾إلى أجل مسمى﴿فقولھ عز وجل:  بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمً یدلُّ على أن السَّ
َمْن أَْسلََف فِي َشْيٍء، فَفِي َكْیٍل َمْعلُوٍم، : «على ذلك في قولھ  غیر جائز، ودلَّت أیضا سنة رسول هللا 

لم ُشِرع رخصة دفعا لحاجة المفالیس، فال بد من  ؛ والعلة»َوَوْزٍن َمْعلُوٍم، إِلَى أََجٍل َمْعلُومٍ  في ذلك أن السَّ
  .)34(األجل المعلوم لیَقِدر على التحصیل فیھ فیسلِّم، وأیضا دفعا للجھالة المفضیة للنزاع

ذلك بأن یكون عام الوجود في محلِّھ، مأمون أن یكون المسلَم فیھ مقدور التسلیم عند حلول األجل، ویتحقق  -
قَِدم المدینة، وھم یسلفون في الثمار السنة والسنتین ولم ینھھم عنھ، وفي  ؛ ذلك أن النبي )35(االنقطاع فیھ

الثمار ما ینقطع في أثناء السنة، فلو َحُرَم لبیَّنَھُ، وألنھ یثبت في الذِّمة ویوجد عند المحل، فصح السَّلَم فیھ، 
  .)36(كالموجود في جمیع المدة

تتمثل الشروط التي یشترك فیھا رأس مال الشروط المشتركة بین رأس مال السلم والمسلم فیھ:  -5
  السلم والمسلَم فیھ فیما یلي:

لم والمسلَم فیھ مما یَِصحُّ تََملُّكھ وبیعھ شرعا -   . )37(أن یكون كل من رأس مال السَّ
  .)38 فیھ النسیئة بینھماأن یكونا مختلفین جنسا تجوز  -
لم والمسلَم فیھ معلوم الجنس والصفة والمقدار؛ لمنع الجھالة المفضیة إلى  - أن یكون كل من رأس مال السَّ

  . )39(المنازعة المانعة عن التسلیم والتَسلُّم
  خصائص التمویل بصیغة السلم -ثالثا

لَم عن غیرھا من صیغ التمویل قصیر األجل بالخصائص التالیة    :)40(تمتاز صیغة السَّ
القدرة التمویلیة العالیة؛ وذلك من خالل اتساع نطاق التعامل بھا الذي یمتد إلى معظم األنشطة االقتصادیة  -

 (زراعیة، صناعیة، تجاریة)، وبالتالي یؤدي دورا تنمویا كبیرا في االقتصاد.
صیغة السلم التمویل النقدي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والكبیرة لتلبیة االحتیاجات العاجلة  تتیح -

  للسیولة (رأس المال العامل)، مما یساعد المصارف اإلسالمیة في استثمار السیولة الزائدة لدیھا.
بائع) لتدبیر للمسلَم إلیھ (التعطي صیغة السَّلم المرونة في استخدام رأس مال السلم بالنسبة للمسلِم، وفرصة  -

  المسلَم فیھ، وتسلیمھ عند األجل.
تعمل صیغة السَّلم على إیجاد سوق مستمرة للسلع خاصة الموسمیة، بما یعمل على االستقرار النسبي  -

  ألسعارھا.
  تحفیز المسلم إلیھ على زیادة اإلنتاج لتسدید مقابل رأس مال السلم. -
رق بین سعر الشراء وسعر البیع عند التسلیم في العقود التمویلیة األخرى التي تحقیق األرباح من خالل الف -

 تستعمل المصارف اإلسالمیة فیھا السلم كصیغة الستخدام الموارد التمویلیة لدیھا.
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المطلب الثاني: أدوات معالجة مخاطر السیولة والسوق التي تواجھ المصارف اإلسالمیة عند التمویل 
   بصیغة السلم

عي المصارف اإلسالمیة عند تطبیقھا لصیغة السلم تحقیق مقاصد المال من تنمیتھ، وحفظھ من تُرا
التلف والضیاع، ومنع أكلھ بالباطل، ودورانھ وتحركھ بین أیدي أكثر الناس، وفي ضوء ذلك استعملت 

  ي:كالتالالمصارف اإلسالمیة أدوات لمعالجة المخاطر التي تحیط بھا عند تطبیقھا لصیغة السلم، وھي 
  مخاطر السیولة في صیغة السلمأدوات معالجة  الفرع األول:

بأنھا" المخاطر التي تتولد عن عدم قدرة المصرف إلیجاد السیولة الكافیة  یقصد بمخاطر السیولة
  .)41(لمواجھة متطلبات المدفوعات السائلة"

طلبات المودعین وبعبارة أخرى ھي المخاطر التي تحدث عند عدم قدرة المصرف عن تلبیة 
والمستثمرین من السیولة النقدیة، بسبب عدم وجودھا، أو عجز المصرف عن تسییل أي أصل من أصولھ 

  المتداولة، وبسرعة دون أي خسائر في قیمتھ.

وتنشأ ھذه المخاطر لدى المصارف اإلسالمیة عند التمویل بصیغة السلم في حال عدم القدرة عن 
یھ، وبسرعة دون أي خسائر في قیمتھ؛ للمحافظة على التدفقات النقدیة قصد تسییل محلِّ السلم المسلَم ف

مواجھة سحوبات الودائع، وزیادة االستثمار، فتلجأ المصارف اإلسالمیة لمعالجة ھذه المشكلة إلى استخدام 
  األدوات التالیة: 

لَم قبل حلول األجل: -أوال وھذه العملیة تسمى عند الفقھاء بیع دین السلم (المسلم فیھ)  تصفیة دین السَّ
لملك في اقبل قبضھ من غیر البائع المسلَم إلیھ، التي اختلف فیھا الفقھاء، فذھب الجمھور إلى منعھا؛ ألن 

بح رالمبیع المسلَم فیھ غیر مستقر الحتمال تعذر التسلیم، وھذا غرر لغیر حاجة، وأیضا ھذا البیع یتضمن 
نَھَى َرُسوُل «كما جاء في حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده:  الذي نھى عنھ النبي  )42(لم یضمن ما

، والضمان )43(»َعْن َسلٍَف َوبَْیعٍ، َوَعْن بَْیَعتَْیِن فِي بَْیَعٍة، َوَعْن بَْیعِ َما لَیَْس ِعْنَدَك، َوَعْن ِرْبحِ َما لَْم یُْضَمنْ  هللاِ 
مانین: ضمان بضھ یؤدي إلى توالي ضفیھ، وأیضا بیع المسلَم فیھ على غیر البائع قبل قیحصل بقبض المسلم 

وذھب المالكیة إلى جواز بیع المسَلم المسلِم، وضمان المسلَم إلیھ على مبیع واحد في وقت واحد وھذا ممتنع، 
، أو أكثر بشرط قبض الثمن فیھ فیما عدا الطعام   .)44(دین؛ لئال یكون دینًا بمن غیر بائعھ بمثل ثمنھ، أو أقلٍّ

والذي یظھر جواز بیع المسلم فیھ قبل قبضھ من غیر بائعھ المسلَم إلیھ سواء كان المسلم فیھ طعاما 
أو من غیره بشرط قبض العوض، وبقدر رأس مال السلم، أو أنقص منھ؛ لئال یربح فیما لم یضمن، وال 

  یربح فیھ مرتین، وذلك لما یلي:
ن بدلھ یقوم أل قبل قبضھ بعرض أو بغیره من جنس استیفاء الدین الذي یُسقط ما في الذمة؛بیع دین السلم  -

  . )45(مقامھ، وال یدخل ھذا في بیع الدین بالدین
بیع ما لم یقبض غیر المتعیِّن من الثمن بشرط عدم الربح فیھ كما جاء ذلك في حدیث عبد  تجویز النبي  -

ل: كنت أبیع اإلبَل بالبَقِیع، فأبیع بالدنانیر وآخذ مكانھا الَوِرق، وأبیِع قا -رضي هللا عنھما -هللا بن عمر 
، فوجدتھ خارجا من بیت حفصة، فسألتھ عن ذلك؟، فقال: "ال النبي بالِورق فآخذ مكانھا الدنانیر، فَأتیت 

 ،)47(وفي روایة أخرى: "َال بَأَس أَْن تَأُْخَذھَا بِِسْعِر یَْوِمھَا، َما لَْم تَْفتَِرقَا َوبَْینَُكَما َشْيٌء" )46(بأس بھ بالقیمة"
اقتضاء الذھب من الفضة،  الثمن جاز في المثمن لیس بینھما فرق قال الخطابي: "... فإذا جاز ذلك في

لم یقبض، فدل جوازه على أن النھي عن بیع  والفضة من الذھب عن أثمان السلعة ھو في الحقیقة بیع ما
ما لم یقبض إنما ورد في األشیاء التي یُبتغى ببیعھا وبالتصرف فیھا الربح... ویبین لك صحة ھذا المعنى 
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قولھ ال بأس أن تأخذھا بسعر یومھا أي ال تطلب فیھا الربح ما لم تضمن، واشترط أن ال یتفرقا وبینھما 
  .)48(من الدنانیر صرف، وعقد الصرف ال یِصحُّ إالّ بالتقابض"شيء؛ ألن اقتضاء الدراھم 

القول بجواز بیع الطعام من ثمن الطعام المسلَم فیھ مستفاد من القیاس على بیع الدنانیر بالدراھم أو العكس  -
الذي ثبت في حدیث ابن عمر السالف الذكر؛ ذلك أنھ لما ثبتت السنة المجتََمُع علیھا على أن البُّر بالبُّر ربا 

في حدیث بن عمر رضي هللا عنھما "فأبیع بالدنانیر  إال یدا بید، والذھب بالذھب ربا إال یدا بید، ثم ثبت
وآخذ مكانھا الورق..." في أن قبض الدنانیر من الدراھم جائز ال بأس بھ، فكذلك كان قبض الطعام من 
ثمن الطعام كقبض الدنانیر من الدراھم، والدراھم من الدنانیر؛ ألنھ بیع مستأنف لم یمنع هللا منھ، وال 

  .))49رسولھ 
یمكن الخروج من خالف الفقھاء في بیع المسلَم فیھ قبل قبضھ من خالل  السلم الموازي: -ثانیا

ضیھ وإن باع طعاما بصفة ونوى أن یقاستعمال السلم الموازي الذي تكلم عنھ الشافعي في كتابھ األم بقولھ: "
ن الصفة لم یكن لھ أمن ذلك الطعام فال بأس؛ ألن لھ أن یقضیھ من غیره؛ ألن ذلك الطعام لو كان على غیر 

یعطیھ منھ، ولو قبضھ وكان على الصفة كان لھ أن یحبسھ وال یعطیھ إیاه، ولو ھلك كان علیھ أن یعطیھ مثل 
  .)50(صفة طعامھ الذي باعھ"

یتبین من قول الشافعي صورة السلم الموازي على النحو التالي: إذا رغب المسلِم ببیع دین السلم    
عقد األول عدم ربط ال، وأیضا بشرط لسلعة بمواصفات السلم األول نفسھانھ ھو یقوم بإصدار سلم جدید بضم

كما جاء ذلك مبینا في قرار مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون  بالعقد الثاني
 09-07المنعقد في دورتھ الرابعة والعشرین بدبي، خالل الفترة من:  )9/24-238اإلسالمي (قرار رقم: 

م وفیھ ما یلي: "ھناك جملة من المعامالت یمكن أن 2019نوفمبر  06 – 04الموافق:  ھـ،1441 ربیع أول
تكون أساسا لصیغ التحوط والحمایة بمعناه العام. وھي محل العمل في المؤسسات المالیة، وحكمھا أنھا 

للعقد األصلي بنفس الشروط التحوط التعاقدي الموازي: وھو إجراء عقد مواز  :جائزة شرعا، ومنھا
والمواصفات تحتاط لھ المؤسسة عن مخاطر العقد األصلي مثل السلم والسلم الموازي، واالستصناع 

  واالستصناع الموازي. 
) بشأن التحوط، ومن أھم الضوابط الشرعیة 23/8( 224كما جاءت توصیات قرار المجمع رقم 
العقد اآلخر، بل یجب أن یكون كل واحد منھما مستقالً عن لجواز العقود الموازیة عدم ربط العقد األول ب

  .)51(اآلخر في جمیع حقوقھ والتزاماتھ"
وھذا العقد الموازي لعقد السلم یسمح للمصرف اإلسالمي بالبیع بأي سعر نظرا لضمانھ المستقل 

ي عن دائرة النھ للمسلَم فیھ الموصوف في الذمة عن عقد السلم األول، وأیضا یُبرر لھ الربحیة ویخرجھ من
  ربح مالم یُضمن، ویُوفر السیولة لھ.

   المخاطر السوقیة في صیغة السلم (مخاطر رأس المال)أدوات معالجة الفرع الثاني: 
ف المخاطر السوقیة بأنھا: "ھي مخاطر التقلبات الحاصلة في قِیَّم األصول واألدوات المتداولة  تُعرَّ

   .)52(المستھدفة نتیجة لظروف خاصة بھا" بعینھا، وانحراف العوائد عن التوقعات
وتنشأ المخاطر السوقیة لدى المصارف اإلسالمیة عند التمویل بصیغة السلم في حال انخفاض أو 
ارتفاع سعر السلعة اآلجلة المسلَم فیھا وقت التسلیم عن السعر المتوقع بما یمكن أن یُسبِّب الضرر ألحد 

یحقق مصلحة المسلَم إلیھ لكنھ یضر بمصلحة المسلِم (الدائن)؛ ألنھ الطرفین، فانخفاض الثمن بدرجة كبیرة 
یشتري بثمن أكبر بكثیر من ثمن المثل وقت التسلیم والعكس صحیح؛ إذ أن ارتفاع السعر بدرجة كبیرة یحقق 
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(المدین)؛ ألنھ باع بثمن أقل بكثیر من ثمن السوق وقت  مصلحة المسلِم لكنھ یضر بمصلحة المسلَم إلیھ
  سلیم، وفي ظل ذلك استعملت المصارف اإلسالمیة أدوات لمعالجة ھذه المخاطر، وھي كالتالي: الت

طُبِّقت ھذه األداة من طرف المصارف اإلسالمیة السودانیة بسبب مشكلة أداة معادلة اإلحسان:  -أوال
ق علیھ، الثمن المتفالتضخم التي كانت تعاني منھا السودان وصورتھا: أنھ في حالة تجاوز فرق السعر ثلث 

یتم تحدید مقدار المبیع بالقیمة ولیس بالكمیة، بحیث یتم تخفیض كمیة المسلم فیھ عن طریق معادلة 
  :)53(اإلحسان

الكمیة المتعاقد علیھا×(سعر السلم+ثلث سعر السلم)
السعر الجاري في السوق وقت التسلیم

�  الكمیة	المعدلة

  
ح جانب انتفاعھما معا دون الوقوع في وبالتالي یمنع أو یُقلِّل احتمال تضرر  أحد الطرفین، ویرجِّ

  المحذور الشرعي، والذي ھو األصل في عقد السلم.
ومن أدوات معالجة المخاطر السوقیة للسلم في ظل التغیر السلم بسعر السوق وقت التسلیم:  -ثانیا

را معلوما یُسلِم المشتري مقداوصورتھا: أن الفاحش لألسعار العمل بصیغة السلم بسعر السوق وقت التسلیم 
من المال(الثمن) في سلعة موصوفة منضبطة من حیث الجنس والنوع والصفة، لكن ال یُعیُّن مقدارھا وقت 

ر وقت فإذا ُعلم السع، بقدر معلوم العقد، وإنما یربط تحدید الكمیة المسلَم فیھا بسعر السوق، أو أنقص منھ
قد قال و لعقد وفق سعر الوحدة من البضاعة المسلَم فیھا فتخرج الكمیة،التسلیم احتُسب الثمن المدفوع وقت ا

  .)54(بجواز ھذه الصیغة الحنابلة في روایة، واختارھا شیخ اإلسالم ابن تیمیة
وھذه الصیغة تحمي كال الطرفین من تقلبات السعر وقت التسلیم، فارتفاع السعر حینئذ یجبره اخفاض 
الكمیة الواجب تسلیمھا، كما أن انخفاض السعر یجبره ارتفاع الكمیة، وبھذا تتفق مصالح الطرفین، ومن ثم 

ھالة غة ال تترتب علیھا جوھذه الصیینتفي الغرر الذي ینتج عن انتفاع أحد الطرفین على حساب اآلخر، 
واألجل والوصف إنما المراد بھ العلم  تُفضي إلى النزاع؛ ألن العلم المشترط في السلم فیما یتعلق بالمقدار

تداین إلى آجال ال تُعدُّ معلومة تمام العلم لكنھا ال  القاطع للنزاع ال العلم المطلق، ویدل لذلك أن النبي 
إلى الیھودي أن یبیع لھ  -، وإرسالھ )55(البعیر بالبعیرین إلى إبل الصدقة تُفضي إلى النزاع وذلك كشرائھ

ا إلى میسرة   .)56(بَّزً
وأیضا نجد في صیغة السلم بالسعر أن تحدید مقدار المسلم فیھ حسب السعر وقت التسلیم ال یفضي 

ب التعاقد، فبحسإلى النزاع؛ ألن إجمالي قیمة المسلم فیھ وھو حاصل ضرب الكمیة في السعر محدد حین 
   السعر وقت التسلیم یتحدد مقدار المسلَم فیھ دون أن یتجاوز مقدار رأس مال السلم المدفوع سابقا.

ومن األدوات التي تستعملھا المصارف اإلسالمیة في التقلیل من المخاطر  التحوط التعاوني: -ثالثا
اون دون قصد (التكافلي) التي تقوم على التع السوقیة المتعلقة بصیغة السلم الدخول في عقود التأمین التعاوني

 الربح بین مجموعة أو عدة مجموعات من األعوان االقتصادیین من خالل االشتراك في تحمل المخاطر
، وقد صدر بذلك )57(بدفع مبالغ مالیة، لتعویض األضرار التي قد تصیب أیًّا منھم إذا تحقق الخطر الُمعیَّن

 )9/24-238قرار مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي (قرار رقم: 
 – 04الموافق:   ھـ،1441ربیع أول 09-07المنعقد في دورتھ الرابعة والعشرین بدبي، خالل الفترة من: 

م بقولھ: "التحوط التعاوني: القائم على صیغ التكافل من خالل الدخول في عقود تأمین 2019نوفمبر  06
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تكافلي بغیة التعویض عن األضرار والخسائر التي قد تعترض المؤسسة المالیة اإلسالمیة، وھذه الصیغة ال 
  .)58(ي على المشروعات، واألصول العینیة والمالیة..."إشكال فیھا شرعا لجواز التأمین التعاون

أدوات معالجة المخاطر التشغیلیة واالئتمانیة التي تواجھ المصارف اإلسالمیة عند التمویل المطلب الثالث: 
   بصیغة السلم
  المخاطر التشغیلیة في صیغة السلم أدوات معالجة الفرع األول: 

الخسارة الناتجة عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات الداخلیة أو مخاطر  یقصد بالمخاطر التشغیلیة
    .)59(األشخاص أو النظم، أو الخسارة الناتجة عن األحداث الخارجیة"

وتتمثل المخاطر التشغیلیة التي تعترض المصارف اإلسالمیة في التمویل قصیر األجل بصیغة السلم 
ل في حال عدم قدرتھا على بیع السلعة بعد استالمھا  من العمیل البائع المسلَم إلیھ، مما یؤدي بھا إلى تحمُّ

تكالیف إضافیة كالتخزین والتأمین...فتلجأ المصارف اإلسالمیة (المسلِم) إلى توكیل المسلَم إلیھ ببیع السلعة 
محل عقد السلم ابتداء في بدایة عقد السلم بسعر یُتفق علیھ بحیث یضمن التكلفة، وربحا مقبوال للمصرف، 

  .)60(یكون للوكیل المسلَم إلیھ أجرا مقطوعا معلوما ا زاد فللمسلَم إلیھ الوكیل، أووم
ففي ھذه الحالة اجتمع عقد السلم مع عقد الوكالة بأجر مضاف إلى المستقبل (أجل تسلیم المسلَم فیھ)،  

وھو من باب اشتراط عقد في عقد (العقود المتقابلة) بحیث یُعلَّق أحد العقدین باآلخر، وھذا ال إشكال فیھ بناء 
، وأیضا عدم المنافاة والتضاد بین عقد السلم وعقد الوكالة بأجر الذي یأخذ  على أن األصل في العقود الحلُّ

حكم عقد اإلجارة على العمل، لكن المتأمل في ھذه الصیغة المركبة یجد أنھا وسیلة یترتب علیھا ضمان 
-عائشة رأس مال السلم مع ربحھ، وھذا ممنوع شرعا مخالف لقاعدة الغنم بالغرم التي دل علیھا حدیث 

َماِن" :هللا  قالت: قال رسول -رضي هللا عنھا ھذا المحذور الشرعي البد من  ولتالفي، )61("الَخَراُج بالضَّ
الفصل بین عقد السلم وعقد الوكالة حیث یتم إجراء عقد الوكالة بین المصرف المسلِم والمسلَم إلیھ البائع بعد 

  تسلیم السلعة وانتھاء العالقة التعاقدیة بینھما المتعلقة بعقد السلم.
یمكن للمصرف اإلسالمي أن یتجنب المخاطر التشغیلیة  المصرف وكالء متخصصین:توكیل  -ثانیا

البیع، فیعقد معھم عقد وكالة للقیام بعملیة تسلم السلعة  عملیات عن طریق االستعانة بوكالء متخصصین في
  عند حلول األجل وبیعھا بسعر یتفق علیھ مقابل أجر مقطوع أو بالنسبة.

  المخاطر االئتمانیة في صیغة السلمأدوات معالجة الفرع الثاني: 
ف المخاطر االئتمانیة بأنھا: "االحتماالت المحیطة بقدرة المدین على التسدید في الوقت المحدَّد  تُعرَّ

  ، أي مخاطر تراجع المركز االئتماني للمدین.)62(للسداد، وبالشروط المتفق علیھا في العقد"
دم عتنشأ ھذه المخاطر االئتمانیة لدى المصارف اإلسالمیة في صیغة التمویل بالسلم في حالة    

ند حلول حالة تعذر تسلیم المسلَم فیھ كلھ عااللتزام المسلَم إلیھ بمواصفات السلعة المتفق علیھا في العقد، أو 
ِده في إضاعة حقوق المصرف، إلعسار المسلَم إلیھ، أو مماطلتھ  األجل أو بعضھ الذي یكون راجعا إما وتعمُّ

، أو موت )63(أو إفالسھ، وإما یكون ذلك راجعا لظرف طارئ كانقطاع المسلَم فیھ من األسواق وقت التسلیم
لمصارف فتستعمل االمسلَم إلیھ البائع، أو تلف السلعة في یده، مما یؤثر ذلك كلھ على استثمار المصرف، 

  األدوات التالیة:اإلسالمیة للتحوط من ھذه المخاطر 
: تعتبر الدراسة االئتمانیة الجیدة للعمیل من اإلجراءات التي تخفض من المناسب العمیل اختیار -أوال

 من مخاطر عدم التسلیم الكلي أو الجزئي أو النوعي، ویتم ذلك عن طریق فحص حالة العمیل (المسلَم إلیھ)
على الوفاء بااللتزامات في مواعیدھا بغرض والتجاري، ومدى حرصھ  المالي واالئتماني مركزه خالل
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تحقیق القدرة على التسلیم في األجل المتفق علیھ، ومن ثم فحسن اختیار العمیل على أسس، وقواعد 
  موضوعیة وتنظیمیة ھي العالج األمثل للمخاطر االئتمانیة.

مانیة المخاطر االئتتستخدم المصارف اإلسالمیة للتحوط من  توثیق السلم بالرھن أو الكفالة: -ثانیا
للتمویل بصیغة السلم الرھن الذي یكون على أعیان (عقارات، منقوالت)، أو على قیم مالیة كرھن الحسابات 
االستثماریة، وكرھن األوراق التجاریة المضمونة الدفع، ویراعي المصرف في األعیان المرھونة سھولة 

، وأیضا یستعمل المصرف اإلسالمي لمواجھة تسییلھا وعدم خضوع قیمتھا لتقلبات شدیدة في األسعار
المخاطر االئتمانیة المحتملة الكفالة بأن یلتزم طرف ثالث ملئ بأداء ما على المسلَم إلیھ في حال تعذر الوفاء 

ذلك أن السلم داخل في مسمى عموم  ؛)64(جوازھما الفقھاء إلى جمھور بالتزاماتھ، وھاتان األداتان ذھب
ا في السلم، وأیضا  المداینات لما فیھ من تأجیل المسلَم فیھ، وكما صحَّ الرھن والكفالة في سائر الدیون، َصحَّ

ُ تعالى عنھا -لمَّا جاز الرھن في الثمن بالنسیئة المجمع علیھا الذي َدلَّ علیھ حدیث عائشة  قالت:  -رضي هللاَّ
» ِ جاز في المثمون وھو المسلَم  )65(»طََعاًما ِمْن یَھُوِديٍّ بِنَِسیئٍَة، َوَرَھنَھُ ِدْرًعا لَھُ ِمْن َحِدیدٍ  اْشَتَرى َرُسوُل هللاَّ

، وكل ما جاز أخذ الرھن فیھ جاز أخذ الكفیل فیھ، وقد صدر قرار مجمع الفقھ )66(وال فرق بینھما  فیھ
أبو ظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة من  اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع المنعقد في

ال مانع ) بقولھ: "2/9(85م، قرار رقم: 1995   نیسان (إبریل) 6–1ھـ، الموافق 1415ذي القعدة  6–1
  .)67( )"من أخذ الُمْسلِم (المشتري) رھناً أو كفیالً من الُمسلَم إلیھ (البائع   شرعاً 

األدوات التي تستعملھا بعض المصارف اإلسالمیة : من غرامات التأخیر(الشرط الجزائي) -ثالثا
لمعالجة المخاطر االئتمانیة في حالة المماطلة االشتراط على العمیل المسلَم إلیھ دفع مبلغ یتناسب مع تخلفھ 
عن أجل التسلیم یُصرف إلى حساب الخیرات أو في سبیل هللا إلخراج المعاملة من دائرة الربا، وھذه األداة 

وفیھا أخذ مال المسلَم ، )68((إما أن تقضي أو تربي) وال یُقضى بھا ألنھا عین ربا الجاھلیةمحرمة شرعا؛ 
قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي في دورتھ التاسعة قرار رقم  بذلك وقد صدر، إلیھ بغیر طیب نفس منھ

ة عن فیھ؛ ألنھ عبارال یجوز الشرط الجزائي عن التأخیر في تسلیم المسلَم " الذي نصھ ما یلي: 1)9/2(85
  .)69(دین، وال یجوز اشتراط الزیادة في الدیون عند التأخیر"

األصل في حالة الظروف الطارئة التي تؤدي إلى عدم توفر المسلَم فیھ  استبدال المسلم فیھ: -رابعا
ویمكن  ،)70(أن یُخیَّر المسلِم بین الصبر إلى أن یوجد المسلَم فیھ، وبین فسخ العقد والرجوع برأس مالھ

تراط بعد حلول األجل دون اش للمصرف اإلسالمي في ھذه الحالة أن یستبدل المسلَم فیھ بشيء آخر غیر النقد
 تكون ال جنسھ، بشرط أن یكون البدل مقبوضا، وأن بغیر بجنسھ أو االستبدال كان سواء ذلك في العقد،

بشرط أن یكون ، و)71(التسلیم؛ لئال یربح فیھ مرتین وقت فیھ للمسلَم السوقیة القیمة من السوقیة أكبر قیمتھ
واألصل في ذلك ابتناء المعامالت على الحل والجواز  البدل صالحاً ألن یُجعل ُمسلًَما فیھ برأس مال السلم،

حتى یثبت النھي عن ذلك، وال دلیل صحیح یُثبِت منع استبدال المسلم فیھ بجنسھ، أو بغیره، وما ورد من 
فھو  )72(»من أسلم في شيء فال یصرفھ إلى غیره«ر بحدیث أبي سعید الخدري مرفوعا: استدالل الجمھو

فیھ عطیة بن سعد العوفي، وھو ضعیف، وأعلَّھ أبو حاتم ضعیف ضعفھ الحافظ ابن حجر؛ ألن "حدیث 
، وعلى فرض صحتھ، فإن المراد بھ النھي )73(والبیھقي وعبد الحق وابن القطّان بالّضعف واالضطراب"

صرف المسلم فیھ إلى مسلم فیھ آخر؛ أي النھي عن بیع الدین بشيء ُمعیَّن إلى أجل، وھو من جنس بیع عن 
   .)74(الدین بالدین
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-ویُؤید أیضا جواز استبدال المسلم فیھ بغیره عند حلول أجل التسلیم ما جاء عن عبد هللا ابن عباس 
لَّ األََجُل، فَلَْم تَِجْد طََعاًما، فَُخْذ ِمْنھُ َعَرًضا بِأَْنقَِص، َوالَ تَْربَْح قال: "إَِذا أَْسلَْفَت فِي طََعاٍم فَحَ  -رضي هللا عنھما

تَْیِن"  أساس على بالسلم، التعامل من ضمانات ضمان ذاتھ حد في االستبدال جواز یعتبر كما، )75(َعلَْیِھ َمرَّ
 لھ وأنفع جدیدا، أجال إلیھ المسلم من إعطاء أفضل یكون قد األجل عند فیھ المسلم عن بدال المسلِم أخذ أن
   دفعھ. ما على والحصول الفسخ من

وقد صدر بجواز استبدال المسلم فیھ بعد حلول األجل، سواء بجنسھ أم بغیر جنسھ قرار مجمع الفقھ 
 یجوز للمسـلِم (المشتري)الذي نصھ ما یلي: " 1)9/2(85اإلسالمي الدولي في دورتھ التاسعة قرار رقم 

بعد حلول األجل، سواء كان االستبدال بجنسھ أم بغیر جنسھ. حیث  -غیر النقد-مبادلة المسلم فیھ بشيء آخر 
إنھ لم یرد في منع ذلك نص ثابت وال إجماع، وذلك بشرط أن یكون البدل صالحاً ألن یجعل مسلماً فیھ برأس 

  .)76(مال السلم"
ومن األدوات التي یمكن للمصرف اإلسالمي استعمالھا لمعالجة المخاطر  السلم الُمقسَّط: -خامسا

دفعات متفرقة في أوقات  على فیھ المسلم تسلیم االئتمانیة المتعلقة بالعمیل المسلِم السلم المقسَّط، وصورتھ:
إلیھ أداء  ، وھذه األداة تُمكِّن المصرف من المحافظة على حقوقھ، وتُسھِّل على العمیل المسلَم)77(معلومة

  التزاماتھ تجاه المصرف، والحفاظ على مركزه االئتماني.
: یعتبر التأمین التكافلي أداة مھمة تستعملھا المصارف اإلسالمیة لحل مشكلة التأمین التكافلي -سادسا

الدیون المتعثرة بسبب عجز المدین، أو مماطلتھ، أو بسبب الظروف الطارئة، والذي یؤدي بدوره إلى تالفي 
فرض غرامات التأخیر على المدین، وبذلك یتحقق استقرار التعامالت المصرفیة واستمرارھا، ویُْضَمن 

  الوضع المالي للمصرف، وتُحفظ أموال المودعین وتتحقق األرباح المتوقعة.
: تستعمل المصارف اإلسالمیة احتیاطات مالیة تتكون من احتیاطیات مخاطر االستثمار -سابعا

لمصرف والمودعین في حسابات االستثمار، بھدف توفیر حمایة رأس المال لودائع مساھمة كل من ا
، وھذا من التعاون والتكافل على تحمُّل مخاطر االستثمار )78(االستثمار لمقابلة مخاطر العجز عن السداد

  وتفتیتھا على كل األطراف.
  الخاتمة:

  التالیة:بعد عرض ما یتعلق بالموضوع خلصت الدراسة إلى النتائج 
تعترض المصارف اإلسالمیة عند التمویل قصیر األجل بصیغة السلم أنواع من المخاطر: مخاطر  -1

  السیولة، المخاطر السوقیة، المخاطر التشغیلیة، المخاطر االئتمانیة.
مخاطر السیولة في التمویل بصیغة السلم لدى المصارف اإلسالمیة تنشأ عند عدم القدرة عن تسییل  -2

السلم المسلَم فیھ، وبسرعة دون أي خسائر في قیمتھ، وللتحوط من ھذه المخاطر یمكن للمصارف محل 
  استخدام األدوات التالیة:

بیع المسلم فیھ قبل قبضھ من غیر بائعھ المسلَم إلیھ بشرط قبض العوض، وبقدر رأس مال السلم، أو أنقص  -
  منھ؛ لئال یربح فیما لم یضمن، وال یربح فیھ مرتین. 

  عدم ربط العقد األول بالعقد الثاني.بمواصفات السلم األول نفسھ، وبشرط  السلم الموازي -
تنشأ المخاطر السوقیة في التمویل بصیغة السلم عند انخفاض أو ارتفاع سعر المسلَم فیھ وقت التسلیم  -3

 تستعمل المصارفعن السعر المتوقع بما یمكن أن یسبب الضرر ألحد الطرفین، ولمعالجة ھذه المخاطر 
  اإلسالمیة األدوات التالیة:
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 معادلة اإلحسان: -
الكمیة المتعاقد علیھا×(سعر السلم+ثلث سعر السلم)

السعر الجاري في السوق وقت التسلیم
�  الكمیة	المعدلة

 
 السلم بسعر السوق وقت التسلیم. -
  التحوط التعاوني. -

المخاطر التشغیلیة التي تعترض المصارف اإلسالمیة في التمویل قصیر األجل بصیغة السلم تتمثل  -4
ل  في حال عدم قدرتھا على بیع السلعة بعد استالمھا من العمیل البائع المسلَم إلیھ، مما یؤدي بھا إلى تحمُّ

لسلعة ل المسلَم إلیھ البائع ببیع اتكالیف إضافیة، وللتحوط من ھذه المخاطر یمكن للمصرف اإلسالمي أن یُوكِّ 
توكیل وكالء متخصصین للقیام بعملیة تسلم السلعة عند حلول األجل من المسلَم المسلَم فیھا بعد تسلُّمھا، أو 

  إلیھ، وبیعھا بسعر یتفق علیھ مقابل أجر مقطوع أو بالنسبة.
لسلعة عدم االلتزام المسلَم إلیھ بمواصفات ااالئتمانیة في صیغة التمویل بالسلم تنشأ في حالة  المخاطر -5

حالة تعذر تسلیم المسلَم فیھ كلھ عند حلول األجل أو بعضھ، وللتحوط من ھذه المتفق علیھا في العقد، أو 
  المخاطر تستخدم المصارف اإلسالمیة األدوات التالیة: 

 اختیار العمیل المناسب. -
 توثیق السلم بالرھن أو الكفالة. -
 االستبدال كان سواء بعد حلول األجل دون اشتراط ذلك في العقد، استبدال المسلَم فیھ بشيء آخر غیر النقد -

 وأال ،صالحاً ألن یُجعل ُمسلًَما فیھ برأس مال السلمجنسھ، بشرط أن یكون البدل مقبوضا، و بغیر بجنسھ أو
 التسلیم. وقت فیھ للمسلَم السوقیة القیمة من السوقیة أكبر قیمتھ تكون

 السلم المقسط. -
 التأمین التكافلي.  -
  المتكونة من مساھمة كل من المصرف والمودعین في حسابات االستثمار. احتیاطیات مخاطر االستثمار -

  التوصیات:
  وتوصي الدراسة بما یلي:

  سالمیة.اإلتفعیل التمویل قصیر األجل بصیغة السلم في كل األنشطة االقتصادیة من طرف المصارف  -
العمل على تطویر صیغة التمویل بالسلم في المصارف اإلسالمیة بما یحقق لھا الكفاءة والموافقة لألحكام  -

  الشرعیة.
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  قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكریم. 
  تحقیق: إسماعیل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف، الریاض،تھذیب السنن)، ـھ751ابن القیم(إبراھیم بن محمد ، 

 .م2007-ـھ1428، 1السعودیة، ط
 ) ار الغرب اإلسالمي،، تحقیق: محمد عبد هللا ولد كریم، دالقبس في شرح موطأ مالك بن أنسھـ)، 543أبو بكر بن العربي 

  .م1992، 1ط لبنان،
  1العالمیة، طتحقیق: شعیب األرناؤوط ومن معھ، دار الرسالة ، سنن أبي داود، ھـ)275سلیمان بن األشعث(أبو داود ،

  م.2009-ھـ1430
  تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب،  ،سنن الصغرىالھـ)، 303(النسائيأحمد بن شعیب

  م.1986-ھـ1406، 2سوریا، ط
  تحقیق: محمد الثاني بن عمر بن موسى، دار أضواء التلخیص الحبیرھـ)، 852ابن حجر العسقالني (أحمد بن علي ،

  م.2007-ـھ1428، 1السلف، السعودیة، ط
 1، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاھرة، مصر، طمسند اإلمام أحمدھـ)، 241بن محمد بن حنبل( أحمد ،

  م.1995-ھـ1416
 ھـ1421، 1تحقیق: شعیب األرناؤوط ومن معھ، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط، مسند اإلمام أحمد، بن محمد بن حنبل أحمد-

  .م2001
 ) م1932-ـھ1351، 1، المطبعة العلمیة، حلب، سوریا، طمعالم السننھـ)، 388حمد بن محمد الخطابي.  
 دار التأصیل، تحقیق: مركز البحوث بدار التأصیل،  ،مصنف عبد الرزاقھـ)، 211بن ھمام الصنعاني( عبد الرزاق

 .م2015-ھـ1436، 1القاھرة، ط
 ) ر الفكر، بیروت، لبنان، دط، دت، داالمحلى باآلثارھـ)، 456علي بن أحمد بن سعید بن حزم. 
  2، تحقیق: یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد، السعودیة، طشرح صحیح البخاريھـ)، 449ابن بطال (علي بن خلف ،

  م.2003، ـھ1423
  1زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط تحقیق: محمد، البخاري صحیحھـ)، 256(البخاريمحمد بن إسماعیل ،

  ھـ.1422
  م.1988-ھـ1408، 1، تحقیق: شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، لبنان، طصحیح ابن حبانھـ)، 739(بن حبانمحمد 
 تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ، المستدرك على الصحیحینھـ)، 405(الحاكم محمد بن عبد هللا

 . م1990-ھـ1411، 1بیروت، لبنان، ط
  2علمیة، بیروت، لبنان، ط، دار الكتب العون المعبود شرح سنن أبي داودھـ)، 1329العظیم آبادي (محمد شرف الحق ،

 .ھـ1415
  م.1985-ھـ1405، 2، المكتب اإلسالمي، طفي تخریج أحادیث منار السبیل إرواء الغلیل ،األلبانيمحمد ناصر الدین  
  تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب، العلمیة، االستذكارھـ)، 463ابن عبد البر(یوسف بن عبد هللا ،

 .م2000-ـھ1421، 1بیروت، لبنان، ط
  دط، دتدار الكتب العلمیة، لبنان، ، المھذب في فقھ اإلمام الشافعيھـ)، 476الشیرازي (إبراھیم بن علي أبو إسحاق. 
 ) 1ط، دار الكتب العلمیة، لبنان، التاج واإلكلیل لمختصر خلیلھـ)، 897أبو عبد هللا محمد بن یوسف، المواق المالكي ،

  .م1994-ھـ1416
 ) دط، دت، عالم الكتب، لبنان، الفروقھـ)، 684أحمد بن إدریس شھاب الدین القرافي .  
  ،سالمي، بیروت، لبنان، حجي ومن معھ، دار الغرب اإل، تحقیق: محمد الذخیرةأحمد بن إدریس شھاب الدین القرافي

  .م1994، 1ط
  تحقیق: محمد عزیر شمس، دار عالم الفوائد، -المجموعة الرابعة-جامع المسائل)، ـھ728ابن تیمیة(أحمد بن عبد الحلیم ،

 ـ.ھ1432، 1مكة، السعودیة، ط
 )الدار العلمیة، الھند، دط،  ،بن أبي الفضل صالحمسائل اإلمام أحمد بن حنبل روایة اھـ)، 241أحمد بن محمد بن حنبل

  .دت
 ،تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ،

  .م1995-ـھ1416الشریف، المدینة النبویة، السعودیة، دط، 
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  أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان،  ، تحقیق:الصحاحھـ)، 393الجوھري(إسماعیل بن حماد
  .م1987-ـھ1407، 4ط

  م.24/03/2020الموافق  ـھ1441رجب  29الصادرة یوم  16الجریدة الرسمیة العدد  
 ) ھـ1414، 3بنان، ط، دار صادر، بیروت، للسان العربھـ)، 711جمال الدین ابن منظور.  
 ) عیني المالكي ، تحقیق: عبد السالم محمد الشریف، دار الغرب تحریر الكالم في مسائل االلتزامھـ)، 954الحطاب الرُّ

  .176م، ص1984-ـھ1404، 1اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط
  ،ـھ1428، 1، عمان، األردن، ط، دار النفائسمخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیةحمزة عبد الكریم محمد حماد-

  .م2008
 ) تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، مختار الصحاحھـ)، 666زین الدین محمد بن أبي بكر الرازي ،

  .م1999-ھـ 1420، 5لبنان، ط
  ،م.2004-ھـ1425، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طمدخل للفكر االقتصادي في اإلسالمسعید سعد مرطان  
  ،ـھ1423، 1، جمعیة التراث، غردایة، الجزائر، طصیغ التمویل قصیر األجل للبنوك اإلسالمیةتطویر سلیمان ناصر-

  .م2002
  ،ترجمة: عثمان بابكر أحمد، إدارة المخاطر تحلیل قضایا في الصناعة المالیة اإلسالمیةطارق هللا خان وحبیب أحمد ،

 م.  2003-ھـ1424، 1المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة، السعودیة، ط
 دار الفكر، لبنان، دط، دتفتح العزیز بشرح الوجیز (الشرح الكبیر)ھـ)، 623الرافعي ( عبد الكریم بن محمد ،.  
 ) تحقیق: حمید بن محمد لحمر، دار الغرب عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینةھـ)، 616عبد هللا بن شاس ،

  .م2003-ـھ1423، 1اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط
 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ،الكافي في فقھ اإلمام أحمد، ھـ)620(بن قدامة المقدسي عبد هللا بن محمد ،

 م.1994-ھـ1414
 م1968-ھـ 1388القاھرة، مصر، دط، مكتبة  ،المغني، ھـ)620(بن قدامة المقدسي عبد هللا بن محمد.  
 ) ھـ1356 دط، لبي، القاھرة، مصر،، مطبعة الحاالختیار لتعلیل المختارھـ)، 683عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي-

  .م1937
 ) م،، تحقیق: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزاإلشراف على نكت مسائل الخالفھـ)، 422عبد الوھاب البغدادي المالكي 

  .م1999-ھـ 1420، 1ط لبنان،
 )تحقیق: حمیش عبد الحّق، المكتبة التجاریة عالم المدینةالمعونة على مذھب ھـ)، 422عبد الوھاب البغدادي المالكي ،

  .دط، دت مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، السعودیة،
  ،المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب،تجربة البنوك السودانیة في التمویل الزراعي بصیغة السلمعثمان بابكر أحمد ، 

  ـ.ھ1418جدة، السعودیة، دط، 
 المطبعة الكبرى األمیریة بوالق، القاھرة، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقھـ)،  743فخر الدین الزیلعي ( عثمان بن علي ،

  .ھـ 1313، 1ط
  م1986-ھـ1406، 2، دار الكتب العلمیة، لبنان، طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائعھـ) 587الكاساني(عالء الدین.  
 ) تحقیق: طالل یوسف، دار احیاء التراث العربي، ة في شرح بدایة المبتديالھدایھـ)، 593علي بن أبي بكر المرغیناني ،

  .بیروت، لبنان، دط، دت
 ) دط، دتاإلقناع في الفقھ الشافعيھـ)، 450علي بن محمد الماوردي ،.  
  ،إلسالمي ا، المعھد اإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء التطبیق المعاصرعمر محمد عبد الحلیم

  .م2004-ـھ1425، 3للبحوث والتدریب، جدة، السعودیة، ط
  ،األردن، دار صفاء، عمان، تحلیل الربحیة التجاریة التخاذ القرارات االستثماریة في البنوك اإلسالمیةالغالي بن إبراھیم ،

  م.2016، 1ط
 )م1994-ـھ14415، 1لعلمیة، لبنان، ط، دار الكتب االمدونةھـ)، 179مالك بن أنس.   
 ) بنان، ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لأحكام القرآنھـ)، 543محمد أبو بكر بن العربي

  .م2003-ھـ 1424، 3ط
  عیني المالكي (محمد -ھـ1412، 3كر، لبنان، ط، دار الفمواھب الجلیل في شرح مختصر خلیلھـ)، 954الحطاب الرُّ

  .م1992
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  ،1العددان  ،9المجلد  ،، مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیةالمخاطر االئتمانیة في العمل المصرفي اإلسالميمحمد القري-
  .ھـ1423، 2

 )2، دار الفكر، بیروت، لبنان، طرد المحتار على الدر المختار)، ـھ1252محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین ،
   .م1992-ھـ 1412

 ) م2009-ھـ  1430، 1دار الفالح، ط ،األوسط من السنن واإلجماع واالختالفھـ)، 319محمد بن إبراھیم بن المنذر.  
  دت1اآلثار، القاھرة، مصر، ط ، تعلیق: خالد بن محمد المصري، داراإلجماع)، ـھ319بن المنذر(محمد بن إبراھیم ،.  
 ) م1993-ھـ 1414 فة، بیروت، دط،، دار المعرالمبسوطھـ)، 483محمد بن أحمد السرخسي .  
 ) 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجھـ)، 977محمد بن أحمد الشربیني ،

  .م1994-ھـ 1415
 ) دط، دتالقوانین الفقھیةھـ)، 741محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، .  
 دار الفكر، لبنان، دط، دتحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرھـ)، 1230الدسوقي المالكي ( محمد بن أحمد بن عرفة ،.  
  ھـ 1425لقاھرة، مصر، دط، ، دار الحدیث، ابدایة المجتھد ونھایة المقتصدھـ) 595بن رشد (محمد بن أحمد بن محمد

   .م 2004-
 ) ھـ  1414، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ،تحفة الفقھاء ھـ)،540محمد بن أحمد عالء الدین السمرقندي-

  .م 1994
  م1990-ھـ1410دط، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  ،األمھـ)، 204الشافعي (محمد بن إدریس .  
 ) تحقیق: أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة، كراتشي، المبسوطھـ)، 189محمد بن الحسن الشیباني ،

  .، دتباكستان، دط
  تحقیق: عبد المنعم الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحارھـ)، 1088عالء الدین الحصكفي (محمد بن علي ،

   .م2002-ھـ1423، 1خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 محمود إبراھیم ومحمد محمد ، تحقیق: أحمد الوسیط في المذھبھـ)، 505أبو حامد الغزالي الطوسي ( محمد بن محمد

  .ـھ1417، 1سالم، القاھرة، مصر، طتامر، دار ال
 ) دار الفكر، لبنان، دط، دتالعنایة شرح الھدایةھـ)، 786محمد بن محمد البابرتي ، .  
  تحقیق: محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، المقدمات الممھداتھـ)، 520بن محمد بن أحمد بن رشد الجد (محمد ،

  م.1988-ھـ  1408، 1لبنان، طبیروت، 
  ،م1994-ھـ1416، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طالتاج واإلكلیل لمختصر خلیلمحمد بن یوسف المواق المالكي.  
  ،مجلة الجامعة الخلیجیةأنواع المخاطر في المصارف اإلسالمیة وطرق التحوط منھامحمد خیري توفیق الشیخ عبد هللا ، ،

  . م2010، 4والمالیة، العدد:داریة قسم العلوم اإل
  ،ار النفائس ، دبحث بعنوان: عقد السلم مطبوع في كتاب بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرةمحمد سلیمان األشقر

  .م1998، 1األردن، ط
  ،دار الفكر، لبنان، دط، دت-التكملة الثانیة- المجموع شرح المھذبمحمد نجیب المطیعي ،.  
  ،م1998، دون دار نشر، عمان، األردن، دط، تحلیل مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیةمحمد نور علي عبد هللا.  
  ،دار المسیرة، -األسس النظریة والتطبیقات العملیة-المصارف اإلسالمیةمحمود حسین الوادي وحسین محمد سمحان ،

  .م2012-ـھ1433، 4عمان، األردن، ط
 التابع والتدریب للبحوث اإلسالمي المعھد ،-تحلیل فقھي واقتصادي-اإلسالمي االقتصاد في التمویل مفھوم قحف، منذر 

  .م2004-ـھ1425، 3للتنمیة، ط اإلسالمي للبنك
 )م1993-ھـ 1414، 1ط ، عالم الكتب، لبنان،شرح منتھى اإلراداتھـ)، 1051منصور بن یونس البھوتي.  
  ،ـ.ھ1437المنامة، البحرین، دط،  ،المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  
 ) تحقیق: محمد محمد أحید ولد الكافي في فقھ أھل المدینةھـ)، 463یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي ،

 .م1980-ھـ1400، 2لسعودیة، طاض، امادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الری
 . http://www.iifa-aifi.org 
 https://www.ifsb.org/ar_index.php  
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 الھوامش:

م، 2004-ھـ1425، 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طمدخل للفكر االقتصادي في اإلسالمسعید سعد مرطان،  )1(
  .218ص

، دار المسیرة، -األسس النظریة والتطبیقات العملیة-المصارف اإلسالمیةمحمود حسین الوادي وحسین محمد سمحان،  )2(
  (بتصرف یسیر).42م، ص2012-ھـ1433، 4عمان، األردن، ط

  .11/636ھـ، 1414، 3، دار صادر، بیروت، لبنان، طلسان العربھـ)، 711جمال الدین ابن منظور ( )3(
-ھـ1423، 1، جمعیة التراث، غردایة، الجزائر، طتطویر صیغ التمویل قصیر األجل للبنوك اإلسالمیةسلیمان ناصر،  )4(

  .38م، ص2002
 التابع والتدریب للبحوث اإلسالمي المعھد ،-تحلیل فقھي واقتصادي - اإلسالمي االقتصاد في التمویل مفھوم قحف، منذر )5(

  .13م، ص2004-ھـ1425، 3للتنمیة، ط اإلسالمي للبنك
  .40-39، المرجع السابق، ص صتطویر صیغ التمویل قصیر األجل للبنوك اإلسالمیةسلیمان ناصر،  )6(
، 4، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، طالصحاحھـ)، 393الجوھري(إسماعیل بن حماد  )7(

  .4/252، المصدر السابق، لسان العربابن منظور،  2/648م، 1987-ھـ1407
عالم الفوائد، ، تحقیق: محمد عزیر شمس، دار -المجموعة الرابعة-جامع المسائلھـ)، 728ابن تیمیة(أحمد بن عبد الحلیم  )8(

  .329-328ھـ، ص ص1432، 1مكة، السعودیة، ط
)9( aifi.org/4892.html-http://www.iifa .  
، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، مختار الصحاحھـ)، 666زین الدین محمد بن أبي بكر الرازي ( )10(

  ـ 9/158المصدر السابق،  ،لسان العرب، ابن منظور، 153م، ص1999-ھـ 1420، 5لبنان، ط
  .2/87م، 1993-ھـ 1414، 1، عالم الكتب، لبنان، طشرح منتھى اإلراداتھـ)، 1051منصور بن یونس البھوتي( )11(
شرح ، البھوتي، 13/94، دار الفكر، لبنان، دط، دت، -التكملة الثانیة- المجموع شرح المھذبمحمد نجیب المطیعي،  )12(

  .88-2/87ابق، ، المصدر السمنتھى اإلرادات
الجریدة الرسمیة العدد  34م ص15/03/2020ھـ الموافق 1441رجب  20المؤرخ في  02-20من النظام رقم 09المادة: )13(

  م.24/03/2020ھـ الموافق 1441رجب  29الصادرة یوم  16
  . 2/314، 3130، كتاب التفسیر، برقم: المستدرك على الصحیحینرواه الحاكم في  )14(
، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، أحكام القرآنھـ)، 543محمد أبو بكر بن العربي ( )15(

  .1/327م، 2003-ھـ 1424، 3ط
  .3/85، 2240برقم:  باب السلم في وزن معلوم،رواه البخاري في صحیحھ، كتاب السلم،  )16(
، دت، 1، تعلیق: خالد بن محمد المصري، دار اآلثار، القاھرة، مصر، طاإلجماعھـ)، 319بن المنذر(محمد بن إبراھیم  )17(

  .110ص
 1994-ھـ 1414، 2دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، تحفة الفقھاء ھـ)،540محمد بن أحمد عالء الدین السمرقندي ( )18(

  .2/88، المصدر السابق، شرح منتھى اإلرادات، البھوتي، 2/8م، 
-ھـ1356، مطبعة الحلبي، القاھرة، مصر، االختیار لتعلیل المختارھـ)، 683عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي ( )19(

. علي بن 1/229، عالم الكتب، لبنان، دط، دت، الفروقھـ)، 684. أحمد بن إدریس شھاب الدین القرافي (2/36م، 1937
  .98دط، دت، ص ،اإلقناع في الفقھ الشافعيھـ)، 450محمد الماوردي (

-ھـ1416، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طالتاج واإلكلیل لمختصر خلیلھـ)، 897محمد بن یوسف، المواق المالكي ( )20(
  .6/479م، 1994

دار الكتب العلمیة، لبنان، دط، دت، ، المھذب في فقھ اإلمام الشافعيھـ)، 476الشیرازي (إبراھیم بن علي أبو إسحاق  )21(
2/71.  

م، 1986-ھـ1406، 2، دار الكتب العلمیة، لبنان، طبدائع الصنائع في ترتیب الشرائعھـ) 587الكاساني(عالء الدین  )22(
، تحقیق: محمد عبد هللا ولد كریم، دار الغرب القبس في شرح موطأ مالك بن أنسھـ)، 543.أبو بكر بن العربي (5/202

  .2/95، المصدر السابق، اإلراداتشرح منتھى البھوتي،  .2/835م، 1992، 1اإلسالمي، ط
. علي بن أحمد بن 3/95م، 1990-ھـ1410دار المعرفة، بیروت، لبنان، دط، ، األمھـ)، 204الشافعي (محمد بن إدریس  )23(

  .8/46، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، دت، المحلى باآلثارھـ)، 456سعید بن حزم (
القبس في شرح موطأ مالك . أبو بكر بن العربي، 5/202، المصدر السابق، الشرائعبدائع الصنائع في ترتیب الكاساني،  )24(

، دار مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجھـ)، 977. محمد بن أحمد الشربیني (2/836 المصدر السابق،بن أنس، 
  .2/95 المصدر السابق، ،شرح منتھى اإلراداتالبھوتي،  .3/4م، 1994-ھـ 1415، 1الكتب العلمیة، لبنان، ط
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عیني المالكي (محمد ) 25( -ھـ1412، 3، دار الفكر، لبنان، طمواھب الجلیل في شرح مختصر خلیلھـ)، 954الحطاب الرُّ

  .4/515م، 1992
، دار الفكر، لبنان، دط، دت، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرھـ)، 1230الدسوقي المالكي ( محمد بن أحمد بن عرفة )26(

3/195.  
، تحقیق: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، اإلشراف على نكت مسائل الخالفھـ)، 422عبد الوھاب البغدادي المالكي ( )27(

  .2/568م، 1999-ھـ 1420، 1ط
-ھـ 1425، دار الحدیث، القاھرة، مصر، دط، بدایة المجتھد ونھایة المقتصدھـ) 595بن رشد (محمد بن أحمد بن محمد  )28(

، دار الكتب العلمیة، بیروت، الكافي في فقھ اإلمام أحمدھـ)، 620بن قدامة المقدسي( عبد هللا بن محمد، 3/217م،  2004
، فتح العزیز بشرح الوجیز (الشرح الكبیر)ھـ)، 623الرافعي ( عبد الكریم بن محمد .2/67 م،1994-ھـ1414، 1لبنان، ط

  .8/39 ، المصدر السابق،المحلى باآلثار.ابن حزم، 9/221دار الفكر، لبنان، دط، دت، 
، أبو داود في سننھ، كتاب 3/87، 2254، كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم، برقم: صحیحھرواه البخاري في  )29(

  وقال محققھ شعیب األرناؤوط إسناده قوي. 5/338، 3466البیوع، باب في السلف، برقم: 
، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالمعبود شرح سنن أبي داودعون ھـ)، 1329العظیم آبادي (محمد شرف الحق  )30(

  .9/254ھـ، 1415
: ھذا حدیث حسن 247-7/243، وقال الحافظ المزي في "التھذیب" 1/522، 288رواه ابن حبان في صحیحھ برقم:  )31(

  مشھور.
، تحقیق: طالل یوسف، دار احیاء التراث العربي، الھدایة في شرح بدایة المبتديھـ)، 593علي بن أبي بكر المرغیناني ( )32( 

  .222-3/218 ، المصدر السابق،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد. ابن رشد، 3/70بیروت، لبنان، دط، دت، 
، 2، دار الفكر، بیروت، لبنان، طرد المحتار على الدر المختاره)، 1252محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین( )33( 

، تحقیق: محمد حجي ومن معھ، دار الغرب الذخیرة. أحمد بن إدریس شھاب الدین القرافي، 5/209م، 1992-ھـ 1412
ابن قدامة  .96ص ، المصدر السابق،اإلقناع في الفقھ الشافعيالماوردي،  .5/240م، 1994، 1اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط

  .66-2/62 ، المصدر السابق،الكافي في فقھ اإلمام أحمدالمقدسي، 
م، 2009-ھـ  1430، 1، دار الفالح، طاألوسط من السنن واإلجماع واالختالفھـ)، 319محمد بن إبراھیم بن المنذر ( )34( 

. محمد بن یوسف 7/86، دار الفكر، لبنان، دط، دت، العنایة شرح الھدایةھـ)، 786.محمد بن محمد البابرتي (10/273
ابن قدامة  .6/499م، 1994-ھـ1416، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، طلمختصر خلیلالتاج واإلكلیل المواق المالكي، 

  .220-4/218م، 1968-ھـ 1388مكتبة القاھرة، مصر، دط، ، المغنيالمقدسي، 
ھـ)، 463یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي ( .7/81 ، المصدر السابق،العنایة شرح الھدایةالبابرتي،  )35(

، تحقیق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، السعودیة، الكافي في فقھ أھل المدینة
، تحقیق: أحمد الوسیط في المذھبھـ)، 505أبو حامد الغزالي الطوسي ( محمد بن محمد .2/691م، 1980-ھـ1400، 2ط

الكافي في فقھ .ابن قدامة المقدسي، 3/429ھـ، 1417، 1لقاھرة، مصر، طمحمود إبراھیم ومحمد محمد تامر، دار السالم، ا
  .2/65 ، المصدر السابق،اإلمام أحمد

  .2/67، المصدر نفسھ، الكافي في فقھ اإلمام أحمدابن قدامة المقدسي،  )36(
، تحقیق: محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، المقدمات الممھداتھـ)، 520محمد بن أحمد بن رشد الجد () 37(

  .96ص ، المصدر السابق،اإلقناع في الفقھ الشافعي. الماوردي، 2/26م، 1988-ھـ 1408، 1ط
، المطبعة الكبرى األمیریة بوالق، القاھرة، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقھـ)،  743فخر الدین الزیلعي ( عثمان بن علي )38( 

الكافي في فقھ اإلمام  . ابن قدامة المقدسي،5/231، المصدر السابق، الذخیرةھـ)، 684، القرافي (4/111ھـ، 1313، 1ط
  .2/66، المصدر السابق، أحمد

. محمد بن أحمد 12/124م، 1993-ھـ1414، دار المعرفة، بیروت، دط، المبسوطھـ)، 483محمد بن أحمد السرخسي ( )39(
 ، المصدر السابق،اإلقناع في الفقھ الشافعي. الماوردي، 177، دط، دت، صالقوانین الفقھیةھـ)، 741بن جزي الغرناطي (

   .98ص
. 287ص ھـ،1437المنامة، البحرین، دط،  ،المعاییر الشرعیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،  )40(

سالمي ، المعھد اإلاإلطار الشرعي واالقتصادي والمحاسبي لبیع السلم في ضوء التطبیق المعاصرعمر محمد عبد الحلیم، 
  .74-73م، ص ص2004-ھـ1425، 3للبحوث والتدریب، جدة، السعودیة، ط

ة، ، مجلة الجامعة الخلیجیالمصارف اإلسالمیة وطرق التحوط منھا ، أنواع المخاطر فيمحمد خیري توفیق الشیخ عبد هللا )41(
  .3م، ص2010، 2، المجلد:4قسم العلوم اإلداریة والمالیة، الجامعة الخلیجیة، البحرین، العدد: 
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، تحقیق: أبو الوفا األفغاني، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة، كراتشي، المبسوطھـ)، 189محمد بن الحسن الشیباني ( )42(

الكافي في فقھ .ابن قدامة، 2/13 ، المصدر السابق،في فقھ اإلمام الشافعي المھذب.الشیرازي، 5/45باكستان، دط، دت، 
   .2/69 ، المصدر السابق،اإلمام أحمد

  .11/516المسند: إسناده حسن  ، وقال محققو6918رواه أحمد في مسنده، برقم: )43(
، تحقیق: حمیش عبد الحّق، المكتبة التجاریة المعونة على مذھب عالم المدینةھـ)، 422عبد الوھاب البغدادي المالكي( )44(

  .2/1002مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، السعودیة، دط، دت، 
ماعیل بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف، الریاض، ، تحقیق: إستھذیب السننھـ)، 751ابن القیم(إبراھیم بن محمد  )45(

  .1666م، ص2007-ھـ1428، 1السعودیة، ط
  .5/113، وصححھ أحمد شاكر 5559رواه أحمد في مسنده، برقم:  )46(
  .5/478وصححھا أحمد شاكر  6240رواه أحمد في مسنده، برقم  )47(
  .74-3/73م، 1932-ھـ1351، 1العلمیة، حلب، سوریا، ط، المطبعة معالم السننھـ)، 388حمد بن محمد الخطابي ( )48(
، تحقیق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب، العلمیة، االستذكارھـ)، 463ابن عبد البر(یوسف بن عبد هللا  )49(

  .384-6/383م، 2000-ھـ1421، 1بیروت، لبنان، ط
  .3/72 ، المصدر السابق،األمالشافعي،  )50(
)51( aifi.org/5188.html-http://www.iifa  
ان، األردن، ، دار صفاء، عمتحلیل الربحیة التجاریة التخاذ القرارات االستثماریة في البنوك اإلسالمیةالغالي بن إبراھیم،  )52(

  .85م، ص2016، 1ط
، ، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریبالسودانیة في التمویل الزراعي بصیغة السلمتجربة البنوك عثمان بابكر أحمد،  )53(

  .79ھـ، ص1418جدة، السعودیة، دط، 
  .337-336، المصدر السابق، ص ص-المجموعة الرابعة-جامع المسائلأحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،  )54(
  .6/165، وقال محققھ أحمد شاكر: إسناده صحیح، 3659رواه أحمد في مسنده، مسند عبد هللا بن عمرو، برقم:  )55(
، وصححھ األلباني في صحیح 4628رواه النسائي في سننھ الصغرى، كتاب البیوع، باب البیع إلى أجل معلوم، برقم:  )56(

  .10/200وضعیف النسائي 
)57( aifi.org/2396.html-http://www.iifa  
)58( aifi.org/5188.html-http://www.iifa  
، تاریخ https://www.ifsb.org/ar_index.php، قائمة المصطلحات)، IFSBمجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة() 59(

  .2018تحدیث: ینایر  https://www.ifsb.org/ar_terminologies.php، 16/12/2020تصفح الموقع: 
دار النفائس  ،بحث بعنوان: عقد السلم مطبوع في كتاب بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرةمحمد سلیمان األشقر،  )60(

  .214م، ص1998، 1األردن، ط
، وصححھ األلباني في 3508، كتاب، باب فیمن اشترى عبداً فاستعملھ، ثم وجد بھ عیباً، برقم: سننھرواه أبو داود في ) 61(

  .5/158إرواء الغلیل 
، مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، المعھد اإلسالمي المخاطر االئتمانیة في العمل المصرفي اإلسالميمحمد القري،  )62(

  .13ھـ، ص1423، 9، المجلد 2-1السعودیة، العددان  للبحوث والتدریب، جدة،
م، 1998، دون دار نشر، عمان، األردن، دط، تحلیل مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیةمحمد نور علي عبد هللا،  )63(

 ،1، دار النفائس، عمان، األردن، طمخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیة، حمزة عبد الكریم محمد حماد، 95ص
  .178-177-176م، ص ص2008-ھـ1428

، دار الكتب العلمیة، لبنان، المدونةھـ)، 179. مالك بن أنس(5/18، المصدر السابق، المبسوطمحمد بن الحسن الشیباني،  )64(
، المغني.ابن قدامة، 98، المصدر السابق، صاإلقناع في الفقھ الشافعي.الماوردي، 107-3/104م، 1994-ھـ1415، 1ط

  .4/232السابق، المصدر 
  .3/86، 2251رواه البخاري في صحیحھ، كتاب السلم، باب الكفیل في السلم، برقم: )65(
، 2، تحقیق: یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد، السعودیة، طشرح صحیح البخاريھـ)، 449ابن بطال (علي بن خلف  )66(

  .6/371م، 2003ھـ، 1423
)67( aifi.org/1990.html-http://www.iifa  
عیني المالكي ( )68( ، تحقیق: عبد السالم محمد الشریف، دار الغرب تحریر الكالم في مسائل االلتزامھـ)، 954الحطاب الرُّ

  .176م، ص1984-ھـ1404، 1اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط
)69( aifi.org/1990.html-http://www.iifa  
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، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینةھـ)، 616عبد هللا بن شاس (.12/136، المصدر السابق، المبسوطالسرخسي،  )70(

الكافي في .ابن قدامة، 2/754م، 2003-ھـ1423، 1تحقیق: حمید بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط
  .2/69، المصدر السابق، فقھ اإلمام أحمد

الدار العلمیة، الھند، دط،  ،مسائل اإلمام أحمد بن حنبل روایة ابن أبي الفضل صالحھـ)، 241أحمد بن محمد بن حنبل( )71(
، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد مجموع الفتاوى .أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة،1/208دت، 

  .516-29/515م، 1995-ھـ1416لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، السعودیة، دط، 
  .5/339، 3468غیره، برقم: كتاب اإلجارة، باب من أسلف في شيء ثم حّولھ إلى ، سننھرواه أبو داود في  )72(
، تحقیق: محمد الثاني بن عمر بن موسى، دار أضواء التلخیص الحبیرھـ)، 852ابن حجر العسقالني (أحمد بن علي  )73(

  .4/1794م، 2007-ھـ1428، 1السلف، السعودیة، ط
  .518-29/517، المصدر السابق، مجموع الفتاوىابن تیمیة،  )74(
صالح آل الشیخ في كتابھ التكمیل لما فات  ، وصححھ6/383، 14928، كتاب البیوع، برقم: مصنفھرواه عبد الرزاق في  )75(

  .80تخریجھ من إرواء الغلیل وقال: ھذا إسناد صحیح على شرط الشیخین، ص
)76( aifi.org/1990.html-http://www.iifa  
، تحقیق: عبد المنعم الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحارھـ)، 1088عالء الدین الحصكفي (محمد بن علي  )77(

، المصدر السابق، المغنيابن قدامة، .438صم، 2002-ھـ1423، 1خلیل إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
4/230.  

، ترجمة: عثمان بابكر أحمد، المخاطر تحلیل قضایا في الصناعة المالیة اإلسالمیةإدارة طارق هللا خان وحبیب أحمد،  )78(
 .  148م، ص2003-ھـ1424، 1المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة، السعودیة، ط
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  وقف النقود ودوره في تمویل المؤسسات الصغیرة
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ال الّذي یلعبھ الوقف في التَّنمیة  إلىتھدف الدٍّراسة   ن خالل وتنمیة المجتمعات، م االقتصادیةإبراز الدَّور الفعَّ
، وقد ، وأدلة مشروعیتھ والتكیِّیف الفقھيِّ للوقفالتَّعریف بھ من النَّاحیة الشرعیَّة أو القانونیَّة في التَّشریع الجزائريٍّ 

راسة على نظام وقف النُّقود الّذي لم یأخذ نصیبًا كافیًا من البحوث العلمیَّة، وھذا نتیجة اختالف الفقھاء في  ركَّزت الدِّ
ا تستھلك،  النُّقود أنَّ  حكمھ، فمنھم من رأى عدم جوازه، باعتبار  مع الموقوفة بالعین االنتفاع بھ یُقصد والوقف ممَّ

ة وأنَّ األحكام الشرعیة للوقف اجتھادیَّة، حیث رجحت ھذه  بقائھا، ومنھم من أجازه، وكل لھ أدلة استند إلیھا، خاصَّ
الدِّراسة رأي الفقھاء الَّذین أجازوا الوقف النَّقدي، تماشیًا مع ما تقتضھ المستجدات المعاصرة، والّتي فیھا مصلحة 

ة، فجاء ھذا البحث لیكشف حقیقة وقف النَّقود وأھّمیّتُھ في الوقت المعاصر وممیٍّزاتُھ وقدرتُھ على تطویر  عامَّ
ر  المجتمعات المسلمة وإنعاش اقتصادھا، وفتح مجال التّطوع الخْیريٍّ لجمیع فئات المجتمع، مّما یُسھم في تطوُّ

ِمِھم، كما أنَّھ ھدف رئیسيٌّ من أھداف ھذه الدِّ  راسة، للتَّعریف بالثَّقافة الوقفیَّة لدي المسلمین، في ظلِّ المسلمین وتقدُّ
غیابھا أو اقتصارھا على المساجد والمقابر والزوایا والمدارس القرآنیة، وھذا من خالل العملیَّة التَّطبیقیَّة المعاصرة 

غیرة، الَّتي بیَّنت  راسة ماھیتھا ومفھومھا حسب لوقف النَّقود ودوره في العملیَّة التَّمویلیَّة للمؤسَّسات الّصً ھذه الدِّ
الدَّراسات الّدولیة الّتي أجراھا الباحثون، ثمَّ ذَكرْت، صور الوقف النَّقدي، واألسالیب التَّمویلیَّة لھذه المؤسَّسات 

غیرة بحیث تضمن لھا    .والمنافسة االستمراریةالصَّ
غیرة ؛التَّمویل؛ التنمیة ؛وقف النُّقود ؛الوقف: الكلمات المفتاحیة   .المؤسَّسات الصَّ

Abstract:  
The aim of the study is to show the efficient role that WAKF (stay) plays in economical 
development and the development of societies though its identification from the relegious or 
legal point of view Algerian legislation also legitimacy proves and juristic adaptation of WAKF. 
The study has focused on the monetary system of ‘WAKF’ that didn’t sufficient share of 
vennacular research and this because of the difference between exegetes in its judgment. 
Some of them saw that it’s not allowed religiously because money is part of consomable things 
and that the goal of ‘WAKF’ is the profit from the suspended object while remaining. Others 
allowed it ‘WAKF’ and both of them have got their evidences. Especially because that the 
relegious judgments of ‘WAKF’ is diligence. So, the first point of view is likely to dominate 
and so it allowed monetary ‘WAKF’ (stay)according to contemporary novelties because of 
general profit .this study is to reveal the reality of money Wakf and its importance in modern 
time and its ability to develop moslim societies and revitalize its economy. Also open the field 
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of charitable volunteering for all the categories of society ,that help developing moslims and 
their progress .Also it’s a main goal and others in this study ,to identify the WAKF culture  for 
moslims in its absence and its limit only on mosques, cimetries , Zaowias, and coranic schools . 
And this through modern pratical application of monetary ‘WAKF’ and its role in financing 
process of small businesses and that shows what is it and its meaning according to the global 
studies that researchers did,then this study evoked images and sorts of monetary WAKF and its 
financing ways fir this small businesses in the way that it assues the continuity and competition 
of these businesses. 
Key words: WAKF; money stay; Finance; Development; little businesses. 

  مقدمة
 ما إال نقول وال علمتنا ما إال لنا علم ال اللھم بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده � الحمد

 :بعد أما إلیھ، ھدیتنا
 عصرنا إلى اإلسالم صدر من بدایة والعصور السنین مر على ثبتھاأ بارزة تجارب اإلسالمي للوقف

 االقتصادیة البنیة في القصور جوانب معالجة على بقدرتھ تفرد والذي اإلنساني المستوى على الحالي
 حتى وفاعلیة بكفاءة المنتج ھذا توظف أن استطاعت قد اإلسالمیة الحضارة بأن وال شك واالجتماعیة،

    اإلسالمیة. لألمة العامة بالحالة ارتبط وتفاوت بتذبذب الحیاة جوانب جمیع طالت
 العمل ورشات إقامة خالل من الدراسة من واسًعا حیًزا الحاضر وقتنا في الوقف أخذ ولقد

 الدول اقتصاد تنمیة في االستثماریة األداة ھذه تفعیل أجل من تناولتھ التي والندوات والمؤتمرات
 كثیًرا أن إلى یعود وھذا واالھتمام، الدراسة من كبیًرا حیًزا یأخذ لم النقود وقف امنظ أن إال والمجتمعات،

 بالعین االنتفاع بھ یقصد والوقف یستھلك، مما النقود أن باعتبار النقود، وقف جواز عدم یرون الفقھاء من
 .بقائھا مع الموقوفة

 بالوقف یسمى ما وھو للوقف المعاصرة التطبیقات أھم إحدى في واسعاً  الباب لیفتح البحث ھذا ویأتي
 یسھم مما اقتصادھا وتطویر المجتمعات تنمیة على وقدرتھ النقود وقف حقیقة كشف إلى ویھدف النقدي
 تمویل على وقدرتھ النقود لوقف المعاصرة التطبیقیة العملیة نجاح حقیقة وإبراز المسلمین تقدم في عملیاً 

 .رارواالستم والمنافسة الصغیرة المؤسسات
 المؤسسات تمویل في ودوره الفقھاء، عند وحكمھ النقود، وقف على البحث ھذا في الضوء سلطت وقد
 ومؤسسات مرافق تنمیة في الفعال ودوره االجتماعي، والتكافل المحلیة، االقتصادیة التنمیة ودفع الصغیرة

 الدولة.
 بر أعمال إلى الناس من یركث وانصراف الراھن، وقتنا في بالوقف حل الذي لالضمحالل ونظًرا

 نتیجة أو العظیمة، الوقف برسالة إلمامھم عدم عن إما الناتج والتبرعات، بالصدقات االكتفاء أو أخرى،
 الوقف جعل مما تقنینھ، وعدم فیھ والتفریط الوقف بنظام اإلسالمیة الدول بعض من البلیغ االھتمام لعدم

 لألوقاف، وعدم اإلیجابي الدور من قلل األمر؛ وھذا القرآنیة والمدارس المساجد على منھ كثیر في مقتصرا
 التكافل تحقیق في والمؤسسات األفراد دور تفعیل إلى المعاصرة المجتمعات حاجة رغم علیھا، اإلقبال

 العملیة في بارًزا دورا تكتسب أن یمكن ال التقلیدي، بشكلھا األوقاف أن إلى ونظرا واالقتصادي، االجتماعي
 االقتصادیة التطورات مواكبة من تمكنھا وعدم  الحیاة مجاالت جمیع في القصور ذلك ویبقى  ة،التنموی

 الخاصة المعاصرة والقضایا اإلسالمیة، المستجدات من حدیثا ظھر ما إلى أشیر أن أردت فقد المعاصرة،
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 خالل من قتصادیة،واال االجتماعیة التنمیة تحقیق في دوره تفعیل یمكن وكیف تطبیقھ، ومدى النقود بوقف
 .الصغیرة للمؤسسات تمویلھ

 المجتمع حاجات مع یتوافق بما للتطور القابلة االجتھادیة، األحكام من الوقف كون ذلك في ساعد ومما
 االقتصاد حركة مع األوقاف تفعیل أھمیة تظھر ھنا ومن الحیاة، مستجدات مع یتماشى ومكان، زمان كل في
 یقوم التي األسس أھم من یعد الذي االجتماعي التكافل ویحقق ومستقبلھا، اضرھاح اإلسالمیة األمة یفید بما

والسالم، ومن ھنا  والوحدة واألمن المودة ظل في والبقاء السعادة لھ یضمن الذي اإلسالمي المجتمع علیھا
الصغیرة؟  تھل یحقق وقف النقود دوره التمویلي للمؤسسا تأتي ھذه الدراسة لتجیب عن اإلشكالیة الرئیسیة:

 الفرعیة منھا:               اإلشكاالتبعض  اإلشكالیةوینجر عن ھذه 
  ھل یساھم وقف النقود في تمویل المؤسسات الصغیرة وما آلیات تفعیلھ؟ -
المعاصرة لوقف النقود في  األسالیبماھیة المؤسسات الصغیرة بمفھومھا المعاصر؟ وما الصور و -

  تمویلھا؟
 والمنھج االستنباطي التحلیلي، لبحث فقد سلكت كالً من المنھج االستقرائيوتحقیقاً لدراسة ھذا ا

، وھو تعمیمات مقبـولة إلىوتحلیل الوظائف وتفسیرھا للوصول ، الوصفي الذي یتضمن المسح والدراسة
 بالوقف ومشروعیتھ والتكییف دى إلى تقسیم الموضوع إلى ثالث محاور تناولت في األول التعریفأ ما

لثالث ماھیة ة النقود، وفي اـلھ، وفي الثانـي التعریف بوقف النقود وحكم الفقھاء في وقف النقود وماھیالفقھي 
  المؤسسات الصغیرة والصور واألسالیب التمویلیة لھا.

 : الدراسات السابقة
التمویل اإلسالمي كتوجھ لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر (نظرة استشرافیة 

 /أ  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، فریشي محمد األخضر /أ :موال الوقف والزكاة) بحث مشتركالستخدام أ
طیبي عبد اللطیف ماجستیر مالیة المؤسسة، وأھم ما تناولھ من  ،بوزید عصام  جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ویل ھذه خالل بحثھما أھمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في النشاط االقتصادي، وكذا أسالیب تم
المؤسسات من أموال الوقف والزكاة، أما بحثي اھتم بتمویل المؤسسات الصغیرة دون المتوسطة كما أني 

  ركزت على مورد إسالمي واحد للتمویل أال وھو الوقف دون الزكاة. 
-القادر جعفر جعفر عبد د/الوقف النقدي تأصیلھ وسبل تفعیلھ في تمویل المشروعات الصغیرة، 

اول في بحثھ الوقف النقدي واختالف الفقھاء في حكمھ ثم تطرق إلى طرق تمویل المشروعات تن -الجزائر
الصغیرة من خالل الوقف النقدین وھنا وجھ االختالف بین الدراسة التي أجریتھا وبین ھذه الدراسة، كوني 

غیرة الصتحدثت عن دور وقف النقود في تمویل المؤسسات الصغیرة، وطبعا ھناك فرق بین المؤسسات 
  والمشروعات الصغیرة كما سأتي في المتن.

 القادر عبد األمیر دراجي جامعة السعید/ د ،المشروعات لتمویل والزكاة الوقف مؤسسة دور تفعیل
اإلسالمیة، تناول الباحث في دراستھ الدور االقتصادي واالجتماعي للوقف والزكاة، ثم ذكر أھمیة  للعلوم

وآلیات تفعیل الوقف والزكاة لصالح ھذه المشروعات، وكذا تحدث عن مشكلة  المشروعات في الدول العربیة
التمویل البدیل، أما في دراستي فقد ركزت على جزئیة من الوقف ودورھا االقتصادي واالجتماعي، وآلیات 

  تفعیلھا لصالح المؤسسات الصغیرة.
 
 



  عبد الرحمان السنوسيد/  -عبد الرزاق بوھوس 
 

  

 2022 جانفي -30 عدد:لا                                                                                                      616

  :أھداف الدراسة
وقف، وإیجـاد اآللیـات واألنمـاط المثلى لتحقیق ھذه تجلیة مقاصد الشریعة اإلسالمیة في مشروعیة ال -

  المقاصد.
محاولة الوصول إلى تصورات وآلیات لزیادة فاعلیة الوقـف، وإبـراز مساھمتھ في التنمیة االقتصادیة،  -

  وإرساء أسس التكافل االجتماعي في المجتمع اإلسالمي.
  وأثره فـي نـواحي الحیـاة المختلفة.إبراز دور وقف النقود في تحقیق التنمیة االقتصادیة،  -
فتح آفاق جدیدة لتنمیة استثمار األموال الوقفیة من خالل فتح المجال على األوقاف وتطویرھا وذلك  -

  بالحدیث عن األسالیب التمویلیة لوقف النقود.
  االطالع على ماھیة المؤسسات الصغیرة والبحث عن آلیات تفعیلھا. -
  الخیري العام.  تشجیع الناس على العمل -
  تفعیل مدیریات األوقاف ومواكبتھا للعصر. -

  .الفقھ وتكییفھ ومشروعیتھ الوقف مفھوم أوال:
نتناول بیان المراد بالوقف، ومرادفات الوقف، والنّصوص الّدالة على مشروعیّتھ من الكتاب والّسنّة   

وطھ وذكرت خصائص الوقف ثم واإلجماع والقیاس وكذا عمل الصحابة، وحكمتھ وأغراضھ وأركانھ وشر
 .الفقھي التكییف

  .الوقف تعریف -1
 منھا: متعّددة معان على یطلق اللّغویة النّاحیة من الوقف إنّ : التعریف اللغوي للوقف -1-1

، 1"علیھ یقاس ثمّ  في شيء تمّكث على یدلّ  واحد أصل والفاء والقاف الواو"فارس:  ابن قال األصل: مكوث -أ
 .ماكث األصل أنّھ على الوقف علیھ یؤخذ لمقیسا األصل ھذا ومن

 سبیل هللا والحبس: المنع، في حبستھا وقفا، الّدابّة وقفت یقال: العرب لسان في جاء :والتّسبیل الحبس - ب
، 2تورث وال ھب تو ال تباع وال لھا حبیساـجع إذا مؤبّدا وقفا أرضھ وقف فالن قالیالتّأبید،  على یدلّ  وھو

 .التّأبید على موقوفا الّشيء جعل والتّحبیس
 ضّد التّخلیة، والحبس وھو واإلمساك والحبس: المنع حبسھ، إذا المساكین على الّدار وقف اإلمساك: - ج

 .3هللا سبیل في الموقوف ھو النّخیل، من
: اختلفت عبارات الفقھاء في تعریف الوقف شرعا، وذلك تبعا التعریف االصطالحي للوقف -1-2

ي لزوم الوقف من عدم لزومھ، ومصیر العین الموقوفة بعد الوقف وغیرھا، وھذه جملة من الختالفھم ف
 تعریفات الفقھاء:

 بما یوافق المالكیة الفقھیة المدرسة في الوقف المالكیة: عرف عند الوقف تعریف :التعریف األول
 األحكام من ذلك وغیر العقارالنقول و في یكون وأنھ للواقف فیھ التوقیت حق مراعاة من لھ الرؤیة الفقھیة

 ما مدة بصیغة لمستحق غلتھ أو بأجرة ولو مملوك منفعة جعل بأنھ: المالكي 4الدردیر عرفھ الشیخ ولھذا
 .5المحبس مندوب یراه

الالّزم  والتّبرع على ملك الواقف، بقائھا مع التّملكیّة التّصرفات عن العین حبس"مالك: بأنّھ  اإلمام ویعّرفھ
  .6البّر" جھات من جھة على بریعھا
كما  –الواقف  ملك عن ال  تخرج العین الموقوفة من خالل تعریف السادة المالكیة للوقف یتبین لنا أنّ         

تملیكّي  تصّرف بأيّ  العین الموقوفة في التّصرف من الواقف ویمنع -حنیفة  أبي مذھب اإلمام في سوف نرى
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لمّدة زمنیّة محدودة، كما أن الوقف  الوقف  فیجوز الوقف،  في شرطا سلی أّن التّأبید  كما كالبیع والھبة،
عد انعقاده یجوز الرجوع فیھ ب یكون في األعیان والمنافع، وال ینتقل بالمیراث إذا كان الوقف على التأبید، وال

  ھ أصبح من التصرفات الالزمة.ألن
 ام أبي حنیفة وتعریف لصاحبیھ: تعریف الوقف عند الحنفیة: ھناك تعریف لإلمالتعریف الثاني

  (اإلمامان محمد وأبو یوسف رحمھما هللا) وسنبدأ بتعریف اإلمام أبي حنیفة.
 بمنفعتھا الواقف والتّصدق ملك حكم على العین حبس"ھو:  الوقف أنّ  : یرىحنیفة أبي الفقیھ تعریف -أ

  .7أو المآل" الحال في والبرّ  الخیر جھات من جھة على
 :التالیة األحكام للوقف حنیفة أبي تعریف من یفھم :التعریف مقتضى

 .الواقف ملك من الموقوفة العین یخرج ال الوقف أن -
  .8فیھ بالتصرف أوقفھ عما یتراجع أن للواقف یجوز -

   ألحد تكون مملوكة أن على العین حبس"أنّھ  : فعّرفاهومحمد یوسف أبي حنیفة أبي صاحبي تعریف -ب 
  .9أو المآل الحال جھات الخیر في من جھة على بریعھا والتّصدق تعالى هللا ملك على وجعلھا النّاس من

 وال یدخلعلیھ،  لھ سلطان یصیر فال الواقف، ذّمة من یخرج الموقوف أنّ  مقتضى التعریف: فرأیھما
عوض  بغیر للملكیّة بعوض أو فیھ تصّرفًا ناقال یتصرف أن الواقف یملك فال وعلیھ العباد، من أحد ملك في

  .10بعده من فیھ حّق للورثة ال حنیفة، كما أبي اإلمام لرأي خالفا
 حبس" بأنھ: الوقف 11الشافعي الشربیني الشیخ عرف :الشافعیة عند الوقف تعریف التعریف الثالث:

  .12"موجود مباح مصرف على رقبتھ في التصرف بقطع عینھ، مع بقاء بھ االنتفاع یمكن مال،
مال یمكن االنتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع  قد عرف الوقف بأنھ: "حبسالّشافعي: ف اإلمام تعریف

   .13التصرف في رقبتھ على مصرف مباح وموجود
 الشافعیة مایلي: المدرسة الوقف في تعریف من یفھم :التعریف مقتضى

  .باالستغالل تنقطع التي األعیان أو األصول في یكون الوقف أن -
 یجوز ال وبذلك تعالى ملك هللا إلى علیھم والموقوف الواقف ملكیة من وفةالموق العین ملك ینقل الوقف أن -

  .14التصرفات أنواع من نوع بأي فیھ التصرف
بأنھ:  معالمھ وبین الوقف 15قدامة ابن اإلمام : تعریف الوقف عند الحنابلة: عرفھالتعریف الرابع

  .16المنفعة" وتسبیل العین تحبیس"
 الالّزم فیھ والتّصدق التّصرف عن المال حبس"بأنّھ  الوقف ّرفحنبل: یع بن أحمد اإلمام تعریف

 .17"فیھ المطلق یبیح لھم التّصرف ال ملكا علیھم الموقوف إلى الموقوفة العین ملكیّة انتقال مع بالمنفعة
   یلي: التعریف: من خالل تعریف الحنابلة للوقف یفھم ما مقتضى

 .التأبید على یكون الوقف أن - 
 .الموقوفة للعین الواقف ملكیة یزیل الصحیح، الوقف أن  -
  . 18المنفعة الرقبة في التصرف یزیل كالعتق، الوقف أن -

 سلطة ومدى والمنفعة الملكیّة حقّ  حول التي أوردناھا آنفا تتمحور الفقھاء للوقف وعلیھ فإّن تّعاریف       
 ما أوقفھ إعادة مني الذي یمكن للواقفالمدى الزّ  وطبیعة جدید، من فیھ التّصّرف حق استخدام في الواقف

  والمكان. الّزمان بتغیّر تتغیّر الخیر جھة أنّ  الجھة المنتفعة، إذ تحّدد لم أنّھا كما الحقیقیّة، الحیاز إلى
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یقصد بھ في التّشریع الجزائري، فأّول تعریف في القانون  الوقف في االصطالح القانوني: -1-3
   :الجزائري

تعریفھ  وورد .19حبس المال عن التّملك ألّي شخص على وجھ التّأبید والتّصدق": "أنھب قانون األسرة -أ
  م المتضّمن. 18/11/1990المؤّرخ في: 90/25من القانون رقم  31في الماّدة 

األمالك الوقفیّة ھي األمالك العقاریّة التي حبسھا مالكھا بمحض إرادتھ لیجعل : "قانون التوجیھ العقاري -ب
أو جمعیّة ذات منفعة عاّمة سواء كان ھذا التّمتّع فورّیا أو عند وفاة  بھا دائما، تنتفع بھ جمعیّة خیریّةالتّمتّع 

المؤّرخ  91/10من القانون رقم  03وأّما نّص الماّدة  ،20الموصین الوسطاء الذین یعیّنھم المالك المذكور"
 وجھ ھو حبس العین عن التّملّك علىالوقف فقد عّرفتھ  ألوقاف،ا المتضّمن قانون م27/04/1991في: 

  .21"التّأبید والتّصّدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ من وجوه البّر والخیر
إّن قانون األوقاف في تعریفھ للوقف لم یأخذ برأي المالكیّة في مسألة التّأبید، بالّرغم أنّھ المذھب 

أحالھ إلى الّشریعة اإلسالمیّة ولم یقتصر على مذھب  منھ 2المعتمد بالجزائر، فالمشّرع الجزائري في الماّدة 
  من المذاھب.

  المحتاجین. بأیدي واألخذ تمعلمجبا على العنایة الحثّ  في كثیرة أدلّةالوقف:  مشروعیّة -2
  :مشروعیّة الوقف من الكتاب 1-2

ائِلِینَ  السَّبِیلَ  َواْبنَ  َمَساِكینَ َوالْ  َواْلیَتَاَمى الِقُِرَبى ُحبِِّھ َذِوي َعلَى َوآتَى اْلَمالَ  هللا: یقول - قَابِ  َوفِي َوالسَّ  الْرّ
   .)176 :(البقرة

: (النساء َواْلیَتَاَمى واْلَمَساِكینِ  اْلقُْربَى إِْحَسانًا َوبِِذي َوبِاْلَوالَِدْینِ  َواْعبُُدواْ هللاَ َوالَ تُْشِرُكواْ بِِھ َشْیئًاویقول:  -
36(.   

 وكان أكثر طلحة أبو سمعھا فلّما ،)91 :(آل عمران تُحبُّونَ  مّما تُْنفِقُواْ  َحتَّى وا اْلِبرَّ تَنَالُ  لَنْ وقولھ:  -
 ُوذخرھا بّرھا � أرجو بیر حاء وإنّھا صدقة أحّب أموالي إليّ  ، إنّ فقال للنّبي  ماال، قام أنصاري بالمدینة

   .22هللا أراك حیث فضعھا هللا، عند
لقد أجمع الفقھاء على أّن الّسنة النّبویّة الّشریفة أقّرت الوقف من حیث الّسنّة. مشروعّیة الوقف من  -2-2

  شروطھ وأركانھ وأنواعھ، وصیغتھ، وبیان حدود االنتفاع بھ.
ُع بِِھ، أَْو َولٍَد إَِذا َماَت اِإلْنَساُن اْنقَطََع َعَملُھُ إِالَّ ِمْن ثََالٍث َصَدقٍَة َجاِریٍَة، أَْو ٍعْلٍم یُْنتَفَ " :كما قال الّرسول 

     ."23َصالِحٍ یَْدُعو لَھُ 
 صلّى هللا علیھ وسلّما النّبّي بھ عمل قائمة، سنّة الجّد، األحباس رشد ابن قال اإلجماع: مشروعیّة الوقف -2-3

   .24والّصحابة، ومن بعدھم من المسلمین

 رحمھ الّشربینيّ  اإلمام یقول مشروع، أّن الوقف على الفقھاء یتّفق :مشروعیّة الوقف من القیاس -4-2
 وقف األصل وحبس في واقفھا، أصلھا ملكیّة من أرضھا وإخراج المساجد، أّن بناء على هللا، اتّفق العلماء

   .25غیره علیھ فیقاس ا،تھبثمر والتّصدق األصول
رة، لھم القد توفّرت كلّما الوقف إلى یسارعون الّصحابة كانالصحابة:  مشروعیّة الوقف من عمل 5-2

أوقف سبع حیطان لھ بالمدینة صدقة على بني عبد المطلب ، فھو أّول واقف في اإلسالم، اقتداء بالنّبّي 
   .26وبني ھاشم، یأكل منھا أھلھ بالمعروف غیر المنكر

 بن عفان، والزبیر، كعثمان بالوقف عملوا عنھم وغیرھم هللا الصحابة رضي هللا أن رحمھ الجالب ابن نقل   
   .27العاص بن وعمرو طالب، أبي ابن لىوع وطلحة،
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ومّما سبق ثبت أّن الوقف باب من أبواب الخیر والتّكافل االجتماعي، ومحّرك من محّركات االقتصاد 
 وتمویلھ، ویحقّق المصلحة العاّمة والخاصة وفق المقاصد الّشرعیّة.

 عز وجل واإلحسان الوقف نوع من البر یقصد بھ التقرب إلى هللا: الحكمة من مشروعیة الوقف 3-
إلى المحتاجین والتعاون على البر والتقوى، وإذا كان الناس مسلطین على أموالھم فال جناح في إنفاق تلك 
األموال فیما یحقق أغراضا دینیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة من أغراض النفع العام. ویمكن أن نعرض 

  .أغراض الوقف فیما یلي للتذكیر ال للبیان واالستقصاء
  تتنوع أغراض الوقف بحسب تعدد أوجھ البر، ویمكن ذكر أھمھا، والتي تتمثل في: أغراض الوقف: - 3-1

: ومن أھم مظاھر ھذا الغرض وقف المساجد التي كانت عبر التاریخ منارات لنشر نشر الدعوة اإلسالمیة -
ؤونھا علیھا وعلى القائمین على شالدعوة وتعلیم الناس وتربیتھم وتھذیبھم، وما ألحق بھا من أوقاف لإلنفاق 

كالدكاكین والضیعات والمساكن وغیر ذلك. والزال لھذا الغرض أھمیتھ فإضافة إلى المساجد فھناك العدید 
  من المراكز الدعویة التي تقوم على األوقاف.

ھلي لوقف األ: من خالل صلة الرحم باإلنفاق على القرابة من األبناء وبنیھم من خالل االرعایة االجتماعیة -
أو الذري. وكذلك رعایة األیتام وأبناء السبیل وذوي العاھات من خالل األوقاف الخیریة التي یخصصھا 
الواقفون لمثل ھذه األغراض، وتوفیر مناصب الشغل من خالل فتح ورشات عمل أو مشاریع مصغرة أو 

 مؤسسات صغیرة.
 ن عن السداد.ومن أغراض الوقف خاصة وقف النقود تسدید دیون العاجزی

: یعد ھذا الغرض من أوسع المجاالت التي وقف المحبسون أمالكھم علیھا، وشملت أنواعا الرعایة الصحیة -
 كثیرة مثل بناء المستشفیات والمصحات، والبحث العلمي المرتبط بالمجاالت الطبیة.

ة في سائر وقفیة المنتشر: التعلیم أشھر من أن نخصص لھ بعض األسطر لبیانھ فیكفي المدارس الالتعلیم -
أنحاء العالم اإلسالمي وعلى رأسھا تلك المساجد والجوامع والمدارس القرآنیة والزوایا، التي أضحت 

 منارات للعلم ناھیك عن المكتبات والمعاھد التي ال یمكن عدھا أو حصرھا في ھذه العجالة. 
الد بن الولید حینما وقف أدراعھ وأعتاده : ربما كان مستند ھذا الغرض ما فعلھ خأغراض األمن والدفاع -

، فقیل منع ابن بعث عمًرا على الصدقة في سبیل هللا. فقد روى أبو ھریرة رضي هللا عنھ أن رسول هللا 
ما ینقم ابن جمیل إال أنھ كان فقیًرا ": ، فقال الرسول جمیل وخالد بن الولید والعباس عم رسول هللا 

نكم تظلمون خالًدا، قد احتبس أدراعھ وأعتاده في سبیل هللا وأما العباس فھو علّي فأغناه هللا، وأما خالد فإ
وقد سار على ھذا النھج الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعھم بإحسان من العلماء والحكام  ،28"ومثلھ معھ

 وذوي الیسار في األمة فوقفوا األموال على سد الثغور والحفاظ على حرمة دیار المسلمین
: كالوقف على إنشاء الطرق، والجسور وآبار الشرب وقد سبقت اإلشارة إلى الوقف على البنیة األساسیة -

 بئر رومة في المدینة المنورة التي وقفھا عثمان رضي هللا عنھ.
  یُستنبط مما ذكره الفقھاء من صور الوقف أنھ یمكن أن یقسم إلى ثالثة أقسام ھي: أنواع الوقف: -4
ة، مباشر أوالدهوھو أن یجعل استحقاق الریع للواقف، ثم على أوالده، أو على أوالد  :ھلياألالوقف  -1-4

والصحابة رضي هللا عنھم، ومنھا  ثم لجھة بَر ال تنقطع وھذا الوقف لھ سند كما ذكرنا من وقف الرسول 
ل دوره عنھ جع وقف الخلیفة عمر بن الخطاب ووقف الزبیر بن العوام رضي هللا عنھم، فالزبیر رضي هللا

   .29على أبنائھ ال تباع وال تورث وال توھب
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 وھو الذي یقصد بھ الواقف التصدق على وجوه البر العامة، كالمدارس والمساجد الوقف الخیري: -4-2
   .30تحقیق النفع العام إلىوالمستشفیات واآلبار وغیرھا مما یؤدي 

جھة بر مًعا. جاء في المغني: (وإن وقف : وھو ما خصصت منافعھ إلى الذریة والوقف المشترك -3-4
داره على جھتین مختلفتین، مثل: أن یقفھا على أوالده، وعلى المساكین: نصفین، أو أثالثًا، أو كیفما شاء، 

   .31جاز، وسواء جعل مآل الموقوف على أوالده وعلى المساكین أو على جھة أخرى سواھم
  : 32والعقود ال بد لھ من توافر أركان معینة لقیامھ وھي الوقف مثل سائر االلتزامات: أركان الوقف -4-4

  الشخص الواقف (المحبِس).  -  
  المال الموقوف (المحبَس).  -  
  الشخص أو الجھة الموقوف علیھا (المحبَس لھ).  -  
  الصیغة المعتبرة فھي ھنا اإلیجاب من الواقف.  -  
نة للوقف، وللموقوف وللجھة اشترط العلماء شروطا معیشروط الوقف، وشروط الواقف:  -5

 : 33الموقوف علیھا، ویمكن إجمال ھذه الشروط فیما یلي
 أن یكون الواقف أھال لتصرفھ، وذلك بأن یكون: عاقال، بالغا، حرا، رشیدا، غیر محجور علیھ. -
 أن یكون الموقوف ماال متقوما معلوما. -
 أن یكون الوقف مملوكا للواقف ملكا تاما. -
 ف منجزا، فال یصح تعلیقھ على شرط.أن یكون الوق -
 أن یكون الوقف مؤبدا، فال یصح أن یكون مؤقتا. -
 أن یكون الواقف في حالة الصحة، فال یصح في مرض الموت. -
  أن یكون مصرف الوقف معینا معلوما. -
 أن یكون الوقف على جھة بر وقربة.  -
 أن یكون الموقوف علیھ إما معین أو جھة معلومة ممتدة.  -
  .34أال یعود الوقف على الواقف -

یتمیز الوقف باستقاللھ، واستمراریتھ ودیمومتھ التي ال ترتبط إال بالوظیفة التي  خصائص الوقف: 6-
 الحیویة المزایا وغیرھا أكسبت الوقف تلك حّددھا الواقف في شروطھ، فشرط الواقف كنص الشارع، وھذه

   .35األسس المھمة للنھضة اإلسالمیة الشاملة بأبعادھا المختلفة أثرھا قرونا طویلة باعتباره أحد استمر التي
  أّما خصائصھ على وجھ التفصیل فھي عدیدة، ومنھا:     

  أنّھ عمل تطوعي وقُربة � تعالى یقوم بھ الواقف من ذاتھ.  -
  دوامھ واستمراره، وقابلیتھ الذاتیة للتطور.  -
  بقة اجتماعیة معیّنة أو عصر معیّن.عدم انحصاره ـ إنشاًء أو انتفاعا ـ في ط  -
عدم قابلیتھ للتصرف بالبیع أو الھبة أو التوریث، إنما ھو تسبیل غلتھ للمستحقین، وھذا یعني أّن في إدارة  -

الوقف حقان وھدفان؛ فحق في عین الوقف بھدف اإلبقاء علیھا للغرض الذي أوقفت لھ، وحق في الغلة 
  بھدف استفادة الموقوف علیھ منھا.

  تنوع مضمون خدماتھ ومجاالت صرفھ بحیث تتسع الحتیاجات الناس بكیفیة مباشرة أو غیر مباشرة. -
الفردیة والجماعیة. وھذا یقتضي أن ینشأ ویدار  الناس تلبي احتیاجاتواسعة جدا، فھي  مجاالتھ آفاق  -

  ویستثمر وفق مفاھیم تختلف عن المؤسسات ذات المجاالت المحّددة.
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  مستقل. ناظر أو ذریتھ، أحدأن یتولى إدارتھ، ویمكن أن یتولى ذلك  نفسھ للواقففیمكن تھ؛ سھولة إدار -
 الزراعیة، والمباني، وغیر كاألراضي الزراعیة األنواع جمیع فقد شملت الموقوفة، األموال تنوع -

 وھذا بیعھ، والمصاحف والكتب، وغیر ذلك، فھو شامل لكل ما یجوز كاآلالت الزراعیة المنقولة واألموال
 .المتتابعة العصور األوقاف خالل من كبیرة حصیلة تراكم إلى أدى التنوع

أن یكون علیھا وقفھ؛ حسب رغباتھ ووجھاتھ وأھدافھ  یرغب بھا التي الكیفیة في الكاملة الحریة للواقف -
 یوقف. وھذا یقتضي االلتزام بالشروط التي وضعھا لوقفھ. فیما آمالھ التي تحقق

ن الوقف صدقة یتقرب بھا اإلنسان لربھ؛ اقتضى ذلك ضرورة االلتزام باألحكام الشرعیة للوقف لما كا- 
عند إنشائھ أو إدارتھ أو استثماره أو توزیع مصارفھ. فمثال یجب االبتعاد عن األسالیب المحرمة في استثمار 

  الوقف.
بعد أمة؛ یقتضي وضع ذلك بعین الوقف صدقة جاریة دائمة مستمرة ینفع الناس جیالً بعد جیل وأّمة  - 

  االعتبار في كّل أحوالھ؛ عند إنشاءه وإدارتھ واستثماره.
 یحمل، وكینونتھ من یتجزأ ال جزء وھذه القدرة معھ التعامل أسالیب تطویر على ذاتیة یمتلك الوقف قدرة- 

االعتماد على الذات المستقبل. وھذا یسھل على القائمین علیھ  في تطوره بقائھ وإمكانیات بذور داخلھ في
 في اإلدارة والتطویر.

  في الوقف حفاظٌ على أصولھ من الضیاع وضمان لحفظھا من تصرف العابثین.  
 اعتبارات السیاق ھذا في واعتبروه للوقف تكییفھم في الفقھاء اختلف: للوقف الفقھي التكییف 7-

 العتق على قیاًسا ذلك إلى ذھبوا حنابلة، وقدوال والشافعیة یوسف كأبي للملك إسقاطًا اعتبره من منھم مختلفة،
 التسلیم إلى حاجة دون التلفظ بمجرد ویلزم ذلك ویتم العبد والزوجة، عن للملك إسقاط ھما اللذین والطالق،

 تُباع أال على عمر بھا فتصدق بن الخطاب عمر القاضي لحدیث قضاء أو الموت بعد ما إلى اإلضافة أو
  القربى. وذي الفقراء في تُورث وال تُوھب وال
  الملك. الحاجة بإسقاط ھذه دفع أمكن وقد الدائم الثواب لتحصیل الوقف یلزم أن إلى ماسة الحاجة أن كما

 وال یتم فال روایة في الحسن والشافعیة بن محمد كاإلمام والھبة الصدقة من نوًعا اعتبره من ومنھم
 التملیك ألن التبرعات كسائر إلى الوالي أو علیھا الموقوف الجھة إلى بالتسلیم إال الشرعیة آثاره علیھ یترتب

   .36التسلیم ضمن في ولكنھ یثبت األشیاء، مالك ألنھ مقصًدا یتحقق ال هللا من
 من بھ یلیق ما لھ استعیر ثم حنیفة، أبو اإلمام فعل كما بھا فألحق العاریة، منزلة أنزل الوقف أن أو

 ویبطل شاء، متى عنھ الرجوع للواقف یجوز حتى الرقبة، لملك مزیال الوقف یكون فال العاریة، أحكام
  .العاریة حكم في مقرر ھو كما وھبتھ بیعھ لھ ویجوز عنھ ویورث بموتھ الوقف

 العین كون في عنھ تختلف العاریة ألن حقیقیة عاریة لیس أنھ على یدل العاریة إنھ بمنزلة والقول
 ید في الموقوف بقاء یجوز ألنھ تسلیم، بدون فیتم الوقف أما التسلیم، بھذا إال تتم وال للمستعیر تسلم المعارة
 أنھ حتى سواء، أو ذلك فكل المرض، أو الصحة حال في الوقف بین ذلك في فرق وال شؤونھ یدیر الواقف
 أبي عن أخرى روایة في وذلك عمال باطال یعتبر ثم ومن مشروعیتھ، تُنكر أن إلى األمور بھ وصلت

  .37حنیفة
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  المعاصر وحكمھ الوقت النقدي وممیزاتھ، وأھمیتھ في الوقف مفھوم نیا:ثا
  النقود وممیزاتھ. وقف ماھیة -1
  ماھیة وقف النقود: -1-1

 یدل صحیح أصل والدال والقاف النون  38فارس ابن قال وإظھاره، الشيء إبراز النقد لغة: تعریف -أ
 ونقده ..ذلك غیر أو جودتھ في حالھ عن یكشف أن وذلك الدرھم نقد ومنھ ...وبروزه الشيء إبراز على

   .39قبضھا أي فانتقدھا إیاھا، أعطاه الدراھم

  .40ھنا المراد وھو ...بھ یتعامل مما غیرھما أو والفضة الذھب من العملة على ویطلق
 لم وضعھا أن إال 41مسكوكین غیر أو مسكوكین كانا سواء والفضة الذھب على مقصوًرا كان وقد

 اإللكترونیة، أو االئتمانیة، الورقیة العملة إلى والفضة الذھب من مادتي النقود حركة تغیر ببسب كذلك یعد
 .42والذاتیة بالخلق ال باالعتبار األشیاء قیم فأصبحت العامة، والعرفیة الدولیة القانونیة صبغتھا أخذت التي

 ومقیاسا للقیم، مخزناو للتبادل، وسیطا الناس اتخذه ما ھي النقود :43تعریفھا في االصطالح -ب
  .الناس بھ یتعامل مما غیرھما من أم الفضة من أم الذھب من أكان سواء لألسعار،

لطة تعتبره ما كلُّ  وھي العملة، یشمل مصطلح والنقود مم إبراء صفة قانونیا وتمنحھ نقودا الّرسمیة السُّ  الذِّ
 وعلیھ .للقیم ومخزنا للتبادل وسیطا ویتّخذونھ باختیارھم، علیھ الناس یتراضى ما كلَّ  یشمل كما الدُّیون، من

  .النقود من أخصُّ  فالعملة
 :44ثالثة أنواع إلى النقود تقسیم یمكن النقود: أنواع -ج

ة كالذھب خلقتھا؛ بأصل أي بذاتھا، أثمان ھي التي النقود :األول النوع   الخالصین. والفِضَّ
 وبین ذاتھا، في قیمة ذاتَ  كونھا بین تََمع التي لنقودا وھي: االصطالحیة المعِدنیة النقود :الثاني النوع

 :ضربین على وھذه. بالعرف نقوداً  اتخاذھا على الناس اصطالح
 أو النحاس، :مثل الرخیصة، بالمعادن المخلوطة الفضة أو الذھب من المتخذة وھي :المغشوشة النُّقود -أ

 .فیھا الخالص الغش یغلب التي أو النیكل، البرونز،
 .البرونز أو األلمنیوم أو النحاس أو الحدید :مثل الرخیصة المعادن من المتََّخذة وھي :لفُلُوسا  -ب

 تكن لم ولو غیر، ال القانون من قیمتَھا تستِمدُّ  التي الورقیة النقود وھي: االصطالحیة النقود :الثالث النوع
  .قیمة لھا

 النوعین أحكام خال من قیمتھا بتغّیرُ  علِّقةالمت واألحكام طبیعتھا تحدید في الباحثون اجتھد ولھذا
 الضرر ورفع العدل، تحقیق إلى الّداعیة األساسیة ومقاصده العامة، التشریع مبادئ خالل األُولَیَین ومن

  المكلفین. عن والحرج
 :نوعان الفقھي االصطالح في فالنقود وعلیھ 
  .والفضة الذَّھَب وھي :بالِخلقَة نُقودٌ  :األول 

   النقدیة. األوراق من حكمھا في وما األخرى، المعدنیة المسكوكات سائر وھي :باالصطالح نُقودٌ : الثاني

  .ومنافع أعیان: األموال، واألموال من نوع وھي النقود، ھو موضوعنا في الوقف ومحلّ  45النقود وقف معنى
 .ونقود ومنقوالت عقارات وھذه .واألطعمة والمركبة، واآللة كالدار األشیاء؛ ذوات ھي :فاألعیان
: كذلك واألموال والنقل، والركوب والقطع، كالسكنى، األشیاء، ذوات من بھ ینتفع ما ھي :والمنافع

  .ونقود عروض
  المختلفة الحاجات إشباع في بأعیانھا لالنتفاع وتقصد النقود، عدا ما كل ھي: والعروض
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 وسیط ألنھا باستثمارھا، أي بغیرھا، بادلتھاوم بتداولھا، یكون إنما بھا واالنتفاع تعریفھا، سبق: والنقود
  كالعروض. بأعیانھا ینتفع فال للسلع؛ المبادالت، وأثمان في

 :النقود فالمراد بوقف االستھالكیة، وعلیھ األموال ومن المثلیات، ومن المنقوالت، من: إذن فالنقود
 بالطرق الواقف، یعینھم الذین یھإل المحتاجین على وقفا والتنمیة، بالقرض لتداولھ نقدي مالي مبلغ رصد

  المشروعة
  والِمیزات منھا: الخصائص ببعض - العصر ھذا في - النقدي الوقف یمتاز ممیزات وقف النقود: -1-2

 فیھ إذ الحسن، القرض صندوق تسمیة یمكن ما أو الجماعي، الوقف أو المشرك الوقف إنشاء یمكن بھ -أ
 .العیني الوقف لغالب خالفا واحد من أكثر الواقف یكون

 على یساعد مما وفعالیة، سعةً  وأكثر كبرى وقفیة مشاریع لقیام معتبر مقّوم وھو المال، رأس تعظیم -ب
 .اإلنتاجیة األنشطة من أوسع مجاالً  األوقاف دخول

 بخالف منھ، والكثیر القلیل بذل ویمكن الناس، أغلب یمتلكھ الذي النقد، على لقیامھ إنشائھ سھولة -ج
   .46وقفُھا الكثیرین یسع ال قد التي والعقارات ياألراض

  المعاصر الوقت أھمیة وقف النقود في -2
  :اآلتي النحو على الحاضر وذلك الوقت في كبیرة أھمیة النقود وقف اكتسب 

عنھ،  االستغناء یمكن وال الوقف، في األصل :العقار وقف مشكالت أغلب تفادي على قدرتھ -2-1
 ألسباب – أدى -النقود  وبخاصة وقفھا، یمكن التي األموال من عداه ما قار وإھمالوالتركیز على وقف الع

 الزمن، مع وتراكمت نمت التي المشكالت بعض ظھور إلى – خارجیة ألسباب أو العقار، بطبیعة تتعلق
 ت،المشكال ھذه تفادي یمكنھ النقود وقف أن ونرى الحاضر، الوقت في بكلیتھ الوقف بنظام تودي أن وكادت

   :المشكالت ھذه ومن أمكن، ما فیھ التوسع وأھمیة النقود، وقف أھمیة یعني مما
 وكلفة، غالء األموال أكثر من – بناءً  أو أرًضا – العقار أن معلوم :وقفھ على القادرین وقلة غالؤه -

  كبیًرا. امبلغً  تكون أن یشترط ال الموقوفة النقود الناس یحجمون عن الوقف عكس النقود ألن من وكثیر
 إلى تؤدي وقدالتكالیف الضخمة لصیانة العقار:  -

 نقوًدا، الوقف كان للمستحقین لو العمارة مزاحمة إلى یؤدي مما منھا، كبیر جزء أو الغلة، بكامل االستئثار
 عالیة وصیانة لعمارة تحتاج ال ومختلفة كثیرة أوجھ في – سیأتي كما – استثمارھا یمكن النقود ألن

   .47التكالیف
عدیدة  استثماره النقود، فطرق وقف بخالف وھذا اإلجار أوفي الزراعة  إمامحدودیة استثمار العقار:  -

  ومتنوعة.
 الحالة نجد ھذه في واإلبدال البیع والحنابلة الحنفیة أجاز فبینما :منافعھ قلت أو تعطلت إذا بیعھ صعوبة -

 إلىخرب، فبھذا ربما یؤدي  ولو یباع ال العقار أن المالكیة فمذھب منھ، یمنعون والشافعیة المالكیة أن
 توجیھ یمكن حیث نقًدا، الوقف كان لو تفادیھما یمكن األمران الوقف وتعطیلھ وخرابھ، وھذا إتالف

 أوجھ بین التنقل یمكن كما ومكان، زمان كل في نفًعا األكثر األوجھ إلى الموقوفة النقود في االستثمار
  .قصیر وقت في ھولةبس المتوفرة االستثمارات

 واجھت التي المشكالت أھم من – العقار وقف وبالذات – الوقف تمویل ویعد :العقار وقف تمویل صعوبة -
 مشكلة علیھ ترد ال بل القبیل، ھذا من مشكلة النقود وقف یعرف اإلسالمي، وال التاریخ طوال الوقف
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 التمویل ھي النقود فإن ونحوه، لالستثمار النقدیة الموارد توفیر یعني كان إن التمویل مطلقًا، ألن التمویل
  بعینھ.

