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 :جامعة المنيا–عميد كلية دار العلوم / باسم السيد األستاذ الدكتور   



 
 

  :قواعد النشر
مجلـة  " مجلة علمية محكمة باسم      – جامعة المنيا    –تصدر كلية دار العلوم      - ١

  ".الدراسات العربية
المجلة دورية نصف سنوية لنشر فيها األبحاث المقدمة من أعـضاء هيئـة              - ٢

التدريس أو الباحثين في الجامعات، وكذلك يخصص باب بالمجلـة لنـشر            
 .لمية التي سيتم منحها بالكليةملخصات الرسائل الع

تقبل المجلة للنشر بها البحوث التي تقع في مجال علوم اللغة، والدراسـات              - ٣
 .األدبية والنقدية، والعلوم اإلسالمية

يجب على الباحث عند تقديم بحث للنشر بالمجلة، تقديم إقرار بأنه لم يسبق              - ٤
 .نشره في مجلة أخرى أو مؤتمر سابق

 .لمقاالت من صورتين مكتوبة على الحاسب اآلليتقدم أصول البحوث وا - ٥

يتم إرسال أصل البحث إلى مدير تحرير المجلة، ويتصدر الصفحة األولـى           - ٦
عنوان البحث، يليه اسم الباحث ثم وظيفته بـين قوسـين، علـى أن يقـدم         

 .ملخصاً للبحث في حدود عشرة أسطر

في المجلة علـى    تخضع األعمال المقدمة للتحكيم السري وفقاً للنظام المتبع          - ٧
أن يراعى في شخص المحكم التخصص الدقيق في موضوع البحث، وتقوم           
هيئة التحرير بمخاطبة الجامعات على مستوى الجمهورية لتزويدها بأسماء         

 .السادة األساتذة على مستوى التخصصات المختلفة

 .ال ترد أصول األعمال المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أم لم تقبل - ٨

 :إعداد قائمة المراجع اآلتييراعى في  - ٩

 – عنوان الكتـاب     –) مع بيان الطبعة  ( التاريخ   –اسم المؤلف   : الكتاب  - أ
  . دار النشر–مكان النشر 



 اسـم   – عنوان المقال    – المقاالت والدوريات تبدأ باسم صاحب المقال         -   ب
 . الصفحات التي يقع فيها المقال– رقم العدد وتاريخه –الدورية 

 الكليـة   – عنوان الرسالة    – الرسائل العلمية تبدأ باسم صاحب الرسالة        -ج
  . التاريخ–والجامعة 

 يقدم الباحث البحث المراد نشره بالدورية منـسوخاً بالحاسـب اآللـي             -د
، ١٦، بـنط  Simplified Arabicباستخدام مايكروسوفت وورد، بخط 

 نقط، ويقدم   ٦رات   والمسافة بين الفق   ١٨المسافة بين السطور تكون تام      
 بوصـة،  ٣,٥ بمقاس Floppy Diskالبحث مسجالً على قرص مرن 

  .A٤باإلضافة إلى نسخة مطبوعة على الورق مقاس 
 تقدم األشكال التوضيحية والخرائط مرسومة بـالحبر الـشيني علـى         -هـ

  .ورق الكلك
  . كلمة٢٥٠ -٢٠٠ يقدم الباحث ملخصاً باللغة اإلنجليزية في حدود -و
 مدوناً بها سجالً مختصراً عن تاريخـه        A٤ الباحث ورقة منفصلة      يقدم -ز

األكاديمي وتخصصه العام والدقيق إلـى جانـب اهتماماتـه العلميـة،           
  .الستخدام هذه البيانات في التعريف به لقراء الدورية

يهدى نسخة من المجلة مجاناً للكليات والمراكز البحثيـة والعلميـة داخـل              -١٠
تي تحددها هيئة تحرير المجلة على ضوء اهتمـام         الجمهورية أو خارجها ال   

 .تلك المؤسسات العلمية بمجاالت التخصص التي تعني بها المجلة

يهدى نسخة من المجلة إلى كل صاحب بحث منشور بالمجلة باإلضافة إلى             -١١
 .عشر مستالت منفردة

 .يهدى نسخة من المجلة إلى هيئة تحرير المجلة -١٢

 .كبار الزوار المهتمين بالدراسات العربيةيمكن إهداء نسخة من المجلة إلى  -١٣

 .يتم إيداع عشر نسخ من كل إصدار جديد بدار الكتب المصرية -١٤

 .يتم إرسال خمس نسخ إلى مكتبة اإلسكندرية -١٥



 .يتم تزويد مكتبة الكلية بخمس نسخ من كل إصدار -١٦

 .يتم تزويد المكتبة المركزية للجامعة بنسختين من كل إصدار -١٧

اث المكتوبة باللغات األجنبية في مجاالت التخصص       يمكن قبول ونشر األبح    -١٨
 .التي تعني بها المجلة وفق قواعد النشر والتحكيم بالمجلة

اآلراء الواردة باألبحاث العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آراء أصحابها            -١٩
 .دون تحمل أدنى مسئولية عن هذه اآلراء

مناسـبة دون إبـداء   من حق هيئة تحرير المجلة رفض أية أبحاث ال تراها   -٢٠
 .األسباب ألصحابها

يمكن تقديم خدمة العدد اإللكتروني للمجلة من خالل اسطوانة مدمجة وفـق          -٢١
 .سعر التكلفة

تنشر األبحاث في المجلة بحسب أسبقية ورودها بعد إعدادها في صـورتها             -٢٢
 .النهائية للنشر
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  :خطة البحث
  :المقدمة  
  :أهمية البحث - ١
  :مشكلة البحث - ٢
 :الدراسات السابقة - ٣
  :منهجية البحث - ٤

  ،،مفهوم العقد اإللكتروني ونتحدث فيه عن مطلبين: المبحث األول
  وخصائصه اإللكتروني العقد ماهية: األول المطلب

  .المقصود بالعقد اإللكتروني :الفرع األول
  . اإللكترونيخصائص العقد :الفرع الثاني

  وسائل إبرام العقد اإللكتروني: المطلب الثاني
  .إبرام العقد عبر رسائل البريد اإللكتروني: الفرع األول

 .التعاقد عبر التبادل اإللكتروني للبيانات: الفرع الثاني 
 ،، ونتحدث فيه عن مطلبينتكوين العقد اإللكتروني: المبحث الثاني
  رونياإليجاب اإللكت:المطلب األول
  .تعريف اإليجاب اإللكتروني  :الفرع األول
 .خصائص اإليجاب اإللكتروني: الفرع الثاني

   القبول اإللكتروني: المطلب الثاني
  .سمات القبول اإللكتروني:  الفرع األول
 .طرق التعبير عن القبول اإللكتروني: الفرع الثاني

 
 

 
 
  



– 

  )٤١٣٦(

 ،،ونتحدث فيه عن مطلبيناإلطار القانوني للعقد اإللكتروني : المبحث الثالث
  اإللكتروني للعقد القانونية الطبيعة:األول المطلب
  .إذعان عقد اإللكتروني العقد: االول الفرع
  .رضائي عقد اإللكتروني العقد: الثاني الفرع

 التعاقد من الوضعية والقوانين اإلسالمية الشريعة موقف بيان: الثاني المطلب
  .عبر األنترنت اإللكتروني

  .النت عبر التعاقد من اإلسالمية الشريعة موقف: األول الفرع
  .النت عبر التعاقد من الوضعية القوانين موقف: الثاني الفرع

  -:الخاتمة
  -:النتائج والتوصيات

  -:قائمة المراجع



 

 )٤١٣٧(

  -:المقدمة
يشهد العالم وبشكل كبير تطوراً هائالً ومتسارعاً في تكنولوجيا عالم االتصاالت حتى 

 االتصاالت الحديثة وعلى رأسها اإلنترنت وسائل ال يمكن االستغناء أصبحت وسائل
عنها فبعد أن كانت االتصاالت تعتمد على التليفون ثم الفاكس و التلكس ظهر اإلنترنت 
وأصبح الوسيلة المثلي في االتصاالت ونقل المعلومات وتقديمها ويرجع ذالك للتقدم 

شطة التجارة االلكترونية والعالقات القانونية ان انالعلمي الهائل في شبكات االتصاالت 
 تتمحور في ،الناشئة في بيئتها تثير العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة

 فالعالقات ،مجموعها حول اثر استخدام الوسائل االلكترونية في تنفيذ االنشطة التجارية
ري على اساس االيجاب والقبول التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجا

بخصوص أي تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثال بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن 
او باستخدام ) نقدا( وان يقوم المشتري بالوفاء بالثمن أما مباشرة ،نشاط ايجابي ملموس

سائل ادوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خالل االوراق المالية التجارية او و
 والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية ،الوفاء البنكية التقليدية

 اذ ، بقيت قادرة على االحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة، وبرغم تطورها،او الخارجية
بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال االنشطة التجارية 

 فان ، والتزويد ونقل المعرفة او التكنولوجياباإلمدادل وااللتزامات المتعلقة بعالقات العم
القواعد القانونية الناظمة لألنشطة التجارية والعقود امكنها ان تظل حاضرة وقادرة على 

 لكن االمر يختلف بالنسبة للتجارة ،محاكاة الواقع المتطور والمتغير في عالم التجارة
 ممارسته وطبيعة بأدوات وانما ،يس بمفهوم النشاط التجاري ل،الكترونية فالتغير

 ويتوسط كل نشاط من انشطة التجارة االلكترونية ، كيف ال،العالقات الناشئة في ظله
 ان اثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية انفاذ ،الكمبيوتر واالنترنت او شبكة المعلومات

 بل ضرورتها لوجود التجارة ،ةالنشاط التجاري في ميدان التجارة االلكتروني
وليس من شك .  كان ال بد ان يخلق تحديا جديدا امام النظم القانونية القائمة،االلكترونية

ان ابرز هذه التحديات يتمثل بالتعاقد االلكتروني وحجية التبادالت االلكترونية ونظام 
  .   اللكترونيةاالوفاء في بيئة التجارة 



– 

  )٤١٣٨(

  : أهمية البحث- ١
 ثـورة انطلقـت والعشـرين الحـادي القرن وبدايات العشرين القرن ضاءانق مع 

 والمصطلحات النصوص في تطوراً فأحدثت والمعلومات، تكنولوجيـا االتصاالت
 على أصبحنا حتى اإلداري، أم التجاري أم المدني في القانون ذلك أكان سواء القانونية
 الصناعية الثورة غرار على،لمعلوماتا فيهـا لمجتمع الغلبة تكون جديدة مرحلة أعتاب

  . القـرن المنصرم خـالل المتقدمـة البلدان بها مرت التي
 عبـر يـتم ،العقـود من جديد نوع ظهور المعلوماتية الثورة هذه على ترتب وقد 

 بموجبها والتي اإللكترونية، العقود وهي) اإلنترنت شبكة (خاصة الوسـائط اإللكترونية
 الحاسب شاشة خالل من الشبكة عبر متبادل حوار قيام إمكانية لألطـراف يكـون
  .جغرافية مرتكزات أدنى له ليس ملموس خاص غير واقع في وذلك اآللي،

 إلى ملحة الحاجة أصبحت اإلنترنت، شبكة وانتشار اإللكترونية العقود هذه وبظهور
 الخاص القانوني امالنظ ألن وتنفيذها؛ وإثباتها العقود هذه بإبرام قـانون خاص إيجاد

 انتشار أن كما العقود، من الجديد النوع هذا لتنظيم يعـد كافيا لـم التقليدية بالعقود
 اتجهت حيث اإلداري، النشاط تطوير بـارز في دور له كان قد اإللكترونية العقود

  وكـذا األوروبية، التوجيهات فيها بما المقارنة القوانين
 اإلداريـة العقـود إبـرام إمكانيـة على نصت التي ي،الفرنس اإلدارية العقود قانون

  .اإلنترنت شبكة على بالوسـائط اإللكترونية
  : البحث  مشكلة- ٢

 مـن قليـل عدد هناك لحداثته فنظرا معاصر، موضوع دراسة في البحث مشكلة تبرز
 االسـتئناس يمكن التي القضائية واألحكام بالموضوع، الخاصة المراجـع القانونية

  .الدراسة تطرحها التي المشـكالت القانونية لحـل هـاب
  : السابقة الدراسات. ٣
 لنظـام وفقـاً اإللكترونية الوسائل عبر المبرم اإللكتروني للعقد القانوني اإلطار. ١

 ماجـد: تأليف األردني، القانون مع مقارنة دراسة – السعودي التعـامالت اإللكتروني
 تحدث ماجستير رسالة ،،٢٠١١ مؤتة الحقوق،جامعة نصـيب الزهراني،كلية محمـد
 العقد بين الفرق الباحث وتناول وخصائصه، اإللكتروني تعريف العقد عن فيها الباحث

 اإللكتروني، الطابع عن الحديث وكذلك ،العقـود المتشابهة من وغيره اإللكتروني



 

 )٤١٣٩(

 اإلثبات، وحجية نياإللكترو السند والتوقيـع وظهور الكتابة من جديد بنوع والتعامل
  . لصحته شرطاً اإللكتروني السند على والتوقيع

 دراسة – اإللكترونية التعاقدات عن والمسؤولية اإللكتروني للعقد القانوني النظام. ٢
: تأليف ،اإلسالمي والفقه النموذجي األونسترال وقانون الوطنية فـي القوانين مقارنة
  .الفكر دار ،٢٠٠٨وهدان متولي رضا

 -:منهجية البحث - ٤
بأنه  يعرف والذي التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 أو موضوع ظاهرة عن ودقيقة كافية معلومات على المرتكز التحليل أساليب من أسلوب
 للدراسة متاحة موجودة وممارسات وظواهر أحداث تتناول حيث البحث محدد في
أداء  على التعرف بغرض معها، والتفاعل مجرياتها في خلتد هي دون كما والقياس

  .صناديق االستثمار التقليدية في السعودية



– 

  )٤١٤٠(

  ،،مفهوم العقد اإللكتروني ونتحدث فيه عن مطلبين: المبحث األول
  ماهية العقد اإللكتروني وخصائصه: المطلب األول

أنواعه ومضمونه عن  إن العقد اإللكتروني، في الواقع، ال يخرج في بنائه وتركيبة و
هذا السياق، ومن ثم فهو يخضع في تنظيمه لألحكام الواردة في النظرية العامة للعقد، 

  .وهو من العقود غير المسماة حيث لم يضع المشرع تنظيماً خاصاً له
  . المقصود بالعقد اإللكتروني:الفرع األول

  :المقصود بالعقد اإللكتروني) أ(
من طائفة العقود عن بعد، فقد عرفت المادة الثانية من ولما كان العقد اإللكتروني 

، والمتعلق بحماية المستهلك في العقود ١٩٩٧ مايو ٢٠التوجيه األوربي الصادر في 
أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم " المبرمة عن بعد، المقصود بالتعاقد عن بعد بأنه

يع عن بعد أو تقديم بين مورد ومستهلك من خالل اإلطار التنظيمي الخاص بالب
 يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل االتصال المورد والذيالخدمات التي ينظمها 

  ". إتمام التعاقد اإللكترونية حتى
اتفاق يتالقى فيه اإليجاب " ويذهب بعض الفقه إلى تعريف العقد اإللكتروني بأنه 

سيلة مسموعة مرئية، بالقبول علي شبكة دولية مفتوحة لالتصال عن بعد وذلك بو
  ،)١ ("وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل 

 هو تعريف ناقص حيث أنه لم يبين النتيجة المترتبة على – في رأينا –وهذا التعريف 
  . التقاء اإليجاب بالقبول، وهى إحداث أثر قانوني وإنشاء التزامات تعاقدية

 بأنه يتم، في الغالب، على ولما كان العقد اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت يتميز
" المستوي الدولي، فقد ذهب البعض إلى تعريف عقد التجارة اإللكتروني الدولي بأنه 

هو العقد الذي تتالقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في دول أخرى 
 وذلك من خالل الوسائط التكنولوجية المتعددة، ومنها شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت،

   )٢(".بهدف إتمام العقد 
 فيه اإليجاب يتالقىالعقد الذي " ومما سبق فقد عرف البعض العقد اإللكتروني بأنه 

بالقبول عبر شبكة اتصاالت دولية باستخدام التبادل اإللكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء 
                                         

  .٣٩، ص٢٠٠٠أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت، دار النهضة العربية، .  د١
  .٦٨،ص٢٠٠٢النوعي، دار النهضة العربية، أحمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص .  د٢



 

 )٤١٤١(

 بشأن فالعقد اإللكتروني إذن، هو التقاء إيجاب صادر من الموجب". التزامات تعاقدية 
عرض مطروح بطريقة إلكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة لالتصاالت 

 صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية مطابقتهوالمعلومات، بقبول 
  )١( .أو صفقة معينة يرغب الطرفان في إنجازها

تروني، على العديد من وتشتمل عملية التعاقد اإللكتروني، بخالف اإليجاب والقبول اإللك
المعامالت اإللكترونية، مثل العروض واإلعالن عن السلع والخدمات، وطلبات الشراء 

  .اإللكترونية، والفواتير اإللكترونية، وأوامر الدفع اإللكترونية
  . خصائص العقد اإللكتروني:الفرع الثاني

  )٢( :خصائص العقد اإللكتروني) ب(
تروني يتميز بعدة سمات تميزه عن العقود التقليدية يتضح مما سبق أن العقد اإللك

  :وتتمثل فيما يلي
 يتم إبرام العقد اإللكتروني بدون التواجد المادي ألطرافه، فالسمة األساسية للتعاقد - ١

اإللكتروني أنه يتم بين عاقدين ال يجمعهما مجلس عقد حقيقي حيث يتم التعاقد عن 
 فهو ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد، حيث بعد بوسائل اتصال تكنولوجية، ولذلك

يتم تبادل اإليجاب والقبول اإللكتروني عبر اإلنترنت فيجمعهم بذلك مجلس عقد 
حكمي افتراضي، ولذلك فهو عقد فوري متعاصر، وقد يكون العقد اإللكتروني غير 
متعاصر أي أن اإليجاب غير معاصر للقبول، وهذا التعاصر هو نتيجة صفة 

  .ة فيما بين أطراف العقدالتفاعلي
 يتم استخدام الوسائط اإللكترونية في إبرام التعاقد، ويعد ذلك من أهم مظاهر - ٢

الخصوصية في العقد اإللكتروني، بل إنها أساس هذا العقد حيث يتم إبرامه عبر 
شبكة اتصاالت إلكترونية، فالعقد اإللكتروني ال يختلف من حيث الموضوع أو 

العقود التقليدية ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه األطراف عن سائر 
يتم باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة 
التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة اإللكترونية التي تقوم 

                                         
  .٥١، ص٢٠٠٥خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، دار الفكر الجامعي، .  د١
 ومـا   ٥٣خالد ممدوح إبراهيم، المرجع الـسابق، ص      .  راجع في شرح واف لخصائص العقد اإللكتروني،  د         ٢

  .بعدها



– 

  )٤١٤٢(

  .على دعائم إلكترونية
وني غالباً بالطابع التجاري واالستهالكي، لذلك يطلق عليه عقد  يتصف العقد اإللكتر- ٣

التجارة اإللكترونية، وقد جاءت تلك الصفة من السمة الغالبة لذلك العقد حيث أن 
  .عقود البيع اإللكترونية تستحوذ على الجانب األعظم من مجمل العقود

نه غالباً ما يتم بين ويترتب على ذلك أن العقد اإللكتروني يتسم بطابع االستهالك أل
تاجر أو مهني ومستهلك، ومن ثم فإنه يعتبر من قبيل عقود االستهالك ولذلك يخضع 

  .العقد اإللكتروني، عادة، للقواعد الخاصة بحماية المستهلك
 من حيث الوفاء، فقد حلت وسائل الدفع اإللكترونية، في التعاقد اإللكتروني  محل - ٤

تطور التكنولوجيا وازدياد التعامل بأسلوب التجارة النقود العادية، ذلك أنه مع 
اإللكترونية ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات في مثل هذه 

      )١( .المعامالت
وتتضمن وسائل الدفع اإللكترونية المستخدمة في التجارة اإللكترونية عدة وسائل منها 

ترونية، والنقود اإللكترونية، والتي تتمثل في البطاقات البنكية، واألوراق التجارية اإللك
  .نوعين هما، النقود الرقمية،والمحفظة اإللكترونية 

من حيث اإلثبات، فالدعامة الورقية هي التي تجسد الوجود المادي للعقد التقليدي،  - ٥
وال تعد الكتابة دليالً كامالً لإلثبات، إال إذا كانت موقعة بالتوقيع اليدوي، أما العقد 

لكتروني فيتم إثباته عبر المستند اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني، فالمستند اإل
اإللكتروني يتبلور فيه حقوق طرفي التعاقد، فهو المرجع للوقوف على ما أتفق عليه 
الطرفان وتحديد التزاماتهما القانونية، والتوقيع اإللكتروني هو الذي يضفي حجية 

  .على هذا المستند
  وسائل إبرام العقد اإللكتروني: المطلب الثاني

يحتاج المتعاملون في مجال المعامالت اإللكترونية إلى وسيلة تتفق وتتالءم مع طبيعة 
هذه المعامالت، ولذلك اتجهوا إلى استخدام البريد اإللكتروني ونظام التبادل اإللكتروني 

لكترونية للبيانات والذي أصبح حقيقة واقعة فرضت نفسها في مجال المعامالت اإل
بصفة عامة والعقود اإللكترونية بصفة خاصة، حيث يتم تبادل الرسائل اإللكترونية وفق 

  .هذا النظام
                                         

  .٥٧خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص.  د١



 

 )٤١٤٣(

ونعرض فيما يلي إلبرام العقد رسائل البريد اإللكتروني والتبادل اإللكتروني للبيانات 
  .وذلك في فرعين منفصلين علي النحو التالي

  البريد اإللكتروني إبرام العقد عبر رسائل: الفرع األول
يعتبر البريد اإللكتروني أفضل ما في شبكة اإلنترنت، ويقتضي التعرض لماهية البريد 
اإللكتروني أن نبين مفهومه، ونشأته، وتعريفة، وطريقة الحصول عليه، ومدي جواز 

  . تملكه، والخطوات الفنية لتشغيله وأشكاله، وأنواعه، وذلك علي نحو ما يلي
  البريد اإللكتروني مفهوم : أوالً

تقوم فكرة البريد االلكتروني على تبادل الرسائل اإللكترونية، والملفات والرسوم 
الخ، عن طريق إرسالها من المرسل إلى شخص أو …..والصور واألغاني والبرامج

أكثر وذلك باستعمال عنوان البريد االلكتروني للمرسل إليه بدالً من عنوان البريد 
  .التقليدي
.  صندوق البريد االلكتروني صندوق البريد التقليدي فلكل مشترك صندوق بريديويشبه

في عالم اإلنترنت، مع وجود فارق جوهري يتمثل في أنه في صندوق البريد 
اإللكتروني توجد الرسائل المرسلة إليك وتلك التي سبق لك إرسالها والرسائل الملغاة 

ئمة بالعناوين البريدية التي تضيفها أو ونماذج عامة لصيغ الرسائل باإلضافة إلى قا
تنشئها في صندوقك حتى ال تعود في كل وقت لطباعة العنوان من جديد وكل ما 
تحتاجه للوصول إلى صندوقك البريدي هو كلمة السر واسم المستخدم وبعض 

  .اإلعدادات الضرورية على برنامج البريد اإللكتروني
عن الهاتف والفاكس، ومن المميزات التي توجد وللبريد اإللكتروني عدة مزايا تميزه 

  )١( :في البريد اإللكتروني
وسيلة اتصال سريعة وسهلة، حيث يصل البريد اإللكتروني إلى صندوق بريد . ١

  . المرسل إليه في ثوان أو دقائق
وسيلة اتصال رخيصة الثمن، ولنا أن نتخيل كم يتكلف إرسال خطاب إلى شخص . ٢

مخاطبته هاتفياً، ولكن إرسال البريد االلكتروني يأخذ نفس الوقت في احد األقطار أو 
  . سواء أرسلت الرسالة إلى أحد جيرانك أو إلى شخص يبعد عنك آالف األميال

                                         
  .٦٨، ص٢٠٠٧خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات، دار الفكر الجامعي،.  د١



– 

  )٤١٤٤(

يعمل البريد االلكتروني طوال الوقت دون أجازات أو عطل رسمية أو غير رسمية، . ٣
 كما قد يحدث في البريد كذلك فأنه ال يضل طريقة إلى صندوق البريد اإللكتروني

  .العادي
 تسجيل وقت تاريخ أو سائل الرسائل وحفظها وأن كان وقتاً غير دقيق مائة   .٤
  . بالمائة 
  .  إمكانية إرسال أكثر من رسالة ألكثر من شخص في وقت واحد-  ٥

وكما يتمتع البريد اإللكتروني بالعديد م المميزات، تناله أيضاً بعض العيوب، ومن 
  :لبريد اإللكترونيعيوب ا

إمكانية تخزين الرسالة في أكثر من مكان مما يؤدى إلى مشاكل في عملية التخزين . ١
  . وتكرار النسخ

إمكانية طبع الرسائل من خالل االنترنت بدون موافقة المسئول عن إدارة البريد . ٢
  . اإللكتروني

يعنى التخلص منها إمكانية الحذف أو التعديل كما أن محو الرسائل وحذفها ال . ٣
  . نهائياً، مما قد يؤدى إلى إمكانية إرجاعها واإلطالع عليها

 العديد من نسخ الرسائل الوثائق المرفقة بها وسهل طبعها وحفظها مما يزيد من   .٤
  . التكلفة سواء للمكان أو الورقة

ريد  عدم الرسمية مما يؤدى إلى االنحراف، ذلك أن عدم وجود إدارة منهجية للب  .٥
 –االلكتروني المنظمة سوف يحدث ارتباك في المساحة المخصصة لتخزين الرسائل 

  )١( .خاصة عند حذف رسائل بعينها، مما يؤدى إلى خلل شديد في العمل اإلداري
  نشأة وتطور البريد اإللكتروني : ثانياً

 Rayيرجع الفضل في ظهور البريد اإللكتروني إلي العالم األمريكي راي توملينستون 
Tomlinson والذي يعتبر، وبحق، مخترع البريد اإللكتروني حيث صمم علي شبكة ،

، وذلك بغرض تمكين العاملين send messageاإلنترنت برنامج لكتابة الرسائل يسمي 
بالشبكة من تبادل الرسائل فيما بينهم، ثم ما لبث أن أخترع برنامجاً أخر سمي يسمح 

 إلي جهاز أخر، ثم قام بدمج البرنامجين في برنامج بنقل الملفات من جهاز كمبيوتر
  .واحد، ونتج عن هذا الدمج ميالد البريد اإللكتروني

                                         
  .١٣عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، المرجع السابق، ص.  د١



 

 )٤١٤٥(

 مشكلة تتمثل في أن الرسالة ال تحمل أي دليل علي Ray Tomlinsonولقد صادفت 
مكان مرسلها ففكر في ابتكار رمز ال يستخدمه األشخاص في أسمائهم، يوضع بين أسم 

، وكان ذلك في @قع الذي ترسل منه الرسالة، وكان اختياره للرمز المرسل والمو
، وبذلك أصبح أول عنوان بريد إلكتروني في التاريخ هو ١٩٧١خريف عام 

Tomlinson@bbn-tenexa .  
  تعريف البريد اإللكتروني  : ثالثاً

بة طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتو" عرف جانب من الفقه البريد اإللكتروني بأنه 
  ".بين األجهزة المتصلة بشبكة المعلومات 

مكنة التبادل اإللكتروني غير المتزامن للرسائل بين أجهزة "  بينما عرفه البعض بأنه 
  ". الحاسب اآللي 

تلك المستندات التي تيم إرسالها أو استالمها بواسطة نظام " كما عرفه البعض بأنه 
تصرة ذات طابع شكلي حقيقي، اتصاالت بريدي إلكتروني وتتضمن ملحوظات مخ

ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات وأية مستندات أخري يتم إرسالها 
  )١( .رفقة الرسالة ذاتها

  مميزات وعيوب البريد اإللكتروني : رابعاً
  :هناك مزايا عديدة للبريد اإللكتروني نذكر منها ما يلي) أ(
لى شاشة الكمبيوتر على الطرف اآلخر لحظة  يمكن استقبال المعلومات المرسلة ع- ١

إرسالها ويمكن تخزينها واسترجاعها في أي وقت واإلجابة عليها فوراً أو تحويلها إلى 
  .شخص آخر

 يمكن فرز الرسائل بسرعة إذ أن نظرة واحدة إلى الموضوع الذي يتصدر أية - ٢
طيع المسوقون عبر رسالة إلكترونية يتيح للمتلقي فرز الرسائل التي ترد إليه ويست
  .الفضاء اإللكتروني استخدام خانة الموضوع لإلعالن عن منتجاتهم

 تقليل احتماالت الخطأ في توجيه الرسالة وإمكانية التعديل إذا نادراً ما يحدث خطأ - ٣
  .في توجيه الرسالة على المرسل إليه طالما أن العنوان اإللكتروني صحيح

ي نسبية وليست كاملة فالشخص الذي تبعث إليه  إال أن سرية البريد اإللكترون- ٤
برسالتك يمكنه نقل هذه الرسائل إلى أشخاص آخرين فوراً كما يمكن لبعض المتطفلين 

                                         
  .٢٣عبد الهادي فوزي العوضي، المرجع السابق، ص.  د١



– 

  )٤١٤٦(

  .اختراق شبكة اإلنترنت والدخول إلى قواعد معلومات غير مصرح لهم الدخول إليها
المقارنة بالبريد  انخفاض التكاليف إذ أن رسائل البريد اإللكتروني رخيصة التكلفة ب- ٥

  .والمكالمات التليفونية والفاكس والبريد السريع
  :العيوب والعقبات في وجه البريد اإللكتروني) ب(

على الرغم من األهمية والفوائد التي يوفرها البريد اإللكتروني إال أن هنالك عدداً من 
ائمة وسوف تحد العقبات الرئيسية في وجه زيادة استعمال البريد اإللكتروني ال تزال ق

  .من نموه بإيجاد حل لها
ال يعول عليه والولوج يدعو للملل وهو عادة ) إنترنت ( أن البريد اإللكتروني على 

غير شخصي أن رسالة مكتوبة باليد هي أقل كلفة وأكثر اعتمادية وأكثر تعبيراً وفي 
  .بعض الحاالت يمكن أن تكون أسرع

ى خدمات البريد اإللكتروني التجارية فيما إلى ذلك شكوك المستعملين من سوء مستو
بين الشركات وأنها ال تزال مكلفة وتفتقر إلى المعايير القياسية وهم يشيرون إلى 
صعوبة زيادة المنافع والتقدم البطئ في الترابط الداخلي المتبادل بين األنظمة التجارية 

  .د اإللكترونيوإلى النقص في توافر منشورات دولية تعتبر بمثابة دليل للبري
فيما يجرى كل هذا " ويقول هناك توبياس مدير البريد اإللكتروني في إحدى الشركات 

البحث حول مادة المعلومات األوروبية ال يزال هناك عقبتان أساسيتان يحوالن دون 
التوسع في استعمالها فالمستعملون ال يعرفون كيف يلجئون إليها وليس ثمة معايير 

  "مباشر لالتصاالت
 Microsoft ومايكروسوفت Lotusأما مسوقوا البريد اإللكتروني التجارية مثل لوتس 

فسوف يطرحون منتجات متطورة يضيفونها إلى منتجتهم الحالية لكن بعض الخبرا 
يرى أن ذلك ليس من شأنه أن يحل سوى مشكالت ثانوية ويتطلب األمر االنتظار حتى 

 Loutsلوتس سي سي " تفيدة بالكامل مثل مس/ إعادة النظر بهندسة منتجات مزودة 
CC Mail "  وأكسشاينغX-Changeالذي تصنعه مايكروسوفت .  

ترشيد عدد منتجات : وتستطيع الشركات اتخاذ خطوتين أساسيتين للحد من المشكالت
البريد اإللكتروني المتطورة وإقامة بنية بريد الكتروني تكون بمثابة عمود فقري وتسند 

 STMP ( Simple(  أو إلى البروتوكول المبسط لنقل البريد ٤٠٠Xار إما إلى المعي
Mail Transport Protocol.  



 

 )٤١٤٧(

  )١( الطبيعة القانونية لعنوان البريد اإللكتروني- خامساً 
أثارت مسألة التكييف القانوني لعنوان البريد اإللكتروني خالفاً كبيراً في الفقه الذي بذل 

ييف قانوني صحيح يخضع له العنوان اإللكتروني مجهوداً لمحاولة التوصل إلي تك
  . وبالتالي إدراجه تحت تنظيم قانوني محدد

ويمكن رد هذه الخالفات إلي أربعة اتجاهات رئيسية، االتجاه األول يري أن عنوان 
البريد اإللكتروني يعتبر من بين عناصر الشخصية القانونية كاالسم والموطن، واالتجاه 

ن البريد اإللكتروني عبارة عن بيانات فنية ذات طبيعة شخصية، الثاني يري أن عنوا
واالتجاه الثالث يري أن العنوان اإللكترونية فكرة قانونية مستقلة، واالتجاه الرابع يذهب 

  . إلي اعتبار العنوان اإللكتروني من عناصر الملكية الصناعية
ر صورة جديدة لالسم ويذهب االتجاه األول إلي أن عنوان البريد اإللكتروني يعتب

 للموطن حيث أن القسم األيسر من العنوان البريدي يتكون من اسم المستخدم المدني أو
ولقبه، كذلك فإن العنوان اإللكتروني واالسم يتشابهان من حيث الوظيفة، فإذا كان االسم 
يميز الشخص عن غيره من األشخاص داخل المجتمع، فإن العنوان اإللكتروني يميز 

رك عن غيره لدي مورد خدمة الدخول إلي شبكة اإلنترنت، ولكن هذا الرأي يثير المشت
تساؤالً هاماً وهو مع أي صورة من صور االسم يتشابه العنوان اإللكتروني ؟ هل يشبه 

  .االسم العائلي أم االسم المستعار
ويخلص هذا الرأي إلي أنه إذا كان عنوان البريد اإللكتروني يأخذ من اسم الشخص 
وظيفته وشكله في بعض األحيان، فهو ال يعتبر نوعاً جديداً لالسم وأن كان من الممكن 

  . اعتباره تقليداً له، وبالتالي ال يخضع ألحكامه القانونية
وفي سياق هذا الرأي، والذي يعتبر عنوان البريد اإللكتروني من بين عناصر الشخصية 

روني بالموطن، فالموطن هو مكان القانونية، حاول البعض مشابهة العنوان اإللكت
  .اإلقامة المعتاد أو مقره القانوني، وبالتالي فهو يربط الشخص بمكان جغرافي معين

 ولكن هذا الرأي يصطدم بعقبة أن عنوان البريد اإللكتروني يربط الشخص ولكن دون 
ة نادي تحديد للمكان فهو يحدد فقط مقدم الخدمة علي شبكة اإلنترنت، ولتالفي تلك العقب

هذا الرأي باعتبار هذا الموطن موطن افتراضي وليس موطن حقيقي، ويستند هذا 
                                         

عالمات التجارية عبر اإلنترنت في عالقتها بالعنوان اإللكتروني، مجلة الحقوق          شريف محمد غنام، حماية ال    .  د ١
  .٣٢٠، ص٢٠٠٤، سبتمبر ٢٨ جامعة الكويت، العدد الثالث السنة –



– 

  )٤١٤٨(

موطن " الرأي إلي وصف بعض أحكام القضاء الفرنسي العنوان اإللكتروني بأنه 
، فالمستخدم عندما يقوم بتسجيل عنوان "افتراضي لألشخاص علي شبكة اإلنترنت 
قد أختار مقراً قانونياً ترتبط به مصالحه إلكتروني باسمه علي شبكة اإلنترنت يكون 

  )١( .ويباشر من خالله نشاطاً يتمثل في نشر بياناته الشخصية
وقد أثيرت فكرة الموطن االفتراضي ومشابهة العنوان اإللكتروني به أمام محكمة 

 في قضية المدرسة ١٩٩٦ أغسطس ١٤استئناف باريس في حكم صادر لها بتاريخ 
، والتي تتلخص وقائعها في قيام أحد الطلبة بإنشاء ENSTصاالت الوطنية العليا لالت

موقع باسمه عن طريق شبكة المدرسة، وقام بتسجيل أغاني بعض المغنيين المشهورين، 
وعندما رفعت عليه دعوي التقليد دفع أمام المحكمة بانتهاك حرمة موطنه االفتراضي 

قعاً خاصاً به ال موطناً عاماً علي أساس أن هذا الموقع الذي يملكه الطالب يعد مو
موجهاً إلي الجمهور ومن ثم تجب حمايته وصيانته بكل أوجه الحماية القانونية الجنائية 
والمدنية، ولكن المحكمة رفضت األخذ بهذا الدفع وقالت في أسباب حكمها أن الشخص 

قتصر عندما يصمم موقعاً علي اإلنترنت فهو يوجهه إلي كل مستخدمي اإلنترنت وال ي
استخدامه علي صاحبه فقط ومن ثم ال يجوز لهذا الشخص أن يعد هذا الموقع موطناً 

  .  خاصاً ويمنع أحد من اإلطالع عليه
أما االتجاه الثاني، يذهب إلي تشبيه عنوان البريد اإللكتروني برقم التليفون، أو رقم القيد 

ي هو عبارة عن في الضمان االجتماعي، وذلك علي أساس أن العنوان اإللكترون
مجموعة من الحروف واألرقام التي يكتبها المستخدم والتي يستلزمها بروتوكول 

  . االتصال
أما االتجاه الثالث، فهو علي خالف الرأيين السابقين فقد ذهب إلي أن العنوان 
اإللكتروني ال يماثل أو يشابه أية فكرة قانونية قائمة، وإنما هو فكرة قانونية مستقلة 

 ويستندون في ذلك إلي أن آراء الفقه وأحكام القضاء قد اختلفت في تحديد طبيعته بذاتها
  القانونية،

ونخلص من هذه اآلراء الثالث، أن عنوان البريد اإللكتروني ليس له طبيعة قانونية 
واضحة ومحددة، فهو يقترب من االسم المدني أحياناً، ومن الموطن أحياناً أخري، 

لفنية، دون أن يتطابق مع أي منها تماماً، وبالتالي يصعب ويشبه بعض البيانات ا
                                         

  .٣٦عبد الهادي فوزي العوضي، المرجع السابق، ص. د ١



 

 )٤١٤٩(

 كانت االتجاهات الفقهية المختلفة في وأي. يحكمهالوصول إلي النظام القانوني الذي 
تفسير طبيعة عنوان البريد اإللكتروني فإن ذلك ال يعني أن عنوان البريد اإللكتروني 

الحق في االسم وذلك استنادا إلي بال حماية، بل يمكن حمايته عن طريق دعوي حماية 
الرأي الذي ينادي بذلك، كما يمكن حماية عنوان البريد اإللكتروني عن طريق دعوي 
حماية العالمة التجارية أو دعوي تقليد العالمة، وأيضاً عن طريق العالمة المميزة التي 

ي ألحد تدخل في اختصاص السلطة العامة مثال ذلك حالة استخدام العنوان اإللكترون
  .النقابات بدون وجه حق أو بدون صفة

 التعاقد عبر التبادل اإللكتروني للبيانات: الفرع الثاني 
   نشأة نظام التبادل اإللكتروني للبيانات وتطوره -

أدركت العديد من المنشآت التجارية التي تعمل في مجال التجارة الدولية، مثل شركات 
تينات من القرن العشرين، أنه البد من إيجاد الشحن وشركات الطيران، في منتصف الس

وسيلة تساعد على تسريع نقل البيانات والمعلومات إذا أرادت أن تظل قادرة على 
المنافسة في قطاع األعمال، إذ كان البد من تقليص االستخدام المفرط للورق وتخفيض 

  . النفقات الباهظة لالتصاالت
 من المعايير المستخدمة في تبادل معلومات وتبادل البيانات إلكترونياً هو مجموعة

المعامالت اإللكترونية بين أجهزة الكمبيوتر التابعة للشركاء التجاريين وتنفيذ الصفقات 
  .  التجارية بطريقة إلكترونية بدون استخدام دعائم ورقية

رية وإذا كان نظام التبادل اإللكتروني للبيانات يحقق العديد من المنافع للمنشآت التجا 
ووحدات األعمال إذا ما أحسن اختيار مكونات وعناصر النظام، وإذا ما تم اختيار 
وتوفير إجراءات الرقابة والحماية المالئمة، إال أن هذا النظام يثير مشكلة على قدر 

    .كبير من األهمية وهي مدي حجية رسائل البيانات والقيمة الثبوتية لها
ان ماهية تبادل البيانات إلكترونياً، ثم االعتراف ولذلك سوف نبدأ في هذا الفرع ببي

 :القانوني برسائل البيانات على النحو التالي
  ماهية تبادل البيانات إلكترونياً): أ(

عرف قانون األونسترال النموذجي للتجارة اإللكترونية بالفقرة الثانية من المادة الثانية 
مات إلكترونياً من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر نقل المعلو" تبادل البيانات اإللكترونية بأنه 

ويرى البعض أن عبارة نقل المعلومات ". باستخدام معيار متفق علية لتكوين المعلومات 



– 

  )٤١٥٠(

إلكترونياً من كمبيوتر إلى كمبيوتر أخر عبارة حصرية إلى حد ما، ألن نقل المعلومات 
الممكن إنتاج المعلومات قد ال يجرى دائماً بصورة مباشرة بين أجهزة الكمبيوتر، فمن 

ونقلها يدوياً ) في قرص مضغوط مثال ( في كمبيوتر وتخزينها في شكل رقمي 
  .لتسترجع فيما بعد في كمبيوتر أخر

مجموعة من القواعد "  بأنه ( EDI )ويعرف جانب من الفقه تبادل البيانات إلكترونياً 
، وفق هذا "بأن تتم إلكترونياً والعمليات المتعارف عليها التي تسمح للعمليات التجارية 

الرأي تقوم عملية تبادل البيانات إلكترونياً بتحويل المعلومات الخاصة باألعمال 
التجارية، التي كانت تتنقل بصورة تقليدية على الورق، إلى صيغ إلكترونية وبدون 

  .  تدخل من العنصر البشرى
العمليات مثل إجراء التفاوض بين ويستخدم نظام تبادل البيانات إلكترونياً في كثير من 

األطراف وإبرام العقود واالستعالمات وطلبات الشراء ومواعيد الشحن والتسليم 
  .وبيانات اإلنتاج وشهادات المطابقة ودفع الفواتير وخطابات االعتماد

  : جهود المؤسسات الدولية لتوحيد قواعد التبادل اإللكتروني للبيانات) ب(
 نظام تبـادل اإللكترونـي للبيانـات وازديـاد المتعـاملين فـي              أدي النمو المطرد في   

التجارة اإللكترونية إلى أهمية وجود لغـة إلكترونيـة موحـدة لتفـادى سـوء الفهـم                 
واالختالف في التفسير المتعلـق بـالحقوق وااللتزامـات لكـل مـن طرفـي العقـد                 

  .اإللكتروني
بادل اإللكتروني للبيانات، ظهرت بعض الجهود الدولية الرامية إلى تيسير حركة الت 

وقد كانت أول محاولة دولية ألحداث التناسق في الممارسات المتعلقة بهذا الصدد هي 
إعداد قواعد السلوك الموحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات التجارية بواسطة اإلرسال عن 

هو  تحت رعاية غرفة التجارة الدولية، وكان الهدف من هذه القواعد ١٩٨٧بعد سنه 
التوصل إلى نموذج نمطي التفاقات أو أنظمة تبادل البيانات إلكترونياً تختار األطراف 

  .المعنية من نصوصها ما تراه أوفي بتحقيق أهداف عالقتهم
      وتوجد الكثير من المؤسسات الدولية التي ساهمت في هذا المجال مثل منظمة 

رت عدة أنظمة تقوم على أساس  حيث ابتكUNCATDاألمم المتحدة للتجارة والتنمية 
التبادل اإللكتروني للبيانات مثل النظام المتقدم لمعلومات البضائع، والنظام اآللي 
للبيانات الجمركية، والبرنامج المحوسب المتعدد الجوانب في مجال النقل، وأيضاً 



 

 )٤١٥١(

لتجارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي وضعت نظاماً لتسوية طائفة من منازعات ا
  .Domain Namesاإللكترونية، وهي تلك المتعلقة بأسماء النطاق أو الحقول 

  :   اختالف نظام التبادل اإللكتروني للبيانات عن غيره من النظم المشابهة) ج(
 يختلف نظام التبادل اإللكتروني للبيانات عن التجارة اإللكترونية عبر شبكة  - أوالً 

إللكتروني للبيانات باستخدام البريد اإللكتروني فقط وبين اإلنترنت، حيث يتم التبادل ا
 ولعدد غير محدد وال مفتوح للكافةطرفين محددين، بينما يعتمد اإلنترنت على نظام 

 مثالً، - أي شبكة الويب –يملكه أحد، كما في حالة استخدام الشبكة العنكبوتية الدولية 
  .عتبارها واجهة المحل على اإلنترنتحيث تستخدم صفحاتها لبيع منتجاتها للجمهور با

ولذلك نجد أن بيع السلع والخدمات عبر اإلنترنت يكلف قليالً جداً وأكثر سهولة في 
االستخدام وأكثر قدرة على التفاعل مع المستخدم، ولذلك تلجأ إليها المنشآت الصغيرة، 

وقع وقد حققت بعض الشركات نجاحاً ضخماً على مستوي واجهة اإلنترنت، مثل م
بينما . buy.com، وموقع بيع السلع والخدمات Amazon.comاألمازون لبيع الكتب 

العمليات التجارية من خالل تبادل البيانات إلكترونياً تمثل عشرة أضعاف السعر عن 
  . العمليات التجارية عبر اإلنترنت

 والبريد نظام الفاكس والتلكس  يختلف نظام التبادل اإللكتروني للبيانات عن- ثانياً 
اإللكتروني، ويبدو االختالف من حيث طريقة عمل كل منهما، فالرسالة اإللكترونية      

المرسلة عن طريق نظام تبادل البيانات إلكترونياً يكون لها طريقة تشفير معينة متفق 
  .عليها مسبقاً بين طرفي التعاقد

ني متفق عليه بداية مع كما أن نظام التبادل اإللكتروني للبيانات يتم على أساس قانو
استخدام معايير محددة في شأن البيانات من حيث البنية والمضمون، في حين أن التبادل 

  .عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس والتلكس قد يكون كذلك وقد ال يكون
أضف إلي ذلك أنه في حالة رسالة الفاكس ال يتلقى المرسل إليه إال نسخة أو صورة 

سالة الورقية الموجود طرف المرسل، والذي يجري نسخة إلكترونياً على من أصل الر
األجزاء الداخلية لجهاز الفاكس، أما البيانات المتبادلة إلكترونياً والتي تتم في بيئة 
إلكترونية بحتة تتعامل بأسلوب النبضات والذبذبات فإنه يصعب، إن لم يستحيل، التمييز 

  .بين أصل الرسالة وصورتها



– 

  )٤١٥٢(

  :   تقييم نظام التبادل اإللكتروني للبيانات)د(
  إن نظام تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً بدأ في أواخر الثمانينات من القرن

الماضي من أجل تحسين العملية اإلنتاجية واإلدارية بين وحدات األعمال وبعض 
حيط به بجانب القطاعات، إال أن هذا النظام ال يخلو أيضاً من بعض المخاطر التي ت

  :إيجابياته
  :اآلثار اإليجابية لعملية التبادل اإللكتروني للبيانات: أوالً

 يستطيع أطراف العملية التجارية الذين يستخدمون أسلوب التبادل اإللكتروني للبيانات 
  :الحصول على العديد من المميزات والفوائد من استخدامه ومنها

المعلومات إلكترونياً أقل في التكلفة من استخدام  تقليل مصاريف النقل، ذلك أن نقل - ١
  .طرق النقل التقليدية كالبريد العادي

 إن التبادل اإللكتروني للبيانات يسهل الوصول إلى المعلومات ألنها مسجلة على - ٢
  .الكمبيوتر

 تقليل الخطأ واللبس والغموض في المعامالت التجارية، إذ يستطيع المتعاملون  - ٣
بادل اإللكتروني للبيانات في إنشاء نظام تشفير ومصطلحات ورموز معينة استخدام الت

تدل على معاني محددة باالتفاق فيما بينهم، هذا باإلضافة إلى النماذج المعدة سلفاً، مما 
  .يساعد على عدم وقوع لبس أو غموض في العقود التي تبرم بينهم

طريق تبادل البيانات إلكترونياً  إن الخصوصية واألمان في االتصاالت التي تتم عن - ٤
تتفوق على تلك المتوفرة في وسائل االتصال العادية، حيث يصعب على أي شخص 

  .غير مصرح له استخدام هذا النظام
 تخفيض المصاريف اإلدارية الجارية حيث يقلل هذا النظام الجهد المبذول في - ٥

  .التعامل مع الوثائق وأعمال البريد
ن هذا النظام يتيح نقل رسائل البيانات والمعلومات بطريقة أسرع   توفير الوقت أل–٦

  .مما كان عليه سابقاً
إن نظام تبادل البيانات إلكترونياً : اآلثار السلبية لعملية التبادل اإللكتروني للبيانات: ثانياً

 ال يمكن اعتباره حالً كامالً لمشكالت االتصاالت في عقود التجارة اإللكترونية بل أن له
بعض السلبيات، فهو ينطوي على بعض السلبيات من الناحية التكنولوجية والقانونية 

  :على النحو التالي
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 إن نظم التبادل اإللكتروني للبيانات معرضة للمخاطر األمنية التي قد ال تتعرض - ١
لها النظم الورقية المماثلة، فمن الممكن الوصول إلى المعلومات في نظام التبادل 

ي للبيانات بصورة أسهل من الملفات الورقية المحتفظ بها في أماكن اإللكترون
المحفوظات، كما أنه يمكن ألشخاص غير مرخص لهم باستعمال هذه األنظمة التالعب 
في بيانات الكمبيوتر المستخدم في تبادل البيانات إلكترونياً، وهو األمر الذي يستدعي 

فاظ على سرية المعلومات ومنع الدخالء استعمال طرق تشفير وبرامج أكثر أماناً للح
من الوصول إليها بهدف توفير الحماية والخصوصية للمتعاملين في مجال التجارة 

  . اإللكترونية
 مخاطر فقدان التوثيق، التي تنشأ نتيجة عدم العلم بهوية المتعاقد األخر في عقود - ٢

ل منهما األخر وقد ال يثق التجارة اإللكترونية حيث يتم التعاقد بين شخصين ال يعلم ك
أي منهما في األخر، ومن المخاطر التي تترتب على فقدان الثقة ما يسمي مخاطر 
اإلنكار، وهو ما يعني أن ينكر أحد طرفي التعاقد استالم البضاعة مثالً أو استالم النقود 

مالت المحولة إلكترونياً، وللحد من هذه المخاطر يمكن استخدام وسائل تأمين هذه المعا
مثل التوقيع اإللكتروني الذي يرفق بالرسالة، واألعالم باستالم الرسالة، أو إقرار استالم 

  .الرسالة الذي يرسله المستلم أو بواسطة طرف ثالث مقدم خدمة االتصاالت
 عدم وضوح الوسط القانوني لتبادل البيانات إلكترونياً، حيث تعتبر مشكلة اإلثبات -٣ 

 من أهم المشاكل القانونية الناشئة عن استخدام الكمبيوتر في تبادل والتوقيع اإللكتروني
بيانات العقد إلكترونياً، كما يثور التساؤل حول قبول المستند اإللكتروني كدليل إثبات 
أمام المحاكم، كما أن الرسالة اإللكترونية تكتب على دعامة إلكترونية، وليست دعامة 

ظهير، مما يثير مشكلة التداول، وخاصة في شأن سند ورقية، ومن ثم فهي غير قابلة للت
الشحن والشيك، ويصعب منع ظاهرة غسيل األموال إلكترونياً عبر اإلنترنت إذا كانت 
هذه األموال يتم تداولها عن طريق البطاقات الذكية، وتثور مشكلة تحديد المحكمة 

له مخاطره في المختصة في حالة وجود نزاع، وال شك أن عدم وضوح تلك المسائل 
  .العمليات التجارية



– 
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  ،،مطلبين عن فيه ونتحدث اإللكتروني العقد تكوين: الثاني المبحث
التراضي هو تطابق اإليجاب والقبول كتعبيرين عن إرادتي طرفي العقد، ويلزم لتوافر 
الرضاء بالعقد، حتى ولو كان إلكترونياً، أن توجد اإلرادة في كل من طرفيه وأن تتجه 

  .داث األثر القانوني المقصود منهإلى إح
أن العالقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على أساس اإليجاب 
والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى أساس التزام البائع مثال بتسليم المبيع بشكل مادي 

أو من وضمن نشاط إيجابي خارجي ملموس، وأن يقوم المشتري بالوفاء بالثمن إما نقداً 
  . خالل األوراق المالية التجارية أو الشيكات

لكن األمر يختلف بالنسبة إلى العقد اإللكتروني فرغم أنه يتطلب النعقاده ما يتطلبه أي  
عقد آخر من حيث توافر اإليجاب والقبول والمحل والسبب والثمن وجميع شروط تحديد 

ه من العقود حال كونه ينعقد دون المسئولية المتعلقة بالمتعاقدين، لكنه يختلف عن غير
أن يكون لطرفيه حضور مادي بمجلس العقد وقت انعقاده حيث يكون كل طرف في 
مكان مختلف عن مكان اآلخر ويفصل بينهما بعد جغرافي، أي أنه في حالة التعاقد 

  .   اإللكتروني ليس الطرفان حاضرين في مجلس العقد وإنما يجمعهما مجلس عقد حكمي
  اإللكتروني باإليجا: ألولا المطلب
  . اإللكتروني اإليجاب تعريف: األول الفرع

تعبير نهائي، جازم، قاطع الداللة، على اتجاه إرادة من صدر " يعرف اإليجاب بأنه  
وبديهي أن هذا التعبير ال يصلح في ذاته  )١(".منه إلى قبول التعاقد وفقاً لشروط معينة 

لعناصر األساسية للعقد، وال ينال من ذلك أن يكون ليتالقى معه قبول إال إذا تضمن ا
اإليجاب معلقاً أو مقترناً بتحفظات، مثل نفاذ الكمية أو عدم تغير األسعار، ولم تشترط 

  . غالبية التشريعات واالتفاقات الدولية أي شكل معين لإليجاب
ربي في شأن هذا عن اإليجاب التقليدي، أما اإليجاب اإللكتروني فقد عرفه التوجيه األو

كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر الالزمة لتمكين " حماية المستهلك بأنه 
المرسل إليه اإليجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد 

  ". اإلعالن
                                         

النهضة العربية، الطبعـة    عبد القادر محمد قحطان، السكوت المعبر عن اإلرادة وأثره في التصرفات، دار             .  د ١
  . وما بعدها٣١٣، ص ١٩٩١األولي 
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ويشترط في اإليجاب اإللكتروني، كما هو الحال في اإليجاب التقليدي، أن يكون جازماً 
اتاً ال رجعة فيه، بمعني أن تتجه نية الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران ومحدداً وب

القبول به، أما إذا احتفظ الموجب بشرط يعلن فيه أنه غير ملتزم بما عرضه في حالة 
  .القبول فال يعتبر هذا إيجاباً بل مجرد دعوة إلى التعاقد

واإليجاب اإللكتروني قد يكون إيجاباً خاصاً موجه إلى أشخاص محددين، وهو يتم في 
، Chattingالغالب في عروض التعاقد بواسطة البريد اإللكتروني أو برنامج المحادثة 

وقد يكون إيجاباً عاماً موجهاً إلى أشخاص غير محددين، هو ما يحدث في حالة التعاقد 
  .     المنتشرة على شبكة اإلنترنتعبر مواقع الويب التجارية

ويترتب على هذه التفرقة نتائج وآثار قانونية مختلفة، ففي اإليجاب العام الموجه إلى 
الجمهور ال تكون شخصية القابل ذات أهمية بالنسبة للموجب، ولذلك فإن أي شخص 

ب يستطيع التقدم بالقبول، حيث يحصل االرتباط حينئذ، وينتهي مفعول هذا اإليجا
  .بالنسبة لألشخاص اآلخرين

  : سريان اإليجاب اإللكتروني) ب(
وال يكون لإليجاب اإللكتروني فاعلية بمجرد صدوره من الموجب، وإنما يكون بعرضه 
على الموقع عبر شبكة اإلنترنت على الجمهور أو إرساله بالبريد اإللكتروني، أو غير 

مالً العناصر الجوهرية الالزمة ذلك من طرق التعبير اإللكتروني عن اإلرادة، مشت
للتعاقد، ويترتب على ذلك نشوء حق لمن وجه إليه اإليجاب اإللكتروني في قبوله، ولكن 
هذا الحق ال ينشأ إال منذ وقت علم الموجب له باإليجاب، فال يترتب على مجرد صدور 

  .   اإليجاب من الموجب أي إلزام طالما لم يتصل اإليجاب بعلم من وجه إليه
وللموجب في اإليجاب اإللكتروني، كما في اإليجاب التقليدي، الرجوع عن إيجابه، 
ويكون ذلك بسحبه من موقع عرضه على شبكة اإلنترنت بشرط أن يعلن عن رغبته 
في الرجوع عن اإليجاب، فيعدم بذلك أثره القانوني، إال أن هناك استثناء على ذلك 

ناً بأجل للقبول، غير أن هذا العدول ال يكون له حيث يكون اإليجاب ملزماً إذا كان مقتر
  .أي أثر قانوني إال إذا علم به الموجب له، ويقع عبء إثبات ذلك علي الموجب

  .اإللكتروني اإليجاب خصائص: الثاني الفرع
يخضع اإليجاب اإللكتروني لذات القواعد العامة التي تحكم اإليجاب التقليدي، إال أنه 

  : التي تتعلق بطبيعته وكونه يتم عبر شبكة اتصاالتيتميز ببعض الخصوصية



– 
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نظراً ألن العقد اإللكتروني ينتمي إلى طائفة :  اإليجاب اإللكتروني يتم عن بعد- ١
  .  العقود عن بعد ومن ثم فإن اإليجاب اإللكتروني ينتمي إلى تلك الطائفة

لخاصة بحماية ولما كان اإليجاب اإللكتروني إيجاباً عن بعد، فهو يخضع للقواعد ا
المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، والتي تفرض على المهني أو المورد مجموعة 
من القيود والواجبات التي يلتزم بها تجاه المستهلك اإللكتروني والتي منها، تزويد 
المستهلك بمعلومات حول شخصية التاجر وعنوانه، وعنوان البريد اإللكتروني، 

نتجات والخدمات المعروضة، وأوصافها  وأثمانها، ووسائل والخصائص األساسية للم
الدفع أو السداد، وطريقة التسليم، وخيار المستهلك في الرجوع في التعاقد، وإعادة 

وهي االلتزامات التي أشار إليها . إخطار المستهلك وخدمة ما بعد البيع، ومدة الضمان
  .ي العقود عن بعد في شأن حماية المستهلك ف٧/٩٧التوجيه األوربي رقم 

يتطلـب اإليجـاب اإللكترونـي    :  اإليجاب اإللكتروني يتم عبر وسـيط إلكترونـي       -٢
وجود وسيط إلكتروني هو مقدم خدمـة اإلنترنـت، فهـو يـتم مـن خـالل الـشبكة                   
وباســتخدام وســيلة مــسموعة مرئيــة، ولــيس هنــاك مــا يحــول دون أن يكــون 

ـ   . الموجب هو نفـسه مقـدم خدمـة اإلنترنـت          ذكر أن هنـاك آخـرين      وجـدير بال
 فـي   عديـدين يتـدخلون   يشاركون في تقديم تلـك الخدمـة، إذ أن هنـاك أشخاصـاً              

 عامـل االتـصاالت ومـورد    إتمامـه ومـنهم  االتصال ويساهم كل منهم بـدور فـي        
  .المعلومة ومورد المنافذ ومورد المعلومات

التليفزيون ويقترب اإليجاب في التعاقد اإللكتروني من اإليجاب في التعاقد عن طريق 
في أنه في كلتا الحالتين ال توجد دعامة ورقية، ورغم هذا التشابه فإن اإليجاب 
اإللكتروني يتميز بأنه يتضمن استمراراً معيناً، بحيث أن الموجب له يستطيع دائماً أن 
يعود ليقرأ مرة أخري الكتالوج أو اإلعالن الموجود على الموقع اإللكتروني أو المرسل 

لبريد اإللكتروني، بينما يتميز اإليجاب في التعاقد عن طريق التليفزيون إليه عبر ا
بوقتية الرسالة المعروضة عبر شاشة التليفزيون، فمدة البث عبر التليفزيون تكون 
محدودة وتتميز بالسرعة وباختصار المعلومات، أي أن اإليجاب عبر التلفزيون يتميز 

  .باالختصار وسرعة الزوال
يتم اإليجاب اإللكتروني باستخدام : لكتروني في الغالب إيجاباً دولياً اإليجاب اإل- ٣

وسائط إلكترونية وعبر شبكة دولية لالتصاالت والمعلومات، لذلك فهو ال يتقيد بحدود 
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الدول السياسية والجغرافية، ويكون اإليجاب اإللكتروني تبعاً لذلك إيجاباً دولياً نظراً لما 
  .ن االنفتاح والعالميةتتسم به شبكة اإلنترنت م

ورغم ذلك يري البعض، أنه ال يوجد ما يحول من قصر اإليجاب اإللكتروني على 
منطقة جغرافية محددة، بحيث يكون له نطاق جغرافي ومكاني معين، فقد يقصر 
الموجب عرض المنتجات والخدمات على منطقة جغرافية معينة، مثال ذلك ما نالحظه 

رنسية المنتشرة على اإلنترنت والتي تقصر اإليجاب فقط في بعض  مواقع الويب الف
على الدول الفرانكفونية الناطقة بالفرنسية، وأيضاً ما تقرره الواليات المتحدة األمريكية 
من حظر توجيه اإليجاب للدول الموقع عليها عقوبات اقتصادية مثل كوبا وكوريا 

ياً أو دولياً، ومن ثم فإن الموجب لن الشمالية، أي أن اإليجاب اإللكتروني قد يكون إقليم
  .يلتزم بإبرام عقود أو تسليم منتجات خارج النطاق اإلقليمي الذي حدده سلفاً

  اإليجاب اإللكتروني وتمييزه عن الدعوة للتفاوض أو التعاقد ): د(
قد ينتج عن المرحلة السابقة على التعاقد اإللكتروني الكثير من صور التعبير عن 

ا ما يعتبر دعوة إلى التفاوض، ومنها ما يعتبر إيجاباً تاماً ينعقد به العقد اإلرادة منه
  .بمجرد قبوله،أي أن الدعوة إلى التفاوض واإليجاب كليهما تعبير عن اإلرادة

 والدعوة إلى التفاوض في كون األخيرة last shotوتبدو أهمية التفرقة بين اإليجاب 
تفاوض على العقد، ومن ثم فإن األطراف غير تدل على أن األمر ما زال في مرحلة ال

ملزمة بإبرام العقد أما اإليجاب فإنه يدل على الخروج من دائرة التفاوض والدخول في 
  .مرحلة إبرام العقد

يقصد بالدعوة إلى التعاقد، العرض الذي يتقدم به شخص للتعاقد دون أن يحدد عناصره 
باتة ويتضمن جميع عناصر العقد وشروطه، أما اإليجاب فهو التعبير عن إرادة 

  .       األساسية
 ويصعب التمييز في اإلعالنات عبر شبكة اإلنترنت بين ما إذا كان هذا اإلعالن إيجاباً  
بالمعني القانوني للكلمة، أم مجرد دعوة للتفاوض والتعاقد، ذلك أنه إذا اعتُبر إيجاباً 

ا إذا اعتُبر مجرد دعوة للتفاوض فإن وصادفه قبول مطابق فإن العقد اإللكتروني يتم،أم
العقد ال ينعقد، وهو ما يثير التساؤل حول معيار التفرقة بين اإليجاب اإللكتروني 

  .والتفاوض



– 
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يذهب جانب من الفقه إلى أن الفارق بين اإليجاب والدعوة للتفاوض هو فارق وظيفي، 
بقصد اكتشاف من فوظيفة الثانية مجرد اإلعالن من صاحبها عن رغبة في التعاقد 

تكون لديه رغبة مقابلة، بينما يرمي اإليجاب إلى صياغة مشروع محدد المعالم قابل 
للتحول إلى عقد متكامل األركان بمجرد إعالن من يوجه إليه عن قبوله، كذلك إذا كان 
التعبير الصادر من طرف إلى آخر مجرد دعوة إلى التفاوض، ال تتوافر فيها مقومات 

االستجابة لهذه الدعوة ال تمثل قبوالً ينعقد به العقد وإنما تمثل قبوالً اإليجاب فإن 
  .للتفاوض عليه

 بينما يري البعض أن الفارق هو وجود النية الجازمة في التعاقد، فيجب لكي يعد 
عرض ما إيجاباً أن يخرج هذا العرض من دائرة الدعوة إلى التفاوض ليدخل في إطار 

 اعتبار أي عرض يهدف إلى التعاقد هو دعوة للتفاوض ما اإليجاب، أي أن األصل هو
لم يثبت اعتباره إيجاباً، وهو يكون كذلك إذا اتصف بصفة مميزة، وهي كونه يعبر عن 

  .رغبة أكيدة ونية جازمة في التعاقد
ووفقاً لهذا الرأي فإن اإليجاب يفيد الجزم والبت بنية صاحبة في التعاقد، بينما الدعوة 

د عرض يتضمن فحسب إرادة أولية ترغب في التفاوض على العقد، للتفاوض مجر
ويستخلص قاضي الموضوع هذه النية من عبارات اإليجاب والظروف المتعلقة 

  .بالدعوى
بينما يذهب غالبيه الفقه إلى أن التفاوض على العقد ينتهي في اللحظة التي يصدر فيها 

 في مرحلة إبرام العقد، يقوم أحدهما اإليجاب، فعندما تنتهي المفاوضات ويدخل الطرفان
  .بتوجيه إيجاب للطرف اآلخر، فإذا صادفه قبول مطابق انعقد العقد

ويفرق البعض بين الدعوة إلى التفاوض والدعوة إلى التعاقد، فهما ليسا مصطلحين 
متماثلين، بل أنهما مختلفان ولكل منهما مفهوم وهدف مستقل عن اآلخر،ففي الدعوة إلى 

 تتجه إرادة صاحبها إلى الدخول في مفاوضات تمهيدية لمناقشة شروط العقد التفاوض
 تتجه إرادة Invitation to treatعلى قدم المساواة، بينما في الدعوة إلى التعاقد 

 إلى دعوة الناس فحسب إلى فولكنه يهدصاحبها إلى عدم التفاوض على العقد نهائياً، 
ثال الدعوة إلى التعاقد، اإلعالن الذي تنشره التعاقد معه في الحال دون تفاوض، وم

شركة التليفونات عن فتح باب االشتراك في خدمة التليفون الدولي، فمثل هذا اإلعالن ال 
  .يعتبر دعوة إلى التفاوض ألن شركة التليفونات ال تقبل مطلقاً التفاوض على شروطها



 

 )٤١٥٩(

ض، والمعيار في ذلك هو ويفرق القانون اإلنجليزي بين اإليجاب والدعوة إلى التفاو
أسلوب صياغة العرض والعبارات المستخدمة، فقد ال ترتب العبارات التي يستخدمها 
أحد األطراف أي اثر قانوني بين أطرافها بقدر ما تعبر عن مجرد ارتباط أخالقي فيما 
بينهم، وقد تعتبر هذه العبارات إيجاباً كلما كان العرض المقدم محتوياً على تفاصيل 

  .لفةمخت
أما القانون األمريكي فأساس التفرقة بين اإليجاب والدعوة للتعاقد هو معيار القطعية 
حيث يعتبر أنه إذا استوفي العرض المقدم شرط القطعية فإنه يعد إيجابا، في حين 
يصبح األمر مجرد دعوة للتعاقد إذا لم يتمتع بهذه الصفة، وفي الحاالت التي ال يتبين 

لعرض المقدم قاطعاً أم ال، يتم االسترشاد ببعض االعتبارات مثل فيها ما إذا كان ا
  .التفاصيل الواردة في العرض وأسلوب الصياغة المستخدم فيه

وقد أقر القانون المدني األلماني أيضاً التفرقة بين اإليجاب والدعوة للتعاقد استناداً إلى 
يث يعتبر العرض المقدم مدي تناول العرض للعناصر األساسية المتعلقة بالمعاملة، ح

إيجاباً إذا احتوي على العناصر األساسية الخاصة بالمعاملة، ويعتبر العرض مجرد 
  .دعوة للتعاقد كلما افتقر إلى هذه العناصر

      وبناء على ذلك فإنه إذا كانت عناصر عقد البيع مثالً هي المبيع والثمن فإن 
 الذي يكون إيجاباً بالبيع، وكل تعبير عن التعبير عن اإلرادة الذي يتضمن تحديدهما هو

الرغبة في البيع عبر شبكة اإلنترنت دون تحديد هذه العناصر، ال يرقي إلى مرتبة 
  .  اإليجاب بالبيع

   اإللكتروني القبول: الثاني المطلب
القبول هو اإلرادة الثانية في العقد الصادرة ممن وجه إليه اإليجاب، ويجب أن يتضمن 

  . طعة في التعاقد أي يصدر منجزاً بال قيد أو شرطالنية القا
ويجب أن يصدر القبول مطابقاً لإليجاب، والمقصود بتطابق اإليجاب والقبول ليس 
تطابقهما في كل المسائل التي تدخل في العقد بل تطابقهما في شأن المسائل الجوهرية 

يثير مسألة غاية في والرئيسية وعدم اختالفهما في شأن المسائل التفصيلية، وهو ما 
  األهمية وهى اختالف صيغ اإليجاب والقبول اإللكتروني



– 

  )٤١٦٠(

  . اإللكتروني القبول سمات: األول الفرع
تعبير عن إرادة الطرف اآلخر الذي تلقي اإليجاب يطلقه نحو " )١(يعرف القبول بأنه

جب، فهو اإلجابة بالموافقة على عرض المو". الموجب ليعلمه بموافقته على اإليجاب 
  . وبإضافته إلي اإليجاب يتكون العقد

والقبول اإللكتروني ال يخرج عن مضمون هذا التعريف سوي أنه يتم عبر وسائط  
إلكترونية من خالل شبكة اإلنترنت، فهو قبول عن بعد، ولذلك فهو يخضع لذات 
 القواعد واألحكام التي تنظم القبول التقليدي، وإن كان يتميز ببعض الخصوصية التي

  . ترجع إلى طبيعته اإللكترونية
 وهناك شروط عامة يجب توافرها في القبول، فالقبول يخضع للشروط العامة المطلوبة 
في كل تعبير عن إرادة، فيجب أن يكون باتاً ومحدداً ومنصرفاً إلنتاج آثار قانونية وذا 

. ق القبولمظهر خارجي، وأن يصدر القبول في وقت يكون فيه اإليجاب قائماً وأن يطاب
فإذا كان القبول مطابقاً لإليجاب وال يتضمن أي تحفظات أبرم العقد، فالقبول إذن يجب 
أن يطابق اإليجاب مطابقة تامة وال يجوز أن يزيد فيه أو ينقص عنه وإال اعتبر رفضاً 

  .مدني) ٩٦(يتضمن إيجاباً جديداً عمالً بنص المادة 
 شكل خاص أو وضع معين، فيصح أن وال يشترط أن يصدر القبول اإللكتروني في

يصدر عبر وسائط إلكترونية أو من خالل الطرق التقليدية للقبول، وذلك ما لم يكن 
الموجب قد اشترط أن يصدر القبول في شكل معين، فعلى سبيل المثال إذا اشترط 
التاجر اإللكتروني في عقد البيع أن يكون القبول عن طريق البريد اإللكتروني أو عن 

يق مأل االستمارة اإللكترونية المعدة سلفاً والمبينة على الموقع، فإذا أرسل المستهلك طر
قبوله في شكل آخر، كأن يرسله بالبريد التقليدي أو بالفاكس أو باالتصال تليفونياً، فإن 

  )٢( .هذا القبول ال يكون صحيحاً وال ينعقد به العقد
فطبقاً للقانون النموذجي فإن الرسالة وإذا لم يحدد الموجب وسيلة إلرسال القبول، 

اإللكترونية المتضمنة القبول يجب إرسالها إلى نظام المعلومات التابع للموجب، والذي 
يكون عادة صندوق البريد اإللكتروني الخاص به، أو إرسال القبول بذات الطريقة التي 

  .  أرسل بها اإليجاب

                                         
،ص .١٩٩٥حسام الدين األهوانى، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، الطبعة الثانية،             .  د ١

١٠٥  .  
  .٣٢٢خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص.  د٢



 

 )٤١٦١(

  .كترونياإلل القبول عن التعبير طرق:  الثاني الفرع
يتم التعبير عن القبول اإللكتروني بعدة طرق منها الكتابة بما يفيد الموافقة أو باستخدام 
التوقيع اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني، أو عن طريق اللفظ من خالل غرف 

 أو التنزيل عن بعد من خالل تنزيل البرنامج أو المنتج أو السلعة عبر ،المحادثة
  .  على جهاز الكمبيوتر الخاص بالقابلاإلنترنت وتحميلها

ومن طرق القبول اإللكتروني أيضاً النقر مرة واحدة بالموافقة على العالمة الخاصة 
وتستخدم مواقع الويب التي " أنا موافق " ، حيث نجد عبارة Icon -  األيقونة–بذلك 

 تتعامل باللغة الفرنسية، في الغالب عبارات تدل على الموافقة مثل عبارة
J'accepteL'offre"" أو "d'accord" أما مواقع الويب باللغة اإلنجليزية فتستخدم ،

  )١( .OK أو "I agree"عبارة 
 ومع ذلك فقد يشترط الموجب في إيجابه، وبغرض التأكد من صحة إجراء القبول  أن 

 على األيقونة المخصصة للقبول والموجودة doubleclicيتم عن طريق النقر مرتين
شاشة، وفي هذه الحالة فإن النقر مرة واحدة ال يرتب أثراً بشأن انعقاد العقد على ال

ويصبح القبول عديم األثر، وغالباً ما يلجأ الموجب إلى هذه الطريقة للتأكد من موافقة 
القابل على التعاقد، وحتى ال يتذرع القابل بأن النقرة األولي كانت عن طريق السهو أو 

  . ليل على موافقة القابل على إبرام العقدالخطأ، فالنقر مرتين د
وقد يتخذ الموجب بعض اإلجراءات الالحقة لصدور القبول، كاإلجابة على بعض 
األسئلة التي توجه إلي القابل مثل تحديد محل إقامته الذي يتعين إرسال المنتج إليه أو 

قم ونوع كتابة بعض البيانات الخاصة التي تظهر على شاشة جهاز الحاسب اآللي كر
بطاقته االئتمانية، وواضح أن القصد من هذه اإلجراءات الالحقة هو تأكيد القبول وجعله 
في صورة أكثر فاعلية، بمنح القابل فرصة للتروي والتدبر والتأكد من رغبته في 
القبول وإبرام العقد، حتى إذا تم منه بالشكل المطلوب كان معبراً بالفعل عن إرادته 

  .ولالجازمة في القب
وإذا كان األصل العام أن القبول يمكن أن يتم صراحة أو ضمناً، فإن من المتصور 
إمكانية ذلك في القبول اإللكتروني، حيث يتم التعبير صراحة عن القبول عبر الوسائط 
اإللكترونية المتعددة، وقد يكون ضمنياً كأن يقوم من وجه إليه اإليجاب بتنفيذ العقد الذي 

رامه، كالدفع مثالً عن طريق بطاقات االئتمان بإعطاء الموجب رقم اقترح الموجب إب
                                         

  .٣٢٤ المرجع السابق، ص١



– 

  )٤١٦٢(

  .البطاقة السري، دون أن يعلن صراحة قبوله فيتم العقد وفق هذا القبول الضمني
ومع ذلك يذهب الرأي الراجح إلى أن التعبير عن إرادة القبول اإللكترونية ال يكون إال 

هزة وبرامج إلكترونية تعمل آلياً  وهذه صريحاً، فالقبول اإللكتروني يتم عن طريق أج
ووفق هذا الرأي فإنه ال محل . األجهزة ال يمكنها استخالص أو استنتاج إرادة المتعاقد

للقول بأن التعبير عن إرادة القبول اإللكتروني يمكن أن يكون إشارة متداولة عرفاً أو 
مقصود منه، أو باتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكاً في داللته على حقيقة ال

  .السكوت المقترن بظروف يرجح معها داللته على القبول
 مدى صالحية السكوت للتعبير اإللكتروني عن القبول :  

وإذا كان السكوت وفقاً للقواعد العامة ال يصلح تعبيراً عن إنشاء اإليجاب، فإنه على 
ان السكوت يمكن يثور التساؤل عما إذا ك )١( .العكس من ذلك قد يصلح أن يكون قبوالً

فاألصل أن السكوت . أن يكون تعبيراً عن إرادة أحد األشخاص في التعاقد اإللكتروني
في حد ذاته مجرد من أي ظرف مالبس له ال يصلح أن يكون تعبيراً عن اإلرادة، 
فاإلرادة عمل إيجابي والسكوت شئ سلبي، وليس إرادة ضمنية ألن هذه اإلرادة 

ال " وقد قرر الفقه اإلسالمي هذه القاعدة بقوله . تدل عليهاتستخلص من ظروف إيجابية 
  ".ينسب لساكت قول 

ولكن استثناء من هذا األصل فإن السكوت يمكن أن يكون تعبيراً عن اإلرادة ويعتبر 
قبوالً بناء على نص في القانون أو اتفاق طرفي التعاقد إذا أحاطت به ظروف مالبسه 

  )٢( . الرضاءمن شأنها أن تفيد داللته على

                                         
محسن البيه،  .  وما بعدها، د   ٢٨٠ العقد،ص   – الرازق السنهوري، الوسيط     دعب. د: يالًراجع في السكوت تفص    ١

  . وما بعدها١٠٥المرجع السابق، ص 
  . وما بعدها٢٦عبد القادر محمد قحطان، المرجع السابق، ص.  د٢



 

 )٤١٦٣(

  المبحث الثالث
  ،،اإلطار القانوني للعقد اإللكتروني ونتحدث فيه عن مطلبين

 الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني:المطلب األول
  .العقد اإللكتروني عقد إذعان: الفرع االول

لي اختلف الفقه القانوني في تحديد الطبيعة القانونية للعقد االلكتروني وانقسم تبعا لذلك إ
  قسمين

  العقد االلكتروني عقد إذعان: الفرع األول
 والفرنسي والعربي إلي أن العقد االلكتروني هو عقد )١(يذهب بعض الفقه االنجليزي

إذعان علي اعتبار أن المتعاقد ال يملك اال ان يضغط في عدد من الخانات المقترحة 
اصفات السلعة وثمنها أمامه في موقع المتعاقد اآلخر علي مواصفات معينة ومنها مو

المحدد مقدما وال يملك ان يناقش أو يعارض المتعاقد اآلخر حول شروط التعاقد التي 
يوردها علي الموقع فهو ال يكون أمامه اال التوقيع في حالة القبول او عدم التوقيع في 

 ويعتمد أنصار هذا االتجاه الي تغليب المعيار االقتصادي إذ ينشأ )٢(حالة الرفض
ذعان عندما يكون هنالك تفاوت بين الطرفين وتنعدم  المساواة القانونية والفعلية بين اال

  )مكرر٢(ارادتهما فأحدهما يتمتع بنفوذ قوي واآلخر ضعيف بسبب حاجته الملحة للتعاقد
  .العقد اإللكتروني عقد رضائي: الفرع الثاني

ـ        ) مكرر٢(يذهب أنصار هذا االتجاه      ا هـو اال عقـد      إلـي أن العقـد االلكترونـي م
رضائي وان لم يكن من العقود المسماة اذ ينظر إلـي كـل عقـد علـي حـدة وذلـك              
ألن المتعاقد يستطيع اللجوء الي مـورد أو منـتج آخـر للـسلعة أو الخدمـة إذ لـم                    

 كمـا أنـه ال يمكـن االعتمـاد علـي            )٣(تعجبه شروط احد المـوردين أو المنتجـين       
 الـي االعتبـار القـانوني واالقتـصادي         المعيار االقتصادي فقط وانما يجـب النظـر       

وذلـك الن عقـود االذعـان هـي مـن عقـود االحتكـار والمنافـسة                 ) مكرر٣(معا

                                         
   ٣٥،٣٤،ص ،٢٠٠٣ نعما، التوقيع اإللكتروني وقانون التجار اإللكترونية، عمر حسن المومني،  ذلكأشار الي ١
المفاوضات في عقود التجارة االلكترونية بحث مسحوب ممـن االنترنـت           ، أشار إلي ذلك صابر محمد عمار      ٢

  ٦,٧صـ
 القانون االماراتي والقـانون المقـارن   د ابراهيم الدسوقي أبو الليل ابراهيم العقد االلكتروني في ضوء احكام   .أ ٣

  .٣٤،٣٥بحث مسحوب من االنترنت صـ



– 

  )٤١٦٤(

الضعيفة مثل عقد توريد الكهرباء أو الغـاز ويكـون احتكـار هـذه الـسلع احتكـاراً                 
  ).مكرر٣(قانونياً أو فعلياً

  :ونجد هنا رأي ونتفق معه
 أنه يجب التمييز بين نوعين من العقود ولكن نجد رأي فقهي  ونحن نتفق معه الي

اإللكترونية عند تحديد الطبيعة القانونية اذ ان العقود االلكترونية من حيث آلية ابرامها 
هي اما عقود يتم ابرامها عن طريق البريد االلكتروني للمتعاقدين أو عن طريق المواقع 

نية قد تحتوي علي سمات االلكترونية فالعقود التي تبرم عن طريق المواقع االلكترو
عقود االذعان اما بالنسبة الي العقود التي تبرم عن طريق البريد االلكتروني فغالباً ما 
تكون عقود رضائية اذ يتم التفاوض علي ابرام العقد عن طريق ارسال الرسائل 
االلكترونية بين المتعاقدين عن طريق المواقع الشخصية االلكترونية الي ان يقترب 

  ).٣مكرر( احد المتعاقدين بقبول اآلخر فينعقد العقدايجاب
بيان موقف الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية من التعاقد  :المطلب الثاني

  .اإللكتروني عبر النت
  .موقف الشريعة اإلسالمية من التعاقد عبر النت: الفرع األول
 .موقف القوانين الوضعية من التعاقد عبر النت: الفرع الثاني

  .النت عبر التعاقد من اإلسالمية الشريعة موقف: األول الفرع
أن الشريعة اإلسالمية جعلت الرضا هو األساس في انعقاد العقود من دون تحديد لفظ   

معين أو شكل محدد، مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأشكال 
 ".تالتعاقد عن طريق اإللكترونيا"النعقاد العقود، ومن ذلك 

 العقود اإللكترونية هي العقود والتي تتم عبر الوسائل واآلالت التي تعمل عن    -
  .طريق اإللكترون، ومن آخرها وأهمها التعاقد بطريق اإلنترنت

 للتعاقد بطريق اإلنترنت عدة طرق من أهمها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة    -
، والتعاقد عبر )Email(روني ، والتعاقد عبر البريد اإللكت)web(المواقع 

  .المحادثة والمشاهدة 
العقد في الشريعة اإلسالمية ينعقد بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو     -

  .إشارة من كال العاقدين أو من أحدهما 



 

 )٤١٦٥(

 اإلنترنت آلة ووسيلة لتوصيل الكتابة، وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً لعدم تضمنها    -
  .، وألنها شبيهة بالتعاقد عن طريق الرسول أو البريد العادي محذوراً شرعياً

 تعاقداً بين حاضرين من حيث - من حيث األصل-  التعاقد بطريق اإلنترنت يعد    -
الزمان وغائبين من حيث المكان، إال إذا وجدت فترة زمنية طويلة نسبياً تفصل بين 

  . ومكاناًاإليجاب والقبول فإن التعاقد يكون بين غائبين زماناً
 بناء على قول الحنفية في أن اإليجاب ما صدر أوالً والقبول ما صدر ثانياً فإن    -

يعد إيجاباً من العارض ) web(اإلعالن عن السلعة أو الخدمة في شبكة المواقع 
إال في بعض الحاالت التي تكون فيها شخصية المتعاقد اآلخر محل اعتبار عند من 

ن في هذه الحالة وأمثالها يعد دعوة للتعاقد وليس إيجاباً، صدر منه العرض، فاإلعال
  .وقريباً من ذلك إذا كان العرض عبر البريد اإللكتروني أو المحادثة والمشاهدة

أن يكونا واضحين ودالين على إرادة ) اإليجاب والقبول( يشترط في صيغة العقد    -
ه، وهذه الشروط يلزم تحقيقها التعاقد، وأن يكون القبول موافقاً لإليجاب ومتصالً ب

  .في التعاقد بطريق اإلنترنت حتى يكون صحيحاً ومعتبراً
 يبدأ مجلس العقد في التعاقد بطريقة اإلنترنت من بداية دخول الراغب في التعاقد    -

ويستمر حتى خروجه من ) web(إلى موقع الشركة العارضة عبر شبكة المواقع 
  . الموقع

لبريد اإللكتروني المباشر يبتدئ المجلس من صدور اإليجاب  وفي التعاقد عبر ا   -
  .وكذا في التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة. ويستمر حتى خروجه من الموقع

 أما في التعاقد عبر البريد اإللكتروني الذي لم يتم مباشرة، فإن المجلس يبتدئ من    -
وجدت، وإال رجع في اطِّالع القابل على المعروض ويستمر حتى نهاية المدة إن 

  .ذلك إلى األعراف التجارية
 العقود المالية تصح بطريق اإلنترنت حتى عقد الصرف والسلم وذلك إلمكان    -

السداد مباشرة، أما عقد النكاح، فنظراً لمكانته الخاصة ولوجود عنصر الشكلية فيه 
جراؤه ولما يترتب على القول بصحته عبر اإلنترنت من مفاسد، فإنه ال يصح إ