 ظھرت أن وكذا القرض الحسن فكان واقتصادیا إداریاظھور مؤسسات وقفیة كبرى ناجحة  إمكانیة -
 والجمعیات اإلدارات، مجالس ونحوھا الصنادیق لھذه وكونت الوقفیة، لھذه المؤسسات الحدیثة اإلدارات

فرص  فأن ذلك، ونحو والبحوث والدراسات والتخطیط االستثمار وأقسام قانونیینال والمحاسبین العمومیة،
 یمكن كما الحكومیة، اإلدارة حتى أو العائلیة، أو الفردیة اإلدارة نجاح فرص من أكبر ھذه اإلدارات نجاح
 إلى حاضرال الوقت في النقود وقف أضافھ ما أھم من تعد واالقتصادیة اإلداریة الترتیبات ھذه بأن القول
   .48الوقف في اإلسالم نظام
 التنمیة متطلبات على اإلنفاق في مھم بدور یقوم اإلسالم في الوقف كان :التنمیة في الوقف دور إحیاء

 على یقوم والذي الجدید، العالمي االقتصادي للنظام الحدیث االتجاه ظھور المجتمع، ومع في االجتماعیة
 دوره للوقف یعید االتجاه، وأن ھذا یقود أن یمكن  -المتقدمة بمزایاه – قودالن وقف الفردیة. فإن المبادرة دعم

   .49الكبرى التنمیة مجاالت وتمویل إدارة في التاریخي
 النقود وقف حكم في وأقوالھم الفقھاء مذاھب -3

  حین نتتبع أقوال الفقھاء في مسألة حكم وقف النقود نجد أن لھم قولین رئیسیین:
قول  في والحنابلة الصحیح، الوجھ في والشافعیة یوسف، وأبو حنیفة، أبو ذھب إلیھو عدم الجواز:-3-1

 المنقول من یستثن لم یوسف مطلقًا وأبو المنقول وقف جواز – تقدم كما – یرى ال حنیفة فأبو .المذھب ھو
  . 50غیرھا أو نقوًدا وقفھ، یجوز ال المنقول من عداه وما للجھاد، والسالح إال الكراع

 وصرف لإلتجار أم للتزین وقفھا أكان سواء الجواز، عدم أصحھما الشافعیة، عند وجھان لمسألةا وفي
 في قال كالقرض، لغیرھا أو للزینة وقفھا سواء النقود، وقف جواز عدم الحنابلة ومذھب، 51للفقراء الربح

   .52المذھب من الصحیح اإلنصاف على
 الشافعیة، عند مرجوح ووجھ والمالكیة، الحنفیة عند المذھب وھو :النقود وقف بجواز القول -3-2

  .البخاري مال وإلیھ الزھري مذھب وھو تیمیة، ابن واختارھا الحنابلة، عند مرجوحة وروایة
 وقف جواز وھو الحسن، بن محمد قول على المنقول وقف حكم في الحنفیة عند وقد استقر المذھب

 القول عنھ ینقل لم الحسن لذلك بن محمد زمن علیھ ارفًامتع النقود وقف یكن ولم علیھ، المتعارف المنقول
 من النوع ھذا أصبح أن بعد زفر لكن تلمیذ األنصاري عن أو زفر، عن بجوازه القول نقل لكن بجوازه،

 إلى حاجة ھناك تعد الحنفیة ولم عند بھ المفتى محمد قول في دخل البلدان، فیبعض علیھ متعارفًا الوقف
 .53األنصاري أو زفر مذھب على بجوازه القول تخصیص

 للقرض وقفت إذا الجواز، ھو الترددین وأحد تردًدا، والنقد كالطعام المثلي وقف في أن المالكیة وذكر
 الشافعیة، عند مرجوح وجھ النقود وقف بجواز والقول ،54المذھب ھو ھذا أن الخرشي وذكر نحوه، أو

 روایة كذلك وھو 55بشيء ولیس: "الوجھ ھذا عن الحلیة في وقال الجواز، عدم -تقدم كما - والمذھب
 .56تیمیة ابن اختارھا الحنابلة عند مرجوحة

ود الرأي الذي أجاز وقف النق إلىبما أن االختالف وقع بین الفقھاء بین مجیز وبین مانع فإننا نمیل 
  تماشیا مع المستجدات المعاصرة وفتح باب الخیر والتطوع لجمیع أفراد المجتمع.
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 الصغیرة المؤسسات تمویل في النقدي الوقف دور ثالثا:
  مفھوم التمویل وماھیة المؤسسات الصغیرة1-

 حیاتھا فترات في التمویل إلى عامة االستثماریة المؤسسات تحتاج :وأنواعھ التمویل مفھوم  -1-1
 وتنمیتھ هتطویر أثناء أم وانطالقھ، المشروع تأسیس بدایة في سواء وتطورھا، اإلنتاجي عمرھا ومراحل
 المؤسسات إلیھ تحتاج الخارجیة، كما األسواق نحو االنطالق إلى المشروع استعداد حال في أم وتحدیثھ،

 یتعرض التي الحاالت إلى إضافة اإلنتاج، تطورات ومسایرة األسواق ومتابعة والتدریب البحث مجاالت في
   .57استثنائي حدث ألي المروع فیھا

 وإنتاجیتھ المال رأس استخدامات عن فیھ یبحث الذي االقتصاد لعلم بیقیةالتط العلوم أحد والتمویل  
  .تنمیتھ ووسائل ومصادره

ل :یقال :التمویل تعریف -1-2  یعني فھو .58مالٍ  من إلیھ یحتاج ما لھ قّدم أو بمال، أمّده أي :المشروعَ  موَّ
 تطویره. أو عام، أو خاص مشروع إلنشاء الالزمة النقدیة المبالغ توفیر
  :یلي ما إجماال ھي مختلفة باعتبارات أنواع ھو بل واحدا، نوعا التمویل لیس :59التمویل أنواع -1-3

 .وإسالمي تقلیدي :نوعان المشروعیة باعتبار فالتمویل
 یقدمھا التي القروض مختلف وھو المصرفي، التمویل على التقلیدي التمویل یرتكز: التقلیدي التمویل-أ

 وفوائدھا األموال تلك بسداد المدین یتعھّد أن على والمؤسسات، األفراد من ئھالمصرفي لعمال الجھاز
 تقدیمھ مع ذلك كل .محددة تواریخ في أقساط على أو واحدة، دفعة والمصاریف علیھا المستحقة والعموالت

  خسائر. دون السداد عن توقفھم حال في أموالھ استرداد تكفل للمصرف التي الضمانات من مجموعة
  التقلیدیة. المصارف تمنحھا التي المتنوعة االئتمانیة التسھیالت كل المصرفي التمویل ملویش

 أن إلى نظرا العقود من غیره دون اإلقراض إلى معناه انصرف المصرفي االئتمان أو التمویل أطلق وإذا
 .واالقتراض اإلقراض على قامت أساسا المصارف

 فیھا االستثمارات مصادر نجد عامة المأثور اإلسالمي الفقھ كتب إلى وبالرجوع: اإلسالمي التمویل -ب
 في الشركاء من أو غیره، من حسن بقرض أو صاحبھ، مال من إما المشروع تمویل كان فقد محدودة؛

 ذلك ومن آخر، من والعمل طرف من المال أو آالت، من تحتاجھ وما األبدان شركة أو األموال، شركة
   .اعیةالزر العقود وسائر المضاربة

  المؤسسات الصغیرة: ماھیة 2-
نظمت عدة مؤتمرات دولیة ومحلیة ورشات عمل من مؤسسات ذات صلة للوصول إلى آلیة تحدید 

ة وذلك بسبب اختالف المعاییر المستخدممفھوم شامل للمؤسسات الصغیرة إال أن المفاھیم تباعدت بسبب، 
اد ر، فبدالً من أن یتم تقلیل وتوحید األسس التي یتم االعتمأو اختالف اإلطار الذي یتم فیھ استخدام ھذه المعایی

علیھا في تعریف ھذه المشروعات كانت تظھر مقترحات ومعاییر جدیدة تتناسب مع التطور االقتصادي 
والعلمي والتكنولوجي الحاصل. وعلیھ، فقد أصبح في حكم المؤكد أنھ ال یمكن التوصل إلى تعریف محدد 

  یرة.وموحد للمؤسسات الصغ
كنتیجة لتعدد المعاییر التي اعتمدھا الباحثون في تعریف المؤسسات  مفھوم المؤسسات الصغیرة: -2-1

الصغیرة والمتوسطة تعددت تعاریفھا، فلقد تبین من دراسة أجرتھا منظمة العمل الدولیة عن المؤسسات 
لتطرق لبعض محاوالت بلد. سنحاول فیما یلي ا 75تعریف مختلف في  50الصغیرة بأن ھناك أكثر من 
  .60تعریف المؤسسات الصغیرة
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رأت ھیئة المنشآت الصغیرة : SMALL BUSINESS ADMINISTRATION61تعریف  -أ
م أن العامل المحدد واألساسي في تعریف المؤسسات الصغیرة 1953بالوالیات المتحدة األمریكیة سنة 

المتوسطة ھي المؤسسات المسیرة والمتوسطة ھو طریقة التسییر، بمعنى آخر المؤسسات الصغیرة و
  بطریقة حرة، ھي ملك للمسیر والتي تھیمن على السوق.

من ھذا التعریف یظھر جلیا الغموض الذي یبقى حول ماھیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إذ لیس     
  بالضرورة أن تكون ھذه المؤسسة ملك للمسیر ووحده یملك رأس مالھا.

ي الستینات بدأ البریطانیون یھجرون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ف :J.E. BOLTON 62تعریف  -ب
لدراسة  J.E. BOLTONوأمام ھذه الوضعیة كلفت الحكومة البریطانیة لجنة یرأسھا البروفیسور 

  إشكالیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في بریطانیا. 
ة، والذي كان یعتمد على متضمنا تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسط BOLTONولقد جاء تقریر 
  ثالثة معاییر ھي:

  یتم تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل مالكھا بصفة شخصیة.• 
  تملك ھذه المؤسسات حصة ضعیفة في السوق.• 
  استقاللیة المؤسسة.• 

من ھذا التعریف أو باألحرى من ھذه المعاییر یمكن استخالص بأن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
ؤسسات تعتمد في تسییرھا على ھرم شخصي بسیط إلى حد بعید ویتربع مالك المؤسسة على قمة ھرم ھي م

المؤسسة بحیث أن اتخاذ القرارات تعود في النھایة إلى المالك، ولكن ھنا ال یمنع من أن یعتمد ھذا األخیر 
أن یمنحھم السلطة ویبقى على إطارات من عمالھ یرى فیھم الكفاءة، في اتخاذ القرارات باالستشارة، دون 

  عامل. 200ھذا صالح في بعض المؤسسات خاصة تلك التي یقوم عدد عمالھا 
كما أنھ من خالل ھذا التعریف نالحظ أن المؤسسة الصغیرة والمتوسطة ال تملك القدرة في فرض أسعارھا   

  القویة.بسبب الحصة الصغیرة التي تملكھا في السوق، فھي بذلك غیر قادرة على المنافسة 
ومن خالل التعریف أیضا فإن استقاللیة المؤسسة لھ أكثر من معنى، إذ یحدد ھذا المعیار بدقة المؤسسة  

  . 63المستقلة من فروع المؤسسات الكبیرة التي ال یمتلكھا التعریف

: اعتمادا على تعریف االتحاد األوربي لھذه 64تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر -ج
دیـسمبر  12الموافق لـ 1422رمضان  27المؤرخ في  18 01 - سات عـن طریق إصدار القانون رقمالمؤس
م المتـضمن القـانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وھو التعریف القانوني 2001

بأنھا  ةوالرسمي للجزائر، حیث " تعرف المؤسـسة الـصغیرة والمتوسطة، مھما كانت طبیعتھا القانونی
شخصا و ال یتجاوز رقم أعمالھا السنوي ملیاري  250إلى  1مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات: تشغل من 

) ملیـون دینار، وأن تستوفي معاییر 500) دینار أو ال یتجاوز مجموع حصیلتھا السنویة خمسمائة (2(
 االستقاللیة.

 ذا المتوسطة وفقا للقانون الجزائري كمایمكن توضیح الفرق بین المؤسسات الصغیرة جدا والصغیرة وك
  یلي:
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 65تقسیم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب معیار الحجم ):01جدول رقم (
  

  مجموع المیزانیة (ملیون دینار)  رقم األعمال (ملیون دینار)  عدد العمال  البیان
  10أقل من   20أقل من   09-01  صغیرة جدا

  100إلى  10من   200إلى  20من   49-10  صغیرة
  500إلى  100من   2000إلى 200من   249-50  متوسطة

  
أثبتت مختلف الدراسات اختالف المعاییر المستخدمة في تصنیف المؤسسات : 66األوروبي تعریف االتحاد -د

حتى في البلدان األوروبیة، وھنا تكمن صعوبة توحید تعریف ھذا النوع من المؤسسات في أوروبا، األمر 
والصغیرة.  م إلى تكوین مجمع خاص بالمؤسسات المتوسطة1992تحاد األوروبي سنة الذي دفع دول اال

وتوصلت ھذه اللجنة األوروبیة في النھایة إلى االعتراف بعدم قدرتھا وضع تعریف محدد ووحید لكل 
الدول األوروبیة. لكن حاولت من جھة أخرى دعم الدراسات التي من شأنھا إیجاد معاییر متقاربة لجمع 

رؤیة. وأقر المجمع األوروبي بعدم وجود أي تعریف علمي، حتى تلك التي ستستخدم معاییر مادیة كعدد ال
  العمال مثال. فحسب المجمع یمكن تحدید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یلي:

  9إلى  0المؤسسات المصغرة (الفتیة) یتراوح عدد عمالھا بین. 
  ھذا موضوع بحثنا.عامل، و 99إلى 10المؤسسات الصغیرة من 

  67) یوضح تعریفات بعض الدول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عدد العمال حسب2جدول رقم (
   

  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغیرة  اسم الدولة
  عامل 100أقل من   عامل 20أقل من   أسترالیا

  عامل 500أقل من   عامل 100أقل من   فلندا
  عامل 500إلى  50من   عامل 49إلى غایة   الیونان
  عامل 300إلى  101من   عامل 100إلى  51من   إیطالیا
  عامل 100إلى  10من   عمال 9إلى  1من   ھولندا

  عامل 500إلى  100من   عامل 99إلى غایة   البرتغال
  عامل 500إلى  201من   عامل 200أقل من   إسبانیا

  عامل 200أقل من   عامل 50إلى  1من   سویسرا
  عامل 500إلى  100من   عامل 99إلى  1 من  المملكة المتحدة

  عامل 100أقل من   عامل 20أقل من   تایوان
  عامل 100أقل من   عامل 10أقل من   تایالندا
  عامل 100إلى  21من   عامل 20إلى  1من   ألمانیا

  
  الصغیرة: للمؤسسات تمویلیة النقدي صور وأسالیب الوقف -3

  :یلي ما حسب النقود وقف علیھا ینشأ لتيا الصور تحدید یمكن :68النقود صور وقف -3-1
  :ھناك النقود وقف غرض حسب -أ
 مبلغا یوقف كمن: الواقف یعینھم لمن إقراضھا لغرض إسالمیة؛ بنوك في ودائع ھیئة على النقود وقف - 

 ھذا وثیقة في یعینھم لمن بإقراضھ یقوم إسالمي مصرف أو بنك لدى جار حساب في ویضعھ المال من
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 ھذا تكوین على اتفقوا أشخاص عدة أو واحداً  فرداً  الواقف أكان سواء خیري؛ مشروع نشاءالوقف، كإ
 .الموقوف النقدي المبلغ

 نقدي وقف في اإلسھام إلى یدعى بحیث: الحسن لإلقراض وقفیة صنادیق تكوین ھیئة على النقود وقف -
 ھذا وثیقة في الواقفون عینھی لمن الصندوق ھذا من اإلقراض تتولى إدارة لھ یكون صندوق في یوضع
  .الوقف

 النقود ھذه تستثمر بحیث المضاربة، فكرة على تقوم: استثماریة صنادیق أو محافظ في النقود وقف -
  الوقف. ھذا علیھا الموقوف الجھات على الربح ویوزع غیرھا، أو المضاربة طریق عن الموقوفة
 تعود شرعیة واستثمارات مشاریع في النقود استثمار طریق عن النقود وقف من االستفادة یمكن كما

 الوقف، مصارف أي أجلھا من الموقفة المجاالت تنمیة في المتحققة األرباح واستعمال المجتمع على بالنفع
 المخاطر لتقلیل االستثمارات تنویع إلى باإلضافة المخاطرة مستوى األموال ھذه استثمار عند یراعى أن على

 خبرتھا بحكم المالیة المؤسسات تقوم حیث االستثمار؛ في متخصصة إدارة خالل نم مناسبة، أرباح وتحقیق
 المجاالت في األرباح وتستعمل استثماري صندوق أي مثل وقفیة استثمار صنادیق بإنشاء االستثماریة

 .الصندوق استمراریة على للمحافظة الصندوق إنشاء تم أجلھا من التي األغراض لخدمة الخیریة
 والصنادیق الوقفیة والصكوك األسھم وقف مثل األوقاف، في المستجدة األنواع من الستفادةا ویمكن  

   .الكثیرة األموال أصحاب على وأال تقتصر فعالیة، أكثر الوقفیة العملیة في المشاركة لتكون االستثماریة

 :ھناك النقدي للوقف الواقف حسب -ب
 جار حساب في صورة أي على األصل یوقف حیث واحداً  شخصاً  النقود واقف یكون ھنا: الفردي الوقف -

 الموقوف على الربح وتوزیع االستثمار أو لإلقراض، سواء وقفي، صندوق أو استثماریة محفظة في أو
 .علیھم

 االستثمار، أو لإلقراض وقفاً، لیكون نقدي صندوق إیجاد في للمساھمة الباب بفتح ویكون: المشترك الوقف -
  :منھا عدیدة طرق الوقف ھذا مثل ولتكوین الوقف، جھات على األرباح وصرف

 مبل في منھم كل إسھام طریق عن النقدي الوقف ھذا تكوین في معینة مجموعة بین المباشر االشتراك -
  معین؛

 الوقف، ھذا من الغرض إرشادیة نشرة في یبین أن بعد الوقفي الصندوق لھذا للتبرع الجمھور دعوة  -
 مجاالت أو القرض، مجاالت النشرة ھذه في وتبین األرباح، وتوزیع االستثمار أو لإلقراض ھو وھل

 بغرض كان إذا الوقف ھذا عوائد صرف
 االستثمار.

 معینة، أسھم على وزع وي النقدي للوقف معین نقدي مبل یفرض بحیث العام االكتتاب إلى الدعوة  -
 وبالتالي قیمتھا، دفع التي األسھم عدد قفالو ھذا في مشترك كل یعرف بحیث فیھ االكتتاب إلى ویدعى

  .ذلك إلیھ عھد من أو حددھا، التي المصارف على بنفسھ لیوزعھا أرباحھا إلیھ تعاد

وأشار محمد عبد الحلیم عمر إلى إمكانیة  سالیب الوقف النقدي لتمویل المؤسسات الصغیرة:أ -3-2
  صندوق لھ من خالل أسلوبین ھما:استخدام الوقف في تمویل المؤسسات الصغیرة في ظل إنشاء 

اإلقراض منھ ألصحاب ھذه المشروعات قرضا حسنا لتمویل رأس المال الثابت األسلوب األول:  -أ
لشراء اآلالت أو لتمویل مستلزمات اإلنتاج على أن یسدد ھذا القرض على أقساط، ومدد مناسبة، بحیث 

  یعطى فترة سماح حتى بدایة اإلنتاج والتسویق.
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تمویل أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة بأسالیب المشاركة أو المضاربة، لوب الثاني: األس -ب
أو باالئتمان التجاري بالمرابحة، والسلم واالستصناع، واإلجارة والتي یستفید بھا طالب التمویل من الحصول 

، أو اإلنفاق ندة رأس المالعلى المال الالزم، ویستفید الصندوق الوقفي بحصتھ من األرباح التي تستخدم لمسا
  .    69في وجوه الخیر
 ربویة، والغرض فائدة أي دون بالمحتاجین وإرفاقًا هللا إلى قربة العبد یفعلھ الذي ھو: الحسن فالقرض

 تقییده سبق ما صاحبھ في یتوفر أن بشرط الجانب، ھذا في صاحبھ حاجة لسد صغیر، مشروع تمویل منھ
 مضمونا لكونھ سالما المال رأس یردّ  أن على للمقترض، كلھا المنافع كونالصورة ت ھذه ضوابط، وفي من
 .ذمتھ في

 الصغرة المشروعات أصحاب من إلیھا یحتاج لمن إلقراضھا النقود من مبلغ یرصد أنْ : ومثالھ
 للقرض المرصدة األموال من معینة وضوابط شروط فیھ تتوفر الذي صاحب المشروع فیأخذ حسنا، قرضا
 واحدة، دفعة مسمى أجل في بدلھا یرد أن على حاجتھ، بھ فیسد لھ الصندوق، یسع ما وبحسب ھ،حاجت بحسب

 ناظر مع االتفاق حسب ذلك وكلّ  التأخیر، على فوائد أي ترّتب أقساط دون على كذلك مسماة آجال في أو
 رھون من لالزمةا الضمانات سائر بتقدیم ذلك الشأن، یرفق ھذا في بھا المعمول التشریعات وحسب الوقف،

 الحیاة، ویعفى على التأمین وھو تحریمھ على یجمع یكاد ما خصوصا التأمینات، إلى لجوء دون وغیرھا،
   تكبدھا فعلیة رسوم من استثناء جاء ما إال رسوم، أي من المشروع صاحب
  .بھ الوفاء أجلب وال الّدین، بمقدار الفعلیة التكلفة ترتبط أال على عملیاتھ، لسیر النقدي الوقف صندوق

 :ذلك صور أكبر، ومن بحجم الستثمار الحقا لیوجھ المال تنمیة :ذلك أھداف ومن :االستثمار -ج
 قراض) (مضاربة مال رأس لیكون الموقوف المال من مبلغ تقدیم -أ

 .مشتركة مضاربة مال رأس في المساھمة -ب
 .المياإلس الفقھ في المأثورة األموال شركة مال رأس في المساھمة -ج

 الوقف سجالت في أرباح من ینوبھ وما السالم المال رأس یقید والتصفیة المشروع نھایة وبعد
  .الموقوف المال یتزاید وبھ الوقفي، الصندوق

 وأما لالستثمار، المدفوع المال من بدال وقفا السالم المال رأس یقید والتصفیة المشروع نھایة بعد لكن
   .70وغیرھم المحتاجین من علیھم للموقوف یوجھ فإنھ أرباح من ینوبھ ما
  االجتماعیة والعدالة االقتصادیة المحلیة التنمیة تحقیق في النقود وقف دور -4

 أنواعھبجمیع  االجتماعیة والعدالة االقتصادیة المحلیة التنمیة تحقیق في سنحاول تناول دور الوقف
 .ومنھ وقف النقود

 لھا التعریفات بعض استعراض یمكن المحلیة، التنمیة بمفھوم لإلحاطةالمحلیة:  التنمیة مفھوم -4-1
 منھا:

 الشعبیة الجھود بین الفعال التعاون تحقیق یمكن بواسطتھا التي لعملیة: ا71أنھا على المحلیة التنمیة عرفت -أ
 یاوحضار وثقافیا واجتماعیا اقتصادیا المحلیة والوحدات المحلیة التجمعات بمستویات والحكومیة الرتقاء

 المحلیة اإلدارةى مستو أي في المحلیة التجمعات لسكان الحیاة نوعیة تحسین مستویات من منظور من
  ومتكاملة. شاملة منظومة في

 الوحدات احتیاجات عن تعبر محلیة عامة سیاسة إطار في تتم التي التغییر عملیة: 72بكونھا أیضا وتعرف -ب
 المواطنین وإقناع المحلیة الموارد واستغال استخدام على ادرةالق المحلیة القیادات خالل من وذلك المحلیة
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مستوى  رفع إلي وصوال الحكومي والمعنوي المادي الدعم من واالستفادة الشعبیة بالمشاركة المحلیین
  .الدولة في الوحدات جمیع ودمج المحلیة الوحدات أفرادلكل  المعیشة

 والحكومات المواطنین جھود توحید بھا یمكن التي ملیاتالع :73بأنھا المتحدة األمم ھیئة عرفتھا وقد -ج
 االندماج على ومساعدتھا المحلیة المجتمعات في واجتماعیة اقتصادیة أوضاع لتحسین) الرسمیة الھیئات(

   مستطاع. قدر بأقصى رقیھا في والمساھمة األمة حیاة في
 أنواعھبجمیع  اإلسالميإنشاء الوقف  إن االقتصادیة: المحلیة التنمیة تحقیق في النقود وقف دور -4-2

  ھو أشبھ ما یكون بإقامة مؤسسة اقتصادیة ذات وجود دائم إذا كان الوقف
  مؤبداً، أو مؤقت في الوقف المؤقت. 

 المال أصل یبقى أن ذلك من المحتاجین، ویعني علیھم للموقوف ریع وتوفیر المستثمرین حاجة سدّ 
 سواء علیھ)، (الموقوف المحتاجة للجھات المال رأس ینوب الذي بحالر ویكون المالیة) وقفا، قیمتھ أي(

 والمعاھد والجامعات والمدارس والمستوصفات والمساجد المستشفیات كبناء اجتماعیة أم مرافق فقراء كانوا
  .اإلسالمیة
ادمة، قفوقف النقود عملیة تتضمن االستثمار للمستقبل، والنماء للثروة اإلنتاجیة من اجل األجیال ال   

بشكل منافع وخدمات أو إیرادات وعوائد، وبما أن االستثمار حجر الزاویة في التنمیة االقتصادیة، فإن طبیعة 
الوقف اإلسالمي ومعظم صوره ھو ثروة استثماریة متزایدة. فالوقف الدائم، في أصلھ وشكلھ العام وسواء 

ھالك ي االستثمار على سبیل التأبید، یمنع بیعھ واستأكان مباشراً، أم استثماریاً إنما ھو ثروة إنتاجیة توضع ف
قیمتھ، ویمنع تعطیلھ عن االستغالل وتجب صیانتھ واإلبقاء على قدرتھ على إنتاج السلع والخدمات التي 

وتظھر العالقة  .74خصص إلنتاجھا. فالوقف لیس استثماراً في المستقبل فقط، وإنما ھو استثمار تراكمي أیضاً 
  :75واالقتصاد من خاللبین نظام الوقف 

، حیث أن من مصلحة الوقف یؤدي إلى الحد من التوسع في الثروات الخاصة ویؤدي إلى التداول -أ
الجماعة أال یكون ھناك اكتناز وتضخم في ملكیة الثروات االقتصادیة الخاصة، ویعمل النظام الوقف على 

 .كھم وعقاراتھم وأموالھم للمصالح العامةتحقیق ھذا المبدأ، حیث یحبس المتمولون وأصحاب الثروات أمال
: وذلك من خالل تعریف الوقف فبعض الفقھاء كاإلمام أبي حنیفة یرى أن الوقف تبرع الوقف تبرع مالي -ب

مالي، یقي من االكتناز، واالكتناز یؤدي إلى بطء التداول وانكماش الدخول، واالنكماش یؤدي إلى الضعف 
 االقتصادي.

یشكل مورد غیر مباشر من الموارد المالیة التي تعین الدولة على مواجھة ما ھو  الوقف بأنواعھ: -ج
 مطلوب من الدولة من نفقات، وإسھامات األفراد الوقفیة من شأنھا تغطیة النفقات العامة.

حسن للخالق تعالى إن تقرضوا هللا قرضا حسناً یضاعفھ لكم وھو صورة من صور  الوقف ھو قرض: -د
تعمل على إحداث التوازن في السلوك واإلنفاق وفي األخالق والمعامالت، كما لھ وجھ آخر اإلنفاق التي 

ھذا التوازن فیما یتعلق بالمالیة العامة وھو التخفیف من العجز المالي الذي یكون سببھ النفقات التي ال 
  .تستطیع الدولة أن تتحملھ بمفردھا

لقد أدى الوقف دورا ھاما في إنعاش : 76یل والتمویلدور الوقف في إتاحة الفرص من خالل التشغ -4-3
سوق العمل، من خالل دعمھ لكل من جانب الطلب على العمل وجانب عرضھ، وھذا ما یسھم في تقلیل 
البطالة، ولألوقاف أثر واضح في التوظیف واستیعاب جزء من القوة العاملة، السیما وأن األوقاف تشمل 

  ألوقاف على المساجد والمدارس والمستشفیات ومالجئ العجزة واألیتامقطاعات العمل المختلفة، فھناك ا
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والزوایا وغیرھا، وقد أتاحت فرص عمل كثیرة لألفراد، فالمسجد مثال یحتاج إلى إمام ومؤذن وقیم ومقرئ، 
بالنسبة للمدرسة والمستشفى، وھذا من شأنھ أن یزید في الطلب على األیدي العاملة في تلك  واألمر یكبر

  .قطاعات، وبالتالي المساھمة في التخفیف من حدة البطالةال
یعتبر الوقف أحد عناصر التنمیة االجتماعیة،  العدالة االجتماعیة: تحقیق في النقود وقف دور -4-4

فھو یقوم على عملیات تغییر اجتماعي تركز على البناء االجتماعي و وظائفھ بغرض إشباع الحاجات 
دریب التوانب التعلیم، الصحة، اإلسكان، ویم الخدمات العامة المناسبة لھم في جاالجتماعیة لألفراد وتقد

ات مؤسس اإلحسان إلىل میزة الوقف الذي یحول  الخیر والمھني   وتنمیة المجتمعات المحلیة، و ھذا بفض
مع توشتان بین مجتمع حول القیم الخیرة إلى مؤسسات، فاستمرت وتورثت، ومج تساعد في ترقیة المجتمع،

بقیت قیمھ رھینة األشخاص إن غابوا ھم غابت تلك القیم  واندثرت ھذا باإلضافة إلى مساھمتھ في بعث 
روح التعاون و التكافل االجتماعي بما یقدمھ من ید عون و المساعدة ألفراد المجتمع على اختالفھم: المحتاج، 

عي و یعززه بمحاربتھ للفقر و القضاء علیھ، العجزة، األیتام و اللقطاء، بما یوفر من تحقیق األمان االجتما
جاعال بذلك العدالة االجتماعیة تسیر نحو شكل مستدام بما یضمن توزیع الثروة نحو كل طبقات المجتمع 

  .77المحتاجة

كما أن وقف النقود یفتح الباب لجمیع المسلمین حتى الفقراء منھم لوقف نقودھم، وبھذا یتسع وعاء  
ت صغیرة حدیثة قصد تمویل دائم ومستمر لھذه المؤسسات والھدف من ھذا خلق األوقاف إلنشاء مؤسسا

  مناصب شغل دائمة وكذا المساھمة في التنمیة المحلیة.
  خاتمـة

ھو أشبھ ما یكون بإنشاء مؤسسة اقتصادیة إسالمیة غیر حكومیة ذات وجود  اإلسالميإن إنشاء الوقف  -1
  بل من أجل األجیال القادمة.دائم، فھو عملیة تتضمن االستثمار للمستق

متخصصة ومتنوعة في مجاالت عمل الوقف على تنمیة رأس المال البشري من خالل توفیر أیدي عاملة  -2
 علیھا. مختلفة، بتنویعھ ألشكال الوقف والجھات الموقوف

 لفقھاء،مع احترام الرأي المخالف ل أن وقف النقود جائز في اإلسالم وأنھ مندوب إلیھ في عصرنا ھذا -3
ألنھ یحقق المقاصد التي من اجلھا شرع الوقف وھي تحقیق مبدأ التكافل بین افراد المجتمع وایجاد التوازن 

  بینھ.
تتسم المؤسسات الصغیرة بالتعقید وعدم االتساق وھناك العدید من المفاھیم التي تُستخدم حالیًا من قبل  -4

  ختلف باختالف ظروف كل دولة.مختلف الدول والھیئات العامة في ھذا المجال، ت
التوسع في األبحاث العلمیة والشرعیة والنظریة لجعل نظام الوقف اإلسالمي في الدول المعاصرة یواكب  -5

العصر وتقدمھ، وتطور تقنیاتھ وآلیاتھ، وعدم الجمود على الوسائل واألسالیب والمصارف القدیمة 
  والمكررة.

 المجتمع في كافة المجاالت نمیةتعن طریق الوقف یمكن تحقیق أھداف  -6
إن صعوبة إعطاء مفھوم عن المؤسسات الصغیرة أدى بالباحثین إلى االعتماد على عدة معاییر لتعریفھا،  -7

  حیث قسمت تلك المعاییر إلى: 
معاییر كمیة وتشمل معیار عدد العاملین، ورأس المال، وحجم اإلنتاج، ودرجة االنتشار، وحجم االستھالك  -

 ي. السنو
 معاییر تعتمد على الظروف الوظیفیة وتشتمل نمط الملكیة السائد، والمكونات التنظیمیة. -
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  إمكانیة استخدام الوقف في تمویل المؤسسات الصغیرة في ظل إنشاء صندوق لھ من خالل أسلوبین ھما: -8
مال اإلقراض منھ ألصحاب ھذه المؤسسات الصغیرة قرضا حسنا لتمویل رأس  األسلوب األول:

  قھ لمنتجاتھ.وتسوی إنتاجھالمؤسسة الثابت على أن یسدد ھذا القرض على أقساط، وأن یعطى فترة معینة لبدایة 
التمویل بأسالیب المشاركة أو المضاربة، أو باالئتمان التجاري بالمرابحة، والسلم  األسلوب الثاني:

لصندوق ویستفید ا   ل على المال الالزمواالستصناع، واإلجارة والتي یستفید بھا طالب التمویل من الحصو
 الوقفي بحصتھ من األرباح التي تستخدم لمساندة رأس مال المؤسسة الصغیرة.

إنشاء صنادیق وقفیة حیث تعتبر الوسیلة األنجع واألیسر لوقف النقود وفتح المجال لجمیع فئات المجتمع،  -9
  لوقف نقودھم قصد تمویل المؤسسات الصغیرة.

  در والمراجع:قائمة المصا
  : الكتاب القدیم
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  ط)..ت)، (د.(د بیروت، دار صادر، العروس، تاج م)،1790 -ـھ1205ت و(الزبیدي  مرتضى محمد -3
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)، في صحیحھ، الصحیح، كتاب الوصایا، باب ما یلحق اإلنسان من ـھ261ت و(مسلم بن الحجاج بن مسلم الّنیسابوري  -5

  م.1992، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، 5الثواب بعد وفاتھ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 
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   ـ.ھ1316 ،1بوالق، ط القدیر، فتح م)،1388 -ه790ت و(السیواسي  الدین كمال الھمام ابن -7
  ھـ.1396، 3ط الحلبي، القاھرة، )، المھذب، مصطفىـھ476ت و(الشیرازي  علي بن إبراھیم إسحق أبي -8
 .ـھ1376 ،1المحمدیة، ط )، اإلنصاف، مكتبة السنةـھ585ت و(المرداوي  سلیمان بن علي الدین ءعال -9

  ت..ط، د.الفكر، بیروت، د دار الجلیل فتح خلیل مختصر الخرشي، على شرح ه)،1101ت و(الخرشي  هللا عبد بن محمد -10
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   :الملخص
جاءت الورقة البحثیة تتناول دراسة محورین أساسیین: أولھما مرتبط بالجانب التأصیلي للموضوع من حیث 

انونیا قبیان حقیقة المبدأ باعتباره مصطلحا أصولیا في التشریع اإلسالمي، ثم بیان مفھوم المبدأ باعتباره مصطلحا 
لھ أثره الواقعي واإلجرائي، ثم بیان سنده الشرعي في القرآن الكریم والسنة النبویة، واألساس القانوني الذي یقوم 
علیھ من خالل مختلف المواثیق والقوانین الدولیة والداخلیة للدول، أما المحور الثاني من الدراسة فتناول البحث في 

ي التشریع اإلسالمي، ثم عالقة مقاصد الشریعة اإلسالمیة بالحمایة الدستوریة المقاصد الشرعیة المعتبرة للمبدأ ف
، مع إبراز لنماذج 2020التي كفلھا المشرع الجزائري في مختلف دساتیره المتعاقبة إلى آخر تعدیل دستوري لسنة 

بدأ بما حمایة الم لدساتیر عربیة على غرار المشرع المصري والكویتي في مدى توافقھم مع المشرع الجزائري في
  .یتوافق ومقاصد التشریع اإلسالمي

 البراءة األصلیة؛ الدستور؛ مبدأ؛ مقاصد. :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The research paper deals with the study of two main themes: the first is related to the rooting 
of the subject in terms of the statement of the truth of principle as a fundamentalist term in 
Islamic legislation, then the statement of the concept of principle as a legal term with a realistic 
and procedural effect, and then the statement of its legitimate support in the Qur'an The second 
axis of the study dealt with the legitimate purposes considered to be the principle in Islamic 
legislation, and then the relationship of the purposes of Islamic law to the constitutional 
protection guaranteed by it. The Algerian legislator in its various successive constitutions to the 
last constitutional amendment of 2020, highlighting models of Arab constitutions such as the 
Egyptian and Kuwaiti legislators in their compatibility with the Algerian legislator in protecting 
the principle in accordance with the purposes of Islamic legislation. 
Key words: original patent; the Constitution; principle; Purposes 

                                                        
  المؤلف. المرسل -1



  د. بوقنادل عبد اللطیف –ماحي أمین  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                             638

  مقّدمة:
یعد مبدأ البراءة األصلیة من أھم المواضیع التي شغلت اھتمام الباحثین والفقھاء على اختالف 
مدارسھم الفقھیة والفكریة، بحیث نجد أن علماء أصول الفقھ اإلسالمي أول من تناولوا دراستھ في مصنفاتھم 

ع الفقھاء یة، ثم توساألصولیة ضمن مباحث نظریة االستصحاب كمصدر تشریعي تستقى منھ األحكام الشرع
في تطبیقھ على كثیر من الفروع الفقھیة وبنیت علیھ كثیر من القواعد الفقھیة، وبالمقابل من ذلك نادى كثیر 
من المفكرین وفقھاء القانون الوضعي إلى ضرورة تفعیل ھذا المبدأ في التشریعات الوضعیة خاصة في 

األمر الذي جعل من توظیف المبدأ قضائیا أكثر إلحاحا  المجال القضائي بغیة تحقیق محاكمة عادلة ومنصفة،
من خالل عقد المؤتمرات الدولیة وإعالن المواثیق والقوانین الدولیة على ضرورة تفعیلھ في القوانین الداخلیة 
تحقیقا لقیم العدل والحریة الشخصیة لألفراد، مما دفع كثیر من التشریعات الوضعیة على النص علیھ 

فاء نوع من الحمایة على المبدأ لما لھ من مقاصد معتبرة في التشریع اإلسالمي، وعلیھ یمكننا دستوریا، إلض
  أن نطرح اإلشكال اآلتي: 

إلى أي مدى ساھم الدستور الجزائري وغیره من التشریعات الوضعیة األخرى في حمایة مبدأ 
أھم المقاصد الشرعیة المعتبرة من البراءة األصلیة؛ باعتباره مبدأ شرعیا وعالمیا في آن واحد؟ وما ھي 

  تقریر حمایة مبدأ البراءة األصلیة دستوریا؟
  أھمیة الدراسة:

تتجلى أھمیة الورقة البحثیة من خالل ما سیتم التوصل إلیھ من نتائج ترتبط أساسا في المقاصد 
یا، صلیة دستورالشرعیة والقانونیة التي من وراءھا سعى المشرع الجزائري إلى تفعیل مبدأ البراءة األ

  باعتبار أن الدستور یمثل أسمى القوانین الداخلیة في الجزائر وغیرھا من الدول.
  أھداف الدراسة:

  تنطوي دراسة الموضوع على تحقیق جملة من األھداف من أبرزھا:
لفت انتباه القانونیین إلى ضرورة تفعیل مقاصد الشریعة اإلسالمیة في كثیر من المجاالت  أوال:

  والجوانب القانونیة.
  بیان مدى ارتباط كثیر من المبادئ القانونیة بقواعد الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا. ثانیا:

  أسباب الدراسة:
عة والقانون، ومحاولة تسلیط الضوء اھتمامي العلمي بالدراسات المقارنة في كل من الشری أوال:

  علیھا من منظور مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومدى أھمیتھا في الدراسات المقارنة.
عالقة الموضوع بنظریة االستصحاب في أصول الفقھ اإلسالمي ومحاولة رد المبدأ إلى  ثانیا:

على مقولة أن المبدأ قام على  أصولھ الشرعیة ومقاصده التي نص علیھا علماء الشریعة اإلسالمیة، والرد
  ید فالسفة ومفكرین غربیین.

  مناھج البحث:
  دعت دراسة الموضوع إلى االستعانة بثالثة المناھج أساسیة وھي:

: الذي یقوم على استقراء المادة العلمیة من خالل تتبع المواد والنصوص أوال: المنھج االستقرائي
ءت تنص على المبدأ في منظومتھا التشریعیة، كما یخدم القانونیة الخاصة بموضوع الدراسة التي جا

  الموضوع من جھة جمع واستقصاء األدلة التي یستدل بھا على الموضوع.
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من خالل تحلیل مختلف النصوص الشرعیة والقانونیة والكشف عن  ثانیا: المنھج التحلیلي:
  المقاصد الشرعیة المستفادة من دراسة الموضوع.

باالعتماد على النصوص الشرعیة والقانونیة لالستدالل بھا على موضوع  االستداللي:ثالثا: المنھج 
  الدراسة.

  :خطة البحث
  اعتمد الباحث في دراسة الورقة البحثیة على الخطة اآلتیة:

  التأصیل الشرعي والقانوني لمبدأ البراءة األصلیةالمبحث األول: 
  المطلب األول: مفھوم البراءة األصلیة

  السند الشرعي لمبدأ البراءة األصلیةلثاني: المطلب ا
  >المطلب الثالث: السند القانوني لمبدأ البراءة األصلیة

  مبدأ البراءة األصلیة ومقاصدھا في التشریع اإلسالميالمبحث الثاني: 
  المطلب األول: مقاصد الشرعیة من تقریر مبدأ البراءة األصلیة

  المعتبرة في القانون من تقریر المبدأالمقاصد الشرعیة المطلب الثاني: 
  خاتمة: ألھم النتائج المتعلقة بدراسة جوانب الموضوع.

  المبحث األول: التأصیل الشرعي والقانوني لمبدأ البراءة األصلیة
  المطلب األول: مفھوم مبدأ البراءة األصلیة

  الفرع األول: المفھوم الشرعي لمبدأ البراءة األصلیة
البراءة األصلیة ضمن المباحث األصولیة التي اعتنى بھا علماء أصول الفقھ اإلسالمي یندرج مفھوم 

دراساتھا ضمن نظریة االستصحاب باعتبارھا أحد أدلة التشریع اإلسالمي التي یرجع إلیھا المجتھد أو 
  المستصحب في فتواه أو المسألة التي یرید أن یصدر من خاللھا حكما شرعیا.

وبرئت من المرض  یقال: برئت منك ومن الدیون والعیوب براءةً،: ة في اللغةالبراءة األصلی -1
  .1بُراء أو بَراءً 

ومن معاني البراءة في لسان العرب: المتنزه عن الكذب والباطل؛ البعید عن التھم؛ النقي القلب من 
  .2الشرك؛ والبريء الصحیح الجسم والعقل

من التعریفات التي نص علیھا علماء أصول الفقھ  :البراءة األصلیة في اصطالح األصولیین -2
  اإلسالمي حین تطرقھم لمفھوم البراءة األصلیة ھي كاآلتي:

"البراءة األصلیة ھي استصحاب حكم العقل في عرفھا شھاب الدین القرافي من المالكیة بقولھ:  -أ
  .3عدم األحكام"

البراءة األصلیة عند عدم الدلیل من والمراد من التعریف عند اإلمام القرافي أن العقل یدل على 
  التكالیف والحقوق.

األستاذ محمد سالم مدكور: "البراءة األصلیة تسمیة تشعر بعدم ورود نص في شأن ما  تعریف -ب
  .4كان"

وھذا التعریف ال یخرج عما قرره اإلمام القرافي في كون البراءة األصلیة ھو عدم الدلیل من 
  التكالیف والحقوق.
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  المفھوم القانوني لمبدأ البراءة األصلیة :انيالفرع الث
تعد قرینة البراءة من أھم المبادئ القانونیة التي نادى بھا فقھاء القانون الجنائي على وجھ الخصوص 
بضرورة تفعیلھا والنص علیھا في مختلف المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة للدول، وعلى ذلك سار المشرع 

للمبدأ دستوریا، وھذا یوضح األھمیة البالغة التي راعاھا المشرع الجزائري لتطبیق الجزائري في تكریسھ 
المبدأ في مختلف مراحل الدعوى القضائیة، ولتعرف أكثر على مفھوم المبدأ سنتعرض إلى ضبط تعریفھ 

  عند فقھاء القانون على اختالف مدارسھم القانونیة والفكریة.
ھا: "مقتضى أصل البراءة أن كل شخص متھم بجریمة مھما : قال بأنتعریف أحمد فتحي سرور -1

  .5بلغت جسامتھا، یجب معاملتھ بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات"
  والمالحظ على ھذا التعریف أنھ قاصر باعتبارین:

ینة ر: كون التعریف اعتبر قرینة البراءة مرتبطة بجانب المتھم فقط، والعكس أن قاالعتبار األول
  البراءة تشمل المتھم وغیره باعتبار طبیعة المبدأ لصیق بشخصیة اإلنسان منذ والدتھ حتى وفاتھ.

: كون التعریف ربط قرینة البراءة بالجانب الجنائي فقط، في حین أن حقیقة المبدأ االعتبار الثاني
بط یشمل الجانب الدیني الذي یرتشمل المجال المدني والجنائي معا، بل یعتبر الفقھ اإلسالمي أن ھذا المبدأ 

اإلنسان بربھ، فاإلنسان یعتبر بریئا من التكالیف الشرعیة من عبادات وطاعات حتى ینص الدلیل من الشرع 
  على ثبوتھا.

: عرفھا بقولھ: أنھا تعني أن القاضي وسلطات الدولة كافة یجب علیھا تعریف األستاذ سلیم العوا -2
على أساس أنھ لم یرتكب الجریمة محل االتھام ما لم یثبت علیھ ذلك بحكم أن تعامل المتھم، وتنظر إلیھ 

  .6قضائي نھائي غیر قابل للطعن بالطرق العادیة"
والمالحظ على تعریف الدكتور سلیم العوا لقرینة البراءة لم یختلف عما قرره األستاذ أحمد فتحي 
سرور حین ركزوا في تعریفاتھم على الجانب الجنائي لقرینة البراءة دون اإللمام بالتعریف القانوني العام 

انین لمدني وما یتفرع عنھ من قولقرینة البراءة حتى یشمل مختلف جوانب القانون األخرى بما فیھا القانون ا
  تكون فیھ البراءة األصلیة قرینة قانونیة ملزمة. 

   المطلب الثاني: السند الشرعي لمبدأ البراءة األصلیة
یقوم مبدأ البراءة األصلیة في الشریعة اإلسالمیة أساسھ من نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة 

  علیھا مبدأ البراءة األصلیة نذكر اآلتي:الشریفة، ومن أھم األدلة التي یقوم 
  أدلة البراءة األصلیة من القرآن الكریم :الفرع األول

  جاءت كثیر من النصوص في القرآن الكریم تدل على مشروعیة مبدأ البراءة األصلیة ومنھا:
وا تَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبِحُ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق ِبنَبَإٍ فَ قال هللا تعالى:  -1

  .)6(الحجرات:  َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ 
وجھ االستدالل: أن هللا سبحانھ وتعلى أمرنا بالتحري والتبین قبل إصدار األحكام على الغیر وھذا 

  رفعھا یقینا.على سبیل أن األصل ھو البراءة، حتى یثبت بالدلیل القاطع ما ی
بِیَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالقال هللا تعالى:  -2   . )15(اإلسراء:  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

وجھ االستدالل: دلت اآلیة الكریمة على أن هللا سبحانھ وتعالى ما كان معذب عباده حتى یرسل إلیھم 
القیامة، وحتى ال یتمسكوا بالبراءة من رسلھ لیبلغوھم ما شرع لھم من الدین، لیكون ذلك حجة علیھم یوم 

  التكلیف في حال عدم إرسال الرسل واألنبیاء.
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  .)12(الحجرات:  یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثیًرا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِْثمٌ قال هللا تعالى:  -3
ب الظن من غیر حجة وال بینة قاطعة، وأال نصدر وجھ االستدالل: أمرنا هللا سبحانھ وتعالى باجتنا

  أحكاما على مجرد الظنون الواھیة التي ال یؤیدھا الدلیل، فیقع الظلم على من ھو بريء بسبب سوء الظن.
  من السنة النبویة :الفرع الثاني

  كما دلت نصوص السنة النبویة على مشروعیة العمل بمبدأ البراءة األصلیة ومن أھمھا:
"لو یُعطى النّاُس بدعواھم الدَّعى رجاٌل قال:  أن الرسول  -رضي هللا عنھما-ابن عباس  عن -1

  .7"أمواَل قوٍم ودماَءھم لَكنَّ البیِّنةَ على المدَّعي والیمیَن على من أْنكرَ 
وجھ االستدالل: وھذا دلیل على أن الُمدعي ھو المتمسك بخالف الظاھر، فیحتاج إلى إقامة البینة 

  صدق ما یدعیھ، ألن المدعى علیھ متمسك بظاھر الحال وھو أصل البراءة. إلثبات
: "ادرؤوا الحدود عن المسلمین حدیث عائشة أم المؤمنین رضي هللا عنھا قالت: قال رسول هللا  -2

  .8ما استطعتم، فإن كان لھ مخرج فخلوا سبیلھ، فإن اإلمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة"
من الیقین والقطع في إدانة المتھم،  ھ االستدالل: وھذا دلیل على أن القاضي إذا لم یبلغ درجةوج

فاألصل براءتھ منھا، ألن التھمة أمر عارض مشكوك في ثبوتھا، وما ثبت بیقین (أصل البراءة) ال یزول 
  إال بیقین مثلھ.

  المطلب الثالث: السند القانوني لمبدأ البراءة األصلیة
مبدأ البراءة األصلیة أساسھ القانوني من مختلف المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة للدول، یستند   

وعلیھ سنذكر بعض النماذج من المواثیق والقوانین التي تمثل السند القانوني لقیام مبدأ البراءة األصلیة في 
  التشریع الوضعي.

  الفرع األول: سند المبدأ في المواثیق الدولیة 
  م المواثیق الدولیة التي أقرت لضرورة تكریس مبدأ البراءة األصلیة نذكر اآلتي:ومن أھ

صراحة على إقرار  11حیث نصت المادة : 10/12/1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -1
أن كل المبدأ باعتباره مبدأ جوھري لتكریس أسس المحاكمة العادلة حیث جاءت عبارة المادة كاآلتي: "

جریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكابھ لھا قانونا في محاكمة عادلة علنیة تكون قد وفرت لھ شخص متھم ب
  .9فیھا جمیع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسھ"

ضرورة احترام تھم، ترتبط أساسا بكما تضمن ھذا اإلعالن عدة نصوص أخرى تقرر حقوقا للم
  وحمایتھ ومن أھمھا:  المبدأ

التعذیب والمعامالت القاسیة أو الوحشیة أو التي تحط من الكرامة اإلنسانیة وھذا حسب  حضر -أ
  ) من اإلعالن.5ما أقرتھ المادة (

  ) من اإلعالن.7عدم جواز القبض أو الحجز التعسفي وھذا حسب ما أقرتھ المادة ( -ب
  ) من اإلعالن.10حق المتھم في محاكمة عادلة وھذا حسب المادة ( -ت

فإن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نص صراحة على إعمال المبدأ وحمایتھ من كل ما  وعلیھ
یمسھ من إجراءات تعسفیة وكذا حمایة المتھم في كل مراحل الدعوى القضائیة التي تكفل لھ الضمانات بعدم 

  المساس بكرامتھ اإلنسانیة.
منھ بقولھا:  14نصت المادة  حیث: 16/12/1966العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  -2

، حیث جاء اإلقرار 10إلى أن یثبت علیھ الجرم قانونا" من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا"
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على المبدأ تأكیدا على أھمیة تفعیل المبدأ دولیا خاصة بعدما تم النص علیھ في اإلعالن العالمي لحقوق 
  .1948اإلنسان لسنة 

حیث نصت المادة السابعة من : 1981حقوق اإلنسان والشعوب لسنة المیثاق اإلفریقي ل -3
  .11"اإلنسان برئ حتى تثبت إدانتھ أمام محكمة مختصةالمیثاق: "

  الفرع الثاني: سند المبدأ في القوانین الداخلیة
بالتطرق إلى القوانین الداخلیة نجد أن التشریع القانوني في الجزائر سار بدوره على تفعیل قاعدة 
البراءة األصلیة كسند قانوني ومبدأ دستوري من خالل مختلف الدساتیر المتعاقبة، وكان ذلك بدایة من 

م، أقر المؤسس الدستوري 1976م، ولكن بصفة ضمنیة، إال أنھ بموجب دستور سنة 1963دستور سنة 
ایر عن سابقھ م، بأسلوب مغ1989الجزائري قاعدة البراءة األصلیة، بشكل صریح، كما أكد علیھ دستور 

دون أي تغییر في معنى القاعدة المنصوص علیھا دستوریا، وتوالت مختلف التعدیالت الدستوریة في 
منھ "كل  41، حیث نصت المادة 2020دیسمبر  30بتاریخ  الجزائر إلى آخر تعدیل دستوري الصادر

الدول التي تبنت ھذا  ن، وم12شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة إدانتھ، في إطار محاكمة عادلة"
في المادة  1962) دستور الكویت لسنة 27في المادة ( 1971المبدأ دستوریا، نجد الدستور المصري لعام 

)، دستور لیبیا 29في المادة ( 1973)، دستور السودان لسنة 20المادة ( 1972)، دستور البحرین لعام 34(
  .13)15المادة ( 1951لعام 

ل بالنص على المبدأ في قانون اإلجراءات الجنائیة، ومن ھذه الدول حین اكتفت بعض الدوفي   
سویسرا التي نصت على ھذا المبدأ في العدید من القوانین اإلجرائیة الجنائیة لمقاطعات االتحاد السویسري 
كما اعتمد المشرع الفرنسي نفس األسلوب، فنص على المبدأ في قانون اإلجراءات الجزائیة إثر صدور 

، بشأن تدعیم حمایة مبدأ البراءة األصلیة، حیث أضافت مادة 2000جوان  15الصادر في  516ن رقم القانو
البراءة األصلیة، حیث نصت الفقرة الثالثة منھا على أن: "كل شخص مبدأ تمھیدیة تكون سند قانوني لحمایة 

    .14مشتبھ فیھ أو متھم بريء طالما لم تثبت إدانتھ بعد"
  المبحث الثاني: مبدأ البراءة األصلیة ومقاصدھا في التشریع اإلسالمي 

  المطلب األول: المقاصد الشرعیة من تقریر مبدأ البراءة األصلیة
من المسلم بھ شرعا وقانونا أن من أھم مقاصد التشریع اإلسالمي كما بیَّن ذلك األستاذ الشیخ محمد 

اإلسالمیة ھو حفظ نظام األمة، ولعل ھذا المقصد العام ال  الطاھر بن عاشور في كتابھ مقاصد الشریعة
یخرج في مضمونھ بما أقرتھ الشریعة اإلسالمیة من تفعیل مبدأ البراءة األصلیة في نظامھا التشریعي، 
وتسعى إلى جاھدة إلى رعایة ھذا المبدأ السامي، والعمل على تحقیقھ في جمیع األبواب التشریعیة أو في 

من أجل تحقیق مقاصد راعھا الشارع الحكیم من خاللھ، ومن جملة ھذه المقاصد المعتبرة معظمھا، وذلك 
  شرعا نذكر اآلتي:

  حفظ النفس من العدوان أوال:
أولت الشریعة اإلسالمیة بضرورة حفظ النفس اإلنسانیة من كل أنواع االعتداء سواء كان االعتداء 

من طرف المدعي إلى ھیئة القضاء بغیة محاكمة المدعى ة جسدیا أو معنویا، فإذا ما رفعت الدعوى الجنائی
فإن النظام اإلجرائي في الشریعة اإلسالمیة، أوجب بضرورة العمل بقواعد اإلثبات التي تنص على  علیھ،

ضرورة تقدیم المدعي البینة على صحة دعواه، في حین أن المدعى علیھ یتمسك بأصل البراءة، باعتبار أن 
یة ھي حق لصیق باإلنسان منذ والدتھ، ووجب احترامھا حتى یثبت بالدلیل القاطع الذي ھذه البراءة األصل
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یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم : قال هللا تعالى في كتابھ العزیزال یعتریھ الشك من طرف القاضي على إدانتھ، 
، وجاء في السنة )6(الحجرات:  الٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَٰى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ فَاِسٌق ِبنَبَإٍ فَتََبیَّنُوا أَن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجھَ 

ى م، الدعَ اھُ عوَ بدَ  اسُ ى النَ عطَ و یُ قال: "لَ  عنھما: أن رسول هللا تعالى عن ابن عباس رضي هللا النبویة 
وھذه أدلة صریحة یُفھم منھا  ،15ر"نكَ ن أَ ى مَ لَ عَ  مینُ عي، والیَ دَ المُ  لىَ عَ  ةُ ینَ ن البَ كِ م، لَ ھُ اءَ مَ دِ وَ  ومٍ قَ  الَ موَ أَ  الٌ رجَ 

على ضرورة إجراء التحقیق والبحث في الدعاوى المعروضة أمام الجھات القضائیة المختصة في نظر فیھا 
وتبین الحقیقة باألدلة القطعیة في مواجھة المتھم، وھذا إجراء عملي على مدى احترام مبدأ البراءة األصلیة 

الدعوى الجنائیة وحمایتھا من المساس والتعدي علیھا بكل األشكال، في النظام القضائي اإلسالمي عند قیام 
سواء في اإلجراءات المتخذة ضد المتھم أو في أثناء المحاكمة، ومنع كل ما یتعرض من تفعیل المبدأ من 

  المساس بشخصیة المتھم وكرامتھ ومحیطھ العائلي وسمعتھ االجتماعیة.
  درء الحدود بالشبھات ثانیا:

ظم المقاصد تحقیقا لمبدأ البراءة اإلسالمیة الذي كفلھ نظام التشریع الجنائي في اإلسالم وھذا من أع
في سننھ من حدیث عائشة أم المؤمنین رضي هللا تعالى عنھا قالت: قال فقد جاء فیما رواه اإلمام الترمذي 

ن ام أَ اإلمَ  إنَ ھ، فَ بیلَ وا سَ لُ خَ ج فَ خرَ مَ  ھُ لَ  انَ إن كَ م، فَ عتُ ا استطَ مَ  ینَ مِ سلِ ن المُ عَ  ودَ دُ وا الحُ ؤُ "ادرَ : رسول هللا 
فتقریر مصلحة العفو للمتھم أفضل من تسلیط العقوبة  ،16ة"وبَ قُ ي العُ ئ فِ خطِ ن یُ ن أَ مِ  یرٌ فو خَ ي العَ ئ فِ خطِ یُ 

بشھبة، وقد یكون من ھذه العقوبة المسلطة في محل الشبھة اعتداء على براءة المتھم، كما أن المقصد اآلخر 
راء السعي إلى درء الحدود بالشبھات یدل على أن الشریعة إنما ھي مبنیة على السماحة والیسر ورفع من و

لماعز  الحرج، وأن العقوبة في اإلسالم لیست غایة في ذاتھا، بل دفعھا أولى من إقامتھا كما وقع منھ 
  وغیره من تلقین األعذار، وتفتیش مخارج األوزار.

  مراعاة حال المكلف إال بأداء ما فُرض علیھ شرعا ثالثا:
من مقاصد إبراء ذمة المكلف اتجاه ربھ أن شرع لھ ما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات، فإن كان 
مبدأ البراءة األصلیة من الحقوق التي كفلھا هللا سبحانھ وتعالى لعباده أن جعل البراءة حق لصیق بمجرد 

إلنسان، فإنھ بالمقابل لھ من التكالیف والواجبات الشرعیة التي علیھ أداءھا كأداء الفطرة التي یولد علیھا ا
الصلوات المفروضة وصیام رمضان وغیرھا من العبادات والطاعات، أما ما لیس مخاطبا بھ ولم یأمر بھ 

حال  ةالشرع فذمة المكلف تبقى على البراءة األصلیة حتى یثبت العكس من الشرع، ولعل من أمثلة مراعا
المكلفین إال بما فرض علیھم في زمن التشریع النبوي، حین لم یثبت بالنص تحریم شرب الخمر، فكان طائفة 
من المسلمین یشربونھا استصحابا لحكم اإلباحة قبل ورود الشرع، فلما نزل القرآن الكریم بتحریمھا، امتنع 

ونھا قبل نزول الشرع بالتحریم فال إثم علیھم الناس عن شربھا امتثاال بما جاء بھ الشرع، أما من كان یشرب
بناء على البراءة األصلیة قبل التكلیف، وعلیھ فإن مراعاة حال المكلف في الشریعة اإلسالمیة مقصد عظیم 

  من مقاصد التشریع اإلسالمي.
  المطلب الثاني: المقاصد الشرعیة المعتبرة دستوریا من تقریر المبدأ

اعاھا المشرع الجزائري من تكریسھ لمبدأ البراءة األصلیة دستوریا من المقاصد الشرعیة التي ر
بقولھا: "كل شخص یعتبر بریئا حتى  56في الفصل الرابع منھ "الحقوق والحریات" من خالل نص المادة 

تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، في إطار محاكمة عادلة تؤمن لھ الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسھ"، 
بر المشرع الجزائري تأمین الضمانات الالزمة للمدعى علیھ أو المتھم أمام الجھات القضائیة التي وعلیھ اعت
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یمثل أمامھا أبرز المقاصد القانونیة المكفولة لھ بقوة القانون، ومن ھذه الضمانات التي قصدھا المشرع 
  الجزائري تكریسھا في مختلف مراحل الدعوى القضائیة واإلجراءات نذكر:

  حمایة الحریة الشخصیة للمتھممقصد  أوال:
یعتبر حق التمتع بالحریة الشخصیة أحد ضمانات التي راعھا المشرع الجزائري دستوریا بنصھ 

تحت عنوان  2020صراحة على المبدأ في الفصل األول من الباب الثاني من آخر تعدیل دستوري لسنة 
 قد تتوافر قِبل  الشخص أدلة تشكك في براءتھ كأصل"الحقوق األساسیة والحریات العامة"، بالمقابل من ذلك 

عام، لكنھا ال تصل إلى حد إدانتھ، فیجد القاضي نفسھ بین الدستور حامي الحریات بوضعھ مبادئ وضمانات 
واجبة االحترام ومن بینھا "األصل في المتھم البراءة" وبین الواقع العملي الذي یجب علیھ كشف الحقیقة 

الجریمة، فإذا كان القانون یسمح لھ باتخاذ إجراءات معینة، إال أنھ من جھة أخر قیده والوصول إلى مرتكب 
بقیود وحدود ال قبل لھ بدحضھا إال بتقدیم أدلة قاطعة تدین المتھم، ومن ھنا فإنھ ال غنى عن قرینة البراءة، 

، وھذا ما 17لى قانونالتي وجدت من أجل حمایة الحریة الشخصیة وعدم العبث بھا أو إنقاصھا إال بناء ع
من الدستور بنصھا: "ال یتابع أحد، وال یوقف أو یحتجز، إال ضمن الشروط المحددة  44أكدتھ المادة 

  .18بالقانون، وطبقا لألشكال التي نصَّ علیھا"
ومن القوانین العربیة التي سارت وفق ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري ما جاء بھ الدستور الكویتي 

من نفس القانون بمنع كل ما یسبب  31نصھا: "الحریة الشخصیة مكفولة" كما أكدت المادة ب 30في المادة 
تضییقا للحریة الشخصیة من خالل النص على: "عدم جواز القبض على إنسان أو حبسھ أو تفتیشھ إال وفق 

  .19أحكام القانون، وأال یعرض أي إنسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"
الحریة من الدستور بنصھ على أن: " 54منحى قرر المشرع المصري في المادة وعلى نفس ال

الشخصیة حق طبیعي، وھي مصونة ال تُمس، وفیما عدا حالة التلبس، ال یجوز القبض على أحد، أو تفتیشھ، 
قید ت أو حبسھ، أو تقیید حریتھ بأي قید إال بأمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق. ویجب أن یُبلغ فوراً كل من

حریتھ بأسباب ذلك، ویحاط بحقوقھ كتابة، ویمكن من االتصال بذویھ وبمحامیھ فوراً، وأن یقدم إلى سلطة 
التحقیق خالل أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریتھ. وال یبدأ التحقیق معھ إال في حضور محامیھ، فإن 

اإلعاقة، وفقاً لإلجراءات المقررة في لم یكن لھ محام، ندب لھ محام، مع توفیر المساعدة الالزمة لذوي 
القانون. ولكل من تقید حریتھ، ولغیره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، والفصل فیھ خالل أسبوع 

  . 20"من ذلك اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنھ فوراً 
أ البراءة مبد وعلیھ نستخلص من جملة ھذه النصوص الدستوریة المختلفة بأنھا مقررة ابتداء لحمایة

األصلیة، باعتبارھا حق فطري خاصة باإلنسان من جھة، وباعتبارھا تتوافق ومقاصد التشریع اإلسالمي 
  من المحافظة على حریة اإلنسان من كل ما قد یقیدھا بأي شكل من أشكال التعدي.

  المحاكمة المنصفة جراءإ مقصد ضمان ثانیا:
الدساتیر الحدیثة، التي كرست عبر دساتیرھا المختلفة إن المشرع الجزائري لم یتخلف عن باقي 
، بحیث جمعت المادة بین مبدأ 2020من دستور  41حق المتھم في المحاكمة العادلة، وھذا بنص المادة 

البراءة المكفولة لكل شخص، وبین إطار المحاكمة العادلة الذي قصده المشرع الجزائري باعتبار كون كل 
دة، فال یمكن أن تقوم ھناك عدالة منصفة للمتابعین قضائیا في ظل عدم احترام قرینة منھما وجھان لعملة واح

  البراءة، ومن ضمانات المحاكمة العادلة التي راعاھا المشرع الجزائري نذكر:



  الحمایة الدستوریة لمبدأ البراءة األصلیة وعالقتھا بمقاصد التشریع اإلسالمي 
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 16ھو إقراره بمبدأ الفصل بین السلطات الثالث وتكریس استقاللیة القضاء وھذا ما أكدتھ المادة  -1
ا: "تقوم الدولة على مبادئ التمثیل الدمقراطي، والفصل بین السلطات، وضمان الحقوق من الدستور بنصھ

، ولعل المقصد من ھذا الفصل ھو منع االستبداد واستغالل السلطة والنفوذ 21والحریات والعدالة االجتماعیة"
  منصفة.ة عادلة وفي توجیھ القضاء، وھذا ما یفقد مبدأ البراءة المكفول للمتقاضین أثره في تحقیق محاكم

من الدستور بقولھا: "ال  43إقرار مبدأ شرعیة التجریم والعقاب من خالل ما نصت علیھ المادة  -2
  .22إدانة إال بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"

مبدأ المساواة أمام القانون، بحیث یعتبر جمیع المواطنین سواسیة دون تمییز بسبب العرق أو  -3
  من الدستور. 73و الجنس ...الخ، وھذا ما نصت علیھ المادة المولد أ

  إلقاء عبء اإلثبات على سلطة االتھام ثالثا:
من المقاصد الشرعیة التي أخذ بھا المشرع الجزائري من إلقاء عبء اإلثبات على سلطة االتھام 

ن أجل حمایة حقوق الناس من خالل إلزام جھة اإلداء من تقدیم البینة والحجج والبراھین القاطعة، وذلك م
من  35ومنع التعدي علیھا بالباطل، وحفظ أموالھم ودمائھم وأعراضھم من االنتھاك وھذا ما أكدتھ المادة 

من نفس القانون بنصھا:  39، والمادة 23الدستور بنصھا: "تضمن الدولة الحقوق األساسیة والحریات"
: "یحضر أي عنف بدني أو 1لمادة نفسھا الفقرة "تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة اإلنسان"، كما نصت ا

  .24معنوي، أو أي مساس بالكرامة"
 تي تقضي: بأن "البینة علىال ولذلك نجد أن المشرع الجزائري سعى إلى األخذ بالقاعدة الشرعیة

وما دام أنھ من اختصاصات النیابة البحث عن الجرائم باعتبارھا ممثلة المجتمع وما لھا من "، المدعي
ع جمیبسلطات ووسائل لإلثبات أكثر مما یملكھ المتھم، فإن عبء اإلثبات یبقى على عاتق سلطة االتھام 

سلطة االتھام ھي ورغم اختالف اآلراء حول ھذه المسألة فإننا نرى أن ، طرق اإلثبات المادیة والمشروعة
التي یقع علیھا إثبات الوقائع والبحث عن فاعلیھا ووجود أسباب اإلباحة والتبریر أو موانع العقاب أو عذر 

  .25"من األعذار القانونیة
وعلیھ یمكن أن نقول: أن المشرع الجزائري في ھذه المسألة اإلجرائیة في مجال اإلثبات الجنائي 

اإلسالمیة خاصة ما جاءت بھ عدة نصوص دستوریة من أجل حمایة مبدأ  یتوافق تماما مع مقاصد الشریعة
البراءة األصلیة لدى اإلنسان وما إلقاء عبء إثبات على سلطة االتھام إال ألنھ یمثل الجانب القوي الذي تتمتع 

أن جانب  ینبھ النیابة العامة المزودة بكل الوسائل المادیة واإلجرائیة التي غالبا ما تكون ضد المتھم، في ح
  المتھم ضعیف یقوى بمبدأ البراءة األصلیة الذي كفل الدستور حمایتھ بھا في مواجھة سلطة االتھام.

  الشك یفسر لمصلحة المتھم أو المدعى علیھ رابعا:
من المقاصد الشرعیة من إعمال مبدأ البراءة األصلیة والتي لھا اعتبار قانوني وحمایة دستوریة 

حریات األساسیة المضمونة لكل مواطن، حتى وإن كان تحت متابعة جزائیة ما دامت وھو حمایة الحقوق وال
لم تثبت بعد إدانتھ بموجب حكم قضائي بات صادر عن سلطة قضائیة نظامیة مع توفیر كل الضمانات 

ھ بأدلة تالقانونیة والقضائیة الكفیلة بحمایة مبدأ البراءة األصلیة، وبناء على ذلك فالمتھم بريء حتى یتم إدان
، فالشك الذي یعتري األدلة المعروضة أمام ھیئة القضاء، فإنھا تعد حجة في 26مبنیة على الجزم والیقین

صالح البراءة على عدم اإلدانة، وقد عبرت المحكمة الدستوریة في مصر تأكیدا لما سبق بقولھا: "أصل 
عقوبة حمایة المذنبین، وإنما لتدرأ بمقتضاھا الالبراءة قاعدة أساسیة، أقرتھا الشرائع جمیعھا ال لتكفل بموجبھا 

، 27عن الفرد إذا كانت التھمة الموجھة إلیھ قد أحاطتھا الشبھات بما یحول دون التیقن من اقتراف المتھم لھا"
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كما قضت بھ محكمة التمییز األردنیة بقولھا: "ال جریمة إذا أصبحت األدلة یشبوھا الشك، وتحیط بھا 
  .28یفسر لصالح المتھم والحدود تدرأ بالشبھات"الشبھات، وأن الشك 

  خاتمة:
بناء على ما تقدم نصل في ختام تقدیم الورقة البحثیة إلى عدِّ جملة من النتائج التي تم التوصل إلیھا 

  وھي كاآلتي:
البراءة األصلیة من المبادئ األساسیة والقواعد المقررة في كل من التشریع اإلسالمي والقانون  مبدأ -1

  الجزائري.
البراءة األصلیة من المواضیع األصولیة التي استنبطھا األصولیین من نظریة االستصحاب باعتباره  -2

  أحد أدلة التشریع اإلسالمي.
سالمیة من المباحث التي جعل لھا الشارع مقاصد من تفعیلھا في مبدأ البراءة األصلیة في الشریعة اإل -3

  مختلف الفروع الفقھیة.
تفعیل الحمایة الدستوریة لمبدأ البراءة األصلیة في القانون الجزائري لھ مقاصد مقررة في التشریع  -4

  ي.اإلسالمي، وتشترك معھا في كثیر من المصالح ودرء المفاسد من تحقیقھا في المجال القضائ
  التوصیات:

نقترح على المشرع الجزائري إلى ضرورة معاقبة وتجریم كل ما یمس بمبدأ البراءة األصلیة سواء  -1
في مرحلة التحقیق أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة، وھذا نتیجة ما یالحظ من بعض 

نین لمتھمین على أساس أنھم مداالتصرفات في الواقع العملي من انتھاك صارخ للمبدأ خاصة في التعامل مع ا
  قبل المثول أمام الجھات القضائیة المختصة.

التوصیة بإبراز القیمة الدستوریة لمبدأ البراءة األصلیة في الجانب العملي سواء من ناحیة اإلجراءات  -2
  القضائیة أو أثناء المثول أمام المحاكمة.

  
  قائمة المصادر والمراجع:
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  :الملخص
األمالك  الوقف كمسیر لملك من یتناول ھذا البحث أھم الشروط الفقھیة والقانونیة التي یجب أن تتوفر في ناظر

 كمساھمة بسیطة لتفعیل ھذا الباب لتحقیق التنمیة المحلیة على غرار، الوقفیة في الجزائر ثم القیام بالموازنة بینھا
بعض الدول العربیة واإلسالمیة الشقیقة التي قطعت شوطا كبیرا في تنمیة أھم قطاعاتھا الحیویة بما فیھا قطاع 

طریق سعیھا الّدؤوب في وضع أنجع الخطط والتّدابیر الفاعلة الستثمار الموارد المالیة في قطاع  األوقاف، وذلك عن
  تحقیق التنمیة.و تطویرھالاألوقاف بعد حصرھا، 

 .القانون الجزائري ؛الشریعة اإلسالمیة ؛شروط الناظر؛ الوقف :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research deals with the most important jurisprudential and legal conditions that 
must be met in the endowment warden as a path for a property of endowment properties in 
Algeria and then to carry out a budget between them, as a simple contribution to activate this 
section to achieve local development similar to some sister Arab and Islamic countries that have 
made great progress in developing their most vital sectors including the endowment sector, 
through its continuous and diligent endeavor to find and put in place the most effective plans 
and measures to invest financial resources in the endowment sector after its enumeration, to 
achieve development. 
Key words: Conditions of the beholder; endowment; Islamic law; Algerian law. 

  مقّدمة: 
معتبرة، منھا ما یسّمى بوزارة الشؤون ریة الجزائریة على حقیبة وزاریة یشتمل مجلس وزراء الجمھو

الدینیة واألوقاف، ھذه الوزارة التي تُولي أھمیة بالغة للوقف منذ استقالل الجزائر وإلى الیوم، وذلك من 
ة یخالل استنادھا إلى نصوص شرعیة وقوانین وضعیة تتناغم فیما بینھا، حتّى تتحّكم في األمالك الوقف

یة العجز لتغط ؛وتحصرھا وتضبطھا بغیة جعلھا مصادر تمویلیة للمشاریع التنمویة في مختلف المجاالت
  والقصور وتلبیة احتیاجات المجتمع المتزایدة والمتجددة.
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لكن اإلشكال الرئیس؛ یكمن في كیفیة تفعیل الشروط الفقھیة والقانونیة لناظر الوقف في الجزائر، 
اع األوقاف وتأطیره بقوانین تحكمھ وتنظمھ، حتى تكون عامال وقائیا وحامیا لألموال وتوظیفھا في خدمة قط

الوقفیة من الضیاع والنّھب واالعتداءات المختلفة، لتحقیق فوائدھا على الفرد والمجتمع، فیكون التشریع أحد 
ة ري، وعلیھ فإّن إشكالیالعوامل المساعدة والمساھمة في التمویل والتنمیة والّرفاه الشامل للمجتمع الجزائ

  الدراسة ھي: 
ممارستھ لمھامھ في الشریعة اإلسالمیة والقانون میة شروط ناظر الوقف وآثارھا في مدى أھ ما -

الجزائري؟ وما أثر وضع كل شرط من ھذه الشروط على عملھ؟ وما مدى توافق ذلك بین الشریعة 
  اإلسالمیة والقانون الجزائري؟
 الموضوع ما یلي:ومن أسباب اختیاري لھذا 

 اھتمام الدولة الجزائریة مؤخرا باسترجاع األمالك الوقفیة واستثمارھا في التنمیة الشاملة.  .أ
التحدیات االجتماعیة واالقتصادیة المتزایدة والمتجددة التي تواجھ المجتمع الجزائري، وما نجم عنھا من   .ب

 ارتباك على المستویین األفقي والعمودي.
 الجزائریة على أمالك وقفیة ھائلة تعیش ارتجالیةَ الجمعِ والّضبِط والتّوزیعِ ...وفرة الدولة   .ج
توفر الدولة الجزائریة على منظومة فقھیة ثریّة في باب المعامالت، باإلضافة إلى تشریعات قانونیة   .د

 محترمة تسعى لضبط األمالك الوقفیة المترامیة.
، وجعلھما أحد  عدم تفعیل الفقھ اإلسالمي والقوانین الوضعیة  .ه الجزائریة وتوظیفھما بشكل جیّد وِجدِّيٍّ

  الّركائز األساسیة في خدمة الوقف اإلسالمي، بتمویلھ لتحقیق التنمیة الشاملة للمجتمع الجزائري.
ومن تلك األسباب یستمّد ھذا البحث أھمیتھ؛ حیث یبحث عن السبل الكفیلة لتفعیل تلك النصوص 

  .األھداف المرجوة من تشریع الوقف وط ناظر الوقف لتحقیقالشرعیة والقانونیة لضبط شر
وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى: تحدید أھم الشروط الشرعیة والقانونیة التي یجب أن تتوفر في ناظر 
الوقف كمسیر لألمالك الوقفیة، وإبراز الدور التكاملي بین الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري في وضع 

وبیان مدى نجاعة الفقھ اإلسالمي والقوانین الوضعیة المنَظَِّمة لألموال الوقفیة في  شروط ناظر الوقف،
تمویل المشاریع التنمویة، من خالل وضع الشروط الدقیقة والمناسبة لتحقیق الرفاه للمجتمع الجزائري 

  واستقراره وتطوره في كّل الصعد.
بین الشریعة اإلسالمیة والقانون واقتضى األمر أن یكون عنوان البحث ''شروط ناظر الوقف 

، وفي حدود اطالعي فیما كتب من دراسات وكتابات حول الموضوع فإني لم أعثر على دراسة الجزائري''
خصت ھذا الموضوع ببحث عدا بعض األبحاث التي تناولت الجانب الفقھي فقط، وبعضھا اكتفى بالجانب 

عامة، منھا: الوالیة والنظارة المؤسسیة على الوقف القانوني، والكثیر منھا تناول موضوع الوقف بصفة 
''دراسة فقھیة'' من تألیف محمد بن سعد بن عبد الرحمان الحنین، أصل الكتاب: أطروحة مقدمة استكماال 
لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقھ من كلیة الشریعة بالریاض ''جامعة اإلمام محمد بن سعود 

ناول فیھ صاحبھ حقیقة الوالیة على الوقف وأقسامھا، وحق تعیین ناظر الوقف ووظیفتھ اإلسالمیة''، وقد ت
وأجرتھ ومحاسبتھ وعزلھ، ثم في الفصل الرابع تناول النظارة المؤسسیة على الوقف الفردي والجماعي، 

الوقف  نیة ''إدارةلكنھ أھمل الجانب القانوني لھذا الموضوع كلھ، ومن األبحاث التي تناولتھ من الناحیة القانو
في القانون الجزائري'' وھي رسالة ماجستیر بجامعة أبي بكر بلقاید ''تلمسان'' كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
كانت من إعداد خیر الدین مشرنن، ركز فیھا الباحث على عرض أھم المسائل والقضایا المتعلقة بالوقف؛ 
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ارة المكلفة باألوقاف في الفقھ اإلسالمي والقانون كتعریفھ وبیان خصائصھ وأقسامھ وشروطھ، واإلد
، أما ھذا البحث فقد تناول جزئیة دقیقة تتعلق بناظر الوقف فقط وبیان شروطھ في -بصفة عامة-الجزائري 

  الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري، ثم القیام بالموازنة بینھما.
ث قمنا بتتبع ما ذكره الفقھاء والقانون وقد اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج االستقرائي، حی

الجزائري من شروط ناظر الوقف، واستعنا بالمنھج التحلیلي في بیان بعض المسائل المتعلقة بذلك، ثم المنھج 
  .أقوال الفقھاء والقانون الجزائريالمقارن للموازنة بین 

ط منا فیھ ببیان معنى شرواألول ق ولإلجابة على إشكاالت الموضوع جاءت خطّة الدراسة في مبحثین:
أما وتعریف ناظر الوقف،  ، والثاني بعنوان:تعریف الشرط ناظر الوقف تحت مطلبین، األول منھا بعنوان:

المبحث الثاني فقد تناولنا فیھ الحدیث عن حكم التولیة على الوقف وشروط ناظره، خصصنا لھ مطلبین األول 
  شروط ناظر الوقف.، والثاني تناولنا فیھ الوقفحكم التولیة على منھا تطرقنا فیھ لبیان 

  ناظر الوقفالمبحث األول: معنى شروط 
یجب على الباحث قبل أن یفصل في مختلف عناصر البحث، البدء أوال ببیان معانیھا اللغویة، وأصولھا 

ع معین، والتعریفیة، حتى یتمكن القارئ من معرفة المعنى الذي یقصده من خالل تناولھ لقضیة ما، أو موض
ناحیة األساسیة من ال فكیك ھذا العنوان وتحدید مصطلحاتھولذلك قبل معرفة شروط ناظر الوقف، البد من ت

  اللغویة واالصطالحیة، وفق ھذین المطلبین:
  المطلب األول: تعریف الشرط

  معنى الشرط في اللغة وفي اصطالح الفقھاء وفي القانون الجزائري.سوف نتناول في ھذا المطلب 
، )1(تأتي كلمة الشرط بمعنى "إلزام الشيء والتزامھ في البیع ونحوه"معنى الشرط في اللغة:  -أوال

، أي عالماتھا، والشرط جمعھ شروط، وھو )2(والشرط في اللغة عبارة "عن العالمة ومنھ أشراط الساعة"
  .)3(الذي یلزم من عدمھ العدم، وال یلزم من وجوده وجود

من خالل ھذه التعاریف اللغویة أن الشرط ھو عبارة عن عالمة أو أمارة إذا وجدت فإنھ ال  یتبین
یستلزم من وجودھا وجود المشروط، مثل الوضوء الذي یعتبر شرطا من شروط صحة الصالة، فقد یتوضأ 

دائھا عھ من أاإلنسان ولكن قد ال یؤدیھا في أول الوقت بل یؤخرھا إلى نھایتھ لوجود عذر شرعي مقبول، یمن
في أول الوقت، ویلزم من العدم العدم، أي ویلزم من فقده فقد الشيء المشروط، فمتى كان اإلنسان على غیر 

  طھارة ال تصح منھ صالتھ وال تكون مقبولة عند هللا تعالى لفقدان الطھارة.
علماء  حوردت تعاریف كثیرة للشرط في اصطالمعنى الشرط في اصطالح الفقھ اإلسالمي:  -ثانیا

الشریعة والفقھاء، فالجرجاني مثال بعدما عرفھ في اللغة قال: "وفي الشریعة عبارة عما یضاف الحكم إلیھ 
، نالحظ أن ھذا التعریف ال یختلف كثیرا عن التعریف اللغوي الذي أوردناه )4(وجودا عند وجوده ال وجوبا"

  قبل قلیل. 
. وقریبا من ھذا )5(س منھ كالطھارة للصالة"قال بعضھم الشرط ھو "ما یتوقف علیھ الشيء ولی

  .)6(التعریف عرف الشرط بما یلي: "ھو تعلیق شيء بشيء بحیث إذا وجد األول وجد الثاني"
من خالل ھذه التعاریف یمكن تعریف الشرط بالقول: "ھو الشيء الذي یتوقف علیھ ثبوت الحكم أو 

  عدمھ".
یتبین لنا أن التعریف اللغوي للشرط لھ عالقة وطیدة بالتعریف االصطالحي من حیث وجود  وھكذا

  الشيء وعدمھ.
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إذا عدنا إلى القانون نجد أن المشرع الجزائري قد تناول معنى الشرط في القانون الجزائري:  -ثالثا
نص على ما یلي: "یكون ، 203 ، ففي المادة:)7(من القانون المدني 208-203 موضوع الشرط في المواد:

: "إذا 208 االلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زوالھ مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعھ"، وفي المادة:
تحقق الشرط یرجع أثره إلى الیوم الذي نشأ فیھ االلتزام، إال إذا تبین من إرادة المتعاقدین أو من طبیعة العقد 

عي، یكون للشرط أثر رج كون في الوقت الذي تحقق فیھ الشرط غیر أنھ الأن وجود االلتزام، أو زوالھ، إنما ی
  إذا أصبح  تنفیذ االلتزام قبل تحقیق الشرط غیر ممكن لسبب ال ید للمدین فیھ".

والفقھاء في  العلماءھكذا یظھر أن القانون الجزائري اعتمد على المعنى اللغوي للشرط وما ذكره 
  ل حقیقتھ في المواد السابقة الذكر.االصطالح، فحدد موضوعھ، وتناو

 المطلب الثاني: تعریف ناظر الوقف 
تطرق في ھذا المطلب إلى تعریف الناظر لغة واصطالحا، ثم معنى الوقف لغة واصطالحا سوف ن

 .في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري، لنصل بعد ذلك إلى تعریف ناظر الوقف كمركب إضافي
معنى الناظر بدقة البد من التطرق إلى تعریفھ اللغوي واالصطالحي، ثم  لتحدیدمعنى الناظر:  -أوال

تعریفھ من الناحیة القانونیة (القانون الجزائري)، وقد بدأنا بتعریف الناظر قبل تعریف الوقف؛ تماشیا مع 
  عنوان البحث، وإال فالوقف أسبق منھ.

ابن منظور في اللسان: "الناظر: الحافظ، وناظور  الناظر في اللغة بمعنى الحافظ، قالمعنى الناظر لغة:  .1
وأصلھ في لغة العرب (ناطر وناطور) بالطاء، بمعنى حافظ الزرع  )8(الزرع والنخل، وغیرھما: حافظھ

  .)10(. وقال الزمخشري: "رجل نظور، ال یغفل عن النظر فیما أھمھ")9(والكرم والنخیل"
 .والحرص على الشيءإذن تدل مادة (نظر) في لغة العرب على الحفظ 

: مأخوذ من النظارة، وفي الحقیقة لّما بحثنا عن تعریف الناظراصطالح الفقھ اإلسالمي: ناظر في معنى ال .2
النظارة بمعناھا االصطالحي، لم نقف على ھذه الكلمة، وإنما وجدنا العلماء یعرفون في مكانھا الوالیة، 

نقال عن الخیریة والقیم والمتولي والناظر في كالم وذلك ألن ھناك صلة بینھما، كما قال ابن عابدین 
  .)12(، والوالیة بمعناھا العام في الشرع: "تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى")11(الفقھاء بمعنى واحد

یقول أحمد الخطیب: "ھي حق قرره الشرع اإلسالمي لشخص معین ملّكھ بمقتضاه سلطة شرعیة 
  .)13(شؤونھ"تكفل رعایة الُمولى علیھ ورعایة 

كما عّرفت أیضا أنھا: "سلطة تمكن صاحبھا من مباشرة العقود، وترتیب آثارھا دون توقف على 
  .)14(رضا الغیر، وال تعلق لھا بتدبیر األمور العامة"

''بأنھ سلطة شرعیة مكلفة بحفظ ورعایة وتنفیذ ما أسند یمكن تعریف الناظر  من خالل ما سبق
  ''.امإلى صاحبھا من الوظائف والمھ

وردت كلمة الناظر في القانون الجزائري، وھي تتناول رتبة وحیدة  ناظر في القانون الجزائري:معنى ال .3
 المؤرخ في: 08/315 من المرسوم التنفیذي رقم: 93 في سلك نظار الثانویات، حیث بینت مھامھ المادة:

م المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین باألسالك الخاصة بالتربیة 11/10/2008
، ونص المادة كاآلتي: "یكلف نظار الثانویات بالتنظیم البیداغوجي والتنشیط التربوي وتنسیق )15(الوطنیة 

رق لمواقیت والطعمل األساتذة ومتابعتھ، ویسھرون تحت سلطة مدیر المؤسسة على تطبیق البرامج وا
التعلیمیة وحسن سیر المخابر والورشات، ویساعدون مدیر الثانویة في المھام اإلداریة وینوبون عنھ في 

  حالة حدوث مانع، باستثناء وظیفة اآلمر بالصرف، ویمارسون أنشطتھم في الثانویات". 
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من خالل ھذه المھام نالحظ أن القانون الجزائري اكتفى بذكر مھام الناظر كرتبة في الثانویة، و
تخرج عن المعاني اللغویة والشرعیة لھ؛ فھي تحمل معنى السلطة  یتبن أن المعاني القانونیة للناظر ال

  التي تمكن صاحبھا من مباشرة أعمالھ وحفظھا والسھر على تنفیذھا.  
 معنى الوقف بدقة ال بد من لتحدیدتعریف الوقف في اللغة واالصطالح والقانون الجزائري:  -ثانیا

التطرق إلى تعریفھ اللغوي واالصطالحي ثم تعریفھ من الناحیة القانونیة (القانون الجزائري)، تماما مثلما 
  فعلنا قبل قلیل في تعریف الناظر.

قال ابن فارس: "الواو والقاف والفاء: أصل واحد یدل على تمّكث في شيء ثم یقاس معنى الوقف لغة:  .1
 ).16(علیھ"

  .)17(وقال الفیومي: "وقفت الدابة وقفا ووقوفا: سكنت، ووقفت الدار وقفا، حبستھا في سبیل هللا"
، وھو والتحبیس والتسبیل بمعنى واحد، یقال )18(نستنتج أن الوقف ھو الحبس ومن خالل ما سبق

  .)19(وقفت كذا، أي حبستھ، وال یقال أوقفتھ إال في لغة تمیمیة، وھي ردیئة، وعلیھا العامة
  . أي جعلھا حبیسا ال تباع وال تورث، وال توھب. )20(والحبس: المنع، یقال: وقفت الدار للمساكین وقفا 

  .)21(وقال محمد رواس: "الوقف بفتح فسكون، مصدر وقف الشيء وأوقفھ: حبسھ وأحبسھ"
احدة وھي ونكتفي بذكر ھذه التعاریف اللغویة وإال في الحقیقة ھي كثیرة جدا، تكاد تتفق على كلمة 

  أن الوقف بمعنى الحبس والمنع والتسبیل ...
 الفقھاء في تعریف الوقف في الشریعة اإلسالمیة، تبعا اختلفمعنى الوقف في اصطالح الفقھ اإلسالمي:  .2

  الختالفھم في حقیقتھ، ونوع الملكیة الثابتة بھ، ولذلك تعددت عباراتھم في ذلك.
  .)22(على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة فذھب أبو حنیفة إلى أن الوقف حبس العین

وذھب الصاحبان من الحنفیة إلى أن الوقف: "حبس العین على حكم ملك هللا تعالى، والتصدق 
  .)23(بالمنفعة"

وذھب المالكیة: إلى أن الوقف من حیث ھو مصدر ھو: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه 
  .)24(في ملك معطیھ ولو تقدیرا"

وعرفھ الشافعیة بأنھ: "حبس مال یمكن االنتفاع بھ، مع بقاء عینھ بقطع التصرف في رقبتھ على 
  .)25(مصرف مباح"

  .)26(الحنابلة فقد عرفوه بما یلي: "تحبیس األصل، وتسبیل المنفعة" أما
 وقد عرفھ القاضي عبد الوھاب البغدادي المالكي بتعریف یشبھ تعریف الحنابلة؛  حیث قال ھو: "حبس

  .)27(األصل، وتسبیل الثمرة"
  : )28(نتوصل إلى ما یلي من خالل التعاریف السابقة

قول أبي حنیفة بقاء الشيء الموقوف على ملك الواقف، إشارة إلى عدم لزوم الوقف وحقھ في الرجوع  .1
 عنھ.

 لیس من الضروري أن تكون العین مملوكة للواقف عند المالكیة، بل یصح عندھم تحبیس المنفعة، كما .2
 جوزوا التوقیت في الوقف، أي الحبس عندھم یكون مؤقتا ومؤبدا.

 الشافعیة یؤكدون "قطع التصرف" و"عین المال" في إشارة إلى صرف وقف األعیان فقط دون المنافع. .3
لعل أول تعریف للوقف في القانون الجزائري ھو ما تضمنتھ معنى الوقف في القانون الجزائري:  .3

؛ فقد )29(م، المتضمن قانون األسرة09/06/1984المؤرخ في: 11/84م:من القانون رق 213المادة:
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عرف الوقف بأنھ: "حبس المال عن التملك ألي شخص على وجھ التأبید والتصدق"، وورد تعریفھ 
م، المتضمن قانون التوجیھ 18/11/1990المؤرخ في: 25/90من القانون رقم: 31كذلك في نص المادة:

یة ھي األمالك العقاریة التي حبسھا مالكھا بمحض إرادتھ، لیجعل التمتع "األمالك الوقف )30(العقاري:
بھا دائما، تنتفع بھ جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة، سواء كان ھذا التمتع فوریا أو عند وفاة 

المؤرخ  10/91من القانون رقم: 03الموصین الوسطاء الذین یعینھم المالك المذكور"، وأما نص المادة:
؛ فقد عرف الوقف بأنھ: "حبس العین عن التملك على وجھ )31(م، المتعلق باألوقاف27/04/1991 :في

  التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ من وجوه البر والخیر".
من القانون نفسھ بأنھ: "عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة یثبت  04 عرفھ في المادة: كما

  المذكورة أعاله". 02 ت المعمول بھا، مع مراعاة أحكام المادة:وفقا لإلجراءا
  الواردة في ھذه النصوص القانونیة نصل إلى ما یلي: خالل تحلیل التعریفات من

 أن الوقف ھو منع أصل المال عن التملك بصفة مؤبدة. .1
ب والثواب، وال یطالھذا المنع على سبیل التصدق والتبرع؛ أي أن الواقف یرجوا من هللا تعالى األجر  .2

 بأي مقابل مادي محسوس.
 الوقف یتم بإرادة منفردة؛ أي ال یتم بین الواقف، والموقوف علیھ، بل یكون من جھة واحدة فقط. .3
 أن القانون الجزائري حسم مسألة تعریف الوقف الذي ھو محل خالف بین الفقھاء. .4
  في تعریفھ للوقف.أن القانون الجزائري لم یخرج عن إطار الشریعة اإلسالمیة  .5

بعد تعریفنا لكلمتي: الناظر والوقف في اللغة واالصطالح تعریف ناظر الوقف كلقب واحد:  -ثالثا
  وفي القانون الجزائري، نعرف ناظر الوقف  كلقب واحد من الناحیة الشرعیة، ثم من الناحیة القانونیة.

اظر فات التي ذكرھا الفقھاء في تعریف نعندما نتأمل في التعریتعریف ناظر الوقف في الفقھ اإلسالمي:   .أ
وھو  ،)32( الوقف غالبا ما نجدھا تدور حول معنى واحد، وھو من تولى أمر الوقف وقام باإلشراف علیھ

المعنى الذي اتفق علیھ تقریبا الفقھاء، وإن اختلفوا في ألفاظ التعریف، ومن ھذه التعاریف أنھ: "سلطة 
على وضع یده علیھ وإدارة شؤونھ، من استغالل، وعمارة، وصرف شرعیة تجعل لمن ثبتت لھ القدرة 

  .)33(الریع إلى المستحقین"
      . )34(والشخص الذي یثبت لھ ھذا الحق یسمى متولي الوقف، وناظر الوقف، وقیم الوقف

یمكن تعریف ناظر الوقف بأنھ: ''سلطة شرعیة تثبت لصاحبھا بمقتضاھا  من خالل ھذه التعاریف
  ف في أعیان الوقف وحفظھا ورعایتھا وفق شروط معینة''.الحق بالتصر

ھو من تثبت لھ السلطة الشرعیة والقدرة على  الوقفناظر تعریف ناظر الوقف في القانون الجزائري:   .ب
إدارة شؤونھ من استغالل وعمارة، وصیانة، ورعایة، وصرف الریع إلى المستحقین وھذا ما ذھب إلیھ 

المعدل والمتمم والمتعلق باألوقاف، مع أنھ لم یُعرفھ مثلما  10/91 رقم: المشرع الجزائري في القانون
فعل في تعریف الوقف الذي سبق التطرق إلیھ، وإنما اكتفى بتقریر اعتماده كمسیر للملك الوقفي، إذ 

  .)35(منھ: "یتولى إدارة الوقف ناظر الوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم" 33 نص في المادة:
الموالیة لھا على أنھ: "یحدد نص تنظیمي الحق شروط تعیین الناظر، وحقوقھ،  34 المادة: ونصت

  .)36(وحدود تصرفاتھ"
أنھ یقصد بنظارة  381/98 من المرسوم التنفیذي رقم: 07 ھذا وقد ذكر المشرع الجزائري في المادة:

 حمایتھ. حفظھ، استغاللھ، عمارتھ، رعایتھ، :)37(الوقف في صلب ھذا النص ما یأتي
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، المتعلق باألوقاف: 10/91 من القانون رقم: 26 ھذا المرسوم التنفیذي، صدر تطبیقا لنص المادة:
المذكورة  33 "تحدد شروط اإلدارة األمالك الوقفیة وتسییرھا، وكیفیات ذلك عن طریق التنظیم" والمادة:

  أعاله.
یتبین لنا أن المشرع الجزائري لم یخالف آراء الفقھاء، ولم یشذ عن الشریعة  ما سبق خاللمن 

  اإلسالمیة في تعریف ناظر الوقف، وذلك من خالل الحدیث عن مھامھ ووظائفھ السابقة الذكر.
  المبحث الثاني: حكم التولیة على الوقف وشروط ناظره 

في ھذا المبحث حكم التولیة على الوقف في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري، ثم في  سنتناول
المطلب الثاني نتناول شروط ناظر الوقف في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري، حتى نقوم بالموازنة 

  بینھما في األخیر.
  المطلب األول: حكم التولیة على الوقف

الحدیث عن حكم التولیة على الوقف في الشریعة اإلسالمیة والقانون  ھذا المطلب إلى فينتطرق 
  الجزائري.
ف: قال ابن تیمیة في بیان حكم التولیة على الوقحكم التولیة على الوقف في الشریعة اإلسالمیة:  -أوال

"األموال الموقوفة، على والة األمر، من اإلمام والحاكم ونحوه، إجراؤھا على الشروط الصحیحة، الموافقة 
لكتاب هللا، وإقامة العمال على ما لیس عامل من جھة الناظر، والعامل في عرف الشرع یدخل فیھ الذي 

غیر الناظر لقبض المال ممن ھو علیھ صرفھ ودفعھ إلى من ھو لھ، لقولھ تعالى: یسمى ناظرا، ویدخل فیھ 
 ِیَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إَِلى أَْھلِھَا َوإَِذا َحَكْمتُْم َبْیَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا ب َ ا یَِعظُُكْم بِِھ إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ اْلَعْدِل إِنَّ هللاَّ

 َ ]، ثم قال: "ونُصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقین بحسب الحاجة 58[النساء:  َكاَن َسِمیًعا بَِصیًراإِنَّ هللاَّ
والمصلحة، وقد یكون واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفھ إال بھ، فإنھ ما ال یتم الواجب إال بھ فھو 

 .)38(عند الحاجة والمصلحة"واجب ... كما في نصب اإلمام للحاكم، علیھ أن ینصب حاكما 
-نستطیع أن نقول: كما أن الواحد منا ال یرضى لنفسھ أن یترك أموالھ وممتلكاتھ  من خالل ما سبق

ھمال من غیر حارس أو رقیب أو مدیر، یدیر شؤونھا، ویحافظ علیھا، ویستثمرھا في  -مھما كان نوعھا
مما یدفعنا إلى القول بضرورة ُوجوب  مختلف المجاالت، فكیف یرضى ألموال الوقف أن تكون كذلك؟

 التولیة على الوقف.
كما أن اإلسالم أعطى لناظر الوقف سلطة حكم التولیة على الوقف في القانون الجزائري:  -ثانیا

اإلشراف واإلدارة والتسییر لألمالك الوقفیة، والقیام بشؤونھا، فإن المشرع الجزائري ھو اآلخر أعطاه تلك 
، التي نصت على أنھ یعمل تحت مراقبة 381/98 رقم: من المرسوم التنفیذي 11 المواد:السلطة، من خالل 

من نفس المرسوم التي نصت على إسناد رعایة التسییر المباشر للملك الوقفي  12 وكیل األوقاف والمادة:
یتولى ناظر من القانون نفسھ على أن  33، كما نصت المادة:10/91 إلى الناظر في إطار أحكام القانون:

 .)39(إدارة األمالك الوقفیة التي توجد تحت تصرفھ المباشر
نستنتج أن من أھم المراسیم التنفیذیة التي تحدثت عن إدارة األمالك الوقفیة  خالل ما سبق من

م، الذي جاء 01/12/1998 المؤرخ في: 381/98 وشروطھا وتسییرھا وحمایتھا، المرسوم التنفیذي رقم:
على أن: "إدارة  26 ، الذي نص في مادتھ:10/91 القانونیة الوقفیة التي تحدث عنھا القانون:مبینا للمنظومة 

األمالك الوقفیة، وتسییرھا تكون بموجب تنظیم"؛ فجاء ھذا المرسوم لیبیّن ذلك كلھ، وذلك في أربعین مادة، 
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ك إلى ذل باإلضافةبذلك، معظمھا اھتمت بالوالیة على الوقف، وأحالت األخرى منھا على األجھزة المكلفة 
  كلھ، صدرت عدة مراسیم تنفیذیة ذات صلة بإدارة األوقاف منھا:

م المتعلق ببناء المسجد وتنظیمھ، وتسییره، 23/03/1991 المؤرخ في: 81/91 المرسوم التنفیذي رقم: -
. )41(م28/09/1991 المؤرخ في: 338/91 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي: )40(وتحدید وظیفتھ

 .)42(م30/11/1992المؤرخ في: 437/92وبالمرسوم التنفیذي رقم:

 .)43(م المتضمن إحداث مؤسسة المسجد23/03/1991المؤرخ في  82/91 المرسوم التنفیذي رقم: -
م المحدد لقواعد تنظیم مصالح الشؤون 26/06/2000المؤرخ في: 200/2000 المرسوم التنفیذي رقم: -

 .)44(االدینیة واألوقاف في الوالیة وعملھ
م، المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في 28/06/2000المؤرخ في: 146/2000المرسوم التنفیذي رقم: -

المؤرخ  427/05 ل والمتمم بموجب المرسوم رقم:د. المع)45(وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف
 .)46(م07/11/2005في:

من  34كما نصت علیھ المادة:نصل إلى نتیجة مھمة، وھي: أن ناظر الوقف لھ مستند قانوني ھكذا 
قانون األوقاف، ویتولى تعیینھ الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، بعد استطالع رأي لجنة األوقاف مثلما ھو 

  .38/98 من المرسوم التنفیذي: 16موجود في المادة:
  المطلب الثاني: شروط ناظر الوقف

قبل الوزارة المعنیة، وقد فرق العلماء  إما أن یعینھ الواقف، وإما أن یتعین موظفا من الوقفناظر 
، بینما )47(بینھما من خالل حدیثھم عن أقسام الوالیة وأحكامھا في تفصیالت دقیقة تحتاج إلى دراسة خاصة

الجزئیة التي تناولناھا في ھذا الموضوع  تتمثل في الحدیث عن شروط  ناظر الوقف بصفة عامة، بغض 
في ھذا المطلب إلى بیان ھذه الشروط بین الشریعة اإلسالمیة  تطرقالالنظر عن نوع الوالیة، ولذلك یتم 

  والقانون الجزائري، ثم القیام بالموازنة بینھما.
لیس كل إنسان یستطیع أن یكون ناظرا للوقف، بل  شروط ناظر الوقف في الشریعة اإلسالمیة: -أوال

قھاء بوظیفتھ أحسن القیام، وقد ذكر الفالناظر یجب أن تتوفر فیھ جملة من الشروط حتى یستطیع أن یقوم 
  جملة من الشروط نحاول أن نتعرف علیھا في ھذا المطلب.

ذلك أن اإلنسان قبل بلوغھ یمر بمرحلتین، مرحلة عدم التمییز، وتنتھي عادة ببلوغ البلوغ:  - الشرط األول
كون إجمالیة، أما البلوغ فیسن السابعة، ومرحلة التمییز، وفیھا یدرك الفرق بین النافع والضار بصورة 

: االحتالم، إنبات شعر خشن )49(، وعالمات البلوغ ھي)48(بالعالمات الطبیعیة إن وجدت وبالسن إن لم توجد
  الحمل. حول القُبل، تمام خمس عشرة سنة، وتزید األنثى باثنتین ھما: الحیض والنفاس،

، )51(، والمالكیة)50(حنافمن شروط الوالیة على الوقف: البلوغ، وقد أخذ بھذا الشرط األ
، وعلى ھذا األساس لو عیّن الواقف طفال صغیرا دون سن البلوغ، ناظرا على )53(، والحنابلة)52(والشافعیة

وقف من األوقاف یُمنع ھذا الصغیر من مباشرة النظر على الوقف، ویقوم ولیھ مقامھ في النظر على الوقف، 
د إلى الصغیر ال یصح بأي حال من األحوال، ال على سبیل مع العلم أن بعض الفقھاء قالوا: إّن اإلسنا

وكذلك إذا كان الموقوف علیھ صغیرا، ولم یعین الواقف  ،)54(االستقالل بالنظر وال على سبیل المشاركة لغیره
  ناظرا على الملك الوقفي، ال یصح نظره بل یمنع من ذلك، ما دام أنھ لم یصل إلى سن البلوغ.

س نظر الصغیر على الوقف على نظره على ملكھ العادي، فإذا كان الصغیر ودلیل ھذا الشرط: قیا
فمن باب أولي أن یمنع من النظر على الوقف،  -باعتباره محجورا علیھ-یُمنع من التصرف في ملكھ العادي 
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أن التصرف ال یصح لإلنسان في مالھ إال بأربعة أوصاف وھي:  -أیدك هللا-وفي ھذا یقول ابن رشد "اعلم 
، وإذا كان ال یصح في مالھ فإنھ من باب أولى ال یصح )55(بلوغ، والحریة، وكمال العقل، وبلوغ الرشد"ال

  في مال غیره.
) 56(ھذا الشرط أیضا اتفق علیھ أصحاب المذاھب األربعة، حیث قال بھ الحنفیة: العقل -الشرط الثاني

، فعلى ھذا ال تصح تولیة المجنون لنظارة الوقف؛ ألنھ ال یستطیع )59(، والحنابلة)58(، والشافعیة)57(والمالكیة
أن یتصرف في ملكھ ومالھ الخاص، فكیف یمكنھ أن یفعل ذلك في مال الوقف؟! والمجنون أصال رفع عنھ 

ون یمكنھ أن یك ، وھو ال یمیز بین الحق والباطل وبین الخیر والشر، وعلیھ الالقلم بنص حدیث رسول هللا 
  مسؤوال على أموال الوقف .أمینا و

نستطیع أن نقول: أن من شروط الوالي على الوقف أن  -البلوغ والعقل-خالل ھذین الشرطین  من
یكون راشدا، فال یكون صغیرا وال مجنونا، وال سفیھا، ألن غیر الراشد ال یتولى مال نفسھ، فكیف بمال 

ُ لَُكْم قِیَاًما َواْرُزقُوھُْم فِیھَا َواْكُسوھُْم َوَال تُْؤتُوا  ، وهللا تعالى یقول:)60(غیره فَھَاَء أَْمَوالَُكُم الَِّتي َجَعَل هللاَّ السُّ
، لقد نھى هللا تبارك وتعالى في ھذه اآلیة الكریمة عن تمكین السفھاء ]05[النساء: َوقُولُوا لَھُْم قَْوًال َمْعُروفًا

المال نتیجة طیشھ وسوء تصرفھ، فإنھ سیفوت مصالح من التصرف في األموال؛ ألن السفیھ إذا ضیع 
، وفي ھذا السیاق یقول ابن كثیر "ینھى تعالى عن تمكین )61(المجتمع في توظیف ھذا المال فیما یفید وینفع

السفھاء من التصرف في األموال التي جعلھا هللا للناس قیاما، أي تقوم بھ معایشھم من التجارات 
ھذا الكالم عن األموال بصفة عامة؛ وقفیة كانت أم غیر وقفیة، باعتبار حفظھا ، وفي الحقیقة )62(وغیرھا"

  من مقاصد الشریعة اإلسالمیة.
البد من وجود قوة كافیة، وقدرة عالیة على القیام القدرة على القیام بشؤون الوقف:  -الشرط الثالث

والمھارة في رعایة مال الوقف بأمور الوقف، وما یسمى عند بعض الفقھاء بـ: "الكفایة"، وھي الخبرة 
وتصریفھ على أفضل الوجوه، ألن الناظر مسؤول على حفظ الوقف، وتنمیتھ والمخاصمة علیھ، واستثماره، 

 ،)63(وإصالحھ، وعمارتھ، وتحصیل غلتھ، وصرفھا على مستحقیھا، وكل ذلك یتطلب معرفة وخبرة وكفایة

  .)68(، والحنابلة)67(، والشافعیة)66(، والمالكیة)65(، وھي شرط عند الحنفیة)64(وإال تعرض الوقف للضیاع
هللا تعالى یأمر بحراسة أموالنا من أن تبذر أو تنفق في غیر وجھھا إال من توفرت فیھ الكفایة  وألن

  .)69(في التصرف والخبرة
أن نضیف دلیال عقلیا وھو: أن العاجز ال یستطیع حمایة أموالھ الخاصة، فكیف یمكنھ أن یفعل  ویمكن

ذلك في أموال الوقف؟ وعلیھ البد من اشتراط القدرة والمھارة في رعایة أموال الوقف وحمایتھا من الضیاع 
  والسرقة.

الشرط اختلف فیھ الفقھاء على  ھذااإلسالم فیما ُوقف على مسلم أو جھة إسالمیة:  -الشرط الرابع
  قولین:

: أن اإلسالم شرط لصحة النظارة على الوقف، فال نستطیع أن نولي غیر المسلم على ما ُوقف القول األول
على مسلم أو جھة إسالمیة خاصة كالمساجد والمدارس ونحوھا، وھذا ھو قول جمھور الفقھاء، حیث قال بھ 

وھو القول الذي رجحھ عبد العزیز الحجیالن، لما في تولیة الكافر على أوقاف  )71(والحنابلة )70(المالكیة والشافعیة
المسلمین من مفاسد كثیرة، منھا ما یرجع إلى ذات الوقف، ومنھا ما یرجع على الموقوف علیھ، ومنھا ما یرجع 

ن مثل: محمد ، وھذا الذي یطمئن إلیھ القلب، وقد ورجحھ كثیر من العلماء المعاصری)72(على عامة المسلمین
  ، ... وغیرھم.)75(، وخالد عبد هللا الشعیب)74(، محمد بن سعد بن عبد الرحمان الحنین)73(عطیة المھدي
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  .)76(أن اإلسالم لیس شرطا لصحة الوالیة على الوقف وھذا ھو قول الحنفیة القول الثاني:
، وھذا )77(شرط اإلسالم فیما وقف على غیر المسلمین أو جھة مسلمة، فلیس شرطا عند الحنابلة أما

الذي مال إلیھ الكبیسي؛ حیث قال: "وعلى ھذا فإن والیة الكافر على الوقف جائزة إذا كان الموقوف علیھ 
  .)78(كافرا، بشرط أن یكون الناظر على الوقف عدال في دینھ"

أحسن ما نقل عن تعریف العدالة، عن أبي یوسف أن ال یأتي ة الظاھرة: العدال -الشرط الخامس
بكبیرة وال یُصر على صغیرة، ویكون ستره أكثر من ھتكھ، وصوابھ أكثر من خطئھ، ومروءتھ ظاھرة، 

  ).79( ویستعمل الصدق، ویجتنب الكذب دیانة ومروءة
أخرى یمكن القول بأن المقصود بالعدالة التزام المأمورات والواجبات واجتناب المحظورات  بعبارة

، وقال الحنابلة: ال تشترط العدالة، ویُضم إلى الفاسق عدل، )80(الشرعیة والشبھات، وھذا شرط عند الجمھور
  .)81(كما یُضم إلى ناظر ضعیف، قوي أمین

قادر بنفسھ، أو بنائبھ، ألن الوالیة مقیدة بشرط النظر، ولیس جاء في اإلسعاف: "ال یُولى إال أمین، 
وعلیھ البد من توفر شرط العدالة في الناظر حتى یحقق  ،)82(من النظر تولیة الخائن، ألنھ یخل بالمقصود

  الوقف أھدافھ المشروعة.
ا تعرضونعود إلى بعض مراجع المالكیة والحنابلة، نجد أنھم لم ی عندماالحریة:  -الشرط السادس

لذكر الحریة عند سیاقھم، وذكرھم لشروط والیة الوقف، مما یدل على أنھم ال یرونھا شرطا من شروط 
ناظر الوقف في حدود فھمي، أما الحنفیة فقد صّرحوا على عدم اعتبار الحریة في نظارة الوقف، كما قال 

ین نجد أن الشافعیة ھم الذین ، في ح)83(ابن عابدین: "ویشترط للصحة بلوغھ وعقلھ، ال حریتھ وإسالمھ"
  ).84(یشترطون ھذا الشرط

نؤید ما ذھب إلیھ الشافعیة من اشتراط الحریة في ناظر الوقف لیتمكن من أداء مھامھ كاملة غیر 
منقوصة وبدون ضغوط، كما نرى ضرورة اشتراط العلم باألحكام الشرعیة المتعلقة باألوقاف؛ حتى تكون 

  ضرره أكثر من نفعھ. تصرفاتھ كلھا شرعیة وال یكون
تعرفنا على الشروط التي ذكرھا الفقھاء،  بعدماشروط ناظر الوقف في القانون الجزائري:  -ثانیا

والتي یجب أن تتوفر في ناظر الوقف، حتى یتمكن من أداء مھامھ على أحسن وجھ، ننتقل إلى الحدیث عن 
 الشروط التي ذكرھا القانون الجزائري، في تعیین ناظر الوقف.

من  17نعود إلى القانون الجزائري المتعلق باألوقاف، نجده أنھ صاغ ھذه الشروط في المادة: عندما
، والتي نصت على أنھ: "یشترط في الشخص المعین، أو المعتمد ناظرا 381/98 المرسوم التنفیذي رقم:

  لألوقاف أن یكون:
 حده في ألوھیتھ وربوبیتھ، ومالھ من األسماء؛ بمعنى أن یعتقد اعتقادا جازما بوجود هللا تعالى، ویُومسلما .1

  والصفات، وال ینكر شیئا معلوما من الدین بالضرورة.
 ؛ فال یتولى غیر الجزائري النظارة على األوقاف.جزائري الجنسیة .2
؛ فال تصح والیة العاجز والطفل الصغیر، ألنھ ال یستطیع التصرف في أموالھ، فكیف بالغا سن الرشد .3

 ف.یدیر أموال الوق
 ؛ بأن یكون ثقة على ما أؤتمن علیھ، ویحسن التصرف فیھ.عدال أمینا .4
 ؛ فال تصح والیة المجنون والمعتوه، والعاجز عن إدارة األمالك الوقفیة.سلیم العقل والبدن .5
 على حسن التصرف والتسییر ألموال الوقف.ذا كفاءة وقدرة  .6
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، وفي ھذا المجال أنشئت معاھد إسالمیة )85(تثبت ھذه الشروط بالتحقیق والشھادة المستفیضة والخبرة
م، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 23/05/1981المؤرخ في  102/81 متخصصة بموجب المرسوم:

م المتضمن إنشاء المعاھد اإلسالمیة لتكوین اإلطارات 03/09/2002المؤرخ في  03/02 التنفیذیرقم:
 سنة: -وألول مرة -على مستوى الماستر  الدینیة، كما أنشئ تخصص ''إدارة األوقاف والزكاة''

 ، كلیة العلوم االجتماعیة واإلسالمیة.1م بجامعة باتنة2013/2014
 نتأمل في عندما الموازنة بین شروط ناظر الوقف في الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري: -ثالثا

نستطیع أن نتوصل إلى  شروط ناظر الوقف التي ذكرھا الفقھاء، وكذلك التي ذكرھا القانون الجزائري،
 جملة من النقاط:

نجد أن المشرع الجزائري اشترط اإلسالم في ناظر الوقف، أخذا برأي الجمھور (المالكیة، والشافعیة،  .1
الكافر أو الفاسق ال یمكن أن یكون أمینا على المؤمنین لقولھ تعالى:  والحنابلة) وھو القول الراجح؛ ألن

 ْلِل ُ   ].141[النساء: َكافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیًال َولَْن یَْجَعَل هللاَّ
على ھذا األساس، فالمشرع الجزائري لم یأخذ بقول األحناف في ھذه المسألة؛ حیث أن األحناف 

  ال یشترطون اإلسالم في ناظر الوقف كما تقدم.
الجنسیة الجزائریة، وھو ما اشترط  -زیادة على الشروط التي ذكرھا الفقھاء-نجد أن المشرع الجزائري  .2

، والمتضمن القانون األساسي )86(م15/07/2006المؤرخ في: 03/06من األمررقم: 75جاءت بھ المادة:
العام للوظیفة العمومیة والتي تنص: "ال یمكن أن یُوظف أیّا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ 

نجد أن الفقھاء لم یشترطوا الجنسیة الوطنیة الشروط اآلتیة أن یكون جزائري الجنسیة ..."، في حین 
لتسییر األمالك الوقفیة، وربما نستطیع أن نقول في ذلك: إن اشتراط الجنسیة، یختلف باختالف الزمان 

  والمكان، والظروف واألحوال واألشخاص.
مدني، نجد من القانون ال 40نجد أن المشرع الجزائري حّدد البلوغ بسن الرشد، وعندما نعود إلى المادة: .3

سنة، وفي المسألة ذاتھا اختلف الفقھاء في تحدید سن البلوغ  19أن المشرع الجزائري حدد سن الرشد بـ:
سنة)، وجعلھ األحناف ثماني عشرة سنة بالنسبة للرجل، كما مر  15فجعلھ الجمھور خمس عشرة سنة (

  معنا، ولعل المشرع الجزائري أخذ بمبدأ االحتیاط في ھذه المسألة.
د أن المشرع الجزائري اشترط في ناظر الوقف أن یكون عادال أمینا، وھذا الذي ذھب إلیھ جمھور نج .4

الفقھاء، باستثناء الحنابلة الذین یقولون ال تشترط العدالة في ناظر الوقف، وإنما یُضم إلى الفاسق عدل، 
  بدأ سد الذرائع.كما یضم إلى ناظر ضعیف، قوي أمین، وكأن المشرع الجزائري كثیرا ما یأخذ بم
  وبھذا الشرط، یمكن المحافظة على األمالك الوقفیة من االعتداءات المختلفة.

أیضا المشرع الجزائري اشترط في ناظر الوقف أن یكون سلیم العقل والبدن وھذا ما نجده عند فقھاء  .5
ره مكلف وضرالمذاھب األربعة، الذین یشترطون العقل، ویقولون بعدم صحة والیة المجنون؛ ألنھ غیر 

  أكثر من نفعھ.
من القانون الجزائري وفقھاء اإلسالم اشترطوا الكفاءة والقدرة على القیام بشؤون الوقف، وإال  الّ كُ  .6

 تعرض الوقف للضیاع والنھب والسرقة.
كال من القانون الجزائري وفقھاء اإلسالم أعطوا عنایة بالغة للملك الوقفي، ویظھر ذلك جلیا من خالل  .7

  ومھام ناظر الوقف.ذكر شروط 
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في األخیر نستطیع القول بأن الشروط التي حددھا فقھاء الشریعة اإلسالمیة، والتي جاء بھا القانون  .8
الجزائري متقاربة من حیث المضمون إال أن ھناك بعض اإلضافات الموجودة في القانون تبعا للتطورات 

لجنسیة وغیرھا، األمر الذي یجعلنا نُثمن ما الجاریة في میدان المعامالت التي تحكم المجتمع، كاشتراط ا
 فعلھ القانون الجزائري في مسألة شروط ناظر الوقف.

  خاتمة:
 من خالل دراستنا لھذا الموضوع، خلصنا إلى عدة نتائج واقتراحات، أذكرھا في البندین التالیین:

  نتائج البحث: -أوال
  یمكن تلخیص نتائج البحث في النقاط التالیة:

المقصود بناظر الوقف في الشریعة اإلسالمیة والقانون الجزائري: من لھ القدرة على التسییر المباشر  .1
للملك الوقفي ورعایتھ، وعمارتھ، وصیانتھ، وحمایتھ، وصرف الریع إلى المستحقین، ویسمى كذلك بقیم 

  المتولى. -الوقف
عامة، باعتبارھا إحدى الكلیات الخمس التي التولیة على الوقف واجبة؛ ألن اإلسالم اھتم باألموال بصفة  .2

یجب المحافظة علیھا، كما اھتم باألوقاف بصفة خاصة لمكانتھا العظیمة في المجتمع المسلم، وال یتم 
 المحافظة علیھا إال بتعیین ناظر، یرعاھا، ویقوم على شؤونھا.

نظارة؛ من العقل، والرشد، وجوب اختیار ناظر األوقاف بعنایة خاصة وتامة، ممن تتوفر فیھم شروط ال .3
والعدالة، والقدرة على إدارة الوقف وتسیره، واإلسالم فیما وقف على جھة إسالمیة، والعلم باألحكام 

 الشرعیة المتعلقة باألوقاف.
ھناك توافق بین ما ورد في آراء الفقھ اإلسالمي على مختلف مذاھبھ، مع ما ورد في القانون الجزائري،  .4

یار النظارة، وبیان وظیفتھم عدا بعض اإلضافات المحددة في القانون تبعا للتغیرات فیما یخص شروط اخت
  المتجددة.

  االقتراحات: -ثانیا
بالرغم من وجود ناظر الوقف في الشریعة اإلسالمیة، وفي نصوص القانون الجزائري، إال أن دوره  .1

والقانون الجزائري المتعلق  مغیب في أرض الواقع، ولذلك أتمنى لو تم تحویل ھذه األحكام لشرعیة،
  بناظر الوقف إلى واقع عملي، وتعمیم ذلك عل مستوى التراب الوطني لتحقیق مصلحة الوقف.

إقامة أكبر عدد ممكن من الدورات التكوینیة والتدریبیة المستمرة لنظراء األوقاف؛ لتعریفھم بمستجدات  .2
 موضوع الوقف وتسییره.

المتواجد حالیا في جامعة الحاج لخضر باتنة، على جمیع كلیات  تعمیم تخصص إدارة األوقاف والزكاة .3
 الشریعة اإلسالمیة على مستوى التراب الوطني.

كما أقترح توفیر منح دراسیة لدعم الدراسات المتخصصة في مجال الوقف بالتعاون مع الدول اإلسالمیة  .4
 ا.الرائدة في ھذا المجال مثل: الكویت، مالیزیا، السعودیة، ... وغیرھ

نشر الثقافة الوقفیة في المجتمع الجزائري من خالل إعداد الندوات واللقاءات والمؤتمرات، وتفعیل دور  .5
 األئمة ووسائل اإلعالم المختلفة في ھذا المجال.
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محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر،  .30
  .6م، ج1992ھـ/1412، 3ط

یة قرة عین األخیار تكملة رد المحتار على الدر المختار في فقھ اإلمام أبي حنیفة النعمان، محمد عالء الدین أفندي، حاش .31
  .7م، ج1995ھـ/1415، 1لبنان، ط-دار الفكر، بیروت

محمد مصطفى شلبي، أحكام األسرة في اإلسالم، دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة والمذھب الجعفري والقانون،  .32
  م.1977ھـ/1397، 2لبنان، ط-بیروتدار النھضة العربیة، 

  م.1982ھـ/1402، 4لبنان، ط-محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا واألوقاف، الدار الجامعیة، بیروت .33
لبنان، -محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت .34

  .2م، ج1998ھـ/1419
، 2لبنان، ط-ة الطالبین، وعمدة المفتین، إشراف زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروتمحي الدین النووي، روض .35

  .5ھـ، ج1405
 م.2004ھـ/1425، 2، دار القلم، دمشق، ط1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، ج .36
 .1م، ج2002، 4وحید عبد السالم بالي، متن بدایة المتفقھ، ابن رجب، مصر، ط .37
  .40م، ج2001ھـ/1421، 1الكویت، الموسوعة الفقھیة، ط-والشؤون اإلسالمیة وزارة األوقاف  .38

 البحوث والرسائل الجامعیة:
عبد الرزاق بوضیاف، "إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري"، دراسة مقارنة،  .1

ص شریعة وقانون، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمیة، تخص
  م.2006-2005، اإلنسانیةباتنة، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم 

عبد العزیز بن محمد الحجیالن، بحث" الوالیة على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ"، ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة  .2
ـ، ندوة علمیة ھ14/01/1423-12المیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الفترة:ومجاالتھ التي تضمنتھا وزارة الشؤون اإلس

 .بعنوان: "الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ"، في قاعة الملك فیصل للمؤتمرات بفندق الریاض
 القوانین:

 78الجریدة الرسمیة، العدد:، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في:58/75األمر رقم: .1
  م.30/09/1975المؤرخة في:

المؤرخة  24، الجریدة الرسمیة، العدد:م، والمتضمن قانون األسرة09/06/1984المؤرخ في: 11/84رقم: القانون .2
  م.12/06/1984في:

المؤخة  49م، والمتضمن التوجیھ العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد:18/11/1990المؤرخ في: 25/90القانون رقم: .3
  م.18/11/1990في:

المؤرخ  83/91م، والمتمم ألحكام المرسوم التنفیذي رقم:23/03/1991المؤرخ في: 83/91المرسوم التنفیذي رقم: .4
، والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدینیة في الوالیة وتحدید تنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة، 23/03/1991في:

  .م10/04/1991المؤرخة في: 16العدد:
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المؤرخ  81/91م المتمم ألحكام المرسوم التنفیذي رقم:28/09/1991المؤرخ في: 338/91المرسوم التنفیذي رقم: .5
المؤرخة  45م المتعلق ببناء المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ، الجریدة الرسمیة، العدد:23/03/1991في:
  م.02/10/1991في:

المؤرخة  21، العدد:الرسمیةم المتعلق باألوقاف، الجریدة 1991أفریل  27المؤرخ في: 10/91القانون رقم: .6
  م.08/05/1991في:

المؤرخ  81/91م المعدل والمتمم للمرسوم رقم:30/11/1992المؤرخ في: 437/92المرسوم التنفیذي رقم: .7
المؤرخة  85م، والمتعلق ببناء المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ، الجریدة الرسمیة، العدد:23/03/1991في:
  م.02/12/1992في:

م، والمحدد لشروط إدارة األمالك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا 01/12/1998المؤرخ في: 381/98المرسوم التنفیذي رقم: .8
  م.02/12/1998، المؤرخة في:90وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد:

قواعد التنظیم لمصالح الشؤون الدینیة واألوقاف م، والمحدد 26/07/2000المؤرخ في: 200/2000المرسوم التنفیذي رقم: .9
  م.02/08/2000المؤرخة في: 47في الوالیة وعملھا، الجریدة الرسمیة، العدد:

م، والمتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الشؤون 28/07/2000المؤرخ في: 146/2000المرسوم التنفیذي رقم: .10
 م.12/07/2000المؤرخة في: 38الدینیة واألوقاف، الجریدة الرسمیة، العدد:

م، والمتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الشؤون 07/11/2005المؤرخ في: 427/05المرسوم التنفیذي رقم: .11
  م.09/11/2005المؤرخة في: 73الدینیة واألوقاف، الجریدة الرسمیة، العدد:

سي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، م، والمتضمن القانون األسا15/07/2006، المؤرخ في:03/06األمر رقم: .12
 م.16/07/2006المؤرخة في: 46العدد:

م، والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین 11/10/2008المؤرخ في: 315/08المرسوم التنفیذي رقم: .13
 م.12/10/2008المؤرخة في: 59لألسالك الخاصة بالتربیة الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد:

 القوامیس والمعاجم:
 ر.مص-علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة .1
 .8م، ط2005ھـ/1426الفیروز آبادي، القاموس المحیط، المحقق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،  .2
  .مكتبة الشروق الدولیةمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  .3
، 8محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط .4

  م.2005ھـ/1426
  م.1988ھـ/1408، 2محمد رواس قلعجى، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، ط .5
ن ح األلفاظ المصطلح علیھا بین الفقھاء واألصولییمحمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي، التعریفات الفقھیة، معجم یشر .6

  وغیرھم من علماء الدین، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة.  
  .3محمود عبد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، ج .7

 الھوامش:

  .853، ص8م، ط2005ھـ/1426الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،  )1(
  .108الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة، ص )2(
ھ رحم-عبد المحسن بن حمد العباد البدر، شرح شروط الصالة وأركانھا وواجباتھا لشیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب  )3(

  .4ھـ، ص1425، 1، مكتبة الملك فھد، ط-هللا
 .108، صالمرجع السابق، الجرجاني )4(
ھـ، أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء، قرأه وعلق 978قاسم بن عبد هللا القونوي الرومي الحنفي، ت. )5(

  .  23م، ص2004ھـ/1424، 1لبنان، ط-علیھ الدكتور یحي مراد، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
عریفات الفقھیة، معجم یشرح األلفاظ المصطلح علیھا بین الفقھاء واألصولیین محمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي، الت )6(

  .  121، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ص-رحمھم هللا تعالى-وغیرھم من علماء الدین 
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: 78میة العددم، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجریدة الرس1975سبتمبر  26المؤرخ في: 58/75األمر رقم:)  7(

  م.30/09/1975المؤرخة في:
فیقیة، فتحي السید، المكتبة التو مجديبن منظور، لسان العرب، تحقیق: یاسر سلیمان أبو شادي، جمال الدین محمد بن مكرم  )8(

  .212، ص14مصر، ج-القاھرة
، 8سة الرسالة، طمحمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤس )9(

  .484م، ص2005ھـ/1426
لبنان، -محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت )10(

  .284، ص2م، ج1998ھـ/1419
  .14م، ص2001ھـ/1421، 1، ط40الكویت، الموسوعة الفقھیة، ج-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت )11(
  .213، القاھرة، صالفضیلةعلي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، دار  )12(
  .159ھـ، ص1398، 2ط أحمد الخطیب، الوقف والوصایا، مطبعة جامعة بغداد، )13(
  .238، ص3محمود عبد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، ج )14(
المؤرخة في:  59الجریدة الرسمیة العددم، 11/10/2008المؤرخ في:  315/08من المرسوم التنفیذي رقم: 93المادة: )15(

  م.12/10/2008
  .135، ص6م، ج1979ھـ/1399أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر،  )16(
  .256م، ص1987أحمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مكتبة لبنان،  )17(
م، 1990ھـ/1410، 1مصر، ط-قاھرةالمناوى، التوقیف على مھمات التعاریف، عالم الكتب، العبد الرحمان الحدادي  )18(

  .340ص
الخطیب الشربیني، على متن منھاج الطالبین للنووي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، اعتنى بھ محمد  )19(

  .486، ص2لبنان، ج-خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت
حقیق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للمالیین، إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت )20(

  .1440، ص4م، ج1956ھـ/1376، 1القاھرة، ط
  .508م، ص1988ھـ/1408، 2محمد رواس قلعجى، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، ط )21(
إبراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي، اإلسعاف في أحكام األوقاف، طبع بمطبعة ھندیة بشارع المھدي باألزبكیة، مصر،  )22(

  .03م، ص1902ھـ/1320، 2ط
محمد أمین بن عمر المشھور بابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار، دراسة وتحقیق: عادل  )23(

المملكةالعربیة -وعلي محمد معوض، قدم لھ وقرظھ، محمد بكر إسماعیل، دار عالم الكتب، الریاضأحمد عبد الموجود، 
  .518، ص6م، ج2003ھـ/1423السعودیة، 

محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر،  )24(
  .18، ص6م، ج1992ھـ/1412، 3ط

إسماعیل بن المقري الیمني الشافعي، روض الطالب ونھایة مطلب الراغب، تحقیق: خلف مفضي المطلق، قدم لھ، فضیلة ) 25(
  .940، ص1م، ج2013ھـ/1434، 1الكویت، ط-الشیخ حسین عبد هللا، الصیاد، الكویت

مد بن حنبل، دار إحیاء علي بن إسماعیل المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أح )26(
  .3، ص7م، ج1955ھـ/1374، 1لبنان، ط-التراث العربي، بیروت

لبنان، -عبد الوھاب البغدادي المالكي، التلقین في الفقھ المالكي، تحقیق: محمد ثالث سعید الغاني، دار الفكر، بیروت )27(
  .548، ص1م، ج2000ھـ/1421

م، 2000أفریل -ه1421، 1سوریا، ط-دارتھ، تنمیتھ، دار الفكر، دمشقینظر: منذر قحف، الوقف اإلسالمي تطوره، إ) 28(
  .58ص

  .12/06/1984المؤرخة في: 24الجریدة الرسمیة، العدد ) 29(
  .18/11/1990المؤرخة في : 49الجریدة الرسمیة، العدد  )30(
  . 08/04/1991المؤرخة في:  21الجریدة الرسمیة، العدد ) 31(
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  .510محمد قلعجي، معجم لغة الفقھاء، مرجع سابق، ص )32(
  .398م، ص1982ھـ/1402، 4لبنان، ط-محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا واألوقاف، الدار الجامعیة، بیروت )33(
  .399المرجع نفسھ، ص )34(
  المتعلق بالوقف. 10/91من القانون رقم: 33المادة  )35(
  من نفس القانون.  34المادة  )36(
یحدد شروط إدارة األمالك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة،  381/98لمرسوم التنفیذي رقم:ا )37(

  م.02/12/1998المؤرخة في: 90العدد:
أحمد ابن تیمیة، مجموع فتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنھ محمد، مكتبة المعارف،  )38(

  .86، ص31غرب، جالم-الرباط
"إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقھ اإلسالمي والقانون الجزائري"، دراسة مقارنة،  عبد الرزاق بوضیاف، )39(

أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم اإلسالمیة، تخصص شریعة وقانون، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر 
  .68م، ص2006-2005والعلوم االنسانیة،  باتنة، كلیة العلوم االجتماعیة

  م.10/04/1991المؤرخة في: 16الجریدة الرسمیة، العدد: )40(
  م.02/10/1991المؤرخة في: 45الجریدة الرسمیة، العدد: )41(
  م.02/12/1992المؤرخة في: 85الجریدة الرسمیة، العدد: )42(
  م.10/04/1991المؤرخة في: 16الجریدة الرسمیة، العدد: )43(
  م.02/08/2000المؤرخة في: 47الجریدة الرسمیة، العدد: )44(
  م.12/07/2000المؤرخة في: 38الجریدة الرسمیة، العدد:) 45(
  م.09/11/2005المؤرخة في: 73الجریدة الرسمیة، العدد:) 46(
ي "النظام الوقفینظر مثال: محمد عطیة المھدي، نظام النظارة على األوقاف في الفقھ اإلسالمي والتطبیقات المعاصرة  )47(

، 1الكویت، ط-األمانة العامة لألوقاف، الكویت-المغربي نموذجا"، إدارة الدراسات والعالقات الخارجیة
  وما بعدھا. 89م، ص2011ھـ/1432

محمد مصطفى شلبي، أحكام األسرة في اإلسالم، دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة والمذھب الجعفري والقانون،  )48(
  .270-269م، ص1977ھـ/1397، 2لبنان، ط-العربیة، بیروت دار النھضة

  .39، ص1م، ج2002، 4وحید عبد السالم بالي، متن بدایة المتفقھ، ابن رجب، مصر، ط )49(
  .49إبراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي، اإلسعاف في أحكام األوقاف، مصدر سابق، ص )50(
والتحصیل والشرح التوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة البن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(الجد)، البیان ) 51(

  .256، ص12م، ج1985ھـ/1405، 1لبنان، ط-تحقیق: أحمد الحبابي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت
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Construction contracting and its counterparts in Islamic 
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QJا���:  

�و�  (Cا� �(*  (�(D ن��F Gإ�  Iه ا��راKف ھ�NO ،QF  $�
، وا��Q.�F V��C وU�F ا�!)Tد ذات ا�N(Wا� �NW���Oو
�ب ا�X�0C�ات!��Iا G$* 
+ZIا� Q(W؛ و+!�[  +�ى ��رة ا� _`)Cا� ،_D�)+  !Fأر Gا ا�(`_ إ�Kھ bC0� اKھ c-,

 ،�N�d��eو�  و�(Cا� �(* G.!+ Q�] bو��.O ا,ولb$!-ء ود و�
 أ�Tاع +)�و�
 ا�(.] _"�`$� 
��iا� _`)Cر وا�
�ول(Cا� cC!ا� jD�kء و��و�  ا�(.(+ 
] ،lا����� 
�ن [�] _��iا� _`)Cا� ��و�  وأد�  +#� أ+(Cا� �(!� 
N(W؛ ا�Q��*و

�ن % mFا �و ا��ا��eأ b)i.� ،فZ�e�وا QF��ط ا��#(� �%KF oوذ� QF  $k �N� 
�و�  وا�!)Tد ا��(Cا� �(* U�F V��C�$
T(!ا� U+ ه��p U* �(!ا ا�Kھ  ��Z(�IاQO�Wk q!F 
] Q%ر�r د، وإن. 

��	�Aت ا������Rع؛ ا�0$�؛ أ-�� +#��ك: ا��.��Iرة؛ ا��و� ؛ إ-(+.  
Abstract:  

The purpose of this study is to clarify the reality of the contract of contract and its adaptation 
to jurisprudence, and to distinguish between it and related contracts, in order to raise the 
embarrassment of people and facilitate their lives, and to know the extent of Islamic 
jurisprudence to absorb the developments. 

For this purpose, this research was divided into four topics. The first topic dealt with the 
meaning of the contract and its characteristics, and then moved in the second section to talk 
about the types of construction contractors and their role in the building contracting. The third 
topic was in the juristic adaptation of the contract and the evidence of its legitimacy; between 
contract of contract and related contracts by mentioning points of similarity and difference, to 
finally prove the independence of this contract from other contracts, although he participated in 
some of his qualities. 
Key words: Contracting; leasing; Istisnaa; salam; common hire. 

  

 
 
 
 

                                                           
1-   l��Cا�cI�Cا�. 



 &D&	 ���!-  /أ.د�HI! د��!  
 

  

 �����2022  -30 �دد:�ا                                                                                                      668

 :��ّ#�  
 Q�$* هللا G$k �C`+ ����I U�$I�Cء وا��ا�`C� � رب ا�!��U�C، وا��Zة وا�Z0م *$G أ�rف ا,�(�

�!F �  :وI$� و*$G آ�Q وQ)`k أ-U�!C أ+
�ل، Cح وا��T�Tل وا�TC#��F V�C�O 
� هللا وا��N�Vأ� 
�CO  ا�#�اmd ا��e 
[�ن ا�#�"!  ا�ZI+�  ھ

KNن و����`  ��c ز+�ن و+�k �N$!- �C+ة�  .ا ا*�.T- m�CXF bا�j ا�`�
�+Zت!Cم ا���Dأ 
] �kT�e ة�"�* cd�0+ ���  .و�� اX�I�ت [
 و��.� ا�`

� "F GC0ـ + �k�!Cا� ��+Zت ا�X�0C�ة ا��
 ظ�Nت [
 و��.!Cا� U+و� "و�(Cي ا��#�" *)� ا�Kا�  U�F
!" 
�م ا���D,أن ا �C�I� Q�Iرا�� 
��� ھ
 إ� �Tا��U ا�.�س [
 ا�و�  ا,��eة، وھKا +� د*+ �N�$* �C�

 Q(Wا� 
�م ا�#�*�  �KNا ا�!)� [�D,ن ا��)�  I�+  -��ت +U أ*�اف ا�.�س؛ [���b ا�`!"�#O و�!�  أو
�U+ QNF ا�!)Tد#" �+ U�Fو Q.�F فZ�e�ا Q-ن أو��Fو 
+ZIا� .  

  : وا
`����R ا��N �A&ض ��^[� $� ھ\ا ا�+H] ھ�
 
��d ا�!)Tد [Iا ا�!)� وKھ U�F ق�Wه وا���p U* Q���Z(�Iى ا�+ ��و�  و+(Cا� �(!� 
N(Wا� lا����� �+


؟  +ZIا� Q(Wا�  
  :أھ��� ا�را!�


]  Iه ا��راKھ  �Cأھ UC�O:  
- QF نT��O ة��i% ل�C*؛ ,ن أ��و�  [
 وا�!.(Cا� �(*  �Cأھ. 
- 
+ZIا� Q(Wن +�و�  ا���Fو Q��*و�#+ l#%. 
- ��FدT(!ا� U+ ه��p U*  و��(Cا� �(*  ��Z(�Iن ا.  

�#a�^را!�ت ا�  : ا�
 V��Cا ا��K%ء، و��ل ا�(.X+ G$* 
i`F تV%ر U�� ه *�ةT-TFء، و�C$!ا� U+ ��i% عT�TCا ا�Kول ھ�.O
�+Q و�Tا��.Q ا���k ، و+U ھKه �Dأ Q� QOاKF c(�0+ �(* Qأ� Gإ� ckT�.� دT(!ا� U+ QNF�#" �+ U�Fو Q.�F

�Iا��را
Oت ا� :  
-  UF 
OTاف: ا���r���0، إ-�+  ��Iھ�ة، رVا�  Cط�] T�* ،ء��و�  ا�(.(+ �(* 
] cC!ت رب ا��ا��Vا+

 ،�dاVXا�  !+� م.2004/2005+$` ، %$�  ا�`)Tق T.�* UFن، [�ع ا�!)Tد وا��0Cو�� ، -
-  U0D ��Wr د�
، ز"��Cن ا�T��
 ا�)] Q$F�(" �
 و++ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(C��0*)� ا�-�
 ��ار" ، +] �

�$F��ح، �X.ا�  !+�- 
] ��ت ا�!$�Iا��را  �$% ،��e ضT* �!I U0D :اف�rإ ،m"�#وا�� Q(Wا�- 
.U�/0$]  

�و� ، -(Cض،  *)� ا���+!  ا�+�م +`T!I UF �Cد ا�ZI+� ، ا��"- ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCDا�� �)*
  ھـ. 1425

�ري و+)�ول -C!Cس ا��.NC��F  k��+!  ا�)�ھ�ة، %$�   ا���T�0C  ا��- ،U0" U�0D ء، *(� ا��زاق�ا�(.
��  د%�TراIق، رT(`ها� .  

[H+اف ا�  :أھ
Gف ا�(`_ إ��N":  

�و�  -(Cا� �(*  (�(D ن��F. 
�و�  و+� "Tاز"U+ Q ا�!)Tد -(Cا� �(* U�F فZ�e�وا QF��ن أو-Q ا��#�F. 
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�و� ، وا��Q.�F V��C وU�F ا�!)Tد ذات  -(Cا� �(!� 
N(Wا� lا�����QF  $� . ا�
�و�  *U ا�!)Tد ا,�eى -(Cا� �(*  ��Z(�Iن ا��F. 

cا [H+ا��"d'�deا��#�و�� و   ول: ��[@م ,#

 ا�j$/C ا,ول، �� ] �DZ/kو�  ��  وا�(Cا� �(* مTNW+ U�)� أن _`)Cا ا�Kل ھZe U+ ول�`.I

�] _��iا� j$/Cا� �
، أ+��iا� j$/Cا� 
��d ھKا ا�!)� [�e Gإ� oذ� �!F ن��/�ق�ھKا  �$U* Q�] bC أر%
 .Qوط�rا�!)� و  

  �g�I اcول: ��[@م ,# ا��#�و��ا�
  ا���i$�  ا��&ع اcول: ا��#�و��

 ُQ�َو�َ] ،Qََد���QَiDَُ وَ-َF :�ِ+ْ,ا 
] �ً�Zَُ] َوَل��ِوٌل، وا�T!WCل +)�َوٌل، �ََ(+ TN] ،ً َو���َوَل، "ُ)َ�ِوُل، ُ+)ََ� U+ 
 ِQ�ِ])1(،  : أي�و�َ(َOو��َوَ�َWO)2(،  م��(��F �N!�" U+ ِوُل؛�َ(Cوا� ،QF م��(��F Q.+ �N!O G$* ً َو��َ(+ُ cَCَ!َه ا��وأ*/

 Q!�T" �(* 
] Q� تZ��Wا�� £�TOح ط�"�، وZkأو إ b�F ء�.)%  k�e وط�#� cC��0+ U�!+ cC!F
 cC!F �e¤� مT(" ن¥F �Cھ�Dأ �N!�" U�]ط� U�F ق�WOَو�َ : ا�َ(Cان، وا����!�Cة ا��+ 
+!�F U¥-� +`�ود [

 .�!+)3(.    
�jا��&ع ا��,&Kح ا� Ilmا��#�و�� $� ا :�� 

 U+ �(!ا ا�Kن ھT�� ا�r�)+ �W"�!O �N� �X� � 
N(Wح ا�Z/k�ا 
)�و�  [Cم ا�TNW+ U* _`(� �+�.*
Wا� U+ ون�e¥�Cا� Q]�* �(] ،ZC*و G.!+ ا ا�!)� *�فKھ U�� ،�CI�0`��  اCة وا��X�0Cد ا�T(!ا�N( ء�

�ع و*)� ا�-�رة.��I�ا �(!% Q]�kو,  (F�/Cد ا�T(!ا� Gإ� oذ� 
] U"�.�0+)4(  م��D,ا  $X+ b�� �(]
�دة (Cا� 
��m  ):124ا�!���  [k c+�!��] ���r اT$C!" أن G$*  !.��ع: *)� +)�و�  +m أھc ا�.��I�ا"

�ده أن *)�  وأ��ف *$
 �D�ر  ،)5(وا�C#��ي +�0�.m وا�#
ء +�.Tع"W+ ��i+ دة�Cه ا�Kح ھ�r �.*
�ع و*)� ا�-�رة ��ل:.��I�ا �(* Q)#"  و��(Cا�  c%و �Nr�Cو�  )- m.k G$* ��ط�e ��r ول�"إذا �

 U+ ش�C(ن ا��% T� ��ع، أ+.��I��F G*�" يKا� Tھ oوذ�  )Xا� o$O Q!.��Iن �� اT��] ط�� +U ا���N+ازT�
�] §(] �N!.k G$* Qو���0�.m و�Cع"ا��.��I*)� ا �رة �  .)T�)6ن �� ا�I¥-�ه وا�!K�.�D �( *)� إ-

 
$�DVر وھ(  ا�T�%�ا� Q]�*هللا –و QCDر-   m.��ه F¥ن "��(CF Q�]ط� �Dأ �N!�" �(* : و��(Cا�" : Q�T(F
"�eا�/�ف ا� QF �N!�" ل�F ء�(� ًZC* أو "�دي ً���r)7(.  

�و�  ا�(.�ء ھT ا�#�� ا�Kي "!(+ �(* 
�ول [(Cوا��.F ، �F�iت ا�©#.Cا�  +�
 وإ���)Cا� ���#�F Qإ�� �N ء

 *�r� Q$Cاف أو إدارة] m��" أ-�، ودون أن cF�(+ oت وذ��C�C�O U+ Q� م�(" �+ G$*)8(.   

 �N!�" U�]ط� U�F ق�WOا Tو�  ھ�(Cأن: "*)� ا� l"ر�� +Ze Uل ھKه ا��!Nإ�� �.$kTO 
وا��kZ  ا��
ZC* VX." ن¥F U�]�/ا� �Dأ Q�] "�eا�/�ف ا� QF �N!�" �-أ cF�(+ U�!+ U+ز 
].  

 ا��#�و��ا��#, Q'�de :���jا� g�I  
 : �����d ا������F V�C�"  و��(Cأن *)� ا�  (F��ت ا�0W"�!ل ا��Ze U+ £��"  

mأو/ �'�nر �ب وا�)(Tل، [�TXز أ�" ,#X"��F oذ� 
] GW��" cF U�!+ c�r ده�: [Z "#��ط [
 ا�!)
�رة ا��ا�  �UC � ")�ر *$G ا�./�r��F G�D أو ، N]��F  أو +#����F Q+ا�F9(إ  ( Z+��ب %X"ن ا�T�" أن �F �و

.���  وإ� *�َّ د*Tة إ�G ا��!
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����o/ �nو��� �ن +O U!أ�" ,#]�N" U�]�/ا� Z% ن, : �+ cF�(+  !W.+ G$* لT�� إ�G ا�`Cھ���
 ،cC!ا� jD�k U+ Q�$* c��cF ا�(�ل ا�Kي "`(+ Q.+ بT$/Cا� cC!ول "�دي ا��(C��] ،�eف ا��/$� Q+�("

.
/!" �C� ZF�(+ ���!�Cا� Q�] Ke¥" Z]  د��)Cا� G$* مT(" � يKع ا��)ا�� �(* oذ� cF�  و")
�j��o/ p�+����� مq�� �ول أ�" ,#(C��] : jD�kن، و�Cا�� Q�$* m("و QC�$0O �� cC!م ا��CO�F مV�$"

�+Q وm]�F ا�(�ل.COإ �!F cC!0$� ا��F مV�$" cC!ا�  
��aرا/ rا��� s�, وارد �ول، وھT ا�)��م cC!F أ�" ,#(Cا� U+ بT$/+ �(!ا� 
�� ا�TXھ�ي [.!��] :

�م، و� "��m ,ي �Tع +U ا�O لZ(�I�F cC!��F مT(" ��U�!+D، و%Q�T أ"�k j��- U+ اف�rأو ا�  �!)� j
.cC!ا�  

�^��e/ دH� � أ�" ,#+  Cه و�����(CF هKe¥" �+  C�� ���: أي "c% m�/�0 ط�ف أن "`�د *.� ا��!

 *)� ا���ر.] �C% عT�Tا� �(`+ ��p 
��C�Dأ+� ا G$*  C�(ه ا�Kھ �"�`O l�T�" دون أن 
/!"  

�� -Tھ�ي [أ�" ,# ز�*� /!�د!�.* U+Vأي أن ا� : QF ي ")�رKس ا���(Cا� Tن ھT�" _�`F Q�
 �N.+ �O �C] ،K�W.ا�� 
] �
 ا�T-Tد [`cF j0 أ"�] � ،�+�O ZF�(O Q�] cF�(�O ت�ا�!cC، وھKا "!.
 أن ا���Vا+

�eا� j��Xا� 
] Q$F�(" �+ ��" j��- 
])10(.   
  �g�I ا���j]: أر�Bن ,# ا��#�و��ا�

�و�  +U ا�!)Tد (Cأن *)� ا� �
، ��U *�ف ھKا ا�!)� I(� وذ%��+ZIا� Q(Wا� 
] (�CIة (ا�X�0Cا�

 %c *)�، وھ
 ا���ا�
 وا�!���ان و+`c ا�!)� ] �+!.G و*ZC؛ �KNا Q�$* �)/.O ا�#�وط ا�Tا-TO j[�ھ

   .(ا�C!)Tد *$�Q)، و+T�Tع ا�!)�
�nا&Aول: ا�cا��&ع ا  
�iا�� �$ �nا&Aا� : �N#O ء�N(Wل ا�Tف ا��0§، و�Z�F �� -!$Tا +U ا���Nإذ� G$* أي �*$G ر��ھ

���   .)11(ا�ذن ر�� �����Q�$* Q وأر���Q إر��ء ورا���Q +�ا��ة ور��ء +ci: وا[)�T+ Qا[)  وو[
�n&اك :وا���r�ا G$* ل�" c*�Wوا�� ،Qح إ����Oر�ل واT(أو ا� c!Wا� 
]  )pا�� T12(ھ(.   


 أن "�Tن �)." ،Q.* ��)!�$�  $�Iو �CھT`ل و�T)(ب وا��X"د، وا�T(!د ا���س ا�!)Iأ Tھ 
وا���ا�
� *U ا�!�Tب، وإ� اc�e ا���ا�
، [���c ا�!)����e ��)!ا�� Q�$* ي دلKا� �  .)13(ا���


��( و�� اWO)b ا�#�اG$* md أن +�ار و-Tد ا�!)� وQ((`O ھk T�ور +� "�ل *$G ا���ا�Xا� Z% U+ U�
�CN.�F امVء ا���#��F)14(.   

  و"jX أن ")Tم ا���ا�
 *$�r Gوط +!�. : 
-  �Cھ�Dإرادة أ QX�O ن¥F �Nھ���+ G$* ��و�  إ� إذا �Oا�G ط�[�ھ(Cا� �(!.O � ھ�  ا�!)� إذ�+ G$* 
ا���ا�

 ا�!cC.إ�G أن ")Tم U�!+ cC!F واbNXO إرادة ا�/�ف ا��e إ�G د[m ا,-� +)�cF ھKا 
�ول ورب ا�!cC ا�T$/Cب. -(Cا� U�F 
�و�  "jX أن "�� ا���ا�(Cا� �(!.O 
�$] cC!ا� G$* 
 ا���ا�
- �eف آ�/� Q��* يKار ا,-� ا��(+ G$* U�]�/ا� �Dا[� أT" ن¥F �-,ا G$* 
   .)15(ا���ا�

انا��vا��� :���jع ا�&  
� رب ا�!cC و ا�!���انCو�  ھ�(Cا� �(* 
] �N!�" cC* ء��ء F�ل )أ-�( �)/*�F �N!�" ول,��ول؛ [(Cا�

  :
O��% 
� ھCN�] �]T�O أن jX" وط�r ك�.N] ،�(!ا ا�Kام ھ�F� £��k ���!�+ c% و��� ،
��iه ا�K�W.�F  
��وره *.Q؛ و�O`)� ھKه أھ��� ا�dA&ف -� Zا�!)� أھ 
�و�  أن "�Tن %U+ c ط�[(Cا� �(* 
: "#��ط [

�ب ا�`�X، وا,ھ$�  ا,ھ$�  [
 ا�)Iأ U+ j)I ي¥F Q�$* رTX`Cا� ��p ��rا�� c��0�ن ا�(��¬ ا�!�
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 ��!" Q-و G$* Q.+ الT�,ور ا��
 �DZk  ا�#�� �.!O 
ا�C#��ط  [
 ھKا ا�!)� ھ
 أھ$�  ا,داء ا��
�*�r QF)16( .  

دا -�A� vن ا���@RD نأن�% T$] ،cC!ا� jD�k ��p ول�(Cن ا�T�" أن QF اد�Cوا� :  jD�k Tول ھ�(Cا�
Zط�F mا�!)� وو� �(!." �� cC!ا�)17(.  

 jD�k j$وط UCiدة ا���ول ز"(Cا� j$ط ci+ا��0$�� وا��0$�، و ci+ دة���+ ��T(D  و��(C$� ن, oوذ�
 U+�O � o�KFو ،�)��� و+/)��� طC$�0+و �Cّ$0+ �Dوا U+ز 
] �DاTن ا�#�� ا�T% c(!" �و ،Q���(� cC!ا�

�ة [
 ا�!)F�`Cا�U)ا�� U+ �)��p �$0" �18(� و(.  

    -ا���#@د ,��" –ا��&ع ا�rH� :[��j ا��#
U�)ه ا���� "i(Q�] b أ�� ا�!)� وQC�D وھT ا���"  +.Q و+)+ TN] Q�$* دT(!Cا�!)� أو ا� c`+(19( ،

:
Oو�  ا��(Cا� �(* 
] Q�$* دT(!Cا� 
  و"#��ط [
- �%T$C+ نT�" ن¥F oوذ� ،��، [�ن �� "�c`+ U ا�!)� +#�و*� %¥ن  أن "�Tن ا�T(!Cد *$�Q +#�و*+T(�+

�ت %�ن +�`Cا� U+ ��ول j"�N�F ا��C�رات أو �`Tھ(Cم ا���� G$* ول�(Cوا� cC!رب ا� U�F ���و�m ا��!
.Zط�F  و��(Cا� �(* 

-  �(!.O �� �+T$!+ c`Cا� U�" �� ن�] ، ��NX$� 
]���lkT ا�.F ؤ"  أو���F oوذ� :U"���!$� �+T$!+ نT�" أن
�و(Cا�. � 

-  £)��در *$0O G$�� ا�T(!Cد *$�Q [�ن ا�!)� "� ��p ول�(Cن ا��أن "�Tن +)�ورا *$QC�$0O G، [�ن %
Zط�F)20(.  

  ا��&ع ا�&اwa: ا�+ل
 cC!ا� U+ QF �N!O �C� ول�(Cا� K�W.O cF��ول +)(C$� Qdدا¥F cC!ا� jD�k مV�$" يKل ا��Cا� Tا�(�ل ھ

 :Q�] رة، و"#��ط�
 ا�(�m وا,-�ة [
 ا�-] UCiا� cF�(" Tوھ ،�N�$* �W�Cا�#�وط ا� j0D  
:mأو jX" ، و��(Cن *)� ا���و� : ا�(�ل ر%U+ U أر%(Cا� �(* 
�ق O`�"�ه وا�WO أن "�Tن ا�(�ل +T-Tدا [

�و��ت، وإذا �� "K%� ا�(�ل %�ن ا�!)� +T(* Uد ا��(�*�ت.!Cد ا�T(* U+  و��(C��  *$�Q و�b ا�!)�، [
:����o  ؛ ,ن����ق *$G +)�اره و�Q*T وQ�Wk و�b ا��!WO�ه وا�"�`�F oا�!)�: وذ� 
] �+T$!+ نT�" أن

� ا�(�ل ر%.� +U أرN�] 
�و��ت ا��!Cد ا�T(* U+  و��(Cا�.�N��%  
:�j��o  U+ �F � Q�$*و ،QF c+�أن "�Tن ا�(�ل +#�و*�: "#��ط [
 ا�(�ل أن "�Tن +#�و*� أو -�Vdا ا��!

���  وا��)TّمCا� :�Cھ Uط��r �]اTO)21(.   
rا��� g	�lأ�@اع �#�و�� ا�+*�ء ودور ا��#�ول و :���jا� [H+و�� ا�+*�ء ا���#� �$  

  �g�I اcول: أ�@اع �#�و�� ا�+*�ءا�
U�C" :U�*T� Gإ� cC!رب ا� m+ �N��Z* j0`F ء��و�
 ا�(.(+ l�.�O  

��lcول: ا��#�ول اcا��&ع ا 
�ًء .F oء، وذ���ل ا�(.�rأ K�W.O  CNCF ء���o ا�(.+ Q� �N!" _�D ،���#ء وا���وھT ا�Kي "�C* G�T$�  ا�(.

�ز +#�وXل إ���rأ K�W.�F ول�(Cا� Q)-TCF �N!�" ،U�]�/ا� U�F 
��WOا �(* G$*أ cF�-� "�!N� ع ا�(.�ء، +)
�و� .(Cا� �(!F ف�!" ���o ا�C#�وع b`O ا��#��� و"�� ھKا [
 إط�ر ++ QC"�(�F  
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pا�+�ط p� ا��#�ول :���jا��&ع ا� 
 m+ ��ل ا��
 اK�W.O G$* �WOھC*,�F م��($� 
$k,ول ا�(Cا� Q�TW" يKا� ،Uط��ول +U ا�((C��F ��("

��o ا�C#�وع+)22(.  
��jا� g�Iدور ا��#�ول $� �#�و�� ا�+*�ء �:ا��  

 �(* K�W.O G�T�" _�D ،دي�Cا� mF�/��F Qط��ر"  و"�Q$C* �0 و�#XO  !�)ذا ط ZC* ول�(Cرس ا��C"
�ر" ، C!Cا�  �I�.Nت ا��+TIا�� K�W.�F ،ري�C!Cس ا��.NCء أو ا���jD ا�(.k j��- U+ Qإ�� �N!�] ، و��(Cا�


 +m�T ا�(.�ء.]  �d�  وا��#
�Tر و*$�Q وا-j اO cC�`" 
�ء ا��/e,ف ا�
 ا�(.�ء +m ا%�#]  +���0Cاد ا�TCا�  Iا�Dدارة و�

�Zk� ،�Cح ھKا Cس ا��.NCف وا��#Cس ا��.NCا� Gع إ�T-ت، وا���+TIت وا���C�C�
 ا��] �و-Tدھ
�رة أوC$� اءTI �Nو��D cC�`" �� ع أي أ��ارTو� 
r�`�� K�W.ن ا����+  !F�� ")Tم �CFا�(  و+�C% c$ا�� 

�دي وK�W.Oي+ mF��ول ذو ط(Cا� cC* أن oذ� U+ £��"ء، و��jD ا�(.��)23(.  
  $� ,���� ا�+*�ءا��g�I ا���j]: ا�qAا��ت ���x ا�+*�ء وا��#�ول 

   �&ع اcول: ا�qAا��ت ���x ا�+*�ءا�
c% c��WO 
Oا� 
�زه و[Xإ� �!F cC!0$� ا�Oو cC!ز ا��Xإ� U+ ول�(Cا� U��COا,-�ة و m]د 
] ciC�Oام ا وV��  

 د$w ا�c&ة. -1
�i� ة&�cاcC!ا� G$* اءVXا� 
�F$  )24(: ھ(+ 
] �-�C$� �-¥�0Cا� Q!]�" يKض ا�T!ا� :�*�rو ،
  .)25(ا�W.C!  ا��
 "¥Keه

 �N�Wkو �
 ا,-�ة أن T�Oن �)�ا، و"TXز أن T�Oن *�.�، [�ن %��b �)�ا [�#��ط ا�!$� F!�دھ] ck,وا
� "TXز ا��!�+Q�] c، وأن T�Oن +!�.  �Fؤ"  أو T)�+  Wkط  C+ نT�O ط أن��#�] �.�* b���، وإن %N0.-و

�م��ة �$�*�+ b��%  �TNX+ b����  وm.CO ا���ر؛ ,ن ا,-�ة إذا %NXا� 
W.O اعV.26(وا�(.   
0
 أو ا��DT� �$�زق �dر ا����Cن ا�T�O �ا,-�ة، و� G$* لT��ن ا�N�ف +cC* U ا,-�� ا�`% �Cو�

�ل� ،�C* UF هللا �)* U* روى �(] �NF ء�]Tب ا�T-TF ء ا�#�ع���.U+ ��i��  )0 ا,-�اء -F :ل ر�TIل هللا �
�: » ُQُ��َ*َ َّlXَِ" أَْن cَ)َْ� ،ُا اْ,َِ-�َ� أَْ-َ�هTُ/*َْء ا,-�� أ-�ه. ،)27( »أ�  وھKا د��G$* c و-Tب إ*/

� F!� ا�!)� N!]أي د �N$�X!O G$* �(W�" أن �CN$] ا,-�ة m]د ��±.O G$* �-¥�0Cا,-�� وا� �W�" أن ck,وا
� F!� ا��WاغN!]أي د �N$�-¥O أو ،cC!ا� U+ اغ�Wا� c)ت و��� *$G د[!N!]أي د �NC�X.O أو ،cC!ا� U+)28(.   

2- rإ���ز ا��� p� ا��#�ول p�R�N : Q�$* �W�Cا� cC!ز ا��Xإ� U+ ول�(Cا� U�C" أن cC!رب ا� G$* jX"
 :U�))0� oوذ�  

��!cC، و"$�Vم رب ا�!m]�F cC ا,-�ة ا�^+g اcولF ول�(Cا� Q)-TCF مV�$" زم؛�و�  �(Cأن *)� ا� :
c% G$* j-T]  K�W.O U* ول�(Cأن "!�� ا� cC!"`� ��ب ا� �و Q�$* ا���!O �CF ء�]Tوا� Q+اVا�� K�W.O �CN.+

 �َNُّ"َأ �َ"):G��!Oو Q��`)I ل هللاT(F QF �+,ء ا���!)Tد وا�Kي -F ء�]Tا� 
]�ا��Vا+Q و���+TF Qا-(Q؛ ,ن ھKا ".
�d�ة:Cرة ا�TI] (ِدTُ(!ُ�ْ�ِF اTُ]ا أَْوTُ.+َآ Uَ"Kَِّم ] [1ا��* 
] �))I ن��ول +U ا�)��م %(Cا� cC!رب ا� U�C" �� ذا�

.�(!��F ول�(Cء ا��  و[
���jا� g+^ا�  !W.+ ع��� 
] j)0O �� نT�" cC!ا� K�W.O U+ ول�(Cا� U�C" �� إذا cC!أن رب ا� :

�ول � "�0`� ا,-�ة إ� K�W.�F ا�!cC [�ذا �� ".KW ا�!Z] cC أ-�ة (Cن ا�, oول ھ�را؛ وذ��(Cوا� Q� o$C" �
�ول ھ�را.(Cا� �N- m��" أن cC!رب ا�  
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�ت ا��e�%  �T�0C ا�(.�ء NXا� U+ cC!ا� ��eا�O U+ ول�(Cا� Q-��`" �+ ��]T�F U��Cن ا��T�"و
�ر �(�ء ا�!U+ �F Z] cC ا�`�Tل *$G ھKا ا�ذن.Xا� U+ إذن Gج إ��  و�`Tھ�، أو %¥ن "`�

�د ا�!�ا�X"إ �C!�" �أ cC!رب ا� G$* أن �C% �Nء: أ���r,ه اKب ھT-و G$* ول؛ و"�ل�(Cم ا���c أ+
j-وا TN] QF �إ j-اTا� ��" � ��QF c ا��U��C وھT وا-j، و+`" �C+)29(.   

 إ���زه -3�a rا��� {�^N : cC* G$* ءZ��I�ا" :Q�¥F cC!0$� ا�O ريTN.0ذ *(� ا��زاق ا���I,ّ�ف ا*
��O b`O ول�(Cا� Q!�" أن �!F cC!رب ا� c)� U+ "Q�$* ءZ��IZ� m��   )�r Q])30ط أن � "�Tن ھ.�ك +

 وا�+*�ءا��&ع ا���j]: ا�qAا��ت ا��#�ول ��KAا� ����, �$  
1- rا��� \��*Aa امqA�mا : c(.F ول�(Cم ا���� ،QF ���ول ")(C$�  $%TCء ا���ل ا�(.�rأ K�W.O  CN+ إن

 V�D Gي إ��±� V�D U+ ، �I�.Nا� ��+���ت وا��+TIا��  +�ا�Tا�m، وذ�U* o ط�"� T+ §$eاد +��$W ، وإ�
��I ؛ وذ�o و[)� �.j0 +`�دة I,ور ا�`Cة وا��C*,ا mء، وو���ت ا�(.I�I¥F ف�!O  �I�C�+  "�"�D ة�C*أ
 ،�F��ري ا�0C!Cا� ��C��ء [
 ا��- �C� �
 *�ف +N.  ا�(.�ء، c% ��" _�D ھKا و[)] �N+ا���Iا G$* رف�!�+

Cط�ف ا� U+ mي و�Kريا��C!Cس ا��.N )31(. 
  X��� ��(`O Q.+ بT$/Cن ا���و� ، [�ن %(Cا� �(* G��(CF Qإ�� QF دTN!Cا� cC!ا� K�W.�F ول�(Cم ا�V�$"
 ، X��.ه ا�Kھ ��(`�F نT�" cC!$� هK�W.O ري، [�ن�C!+ ��C�O mء، أو و��.F  +�
ء، أو إ�r حZk�% ، .�!+

!+  X��� ��(`�F مV�$" � ول�(Cن ا��
 ا�)��م U�!+ cC!F، أ+� إذا %]  /�D 
eTO أو  "��. ، �XCF cFد KFل *.
���Vا+Q ھKا إذا KFل F ��]T+ ول�(Cا� �)�!"ا�`�/ ، و o$O GeT�" أو  "�[�ن K�W.Oه ���Vا+T�" Qن K)Fل ھKه ا�!.
�"  ا�#��.* U+ �)%أ  "�� "(Q�K ا�#�� ا�!�دي، +� �� "�G$* �W و-Tب KFل *.+  "�
 K�W.Oه +U ا�!.] 

  .)32( ا�!�دي
 Q�$*و�  و�(Cا� �(* 
] �N�$* �W�Cا�/�")  ا� j0`F ء��ل ا�(.�rز أ�X��F مT(" ول أن�(Cا� G$* jX"
� رب ا�!G$* ،cC أن "$�Vم N+�� أو cC!دة ا��أ"�� أن ")�م ا�!.�"  ا�Zز+  [
 ذ�TI ،oاء %�ن ھU+ T ��م +

�زXل ا������Dام آ-F الTD,ا c% 
])33(.  
  FT$/Cا�  "�)�ول ا�!.�"  ا�Zز+  [
 ذ�o، وl$��O ا�!.Cل ا�Kء أن "(��ل ا�(.C*ز أ�Xإ� 
��(" �C%
  +���%  "�p أو  X��� ��(`O Tام ھV���ن ا�)�ول، F`�_ إذا %Cا� G$* وض�WCام ا�V���ف ط(�!  اZ�e�F

((`O إذا �ول إ�(Cأ ذ+  ا��)O Z] ،Q+�أو ھ QC�+�O أو Q$"�!O ء أو�.F �� ب، وإذاT$/Cا� cC!ا� VXوأ�  "�b ا��
 §(] Q� cF ، +زZا�  "��م K)Fل ا�!.� Qل أ�T(��F ¥/ا�� 
W� m�/�0" �و ،��ول +�/�(Cا� �*  X��.ه ا�Kھ �(`�O

.Q�0و���+ m]�� 
  إ�(�ت ا�j)0 ا,-.(
�+�F Qدارة ا�!cC وا��rاف �(%  "��ول ھT ا��Vام K)Fل ا�!.(Cام ا�Vن ا��� *$G ا��.K�W، [�نأ+� إذا %

�ز ا�!cC ا�TN!Cد Xإ� 
�"  ا��-c ا�!�دي [.* 
�ول [
 ھKه ا�`��  ھKF Tل ا�!.�" ، وھ(Cا� U+ بT$/Cا�
��/�+ �* c!W" �� وإن ،Uو���(Cا� U+ اهT�0+ 
] U+  "�)�ول أن "(Kل *.Cا� G$* jX�] ،Q34(إ��(.  

2- ]�mادث ا@	 p� وع&Kا�� p��}Nل�i`ء أ�*oا'~ أ&Hب *)� : ا�+*�ء ��ر وا����%�F مV$+ ول�(Cإن ا�
�ز Xء إ���ل ا�(.�ء وھKا "�!$� c%  �/��F ا�`Tادث ا��
 �� O/�أ *$G ا�C#�وع أ�.�rن أ�"�I ء�ا���+�U أ�.

 : ����ل و"�UC *)� ا��¥+�U�+¥O U ا�`Tادث ا���r,ا  
- V- اءTI ل��r,ز ا�Xء إ���رات ا��
 O`�ث أ�.�N��ا c% U+ وع�#Cا� U�+¥O ،�"�`ادث ا�TD o�K%و ،�� أو %$��d

 
] �"�Xأن ا� �ء إ
#F دة�W�I�ا c�/!O Q�¥r U+ �+ c% Tم ھ�* Q-TF ��e,ا اKNF دT�(C؛ وا�j"ل ا�����وأ[!
�.����"j ا�C!�0C$  وھ
 ا,���م، وھKه ا�C"�X  ھT أداة اN*اTأ� l$��CF ات�XW�Cا� 
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-  ��" �C�] اKوھ  �.NC�0و��  ا�Cا� U�+¥O¸ازم...ا�T$ت وا��ل، ا��C!��F �$!�" �C�] �(!أط�اف ا�)35(.  
�، وأن : qAام ا��#�ول ��H��aظ ,�s ا���دةا� -3N�$* ¹]��دة أن "`Cا� G$* ص�`��F ول�(Cام ا�V���F ��("

 ،�N���I أو �N*�� أو ��NW$O أو �N%Zھ U* �T�0+ ن��د، وإ� %�!Cا�#�� ا�  "�.* �N�$*  ±]�`Cا� 
"(Kل [
 �N$eأد 
)�ت ا�!�+  ا��W.ا� U+ ءاV- (��!O �N�, ول؛�(Cا� �N$C`O ت�(W� Gدة إ��Cا� G$* ظ�W`ج ا���Dوإذا ا

.��$i+ أو ��C�� ���r cC!رب ا� U+  +�(Cدة ا��Cن ا�T�O ي أنT�0"ا,-�، و �"�(O �.* QF�0D 
] )36(   
�دة ط()� ,Tkل ا�F UW`�_ أن ��N+ c.  أو �D[  أTkل Cول أن "��0�م ا��(Cا� G$* jX" �C%
�ري [!$�Q أن "`��م أTkل C!Cا� UWا� cأھ U+ ء��ن +)�ول ا�(.% �Cو� ،UWوا�  .NCا� cأھ �NF مV�$" �*اTو�

   .)U])37 ا�(.�ء وا�!�Cان
 ا��s�, �($�H اc`��ء ا��^��� �" -4
��o ا�C#�وع، و�� : Aa^��} ا���r اqA�mام -5C� Q+�(" أن Q�$* j-و cC!ز ا��Xا� U+ ول�(Cا� GNإذا ا��

 :
Oا� 
] oذ� c��WOن ا��0$�� و�  D�د ا�)��Tن %��W  وز+�ن و+�
 :{��^Aا� ����B U+ ��e,ا اKھ U�C�" _�`F ،cC!ف رب ا���O b`O cC!ا� m�TF ��$0ن ا��T�"

 QF ع�W���وا Q�$* ءZ��I�ا "!�(� اKن ھ�] ،cC!ا� G$* Z!] ه�" cC!رب ا� m�" "#��ط أن �و ،�d�دون *
�ول.(Cا� � cC!رب ا� G$* امVا�� Tي ھKا� ،�C$0O و��� �C�$0O  

 b`O ه�����$�  Q.�F وU�F رب ا�!cC وو�!Q إ"F �وط�")  0O$�� ا�(.�ء T�Oن ط()� �$)Tا*� ا�!�+  إ+
��[U�C�" _�`F Q رب ا�!cC ا�Z��IءO �O�W+ ��$0�F ��ع QF، و�� "�� ا��0$�� أ"�W���ء وا�£ ا�(.�ء *$G ا�(.

cC!رب ا� G38(إ�(.  
 cC!رب ا� U+ در�k ري +�!�د ا,ط�افT�D 
�T����ف �O" :Q�¥F �$0ف ا���* U+ ك�وھ.

�ل"C*,ا G$*  (]اTC��F cC!ا� jD�k ر إرادة�Nإظ U* رة�)* Tري؛ وھ�C!Cا� QI�.N+ رT�`F)39(   
^Aأط�اف : ��}ز��ن ا� U�F ق�WO��F نT�"ة، و�r�"�Tن *�دة ز+U ا��F ��$0!� ا�)��ء +�ة ا�!)� +(

� "�� ا����$0 +(��rة .N] ،��$0�$� U�!+ ن��ق *$G ز+WO�"�� ا �أن  G.!CF ،مT$!+ U+ز 
�و� ، و[(Cا� �(*
�ق *$G ز+�ن ا�WO�أن "�� ا G$* jX"  ��
 ھKه ا�`] U�� ،cC!ا� U+ ء�N���ا �!F Z] ،ل��r,ا U+ ء�N��

 G$* �(W�" �� إذا �+  ��D 
] ���ف رب ا�!cC، أ+O b`O �N!و� Q�$* j-وو U�!ا� �)D ول�(C$� �`"
�د +!)Tل!�+ 
�ء +U ا�!cC، و� +QC�$0�� �*T، [�ن ز+�ن ا��T�" ��$0ن [N��Z� U�!+ ن�  . )40(ز+

{��^Aن ا��R� : ك�
 ا�!)�، [�ن �� "�U ھ.] Q�$* �W�Cن ا���Cا� 
]  +�"�Tن ا��0$�� ط()� �$)Tا*� ا�!
��G$* Q ا*�(�ر C*أ V%�+ ن��+ 
�ول، أو [(Cا� UطT+ 
�ن ا�Kي "`�ده *�ف ا��.! ، أو [�Cا� 
W] ،ق�WOا

�ل ا�(.�ء �Oد *$G ا�!)�ر، [�نC*أ b��% �C� Qأ� ��p ،��$0���F U"�Cا� Tول ھ�(Cأن ا� 
] T�" ��$0ن  ا����+
 .)41(و-Tد ا�!)�ر


, م وا
ر`�د -6�a ام ا��#�ولqAا� : �� U+و ، �.Wا�  �D��ول +#�0�ر *Q$�C ا�Kي "ُ$�U+  (� Q ا�.(Cا�
���أي TDل %c أو-Q ا�C#�وع ا�K�W.�F l$�Cه إذا %��C* b$�  ا��.��O K�W دون إ�rاف F Q�$* ��#" أن Q�$*

�ري، و%C!Cس ا��.NCا� U+ء�0�cd ا��#��� وا�(.+ 
�ن رب ا�!cC *�"� أو �$�c ا��(�ة [)42(.  
 ci+ ،�-ري إن و�C!Cس ا��.NCأو ا� cC!ه رب ا��XO اءTI ،Q(O�* c* m(" د�rوا�ر £�ووا-j ا�.
 Gإ� o�K%ء، و��ء ا�T-TCدة [
 ا�����C و+Tاد ا�(./e,ا Gإ� cC!ري ورب ا��C!Cس ا��.NCه ا���bW ا��(

�ت ا,وا+� �)$I K�W.O cDا�+ c% 
�د ھKا، "�Tن [rوا�ر £��، ووا-j ا�.CN.+ أي U+ ول�(Cا� ��ھ($O 
ا��
��ل وأ�.�ءھ�r,�F ا�(�ء c)� ،cC!43(ا�( .  
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  ��#�و�� ود��K� r&و,�A[�ا��+H] ا���j]: ا����RA ا��#[� ��# ا
  )44(ل: ا����RA ا��#[� ��# ا��#�و��ا��g�I اcو

 
��kون [!Cء ا��C$!ا� l$�eال:اTأ�  �Z� G$*  و��(Cا� �(* l�kTO  
�ول،  ا�#@ل اcول:(Cام ا�Vا�� U* �±.ف ا���F  ��`�0Cد ا�T(!ا� U+  و��(Cى أن *)� ا��" U+ ك�ھ.

ھV�$" cم �F)�"� ا�!cC وا�TCاد +ً!�، أو "$�Vم �F)�"� ا�!cC دون ا�TCاد، و� U+ �F ا�*��اد CF#�و*��Q إذا 
�ن.TO[�ت [�Q ا,ر%�ن وا�#�وط +Vا ا�Kھ 
] Qإ��  -��و�  "#(Q  ا�C!�(�ة ���0C ا�`(Cن *)� ا�T%و

 U�F ء�Cه ا��X" يKا� Q)#ا� oذ� U* Q�(�(D 
] l$��" � رض�* Q)r اKر ھ�X"ا� �(* Q)#" ع، أو�.��I�ا
.�NOذا  C"�(د ا�T(!ا�  

%�rن، و�� �r U�F%  ا�!.ًNF�#O  C� ء�Cا� �X" ارد أنTا� U+ ل�iCا� c�)I G$!]*�F  و��WCر   ا��)�
� ا���ص، N���% �CN.+ ة�Dوا c�� وف أن�!Cا� U+ Qأ� ��F U���Cا� U�F §$ا�� G$* مT(O �CN.+ ة�Dوا c% أن
 
�,�eى [F �Cاھ�Dق إ�� "`�� *�م إ�`C+ �Cھ�ھT-و �CN�(�(`F  $�� أ�eى +�"��� 
�ن [W$��O �CNوأ�

   .)45(ا�`��
I GW/���Tوإ�G ھKا ا�)Tل ذھj ا��%�Tر +
W�,ا �)- �َّC`+ رT�%�وا� ،.
C�X.ا� � َّC`+ ¸�#و[��$  ا� ،  

:���jه، و���  ا�#@ل ا�T-Tا� c% U+ ع�.��I�(�ال �!)� ا�Iا Tو�  ھ�(Cى أن *)� ا��" �eل آT� Q$F�("
 �CDر أT�%�ا� �N.+ U�iD��ع TIى ا��I. و�� ذھj إ�G ھKا +U+  *TCX ا�(.��I�و�  وا�(Cا� U�F ق�]  C�


."lIT، وX!$� رواس �َّC`+ رT�%�ا�  
�و�  ھQ0W� T ا�Kي %�ن "!�ف (Cا� �(!F مTف ا���!" �+" :Q�� �+ 
X!$� رواس �َّC`+ رT�%�ل ا�T("

�ع".��I�ا �(!F ء�N(Wا�)�"� *.� ا� 
])46(.  
�و�  (+ 
N] cC!ا� jD�k U+ ادTCن ا�T�O _�D ���m، أ+�وھKا ا��Zم +)(Tل T�O _�Dن ا�TCاد +U ا�

 b0و��.�*ً�.��Iا 
:[��jن  ا�#@ل ا��] ،ول�(Cام ا�Vا��  !�)ط Gو�  إ��(Cا� �(* l�kTO 
�ء ".±� [C$!ا� U+ �"�] ك�ھ.

 G$* ول�(Cا� �N!O ن��، وإن %*ً�.��Iن اT�" �(!ن ا��] ،ً��دة +!Cوا� cC!أن ")�م ا� G$* ول�(Cا� �N!O ن�%
��I �(!ن ا��] ،cC!رب ا� U+ دة�Cوا� ،§(] cC!ن أن ")�م ا��!C�X" �CھZ%ك، و��#Cا,-�� ا� c�)� U+ نT

�و� (C)� ا�* �Iا b`O(47(.   

، ر�� +ZI�ِا Q)Wا� mCX+ ر ��ار�k QF3/14( 129و Q�]ط� �Dأ �N!�" �(*  و��(Cا� �(*" :Q�]و (

 �eا�/�ف ا� QF �N!�" ل�F cF�(+ ZًC* أو "�دي ،�ً��r m.��ه F¥ن "��(CF- Tاء ��م  وھTI Vd�- �(*
�ء N(Wا� �.* GC0Cا� Tوھ ،cC!ول ا��(Cع، أو ��م ا��.��I�ء ا�N(Wا� �.* GC0Cا� Tدة، وھ�Cوا� cC!ول ا��(Cا�

"cC!ا� G$* رة�-��F)48(.  
:�Cھ U���0�dر U�OرTk G$* cC�#"  و��(Cإذن [!)� ا�  

sو�cرة ا@dادا�TCا� cC!و")�م رب ا� §(] cC!ول ا��(Cأن ")�م ا� :  �N�(�(D 
] 
وھKه ا��Tرة ھ
 
�ز *TkT+ cCف [Xإ� G$* cC!ول ورب ا��(Cا� U�F ���*)� إ-�رة ا,-�� ا�C#��ك، وذ�Q�, o "�� ا��!
�ول [
 -m�C +�ة ا�!)�، وھKا +� "./(� *$G ا,-�� (Cا� mW� كZ�+ا  �(Dأ cC!ن ��ب ا�T�" دون أن  +Kا�

  ا�C#��ك.
����jرة ا�@dو :ا��(Cع.أن ")�م ا��.��Iا �(* �N�(�(D 
  ل ا�!cC وا�TCاد أ"�� وھKه ا��Tرة [
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� *)� إ-�رة ا,-�� ا�C#��ك، Cة ھ�C0Cد ا�T(!ا� U+ ان�(* Q�`O و�  *)� ".�رج�(Cا [!)� ا�Kھ G$*و
.�CN+��Dأ Ke¥�] ع�.��I�و*)� ا  

" 
�� �!�C- �Cھ�]TO U+ �F � Qأو أ� U"�(!ا� U+ »"V+  و��(Cا أن ا�Kھ 
�Tن ا�!)� +)�و� ، و� "!.
 Ke¥�] �*�.��Iا ����Dن أT�" �و� ،Q+��Dأ Ke¥�] ك��#Cرة ا,-�� ا��� *)� إ-���Dن أT�" ��  و��(Cا� �(* cF

.Q+��Dأ  
 oا�!)�، وذ� l���O 
] ���O � هKN]  ��%Tا� �(* ci+  و��(Cا� �(* 
] ce�O أن U�C" 
وأ+� ا�!)Tد ا��

�؛ إذ +�O �Z(�Iا Q.* �N�Z(�I�  ��� أ�Q!+ �(* Q و%C% ، و���ول *)� +)(Cا� m+ �(* cC!ن رب ا�T�" ��
 Q�Z(�Iا U"�(!ا� U+ c�� أن �إ ،�CN.�F  و��(Cد *)� ا�T-T� �إ �CN.�F �(*ُ �+ Qأ� m+  ��%Tا� �(* �.N] ،�أ"�

�eا� U* م�   .)49(ا��
  ���j: أد�� �K&و,�� ,# ا��#�و��ا��g�I ا�

 q!F m+ Q]�kأو �F�/�� oوذ� 
+ZIا� Q(Wا� 
] ZC*و G.!+ و�  *�ف�(Cأن *)� ا� �Wآ� �ذ%��
 �(* cC#O دT(!ه ا�Kن أد�  +#�و*�  ھT�O أن ��ع وا�-�رة [��ن �Vا+.��I�ا �(* �kT�e دT(!ا�

�و� . (Cا�  
 �#&آن ا�D&R} ا��&ع اcول: �p ا

1-  :G��!O ل��� Uَ"Kَِّا� �َNُّ"َأ ��ْ�ُ!)Tُدِ "َِF اTُ]ا أَْوTُ.+َة: �آ�d�C1(ا�(.   
�Dا� p� لmA!mوو�" ا ،U�!+ �(!� ����O م، دونTC!ا� Q-و G$* دT(!��F ء�]T��F أ+�ت �Nأ� :

�م وا�*���ف ���ت؛ %��`« وا�*��م وا�/�D,ا U+ �NF �N+Vده وأ��)* G$* هللا �[#b$C ا�!)Tد ا��
 *)�ھ
�+Zت؛!Cد ا�T(* U+ �N.�F �C�] س��ت +$  ا�ZIم، وb$Cr ا�!)Tد ا��
 "!)�ھ� ا�.*� و+� أQ)r ذ�U+ o ط
+m�F U و�rاء وإ-�رة و%�اء و+.�%`  و طZق و+Vار*  وo�$CO و*�� و��F�O و��p ذ�U+ o ا,+Tر 

�N�Tkا*� ا�#�"!  وأT� m+ رض�!�" � oدام ذ��+ �N`���C� �(�(`O)50( اKھ b`O و�  ".�رج�(Cو*)� ا� ،
  ا,ck ا��#�"!
 ا�!�م. 

2- :G��!O ل�مَ � � َّ�Dََو mَ�َْ)�ْا ُ � َوأcDَََّ هللاََّF    .)275(ا�()�ة: �ا��ِّ
�Dھ\ه ا� p� لmA!mوو�" ا : U�!"�)�Cا� ���F b���ح إذا %)+ �N$% عT�)ا� ck¥] :
!]��ل ا�#�

� إ� +� �Q.* GN رTIل هللا !"�)O �C�] �+,ي اVd�Xل هللا  �ا�TIر Q.* GN� �+ G.!+ 
�ن [% �� و+N.+� 
�ب هللا �% 
] m�)ا�  D�Fإ U+ �.Wkو �CF ه�.`Fأ oرق ذ��] �
 *.Q، و+N.Cا� G.!Cا� 
] ceدا Qذ��F م�`+

G��!O)51(، . و��(Cا� �(* GC0" �  و ".�رج b`O ھKه ا�(�Tع +
3- :G��!O ل��ِطcِ إِ� أَ � �َ)�ْ�ِF �ْ�َُ.�َْF �ْ�َُا�Tَ+َْا أTُ$%ُْ¥َO � اTُ.+َآ Uَ"Kَِّا� �َNُّ"َأ ��َرةً َ*O Uََْ�اٍض ِ+ْ.ُ�ْ� َو� "َXَِO َنT�َُO ْن

�Cً�Dَِر �ْ�ُِF َن�%َ َ    .)29(ا�.0�ء:  �Tُ$ُ�(َْOا أ0َُW�َُْ�ْ� إِنَّ هللاَّ
�Dھ\ه ا� p� لmA!mوو�" ا ،cط�)��F ه��p ل�+ c%أ U* U�.+�Cا� U+ �Dوا c% GN." G��!O أن هللا :

 Q�T� ن, cط�)��F Q0W� ل�+ c%أ U*و:G��!O  
�ل �Q0W و+�ل ��pه، [�c ا,+Tال ھ+ G$* m(" ﴾�ْ�َُا�T+َْأ﴿
 ��p jI��Cاع ا�T�¥F أي cط�)��F ه��p ل�+ c%وأ ،
k�!Cا� 
] Q��Wإ� :cط�)��F Q0W� ل�+ c%وأ ، +À�

��l ا�#�ع. �" �+ :cط�)���ر وا���j وا�(��، [C(وا� �F�ّ��  ا�C#�و*  %
�طc وھ)��F ل�Cا� c%أ VX" �� وإذا ،cF�(+ ��p U+ �C$ظ  !W.+ أو U�* U+ ذTe¥Cوع وا��#Cا� ��p T

 :G��!O ل هللا�����ا�
 ا�Kي ")ّ�ه ا�#�ع، �Kا �F هKeز أTX�]� ْ��ُ.ْ+ِ َ�اٍضO Uْ*َ ًَرة�XِO َنT�َُO َّ أَْن�أي  �إِ
Cد ا�T(* cC#O رة�Xود ا�#�ع، وا���D UC� 
�رة ا�)�G$*  Cd ا���ا�X���F الT+,ا اT$% Uو�و����ت !



 �� !
 �#�و�� ا�+*�ء و�)�'&ه $� ا��#" ا#,  
 

  

��	
  677                                                                                                                    ا���ء 

 U+ �N�,و ، �$C!ة ا��
 ا�`�] �*Tو� j$pأ �N�T�� o$Cب ا��)Iأ U�F U+ �%Kّ��F �N�ّeو ،£Fا�� �NF دT�(Cا�
jI��Cف ا��rوأ jول ) 52(أط��(Cا� U�F اض�O U* نT�" يKت ا���و�!Cد ا�T(* U+  و��(Cو"!�(� *)� ا�

.j0وا��� £Fا�� Q.+ U"�k�� cC!ا� jD�kو  
 p� :���jا��&ع ا��D@+*ا�^*� ا�  


 أَْ*Tَاًدا، أَْ-$ُِ� «F!_ إ�G ا+�أة  �+� رواه cNI UF �!I أن رTIل هللا  -1ِ� cُCَ!َْ" ،َر� َّXَّ.ا� oِ+ََZpُ أَْن ُ+ِ�ي
� ِ+Uْ طَْ�[َ�ءِ »َ*$UNِ�ََّْ إَِذا َ%$bُCَّْ ا�.َّ�سَ َNُ$Cَ!َْ" ُQOْ�َ+ََ¥َ] ،  bَْ$Iََْر¥َ] ،�َNِF َء�-َ َّ�ُ� ، َِF�ِ ا�َ� �، [َ¥ََ+َ�  �إGَ�ِ َرTIُِل هللاََّNِF

 Qِ�َْ$*َ �ََ$Xََ] ،bْ!َ�ِTَُ] �َNِF)53(. 
[DHا� p� ��m�ر ا�!cC وO)�"� ا�TCاد  �: أن ا�.(
 وو�" ا�X.ا� U+ ن��ع ا�F �).C¥ن %.��Iز ا�أ-

�و� (Cر *)� ا�Tk U+ رةTk هKز+ ، وھZا�  ��دة +!Cوا� cC!ول ا��(Cن ")�م ا�¥F oوذ� U+ ه��F cF�ل "�$)(+
.cC!رب ا� 

�ل: -2� �CN.* هللا 
�س ر�)* UFا U* » 
�م أ-�ه �ا�X�D ا�.( َّX`ا� G/*اھ�  �� » وأ�% �$* Tو�
Q/!ُ")54(. 

[DHھ\ا ا� p� ��m�F cF�ل "�$)�ه +U رب ا�!cC وھKا وو�" ا�(+ §(] Q$C* م ��َّم�X`¹ أن ا�DZ� :
�و� .+c�)� U ا�-�رة وھ
 Tkرة +Tk Uر (Cا� �(*  

D ��, ا��#�و�� #, q���N :waا�&ا [H+ا��#@دا�� p� "]+K  
 cC!ا� �(* 
] �N�  NF��و�  و+#(Cا� �(!F  $k �N� 
��  ، و*)� ا�T%)أو�ciC�O) ا�!T(د ا,�eى ا��

)�����(، و*)� ا�-�رة )�i���ع ) �.��I�(و*)� ا�!F(، و*)� ا�0$� )را�0+�e(  ��!X(، و*)� ا��Iد�I(، 
�و� (Cد و*)� ا�Tه ا�!)Kھ U�F ق�Wا� Uد �� �(�Tه ا�!)KNF (`_ أن �!�فCا ا�Kل ھZe U+ ول�`.Iو.  

 ا��#�و�� و,# ا���r: ا��g�I اcول#, p�a q���Aا�  
 �� ،cC!و�  و*)� ا��(Cا� U�F Q)#ا� Q-اض أو�!�Iا ،cC!و�  و*)� ا��(Cا� �(* U�F V��Cا�� 
��("

CN.�F فZ�e�ا Q-أو U�)��.  
 ا���r: ا��&ع اcول#, �D&�N.  

mأو/ �i�Q0W.F cَCِ*َ إِذا ،cُ-ُ �ِ+cٌ؛ واْ*�cَCََ ا��َّ*َ TN] ،ZًCَ*َ cُCَ!َْ" cَCِ*َ :)55( ،cَCَ!َا� Qإ�� j$أي ط ُQَ$Cَ!َْ�Iْوا  ،
 ِcCَ!َا� G$* عT)/ْ+َ أي cٌCِ*َ c-56(ور( .  

����o/ �	 Ilا :  +�e 
] cC!" ن¥F U"���!�Cا� �Dأ Q�] �N!�" �(* Qأ� G$* cC!ري *)� ا�TN.0ف ا��*
�eا� ���!�Cا� QF �N!�" �-أ cF�(+ ،Q]ا�rوإ QOإدار b`Oو ،�eا� ���!�C57(ا�(.  

���jا��&ع ا� :rا���  ا��#�و�� و,##, p�a ق��Nmأو�" ا  
¹DZ� ،cC!و�  و*)� ا��(Cا� U+ c% l"�!O U+ ��Z/ا�  ،cC!ا� G$* اردةTد ا�T(!ا� U+ U"�(!ا� Z% أن

QF ن�+T(" يKا� cC!ا� cF��ول وا�!�+c "�دي ا�!j0`� cC ا����، و"¥Keان أ-�ا +)(Cا� U+ Z% وأن.  
 ،
/!" �C� ZF�(+ Ke¥" U"���!�Cا� U+ �Dوا c% �X� U"و�  أ�!Cد ا�T(* U+ �CNأ� �� "��W ا�!)�ان أ"�C%

 U"�(!ا� Z% أن U* Z�]U�)��X$�  +V$Cد�� ، أي ا��  .)U+)58 ا�!T(د ا��(
[��jا��&ع ا� :rا���  ا��#�و�� و,##, p�a ف Aemأو�" ا  

����� cC!ط(�!  ا� _�D U+، و�أو cC!ط�")  ا� _�D U+ cC!ا� �(* U*  و��(Cا� l$��O.  
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mأو :rا��� �#D&ط [�	 p�  
 cC!ط�")  أداء ا� 
�ن [W$��" �CN��] ،cC!ا� G$* و�  "�دان�(Cو*)� ا� cC!ا� �(* U+ c% ن�إذا %
 Tوھ �eر آ��!+ G$* �C�!" �C"�� ن�% �+�!F ،U"�(!ا� U�F V��C�$� �i"�D Q�$* لT!Cر ا���!Cا� �)�!O 
وا��

  .)59(cCط�")  O)�"� ا,-� ا�Kي "!�F �C�وره *$�C% G  ا����ج و +)�ار و�b ا�!
�U* Z(�0+ Q(O رب ا�!cC، ط()� �#�وط ا�!)� ا�C(�م * G$* mا�Tا� cC!ول ا��(Cدي ا��" o�K� �!)Oو
0�ب رب ا�!b`O cC إدارة وإ�rاف ھKا ا,��e، أي `� Q$C* دي�" c+�
 *)� ا�!cC، [�ن ا�!] ��، أ+CN.�F

TI ،�CN.�F م�)Cود ا�!)� ا��D 
] cC!ت رب ا��C�$!�� �!)O Q$C* KW."ار ا��(+ j0`F c+�b�T ء %�ن "�-� ا�!
)��س %�C  ا����جCF 60(أو(   .  

����o :داءcط+��� ا [�	 p�  
 ZC* ن��دي، أ+� *)� ا�!Q��] cC "�د *$m�C- G أ�Tاع ا�!TI ،cCء %+ cC* G$* د�O  و��(Cأن ا�

�دي+ ��p أو ��د"+ .
] cC!ط�")  أداء ا� G$* ��ق +0()WO�ا jX" �+,ا 
] �+ c�] % U�F م�)Cا�!)� ا� c
cC!رب ا� m+ ري�C!Cس ا��.NCول وا��(Cا� U+.  

�دQO  07-94و[
 ھKا ا�G.!C �� ا�C#�ع ا�VXا�dي [
 ا�TI�Cم ا��#�"!
 ر�� + 
]19  Qأ� G$*
cC!ى رب ا��� c+��W  أ-��، أي *F Q�.N+ رس�C" ري أن�C!Cس ا��.NC$� U�C")61(.  

���jا� g�Iا�� : #, p�a q���Aا����B@ا�   ا��#�و�� و,#
� وأو-Q ا�Z�eفCN.�F QF��ر أو-Q ا��#N±�Iا U+ �F �  ��%Tو�  و*)� ا��(Cا� �(* U�F V�C� 
��.  

  ��[@م ,# ا�@���B: ا��&ع اcول
mأو/ �iا�� �$ ���B@ا� : l�W����F �+,ا Qإ�� c%و U+ c�%Tا� ، �� £�W��Fاو وT�0 ا��F c�%Tر ا���+

Z�%و Q$!- أي �"�#���F ُQَ$ 0
، وھDَ U+ T�ِّ َ�َ�َب و َو%َّW� Gإ� 
.$�O � ء�  .)62(أي �Oك وO ،�ََّ$Iَ)Tل [
 ا��*
����o/ �	 Ilا ���B@ا� :.!+ 
�ء [N(Wا� �WOوا  ��%Tا� G W$��+ ت�W"�!�F �� �W.F  ا�$T]�* ¹WھN.��

G.!Cا�.   
 �W.`ا� �N]�* �(]" : ٍمTُ$!ْ+َ ٍف ُّ��َُO 
ِ] Qِ0ِWَْ� َم�  .)63("إِ��َ+ِ  ا�0َ�ْ�ِن pَْ�َ�هُ َ+)َ
 ����Cا� �N]�ّ*ذِ : "و ُ َF��َدٍة �َِ�ْ��ِه [�pَ Qْ�ُ� َ+ْ#ُ�وَطٍ  QِOTCَِFِ ي pَ ٍّ�Dَْ�ِ� ِذي إِْ+َ�ٍة وَ �ِ�ََ)*ِ َ�")64(.   

 �N]�*و �!]�� ")(c ا�.��F :" ا�#C�] �eآ Gأ+�ه إ� ��r q"TWO")65(.  
 $F�� ا�`.N]�*ا�ذن: "و G$* ل "�لT� c�F £�Oو  F�� Q$e�O ا�.�C�] Q$i+ ف���Vd ا��-  F�.�I66("ا(.  

���jا��&ع ا� :���B@ا�  ا��#�و�� و,##, p�a "+Kأو�" ا�  
��  أن %Z ا�!)�"U+ U ا�!)Tد%Tا� �(* l"�!O U+ £��"  دى�" cC!ا ا�Kوأن ھ ،cC!ا� G$* اردةTا�

  ����  F¥-�، و[
 ھKه ا�`%Tن ا�T%  ��D 
�و�  [
 ا,-�، [(Cا� �(* m+  ��%Tا� �(* �W�" �C% ،ب ا�����0`�
�و� !Cد ا�T)* U+ o�K%و ،U(���X$�  +V$Cد ا�T(!ا� U+ �CN�T% 
  .)�W�" )67 ا�!(�ان [

[��jا��&ع ا� : #, p�a ف Aemأو�" ا���B@ا��#�و�� وا�  

Oا� 
]  ��%Tا� �(* U*  و��(Cا� �(* l$��" :  

1-  ��%Tا�  
.C� أو £"�k ق�WOإذا و-� ا �أ-� إ ���F نT�O أن �N�] ck,أ-�، و ا ���F و �-¥F نT�O ��
�و�  (Cا� �
، أ+��� ��)�"� ا�)!��e �-,ن ا���  +¥-Tرة %%Tا� b��
 F¥ن "�Tن �$c�%T أ-�، وإذا %�("

Q$"�!O 
��� +¥-Tرة، و+�U�* G ا,-�، � "o$C ا�)Cdن داT��])68(. 
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2- c�%Tأن ا�  c%TCن ا�T�"و ،Q� �!F�O نT�"  ���ن �r�Fاف ا�c%TC، و[
 ھKه ا�`�D,ا U+ ��i% 
] cC!"
 TN] ،cC!رب ا� U* Z(�0+ cC!" ول�(Cو� ، [�ن ا��(Cا� 
] �+T�0� Q.* +�0و��  ا�T)�Cع *U ا���mF، أ+

Q� �!F�O نT�" �و Q]ا�r� m��" �)69(.  
3- Cا� U* �)d�� c�%Tن ا�T�"  ��%Tا� 
�ت []����ف ھKه ا��.Oو ،QO�]���F Q+V$" TN] 
�����Fو c%T

 U* بT." � ول�(Cأن ا� �X.] و� ؛�(Cا� 
] ���ف إ�G ا�c�%T، أ+." �N.+ ء
r �و c%TCا� Gة إ��r�)+
 ��e,ا اKن ھ���ف أ��ھ� إ�G رب ا�!cC، وإذا %." � �N"�X" 
�ت ا��]��
 [�ن ا�������Fو ،cC!رب ا�

T`� ة�r�)+ �T�0+  وز�XO �  ��T�0Cه ا�Kن ھ�] Uط��ل و+)�و��U+ U ا�(C* U+ ول�(Cا� �N!+ ���!�" U+

 و�b ر[m ا��*Tى$k,ول ا�(C$� QF �."�+ cC!ن رب ا�T�" يK70(ا�)�ر ا�(.  

4-  cC!F مT(" أن ��رب، و� "!�ض �j0�$� Q0W أو �0�$�رة، [TN إ+�CF ���  ��%Tا� �(* 
] c�%Tأن ا�
�، وإ+� أن "*�)O j�kرة، وإذا أ��رب، +!�ض �j0�$ و�0�$�+ TN] ول�(Cا� �� �$!cC، أ+)I�¥Ke أ-�ا +.

)�ول وD�ه ھKا ا���رCا� cC`�"و ،o�KF cC!ن ��ب ا�¥r Z] ،cC!ا� K�W.O j(0F ر��F)71(.  
5-  ��%Tا�  �)�!O 
�و�  ا��(Cا� ��!F ،bأي و� 
] Q�`.O أو c�%Tل ا�V* زTX"زم، و� ��p �(* ck,ا 
]

� .أZk *)�ا �ز+
�ول  -6(Cت ا�TCF أو cC!ت رب ا�TCF 
N�.O Z]  و��(Cا� ���  TCFت ا�c%TC، أو TCFت ا�c�%T، أ+%Tا� 
N�.O

���c`+ Q ا*�(�ر�r b��  .)72(إ� إذا %
[��jا� g�Iا�� :�Aرةا���
 ا��#�و�� و,# ا#, p�a q��  

  �D&�N ا
��رة: ا��&ع اcول
mأو/ �i� :َرة��
� أَ*/�Uْ+ِ b أَْ-� [ِ
 َ*cCٍَ : اِ+َ Tَُأََ-� "َ¥ِْ-ُ�، َوھ Uْ+ِ .�-َْ,وا : ُ ا�Tََّiاُب؛ َو�َْ� أََ-َ�ه هللاَّ

 �َXََOًرا، وْأ�X"ِإ ُ ��ََّق َوطَ$jََ ا,َ-�: ا��-cُ "¥ُْ-ُ�ه و"¥ِْ-ُ�ه أَْ-ً�ا وآَ-َ�ه هللاَََّO )73(.  

����o/ �	 Ilلٌ : ا�+ Tض ھT!F m]�.Cا� G$* �(!ا� U* رة�)* 
�[T!F mٍض إ-�رةٌ، . ھ.Cا� o�$COو
  .)74( وT* ���Fض إ*�رةٌ 

���jرة: ا��&ع ا���
 ا��#�و�� وا#, p�a ا��@از��  
 
] Q.* l$��"ر، وT+أ 
�و�  +m *)� ا�-�رة [(Cا� �(* �W�"ى�eأ.  


�ق U�F ا�!)�"U ھWO�ا Q-و¥] :  
�و� ، " .1!+ �(* U"�(!ا� U+ c% !W.+ ضT* G$* لT��ول  )�� ا��C-� ا�`(Cا� ��� أ-�ه، و")+

Q$C* ضT* G$* لT� .ا�`
2. ¸0Wب ا��)Iأ U+ j)I دون Q�0WF U"��� .%U+ c ا�!)�"U *)� �زم، � ".�Wد أD� ا�!
3.  �� *)� Q�] �C�0O ا�!U�F  �Z ا�!���"U +�ة ا�!)� -%��U+ c%- m�) ا�!U"�( ��� *)�ا [Tر"CN.+ c% cF)75( 

.cC!ء ا��Nإ� c-أ Gإ� Geه و"��اK�W.O ��C" �CN�] U+Vن ا�, oوذ�         
4.  U+VF b��¥ن ا���
 ا��¥CF b��" cF ،��F�ة ا�!)�، TIاء %��(" � �CN.+ c�] ؛b��+ �(* U"�(!ا� U+ c%

cC!ز ا��Xة إ��CF ن� . أم %
�و�  .5(Cر *)� ا�Tk ى�Dإ 
] 
�ء ا�W.C! ، و%o�K ھ�r,رة ا�
 إ-] Q�$* دT)!C76(ا�( .  


$" �+ 
�و�  *U *)� ا�-�رة [(Cا� �(* l$��"و  :  
1.  
] �C.�F �
 ا�K+ ، و"U�C أن "�Tن *�.]  ]TkT+  !W.+ نT�" أن U�C"  و��(Cا� �(* 
] Q�$* دT(!Cا�

�ء � "�Tن إ� +.W!  ا�r,رة ا� .��0C¥-� [)§*)� إ-
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�ع .2W���ا U+ �-¥�0Cا� U��CO �إ Q+V$" � �-�Cا� �C.�F ،بT$/Cا� cC!ز ا��X�� Q�!W.+ لKF Q+V$" ول�(Cا�. 
3.  U+ �-¥�0Cا� U��C�F �-,ا �-�C�0`� ا�" �C.�F ،بT$/Cا� cC!ز ا��X��F �ول ا,-� إ�(C�0`� ا�" �

�عWا�� c�`" �� Tة و��-�Cا� U�!��F ع�W���ا . 
4. �Cر ا��(!��% 
�ء "�Tن ��p آد+�r,رة ا�
 *)� إ-] �C.�F ،
�و�  آد+(Cا� �(* 
] Q�!W.+ G$* لT�اد ا�`

 .وا�`�Tان وا�T(.Cل

 إ-�رة  .5] �C.�F ،�.�* Q�$* دT(!Cن ا�T�" اKده، و��X"اد إ�" �C��] ء
r G$*  و��(Cا� 
] ���إذا و�m ا��!

W.+ اد�O �C��] ء
r G$* ����ء إذا و�m ا��!�r,ا !W.Cا� Q�$* دT)!Cن ا�T��] Q�!(77( .  
[��jا� g�Iع: ا���*dA!mا  ا��#�و�� و,##, p�a q���Aا�  

�دة ا�Zز+  ��`��� ا�#
ء ا�T$/Cب +.Q، إ��[  إ�G ا�!KN] cCه Tkرة *)� Cول ا��(Cم ا��(" �C.�D
�ع.��I���ع، [.��I�و� ،  ا�(Cا� �(* l���O 
] �W��I oذ� b.�F �C% ، و��(Cر *)� ا�Tk U+ رةTk

 U�Fو Q.�F فZ�e�ا Q-وأو Q��*ع و+#�و�.��I�ا G.!+ U�Fن أ¥F �D�و��..
 رb)p أن أز"� ا,+� إ"�
�و� (Cا� �(* .  
  ��[@م ,# اdA!m*�ع: ا��&ع اcول
mأو/ �iع $� ا���*dA!mا :Q!ََ.kَ Q!َُ.�َْ" ،ً�!.ْkُ  َTُNَ]  ٌعT.�ْ+َ  ٌm.ْkُو :Qَ$Cِ*َ . ُQُ�Tََْو� Gَ��!ََO: � َm.ْkُ 

 ِ 
ءٍ  ُ%cَّ  أUَ(Oََْ  ا�Kَِّي هللاَّْrَ� ]cC.88:ا�[،  ُQ!ََ.�َْ�Iَْوا �CًَO�eَ ًى�ّ!َ+ُ Gَإ�  ِU�َْ�T!ُWْ+َ  ُه�َ.!ْ+َ  َjَ$َط  ُQ.ْ+ِ  ْأَن  ُQ!ََ.�َْ" 
) َmَ.َ/kَْوا ( ُه�َ.ْ*ِ  ً !َ�ِ.kَ إَذا  َU0َDَْأ  ِQ�َْإ�)78(.  

����o/ ح Ilmع $� ا�*dA!mا :Q�T(F 
��I�ِ  rُِ�َط [Q]�ّ*" : ِQ�ِ ا�� َّ+ ِّKا� 
ِ] mٍ�ِ)+َ Gَ$*َ �ٌ(ْ*َ
 ُcCَ!َ�ْ79("ا(.  

���jا��&ع ا�: "A�,و&K�   
�ع.��I�ا �(* ��D 
�ء [N(Wا� l$�eس  ا��ع ا�.C-ن و��0`�I��F ZC* ازه؛T- Gإ�  �W.`ا� jھK]

 QO�ّ*و ،Q!.+ Gى إ��e,ا jاھKCا� b)ذھ �C.�F ،Qإ�� T*�O  -��ر، و,ن ا�`���d ا,*I 
] QF cC!ا� G$*
 
� ��� *.� ا��0�ن ا�Kي �Q.* GN ا�.(+ m�F Q�, وم؛�!Cا� m�F U+��$0ا� Q-و G$* � ،)80(.   

�ع؛ ,�m�F Q ا�C!�وم %��0$�، وm�F ا�C!�وم � "TXز �.Q�N و+)��G ا�)��س � .��I�ز اTX"�  U*
� ��� *.� ا��0�ن+ m�F.  

���0`�Iا  �W.`ز *.� ا�TX"ن  )81(و��] ،���� ��p U+ ر����d ا,*I 
] Q�$* �N]ر�!Oس و��+c ا�.!��
� +.G$* �N ا�TXاز، [���ك ا�)��س و�� ��ل *�C-إ� ": mُCَِ�XَْO �َ ٍ َ�Zَ�َ Gَ$*َ 
ِ�    .)82("أُ+َّ

� [TN *.� هللا U0D: "و��ل اT!0+ UFد.0D نTC$0Cرآه ا� �+")83(.  
 ����Cع *.� ا��.��I�ا £��س *)� ا�0$� و*�ف ا�.�س،  )85(وا�#�[!�  )84(و"Iأ G$*  $F�وا�`.


 +X$� ا�!)�] UCiا� m�C- ��$0O Qوط�r U+ا�0$�، و 
� "#��ط [+ Q�] و"#��ط.  
�.* £��� و"D ن��.Tع أم � F¥ن %Cء ا�
   .)86(ا�#�[!�  TIاء D�د [�Q ا,-c ��0$�� ا�#

[��jع و��^� �*": ا��&ع ا��*dA!m�a �]�+` ر@l  
�*�.��Iا oو��� ذ� ،m�)$� �N.+ Q!.�" ��ء �`0�ب �Q0W �� "!�ض +�r,ا m.�" �� m���  .ا�

 Q�T% دون أن "#��ط  +Kا� 
] �]TkT+ ���r Q!�)" ن¥F ،�$0ا� �"�/F ي��#Cا� m+ m���و�� "�!��� ا�
�*�.��Iا oذ� ��$] �+�(+ UCiا� q)("و ،Z-و"��ب �$�0$�� أ ،Q�!.k U+.  
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 �r�C� Q� ��`" دا، %¥ن�`+ ���r Q� �N!.���TCاد ا���م، و"/$j أن "F  !.��ج �$�`Cا� Q�O¥" �و�
$C* j$/"و�*�.��Iرة، و��� ا��cF أ-� +!$Tم، [o�K إ-(+ ،�FT� Q.  

 ،m����م +U *.� ا�e دة�CF ء
��m أن "�.Q� m ا�#��ج �$�.!  +U ا��`Cا� j$/" ع [¥ن�.��I�ا �أ+
 ���F Q� 
�ول ا�(.�ء أن "(.(+ U+ j$/" أو ،m����ش +U ا�C(وا� �FT� Q� m.�%¥ن "/$U+ j ا����ط أن "

Cت +`�دة، وا��WkاTCF c��Nء ا��.F ز�Xإ� j$ط T� �C% ،��dV- ءه�.F j$اء طTI ،ول�(Cب ا��0D G$* ادT
���!(�� ا��ارج )ا�!±�([)§ F Q.* �)!" �C% ،�N$% ت��ح(، أو +m ا��#/�(�WC0$�� ا�O()87(.  

waع: ا��&ع ا�&ا�*dA!mا��#�و�� وا #, p�a ف Aemأو�" ا  
�و�  (Cا� �(* U�F ق�Wل ا��C-إ U�C"
O¥" �+ 
�ع [.��I�وا :  

1.  b���ول ا�!cC [)§، و%(Cإذا ��م ا� �C�] 
�ع، وھ.��Iا �(* b0��  و��(Cر *)� ا�Tk U+ رةTk ك�ھ.
�ع.��I�ا U+ �*و�  أ�(Cا [!)� ا�Kھ G$*؛ وcC!رب ا� U+ ادTCا�. 

2. ��I�ا U�Fو �N.�F �-T" ��ول ا�!cC وا�TCاد +!(Cا� �N�] م�(" 
�و�  ا��(Cرة *)� ا�Tkq!F ع�. 

�ت ھ]Z�e�ا: 

m*)�: أو �ع و*� �.��I�أن ا  �W.`ا� q!F ى�" �C.�F �(*  و��(Cا�)88(.  
����o :ع�.��I�ا �(* 
] �C.�F ،U+VF ة�Cا� �"�`O  و��(Cا� �(* 
] ��" �� � �C�] ة�Cا� bط��rإن ا c+�!O 

 ، W�.D 
Fأ �.* �$I TN] س��+c ا�.!O Q�] �C�] ن��ق أCd  ا�`.�W ، [�ن %WO�F �C$I ر�k س�[�U�F Q ا�.
U�)D���ع *.� ا�.��Iا.  

 � �C.�F ،ة�Cب ا���  �D�� U+  W�.D 
Fع *.� أ�.��I�ا �(* U*  و��(Cا� �(* l$���] اKھ G$*و
D��+c ا�.�س [�U+ l$��"Q ھKه ا�.!O ي�X" �C+ ع�.��I�ن ا�� إذا %C�] U�)D��  .�  *.� ا�

�j��o : ��0�.m، أ+Cا� Gع إ�T.�Cأن "`�� ا� c)� Vd��ع *)� -.��I�ا �(* �C.�F زم�و�  *)� �(Cا� �(*
�0�.m، و*.�ھ� ري C$� زم� ��p ،m����.Tع [TNCXر ا�`.�W  "�ون أن ا�!)� �زم �$Cر ا���Dإ �!F

¥F �eآU�]�/$� زم�؛ أن ا�!)� lIT" 
F, _��  .ن ا�!)� ��p �زم �$/�[�U، ورأي �
 
��  واD�ة، وھD 
�V�  �Dوم ا�!)� إ� [� U+  و��(Cا� �(* l���ع "�.��I�ا �(* أن U�)�" o�KFو

§(] lIT" 
Fرأي أ G$*ع وT.�Cا� ��Dإذا أ �C�].  
�!Fرا :�F  و��(Cا� �(* 
] 
dاVXد ا�#�ط ا�T-ر وT��"  �W.`ع *.� ا��.��I�ا 
�Tر و-Tده [�" � �C.