  .بطريق اإلنترنت
 إذا اتفق المتعاقدان على تحديد قانون معين يحكم العقد فإن االتفاق صحيح، ويعمل    -

به شريطة أن يكون هذا القانون مستمداً من الشريعة اإلسالمية، ال فرق في ذلك 



– 

  )٤١٦٦(

بين أن يكون أطراف التعاقد جميعهم مسلمين أو بعضهم مسلم واآلخر غير مسلم، 
  . القانون مستمداً من الشريعة فإن االتفاق باطل وال يعمل به فإن لم يكن

 من الحلول المقترحة عن تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة اإلسالمية    -
اعتماد نص صريح في العقد بتحكيم الشريعة اإلسالمية واإللحاح في طلب ذلك، 

ا مواقع ثابتة في شبكة وكذلك الدعوة إلى إيجاد مؤسسات تحكيم شرعية عالمية له
تتميز بالنظام الواضح ووجود هيئة رقابة شرعية وتأهيل أعضائها ) web(المواقع 

  .التأهيل الشرعي المناسب 
بالنظر في ) القاضي المختص( في المحكمة المختصة - رحمهم اهللا-  اختلف العلماء    -

المناسب في النزاع عند االختالف المكاني بين الخصوم ومحل الدعوى، ولعل من 
التعاقد بطريق اإلنترنت العمل بما ذهب إليه جمهور العلماء، من أن القاضي 

 هو المستهلك وهو الطرف -  في الغالب -المختص هو قاضي المدِعي، ألنه 
األضعف في العقد فكان من المناسب حمايته، مع مراعاة ما اتفق عليه أطراف 

لمختص، إال إذا كان محل الدعوى التعاقد ومحل التنفيذ حسب ما يراه القاضي ا
عقاراً فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار، وفي جميع الحاالت يجب التقيد 

  .بقاعدة الشرعية 
إلثبات ) وخاصةً الرقمي منه( ظهر للباحث صحة استخدام التوقيع اإللكتروني    -

ثبات في العقود اإللكترونية في الفقه اإلسالمي، وأن هذا متفق مع مبادئ اإل
الشريعة، إذ إنها غير محصورة بعدد معين أو بشكل محدد وإنما تشمل كل وسيلة 

   .يبين فيها الحق وتوصل إلى العدل
 نظراً ألهمية التوقيع اإللكتروني، ولما يترتب على االعتداء عليه من مخاطر على    -

ماية المجني عليه والتجارة اإللكترونية، فإن الذي يظهر للباحث أن وضع الح
الجنائية للتوقيع اإللكتروني يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية في حفظ األموال 
والحقوق الخاصة وحرمة االعتداء عليها، وهذا داخل ضمن التعازير الموكولة في 
تحديدها وتقديرها إلى ولي أمر المسلمين، ليرى العقوبة المناسبة لكل جريمة حسب 

  .ن والزمان الذي يعيش بهنوعها وآثارها، مع مرعاة المكا



 

 )٤١٦٧(

 .موقف القوانين الوضعية من التعاقد عبر النت: الفرع الثاني
بيان موقف القوانين الوضعية من التعاقد عن طريق الهاتف والالسلكي واإلنترنت وما 

  يشبهها مهاتفة
لم يختلف فقهاء القانون في تحديدهم لطبيعة هذا العقد عما ذهب إليه فقهاء الشريعة؛ فقد 

إن هذا العقد هو عقد بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث : قالوا
  .)١(المكان

: ما يلي) ١٤٠(المصري مادة رقم فلقد جاء في المشروع التمهيدي للقانون المدني 
يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأي طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان «

  .»يتعلق بالمكان وبين غائبين فيما 
وبالتدقيق في نصوص نظام وورد في القانون السعودي في نظام التعامالت االلكترونية 

منه لبيان األحكام الخاصة ) ١٣ – ١٠(أنه خصص المواد نجد التعامالت اإللكترونية 
وقد تبين أن القانون الذي يحكم التعاقد اإللكتروني هو ذاته . بآلية التعاقد اإللكتروني

ذي يحكم التعاقد التقليدي عموما وهو قانون اإلرادة، وأنه من غير اليسير تحديد هل ال
هو عقد بين حاضرين أو بين غائبين لصعوبة انطوائه تحت إحداهما بشكل مطلق، فقد 

يجوز التعبير عن "من نظام التعامالت اإللكترونية على أنه ) ١٠/١(نصت المادة 
ة التعامل اإللكتروني، ويعد العقد صحيحا وقابال اإليجاب والقبول في العقود بواسط
من ذات النظام على أنه ) ١١/١(، ونصت المادة "للتنفيذ متى تم وفقا ألحكام هذا النظام

يجوز أن يتم التعاقد من خالل منظومة بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي "
  ."....بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا

وتكمن أهمية هذين النصين في أنهما يؤكدان أنه ال يوجد ما يمنع من التعبير عن 
اإلرادة عن طريق اإلنترنت أو أي وسيلة مشابهة بتبادل اإليجاب والقبول بين المنتج أو 
المزود والمستهلك، وذلك على اعتبار أن العقود التي تعقد عبر اإلنترنت ال تختلف عن 

البريد اإللكتروني، (يدية إال من حيث الصورة والوسيلة المستخدمة للتعبير مثيالتها التقل
، ففي التعاقد اإللكتروني، فإن الصورة التي تبرز للتعبير عن اإلرادة هي الكتابة )الويب

اإللكترونية، وهذا يعني بالتأكيد أن تكون هذه اإلرادة صريحة وليست ضمنية، ولعل ما 
 من نظام التعامالت على قدر كبير من األهمية، إذ إنه )١٣، ١٢(جاء في المادتين 

                                         
  ).٢٣٩(راجع الوسيط للسنهوري، ص) ١(



– 

  )٤١٦٨(

، بل )انعقاد العقد اإللكتروني)يؤكد أن القوة القانونية ال تلحق فقط باإليجاب والقبول 
تمتد لتشمل كافة المراسالت والبيانات، وأي تعبير آخر عن اإلرادة التي تتعلق بتنفيذ 

كترونية ويتعلق بتنفيذ العقد يعتبر صحيحا العقد، فكل تعبير عن اإلرادة يصدر بوسيلة إل
  .مرتبا آلثاره القانونية

يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية « : ما يلي) ١٤٣(وجاء في القانون المدني اإلماراتي مادة 
طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين ال يضمهما مجلس واحد حين العقد 

  .»بر  كأنه تم بين حاضرين في المجلس أما فيما يتعلق بالزمان، فيعت
وال يثير  التعاقد « : وجاء في المذكرة اإليضاحية للقانون المدني اإلماراتي ما يلي

بالهاتف أو بأية وسيلة مماثلة صعوبة إال فيما يتعلق بتعيين مكان انعقاد العقد؛ فشأنه من 
مكان، ولذلك تسري عليه أحكام هذه الناحية شأن التعاقد بين الغائبين الذين تفرقهم شقة ال

المادة السابقة الخاصة بتعيين مكان التعاقد بين الغائبين ويعتبر التعاقد بالهاتف قد تم في 
  .المكان الذي وصل فيه القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

أما فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد فالتعاقد بالهاتف ال يفترق عن التعاقد بين الحاضرين 
  .فيعتبر التعاقد بالهاتف تاما، في الوقت الذي يعلن فيه من وجه إليه اإليجاب قبوله

ويترتب على إعطاء التعاقد بالهاتف حكم التعاقد بين الحاضرين فيما يتعلق بزمان 
انعقاد العقد، أن اإليجاب إذا وجه دون تحديد ميعاد لقبوله ولم يصدر القبول في المجلس 

  .»سقط اإليجاب 
من ) ٩٨(من القانون المدني األردني و ) ١٠١(ابل هذه المادة والتي قبلها المواد ويق

  .القانون المدني العراقي
أي الهاتف وما شاكله من الوسائل -وقد علل الشراح كون التعاقد بهذا الجهاز 

 هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان، فقالوا ألن انتقال الصوت - اإللكترونية
ل الطرفين من حيث الزمان في مجلس واحد، إذ بمجرد صدور القبول يتم بالتليفون يجع

  .)١(العلم به

                                         
، ٣للدكتور عبدالمجيد الحكـيم بتـصرف، ط      ) ٩٤ حتى   ٩٢(الموجز في شرح القانون المدني العراقي، ص      ) ١(

عاقد عبر أجهزة االتصاالت الحديثة في نقالً عن حكم الت. م١٩٦٩-هـ١٣٨٩بغداد،  شركة الطبع والنشر األهلية 
  ).٤٩(الشريعة اإلسالمية للدكتور عبدالرزاق الهيتي ص



 

 )٤١٦٩(

ال شك أنه مختلف، حيث إن مكان كل واحد من : وأما بالنسبة لمكان هذا العقد فقالوا
العاقدين مختلف، ولذلك يعتبر التعاقد بالتليفون بمثابة التعاقد بين غائبين، فيأخذ حكمه، 

لتعاقد بواسطة التليفون، أو بأية وسيلة مماثلة كالالسلكي مثالً هو وعليه يكون مكان ا
المكان الذي يعلمه فيه الموجب، إذ في هذا المكان يحصل العلم بالقبول ما لم يتفق على 

  .)١(خالف ذلك
  .وبذلك أخذت جميع القوانين العربية باستثناء القانون المدني األردني كما سبق بيانه

لقوانين المدنية في أغلب البلدان العربية تتفق تماما مع ما ذهب وقد ظهر بجالء أن ا
إليه النظر الفقهي اإلسالمي من أن العقد من خالل الهاتف والوسائل اإللكترونية 
األخرى المشابهة هو عقد فوري يقتضي إعالن القبول فور صدور اإليجاب فإن تأخر 

جابه، حتى ولو كانت المكالمة ذلك القبول ولو قليالً؛ جاز للموجب الرجوع عن إي
  .الهاتفية ال تزال مستمرة بينهما

                                         
بتصرف أيضا نقالً عن حكم التعاقد عبر أجهزة االتصاالت الحديثة في الشريعة اإلسالمية             : المصدر السابق ) ١(

  ).٥٠(للدكتور الهيتي، ص



– 

  )٤١٧٠(

 -:الخاتمة
 يتعين مراعاتها من التيوفى نهاية ذلك البحث فقد تم التوصل لمجموعة من النتائج 
  :كاآلتيوهى . قبل المتعاملين على شبكة اإلنترنت عند نشوب نزاع بينهم

ف عن العقود التقليدية في أنها تتم عن  عقود تختلهي إن عقود التجارة اإللكترونية - ١
بعد بين حاضرين في الزمان وغائبين في المكان، وهذه الخصوصية كان لها دوراً 

  .فعاالً في اختالف المعايير العامة لالختصاص القضائي المطبقة عليها
 كانت تفصل بين الدول وأحكامها القضائية ذابت وسقطت مع وجود التي الحدود - ٢

 تتم عبر اإلنترنت، ألنها أنشات عالماً افتراضياً جديداً، بل نقول أنها التيالمعامالت 
  .أنشأت قرية كونية صغيرة تجعل العالم كله طوع بنان المتعاملين عبر الشبكة

 عجز المعايير والضوابط العامة لالختصاص القضائي في العقود التقليدية عن - ٣
ة نشوب نزاع على االختصاص تغطية معامالت التجارة اإللكترونية في حال

  .القضائي في عقودها الختالف طبيعة الوسط المطبق فيه كالً منهما
 إذا كانت المعايير الشخصية والموضوعية لالختصاص القضائي قادرة على حل - ٤

مشكالت تنازع االختصاص القضائي في العقود التقليدية فإن اعتمادها على التركز 
يجعل تطبيقها على العقود اإللكترونية أمراً يثير العديد  والمكاني الجغرافيوالتوطن 

 عالما ينفرمن الصعوبات حيث أن العالم الذى تقوم فيه عقود التجارة اإللكترونية 
  . الجغرافيمن الحدود والتوطن 

 أن الحلول المطروحة لحل مشكلة االختـصاص القـضائي فـي عقـود التجـارة                -٥
واجـه العديـد مـن الـصعوبات، منهـا          اإللكترونية ومنهـا محكمـة الفـضاء ت       

صعوبة االعتراف باألحكام الـصادرة مـن المحكمـين علـى شـبكة أو تنفيـذها                
في بعض الدول نظراً ألن هذا النظام لم يأخذ القـوة اإللزاميـة فـي الـدول مـن                   

  . تطبيقهناحية 
  -:التوصيات

قود المشرع على وجه الخصوص بأن يقوم بوضع تنظيم قانوني خاص بعأتمني من - ١
 للقضاء في هذه ءاللجوالتجارة اإللكترونية ينظم من بينه معايير وضوابط 

  . المعامالت ألهميتها واتساع مجالها وفاعليتها



 

 )٤١٧١(

 كما يتم التوصية بضرورة التعاون بين الدول لوضع نظام محدد يبين أحكام تطبيق - ٢
 له ةال قيمم وتنفيذ أحكام المحكمة الصادرة في المنازعات اإللكترونية ألن الحك

  . بدون تنفيذه
لما كان لها  (األوربي يجب على كافة الدول وخاصة الدول األعضاء في االتحاد - ٣

أن تضع تنظيم جامع خاص بعقود التجارة اإللكترونية ) من سبق في هذا المجال
 للقضاء وتطبيق األحكام الصادرة في منازعاته وتنفيذها ءاللجو معايير فيهتغطى 

  . مختلفةالفي الدول 
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤١٧٢(

 -:قائمة المراجع
أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر اإلنترنت، دار النهضة العربية، . د - ١

  .٣٩، ص٢٠٠٠
أحمد عبد الكريم سالمة، القانون الدولي الخاص النوعي، دار النهضة العربية، . د - ٢

  .٦٨،ص٢٠٠٢
  .٥١، ص٢٠٠٥الفكر الجامعي، خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، دار . د - ٣
خالد ممدوح إبراهيم، المرجع . راجع في شرح واف لخصائص العقد اإللكتروني،  د  - ٤

  . وما بعدها٥٣السابق، ص
 .٥٧خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص. د - ٥

خالد ممدوح إبراهيم، حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات، دار الفكر . د - ٦
 . ٦٨، ص٢٠٠٧الجامعي،

عبد الهادي فوزي العوضي، الجوانب القانونية للبريد اإللكتروني، المرجع السابق، . د - ٧
  .١٣ص

  . ٢٣عبد الهادي فوزي العوضي، المرجع السابق، ص. د - ٨
شريف محمد غنام، حماية العالمات التجارية عبر اإلنترنت في عالقتها بالعنوان . د - ٩

، ٢٠٠٤، سبتمبر ٢٨ث السنة  جامعة الكويت، العدد الثال–اإللكتروني، مجلة الحقوق 
  . ٣٢٠ص

  .٣٦عبد الهادي فوزي العوضي، المرجع السابق، ص. د -١٠
عبد القادر محمد قحطان، السكوت المعبر عن اإلرادة وأثره في التصرفات، دار . د -١١

  .  وما بعدها٣١٣، ص ١٩٩١النهضة العربية، الطبعة األولي 
الجزء األول، مصادر االلتزام، حسام الدين األهوانى، النظرية العامة لاللتزام، . د -١٢

 .  ١٠٥، ص .١٩٩٥الطبعة الثانية، 

  .٣٢٤،٣٢٢خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، مرجع سابق، ص. د -١٣
 وما ٢٨٠ العقد،ص –عبد الرازق السنهوري، الوسيط . د: يالًراجع في السكوت تفص -١٤

  . وما بعدها١٠٥محسن البيه، المرجع السابق، ص . بعدها، د
  . وما بعدها٢٦عبد القادر محمد قحطان، المرجع السابق، ص. د -١٥



 

 )٤١٧٣(

، التوقيع اإللكتروني وقانون التجار اإللكترونية، عمر حسن المومني، أشار الي ذلك -١٦
  ٣٥،٣٤،ص ،٢٠٠٣عمان 

في عقود التجارة االلكترونية بحث المفاوضات ، أشار إلي ذلك صابر محمد عمار  -١٧
 ٧،٦مسحوب ممن االنترنت صـ

د ابراهيم الدسوقي أبو الليل ابراهيم العقد االلكتروني في ضوء احكام القانون .أ  -١٨
  .٣٥،٣٤االماراتي والقانون المقارن بحث مسحوب من االنترنت صـ

  ).٢٣٩( العقد الوسيط للسنهوري، ص–عبد الرازق السنهوري، الوسيط . راجع د -١٩
للدكتور عبدالمجيد الحكيم ) ٩٤ حتى ٩٢(الموجز في شرح القانون المدني العراقي، ص -٢٠

نقالً عن حكم . م١٩٦٩-هـ١٣٨٩، بغداد،  شركة الطبع والنشر األهلية ٣بتصرف، ط
التعاقد عبر أجهزة االتصاالت الحديثة في الشريعة اإلسالمية للدكتور عبدالرزاق الهيتي 

  ).٤٩(ص
بتصرف أيضا نقالً عن حكم التعاقد عبر أجهزة االتصاالت : الهيتي زاقعبدالر الدكتور -٢١

  ).٥٠(الحديثة في الشريعة اإلسالمية للدكتور الهيتي، ص



– 

  )٤١٧٤(

  



 

 )٤١٧٥(

  
  
  

  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا،      إن
 إلـه   ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال        ، فال مضل له   اهللاوسيئات أعمالنا، من يهده     

لم عليه وعلـى     له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا وس         شريك إال اهللا وحده ال   
  :أما بعد، آله وصحبه أجمعين

 في تعلم مـا يفيـد، وكـان    رفع منزلة العلم وأهله، ورغب رسولنا       اهللا فإن
 بشريعة كاملة، وعلـم نـافع،        من علم ال ينفع، وجاء       ستعيذيسأل اهللا العلم النافع، وي    

  .دى والضالل الحق والباطل، والهينيعين على أمور الدنيا والدين، ويفرق به العبد ب
 من أهم مقومات المجتمع، والرقي به، بثّ العلوم النافعة بـين أفـراده، وفـي       وإن

 هنـا  ما يهدم المجتمعات بثّ العلوم الضارة بين أفـراده، ومـن             خطرالمقابل فإن من أ   
 ، التي يراد تعلمهما ونشرها في المجتمـع معارف التمحيص والتدقيق في العلوم وال  وجب

  .سسات التعليميةوإقراراها في المؤ
 وبيـان  ، النافعـة ونـشرها  العلـوم  ن الواجب على طالب العلم والباحثين بيا     ومن

  .الضار منها والتحذير منها
 الـشباب، وبعـض   ط تردد في اآلونة األخير الدعوة إلى تعلم الفلسفة في أوسا    ولما

 ،الفلـسفة  بيان حكم تعلـم  في البحث أردت   عة،المؤسسات العلمية، وأنها من العلوم الناف     
 : " عنوان هذا البحـث    علت ج وقد ، خالل النظر في األدلة الشرعية، واآلثار السلفية       من

  ". -دراسة عقدية- الفلسفة تعليمحكم 
ـ     وأن اهللا أن ينفع به، وأن يجعله متقبالً مباركاً،          أسأل   وعمـالً  اً يرزقنا علمـاً نافع

  .صالحاً

 
 

 
  ساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة األستاذ الم

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية - كلية أصول الدين 
  



– 

  )٤١٧٦(

 اختيارهأسباب الموضوع وأهمية : 
 .لعلوم النافعة من العلوم الضارة على األمة اتمييز ضرورة .١
 يوجب على الباحثين النظـر فـي      مما الدعاوى المطالبة بتدريس الفلسفة،      كثرة .٢

 . على المجتمعامدى نفعها أو ضرره
 حقيقة الدعاوى التي ينادي بها المثقفين حول بعض العلـوم           بيان في   المشاركة .٣

 .غير النافعة
لح من علم الفلسفة، مع توضيح أدلتهم مـن الكتـاب            موقف السلف الصا   إبراز .٤

  .والسنة على ذلك
 السابقةالدراسات : 
 تتعلق ببيان حكم الفلسفة عقـدياً، وهنـاك عـدد مـن      خاصة أجد دراسة علمية     لم

 ون الفلـسفة، ونحـو ذلـك، د       نقـد الرسائل تناولت عقيدة الفالسفة من نواحي شتى، و       
  :لرسائل ما يليتخصيص حكم تعلمها وتعليمها، ومن تلك ا

أحمد بن علي حيشي، وهـي رسـالة        / حث للبا ، والفلسفة المادية الجدلية   الدين .١
  .ه١٣٩٦ماجستير في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عام 

، - عـرض ودراسـة  - الفالسفة العقدية في مصنفات اإلمام ابـن القـيم           آراء .٢
فـي   رسالة دكتـوراة مـسجلة       ي وه ، بن علي بن سعد معجل     محمد/ للباحث

ه الباحث من إعدادها    تن ولم ي  ،ه١٤٣٩الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، عام      
 . تاريخهحتى

 وهـي   ،جمانة علي باروم  / الباحثة ، في عقيدة الخلق عرض ونقد     لفالسفة ا آراء .٣
 . المكرمةبمكة أم القرى جامعة في ستيررسالة ماج

 محمد بـن علـي      ن ب  سعيد / الباحث ، الفالسفة على المتكلمين في اإللهيات     أثر .٤
 . اإلسالمية بالمدينة المنورةالجامعة وهي رسالة دكتوراة في ،البهلوان الغامدي

 / الباحث ، في عرضها  منهجه شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة و        موقف .٥
 اإلمام محمد بـن     جامعة وهي رسالة دكتوراة في      ،صالح بن غرم اهللا الغامدي    

 .سعود اإلسالمية بالرياض
 ، الباحث شـفيق أحمـد  ، الفلسفة وعلم الكالم في ضوء العقيدة اإلسالمية أصول .٦

 . اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعةوهي رسالة دكتوراة في 



 

 )٤١٧٧(

 آراء الفالسفة العقدية،    بدراسة مختصة هذه الرسائل والمؤلفات     أن مما سبق    ويظهر
نـاهجهم فـي     العلم في التعامل معها، وكـذلك م       أهلونقدها، وبيان مواقف بعض     

ـ               ورنقدها، وأما في هذا البحث المختصر فلن أتطرق لذلك إال إشارة، وسيكون مح
 .البحث عن حكم تعلم هذا العلم في ضوء عقيدة اإلسالم

 البحثخطة : 
  : وخاتمةفصلين، مقدمة، وي فبحث الانتظم

  : وفيهاالمقدمة،
  . الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقةأهمية

  :مبحثان بالعقيدة، وفيه وعالقتها الفلسفة مفهوم:  األولالفصل
  . ونشأتها الفلسفة مفهوم:  األولالمبحث
  . وعلم المنطق، الفلسفة بعلم الكالمعالقة:  الثانيالمبحث
  . وفيه مبحثان، الفلسفة وتعلمها، وآثارهاتعليم حكم:  الثانيالفصل
  . دخول علم الفلسفة على المسلمينآثار:  األولالمبحث

  . تعليم وتعلم الفلسفةحكم:  الثانيمبحثال
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

  .فهرس المراجع
 النافع، والعمل الصالح، وأن يثبتنا      للعلم اهللا أن يوفقني ومن يقرأ هذا البحث         وأسأل

  .على دينه حتى نلقاه



– 

  )٤١٧٨(

  الفصل األول
  وعالقتها بالعقيدةمفهوم الفلسفة 

  :وفيه مبحثان
  :مطالب وفيه. ونشأتها الفلسفة مفهوم: ألولا المبحث

  .مفهوم الفلسفة: المطلب األول
 ،المحـب : فـيال، وتعنـي  :  لفظ الفلسفة إلى أصل يوناني مركب من كلمتين       يرجع

  . الحكمةةمحب:  عندهم تعنيفالفلسفة ،فيلسوف:  عربت قيلفلما الحكمة،: ،وتعنيوسوفا
: محبة الحكمة، والفيلسوف هو   :  باليونانية الفلسفة: "-رحمه اهللا -)١(الشهرستاني قال

  .كمةالحكمة، أي هو محب الح:  هو المحب، وسوفا:فيال وسوفا، وفيال
  : وفعليةلية، قووالحكمة

 بالحد، وما يجـري  ل فهي كل ما يعقله العاق    ، الحكمة القولية، وهي العقلية أيضاً     أما
  .تقراء فيعبر عنه بهما وبالبرهان، وما يجري مجراه، مثل االس،مجراه، مثل الرسم

  .)٢(" الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كماليةوأما
 الفالسفة أنفسهم في تعريف الفلسفة والمراد بالحكمة اختالفاً كثيـراً، مـع             واختلف

: - رحمـه اهللا - الشهرستانيقال كل علم، شمل الفلسفة عامة تأن الغالب على    فياتفاقهم  
 ال يحصى كثرة، والمتأخرون مـنهم       الحكمة القولية العقلية اختالفاً    اختلفوا في    لفالسفةا"

وكانت مسائل األولين محـصورة فـي الطبيعيـات،         . خالفوا األوائل في أكثر المسائل    
  .ياضياتواإللهيات، وذلك هو الكالم في الباري تعالى والعالم، ثم زادوا فيها الر

                                         
 والنحل، الملل كتاب وصاحب الكالم، أهل شيخ الشهرستاني أحمد بن الكريم عبد بن محمد هو: الشهرستاني) ١(

 ميله ولوال متفنن، كيس عالم: " خوارزم تاريخ في أرسالن ابن قال وخمسمائة، وأربعين ثمان سنة توفي وغيره،
 شيء إلى مال كيف فضله وفور من نتعجب كنا ما وكثيراً اإلمام، هو االعتقاد،لكان في وتخبطه اإللحاد أهل إلى
 ينظر". الفلسفة بظلمات واشتغاله الشرع، علم عن إلعراضه إال كذل وليس! الخذالن من باهللا نعوذ له؟ أصل ال

 .)٢٨٩-٢٠/٢٨٦ (النبالء أعالم سير: في ترجمته

 ،)٢/٣٢٣ (تيمية البن الصفدية ،١٥٣: ص للخوارزمي العلوم مفاتيح: وينظر ،)٢/١١٦ (والنحل الملل )٢(
 األنوار لوامع ،)١/٧٠٧ (خلدون ابن مقدمة ،)٢/٢٥٦ (القيم البن اللهفان إغاثة ،)١/٣٦٠ (النبوية السنة منهاج
 لكمال الفلسفي المعجم ،١٢٨: ص لأللوسي األحمدين محاكمة في العينين جالء ،)٢/٤٤٥ (للسفاريني البهية
 ).٢/١٦٠ (صليبا



 

 )٤١٧٩(

فالعلم الـذي  . ة، وعلم كيف، وعلم كم   علم ماهي : العلم ينقسم إلى ثالثة أقسام    : وقالوا
ـ                ويطلب فيه ماهيات األشياء هو العلم اإللهي، والعلم الذي يطلب فيه كيفيات األشياء ه

  يطلب فيه كميات األشياء هو العلم الرياضي، سـواء كانـت      الذيالعلم الطبيعي، والعلم    
ليس الحكـيم    فأحدث بعدهم أرسطوطا   ، عن المادة، أو كانت مخالطة بعد      ةالكميات مجرد 

 كمـة علم المنطق، وسماه تعليمات، وإنما هو جرده من كالم القدماء، وإال فلم تخـل الح             
  .... وربما عدها آلهة العلوم، ال من جملة العلوم،عن قوانين المنطق قط

 وإنما يكدح اإلنسان لنيلهـا،  اتها، السعادة هي المطلوبة لذ   تولما كان :  الفالسفة قالت
 تنال بالحكمة، فالحكمة تطلب إما ليعمل بها، وإما لتعلم فقـط،            والوصول إليها، وهي ال   

  .فانقسمت الحكمة إلى قسمين عملي، وعلمي
فالقـسم العملـي   .  كما سيأتير، منهم من قدم العملي على العلمي، ومنهم من أخّ    ثم

 القسمان مما يوصـل إليـه       ذانوه: قالوا. هو عمل الخير، والقسم العلمي هو علم الحق       
... .أكثـر لكامل، والرأي الراجح، غير أن االستعانة في القسم العملي منه بغيره            بالعقل ا 

 الحكيم هو أن يتجلى لعقله كل الكون، ويتشبه باإلله الحق تعـالى وتقـدس بغايـة         فغاية
 أن يتجلى له نظام الكون، فيقدر على ذلك مصالح العامـة حتـى              النبيوغاية  . اإلمكان

 بترغيب وترهيب، وتـشكيل،  لح العباد، وذلك ال يتأتى إال  يبقى نظام العالم، وتنتظم مصا    
  .)١("وتخييل

 العلـوم  أن مع بعضهم بعضاً، ووخالف سبق انقسم الفالسفة إلى مذاهب شتى،  ولما
 بعد واحد، فإن بعض الفالسفة ظّل يطلـق الفلـسفة علـى      قد استقلت عن الفلسفة واحداً    

 نلتجريبية الحديثة حيـث يزعمـون أ       الفلسفة ا  أصحاب، مثل   اإلنسانيةجميع المعارف   
 علـم الطبيعـة،   جـذعها  والطبيعـة،  بشجرة، جذورها علم ما بعـد  ء أشبه شي لسفةالف
 التـي   الصفات أن و ، األخالق علم علم الميكانيكا، و   و كالطب،   خرى العلوم األ  غصانهاوأ
  في التفسير والتعليل، والبحـث عـن       والتعمق والوحدة، بها الفلسفة هي الشمول،      تميزت

 وهذا التعريف بالشمول موجود عند متقدمي الفالسفة، حيث عرفهـا           ، القصوى سباباأل
 الوقـوف   وأنها علم الموجود بما هو موجود،       أو القصوى،   باألسباب العلم   بأنها :بعضهم

 العصور الحديثة   ،وفي يقف عليه  أن نسان كلها على قدر ما يمكن اإل      األشياء على حقائق 

                                         
  .السابقة المراجع: وينظر ،)١١٨-٢/١١٦ (والنحل الملل)١(



– 

  )٤١٨٠(

  عقليـاً   التي تفسر المعرفـة تفـسيراً      األولىئ  المباددراسة   يطلق لفظ الفلسفة على      فقد
  .)١( التاريخسفةفل وخالق، وفلسفة األلعلوم،كفلسفة ا

:  مما سبق أن الفلسفة ترجع في أصلها إلى مـصطلح يونـاني بمعنـى              والخالصة
محب الحكمة، واختلف الفالسفة في المراد بها وماهيتها، مع اتفاقهم في الغالـب علـى               

 العقل المحض، والنظـر فـي العلـوم         ها وأن مصدر  معارف،ميع العلوم وال  شمولها لج 
والمعارف بمقدمات عقلية محضة، ثم تطور األمر في العـصور المتـأخرة فُأدرجـت              

  .الفلسفة التجريبية وغيرها
  .نشأة الفلسفة عند المسلمين: المطلب الثاني

ـ     وقيـل  كما سبق عنـد اليونـان،         الفلسفة عموماً  نشأت  كانـت   اشأته إن بدايـة ن
في القرن السادس قبل الميالد، علـى خـالف بـين البـاحثين فـي نـشأة الفلـسفة،                   

 يـست  بعض العلماء إلى أن لكـل قـوم فلـسفة، وأنهـا ل             فذهبوبدايتها، ومصدرها،   
 كــذلك، ولمــصر، شرقمختــصة باليونــان، فألهــل الهنــد فلــسفة، وألهــل المــ

الـذي سـبق ذكـره فـي         الذي يظهر أن الفلـسفة معناهـا الخـاص           ولكنوغيرهم،  
 عـن التـأثر بالـديانات الـسابقة،       من اليونـان، ونـشأ بعيـداً       ؤهالمطلب السابق منش  

للنظر في ماهية الحقيقة والمعرفة، وأن تدرك مالـه أهميـة أساسـية وقيمـة عظمـى             
في الحياة، كذلك تنظر في العالقات القائمة بـين اإلنـسان والطبيعـة، وبـين الفـرد                 

 اناتيخ الفلسفة أنـه لـم يقبـل بهـا بعـض أصـحاب الـدي               والمجتمع، وجاء في تار   
  .)٢(السابقة قبل اإلسالم، ألنهم يرون معارضتها لتعاليمهم

 القـرن  نهايـة  الفلسفة عند المسلمين فبدأت عند تعريب كتب اليونان في           نشأة وأما
ـ     توسعت و ،)٣( الهجري األول  فـي عهـد الخليفـة العباسـي         ب بعد ذلك حركة التعري

                                         
 .السابقة جعالمرا: نظر وي،)٢/١٦٠ (صليبا لكمال الفلسفي المعجم)١(

 .)١٧/٤٤١(، الموسوعة العربية العالمية ٦٠٤: ، عيون األنباء في طبقات األطباء ص)٢/٥٩( الملل والنحل )٢(

: ينظر.  النديم أن أول من قام بالترجمة هو الخليفة خالد بن يزيد في نهاية القرن األول الهجريابنذكر ) ٣(
 .٣٣٨:  ص البن النديمالفهرست



 

 )٤١٨١(

 أوائل مـن توسـع      من)٣( بن خالد البرمكي   يحي إلى أن    )٢(ذهب السيوطي  و ،)١(المأمون
 وجلبها من بالد الروم، حيـث أرسـل         ، أرض اإلسالم  في كتب الفلسفة اليونانية     نشرفي

 النظـر  قومه الروميخشى على ملك وكان ونان، الي كتب إلى ملك الروم يطلب منه       يحيى
 ومن ثم   ، إلى الوثنية  الرجوعصرانية، و  ذلك سبباً لتركهم دين الن     يونان،فيكونفي كتب ال  

 في بئـر وأغلـق بـالحجر    أخفاها اليونان و  كتب  فجمع كلمتهم، تتشتت و ، جمعهم يتفرق
قائـد    بـذلك  ففـرح  ، إياها يطلبه أرسل لملك الروم     بذلك فلما علم يحي البرمكي      عليها،
اليونانيـة   دخلت هـذه العلـوم   ما لهم أنه   مبيناً ليشاورهم، وحشمه أعوانه وجمع ،الروم
  طالع هذه الكتـب    من أن و علمائها، و أهلها أو شريعة إالّ أفسدتها وأوقعت بين        دينعلى  

 يقـع  للمسلمين حتـى     إرسالها ورأى جماعتهم،   تتبدد ودينهم، و  جمعهم األمم سيهلك    من
 من يخرجها للنّـاس  ه ال يأمن أن يأتي من بعد     أنه لهم   وبين من شّرها،    ويسلم ها،البالء ب 
 كتـب  وبعـث  ،على هذا الرأي، فأرسلها للمسلمين     أعوانه فوافقه منه،   خشيفيما  فيقعوا  

 ريـب وبدأ التع . اليونان إلى البرمكي، فلما وصلت إليه جمع عليها كل زنديق وفيلسوف          
 العربية مـن غيـر      لغة ومعظم الذين تولّوا ترجمة الكتب القديمة إلى ال        ،والنقل على يده  

 ثـم  ، وأكمل ذلك الخليفة العباسـي المـأمون     ،وغيرهم من اليهود والنصارى،     مينالمسل
                    توسع األمر حتى نشأ بين المسلمين مـن اشـتغل بهـذا العلـم، وألـف فيـه وسـعى          

  .)٤(في نشره
  

                                         
 مناهج البحث في ،٣٧٤ :ص على المنطقيين له الرد، )٢/٨٤(، )٩/٢٤١(الفتاوى البن تيمية مجموع : نظري) ١(

 .٢٠٩:العلوم اإلنسانية لمصطفى حلمي ص

حافظ، مؤرخ، أديب، :  جالل الدين، بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطيمن الرحعبد) ٢(
 شذرات الذهب :ينظر.  عشرة وتسعمائةإحدى وأربعين وثمان مئة، ومات سنة له شطحات صوفية، ولد سنة تسع

 .)٣١٧-١/٣١١ (الطالع البدر ،)١٠/٧٤(

 بن خالد بن برمك أبو علي الفارسي، ضمه المهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه، ويثقفه، ويعرفه األمور، يحيى) ٣(
ي سجن الرقة، سنة تسعين ومائة، وله سبعون سنة  ف: فلما استخلف، رفع قدره، ونوه باسمه، مات يحيى بن خالد

 .)٩١-٩/٨٩(سير أعالم النبالء : ينظر

 لصديق العلوم أبجد ،٩-٧: ص للسيوطي والكالم المنطق فن عن والكالم المنطق صون :ينظر) ٤(
 .)١/١٧٩(القنوجي



– 

  )٤١٨٢(

  :وفيه مطلبان. عالقة الفلسفة بعلم الكالم، والمنطق: المبحث الثاني
  .التعريف بعلم الكالم، والمنطق: المطلب األول

 نـى،  عبارات المتكلمين وغيرهم في تعريف علم الكـالم، إال أن متقاربـة المع             تلفتاخ
 يتضمن الحجاج عن العقائـد اإليمانيـة باألدلّـة          علم: وخالصة ذلك أن علم الكالم هو     

 واختلف في سبب تسميته بهـذا االسـم علـى           ، هذا العلم هو العقل    فيفاألصل  . العقلية
 أول ألن   :عنونون للمسائل بقولهم الكالم في كذا، وقيـل        ي أنهم سبب ذلك    أن :أقوال منها 

 وقيل لكثرة الكالم فيه مع المخالفين والـرد         ، صفة الكالم هللا     ميةوأشهر مباحثه الكال  
  .)١(عليهم
 وأنه يعرف به كيفية االنتقال مـن        ، علم المنطق فمن المناطقة من عده علماً مستقالً        وأما

ـ  آلـة  مـن رآه     هم ومن ،لة فيه أمور حاصلة في الذهن ألمور مستحص       تعـصم   ة قانوني
  .)٢( عن الخطأ في الفكرهنمراعاتها الذ

 مما سبق العالقة بين علم الكالم والمنطق، حيث أن المنطق يعد آلة للنظر فـي                ويتضح
  .العقائد وغيرها، ويعد هو آلة لعلم الكالم في البحث عن العقائد

  . والمنطقعالقة الفلسفة بعلم الكالم،: المطلب الثاني
ـ             علم  الكـالم   م الكالم ثمرة من ثمرات الفلسفة، والمنطق أداة من أدواته، إال أن عل

  . خاص بالعقائد، وأما الفلسفة والمنطق فعامة في العقائد وغيرها
 بعـدهم   فأحدث: " بعد حديثه عن أنواع العلوم عند الفالسفة       -رحمه اهللا - الشهرستاني قال

وسماه تعليمات، وإنما هو جرده من كالم القـدماء،         أرسطوطاليس الحكيم علم المنطق،     
 وربما عدها آلهة العلـوم، ال مـن جملـة       ،وإال فلم تخل الحكمة عن قوانين المنطق قط       

  .)٣( "العلوم
ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفالسفة حين نشرت أيام المأمون فخلطت             : "وقال

 إما ألن أظهر    ؛ الكالم اسم وسمتها ب  ،ن العلم  من فنو   وأفردتها فناً  الم،مناهجها بمناهج الك  

                                         
 ،٤٨٠: ص العلوم بجدأ ،)١/١٠١ (تيمية البن الجهمية تلبيس بيان ،)٥٨٠/ ١ (خلدون ابن مقدمة: ظرين) ١(

 .٨٠٩: ص صليبا لكمال الفلسفي المعجم

 اصطالحات الفنون كشاف ،٢٦:  صتيمية البن ،الرد على المنطقيين٢٣٢ :ص للجرجاني التعريفات: ظرين) ٢(
 .٦١٤:  الفلسفي لكمال صليبا صالمعجم ،)١/٤٥(والعلوم 

 .)٢/١١٧ (والنحل الملل )٣(



 

 )٤١٨٣(

 مقـابلتهم  وإما ل  ، فسمي النوع باسمها   ،مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكالم       
  .)١(" مترادفانلكالم والمنطق واالمنطق، من فنون علمهم بالفالسفة في تسميتهم فناً

 تلـك اء، ومما قـال فـي       الفلسفة إلى أربعة أجز    علم -رحمه اهللا -)٢( الغزالي وقسم
 ، وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشـروطه          ،المنطق: الثاني: "األقسام

  .وهما داخالن في علم الكالم
 وهو داخل فـي     صفاته،اإللهيات وهو بحث عن ذات اهللا سبحانه وتعالى و        : الثالث
 بمذاهب بعـضها  اردو بل انف، من العلمر والفالسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخ ،الكالم أيضاً 

  .)٣("كفر وبعضها بدعة
 فهـو  : المنطق وأما: "بالفلسفة عالقة المنطق    مبيناً -رحمه اهللا -)٤( الصالح ابن وقال

  .)٥("مدخل الفلسفة
 مما سبق أن علم الكالم، ثمرة من ثمرات الفلسفة، أو هو جزء من أجزائها، كما                ويظهر

 أجزائه، مع أن المتكلمين لما انفـصلوا        أن المنطق آلة وأداة من أدواته، أو هو جزء من         
  .)٦(بهذا العلم عن الفالسفة أصبح بينهم خالف كبير في بعض مسائل االعتقاد

  
  
  

                                         
 .)١/٣٠ (والنحل الملل )١(

: وقال المفرط، والذكاء التصانيف صاحب: الذهبي قال ،الشافعي الغزالي حامد أبو الطوسي محمد بن مدمح) ٢(
 بفترة موته قبل الكالم أهل مذاهب من تاب أنه وذُكر". األقدام ومزال الكالم، مضايق في ذهنه سيالن وأدخله"

 والبداية ،)١٩/٣٤٣ (النبالء أعالم سير: في ترجمته ينظر .طوس في مسمائةوخ خمس سنة توفي يسيرة،
 .)١٢/١٨٧ (والنهاية

 .)١/٢٢( الدين علوم إحياء) ٣(

عثمان بن صالح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي، الشهرزوري، أبو عمرو الموصلي، ) ٤(
، العالمة، شيخ اإلسالم، صاحب التصانيف البديعة، الشافعي، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة، اإلمام الحافظ

 .)٢٣/١٤٠ (ر والسي،)٨/٣٢٦( طبقات الشافعية : ينظر. سنة ثالث وأربعين وستمائةتوفي، "علوم الحديث"ومنها 

 .)٢١٢-١/٢٠٩(فتاوى ابن الصالح ) ٥(

 بدعهم تأسيس في لجهميةا تلبيس بيان: وينظر البحث، هذا من الثاني الفصل في ذلك إلى اإلشارة سيأتيو) ٦(
 .)٢/٢٥٧ (الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة ،١٦٥: ص تيمية البن النزول حديث شرح ،)٢/٣٣٨ (الكالمية



– 

  )٤١٨٤(

  الفصل الثاني
  تعليم الفلسفة وتعلمها، وآثارهاحكم 

  :وفيه مبحثان
  :آثار دخول علم الفلسفة على المسلمين، وفيه مطلبان: المبحث األول
  .فلسفة على أصحابهاآثار ال: المطلب األول

 فـي   ب النظر في المسائل العقدية من خالل العقل المحض واالستدالل به فحس           إن
مسائل االعتقاد، ال شك أنه يؤثر على إيمان صاحبه بما يجب عليه من حق اهللا تعـالى،               

 منها ما يمكن إدراكه بالعقل، ومنهـا        خصوصاً، ومسائل االعتقاد    عموماً،فمسائل الدين   
 فـال   مسائل فمن استقل بالعقل في هذه ال      ،أو رسله   بخبر عن اهللا     إالإدراكه  ال يمكن   

بد أن يقع في الضالل، وهذا ما وقع ألئمة الفالسفة علـى تفـاوت بيـنهم فـي ذلـك،                  
 ويلخص ذلـك    ،عليهم السالم – الفلسفة عن االعتقاد الذي جاءت به الرسل         مفانحرفت به 

 فما قدروا علـى    ،ففيها أكثر أغاليطهم  : إللهيات ا وأما":  حيث يقول  -رحمه اهللا –الغزالي  
 ولقـد  ، ولذلك كثر االختالف بيـنهم فيـه      ، على ما شرطوه في المنطق     البراهين ب وفاءال

 وابـن   )٢( على ما نقله الفارابي    ، من مذاهب اإلسالميين   فيها)١(اطاليسقرب مذهب أرسط  
تكفيرهم في ثالثـة   يرجع إلى عشرين أصالً، يجب      ه ولكن مجموع ما غلطوا في     ،)٣(سينا

                                         
م، من متأخري فالسفة . ق٣٨٤ أرسطوطاليس، ولد سنة :أرسطاطاليس بن نيقوماخوس الطبيب، ويقال )١(

 طق ألنه وضع لهم تعاليم المن؛ بالمعلم األولالفالسفة عند  ويلقب،والمتبع المقدم هو الفالسفة عند اليونان، ولكنه
 لذا ،تالميذه مع يمشي وكان أرسطو يلقي دروسه وهو ،أفالطون تالميذ من إلى الفعل، وهو القوةومخرجها من 

 .)٢/١١٩(الملل والنحل للشهرستاني : ينظر. لقب أتباعه بالمشائين

ه، يلقب بالمعلم الثاني ٢٦٠ تركي األصل، ولد سنة ،رخانهو أبو نصر الفارابي،محمد بن محمد بن ط )٢(
 وكان ":كثير ابن عنه قال كثيرة، عقدية انحرافات وله . ه٣٣٩لشرحه مؤلفات المعلم األول أرسطو، توفي سنة 

 إن فعليه األقدمين، سلفه من والفالسفة المسلمين يخالف ذلك في مذاهب وله... الجثماني ال الروحاني بالمعاد يقول
البداية : ظرين ."وقباحته لنتنه تاريخه في ذكره عساكر ابن الحافظ أر ولم... العالمين رب لعنة ذلك على مات كان

 ).٢٤٣-٧/٢٤٢( النبالء عالم، وسير أ)١١/٢٢٤(والنهاية 

 كتب على لمذهـ، وتت٣٧٠هو أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن سينا الملقب بالشيخ الرئيس، ولد سنة  )٣(
 ابن سينا عن نفسه أن أهل بيته كانوا من اإلسماعيلية المالحدة، وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب خبر وأ،ابيالفار

 النبالء أعالم سير: ينظر. ه٤٢٨ التي قال بها الفارابي، توفي سنة فرياتذلك، وقد أخذ علومه عنهم، وقال بالك
 .)٢/٢٩١(، ولسان الميزان البن حجر )٢٦٢-٢/٢٦١(



 

 )٤١٨٥(

وإلبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب        . منها، وتبديعهم في سبعة عشر    
   .التهافت
  :  كافة المسلمين وذلك في قولهميها فقد خالفوا ف، المسائل الثالثأما

ـ  ، والمعاقب هي األرواح المجردة    ثاب وإنما الم  ، األجساد ال تحشر   أن -١  ات والمثوب
فإنهـا كائنـة   :  الروحانيـة ثبات ولقد صدقوا في إ ،وحانية ال جسمانية  والعقوبات ر 

  .  وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية،أيضاً
 أيضاً كفر صـريح،   فهويعلم الكليات دون الجزئيات،       اهللا   إن: ومن ذلك قولهم   - ٢

  . في األرض السموات والفي ذرة يعزب عنه مثقال ال:  أنهلحقبل ا
 إلى شيء مـن    مسلمين ولم يذهب أحد من ال     ، وأزليته لم العا بقدم:  ومن ذلك قولهم   - ٣

  .)١("هذه المسائل
 لما ذكر أصول اإليمان عند أهـل الـسنة          - رحمه اهللا  - ابن أبي العز الحنفي    وقال
 أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفالسفة وأهل البدع، فهم متفاوتون فـي          وأما: "والجماعة

 الفالسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء،        لها إنكاراً  الناس وإنكارها، وأعظم    حدهاج
فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا باهللا وال رسله وال كتبـه وال مالئكتـه وال                   

 فـال يعلـم     يقـة، حق باليوم اآلخر، فإن مذهبهم أن اهللا سبحانه موجود ال ماهية لـه وال            
 وكل موجود في الخارج فهو جزئـي، وال يفعـل عنـدهم بقدرتـه               ا،أعيانهالجزئيات ب 

 لـه فمـصانعة    وإن سـموه مفعـوالً  ، وأبـداً ومشيئته، وإنما العالم عندهم الزم له أزالً  
ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول وال مخلـوق وال مقـدور عليـه،               

  .فهذا إيمانهم باهللا!  وبصره وسائر صفاتهسمعهوينفون عنه 
 وال يقـول،  ال كتبه عندهم، فإنهم ال يصفونه بالكالم، فال يكلم وال يتكلم، وال ق            وأما

 فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر، متميـز              هموالقرآن عند 
قوة اإلدراك وسرعته، لينال من العلم أعظـم مـا        : عن النوع اإلنساني بثالث خصائص    

وقـوة  ! ؤثر بها في هيولى العالم يقلب صورة إلـى صـورة    وقوة النفس، لي  ! يناله غيره 
وليس فـي  ! التخييل، ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي المالئكة عندهم       

 ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك            جالخار
                                         

 وعند الفالسفة غير هذه الثالث التي ذكرها الغزالي، كما سيأتي في كالم ،٢٨-٢٧: ص من الضالل ذالمنق)١(
 .-رحمه اهللا–ابن أبي العز الحنفي 



– 

  )٤١٨٦(

  فهم أشد النـاس تكـذيباً       وأما اليوم اآلخر،   ، ذهنية ال وجود لها في األعيان      ورعندهم أم 
 وال تنـشق الـسماوات وال       ب، له في األعيان، وعندهم أن هذا العالم ال يخـر          وإنكاراً

تنفطر، وال تنكدر النجوم وال تكور الشمس والقمـر، وال يقـوم النـاس مـن قبـورهم       
  ! ويبعثون إلى جنة ونار

ج، كمـا يفهـم    هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام، ال حقيقة لها في الخار          كل
 باهللا ومالئكته وكتبه ورسله     -الذليلة الحقيرة - هذه الطائفة    نفهذا إيما ،  الرسل أتباعمنها  

  .)١("ة وهذه هي أصول الدين الخمس،واليوم اآلخر
 سبق أن الفالسفة يختلفون في هذه العقائد اختالفاً كبيراً، وليس المقصود هنـا              وكما

 إلى بحث مستقل،    تاجمقارنة بينهم، إذ مثل هذا يح     تقصي قولهم في العقائد، وحقيقته، وال     
 عما جاءت به الرسـل، لمـا   عدهموإنما أردت ذكر أمثلة على أثر الفلسفة عليهم، وأثر ب 

  .كان مصدرهم في العقائد هو قواعد الفلسفة العقلية المحضة
  .آثار الفلسفة على المسلمين: المطلب الثاني

سفة على عقائد المسلمين، فكان لذلك أثـر         مما سبق تأثير تعريب كتب الفال      يالحظ
بالغ في عقائد الفرق المخالفة، فتأثر كثير من فرق المتكلمين بـبعض قواعـد الفالسـفة     

 بعض عقائدهم، وردودهم عليهم، ولكن هـذه        يالمنطقية، مع مخالفة بعضهم للفالسفة ف     
لمتكلمين ظاهراً  المخالفة لم تكن في جميع األصول، بل كان تأثير أصول الفالسفة على ا            

– قال اإلمام الـشافعي      لذافي أصول االستدالل، وكذلك في المسائل المترتبة على ذلك،          
ما جهل الناس وال اختلفوا إال لتركهم لـسان العـرب،           : " موضحاً هذا التأثر   -رحمه اهللا 

 األمثلة على هذا التأثر انحراف المعتزلـة فـي   من، و )٢("وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس   
 هللا الذي بصرنا خطـأ      الحمد: "-رحمه اهللا -)٣(لصفات، يقول أبو الحسن األشعري    باب ا 

                                         
 والنحل والملل ،٤٨٣: ص لألشعري اإلسالميين مقاالت: ينظر ولالستزادة ،٢٩٨-٢٩٧: شرح الطحاوية ص)١(

 ذكر الغزالي وكذلك بينها، وقارن التفصيل، من بشيء الفالسفة عقائد ذكر فقد) بعدها وما ٢/٥٨ (للشهرستاني
 .الفالسفة وتهافت الفالسفة، مقاصد: كتابيه في بينها وقارن واعتقاداتهم، الفالسفة، آراء

 هذا من حذر من أوائل من يعتبر ولذا الترجمة، حركة بداية أدرك الشافعي واإلمام ،١٥:صون المنطق ص)٢(
 فكما ذلك، يدرك لم الشافعي أن ظن من أخطأ وقد ذلك؟ بعد الشرور من حصل ما رأى ول فكيف صراحة، العلم
 .-رحمه اهللا– الشافعي والدة قبل أي األول، القرن نهاية في بدأت أنها الفلسفة نشأة في بيانه سبق

 المتكلم، ي،شعرعلي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهللا، أبو الحسن األ: هو) ٣(
 =ر، وروي أنه رجع إلى مذهب السلف كان على عقيدة الكالبية الفاسدة، وفارقهم في أمو،تُنسب إليه األشعرية



 

 )٤١٨٧(

المخطئين، وعمى العمين، وحيرة المتحيرين، الذين نفوا صفات رب العـالمين، وقـالوا         
 ، وال قدرة وال حياة لـه      ، وأنه ال علم له    ،أن اهللا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ال صفات له        

 لـه،   كبريـاء  وال عظمة لـه وال       ،عز له وال جالل له     وال   ، وال بصر له   ،وال سمع له  
التي يوصف بها لنفسه، وهذا قـول أخـذوه عـن         قالوا في سائر صفات اهللا       كوكذل

 وال قـادر وال     ، يزل ليس بعالم   لمأن للعالم صانعاً     إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون    
 ولـم   ، عين لـم يـزل     نقول:  وعبروا عنه بأن قالوا    ،حي وال سميع وال بصير وال قديم      

 لـم  ، غير أن هؤالء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة فـي الـصفات            ،يزيدوا على ذلك  
 فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون      ،يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفالسفة تظهره        

 مـا كانـت الفالسـفة       وا ولوال الخوف ألظهر   ،للبارئ علم وقدرة وحياة وسمع وبصر     
  .)١(" غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك،فصحوا به وأل،تظهره من ذلك

 الذي ذكره أبو الحسن األشعري ليس خاصاً بمسائل الصفات، وليس خاصـاً             وهذا
 وكـان  وغيره، في باب الصفات   لفالسفةبالمعتزلة، بل تأثر كثير من المتكلمين بأصول ا       

ص الكتاب والسنة، قـال     لدخول علم الفلسفة أثر بالغ على المتكلمين، وعلى فهمهم نصو         
 إنه لما عربت الكتب اليونانية فـي حـدود          ثم": موضحاً ذلك  -رحمه اهللا   -)٢( تيمية ابن

 وأخذها أهل الكالم وتصرفوا فيها من أنواع الباطـل          ، ذلك وبعد ذلك   وقبل ،المائة الثانية 
 وفيها من أمور الطب والحساب ما ال يـضر          ، اإللهية ما ضل به كثير منهم      ورفي األم 

 وقـوم  ،فيهـا   وقوم يحكـون مـا     ، وصار الناس فيها أشتاتًا قوم يقبلونها      ،كونه في ذلك  
 وقـوم  ، فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفـه ،ما فيها على أصولهم وقواعدهم  يعرضون

                                                                                                     
 األخير، مذهبه يلتزموا ولم  ولكن المنتسبون إليه مخالفون ألهل السنة والجماعة في أصول كثيرة،،آخر حياته=

 مات ببغداد سنة أربع وعشرين ،بل ولد سنة سبعين:  وقيلوما زالوا على هذا، مولده سنة ستين ومائتيـن،
  .وثالث مائة

 .)١٥/٨٦(، وسير أعالم النبالء )١٣/٢٦٠( تاريخ بغداد : ترجمته فيينظر

 .٤٨٣: ص اإلسالميين مقاالت )١(

ألول سنة  اعأحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني، الشيخ، اإلمام، شيخ اإلسالم، ولد بحران عاشر ربي) ٢(
 في فنون، ولعل تواليفه تبلغ ثالثمائة وصنف ،¬إحدى وستين وستمائة، وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 

 : وألف في مناقبه غير واحد منهم،)١/٧٤( وفوات الوفيات ،)١/٥٦(معجم الشيوخ الكبير للذهبي : ينظر. مجلد
 .يخ اإلسالم ابن تيمية العقود الدرية من مناقب ش:ابن عبد الهادي في كتاب أسماه



– 

  )٤١٨٨(

 تعريبها أنواع   بب وحصل بس  ،يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة        
 ما حصل من التقصير والتفريط في معرفـة مـا    إلىاً مضموم،من الفساد واالضطراب 

 حتى صار ما مدح في الكتاب والسنة من مسمى          ،جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة     
 ، وغيرهـا كالهند ، أو نحوها من األمم  مة،الحكمة يظن كثير من الناس أنه حكمة هذه األ        

الحـق والعـدل    اسم العلم والعقل والمعرفـة والـدين و  :ولم يعلموا أن اسم الحكمة مثل     
 ونحو ذلك من األسماء التي اتفق بنـو آدم علـى استحـسان         ،والخير والصدق والمحبة  

 كل أمة مـن     فإن ، وإنما تنازعوا في تحقيق مناطها وتغيير مسمياتها       ، ومدحها ،مسمياتها
 ولهـذا قـال   ،أهل الكتب في كثير من ذلك أو أكثره إن تتبع إال الظن وما تهوى األنفس        

 كَان النَّاس ُأمةً واِحدةً فَبعثَ اُهللا النَِّبيين مبشِِّرين ومنِذِرين وَأنزَل معهم            ﴿:  وتقدس تعالى
 فإنما يفصل النزاع بـين اآلدميـين        )١(﴾ ِفيما اخْتَلَفُواْ ِفيهِ   اِسالِْكتَاب ِبالْحقِّ ِليحكُم بين النَّ    

الى المؤمنين عند تنازعهم بالرد إليه كما قـال          ولهذا أمر اهللا تع    ،كتاب منزل من السماء   
 الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم فَـِإن       ِطيعواْ َأيها الَِّذين آمنُواْ َأِطيعواْ اَهللا وأَ      يا﴿:تعالى وتقدس 

 خَيـر والْيوِم اآلِخِر ذَِلك    تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى اِهللا والرسوِل ِإن كُنتُم تُْؤِمنُون ِباِهللا            
  . ونحوه مبسوط في غير هذا الموضعوهذا ،)٢(﴾وَأحسن تَْأِويالً 

 المقصود هنا أن الناقلين للمقاالت وأهل الجدل صـاروا يعبـرون باللفظـة              وإنما
 الذي يتضمن إنكار الحق وتمويهـه       ،المعربة من سوفسقيا إلى سوفسطا عن هذا المعنى       

 ولـيس األمـر     ، من ظن أن هذا قول ومذهب عام لطائفة في كل حـق             وظن ،بالباطل
  .)٣(" من أمورهمير هو عارض لبني آدم في كثا وإنم،كذلك

 من النقول السابقة تأثير علم الفلسفة على المسلمين، وعلى فهمهم الكتـاب              فيتضح
  . للمعتقد الذي جاء به النبي الفةوالسنة، وعلى ظهور اآلراء المخ

                                         
 .٢١٣: البقرة) ١(

 .٥٩: النساء) ٢(

 .)٣٤٠-٢/٣٣٨( في تأسيس بدعهم الكالمية ميةبيان تلبيس الجه)٣(



 

 )٤١٨٩(

  :حكم تعليم وتعلم الفلسفة، وفيه مطلبان: انيالمبحث الث
  .ذم علماء المسلمين لعلم الفلسفة: المطلب األول

 وتكاثرت نـصوصهم فـي      ، علماء المسلمين على ذم علم الفلسفة وتحريمها       أجمع
ذلك، بل حتى كثير ممن تأثر بعلم الكالم يذمون الفلسفة، ويحذرون منها ومـن أهلهـا،                

ربعة وغيرهم من أئمة المسلمين في ذم الفلسفة، وما تفـرع           األ مذاهبونصوص فقهاء ال  
 ذم لعلم الكالم، أو علم المنطق، يعـود         وكل كعلم المنطق، وعلم الكالم، كثيرة جداً،      امنه

 ، بيانـه دم كما تقسفة عن علم الفلفرعذمه إلى علم الفلسفة، ألن علم الكالم، والمنطق، مت       
  :)١( علماء األمة في ذلك ما يلينصوصومن 

:  عن القرآن، فقـال يسأله - رحمه اهللا  -)٢( بن أنس  مالك اإلمام  رجل على  دخل -١
 ولو  الم، الك ن فإنه ابتدع هذه البدع م     ،عمرو بن عبيد، لعن اهللا عمراً       من أصحاب  لعلك"

كان الكالم علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في األحكام والشرائع، ولكنـه               
 خطـر وضـرر علـم       ،- رحمه اهللا  – فهنا يبين اإلمام مالك      .)٣("باطل، يدل على باطل   

ـ       ،الكالم الذي هو جزء من علم الفلسفة        خيـراً  ان حيث أنه علم محدث باطل، وأنه لو ك
 فماذا عساه أن يقول فـي  ، فإذا كان هذا قوله في علم الكالم   ،لتعلمه صحابة رسول اهللا   
  أصله وهو علم الفلسفة؟

                                         
 أن م هنا في حكم الفلسفة وما تفرع عنها، وذلك لرد دعوى من زعالعلم أهل عن النقول في قليالً طلتأ) ١(

ابن تيمية وغيره، وكما يالحظ أن النقول كثيرة فيمن سبق ابن  قلة من أهل العلم المتأثرين بةالمحرمين للفلسف
 بل نصوص العلماء األوائل في ذلك أشد في التحذير وغيرهم، األربعة المذاهب فقهاء ومن تيمية إلى هذا القول،

 .والتغليظ على الفالسفة وعلمهم

سالم، حجة األمة، إمام دار الهجرة،  أنس بن مالك بن أبي عامر المدني، هو شيخ اإلن مالك ب،أبو عبد اهللا) ٢(
 . ومات سنة تسع وسبعين ومائة،ولد مالك على األصح في سنة ثالث وتسعين، عام موت أنس خادم رسول اهللا

 .)١٠/١٧٤( البداية والنهاية البن كثير ،)٤٩-٨/٤٨( سير أعالم النبالء :ينظر ترجمته في

 .٩٧-٩٦: أحاديث في ذم الكالم وأهله ص)٣(



– 

  )٤١٩٠(

مـن طلـب العلـم بـالكالم        : "-رحمـه اهللا  -)١(لحنفي يوسف ا  أبو اإلمام قال -٢
 أن  ،- رحمه اهللا  -)٣( وفي هذا األثر يبين اإلمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة          .)٢("تزندق

علم الكالم طريق إلى الزندقة، وهذا فيه التحذير الشديد من هذا العلم، الذي هـو ثمـرة                 
أن الفلسفة أشد وأخطر، وقـد      من ثمرات الفلسفة، وإذا كان هذا في علم الكالم، فال شك            

رحمـه  – عقدية، فصدق أبو يوسف      تسبق بيان أن الفلسفة أوصلت أصحابها إلى موبقا       
  .اهللا

 طلب العربيـة فـآخره   من: "- رحمه اهللا-)٤( الرحمن بن مهدي   عبد اإلمام قال -٣
الكالم فآخر   مؤدب، ومن طلب الشعر فآخره شاعر، يهجو أو يمدح بالباطل، ومن طلب           

رحمـه  – وكالم اإلمام عبدالرحمن بن مهدي هنا بنحو كالم أبي يوسف      .)٥("زندقةأمره ال 
  . المتقدم-اهللا

 ألن يلقى اهللا العبد بكل ذنـب مـا خـال           ":- رحمه اهللا  -)٦(الشافعي اإلمام قال -٤
  .)٧(" خير له من أن يلقاه بشيء من الكالم،الشرك

سـل عـن هـذا    : "ال شيء من الكالم فغضب وق    عن -رحمه اهللا – الشافعي   وسئل
  .)٩(" لعنهم اهللا، وأصحابه)٨(حفص الفرد

                                         
لقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، وأحد أئمة األحناف، اإلمام هو ا)١(

، والبداية والنهاية البن كثير )٨/٥٣٥(سير أعالم النبالء للذهبي : ينظر. ه١٨٢المجتهد، العالمة المحدث، توفي سنة 
)١٠/٢٠٥.( 
 ).٢/٥٣٨( البن بطة اإلبانة ،)١/١٣١(ة األشرار االنتصار في الرد على المعتزلة القدري)٢(
 ثمانين نة ولد سالمعروفين، أحد الفقهاء األربعة المتبوعين ، عالم العراق،أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي: هو) ٣(

 ).٤٠٣- ٦/٣٩١ (ينظر سير أعالم النبالء. وله سبعون سنة، توفي سنة خمسين ومائة،في حياة صغار الصحابة

 ولد سنة خمس ، سيد الحفاظ، بن عبد الرحمن العنبري اإلمام، الناقد، المجودانعبد الرحمن بن مهدي بن حس: هو) ٤(
 ).٢٠٦-٩/١٩٣( سير أعالم النبالء ينظر. توفي بالبصرة في جمادى اآلخرة سنة ثمان وتسعين ومائة،ائةوثالثين وم

 .٩٨-٩٧:  في ذم الكالم وأهله صأحاديث)٥(
 عالم العصر، ، الفقيه، الحجة، اإلمام، الشافعي، المكي، ثم المطلبي، أبو عبد اهللا القرشي،حمد بن إدريس بن العباسم: هو) ٦(

                      سير أعالم النبالء : يينظر ترجمته ف.  وتوفي سنة أربع ومائتين، ولد اإلمام بغزة سنة خمس ومئة،ناصر الحديث
)٦-١٠/٥.( 

 .)١/١٣٠(الرد على المعتزلة القدرية األشرار االنتصار في )٧(
 عمرو حفص الفرد، من أهل مصر، قدم البصرة وناظر بعض المعتزلة، فأصبح معتزلياً، يقول بخلق أفعال العباد، أبو)٨(

 ).١/٣٤٠( اإلسالميين مقاالت، ٢٥٥ :الفهرست البن النديم ص: ينظر. وغير ذلك
 .)١/٤٧٠ (للبيهقي الشافعي مناقب ،)١/١٣٠(درية األشرار االنتصار في الرد على المعتزلة الق)٩(



 

 )٤١٩١(

 ويطـاف   ،حكمي في أهل الكالم أن يضربوا بالجريد       ":- رحمه اهللا  - الشافعي وقال
  .)١(" من ترك الكتاب والسنة إلى الكالماءهذا جز:  ويقال،بهم في العشائر والقبائل

م لسان العرب، ومـيلهم     ما جهل الناس وال اختلفوا إال لتركه      " :- رحمه اهللا  – وقال
  .)٢("إلى لسان أرسطاطاليس

 فيها التحذير الشديد على ذم علم الفلـسفة ومـا   افعي النصوص من اإلمام الش    وهذه
     أنه سبب انحراف المسلمين عن ديـنهم، وفـي كالمـه            نتفرع منه من علم الكالم، وبي 

ه فيهم، فكيف    الكالم، الذي هو جزء من الفلسفة، وهذا حكم        علم يالتحذير ممن خاض ف   
  ؟لو رأى موبقات الفالسفة بعد ذلك العصر

 وال  ،ال يفلح صاحب الكـالم أبـداً      : "- رحمه اهللا  –)٣( بن حنبل  أحمد اإلمام قال -٥
علماء الكالم  : "- رحمه اهللا  – يضاًوقال أ . )٤("يكاد أحد نظر في الكالم إال وفي قلبه دغل        

  .)٥("زنادقة
ـ      - رحمه اهللا  – يؤكد اإلمام أحمد     ثرين هذين األ  وفي  ينعلى خطر علم الكالم، ويب

أنه طريق إلى الزندقة، والعقائد الكفرية، وهو كما سبق جزء من علم الفلسفة، فإذا كـان           
  هذا حال الفرع فكيف قوله في األصل وهو علم الفلسفة؟

                                         
                ، شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي )٩/١١٦ (نعيم ألبي يةالحل ،)١/١٣٠ (للعمراني االنتصار )١(

 .٧٨: ص

 .١٥:  صللسيوطي صون المنطق)٢(

 ثم المروزي، الشيباني، اهللا عبد بن ريسإد بن أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد: هو اهللا عبد أبو)٣(
. ومائة وستين أربع سنة األول، ربيع في ولد. األعالم األئمة أحد صدقا، اإلسالم وشيخ حقا، اإلمام البغدادي،

 ).٣٣٧- ١١/١٧٧ (النبالء أعالم سير: ينظر. الجمعة يوم األول، ربيع من خلت عشرة الثنتي مات

 ).٢/٩٥ (عبدالبر البن امع بيان العلم وفضله،ج)١/١٣٠(االنتصار للعمراني ) ٤(

 .)١/١٠١ (للغزالي الدين علوم إحياء ،)١/١٣٠ (للعمراني االنتصار )٥(



– 

  )٤١٩٢(

 يـأمران   )٣( زرعـة  وأبـا )٢( أبـي  سمعت: "- رحمه اهللا  –)١( ابن أبي حاتم   قال -٦
 وضع الكتب برأي في     كران وين ، في ذلك أشد التغليظ    ،يغلظانوالبدعبهجران أهل الزيغ    

 ال : ويقـوالن ، وينهيان عن مجالسة أهل الكالم والنظر في كتـب المتكلمـين   ،غير آثار 
  .)٤("يفلح صاحب كالم أبداً

 تحذير مؤكد من اإلمامين أبي حاتم وأبي زرعة من علم الكالم، ومـن كتـب     وهذا
  .المتكلمين
 وهـو   ،المنطـق : الثاني: " الفلسفة علم معرض ذكره ألجزاء     فيي   قال الغزال  -٧

  . وهما داخالن في علم الكالم، ووجه الحد وشروطه،بحث عن وجه الدليل وشروطه
 وهو داخل فـي     صفاته،اإللهيات وهو بحث عن ذات اهللا سبحانه وتعالى و        : الثالث
 بمذاهب بعـضها  ا بل انفردو، من العلمر والفالسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخ ،الكالم أيضاً 

 أن علم الفلسفة أوصل أصحابه إلـى عقائـد          الغزالي فهنا يبين    .)٥(" وبعضها بدعة  ،كفر
بدعية، بل كفرية، والغزالي ممن تعلم علم الفلسفة، وتعمق فيه، ثم ظهـر لـه كفـرهم،              

: مقاصد الفالسفة، وهو في بيان مقاصدهم وأقوالهم، ثم ألف كتاب         : وألف في ذلك كتاب   
 ال بد منـه فـي   تكفيرهم: " وشر معتقداتهم، ومما قال فيه     مهافت الفالسفة، لبيان خطره   ت

 :والثانيـة .  إن الجواهر كلهـا قديمـة      : وقولهم ، مسألة قدم العالم   :اها إحد : مسائل ثثال
 فـي إنكـارهم     : والثالثة .يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من األشخاص       إن اهللا ال   :قولهم

                                         
 أربعين سنة ولد الحافظ، العالمة، إدريس، بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو: الرازي حاتم أبي ابن اإلمام) ١(

. سنة وثمانون بضع وله بالري، وثالثمائة وعشرين سبع سنة المحرم، في توفي ربعين،وأ إحدى أو ومائتين،
 .)٢٦٨-١٣/٢٦٣ (النبالء أعالم سير: في ترجمته ينظر

 العلم، ور محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي، أبو حاتم، كان من بح:أبو حاتم الرازي هو) ٢(
ناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل، ولد سنة خمس وتسعين  في المتن واإلسرعطوف البالد، وب

 وسير أعالم النبالء ،)٣/٧٣(تاريخ بغداد : ينظر ترجمته في. ومائة، وتوفي سنة سبع وسبعين ومائتين بالري
)١٣/١٤٧(. 

 ربانياً، عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الرازي، كان إماماً: أبو زرعة الرازي هو) ٣(
كل  " :قال إسحاق بن راهويه. متقناً، حافظاً، مكثراً، صادقاً، وكان من أفراد الدهر حفظاً، وذكاء، وديناً، وعمالً

ينظر .  ولد بعد نيف ومائتين، وتوفي سنة أربع وستين ومائتين،"حديث ال يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل
 .)١٣/٦٥(أعالم النبالء  وسير ،)١٠/٣٢٦(تاريخ بغداد : ترجمته في

 .١٧٩: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي ص)٤(

 .)١/٢٢( الدين علوم إحياء) ٥(



 

 )٤١٩٣(

 ومعتقـدها معتقـد     ، ال تالئم اإلسالم بوجه    ث فهذه المسائل الثال   .بعث األجساد وحشرها  
 ،وإنهم ذكروا ما ذكروه على سبيل المصلحة تمثـيالً لجمـاهير الخلـق            . األنبياء كذب

 وهنا صرح   .)١(" وهذا هو الكفر الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين           ،وتفهيماً
حبه إلى الكفر، يجب على المسلم الحـذر         بكفر الفالسفة، فالعلم الذي يوصل صا      غزاليال

  . وتعليمههمنه، ومن تعلم
 كلـه كفـر بإجمـاع       فـذلك : "- رحمـه اهللا   –)٢(المالكي عياض   القاضي قال -٨

 وكذلك من ادعى مجالسة     ، كقول اإللهيين من الفالسفة والمنجمين والطبائعيين      المسلمين،
 بعـض المتـصوفة     قـول ك ، أو حلوله في أحد األشـخاص      ،ومكالمتهإليه اهللا والعروج 

 أو  ، وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائـه           ،والباطنية النصارى والقرامطة  
 أو قال بتناسـخ األرواح وانتقالهـا        ، على مذهب بعض الفالسفة والدهرية     ،شك في ذلك  

  ....أبد اآلباد في األشخاص
جوز على األنبيـاء     ولكن   ، من دان بالوحدانية وصحة النبوة، ونبوة نبينا         وكذلك

الكذب فيما أتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يذعها، فهـو كـافر بإجمـاع،             
  ..... وبعض الباطنية والروافض وغالة المتصوفةتفلسفينكالم

 ، أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلـى مرتبتهـا          ، من ادعى النبوة لنفسه    أو
 ، وإن لم يدع النبـوة     ،ادعى منهم أنه يوحى إليه     وكذلك من    ،كالفالسفة وغالة المتصوفة  

 ،الحـور العـين    ويعـانق ، ويأكل من ثمارهـا ة، ويدخل الجن،أو أنه يصعد إلى السماء 
 من أنكر الجنة أو النـار أو        وكذلك:"وقال أيضاً . )٣("فهؤالء كلهم كفار مكذبون للنبي      

 األمة على صـحة     جماعوإ ، فهو كافر بإجماع للنص عليه     ،البعث أو الحساب أو القيامة    
 إن المراد بالجنـة والنـار والحـشر         : اعترف بذلك ولكنه قال    ن وكذلك م  ،نقله متواتراً 

 كقول  ، ومعان باطنة  ، وأنها لذات روحانية   ، غير ظاهره  ى معن ، والثواب والعقاب  والنشر

                                         
 .٣٠٩-٣٠٧:  الفالسفة صتهافت)١(

 ثم لسي، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي، األندالقاضي)٢(
 توفي في ، في سنة ست وسبعين وأربع مائةلد و. المتقن، شيخ اإلسالم،، الحافظاإلمام، العالمة. السبتي، المالكي

تهذيب األسماء : ينظر ترجمته في.  وقيل في جمادى اآلخرة منها، وأربعين وخمس مائة في رمضانهاعسنة أرب
 .)٢١٧-٢٠/٢١٣( أعالم النبالء وسير ،)٢/٤٣(واللغات للنووي 

 .)٢٨٥- ٢/٢٨٣( بتعريف حقوق المصطفى الشفا)٣(



– 

  )٤١٩٤(

 أو فناه   ، القيامة الموت  ى وزعم أن معن   ،النصارى والفالسفة والباطنية وبعض المتصوفة    
 فبين القاضـي    .)١(" بعض الفالسفة  كقول ، هيئة األفالك وتحليل العالم    نقاض ولت ،محض

 وصلت بأصحابها إلى الكفـر المجمـع      الفلسفة في هذه النقول أن      - رحمه اهللا  –عياض  
 العليه بين المسلمين، في أكثر من عقيدة لديهم، فالعلم الذي يؤول بصاحبه إلـى هـذا                 

  . ومن تعلمه،نهيشك مسلم في خطره، ووجوب الحذر م
 العلمـاء مـن أهـل       صـرح : "- رحمه اهللا  –)٢( العمراني الشافعي  العالمة قال -٩

هو محـدث وبدعـة فـي الـدين،        :  وقالوا لكالم،الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم ا    
 ، سبحانه لنبه اهللا سبحانه عليـه فـي القـرآن     هللا لمعرفة ا  حاًلو كان طريقاً صحي   : وقالوا

 ، أصـحابه االسـتنجاء     النبـي    لَّم ع وقد ، به الصحابة  تكلمتو ، به  وألمر النبي 
  .)٣(" عليه لنبي اه فلو كان الكالم من مهمات الدين لنب،ودلهم على جميع األحكام

 دعـة  بين العمراني إجماع العلماء على أن علم الكالم محدث فـي الـدين، وب             فهنا
  .رعيةابتدعها أهل الكالم، ولو كان خيرا لجاءت به األدلة الش

ـ     وقد: "- رحمه اهللا  –)٤(زي الجو ابن العالمة قال -١٠  مـن   وام لبس إبليس على أق
 فـأراهم أن الـصواب اتبـاع    ، فدخل عليهم من باب قوة ذكـائهم وفطنـتهم       ،أهل ملتنا 

 لكونهم حكماء قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على نهاية الـذكاء وكمـال               سفة؛الفال
خرين في أمتنا أن أولئـك الحكمـاء كـانوا ينكـرون             لهؤالء المتأ  ي حك وقد.... الفطنة
 ، فصدقوا فيما حكي لهـم عـنهم       ، ويعتقدونها نواميس وحيال   ، ويدفعون الشرائع  ،الصانع

 الشرع، واستهانوا بحدود    ات، والبسوا المحذور  ،ورفضوا شعار الدين وأهملوا الصلوات    
كين بـشرائع دلـت     فاليهود والنصارى أعذر منهم لكونهم متمـس       ،وخلعوا ربقة اإلسالم  

 وهؤالء  ، ألنهم يدعون النظر في األدلة     ؛ منهم ذر والمبتدعة في الدين أع    ،عليها معجزات 
                                         

 .)٢/٢٩٠( بتعريف حقوق المصطفى فاالش)١(

 له ، الشّافعيةة أئممنيحيى بن أبي الخير بن سالم بن عمران العمراني اليماني، : العمراني هو  الحسينأبو) ٢(
 . ثمان وخمسين وخمسمائة توفي سنة، مكث في تأليفه ست سنين، البيان من أهم كتب الشّافعيةبهتصانيف، وكتا

 .)٣٣٨-٧/٣٣٦( الشّافعية للسبكي وطبقات ،)٢/٢٧٨(تهذيب األسماء واللغات للنووي : جمته في ترنظري

 .)١/١٢٩( في الرد على المعتزلة القدرية األشرار االنتصار)٣(

 ، عالمة عصره في التاريخ والحديث،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج) ٤(
سير : ينظر ترجمته في.  ووفاته سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد،لده سنة ثمان وخمسمائةمو. كثير التصانيف
 .)١٢/١١٠٠( وتاريخ اإلسالم للذهبي ،)٢١/٣٦٥(أعالم النبالء 



 

 )٤١٩٥(

 أتراهم ما علموا أن األنبياء كانوا       ، بأن الفالسفة كانوا حكماء    علمهم إال   همال مستند لكفر  
  فإن أكثـر القـوم     ، وما قد حكى لهؤالء الفالسفة من جحد الصانع محال         ،حكماء وزيادة 
 وشذ منهم قليـل فتبعـوا       ، وإنما أهملوا النظر فيها    ، وال ينكرون النبوات   ،يثبتون الصانع 

 وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكـسبهم  ،الدهرية الذين فسدت أفهامهم بالمرة 
 بل فيهم من يـصوم      ،اإلسالم  فال هم يعملون بمقتضاه وال بمقتضى      ،التفلسف إال التحير  

 ويتكلم في إنكار    ، وعلى النبوات  ،ثم يأخذ في االعتراض على الخالق      ،رمضان ويصلي 
 وبين ابن الجوزي هنا أن الفلسفة تقود صاحبها إلى التحير، ثـم إلـى           .)١("بعث األجساد 

  .االنسالخ من الدين، فال خير في علم تكون عواقبه كذلك
فه  رأس الـس الفلـسفة : "- رحمـه اهللا   – الـصالح الـشافعي    ابن الحافظ قال -١١

 ومن تفلسف عميت بصيرته     ، ومثار الزيغ والزندقة   ، الحيرة والضالل  ومادة ،واالنحالل
 ومن تلبس بها تعليمـا  ، الباهرةوالبراهين ،عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة  

 وأي فن أخزى من فن يعمـي  ، واستحوذ عليه الشيطان،وتعلما قارنه الخذالن والحرمان   
 مـع  ، وكلما غفل عن ذكره غافـل ، كلما ذكره ذاكرنبوة نبينا  أظلم قلبه عن    ،صاحبه

 ، حتى لقد انتدب بعض العلماء الستقـصائها       ،انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة    
 فإنها ليـست  ؛ إذا فوق ذلك بأضعاف ال تحصى      فجمع منها ألف معجزة وعددناه مقصراً     

 ، فهـو مـدخل الفلـسفة      :نطق وأما الم  .... على ما وجد منها في عصره        محصورة
 وال استباحه أحـد     ، وليس االشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع       ،ومدخل الشر شر  

 والسلف الصالحين وسائر من يقتدي بـه مـن   مجتهدينمن الصحابة والتابعين واألئمة ال 
اسـه   قد برأ اهللا الجميع من مغرة ذلك وأدن        ، وأركان األمة وقادتها   ،األئمة وسادتها  أعالم

  .وطهرهم من أوضاره
 فمن المنكرات   ية، استعمال االصطالحات المنطقية في مباحث األحكام الشرع       وأما
 االفتقار إلـى    - اهللا والحمد- وليس باألحكام الشرعية     ، والرقاعات المستحدثة  ،المستبشعة

 فقعاقع قد أغنى اهللا     ، وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان        ،المنطق أصالً 
 ال سـيما مـن خـدم     ، كل صحيح الذهن   هر، األط م والسبيل األسل  ،عنها بالطريق األقوم  

 وخـاض فـي بحـار الحقـائق     ، ولقد تمت الشريعة وعلومها ،نظريات العلوم الشرعية  
 ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه       ، حيث ال منطق وال فلسفة وال فالسفة       ،والدقائق علماؤها 

                                         
 .٤٧-٤٦: تلبيس إبليس ص) ١(



– 

  )٤١٩٦(

 فالواجب على الـسلطان  ، ومكر به،د خدعه الشيطان  فق ،بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها   
 ، شـر هـؤالء المـشائيم      المـسلمين  أن يدفع عن     - اهللا وأعز به اإلسالم وأهله     أعزه-

 ويعرض من ظهر منـه      ، ويعاقب على االشتغال بفنهم    دهم ويبع ،ويخرجهم من المدارس  
 ،رهـا وآثـارهم    لتخمد نارهم وتنمحي آثا    اإلسالم، السيف أو    ىاعتقاد عقائد الفالسفة عل   

 ومن أوجب هذا الواجب عزل من كان مدرس مدرسة مـن أهـل      ،يسر اهللا ذلك وعجله   
 ومن زعـم أنـه غيـر    منزله، إلزامه و، ثم سجنه، واإلقراء لها،الفلسفة والتصنيف فيها 

 وانتـصاب مثلـه   ، والطريق في قلع الشر قلع أصـوله ، فإن حاله يكذبه  ،معتقد لعقائدهم 
 وفي هذا النقل يبين ابن الصالح أن الفلسفة ومدخلها المنطـق،            .)١(" العظائم   نمدرسا م 

أغنى عباده عنها بما أنزله       اهللا   وأنرأس الشر والزندقة التي دخلت على المسلمين،        
 والمنطق، فقد استهواه الشيطان وأضـله عـن         فةمن شرعه، وأن من اشتغل بعلم الفلس      

لي األمر عقوبة من يعلّـم الفلـسفة،    ويرى أن من الواجبات على و،صراط اهللا المستقيم 
  .وإبعاده، وتعزيره حتى لو وصل األمر إلى قتله، ليكف المسلمين شره وخطره

 أنواع العلوم الشرعية، ووراءهـا      فهذه: "- رحمه اهللا  –)٢(النووي الحافظ قال -١٢
محرم ومكروه ومباح، فالمحرم، كالفلسفة والشعبذة والتنجـيم        :  منها ،أشياء تسمى علوماً  

والرمل وعلوم الطبائعيين، وكذا السحر على الصحيح، فكـل ذلـك محـرم، وتتفـاوت       
  .)٣("دركات تحريمه

  . يبين أن علم الفلسفة من العلوم المحرمة التي ال يجوز تعلمهافالنووي
 يجـوز لعاقـل أن يظـن أن    وال: "- رحمه اهللا– شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال -١٣

 المـوازين   أنزلأن اهللا   : أحدها: و منطق اليونان لوجوه    اهللا ه  أنزلالميزان العقلي الذي    
 وهـذا المنطـق   ،مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم        

 فكيف كانت األمـم المتقدمـة تـزن      ، سنة ثمائةاليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثال     
                                         

 .)٢١٢- ١/٢٠٩( ابن الصالح فتاوى)١(

 ، الفقيه، أبو زكريا الحزامي النوويدينال محيي ، شيخ اإلسالم، بن شرف بن مري بن حسن بن حسينيحيي)٢(
 وتوفي سنة ست وسبعين وست ، سنة إحدى وثالثين وستمائةلمحرم ولد النووي في ا، أحد األعالم،الحافظ الزاهد

 .)٢/١٥٣( وطبقات الشافعية البن شهبة ،)٨/٣٩٥( الشافعية الكبرى اتطبق: ينظر ترجمته في. مئة

 هنا الشافعي النووي ذكره ما بنحو، ونص على تحريم علم الفلسفة )١٠/٢٢٥( الطالبين وعمدة المفتين روضة)٣(
 واإلكليل التاج ،٣٢٨: ص الحنفي نجيم البن والنظائر األشباه:ر من فقهاء المذاهب األربعة وغيرهم، ينظجمع

 .)٣/٣٤( القناع عن متن اإلقناع للبهوتي الحنبلي كشاف ،)٨/٣٧٢ (المالكي للمواق لمختصر خليل



 

 )٤١٩٧(

 ولم يـسمع سـلفنا   ،ازين العقليةاإلسالم ما زالوا يزنون بالمو      أهل أمتناأن  :  الثاني ؟بهذا
 وإنما ظهر في اإلسالم لما عربت الكتب الرومية في دولـة            ،بذكر هذا المنطق اليوناني   

 ،أنه ما زال نظار المسلمين بعـد أن عـرب وعرفـوه           :  الثالث .المأمون أو قريبا منها   
  .ية وال إلى أهله في موازينهم العقلية والشرع، وال يلتفتون إليه،يعيبونه ويذمونه

 وإال فالمعـاني    ، يقول القائل ليس فيه مما انفردوا به إال اصـطالحات لفظيـة            وال
ـ    ، بل فيه معان كثير فاسـدة      ، ليس األمر كذلك   إنه ف ،العقلية مشتركة بين األمم     ذا ثـم ه

 عـصم  قانونية ت  ة وزعموا أنه آل   ، العقلية ألقيسة الموازين العقلية التي هي ا     يزانجعلوه م 
 لو احتاج الميزان إلى ميزان      إنه ف ، وليس األمر كذلك   ،زل في فكره  مراعاتها الذهن أن ي   

 وإن كانت بليدة    ، كانت صحيحة وزنت بالميزان العقلي     إن فالفطرة    وأيضاً ،لزم التسلسل 
 ولهذا يوجد عامة من يـزن  ، إال بالدة وفساداً أو فاسدة لم يزدها المنطق لو كان صحيحاً       

 أتى بهـا    تى وم ، على الوجه المحمود   ليةاألدلة العق  وال يأتي ب   ،به علومه ال بد أن يتخبط     
 لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد       ؛ عن اعتبارها بالمنطق   أعرضعلى الوجه المحمود    

  .)١(" وكثرة الغلط والتغليط، وجعل الواضحات خفيات،الطريق
 بين شيخ اإلسالم ابن تيمية أن العلماء لما عربت كتب اليونان أجمعوا على ذم               فهنا

الفلسفة، وما تفرع عنها، وذلك لما فيها من ضرر على المعتقد، وأن المسلم فـي غنـى                
  .عنها بما جاء في الكتاب والسنة

 يا أخي بتدبر كتاب اهللا، وبإدمـان  فعليك: "- رحمه اهللا–)٢( الذهبي الحافظ قال -١٤
ك  وإيـا تـنجح،  وأذكاره، تفلح والنواوي،النظر في الصحيحين وسنن النسائي، ورياض    

وآراء عباد الفالسفة، ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس           
 وهذه نصيحة من الحـافظ    .)٣("أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة       

  . وغيرهم،الذهبي في االكتفاء بالكتاب والسنة، والتحذير من آراء الفالسفة المضلة

                                         
 .٣٧٥-٣٧٣:  الرد على المنطقيين ص)١(

 ، الذهبي التركماني الذهبياهللا الدين أبو عبد س شم، اإلمام، الحافظ، بن أحمد بن عثمان بن قايمازمحمد: هو)٢(
 ثنيناإل توفي في ليلة ، في سنة ثالث وسبعين وستمائةلده مو، ورجل الرجال في كل سبيل،ديلشيخ الجرح والتع

 والبدر الطالع ،)٩/١٠٠( طبقات الشافعية الكبرى : ترجمته فيينظر.ان وأربعين وسبعمائة سنة ثمقعدةثالث ذي ال
)٢/١٠٤(. 

 .)١٩/٣٤٠(سير أعالم النبالء )٣(



– 

  )٤١٩٨(

 أن المنطـق    : أرسطو وأتباعـه   وزعم: "-رحمه اهللا  –)١( القيم ابن اإلمام قال -١٥
 وقد بين نظار اإلسالم فساد هذا الميزان        ، كما أن العروض ميزان الشعر     معانيميزان ال 

 وآخر مـن  ، وصنفوا في رده وتهافته كثيرا، وتخبيطه لألذهان ،وعوجه وتعويجه للعقول  
 ، وصـغيراً   كبيـراً  : ابن تيمية ألف في رده وإبطاله كتابين       سالمصنف في ذلك شيخ اإل    

 ورأيـت فيـه تـصنيفا ألبـي سـعيد      ،بين فيه تناقضه وتهافته فساد كثير من أوضاعه   
  .السيرافي

 حتى انتهـت نـوبتهم      ،أن المالحدة درجت على أثر هذا المعلم األول       :  والمقصود
ـ     ، فوضع لهم التعاليم الـصوتية     ،أبي نصر الفارابي  : إلى معلمهم الثاني    م كمـا أن المعل

 ، ثم وسع الفارابي الكالم في صناعة المنطق وبـسطها     ،ع لهم التعاليم الحرفية   األول وض 
من الكفـر بـاهللا   :  وكان على طريقة سلفه   ، وبالغ في ذلك   ،وشرح فلسفة أرسطو وهذبها   

 ، فكل فيلسوف ال يكون عند هـؤالء كـذلك       ،تعالى ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر     
  متقيـداً  ائه، مؤمنا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ولق       وإذا رأوه  ،فليس بفيلسوف في الحقيقة   

ـ    ، والغباوة جهل نسبوه إلى ال   ،بشريعة اإلسالم   ال يـشكون فـي فـضيلته    ن فإن كان مم
 فالزندقـة   ، لقلوب العـوام   ستمالة الدين ا  اموس نسبوه إلى التلبيس والتنميس بن     رفته،ومع

إنا تحاملنـا   : لجاهل يقول  ولعل ا  ، جزء من مسمى الفضيلة أو شرط      ؤالءواإللحاد عند ه  
 وليس هذا من جهلـه بمقـاالت       ليهم،عليهم في نسبة الكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله إ        

  .)٢(" ببعيداإلسالمالقوم وجهله بحقائق 
 ، في الـدين كثيـر     وضررها: " فةسل الف عن - رحمه اهللا  –)٣( ابن خلدون  قال -١٦

 وذلك أن قومـا مـن عقـالء    ،يها ويكشف عن المعتقد الحقّ ف     ،فوجب أن يصدع بشأنها   

                                         
 ، اإلمام، اهللا الزرعي الدمشقي الحنبليبد شمس الدين أبو ع، محمد بن أبي بكر بن أيوب:وزية قيم الجابن)١(

 ولد سنة إحدى وتسعين ، صاحب المؤلفات الكثيرة الحافلة،سالم ابن تيمية وتلميذ شيخ اإل، في زمانهمشيخ اإلسال
 ،)١٨/٥٢٣(البداية والنهاية البن كثير :  ينظر ترجمته في. وسبع مائةمسين وتوفي سنة إحدى وخ،وستمائة

 .)٨/٢٨٧(شذرات الذهب البن العماد 

 .)٢/٢٦٠(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )٢(

 التونسي ألصل، بن محمد بن الحسن الحضرمي، اإلشبيلي امحمد عبد الرحمن بن محمد بن :ابن خلدون هو) ٣(
 بمدينة فاس، ثم القاهري، المالكي، من أهل الكالم، أديب، مؤرخ، ولد بتونس، و نشأ بها، و ولي كتابة السر

.  فجأة سنة ثمان وثمانمائةة مراراً، توفي بالقاهرهرةاعتقل، ولي قضاء المالكية بالقاورحل إلى غرناطة وبجاية، و
 .)٩/١١٤( وشذرات الذهب ،)١/٤٦٢( حسن المحاضرة :ينظر ترجمته في



 

 )٤١٩٩(

           يمنه وما وراء الحـس يالوجود كلّه الحس زعموا أن تـدرك أدواتـه     ،النّوع اإلنساني 
 وأن تـصحيح العقائـد      لعقليـة،  واألقيـسة ا   ،وأحواله بأسبابها وعللها باألنظار الفكرية    

 وهـؤالء   ،عقـل  فإنّها بعض من مـدارك ال      ؛ ال من جهة السمع    ،اإليمانية من قبل النّظر   
 واتّبع فيهـا رأيـه      ، كان من بعده في اإلسالم من أخذ بتلك المذاهب         ثم ،يسمون فالسفة 

 وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء مـن           ؛حذو النّعل بالنّعل إلّا في القليل     
 وأخـذ   ،لّة العربي تصفّحها كثير من أهل الم      انبني العباس من اللّسان اليوناني إلى اللّس      

 واختلفوا في مـسائل مـن       ، وجادلوا عنها  ،من مذاهبهم من أضلّه اهللا من منتحلي العلوم       
 فصرح ابن خلدون بضرر الفلسفة على الـدين، وأوضـح وجـوب بيـان         .)١("تفاريعها

  . على األقيسة العقلية المحضةدارهاخطرها على االعتقاد، وأن م
 ذمـه،  ذهب إلى تحريم الكالم ووقد: "- رحمه اهللا  –)٢( الوزير ابن العالمة قال -١٧

 الشافعي، ومالك، وأحمد بـن حنبـل،        : والمسلمين، منهم  مأئمة الدين، وهم عمدة اإلسال    
 الوزير إجماع أهل العلم على      ابن يحكي وهنا   .)٣(" الثوري، وجميع أهل الحديث    وسفيان

  . من علم الفلسفة، وثمرة من ثمراتهزءذم علم الكالم، الذي ج
 من أمعن النظـر فـي       قّل: "- رحمه اهللا  –)٤( حجر العسقالني  ابن لحافظا قال -١٨

 ولهذا ذم علماء السلف     ، يخالف محض السنة   ا اجتهاده إلى القول بم    داه إال وأ  ،علم الكالم 
 جمـع  فمن رام ال   ، فإن علم الكالم مولد من علم الحكماء الدهرية        ؛النظر في علم األوائل   

 البـد وأن يخـالف هـؤالء    ،وبين علم الفالسفة بذكائه  -عليهم السالم –بين علم األنبياء    
 ق ولم يتحـذل ، خلف ما جاءت به الرسل من إطالق ما أطلقوا        مشى ومن كف و   ،وهؤالء

 ، فقد سلك طريق الـسلف الـصالح       ، أطلقوا وما عمقوا   -عليهم السالم – فإنهم   ؛وال عمق 

                                         
 .)٧٠٩-١/٧٠٧(مقدمة ابن خلدون )١(

 ة في السن من مجتهدي اليمن، له عدة مصنفات،ه عصرم بن علي المرتضي، إمااهيم محمد بن إبر:هو)٢(
 .)٢/٨١(در الطالع الب:  ينظر. هـ٨٤٠ توفي بصنعاء سنة والدفاع عنها،

 .)٣/٣٨٤( عن سنة أبي القاسم لذبالعواصم والقواصم في ا) ٣(

 ثم ، المصري، العسقالني، أبو الفضل الكنانيالشهاب ،أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد)٤(
 ، العتيقة ولد سنة ثالث وسبعين وسبعمائة بمصر، ويعرف بابن حجر؛ وهو لقب لبعض آبائه، الشافعي،القاهري

 شذرات : ينظر ترجمة في. مات سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة، له المصنفات الحافلة المشهورة،ونشأ بها يتيماً
 .)٢/٣٦( والضوء الالمع ،)٧/٢٧٠(الذهب 



– 

  )٤٢٠٠(

 أن علم   ر الحافظ ابن حج    وهنا يبين  .)١(" نسأل اهللا السالمة في الدين     ،وسلم له دينه ويقينه   
الكالم مولد من الفلسفة، وأن الفلسفة والكالم طريق إلى مخالفة شرع اهللا، ومـا اشـتغل         

  .أحد بها إال وساقته إلى مخالفة الدين
 فن خبيث مذموم، يحرم االشـتغال       المنطق فن: "- رحمه اهللا  -السيوطي قال -١٩

 والزندقـة،  ةكفر، يجر إلى الفلـسف به، مبني بعض ما فيه على القول بالهيولي الذي هو     
 نص على مجموع ما ذكرته أئمـة الـدين،          ، بل وال دنيوية   ،وليس له ثمرة دينية أصالً    

 يقرب من خمسين عالماً من فقهاء المـذاهب       ما ذكر السيوطي    ثم.)٢(..."وعلماء الشريعة 
لـى  إن المنطق فرض عين ع    :  هذا الجاهل  وقول: "األربعة ممن ذم علم المنطق، ثم قال      

إن علم التفسير والحديث والفقه التي هي أشرف العلوم ليست فرض           : كل مسلم، يقال له   
إمـا  :  يزيد المنطق عليها؟ فقائل هذا الكـالم  يفعين باإلجماع، بل هي فرض كفاية، فك      

  .كافر، أو مبتدع، أو معتوه ال يعقل
راء، ويلزم   من أكذب الكذب، وأبلغ االفت     ،إن توحيد اهللا متوقف على معرفته     : وقوله

 ولو أن المنطق في نفسه حق ال ضـرر          مهم،عليه تكفير غالب المسلمين المقطوع بإسال     
 لم ينفع في التوحيد أصال، وال يظن أنه ينفع فيه إال من هـو جاهـل بـالمنطق ال                    ،فيه

يعرفه؛ ألن المنطق إنما براهينه على الكليات، والكليات ال وجود لها في الخـارج، وال               
 قالـه   لذيأصال، هكذا قرره المحققون العارفون بالمنطق، فهذا الكالم ا        تدل على جزئي    

ـ  للناهذا القائل استد    أنـه  ه به على أنه ال يعرف المنطق، وال يحسنه، فيلزم بمقتضى قول
إن : وقولـه .. . على معرفته وهو لم يعرفـه بعـد       قفإن التوحيد متو  : مشرك؛ ألنه قال  

 ال نعرفه إال للقرآن، الذي هو كـالم اهللا          للمتكلم بكل حرف منه عشر حسنات هذا شيء       
 بكالم  - الذي هو من وضع الكفار       -جل جالله، فإن أراد هذا الجاهل أن يلحق المنطق          

 والعجب من حكمه علـى اهللا       ينا،رب العالمين فقد ضل ضالال بعيدا، وخسر خسرانا مب        
 الـصالة   يـه عل- نبـوة بالباطل، واإلخبار بمقادير الثواب ال يتلقى إال من صـاحب ال          

  .-والسالم
والتـابعين   إن من ال يعلم المنطق ففتواه ال تصح يلزم عليه أن الـصحابة             : وقوله

 دخل بالد اإلسالم فـي حـدود سـنة       ما فتواهم، فإن المنطق إن    صح ت لم ،وأتباع التابعين 
                                         

 .)٤/٢٤٢(لسان الميزان  )١(

 .)١/٣٠٠(الحاوي للفتاوي ) ٢(



 

 )٤٢٠١(

 المدة، وال وجود للمنطق فيـه، وقـد         هذهثمانين ومائة من الهجرة، فمضى في اإلسالم        
 المدة غالب المجتهدين من األئمة المرجوع إليهم في أمـر الـدين، أفـيظن       كان في هذه  

 بالمنطق، أفيقول هذا ل على ذم االشتغانفسه  عاقل مثل هذا الظن؟ وقد نص الشافعي
 ومن سميناهم من أئمة المذاهب األربعة الـذين    ؟الجاهل هذه المقالة في مثل الشافعي       

 والسيوطي هنـا أوضـح      .)١(...".م عصمة الدين   وه لفتاوىدونوا الفقه، وأضحوا سبل ا    
  .إجماع أهل العلم على ذم علم المنطق والفلسفة، وأنه طريق إلى االنحراف في االعتقاد

 رحمـه   –) ٣( الشيخ عبدالعزيز ابن باز    برئاسة)٢( الدائمة لجنة ال فتاوى في   جاء -٢٠
ما، إذا كان ال يقوى      يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوه        وال:"-اهللا

على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة واالنحراف عن الصراط المستقيم، ويجوز لمن             
يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة؛ ليميز خبيثها من طيبها، وليحـق              
الحق ويبطل الباطل، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا، وبهـذا يعلـم أنـه ال          

ميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده، بل يكون لمن تأهل له مـن الخـواص؛                يجوز تع 
 وهنـا أوضـح علمـاء       .)٤(" بواجبهم اإلسالمي من نصرة الحق ودحض الباطل       واليقوم

اللجنة الدائمة حرمة تعلم وتدريس علم الفلسفة، إال لمن أراد بيان بطالنها، ورد ما فيهـا        
  .من شبه وضالالت

لسابقة أن علماء المسلمين مـن فقهـاء المـذاهب األربعـة             من النقول ا   ويتلخص
 من علم الكالم والمنطـق،      اوغيرهم، مجمعون على حرمة تعلم الفلسفة، وما تفرع عنه        

 إليه مـن المعتقـدات الكفريـة،     تؤدي وذلك لما    ، في ذلك متكاثرة كما سبق     ونصوصهم
  .واالنحرافات العقدية

                                         
 .)٣٠٢-١/٣٠٠( للفتاوي الحاوي)١(

، تضم عدداً من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتنشر إصدرات لفتاواها  شرعية علميةلجنة هي) ٢(
/  السعودية الشيخ العربيةسماحة مفتي عام المملكة : التي يفتي بها أعضاء اللجنة، ويتولى رئاستها حالياً

 . واإلفتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلميةفتاوىمقدمة : ينظر. عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ

 . الثالثمائة واأللفعد بن عبد الرحمن آل باز، اإلمام، العالمة، ولد عام ثالثين ب عبد العزيز بن عبد اهللا:هو) ٣(
فقد بصره في سن العشرين، ولكن اهللا عوضه بصيرة، وعلماً، توفي سنة عشرين بعد األربعمائة واأللف، وصلي 

الشيخ عبد العزيز بن باز نموذج من الرعيل : ينظر ترجمته في. رمةعليه في المسجد الحرام، ودفن في مكة المك
 .األول للشيخ عبدالمحسن العباد

 .)١٢/١٣٥( اللجنة الدائمة اوىفت)٤(



– 

  )٤٢٠٢(

  .لفلسفةاألدلة على تحريم علم ا: المطلب الثاني
 من خالل النقول السابقة استنباط األدلة الشرعية على تحريم علم الفلسفة وما             يمكن

  :تفرع منه، وأذكر من تلك األدلة ما يلي
 البالغ المبين، فـدلنا     بلغ  أكمل الدين والملة، وأتم النعمة، والنبي         اهللا   أن -١

 َأكْملْتُ لَكُم ِديـنَكُم وَأتْممـتُ       الْيوم﴿:على كل خير، وحذرنا من كل شر، كما قال تعالى         
       اِنٍف لِِّإثٍْم فَـِإنتَجم رٍة غَيصخْمِفي م طُرِن اضِدينًا فَم الَماِإلس ِضيتُ لَكُمرِتي ومِنع كُملَيع

  .)١(﴾ماللّه غَفُور رِحي
 نهانا أن   لقد(أجل  :  فقال ؟ حتى الخراءة  ، علمكم نبيكم كل شيء    قد : سلمان وسئل

 أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقـل مـن ثالثـة                غائط،نستقبل القبلة ل  
  .)٢()أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

 ولو كان علم الفلسفة، وما تفرع عنه من علم الكالم والمنطق مـن               اهللا كامل،  فدين
 الصحابة، وعملوا به، ولكن لما لم يأت ما يـدل  تعلمه ول،الدين، لدلّنا عليه رسول اهللا    

 ومـا كـان     بتدع، الشرعية والعقدية محدث وم    علومعليه، دل ذلك على أن إدخاله في ال       
 لنا النبينكذلك وجب الحذر منه، فقد بي     عنأن كل محدث مـردود علـى صـاحبه،ف 

 أحدث في أمرنا هذا مـا لـيس    من: (قال رسول اهللا  :  قالت ،-رضي اهللا عنها  -عائشة
  .)٣() فهو ردمنه

 ال  الذي ال يكون على هـدي النبـي   العمل و العلم الحديث صريح على أن      وهذا
  . صاحبه بل يكون مردوداً على،يقبل

 وإلـى  أن علم الفلسفة والكالم والمنطق، قاد أصحابه إلـى الحيـرة والـشك،     -٢
اعتقادات كفرية كما سبق بيانه، فال خير في علم يقود صاحبه إلـى الكفـر والـضالل،      

تعلم الجدل والكالم مـذموم     :  قلت فإن: " والحيرة والشك، وفي هذا المعنى يقول الغزالي      
 في هذا غلـواً وإسـرافاً فـي    ناس فاعلم أن لل ؟أو مندوب إليه   مباحكتعلم النجوم أو هو     

 بكل ذنب سوى الشرك      وأن العبد إن لقي اهللا       ، إنه بدعة أو حرام    : فمن قائل  ،أطراف
 إنه واجب وفرض إما علـى الكفايـة أو علـى        : ومن قائل  ،خير له من أن يلقاه بالكالم     

                                         
 .٣:المائدة) ١(

 .)٢٦٢ (:رقم ،)١/٢٢٣ (صحيحه في مسلم أخرجه)٢(

 .)١٧١٨ (:رقم) ٣/١٣٤٣ (صحيحه في ومسلم ،)٢٦٩٧ (:رقم) ٣/١٨٤ (صحيحه في البخاري أخرجه) ٣(



 

 )٤٢٠٣(

 ونـضال عـن     ،قيق لعلم التوحيد   فإنه تح  ؛ وأنه أفضل األعمال وأعلى القربات     ،األعيان
 أهـل  وجميع ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان افعي التحريم ذهب الشوإلى. دين اهللا تعالى 

فنعود إلـى   : "  ساق نصوص السلف في ذم علم الكالم، ثم قال         ،ثم)١("الحديث من السلف  
ـ        ، إن فيه منفعة وفيه مضرة     : ونقول ،علم الكالم  اع  فهو باعتبار منفعته في وقـت االنتف

 وهو باعتبار مضرته فـي وقـت   ، كما يقتضيه الحال،)٢(حالل أو مندوب إليه أو واجب 
 الشبهات وتحريك العقائد وإزالتهـا عـن        فإثارة:  أما مضرته  ،االستضرار ومحله حرام  

 ويختلف  ، فيه شكوك ورجوعها بالدليل م   ، فذلك مما يحصل في االبتداء     ،الجزم والتصميم 
 بدعـة  ضرر آخر في تأكيد اعتقاد ال      وله ، الحق عتقاد فهذا ضرره في اال    األشخاصفيه  

 حرصهم على اإلصـرار     د ويشت ، بحيث تنبعث دواعيهم   ، وتثبيته في صدورهم   مبتدعةلل
  ... ولكن هذا الضرر بواسطة التعب الذي يثور من الجدل،عليه

 ، منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها علـى مـا هـي عليـه                وأما
 ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثـر       ،ي الكالم وفاء بهذا المطلب الشريف     وهيهات فليس ف  

 أن  بالـك  ربما خطر ب   ،)٣( وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي       ،من الكشف والتعريف  
 وبعـد   ، ثم قاله بعد حقيقة الخبـرة      ، فاسمع هذا ممن خبر الكالم     ،الناس أعداء ما جهلوا   

اوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسـب          وج ، إلى منتهى درجة المتكلمين    يهالتغلغل ف 
 وفي هـذا    .)٤(" وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود          ،نوع الكالم 

 مثلـه   وكالم: " على كالم الغزالي    معلقاً - رحمه اهللا  – يقول ابن أبي العز الحنفي       عنىالم
 علـى معـان     جديـداً  في ذلك حجة بالغة،والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصـطالحاً         

 الداللة على الحـق     صحيحة، كاالصطالح على ألفاظ لعلوم صحيحة، وال كرهوا أيضاً        

                                         
 .)٩٥-١/٩٤ (ينإحياء علوم الد) ١(

 الغزالي في نهاية هذا النقل أن منفعة هذا العلم متوهمة، وأنه في الحقيقة ال نفع فيه، وهذا يؤكد سيبينو) ٢(
 . الكالملم نقله عن السلف في ذم علذياإلجماع ا

ضل الذي ال يعتمد عليه، وكذلك هو من من الكالم الف:  والحشو يطلقه أهل البدع على أهل السنة،نبزهو ) ٣(
من عالمة الزندقة كما روي عن :  عد السلف إطالق هذا النبز على أهل السنةوقد ،الناس، وحشوة الناس رذالتهم

عالمة أهل البدع الوقيعة في أهل األثر، وعالمة الزنادقة تسميتهم أهل األثر حشوية يريدون : أبي حاتم أنه قال
 وبيان تلبيس الجهمية البن ،)١٣٣-١/١٣٢( وأصحاب الحديث للصابوني لسلفعقيدة ا: ينظر.بذلك إبطال األثر

 .)١٤/١٨٠(، ولسان العرب )١/٢٤٤(تيمية 

 .)١/٩٧(إحياء علوم الدين ) ٤(



– 

  )٤٢٠٤(

: ومن ذلـك  .  كاذبة مخالفة للحق   موروالمحاجة ألهل الباطل، بل كرهوه الشتماله على أ       
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحـصيلها،              

 مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبـل وعـر، ال         ثباتهاوأطالوا الكالم في إ   
  .)١("سهل فيرتقى، وال سمين فينتقل

 الحيرة والشك التـي وصـل إليهـا     مبيناً- رحمه اهللا – ابن أبي العز الحنفي      وقال
 كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكالم المذموم، أو            حال: "الفالسفة وأهل الكالم  

 النص ويرده إلى الـرأي      لبينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأو      أراد أن يجمع    
 والـشك، كمـا قـال ابـن رشـد           الضاللواآلراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة و      

:  في كتابه تهافـت التهافـت      - من أعلم الناس بمذاهب الفالسفة ومقاالتهم      وهو-)٢(الحفيد
 واقـف   - أهل زمانه  أفضل- )٣(وكذلك اآلمدي  يعتد به؟    ومن الذي قال في اإللهيات شيئاً     

 انتهى آخر أمره إلـى الوقـف       ،- رحمه اهللا  – وكذلك الغزالي    ،في المسائل الكبار حائر   
 رسـول والحيرة في المسائل الكالمية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث ال            

،  مـر  وكذلك أبو عبد اهللا محمـد بـن ع  . البخاري على صدره    اإلمام صحيح فمات و
  : اللذاتأقسام في:  قال في كتابه الذي صنفه،)٤(الرازي

  لة سعي العالمين ضالــوغاي  الـــــ إقدام العقول عقنهاية
  ا أذى ووبالـــوحاصل دنيان  من جسومنا  في وحشة وأرواحنا

                                         
 .٢٠٥: شرح الطحاوية ص)١(

يزاً له عن جده  بابن رشد الحفيد، تميقب أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، يلهو)٢(
 شرح ما بعد الطبيعة : كتباً عديدة من أشهرهاسفة ألف في الفللسوف،هـ، في٥٢٠شيخ المالكية، ولد سنة 

تهافت التهافت، : هـ، من مؤلفاته٥٩٥ ونفاه، ومات سنة  لمقوالته الكفرية،ألرسطو، أهانه السلطان في زمانه،
 .)٢١/٣٠٧(، وسير أعالم النبالء ٥٣٠: اء صعيون األنب:  ينظر. المجتهددايةومناهج األدلة، وب

 عريسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي اآلمدي، أحد أئمة الكالم في وقته، أش هو)٣(
  للذهبيسير أعالم النبالء: ينظر. هـ٦٣١هـ، وتوفي سنة ٥٥١ له تصانيف كثيرة، ولد سنة،فيلسوف

 .)٣/١٣٤(، ولسان الميزان )٢٢/٣٦٤(

أبو عبداهللا محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري، يلقب بالفخر الرازي، من أئمة األشاعرة ) ٤(
 عنه أنه ندم قبل وفاته على اشتغاله بعلم الكالم، توفي سنة ذكر يد في تغيير مذهبهم، ويمالمتأخرين، والذين له

، وسير أعالم )٤/٢٥٠(، ووفيات األعيان ٤٦٨: عيون األنباء ص: ينظر في أبياته المذكورة وترجمته. ه٦٠٦
   .)٢١/٥٠٠(النبالء



 

 )٤٢٠٥(

  قيل وقالوا سوى أن جمعنا فيه    نستفد من بحثنا طول عمرناولم
  واـا جميعا مسرعين وزالفبادو  ةــ قد رأينا من رجال ودولفكم
  الـــ والجبال جبزالوارجال ف  اـ من جبال قد علت شرفاتهوكم
 وال تـروي    ، تشفي عليالً  تها تأملت الطرق الكالمية، والمناهج الفلسفية، فما رأي       لقد

 علـى العـرش     الرحمن﴿:ثبات في اإل  أقرأ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن،       ،غليالً
 ،)٣(﴾ كمثلـه شـيء    لـيس ﴿:النفي في وأقرأ ،)٢(﴾م الطيب  يصعد الكل  إليه﴿ ،)١(﴾استوى

 ،)٥(" جرب مثل تجربتي عرف مثـل معرفتـي        ومن: ثم قال  ،)٤(﴾ به علما  ون يحيط وال﴿
  . أمثلة كثيرة على تحير الفالسفة والمتكلمين في االعتقاد- رحمه اهللا-وساق

ريـق   مما سبق أن علم الفلسفة وما تفرع عنه من علم الكالم والمنطق ط             ويتلخص
 والشك في الدين، ال يجوز لمـسلم أن         الحيرةإلى الحيرة والشك، والعلم الذي يؤدي إلى        

 وإذا كانت الفلسفة لم تنفع أصحابها، فكيف سـتنفع غيـرهم؟            ،يتعلمه، وال أن ينظر فيه    
  .والسعيد من وعظ بغيره

ومـن  ﴿:  األمة الصالحين، كما قال تعـالى ف أمرنا باتباع سبيل سل أن اهللا    -٣
ـ          ي  تـولى  اشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المـؤمنين نولـه م

 يـشاقق   ومن﴿:وقوله: " - رحمه اهللا  -)٦( ابن كثير  قال ،﴾ونصله جهنم وساءت مصيرا     
ومن سلك غير طريق الشريعة التي جـاء بهـا   :  أي﴾الرسول من بعد ما تبين له الهدى 

وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحـق          فصار في شق والشرع في شق،        ، الرسول
 هذا مالزم للـصفة األولـى،     ﴾ غير سبيل المؤمنين   ويتبع﴿: وقوله. وتبين له واتضح له   

ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه األمة المحمدية، فيمـا          

                                         
 .٥: طه) ١(

 .١٠: فاطر) ٢(

 .١١: الشورى) ٣(

 .١١٠: طه) ٤(

 .٢٠٩-٢٠٨ :ص شرح الطحاوية )٥(

 ، حافظ مؤرخ فقيه، أبو الفداء. الشافعي، الدمشقي، األصلالبصروى ، الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرعماد) ٦(
 تذكرة الحفاظ :ينظر ترجمته في.  ومات في شعبان سنة أربع وسبعين وسبع مئة،ع مئةولد سنة إحدى وسب

 .)١/١٤٣( الطالع والبدر ،)٤/٢٠١(



– 

  )٤٢٠٦(

 خطأ، تـشريفاً   ال من فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم         ،علم اتفاقهم عليه تحقيقاً   
  .)١("  لنبيهملهم وتعظيماً

 على ذم الفلسفة ومـا  -رحمهم اهللا– تقدم في المطلب السابق نقل إجماع السلف    وقد
تفرع منها، فوجب على المسلم الحذر من تعلمها وتعليمها؛ اتباعاً لنهج السلف الـصالح،            

  .الذين أمرنا اهللا باتباعهم
 من أهل البدع، موجود بأحسن األلفـاظ         الموجود عند الفالسفة وغيرهم    الحق -٤

  تفرع عنه، فقـد كفـاه اهللا         وما ال حاجة للمسلم لعلم الفلسفة       ولذافي الكتاب والسنة،    
 في معرض بيانـه لـبطالن علـم         -رحمه اهللا -)٢(ذلك، وفي هذا المعنى يقول ابن حزم      

 ،ه بتعلمهـا   على الحقيقة إنما معناها وثمرتها والغرض المقصود نحـو         الفلسفة: "الفلسفة
 بأن تستعمل في دنياهـا الفـضائل وحـسن الـسيرة        ، غير إصالح النفس   ليس هو شيئاً  

 وهذا نفـسه ال غيـره   ، للمنزل والرعيةة وحسن السياس  ،المؤدية إلى سالمتها في المعاد    
 وال بـين   ، هذا ما ال خالف فيه بين أحد من العلماء بالفلـسفة           ،هو الغرض في الشريعة   

  .)٣("ريعةأحد من العلماء بالش
 قلت فلم لم تورد في أقسام العلوم الكالم والفلـسفة      فإن: "- رحمه اهللا  – الغزالي   قال

 فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علـم الكـالم مـن       ؟وتبين أنهما مذمومان أو محمودان    
 وما خرج عنهما فهو إما مجادلـة        ، عليه شتملة فالقرآن واألخبار م   ،األدلة التي ينتفع بها   

  .)٤(" من البدع كما سيأتي بيانه وهي،مذمومة
 مما سبق أن الفلسفة لو وجد فيها خير، فهذا الخير ال شك أنه موجود في                ويتلخص

القرآن والسنة بأفضل األلفاظ وأحسنها، وبأيسر السبل وأسهلها، فـال حاجـة إلـى أن                
ضيفي الفلسفة ونحوهابالنظر عقدية المسلم نفسه للمخاطر العر .  

                                         
 .)٢/٤١٢( ابن كثير تفسير)١(

 توفي ، القرطبي، صاحب المصنفاتندلسي األ، األموي، موالهمهري بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاعلي) ٢(
وكان قد مهر أوال في األدب واألخبار والشعر، وفي المنطق : " ل الذهبي عنهسنة ست وخمسين وأربعمائة  قا

 ولسان ،)١٨/١٨٤( سير أعالم النبالء :يينظر ترجمته ف.  "وأجزاء الفلسفة، فأثرت فيه  تأثيراً ليته سلم من ذلك
 .)٤/١٩٨(الميزان 

 .)١/٧٩(الفصل في الملل واألهواء والنحل )٣(

 .)١/٢٢( علوم الدين إحياء)٤(



 

 )٤٢٠٧(

 فـي حـد الفلـسفة،    ، كبيـراً  بينهم اختالفـاً فيماأنفسهم مختلفون   الفالسفة   أن -٥
 فـإلى أي فلـسفة يحـتكم النـاس؟ وإلـى أي عقـل            ،)١(وتعريفها، وفي أصول العقائد   

 وأرسـطو هـو المعلـم األول        : " رحمه اهللا  –ة  ييختصمون؟ قال شيخ اإلسالم ابن تيم     
المنطق اليوناني الـذي     وهم أصحاب هذا     ، هذه التعاليم الذي يسمون المشائين     صحابأل

 واحـدة لهـا    أمـة  الفالسفة ليسوا    إن ف ، وما يتبعه من الطبيعي واإللهي     ،وضعه أرسطو 
 وبينهم من التفـرق     ، بل هم أصناف متفرقون    ا،مقالة في العلم اإللهي والطبيعي وغيرهم     

 أعظم مما بين الملـة الواحـدة كـاليهود والنـصارى     ،واالختالف ما ال يحصيه إال اهللا  
  . مضاعفةأضعافاً

 كان أعظـم فـي تفـرقهم        ، والكتب المنزلة  ل القوم كلما بعدوا عن اتباع الرس      فإن
 كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة عن           ، أضل ن فإنهم يكونو  ؛واختالفهم

 مـا  ﴿: ثم قرأ قوله   ، ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا الجدل         ما":  أنه قال  النبي  
 ال يحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه        إذ. )٣)(٢(﴾ بْل هم قَوم خَِصمون    الًالَّ جد ضربوه لَك إِ  

 ُأمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النَِّبيـين       اس النَّ كَان﴿:  كما قال تعالى   ،إال كتاب منزل ونبي مرسل    
     ِبالْح الِْكتَاب مهعَل مَأنْزو نِْذِرينمو شِِّرينبـا           مما اخْتَلَفُـوا ِفيـِه والنَّاِس ِفيم نيب كُمحقِّ ِلي
      اءا جِد معب ِمن ُأوتُوه اخْتَلَفَ ِفيِه ِإالَّ الَِّذينمغْتْهنَاتُ بينُـوا   ياً الْبآم الَّـِذين ى اللَّهدفَه منَهيب 

  .)٤(﴾ه يهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمِلما اخْتَلَفُوا ِفيِه ِمن الْحقِّ ِبِإذِْنِه واللَّ
 أبو الحسن األشعري في كتـاب       ذكر وقد   أحد، فال يحصره    ، اختالف الفالسفة  وأما
 ما لم يذكره الفارابي وابن سـينا        ، مقاالت غير اإلسالميين عنهم من المقاالت      ،المقاالت
 كثير في الطبيعيـات واإللهيـات        فالفالسفة طوائف كثيرون وبينهم اختالف     ...وأمثالهما

فـإني كنـت دائمـا أعلـم أن المنطـق      : "- رحمه اهللا– ولذا قال    ،)٥("وفي الهيئة أيضاً  
  .)٦("اليوناني، ال يحتاج إليه الذكي، وال ينتفع به البليد

                                         
 .حدها ذلك في تعريف الفلسفة ولى اإلشارة إسبقو) ١(

 ٥٨:الزخرف سورة )٢(

 :وقال ،)٣٢٥٣ (:رقم) ٥/٣٧٨ (سننه في والترمذي ،)٢٢١٦٤ (:رقم) ٣٦/٤٩٣ (أحمد اإلمام أخرجه )٣(
 .-عنه اهللا رضي- أمامة أبي حديث من كلهم، ) ٤٨ (:رقم) ١/١٩ (سننه في ماجه وابن .صحيح حسن حديث

 ٢١٣:البقرة سورة )٤(

 .٣٣٦-٣٣٢: ص المنطقيين على الرد )٥(

 .٣: ص المنطقيين على الرد )٦(



– 

  )٤٢٠٨(

ـ       وخالفهم  أن أهـل  د فيما بينهم يدل على بطالن علمهم الذي احتكموا إليه، ولذا نج
 واجتمعوا على عقيدتهم منذ عشرات القرون، لم يختلفوا فيهـا؛           أجمعواالسنة والجماعة   

ألنهم مصدرهم ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، فلما كـان الكتـاب والـسنة                  
مصدرهم، اجتمعوا على عقيدة واحدة، ولما كانت الفلسفة مصدرا للفالسفة تفرقوا علـى            

ن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجـدواْ ِفيـِه اخِْتالَفًـا           كَان مِ  ولَو ﴿:قالمشارب شتى، وصدق اهللا إذ      
  .)١(﴾كَِثيرا

 سبق أهم األدلة التي يمكن استنباطها من نصوص العلماء السابقة في تحـريم              وما
  .عنهاعلم الفلسفة، وما تفرع 

                                         
 .٨٢:النساء سورة)١(



 

 )٤٢٠٩(

  الخاتمة
 على ما يسر وأعـان       وباطناً  وظاهراً  وآخراً  خاتمة هذا البحث أحمد اهللا أوالً      وفي

  .كتابة هذا البحث المختصر في بيان موقف علماء األمة من علم الفلسفةمن 
  :نتائج الأهم

  . أن علم الفلسفة علم يوناني دخيل على أهل اإلسالم-١
  . أن الفالسفة اختلفوا في حد هذا العلم، وأصوله، وفروعه-٢
ـ              -٣ ي  أن ترجمة كتب الفلسفة إلى العربية، أدخلت على المسلمين شـروراً عظيمـة ف

  .عقائدهم ودينهم
علم المنطق، وعلم الكالم، فكل حكم على علم الفلـسفة،        :  أن من ثمرات علم الفلسفة     -٤

  . وكذلك العكس، علم الكالم والمنطق، ألنهما متفرعان عنهفي يقال أيضاً
 أجمع علماء المذاهب األربعة وغيرهم على حرمة تعلم علم الفلسفة، وما تفرع عنه              -٥

  .لمنطقمن علم الكالم وا
  . كفرية صريحةمعتقدات أن علم الفلسفة قاد أصحابه إلى -٦
  . أن علم الفلسفة وما تفرع عنه، قاد أصحابه إلى الحيرة والشك في دينهم-٧
 أن علم الفلسفة ال يحتاج إليه الذكي، وال ينتفع به البليد، وفي الكتـاب والـسنة مـا          -٨

  .يشفي ويكفي
  :التوصيات

  : ثم بما يلي، البحث بتقوى اهللا  يقرأ هذامن ونفسي أوصي
س، والجامعـات، وغيرهـا،   راين من تعلم علم الفلـسفة، فـي المـد          تحذير المسلم  -١

وباألولى تحذير القائمين على وضع المناهج والخطط الدراسـية مـن إدراج هـذه      
  .العلوم في المناهج الدراسية

  . هذا العلم على ضرورة التذكير بأقوال علماء األمة في تحريمتأكيد ال-٢
 والرسائل في التحذير من هذا العلـم،        حوث حث طلبة العلم والباحثين على كتاب الب       -٣

  . ضالل أتباعهانوبي
  علـى المـسلمين شـروراً      خلـوا  تحذير المسلمين من أئمة علم الفلسفة، والذين أد        -٤

 .عظيمة، خاصة من يعظمهم الجهلة، كابن سينا، والفارابي، وغيرهما



– 

  )٤٢١٠(
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  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦: سنة الطبع. األولى: الطبعة

  ـ ٨١٦: الوفـاة . علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني       : التعريفات، تأليف . هـ
دار الكتـب   : دار النـشر  . ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار النشر       : تحقيق

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣: سنة الطبع. األولى: لطبعةا. العلمية ببيروت
 الدمـشقي  القرشـي  كثيـر  بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: العظيم، تأليف  القرآن تفسير .

. والتوزيـع  للنـشر  طيبـة  دار :دار النشر . سالمة محمد بن سامي: تحقيق. ه٧٧٤: الوفاة
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: سنة الطبع. الثانية: الطبعة

   جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي             : تلبيس إبليس، تأليف .
: سنة الطبع . األولى:الطبعة. دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت    : دار النشر . ه٥٩٧: الوفاة

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١
   ـ ٥٠٥: الوفـاة .أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي       : تهافت الفالسفة، تأليف . هـ

  .السادسة: الطبعة. دار المعارف بالقاهرة: دار النشر. الدكتور سليمان دنيا: تحقيق
  "حرف الجيم"

      نعمان بن محمود بن عبد اهللا، أبـو البركـات          : جالء العينين في محاكمة األحمدين، تأليف
. - رحمـه اهللا –علي السيد صبح المـدني  : قدم له. هـ١٣١٧: الوفاة.خير الدين، اآللوسي 

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١: سنة الطبع. مطبعة المدني: دار النشر
  "حرف الحاء"

   ه٩١١: الوفـاة . عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين الـسيوطي     : الحاوي للفتاوي، تأليف .
  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤: الطبع سنة. دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت: دار النشر

    الوفـاة . أبو نعيم أحمد بن عبـد اهللا األصـبهاني        : حلية األولياء وطبقات األصفياء،تأليف: 
: سـنة الطبـع   . الرابعـة : الطبعـة . دار الكتاب العربي ببيـروت    : دار النشر . هـ٤٣٠

  .هـ١٤٠٥



– 

  )٤٢١٢(

  "حرف الدال"
 دار الثقافة للنشر والتوزيع: دار النشر. عثمان أمين. د: ديكارت مبادئ الفلسفة، تأليف.  
     وهي رسالة ماجـستير فـي      . أحمد بن علي حيشي   : الدين والفلسفة المادية الجدلية، للباحث

  .ه١٣٩٦: امعة أم القرى بمكة المكرمة عامج
  "حرف الراء"

    تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانـي            : الرد على المنطقيين، تأليف
  .دار المعرفة ببيروت: دار النشر. هـ٧٢٨: الوفاة. الحنبلي الدمشقي

     يحيى بن شـرف النـووي      أبو زكريا محيي الدين     : روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف
- دمشق -المكتب اإلسالمي ببيروت  : دار النشر . زهير الشاويش : تحقيق. هـ٦٧٦: الوفاة
  .م١٩٩١-هـ١٤١٢: سنة الطبع. الثالثة:الطبعة. عمان

  "حرف السين"
   ابن ماجه أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني وماجـه اسـم أبيـه    : سنن ابن ماجه، تأليف

دار إحيـاء الكتـب     : دار النـشر  . محمد فؤاد عبد البـاقي    : حقيقت. هـ٢٧٣: الوفاة. يزيد
  .العربية

    أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو       : سنن أبي داود، تأليف
: دار النـشر  . محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق. هـ٢٧٥: الوفاة. األزدي السِجستاني 

  .المكتبة العصرية صيدا ببيروت
   ـ ٢٧٩: الوفـاة . محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي      : سنن الترمذي، تأليف . هـ

  .دار إحياء التراث العربي ببيروت: دار النشر. أحمد محمد شاكر وآخرون: تحـقيق
       أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب   : سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، تأليف

. الخامسة: الطبعة. دار المعرفة ببيروت  :  دار النشر  .مكتب تحقيق التراث  : تحقيق. النسائي
  .هـ١٤٢٠: سنة الطبع

     ـ ٢٨٧: الوفاة. عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني     : السنة البن أبي عاصم، تأليف . هـ
: الطبعـة . المكتـب اإلسـالمي ببيـروت     : دار النشر . محمد ناصر الدين األلباني   : تحقيق
  .هـ١٤٠٠: سـنة الطبع. األولى

  "شينحرف ال"
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة .  
 أحمد سعد حمـدان   . د: تحقيق. هبة اهللا بن الحسن بن منصور الاللكائي أبو القاسم        : تأليف .

  .ه١٤٠٢: سنة الطبع. دار طيبة بالرياض: دار النشر



 

 )٤٢١٣(

    عبد الحليم ابن تيمية الحرانـي      تقي الدين أبو العباس أحمد بن       : شرح حديث النزول، تأليف
: الطبعـة . المكتـب اإلسـالمي ببيـروت     : دار النـشر  . ه٧٢٨: الوفاة. الحنبلي الدمشقي 

  .م١٩٧٧-ه١٣٩٧: سنة الطبع.الخامسة
 الدين عالء بن محمد الدين صدر: الطحاوية، تأليف  لعقيدة شرحا أبـي  ابن محمد بن علي 

. األلبـاني  الدين ناصر: تخريج .العلماء نم جماعة: تحقيق. هـ٧٩٢: الوفاة. الحنفي العز
 المكتـب  مطبوعـة  عـن (والترجمـة   التوزيـع  والنـشر  للطباعة السالم دار: دار النشر 

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦: سنة الطبع. األولى المصرية:الطبعة )اإلسـالمي
     عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي       : الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تأليف

سـنة  . الثانية: الطبعة. دار الفيحاء بعمان  : دار النشر . هـ٥٤٤: الوفاة. لفضلالسبتي أبو ا  
  .هـ١٤٠٧: الطبع

  "حرف الصاد"
       محمد بن حبان بن أحمد أبـو حـاتم التميمـي      : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف

. مؤسسة الرسـالة ببيـروت    : دار النشر . شعيب األرنؤوط : تحقيق. ه٣٥٤: الوفاة. البستي
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤: سنة الطبع.الثانية: بعةالط
 فؤاد محمد:تحقيق. النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: مسلم، تأليف  صحيح 

  .ببيروت العربي التراث إحياء دار: دار النشر. الباقي عبد
 ،باس أبو الدين تقي: تأليف الصفديةالحرانـي  تيميـة  ابـن  الحلـيم  عبـد  بـن  أحمـد  الع 

. بمـصر  تيميـة  ابن مكتبة: دار النشر . سالم رشاد محمد: تحقيق. ه٧٢٨: الوفاة.الدمشقي
  .هـ١٤٠٦: سنة الطبع. الثانية: الطبعة

     تحقيـق  .جـالل الـدين الـسيوطي   : صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم، تأليف
  .دار الكتب العلمية ببيروت: دار النشر. علي سامي النشار.د :وتعليق

  "حرف العين"
        ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن      : تأليف. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

. علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد اهللا، عز الدين، من آل الـوزير               
دار . شـعيب األرنـؤوط  : حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه، وعلّق عليـه     . ه٨٤٠: الوفاة
: سـنة الطبـع   . الثالثة:الطبعة. لطباعة والنشر والتوزيع ببيروت   مؤسسة الرسالة ل  : النشر

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥



– 

  )٤٢١٤(

      أحمد بن القاسم بن خليفة بن يـونس الخزرجـي          : عيون األنباء في طبقات األطباء، تأليف
دار . نـزار رضـا   . د: تحقيق. هـ٦٦٨: الوفاة.موفق الدين، أبو العباس ابن أبي أصيبعة      

  .تدار مكتبة الحياة ببيرو: النشر
  "حرف الفاء"

    عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين المعـروف بـابن         : فتاوى ابن الصالح، تأليف
مكتبـة العلـوم    : دار النشر . موفق عبد اهللا عبد القادر    . د: تحقيق. ه٦٤٣: الوفاة. الصالح

  .هـ١٤٠٧: سنة الطبع. األولى: الطبعة. والحكم، عالم الكتب ببيروت
   أحمد عبـدالرزاق الـدويش    :  للبحوث العلمية واإلفتاء، جمع وترتيب     فتاوى اللجنة الدائمة .

  .هـ١٤١٩: سنة الطبع. الثالثة: الطبعة. رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء بالرياض
      أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقالني          :فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف

  .دار المعرفة ببيروت: دار النشر. الخطيبمحب الدين : تحقيق. ه٨٥٢: الوفاة. الشافعي
  إبـراهيم  : تحقيـق . ه٤٣٨: محمد بن إسحاق أبو الفرج النـديم، الوفـاة    : الفهرست، تأليف

 -هـ  ١٤١٧: سنة الطبع . الثانية: الطبعة. دار المعرفة بيروت لبنان   : دار النشر . رمضان
  . مـ١٩٩٧

  "حرف الكاف"
      هالل : تحقيق. ر بن يونس بن إدريس البهوتي     منصو: كشاف القناع عن متن اإلقناع، تأليف

  . ه١٤٠٢: سنة الطبع. دار الفكر ببيروت: دار النشر. مصيلحي مصطفى هالل
  "حرف الالم"

   الوفـاة . أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقالني الـشافعي          : لسان الميزان، تأليف :
األعلمـي للمطبوعـات    مؤسسة  : دار النشر . دائرة المعرف النظامية بالهند   : تحقيق. ه٨٥٢

  .م١٩٧١-ه١٣٩٠: سنة الطبع. الثانية: الطبعة. ببيروت
 الفرقـة  عقـد  فـي  المـضية  الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع 

: الوفاة.الحنبلي السفاريني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو الدين شمس: المرضية، تأليف 
: سـنة الطبـع   .الثانيـة : الطبعـة . بدمشق ومكتبتها ينالخافق مؤسسة :دار النشر . ه١١٨٨
  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

  "حرف الميم"
        دار . محمد إبراهيم فيـومي   : المدرسة الفلسفية في اإلسالم بين المشائية واإلشراقية، تأليف

  .م١٩٩٤: سنة الطبع. وزيعت دار الهداية للطباعة والنشر وال:النشر



 

 )٤٢١٥(

      أحمد بن يحيى بن فضل اهللا القرشي العـدوي       : فمسالك األبصار في ممالك األمصار، تألي
: الطبعـة . المجمع الثقافي بأبو ظبـي    : دار النشر . هـ٧٤٩: الوفاة. العمري شهاب الدين  

  .هـ١٤٢٣: سنة الطبع. األولى
    الوفاة. محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري      : المستدرك على الصحيحين، تأليف :

: الطبعة. دار الكتب العلمية ببيروت   : دار النشر . لقادر عطا مصطفى عبد ا  : تحقيق. ه٤٠٥
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١: سنة الطبع. األولى

 ـ ٢٤١: الوفاة.حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو: حنبل، تأليف  بن أحمد اإلمام مسند . هـ
 مؤسـسة : دار النـشر  . التركـي  اهللا عبد. د: إشراف. وآخرون األرنؤوط، شعيب: تحقيق

  .هـ١٤٢١: سنة الطبع. األولى: الطبعة. الرسالة
     الوفـاة . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي      : المستصفى في علم األصول، تأليف :

: الطبعة. مؤسسة الرسالة ببيروت  : دار النشر . محمد بن سليمان األشقر   : تحقيق. هـ٥٠٥
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧: سنة الطبع. األولى

   األولـى : الطبعة. دار الكتاب اللبناني  : دار النشر . باجميل صلي . د:المعجم الفلسفي، تأليف .
  .م١٩٧٣: سنة الطبع

   اتحـاد الكتـاب    : دار النـشر  . حافظ الجمالي : ترجمة. الكييه فريناند: معنى الفلسفة، تأليف
  .م١٩٩٩: سنة الطبع. العرب

   محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد اهللا الكاتب البلخي الخـوارزمي           : مفاتيح العلوم، تأليف .
: الطبعـة . دار الكتـاب العربـي    : دار النشر . إبراهيم األبياري : تحقيق. هـ٣٨٧: الوفاة
  .الثانية

     علي بن إسماعيل األشعري أبـو الحـسن       : مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين، تأليف .
دار فرانز شـتايز، بمدينـة فيـسبادن        : دار النشر . هلموت ريتر : تحقيق. هـ٣٢٤: الوفاة
  .م١٩٨٠- هـ١٤٠٠: سنة الطبع. الثالثة: ةالطبع. ألمانيا

   الوفاة.أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني          : الملل والنحل، تأليف :
  .مؤسسة الحلبي: دار النشر. هـ٥٤٨

           مـصطفى  .د: مناهج البحث في العلوم اإلنسانية بين علماء اإلسالم وفالسفة الغرب، تأليف
  .الكتب العلمية ببيروتدار : دار النشر. حلمي

   محمـد : تحقيـق . أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالـي : المنقذ من الضالل، تأليف 
  .المكتبة الثقافية ببيروت: دار النشر. جابر



– 

  )٤٢١٦(

    الوفـاة . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس         : منهاج السنة النبوية، تأليف :
ســنة  .األولى: الطبعة. مؤسسة قرطبة : دار النشر . محمد رشاد سالم  . د: تحقيق. ه٧٢٨
  .هـ١٤٠٦: الطبع

  عبد الرحمن عميرة  .د: تحقيق. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي      : المواقف، تأليف .
  .م١٩٩٧: سنة الطبع. األولى: الطبعة. دار الجيل ببيروت: دار النشر

      ي ابن القاضـي محمـد      محمد بن عل  : موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تأليف
علـي  . د: تحقيـق . ه١١٥٨بعد  : الوفاة. حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي      

  .م١٩٩٦: سنة الطبع.األولى: الطبعة. مكتبة لبنان ناشرون ببيروت: دار النشر. دحروج
   مؤسـسة أعمـال    : دار النشر .لنخبة من األساتذة المتخصصين   : الموسوعة العربية العالمية

  . هـ١٤١٦: سنة الطبع. األولى: الطبعة.سوعة للنشر والتوزيع بالرياضالمو
            صالح بـن   : موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه في عرضها، الباحث

وهي رسالة دكتوراة في جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية          . غرم اهللا الغامدي  
  .بالرياض

  "حرف الواو"
   أبو العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن     : ء أبناء الزمان، تأليف   وفيات األعيان وأنبا

. إحـسان عبـاس   : تحقيق. ه٦٨١: الوفاة. إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي       
  .دار صادر ببيروت: دار النشر

 
  
 
  



 

 )٤٢١٧(

  
  
  

  
  

  
  :مقدمة
 بالعدل، وأرضه سمواته وأقام الحكيم، العليم وهو بالحق قضى الذي هللا الحمد

 جزائه، في عدل قضائه، في حكيم بالقسط، الناس ليقوم والميزان؛ الكتاب وأنزل
 اهللا، أراه بما الناس بين ليحكم بالحق؛ الكتاب عليه أنزل من على والسالم والصالة

  .يعدلون كانوا وبه بالحق قضوا الذين وأصحابه، هآل وعلى عليه اهللا صلى
  ،دبعــ اأم

 استكملت ألنها فيها؛ نقصان ال كاملة شريعة اإلسالم شريعة أن به المسلم فمن
 الحياة حاجات سد بها تكفل ونظريات، ومبادئ قواعد من البشرية تحتاجه ما كل

 اإلنسان فعالقة جديد، هو ابم يوم كل تأتي باألحداث مليئة واأليام الراقية، اإلنسانية
 ظهور من البد كان ثم ومن اإلنساني، التفكير لتطور تبعا تتطور وبالحياة والكون بالعلم
 أسس على واعية دراسة يستدعي وهذا واآلخر، الحين بين جديدة وعالقات قضايا

 مع المستنير، الحاضر وعقل القديم، األصل بروح الباحث يعالجها علمية، منهجية
 العام الضابط هو هذا بل األخالقي، بالجانب وثيقا ارتباطا ترتبط أنها التنبيه ضرورة
  .القضايا من وغيرها المعاصرة، للقضايا اإلسالم في العلمي للبحث

 جديدة قرائن ظهرت الطب، مجال في وخاصة العصر، هذا في العلم تقدم ومع
 حائال يقف ال اإلسالم ألن الوسائل؛ هذه ضد اإلسالم يقف ولم قبل، من معهوده تكن لم

 تتعارض ال مادامت الوسائل، تلك توضيح علي يعكفون فقهاؤنا بات بل جديد؛ كل أمام
 القرائن الجديدة القضايا هذه من وكان بها، األخذ يقيد ما يوجد وال الدين، صحيح مع

 بحثال هذا فكان والقانونية؛ الشرعية األحكام إثبات في تستخدم التي الحديثة، الطبية
  ".النفسية األهلية إثبات في الطبية القرائن أثر"بعنوان

 
 

  اإلسالمية الشريعة قسم ـ وأصوله الفقه مدرس
  المنيا جامعة ـ العلوم دار كلية

  



– 

  )٤٢١٨(

                            :اختياره وأسباب البحث موضوع أهمية
 في سيما ال اإلسالمية؛ والشريعة ،العلمية الحقائق بين الكبير التوافق إبراز 

  .الحديثة الطبية االكتشافات
 ومكان زمان لكل وصالحه لواقع،ا ومسايرة المدنية، دين اإلسالم أن إبراز.  
 الضمائر، بعض فيه بيعت الذي العصر لهذا األهمية من القرائن هذه أصبحت 

 بخس، بثمن وتشترى  البعض عند تباع شهادة، من اإلثبات وسائل وأصبحت
 واألزمة الديني، الوازع لقلة هذاو اليمين؛ في بالحنث  اهللا على واجتراء
  .بها نمر التي األخالقية

 يظهره أو حقه يثبت دليل أي القامة القرائن؛ لهذه المدعي جةحا.  
 تكشف حديثة؛ قرائن من الحديث العلم يقدمه فيما اإلسالمية الشريعة حكم بيان 

  .بها األخذ وجوب ومدي الجرائم عن
 الفعالة واألداة للحقوق، الواقي الدرع هي وجوهرها حقيقتها في بالقرائن العمل 

 .العدل تحقيق في
 مبتغاه فيها القاضي يجد التي الحديثة، الطبية االكتشافات بعض ظهور 

 .الحقيقة إلى للوصول
 الوسائل من لكثير الشرعية األحكام معرفة ضرورة ليبين البحث هذا كان لذلك

  . الحقوق بها تثبت كقرائن، بها يستعان أن يمكن التي الحديثة، الطبية
   السابقة الدراسات

 اإلسالمي الفقه في الجنائي اإلثبات في صرةالمعا الوسائل حجية مدى 
 صالح ،اإلسالمية الشريعة في اإلثبات في ودورها القرائن الوضع والقانون

. هـ١٤٠٨ ،٢ط الرياض، والتوزيع، للنشر بلنسية دار السدالن، غانم بن
 الطبية، القرينة يتناول ولم ومشروعيتها، وأقسامها القرينة تعريف عن تحدث

  . ديثةح قرينة أي أو
 رسالة المال، إبراهيم حسن إبراهيم ،المواجهة الجنائية لجريمة غسيل األموال 

 كلية ،اإلسالمية الشريعة قسم ،اإلسالمية الشريعة في الماجستير درجة لنيل
  .م١٩٩٠  -  هـ١٤١٠ ،القاهرة جامعة ،العلوم دار



 

 )٤٢١٩(

 محمود الفتاح عبد. د مقارن فقهي بحث ،إسالمي منظور من طبية قضايا 
 الطبية، النوازل بعض عن فيه تحدث م١٩٩٣ -  هـ١٤١٤ ،١ط. إدريس

  .كاإليدز المستعصية، األمراض ببعض المتعلقة واألحكام
 مقدمة رسالة فالح، إدريس القادر عبد ،اإلسالمي الفقه في بالقرائن اإلثبات 

 -  هـ١٤٢٦ فلسطين، الخليل، بجامعة الشريعة، كلية الماجستير، درجة لنيل
 فاقتصرت القرائن، بعض على الباحث فيها اقتصر الدراسة ذهوه م،٢٠٠٥
  .األصابع وبصمة الوراثية، البصمة على دراسته

 في وتطبيقاتها اإلسالمية الشريعة في اإلثبات في الحديثة القرائن دور 
 رسالة الحاج، أبو محمد الحميد عبد زياد غزة، قطاع في الشرعية المحاكم

 هـ١٤٢٦ غزة، اإلسالمية، الجامعة العليا، راساتالد الشريعة، كلية ماجستير،
 اإلثبات وسائل بعض وعن وأقسامها، وحجيتها القرائن عن تحدثت م،٢٠٠٥ -

 هذه بعض تناولت الدراسة وهذه. دم وتحليل وصور بصمات من الحديثة
 الحكم مع المسألة تكيف فكانت دراستي أما ،بحته وصفيه بصفة القرائن

  . اإلثبات في وأثرها  الشرعي بالحكم ارتابطها ومدى الشرعي
 الشيخ آل محمد بن اهللا عبد بن هشام ،الفقهي الخالف في الحديثة التقنية أثر .

 مكتبة خالل من طبعت الرياض، للقضاء، العالي المعهد دكتوراه، رسالة
 اإلثبات منهج تنتهج ولم عامة، الدراسة هذه كانت. ه١٤٢٧ القاهرة الرشد،
 أو الطبية سواء مكوناتها، بكل التقنية أثر قدمت بل فيه؛ نازعالمت على القائم

 فيه، المتنازع في تكن فلم العبادات شملت لذا حديثة، تكنولوجية وسيلة أي
  .القضاء عند فيه المتنازع على اقتصرت دراستي ولكن

 مكتبة. العجالن محمد بن سليمان بين اهللا عبد المعاصرة، بالقرائن القضاء 
 فهي عامة وكانت القرائن، لجميع مجملة كانت ه،١٤٢٧ الرياض يةالوطن الفهد
 القرائن في متخصصة كانت دراستي ولكن القرائن، من وغيرها الطبية، تشمل
  . فقط الطبية

 منجد ضياء اإلسالمي، الفقه في الجنائي اإلثبات في الجينية البصمة دور 
 للعلوم نايف معةجا الوطنية، فهد الملك مكتبة فهرسة منشور كتاب مصطفي،

 طبية قرينة عن الكتاب هذا في تكلم م،٢٠٠٧ - ه١٤٢٨ الرياض األمنية،



– 

  )٤٢٢٠(

 الدماء، وجرائم الحدود، جرائم إثبات في الجينية البصمة دور وهي واحدة
 يتحدث ولم األسرة، أحكام إثبات في دورها يتناول لم وكذلك التعزير، وجرائم

  .المعاصرة الطبية القرائن بقية عن
 مساعد فيصل ،اإلنسان حقوق على الحديثة التقنية بوسائل ثباتاإل أثر 

 -  هـ١٤٢٨ ،األمنية للعلوم نايف جامعة ،للطالب ماجستير رسالة العنزي
 قرائن وتناول ،الحديثة التقنية وسائل الدراسة هذه في الباحث تناول م،٢٠٠٧

   . الكذب كشف وجهاز ،المغناطيسي التنويم مثل الدراسة في أتناولها لم طبية
 محمد نعمان محمد ،الفقهية االختالفات في وأثرها الطبية العلوم مستجدات 

 المقارن، الفقه قسم والقانون، الشريعة بكلية دكتوراه رسالة البعداني، على
 تناولت الدراسة وهذه م،٢٠١٢ -  هـ١٤٣٣ السودان، درمان، أم جامعة

 على اقتصرت دراستي ولكن الفقه فروع كافة في العلماء بين الفقهي االختالف
  .فيه والمتنازع القضاء باب

 عبد لبني مقارنة، فقهية دراسة الجنائية المسائل في المعاصرة بالقرائن القضاء 
 المقارن، الفقه بقسم ،الدكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة المهدي، عباس اهللا

 - م٢٠١٤ السودان، اإلسالمية، درمان أم جامعة والقانون، الشريعة بكلية
 على تقتصر ولم كلها، المعاصرة بالقرائن القضاء الدراسة تناولت ،.ه١٤٣٥
 الرقمي الدليل قرائن وكذلك الطبية، القرائن على اشتملت حيث منها الطبية

 في تستخدم التي اإلثبات وسائل من عدة تناولت كما اإللكتروني والتزوير
  .الجنائي اإلثبات

 الجمعية "في عقد مؤتمر الفقهية آثارهاو المعاصرة الطبية القرائن مؤتمر 
 إبريل الرياض، مدينة في اإلسالمية سعود بن محمد بجامعة "السعودية العلمية
 فيه عرضت التي المواد وكانت ،الحثيثة البداية كان المؤتمر هذا.٢٠١٤

 األبحاث هذه تغافلت أيضا أنه كما الشديد، باالختصار اتسمت ولكنها متنوعة؛
  . الشرعية السياسة أحكام إثبات في الطبية القرائن دور

 بن مساعد تطبيقية، تأصيلية فقهية دراسة اإلثبات، في أثرهاو الطبية الخبرة 
 الرياض، والتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز دار. القحطاني على بن الرحمن عبد
 الدراسة هذه تناولت حيث ماجستير رسالة أصلها م،٢٠١٥ - هـ١،١٤٣٦ط



 

 )٤٢٢١(

 لدراسة تتطرق ولم القضائية، الجوانب وبعض اإلثبات، في بيالط الخبير دور
 التعرض عدم وكذلك المعاصرة، الطبية واالكتشافات الطبية واألجهزة الوسائل

 السياسة باب الدراسة هذه أغفلت وكذلك القرائن، تلك لبعض الشرعي للحكم
  .السرقة كحد الحدود بعض تتناول ولم الشرعية،

 العربية المملكة محاكم في وتطبيقاتها القضاء، في معاصرةال الطبية القرائن أثر
 في الدكتوراه درجة لنيل علمية رسالة القرني، محمد بن فايز بن محمد السعودية
 واألنظمة، القضائية الدراسات كلية القضائية، الدراسات بقسم القضائية، الدراسات

 الدراسة هذه تضمنت. م٢٠١٦ – ه١٤٣٧ السعودية، العربية المملكة القرى، أم جامعة
: القرائن تلك من الدراسة هذه واشتملت وأحكامها، المعاصرة، الطبية القرائن من عددا

 الطبية، المخبرية والتحاليل الطبي، والتصوير الطبية، والجراحة االفتراضي، التشريح
 المعدة، وغسيل النانو، وتقنية المخ، وبصمة الطبية، اللجان وبعض السريري، والفحص
 االستفادة على تدل التي التطبيقات، من بعدد الدراسة ختمت ثم الطبية، األجهزة وبعض

   . السعودية العربية المملكة محاكم في المعاصرة، الطبية القرائن من
   : البحث منهج
   .موجزا تعريفا المصطلحات تعريف - ١
 ياوفقه طبيا القضايا وتحليل بعرض أقوم حيث ،التحليلي المنهج بإتباع قمت - ٢

  . صحيحا فقهيا تكييفا وتكييفها المسألة توصيف أجل من
 ناحية من الحديث علي الحكم بيان مع ،السنن كتب من األحاديث بتخريج أقوم - ٣

 . الصحيحين في يكن لم إذا ،والضعف الصحة
   :الدراسة خطة

  :اآلتي النحو علي مباحث وثالثة مقدمة في البحث هذا جاء
   الدراسة وعنوان طلحاتمص تحديد حول: األول المبحث
  اإلسالمي الفقه في العقلية األهلية إثبات في الطبية القرائن دور: الثاني المبحث
  اإلسالمي الفقه في النفسية األمراض في الطبية القرائن أثر: الثالث المبحث
  .والمصادر والمراجع والتوصيات النتائج أهم وبها والخاتمة



– 

  )٤٢٢٢(

   الدراسة وعنوان تمصطلحا تحديد حول: األول المبحث
   :  القرائن تعريف: األول المطلب 
    للقرائن واالصطالحي اللغوي التعريف: أوال  

  :  اللغوي التعريف   - ١
 اقترن وقد االقتران، من مفعولة بمعنى فعيلة: والقرينة قرينة، جمع القرائن  
 أحد، من نكمم ما« :"الحديث وفي وقرانا، مقارنة الشيء الشيء وقارن. وتقارنا الشيئان

  .)٢("والشياطين المالئكة من مصاحبه أي )١("» الجن من قرينه به وكل وقد إال
 لَه فَهو شَيطَانًا لَه نُقَيض الرحمِن ِذكِْر عن يعشُ ومن "تعالي قوله ومنه  

ومنه )٤("النفس: والقرينة. الصاحب: والقرين بالشر، أو بالخير سواء القرينو )٣("قَِرين 
 وقرينة "،)٥("قَِرين لَه فَهو شَيطَانًا لَه نُقَيض الرحمِن ِذكِْر عن يعشُ ومن" تعالى قوله

 يدعى به يلزان الذي والحبل حبل، في دابتين بين جمعك والقرن )٦("امرأته الرجل
)٨( "الَْأصفَاِد ِفي ِنينمقَر يومِئٍذ الْمجِرِمين وتَرى  :"تعالى قوله منهاو )٧(قرنا

 يعني 
  .)٩ (واألغالل السالسل في موثقين

                                         
 النَّاِس ِلِفتْنَِة سراياه وبعِثِه الشَّيطَاِن تَحِريِش باب ،والنَّاِر والْجنَِّة الِْقيامِة ِصفَِة كتاب ه،صحيح في مسلم أخرجه )١(

َأنو عاٍن كُلِّ مِد حديث من ،٤/٢١٦٧ج ،)٢٨١٤ (رقم حديث ،قَِرينًا ِإنْسبِن اِهللا عوٍد بعسم  

 . القاف فصل ،النون باب ،قرن مادة ،١٣/٣٣٦ج منظور، ابن ،العرب لسان )٢(

 )٣٦ (اآلية الزخرف سورة )٣(

 بمرتضى، الملقّب الفيض، أبو الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد القاموس، جواهر من العروس تاج )٤(
 .قرن مادة ،٣٥/٥٤٢ج الهداية، دار ،)هـ١٢٠٥: ت (الزبيدي

 )٢٣ (آية ،الزخرف سورة )٥(

 عبد تحقيق ،)هـ٣٩٥: ت (الحسين أبو الرازي، القزويني زكريا بن فارس بن أحمد اللغة، قاييسم معجم )٦(
 ٥/٧٧ج م،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الفكر، دار هارون، محمد السالم

  .القاف فصل النون باب ،قرن مادة ،١٣/٣٣٦ج ،العرب لسان  )٧(

 )٤٥ (اآلية ،إبراهيم سورة )٨(

 عبد: تحقيق ،)هـ١٥٠: ت (البلخى األزدي بشير بن سليمان بن مقاتل لحسنا أبو: سليمان بن مقاتل تفسير )٩(
 ٢/٤١٣ج هـ، ١٤٢٣ ،١ط بيروت، – التراث إحياء دار  شحاته، محمود اهللا



 

 )٤٢٢٣(

  :  االصطالحي التعريف - ٢
 )١("المقطوع حيز في تصيره بحيث واضحة داللة به الحكم يطلب ما: "القرائن  
 ليس المراد أن على دالة بالمتكلم قائمة مخصوصة بهيئات: "األصوليين بعض وعرفها

  . )٢("المجاز بل الحقيقة هو
 يقوي أو المراد فيبين الدليل يصاحب ما:" بأنها القرينة تعرف وكذلك      

  .  )٣("ثبوته أو داللته
    )٤("فيه االستعمال غير من الشيء على الدال األمر وهي  "
 معناها إلى أقرب تعريف وهذا )٥("المطلوب إلى يشير أمر:" الجرجاني وعرفها  
 القرينة إلى يشير وهو تاما، تحديدا القرينة يحدد لم التعريف هذا في ولكنه اللغوي؛
  . إشارة مجرد داللتها تكون التي الضعيفة
 لتعريف يتعرضوا لم القدامى الفقهاء أن يالحظ التعريفات هذه من والمتأمل 
  القرينة، " فيقولون المرادف بتعريف واكتفوا كامال تعريفا يعرفوها ولم القرينة،
 وعدم وضوحها بسبب البحث، في يفردوها لم أنهم في السبب ولعل " والعالمة واألمارة

   . )٦("فيها الخفاء

                                         
                      المصري نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق البحر )١(
  ٧/٢٠٥ج ،٢ط اإلسالمي، الكتاب دار ،)هـ٩٧٠: ت(

 الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو المحصول، )٢(
 -  هـ ١٤١٨ ،٣ط الرسالة، مؤسسة العلواني، فياض جابر طه الدكتور تحقيق ،)هـ٦٠٦: ت (الري خطيب
 ١/٣٣٢ج م، ١٩٩٧

 -  هـ١٤٢٦ الرياض الوطنية، فهد الملك فهرسة المبارك، العزيز عبد بن محمد د األصوليين، عند القرائن) ٣(
 ٦٨ص م،٢٠٠٥

 صابر محمد بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد والعلوم، الفنون اصطالحات كشاف موسوعة  )٤(
 ،١ط،وتبير – ناشرون لبنان مكتبة دحروج، علي. د تحقيق) هـ١١٥٨ بعد: ت (التهانوي الحنفي الفاروقي
 ٢/١٣١٥ج م،١٩٩٦

 من جماعة وصححه ضبطه) هـ٨١٦: ت (الجرجاني الشريف الزين علي بن محمد بن علي التعريفات، )٥(
                  الفقهي، القاموس: وانظر. ١٧٤ ص م،١٩٨٣- هـ١٤٠٣ ،١ط لبنان– بيروت العلمية الكتب دار العلماء،

    ٣٠٢ص م،١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ،٢ط سورية، دمشق، الفكر، دار حبيب، أبو سعدي د

 - هـ١٤٠٢ ،١ط،دمشق البيان دار ،الزحيلي مصطفى محمد اإلسالمية، الشريعة في اإلثبات وسائل )٦(
 .   ٤٨٥ص ،مـ١٩٨٢



– 

  )٤٢٢٤(

  : كالتالي والمعاصرين المحدثين بعض عرفها قد لذلك 
    )١("مجهولة أمور على تدل معلومة أمارات هي القرائن أن: "الزحيلي عرفها فقد

 على تدل التي رةاألما هي القرينة:" )٢(عطوة العال عبد الشيخ األستاذ وعرفها
   .)٣("غيرها أو سنة أو عرف أو نص بواسطة لها مصاحب خفي أمر

 من مجهوال أمرا القاضي أو الشارع استنباط :" بأنها بك أحمد إبراهيم وعرفها
   .)٤( "معلوم أمر

 :" فقيل القاطعة القرينة بأنها القرينة تعريف جاء العدلية األحكام مجلة وفي
   . )٥(اليقين حد البالغة مارةاأل هي القاطعة القرينة

 القرينة يخص فهو جامع غير تعريف المجلة تعريف أن نالحظ سبق ووما
  . االصطالح إلى منه اللغة إلى أقرب تعريف هذا وكذلك  ،غيرها دون القطعية

 غير من المراد على يدل ما "بأنها القرينة عرفت الكويتية الفقهية الموسوعة وفي
   .)٦("صريحا كونه

    وأنواعها األهلية تعريف :  الثاني مطلبال
   : اللغة في األهلية تعريف :أوال  

)٧(عليه أو له المشروعة الحقوق لوجوب صالحية عن عبارة    
 واألهلية األهلي مؤنث 

   .)٨(له الصالحية لألمر

                                         
 ٤٨٩ص، الزحيلي اإلثبات، وسائل )١(
 األزهر، جامعة القانونو الشريعة بكلية اإلسالمي الفقه أستاذ م، ١١/٤/١٩١٣ مواليد من، عطوة أحمد العال عبد الشيخ )٢(

 حصل ثم ،»الماجستير «التخصص درجة نال ثم م، ١٩٣٥ باألزهر الشريعة كلية من» الليسانس «العالية اإلجازة على حصل
 هـ،١٤١٥ عام رجب الخميس الشيخ وتوفي م، ١٩٤٤ عام الكلية ذات من» الدكتوراه «العالمية على

  https://ar.wikipedia.org ويكيبيديا موسوعة.م٨/١٢/١٩٩٤الموافق
 م،١٩٨٣-  هـ١٤٠٣، ٢ ط بيروت اإلسالمي، المكتب، الفائز محمد بن إبراهيم، اإلسالمي الفقه في بالقرائن اإلثبات )٣(

   ٦٣ص
 ٦٨٧ص إبراهيم، أحمد، الشرعية اإلثبات طرق )٤(
 ،)١٧٤١ مادة هواويني، نجيب تحقيق، العثمانية الخالفة في وفقهاء علماء عدة نم مكونة لجنة العدلية، األحكام مجلة  )٥(

 ٣٥٣ص
 ٣٣/١٥٦ج ،١ط مصر، – الصفوة دار مطابع الكويت، – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة الكويتية، الفقهية الموسوعة )٦(
 ٩١ص الفقهاء، لغة معجم ،٤٠ص الجرجاني،، التعريفات )٧(
 ٧/١٥١ج الكويتية، الفقهية الموسوعة ،٣٢ص، العربية اللغة مجمع، الوسيط المعجم )٨(



 

 )٤٢٢٥(

  :  اصطالحا األهلية: ثانيا
 ذلك لصدور صالحيته لشيءل اإلنسان أهلية بها فيقصد االصطالح في األهلية أما      
 الحقوق لوجوب صالحيته عن عبارة الشرع لسان في وهي منه وطلبه الشيء

   .)١(وعليه له المشروعة
 محال تجعله الشخص في الشارع يقدرها صفة:" إنها على الزرقا عرفها وقد        
  . )٢(تشريعي لخطاب صالحا

    األهلية أنواع: ثالثا
    أداء وأهلية وجوب ةأهلي إلى األهلية وتنقسم  

    )٣(شرعا وعليه له للوجوب الصالحية : "الوجوب فأهلية     
   .)٤(الحقوق جميع له فتثبت وفاته، حتى والدته منذ إنسان كل في األهلية هذه وتتوفر  

    )٥( شرعا به يعتد وجه على منه الفعل لصدور صالحيته: األداء وأهلية       
  : التالي النحو على األهلية كامل أو ،األهلية ناقص أو ،األهلية عديم يكون قد واإلنسان  

 والمجنون طفولته، زمن في الطفل هو وهذا ،أصال فاقدها أو لألداء، األهلية عديم      
 عليه تترتب ال منهما ولكل له، أداء أهلية وال ،له عقل ال منهما فكل ،كان سن أي في

  . هأفعال على وال أقواله على شرعية آثار
 في الصبي على يصدق وهذا الحلم، يبلغ لم الذي المميز وهو: لألداء األهلية ناقص   
 فاقده وال العقل مختل ليس المعتوه فإن المعتوه، على ويصدق البلوغ، قبل التمييز دور

  . المميز الصبي حكم فحكمه ناقصة، العقل ضعيف ولكنه

                                         
 ٤/٢٣٧ج ،)هـ٧٣٠: ت (الحنفي البخاري الدين عالء البزدوي، أصول شرح األسرار كشف )١(

 ٧٨٣ص ،الزرقا مصطفي ،العام الفقهي المدخل )٢(

                     الرومي) الفَنَري أو (يالفنار الدين شمس محمد، بن حمزة بن محمد الشرائع، أصول في البدائع فصول )٣(
 األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار إسماعيل، حسن محمد حسين محمد: تحقيق ،)هـ٨٣٤: ت(

 ١/٣١٣ج هـ، ١٤٢٧ - م ٢٠٠٦

 لنشروا للطباعة الخير دار الزحيلي، مصطفى محمد الدكتور األستاذ اإلسالمي، الفقه أصول في الوجيز )٤(
 ١/٤٩٣ج م، ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ،٢ط سوريا، – دمشق والتوزيع،

 بمصر، صبيح مكتبة ،)هـ٧٩٣: ت (التفتازاني عمر بن مسعود الدين سعد التوضيح، على التلويح شرح )٥(
 العنزي، الجديع اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد الفقه، أصول علم تيسير: وانظر ٢/٣٢١ج

 ٨٥ص م، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،١ط لبنان، – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة



– 

  )٤٢٢٦(

 ببلوغ تتحقق الكاملة األداء فأهلية ،عاقال الحلم بلغ من وهو: لألداء األهلية كامل   
 مظنة البلوغ ألن بالبلوغ ربطت ولكنها بالعقل األداء أهلية أن واألصل ،عقاال اإلنسان

   .)١(العقل
 المعتاد الحيض دم أنه فظنت منتنة، رائحة له ثخينا أسود دما رأت إن المبتدأة أن:ثانيا

 لكون الثقة؛ الطبيب قول ولالق فإن ظنت، ما خالف المخبرية الفحوصات وأثبتت
  . المخبرية الفحوصات خطأ احتمالية من أكثر الدم صفة تمييز في الخطأ احتمالية

 األول الدم في للشك لها احتياطا الفقهاء ذكره إنما المبتدأة عادة لثبوت التكرار: ثالثا  
 انتفائهب أو الدم ببقاء يقين فيها المخبرية الطبية والفحوصات ال أم حيض دم هو هل

 لتمكن أيسر الفقهاء طريقة أن يظهر والذي معتبر الطبيب فقول بالشك، يزول ال واليقين
 النساء لكل ميسرا ليس أنه إال قويا فيبقى الطبيب قول أما ـ تطبيقها من النساء عامة
   .  )٢( ذلك لمعرفة الطبيب زيارة

                                         
 القلم، دار ،٨ط عن، األزهر شباب - الدعوة مكتبة ،)هـ١٣٧٥: ت (خالف الوهاب عبد الفقه، أصول علم )١(
 ١٣٧ص القلم، دار ،٨ط

 ٧٤ص ،الحديثة التقنية أثر )٢(



 

 )٤٢٢٧(

  اإلسالمي الفقه في  ليةالعق األهلية إثبات في الطبية القرائن دور: الثاني المبحث
 في والمجتمع الفرد، مصالح وتحمي لترعى السمحة اإلسالمية الشريعة جاءت  

 ،حقيقة يعلم وكونه اإلنسان، خلق  واهللا اآلخرين، وحقوق حقوقه، وتحفظ أحواله، جميع
 المكلف كون اإلسالمية الشريعة فاشترطت اإلنسان، وتكوين البشرية، النفس وطبيعة
 يكون أن فيجب وعليه فعله؛ عن الشخصية للمسئولية محال له مختارا هلفعل مدركا

  . عليه مسؤولية فال كذلك يكن لم فإن مختارا، بالغا عاقال المكلف
 هي األهلية إذ األهلية؛ تقرير معايير من معياران والنفسية العقلية، فاألهلية  

 تكون ما بقدر االكتمال هذا من اإلنسان عليه يكون ما فبقدر والبدن، العقل اكتمال
 واالعتداد نكاحه، وفسخ عليه، كالحجر المكلف أهلية على األحكام تبنى إذ أهليته،
  . وعقوده وأفعاله بأقواله

 يؤهله الذي وكماله، العقل وسالمة األهلية، صحة اإلنسان في فاألصل  
 به ديعت وجه على الرشد سن بلوغ منذ والمالية الشرعية التصرفات جميع لممارسة

 الكفاءة النفس علم في وتسمى المبحث بداية في ذكرنا كما األداء أهلية وتسمى شرعا
  . العقلية

    وأعراضه العقلي المرض تعريف: األول المطلب
    العقلي المرض تعريف: أوال  

 واإلدراك، والوجدان، والسلوك التفكير، في إضرابات هو: "العقلي المرض  
 والمجتمع وأسرته الشخص، على أثرها ويظهر تغييرها،و الشخصية تدهور إلى تؤدي

  . )١("حوله من
  :  العقلي المرض أعراض: ثانيا  
 يعتدي فال يضعف، أو العقلي المريض ادراك فينعدم: الوعي في اضطرابات) أ (   

 وتخليط ارتباك، لديه ويصبح محيطه، مع تفاعله ويفقد أشخاص، وال مكان، وال لزمان،
  . نوهذيا وتوهان،

 العقلي، المريض على واضحا الشرود فيبدو: واالنتباه التركيز في اضطرابات) ب  (
  . ما نشاط متابعة على المحافظة على قدرته وتختل انتباهه، وينحرف

                                         
  ١٨ص م،١٩٨٦ ،٤ط المصرية، نجلواأل مكتبة عكاشة، احمد المعاصر، النفسي الطب )١(



– 

  )٤٢٢٨(

 محتوى في بتشوش العقلي المريض يصاب حيث: التفكير في اضطرابات) ج  (
  . واألخيلة باألوهام وينشغل التفكير، مجرى

 بحبسة العقلي المريض فيصاب: والحركية اللفظية المهارات في راباتاضط) د  (
  . متناسب سياق في الكلمات ترتيب على القدرة ويفقد الكالم، لديه ويضطرب حركية،

 المريض فيصاب: األشياء على والحكم األمور وتمييز الذاكرة في اضطراب) هـ  (
  . فكري بخداع ويصاب كبير، بنسيان العقلي

    )١(. العالج ويرفض بمرضه، يشعر فال: بعلته المريض استبصار معد) و  (
  :  األطباء عند العقلية األمراض أنواع: الثاني المطلب  
 األساسية القدرات على مطبقا عاما تأثيرها يكون ال الغالب في العقلية االضطرابات    

 اضطراب من يختلف رالتأثي ذلك وأن) اإلدراك التركيز، الذاكرة، التفكير،( وهي للعقل
  . أخر إلى
 أو كليا بها المصاب لدى والتمييز اإلدراك، انعدام إلى تؤدي التي فاالضطرابات    

 فيحكم والتمييز اإلدراك ضعف أو العقل، زوال إلى تؤدي األمراض فهذه جزئيا،
 حاالت أو حالة في يضعف أو يزول إدراكه كان لو وكذاك الجنون، حكم بها المصاب
 في ومجنون يدركه فيما مكلف فهو ذلك، عدا فيما تاما إدراكا يدرك ولكنه معينة،