  .�!�م �Vو+Q *.�ھ�
Q�] 
dاVXد ا�#�ط ا�T-و V�X�] Q$Dا�+ m�C- 
�ع �زم [.��I�ى أن *)� ا�" U+ �  .أ+

 �D��ع +U ھKه ا�..��I�و�  وا�(Cا� �(* U�F فZ�eا Z] ا ا��أيKھ G$*و)89(.  
���Jا� g�Iا��#�و�� : ا�� #, p�a q���Aا�^�}ا�   و,#

  ��[@م ا�^�}: ا��&ع اcول
mأو/ �i� : ِlkْTَ�ْ�ِF ُ !$ْ Q�ِ] cِ ا�UُCََّi َوOُْ�(َ§ُ ا�0ِّ َّX!َُ" ِعTُ�ُ)�ْا Uَ+ِ ٌعTَْ� lَُ$َّ0َوه ا� ،lََ$َّ0ا� o"�`���F �َُ$  ا�0َّ

�ً وأGً.!ْCَِF bCَْ$Iَْ َواDٍِ�، َواِ�Iُْ� ا�lَ$َّ0، َوھKََا ھTَُ ا�Kَِّي إGَ�ِ أَ-Tُ$!ْ+َ cمٍ ]ZIْوإ ً�W�ِ$0َْO bُWَْ$Iَْوأ bُWَّْ$I ُل�َ(ُ" ،
�َ$ �T* Qِامُّ ا�.َّ�ِس ِ*ْ.َ��َ� ا�0َّ ِّC0َُO)90(.  

����o/ �	 Ilا :�(] Q]�ّ* UFا+  ا�� 
I�(Cا� 
� "0ُْ$ِ�َ  أَنْ  ھTَُ  ا�Q�T(F":�$0 ا�`.($ً.�ْ*َ  ِ��Dَ ًَ�ة 
ِ] 

 َ+TkُTْفٍ  ِ*Tَضٍ ِ]  ِ َّ+ ِّKا� Gَإ�  ٍc-ََ91(أ(.  

���ا [
 *Tض +TkTف [
 ا�K+  إ�G أ-c: "و*ّ�[Q ا�.Tوي [
 ا�TCXCعD ��T* �$0" 92("أن(.  
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 ]�* UFا Q]�ّ*: "و �َوَ Uٍ�ْ*َ �ِ�ْ�َِF  ٍ �َرةَ ِذ+َّCَ*ِ jُ-ِTُ"  ٍ�ََو�!َ+ُ �ُ(ْ*َ �َُ$ ��cِِ ا�0َّCََ�+ُ �ُ�ْpَ  ٍ!ََW.ْ+َ
 ِU�ْ�َTَ!ِ�ْ93("ا(.  

Q�¥F  �W.`ا� Q] �ِ-cٍ (َوھTَُ اQِ�ِ] �َُ$0ْCُ�ْ ) mُ�َْF آِ-cٍ : (و*�َّ!َِF ( ِل�Cَ�َْرْأُس ا Tَُ94( َوھ(.   
� إ��Q وا�C#��ي رّب ا��$0Cًَ$0ْ+ GC0" md��ل، وا�(Cرأس ا� UCiوا� Q�] �Cًَ$0ْ+ُ GC0" m�)C��])95(.  

� إ� +�D U_ ا�$¹W وھKا � "��� وا�Kي N.�F [�ق �و G.!Cا�  Fر�(�+ �Nت أ��W"�!ه ا��Kھ U+ Q±DZ�
.
��!Cظ وا��W�,�F � 
��)Cوا� �k�(C��F دT(!ا� 
��!(�ة []  

  ا��&ع ا�K� :���j&و,�� ,# ا�^�}
�ءN)Wا� �WO96(ا( Gَ��!ََO Q�Tَْ(F ب�� ا�Uَ"Kَِّ آَ+.Tُا � :*$G +#�و*�  ا�0$�، واT���Iا *$G ذ�U+ o ا���َNُّ"َأ �َ"

�ْ%�ُ(Tُهُ َ] G ًCّ0َ+ُ cٍ-ََأ Gَ�ِإ Uٍ"ْ�َِF �ُْ�.َْ"ا�ََO س  ،)282(ا�()�ة:  �إَِذا�)* UFرواه ا �CF  .0ا� U+و– �CN.* هللا 
 -ر�

  �*U رTIل هللا ِWَ] ،ٍء
ْrَ 
ِ] lََ$Iَْأ Uْ+َ" :ل�(]  �Ziوا� U��.0ر ا��Ciا� 
أ�Q ��م ا�C�".  وھ� "TW$0ن [

   .)Tُ$!ْ+َ cٍ�ْ%َ)97ٍم، َوَوْزٍن َ+ْ!$Tٍُم، إGَ�ِ أََ-Tُ$!ْ+َ cٍٍم"
 Q��*و�#+ b�)ة و��*�
 +o$O U ا�).i�Iوم، ا�!Cا� m�F U+ Q�, س؛��($� l��و+m أن *)� ا��$0 +�

�ل اUF ا�K.Cر: "أ-U+ Q.* ¹W`� U+ c% mC أھc ا�!$� *$G أن ا��$0 -�F"Vd¥د�  � ، `�`k)98( U+ Q�] �C� ،
T-��رات "`�Xر وا���Ciروع وا�Vب ا��Fد" ، [¥ر���$`  ا��+ ��(`O �N�$*و �N0Wأ� G$*  (W.ا� Gن إ�
�N�$* ��0ا�Oس و�.$� ���e�O �$0ا� �N� زTX]  (W.زھ� ا�T!O �و� ،cC���� )99(.  

 ا��#�و�� و,# ا�^�}ا��&ع ا���j]: ا��@از#, p�a ��  
 :�CN.�F Q)#ا� Q-أو UC] ى�eأ 
] Q.* l$��"ر، وT+,ا q!F 
�و�  *)� ا��$0 [(C)� ا�* Q(#"  

1. .���� *)� *$TkT+ Gف [
 ا�T-T+ ���  +Kدا و�b ا��!CN.+ c% 
2. Wب ا��)Iأ U+ j)I ون�F Q�0] U"���� *)� �زم؛ ��� ,D� ا�!CN.+ c% .¸0 
3. .Q$C* ضT* ول�(Cا� ���و� ؛ ")�� ا�0C$� إ��T* Qض +� أQ�] �$I، و")!+ �(* �CN.+ c% 
�و�  .4(Cا� �(* 
] o�K% Tوھ ، !W.+ Q�T% £�
 ا�T�" �$0ن *�.�، و"] Q�$* دT)!C100(ا�(  !W.Cا� �$I ؛ ,ن

-  ����C101(*.� ا�(  �!]�)�و� "�m+ �W إ-�رة ا�K+  ا��
 �)�!O إD�ى Tkر *(� ا -)102(وا�#C(�103(.  
 :
O¥" �C�] �$0ا� �(* U*  و��(Cا� �(* l$��"و  

1.  �(* 
]  `$�Cإن ا� cF ،o"#��ط ذ� �و�  �(Cا� �(* 
] �C.�F ،ل�Cرأس ا� �"�(O �$0ا� �(* 
"#��ط [
.oاط ذ���rو�  *�م ا�(Cا� 

�و� ؛  .2(Cا� �(* 
� � "#��ط [C.�F ،Q�] �$0C0$�� ا��� c-,ا�0$� ��ب ا �(* 
ذ "U�C أن ")m إ"#��ط [
�زه.Xإ� bو� �$!" �� Tو� �+ cC* ز�Xإ� G$*  و��(Cا� 
�ق [WO�ا 

3.  �(* 
] oط ذ���#" � �C.�F ،Qط��Tدة V�C�+ ��pة، �!�م ا��((+ �� "mCX أZeط+ 
�£ ا��$0 [" �
i+ 
��)Cو�  ا���و� ؛ إذ إن +)(Cر *)� ا�Tk U+ ��i% نZ/F Gدى إ�, oط ذ���rا T� cF ، و��(Cا�Z 

�Cھ��pو b.CI�وا �"�`��  .)G$* cC�#O)104 أZeط %��iة %
 ا��#�و�� و,# ا������: ا��g�I ا�^�دس#, p�a q���Aا�  

  ��[@م ,# ا������: ا��&ع اcول
mأو/ �iا������ $� ا�� : Tَُھ  ��!َXُا� ِ£�َْW�ْ�ِF ، ��، : وا�mCْ- .c!ْXُ َ-!�$  أَو َ-َ! ِّ� َّ���ِF ،�ُIْ�ِا ْ�Cَ�ُْر َوا�َ

 ِ£�َْW�ْ�ِF . ُل�َ(ُ" : �ًTَْ� أَو Zً!ِْ] ِء
   .)Zً!ْ-َ oََ� cَ!َ-َ)105 وُ-ْ!Zً َوھTَُ ا,َ-� َ*$Gَ ا�#َّْ
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����o/ ح Ilmا������ $� ا :  
 �!]�� ا�#N]�* :""Q$C* �0ُ*َ لTNX+ أو U�!+ cC* G$* مT$!+ ضT* اُمV106(ا��(.   
 $F�� ا�`.N]�*" : c!X" أن 
��d وھIط ، و��e ء، أو�.F أو ، ��-!U+ ًZC* Q� cC!" UC� ًZ رد آ�F أو �

�لC*,ا U+ Q�$* �-¥�0" �+")107(.  
 ����Cا� Q]�*و: " َc-ُ ُ-cُ ا��َّ �ِ*cَ ا��َّXَُ" أَْن . ُQ$ْCِ�ُْ" �َْ� َوإِْن ،cُ!ْXُ�ْا ُQَ� َن�%َ cَCَ!َ�ْا cَCَ%َْإْن أ ُQَ� ُQُ$Cَ!َْ" cٍCَ*َ Gَ$*َ


ءٌ �َْ� "َ ْrَ ُQَ� Uْ�ُ")108(.  
 G$* �I���  ا�!cC وا�C�ة، [��Tن ذ��p oرا ��N- U+ �N�] �C� ؛ ��!Xا�  `k ون *�م��]  �W.`ا� �أ+

  .)109( ا�-�رات

 :���jرةا��&ع ا���
  أو�" اAem ف p�a ا������ وا

��  *U ا�-�رة +0Ce U  و-Tه ھ!Xا� l$��O: )110(   

1.  ،U�!+ ��p c+�* m+  ��!Xا� £�OلTNX+ m+ رة��£ ا�-O �و. 
  -�D �و ، -��؛ ,�T* Qض %�,-�ة، و,�T- �(* Qز �$`+T$!+ ��+ c!Xن ا�T%  ��!Xا�  `�"#��ط �

c+���  ا�!Tض Z�Fف ا�!cC وا�!NX�)111(. 
�£ إ� *$T$!+ cC* Gم .2O Z] رة���  *$TNX+ cC* Gل، أ+� ا�-!Xز ا�TXO.  : +ا�� UF� 
.�Cا� 
�ء [-

  ��!Xرة""ا����  ا�!cC وا�C�ة، Z�Fف ا�-N- m+ زTXOا���ر، و �N�] cC�`")112( . 
.�+ 
و-�ء [
 £�Oو" :
.�F�#ا� j�/�$� ج��`Cا�" -�`$� 
(Fل %�د آTNX+ cC* G$*  ��!X،)113(ا�  �رة �وا�-

.�.�!+ cC!ن ا���£ إ� إذا %O 
3. ���ف �Fرادة +.�Wدة، أ+O �N�, c+���  �(Tل ا�!!Xا� 
� ا�-�رة [U+ �F Z �(Tل ا,-�� ا�)�d � "#��ط [

U�Oراد�F �(* �N�, cC!��F. 
4. �eا� ���F �إ U"���� أD� ا�!N�0W" � ،زم� �(* 
N] رة����p Vd �زم، أ+� ا�-- �(*  ��!Xا�. 

 �(* �N��] ،رة�� +m ا���ر ��ر، Z�Fف ا�-N�] لTe���F Q+V$" Z] ،Vd�- �(*  ��!Xأن ا� :
.�Cا� 
�ء [-
�، [Z "�دي إ�G أن "$TNX+ Q+V� )114(�زمN�0] �CN.+ c�� ةVd�-  ��!Xع: "ا���ف ا�).#% 
. و-�ء [

 .)Z�F)115ف إ-�رة"
���Wاغ +U ا�!cC، و��r Tط Q$�X!O [0�ت، و[
 ا�-�رة "TXز ا��rاط  .5F �إ  ��!Xا� 
] c!X�0`� ا�" �


ء .c�X!O ا,-�ةr �`�0" � c!Xا�" :�N�XCا"  ا��F 
�ء [- "cC!م ا��C�F �إ Q.+)116( . 
و-�ء [

ء r Q+V$" �و ،c!Xا� �`�Iا �N�] QF GOة، إن أ�CF ��(+ cC* Tھ c!Xا� QF �`�0" يKا� cC!ا� "
.�Cا�

"Q� ء
r Z] ،�N�] QF l" �� وإن ،�e117(آ(.  
[��jا������: ا��&ع ا�  ا��#�و�� و,##, p�a "+Kأو�" ا�  

 
�و�  [(Cا� �(*  ��!Xا� �(* Q)#"�CN.�F U+ ،رT+أ :  
1. VXأ� �+ G$* ول "�"� أ-�ه�(Cوا� ،Q$C* ضT* �"�" Q� لT!XC���و� ، [!+ �(* �CN.+ c%. 
�و�  .2(Cر*)� ا�Tk ى�Dإ 
] o�K% Tوھ ،cC!ا�  ��!Xا� 
] Q�$* دT(!Cا�. 
3. 
� +.W!  آد+CN�] ادة�Cا�  !W.Cا� �CN.+ c%. 
�ز  � "�0`� ا�T!XCل .4X��F �إ  $+��ول � "�0`� ا,-�ة %(Cا� o�K%و ،Q$C* ز�X��F �إ c!Xا� Q�

Q$C*)118(.   
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[��jا������: ا��&ع ا�  ا��#�و�� و,##, p�a ف Aemأو�" ا 

O¥" �C�]  ��!Xا� �(* U*  و��(Cق *)� ا���W" :  

� "TXز أن "�Tن  .1C.�F ،��و�  � F� أن "�Tن +!�.(Cا� �(* 
�ول [(Cا�U�!+ ��p  ��!Xا� �(* c+� .ا�!
2.  Q�T% زTX�]  ��!Xا� �(* 
] ��W ، أ+��F �� +�(Tط+T$!+ نT�" أن �F �  و��(Cا� �(* 
] Q�$* دT(!Cا�

�TNX+. 
3.  cC!ا� 
��  ��p �زم �(c ا�#�وع [
 ا�!cC؛ وھF o�K% T!� ا�#�وع [!Xا� �(* �C.�F ،زم�و�  *)� �(Cا�

 $F� .*.� ا�#�[!�  وا�`.
4. �TNX+ نT�" أن U�C" Q�, ؛Q� لT!XCل ا�T)� ط��#" � �C.�F ،ول�(Cا� U+ لT)(ا� U+ �F �. 
5.  ��!Xا� �(* 
] oط ذ���#" � �C.�F ، و��(Cا� �(* 
] c-,ب ا�� U+ �F �)119(.  

+  ��D 
�و�  [(Cط�  �!)� ا�TO ن "!�(���� ، وإن %!Xا� �(* U* c(�0+  و��(Cا� �(* أن U�)�" �إذا  �و+U ھ.
�jD ا���/�§ k m+ ����Vdة ا��!Xا� c!-و Q*و�#C� ��I�.ھ �/�/�O Q�] j$/" ��Z*إ cC!ا� jD�k �#�

Vd�W120( ا�(.  
��N�Jا� :  

 �.$kTO _`)ا ا�Kم ھ��e 
] ���  : إ�G ا�.��d« ا��
�cF أ-�  .1(+ U�!+ U+ز 
] ZC* VX." ن¥F U�]�/ا� �Dأ Q�] �N!�" U�]ط� U�F ق�WOا Tو�  ھ�(Cا� �(*" �N!�

�eا�/�ف ا� QF. 
�ول .2(Cم : ا��(" �+ G$* ء�.F ،ى�e,ا  �F�iت ا�©#.Cا�  +�
، أو إ���)Cا� ���#�F Qإ�� �N!" يKا�#�� ا� Tھ

��o ھKا ا�(.�ء+ Q� Q+�(" ل�F cF�(+ 
] oت، وذ��C�C�O U+ Q� . 
3.  cC!ك، [�ن ��م ا���#Cرة ا,-�� ا���و�  إ-(C��] cC!د ا��X+ ول�(Cعإذا ��م ا��.��Iا 
N] ادTCوا�، 

��d ا�!)Tد.I U* Q���Z)�Iا U(�" � وھKا +
4.  m.CO ��� ؛ إ� أن ھ.�ك [�و�%Tوا� ، ��!Xرة، وا�0$�، وا���و�  و%U+ c ا�-(C)� ا�* U�F Q(r Q-ك أو�ھ.

�N.+ �Dوا Qأ� G$*  و��(Cا� �(* l���O U+. 
5. j0Dو Q�$* �W�Cا� b�Tا� 
] cC!ا� KW." ء أن��ول ا�(.(+ G$* �N�$* �W�Cت ا��WkاTCا�. 
6. Q�$* دT(!Cا� �$I ول إذا�(Cا� Gا,-�ة إ� m]�F cC!م رب ا�V�$".  

�!Fو: و �� �� إ�G ا�`� [$$Qّ ا�C.ّ  و[�ّن ھKا ا�(`_ +� ھT إّ� -c(+ �N [�ن %..ّ(] U�O وإن ،c�Wا�
�ء *$��N أ[�c ا�ّ�Zة و�)�À�  C�  .ا�Z0ّما,�eى [.�W��0 ّهللا +U ا��/c وا�c�V وا�!

�ب F U+ oوذ� ��ت أن "Tا[�.� إ"ّ�ھ±DZCا� q!F Q�$* ا ا�(`_ "�ى أّنKھ G$* m$ّ/+ c% U+ T-�.� �وإ�ّ
U�C�� .ا��ّ!�ون *$G ا�`� وا����، وآ�e د*Tا�� أن ا�`C� ّ� رّب ا�!

�ت�kTا��:  
-  oوذ� ،�N$% ت�و�(Cد ا�T(* j*T�0�� Q!�ITOع وT�TCا ا�Kل ھTD  Iا��را l�i�O�O Q�T% Q��Cن ,ھT�

�N$% c(� �� د إنT(!ا� j$pأ Q.+.  
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 ا�[@ا��:

��kة، *��� ا���j، ط: )1(!Cا�  �F�!ا�$�  ا� �X!+ ،�C* ��C`ر *(� ا����+ �CD3/1872م، 2008ھـ/1429، 1أ.  

 UF ��F *(� ا�)�در ا��ازي )2(Fأ UF �C`+ هللا �)* TFأ U"�ا� U"ه666 ز ،�C`+ ¸�#ا� lIT" :��(`O ،ح�`��ر ا���+ ،

  262م، ص1999ه/�k5 ،1420�ا، ط: ،ا���C(  ا�!��" ، ��Fوت
)3(  �F�!ا�$�  ا� mCX+ "Vا� �CDأ ،GW/��ر)�ت(إ�Fاھ�� +X.ا� �C`+ ،در��+� *)� ا�(D ، ، ،ةT*�دار ا� ،§�ITا� �X!Cا�

2/767.  
)4( U0" U�0D ا��زاق �)*، F  k��ري و+)�ول ا�(.�ءا���T�0C  ا��C!Cس ا��.NC��  ��Iق، رT(`ھ�ة، %$�  ا���+!  ا�)- ،

 . 31د%�Tراة، ص
�م ا�!��� ، ط: )5(�D,ا  $X+1 ،1999ن�C* ،16ا,ردن، ص ،م .  
)6( ��D 

 ا�`�0.
، دار ا���F ،c�Xوت، ر*$CN] 
+�`Cا� :j"�!O ،م��D,ا  $X+ ح�r م�  .1/115، درر ا�`�

 وأد��Q، دار ا�TI ،��Wر"  )7(+ZIا� Q(Wا� ،
$�DVس 4/3172، 4د+#�، ط: ،وھ(  ا��.NCا�  ��T�0+ ،�CDأ ��I اھ���Fإ ،

�ول *T�* Uب ا�(.�ء (Cء -وا��� و��N(]- /"ا�`�"_، ا,زار 
!+�Xا� j��Cر" ، ط، ، ا��.�I86م، ص2003، 1ا�.  
�طC  ا�Vھ�ة، )8(] T�* �] ،نT.�* UF قT(`���0، %$�  ا�-�+  ��Iء، ر��و�  ا�(.(+ �(* 
] cC!ت رب ا��Tد ع ا�!)ا��Vا+

 ،�dاVXا�  !+��ء ا�)��j.r j�)� �C`+ ،  ، ��T،15م، ص2004/2005وا��0Cو�� ، -]Tو� ، +��(  ا��(Cم *)� ا���Dح أ�r
  .11م، ص2015، 1ا��I.�ر" ، ط


 ا�Q(W  ز"�د U0D ��Wr ��ار" ، )9(] ���0-�+ ،
��Cن ا�T��
 ا�)] Q$F�(" �
 و++ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(Cو*)� ا�  �$% ،m"�#ا��
�- 
] ��ت ا�!$�Iا��را�$F��ح، �X.ص ،+!  ا� ،U�/0$]25.  

�ن،  )10(D�0اھ�� ا��Fن إ���* 
��Cن ا�T���ة��rح ا�)C0Cد ا�T(!$ ) و��(Cا�-   ��%Tا�–  ��Wن، ط:)ا���C* ، ]�(i1، دار ا� ،

 و+�  ، ز"�د U0D ��Wr ��ار" ،7م، ص2006+ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(Cا� �(* Q(Wا� 
] ���0-�+ ،
��Cن ا�T��
 ا�)] Q$F�("

�$F��ح، �X.ا�  !+�- 
] ��ت ا�!$�Iا��را  �$% ،m"�#ص -وا�� ،U�/0$]25  ،
+ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(Cا� �(* ،Tr�r اھ���Fإ ،
�+  ا�`TCي، %$�  ا�#�"! ، -�+!  د+#�، صIاف: أ�r746إ.  


 ا�`TCي )11(+T�Wا� 
$* UF �C`+ UF �CDوت، ه، 770 أ��F ، �C$!ا�  )��Cا�#�ح ا��(��، ا� j"�p 
] ��.Cح ا��)�Cا�
1/229. (
�دة ر�+)  

��� ،  وزارة ا,و��ف وا�#�Tن ا�ZI+� ، ا�TITC*  ا��N(W  ا��T"�� ، دار )12(iا�/(!  ا� ،b"Tا�� ،cIZ011/156ه، 1404ا�.  
)13(   �N(Wا�  *TITCا� ، �+ZIن ا�T�#ف وا��  .11/158ا��T"�� ، (م.ن)، وزارة ا,و�

 وأد��Q، دار ا�TI ،��Wر"َّ  ) 14(+ZIا� Q(Wا� ،
$�DV4/2932، 4د+#�، ط: –وھ(  ا�. 
)15(  ،( ��Wوا��  ��%Tو�  وا��(Cا�) ة�C0Cد ا�T(!$� 
��Cن ا�T���ن، �rح ا�)D�I اھ���Fن إ� .30ص)م.س(، *��
)16 (Wا�  *TITCا� ، �+ZIن ا�T�#ف وا��ه، 1420، +/�mF دار ا��TWة، +��، �N(1  ا��T"�� ، ا��b"T، ط:وزارة ا,و�

25/199. 

، ز"�د U0D ��Wr ��ار" ، )17(+ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(C118ص (م.س)، *)� ا�. 
)18( ،Tr�r اھ���Fإ ،
+ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(C754ص (م.س)، *)� ا�. 

، +`C� أTF زھ�ة )19(F�!ا� ��Wو�±�"  ا�!)�، دار ا�  ��$C294م، ص1976ه/1396، ا� ce�Cا� ،��/GW أCD� ا�Vر�+ ،


 ا�!�م،N(W1/400 (م.س)، ا�. 
�و� ، 294، ص(م.س)، ا�C$��  و�±�"  ا�!)�، +`C� أTF زھ�ة )20((Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD(م.س)، ، *(� ا��


، ، 82ص$�DVوھ(  ا�(Wا�ZIا� Q ،Qوأد�� 
 .5/3360، )م.س(+
)21( ،
+ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(Cار" ، *)� ا��� U0D ��Wr د�
 ، و131-130ص (م.س)، ز"p  و��(Cا� �(* ،Tr�r اھ���Fإ

،
+ZIا� Q(W757-756ص(م.س)،  ا�. 
)22( ، Cط��C�  �d#��ي ا�(.�ء:  *�Cاوي [.X�0و��  ا�Cري وا��C!Cس ا��.NCء، ا����o ا�(.+��
 ا�)] ���0-�+  ��Iول، ر�(Cن ا�T

 ،
d�.Xق،ا�T(`ا� �N!+ ،�dاVXا�  !+�  .109م، ص2000/2001 -
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�ل ا�(.�ء )23(C*¥F U�Cd�($�  �d�.Xا�  ��T�0Cا� ،U0ا� 
$* V"V!ا� �)* �k��ر�  -*(� ا�.(+  Iوا�)-درا ��Wن، ، دار ا�T��

�Tرة،ط:.Cھ�ة،، 58م، ص2014، 1ا�Vا�  Cط�] T�*  ت��-���0، %$�  ا��Vا++  ��Iء، ر��و�  ا�(.(+ �(* 
] cC!رب ا�
 ،�dاVXا�  !+�ا�)* ،،   ��T�0C� ا��زاق U�0D "�15م، ص2004/2005ا�`T(ق T.�* UFن، [�ع ا�!)Tد وا��0Cو�� ، -

�ري و+)�ول ا�(.�ء، C!Cس ا��.NC��F  k�  . 421، ص(م.س)ا��
�دي، )24(Fوزآ��Wا� ،§�`Cس ا�T+�  .362ص (م.س)، ا�)
  .272 ، (م.س)،ا�`��مدرر *$
 �D�ر،  )25(

ا )26(��I��� ،md�.�اUF ، 4/249، رو�  ا�/��(�Uا�.Tوي، ، F، 2/226�ا"  ا�N�XC�، اUF رr�، 4/193 ، )م.سF(�اmd ا�


��ا+ ، .�C8/14 ،ا�.  
�ب أ-� ا,-�اء، ر�� ا�`�"_: )27(F ،نTب ا��ھ��% ،Q-�+ UFا Q-�e2443أ ،£�`k _"�D ،2/817.  
)28( C`+ م��D,ا ،���I UF l�.Cرا� ا�T�%د  ��Iء، ر��+!  ا���T�"V ، ا�N!C� ا,*$Tk, Gل ا��"U، ها�#�*�  [
 ا�(.Xا� ،

  .150م، ص1998ه/1419إ�rاف: أ��F TF ا,�eوزي، 
�و� ،  )29((Cا� �(* ،�"�  .200-199ص(م.س)، ا�!
)30(  ،
��Cن ا�T��
 �rح ا�)] §�ITري، ا�TN.0180ص(م.س)، *(� ا��زاق ا�.  
)31(  ، Cط��C�  �d#��ي ا�(.�ء، ص*�Cاوي [.X�0و��  ا�C202ا�.  
�و� ، )32((Cم *)� ا���Dح أ�r ،j.r j�)� �C`+ :ر" ، ط�.�Iا� ، ��T���ء ا�)]T141ص م، 2015، 1+��(  ا�.  
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي،  )33(C!Cس ا��.NCول وا��(C77ص(م.س)، +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�.  
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، (م.ن)، ص+�وري  )34(C!Cس ا��.NCول وا��(Cد 79-78زا"�ي، +�0و��  ا�T(* ،ض�، +`TCد [�

�د"  ��ت ا���I��ث ا��0`Fأ �N!+ ،��)/ت ا�����rر ا�.±�"  وإT�� U�F U�/0$] 
�و�ت ا�����ة [(Cء وا��ا�(.
�س، + ،
.�/0$W49-48م، ص2013ا�.  

�Tر، ا��0Cو�� )35(.+ U�0D �C`+ ادثT`ر، ا���N��ع وا��
، ا����)Cا� j�!O ،ء��ر"  (أ�Tاع ا��0Cو�� ، -�ا�d ا�(.C!Cا�  
 ،��+ ،�#.$�  !+�Xا��#���)، دار ا� �!Fء و�  .277م، ص1999أ�.

)36(  ،
��Cن ا�T��
 �rح ا�)] §�ITري، ا�TN.0ول 73-72ص(م.س)، *(� ا��زاق ا��(Cوري زا"�ي، +�0و��  ا��+ ،
�C!Cس ا��.NCي، (م.س)، صوا��dاVXا� 
��Cن ا�T��  .80ري [
 ا�)

�ل ا�(.�ء (ا�TC� U�0ذ-�)، b`O إ�rاف: *Vاوي  )37(�r¥F  ($!�Cا�  �+TC!ت ا��(W�)�ول [
 ا�C�0و��  ا�+ ،U"�+TF Â(�!%
0�ن، صC$O ،�"�($F ��F TFأ  !+��ن، -CD5*(� ا��.  

�ري [
 ا� +�وري زا"�ي، )38(C!Cس ا��.NCول وا��(Cي،+�0و��  ا��dاVXن ا�T��  .86(م.س)، ص )
�و�  ا�(.�ء، (م.س) )39((+ 
] cC!ت رب ا���طC  ا�Vھ�ة، ا��Vا+] T�* 62ص :U* Z(� ،  

ANISSA BELLAHSNEN , La responsabilité civil des architectes et entrepreneur , Mémoire 
pour le diplôme d’études supérieures de droit privé, uiversité d’Alger – institut de droit et des 
science politiques et administratives, année1977, p 65. 

)40(  ، ��T���ت ا�)Iا�.�وة ��را  $X+ ،ي�dاVXن ا�T��
 ا�)]  +��C�0  ا�#�¸، ا��Vام +)�ول ا�(.�ء *$T� Gء ا�)Tا*� ا�!
  .118م، ص2013ا�VXا�d، ا�!�د ا,ول، 


، (م.س)، ص*(� ا��زاق  )41(��Cن ا�T��
 �rح ا�)] §�ITري، ا�TN.090ا�.  
)42(   !+��-���0، [�ع ا�!)Tد وا��0Cو�� ، -+  ��Iي، ر�dاVXا� m"�#ا�� 
�ل [�اد، ا��0Cو��  ا�NO U*  ���C�م ا�(.�ء [C%

 ،�dاVX25م، ص2001/2002ا�.  
)43( U"��#C$� ن ا�!#�ي�C� ق��ر�  UF-�F *(� ا�)�در زھ�ة، �/(+  Iدرا
0��Wي وا��dاVXا� U�!"�#ا�� U-Iر ،  ��

 ، .O�F  !+�- ، �I��ل، %$�  ا�`)Tق وا�!$Tم ا��0C*,ن اT��  .157-156م، ص2008/2009د%�Tراة، [�ع �
)44(  ،U"�eوآ 
��  و+!��kة، O)�"�: *(� هللا UF *(� ا�U0`C ا���%kأ  ���Cت ا�Z+�!Cن، ا���F�ا� �C`+ UF ن��Fد �C* TFأ

 o$Cض +��(  ا��*)�  ، *(� ا��UCD ا�!�"�،326-8/323ه، 1432، 2ا�CC$�  ا�!��F  ا�T!0د" ، ط:–[N� ا�Tط.� ، ا��"
�و� ، (C120-119ص(م.س)، ا� . 
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)45(  ،U"�eوآ 
��  و+!��kة، O)�"�: *(� هللا UF *(� ا�U0`C ا���%kأ  ���Cت ا�Z+�!Cن، ا���F�ا� �C`+ UF ن��Fد �C* TFأ

 �N] o$Cض +��(  ا�� .8/323ه، 1432، 2ا�CC$�  ا�!��F  ا�T!0د" ، ط:–ا�Tط.� ، ا��"
)46(  �C`+
X!$� ء، رواسT� 
��kة [!Cا�  ���Cت ا�Z+�!Cو ا� Q(Wوتا�#�"! ا���F ،�d�W.ن، ط:-، دار ا��.)�2 ،

 .138م، ص2002ه/1423
��  و+!��kة،  )47(kأ  ���Cت ا�Z+�!Cن، ا���F�ا� �C`+ UF ن��Fد �C* TF8/532، (م.س)أ. 
)48(  ،�#* mFا�!�د ا��ا ،
N(Wا� mCXCا�  $X+2/287. 
)49( ،�"��و� ،  *(� ا��UCD ا�!(C120-119ص(م.س)، *)� ا� . 
)50( 
�ري أ)* TF� هللا �Cr ا��"U ا��(ط(�
 UF ��F [�ح ا,�Fأ UF �CDأ UF �C`+ 681ه،  :��(`O ،م ا�)�آن��D, m+�Xا�

��" ، ا�)�ھ�ة، ط:Cا� jدار ا��� ،Â�Wاھ�� أط�Fوإ 
+`C� ا,+�UF U *(� هللا ، 6/32م، 1964ھـ/1384، 2أCD� ا�(�دو�

!]�
 *$Tم ا�)�آنه1441 ا,ر+
 ا�!$Tي ا��Nري ا�#Fروا 
�ة، ��Fوت، ، D ��0WO�ا�d ا��وح وا��"`�ن [X.ق ا�Tدار ط، 

 . 7/93م، 2001ھـ/1421، 1ط:، �(.�ن

 أTF *(� هللا )51(!]�  .3/3م، 1990ھـ/1410ا,م، دار ا���F ، ]�!Cوت، دط، ، هUF �C`+ 204 إدر"� ا�#
)52( 
$�DVا� GW/�+ UF  )وھ، »N.Cا�!)��ة وا�#�"!  وا� 
] ��.C��0 ا�Wد+#�، ا�� ،�k�!Cا� ��Wھـ، 1418، 2ط:، دار ا�

5/31. 
�ر، ر���ب أQ-�e ا�(��ري، %� )53(X.ب: ذ%� ا��F ،عT�)ري3/61، 2094: ا���*�c أTF *(�هللا ا�(�CIإ UF �C`+ .256ه ،

�ة، ط: ،k`�£ ا�(��ريX.ق ا�Tدار ط ،�k���k ا�.� UF زھ�� �C`+ :��(`O1 ،1422.ه  
�م، ر�� ا�`�"_:  أQ-�e ا�(��ري، %��ب ا�-�رة، )54( َّX`اج ا��e :ب�F2278 ،3/93. 
�رس UF ز )55(] UF �CDا��ازيأ 
�"�� ا�$� ، O`)��: *(� ا�Z0م +`C� ھ�رون، دار ا���W، ه395 %�"�ء ا�)Vو".(+ ،

 .4/145م،1979ھـ/1399
�ح )56(`�
 ا��ازي، +���ر ا�W.`در ا��
 )* UF ��F� ا�(Fأ UF �C`+ هللا �)* TFأ U"�ا� U"218، ص(م.س)، ز. 

، ط: *(� ا��زاق ا�TN.0ري، )57(��Cن ا�T��
 �rح ا�)] §�ITوت1998، 3ا���F ،
�ن،  -م، +.#Tرات ا�`$(.)�1/13.  
�-���0، إ�rاف  )58(Cدة ا��Nr c�.� ة�%K+ ،ي�dاVXن ا�T���ري [
 ا�)C!Cس ا��.NCول وا��(Cوري زا"�ي، +�0و��  ا��+

�+!  +T�Tد +!�Cي، V�Oي وزو، %$�  ا�`)Tق وا�!$Tم - ، �]�k £Fو�� را 
�T$عإ��] ، �I���Tن ا��0Cو��  ا�: ا��0� ، �.NC
  .19ص


،  ،*(� ا��زاق ا�TN.0ري )59(��Cن ا�T��
 �rح ا�)] §�ITس ري زا"�ي، و+�،10، ص(م.س)ا��.NCول وا��(C�0و��  ا�+
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، C!C19، ص(م.س)ا�.  


،  ،*(� ا��زاق ا�TN.0ري )60(��Cن ا�T��
 �rح ا�)] §�ITس 12ص، (م.ن)ا��.NCول وا��(Cوري زا"�ي، +�0و��  ا��+ ،
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dيC!C18، ص(م.س) ،ا�.  

�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، )61(C!Cس ا��.NCول وا��(C19ص (م.س) +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�.  
)62( 
W0.ا� U"�ا� �X� 537ه، �F ،اد��F ،ة�+��ت ا��N(W ، ا�C/(!  ا�!DZ/k�ا 
  .137ھـ، ص1311ون ط(! ، ط$(  ا�/$(  [
)63( ��X� UF�F وف�!Cا� �C`+ UF اھ���Fإ UF U"�ا� U"ب ه970 ز�، ا�(`� ا��ا�r �dح %.V ا�����d و+.`  ا�����، دار ا���


، ط:+ZI7/139، دت، 2ا� ، 
F�، ا�(.�"  �rح ا�N�ا" ، هF 855�ر ا��"U ا�!�.
+`TCد UF أU�0D UF GIT+ UF �CD ا����
  .9/216م، 2000ھـ/1420، �1(.�ن، ط: ،$��F ، �Cوتدار ا���j ا�!

�ع )64(kهللا ا�� �)* TFري أ����I ا,�� UF �C`+ 894ح ه�r)  �]اTا�  ]�* UFم ا���d ا�+(D ن��)�  �]�، ا�N�ا"  ا���[�  ا�#
  .327ھـ، صD1 ،1350�ود اUF *�[ )، ا���C(  ا�!$�C ، ط:

)65( 
�ري ز"U ا��"U أG�`" TF ا�0.���
 �rح روض ا�/��j، دار  ،ه926 ز%�"� UF �C`+ UF ز%�"� ا,�] j��/Cا� G.Iأ

، دط، دت، +ZIب ا�� .2/260ا���

)66( �X.ا� TFأ 
I�(Cوي ا��X`ا� ���I UF G0�* UF ���I UF GIT+ UF �CDأ UF GIT+968ه UF �CDم أ�، ا��.�ع [
 [)Q ا�+
 :��(`O ،c).Dوت��F ، ]�!Cدار ا� ،
�ن،  ،*(� ا�$/�GIT+ �C`+ l ا�0(�.)�2/232 U"�ح ا�Zk UF ��T" UF رT�.+ ،


OTN)إدر"� ا� UFا U0D UF1051ط:ه ،jا��� ���  .2/184م، 1993ھـ/�r ،1 ،1414ح +.�GN ا�رادات، *
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، )67(C!Cس ا��.NCول وا��(Cم.س +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�)( 21ص.  
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�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، )68(C!Cس ا��.NCول وا��(C24ص (م.ن)، +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�.  
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، )69(C!Cس ا��.NCول وا��(C24ص (م.ن)، +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�.  
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، )70(C!Cس ا��.NCول وا��(C42ص (م.ن)، +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�.  
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، )71(C!Cس ا��.NCول وا��(C24ص (م.ن)، +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�.  
�ري [
 ا�)��Tن ا�VXا�dي، )72(C!Cس ا��.NCول وا��(C25ص (م.ن)، +�وري زا"�ي، +�0و��  ا�.  
)73(  UF U"�ل ا��C- 
$* UF م��+ UF �C`+ UFراT±.+711وت، ه��F ،در�k ن ا�!�ب، دار�  .4/10ھـ، 1414، 3ط:، �0
)74( 
��-�Xا� l"�#ا� �C`+ UF 
�ت، +��(  �(.�ن، ��Fوت، ط(!  -�"�ة، ه816 *$W"�!9م، ص1985، ا��.  
�و� ، )75((Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD103ص (م.س)، *(� ا��.  
�و� ، )76((Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD103ص (م.س)، *(� ا��.  
)77( CDا�� �)*، و��(Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF U ،(م.س) 410ص.  

 ا�`TCي )78(+T�Wا� 
$* UF �C`+ UF �CDوت، ه770 أ��F ، �C$!ا�  )��Cا�#�ح ا��(��، ا� j"�p 
] ��.Cح ا��)�Cا� ،

1/380 ، 
$* UFرم ا��Cا� 
Fا��0� أ �)* UF �k��
ا���Cب [
 j�O�O ا�C!�ب،  ،ه610أTF ا��F £�Wھ�ن ا��"U ا��Tارز+

، دط، دت، صF�!ب ا��  . 273دار ا���

)79(  ،
��I��md، ا��.�  .5/2، )م.سF(�اmd ا�
)80( 
��I��md،  دار ا���j ا�!$��F ، �Cوت، ط:  ،ه587أT!0+ UF ��F TFد UF أCD�  ا��.�، 5/2م، 1986ھـ/F2 ،1406�اmd ا�


rهللا ا��� �)* UF �C`+1101هc�$e ���* ، ��Fوت، ، ، �rح +��)/$� ��W7/12دار ا��r�F ري�� �C`+ ، 1306ه ،
�Tر UF 7م، ص1891ه/r�+2 ،1308� ا�`��ان إ�G +!�[  أTDال ا��0�ن، ا�C/(!  ا��(�ى ا,+��" ، TF�ق، ط:.+ ،

GOTN)إدر"� ا� UF U0D TFأ U"�ح ا�Zk UF ��T" ،ع�، أC`+ UF �CD� 3/291، (م.س)، %#�ف ا�).�ع *U�+ U ا��.
�ويا�
 ا�OT$��1241رف، ، ه�!Cدار ا� ،�����وي *$G ا�#�ح ا����r  ا�`F وف�!Cا� o��0Cب ا���, o��F$�  ا�0

3/287-288. 
)81( ،
��I��md، ا��.�  .5/2 )م.سF ،(�اmd ا�
)82( 
��k ا�)�ط(* UF �)ا� �)* UF �C`+ UF هللا �)* UF lIT" 463ل ه�)r,ا 
Fأ :��(`O ،Q$�]ن ا�!$� و��F m+�- ،

TN#+ _"�Dر �Q ط�ق %��iة، � "�$T ، در-  ا�`�"_: 1/759، 1404 م، ر�� ا�`�"_:1994ـ/ھ1414، 1ا�Vھ��ي، ط:
�ل(+ U+ �N.+ �Dوا 
�Z(0!ا� �XD UF �CDأ UF �C`+ UF 
$* UF �CDأ c�Wا� TF852.  أ »"��O 
ه، ا��$��� ا�`(�� [

U0D �k�* TFأ :��(`O ،��)ا�� 
�د"_ ا��ا[!Dأ F س�)* UF:ط ،��م، 1995ه/0I�+ ،j/� U1 ،1416  ��ط( ، +
3/295.  

)83( 
���%�، دار 241 أTF *(� هللا أUF c).D UF �C`+ UF �CD ھZل I¥F� ا�#�(r �C`+ �CDأ :��(`O ،�CDم أ�ه، +0.� ا�+
�د. در-  ا�`�"_: . 3/505، 3600م، ر�� ا�`�"_: 1995ھـ/1416، 1ا�`�"_، ا�)�ھ�ة، ط:.Iا� £�`k _"�D �)* TFأ

�/GW *(� ا�)�در */�، )��ه، ا��0C�رك *$G ا��`�`�O ،U`405 هللا ا�`�%� +`UF �C *(� هللا C`+ UF� ا�.�0�TFري،+ :
  .4/198م، 1990ه/1411، 1دار ا���j ا�!$��F ، �Cوت، ط:

�وي،  )84(�0��o، أCD� ا�Cب ا���, o�� .3/288، )م.سF($�  ا�0

 ا��َِّ+��ي أTF ا�()�ء )85($* UF G0�* UF GIT+ UF �C`+ U"�ل ا��C% 808ج، ه�N.Cج، دار ا��N.Cح ا��r 
، ا�.�X ا�Tھ�ج [

 .4/257م، 2004ھـ/1425، 1-�ة، ط:
)86(  ،
$�DVوھ(  ا� ،
$�DVوھ(  ا� ،Qوأد�� 
+ZIا� Q(W4/632، (م.س)ا�.  
)87( �� 
]  �N(] ثT`F ،ون�eوآ �(r,ن ا�C�$I �C`+:ا,ردن، ط ،�d�W.ة، دار ا��k��د"  +!�� ا��"�م، 1998ه/1 ،1418

1 /222-223. 
)88(  ،
��I��md، ا��.� .)5/2م.سF ،(�اmd ا�
�و� ، )89((Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD113ص (م.س)، *(� ا��.  
)90(  UFن ا�!�با�  .159-9/158، )م.سT±.+ ،(ر، �0
)91(  �CDأ UF هللا �)* U"�ا� �]T+
I�(Cا+  ا��� UFا UF 620ھ�ة، د ط، ه�
، +��)  ا�(.�C1968ھـ/1388، ا� U"�ا� �]T+ ،م

 ، �C$!ا� jدار ا��� ،�CDم أ�
 [)Q ا�+] 
]�
، ا��I�)Cا+  ا��� UF �CDأ UF 2/62م، 1994ھـ/1414*(� هللا.  
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)92(  �  .��W13/94، ، ا�TCXCع �rح ا�KNCب، دار ا�ه�r UF G�`" 676ف ا�.Tوي+`
 ا��"U أTF ز%�"
)93(  ، ]�* UFا ، ]�* UFود ا�D ح�r(م.س)ب)291، ص�0$
 (ا�`/Fا�/�ا UCDا�� �)* UF �C`+ UF �C`+ هللا �)* TFأ ، 


 �rح +���� c�$eه، 954] c�$Xا� jاھT+ط ،��W4/514م، 1992ھـ/1412، 3، دار ا�.  
)94( U"�F�* V"V!ا� �)* UF �C* UF U�+أ �C`+1252ا�ه G$* ر��`Cوت، ط:، رد ا���F ،��Wر، دار ا����C2�ر ا� ،


 UX`+ UF ا�(�ر*
 ، 5/209م، 1412/1992$* UF ن�Ci*
!$"Vا� U"�ه743[�� ا�،  ،�d�O(��U ا�`)��r �dح %.V ا���
�ل ا��"U 4/110ه، 1313، 1ا�)�ھ�ة، ط: -ا�C/(!  ا��(�ى ا,+��" ، TF�قC- ¸�#ا� UFد اTC`+ UF �C`+ UF �C`+ ،


O�F�+mCX  ،ه956اھ�� UF �C`+ UF إ�Fاھ�� ا�`$(
إ�F ،7/69، ا�!.�"  �rح ا�N�ا" ، دار ا���W، دط، دت، ه786ا��و+
 ا�(
�ن.)� ، �C$!ا� jر، دار ا���T�.Cان ا��C* c�$e :��(`O ،�`F,ا G(�$+ ح�r 
] �N�,وت، ط: -ا��F1 ،1419/م، 1998ه

1/137  .  
)95(  ،
��-�Xت،ا��W"�!126ص (م.س)، ا��.  
)96( ��ف ا�).�ع *U�+ U ا��.�ع، +.#% ،
OTN)ح ا�Zk UF ��T" UF رT(م.س) ،3/189 ، ،U"�F�* UFا G$* ر��`Cرد ا�

�ر،��Cوي، ، 5/209 (م.س)، ا��ر ا���0��o، أCD� ا�Cب ا���, o��
 ا��"G�`" U  ،3/261، )م.سF($�  ا�0�`+ �أTF ز%�"

ه�r UF 676ف ا�.Tوي] U��WCة ا��C*و U�)���ج ا�/N.+ ، :ط ،��Wض، دار ا�T* �CDأ �I�، 1ا�T* :��(`O ،Q(Wض �

  .1/110م، 2005ھـ/1425
�ب: ا��$0 [
 وزن +!$Tم، ر�� ا�`�"_:  )97(F ،Q`�`k 
  . 3/85، 2240أQ-�e ا�(��ري [
)98(  ،
OTN)ر ا�T�  . 3/189، (م.س)%#�ف ا�).�ع *$U�+ G ا��.�ع، +.
)99(  
�و�  [(Cار" ، *)� ا��� U0D ��Wr د�
،ز"+ZIا� Q(W42ص (م.س)، ا�.  
�و� ، )100((Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD110-109ص(م.س)،  *(� ا��.  
)101( "
�TI�ا�  �r�D 
�ء [-  QF G*�Cن ا���[m) [�ن %.C$� رة��[m (ا-.CF Q.* Q`$k ز�-  Fه ا��اKN% ا ا�!(� أوKN% �.�!+

�
 ا��"U وإن %] U"�م [0¸ ا��!�  �TC�+ أو  .�!+ U�!+ ��p QF G*�Cب ن ا�T� ر أو�."�%  +Kا� 
] ��TC�+ ن�% cF

�TI�ا�  ]�* UF �CDأ UF �C`+ "U"د 
] U"0¸ د] Q�, ؛ �TC�+ �و  .�!+ m]�.CF Q�$* £$� +TkTف [¥�� VX" �� QF ا�


 *$G ا�#�ح ا��(��، دار ا���W، دط، دت، ه1230�TI�ا�  �r�D ،3/310.  
)102(  U�!+ cC* G$* زTX"ب، وT%�$�  +Kا� 

 ا�ci+  +K أن "�0¥-� ظ�Nا [] U�*  !W.+ G$* زTX"ع" وTCXCا� 
�ء [-

�ط  �e Q� c�`�� Z-أن "���ى ر ci+ ، +Kا� 
] cC* G$* زTX"و ،�/d�D Q� G.)" أو �FT� Q� §���� Z-أن "���ى ر ci+
m�)وا� m�F رة�� أن ا�-.�F ��� §d�D ء�.F ب أوT� TFرة" أ�
 ا�o�K�] ، +K ا�-]  ]TkT+ة و���D U�* 
] £�� ز ""�%

  .15/7ا�TCXCع �rح ا�KNCب، دار ا���W، ه، �r UF G�`"676ف ا�.Tوي
)103( b.rTCO U�* ،
!+�Xا� V%�Cا� ، �+ZIت ا��Iا��را  $X+ ، و��(Cا� �(!� 
N(Wا� lا����� ، C�0� ¸�r-dاVXا�!�د ا� ،�

�)C�)I ،_��i262م، ص2013ا�.  
�و� ، )104((Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD110-109ص(م.س)،  *(� ا��.  

 ، 11/111، (م.س)�0�ن ا�!�ب،  اT±.+ UFر، )105(("��
 ا�$* UF ھ���ل ا��"C`+ U� طC-986 ،ار هT�,ر ا�`F mCX+

�ر،)e,ا ld���� ، ط: [
 �pاjd ا��.c"V و�/Ci!رف ا��!Cة ا��dدا �$X+  !)/+3 ،1387/1/364م، 1967ھـ .  
)106( 
.�F�#ا� j�/ا�� �CDأ UF �C`+ U"�ا� �Cr 977 ، �C$!ا� jج، دار ا����N.Cظ ا��Wأ� 
��!+  ]�!+ Gج إ���`Cا� 
ه، +�.

  .3/617م، 1994ھـ/1415، 1ط:
)107(  ،
I�(Cا+  ا��� UFا ،�CD م�
 [)Q ا�+] 
]�  .2/186 ،(م.س)ا��

 UF أUF �CD +��م ا��!��ي ا�!�وي )108($* U0`ا� TFه1189 أ lIT" :��(`O ،
��Fا�� j���"  ا�/W% G$* ا�!�وي  �r�D ،


، دار ا���F ،��Wوت، دط، *�  .2/192م، 1994ھـ/1414ا�#�¸ +`C� ا�()
)109( ،
��I��md ا��.��U"�F، ، )6/203م.سF،  ،(�اmd ا�* UFر، (م.س)ا��`C6/95، رد ا� .  

 وأد��Q، دار ا�TI ،��Wر"  )110(+ZIا� Q(Wا� ،
$�DV5/4783، 4د+#�، ط: ،وھ(  ا�.  
)111( 
.�F�#ا� j�/ا�� �CDأ ،��`Cا� 
  .3/176، ، (م.س)ج+�.
)112(  
I�(Cا+  ا��� UF �C`+ UF �CDأ UF هللا �)* U"�ا� �]T+620
."Vا� Qط :��(`O ،
.�Cه، ا�-�"�-+`TCد *(� ا�Tھ�ب [

���� �p_، +��(  ا�)�ھ�ة، د ط،  -*(� ا�)�در */p دTC`+1388/6/94، 1968ه.  
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)113( 
.�F�#ا� j�/ا�� �CDأ ،��`Cا� 
  .3/206، ، (م.س)ج+�.

ا )114(I�(Cا+  ا��� UF،  ،
.�C6/95، (م.س)ا�.  
)115( )
OTN)ح ا�Zk UF ��T" UF رT�.+1051 �C$!ا� jع، دار ا����  .4/202، ه)، %#�ف ا�).�ع *U�+ U ا��.
)116( ��W`ا� �rر UF�F ��N#ا� 
�"  595 أTF ا�UF �C`+ ���T أUF �C`+ UF �CD أUF �CD رr� ا�)�ط(Nو� �N�XCا"  ا��F ،ه

��، دار ا�`�"_، ا�)�ھ�ة، دط، �(C4/20م، 2004ھـ/1425ا�  

ا )117(I�(Cا+  ا��� UF،  ،
.�C6/95، (م.س)ا�.  
�و� ،  )118((Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD115ص(م.س)، *(� ا�� Q(Wا� 
�و�  [(Cار" ، *)� ا��� U0D ��Wr د�، ز"


+ZI73، ص، (م.س)ا�.  
)119( ،
+ZIا� Q(Wا� 
�و�  [(Cا� �(* ،�"���� ا�!e UF �"�* UF UCD116ص (م.س)، *(� ا�� .  
�و� ، (م.س)، C�0� ¸�r ، ا����� )120((Cا� �(!� 
N(Wا� l265ص.  
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  23/03/2021 :القبول تاریخ   28/01/2021 اإلرسال: تاریخ
 : الملخص

الخلع ھو عقد معاوضة على بُْضع تملك بھ الزوجة نفسھا ویملك بھ الزوج العوض، والمقصود بالعقد أن یكون 
الخلع، وفي بعض األحیان یحصل الخلع في مرض موت الزوجة أو فیھ التراضي على بدل الخلع ولیس على أصل 

الزوج فیكون القصد من ذلك إما حرمان أحدھما من میراث اآلخر أو یكون القصد منھ إیصال إلى الزوج ما ال یمكن أن 
ھاء الفقیصلھ بالمیراث، فینظر في ھذه الحاالت إلى رضا الزوجین بالخلع أو عدم رضا الزوج بھ، فلھذا كانت أراء 

مختلفة حول سلطة القاضي في توقیع الخلع وتوریث أحد الزوجین من اآلخر لھذا، فقد تطرقت في ھذا الموضوع إلى 
  رأي الفقھ اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة.

  .سلطة القاضي ؛فقھاء الشریعة ؛قانون ؛مرض الموت ؛الخلع :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The dislocation (Khul) is a nething contract of few that the wife owns herself with it , 
and the husband owns the retribution ; the contract is intended to have natural argreement 
rather than dislocation (Khul) and somtimes is happens in case of death of wife or husband 
which is intended to deprive are of  then from inheitance of the otherb soas to the husband 
getswhat he cannot get whith inheintance .In these cases , the consent of spouses shall be 
consided with (Khul) dislocation other disatisfaction of husband. That is why the judge in 
signing the (Khul) dislocations and in bequeathing of sponse from the other .For this we have 
death with the view of Islamic juris purdea (Fiqh) and algerian family code comparison to 
source arab legislation . 
Key words: Khula, the disease of death, law, jurisprudents, the authority of the judge. 

  
  

 مقّدمة: 
یعتبر الخلع من المواضیع الحساسة، والتي أصبحت الیوم طریقا سھال تلجأ إلیھ الزوجة لتفتدي نفسھا من 

المشرع الجزائري في قانون وقد عالجھ كل من الفقھ اإلسالمي بتفصیل محكم، وتعرض لھ أیضا  زوجھا.

  األسرة.
من قانون األسرة الجزائري  54ومن األسباب التي أدت بنا إلى البحث في ھذا الموضوع ھو المادة 

ودون النظر في األسباب  ، والتي أباحت للزوجة أن تخالع زوجھا دون رضاه.02-05المعدل بموجب األمر رقم 
ي ملزم بقبول طلب الزوجة المتمثل في الخلع دون البحث في الحالة أو الحاالت التي یكون فیھا الخلع، فالقاض

أو حالة مرض الزوج مرض الموت، وترید منعھ من  ،ا أھي متضررة أم مریضة مرض الموتالتي تكون فیھ
                                                        

  المؤلف المراسل. –) 1(
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ا أو یرید أن یعطیھا أكثر من میراثھ وذلك بإكراھھا على الخلع. ،ن یأخذ أكثر من نصیبھ في المیراثالمیراث أو أ
  أو أن توصي لھ أو یوصي لھا. ھ.من

  :اإلشكالیة
  ؟الخلع في مرض الموت شرعا وقانوناحكم  ما

  :ن ھذه اإلشكالیة األسئلة التالیةیتفرع ع
  ؟ما ھو مفھوم الخلع فقھا وقانونا -
  ؟ما حكم الخلع -
ما ھي آثار الخلع في مرض الموت بالنسبة لمیراث أحدھما من اآلخر؟ وھل للقاضي سلطة تقدیریة في الحكم  -

  بھ؟ 
  :فرضیات الدراسة

  تأسیسا على ما تقدم وكإجابات مؤقتة ألسئلة الدراسة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة:
 الخلع ھم عقد معاوضة تفدي الزوجة نفسھا في مقابل طالقھا. -1
  لقاضي أن یوقِّع خلع في مرض الموت سواء كان المریض الزوج أو الزوجة.ل -2
للقاضي السلطة التقدیریة في توریث أحد الزوجین في ھذه الحالة إذا لم یكن أي نیة للتحایل في الھروب من  -3

  المیراث أو إعطاء أحد الزوجین بالوصیة ما ال یمكن أن یأخذه بالمیراث وسیأتي بیان ذلك ال حقا.
  أھمیة الدراسة:

تبرز أھمیة الدراسة في كونھا تعتبر من المسائل التي تتعلق بتنظیم الحیاة اإلنسانیة، كما تظھر أھمیة        
اق كوسیلة للتھرب من توریث الدراسة أیضا إلى الوقوف في وجھ من تحاول التعسف في استعمال حق الفر

  بالوصیة مال یمكن أن یأخذه بالمیراث. تعطیھ أنأو  ،زوجھا
  منھج البحث:

وذلك من خالل عرض أقوال الفقھاء وآرائھم ثم موقف  االستقرائيلإلجابة على التساؤالت اتبعت المنھج 
   بالعربیة.المشرع الجزائري في قانون األسرة وبعض التشریعات 

  ھیكل الدراسة:
 المبحث الثانيوخصص المبحث األول لماھیة الخلع، تطلبت منا ھذه الدراسة تقسیمھا إلى مبحثین، 

  خصص لسلطة القاضي في توقیع الخلع في مریض مرض الموت.
  المبحث األول: ماھیة الخلع 

لمعرفة ماھیة الخلع البد لنا من التعرض إلى تعریف الخلع في المطلب األول، ثم التطرق إلى حكم الخلع 
اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري من ذلك، ومقارنتھما ببعض  في المطلب الثاني، مع تحدید موقف الفقھ

  التشریعات العربیة.
  نتعرض لتعریف الخلع لغة واصطالحا من الناحیة الفقھیة والقانونیة تعریف الخلع المطلب األول:

   تعریف الخلع لغة :الفرع األول
  .1وقائده، وخلع علیھ خلعة، وخلع الولي عزلھ ،من خلع نعلھ

  ومنھ أطلق على خلع الزوجة، وذلك بطلب فراقھ بعوض كي تنخلع منھ. 
  تعریف الخلع اصطالحا :الفرع الثاني

  لمعرفة تعریف الخلع اصطالحا البد لنا أن نتطرق إلى تعریف الخلع فقھا ثم قانونا.
  :أوال: تعریف الخلع في االصطالح الفقھي

الخلع البد لھ  نلطبیعة الخلع، لكن كلھم یتفقون على ألقد اختلفت تعریفات الفقھاء للخلع حسب نظرتھم 
  . وھذه بعض تعریفاتھم:من عوض
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عند المالكیة :لقد عرفھ ابن عرفة "بأنھ عقد معاوضة على البضع تملك بھ الزوجة نفسھا، ویملك بھ الزوج  -1
رفھ على أساس من خالل ھذا التعریف یتضح أن الخلع ال بد فیھ من التراضي ألن ابن عرفة ع ،2العوض"

ى وقد یكون التراضي فیھ عل أنھ عقد، والعقد البد فیھ من التراضي، والتراضي قد یكون حول وقوع الخلع،
  البدل .

، فقد جعلوا 3عند الحنفیة: الخلع عندھم ھو افتداء المرأة من زوجھا الكارھة لھ بمال تدفعھ إلیھ لیتخلى عنھا -2
  المرأة كارھة للزوج والبد فیھ من مال تدفعھ لھ.في تعریفھم أن شرط الخلع ھو أن تكون 

  . 4عند الحنابلة: یرون بأنھ فراق الزوجة بعوض بلفظ مخصوص -3
  عند الشافعیة: الخلع عندھم ھو فرقة بین الزوجین ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجھة الزوج.  -4
، مخافة أال توفیھ حقھ، أو خافت أن یبغضھا فال عند الظاھریة: یعتبرون الخلع على أنھ افتداء المرأة زوجھا -5

 ،5یوفھا حقھا، فلھا أن تفتدي منھ ویطلقھا إن رضي ھو، وإال لم یجبر ھو وال أجبرت ھي إنما یجوز بتراضیھما
فقد اشترط الظاھریة في تعریفھم للخلع مجموعة من الشروط، أولھا أن تكون الزوجة كارھة لھ، ثانیھا الخوف 

  حقھ أو أن یبغضھا ثم تقدم لھ العوض مع توفر شرط رضا الزوج والزوجة.من أال توفیھ 
   تعریف الخلع في القانونثانیا: 
: لم یعرف المشرع الجزائري الخلع في قانون األسرة بموجب األمر رقم: في قانون األسرة الجزائري -1

اجتھاد المجلس األعلى الصادر ، واكتفى فقط بذكر أنھ رخصة تستعملھا الزوجة، لكن بالرجوع إلى 05-02
"الخلع ھو حل عقد الزواج نظیر  21305، في الملف رقم: 25/02/1980بمقتضى القرار الصادر بتاریخ: 

. وما یالحظ على ھذا االجتھاد القضائي أنھ لم یتعرض إلى رضا الزوج، أو 6"ة بقبولھاعوض تلتزم بھ الزوج
  أن الخلع ھو عقد بل اكتفى بذكر العوض فقط.

من قانون األحوال الشخصیة  111: لقد عرف المشرع الكویتي الخلع في المادة عند المشرع الكویتي -2
"الخلع ھو طالق الزوج زوجتھ نظیر عوض تراضیا علیھ بلفظ الخلع أو الطالق أو المبارأة أو ما في : كاآلتي
  . 7معناه"

لكنھ یختلف عن الطالق الذي  ا،یتضح من خالل ھذا التعریف أن المشرع الكویتي جعل الخلع طالق
فكان على  یصدره الزوج بأنھ طالق نظیر عوض، كما أنھ جعل التراضي على العوض ولیس أصل الخلع.

المشرع الجزائري أن یكون أكثر وضوحا ویعرف الخلع في قانون األسرة بدال من ترك القضاة یتیھون في 
  خالفات. 

  بین الزوجین.: ھو عقد إزالة ملك النكاح تعریف المختار
  أقصد أن التراضي فیھ یكون على البدل ولیس على أصل الخلع. قلت ھو عقد، -
  وقلت بعوض، إذ أنني أقصد أنھ إذا انعدم العوض ال یقع الخلع إال إذا كان بلفظ الطالق فیقع رجعیا. -

  المطلب الثاني: حكم الخلع 
 :المزني، فانھ لم یجزه رغم أن آیة الخلع منسوخة بقولھ تعالىاألصل في الخلع اإلمكان ولم یخالفھم في ذلك إال 

  وھذه بعض أقوال جمھور الفقھاء في جواز الخلع. .8وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج ...""
ا آتَْیتُُموھُنَّ َشْیئً : جاء في الحاوي الكبیر "جواز الخلع لقولھ تعالى  :البقرة( اَوَال یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِممَّ

، وھذا خطاب لألزواج حّذرھم هللا تعالى أن یأخذوا من زوجاتھم ما أتوھن من صداق بغیر طیب أنفسھن، )229
ِ ثم قال (   .9)"إِالَّ أَْن یََخافَا أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ

 لع، وعنكما جاء أیضا في التوضیح شرح مختصر البن الحاجب "ونقل عن اللخمي وغیره ومالك جواز الخ
، من خالل ھذا القول جائز عند اإلمام مالك. 10ابن یونس قال مالك: ولم أزل أسمع إجازة الفدیة بأكثر الصداق"

كما ورد أیضا في كشاف القناع "إذا كرھتھ لنقص دینھ أو لكبره أو لضعفھ أو نحو ذلك وخافت إثما لتركھ فیباح 
  .11لھا أن تخالعھ على عوض تفتدي بھ نفسھا منھ"
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الخلع مباح في أصلھ، مع اختالف الفقھاء في مسألة ما ھي الحالة التي إن یتضح من خالل ھذه األقوال 
  یجوز فیھا الخلع، لھذا ارتأیت أن أبین كل حالة على حدة.

  الخلع بسبب الفرع األول:
أة زوجھا رإذا كان الخلع بسبب فانھ یختلف حكمھ حسب السبب الذي یقع بھ .فقد یكون مباحا إذا كرھت الم

ا : ودلیل ذلك قولھ تعالى 12وخافت أن ال توفیھ حقوقھ فتكون عاصیة ألمر هللا تعالى َوَال یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِممَّ
 ِ ِ فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ   بِھِ فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما فِیَما اْفتََدتْ آتَْیتُُموھُنَّ َشْیئًا إِالَّ أَْن یََخافَا أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ

)، ویكون واجبا إذا علمت الزوجة أن زوجھا طلقھا ثالثا وال دلیل لھا على ذلك وھو ینكر ویأبى 229: (البقرة
، وقد یكون حراما إذا عضل الزوج زوجتھ وضارھا 13طالقھا، ففي ھذه الحالة یجب علیھا أن تفتدي نفسھا منھ

 .15،كما قد یكون مكروھا إذا طلبت الخلع في حالة الوفاق أي من غیر سبب 14تدي منھقاصدا أن تف
  الخلع بغیر سبب الفرع الثاني:

  وھي الحالة التي یكون فیھا الزوجان متوافقان ولیس بینھما أي شقاق وال خصومة.
فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن : تعالىفقد ذھب جمھور العلماء إلى جواز الخلع في ھذه الحالة مستدلین على ذلك بقولھ  -

ثم استدلوا بما أنھ  فاآلیة عامة تشمل حالة الشقاق والوفاق، ،)4: (النساء َشْيٍء ِمْنھُ نَْفًسا فَُكلُوهُ ھَنِیئًا َمِریئًا
استدلوا  كما یجوز لھا أن تبذل مھرھا بدون مقابل فمن باب أولى أن تبذلھ في مقابل أن تصیر مالكة لنفسھا،

  .صح من غیر ضرر كاإلقالة في البیعضا بأنھ عقد رضائي جعل لدفع الضرر فیأی
والنخعي إلى القول بعدم جواز الخلع إال في حالة وقوع الشقاق بینھما،  16وقد ذھب داوود والزھري وابن سرین -

ِ فََال ُجنَ : واستدلوا في ذلك بقولھ تعالى   ). 229: (البقرة اَح َعلَْیِھَما فِیَما اْفتََدْت بِھِ فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاَّ
، وبما روي عن 17"یس بن شماس ضرب امرأتھ فكسر یدھاوما روي عن الربیع بنت معود "أن ثابت بن ق -

  . 18"أبغض الحالل إلى هللا الطالق" :أنھ قال رسول هللا 
المختار "بأنھ ذكر الخوف في اآلیة جرى مجرى جاء في الرد المحتار على الدر  الرد على القول الثاني: -

ھو و فال مفھوم لھ، وإن سلمنا أن لھ مفھوم فغایة ما یستفاد منھ ھو النھي عن الخلع في حالة الوفاق، الغالب،
على و ال ینافي المشروعیة كالبیع وقت صالة الجمعة، فیفید النھي الكراھة لما فیھ من قطع الوصیة بال سبب،

ھو و روي في امرأة ثابت فأجبت عنھ بأنھا لم تشكھ لذلك بل لسبب آخر، یث األخیر، وأما ماھذا یحمل الحد
  . 19فال یقاس علیھا" البغض وقبح الخلقة، كما ورد في حدیث آخر وإن كانت شكتھ ذلك فھي واقعة حال،

َوَال : تعالى كما استدل أبو قالبة وابن سرین على عدم جوازه إال في حالة وقوع الزنا من الزوجة لقولھ
وفسر الفاحشة بالزنا فقال في  ،)19: (النساء تَْعُضلُوھُنَّ لِتَْذھَبُوا بِبَْعِض َما آتَْیتُُموھُنَّ إِالَّ أَْن یَأْتِیَن بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنَةٍ 

نھ یجوز لھ في ھذه إف ھذه اآلیة حرم على الزوج مضارتھا ألخذ بعض الصداق إال أن یظھر منھا على زنا،
  .20الحالة أخذ الفدیة منھا كما ھو مفھوم من االستثناء"

  فیفھم من ھذه اآلیة تحریم المضارة قصد الخلع، فھذا ال یعني أنھ یستفاد منھا التحریم.
والذي أرجحھ وهللا اعلم وأعلى أنھ مباح لقوة أدلة الفریق األول، ثم أنھ لما طلبت الخلع بدون سبب فھي 

عتبر طلبھا سببا ألنھ ال یمكن لعاقل أن یقبل ھذا، أي أن المرأة تطلب الخلع وھي تعیش وبالتالي، ی طالبة للفرقة.
في سعادة ورفاھیة ثم إنھا ترید أن تفارق ھذه النعمة بنقمة الفراق، إال إذا كانت مجنونة والمجنون رفع عنھ القلم 

الخلع وفق  ب مكتفیا بطلب الزوجةوال تخالع نفسھا. أیضا لم یتطرق المشرع الجزائري للخلع بسبب أو بغیر سب
من قانون األسرة الجزائري على عكس المشرع المصري الذي اشترط لقبول دعوى الخلع  54ما ورد بالمادة 

  .2000لسنة  1من قانون  20أن تبرر ذلك، وھذا حسب المادة 
  .سلطة القاضي في توقیع الخلع في مرض الموت المبحث الثاني:

الذي یغلب فیھ الموت، فقد جاء بمحكمة النقض المصریة بالجلسة المؤرخة  إن مرض الموت ھو المرض
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن مرض الموت ھو المرض الذي یغلب  174، الطعن رقم: 8/5/1952 في:
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ر بفإذا زاد عن سنة فھو ال یعتبر مرض الموت إال إذا اشتدت وطأتھ وھو ال یعت فیھ الھالك وینتھي فعال بالموت،
  .21كذلك إال في فترة الشدة"

  : حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجةالمطلب األول
  .فقھا وقانونا سأتطرق في ھذا المطلب إلى حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجة

  الفرع األول: حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجة فقھا 
الموت صحیح، حیث جاء في المغني البن قدامى "وجملة لقد اتفق الفقھاء على أن الخلع الواقع في مرض 

األمر أن المخالعة في المرض صحیحة سواء كان الزوج أو الزوجة أو ھما جمیعا، ألنھ معاوضة فصح في 
كما جاء في المغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للشافعیة "ویصح خلع مریض  22المرض كالبیع وال نعلم"

 25، كما ذھب المالكیة24ء أیضا في حاشیة قلیوبي "یصح خلع المریض مرض الموت"كما جا ،23مرض الموت"
  . خلع في مرض الموت واقع لكنھ یحرمإلى أن ال

  : حكم الخلع في مرض موت الزوج أو الزوجة قانونا الفرع الثاني
الجزائري في قانون األسرة  54لم یتكلم المشرع الجزائري عن حكم الخلع، ولكننا بالرجوع إلى المادة 

المعدل نخلص إلى أن القاضي ملزم بتوقیع الخلع وإلزام الزوج بھ دون النظر إلى حالة الزوجین من صحة أو 
مرض، كما أنھ یمكن قیاس الخلع على الطالق باعتبار أن الخلع طالق في نظر المشرع الجزائري بما أنھ أدرجھ 

عن المحكمة العلیا  17/03/1998ادر بتاریخ: الص 179696تحت فصل الطالق، وبالعودة إلى القرار رقم: 
الطالق حرمان  "إن المرض مھما كانت خطورتھ ال یمنع الزوج من إیقاع الطالق ماعدا إذا كان القصد من

، یتضح من ھذا القرار أن الطالق یقع في مرض الموت كذلك الخلع، باعتبار أن الخلع 26"الزوجة من المیراث
  ت.یعتبر طالقا كما سبق أن بین

أما بالنسبة للمشرع الكویتي فقد نص صراحة على صحة خلع المریضة مرض الموت وذلك في المادة 
ویعتبر العوض من ثلث مالھا  من قانون األحوال الشخصیة بقولھ "یصح خلع المریضة مرض الموت، 119

إن المشرع . ولكن اإلشكال الذي یطرح ھو ما حكم خلع المریض مرض الموت؟ 27عند عدم إجازة الورثة"
  الكویتي لم یذكر حكم المریض مرض الموت واكتفى بذكر المریضة.

  المطلب الثاني: سلطة القاضي في توریث أحد الزوجین عند وقوع الخلع في مرض الموت
سلطة القاضي في توریث الزوجة التي خالعت زوجھا في  سوف أتطرق في ھذا المطلب لنقطتین، وھما:

  توریث الزوج الذي خالع زوجتھ في مرض موتھا. مرض موتھ، وسلطة القاضي في
  سلطة القاضي في توریث الزوجة التي خالعت زوجھا في مرض موتھ الفرع األول:

موتھ، ھل ترثھ أم  إن اإلشكال الذي یطرح ھو: ما حكم میراث الزوجة التي خالعت زوجھا في مرض
  . انقسم فقھاء الشریعة اإلسالمیة في ذلك إلى اتجاھین:ال

ذھب أصحاب ھذا االتجاه إلى أن الزوجة المختلعة من زوجھا في مرض موتھ ثم مات  االتجاه األول:
، 28في ذلك المرض ترثھ سواء في عدتھا أو انتھت عدتھا ولو تزوجت عدة أزواج، ذھب إلى ذلك المالكیة

  . 30، وفي قول للحنابلة29والحنفیة
الرحمان بن عوف أنھ طلق زوجتھ فبتَّھا ثم مات وھي في عدتھا، واستدل أصحاب ھذا االتجاه بما روي عن عبد 

ویمكنني الرد على ھذا االستدالل أن ھذا الحدیث في معرض الطالق الصادر من الزوج  ،31فورثھا عثمان"
  .ي تطلبھ الزوجة وهللا أعلم وأعلىولیس الخلع الذ

زمن مرض موت زوجھا ال ترثھ ھذا  یرى أصحاب ھذا االتجاه أن الزوجة المختلعة في: االتجاه الثاني
في روایة للحنابلة جاء في األصل "إذا اختلعت المرأة من زوجھا وھي صحیحة . و32ما ذھب إلیھ الشافعیة

. ولعل الخالف بینھم، 33والزوج مریض الخلع جائز على ما سمیا وال میراث بینھما وھي في العدة أو ماتت ھي"



  حبار أمال – بعاكیة كمال 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      696

طلب الخلع ھل كان الزوج ھو الذي خالع زوجتھ، أو رضي بالخلع، أم ھي أي بین الرأیین كان یتمثل فیمن قدم 
  التي طلبت الخلع.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ینص صراحة على ھذه الحالة وھي حكم میراث الزوجة من زوجھا 
نون من قا 222الذي خالعتھ في مرض موتھ، لكن بالرجوع إلى مبادئ الشریعة اإلسالمیة حسب نص المادة 

التي تلزم القضاة بالرجوع إلى مبادئ الشریعة اإلسالمیة، فھناك اختالف بین الفقھاء في  34األسرة الجزائري
، بتاریخ: 179696ھذه المسألة. ثم أنھ بالرجوع إلى اجتھاد المحكمة العلیا السالف الذكر الصادر تحت رقم: 

وجة الحق في المیراث، فإذا قلنا أنھ یقاس یتكلم عن الطالق في مرض الموت ویمنح للزفإنھ  17/03/1998
علیھ الخلع باعتباره طالق فھذا إجحاف في حق الورثة وظلم لھم في امرأة خالعت مورثھم دون رضاھم. أما 

ق  57لسنة   16بالنسبة للمشرع المصري فإنھ لم ینص على ھذه الحالة إال ما نستخلصھ من خالل الطعن رقم 
 1943لسنة  77من قانون المواریث رقم  11/03"النص في المادة  762ص 2ع 40س 18/07/1989جلسة: 

حیث تعتبر المطلقة دائما في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطالق، ومات المطلق في ذات 
المرض وھي في عدتھ، فھذا ما جرى بھ العمل قضاء بالرغم من أن المشرع قرر األخذ بالمذھب الحنفي الذي 

كل من كان مریضا مرض الموت وطلق امرأتھ بائنا بغیر رضاھا ومات على مرضھ والزوجة ال یقضي  بأن 
.  35تزال في العدة فان الطالق بائن یقع على زوجتھ ویثبت منھ حین صدوره ألنھ أھل إلیقاعھ، إال أنھا ترث "

ى ترث زوجھا إذن، یتضح من خالل ھذا الطعن أنھ یشترط عدم رضا الزوجة بالطالق في مرض الموت حت
الذي طلقھا، أما إذا رضیت بذلك الطالق فال ترثھ وعلیھ یمكن قیاس الخلع الذي تطلبھ الزوجة من زوجھا على 

  ذلك. وبالتالي، فإنھا ال ترثھ من باب أولى ألنھا ھي التي طلبت الخلع.
 ترثھ ألنھا والذي أرجحھ وهللا أعلم وأعال أن الزوجة التي خالعت زوجھا دون رضاه في مرض موتھ ال

رضیت بإسقاط حقھا من المیراث، خاصة وأنھا طلبت الخلع من القاضي والزوج مجبر على طالقھا حسب 
ولیست لھ أي نیة في إخراجھا من المیراث، أما إن تراضیا على الخلع  36من قانون األسرة الجزائري 54المادة 

فإنھ یجعل للقاضي السلطة التقدیریة في النظر بین میراثھا منھ وبین الوصیة إن كان قد أوصى لھا لربما كان  
ائري أن تحایال منھ إلعطائھا للوصیة ما ال یمكن إعطائھ لھا بالمیراث، ثم إنھ كان لزاما على المشرع الجز

یوضح موقفھ من ھذه المسالة بأي رأي أخذ لكي ال تكون أحكام المحاكم والمجالس واجتھادات  المحكمة العلیا 
  .متناقضة .أو أن ینص صراحة على عدم توریث الزوجة المخالعة لزوجھا خاصة إذا كان دون رضاه 

  .مرض موتھا الفرع الثاني: سلطة القاضي في توریث الزوج الذي خالعتھ الزوجة في 
یقصد بھذه الحالة أنھ إذا خالعت الزوجة زوجھا وھي في مرض موتھا ثم ماتت في ذلك المرض الذي حدث فیھ 

  الخلع فھل یرثھا، وما حكم البدل الذي أعطتھ لھ؟
بقولھم أن الزوج ال یرث زوجتھ، وحجتھم في ذلك  37لإلجابة على ذلك نستند إلى ما ذھب إلیھ المالكیة

ق بائن یقطع العالقة الزوجیة ،أما بالنسبة إلى البدل فانھ ینظر إلیھ والى میراثھ منھا ،فان كان بدل أن الخلع طال
الخلع یساوي میراثھ منھا یوم وفاتھا أو ینقص فیملكھ الزوج، أما إذا زاد على میراثھ فان الزیادة ال تكون من 

تمال أنھا أرادت أن تعطیھ بدل أكثر من میراثھ حقھ ،و یجب على الزوج أن ال یتصرف في المال قبل وفاتھا الح
منھا .أما بالنسبة للحنفیة فقد ذھبوا إلى القول بصحة الخلع بشرط أن یكون البدل من الثلث ،ألنھ تبرع ولیس لھا 
أن تتبرع بما یزید عن الثلث ،فإذا خالعتھ على مال وماتت في العدة فانھ ینظر إلى الثلث والى ما یستحقھ من 

. أما إذا كانت غیر 38ث والى المال الذي خالعتھ بھ ویأخذ األقل ھذا إن كانت مدخوال بھا وماتت في العدةالمیرا
مدخوال بھا فإنھا تبین منھ بمجرد طالقھا فال یكون لھ الحق في إرثھا وال ینظر إلى ما یستحقھ من المیراث، بل 

مدخوال بھا وماتت بعد انقضاء العدة ألنھ ال  ینظر إلى العوض والى الثلث  ویأخذ األقل، ومثل ھذا إن كانت
، إذن فالحنفیة یفرقون بین المدخول بھا قبل انتھاء العدة فینظر إلى األقل من العوض أم الثلث أم میراثھ 39یرثھا

منھا وبین المدخول بھا بعد انتھاء العدة وغیر المدخول بھا من حیث أن یأخذ األقل من العوض أو الثلث ألنھ ال 
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بعد انتھاء العدة أو خلعھا قبل الدخول، إذن من أین للحنفیة رحمھم هللا ھذا التفریق بین المدخول بھا المنتھیة  یرثھا
عدتھا والمنتھیة عدتھا وغیر المدخول بھا في مقارنة األقل بین العوض والثلث ومیراثھ منھا ،ألن الخلع یقع 

ة رقون بین المدخول بھا الغیر المنتھیة عدتھا والغیر المنتھیطالقا بائنا في نظرھم ألنھ ال توارث بینھما، فلما یف
عدتھا من حیث المقارنة بین األقل من العوض والمیراث، فأدخلوا المیراث مقارنة باألقل في المدخول بھا الغیر 

ال ف ھذا تعلیل خاطئ وهللا اعلم وأعلى، ألن الخلع عندھم طالق بائن ،ة عدتھا بحجة أنھ یرثھا في العدةمنتھی
  توارث بینھما حتى وإن ماتت في العدة.

ألنھ ال میراث إال بموتھا وال ضرر على  40أما إذا برئت من المرض فلھ كل المال الذي خالعتھ علیھ
إلى القول  42. كما ذھب الحنابلة41الورثة ألنھم ال یرثون، وھي حرة في التصرف في مالھا أثناء حیاتھا وصحتھا

بأن الخلع یصح ولھ ما خالعتھ علیھ إن كان قدر میراثھ منھا فما دون، وإن كان بزیادة فلھ األقل من المسمى في 
الخلع أو میراثھ منھا، ألن ذلك ال تھمة فیھ بخالف األكثر منھما، أما إن وقع بأكثر من المیراث فقد اتھمت بأنھا 

عوض على وجھ لم تكن قادرة علیھ أشبھ ما إن وصت أو أقرت لھ، وإن قصد إیصالھا إلیھ شیئا من مالھا بغیر 
وقع بأقل من المیراث فالباقي ھو أسقط حقھ منھ فلم یستحقھ، وان صحت من مرضھا الذي خالعتھ فیھ فلھ جمیع 

إن خالعتھ بعوض یساوي مھر المثل فلھ ذلك العوض ألن مھر المثل في  43ما خالعتھ بھ، بینما یرى الشافعیة
ظرھم حل العصمة فلیس فیھ تبرع ،أما إذا كان العوض أكثر من مھر المثل فان الزیادة تكون بمثابة التبرع،  ن

ففي ھذه الحالة ینظر إلى الزیادة إن كانت أقل من الثلث فلھ أخذھا ،وان كانت أكثر من الثلث توقفت على إجازة 
 ن الثلث أقل منھا فسخ العوض ورجع بمھر المثل فقط.الورثة فیھ، فإنھ یأخذه إن أجازه الورثة وإال فال، أو كا

  والذي أرجحھ وهللا اعلم واعلى أنھ یجب التفریق بین حالتین:
: إن كان راضیا بالخلع أو كان ھو البادئ بالخلع وقبلت الزوجة، فانھ في ھذه الحالة لھ ذلك الحالة األولى

مثل فإنھ متوقف على إجازة الورثة، ذلك لوجود تھمة العوض إن كان یساوي مھر المثل، أما الزیادة على مھر ال
التحایل لربما أنھا أرادت أن تعطیھ أكثر من میراثھ منھا، وقلت نعطیھ مھر المثل خشیة أن یھضم حقھ في 
المقارنة بین العوض والثلث ومیراثھ منھا ونعطیھ األقل، ویكون ذلك األقل أقل من مھر مثلھا فیكون محض 

ة ال دلیل لنا علیھا وھي نیة التحایل. وال یرثھا ألنھ رضي بالخلع فكان أشبھ بالرضا بإسقاط ظلم مبني على تھم
  حقھ من المیراث.

إذا لم یكن راضیا بمبدأ الخلع أو العوض وألزمھ القاضي، ففي ھذه الحالة ھي متھمة الحالة الثانیة: 
ع إن كان لھا ولد أو النصف إن لم یكن لھا بإنقاصھ حقھ من المیراث أو تنوي أن تحرمھ من أن یرثھا وھو الرب

ولد، فللقاضي السلطة التقدیریة في توریثھ منھا لوجود التھمة في حرمانھ من المیراث وذلك قیاسا على طالق 
  الزوج لزوجتھ في مرض الموت.

یصح من قانون األحوال الشخصیة الكویتي ما یلي "و 119أما بالنسبة للمشرع الكویتي فقد نص في المادة 
خلع المریضة مرض الموت، ویعتبر العوض من ثلث مالھا عند عدم إجازة الورثة، فان ماتت وھي في العدة 
فللمخالع األقل من میراثھا، ومن العوض ومن الثلث، وإن ماتت بعد العدة أو قبل الدخول فلھ األقل من العوض 

ي. أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یبین ، ھذا فقد أخذ المشرع الكویتي من المذھب الحنف44ومن ثلث المال"
من قانون األسرة دون النظر في  54موقفھ من ذلك ولیس للقاضي أي سلطة تقدیریة ألنھ ملزم بتطبیق المادة 

األسباب التي جعلت الزوجة تطلب الخلع القضائي، أو أن للزوج الحق في االدعاء أمام القاضي أن زوجتھ 
تحرمھ من المیراث، أو أن القاضي لھ الحق في البحث عن األسباب التي جعلت مریضة مرض الموت وترید أن 

الزوجین یتفقان على الخلع وعلى العوض، وھل للوارث الحق في الطعن في ھذا الخلع أو في بدلھ إذا حدث في 
  ھذه الحالة.

حالة عن الفعلى المشرع الجزائري أن یوسع من سلطة القاضي في البحث عن أسباب الخلع، أو البحث 
الصحیة للزوجة التي ترید أن تخالع زوجھا، كما یعطي الحق للزوج في إثبات أن زوجتھ مریضة مرض الموت 
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كاإلصابة بالسرطان أو إعطاء الحق ألحد الورثة بالطعن في بدل الخلع بحجة أن الزوجة المخالعة مریضة تفادیا 
  لظلم الزوج أو الورثة وهللا أعلم وأعال.

  
 الخاتمة:

من قانون األسرة إلى الحفاظ على حق المرأة في  54إن المشرع الجزائري یسعى وراء إصدار المادة 
إطار المساواة، لكنھ لم یوضح عدة حاالت للخلع ،فقد تكون الزوجة التي تخالع زوجھا في حالة مرض الموت 

الوصیة على اعتبار أنھ ال فترید القرار من توریث زوجھا أو ترید أن تعطیھ أكثر من حقھ وذلك عن طریق 
یكون الزوج مریض مرض الموت فیسعى  وصیة لوارث فیكون بذلك تحایال على الورثة واإلضرار بھم، أو قد

بذلك إلى اإلضرار بزوجتھ لتخالعھ كي یفر من توریثھا منھ، وعلیھ فإنھ لزاما على المشرع الجزائري أن یوضح 
كل حالة على حدة ،خاصة وأنھ یسعى إلى الحفاظ على األسرة وحقوق الورثة من كال الجانبین وعلیھ فقد 

  ن النتائج والتوصیات: توصلت من خالل بحثي إلى مجموعة م
  النتائج:

  الخلع ال یكون إال بالتراضي بین الزوجین كأصل عام، وفي حاالت استثنائیة یكون بغیر رضى الزوج. -1
  أّن المشرع الجزائري لم یتكلم عن الخلع في مرض الموت في قانون األسرة الجزائري. -2
من إقرار المشرع الجزائري الخلع في قانون األسرة الجزائري ھو المساواة بین الرجل والمرأة في  الھدف -3

  فك الرابطة الزوجیة.
  أن الخلع في مرض الموت یقع سواء كان المریض الزوج أو الزوجة. -4
  أن فقھاء الشریعة اإلسالمیة قد تكلموا عن الخلع في مرض الموت. -5
شرع الجزائري الخلع في قانون األسرة الجزائري ھو المساواة بین الرجل والمرأة في الھدف من إقرار الم -6

  فك الرابطة الزوجیة.
الخلع في مرض الزوجة مرض الموت تتطرق إلیھ شبھة عدم توریث زوجھا منھ أو إعطائھ أكثر من میراثھ  -7

  منھا عن طریق الوصیة.
  التوصیات:

 ن الخلع  حالة مرض موت أحد الزوجین.أن یبین المشرع الجزائري موقفھ م -1
أن یعطي للقاضي السلطة التقدیریة في توقیع الخلع في حالة مرض الموت، وذلك للتقلیل من حاالت الطالق  -2

 بدال من إلزامھ في توقیع الخلع لمجرد طلب الزوجة .
 رض موت أحدھما. أن یعطي القاضي السلطة التقدیریة في توریث أحد الزوجین إذا حدث الخلع في م -3
أن یعطي الحق للورثة لرفع دعوى قضائیة لطلب إبطال الخلع بحجة أن الزوجة المخالعة تود أن تعطي  -4

 لزوجھا الذي خالعتھ ماال تستطیع أن تعطیھ لھ بمیراثھ منھا عن طریق الوصیة.
 ید على مھر مثلھا. أن ینص صراحة على أنھ إذا حدث الخلع في مرض موت الزوجة یجب على البدل أال یز-5
أن ینص صراحة على أنھ إذا حدث تراضي بین الزوجین على الخلع في مرض موتھا فإن زوجھا ال یرثھا  -6

 ألنھ رضي بإسقاط حقھ منھا.
أن ینص صراحة على أنھ إذا لم یكن التراضي بین الزوج وزوجتھ  على الخلع في مرض موتھا یرثھا،  -7

 ھو إخراجھ من المیراث.وذلك بمعاملتھا بنقیض قصدھا و
 إذا خالعت الزوجة زوجھا وھو في مرض موتھ ال ترثھ ألنھا رضیت بإسقاط حقھا منھ. -8
إعطاء الحق للزوج باالدعاء أمام القاضي ألن الزوجة ترید مخالعتھ ألنھا مریضة مرض الموت وترید  -9

  إخراجھ من المیراث.
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  .08ص، م2005 - ه1426الطبعة الثانیة  ،لبنان /بیروت، 04الفقھ اإلسالمي وأدلتھ الجزء ، الحبیب بن طاھر -2
حقیق وتعلیق ت، مختصر قدوري في الفقھ الحنفي، الشیخ أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ألقدوري الحنفي البغدادي -3

 ،1998-ه1414 ،الطبعة األولى ،لبنان -بیروت، منشورات علي بیضون دار الكتب العلمیة، الشیخ كامل محمد محمد عویضة
  . 163ص

الطبعة  ،المجلد السادس ،حاشیة الروض المربع شرح زاد المستنقع –سم العاصي النجدي الحنبلي عبد الرحمان بن محمد بن القا -4
  .459ص ،األولى بدون سنة طبع وال مكتبة

الجزء  ،المحلى باآلثار، تحقیق الدكتور عبد الغفار سلیمان البندري، بو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسيأاإلمام  -5
  .511ص ،2003 –ه 1424، 1طبعة ، اللبنان -بیروت ،بیضون دار الكتب العلمیةمنشورات علي  9

  .79ص ،1العدد ،1980نشرة القضاة  -6
إصدار وزارة – 2008لسنة  66و 2004لسنة  29و 1996لسنة  61 :قانون األحوال الشخصیة الكویتي المعدل بالقوانین أرقام -7

    .وإجراءات دعوى النسب وتصحیح األسماء 2001الطبعة األولى  ،العدل
-ه541، صالحي الحنبليالحمد بن محمد بن قدامھ المقدسي الجماعیلي الدمشقي أالمغنى لموفق الدین آبي محمد عبد هللا بن  -8

-ه1412الطبعة الثانیة ، م1986 -ه1406الطبعة األولى ، الریاض السعودیة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، ه620
  .313ص ،10ج م،1997-ه1417الطبعة الثالثة ، م1992

ھو شرح مختصر المزني و، أبي الحسن علي محمد بن حبیب الماوردي البصري الحاوي الكبیر في مذھب اإلمام الشافعي -9
تاذ األس، الدكتور محمد بكر إسماعیلقدمھ وقرضھ األستاذ ، الشیخ عادل أحمد الموجور، تحقیق وتعلیق الشیخ محمد المعوض

  .  03ص ،10جزء ، الم1994/ه1414 ،الطبعة األولى ،بیروت لبنان ،دار الكتب العلمیة ،الدكتور عبد الفتاح أبو سنة
تحقیق محمد عثمان دار الكتب ، شیخ خلیل ابن إسحاق المالكي-مختصر ابن الحاجب في فقھ اإلمام مالك  حالتوضیح شر -10

  .04ص  ،4الجزء ، بدون سنة طبع ،لبنان /یروتب ،العلمیة
م، 1983/ه1403عالم الكتب بیروت سنة الطبع ، الشیخ منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع -11
   .212ص، 5جزءال
تفسیر القرآن العظیم للحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القریشي الدمشقي طبعة جدیدة ومنقحة ومرتبة دار ابن حزم  -12

  .441 ص ،المجلد األول م،2002/ه1423ولى األطبعة ال ،الجزائر، مكتبة دار الریان
   .357ص، 1طبعة، الجامعي اإلسكندریةدار الفكر  أحكام األسرة في الفقھ اإلسالمي،، أحمد بخیت الغزالي -13

ة المتوفى سن-تألیف الشیخ خلیل ابن إسحاق ، توضیح شرح مختصر ابن الحاجب، 272لخرقي ص اشرح مختصر  يالمغن - 14
اللمع في ، 14ص ،الطبعة األولى، بلد الطبع لبنان 2011سنة الطبع ، بیروت، دار الكتب العلمیة–تحقیق محمد عثمان ، ه772
، القاھرة، الطبعة األولى، دار األفاق العربیة، تحقیق شریف المرسي، ه699أبي إسحاق التلمساني المتوفى سنة  -المالكيالفقھ 

 ،ه1392-ه1312، حاشیة الروض المربع جمع عبد الرحمان بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي الحنبلي، 235، ص2011
  .462 ، صالجزء السادس -ه1399-الطبعة األولى 

  نفس المرجع.،  270ص ،شرح مختصر ألخرقي ي،المغن -نفس المرجع 461ص ،الجزء السادس ،حاشیة الروض المربع -15
  .268ص  ، نفس المرجع،لخرقيأشرح مختصر  ي،المغن -16
 أبو معاذ طارق بن عوض حققھ وعلق علیھ تألیف محمد بن علي بن محمد الشوكاني، وطار من أسرار منتقى األخبار،نیل األ -17

ص ، 8المجلد ، 2869م، كتاب الخلع رقم الحدیث 2005-ه1426 ،دار ابن عفان الطبعة األولى، دار ابن القیم، هللا بن محمد
211.  

  .151ص ، 8لمجلد ، ا2835 نفس المرجع السابق، كتاب الطالق رقم الحدیث -18
أمین المشھور بابن عابدین مع تكملة ابن عابدین لخاتمة المحققین محمد ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار -19

قدمھ وقرضھ األستاذ الدكتور ، الشیخ على محمد معوض، حمد عبد الموجودأدراسة وتحقیق وتعلیق الشیخ عادل ، لنجل المؤلف
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  .94نفس المرجع. ص 05ج ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار -20
، الم الكتبع –المشكالت العلمیة في دعوى الطالق والفسخ والخلع للمصریین المسلمین وغیر المسلمین  –كمال صالح ألبنا  -21

  .162ص ،أمیرة للطباعة 1ط ،القاھرة
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-ه1412الطبعة الثانیة ، ه1986 -ه1406الطبعة األولى –الریاض السعودیة ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، ه620
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  12/10للمسن طبقا ألحكام القانون  ةیرساألالرعایة 
Prise en charge juridique des personnes âgées conformément aux 

dispositions de la loi 12/10  
 

  مذكور الخامسة د/
  1باتنة جامعة - اإلسالمیة العلوم كلیة

madkhamsa@hotmail.com  
  

  29/12/2021 :القبول تاریخ   30/06/2021 اإلرسال: تاریخ
  

  :الملخص
للمسنین في المجتمع اإلسالمي عموما، والمجتمع الجزائري تحدیدا، مكانة خاصة تمیزھم عن باقي 

غیر أن  وھي رمز البركة والرحمة،ف ال؟ یإذ تعرف ھذه الفئة تقدیرا واھتماما ال نظیر لھ ك المجتمعات األخرى،
لھ أغلب ال تقوى على تحم فأضحت تشكل حمال ثقیال، التغییر الذي طرأ على األسرة أفقد ھذه الفئة كل االمتیازات،

أو تركھم في  وذلك إما بالزج بھم في دور العجزة، األسر مما یدفعھا إلى التخلي عن واجبھا في رعایة مسنیھا،
الرعایة من ھنا أردت البحث في ھذا الموضوع الموسوم بـ: " لیھم عندھا دون أدنى رعایة،أو اإلبقاء ع الشارع،
، خاصة أمام تنامي ھذه الظاھرة في مجتمعنا اإلسالمي الذي یفترض "12/10للمسن طبقا ألحكام القانون األسریة 

  فیھ عكس ما ھو كائن.
  األسرة الحدیثة.؛ األسرة التقلیدیة؛ الدور األسري؛ رعایة المسن؛ دار المسنین؛ المسن الكلمات المفتاحیة:

Résumé : 
Les personnes âgées dans la société islamique en général, et la société algérienne en 

particulier, ont une place particulière qui les distingue des autres sociétés. C'est un symbole de 
bénédiction et de miséricorde, mais le changement qui s'est produit dans la famille a fait perdre 
à cette catégorie tous les privilèges, c'est donc devenu un lourd fardeau que la plupart des 
familles ne peuvent pas supporter, ce qui les conduit à abandonner leur devoir de prendre soin 
de leur personnes âgées, soit en les plaçant dans des maisons de retraite, soit en les laissant dans 
des maisons de repos. de la loi 12/10 », notamment au vu de la croissance de ce phénomène 
dans notre société islamique, qui est censé être à l'opposé de ce qui se passe. 
Mots clés: personnes âgées ; foyer pour personnes âgées ; soins aux personnes âgées ; rôle 
familial ; famille traditionnelle ; La famille moderne. 

  
  مقدمة

إلى تحول  مھمة االعتناء إن عدم االھتمام بفئة كبار السن من قبل معظم األسر في وقتنا الراھن، أدى 
بھذه الفئة الضعیفة، من األسرة  إلى الدولة ممثلة في دور المسنین أو ما یعرف بدور العجزة، ھذه األخیرة 

 أو أنھم فضلوا ھذه الدور ،تختص باحتواء فئة كبار السن ممن یفتقدون إلى مأوى أو تخلى عنھم أقاربھم
، واستغاللھم مادیا، مما أدى إلى انتشارھا بشكل واسع في كل بسبب المعاملة السیئة من قبل أفراد أسرھم

، وذلك بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مثل ھذه الدور بعد تردي لالستثماربل أضحت مجاال  ،ربوع الوطن
ھا والفضائح المتكررة التي تكشف عن ،أوضاع النزالء من ھذه الفئة في دور المسنین التابعة للقطاع العام
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إلیھ  وھو أكثر ما یحتاج ،في الوقت الذي ینعم فیھ أھالي المسن بالدفء العائلي ،اإلعالم  في كل مرةوسائل 
المسن في ھذه المرحلة بعدما أفنى شبابھ في العطاء. إن ھذا األمر الذي یسیئ بشكل كبیر لقیمنا یجب أن 

الذي اخترت لھ العنوان  من ھنا أردت البحث في ھذا الموضوع ،تتكاثف الجھود من أجل القضاء علیھ
إلى " :اخترت طرح إشكال رئیس مفادهو ،"12/10للمسن طبقا ألحكام القانون الرعایة األسریة اآلتي: "

وقد تفرع عن ھذا السؤال تساؤالت كثیرة دور األسرة في رعایة المسن ؟،  12/10أي مدى كرس القانون 
  أھمھا:

  ؟12/10ھو المسن بمفھوم القانون ما  -
  ؟12/10بمفھوم القانون الرعایة األسریة  ما ھي -
  ما ھي مكانة المسن في المجتمع اإلسالمي؟ -
  كیف عالج المشرع الجزائري ھذه الظاھرة؟ -

  اختیاري لھذا الموضوع فترجع إلى:أسباب ودوافع أما عن 
  تقدیم دراسة قانونیة عن األشخاص المسنین بھدف إثراء البحوث السابقة. -
مزریة التي تعیشھا ھذه الفئة الضعیفة وما تالقیھ من الجفاء العاطفي والمادي، ومحاولة كشف األوضاع ال -

  حصر أسبابھا، إلیجاد حلول جذریة لھا. 
  بیان موقف المشرع الجزائري في الدفاع عن ھذه الفئة الضعیفة. -

قف وكذا موھو المنھج االستقرائي في تتبع موقف الشریعة اإلسالمیة المنھج المتبع في الدراسة 
كما اعتمدت المنھج الوصفي في وصف ھذه الظاھرة  ،مع االستعانة بآلیة التحلیل ،المشرع الجزائري منھا

  الدخیلة على مجتمعنا.
تدور أھمیة الدراسة حول إبراز جھود المجتمع المدني، وكذا المشرع الجزائري في أھمیة الدراسة: 

  ایة مسنیھا.القضاء على ظاھرة تخلي األسر عن دورھا في رع
تھدف ھذه الدراسة إلى التذكیر بأھمیة المسن ودوره في المحافظة على تالحم أھداف الدراسة: 

كما تھدف ھذه الدراسة أیضا إلى بیان  ،ومساعدتھا على القیام بوظائفھا وتحقیق أھدافھا الجوھریة ،األسرة
  العالقة التعاونیة والتضامنیة بین المسن وأسرتھ.

  تتم معالجة اإلشكال المطروح وفقا للخطة اآلتیة:سخطة الدراسة: 
   المفاھیمي للدراسة اإلطارالمحور األول: 
   المكانة القانونیة للمسن في األسرة الجزائریةالمحور الثاني: 

  أسباب ولوج المسن لدار المسنین: المحور الثالث
  موقف المشرع الجزائري من دور المسنینالمحور الرابع: 

  خاتمة
 

  : اإلطار المفاھیمي للدراسةاألولالمحور 
كما تمثل ظاھرة من ظواھر التطور التي یمر بھا  ،إن مرحلة الشیخوخة تعد عملیة بیولوجیة حتمیة

  والتي یمیزھا ضعف قدرات الشخص المسن كما سیأتي بیانھ: ،وآخر مرحلة من مراحل نموه ،اإلنسان
    12/10أوال: تعریف المسن في القانون 

ویطلق علیھ (شیخ) ویظھر علیھ الشیب  ،وضعفت قواه الجسمیة والذھنیة ،كبرت سنھالمسن ھو من 
فإن زاد في الكبر أطلق علیھ (ھرم) أو (كھل)، فھذه إذن صفات المسن والتي اعتمدت في  ،في الغالب

  ومن جملة ھذه التعریفات ما یأتي: ،تعریفھ
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ویعبر بالسن عن العمر، یقال  ،السن المسن لغة ھو الرجل الكبیر في: التعریف اللغوي للمسن -1
  .)1(وھذا أسن من ھذا أي أكبر منھ سنا ،یُسُن إنسانا فھو مسن ،أسن الرجل إذ كبر وكبرت سنھ

إن أكبر الھیئات العالمیة المتخصصة في شؤون السكان، وھي قسم : التعریف االصطالحي للمسن -2
یعني: "الشخص الذي یبلغ الخامسة والثمانین من السكان التابع لألمم المتحدة، ترى بأن اصطالح المسن 

من ھنا نطرح  ،)2(العمر أو أكثر، ولیس الخامسة والستین كما كان یشیر إلیھ التعریف منذ زمن قریب"
  التساؤل اآلتي ھل تبنى المشرع الجزائري وكذا فقھاء الشریعة وفقھاء القانون الدولي نفس التعریف؟

 على بلوغ اإلنسان مبلغ ،یطلق فقھاء الشریعة الكبر في السن: الميتعریف المسن في الفقھ اإلس -أ
ویحدد بعضھم عمر الشیخ من الستین إلى آخر عمر  ،والضعف بعد تجاوزه مرحلة الكھولة ،الشیخوخة

  .)3(اإلنسان في إطار األحكام الفقھیة من وقف أو وصیة أو غیرھا
رحلة وجعل م ،الكریم بیّن مراحل تطور اإلنسانودلیلھم  في ذلك أن هللا سبحانھ وتعالى في كتابھ 

ھَُو الِّذي َخلَقُكْم ِمْن تُرابٍ ثُّم ِمْن نُْطفٍَة فقال جل وعال:  ،الشیخوخة ھي آخر ھذه المراحل من حیاتھ الدنیویة
ًال وًخا َوِمْنُكْم َمْن یُتَوفَى ِمْن قَْبُل َولِتَْبلُغوا أَجَ ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ یُْخِرُجُكْم ِطْفًال ثُمَّ لِتَْبلُغوا أَُشَدُكْم ثَُّم لِتَُكونُوا ُشیُ 

هللا الَِّذي وقد جاء وصف ھذه المرحلة بالضعف إذ یقول تعالى:  ،)67: (غافر ُمَسّمى َولََعلضُكْم تَْفَعلُْون
)، فكلما ازداد عمر اإلنسان وصل إلى أرذل العمر 54: (الروم َخَلقَُكْم ِمْن ُضْعٍف یََشاُء َوھَُو اْلَعِلیْم اْلقَِدْیر

إِنَّ هللاَ  اَوهللاُ َخَلقَُكْم ثُمَّ یَتََوفَاُكْم َومؤْنُكْم َمْن یَُرُد إِلَى أَْرَذِل اْلُعْمِر لَكْي َال یَْعلْم بَْعَد ِعْلٍم َشْیئً وفي ذلك یقول: 
  ).70: (النحل علِیٌم قَِدیْر

ھم  ،یشیر االتجاه العام في القانون الدولي العام إلى أن المسنین: المسن في القانون الدولي تعریف -ب
 ویرتبط ھذا العمر غالبا ببدایة التقاعد الرسمي عن ،األشخاص الذین یبلغون من العمر ستین سنة فأكثر

  .)4(العمل
الصادر بتاریخ  12/10رقم  ینص قانون حمایة األشخاص المسنین: 12/10تعریف المسن في القانون  -ج

(تطبق أحكام ھذا القانون على كل شخص بلغ خمسا وستین  ، على أن:)5(منھ 2في المادة  29/12/2010
سنة فما فوق) یتضح من نص المادة المذكورة أن المشرع الجزائري، عرف المسن بأنھ كل من بلغ من 

ري علیھ  وال تس ،مسنا من لم یبلغ ھذا العمرالعمر خمسة وستین سنة فصاعدا إلى غایة وفاتھ، وال یعتبر 
ھ وعلی ،وإنما فقط وضع لھ ضابط زمني ،وبھذا نجد أنھ لم یعرف المسن كاصطالح ،)6(أحكام ھذا القانون

واختیار المشرع لھذا الضابط (الموضوعي) في تحدید مفھوم  ،سنة 65فیعتبر مسنا، كل من تعدى 
الذي قد و ،الذي ینشأ عن اعتماد المعیار الصحي، أو االجتماعي یجعلنا نتفادى الوقوع في الجدل ،المسن

 یسمح بدخول فئات من غیر المسنین، بسبب ضعفھم أو وضعھم االجتماعي الصعب .
   12/10ثانیا: تعریف دار المسنین طبقا للقانون 

 تتمتع"مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري،  :ورد مفھوم دار المسنین في القانون الجزائري على أنھا
خاص تتخصص في قبول األش ،وتوضع تحت وصایة وزیر الصحة ،بالشخصیة المعنویة واالستقرار المالي

عدم قابلیتھم  ،سنة وال معیل لھم وال مورد، والمعترف بعدم قدرتھم على العمل 65الذین یزید عمرھم عن 
 1وذجي لحقوق المسن في المادة . أیضا ورد تعریف دار المسنین في مشروع القانون النم)7(إلعادة التربیة"

(كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لھا من قبل الجھات المختصة بإیواء المسنین أو  على أنھا: 9منھ الفقرة 
  رعایتھم أو تقدیم الخدمات الالزمة لھم).