  . تمييزه أو إدراكه فيها يضعف أو ينعدم التي النواحي
  . ووظيفية عضوية: قسمين إلى المرضية العلة أساس على تنقسم االضطرابات وهذه  
 ومن عضوي، سبب نتيجة تحدث التي وهي: العضوية العقلية األمراض: األول القسم  

  :األمراض هذه
 واالنتباه الشعور في متزامنة اضطرابات: " وهو) Delirium (الهذيان   - ١

 النوم ودورة واالنفعاالت النفسي الحركي والسلوك والذاكرة والتفكير واألدراك
  .  )٢("شدتها في متموجة وهي عابرة الهذيان وحالة واليقظة،

                                         
 ٤٣١ص اإلثبات، في وأثرها الطبية الخبرة ،١١٢ص عكاشة أحمد المعاصر النفسي الطب )١(

 الطب وحدة العربية، الترجمة أعدت ،العالمية الصحة منظمة لألمراض، الدولي للتصنيف العاشرة المراجعة )٢(
 جنيف في اإلنجليزية الطبعة صدرت ،عكاشة أحمد. د افبإشر بالقاهرة شمس عين بجامعة الطب بكلية  النفسي
 ٦٢ص ،١٩٩٢



 

 )٤٢٢٩(

 يجعل الشخصية في املش وخلل خطير عقلي اضطراب وهو: "الذهان   - ٢
   .)١("االجتماعي نشاطه ويعوق مضطربا للمريض العام السلوك

  :  قسمين إلى الوظيفي الذهان ويصنف  
 إلى فيه المرض فيه يرجع الذي أي ،)Organic psychosis:(العضوي الذهان  

 سببها أي ووظائفه، العصبي الجهاز في بتلف ويرتبط عضوية، وعوامل أسباب
 أو الشرايين تصلب أو المخ أورام أو الصرع أو ،المخية لحمىا مثل عضوي

   .)٢("الدماغية اإلصابات أو الكلى أو الكبد فشل أو الصماء الغدد اضطراب
 المرض وهو ،المنشأ نفسي أي ، )Functional psychosis:( الوظيفي الذهان  

: هي الوظيفي هانللذ اإلكلينيكية األشكال وأهم عضوي، سبب إلى يرجع ال الذي العقلي
   .)٣("واالكتئاب الهوس وذهان والهوس، ،)البارانويا( والهذاء الفصام،

 حيث من ،"Insanity" "جنون "لكلمة واالجتماعي القانوني المعني الذهان ويطابق  
   .)٤("نفسه رعاية عن عجزه أو غيره، أو نفسه، المريض إيذاء

 "الذهان من فعال قريب يالفقه المصطلح في حتي الجنون تعريف أن ونجد  
 ال بأن للعواقب المدركة والقبيحة الحسنة، األمور بين المميزة القوة اختالل فالجنون

 وإما الخلقة، أصل في دماغه عليه جبل لنقصان إما أفعالها وبتعطل آثارها، يظهر
   .)٥("آفة أو خلط بسبب االعتدال عن الدماغ مزاج لخروج
 وعادة المخ، في مرض سببها زملة وهي تهالع أو) Dementia ( الخرف    - ٣

 تتضمن متعددة، عالية وظائف باختالل وتتميز مزمنة، طبيعة ذات تكون ما
 على والحكم التعلم على والقدرة الحسابية والقدرة والفهم والتفكير الذاكرة

                                         
 ،م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ،٤ط ،القاهرة ،الكتب عالم ،زهران السالم عبد حامد ،النفسي والعالج النفسية الصحة )١(

 ٥٢٨،٥٢٧ص

 ،م١٩٩٠ ،األولى الطبعة ،لبنان ،بيروت ،للموسوعات العربية الدار ،صادق عادل ،نفسي مريض بيتنا في )٢(
 ٥٢٧ص النفسي، والعالج النفسية الصحة وانظر ٢٧ص

 ٥٢٧ ص النفسي، والعالج النفسية الصحة )٣(

 ٥٢٧ ص المرجع، نفس )٤(

 بمصر، صبيح مكتبة ،)هـ٧٩٣: ت (زاني التفتا عمر بن مسعود الدين سعد التوضيح، على التلويح شرح )٥(
 ٢/٣٣١ج



– 

  )٤٢٣٠(

 في التحكم في وتدهور معرفية اختالالت تصاحبها ما واحيانا األمور
   .)١("المشاعر

 من أيضا قريب السابق والمعني الشيخوخة، تصيب التي األمراض من تهوالع  
 فيصير العقل، في خلال توجب الذات عن ناشئة آفة: "قالوا حيث للعته الفقهاء تعريف
   .)٢("المجانين كالم وبعضه العقالء كالم كالمه بعض فيشبه العقل، مختلط صاحبه

 للخاليا عصبية تنكسية ةإصاب: "وهو" الزهايمر مرض "العته أسباب ومن  
 بدورها تؤدي شاذة بروبينات تكوين إلى للداء المرضية العملية تؤدي حيث الدماغية،

 نحو ويتطور خفي بشكل المرض ويبدأ الدماغية، للخاليا ومترقى تدريجيا تموت أن إلى
 للعته األول السبب مشكال العليا، الدماغ لوظائف وتصاعدي ومتواصل تدريجي تدهور

  . )٣("المتقدمة ألعمارا في
  :  Dysmnesic Syndrome) النساواة زملة (الذاكرة عسر   - ٤

 القريبة، األحداث تذكر عدم ومنها الذاكرة، اضطراب أعراض من عدد وهي  
 ذاكرته أن يتصور يجعله مما فيه، غبار ال حادا تذكرها فيكون القديمة الحوادث أما

 أحد سأله أن اإلجابة يستطيع ال ولكن اما،ع ثالثين من حدث ما يتذكر أنه حيث قوية،
 في والتحوير التزييف بعض القريبة لألحداث الذاكرة فقدان ويصاحب أمس، فعله عما

  . )٤("الذاكرة
  )  Epilepsy ( الصرع    -٥

 نسبة وتصل انتشارا، المزمنة العصبية الحاالت أكثر من الصرع يعتبر  
 من نوبات بحدوث الحاالت وتتميز العالم، في الناس مجموع من% ١ به اإلصابة

                                         
 ٧٩٥ص عكاشة احمد. د ،المعاصر النفسي الطب )١(

 البقاء أبو الكفوي، القريمي الحسيني موسى بن أيوب اللغوية، والفروق المصطلحات في معجم الكليات )٢(
. ٣٤٩ ص بيروت، – الرسالة مؤسسة المصري، محمد -  درويش عدنان: تحقيق ،)هـ١٠٩٤: ت (الحنفي
 ١٤٣ص الفقهية، التعريفات وانظر

 ،١ط ،دمشق ،والتوزيع للنشر خطوات ،حامد أبو سمير وردكت ،نقمة إلى نعمة من النسيان الزهايمر مرض )٣(
 ١٠ص ،م٢٠٠٩

 ٤٨٢ ص عكاشة، أحمد المعاصر، النفسي الطب )٤(



 

 )٤٢٣١(

 يصحبه العصبية، الخاليا كهربية في لخلل نتيجة العصبي الجهاز وظائف اضطراب
  . )١("التشنجات وبعض الوعي حالة في تغير

:" قال حيث  - اهللا رحمه -القيم ابن ذكره فقد الفقهاء، ذكره قد الصرع أن ونجد      
  .  الرديئة األخالط من عوصر األرضية، الخبيثة األرواح من صرع
 فأئمتهم األرواح صرع وأما. وعالجه سببه في األطباء فيه يتكلم الذي هو: والثاني     

   .)٢(يدفعونه وال به يعترفون وعقالؤهم
  :  الوظيفية العقلية األمراض: الثاني القسم  

 تشريحي أو عضوي مادي سبب على تعتمد ال التي األمراض تلك: هيو     
   .- :منها الوظيفية العقلية األمراض من الكثير ويوجد الدماغ، في أو سمالج في

 انتظام نقص إلى يؤدي ذهاني مرض وهو): Schizophrenia ( الفصام   - ١
 أي" الشخصية انفصام "أيضا ويعرف التدريجي، تدهورها وإلى الشخصية،

 لمبكرا الخبل "يسمى مضى فيما الفصام وكان وأجزائها، مكوناتها وتناثر تشتت
)٣(" )Dementia Praecox( المراهقة جنون أو الشباب خبل أو

 ويعرفه 
 مسؤولة" تفككها "أو الشخصية بنية بتدمير تتميز مرضية حالة بأنه:"سيالمي

   .)٤(الوسط مع التدريجي التكيف فقدان وعن بالواقع االتصال فقدان عن
 أو االنقسام معناها) Schiz (الكلمتين من فمشتق للكلمة الحرفي المعني أما   
 الشخصية وليست العقل، انفصام أو انقسام أي العقل ومعناها) Phrenia(و االنفصام

 المراهقين يصيب حيث مبكرة سن في الظهور في أعراضه وتبدأ )٥("الكثيرون يعتقد كما
 ال الناس أن المريض فيشكو تدريجية البداية وتكون العشرين، سن قبل والشباب

                                         
 ،الصحية العلوم تعريب مركز ،صادق عادل د مراجعة الشربيني لطفي د ،النفسي الطب مصطلحات معجم )١(

 ٥١ص العلمي، للتقدم الكويت مؤسسة

                    الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد عباد،ال خير هدي في المعاد زاد )٢(
 م،١٩٩٤- هـ١٤١٥ ، ٢٧ط الكويت، اإلسالمية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، مؤسسة ،)هـ٧٥١: ت(
  ٤/٦١ج

 ٥٣٣ص النفسية، الصحة )٣(

 ،دمشق السورية، الثقافة وزراة أسعد، وجيه ترجمة سيالمي، نوربير النفس، علم في الموسوعي المعجم )٤(
 ٥/١٩٨٥ج م٢٠٠١

 ٢٩٦ص المعاصر، النفسي الطب )٥(



– 

  )٤٢٣٢(

 عن بعيدا العزلة ويفضل بمظهره، االهتمام وعدم واجباته إهمال في خذيأ ثم يفهمونه،
 الحياة إلى ويتجه لهم، وجود ال أشخاصا يخاطب أو نفسه يكلم أن إلى يتطور ثم الناس،

 على العدوان أو نفسه، إيذاء على يقدم وقد حوله، شيء باي يعبأ فال الخاص عالمه في
  . )١("اآلخرين

 هذا على ثائر الفصام مريض أن وهي الفصام عن جديدة ظريةبن العلماء خرج ولقد  
 لهذا رافض إنسان هو فالفصامي بعضا، بعضهم الناس فيه يحارب الذي السيئ، العالم
  .)٢( به خاص عالم إلى ولجأ عنه فأنفصل العالم،
   )  disorder Schizotypal(الطابع فصامي اضطراب    - ٢

 تلك مع تتشابه والوجدان، التفكير في وغريب شاذ بسلوك تتميز حالة وهو  
    .)٣("المميزة الفصامية األعراض غياب مع الفصام، في المشاهدة

  )  disorder Schizotypal Shared (المشترك الذهاني االضطراب    - ٣
 مع الطويل احتكاكه بسبب شخص؛ لدى الذهانية األعراض ظهور وهو  

  . الذهانية األعراض ذات لديه آخر شخص
    عابرةو حادة ذهانية اباتاضطر    - ٤

)  Acute and Transient Psychotic Disorders  (متجانسة غير مجموعة وهي 
 والهالوس الضالالت مثل الذهانية، لألعراض الحادة بالبداية تتميز االضطرابات، من

   .)٤("السلوك في شديد وخلل اإلدراكية، واالضطرابات
 عقلي بمستوى تتميز حالة هي): Mental retardation( العقلي التخلف    - ٥

 في قصور ويصاحبها النمو، مرحلة خالل تبدأ المتوسط، دون عام وظيفي
 فقدان مثل األعراض بعض عقليا المتخلف لدي تظهرو )٥(للفرد التكيفي السلوك

 بطء المجردة، المفاهيم استخدام عن العجز بالعالم، واالهتمام االستطالع حب

                                         
 ٦٧،٦٦ ص ،م٢٠٠٣،باإلسكندرية  المعارف منشأة ،الشربيني لطفي الناس، وهموم النفسي الطب )١(

 ٩٦ص القاهرة، والتوزيع، للنشر الصحوة دار صادق، عادل نفسية، حكايات )٢(

 ٣٥٠ص لمعاصر،ا النفسي الطب )٣(

 ٤٤٢ص وأثرها، الطبية الخبرة: وانظر ٣٥٤ص المرجع، نفس )٤(

 األنجلو مكتبة ،عسكر اهللا عبد و إبراهيم الستار عبد ،النفسي الطب ميدان في اإلكلينيكي النفس علم )٥(
 ٩٧ص ،م٢٠٠٨ الرابعة الطبعة ،القاهرة ،المصرية



 

 )٤٢٣٣(

 تنظيم في فقر األعضاء، سالمة من بالرغم الحسية ارةواإلث للتنبيه االستجابة
 من الشديدة الحاالت في الجسمية االضطرابات بعض تظهر وقد والكالم اللغة

   .)١(العين وجحوظ الشلل، مثل العقلي الضعف
    :العقلية األهلية إثبات في الطبية القرائن دور: الثالث المطلب

    الفقهاء عند العقل اعتبار:  أوال  
 االعتبار هذا على أدلة وهناك العقل باعتبار جاءت قد اإلسالمية الشريعة أن شك ال  

  : منها
 عن القلم رفع: " قال ،‘ اهللا رسول أن ،-عنها اهللا رضي – عائشة عن: األول الدليل  

 أو يعقل، حتى المجنون وعن يكبر، حتى الصغير وعن يستيقظ، حتى النائم عن: ثالثة
   .)٢(يفيق

 وهو ‘  اهللا رسول رجل أتى: قال  -  عنه اهللا رضي -هريرة أبي عن: "الثاني ليلالد  
 أربع عليه ردد حتى عنه فأعرض زنيت، إني اهللا، رسول يا: فقال فناداه المسجد، في

 ال،: قال »جنون أبك«: فقال ‘  النبي دعاه شهادات، أربع نفسه على شهد فلما مرات،
   .)٣(»فارجموه به اذهبوا«: ‘ النبي لفقا نعم،: قال »أحصنت فهل«: قال

 رفع ممن والمعتوه المجنون أن بين قد النبي أن : الحديثين في الداللة وجه  
  . تكليفهما لعدم جنونهما؛ حال بأفعالهما يؤخذان فال القلم، عنهما

 زنت، قد بمجنونة عمر أتي: قال ،- عنه اهللا رضي -عباس ابن عن: الثالث الدليل  
 ما: فقال ،طالب أبي بن علي على بها مر ترجم، أن عمر بها فأمر أناسا، هافي فاستشار

 ارجعوا: فقال: قال ترجم، أن عمر بها فأمر زنت، فالن بني مجنونة: قالوا هذه؟ شأن
 عن: ثالثة عن رفع قد القلم أن " علمت أما المؤمنين، أمير يا: فقال أتاه، ثم بها،

 بلى،: قال " يعقل؟ حتى الصبي وعن يستيقظ، حتى النائم وعن يبرأ، حتى المجنون
                                         

 ١٠٠ ص المرجع، نفس )١(

 ،٤/١٤٠ج طالب أبي بن على برواية داود أبو ورواه ،١/٦٥٨ج ،)٢٠٤١ (برقم سننه في ماجه ابن رواه )٢(
 الراية نصب: انظر مسِلٍم شَرِط علَى صحيح حديث: وقَاَل" الْمستَدرِك "ِفي الْحاِكم ورواه ،٣/٨٤ج،الترمذي وسنن

 ٢/٤ج ،واإلرواء ،٢/٩٨٠ج ،للتبريزي المصابيخ مشكاة في األلباني وصححه ،٢/٣٣٣ج ،للزيعلي

 ،٦٨١٥ الحديث رقم ،والمجنونة المجنون يرجم ال باب  الحدود، كتاب صحيحه، في البخاري رواه )٣(
 ،١٦ الحديث رقم ،بالزنى نفسه على أعترف من باب ،مسلم وصحيح ، هريرة أبي حديث من ،٨/١٦٥ج
 للبخاري واللفظ. ٣/١٣١٨ج



– 

  )٤٢٣٤(

 فجعل: قال فأرسلها،: قال فأرسلها،: قال شيء، ال: قال ترجم؟ هذه بال فما: قال
   .)١(يكبر

 المرأة على الحد يقم لم  - عنه اهللا رضي – عمر سيدنا أن: الداللة وجه  
 يدل مما   -نهع اهللا رضي – على لسيدنا موافقه مجنونة كانت أنها علم لما الزانية

  . الحد عليه يقام ال المجنون أن على
 مرفوع التكليف قلم وأن التكليف، شرط العقل أن على اإلجماع انعقد: الرابع الدليل  

  . المجنون عن
    العقل من المعتبر الحد: ثانيا  

 ومعيار حد له ولكن ألخر، شخص من يتفاوت فهو وملكة، غريزة العقل إن  
 من المعتبر الحد تحديد من البد وكان عاقال، الشخص اعتبار يصح كي وجوده من البد

  .الجنائية المسؤولية في العقل
 بأمر العقل كمال الشريعة ربطت فلقد البلوغ هو اعتبار أول فكان      

  . العقل أصل يعتبر فالبلوغ عليه، االطالع يمكن ظاهر محسوس
 أما وبقاء حدوثا، اإلنسان أفراد في متفاوت العقل أن: " التلويح في فجاء  

   .)٢("بالبلوغ الشرع قدره متعذر التكليف فمناط متفاوتة النفوس فألن حدوثا
 المزاج اعتدال بسبب الناس في يختلف التكليف مناط هو الذي والعقل  
 وذلك مزاجه النحراف بالغ رجل من أعقل مزاجه العتدال صبي فرب وانحرافه

 غير وهو منضبط البلوغ ألن مظنته؛ البلوغ فجعل جدا والصبيان الرجال في يختلف
   .)٣(منضبط
 ويختلف التدريج على يحصل خفيا كان لما والتمييز العقل وهو التكليف مناط      

   .)٤(واالحتالم بالسن البلوغ وعلقنا تتبعه عن أعرضنا واألحوال األشخاص باختالف

                                         
 وصححه ،٣/٥٠٦ج األصول، جامع: انظر صحيح حديث ،٤/١٤٠ج ،٤٣٩٩ برقم ،سننه في داود أبو رواه )١(

 ٢/٥ج اإلرواء: انظر ،١/٢،ج)٤٣٩٩ (برقم داود أبي وضعيف صحيح: انظر أيضا، األلباني

 ٢/٣١٩ج،التوضيح على التلويح شرح )٢(

 ٢/١٦٦ج القرافي، الفروق، أنواء في البروق أنوار  الفروق )٣(

: الطبعة،العلمية الكتب دار ،)هـ٧٧١: ت (السبكي الدين تقي بن لوهابا عبد الدين تاج والنظائر، األشباه )٤(
 ٢/١٨٩ج م،١٩٩١ -هـ١٤١١ األولى



 

 )٤٢٣٥(

 أن نحو وذلك لعيان،با يعرف العقل فاصل" اإلدراك وهو آخر معيار وهناك  
 األمر عاقبة مستوى به ويعرف لديه أنفع يكون ما وأخراه دنياه أمر في المرء يختار
   .)١(واالمتحان بالتجربة يعرف ونقصانه ويذره يأتيه فيما
 عواقب على واالطالع الغائب، على الشاهد من االستدالل به يمكن معنى فالعقل  

   .)٢(والشر الخير بين والتمييز األمور
 الحكم خاللها من يمكن المختلفة المعايير بعض نستنج الفقهاء هؤالء أقوال خالل من  

  : المعايير تلك أهم ومن بعاقل ليس أو عاقل أنه الشخص على
  .  الضار األمر وترك ودنياه، دينه في له النافع األمر الشخص يختار أن ) أ  ( 
  .  األحوال إليه لتؤو وما األمور، عواقب الشخص يدرك أن ) ب  ( 
  .  الغائب على الشاهد من يستدل أن الشخص يستطيع أن ) ج  ( 
  .  والضار النافع وبين والشر، الخير بين يميز أن ) د  ( 
    نفسه بوجود كعلمه البديهية الضرورية باألمور الشخص إلمام) هـ  ( 

 والوسواس )٤(والبله )٣(الخبل منها العقلية األمراض من مجموعة الفقهاء ذكر لقد       
  . المجنون حكم بها يصاب من وجعلوا )٥(اوالماليخولي والبرسام
 له لزومها لعدم أفاق، إذا المجنون على قضاء الو :"القناع كشاف في فجاء  

   .)٦(يفيق ال الذي األبله وكذا

                                         
 – المعرفة دار ،)هـ٤٨٣: ت (السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد السرخسي، أصول )١(

 ٢/٣٤١بيروت،ج

                      الحنفي البخاري الدين الءع محمد، بن أحمد بن العزيز عبد البزدوي، أصول شرح األسرار كشف )٢(
 ٤/٢٦٣ج اإلسالمي، الكتاب دار ،)هـ٧٣٠: ت(

 ٢٨/٣٨٦ج العروس تاج ،األعضاء في فساد: الخبل )٣(

 ٣٦/٣٤٤ج العروس، تاج  والتمييز، االهتمام وقله الغفلة هي: البله )٤(

 صرخَ وربما والخَوفُ الحزن ويغِْلبه رِديَئةٌ َأفْكاد باإلنساِن يحدثَ  أن وهو الجنُوِن من ضرب: الماليخولْيا )٥(
 منصور أبو إسماعيل بن محمد بن الملك عبد العربية، وسر اللغة فقه انظر كَالَِمِه في وخَلَط األفْكَاِر ِبِتلْك ونَطَقَ

 -  هـ١٤٢٢ األولى الطبعة: الطبعة العربي، التراث إحياء المهدي، الرزاق عبد: تحقيق ،)هـ٤٢٩: ت (الثعالبي
 ١٠٢ ص م،٢٠٠٢

 ١/٢٢٤ج،القناع كشاف )٦(



– 

  )٤٢٣٦(

 في والقوة الحركة بقاء مع القلب من الشعور زوال الجنونو :"المحتاج نهاية وفي  
   .)١(الخبل ومثله ألعضاءا

 صرع أو الوسواس أو السوداء بغلبة المجنون الشخص :"الجليل منح وفي  
  .)٢("محجور
    :العقلية األمراض إثبات في الطبية القرائن دور: رابعال المطلب

 فالفقهاء العقلي، للمريض طبي ومعيار فقهي، معيار: معيارين هناك أن نجد  
 والقبيح، والحسن والضار، والنافع والشر، للخير اإلنسان ةمعرف " وهو المعيار جعلوا

 أنه يدرك وهل به، يقوم ما خطأ أو بصواب الشخص معرفة " معيار وضعوا واألطباء
 من البد ولكن المعنى نفس يحمالن المعيارين أن ونجد ال؟ أم الضار فعله على يعاقب

  . النفسي المريض على الحكم في الطب أهل إلى الرجوع
 له، واستجوابه له رؤيته أثناء الشخصية مالحظاته على أوال يعتمد والقاضي  

 قاله ما وهذا وأصدقائه، وزمالئه أقاربه من الشهود شهادة على أيضا يعتمد وكذلك
 ذلك مع ويشهدون شرعية، صحيحة معرفة فالنا يعرفون شهود خالل من:" السيوطي

 له ليس ذلك على مستمر السلب دائم لالخب دائم الذهن مفسود العقل عديم مجنون أنه
 ألن ؛)٣( مسؤولين به ويشهدون ذلك يعلمون األوقات، من وقت في الجنون من إفاقة
 حجة استخدام تزايد لوحظ فقد. المتهمين من لكثير األخير المنفذ هي الجنون حجة

 ضىالمر بها يلعب التي األخيرة الورقة تعتبر الحجة فهذه الحاضر، الوقت في الجنون
 اإلدانة حالة في المتوقعة العقوبة تكون عندما وخاصة مرضاهم عن للدفاع المحامون أو

" شديدة
)٤( .  

  :  إلى الجنون الفقهاء قسم فلقد الجنائية للمسئولية بالنسبة أما  

                                         
 ٦/٣٠٨ج المحتاج، نهاية )١(

 دار ،)هـ١٢٩٩: ت (المالكي اهللا عبد أبو عليش، محمد بن أحمد بن محمد خليل، مختصر شرح الجليل منح )٢(
 ٦/٨٣ج م،١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت، – الفكر

 ٢/٣٧٥ج والشهود، لموقعينوا القضاة ومعين العقود جواهر )٣(

 للطباعة غريب دار ،اهللا عبد سيد معتز و ،يوسف سيد جمعه و ربيع شحاته محمد ،الجنائي النفس علم )٤(
 ٤٥١ص،م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ ،القاهرة،والتوزيع  والنشر



 

 )٤٢٣٧(

 بالجنون ويسمى اإلنسان، عن ينفك ال الذي المستديم الجنون وهو: مطبق جنون  
 صاحبه يفقه ال كليا مجنونا لكونه وإما المجنون، أوقات كل يستوعب ألنه إما المطبق

   .)١("شيئا
 ويغيب وقت في اإلنسان يصيب الذي الجنون وهو" المتقطع "المطبق الغير الجنون  

 كتصرفات عقله ذهاب حال تصرفات وأن وهكذا يغيب ثم إليه يعود ثم وقت، في عنه
 في كما كامال إعفاء المسؤولية من اإلعفاء فيكون هذا وعلى مطبقا جنونا المجنون
 في كما جزئيا إعفاء يكون وقد ظاهرا، تخلفا عقليا والمتخلف مطبقا جنونا المجنون
  . صرعه حال والمصروع كالمعتوه متقطع أو مطبق غير جنونا المجنون

 يوجب ما ارتكب إذا مطبقا جنونا المجنون عن كاملة الجنائية المسئولية تنتفي  
 الجنائية مسئوليته تنتفي كما خمر شرب أو سرقة أو قذف أو كزنا م،جرائ من مسئوليته

  . )٢(الجنون أثناء ارتكبها إذا المتقطع جنونه في
 بأحكام يتعلق كان ما سواء المريض، تصرفات سائر على يؤثر العقلي فالمرض  

 حيص فال األسرة أحكام في الحال وكذلك والحج، والصيام بالصالة يطالب فال العبادات،
 يجب فال والحدود الجنايات أحكام في وأيضا إيالؤه وال ظهاره وال طالقه وال نكاحه،

 من ماله في عليه وجب ما ويستثنى جنونه حال الحدود عليه تقام وال القصاص عليه
  .)٣("وديات وكفارات ونذور زكوات

                                         
 ١/٥٨٥ج عودة، القادر عبد اإلسالمي الجنائي التشريع )١(

 ،م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ ،٤ط ،القاهرة ،الشروق دار ،بهنسي فتحي أحمد ،ياإلسالم الفقه في الجنائية المسئولية )٢(
 ٢١٩ص

 ١/٤٨٠ج ،القحطاني الرحمن عبد بن مساعد ،اإلثبات في واثرها الطبية الخبرة )٣(



– 

  )٤٢٣٨(

  اإلسالمي الفقه في النفسية األمراض في الطبية القرائن أثر: الثالث المبحث
    النفسي المرض تعريف: األول المطلب 
  :  اللغوي التعريف: أوال 

 حد عن الحي بالكائن خرج ما كل هوو )١(الصحة نقيض السقم: لغة المرض     
ْفي قلوبھم " العزيز التنزيل وفي أمر في تقصير أو نفاق أو علة من واالعتدال الصحة ِ ِ ُ ُ ِ
 انحراف أو نقص أو مرض به من المريض الحق تقبل عن وفتور نفاق )٢(" ٌَمَرض
   .)٣(ناقص مريض قلب ويقال
 خرجت قولك أحدهما: ضربين على يجري العرب كالم في النفس: لغة النفسي     
 اآلخر والضرب روعه، في أي وكذا كذا يفعل أن فالن نفس وفي روحه، أي فالن نفس
 أي نفسه وأهلك نفسه فالن قتل: تقول وحقيقته، الشيء جملة معنى فيه النفس معنى
   .)٤(كلها بذاته اإلهالك أوقع

َأْن تقوَل نفس يَاحْسَرتا َعلى َما  " الذات، أيضا ومعناها الروح، معناها هنا فالنفس  َ ْ َ ََ ٌ ُ َ

ِفرطت في جنب الله َوإْن كنت لمَن الساخريَن ِِ ِ ِ ِ َ َِ ْ َُ ُْ ُْ" )٥( .  
  :  االصطالحي التعريف:ثانيا  
 الطبيعية األفعال بسببها تكون اإلنسان بدن في يةطبيع غير هيئة: المرض   - ١

 المجرى عن خارجة للبدن حالة أو )٦(سليمة غير والحيوانية والنفسانية
  . )٧(الطبيعي

                                         
  الميم مع القاف فصل السين باب ،سقَم مادة ،٧/٢٣١ج العرب، لسان )١(

 )١٠ (اآلية من البقرة، سورة )٢(

 ٢/٨٦٣ج الوسيط، المعجم )٣(

 . النون فصل السين باب" نفس "مادة ،٦/٢٣٣ج،العرب  لسان )٤(

 )٥٦ (اآلية الزمر، سورة  )٥(

 ابن له ويقال حاج أمير بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد الدين شمس اهللا، عبد أبو والتحبير، التقرير )٦(
 التحرير، تيسير وانظر ،٢/١٨٦،جم١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،٢ط،العلمية الكتب دار ،)هـ٨٧٩: ت (الحنفي الموقت

 ٢/٢٧٧ج ،البخاري

 ٤/٣٠٧ج البزدوي، أصول شرح األسرار كشف )٧(



 

 )٤٢٣٩(

 الفعل وآفة الفعل في آفة بالذات عنها يجب اإلنسان بدن في طبيعية غير هيئة وهو  
 خارجا لها وجود ال صورا يتخيل أن فالتغير والبطالن والنقصان التغير ثالث

   .)١(العمى والبطالن مثال بصره يضعف أن والنقصان
 بها يكون وما الحياة، بزوال تزول والتي الروح هي معنين على تأتي: النفسي   - ٢

 وروح نفس آدم ابن في :" -عنها اهللا رضي - عباس ابن وقال والتمييز العقل
 بها التي والروح ،والتمييز العقل بها التي فالنفس الشمس، شعاع مثل بينهما
 ، )٢(."روحه يقبض ولم نفسه اهللا قبض العبد نام فإذا والتحريك، النفس

   : الداللة وجه  
 علوي نوراني جسم وهو المحسوس الجسم لهذا بالماهية مخالف جسم فالروح       

 الورد في الماء سريان فيها ويسري األعضاء جوهر في ينفذ متحرك حي خفيف
   .)٣(الفحم في والنار الزيتون في الدهن وسريان

    النفسي المرض تعريف: ثالثا  
 بعض عن تحدثوا بل تحديدا، النفسي المرض عن القدامي الفقهاء يتحدث لم  

 وإن وأنواعه النفسي المرض عن تحدثوا من هم النفس علماء ولكن وحاالته، صوره
 محددة مقاييس توجد ال ألنه وذلك النفسي؛ المرض ماهية تحديد في عباراتهم اختلفت

 الناس، كل عند األوقات كل في البشري السلوك قياس بواسطتها يمكن للسلوك كميا
 صعوبة ظهرت هنا ومن فرد، إلى فرد من األمر يختلف حيث الشخصية العوامل فهناك
 العضوية، األمراض في الحال هو كما األطباء، عليه يتفق النفسي للمرض مفهوم تحديد

 وأحل مرض كلمة استخدام عن التورع إلى اتجه قد النفسي الطب نأ العلم مع هذا
 اآلن حتى النفسي الطب في المحدثون المؤلفون عليه استقر ما وهو اضطرابات، محلها

  : تعريفاته أهم من لذا
 نفسية أعراض في يبدو المنشأ، نفسي الشخصية، في وظيفي اضطراب  "
 ممارسة عن ويعوقه النفسي توافقه فيعوق الشخص سلوك في ويؤثر مختلفة وجسمية

   .)١(فيه يعيش الذي المجتمع في السوية حياته
                                         

 ٤/٣٠٧ج األسرار، كشف  )١(

 ١٥/٢٦١ج القرطبي، تفسير )٢(

 ١٧٨ص الجوزية، قيم ابن الروح، )٣(



– 

  )٤٢٤٠(

 له وتسبب وبدنه، عقله على فتؤثر اإلنسان، تصيب طبيعية غير حالة فهو  
 مشاعره في واختالطا وتصرفاته، سلوكه في شذوذا أو وإدراكه، تفكيره في اضطرابا

   .)٢(له عرضت لمن الشرعية األحكام بعض تغير أو تنقصها أو أهليته فتزيل وعواطفه،

 أو النفس جوانب من جانب أي في وظيفي اضطراب النفسي فالمرض  
 أي في الفرد على يطرأ مختلفة، جسمية أو نفسية أعراض صورة في يبدو الشخصية

 عنه وينتج عضوي سبب له وليس المعرفية الوظائف على يؤثر قد حياته، من مرحلة
   .)٣("حوله ومن للمريض معاناة

      والعقلية النفسية األمراض بين الفرق: رابعا
 وكان العصابية، النفسية األمراض عن تختلف الذهانية العقلية األمراض إن  

   الفروق تصنيف يمكن لذلك العقلي؛ والمرض النفسي المرض بين يفرقون ال قديما
  :يلي بما العقلية واألمراض النفسية األمراض بين األساسية

 وال المكبوتة، والرغبات كالنزعات، نفسية عوامل من تنشأ النفسية األمراض   - ١
 أو عضوية اختالالت من تنشأ العقلية األمراض بينما نشوئها، في للوراثة دور

  . نشوئها في متفاوت دور وللوراثة العصبي الجهاز في وظيفية
 شخصية عناصر بعض في جزئي اختالل على النفسي المرض أثر يقتصر   - ٢

 عناصر معظم أو جميع اختالل في فيبدو العقلي المرض أثر أما المريض،
  . المريض شخصية

 كالمعتاد عمله مواصلة على وقادرا بمجتمعه، متصال يبقى النفسي المريض   - ٣
 في ويعيش بمجتمعه، صلته تنقطع العقلي المريض بينما األحوال، أغلب في

  . به خاص عالم

                                                                                                     
 ٩ص ظهران، السالم عبد حامد ،النفسي والعالج النفسية الصحة )١(

 كليه ماجستير، رسالة الفي اهللا عبد جمال ،اإلسالمي الفقه في الجنائية المسئولية رفع في النفسي المرض أثر )٢(
 ٢٨ص م،٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ ،فلسطين ،غزة ،اإلسالمية الجامعة ،والقانون الشريعة

 عبد بنت خلود للطالبة الفقه، في الدكتوراه درجة لنيل رسالة ،اإلسالمي الفقه في النفسي المريض أحكام  )٣(
 - هـ١٤٣١ ،اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة ،بالرياض الشريعة كلية ،المهيزع منالرح

 ٣٠ص،هـ١٤٣٢



 

 )٤٢٤١(

 األدراك لديه يضعف كان وأن واإلرادة، اكاإلدر يفقد ال النفسي المريض   - ٤
 المريض يفقد حين في مريض، أنه يدرك إذ االستبصار يفقد ال كما واإلرادة،

 بمرضه، االستبصار فاقد يكون كما أحدهما أو واإلرادة اإلدراك يملك ال العقلي
 وال بمرضه، يشعر ال فهو مريضا ليس بأنه العتقاده العالج يرفض أنه كما

 أو عواطفه أو تفكيره أصاب الذي الواضح الخلل من بالرغم مريض هأن يتصور
  .)١(" سلوكه

    النفسية األمراض أنواع: الثاني المطلب
 وهو انتشارا النفسية االضطرابات أكثر وهو) Depression (االكتئاب: أوال  
 بسبب العصر مرض هوو )٢("والجسدية النفسية الحالة في هبوط مع للمزاج اضطراب

  . مسبوقة غير بصورة الحالي عصرنا مجتمعات كل في المرض لهذا المتزايد نتشاراال
  :  منها تصنيفات إلى االكتئاب زهران حامد الدكتور ويصنف  

  .  االكتئاب صور أخفف وهو) Mild Depression(الخفيف االكتئاب  
  .  االكتئاب صور أبسط وهو ) Simple Depression (البسيط االكتئاب  
  .  االكتئاب صور أشد وهو ) Acute Depression ( الحاد االكتئاب  
  .  فقط مناسبة في وليس دائم وهو) Chronic Depression (المزمن االكتئاب  
 عند ويحدث) Involutional Depressive Reaction (القعود سن االكتئاب  

 نقص أو ودالقع سن عند أي الخمسينات في الرجال وعند األربعينات في النساء
 وأفكار والهذاء والتهيج والهم القلق فيه ويشاهد للتقاعد، اإلحالة أو الجنسية الكفاءة
   .)٣( انتحارية ميول صحبته وربما بالجسم واالهتمام العاطفي والتوتر الوهم
 وتغيرات لإلنسان العام المظهر منها المرض لهذا أخرى عالمات وهناك  

 شيء، بأي االستمتاع أو الحياة بأمور االكتراث وعدم ةللعزل والميل واالنكسار الحزن
 اآلالم مثل جسدية بأعراض الشعور إلى المعاناة تمتد كما والملل الضيق من والشكوى

                                         
  ٢٩ص ،صادق عادل د نفسي، مريض بيتنا في )١(

 ٤٢ ص الشربيني لطفي د ،النفسي الطب مصطلحات معجم )٢(

 ٥١٤ ص زهران، حامد النفسي، والطب النفسية الصحة )٣(



– 

  )٤٢٤٢(

 تناول على اإلقبال وعدم مجهود، أي دون والتعب باإلجهاد وشعور والظهر الرأس في
   .)١(الجنسية الرغبة وفقدان الطعام

 مع داخليا التوافق على القدرة اإلنسان فقدان من النهاية في ينتج واالكتئاب  
 والبعض والسعادة السرور يجلب بعضها واحداث، مؤثرات من فيها بما حوله من الحياة
 المتالحقة، الحياة ومتطلبات واإلحباط والفراق الخسارة مثل والكآبة الحزن إلى يدعو
 فرط يستمر الحياة إلى نصرافواال مؤقتة بصفة األمور هذه مع التفاعل من وبدال

   . )٢( االكتئاب حالة في ويعيش مزاجه، وبتغير واهتمامه اإلنسان
 اضطرابات فيه تظهر عصابي نفسي مرض وهو ،)hysteria (الهستيريا: ثانيا  

 االضطرابات هذه تسبب أن يمكنو )٣(والحركة الحس أعصاب في خلل مع انفعالية
 العمى: مثل عنهما الصادر النفسي والصراع القلق من للتخلص هروبية محاولة

 الصمم أو حضوره، من فيعفيهم االمتحان قبيل الطلبة بعض يصيب الذي الهستيري
 وهو الهستيري، الشلل أو لومها، من أمها تكثر التي الفتاة يصيب الذي الهستيري

 لموقف استجابة بل بالمخ، الحركية المناطق في تلف أو نزيف عن ينتج ال شلل
 سيقانهم في الجنود بعض يصيب الذي كالشلل المريض، يطيقه ال نفسي أو رجيخا
   . )٤(القتال جبهة في وهم أيديهم أو
 خطر تهديد توقع نتيجة ومستمر شامل توتر حالة وهو) Anxiety (القلق: ثالثا  

 يعتبرو )٥(جسمية نفسية وأعراض غامض ويصاحبها يحدث قد رمزي أو فعلي
 وهو العصاب، دائرة في تدخل التي االنفعالية االضطرابات من القلق اضطرابات

 الحرص بمثابة القلق إذ البشري الوجود لوازم أحد وهو البشرية الحياة من جزء
 والتهديد بالخطر غامض شعور ينتابها حين النفسية العمل آليات تزيد إذ الحياة على
 مصيبة هناك أن وأ بالخشية، عام شعور فهو )٦(االكتئاب من النقيض على وهو

                                         
 ٥٤ ص الشربيني، لطفي د الناس، وهموم النفسي الطب )١(

 ٢١ص ،االسكندرية المعارف، منشأة ،الشربيني لطفي ،والعالج المرض االكتئاب )٢(

 ٤٩٨ ص النفسي، والعالج النفسية الصحة )٣(

 - هـ١٣٧١ ،الرابعة الطبعة ،القاهرة ،المصرية النهضة مكتبة ،القوصي العزيز عبد،النفسية الصحة أسس )٤(
 ٥٦،٥٥ص م١٩٥٢

 ٤٨٤ ص المرجع، نفس )٥(

 ٥١،٥٠ ص إبراهيم، الستار عبد االكلينيكي، النفس علم  )٦(



 

 )٤٢٤٣(

 ال خوف أو والشدة بالتوتر شعور مع المصدر معلوم غير تهديدا أو الوقوع وشيكة
  . )١( الموضوعية الناحية من له مسوغ

  )   Obsession ( القهري الوسواس: رابعا  
) Disease Obsessive Compulsive( القهري الوسواس مرض يعتبر  

 )٢("القسر إلى وتدفع تتكرر التي والمشاعر ألفكارا وهي الرئيسية النفسية األمراض أحد

 عقله على محددة فكرة سيطرة أو معين لعمل المريض تكرار إلى يؤدي المرض أن أي
 هذا في االستمرار هذا مقاومة حاول مهما عنه رغما ذلك عن التوقف يستطيع ال بحيث
 المريض أن هو لةالحا لهذه القهري وصف استخدام في السبب ولعل التفكير، أو العمل

 أو أفعال صورة في تكون التي الوساوس من يتخلص أن إرادته كانت مهما يمكنه ال
 ذلك ومع لها مبرر وال معقوله وغير وهمية أشياء بأنها تماما واقتناعه علمه رغم أفكار

 الوسواس لحاالت الدوائي والعالج )٣("يفكر أو يفعل فيما االستمرار سوى يملك ال
 نطاق على المستخدمة األدوية ومن الصبر إلى ويحتاج طويال وقتا بيتطل القهري
 مع لالكتئاب والمضادة المهدئة األدوية بعض ومعه) Anafranel(أنافرانيل عقار واسع

                  فلوكستين عقار وكذلك السلوكي والعالج النفسي للعالج جلسات استخدام
 )Fluoxetine (بروزاك اسم تحت تداوله يتم الذي)Prozac (الكهربي العالج ثم 

  . )٤(الحاالت لبعض
 الغير الخوف وهو) phobia ) ( المرضي الخوف – الفوبيا ( الرهاب: خامسا  

   .:أنواع لهو )٥(معينة وأشياء مصادر من مبرر
 مجموعة وهي Agoraphobia ) الواسعة األماكن أو الساحة ( الخالء رهاب   - ١

 أو المنزل، مغادرة من مخاوف وتشمل هابالر اضطراب من نسبيا محدده
 القطارات في وحيدا السفر أو العامة األماكن أو الزحام أو المحال إلى الدخول

  . واألتوبيسات

                                         
 ٣٤ص ،م٢٠٠٦  ،١ط ،المصرية األنجلو مكتبة ،غانم حسن محمد والسلوكية، والعقلية النفسية االضرابات )١(

 ١٢٥ ص النفسي، الطب مصطلحات معجم )٢(

 ٦٣ ،الشربيني لطفي د الناس وهموم النفسي الطب )٣(

 ٦٦ ص المرجع، نفس )٤(

 ١٣٨ ص النفسي، الطب مصطلحات معجم )٥(



– 

  )٤٢٤٤(

 مالحظة محل الوقوع من الخوف وهو) Social phobia ( اجتماعي رهاب   - ٢
  . االجتماعية المواقف تجنب إلى يؤدي مما اآلخرين؛ من

 يقتصر رهاب هو Specific isolated phobias ) دمنفر ( محدد رهاب   - ٣
 المرتفعة، األماكن حيوانات، من االقتراب مثل التحديد شديدة مواقف على

 العمر مقتبل في أو الطفولة في عادة المحدد الرهاب أنواع وتبدأ الظالم الرعد،
   .)١(عالجها يتم لم إذا الزمن من لعقود تستمر وقد
 ومع المزعجة النفسي االضطراب لحاالت موذجن هي المرضية فالمخاوف  

 ألن بهم؛ المحيطين من التعاطف من الكثير يلقون ال الفوبيا ضحايا معظم فإن ذلك
 بها يشعر التي المخاوف تلك تسببها التي المعاناة تصور يمكنهم ال عادة اآلخرين

 أشياء من يخشى حين يعانيه فيما المسؤولية بعض عليه المريض يعتبرون بل المريض،
 بالوسائل الفوبيا عالج إن للجميع نقول لكننا له تهديد أو بالمرة خوف مصدر ليست

  . )٢(ممكن أمر النفسية
 والنشاط بالغرابة يتسم ذهاني سلوكي اضطراب وهو) Mania ( الهوس: سادسا  

 الفرد ويكون ( الفرد عليه يسيطر ال الذي والمرح والهياج الزائد والحركي النفسي
   .)٣( العيد يوم الفرد بحالة أو السكران من بحالة أشبه
 وهي): psychosomatic disorders ( السيكوسوماتية االضطرابات: سابعا   

 هاما دورا االنفعالي العامل فيها يلعب نفسية، أسباب عن ناشئة عضوية اضطرابات
 حساسيةو النصفي والصداع الدم ضغط وارتفاع القولون قرحة: مثل وأساسيا، وقويا
   .)٤(الجلد
    النفسية األهلية إثبات في الطبية القرائن دور: الثالث المطلب

    النفسي للمريض الجنائية المسئولية: أوال  
 لممارسة يؤهله الذي وكماله العقل وسالمة األهلية صحة اإلنسان في األصل  

 عاما يكون ال الغالب في النفسي المرض وتأثير والمالية، الشرعية التصرفات جميع

                                         
 ١٦٣ -١٦٠ ص عكاشة، أحمد المعاصر، النفسي الطب )١(

 ٦١ص الشربيني، لطفي د الناس وهموم النفسي الطب )٢(

 ٥٤٨ ص  النفسي، والطب النفسية الصحة )٣(

 ٦٤٤ ص المعاصر، النفسي الطب )٤(



 

 )٤٢٤٥(

 المرض يؤثر قد فمثال النادرة الحاالت في إال للعقل األساسية القدرات على مطبقا
 يكون وقد معينة، قدرة في محددا خلال يوجد أو بالغا، تأثيرا واحدة قدرة على النفسي

 في بالغ تأثير إلى يؤدي الخلل هذا ولكن األخرى، أموره كل في طبيعيا المريض
 العقلية القدرة تلك عن الصادرة المريض تصرفات فتصبح األداء أهلية وفي اإلرادة
   .)١( بالمرض ومتأثرة مختلة

 اإلدراك وهما يفعل عما اإلنسان يحاسب كي منهما البد شرطين توافر من البد  
 سبب وجد وإذا الجنائية، المسئولية انعدمت الشرطين هذين أحد انعدم فإذا واالختيار،
 اعتبر واالختيار، اإلدراك وهما شرطاها ووجد المعصية، ارتكاب وهو المسئولية

 عليه وحقت الشارع، به أمر ما على خروجا أي عصيانا فعله وكان عاصيا، الجاني
  . للمعصية المقررة العقوبة

 أحدهما أو المسئولية شرطا الفاعل في يتوفر ولم المعصية ارتكبت إذا أما     
 للمسئولية الشرعي فالوجود وإذن عصيانا، علهف يعتبر وال عاصيا الفاعل يعتبر فال

   .)٢(لعدمه تابع وعدمها العصيان وجود على متوقف الجنائية
 يقال أن يمكن ال معينا سنا يبلغ لم ومن مختارا، وال مدركا يكون ال العاقل غير ألن  
 أو معتوه أو مجنون وال طفل على مسئولية فال هذا وعلى واالختيار، اإلدراك تام أنه
   .)٣(آخر سبب بأي اإلدراك فاقد

 النفسي التحليل أسلوب على االعتماد في السبق اإلسالمية للشريعة كان ولقد  
 بدراسة اهتم الذي الجنائي النفس علم يستحدثوا أن وقبل اإلجرامي، السلوك لتفسير
 خالل من نجده وهذا المنحرف، السلوك من نوعا باعتبارها وطبيعتها، الجريمة أصل
 اهللا رسول رجل أتى: قال ،- عنه اهللا رضي – هريرة أبو رواه الذي‘  الرسول حديث

 عليه ردد حتى عنه فأعرض زنيت، إني اهللا، رسول يا: فقال فناداه المسجد، في وهو‘ 
: قال" جنون أبك: " فقال ‘  النبي دعاه شهادات، أربع نفسه على شهد فلما مرات، أربع

                                         
 ٦٦ص،المهيزع الرحمن عبد بنت خلود ،إلسالميا الفقه في النفسي المريض أحكام )١(

 ١/٤٠٣ج ،عودة القادر عبد اإلسالمي الجنائي التشريع )٢(

 ١/٣٩٣ج ،المرجع نفس )٣(



– 

  )٤٢٤٦(

 فاإلسالم  .)١(»فارجموه به اذهبوا«: ‘ النبي فقال ،نعم: قال »أحصنت فهل«: قال ال،
  . بجريمته للقيام دفعته التي والعوامل والظروف الجاني شخصية بدراسة اهتم

 فإن وعليه وإدراكه، اإلنسان عقل على يؤثر ما النفسية األمراض من وهناك  
 يتخبط لهيجع بحيث وإدراكه عقله على التأثير في مرضه يتسبب الذي النفسي المريض

 المرضى؛ على تظهر عصبية حاالت وهناك عليه، مسئولية فال وأفعاله، أقواله في
 ال وأقوال وأعمال بحركات ويأتون إدراكهم، يفقدون كما اختيارهم أو شعورهم فيفقدون
  .  حقيقتها يدركون وال يعونها

 ولعل خاصة، بصفة الشريعة فقهاء لها يتعرض لم المرضية الحاالت وهذه     
 من اليوم عليه هي ما إلى وصلت تكن لم والطبية النفسية العلوم أن ذلك في السر

 عليها طبقنا إذا بسهولة حكمها استظهار يمكن اختالفها على الحاالت هذه ولكن التقدم،
  . العامة الشريعة قواعد

 وقد واالختيار، اإلدراك يفقد أن بعد تشنجية حاالت تأخذه بالصرع والمصاب  
  . إفاقته بعد منه حدث بما يشعر أن دون إجرامية أعماال الحالة هذه في هوو يرتكب

 وعي، دون يهذي راح عاودته فإذا تشنجية حركات تنتابه بالهيستريا والمصاب  
 المغاير التصور هذا ويدعوه حقيقتها غير على األمور يتصور بالمالخوليا والمريض

  . لها مبرر ال أمور إتيان إلى للواقع
 فاقدي الحادث ارتكاب وقت كانوا إذا المجنون حكم حكمهم وأمثالهم المرضى الءوهؤ  

   .)٢(المعتوه إدراك درجة في ضعيفا إدراكهم كان أو اإلدراك
    والممتلكات األموال على الجناية: ثانيا  

 الجناية من ذلك على يترتب وما والممتلكات، األموال عن الجناية عن سنتكلم  
  . اإلتالف أو بالغصب لممتلكاتوا األموال على

                                         
  .تخريجه سبق صحيحه في البخاري رواه )١(

 ٥٨٧،٥٨٨ص عودة، القادر عبد الجنائي التشريع )٢(



 

 )٤٢٤٧(

    )١(وعدوانا ظلما الشيء أخذ هو الغصب تعريف: -١  
 حق على استيالء :"وأيضا )٢(المال في بفعل ماله عن المالك يد إزاله: اصطالحا  

   .)٣(حق بال الغير
: تلف فهو تلفا، يتلف تلف. شيء كل في والعطب الهالك التلف لغة اإلتالف: -٢  

   .)٤(هلك
 عادة، منه مطلوبة منفعة به منتفعا يكون أن من إخراجه الشيء إتالف: اصطالحا  

    .)٥(وإضرار اعتداء وهذا
    واإلتالف الغصب حالة والممتلكات األموال على الجناية حكم: -٣  

 أو نقصان أو زيادة تدخله لم عنده قائما دام ما المغصوب عين رد الجاني يلزم  
 عليه استهلكت أو العين هلكت فإن العين، فترد وإضرار اعتداء هذا ألن الضمان؛
 حيث من الضرر نفي تعذر وقد الضمان؛ يجب اإلتالف حالة في أما الضمان،
 فينتفي المتلف مقام الضمان ليقوم بالضمان المعنى حيث من نفيه فيجب الصورة،
  .  )٦(الممكن بالقدر الضرر

    واإلتالف الغصب في لعقليا أو النفسي المريض سواء المجنون حكم: -٤  
 المالية المسئوليات لتعلق صالحة مالية ذمة والمجنون للصبي أن الفقهاء قرر  

 ومن المجنون فإن لذلك الغير مال إتالف بسبب والغرامات؛ المعامالت في كاألعواض
 ويؤاخذ المدنية المسئولية يتحمل وإدراكه عقله فقد الذي النفسي كالمريض حكمه في

 كان فما العباد حقوق في فأما:" األسرار كشف في جاء  األموال، في األفعال بضمان
 وإن وجوبه أهل من فالصبي واألجرة للبيع كثمن وعوضا اإلتالفات كضمان غرما منها

                                         
  الباء مع الصاد فصل الغين باب ،غصب مادة ،١/٦٤٨ج العرب، لسان )١(

 ٧/١٤٦ج،للكاساني الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع )٢(

 ،)هـ٩٧٧: ت (الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس شجاع، أبي ألفاظ حل في اإلقناع )٣(
 ٢/٣٣٢ج بيروت، – الفكر دار الفكر، دار - والدراسات البحوث مكتب: تحقيق

  الفاء مع الالم فصل ،التاء باب ،تلف مادة ،٩/١٨ج العرب، لسان )٤(

 ٧/١٦٤ج الصنائع، بدائع )٥(

 ٧/١٦٥الصنائع،ج بدائع )٦(



– 

  )٤٢٤٨(

 يجب له استأجره أو شيئا الولي له اشترى أو إنسان مال أتلف لو حتى عاقال يكن لم
   .)١(واألجرة والثمن الضمان عليه
 فلو :"اإلتالف في الضمان وعليه عمله عن مسئول أي ألفعاله ضامن المجنونف  

 القصد، على ذلك توقف لعدم الضمان، لزم ماال أو نفسا والمجنون الصبي أتلف
   .)٢(مالهما في يكون المال وضمان. عليه المتلف لحق وإحياء

  :  الضمان كيفية: -٥  
 الواجب هو به فالواجب اتوالممتلك المال في بإتالف الواجب الضمان  
 له؛ مثل ال مما كان إن القيمة وضمان مثليا، المتلف كان إن المثل ضمان وهو بالغصب

ِفَمن :" تعالى لقوله بالمثل إال يشرع لم واالعتداء اعتداء ضمان اإلتالف ضمان ألن َ

ْاْعتَدى َعلْيكم فاْعتدوا َعلْيه بمثل َما اْعتَدى َعلْيكم َو ُْ َُ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ِِ َاتقوا الله َواْعلموا أن الله َمَع ُ ََُ َ ُ
ِالمتقيَن ُ ْ")٣(.   

 صنعت صفية، مثل طعاما صانعا رأيت ما : - عنه اهللا رضي – عائشة قالت  
 ما اهللا، رسول يا: فقلت اإلناء، فكسرت أفكل، فأخذني به، فبعثت طعاما  اهللا لرسول
   .)٤(»طعام مثل وطعام إناء مثل إناء«: قال صنعت؟ ما كفارة

 والحاجة والعقلية، النفسية األهلية إلثبات الطبية القرئن أهمية تكمن هنا من  
  :. النقاط هذه خالل من إليها
 فاقدي بأنهم األسوياء ضد الكاذبة الدعاوي صور وجود حيث الحقوق؛ حماية   - ١

 يحقق زور شهود وجلب الدعوى مجرد أن منهم ظنا والعقلية، النفسية األهلية
   .اآلخريين ظلم عليها يترتب التي دعواهم لهم

 النفسية االضطرابات وعالمات وأسباب بمظاهر القضاة من كثير إحاطة عدم   - ٢
 وسيلة المعاصرة الطبية بالقرائن العمل يجعل مما باألهلية المخلة العقلية أو

                                         
 ٤/٢٤٠ج األسرار، كشف )١(

 ١/٢٢٥ج ،٢ط الكويتية، الفقهية الموسوعة )٢(

 )١٩٤ (اآلية من البقرة سورة )٣(

 في األلباني ضعفه قدو ،٣/٢٩٧ج ،)٣٥٦٨ (برقم مثله، يغرم شيئا أفسد من باب ،سننه في داود أبو رواه )٤(
 ٥/٣٦٠ج األرواء، ،١/٢ج داود أبي وصحيح ضعيف



 

 )٤٢٤٩(

 كتل وفق انعدامها أو نقصها أو األهلية وجود من للتأكد عنها لهم غنى ال إثبات
  . المعتبرة الطبية القرائن

 ثم وأموالهم وأعراضهم الناس أرواح على يعتدي من ظهر حيث العدل؛ إقامة   - ٣
 وال المطالبة، من وتخلصا العقوبة من تملصا النفسي أو العقلي اضطرابه يدعي
 أو القاطعة الطبية القرائن باستعمال إال صحيح وجه على ذلك من التأكد يمكن

 .للعدل تحقيقا نفيه أو يدعيه ما إلثبات الراجحة



– 

  )٤٢٥٠(

  اتمـــةخال
 في خصوصا إنكاره أحد يستطيع ال عظمي أهمية له الطبية بالقرائن العمل إن - ١

 وإنصاف للحقيقة، توصلنا ألنها إليها؛ الحاجة أمس في فنكون الدليل، انعدام
  .  المظلوم

 وعدم ها،في والتثبت الذهن، وصفاء العقل، رجحان إلى يحتاج بالقرائن العمل إن - ٢
  .   بها الحكم في التعجل

 وكعبة الباحثين، قبلة يكون بأن جدير هو لذا زاخر، بحر اإلسالمي الفقه إن - ٣
 األزمنة جميع مع تتفق التي األحكام الستقاء إليه؛ الرجوع في المشرعين
  .  واألمكنة

 الشرعية؛ القرائن على مقصورة ليست اإلسالمي القضائي النظام في القرائن إن - ٤
  .  استنباطها يمكن أمارة كل تشمل بل

 بين فرق ال سواء، هم خاصة القضاء وأمام عامة، اإلسالمي الفقه أمام الناس إن - ٥
 اهللا، حرم ما على الجناية مجال في خاصة وشريف، وضيع أو وضعيف، قوي

  ".  اإلنسان جسد "وهو أال وصيانته بحفظه وأوصى
 الشرعية؛ األدلة جملة من اعتبارها يتعين شرعية، حقائق التجريبي العلم حقائق إن - ٦

 وال الثبوت، قطعية األدلة هذه دامت ما والعقل، المنطق الشرع يخالف ال حتى
  .  الخطأ تحتمل

 وهو جدا، الهامة العلوم من هو خصوصا الشرعي والطب عموما الطب علم إن - ٧
 أهمية تتضح هنا ومن. العصور جميع وفي جميعا البشر يحتاجها كفاية، فرض

  .  الطبية اللغة يبتعر
 وافق إذا بينة فهو األمن، وإشاعة العدل وإقامة الحق، معرفة إلى يؤدي ما كل إن - ٨

 يجب ،معينة وسائل في مقصورة ليست اإلثبات فوسائل مقاصدها، وحقق الشريعة
 أبان من كل الوسائل من ذلك في يدخل وإنما ،تجاوزها وعدم ،عليها االقتصار

   . اإلسالمية الشريعة أحكام مع عارضهات عدم بشرط وأظهره، الحق
 والحكم ،بها العمل يجوز ،اإلثبات في حجة القوية المعاصرة الطبية القرائن - ٩

  .بمقتضاها



 

 )٤٢٥١(

  والمراجع المصادر
 ،٤ط ،القاهرة ،الشروق دار ،بهنسي فتحي أحمد ،اإلسالمي الفقه في الجنائية المسئولية   .١

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩
 ،العقيل محمد بن العزيز عبد بن محمد ،الطبية ذبالقرائن والنفسية ليةالعق األهلية إثبات .٢

 الطبية للدراسات السعودية العلمية الجمعية تنظمه والذي الطبية القرائن لمؤتمر مقدم بحث
 األولى جمادي) ١١،١٢ (الفترة في عقد الذي سعود بن محمد اإلمام بجامعة الفقهية،
  .هـ١٤٣٥

،           بيروت اإلسالمي، المكتب ،الفائز محمد بن إبراهيم ،اإلسالمي الفقه في بالقرائن اإلثبات .٣
  .م١٩٨٣-  هـ١٤٠٣ ،٢ ط

   .الحديثة التقنية أثر .٤
 الفي اهللا عبد جمال ،اإلسالمي الفقه في الجنائية المسئولية رفع في النفسي المرض أثر .٥

 -  هـ١٤٣٠ ،فلسطين ،غزة ،ميةاإلسال الجامعة ،والقانون الشريعة كليه ،ماجستير رسالة
  .م٢٠٠٩

   .المهيزع الرحمن عبد بنت خلود ،اإلسالمي الفقه في النفسي المريض أحكام .٦
 للطالبة الفقه، في الدكتوراه درجة لنيل رسالة ،اإلسالمي الفقه في النفسي المريض أحكام .٧

 سعود بن محمد اإلمام جامعة ،بالرياض الشريعة كلية ،المهيزع الرحمن عبد بنت خلود
   .هـ١٤٣٢ - هـ١٤٣١ ،اإلسالمية

 الطبعة ،القاهرة ،المصرية النهضة مكتبة ،القوصي العزيز عبد،النفسية الصحة أسس .٨
  .م١٩٥٢ -  هـ١٣٧١ ،الرابعة

 الكتب دار ،)هـ٧٧١: ت (السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج والنظائر، األشباه .٩
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١ األولى: الطبعة،العلمية

 ،)هـ٤٨٣: ت (السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد السرخسي، أصول  .١٠
  .بيروت – المعرفة دار

  ،١ط ،المصرية األنجلو مكتبة ،غانم حسن محمد والسلوكية، والعقلية النفسية االضرابات  .١١
   .م٢٠٠٦

 الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس شجاع، أبي ألفاظ حل في اإلقناع  .١٢
  .بيروت – الفكر دار الفكر، دار -  والدراسات البحوث مكتب: تحقيق ،)هـ٩٧٧: ت(



– 

  )٤٢٥٢(

  .االسكندرية المعارف، منشأة ،الشربيني لطفي ،والعالج المرض االكتئاب  .١٣
 نجيم بابن المعروف محمد، بن إبراهيم بن الدين زين الدقائق، كنز شرح الرائق البحر  .١٤

  . ٢ط اإلسالمي، الكتاب دار ،)هـ٩٧٠: ت( المصري
 الفيض، أبو الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد القاموس، جواهر من العروس تاج  .١٥

  .الهداية دار ،)هـ١٢٠٥: ت (الزبيدي بمرتضى، الملقب
  .الفقهاء لغة معجم ،٤٠ص الجرجاني، ،التعريفات  .١٦
 ضبطه) هـ٨١٦: ت (الجرجاني لشريفا الزين علي بن محمد بن علي التعريفات،  .١٧

 م،١٩٨٣- هـ١٤٠٣ ،١ط لبنان– بيروت العلمية الكتب دار العلماء، من جماعة وصححه
 ،٢ط سورية، دمشق، الفكر، دار حبيب، أبو سعدي د الفقهي، القاموس: وانظر. ١٧٤ ص

  .   م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
                                البلخى األزدي يربش بن سليمان بن مقاتل الحسن أبو: سليمان بن مقاتل تفسير  .١٨

 ،١ط بيروت، – التراث إحياء دار  شحاته، محمود اهللا عبد: تحقيق ،)هـ١٥٠: ت(
  .هـ ١٤٢٣

 أمير بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد الدين شمس اهللا، عبد أبو والتحبير، التقرير  .١٩
 -  هـ١٤٠٣ ،٢ط،العلمية الكتب دار ،)هـ٨٧٩: ت (الحنفي الموقت ابن له ويقال حاج

  .م١٩٨٣
  .القاهرة والتوزيع، للنشر الصحوة دار صادق، عادل نفسية، حكايات  .٢٠
 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد العباد، خير هدي في المعاد زاد  .٢١

 كويت،ال اإلسالمية، المنار مكتبة - بيروت الرسالة، مؤسسة ،)هـ٧٥١: ت (الجوزية
  .م١٩٩٤- هـ١٤١٥ ، ٢٧ط

 ،)هـ٧٩٣: ت (زاني التفتا عمر بن مسعود الدين سعد التوضيح، على التلويح شرح  .٢٢
  .بمصر صبيح مكتبة

 مكتبة ،)هـ٧٩٣: ت (التفتازاني عمر بن مسعود الدين سعد التوضيح، على التلويح شرح  .٢٣
 بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد الفقه، أصول علم تيسير: وانظر ٢/٣٢١ج بمصر، صبيح
 لبنان، – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة العنزي، الجديع اليعقوب يعقوب

  .م ١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨ ،١ط



 

 )٤٢٥٣(

 ،٤ط ،القاهرة ،الكتب عالم ،زهران السالم عبد حامد ،النفسي والعالج النفسية الصحة  .٢٤
   .م٢٠٠٥ -  هـ١٤٢٦

  .النفسي والعالج النفسية الصحة  .٢٥
   .عكاشة احمد. د ،المعاصر النفسي الطب  .٢٦
  .اإلثبات في وأثرها الطبية الخبرة ،١١٢ص عكاشة أحمد المعاصر النفسي الطب  .٢٧
  .م١٩٨٦ ،٤ط المصرية، األنجلو مكتبة عكاشة، احمد المعاصر، النفسي الطب  .٢٨
  .م٢٠٠٣،ةباإلسكندري  المعارف منشأة ،الشربيني لطفي الناس، وهموم النفسي الطب  .٢٩
  .إبراهيم أحمد ،الشرعية اإلثبات طرق  .٣٠
 األزهر شباب -  الدعوة مكتبة ،)هـ١٣٧٥: ت (خالف الوهاب عبد الفقه، أصول علم  .٣١

  .القلم دار ،٨ط القلم، دار ،٨ط عن،
 ،عسكر اهللا عبد و إبراهيم الستار عبد ،النفسي الطب ميدان في اإلكلينيكي النفس علم  .٣٢

   .م٢٠٠٨ الرابعة الطبعة ،القاهرة ،لمصريةا األنجلو مكتبة
 دار اهللا، عبد سيد معتز و ،يوسف سيد جمعه و ربيع شحاته محمد ،الجنائي النفس علم  .٣٣

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ ،القاهرة،والتوزيع  والنشر للطباعة غريب
 أو (الفناري الدين شمس محمد، بن حمزة بن محمد الشرائع، أصول في البدائع فصول  .٣٤

 الكتب دار إسماعيل، حسن محمد حسين محمد: تحقيق ،)هـ٨٣٤: ت (الرومي) فنريال
  .م ٢٠٠٦ األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت العلمية،

 الطبعة ،لبنان ،بيروت ،للموسوعات العربية الدار ،صادق عادل ،نفسي مريض بيتنا في  .٣٥
  .النفسي والعالج النفسية الصحة وانظر ٢٧ص ،م١٩٩٠ ،األولى

 الوطنية، فهد الملك فهرسة المبارك، العزيز عبد بن محمد د األصوليين، عند القرائن  .٣٦
  .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ الرياض

 الدين عالء محمد، بن أحمد بن العزيز عبد البزدوي، أصول شرح األسرار كشف  .٣٧
  .اإلسالمي الكتاب دار ،)هـ٧٣٠: ت (الحنفي البخاري

  .هـ٧٣٠: ت (الحنفي البخاري الدين عالء ،البزدوي أصول شرح األسرار كشف  .٣٨
 القريمي الحسيني موسى بن أيوب اللغوية، والفروق المصطلحات في معجم الكليات  .٣٩

 المصري، محمد - درويش عدنان: تحقيق ،)هـ١٠٩٤: ت (الحنفي البقاء أبو الكفوي،
  .بيروت – الرسالة مؤسسة



– 

  )٤٢٥٤(

  .١٣ج منظور، ابن ،العرب لسان  .٤٠
 تحقيق ،العثمانية الخالفة في وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة العدلية، كاماألح مجلة  .٤١

  .هواويني نجيب
 بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو المحصول،  .٤٢

 العلواني، فياض جابر طه الدكتور تحقيق ،)هـ٦٠٦: ت (الري خطيب الرازي الدين
  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،٣ط الرسالة، مؤسسة

   .الزرقا مصطفي ،العام الفهي المدخل  .٤٣
 الترجمة أعدت ،العالمية الصحة منظمة لألمراض، الدولي للتصنيف العاشرة المراجعة  .٤٤

 أحمد. د بإشراف بالقاهرة شمس عين بجامعة الطب بكلية  النفسي الطب وحدة العربية،
  .١٩٩٢ جنيف في اإلنجليزية الطبعة صدرت ،عكاشة

 للنشر خطوات ،حامد أبو سمير دكتور ،نقمة إلى نعمة من النسيان الزهايمر مرض  .٤٥
   .م٢٠٠٩ ،١ط ،دمشق ،والتوزيع

 الثقافة وزراة أسعد، وجيه ترجمة سيالمي، نوربير النفس، علم في الموسوعي المعجم  .٤٦
  .٥/١٩٨٥ج م٢٠٠١ ،دمشق السورية،

  .الكويتية الفقهية الموسوعة ،٣٢ص ،ةالعربي اللغة مجمع ،الوسيط المعجم  .٤٧
 مركز ،صادق عادل د مراجعة الشربيني لطفي د ،النفسي الطب مصطلحات معجم  .٤٨

  .العلمي للتقدم الكويت مؤسسة ،الصحية العلوم تعريب
                       الحسين أبو الرازي، القزويني زكريا بن فارس بن أحمد اللغة، مقاييس معجم  .٤٩

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الفكر، دار هارون، محمد السالم عبد تحقيق ،)هـ٣٩٥: ت(
 المالكي اهللا عبد أبو عليش، محمد بن أحمد بن محمد خليل، مختصر شرح الجليل منح  .٥٠

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت، – الفكر دار ،)هـ١٢٩٩: ت(
 دار مطابع يت،الكو – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة الكويتية، الفقهية الموسوعة  .٥١

  .١ط مصر، – الصفوة
 بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد والعلوم، الفنون اصطالحات كشاف موسوعة  .٥٢

 دحروج، علي. د تحقيق) هـ١١٥٨ بعد: ت (التهانوي الحنفي الفاروقي صابر محمد
  .م١٩٩٦ ،١ط،بيروت – ناشرون لبنان مكتبة



 

 )٤٢٥٥(

 الخير دار الزحيلي، مصطفى محمد الدكتور ستاذاأل اإلسالمي، الفقه أصول في الوجيز  .٥٣
  .م ٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧ ،٢ط سوريا، – دمشق والتوزيع، والنشر للطباعة

 ،١ط،دمشق البيان دار ،الزحيلي مصطفى محمد اإلسالمية، الشريعة في اإلثبات وسائل  .٥٤
   .  مـ١٩٨٢ -  هـ١٤٠٢

  .الزحيلي اإلثبات، وسائل  .٥٥



– 

  )٤٢٥٦(

  



 

 )٤٢٥٧(

  
  
  

  
  

  
  

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :ملخص
  :، أما بعدرسول اهللالحمد هللا والصالة والسالم على 

، باده فقـراً وغنـى، وعافيـةً وسـقما        فإن من حكمة اهللا أن فاوت بين ع                     
  .وقصرا وطوال، وسمنةً ونحوال

لى ولما كان السعي للجمال فطرة، وتحري الكمال له مطلبا، تهافت الناس ع
طلبه بكل وسيلة، وجدوا في طلبه بكل طريقة، فبرز من بين ذلك طلب الِسمن، وفتن 
بعضهم حتى خاطر بنفسه في عمليات جراحية للتسمين، وآثر أخرون السالمة فلجأوا 
لألغذية الطبيعية، وتورع صنف ثالث حتى يعرف حكم الشرع قبل اإلقدام، فدعاني 

  )مين، حقيقته وحكمهالتس( : لبحث هذا الموضوع وأسميته
  .ويهدف إلى بيان حكم الشرع في التسمين على اختالف الدواعي له

تخريج األحاديث من كتب واالعتماد  على أمات المصادر فهو: وأما منهجي
االقتصار على  والسنة مع بيان درجة الحديث ما لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما

ذكر األقوال منسوبة لقائليها مع الخالفية بحث المسألة  والمذاهب الفقهية المعتبرة
 .واالستدالل لكل قول ثم الترجيح

وقد تبين خالل البحث أن طلب السمنة إن كان لحاجة معتبرة كمن تستعد 
لزفاف مثال وهي نحيلة الجسم فال بأس بطلبه، وإن كان لمداواة مرض يتعلق شفاؤه 

التين حتى يصل لالعتدال المروم بعد اهللا بطلب السمنة فال بأس بطلبه، وفي كال الح

 
 

 
 

  كلية الشريعة  - أستاذ مساعد بقسم الفقه 
  بالرياضجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  



– 

  )٤٢٥٨(

ال المفرط، وقد يكون طلب السمنة ال لحاجة ولمداوة مرض فهذا مذموم للنصوص 
  . التي وردت في ذم الِسمن

  



 

 )٤٢٥٩(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :المقدمة

الحمدهللا الخالق البارئ المصور، خلق فسوى، وقدر فأعطى، ولم يدعنا سدى، 
ى، بلّغ وما ونى، وبين وأوفى، تركنا على البيضاء، والصالة والسالم على نبي الهد

  .من أطاعه فال يضل وال يشقى، ومن تَِبع هديه فاز دنيا وأخرى
  :أما بعد

فإن من حكمة اهللا تعالى أن فاوت بين عباده فقراً وغنى، وعافيةً وسقما، وخلقا 
  .وقدراً، وقصرا وطوال، وسمنةً ونحوال

حري الكمال له مطلبا، تهافت الناس على ولما كان السعي للجمال فطرة، وت
طلبه بكل وسيلة، وجدوا في طلبه بكل طريقة، فبرز من بين ذلك طلب السمن، وفتن 
بعضهم حتى خاطر بنفسه في عمليات جراحية للتسمين، وآثر أخرون السالمة فلجأوا 
ا لألغذية الطبيعية، وتورع صنف ثالث حتى يعرف حكم الشرع قبل اإلقدام، ومن هن

  . ندبت نفسي للبحث في حكم التسمين سائلة اهللا الفتح والتسديد
  :وقد جعلت للبحث ضابطاً وهو
" غير الضارة وال المحرمة  "لمكمالت الطبيعية  حكم تسمين البدن كامالً با

  .)١(وبالتمارين الرياضية، ال بالتدخل الجراحي وال لبعض أجزاء الجسم
  :وقد سرت فيه على الخطة التالية

مل على أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطة البحث والمنهج المتبع ت، وتشمقدمةال
  .فيه

  :حقيقة التسمين، وفيه مطلبان: المبحث األول
  . تعريف التسمين لغة واصطالحاً:المطلب األول  
  . أسباب النحافة وأعراضها:المطلب الثاني  

  .القواعد الفقهية التي لها صلة بالتسمين: المبحث الثاني
  : حكم التسمين وفيه ثالثة مطالب:المبحث الثالث

                                         
ين بعض أعضاء الجسم كالثديين واألرداف والخدود والشفتين بتدخل جراحي أو إذ إن من أنواع التسمين تسم)١(

 .طبي، مما يندرج أكثر تحت عمليات التجميل؛ ولذا استبعدته في هذا البحث اليسير 



– 

  )٤٢٦٠(

  .حكم التسمين إذا كان لحاجة: المطلب األول  
  .حكم التسمين إذا كانت النحافة لسبب مرضي: المطلب الثاني  
  .لمداواة مرضحكم التسمين إذا لم يكن لحاجة وال: المطلب الثالث  
  .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة 

  .س المصادر والمراجع وفهرس الموضوعاتويشمل فهر: الفهارس 
  : مالمحه ما يليزوقد اتبعت في هذه الدراسة منهجاً محدداً أبر

 .االعتماد  على أمات المصادر والمراجع األصيلة  - ١
تخريج األحاديث من كتب السنة مع بيان درجة الحديث ما لم يكن في  - ٢

 .الصحيحين أو في أحدهما
 .معتبرةاالقتصار على المذاهب الفقهية ال - ٣
بحث المسألة الخالفية وذكر األقوال منسوبة لقائليها واالستدالل لكل قول ثم  - ٤

 .الترجيح
 .العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم - ٥

وبعد، فدونك هذا البحث قد أفرغت فيه وسعي وبذلت له جهدي، فإن وفقت 
سأل أن يغفر الزلل  أواهللاى ذلك قصدت، إلفمن اهللا وحده، وإن تكن األخرى فما 

  .والتقصير
 جماد األولى ليال بقين من شهر تثنين لسوكان الفراغ منه يوم األحد ليلة اإل

من السنة التاسعة والثالثين بعد األربعمائة واأللف من الهجرة النبوية على صاحبها 
  .أفضل الصالة وأزكى السالم



 

 )٤٢٦١(

  المطلب األول
  تعريف التسمين لغة واصطالحاً

من سمن يسمن تسميناً، والسين والميم والنون أصل يدل : سمين في اللغةالت
  .)١(هو سمين : على خالف الضمر والهزال، ومن ذلك اِلسمن، ويقال

   :التسمين اصطالحاً
  .)٢(ره سميناً وذلك بتزويده باألكل الدسم  صي: أي؛مصدر سمن

لدهون قد يلحق الضرر ويعرف الوزن الزائد بأنه تراكم غير طبيعي أو مفرط ل
  .بالصحة

ويعد منسب كتلة الجسم مؤشراً للوزن مقابل الطول فيحسب عادة بتقسيم الوزن 
، وهو قياس )أي الطول مضروبا في نفسه(بالكيلو غرام على مربع الطول بالمتر

  .مناسب لكال الجنسين ولجميع األعمار غير أنه قياس تقريبي
الصحة العالمية الوزن الزائد والسمنة على وفيما يتعلق بالبالغين تعرف منظمة 

  :النحو التالي
 .٢٥ أو يساوي ٢٥ من  أقلالوزن الزائد هو أن يكون منسب كتلة الجسم -
  .)٣( ٣٠ أو يساوي ٣٠السمنة هي أن يكون منسب كتلة الجسم أكبر من  -

                                         
 .مادة سمن) ٩٧/ ٣(مقاييس اللغة، ابن فارس : ينظر  )١(

 .مادة سمن) لكل رسم معنى ( معجم المعاني : ينظر  )٢(

  .٢١١٦/ ٢/ ٢٢السمنة والوزن الزائد من مقاالت منظمة الصحة العالمية : ينظر  )٣(



– 

  )٤٢٦٢(

  المطلب الثاني
     أسباب النحافة وأعراضها

دة وقد تكون دون ذلك وترجع أسباب ذلك يصاب بعض الناس بالنحافة وقد تكون شدي
  :)١( عدة أمور مجملها إلى
 .أسباب وراثية - ١
 الغدة الدرقية أو فقر الدم الشديد أو عدم كفاءة نشاطأسباب مرضية كفرط  - ٢

 .الجهاز الهضمي في االمتصاص
 .أسباب نفسية كاالكتئاب الشديد الذي يصحبه ضعف الشهية - ٣
  .عادات خاطئة في التغذية - ٤

من  % ٢٥ إلى أقل من  لديهخص نحيفاً إذا وصل نقص الوزنويعتبر الش
  .)٢(وزن الجسم المثالي مقارنة بطوله وجنسه 

  :)٣(وللنحافة أعراض بعضها جلي وبعضها خفي ومن أبرزها 
 .شحوب الجسم .١
 .خلل في ضربات القلب .٢
 .جفاف الجسم .٣
 .الشعور بالفتور العام والكسل .٤
  .مثاليمن الوزن ال % ٢٥انخفاض الوزن ألقل من  .٥

                                         
 ) .٢١٦(غذاؤك سر صحتك، وليد قميحة : ينظر  )١(

 ) .٢١٦(الغذاء المتوازن، محمد مطيع : ينظر  )٢(

 ) .٦٣(التغذية خالل مراحل العمر، نوال البدر : ينظر  )٣(



 

 )٤٢٦٣(

  المبحث الثاني
  القواعد الفقهية التي لها صلة بالتسمين

  :)١( قاعدة األصل في المنافع الحل واإلباحة– ١
وقد قررت هذه القاعدة جواز االنتفاع بكل المنافع على وجه األرض، ومن 
ذلك جواز االنتفاع بأدوية التسمين ما لم يرد دليل على منع االستفادة منها تحديداً 

  . أو لغيرها، أي بما يكتنفها أو يدخل في تركيبهالذاتها
  :)٢( األصل في المضار التحريمقاعدة – ٢

وهي في مقابلة القاعدة السابقة، وهي تقرر أن كل ما فيه مضرة فهو ممنوع 
  .شرعاً، ويدخل فيها التسمين لغير حاجة وال ضرورة

  :)٣( الضرر يدفع بقدر اإلمكان– ٣
ع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل واإلمكانيات هذه القاعدة تفيد وجوب دف

المتاحة بحسب االستطاعة والقدرة، فإن أمكن منعه بالكلية، وإال فإن المنع أو الدفع 
، وعلى هذا فيمكن )٤(يكون بحسب المستطاع، وهذا من باب الوقاية خير من العالج

  .دفع ضرر النحافة بما هو في دائرة المباحات
  :)٥(ثله الضرر ال يزال بم– ٤

  .)٦("الضرر ال يزال بالضرر"وأوردها بعضهم بلفظ 
                                         

، المنثور، الزركشي )٢٢٣/ ١(عيون البصائر، ابن نجيم ، غمز )٧٣(األشباه والنظائر، ابن نجيم : ينظر  )١(
، القواعد الفقهية  )٨٩( ، األقمار المضيئة ، األهدل )١٦٦/ ١(، األشباه والنظائر، السيوطي )١/١٧٦(

 ).١٢٦(الكبرى السدالن 

لرحمن ، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبدا)٤٠٥(رفع الحرج، يعقوب الباحسين : ينظر  )٢(
 ).٥٠/ ١(عبداللطيف

، الوجيز، البورنو )٢٠٨(، القواعد الفقهية الكبرى، السدالن )١/٤٢(درر الحكام، علي حيدر : ينظر  )٣(
 ).٢٢٧(، الممتع في القواعد الفقهية، مسلم الدوسري )٢٥٦(

 ).٢٢٧(م الدوسري، الممتع في القواعد الفقهية، مسل)١/٢٠٨(القواعد الفقهية وتطبيقاتها الزحيلي : ينظر  )٤(

، الوجيز، البورنو )٥١٢(، القواعد الفقهية الكبرى، السدالن )١/٤١(درر الحكام، علي حيدر : ينظر  )٥(
 ).٢٣٩(، الممتع في القواعد الفقهية، مسلم الدوسري )٢٥٩(

، )٢/٣٢١(، والزركشي في المنثور في القواعد )١/٤١(ذكرها بهذا اللفظ ابن السبكي في األشباه والنظائر   )٦(
 ).١٩٦(، وكذلك ابن نجيم في األشباه والنظائر )١٧٦(والسيوطي في األشباه والنظائر 



– 

  )٤٢٦٤(

إال أنه ال يزال بضرر مثله والبما هو " الضرر يزال"قاعدة لوهذه القاعدة قيد 
 يزالفوقه باألولى، وهذا يعني أن الضرر يجب أن يزال بدون ضرر إن أمكن وإال 

 )ر ال يزال بمثلهالضر(أعم من لفظ ) الضرر ال يزال بالضرر(، ولفظ )١(بضرر أقل
حيث يفيد عدم جواز إزالة جنس الضرر بجنس ضرر آخر سواء أكان مساوياً أو أقل 

  .)٢(أو أشد، فالواجب إزالة الضرر دون إيقاع ضرر آخر
  :)٣( الضرر األشد يزال بالضرر األخف – ٥

وعليها ال يجوز دفع ضرر النحافة بأدوية قد توقع المصاب بأمراض أخطر، 
  .بأن كانت تعالج ضرر النحافة وقد توقعه فيما هو دونها ضرراً ويجوز العكس 

  :)٤( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة – ٦
 وقد يكون ضرورة لتستقيم صحة –كما سيأتي -والتسمين قد يكون لحاجة 

ن النحافة الشديدة قد تثني المصاب بها عن بعض إالمصاب وتحسن عبادته، إذ 
  .كبيراصيام مثالً أو يلحق به الصيام ضرراً العبادات كال

                                         
 ).١/٢١٥(القواعد الفقهية وتطبيقاتها، الزحيلي : ينظر  )١(

 ).٢٤١(الممتع في القواعد الفقهية، مسلم الدوسري : ينظر  )٢(

، القواعد الفقهية الكبرى، )١/٤٠( حيدر ، درر الحكام، علي)٨٨(األشباه والنظائر، ابن نجيم : ينظر  )٣(
 ).٢٦٠(، الوجيز، البورنو )٥٢٧(السدالن 

، )٤٢(، الوجيز، البورنو )١/١١٧(، األشباه والنظائر، السيوطي )٩١(األشباه والنظائر، ابن نجيم : ينظر  )٤(
  ).٢٠٣(الممتع في القواعد الفقهية، مسلم الدوسري

جة تأخذ أحكام الضرورة من حيث العموم واإلطالق بحيث تكون وليس المقصود بهذه القاعدة أن الحا  
الحاجة كالضرورة دائماً، وإنما المقصود مشابهة الحاجة للضرورة في كونها سبباً لمشروعية األحكام 

  .االستثنائية
 ).٥٣٦/ ٢(الحاجة وأثرها على األحكام، أحمد الرشيد : ينظر  



 

 )٤٢٦٥(

  المبحث الثالث
  التسمين

  :وفيه أربعة مطالب
  المطلب األول

  حكم التسمين إذا كان لحاجة
قد يلجأ بعض الناس إلى تناول األغذية المسمنة لحاجة دون الضرورة كمن 

تحقق السمنة تستعد للزفاف مثالً وهي نحيلة الجسم، فهل يجوز لها تناول ذلك الدواء ل
  ؟المطلوبة أو الوزن المثالي

كانت أمي : (- رضي اهللا عنها وعن أبيها –قالت الصديقة بنت الصديق 
 أكلت ى فما استقام لها ذلك حتتعالجني للسمنة، تريد أن تدخلني على رسول اهللا 