وھي أماكن تھیأ وتعد لسكن المحتاجین وأصبح بعضھا  ،وقد عرف المجتمع اإلسالمي ما یسمى باألربطة
  .)8(جئ مستدیمة لكبار السن ممن ال معیل لھممال
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   12/10ثالثا: تعریف الرعایة األسریة للمسن طبقا للقانون 
والصحیة واالجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة ...التي  ،ھي مجموعة من األعمال، والخدمات المادیة

رادى ف ،بشكل مباشر أو غیر مباشراألقارب)،  ،األحفاد ،البنات ،الزوجة، األبناء ،یقدمھا أھل المسن (الزوج
وتحقیق حاجیاتھ المادیة  ،ویھدف إلى رعایة المسن ،أو مجتمعین إلى الفرد المقیم داخل األسرة معھم

  .)9(في الحیاة االجتماعیة الطبیعیة ،والمعنویة مع إتاحة الفرصة لھ لالندماج
لنموذجي لحقوق مشروع القانون امن   1نصت المادة : الرعایة األسریة في المواثیق الدولة -1

وعلیھ  ،إلشباع حاجة المسن األزمةمنھا على أن رعایة المسن ھي: القیام بالخدمات  )10(7المسن في الفقرة 
ي حالة ولھ الحق في الضمان ف ،فلكل فرد الحق في أن یعیش في مستوى یكفل لھ وألسرتھ الصحة والرفاھیة

  مرضھ أو عجزه وشیخوختھ.
الصادر بتاریخ  05/02تضمن األمر رقم (: الرعایة األسریة في القانون الجزائري تعریف -2

منھ  2ما ینص على مبدأ رعایة المسن في المادة  )11(م المتضمن قانون األسرة الجزائري27/02/2005
ه فھذ ،وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابة) ،(األسرة ھي الخلیة األساسیة للمجتمع

وھذا دلیل على ضرورة احتواء األسرة  ،المادة تقر بأن األسرة الجزائریة یجمع أفرادھا الترابط والتكافل
  .)12(لألشخاص المسنین فیھا واالھتمام بھم

  المحور الثاني: المكانة القانونیة للمسن في األسرة الجزائریة 
"كان الرومان یستفیدون من مسنیھم ویؤمنون  :تقول الدكتورة كارین كوكاین من جامعة ریدینغ

بحكمتھم وتجربتھم"، وقد نسبت إلى الخطیب الروماني شیشرون قولھ : "لیس أعز عند اإلنسان من الحكمة، 
، من ھنا نقول أن مكانة المسن مقارنة بما )13(إال أنھ یعطینا الحكمة" ءشيومع التقدم في السن یأخذ منّا كل 

دما كان وبع ،عرفت تدھورا فضیعا، فبعدما كان مصدرا للبركة أضحى مصدرا للفاقةكان وبما ھو كائن، قد 
ھذه ھي حال المسن  ،أصبح مصدرا لإلزعاج ،وبعدما كان مصدرا للحكمة ،ّموقرا صار مستبعدا ومھانا

كثر وسنفصل أ ،وكما یراھا صاحب الضمیر الحي الذي یتقي هللا ویخشى غضبھ ،كما یراھا ھو ویشعر بھا
  فیما یتعلق بھذا الوضع الذي آل إلیھ المسن فیما یأتي:

  أوال: مكانة المسن في الشریعة اإلسالمیة
یتمتع المسن في المجتمع اإلسالمي، بمكانة عظیمة ورعایة  تامة وخیر دلیل على ذلك ما قالتھ ابنتا 

 )، وفي البر بالوالدین یقول تعالى:23 :(القصص َكبِیرْ  الَ نَْسقِي َحتَّى یَِصیَر اْلُرَعاُء َوأَبُونَا َشیخٌ شعیب: 
 ِْنَساَن بَِوالَِدْیھ ْیَنا اْإلِ "رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف" قیل من یا  :كذلك قولھ  ،)14 :(لقمان َوَوصَّ

یجزي  "لن :، وقال )14(فلم یدخل الجنة" ،"من أدرك أبویھ عند الكبر أحدھما أو كلیھما قال: رسول هللا ؟
وعن أنس بن مالك  رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا ، )15(ولد والده إال أن یجده مملوكا فیشتریھ فیعتقھ"

:  إذا صلى أحدكم فلیخفف فإن فیھم الضعیف والسقیم والكبیر وإذا صلى لنفسھ فلیطّول ما شاء"، وأیضا"
، كل ھذا إن دل على شيء إنما یدل على مكانة )16("إذا أتاكم كبیر قوم فأكرموه " یقول علیھ الصالة والسالم:

  وھو أیضا ما یمیز مكانتھ في األسرة التقلیدیة. ،المسن في اإلسالم سواء  من الوالدین أو من غیرھم
  مكانة المسن في األسرة التقلیدیة  :ثانیا 

تلك األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة وأوالدھما  ،یقصد باألسرة التقلیدیة أو األسرة الممتدة
وھؤالء جمیعا  ،واألوالد وزوجاتھم وأبنائھم من األقارب كالعم والعمة ،الذكور واإلناث غیر المتزوجین

 .)17(ویشاركون في حیاة اقتصادیة واحدة تحت رئاسة األب األكبر أو رئیس العائلة ،یسكنون في نفس المسكن
و والذي غالبا ما یكون ھ ،والعملیة االقتصادیة المشتركة تحت قیادة رب العائلة ،جماعيفنمط المعیشة ال
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ھي عائلة مّوسعة تعیش في أحضانھا عدة  ،والعائلة الجزائریة التقلیدیة ،ساعد على ترابط العائلة ،المسن
 ،والسلطة فیھا ترتبط بالقیّم والتقالید وغالبا ترتكز في أیدي كبار السن ،)18(أسر زواجیة تحت سقف واحد

ھ فكلما تقدم إنسان في العمر كلما زادت قیمت ،فالسن في ھذه العائلة یعد من محددات المكانة االجتماعیة للفرد
الذي  والمرجع ،فكان المسن في ھذا النموذج ھو القائد وصاحب الرأي السدید ،وارتفعت مكانتھ داخل العائلة

ھل األمر ف ،ووجود المسن داخل األسرة یساھم في تماسكھا ،یستند إلیھ أفراد األسرة في تسییر أمور حیاتھم
  كذلك في األسرة الحدیثة؟

  ثالثا: مكانة المسن في األسرة الحدیثة
ر ھي أسرة تتكون من زوج وزوجة وأبناءھما غی ،األسرة الحدیثة أو ما یعرف باألسرة النوویة

وقد تتكون من جیل واحد فقط في حال العقم أو عدم الرغبة في  ،فھي تتكون من جیلین فقط ،المتزوجین
مما یجعل المسن داخلھ یشعر  ،إن أھم ما یمیز ھذا النموذج ھو انشغال أفراده بحیاتھم الخاصة .)19(اإلنجاب

ومن ھنا تبدأ رحلة التفكیر الجدي لولوج دار المسنین واتخاذ  ،واإلھمال ،واإلقصاء التام ،بحالة من العزلة
القرار بشأن ذلك النعدام الخیارات األخرى، سواء من قبلھ أو من قبل أسرتھ وتفادیا للوصول إلى ھذه 

تدخل المشرع لحمایة المسن، وأسس ھذه الحمایة على دعم إبقاءه في الوسط العائلي، وتعزیز  ،المرحلة
  باعتبارھا المحیط الطبیعي لھ، كما سنوضحھ أثناء حدیثنا عن الحمایة المقررة للمسن. ،ةعالقتھ األسری

  المحور الثالث: أسباب ولوج المسن لدار المسنین
وھو التزام قانوني یقع على عاتق األسرة أوال ثم الدولة  ،من حق المسنین العیش في كنف أسرھم

إن والخوف من كالم الناس، ف ،العتبارات العادات والتقالیدوان التزمت بعض األسر برعایة مسنیھا  ،ثانیا
ذلك یكون في الغالب على حساب المسن الذي یعیش ظروف جد صعبة، وعلى كافة الجوانب، ھذا الواقع 
األلیم جعل االلتزام برعایة المسن یتحول من األسرة إلى الدولة، فانتشرت دور المسنین كآخر حل یتم اللجوء 

  یبدي كل طرف أسبابھ ومبرراتھ. وفي ھذا ،إلیھ
  :)20(ھذه األسباب یمكن إجمالھا في اآلتي أوال: أسباب ترجع إلى المسن:

كونھم ال یملكون دخل محترم یغطي احتیاجاتھم بسبب  ،الضعف العام لھذه الفئة من الجانب االقتصادي -
  وضعفھم الجسدي بسبب األمراض. ،معاش التقاعد الضعیف

  توتر العالقات بین المسن وذویھ بسبب عدم تفھمھم لوضعھ ومتطلباتھ. -
  عدم قدرة المسن على االھتمام بنفسھ. -
  شعور المسن بالعزلة وعدم االھتمام. -
  استغاللھ مادیا دون أن یتم التكفل باحتیاجاتھ. -

  تتمثل في اآلتي: أسباب ترجع إلى ذوي المسن: ثانیا:
  حاجات المسن المتزایدة والمتعددة. -
  التفكك األسري وتداعیاتھ على القیم األسریة. -
  الرغبة في االستقاللیة. -
  سیطرة مفھوم األسرة النوویة. -
  لجوء الزوج والزوجة إلى العمل یؤدي إلى عدم وجود وقت أو جھد لالعتناء باآلباء. -
  االبتعاد عن تعالیم الدین الحنیف الذي یّوقر المسن. -
  النظر إلى المسن على أنھ عنصر غیر فعال وغیر منتج. -
  تقلص دور األقارب في التكفل بالمسنین. -
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  :)21(ومن بینھاثالثا: أسباب ترجع إلى دور الدولة تجاه ھذه الفئة: 
  الدعم المادي الضعیف الذي تقدمھ الدولة للمسن مقارنة باحتیاجاتھ المتنوعة. -
  إذ معظم األسر تعاني من صعوبات مالیة. ،تنامي الفقر بالنسبة لألسر -
  ھجرة األجیال الشابة في فترة مبكرة من حیاتھم، وترك مسؤولیاتھم تجاه ھذه الفئة. -

  دور المسنین  موقف المشرع الجزائري من المحور الرابع:
وصیرورتھا أمرا واقعا إال أن الجدل ال یزال قائما حول مشروعیتھا من  ،رغم انتشار دور المسنین

  .ا ألحكام الدین واألعراف السائدةوحول مدى مخالفتھ ،جھة
  : موقف المجتمعوالأ

  حججھ.اختلفت نظرة المجتمع إلى ظاھرة ولوج المسن لدار العجزة بین مؤید ومعارض ولكل منھم 
  ویبررون موقفھم بـ: المعارضون: -1
  أنھا ظاھرة دخیلة على المجتمع الجزائري. -
  أنھا تشجیع للعقوق. -
  أنھا تشجع تخلي األبناء عن مسؤولیاتھم تجاه آبائھم. -

  ـ أنھا ظاھرة تسيء إلى المجتمع اإلسالمي الذي یعرف بتوقیره للمسن.
  وحججھم ھي:المؤیدون:  -2
  القضاء على التسول والتشرد. -
  أن ھذه الدور تنقذ المسن من المعاملة السیئة لھ واستغاللھ مادیا. -
  .ة خاصة ال تستطیع األسرة توفیرھاأن ھذه الفئة تحتاج إلى رعای -
  مساعدة الفئات التي لیس لھا أوالد وأقارب أو لھا أوالد عاقون. -
  أن المسن في دار العجزة یلتقي بأقرانھ وبالتالي تتحسن نوعیة حیاتھ. -
  أن ھذه الدور تقلل المسؤولیة تجاه األسر. -

  موقف المشرع الجزائري :ثانیا
وھذا بعد استنفاذ مجموعة من الحلول والصیغ التي  ،أنشأ المشرع للمسنین دورا تتكفل بھم كآخر حل

أقر المشرع الحمایة  ،ومن جھة أخرى ،ھذا من جھة ،تھدف إلى اإلبقاء على المسن في محیطھ األسري
القانونیة للمسن في كل من قانون العقوبات، وكذا قانون اإلجراءات الجزائیة، عالوة على بعض األحكام 

  تعلق بحمایة األشخاص المسنین كما سبینھ فیما یأتي: الم 12/10الواردة في قانون 
   12/10الصیغ الواردة في قانون  -1

والتي تقضي بتلقي أسر المسنین المحرومة إلعانات من الدولة،  10/12من القانون رقم  5المادة  -أ
ن، والتي من نفس القانو 7وھذا أیضا ما نصت علیھ المادة  ،لمساعدتھم على التكفل بأشخاصھا المسنین

ومالیة  ،أكدت على استفادة الفروع الذین یتكفلون بأشخاص مسنین، والذین ال یتوفرون على إمكانیات مادیة
 2وھذه اإلعانات قد تكون عینیة وقد تكون اجتماعیة طبقا للمادة  ،كافیة للتكفل بأصولھم، من إعانة الدولة

الفرع المتكفل بالمسن یقل عن األجر الوطني ، شریطة أن یكون أجر )22(16/186من المرسوم التنفیذي 
  األدنى المضمون أو ما یعادلھ.

من المرسوم التنفیذي رقم  10طبقا للمادة  ،إنشاء المؤسسات المتخصصة وھیاكل االستقبال -ب
الذي یحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة، وھیاكل الستقبال  2012مارس  17المؤرخ في  12/113

  وتتكفل بـ: ،كذا مھامھا وتنظیمھا وتسییرھاو ،األشخاص المسنین
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  ضمان النشاطات الھادفة إلى رفاھیة المسن وذلك ببرمجة أنشطة ثقافیة وریاضیة ومسلیة. -
  اقتراح كل النشاطات التي من شأنھا إعادة اإلدماج العائلي للمسن. -
  ضمان متابعة طبیعیة ومرافقة نفسیة واجتماعیة للمسن. -
  ألمن.ضمان النظافة وا -

غیر أن ھذا اإلجراء لم یطبق بسبب عدم توفر عقود اإلدماج  ،المساعدة للشخص المسن في المنزل -ج
من و ،االجتماعي، أو قلتھا ألجل توجیھ عدد من ھؤالء لتقدیم المساعدة للشخص المسن في المنزل من جھة

إطار واجباتھم المرتبطة جھة أخرى رفض أفراد األسرة دخول شخص أجنبي عنھم یقوم بأعمال تدخل في 
ي والت ،، وكذا تدني المنح المقدمة للعمال القائمین على رعایة األشخاص المسنین)23(برابطة القرابة أو الدم

، لذا على الجھات المعنیة رفع ھذه )24()5460،00تتجاوز خمسة آالف وستة وأربعین دینار جزائري (
  المنحة.
ا اإلطار وبعد إیجاد العائلة الراغبة في التكفل، یتم التقصي وفي ھذ ،الوضع لدى عائالت االستقبال -د

ستقبلة ثم یتم إبرام اتفاقیة بین العائلة الم ،وعن ظروف استقبالھ ،عن مدى إمكانیة قیامھا بواجباتھا تجاه المسن
  .)25(والمصالح المكلفة بالنشاط االجتماعي للوالیة مقابل التكفل بالشخص المسن

من المنحة المقررة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة، التي أقرھا قانون حمایة استفادة المسن  -ھــ
  منھ. 5م المادة 2002المعوقین وترقیتھم بالجزائر، في عام 

وتتضمن البطاقة االمتیازات المقررة في التشریع،  ،استفادة المسن من مزایا بطاقة الشخص المسن -و
والتنظیم المعمول بھما لفائدة األشخاص المسنین المحرومین ممن ھم في وضع صعب، دون روابط أسریة 

ھذه البطاقة تتیح للمسن مجانیة العالج على مستوى المؤسسات  ،)26(13/139من القانون رقم  7طبقا للمادة 
واألولویة في المؤسسات واألماكن  ،12/10من قانون  14جاءت بھ أیضا المادة  الصحیة العمومیة، وھو ما
 ،كما تمنح األولویة في الصفوف واألماكن والقاعات التي تجري فیھا النشاطات ،التي تتضمن خدمة عمومیة

ھو ما ووالتظاھرات الثقافیة والریاضیة، والترفیھیة، وتضمن األولویة في المقاعد األولى للنقل العمومي 
  من نفس القانون. 8جاءت بھ المادة 

تظھر ھذه الحمایة، من خالل تجریم وعقاب كل ما من شأنھ المساس : الحمایة القانونیة للمسن -2
 12/10بحقوق المسن المادیة، والمعنویة، وسنتكلم في ھذا المقام عن األحكام التي تضمنھا القانون رقم 

  والمتمثلة في:
المتضمنة حق المسن في العیش وسط أسرتھ، ولضمان ذلك  12/10من القانون  4دة مخالفة أحكام الما -أ

 في حاالت النزاع التي تنشب ،من نفس القانون على إجراء الوساطة العائلیة، واالجتماعیة 12نصت المادة 
س من نف 13في األسرة، بین األصول والفروع وإذا لم تنجح الوساطة، یتم اللجوء إلى الصلح، المادة 

من نفس القانون، والتي تقضي بمتابعة الفاعل ومعاقبتھ  34القانون، وإذا تعذر الصلح تطبق أحكام المادة 
  .)27(دج200000دج إلى 20000شھرا، وبغرامة مالیة تتراوح بین  18أشھر إلى  6بالحبس من 

وبموجبھا ألزم المشرع المتكفل بالمسن، أن یقوم بما  12/10من القانون  30و  6أحكام المادتین مخالفة -ب
یلزمھ، كما یقع علیھ المساھمة في مصاریف الخدمات المقدمة للمسن داخل المؤسسات، والھیاكل 

لمواد إذا كان دخلھ كاف، وكل مخالفة ألحكام ھذه ا 12/10من قانون  25المنصوص علیھا في المادة 
دج و 20000وغرامة مالیة تتراوح بین  ،شھرا 18أشھر إلى  6یترتب علیھ العقوبة بالحبس من 

  دج.20000
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  موقف الشریعة اإلسالمیة :ثالثا
للكشف عن موقف الشریعة اإلسالمیة یجب أن نجیب عن سؤالین أولھما: ھل یجوز للولد أن یتخلى 

 ،مما یلجئھما إلى دور المسنین متعلال في ذلك بعجزه عن رعایتھما لكبرھما ،عن رعایة والدیھ أو أحدھما
ولة أو لكون الد ،أو یكون دخلھ ال یكفي إال لنفقة أوالده ،أو رفضھا ذلك ،أو لعدم استطاعة زوجتھ رعایتھما

  قوق؟وثانیھما: ھل السماح بإنشاء ھذه الدور تشجع على الع توفر لھما رعایة أفضل مما یستطیع ھو؟،
 لھ تعالى:لقو ،وعدم إیذائھم ،بالرجوع إلى تعالیم الدین اإلسالمي، نجد أنھا تحث على اإلحسان للوالدین

 ٰا یَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما أَ  َوقََضى أُفٍّ  ْو ِكَالھَُما فََال تَقُل لَّھَُماَربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
بِّ اْرَحْمھَُما َكَما َربَّیَانِي  ) َواْخفِْض لَھَُما َجَناَح الذُّلِّ 23َوَال تَْنھَْرھَُما َوقُل لَّھَُما قَْوًال َكِریًما ( ْحَمِة َوقُل رَّ ِمَن الرَّ

ْنَساَن بَِوالَِدْیھِ  )، ویقول جل وعال:24 -23: (اإلسراء )24َصِغیًرا ( بھذا نجد  ،)14: (لقمان َوَوَصیَنا اْإلِ
أن اإلسالم لم یجز تخلي األبناء عن اآلباء تحت أي ظرف كان ألن من مبادئ الشریعة السمحاء رعایة 

ْحَسانْ  ورد جمیل اآلباء ال یكون بنكرانھ لقولھ تعالى: ،المسن وتوقیره ال تحقیره ْحَساِن إِالَّ اْإلِ  ھَْل َجَزاُء اْإلِ
تواء من لیس لھم من یعیلھم مطلقا، وقد بیّن هللا عز وجل جزاء وما دور المسنین إال الح ،)60 :(الرحمن

)، وھذا معناه أن الشخص الذي یعتني بشخص آخر 26 :(النبأ َجَزاًء ِوفَاقَامن یسئ إلى المسن في قولھ: 
  كبیر في السن، یسخر هللا لھ شخصا یعتني بھ عندما یكبر.

  الخاتمة
  النتائج منھا:أوصلتنا ھذه الدراسة إلى مجموعة من 

  أن تخلي األبناء عن اآلباء ھو من العقوق الذي ال یجب أن نفتي بجوازھا مھما كانت المبررات. -
  أن فتح مثل ھذه الدور یجب أن یكون فقط للقضاء على ظاھرة التشرد والتسّول. -
  یھا.أن أسباب ولوج المسن لدار المسنین سببھ الرئیس تخلي األسرة عن دورھا في رعایة مسن -
أن المشرع عندما التزم بالتكفل بھذه الفئة لم یّوفق من باب أنھ جمع في ھذه الدور بیّن من تم التخلي عنھم  -

  وبین ذوي االحتیاجات الخاصة تحت سقف واحد. ،وبین من یعانون من اضطرابات نفسیة ،من العقالء
واالحتكاك بأقرانھا، ألن ھذه الدور ھي  أن دار المسنین ال تحقق لھذه الفئة ما تبحث عنھ من فك العزلة، -

أیضا من حق ذوي االحتیاجات الخاصة، والمصابین ببعض أمراض الشیخوخة كالخرف والزھیمر مما 
  یزید في إحباط المسن.

  بناء على ھذه النتائج أقترح ما یأتي:
  وضع تشریع عقابي یفرض عقوبات قاسیة على من یتخلى عن المسن من فروعھ وأقاربھ. -
تخصیص اعتماد مالي محترم ألن متطلبات ھذه الفئة مكلف كي ال یكونوا عرضة للتخلي عنھم بسبب  -

  الفاقة.
تخصیص رقابة دوریة للتأكد من أن المساعدات المالیة تصرف على احتیاجات المسن ال على باقي أفراد  -

  األسرة، تقوم بھا لجان المساعدات االجتماعیة.
  یس عالیة لھذه الفئة وبمبالغ رمزیة.تخصیص رعایة طبیة بمقای -
الفصل في دور الشیخوخة ــ التي تضمن اإلقامة فقط لمن لیس لدیھم من یتولى رعایتھم من أبناء وأقارب  -

  بین األصحاء وغیرھم من باب أال نزید الطین بلة.
غیب أسالیب التر إبراز أحكام شریعتنا السمحاء وما جاءت بھ من أحكام تتعلق برعایة المسن والمتضمنة -

  في المدارس والمساجد وسائل اإلعالم. ،والترھیب



  12/10للمسن طبقا ألحكام القانون  األسریةالرعایة  
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وأعوان شبھ الطبیین، نحو التكفل بھذه الفئة كما ھو معمول بھ في  ،توجیھ نشاط المساعدین االجتماعیین -
  العدید من الدول.

  إدراج تخصص في التكوین شبھ الطبي یكون موضوعھ التكفل بالمسنین. -
  والمراجعقائمة المصادر 
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  المخالفات المتعلقة بعملیة التصویت
Violations Related To The Voting Process 

 

  إبراھیم بوعمرةد/ 

  جامعة سوسة تونس –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
brahimbouamra2005@gmail.com 

  

  26/07/2021 :القبول تاریخ   17/01/2021 اإلرسال: تاریخ
   :الملخص

أن التصویت ھو الوسیلة التي یتاح بموجبھا ألفراد الشعب اختیار ممثلیھم في مراكز غني عن البیان 
صنع القرار، األمر الذي دفع بأغلب التشریعات أن تولیھ أھمیة كبیرة، وتحیطھ بمجموعة من الضمانات 

األساسیة التي یقوم علیھا، والمتمثلة في السریة، الشخصیة، الحیاد، المساواة حتى ال یتم المساس بمبادئھ 
  والدقة، وھي مبادئ البد من مراعاتھا واحترامھا أثناء سیر العملیة االنتخابیة.

لقد اتجھ المشرع الجزائري إلى تنظیم عملیة التصویت سواء من الناحیة المادیة بتوفیر كافة المعدات 
السیر المادي الحسن لعملیة االقتراع، باإلضافة إلى التنظیم القانوني لھ من خالل إحاطتھ الالزمة لضمان 

الصادر   23-17بعدة نصوص تنظیمیة تحكم سیر عملیة التصویت، وتتمثل أھمیتھا في المرسوم التنفیذي 
تصویت، لقواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرھا، حیث نص على تشكیلة مكاتب الحدد ، ال2017سنة 

المخالفات التي یمكن أن تقع یوم التصویت، وقد تمس بنزاھة  المتجسدة أساسا في الحد منومھمة أعضائھا، 
العملیة االنتخابیة، وقد تؤدي حتى إلى إلغاء االنتخابات سواء تعلقت بمخالفة مبدأ من مبادئ التصویت، أو 

ت، األمر الذي قد یؤدي إلى نشوب نزاع حول مخالفات اإلجراءات التي وجب إتباعھا أثناء عملیة التصوی
  .مشروعیة عملیة التصویت

  االنتخابات؛ المخالفات؛ مبادئ التصویت؛ إجراءات التصویت؛ مشروعیة التصویت. : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

It goes without saying that voting is the means by which people can choose their 
representatives in decision-making positions, which prompted most legislation to attach great 
importance to it, and surround it with a set of guarantees so that its basic principles on which it 
is based, namely confidentiality, personality, neutrality are not violated. Equality and accuracy, 
which are principles that must be observed and respected during the course of the electoral 
process. 

The Algerian legislature has tended to organize the voting process, whether financially, 
by providing all the necessary equipment to ensure the proper physical functioning of the voting 
process, in addition to its legal organization by surrounding it with several regulatory texts that 
govern the conduct of the voting process, the importance of which is the Executive Decree 17-
23 issued in 2017 Specifying the rules for organizing the voting center and office and its 
functioning, as it stipulated the composition of voting offices, and the mission of their members, 
which is mainly embodied in limiting violations that may occur on the day of voting, and may 
affect the integrity of the electoral process, and may even lead to the cancellation of elections, 
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whether related to violating a principle Voting, or irregularities in the procedures that must be 
followed during the voting process, which may lead to a dispute about the legality of the voting 
process. 
Key words: The election; Irregularities; Voting principles; Voting procedures; Legality of the 
vote 

  مقّدمة: 
والقانونیة، وعلیھ إن العملیة االنتخابیة عملیة مركبة من مجموعة من اإلجراءات الدستوریة 

فكما یمكنھا أن تفضي لالنتقال الدیمقراطي فإنھا یمكن أن تثیر المزید من الصراعات السیاسیة 
واالجتماعیة وتمر بمجموعة من المراحل بعضھا سابق لعملیة االقتراع والبعض اآلخر معاصر لھا 

أھم  بري بإعالن النتائج وتعتوالبعض اآلخر الحق، إذ تبدأ بدعوة الھیئة الناخبة بموجب مرسوم وتنتھ
  مراحلھا مرحلة التصویت.

االنتخابیة بمفھومھا الفني الضیق فھي قیام الناخبین باإلدالء بأصواتھم في صنادیق  العملیةف
االقتراع وتحریر لجان االنتخاب وإجراء عملیة الفرز أما بمفھومھا األضیق من ذلك فھي األداء 

  ن قبل الناخبین.االنتخابي أو اإلدالء باألصوات م
  أھمیة الموضوع:

لكون مرحلة التصویت من أھم مراحل العملیة  نظرا ألن منازعة التصویت تكتسي أھمیة بالغھ
المرحلة التي تتجسد من خاللھا  بإرادة المنتخبین كما أنھا االنتخابیة الرتباطھا ارتباطا مباشرا

، ة االنتخابات وبالتالي دیمقراطیة الدولةالشرعیة للدولة وھي الواجھة الرئیسیة لمعرفة مدى شفافی
ینجر عنھ  فكلما كانت ھذه المرحلة محاطة بضمانات وضوابط قانونیة وأن المساس بھذه األخیرة

طعون لتصحیح أوضاع معینة كانت السلطات أكثر شرعیة كما یفید في توسیع نطاق المشاركة 
  سلطة.ویتجسد أحد أھم المبادئ الدستوریة وھو الشعب مصدر كل 

ومن ھذا المنطلق إذا كان المفھوم الواسع للعملیة االنتخابیة یشیر إلى مجموع اإلجراءات 
التحضیریة والمعاصرة والالحقة لعملیة االقتراع، فإن مفھومھا الضیق أو الفني ینصب على عملیة 

صویت، ة التالتصویت والفرز، وإعالن النتائج، وما یھمنا نحن في ھذه الورقة البحثیة ھو سیر عملی
فالتصویت یعد أھم مراحل العملیة االنتخابیة التي یجب أن تحاط بضمانات كافیة من أجل إجرائھا 
بشكل سلیم، وھذا من خالل احترام أھم المبادئ التي یقوم علیھا التصویت، وكذا التنظیم القانوني 

 ادئ التصویت، أو تعرقلوالمادي لھذه العملیة، وتفادي كافة المخالفات التي قد تمس بمبدأ من مب
السیر الحسن والشفاف لھ، ولھذا كان لزاما علینا أن نتناول في ھذه الورقة البحثیة المخالفات المتعلقة 

  بعملیة التصویت.
  دوافع اختیار الموضوع:

  :یرجع ذلك إلى دوافع موضوعیة وأخرى شخصیة
 لفات المتعلقة بعملیة التصویتـ الدوافع الموضوعیة: لكون جل الدراسات لم تتناول موضوع المخا

كدراسة منفردة وخاصة فإننا بھذه الدراسة أردنا إثراء البحث القانوني وجعل ھذه الورقة البحثیة 
  منطلقا لدراسات أخرى.
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الدوافع الشخصیة: تقویة المعارف في مجال ضوابط عملیة التصویت ومخالفاتھا المرتبطة بمرحلة 
  ضوع ھذه الورقة البحثیة بجزئیة من األطروحة محل البحث.مو الرتباطالتصویت، وأیضا نظرا 

  :الدراسة إشكالیة
  حتى نتمكن من اإلحاطة بالموضوع محل الدراسة یمكننا طرح اإلشكال التالي:  

إلى أي حد تمس المخالفات المتعلقة بعملیة التصویت بمبادئ التصویت وإجراءاتھ؟ وفیما تتمثل ھذه 
  المخالفات؟

  وتتجلى في:: أھداف الدراسة
تسلیط الضوء على عملیة التصویت والضوابط واإلجراءات وما ینجر عن المساس بھا من 

  مخالفات.
  منھج الدراسة:

اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي والتحلیلي تماشیا وطبیعة الموضوع وھذا من 
اء تلك الواردة المختلفة سوتحلیلنا للنصوص القانونیة و تطرقنا بالتعریف لبعض المصطلحات، خالل

في قوانین االنتخابات أو القوانین األخرى المرتبطة باالنتخابات، قصد الوقوف على مدى تنظیم 
  إجراءات منازعات التصویت في المنظومة التشریعیة الجزائریة.

  تقسیمات الدراسة:
  یة إلى مبحثین: ولإلجابة على اإلشكالیة المطروحة أنفا سیتم تقسیم ھذه الورقة البحث     

 المبحث األول: مخالفات مبادئ التصویت.
 .المبحث الثاني: مخالفات إجراءات التصویت

  المبحث األول: مخالفات مبادئ التصویت.
للتصویت مبادئ أساسیة تقوم علیھا وجب احترامھا حتى یتم التصویت بشفافیة، ونزاھة، 

اع مبادئ التصویت التي یمكن أن تمس یوم االقتر وتكون نتائجھ ھي نتیجة إرادة فعلیة للناخبین، وأھم
مبدأ السریة، ومبدأ الشخصیة، وكذا مبدأ الحیاد وفي ھذا المبحث سنتناول المخالفات التي قد تمس 

مخالفات الطابع الشخصي  بھذه المبادئ، مخالفات الطابع السري للتصویت (المطلب األول)،
  الحیاد (المطلب الثالث).للتصویت (المطلب الثاني)، مخالفة مبدأ 

  ول: مخالفة الطابع السري للتصویتالمطلب األ
من القانون  133لقد كرس المشرع الجزائري مبدأ سریة التصویت من خالل نص المادة 

المتضمن  ،2021لسنة  17، الجریدة الرسمیة عدد 2021مارس  10المؤرخ في  01-21العضوي 
سریة البد من توفر وسیلتین، وھما: المعازل، وكذا األظرفة قانون االنتخابات، ولكي یتحقق مبدأ ال

الخاصة بالتصویت، فعدم توفر إحدى ھاتین الوسیلتین یعد مخالفة یمكن أن یؤدي إلى إلغاء 
االنتخابات، فالمعازل واألظرفة ھي الضمان الوحید لسریة التصویت، فھي التي تؤدي إلى إخفاء 

التي  146االنتخابات في المادة  01-21العضوي قانون النص عملیة االنتخابات عن الجمھور، فقد 
نصت على " یزود كل مكتب تصویت بمعزل واحد أو عدة معازل یجب أن تصمن المعازل سریة 

  .1التصویت لكل ناخب، على أنھ یلزم أال تخفي عن الجمھور عملیات التصویت والفرز والمراقبة"
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بعدم توفیر المعازل داخل مكتب التصویت، أو أن إذ أن مخالفة ھذه المادة وعدم احترامھا 
یسمح للناخب بأن یضع ورقة التصویت داخل الظرف مباشرة دون أن یمر بالمعزل یمس بمبدأ 

وكذلك من المخالفات التي تمس بمبدأ السریة عدم احترام الشكل القانوني للمظاریف التي  السریة.
على  01-21ولقد نص القانون العضوي  وجب أن ال تكون شفافة، حتى تضمن مبدأ السریة،

التي تنص على "یجرى التصویت ضمن أظرفة  135مواصفات ھذه األظرفة من خالل نص المادة 
  .2تقدمھا اإلدارة، تكون ھذه األظرفة غیر شفافة، وغیر مدمغة، وعلى نموذج موحد"

من ضمانات وقد ألزم المشرع على ضرورة أن تكون ھذه األظرفة غیر شفافة، وھذا ضمان 
مبدأ سریة التصویت. والبد من عدم مخالفة وعدم السماح للمترشح بأن یدلي بصوتھ بوضع ورقة 

ومن مخالفات الطابع السري كذلك  التصویت مباشرة دون ظرف األمر الذي یؤدي إلى إلغاء صوتھ.
ھا، فوز االتصال بالناخبین خارج مراكز التصویت، واطالعھم على القائمة االنتخابیة المرغوب

  .3بتعریفھم بھا بشكل حقیقي، وعندئذ یسھل التعرف علیھا من بین بقیة القوائم االنتخابیة
  المطلب الثاني: مخالفة الطابع الشخصي للتصویت:

على شخصیة التصویت، إذ نصت على ما یلي: "یتناول  147أكدت الفقرة الثانیة من المادة 
ھویتھ ألعضاء مكتب التصویت عن طریق تقدیم أي  الناخب بنفسھ عند دخولھ القاعة وبعد إثبات

وبعد تأكد رئیس مكتب وثیقة رسمیة مطلوبة لھذا الغرض، ظرفا ونسخة من أوراق التصویت، 
أن  دون توجھ مباشرة إلى المعزلالتصویت من تناول الناخب جمیع أوراق التصویت، یأذن لھ بال

  .4ھ في الظرف"ویضع ورقت االختیاریغادر القاعة حیث یباشر عملیة 
إن مبدأ الشخصیة في التصویت مبدأ البد من مراعاتھ، وتوفیر الضمانات الالزمة الحترامھ، 
وعدم المساس بھ، لكن أجاز المشرع إمكانیة عدم تصویت الناخب بنفسھ كاستثناء عن القاعة العامة، 

ولقد وضع المشرع شروط وجب  ،01-21من القانون العضوي  157وھذا من خالل نص المادة 
 168إلى المادة  159توافرھا لصحة الوكالة، وإجراءات إصدارھا، وھذا من خالل نص المواد من 

 ، ویمكن إیجاز شروط الوكالة في:21-01من القانون العضوي 
  الشروط الموضوعیة:

 وجب أن یكون الوكیل مسجل في القائمة االنتخابیة للبلدیة. -
 لشخص واحد (وكیل واحد).أن تكون الوكالة  -
 تمتع الوكیل بالحقوق المدنیة والسیاسیة. -
  .5عدم حیازة الوكیل ألكثر من وكالة -

  الشروط الشكلیة للوكالة:
شروط إعداد الوكالة إلى التنظیم، وھذا من خالل القانون العضوي لالنتخابات أحال المشرع 

یحدد شكل وشروط  19/12/2016المؤرخ في  337-16ما حدث فعال، فقد صدر المرسوم التنفیذي 
إعداد الوكالة للتصویت في االنتخاب، وقد حدد ھذا المرسوم الشروط الشكلیة للوكالة والتي تتمثل 

  في:
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 01-21أن تعد الوكالة على مطبوع واحد أمام السلطات المنصوص علیھا في القانون العضوي  -
 .168في المادة 

 6ي أعدت الوكالة أمامھا على مطبوع الوكالة.وضع تأشیرة وختم السلطة الت -
 توفر البیانات التالیة في مطبوع الوكالة:  -

 .لقب واسم كل من الموكل والوكیل  
 .تاریخ ومكان والدتھما  
 .عنوانھما ومھنتھما  
 .رقم تسجیلھما في القائمة االنتخابیة، ومكتب تصویتھما  
 .إمضاء الموكل  
 7ختم السلطة المعدة للوكالة.  

یوما الموالیة لتاریخ  15حدد المشرع الجزائري فترة إعداد الوكاالت، والتي تتمثل في ولقد 
أیام قبل تاریخ االقتراع، ونص على ضرورة تسجیل الوكاالت في  3استدعاء ھیئة الناخبین، وتنتھي 

دفتر مخصص لھذا الغرض مرقم ومؤشر من قبل رئیس اللجنة اإلداریة االنتخابات، أو رئیس 
ة الدبلوماسیة، أو القنصلیة، أو قائد الوحدة، أو مدیر المؤسسة، أو مدیر المستشفى حسب الممثلی
  . 8الحالة

لقد أحاط المشرع الجزائري مبدأ الشخصیة في التصویت بعدة ضمانات تتمثل في ضرورة 
توفر الشروط القانونیة إلعداد الوكالة، وكذا حصر فئة األشخاص الذین یمكنھم أداء حق التصویت 
عن طریق الوكالة حتى ال یترك المجال مفتوح للتالعب بھذا الحق، ولكن رغم كل ھذه الضمانات 

  یمكن أن یقع ھناك مخالفات تمس بھذا المبدأ، ویمكن ذكرھا فیما یلي:
 .أن ال یكون الوكیل منتخبا أو مسجال في القائمة االنتخابیة للبلدیة  
 .أن یتم إعطاء الوكالة ألكثر من شخص  
 الوكیل أكثر من وكالة. أن یجوز  
  01-21عدم إعداد الوكالة أمام السلطة المخولة التي نص علیھا القانون العضوي.  
 .عدم وجود تأشیرة وختم السلطة التي أعدت الوكالة أمامھا  
  .أن تعد الوكالة بعد انتھاء المدة القانونیة المحددة إلعدادھا  
 كلیة یجعل من الوكالة غیر قانونیة، إن تخلف شرط من شروط الوكالة الموضوعیة أو الش

  وبالتالي ال یمكن االحتجاج بھا، أو قبولھا أثناء التصویت باعتبارھا باطلة.
وما یالحظ أیضا من مخالفات قد تمس بمبدأ الشخصیة السماح للناخب أن یدلي بصوت ناخب 

 آخر دون وكالة، أي دون أن یقدم الوكالة لرئیس مكتب التصویت.
وكیل بالحبر الفسفوري (بصمة السبابة الیمنى) مما قد یسمح بإعادة االنتخاب لصالح عدم بصمة ال -

وكیل آخر فبقاء الحبر الفسفوري في السبابة الیمنى دلیل على أن الناخب قد انتخب بالوكالة، وبالتالي 
  ال یستطیع أن یعید عملیة التصویت لصالح وكیل آخر.
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  مطلب الثالث: مخالفة مبدأ الحیادال
المتعلق بنظام االنتخابات إلى  01-21لقد سعى المشرع الجزائري من خالل القانون العضوي 

 نص علىالضمان نزاھة العملیة االنتخابیة، وتكریس مبدأ حیاد اإلدارة. وھذا یظھر جلیا من خالل 
الحیاد ب"تجري االستشارات االنتخابیة تحت مسؤولیة اإلدارة التي یلتزم أعوانھا التزاما صارما  أنھ

  إزاء األحزاب السیاسیة والمترشحین".
نص التعدیل الدستوري األخیر لسنة إن مبدأ الحیاد ھو مبدأ مكرس دستوریا، وھذا من خالل 

"تستھدف المؤسسات ضمان  أنھ على النصوكذلك  .9على "عدم تحیز اإلدارة یصمنھ القانون" 2020
جبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والوا

اإلنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة، واالجتماعیة، 
المتضمن القانون  15/07/2006المؤرخ في  03-06من األمر  41والثقافیة". كما نصت علیھ المادة 

لى "یجب على الموظف أن یمارس مھامھ بكل أمانة، األساسي العام للوظیفة العمومیة والتي نصت ع
   .10وبدون تحیز"

من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن المشرع أولى اھتماما كبیرا لمبدأ حیاد اإلدارة خاصة في 
العملیة االنتخابیة، وھذا ما شدد علیھ، بإضافة مصطلح التزام أعوان اإلدارة بمبدأ الصرامة، وقد 

  ھذا المبدأ بمجموعة من الضمانات أھمھا:حاول المشرع أن یحیط 
استبعاد بعض األشخاص الذین تربطھم عالقة قرابة إلى غایة المرحلة الرابعة من التأطیر 
واإلشراف على العملیة االنتخابیة، وھذا ما أكدتھ تعلیمة رئیس الجمھوریة التي صدرت بتاریخ 

اء العملیة االنتخابیة، وتعتبر ھذه التي تتضمن مبدأ حیاد اإلدارة، والموظف إز 07/02/2009
المبادرة األولى من قبل الرئاسة كمؤسسة دستوریة تأخذ على عاتقھا مسؤولیة التزام األعوان 
اإلداریین بالحیاد أین جاء في القسم الثالث من التعلیمة الرئاسیة القواعد الواجب على السلطات 

خص الحیاد، ومن بین اآللیات لضمان مبدأ حیاد العمومیة واألعوان العمومیین االمتثال لھا فیما ی
  اإلدارة:

  حق المترشح في مراقبة العملیة االنتخابیة. -
  على وسائل اإلعالم معاملة المترشحین بالمساواة. -
 التزام اإلدارة بتوفیر الوسائل المادیة واألمنیة بھدف تنظیم التجمعات الشعبیة. -
 11قدر المساواة.إلزام أعوان الدولة بالحیاد والتعامل على  -

إن مخالفة مبدأ حیاد اإلدارة في العملیة االنتخابیة قد یؤدي إلى عدم نزاھة العملیة االنتخابیة، وبالتالي 
  إلغاء التصویت، ومن المخالفات التي قد تمس بھذا المبدأ نذكر:

تسریب أوراق التصویت خارج مراكز التصویت، وھذا للحث والتحریض على اختیار مرشح أو  -
 مة معینة.قائ
 توجیھ الناخبین داخل مكاتب التصویت من أجل اختیار مرشح ما. -
 عدم تعلیق قائمة مؤطري مكاتب التصویت داخل كل مكتب. -
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  المبحث الثاني: مخالفات إجراءات التصویت
ترتبط ھذه المخالفات بالممیزات التقنیة لورقة التصویت وكذا مخالفات الجوانب اإلجرائیة 

توى مكتب وسوف تناول تحت ھذا المطلب كل نوع في فرع مخالفة الممیزات والتنظیمیة على مس
التقنیة لورقة التصویت (المطلب األول)، مخالفات الجوانب اإلجرائیة والتنظیمیة على مستوى مكتب 

  (المطلب الثاني).
  الممیزات التقنیة لورقة التصویت المطلب األول: مخالفة

ورقة التصویت من حیث الحجم، اللون، وحملھا لبیانات  حدد القانون ممیزات تقنیة لمطبوعة
متفق علیھا مع المترشحین لالنتخابات، أو مع أحزابھم، وقد حدد القانون ھذه الممیزات من خالل 

، الذي یحدد نص أوراق التصویت التي 11/09/2017المؤرخ في  17/25312المرسوم التنفیذي رقم 
تستعمل النتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الوالئیة، وممیزاتھا النفسیة، وقد جاء تطبیقھا 

من ھذا  2المتعلق بنظام االنتخابات، ولقد نصت المادة  21/01لقانون العضوي ألحكام ا مطابقا
التصویت التي توضع في متناول الناخبین النتخاب أعضاء المجالس  المرسوم على "تكون أوراق

  الشعبیة البلدیة والوالئیة ذات نموذج موحد ولونین مختلفین".
وقد نص المشرع على أن شكل أوراق التصویت بالنسبة لالنتخابات البلدیة تختلف بحسب 

ت تكون موحدة بالنسبة لالنتخابااختالف عدد المقاعد المطلوب شغلھا في الدائرة االنتخابیة بینما 
  . 13الوالئیة

من المرسوم السابق الذكر على أن أوراق التصویت المتعلقة بانتخاب  3ولقد نصت المادة 
  أعضاء المجالس البلدیة تكون ذات لون أبیض، بینما بالنسبة النتخاب المجالس الوالئیة تكون زرقاء.

ات الواجب توافرھا في ورقة التصویت، والتي من نفس المرسوم على البیان 4كما نصت المادة 
  تتمثل في:

  نوع االنتخاب. -
  الدائرة االنتخابیة. -
  تاریخ االنتخاب -
  تسمیة الحزب أو األحزاب السیاسیة باللغة العربیة وبالحروف الالتینیة. -
  صورة تعریف المترشح متصدر القائمة. -
، وكذا العربیة وبالحروف الالتینیةألقاب المترشحین األساسیین والمستخلفین، وأسماؤھم باللغة  -

  ترتیبھم في القائمة.
  وبالنسبة لقوائم المترشحین األحرار.

عبارة قائمة حرة باللغة العربیة وبالحروف الالتینیة، تتبع بحرف أبجدي عربي یمنح على مستوى  -
 .14الدائرة االنتخابیة على أساس تاریخ وساعة إیداع القائمة

اضحا بممیزات ورقة التصویت حتى ال یترك مجاال للتالعب أو لقد أولى المشرع اھتماما و
التزویر أو استبدال أوراق التصویت مما یمس بنزاھة العملیة االنتخابیة، وتعتبر مخالفة الممیزات 

  التقنیة لورقة التصویت:



  إبراھیم بوعمرة د/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      718

 استعمال أوراق تصویت ال یتطابق لونھا مع اللون المنصوص علیھ في المرسوم التنفیدي. -
في ورقة  17/253من المرسوم التنفیذي  4البیانات المنصوص علیھا في المادة  عدم توفر -

 التصویت.
 استعمال أوراق تصویت غیر مطابقة للنموذج المحدد من قبل وزیر الداخلیة. -
 استعمال أوراق تصویت غیر مكتوبة باللغة العربیة. -
  عدم توفر أسماء القائمة اإلضافیة للمترشحین في ورقة التصویت. -

  المطلب الثاني: مخالفات الجوانب اإلجرائیة والتنظیمیة على مستوى مكتب  
 01-21یمكن أن تحدث عدة مخالفات یوم االقتراع، وھذا ما یمس بأحكام القانون العضوي 

المتعلق بنظام االنتخابات، وكذا المراسیم التنفیذیة المتعلقة بھ، ویمكن ذكر بعض ھذه المخالفات والتي 
  تتمثل في:

خالفة زمن االقتراع، وھذا من خالل تقدیم االقتراع أو تأخیر ساعة افتتاحھ من قبل الوالي دون م -
 ترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة.

عدم نشر القرارات المتخذة من قبل الوالة من أجل تقدیم ساعة افتتاح االقتراع، وعدم تعلیقھا في  -
 البلدیات المعنیة في اآلجال المحددة قانونا.

 دم توفیر العتاد االنتخابي الضروري داخل مكتب التصویت.ع -
 عدم تشمیع صنادیق االقتراع من قبل رئیس مكتب التصویت. -
 عدم تقدیم ما یثبت ھویة الناخب أثناء تأدیتھ واجبھ االنتخابي. -
 عدم وجود قائمة المنتخبین داخل مكتب التصویت. -
 ابات.ا الھیئة العلیا المستقلة لمراقبة االنتخعدم ترتیب أوراق التصویت حسب القرعة التي قامت بھ -
 عدم تعلیق قائمة أعضاء مكتب التصویت داخل المكتب. -
 عدم السماح بجلوس ممثلي األحزاب داخل مكاتب التصویت. -
 عدم وضع التأشیر على بطاقة الناخب. -
 عدم االحتفاظ بالوكالة والتأشیر علیھا. -
 التسجیل المتكرر بالقائمة االنتخابیة. -
 اكتمال تشكیلة مناصب التصویت. عدم -
 عدم تعلیق قرار توزیع الناخبین. -
 نقص أو انعدام أوراق التصویت. -
 نقص أو انعدام أظرفة التصویت. -
  تدخل ممثلي األحزاب في سیر عملیة االقتراع  -
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  خاتمة:
من خالل ما سبق بیانھ في ھذه الورقة البحثیة التي تناولنا فیھا المخالفات المتعلقة بعملیة 
التصویت، لكون مرحلة التصویت من أھم المراحل االنتخابیة فھي الواجھة الرئیسیة التي تعكس 
مدى نزاھة االنتخابات وشفافیتھا بسبب اقترانھا وارتباطھا بالتعبیر المباشرة عن إرادة الناخبین ھذا 

ت من جھة ویالتعبیر البد أن یتم في ظل المبادئ العامة والمتمثلة أساسا في شخصیة وسریة التص
والحریة والمساواة من جھة اخرى وكذا مبدأ الحیاد والدقة وال یكفي النص على ھذه المبادئ في 
المنظومة التشریعیة بل البد من وضع آلیات وإجراءات لتطبیقھا على ارض الواقع كما انھ البد من 

النتخابیة م المنازعة اتبیان المخالفات المتعلقة بعملیة التصویت وصوال إلى وضع نظام قانوني یحك
  الناتجة عن جراء مخالفة مبادئ وضوابط وإجراءات التصویت.

  من خاللنا دراستنا لھذا الموضوع، تمكنا أن نخلص لجملة النتائج التالیة:    
 نص المشرع الجزائري على مبادئ التصویت في مختلف قوانین االنتخاب . -1
نظرا ألھمیتھا وإلضفاء خاصیة السمو التي یتمتع أن بعض ھذه المبادئ مدرجة دستوریا وھذا  -2

 بھا الدستور.
كما عمل على وضع آلیات من أجل تجسید ھذه المبادئ من خالل التنظیم المادي لعملیة التصویت  -3

  وكذا التنظیم اإلجرائي.
 لقد منح المشرع حق الطعن جراء مخالفة التنظیمات المادیة واإلجرائیة لعملیة التصویت، كما -4

حدد خالل قانون االنتخاب وكذا القوانین المفصلة في اختصاصات مختلف الجھات ذات الصلة 
بالمنازعات التصویت، كما لم یتعامل المشرع الجزائري بوضعھ إلجراءات الطعن سواء من ناحیة 
أصحاب الحق في الطعن أو شكلیة الطعن أو اآلجال سواء آجال تقدیمھ أو الفصل فیھ بنفس الكیفیة، 

  فھذه اإلجراءات تختلف باختالف االستحقاقات االنتخابیة.
  :تالیةال التوصیاتمن خالل جملة النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الورقة البحثیة، تمكننا تقدیم 

  تحدید جزاءات أكثر ردعا للحد من المخالفات المتعلقة بعملیات التصویت. -
این فالمشرع الجزائري لم ینظم ھذه المسألة بخصوص أصحاب الحق في الطعن ونظرا ألن ھناك تب -

بطریقة موحدة بالرغم من أن الھدف العام ھو الوصول إلى انتخابات شفافة ونزیھة، فیمنح الناخب 
ھذا الحق في استحقاقات كما ھو الحال بالنسبة لالنتخابات المحلیة ویحرمھ منھ في أخرى االنتخابات 

  االنتخابیة ولذلك وجب منحھ ھذا الحق في جمیع االستحقاقات.الوطنیة، إن الناخب ھو محور العملیة 
وضع آلیة توازن ما بین التقلیل من الطعون غیر الجادة وما بین إعطاء الحق في الطعن لجمیع  -

  األطراف.
   



  إبراھیم بوعمرة د/ 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      720

 الھوامش:

 10، المؤرخة في 17، المتعلق بنظام االنتخابات، جریدة رسمیة العدد 01-21من القانون العضوي  146أنظر المادة  -1
  .2021سنة  مارس

  السابق ذكره. ،01-21من القانون العضوي  135أنظر المادة  -2
  .71، ص 2012لجامعیة، امحمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان، الجزء األول، دیوان المطبوعات  -3
  ، السابق ذكره.21/01، من القانون العضوي 147أنظر: المادة  -4
  ، السابق ذكره.21/01، من القانون العضوي 167، 160أنظر: المواد  -5
یحدد شكل إعداد الوكالة في  2016دیسمبر سنة  19، المؤرخ في 337-16من المرسوم التنفیذي  3، 2أنظر المواد  -6

  . 2016دیسمبر  21، المؤرخة في 75االنتخابات جریدة رسمیة العدد 
  .السابق ذكره، 337-16من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة  -7
  السابق ذكره. ،01-21من القانون العضوي  161أنظر المادة  -8
 30، الصادرة بتاریخ: 82، الجریدة الرسمیة عدد 2020التعدیل الدستوري لسنة من  26من المادة  الفقرة الثانیةأنظر  -9

  .2020دیسمبر 
المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة  2006جویلیة سنة 15المؤرخ في:  03-06، من األمر 41أنظر المادة  -10

  .2006ة سنة جویلی 16الصادرة بتاریخ  46العمومیة، جریدة رسمیة العدد 
مجلة  ،مداخلة بعنوان مبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة االنتخابیة""بھلولي أبو الفضل محمد وفوغلو الحبیب،  -11

  .410، ص 2011دفاتر السیاسة والقانون، عدد خاص أفریل 
انتخاب  التي تستعملدد نص أوراق التصویت ، یح2017سبتمبر سنة 11المؤرخ في  253-17المرسوم التنفیذي رقم:  -12

سنة   سبتمبر  13المؤرخة في 53أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة وممیزاتھا التقنیة، جریدة رسمیة العدد 
2017.  

یحدد نص أوراق التصویت التي  2017سبتمبر  11، المؤرخ في 253-17من المرسوم التنفیذي رقم:  2أنظر: المادة  -13
 13، المؤرخةفي: 53المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة وممیزاتھا التقنیة، جریدة رسمیة العدد تستعمل النتخاب أعضاء 

  .2017سبتمبر سنة 
  

                                                        



  734 – 721ص:  -، ص 2022، جانفي 30، العدد: 22، المجلد: اإلحیاء مجلة
 2406-2588 اإللكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
721  

  المنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري في القانون الجزائري
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یھدف ھذا البحث إلى توضیح وبیان أنواع المنازعات التي تنشأ بمناسبة الحصول على الدفتر العقاري أو قبل 
العقاري بعد ظھور وقائع جدیدة تجیز القیام ذلك، خاصة وأن المشرع الجزائري یأخذ بقاعدة إمكانیة إلغاء الدفتر 

بذلك، أو رفض تسلیم الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاري لطالبھ في حالة الشك في المعلومات المقدمة إلیھ 
من طرف ھذا األخیر، وھو ما یخالف أھم قاعدة في نظام الشھر العیني الحقیقي التي تنص على انتھاء كل المنازعات 

بخصوص العقار بمجرد تسلیم الدفتر العقاري لصاحبھ، الن الشھر یطھر الملكیة، األمر الذي یخالف والشكوك 
المشرع الجزائري باعتماده إلغاء الدفتر العقاري، مما صعب من مأموریة المحافظ العقاري من جھة وزاد من 

  الضغط على جھاز القضاء من جھة أخرى بكثرة المنازعات في ھذا المجال .
المنازعات التي تكون قبل تسلیم الدفتر العقاري من  إلىیسعى البحث إلى بیان ذلك من خالل التطرق لذا 

طرف المحافظ العقاري وأمامھ، والتعرض إلى المنازعات التي تكون بعد تسلیم الدفتر العقاري والتي تكون أمام 
  القضاء.

  .الشھر؛ الدفتر؛ العقار؛ القضاء؛ النزاع :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The aim of this research is to clarify and clarify the types of disputes that arise on the 
occasion of obtaining the real estate or before, especially as the Algerian legislator takes the 
rule of the possibility of canceling the property ledger after the emergence of new facts that 
permit doing so. Or refusing to hand over the property book by the real estate governor to his 
claim in case of doubt in the information presented to him by the latter, which contradicts the 
most important rule in the real real real month system that states that all disputes and doubts 
concerning the property are over once the real estate book is handed over to his company. This 
is because the month disinfectates the property, which contradicts the Algerian legislator by 
adopting the cancellation of the real estate ledger, which makes it difficult for the governor of 
the real estate on the one hand and increases the pressure on the judiciary on the other side with 
the proliferation of disputes in this field. 

The research seeks to illustrate this by addressing the disputes that are before the delivery of 
the mortgage by and before the real estate governor, and exposing disputes that are after the 
delivery of the real estate and which are before the courts. 
Key words: Publicity; WordPad; immovable; Judiciary; conflict. 
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  مقّدمة: 
بصفة عامة، وفي  بلد أي في االجتماعیة واالقتصادیة التنمیة تحقیق في حیویة مسألة یعتبر العقار

  بھا. مرت التي والسیاسیة التاریخیة لالعتبارات نظراالجزائر بصفة خاصة 
 عنھ فیھ والتنازل التصرف حق لصاحبھ یخول باعتباره نطاقا الحقوق أوسع من الملكیة لذا یعتبر حق

الجزائري لسنة  الدستور من 52 المادة حسب دستوریا مكرس الحق مناسبا، وھذا یراه الذي النحو على
  المتضمن التعدیل الدستوري. 2016مارس  6المؤرخ في  16/01المعدل بموجب القانون  1996

نوعیا  تطورا 1989إلى  1970بین  ما المرحلة الخاصة بالجزائر في العقاریة الملكیة شھدت وقد
 یتأتى ال األھداف ھذه تحقیق أن ضبطھا وحمایتھا، غیر إلى تھدف القانونیة النصوص من مجموعة بصدور

 الخاصة، باعتبارھا العقاریة الملكیة حق إثبات في قوة لھا قانونیة بسندات ثابتة عقاریة أوعیة بوجود إالّ 
 حمایة حیث یتم إضفاء واالقتصادي، السیاسي نظامھ كان مھما مجتمع أي في االقتصاد ركائز أھم من

  قانونیة. قواعد أو دستوریة بمبادئ كانت سواء الضمانات من بجملة العقاریة وإحاطتھا الملكیة على صارمة
 التعامل تسھیل السیما بالغة أھمیة یكتسي الجزائري القانون في الخاصة الملكیة العقاریة إثبات إن
 باختالف العقاریة الملكیة إلثبات الوحید السند العقاري الدفتر المواطنین واإلدارات، إذ یعتبر فیھا بین
 العقاري الدفتر تسلیم قبل أنھ إالّ  العام لكل المناطق الوطن، األراضي مسح عملیة من االنتھاء تم متى أنواعھا

 أن لھ یمكن للعقار، كما ملكیتھ یثبت الذي سنده المالك استالم دون تحول مادیة وقانونیة إشكاالت تظھر قد
نطرح التساؤل التالي لماذا  یجعلنا الذي األمر إلغاءه، أجل من منازعات ذلك بعد العقاري وتنشأ الدفتر یتسلم

ائیة لقضتنشأ منازعات بسبب الدفتر العقاري؟، ولماذا سمح المشرع الجزائري بإلغائھ ؟ ومن ھي الجھة ا
المختصة بنظر تلك المنازعات؟  ولإلجابة عن ھذه التساؤالت قسمنا ھذا البحث إلى مبحثین تناولنا في األول 

تعرضنا إلى  الثاني العقاري منح الدفتر العقاري والمنازعات المترتبة علیھا، وفي حاالت رفض المحافظ
  القضاء. أمام العقاري الدفتر إلغاء منازعات

  العقاري منح الدفتر العقاري والمنازعات المترتبة علیھا  المحافظ حاالت رفض: األول المبحث
 الممسوحة األراضي( العقاري الشھر عملیة على المشرف باعتباره العقاري المحافظ سلطة تتجلى

 ذلك سبیل العقاریة، وفي لدى المحافظة شھرھا المراد الوثائق قانونیة مدى مراقبة الممسوحة)، في غیر أو
  .1الشھر إجراء قبولھا ورفض أو اإلیداع الوثائق المراد شھرھا رفض حق المشرع منحھ

 المالك منح عن العقاري المحافظ امتناع عند المؤقت والنھائي الترقیم عملیة أثناء النزاع یثار قد كما
 اإلطار ھذا وفي والتدقیق للوثائق المودعة للشھر، الفحص بعملیة قیامھ عند أو العقاري الترقیم الظاھر
 الثاني إلى وفي اإلیداع، رفض إلى حالة  مطالب، نتعرض في األول خمسة إلى المبحثھذا  تقسیم ارتأینا

والرابع تطرقنا فیھ  المؤقت، منازعات الترقیم فخصصناه إلى المطلب الثالث أما الشھر، إجراء رفض حالة
لمجھول أو كما سماھا المشرع  الترقیم منازعاتإلى  أما الخامس فخصص النھائي، الترقیم منازعات إلى

بالعقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح األراضي حسب المذكرة الصادرة عن المدیریة  2018سنة 
  .20182أفریل  05المؤرخة في  4060العامة لألمالك الوطنیة رقم 

  اإلیداع رفض حالة: األول المطلب
 إشھار عدم أو البیانات في نقص لھ تبین إذا اإلیداع رفض قرار إصدار العقاري للمحافظ یجوز

 اإلیداع، حیث أن األصل تاریخ من یوم 15 ذلك خالل یتم أن على المسح عملیة في علیھا المرتكزة السندات
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 عدم أو السھو كان لو حتى بأكملھا، المودعة بالوثیقة یتعلق وكلي، فوري إجراء اإلیداع ھو رفض في
  .3المودع الوثیقة في البیانات ببعض یتعلق الصحة

المؤرخ  63-76رقم  المرسوم من 106 المادة ذكرتھ استثناء القاعدة أو األصل العام ھذه على یرد لكن
 التي أوضحت الحاالت المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم، والتي 1963مارس  25في 

  :جزئیا وھي اإلیداع رفض فیھا یكون
 إجراءات تتضمن الحالة ھذه مثل في المودعة الوثیقة ألن العامة، المنفعة أجل من الملكیة نزع حالة -1

  .اآلخر البعض دون البعض الرفض یشمل أن یمكن حیث المالكي، بعدد ومتمیزة كثیرة
 المساوي التنبیھ من نسخة أو رھون أو امتیازا تتضمن الشھر قصد المودعة الوثیقة كانت إذا ما حالة -2

 أو الحقوق علیھا بعض المترتب بالعقارات الخاص التعیین في خالفات الوقت نفس في للحجز، وتتضمن
 الرفض حالة أما للشروط القانونیة، مطابقا تعینھ یكون الذي للعقار بالنسبة یقبل اإلجراء فإن الحجوز،

  .4ناقص تعیینھا یكون التي العقارات على تطبق فإنھا
  اإلیداع رفض أسباب :الفرع األول
 الوثائق إحدى بتخلف متعلق ھو ما من طرف المحافظ العقاري، فمنھا اإلیداع رفض أسباب تتعدد

 أو األطراف تعیین في خطأ أو بنقص متعلق ھو ما ومنھا المودعة، الوثائق في المطلوبة البیانات أو
  .العقارات

 إجمالھا یمكن أعاله، والتيالمذكور  63-76من المرسوم  100المادة  في ضبطھا تم األسباب وھذه
  : ما یليفی

  العقاري .  للمحافظ العقاري الدفتر تقدیم عدم -1
 تقدیم یجب الملكیة حدود تغییر حالة وفي األراضي، مسح مستخرج العقاري للمحافظ تقدیم عدم حالة -2

  .القیاس وثائق
 102المواد  في علیھا المنصوص الشروط وفق یتم لم األطراف ھویة على التصدیق یكون عندما -3

  .63- 76من المرسوم  103و
  .اإلیداع قبول أجل من العقاري للمحافظ التسلیم واجبة وثیقة أي تقدیم عدم حالة -4
  .63 – 76من المرسوم  66المادة  ألحكام مخالف العقارات تعیین یكون عندما -5
 من صحیح غیر لإلشھار قدم الذي العقد بأن المودعة النسخة أو الرسمیة الصورة ظھور عدم حالة -6

  .5الشكل حیث
 105/  76األمر  353المادة  في علیھما النص ورد حالتین ھناك الحاالت، ھذه إلى باإلضافة

 99/11من القانون  27التسجیل، والتي ألغیت بموجب المادة  المتضمن قانون 1976دیسمبر  9المؤرخ في 
، حیث تمت اإلشارة لھما على سبیل 20006المالیة لسنة المتضمن قانون  1999دیسمبر  23المؤرخ في 

  : یلي فیما فقط، وتتمثالن االستدالل
  .للمعامالت التجاریة القیمة تحدید عدم بمعنى التصرف، موضوع للعقار التقییمي التصریح تقدیم عدم -1
   .اإلیداع ملتمس طرف من العقاري الشھر لرسوم المسبق الدفع عدم -2
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  اإلیداع رفض كیفیات :الفرع الثاني
 ھناك كانت للمودع، یبحث فیما إذا قراره تبلیغ وقبل اإلیداع، رفض العقاري المحافظ یقرر عندما

 والنقائص األخطاء كل وحصر المودعة، والوثائق العقود فحص طریق عن للرفض، وذلك أخرى أسباب
   .أخرى مرة اإلیداع رفض تفادي أجل من واحدة مرة التسویة بعملیة القیام قصد فیھا، الموجودة

 یحدد المحررات، أو العقود لمودعي توجھ مكتوبة رسالة في اإلیداع رفض قرار تجسید حیث یتم
بذلك،  وشھادتھ المحافظ توقیع ضرورة مع یبرره، الذي القانوني والنص وأسبابھ الرفض تاریخ بموجبھا

ھي  الرفض قرار تبلیغ مدة أن سابقا نالحظالمذكور  63 – 76من المرسوم  107المادة  لنص وبالرجوع
  .7یوم من تاریخ اإلیداع 15

  الشھر إجراء رفض: الثاني المطلب
 رفض أن غیر المودعة، للوثیقة دقیقا وشامال فحصا یتطلب تبیانھ سبق كما اإلیداع رفض إن

 بالبیانات مقارنتھا ضرورة مع إیداعھا قبول تم التي للوثیقة معمقا وفحصا دقیقة مراقبة أیضا یتطلب اإلجراء
 وجود شھرھا المراد للوثیقة والكلي الدقیق الفحص بعد تبین وإذا العقاریة، البطاقات مجموعة على المقیدة

  .8شھرھا عملیة إجراء رفض العقاري للمحافظ یمكن نقص أو خلل
  الشھر إجراء رفض : أسبابالفرع األول
للمتعاملین، وقد  حمایة المشرع سنھا التي القانونیة الضمانات الشھر من إجراء رفض أسباب تعد

  :یليكما 63-76من المرسوم  101في المادة  علیھا نص
  .متطابقة غیر بھا المرفقة والوثائق المودعة الوثائق تكون عندما -1
 متطابقة غیر واالمتیازات الرھون قید وجداول بالوثائق والخاصة السابق اإلجراء مراجعة تكون عندما -2

  .الشھر قصد المودعة الوثائق مع
من المرسوم  65المادة  في محدد ھو كما الشخصي الشرط أو والعقارات األطراف تعیین یكون عندما -3

  .العقاریة البطاقة على المقیدة البیانات مع متطابق غیر 63- 76
 البیانات مع متناقضة المودعة الوثائق في والمحدد األخیر والحائز المتصرف صفة تكون عندما -4

  .العقاریة البطاقات على الموجودة
 غیر قابل الحق بأن یكشف 63-76من المرسوم  104المادة  بموجب المنجز التحقیق یكون عندما -5

  .للتصرف
  .9العام للنظام ومخالف مشروع، غیر شھره المراد المحرر العقد موضوع یكون عندما -6

  الشھر إجراء رفض كیفیات :الفرع الثاني
 من سببا لھ تبین وإذا إجراء الشھر، قصد المودعة الوثائق فحص بمباشرة العقاري المحافظ یقوم

 أو المودعة الوثیقة محرر إلى مباشرة اإلجراء، ویبلغھ رفض قرار بإصدار یقوم اإلجراء، رفض أسباب
 المحافظ ختم مؤرخ، وموقع، وعلیھ القرار یكون أن على بالوصول، إشعار مع مضمنة رسالة طریق عن

 15 ب القانون حددھا والتي الرفض سبب استدراك قصد الوثیقة لمحرر مھلة األخیر ھذا ویعطي العقاري،
  .التبلیغ تاریخ من تسري یوم

 8 خالل النھائي الرفض بقرار یبلغ التعدیلیة، الوثائق إیداع أو السھو بإصالح لھ المبلغ یقم لم وإذا
  .10یوم 15مھلة  انتھاء تاریخ أیام من
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للوثیقة المودعة،  قبولھ عند أخطأ قد أنھ الشھر عملیة إجراء بعد العقاري للمحافظ تبین إذا أنھ غیر
 الرفض إلجراءات إتباعھ دون للوثیقة النھائي الرفض قرار اتخاذ إال الحالة ھذه في علیھ ما بالشھر، وقیامھ
  .11النھائي

 األخیر ھذا مباشرة قصد الرفض بھذا العقاري للحفظ الوالئي المدیر بإبالغ مباشرة یقوم أن على
 واألنظمة لمخالفتھا للقوانین الوثیقة شھر أثار إبطال أجل من الشھر عملیة من المستفید ضد قضائیة دعوى

  .13العقاریة المحافظة لدى الدعوى افتتاح عریضة إشھار وجوب ، مع12العقاري بالحفظ المتعلقة
 المؤقت بالترقیم المتعلقة المنازعات: الثالث المطلب

 الترقیم حول النزاع أن المتعلق بتأسیس السجل العقاري على 63-76من المرسوم  15نصت المادة 
  .أو سنتین أشھر  4لمدة كان سواء العقاري المحافظ أمام یكون المؤقت

الحائز أمام المحافظ  أو المالك طرف من سواء المؤقت، الترقیم على االعتراض تقدیم حیث یتم
 علیھا إما یترتب التي األطراف، بین وسلطة محاولة  المصالحة فیھ، النظر سلطة العقاري، الذي یملك

 أشھر لرفع 6أجل  األخیر لھذا ویبقى رأیھ، للمعني المحافظ یبلغ الحالة ھذه ، وفي14فشلھ أو النزاع تسویة
 المحكمة أمام الخاص، أو للقانون یخضعون الخصوم كان إذا إقلیمیا المختص العقاري القاضي أمام دعوى

 ھذا سقوط طائلة تحت وذلك البلدیة، أو كالدولة العام القانون یحكمھ الخصومة أطراف أحد كان إذا اإلداریة
  .اآلجال المحددة لھا في الدعوى ترفع لم إذا الحق

  .15الدعوى لرفع أشھر 6وھو  العیني بالحق للمطالبة مسقط أجل وضع الحالة ھذه في المشرع أن ونالحظ
  النھائي  بالترقیم المتعلقة المنازعات: الرابع المطلب

 عن فیھا الطعن یمكن النھائي الترقیم في النظر إعادة إلى الھادف العقاري المحافظ قرارات إن
من  16للمادة  طبقا األخرى التشریعات فعلت كما لھا، مسقط أجل أن یحدد المشرع دون القضاء، طریق

 طرف من النظر إلعادة قابلة الكافة، مواجھة لھا في المطلقة الثبوتیة القوة یجعل مما، 63-76المرسوم 
 المكسب التقادم أجال انقضاء قبل طویلة مدة بعد یظھر قد والذي المسح، عملیة یحضر لم الذي الغائب المالك

 الدول أنھ علما العیني، الشھر أھمیة من ویقلل العقاري، االئتمان ضمان على سيء أثر لھ وھذا للمنازعة،
حق  حقوقھ أھدرت الذي ومنحت المالك للمنازعة، النھائي غیر قابل جعلت الترقیم النظام بھذا أخذت التي

  .16النیة سيء الحائز من الضرر عن بالتعویض المطالبة
  لمجھول بالترقیم المتعلقة المنازعات: الخامس المطلب

كانت العقارات التي لم یظھر أصحابھا خالل عملیة المسح أو  2018تجدر اإلشارة ھنا أنھ قبل سنة 
ة حسب الدول باسمبعدھا تسجل في حساب مجھول وتبقى لمدة سنتین، وفي حالة عدم ظھور أصحابھا تسجل 

المتعلق  76/62المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري والمرسومین  75/74األمر 
من  67المتعلق بتأسیس السجل العقاري، حیث أنھ بموجب المادة  76/63بإعداد مسح األراضي العام و

، أضاف المشرع المادة 2015المتضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر  30المؤرخ في  14/10القانون 
الدولة مباشرة، ولكن بعد صدور  باسموالتي نصت على ترقیم العقارات المجھولة  75/74مكرر لألمر  23

منھ،  89بموجب المادة  75/74مكرر من األمر  23عدل المشرع مضمون المادة  2018قانون المالیة لسنة 
العقارات غیر المطالب بھا أثناء عملیة المسح"، كما ت العقارات المجھولة إلى تسمیت "وغیر معھا تسمی

عن المدیریة  2018أفریل  5المؤرخة في  4060رة رقم ، كما صدرت المذك17عدل معھا إجراءات ترقیمھا
  العامة لألمالك الوطنیة لتحدد إجراءات التسویة اإلداریة لھذا النوع من العقارات.
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 عقار غیر تعین أن المسح للجنة المیدانیة واألعمال األشغال أثناء مباشرة یحدث أن حیث أنھ یمكن
 العقاریة المحافظة لدى المسح وثائق الحالة، وبإیداع ھذه ففي كان، أي من بمسحھ یطالب مالكھ، ولم معروف

 المجھولة العقارات ھذه مثل بترقیم الترقیمات، ویقوم عملیة العقاري یباشر المحافظ للجمھور، إعالنھا وبعد
 إلبداء المدة ھذه تخصص أین ،2018و 2015سنتین كما قلت سابقا قبل تعدیلي  لمدة مجھول لفائدة المالك

  .العملیة ھذه بعد یمكن أن یظھر الذي الحقیقي المالك طرف من تراضاتاالع
 بشأنھا، والتي ترجع تثور التي المنازعات كثرة وأمام مجھول، لحساب الترقیم ظاھرة لشیوع نظرا

 من جھة المیداني بالتنقل الجمھور إعالم وعدم جھة، من المسح عملیات دقة عدم إلى الغالب في أسبابھا
 من یتم ،2003 ماي 3 في مؤرخة ،2421 المذكرة رقم الوطنیة لألمالك العامة المدیریة أصدرتأخرى، 
لألمر  2018و 2015، ولكن بعد تعدیلي 18األوضاع ھذه لتسویة الواجب إتباعھا اإلجراءات بیان خاللھا

جھولة ارات المتغیر إجراءات التسویة ولم تعد تسجل العقارات التي لم یظھر مالكھا في حساب العق 75/74
وإنما في حساب العقارات التي لم یطالب بھا أثناء عملیات مسح األراضي، وتسوى وفقا لما جاء في المذكرة 

  كما قلت أنفا.   2018أفریل  5الصادرة عن المدیریة العامة لألمالك الوطنیة في  4060
  مشھر رسمي بسند االعتراض الفرع األول: حالة

 مالكین یعتبرون الحقیقة في لمجھول، ترقیمھا تم عقاراتھم أن اكتشفوا الذین األشخاص على یتعین
 تقدیم طریق عن وذلك لفائدتھم، العقار بترقیم والمطالبة اعتراضاتھم بتقدیم یقوموا أن رسمیة بسندات لھا

  العقاریة. المحافظة لدى للمحافظ العقاري ویودع العقاري الترقیم طلب
 المقدم الملكیة سند من التحقق علیھ یتعین الذي الطلب دراسة في حینھا العقاري المحافظ ویشرع

 بین المعلومات توافق مدى حیث من مجھول، حساب في سجل الذي بالعقار المعترض، ومقارنتھ طرف من
  .19العقار وضعیة مع السند في الواردة

  مشھر رسمي سند تقدیم دون االعتراض : حالةالفرع الثاني
 األمالك العامة المدیریة عن الصادرة 2004 سبتمبر 4 في المؤرخة 4618 المذكرة رقم تضمنت

في  المسجلة ممسوحة مناطق في الواقعة العقارات لتسویة إتباعھا الواجب واإلجراءات الوطنیة، الشروط
  .20مشھرة لعقود یفتقدون أشخاص بترقیمھا یطالب التي مجھول حساب

 إلى یدعوا العقاري السجل في الترقیم قصد الحائز أو المالك طرف من المقدمة الطلبات ولدراسة
  :حالتین بین التمییز

 االحتالل فترة خالل المحررة ھنا بالسندات األمر یتعلققانونا:  بھ معترف بسند مرفق طلب تقدیم حالة - 1
  .لإلشھار خضوعھا عدم رغم اإلثبات في الكاملة والحجیة الرسمیة الصفة علیھا أضفیت التي

 الشخص حیازة أن للتأكد من المیداني القیام التحقیق یتعین الحالة ھذه فيسند:  أي وجود عدم حالة - 2
 مرور قبل العقار على حقیقة حیازة یمارس كان لمجھول، الترقیم عملیة على والمعترض بالترقیم المطالب

  .21الموثق أمام بھا مدلى شخصین بشھادة ادعائھ تدعیم یشترط علیھ أنھ غیر المسح، فرقة
  القضاء أمام العقاري الدفتر منازعات: الثاني المبحث

 المعروض النزاع طبیعة باختالف العقاري الدفتر في بالنظر المختصة القضائیة الجھات تختلف
 سند الحقھ لتسلیم تكون وقد العقاري، السجل في للحقوق األولیة اإلجراءات حول المنازعة تكون فقد علیھا،
 ما قضائیة مختلفة، فمنھا جھات إلى فیھا الفصل یؤول النزاعات فھذه العقاري، الدفتر في المتمثل الملكیة

  .اإلداري للقضاء یؤول ما العادي، ومنھا للقضاء فیھا االختصاص ینعقد
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  العادي القاضي بھا یختص الدفتر العقاري التي منازعات: المطلب األول
 التي تباشر األولیة اإلجراءات حول نزاعات تثور قد العقاري الدفتر إعداد إجراءات سریان خالل

 كان النزاع إذا العقاري للقاضي فیھا االختصاص یؤول مما الملكیة، في والتحقیق العقاري المسح عملیة فیھا
 تصدر أن یمكن األخطاء التي بصدد بالتدخل اختصاصھ الجزائي للقاضي یكون أن الخواص، على بین قائم
  .العقاري المحافظ عن

  العقاري القاضي اختصاص :الفرع األول
 واالحتجاجات االعتراضات بشأن النزاع أطراف بین التوفیق محاولة في اإلداریة الجھات فشل إن

 المجال یفتح المؤقت، مما الترقیم بصدد الناشئة تلك أو العام المسح بعملیة المتعلقة تلك سواء أمامھا، المقدمة
 ھو صاحب العقاري ویكون القاضي النزاع، لفض المختص القضاء إلى باللجوء المتنازعة أمام األطراف

  .22المجال ھذا في االختصاص
  المسح وثائق إیداع عن الناشئة : الدعوىأوال

 3أجل  على أنھ "یعطى العام األراضي مسح بإعداد یتعلق 62 – 76من المرسوم  14تنص المادة 
 دعوى رفع أجل أو من حدودھم على االتفاق أجل من المالكین إلى فیھا المتنازع األجزاء یخص فیما أشھر
  إقلیمیا ...". المختصة القضائیة الجھات أمام

 األراضي، فإن مسح لجنة طرف من ودیا النزاع وحل اتفاق إلى التوصل عدم حالة في وبالتالي
 علیھا المنصوص الشروط مراعاة مع قضائیة دعوى طریق عن أمام القضاء األمر إلثارة المجال یفتح ذلك

من قانون اإلجراءات المدنیة  13المادة  وأحكام القضائي االختصاص قواعد احترام حیث من قانونا،
 عدم محضر تبلیغ تاریخ أشھر من 3بمیعاد  التقید مع والمصلحة الصفة شرط توافر حیث واإلداریة، ومن

 العقار اختصاصھا دائرة في الواقع للمحكمة العقاري القسم أمام الدعوى رفع من أجل لألطراف، المصالحة
  .23النزاع محل
  الخواص بین المؤقت الترقیم عن الناشئة : الدعوىثانیا

 إبداء من یمنع ال ھذا أن إال المیداني، التحقیق عملیة خالل اعتراض أي یقدم ال أن یحدث قد
  .الترقیم نوع حسب مدتھا تختلف التي الترقیم عملیة بصدد العقاریة المحافظة أمام االحتجاج

 إلى ترقى ال سندات لھ قدمت إذا أما نھائیا، الترقیم كان رسمیة سندات العقاري للمحافظ قدم فإذا
  .سنتین لمدة الترقیم أو أشھر، 4لمدة  مؤقتة بصفة بالترقیم یقوم الحالة ھذه ففي العقود الرسمیة،

 المحافظ فشل حال وفي اعتراضھ، إبداء في الحق الترقیم ھذا على في االعتراض یرغب من ویكن
 الدعوى یتم رفع أن على العقاري، للقاضي االختصاص یؤول المتنازعة األطراف بین الصلح في العقاري

  .24الصلح عدم محضر تحریر تاریخ من أشھر 6غضون  في
  الجزائي القاضي اختصاص :الفرع الثاني

 أخطأ عن الناجمة األضرار تحمل عن مسؤولة الدولة تكون العامة، القواعد بھ تقتضي ما حسب
 محل العام یبقى للموظف الشخصي الخطأ أن إال للمضرور، مالئم تعویض بتقدیم الضرر وجبر موظفیھا

  .25العقاري المحافظ جانب في تقصیریا خطأ وشكل كان جسیما متى متابعة
 خالل من جسیم إیجابي سلوك إتیان حالة في یكون قد جزائیة متابعة محل یكون الذي فالخطأ لذا

 العقاریة البطاقات في الموجودة البیانات باستبدال یقوم كأن القانوني، بالتزامھ باإلخالل العقاري المحافظ قیام
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 رسمي، محرر في من طرفھ تزویر یشكل ما وھذا آخر، شخص لفائدة أخرى بیانات المسح عملیة من المثبتة
  .26العقوبات قانون بموجب علیھ معاقب فعل فھو

 كل المؤبد بالسجن "یعاقبمن قانون العقوبات التي تنص على أنھ  214المادة  أحكام إلى بالرجوع
تأدیة  أثناء الرسمیة أو العمومیة المحررات في تزویرا ارتكب عمومیة بوظیفة قائم أو قاض أو موظف

  .27..."التوقیعات أو المحررات في تغییر إحداث محلھا، الحلول أو الغیر شخصیة بانتحال وذلك وظیفتھ
 أداء عن االمتناع طریق عن سلبي تصرف شكل في العقاري المحافظ من الصادر الفعل یرد قد كما

 قصد إعداد األراضي مسح لجنة طرف من لدیھ المودعة المسح وثائق تسلم عن كامتناعھ قانوني، التزام
  .العقاري السجل

  اإلداري القاضي بھا یختص الدفتر العقاري التي منازعات: الثاني المطلب
 جھات ھي اإلداریة "المحاكممن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة على أن  800المادة  تنص

 القضایا جمیع في االستئناف قابل بحكم درجة أول في بالفصل تختص اإلداریة في المنازعات العامة الوالیة
  .28فیھا " طرفا اإلداریة الصبغة ذات المؤسسات إحدى أو البلدیة أو الوالیة أو تكون الدولة التي

 أطراف أحد كان إذا فإنھ المادة ھذه بموجب الجزائري المشرع كرسھ الذي العضوي للمعیار نظرا
 تعلق األمر سواء اإلداري للقاضي فیھا االختصاص یؤول العامة، اإلداریة األشخاص من النزاع

 المحافظ عن أخطاء الناتجة األضرار على التعویض العقاریة، ودعوى الترقیمات عن الناشئة بالمنازعات
  .المرفقي الخطأ أساس على العقاري

  العقاري الترقیم إلغاء دعوى :الفرع األول
 سواء العقاري الدفتر وتسلیم بإعداد المتعلقة النزاعات في والفصل بالنظر اإلداري القضاء یختص

 والمطالبة علیھ الخواص اعتراض وبالتالي الدولة، لفائدة للعقار المؤقت الترقیم عملیة عن الناشئة تلك
  .النھائي الترقیم إللغاء المقدمة الطلبات بصدد كذلك االختصاص لھ ینعقد كما بإلغائھ،

  المؤقت الترقیم إلغاء دعوى :أوال
 للعقار العقاري الترقیم إجراءات بمباشرة یقوم المسح وثائق یتلقى عندما العقاري المحافظ إن
  .العملیة ھذه على اعتراضھ إبداء الترقیم ھذا في الطعن یرید من ولكل الممسوح،

 بین بالتوفیق العقاري المحافظ فشل الصلح محاولة عن وترتب األفراد بین االعتراض كان فإذا
 إذا المختص، أما العقاري القاضي على النزاع عرض أجل من القضاء إلى بتوجیھھم النزاع، وقام أطراف

 الوالیة أو البلدیة فیھا بما العامة اإلداریة األشخاص أحد طرف من أو الدولة باسم صادر االعتراض كان
عدم  فإن للدولة،  العام الدومین أمالك ضمن یدخل الخواص لفائدة الترقیم محل العقار أن باالحتجاج على

 أجل من المختص القضاء إلى األمر رفع ذلك في مصلحة لھ من یمكن ودیا، النزاع تسویة إلى التوصل
دائرة  في یقع التي اإلداریة المحكمة إلى فیھ بالفصل االختصاص یؤول المؤقت، الذي الترقیم إلغاء

  .النزاع محل العقار اختصاصھا
 66/154رقم األمر بموجب الصادر المدنیة اإلجراءات قانون عكس وتجدر اإلشارة ھنا انھ على

 المتعلقة المنازعات بشأن االختصاص یؤول كان أین واإلداریة اإلجراءات المدنیة قانون صدور إثر الملغى
  خاص. أو عام شخص النزاع أطراف وصفة طبیعة كانت مھما العقاري القسم إلى المؤقت العقاري بالترقیم

 بین القائمة المؤقت الترقیم منازعات في بالفصل یختص العقاري القاضي أن ذلك، إلى ضف
 أي وجود عدم أمام المخالفة من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، وبمفھوم 516للمادة  الخواص طبقا
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 القائمة المؤقت الترقیم على االعتراض دعاوى في بالفصل القضائیة المختصة الجھة یحدد صریح نص
  اإلداري. للقاضي ینعقد فإن االختصاص والدولة الخواص بین

المسح  عملیة بمناسبة الدولة لفائدة قیده تم الذي المؤقت الترقیم إلغاء دعوى مباشرة لخواصل ویمكن
 لمھلة باسم الدولة بترقیمھ العقار على الملكیة بحق یطالب شخص وجود عدم حالة في وشھر الوثائق

  . 29سنتین
 ھذه على اعتراضھ إبداء المھلة ھذه انقضاء وقبل یمكنھ الحقیقي المالك ظھور حالة في أنھ غیر

 مستوى على الدولة أمالك مدیریة ضد دعواه رفع من إدعاءاتھ بھ یدعم سند أو دلیل لھ إذا كان العملیة
 یؤول العموم الدولة، وعلى لمصالح تم الذي الترقیم بإلغاء الدولة، للمطالبة ممثلة باعتبارھا الوالیة

 الترقیم حول النزاع في طرفا العامة أشخاصھا أحد أو الدولة كانت متى اإلداري للقضاء االختصاص
 في المقررة النوعي االختصاص لقواعد مخالفة كل وإن علیھا، أو مدعى مدعیة بصفتھا المؤقت العقاري

 مسألة االختصاص باعتبار اإلجراءات شكال، وبطالن الدعوى برفض التقریر علیھ یترتب الشأن ھذا
  .30العام النظام من النوعي

  العقاري  الدفتر إلغاء دعوى :ثانیا
لصالحھ،  الترقیم تم الذي للشخص ملكیة سند تسلیم العقاریة البطاقات في النھائي الترقیم على یترتب

 إالّ ، ما علیھ الغیر لفائدة وتحریره تسلیمھ عملیة على االعتراض یرید فمن لذا العقاري، الدفتر في والمتمثل
  .إلغاءه أجل من قضائیا فیھ الطعن

   .العقاري الدفتر إلغاء دعوى لقبول القانون یستوجبالعقاري:  الدفتر إلغاء دعوى رفع شروط -أ 
 یجب توافر الدعاوى، جمیع الواجب توافرھا في العامة الشروط إلى باإلضافة: الشكل حیث من -1

  .شكال الدعوى قبول بعدم التصریح إلى بإحداھا اإلخالل یؤديأخرى  خاصة شروط
رافعھا،  في والصفة شرطي المصلحة توفر العقاري الدفتر إلغاء الدعوى تقتضي: العامة الشروط -1-1

 العقاري الدفتر إعداد من متضرر كل في والمتمثل صفة، ذي على صفة ذي من حیث یجب رفع الدعوى
 من إما تمثیلھا فیجب النزاع في طرفا الدولة كانت إذا أما العقاري، العینیة حقوقھ أو بملكیتھ یمس الذي

طرف  أو من البلدي المختص، الشعبي المجلس أو رئیس الوالي المختص، المعني، أو الوزیر طرف
  . 31اإلداریة الصبغة العمومیة ذات للمؤسسة بالنسبة القانوني الممثل

 رفع دعوى عند توافرھا الواجب الخاصة الشروط بعض الجزائري المشرع أفردالخاصة :  الشروط - 1-2
  االفتتاحیة . العریضة شھر مراعاة جانب إلى بالمیعاد، یتعلق ما العقاري، منھا الدفتر إلغاء

 العقاري السجل بتأسیس المتعلق 63 – 76من المرسوم  16المادة  نصت: المیعاد شرط  -1/2/1
، 12المواد  أحكام بموجب الذي تم النھائي الترقیم عن الناتجة الحقوق في النظر إعادة یمكن "الأنھ  على
  .القضاء طریق عن إال الفصل ھذا من 14، 13

ألحكام  تطبیقا مؤقتا یزال ال ترقیم عن الناتجة الحقوق تغییر إلى ترمي القضائیة الدعوى كانت وإذا
  .32قضائي نھائي" حكم صدور غایة إلى المؤقت طابعھ على یحافظ الترقیم ھذا . فإنأعاله 14 ،13المادتین 

 الحقوق في المتنازع لألشخاص الحق خول قد الجزائري المشرع أن نستنتج المادة ھذه بإستقراءو
 مما الدعوى، رفع میعاد تحدید دون العقاري، المحافظ قرارات في النظر وإعادة النھائي الترقیم عن الناتجة
 سنة كاملة كأجل 15خالل  تكون والتي الحقوق بتقادم یتعلق فیما بشأنھا،  العامة القواعد إعمال یؤدي

في الوثائق  بعمق تحقیق بعد إعداده تم الذي العقاري، الدفتر وقوة فعالیة من التقلیل شأنھ من وھذا مسقط،
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 حقھ، في مھددا المدة ھذه طوال یبقى الظاھر المالك فإن ثانیة جھة ومن جھة، من ھذاالمقدمة بخصوصھ 
  . 33الملكیة نظام في االستقرار عدم وضعیة خلق إلى یؤدي دون شك من والذي

 إداري مثبت قرار إلغاء على القضائیة المطالبة أنصبت إذاالدعوى :  عریضة شھر شرط  -1/2/2
 لدى الدعوى الخاصة بھذا األمر عریضة شھر فیعتبر العقاري، الدفتر العقاریة، الذي یتمثل في للملكیة

من  17المادة  ألحكامطبقا  شكال الدعوى قبول عدم تخلفھ على یترتب إلزامي، إجراء العقاریة المحافظة
  .34قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

 مشروعیة القرار وعدم الطعن أسباب بإثبات دعواه تأسیس المدعي على یتعینالموضوع :  حیث من  -2
  القرار. ألغي لإلبطال عرضة منھ تجعل التي العیوب من عیب شابھ قد القرار أن أثبت فإذا فیھ، المطعون

 وتسلیم المسح عملیة استكمال بعد الحقیقي المالك ظھر إذا العقاري، الدفتر بإلغاء المطالبة وتتم
 المستندات تقدیم اإللغاء طلب في مصلحة لھ من كل على فیتعین لصالحھ، الترقیم تم لمن العقاري الدفتر

 مجھول، لحساب ترقیمھا بعد الدولة أو الغیر، لفائدة الممسوح العقار في حقھ تبیان شأنھا من التي الرسمیة
  .35مثال مزورة وثائق مبنیا على كان العقاري الدفتر تسلیم أن فیھا یثبت التي الحاالت ذلك إلى ضف

 بإلغاء یقضى القضائي الحكم على الحصول في المدعي نجح إذا: العقاري الدفتر إلغاء آثار -ب
 في التصرف یمكنھ فال لذلك وتبعا المالك، لصفة فاقدا یصبح علیھ المدعى أو الحائز فإن العقاري، الدفتر
 حقوق من حق على منصبة أو للملكیة ناقلة كانت سواء القانونیة، التصرفات أنواع من نوع بأي العقار

 المحافظة في بشھره وذلك القانونیة، الناحیة من القضائي الحكم تنفیذ إمكانیة بعد إالّ  ذلك یترتب وال االنتفاع،
الملغى،  العقاري الدفتر بإتالف الحالة ملزم ھذه في العقاري المحافظ ویكون إقلیمیا، المختصة العقاریة
 العقاري للدفتر الشخص تسلم وبمجرد إیاه، منحھ المحكمة قررت الذي للشخص جدید عقاري دفتر ووضع

  .36ذلك في القانون یخالف ال أن على المالك صالحیات بكافة یتمتع الجدید یصبح
  المرفقي الخطأ أساس على الدولة ضد التعویض دعوى: الفرع الثاني

 عدم الطعن في بعد بمناسبتھا، خاصة أو لوظیفتھ أدائھ حال أخطاء عدة العقاري المحافظ یرتكب قد
 األراضي مسح المتضمن إعداد 75/74من األمر  24المادة  ألحكام بإلغائھا وفقا قراراتھ، والمطالبة صحة

الجھات  أمام للطعن قابلة العقاري المحافظ قرارات "تكونالعام وتأسیس السجل العقاري التي تنص على أن 
ضرر  إلحاق شأنھ الذي من العقاري المحافظ من الصادر فالقرار وبالتالي، "إقلیمیا المختصة القضائیة

الذي لحقھ من جراء ذلك القرار، بالتعویض عن الضرر  قضائیة للمطالبة دعوى رفع األخیر لھذا جاز بالغیر
 الخطأ أساس على الضرر في المتسبب الخطأ مرتكب ضد دعواه  رفع بین االختیار في الحق وللمضرور

 مسح وقید من ضد المضرور رفعھا التي الدعوى إلى المرفقي، باإلضافة الخطأ أساس على الدولة ضد أو
  .37المرفقي الخطأ أساس على بالتعویض الدولة ویمكن في ھذه الحالة مطالبة باسمھ، العقار وسجلھ

  العقاري المحافظ أخطاء على الدولة مسؤولیة أساس :أوال
بالغیر  المضرة األخطاء بسبب مسؤولة الدولة "تكونعلى انھ  74/ 75من األمر  23تنص المادة 

 ترفع یجب أن الدولة ضد المحركة المسؤولیة ودعوى مھامھ، ممارسة أثناء العقاري المحافظ یرتكبھا والتي
  الدعوى". سقطت وإال الضار الفعل اكتشاف من ابتداء تحدد عام أجل في

 من الذي الشھر بإجراءات قیامھ أثناء العقاري المحافظ یرتكبھ الذي الخطأ أن المادة ھذه من یفھم
التعویض،  دفع في محلھ تحل الدولة أن إال الشخصیة، مسؤولیتھ علیھ یترتب بالغیر، أضرار إلحاق شأنھ
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 إذا إالّ  الخطأ المرفقي، عن المسؤولیة لنظام وفقا العقاري المحافظ أخطاء عن الدولة مسؤولیة تتحقق وال
  .38تابعھ أعمال عن المتبوع مسؤولیة لقواعد وفقا العقاري المحافظ مسؤولیة تحققت

 أن علیھا ینبغي التي الدولة لحساب یعمل فالتابع الضمان، فكرة أساس على المسؤولیة ھذه وتقوم
 تعتبر وھنا قائمة، التبعیة عالقة أن طالما العقاري) (المحافظ أخطاءه عن المترتبة األضرار كافة تتحمل

أو  وظیفتھ تأدیة حال الخطأ ارتكب الذي لھا التابع الموظف وھو الغیر، خطأ أساس على قائمة المسؤولیة
  .39الدولة تتحملھ إداریا مصلحیا خطأ یكون فإنھ الخطأ، ذلك في متعمدا یكون أن دون بمناسبتھا

  المرفقي الخطأ أساس على الدولة ضد الدعوى رفع میعاد :ثانیا
 15مدة  خالل أو الضار الفعل اكتشاف تاریخ من عام أجل في الدولة ضد الدعوى رفع میعاد یكون

القضائیة المختصة،  الجھة من قضائي حكم صدور إما الدعوى رفع على ویترتب الخطأ، ارتكاب سنة من
 تعذر وإذا بھذه الصفة، المكتسبة الحقوق جمیع بإلغاء إلزامھ ألخطائھ، أو العقاري المحافظ بتدارك یقضي

  .40مادیا المتضرر تعویض تم ذلك
 لھذه یحق أنھ العقاري، إال المحافظ یرتكبھا التي لألخطاء بالنسبة كاملة المسؤولیة الدولة تتحمل

  .75/74من األمر  23المادة  لنص طبقا الجسیم خطئھ ثبوت حالة في العقاري المحافظ على الرجوع األخیرة
  خاتمة:

إلى إصدار األمر  1975من خالل ما سبق ذكره أعاله، نالحظ أن المشرع الجزائري بلجوئھ سنة 
، كان یھدف إلى إلغاء العمل بنظام الشھر الشخصي 1976سنة  76/63و 76/62، والمرسومین 75/74

، وبالتالي ةتدریجیا مع تطور العمل بنظام الشھر العیني، الذي ینتھي بتسلیم الدفتر العقاري لصاحب الملكی
ي ف االستقراروضع بطاقیة وطنیة لكل األمالك العقاریة الموجودة على التراب الوطني، ومن ثم ضمان 

العقاري في المعامالت العقاریة، ولكن أثناء تنفیذ ھذا النظام على  االئتمانالسوق العقاریة، وتدعین نظام 
دة منازعات، سواء بین الخواص فیما بینھم أرض الواقع بدأت تظھر عدة عراقیل ومشاكل أدت إلى ظھور ع

أو بین الخواص وبین الدولة أو إحدى الھیئات الممثلة لھا، بخصوص المرحلة النھائیة لعملیة المسح والشھر 
العقاري، والمتعلقة بتسلیم الدفتر العقاري أو المراحل التي قبلھ والمتمثلة في عملیات الترقیم، مما جعل 

العام لنظام الشھر العیني الذي ینص على أن تسلیم الدفتر العقاري یعني تصفیة  المشرع یحید عن األصل
العقار من كل ما یشوبھ، ویصبح الشخص الحائز للدفتر العقاري المالك الوحید لذلك العقار أو العقارات، 

ئر، الجزاویقرر إجراء إلغاء الدفتر العقاري عن طریق القضاء، مما زاد في مشاكل الملكیة العقاریة في 
والتي أصبحت تعج بھا المحاكم یومیا، مما أضعف نظام الشھر العیني، وأفقد الدفتر العقاري حجیتھ القویة 
في إثبات الملكیة العقاریة، ألنھ یمكن ألي شخص أن یھدده باإللغاء، ومن ثم عدم إستقرار الملكیة العقاریة، 

لذلك أقترح   المراسیم المتعلقة بھ، بالعقار، ومختلف قةالمتعل القوانین في النظر إعادة المشرع وجب على لذا
  : مایلي

 سریعة أجال تحدید مع الوطني التراب مستوى على العقاریة للممتلكات العقاري المسح عملیة تفعیل -1
  .شھرھا عملیة تعزیز أجل من وھذا لتنفیذھا

معتبرة  أموال بتخصیص الالزمة والبشریة المادیة الوسائل بمختلف العقاري المسح عملیة تدعیم -2
  .العقاریة الملكیة تطھیر إلى الوصول بھدف ومتكونة متخصصة وإطارات

  .والقرارات األحكام تضارب لتجنب العقاریة المنازعات بشأن القضائي االجتھاد توحید -3
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الرجوع إلى أصل نظام الشھر العیني وإلغاء إجراء إلغاء الدفتر العقاري عن طریق القضاء، وجعلھ  -4
  .ك الحقیقي في حالة ظھوره بعد ذلكالسند الوحید المثبت للملكیة لحائزه، وتعویض المال

  المراجع المصادر وقائمة 
 فرع الماجیستر، لنیل شھادة مذكرة الجزائري، والقضاء التشریع في الخاصة العقاریة الملكیة إثبات نورة، أورحمون -1

 .2012تیزي وزو،  جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المھنیة، المسؤولیة قانون
 الخاص  القانون في الماجیستر لنیل شھادة مذكرة الجزائري، التشریع في العقاري المحافظ مسؤولیة زھیرة، خضرة بن -2

  ،2006/2007الجزائر جامعة الحقوق، كلیة والمسؤولیة )، (العقود
 .2006 الجزائر، الخلدونیة، دار الجزائري، التشریع في العقاریة التصرفات شھر جمال، بوشنافة -3
 .2009الجزائر،  الھدى، دار الجزائر، في العقاري السجل وتأسیس العام المسح نعیمة، حاجي -4
 .2003ومسؤولیة،  عقود فرع الماجیستر، لنیل شھادة تحلیلیة )، مذكرة (دراسةالعقاري  البیع في الشكلیة نسیمة، حشود -5
 .2008والنشر، الجزائر،  للطباعة ھومة دار ،2 ط الجزائري، القانون في العقاري الشھر نظام مجید، خلفوني -6
 في الماجیستر شھادة الجزائر، مذكرة لنیل في العقاریة للسیاسة قانونیة كأداة العقاریة المحافظة الزھراء، فاطمة دربلوا -7

 .2009قسنطینة،  السیاسیة، جامعة والعلوم الحقوق كلیة العقاري، القانون فرع الخاص، القانون
 العلوم في الدكتوراه الجزائري، رسالة التشریع في الخاصة العقاریة الملكیة إلثبات القانونیة الوسائل الدین، عماد رحایمیة -8

  .2014وزو،  تیزي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانونیة،
 العقاري والزراعي الفرع الماجیستر، مذكرة الجزائري، التشریع في العقاري للحفظ كآلیة العقاریة المحافظة خالد، رمول -9

 .2000البلیدة، دحلب، سعد جامعة
   2006الجزائر،  التعدیالت، آخر ضوء في العقاریة عمر المنازعات باشا حمدي لیلي، زروقي -10
  .1995، 02 عدد العلیا المحكمة قضائیة، مجلة العینیة، السجالت في القید أثر بركات، أمین مسعود -11
نتوري سعاد ووارث وسام، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر  -12

  .2013/2014الخاص الشامل )، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، في الحقوق ( القانون 
 .المتممالمتضمن قانون العقوبات، المعدل و 1966یونیو  8المؤرخ في  66/156األمر  -13
 .تأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد المسح العام لألراضي و 75/74األمر  -14
 .اإلداریةالمتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون  -15

 .القانون المدني الجزائري
لسنة  30المضمن تأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم، ج ر عدد  25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم  -16

1976. 
 .المالیة وزارة الوطنیة، لألمالك العامة المدیریة عن الصادرة ،2003 ماي 3 في مؤرخة ،2421 رقم مذكرة -14
  المالیة. وزارة الوطنیة، لألمالك العامة المدیریة عن الصادرة ،200 سبتمبر 4 في مؤرخة ،4618 رقم مذكرة -18
 .1998 ماي 24 في ،المؤرخة16 رقم التعلیمة -19

  

   



  الجزائريالمنازعات الناشئة عن الدفتر العقاري في القانون  
 

  

  733                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

 الھوامش:

 العلوم في الدكتوراه رسالة ،الجزائري التشریع في الخاصة العقاریة الملكیة إلثبات القانونیة الوسائل الدین، عماد رحایمیة -1
  .27ص ،2014 ،وزو تیزي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة القانونیة،

المتعلقة بالتسویة اإلداریة  2018أفریل  05المؤرخة في  4060المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة لألمالك الوطنیة رقم  -2
 .للعقارات المرقمة في حساب "العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح األراضي"

 الخاص القانون في الماجیستر لنیل شھادة مذكرة الجزائري، التشریع في العقاري المحافظ مسؤولیة ،زھیرة خضرة بن -3
إثبات الملكیة  ،وارث وسامو نتوري سعاد ،41ص ،2006/2007الجزائر جامعة ،الحقوق كلیة ،والمسؤولیة) (العقود

كلیة  ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق (القانون الخاص الشامل) ،القضاء الجزائريو العقاریة الخاصة في التشریع
 .68ص  ،2013/2014 ،جامعة بجایة ،العلوم السیاسیةو قوقالح

 ،2003 ،ومسؤولیة عقود فرع الماجیستر، لنیل شھادة مذكرة ،تحلیلیة) العقاري (دراسة البیع في الشكلیة نسیمة، حشود -4
 .164ص 

ج ر عدد  ،المتممو المعدل ،المضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم  100المادة  -5
 .1976لسنة  30

من القانون  27الملغاة بموجب المادة  ،التسجیل المتضمن قانون 1976دیسمبر  9المؤرخ في  105/  76األمر  353المادة  -6
 .2000المتضمن قانون المالیة لسنة  1999دیسمبر  23المؤرخ في  99/11

 العقاري والزراعي الفرع الماجیستر، مذكرة الجزائري، التشریع في العقاري للحفظ كآلیة العقاریة المحافظة خالد، رمول -7
 .107ص  ،2000البلیدة، دحلب، سعد جامعة

 في الماجیستر شھادة مذكرة لنیل ،الجزائر في العقاریة للسیاسة قانونیة كأداة العقاریة المحافظة الزھراء، فاطمة دربلوا -8
 .108 ص ،2009 ،قسنطینة جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة العقاري، القانون فرع الخاص، القانون

 .63-76من المرسوم  101المادة  -9
 .63-76من المرسوم  107المادة  -10
 .136ص  سابق، مرجع الماجیستر، مذكرة خالد، رمول -11
 .63-76من المرسوم  85المادة  -12
 .اإلداریةو المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون  17/3المادة  -13
 أورحمون ،49ص  ،2006 ،الجزائر التعدیالت، آخر ضوء في العقاریة عمر المنازعات باشا حمدي لیلي، زروقي -14

 المسؤولیة قانون فرع الماجیستر، لنیل شھادة مذكرة الجزائري، والقضاء التشریع في الخاصة العقاریة الملكیة إثبات نورة،
 .208ص  ،2012تیزي وزو،  جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المھنیة،

 .49ص  سابق، مرجع عمر، باشا حمدي لیلي، زروقي -15
 .49ص  سابق، مرجع عمر، باشا حمدي لیلي، زروقي -16
المتممة و المعدلة ،2018المتضمن قانون المالیة لسنة  2017دیسمبر  27المؤرخ في  11/ 17من القانون  89المادة  -17

تأسیس السجل و المتضمن إعداد مسح األراضي العام 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74مكرر من األمر  23للمادة 
 .المتممو المعدل ،العقاري

 المالیة. وزارة الوطنیة، لألمالك العامة المدیریة عن الصادرة ،2003 ماي  3في مؤرخة ، 2421رقم مذكرة -18
 .المالیة وزارة الوطنیة، لألمالك العامة المدیریة عن الصادرة ،2003 ماي  3في مؤرخة ، 2421رقم مذكرة -19
 .المالیة وزارة الوطنیة، لألمالك العامة المدیریة عن الصادرة ،2004سبتمبر  4في مؤرخة ، 4618رقم مذكرة -20
 .214ص  سابق، مرجع نورة، أورحمون -21
 .88- 85ص ص  ،1995 ،02عدد  العلیا المحكمة قضائیة، مجلة العینیة، السجالت في القید أثر بركات، أمین مسعود -22
 . اإلداریةو المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 08/09القانون  -23
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   التنفیذ إشكاالت كأحد العقاریة القضائیة األحكام منطوق غموض
The ambiguity of real estate judgements as a problem of 

implementation 
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  :الملخص
 الشيء حجیة نم بھ یتمیز لما عقاریة، منازعة كل موضوع في الفاصل الحد بمثابة النھائي، القضائي الحكم یعتبر
 تكمن ئي،القضا مالحك قوة لكن أخرى، جھة من للغیر وبالنسبة جھة، من النزاع طرفي بین آثاره منتجا فیھ، المقضي

 قد لكن تنفیذه، أجل من صالحھ في الحكم یكون الذي الطرف فیسعى العقاري، المحافظ طرف من تنفیذه وجوب في
 منو ،ةالعادی الطعن طرق لجمیع والمستوفي الدعوى أصل في البات النھائي الحكم ھذا تنفیذ في إشكاالت تواجھھ

   محاكمنا. بھ تعج ما وھو الحكم، منطوق غموض في یكمن وأكثرھا بل اإلشكاالت ھھات بین
 مكینت أجل من الحكم، منطوق تفسیر دعوى برفع العدالة إلى التنفیذ صاحب یلجأ اإلشكال، ھذا رفع أجل من

 وضوعھام التي القضایا ھھات لكثرة لكن العقاریة، األحكام ھھات تنفیذ في أصیلة جھة باعتباره العقاري، المحافظ
 یین،العقار المحافظین إلى تعلیمة بإصدار الدولة، ألمالك العامة المدیریة تدخل إلى أدى األحكام، منطوق تفسیر

 لتفسیر دالةالع إلى التنفیذ صاحب الطرف صرف دون اإلشكال، ھذا رفع كیفیة وتبیان تسھیل في یتمثل موضوعھا
 المحافظ مھام مع یتنافى ما وھو العقاري، المحافظ إلى يالقاض مھام إحالة ھو التدخل ھذا أن فالمالحظ الحكم،

  .العقاري
 حكم نقض ؛التفسیریة الدعوى التنفیذ؛ في إشكال العقاري؛ المحافظ النھائي؛ القضائي الحكم :المفتاحیة الكلمات
  التفسیریة. الدعوى

Abstract:  
The final judicial ruling is considered a decisive factor in the subject of every real estate 

dispute، because it is distinguished by its authority between the parties to the dispute and even 
exceeds others، and the strength of the judicial ruling is that it must be implemented by the real 
estate governor، and the party whom the judgment is in his favor seeks to implement it، but it 
may face problems In the implementation of this final judgment، which is clear on the origin of 
the case and fulfills all the methods of appeal. Among these problems، and even the most of 
them lies in the ambiguity of the verdict، which is what our courts abound. 

In order to lift this problem، the executioner has resorted to justice by filing a lawsuit for the 
interpretation of the verdict، so that the real estate governor، as the principal party in 
implementing these real estate provisions، is able to implement these real estate rulings. The 
issue of real estate developers is to facilitate and clarify how to raise this problem، without 
dismissing the party responsible for the implementation to justice to explain the ruling. We see 
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this intervention as referring the duties of the judge to the real estate governor، and it did not 
contradict the tasks of the real estate governor. 
Key words: Final court ruling; Real estate portfolios; A problem in implementation; 
Explanatory lawsuit; Revocation of the explanatory case ruling. 
 