  .)١()القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة 
 كان لحاجة معتبرة دون أن وعلى هذا فال بأس شرعاً بتناول ما يسمن إذا

تصل للسمنة المفرطة التي تؤدي إلى أمراض متالحقة مستقبالً، فتصل مرحلة 
  .الضرر المهني عنه شرعاً

                                         
، وابن ماجه في سننه، كتاب )٣٩٠٣(اب في السمنة، حديث رقم أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، ب  )١(

، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة )٣٣٢٤(األطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان، حديث رقم 
)١/١٢٣.( 



– 

  )٤٢٦٦(

  المطلب الثاني
  حكم التسمين إذا كانت النحافة لسبب مرضي

يحفظ الصحة ويدفع العلة ويعيد لإذا تناول المريض بالنحافة أدوية وأغذية 
  .بادة فهذه صورة من صور التداوي والحكم فيها حكم التداويالقوة وترتقي الع

 يتداوى، ويأمر بالتداوي لمن واألصل في التداوي اإلباحة وقد كان النبي 
 فهو مشروع لما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من ،أصيب بمرض

 والترك واإلباحة  إال أن الفقهاء اختلفوا فيه من حيث الوجوب واالستحباب،التشريع
  :إلى أربعة أقوال

، ومذهب )١(إن التداوي مباح، وهذا هو مذهب أكثر الحنفية: القول األول
  .)٣(، واختاره بعض الحنابلة )٢(المالكية

  :أدلة هذا القول
ِزيد  ولَا يۙ ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمْؤِمِنين :  قوله تعالى– ١

  .]٨٢: اإلسراء[ الظَّاِلِمين ِإلَّا خَسارا 
  .)٤(يدل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك ) شفاء(فيه : قوله

  أن ناساً من عرينة قدموا على رسول اهللا أنس بن مالك ا روى  م– ٢
دقة إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الص : (، وقال لهم رسول اهللا )٥(المدينة فاجتووها

  .)٦() ففعلوا فصحوا،فتشربوا من ألبانها وأبوالها

                                         
، البناية، )٥/٣٥٤(، الفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهند )٨/٢٣٧(البحر الرائق، ابن نجيم : ينظر  )١(

 ).١٢/٢٦٧(العيني 

، مواهب الجليل، الحطاب )٢/٦(، التاج واإلكليل، المواق )٢/٣٣٨(الفواكه الدواني، ابن غنيم : ينظر  )٢(
)٢/٤٢٥.( 

، المبدع، ابن مفلح )١/٨٣٣(، مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني )٨/١٢٢(المغني، ابن قدامة : ينظر  )٣(
)٢/٢٢١.( 

 )٢١١/ ١٠(قرطبي الجامع ألحكام القرآن، ال: ينظر  )٤(

اجتويت البالد إذا كرهتها وإن كنت في : الجيم والواو والياء أصل يدل على كراهة الشيء، يقال: اجتووا  )٥(
 ) .٤٩١/ ١(مقاييس اللغة، ابن فارس : نعمة، ينظر

 ).١٦٧١(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القيامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، حديث رقم   )٦(



 

 )٤٢٦٧(

إن كان في : ( يقولسمعت النبي :  قال ما رواه جابر بن عبداهللا – ٣
شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة 

  .)١()عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي
 الحصر في الثالثة، فإن الشفاء قد لم يرد النبي (  :)٢(جاء في عمدة القاري

  .)ه بهذه الثالثة على أصول التداوي مما يدل على إباحته وإنما نب،يكون في غيرها
، وأكثر )٣( إن التداوي مستحب، وهذا قول بعض الحنفية:القول الثاني

  .)٥(، وبعض الحنابلة)٤(الشافعية
  :أدلة هذا القول

 واذْكُر عبدنَا َأيوب ِإذْ :  حكاه عن أيوب عليه السالم قوله تعالى فيما– ١
اركُض ِبِرجِلك هٰذَا مغْتَسٌل باِرد  نَادٰى ربه َأنِّي مسِني الشَّيطَان ِبنُصٍب وعذَاب

ابشَرو ]٤١،٤٢:ص[  
أي قلنا له أركض فركض فنبعت عين ماء (: _رحمه اهللا_قال القرطبي 

فاغتسل به فذهب الداء من ظاهره ثم شرب منه فذهب الداء من باطنه، فأمر اهللا إنما 
  .)٦ ()يدل داللة واضحة على الحث على العالج واألمر بالتداوي

أنزل له واهللا داء إال ما أنزل : " قال عن النبي    ما رواه أبو هريرة– ٢
  .، مما يدل على إثبات الطب والعالج وأنه مستحب)٧("شفاء

األمر بالتداوي ال ينافي التوكل كما ال ينافيه (: -حمه اهللار- قال ابن القيم 
  .)٨()الجوع والعطش

                                         
 ) .٥٦٨(البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، حديث رقم أخرجه   )١(

)٢١٣/ ٢١(  )٢( 

 ).٢١٤/ ٥(بدائع الصنائع، الكاساني : ينظر  )٣(

          ، أسنى المطالب، األنصاري )٢/٩٦(، روضة الطالبين، النووي )٥/٩٧(المجموع، النووي : ينظر  )٤(
)٢٩٥/ ١.( 

 ).٣٥٩/ ٢(، اآلداب الشرعية، ابن مفلح )١٠/ ٦(ي اإلنصاف، المرداو: ينظر  )٥(

 .بتصرف ) ٨/١٠٠٦(الجامع ألحكام القرآن، القرطبي   )٦(

 ) .١٣(الطب النبوي، ابن القيم   )٧(

 ).٥٦٧٨(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء، حديث رقم   )٨(



– 

  )٤٢٦٨(

يا رسول اهللا أال : قالت األعراب:  قال   ما رواه أسامة بن شريك– ٣
قال د اهللا تداووا فإن اهللا لم يضع داء إال وضع له شفاء أو نعم يا عبا: (نتداوى ؟ قال

  .)١ ( )الهرم(: يا رسول اهللا وما هو؟ قال: ، قالوا) إال داء واحداً،دواء
، وبعض )٢( إن التداوي واجب وهو قول بعض الحنفية:الثالث القول

  . الظن بنفع الدواءغلبة، بشرط )٤(، وبعض الحنابلة)٣(الشافعية
  :قولأدلة هذا ال

  .) ٥  ( السابق  حديث أسامة من شريك– ١
  .وهذا أمر، واألمر يفيد الوجوب) تداووا (:وجه الداللة

 بأن األمر يفيد الوجوب إال إذا صرفته قرائن لالستحباب، فيحمل حينئذ :نوقش
على االستحباب، وقد وجد الصارف هنا وهي األحاديث السابقة، بل وجد ما يحمل 

إني أصرع، :  فقالتإلباحة كحديث المرأة التي أتت النبي على أن األمر على ا
إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت اهللا : (وإني أتكشف، فادع اهللا لي، قال

 إني أتكشف فادع اهللا لي أن ال أتكشف فدعا :قالتثم أصبر، : أن يعافيك، فقالت
  .)٦(لها

  .)٧(قمة بالخمر القياس على جواز أكل الميتة للمضطر وإساغة الل– ٢

                                         
، والترمذي في سننه، كتاب الطب، )٣٨٥٥(اب الرجل يتداوى، حديث رقم أخرجه أبو داود في سننه، كت  )١(

، والنسائي في السنن الكبرى، باب األمر بالدواء، )٢٠٣٨(باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم 
 ).١٢٨١/ ٢(، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )٧٥١١(حديث رقم 

 ).٣٦٣/ ٥(لماء الهند الفتاوى الهندية، جماعة من ع: ينظر  )٢(

 ).١١٨/ ٣(تحفة المحتاج، ابن الملقن : ينظر  )٣(

  ).٣٥٠/ ٢(، اآلداب الشرعية، ابن مفلح )٩٣/ ٦(اإلنصاف، المرداوي : ينظر  )٤(

 ١٤   ص  ٥)

، )٥٦٥٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، حديث رقم   )٦(
لبر والصلة واآلداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، حديث رقم ومسلم في صحيحه ،كتاب ا

)٢٥٧٦.( 

 ).٣٥٧/ ١(مغني المحتاج، الشربيني : ينظر  )٧(



 

 )٤٢٦٩(

بأن هذا قياس مع الفارق فأكل الميتة للمضطر مما يقطع بنفعه، وكذا : نوقش
  .)١(إساغة اللقمة بالخمر، وأما الدواء فال يقطع بنفعه

أن التداوي جائز وتركه أفضل، وهو مذهب اإلمام أحمد وبعض : القول الرابع
  .)٢(أصحابه

 :أدلة هذا القول
بق ذكره في إباحة التداوي، واستدلوا على أفضلية استدلوا على الجواز بما س

  :الترك بما يأتي
هم " الجنة بغير حساب وال عذاب وفيه لون الذين يدخاََ حديث السبعين ألف– ١

  .)٣("الذين ال يسترقون وال يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 
  :نوقش بما يلي

 والقدر بترك الرقية، أن المراد االعتماد على اهللا في دفع الداء، والرضا بالقضاء .١
 .)٤( لثبوت وقوعه في األحاديث الصحيحة ؛ال القدح في جواز ذلك

أي ال يطلبون غيرهم أن يرقيهم، لكن ربما رقوا أنفسهم ) ال يسترقون: (أنه قال .٢
 .بأنفسهم، وهذا تداوي

، فقد أفاد أن الصبر على المرض أفضل من األخذ )٥(حديث المرأة التي تصرع .٣
 .)٦(نفسه قوة الصبر والتوكل على اهللا به لمن علم من 

أن كثيراً من المرضى يشفون بال تداٍو، فيزول المرض بأسباب روحانية  .٤
وجسمانية ظاهرة وباطنة مما يدل على أن تركه أفضل، فالشفاء إن كان قد قدر 

 .فالتداوي ال يفيد
                                         

 .المرجع السابق : ينظر  )١(

 ).٢٥٣/ ٢(، اآلداب الشرعية، ابن مفلح )٢١٧/ ٢(المبدع، ابن مفلح : ينظر  )٢(

، )٦٤٧٢(، حديث رقم )ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه(ب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، با  )٣(
ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب وال 

 ).٢٢٠(، حديث رقم )وال يكتوون(عذاب، وفيه 

 ).٢١٢/ ١٠(فتح الباري، ابن حجر : ينظر  )٤(

 ).١٥(سبق تخريجه، ص   )٥(

 ).٥٦٤/ ٢١(موع فتاوى ابن تيمية مج: ينظر  )٦(



– 

  )٤٢٧٠(

  :نوقش
افع أو تدفع بأنه يترتب على هذا أن ال يباشر أحد األسباب التي تجلب بها المن

بها المضار، ألن المنفعة والمضرة إن قدرتا لم يكن بد من وقوعهما وإن لم تقدرا لم 
يكن سبيل على وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم، وهذا ال يقوله 

  .)١(إال دافع للحق معاند له
  :الراجح

 بأن التداوي –  رحمه اهللا–لعل الراجح هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ترد عليه األحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون مباحاً أو مستحباً أو واجباً أو مكروهاً 

فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو : (أو محرماً حيث قال
أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مستحب، : واجب، والتحقيق

  .)٢)( ما هو واجبوقد يكون منه
 واألدوية )٣(وعلى هذا فالتداوي يختلف حكمه باختالف األحوال واألشخاص

المستعملة، فيكون واجباً إذا كان تركه يفضي إلى تلف النفس أو أحد األعضاء أو 
ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن، ، عجزه أو كان المرض معدياً 
ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين ، الحالة األولىوال يترتب عليه ما سبق في 

ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من ، السابقتين
  .المرض الذي يتطلع إلى الشفاء منه

وبناء على هذا فإن حكم طلب السمنة للمصاب بالنحافة تدور عليه األحكام 
  .السابقة

                                         
 ).٣٩٥/ ٣(زاد المعاد، ابن القيم : ينظر  )١(

 ) .١٢/ ١٨(مجموع فتاوى ابن تيمية   )٢(

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد : ، ينظر)٧/ ٥/ ٦٩(وبهذا صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي، قرار رقم   )٣(
)٣/٧٣١) (٧.( 



 

 )٤٢٧١(

  المطلب الثالث
  لمداواة مرضإذا لم يكن لحاجة وال حكم التسمين 

إذا لم يكن ثمة حاجة للتسمين وال مرض يتعلق شفاؤه بعد اهللا بالتسمين فالذي 
يظهر أنه ال يجوز للنصوص الدالة على تحريم النهي عن اإلسراف في األكل وذم 

  :السمن ومنها
   يِحب الْمسِرِفينوكُلُوا واشْربوا ولَا تُسِرفُوا ِإنَّه لَا :  قوله تعالى– ١

  ]٣١: األعراف[
  :جمع اهللا الطب كله في نصف هذه اآلية: (- رحمه اهللا-قال علي بن الحسن

  .)١ () }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{
ما أن يكون بالزيادة على القدر إواإلسراف (: - رحمه اهللا –قال ابن سعدي 

ا بزيادة الترفه في المآكل مإالكافي والشره في المأكوالت الذي يضر بالجسم و
  .)٢() والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحالل إلى الحرام

   بحسب ابن آدم،ما مأل آدمي وعاء شراً من بطنه( :  قول الرسول – ٢
 أكالت يقمن صلبه، فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 

  .)٣()لنفسه
  .)٤()ه القسمة لعجب من هذه الحكمةلو سمع أبقراط هذ(: قال بعض أهل العلم

                                         
ليس في : ، وذلك عندما قال له طبيب هارون الرشيد النصراني)١٩٢/ ٧(الجامع ألحكام القرآن، القرطبي   )١(

جمع اهللا : علم األديان وعلم األبدان، فقال علي:  من علم الطب شيء، والعلم علمان– يعني القرآن–كتابكم 
             زاد المسير، ابن الجوزي : ، وينظر)وكلوا واشربوا وال تسرفوا(الطب كله في نصف آية من كتابنا 

)١١٤/ ٢.( 

 ).٢٨٧(تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي   )٢(

، )٢٣٨٠(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة األكل، حديث رقم   )٣(
، وابن )٦٧٣٧(والنسائي في السنن الكبرى، باب ذكر القدر الذي يستحب لإلنسان من األكل، حديث رقم 

، وصححه )٣٣٤٩(األطعمة، باب االقتصاد في األكل وكراهة التشبع، حديث رقم ماجه في سننه، كتاب 
 ).٣٩٠(األلباني في صحيح سنن الترمذي، ص

 ).١٤١١/ ٣(التفسير الوسيط، مجموعة من العلماء   )٤(



– 

  )٤٢٧٢(

ما : ذكر هذا الحديث لبعض الفالسفة فقال(: -  رحمه اهللا -  وقال الغزالي
  .)١()سمعت كالماً في قلة األكل أفضل منه

يدعو الحديث إلى ذم الشبع واإلسراف في تناول (: )٢(وجاء في األدب النبوي
وكُلُوا واشْربوا ولَا  : لى تعاالطعام والشراب، وقد نهى عن ذلك القرآن بقوله

ِرِفينسالْم ِحبلَا ي ِرفُوا ِإنَّهتُس  ]وإنما كان ملء البطن شراً لما فيه ]٣١:األعراف 
 فالشبع يورث البالدة ويعوق الذهن عن التفكير ؛من المفاسد الدينية والدنيوية

نت عاقبتها البطنة، وكم من أكلة كا... الصحيح، وهو مدعاة للكسل والنوم الكثير 
   .)وجلبت من األضرار ما ال ِقبل لإلنسان به

يحمل الزجر على من يتخذ الشبع : ()٣( في الفتح-رحمه اهللا- قال ابن حجر
  ) .عادة

إنه ليأتي الرجل العظيم : "  قال عن رسول اهللا  عن أبي هريرة – ٣
  .)٤("السمين يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضه 

 السمين، والمقصود بذلك ذم رسول اهللا : (- رحمه اهللا –بن حجر قال ا
  .)٥()األكول الشروب ال من كانت هذه أصل خلقته 

 سمعت رسول اهللا :  قال– رضي اهللا عنهما – عن عمران بن حصين – ٤
ذكر  ال أدري أ: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: "يقول

إن بعدكم قوما يخونون وال يؤتمنون ويشهدون : "قرنين أو ثالثة، ثم قال ه بعدالنبي 
  .)٦(" ويظهر فيهم السمن، وينذرون وال يفون،هدونتشوال يس

                                         
 ).١٦٩/ ٤(شرح الزرقاني، الزرقاني   )١(

 ).٢٠٩/ ١(األدب النبوي، الشاذلي   )٢(

 ).٤٩١ /٥(فتح الباري، ابن حجر   )٣(

        حديث رقم...) أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب   )٤(
  ).٢٧٨٥(، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث رقم  )٤٧٢٩( 

 ).٣٤٢/ ٨(نيل األوطار، الشوكاني : ، وينظر)٨/٤٢٦(فتح الباري، ابن حجر   )٥(

أخرجه البخاري في صحيحه، كناب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث رقم   )٦(
ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ) ٦٤٢٨(

 ).٢٥٣٥(حديث رقم



 

 )٤٢٧٣(

 أي يحبون التوسع في المآكل :يظهر فيهم السمن: (- رحمه اهللا- قال ابن حجر 
  .)١()والمشارب وهي أسباب السمن

  .)٢() أنه يحصل من كثرة األكل– أي السمن –وجه كونه عيبا : (وقال
 من يكتسب السمنة، والمكتسب ذم رسول اهللا : (-رحمه اهللا- وقال النووي 

  .)٣()للسمنة هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً عن المعتاد
يأكلون في الدنيا كما تأكل األنعام وال يقتدون : ( -رحمه اهللا-وقال ابن بطال

ين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت البلغة، وتوفير بمن كان قبلهم من السلف الذ
  )٤()الشهوات إلى اآلخرة

                                         
 ).١٣/٣١٤(العيني عمدة القاري، : ، وينظر)١٠/٤٤٥(فتح الباري، ابن حجر  )١(

 ).٣٤/ ١(فتح الباري، ابن حجر  )٢(

 ).١٦/٨٧(شرح صحيح مسلم، النووي   )٣(

 ).٦/١٥٦(شرح صحيح البخاري، ابن بطال   )٤(



– 

  )٤٢٧٤(

  الخاتمة
  .الحمدهللا اللطيف الخبير، والصالة والسالم على السراج المنير

  :أما بعد
 الباحث نتائج  فيهاذكرخاتمة يتدوين فإن مما تقتضيه قواعد البحث العلمي 

قف عليه في سفر ميمون بين صفحات رحلته، ويعرض فيها جني بستانه، مما و
 نهل فيها من معين العلم العذب النمير، وقطف فيها من أزاهير رحلةالكتب، في 

  :روضه النضير، وها هي النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث اليسير
إن الصحة والعافية من أجل النعم، وإن منها اعتدال الجسم بين النحافة والسمنة  - ١

 . من رزقهافليحافظ عليها
 فال بأس بذلك حتى يصل االعتدال  معتبرةن طلب السمنة إن كان لحاجةإ - ٢

 .المروم
ن النحافة إن كانت لسبب مرضي فحكم عالجها حكم التداوي وهو يختلف إ - ٣

 .بحسب األحوال واألشخاص واألدوية المستعملة
 مذموم، ومجلبة  طلبمرضلمداواة  وال  معتبرةن طلب السمنة لغير حاجةإ - ٤

  . واعتالل للبدنمراضلأل
 أعان ونصح وسدد، وصلى اهللا على ءاًهذا واهللا أعلم وأحكم، ورحم اهللا امر

  .محمد، وبارك وسلم تسليماً كثيراًبينا ن



 

 )٤٢٧٥(

  فهرس المصادر والمراجع
، عالم م.د ، بن مفلح بن محمدمحمد ، ابن مفلح،اآلداب الشرعية والمنح المرعية .١

  ط.، دالكتب
محمد فؤاد عبدالباقي،  :  بن إسماعيل ، تحقيقري، محمدالبخااألدب المفرد،  .٢

 .م ١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،بيروت، دار البشائر اإلسالمية٣ط
  .ط، بيروت دار المعرفة .األدب النبوي، الشاذلي، محمد بن عبدالعزيز، د .٣
 دار ط، القاهرة،. دالشافعي،  زكريا، األنصاري،أسنى المطالب شرح روض الطالب .٤

  .الكتاب اإلسالمي
 زكريا : زين الدين إبراهيم ، تحقيق ابن نجيم،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، .٥

  .هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية،بيروت١ طعميرات،
دار الكتب العلمية، بيروت،  ،١ ط تاج الدين عبدالوهاب، السبكي،األشباه والنظائر، .٦

  .هـ١٤١١
دار ، بيروت، ١ط ، ن بن أبي بكرعبدالرحم الدين جالل  السيوطياألشباه والنظائر، .٧

  .هـ١٤١١الكتب العلمية،  
 عبدالهادي بن ضياء الدين إبراهيم ، ، األهدل،األقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية .٨

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٧، مكتبة جدة، جدة١ط
 بيروت، ،ط.د علي بن سليمان  المرداوي،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، .٩

  .ت.، دلعربي دار إحياء التراث ا
دار ط، بيروت،.د زين الدين بن إبراهيم،  ابن نجيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .١٠

  .ت.،دالمعرفة
محمد :  عالء الدين أبي بكر، تحقيق، الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .١١

  .ت.د مؤسسة التاريخ العربي، ث، د،م،. طعدنان،
دار ، بيروت، ١ط،  أبو محمد محمود بن أحمد الدين بدر العيني،البناية شرح الهداية، .١٢

  .هـ١٤٢٠الكتب العلمية، 
 زكريا عميرات،:  بن يوسف، تحقيقمحمد  المواق،التاج واإلكليل لمختصر خليل، .١٣

 .هـ١٤١٦ دار الكتب العلمية ، بيروت،١ط



– 

  )٤٢٧٦(

الدين عمر بن علي الشافعي، سراج : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ابن الملقن .١٤
  .هـ١٤٠٦، مكة، دار حراء ٦عبداهللا اللحياني، ط: قتحقي

           ، دار الزهراءنوال البدر وفادية يوسف، الرياض، التغذية خالل مراحل العمر .١٥
  . هـ١٤٢٧

، نشر الهيئة العامة لشؤون ١ للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء، طالتفسير الوسيط .١٦
  .١٣٩٣المطابع األميرية، 

، عبدالرحمن بن ناصر، حمن في تفسير كالم المنان، ابن سعديتيسير الكريم الر .١٧
  .هـ١٤٢٠م، مؤسسة الرسالة .، د١عبدالرحمن اللويحق، ط: تحقيق

هشام سمير : محمد بن أحمد األنصاري، اعتنى بهالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  .١٨
  .هـ ١٤١٦ دار إحياء التراث العرب ، بيروت، ١ طالبخاري،

، الرياض، دار كنوز ١ بن عبدالرحمن، ط أحمد الرشيد، لى األحكام،الحاجة وأثرها ع .١٩
  .هـ١٤٢٩أشبيليا 

 دار عالم الكتب، ط، الرياض،. دعلي حيدر،، درر الحكام شرح مجلة األحكام .٢٠
  .هـ١٤٢٣

ط، الرياض .د يعقوب بن عبدالوهاب،  الباحسين،رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، .٢١
  .ت. دمكتبة الرشد،

 ط، بيروت،. ديحيى بن شرف النووي،النووي، البين وعمدة المفتين، روضة الط .٢٢
  .ت. دالمكتب اإلسالمي

، بيروت، ٢٧محمد بن أبي بكر بن أيوب، طزاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم،  .٢٣
 .هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن : زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي .٢٤
  .هـ١٤٢٢، بيروت، دار الكتاب العربي١لي ، طع

مكتبة المعارف ، الرياض، ١طحمد بن ناصر الدين ، م ، األلباني،السلسلة الصحيحة .٢٥
  .ت.،دللنشر والتوزيع

 مطبعة بيت األفكار .م.ط، د. د بن يزيد القزويني،ه، ابن ماجه، محمدسنن ابن ماج .٢٦
  .ني عليه، وقد صدرت كل حديث بحكم األلباهـ١٤١٩ الدولية



 

 )٤٢٧٧(

  مطبعة بيت األفكار الدوليةم،.ط، د. دسنن أبي داود لسليمان بن األشعث السجستاني، .٢٧
  . وقد صدرت كل حديث بحكم األلباني عليههـ١٤١٩

 مطبعة بيت األفكار م، .ط، د. دسنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي، .٢٨
  .، وقد صدرت كل حديث بحكم األلباني عليههـ١٤١٩ الدولية

  مطبعة بيت األفكار الدوليةت،.ط، د. دسنن النسائي ألحمد بن شعيب النسائي، .٢٩
  .، وقد صدرت كل حديث بحكم األلباني عليههـ١٤١٩

 ط، بيروت، . دمحمد بن عبدالباقي ،الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك،  .٣٠
  .ت. ددار إحياء التراث العربي

 ياسر أبو تميم:  ، تحقيق علي بن خلف الحسنوأب ، ابن بطال،شرح صحيح البخاري .٣١
  .هـ١٤٢٣، الرياض، مكتبة الرشد ٢بن إبراهيم، ط

م، بيروت، دار المعرفة .ط، د.، يحيى بن شرف الدين،دلنووي،اشرح صحيح مسلم  .٣٢
  .ت.د

أبو :  عبداهللا بن محمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به، البخاري،صحيح البخاري .٣٣
  .هـ١٤١٩  بيت األفكار الدوليةم.دط، . دصهيب الكرمي،

أبو صهيب :  بن الحجاج القشيري النيسابوري، اعتنى بهمسلم ، مسلم،صحيح مسلم .٣٤
  .هـ١٤١٩  بيت األفكار الدوليةم،.ط، د. دالكرمي،

 دار الهاللبيروت ، ، ط.، محمد بن أبي بكر بن أيوب،دابن القيم ،الطب النبوي  .٣٥
  .هـ١٤١٩

  ، أبو محمد محمود بن أحمدبدر الدين،  ، العينيبخاريعمدة القاري شرح صحيح ال .٣٦
  .ت.، د دار إحياء التراث العربيط، بيروت،.د

  .ت.ن، د.م، د.ط، د.، د مطيع عودةمحمد ،الغذاء المتوازن .٣٧
  .هـ١٤٢٩ دار المعتز ط، عمان، . دوليد قميحة،، غذاؤك سر صحتك  .٣٨
 زين العابدين ابن نجيم،نجيم، ابن غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر،  .٣٩

  .هـ١٤٠٥ دار الكتب العلمية ط، بيروت، .د
 .ت. د المطبعة األميريةط، بوالق،. دالفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهند، .٤٠
  



– 

  )٤٢٧٨(

أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .٤١
  .ت. ددار السالم ط، الرياض ،.دمحمد فؤاد عبدالباقي، : اعتنى به

 أحمد بن غنيم بن سالم بن  بن غنيم،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، .٤٢
  .ت.، دمكتبة الباز، مكه المكرمة،  ١ طمهنا،

، دار بلنسية، ، الرياض، ١، ط صالح بن غانم  السدالن،القواعد الفقهية الكبرى، .٤٣
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧الرياض ،

 الزحيلي، محمد بن مصطفى الزحيلي، ، في المذاهب األربعةوتطبيقاتهاالقواعد الفقهية  .٤٤
   .هـ١٤٢٧، دمشق،  دار الفكر ١ط

ط، الدينة .يسير، عبدالرحمن العبداللطيف، دالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للت .٤٥
  .هـ١٤٢٣المنورة،  نشر الجامعة اإلسالمية 

المكتب م، .، د٢ط محمد بن مفلح، إبراهيم بن، ابن مفلح،  قنعالمبدع في شرح الم .٤٦
  .هـ١٤٠٠اإلسالمي 

  .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، العدد السابع .٤٧
مجموع فتاوى شيخ اإلسالم، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  .٤٨

  .هـ١٤١٨ م، د،ن.ط، د.دالعاصمي،
 محمد نجيب المطيعي: رف ، حققه وكملهبن شيحيى  محيي الدين ، النووي،المجموع .٤٩

  .هـ١٤١٠ ن.م، د.، د١ط
ط ، .دلمصطفى السيوطي ، الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  .٥٠

  .ت. دالمكتب اإلسالميدمشق، 
دار م .ط، د. دمحمد الخطيب ،الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  .٥١

  .ت.، دالفكر
 عبداهللا بن عبدالمحسن التركي،: تحقيق  المقدسي،، موفق الدين قدامةابن،المغني  .٥٢

  .ت.، د، دار عالم الكتبط ، الرياض، .د عبدالفتاح الحلو، 
عبدالسالم : ارس بن زكريا القزويني، تحقيقف أحمد بن  ابن فارس، مقاييس اللغة، .٥٣

 .هـ١٣٩٩ دار الفكر،ط،. دهارون،
  



 

 )٤٢٧٩(

دار زدني ، الرياض، ١ط مسلم بن محمد ، سري،  الدوالممتع في القواعد الفقهية .٥٤
  .هـ١٤٢٨

وزارة ، الكويت، ٢ط بدر الدين الزركشي،  الزركشي،المنثور في القواعد الفقهية، .٥٥
  .هـ١٤٠٥األوقاف الكويتية 

: محمد بن محمد المغربي ، تحقيق ابن الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  .٥٦
   .ت. دلكتب العلميةدار اط،  بيروت، .دزكريا عميرات، 

ط، .من أسرار منتقى األخبار، الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، دنيل األوطار  .٥٧
  .ت.دمشق، نشر دار الكلم الطيب د

 ، بيروت٥ طمحمد صدقي البورنو، البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، .٥٨
  هـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة، ،
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 )٤٢٨١(

  
  
  

  
  

  
  

ارتبط السلطان قايتباي عند اعتالئه العرش في مصر ببالد الحجاز بعدة روابط            
حتى وصل إلـى    ) ٢(سياسية وحضارية، وذلك منذ تدرج قايتباي في عدة مناصب إدارية         

   .)٣(م١٤٦٨/هـ٨٧٢عرش مصر في سنة 

والبد أن نشير إلى أن سالطين المماليك منـذ بـسط نفـوذهم علـى الـديار                 
ة، فإنهم تطلعوا إلى إخضاع بالد الحجاز لسيطرتهم، خاصة وأن تلك األمـاكن             المصري

المقدسة كانت خاضعة بالتبعية لسلطان الفاطميين في مصر منذ قدوم جـوهر الـصقلي              
إليها في عهد الخليفة المعز لدين اهللا، وذلك لشيوع نظرية أن انضمام الحرمين الشريفين              

أنها ال تكتمل إال بعد أن تؤيـده خطبـة الحـرمين            من أهم شروط الخالفة اإلسالمية، و     
  .  )٤(وتنطق باسمه

كذلك استمرت بالد الحجاز طوال العصر الفاطمي خاصة لسلطانهم ونفـوذهم،          
حتى سقطت البالد في يد صالح الدين األيوبي، الذي ضم بالد الحجـاز إلـى تبعيتـه،           

 الحجاز في يد أشرافها فكان      ودعي إليه على منابرها، مع استمرار الحكم القائم في بالد         
 أخو  -وفي سلطنة الملك الكامل   . )٥(الحسينيون في مكة، والحسينيون في المدينة المنورة      

 انقسمت السلطة في بالد الحجازيين األيوبيين في مـصر وبنـي            -صالح الدين األيوبي  
  .، وقد استمر هذا الوضع حتى قيام الدولة المملوكية في مصر)٦(رسول حكام اليمن

على أساس أن بالد الحجاز رمزاً دينيا تصبوا إليه أنظار وأفئدة المسلمين في             و
بعد أن احيي الخالفة    ) ٧(جميع أرجاء العالم اإلسالمي، فقد تطلع السلطان الظاهر ببيرس        

العباسية في القاهرة عقب سقوطها في بغداد على أيدي هوالكو المغول، بأن يبسط نفوذه              
م بإرسال أميراً من قبله هـو علـم الـدين    ١٢٦١/هـ٦٥٩ على بالد الحجاز، وذلك في  

 
 

 
  أستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة

   جامعة المنيا- كلية دار العلوم
  



– 

  )٤٢٨٢(

اليغمري لعمارة الحرم النبوي الشريف، ثم أرسل كسوة فاخرة لقبـر الرسـول الكـريم            
 لمظهر من مظاهر السيادة المملوكية على       )٨(مصحوبة بالشمع والبخور والزيت والطيب    

  .تلك األماكن المقدسة
يطرته ونفوذه على بالد الحجاز،     ومن هنا حرص السلطان بيبرس على تأكيد س       

بالتدخل في النزاعات الداخلية بين أشراف المدينة المنورة، وأصدر أوامره بأن تضرب            
هذا باإلضافة إلى خروجه في     . )٩(السكة باسمه وإال يمنع أحد من دخول الكعبة المشرفة        

 م، لتأدية فريضة الحج، وتصدق في طريقه بالكثير من الـصدقات          ١٣٦٦/هـ٧٦٧سنة  
وعلى أهل مكة المكرمة، وذلك ترسيخاً لنفوذه ونفوذ المماليك في تلك األماكن المقدسة،             

  .)١٠(لدرجة أنه عين أميراً من ِقبله نائباً على مكة هو األمير شمس الدين مروان
وبذلك اكتملت منظومة النفوذ المملوكي في بالد الحجاز بتعيين نائباً للـسلطان            

 مسعاه باالستيالء عليها وفرض نفوذه وسـيطرته علـى          في مكة المكرمة مما يدل على     
  .تلك األماكن المقدسة

استمرت المحاوالت المملوكية في السيطرة على بالد الحجاز في معظم فترات           
الحكم المملوكي في الديار المصرية، خاصة في عهد الـسلطان الناصـر محمـد بـن                

ـ ٧٠٤، الذي أرسل قوة عسكرية في سنة        )١١(قالوون علـى رأس األميـر     م  ١٣٠٤/هـ
بيبرس الجاشنكير، الذي قبض على الشريفين أبي الغيث وعطيفه، وعين بـدالً منهمـا              
حميضه ورميثه، وحملهما إلـى القـاهرة معـه، وكـذلك حملـة أخـري فـي سـنة                

، وذلك لظهـور    )١٢(م تحت قيادة األمير سيف الدين طقصاي الناصري       ١٣١٣/هـ٧١٣
ت األمور بين أشراف مكة، وبذلك يتضح لنا        الفساد والظلم من قبل حميضة، وبذلك هدأ      

أن سالطين المماليك كانوا يرسلون الحمالت العسكرية لقمع النزاعات الداخليـة التـي             
  .تشب بين أشراف الحجاز

 قـد زادت الـصالت الـسياسية بـين      )١٣(أما في عهد السلطان الظاهر برقوق     
فود القامة من مـصر،     المماليك في مصر وبين أشراف مكة وذلك بإرسال الرسائل والو         

واستقر األمن والطمأنينة في عهد الشريف حسن بن عجالن، خاصة الستقرار التجـارة             
، لـذا كـان     )١٤(ولرواجها في ميناء عدن حتى خفضت الرسوم الجمركية على التجـار          



 

 )٤٢٨٣(

السلطان المملوكي يرسل تقليداً بتولية شريف مكة الحكم، وخير دليل على ذلـك تقليـد               
عجالن نيابة السلطنة المملوكية في األقطار الحجازية مـن قبـل           شريف مكة حسن بن     

، وهذه أول مرة يتولى فيها أحـد األشـراف نيابـة     )١٥(السلطان الناصر فرج بن برقوق    
  .األقطار الحجازية من قبل سلطان مصر المملوكية

هذا إلى جانب ازدياد نفوذ المماليك في األراضي الحجازيـة وذلـك بعـزلهم              
م عنـدما عـزل الـسلطان    ١٤١٥/هـ٨١٨ مكة كما حدث في سنة      بعض األشراف في  

المؤيد شيخ شريفي مكة الشريف بركات والشريف أحمد بـن إمـارة مكـة وإصـدار                
  .)١٦(مرسوما بتولية غيرهما وهو الشريف رميثه بن محمد بن عجالن

فقد تحولت مكة المكرمة إلى واليـة       ) ١٧(أما في عهد السلطان األشرف برسباي     
ـ ٨٢٧تامة لسلطنة المماليك في مصر، وذلك في سنة         تابعة تبعية    م، حيـث   ١٤٢٣/هـ

أشرك السلطان مع والي مكة الشريف علي بن عنان بن رميثة أميراً مملوكياً في حكمها               
، تصحبه قوة عسكرية، لكي تمكن األمير الجديد من تولي مهـام            )١٨(هو األمير قرقماس  

قوة العسكرية، ومنذ تلـك الفتـرة       منصبه وتفرض سلطه ونفوذ المماليك في الحجاز بال       
  .صار لزاما على أشراف مكة أن يتولوا الحكم فيها مع وجود قوة مملوكية عسكرية

لقد زاد نفوذ سلطان المماليك في األراضـي الحجازيـة منـذ عهـد الظـاهر          
م صحب أمير مكة الشريف علي بن حسن بـن          ١٤٤١/هـ٨٤٥، ففي سنة    ) (.)١٩(جقمق

مع إلتزام الشريف بدفع    . )٢٠( على رأسها يشبك الصوفي    عجالن من مصر قوة عسكرية    
مبلغا معينا من المال يقدر بحوالي ثالثين ألف دينار في مقابل تولية اإلمـارة، وبـذلك                 
صار على شريف مكة أن يدفع مرغما مبلغاً معينا من المال كضريبة في مقابل توليتـه                

  .الحكم واإلمارة بها



– 

  )٤٢٨٤(

  :ية في بالد الحجازجهود السلطان قايتباي السياس. ١
استمرت اإلضرابات والمنازعات الداخلية بين أشراف مكة حتى عهد السلطان          

ـ ٨٨٢قايتباي، الذي توجه فيه الشريف محمد بن بركات في سـنة    م بحملـة  ١٤٧٧/هـ
عسكرية إلى مدينة جازان لتأديب أميرها، الذي ناصر الشريف علي بن بركات، وسانده             

يف محمد إلى أراضيه، ومن ثم أنزل الشريف محمد الهزيمة          جنده وذلك عندما نفاه الشر    
      . )٢١(بأمير جازان أبو الغوائر، وأرغمه على دفع مبلغا من المال يؤديه له كل عام

لقد ساند السلطان قايتباي األمير محمد بن بركات في سياسته التوسعية خاصـة          
 سيادته، وذلك في سنة     أنه قام بحركة توسعية في عدة قرى ومدن بالحجاز فضمها تحت          

م، ومن ثم أيد السلطان ذلك بإصدار فرمان للريف بتقليد جميـع مـدن              ١٤٨٠/هـ٨٨٥
الحجاز كاملة، وبسط يده في توليه وعزل من يشاء من أشـرافها علـى جميـع تلـك                  
المنطقة، لذا عين الشريف بركات ابن خاله المسمي فارس بن شامان الحـسيني علـى               

  .)٢٢(إمارة المدينة المنورة
وبذلك نري أن هناك بعض أشراف مكة يبسطوا نفوذهم وسـلطانه الـسياسي             
والعسكري على جميع بلدانها، بفضل مساندة سالطين المماليك، وما تمتعـوا بـه مـن               
سياسة الحزم والقوة والحنكة والدهاء السياسي، كما كان تأيد السلطان ألشـراف مكـة              

لما حدث عند إرسـال مقـصورة جديـدة         بإرسال الهدايا القيمة بصحبة شاد العسكر، مث      
 ومصحف كبير حمل على جمل بمفرده، وكان علـى        )٢٣(صنعها للحجرة النبوية الشريفة   

  .باشيه العسكر شادبك ومعه خمسون مملوكا لحفظ األمن واالستقرار
أما عن حكم المدينة المنورة في عهد السلطان قايتبـاي، فقـد كـان أشـرافها                

رضونه عليهم، حتى عهد السلطان فرج بن برقوق الـذي       يقومون بترشيح أميرهم ممن ي    
منح حسن بن عجالن نيابة أقطار الحجاز، لذا كانت فترة حكم السلطان قايتباي ينتابهـا               
كثير من االضطرابات في المدينة المنورة، فتولي عليعا ضيغم بن خشرم بن ثابت بـن               

ن زهير بن سليمان    ، ثم عزل فتولى عليها قسيطل ب      )٢٤(م١٤٧٨/هـ٨٨٣لغير حتى سنة    
، ثم تولى زبيـري بـن      )٢٥(م١٤٨٢/هـ٨٨٧بمعاونه أمير مكة، واستمر حتى عزل في        

قيس وابنه الحسن بن زبير، الذي حكم المدينـة قرابـة الـثالث عـشرة سـنة حتـى                   



 

 )٤٢٨٥(

م، حتى أضربت األحوال السياسية بالمدينـة المنـورة نتيجـة لهجـوم        ١٤٩٥/هـ٩٠١
مسجد النبوي الشريف واستولى على ما فيه مـن         شريفها الحسن بن زبير على خزانة ال      

نقود وقناديل الذهب والفضة، لذا أرسل شريف مكة قوة عسكرية، اسـتطاعت عزلـه،              
وحفظت األمن والنظام في المدينة، وتم تعيين شريفاً جديداً عليها هو الشريف مانع بـن               

  .)٢٦(زبيري
حجاز كانت تتمثل في    ومن هنا فإن الجهود السياسية للسلطان قايتباي في بالد ال         

فض المنازعات بتأيد شريف مكة بالحمالت العـسكرية، وأن المنازعـات والخالفـات             
الداخلية في المدينة المنورة فترة حكم قايتباي كانت توأدي إلى عزل وتعيين العديد مـن               

  .األشراف بها
  :جهود السلطان قايتباي الدبلوماسية مع أشراف الحجاز. ٢

السلطان قايتباي بالعالقـات الدبلوماسـية بـين أشـراف     لقد اتسمت فترة حكم     
الحجاز، خاصة في والية الشريف محمد بن بركات الذي تآمر عليه أخيـه علـي بـن                 

م، للسعي عند الـسلطان فـي       ١٤٦٨/هـ٨٧٢بركات وسافر سراً إلى القاهرة في سنة        
ـ               د بـن   عزل أخيه محمد وتولية أمر مكة، إال أن السلطان قايتباي ساند الـشريف محم

بركات فأمره في منصبه في الوالية، مع طلبه مبلغ سـتين ألـف دينـار نظيـر هـذا                   
، وبـذلك   )٢٧(االستمرار وطلبه من الشريف على العودة إلى مكة والتصالح مـع أخيـه            

زادت العالقات السياسية بين السلطان والشريف محمد، ومن ثم دعي السلطان الشريف             
التالي أرسل الشريف ابنه بـدال منـه، فأسـتقبل          إلى الحضور إلى العاصمة القاهرة، وب     

، وأشركه السلطان مع أبيه فـي       )٢٨(استقباالً حافالً ورحب به، وزيد في تقديره وإعزازه       
أمره مكة، مع العديد من المراسالت الودية التي خرجت مـن الـديار المـصرية إلـى        

  .الشريف في مكة المكرمة
بلوماسية بين الـسلطان قايتبـاي      ومن تلك المراسالت التي زادت العالقات الد      

وشريف مكة محمد ن بركات، رسالة يشرح فيها السلطان كيفية رفضه طلب الـشريف              
: رميثه بن أبي القاسم بن حسن بن عجالن في توليه إمـارة مكـة بـدال منـه، قـائالً                   

وذلك يـدلل علـى مـدي       . )٢٩("فلتقرعينا، إننا ال نغير عليك ما دمنا على تخت العرش         "



– 

  )٤٢٨٦(

قوية بين السلطان وشريف مكة، ومدي تمسك السلطان بـاألمير فـي حكـم              الصالت ال 
  .البالد، وأنه لن يقوم بتغيره مادام على كرسي الحكم

وتأكيداً لعري الصداقة والمودة بين السلطان والشريف، فإن السلطان قـام فـي           
م بتأدية فريضة الحج، التي كانت فرصة كبيرة للـشريف لتقـديم            ١٤٧٩/هـ٨٨٤سنة  

الطاعة والوالء ورد الجميل للسلطان في استقباله ألبنه فـي القـاهرة بالحفـاوة     فروض  
والترحاب، ورفضه تعيين ابن عمه مكانه، لذا قدم الشريف جميـع فـروض الطاعـة               

، وقد كافأه السلطان بهدية قيمة      )٣٠(والحفاوة للسلطان حتى االنتهاء في أداء فريضة الحج       
  .)٣١(ة في وجوه البر، وأنعم على الفقراءمن الخيل واإلبل وأنفق أموالً كثير

وبذلك زادت الصلة والمحبة بين السلطان قايتباي والشريف محمد بن بركـات،       
 وتوليـه   لدرجة أن السلطان أصدر مرسوما بتعيين الشريف سلطانا على الحجاز كلها،

جميع المناصب اإلدارية فيها، والتصرف فيمن يوليه تلك المناصب، وذلك فـي حـدود              
م، وبناء عليه منح الشريف محمد بن بركات والية المدينة المنورة           ١٤٨٠/هـ٨٨٥ة  سن

  . )٣٢(إلى الشريف زبيري بن قيس الحسيني، نائباً عنه في حكمها
وقد قام الشريف محمد بن بركات بإرسال رسوالً من قبله للـسلطان قايتبـاي               

ـ           ب وغيرهـا، ففـرح     ومعه هدايا قيمة، ومنها برقع الكعبة المشرفة، وحبات لؤلؤ وذه
  .)٣٣(السلطان بتلك الهدية، وأرسل هدية مقابلة للشريف وابنه

وفي حقيقة األمر فإن السلطان قايتباي أخذ على نفسه رفـع مكانـه الـشريف               
محمد بن بركات، لذا كثير ما قام بإصدار المراسيم وإرسال الخلع والهدايا إليه، وذلـك               

لمراسيم التي أصدها السلطان في سنة      م، ومن ذلك ا   ١٤٩٥/هـ٩٠١حتى وفاته في سنة     
م، والتي أعقبت تأديته فريضة الحج، بأن شكره على حـسن معاملتـه             ١٤٨٧/هـ٨٩٢

للحجاج المصريين، ومنحه خلعتين أحداهما له واألخرى البنه، كما أرسل إليه الـسلطان     
م رسالة أخرى، يعبر فيها عن محبته وقربه إليه، وهدية أخري           ١٤٨٩/هـ٨٩٤في سنة   

  .)٣٤(ارة عن خلعتين أطلسين للشريف وألبنه زين الدينعب
وقد سار السلطان محمد بن قايتباي على سياسة أبيه في التقرب مـن أشـراف              
مكة بأن أرسل إليهم تقليد والية الحكم وجميع بالد الحجاز، كما كان فـي عهـد أبيـه                  



 

 )٤٢٨٧(

مال يؤديـه  م، وذلك في مقابل مبلغ من ال١٤٩٧/هـ٩٠٣السلطان قايتباي وذلك في سنة      
الشريف للسلطان في القاهرة على العادة المتبعة من قبل المماليك، وبذلك يعد الـسلطان              
قايتباي من أشهر سالطين المماليك رعاية لشئون بـالد الحجـاز، وتكريمـاً بـأمرائهم           

  .وأشرافهم
  :جهود السلطان قايتباي العلمية في بالد الحجاز. ٤

لمية في بالد الحجاز، وأعطي الكثيـر مـن         اهتم السلطان قايتباي بالجوانب الع    
االهتمام لطالب العلم، لذا أنشأ في مكة المكرمة مدرسة، لرفع شأن العلـم والتحـصيل،         

م، التاجر ابن الزمن وهو شمس الـدين محمـد بـن          ١٤٧٧/هـ٨٨٢لذا أرسل في سنة     
عمر بن محمد، ومعه شاد العمائر المعروف بسنقر الجمـالي، للبحـث عـن أراضـي          

على المسجد الحرام ليقيما بها مدرسة ورباطا للفقراء والمحتاجين، حيـث وفقـا        تشرف  
وأقاما المدرسة التـي كانـت      . )٣٥(في شراء رباطين هما رباط السدرة ورباط المراغي       

مقابل مقام إبراهيم عليه السالم، وقد ضمت هذه المدرسة اثنين وسبعين خلوه للـصوفية،   
تلك المدرسة من الرخام الملون، وقد قرر فيهـا أربعـة           ومكتبا لتعليم األيتام، وقد بنيت      

مدرسين على المذاهب الفقهية األربعة، وضمت حوالي أربعين طالباً للعلـم، وخزانـة             
ها خازنا، فكانت المكتبة زاخرة بنفائس الكتب وقد زود السلطان          ألشهر الكتب، عين علي   

تلك المكتبة بالكثير من الكتب وبخاصة في العلوم الشرعية وأرسل معظمها من الـديار              
ـ ٨٨٩المصرية على يد المؤرخ السمهوري، ثم في سنة          م علـى يـد ابـن       ١٤٨٤/هـ

  .)٣٦(لوم الشرعيةالجيعان الذي الذي وصل بالد الحجاز ومعه أحمال من كتب الع
وقيل أنه أنفق على إنشاء هذه المدرسة وملحقاتها ما يزيد على مائة وعـشرين              

  .)٣٧(ألف دينار
م، أمر السلطان قايتباي بإنشاء ربـاط فـي المدينـة           ١٤٨١/هـ٨٨٦وفي سنة   

المنورة بين باب السالم وباب الرحمة، وذلك عقب الحريق الثاني الذي شب في المسجد              
م شاد العمارة في جدار المسجد الغربي مدرسة ورباط للسلطان األشـرف     النبوي، لذا إقا  

  .، وذلك عند تأديته فريضة الحاج)٣٨(قايتباي، وعين له ناظراً وشيخين



– 

  )٤٢٨٨(

وقد شهدت تلك األربطة والمدارس نشاطا علميا ملحوظة، وأرتاده طالب العلم           
  .)٣٩(والمجاورون في بالد الحجاز

للمدرسة إلى للمدرسة إلى المسجد الحرام، يطلق       وقد أمر السلطان باتخاذ منفذاً      
 موالنـا   -عليه اسم باب قايتباي، وقد كتب على هذا الباب من خارجة بـالخط البـارز              

، "اللهم أنصره نصراً وأعزه   " وكتب أسفلها دعاء،     -السلطان األشرف أبو النصر قايتباي    
  ".وأفتح له فتحاً مبينا"وإلى يسار ذلك كتب 

م بإنشاء رباط ومدرسـة     ١٤٨٢/هـ٨٨٧رة أمر السلطان في     وفي المدينة المنو  
 وأقام على أرضـها المدرسـة       - التي أنشأها الوزير جوبان    -فهدمت المدرسة الجوبانية  

األشرفية، وأمدها بالمصاحف الكثيرة، ثم أوقف عليها عدة قـري فـي داخـل الـديار                
فرد سـبعة أرادب  المصرية، تحمل غاللها إلى المجاورين وطالب العلم، فكانت حصة ال     

  .)٤٠(في العام
كما شيد ابن الزمن للسلطان قايتبـاي ربـاط بالمدينـة المنـورة فـي سـنة                 

م بعد أن أشتري منازل معروفة باسم منازل آل عباس، وقـد خـصص      ١٤٨٣/هـ٨٨٨
  .)٤١(هذا الرباط لسكني طالب العلم

 ومن أهم مجهودات السلطان قايتباي في عمارة المنشأت في األراضي المقدسة          
أصدارة األوامر إلى الحاج مغلباي بتعمير وترميم مسجد نمرة بعرفة، وقد أنشأ رواقـين       

، لذا علينـا أن نقـول أن قايتبـاي أقـام            )٤٢(عظيمين بصدر القبلة، برسم الظل للحجاج     
منشأت معمارية كثيرة في الحرمين سواء أثناء قيامة كأمير للحاج أو في أثنـاء تأديتـه                

مصر، ومنها تجديد عمارة المسجد النبـوي الـشريف بعـد        فريضة الحج وهو سلطان ل    
  .)٤٣(حرقه، وأنشأ مدرسة بشبابيك مطلة على الحرم النبوي، وغيرها من المنشأت

وعلى ذلك نكون قد قدمنا نبذة ولو بسيطة عن جهود سـلطان مـن سـالطين                
 المماليك الجراكسة في بالد الحجاز ورفعة من شأن حكامها ومساندته لهم في شـئونهم              

  . السياسية والدبلوماسية والعلمية ومعمارية
  
  



 

 )٤٢٨٩(

  المصادر والمراجع
  :أسماء المصادر: أوالً
  أبو البركات محمد بن أحمد): م١٥٢٣/هـ٩٣٠ت(ابن إياس . ١

، تحقيق محمد مـصطفي، الهيئـة المـصرية    ٣، ج١، ج "بدائع الزهور في وقائع الدهور    "  
  .م١٩٨٣العامة للكتاب سنة 

  حسن بن عمر بن الحسن بن عمر): م١١٧٧/هـ٧٧٩ت(ابن حبيب . ٢
سـعيد  : محمد محمد أمين، مراجعـة    : ، تحقيق ٢ج" تذكره النبيه في أيام المنصور وبنيه     "  

  .م١٩٨٢عاشور، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 
  إبراهيم بن محمد بن أيدمر العالئي ):م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت(ابن دقماق . ٣

سعيد عاشور، مراجعـة    : ، تحقيق "فاء والملوك والسالطين  الجوهر الثمين في سيرة الخل    "  
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣أحمد السيد دراج، سنة

  محمد بن عبدالرحمن محمد): م١٤٩٧/هـ٩٠٢ت(السخاوي . ٤
، طبعة دار الكتب العلمية بيـروت سـنة         ١ج" التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة     "  

  .م١٩٩٣
  أحمدعلي بن ): م١٥٠٥/هـ٩١١ت(السمهودي . ٥

خالد عبد الغني محفـوظ، دار الكتـب        : ، تحقيق ٢، ج "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي    "  
  .م٢٠٠٦العلمية بيروت، سنة 

  عمر بن فهد بن محمد بن فهد): م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(عمر بن فهد . ٦
فهيم محمد شلتوت، مكتبة الخانجي، القاهرة سنة       : ، تحقيق "تحاف الورى بأخبار أم القرى    إ"  

  .هـ١٤٠٣
عبـدالملك دهـيش، طبعـة بيـروت       : ، تحقيـق  "الدر الكميد بذيل العقد الثمين    : "ابن فهد . ٧

  .م٢٠٠٠سنة
  عبدالعزيز بن عمر بن محمد الهاشمي ): م١٥٦٦/هـ٩٢٢ت: (عز الدين بن فهد. ٨

فهيم محمد شلتوت، طبعة أم القرى سنة       : ، تحقيق "غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام     "  
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦



– 

  )٤٢٩٠(

  تقي الدين محمد بن أحمد): م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت(الفاسي . ٩
علي عمر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة        : ، تحقيق "الزهور المقتطفة في تاريخ مكة المشرفة     "  

  .هـ١٤٢٢بورسعيد، سنة 
محمد عبد القادر أحمد عطا، دار      : ، تحقيق "العقد الثمين في تاريخ البلد األمين     "ــــ  . ١٠

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩نةالكتب العلمية، بيروت س
  جمال الدين يوسف بن تغري بردي ) م١٤٧٠/هـ٨٧٤ت(أبو المحاسن . ١١
، تحقيق محمد محمد أمين، طبعة الهيئة المصرية        "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي    "  

  .العامة للكتاب، القاهرة
، موقـع الـوراق   "مـورد اللطافـة فـي مـن ولـي الـسلطنة والخالفـة            : "ــــ. ١٢

ww.Alwarraq.com  
  تقي الدين أحمد بن علي): م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(المقريزي . ١٣
محمود الجليلي، طبعة دار : ، تحقيق٢، ج"درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة"  

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الغرب اإلسالمي، بغداد سنة
محمد عبد القادر عطا، طبعة دار : ، تحقيق"السلوك لمعرفة دول الملوك: "ـــــ. ١٤

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت سنة 
  مؤرخ مجهول معاصر لقايتباي. ١٥
عمر عبد السالم تدمري، المكتبة العصرية، صيدا، : ، تحقيق"تاريخ الملك األشرف قايتباي"  

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت سنة 
  :أسماء المراجع: ثانياً
  .م١٩٨٤لم للماليين، بيروت سنة ، الطبعة السادسة، دار الع"األعالم: "خير الدين الزركلي. ١٦
، طبعة "األحوال السياسية واالقتصادية بمكة في العصر المملوكي: "ريتشارد مورتيل. ١٧

  .م١٩٨٥جامعة الملك سعود، الرياض سنة 
، مكتبة االنجلو المصرية، "العصر المماليكي في مصر والشام: "سعيد عبد الفتاح عاشور. ١٨

  .  م١٩٩٤الطبعة الثالثة، 
   
  

                                                             



 

 )٤٢٩١(

  :الهوامش
                                         

هو األشرف سيف الدين قايتباي، وهو الحادي واألربعون من ملوك الترك، والخـامس عـشر مـن ملـوك          (١)
ـ ٨٣٩جنس، جلب إلى مصر بمعرفة الخواجة محمود فـي سـنة   الجراكسة، كان أصله جركس ال     م، ١٤٢٥/هـ

فاشتراه منه الملك األشرف برسباي، بمبلغ خمسون دينار، فصار من جملة المماليك الكتابية، حتى خلـع عليـه                
  .السلطان الظاهر جقمق بخيل وقماش وصار جمداراً، ثم صار خاصكيا، فداوداراً

م ٢٠٠٨ئع الدهور، تحقيق محمد مصطفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة           بدائع الزهور في وقا   : ابن أياس (
  .م١٩٨٤األعالم، الطبعة السادسة، دار العلم للماليين، بيروتسنة : الزركلي) ٤، ص٣ج
م فـي عهـد الـسلطان       ١٤٥٨/هـ٨٦٢من أهم الوظائف اإلدارية التي تواله قايتباي أمره عشرة في سنة            ) ٢(

عليه السلطان الظاهر خشقدم أمير طبلخاناه، وشاد الشراب خاناه ثم جعله مقدم ألف في آخر األشرف أينال، وخلع 
نفس المـصدر  : ابن أياس. (دولته، ثم رفعه السلطان الظاهر يلباي إلى رأس نوبة النواب وتلقب بالملك األشرف      

  )٤، ٣السابق، والجزء، ص
الشام، الناشر مكتبة األنجلو المصرية، المطبعة الثالثة العصر المماليكي في مصر و: سعيد عبد الفتاح عاشور )٣(

  ).٣٩٣م، ص١٩٩٤سنة 
الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية ببورسـعيد، سـنة            :الفاسى) ٤(

   . ٣١١م، ص٢٠٠١
 الطبعة األولي دار الكتـب العلميـة،        العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، تحقيق محمد عبد القادر،         : الفاسي) ٥(

  .٣٢٨، ص١بيروت، ج
  .٣١٧، ٣١٦الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، ص: الفاسي )٦(
هو رابع سلطان المماليك، حج إلى األراضي المقدسة عن طريق البحر األحمر وزار المدينة : الظاهر بيبرس )٧(

  ).٣٣٠، ص١ابن إياس بدائع الزهور، ج (رفة بماء الورد بيديهشالمنورة، وغسل الكعبة الم
، ١السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عطا، الطبعة األولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: المقريزي)  ٨

  .٩، ص٢، ج٥٢٦ص
  .١٢٤، ١العقد الثمين، ج: الفاسي)  ٩

       .                      ٦١، ص٢السلوك لمعرفة دول الملوك، ج: المقريزي)  ١٠
تولي السلطنة ثالث مرات، وحـج ثـالث مـرات أيـضاً أولهـا فـي سـنة                 : الناصر محمد بن قالوون   ) ١١

: ابن حبيب تذكرة البنية في أيام المنصور وبنيه تحقيق        . (م، وأمر بأبطال سائر المكوس في مكة      ١٣١٢/هـ٧١٢
الجـوهر  : ، ابن دقماق  ٤٥،٢٢١، ص ٢محمد محمد أمين، مراجعة سعيد عاشور، طبعة الهيئة العامة للكتاب، ج          

م، ١٩٨٢أحمـد دراج سـنة      : سعيد عاشـور، مراجعـة    : الثمين في سير، الخلفاء والملوك والسالطين، تحقيق      
  .                           ٣٤٨ص
األحوال السياسية واالقتصادية بمكة : ، ريتشارد مورتيل٥٠٥نفس المصدر السابق، والجزء، ص : المقريزي) ١٢

  .٧٦م، ص١٩٨٥وكي، طبعة جامعة الملك سعود، الرياض سنة في العصر الممل



– 

  )٤٢٩٢(

                                                                                                     
هو برقوق بن أنصي الجركسي العثماني، أحضره الخواجة عثمان التاجر من بالد الجركس : الظاهر برقوق)  ١٣

  .واشتراه منه األمير يلبغا الكبير، وأسمه حينئذ الطنبغا فسماه برقوقا لنتوء في عينه
، ١عمر عبد السالم تدمري، المكتبة العـصرية، صـيد        : رف قايتباي، تحقيق  تاريخ الملك األش  : مؤرخ مجهول (

  ).٨٢،٨٣م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت سنة 
  .١٢٥المرجع السابق، ص: ، ريتشارد موريتل٣٥٣، ص٣العقد الثمين، ج: الفاسي)  ١٤
 المصرية العامة المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق محمد محمد أمين، طبعة الهيئة: أبو المحاسن)  ١٥

  .١٨، ص٤للكتاب، القاهرة، ج
م، ٢٠٠٠الدر الكمين بذيل العقد الثمين، تحقيق عبد الملك دهيش، طبعة بيـروت، سـنة  : ابن فهد الهاشمي)  ١٦

أحد مماليك الظاهر برقوق، أخذ وهو صغير من بلده في بالد الجركس    ): المؤيد شيخ المحمودي  (،  ٧٣٣، ص ٢ج
  .اليزدي بثالثة آالف درهم فضةبيع إلى خواجة محمود شاه 

محمود الجليلي، طبعة دار الغرب اإلسالمي،      : درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة، تحقيق       : المقريزي(
  ).١٢٥، ص٢م، ج٢٠٠٢بغداد سنة 

هو سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاهري، الثاني والثالثـون مـن ملـوك    : األشراف برسباي)  ١٧
رك، والثامن من ملوك الجركس، بويع بالسلطنة بعد عزل الصالح محمـد بـن ططـر، وتـولي فـي سـنة         الت

  ).٨١، ص٢بدائع الزهور، ج: ابن إياس(م، ١٤٢٢/هـ٨٢٥
  .٣٩١، ص٣العقد الثمين، ج: الفاسي)  ١٨

هو العاشر من ملوك الجراكسة، تولى السلطنة فـي يـوم خلـع الملـك العزيـز سـنة       : الظاهر جقمق)  ١٩
مورد اللطافة في من    : أبو المحاسن (م ووزع النفقة على المماليك السلطانية كل واحد مائة دينار           ١٤٣٨/هـ٨٤٢

  .١٢٤، ١٢٣ صWW. Alwaraq. Comولي السلطنة والخالفة، موقع الوراق 
  .٣٤٣، ص٣المنهل الصافي، ج: أبو المحاسن)  ٢٠
حقيق فهيم محمد شلتوت طبعة جامعـة أم القـري،   غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام، ت: عمر بن فهد)  ٢١

  .٥٢٤، ص٢م، ج١٩٨٦/هـ١٤٠٦الطبعة األولى سنة 
  .٥٨٦نفس المصدر السابق، والجزء، ص: عمر بن فهيد)  ٢٢

  .٣٨٥، ص١م، ج١٩٩٣    في تاريخ المدينة الشريفة، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 
  .٢٠٤، ص٣بدائع الزهور، ج: اس، ابن إي٦١التحفة اللطيفة، ص: السخاوي)  ٢٣
  .٦١، ص١التحفة اللطيفة، ج: السخاوي)  ٢٤
  .٣٥٧المصدر السابق والجزء، ص: السخاوي)  ٢٥
  .٢٧٦نفس المصدر، والجزء، ص: السخاوي)  ٢٦
  .١٠٧، ص١الدر الكمين، ج: ابن فهد الهاشمي)  ٢٧
  .١١١المصدر السابق، والجزء، ص: ابن فهد الهاشمي)  ٢٨
  .١١٣، ١١٢المصدر السابق، والجزء، ص: اشميابن فهيد اله)  ٢٩
  .٥٣٣، ص٢غاية المرام، ج: عمر بن فهد)  ٣٠



 

 )٤٢٩٣(

                                                                                                     
  .١٩٢، ص٣بدائع الزهور، ج: ابن إياس)  ٣١
  .٥٤٢، والجزء، ص٢غاية المرام، ج: عمر بن فهد)  ٣٢
  .٥٨٩، ص٤إتحاف الوري، ج: عمر بن فهد)  ٣٣
  .٥٦٥نفس المصدر، والجزء، ص: ابن عمر بن فهد)  ٣٤
  .٦٢٨، ص٤اتحاف الوري، ج:  فهد الهاشميابن)  ٣٥
خالد عبدالغني محفوظ، دار الكتب العلمية، بيـروت  : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي، تحقيق  : السمهودي )٣٦
  .١٨٣،ص٢م، ج٢٠٠٦سنة
  .المصدر نفسه، والجزء والصفحة: السمهودي)  ٣٧
  .١٨٢نفس المصدر السابق، والجزء، ص: السمهودي)  ٣٨
  .٢٨٣، ص١العقد الثمين، ج: الفاسي)  ٣٩
  .٥١، ص١التحفة اللطيفة، ج: السخاوي)  ٤٠
  .٦٤٢، ص٢وفاء الوفاء، ج: السمهوري)  ٤١
  .٥٦٣، ص٤اتحاف الوري، ج: عمر بن فهد)  ٤٢
  .٣١٥، ص٣بدائع الزهور، ج:  ابن إياس) ٤٣
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  )٤٢٩٤(

                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٢٩٥(

  
  
  

  
  
  

  :مقدمة
 أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد    والصالة والسالم على    رب العالمين   الحمد هللا   

  أما بعد...... تبعهم أجمعينوعلى آله وصحبه ومن
مـن   )الدين والعقل والعرض والنفس والمال: ( وهيفحفظ الضروريات الخمس  

ن، وقـد  أهم الواجبات التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم فـي كـل زمـان ومكـا     
استفاض العلماء قديماً في الكالم على حفظ هذه الضروريات الخمس، وأوسعوها بحثـا             

  .واستدالال وتنظيرا وتطبيقاً
وحفظ المال أحد المقاصد الخمسة التي ٌأمرنا بالمحافظة عليها وعدم إهدارها، فمـن        

 ضرورة من ضروريات الحياة، ال غنى لإلنسان عنها، فـي قوتـه           المعروف أن المال    
  .ولباسه ومسكنه، فبالمال يشبع اإلنسان حاجاته الضرورية والحاجية والتحسينية 

ومن المعروف أن المال خُلق لمصلحة اإلنسان، وقد أمرنا اهللا تعـالى بالمحافظـة              
هـو  {: عليه وعدم إهداره، والسعي لكسبه ونمائه وزيادته بالطرق المشروعة قال تعالى          

 الَْأر َل لَكُمعالَِّذي ج ِه النُّـشُورِإلَيِقِه وِرز كُلُوا ِمنا ونَاِكِبهشُوا ِفي مذَلُولًا فَام سورة } ض
فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانْتَِشروا ِفي الَْأرِض وابتَغُوا ِمـن فَـضِل            {:، وقال )١٥(الملك آية   

     ونتُفِْلح لَّكُما لَعكَِثير وا اللَّهاذْكُرلَّ {: ، وقال جل شأنه   )١٠(ورة الجمعة آية     س }اللَِّه وَأحو
  ) .٢٧٥( سورة البقرة آية }اللَّه الْبيع وحرم الربا

: وقد جعل اهللا تعالى من التكليفات واألحكام ما يحفظ المال من الضياع قال تعـالى              
 }كُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا وسيصلَون سِعيرا     ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يأْ       {

ولَا تُْؤتُوا السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللَّه لَكُم        {:، وقال عز وجل   )١٠(سورة النساء آية    
ا جـزاء  والساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْطَعوا َأيـِديهم    {: ، وقال )٥( سورة النساء من اآلية    }ِقياما

 
 

  مدرس بقسم الشريعة اإلسالمية
   جامعة المنيا- كلية دار العلوم
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  )٤٢٩٦(

         ِكيمح ِزيزع اللَّهاللَِّه و ا نَكَاال ِمنبا كَسوغيـر  )..... ٣٨( سورة المائدة آية     }) ٣٨(ِبم
  . الكثير من األدلةذلك

فالشريعة اإلسالمية دعت إلى حفظ المال وتنميتـه وعـدم إهـداره، وأمـرت              
ن لـيس معنـى ذلـك        لك - كما دلت اآليات السابقة    -باالقتصاد وعدم اإلسراف والتبذير   

التقتير والبخل والشح، وحرمان النفس من طيبات ما أحلـه اهللا تعـالى، ألبتـه، لكـن                 
االقتصاد المنشود هو الذي يكون في مرحلة وسط بين اإلسراف والتقتيـر، فاإلسـراف              

والَّـِذين ِإذَا  {: والبخل مذمومان، وقد امتدح اهللا تعالى عباده المؤمنين في هذا الشأن فقال    
، وقـال   )٦٧(آيـة   : سورة الفرقان } نْفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَِلك قَواما        َأ

 واالقتصاد جزء من أربعة     ١السمت الحسن، والتؤدة   «:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
االقتصاد في الحديث أي التوسط في األحوال والتحرز        و . »٢وعشرين جزءا من النبوة   

اهللا عليه وسلم الفقر عن المقتـصد        ، كما نفى النبي صلى    ٣ن طرفي اإلفراط والتفريط   ع
  . »٤ما عاَل مِن اقْتَصد«: المتوسط في إنفاقه فقال

 في العمران وفي العلـوم والمعـارف،        ا كبير ا تطور وقد شهد العصر الحديث   
التي لم تكـن معهـودة   أوجد الكثير من المسائل المستجدة     ووفي التكنولوجيا وتطبيقاتها،    

مسائل عديدة تتعلق بحفـظ المـال، باعتبـاره    : عند سلفنا من الفقهاء، ومن هذه المسائل   
 بعـضا مـن هـذه     مقصد من مقاصد هذه الشريعة الغراء، مما شجعني على أن أجمع            

  . وأقوم ببيان حكمها الفقهي، مع ذكر النصوص الدالة على كل مسألةالمسائل،
  :مبحثين على النحو التاليوجاء البحث في تمهيد و

  في تعريف المقاصد وتعريف المال واأللفاظ ذات الصلة بالبحث : تمهيد.  
  أهمية المال وحث الشريعة اإلسـالمية علـى المحافظـة عليـه           : المبحث األول ،

 :ويشتمل على مطلبين
                                         

 نـور   ألبي الحسن٨/٣١٦٥ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: التأني في جميع األمور ، انظر : التؤدة  )  ١
  الدين المال الهروي القاري

: حكم األلبـاني  ،  )٢٠١٠(، باب ما جاء في التأني والعجلة، حديث رقم          ٤٣٤ / ٣أخرجه الترمذي في سننه     )  ٢
  .حسن 

   نور الدين المال الهروي القاري ألبي الحسن٨/٣١٦٥ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)  ٣
 -إبراهيم الهجـري  . إسناده ضعيف: ، وقال)٤٢٦٩( ، حديث رقم ٣٠٢ / ٧أخرجه اإلمام أحمد في مسنده    )  ٤

  عبد العزيز، فمختلف فيه لين الحديث، وبقية رجاله ثقات غير سكين بن -وهو ابن مسلم 



 

 )٤٢٩٧(

o أهمية المال: المطلب األول.  
o  ميتـه وعـدم    حث اإلسالم على المحافظة على المـال وتن       : المطلب الثاني

  .إهداره 
    ويشتمل على خمسة    نماذج تطبيقية معاصرة لمقصد حفظ المال     : المبحث الثاني ،

 : مطالب
o حكم زخرفة وتزيين المساجد: المطلب األول.  
o اقتناء الحيوانات األليفة لغير الحراسةحكم : المطلب الثاني.  
o شراء الماركات العالمية بأثمان باهظةحكم : المطلب الثالث.  
o التحلياإلسراف في حكم : ب الرابعالمطل.   
o اإلسراف في المأكلحكم : المطلب الخامس. 

  .ثم خاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٢٩٨(

  :تمهيد
  :تعريف المقاصد : أوال 

قصد : مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد؛ فيقال      : جمع مقصد، والمقصد  : المقاصد لغة 
فهو االعتماد واسـتقامة الطريـق، قـال        : رة  يقصد قصدا، والقصد له معان لغوية كثي      

كما أنه قد يـأتي بمعنـى       ،)٩ (من اآلية  سورة النحل    }وعلَى اللَِّه قَصد السِبيلِ   {: تعالى
وقـد  ،  )١٩(يـة   من اآل سورة لقمان   }اقِْصد ِفي مشِْيك  {:التوسط وعدم اإلفراط قال تعالى    

  .١أصاب فَقَتََل مكانَه: السهموأقْصد : يأتي أيضا بمعنى التوجه ، تقول العرب 
  :التعريف االصطالحي لمقاصد الشريعة اإلسالمية 

لم أجد عند العلماء األوائل تعريف واضـح أو صـريح أو محـدد لمقاصـد                 
الشريعة؛ وإنما وجدت بعض الجمل والكلمات التي تتعلق بـبعض أنواعهـا وأقـسامها              

  .وأهميتها 
ق الشاطبي، لم يحرص على إعطـاء حـد وتعريـف           حتى أن شيخ المقاصد، أبو إسحا     

للمقاصد الشرعية، ولعله اعتبر األمر واضحا، ويزداد وضوحا بما ال مزيد عليه بقراءة             
ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب        " الموافقات"كتابه المخصص للمقاصد من     

  . ٢كتابه للعلماء، بل للراسخين في علوم الشريعة
ومنهم العالمة التونـسي    . ئنا المحدثين قاموا بتعريف مقاصد الشريعة     إال أن بعض علما   

الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، والعالمة المغربي األستاذ عالل الفاسي واألستاذ أحمد            
  .الريسوني وغيرهم 

المباني والِحكَم الملحوظة    - أي المقاصد  -هابأن  الشيخ محمد الطاهر بن عاشور       هافعرفَّ
ع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث ال تختص مالحظتها بـالكون فـي           للشارع في جمي  

نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصـاف الـشريعة وغاياتهـا العامـة                

                                         
              مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى              :  للفيروزآبادي   ٣١٠ / ١ القاموس المحيط )  ١
 -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة  لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر )هـ٨١٧: ت(

  .   م٢٠٠٥
- الدار العالمية للكتاب اإلسـالمي    : الناشر - حمد الريسوني  أل ٦ / ١ اإلمام الشاطبي  نظرية المقاصد عند     ) ٢

  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ -الثانية : الطبعة



 

 )٤٢٩٩(

ويدخل في هذا معان من الحكم ليست       ... والمعاني التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها        
  .١اع كثيرة منهاملحوظة في سائر أنواع األحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنو

 المراد بمقاصد الـشريعة اإلسـالمية    أنكما عرفها العالمة المغربي عالل الفاسي بقوله    
  .٢الغاية منها واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكمها

وأيضا عرفها الشيخ أحمد الريسوني بقوله إن مقاصد الـشريعة هـي الغايـات التـي                
  .٣لحة العبادصم الشريعة ألجل تحقيق هاوضعت

هـي  مقاصد الـشريعة    وعرفها الدكتور محمد بن سعد بن أحمد بن سعود اليوبي بقوله            
 التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا مـن أجـل        مثلهماالمعاني والحكم و  

  .٤تحقيق مصالح العباد
 في  هي المعاني الملحوظة  الشريعة  مقاصد  إن  وعرفها العالمة نور الدين الخادمي بقوله       

األحكام الشرعية، والمترتبة عليها؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئيـة أم مـصالح              
كلية أم سمت إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية اهللا ومـصلحة              

   .٥اإلنسان في الدارين
نالحظ من خالل التعريفات السابقة أن مصطلح مقاصد الشريعة يطلـق علـى             

لتي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، فهي تـسعى لتحقيـق             األهداف العامة ا  
 واألخروية من خالل جملة أحكام الشريعة اإلسالمية، وتطلق أيـضا           ةالدنيويمصالحهم  

على األهداف الخاصة التي تسعى الشريعة اإلسالمية إلى تحقيقها في مجال خاص مـن              
لسياسي أو االجتمـاعي أو غيرهـا،       مجاالت الحياة كالنظام االقتصادي أو األسري أو ا       

  . وذلك عن طريق األحكام التفصيلية التي شرعت لكل مجال على حدة 
وهذه المصالح سواء العامة أو الخاصة تُجمع في مصلحة كبرى وغايـة كليـة        

  .تحقيق عبادة اهللا، وإصالح الخلق وإسعادهم في الدنيا واآلخرة : هي 

                                         
  ٢٠٠١ /٢ دار النفائس ط –٥٠  للعالمة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ص مقاصد الشريعة اإلسالمية) ١
 .١٩٩٣ - ٥/ دار الغرب اإلسالمي ط٣صسي تأليف عالل الفا مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ) ٢

 .٧أحمد الرسيوني ص. د:  نظرية المقاصد عند الشاطبي) ٣

، دار الهجرة ٣٧ صمحمد بن سعد بن مسعود اليوبي/  د مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية) ٤
 .م١٩٩٨ /١للنشر ط

 ٥٣-٥٢/ ١ الدين الخادمي، نور.  االجتهاد المقاصدي حجيته، ضواطه، مجاالته د) ٥



– 

  )٤٣٠٠(

  :نشأة المقاصد الشرعية 
د الشرعية مع نشأة األحكام الـشرعية نفـسها، أي أن المقاصـد           نشأت المقاص 

 فقد كانت   ،كانت بدايتها مع بداية نزول الوحي الكريم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم            
مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة، ومتضمنة في أحكامها وتعاليمها بتفاوت من حيـث             

لك المقاصد لم تكن لتحظى بـاإلبراز        غير أن ت   ،التصريح بها، أو اإليماء واإلشارة إليها     
         ا لقبيا   ا،واإلظهار على مستوى التأليف والتدوين، وعلى مستوى جعلها علمواصـطالح 

 بل كانت معلومات ومقـررات شـرعية مركـوزة فـي            ،له دالالته وحقائقه ومناهجه   
   .١األذهان، ويستحضرها السلف في إفهامهم واجتهادهم وأقضيتهم

  يةتطور المقاصد الشرع
شهدت المقاصد الشرعية بعد عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين تطـورا           
متزايدا واهتماما ملحوظًا على مر تاريخ الفقه اإلسالمي، ففي عهد الصحابة اسـتجدت             
أمورا وقضايا لم تكن موجودة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، فمـا كـان                  

لرأي في ضوء القرآن والسنة فقاسوا األمور علـى         عليهم إال أن يلجأوا إلى االجتهاد وا      
وغيرها، واألمثلة والـشواهد علـى ذلـك    ...مثلها، وعملوا على المصالح وسد الذرائع       

، وعـدم إقامـة حـد الـسرقة عـام            بلفظ واحد  الطالق الثالث :   كثيرة ومتنوعة منها  
  . وغيرها الكثير ... المجاعة، وقتل الجماعة بالواحد

 بـل كـانوا     – رضوان اهللا عليهم     –ن أقل اجتهادا من الصحابة      ولم يكن التابعي  
        د العهد عن زمن رسول اهللا صـلى        أكثر منهم اجتهادا وأخذا بالرأي، وذلك ألنه كلما بع

اهللا عليه وسلم كلما زادت القضايا والمسائل واستحدثت أمورا لم تكن موجودة مـن ذي               
 ونلحظ ذلك جليا فـي    ،يتهم وفتاويهم قبل ، ونتيجة لذلك نجدهم يستعملون الرأي في أقض        

أصولهم االجتهادية التي اعتمدوا فيها على القياس واالستحسان وسد الذرائع والمـصالح            
  .وغير ذلك ... المرسلة والعرف 

ولم يقتصر األمر على ذلك فحسب بل قاموا بتقنين هذا العلـم وأسـسوا لـه،                   
ه علم واضح المعالم، وكـان علـى        وألفوا فيه الكثير من الكتب فأصبح علم أصول الفق        

                                         
األولـى  : الطبعـة - مكتبـة العبيكـان      - لنور الدين بن مختار الخـادمي        ٥٣ / ١علم المقاصد الشرعية     ) ١

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١



 

 )٤٣٠١(

اإلمام أبو حنيفة النعمان ، ومالك بن أنـس، محمـد بـن إدريـس               : رأس هؤالء األئمة  
  .وغيرهم ... الشافعي ، وأحمد بن حنبل 

ثم تطور هذا العلم بعد ذلك، والتفت إليه كثير من العلماء والمجتهـدين خـالل               
 له علماؤه ومؤلفيـه، وعلـى رأس        العصور الفقهية المختلفة، فأخذ يظهر كعلما مستقال      

، الذي يعد من أهم المؤلفات      "الموافقات  " هؤالء العلماء اإلمام الشاطبي من خالل كتابه        
، " مقاصـد الـشريعة  "وكذلك اإلمام الطاهر بن عاشور من خالل كتابـه        ،  في هذا العلم  

الجتهاديـة  الذي ضمنَّه الدعوة الجادة إلى تدوين علم المقاصد الضروري في العمليـة ا            
بأسرها، تأسيسا وتأويلًا، وحسما للخالف، وترجيحا عنـد التعـارض، وتنظيـرا لقيـام           

   .١النهضة التشريعية العامة
   : ٢أنواع المقاصد

تتنوع المقاصد تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيـات مختلفـة ، فهـي بكـل أنواعهـا                
  :واعتباراتها تنقسم قسمين 

  . مقاصد عامة ، ومقاصد خاصة 
تحقيق مصالح الخلق جميعا في الدنيا واآلخرة، ويتحقق هذا         :  فهي   المقاصد العامة فأما  

  .من خالل جملة أحكام الشريعة اإلسالمية
هي األهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في مجال خاص مـن   : والمقاصد الخاصة 

ذلك عن طريـق    و. إلخ. . . مجاالت الحياة كالنظام االقتصادي أو األسري أو السياسي       
  .األحكام التفصيلية التي شرعت لكل مجال على حدة
  :ومصالح الخلق من حيث األهمية على ثالث مراتب

  مقاصد ضرورية  
  مقاصد حاجية  
  مقاصد تحسينية  
  :المقاصد الضرورية: أوال 

                                         
  .  وما بعدها ٥٠ الشاطبي ص ندانظر نظرية المقاصد ع ) ١
، )هـ٥٠٥: المتوفى(وسي   حامد محمد بن محمد الغزالي الط      ألبي١٧٤ / ١ المستصفى: ينظر في ذلك إلى    ) ٢

 مقاصـد الـشريعة      ،  وما بعدها  ٥ / ٢الموافقات  ،  م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣األولى،  : الطبعة -دار الكتب العلمية  
  .على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات الكتاب منشور – وما بعدها ٢ ص اإلسالمية



– 

  )٤٣٠٢(

وهي ما ال يستغني الناس عن وجودها بأي حال من األحـوال ، فالبـد مـن                 
حفظ الدين  : دين والدنيا، ويأتي على رأسها الكليات الخمس      تحصيلها لكي يقوم صالح ال    

  .والنفس والعقل والنسل والمال 
 يعد أكبر الكليات الخمس وأرقاها، ومعناه تثبيـت أركـان           فمقصد حفظ الدين  

الدين وأحكامه في الوجود اإلنساني والحياة الكونية، وكذلك العمل على إبعاد ما يخـالف         
 ونشر الكفر، والرذيلة واإللحاد، والتهاون في أداء واجبـات          دين اهللا ويعارضه، كالبدع   

  .التكليف
ومن أجل حفظ الدين شرع اإليمان والنطـق بالـشهادتين والـصالة والزكـاة              
والصيام والحج، وسائر األعمال واألقوال التي تحقق الـدين فـي النفـوس والحيـاة،               

 والمـدارس، وتبجيـل     كاألذكار والقربات والوعظ واإلرشاد والنصح وبنـاء المـساجد        
  .العلماء والمصلحين والدعاة وغير ذلك

 يعني بالنفس اإلنسانية، وكيفية المحافظة عليهـا، وعـدم          ومقصد حفظ النفس  
اإللقاء بها إلى التهلكة، وتجنب ما يضرها، وجلب ما ينفعها، فقد كرمها اهللا تعالى حيث               

ولَـا تُلْقُـوا   { : وقال جل شأنه،)٧٠(ية اآلمنسورة اإلسراء   } ولَقَد كَرمنَا بِني آدم   {قال  
ومن أجل حفـظ الـنفس شـرعت     ،  )١٩٥(ية  من اآل : سورة البقرة  }ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ  

منع القتل، وتشريع القصاص، ومنع التمثيـل والتـشويه، ومعاقبـة           : أحكام كثيرة منها  
} النَّفْس الَِّتي حرم اللَّـه ِإلَّـا ِبـالْحقِّ        ولَا تَقْتُلُوا   {: المحاربين وقُطَّاع الطرق قال تعالى    

   ] . ١٥١يةمن اآلسورة األنعام [
 فقد أقره التشريع اإلسالمي بـل وجعلـه شـرطا فـي             أما مقصد حفظ العقل   

تحريم الخمور والمـسكرات    : التكليف، ومن أجل حفظ العقل شرعت أحكام كثيرة منها        
ِإنَّمـا  {  :رهاق العقل فيما ال يفيد، قال تعالى      وكل ما يذهب العقل ويضره، وكذا تحريم إ       

            ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع ِمن سِرج الماألزو اباألنْصو ِسريالْمو رالْخَم {
  ]  ٩٠سورة المائدة آية [

نـا   فأمرت ، فحرصت عليه الشريعة اإلسالمية    أما مقصد حفظ النسل أو العرض     
الحث علـى   :  ومن أجل ذلك شرعت أحكام كثيرة منها       ،بالتناسل والتوالد وإعمار الكون   

الزواج والترغيب فيه، ومن أجل حفظ النسل والعرض أيضا فقد حرم اهللا تعالى الزنـا               



 

 )٤٣٠٣(

سـورة  [} وال تقربوا الزنا ِإنَّه كَان فَاِحشَةً وسـآء سـِبيالً         {: وما يؤدي إليه قال تعالى    
  . كما أمرنا اهللا تعالى بالتحلي باألخالق الفاضلة ، ] ٣٢ة اإلسراء آي

 فقد أمرنا اهللا تعالى بالمحافظة على المـال عـن           وبالنسبة لمقصد حفظ المال   
  .طريق إنماؤه وزيادته والمحافظة عليه من الضياع والهالك 

الحـث علـى العمـل،      : ومن أجل حفظ المال شرعت العديد من األحكام منها        
هو الَِّذي جعَل لَكُـم الْـَأرض        {:رض، والبحث عن الرزق، قال تعالى     والضرب في األ  

، كمـا نهانـا عـن التبـذير     ]١٥يـة  من اآلسورة الملك   [ } ذَلُولًا فَامشُوا ِفي منَاِكِبها   
ِإن الْمبـذِِّرين كَـانُوا   ) ٢٦(ولَا تُبذِّر تَبـِذيرا  {: واإلسراف وإضاعة األموال قال تعالى    

، ومن أجل المحافظة علـى المـال    )٢٦،٢٧:(سورة اإلسراء، اآليتان  } خْوان الشَّياِطينِ ِإ
أيضا حرم اهللا تعالى السرقة والغش والرشوة وما إلى ذلك من وجوه أكل مـال الغيـر                 

، )١٨٨(  سـورة البقـرة آيـة      }وال تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطلِ    {: بالباطل، قال تعالى  
 - بـإذن اهللا تعـالى     -، وسـيأتي  وتوعد من يفعل ذلك بالعذاب الشديد في الدنيا واآلخرة        

  .الحديث بالتفصيل عن هذا المقصد
  :المقاصد الحاجية : ثانيا 

وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح هامة في حيـاتهم، فهـذه المقاصـد               
دي غيابهـا إلـى المـشقة       يحتاج إليها للتوسعة ورفع الحرج والمشقة على العباد ، ويؤ         

واختالل النظام العام للحياة، كما في أحكام البيوع والزواج وسائر المعامالت، وهي تقع             
لمصالح الدين والدنيا، ولكنـه      بعد مرتبة المقاصد الضرورية، ويعتبر تركها غير مفوت       

ه نَفْـسا ِإلَّـا     لَا يكَلِّفُ اللَّ  {: العظمى قال تعالى   يوقع اإلنسان في الحرج الشديد والمشقة     
  ] . ٢٨٦سورة البقرة من اآلية [} وسعها

إباحة التمتع بالطيبات من األكل والشرب واللباس       : ومن أمثلة المقاصد الحاجية   
وغيره ، واألخذ بالرخص، وإباحة جميع المعامالت ما لم تكن إثمـا كـالبيع والـشراء                

 سـورة المائـدة  [} ُأِحلَّ لَكُم الطَّيباتُقُْل{: قال تعالى وكافة العقود التي ال تتضمن حراما،     
 مـن   سورة األعراف [} ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخَباِئثَ     {:  وقال ،]٤ من اآلية 

 وإن لم يعمل اإلنسان بتلك األحكام ألوقع نفـسه فـي الـضيق والحـرج                ،]١٥٧ اآلية
  . عض المقاصد الضرورية الشديدين، وقد يؤدي ذلك إلى تفويت ب



– 

  )٤٣٠٤(

  :المقاصد التحسينية : ثالثا 
وهي التي يتم بها اكتمال وتجميل أحوال النـاس وتـصرفاتهم، فهـي تتعلـق               
بمحاسن العادات ومكارم األخالق، والتي ال يؤدي تركها غالبا إلى الـضيق والمـشقة،              

ى بالمقاصـد   وهي تأتي في المرتبة الثالثة بعد المقاصد الضرورية والحاجيـة، وتـسم           
آداب األكل وسننه ، وأخذ الزينة والطيب ، والتحلـي   :الكمالية أو التكميلية، ومن أمثلتها    

  .وغير ذلك من اآلداب والفضائل ...بآداب الدخول والخروج وقضاء الحاجة والنوم  
والمقاصد التحسينية تعتبر أمرا مكملًا ومقويا للمصالح الضرورية والحاجيـة،          

 ا حضاريا تكمل به حضارة المسلمين وتجمل به األمـة اإلسـالمية فـي حياتهـا       ومعلم
  .وآخرتها 

  :المال : ثانيا 
  :تعريف المال :  أ 

ما ملكته من جميع األشياء ، والجمع أموال ، وكان في األصـل مـا             : ١المال في اللغة  
بـل   ؛ ألن اإل٢يملك من الذهب والفضة ، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على اإلبـل           

  . كانت أكثر أموالهم 
  :المال في االصطالح 

  :اختلفت تعريفات الفقهاء حول مفهوم المال على النحو التالي 
 ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخـاره لوقـت الحاجـة     المالعرفه ابن عابدين الحنفي بأن 

   .٣والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم
 تمتد إليه األطماع، ويصلح عادة وشرعا لالنتفـاع  ا هو م  المال  ابن العربي المالكي   قالو
   .٤به

                                         
فضل، جمال الدين ابن منظـور األنـصاري الرويفعـى          محمد بن مكرم بن على، أبو ال      : المؤلف ١١/٦٣٥ لسان العرب  )١

  ١٥: عدد األجزاء  هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة ،  بيروت–دار صادر  )هـ٧١١: المتوفى(اإلفريقى 
  .  بدون طبعة ٣٧٣ / ٤النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ، أبو السعادات المبارك بن محمد بن األثير )  ٢
بن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمـشقي الحنفـي               ال - ٤/٥٠١ى الدر المختار  رد المحتار عل  )  ٣
  ٦: عدد األجزاء - م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة ، بيروت-دار الفكر ، )هـ١٢٥٢: المتوفى(
 )هـ٥٤٣: المتوفى(الشبيلي المالكي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري ا: البن العربي ٢/١٠٧ أحكام القرآن)  ٤

: الطبعـة  -  لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت     : الناشر - محمد عبد القادر عطا   : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه     
 .٤:عدد األجزاء -  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 



 

 )٤٣٠٥(

  .١ ما كان منتفعا به، أي مستعدا ألن ينتفع به هو الزركشي الشافعي بقولهعرفهو
المال شرعا ما يباح نفعه مطلفا أي في كل األحوال           أن   كما عرفه البهوتي الحنبلي بقوله    

   .٢أو يباح اقتناؤه بال حاجة
كل ما تملك، ويمكن االنتفاع به،       :سابقة يمكن القول بأن المال هو     من خالل التعريفات ال   

  .كما يمكن ادخاره لوقت الحاجة 
  : ذات الصلة بالبحث ظاأللفا: ثالثا

 : اقتصاد .١
، وهو ما بين اإلسراف والتقتيـر، والقـصد فـي           )ضد اإلفراط (القصد في الشيء    

ز فيـه الحـد، ورضـي       يتجـاو : أن ال يسرف وال يقتر، وقصد في األمر لم        : المعيشة
. اسـتقام : واقتصد في أمـره   . فالن مقتصد في المعيشة وفي النفقة     : يقال..... بالتوسط  

إفراط وتفريط، كالجود، فإنه    : ومن االقتصاد ما هو محمود مطلقا، وذلك فيما له طرفان         
: وإليـه اإلشـارة بقولـه     . بين اإلسراف والبخل، وكالشجاعة، فإنها بين التهور والجبن       

ومنه مـا هـو     ) ٦٧: سورة الفرقان، اآلية  (} ِذين ِإذَآ َأنفَقُواْ لَم يسِرفُواْ ولَم يقْتُرواْ      والَّ{
متردد بين المحمود والمذموم، وهو فيما يقع بين محمود ومذموم، كالواقع بـين العـدل               

سورة فاطر مـن    } دفَِمنْهم ظَاِلم لّنَفِْسِه وِمنْهم مقْتَصِ     {:والجور، وعلى ذلك قوله تعالى    
  .  ٣)٣٢(اآلية 

  :إسراف  .٢
أسرف في مالـه أي أنفـق مـن غيـر           : مجاوزة القصد، يقال  : اإلسراف في اللغة  

وأمـا  . أفـرط : وأسرف في الكالم، وفي القتل    . اعتدال، ووضع المال في غير موضعه     
  . ٤االسرف الذي نهى اهللا تعالى عنه فهو ما أنفق في غير طاعة اهللا، قليال كان أو كثير

                                         
مد بن عبد اهللا بن بهادر الزركـشي   أبو عبد اهللا بدر الدين مح      للزركشي   ٣/٢٢٣  المنثور في القواعد الفقهية    ) ١
ـ   : الناشر )هـ٧٩٤: المتوفى(                 عـدد   - م١٩٨٥ -هــ   ١٤٠٥الثانيـة،   : الطبعـة  -ة  وزارة األوقاف الكويتي

  .٣: األجزاء
منصور بن يـونس بـن      :  للبهوتي ٢/٧  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات         ) ٢

: الطبعـة  - عـالم الكتـب  : الناشر - )هـ١٠٥١: المتوفى(سن بن إدريس البهوتى الحنبلى     صالح الدين ابن ح   
  ٣: عدد األجزاء - م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األولى، 

  ٩/٣٦ تاج العروس من جواهر القاموس)  ٣
 ) .سرف: ( لسان العرب، والمصباح المنير مادة: انظر )  ٤



– 

  )٤٣٠٦(

 لإلسراف -  رحمه اهللا-  في االصطالح الشرعي، فقد ذكر القليوبياإلسرافأما 
   .١نفسه وهو مجاوزة الحد المعنى اللغوي

وقد عرفه بعض الفقهاء بتعريفات مختلفة كل على حسب وجهة نظـره ، ومـن هـذه                 
  :  ٢التعريفات

 نفاقاإلسراف تجاوز الحد في اإل.   
 الحاجة  يحل له فوق االعتدال ومقدارأن يأكل الرجل مااإلسراف : وقيل.  
 تجاوز الكمية، فهو جهل بمقادير الحقوقهو: وقيل  . 