   مقّدمة:
 لأج من لصالحھ الحكم كان من الدعوى طرف ویسعى منازعة، ألي النھائیة النتیجة الحكم یعتبر

 واقع لىإ منطوقھ یترجم لم إن قضائي حكم استصدار أجل من لیس القضاء إلى األخیر ھذا لجوء ألن تنفیذه،
 أساس قاریةالع الملكیة باعتبار الجزائریة، المحاكم في عددا القضایا أكثر العقاریة فالمنازعات بحت، عملي

  اجتماعي. دور من لھا ولما تنموي، مشروع كل
 التنفیذ نداتس من سند باعتباره ذاتھ، بالحكم یتعلق ما التنفیذ إجراءات تعیق التي العوارض بین من إن

 الصادر 08-09 واإلداریة المدنیة اإلجراءات قانون من 600 المادة نص في الجزائري المشرع ذكرھا والتي
 اسبب یكون مادي خطأ أو غموض العقاریة القضائیة األحكام شاب إذا أنھ والغالب ،2008 فبرایر 25 بتاریخ

  المثار. النزاع أطراف إلیھ یصبو كان ما تحقیق عدم ومنھ تنفیذه، تأخیر في
 حدكأ العقاریة القضائیة األحكام "غموض دراستنا موضوع یكون أن ارتأینا سبق ما على اعتمادا 

  اإلشكال. ھذا عالج وكیف الجزائري، المشرع بھ أتى ما على والوقوف التنفیذ"، إشكاالت
 كجھة یةالعقار المحافظة وباعتبار عقاریة، منازعة كل نھایة العقاري القضائي الحكم منطوق باعتبار 
 یتصرف فكیف غموض، یشوبھ الحكم منطوق كان فإذا العقاریة، القضائیة األحكام تنفیذ في أصیلة إداریة

 في سواء ضالرف العقاري المحافظ قرار كان وإذا القضائیة؟ األحكام بتنفیذ مكلف باعتباره العقاري المحافظ
  اإلشكال؟ ھذا برفع المختصة الجھة ھي فما اإلجراء أو اإلیداع
 أما ة،الغامض القضائیة األحكام مفھوم األول المبحث في درسنا مبحثین، وفق موضوعنا تناولنا لقد 

 النتائج من وعةمجم احتوت خاتمة إلى خلصنا ثم الغامضة، القضائیة األحكام تفسیر تناولنا الثاني المبحث في
  والتوصیات.

  الغامضة العقاریة القضائیة األحكام مفھوم األول: المبحث
 الركائز أحد باعتباره منطوقھ، في غموض المنازعة موضوع في القضائي الحكم یشوب قد
   حیثیاتھا. في الفصل أجل من المنازعة علیھا تنبني التي األساسیة،

  الغامضة القضائیة األحكام تعریف األول: المطلب
 نطوقم غموض القضائیة، األحكام تنفیذ أثناء العقاري، المحافظ یواجھھا التي الصعوبات تعتبر

 داتاالجتھا تعدد في أو تنفیذه في أثر ألفاظھ، ودالالت عباراتھ وضوح وعدم األخیر ھذا فغموض الحكم،
 .1تنفیذه عند والتأویالت

 المنازعة وعموض في التام الفصل والداللة، العبارة الواضح النھائي القضائي الحكم تنفیذ یعد األول: الفرع
  القضاء. على المطروحة

  علیھ. وحكم لھ وحكم قضى أي حكما، یحكم، حكم، الثالثي الفعل من اللغوي: التعریف أوال/
  .2صومةالخ لفصل اإللزام بطریق القاضي عن یصدر الذي الفعل أو القول ھو االصطالحي: التعریف ثانیا/

  



  غموض منطوق األحكام القضائیة العقاریة كأحد إشكاالت التنفیذ 
 

  

  737                                                                                                                    اإلحیاء مجلة

  القضائیة األحكام لغموض الفقھي التعریف الثاني: الفرع
 ئعوقا وعلى تسبیب على مستندا یكون وأن مبھم، غیر واضحا یكون أن الحكم منطوق في األصل

 أو ةخاطئ وغیر كافیة واضحة األسباب تكون أن ھي التسبیب علیھا یقوم التي فالقواعد الحال، قضیة
  .3البعض بعضھا مع تتناقض ال وأن غامضة،

 الذي بالشكل جھالة فیھ أو غامضا ویجعلھ الحكم یعتري عیب كل ھو الحكم، منطوق غموض إذن
 المساحة، الحكم، في ذكر عدم ھو العقاري، الحكم منطوق غموض عن أمثلة ومن ،4تنفیذه عند إشكاال یثیر

 منطوق ھاعلی استند التي األسباب في تضارب وجود أو معاوضة، عقد ھو البیع فعقد البیع، بدل ذكر عدم أو
 ودالموج العقاریة المحافظة في المسجل وقسمھ جزئھ ذكر دون عقار، ملكیة إعادة أو بنقل الحكم أو الحكم،

  العقار. اختصاص بدائرتھا
  القضائیة األحكام تنفیذ في أصیلة كجھة العقاریة المحافظة األول: المطلب

 لذيا العقاري، المحافظ طرف من القضائیة، األحكام تنفیذ في أصیلة جھة العقاریة المحافظة تعد
 األحكام ذتنفی أثناء خلط أو تناقضات حدوث منع من إلیھ، الموكلة للصالحیات نظرا عقاریا، قاضیا یعتبر

  القضائیة.
  القضائیة األحكام تنفیذ تعریف األول: الفرع
  أمضاه. أي تنفیذا األمر نفذ یقال نفذ، الفعل من لغة: التنفیذ أوال/

  .5بھ قضى لما العملي اإلجراء أو منطوقھ، حسب العمل إلى الحكم إخراج ھو والتنفیذ
  .6والسجن الحبس إلزام اصطالحا: التنفیذثانیا/ 
  العقاریة األحكام بتنفیذ المختصة الجھة الثاني: الفرع

 بالتأشیرو الشھر، بإجراء قام قانونا، علیھا المنصوص الشروط استیفاء من العقاري المحافظ تأكد متى
 لوثائقا في خلل أو نقص أي وجود العقاري للمحافظ تبین وإذا العقاري، والدفتر العقاریة البطاقات على

 قح ممارسة للمتضرر ویمكن ھذا لإلیداع، قبولھ بعد اإلجراء رد أو اإلیداع، برفض قام للشھر، الخاضعة
  .7المختصة القضائیة الجھات أمام العقاري المحافظ قرارات في الطعن

 ذاإ اإلشھار، قصد بھا المرفقة والوثائق المودعة للوثائق األولي الفحص بعد اإلیداع: رفض /أوال
 لمعني،ل الرفض قرار یبلغ أن قبل ولكن اإلیداع، رفض قرر اكتشافھ یسھل نقصا العقاري المحافظ الحظ
  أخرى. مرة اإلیداع رفض لتفادي دقیق تفحص بعد أخرى أسباب عن بالبحث یقوم
  ومنھا: 63-76 المرسوم من 100 المادة في اإلیداع رفض أسباب تحدید وتم

 التي الشروط وفق یثبت ولم یتم لم الشخصي، الشرط وعلى األطراف ھویة على التصدیق یكون عندما -
  .76/63 رقم المرسوم من 66 المادة ألحكام یستجیب ال العقارات تعیین یكون عندما القانون، علیھا نص

 المواد يف المطلوبة البیانات على تحتوي ال والرھون االمتیازات بتسجیل المتعلقة الجداول تكون عندما -
  اإلدارة. طرف من المقدمة االستمارات على محررة غیر تكون عندما أو 98 ،95 ،93

  للتقسیم. الوصفي الجدول بشروط المتعلقة 71 إلى 67 من المواد أحكام مخالفة عند -
 ،اإلیداع لرفض آخرین سببین على التسجیل قانون من 3538 المادة نصت األسباب، ھذه إلى وإضافة

  معاملة.لل التجاریة القیمة تحدید عدم بمعنى العقد، في للعقار لتقییميا التصریح غیاب حالة وھما: أال
 تاریخ من یوما 15 خالل العقاري المحافظ على یتعین ،63-76 رقم المرسوم من 107 للمادة وطبقا

 سنداتال إشھار عدم أو الخالفات أو البیانات صحة عدم من لھ ظھر ما التصدیق على للموقع یبلغ أن اإلیداع،
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 قالتصدی على الموقع وعلى مسببا، یكون أن یجب العقاري المحافظ قرار أن ھذا ومؤدى علیھا، المرتكز
  اإلجراء. رفض تم وإال المعدلة، الوثائق بإیداع أو الوثائق بتكملة التبلیغ تاریخ من یوما 15 أجل في یقوم أن

 ودعةالم للوثائق دقیقا فحصا اإلجراء رد یتطلب اإلیداع، رفض من العكس على اإلجراء: رد ثانیا/
 لوثیقةا في نقصا العقاري المحافظ یكتشف أن إلى عیب، أي یشوبھا وال قانونیة وھلة ألول تبدو والتي

  .9األخطاء ھذه لتصحیح للملتمس أجال فیمنح المقبولة،
 نع أما األخطاء، ھذه بتصحیح المعني یبادر ولم األجل انقضى إذا إال نھائیا، اإلشھار إجراء یستبعد وال

  كاآلتي: وھي ،63-76 رقم المرسوم من 101 المادة حددتھا فقد اإلجراء، رد أسباب
  متوافقة. غیر بھا المرفقة واألوراق المودعة الوثائق كانت إذا -
  صحیح. غیر 95/1 المادة نص حسب واالمتیازات الرھون بتسجیل الخاص اإلجراء مرجع كان إذا -
 البیانات مع 65 بالمادة محدد ھو كما الشخصي الشرط أو األطراف وتعیین العقارات تعیین یتوافق ال عندما -

  العقاریة. البطاقة في المذكورة
 بیاناتال مع متناقضة المودعة الوثائق في المذكورة األخیر الحائز صفة أو المتصرف صفة تكون عندما -

  العقاریة. البطاقة في الموجودة
  رف.للتص قابل غیر الحق أن اإلجراء طلب عند العقاري المحافظ بھ یقوم الذي التحقیق یكشف عندما -
  العام. للنظام مخالف أو مشروع غیر سببھ أو العقد موضوع یكون عندما -
 لىع الموقع إلى الرد قرار ویبلغ رفضھ، الواجب من كان اإلیداع بأن اإلجراء، على التأشیر وقت ظھر إذا -

 لمودعة،ا الوثائق استكمال أو لتصحیح المحددة یوما عشر خمسة انقضاء من أیام ثمانیة مدة خالل التصدیق
  االستكمال. أو التصحیح ھذا یتم لم إذا

 المحافظین ،الوطنیة لألمالك العامة المدیریة نوھت فقد القضائیة، األحكام تنفیذ لتأخیر وتفادیا ثالثا/
 قضائي، حكم إیداع حالة في أنھ ،1995 فیفري 12 في المؤرخة 00689 رقم المذكرة خالل من العقاریین

 ،العقاري اإلشھار مجال في بھ، المعمول التنظیم وفق المطلوبة المعلومات على یحتوي ال منطوقھ وكان
 حیثیات يف الواردة الثابتة، للعناصر الرجوع بإمكانھم فإن وغیره، الملكیة أصل وذكر للعقار دقیق تعیین
 الحكم، مع داعاإلی عند الموثق یرفقھ الذي الخبیر ومخطط تقریر مثل المرفقة، الوثائق في أو القضائي الحكم

 ظة،المالح النقائص الستدراك الحكم عنھا الصادرة للمحكمة العودة من البد فإنھ ذلك، علیھ استحال إذا أما
  .10الحكم ذلك إشھار یستحیل بدونھا التي

  الغامضة العقاریة األحكام تفسیر الثاني: المبحث
 لحكما لتنفیذ قانونیة، ضمانات واإلداریة، المدنیة اإلجراءات قانون في الجزائري المشرع أقر لقد
 القضائي. الحكم تفسیر دعوى بینھا من القضائي
 بلق من إزالتھ، یتعین بما مضمونھا في الغموض بعض القضائیة، والقرارات األحكام یشوب قد

 إجرائیة یلةوس بأنھا القضائي، القرار أو الحكم تفسیر دعوى أھمیة تأتي ھنا من المختصة، القضائیة السلطة
 القرار أو الحكم شمل الذي الغموض رفع ألجل للقضاء اللجوء من المصلحة، صاحب یتمكن خاللھا من

  .11تفسیره رسمیا منھا ویطلب القضائي
 ریضةبع أو الخصوم أحد من بعریضة أصدرتھ، التي القضائیة الجھة إلى الحكم تفسیر طلب یقدم

 285 للمادة طبقا بالحضور تكلیفھم صحة بعد أو الخصوم سماع بعد الطلب، في الفصل ویتم منھم، مشتركة
  .12واإلداریة المدنیة اإلجراءات قانون من
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  الغامضة القضائیة األحكام تفسیر آلیة األول: المطلب
 من 285 للمادة أحالتنا والتي واإلداریة، المدنیة اإلجراءات قانون من 965 المادة في المشرع نظمھا

 علیھا وصالمنص واإلجراءات لإلشكال وفقا فیھا ویفصل األحكام تفسیر دعوى "رفع بنصھا: القانون نفس
  القانون". ھذا من 285 المادة في

  درتھ.أص التي القضائیة الجھة أمام ترفع القضائي الحكم تفسیر دعوى أن أعاله المادة نص من یفھم
 الحكم یذتنف أن طالما معینة، لمدة تخضع ال فإنھا القضائي، الحكم تفسیر دعوى رفع لمیعاد بالنسبة أما 

 واإلداریة المدنیة اإلجراءات قانون من 630 المادة نص خالل من المشرع حدد وقد بالتقادم، یسقط لم القضائي
 یقطعھ التقادم ھذا أن مراعاة مع للتنفیذ، الحكم قابلیة تاریخ من تبدأ كاملة سنة عشر بخمسة التنفیذ، تقادم مدة
  .13لھ المصدرة للمحكمة القضائي الحكم تفسیر طلب تقدیم ویمكن ضده، یتخذ تنفیذ إجراء أي

   التفسیریة الدعوى شروط الثاني: المطلب
 سبیل على جزئھ أو قسمھ أو مساحتھ أو العقار حدود كإغفال مبھما، أو غامضا الحكم منطوق یكون أن -

   المثال.
  القضائي. للحكم المصدرة نفسھا ھي المختصة، المحكمة طرف من یكون القضائي، الحكم تفسیر -
 الطعن رقط لجمیع استیفائھ بعد الدعوى، أصل في البات، النھائي الحكم صفة اكتسب قد الحكم یكون أن -

  العادیة.
  للحكم. المصدرة جھة نفس من التفسیر یصدر أن -
   التفسیریة الدعوى حكم نقض الثالث: لمطلبا

 جلسم لدى التفسیریة، الدعوى في الصادر الحكم بنقض الطعن، حق الجزائري المشرع كرس لقد
 المدنیة اإلجراءات قانون من 903 المادة وأحكام ،98/01 العضوي القانون من 11 المادة ألحكام طبقا الدولة

 العقاري، المحافظ قرارات استئناف طریق عن للخصوم، كافیة ضمانات منح بھ، وبقصد ،14واإلداریة
 طبقا الحالة ھذه في أثر لھ یكون وال قانونا، لھ الممنوحة السلطة تجاوز حالة في وذلك إداریة، جھة باعتباره

 والمواعید، الشروط حیث من خاصة قواعد وفق ولكن واإلداریة، المدنیة اإلجراءات قانون من 909 للمادة
  .15القضائیة األحكام استقرار على عمال وھذا

  خاتمة:
 ضایاالق من الھائل الكم نتیجة منطوقھا، في الغموض من نوع العقاریة القضائیة األحكام تشوب قد

 لحھابمصط العربیة اللغة استعمال من تمكنھم وعدم القضاة، بعض ضعف ونتیجة العدالة، على المطروحة
 كان واءس التنفیذ، ألطراف المشرع منح لذلك المتخاصمین، نفوس في شكا یدع ال والذي الواضح، القانوني

 لتنفیذ،ا في كطرف وإنما الدعوى، في أصیل كطرف ولیس أجنبیا، یعد والذي العقاري، المحافظ في ممثلة
 موضھ،غ حالة في الحكم منطوق تفسیر طلب في الحق المتخاصمین، في والمتمثلة الدعوى ألطراف وكذلك
 لھذا المصدرة المحكمة إلى أخرى مرة اللجوء في الحق القضیة، حیثیات وعلى الحكم تسبیب على اعتمادا
  التنفیذ. قبل ولیس التنفیذ أثناء اإلشكال ھذا رفع أجل من الحكم

  االقتراحات: ببعض ونخرج
 ضایاالق من لكثیر حل وبالتالي العقاري، الجانب في مختص قاض على العقاري المحافظ منصب إحالة -

  الشائكة.
  العقاري. للمحافظ المدنیة المسؤولیة عن التأمین إلزامیة -



  حمزة لحول  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                                 740

 لقضائیةا األحكام جمیع نفاذ وجوب باعتبار العقاریة، القضائیة األحكام لجمیع الجبري التنفیذ إلزامیة -
  .2020 دستور من 178 المادةو 1996 دستور من 163 المادة بھ جاءت ما وھو دستوریا
 الھوامش:

الوھاب عبدول، إشكالیة تنفیذ األحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم االتحادیة وسبل مواجھتھا، ورقة مقدمة إلى عبد  -1
 .12/02/2012و11المؤتمر الثاني لرؤساء المحكم اإلداریة في الدول العربیة یودي 

 .2005 ، لبنان،4أبو الفضل جمال الدین محمد، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، ط -2
 .2009، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، بغداد، 1969لسنة  83عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم  -3
 .1970ضیاء شیت خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، القاھرة،  -4
 إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، دار الدعوى، الجزء الثاني. -5
 ه.1429عدنان الدقیالن، الدعوى القضائیة. دار ابن الجوزي للنشر، السعودیة  -6
المالحظ في ھذا الشأن أن المشرع الجزائري قد حصر سلطة المحافظ العقاري بھاذین القرارین، وجعل لكل قرار مبررات  -7

ار لك المحافظ العقاري إصدار أي قروأسباب یستند علیھا مذكورة حصرا في المواد والنصوص القانونیة، فال یستطیع بذ
آخر غیر ھذین القرارین، كما أنھ مقید بتبریر قراره بأحد األسباب المحددة قانونا، وبالنتیجة ال یمكنھ توسیع األسباب الداعیة 

جال م إلى إصدار أحد القرارین، إذ ال مجال ألي اجتھاد في سبیل ھذا التوسع، راجع ویس فتحي، الشھر العقاري وآثاره في
 .283،جامعة وھران ص 2010/2011التصرفات العقاریة، أطروحة دكتوراه،

 المتضمن قانون التسجیل. 09/12/1976المؤرخ في  76/105األمر  -8
المتعلقة بإنشاء ومسك الدفتر العقاري، المدیریة العامة لألمالك  15/09/1976المؤرخة في  5322انظر التعلیمة رقم  -9

 .124 الیة، صالوطنیة، وزارة الم
 الصادرة عن المدیریة العامة لألمالك الوطنیة. 1995فیفري 12المؤرخة في  00689المذكرة رقم  -10
 .2013، منشورات بغدادي، الجزائر، 3عبد الرحمان بربارة، شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، ط -11
 .2015ون الجزائري، دار الھدى للطباعة، الجزائر، حمدون ذوادیة، تنفیذ األحكام القضائیة اإلداریة في القان -12
 .294ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -13
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ. 98/01القانون العضوي  -14
، جامعة وھران، 2008/2009مقني بن عمار، القواعد العامة للتفسیر وتطبیقھا في منازعات العمل والضمان االجتماعي،  -15

 .461ص
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\Rا���:   
 @�V )دــــ!)T�@U وذ�R ،ا�OP�N	J وا�L'(M ا��ا!K ا�A��	I JلF�'( G$ظ تD$را �ـا ���B ا د!� ا�%�A @�ف


� �X	�ه�YTا� �Z ا إر\)ء$

$ى jيـ�ا ا '� وھ$ ،!b	g�_ ا�ef�T�ة وذات_ و($ده �	abc ا\�A` ا�_ إUّ  ،ا و�V �ه@ 
�@l%ا� �	B��� از )ــو'"%)ھ ؛اl�@ا J		B��� ا �Pا@)ت�!o! �N��&ا� �	أت ا���و ،وا د!�! PF'I'ـ( �PXت Z� ن�Aا� 
K!ا�ة ا��BO�' �Z r�� ا�Bt)س jاــھ �	��b$ر ،!�PB&�f ا ���B		J إBt)س Jـــــ@ ت"b� وا��� ،�)وا���ا ا�(AbDت 
`�Y! ى$
 $وھ ،ا�OP�ي )'Lـا�M ا�A�ن و'%�vw ا��ا!K �نــــا�A �ـأوا! G	J @)ش )
�ـــ� @%� Z)@�	� وأ�c� أ
�) Pz	� Jا! AN�y_و $ـھ إذ ،ا ���B	� ا�%wMY�� �N�A	� ا�AF	A	� ا�%b	� cTN` ا�ــjي ،ا �ـ��t �Bــlم ا!J ا�'ـ)م َّ$� 

 Lا�M)' ا�A�ن �Aّ)د ھ)jاتMـ �ــا��ـ ،ا د!	� ا�N(|A)و ا��را\)ت 'J �ـ�c	� ا�T�	%� �ةـوا�Aــ)@ ي،ا�Aــ$ ا \)س
Aونــوا��ت��_ ا���  (A�D%' P'(�t �، (\(\وأ �Pت(N�X%�.  

 �را\)ت! ا ���B	ـــ� �ـا�b��T تc�يو ،يا���F �ـراNـ تــ�KZ أن ��"�� Pbt) دX@، (P"Z	wMz �T	� tــlم ا!Jو
�)ن (P� (ھــ�eأ V�@ ���Fا� �	و ا د!�N�A%ــ ا�Zــ� L��� ا  

  .ltم ا!J ا�wT%&)ت؛ ؛ا د!� ا�%N(|A �A)؛ا� :ا����J	�� ���Oا�

Abstract: 
The andalusian litutatry criticism had known a remarkabl development during the fourth 

and fifth hijri centuries, and that wa s depending on its eastian counterpart (the eastian litutary 
criticism) in applyin its basic roots, and then it became independent to prove its existing, and 
that was the reason behind the increase of the Andalusianism, which means the pride of the 
Andalusian in their intellectual and literature creativity, This phenomeno emerged during the 
fourth and fifth centuries in kind of classes and translations books, and then it increased more 
and more  to be valid to a critic Imam lived in the late of the fourth century and the mid fifth 
Hijri century, this Imam known as Ibn Hazem, he played an important role in the development 
of a literature and critical Andalusian school This research aims to reveal the critical vision of 
Ibn Hazem through his critcs in all literary works, we attempt to discover this great outstanding 
figure who played a vital role in the florishment of literature in the Arabic and Islamic world . 
The Andalusian Imam Ibn Hazem who represents one of the greatest Andalusian outstanding 
figure with his friend Ibn chahid, they create the basis to a lot of studies and literary cases which 
were considered as a starting point and basis to many theories of the critics in the fifth century 
and the centuries that follows it. 
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Ibn Hazem the great outstanding figure, his love to knowledge leads him to rich the andalusian 
library by his studies which had a great impact on the literary and critics movement in Andalusia 
also it has the merit for it has the merit for developing an andalusian literary and criticism 
school. 
Keywords: the Vision; critcism; litutatry; the Andalusian Scientists; Ibn hazam. 
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U Rz Z� أن �A%ا� �B��� ا �efت (!�A%� �
�YTا�، (T� �P� مI@أ �A%ا� �B��� ا �P%' `! 'ھ�(% J' 
�PAb\ 'ـJ �
 T	Nl� تG _�"O�N �DN�\� أن t)ول ا�ـjي ا ����B ا�&�� Jــ'ـ U �A%N ھjا أن إU ،ا�YT)ر

 ھjا دأر �M'، �jR��&� @�$م �Zو �ــا�%�Z Aو �cـ�هو z"ـ�ه ا دب Zـ� !Tw)ت_ N��ك أنو ،ا�YT)ر
� Jـ@
�Fbا� Uرا(w�� �A%�� اB��� � �Fb�(! J@ l	T�دو ا��ن ،ا��&(�Z ا��را\� '$�$ع - (N(|
 �Z ا د!� �%�Aا 

  .-ا ���lt �Bم ا!w' J%&)ت
��OT� `aEا�:  

`cT�ت ���Y' �Fbا� �Z أن �A%ا� �B��� ا �byأ IF' فIM�� J	! �	c� J' J	ct(bا� Z� ا��را\)ت 
�	B��� ا، (T%	bZ ى�N �P|"! _ا'��اد أ� �A%�� �
�YTا� rھjN �N�&ا� �G ا Vأن إ� �A%ا� B��� ا� `A�B' 

('(Tت J@ �A%ا� �
�YTو ،ا�L	� (TP%	! Uرا!� إ �� ا�%�A �	�ا\�IA '�ى ���Fb�(Z V"BN �N�F ،ا��JNو ا��
�B��� أو ا _�	"bت �A%�� �
�YTا�، J' لIG �!()ا� J@ ��g\ ا �	ا��)�:  


&_ ھ$ ') ltم؟ ا!J و�P)ت%) ا��� ا�%N(|A �N�A)ا� ')ھ� -$' (P%'؟  
  ؟X� �y(G�ات �_ �)�a ھ` -
�)ن ھ` - �A%ا� �B��� ا IA�B' @J �A%ا� �
�YT؟�_ ا'��اد ھ$ أم ا�  

  :ا�-�%#� ا�را]�ت
 �Z ا��را\)ت إط)ر �A!(Bا� �� J���b$ا JNj�(Z ،ا ����Z L ا�%�A ت%)ول 'J أول أ �Z اjھ Tلا�(O  ْ�c�ُ، 

��j� V�@ `	b\ ل(cTا� U :�wFط ا�$DM' راه$�� ا�A��	�Z J ا ����Z L ا د!� ا�%�A اتO)ھ)ت !"%$ان: د
 '	J،ا  ا��l@ JN ا \�)ذ: إz�اف د�$، ا�O)ر أ�Tt إ!�اھ	� أ'	�T ا��b�(D: إ@�اد ا�OP�N	J، وا�K!(B ا�B)دس

�B
 �� أ�Tt ا��ATس، ا���)ب �lt L\�' ��@ �Aم ا!J !"%$ان: 'A)ل إ�V إ�)�Z 2008 ا�B$دان، ا�"�!	�، ا��
 ')رس ط)�K، رz	� أ�T$ذ()، ا ���lt �Bم ا!J ا�y rF%)@� و'A)ل: .2018 '�و�)ت، '$
K ا��!�،
2019، �B\�' ن$%'�' I! .ود�t هjPZ ھ) ا��را\)ت�	و� a�(� �	Z(� �Z إ�)رة �N�Dأ')م ا� J	ct(bا�.  
  :ا�را]� أھ���

 ��O�ت �	Tا��را\� أھ (T	Z ت%)و�_ �Fbا� Jآراء 'ـــــ �N�A�، �%@ �tب أ(D
 ا!J �_إ ،ا ����B ا�%Aــ� أ
  .�أ���B	 ��N�A أد!	� '�ر\� �Tــ$ �Z ا�&|` �_ �ـ)نو ،ا ����B ا�!�اع @J ا��Z)ع �$اء Tt` يjا� ltم

  :ا�را]� أھاف
V"BN اــــھj �Fbا� Vإ�ــ �yا ر(N(|A� �N�A%ا� �Z ¡"! ت(&%w' J!م اlt J' GلـI ذج(T� '،�@$%� 

�
 �Xأ@ Jــــ@ ا��vY إ�V ا��PN �Fbف �T) ،ا د!	� آe)ره �JT _ـط�TO' (' t$ع �e$cb' �Z ()ءت و
�	wMz �	!أد aTP\أ �Z هو ا دب ازدھ)ر�A� �Z ا�w"� .�B��� ا  

dا� -أو� �!# �  ا�$#$e *%م ا,	 :�-�  ا&�
�)ن �Y! ��D'، Z(T` ا��%N	� ��A	� �ـا��y(G "Y �ا د! ا�!�اع ltم ا!J أK|G ا�Q�T:و ا&ghق -1 

�Zدئ '$ا(bT�� �	
IG ا $PZ ل$bA' ('ن و(� (	Z(%' (P� $PZ ض$Z�'، R�jـ� `b
 "Y�Nـ�ا� ا ��اض !"¡ 
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b$ل Zــ� ا�&�PA ا�T	lان @�V رأB' �Z _N�%�ا ،أG�ى @ـــJ وأ@�ض (' `bAN ــ�Zو ¡Zــ) ر'  ُNZ�¡ 
`	�F��(� �t(!و وا��N�F�ا� �P%ـ� ،ا�¥ ... وا�R�j ل$AN: "ن وان(� K' (' (��� IZ ا�"Y� Jـ' �zء روا�N ذ

J�N Uإ J' ر("z ا��� ا (P	Z ��Fو ا��	Mر ا�("zf� رواJ! �t هللا و@J! R�('، �b و�"Bt J! a!(e r)ن 
�، �"Y���و ا�%&L ت%b	_ @�ـV ا�"ــ$ن �"� P�oZــ) ذ�R و�F$ ا��Aوس @y J! �b)�� وb%N أن Nr%O� J' 

�"Yب أر!"� ا��أ� :  
 �$ةا�& @�ــV وتF¡ ،ا�&�%� إ�ــV وت�@ـ$ ،ا�bw)!ــــ� @�ــV تZ �FــP�o) ا��
	� lلـا �ـ :أ	ھ�ـ�

 وذ�� ،ا���Z R�"w ا�AT$�� ا z")ر :ا����j وا�|�ب ،(...) وا��jات ا�IM@� إ�V ا�%&L تw�فو
Fوبــا�� �"Y� ا�|�بو ،(...) ا�bD	"� وتP	� ،ا�%&$س تc	� ا z")ر ھjه oZن (...) ا�$رد !J و@�وة @%��ة 

`��jر :ا�("zب أ�ّ� :�Qا%kا وا�|�ب ،(...) وا����ب ا��F$ل تP�oZ `PB) ،ا�PT)'� ا�b	�و ا�T&)وز وy&)ت ا��
  ).(... ا�B&_ أھ` t)�� Zــ� ا��$ن ا�T�ء @�PN V$ن _ـb�(D�، �oZ_ ا�|�وب أ�BZ ا�|�ب ھــjا oZن ا�OP)ء

 ا��T�وه ا�bT)ح Jـ'ـ @%��) ھ�@ `! (T	FN (TP¡ وU ،ت)'ـــ) �P	U VP%N (TP%@ ( ا�"Y� J' وy%&)ن
(Tح وھ�Tء ا�(e�وا�، ('fZ (TP�t(!ن إ©Z (TP	Z ����اھ	�%) )ـــوأ' ،(...) وا�TTـ�وح ا�T$ت Z|)ئ` ذ (TP� Zنo 
�c�
)ئ�T ا�lTدو�) ا�%X�ة ـjهـPZ .1ا��jب" �ـZـــ G	� وU ،ا��jب ا�%$@	J ھZ JNjــ� 'ـــ( أ V�@ أ\)س 

  .ZIG_و ا��wق
�A� ¬�(! J!م اlt ـ�Z _&
$' J' ر("zأ R�"w�بو ،ا��� ا z")ر ھjه �Z  ن ا�F�وب؛ �ـوذ� ا��

  ا��TP. وjFz ،ا�bw� �Z و@b� ،و'$ا@ درو\)
J!Uم وlt �Fـ� ا�Z _|Zر ر("z  ء(OPا� �y(G �F&Tج ا�$OTTة وا��DZ، ـو��J U rON أن 

`&�� J' ء(OPن ') ا�(�  أ�Z .(P'(N ا�\I'	� ا��@$ة �F�وب و
$دا 
(T��Iم �Z ا�f�T'` أن  J!م اlt ئ�(Aا� Vـ�@ ¡Zاض !"¡ ر�ا � �N�"Yا� U �ON _	Z 	�FتI �	A�� 


�ـأG أ\)س @�V ا�&%	�I (Tوإ� FN)ولـ �	ات_ ت$��	efت �N$!��ا� V�@ ـــ' أ\)سJ `	�F�ا� %Tا��AD ��IA"ا� 

	� ��A	� ا�Y�(! �AFT"� تN _�BT%&ــ� U ھــjا �ــ)ن وإنIG ا ،اjوھــ �أ'ــ �"	bط �bB%�(! A&�_	 �و'&�ـ، 


	oZ �Tن ھ%) .و'ــJ وا®G�ة ا���	) �Z ا�B")دة �AFN ،وا�F	)ة ا�"�� �P%' �Z إ�V ودا@	� �"Yا @%� ا�J! 

	ـــ� ا���!$Nــ� ���)�N وتAF	t _A�y_ �ىـــT! ت�تlt " �bمIG ـ واT!إر�)ئ_ �ىـو �	A�� Nا���	ــ) %	؛ ا�"� 


	ـــ�ـا A! G	��w�' _�T ا�TO)�	ـــ� 
	T�_ أن أيI، Vو'"%ــ Rأن ذ� ��	ء ا�&|�z `	T) �Y"�' @V� L�@ 
��Nذ�ا�، �PZ �&y ت�$AT' "�DMB�'2.  


�،ـا G ا�T"	)ر ltم ا!V%b�N J ا�"Y� �Z وا��jب ا��wق 
|	� �Z ا�Q�T: '� ا�mOبو ا�(ق -2I 
�)ت أ��Z _bـ� ا�Y"� أن N�ى ذ�V�@ R و!%)ء�(b' rNذ(� ــJــ@ �NاKZ راح �R�j ا�$ا
K، �ـZـ �P) أ\)س U وأ
_&
 '%MBZ �P� ا�T� ،rF")�� تN$w�ھ� �Z ا��lل z"�اء @%� ا�M	)ل ���N$A '"	)را ا��jب '�M�B') ھـjا '$
)
�P، �ـــو!" G	B� ،�P�("ــ�Zأ ¡Z�Z ھ��"z ��T؛ (I	w&وت �P�  ـ$ن�$AN ء(	zأ" U �A	At (P� ـ� و(_ U ــjبو


� وا�%F$ل 
�را، �zء ��` هللا ("` �ـو
 tـ�، �zء و��` �_، �X"N $ر و�(y �	t _�$&wN ن(�� �Z 
 ا�jرة $ام
  .R�P�"3 أ\@$b	J ا��jاء @�م �$ و��� J	w�N ��(` �ــ
 وا�PB� ا�A"T$ل، J@ �t و�M�ج دو�P) أو

r	"N J!م اlt V�@ اء�"z لl���P!j ا� �P���(b'ا��� و U _)و (P� �Z اط�Zا� �&w! ل$F%و@�م ا� 
 �G J@ t�a) إذا ا '$ر  ن ؛ا�"Y� V�t �Z ا��jب �N�ه ��T)، R�j� $PZ ا��jاء وا�DA)ع ،ا�b�� ا�%$م

 ا��wق أ!lt �bTم ا!AN J� ا \)س ھjا و@�V ،ا�%&$س �Z ا��DT$ب ا��ef	� �P) ت�O وU ،ت�wق U ا�A"T$ل
�Z �"Yا�، (A�D%' _	Z J' _�@l� �	
IG ا، �AZ V�@أ Jأ 'ــ�b' ق�wا� V�t _�") V�@ ئ`ا�&| رأس( 

��P) ا��B)�	ـــ� �Z `� 'K )دقy وھ$ ،)ا�%&$س '�اواة �Z وا�B	� ا IGق' ��)!ــ� Zــ� و!�y(M ،'��&)ت_ 



���	I% ����� - ي/ د.أI$ا� �O���   
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_B&� �Z `���r؛ ')  _�  �� r��N (A�' ـــ�t  أو �	�! rB� ا�y(Mـــ� �c�أ @%N (P�ض �� ��b_ إن !` د�	$ي 

$ھ) @�	P) ت�)�b$ا و
� ،ا ���L �ــZـ وا�")'��tوأ (P�&�(MT� �PZر("T� .�POو'%)ھ  

(B	\fوت V�@ أ�b' ق�wد@) ا� J!م اlt Vد إ�(w�
Uـ� اZ ل(T"�\ـ)زات اOTــ)رات ا�"�\Uوا 
   .�zء �` �Z واU@��ال ا��$\� PZ rFN$ ،ا�w%"� ��وب و�` وا��bY	P)ت
(T� �Y"�ا !	%T) ا��wق @�V تA$م  �Pـ) ا�Y"�؛ �ـJ@ t ا�%�N$b وا��Tائ� وا���F ا�T$ا@ ltم ا!MN J�ج 

 أ�)ذTX"' ،rN_ ؛ ن رواJ' _�N ا��c)ر @J و�VP ا���!$ي، ا�Z �P%Tـ� ا�Y"� ا\�b"� �ــR�j ا��ــjب، @�AN V$م

	F) أtــ��� ($ف TN��° " ن: � ا��\$ل �A$ل �	G _� Jأن 'ــ °��TN "ا�"z4، R�j� د�t J!م اlt ــ�رAا� 

��(wء ا��T�� Jـــ' �"Yا� J	t ث�Fت J@ ر�Aا� ��(wء ا��T�� Jا�"�$م، 'ـــ �	t :ل(
 Z_�o ا�Y"� @�� "وأ'ـ) 
V�@ eIeم �ـ(B
 و�	B�Z bF�_ L%) '%_ اc��\U)ر : وا�t ��(c�ام، jPZا �	�ه @�� �B�²)ن �N$ن أU : أ�tھT) : أ

 \�%�Yا و\�� @�	_ هللا V�y ا�%�b  ن ؛ @�	_ و�jPZ _bF�  ّ¡Fا !%w	j _%' ،rـا G : وا�F! ،(...) ��(c�ام
�"Yل: (...)، ا�(

�w)ر rON ا�jي ھ$ �ارـا�jPZ ATا (...)،) �T�F) ا�"Y� J' إن( وUا _	�@ J' �Nروا "�"Y5ا�.  

�)لو ا�"Y� T�� �Z &t�ء ا�r\(%T ا�Aــ�ر إ�lt Vم ا!YN J	� وھ%ـ)Y�Uا _!، ��jــZ eIe� :م(B
  أ
n-#ا&ول ا�: U ز$ON ء�T�� أن &FN �"Yه ا��tو، _'�ANو J@ �
 ن  دN%_؛ @�$م �y(G ا�"�$م !)

Rام ذ��t (T�  ا����N. ا��\$ل أ'��) 
n-#ا� ���jا�: Uن أ$�N _X&t �"Y�� ق$&N _X&t م$�"� _%Nأ') ،د �BAا� :��(cا� G (Zـj J' �"Yا� 

r	w%! �y(G Rر ت�("z !ـــ� ا��ــ� ا�ـ� تT%ق وتIGأ Tءـا��، `c' ��Fا@ ا�$Tوا� R�jل �ــ(
 tـlم: Jا! 
"�"Yب ا�j� Uــ�ء (ـ)ء ') إO' ��Fا@" ا�$T6وا�، �Z(إ� Vإ� Rذ� �Nروا �"Yي ا�jا�ــ �	&N ــ�Z �\درا 

  ا����. @�$م
�A� �
&_ �Z وا�lt (Fم ا!J )نـ$' J' �	|
 ��O�!�ا �yق إ�TN V	PZ `$ ،ا�"Y� �Z ا��jبو ا��wق 


	� ���!$�Nا !)��)�N وe	A) ارتb)ط) ت�ت�b @%�ه ا�"Y� AZ	�T ،ا��"b	� �ــ!�ا@و ،ا��N$w� �Z اU@��الوIG وا 
$PZ $@�N �  ا�&|)ئ`. تAF	� أ(Y� J' `)ط�Z (P ا�B)'	� ا�A	� تcT` إ�V �ــــوا�A��T ا��bTع 'I Jـ

J!م واlt ��"N ق أن�wــ� ا�Z �A	AFا� �	ق ـ$ــھ ا د!�wيـا�ـ ا�j U �T�"� �Z _ت(beإ V�@ !ھ�نـ(، 
`! _bBا�")ط&� ت� (	t (|!(�، ¡P%Nو _B&%! V�@ _B&� I	د� V�@ _
�y هــوھـj ارت ا�")ط&ــ�aDb ــ)ل	M�(! 


ـ_؛ 
$ت_ وy)رت ،ا�Y"�ي�yي "ھــ$  �_ وjرھـ ا�ــ$wNـ( Pc"bNــ� )ــوZ اء �&$س�ــAا� J	"'(Bوا� 
(Pت$
� وإذا ،)ـرائ"ـ G	U( أ�fYت �ــ
$Nــ y)د
ــ� �)�oZ aذا ،و�"&ــ) 
$ة -ا�M	)ل - !A$ت_ '�ت�Db وa�( 


)ل ا�")ط&ـ� ت�R وھa�l ،ا�M	ــ)ل ذ�M\7. (T�Z v"� R	&ـ)" ھINl ا�M	ــ)ل ــ)نـــ� \A	Tــ� �"	&ــ� 
�@(Y8ا�:  
  

 ُ̀ ٌ̀  ا��َّْ	   )رٌ ـ´´ـ´´�Pََ  وا�%Pََّـ´´)رُ  �َْ	ـ´´ـ´´ـ´´ـ´´
  

   ُ̀ ْ´´́ �َbوا�  ٌ̀ ْ´´́ �)رُ  !َ َ´´́ TFِ�ْرٌ  وا( َ´´́ Ttِ  
   ُR ْ´´N Rٌ  وا�´´�ِّ ْ´´Nِد  ُ� َ´´'( َ´´TFَ�ْوا  ُ_ َ´´�cْ'ِ  

  
  (TََُھI�  )رُ ـ́´´´ـ́´´´ـ́´´´ـ́´´´ِ'ْ%Aَ  �ـ́´´´_ُ  َطْ	�ُ  وِ

    

(T�Z KT\ J!م اlt ــ$ل
 ي
$ و�T) ،وا�jBا(� !)��TF ووy&ــ_ ،!_ وھــlأ '%_ \M� ا�Y)@ــ� 

)ل ا�")ط&� ت�R و@aTX ـ)لـا�M	ـ �@(Y9ا�:  

  

 َvِمُ  أ�( َ́A َّ´´´´´´Bا�  ُ_Tَ ْ´´´´´´B)ِ  ُJ	ْ�َِ ْوا  
  

�اهُ    $ى و!́´َ َ´́P´́ا� ( َ´´´T ِ´́!  ُJ ْ´́	 ِ´́b َ´́� ْ´´´´´´́BَN  
     

  وا�@O)ب. ltم ا!J @%� ا�bA$ل �)ل ') وھ$
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&_ lt �Zم ا!J واAZ%) و�$$' J' �	|
 ا�AF	�A ق!)�Z �w	_ ا��lم ا�ـjي ا�"Y� �Z وا��jب ا��wق 
JNfZ Rق ذ��wا� (T� �"ُ� _	ن ') إ�(� rFN، �	t �Y)ت) أ�	ا 10أ!�BF�' (&P��' V�@ ـ�!$bFTة: ا��	A&ا�  

  !JDََْ  ا ْرضِ  ظPَْ�fِ!  َنَّ  وِدْدتُ 
  

  ظPََْ�ا ِ'ْ%Pَـ) yَ)رَ  ا�JَّDَbَ  َوأَنَّ   
َ̀  ِ'ـــــaُّ  وانْ    bَْ
  rDْGٍَ  ُوُرْودِ  

  
  Vرَ  أتَـ(َefَZ �ِZ  ِد(َb�  َ(Tْــَ�ا ا َْ

ُ̀  !َ)نَ  
َ�ْ  �JTَِْ  َدِ'ـــ� وأنَّ    Bْ�ُ  
  


bََْ�ا ُ�yَ  َّJْ�ِري ُ��ُْ$عَ  وأنَّ     
    

`PZ `A"N أن r�AN (��tا رض أ (\رأ V�@ rA@، V%T�Nت و$Tا� �A	At J' `)أ _
 ،Z J' rFN�ا
   ؟�P) أG	�ا 'c$ى ��$@_ ت�$نو ،!�'_ ت�B` أنو


w)ئ� 'PP!(YN J) و') ا�wA	�ة ھjه إن J!م اlt U `TFُت V�@ `TF' ق�wا� �A	AFيــا� ا�j دى(� _! 
J!م اlt (Tوإ� `TFت V�@ 'ـ( (P	Z J' ق�y �%Z، ن(TNوإ Jـ' @(Yـا�� (Nا$%�(! L	\(t ا��ـ� وا D!�ت_ 

_@$�$T!، _!jO_ وت	إ�، `A%Z (%� ق�yأ @(YTـا��ـ L	\(t ت واU("&�Uا��� وا _���Tت J	t \KT �bG ة(Zو 
J' .rtأ  

 ') ن"وإ ا���F ھ� ا��B)�	� ا�%&L  ن \b	I؛ �_ �U �O ا�Bt)س ھــjا 'w)در Zــ� �&�� و@%�')
_�bAت L&%ا� $PZ ل$bATو') ،ا� _|Z�ت $PZ ض$Z�Tة وإن ،ا��b"ـ� ا�Z �("Tا�� �N�"Yا� L	� !P
�w( (P!j� و

  .11أ\(t	J' "L ا�%&L تc	�ه ') و!�ATار ،�P) ا�%&bA! L$ل !`
3- �e�$ص Q�Tث :ا��Fت J!م اlt Jــ@ �"Yا� �Z _��(\ر )rN�A�ا� �F� �D%Tلو )ا�(
 $ـ"ھ @%_: 
�@(%y ل(
 (P	Z ء(T�Fا� : `�  .YN12	TP%)" ا��wق oZن ا�Y)@�و ا�B)@� إU ا��wق �z _%NlNء 

 y$رة �ـZ تb�زه ا��� ،ا®�	)ت Jـ' 'TO$@� إ�V تF�)ج lt �@(%yم ا!J رأي rBt ا�Y"� إن

)!�� '�T	lة �	b"��� Jــ@ �!�Oت �@(Yا�، �	ef�ـ� وا�Z �A��Tا�، V�tو `T�هـھ ت�jـ �@(%wا� U�! 'ــــJ 
 ا��cT	`و ا��N$w� JBtو ،)Z	ــ�ــو
 رويو ،وت�ا�	r أوزانو ،y�فو $ـ"�N (P! J' F�"�� ') '�ا@)ة

�	�F�وا� J@ �("Tو ،�ا��N(%ا�� (P%@، اjPZ FNـــ�A JBt "v	�f�لو ،13ا��N V�@ ق 'ــ�ىjــt �@(Yا� 
 ا�&%	�. و'P)رت_

�	� وا��%A	� ا��j rNjPھrــ!AN T� ltم ا!J أن N"%� ھjا! �N$O�ا� �Z �"%wأن دون ا� %N�� �	Tأھ 
KbDا� �Z �	�T"ا� �	ا�!�ا@، �	t ل$AN J@ KbDا� �Z ل(O' _cN�t Jـ@ :��Ibة "أن ا��c� U �ا��Tار\ 
 y&ــ� )قAF�\U ت�ھ�_ ا��� ا��B	�T ا�&D��N ا�T$ھ�bو ا�KbD ا��B)ن �AZ إذا !�	�) تU K%wو ،ت�&ــ�

"��Ib14ا�.  
 ـ�ا�Y" ــ ا�j �@(%wهــــــھ وأy$ل �A$ا�	"' J�OT! _�Z�د z)@�ا �bwN أن U J�TN ا��B)ن إن

`! U �! J' Kbط `	yأ _N$AN !T( K�T�N _ـ! J' �Z(Ae وا\"ـ�، �P)أ _�A@ ــ�Z (P!(B�� 'V�t NJ�T� J ،ا
`Ay �bھ$Tا� U$yو Vدة إ�$Oن ا�!�اع؛و ا�  KbDا�" U K&%N K' م�@ K\$�ا� �Z "15ا�"�$م، (' _�") $@�N 

Vإ� KTOا� J	! KbDا� .�Z(Acوا�  
 ا�Q�T وظ���$e *%م ا,	: �"Yا� �%@ J!م اlt آة�' ،�
 t	)ت_، 'J '�اe KT) `t�ي و\(y `Oد

��!� ا دب وaB�@ (' _�y و�(T)	� Z%	� أ!")دا وت�(�Tا� �'(@ �B��� وا .�y(M! a�Tt ره("zأ Y'�@( 
vه و@$اط(Oأة ت�Tا� ،�"	bDوا� (T�  وا��N)ر. �©ھ` وbt_ ا���ا!_ @J ا z")ر ھjه @b�ت 

r�� J!م اlt �Z ھ�lء ا�(e�وا� vy$ل، وا�l� وا�$ا
"	�، وا��wق !)�"�T أz")ره واتaTB وا�
_�(TNن و�f! قIG أ ا�b' وأ\)س �Z `�   A)ل:Z !)�"&� ا�y rF$رة Z��@ �!	z ،_"�ه !%�z �AZ Vء 

��ِ  ُ'�Z  ِ��َFْ 'ْ%ُ"_ُ  وھ` 'J@ �TFْ  ا�Pََ$ى تِFْ�Nُ� ()ءَ ْ ِّjا�  ُaِ!(َe16.  
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rF�(Z �Z ه�X� �� _'�Fت Kائ�Yا� ،�Nو(TBا� Uل '%)ھ� و$A"ا� ،�N$Bا� �	Gل و(c' ة�	\ V&DwTا� � 

	�. و��cT` ا��P	�، ا�jات %! V�@ rt	a ا���IG ا  
J'ره و("zأ �Z vyو �"	bDا� :_�$
  

�fذ�)ب �$نً  �` 'Bَِ��ْ'ُ J	) َهللاِ  
َْ$سُ  ا Z  ِ�Zُِ� وUَحَ  LNاو$D17ا�.  
 �rذ وتT$()تP) أ�$ا��Z (P تy _bY$رة �YN` ا�%X� تFB� ا��� ا�lاھ	� ا�T��ر(� !�f$ا�_ 
lح AZ$س

�v ت"�L ر!)�	� !�f$ان طb	"	� y$ر وھ� ا�D)ووس،z J!م اlt Vوع إ�l%ا� $F� Kb�ت `	y(&ءا ت(	z  
.(Pت(	ئl)و  

4- sو ا���t$ا��� :�bت�ـ� ت	|
�� ،ا�&�B&�و ا��Z �D%T !«رائ_ ltم ا!J @%� وا�V%"T ا��& ��(Z ه�%@ 
 ا��A��T إ�V وت%�A_ ا�T"%ــV تTF` ا��� ھ� ا �&)ظ دا'a و') ،18(...)" ا�b"N (P! J@ ��("T� أ�&)ظ " �ــھ

�!U ـ� ت�$ن أنA	
 ،ا�PZ)'	� ا�&)@�	� A	�ــت�bT�� Fع V�t V%B�N وا�D! �F��AN ا �Z)ر ت%Z، `A	U Lb� (P د
 'K أ�&)ظ_ �Zت�$ا أن U!� ا�$�$ح rB��N �&y ��� �ـا�!�ا@ وا�DM)ب ،�ـا�A��T ��ى ا��ef	��N ا�$ظ	&�و

 أو
"a ا��� ا�T")�� @ـJ ا�b"T�ة !) �&)ظ إU !	)ن U أ�_ ا�"A$ل �Z "وlt abeم: ا!AN J$ل t	� '")�	ـ_
(P	�@ �Z "��  .19ا��

�&%N J!م اlt �&y ن(	bا� Uإ J@ ا��� ا �&)ظ a�T"�\ـ� اZ (P	�("' ��ا� a"و� (P� Zـ� `yأ 
�� �B�²)ن ON$ز وU" ،20ا z	)ء" أ\T)ء "N	J ا�ـjي ھ$ (`و @Z" l)¼ _رأ�Z N ت$
	&	� ا���� أن !T)و ،ا��
�	� Vإ� �Nدي ذ�R  ن ،
b` ـJـــ'ـ �P) '$�$@� ت��N�) �� Jة '"ـ(ن إ�P�A%N V) أو ،ا \T)ء ھــjه دUUت ت

  .21"ا��&)ھ� !_ KAN ا�jي ��b	)ن إBZ)د ltم ا!J و@%� ،ا��T$ض
 �TONو ��ا�� Jـ@ـ اNl�U)ح y&� �ـN%&  �_ ؛ا �&)ظ ا\�"T)ل Zــ� 'A	� ltم ا!J رأي �bT�(Z rBtع

�
(Dا� �N�	b"�ت_ وت"�د ،��& ا�U$��' Jق 'ــ(	\ Vإ� Gــآ�ن ،f�Z الـا�ـ� `XN (X&�F' _�$��T! ـ�اTO"T� 
Kا�$�T_ ا�	ـ� @�Z ق أي(	\ ورد _	Z، R�j!و �A&ُـ� ت	��) T"�\U¥ ا��ـ� )لـا��ت" �y(%@ ــ�ا��� Vإ� 


)تP) تb") ا �&)ظ ت%lاح !T$(b_ ،@|$ي ت&)@`(	B� �Z ل(T"�\Uـ@ اJ (P	�("' "�	"�$22ا�.  
���Nو J!م اlt أن Z�"'ـــــ� �A	AFا� J	A	وا� U ت�$ن Uء ت� إذا إ(A�ة ا �&)ظ ا��b"Tا� J@ ا���("T 

 ا�Z� ��("T وU ،ا�T��او�� ا �&)ظ Zـ� �	lt Lم ا!J �ى� ا�AF	�A "و'"	)ر ا���� أZ `yــ� �P) و�"a ا��ــ�
  .23"�_ و�K ا�jي ��V%"T ا��& '�A!(D '�ى JT�N �Z وإ�T) ،ا �&)ظ !��P%@ R) ا�b"T�ة

�` وأھــ` ،@�� �` أھـ` "أن ltم ا!J وNــ�ى �@(%y �P� ن أ�&)ظ$w�MN (P! �	b"��� @J ادھ��' 
�c	�ة '")�� !P) وw�MN�ون "24.  

ــ� ltم ا!J أن ا�A$ل ظ)ھ� 'ــ�bN Jو ') ور�� �	
 �tN� ــ@(Yـا��و ،_�bھ$' Uد أن إ$wATا� Jــ' 

�`  ھــ` "أن ا�A$ل �@(%y "(أنو أ�&)ظـ �@(Yا� _� �N�t ��Fه �ـا�jP! ا �&)ظ �Z ھ)ت(OتUا��� ا Mمت� 
  ا�T")��. تA�|	_ ') و�Z ت$ظ	&IG (Pل 'J إ!�ا@_

J!(Z مlt V�@ @ت)م ـ�و �	�T"�(! �	@أنو ،ا�!�ا `�� @(zـ�ت (T\ هl	Tت Jه @ــ�	�، (T� IفاG� أن 
 !` ،At	U_و \)!A	J _ــ@ـ V v��MNــ'%F%N F$ تO"�_و ا�Y)@ــ� @�V ت�e� )ذ!	�ـ( IcTNن ا��T)نو ا�l')ن

��_ تO"`و� �N�"Yدة ا��ةو '�&l	T�'، ��$bw' ��bw! .ه�w@  
J' (%أدرك ھ J!م اlt ة�z �tI�ا� J	! &ا�� V%"Tـ� و'�)�� ،وا�
I"ا� (TP%	!، أي وأن �		� w	Nr ت

� اa&��G وإذا ،ا�V%"T @ــe�N J� ا��&�F)تـا� �	ا!�أو ،ا�@ a"ـ� و�Z �	� P"�$'ن )ـoZ �("Tـــــــــا�� 
v��Mت ("bت R�j�، Pاـ�j rbBا� � Z ��bـــ�  ھT	�_ ،ا�%V�@ ��@ $F اUطIع ��ورة Jـ@ ltم ا!J �ـأ
،�� ا�%)س YZ )`PــT�" (ـ) AN$ل: t	� Fy	� f!\�$ب ا �Zــ)ر �P�fz `Aــ) 'ــ�\ J	D! �T��AN وا��"b	� ا��



 �-�  "!� � ا�$# ا&د%� '� �($��ت ا%* 	,م ا&�
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�)ت !)I�Gف�Fـــا��ــ ا�� (PZI�G(! a&��Gــ� ا�("Tا� �Z �� إU(�z "$اZ�Z ا�%F$، ا�"�T)ء و�K ا�"�!	� ا��
"(T	X@25.  

�A� _b%ت J!م اlt Vإ� �	Tأھ $F%ا� �Z �	AFت �tI�ا� J	! &و ا��V%"Tا�، (T� ��ورة @�t V�ص 
�
 د
	A) �ات"b	 -ا�T")�ـ� - ا�wAT$د @J ت"b� V�t ،ا�Z (P'(A' r\(%Tـ� و�"P)و ،ا �&)ظ اG�	)ر �ـZــ ا��

(T	�\ز ،و�bN J' _�IG ا \�$ب �Z VP!أ .��t  
5- n ث:و ا�#aا�� V�O�N v
$' J!م اlt Jــ' �	|
 �N�Aث ا��FTـ' وا�J لIG _Nرأ Jـ� 'ــ�� 
J	e�FTا�، $PZ ى�ــN _أ� J�TN ج(O�tUا �"Y�(! FTي _ــأ� ')دام �ثــا��ON V�@ 'ـrھj `ا@�ھ ،ا وائ$
 �و

�N$� أ!) )ذ��� إذا "و�AN: JF$ل t	� ،ا�J! �Tw ("$�� ا (�ب أ!) "z� Jـ' '$
&_ �Z ھــــjا وN�|� ا��
 أ�vw �$و ،)ـ@w�ھ�Z T ��$�_ ،ا�&�زدقو (�N�ا إb� _! U)ه �J ا��I!� ا�J! �Tw ("$�� ا (�ب
�PY�\U ه�"Y!، $PZ ر() V�@ rھj' `ا وائ U V�@ �AN�ط "J	e�FT26ا�.  

J!(Z مlt `bAN �"z J	e�FTدام ') ا� _� �Z �� J �eــــو'ــ ،ا�A	)س @MN J�ج وU ،'�ت�l أ\)س ا��
 رZ|$او ��Aــ��N ت"bw$ا JNjـــ"ا� ا�YT)ر
� )دـا�%Aـ !"¡ @�V�@ L ،ا�e�FT	Y! J"� اPY�\U)د )حـــأ!

�"z J	e�FTل ،ا�(c'أ J!ا!� ا�ا @ �"Ty ق ،وا(F\وإ ��y$Tيـا� ا�j Nىـــ�اس أ!) أن $� L	� 	z؛(g 
�)ن 'ـ) إUّ  �ــا�Y" 'ـU `|&N J ا�"Iء !T@ J�وو ،27ا�Y"�اء" ط�� V�@ �N	L  �ـ_ J	'�A�T��، `"و� 
Rد ذ�$"N _�$�� `)ر JNت�و �Nوروا، �AZ أن أراد &FNـ `OBNذج و(T� ىj�FُN (P!، (�(	!ى !_ و��AN"28.  

 Z)�%)ظ� "�هZ zــ� ا�bT���ة ا�&�&B	� ��T")�ــ� ا\�"T)�_ ا��FTث !)�!�اع tــlم ا!J إ@O)ب abcN و')
�Z ه�"z يjا� _TX� �Z )ط$ق �'(TFا�( �ON ا�efت (Fت وا�(F�DwT�(! �	&B�&و ا��T�Fو ،ا�I	' 
(N$ Vإ� 
Oــ)عو ــ�لـا�%
30
$�_ z"�ه �Z ذ�R أ'��c و'l29، Jمــt ا!J �ــ�Z(Ac ا�TT	lة ا�IT'� وھ� ،ا�:  

(َ%'ْ�ِ@َ  َI´´´´́ـ	َد�ِْ �Z  َRِe�ُtُ ِھ�ا(´´´´́ ́´´´´ـ   zَـ
  

   ُL	ِAَ� _	َْ�@َ  َ�	ْ�َ  َRَّأ�  ُّV´´´́ئـ́´´´ـ́´´´ـ�ْ'َ  
  U$ْعَ  َو�$ُْ
ْ̀ تَ  ��ْ  ا�َ�ْ$نِ  �Z ا�َ"ْ	Jِ  ُو ُA    ى$َ\ِ Rَّأ�  ُ̀ Aْ"َا�  ُK	ِْZ   Aِ�ُّ ا�AFَِ	 ا��َّ

  


� ltم ا!J و')دام JT� ه�"z ¡"! ـ�و ا �&)ظ�("Tا� �	&B�&ا ا�jل ھ�N V�@ _أ�  ُrO"' P!ـ( G�y(ـ 
��("Tة ا��	"bا� Jــ@ �	A"�ابـوا�� ا��س ،(BTة وا��	A"�(! :(P%' وح�ا�، L&%` ،ا�	ھ� ،ا���(Yا�، �L	A، 
...`A"ر(`  �_ ،ا� .JNد  

(T� $@�N J!م اlt Vإ� v	&M�ا� Jــ' �'�ATا� �	��Dا�، �	t ل$AN " اء�"Y�� JZ 'ـJ "Yــــــا�� $'jNن _	Z 
��(bا� V�@ "...J'31ا��، �e ل$AN32:  

  

 ِّ̀ Gَ اjَََ  !َ)ِردِ و ھ�ا��َّْھ  ْ̀   واْرtَـ́´´´´´´´
  

   �ِZ  ِض( َ́Nِر Vَ!   ا�Aَِ&)رِ  َ'�Dَِّ  ا��ُّ
  ا�ـ´´´´´´´ـ �ََ�Tَ)تِ  ِ'KNْ�َِb�(ِ!  ْJِ  َواtُِ�ھَ)  

  
�	T) ـ´ُ"ْ$دِ     ُّ�Fُِـ́´ـ́´ـ́´ـ́´ـ́´ــ)رِ  ت'َlْTِ�ْ(ِ!  

́´�َّا َ@�V ا�ُ$
ُ$فِ  ِ'Gَ Jْ	ً�ا إنَّ      ا�
  

́´ـ́´ـ́´ـ́´ـ́´ـ́´ـ́´)رِ  ا�bُ%َ)نِ  ُو
ُ$فَ  رِ      !ِ) َْوتَـ
    

 Y�ب! هللا و'"w	� ،طb"ـ) �%) ُدرس 'ـــ) �B	)ن �N$ن أن هللا )ذـو'"" 
)ئI: ت�Fث ا !	)ت ھjه و!"�
 : P)! \�ورا AZ)ل ،ا دب أھ` 'ـJ إG$ا�ــ� !"¡ أ��Yت�A� (Pو (...) y&� �%) ا��TP و�B)د ،A�t) �%) ا�ـّ�اح
rON أن K�$ه تjھ �Z ��T) rئ(O@ "(	33ا���.  

 `! ا�N�Aـ� ا�"Y� N�Z¡ أ�_ U �%"N '%$ا�ــ_ @�V ا�%�Xو ا��FTث !)�Y"� ـlمـt ا!J إ@O)ب إن
V�@ L�"ا� �O� ��c'أ 'J ه�"z �	BN �Z _TX� V�@ �AN�ء ط('�Aا�، J' Rذ� _�$
34 �Z :K!�ا�  
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  ْ̀ 
َ�ْ  ُرْ!Kٌ  ھُ$ أَ(  ُ_�َْ&@َ  ُL'َِوا   ا��َّ
  

    ْ̀ َPَZ  َa�ْأ  َrNْكَ  و�َ	ْ�َ  ٌLِ!(´́ ́´ـ ́´ـ   tَـ
   ْ̀ ٌ
́´´�ً  ا�ِ"	Lْ  تLِbFََْ  أنْ  �َ_ُ   ́´´ـ   َ\)َ@ـ

  
   ِ_	ْ�@َ ��ِbَْ�َZ  ُّ�مُ ا�$ْ ُ´´´´´\  ُL'ِا$َّDا�  

    


v ا�Y)@� إن$�BN r�
v ،ا طIل z"�اء )دةـ@ @�V ھ%) ا��$Nو L	"ا� (P�fB	� (T@ `"Z ـا���ھ 
(P! jGfNة و�b"ا� Jت 'ــ(b�Aن ت('lل ،ا�$Fم وت(N ة ،ا�	wA�(Z �	Bت V�@ ء '%$ال('�Aا� �Z @ا�ةـ'( ا��l) 

�� ا�T�ت�b ا�A)'$س إ�V ا�T	`و ،ا��&��(! �Nو�bا� ��j� لIو ،ا طL	"\$مو ا��و ا�...L'ا$Dا ا�¥� Rوذ� 
J' `)أ �b\(%' م(ATا�، ���Z ء(�bا� V�@ لIا ط J	%Fوا� Vإ� �	ا�" �!(�  ltم. ا!F� J)ل ا��b\(%T ا���� �ھ ا�

'J لIG (' �b\ �|�N أن J!م اlt �
&_ U��"' �Z )نـ$' J' �	|
 �N�Aثو ا��FTا�، �AZ رV@ا 
J'lا� �Z ر$Dت ��("Tاث ،ا��F�\وا J	'(|'، ر$yو �	%Z ة�N�) 'J P�fzأن )ــ �AFت Oدةـا�$، Z(Fوت 
V�@ �AN�ا وائ` ط، (T� JT|�ت J' ت(&y �	A�G، �@lو� .�	%Nد  

�)ن ��A ا�Q�T �: ا�-Q"�ت -6 J!U مlt ا��&)ت� �N�A� ل$t �	|

)ت �Bا� �N�"Yا�، �AZ ذ�� 

�؛ أ�$اع 'J �$@) ا@�b�ھ)و )ةا�T$ارد(�Bى  �_ ا��N ��(F�\ات&)ق ا JN�@(z �Z J	�	! �c�fZ، t�	 :ل$AN 

 أ�$اع J' �$ع وا�"Y� ! �@(wZ،	�	Z Jـ� !` ،
w	�ة �Z ات&)
P) ا�"Z `Aـ� 'K%�T وھ$ RzU ا�ـjي "وأ')
�Iم و��` ،ا��Iم v	�fي ،'ــ) تjه وا�ـ�� �واذ�و ا�T$اردة $هـ\T ا�jي ا�&J' `w ا z")ر �Z ا�T���T$ن ذ


)ت"\ إU ھ� ')و ،ت�w` وU ،أIy تtfZ ��"�&'، U �w)د�N ،أ!	)ت @�ة �Z ات&z aA"�اء G$اط� أن�35.  
�Z اjا�%� ھـ ¡Z�N J!م اlt اردة$Tھــ) ،ا��b�"Nو �
 ـــ�z Z)@�ان N�&� أن �ـھـ ا�T$اردةو ،\�

V%"Tارد ،ا�$�Nو (Tھ(X&� أن دون VA�N (ــTھ�tأ G ــا�أو ، KTBN ه�"Y!، وھـ� �%@ J!ا tمـــl �
�\ Uإ 
�Z �	B	ـ' ا�J ت(Tا��� �	t :ل$AN "و�
 KAN �Z ھ�ھ) ��� �� ا��� ا�%�رة(Y� ات&)ق �اط$Mا� V�@ ت(Tا��� 

  .36ذ�F� "R$و ا����T	Jو ،ا�	B	�ة
�Z اjا�%� ھ v�(MN J!م اlt ــ)دA%ا� J	ئ�(A!�$ارد ا� �اط$Mـ'ـ ا�J �	� �w
 JN�T�"' Zـ� Rذ� 

V�@ (' r_ ذھ	و إ��T@ J! ءI"ا� :_�$A! Rل "ت�$A@ ر()ل aZت$ا V�@ "(P�%B37ا�.  
(T� �� tfZ)د�N ،أ!	)ت @ـ�ة �ـZ ات&z aA"�اء G$اط� أن "وذ��وا 
$�_: Zــ� ا��)رة 'lt ��Dwم ا!J ذ

��"�&' U ��wت Iyأ، Uو `w�ـھـ و'ــ) ،ت� Uــ)ت إ
  .V�@ "¡"!38 ا�Y"�اء !"¡ 'J و�)رات ،\�
J!وا tمـl ¡Z�N أن" ت"%�: ا��� )رةــا�� K%wN �@(Y) ا��	ع أو !��MN Vـ%"' (F	�'، Z_و�(%�	 J' 


)ئ�_ دون �_ Z	�وى ،y$ت) وأ!"� ،ذ��ا '%_ أ@�X ھ$"39.  
�A� ¡Zر J!م اlt ت(
�Bا� �N�"Yا� `�! (P%	'(|' (P	�("'و، �Xو� (P	ر إ�(X%T! OP�\U؛)نــا 

_�  (P\در J' �	t(%ا� �	
IG ا U �	%&ا�، K'أ�_ و J' ب(Fyأ �Nؤ�ا� �	
IG ـا د! �²!�اع ا� Uأ إ_� 
 �Z ات	�ذ ط��b' �ANع و��` ،��TO	R�' K ا �&)ظ  ن إ!�ا@_؛ �Z ا �&)ظ 'J ا�	B	� N�$ارد أن ���bTع أ()ز

(P��(	y، �

)ل: t	J ط)�r أ!� !�y ��@ Jق و $�"U م أنIد ا��("N &%��"40.  
:��Y�h  

 ـJ'ـ 'TO$@� إ�aw�G V ا ���lt �Bم ا!w' J%&)ت �Z ا�%�N�A ا�N(|A) أھ� 'K ا����t ھـjه !"�
  fNت�: Z	T) ت�M	J�TN (Pw ا�%�)ئـ�


|)lt (Nم ا!J ت%)ول - N�Aـــ�� a��z �A%ـ) ا�TN�
��_ تlال Uو Yــ) ،تP%' : �	|
 ��Fا� V�@ Yا��" J	! 

�و ا�&%ـ� ا�T"	)رIG اهو ،ا�� �w�%N ر(	"T�� 
IG ــا� Jل 'ــIG _رت(zإ �	|A� ق�wبا�و ا�j�، Uإ 

 Zــ� ')ھ�ا �N$ن V�t ا�w%)@� ھـــjه �ــ!A$ا@ ��Nَّ  أن إ�V ا��bTع �N@$و ،y%)@ــ� ا�Y"� أن AN� أ�_
�@(%y �"Yا� `�! )نو $دةـــ(Aإت، J)ت و'ــ	هــھ آ�jـ �@(%wا� KbDو ا��"%wان ا�jد ا���F�N Jــ' IG(TP� 

ـ$ة 'ــ�ى `��` تT	lو ،ا�"Y� �b' �Z �@(%yع  �@(z J@ ـGـآ�ك ،(%PZ �@(z KbDو ا��@(z "%wا��، 



 �-�  "!� � ا�$# ا&د%� '� �($��ت ا%* 	,م ا&�
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 ه�	� @J !_ وت&�د ،!_ تT	l رأي وھ$ ،ltم ا!J رأي rBt '�تN �b"�$ھ� ا�ــjي ا�b)رع ا�Y)@� وھ%)ك
J' .د(A%ا�  

- �� &Nw` J!م اlt &ا�� Jــ@ V%"Tأو ا� V%"Tا� J@ &ا��، `! 

&) vو$' (D\ــود@ ،و( Vو إ��رة� 
�tI�ا� (TP%	!ا ؛�X� �	Tاــھ  ھj �tI�ا� �Z ��(	y `T"ا د!� ا� ��(	y �	%Z .�"رائ  

- �A� ن(� J!م اlt U��"' �Z _&
$' J' �	|
 �N�Aث.و ا��FTا�  
- ¡Z�N J!ا tمـl ت(
�Bا� �N�"Yا� (TP' ن(� P@$ــ�.(  
- �A� )ات )ءتــ�X� J!ا tمــl _ت(XtI'و �N�A%ا� �e$cb' ـ� وھ%ـ)ك )ـھ%ـZ (N(%e ره(eآ، �� (PTX�%و تtةــ� 

�N$|@، �	F! `�Yت Iــ�	ھ (N��Z (ـA\(%�'، (Tئ(
 _B&%!، ر ذات(	"' �	
 �wNر ،'T�Fــ� و'%OP	� د
(P%@ ــ�Z _'(�tو ،أ(P'l��N �%@ 	Aت	_T ر(e¿� �ض �ا��"N (P� A%�(!ـ�.  

- �� J�N �A� J!م اlt KDA%' وjOرا� J@ �A%ا� �
�YTو ،ا��� J�N (	�(G J' ef�ا��دةو !_ (&�\Uت�)ءو ،%_' اUا 
�c	� N _"' �Z�&�و ،@�	_ J' (N(|Aا� �N�A%ا�، J�� اjھــ U K%TN يf! tلـ( J' ال$t ا Jل 'ــ$Aن! ا�f 
�_ ا�jي ا�%|� 'ـ�ى �%) wN$ر ،ا�%X� !"	� و�t\) و@AT) ،'$�$@	� آرائ_ Zــ��! �Fbي ا��A%ا ا� �B��� 
�Z .ه�w@  
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  أسلوب النداء في مدحیات ابن حمدیس
 

Style d'appel à la louange d'Ibn Hamdis 
  

  أ.د/ معمر حجیج :إشراف  1صـالحـھ بن عبد هللاطالبة دكتوراه 
  1جامعة باتنة  -اللغة واألدب العربي والفنون كلیة 

  أبحاث التراث الفكري واألدبي الجزائريمخبر 
                             maahdjidj@yahoo.fr                          almanar@live.fr 

  

  17/02/2021: تاریخ القبول   17/01/2021 تاریخ اإلرسال:
  : الملخص

األسالیب البالغیة البارزة في البناء الفكري والفني للشعر، ألنھ یخرج التعبیر الشعري من یعد أسلوب النداء من 
  السیاق الشعري على معان خفیة. جدید ینفتح من خاللھ الدالالت الظاھرة ویدخلھ في نظام إشاري

ي شكل الحیاتي ففصورت الصراع النفسي الذي نقل الواقع  وقد تنوعت أسالیب النداء في شعر ابن حمدیس،
  تعبیري جدید ارتبط بعالقة الشاعر بالمرأة والطبیعة والحاكم.

  التشكیل التعبیري. ؛الصراع النفسي ؛ابن حمدیس؛ النداء؛ أسلوب الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

L’interpellation est considérée comme figure de style particulièrement importante dans la 
structure sémantique et esthétique de la poésie, car, elle permet d’écarter l’expression poétique 
des significations manifestes pour les intégrer à un nouvel ordre sémiotique permettant au 
contexte poétique de s’ouvrir sur un nouveau système de significations. 

Les styles de l’interpellation se sont diversifiés dans cette poésie, permettant ainsi 
d’esquisser une description du drame intérieur qui a reflété à travers une nouvelle forme 
expressive le rapport du poète à la femme, à la nature et au pouvoir. 

Key words: Style- Interpellation- Ibn Hamdis- Drame intérieur- Structuration expressive. 
  المقدمةأوال: 

النداء أحد أسالیب الكالم في لغة العرب، ونھج من أنھج الخطاب بین المتخاطبین في لغة التواصل والتقارب 
   دیة التي تتم بین األفراد المجتمعیة.والتفاھم فیما بینھما، مما یعني أنھ كثیر االستعمال في اللغة العا

وقد اعتمده القرآن الكریم في توصیل رسالتھ للعالمین وتوضیح مقاصده، كما اعتمده علماؤنا القدامى 
وحفلوا بھ یجمعھم ھدف واحد وإن اختلفت مشاربھم  -وخاصة بعد نزول القرآن الكریم  -وبالغیوھم نحویوھم

مدفوعین بھاجس شیوع اللحن في القرآن الكریم، في حین كان البالغیون واتجاھاتھم حیث كان النحویون 
  مدفوعین بھاجس  كشف سر إعجاز القرآن الكریم.

ومما یدل على أھمیة الجملة الندائیة لدى الفریقین ھي تلك المعالجة لھا معالجة متكاملة، وھو ما تسفر علیھ 
حدیث عن أسلوب النداء، مما یمكن القول بأن كتاباتھم بحیث ال یكاد كتاب نحوي متخصص یخلو من ال

أسلوب النداء لم یكن غائبا عند أوائل النحاة بصرییھم وكوفییھم وھذا دلیل آخر على أھمیتھ في المنظومة 
وبذلك تتجلى أھمیتھ في دوره الذي یؤدیھ في الحیاة البشریة ووظیفتھ في التواصل بینھم  اللغویة العربیة،

تبوأ مكانة مرموقة باعتباره وحدة قاعدیة في الخطابین الشفھي والكتابي، كما تكمن وھذه األھمیة جعلتھ ی
ھذه األھمیة كذلك في كونھ البنیة الخطابیة األكثر دورانا على األلسنة واألقالم، لما تتمتع بھ ھذه البنیة من 

                                                        
 المؤلف المرسل.  1
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ل األخرى من قدرة على التعبیر عن مختلف األغراض، والمشاعر اإلنسانیة، وذلك حین تقصر الوسائ
  المنبھ، والداعي والمتضجر، والشاكي، والمتوعد. -أي النداء –وقد یلجأ إلیھ . إشارة، وإیماءة، وحركة..

ومن ھنا كان النداء من الموضوعات المھمة، وعالمة بارزة من عالمات العربیة وسمة ظاھرة من سماتھا  
ا في طیاتھا، زاخرا بكم ھائل من أقوال حیث أن من یتصفح المصادر النحویة یجدھا تخصص لھ حیز كبیر

 وظیفتھ، لكونھ أداة وھدف زإلبراأوائل النحاة عن النداء، ومفصحا عن مدارستھم لھ دراسة تشریح وتعلیل 
مرة أخرى أن أسلوب النداء شيء من لوازم العربیة  ورسالة كالمیة، وعمال فنیا في آن واحد، مما یؤكد

  حیزا متمیزا في الدرس النحوي والبالغي على حد سواء. األصلیة، األمر الذي جعلھ یشغل 
ومن خالل ھذه المقدمة أحاول طرح إشكالیة البحث والمتمثلة في اختیار نوع من أنواع الجمل وأقصد  

أسلوب النداء ومدى تمیزه بدور خاص في شعریة ابن حمدیس الصقلي، وھو یندرج ضمن ما یعرف 
ب اول الكشف عن التظافر األسلوبي بین تركیب النداء وغیرھا من التراكیبالمستوى التركیبي األسلوبي ثم نح

األخرى وكذا بالنسبة للمستویات األخرى كالمستوى اإلیقاعي والمستوى الداللي، وھذا ما یدخل ضمن 
  الخیارات األسلوبیة الواحدة قصد تبیان وظیفتھا اإلبداعیة الخاصة بھا.

أما بالنسبة للمنھج فقد اخترت المنھج األسلوبي وھو منھج یستمد طاقتھ المعرفیة من البالغة واللسانیات  
والجمالیات سعیا لتحقیق ھدفین واللذین یتمثالن في معرفة أسالیب النداء التي تناولھا الشاعر في مدونتھ 

  فیھا.ومعاني أدواتھ وداللتھا المستفادة منھا بحسب السیاقات الواردة 
أقوى األسالیب اإلنشائیة وأكثرھا استعماال فإن الشعراء على اختالف أوطانھم  ولما كان أسلوب النداء 

وأطیافھم السیاسیة واألدبیة قد أكثروا من استخدام أسلوب النداء في أشعارھم ومن بین ھؤالء شاعرنا ابن 
  حمدیس الصقلي.

تي توزعت على مستوى شعره المدحي وخروجھا إلى وقبل الولوج في رحاب ھذه األسالیب الندائیة ال
  أغراض بالغیة كثیرة من خالل اإلطار اللغوي الذي وضعت فیھ كالتخصیص واإلغراء وسواھما.

یجدر بنا بادئ ذي بدء أن نعرف بالنداء لغة واصطالحا، وكذلك حروفھ المستعملة في العربیة، وأوجھ 
نادى وذلك من خالل التمثیل بنماذج شعریة متعددة مستوحاة من استعماالتھا، ومتى یجوز حذفھا، وأقسام الم

 وذلك انطالقا من كون لكل شاعر أسلوبھ.شعره المدحي 
  دراسة المدونة ثانیا:

لكل شاعر أـسلوبھ الخاص في نظم شعره بطریقة مخالفة تمیزه عن باقي الشعراء، مما یكسبھ نمطا 
والدور الذي لعبتھ في بناء قصائده،  ،وما تولده من دالالت،، بیان طریقة تشكیلھ لھا خاصا بھ فضال عن

ومدى استغاللھ لطاقات اللغة اإلبداعیة التي عبر عنھا من خالل األسالیب المشكلة ألنواعھا، مع مراعاة 
األغراض الفنیة أو الدالالت التي یرمي إلیھا والتي بال شك تسھم بشكل كبیر في التأثیر على المتلقي وتتوزع 

الصیغ على مستوى مدحیاتھ، وسیتم تفصیل كل بحث من أبحاثھ ومدى خروجھا عن المعنى الحقیقي  ھذه
لھا إلى معان أخرى تولد دالالت متعددة للخطاب الشعري عند ابن حمدیس وتتباین نسب توظیف ھذه 

  ومن بین ھذه األسالیب نذكر:األسالیب حسب نوع األسلوب المستخدم في الخطاب، 
حتل النداء مكانة متمیزة بالنسبة للشعر؛ إذ یعد أحد وسائل اللغة الفاعلة في بنائھ الفني ی النداء: -1

والفكري معا. والنداء ھو أحد األسالیب اإلنشائیة، تتحرك الداللة فیھ بین أطراف ثالثة المنادي، والمنادى، 
  داء.ونص الرسالة التي یتم تنبیھ المنادى لھا عن طریق أداة واحدة من أدوات الن

  .1جاء في المعجم اللغوي: أن النداء الصوت و(ناداه مناداة) و(نداء) صاح بھ تعریفھ لغة:
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طلب اإلقبال أو تنبیھ المنادي وحملھ على االلتفات بأحد حروف مخصوصة ینوب  أما في االصطالح ھو:
  .2(ادعو) كل حرف منھا مناب الفعل

المعنى الوضعي فحسب، بل إنھ یتجاوزه إلى معان إال أن النداء بطبیعة الحال ال یتوقف عند ھذا 
ودالالت تستشف من سیاق الكالم بحیث قد ال یكون النداء لطلب اإلقبال، فقد ینادى حیوان ال یعي، أو جماٌد 
أصم ال یحس، وقد ال یوجھ إلى مخاطب أصال وذلك في حالة مناجاة النفس، وتأنیب الضمیر إذ یعد (النداء 

حسر والندب وتسمیع المخاطب ما یختلج في النفس من مشاعر الشوق والحنین، وھو نقلة إلى إظھار الت
  .3أیضا إشراك للفكر في التجربة)

وحینئذ تبرز وظیفة علم المعاني في رصد تلك األسالیب وتأملھا واستنباط ما یتراءى من دالالت ومن 
ري غني بالمعاني والدالالت التي ال ھنا یمكن القول بأن النداء لیس لھ معنى واحدا محددا بل ھو منبع ث

حصر لھا والتي تدرك بتأمل السیاقات المختلفة التي یرد فیھا لكونھ یخرج عن أصل معناه المتعارف علیھ، 
حیث (قد ب لینتج بعض من الدالالت األدبیة التي تتم على مستوى الصیغة التي تأتي علیھا صوره النداء،

ق، رف علیھ: لینتج بعضا من الدالالت األدبیة التي تتم على مستوى السیاتستعمل صیغتھ في غیر معناه المتعا
أو على مستوى الصیغة التي تأتي علیھا صورة النداء ویعني ذلك عدولھ أو انحرافھ عن أصلھ، وفي انحرافھ 

لنداء اھذا ینقسم قسمین اثنین: األول وھو مناداة ماال یصح في ندائھ مخاطبة ماال یعقل والثاني عدم داللة 
. ففي كال األسلوبین نلحظ الخرق الداللي لذلك النداء، والذي (یلجأ إلیھ كثیر من األدباء 4على الطلب)

، وقد أتیح للشعراء ھذا الخرق، إذ 5والشعراء لتتم عملیة اإلبداع بشكل یكسر القاعدة المألوفة في التعبیر)
أدل على المعنى المراد، وأوكل لھ، حیث یفتح  -أي الدالالت  -كثیرا ما یخرج إلیھ حیث یكون الكسر معھا

الشاعر آفاقا یحلق من خاللھا في فضاء واسع وذلك من خالل شبكة منبّھات أسلوبیة (تفاجئ المتلقي بطاقات 
والتي بال شك تستوجب انتباھھ وتثیر إعجابھ، وھذا األمر یحمل قدرا كبیرا من  ،6النص االنفعالیة والفكریة)

یكون (خرقا للقواعد أو لجوء إلى ما تدر من الصیغ أو یكون االنحراف بتكرار الملحظ  المخالفة فإما أن
فھذا إن دل على شيء فإنما یدل على مرونة  ،7األسلوبي على غیر المألوف كاإلسراف في استخدام الذات)

اتھا. ة لذاللغة العربیة والتي أتاحت للمبدعین العدول عن األصل إلى تراكیب جدیدة ذات دالالت مقصود
تختلف من نص آلخر واألدل على ذلك أسلوب النداء الذي یعد أحد األسالیب اإلنشائیة التي تتصرف في 

  .8كثیر من المعاني واألغراض السیما في اللغة الفنیة التي تتجاوز بطبیعتھا حدود الوضع ومقتضیات العرف
سیاقات المضمون الشعري لدیھ  وإذا تتبعنا أسلوب النداء في مدحیات ابن حمدیس نجده شائعا في

حیث یشكل ظاھرة واضحة منتشرة في قصائده المدحیة وذلك من خالل استقرائنا لھا في إطار أسلوب النداء 
وقفنا على ألوان األداء الندائي بتواتر أدواتھ بصور تتفاوت فیھ أدوات على حساب أخرى وھو ما یجعلھا 

نسق لغوي في السیاق الشعري متبوعا باألمر وسواه مما كمنبھات أو مؤشرات أسلوبیة تفرض حضورھا ك
  یدل على كثافة األسالیب اإلنشائیة في شعره.

وقد استخدم الشاعر عددا من األدوات الدالة على النداء والسیما (الھمزة، وأیا، ویا) وھي أدوات ینبھ 
ب تفاعا وانخفاضا بحسب القربھا المنادى الستقبال أمر ما وھو الجواب، ویكون بمد الصوت الذي یختلف ار

  علما بأن المثیر األسلوبي األكثر حضورا فیھ ھو النداء بحرف (الیاء). ،9أو البعد أو طبیعة االنفعال)
وقد جاء النداء في مدحیاتھ عبارة عن أسالیب شبھ استھاللیة أي أنھا لم تكن في مطالع القصائد، بل 

أحیانا محصورة في بیت واحد غیر متبوع بنداء آخر والعكس وردت على شكل أشباه الطوالع، بحیث تكون 
  :10صحیح، ومن ذلك قولھ في مدح الرشید عبید هللا بن المعتمد
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  حبذا ما تبصر العین من *** أنجم راح فوق أفالك راح یا
إلى تنوع حیاة األمیر ذاتھا وما یحیط بھا من أحداث  -رغم وحدة الموضوع –ویرجع ھذا التنوع 

یدة من عروبة األمیر، وشرف أصلھ وكرم نسبھ، وبعد ھمتھ، وجھاده ضد الروم، ونضالھ عن ومزایا عد
اإلسالم، وبالئھ في الحروب، عالوة عن حیاتھ الخاصة التي تشكل جانبا معتبرا في ھذا الخضم المعنوي 

متبلورا  إذ نجدهالمقلوب مما یخضع البنیة الداخلیة في المدحیات لشبھ إیقاع وھو ما نقف علیھ في مدحیاتھ 
في كل قصائده مع الحرص على تنویع المنادى إال أن ھذا التنوع لم یعدم ذلك الثالوث الذي یتكرر في كل 
قصیدة ومع كل ممدوح، وھو بذلك شبھ التفات من قسم إلى آخر وتنبیھ على إمكانیة استقالل كل قسم بنفسھ 

  .11(الكامل)     فانظر معي إلى قولھ في مدح األمیر على بن یحي:      
  یا ویَح قتلى العاشقین وإن ھُمُ 

  یا صارَم الّدین الذي في حّده
  شھدوا حروبًا ما لھن جراح  

  َمْوٌت یبید بھ ِعداه ُذباح
ففي البیت األول استمد الشاعر تلك الصورة من أجواء القتال التي تدل على المرجعیة النفسیة لواقع 
الحرب وما ینجر عنھا مشبھا أیاھا بالحرب الحقیقیة وما تحدثھ في النفس من صراع حاد وتختلف عنھا 

جواء لتي ربطھا بأبحیث ال تترك جروحا وال تسفك دماء، ثم ینصرف الى مدح علي في البیت الثاني وا
القتال حیث یفیض مخزون ذاكرتھ بصور الحرب التي شھدھا في ریعان شبابھ ومن ثم یسقطھا على شعره 

لى إضافة إ –الغزلي بل أن ھذا اإلسقاط قد انسحب على مدحھ كذلك كما ھو مالحظ في البیت الثاني إذ نوه 
ي میدان الوغى، وسیفھ الذي أعملھ في غرض التعظیم، مشیدا بفروسیة ممدوحة، وصوالتھ ف إلى -ذلك 

  رقاب األعداء، وإبادتھم وذلك صونا للدین وذودا عن حیاضھ.
ومن المالحظ أن الشاعر قد زاوج بین الحربین المعنویة والمادیة وتبیان أثرھما، فاألولى أظھر فیھا 

  أثرھا النفسي، بینما الثانیة أشار إلى ما تخلفھ من أضرار جسام، ودمار وخیم.
كما وظف الشاعر حرف النداء المستعمل لنداء البعید (الیاء) وذلك إشارة إلى علو مرتبة الممدوح 

مثل قولھ في مدح أبا یحي الحسن بن  ،12وبعد درجتھ في الرفعة (فیجعل بعد المنزلة كأنھ بعد في المكان)
  :13علي بن یحي

  فیا ابن علي أنت شبٌل َحَمى الھدى
   :14حيوقولھ كذلك في مدح علي بن ی

  یا ابن یحي الذي ینیل الغنى بیـ
   :15ومثلھ قولھ في مدح األمیر یحي بن تمیم

ّدَت على   یا أبا الطاھر َجدَّ
  

  وأنبَت حولیھ الذوابَل غابا  
  

  ن حیاٍء من رْفده واعتذارِ 
  

  ثَْني أزماِن العلى الُمْلَك القدیم
  

وذلك حسب تنوع الموضوع إال أن  ومن المالحظ أنھ على الرغم من تنوع المنادى في أسلوب النداء
ال تخرج عن نطاق التعظیم ولقد أخذ ھذا النوع النصیب األوفر في  الصفات التي تخلع على الممدوح نفسھا،

  مدحیاتھ، بحیث یطغى على أسلوبھ في شعره في مدحھ للملوك ومن تربطھ بھم صالت كالقواد وغیرھم.
  وذلك في قولھ: -عادة-ستعمل لنداء القریب كما وظف الشاعر كذلك الھمزة التي غالبا ما ت

  أبنَت الجدیِل القاطعِ البید جّد لي
  ومن ذلك قولھ:

  16سباسَب من َغْوِل الفََال وظرابا  
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  أموالنا الذي ما زال سمحا
  أنازحةَ الدار التي ال أزورھا
  أبنت كریم الحّي ھل من كرامةٍ 

  

  17إلیھ بكل مكرمة یُشـــــــــــار

  18لبحُر أو یُْقطَعِ القَْفرُ إذا لم یَُشّق ا
  19تَُرفُّع مخفوًضا بھ عنَد الحال

  
لقد ساھم ھذا األسلوب في التعبیر على متطلبات الحالة الشعوریة إذ إن النداء ھنا یعد ملمحا لطیفا 
یعكس مالمح القرب الشدید والحضور القوي للشاعر، بجانب ملكھ "علي ابن یحي" كما ھو في البیت األول، 

الشاعر فتح بھ المجال للبوح بآالم النفس وتباریح الھوى، وزفرات بائس أنشأتھا المرارة، وتنھدات كما أن 
قانط بثتھا لوعتھ، وحرقتھ، فكانت (أشبھ بصرخة وال صدى صرخة سرعان ما یبتلعھا الخالء، إذ ھي 

  صوت موجة إلى غائب منادى بعید) وھو ما نستخلصھ من البیتین الثاني والثالث.
وظف النداء في غرض التعظیم حین مناداتھ للملوك واألمراء مستعمال حرف النداء (یا) منزال كما 

  المنادى منزلة البعید وفي ذلك إشارة لعلو مرتبتھ، وبعد درجتھ في الرفعة وفي ذلك یقول:
  یا ابن یحیى الذي في كل مكان

  فیا ابَن تمیٍم والُعلَى ُمْستَِجیبَةٌ 
  20ــــــوربالمعالي لھُ لساٌن َشكُ   

  21لكّل امرىٍء ناداَك یا َملَِك العصر
ویتواصل ھذا السیل من النداء منحازا إلى عموم اللفظ دون تخصیص منادى بعینھ   أو شخص بذاتھ 

  بحیث یمكن أن یمتدح بھا أي ممدوح، وفي ذلك یقول:
  یا من ِعتاُق الَخْیِل تُوَسُم ِباْسِمھِ 
  یا صاحَب الحلِم والسیِف الذي خمدت
  یا من أحیا بالفخر لھ

  

  22والدرھُم المضروُب والّدینار  
  23ناُر المنیّة فیھ عن ذوي الزلل
  24بمكارمھ أدبًا ُدفِــــــــــــــــَنا

  
 بصرف-أن ینادى على المرأة بشكل عام  -بالیاء أیضا –كما اعتاد ابن حمدیس في أسلوب النداء 

محبوبة أم غیر ذلك بواسطة اسم اإلشارة (ھذه) سواء كان ، سواء أكانت راقصة أم -النظر عن البوح باسمھا
  معاتبا أم متغزال وفي ذلك یقول:

ًدا   یا ھذه أَصًدى َدَعْوَت ُمَردَّ
  یا ھذه ال تسألي عن عبرتِي
  یا ھذه استبقي على َرُجلٍ 
  یا ھذه لقِد انفردِت بصورةٍ 

  

  25لیجیَب منك فكان غیر مجیب  
  26عیني على عیني علیك تغار

  27بالفاِحِم الّرِجــــــــلِ  أفحمتِھِ 

  28للحسِن ُصّوَر خلقھا تمثــــاال

  
لقد تنوعت أسالیب النداء في ھذه النماذج والتي بھا تنوعت الدالالت وتوسعت، فتمثلت في العتاب 
والغزل، فعتاب لمن تمادت في تعنتھا، وبالغت في تجاھلھ حتى كانت (أشبھ بصرخة وال صدى صرخة 

منادى عبر عنھ بـ(یا) وھو  ،29الخالء؛ إذ ھي صوت موجھ إلى غائب إلى منادى بعید)فسرعان ما یبتلعھا 
نداء یوحي بالھجران المتواصل والبعد المستمر، مما جعلھ یطلق العنان لعبراتھ مما یوحي بسیطرة لغة 

علھا و لالبكاء فارضة روحھا الیائسة، إذ تعلن الذات صراحة أن واقع الحال تجسد خالف رغباتھا ووعیھا ،
تكون لھ عزاء وسلوانا ومتنفسا بل وغیرة كذلك؛ حیث فقد السیطرة على مشاعر الحزن  -أي العبرات  –

فلم تعد لھ قوة على إخفائھا أو التستر علیھا، وھنا نلحظ أھمیة أسلوب النداء الذي حملھ الشاعر بطاقة تأثیریة 
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عي االنفعال لدى المتلقي فھذا (البناء اللغوي عالیة ساھمت في تأجیج مشاعر الحزن واأللم، كما عمقت دوا
  .30للنص یعد ركیزة من ركائز التعبیر اللغوي للوصول إلى أدق المشاعر والعواطف والمواقف)

وفي سیاق آخر فھا ھو الشاعر ینحرف عن القواعد المألوفة للنداء، إذ حاد عن أصل داللتھ التي وضع 
اد أسلوب النداء عنده عمقا وإثارة منوعا في المنادى ومضمنا لھا وھي الطلب، لینادي ماال یعقل، مما ز
  معاني الطبیعة في مناداتھ وفي ذلك یقول:

  فیا ُصْبُح ال تُْقبِْل فَإِنَّك ُموِحشٌ 
  فیا ریُح إّن الروَح فیِك فعلّلي
  فیا ناَر وجدي كیف عشِت تضّرًما
  یا یَْوَم َرّدِھُم إلى أوطانِِھمْ 

  شجٍ  یا لیلةَ َعنّْت لَِعینيْ 
  یا وجدي كیف وجدت بھ

  فیا داُر أغضى الدھُر عنِك وأكثرْت 
  

  31ویَا لَْیُل َال تُْدبِْر فَإِنَّك ُمْؤنِـــــــسُ   
  32بھ ساھًرا، وقفًا على ِذْكِر نائــــمِ 

    33بماٍء من األجفان للنّار قاتل لرددَت أرواًحا

  34إلى أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان

  35بینھما لّجتـــــــــــــــــانللدمع ما 

  36روحي وغدوت لھ بَدنــــــــــــــا

  37أسوُدِك نسًال فیھ یختتل النّســـــال

  
ظف الشاعر ھنا معاني الطبیعة في مناداتھ، والتي تختلف من بیت إلى آخر فمن (صبح، ریح، نار، و

وكأنھ قد افتقد األھل والرفاق، ولم یجد إال یوم، لیلة، وجدى، دار) ینادیھا لیبثھا شكواه، من ھموم، وأحزان، 
مظاھر الطبیعة متنفسا ومالذا یلوذ بھ، حتى تسمع لشكواه وتأسى ألساه، وھو أمر عھده كثیر من الشعراء 
حیث یوظفون في أشعارھم معالم الطبیعة ویبوحون لھا (بأسرارھم وشكواھم وإن كانت ظاھرة مخاطبة 

، ونجوم، وورود، وصخور، وأمواج البحار، عامة في األدب العاطفي الشعراء لمظاھر الطبیعة من أشجار
إال أن ما یلفت النظر ھو (اختیار الشاعر ألسلوب النداء في مخاطبتھا أین یستثمر  ،38في مختلف العصور)

مدى قوة ھذا األسلوب من خالل أداتھ األكثر شھرة وفاعلیة وھي (یا) تخرج من بین الشفتین وانفتاح الفم 
وقد ساعد النداء في  ،39ؤدي إلى خروج نفس طویل، وھذا یؤدي إلى ارتفاع صوت المتكلم أو المنشد)مما ی

  تجسید حالة نفسیة لدى الشاعر والذي لم یكن بمقدوره التعبیر عنھا لوال لجوؤه إلى ھذا األسلوب.
لك ل ذومن المالحظ أن الشاعر قد وظف صیغة النداء في مستھل كل بیت شعري حتى ینبھ من خال 

بأن األشیاء الجامدة ھي األخرى قد تشعر المنادى بالراحة والطمأنینة، ألنھ یستحضر في ذھنھ ما یأنس بھ 
  ویطمئن لھ.

كما وظف شاعرنا في ھذه األبیات التالیة نداء نستشف من خاللھ االلتماس وبعض اإلغراء حیث 
  یقول:

  یا صاحِ ال تصُح فكْم لّذةٍ 
  بلّومیا لُّومي، ومتى بُلیت 

  یا ال ئمي نَقّْل مالَمَك عنْ 

  40في السكِر لم یَْدِر بھا عیُش صاح  
  41إالّ َوھُْم ببلیّتي أْغَمـــــــــــــــــار

  42نَْدٍب وصیّْرهُ إلى َوِكــــــــــــــل

وھكذا یتجلى لنا من خالل تلك األبیات أن الشاعر قد خرج بأسلوب النداء إلى غرضین اثنین اقتضاھما 
النص، ففي البیت األول صدر النداء بدعوة صاحبھ إلى ارتشاف الخمرة، وكان ذلك عن طریق سیاق 

اإلغراء، وھو أمر لیس بغریب لكونھا مقدسة لدیھم بحیث یعتبرونھا جزءا من حیاتھم المتحضرة إلى حد 
  .43أن ھناك من یضحى (بشبابھ في سبیل اللذة ویرى أنھ ال یشفي الروح إال كأس من كؤوس الراح)
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ولعل ذلك ما جعلھ یغري صاحبھ بشربھا ویدعوه إلى عدم الصحو منھا، ثم یندرج اإلغراء إلى 
طال  ، أن یفرج ھما-وھو في أغلب الظن-االلتماس في البیتین الثاني والثالث ملتمسا ممن عاتبھ أن یدعھ 

  وق.و إلیھ نفسھ وتتعلى نفسھ حملھ وال سبیل إلى ذلك سوى إطالق سراح دمعة شوق وحنین إلى كل ما تھف
وإذا كان شاعرنا قد عودنا على ذكر األداة في الكثیر من أشعاره بل معظمھا فإنھ في ذات الوقت یلجأ 
إلى حذفھا من األسلوب، وفي حذفھا ما یدل على ما بین المنادي والمنادى من صلة قربى ومودة ومن ذلك 

  قولھ:
  أیھا الُمْغَرى بِتأنیِب شجٍ 

  منھ زَكاأیھا العزُم الذي 
  أخو َعَزَماٍت للھجوع مھاجرٌ 
  أیھا الواصُل من إحسانھِ 

  

  44ُسلّطَ الوجُد علیھ، ھَْل أناْب؟  

  45في المعالي ُعْنُصُر المجِد وطابْ 
  46إذا ھََجَعْت عیُن الُعلى عن مواصلھ
  47سببا من كل مْنبَتِّ السبـــــــب

  
وذلك ألن  ،48(وال یقدر سواه عند الحذف)أما حرف النداء الذي یقدر في كل صورة أو بیت فھو الیاء 

  .49الیاء (ھي أم حروف النداء وأكثرھا استعماال)
وكان حذف الشاعرلھا لقرب المنادى سواء أكان قربا حقیقیا أم معنویا، وھي ظاھرة أسلوبیة وقد ورد 

المعز، والقائد في عدة مواضع تضم كل من یحمل لھم مشاعر المودة والمحبة، كاألمیر یحي بن تمیم ابن 
مھیب بن عبد الحكیم الصقلي، والمعتمد وسواھم وھو ما تشیر إلیھ تلك النماذج السالفة الذكر. ومن معاني 

  النداء التي وردت في مدحیاتھ التفجع والتحسر وفي ذلك یقول:
  وارحمتا للصّب من لوعة
  واھا ألیاٍم ُسقِیُت بھا
  واھًا ألیام الشباِب الذي

  

  50ِصفِر الوشاح فالحق بكل رّیا  
  51كأَس النّعیِم براحِة الجـــــــَذلِ 
  52ظّل بھ یحلُم حتى اللّســــــان

  
نتلمس من خالل ھذه األبیات حزنا وحرقة ولوعة أیقظتھا دوافع نفسیة تلوح بین الفینة واألخرى، 

الحنین إلى مراتع ناجمة عن معاناة وعذابات، من جراء الغربة واالبتعاد عن األھل والخالن، حیث یشده 
لھوه وعبثھ واللبیب یحن إلى وطنھ (حنین النجیب إلى عطنھ والكریم ال یجفو أرضا بھا قوابلھ وال ینسى 

فتلتقي في ھذه األبیات الماضي الجمیل وما یحملھ من ذكریات، بالحاضر المليء ، 53بلدا فیھ مراضعھ)
أیامھ التي مضت من غیر عودة حتى یحن لتلك بالوحدة والظلم والفقد، فالشاعر ما إن تذكر عھد الصبا و

اللیالي الخوالي فاشتكى، والشكوى كما یقول أحد الدارسین: ھي (الوتر الحزین الشجي في قیثارة الشاعر 
الفنان، یمنح فیھا الكلمات ما تحشرج في فؤاده من غمة وحسرة، وما تفتت في لعابھ من مرارة ولوعة، 

ھر ونوائبھ، أو الحرب وویالتھا، أو الفقر وعوزه، أو غدر الناس وحسدھم، أوجدتھا الغربة وقسوتھا أو الد
أو ما یصادف المرء من متاعب الحیاة الكثیرة، ثم یضفي علیھا لونا كئیبا، وظال حزینا، یوحشھ التشاؤم، 

  .54واأللم وبمسحھ األسى والشجن)
 ثر من الشكوى والحنین إلىولعل كل ھذه المذكورات قد تجسدت في نفسیة ابن حمدیس مما جعلھ یك 

الوطن وكذا توجع على أیام الشباب التي ولت بال رجعة، ولم یبق غیر التذكر لما تصرم من عھد مضى، 
بحیث لم یبق وطن وال شباب (وھذه ھي الغربة الكاملة التي أحسھا حینما كبر ولذا تسمعھ في بعض قصائده 

بة الزمان الجمیل، ثم ثنى الكالم إلى الوطن، وھي إذا ذكر الوطن صدر في قصیدتھ تذكر الشیب وھو غر
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 ،55غربة عن المكان الجمیل وأصبحت تلك النقلة في الزمان والمكان ھي المؤثر الوحید في نفسھ وشعره)
من خالل ما تقدم نلحظ تالحم النداء والتجربة الشعریة، حیث أن النداء ساھم في إماطة اللثام عن كثیر من 

ي ندرك من خاللھا قیمة الوسیلة اللغویة (النداء) التي حاول أن یعبر من خاللھا عن الجوانب النفسیة الت
 لیس للنداء معنى واحد محدد في( ، ومن ھنا یمكن القول بأنھ-كما مر بنا  -أحاسیسھ بأكبر قدر من التأثیر 

مختلفة ل السیاقات الفھو منبع لما حصر لھ من المعاني والدالالت الفنیة التي تدرك بتأم نظر علم المعاني،
  التي علینا في شعره المدحي. وھو ما الحظناه من خالل تلك المعاني السالفة الذكر، 56التي یرد فیھا)

  ثالثا: النتائج والتوصیات.
 النتائج:-أ

یغطى نسق النداء في مدونة شعر ابن حمدیس المدحي مساحة تعبیریة واسعة جاءت في مجملھا للتعبیر عن  -1
نفسیة، واجتماعیة نابعة مما یختلج  في خلجات الشاعر من أسئلة داخلیة قادرة على شحن طاقة النص دالالت 

  بآفاق إیحائیة وإبداعیة جدیدة.
شیوعھ في سیاقات المضمون الشعري عنده حیث یشكل ظاھرة واضحة ومنتشرة في جمیع أجزاء دیوانھ ال على  -2

 فحات مجلة كاملة بمفرده.مستوى شعره المدحي فحسب، مما یجعلھ یحتل ص
استغناؤه عن األداة في مواضع كثیرة مفضال سبیل النداء السیاقي الذي نلمس فیھ المنادى، وموضوع النداء دون  -3

 أداة .
عدم استثناء الشاعر في خطابھ الندائي غیر العاقل مما ینبئ عن عمیق األسى والمعاناة اللذین یشعر بھما من  -4

اھم وقد سصروفھ التي أثقلت كاھلھ، ومما زاد الطین بلة إعراض وبغض من قبل خلیلتھ، جراء ویالت الدھر و
  كل ذلك في تأثیث نبرة الخطاب الذي زوده النداء بطاقة عالیة عبرت على صعوبة الموقف وسوء الحال.

ق ھذه ویوث رأینا في المستوى الصوتي الذي یعزز كثرة تردد أصوات اللین التي توحي بالنداء على نحو ما -5
 الوجھة كمنحى أسلوبي راسخ یمیز شعر ابن حمدیس المدحي.

ھ قد حقق كلما یصبو إلیھ من غایات ولكن -المقال- ھذه جملة من النتائج التي تم التوصل إلیھا إال أن ذلك ال یعني أنھ 
  على األقل  أنھ بمثابة جھد، نرجو أن یفتح أبوابا لدراسات جدیدة معمقة.

  التوصیات:  -ب
  من التوصیات التي یمكن أن نوصي بھا ھي: 

الدعوة إلى إعادة قراءة التراث الشعري القدیم من خالل المناھج الحداثیة، ثم عدم تحمیل ھذا التراث في ضوء تلك  -
 المناھج أكثر من عصرھا الذي أبدعت فیھ.

تلف لتوضیح الدور الذي یؤدیھ النداء بمخإمكانیة تناول بالغة النداء في التراث األدبي على مستوى الشعر والنثر  -
 معانیھ وأغراضھ التي یخرج إلیھا.

تكثیف الجھود لدحض اإلشاعات المغرضة التي تھدف إلى النیل من اللغة العربیة عامة والبالغة خاصة وذلك  -
معات األوروبیة جتللمس بتراثنا العربي واإلسالمي، والسیما القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة حیث تسعى الم

 في ھذه اآلونة الراھنة إلى النیل منھما.
االھتمام بدراسة التراث البالغي الذي یمثل كنزا من كنوز العربیة وإعادة صیاغة مؤلفاتھ بما یسھل التعامل معھا،  -

 خاصة في ظل التطورات التي نعیشھا من جھة، وبما یحقق الفائدة من جھة أخرى.
  ع:والمراج قائمة المصادر
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شھدت الحضارة األندلسیة أشكاال متنوعة من المصادر في شتى میادین العلوم والمعارف والتي حفظت 
للتراث األندلسي خصوصیتھ، وتعد نتاجا للنشاط العلمي والفكري لمسلمي المنطقة بعدما تحولت بعض مدنھم إلى 

لمیة مھمة في الغرب اإلسالمي وبذلك أصبحت مھوى أفئدة العلماء، مما أدى إلى إعطاء المؤرخین عبر حواضر ع
  مختلف الحقب التاریخیة عنایة بھم وتتبع سیرھم وذكر مآثرھم.

وتعتبر كتب التراجم بفروعھا في مقدمة المصنفات التي حفظت لنا جھود ھؤالء العلماء وبغض النظر عن 
افیة فكان علماء تلمسان أنموذجا لذلك، لھذا جاء البحث لیلقي الضوء على إحصاء علماء ھذه المدینة الجغر انتماءاتھم

  العلمیة التي قدموھا. اإلسھاماتوذلك من خالل كتب التراجم األندلسیة ومدى 
  العلماء؛ تلمسان؛ اإلنجازات العلمیة؛ كتب التراجم؛ األندلس.  الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The Andalusian Civilization knew many kinds of sources in different sciences and 

knowledge’ fields; which preserve the Andalusian heritage its specificity. It is considered as a 
result of scientific and intellectual activity of Muslims in that region; whose cities had been 
transformed to an important scientific capitals in Islamic west region, and therefore, a 
destination of savants. Thus; historians showed a great regard for those savants, in every 
different historical phase, inquiring into their biographies and pointing out their doughty deeds. 