  .وهذه التعريفات كلها تؤدي نفس المعنى وهو مجاوزة الحد
  :تبذير .٣

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف لفظ التبذير، وهذه العبارات وإن كانت مختلفـة             
 وهو إهدار المال وعدم إحسان التصرف فيـه،   في اللفظ إال أن جميعها متفقة في المعنى       

   : ٣ومن هذه التعريفات
  .التبذير هو تفريق المال في غير قصد، ومنه البذر في الزراعة

 سورة اإلسـراء    }وال تبذر تبذيرا  {:  قال تعالى  ،وقيل هو إفساد المال وإنفاقه في السرف      
  ). ٢٦(من اآلية 

ف في المال، وصرفه فيمـا ال ينبغـي،         عدم إحسان التصر  : ويعرفه بعض الفقهاء بأنه   
فصرف المال إلى وجوه البر ليس بتبذير، وصرفه في األطعمة النفيسة التـي ال تليـق                

  .بحاله تبذير 
وبمقارنة معنى اإلسراف والتبذير نالحظ أن اإلسراف أعم وأشمل من التبذير؛           

ـ                 ى أن  ألن اإلسراف هو اإلفراط في الشيء أو هو مجاوزة الحد فـي أي شـيء بمعن
وغيـر  ..... اإلسراف يكون في األموال وغيرها كاألكل أو النوم أو القتـل أو الكـالم         

                                         
 بيـروت  – دار الفكـر  – ٢٤٨ / ٣وأحمد البرلسي عميرة حاشيتا قليوبي وعميرة ألحمد سالمة القليوبي ،       )  ١

   ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥
رد المحتار على الدر المختار البن عابدين ، محمد أمين بن عمر بـن عبـد                : للمزيد من التعريفات انظر     )  ٢

/ هــ  ١٤١٢ الطبعة الثانية  – بيروت   – دار الفكر    – ٤٨٤ / ٥هـ    ١٢٥٢العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت      
   ١٧٦ / ٤م ،  التعريفات للجرجاني ،  والموسوعة الكويتية ١٩٩٢

، وتفسير ٦ / ٣  للزمخشري، وتفسير الكشاف٤٨٤ / ٥بن عابدين رد المحتار ال، ١٧٦ / ١الوجيز للغزالي )  ٣
  .١٧٧ – ١٦٧ / ٤ ، الموسوعة الكويتية ١٩٣ / ٢٠فخر الرازي 



 

 )٤٣٠٧(

اإلسـراف أعـم    بذلك يكون   و،  أما التبذير فهو إهدار المال وإنفاقه بدون وجه حق        ،  ذلك
  .    من أنواع اإلسراف ا نوع يعدوأشمل من التبذير، بل إن التبذير

 التبـذير يـستعمل    أنتبذير من جهة أخرى، فقال  وقد فرق ابن عابدين بين اإلسراف وال      
في المشهور بمعنى اإلسراف، فاإلسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائـدا علـى مـا               

   . ١صرف الشيء فيما ال ينبغي: ينبغي، والتبذير
 :سفه  . ٤

السفه خفة تبعث اإلنسان على العمـل  أن  : ٢عرف الفقهاء السفه بعدة تعريفات أذكر منها      
 وقيل هو تـضييع المـال       ،مقتضى العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة       في ماله بخالف  

وقيل السفه صفة ال يكون الـشخص معهـا   ، وإتالفه على خالف مقتضى الشرع والعقل   
وقيـل هـو بـذاءة    ، مطلق التصرف كأن يبلغ مبذرا يضيع المال في غير وجهه الجائز     

قل الذي ال يحسن التـصرف فـي   وقيل السفيه البالغ العا، اللسان والنطق بما يستحيا منه 
،  بالتبـذير واإلسـراف فـي النفقـة         الفقهاء وقد عرفه بعض  ،  المال فهو خالف الرشيد   

   .هلتبذير واإلسراف، وهما أثران للالسفه سبب  واألصل أن
  

  

                                         
  ٤٨٤ ، ٩٢ /٥رد المحتار البن عابدين )  ١
 ، الموسـوعة  ٣٦٤ / ٣ ، حاشيتا قليـوبي وعميـرة   ١٦١ / ١ابن عابدين السابق ، جواهر االكليل       : انظر)  ٢

 ١٧٨ / ٤الكويتية 



– 

  )٤٣٠٨(

  المبحث األول
  أهمية المال وحث الشريعة اإلسالمية على المحافظة عليه 

  : أهمية المال : المطلب األول
ا يعلم أن المال عصب الحياة، وأن النفس اإلنسانية بطبيعتها تميـل إلـى             جميعن

 سـورة   }وتُِحبون الْماَل حباً جمـاً    {:جمعه وحب اكتنازه، قال تعالى واصفا حال البشر       
، كما أن النفس البشرية بطبيعتها تكون هادئة ومطمئنة عنـد امتالكهـا             )٢٠(الفجر آية   

 يا أبـا عبـد   :اشترى وسقا من طعام رضي اهللا عنه عندما     ي  سلمان الفارس ، فقيل ل  للمال
إن الـنفس إذا  (: اهللا تفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، فقـال         

، فاطمئنـان الـنفس     )١أحرزت رزقها اطمأنت، وتفرغت للعبادة، وأيس منها الوسواس       
على الصالة والـصيام،  تفرغ لعبادة اهللا تعالى وطاعته، فيقوى الشخص   وهدوئها يجعلها   

وغيرها ..... ويقوم بإخراج الزكاة والصدقات، كما أنه يستطيع أن يؤدي فريضة الحج            
   . التي يتقرب بها العبد إلى ربه العباداتمن 

وكما أن امتالك المال من ضمن األشياء المعينة على طاعة اهللا، فهو أيضا يعد              
الْمـاُل  {: لى زينة هذه الحيـاة قـال تعـالى        مفخرة لممتلكيه في الدنيا، فقد جعله اهللا تعا       

 المـال، والكـرم     ٢الحسب«: ، وقال صلى اهللا عليه وسلم       }والْبنُون ِزينَةُ الْحياِة الدنْيا   
ِإن َأحساب َأهِل الـدنْيا الَّـِذي يـذْهبون ِإلَيـِه          «: وقال صلى اهللا عليه وسلم    » ٣التقوى
  .»٤الْماُل

أحد على مر العصور مدى تفاخر العرب بـامتالكهم للمـال،           وال يخفى على    
ن شعراء العرب امتدحوا األغنياء وقد وصل بهم األمر إلى أن يصفوهم بـصفات      إحتى  

  . قد ال تكن فيهم، وستروا عيوبهم ، ودعوا الناس لطاعتهم واالنقياد لهم 

                                         
  )٦٠٥٧( برقم ٦/٢١٩: المعجم الكبير ألبي القاسم الطبراني)  ١
  ، حاشية السيوطي على سنن  وجمعه أحساب  الفعل الجميل للرجل وآبائه ،    الحسب بفتح السين أصله الشرف      )  ٢

: الطبعـة  ،    حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية    : الناشر ٦٨ / ٦) هـ٩١١ت  (النسائي لجالل الدين السيوطي     
 ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانية، 

: حكـم األلبـاني     ) ٣٢٧١(ومن سورة الحجرات ، حديث رقم       :  ، باب    ٣٩٠ / ٥رواه الترمذي في سننه     )  ٣
  .الورع والتقوى باب ) ٤٢١٩( برقم ١٤١٠ / ٢صحيح، كما رواه ابن ماجه 

  .صحيح : حكم األلباني ) ٣٢٢٥( باب الحسب حديث رقم ٦٤ / ٦رواه النسائي في سننه )  ٤



 

 )٤٣٠٩(

المـال،  لكن اإلسالم بوسطيته المعروفة، أعطى اختالفا واضحا في النظر إلى           
يا   {:فأوضح أن المفاضلة بين البشر، والتفاخر بينهم يتم على أساس التقوى، قال تعالى            

              ِعنْد كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجُأنْثَى وذَكٍَر و ِمن ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسهَأي
 كم        : ، أي )١٣(آية  : حجراتسورة ال ،  }اللَِّه َأتْقَاكُمإن أكرمكم أيها الناس عند ربكم أشـد

وبـين  . ١اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ال أعظمكم بيتا وال أكثركم عـشيرة            
إن أنسابكم هذه ليست ِبِسباٍب على أحـد،      « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك فقال       
ه، ليس ألحد على أحد فـضل إال بالـدين أو           وإنما أنتم ولد آدم، طَفُّ الصاع لم تملئو       

  . ».....٢عمل صالح
وقد وِصف كثير من األنبياء بالمال، وآتاهم اهللا منه الكثيـر، كيوسـف وداود               

وكَذَِلك مكَّنَّا ِليوسفَ ِفي    { :وسليمان عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم، قال تعالى        
 } يشَاء نُِصيب ِبرحمِتنَا من نَشَاء ولَا نُِضيع َأجـر الْمحـِسِنين          الَْأرِض يتَبوُأ ِمنْها حيثُ   

وآتَـاه اللَّـه الْملْـك      {: ، وقال جل شأنه في داود عليه الـسالم        )٥٦ (سورة يوسف آية  
   شَاءا يِمم هلَّمعةَ والِْحكْمنَا آ  {:، وقال )٢١٥(البقرة من اآلية     سورة }وآتَي فَقَد  اِهيمرَل ِإب

، وقال اهللا تعالى عن     )٥٢( من اآلية  :النساءسورة  }الِْكتَاب والِْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عِظيما    
، )٢(من اآلية : الضحىسورة   }ووجدك عاِئلًا فََأغْنَى  {: سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم     

   . ووجدك فقيرا فأغناكأي: قال اإلمام الطبري
ن المال معين على طاعة اهللا، ويعد مفخرة لممتلكيه، فهو أيـضا معـين              وكما أ 

إن المـال فيـه صـنائع       (:  بن العوام رضي اهللا عنـه      قال الزبير على فعل الخيرات،    
 ، وعون علـى حـسن الخلـق   ، والنفقة في سبيل اهللا عز وجل، وصلة الرحم ،المعروف

وهي ما  ) صنائع المعروف (عة  جمع صِني ) صنائع( ) .٣وفيه مع ذلك شرف الدنيا ولذتها     
عـن سـعيد بـن      ، فصنائع المعروف تشمل جميع أعمال الخيـر، ف        ٤اصطنعته من خير  

اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها      (:  قال ، فلما حضرته الوفاة   ، أنه ترك دنانير كثيرة    ،المسيب

                                         
 ٣١٢/ ٢٢ألبي جعفر الطبري  ) تفسير الطبري( المسمى جامع البيان في تأويل القرآن)  ١

اية قتيبة بن سعيد     إسناده حسن، ألنه من رو     : ، وقال  ٥٤٨ /٨٢ في مسنده ط الرسالة       أحمد بن حنبل   أخرجه)  ٢
 .عن ابن لهيعة، وروايته عنه صالحة

  ١٠٠ ص  أبي الدنيا ابن بكر  ألبيإصالح المال)  ٣
 )هـ١٠٣١: المتوفى(زين الدين المناوي القاهري  ل٣٢٢ / ١ التيسير بشرح الجامع الصغير)  ٤



– 

  )٤٣١٠(

 ال خيـر  ، وأقضي بها ديني،وأكف بها وجهي،  وأصل بها رحمي   ،إال ألصون بها ديني   
 ويـصون بـه     ، ويقضي به دينه   ، ويصل به رحمه   ،ال يجمع المال ليكف به وجهه     فيمن  
  ).١دينه

: وذلك في أكثر من آية؛ قال تعـالى      ) خير(وقد أطلق اهللا تعالى على المال لفظ        
}          الْيو ِبينالَْأقْرِن وياِلدٍر فَِللْوخَي ِمن ا َأنْفَقْتُمقُْل م نِْفقُوناذَا يم َألُونَكساِكيِن  يسالْمى وتَام

    ِليمِبِه ع اللَّه ٍر فَِإنخَي لُوا ِمنا تَفْعمِبيِل وِن السابعـن  ، و)٢١٥(  آيـة :البقرةسورة  }و
بينما أيوب يغتـسل    «: أبي هريرة رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال           

به، فناداه ربه يا أيوب ألـم      عريانا، خر عليه ِرجُل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثو          
قال الحافظ ابن . »٢أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا رب، ولكن ال غنى لي عن بركتك             

الحديث جواز الحرص على االستكثار من الحالل في حق من وثق من نفسه              في: حجر
 وفيـه فـضل الغنـي       ، وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة         ،بالشكر عليه 

   .٣الشاكر
: ، قال تعالى  ، مستخلفا فيه   ليكون وكيال عليه   وقد ملّك اهللا تعالى المال لإلنسان؛     

}           مَأنْفَقُوا لَهو نُوا ِمنْكُمآم ِفيِه فَالَِّذين تَخْلَِفينسم لَكُمعا جَأنِْفقُوا ِمموِلِه وسرآِمنُوا ِباللَِّه و
كَِبير ر٧(سورة الحديد آية } َأج. (  

مرنا اهللا سبحانه وتعالى بإنفاق هذا المال في أوجه الخير التي تعود بالنفع             وقد أ 
 قال جل   ، حتى ينال رضا اهللا سبحانه وتعالى      ، وعلى مجتمعه أيضا   ،على الشخص نفسه  

ِبَل ِفي كُـلِّ    مثَُل الَِّذين ينِْفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل حبٍة َأنْبتَتْ سبع سنَا           {: شأنه
            ِلـيمع اِسعو اللَّهو شَاءي ناِعفُ ِلمضي اللَّهٍة وبلٍَة ِماَئةُ حنْبآيـة  :سـورة البقـرة   } س

، وقد فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليد العليا وهي التي تنفق عن اليـد                 )٢٦١(
النبي صلى اهللا عليـه     حكيم بن حزام رضي اهللا عنه، عن        السفلى وهي التي تأخذ، فعن      

اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر             «: وسلم قال 

                                         
  ١٠٠ ص إصالح المال)  ١
} وب ِإذْ نَادى ربه َأنِّي مسِني الضر وَأنْتَ َأرحم الراِحِمينوَأي{ : باب قول اهللا تعالى  ٤/١٥١ صحيح البخاري )  ٢
جماعة من الجراد وهو من أسماء الجماعات التي ال واحد لها           ) رجل جراد (،  )٣٣٩١(حديث رقم ] ٨٣: األنبياء[

 من لفظها مثل سرب من الطير

   .ى وأيوب إذ نادى ربه اآلية باب قول اهللا تعال،  ٦/٢٤١فتح الباري البن حجر )  ٣



 

 )٤٣١١(

في الحديث تفضيل اإلنفاق في      .»١غنى، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا        
المنفـق أفـضل مـن      ،  و  ٢اليد العليا المعطية والسفلى السائلة    ف. وجوه الخير والصدقات  

  .٣ذ ما لم تشتد حاجتهاآلخ
وكما أمرنا اهللا تعالى باإلنفاق، فإنه أمرنا أيضا بالتوسط فيه، فال إسـراف وال              
تقتير، وقد مدح سبحانه عباده المؤمنين وجعل توسطهم في إنفاقهم من صفاتهم الحـسنة،   

 سـورة  }ان بين ذَِلك قَواماوالَِّذين ِإذَا َأنْفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتُروا وكَ      {: فقال جل شأنه  
 أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم، فيصرفون فوق الحاجـة، وال بخـالء           ،)٦٧( آية :الفرقان

على أهليهم فيقصرون في حقهم فال يكفونهم، بل عدال خيارا، وخير األمور أوسطها، ال              
عنُِقك وال تَبسطْها كُلَّ الْبسِط     وال تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى      {: وقال جل شأنه  ،  ٤هذا وال هذا  

: وقال النبي صلى اهللا عليـه وسـلم       ،  )٢٩(:  آية سورة اإلسراء } فَتَقْعد ملُوما محسورا  
سِئَل عبد اهللا بـن     ، و »٥كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف وال مخيلة        «

 وسيتـضح ذلـك مـن خـالل         ،)٦إنفاق المال في غير حقه    ( :قالف التبذيرمسعود  عن    
  .البحث

  :حث اإلسالم على المحافظة على المال وتنميته وعدم إهداره : المطلب الثاني
من المعلوم أن المال هو عصب الحياة، وعليه تقوم حـضارات الـبالد، وبـه               

فَـِإذَا  { : يقاس تقدم األمم، وقد أمرنا اهللا تعالى بتحصيل المال وكسبه، فقال جل شـأنه             
، )١٠(سورة الجمعة آيـة     } صلَاةُ فَانْتَِشروا ِفي الَْأرِض وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَّهِ       قُِضيِت ال 

 }هو الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض ذَلُولًا فَامشُوا ِفي منَاِكِبها وكُلُـوا ِمـن ِرزِقـهِ          {:وقال أيضا 
  ) .١٥(سورة الملك آية 

                                         
التـي تعطـي    ) اليد العليا (،  )١٤٢٧(حديث رقم  ،باب ال صدقة إال عن ظهر غنى       ٢/١١٢ صحيح البخاري )  ١

) يـستغن . (يطلب العفة وهي الكف عن الحرام وعن سؤال النـاس         ) يستعفف. (التي تأخذ ) واليد السفلى . (وتنفق
 .يطلب الغنى من اهللا تعالى ال من الناس

  ٣/٤٧٥ فيض القدير ) ٢
  ٦/٤٦٦فيض القدير )  ٣
  ٦/١١٢تفسير ابن كثير )  ٤
} قُْل من حرم ِزينَةَ اللَِّه الَِّتي َأخْـرج ِلِعبـاِدهِ  {: قول اهللا تعالى كتاب اللباس، باب     ١٤٠ / ٧صحيح البخاري   )  ٥
   .]٣٢: األعراف[
   ٩/٢٠٦المعجم الكبير للطبراني )  ٦



– 

  )٤٣١٢(

االعتدال في اإلنفاق   : مرنا اهللا تعالى بها   ومن سبل المحافظة على المال والتي أ      
وعدم اإلسراف والتبذير، وجاء ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم قال عز مـن      

والَ {: وقـال سـبحانه   ،   ]٣١سورة األعراف آية     [}كُلُوا واشْربوا وال تُسِرفُوا   {: قائل  
، ] ٢٧،٢٦آيـة   : سورة اإلسراء [}  ِإخْوان الشَّياِطيِن    ِإن الْمبذِِّرين كَانُواْ  * تُبذِّر تَبِذيرا   

 }والَ تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسورا               {:وقال
ا ولَم يقْتُروا وكَـان     والَِّذين ِإذَا َأنفَقُوا لَم يسِرفُو    {:، وقال أيضا  )٢٩:(سورة اإلسراء آية  

  ] . ٦٧آية : سورة الفرقان[ }بين ذَِلك قَواما
وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فأمرنا باالعتـدال فـي جميـع                

مـا  « :مناحي الحياة، في المأكل والمشرب والملبس وغيرها ، فقال صلى اهللا عليه وسلم    
اآلدمي، لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت اآلدمي   مأل آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب        

كلـوا واشـربوا    «وقال أيـضا    ،  »١نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس      
وقال صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن       ،  »٢والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف وال مخيلة      

ـ عديدوهناك ال، »٣نعم المال الصالح للمرء الصالح   «: العاص ي صـلى   من أحاديث النب
  . التوسط في اإلنفاق وعدم اإلسراف والتبذيراهللا عليه وسلم التي تدعو وتحث على

  : في النقاط التالية  وتنميتهوقد أوجزت سبل حفظ المال
: ، والضرب في األرض، والبحث عن الرزق، قـال تعـالى          الحث على العمل   . ١

}وه        شُوا ِفي مذَلُولًا فَام ضالَْأر َل لَكُمعاالَِّذي جسورة الملك من اآليـة     } نَاِكِبه
 صـلى اهللا عليـه       أن النبي  - رضي اهللا عنه   -، وقد روى أنس بن مالك     )١٥(

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال تقـوم            «: وسلم قال 
وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم يظلُّ عامال منتجـا          ،  »٤حتى يغرسها فليغرسها  

  .حتى قيام الساعة

                                         
 . صحيح : وحكم األلباني ) ٣٣٤٩( برقم ١١١١ / ٢ي سننه ابن ماجه ف أخرجه )١
 ) .٢٥٥٩( برقم ٧٩ / ٥ كتاب اللباس ، رواه النسائي في سننه ١٤٠ / ٧رواه البخاري في صحيحه  ) ٢
 حديث رقم   باب المال الصالح للمرء الصالح     ١/١١٢ محمد بن إسماعيل البخاري    ألبي عبد اهللا     األدب المفرد ) ٣
، مـسلم  شرط على صحيح إسناده: وقال مخرجوه ) ١٧٠٩٦(أحمد في المسند     لباني، أخرجه وصححه األ ) ٢٢٩(

  .، عن عمرو بن العاص)٣٢١٠(وابن حبان في الزكاة 
 . صحيح: ، قال األلباني)٤٧٩(، باب اصطناع المال، حديث رقم ١٦٨/ ١لبخاري لاألدب المفرد)  ٤



 

 )٤٣١٣(

 وهـم القـدوة والمثـل       –عنا يعلم أن أنبياء اهللا صلوات اهللا وسالمه علـيهم           وجمي
 كانوا يعملون، فمنهم من كان يعمل خياطا كإدريس عليه السالم، ومـنهم مـن               -األعلى

كان يعمل نجارا كنوح عليه السالم، ومنهم مـن كـان يعمـل حـدادا كـداود عليـه                   
ليه السالم، ونبينا محمد صلى اهللا عليه       السالم،ومنهم من كان يعمل في البناء كإبراهيم ع       

وسلم كان راعيا للغنم في صغره، وعندما كبر اشتغل بالتجارة، وقد حثنا صلى اهللا عليه               
ما أكل أحد طعاما قط، خيرا مـن        «: وسلم على العمل والكسب وأوضح فضل ذلك فقال       

، وقد  »١ يده أن يأكل من عمل يده، وإن نبي اهللا داود عليه السالم، كان يأكل من عمل              
عمل الرجل بيده وكـل     «:  أي الكسب أطيب؟ قال    : صلى اهللا عليه وسلم     رسول اهللا  سِئل

من أمسى كاال مـن عمـل يديـه أمـسى       « : صلى اهللا عليه وسلم    وقال،  »٢بيع مبرور 
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم قـال    ،  »٣مغفورا له 

فكل األحاديث السابقة واضحة الداللـة علـى         .»٤سلمطلب الحالل واجب على كل م     «
  .أهمية العمل والكسب وطلب الرزق الحالل 

فمن الكسب ما يكـون واجبـا مثـل               قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في حكم الكسب         
الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه أو عياله أو قضاء دينه وهو قادر علـى الكـسب؛                 

ه اهللا به؛ هو أفضل عند اهللا من الكسب فهـذا يجـب عليـه       وليس هو مشغوال بأمر أمر    
مثل هـذا إذا   : ومنه ما يكون مستحبا   . الكسب باتفاق العلماء؛ وإذا تركه كان عاصيا آثما       

اكتسب ما يتصدق به؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى اهللا عليه                
يعمل بيـده   : قال.  فمن لم يجد   يا رسول اهللا  : على كل مسلم صدقة قالوا    {: وسلم أنه قال  

فـإن لـم    : قالوا. يعين ذا الحاجة الملهوف   : قال. فإن لم يجد  : قالوا. ينفع نفسه ويتصدق  
  .}٥فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة: يجد قال

                                         
  )٢٠٧٢( حديث رقمهباب كسب الرجل وعمله بيد  ٣/٥٧صحيح البخاري )  ١
 .حسن لغيره: وقال ) ١٧٢٦٥( حديث رقم ٢٨/٥٠٢أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة )  ٢

  ٢٨٩ / ٧المعجم األوسط للطبراني )  ٣
، حـديث   )هـ٦٥٦: ت( محمد، زكي الدين المنذري       ألبي ٢/٣٤٤ غيب والترهيب من الحديث الشريف    التر)  ٤

  سط وإسناده حسن إن شاء اهللارواه الطبراني في األو: ، وقال)٢٦٥٨(رقم
 ٨/٥٣٦مجموع الفتاوى البن تيمية الحراني )   ٥



– 

  )٤٣١٤(

وإذا كان اإلسالم قد حث على العمل والكسب، فإنه أوجب أن تراعى فيه شروط معينة 
  :منها

   لمسلم على أن يكون كسبه من حالل، وأن يبتعـد عـن الكـسب              أن يحرص ا
 - والعياذ بـاهللا -الحرام وما يؤدي إليه، حتى ال يعرض نفسه لغضب اهللا تعالى        
 عن أبـي هريـرة  فكلنا يعلم خطورة الكسب الحرام وعقابه في الدنيا واآلخرة، ف  

س، إن أيهـا النـا  « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قال رضي اهللا عنه  
: اهللا طيب ال يقبل إال طيبا، وإن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقـال               

}             ِلـيمع لُـونمـا تَعا، ِإنِّـي ِبماِلحلُوا صماعاِت وبالطَّي ُل كُلُوا ِمنسا الرها َأيي {
 }طَيبـاِت مـا رزقْنَـاكُم     يا َأيها الَِّذين آمنُوا كُلُوا ِمـن        {: وقَاَل] ٥١: المؤمنون[
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى الـسماء،            ] ١٧٢: البقرة[

يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حـرام، وملبـسه حـرام، وغـذي               
لسعد ابـن أبـي     صلى اهللا عليه وسلم     ، وقال   »١بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟   

طعمك تكن مستجاب الـدعوة والـذي       يا سعد أطب م   «وقاص رضي اهللا عنه     
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبـل منـه عمـل             نفس محمد بيده إن العبد    

 .»٢أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به
                أن يتقن ما يعمل؛ حتى يحظى ببركة اهللا تعالى في هذا العمل، وقد حثنا رسول

 رضـي اهللا    عائشةأم المؤمنين   عن  ن العمل، ف  اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إتقا      
إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال       «: ، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       عنها  

 .  »٣أن يتقنه
النهي عن التبذير واإلسراف وإضـاعة      : من سبل المحافظة على المال أيضا      . ٢

}  لَـا يِحـب الْمـسِرِفين      وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسِرفُوا ِإنَّه    {: ، قال تعالى  األموال
واَلَِّذين ِإذَا َأنْفَقُوا لَـم يـسِرفُوا ولَـم         { :، وقال )٣١(سورة األعراف من اآلية   

والَ {: ، وقال جل شـأنه    )٦٧(سورة الفرقان آية     }يقْتُروا وكَان بين ذَِلك قَواما    
لَا تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُِقك      و{،  )٢٦(سورة اإلسراء من اآلية     } تُبذِّر تَبِذيرا 

                                         
  .)١٠١٥ - ٦٥(، حديث رقمباب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ٧٠٣/ ٢صحيح مسلم )  ١
  ٢/٣٤٥ للمنذري غيب والترهيبالتر )٢
  ١/٢٧٥المعجم األوسط للطبراني )  ٣



 

 )٤٣١٥(

والعديـد   )٢٩(: اإلسراء سورة }ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتَقْعد ملُوما محسورا      
من اآليات الكريمة التي تحث على التوسط في اإلنفاق وعدم اإلسراف والتبذير            

م صلى اهللا عليه وسلم، فقد حثنـا  أو البخل والتقتير، ونبه إلى ذلك رسولنا الكري    
في أكثر من موضع على التوسط في اإلنفاق في كل مجاالت الحيـاة، فأمرنـا               
باالقتصاد في المأكل والملبس والمشرب والزينة وغيرها مـن األمـور، قـال             

ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن، حـسب اآلدمـي،           « : صلى اهللا عليه وسلم   
دمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للـشراب،       لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت اآل     

المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سـبعة     «: ، وقال »١وثلث للنفس 
أنه صلى اهللا عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص، وهو يتوضأ،             ، ومنه »٢أمعاء
نعـم، وإن كنـت      «:أفي الوضوء إسراف، قال   : فقال» ما هذا السرف  «: فقال

ذلك من األحاديث التي تؤكد التوسـط فـي اإلنفـاق،         وغير  . »٣على نهر جار  
    .وعدم التبذير أو التقتير

 والربـا، وكـل   ، والرشوة،تحريم السرقة، والغش: من سبل حفظ المال أيضا     . ٣
 بيـنَكُم  َأموالَكُم تَْأكُلُوا وال{: ، قال تعالى  وجه من وجوه أكل مال الغير بالباطل      

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَـْأكُلُوا       {: ، وقال )١٨٨(ية   سورة البقرة من اآل    }ِبالْباِطِل
         اٍض ِمنْكُمتَر نةً عارِتج تَكُون اِطِل ِإال َأنِبالْب نَكُميب الَكُمومـن   سورة النساء } َأم 

ـ     {: ، وقال )٢٩( اآلية  }سباوالساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْطَعوا َأيِديهما جـزاء ِبمـا كَ
سـورة   }وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم الربـا    {: ، وقال )٣٨(سورة المائدة من اآلية     

أن رسول اهللا صـلى     :  رضي اهللا عنه   عن أبي هريرة  ، و )٢٧٥(البقرة من اآلية  

                                         
  .، صححه األلباني)٣٣٤٩( حديث رقم اد في األكل، وكراهة الشبعباب االقتص ١١١١/ ٢سنن ابن ماجه )  ١
المؤمن يأكل في معى واحد فيه أبو هريرة، عن النبي صـلى اهللا             : باب ٧/٧١متفق عليه، صحيح البخاري     )  ٢

باب المؤمن يأكل في معـى  ) )٢٠٦١ (- ١٨٤( ، حديث رقم ١٦٣١ / ٣، مسلم) ٥٣٩٣( حديث رقم   عليه وسلم 
هو ) سبعة أمعاء . (والجمع أمعاء وهي المصارين   ) معى(: ، ومعنى الحديث   يأكل في سبعة أمعاء      واحد، والكافر 

كناية عن الشره والرغبة في متاع الدنيا وملذاتها والحرص على التشبع من شهواتها التي من جملتها تنوع المآكل 
 .والمشارب واالمتالء منها وقيل في معناه غير ذلك

 .ضـعيف : ، حكم األلباني  باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه          ١٤٧/ ١سنن ابن ماجه    )  ٣
  اهللا وابن لهيعة عبدلضعف حيي بن



– 

  )٤٣١٦(

رضي اهللا   ، وعن ابن عباس   »١من غشنا فليس منا   .... « : اهللا عليه وسلم قال   
من أكل درهما من ربا فهـو        « :ليه وسلم أنه قال   عنهما عن النبي صلى اهللا ع     

  . »٢ ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به،مثل ثالث وثالثين زنية
، مما يسهم بطريق مـشروع فـي تبـادل          الناس إباحة البيوع واإلجارات بين    . ٤

ـ  }وَأحل اللَّه الْبيع وحرم الربا    {: وترويجها وتنميتها قال تعالى      األموال ورة س
التاجر األمين  «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ، وقال   )٢٧٥(البقرة من اآلية    

   .»٣الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة
 من قبل الشريعة لمعاقبة آكلي أمـوال النـاس          وجود عقوبات محددة ومقررة    . ٥

 والـساِرقُ والـساِرقَةُ   {: بالباطل كتشريع الحدود والتعزيرات، قـال تعـالى         
  ) .٣٨(سورة المائدة من اآلية  }فَاقْطَعوا َأيِديهما جزاء ِبما كَسبا نَكَاالً ِمن اللَِّه

إذا كفـل   : ، الضمان مصدر ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن       ضمان المتلفات  . ٦
مان الـض : وقيـل وهو مشتق من التضمن؛ ألن ذمة الضامن تتضمن الحق،     به

هـو  : ضامن في ذمة المضمون عنه، وقيـل      مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة ال     
مشتق من الضم؛ ألن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والـصواب             

وشـرط صـحة    " نـون "وفي الضمان   " ميم"الكلمة في الضم    " الم"األول؛ ألن   
 .              ٤االشتقاق، كون حروف األصل موجودةً في الفَرِع

 أحمـد  اقترض   هومثال على غيره من حق،      التزام المرء ما وجب أو يجب     : وشرعاً
، أي التزم أن تكون ذمته منـشغلة بالـدين كذمـة            محمود آالف فضمنه    ثالثة محمدمن  

  .محمد في التزام الحق الواجب على محمد ، فقد ضم ذمته إلى ذمة محمد
فالضمان أن يلتزم إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره، كثمن مبيع، أو قرض،               

أو التزام مـا قـد   . ٍف، مع بقائه على مضمون عنه، فال يسقط عنه بالضمان         أو قيمة متْلَ  

                                         
 )١٦٤/١٠١(، حديث رقم »من غشنا فليس منا«: باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ٩٩ / ١صحيح مسلم )  ١

   ١٤٧/ ١) الروض الداني(رواه الطبراني في المعجم الصغير المسمى)  ٢
  ضعيف: ، حكم األلباني)٢١٣٩(،حديث رقم باب الحث على المكاسب ٧٢٤ / ٢سنن ابن ماجه )  ٣
اإلنصاف في  ،  )هـ٧٠٩ت   (محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي       ل ٢٩٨ ص   المطلع على ألفاظ المقنع   )  ٤

  )هـ٨٨٥: ت(ي الحنبلي عالء الدين المرداوي الدمشقي الصالحل ١٨٩ - ١٨٨ / ٥ معرفة الراجح من الخالف



 

 )٤٣١٧(

يجب مستقبالً كَجعٍل على عمل، أو ثمن مبيع مستقبل، وعلى هذا فالضمان التزام متعلق              
   .١بالحقوق المالية سواء كان على حي، أو ميت

 وِلمن جاء ِبِه ِحمُل بِعيٍر وَأنَا       قَالُوا نَفِْقد صواع الْمِلكِ   {: والضمان جائز لقوله تعالى   
 ِعيمالزعيم: (جاء في تفسير القرطبي   ). ٧٢(سورة يوسف آية    } ِبِه ز : ِمينأي )٢الـض ، :

 النبي صلى اهللا    ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد فأنا له ضامن أو كفيل، ومن السنة أن             
: نعـم، قـال   : ، قالوا » من دين؟ هل عليه   «: عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال      

  .٣ دينه يا رسول اهللا، فصلى عليهأبو قتادة علي:  ، قال»صلوا على صاحبكم«
أنا ضمين، أو كفيل، أو حميل، أو : والضمان يصح بكل لفظ يفهم منه عرفاً، مثل

ومن شروط وجوب ضمان المتلفات أن يكون الشيء المتلف ماال ونحوه، .... زعيم
جب الضمان بإتالف الميتة أو بإتالف الخمر والخنزير على المسلم، سواء متقوما، فال ي

  .أكان المتلف مسلما أم ذميا، لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم 
فالضمان إذن شُِرع لحفظ الحقوق، وصيانة األموال، وهو من عقود التوثقـة التـي              

فالة، وجـوازه مـن محاسـن       يتوثق بها صاحب الحق ممن هو عليه، فهو كالرهن والك         
  .الشريعة اإلسالمية، ومن باب تسهيل المعامالت بين الناس

 كي ال يسهم في تعطيل تروجيها واالنتفاع بهـا        ؛احتكارهامنع اكتناز األموال و    . ٧
 قـال    والـسنة المـشرفة،    واالستفادة منها، فاالكتناز حرام بنص القرآن الكريم      

هب والِْفضةَ والَ ينِْفقُونَها ِفي سِبيل اللَِّه فَبـشِّرهم    والَِّذين يكِْنزون الذَّ  { :تعالى  
               مهنُـوبجو مهـاهـا ِجبى ِبهفَتُكْو نَّمها ِفي نَاِر جهلَيى عمحي موذَاٍب َأِليٍم يِبع

        تَكِْنز ا كُنْتُمفَذُوقُوا م ِألنْفُِسكُم تُما كَنَزذَا مه مهورظُهو٣٤(سورة التوبـة     }ون 
، » ٤من احتكر فهو خـاطئ    «:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        و ).٣٥ -

                                         
   ١٨٩ - ١٨٨ / ٥ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ٢٩٨  صالمطلع)  ١
   ٢٣١/ ٩تفسير القرطبي )  ٢
  ) .٢٢٩٥(، حديث رقمباب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع ٩٦ / ٣صحيح البخاري )  ٣
، وأخرجه أبو داود    )١٦٠٥/ ١٢٩(ث رقم تحريم االحتكار في األقوات،  حدي     باب    ١٢٢٧ / ٣صحيح مسلم   )  ٤

  ).٣٤٤٧(،  حديث رقمباب في النهي عن الحكرة، »ال يحتكر إال خاطئ «: بلفظ  ٢٧١ / ٣في سننه



– 

  )٤٣١٨(

من احتكـر علـى المـسلمين طعـامهم، ضـربه اهللا بالجـذام              «: وقال أيضا 
 .»٢الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون «:، وقال كذلك»١واإلفالس

حنابلـة وبعـض الحنفيـة      وقد قال بحرمة االحتكار جمهور الفقهاء من المالكية وال        
والشافعية، يرون أن اللعنة والضرب بالجذام واإلفالس وغيرها من الوعيد الشديد، وهذا            

  . ٣دليل على الكبيرة
 ومثل هـذا الوعيـد ال يلحـق إال           وهو من فقهاء الحنفية    الكاسانيوفي ذلك قال اإلمام     

ه حق العامة، فإذا امتنع     بارتكاب الحرام، وألنه ظلم؛ ألن ما يباع في المصر فقد تعلق ب           
المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم               

   .٤وحرام، يستوي في ذلك قليل المدة وكثيرها، لتحقق الظلم
 ،٥ الحنفية وبعض الشافعية عبروا عنه بالكراهة إذا كان يـضر بالنـاس            بعضلكن  

وفاعـل  . يل اإلطالق ينصرف إلى الكراهة التحريميةوتصريح الحنفية بالكراهة على سب   
، واألرجـح أن االكتنـاز أو       المكروه تحريما عندهم يستحق العقاب، كفاعـل الحـرام        

  .االحتكار حرام لوضوح األدلة 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أمر مهم وهو أن االكتناز أو االحتكـار يختلـف تمامـا عـن                  

قر الثاني وحث عليه، فقد نهـى عـن االكتنـاز      االدخار، فقد نهى اإلسالم عن األول وأ      
واالحتكار لما فيه من ضرر بالغ ، أما االدخار فهو على العكس من ذلك تماما ، فيعتبر                 
من العوامل التي تساعد في القضاء على الفقر الذي استعاذ منه النبي صـلى اهللا عليـه                 

 مهور الفقهاء على عـدم واتفق ج ،الفقهاء على جواز االدخار في الجملة    اتفققد  و وسلم،
  .٦ أنه يكره ادخار ما فضل عن كفايته لمدة سنة يرون الشافعيةوفقهاء،  معينةتقييد بمدة

                                         
  األلبانيوضعفه) ٢١٥٥(، حديث رقم باب الحكرة والجلب  ٢/٧٢٩سنن ابن ماجه )  ١
  األلبانيهوضعف) ٢١٥٣(، حديث رقم باب الحكرة والجلب  ٢/٧٢٨سنن ابن ماجه )  ٢
، ١٨٦ / ٢، وحاشية القليوبي على شرح منهاج الطالبين ٣٧ / ٢، وشرح روض الطالب ٤٥٦ / ٣  للرملينهاية المحتاج)  ٣

  ٦٤ / ١٢  للنووي، والمجموع٢١٧ - ٢١٦ / ١  عن اقتراف الكبائر البن حجر الهيتميوالزواجر
  ٥/١٢٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )  ٤
  .٦٠ / ١٣  للشيرازي ، والمجموع شرح المهذب٢٥٥ / ٥شية ابن عابدين حا)  ٥
سليمان بن عمر بن منصور العجيلـي       ل ٩٣ / ٣فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل        )  ٦

لنهى مطالب أولي ا  ،٤/٢٢٧ للحطاب   مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     ،  )هـ١٢٠٤: ت(األزهري، المعروف بالجمل    
              ، الرحيبـانى مولـدا ثـم الدمـشقي الحنبلـي           تهشهرومصطفى بن سعد بن عبده السيوطي        ل ٣/٦٥ في شرح غاية المنتهى   

  لمجموعة من العلماء والفقهاء٢٦ومجلة األحكام العدلية م ، ٦٤ / ٩  البن حزم، والمحلى) هـ١٢٤٣: ت(



 

 )٤٣١٩(

وقد ورد االدخار في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم، قـال               
ي سنْبِلِه ِإلَّا قَِليلًا ِمما تَْأكُلُون قَاَل تَزرعون سبع ِسِنين دَأبا فَما حصدتُم فَذَروه فِ        {: تعالى

)٤٧ (                 ـِصنُونـا تُحِإلَّا قَِليلًـا ِمم نلَه تُمما قَدم ْأكُلْني ادِشد عبس ِد ذَِلكعب ْأِتي ِمني ثُم
)٤٨ (         ونِصرعِفيِه يو غَاثُ النَّاسِفيِه ي امع ِد ذَِلكعب ْأِتي ِمني ثُم) سورة يوسـف  } )٤٩

، اآليات واضحة الداللة علـى الـدعوة إلـى االدخـار، وترشـيد              )٤٩ - ٤٧(اآليات  
  .االستهالك؛ حتى ال يقعوا في براثن الفقر

 صلى اهللا عليه وسلم أنه ادخر ألهله قوت سـنة كاملـة ، فقـد                 النبي وقد ورد عن  
يع نخل بني النضير،    أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يب       «: روى عمر رضي اهللا عنه    
  . »١ويحبس ألهله قوت سنتهم

: وقد روي عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أنه اشترى وسقًا من طعام فقيل لـه               
إن « : يا أبا عبد اهللا تفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، فقـال              

  . »٢وسواسالنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، وتفرغت للعبادة، وَأِيس منها ال
العلماء على أنه لو كـان عنـد        وقد نقل الحطاب المالكي عن اإلمام النووي إجماع         

جبر علـى بيعـه دفعـا        واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُ       )ما يحتاجه الناس  (إنسان
يتحمـل  : (، وأتفق مع هذا الرأي؛ ألنه يتوافق مع القاعدة الـشرعية          ٣للضرر عن الناس  

   .)امالضرر الخاص لدفع ضرر ع
والخالصة أن حفظ المال يعد إحدى الكليات الشرعية والمقاصد المعتبرة التـي            

   .أثبتتها أحكام هذه الشريعة الغراء

                                         
، حـديث رقـم      سنة على أهله، وكيف نفقات العيـال       باب حبس نفقة الرجل قوت    ،  ٧/٦٣صحيح البخاري   )  ١
)٥٣٥٧(  
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبـو القاسـم             ل) ٦٠٥٧( برقم   ٢١٩ / ٦ المعجم الكبير )  ٢

  الثانية: الطبعة  القاهرة–مكتبة ابن تيمية  - حمدي بن عبد المجيد السلفي:  تحقيق)هـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 
  ٤/٢٢٨ للحطابهب الجليل موا)  ٣



– 

  )٤٣٢٠(

  المبحث الثاني
  مقصد حفظ المالل معاصرة نماذج

  :حكم زخرفة وتزيين المساجد: المطلب األول
  :فضل بناء المساجد وعمارتها: تمهيد

اهللا تعالى، فهي بيوت اهللا التي شرفت بإضافتها        المساجد هي أحب األماكن إلى      
سورة الجن آية    }وَأن الْمساِجد ِللَِّه فَلَا تَدعوا مع اللَِّه َأحدا       {: له سبحانه، قال تعالى   

،  فالمـساجد إذن     ١، جاء في تفسير ابن كثير أنها نزلت في المـساجد كلهـا            )١٨(
ِفي بيـوٍت َأِذن اللَّـه َأن تُرفَـع    {: ل تعالىوجدت لعبادة اهللا وحده، ولذكره فيها، قا    

  هما اسِفيه ذْكَريجـاء فـي تفـسير الطبـري أن      )٣٦(من اآلية   : سورة النور  }و ،
   .٢يقصد بها المساجد }بيوٍت{

وكما أن المساجد مكان للعبادة والذكر، فهي أيضا مركزا للعلم والثقافة والمعرفـة،             
على النشاط الديني فقط، ولكن كان له دورا أساسيا في األنشطة           فلم يقتصر دور المسجد     

السياسية واالجتماعية والثقافية والعلميـة والعـسكرية واالقتـصادية         : والعلوم المختلفة 
  .   وغيرها من األنشطة المختلفة 

ففيه كانت تُعقد حلقات العلم والدرس، وفيه كانت تقام المسابقات الثقافية والعلميـة،             
 عقد فيه النكاح، وفيه كانت تُجمع أموال الزكاة وتوزع علـى مـستحقيها، وفيـه               وكان ي

كانت تُتخذ قرارات الحرب وإعداد الخطط العسكرية، وفيه كانت تقام الندوات واللقاءات            
وغيرها من  .... العلمية والثقافية، وفيه كانت تعقد المعاهدات، وفيه كانت تُسن القوانين           

  .لمدرسة التي انطلق منها شعاع العلم والثقافة في اإلسالم األنشطة، فالمسجد هو ا
وقد تعلقت قلوب المسلمين بالمساجد، فأصبحت لها مكانة خاصة ومنزلـة عظيمـة             

  .في نفوسهم، منذ أن تم إنشاء أول مسجد في اإلسالم وهو مسجد قباء وحتى يومنا هذا 
ما يعمر مساِجد اللَِّه مـن      ِإنَّ{،وقد أمر اهللا سبحانه وتعالى بعمارة المساجد فقال       

                َأن ى ُأولَِئـكسفَع خْشَ ِإالَّ اللَّهي لَمكَاةَ وآتَى الزالَةَ والص َأقَامِم اْآلِخِر ووالْيِباَللَِّه و نآم
  تَِدينهالْم كُونُوا ِمنجاء في الجامع ألحكام القرآن في تفسير        )١٨(سورة التوبة آية     }ي ،

دليل على أن الـشهادة لعمـار المـساجد         " إنما يعمر مساجد اهللا   :" قوله تعالى : ذه اآلية ه
                                         

  )هـ٧٧٤ت ( ألبي الفداء ابن كثير ٢٤٤ / ٨) تفسير بن كثير: (تفسير القرآن العظيم المسمى ) ١
 )هـ٣١٠ت ( البن جرير الطبري ١٨٩ / ١٩) تفسير الطبري: (جامع البيان في تأويل القرآن المسمى ) ٢



 

 )٤٣٢١(

وقد أثبت اإليمـان    ....باإليمان صحيحة ألن اهللا سبحانه ربطه بها وأخبر عنه بمالزمتها         
  . ١...في اآلية لمن عمر المساجد بالصالة فيها، وتنظيفها

  : ذلك في أكثر من موضعوقد بينت السنة النبوية مكانة المساجد، وجاء 
                   عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنـى مـسجد

إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم         : الرسول صلى اهللا عليه وسلم    
  .»٢ بنى اهللا له مثله في الجنة....من بنى مسجدا« : يقول

  أحـب  «:  صلى اهللا عليه وسـلم قـال  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا
 .» ٣البالد إلى اهللا مساجدها، وأبغض البالد إلى اهللا أسواقها

    أمـر  «عن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم
  .»٤بالمساجد أن تبنى في الدور، وأن تطهر وتطيب

  ...٥مع األمة هي المساجدكانت مواضع األئمة ومجا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  : حكم تزيين وزخرفة المساجد

يغلب على مساجد المسلمين اليوم الشكل الفني الزخرفي، وقد اختلـف الفقهـاء      
  :في حكم تزيين المساجد وزخرفتها على قولين

، ويرى بعـضهم  ٦وهو رأي جمهور الفقهاء، يرون كراهة زخرفة المساجد  : القول األول 
  .٧كراهته كراهة تحريمية

 ىبعـض األحنـاف، ورأ  وهـو رأي   أن زخرفة المساجد جـائزة،      يرى  : القول الثاني 
  .٨أنها مستحبة: بعضهم

                                         
                 ألبي عبـد اهللا شـمي الـدين القرطبـي           ٩١-٩٠ / ٨) تفسير القرطبي : (الجامع ألحكام القرآن، المسمى      ) ١
 )هـ٦٧١ :ت(

 ) . ٤٥٠( باب من بنى مسجدا ، حديث رقم ٩٧ / ١رواه البخاري قي صحيحه  ) ٢

 )٢٨٨/٦٧١( باب أحب البالد إلى اهللا مساجدها، حديث رقم ٤٦٤ / ١رواه مسلم في صحيحه  ) ٣

  . ، صححه األلباني )٧٥٨(تطييب المساجد وتطهيرها ، حديث رقم  باب ٢٥٠ / ١رواه ابن ماجة في سننه  ) ٤
 ٣٩ / ٣٥) هـ٧٢٨: ت(يمية الحراني مجموع الفتاوى البن ت ) ٥

 ).٢/٣٨(،وكشاف القناع )٣٣٧ – ٣٢٥ص (إعالم الساجد بأحكام المساجد، لبدر الدين الزركشي )  ٦

 )٣٢٤ص(،وتنبيه الغافلين )٤/٦٣(،والفروع البن مفلح )٢/١٨٣(المجموع للنووي : انظر)  ٧

 ).١/٦٥٨(حاشية رد المحتار البن عابدين : انظر)  ٨



– 

  )٤٣٢٢(

  :األدلة
استدل أصحاب الرأي األول القائل بكراهـة زخرفـة         : أدلة أصحاب القول األول   : أوال

  : المساجد، بأدلة من السنة والمعقول على النحو التالي
  :السنة: أوال

ال تقوم الـساعة حتـى يتبـاهى    «: قال  نه أن النبي   عن أنس رضي اهللا ع     . ١
  .»١الناس في المساجد

 مـن   - وهو الحاصل في زمننا هذا     –إن التباهي بالمساجد وزخرفتها     : وجه الداللة 
عالمات الساعة، إذ ال يفعله إال الجاهلون أو المراءون، ولو كان خيـرا لـسبقنا إليـه                 

  .السلف الصالح ؛ فهذا العمل بدعة مكروهة 
إذا زخـرفتم  «: قـال رسـول اهللا     : عن أبي الدرداء رضي اهللا عنـه قـال         . ٢

 والبغوي وابن حـزم    ٢رواه أحمد . »  مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم    
، وأخرجه ابن أبي شـيبه موقوفـا علـى أبـي سـعيد            ٣بالميم) فالدمار: (بلفظ

الهالك :أي) لدمارا: (بمعنى الدبور، فسرته الرواية الثانية      ): الدبار(،  ٤الخدري
  .والخزي
أن هذا وعيد يدل على أن فاعله قد أتي أمرا محرما، فتوعد بالـدمار              : وجه الداللة 

  .عقوبة على فعله؛ فدل على تحريم الزخرفة
ابنوا المساجد واتخـذوها    «: قال رسول اهللا    : عن أنس رضي اهللا عنه قال        . ٣

نهينـا أن   : (قولـه   ، وروي عن ابن عمر      ٦ التي ال شرف لها   : ، والجم   »٥جما
  .٧)نصلي في مسجد مشرف

                                         
  صحيح: ، حكم األلباني )٤٤٩(في بناء المساجد، حديث رقم :  باب ١/١٢٣سنن أبي داود )  ١
  )١٨٣ص (الورع لإلمام أحمد ) ٢
  )٤/٢٤٨(، والمحلي البن حزم )٢/٣٥٠(شرح السنة للبغوي ) ٣
رواه الحكيم الترمذي فـي  ):٩١-١/٩٠(وقال في كشف الخفاء واإللباس    ) ٢/٣٠٩(بي شيبة   المصنف البن أ  ) ٤(

  نوادر األصول عن أبي الدرداء، ووقفه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في المصاحف علي أبي الدرداء 
  ) ٤٣٠٠( حديث رقم ٢/٦١٥السنن الكبرى للبيهقي )  ٥
  )٢/١٨٣(المجموع للنووي : ، وانظر)١/٦٨٨(لسان العرب ) ٦
  ورواه الديلمي عن علي بن أبي طالب ): ١/٣٤(وقال في كشف الخفاء ) ٢/٣٠٩(المصنف البن أبي شيبة ) ٧



 

 )٤٣٢٣(

 اهللا عليه وسلم أمر أن تتخذ المساجد بال شـرف           ىأن رسول اهللا صل   : وجه الداللة 
لها، ونهي عن الصالة في مسجد مشرف، وهذا يدل على أن الزخرفـة محرمـة فـي                 

   .١الخشوع في الصالةو  التدبرالمساجد، ألنها تلهي المصلي، وتشغله عن
 ما أمرت بتـشييد     «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : قالعن ابن عباس     . ٤

  ) . ٢لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى( : قال ابن عباس،»المسجد 
 لألمر بتشييد المساجد، إن لم يدل علـى التحـريم؛           أن نفي النبي    : وجه الداللة   

كراهة ما لم يؤمر بـه   فإنه يدل على الكراهة؛ ألن نفي األمر هنا مؤيد بقرائن تدل على             
.  

ألن الزخرفة على جدران المساجد قد تلهي المصلي عن الصالة بالنظر           : المعقول: ثانيا
  . إليها، فيخل بخشوعه

وحرم ابن حزم تحلية المساجد بالذهب والفضة، لما فيه من اإلسـراف، واسـتثني              
  .ولم أجد الستثنائه هذا دليال، ٣المسجد الحرام

 أن يزخـرف    - بداللـة األحاديـث المتقدمـة      –م اهللا تعالى     رحمه –وكره العلماء   
  .المسجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك 

عـريش  : ( قـال  ، أن يكحل المسجد    قد سألوا النبي     - رحمه اهللا    -قال أحمد بن حنبل   
فلـم يـرخص    : قال أبو عبد اهللا إنما هو شيء مثل الكحل يطلي أي            ،  )كعريش موسي 

  .٤ فيهالنبي 
  أصحاب القول الثاني القائل بجواز زخرفة المساجد بالمعقول   أدلة : ثانيا

فال تكون أقل شأنا مـن البيـوت ألن الزخرفـة     استدلوا بأن المساجد محترمة، 
ترغب في المسجد، وتعطيه هيبته ورفعته، وقد أذن اهللا برفع المساجد، فلم ينكـر عليـه        

  .٥العلماء

                                         
    )٢/١٨٣(المجموع للنووي : انظر ) ١
  .صحيح : ، حكم األلباني)٤٤٨( حديث رقم  في بناء المساجد: باب١/١٢٢سنن أبي داود )  ٢
  )٤/٢٤٧(المحلي البن حزم ) ٣
  ٣٣٧-٣٣٥إعالم الساجد بأحكام المساجد، للزركشي ص: ، وانظر)١٨٤-١٨٣ص(الورع لإلمام أحمد ) ٤
  )١/٦٥٨(حاشية رد المحتار، البن عابدين : انظر) ٥



– 

  )٤٣٢٤(

ألحاديـث ضـعيفة، وال تـدل علـى         بأن ا : وقد ناقش أصحاب القول الثاني الجمهور     
  .التحريم

بأن الزخرفة تقليد للمـشركين مـن اليهـود والنـصارى            : وأجاب الجمهور عن ذلك   
ثم إن األحاديث في مجملها تـدل علـى كراهـة           ،  ونحوهم، ونحن مأمورون بمخالفتهم   

السلف الصالح للزخرفة؛ لكونها مخالفة للغرض الذي من أجله بنيت المـساجد، وهـو              
أن زخرفة المـساجد    : ، وبهذا يترجح    ١هللا تعالى، ولما فيها من اإلسراف والتبذير      عبادة ا 

  . مكروهة كراهة شديدة
ورأى القائلون بجواز الزخرفة أن التشييد في حديث ابن عباس ليس هو عمارة             

ما أحكم بناؤه فقـد شـيد، والمـشيد    : مطول، وقيل : المساجد؛ ألن معنى مشيد في اللغة     
  .٢ وغيرهالشيد بخفض الشين كل ما طُِلي به الحائط من جص ومالطالمبني بالشيد، و

وهذا المعنى األخير هو ما أيده قول ابن عباس؛ وهو الزخرفة، وهـو الـصواب فـي                 
  .نظري

: أن المراد مـن التـشييد       قال في معنى هذا الحديث     - رحمه اهللا  -كما أن اإلمام البغوي   
   .٣رفع البناء وتطويله

أنه ال مانع من زخرفة المـساجد، بـشرط         : ة نظري والرأي الراجح من وجه   
 تزيينهـا بالـذهب أو      - في رأيـي   -عدم اإلسراف والتبذير في تزيينها، فمثال ال يجوز       

  . عنهمنهيالفضة؛ لما فيه من اإلسراف، وكسر قلوب الفقراء، وهو 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب زخرفة المـسجد بـذهب، أو فـضة، أو          

كتابة أو غير ذلك لما فيه من تعظـيم المـسجد وإحيـاء الـشعائر               نقش، أو صبغ، أو     
  .اإلسالمية

وذهب الحنفية في الراجح عندهم إلى أنه ال بأس بزخرفـة المـسجد أو نقـشه      
بجص أو ماء ذهب أو نحوهما من األشياء الثمينة ما لم يكن ذلك في المحراب أو جدار                 

في حائط الميمنة أو الميـسرة، ألنـه      القبلة؛ ألنه يشغل قلب المصلي، وما لم يكن كذلك          

                                         
  ٦/١٢/٢٦٦، وتفسير القرطبي ٢/٢٥٦، ونيل األوطار، للشوكاني )٣٢٤ص (تنبيه الغافلين للدمشقي : انظر) ١
  )٣٥٣-٣٥٢ص(،ومختار الصحاح للرازي )١/٣٠٦(لقاموس المحيط ، وا)٤/٢٣٧٤(لسان العرب ) ٢
  ) ٢/٣٤٩(شرح السنة للبغوى ) ٣



 

 )٤٣٢٥(

أيضا يلهي المصلي القريب منه، أما زخرفة هذه األماكن من المسجد فمكروهة عنـدهم              
  . ١أيضا

وفي زماننا هذا كثر التباهي بالمساكن والمنازل، وأسرف الناس في زخرفتهـا،       
ـ     ساجد وكثر اإلنفاق عليها، فأرى بجواز زخرفة المساجد وتزيينها؛ حتـى ال تكـون الم

  .مشوهة حقيرة بالنسبة إلى البيوت والمنازل، لكن بدون اإلسراف والمبالغة في اإلنفاق
  :اقتناء الحيوانات األليفة لغير الحراسة: المطلب الثاني
  : حكم اقتناء الكالب لغير الحاجة: المسألة األولى

هما من وجوه   كالصيد والحراسة، وغير  : اتفق الفقهاء على أنه يجوز اقتناء الكلب لحاجة       
  .٢االنتفاع التي لم ينه الشارع عنها

  : لكنهم اختلفوا في اتخاذ الكالب لغير صيد أو حراسة أو حاجة، على قولين
، ٣أنه يحرم اتخاذ الكالب لغير الصيد أو الحراسة، وهـو قـول الحنيفـة             : القول األول 

  .٦، والحنابلة٥، والشافعية٤وأكثر المالكية
اتخاذ الكالب لغير الصيد أو الحراسة، وإليه ذهـب ابـن عبـد             أنه يكره   : القول الثاني 

  .المالكيةفقهاء من ٨، والعدوي٧البر

                                         
، ٣٣٥، إعالم الساجد بأحكام المـساجد للزركـشي ص    ٣٧٦ / ١،  ٢٤٧ / ٥،  ٤٤٢ / ١حاشية ابن عابدين    )  ١

 / ٢،  ٢٣٨ / ٢، كـشاف القنـاع      ٣٦٠ / ٥، روضة الطالبين    ٣٩٣،  ٣٨١ / ٢،  ٢٩ / ١، مغني المحتاج    ٣٣٧
، قواعد األحكام ٢٩٩ / ٤، ٢٥٥ / ٢، مطالب أولي النهى     ١٠٨ / ٣، القليوبي   ٣٩٣ / ٣، اآلداب الشرعية    ٣٦٦

  .٤٢ / ٦، المجموع ١٧٣ / ٢للعز بن عبد السالم 
، وفتح الباري   ١٥٧ / ٢، حاشية القليوبي    ٣٥،  ٤ / ٢، وجواهر اإلكليل    ٢١٧،  ١٤٧،  ١٣٤ / ٥ رد المحتار )  ٢
  .١٤ / ٤ى متن المقنععلكبير ، والشرح ال٥/٧
  .٥/٣٦١، الفتاوى الهندية٣/٣٧٠، الفتاوى البزازية٣/٤١١الفتاوى الخانية: انظر) ٣
، شـرح   ٢/٤٥٧، كفايـة الطالـب    ٢/٤١٣، شـرح زروق   ٢٨٨-١٧/٢٨٧، البيان والتحصيل  ٧/٢٨٩المنتقي) ٤

  .٣/١١، الشرح الكبير، وعليه حاشية الدسوقي٥/١١٧الزرقاني
، حاشية ٢/١٥٧ومعها حاشية عميرة ، ، حاشية قليوبي٢/١١، مغني المحتاج١٠/٢٣٦ مسلمشرح النووي على) ٥

  .٢/٨١، إعانة الطالبين٣/٧بجيرمي
، غـذاء   ٢/١٤٢، شـرح المنتهـي    ٣/١٥٣كشاف القناع ، ٤/١٠، المبدع ٢/١٠، الكافي ٦/٣٥٦المغني: انظر) ٦

  .٢/٧٤األلباب
  .٢٢٠، ١٤/٢١٨ يدواألسان لما في الموطأ من المعانيالتمهيد : انظر) ٧
  .٢/٤٥٧حاشية العدوي: انظر) ٨



– 

  )٤٣٢٦(

  : أدلة أصحاب القول األول، استدلوا بالسنة والمعقول، على النحو التالي
  :السنة: أوال

سمعت ابن عمر رضي اهللا عنهمـا،    : رضي اهللا عنه قال    عن عبد اهللا بن دينار     . ١
من اقتنى كلبا، ليس بكلـب ماشـية، أو         « : ليه وسلم قال  عن النبي صلى اهللا ع    

  .» ١ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان
ورد في الحديث أن متخذ الكلب لغير صيد أو حراسة، يعاقـب بنقـصان              : وجه الداللة 

  .األجر، والعقوبة ال تكون إال على محرم
لمالئكة بيتـا   ال تدخل ا  «: عن أبي طلحة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال          . ٢

  .» ٢فيه كلب وال صورة
وهـم مالئكـة الرحمـة      -عوقب متخذ الكلب بحرمانه دخـول المالئكـة       : وجه الداللة 

، ٣ بيته، واستغفارها له، وتبريكها في بيته، ودفعها أذى الـشيطان -واالستغفار ال الحفظة  
  .والعقوبة ال تكون إال على محرم

 صلى اهللا عليه وسلم يـأتي دار         النبي كان: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       . ٣
يا رسـول اهللا تـأتي      :  ودونهم دار، فيشق ذلك عليهم، فقالوا      ،قوم من األنصار  

ألن فـي داركـم     «: دار فالن وال تأتي دارنا، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم          
الـسنور  «: فإن في دارهم سنوراً؟ فقال النبي صلي اهللا عليه وسلم         : قالوا» كلباً
 . »٤سبع

تركه صلى اهللا عليه وسلم دخول بيت من كان فيه كلـب إنكـاراً عليـه،                : لداللةوجه ا 
  .ومثل ذلك ال يكون إال على محرم

  :المعقول: ثانيا
، وترويع الناس وتخويفهم مـن      ٥أن في اتخاذ الكالب في البيوت ترويعاً للناس       
  .األمور المنهي عنها، والمنهي عنه ال يكون إال محرما

                                         
  )٥٤٨٠( ، حديث رقم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية باب ٨٧ / ٧صحيح البخاري )  ١
  .)٢١٠٦ (- ٨٣(، حديث رقم باب ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة ، ١٦٦٥/ ٣صحيح مسلم )  ٢

 .٤/٨٤شرح النووي على مسلم)  ٣

  إسناده ضعيف لضعف عيسى بن المسيب: ، وقال)٨٣٤٢(، حديث رقم ٢/٤٤٢ أحمد في مسنده اخرجه) ٤(
  .١٤/٢٢٠  لما في الموطأ من المعاني واألسانيدالتمهيد: انظر) ٥(



 

 )٤٣٢٧(

  :لثاني، استدلوا بالسنة والمعقول، على النحو التاليأدلة أصحاب القول ا
  : السنة: أوال

مـن  « : رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم قـال        عن ابن عمر   - ١
  .»١اقتنى كلبا، ليس بكلب ماشية، أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان

يس بمحرم؛ ألن مـا  دليل على أن اتخاذ الكلب ل) عملهنقص من   ( في قوله : وجه الداللة 
كان محرماً اتخاذه لم يجز اتخاذه، وال اقتناؤه على كل حال، نقص من األجـر، أو لـم                  
ينقص، وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات، أن يقال فيها من فعل كذا، ووجـه قولـه       
في الحديث من نقصان األجر، محمول على أن المعاني المتعبد بها فـي الكـالب مـن              

 إذا ولغت فيه، ال يكاد يقام بها، وال يكاد يتحفظ منهـا، فيـدخل عليـه    غسل اإلناء سبعاً  
اإلثم والعصيان، فيكون ذلك نقصاً في أجره، وقد يكون ذلك من أجـل تـرك المالئكـة           
دخول البيت الذي فيه كلب، وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى الكلب، إذ فـي                 

ان إلى الكلب ينقص األجـر فيـه، أو         اإلحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجر، لكن اإلحس        
 والتهـاون بالغـسالت منـه،       ،يبلغه ما يلحق متخذه السيئات، بترك التحفظ من ولوغه        

  . ٢ ذلكنحو و،وترويع المسلم
أن ما ادعي من عدم التحريم، واستدل له بهذا الدليل، ليس           : األول: ويجاب عنه بأمرين  

وفيق للعمل، بمقدار قيراط ما كان يعلمـه  بالزم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم الت        
من الخير، لو لم يتخذ الكلب، ويحتمل أن يكون االتخاذ حراماً، والمـراد بـالنقص، أن                

 قيراطين من أجره، فينقص من ثواب عمل المتخـذ،      مقداراإلثم الحاصل باتخاذه يوازي     
   .٣ وهو قيراطان،قدر ما يترتب عليه من اإلثم باتخاذه

 يخفي ما في هذا التأويل من تكلف، ونقصان األجر عقوبـة ال تكـون إال            أنه ال : الثاني
  .المكروه ال يعاقب فاعلهأن على محرم إذ 

حديث أبي طلحة رضي اهللا عنه السابق في ترك المالئكة دخول البيـت الـذي     - ٢
  .٤فيه كلب

                                         
  .سبق تخريجه )  ١(
  .٢٢٣ /١٤التمهيد : انظر) ٢(
  .٧-٥/٦فتح الباري: انظر) ٣(
  .سبق تخريجه) ٤(



– 

  )٤٣٢٨(

م؛ حيث إن امتناع المالئكة عن دخول البيت فيه الكلب، دليل على أن اتخاذه ليس بمحـر    
  .ألن ما كان محرماً اتخاذه لم يجز اتخاذه على كل حال، دخلت المالئكة، أو لم تدخل

  . ويجاب عنه بما أجيب به عن الدليل السابق
  :الترجيح

 رجحان القول األول، وهو القائل      - واهللا اعلم  -بالتأمل في األدلة السابقة، يظهر    
لك لوجاهة أدلته، وسالمتها مـن  بتحريم اتخاذ الكالب إال للصيد والحراسة أو لزرع؛ وذ       

  .المناقشة، ولإلجابة عن أدلة القول اآلخر
لكن من الممكن القول بأنه يجوز تربية الجـرو الـصغير لتعليمـه الـصيد أو        

 - رحمـه اهللا   -الحراسة أو لزرع، فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، قال ابن قدامة المقدسي           
 في أقـوى    -أي الصيد أو الحراسة أو لزرع     -ويجوز تربية الجرو الصغير ألحد الثالثة     

 الـصغير   )صغير الحمار (الوجهين؛ ألنه قصده لذلك فيأخذ حكمه، كما جاز بيع الجحش         
نفع فيه في الحال؛ لمآله إلى االنتفاع، وألنه لو لم يتخذ الصغير لما أمكن جعـل              ال الذي

تربيتـه واقتنائـه مـدة      الكلب للصيد إذ ال يصير معلما إال بالتعلم، وال يمكن تعلمه إال ب            
} وما علَّمتُم ِمن الْجواِرِح مكَلِِّبين تُعلِّمونَهن ِمما علَّمكُم اللَّه         {:يعلمه فيها، قال اهللا تعالى    

ومن اقتنى كلب صـيد  ..... ، وال يوجد كلب معلم بغير تعليم    )٤(سورة المائدة من اآلية     
 لم يحرم اقتناؤه في مدة تركـه؛ ألن          مرة أخرى  ليهثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إ       

ذلك ال يمكن التحرز منه، وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعه أبـيح اقتنـاؤه حتـى         
يزرع زرعا آخر، وكذلك لو هلكت ماشيته أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمـساك     

ه احتمل الجـواز؛  كلبها لينتفع به في التي يشتريها، فإن اقتنى كلب الصيد من ال يصيد ب       
الستثنائه في الخبر مطلقا، واحتمل المنع؛ ألنه اقتناء من غير حاجة أشـبه غيـره مـن        
الكالب، ومعنى كلب الصيد أي كلب يصيد به وهكذا االحتماالن فيمن اقتنى كلبا لـيحفظ   
له حرثا أو ماشية إن حصلت أو يصيد به إن احتاج إلى الصيد وليس في الحال حـرث                

 ....١يحتمل الجواز لقصده ذلك كما لو حصد الزرع وأراد زرع غيرهوال ماشية، و
وإذا قال بعض الفقهاء بجواز ذلك، فيجب أن يكون السبب في اقتناءه هو جلب              

 ظـاهرة اقتنـاء     تزماننا هذا قد انتـشر    ، وفي   منفعة، دون اإلضرار بالنفس أو بالغير     
ا أمواال طائلـة، بـل قـد        بعض الموسرين واألغنياء للكالب دون حاجة، وينفقون عليه       

                                         
   ٤/١٤ المقدسي بن قدامة العالشرح الكبير على متن المقن)  ١



 

 )٤٣٢٩(

يصل بهم األمر إلى شراء أنواع معينة من الكالب بأسعار باهظة، قد تصل إلـى آالف                
الدوالرات، فهذا أراه إسرافا وتبذيرا ال مبرر له، وقد نهت الشريعة اإلسالمية عن ذلك،              

} خْوان الشَّياِطيِن   ِإن الْمبذِِّرين كَانُوا إِ   {: بل وقرنت بين المبذرين والشياطين، قال تعالى      
  .واهللا أعلم).... ٢٧(سورة اإلسراء آية 

  : حكم اقتناء القطط: المسألة الثانية
  .اختلف الفقهاء في طهارة الهر

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلـى أن الهـر             
، إنها من الطـوافين     إنها ليست بنجس  «: ، لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها       ١طاهر

  .»٢عليكم والطوافات
 -وذهب بعض الحنفية، إلى أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها، قال ابـن عابـدين             

 إن القياس في الهرة نجاسة سؤرها؛ ألنه مختلط بلعابها المتولد مـن لحمهـا     -رحمه اهللا 
ـ               ه النجس، لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوصة بقوله صـلى اهللا علي

يعنـي أنهـا تـدخل      ) إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين علـيكم والطوافـات         (وسلم  
المضايق، والزمه شدة المخالطة بحيث يتعذر صون األواني منها، وفي معناها سـواكن            
البيوت، للعلة المذكورة، فسقط حكم النجاسة للضرورة، وبقيت الكراهة، لعدم تحاميهـا            

    .٣النجاسة
  :حكم بيع الهرة

  .تلف الفقهاء أيضا في جواز بيع الهرةاخ
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلـة إلـى أن بيـع        
الهرة جائز؛ ألنها طاهرة ومنتفع بها ووجد فيها جميع شـروط البيـع، فجـاز بيعهـا                 

                                         
، والـشرح  ١٤٩ / ١، وحاشـية ابـن عابـدين     ٦٥ / ١  الصنائع ، بدائع ٣١ - ٣٠ / ١سبل السالم   : انظر)  ١

، وكفايـة   ٢٤ / ١ وما بعدها، ومغني المحتـاج       ٤٣ / ١ )أقرب المسالك ِلمذْهِب الِْإماِم ماِلكٍ    (ى  المسمالصغير  
  ١٩٣ - ١٩١ / ١، وكشاف القناع ٦٩ / ١األخيار 

 حسن صحيح: ، حكم األلباني)٧٥(، حديث رقم باب سؤر الهرة ١٩/ ١سنن أبي داود )  ٢

  ١٤٩ / ١، وحاشية ابن عابدين ٦٥ / ١  الصنائعبدائع)  ٣



– 

  )٤٣٣٠(

كالحمار والبغل، وألن كل مملوك أبيح االنتفـاع بـه يجـوز بيعـه، إال مـا اسـتثناه                   
  .....١رعالش

  حكم اقتناء القطط
 إلـى جـواز اتخـاذ       ٥ والحنابلة ٤ والشافعية ٣ والمالكية ٢ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية    

 والهـر    للزيعلي القطط في البيوت؛ ألن ما أبيح بيعه أبيح اتخاذه، جاء في تبيين الحقائق            
حـديث  في  ي   أ -، وقال ابن عبد البر من فقهاء المالكية وفيه        ٦يجوز بيعه؛ ألنه منتفع به    

، وقال ابن مفلح من فقهاء الحنابلة في تعليل إباحة          ٧ إباحة اتخاذ الهر   -إنها من الطوافات  
  ..٨ألنه حيوان مباح نفعه واقتناؤه مطلقاً: بيع الهر

  : واستدلوا على اإلباحة بما يأتي
دخلـت   «:رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قـال           عن ابن عمر   . ١

هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تـدعها تأكـل مـن خـشاش             امرأة النار في    
 .  »٩األرض
في الحديث إباحة اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسـقيها،            : وجه الداللة 

   .١٠إذ مفهوم المخالفة له أن المرأة لو أطعمتها وسقتها، مع حبسها لها لم تعذب

                                         
 / ٩، والمجمـوع للنـووي   ٢٦٨ - ٢٦٧ / ٤  للحطاب ، ومواهب الجليل  ١٤٢ / ٥  الصنائع للكاساني   بدائع ) ١

  .٢٨٥ - ٢٨٣ / ٤امة ، والمغني البن قد٢٣٠ - ٢٢٩
-٢/١٠٧، مجمـع األنهـر      ٦/١٢٦، تبيين الحقائق    ٦/٣٤٦، شرح فتح القدير     ٥/١٤٢بدائع الصنائع   : انظر) ٢

١٠٨.  
، وقد ذكرت المراجع اآلتية إباحة بيع الهر لكونه منتفعاً به،           ١/١٣٨، عارضة األحوذي  ١/٣١٩التمهيد: انظر) ٣

، ١٦ /٥ ، شـرح الخرشـي  ٥/١٧، شرح الزرقـاني     ٢٦٨، ٤/٢٦٧مواهب الجليل   : وظاهر ذلك إباحة االقتناء   
  .٣/١١الشرح الكبير 

، إباحة بيـع    ٣/١٥، وقد ذكر في روضة الطالبين     ٢/١٥٧، حاشية قليوبي وعميرة     ٦/٣٥٨فتح الباري : انظر) ٤
  .الهر؛ ألنه منتفع به، وظاهره إباحة االقتناء

  .٣/١٥٣،كشاف القناع٤/١٠، المبدع في شرح المقنع البن مفلح ٦/٢٦٠المغني: انظر) ٥
  .٤/١٢٦  المبدع البن مفلح)٦(
  .١/٣١٩التمهيد البن عبد البر ) ٧(
  .٤/١٠المبدع )٨(
  )٣٣١٨(، حديث رقم خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم: باب ١٣٠ / ٤صحيح البخاري )  ٩
  .٦/٣٥٨فتح الباري: انظر) ١٠(



 

 )٤٣٣١(

ليست بنجس إنهـا مـن      إنها  «:  قال عن أبي قتادة رضي اهللا عنه عن النبي        . ٢
 . أي الهرة »١الطوافين عليكم والطوافات

فيجوز اقتناء القطط في البيوت، ولكن بعيدا عن اإلسراف والتبذير الذي نـراه اآلن              
من شراء أنواع معينة قد يصل ثمنها إلى آالف الدوالرات، أو االعتنـاء الفـائق الـذي        

، أو شراء بعض    مة بأثمان باهظة  يكلف صاحبه الكثير مثل شراء أنواع معينة من األطع        
وغير ذلك من التصرفات التـي تعـد مـن اإلسـراف            .... المستحضرات غالية الثمن  

 . المحرم
  :شراء الماركات العالمية بأثمان باهظة: المطلب الثالث

  :تمهيد
التقليد األعمى للحـضارة  : مما ابتليت به المجتمعات اإلسالمية في وقتنا الراهن    

فيما يتعلق بالجانب المادي، واإلسراف في االستهالك، ومن أبـرز          الغربية، وخصوصاً   
اإلقبال على شراء ما يعرف بالماركات العالميـة فـي المالبـس    : مظاهر هذا اإلسراف 