Biography books, including their divisions, are considered as the best works to preserve 
those savants’ efforts, regardless of their geographical origins. Tlemcen’ savants represent a 
model of those savants, and the object of this research paper which gives a statistics of this city 
savants, through Andalusian Biographical Books and those savants’ scientific benefits. 
Keywords: Savants; Tlemcen; Scientific performances; Biographical books; Andalusia.  
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  مقدمة:
إن تاریخ األمة مبني على أعالمھا البارزین الذین أثرت حیاتھم على مجرى ھذا التاریخ فاستحقت 
التسجیل لتكون عبرة لألجیال ودرسا في األخالق، ومن ھنا نشأ في التاریخ اإلسالمي نوعا من المؤلفات 

ون قد ساھمت في امتالء مكتبات التي تدور حول حیاة األعالم، وبھذا التراث العلمي الذي خلفھ رجالھا تك
"المؤرخ  ):claude cahen() وكلود كاھین jean sauvaget( الشرق والغرب، قال جان سوفاجیي

، وعلیھ 1اإلسالمي...لدیھ قدرا من المصادر األدبیة أكبر مما أنتجتھ أیة حضارة أخرى حتى العصر الحدیث"
إلسالمیة فھي لم تكن أكثر انتشارا في الحضارات تمثل كتب التراجم بفروعھا نمطا فریدا من المصادر ا

األخرى، لھذا جاءت بھدف تحقیق غایة بعینھا وھي تلبیة حاجة المجتمع في نقل وترسیخ العلم والمعرفة من 
 جیل إلى اآلخر.

وكان أھل األندلس ممن شغفوا بالتألیف والكتابة عن سیر علمائھم وكذا الوافدین إلیھم، وبھدف تخلیدھم 
العدید من المؤلفات في التراجم والطبقات بما فیھا كتب المشیخة والفھارس والبرامج، ولكن رغم  صنفوا

م) یتھم أھل األندلس 1039ھـ/430 (ت الجھود المبذولة في ھذا الجانب إال أن القاضي ابن الربیب التاھرتي 
ى أبي المغیرة لة التي بعث بھا إلبالتقصیر في تخلید أخبار علمائھم ومآثر فضائلھم وسیر ملوكھم بدلیل الرسا

والتي یذكر فیھا قائال: "علماؤكم مع استظھارھم على العلوم كل امرئ منھم  2عبد الوھاب بن حزم األندلسي
قائم في ظلھ ال یبرح وراتب على كعبھ ال یتزحزح یخاف إن صنف أن یعنف وإن ألف أن یخالف وال یؤالف 

مكان سحیق لم یتعب نفسا أحد منھم في مفاخر بلده ولم یستعمل نفسا أو تخطفھ الطیر أو تھوي بھ الریح في 
  .3في فضائل ملوكھ وال بل قلما بمناقب كتابھ ووزارئھ وال سود قرطاسا بمحاسن قضاتھ وعلمائھ"

ن النصفة ع واالبتعادبالتحامل والظلم  فیھالكن أبو المغیرة عبد الوھاب بن حزم رد علیھ برقعة یتھمھ 
جاء فیھا: "سألت سؤال العالم...وبحثت بحث الیقظان المتغافل وادعیت الحیرة وأنت أھدى في والعدل ومما 

تلك الفال...وقد جاھرتنا وحقك بالظلم مجاھرة أنا أعجب كیف انقاد كریم طبعك لھا، وأنا أعلم أن عندكم لنا 
، 5م)1063ھـ/456 (ت حزم، غیر أن أبي محمد علي بن أحمد بن عبد هللا بن سعید بن 4توالیف تطیرون بھا"

رأى رد ابن عمھ لم یشف غلیلھ فاندفع یؤلف رسالة مستفیضة یذكر فیھا فضائل األندلس ومآثر أھلھا 
علمائھا من المعاصرین والسابقین وذكر أسماء توالیفھم وتحدید الموضوعات التي كتبوا فیھا مع  وإحصاء

  مقارنة بین علماء األندلس والمشرق.
سیون عنایة بالغة بالمصنفات التراجمیة عبر فترات تاریخیة عدیدة من العصر األندل لھذا أعطى

وعلیھ فاإلشكالیة العامة التي تعالجھا ھذه الورقة البحثیة  أن تراجمھا كانت ھجینة جغرافیا ذالوسیط، إ
یة مواإلسھامات العل تتمحور حول علماء تلمسان الذین أدرجت أسماؤھم في طیات كتب التراجم األندلسیة

  التي قدمھا ھؤالء العلماء في األندلس.
ه اإلشكالیة وجب علینا طرح عدة تساؤالت فرعیة من أھمھا: من ھم أبرز العلماء ذولإلجابة على ھ

التلمسانیین الذین حفلت بھم كتب التراجم األندلسیة؟، وھل كانت الدوافع العلمیة كفیلة على رحلة علماء 
 ك دوافع أخرى؟، وھل اقتصر علماء تلمسان على دراسة العلوم النقلیة فقط؟تلمسان إلى بالد األندلس أم ھنا

وتھدف الدراسة إلى الكشف عن حضور علماء تلمسان في النشاط الثقافي والمعرفي على الساحة 
األندلسیة اإلسالمیة عامة، وتعتبر المصنفات التراجمیة من المصادر األساسیة لرصد مثل ذلك النشاط في 

فة المختلفة لعلماء تلمسان الذین رحلوا إلى بالد األندلس والذین كان لھم حضور الفتا في عدد صنوف المعر
  م.14-12ھـ/8-6من المدن األندلسیة ما بین القرن 
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وفي سبیل ذلك اتبعت الباحثة المنھج اإلحصائي والتحلیلي في إعداد الدراسة وتمت معالجة الموضوع 
  عبر المحاور األتیة:

  یة عن نشأة كتب التراجم األندلسیة.نظرة تاریخ -
  دوافع رحلة علماء تلمسان إلى بالد األندلس. -
  إحصاء علماء تلمسان في كتب التراجم األندلسیة. -
  اإلسھامات العلمیة لعلماء تلمسان في األندلس.  -
  علماء تلمسان بین ممارسة الخطط السلطانیة والتصنیف.-

  تراجم األندلسیةأوال: نظرة تاریخیة عن نشأة كتب ال
، 6م) أربعون فنا1347ھـ/748 (ت تعددت موضوعات الكتابة التاریخیة اإلسالمیة إذ أحصى الذھبي

ومن المعلوم أن میالد أي علم أو فن ال یكون من العدم وإنما بإرھاصات أولیة تمھد لمرحلة نضجھ 
العلوم التي ظھرت بجانبھ لتخدم  ، لھذا كان تدوین الحدیث عامال فعاال في خدمة الكثیر من7واستقاللیتھ

  .8رسالتھ وفي مقدمتھا علم التاریخ
ویعتبر علم التراجم فرعا مھما منھ تعود بدایة ظھوره إلى القرن الثاني الھجري/الثامن المیالدي  

  ، قال فراتز روزنثال9الذي كان معظمھ مقصورا على خدمة علوم الدین متأثرا بمنھج الحدیث في اإلسناد
)Rosentalfranz :( "ألن كل محدث فقیھ ولیس 10"كتب التراجم نشأت بدافع تدعیم علمي الحدیث والفقھ ،

، وھذا ما 12وبالتالي قبول السیرة أو رفضھا یتوقف على ما یعرف من تاریخ حیاة الرواة 11كل فقیھ محدث
لتقصي عن ، منھا ادفع علماء الحدیث بوضع المعاییر التي تسمح بقبول وتصحیح نص حدیث الرسول 

  والمدة التي قضوھا معھ وعالقتھم بصحابة المقربین.  البیئة األسریة للرواة وطبیعة ارتباطھم بالنبي 
كما حرصوا على معرفة تاریخ الوالدة والوفاة لكل واحد من األعالم المذكورین في سلسلة اإلسناد، 

 واإلرسالحالتھم لتمییز االتصال باإلضافة إلى كناھم وألقابھم وأنسابھم ومعرفة طبقاتھم ومدنھم ور
واالنقطاع في األسناد وتمییز األسماء المتشابھة والمتفقة وأعمالھم في التدریس والتألیف واإلبداع والتواریخ 

"ومعلوم من ُحكَِم  م):1070ھـ/463 (ت  ، وفي ھذا المضمون قال ابن عبد البر القرطبي13المرتبطة بھم
بالبحث في  االھتمام، وأدى 14ن معرفة اسمھ ونسبھ وعدالتھ والمعرفة بحالھ"بقولھ وقُِضَي بشھادتھ فال بد م

سیر رجال الحدیث إلى ظھور علم الرجال، وحتى یتم التحقق من صدقھم طُبق منھج الجرح والتعدیل الذي 
  .15اتبعھ المحدثون فظھرت في البدایة طبقات المحدثین

من كتب علم  االصطالحد المشرق وھي أعم في وبھذا نما ھذا الحضور المبكر لعمل التراجم في بال
الرجال، فنتج عنھ فیض من أعمال التألیف في ھذا الصنف من التاریخ الذي توسع إلى وضع تراجم أخرى 
لطبقات الرجال الذین تتفق توجھاتھم وتخصصاتھم في لون واحد من العلم، فیشمل أصناف الطبقات المختلفة 

ثم سرعان ما تعددت  16قات المفسرین، وطبقات القراء، وطبقات الفقھاءكطبقات الصحابة والتابعین، وطب
حلقاتھ واتسعت مع مطلع القرن الرابع الھجري/ العاشر المیالدي حتى شملت أجناسا من طبقات الرجال 

  .17والنساء ممن لیس لتراجمھم صلة بشؤون الدین والتشریع
، فظھرت تراجم الخلفاء، 18ل المعرفةوبالتالي ترجموا للبارزین واألفذاذ في كل حقل من حقو

وإن الحضور المبكر لكتابة الترجمة في تراث األندلس  19واألمراء، والقادة، وأرباب الصناعات وغیرھم
والتألیف فیھا ھو حضور لھ أھمیتھ الكبرى، وإن لم یزاحم المشرق ومؤلفاتھ إال أنھ لم یخرج عن الخط العام 
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ت من المدرسة التاریخیة الكبرى كالمدرسة المصریة والعراقیة والمدینة لسیر الحركة التاریخیة التي انطلق
  المنورة، لكن رغم ذلك تبقى البدایات األولى للتدوین التراجمي باألندلس غامضة غیر واضحة المعالم. 

لكن حسب رأینا ال یستبعد أنھا كانت قریبة من الفترة التاریخیة التي ظھر فیھا ھذا النوع من الكتابات 
ببالد المشرق بحكم جسور التواصل العلمي الذي كان قائما بین بالد األندلس والمشرق ویرجع ذلك إلى 
وجود أكبر المراكز العلمیة بھا آنذاك، أي بعبارة أخرى ترتبط المراحل التألیفیة األولى في األندلس زمنیا 

ي ق، إذ تتأثر تجربة تراجم الرجال فبما حملھ القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للھجرة من مصنفات المشر
  األندلس بأعمالھ وتجري في ذلك على طریقتھ.

وتجدر اإلشارة إلى أن علماء ھذه البالد اشتغلوا بادئ ببدء بالحدیث والفقھ وذلك لمس حاجة السكان 
الم ابن كوتدبیر سیاستھ الشرعیة على أصول نظام الدین، وھذا ما یوافق  االجتماعیةحین ذاك لتنظیم ھیئتھ 

"رأیت أن من الواجب على من اجتبى وتخیر من العلوم واجتبى، أن یعتمد على  م):1146ھـ/541(ت عطیة
علم من علوم الشرع یستفید فیھ غایة الوسع، یجوب آفاقھ ویتتبع أعماقھ، ویضبط أصولھ، ویحكم فصولھ، 

ون ألھل ذلك العلم كالحصن علیھ، حتى یك االعتراضاتویلخص ما ھو دونھ أن یؤول إلیھ ویعنى بدفع 
ألن المؤرخ األندلسي لم تكن تستقیم ، 20المشید والذكر العتید، یستندون فیھ إلى أقوالھ ویحتذون على مثالھ"

لھ أدواتھ في فنھ ما لم یكن قد درس علم الحدیث الشریف وبرع فیھ لفضلھ على المؤرخ في تقدیم منھجھ 
  وتمھید سبیلھ. 

اجعا متنامیا في االتصاالت بالمشرق مما یعني أن تطور علم التراجم في واستلزمت ھذه المرحلة تر
م أصیال ومستقال نوعا ما عن المشرق، وعلیھ فشیوع كلمة األندلسیة ما 11ھـ/5األندلس أصبح منذ القرن 

ھي إال تأكید على إظھار نوع من الخصوصیة والبراعة من أھل الشعر واألدب والعلم والفقھ والروایة 
ریخ وسواھم من المبدعین والمؤلفین فقد كانوا یرون أنفسھم جزءا من خریطة الحضارة العربیة والتا

 وصرح في ھذا المضمار المحقق إحسان عباس: 21-من المشارقة –اإلسالمیة وأنھم ال یقلون عن غیرھم 
  .22"ولقد تفوق األندلسي في كتابھ على سلفھ المشرقي"

ضارة األندلسیة قد انعكست آثارھا على مختلف فروع المعرفة، وبھذا تكون مرحلة ازدھار وتطور الح
من بینھا كتب التراجم التي نزعت ھي األخرى نحو التأكید على خصوصیة التطور الثقافي في األندلس 

، ھذا إلى جانب الغیرة التي كانت عند أھل األندلس على علمائھم جعلتھم 23واإلعراب عن الھویة األندلسیة
 .24بتراثھم الثقافي بدافع روح المنافسة والتفاضل مع البلدان األخرىیولون اھتماما 

وزاد التألیف في فضائل الصحابة في صدارة الكتب المؤلفة في تراجم الرجال خالل القرن الخامس 
الھجري/ الحادي عشر المیالدي، ویدل ھذا أن مؤلفو الرجال في األندلس أرادوا أن یجعلوا من كتاباتھم 

ي اندلعت الت واالضطراباتالصحابة وذكر فضائلھم نورا یھتدي الناس بھ في معترك الفتن  والسیما كتب
في أواخر القرن الرابع وبدایة القرن الخامس الھجریین وما شھدتھ عقوده األولى وحتى سقوط مدینة طلیطلة 

 .25م من أحداث وتراجعات سیاسیة في واقع حال المسلمین في األندلس1085ھـ/478
طورات الرئیسیة التي عرفھا میدان الكتابة التاریخیة التراجمیة في األندلس فترتكز على ما أما الت

یلى: في القرن الثالث الھجري/السادس المیالدي بدأ اھتمام العلماء بجمع شیوخ األئمة المحدثین وأضافوا 
ة أبي لموالیة مثل مشیخإلى أسماء الشیوخ مرویاتھم عنھم، لكن تسمیة المشیخة عرفت انتشارا في القرون ا

، وبعد ترتیبھا على حروف المعجم أصبح 26م)1193ھـ/590 (ت محمد عبد هللا بن محمد بن عبد هللا التجیبي
وإن  –یطلق علیھا بالمعجم، ویتصل بكتب التراجم كتب الفھارس وبرامج الشیوخ وھذا النوع من الكتب 
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والتي 27دیث ویحتفظ ببعض مصطلحاتھ وأسالیبھیرتد في أصلھ إلى علم الح -صار مستقال لھ طابع فرید
تنبئ عن سعة وكثرة مؤلفات علماء اإلسالم، وتكشف عن أبواب شتى للمعرفة اإلنسانیة، وتعتبر المدونات 
التي تضم أسماء الشیوخ وكتبھم ومختلف طبقات الرواة، وشغف أھل األندلس بھذا العلم وذلك رغبة منھم 

ھـ/ 776 (ت العنایة بالروایة، وفي ھذا المنحى قال ابن الخطیب الغرناطي في االلتحاق بالسند واإلجازة و
م):"فالویل لمن لم یترك حسنة تنفعھ أو ذكرا جمیال یرفعھ، فلقد عاش عیشة البھیمة النھیمة وأضاع 1374

، فالذكر "وتخلید منقبة تفیده ثناء وثوابا جواھر عمره الرفیعة القیمة في السبل غیر المستقیمة"، وقال أیضا:
الجمیل كلما تخلد استدعى الرحمة وطلبھا واستدنى المغفرة واستجلبھا فلمثلھ فلیعمل العاملون، وغایتھ 

  .28فلیتأمل اآلملون"
وعلیھ لكتب التراجم سواء كانت أندلسیة أو لبالد أخرى أھمیة كبیرة في دراسة التاریخ اإلسالمي لما 

ة ، فضال عن أنھا تعكس لنا تطورات الحركواالجتماعیة قتصادیةواالتلقیھ من أضواء على األحوال السیاسیة 
"ال یصح  ):franz Rosental( الثقافي، وفي ھذا ذكر فرانز روزنثال وإنتاجھاالفكریة من حیث تیاراتھا 

حذف التراجم من أي بحث لتاریخ اإلسالمي، حتى لو كان ھذا الحذف ممكنا...وأن المؤلفات الراقیة دائما 
 .29لتراجم"تمیل نحو ا

  ثانیا: دوافع رحلة علماء تلمسان إلى بالد األندلس
في البلدان واألزمان المختلفة حب السفر، وذلك سعیا وراء غایات  -عموما -كانت رغبة الناس 

 االنطالقوبعینھـا، السیما الفرد المغربي الذي عاش في بیئة تتمیز باالنفتاح مما دفعھ إلى التحرر في نظرتھ 
  م من منافذ أخرى.لرؤیة العال

اھتم المسلمون منذ العھد النبوي بالرحلة في طلب العلم، نظرا لما تشكلھ من قیمة  الدوافع العلمیة: -أ
كبیرة في التحصیل والتكوین العلمي، فأقبلوا على االرتحال والتنقل بین الحواضر والمدن رغبة في طلب 

ة العربیة اإلسالمیة، وبالرغم من أن ھذه الرحالت قد العلم حیث ُعدت الرحالت العلمیة من أھم سمات الثقاف
تحكمت فیھا الظروف السیاسیة في بعض األحیان، إال أن الرغبة الجامحة للعلماء في تنمیة القدرات العلمیة، 

  . 30وكسب صدقات جدیدة بین العلماء جعلت عامال من عوامل نمو ونشاط الحركة الفكریة العلمیة
دور كبیر في الحث على طلب العلم والرحلة في سبیل التحصیل العلمي،  كما كان للدین اإلسالمي

"من أحب أن ینظر إلى عتقاء هللا من النار فلینظر إلى المتعلمین فو هللا  :وفي ھذا المضمون قال الرسول 
دم مدینة قالذي نفسي بیده ما من متعلم یختلف إلى باب عالم إال كتب هللا لھ بكل قدم عبادة سنة، وبنى لھ بكل 

، كما 31في الجنة، ویمشي في األرض واألرض تستغفر لھ وشھدت المالئكة لھم بأنھم عتقاء هللا من النار"
  نظم اإلمام الرستمي أفلح بن عبد الوھاب قصیدة شعریة حول فضل العلم وأھلھ ھذا بیت منھا:

  32اِق أْسفَارااْشدد إلى الِعلم َرْحالً فَوَق َراِحلةً َوِصل إلى الِعلم فِي األَفَ  
 الستزادةالھذا نجد علماء تلمسان كانوا حریصین على القیام بالرحلة العلمیة إلى بالد األندلس بھدف  

في العلم، وتحتل فكرة األخذ عن الشیخ مباشرة والجلوس إلیھ أھمیة كبیرة في التعلیم خالل فترة العصر 
 حده وإنما كان البد أن یقرأھا علیھ أو یسمعھا منھالوسیط بدلیل أن الطالب لم یكتف بقراءة مصنفات الشیخ و

، وكذلك بالنسبة 33حتى یعتبر ثقة في مادتھ وحجة في عملھ وبدون ذلك ال تصح روایتھ وال یوثق بقولھ
  . 34لطالب العلم تعد من المفاخر التي یعتز بھا لكثر فوائدھا من اطالع ومعرفة

ا إلى بالد األندلس بھـدف طلب العلم نذكر منھم وھناك نماذج عدیدة عن علماء تلمسان الذین رحلو
 یحیى بن عیسى بن علي بن محمد بن أحمد تلمساني األصل ولقب باأللمري لمكوثھ مدة طویلة بمدینة ألمریة
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)Almeria)  عبد هللا 35م) الذي روى عن أبي علي الصدفي وأبي عمران ابن أبي تلید1058ھـ/ 450 (ت ،
، إبراھیم بن أبي بكر بن 36م) الذي سمع من أبي علي الغساني1139ھـ/534 (ت  خلیفة بن أبي عرجون

م) سمع من أبي بكر بن دسمان وأبي صالح محمد بن 1291ھـ/ 690 (ت  عبد هللا بن موسى األنصاري
  .37محمد وأبي عبد هللا بن حفید وغیرھم

كسب، سبل الحیاة وال تقتضي التجارة منذ القدم الرحلة والسفر البعید من أجل الدوافع التجاریة: -ب
، الطرق التجاریة الرابطة لھـذه القارات اللتقاءفالبالد العربیة بحكم موقعھـا بین قارات العالم كانت مركزا 

ولھـذا تبوأت موقعا تجاریا مھـما أسھـم في تطور الحضارة العربیة في العصور الوسطى، فمارس العرب 
   .38والصیف الترحال وكان عندھـم ما یسمى برحلتي الشتاء

 اعالتسوقد استمرت الرحالت التجاریة التي اشتھـر بھـا العرب في ظل اإلسالم، وازدھـرت نتیجة 
ارت "إن ب الدولة وسھـولة التنقل في داخل أقالیمھـا، وفي ھذا السیاق قال القاضي التاھرتي عن األندلس:

ث نجد بعض علماء تلمسان من كان ، بحی39تجارة أو صناعة فإلیكم تجلب وإن كسدت بضاعة فعندكم تنفق"
 (ت دافع رحلتھم إلى بالد األندلس تجاریا كأمثال محمد بن محمد بن عبد هللا الكتامي الضریر

، وعلیھ كانت التجارة من أھـم األسباب التي أدت إلى تدوین الرحالت لمعرفة طرق 40م)1297ھـ/697
الرحالت علم تقویم البلدان والمسالك والممالك وذلك  التجارة البریة منھـا والبحریة، ولعل أول ما ارتبطت بھ

  لمعرفة الطرق ووصفھـا وتسھـیل عملیة التداول التجاري بین مختلف البلدان. 
أرى أن الرحلة في حیاة المغربي فرضتھـا علیھ مساحة بالد تلمسان الممتدة،  الدوافع السیاسیة: -ج

الحتاللھـا، ونتیجة لتلك األخطار التي أحدقت بھا  وكثرة المحن على أرضھـا وتحالف األعداء علیھـا
األوضاع الداخلیة، ومن ثم أضحت عناوین مزعجة  اضطربتوسكانھـا من جراء الھـجمات المرینیة الفاعلة 

للمسلمین في الجناح الغربي من الدولة اإلسالمیة، وخاصة في القرن السابع والثامن الھجریین/ الثالث عشر 
دیین فقبل ھـذه الفترة على سبیل المثال لم تكن مدینة تلمسان قد عانت من مثل ھـذه والرابع عشر المیال

  التي انعكست بالقلق على الساكنة.  االضطرابات
وعلیھ لم یعد أمام الكثیر من الناس إال خیار النزوح والرحیل عن الوطن، وھذا ما أوجد نوعا آخر 

ذا الصدد نذكر نماذج من علماء تلمسان الذین رحلوا ، وفي ھـ41من الرحالت یسمى بالرحالت السیاسیة 
م) الذي قال عن ابن 1308ھـ/ 708 (ت  بسبب دوافع سیاسیة ومنھـم: محمد بن خمیس بن عمر التلمساني

"كتب بتلمسان عن ملوكھا من بني زیان ثم فر عنھم، وقد أوجس منھم خفیة لبعض ما یجري  الخطیب:
ألندلسي :"وإن ابتلى العالم بصحبة سلطان فقد ابتلى بعظیم البالیا وعرض ، قال ابن حزم ا 42بأبواب الملوك"

للخطر الشنیع في ذھـاب دینھ وذھاب نفسھ ... ولیعلم أن السلطان إذا رأه َشِرھـا مؤثرا عاجلتھ على آخرتھ، 
  .43ساء ظنھ بھ ولم یأمنھ على نفسھ إذا رأى الحظ لھ في ھـالكھ"

  م14-12ھـ/8-6كتب التراجم األندلسیة من القرن ثالثا: إحصاء علماء تلمسان في 
صنف علماء األندلس اآلالف من كتب التراجم بحیث تنوعت وتعددت على مدى العصور حتى أصبح 

م):"أما كتب معاجم 1362ھـ/764 (ت ، قال الصفدي44حصرھا عبئا ال یقدر على القیام بھ باحث واحد
 وال یستقصیھ ضبط، یقصره عّد، وال ال یحصره حّد، وال شيءالمحدثین، ومشیخات الحفاظ والرواة، فإنھا 

  . 45نھا كاثرت األمواج أفواجا، وكابرت األدراج اندراجا"ألیستند فیھ ربط، 
حیط بأسماء علماء تلمسان من خالل كتب التراجم األندلسیة التي أوفي ھذه الدراسة إن شاء هللا س

ة بقیت أدراج المكتبات وخزائن المخطوطات كما ھناك مخطوطات علمی -التراث المطبوع -وصلتنا 
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م) الموجودة في مكتبة اإلسبانیة اسكویال تحت 1149ھـ /544 (ت كمخطوطة برنامج ابن مسعود الخشني 
، وذلك في حدود النطاق الزماني لموضوع ھذه الدراسة الممتد من بدایة القرن السادس حتى 1942رقم 

شر حتى الرابع عشر المیالدیین، مستعرضین الكتب على ترتیب القرن الثامن الھجریین/ القرن الثاني ع
وفیات أصحابھا، ولو أمعنا في استقصاء كل طارئ غریب عن األندلس خاصة الذین جاؤوا من مختلف 
الحواضر العلمیة للمغرب األوسط لطال بنا المقال واتسع المجال لكننا سنكتفي بإحصاء علماء تلمسان وفقا 

  للجدول التالي: 
  إحصاء علماء تلمسان مع احتساب التراجم المكررة -أ
عدد علماء   مؤلفھ وتاریخ وفاتھ  عنوان الكتاب  القرن

  تلمسان
  م12ھـ/6
  

  01  م)1182ھـ/ 578ت ( ابن بشكوال  الصلة

  01  م)1202ھـ/599ت ( الضبي  بغیة الملتمس في تاریخ رجال األندلس
  م13ھـ/7
  
  

المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي 
  م1120ھـ/594لي حسین بن محمد ت ع

  04  م)1260ھـ/658ت ( ابن األبار

  12  التكملة لكتاب الصلة

  02  م)1267ھـ/666ت ( الرعیني  برنامج شیوخ الرعیني

  10  م)1308ھـ/708ت ( ابن الزبیر  صلة الصلة  م14ھـ/8

  05  م)1374ھـ/776ت ( ابن الخطیب  اإلحاطة في أخبار غرناطة
ندلس والمرقبة العلیا فیمن تاریخ قضاة األ

  یستحق القضاء والفتیا
  02  م)1390ھـ/793ت بعد ( النباھي

  عالم.37  المجموع الكلي

  ): یوضح إحصاء علماء تلمسان مع احتساب التراجم المتكررة1( جدول رقم
  

ذ إ بعد استقراء الجدول نالحظ ما یلى تباین في عدد علماء تلمسان بین الفترات التاریخیة التعلیق:
عالم، لیحتل القرن 17م بــ 14ھـ/8عالم ثم یلیھ القرن 18م في المرتبة األولى بـ 13ھـ/7تصدر القرن 

  م المرتبة األخیرة بــ عالمین، ویفسر ھذا التباین بما یلى: 12ھـ/6
أشرنا سابقا على أن الكتابة التراجمیة في بالد  التألیف التراجمي األندلسي بین التأخر والتطور: -

 م واستمرت على ھذا الوضع حتى القرن9ھـ/3ندلس ظھرت متأخرة إذ كانت بدایتھا األولى في القرن األ
م والتي كانت ثمرة اتصال األندلسین بالمشارقة وما كتبوه في ھذا المجال وال ریب أن دخول الكتب 10ھـ/4

ما یكفي  ندلس كان لھما من التأثیراألدبیة المشرقیة لألندلس إلى جانب التأثیرات األدبیة للمشرق في أدباء األ
  .46لطبع إنتاجھم في ھذا المیدان بالطبع المشرقي

ونظرا لقلة ھذا النوع من المصنفات نجد أّن األندلسیین انصبوا على تخلید بني جلدتھم بالدرجة األولى 
نتشر الوعي م ا12ھـ/6م و11ھـ/5وعدم اھتمامھم أكثر بعلماء األمصار اإلسالمیة األخرى، لكن في القرن 

ید، كما بالجد وإغنائھھذا التراث العلمي  إخصابورغبوا في التخلص من التبعیة المشرقیة لذا عملوا على 
ھامة في تطور الحركة العلمیة في األندلس إذ أصبحت وجھة العدید من  إسھاماتقدمت الرحالت العلمیة 

 وع من التدوین تدریجیا وصاحبھم في ذلكالعلماء من مختلف بقاع األرض، وبذلك ارتفع تألیف في ھذا الن
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م لیزداد عدد علماء تلمسان أكثر في القرن 12ھـ/6اعتناءھم بالغرباء الداخلین إلى األندلس نسبیا في القرن 
  م بسبب تنوع وتطور ھذا النوع من الكتب بین الفھرسة والبرامج والمعاجم.14ھـ/8م و13ھـ/7

أولى معظم السالطین الزیانیین عنایة بالغة بالجانب  لم:تشجیع الحكام الزیانیین على طلب الع -
حرصھم على بناء مختلف المؤسسات  االھتمامالعلمي فشجعوا على طلب العلم والمعرفة، ومن مظاھر ھذا 

العلمیة التي جلبوا إلیھا أكابر العلماء للتدریس بھا واإلنفاق على طلبتھا ومن ھؤالء یغمراسن بن زیان كما 
م) 1303-1283ھـ/703-681( ، أما ابنھ أبو سعید عثمان47ء الوافدین إلیھ السیما األندلسیینأكرم العلما

م) الذي عینھ كاتبا لھ 1308ھـ/708ت ( فكان یضم في مجلسھ العلماء كأمثال أبو عبد هللا محمد بن خمیس
  . 48م1272ھـ/671سنة 

-1322ھـ/791-723( الثانيوفي نفس الوقت كان بعضھم علماء وأدباء نذكر منھم أبي حمو موسى 
والبعض اآلخر ساھم في بناء المدارس  49م) الذي صنف كتابا سماه واسطة السلوك في سیاسة الملوك1389

م) الذي بنى مدرسة بزاویة الحسن بن 1462-1431ھـ/866-834( التعلیمیة كأبو العباس أحمد العاقل
في سبیلھ إلى مختلف األمصار اإلسالمیة بما  وھذا ما شجع أبناء المدینة إلى طلب العلم والرحلة 50مخلوف

"أربعة ال یؤنس منھم رشداً ...رجل  م):846ھـ/233ت ( فیھا بالد األندلس قال یحیى بن معین البغدادي
  .51یكتب في بلده وال یرحل في طلب الحدیث"

 ةلقد عانت مدینة تلمسان من مشاكل واضطرابات سیاسی األوضاع السیاسیة في مدینة تلمسان: -
 تاالنتفاضاكثیرة في شرق المغرب األوسط وبین بني مرین في المغرب األقصى، فضال عن مقاومة 

والتمردات الداخلیة ومحاربة القبائل العربیة المثیرة للقالقل والمتواجدة في المنطقة ولعل من أھم المشاكل 
  . 52ھي حصار المرنیین للمدینة في فترات مختلفة

آل زیان وتشتیت مملكتھم بزرع بذور الشقاق والنزاع بین رؤساء الدولة  كما عملوا على تفریق كلمة
إذ أقدم أبو تاشفین على سجن والده أبي حمو لكنھ فر وحدثت حروب بین الطرفین انتھت بوفاة الوالد سنة 

م وكل ھذا أدى إلى اضطراب البالد خاصة بعد اشتداد النزاع بین أفراد األسرة الحاكمة على 1389ھـ/791
، ونرجح أن ھذه الظروف كانت من العوامل التي دفعت علماء تلمسان لتحدید وجھتھم نحو بالد 53لسلطةا

األندلس ولو لفترة مؤقتة، ومن جھة أخرى استغل المصنفین األندلسیین ھذا الوضع في ضم العدید من 
ال تتمتع أن األندلس التز اتإثبالعلماء الداخلین إلى بالدھم في مؤلفاتھم وفي مقدمتھم علماء تلمسان محاولین 

بمكانة علمیة ممیزة حتى في أواخر عھدھا، مما أعطى صورة حیة للتفاعل الفكري بین العلماء في تلك 
  القرون الغابرة.
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  إحصاء علماء تلمسان دون احتساب التراجم المكررة -ب
  

عدد 
  التكرارت

  مرتین   مرة واحدة 
  تراجم) 6=3.2( ثالث تراجم   تراجم 4

م العالم اس
  المكرر

  یحیى بن عیسى بن علي بن محمد بن أحمد ألمري -
  یعقوب بن حمود  -
  إبراھیم بن أبي بكر بن عبد هللا بن موسى األنصاري -
  أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد المقري -

  عبد هللا بن خلیفة بن أبي عرجون -
  علي بن أبي القاسم عبد الرحمن -
  سلیمان الیفرنيمحمد بن عبد الحق بن  -
  

المصادر 
التي وردت 
فیھا التراجم 

  المكررة

  م)1260ھـ/658ت ( التكملة لكتاب الصلة إلبن األبار-
  م)1267ھـ/666 (ت برنامج شیوخ الرعیني -
المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسین بن  -

  م)1260ھـ/658ت ( األبار البنم 1120ھـ/594محمد ت 
  م)1308ھـ/708(ت لزبیرا البنصلة الصلة  -
ت ( الخطیب الغرناطي البناإلحاطة في أخبار غرناطة  -

  م)1374ھـ/776
تاریخ قضاة األندلس والمرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء  -

  م).1390ھـ/793ت بعد ( والفتیا للنباھي

بغیة الملتمس في تاریخ رجال األندلس  -
  م)1202ھـ/599(ت للضبي

 رالزبی البنصلة الصلة  -
  م)1308ھـ/708ت(

  ترجمة) 27=10-37( تراجم 10  المجموع

  ): یوضح إحصاء علماء تلمسان دون احتساب التراجم المكررة02( جدول رقم
  

تراجم ذكرت مرة  4بعد استقراء الجدول نالحظ ما یلى: تكرار العدید من األسماء بحیث  التعلیق:
تراجم، وأغلب المصادر التي 10تراجم المتكررة واحدة وترجمتان تكررتا مرتین لیصبح العدد الكلي لل

المیالدیین لیصبح العدد 14و13الھجریین/ 8و7وردت فیھا تراجم تلمسان المكررة ھي كتب التراجم للقرن 
 عالما، ونفسر ھذا بما یلى: 27النھائي لعلماء تلمسان الواردین في الموروث التراجمي األندلسي 

نھج مؤلفو ھذه المصنفات منھج آخر غیر  تب الصالت والتكمالت:في ك واالستدراكظاھرة التعقیب  -
إتمامھم للمصنفات السابقة، إذ لفت انتباھنا بعد فحصھا ذكرھا بشكل متكرر السم المؤلف أو عنوان الكتاب 
 السابق أو ذكر تراجم تناولھا المؤلفون السابقون في مصنفاتھم، لیتبین فیما بعد على أنھا تعقیبات واستدراكات

 أو تكملتھ، لذا نجد أن ابن األبار یصف منھجھ في كتاب التكملة لكتاب الصلة قائال: إیصالھللمؤلف المراد 
من حیث انتھى ابن بشكوال، بل تجاوزتھ وابن الفرضي أتولى التقصي  االبتداء"إنني لم أقتصر بھ على 

لي كان یعني العودة للتدقیق ، وبالتا54وتوخي اإلكمال وربما أعدت من تحیفا ذكره ولم یتعرفا أمره"
والمراجعة عن الفترة التاریخیة التي عالجھا كل من ابن الفرضي وابن بشكوال في كتابھما بھدف استكمال 

  نواقصھما.
وعدم اإلستیفاء في مجموع ھذه المحاوالت بابن األبار إلى اتباع ھذا  االضطرابوربما أدى ھذا 

ة التي تبعد الوھم والشك وفي نفس الوقت تستكمل النقص في المنھج وذلك عن طریق جمع المادة العلمی
، 55تراجم العلماء، إذ كثرت لدیھ عبارات التصویب في عملھ نذكر منھا: قولھ "والصواب ما ثبت ھنا"

  .57، "الصواب ما بینت قبل"56"الصواب ما ذكرتھ"
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كلفوا نفین آخرین لم یوبھذا العمل یكون ابن األبار صرح بكل ما اتبعھ في مصنفھ غیر أنھ ھناك مص
أنفسھم عناء التوضیح والشرح وال نعلم إن كان سھوا منھم أم قصدا ویكفي أنھم جسدوا ذلك مباشرة في 

م) ال ندري إن كان صرح في مقدمة كتابھ أم ال بسبب ضیاع 1308ھـ/708 (ت كتبھم كأمثال ابن الزبیر
الكتاب وجود العدید من التراجم التلمسانین ذكرھا  القسم األول منھ، لكن ما عثرنا علیھ في طیات ما تبقى من

  59علي بن أبي القاسم عبد الرحمن ابن أبي جنون 58سابقیھ منھا عبد هللا بن خلیفة بن أبي عرجون
تمیز المصنفون األندلسیون عن غیرھم  محاولة اتمام المؤلف نفسھ للتراجم في مؤلفاتھ التراجمیة: -

فسھ لعدد من التراجم في مؤلفاتھ ونخص بالذكر في دراستنا ابن األبار الذي بعدة میزات منھا إعادة المؤلف ن
صنف كتاب التكملة لكتاب الصلة وكتاب آخر المعجم في أصحاب القاضي الصدفي الذي ألفھ بعد مصنفھ 

 المعلومات عن التراجم التي لم یسعفھ الحظ من استكمالھا في المرة األولى إتماماألول، بحیث حاول جاھدا 
  .61یعقوب بن حماد األغماتي 60كترجمة یحیى بن عیسى بن علي بن محمد بن أحمد ألمري

إن الضرورة العلمیة تجبر المؤلف اإلعتماد على المؤلفات  اعتماد المؤلف على المصنفات السابقة: -
یخیة كثیرة رالفارطة ألن المعرفة التاریخیة تتطلب في حد ذاتھا اإلثراء بشكل أفضل وكلما كانت الشواھد التا

كلما زادت قیمة الدراسة المعالجة والعكس صحیح، علما أن لتدوین أي ترجمة یجب على المؤلف أن یكون 
ملما بكل جوانبھا من مولد ونشأة ووفاة... إلخ وذلك طبعا یرجع إلى المادة العلمیة المتوفرة حولھا وھذه 

  األخیرة مرتبطة بمجھودات كاتبھا نفسھ.
 وقال أیضا: 62"االطالعم):"وتوسعوا بحسب مادة 1374ھـ/776ت ( الخطیب  قال لسان الدین بن

ومھما كان نرى أن  ،63"وأالحظ أحوالھم بحسب الزمان والمكان، وأقرب ذلك جھد اإلمكان إن شاء هللا"
م):"ولم أجد في كتب من 1202ھـ/599ت (والمعرفة تجعل الترجمة وافیة، و قال الضبي  االطالعسعة 

فالضبي  ،64قبل من كتاب أبي عبد هللا محمد بن أبي نصر الحمیدي...فاعتمدت على أكثر ما ذكره"تقدم كتابا أ
م)، وھذا ما یبرر نقلھ 1095ه/488ت (نقل عن كتاب جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس للحمیدي 

د تراجم أضاف إلیھا روایات شخصیة وفي نفس الوقت اعتم7ترجمة، و15ترجمة كما ھي واختصره 825
  .65بشكوال نذكر منھا عبد هللا بن خلیفة بن أبي عرجون البنعلى كتاب الصلة 

ال شك أّن أي مصنف یكون قد عاصر العدید من الفطاحل العلمیة  معاصرة المؤلفون لنفس التراجم: -
في الترجمة لھم والذي أحیانا یرجع إلى طبیعة  االختصارغیر أن الفرق بین المؤلفین یكمن في طول أو 

 (ت دى قوة العالقة بین المؤلف نفسھ والشخصیة المترجم بھا، وكان لسان الدین بن الخطیبوم
 66م) أورد في كتابھ اإلحاطة في أخبار غرناطة ترجمة محمد بن محمد بن أحمد المقري1374ھـ/776

ت أن م) معلال ذلك قائال :"رأی1390ھـ/793 (ت بصیغة تفصلیة، مقارنة مع ابن الحسن النباھي األندلسي
أعید منھ اآلن ما أعیده على جھة التذكرة لنفسي، والتنبیھ لمن ھو مثلي وحاصل ما أریده إثباتھ من ذلك في 

  .67ھذا الكتاب"
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  رابعا: اإلسھامات العلمیة لعلماء تلمسان
  

  ): یوضح إحصاء علماء تلمسان من حیث اسھاماتھم العلمیة03( جدول رقم
  

و كانت علوم شرعیة أ من خالل الجدول یتضح عنایة علماء تلمسان بالعلوم النقلیة سواء التعلیق:
عالما أما العلوم العقلیة فمشاركتھم كانت ضئیلة جدا بلغ عددھم  50علوم اللغة العربیة وآدابھا إذ بلغ عددھم 

  عالم واحد، في حین ھناك علماء لم یُحدد العلوم التي تخصصوا فیھا وعددھم اثنان.
ابع ة تلمسان خالل فترة الدراسة یرى أن الطإن المتتبع لتاریخ الحركة العلمیة لمدین العلوم النقلیة: -أ

األساسي والعام في منھجھ ھو الطابع الدیني بالدرجة األولى، إذ برز صنفان من العلوم النقلیة الصنف األول 
  یسمى بالعلوم الشرعیة والصنف الثاني علوم اللغة العربیة وآدابھا ویرجع السبب في ذلك إلى:

لشدید ا الرتباطھاھي قطب الرحى في النشاط العلمي ومدار البحث والدرس  العلوم الدینیة آنذاك اعتبار -
  بالعقیدة اإلسالمیة التي یعتنقھا الفاتحون، والتي من أجلھا تحملوا مشاق الفتح ونصب الجھاد في سبیل هللا.

  ندلسيم األذھنیة الفرد المغربي المحبة لھذا النوع من العلوم بغرض الفوز في الدار اآلخرة، قال ابن حز -
"ال  وقال أیضا: ،68م):"العلم الوحید الذي یؤدي إلى الفوز في اآلخرة فقط علم الشریعة"1063ھـ/456ت (

  .69عنھا رأي فاسد" واالشتغال سبیل إلى النجاة إال بالشریعة....
تشجیع الحكام على طلب ھذه العلوم لحاجتھم إلیھا في المناصب السیاسیة واإلداریة مثل القضاء،  -

ن بحیث اھتم المسلمون بالقرآن الكریم آالخطابة، اإلمامة، الوزارة، وتتمثل فروع ھذه العلوم في علوم القر
وعنوا بھ عنایة تامة لمعرفتھم بأھمیتھ فھو دستورھم ومنھجھم فجعلوا منھ مصدرا للبحث في جمیع العلوم 

  حتى أن بعضھم كان یقول:
كما اھتموا بحفظھ ودراستھ وفھمھ ، 70الَحدیث وإِالَّ الفِقھ في الدَّین ُكَل الُعلوم ِسوى القرآن َزنَدقة إالَّ  

وتفسیره وكان المحدوثون یرون أنھ ال ینبغي أن یطلب المرء الحدیث إال بعد قراءتھ للقرآن ومن علومھ علم 
بكیفیات أداء ، أي علم یھتم 71القراءات الذي یعني كیفیة أداء كلمات القرآن الكریم واختالفھا معزوا إلى ناقلھ

كلمات القرآن الكریم من تخفیف وتشدید واختالف األلفاظ، واستقرت أسسھ في الدولة اإلسالمیة على ید 
سبعة من العلماء أصبح المعول على قراءتھم في األمة اإلسالمیة ومثل كل واحد من أولئك العلماء مدرسة 

حظ أن ھذا العلم قد نال نصیبھ من اھتمام ، وعلیھ یالخاصة بھ في القراءات المتواترة عن النبي محمد 
 ت( علماء تلمسان ومن الذین یشار إلیھم بالبنان نذكر كل من: علي بن محمد بن عبد هللا الكتامي الضریر

م) أخذ القراءات عن أبي الحسن علي بن إبراھیم بن عبد الكریم بن حسان وأبي نصر فتح بن 1277ھـ/676
  .73م) الذي كان من أھل العلم بالقراءات1173ھـ/569 (ت  ن الكاتب، حسن بن عبد هللا بن حس72یحیى
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01 
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والتفسیر فھو علم یبحث فیھ كیفیة التكیف بألفاظ القرآن الكریم ومدلوالتھا، وأحكامھا الفردیة 
، ویعتبر ھذا العلم بالنسبة للمسلمین أعظم العلوم 74والتركیبیة ومعانیھا التي یحتمل علیھا حالة التركیب

قدارا وأرفعھا شرفا ومنارا، إذ ھو رئیس العلوم الدینیة الذي تبنى علیھ قواعد الشرع ألن موضوعھ الدینیة م
كالم هللا تعالى الذي ھو ینبوع كل حكمة وأساس كل فضیلة فیھ أخبار األمم السابقة، وكان من أبرز المشتغلین 

  . 75أبي بكر بن مرزوق العجیسيبعلم التفسیر كل من محمد بن أحمد بن محمد ابن محمد بن أبي محمد بن 
أما علم الحدیث فیعد الركن الثاني من أركان التشریع اإلسالمي بعد القرآن الكریم وأحد األسس 
الرئیسیة التي تستند علیھا الحیاة الفكریة ومنھال كبیرا من مناھل الثقافة العربیة اإلسالمیة عامة، باعتباره 

وال یقتصر على الروایة والسماع فقط، بل ، 76أو تقریر أو صفة من قول أو فعل كل ما أضیف إلى النبي 
تتصل بھ علوم مساعدة أخرى تجري تداولھا في الحلقات، وجب كذلك على الطالب أن یكون ذا معرفة بأدب 
الطلب والسماع واإلتقان والتقید وناسخ الحدیث ومنسوخھ وعللھ وغریبھ وطبقات رجال والثقاة من الحفاظ 

، ولم تغن الطلبة بطول مجالسة الشیوخ، بل یبقى الطالب طول عمره متجددا في 77وبأدب نشره ثم التفقھ بھ
، وممن كان لھم باع طویل في ھذا العلم نذكر: موسى بن 78الطلب لیكون جدیرا بالسماع منھ والروایة عنھ

عصفور ، أبو زكریاء یحیى بن أبي بكر بن 80، یعقوب بن حماد األغماتي79عیسى بن علي التلمساني
  .81العبدري

وكذلك الفقھ لقي عنایة من طرف علماء المغرب األوسط نظرا لكونھ اإلطار التفصیلي للسیاسة 
، ومن ثمة فإنھ لیس علما مفصال بالحالل والحرام فحسب وإنما أیضا منظم للحیاة 82الشرعیة اإلسالمیة

"لم یعط أحد في الدنیا شیئا أفضل  :، وفي ھذا السیاق قال سفیان بن عیینة83اإلجتماعیة ومتفاعل مع الواقع
، وبرزت في الفقھ عدة مذاھب منھا ما 84أفضل من طلب العلم والفقھ" شيءمن النبوة ولم یعط بعد النبوة 

كان مشھورا ومنھا من كانت شھرتھ محدوة إقتصرت على نطاق جغرافي ضیق وأكثر المذاھب انتشارا 
كي وھو المذھب الذي كان علیھ أھل تلمسان، وكان من ھي المذاھب األربعة وعلى رأسھا المذھب المال

 (ت أبرز الفقھاء الذین طارت شھرتھم باألندلس خالل فترة الدراسة: عبد الحق بن سلیمان الكومي
  . 86م)1224ھـ/621 (ت  ، محمد بن یخلفتین بن أحمد بن تنفلیت التجیبي الفازازي85م)1175ھـ/571

لغة العربیة وآدابھا بحیث حظیت علومھا المختلفة بعنایة كبیرة منذ أما النوع الثاني فیتمثل في علوم ال
أن شرفھا هللا بأن نزل القرآن بھا، فأصبحت لغة األمة اإلسالمیة ذات الجذور العریقة الممتدة في أعماق 
التاریخ لذلك انصب اھتمام المسلمین بھا فأرخوا لھا، وجمعوا واستنبطوا منھا األصول ووضعوا القواعد، 

  ل ذلك بغیة المحافظة على ھذه اللغة األصیلة من التأثیر بلغات األقوام األخرى. ك
خاصة بعد الفتوحات اإلسالمیة والتي نجم عنھا اختالط العرب بالعجم وشیوع اللحن بین الناس 
فظھرت الحاجة إلى حفظ اللغة العربیة كونھا تخدم الدراسات الشرعیة من القراءات والتفسیر وغیرھا، 

ن من أبرز الذین شاركوا بنصیب وافر في إثراء ھذا العلم كل من: الساكب بن محمد بن وھبون الخزرجي وكا
، محمد بن عبد الرحیم بن محمد بن أبي العیش األنصاري الخزرجي الذي كان أدیبا 87الذي كان أدیبا شاعرا

 .88ناظما ناثرا
ین عن وقائع الزمان من حیثیة التعی في حین علم التاریخ كان لھ حصتھ عند التلمسانیین وھو یبحث

والتوقیت، بما یخص اإلنسان والزمان وبكل أحوالھم المفصلة للجزئیات تحت دائرة األحوال العارضة 
وال شك أن لھذا العلم أھمیة كبیرة في حضارة أي دولة لدوره في تسجیل 89الموجودة لإلنسان وفي الزمان

من حقب التاریخ، لذا شھدت ھذه الفترة ظھور بعض المؤرخین  الوقائع وحفظ العلوم والمعارف في أي حقبة
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الذین عاصروا الدولة الموحدیة والزیانیة والذین أوردت المصنفات التراجمیة األندلسیة أسماءھم في طیاتھا 
 (ت محمد بن محمد بن أحمد المقري 90م)1335ھـ/ 736 (ت  نذكر منھم: محمد بن منصور التلمساني

  .91م)1357ھـ/759
إن إعطاء علماء تلمسان أھمیة بالغة للعلوم العقلیة ال یعني عدم وجود أثر لبقیة  العلوم العقلیة: -ب

-6العلماء في العلوم العقلیة، ففي ضوء دراستنا للموروث التراجمي األندلسي وخالل الفترة الممتدة من القرن
العلماء الذین اختصوا بھذه العلوم إلى جانب اشتھارھم بالعلوم األخرى م نجد عددا قلیال من 14-12ھـ/8

  .92منھم عبد الرحیم بن جعفر المزیاني الذي كان عالما في علم الرأي
كما لوحظ على علماء الغرب اإلسالمي والتلمسانیین خاصة عدم اكتفاءھم بدراسة علم واحد إذ أولوا  

ذلك إلى الذھنیة التي كانت تسود المجتمع آنذاك وقد أشاد ابن حزم  بجمیع العلوم خاصة النقلیة منھا ویرجع
وقال أحد ، 93"ومن اقتصر على علم واحد ولم یطلع على غیره أوشك أن یكون ضحكة": األندلسي قائال

  الشعراء:
  احرْص َعلى ُكل ِعلم تَْبلَغ األَمال والَ تُموتنَّ بعلٍم واِحد كسال 
  ھة أبدْت الَجوھَریِن الَشْمَع والَعْسالالنحُل لَما رعْت ِمن كل فاكِ  
  94الَشمُع في اللیل َضوء یُستَضاُء بھ والشھُد یُبري بإذن البَارئ الِعلَال 

  خامسا: علماء تلمسان بین ممارسة الخطط السلطانیة والتصنیف
  التصنیف  الخطط السلطانیة  نوع الخطط السلطانیة والتصنیف

    السفارة   الكتابة  القضاء
  09  01  03  08  لعلماءعدد ا

  ): یوضح أحصاء علماء تلمسان من ممارسة الخطط السلطانیة والتصنیف04( جدول رقم
  

بعد استقراء الجدول نالحظ أن بعض العلماء التلمسانیین تولوا وظائف سلطانیة سواء في  التعلیق:
تلیھا الكتابة والتي كانت علماء بینما 8بلدھم أو بالد األندلس وتأتي في صدارتھا وظیفة القضاء وعددھم 

للملوك والوالة بثالثة علماء بینما في السفارة الدبلوماسیة فسجلنا عالما واحد، كما كان لھم حظ وافر في 
التصنیف في شتى فروع المعرفة العلمیة التي برعوا فیھا، ویفسر ھذا التمیز والتنوع الذي تبوأه العلماء 

  التلمسانیین بما یلى:
اء في اإلسالم أّن كثیر من العلماء كانوا یرفضون وظیفة القضاء، ویعتذرون عنھا شھد تاریخ القض

، كونھا من الوظائف الداخلة تحت 95خوفا من عدم القدرة على القیام بمتطلباتھا وتقدیرا منھم لخطورتھا
 مالخالفة، إلن القضاء منصب الفصل بین الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع، باألحكا

، ونظرا لما عرفوا بھ علماء تلمسان من علم ومعرفة خاصة في علوم 96الشرعیة المتلقاة من الكتاب والسنة
الحدیث والفقھ وھي العلوم األساسیة التي تؤھل العالم إلى تولي منصب القضاء، فنجد عددا لیس بالقلیل منھم 

 (ت ن المعروف بابن أبي جقونممن تولى ھذه الوظیفة نذكر كل من: علي بن عبد الرحمن أبو الحس
ت قبل سنة ( ، عبد هللا بن سعد الوجدي97الذي تولى قضاء حاضرة تلمسان م)1181ھـ/577
م) فإنھ ولي قضاء بلنسیة في أول فتحھا من الدولة المرابطیة واسترجاعھا من القشتالیین في 1116ھـ/510

  وغیرھما.  98م1101ھـ/495رجب سنة 
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ن السلطة الحاكمة حتى أوكلت لھم مھمة الكتابة السلطانیة ومنھم وھناك آخرون فضلوا التقرب م
، محمد بن خمیس بن عمر بن محمد 99 ھـ)654حیا سنة ( محمد بن عبد الرحیم بن محمد بن أبي العیش كان

بینما ھناك من قام بمھمة سیاسیة وأنموذج ذلك  100ھـ)708 (ت  بن عمر بن محمد ابن خمیس الحجري
ھـ) الذي كلفھ السلطان أبو عنان فارس المریني لتسلیم رسالة 759 (ت  د المقريمحمد بن محمد بن أحم

إلى سلطان غرناطة الغني با� النصري محمد بن یوسف بن األحمر إذ وصل األندلس في أوائل الجمادى 
  .101م1355ھـ/756الثانیة سنة 

ك، واألمراء أو غیر ذل أما التصنیف فكان واقعھ كأي عصر وكل دولة یتم تألیف كتب سواء للخلفاء
إنما " وبالتالي ترك علماء تلمسان تراثا كبیرا في مختلف المعارف التي اشتھروا بھا، قال أبو عبد هللا اآلبلي:

 باالھتمام، وال شك أن موقفھ تجسد في ترك أثره في تالمیذتھ من بعده وذلك 102أفسد العلم كثرة التألیف"
لكن ھذا التراث ضاع في  ،103جنوح نحو الكتابة وتدوین األفكار نسبیابأخذ العلم من أفواه المشایخ وعدم ال

جملة التراث اإلسالمي المفقود وبقیت عناوینھا في طیات المصنفات التي وصلتنا، ومن العلماء المصنفیین 
م) الذي ألف كتاب الجوھرة 1282ھـ/681(ت  نذكر كل: محمد بن أبي بكر بن عبد هللا بن موسى األنصاري

ت ( ، إبراھیم بن أبي بكر بن عبد هللا بن موسى األنصاري104وأصحابھ العشرة النبي  في نسب
 .105م) لھ األرجوزة الشھیرة في الفرائض ومنظومات في السیر ومدح النبي 1291ھـ/690

   خاتمة:
  العلمیة تتمثل فیما یلى: االستنتاجاتمن خالل ما سبق نخلص إلى جملة من 

األندلسي بنظیره المشرقي في مراحلھ التكوینیة األولى، لیحدث في بدایة القرن تابعیة التدوین التراجمي  -
  عن بالد المشرق وانتشار فكرة الخصوصیة األندلسیة. االستقاللیةم 11ھـ/5

  تنوع دوافع رحلة علماء تلمسان إلى بالد األندلس لكن یبقى دافع العلمي في الصدارة. -
 –لسي یؤدي إلى ضم العلماء الغرباء فیھا وفي مقدمتھم علماء تلمسان إن ارتفاع التألیف التراجمي األند -

  .-تناسب طردي
  في التشجیع على العلم وطلبھ. إیجابیاكان لحكام تلمسان دورا  -
  أو سلبا. إیجاباإّن األوضاع السیاسیة تؤثر على رحلة العلماء  -
على  ةإیجابیالت والتكمالت انعكاسات التي انتھجھا مؤلفو كتب الص واالستدراككان لظاھرة التعقیب  -

  الكتابة التراجمیة في األندلس إذ بفضلھا تم اإللمام بتراجم تلمسان حسب ما تیسر لھم من المادة العلمیة. 
  تمكن ابن األبار من سّد العجز الذي تلقاه خالل كتابتھ لمصنفاتھ. -
رة السابقین وأحیانا تكون التراجم المكرارتكز المؤلفون األندلسیون في تدوین مصنفاتھم على مؤلفات  -

  حشو كالضبي مثال.
  تحدد مدى نجاحھ في مھمتھ التدوینیة. -المعاصرة  -طبیعة العالقة بین المؤلف والمترجم لھ -
تأثیر الدین اإلسالمي على عملیة تحصیل العلوم عند علماء تلمسان بغض النظر الفترة التاریخیة التي  -

  عاشوا فیھا
  العلوم النقلیة المرتبة األولى مقارنة مع العلوم العقلیةاحتالل  -
  ذھنیة علماء تلمسان التي ال تقتصر على دراسة علم واحد بل تعدوا إلى أكثر من ذلك -
  تبوأ بعض علماء تلمسان مناصب حساسة في بالد األندلس تأتي في مقدمتھا القضاء والخطابة -
  رعوا فیھا جعلھم یصنفون العدید من المؤلفات. إن درایة علماء تلمسان بالعلوم التي ب -
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جدول یوضح علماء تلمسان الواردة أسمائھم في المصنفات التراجمیة األندلسیة على حسب  المالحق:
  معطیات الدراسة.

نوع   اسم العالم/تاریخ وفاتھ  العدد
دافع 

  الوفادة

الحواضر 
والمدن 

األندلسیة 
التي 

  زارھا

 العلوم التي برع العالم
  ا/المصنفات المؤلفةفیھ

  المصیر  المھنة

یحیى بن عیسى بن علي   01
  بن محمد بن أحمد ألمري

  )ـھ450ت (

  مجھول  القضاة   الفقھ والحدیث  مرسیة  علمي

02  
موسى بن عیسى بن علي 

  دون تحدید التلمساني/
     الفقھ   مرسیة  علمي

 /  
  مجھول

03  
 عبد هللا بن سعید الوجدي

  )ھـ510ت قبل (
  استوطن بلنسیة  القضاء  الفقھ  سیةبلن  لميع

04  
عبد هللا بن خلیفة بن أبي 

  )ـھ534ت (  عرجون
  عاد إلى تلمسان  القضاء  الفقھ والحدیث  دون تحدید  علمي

05  
حسین بن إبراھیم بن عبد 
 هللا بن أبي سھیل

  ھـ)553ت(

قرطبة،   علمي
  مرسیة

     الفقھ/ لھ تألیف في الرأي
 /  

  مجھول

06  
  بن حسنحسن بن عبد هللا

كان حیا سنة ( الكاتب
  )ـھ569

القراءات واألدب   ألمریة  علمي
والتاریخ/ ألف غریب 

  الموطأ ونظم الألئي 

  مجھول  / 

07  
عبد الحق بن سلیمان بن 

  ھـ)571ت ( الكومي
لم یثبت 
أتھ رحل 

إلى 
  األندلس 

  
 /  

استوطن المدینة   القضاء  الفقھ واألدب
  المنورة

08  
بو علي بن عبد الرحمن أ

الحسن المعروف بابن أي 
  ھـ)577ت ( جقون

القراءات /لھ مؤلف   دون تحدید  علمي
سماه المقتضب األشفى 

  من أصول المستصفى

  مجھول  القضاء

09  
جابر بن أحمد بن إبراھیم 

یا كان ح( القرشي الحسیني
  ھـ)578سنة 

    الحدیث واألدب  إشبیلیة  علمي
 /  

  استوطن تلمسان

10  
 اتيیعقوب بن حماد األغم

  ھـ)6ت في القرن (
    الفقھ والحدیث  مرسیة  علمي

 /  
  استوطن تلمسان

11  
علي بن یحیى بن سعید 

  الكاتب
    علمي

 /  
لم یحدد العلوم التي برع 

  فیھا
  مجھول  / 

12  
أبو زكریاء یحیى بن أبي 
 بكر بن عصفور

  ھـ)600ت(

م یثبت ل
أنھ رحل 

  األندلس

  
 /  

    الحدیث
 /  

  استوطن تلمسان

13  
د بن یخلفتین بن أحمد محم

 بن تنفلیت التجیبي
  ھـ)621ت(

قرطبة   لميع
ومرسیة 
  واشبیلیة

  استوطن قرطبة  القضاء  الفقھ والحدیث واألدب
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14  
محمد بن عبد الحق بن 
 سلیمان الیفرني

  ھـ)625ت(

القراءات والفقھ    دون تحدید  لميع
والحدیث واألدب وعلم 
الكالم/ لھ المؤلفات 

 في اباالقتضالتالیة: 
غریب الموطأ، المختار 

  الجامع، وبغیة المرید 

  استوطن تلمسان  القضاء

15  
محمد بن عبد الرحیم بن 
محمد بن أبي العیش كان 

  ھـ654حیا سنة 

  استوطن تلمسان  كتب للوالة  األدب  دون تحدید  علمي

16  
علي بن محمد بن محمد بن 

ت ( عبد هللا الكتامي
  ھـ)676

    واألدبالقراءات   ألمریة  لميع
 /  

  استوطن ألمریة

17  
محمد بن أبي بكر بن عبد 
 هللا بن موسى األنصاري

  ھـ)681ت (

    األدب والتاریخ  منورقة  لميع
 /  

  استوطن منورقة

18  
إبراھیم بن أبي بكر عبد هللا 

  ھـ)690ت ( بن موسى
مالقة   لميع

  وغرناطة
الفقھ واألدب/ لھ مؤلفات 
منھا أرجوزة في 

 ت فيالفرائض ومنظوما
  .  السیر وأمداح النبي

  
 /  

  استوطن سبتة

19  
محمد بن محمد بن عبد هللا 

  ھـ)697ت ( الكتامي
    الحدیث والتاریخ  دون تحدید  جاريت

 /  
  مجھول

20  
فتح بن یحیى بن حزب هللا 

كان حیا في ( األنصاري
  ھـ)7القرن 

    القراءات  دون تحدید  لميع
 /  

  استوطن فاس

21  
عمر محمد بن خمیس بن 

بن محمد بن عمر بن 
  محمد ابن خمیس الحجري

  ھـ)708ت (

الكتابة   األدب  غرناطة  سیاسي
  السلطانیة

استوطن 
  غرناطة

22  
محمد بن منصور 

  ھـ)736ت ( التلمساني
م یثبت ل

أنھ رحل 
  األندلس

  
 /  

القضاء   الفقھ واألدب والتاریخ
والكتابة 
  السلطانیة

  استوطن تلمسان

23  
محمد محمد بن أحمد بن 

بن محمد بن أبي محمد بن 
مرزوق العجیسي كان حیا 

  ھـ748سنة 

العمل 
كخطیب 

  المسجد

  
  
 /  

والتفسیر  الفقھ
واألدب/ألف كتاب 
عجالة المستوفز 

  المستجاز 

الخطابة 
  والتدریس

استوطن 
  المغرب

24  
محمد بن محمد بن أحمد 

  ھـ)759ت ( المقري
 التفسیر والحدیث والفقھ  غرناطة  یاسيس

ب والتاریخ/ألف واألد
كتاب الحقائق والرقائق 
وإقامة المرید ورحلة 

  المتبتل 

القضاء 
والقیام 

بالسفارة 
الدبلوماس

  یة

  استوطن فاس

25  
 عبد هللا بن فارس بن زیان

  ھـ)770ت (
م یثبت ل

دافع 
  الرحلة

قتوریة، 
مالقة، 

  غرناطة

لم یحدد العلوم التي برع  
  فیھا 

  استوطن مالقة  / 
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26  
ن محمد بن الساكب ب

وھبون الخزرجي/ دون 
  تحدید

  مجھول  الكتابة   األدب  دون تحدید  علمي

27  
عبد الرحیم بن جعفر 

  المزیاني/دون تحدید
الفقھ والحدیث وعلم   دون تحدید  علمي

  الرأي
  مجھول  / 

  
  :المصادر والمراجعقائمة ا 
  المصادر: -أ

 -الم الھراس، دار الفكرالس عبد تح: الصلة، لكتاب التكملة م)،1260ھـ/658 ت(  القضاعي هللا عبد بن محمد بارألابن ا -1
  .م1995ھـ/1415 ط،، د -بیروت

 األبیاري، إبراھیم تح: الصدفي، القاضي أصحاب في المعجم م)،1260ھـ/658 ت(  القضاعي هللا عبد بن محمد األبار ابن -2
  م.1989ھـ/1410 ،1ط -بیروت -اللبناني الكتاب دار -القاھرة -المصري الكتاب دار

 هللا حبیب محمد راجعھ: الطالبین، ومرشد المقرئین منجد م)،1429 ھـ/833 ت(  یوسف بن محمد بن محمد الجزري ابن -3
  م.1980ھـ/1400 ط،، د -بیروت -كر، دار الكتب العلمیةشا محمد وأحمد الشنقیطي

  سنة.، ط، د، د -القاھرة -خل، مكتبة التراثمدال م)،1336ھـ/737 ت(  العبدري محمد بن محمد بن محمد الحاج ابن -4
 محمد تح: النصریة، الدولة في البدریة اللمحة م)،1374ھـ/776 ت(  هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو الدین نلسا الخطیب ابن -5

  م.2009 ،1ط -بیروت -اإلسالمي المدار دار جبران، مسعود
 یوسف تح: غرناطة، أخبار في اإلحاطة )، م1374ھـ/776 (ت  هللا بدع بن محمد هللا عبد أبو الدین لسان الخطیب ابن -6

  م.2003ھـ/1424 ،1ط -بیروت -العلمیة الكتب دار الطویل، علي
 من باألندلس لقیناه من في الكامنة الكتیبة )، م1374ھـ/776 ت(  هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو الدین لسان الخطیب ابن -7

  م.1983 د,ط، -بیروت -الثقافة دار عباس، إحسان :تح الثامنة، المائة شعراء
 مطبعة أعراب، سعید الھراس، السالم عبد تح: الصلة، صلة م)،1308ھـ/708 (ت  إبراھیم بن أحمد جعفر أبي الزبیر ابن -8

  م.1993ھـ/1413 د.ط، -المغرب -فضالة
 وشرحھ: ورتبھ جمعھ األندلس، أھل أشعار من والجنان الحدائق )، م976ھـ/366 ت(  أحمد عمر أبي الجیاني الفرج ابن -9

  د.سنة. د.ط، -ظبي أبو -اإلمارات تراث نادي الدایة، رضوان محمد
 دار عباس، إحسان تح: الجزیرة، أھل محاسن في الذخیرة م)،1147ھـ/542 ت(  الشنتریني علي الحسن أبي بسام ابن -10

  م.1997ھـ/1417د.ط، -بیروت -الثقافة
 -المصري الكتاب دار األبیاري، إبراھیم تح: الصلة، م)،1182ھـ/578 (ت الملك عبد ابن خلف القاسم بيأ بشكوال ابن -11

  م.1989ھـ/1410 ،1ط -بیروت -اللبناني الكتاب دار -القاھرة
 -بیروت -العربیة المؤسسة عباس، إحسان تح: األندلسي، حزم ابن رسائل م)،1063ھـ/456 (ت  األندلسي حزم ابن -12 

  م.1983 ،1ط
 ربروالب العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان المسمى خلدون ابن تاریخ م)،1405ھـ/808 ت(  الرحمن عبد خلدون ابن -13

  م.2000ھـ/1421 د,ط، -بیروت، -الفكر دار زكار، سھیل شحادة، خلیل تح: األكبر، الشأن ذوي من عاصرھم ومن
 -الفكر دار األصحاب، أسماء معرفة في االستیعاب م)،1070ھـ/463 ت(  یوسف عمر أبي القرطبي البر عبد ابن -14

  م.2006ھـ/1427-1426 د.ط، -بیروت
 دار الزاھي، محمد األجفان، أبو محمد تح: عطیة، ابن فھرس م)،1146ھـ/541 ت(  الحق عبد محمد أبو عطیة ابن -15

  د,سنة. ،2ط -بیروت -اإلسالمي الغرب
 العزیز عبد تح: المطالب، أسنى في الطالب شرف م)،1407ھـ/810 ت(  حسن بن أحمد عباسال أبي القسنطیني قنفذ ابن -16

  م.2003ھـ/1424 ،1ط -الریاض -الرشد مكتبة دخان، صغیر
 واألولیاء العلماء ذكر في البستان م)،1616ھـ/1025 سنة حیا كان( المدیوني الملیتي محمد هللا عبد أبي مریم ابن -17

  م.2014ھـ/1435 ،1ط -بیروت -العلمیة الكتب دار بوبایة، لقادرا عبد تح: بتلمسان،
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 حیاة تح: األذھان، وسقط الجمان سمط كتاب من المقتضب م)،1164ھـ/560 ت(  عثمان بن علي بن عثمان عمرو أبو -18
  م.2002ھـ/1423 ،1ط -المغرب -الجدیدة النجاح مطبعة قارة،

 ابن دار مشنان، أودیر محند تح: اإلمام، مقدمة شرح في المرام غایة م)،1493ھـ/899 ت(  التلمساني زكریا بن أحمد -19
  م.2005ھـ/1426 ،1ط -بیروت -حزم

 تح: الرجال، نقد في االعتدال میزان م)،1347ھـ/748 ت(  عثمان بن أحمد بن محمد الدین شمس هللا عبد أبي الذھبي -20
  م2009ھـ/1430 ،1ط -دمشق -العالمیة الرسالة دار عرقسوسي، رضوان محمد

 مطبوعات شیوخ، إبراھیم تح: الرعیني، شیوخ برنامج م)،1267ھـ/666 ت( علي بن محمد بن علي الحسن أبو الرعیني -21
  م.1962ھـ/1381 د.ط، -دمشق -القدیم التراث إحیاء مدیریة

 ترجمة رزونثال، فرانز ح:ت التاریخ، ذم لمن بالتوبیخ اإلعالن م)،1497ھـ/902 ت(  الرحمن عبد بن محمد السخاوي -22
  .1986ھـ/1417 د.ط، -بیروت -الرسالة مؤسسة العلي، أحمد صالح

 دار فرید، القادر عبد فتحي تح: التفسیر، علم في التخییر م)،1505ھـ/911 ت( الرحمن عبد الدین جالل السیوطي -23
  م.1982ھـ/1402 ،1ط -الریاض -العلوم

 -بیروت -صادر دار الحجیري، محمد تح: بالوفیات، الوفي م)،1362ھـ/764 ت(  أبیك بن خلیل الدین صالح الصفدي -24
  م.1991ھـ/1411 ،2ط
 -المصري الكتاب دار األبیاري، إبراھیم تح: األندلس، رجال تاریخ في الملتمس بغیة م)،1203ھـ/599 ت(  الضبي -25

  م.1989ھـ/1410 ،1ط -بیروت -اللبناني الكتاب دار -القاھرة
 -صادر دار عباس، إحسان تح: الرطیب، األندلس غصن في الطیب نفح م)،1631ھـ/1041 ت( محمد بن أحمد المقري -26

   م1968 د.ط، -بیروت
 -اإلسالمي الغرب دار الیعالوي، محمد تح: الكبیر، المقفى م)،1441ھـ/845 ت(  العباس أبي الدین تقي المقریزي -27

  م1991ھـ/1411 ،1ط -بیروت
 اءالقض یستحق فیمن العلیا والمرقبة األندلس قضاة تاریخ م)،1390ھـ/793 سنة حیا كان( هللا عبد بن الحسن أبو النباھي -28

  م.1995ھـ/1415 ،1ط -بیروت -العلمیة الكتب دار طویل، قاسم مریم تح: والفتیا،
  المراجع: -ب
  م.1989 ،2ط -بیروت -الثقافة دار -قرطبة سیادة عصر -األندلس األدب تاریخ عباس، إحسان -1
 ،1ط -دمشق -الفكر دار -بیروت -المعاصر الفكر دار تطبیقیة، قراءات العربیة المخطوطات في مروة، إسماعیل -2

  م.1997ھـ/1418
 ابعالس القرن نھایة حتى الھجري الخامس القرن من األندلس في ومنھجھ التاریخي التدوین العبیدي، حماي محمود إیمان -3

  م.2011ھـ/1433-العراق– األنبار جامعة -اإلسالمي التاریخ فلسفة في اهدكتور أطروحة الھجري،
 ،1ط -تبیرو -العلمیة الكتب دار العلوم، موضوعات في السیادة ومصباح السعادة مفتاح كبرى، بطاش مصطفى بن أحمد -4

  م.1985 ھـ/1405
 لجامعةا مطبعة والجغرافیا، والتاریخ ألدبوا اللغة في العرب عند التألیف حركة في تاریخیة نظرة الطرابلسي، أمجد -5

  م.1956ھـ/1376 د.ط، -دمشق -السوریة
 .األردن مؤتة، جامعة -وآدابھا العربیة اللغة في دكتوراه أطروحة األندلسي، األدب في اآلخر صورة الھـروط، سالم بالل -6

2008.   
 م)1554-1235ھـ/962-633(  الزیاني العھد خالل ندلسواأل األوسط المغرب بین الثقافیة العالقات القادر، عبد بوحسون -7

  م.2008-2007ھـ/1429-1428 الجزائر، تلمسان، جامعة اإلسالمي المغرب تاریخ في ماجستیر رسالة
 دكتوراه رسالة م)،1492-1238ھـ/897-635(  وثقافیة تاریخیة دراسة األحمر بني عھد في األندلس القادر، عبد بوحسون -8

  م.2013-2012 الجزائر، تلمسان، جامعة اإلسالمي، ربالمغ تاریخ في
 علوب، الوھاب وعبد الحلوجي الستار عبد ترجمة: اإلسالمي، التاریخ دراسة مصادر كاھین، وكلود سوفاجیي جان -9

  .1998 د.ط، -القاھرة -للثقافة األعلى المجلس القاھرة،
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 رسالة م،1086-1009ھـ/479-400الطوائف ملوك عصر في لألندلس والثقافیة االجتماعیة الحیاة بولعراس، خمیسي -10
  م.2007-2006ھـ/1428-1427 الجزائر، -باتنة -لخضر الحاج جامعة اإلسالمي، التاریخ في ماجستیر

 األدب في ماجستیر رسالة الھجریین، والخامس الرابع القرنین في األندلسي األدب في التراجم فن بوطویل، زبیدة -11
  م.2008-2007ھـ/1429-1428.-الجزائر -باتنة جامعة األندلسي،

 .ط،د -قطر -اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة العرب، عند التاریخي التدوین في الحضاري المنظور محل، أحمد سالم -12
  م.1997

 -ةالعلمی بالكت دار -اإلسالمیة العلوم تاریخ في دراسة -اإلسالمیة الحضارة عبیة، أو الحمید عبد المقصود عبد طھ -13
  م.2004 ،1ط -بیروت

 - العربي لإلعالم الزھراء مطبعة والحضاري، التاریخي البحث في وجھوده األندلسي حزم ابن عویس، الحلیم عبد-14
  م.1988ھـ/1409 ،2ط -القاھرة

  م.1974 د.ط، -الجزائر -والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة وآثاره، حیاتھ الزیاني موسى حمو أبو حاجیات، الحمید عبد -15
  م.2002 د.ط، -الجزائر -والتوزیع للنشر موفم الزیاني، العھد في تلمسان فیاللي، العزیز عبد -16
 للفكر لعالميا المعھد التاریخ، لعلم اإلسالمي التأصیل في دراسة التاریخ وكتابة المسلمون خضر، الرحمن عبد العلیم عبد -17

  م.1995ھـ/1415 ،2ط -الرباط -اإلسالمي
  م.1992ھـ/1412 ،1ط -دمشق -القلم دار ومصر، مكة شیوخ شیخ عیینة بن سفیان الدقر، الغني عبد -18
 السابعة المائة من عرف فیمن الدرایة عنوان كتاب خالل من م13ھـ/7 القرن خالل ببجایة العلمیة الحیاة السعید، عقبة -19

-2008 الجزائر، قسنطینة، جامعة اإلسالمي، التاریخ في یرماجست رسالة م)،1304ھـ/704 ت( الغبریني أحمد العباس ألبي
  م.2009

 يف ماجستیر رسالة المیالدي، عشر الھجري/الحادي الخامس القرن خالل األندلس في التاریخیة المعرفة زیان، علي -20
  م.2011-2010ھـ/1432-1431 الجزائر، -قسنطینة جامعة – األندلس بالد وحضارات تاریخ تخصص الوسیط التاریخ

 ،2ط -بیروت -الرسالة مؤسسة العلي، أحمد صالح ترجمة: المسلمین، عند التأریخ علم روزنثال، فرانز -21
  م.1983ھـ/1403

  م.1988ھـ/1408 ،2ط -القاھرة -الوفاء دار التاریخ، في وجھوده األندلسي البر عبد ابن جاسم، سعود لیث -22
 -األمیریة المطابع لشؤون العامة الھیئة دعدور، علي أشرف ترجمة: سي،األندل األدب بییرامتى، رو خسیوس ماریا -23

  م.1998 د.ط، -القاھرة
  د.سنة. د.ط، -بیروت -العلمیة الكتب دار العرب، عند والتأریخ المؤرخون ترحیني، أحمد محمد -24
 أدباء آثار إلى الحائر دإرشا أو النصوص عبر الجزائري العربي األدب حمدان، بن والغوثي شاوش رمضان بن محمد -25

 ،2ط – الجزائر الكیفان حي -بریكسي وإشھار طبع عصرنا، إلى العربي الفتح من تاریخیا ترتیبا المرتبة الجزائر
  م.2005ھـ/1426

 -تبیرو -الرسالة مؤسسة شیخ، مصطفى تح: الحدیث، مصطلح فنون من التحدیث قواعد القاسمي، الدین جمال محمد -26
  م.2004ھـ/1425 ،1ط
 العامة ةالمصری الھیئة األندلسیة، وتأثیراتھا المشرقیة أصولھا المغرب في اإلسالمیة التربیة العزیز، عبد عادل محمد -27

  م1987 د.ط، -القاھرة -للكتاب
   د.سنة. ،3ط -القاھرة – المعارف دار والسیر، التراجم حسن، الغني عبد محمد -28
  م.1987ھـ/1407 ،6ط -بیروت -الرسالة مؤسسة والمعربة، ةالعربی المصادر حمادة، ماھر محمد -29
  م.1999ھـ/1419 ،3ط -الریاض -العلوم دار اإلسالمي، الجغرافي التراث محمدین، محمود محمد -30
  الھجریین اسعوالت الثامن القرنین بین ما بفاس المرینیة السلطانیة العلمیة المجالس في تلمسان علماء مكانة سكاكو، مریم -31
 م.2012-2011ھـ/1433-1432 الجزائر، تلمسان، جامعة اإلسالمي، المغرب تاریخ في ماجستر رسالة م)،14-15(
  م.1974 ،2ط -بیروت -العربي الكتاب دار العرب، أدب تاریخ الرافعي، صادق مصطفى -32
 السعودیة، ةالعربی المملكة التراجم، كتابة وفن والمشیخات الشیوخ ومعاجم األثبات علم القادر، عبد بن هللا عبد بن موفق -33

  ھـ.1421 ،1ط القرى، أم جامعة
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 دكتوراه أطروحة م،1030-755ھـ/422-138 العامة الحیاة في ودورھم األندلس في أمیة بنو خزعل، مصطفى یاسین -34
  م.2004ھـ/1424 العراق، -الموصل جامعة -اإلسالمي التاریخ فلسفة في
 ةالمكتب حاجیات، الحمید عبد تح: الواد، عبد بني من الملوك ذكر في الرواد بغیة م)،1379ھـ/781(ت خلدون بن یحیى -35

  م.1980 د.ط، -الجزائر -الجزائریة الوطنیة
 الدوریات: -ج
  .ھـ1384 ،5 العدد األقالم، مجلة المسلمین عند التاریخ علم في الحدیث علم تأثیر مظاھر معروف، عواد بشار -1
 ،1دالمجل العربیة، الدول جامعة العربیة، المخطوطات معھد مجلة األندلس، في العلماء برامج كتب ني،األھوا العزیز عبد -2

  .1955ھـ/1374
 من ثیقوالتو تطوان ندوة وتوثیق، وقراءة تصنیف والطبقات: التراجم كتب خالل من تطوان الترغي، المرابط هللا عبد -3

  م.2007ھـ/1428 ،1ط -تطوان -العربي الخلیج مطبعة ،13 الندوات أعمال سلسلة ،20 القرن إلى 16 القرن
 

 الھوامش:

 علوب، الوھاب وعبد الحلوجي الستار عبد ترجمة: اإلسالمي، التاریخ دراسة مصادر كاھین، وكلود سوفاجیي جان -1
 .49ص ،1998 د.ط، -القاھرة -للثقافة األعلى المجلس لقاھرة،ا

 -المصري الكتاب دار األبیاري، إبراھیم تح: الصلة، م)،1182ھـ/578 (ت الملك عبد ابن خلف القاسم أبو بشكوال ابن -2
 .555ص ،819 رقم ترجمة ،1ج م،1989ھـ/1410 ،1ط -بیروت -اللبناني الكتاب دار -القاھرة

 -صادر دار عباس، إحسان تح: الرطیب، األندلس غصن في الطیب نفح م)،1631ھـ/1041(ت محمد بن مدأح المقري -3
 .157ص ،3مج م،1968 د.ط، -بیروت

 -الثقافة دار عباس، إحسان تح: الجزیرة، أھل محاسن في الذخیرة م)،1147ھـ/542(ت الشنتریني علي الحسن أبو بسام ابن -4
 .139-136 ،1مج م،1997ھـ/1417د.ط، -بیروت

 .133 ص نفسھ، المصدر -5
 -بیروت -العلمیة الكتب دار -اإلسالمیة العلوم تاریخ في دراسة -اإلسالمیة الحضارة عبیة، أو الحمید عبد المقصود عبد طھ -6

 .238 م،2004 ،1ط
 األندلسي، ألدبا في جستیرما رسالة الھجریین، والخامس الرابع القرنین في األندلسي األدب في التراجم فن بوطویل، زبیدة -7

 .18ص م،2008-2007ھـ/1429-1428.-الجزائر -باتنة جامعة
 .18ص د.سنة، ،3ط -القاھرة – المعارف دار والسیر، التراجم حسن، الغني عبد محمد -8
 .9ص نفسھ، المرجع -9

 م،1983ھـ/1403 ،2ط -بیروت -الرسالة مؤسسة العلي، أحمد صالح ترجمة: المسلمین، عند التأریخ علم روزنثال، فرانز -10
 -اإلسالمي الغرب دار الیعالوي، محمد تح: الكبیر، المقفى م)،1441ھـ/845 (ت العباس أبي الدین تقي المقریزي /115 ص

 .5 ص م،1991ھـ/1411 ،1ط -بیروت
 العزیز عبد تح: المطالب، أسنى في الطالب شرف م)،1407ھـ/810(ت حسن بن أحمد العباس أبي القسنطیني قنفذ ابن -11

 .235 ص م،2003ھـ/1424 ،1ط -الریاض -الرشد مكتبة دخان، صغیر
 .167ص د.سنة، د.ط، -بیروت -العلمیة الكتب دار العرب، عند والتأریخ المؤرخون ترحیني، أحمد محمد -12
 محمد تح: لرجال،ا نقد في االعتدال میزان م)،1347ھـ/748(ت عثمان بن أحمد بن محمد الدین شمس هللا عبد أبي الذھبي -13

 األندلسي البر عبد ابن جاسم، سعود لیث / 9ص م،2009ھـ/1430 ،1ط -دمشق -العالمیة الرسالة دار عرقسوسي، رضوان
 العربیة المخطوطات في مروة، إسماعیل /277 ص م،1988ھـ/1408 ،2ط -القاھرة -الوفاء دار التاریخ، في وجھوده
 المرابط هللا عبد /138 ص م،1997ھـ/1418 ،1ط -دمشق -الفكر دار -روتبی -المعاصر الفكر دار تطبیقیة، قراءات

 القرن إلى 16 القرن من والتوثیق تطوان ندوة وتوثیق، وقراءة تصنیف والطبقات: التراجم كتب خالل من تطوان الترغي،
 .27ص م،2007ھـ/1428 ،1ط -تطوان -العربي الخلیج مطبعة ،13 الندوات أعمال سلسلة ،20
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 -بیروت -الفكر دار األصحاب، أسماء معرفة في اإلستیعاب م)،1070ھـ/463(ت یوسف عمر أبي القرطبي البر عبد ابن -14

 المسلمین عند التاریخ علم في الحدیث علم تأثیر مظاھر معروف، عواد بشار /18ص ،1ج م،2006ھـ/1427-1426 د.ط،
 .31 ص ھـ،1384 ،5 العدد األقالم، مجلة

 يف ماجستیر رسالة المیالدي، عشر الھجري/الحادي الخامس القرن خالل األندلس في التاریخیة فةالمعر زیان، علي - 15
 م،2011-2010ھـ/1432-1431 الجزائر، - قسنطینة جامعة – األندلس بالد وحضارات تاریخ تخصص الوسیط التاریخ

 . 99 ص
 ط،د. -قطر - اإلسالمیة والشؤون األوقاف وزارة العرب، عند التاریخي التدوین في الحضاري المنظور محل، أحمد سالم -16

 مطبعة والحضاري، التاریخي البحث في وجھوده األندلسي حزم ابن عویس، الحلیم عبد /129-128 ص ص م،1997
 .202 ص م،1988ھـ/1409 ،2ط -القاھرة -العربي لإلعالم الزھراء

 لجامعةا مطبعة والجغرافیا، والتاریخ واألدب اللغة في العرب عند التألیف حركة في تاریخیة نظرة الطرابلسي، أمجد -17
  .159 ص م،1956ھـ/1376 د.ط، -دمشق -السوریة

 .267ص م،1999ھـ/1419 ،3ط -الریاض -العلوم دار اإلسالمي، الجغرافي التراث محمدین، محمود محمد -18
 للفكر لعالميا المعھد التاریخ، لعلم اإلسالمي التأصیل في دراسة التاریخ وكتابة المسلمون خضر، الرحمن عبد العلیم عبد -19

 .79 ص م،1995ھـ/1415 ،2ط -الرباط -اإلسالمي
 الغرب دار الزاھي، محمد األجفان، أبو محمد تح: عطیة، ابن فھرس م)،1146ھـ/541 (ت الحق عبد محمد أبو عطیة ابن -20

 .28 ص سنة،.د ،2ط -بیروت -اإلسالمي
 وشرحھ: ورتبھ جمعھ األندلس، أھل أشعار من والجنان الحدائق )، م976ھـ/366 (ت أحمد عمر أبي الجیاني الفرج ابن -21

 .16 ص د.سنة، د.ط، -ظبي أبو -اإلمارات تراث نادي الدایة، رضوان محمد
 . 20 ص نفسھ، المصدر -22
 حیاة تح: ،األذھان وسقط الجمان سمط كتاب من المقتضب م)،1164ھـ/560(ت عثمان بن علي بن عثمان عمرو أبو -23

 . 5 ص م،2002ھـ/1423 ،1ط -المغرب -الجدیدة النجاح مطبعة قارة،
 -األمیریة المطابع لشؤون العامة الھیئة دعدور، علي أشرف ترجمة: األندلسي، األدب بییرامتى، رو خسیوس ماریا -24

 .50-49 صص م،1998 د.ط، -القاھرة
 ابعالس القرن نھایة حتى الھجري الخامس القرن من األندلس في ھجھومن التاریخي التدوین العبیدي، حماي محمود إیمان -25

 .16 ص م،2011ھـ/1433-العراق– األنبار جامعة -اإلسالمي التاریخ فلسفة في دكتوراه أطروحة الھجري،
 -الفكر دار الھراس، السالم عبد تح: الصلة، لكتاب التكملة م)،1260ھـ/658 (ت القضاعي هللا عبد بن محمد اآلبار ابن -26

 278ص ،807 رقم ترجمة ،2ج م،1995ھـ/1415 د,ط، -بیروت
 ،1لدالمج العربیة، الدول جامعة العربیة، المخطوطات معھد مجلة األندلس، في العلماء برامج كتب األھواني، العزیز عبد - 27

 تح: الرعیني، شیوخ برنامج م)،1267ھـ/666 (ت علي بن محمد بن علي الحسن أبو الرعیني /94 ص ،1955ھـ/1374
 د. -ج ص ص م،1962ھـ/1381 د.ط، -دمشق -القدیم التراث إحیاء مدیریة مطبوعات شیوخ، إبراھیم

 تح: النصریة، الدولة في البدریة اللمحة م)،1374ھـ/776 (ت هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو الدین لسان الخطیب ابن - 28
 . 40 ص م،2009 ،1ط -بیروت -اإلسالمي المدار دار جبران، مسعود محمد

 .141ص السابق، المرجع روزنثال، فرانز -29
 السابعة المائة من عرف فیمن الدرایة عنوان كتاب خالل من م13ھـ/7 القرن خالل ببجایة العلمیة الحیاة السعید، عقبة -30

-2008 الجزائر، نة،قسنطی جامعة اإلسالمي، التاریخ في ماجستیر رسالة م)،1304ھـ/704 (ت الغبریني أحمد العباس ألبي
 .61 ص م،2009

 .11 ص السابق، المرجع حسن، الغني عبد محمد -31
 أدباء آثار إلى الحائر إرشاد أو النصوص عبر الجزائري العربي األدب حمدان، بن والغوثي شاوش رمضان بن محمد -32

 ،2ط – الجزائر الكیفان حي -بریكسي وإشھار طبع عصرنا، إلى العربي الفتح من تاریخیا ترتیبا المرتبة الجزائر
 .23ص م،2005ھـ/1426
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 العامة ةالمصری الھیئة األندلسیة، وتأثیراتھا المشرقیة أصولھا المغرب في اإلسالمیة التربیة العزیز، عبد عادل محمد -33

 .30 ص م،1987 د.ط، -القاھرة -للكتاب
 157 ص م،1989 ،2ط -بیروت -الثقافة دار -قرطبة سیادة عصر -األندلس األدب تاریخ عباس، إحسان -34
 األبیاري، إبراھیم تح: الصدفي، القاضي أصحاب في المعجم م)،1260ھـ/658 (ت القضاعي هللا عبد بن محمد األبار ابن -35

  .320 ص م،1989ھـ/1410 ،1ط -بیروت -اللبناني الكتاب دار -القاھرة -المصري الكتاب دار
 .454-453 ص ص ،668 رقم ترجمة ،2ج السابق، المصدر بشكوال، ابن -36
 یوسف تح: غرناطة، أخبار في اإلحاطة )، م1374ھـ/776 (ت هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو الدین لسان الخطیب ابن -37

 .170 ص ،1ج م،2003ھـ/1424 ،1ط -بیروت -العلمیة الكتب دار الطویل، علي
 .األردن مؤتة، جامعة -وآدابھا العربیة اللغة في دكتوراه أطروحة األندلسي، األدب في اآلخر صورة الھـروط، سالم بالل -38

 .33 ص ،2008
 .157 ص ،3ج السابق، المصدر محمد، بن أحمد المقري -39
 مطبعة أعراب، سعید الھراس، السالم عبد تح: الصلة، صلة م)،1308ھـ/708 (ت إبراھیم بن أحمد جعفر أبو الزبیر ابن -40

 .162 ص ،34 رقم ترجمة ،3 القسم ،م1993ھـ/1413 د.ط، -المغرب -فضالة
 .138 ص السابق، المرجع محمودین، محمود محمد -41
 .377 ص ،2ج غرناطة، أخبار في اإلحاطة الغرناطي، الخطیب ابن -42
 ،1ط -بیروت -العربیة المؤسسة عباس، إحسان تح: األندلسي، حزم ابن رسائل م)،1063ھـ/456 (ت األندلسي حزم ابن -43

 .76ص م،1983
 .15 ص السابق، المرجع عباس، إحسان -44
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   :الملخص
كبیر من  زخم ظھورأفضت الحركة الثقافیة والفكریة النشطة التي عرفتھا تیھرت في العصر الوسیط إلى 

اللھا على المغرب اإلسالمي، وأّدت إلى بروز ثلّة من العلماء والفقھاء واألدباء، ومن ظب لقتالنقلیة أوالعلوم العقلیة 
كان حامل لشعاره بكر بن حماد التاھرتي، الذي ذاع صیتھ  ذيواآلداب والفنون، فن الشعر الأبرز تلك العلوم 

ست أشعاره بالعالم اإلسالمي، ولم یقتصر بكر بن حماد على كتابة الشعر وصیاغتھ بل تفنَّن في  بالمنطقة، وُدرِّ
سالمي حتى بلغ حاضرة الخلفاء التعامل معھ من حیث األسلوب والمنھج، حیث نجده جال مختلف ربوع العالم اإل

العباسیین بغداد، وأثبت علو كعبھ في ھذا المجال، وبذلك أصبح بكر بن حماد شخصیة فریدة وَعلَما ھاما من أعالم 
 منطقة تیھرت خالل العصر الوسیط. 

   الثقافیة. ؛الفكریة ؛اإلسھامات ؛تیھرت ؛بكر بن حماد الكلمات المفتاحیة:
Abstract : 

The active cultural and intellectual movement that Tehert had known in the medieval period 
led to the emergence of a great momentum of mental and mental sciences that established its 
delusion on the Islamic Maghreb, and led to the emergence of a number of scholars, jurists and 
writers, and among the most prominent of these sciences, literature and arts, the art of poetry 
that carried the slogan of Bakr bin Hammad al-Tahiti, whose reputation is well known in the 
region, and his poems were studied in the Islamic world, and Bakr bin Hammad was not limited 
to writing and drafting poetry but rather mastered in dealing with him in terms of style and 
method, as we find him toured the various parts of the Islamic world until he reached the 
presence of the Abbasid caliphs in Baghdad, and proved his heels in This To the field, thus 
Bakr bin Hammad has become a personal note of the unique and important flags Tehrt region 
during the Middle Ages. 
Key words: Bakr bin Hammad; Tehrt; Contributions; Intellectual; Cultural. 
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  مقدمة: 

الرس���تمیون لتكون عاص����مة لدولتھم، ام لتیھرت أھّلھا بأن یختارھا الموقع الجغرافي المتمیز والھّإن 
تش��كلت بذلك أول عاص��مة ألول دولة مس��تقلة بالمغرب اإلس��المي والمغرب األوس��ط، حیث أّن تیھرت لم ف

ا مختلف یھتمثل العاص���مة الس���یاس���یة للرس���تمیین فحس���ب بل كانت لھم عاص���مة ثقافیة وعلمیة، تزاحمت ف
العق�ائ�د الدینیة والتوجھات الفكریة وض�������مت داخلھا العدید من الملل والنحل حتى أض�������حت تعرف بعراق 

على ذلك ظاھرة التس��امح الدیني التي عرفت وخص��ت بھ دون س��واھا من الحواض��ر س��اعدھا و ،1المغرب
وثقافیین  یینوازدھارا علمعاش�ت تیھرت في الفترة الوسیطة انتعاشا فاإلس�المیة األخرى كالقیروان وفاس، 

یھا األئمة ف، وكانت الحیاة الفكریة والثقافیة في العاصمة تنبض بالنشاط والحیویة ساھم إبان الحكم الرستمي
  .ن بشكل كبیروالرستمی
على تكوین مناخ مالئم إلنعاش الحركة الفكریة والثقافیة بش�������كل س�������ریع الظروف ھذه  س�������اعدت 

ي تیھرت من تآلیف ومص������نفات ف خلّفتھمن خالل ما  وذلك ،الواقع الثقافيعلى  وملفت، انعكس ذلك إیجابا
التاھرتي، فظھر بذلك أول جیل من األدباء  ومنھ�ا الش�������عر ال�ذي س�������طع فیھ بكر بن حماد مختلف العلوم،

العوامل التي  س��نتطرق إلبرازوعلى ض��وء ھذا  ،2الجزائریین األقحاح الذین عالجوا الش��عر كباقي إخوانھم
ألنھ یعتبر أول مس��اھم للش��عر الجزائري في الحض��ارة العربیة  ي نبوغ ش��خص��یة بكر بن حماد،س��اعدت ف

(تیھرت) وعلى  معرجین على إس����ھاماتھ في مجالي الش����عر واألدب على المس����توى المحلي ،3اإلس����المیة
ي التالتي نزل بھا و حواض��رالمس��توى الخارجي (المش��رق والمغرب اإلس��المیین واألندلس)، وذكر أبرز ال

ة دراس��ات أبرزھا الدر وقد تناول ش��خص��یة بكر بن حماد عدّ ، ترك فیھا أثرا من خالل ش��خص��یتھ وأش��عاره
رمض�ان، ومحمد األخض�ر السائحي، في مؤلفھ بكر بن حماد  الوقاد من ش�عر بكر بن حماد  لمحمد ش�اوش

 ، إض����افة إلى بعضش���اعر المغرب العربي الذي جمع فیھ آراء متفرقة لبعض المؤرخین الجزائریین حولھ
، ونحن نھدف من وراء ھذه هاألبحاث األخرى في مقاالت متفرقة والتي تعرض����ت لجانب معین من ش����عر

الدراس�ة إلى إبراز ش�خصیة بكر بن حماد ومساھمتھا الثقافیة في العصر الوسیط، وتسلیط الضوء على أھم 
  .إنجازاتھ في مجال الشعر

  :م)909-816ه/296-200(حیاتھ وتعلیمھ: بكر بن حماد -1

أورد العدید من المؤرخین نص�یبا عن حیاة بكر بن حماد، وعن إس�ھاماتھ الثقافیة وبخاصة في میدان 
، 6بن (سمك) 5بكر بن حماد ، فھو4وقد اختلف ھؤالء في كنیة جدهنبغ فیھ أیام الدولة الرستمیة،  الشعر الذي

ذكره عادل نویھض جامعا لھذه األلقاب ب:  وبن إس����ماعیل الزناتي،  8 ، وقیل (ابن س����ھر)7أو بن (س����ھر)
وقد ، 9 بكر بن حماد بن س�ھل (وقیل: ص�الح، وقیل: ص�ھر، وقیل سمك) بن أبي إسماعیل الزناتي التاھرتي

" وكان عالما بالحدیث  عذارى المراكش������ي یوردش������ھد لھ الكثیر من المؤرخین بالفقھ والورع والعلم فابن 
، أما رابح بونار 11وص����فھ البكري "وكان ثقة مأمونا حافظا للحدیث"و، 10وتمییز الرجال، وش����اعرا مفلقا"

فقد وص�فھ " إن ھذه الش�خصیة أنبغ شخصیة في الشعر الغنائي بالمغرب العربي عامة وال نجد نظیرھا في 
"وھو أول  أما ش��وقي ض��یف فأورد ،12عمق تفكیرھا وأص��التھا البیانیة وامتالكھا لموھبة ش��عریة محترمة"

" ویعد بكر بن حماد من أعظم ش����عراء  كما أض����افت فطیمة مطھري ،13ھ أھاج مختلفة"ش����اعر جزائري ل
 ،14كانت لھ مس��اجالت أدبیة أس��فرت عن ثبوت قدمھ في األدب وص��ناعة الش��عر والنثر"فالدولة الرس��تمیة، 

وھو من ش�����عراء الطبقة األولى في عص�����ره، عالم بالحدیث ورجالھ  وأض�����اف عادل نویھض في معجمھ،
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العم�دة الف�اض�������ل اإلم�ام الثق�ة الع�الم بالحدیث وتمییز  ھوھو الفقی� أم�ا محم�د بن مخلوف ف�ذكره ب: ،15فقی�ھ
  .16الرجال
 األفواه تتحدث، واألقالم ترس�������م، ألنّھ كترتمن أبرز الش�������خص�������یات التي  فعّد بذلك بكر بن حماد 

ھو فاس��تطاع أن یمثل لنا في ش��عره النواة األولى لبدایة الش��عر وتكوین مدرس��ة لھ في المغرب األوس��ط، " 
سوا مدرسة شعریة زھدیة في المغرب تضاھي المدرسة المشرقیة  بذلك من أھم الش�عراء المغاربة الذین أس�ّ

  .17في بغداد التي بلغت ذروتھا
نكف أن یتبع الحق إذا ظھر لھ، ولو كان ذلك على كما كان بكر بن حماد متواض������عا للحّق، ال یس������ت

  حمد ابن أبي سلیمان لما سمع قول بكر بن حماد: أا أن لسان تلمیذه، ولھ عّدة قصص في ذلك منھا: مفادھ
َواِسي." َداِد *** فََیا ُسْبَحاَن َمْن أَْرَسى الرَّ   َوأَْوتََدھَا َعلَى السَّْبعِ الشِّ

. فقال ال... رفعت الجبال فوق السموات، وأنزلت السموات تحت الجب فقال لھ أحمد ابن أبي س�لیمان:
 مْ كُ قَ وْ ا فَ نَ یْ نَ بَ وَ لى قولھ تعالى: إّم یتس������اءلون". فقرأھا حتى انتھى ع" قرأ س������ورةالي: وكیف ذلك؟ فقلت لھ 

فقال لي: وهللا لقد أنش�دتھ بالعراق ومص�ر وتاھرت والقیروان فما فھمھ أحد، وقد  ).12(النبأ:  اادً دَ ا ش�ِ عً بْ س�َ 
    .18كسرتھ أنت فأصلحھ. فقلت لھ: أفال قلت: فأوتدھا مع الّسبع الّشداد؟ فقال لي: قد أصلحت ما أفسدت

 ظلّ ث حی إذا ما حاولنا التقص��ي عن حقیقة توجھھ المذھبي ھبھ العقدي لم یتض��حأن مذ لنا وفیما یبدو
نتماء وھذا ما ذھب إلیھ ص�احب األزھار الریاضیة في قولھ "وأما الذین لم نتحقق مذھبھم فمنھم مجھول اال

ذلك العالمة األدیب ص�احب النظم العجیب واإلنش�اء الغریب المشھور في الشرق والغرب بین أرباب العلم 
قائال: "ویبدو أن فعلق شوقي ضیف  أما،  19( وھو إباضي أو صفري على الغالب) -بكر بن حماد -واألدب

عن ، بینما في موضع أخر یؤكد على أنھ سني المذھب ودلیل ذلك في نظره ھو دفاعھ 20إباض�یا نباه لم یكأ
البیتین بكر بن حماد الس��نّي فاس��تش��اط غض��با وحمیة لإلمام  -أو قرأ -"وس��مع :علي رض��ي هللا عنھ، فیورد

، والغالب أن كل من أخذ على 22بكر بن حماد شیعي المذھب نحى منحى أخر وھو أنفالبرادي أما ، 21علي
نحو البرادي استندوا إلى قصیدة ھجائھ في حق عمران بن قحطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم في قتلھ 

رز ل أش��عاره أو مواقفھ تبمن خال التي نس��تش��فھا لعلي بن أبي طالب رض��ي هللا عنھ، غیر أن االس��تنتاجات
  برادي ومن تبعھ.ما ذھب إلیھ العكس 

في تاھرت قد أثر على اعتقاده وذلك منذ نش�أتھ حتى سن  والذي كان أغلب الظن أن تعلیمھ األولإن 
وھو ص��بي  بحكم تلقیھ تعلیمھ بھا ،23فبدون ش��ك فقد كان على المذھب اإلباض��ي ،من عمره الس��ابعة عش��ر

یبدو أن  منھا رحیلھبعد لكن و رت،وھذا ھو األرجح وبخاص�����ة قبل مغادرتھ تاھ على ید علمائھا وفقھائھا،
  . لیلتحق بمذھب أھل السنة والجماعةفكره تغیر واتسع أفقھ، وتخلى عن المذھب اإلباضي، 

 إن حیاة بكر بن حماد التاھرتي قبل رحلتھ في طلب العلم نحو المش������رق یكتنفھا الكثیر من الغموض
م یقد حرص والده على تعلففي أسرة معروفة بالعلم والجاه،  ترعرع  نجده لعدم تطرق المص�ادر لھا، حیث

ن، آفحفظ القر، 24دفعھ إلى علماء بلده، فدرس على أیدیھم مبادئ العلومفابنھ العلم الش�����رعي منذ ص�����غره، 
، 25الش�����عر وتفتحت ملكتھ مبكرا، كما ش�����غف بحلقات المحدثین حتى أحبوأخذ یختلف إلى حلقات العلماء 

في كنف الدولة الرس�������تمیة وعّز ، 26ه200ولد س�������نة إماما ص�������دوقا حافظا للحدیث  وك�ان ع�الما بالحدیث
تلقى دروس�������ھ األولى على ی��د ف، م)854-826ه/ 240-211( ازدھ��ارھ��ا أی��ام اإلم��ام أفلح بن عب��د الوھ��اب

وھي الس���نة ، 27من عمره  ،ة فقھائھا وكبار محدثیھا وذلك إلى أن بلغ الس���ابعة عش���رمش���اھیر علمائھا وجلّ 
، ولعّل من أس�������باب نبوغھ في 29، وإفریقیة والمش�������رق28غادر فیھا تیھرت مولیّا وجھھ نحو القیروانالتي 
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البدایة كانت بالقیروان حیث قرأ بھا الفقھ والحدیث وبقیة العلوم حیث الشعر ھو رحلتھ مبكرا إلى المشرق، 
  .30بمساجدھا عامرة التي كانت حینذاك

، ونقال 33الخزاعي 32، وعون بن یوسف31حبیب التنوخيدرس بكر بن حماد على أبي سعید سحنون 
وھي  –عن كت��اب روض النفوس للم��الكي: ق��ال بكر بن حم��اد لم��ا فرغ��ت من قراءة كتبي كلّھ��ا على عون 

"یا أبا محمد كیف كان سماعك عن ابن وھب، فقال لي: "یا بني أقال أحد فینا شیئا؟  كتب ابن وھب قلت لھ:
أبطل هللا س���عیھ وص���ومھ وص���التھ  -بس���ببي النار هللا أحدا من أمة محمد  ثم قال: وهللا ما أحب أن یعذب

قرأت علیھ أنا وقرأ علّي ھو ولو كانت إجازة لقلت:  -وس����ائر عملھ إن كنت أخذتھا من ابن وھب إّال قراءة 
ائھا، أدبطلب العلم، فأخذ عن علمائھا وجلس إلى في  تھفي القیروان وجد بكر بن حماد بغی، و34 أنّھا إجازة

، 35عن عون بن یوس����ف الخزاعي الحدیث وأخذ عن أبي س����نان زید بن س����نانو، فأخذ عن س����حنون الفقھ
ففي مدة قص���یرة اس���تطاع حفظ  ئھوذكا تھا یدل على فطنمموھذا  ،36وھارون بن الخص���یب وعلي بن كثیر

وغھ نب یقی�ة إلىع�ّدة كت�ب زادت من رص�������ی�ده الفكري والعلمي، وأدى احتك�اك�ھ ب�العلم�اء وطلب�ة العلم ب�إفر
أن مس���اجد القیروان كانت تعج بالعلماء والفقھاء وتش���ھد نش���اطا علمیا وبخاص���ة وزیادة اتس���اعھ في العلوم 

متمیزا، أھّلھ بأن تتكون لھ ش��خص��یة فّذة، كما أّن تعلمھ بالقیروان وإقامتھ بھا، كان فرص��ة لالختالط بأناس 
ى ما یبدو، مما ترك آثاره الفعالة في ش�����خص�����یتھ كانوا عریقین في عروبتھم، فاندمج بھم وھو ص�����غیر عل

، والراجح أن مغادرة بكر بن حماد لتاھرت كان لھدف  االستزادة من تحصیل العلوم وبخاصة فن 37ولسانھ
الش����عر على الرغم من أن تاھرت كانت حاض����رة تس����تقطب الكثیر من أص����حاب الملل واألفكار، غیر أن 

  یروان ومن ثم بالمشرق مھد ومصدر العلوم والشعر.  شاعرنا أبى إال أن یغادرھا لیتصل بالق
ق مركز العلوم مرورا لم یطل بقاء بكر بن حماد في إفریقیة وتاقت نفس�������ھ إلى الرحلة نحو المش�������ر

ومدحھ  ه)،227 -ه179( بغداد بالخلیفة المعتص�م العباس�يفي المؤرخون على أنّھ اتص�ل  اتفققد بمص�ر، و
وأخذ عنھ مسنده في  ،39حتى البصرة وفیھا تتلمذ على مسدد بن مسرھد، وأوغل في رحلتھ 38 ونال جوائزه

 للّغةاتتلمذ على ش����یوخ البص����رة في كما فیما بعد بإذاعتھ في الدیار المغربیة،  يعنالذي الحدیث النبوي، و
وغیره من ش����عرائھا ه)، 231 -ه188( 40تمام وفت أبتلا بغداد وفي، وغیره حینذاك من أمثال ابن األعرابي

ھّجاء ه) 220 -ه148( 41تعرف على دعبلكما  ، في مجالس���ھم مھارتھ في الش���عر، ففس���حوا لھإلى ار بالك
أخذ الحدیث بھا عن الشیخ عمر بن ھ استقر بدار الخالفة بغداد و، ثم أنّ 42الخلفاء: المعتص�م العباسي وغیره 

ھا لقي من علمائ اكمتاني، سمرزوق البص�ري ... وأبي الحس�ن البص�ري، وبش�ر بن حجر، وأبي حاتم السج
اجتمع بأدبائھا وش�����عرائھا وخص�����وص�����ا بدعبل بن علي الخزاعي، وأبي تمام حبیب بن أوس و، الریاش�����ي

الطائي وعلي بن جھم الخرس�اني واتص�ل بالخلیفة المعتصم العباسي وأن ھذا األخیر وصلھ بصالت جزیلة 
  .43على مدحھ إیّاه

وقد رد بكر بن حماد على ھجاء دعبل للخلیفة المعتص����م العباس����ي، بأن قام بتحریض الخلیفة وعدم  
كان كبیر الثقة بنفس���ھ حینما تعرض لھذا الش���اعر الذي عرف بش���ّدة عارض���تھ ھ ، وال ش���ك أنعنھ الس���كوت

وقد أورد  ،44س��نةرنا أن دعبل كان یكبر ش��اعرنا التیھرتي ألكثر من خمس��ین وذرابة لس��انھ، الس��یما إذا قدّ 
  في حقھ ھذه األبیات:

  أَیَْھُجو أَِمیُر الُمْؤِمنِیَن َوَرْھطُھُ * َویَْمِشي َعلَى األَْرِض الَعِریَضِة َدْعبَُل.
  أََما َوالِّذي أَْرَسى الَرَواِسي ثَبِیَرا َمَكانَھُ * لَقَْد َكاَنْت الُدْنیَا ِلَذاَك تَُزْلَزُل.

  ِبفَْضلِِھ * یَھَمُّ فَیَْعفُو، أَْو یَقُوُل فَیَْفَعُل. َولَِكْن أَِمیُر الُمْؤِمنینَ 
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  َوَعاتَبَنِي فِیِھ (َحبِیُب) َوقَاَل لِي * لَِسانَُك َمْحُذوٌر َوَسْمٌك یَْقتُُل.
  .45َوإِنِّي َوإِْن َصَرْفُت فِي الِشْعِر َمْنِطقِي * َألُْنِصُف فِیَما قُْلُت فِیِھ َوأَْعِدلُ         

ن حماد طویال في المش��رق وقفل راجعا إلى مس��قط رأس��ھ تاھرت مرورا بالقیروان، لم یمكث بكر ب 
ى عودتھ من القیروان إلعن أس����باب حیث مكث فیھا فترة زمنیة تص����ّدر لتعلیم الحدیث وفنون الش����عر، أّما 

فقد ش��ّده الحنین لذلك رغم توفر أس��باب الحیاة الرغدة في بغداد والقیروان وفي غیرھا  ھ تاھرتمس�قط رأس��
إلى الظروف التي  إض�������افة ،46من الم�دن الع�امرة فلم یتنكر إلى موطن�ھ األص�������لي فظل یحن إلیھ ویزوره

یروان فخرج فارا من الق ،47 وش���ایة من منافس���یھ لدى األمیر إبراھیم ابن أحمد بن األغلب أحیطت بھ بفعل
بكر ابن حماد حامال جراحھ  وفرّ  ،48قاص���دا تاھرت فتعرض لھ لص���وص ھو وابنھ عبد الرحمن فقتلوا ابنھ

عاما، وقد رثى ابنھ في  96ه عن عمر یربو عن 296إلى أن وص�������ل تاھرت حیث وافتھ المنیة في س�������نة 
  مقطوعة شعریة سنتطرق لھا فیما بعد.   

  عصر بكر بن حماد:  -2
الرس����تمي في المغرب األوس����ط من أزھى العص����ور حیث انتعش����ت فیھ الثقافة والتعلیم یعتبر العھد  

وعرفت البالد أوج مجدھا الحض��اري الفكري والعلمي، ویعود ھذا إلى نمو الحركة التعلیمیة التي س���اھمت 
ط األوس في ظھور جیل من العلماء الكبار الذین قادوا المس�یرة العلمیة في ھذا إلى األمام، وما میز المغرب

  .49خالل ھذه الفترة أن التعلیم كان منتشرا في مدنھ وقراه بشكل واسع وبكل مستویاتھ
في أیامھ األولى والذي یعّد أزھى عص��ور الدولة  ش��اعرنا في عھد اإلمام أفلح بن عبد الوھاب عاش

اخ فوجد بھا منالدولة من الدول الس���باقة لالس���تقالل عن كیان الدولة العباس���یة،  كانت ھذه حیث، الرس���تمیة
 منھا:  السیاسیة التي انتھجتھا وظروف مالئم لنش�اط الحركة العلمیة والفكریة، وذلك راجع إلى عّدة أس�باب

دون س��واھا من الدول   الدولة الرس�تمیة وھي س��یاس��ة التعایش الس��لمي، والتس��امح المذھبي الذي خص��ت بھ
العیش فیھ��ا رغم وض�������وح توجھ��اتھم أن�داك، فس�������مح��ت للع�دی��د من األطی�اف والطوائف ل�دخول ت��اھرت و

وأفكارھم للعیان، فابن الص�غیر المالكي یوضح ذلك في قولھ" حتى ال ترى دارا إال قیل ھذه لفالن الكوفي، 
وھذه لفالن البص��ري، وھذه لفالن القروي، وھذا مس��جد القرویین ورحبتھم، وھذا مس��جد البص��ریین، وھذا 

كان للرس�تمیین دور بارز في الحیاة الفكریة بالمغرب األوسط خاصة وال نبالغ إذا  كما، 50مس�جد الكوفیین"
قلنا بالمغرب اإلس����المي، فلقد حملت ھذه الدولة ... مش����عال عظیما للحض����ارة والعلم في الش����مال اإلفریقي 

اب ق�د بلغ�ت یومئ�ذ ش�������أوا عظیما من المدنیة والعمران ومن توفر أس�������ب، ف51فك�ان�ت تلي القیروان في ذل�ك
الحض���ارة والرفاھیة حتى أنّھا كانت تش����بھ وتقارن بقرطبة وبغداد ودمش���ق وغیرھا من عواص����م الش����رق 

لحرك��ة الفكری��ة في العھ��د لد نتج عن ھ�ذا الجو العلمي تطعیم ، وق�52الالمع�ة، فك��ان�ت ت��دعى بعراق المغرب
تعمیم حركة الفكریة والرس��تمي برص��ید ھائل وض��خم من الثقافة فتمكن علماء الدولة الرس��تمیة من تنمیة ال

  .53جذورھا على بلدان المغرب
ھذا الجو الفكري والثقافي التي اتس����مت بھ تاھرت أس����ھم بش����كل مباش����ر في حیاة بكر بن حماد  إن 

ن م وأوجد لھ أرض����ا خص����بة لیفجر طاقاتھ في مجال الش����عر ویتلقن معظم فنون العلم في المراحل األولى
س������تمیین دور بارز في تنش������یط الحركة الثقافیة وتش������جیع مختلف ئمة الرحیاتھ، إض������افة إلى ذلك كان لأل

األطی�اف وفئات المجتمع على المس�������اھمة في إثراء الحیاة الفكریة والثقافیة بتاھرت، فالبیت الرس�������تمي لم 
یخلو من إمام إال وض��رب فیھ بس��ھم في العلم وفنونھ وعلى س��بیل الذكر ال الحص��ر فعبد الرحمن بن رس��تم 

لم الخمس�ة الذین اتجھوا إلى المش�رق لالس�تزادة وطلب العلم من مصادره األولى، واإلمام كان من حملة الع
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، والواقع أن كل كلھم كانوا على جانب كبیر من العلم 54عبد الوھاب بن عبد الرحمن، وأفلح بن عبد الوھاب
  .55س المصادر تشیر إلى علو كعب ھذه األسرة في العلم ومساھمتھا الكبیرة في نشره بین النا

یث العلوم، ح مختلف ونش����ر كان لھم حض����ور قوي وبارز في تثبیت أن األئمة  الرس����تمیین والواقع
یورد الدرجیني في طبقاتھ " وكان بیت الرس���تمیین بیت العلوم وجامعا لفنونھا، من علم التفس���یر والحدیث، 
والفرائض، واألص���ول، والفروع وعلم اللس���ان، وعلم النجوم، وقد حكى عن بعض���ھم أنّھ قال: معاذ هللا أن 

ملوكھم، وقد انعكس���ت ھذه الس���یاس���ة المنتھجة ، فالناس على دین 56تكون عندنا أّمة ال تعرف منزلة القمر"
من طرف األئمة إلى إض�����فاء جو فكري وثقافي ترجموه إلى بناء الكثیر من المؤس�����س�����ات التعلیمیة والتي 

 ذلك كانلتنوعت فیھا مناھج التعلیم، حیث أنّھا لم تقتص��ر على فئة معینة، بل ش��ملت كل عناص��ر المجتمع، 
یثبت ما قاموا بھ من جھود في نش�������ر العلم، وبناء وھو  ، حی�اة الفكریةفي الكبیر  دور الرس�������تمیین لألئم�ة

  .57المساجد، وجلب الكتب من المشرق
أن االختالف الم��ذھبي والعق��دي الموجود بت��اھرت أّدى إلى بروز ظ��اھرة الج��دل والمن��اظرات  كم��ا 

إثبات دعوتھا إلى الحق  علىفرقة  حیث عملت كلالكالمیة التي ش����ارك فیھا أص�����حاب المذاھب األخرى، 
بقوة الحجة والبرھان، فھیّأت لذلك أمھر علمائھا وفقھائھا لیتص�دوا لمعارضیھم، فتشكلت بذلك فسیفساء من 

اء، العدید من العلماء والفقھ أنتجھا انعكس�������ت على الواقع الثقافي لتاھرت الذي بدوره العقائد والمذاھب، كلّ 
ن المص���نفات والمؤلفات في جمیع العلوم العقلیة والنقلیة وش���مل تمخض عن ھذا النش���اط الفكري الكثیر مف

فنونا عدیدة أغنت مكتبة المعص��ومة التي جس��دت جھود أئمة الدولة الرس��تمیة وحققت مس��اعیھم في تحویل 
 ،58ینافس المراكز الثقافیة األخرى في العالم اإلس��الميوحاض��رة دولتھم إلى مركز إش��عاع فكري یض��اھي 

الثقافي الذي كان س���ائدا في تیھرت، من أبرز الظروف اإلیجابیة التي أس���ھمت في ظھور الجو ذلك ویعتبر 
واألدباء والش��عراء الذین ترعرعوا في كنف الدولة الرس��تمیة فنجد اإلمام، أفلح بن عبد الوھاب قص��یدة في 

  ، وھو یحث على طلب العلم ویثني على أصحابھ:    59أربع وأربعین بیتا
  ْھِل الِعْلِم أَثَاًرا * یُِریَك أَْشَخاَصھُْم َرْوًحا َوأَْبَكاًرا.الِعْلُم أَْبقَى ِألَ 

  .60َحيُّ َوإِْن َماَت ُذو ِعْلٍم َوُذو َوَرعٍ * َما َماَت َعْبٌد قََضى ِمْن َذاَك أَْوطَاًرا     
كم�ا یب�دو أن التس�������امح ال�دیني والتع�ایش الم�ذھبي ال�ذي عرف�ت ب�ھ ت�اھرت قد أتاح للكثیر من النحل 
والملل واألفكار بولوج العاص��مة مما أس��ھم في خلق جو فكري ونش��اط علمي قلّما نجده في عواص��م الدول 

الجماعة، عكس ما  األخرى التي كانت موجودة آنذاك، إذ حاربت ھذه الدول كل المخالفین لمذھب الدولة أو
ھذه الظروف المالئمة س�اعدت بش��كل مباش�ر على تكوین ش�خص��یة بكر  نإكان یحدث بالعاص�مة بتیھرت، 

  بن حماد وشجعتھ على الخوض في میدان الشعر والنثر باكرا.       
  إسھاماتھ األدبیة والثقافیة:  -3

لدولة ا ة واألدبیة، لیس على ص�������عیدمما ال ش������ّك فیھ أن بكر بن حماد كان لھ تأثیر في الحیاة الثقافی
ك من لبل تعّداھا إلى إفریقیة والمشرق وصوال إلى األندلس، وتجلّى ذ ،فحسب الرس�تمیة بالمغرب األوس�ط

بنھ عبد اعره لینش�������روه في أقالیمھم، ومنھم : تالمذتھ الذین حملوا فقھھ وش�������أھمھاخالل م�ا خلّف�ھ من أث�ار 
، وأبو ، 61حدَّث بقرطبة عن أبیھ، وكتب غیر واحد من ش�����عر أبیھ يالذ الرحمن بن بكر بن حماد التاھرتي

العرب محمد بن أحمد التمیمي، وعزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عیس���ى اللخمي، والفض���ل بن نص����ر 
التاھرتي، وقاس�����م بن عبد الرحمن بن محمد التمیمي التاھرتي، ومحمد بن ص�����الح بن محمد، وأبو عبد هللا 
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الفقیھ المالكي، والولید بن محمد بن یوس�������ف المنتھي نس�������بھ إلى عقبة بن أبي معیط القحطاني األندلس�������ي 
   .62القرشي

كما أن انتقال العلوم بمختلف أش���كالھا كان بطرق مباش���رة وغیر مباش���رة، فالكثیر س���مع من بكر بن 
 المختلفة، ومنھم قاسمحماد سواء في تاھرت أو بالقیروان، ونقلوا ما سمعوا عنھ إلى األندلس وإلى األقطار 

 ھؤالء ھذا یعني أنو، ومحمد بن عبد الملك بن أیمن، ومحمد بن زكریا بن أبي عبد األعلى، 63بن أص�������بغ
عن طریق أبي ھ ، وقد انتقلت علوم64أخ�ذوا العلم عن بكر بن حماد التاھرتي مباش�������رةق�د  الزمالء الثالث�ة 

اد ألقى دروس�������ا على ع��دد من طالب العلم ك��ان منھم  ال��ذي -ك��ان جلیس�������ا لبكر بن حم��اد -65بكر بن اللب��ّ
كما تجلت إس��ھامات ش��اعرنا في میدانھ بأن خلّف لنا العدید من األبیات الش��عریة في مختلف ، 66األندلس��یون

  األغراض وھو ما سنعرضھ. 
خاض بكر بن حماد في كل ألوان الشعر وتناول كل األغراض: المدح، والھجاء شعر بكر بن حماد: 

والنقد، والوصف، والتأمل واالعتبار، والزھد والوعظ، واالعتذار، والرثاء، والغزل، وما وصل والتحریض 
إلینا منھ قصائد ومقطوعات وأبیات فھي قلیلة، وأما الكثیر من شعره فقد ضاع ألسباب عدیدة عددھا صاحب 

ر عنایة الباحثین علّھا ، وال شك أن الكثیر من أشعاره إن لم تكن مفقودة فھي مغمورة، تنتظ67 الدر الوقاد
، غیبتھ األقالم 68ترى النور، و توجد العدید من القرائن والشواھد التي تؤكد أن بكرا كان شاعرا مكثرا

وضوح وما بأیدینا من شعره الذي ھو من الجودة  هالزھد والوعظ فأكثره على شعر وقد غلبوالكتابات، 
فھام الناس، كما یمتاز كذلك بقلّة التكلّف وسھولة التعبیر مع إولطفھ ورقّتھ وانطباعھ وقربھ من المعنى 

، ومجموع األبیات التي جمعھا 69عناء إلى فھمھ الخاص والعام بدون كثیربساطة اللفظ وسالسة بحیث ینقاد 
  وسنأتي على ذكر بعض منھا في نماذج مختلفة:    ،70محمد رمضان شاوش مائة وأحد عشر بیتا

لشعریة التي اشتھر بھا بكر بن حماد في ھذا الفن وصفھ لمدینة تیھرت من المقطوعات االوصف: 
ونة أي البرودة بالخش -شبابھ-ھ البرد وھو في ریعانھ نجده أنّھ تفنن في وصفھا، فقد شبّفوالمناخ السائد فیھا، 

الذمة  أھلالشدیدة، والتي قارنھا خالل رحلتھ إلى المشرق، كما شبھ فرحة أھل تیھرت بقدوم الشمس كفرحة 
بقدوم یوم السبت الذي ھو یومھم المفضل وعیدھم من كل أسبوع، فنالحظ من خالل ھذه األبیات الخیال 
الواسع واألسلوب الممیز والذوق الرائع الذي تمیز بھ بكر بن حماد في اقتنائھ للكلمات وصیاغتھا في جملة 

ید كن خالل أبیات من الشعر، وورد تأشعریة فریدة، تنم عن عبقریتھ في طرح ووصف الظواھر الطبیعة م
ونظر رجل إلى توقد الشمس في الحجاز فقال: أحرقي ما شئت، وهللا إنِّك ذلك الوصف لتاھرت ومناخھا، "

   .بتاھرت لذلیلة
  َما أَْخَشَن البَْرَد َوَرْیَعانھ * َوأَْطَرَف الَشْمَس ِبتَاَھْرتِ 

  ھا تَْنُشُر ِمْن تَْختِ تَْبُدو ِمَن الَغْیِم إَِذا َما بََدْت * َكأنّ 
ةٍ * تَْجِري بِنَا الِریُح َعلَى السَّْمتِ    نَْحُن فِي بَْحٍر بَِال لُجَّ

ي بِالسَّْبتِ  ْمِس إَِذا َما بََدْت * َكَفْرَحِة الِذمِّ   .71 تَْفَرُح بِالشَّ
ھو في ون ویلبكر بن حماد العدید من المراثي منھا ما قالھ في مدینة تاھرت حین خربھا العبیدالرثاء: 

أخر أیام حیاتھ، ومنھا ما أورده في اإلمام أحمد بن حنبل ورثاؤه لدعبل وابن الخطیب، ورثاؤه لنفسھ، وقد 
إبنھ الذي قُتل أمامھ، وقد أجاد بكر بن حماد في رثائھ، وتدفقت فیھ عاطفتھ الحزینة  إخترنا ما قالھ في حق

نا دفینا، ورثاه بمراث حزینة وھي تعّد من عیون ، وقد حّز ذلك في نفسھ وأودع في قلبھ حز72 المكمولة
  الشعر العربي في الرثاء.
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  بََكْیُت َعلَى األَِحبَِّة إَِذا أَْقبَلُوا * َولَْو أَنِّي ھَلَْكُت بََكْوا َعلَیَّا.
  فَیَا َسَكنِي بَقَاُؤَك َكاَن ُذْخًرا * َوفَْقُدَك قَْد َكَوى اَألْكبَاَد َكیًّا.

  بِأَنِّي ِمْنَك ُخْلٌو* َوأَنََّك َمیٌِت َوَبقَْیَت َحیًّا.َكفَى ُحْزنًا 
  َولَْم أَُك آیًِسا فَیَئِْسُت لَھُ * َرَمْیُت التُْرَب فَْوقََك ِمْن یََدیَّا.
  .73فَلَْیَت الَخْلَق إِْذ ُخلِقُوا أَطَالُوا * َولَْیتََك لَْم تَُكْن یَا بَْكُر َشیَّا

     

لنفس زاھدة  افیاض انبع كان شعرهفإن شاعرنا أجاد في ھذا الموضع إجادة ملحوظة : 74الزھد والوعظ
، كما 75 صادقة، ومرآة صافیة لروح متقیة معرضة عن متاع الدنیا، ومتزودة بالعمل الصالح للحیاة األخرى

البتعاد عن واكسبتھ صبغة الزھد أتلمذ على كبار الفقھاء والعلماء یت  أّن الفترة التي قضاھا في القیروان
ولھ في الزھد والمواعظ وذكر " غلب علیھ الزھد، یقول أبو بكر المالكي: ها، ولذلك فإن شعرملذات الدنی

كما أن ، 76الموت وھولھ شعر كثیر، لیصیر بذلك شعره في الزھد یقارن بشعر المشارقة في ھذا الغرض
ومن كان ھذا ، یث رسول هللا لحد اعالما دینیا راوی حتى أضحىعلى أدبھ و الوعظ شعره سیطر علیھ 

 ذاتھا ویرضى بالقلیل من العیش ویفضل حیاة التقشف ویحتقرلّ میل طبعا إلى الزھد في الدنیا ومنھ یإشأنھ ف
  ، ومما كتبھ في ذلك:77ھھ البعض بأبي العاتھیة في كتابتھ للزھدذة ویفر منھا، حتى شبّاللّ 

  ُكلِّھُُم * فَِمْنھُْم َشقِيٌّ َخائُِب َوَسِعیٌد.قَْد َجفَْت األَقَْالُم بِالَخْلِق 
  تَُمرُّ اللَّیَاِلي بِالنُفُوِس َسِریَعةً * َویُْبِدي َربِّي َخْلقَھُ َویُِعیُد. 

  أََرى الَخْیَر فِي الُدْنیَا یَِقلُّ َكثِیُرهُ * َوَیْنقُُص نَْقًصا َوالَحِدیُث یَِزیُد.
  .78ُكلِِّھ * َوأَْحَسُب أَنَّ الَخْیَر ِمْنھُ بَِعیدٌ  فَلَْو َكاَن َخْیًرا قُْل َكالَخْیرِ 

أبیات في الھجاء منھا ما قالھ على لسان دعبل الغزاعي یھجو الخلیفة المعتصم  ولشاعرنا الھجاء:
طان، عمران بن ح قصیدتھ الھجائیة التي رّد بھا على في الھجاء أحسن ما یمكن إثباتھ من شعرهو  العباسي،

ث ، حی79التي یھجو فیھا اإلمام علي رضي هللا عنھ ویمدح قاتلھ عبد الرحمن بن ملجم أشعارهوعارض بھا 
ن م داحة ما اقترفھ، إذ ھدم ركنالیجسد جریمة ابن ملجم وف رضي هللا عنھ، یصور لنا فضائل اإلمام علي

وسیفھ المسلول  هللا رسول  هللا وسنة رسولھ، وصھر ل الناس إیمانا وأعلمھم بكتابأوّ  وقتلأركان اإلسالم، 
  .80 على أعدائھ وأعداء الدین في جمیع غزواتھ

ْبِن َمْلَجٍم َواألَقَْداُر َغالِبَةٌ * ھََدْمَت َوْیلََك لِِإلْسَالِم أَْرَكانَا.   قُْل ِإلِ
ُل النَاِس إِْسَالًما َوإِیَمانَا.   قَتَْلَت أَْفَضَل َمْن یَْمِشي َعلَى قََدٍم * َوأَوَّ

  النَّاِس بِالقُْرأَِن َوبِنَا * الَرُسوُل لَنَا َشْرًعا َوتِْبیَانًا.َوأَْعلَُم 
  .81  ِصْھُر النَّبِي َوَمْوَالهُ َونَاِصُرهُ * أَْضَحْت َمنَاقِبُھُ نُوًرا َوبُْرَھانًا

ه ألجمل وفي ھذا الغرض من الشعر أبدع بكر بن حماد في إعتذاره وإستلطافھ واختیاراالعتذار: 
اھرت، وكان لإلمام أبي حاتم الرستمي حین عودتھ من العراق إلى ت قد اعتذرفمل لذلك، العبارات والج

ألبیات ھذه اكتب بن حماد في المشاركة فیھا، فأتھم بكر  حیث، اإلمام ھذا اعتذاره حول فتنة أثیرت في زمن
فسیره العتذار في تیوضح لھ أسباب خروجھ علیھ في تلك الفتنة، بینما ذھب شوقي ضیف كما اه، مستعطفا إیّ

بكر بن حماد ألبي حاتم إلى صلتھ الدائمة بأمراء بني األغلب ومدحھم إیاھم، فبرر موقفھ من ذلك في البیت 
  یقول في مطلعھا: ،وھي من المقطوعات الشعریة الرائعة الجمیلة، 82 الخامس من ھذه األبیات

  بِي فِي الُغُصوِن نَِضیٌر.َوُمْؤنَِسٍة لِي بِالِعَراِق َتَرْكتُھَا * َوُغْصُن َشبَا



  م)909-816ه/296-200( التاھرتي خالل الفترة الوسیطةاإلسھامات الثقافیة واألدبیة لبكر بن حماد  
 

  

  793                               اإلحیاء مجلة

  فَقَالَْت َكَما قَاَل النََّواِسي قَْبلَھَا * َعِزیٌز َعلَْینَا أَْن نََراَك تَِسیُر.
  فَقُْلُت َجفَانِي یُوُسُف ْبُن ُمَحَمِد * فَطَاَل َعلَيَّ اللَّْیُل َوھَُو قَِصیُر.

  أَتَْت بَْعَد األُُموِر أُُموٌر.ْن اَن َما َكاَن بُْغَضةً * َولَكِ أَبَا َحاتٍِم َما كَ 
  .83فَأَْكَرھَنِي قَْوٌم َخِشیُت ِعقَابَھُْم * فََداَرْیتُھُْم َوالَدائَِراُت تَُدورُ 

  

 كوین الدیني واألدبيالت فكان بھذاة الص�������ور البیانیة البس�������اط�ة وقلّ  ش�������عر بن حم�اد لق�د غل�ب على
من أھم العوامل التي س���اھمت على بروزه  اإلس���المیة كان بین الحواض���ر فانتقالھ ،وعة أدبیة وفقھیةموس���

أدبھ إلى فانتقل علمھ و بین المش���رق والمغرب، الفكري والثقافي والترابط التواص���ل لنا لكش���اعر وفقیھ مثّ 
  .84كل البقاع
ورة ص ال یسع المقام ھنا لذكرھا، ولكن اكتفینا بما سبق لنمدّ  ومتنوعة طویلة بكر بن حماد أشعارإن 

میدان  يوالثقافي وإثرائھ للحركة الثقافیة وتنشیطھا من خالل خوضھ ف دبيفیھ في المجال األحول ما أسھم 
لعربیة ا للّغةھ منبعا بالمش��رق بحكم هاقتص��ر تواجدحیث بالمغرب اإلس��المي،  الش��عر الذي كان ش��بھ غائب

ة مدرس���بذلك يء اإلس���الم فتكونت إض���افة إلى توارث الش��عر قبل مج ،ش��عراء عمالقة في ھذا الفن وجودو
اللّغة العربیة  رسوخ ، إضافة إلى أنّ آنذاك عّدة مش�اكلعكس المغرب الذي كان یعاني  ھناك،ش�عریة رائدة 
 مدرس����ة قائمةبأن یعتبر  ش����اعرنا  فإن ھذه الظروف أھّلت فلذلك ، بعد قرون من الزمن كانبش����كل كبیر 

  .في ھذه الفترة الزمنیةنظرا لصعوبة التعامل مع ھذا الفن  وذلك الشعر، میدان بذاتھا وشخصیة فّذة في
  خاتمة: 

 ھیأت بیئة مناس����بة إلنعاش قد ة والثقافیة التي عرفت بھا تاھرتإن الظروف الس����یاس����یة واالجتماعی
وتنش�یط الحركة والفكریة واألدبیة بش�كل ملفت، وس�اھمت في تكوین ش�خص�یة بكر بن حماد وشجعتھ على 

ھذه الدراس���ة  لمن خالواض���ر اإلس���المیة وھو في س���ن مبكرة، تحص���یل العلم واالنتقال بین مختلف الحو
  خلصنا إلى عّدة نتائج أبرزھا: 

فریدة في مجال الفقھ والروایة واألدب في المغرب األوس��ط وأعطى ص��ورة مثّل بكر بن حماد ش��خص��یة  -
  حسنة وانعكاسا جمیال على األوضاع الفكریة والثقافیة التي كانت سائدة ھناك.

  لقد خاض شاعرنا في جمیع فنون الشعر وأغراضھ وألوانھ، ولم یكتفي بذلك بل تفنن وأبدع في ذلك.  -
قواعد لمدرس�ة مغاربیة مستقلة في میدان الشعر حین أثبت وولى لتكوین أس�س اد الّلبنة األیعد بكر بن حم -

علو قدمھ في ھذا المیدان في المش��رق اإلس��المي حاض��نة األدباء والش��عراء، بل في بغداد عاص��مة الدولة 
  .  وشعرائھا العباسیة وبین خلفائھا

ھ ش�رة حین تص�دى للتدریس بنفسانتقال علمھ وش�عره إلى مختلف الحواض�ر اإلس�المیة س�واء بطریقة مبا -
وبخاص����ة في القیروان، أو بطریقة غیر مباش����رة من طرف تالمذتھ الذین حملوا علمھ وأدبھ إلى مختلف 

  األقالیم اإلسالمیة. 
لنفس�ھ مكانا في میدان الش��عر، زاحم بھ كبار الش��عراء بش��ھادة  وأوجدتبوأ بكر بن حماد مكانة أدبیة بارزة  -

  العدید من المؤرخین وعلماء عصره، كما تمیّز بالجرأة األدبیة العالیة وتصّدیھ ألشھر الشعراء وأمھرھم.
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ف المسلمین الجزائریین یعر خإن البحث في الحركة الفكریة واإلصالحیة في الجزائر وخاصة لدى الشیو  
اھتماما كبیرا وواسعا لما شغلھ من حیّز في مختلف المجاالت الفكریة والدینیة والتنظیمیة، كونھ یمثل فاعال أساسیا 

ن، ــــــالجزائریی عقول في وسطعوا اإلصالح علماء كثر في الجزائر سماء في ري، فبزغـــفي المجتمع الجزائ
 اوخلقً  افكرً  األمثل، السبیل الناس وأرشدوھم إلى نفوس في اإلسالم مبادئ ورسخوا فأخلصوا العطاء، وأعطوا
 بین ھؤالء الشیخ "أبو عبدهللا محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي" أحد أقطاب اإلباضیة في المغرب ومن ا،وسلوكً 
عالم المغرب العربي، و ، مؤسس حلقة العزابة المشھورة فياالجتماعیین، ومن أبرز المصلحین الدینیین والعربي

  اإلصالحیة وأعمالھا بجھودھا الثریة الشخصیات منوھو بنفوسة،  فذ من علماء ورجالن، أصلھ من فرسطاء
 على دفاعا وفكره وقتھ كل سكرَّ  فقد والعلمي، الفكري لمستواھا الشخصیة على المقومات بالحفاظ الراسخ إلیمانھا

أدرنا أن یكون عنوان مداخلتنا ھاتھ، وقفة حول أھم المنجزات الفكریة وبناء على ھذا  والوطن، اللغة والدین
  .في الجزائر اإلصالحيصالحیة لھذا الشیخ واإل

  اإلصالح. ؛الفكر الشیخ محمد بن بكر الفرسطائي؛ ؛نظام العزابة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

 Making a research in the intellectual and the reformal movement in Algeria, especially the 
elder  Algerian Muslims, tahes a great and an extensive concern , it ploys a big interresting role 
in different domaine intellectual, religious and  

Organizational ones, whiche is the main item in the Algerian society. Algeria give a birth to 
many sientist of reforms, thy raise anarenes .and established the Islam principles in the Algerian 
hearts and brains, they guide them to the berfect way, mentally, creativity and behaviour, 
Among them  Chikh "Abou Abdallah Mohammed ben Baker el-Ferstai el-Nafosi" he is one of 
the most famons sientist of the "I badi" in Morocco, he is religious and social reformers, he 
created "the Azzaba circle" ,Known in the great  Maghreh  

Chikh "Abou Abdallah Mohammed ben Baker el-Ferstai el-Nafosi" is wargelan’s  sientist 
his origins is versta in  N'fossa.  

He was known with his reform worhs to presave the personal qualities to its intellectual and 
scientific level, he devoted all his time and thought to defend the language, religion and 
homeland. 
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Key words: System The Azzaba; Mohammed ben Baker el-Ferstai el-Nafosi; Thought; 
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  مقّدمة: 
 وأثره، ومالھ العزابة نظام عن یغفل أن فریقیاا شمال في اإلباضیة تاریخ عن المتحدث یستطیع ال      
 الحافز وھو اإلسالم، نھج عن واالبتعاد الزیغ، من االجتماعي كیانھم وحفظ كلمتھم جمع في فضل من

 ولقد المجتمعات تلك بین والتوجیھ والتآزر التعاون سمات فیھا تتجلى دؤوب حركة تكوین على القوي
 لیحفظ، )م1048/ھـ440( سنة) هللا رحمھ(الفرسطائي  ربك بن محمد" اإلمام الشیخ مؤسسھ أنشأ على ید

 النواحي یشمل نظام الكتمان، حالة مع ویتماشى واإلصالح التوجیھ بمھمة ویقوم المجتمع، ھذا كیان
  .1علیھا یتغلَّب أو السیاسة شؤون یتولى لمن الجانب ھذا تاركا السیاسي یمس بالجانب أن دون االجتماعیة

 یقول اإلسالمیة ومقاصدھا، الشریعة عن وتنظیمھ سیره في ویصدرُ  یستمد روحھ، النظام ھذا إنّ 
ابة ناصر: "وھیئة صالح محمد الّدكتور  الروحي النّفوذ لھا اإلطالق، البلد على في العلیا الھیئة ھي العزِّ

 موجزة: الھیئة عبارة في ھي أو بالدین، لھ عالقة ما كل في المطلقة والسلطة اإلباضي المجتمع على
  الكتمان. مرحلة في العظمىاإلمامة  مقام القائمة الحاكمة الّشرعیّة
 تتبنى التوجیھ دینیّة، مسؤولیة معیّنة ھیئة من تسییره في والتحكم المجتمع، على الھیمنة ھذه إنّ 
 في المبادئ، في :كل شيء في واالنسجام الوحدویّة یتوخى والذي اإلسالم، روح من ھو الذي الموحد،

 التعلیم ضمان إلى یرمي استراتیجي ومنھجي، ترتیب ھو كما... التّصّور في المقاصد في األھداف،
 ھنا من. األھداف مع والمتناغم والمبادئ، مع األصول المنسجم الحسن والتّوجیھ الصحیحین، والتّكوین

  .التّنظیم لھذا الّروحي البعد یتِّضح
ولذلك نسعى من خالل ھذه الورقة البحثیة إلى الكشف عن دور نظام العزابة وما ركز علیھ من 

بناء ورسم شبكة العالقات االجتماعیة بین أفراد المجتمع المزابي، ومن ھنا تتبلور اإلشكالیات  أجل
الفكریة واإلصالحیة  إنجازاتھالعّزابة؟ من ھو مؤسس نظام العزابة؟ ماھي أھم  كلمة اآلتیة: ماذا تعني
  في ھذه الحلقة؟ 

زابة، ثم انتقلنا إلى نشأتھ ولإلجابة على ھذه التساؤالت حاولنا في األول التعریف بن    ظام العَّ
وأھمیتھ، وكذا إلى عدد أعضائھ والمھام التي یقوم بھا كل عضو منھا، بعد ذلك عرجنا للتعریف بمؤسس 

الفكریة واإلصالحیة التي قام بھا وأسس علیھا ھذا  اإلنجازاتھذا النظام في المجتمع والوقوف على أھم 
  النظام.

الفرسطائي"، وأھم  بكر بن "محمد اإلمام وصفیا استقرائیا من آثار الشیخأما منھج البحث فسوف یكون 
  المؤلفات التي تحدثت عن تاریخ المجتمع المزابي واألنظمة االجتماعیة والسیاسیة التي تحكمھ.

بھا  قامكما یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن جزء من الجھود الفكریة واإلصالحیة والدینیة التي 
التي ال تزال مجاال خصبا للباحثین، كما یرمي إلى إبراز سر النجاح في ائریون وبعض األئمة الجز

  استنھاض صف األمة الجزائریة المسلمة والحفاظ على عقیدتھا واستقرار مجتمعاتھا.
  :مفھوم العزابة -1

زابة في اللغة من فعل عزَب یعزُب، فھو عازٌب ویجمع على ُعزاْب،  لغـــة: -أ أصل كلمة العَّ
ْثقَاِل  :وتفید معنى تغیب اإلنسان عن أھلھ أو مالھ أو متاعھ، ومنھ قولھ تعالى بَك ِمن مِّ وَما َیْعزُب َعن رَّ
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بِینٍ  َماء َوالََ أْصَغَر ِمن َذلَِك وال َأْكبََر ِإالَّ ِفي ِكتَاٍب  مُّ ٍة ِفي األَْرِض والَ فِي السَّ كما ، ]61[ یونس:  َذرَّ
  .2زوج لھیطلق اللفظ على من ال 

العزابة بمعنى العزلة و اشتقت كلمة عزابة من العزوب عن الشيء وھو البعد عنھ، اصطالحا: -ب
إلى  واالتّجاه ومغریاتھا، الدنیا زخارف عن البعد وھو العزوب، من عزابيّ  والغربة ونقول أحدھما

 القرآن، عمارة حفظ وخلقا دینا االستقامة العزابي اختیار شروط أھم ومن العام، الصالح بخدمة اآلخرة
 التضحیة المصلحة العاّمة، سبیل في العمل على القدرة والمعنویة الحسیة الذكر النظافة ومجالس المسجد

  .3المجتمع خدمة سبیل في
فھ "أبو العبَّاس الدرجیني"  العزابَّة واحدھم عزابِّي، ھذه اللفظة استعملتھا لقبا «بقولھ:  وقد عرَّ

وطلب العلم وسیر أھل الخیر  وحافظ علیھا وعمل بھا، فإن أحسن جمیع ھذه لكل من الزم الطریق 
ل علیھم  الصفات سمي عزابیا ... وأْعلَم أن لھذا الصنف سیمات انفردوا بھا، وأحواال عرفوا بھا، ال یتفضَّ
فیھا سواھم، وذلك في تسمیتھم وخطابھم، ومأكلھم، ولباسھم وأوقات نومھم وقیامھم، وأورادھم 

ھم، وعبادتھم، وعندھم في ذلك قوانین یعتادونھا وحدود ال یتعدَّونھا، وھذا االسم مشتق من وصیام
نیویة الشَّاغلة عن اآلخرة العزوب عن الشَّيء وھو البعد عنھ، فاستعیر لمن بعد من األمور ل ... وأوَّ الدُّ
ضي هللا عنھ)"، لما أسَّس الحلقة  (ر ما استُعِمل ھذا اللقُب كان في أیَّام "أبي عبد هللا محمَّد بن أبي بكر

  .4»ورتَّب قوانینھا
 جزاء عن أي البحث دون من بإخالص لھ والعمل هللا، إلى االنقطاع العّزابة عني وبھذا فمصطلح

كلیّة  فیھا والّزھد عن الّدنیا اعتزاالً  لیس االنقطاع ھذا والثّواب، األجر من هللا عند ما إال شكور، وال
  .االبتیاع ھذا مقابل متاع، من الّدنیا ما في طلب وعدم انقطاع، دون من المجتمع لخدمة التّفّرغ ھو ونّما

 العمل ویُفِصح عن علیھ تشتمل الذي الّروحي البعد عن یكشف الھیئة ھذه بھ اتسّمت الذي االسم إن
 ھذا ضمن العمل اإلیجابي في الجانب ویظھر الھیئة، ھذه إلى ینضمّ  من بھ یقوم الذي والنّبیل الكبیر

 بتوجیھھم والقیام المسلمین، على شؤون السھر مسؤولیة هللا عباد من ثلّة تحّمل إلى یدعو الذي التّنظیم،
 المھّمة ودنیاھم. ھذه دینھم یصلح ما إلى واألخذ بأیدیھم لھم، الدین في التّفقّھ أسباب وتوفیر وإرشاِدھم

 الحیاة، أمور من الّشخصیّة المتطلّبات بعض حساب على الّسبیل، یكون ھذا في كبیرة جھود بذل تتطلّب
  .5كلیة عن الدنیا العزوف دون من لكن

  نشأة وأھمیة نظام العزابة: -2
زابة مستمدٌّ من السیاسة الشرعیة التي ترى وجوب تنصیب اإلمام وإقامة  أصل نظام حلقة العَّ

 تمیز اإلباضیَّة بنظریة دقیقة حولالدولة اإلسالمیة لتطبیق أحكام الشرع وتنظیم شؤون الرعیة، وقد 
المنھج الذي ینبغي سلوكھ إلقامة دین هللا في المجتمع، ُعرفت ھذه النظریة عندھم بمسالك الدین، أي 

، ویقوم نظام اإلمامة 6لكتمان، االشراء، الدفاع، مراحل إقامة دین هللا في المجتمع وھي أربعة: الظھور
د نظام العَّزابة في مرحلة الكتمان بمثابة مجلس الشورى عندھم على الشورى في مرحلة الظھور،  ویعُّ

  . 7في فترة الظھور
كان نظام حلقة العَّزابة في بدایتھ نظام حلقة علم متنقلة تمثلت في مجالس المذاكرة والعلم واالستفتاء 

 قل من بلدینت أنھ كان كثیر التجوال، "أبي عبد هللا"والعبادة ولم تكن مستقرة بمكان معین وقد ُعرف عن 
، لكثرة سیاحتھ ثم َعَرف ھذا النِّظام تطورات مطَّردة وفق ما "السائح: "آلخر ناشرا للعلم حتى لقب بــ
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ویعدُّ نظام الحلقة بمثابة اإلمامة الصغرى عند اإلباضیَّة، حیث یتولَّى العلماء . تقتضیھ الحیاة وتغیُّراتُھا
ین بین أتباعھ بتحقیق الحق ومحاربة الباطل وقد ُعني بإدارة شؤون المجتمع،  تسییره ونشر العلم والدِّ

  .وإقامة العدل بین الرعیة وتكوین
مجتمع إسالمي متوازن، كما أنَّ لھ مھاما متعددة؛ دینیة، واجتماعیة، وتربویة وسیاسیة، 

ِكسب احترام ویُ واقتصادیة، تمكن النظام أن یقود المجتمع اإلباضي، بنجاح ویتمتع بسلطة روحیَّة وعملَّیة 
  .8قراراتھ، وبفضل ذلك استطاع اإلباضیَّة البقاء في بالد المغرب رغم ظروف الفتن واالضطراب

  یتكون مجلس العزابة غالبا من اثني عشر عضوا ھم بحسب وظائفھم كالتالي: 
  شیخ الحلقة: یقوم بالوعظ والتذكیر ویعلن الوالیة والبراءة.  -
  ویشرف على عقود الزواج في المسجد. إمام الصالة: یؤم الجماعة  -
  المؤذن: یؤذن للصالة وینوب اإلمام عند غیابھ.  -
  وكیال المسجد: یشرفان على أمالك المسجد وأوقافھ.  -
  مقرئو المحاضرة: یشرفون على المحاضرات. -
  خمسة أعضاء یتولون غسل الموتى وتكفینھم ودفنھم.     -
  .9نزاعاتقاضي البلد: یفصل في النوازل وال -
  مؤسس نظام العزابة: -3

 فرسطاء ولد بمدینة النَّفوسي" الفرسطائي یوسف بن بكر أبي بن بكر بن محمد هللا عبد "أبو ھو
 أقطاب أحد م)956ه/345سنة ( لاللوت الحرابة التابعة مدیریة من َكبَاو مدینة شرقي نفوسة، بجبل

 ھو«الدرجیني بقولــــھ:  وصفھ. واالجتماعیین الدینیینالمصلحین  أبرز ومن المغرب في اِإلبَاِضیَّة
 السیر جالئل من عظیم خضمٌّ  وھو الثماد، بھ تقاس ال الذي األطواد، والبحر دونھ تضاءلت الذي الطود

  .»واآلثار
ة بین تنقَّل ثمَّ  فرسطا، رأسھ مسقط في العلوم مبادئ أخذ  ید على من الفنون لالستزادة مدن عدَّ

 العربیة اللغة من معین نھل األولى ففي والحامة وجربة، القیروان، :زمانھ في كل من في العلماء أكابر
 ِمسَور" أبي بن فصیل أبي زكریاء الشیخ" عند الشریعة علوم من ارتوى الثانیة وفي اآللة، وعلوم

ة وفي الكبیر، بالجامع مین تالمیذه من فكان ابن زنغیل"، سعید نوح "أبي شیخھ عند الحامَّ  كما المتقدِّ
 .سیره في "الوسیاني" یذكر

 عنھ الفقھ لیأخذ زكریاء" بن موسى عمران أبي الشیخ" عن بحثا قصطیلیة إلى بعدھا سافر
وه جربة من وفداً  أنَّ  إالَّ  والفروع، ل إلى اضطرُّ  حلقة وتأسیس مرحلة التعلیم إلى التعلُّم مرحلة من التحوُّ

ابة  .العزَّ
 حلقة والحدیثة نظام القدیمة االجتماعیة النظم بین اآلیة ھو لنظام بتأسیسھ هللا" عبد "أبو تمیَّز

ابة  جربة، طلبة من لوفد كانت المبادرة فقد النظام، ھذا تأسیس تفاصیل ذكر في المصادر أطنبت العزَّ
 "أبي – قبل من - شیخھم، وشیخھ إلیھ وصیة وبلَّغوا - قصطیلیة إلى طریقھ في وھو بالشیخ التقوا

ل فأبى للعلم، حلقة منھ تأسیس یطلبوا بأن مسور" أبي بن فصیل زكریاء  إصرارھم وبعد األمر أوَّ
ا یتركوا لم الشدید وإلحاحھم  محكماً  نظاماً  فیھا لیرتِّب أشھر أربعة مھلة علیھم فاشترط القبول من لھ بّدً

 مسور"، بن أبي فصیل أستاذه" والتخطیط التنظیر في وساعده فوافقوا للحلقة الحسن ودقیقا للتسییر
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ل في النظام ھذا تطبیق مبادئ في شرع ، ثمَّ »البكریة المسوریة لسیـرة «ـ ب النظام ھذا عرف ولذلك  أوَّ
 حالیاً  الجزائر شرق جنوب - تقرت من مدینة بالقرب اَْعَمـر بَْلَدة وھي ،» یسل تین «في بغار لھ حلقة

 ُحفر وقد »التسعي الغار «:ـب  وسمي الغار، نسب ھذا التاریخ ھذا وإلى ،)م 1018ه/409( سنة وذلك -
  الغرض. لھذا خصیصا ونظِّم وجھِّز

د في ھدفھ هللا" عبد "أبو یحصر لم  مبادئ غرس سعى إلى وإنَّما فحسب النظري الدیني التعلیم مجرَّ
 كان ولذلك  .والواقع النصِّ  بین والوالعمل  العلم بین فیھ فصل ال حیاة، منھج أنَّھ طلبتھ على في اإلسالم

 یتعلَّمون غرباً، میزاب وادي إلى شرقاً  نفوسة اإلسالمي من المغرب في طلبتھ مع السفر كثیر الشیخ
 الكثیرة المناطق بین من ونذكر المنكر، عن وینھون دینھم ویأمرون بالمعروف أمر الناس ویعلِّمون

 وغالنة، أریغ، وادي تفاجالت، جربة، لمایة طرابلس، قصطالیة تین یسلي :بحلقتھ فیھا استقرَّ  التي
  .10السایح" محمَّد "سیدي :ب العامة عند الشیخ عرف وارجالن، ولھذا قنطرارة،

 هللا) یعنى كان (رحمھ فقد معینا بلدا ھذا ونظامھ بعنایتھ یخص لم بكر" بن محمد اإلمام" والشیخ
 فیھا ومشاركتھم العزابة حلقات لتأسیس مواطنھم إلى یرسلھم ثمَّ  الجھات، شتى من بتكوین الطالب

 بن فصیل الشیخ" المجاھد عالمھا كان فقد الموضوع ھذا في "جربة" فضل منطقة ینسى بأنفسھم، وال
 عندما وذلك الوجود إلى إبرازه على والملحین لھ المتحمسین أول تقریبا ه 440 سنة مسور" المتوفى أبي

 الجرید بالد في "وھو بكر بن محمد هللا عبد "أبي إلى جربة من أختھ وابن ویونس" ابنیھ "زكریاء بعث
  .11الكتمان وحالة یتماشى نظاما یسن أن علیھ یلحوا بمالزمتھ وأن یوصیھم

 خالل جربة أھل جزیرة المحلي النفوذ ھیاكل في یتجلى الذي اإلباضي العزابة نظام مثّل وقد
 واإلقلیم والحومة المسجد بین والموزعة الممیزة الخاصة مؤسساتھ التنظیم وكان لھذا. الحدیث العصر

 في منھا في شتات مجموعات توجد حیث خارجھا یمتدّ  منھ جانبًا إن بل وفي المنطقة بأكملھا، والطائفة،
 تستجیب المساجد مكانة المتوسط فأصبحت األبیض البحر حول وغیرھا اإلمبراطوریة العثمانیة مجال
 والطائفة اإلقلیم جماعة وكذلك تفعل الجتماعاتھا مساجد الحومة لجماعة فكانت الھرمي، التنظیملھذا 

 المحبوسة األوقاف التحرك المتالك حریة اإلباضیة النفوذ لھیاكل كان أنھ ھو دوالیك، المھمّ  وھكذا
 المماثلة عند التوقف في نیتنا لیس وإنھ خاصة، وأعراف وعادات لقوانین وفقًا فیھا والتصرف شفویًا
 المنھج نفس توّخوا أن ھؤالء إلى فقط نشیر "جربة" لكن یھود لدى والتنظیم اإلباضي التنظیم بین القائمة

 بالنسبة حالة تغلیب كاملة الحقًا) في الصغیرة الحارة یھود( "جربة" یھود عاش إذ أولئك؛ لدى المعتمد
  .12الجزیرة في اإلباضیة المحلیة المنظومة إلى

لقد عمل الشیخ على ترسیخ العدید من المبادئ الفكریة  انجازاتھ الفكریة واإلصالحیة: -3-1
  واإلصالحیة في مجتمعھ من أھمھا: 

 إلشعالھا سعى التي السكاكیة، لفتنة الفرقة للعیان، وإسكاتھ باقیة آثاره تزال وال فرسطا لمسجد بناؤه -
  السكَّاك".  هللا "أباد

  ورزمار.  بني قبیلة إصالح -
 .االعتزال على قبل كانوا من  وقد اإلباضي، بالمذھب »نتلزضیت «أغرم بلدة سكَّان إقناع -

 ابنا أبي ویونس "زكریاء أوائلھم: من ولعلَّ  َشتَّى، بلدان ومن بالمئات الشیخ تالمیذ وقد عدَّ 
   ".زكریاء
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 بن یعدل"، و"مصالة بن و"یعقوب یحیى"، بن بكر و"أبو أحمد" العباس "أبو ابنھ أبرزھم: ومن
  سلسلة. في ردیفھ كان الذي المزاتي" یخلف بن سلیمان الربیع و"أبو یحیى"

" السیر كتَّاب من ذكر من أول  بكر"، في أبي بن یحیى زكریاء أبو ھو" تآلیف هللا" عبد ألبي بأنَّ
 في طبقاتھ و"الشماخي" في الدرجیني" المقولة" ھذه في وتبعھ كثیرة، تآلیف فنٍّ  كلِّ  في ولھ « قولھ:

 ركن كان فیھا ألنَّھ والبرھان، الحجج في أكثرھا كثیرة، تآلیف فنٍّ  كل في لھ « السیر فیقولھ كذلك:
 في والناظر كتبھ، واحداً من عنوانا ولو لنا یوردوا لم أنھم غیر وأقوال، حكم األخالق في ولھ األركان
 "أبا أنَّ  لنا یتَّضح ثَمَّ  ومن وحكمھ؛ تعجُّ بآرائھ یجدھا والعقیدة، والفقھ السیر كتب من اإلباضي التراث

 لتُعرف المؤلِّفون عنھم وأخذھا وحكمھ فتاویھ تالمذتھ لھ وإنما جمع التألیف، لقصد كتبا یؤلِّف لم هللا" عبد
 »المخزونة التحف كتاب«ھو:  وعلمھ الشیخ آراء یجمع كتاب هللا، وأشمل أبي عبد بتألیف بعد فیما

 "أبي الخیر": مثل بن ماكسن محمَّد أبو عنھ" قال .جزأین في یخلف"، (مخطوط) بن لتلمیذه "سلیمان
، وقد أطنبت المصادر في ذكر صفاتھ »األولى النُُّذر من نذیرٌ  ھذا « :فیھ هللا تعالى قال من مثل "هللا عبد

الصفات الحمیدة، ومن ذلك ما الخلقیة، وشھد لھ بعض معاصریھ بالعلم والورع والشجاعة وغیرھا من 
د عنھ قالھ  عالم، :العصر أھل من غیره في خصال قلیلة خمس فیھ« :النفوسي" صالح أبي بن "محمَّ

  .13»نفوسة ذروة من شجاع، سخي، عابد ورع
وبذلك یمكن أن نلخص أھم المنجزات الفكریة واإلصالحیة التي قام بھا الشیخ "بن أبي بكر 

تأسیسھ لحلقة العزابة، والتي شھدت انتشارا على مر الزمن وتوسعت لتشمل كل الفرسطائي" من خالل 
  ما یلي: من

شؤون الحج، رعایة  تنظیم الموتى، تجھیز اإلفتاء، الصالة، إمامة وھي: اآلذان،المھام التعبدیة  -
  .الذبح یتولّى من وتعیین المجازر األوقاف مراقبة

  المھام التربویة:
 .والمعاھد والمدارس المحاضر في القرآنيّ  التعلیم على اإلشراف -
 .والمناسبات المساجد في واإلرشاد الوعظ -
 .المنكر عن والنھي بالمعروف األمر -
 على أو تمّرد المسجد، أوامر خالف أو فاحشة، أو معصیة ارتكب أنھ ثبت مّمن البراءة العلنیة -

  .توبتھ یعلن حتى االجتماعیة، والنظم األعراف
  تنظیم مجالس للنساء یتعلمن منھا، ومن العالمات الالئي تخرجن على یدیھ أم البخت وأختھا. -      

  المھام االجتماعیة:
 .العبور وطقوس األعراس نظام ووضع المھور تحدید -
 .والمآتم األعراس مناسبات على اإلشراف -
  .االجتماعیة اآلفات محاربة -
  العشائر. كمجالس االجتماعیة، المؤّسسات مجالس على اإلشراف -

  المھام االقتصادیة:
 .ومراقبتھا األسواق على اإلشراف -
 .واإلسراف والغشّ  االحتكار محاربة -
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 .وتقسیمھا واألودیة األمطار میاه تصریف على اإلشراف -
  .الزكاة نصاب لمعرفة التمر خرص -
  .التقلیدیة والحرف والصناعة والتجارة الفالحة ومراقبة وتوجیھ تشجیع -

  المھام األمنیة:
  .على الحراسة اإلشراف -
 .االجتماعي السلم على والمحافظة الفتن إطفاء -
  .14الفرنسيّ  االحتالل مثل الوطن لھا یتعّرض قد التي االعتداءات ردّ  -

وقد اتبع الشیخ أسلوب األسفار والتنقالت التي یتعرض فیھا الطلبة للشدائد والمحن ویبلون البالء 
الحسن، كما كان یعتمد على أسلوب فرید لإلقناع والحجة وذلك باالستعانة باألمثال الواقعیة لإلفھام 

  والتغییر، وقد حفِظت كتب السیر الكثیر منھا.
، وقبره یوجد في مقبرة أمام غار ھـ440على أن وفاتھ كانت في سنة  وقد أجمعت المصادر

، فوجد "أبا عبد ھـ441نزل أریغ في سنة  الخطاب عبد السالم""بآجلو"، وقد ذكر "أبا زكریاء" أن "أبا 
هللا" یحتضر وقد ذھب أصحاب المعجم بأن انفراد الشیخ "أبا زكریاء" بھذه المعلومة رغم قدمھ، یجعلھم 

  .15یرجحون كون التاریخ تصحیفا من بعض النساخ
 في السیرة لتوحید،ا كتاب األرضین، وأصول من أھم مؤلفات الشیخ: القسمةمؤلفاتـھ:  -3-2

  وغیره. األلواح في تركھ الذي األلواح كتاب مسألة"، "بأبي المعروف والجروح، الجامع الدماء
وقد تعددت الدراسات حول الشیخ "أبي عبدهللا" ونظام العزابة من كتب ورسائل جامعیة، فضال 

من ھذه المؤلفات  عن الفصول المطولة في كتب التاریخ والسیر، وقد ذكر أصحاب المعجم مجموعة
  وھي:

  .وھو ال یزال مخطوطا اإلمام "أبو عبدهللا محمد بن بكر"، للشیخ "أبي الیقظان إبراھیم" -1
  نظام العزابة بجربة، للدكتور الشیخ "فرحات الجعبیري". -2
  نظام العزابة، للشیخ "متیاز الحاج إبراھیم". -3
  حلقة العزابة، للدكتور "محمد صالح ناصر". -4
  ام العزابة، لألستاذ "صالح سماوي".نظ -5
  .16النظم االجتماعیة والتربویة عند اإلباضیة في مرحلة الكتمان ، للدكتور "عوض خلیفات" -6

لقد كشف ھذا البحث أن حلقة العزابة تعتبر نظاما اجتماعیا أصیال، وضعھ اإلباضیَّة في بالد 
ت ذلك العصر، وبدیال عن إمامة الظھور، المغرب في مطلع القرن الخامس الھجري، استجابة لمتطلبا

كن نظام العزابة من اإلشراف على مختلف شؤون الحیاة في المجتمع دینیا، وسیاسیا، واقتصادیا،  تمَّ
ت الضطراباواجتماعیا واستطاع اإلباضیة بفضلھ المحافظة على وجودھم وكیانھم، رغم التحدیات وا

  غم مرور عشرة قرون على تأسیسھ.النظام یؤدي أدواره روالفتن، وال یزال ھذا 
وحسب النتائج التي توصلنا إلیھا فإن الشیخ اإلمام "أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي" 
من المستفیدین من ھذه الحركة العلمیة التي بعثھا نظام حلقة العزابة، وقد خلف تراثا نفیسا فاق الخمس 

ن إسھامھ فیھ عزیزا، وبخاصة في المجال الفقھي ومرجع والعشرین مؤلفا في مختلف العلوم والذي كا
  .17الناس في الفتوى بل مرجع المعاصرین لھ، كما تدل على ذلك األخبار المرویة عنھ في كتب السیر
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  خاتمة: 
المنجزات الفكریة واإلصالحیة للشیخ "أبو عبد هللا محمد بن بكر  أن القول یمكننا سبق ومما

 شمولیة وھذا إن دلَّ على شيء فإنا یدل على العزابة، كانت متعددة وشاملةالفرسطائي" في مجلس 
اإلباضي بدرجة  عمل المجتمع ومجال كما أن ھذا التنظیم یمثل مخبر نظامھ لمختلف النواحي الحیاتیة،
مسالك  مسطر على واستمراره بقائھ على ومحافظ ومنسجم مرن قوي كبیرة، ألن ھدفھ ھو إنشاء مجتمع

  .إلسالميالدین ا
في األخیر نوصي بالبحث والتعریف عن أھم أعالم وشیوخ الجزائر، الذین كرسوا جھودھم في 

 ، والتربیة والتعلیم وتفسیر القرآن الكریم،االجتماعيسبیل الجھاد في میدان الدعوة واإلصالح والعمل 
طبوع تقریب تراثھم الم والوقوف على مناھجھم خاصة في التعامل مع القرآن الكریم درسا وتفسیرا، وكذا

  .والمخطوط من الباحثین قصد دراستھ وإبرازه وتجسید مبدأ التواصل بین األجیال
  

  قائمة المصادر والمراجع:
  الكتب:

ابة ودورھا في بناء المجتمع المسجدي،  -1 معمر علي یحي، اإلباضیَّة في موكب التاریخ ، محمد ناصر: حلقة العزَّ
  .م1985سنة  4الجزائر، مج -المطبعة العربیة غردایة

، 310م)، ص1979ـ/ھ1399(، سنة 4أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین: معجم مقاییس اللغة، مادة (عزب)، مج  -2
  .ت)، (د.1منظور: لسان العرب، مادة (عزب)، مجابن 

  .م2001الجزائر، (د. ط) سنة ، األلوانمحمد بن بشیر أرشوم، الواضح في التاریخ اإلسالمي، م تقنیة  -3
، 4الوالیات المتحدة األمریكیة، ط، أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الشاطبي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي -4

  .م)1995ـ ھ1416سنة (
 1999ھـ/ 1419 سنة ،2ط القرارة الجزائر، التّراث جمعیة نشر اإلباضیة، عند الّدعوة محمد صالح ناصر، منھج -5

  . م
دار الفكر، سنة  ،5(قصد)، تح: عبد السالم ھارون، مج  أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، مقاییس اللغة، مادة -6

  .م)1979ـ/ھ1399(
 ، سنة2، ط 2لبنان. مج-أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، معجم أعالم اإلباضیَّة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت -7

 .م)2000ـ/ھ1421(
  .ت).د، (د.ط)، (2معمر علي یحي، اإلباضیَّة في موكب التاریخ، مج  -8
عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، مراجعة وتعلیق: طھ عبدالرؤوف سعد، مكتبة  -9

  .م 1991ھـ/ 1411، سنة 2القاھرة، مج -الكلیات األزھریة
ھـ/ 1419( سنة ،2القرارة الجزائر،ط، التّراث جمعیة اإلباضیة، نشر عند الّدعوة منھج ،محمد صالح ناصر -10

  .م)1999
 الثقافیة تاوالت مؤسسة الشجني، منشورات لمیس روبیناتشي، العزابة: حلقة الشیخ محمد بن بكر، تر: روبیرتو -11

  .م2006بسانت متیو كالیفورنیا، سنة ، التاریخیة أبحاث سلسلة
  المقاالت:

عمران، العدد  ، مجلةالعثمانیة التونسیة اإلیالة في والعیش المشترك الشفوي الدینیة األقلیات محمد المریمي، خطاب -12
  .2014، سنة 10/3

  الرسائل:
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م)، صالح الدین 11-9( الخامس ھجریین الثالث القرنین بین بالمغرب اإلسالمي اإلباضیة عند والتعلیم التربیة -13
، التاریخ، جامعة الجزائركلیة -اإلنسانیةاإلسالمي، قسم العلوم  التاریخ في الماجستیر شھادة لنیل شعباني، رسالة

2003/2004.  
  المداخالت:

بن محمد العالقة، محاضرة: بین سكان جربة ووادي مزاب، األیام الدراسیة من الشیخ عمي سعید  مابراھیالشیخ  -14
  .غردایة–بن علي الجربي إلى الشیخ حمو بن عیسى عمي سعید مؤسسة الشیخ عمي سعید 

  صفحات الكترونیة:
 صفحة: أشعة من الفكر اإلباضي. ،نظام العزابة) مؤسس ( مھنا بن راشد السعدي: الشیخ أبي عبدهللا محمد بن بكر -15

www.istiqama.net  
  

 الھوامش:
ابة ودورھا في بناء المجتمع المسجدي، المطبعة  -1 معمر علي یحي، اإلباضیَّة في موكب التاریخ، محمد ناصر: حلقة العزَّ

 . 255م، ص 1985سنة  4الجزائر، مج -العربیة غردایة
، 310م)، ص 1979ھـ/1399(، سنة 4أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین: معجم مقاییس اللغة، مادة (عزب)، مج  -2

 . 595.ت)، صد، (1ابن منظور: لسان العرب، مادة (عزب)، مج
 . 27م، ص2001الجزائر، (د. ط) سنة -محمد بن بشیر أرشوم، الواضح في التاریخ اإلسالمي، م تقنیة األلوان -3
 ] "0412ھـ ـ 600/670ھو "أبو العباس أحمد بن سعید بن سلیمان بن علي بن یخلف التمجاري الدرجیني اإلباضي /

، عالم من علماء الشریعة، ومتكلم في قضایا العقیدة واإلیمان على مذھب بنفزاوة م] ولد بمنطقة درجین السفلى1272
  باء واھتّم بالشعر وغلب فن التاریخ على أغلب تصانیفھ. اإلباضیّة، ولھ ولع بالتراجم وتقیید أخبار العلماء واألد

لم تھتّم كتب التاریخ والطبقات بوضع تاریخ محدد لوالدتھ، وإنما باالعتماد على ما ذكره من أنّھ ارتحل في أّول سن 
سط و البلوغ إلى ورجالن وھي واحة توجد بجنوب الجزائر لطلب العلم، ینحدر من أسرة بربریّة كانت تسكن تمجار

جبل نفوسة بلیبیا، كان والده من أّول الّشیوخ الذین أخذ عنھم العلم واألدب، وفي ورجالن تلقّى علوم الدین وفقھ الشریعة 
 .أحد علمائھا وأئمتھا المشاھیر 3أبي سھل یحیى بن إبراھیم عن"

، 4المتحدة األمریكیة، طأحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الشاطبي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، الوالیات  -4
 . 302م)، ص1995ھـ 1416سنة (

 1999ھـ/  1419سنة ،2التّراث، القرارة، الجزائر ط جمعیة نشر اإلباضیة، عند الّدعوة محمد صالح ناصر، منھج -5
  .277ص م،

دار الفكر، سنة ، 5أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، مقاییس اللغة، مادة (قصد)، تح: عبد السالم ھارون، مج  -6
 . 95م)، ص 1979ھـ/1399(

، سنة 2، ط 2أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، معجم أعالم اإلباضیَّة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت لبنان، مج -7
 .85م)، ص2000ھـ/1421(

 . 44، (د.ط)، (د.ت)، ص2معمر علي یحي، اإلباضیَّة في موكب التاریخ، مج  -8
عز الدین عبد العزیز بن عبدالسالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، مراجعة وتعلیق: طھ عبدالرؤوف سعد، مكتبة  -9

 . 189م، ص 1991ھـ/ 1411، سنة 2القاھرة، مج -الكلیات األزھریة
ھـ/ 1419(سنة  ،2التّراث، القرارة الجزائر، ط جمعیة اإلباضیة، نشر عند الّدعوة منھج ،محمد صالح ناصر -10
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 وكتابھ تعطیر األكوان بنشر شذا نفحات أھل العرفان

 

Mohammed-Es-sgheir ben El-mokhtar El-djellali (1268-1336 
/1852-1917) And his book Taatir el-akwan bi nachri chadha 

nafahati ahl-el-irfen           
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   :الملخص

دت المعاجم ككتاب أبو القاسم محمد الحنفاوي  شاعت الموضوعات التي تُعنى بدراسة األعالم وتراجمھم وأعِّ
غیرھا من المصادر لذلك، لكن تبقى أغلبھا تراجم لألعیان والطبقات المشھورة من العلماء ورغم شساعة ومثال 

زة في الشمال،  في المقابل غیّبت الكتابات الجزائر إال إن أغلب الدراسات ركّزت على الحواضر الكبرى المرتك
الخاصة برجاالت العلم والدین في الجنوب الجزائري، وسنعكف في مقالنا  على إماطة اللثام عن شخصیة مغمورة 
كان لھا دور في التعریف بشیوخ الطریقة الرحمانیة وأعالمھا وذكر رسائلھم وقصائدھم ونقصد بكالمنا الشیخ محمد 

ختار الجاللي الذي ألّف كتاب تعطیر األكوان بشذا نفحات أھل العرفان وھو موضوع دراستنا الصغیر بن الم
وكتابھ تعطیر األكوان بنشر  م)1917-1852/ ـھ1336-1268(محمد الصغیر بن المختار الجاللي  الموسومة ب "

 ده الشیخ المختار الذي" حیث سنتطرق إلى جوانب من سیرتھ بذكر أسرتھ بدایة من وال شذا نفحات أھل العرفان
كما سنأتي على  ،عن بسكرة أسس الزاویة المختاریة بأوالد جالل بالزاب الغربي والتي تبعد بحوالي مائة كیلومتر
خالفتھ لوالده على  تالمذتھ، ،ذكر أبنائھ من بعد وأخذه العلم وسلوكھ الطریقة على ید محمد بن أبي القاسم الھاملي

فمن ھو محمد الصغیر بن المختار الجاللي؟  .سیقصدھا الطلبة من كل حدب وصوب والتيمشیخة الزاویة المختاریة 
 الجزائر عامة والطریقة الرحمانیة خاصة؟   في كتابھ وإلى أي مدى خدم ترجمة األعالم في ورد وما الذي

  محمد الصغیر؛ تعطیر األكوان. أوالد جالل؛ الرحمانیة؛ المختاریة؛ :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
    Topics concerned the study of scholars and their translations have become popular, and 
dictionaries have been made such as the book of al-Hanafawi in addition to other sources. 
However, most of them remain translations of notables and famous classes of scholars, most of 
the studies focused on the major metropolitan areas based in the North. In return, books of 
scholars and clerics in southern Algeria were eliminated. We will focus in our article on 
uncovering an obscure figure who had a role in introducing the sheikhs of the "Rahmanian 

                                                        
  .المرسلالمؤلف  )1(
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Ideology" and its scholars. This figure is Sheikh Muhammad al-Sghir ben Mukhtar al-Djallali, 
who wrote the book of " Taatir el-akwan bi nachri chadha nafahati ahl-el-irfen�", which is the 
subject of our study marked by:  "Muhammad Es-Sgheir ben al-Mukhtar al-Djallali (1268-
1336 AH / 1852-1917 AD) and his book Taatir el-akwan bi nachri chadha nafahati ahl-el-irfen 
" Where we will deal with aspects of his biography. So,who is Muhammad al-Sgheir ibn al-

Mukhtar al-Djallali?  What was mentioned in his book and to what extent did he serve the 
translation of scholars in Algeria in general and the "Rahmanian Ideology" in particular? 
Key words: Ouled Djellal; Rahmanya; Mokhtariya; Mohammed Es-sgheir; Taatir-El-Akwan.� 

  
  مقّدمة: 

ال تزال الدراسات التي تُعنى بأعالم الجزائر في العصر الحدیث تحتاج إلى المزید من البحث         
والتقصي، ذلك أّن أغلبھا ّركزت على دراسة الشخصیات المشھورة، والتي ذاع صیتھا خاصة مع وفرة 

في حین تبقى شخصیات أخرى مغمورة لم تنل حظھا من البحث، وقد ساھم في ذلك بیئتھا الجغرافیة  مؤلفاتھا،
إلى حّد بعید باستقرارھا في أماكن نائیة وبعیدة عن الحواضر المشھورة، ونحن نھدف من خالل دراستنا 

تار یخ المخونقصد بكالمنا "محمد الصغیر بن الش، ھذه إلى تسلیط الضوء على إحدى تلك الشخصیات
م"، والذي اكتنف سیرتھ الذاتیة الكثیر من الغموض مّما ّصعب ترجمة حیاتھ، خاصة 1917-1852الجاللي 

مع قلة آثاره، وندرة الوثائق والمخطوطات المتعلقة بتراجم العلماء واألعیان، وذلك ألسباب مختلفة، إما 
نكاد نجد فیما توفر بین أیدینا من مصادر أو  الحتكارھا أو لضیاعھا أو ألن أیدي العابثین قد طالتھا، فال

مراجع ما یشیر إلى تفاصیل سیرة ھذا الرجل،  فالذین تحدثوا عنھ لم یفّصلوا في ترجمتھ إالّ بالشيء الیسیر. 
كما نسعى لتسلیط الضوء على أھم مؤلفاتھ وھو كتابھ تعطیر األكوان بنشر شذا نفحات أھل العرفان. فمن 

 المختار الجاللي؟ وما الذي عالجھ في كتابھ تعطیر األكوان؟ھو محمد الصغیر بن 
بما أّن الشیخ محمد الصغیر الجاللي ھو سلیل الزاویة المختاریة التابعة للطریقة الرحمانیة، والتي تعّد و      

من الطرق الصوفیة األكثر توسعا ونشاطا في الجزائر من حیث عدد مریدیھا ومراكزھا، ارتأینا أن نتطرق 
 لى تعریف كلیھما قبل ترجمتھ.إ

  نبذة عن الطریقة الرحمانیة:
ھي طریقة صوفیة خلوتیة أّسسھا سي محمد بن عبد الرحمن القشطولي األزھري ولد         
من إقلیم قشتولة من أرض جرجرة و زواوة، أخد تعلیمھ بزاویة الشیخ   .)1( إسماعیلم بآیت 1715ھـ/1126

الصدیق أوعراب بمنطقة آیت إیراثن ثم في الجزائر العاصمة وبعدھا حّج إلى البقاع المقدسة في سنة 
: أخد العلم عن الكثیر من الشیوخ أمثالإلتمام تعلیمھ باألزھر الشریف و م، وأثناء طریقھ نزل بالقاھرة1739

لم النفراوي، عمر الطحالوي، حسن الجداوي والشیخ العمروسي، ونظرا لمكوثھ الطویل باألزھر سا
الشریف سمي باألزھري، ومن ھناك أخد الطریقة الخلوتیة، وتتلمذ على ید الشیخ محمد بن سالم الحفناوي، 

ین غیاب قرابة الثالثتجول عبر بالد السودان والھند، وبعد عودتھ إلى الجزائر رفقة زوجتھ وخادمیھ  بعد 
م بأمر من شیخھ الحفناوي، أّسس زاویة بآیت اسماعیل وشرع بالوعظ ونشر تعالیم 1770ه/1183سنة 

الطریقة الخلوتیة ، فأصبح لھ الكثیر من األتباع والمریدین بعد أن القى معارضة قویة لحركتھ، توفي الشیخ 
  .)2(أبي القبرینب عرفوم، 1793ه/1208محمد بن عبد الرحمن األزھري سنة 
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  تعریف الزاویة المختاریة بأوالد جالل: 
القدیمة وھي واحة من واحات الزاب الغربي  تقع الزاویة المختاریة في مدینة أوالد جالل الموقع:
تحدھا بلدیة سیدي خالد غربا، وبلدیة الدوسن شماال، وبلدیة  ،)3(كلم من مقر الوالیة حالیا100تبعد بحوالي 

الشعبیة في الشمال الغربي، وبلدیة ثالیوت ولغروس في الشمال الشرقي، وبلدیة البسباس من ناحیة الجنوب 
  . )4(الشرقي، كما توجد لھا حدود مشتركة من جھة الشرق مع والیة الوادي ومن جھة الشمال مع والیة المسیلة

العریقة التابعة للطریقة الرحمانیة والمنتشرة في العدید من جھات الشرق  ھي إحدى الزوایا التأسیس:
نتطرق س -أّسسھا الرجل الصالح الشیخ المختار بن خلیفة الجاللي رحمھ هللا والجنوب الشرقي الجزائري،

 )5(م1815ه/1230لى سنة ویعود تاریخ تأسیسھا إ -إلى تعریفھ في حدیثنا عن أسرة الشیخ محمد الصغیر
، )7(بالتربیة واإلرشاد وتعلیم العباد )6(بقریتھ سیدي خالد وذلك بعد أن أِذن لھ شیخھ محمد بن عزوز البرجي

وبسبب مشاكل حدثت لھ من طرف أھلھا، انتقل إلى قریة أوالد جالل المجاورة وھناك عرفت الزاویة شھرة 
دب وصوب، وكان لھا دور كبیر في تحفیظ القرآن الكریم، واسعة في ظرف وجیز، وأّمھا الطلبة من كل ح

   .)8(وتدریس العلوم الشرعیة ونشر الطریقة الرحمانیة، وإطعام الطعام، وإیواء الفقراء والمساكین
 عھد يففي جذب أعراش أوالد نایل والقبائل المحیطة بھم، كما بلغ تأثیر الزاویة نجح الشیخ المختار 

 بئر العاصمة، الجزائر تیارت، موسى، وعمي وزمورة، آفلو، :منھا الوطن من كثیرة مناطق إلى مؤسسھا
 بسكرة، بوسعادة، الجلفة، الشاللة، وقصر بوغار، البرواقیة، البخاري، قصر الغزالن، سور غبالو،

 والسحارينائل، وأوالد عالف  والد المناطق ، وقد وصفھ أحد الفرنسیین قائال أّن نفوذه قد عمّ )9(جرجرة
   .)10(كبیرة بأعداد زاویتھ یزورون كانوا الذین

 األنوار أبو مبروكي، قویدر بن مصطفى الشیخ الجاللي، السماتي بن عابد الشیخ بھا التدریس تولى
 العدید منھا شبیرة، تخرج السماتي، محمد الزبیر بن محمد :نجد بھا القرآن حفظ شیوخ المحبوب، ومن بن
تعاقب  .)13(نعیم النعیمي الھاملي، القاسم أبي بن محمد ،)12(األحرش بن الشریف :)11(وشیوخھ العلم طلبة من

    على مشیختھا العدید من الشیوخ ورجال العلم وھم:
  .م1859م/1815الشیخ المختار: مؤسس الزاویة  -
  .م1882م/ كان حیا في 1860الشیخ مصطفى االبن األكبر للشیخ المختار  -
  .م1917الصغیر بن الشیخ المختار.../ الشیخ محمد -
  .م1917/1951الشیخ عبد الحمید بن محمد الصغیر  -
  .م1951/1985الشیخ خالد بن عبد الحمید  -
  .م1985/1990الشیخ سعد بن عبد الحمید  -
  .م1990/2009الشیخ عبد الجبار بن عبد القادر  -
  .)14(إلى وقتنا الحالي م2009الشیخ محمد األمین بن الشیخ عبد الجبار منذ سنة  -

  التعریف بالشیخ محمد الصغیر: 
ھو الشیخ محمد الصغیر بن المختار الجاللي اإلدریسي الخالدي نسبة لبلدة سیدي خالد نواحي بسكرة،          

عالم فاضل فقیھ مدرس، من شیوخ الطریقة الرحمانیة بالجنوب الجزائري، وشیخ زاویة أوالد جالل بالقرب 
  ). 1(ینظر الملحق رقم .)15(من بسكرة
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  صورة للشیخ محمد الصغیر بن المختار الجاللي(الجالس) وابنھ عبد الحمید: 1الملحق 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Marthe et Edmond Gouvion –Kitab Aayane El-Marharibaالمرجع:  
  

محمد الصغیر إلى زاویة والده الشیخ المختار بأوالد جالل، ومنھا جاءت تسمیتھ  نُسب الشیخ نسبھ:
بالجاللي، ذكر شجرة نسبھ الشریف كاملة في كتابھ تعطیر األكوان في حدیثھ عن والده الشیخ المختار فیما 

 � لحمدوا شرفنا شجرة خزانة أوائلنا في وجدنا قد نحن وھا" قائال: أسماه "طرفة المحب وتحفة الحب"
 بن الواحد عبد بن هللا عبد بن أحمد بن ": ھو ابن الشیخ المختار بن عبد الرحمن بن  خلیفةبالحرف ونصھا

 عیسى بن حرمة بن علي بن بكر أبي بن مشیش بن السالم عبد بن علي بن محمد بن عمر بن الكریم عبد
 األكبر إدریس سیدي بن األصغر إدریس سیدي بن هللا عبد بن أحمد بن محمد بن حیدة بن مروان بن سالم بن
 بن عنھ ورضي وجھھ هللا كرم علي سیدنا بن الحسن سیدنا بن محمد سیدنا بن محمد سیدي بن هللا عبد بن

    ) )16"العالمین سید ابنة الزھراء فاطمة سیدتنا وابن طالب أبي
المختار وبأنھما حصال علیھا من مارث وإدموند غوفیون في تعریفھما للشیخ أیضا كل من كما یذكرھا     

  .   )17(حفیده سي عبد الحمید ابن محمد الصغیر لكن مع اختالف بسیط في بعض األسماء
ه 1268ولد محمد الصغیر بزاویة والده الشیخ المختار بن خلیفة بأوالد جالل في مولده ونشأتھ:  

أة، فتعلم القرآن الكریم وتلقى مبادئ نشأ في أحضان والده الشیخ المّربي المختار أحسن نش. )18(م1852/
العلوم الشرعیة، ولما اشتد عضده وشاقت روحھ ونفسھ إلى النفحات الربانیة اجتھد في نھج الوالد واجتھد 

تولى مشیخة الزاویة المختاریة بعد وفاة أخیھ الشیخ مصطفى وھذا بعد أن . )19(حتى نال مقامات الرجال
  الھاملي. أجازه شیخھ محمد بن أبي القاسم 
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عرفت الزاویة في عھده توسعا في العمران وزیادة في العلم، وازداد عدد طلبتھا حتى قیل أّن عددھم        
طالب، قضى فیھا الشیخ محمد الصغیر سنوات عمره في التدریس والتربیة  )500وصل إلى نحو خمسمائة (

 .)20(واإلرشاد
  أسرتھ: 

ھو الشیخ المختار بن عبد الرحمن بن خلیفة اإلدریسي الخالدي الجاللي المولود  والده الشیخ المختار:
 ربیاه شریفین أبوین منم بقریة سیدي خالد، 1786ھـ/1201في أول لیلة من القرن الثالث عشر الھجري 

 الكالم،  وعلم العقائد في وبرز العلماء من جلة على وتفقھ مبكرة سن في القرآن حفظ خالصة، دینیة تربیة
 وبعض والتلقین العھد عنھ فأخذ البرجي عزوز بن محمد بالشیخ والتقى مرّب، شیخ طلب في ارتحل ثم

 الطولقي، عمر بن علي الشیخ خدمة بمالزمة أوصاه وفاتھ قربت ولما األسماء، بعض تدرج في سلوكھ
 فیھا مواظبا عام، عشرثالثة  عمر بن علي خدمة الزم ھـ، 1233 عام عزوز بن محمد الشیخ وفاة وبعد
عمر. أّسس زاویتھ المعمورة كما سبق  بن علي الشیخ ید على علیھ هللا فتح حتى والعبادة والقیام الصیام على

      )21(سامعیھ قلوب في التأثیر على ذكره آنفا، اشتھر بالورع ونشر العلم كما اشتھر بقدرتھ
 المصالح، كھف األخیار، أستاذ وقربھ دنوه في بربھ العارفقال عنھ ابنھ محمد الصغیر مترجما لھ" 

 وأذكار بصنوف األذكار جالل، بني زاویة معمر المختار، وموالنا سیدنا الشیخ الصالح، المشھور الولي
 الزال النفوس، في وعظمت تامة وشھرة عالیا شرفا بھ فنالت الدروس، بعد بالدروس أحیاھا بلدة الجالل،

 على الحق وینصر األوحال، أھوال من فینشلھم بأیدیھم یأخذ حال، كل على الرجال، ومقصد الرحال، محط
ھو األستاذ، العمدة المالذ، مجمع البحرین شریعة وحقیقة، وجامع " ویضیف قائال: ،آمین" العاطل، الباطل

   )22(القطب الجامع، الغیث المدرار، الھامع" األمرین سلوكا وتسلیكا للخلیقة،
صاحب الفتح الطالع والكشف الالمع والبصیرة الحارقة " الحفناوي فیصفھ قائال:أبو القاسم  أما

والسریرة المشرقة والكرامات الباھرة واألحوال الفاخرة والمقامات الجلیلة والحقائق النفیسة والمعارف 
 هللا السنیة والمنازل الرفیعة من مراتب القرب والتصدر المتعالي في مجالس القدس، وھو أحد من أظھره

تعالى إلى الوجود وصرفھ في أحكام األحوال وقلب لھ األعیان، وخرق لھ العادات، وأظھر على یده العجائب، 
اشتاقت نفسھ في حال بدایتھ إلى شيء من األكل، فعاقبھا بصیام ثالث عشرة سنة بصیام نھارھا وقیام لیلھا، 

لھ كالم في الحقائق والوعظ، وكان یربي وكان كثیر اإلنشاد في مدح شیخ شیخھ سیدي محمد ابن عزوز، و
  .)23(بالھمة والحال، جمالھ أكثر من جاللھ، ظریفا لطیفا نظیفا طویل القامة قلیل شعر اللحیة

 الصوفیة القصائد من كبیرة مجموعة نظم كما م،تھوكتابا الرحمانیة الطریقة مشایخ مراسالت جمع
  . )24(التصوف بمكتبة الشیخ بن عزوز القاسمي في تألیف لھ الملحون، كما ذكر الشعر من أغلبھا

وخالفا لبعض فروع المنطقة فإن الشیخ المختار قد اعتنق فكرة الثورة وأخذ یحث الناس على الجھاد 
مع ظھور الثائر الشریف بومعزة زعیم ثورة الظھرة القادم من المدیة الذي غذى قیام انتفاضة جدیدة في 

"، وذلك بعد أن أرغمتھ قوات االحتالل بعد مطاردتھا 1847جانفي 10ل الزاب الغربي "انتفاضة أوالد جال
لھ التوجھ نحو الجنوب واللجوء إلى أوالد نائل، وفي واحتي سیدي خالد وأوالد جالل لقي الترحاب والتأیید 

      .)25(من سكانھما
 في واستجابت الرحمانیة القائد بوزیان، إلى النجدة م، وأرسل1849عام  الزعاطشة ثورة كما ساند        
فیھ. وقد شارك إخوانھ من الرحمانیین باإلضافة إلى الزعاطشة، في  والمشاركة الجھاد إلى لدعوتھ المنطقة
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م في الجلفة والمعروفة بقضیة بوشندوقة. وھكذا یكون المختار الجاللي من الذین جمعوا 1861انتفاضة سنة 
  .)26(بین التعلیم والجھاد والتصوف

ال ینكر أحد بأنّھ كان للطرق الصوفیة أثر كبیر في التعبئة الشعبیة ضد المستعمر، وكانت أغلب        
الثورات بقیادة روحیة من قبل شیوخ الزوایا ومریدیھا الذین لم یتخلفوا عن نشر روح الجھاد في األوساط 

ده خالل زیارتھما ألوالد جالل إال أّن ما ذكره لنا مارث وإدموند قوفیون حول الشیخ المختار وأوال الشعبیة،
م استوقفنا كثیرا وفتح بابا للتساؤل عن سبب تحّولھ وأبنائھ وحفیده إلى جھة المحتل الفرنسي، 1917سنة 

بعد ما سبق ذكره عنھ مّما ینّم عن تحول فردي مرتبط بالزاویة وشیخھا، فھو یعّدد من خالل نصھ: مختلف 
اللھ للجنوب القسنطیني، وإعالن الشیخ المختار والءه التام للسلطة الخدمات التي قّدموھا  للمحتل بعد احت

  (ثورة األوراس) استقبال الفارین ولومھ الشدید لھم على تصرفھم  . 1859االستعماریة ورفضھ في 
إال أن وافتھ المنیة وھو على ذلك، عن أبنائھ بدایة من محمد الصغیر ودعمھ الروحي، فقد عمل 

 فقد كان ذراع أبیھحرز هللا، أما حفیده عبد الحمید مة اآلغا بوعكاز الصعبة والقاید جاھدا على تسھیل مھ
من جھات  سائل تھنئة وتقدیرمحمد الصغیر األیمن وسَعیا معا لتحقیق النصر للمحتل. ویورد قوفیون أیضا ر

م وأخرى من القائد األعلى لتقرت 1916أفریل  14رسمیة جراء خدماتھم: من الحاكم العام مؤرخة في 
  . 02ینظر الملحق رقم  )27(" جوان من نفس السنة 4مؤرخة في  Cauvetكوفي 

  

  157ص : ،نص من مصدر أعیان المغاربة لمارث وإدموند قوفیون :02الملحق رقم
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  وقد تقلد أبناء المختار بلقاسم وبولنوار وظائفا ونالوا رتبا عسكریة ھامة كما سیرد في ترجمتھم. 
لكننا سرعان ما نجد اإلجابة إذا ما وسعنا دائرة تحلیلنا لنالمس عالقة بعض الطرق الصوفیة باإلدارة      

الفرنسیة، حیث أّن ھذه األخیرة استطاعت كسب عدد منھا إلى صفّھا وصارت أداة طیّعة لتحقیق سیاستھا 
ئریین مّما كان سببا في تراجع القمعیة في محاربة القبائل والزوایا والمرابطین وسیطرتھا على الجزا

المقاومات الشعبیة. وتعتبر الزاویة التیجانیة مثاال على ذلك...إلخ، ولعل الالفت لالنتباه والذي یجعل ما رواه 
قوفیون أقرب إلى الحقیقة، ھو أّن ابنھ محمد الصغیر لم یتحدث عن نشاط والده الجھادي إطالقا: تزعمھ 

 م، وال عن مساندتھ لثورة الزعاطشة والشیخ بوزیان1847 للثائر بومعزة النتفاضة أوالد جالل ومساندتھ
م، بل اكتفى بالترجمة لھ وذكر رسائلھ وبعضا من قصائده فقط، ویعتبر ذلك موقفا حیادیا وھذا إن دّل 1849

كان " على شيء إنّما یدل على الخضوع والخنوع والوالء أیضا. ووصُف قوفیون لھ أكبر دلیل على ذلك:
 ،ال تقیا، عالما فقیھا، یستحق، محبوب من طرف إخوانھ في الطریقة، طیب، متساھل، عطوف، حازمرج

   )28(شدید اإلعجاب بمؤسساتنا، یفضل أفكارنا ومؤید لھا"
م، وُذكر تاریخ وفاتھ في قصیدة للشیخ المكي بن عزوز رثاه 1856ھـ/1276توفي الشیخ المختار في     

  . )29() بیتا معتبرا فقده بمثابة اللیل الدامس11( فیھا عدد أبیاتھا أحد عشرة
 .)30(یذكر كل من دیبون وكوبوالني بأن الشیخ المختار ترك ستة أوالد صغار دون ذكر ألسمائھم إخوتھ: 

وذلك على خالف ما ذكره مارث وإدموند قوفیون في حدیثھما عن محمد بن أبي القاسم الھاملي والذي عھد 
 :بتربیتھم وھم أربعة بما فیھم محمد الصغیر وھم على التوالي: سیدي مصطفى بن المختارلھ الشیخ المختار 

أكبر أبناء الشیخ المختار الجاللي، تولى مشیخة زاویة أوالد جالل بعد عودة الشیخ محمد بن أبي القاسم إلى 
  . )31(م1884ن الھامل، فتحمل مسؤولیة تربیة إخوتھ الثالثة في سن مبكرة، توفي في الفاتح من جوا

  م.1917سي بلقاسم: توفي وھو برتبة نقیب في الجیش الفرنسي وقاید في سنة           
سي بولنوار: ضابط والذي كان من المفروض أن یموت بشرف في صفوفنا، ولقد كان سي مصطفى          

   .)32(مرشدمثلھم األعلى أب متفان مخلص، ناصح و
ویذكر كل من أبي القاسم سعد هللا وعبد الباقي مفتاح بأّن باشاغا الجلفة الشریف بن األحرش كان متزوجا          

وأصبح من كبار خلفاء الطریقة الرحمانیة، وقد مات  -دون ذكر السمھا -من إحدى بنات الشیخ المختار 
  . )33(م1864قتیال في 
   شیوخھ: 
أخد العلم عن الشیخ محمد بن أبي القاسم الھاملي بزاویة الھامل وسلك على یدیھ، خّصھ محمد           

الصغیر بترجمة كاملة في كتابھ تعطیر األكوان سّماھا: "نشر أزھار وزھر أخبار في التعریف بأستاذنا" 
ي سرار والفھوم أستاذي وعمدتبقیة سلف األخیار وخلف السادات المصطفین األبرار طود العلوم ومنبع األ

في سائر أموري ومالذي الغوث الموصل الواصل والقطب المكمل الكامل كھف األمل بل البحر الزاخر 
بالمحاسن والمفاخر الشیخ سیدي وموالي العارف محمد بن أبي القاسم الھاملي بدر المواسم قّدس هللا روحھ 

  . )34(وأسكنھ من أعال الجنان فسیحھ آمین"
ھو محمد بن أبي القاسم  م):1897-1824ھـ/1315-1240تعریف محمد بن أبي القاسم الھاملي (

بن رجیح بن محمد بن عبد الرحیم، أبو عبد هللا الشھیر بالھاملي، فقیھ لھ مشاركة في علوم الحدیث والتاریخ 
سمى في مكان ی واألخالق والتفسیر، ولد بالبادیة قرب حاسي بحبح في شمال الصحراء بجنوب الجزائر

الحامدیة، حفظ القرآن ولما بلغ الثالثة عشر انتقل إلى جبال القبائل فأخذ عن مشایخ زاویة علي الطیار لمدة 
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سنتین، ثم قصد زاویة بن أبي داود في زواوة فأخذ عن مؤسسھا علوم التفسیر والفقھ، كما درس فنون 
  العربیة...إلخ 

 شھرة دروسھ وعرفت المعروف، األشراف بمسجد وغیره الفقھ الناس لتعلیم سنین ثماني بقریتھ أقام
 الشیخ عن لألخذ بتونس االستقرار ذلك وبعد الحج إلى نفسھ نازعتھ الفترة ھذه المناطق المجاورة، وفي في

 مرب شیخ إلى یرشده أن هللا ودعوا معھم بقائھ على أصروا األشراف أن إال بنفطة، عزوز بن مصطفى
 الجاللي، خلیفة بن المختار الشیخ على تعرف داود أبي ابن زاویة من قدومھ من السادسة العام قریب، وفي

 أوراد عنھ فأخذ الزاویة، بشؤون والقیام وفاتھ حین إلى معھ بالبقاء الشیخ أمره أن إلى علیھ، یتردد وظل
 عام أول إلى م 1856-ـھ 1273 معا أول الخدمة من وحسن بكمال األدب والزمھ الرحمانیة، الطریقة
  م. 1862 ه/ 1278

 لتسییر جالل أوالد بزاویة عام حوالي القاسم أبي بن محمد الشیخ أقام المختار الشیخ وفاة وبعد
 مشروع ونقل الھامل، بلدتھ إلى بعدھا وعاد .المختار الشیخ أوالد سن لصغر نظرا أمورھا وترتیب انھشؤو

 1863ه 1280 الحرام محرم أول وفي وجیز، قیاسي ظرف في وأتمھا زاویتھ، بناء في شرع .إلیھا الزاویة
، توفي وھو في طریق عودتھ من الجزائر العاصمة إلى زاویتھ بالھامل في عرفت زاویتھ شھرة واسعةم، 

م، لھ منظومة "األسمائیة" وقد شرحھا محمد بن عبد الرحمن الدیسي في كتاب سماه "فوز المغانم"، 1897
"الزھر الباسم في ترجمة محمد بن أبي  أبي القاسم كتاب في ترجمتھ سّماهوالبن أخیھ محمد بن محمد بن 

   .)35(القاسم"
لم نجد ذكرا لتالمیذ الشیخ محمد الصغیر بن المختار الجاللي في المراجع التي بین أیدینا أو تالمذتھ: 

 بعد؛ أمافي قولھ: " ،)36(في كتابھ تعطیر األكوان، غیر أنّھ ذكر فیھ اسم أحد مریدیھ وھو "موسى بن أحمد"
 أحمد، وفقني بن موسى السید الولد، بمنزلة منا ھو من علي، المترددین إلي، المنسوبین بعض سألني فقد
 اآلي وبعض المكتوبات، عقب واألذكار التسابیح مشروعیة عن األسد، األقوم الطریق لسلوك وإیاه هللا

 طلب ما فأسعفتھ عام، أو خاص لھا یشھدالشرع  في أصل لھا وھل المفروضات، إثر تقرأ التي والسور
  .)37(رام" ما وأملتھ

 تظھر لنا جلیا مكانة الشیخ محمد الصغیر بن المختار الجاللي العلمیة من خالل ما مكانتھ العلمیة:
خّصھ بھ أصحاب كتب التراجم فمن ھؤالء: أبو القاسم محمد الحفناوي حیث قال عنھ بعد ترجمتھ لوالده 

المختار الجاللي: "وخلیفتھ اآلن في زاویتھ بأوالد جالل الشیخ سیدي محمد الصغیر، الرجل الصالح الشیخ 
          .)38(ذو الفیض الطافح بالعوارف والمعارف، أطال هللا عمره ونفعنا ببركتھ آمین"

لشھیر ا كما وصفھ الشیخ محمد بن عبد الرحمن الدیسي بقولھ: "اإلمام العارف بحر العوارف، األستاذ
تار الجاللي وشیخھ من بعده محمد خیكن لیتأتى لھ ذلك لوال وجود والده الشیخ الم . ولم)39(الفاضل الواصل"

  بن أبي القاسم الھاملي ھذا من جھة ولمكانة الزاویة المختاریة التي كانت حاضنتھ من جھة أخرى.
ر شذا نفحات أھل عطیر األكوان بنشتإلطالق نذكر كتابھ قید الدراسة "ولعّل من أھّمھا على اآثاره: 

" وھو كتاب دّون فیھ سیرة والده مترجما فیھ ذات الوقت لبعض شیوخ الطریقة الرحمانیة مع نقل العرفان
  جملة وافرة من رسائلھم وأشعارھم.

في . )40(رسالة لبعض المنتسبین عن التسابیح واالستغفار وما یفعل عقب الصلوات من الدعاء والھیللة -
 عن عندنا، المحبوبین لدینا، المقربین اإلخوان بعض فیھا سألني كان لنا رسالة ذلك على مقدماقولھ: "

، )41(واألذكار" السور وبعض والھیللة الدعاء من الصلوات عقب وما یفعل واالستغفار، التسابیح من أشیاء
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الذكر، تقع في ثماني صفحات، م ونشرھا كاملة في صدر كتابھ السابق 1913ھـ/1332رجب  27كتبھا في 
 هللا عبد والتقصیر، بالعجز نفسھ على المقر الفقیر، العبد جامعھا ید على الرسالة تبییض تمحیث قال: "

 المختار، سیدي الشیخ واألسرار، البركات صاحب با� العارف نجل الصغیر، محمد إلیھ عبیده وأحوج
 الخیرات إلى وأخذ وغده یومھ في لھ هللا كان والجالل، العز ذي وقوة هللا بحول جالل، أوالد زاویة معمر

  .آمین ویده، بناصیتھ
 أفضل علیھ ھجرتھ من 1332 عام شھور سابع األصب رجب شھر من والعشرین السابع في كتبا وحررت 

  .)42("الكرام الطیبین وصحبھ آلھ وعلى السالم، وأزكى الصالة
 النبویة الحضرة على وردوا عندما وذلك" تعطیر األكوان بقولھ: رسالة أخرى أشار إلیھا أیضا في كتابھ -

 التعریف في رسالتنا في علیھا نبھنا قصة في سائرین، الحق منھاج وعلى زائرین، السالم علیھا الخالدیة
ویبدو أنّھا ما تزال  )43("آمین بسالم، السالم دار في بھم وجمعنا عنھم تعالى هللا رضي المقام بأحوال

   . )44(مخطوطة
  . )45(تاریخ الخمیس" موضوعھا في األنساب وھي تعتبر في حكم المفقودةولھ أیضا رسالة معنونة ب" -

سنة من دیسمبر  25توفي الشیخ محمد الصغیر بن المختار الجاللي بأوالد جالل في  وفاتھ:
رثاه الشیخ محمد هللا.  وھو دفین الزاویة المختاریة بجوار والده الشیخ المختار رحمھما )46(م1917ه/1336

  : بن عبد الرحمن الدیسي بقصیدة طویلة منھا
أعني محمدا الصغیر 

  المرتضى
  أكرم بھ من سید داع إلى سبل
  ماضي العزیمة سید متواضع

  نجل المخیر مقتدى األعالم  
  الھدایة لیس ذا إحجام

  )47(بدر أضاء دیاجي اإلظالم

ھو كتاب من القطع المتوسط، مطبوع طبعة كتابھ تعطیر األكوان بنشر شذا نفحات أھل العرفان: 
یضاف إلیھا أربعة صفحات  234حجریة مكتوب بخط مغربي، عدد صفحاتھ مائتین وأربعا وثالثین صفحة 

خة كاملة مدنا بنسأ  كاملة للفھرس العام، یبدو في حالة جیدة بعد تصویره بالمكتبة القاسمیة بزاویة الھامل،
، یمیل  صفحة فقط) 28منھ الدكتور فؤاد القاسمي الحسني فالنسخة المتوفرة على األنترنت غیر كاملة (

ورقھ إلى اللون األصفر الغامق. طبع الكتاب مرة واحدة بالمطبعة الثعالبیة والتي تعرف بطبع الكتب النادرة، 
. حققھ األستاذ مختار 03ینظر الملحق رقم  - بالجزائرم 1916لصاحبھا أحمد بن مراد تركي وأخیھ في سنة 

  م.2013بن الحاج سي مصطفى طاھیري ونشرتھ لھ دار كنوز الحكمة سنة 
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  : الصفحة األولى من كتاب تعطیر األكوان بنشر شذا نفحات أھل   العرفان03الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1األكوان، ص:المرجع: محمد الصغیر بن المختار الجاللي، تعطیر 
  

 نفحات شذا بنشر األكوان تعطیر :العجالة النزرة الرسالة، ھذه وسمیتمحمد الصغیر عنوانھ قائال: "ثبّت 
   .)48("العرفان أھل

  الدافع من تألیفھ:  
 هللا عبد التقصیر، وأسیر القصور، حلیف فیقول بعد؛ أما" وعن دواعي تألیفھ لكتابھ فقد كتب قائال:

 أستاذ وقربھ دنوه في بربھ العارف نجل محمد الصغیر، علیھ، أموره كل في المعتمد إلیھ، عبیده وأحوج
قلیلة،  یسیرة كلمات المختار...ھذه وموالنا سیدنا الشیخ الصالح، المشھور الولي ،المصالح كھف األخیار،

 أساتذة بعض كّمل من كالم وراق، ماحال كل من األوراق، بھاتھ جمعھا إلى قصدت جلیلة، قصیرة نبذة
 جمعت واألذواق، األشواق أھل وأشیاخھم العزوزیة، العلویة المختاریة النورانیة القاسمیة، الخلوتیة طریقنا

 وتنتشر المنفعة، العاطرة أنفاسھم ببركات بھا لتعم إلیھ، القاصرة یدي ووصلت علیھ قدرت ما فیھا
 اجتماع، یعقبھ ال الذي لشملھا والضیاع، المفرق التالشي من لھا حفظا ضبطھا في أن فیضاتھا،...  ورأیت

  . )49(بالبعض" بعضھا شمل أصل أن لي فّعن
أن شیخھ محمد بن أبي القاسم الھاملي أخبره أن والد ھ من دواعي التألیف أیضا، بأّن وأضاف أنّ 

حمد مفي رسائل شیخ الطریقة الرحمانیة المؤلف أمره أمرا بتقیید ما وقف علیھ من أعالم الطریقة، كما رأى 
بن عبد الرحمن كالما یحظ فیھ أتباعھ على نشر ما یبلغھم عنھ، وأمرھم بتدوین كل ما یخص الطریقة حتى 

  .ال تضیع
وقال بأنھ تنفیذا لتلك الوصیة شرع في كتابة ھذا الكتاب، الذي استھلھ بمقدمة ھي جواب لرسالة بعثھا 

  مانیة وصفھ بقولھ:" بعض اإلخوان المقربین لدینا المحبوبین عندنا". لھ بعض أھل الطریقة الرح
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 قدس القاسمي الطریق، ورئیس جھابذة التحقیق، فارس أستاذنا مشافھة وأخبرني عیانا رأیت "فقد
 بتقیید باتا أمرا أمره -أي الشیخ المختار -الوالد  أستاذه أن بحبوحھ، الرحمة غیث بوابل وسقى روحھ، هللا
 نادرة أساتذتنا أستاذ رسائل في أنا رأیت بل التحقیق، وسادات الطریق، أعالم رسائل من علیھ وقف ما

 سره هللا قدس الجزائر، بالد دفین الرحمن األزھري مؤسس الطریقة عبد بن محمد سیدي الزمان... الشیخ
 اإلخوان بین وكتابة قوال عنھ... یبلغھم ما نشر على والجماعة، السنة أھل من أتباعھ، فیھ یحض كالما

 لسائر اإلخوان، والمسرات، لمنافع وجلب الخیرات، إیصال على سره هللا قدس منھ حرصا والعام، خاصھم
 حال كل على لغیره أو لھ ذلك، من وجدوه ما بتقیید جازما أمرا ویأمرھم وأوان، ووقت ومكان، قطر كل في
 یستولي حتى التقایید جمع في وصیتي ویھمل ھذا بقولي یأخذ لم من قال حتى والمسالك، األقطار كل في

   .)50(الضیاع" علیھا
  محتواه:

 بوجودھم خلقھ على فأعظم للعرفان، شاء من عباده من اصطفى الذي � "الحمد بدأه مؤلفھ بقولھ:
 فھم قدسھ، حضرة دخول تعالى منھ فضال وحباھم أنسھ، بساط على الجلوس وأباح لھم واإلحسان، المنة
 االستمساك وعرى االعتصام، حبال قبیل، بعد وقبیال جیل، بعد جیال المحمدیة الملة معاشر فینا هللا بحمد

   )51(الجزاء..." لھم وأكبر لوالیتھ وأھّلھم االرتسام، ومرائي
وختمھ بقولھ: "ولیكن ھذا ختام مسك التعطیر فیعم شذاه ویتم ببذور صدوره التنویر ویعظم التطھیر 

ریاض السلوك بھ باسما...وحسن سمت المھتدین... بوجھ وجاھة سید العالمین سیدنا وموالنا ویصیح زھر 
من  27محمد النبي األمین وآلھ وصحبھ ". كما ذكر تاریخ الفراغ منھ في قولھ: "حّرر في السابع والعشرین 

   )52("ـھ1335شھر محرم عام 
 من أكثر والده المختار وشیخھ أبي القاسمل الرحمانیة في الجنوب وخّصص الطریقة ألعالم فیھ ترجم

قال بأنھ تنفیذا لتلك الوصیة شرع في كتابة ھذا الكتاب، الذي استھلھ بمقدمة ھي جواب لرسالة الكتاب،  نصف
 بتدئامبعثھا لھ بعض أھل الطریقة الرحمانیة وصفھ بقولھ:" بعض اإلخوان المقربین لدینا المحبوبین عندنا " 

 ھذا الحب"ضّمنھا وتحفة المحب عنوانھا "طرفة برسالة خلیفة، بن المختار الشیخ المختار الشیخ بوالده
فیھا شجرة نسبھ الشریف وتصدیق العلماء علیھا وبعض ما  ذكر  70الصفحة  إلى 14 الصفحة من الكتاب

 التحاقھ  التوحید علم وفقھھ وبراعتھ في خالد، بسیدي الھجري 13 القرن من لیلة أول مولده كان علیھ،
 تأسیسھ عمر، بن علي الشیخ ید على  شیخھ وفاة بعد  سلوكھ ثم عنھ، الطریق وأخذه عزوز بن محمد بالشیخ
إلیھا، وإقرار بعض العلماء لھ  الزاویة ونقل جالل أوالد إلى انتقالھ ثم خالد، سیدي في األمر أول لزاویتھ

  ) قصیدة .18عشر ( بالنبوغ، ثم وفاتھ وبعض رسائلھ، وقصائده وعددھا ثمانیة
الھاملي فیما سّماه " نشر أزھار وزھر أخبار في التعریف  القاسم أبي بن محمد الشیخ كما ترجم لشیخھ

بأستاذنا بقیة سلف األخیار...سیدي وموالي العارف محمد بن أبي القاسم الشریف الھاملي بدر المواسم قّدس 
فذكر نسبھ ووالدتھ، وبعض ما كان علیھ ووروده على  هللا روحھ وأسكنھ من أعال الجنان فسیحھ آمین".

وأورد نماذج  .)53(أستاذه والد المؤلف، ونبذة من رسائلھ ومرائیھ، وخمریاتھ الصوفیة، ثم بعض كالم أشیاخھ
من رسائل الشیخ الھاملي لشیخھ المختار والد المؤلف، وتحدث عن مكاتبات الشیخ علي بن عمر شیخ زاویة 

  . )54(لوالدهطولقة الرحمانیة 
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وذكر نبذة من كالم الشیخ محمد بن عزوز وبعض مراسالتھ، وأورد كذلك نبذة من كالم الشیخ عبد 
الرحمن باش تارزي مقدم الرحمانیة في قسنطینة، وبعض مكاتباتھ، وقصیدتھ في السلوك وبعض أشعاره 

  . )55(الصوفیة وبعض أقوال نجلھ الشیخ مصطفى
محمد بن عبد الرحمن األزھري مؤسس الطریقة الرحمانیة وبعض إجازاتھ ثم ذكر نبذة من كالم الشیخ 

ووصیتھ، كما ذكر نبذة من كالم بعض المشایخ كالشیخ التارزي بن عزوز والشیخ المداني بن عزوز، 
وأورد قصیدة للشیخ المكي بن عزوز وھي المسماة عالج النفس، ونبذة من كالم الشیخ عطیة بن خلیف 

  )56(تار.تلمیذ والده المخ
وانتقل بعد ذلك للحدیث عن فضل الذكر وآدابھ، وأوصاف السلوك، وما یتعلق بالشیخ وشروطھ 

، ثم عاد وذكر تلمیذا آخر لوالده ھو الشریف بن )57(وآدابھ، واقتبس ذلك من نظم للشیخ عطیة یسمى الّسندیة
   .)58(لحرش، وأورد لھ ترجمة من إمالء الشریف بن لحرش نفسھ

: عبد الرحمن بن سلیمان وأبو القاسم بن مشیة وأبو األرباح بن محفوظ ومحمد تالمیذ والده ومنھوذكر 
  .)59(بن رابح وغیرھم

   مصادره: 
". وھذا  إلیھ القاصرة یدي ووصلت علیھ قدرت ما فیھا جمعت یقول محمد الصغیر في مقدمة كتابھ: "        

في تعطیر األكوان، فقد كان شیخا لزاویة أوالد جالل التي أسسھا دلیل على أنّھ تكبد عناء جمع كل ما أورده 
  والده وقد وقع بین یدیھ من كتاباتھم، وكان یعرف بعضھم وتلقى العلم وسلك على أیدیھم.

   أھمیة الكتاب:
 تراجم من كثیرا دفتیھ بین جمع الرحمانیة، الطریقة تاریخ في ھاما یعتبر كتاب تعطیر األكوان كتابا         

 بذلھا التي یدل على الجھود وھو واالندثار، الضیاع من حفظھا كتاباتھم، وبعض الرحمانیة، الطریقة شیوخ
الجزائر نظرا النتشارھا الواسع  في علمائھا ودور العلماء، عند مكانتھا وبیان بشیوخھا، التعریف في رجالھا 

    وكثرة مریدیھا.
والشرق وذكٍر  الجنوب ناحیة في الرحمانیة الطریقة بأعالم التعریف من واحد نمط یسیر الكتاب على       

لرسائلھم وقصائدھم، وكل ما یتعلق بھا. وقد الحظنا بأن جّل الباحثین الذي تناولوا الطریقة الخلوتیة 
الرحمانیة بالبحث وترجموا ألعالمھا قد استعانوا بكتاب تعطیر األكوان واستفادوا منھ، مثل األستاذ عبد 

باقي مفتاح في كتابھ: أضواء على الطریقة الرحمانیة الخلوتیة، األستاذ علي بن عبد هللا نعاس في كتابھ: ال
 تنبیھ األحفاد بمناقب األجداد.  

  الخاتمة:
وبعد معالجتنا لموضوع الدراسة خلصنا إلى أن محمد الصغیر بن الشیخ المختار الجاللي قد حفظ لنا 
في كتابھ تعطیر األكوان بنشر شذا نفحات أھل العرفان والذي یعد مصدرا مھما في حقل الدراسات التي 

مانیة ریقة الرحتعنى بالتاریخ المحلي بصفة عامة وبالنشاط الطرقي بصفة خاصة، كل ما یتعلق بالط
وأعالمھما، والتي الزالت تحتاج إلى دراسة مستفیضة من خالل ما ورد فیھ عنھا، باإلضافة إلى أّن الكتاب 

  في حّد ذاتھ یحتاج إلى تحقیق علمي أكادیمي. 
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