... .واألحذية والعطور والحقائب واإلكسسوارات النـسائية وأدوات التجميـل والزينـة          
  .وغيرها 

حـد ذاتهـا، إذ تـصل بعـض     وبعض هذه الماركات هي كارثة اقتصادية في   
أسعارها إلى مستويات خرافية، قد تصل إلى مائة أو حتى مئات أضعاف مثيالتها مـن               

  .السلع التي ال تحمل عالمة الماركة التجارية
فهناك من ساعات اليد ما يصل ثمنها إلى مئات اآلالف أو حتـى ماليـين الـدوالرات،      

آلالف من الدوالرات، ويقـال ذلـك   وهناك من حقائب اليد ما يصل ثمنها إلى عشرات ا     
  .وغيرها ... في أدوات الزينة والتجميل واإلكسسوارات النسائية

وال شك أن إقبال المسلمين والمسلمات من المترفين والموسرين علـى شـراء             
  .مثل هذه الماركات باهظة الثمن يعد نوعا من اإلسراف المحرم

  :وسوف نعرض فيما يلي بعضا من هذه األشياء

                                         
  سبق تخريجه) ١(



– 

  )٤٣٣٢(

  : ء المالبس ذات الماركات باهظة الثمنشرا
  .١ما يستر البدن، ويدفع الحر والبرد: ما يلبس، والجمع ألبسة، واللباس: اللباس

فاللباس نعمة من نعم اهللا امتن بها على عبـاده، شـرعه لهـم ليكـون سـتراً             
قـول  لعوراتهم، وجماالً ألبدانهم، بدالً من التعري الذي تنفر منه النفـوس الـسليمة والع      

يا بِني آدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباسا يـواِري         { :النيرة، واألصل فيه اإلباحة، قال اهللا تعالى      
             ونـذَّكَّري ـملَّهاِت اللَِّه لَعآي ِمن ذَِلك رخَي ى ذَِلكالتَّقْو اسِلبِريشًا وو آِتكُموسـورة   }س 

  ) .٢٦(األعراف اآلية 
أهل الجاهلية يحرمون على أنفسهم كثير من ألوان اللباس والزينة من ولما كان 

قُْل من حرم ِزينَةَ اللَِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت  {:عند أنفسهم أنزل اهللا تعالى قوله
فبين سبحانه أنه أحل لعباده التحمل ، )٣٢(سورة األعراف من اآلية } ِمن الرزِق

الستمتاع بما حسن من الثياب، وما طاب من الرزق، وفي هذا رد على الذين يؤثرون وا
: الثياب المرقعة الخشنة ويحرمون على أنفسهم المتعة بالحالل، وقد قال رسول اهللا 

  ).٢إن اهللا جميل يجب الجمال(
  :حكم اللباس

  : واللباس تعتريه األحكام الخمسة
وهو ما يستر العورة ويقي الجسم الحر والبرد، واللباس قد يكون واجباً، : الواجب .١

يا بِني آدم خُذُوا ِزينَتَكُم ِعنْد كُلِّ مسِجٍد وكُلُوا واشْربوا ولَا { :قال اهللا تعالى
 ِرِفينسالْم ِحبلَا ي ِرفُوا ِإنَّهوقال  ).٣١( سورة األعراف من اآلية })٣١(تُس

كُم ِمما خَلَقَ ِظلَالًا وجعَل لَكُم ِمن الِْجباِل َأكْنَانًا وجعَل لَكُم واللَّه جعَل لَ{: تعالى
ونِلمتُس لَّكُملَع كُملَيع تَهمِنع ِتمي كَذَِلك كُمْأسب اِبيَل تَِقيكُمرسو رالْح اِبيَل تَِقيكُمرس {

على لبس ما يستر العورة، ألن ، ففي هذا داللة واضحة )٨١(سورة النحل آية 
  .  ستر العورة عند القدرة عليه من شروط الصالة

: وقد يكون مندوباً، وهو ما يحصل به إظهار النعمة، كما قال تعالى: المندوب .٢
، وعن أبي األحوص، عن )١١(سورة الضحى من اآلية  }وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ{

                                         
، لـسان  ١/٥٧٢، القاموس المحـيط للفيروزآبـادي   ٣/٩٧٣ للجوهري بيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العر   )  ١

  ٦/٢٠٢العرب البن منظور 
  )١٤٧/٩١( حديث رقم ١/٩٣أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر وبيانه  )  ٢



 

 )٤٣٣٣(

: نعم، قال: ؟ قال)ألك مال: (، فقال٢ في ثوب دون- - أتيت النبي : ، قال١أبيه
فإذا ( :قد آتاني اهللا من اإلبل والغنم والخيل والرقيق، قال: ؟ قال)من أي المال(

  ).٣آتاك اهللا ماالً فلير آثر نعمة اهللا عليك وكرامته
وقد يكون مباحاً، فاألصل في اللباس اإلباحة، ما لم يرد نص بتحريمه، فقد             : المباح . ٣

هللا تعالى اللباس لستر العورة؛ ألن ستر العورة أمام اآلخرين إنما هو إهانـة              شرع ا 
: لكرامة اإلنسان التي كرمها اهللا تعالى وأمر بحفظها وعدم إهانتهـا، قـال تعـالى              

}   مِني آدنَا بمكَر لَقَدفشرع اللباس؛ صونا لكرامة     )٧٠( سورة اإلسراء من اآلية      }و ،
باقي المخلوقات من حيوانات وغيرها، وتحسينا لمظهـره،        اإلنسان، وتمييزا له عن     
 }يا بِني آدم قَد َأنزلْنَا علَيكُم ِلباسا يـواِري سـوءاتكم  {: وتجميال لهيئته، قال تعالى 
، والمسلم مأمور بتحسين هيئته ونظافة نفسه وبدنـه         )٢٦(سورة األعراف من اآلية     

ظر، وأطيب رائحة، خاصة في الجمع      وملبسه، وظهوره بأفضل صورة، وأجمل من     
 -  أن النبـي     - رضـي اهللا عنهـا     –واألعياد، ومجامع الناس، لما روت عائشة     

مـا علـى    «: فقـال رسـول اهللا   ، ٤النمار خطب يوم الجمعة فرأي عليهم ثياب  
  .»٥أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوي ثوبي مهنته

 تشددا، والدين بعيـد كـل       هذاد أخطأ، ويعد    ومن يقدر على ذلك، وتركه تدينا ، فق       
البعد عن التشدد، ألن اهللا تعالى أمرنا بأن نستمتع بنعمه التي منحنـا إياهـا، قـال                 

قُْل من حرم ِزينَةَ اللَِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت ِمن الـرزِق قُـْل ِهـي         {:تعالى
   نُوا ِفي الْحآم ةِ    ِللَِّذينامالِْقي موةً يا خَاِلصنْياِة الد٣٢(سورة األعراف من اآلية     } ي( ،

                                         
 .٣/٣٥٦: ٧٦٩٢هو مالك من فضلة الجشمي، الصحابي، اإلصابة في تمييز الصحابة ) ١

 . دال، بمعني حقير، أي خلقبضم ال: دون) ٢

 حديث رقـم  ٤/٥١: أخرجه أبو داود في سننه، وسكت عنه، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان        ) ٣
 باب ما جاء ان اهللا تعالى يجب أن يري أثر نعمته علـى  ٥، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب اللباس،    )٤٠٦٣(

وفي الباب عن أبي األحوص عن أبيه، وعمران بن حصين،       : ذي، قال الترم  )٢٨١٩( حديث رقم    ٥/١٢٤: عبده،
 . هذا حديث حسن:  وقال: وابن مسعود

نمار، كأنها أخذت من لون  :  كل شملة مخططة من مآزر األعراب فهي نمرة، وجمعها        : ٥/١١٨:  في النهاية  )٤
 . النمر لما فيها من السواد والبياض

، حكـم   ٣٤٩ – ١/٣٤٨لصالة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة          أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة ا        )٥
 .صحيح : األلباني



– 

  )٤٣٣٤(

تعالى على من حـرم شـيئا مـن    سبحانه وأن هذه اآلية ردا من اهللا       : قال ابن كثير  
  . ١المأكل والمشرب والملبس من تلقاء نفسه من غير شرع اهللا

عن عبـد اهللا بـن       يالء،وقد يكون مكروها عندما يكون مظنة للتكبر والخ       : المكروه . ٤
إن اهللا « :يا رسول اهللا أمن الكبر أن ألبس الْحلَّةَ الحسنة؟ قـال    : قلت: عمرو، قال 

  .» ٢جميل يحب الجمال
  . وقد يكون محرماً، إما على الرجال فقط، أو على الرجال والنساء: الحرام . ٥

 روي ، لما٣فمن األول لبس الحرير والديباج فلبسه وافتراشه حرام على الرجال
من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه « :  قال أن رسول اهللا أنس بن مالك 

نهانا النبي صلى اهللا عليه وسلم أن نشرب «:  قال، وعن حذيفة ٤»في اآلخرة
في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس 

تورثه من الفخر والخيالء، والعجب ما : والحكمة من تحريمه على الرجال »٥عليه
بالنفس، ولما في مالبستها للبدن من الرقة التي قد تكسب القلب صفة من صفات 

  . األنوثة ولذا خص الشارع النساء بها
ومن النوع الثاني وهو ما يحرم على الرجال والنساء معاً لبس الرجل مـا يخـتص       

لمـا   ،٦ن مالبس عن طريق التشبه بالمرآة من مالبس ولبس المرأة ما يختص بالرجال م        
لعن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          «:  قال - رضي اهللا عنهما   –روي ابن عباس  

   .»٧المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال
                                         

  ٣/٤٠٨تفسير ابن كثير )  ١
 ) ٧٠( حديث رقم ١/٧٨ للحاكم المستدرك على الصحيحين)  ٢

، حاشية ٥/٣٣١:  ، الفتاوى الهندية٢٢٥، ٥/٢٢٤: الدر المختار شرح تنوير األبصار، مع حاشية ابن عابدين) ٣
، شـرح منهـاج   ٤/٤٤٩: ، المجموع ٧/٢٢٩: ، المنتقي شرح الموطأ   ٢/٤١٢:  على شرح كفاية الطالب    العدوي

 .١/٣٤٨: ، الفروع١/٦٢٦: ، المغني١/٣٠٢: الطالبين، مع حاشيتي قليوبي وعميرة

، وأخرجه  )٥٢٣٨( كتاب اللباس، لبس الحرير وافتراشه، حديث رقم         ٧/١٥٠ أخرجه البخاري في صحيحه،      )٤
، كتاب اللباس والزينة،  باب تحريم استعمال إناء الـذهب والفـضة حـديث رقـم                 ٣/١٦٤٥يحهمسلم في صح  

)٢١/٢٠٧٣( 

 ).٥٢٣٧( كتاب اللباس، افتراش الحرير، حديث رقم ٧/١٥٠ أخرجه البخاري في صحيحه، )٥

: رعية، اآلداب الش٢/٣٦٢: ، نهاية المحتاج، للرملي   ٢/٢٦٣: ، روضة الطالبين  ٤٢ – ٢٢/٤١: عمدة القاري ) ٦
 .٢/١٣١: ، نيل األوطار، للشوكاني١/٢٨٣: ، كشاف القناع٣/٥٤٠
  )٥٨٨٥(، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث رقم ٧/١٥٩أخرجه البخاري في صحيحه) ٧



 

 )٤٣٣٥(

ومنهم ، وهذا التشبه عام سواء كان في اللباس، أم في الكالم، أم الحركة، أم غير ذلك
الصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث  قال النووي، ١من قال بكراهته

  .٢الصحيح
أبـي  ومن المحرم في اللباس أيضاً لبس السرف والخيالء والكبر والعجب بالنفس، فعن             

  .»٣ال ينظر اهللا يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا«:  قال أن رسول اهللا هريرة 

ينما رجل يجر إزاره من الخيالء، خسف بـه،  ب«:  قال أن النبي  وعن أبي هريرة    
   . »٤فهو يتجلجل في األرض إلى يوم القيامة

ال ينظر اهللا إلـى مـن   «:  قالوعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا        
  .»٥جر ثوبه خيالء

 رضي –ومن ذلك لباس الشهرة واالختيال والتكبر والخيالء لما روي عبد اهللا ابن عمر
من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه اهللا ثوب مذلة  (قال رسول اهللا :  قال- نهمااهللا ع

  .)٦يوم القيامة
وقد جاء النهي عن استعمال جلود السباع ألنها نجسه، وألنها تورث الشهرة 

نهى رسول اهللا صلى : " والخيالء والعجب بالنفس لمستعملها فعن عبد اهللا بن عمر قال
جلود : والميثرة: ، قال يزيد"يثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدماهللا عليه وسلم عن الم

                                         
 .٢/١٣١: ، نيل األوطار، للشوكاني٣/٥٤٠:  ، اآلداب الشرعية١/١٥٥: الزواجر) ١
 .٢/٢٦٣: وعمدة المفتين للنووي نروضة الطالبي) ٢
، مـسلم فـي   ) ٥٧٨٨( كتاب اللباس،  باب من جر ثوبه من الخيالء، حديث رقم٧/١٤١أخرجه البخاري في صحيحه،   ) ٣(

األشر، وهو شدة المـرح، مختـار       :  ، والبطر )٢٠٨٥ (- ٤٥( باب تحريم جر الثوب خيالء، حديث رقم       ٣/١٦٥٣صحيحه
 .٥٥: الصحاح

، وأخرجه مسلم   )٣٤٨٥(حديث رقم :  كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيالء        ٤/١٧٧ي صحيحه،    أخرجه البخاري ف   )٤
) جمتـه (  ،)٢٠٨٨ (- ٤٩( كتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه حديث رقم           ٣/١٦٥٣في صحيحه 

  يخسف به والجلجلة حركة مع صوتأي يغوص في األرض حين ) يتجلجل(، الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين
 باب قول اهللا تعالى قل من حـرم زينـة اهللا التـي اخـرج لعبـاده           ١ كتاب اللباس،    ٧٧ اخرجه البخاري في صحيحه،      )٥
 .٣/١٦٥١: ٢٠٨٥الخ، ...  باب تحريم جر الثوب خيالء٩ كتاب اللباس، ٣٧وأخرجه مسلم في صحيحه، .٧/٣٣
، - وهو ابن عبد اهللا النخعي      -حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك         ٩/٤٧٦: أخرجه اإلمام أحمد في المسند    ) ٦

وأخرجه أبو ، من طريق هاشم بن القاسم، بهذا اإلسناد) ٩٥٦٠" (الكبرى"وأخرجه النسائي في ، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات
 .ونمن طريق يزيد بن هار) ٣٦٠٦(من طريق محمد بن عيسى، وابن ماجه ) ٤٠٢٩ (٤/٤٤ دداو



– 

  )٤٣٣٦(

المشبع : ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم: السباع، والقسية
   .١بالعصفر

ومن ذلك أيضا اللباس الفاخر كثير التكلفة، الذي قد ال يتجاوز لبسه المرة الواحدة، 
بات، فهو مع ارتفاع ثمنه قد ال يلبس إال مرة والذي تلبسه بعض النساء في المناس

واحدة، وهذا فيه من اإلسراف ما هو ظاهر، خاصة إذا لم يلبس ويستفاد منه، وقد روي 
كلوا واشربوا « : -  -قال رسول اهللا : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

  .»٢والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف وال مخيلة
داء وما أشبههما إلى أن يتجاوز الكعبين بالنسبة للرجال، ومن ذلك إطالة الثياب والر

ما أسفل من  «:فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  .»٣الكعبين من اإلزار ففي النار

أما المرأة فاألولى لها إرخاء الرداء حتى يتجاوز قدميها، فعن ابن عمر رضي اهللا 
من جر ثوبه خيالء لم ينظر اهللا إليه «: هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: عنهما قال
، » يرخين شبرا«: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: ، فقالت أم سلمة» يوم القيامة

 .»٤فيرخينه ذراعا، ال يزدن عليه«: إذا تنكشف أقدامهن، قال: فقالت
ـ             ؤدي إلـى الخـسارة     فليحذر المسلم عن هذه األمور المنهي عنها وما شابهها فهـي ت

كبرين، فقد خسف اهللا بقـارون وبـداره األرض   توالهالك وتجر إلى مصير الظالمين الم   
فَخَرج علَـى قَوِمـِه     {: عقاب التكبر والتعاظم والعجب بالنفس وإنكار النعمة فقال تعالى        

 ِمثَْل ما ُأوِتي قَارون ِإنَّه لَذُو حـظٍّ         ِفي ِزينَِتِه قَاَل الَِّذين يِريدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا         

                                         
 دصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زيا ٣٨ / ١٠أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ) ١

قل من حرم زينة اهللا التي أخرج  {: قول اهللا تعالى   كتاب اللباس، باب     ١٤٠ / ٧أخرجه البخاري في صحيحه     ) ٢
عماله في اإلنفاق أشهر من غيره وهو هو تجاوز الحد في كل فعل أو قول واست) إسراف(،] ٣٢: األعراف[} لعباده

 . مما أحله اهللا تعالى) ما شئت. (من الخيالء وهو التكبر) مخيلة. (فيه اإلنفاق زائدا عما ينبغي ويليق

حـديث رقـم   :  كتاب اللباس، باب ما أسفل الكعبين فهو في النـار          ١٤١ / ٧ أخرجه البخاري في صحيحه،      )٣
 الموضع الذي يناله الثوب تحت الكعبين من الرجل فهو في النار وهـو            أي إن ) ما أسفل من الكعبين    (،)٥٧٨٧(

كناية عن دخول الجسم كله في النار وحمل هذا الكالم على من فعل ذلك خيالء وعلى كل حال ال يخلو األمر من      
 ]كراهة

، )١٧٣١ (، حديث رقمأبواب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ٤/١٢٣ أخرجه الترمذي في سننه   )٤
 . حديث حسن صحيح : أي ما تجره المرأة من ثيابها، وقال



 

 )٤٣٣٧(

وقَاَل الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَِّه خَير ِلمن آمن وعِمَل صاِلحا ولَـا              ) ٧٩(عِظيٍم  
    وناِبرا ِإلَّا الصلَقَّاه٨٠(ي (  ا كَانفَم ضاِرِه الَْأرِبدفْنَا ِبِه وفَخَس   ونَهرنْـصِفَئـٍة ي ِمن لَه 

 نْتَِصِرينالْم ِمن ا كَانموِن اللَِّه ود ٨١ – ٧٩(  سورة القصص، اآليات }) ٨١(ِمن. (  
وليس من الكبر والخيالء والسرف لبس الثياب الحسنة الجميلة، والنظيفة إذا لم            

اهللا بـن مـسعود   يصحب ذلك كبر وعجب وإسراف، فذلك أمر يحبه اهللا، فقد روي عبد   
    عن النبي  قال رجل » ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر          «:  قال :

إن اهللا جميل يحب الجمـال،      «: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال         
  .» ١الكبر بطر الحق، وغمط الناس

اللباس والحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن، والنعل الحسنة، وتخير 
   .٢الجميل، ليس من الكبر في شيء، قال الشوكاني وهذا مما ال خالف فيه فيما أعلم

حتى في اللباس، فال يسرف وال  فالمسلم مأمور بالتوسط في كل أمور حياته،
 يلبس بين النفيس - رحمه اهللا- ين مذمومان، قال ابن عابد، فاإلسراف والبخليبخل

    .٣والخسيس إذ خير األمور أوساطها
وقال النووي يستحب ترك الترفع في اللباس تواضعاً، ويستحب أن يتوسط فيه، وال 

كلوا، « :وقد تقدم قوله ، ٤يقتصر على ما يزدري به لغير حاجة، وال مقصود شرعي
إن اهللا «:  وقوله ، »٥واشربوا، وتصدقوا، والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيله

ما على أحدكم إن وجد سعة أن « :وقوله ، »٦يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
   .»٧يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته

                                         
 - ١٤٧(، باب تحريم الكبر وبيانـه، حـديث رقـم    )١٧٣١(  حديث رقم ٩٣ / ١ أخرجه مسلم في صحيحه  )١
معناه احتقارهم يقال في الفعل منـه غمطـه         ) غمط الناس  (،هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا    ) بطر الحق  (،)٩١(

 .] ه يغمطهيغمطه وغمط

 ٢/٩٢: نيل األوطار للشوكاني) ٢

 .٥/٢٢٣: حاشية رد المحتار، البن عابدين) ٣

 .٤/٤٥٣: المجموع) ٤

 سبق تخريجه) ٥

 سبق تخريجه) ٦

 )١٠٩٦(، حديث رقم  باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة٣٤٩ / ١سنن ابن ماجه ) ٧



– 

  )٤٣٣٨(

 داللة على أن اإلسالم ال يحرم اللباس النظيف الجميل الحسن، وإنما في األحاديث
المنهي عنه هو ما كان بإسراف وتكبر وإعجاب بالنفس مما فيه تبذير وإضاعة للمال 

  . في غير وجهه الشرعي
 وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة، ال المترفعة - رحمه اهللا-لجوزيقال ابن ا

وال الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد ولقاء اإلخوان، ولم يكن تخير األجود 
  .١عندهم قبيحاً

  : ويستحب تحسين الملبس بما ال يخرج عن العرف والعادة، ويكون التحسين بما يلي
:  قال - رضي اهللا عنه   –د روي عن جابر بن عبد اهللا        أن يكون الثوب نظيفا، فق     . ١

: أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى رجال شعثا قد تفرق شعره فقـال         
أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجال آخر وعليه ثياب وسـخة،           «

 .»٢فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه
ه عن حد االحتياج؛ لما في ذلـك مـن   أال يكون واسعا سعة كبيرة بحيث تخرج    . ٢

اإلسراف،  جاء في البيان والتحصيل عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنه              
خذ هـذا  : قطع كُم رجل إلى قدر أصابعه بشفرة، ثم أعطاه فضل ذلك، وقال له           

فاجعله في حاجتك، قال اِإلمام القاضي إنما فعل عمر بن الخطاب هـذا؛ ألنـه               
ول الكمين على قدر األصابع مما ال يحتـاج إليـه، مـن    رأى أن الزِيادة في ط   

 .٣السرف، وخشي أن يدخل عليه منه عجب
أن يكون منسقا مرتبا على ما يقتضيه العرف، ليظهر المسلم بشكل يليـق بـه،          . ٣

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول        : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
حالكم، وأصلحوا لباسكم، حتى تكونوا     إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا ر     «

 .»٤كأنكم شامة في الناس، فإن اهللا ال يحب الفحش، وال التفحش
ويقاس على المالبس أشياء أخرى كثيرة يجب التنبيه على منعها كشراء الـساعات             
باهظة الثمن، أو بعض الصور والتابلوهات التي قد يصل ثمنها إلى آالف الـدوالرات،              

                                         
 ٧/١٩٧: تفسير القرطبي) ١

  .، صححه األلباني)٤٠٦٢( حديث رقم باب في غسل الثوب وفي الخلقان ٤/٥١أخرجه أبو داود في سننه )  ٢
   ١٧/١١٥ البن رشدالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة)  ٣
 .وضعفه األلباني) ٤٠٨٩( باب ما جاء في إسبال اإلزار، حديث رقم ٤/٥٧أخرجه أبو داود في سننه )  ٤



 

 )٤٣٣٩(

حف واألنتيكات والتماثيل وغيرها مما يدفع فيه مبالغ طائلـة، ففعـل            أو اقتناء بعض الت   
ألنه إنفاق من غير فائدة، وقد نهانا رسـول اهللا     مثل هذه األمور يؤدي إلى ضياع المال؛      

قيل وقال، وإضاعة المال،    : إن اهللا كره لكم ثالثا    « : صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال      
 على شراء هذه األشياء خاصة في هذا الزمان، وأنـا        وقد كثر اإلقبال  ،  »١وكثرة السؤال 

أعده من البدع السيئة، والتقليد األعمى الغير مبرر، فضال عما يترتب على ذلـك مـن                
التضييق على الفقراء والمساكين، وحرمانهم من الصدقة، فلو ُأنفقت هذه األموال علـى             

  .  الفقراء لكان أنفع وأجدى
  :لذهبحكم التحلي با: المطلب الرابع

هو الَِّذي خَلَقَ لَكُم ما ِفي األرِض       {: األصل في الزينة والتحلي اإلباحة، لقوله تعالى      
قُْل من حرم ِزينَةَ اللَِّه الَِّتـي َأخْـرج         {: ، وقال جل شأنه   )٢٩( سورة البقرة آية     }جِميعا

  ).٣٢(ية سورة األعراف من اآل} ِلِعباِدِه والطَّيباِت ِمن الرزق
ومن المتفق عليه تحريم استعمال الذهب للرجال، وإباحته للنساء، لعموم األدلة فـي             

  .ذلك
وعلى الرغم من إباحة استعمال الذهب للمرأة، والتحلي به كيفما شاءت، لكن هنـاك   
أشياء يحرم استعمال الذهب فيها، كاألكل أو الشرب في إناء مصنوع مـن الـذهب أو                

ال تلبـسوا الحريـر وال      «: صلى اهللا عليه وسلم عن ذلـك، فقـال        الفضة، لنهي النبي    
الديباج، وال تشربوا في آنية الذهب والفضة، وال تأكلوا في صحافها، فإنها لهم فـي               

  .»٢الدنيا ولنا في اآلخرة
، ٣وقد أجمع الفقهاء على تحريم استعمال آنية الذهب والفـضة للرجـال والنـساء              

لك نوع من أنواع اإلسراف والتبذير المنهي عنه، كما         والحكمة من التحريم هي أن في ذ      
  .أن فيه من الخيالء والتباهي وكسر لقلوب الفقراء، وهذه أمور نهى عنها الشرع

                                         
 وكم الغنى] ٢٧٣: البقرة[} ال يسألون الناس إلحافا{: قول اهللا تعالى باب ١٤٢/ ٢يحه أخرجه البخاري في صح)  ١

، وأخرجه مسلم فـي     )٥٤٢٦( حديث رقم    باب األكل في إناء مفضض     ٧/٧٧متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه       )  ٢
 ) .٥/٢٠٦٧(رقم حديث ..... باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ٣/١٦٣٨صحيحه 

، ١/٢٤٦، المجمـوع    ٢/٢٢٩، البيجرمي على الخطيب     ١/٦٤، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي      ٨/٨١تكملة فتح القدير    )  ٣
  ٨/١١٥المغني 



– 

  )٤٣٤٠(

وال يكتفى بتحريم األكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، وإنمـا حـرم بعـض                
 إلـى اسـتخدامها      اتخاذها واقتنائهـا؛ ألن اقتناؤهـا يجـر        ١الفقهاء كالشافعية والحنابلة  

  .واستعمالها، وما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه
وال يقف األمر عند ذلك ففقهاء الشافعية يرون حرمة اتخاذها ولو للتجارة؛ ألن ذلك              
أدعى الستخدامها، بعكس الحرير فإنه يجوز اتخاذه للتجارة؛ ألنه لـيس ممنوعـا مـن               

  .٢استعماله لكل أحد
ستخدام الذهب في التحلي والزينة، فيجب عليها أال تُسرف فـي           وكما يجوز للمرأة ا   

استعماله للتزيين، فمثال ال يجوز لها اتخاذ نعال من ذهب؛ لما في ذلك مـن اإلسـراف                 
والخيالء، كما أنه لم تجر عادة النساء بالتجمل بالنعال الذهبية، فال يمكن اعتبـاره مـن                

  .الحلي
خال للمغايرة في اللبس؛ لعموم األدلـة، قـال   ويجوز للمرأة أيضا اتخاذ أكثر من خل    

، إال أن   »٣أحل الذهب والحرير إلناث أمتي، وحرم على ذكورها       «: صلى اهللا عليه وسلم   
  . ٤اإلمام الشافعي منع التحلي بأكثر من خلخال؛ لما فيه من السرف الظاهر

كما يجوز لمن قطعت أنفه اتخاذ أنف من ذهب؛ لورود النص بذلك، فقـد ثبـت أن          
قطع أنفه يوم الكالب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليـه، فـأمره              «عرفجة بن أسعد،  

  .» ٥النبي صلى اهللا عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب
ويقاس على األنف سائر األعضاء، فلو قطعت يد أو كسرت سن، أو أي عضو من               

ـ      ه لـو كـان   أعضاء الجسم يجوز اتخاذه من ذهب، وفي الحقيقة ال يعد هذا إسرافا، ألن
إسرافا لما أمر به النبي صلى اهللا عليه وسلم، كما أن أي عضو من أعضاء اإلنسان هو                 

  .أغلى من الذهب أو أي شيء ثمين، وال يعوضه ذهب وال غيره

                                         
 ٢/٢٣٩، كشاف القناع ٦/٤٠المجموع )  ١

  ١/١١المهذب )  ٢
  األلباني، صححه)٥١٤٨(، حديث رقم تحريم الذهب على الرجال ، باب ٨/١٦١سنن النسائي )  ٣

  ٦/٤٠المجموع )  ٤
: ، وقال األلبـاني )٤٢٣٢( حديث رقم ما جاء في ربط األسنان بالذهب باب ٤/٩٢أخرجه أبو داود في سننه   )  ٥

  من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب ٨/١٦٣حسن، وأخرجه النسائي في سننه 



 

 )٤٣٤١(

وقد أجاز بعض الفقهاء تزيين المصحف بالذهب؛ نظرا لقدسيته وعظمته، لكن مـن             
أو وضع عالمة األجزاء واألربـاع      المستحب تزيين الغالف الخارجي فقط، دون كتابته        

أما الكتـب  ، ١وغير ذلك ذهبا؛ ألن ذلك قد يلهي القارئ ويصرفه عن تدبر آياته ومعانيه           
األخرى من غير المصاحف فال يجوز تزيينها بالذهب؛ لما في ذلـك مـن اإلسـراف                 

  .والتبذير
  :اإلسراف في المأكل: المطلب الخامس

  :األكل تعتريه األحكام الخمسة
، يثاب اإلنسان على فعله ويعاقب على تركه، وذلك إذا كان الغـذاء            فرضاكون  فقد ي  . ١

بقدر ما يدفع عنه الهالك، ألن اإلنسان مأمور بإحياء نفـسه وعـدم إلقائهـا إلـى                 
  .التهلكة

، وذلك بقدر ما يستطيع معه أداء الصالة المفروضة عليـه قائمـا،           واجباوقد يكون    . ٢
  .ما ال يتم الواجب إال بهوأداء الصوم الواجب، ألنه من قبيل 

، وهو ما يعينه على تحصيل رزقـه وتحـصيل العلـم وتعلمـه              مندوباوقد يكون    . ٣
  .وتحصيل النوافل

، فيجوز لإلنسان أن يتناوله، وذلك إلى حد الشبع الـذي ال يـضر              مباحاوقد يكون    . ٤
  .معه االمتالء

وكُلُوا {: لى، وهو ما فوق الشبع؛ ألنه إسراف منهي عنه، لقوله تعا          حراماوقد يكون    . ٥
، إال إذا قصد باألكـل القـوة   )٣١( سورة األعراف من اآلية  }واشْربوا ولَا تُسِرفُوا  

على صوم الغد، أو الزيادة في الطاعات، أو لئال يستحيي الحاضر معه بعد إتمـام               
  . طعامه

دعا اإلسالم إلى المحافظة على النفس البشرية، لذلك فقد أمرنا اهللا تعالى بعدم 
سراف في الطعام والشراب؛ ألن اإلسراف فيهما يؤدي إلى اإلضرار بصحة اإل

 سورة }وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسِرفُوا ِإنَّه لَا يِحب الْمسِرِفين{: اإلنسان، قال تعالى
، ففي اآلية أمر ونهي، األمر باألكل والشرب، والنهي عن )٣١(األعراف من اآلية 
 أثبت علم الطب أن اإلسراف في المأكل والمشرب يؤدي إلى اإلسراف فيهما، وقد

أمراض خطيرة تصيب صحة اإلنسان، وقد تودي بحياته، من هذه األمراض مرض 
                                         

  ١/٦٥٨ية ابن عابدين ، حاش١/١٥٧، مطالب أولي النهي ٦/٤٢، المجموع ١/١٢٦مواهب الجليل )  ١



– 

  )٤٣٤٢(

السمنة، فعادة ما تتراكم الدهون في جسم اإلنسان نتيجة اإلسراف في األكل والشرب 
 من األسباب مسببة السمنة، هذه السمنة لها أضرار خطيرة على صحة اإلنسان، فهي

الرئيسة في ارتفاع الضغط الشراييني، وتصلُّب الشرايين، وهي من أسباب مرض 
السكري، وهي السبب الرئيس في تلف الغضاريف المفصلية، وغيرها من األمراض 

 أن السمنة تتسبب بثلث - حسب اإلحصاءات- التي ال تخفى على أحد،  وقد ثبت
  . الوفيات في العالم

خطر اإلسراف في الطعام، وإلى جانب أنه يؤدي إلى خطر هذه نقطة من غيث 
بالغ بصحة اإلنسان قد يودي بحياته، فهناك الطامة الكبرى، وهي أن اإلسراف في 

كُلُوا ِمن {: المأكل والمشرب مدعاة لغضب اهللا تعالى، وجاء ذلك جليا في قوله تعالى
يِحلَّ علَيكُم غَضِبي ومن يحِلْل علَيِه غَضِبي فَقَد طَيباِت ما رزقْنَاكُم ولَا تَطْغَوا ِفيِه فَ

 ليست أمر إيجاب )كُلُوا(، جاء في تفسير الرازي أن لفظ )٨١(، سورة طه آية }هوى
ولَا تَطْغَوا {بل أمر إباحة، أي أباح لكم طيبات ما رزقكم، وقال في تفسير قوله تعالى 

  .١ظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد اإلباحةال ت: ، فيه وجوه أحدها}ِفيِه
وقد حذر النبي صلى اهللا عليه وسلم في أكثر من قول من مضرة اإلسراف في 

بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، . ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن« :المأكل فقال
ذم والحديث دليل على .  »٢فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

التوسع في المأكول والشبع واالمتالء، واإلخبار عنه بأنه شر؛ لما فيه من المفاسد 
الدينية، والبدنية، فإن فضول الطعام مجلبة للسقام ومثبطة عن القيام باألحكام، وهذا 
اإلرشاد إلى جعل األكل ثلث ما يدخل المعدة من أفضل ما أرشد إليه سيد األنام صلى 

ه يخفف على المعدة ويستمد من البدن الغذاء وتنتفع به القوى وال اهللا عليه وسلم، فإن
 . ٣يتولد عنه شيء من األدواء

                                         
  ٢٢/٨٣) تفسير الرازي(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير المسمى )  ١

 )٢٣٨٠(، حديث رقم باب ما جاء في كراهية كثرة األكل ٤/٥٩٠أخرجه الترمذي في سننه )  ٢

  ٢/٦٥١سبل السالم للصنعاني )  ٣



 

 )٤٣٤٣(

قال رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنه قال جاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك
 :، وقال صلى اهللا عليه وسلم»١إن من السرف، أن تأكل كل ما اشتهيت«: عليه وسلم

   .»٢عا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامةإن أكثر الناس شب«
وكما حذر اإلسالم من اإلسراف في المأكل والمشرب فإنه حذر من اإلقتار فيهما أيضا؛ 
ألن اهللا تعالى خلق لنا النعم ومنحنا إياها؛ لنستمتع بها في الدنيا ال لنحرم أنفسنا منها، 

  .بين االثنينفال إفراط وإسراف، وال تقتير وبخل، ولكن مرحلة وسط 
فإلى جانب مضار اإلسراف في تناول األطعمة الصحية والجسمية، فإنه يضعف 

إحياء علوم ( في كتابه -  رحمه اهللا- العالقة بين العبد وربه، فقد أورد اإلمام الغزالي
  :٣ منها اذكربعض من فوائد الجوع للصحة والبدن والعبادة،) الدين

شبع يورث البالدة، ويعمي القلب، ويوقف صفاء القلب، وإنفاذ البصيرة، فإن ال .١
الدماغ عن التفكير، فإن كثر األكل بطل الحفظ، وفسد الذهن، وصار بطيء الفهم 

  .واإلدراك
من أكبر الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها واالستيالء على النفس األمارة بالسوء  .٢

حالة فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات ال م
األطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل 

 .نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه
تذكر الفقراء، لذلك قيل ليوسف عليه السالم لم تجوع وفي يديك خزائن األرض؟  .٣

فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع، فذكْر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع، 
إن ذلك يدعو إلى الرحمة واإلطعام والشفقة على خلق اهللا عز وجل، فالشبعان في ف

  .غفلة عن ألم الجائع
 .دفع النوم ودوام السهر فإن من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه .٤
تيسير المواظبة على العبادة، فإن األكل يمنع من كثرة العبادات؛ ألنه يحتاج إلى  .٥

 وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه ثم يحتاج زمن يشتغل فيه باألكل،

                                         
ال األلباني بأنه موضوع، وفيه نوح بن ، وق)٣٣٥٢( باب ، حديث رقم ١١١٢/ ٢أخرجه ابن ماجه في سننه    )  ١

  . ذكوان متفق على تضعيفه
 حسن: ، وقال األلباني)٣٣٥١( باب ، حديث رقم ١١١٢/ ٢أخرجه ابن ماجه في سننه )  ٢

 ٨٨ - ٣/٨٤إحياء علوم الدين للغزالي )  ٣



– 

  )٤٣٤٤(

إلى غسل اليد والخالل ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه واألوقات 
 .المصروفة إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه

 .كما يتعذر بكثرة األكل الدوام على الطهارة ومالزمة المسجد .٦
د من قلة األكل صحة البدن، ودفع األمراض، فإن سببها كثرة األكل، حكي أن يستفا .٧

الرشيد جمع أربعة أطباء هندي ورومي وعراقي وسوادي، وقال ليصف كل واحد 
 الدواء الذي ال داء - وكان أعلمهم- فقال السوادي..... منكم الدواء الذي ال داء فيه

 .ع يدك عنه وأنت تشتهيهأن ال تأكل الطعام حتى تشتهيه وأن ترف: معه
 .خفة المؤونة فإن من تعود قلة األكل كفاه من المال قدر يسير .٨
أن يتمكن من اإليثار والتصدق بما فضل من األطعمة على اليتامى والمساكين  .٩

  .فيكون يوم القيامة في ظل صدقته
وليس معنى االقتصاد في المأكل أن نمنع أنفسنا من طيبات أحلها اهللا لنا، لكن 

قُْل من حرم ِزينَةَ اللَِّه الَِّتي { :تمتع بما أحله اهللا دون اإلسراف والتبذير، قال تعالىنس
: ، وقال جل شأنه)٣٢(سورة األعراف من اآلية } َأخْرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت ِمن الرزِق

 فأمر باألكل والشرب، ،)٣١( سورة األعراف من اآلية }وكُلُوا واشْربوا ولَا تُسِرفُوا{
 كما أوضحت -وفي نفس الوقت نهى عن اإلسراف فيهما؛ ألن اإلسراف فيهما مضرة

  .- سابقا



 

 )٤٣٤٥(

  :الخاتمة
  : يتبين لنا ما يليبعد هذا العرض الموجز 

تبين أهمية مقاصد الشريعة، وكيف هي فضاء رحب، ومجال خصب  .١
ق بالنوازل والمسائل للمشتغلين في الفقه اإلسالمي وأصوله، خصوصاً فيما يتعل

المستجدة التي ضاقت عنها النصوص، فيأتي دور المقاصد وفهمها ليعين 
 .المجتهد أو الباحث على التوصل إلى حكم النازلة

  .أهمية المال، وكيف حرص اإلسالم على الحث على تنميته وعدم إهداره .٢
  . تحريم اإلسراف والتبذير بكل صوره وأشكاله . ٣
 .والكسب وطلب الرزق الحالل وعدم التواكلحث المسلمين على العمل  . ٤
 .عدم التمادي في شراء األشياء ذات الماركات العالمية باهظة الثمن . ٥
نظرا لما نراه اليوم من زخرفة البيوت وتزيينها، فال يعقل أن تكون المـساجد                . ٦

بجوارها حقيرة قليلة غير مبهجة، فيجوز تزيين المساجد وزخرفتها مع مراعاة           
 . واإلسراف في الزينةعدم المبالغة

اقتناء الحيوانات أمر جائز إال ما حرمه الشرع، فقد حدد رسولنا الكريم صـلى             . ٧
اهللا عليه وسلم األحوال التي يجوز فيها اقتناء الكالب، وهـي إمـا للـصيد أو                
للحراسة أو للزرع، غير هذا يكون اقتناء الكالب أمر غير مرغوب فيه، لكـن              

تناء الجرو الـصغير لتدريبـه علـى الـصيد أو           بعد البحث تبين أنه يجوز اق     
الحراسة، وإذا جاز اقتناء الكالب فإنه البد وأن يراعى عدم إلحـاق الـضرر              
بالغير، بأال يكون هذا الكلب يسبب إزعاج أو ترويـع أو تخويـف لآلخـرين،           

 .ويراعى أيضا أن يكون هذا االقتناء لجلب منفعة وإال فال 
؛ ألن اإلسراف فيهما يؤدي إلـى اإلضـرار         عدم اإلسراف في األكل والشرب     . ٨

بصحة اإلنسان، وإصابته باألمراض التي قد تودي بحياته، واإلنـسان مـأمور            
 .بالمحافظة على نفسه وحياته وصحته

للمرأة أن تستخدم الحلي كيفما شاءت، لكن بغير الخروج عـن المـألوف؛ ألن               . ٩
ن ذهب، أو عبـاءة     الخروج عن المألوف يعد إسرافا، فال تستعمل مثال حذاء م         

مصنوعة من الذهب، فمثل هذه األشياء غيـر منتـشرة وال شـائعة، فمجـرد              
استعمالها يخلق نوعا من الخيالء والتفاخر والغرور، فـضال عمـا فيـه مـن              



– 

  )٤٣٤٦(

إسراف وتبذير واضحين، ناهيك عما فيه من كسر قلوب الفقـراء، لـذا فهـذا               
 . النوع من التحلي منهي عنه

خار، ويدعو إليه، وقد ورد في القرآن الكريم في قصة          اإلسالم يشجع على االد    . ١٠
سيدنا يوسف عليه السالم حينما أمر أهل مصر بترك المحصول فـي سـنابله              
حتى ال يتعرض للتلف، وأن يأخذوا منه علـى قـدر حاجـاتهم فقـط، حتـى            

قَـاَل تَزرعـون    {يستطيعوا الخروج من األزمة، ومجاوزة السنوات الصعاب          
 ِسِنين عبس   ا تَـْأكُلُونِلِه ِإلَّا قَِليلًا ِممنْبِفي س وهفَذَر تُمدصا حا فَمَأب٤٧( د (  ثُـم

              ِصنُونا تُحِإلَّا قَِليلًا ِمم نلَه تُمما قَدم ْأكُلْني ادِشد عبس ِد ذَِلكعب ْأِتي ِمن٤٨(ي (
سـورة  } )٤٩(يِه يغَاثُ النَّاس وِفيـِه يعـِصرون        ثُم يْأِتي ِمن بعِد ذَِلك عام فِ      

  ).٤٩ - ٤٧(يوسف اآليات 
المال نعمة من نعم اهللا تعالى التي منحها عباده، فيجب علـيهم أن يـستخدموها       . ١١

االستخدام األفضل، وأال يتجاوزوا فيها حدود المألوف والمتعارف عليـه؛ فـال          
اف منهي عنه، وال يـنقص عـن        يتجاوزوا حد اإلنفاق فيصبح إسرافا، واإلسر     

الحد فيصل لدرجة البخل والشح، فهذا منهي عنه أيضا، لكن اإلنفـاق األمثـل              
: يتعين بالتوسط، فال إسراف ومجاوزة الحد، وال تقتير وإمساك، قـال تعـالى            

}            ـدِط فَتَقْعـسا كُـلَّ الْبطْهـسلَا تَبو نُِقكغْلُولَةً ِإلَى عم كدْل يعلَا تَجـا  ولُومم
والَّـِذين ِإذَا   {: ، وقال واصفا عباد الرحمن    )٢٩( :آيةسورة اإلسراء   }محسورا

 ).٦٧(: ، آيةسورة الفرقان }َأنْفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَِلك قَواما
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين،،،

  يدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين،،،وصل اللهم وسلم وبارك على س
  
  
 
 



 

 )٤٣٤٧(

  
  
  
  
  
  

  
  :المقدمة

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وبعد
فإن اهللا عز وجل أنزل الشريعة لتكون منظمة لحياة اإلنسان؛ بجلب المصالح 
التي فيها خيره وسعادته في الدنيا واآلخرة، ودفع المفاسد، ورفع الحرج عنه، وهو أمر 

 فقهاء األمة قديما وحديثا، على الرغم من اختالفهم في تفصيالت متفق عليه بين كافة
كثير من األحكام الشرعية العملية، بسبب طبيعة نصوص هذه الشريعة بشقيها الداللي 
والثبوتي، وكذلك بسبب تغيرات الواقع عبر الزمان والمكان، وقدرة النصوص على 

 من قدرتها على االمتداد الزماني التعامل مع هذه التغيرات بسبب ما تميزت به الشريعة
  .والمكاني، أي صالحيتها لكل زمان ومكان

النصوص الشرعية : لذلك فإن الخطاب الفقهي يتكون من ثالثة أركان رئيسة
المنزلة، وفهم الفقهاء لها، والواقع، فظهر نوعان من األحكام مختلفان في طبيعتهما 

  :يتضمنهما الفقه اإلسالمي
م قررتها نصوص قطعية الثبوت والداللة ليست مجاالً أحكا: النوع األول
  .لالجتهاد في الرأي

أحكام لم ترد منصوصا عليها في الكتاب والسنة واإلجماع، : النوع الثاني
وتركت الجتهاد الفقهاء، أو جاءت بها نصوص غير قطعية الثبوت أو الداللة، تحتمل 

لتها، وهي محل اجتهادهم في فهمها اختالف آراء المجتهدين في ثبوتها أو في تفسير دال
واستنتاج األحكام منها، والفقه اإلسالمي ومدوناته يتضمن النوعين، والنوع الثاني أكثر 

  .ما يتضمنه فقه المذاهب

 
 

 
  المدرس بقسم الدراسات اإلسالمية

   جامعة المنيا- كلية اآلداب 
  



– 

  )٤٣٤٨(

 وإنما ،فهذا النوع هو الذي من عمل الفقهاء ليست له عصمة النصوص الشرعية
بها على الكتاب والسنة، وهي تعرض األقوال فيها على الكتاب والسنة ويحتج لها ال 

قابلة للتقويم والرد بحسب قربها وبعدها من موافقة النصوص الشرعية، ومقاصد 
الشريعة الكلية، وال يجوز بحال اعتبارها في منزلة المنصوص، أو اإللزام بها، 

  .والتحاكم إليها في تصويب وتخطئة اآلخرين
على نفس المتن أو المختصر وما استمرار التأليف في الفروع، والذي قد يكون 

فيستمر التأليف عليه شروحا وحواشي؛ إال شاهدا على عناية الفقهاء بالتقويم والنقد 
لالجتهاد الفقهي، واالستدالل لما لم يستدل عليه، والترجيح لما اقترب أكثر من الدليل 

  .والتعليل
ان جزءا منها، ومن هنا لم يكن الفقيه بمعزل عن الحياة االجتماعية حوله، بل ك

فالفقيه ال يمكن أن ينفصل عن . وكانت العالقة بين الفقيه والمجتمع عالقة مؤثر ومتأثر
تأثير مجتمعه وتقاليد وأعراف بيئته، وهو بالدرجة األولى مؤثر في الحياة االجتماعية، 

، يظهر بجالء )١(واستعراض جانب من المصنفات الفقهية في باب الفتاوى والنوازل
االجتماعي للفقيه، ومكانته في صياغة الحياة االجتماعية، وصياغة مواقف أفراد الدور 

المجتمع تجاه قضية من القضايا، فقصة اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا في محنته مع 
لقد صبرت في سبيل الشيطان فاصبر أنت في طاعة : "اللص أبي الهيثم الذي قال له

من المجتمع فاللص السارق لم يكن ليتعرف إلى خير مثال على قرب الفقيه ". الرحمن
  .إمام وعالم في عصر ليس فيه من وسائل اإلعالم سوى التأثير والقرب بالمجتمع

والفقيه يتأثر كذلك بالحياة االجتماعية والعادات واألعراف، وال ينفصل عن 
 صاحب –تصور ما يدور في تلك الحياة االجتماعية، وقد روي عن محمد بن الحسن 

 أنه كان يذهب إلى الصباغين ويسألهم عن معامالتهم وأصول صنعتهم حتى - بي حنيفةأ
معرفة : (إذا ما أفتى كان على دراية بما يدور حوله، واشترط اإلمام أحمد في المفتي

  .)٢()الناس
فالفقه والتشريع بوجه عام في أمة من األمم في أكثر صوره ليس إال صورة 

واقعية، وهدفه العام فيها إقامة العدل وحفظ التوازن في صحيحة للحياة االجتماعية ال
الحقوق وااللتزامات، وصيانة حقوق الناس الفردية ومصالح المجتمع، والتشريع دائما 
في األمة هو كاألدب فيها يعطي صورة عن واقع اجتماعي واقتصادي في األمة، ويعبر 



 

 )٤٣٤٩(

وليس اختالف الشرائع بين عما وصلت إليه الحياة فيها من تطور وإدراك اجتماعي، 
  .)٣(األمم إال تعبيرا عن االختالف في الحياة االجتماعية واالقتصادية فيما بينها

وكتب الفتاوى والنوازل تدلل على أن الفقه في أكثر صوره ما هو إال انعكاس 
لتفاعل الفقيه مع قضايا عصره االجتماعية واالقتصادية، ومن هنا اكتسبت كتب النوازل 

ية قيمة عظيمة ال من الناحية الدينية فقط؛ بل ألنها كذلك تلقي الضوء على كثير الفقه
من دقائق الحياة االجتماعية واالقتصادية، وتعكس صورة المجتمع اإلسالمي في 
خصوصياته ومشاكله، فاشتملت على أحداث تاريخية، وفقهية واقتصادية واجتماعية قد 

  .)٤(ال تتوفر أحيانا في كتب التاريخ
 مرجعا يستفيد منه المؤرخ - أحيانا–وهذا الثراء في كتب النوازل الفقهية جعلها 

والباحث القانوني؛ تقول المستعربة الفرنسية رايل آريه عن كتب فتاوى ونوازل علماء 
تشكل هذه الفتاوى أهمية عظمى ليس فقط في مجال الفقه اإلسالمي : (المغرب واألندلس

 غزارة المعلومات التي تقدمها لنا حول الحياة االقتصادية في األندلس، إنما أيضا في
  .)٥() كتب المؤرخين- تقريبا–واالجتماعية فيه، هذه المعلومات تكاد تخلو منها 

ونظرا لغياب هذا التفاعل عند التعرض لكثير من المسائل في وقتنا الحاضر، فقد 
لواقع، على الرغم من نتج عنه بعض اإلشكاالت المجتمعية عند التطبيق على أرض ا

مالمسة الفقهاء لهذا الجانب فيما نقل عنهم، والذي يبرهن على شعورهم بتوقع اإلرباك 
  .المجتمعي الذي قد تحدثه الفتوى إذا لم تتعامل مع الواقع تعامال صحيحا

ومن ثم أردت إبراز ذلك التناول من قبل الفقهاء أنفسهم الناتج عن تأثرهم 
يه وتشربوا عاداته وتقاليده، وما ألفوه من سلوكيات اجتماعية بالوسط الذي نشأوا ف

سائدة باعتبارهم أبناء مجتمعاتهم التي أفرزتهم، وفرضت نفسها على طرائق تفكيرهم 
واجتهادهم، وذلك في موضوع بعنوان مراعاة الفقهاء للجوانب االجتماعية عند االجتهاد 

  ).الوالية على المرأة في النكاح أنموذجا(
  : باب الدراسة وأهميتهاأس
حدوث مشكالت مجتمعية بسبب الخطأ في تناول القضايا الشرعية ذات الشأن  - ١
  . المجتمعي
الرغبة في جعل الوقوف على المقاصد المجتمعية ومراعاة تغيرات الواقع  - ٢

 .منهجا في معالجة قضايا واقع حياتنا المعاصرة



– 

  )٤٣٥٠(

دي الذي يهدف إلى تحقيق الرغبة في التأسي بالفقهاء في منهج النظر المقاص - ٣
 .الغايات العظمى لشريعتنا السمحة من خير وصالح للمكلف والبشرية جميعا

 الرغبة في تتحقق المواكبة المطلوبة لواقع مجتمعاتنا، حتى ال يقع الخطأ  - ٤
  .ويحدث اإلرباك المجتمعي نتيجة إغفاله وعدم االهتمام به

انب االجتماعية عند االجتهاد في ومن هنا تبرز أهمية الدراسة، فاالهتمام بالجو
تحرير األحكام الشرعية؛ ناتج لما في الشريعة من االهتمام بذلك، فقد جعل اهللا هذه 
الشريعة الخاتمة شريعة حية متحركة مرنة قابلة لإلسقاط على كل زمان ومكان، بل 

  .على واقع كل مكلف
اتها العظمى من وتحقيق ذلك ال يتأتى إال بمعرفة ما أرادته الشريعة في كلي

أهداف سامية، وغايات سامقة فيها الخير، والحق، والعدل، والصالح، فيكون من 
التناقض مع مقاصدها العالية تقرير أحكام اجتهادية ال تعتبر فيها المقاصد االجتماعية 

  .بما قد يؤول إلى حدوث ضرر بين يقع على المكلفين
  : منهج الدراسة

ي، وذلك باستقراء أراء الفقهاء في القضية محل المنهج االستقرائي التحليل
ولست أقصد هنا .الدراسة وتحليلها وسبر أغوراها للوقوف على منهج النظر عندهم فيها

الترجيح لرأي دون آخر بل المراد هو بيان كيفية مراعاة الجوانب االجتماعية عند 
  . لذاتهاالجتهاد، وإن كان ذلك سيأتي عرضا في الدراسة لكنه ليس مقصودا 

  : الدراسات السابقة
تناول عدد من الباحثين في عدة دراسات تحليل الخطاب الفقهي لفقهائنا القدامى 

 .الصادر عن مركز تكوين للدراسات) الخطاب الفقهي المتعلق بالمرأة أصوله وأبعاده(
فقه الواقف وأثره (وكذلك اهتمت بعض الدراسات بالتنظير لما يسمى بفقه الواقع 

للدكتور حسين حصوة إصدار المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ودراسات ) جتهادفي اال
) األبعاد النفسية واالجتماعية في النظر الفقهي(اعتنت بالجانب المقاصدي بشكل عام 

الصادر عن مركز نماء للبحوث والدراسات، فجاءت هذه الدراسة لتكمل مسيرة هؤالء 
من خاللها كيفية عمل الفقهاء في مثل هذه بالتطبيق على قضية اجتماعية نستجلي 

  . القضايا



 

 )٤٣٥١(

  : مكونات الدراسة
  : اقتضت مكونات الدراسة أن تكون في تمهيد وأربع مباحث

  .وفيه مدخل مفاهيميتمهيد 
  . مظاهر مراعاة الفقهاء للجوانب االجتماعية عند االجتهاد :المبحث األول
  .المرأة في عقد النكاحأراء الفقهاء في اعتبار كلمة : المبحث الثاني
أراء الفقهاء في اعتبار رضا البكر العاقلة البالغة في عقد : المبحث الثالث

  .النكاح
مراعاة الفقهاء الجوانب االجتماعية في تقريرهم أحكام الوالية : المبحث الرابع

  .على البكر العاقلة البالغة
  
  
  
  
  



– 

  )٤٣٥٢(

  تمهيد
  مدخل لمفاهيم الدراسة

  : وفيه
  ). مفهوم النكاح-  مفهوم العقد -  مفهوم الوالية -ه الواقع  فق-فقه النص (

   :فقه النص: أوالً
 اآلليات والضوابط التي يتوقف عليها فهم النص  منوأقصد به تمكن المجتهد

 . )٦(ومقعدة في كتب علم أصول الفقه وعلوم القرآن  وأغلب هذه اآلليات مؤصلة.المنزل
   :فقه الواقع: ثانيا

 رغم ما يكتنفها من تعقيد تشكيالتهالواقع بكل سماته وبكل  رفةمعوالمراد هنا 
 .فالواقع ال يستقر على حالته فهو دائما في تغير مستمر. وتغير وتشابك وتركيب

   :مراعاة الفقهاء للجوانب االجتماعية: ثالثًا
لى الواقع بطريقة متوازنة يتم فيها مراعاة عالحكم من النص  همتنزيلمعناه كيفية 

حتى ال تجلب مفسدة عوض مصلحة أو تفوت مصلحة أكبر من أجل  .ل والمآلالحا
 المعرفة والخبرة بالواقع الذي في منالعملية المركبة  وما تحتاجه هذه مصلحة أدنى

  .)٧( الحكم الشرعي للنازلةإلىوإشكاالته يجتهد المجتهد من أجل الوصول  قضاياه
  : الوالية: رابعا

  : المعنى اللغوي للوالية
تفيد الوالية في اللغة معاني الدنو، والقرب، النسب، والنصرة،، السلطان، 

السيد، والقريب، والناصر، : النصير، والصديق، والمحب، والمولى:واإلمارة؛ والولي
  )٨(والحليف 

  :الوالية في اصطالح الفقهاء
  .)٩()تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى: (جاء في تعريف الوالية أنها

الالزم الوالية، القائم، الدال عليها لمن تواله بإسناد أمره إليه فيما : لي هووالو
  .)١٠(ليس بمستطيع له



 

 )٤٣٥٣(

  : العقد: خامسا
  .بالعهود: ؛ أي]١: المائدة[} َأوفُوا ِبالْعقُوِد{: العهد، ومنه قوله تعالى: في اللغة

و أيضا ربط ، وه(إذا شدة: عقدة النكاح، من عقد الحبل: نقيض الحل، ومنهوهو 
  .)١١(توثيق جمع الطرفين المفترقين بحيث يشق حلها: الشيء بالشيء، والعقدة

  : العقد في اصطالح الفقهاء
هو ربط أجزاء التصرف باإليجاب والقبول شرعا،أو التزام المتعاقدين وتعهدهما 

  .)١٢(أمرا، أو ارتباط اإليجاب بالقبول
  :مفهوم النكاح: سادسا

  :النكاح في اللغة
 :، وقيل)١٣(لنكاح من المشترك اللفظي، فيطلق في اللغة على الوطء والعقدا

، وبه قال )١٤(للتزوج نكاحا مجازا؛ ألنه سبب الوطء المباح: النكاح هو الوطء، ثم قيل
: ، وقيل إن كان في اللغة)١٦(، وقيل هو حقيقة في العقد والوطء جميعا)١٥(أبو حنيفة

، وبه قال )١٨(وهو قول مالك. )١٧(الشرع للعقدحقيقة في الوطء، إال أنه في عرف 
  .)٢٠(،وأصح الروايتين عن أحمد )١٩(الشافعي

  : النكاح في اصطالح الفقهاء
لما كان لفظ النكاح من األلفاظ المشتركة نتج عن ذلك اختالف الفقهاء في تعريفه 

  :االصطالحي
يث أطلق في ، وح)٢١()عقد وضع لتملك المتعة باألنثى قصدا: (فعرفه الحنفية بأنه

  .)٢٢(الكتاب والسنة مجردا عن القرائن فهو للوطء، فقد تساوى المعنى اللغوي والشرعي
أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطء مجاز : "، قالوا)٢٣(العقد: وعرفه المالكية بأنه

  .)٢٤(حقيقة في العقد مجاز في الوطء: في العقد، واصطالحا على العكس
إنكاح، أو تزويج أو : عقد يتضمن إباحة وطء، بلفظ: (وعرفه الشافعية بقولهم

  .)٢٥()ترجمته



– 

  )٤٣٥٤(

فالعرب تطلقه وتريد منه تارة الوطء، وتارة العقد، ولكنه عندنا حقيقة في العقد 
  .)٢٦(مجاز في الوطء

  .)٢٧()عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح وتزويج في الجملة: (وعرفه الحنابلة بأنه
  .)٢٨(تفسير اسم النكاحوأصل نظر الفقهاء فيما سبق مبني على 

  



 

 )٤٣٥٥(

  المبحث األول
  مظاهر مراعاة الفقهاء للجوانب االجتماعية عند االجتهاد

تناهي النص «كان من القضايا التي نالت جهدا عظيما من علماء المسلمين قضية 
 فتعاملوا معها عن طريق االجتهاد في فهم النص ،»الشرعي دون تناهي وقائع البشر

  . وقائع المستجدةوكيفية تنزيله على ال
أصول الفقه نشأ علم ف، في النص يكون كذلك في الواقعون االجتهاد كما يكو

الثبوتي (بشقيه االجتهاد في النص  فالمنهجي للنص الشرعي، الضبطكان غايته الذي 
فإن االجتهاد في الواقع لم  بالمقابلمصنفات األصوليين، لقي عناية خاصة في ) والداللي

فهو شديد ته، رغم أهمي االجتهاد في النص نالهما  واالهتمام الذينينل نفس العناية
فهم  صحيحا دونللنص يكون الفهم فال .  الالمتناهيةووقائعهمالناس  بحياةرتباط اال

  .لمحله ومحل النص هو الواقع
  منوا هذا النوع من االجتهاد حتى يتمكنإلى اليوم في أمس الحاجة والمسلمون

ومن ثم فإن معرفة الواقع ، المستجدات وتلبية الحاجيات ومواكبةة مسايرة تطورات الحيا
  .في جميع مجاالته ومكوناته شرط منهجي لتنزيل الحكم من النص على الواقع

  هذا أن هذا النوع من االجتهاد ظل غائبا أو منسيايينبغي أن يفهم من كالم وال
 ا ومستأثرا بانشغاالت وإنما ظل حاضر.فقهاء األمة عبر قرونهاأو مهمال من لدن 

كانوا  وهذا يعود إلى أن أهل الفقه وعلماء اإلفتاء.  خاصةلمعنيين بالنوازلالفقهاء وا
  . )٢٩(بقضايا عصرهم أكثر الناس ارتباطا بواقعهم وانفتاحا على مشاكل زمنهم واحتكاكا

وعند استقراء المدونات الفقهية ومالحظة أراء الفقهاء في كثير من المسائل 
ا التي تتعلق بالجانب المجتمعي سيظهر جليا مدى مراعاة البعد االجتماعي عند السيم

النظر الفقهي، وهو عين االجتهاد في الواقع الذي سبق الحديث عنه؛ ألن من المعاني 
الشرعية الفاعلة في نظر الفقهاء واجتهادهم في األحكام الشرعية، مراعاة طبيعة 

 في المسائل االجتهادية التي )٣٠(األعراف والعاداتالمجتمع وحاجاته وما يرتبط به من 
ال نص عليها من القرآن والسنة، فالغاية من الحكم الشرعي االجتهادي تحقيق العبودية 
هللا، وإقامة للعدل، وجلبا للمصلحة ودرءا للمفسد، فهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا باألوضاع 

في كل بيئة، فالعرف والعادة من المكانية، والمؤثرات الزمانية، واألخالق العامة 
  .األصول المعتبرة في بيان األحكام الشرعية



– 

  )٤٣٥٦(

يقول القرافي عند حديثه عن التفرقة بين قاعدة العرف القولي والعرف الفعلي 
وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول األيام : "بعد شرح الفرق بين القاعدتين

سقطه وال تجمد على المسطور في الكتب فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أ
طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك ال تجره على عرف 
بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه، وأفته به دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك 
فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقوالت أبدا ضالل في الدين وجهل بمقاصد 

  .)٣١("اء المسلمين والسلف الماضينعلم
وكما أن البعد االجتماعي مراعى في االجتهاد الفقهي للفقيه، فهو بطريق آخر 
مؤثر في اجتهاد الفقيه واختياره، فالفقيه يتأثر في خطابه الفقهي بعدة مؤثرات منها 

 الشافعي رحمه اهللا، فمن أسباب تغير بعض اختياراته: البيئة، وخير مثال على ذلك
  .الفقهية في مذهبه القديم عن الجديد اختالف العرف بين أهل العراق وأهل مصر

وهذا التأثير للعرف والعادة قد يجنب االجتهاد عن الصواب ويجعله بعيدا عن 
يسن نكاح : (الدليل الشرعي، وكمثال على ذلك، يذكر بعض الحنابلة في كتاب النكاح

، ويعللون لذلك بأنها لربما أفسدتها على )٣٢()مواحدة، دينة، أجنبية، بكر، ولود، بال أ
زوجها، وهذا االجتهاد عري عن الدليل، وربما كان بسبب فكرة منتشرة في عصر 
المؤلف أثرت في اجتهاده الفقهي، وكما هو معهود في الدرس الفقهي فإن مثل هذه 

متن االجتهادات قل أن تترك دون تعقب واستدراك، وعلق الشيخ ابن عثيمين على ال
ال ينبغي أن نقول إنه يختار امرأة ال أم لها، بل نقول يختار امرأة : (...السابق بقوله

بال أم فهذا فيه نظر؛ ألن من األمهات من تكون خيرا على : أمها صالحة، أما أن نقول
  .)٣٣()بناتهن، وعلى أزواجهن

الشرعية ومن األمثلة الفقهية على مراعاة الفقهاء للبعد المجتمعي في األحكام 
  : االجتماعية ما يلي

يرى الفقهاء أن العشرة بالمعروف بين الزوجين ال تتحقق إال بمراعاة  - ١
ال شك أن المعروف يختلف باختالف الزمان : ( يقول ابن عابدينأحوال البلد وعاداتهم،

والمكان، فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده، إذ بدون ذلك ال تحصل 
  .)٣٤(])٦:الطالق[}ولَا تُضاروهن ِلتُضيِّقُوا علَيِهن{: بالمعروف، وقد قال تعالىالمعاشرة 



 

 )٤٣٥٧(

 فالمتأمل في اعتبار البعد االجتماعي في تأدية الحقوق والواجبات الزوجية، - ٢
كتب الفقه يجد أن الكثير من األحكام المتعلقة بالنفقة ولوازمها وتوابعها متعلقة بأعراف 

ان الفقهاء قديما، ومن ذلك مسألة التطبيب والعالج، فالفقهاء ال يرون وعادات بلد
إن ) دواء وال أجرة طبيب(يلزمه ) ال(و: (وجوب نفقتها على الزوج، يقول البهوتي

  .)٣٥()مرضت؛ ألن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، بل لعارض
ان، فالمداواة فيما وهذا الحكم مبناه على العرف والعادة المتغيرة بحسب األزم

مضى لم تكن حاجة أساسية فال يحتاج اإلنسان غالبا إلى العالج؛ ألنه يلتزم قواعد 
الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم كما بين ذلك 
الدكتور وهبة الزحيلي، والفقهاء لم يتفقوا على عدم وجوب نفقه التطبب للزوجة، حيث 

من المتأخرين استدركوا الحكم الشرعي، وبينوا وجوب نفقة التطبيب على نجد كثيرا 
  .)٣٧(، وجمع من العلماء والباحثين)٣٦(الدكتور وهبة الزحيلي: الزوج ومن هؤالء

ومسألة نفقة خادم الزوجة فقد اختلف الفقهاء حولها، وهذا االختالف مبناه على 
الخادم إذا كانت مما ال تخدم العرف والعادة، فيرى الجمهور أن على الزوج نفقة 

والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت : (نفسها، يقول ابن رشد
  .)٣٨()ممن ال تخدم نفسها

فالجمهور جعلوا من النفقة الواجبة على الزوجة توفير خادم لها، بل إن صاحب 
ويقرر لها خادمان يقومان : أبي حنيفة أبا يوسف قال عن المرأة ذات المكانة االجتماعية

بينما يرى بعض . )٣٩(على شؤونها، خادم داخل المنزل، وآخر لحاجاتها خارج المنزل
  .الفقهاء بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وفق ما يقتضيه العرف والعادة

وكذلك في حق المرأة في السكن الشرعي الذي يحقق األمن واالستقرار النفسي 
الخصوصية للزوجين، فقد ذكر الفقهاء صورا من وينتفي عنه الضرر ويتحقق في 

السكن المشروع وغير المشروع وهذه الصور مرتبطة بأعراف المجتمع وعاداته، يقول 
وأراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها؛ كأم الزوج وأخته : (...الكاساني

مفرد ألنهن ربما وبنته من غير أقاربه، فأبت ذلك عليه، فإن عليه أن يسكنها في منزل 
لكن لو : (وقال. )٤٠()يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل األذى والضرر

أسكنها في بيت من الدار وجعل لهذا البيت غلقًا على حدة كفاها ذلك وليس له أن تطالبه 
  .)٤١()بمسكن آخر؛ ألن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من االستمتاع قد زال



– 

  )٤٣٥٨(

ينبغي أن ال يلزمه إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو : "بن عابدينويقول ا
كداره التي هو ساكن فيها؛ ألن كثيرا من األوساط واألشراف يسكنون الدار الصغيرة، 

  .)٤٢("وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتبارا في السكنى بالمعروف
ة وعدم يختلف باختالف المساكن ولو فالحاصل أن اإلفتاء بلزوم المؤنس: (ويقول

مع وجود الجيران، فإن كان صغيرا كمساكن الربوع والحيشان فال يلزم لعدم 
االستيحاش بقرب الجيران، وإن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران 

  .)٤٣()يلزم ال سيما إن خشيت على عقلها
  :قضاء الخاصة بالمرأة اعتبار البعد االجتماعي في أحكام ال- ٣

فكتب الفقه تفرق في إجراءات التقاضي وسماع الدعوى بين المرأة البرزة 
الحاوي " أو الخفرة؛ وذلك مراعاة لعادات المجتمع وأعرافه، جاء في )٤٤(والمخدرة

فإن كان الخصم المدعى عليه امرأة لم يخل حلها، من أن تكون برزة أو ": (الكبير
والبرزة التي تتظاهر بالخروج في مآربها غير مستخفية فتصير فإن كانت برزة، . خفرة

وإن كانت خفرة والخفرة هي التي ال . بهذا البروز كالرجل في وجوب الحضور للحكم
تتظاهر بالخروج في أرب، وإن خرجت استخفت ولم تعرف فال يلزمها الحضور مع 

ر فإن كانت من قوم فإن اختلفت وخصمها في البروز والخفر، نظ: (، وقال)هذا الخفر
األغلب من حال نسائهم الخفر، فالقول قولها مع يمينها، وإن كان قومها األغلب من 

  .)٤٥()حال نسائهم البروز، فالقول قول الخصم مع يمينه
  : مراعاة المقاصد االجتماعية في أحكام الزواج والعالقة بين الزوجين- ٤

ين الزوجين؛ راعى الفقهاء في األحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح والعشرة ب
مقاصد الشريعة من الزواج في اإلسالم والمتمثلة في تحقيق السكن والمودة والرحمة 
وفي التحصين واإلعفاف وحفظ النوع اإلنساني وحفظ مكارم األخالق، فنجد أن مبدأ 
معاشرة الزوجة بالمعروف وعدم اإلضرار بها كان حاضرا عند الفقهاء، ومن األمثلة 

  : ية على ذلكالفقه
 من فقهاء المالكية من نص على أن عقد الزواج مبني على المكارمة - أ

والمسامحة والمعروف، وليس كالعقود األخرى المبنية على المشاحة والمكايسة، فهو 
: أسمى منزلة من عقود المعاوضة التي يقيس أكثر الفقهاء النكاح عليها، يقول ابن رشد

يع أن البيع طريقه المكايسة، والنكاح طريقه المكارمة، وليس والفرق بين النكاح والب(



 

 )٤٣٥٩(

الصداق فيه ثمنًا للمرأة وال عوضا عن شيء يملكه الولي، وإنما هو ِنحلة من اهللا 
  .)٤٦()فرضه للزوجات على أزواجهن، وباهللا التوفيق

وقد اصطبغ النكاح في صورته الشرعية بصيغة العقود من : (ويقول ابن عاشور
يجاب والقبول وصورة المهر، وما هو إال اصطباغ عارض؛ ولذلك قال أجل اإل
  .)٤٧()النكاح مبني على المكارمة، والبيع مبني على المكايسة: علماؤنا

وهذا التصور للفقيه دليل على استحضاره لحقيقة الزواج والعشرة الزوجية وأنها 
 وجود جانب هذه عالقة إنسانية قائمة على السكن والمودة والرحمة، وهو ال ينفي

النظرة من الفقهاء، وتعامل مع الزواج على أنه عقد معاوضة على منفعة االستمتاع 
بالمرأة، ورتب على هذا التأصيل أثر في الفروع الفقهية، فقال بعض الفقهاء بتخلف 

  .)٤٨( لتعذر التمكين بسبب من قبلها-ولو بإذن زوجها–نفقة الزوجية إن سافرت 
النكاح من : (ية السابقة لعقد النكاح فهناك من يرى أنفعلى النقيض من الرؤ

واإلرقاق .. فإنه رق وأسر: جانب النساء عقد إضرار بنفسه وحكمه وثمرته أما نفسه
فإنه ملك فالزوج يملك التصرف في منافع بضعها استيفاء بالوطء : وأما حكمه. إضرار

وأما . تزوج بزوجوإسقاطًا بالطالق، ويملك حجرها عن الخروج والبروز وعن ال
ومثل هذه الرؤية ليست بمسلمة على . )٤٩()إلخ... ثمرته فاالستفراش كرها وجبرا

  .اإلطالق
 يرى بعض الفقهاء أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على الزواج، وعللوا -ب

ذلك بأن إجبار البكر العاقلة على النكاح من شخص ال ترغب فيه وال ترضاه فيه 
: وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح: ( الشارع من النكاح، يقول ابن تيميةمخالفة لمقصود

فهذا مخالف لألصول والعقول، واهللا لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إال 
فكيف يكرهها على مباضعة . بإذنها وال على طعام أو شراب أو لباس ال تريده

معاشرته، واهللا قد جعل بين الزوجين ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره 
مودة ورحمة، فإذا كان ال يحصل إال مع بغضها له ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في 

، وكذلك يستحب استئذان البكر في النكاح تطيبا لخاطرها عند من يقول بجواز )٥٠()ذلك؟
ة ألنها وسيأتي مزيد بيان لهذه المسأل.)٥١(إجبار الولي للبكر البالغة على الزواج

  .األنموذج المراد في هذه الدراسة



– 

  )٤٣٦٠(

 اتفاق جمهور الفقهاء على جواز فسخ النكاح بوجود العيوب المنافية لمقاصد - ج
النكاح؛ لما في هذه العيوب من الضرر والمنافاة لمقصد الزواج الذي يراد للسكن 

  .)٥٢(والمودة
ن النكاح يعقد  اتفق جمهور العلماء على اعتبار الكفاءة في النكاح، وذلك أ- د

للعمر ويقصد الشارع استمراره، ويشتمل على أغراض ومقاصد كالصحبة، واأللفة، 
، مع اختالف بينهم فيما )٥٣(وتأسيس القرابات، وال ينتظم ذلك عادة إال بين األكفاء

  .تحصل به الكفاءة
 يوجب الفقهاء النفقة على الزوجة المريضة؛ ألن المرض أمر عارض خارج - ه

، وهذا من مقتضيات العشرة بالمعروف، بخالف النفقة على عالجها فلم عن إرادتها
يوجبه أكثر الفقهاء؛ ألن العالج من األمور العارضة عندهم في ذلك الوقت، وليس 

  .)٥٤(تحقق مصلحته مما يغلب على الظن وهذا في أمور التطبيب بعامة
 ليس من وحتى عند من لم يوجب نفقة العالج فإن عدم الوجوب ال يعني أنه

  .المكارمة واألخالق المطلوبة بين الزوجين لتأكد حسن العشرة بينهما
 يرى الفقهاء أن الزوجة إذا كانت ال تخدم نفسها لكونها من ذوات األقدار، أو - و

كانت ممن تُخدم في بيت أهلها أو كانت مريضة، فإن على الزوج أن يهيئ لها خادما، 
  ]١٩: النساء[} وهن ِبالْمعروِفوعاِشر{: واستدلوا بقوله تعالى

 ذهب عامة الفقهاء إلى استحباب استئذان األم عند تزويج ابنتها، فيؤخذ رأيها - ز
في المتقدم البنتها، وعللوا ذلك بأنه من قبيل حسن العشرة معهن وأن فيه تطييب لقلبها 

  .)٥٥(وإرضاء لها
  :مراعاة المقاصد االجتماعية في تربية األبناء - ٥

 األمور الواجبة على الوالدين رعاية وتربية األبناء تربية صالحة قائمة على من
طاعة اهللا وعبادته، وتأهيلهم وتعليميهم وتدريبهم، وقد كان للفقهاء اهتمام بهذا الجانب 
فجعلوا لألم دور في الرعاية والتعليم، كما أنهم ناقشوا األحكام والمسائل المتعلقة بتعليم 

  :، ومن األمثلة الفقهية على ذلكالفتاة وتأهيلها
القيام على رعاية وتربية :  فالمقصد الشرعي من الحضانة:مسألة الحضانة. أ

الصغير والعناية بمصالحه الدينية والدنيوية مع مراعاة االحتياجات النفسية له، وانتقاء 
  .أفضل من يحقق هذه االحتياجات ويقوم بهذه العناية



 

 )٤٣٦١(

حضانة حق لألم وحق للصغير ذكرا أو أنثى، وبين وقد أكد الفقهاء على أن ال
فإن أقوى ": (رد المحتار"بعضهم أن الحق األقوى في الحضانة للصغير كما جاد في 

الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فال تقدر على إسقاط حقه 
  .)٥٦()أبدا

لحق، يقول ابن عبد وقد أجمع الفقهاء على أن األم مقدمة على األب في هذا ا
ال أعلم خالفًا بين السلف من العلماء والخلف أن المرأة المطلقة إذا لم تتزوج : (البر

أحق بولدها من أبيه، ما دام طفالً صغيرا ال يميز شيًئا إذا كان في حرز وكفاية ولم 
  .)٥٧()يثبت منها فسق

ن النساء أعرف ولما كا: (وهذا التقديم روعي فيه مصلحة الطفل يقول ابن القيم
بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها، لذلك قدمت األم فيها على األب، ولما 
كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد واالحتياط له في البضع، قدم األب فيها على 
األم، فتقديم األم في الحضانة من محاسن الشريعة واالحتياط لألطفال، والنظر لهم، 

  .)٥٨()ألب في والية المال والتزويج كذلكوتقديم ا
 أوجب الفقهاء على الوالدين تعليم البنت أحكام :مسألة التعليم والتأديب. ب

قال : (الطهارة والصالة وأحكام الشريعة وما تحتاج إليه في أمور معاشها، يقول النووي
ر ما سيتعين الشافعي واألصحاب رحمهم اهللا على اآلباء واألمهات تعليم أوالدهم الصغا

عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولي الطهارة والصالة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا 
ويعرفه أن البلوغ يدخل في : واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها

هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر : التكليف ويعرفه ما يبلغ به، وقيل
ليه النظر في ماله وهذا أولى وإنما المستحب ما زاد على هذا من نصه وكما يجب ع

  .)٥٩()ويعرفه ما يصلح به معاشه: تعليم القرآن وفقه وأدب
مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع : "ويقول النووي في شرحه لقوله 

ول والحديث يتنا". "سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع
  .)٦٠("بمنطوقه الصبي والصبية، وأنه ال فرق بينهما بال خالف

:  ونبه بعض الفقهاء إلى تعليم البنت مهنة أو حرفة معينة، يقول ابن عابدين
  .)٦١("وعليه فله دفعها المرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثالً"



– 

  )٤٣٦٢(

ا التأهيل ويدخل في تعليم الفتاة وتأهيلها، ترشيدها في أموالها وتصرفاتها، وهذ
والترشيد يختلف من زمن لزمن، جاء في كتاب البيان في مذهب اإلمام الشافعي عن 

ال تختبر بالبيع : قال الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ.. فإن كان امرأة: "ترشيد األوالد
وال بالشراء؛ ألن العادة جرت أنها ال تباشر ذلك، وإنما تختبر البنت بأن يدفع إليها شيًئا 

ال، ويجعل نساء ثقات يشرفن على فعلها، وتؤمر بإنفاق ذلك في الخبز والماء من الم
والملح واللحم، كما يختبر من يصان عن األسواق من الرجال، ويضاف إلى هذا شراء 

إن كانت متبذلة تعامل : وقال الصيميري. القطن والغزل؛ ألن هذا من عمل النساء
  .)٦٢("أيضااختبرت بالبيع والشراء .. التجار والصناع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٣٦٣(

  المبحث الثاني
  آراء الفقهاء في اعتبار كلمة المرأة في عقد النكاح
   :أربعة آراءتعددت آراء الفقهاء في اعتبار كلمة المرأة في عقد النكاح إلى 

 رأي الحنفية: األول:   
وهي ،  أن اشتراط الوالية سنة ال فرض:وهو رواية عن مالك رواها ابن القاسم

 متخرجة على ما روي عن مالك من أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير رواية
ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجالً من الناس على إنكاحها، فكأنه 

وبذلك تخالف هذه الرواية عبارة  .عنده من شروط التمام ال من شروط الصحة
، )٦٣(شروط الصحة ال من شروط التمامإنها من : البغداديين من أصحابه الذين يقولون

  .)٦٥(، و قول األوزاعي)٦٤(وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه
ذهب الحنفية إلى أن الوالية لما كانت شرطا لصحة زواج غير الرشيد، وناقصي 
األهلية كالمجنون، والصغير، والرقيق، فإن الحر الرشيد ال يحتاج لوالية أحد، وعلى 

حرة المكلفة ينفذ نكاحها لنفسها حتى إن لم يرض الولي، سواء كانت هذا فإن المرأة ال
بكرا أم ثيبا، ويقصدون بذلك أنه يصح أن تحضر مجلس العقد وتتولى بنفسها اإليجاب 

الصحة، وترتب جميع األحكام من طالق، : والقبول ويقصدون بالنفاذ هنا أيضا
  .)٦٦(وتوارث، وغيرهما

 كان لنفسها أو لغيرها، وسواء كان الزوج كفئا وهذا النكاح عندهم صحيح سواء
  .أم غير كفء

إال أن تزوجت من غير كفء كان لألولياء حق االعتراض وهو القول المشهور 
: في المذهب ألبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، واألولياء الذين لهم حق االعتراض هنا

  .على الصحيحالعصبات مطلقًا سواء كانوا محارما أم غير محارم كابن العم 
ويكون هذا الحق ثابتا ما لم يسكتوا حتى تلد ولدا، فإن سكتوا سقط حقهم في 
االعتراض لئال يضيع الولد، ويلحق الولد بمن تزوجته المرأة بدون رضاهم رغم عدم 

  .)٦٧(كفاءته
أنه يصح فقط فيما إذا زوجت نفسها من كفء، أما : وهناك رواية ألبي يوسف

  .)٦٨( يصح، وال يثبت له أحكام الزواجزواجها من غير كفء فال



– 

  )٤٣٦٤(

وإذا رضي بعض أوليائها سقط حق الباقين عند أبي حنيفة، ومحمد، وال يسقطه 
  .عند أبي يوسف

أن هذا حق واحد ال يتجزأ، ثبت بسبب ال : وتعليل ذلك عند أبي حنيفة، ومحمد
له، يتجزأ، وهو القرابة، وإسقاط بعض ما ال يتجزأ إسقاط لكله؛ ألنه ال بعض 

  .كالقصاص إذا وجب لجماعة فعفا أحدهم عنه يسقط حق الباقين
وألن حقهم في الكفاءة لم يثبت لعينه بل لدفع الضرر، وتزوج المرأة من غير 
الكفء يوقع أضرارا باألولياء من حيث الظاهر، ولكن الظاهر أيضا أن بعضهم ال 

 هي أعظم من مصلحة يرضى بالزواج مع عدم الكفاءة إال بعد علمه بمصلحة حقيقة
تحقق الكفاءة، كاحتمال وقوع المرأة في الزنا، على تقدير فسخ الزواج، وقد يغفل 

  .األولياء اآلخرون عن هذه المصلحة
أن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركًا بين الكل، فإن : وأما تعليل قول أبي يوسف فهو

ن إذا وجب لجماعة رضي به أحدهم فقط أسقط حق نفسه فال يسقط حق الباقين، كالدي
  .)٦٩(فأبرأ الدائن بعضهم ال يسقط حق الباقين

والكفاءة التي يجعل الحنيفة منها شرطًا إللزام األولياء بالعقد هي الكفاءة في 
  :)٧٠(األمور التالية

وذلك عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ ألن التفاخر بالدين أحق من  :الدين - ١
ير بالفسق أشد وجوه التعيير، ويرى محمد التفاخر بالنسب، والحرية، والمال، والتعب

عدم اعتبار الكفاءة في الدين؛ ألن الدين من أمور اآلخرة، والكفاءة من أحكام الدنيا فال 
يقدح فيها الفسق إال إذا كان يسخر منه ويضحك عليه ويصفع بسبب فسقه، فإن كان 

عادة، فال يقدح في ممن يهاب منه يكون عندها كفء؛ ألن الفسق ال يعد شيًئا في ال
أنه إذا كان معلنًا للفسق ال يكون كفء، ويكون كفء إن : الكفاءة، وجاء عن أبي يوسف

  .كان مستترا
 .ألن النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب: الحرية - ٢
ألن التفاخر والتغيير يقعان باألنساب فتلحق النقيصة بدناءة : النسب - ٣

 .)٧١(النسب
القدرة على مهر مثلها، : يكون الفقير كفء للغنية، والمعتبر فيهفال : المال - ٤

  .وعلى النفقة، وال تعتبر الزيادة عليهما



 

 )٤٣٦٥(

  . الحرفة - ٥
 الرأي الثاني :  

  :هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة
حيث قالوا بعدم صحة النكاح بعبارة المرأة لنفسها، أو لغيرها، مثل عدم صحته 

  .ن من ال يملك التصرف لنفسه ال يملك التوكيل فيهبتوكيلها؛ أل
ومن هنا فإنه ال يصح عقدها إال إذا تواله أحد أوليائها سواء كان مناسبا، أو 

   )٧٣(، أو وصيا)٧٢(السلطان
عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، : ورأيهم هذا هو قول

 الحسن البصري، وسعيد بن :وعائشة، من الصحابة رضي اهللا عنهم، وكذلك قول
  .)٧٦(من الفقهاء)٧٥(، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة)٧٤(المسيب من التابعين، وقول إسحاق

وانفرد المالكية بقولهم بصحة تزويج رجل من المسلمين المرأة الدنيئة كالسقاية، 
  .)٧٧(والفقيرة التي ال عصبة لها، والمعتقة

بين الشريفة ذات الحسب والمال وبين وال أعلم أحدا فرق : "قال ابن عبد البر
  .)٧٨("الدنية التي ال حسب لها وال مال إال مالكًا في رواية ابن القاسم

السنة واآلثار على كل امرأة، فمن : "وقد رد الشافعي هذا القول في األم بقوله
أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة لها واتباع الحديث فيها؟، وتخالفون الحديث عن 

  . صلى اهللا عليه وآله وسلم وعمن بعده في الدنيةالرسول
بل ال أجيز نكاح الدنية إال بولي؛ ألنها أقرب من أن : أرأيتم لو قال لكم قائل

تدلس بالنكاح وتصير إلى المكروه من الشريفة التي تستحي على شرفها وتخاف، أما 
ن أن يحتاج إلى كان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم؟ فإن الخطأ في هذا القول ألبين م

  .)٧٩("تبيينه بأكثر من حكايته
إن زوجت نفسها دون أوليائها فزواجها باطل، ويفسخ : وبناء على قول الجمهور

: ، وعند أحمد)٨١(، إال أنه ال يوجب الحد لشبهة اختالف العلماء)٨٠(قبل الدخول وبعده
  .)٨٢(أنه يجب الحد بالوطء فيه إذا اعتقد حرمته

 الرأي الثالث:  
ائلون به أن زواج المرأة بعبارتها يصح إذا أجازه الولي، سواء زوجت يرى الق

  .نفسها من كفء أم من غير كفء، فإذا لم يأذن لم يصح الزواج



– 

  )٤٣٦٦(

، ومحمد بن الحسن )٨٣(ومحمد بن سيرين، وأبو ثور: وأصحاب هذا الرأي هم
ية في  ذكرها المجد بن تيم)٨٥(،وهناك رواية مختلف في ثبوتها عن أحمد)٨٤(من الحنفية

المحرر وهي مخرجة على القول بجواز تزويجها ألمتها فيكون لنفسها أو لغيرها وكالة 
  .)٨٦(أولى

 الرأي الرابع :  
وهو قول داود الظاهري، الذي فرق بين الثيب والبكر، فجعل الولي شرطا في 

  .)٨٧(صحة نكاح البكر وليس شرطا للثيب، فنكاحها بعبارتها صحيح من غير ولي
   :هر لناومما سبق يظ

أن أصحاب الرأي األول يجعلون حضور المرأة مجلس العقد جائزا وكذلك 
إيجاب النكاح سواء كانت ثيبا أم بكرا، ما دامت مكلفة حرة رشيدة، وطالما أنها زوجت 

  .نفسها من كفء
 مع هذا الرأي القول الثاني الذي ال يجيز للمرأة إيقاع اإليجاب في دويتضا

 عندهم حا أم بكرا؛ إذ ال اعتبار لعبارة النساء في باب النكامجلس العقد بنفسها ثيب
  .أصالً

وهنا البد من التنبيه على أن مسألة عدم جواز تولي المرأة عقد النكاح ال تعلق 
لها بأمر رضاها؛ إذ الكل متفق على أنه ال يملك أحد إجبار البنت على الزواج ولو كان 

الرأي الثاني حضور مجلس العقد والنطق أباها، ومع هذا ال يجوز لها عند أصحاب 
  .زوجتك نفسي، وال يعتبرون ذلك جائزا إال من وليها: باإليجاب؛ أي قول

ويقرر أصحاب الرأي الثاني أن المرأة لو نكحت نفسها بدون ولي مع القول بعدم 
صحته إال أنه لو قضى بصحته حاكم أصبح صحيحا؛ ووجه ذلك عندهم بأنه نكاح فيه 

  .)٨٨(فيه االجتهادخالف يجوز 
والرأي الثالث القائل بصحة نكاح المرأة إذا تولته بنفسها بعد إذن وليها يظهر 
للوهلة األولى متطابقًا مع الرأي األول، إال أن هناك فارقا بينهما فأصحاب الرأي الثالث 
يوقفون أصل فعل النكاح من غير ولي على إجازته، سواء تزوجت كفء أو غير 

  .كفء



 

 )٤٣٦٧(

الفقهاء ف: مراتب الواليةوع في ذكر األدلة ومناقشتها، يلزم ذكر وقبل الشر
متفقون على أن الوالية في النكاح تكون للعصبات من أقارب النسب ماعدا االبن ففيه 

  .خالف بينهم
  : رأي الحنفية في ترتيب األولياء: أوالً

 وقد رتب الحنفية األولياء بناء على ترتيبهم في الميراث، فاألبعد محجوب
  : باألقرب كما يلي

االبن وابن االبن وإن سفل، ثم األب، والجد وإن عال، ثم األخ الشقيق، ثم األخ 
ألب، ثم ابن األخ الشقيق، ثم ابن األخ ألب، ثم العم الشقيق، ثم العم ألب، ثم ابن العم 
الشقيق، ثم ابن العم ألب، ثم أعمام األب، وخالف محمد بن الحسن المذهب فقدم األب 

 والمعتوهة، الْمعتُوِه االبن، ووالية االبن عند الحنفية غير متصورة إال في حال على
وقدم أبو حنيفة الجد على اإلخوة، وسوى بينهما كل من أبي يوسف ومحمد كما هو 

  .)٨٩(الحال في الميراث
  :رأي المالكية: ثانيا

ألشقاء، ثم ، ثم اإلخوة ا.يقدم المالكية االبن وابن االبن مهما نزل، ثم األب
اإلخوة ألب، ثم أبناء اإلخوة األشقاء، ثم أبناء اإلخوة ألب، ثم الجد ألب وإن عال، ثم 

وذهبوا بعضهم إلى أن الجد وأبوه أولى من األخ وابنه، واالبن . العمومة مهما نزلوا
ِصي لَها، َأما إن إذَا لَم تَكُن اِلابنَةُ ِفي ِحجِر َأِبيها، َأو ِفي ِحجر ومقدم عندهم على األب 

،ِصيوو ِصيالْو كَذَِلكِن ولَى اِلابع مقَدم ا فَالَْأبهِصيو ا، َأوِر َأِبيهكَانَتْ ِفي ِحج 
المجنونة البالغة الثيب وهي من يتصور أن يكون : والمقصود هنا بمن في حجر أبيها

  .)٩٠(لها ولد
  :رأي الشافعية: ثالثًا

، ثم األخ الشقيق، ثم واألخ .افعية األب على غيره، ثم الجد مهما عال يقدم الش
يستوي اإلخوة ، أما في الجديد .ألب، ثم بنو اإلخوة، ثم األعمام، ثم بنوهم مهما نزلوا

األشقاء مع اإلخوة ألب، ثم بعدهم يستوي أبناؤهم كذلك، وأما االبن فال يكون وليا 
ن بسبب آخر، وهو المشاركة في النسب، كأن عندهم بسبب بنوته مطلقا، وإنما يكو

يكون ابن عم حين يكون زوجها ابن عمها، أو حاكما، أو أنجبته بوطء شبهة من أحد 
عصباتها فيكون ابن أخيها، أو ابن عمها، فيكون وليا بذلك ال بسبب بنوته، وحجتهم في 



– 

  )٤٣٦٨(

، وال )٩١(عن النسبذلك بأنه لما كان ال ينتسب إلى عائلتها فإنه ال يعتني بدفع العار 
  .أرجح ذلك

  : رأي الحنابلة: رابعا
، ثم الجد مهما عال، ثم االبن وابن االبن مهما نزل، ثم .يقدم الحنابلة األب غيره

األخ الشقيق، ثم األخ ألب،ثم ابن األخ الشقيق، ثم ابن األخ ألب، ثم العم الشقيق، ثم 
 .)٩٢(العم ألب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم ألب

 وما تقدم من مراتب الوالية عند الفقهاء هو في العصبات فقط، أما ما يسمون 
، أما في )٩٣(بذوي األرحام فالفقهاء متفقون على عدم جواز واليتهم في وجود العصبات

  . خالف بين الفقهاءمحال عدم وجود العصبات ففي والينه
  .)٩٤( أبو حنيفة يرى أن كل من يرث فرضا أو تعصيبا تثبت له- ١
  .)٩٥( الجمهور يرون أنه ال والية لذوي األرحام أبدا - ٢

  :األدلة ومناقشتها
 ًالحنفية ومن تابعهم(أدلة الرأي األول : أوال:(  

  استدل أصحاب هذا الرأي بالقرآن والسنة والعقل 
  : القرآن-أ
عضلُوهن َأن ينِكحن وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن فَلَا تَ{:  قول اهللا عز وجل- ١

  ]٢٣٢: البقرة[} َأزواجهن ِإذَا تَراضوا بينَهم ِبالْمعروِف
  :ووجه الداللة عندهم أمران

أن اهللا تعالى أضاف النكاح إلى النساء، وفي ذلك داللة على صحة النكاح : األول
  .بعبارتها بدون وجود الولي

لياء عن منع النساء من تزويج أنفسهن إذا تراضى أن اهللا تعالى نهي األو: الثاني
  .)٩٦(الزوجان

االمتناع عن إنكاحها، وفي هذا : بأن عضل المرأة: وقد أجيب عن هذا االستدالل
داللة على أن نكاحها بيد الولي، لنزول اآلية في شأن معقل بن يسار لما امتنع عن 

  .)٩٧(اتزويج أخته، فدعاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فزوجه
  .)٩٨(وإضافة النكاح إليها لكونها محل له، فإذا تبين هذا لم يكن لها تزويج أحد



 

 )٤٣٦٩(

موضع الدليل منها أن اهللا عز وجل نهى األولياء عن عضلهن : "قال العمراني
المنع، فلو لم يكن لألولياء صنع في النكاح لما كان للنهي : عن النكاح، والعقل

  .)٩٩("معنى
بأن اآلية ليس فيها أكثر من نهي قرابة المرأة : والبن رشد جواب على ذلك

وعصبتها من أن يمنعونها من النكاح، وليس نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتراط 
إذنهم في صحة العقد، ال حقيقة وال مجازا بأي وجه من وجوه أدلة الخطاب الظهارة أو 

هم سبيل على من النص، بل قد يفهم منه ضد هذا المعنى، وهو أن األولياء ليس ل
  .)١٠٠(يلونهم

كما أشار الحنفية إلى أمر مهم وهو أن العضل ربما دفع إلى ارتكاب المحظور 
: البقرة[} ذَِٰلكُم َأزكَٰى لَكُم وَأطْهر{: منهما على غير وجه العقد؛ لذلك قال اهللا تعالى

  .إذا لم تعضلوهن: ؛ يعني]٢٣٢
كم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال إذا أتا: "وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .)١٠٢) (١٠١("تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير

َأن نبي وامرَأةً مْؤِمنَةً ِإن وهبتْ نَفْسها ِللنَِّبيِّ ِإن َأراد ال{:  قول اهللا تعالى- ٢
عبارة ، فقد ذهبوا إلى أن اآلية نص على انعقاد الزواج ب]٥٠:األحزاب[} يستَنِكحها

  .)١٠٣(المرأة 
وقد صح أن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قام رجل 

، ولم يسألها الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم )١٠٤(فطلب منه أن يزوجه إياها فزوجها
  .)١٠٥(هل لها ولي، أم ال؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها

للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم بأن هذا خالص : وقد أجيب عن هذا الدليل
  .)١٠٦(دون المؤمنين، فليس ألحد أن يزوج امرأة بال مهر وال ولي غيره

بأن الموهوبة كانت تحل للنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم، وقد جعلت إليه : وقيل
  .أمرها فزوجها بالوالية

أما دعوى الخصوص فإنها من وجه دون وجه، فالمخصص به الرسول صلى 
ِإن وهبتْ نَفْسها {: ليه وآله وسلم هو نكاحه بالهبة دون مهر فقط؛ لقوله تعالىاهللا ع
  .)١٠٧(}ِللنَِّبيِّ



– 

  )٤٣٧٠(

 }فَِإن طَلَّقَها فَلَا تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّٰى تَنِكح زوجا غَيره{:  قول اهللا تعالى- ٣
  ]٢٣٠: البقرة[

  .)١٠٨( نفسها انتهاء للحرمةاستدلوا على إضافة الزواج إليها، وجعل تزويجها
بأن اآلية ليست في موضع االستدالل؛ إذ أن سياقها في عدم حيلة : وجوابه

المطلقة ثالثًا للزوج األول إال بعد نكاح آخر، ولم تسق من أجل إجازة عبارتها في 
  .)١٠٩(العقد

                     }  ِبـالْمعروفِ  فَلَا جنَاح علَيكُم ِفيمـا فَعلْـن ِفـي َأنفُـِسِهن          {:  قول اهللا تعالى   -٤
  ].٢٣٤: البقرة[

  .)١١٠(وهذا دليل في جواز تصرفها في العقد لنفسها
بأن المراد اختيار أعيان األزواج تقدير الصداق دون مباشرة العقد؛ : وجوابه

ألنه حق لألولياء للحيلولة دون وضع نفسها في غير كفء، إذ أن وضعها لنفسها في 
ن المعروف؛ لما فيه من الضرر وإدخال العار، وعليه يكون غير كفء ليس م

  .)١١١(المعروف في اآلية العقد بولي
  :  السنة–ب 
 حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم - ١

  .)١١٢("ليس للولي مع الثيب أمر: "قال
لحريتها، وكذلك البكر إن الثيب ال والية ألبيها عليها لبلوغها عن عقل و: وقالوا

أيضا، بجامع البلوغ والعقل والحرية، إذ بالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة، وأصبحت 
قادرة على التصرف لنفسها فتزول والية الغير عنها وتثبت لها؛ ألن النيابة الشرعية 
إنما تثبت بطريق الضرورة نظرا للمنوب عنه، وعليه تزول بزوال تلك الضرورة، كما 

الحرية منافية لثبوت الوالية للحر على الحر، وثبوت الشيء مع المنافي ال يكون إال أن 
بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت الوالية عن الصغير العاقل إذا بلغ، واستقل بها 

  .)١١٣(لنفسه
  .ي، ضعفه الدارقطن)١١٤(بأنه ضعيف: وقد أجيب عن هذا الخبر

: لحديث، فقد صححه ابن حجر وقالإال أن ضعف الحديث رده جماعة من أئمة ا
هو على شرط : ، وقال ابن تيمية)١١٦(، كما وثق رواته البيهقي أيضا )١١٥(رواته ثقات

  .)١١٧(الشيخين



 

 )٤٣٧١(

على فرض صحته فنحن نقول به؛ إذ ال : ورغم تصحيحهم للحديث إال أنهم قالوا
 ال يقتضي أمر للولي مع الثيب، فالثيب ال تجبر على النكاح، وافتقار نكاحها إلى الولي

  .أن يكون له عليها أمر
فالحديث إلثبات جواز النكاح برضا الثيب وعدم جواز إجبارها، إال أنه ليس 

  .)١١٨(دليالً على سقوط الوالية عليها في مباشرة عقد النكاح
األيم أحق بنفسها من وليها، والبكر : " قول الرسول صلى اهللا عليه وآله سلم- ٢

  .)١١٩("تستأذن وإذنها صماتها
أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم منع الولي أن يكون له حق في : الواق

، فنفى بذلك )١٢٠("أنت أحق به ما لم تنكحي: "منعها العقد لنفسها، فهو كقوله ألم الصغير
  .)١٢١(أن يكون لزوجها معها حق

  .)١٢٢(اسم المرأة ال زوج لها، ثيبا كانت أم بكرا: واأليم
الثيب؛ بدليل قوله صلى اهللا : ن المراد باأليم فيهبأ: وقد أجيب عن هذا الحديث

، فأراد أنها أحق بأن ال تنكح إال برضاها، "ليس للولي مع الثيب أمر: "عليه وسلم
  .بخالف البكر التي لألب أن ينكحها بغير رضاها؛ إذ هو أحق بإنكاحها

جاء ، دل على أن الولي أحق بالتزويج، و)١٢٣("ال نكاح إال بولي: "ألنه لما قال
؛ ليدل على أنها أحق بنفسها منه في الرضا، فالحديث "األيم أحق بنفسها: "هذا الحديث

يشير إلى أن للولي في إنكاح الثيب حق، ولكن حقها في نفسها أكثر، وهو أن ال تزوج 
  .)١٢٤(إال برضاها

رغم اتفاق أهل اللغة على إطالقه على كل ) األيم(واختلف الفقهاء في معنى 
  . لها، صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيباامرأة ال زوج

فحمل الحنفية اللفظ على معناه في اللغة، وجعلوا عقد المرأة لنفسها جائزا ثيبا 
  .كانت أم بكرا، أما الولي فهو من كمال العقد ال من أركان صحته

الثيب أحق بنفسها : "وحمله الجمهور على الثيب؛ بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم
، فكأنها رواية مفسرة لها؛ ألن البكر ذكرت بعدها بالواو الفاصلة؛ وفي )١٢٥("من وليها

  .هذا دليل على أن األيم غير البكر، وغير البكر هي الثيب قطعا



– 

  )٤٣٧٢(

لو كانت األيم في الحديث كل من ال زوج لها من النساء لبطل : وقال الجمهور
مرأة أحق بنفسها من وليها، ، ولكانت كل ا"ال نكاح إال بولي: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .)١٢٦(وهذا ترده السنة الثابتة في أن ال نكاح إال بولي
أن الثيب ال ينكحها الولي إال بأمرها، وله أن ينكح : الثيبوالفرق بين البكر و

  .)١٢٧(البكر بغير رضاها
، فهو )١٢٨(وأما حديث ابن عباس: "والبن رشد جواب على استداللهم هذا قال

ين الثيب والبكر؛ ألنه إذا كان كل واحد منهما يستأذن ويتولى لعمري ظاهر الفرق ب
  .الولي العقد عليهما، فبماذا ليت شعري تكون األيم أحق بنفسها من وليها

 هو أن يكون موافقًا هذا الحديث أحرى من أن يكون )١٢٩(وحديث الزهري
ن السكوت معارضا له، ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط، ويكو

  .)١٣٠("كافيا في العقد
ومن الفقهاء من جعل الحديث حجة على الجمهور؛ ألنهم ال يجعلون الثيب أحق 

، )أحق: (بنفسها من وليها؛ ذلك أن الحديث شارك بينهما وبين الولي، ثم قدمها بقوله
  .)١٣١(وقد صح منه العقد، فوجب أن يصح منها

المرأة لنفسها، أو على أن تأذن وحمل الشافعية داللة الحديث على جواز عقد 
  .)١٣٢(لمن يعقد لها إذا كانت في موضع ال ولي فيه وال حاكم

 ما جاء عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد - ٣
، وفي ذلك دليل )١٣٣(الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب

  .)١٣٤(ءعلى جواز تزويج المرأة غيرها من النسا
بأن ما فعلته السيدة عائشة رضي اهللا عنها إنما هو : وقد أجيب عن هذا الدليل

تمهيد الزواج، ثم تولى غيرها عقد النكاح، فأضيف التزويج إليها إلذنها في ذلك، 
  .)١٣٥(وتمهيدها أسبابه

  ؟"أليس قد عقدت عائشة النكاح: "وقد سئل مالك عن هذا الحديث
  . أنا نظن أنها وكلت عند عقد نكاحهاال نعرف ما تفسيره إال: قال

أليس وإن هي وكلت ينبغي أن يكون في قول مالك فاسدا وإن : فقال السائل
  أجازه والد الجارية عليه؟



 

 )٤٣٧٣(

قد جاء هذا الحديث ولو صحبه عمل حتى يصل ذلك إلى من عنه : فقال مالك
حاديث ما لم أخذنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان األخذ به حقًا، ولكنه كغيره من األ

يصحبه عمل فعمل بغيرها، وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها، فيبقى الحديث غير 
مكذب به وال معلول به، وعمل بغيره مما صحبته األعمال، والحديث الذي ثبت 

  .)١٣٦("ال تتزوج المرأة إال بولي: "وصحبته األعمال قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
بأنه لم يرد فيه تصريح بأن السيدة عائشة : يلوقد أجيب أيضا عن هذا الدل

رضي اهللا عنها قد باشرت العقد، وربما كانت الفتاة المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء 
  .)١٣٧(وأبوها غائب، فانتقلت الوالية إلى الولي األبعد، أو إلى السلطان

يؤكد ذلك أن السيدة عائشة رضي اهللا عنها قد أنكحت رجالً من بني أخيها، 
: بت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إال العقد أمرت رجالً فأنكح، ثم قالتفضر

  .)١٣٨("ليس إلى النساء نكاح"
؛ لروايته عن طريق الحجاج "ليس إلى النساء نكاح: "وقد رد الحنفية هذا الحديث

  .بن أرطأة، وابن لهيعة وال يحتج بهما
اوي الحديث عن الزهري قد بأن سليمان بن موسى وهو ر: وأجاب البيهقي بقوله

تابع الحجاج بن أرطأة عن الزهري، كما تابع ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن 
  .الزهري أيضا

 –والحجاج وابن لهيعة وإن كانا ال يحتج بهما إال أن المخالف : "وقال البيهقي
 يحتج بهما في غير موضع مع االنفراد، ويرد روايتهما مع –يقصد الحنفية 

  .)١٣٩("االتفاق
ت في تزويجها لتيقنها أن عبد : ويترجح لديأن عائشة رضي اهللا عنها جد

الرحمن لن يمانع في تزويج المنذر بن الزبير؛ بدليل أنها عللت لعبد الرحمن سبب 
، فليتولى العقد من يتولى المهم أن يكون )١٤٠(فعلها حين عاتبها بأن المنذر ال يرغب عنه

  . الولي في العلم، وحق المرأة في مساندتهاعلى أساس من الرضا، ويبقى حق
ما أحد :  استدلوا بأن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم خطب أم سلمة فقالت- ٤

ما أحد من أوليائك شاهد وال : "من أوليائي شاهد، فقال لها الرسول صلى اهللا عليه وسلم
هللا صلى اهللا  قم فزوج أمك رسول ا-  وهو غالم صغير–، فقالت البنها "غائب يكرهني

  .)١٤١(عليه وسلم



– 

  )٤٣٧٤(

  .)١٤٢(فتزوجها بدون ولي؛ إذ ال والية للصغير: قالوا
بل كان رجالً متزوجا استفتى : ورد ابن عبد الهادي مسألة الصغر هذه، وقال

  .)١٤٣(الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عن مباشرة الصائم، ذكره ابن سعد
قم يا : "أخرجوه يذكره بلفظوبالنظر في كل روايات الحديث يتبين أن جميع من 

دون ذكر كونه صغيرا أم كبيرا، إال أن البيهقي رواه وذكر أنه كان غالما " عمر
  )١٤٤(صغيرا

أنه كان : و يترجح عندي أنه كان صغيرا، لما رواه مسلم عن عمر بن أبي سلمة
 في الصحفة )١٤٥(في حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكانت يده تطيش 

يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل مما : "، فقال له الرسول صلى اهللا عليه وسلم)١٤٦(
  .)١٤٧("يليك

، )١٤٨(عند اللغويين يطلق على الذكر من حين يولد إلى أن يشيب) الغالم(ومع أن 
  .إال أن ذكر الحديث بأن يده كانت تطيش في الصحفة تدل على أنه كان صغيرا

  :وقد جاء في عمره أقوال ثالثة
  .)١٤٩( أنه مولده كان بأرض الحبشة في السنة الثانية للهجرة- ١
، )١٥٠(أن سنه كان تسع سنوات عند وفاة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم- ٢

  .وهذا يوافق القول األول تقريبا
ذكر : " أن مولده كان قبل الهجرة بسنتين، وهذا ما رجحه ابن حجر في الفتح- ٣

لثانية من الهجرة بأرض الحبشة، وتبعه غير واحد وفيه ابن عبد البر أنه ولد في السنة ا
: نظر، بل الصواب أنه ولد قبل ذلك، فقد صح في حديث عبد اهللا بن الزبير أنه قال

انتهى، .. كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق، وكان أكبر مني بسنتين
د عمر قبل الهجرة ومولد ابن الزبير في السنة األولى على الصحيح، فيكون مول

  .)١٥١("بسنتين
وعلى القول بأنه ولد قبل الهجرة بسنتين يكون عمره عند زواج الرسول صلى 
اهللا عليه وآله وسلم بأمه في سنة أربع للهجرة ست سنوات، فيصح القول بأنه كان 

  .صغيرا لم يحتلم



 

 )٤٣٧٥(

 وقد ذكر ابن سعد في طبقاته الذي استشهد به ابن عبد الهادي أن الرسول صلى
  .)١٥٢(اهللا عليه وآله وسلم تزوج أم سلمة وابنها عمر يومئذ غالم صغير

مع عدم تسليم المخالفين لرأي الحنفية بأن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا، 
واعتقادهم صحة كونه وليا لها، إال أنهم احتجوا أيضا عليهم بأن من خصائص الرسول 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يتزوج بدون ولي
: من زوج الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال: سئل أحمد رحمه اهللاوقد 

  .يقولون النجاشي
  .يقولون النجاشي أمهرها: فقيل له

  .وأراد من قام بسؤاله بهذا أن يحتج على من قال بالولي
يقوم مقام الرسول صلى اهللا عليه وآله : فتغير وجه اإلمام أحمد رحمه اهللا وقال

، وهو في النكاح ليس ]٦: األحزاب[} َأولَٰى ِبالْمْؤِمِنيننبي ال{وسلم في هذا أحد؟ 
  .)١٥٣(كغيره

وقد سبق جواب ابن القيم على دعوى الخصوصية بأن الرسول صلى اهللا عليه 
  .)١٥٤ وآله وسلم اختص بالنكاح بالهبة دون مهر فقط

  :األدلة العقلية
ة والبلوغ والعقل، فلما استدلوا من جهة العقل بأنها كاملة األهلية من حيث الحري

كانت كذلك أصبحت ولية لنفسها، فال يبقى ألحد والية عليها، وبضعها حقها الخالص 
  .من غير الولي، فيكون بذلها له تصرفًا في حق خالص لها

وألن الفقهاء متفقون على جواز زواج الرجل إذا كان يجوز له التصرف في 
  .)١٥٥(رف في مالها فيجوز عقدها لنفسهاماله، فكذلك المرأة إذا كان يجوز لها التص

 اأدلة الرأي الثاني: ثاني :  
 الدليل العمدة في هذا الباب عندهم ما رواه وأبو موسى األشعري، والسيدة - ١

عائشة، وابن عباس رضي اهللا عن الجميع، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  .)١٥٦("ال نكاح إال بولي: "قال

ال نكاح شرعي، أو : نظرهم نفي للحقيقة الشرعية؛ أيوالنفي في الحديث في 
  .)١٥٧(موجود في الشرع إال بولي



– 

  )٤٣٧٦(

لكن الحنفية يقولون بضعف هذا الحديث لتضعيف علماء الحديث له، فقد نقل 
الزيلعي عن ابن عبد الهادي تضعيفه للحديث، وذكره بأنه قد روي مختلف المتن 

الزهري عن عروة عن عائشة واإلسناد، فروي من حديث الحجاج بن أرطأة عن 
  ".ال نكاح إال بولي، والسلطان ولي من ال ولي له: "مرفوعا

 قال "التَّنِْقيِح"قَاَل ِفي مة نظر، ِعكِْروالحجاج ضعيف، وفي سماعه عن : قال
  .لم يسمع منه ولكنه روي عن داود بن الحصين عنه: أحمد

البد في : "وعا بلفظكما أخرجه الدارقطني، عن أبي الخصيب، عن هشام به مرف
  ".الولي، والزوج، والشاهدين: النكاح من أربعة

نافع : وهذا حديث منكر، واألشبه أن يكون موضوعا، وأبو الخطيب اسمه: قال
  . )١٥٨(بن ميسرة، وهو مجهول

ورواه ابن ماجه، وكذلك الدارقطني، عن محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، عن 
ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل: "ا بلفظهشام بن أبيه عن عائشة مرفوع."  

  .ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان: قال
  .)١٥٩(وله طرق أخرى كلها ضعيفة: قال ابن الجوزي

بأن اإلمام أحمد رحمه اهللا أعله في رواية عنه بأن : وذكر الترمذي رحمه اهللا
  .نة أخيها يقصد عندما قامت بتزويج اب)١٦٠(عائشة رضي اهللا عنها عملت بخالفه

بأن البخاري رحمه اهللا سئل عنه في وصله : وقد رد السيوطي تضعيف الحديث
وإرساله، فحكم البخاري لمن وصله، وذكر أن من أرسله هما شعبة، وسفيان وهما 

  .)١٦١(جبالن في الحفظ واالتقان
بتعدد طرق روايته عن جماعة من الصحابة، نقل : وأكد ابن حجر رد التضعيف

قد اختلف في وصله وإرساله، قال " ال نكاح إال بولي: "حديث: "، فقالذلك عن الحاكم
وقد صحت الرواية فيه عن أزواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم، عائشة وأم : الحاكم

وفي الباب عن علي، وابن عباس، ثم سرد تمام ثالثين : سلمة وزينب بنت جحش، قال
  .)١٦٢("صحابيا

أن ابن : بن معين قد نقل عن ابن عليةبأن يحيى : وكان جواب الحنفية عنه
  .جريج الذي روى الحديث فأنكره ولم يعرفه



 

 )٤٣٧٧(

فلما رده الزهري الذي يزعمون رواية الحديث عنه؛ فإذًا ال تقام به : وقالوا
  .)١٦٣(حجة

  .عنده مناكير: إن سليمان بن موسى قد ضعفه البخاري، وقال: وقالوا أيضا
  .)١٦٤(يهسليمان مطعون ف: وقال علي بن المديني

بأن الزهري إذا : ورد المخالفون على مسألة إنكار الزهري راوي الحديث له
: نسيه لم يضره ذلك؛ ألن النسيان ال يعصم منه ابن آدم، قال صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .)١٦٥("نسى آدم فنسيت ذريته"
  .وكان صلى اهللا عليه وآله وسلم ينسى فمن سواه أحرى بذلك

من نسى، فإذا روى الخبر ثقة فال يضره نسيان من ثم إن من حفظ حجة على 
نسيه، هذا لو صح ما حكاه ابن عليه عن ابن جريج، فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من 

  .)١٦٦(حكايته ولم يعرجوا عليها، واالعتبار بما رواه الراوي، ال ما رآه
بأن فتوى الراوي بخالف حديثه الذي رواه دليل وهن : وقد أجاب الحنفية

ديث، وقد ثبت أن الزهري أنكر الحديث الذي رواه وجوز النكاح بغير ولي، كما أن الح
  .)١٦٧(السيدة عائشة رضي اهللا عنها زوجت ابنة أخيها

كما أن الحنابلة يستنكرون تضعيف اإلمام أحمد للحديث، ويعتبرون ذلك على 
  .)١٦٨(خالف المشهور عنه

حديث أفطر : حمه اهللا قالوقال الذهبي في ميزان االعتدال أن اإلمام أحمد ر
  .)١٦٩(الحاكم، وحديث ال نكاح إال بولي أحاديث يشد بعضها بعضا

ثم أن اإلمام الشافعي رحمه اهللا قال رواه من وجه آخر عن الحسن مرسالً، 
  .)١٧٠(هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به: وقال

كار الزهري للحديث وعدم كما أن يحيى بن معين الذي نقل قول ابن جريج في إن
  .)١٧١("ليس يصح في هذا شيء إال حديث سليمان بن موسى: "معرفته له قد ثبت أنه قال

لم يسلموا بصحة الحديث إال أنهم مع فرض التسليم بصحته ال يرونه : والحنفية
فيه معارضة لمذهبهم؛ ألن تزويج المرأة نفسها هو نكاح بولي؛ ألن المرأة ولي نفسها 

  .)١٧٢(رجل ولي نفسهكما أن ال
وعلى فرض معارضته فإنهم يحملون هذا الحديث واألحاديث المشابهة على 

  .)١٧٣(االستحباب ال على الوجوب



– 

  )٤٣٧٨(

ويعتبر الجمهور أن حمل الحنفية للحديث على نفي الكمال خالف ظاهره؛ ألن 
األصل والظاهر في النفي إنما هو نفي الحقيقة، وهي في الحديث الحقيقة الشرعية، 

  .)١٧٤(ال نكاح موجود في الشرع: ون المرادفيك
ال تنكح المرأة المرأة، وال : " كذلك استدلوا بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم- ٢

  .)١٧٥("تنكح المرأة نفسها
  .)١٧٦("الزانية هي التي تنكح نفسها: "وفي رواية

بأنه محمول على الكراهة، أي يكره : وأجيب عن هذا الحديث من قبل الحنفية
ضور مجلس العقد؛ ألن إعالن النكاح مأمور به، فيجتمع الناس في مجلس للمرأة ح

  .العقد، وألجل ذلك كره للمرأة حضور ذلك االجتماع
، فهي من قول أبي هريرة رضي اهللا "الزانية هي التي تنكح نفسها: "وأما زيادة

  .عنه
زنا عند ثم إن هذا اللفظ خطأ بإجماع المسلمين؛ ألن تزويجها لنفسها ليس ب: قالوا

أحد من المسلمين، بدليل أن من ال يجيزه إنما يجعله نكاحا فاسدا يوجب المهر والعدة، 
  .)١٧٧(وثبت به النسب إذا وطيء
محمول على المجاز ال " فإن الزانية هي التي تنكح نفسها: "فيكون معنى قوله

  .)١٧٨(حقيقة الزنا
هذا الحديث : الملقنوالحقيقة أن علماء الحديث يضعفون هذا الحديث، يقول ابن 

  .)١٧٩(رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف
  : ويقول ابن عبد الهادي في رواية الدارقطني

مسلم بن أبي مسلم الجرمي، : جميل بن الحسن، وفي الثاني: في الطريق األول
  .)١٨٠(وكالهما ال يعرف

ين أن هذه رواه الدارقطني من طريق آخر إلى ابن سيرين فب: ويقول ابن حجر
  .)١٨١(الزيادة من قول أبي هريرة

ورغم تضعيف ابن الملقن لرواية ابن ماجه، وتضعيف غيره لرواية الدارقطني 
إال أنه زعم في موضع آخر أن الدارقطني روى الحديث بإسناد آخر على شرط مسلم، 

  .)١٨٢(وقد نقل عنه عبد الحق األشبيلي تصحيحه



 

 )٤٣٧٩(

 عنه رد نكاحا لم يشهد عليه إال رجل أن عمر رضي اهللا:  ومن أدلتهم أيضا- ٣
  .هذا نكاح السر وال أجيره، ولو تقدمت فيه لرجمت: وامرأة، وقال

ال تنكح المرأة إال بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها أو : وقال عمر
  .)١٨٣(السلطان

 نألوهذَا عندنَا من النِّكَاح الَِّذي لَا يجوز : فرد محمد ابن الحسن على هذا بقوله
ِه من  ِب ِبشَاِهدين عدلَيِن اَو رجل وامرَأتَيِن ِممن يرضىإالالْبينَة لم تتكامل ِفيِه ولَا يجوز 

ن خَِفي ولَيس إو  كملت الشَّهادة الَِّتي يحل بها النِّكَاح فَذَِلك ِنكَاح الْعلَاِنيةفإذاالشُّهداء 
ر١٨٤ِبِنكَاح الس(.  

ال يلزمنا ما رووا فيه؛ ألنه حضور الشاهدين يحصل اإلعالن و: "يقول الزيلعي
  .)١٨٥("ويخرج من أن يكون سرا

 وألنها ناقصة: " ومن جهة العقل قال عبد الوهاب البغدادي في المعونة- ٤
باألنوثية كاألمة، وألنه عقد نكاح فوجب افتقاره إلى ولي العقد كالعقد على الصغيرة، 

ياطة للفروج، لئال تحمل المرأة شهوة النكاح ميلها إلى وألن الولي شرط في النكاح وح
  .)١٨٦("الرجال على التسرع إلى وضع نفسها في غير كفؤ فتلحق عارا بأوليائها

كما أن اشتراط الولي يعد حفظا وصيانة لها عن مباشرة ما يشعر برعونتها 
 يليق بمحاسن ووقاحتها وميلها إلى الرجال، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة وال

  .العادات لما عهد في المرأة من الحياء
وقد منعت عن االستقالل بالنكاح لقصور عقلها، فال يؤمن انخداعها ووقوعه 

  .)١٨٧(منها على وجه المفسدة، وهذا مأمون فيما إذا تولى ذلك وليها
أن النظرة إلى المرأة تختلف من ويبدو من األدلة العقلية للجمهور والحنفية 

خر، فبينما يرى فيها جمهور الفقهاء القصور والنقص، وذلك يدعو إلى عدم فريق آل
  .الطمأنينة إلى تصرفاتها، وذلك يلزم منه قيام ولي عليها ينوب عنها في النظر لنفسها

 فإن الحنفية يعتبرونها كاملة الرشد وتعد بذلك أهال للثقة في اختياراتها ما لم 
  .اعها إلى جادة األمر والصوابتشذ عندها يجوز للولي التدخل إلرج

وهذا الفارق الواضح سيكون محل بحث عند استجالء أثر النظر المقاصدي، 
  .ومراعاة الجوانب االجتماعية عند الفريقين في المبحث األخير إن شاء اهللا



– 

  )٤٣٨٠(

 أدلة الرأي الثالث: ثالثًا:   
  :صحة عبارة المرأة إذا أذن الولي

ها، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم استدلوا بحديث عائشة رضي اهللا عن
أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن : "أنه قال

 فالسلطان ولي من ال ولي شتجرواأصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن ا
  .)١٨٨("له

  .)١٨٩(لم يعضلهاللولي شركة في البضع؛ لذا ال يتم النكاح إال به ما : وقالوا
ّ هذا الحديث معّل باإلرسال، وتكلم فيه  وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أن

لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، فضعف من : البعض من جهة ابن جريج الذي قال
  .أجل هذا، وقد سبق الكالم فيه

وقد أعل الحاكم، وابن عدي، وابن حبان، وابن عبد البر، وغيرهم حكاية ابن 
أنه على تقدير صحتها فإنه ال يلزم من نيسان الزهري : ن ابن جريج، وأجابواعلية ع

  .)١٩٠(له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه
 ااشتراط الوالية على البكر دون الثيب:أدلة الرأي الرابع: رابع  :  

البكر يستأذنها أبوها، والثيب أحق بنفسها : "استدلوا بقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)١٩٢) (١٩١("من وليها



 

 )٤٣٨١(

  المبحث الثالث
  آراء الفقهاء في رضا البكر العاقلة البالغة في عقد النكاح
عقد النكاح إلى اختلفت آراء الفقهاء في اعتبار رضا البكر العاقلة البالغة في 

  : رأيين
يقضي بأن رضاها بالزواج الزم، وأوقفوا صحة عقد الزواج على : األول

، ورأي )١٩٤(، والحنابلة في إحدى الروايتين)١٩٣("رضاها، ومن قال بذلك الحنفية 
، ورأي أبي عبيد القاسم بن سالم، وأبي ثور، وابن )١٩٥(الثوري، وبه قال األوزاعي

  .)١٩٧(، وابن حزم)١٩٦(المنذر
يقضي بجواز إجبار الفتاة البكر البالغة على الزواج من غير رضاها من : الثاني

 أما منعها من الكفء فهو عضل الكفء، كما أنه يحوز منعها من الزواج بغير كفء،
  .يسقط واليته عليها

وهو رأي الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة في الرواية األخرى، 
  .وإسحاق، وابن أبي ليلى

فبينما أجازه الشافعية : واتفقوا على أن اإلجبار حق لألب، لكنهم اختلفوا في الجد
  . ألب والجد، فقد منعه المالكية والحنابلة وال يصح ذلك من غير اءباعتباره أحد اآلبا

  .)١٩٨("وال يجوز اإلجبار عند أصحاب هذا الرأي إذا ترتب عليه ضرر ظاهر
: ويندب عندهم إعالمها واستئذانها؛ لقول الرسول قلى اهللا عليه وآله وسلم

  .)٢٠٠(، ولو لم يستأذنها صح الزواج )١٩٩("والبكر تستأذن وإذنها صماتها"
 بيان أدلة اآلراء ومناقشتها يتحتم ذكر ضابط البكارة عند من  وقبل الشروع في

فقد اتفق الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة على أن الفتاة التي يقول باإلجبار، 
، وهم متفقون على أنها إن وطئت وطًا .يصح إجبارها هي التي لم يسبق لها الزواج

  .)٢٠١(مباحا ال يصح إجبارها



– 

  )٤٣٨٢(

 يجعلونه في )٢٠٣( والحنابلة في صحيح المذهب)٢٠٢(فالشافعية: محرمأما الوطء ال
حكم الوطء المباح في اعتبار رضاها وعدم جواز إجبارها سواء كانت مطاوعة أم 

  .مكرهة عليه
أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم اعتبار الوطء المحرم في إسقاط اإلجبار سواء 

  .)٢٠٤(كان طوعا أم اغتصابا
بسقوط اإلجبار إن كان طواعية، أما اإلكراه فال يرفع : حنابلةوهناك قول آخر لل

لم يزل حكم الثيوبة عند : فإن عادت البكارة بعد ذلك. )٢٠٥(الحكم بصحة اإلجبار
الشافعية والحنابلة؛ ألن المقصود من الثيوبة حاصل لها وهو مضاجعة الرجال 

  .)٢٠٦(ومخالطتهم
 أو وثبة، أو شدة حيض ونحوه، واتفق الجمهور على أن البكارة لو زالت بإصبع

  .)٢٠٧(كسقوط من شاهق، فإن ذلك ال يسقط جواز إجبارها
إلى أن البكر إذا عادت إلى والدها مطلقة قبل أن مسها، أو : وذهب المالكية

بسبب وفاة زوجها، فالعبرة هنا بطول اإلقامة مع الزوج من عدمها حتى يقرر سقوط 
  .اإلجبار من عدمه

 يثبت لها حكم الثيوبة، ألنها مازالت على حالها قبل االنتقال فإن كانت قليلة، فال
  .من بيت أبيها من قلة الخبرة، وعدم الرشد

أما إن طالت اإلقامة عند زوجها بقدر بالسنة، أو بالرجوع للعرف، فإنها تأخذ 
حكم الثيب في انقطاع اإلجبار عنه، وذلك لبروز وجهها وازدياد خبرتها ومعرفتها 

  .)٢٠٨(لمصلحتها 
  :أدلة اآلراء ومناقشتها

  :أدلة الرأي األول: أوالً
أن الرسول صلى اهللا : " حديث أبي موسى، وأبي هريرة رضي اهللا عنهما- ١

  .)٢٠٩("عليه وآله وسلم رد نكاح بكر زوجها أبوها وهي كارهة



 

 )٤٣٨٣(

هذا الحديث ال يصح، أما الطريق : وقد أعل ابن الجوزي هذا الحديث، وقال
ليس بقوي، : هو منكر الحديث، وقال الدارقطني:  قال أبو زرعةاألول ففيه الذماري،

  .)٢١٠(ضعيف: وأما الثاني فمحمد بن سليمان
هذه المرأة هي خنساء بنت خذام التي روى البخاري : وقال ابن عبد الهادي

  .)٢١١(وغيره حكايتها وفي أحاديثهم أنها كانت ثيبا
  .بأن هذا حديث صححه ابن القطان: وأجاب الحنفية

وليست هذه خنساء بنت خذام التي زوجها أبوها : أن ابن القطان قال:  ذكرواثم
وهي ثيب فكرهته فرد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم نكاحه كما ورد في البخاري، 

  . )٢١٢(فإن تلك ثيب، وهذه بكر
وذكروا أنهما اثنتان؛ ودليل ذلك ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي اهللا 

ول صلى اهللا عليه وآله وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما أن الرس: عنهما
  .)٢١٣(كارهتان

وأيضا روى أن خنساء بنت خذام كانت بكرا، أخرجه النسائي في السنن 
  .)٢١٤(الكبرى

أبو لبابه بن : وجاء النقل عندهم عن ابن القطان أنها تزوجت بمن رغبته، وهو
  .)٢١٦(، ذكره ابن ماجه في سننه صريحا)٢١٥(لبابةعبد المنذر فولدت له السائب بن أبي ا

وبعد تقوية الحديث بالشواهد أوله المخالفون لهذا الرأي، وحملوه على الزواج 
وفي رأيي يبقى هذا التأويل احتماال ال . )٢١٧(من غير كفء، فلو زوجها بكفء فإنه ينفذ

  .مرجح له بالنفي أو اإلثبات
: يه وآله وسلم في البكر يزوجها أبوها االستدالل بقول الرسول صلى اهللا عل- ٢

  .)٢١٩("فال جواز عليها: "وفي رواية. )٢١٨("فإن سكتت فقد رضيت، وإن أبت لم تكره"
فدل . )٢٢٠("البكر تستأمر في نفسها، وسكوتها رضاها: " كذلك استدلوا بحديث- ٣

  .)٢٢١(أن أصل الرضا منها معتبر



– 

  )٤٣٨٤(

البكر يستأمرها : "ر بلفظاليتيمة، وورد الحديث األخي: وللحديثين رواية بلفظ
  ". أبوها

في الحديث غير محفوظة بل هي من قول ) األب(زيادة بفظة : ورد البيهقي بأن
البكر تستأمر، ورواه صالح بن : سفيان ابن عيينة، والمحفوظ من حديث ابن عباس

: قال ابن حجر. )٢٢٢(واليتيمة تستأمر، فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة: كيسان بلفظ
له هذا ال يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ األب، ويقصد بها رواية اإلمام مسلم التي وقو

  .سبق ذكرها
يدخل فيه األب ) تستأمر(اليتيمة لم يدفع، و: بل المراد بالبكر: ثم لو قال قائل

  .)٢٢٣(وغيره، فال تعارض بين الروايات
جبر على النكاح؛ والجمهور يحملون البكر على اليتيمة؛ ألن اليتيمة باتفاق ال ت

  .ألن من يجبرها األب فقط وهو غير موجود، أو على قول الشافعية الجد
 وقد رد الحنفية هذا التأويل القائم على التفرقة بين اليتيمة وغيرها قال 
السرخسي بعد تقريره أن االهتداء للصواب من عدمه في االختيار تختلف فيه أحوال 

لق به الحكم فأقام الشرع مكانه البلوغ عن عقل الناس، فال يصلح أن يكون وصفا يتع
َألَا تَرى َأن الِْبكْر الَِّتي لَا َأب لَها غَير مهتَِديٍة كَاَلَِّتي « :مقام االهتداء تيسيرا على الناس

كَاِح يِصح، فَلَو كَان لَها َأب ثُم اُعتُِبر ِرضاها ِفي تَزِويِجها ِباِلاتِّفَاِق وكَذَِلك إقْرارها ِبالنِّ
  .)٢٢٤(»بقَاء ِصفَِة الْبكَارِة ِفي حقِّها كَبقَاِء ِصفَِة الصغَِر لَم يجز إقْرارها ِبالنِّكَاِح

واالهتداء هنا المقصود بها الرشد والخبرة والتجربة، أي إذا كان القصد من 
دم رشدها وانعدام خبرتها وتجربتها، إقرار والية اإلجبار على البكر لنقصان عقلها، وع

فما الفارق بين من لها أب من األبكار ومن ليس لها كي يعتبر برضا اليتيمة باتفاق 
  .المخالفين دون التي لها أب؟

 كذلك استدلوا بحديث الخنساء بنت خذام التي جاءت إلى الرسول صلى اهللا - ٤
وأنا لذلك كارهة، فقال صلى اهللا إن أبي زوجني من ابن أخيه : "عليه وآله وسلم فقالت

ما لي رغبة فيما صنع أبي، فقال صلى اهللا : ، فقالت"أجيزي ما صنع أبوك: "عليه وسلم
أجزت ما صنع أبي، ولكني : ، فقالت"اذهبي فال نكاح لك، انكحي ما شئِت: "عليه وسلم



 

 )٤٣٨٥(

نكر عليها لم ي: ، وذكروا)٢٢٥("أردت أن يعلم النساء أن ليس لآلباء من أمور بناتهم شيء
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مقالتها، ولم يستفسر أنها بكر أو ثيب، فدل أن 

  .وقد سبقت مناقشته مع الدليل األول. )٢٢٦(الحكم ال يختلف
  : أدلة الرأي الثاني: ثانيا

الثيب : " ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم قال- ١
  .)٢٢٧("ا، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتهاأحق بنفسها من وليه

لما قسم الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم النساء نوعين وأثبت ألحد : وقالوا
 وهن األبكار رالقسمين تقدم الحق لنفسها على وليها فذلك دليل على نفيه عن القسم اآلخ

لى الخصوص يدل على إثباته الحق لأليم عأي أن .)٢٢٨(فيكون أولياؤهن أحق منهن بها
  نفيه عن البكر

أن داللة الحديث مأخوذة بطريق المفهوم، وفي  : عند الحنفيةلجواب عنها
 عندنا ليس بحجة ولو سلم كونه حجة لكن األخذ االحتجاج به خالف مشهور، وهو

بالمنطوق وهي األحاديث التي ذكرناها أولى بال خالف على أن هذا المفهوم حجة عليه 
أن ال تكون البكر أحق بنفسها من وليها فتكون إما مساوية له أو يكون هو فإنه غايته 

 نفسها، فال يجوز للولي إبطاله بال راجحا عليها وعلى التقديرين لها حق في
  .)٢٢٩(رضاها

لُوغ وَأيضا فقد فالمفهوم لَا عموم لَه فَيحمل علَى من دون الْب أيضا علَى تَقِْديره و
خَالفه الْمنْطُوق فَِإنَّه قَاَل ِإن الْبكر تستأذن فَلَو كَانَت تخير لم يحتَج الستئذانها ويحتَمل َأن 
يكون التَّفِْريق بينهما ِبسبب َأن الثّيب تخْطب ِإلَى نَفسها فتأمر وليها َأن يزوجها والْبكْر 

لَى استئذانها فَمن َأين وقع لَهم َأن التَّفِْرقَة ألجل الِْإجبار تخْطب ِإلَى َأِبيها فاحتيج ِإ
  . )٢٣٠(وعدمه

اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن : " قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم- ٢
  ".صمتت فهو إذنها، وإن أبت فال جواز عليها



– 

  )٤٣٨٦(

قبل  ابا السمهاالتي ال أب لها، وسماها يتيمة بعد البلوغ استصح: وأراد باليتيمة
 غير اليتيمة ال يأ أن غيرها بخالفها،: دل على.. البلوغ، فلما أوجب استئذان اليتيمة

  .)٢٣١ (فليست بيتيمة.. تستأذن، ومن لها أب أو جد
وقد سبق ذكر احتجاج الحنفية برواية مسلم التي جاء فيها استئمار األب لبنته 

  .هي كاليتيمة في االستئمار ال فرقالبكر، ومن كان لها أب فليست بيتيمة ومع ذلك 
كذلك سبق بيان أنهم ال يجدون فرقًا بين البكر اليتيمة والبكر التي لها أب في 

  .الرشد وعدمه، وعليه ينبغي أال يكون بينهما فرق في اإلجبار وعدمه
ال تنكح األيم حتى تستأمر، وال : " قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم- ٣

، وقد نوقش "أن تسكت: "يا رسول اهللا، كيف إذنها؟ قال: ، قالوا"ستأذنتنكح البكر حتى ت
  .من قبل



 

 )٤٣٨٧(

  المبحث الرابع
  المقاصد االجتماعية ألحكام الوالية على البكر العاقلة البالغة

وجود رأي يقضي بجواز إجبار الفتاة البكر البالغة على الزواج رسخ في ثقافة 
 المسلمين أن الوالية سلطة تمنحهم الحق في المجتمعات المسلمة والبناء العقلي لدى

  .فرض إرادتهم على حياة المرأة البكر البالغة ومصيرها االجتماعي
وهذا أمر له تبعاته الخطيرة؛ ألن الزواج أمر محوري في حياة الرجل والمرأة 

  .واألسرة والمجتمع أيضا؛ ألنه الحاضنة الكبرى والمصب النهائي لتصرفات األفراد
 يلجأ بعض األولياء -تصور الوالية على أنها خالص للولي–ا المنطلق ومن هذ

إلى إكراه الفتاة إما على الزواج بمن ال ترغب، أو عضلها والوقوف أمام رغبتها في 
  .الزواج بمن ترغب، والمشكلة الحقيقية أنهم يعتقدون أن ذلك شرع اهللا

اة البكر العاقلة البالغة، أما وأحاول هنا بيان أبعاد هذه األمر الخطير بالنسبة للفت
  .الثيب فأمرها بيدها بال خالف

بالنظر في كالم الفقهاء رحمهم اهللا وتحليله، ومالحظة تعليقاتهم حول الحكم 
الشرعي في هذه المسألة، فإننا سنصل إلى نقطة التقاء بينهم وهي مراعاة الجانب 

  .المقاصدي االجتماعي
 أن الوالية مستحبة ألنها مظهر اجتماعي تساند فالسادة الحنفية الذين يذهبون إلى

فيه األسرة أفرادها في تحقيق مصالحهم وتحصيلها، يذهبون أيضا إلى أن المرأة البالغة 
فيها من العقل والرشد والحرية ما يجعلها أهال لنفاذ إرادتها وإمكانية زواجها بال ولي، 

فء، إال أنها إن نكحت من ثيبا كانت أم بكرا، سواء تزوجت من غير كفء أم من ك
غير كفء كان للعصبات من أوليائها ولو كانوا غير محارم كأبناء العم حق االعتراض 

  .إلرجاعها للصواب، لحفظ مصلحتها في النكاح
وهذه الرؤية تتفق مع مذهب أبي حنيفة رحمه اهللا التي تعلي من شأن حرية 

لى احترام حرية إرادة اإلنسان اآلخرين في التصرف ألنفسهم، فكان في فقهه حريصا ع
في تصرفاته ما دام عاقالً، وال يجوز ألحد أن يتدخل في تصرفات العاقل الخاصة به 

  .أبدا
هذا األصل عنده لم يكن على مستوى األسرة فحسب، بل حتى على مستوى 
المجتمع كله؛ إذ ليس للمجتمع، وال للحاكم الذي يمثله أن يتدخل في شؤون األفراد 



– 

  )٤٣٨٨(

ما لم ينتهك أمر شرعي، أو حرمات أبيحت؛ ويجب التدخل فقط لحفظ النظام الخاصة 
  .العام، وليس إلكراه الفرد على العيش وفق نظام معين

فال يحكم اإلنسان في خاصة حياته إال القيود الدينية، فإذا لم تمنعه وتجاوز إلى 
  .)٢٣٢(حقوق اآلخرين عندها فقط يرى أبو حنيفة ضرورة التدخل لإلصالح

ما الفائدة من جعل االختيار المطلق للمرأة في شأن زواجها، إذا : نا قد نتساءلوه
  كان للولي الحق في االعتراض عليها حال زواجها من غير كفء ؟

وبالنظر إلى ما فصله الحنفية في مدوناتهم الفقهية نجد أنهم لم يجعلوا الحكم 
عدم تتحقق الضمانات التي قد مطلقا دون مراعاة لألضرار التي ربما تلحق بالمرأة عند 

تعصمها وتحميها من التعسف في استعمال الحق من قبل الولي، وتتمثل هذه الضمانات 
في أن الولي يكون صاحب حق في االعتراض ما لم تنجب أطفاالً، فإن ترك األمر إلى 

وللولي حق االعتراض في غير : "أن تنجب فال حق له، يقول ابن عابدين رحمه اهللا
  .)٢٣٣(" لم يسكت حتى تلد منه، لئال يضيع الولد، وينبغي إلحاق الحبل الظاهركفء ما

فالحنفية رغم مراعاتهم لحق األولياء اجتماعيا في عدم التعيير، وهو أمر معتبر 
في المجتمعات العربية، إال أنهم يقدمون عليه أمرا أعلى يتقاطع معه، هو حق الطفل 

ة األسرة التي تحتضنه من الشتات، وهم كذلك في الحماية من الهالك والضياع بحماي
يراعون حق المجتمع في درء أسباب إفرازات مجتمعية سيئة قد يبتلى بها جراء هذا 

  .الشتات
ويتأسس على هذا النظر المعمق من الحنفية في إلغاء حق األولياء إذا سكتوا عن 

ترة يفهم منها عرفًا المطالبة به إلى أن تنجب، مبدأ آخر وهو إسقاط حقهم إذا سكتوا ف
أنهم تجاهلوا األمر؛ مراعاة للبعد االجتماعي والنفسي الذي قد ينتج عن فسخ النكاح بعد 

  .طول عشرة قد تجعلهما يعودان لبعضهما بطريق غير شرعي
وقد أشار الحنفية إلى هذا البعد عند حديثهم عن اآلثار المترتبة على عضل 

وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء {: خالفيهم، مستدلين بقوله تعالىالمرأة ومنعها من الزواج ردا على م
فَبلَغْن َأجلَهن فَلَا تَعضلُوهن َأن ينِكحن َأزواجهن ِإذَا تَراضوا بينَهم ِبالْمعروِف ذَِٰلك يوعظُ 

 ذَِٰلكُم َأزكَٰى لَكُم وَأطْهر واللَّـه يعلَم وَأنتُم لَا ِبِه من كَان ِمنكُم يْؤِمن ِباللَّـِه والْيوِم الْآِخِر
ونلَمتَع{.  

  .إذا لم تعضلوهن: ؛ يعني}ذَِٰلكُم َأزكَٰى لَكُم وَأطْهر{: فقوله تعالى



 

 )٤٣٨٩(

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال : "ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
  .)٢٣٤("رض وفساد كبيرتفعلوه تكن فتنة في األ

والمخالفون للحنفية يتفقون معهم في هذه النظرة؛ فقد نقل عن مالك والشافعي 
  .)٢٣٥(وغيره القول بإجبار البكر ما لم يكن ضررا بينًا

وهكذا يؤكد الفقهاء معرفتهم الدقيقة بالواقع وما قد ينشأ عن الفتوى من مشكالت 
 النكاح لعدم تحقق الكفاءة إن أفضى ذلك اجتماعية عندما يسقطون حق األولياء في فسخ

إلى ضرر أكبر تتفق األمة على إنكاره وعلى آثاره السيئة مثل الوقوع في محرم 
بإشباع الحاجات الجسدية الغريزية مما يجعل إسقاط حق األولياء أمرا مقبوال، ولعلها 

  .الرذيلةتكون نظرة تفتح المنافذ الشرعية أمام الجنسين، وتعمل على دحر انتشار 
والكفاءة مسألة مقاصدية الهدف منها دوام واستمرار الحياة الزوجية، فينبغي أال 
تكون مانعا بين الشباب وبين الحالل، ال سيما وأن اإلسالم في أصوله المنزلة حريص 
على بناء الحياة النظيفة التي يرتضيها الطرفان بعيدا عن اعتبارات النسب والجذور 

يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكٍَر وُأنثَٰى وجعلْنَاكُم شُعوبا {:  عز وجلالعرقية، يقول اهللا
اللَّـِه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَب١٣: الحجرات[} و[  

تي فتنوع البشرية داع لالجتماع ونبذ التنافر وعدم السماح لذيوع العنصرية ال
  .قاومها اإلسالم منذ بزوغ فجره

هذا ما جاءت به شريعة اإلسالم ألمة رسخت فيها العنصرية، والتي ربما كانت 
  .)٢٣٦(حوال العرب التجارية قبل اإلسالمنتاج احتكاك بالثقافات األخرى التي أدت إليها أ

ة فعند الهندوس مثال تعيش المرأة ال خيار لها، سواء كانت بنتًا صغيرة، أو شاب
أو عجوزا، فالبنت غير المتزوجة في خيار أبيها، والمتزوجة في خيار بعلها، واألرملة 
في خيار أبنائها، وليس لها أن تستقل أبدا، وعلى المرأة أن ترضى بمن ارتضاه لها 
والدها بعالً، وعندما تتزوج يسلمها الرجل مقاليد البيت لتصبح واجباتها أن تلد، وتربي 

  .)٢٣٧(أمور المنزلاألوالد، وتدبر 
وقد اتفق هذا مع طبيعة العربي النفسية والعقلية قبل اإلسالم الممتلئة باالعتداد 

  .)٢٣٨(بقبيلته وجنسه وشعوره في أعماق نفسه بأنه صاحب دم ممتاز
وبالرغم من أن اإلسالم قضى على هذه النزعة إال أنها عادت في عصر بني 

يوا بها شيًئا كثيرا من تراث العرب قبل أمية الذين كان فيهم نزعة عربية شديدة أح



– 

  )٤٣٩٠(

اإلسالم، وصل بهم ذلك إلى درجة التعصب على غير العرب، وهم في الشرع سواء 
ال فضل لعربي على أعجمي إال : "مع سائر المسلمين، يقول صلى اهللا عليه وسلم

لم يتغير ، فلما قامت الدولة العباسية كانت امتدادا في ذلك لحكم األمويين، و)٢٣٩("بالتقوى
  .)٢٤٠(غير االسم

وقد تأثر المسلمون بالثقافات التي احتكوا بها بعد الفتوحات اإلسالمية وامتزاجهم 
، ولعل ترجمة ابن المقفع )٢٤١ (مع مجتمعات البلدان المفتوحة حتى أصبحوا كأنهم منهم

  .لكليلة ودمنة أحد منتجات تلك الثقافات خير دليل على ذاك التأثر
 كما وضحت من - بررا لتأثر الفقهاء وهم أبناء مجتمعاتهم ربما كان ما سبق م

  . ببيئتهم الرافضة اجتماعيا لكل ما يعرضها للنقد والتعيير- قبل 
إال أن بروز هذه النزعة االجتماعية لم تحجب عن فقهائنا البعد المقاصدي في 

 اجتماعيا، مسألة الوالية من الناحية االجتماعية حتى ال تصبح األحكام والفتوى إشكاال
  .والفضل في ذلك كله لمبادئ الشريعة اإلسالمية

وبتحليل آراء القائلين بجواز إجبار البكر البالغة على الزواج وإن كرهت، فقد 
وصل التتبع ألقوالهم المندرجة تحت القول باإلجبار إلى قربهم من الحنفية في النظر 

  .إلى المقاصد االجتماعية بل والنفسية أيضا
  : لك ما يليودليل ذ

 هذا - كما سبق في الحكم الشرعي–حصر السادة المالكية وعلماء الحنابلة : أوالً
الحق في األب فقط، لكمال شفقته في الغالب، وعدم مساواة غيره له في ذلك، وضم 

  .)٢٤٢(."الشافعية إليه الجد؛ لمساواته لألب في الشفقة على الفتاة والنظر لها
ا مهمة يجب توفرها حتى يصبح ذلك من حق  وضع الجمهور شروطً:ثانيا

  .األب، أو الجد
 أال يكون بينها وبين الولي عداوة ظاهرة، ووصف العداوة هنا بأنها ظاهرة؛ - ١

  حتى تنتفي العلة التي من أجلها قالوا باإلجبار وهي الشفقة والحرص على مصلحتها 
  . التزويج من كفء، مع تفاوت آرائهم في معايير الكفاءة- ٢
   أن تتزوج بصداق المثل - ٣
  . أن يكون الصداق من نقود البلد- ٤
  .)٢٤٣( أال يكون الزوج معسرا بالصداق - ٥



 

 )٤٣٩١(

وهذا الشرط فيه . )٢٤٤(واشترط الشافعية عدم وجود عداوة بينها وبين الزوج،
إشارة ضمنية إلى عدم كراهية البنت للزوج؛ ألنهم لم يصفوا العداوة هنا بأنها ظاهرة 

  . األب والجد، مما يدل على أن العداوة الباطنة معتبرة أيضاكما فعلوا في شرط
وزاد الحنابلة أن يكون الولي من الراشدين المدركين لمصالحها، ال هو شيخ 

، ")٢٤٥(هو المعرفة بالكفء، ومصالح النكاح: كبير وال جاهل بالمصلحة، والرشد عندهم
راك المصالح، ألن المصلحة فلم يقتصر الرشد هنا على المعرفة بالكفاءة بل البد من إد

  .قد تتحقق مع انعدام الكفاءة ووجود القبول والرضا
وفي هذا دليل على أن أحكام الفقهاء لم تخل من النظر المقاصدي في اإلصالح 
االجتماعي؛ وذلك ببناء مجتمع على واقع من األمان على الدين والنفس والمال 

ي الدنيا واآلخرة، رغم تقاطعات والعرض والولد، وبذلك تتحقق سعادة اإلنسان ف
  .الحقوق الفردية والجماعية

 السادة المالكية مع قولهم بجواز اإلجبار في الجملة إال أنهم يرون أنه ال :ثالثًا
  : يصح في بعض الحاالت وهي

  . عند الزواج من صاحب عاهة فال يجبرها عليه- ١
  .واج أو عدمه فال تجبر على الز)٢٤٦( المعنسة هي البكر التي كبر سنها- ٢
  )٢٤٨(، وهي من اعترف لها والدها بالرشد)٢٤٧( المرشدة- ٣

وهنا يبرز المالكية دور التربية والتنشئة االجتماعية في ترشيد اإلنسان دون 
النظر إلى نوعه، ويبرزون دور المجتمع في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، وبقدرتها على 

ها صلة قياسا على اإلقرار برشد اختيار ما فيه صالحها وصالح غيرها ممن تربطهم ب
من رشدها أبوها، فرشد أفراد المجتمع انعكاس طبيعي لرشد المجتمعات التي 

  .تحتضنهم
وترشيد المجتمع للرجل يصلح نموذجا ليقاس عليه، فالمجتمع يرشد الرجل 
كجنس بالرغم من وجود أفراد في جنس الرجال ال رشد عندهم، بل وفي أفراد النساء 

شد من بعض أفراد الرجال، والعكس صحيح؛ فالرشد حالة نفسية وعقلية ال من هن أر
تخلق في الفرد بأمر خارجي منفصل عن وجودها في ذاته من خالل عوامل التربية 

َألَيس {: والتنشئة االجتماعية، إضافة إلى االستعدادات الشخصية، يقول اهللا عز وجل
ِشيدٌل رجر ٧٨: هود[} ِمنكُم.[  



– 

  )٤٣٩٢(

ذكر الشافعي على أن الرجل و المرأة في الرشد وانعدامه سواء، وهذا يؤكد وقد 
ما سبق اإلشارة إليه من أن الرشد عبارة عن حالة عقلية لإلنسان بغض النظر عن 

والرجل يدخل في بعض أمره في معنى األيامى الذين على : "نوعه ولونه، قال الشافعي
 يحتاج إلى النكاح ويقدر بالمال، فعلى وليه األولياء أن ينكحوهن إذا كان مولى بالغًا

فلو كانت اآلية والسنة في المرأة خاصة لزم عندي الرجل؛ ألن المعنى الذي ". إنكاحه
أريد به نكاح المرأة العفاف؛ لما خلق فيها من الشهوة وخوف الفتنة، وذلك في الرجل 

 الشَّهواِت ِمن النِّساِء والْبِنين زيِّن ِللنَّاِس حب{: مذكور في الكتاب؛ لقوله اهللا عز وجل
 تَاعم ِث ذَِٰلكرالْحاِم والَْأنْعِة وموسِل الْمالْخَيِة والِْفضِب والذَّه ِة ِمنقَنطَرالْقَنَاِطيِر الْمو

  )٢٤٩(]١٤: آل عمران[} الْحياِة الدنْيا واللَّـه ِعنده حسن الْمآِب
عي مع قوله باإلجبار خوفًا من الفتنة التي قد تجر الفتاة إلى الشهوة، فالشاف

فتنطمس بصيرتها ويذهب رشدها، يرى أيضا أن ذلك جائز في الرجل بل وبالنص 
، مما يساويه مع األنثى }...زيِّن ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِمن النِّساِء{الشرعي الذي أورده 

لتي فطرها اهللا عليها، فيفرض عليه اإلجبار في الزواج، حماية في هذه األمور النفسية ا
له وللمجتمع، وهو نظر دقيق من الشافعي في رصد النزعات النفسية للجنسين، 

  . الناس والحياةعوإنصاف يؤكد حضور بصيرة الفقيه بواق
قد نتفق مع األمام الشافعي في اإلجبار وقد نختلف إال أنه ال يسعنا إال االتفاق 

ه على مبدأ المساواة الذي تؤسسه الشريعة اإلسالمية حين تتعامل مع النفس اإلنسانية مع
  .كنفس محترمة تعتريها جميع المشاعر واالحتياجات بغض النظر عن نوعها

وليس أدل على ذلك من أن الشريعة اإلسالمية تساوي بين الجنسين في األهلية 
  . عز وجلوما يترتب عليها من أحكام وجزاءات أمام اهللا

وأحكام المرأة في التراث الفقهي وليدة تلك العصور والتي كان دور المرأة في 
الغالب منحصرا في داخل بيتها، ولم يشهد لها زمنها حضورا أو مشاركة كبيرة في 

  .التنمية االجتماعية
أما المرأة اليوم فأثرها في الواقع الخارجي واضح ال يمكن إنكاره بسبب 

المناصب والمراكز العلمية واإلدارية، فكيف يملك المجتمع عدم وصولها ألعلى 
االعتراف برشدها وقدرتها على التصرف واتخاذ القرارات لغيرها فضالً عن اتخاذها 

  .لنفسها من باب أولى



 

 )٤٣٩٣(

فالقضية ال تعدو عن كونها عرفًا اجتماعيا لحالة نفسية للجنسين في وقت معين 
  .اعيةتغيره األعراف والتغيرات االجتم

وكذا سكوت الغالم بعد البلوغ؛ : "يؤكد ذلك قول الكاساني رحمه اهللا في البدائع
ألن الغالم ال يستحي عن إظهار الرضا بالنكاح؛ إذ ذاك دليل الرجولية، فال يسقط 
خياره إال بنص كالمه، أو بما يدل على الرضا بالنكاح من الدخول بها، وطلب التمكن 

  .)٢٥٠(..."منها
ن المرأة في المجتمع المعاصر لو تخلينا عن النظر إليها على أنها وعلى هذا فإ

مخلوق ناقص عاجز غير مدرك لمصالحه، ألصبحت كالتي رشدها أبوها في الحكم 
  .سواء

 الفتاة البكر التي منعها وليها من النكاح، عند رفع أمرها للقضاء ال ينكحها - ٤
  .)٢٥١(القاضي إال بعد سماع رضاها

) العرض( التي زوجت بغير الذهب والفضة وهو ما يطلق عليه  الفتاة البكر- ٥
وكانت من قوم ال يزوجون به أي العرض، وال والد لها وال وصي، فالبد من 

  .وهو ما قصده الشافعية بعدم تزويجها بغير نقود البلد. )٢٥٢(نطقها
  )٢٥٣(الفتاة البكر التي يكون وليها غير أبيها، فهذه البد أن تصرح بالرضا- ٦

ت اإلشارة إلى رد الحنفية على ذلك بأن البكر التي ال والد لها كمن لها أب وسبق
  .في الرشد وعدمه، فال فارق بينهما في الرضا

حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي هو مستند اآلراء : رابعا
ذنها الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإ: "المختلفة في الوالية

  ".صماتها
ليس مقتضاه التفرقة بين البكر والثيب في اإلجبار وعدمه فقط، بل هو إشارة 

  .للتفرقة في الحالة النفسية للمرأة بين الثيوبة والبكارة
ألن الثيب تكون أكثر خبرة بأمر الزواج، وبذلك هي أكثر عرضة للفساد إذا تم 

 من أوليائها بإنكاحها، وتطلب منعها، فجاز لها أن تخطب لنفسها، وأن تأمر األحق
  .النكاح



– 

  )٤٣٩٤(

وذلك خالف البكر فنفسية البكر تكون أكثر ميالً إلى الحياء، والكتمان، لذلك 
فالشريعة رتبت أن يكون السكوت منها هو إحدى عالمات رضاها التي يترجح بها، 

  .وإن كان ذلك ليس يقينا، وهو خاضع للتغيرات االجتماعية المكانية والزمانية
وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف ألصول اإلسالم، : "ابن تيميةقال 

فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضيع المجتمع عليها، 
  .فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف ال تأثير له في الشرع

 كفء وأيضا الذين قالوا باإلجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفء، وعين األب
آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين األب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، فمن 
جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين األب كان في قوله من 

  .الفساد، والضرر، والشر ما ال يخفى
: والرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فرق بين البكر والثيب، كما قال في الحديث

  ".ال تنكح البكر حتى تستأذن، وال الثيب حتى تستأمر"
فذكر في هذه لفظ اإلذن، وفي هذه لفظ األمر، وجعل إذن هذه الصمات كما أن 
إذن تلك النطق، فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ولم 

  .يفرق بينهما في اإلجبار وعدم اإلجبار
ة الثيب، مستأذن للبكر، فهذا هو الذي دل عليه كالم فالولي مأمور من جه
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح، فهذا مخالف لألصول والعقول، واهللا لم يسوغ 
لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إال بإذنها، وال على طعام أو شراب أو لباس ال 

  . ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرتهتريده، فكيف يكرهها على مباضعة
واهللا قد جعل بين الزوجين مودة وحرمة فإذا ال يحصل إال مع بغضها له 

  .)٢٥٤("ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك
 رأى جمع من الفقهاء الذين خالفوا الحنفية أن رأي األم معتبر في زواج :خامسا

تها الزوجية وأثر نفسي أيضا؛ لقول ابنتها لما له من أثر اجتماعي في استقرار حيا
، جاء في مواهب )٢٥٥("آمروا النساء في بناتهن: "الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .)٢٥٦(" ألنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها: "الجليل



 

 )٤٣٩٥(

وذلك من جملة استطابة أنفسهن، وهو : "وكما في عون المعبود عن العلقمي قوله
 إذا لم يكن برضا -  يقصد الزوجين–ا من وقوع الوحشة بينهما أدعى إلى األلفة، وخوفً

  .)٢٥٧("األم؛ إذ البنات إلى األمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب
 الخالف الفقهي حول مسألة اعتبار رضا النساء في العقد كما جاءت :سادسا

ها، مفصلة برهان قوي جدا على إحساسهم وتأثرهم بالمعاني االجتماعية التي نتحدث عن
بل وتصورهم الكامل لما يخلفه اإلجبار من آثار تساهم في شقاء النساء وإلحاق الضرر 
بهن، وقد يصل الضرر إلى عدم اإلعفاف الذي هو المقصد األعظم للنكاح، فال تقتنع 
بالزوج وتتطلع لغيره مما يجلب الضرر البالغ لها وألسرتها وللمجتمع، والشريعة 

وإن لم يمكن فتقليله، وقواعد رفع الضرر في الفقه أشهر جاءت برفع الضرر وإزالته، 
  .من التنبيه عليها

أنها كانت إذا هوى الفتى : "وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي اهللا عنها
من بني أخيها الفتاة من بني أختها ضربت سترا بينهما وتكلمت، فإذا لم يبق إال النكاح، 

  .)٢٥٨(" ينكحنيا فالن أنكح فإن النساء ال: قالت
وهذا األثر عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها وبعد نظرها يجعل الخالف هينا 

  .حول اعتبار كلمة المرأة في العقد ومباشرتها له بنفسها
ألن الزواج متى بني على أرضية اجتماعية تراعى فيها رغبة ورضا أفرادها لن 

ر الحقيقي لألولياء كما أراد يضر بعدها من يباشر العقد من عدمه، بل عندها يبدو الدو
الشرع في تقوية المرأة ومساندتها في أخطر قرار تتخذه لنفسها، ويكون تولي العقد بعد 
موافقتها مشاركة لها في فرحتها، وإعالء لقدرها ومكانتها، ونيابة عنها في وقت تكون 

  .والسعادةمشغولة بمتطلبات الزواج من أمور الزينة وخالفها، فيتم في جو مليء بالود 
يقوي هذا المعنى مفهوم الولي في اللغة، فهو الصاحب، والنصير، والمحب، 
والحليف، والشريك، والقريب، والجار، وليس هو المستبد أو المتسلط أو القائم عثرة في 

  .سبيل سعادة المولى عليها
، وقد ...لو أسقط األب حقه في الرجوع ففي سقوطه احتماالن: "قال المرداوي

 سقوطه؛ ألن الحق فيه مجرد حقه بخالف والية النكاح فإنه حق عليه هللا تعالى يترجح
  .)٢٥٩("وللمرأة، فلهذا يأثم بعضله، وهذا أوجه



– 

  )٤٣٩٦(

فالمرداوي هنا يتكلم عن مسألة الرجوع في الهبة وأن ذلك ال يجوز إال لألب 
ن فقط مع أوالده، ويفرق بين مسألة إسقاط حق الرجوع وإسقاط حق الوالية، ويرى أ

أمر الهبة مختلف عن أمر الوالية في النكاح، فإسقاط حق الرجوع في الهبة هو حق 
خالص له يملك الرجوع فيه، أما حق الوالية فهو حق هللا وحق للمرأة يأثم 

فالوالية ليست تشريفًا قد يستغله البعض ويسيء استعماله في االستبداد السيطرة، .بتركه
  .ة المرأة ومساندة لهابقدر ما هو حماية من الشريعة لحيا

وبالعودة إلى حديث عائشة رضي اهللا عنها نجده ينبهنا إلى سرعة االستجابة 
لحاجة الشباب للزواج؛ لما قد يسببه التعنت وعدم التيسير إلى إفساد الفتيات والشباب 

  .بحدوث ما ال يرتضيه أحد
الذين وجدوا وهذا مشاهد اليوم بسبب انفجار العالقات االلكترونية بين الشباب 

  .في هذه الوسائط تفلتا من القيود بعيدا عن تعقيدات المجتمع
وإذا كان الفقهاء قرروا وأكدوا حق المجنونة في النكاح إذا ظهرت حاجتها إليه 

  .)٢٦٠(ويصبح وليها عاضال إذا منعها، فهو حق الراشدة العاقلة أولى وأشد تأكيدا 
:  في معرض نقده لرأي الشافعيةوتأمل معي كالم ابن القيم عن مسألة الرضا

وقالت الشافعية له أن يجبر ابنته البالغة المفتية، العالمة بدين اهللا، التي تفتي بالحالل "
والحرام على نكاحها بمن هي أكره الناس له، وأشد الناس عنه نفرة بغير رضاها، حتى 

وها دميما كان العبرة لو عينت كفء شابا جميالً دينًا تحبه، وعين أبوها كفء شيخًا مش
  .بتعيينه دونها

فتركوا محض القياس، والمصلحة ومقصود النكاح من الود، والرحمة، وحسن 
  .المعاشرة

لو أراد أن يبيع حبالً أو عود أراك من مالها لم يصح إال برضاها، وله : وقالوا
  .أن يرقها مدة العمر عند من هي أكره شيء فيه بغير رضاها

حض القياس، خرجتم عن صريح السنة، فإن رسول اهللا وكما خرجتم عن م
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم خير جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة

هو أخبر بحظها منها، وهذا يرده الحس، فإنها أعلم بميلها ونفرتها : ثم قلتم
  .)٢٦١("وحظها ممن تحب أن تعاشره وتكره عشرته



 

 )٤٣٩٧(

، )٢٦٢(ال يجوز نكاحها بدون رضا مالكتهامة  يرى القائلون باإلجبار أن األ:سابعا
  .فرضاها لنفسها أحق وأولى

القائلون باإلجبار ال يرون جواز أجبار المرأة الراشدة على أي تصرف : ثامنًا
مع أن شأن النفس أشد .)٢٦٣(في مالها، وال يجيزون التصرف في مالها بدون رضاها 

  خطرا 
ه لم تأت آية وال سنة هي ظاهرة سبب اختالفهم أن: "وفي الختام يقول ابن رشد

في اشتراط الوالية في النكاح فضالً على أن يكون في ذلك نص، بل اآليات والسنن 
التي جرت العادة باالحتجاج بها عند من يشترطها كلها محتملة، وكذلك اآليات والسنن 

 ، بل ربما كانت في)٢٦٤("التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك
  .اعتبار الرضا أقرب

واألحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي تفيد أنه ال : "قال الشوكاني رحمه اهللا
  .)٢٦٥("يصح نكاح من لم ترض بكرا كانت أو ثيبا

وألجل ما سبق يهدف هذا الطرح إلى إعادة صياغة الشأن المجتمعي وفق ما 
في داللتها على اإلجبار تقتضيه المصلحة أمرا الزما ال سيما والنصوص ليست قطعية 

أو عدمه، مع لفت انتباه الدارسين للفقه اإلسالمي إلى ضرورة الوقوف على المؤثرات 
االجتماعية عند التعرض الجتهاد فقهي لفقيه من الفقهاء، فلم يكن من هدف الدراسة 

  . التحيز لرأي دون آخر بقدر رغبة الباحث في بيان كيفية النظر وتقرير األحكام



– 

  )٤٣٩٨(

  "تمةالخا"
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، أن وفقني إلتمام هذه الدراسة عن مراعاة 

، وقد )الوالية على المرأة في النكاح أنموذجا(الفقهاء للجوانب االجتماعية عند االجتهاد 
  :توصلت من خالل الدراسة إلى النتائج التالية

لنظر الفقهي ومعالجة  ظهر واضحا مالمسة الفقهاء الواقع االجتماعي عند ا- ١
  .الفتوى، وأنهم عاشوا واقع أزمانهم بأحداثه وتفاعلوا معه

 وجوب الحذر عند إطالق الفتوى نقالً عن الفقهاء، إذ الغالب أن يطلق من - ٢
أقوالهم الخطوط العريضة دون مراعاة المالبسات المصاحبة لها، فتصير كأنها الوحيدة 

قها بعيدا عن الضوابط والشروط والنظرة الواعية التي ال خالف معها، ويتمسكوا بتطبي
  .التي تجعل تطبيقها أقرب إلى مالمسة الحياة اإلنسانية المعقدة

 اقتراب النص الشرعي في مسألة الوالية على البكر البالغة بمالمسته الجانب - ٣
ها الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذن: "االجتماعي، وحديث رسولنا الكريم

ال يمكن فهمه في سياق اإلجبار بقدر ما يعكس إدراكا لنفسية المرأة الثيب، " صماتها
والفتاة البكر، متماشيا مع الواقع في صحة تصوره وفهمه لطبيعة الثيب األكثر خبرة 
بالحياة واألقوى تجربة فيها مما يجعل تصريحها برغبتها أمرا ميسورا، بينما الفتاة 

 الحياء بطبعها وعدم اإلفصاح ال سيما في تلك األزمنة مما قد ىالبكر التي تميل إل
يجعل السكوت منها عالمة راجحة على الرضا وإن لم تكن عالمة يقينية مراعاة 

  .للتغيرات االجتماعية الزمانية والمكانية
وأخيرا فإني أسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقت فيما عرضت له من اإلشارة إلى 

صد االجتماعية عند االجتهاد، وأوصي بالنظر إليها حين التصدي النظر إلى المقا
إلطالق األحكام قضاء وفتوى مع االستعانة بدراسة تاريخ المجتمعات وطبائعهم لتفهم 

  . عمل الفقهاء
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين،،

   



 

 )٤٣٩٩(

  "قائمة المصادر والمراجع"
خليل الميس، : حاق، طبقات الفقهاء، تحقيقإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، أبو إس - ١

 ].د. ت[ط بدون، بيروت، دار القلم، 
إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح الحنبلي، المبدع، ط بدون، بيروت، المكتب  - ٢

 .هـ١٤٠٠اإلسالمي، 
 ].د. ت[، ]د. ن[، ]د. م[ابن الحاجب الكردي المالكي، جامع األمهات، ط بدون،  - ٣
 .هـ١٤١٧لتقرير والتحبير، ط بدون، بيروت، دار الفكر، ابن أمير الحاج، ا - ٤
، األردن، ١همام عبد الرحيم سعيد، ط: ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي، تحقيق - ٥

 .هـ١٤٠٧مكتبة المنار، 
يوسف : أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، تحقيق - ٦

 .هـ١٤١٢روت، دار الفكر، الشيخ محمد البقاعي، ط بدون، بي
، الرياض، دار ١باسم الجوابرة، ط: أحمد أبو بكر الشيباني، اآلحاد والمثاني،، تحقيق - ٧

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الراية، 
محمد عليش، ط بدون، بيروت، دار : أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، تحقيق - ٨

 ].د. ت[الفكر، 
 .م١٩٧٥ة الطباعة الفنية المتحدة، ، مصر، شرك١١أحمد أمين، فجر اإلسالم، ط - ٩

المنتقى الكشناوي، : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، مصباح الزجاجة، تحقيق -١٠
 .هـ١٤٠٣، بيروت، دار العربية، ٢ط

محمد حجي، ط بدون، بيروت، دار الغرب، : أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق -١١
 .م١٩٩٤

محمد السعيد بسيوني زغلول، : ب اإليمان، تحقيقأحمد بن الحسن البيهقي أبو بكر، شع -١٢
 .هـ١٤١٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط

محمد : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق -١٣
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤عبد القادر عطا، ط بدون، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، 



– 

  )٤٤٠٠(

الشيباني، مسند أحمد بن حنبل، ط بدون، مصر، مؤسسة أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا  -١٤
 ].د. ت[قرطبة، 

عبد الغفار : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، سنن النسائي الكبرى، تحقيق -١٥
، بيروت، دار الكتب العلمية، ١سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، ط

 .م١٩٩١/هـ١٤١١
عبد الفتاح أبو : ، تحقيق)المجتبى(نسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،سنن ال -١٦

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، حلب، مكتب المطبوعات، ٢غدة، ط
                    محمد الصادق قمحاوي، : أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحكام القرآن،، تحقيق -١٧

 .هـ١٤٠٥ط بدون، بيروت، دار إحياء التراث، 
السيد عبد اهللا هاشم اليماني : ، تحقيقأحمد بن علي بن حجر العسقالني، تلخيص الحبير -١٨

 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، ]د. ن[المدني، ط بدون، المدنية، 
              محب الدين الخطيب، : قأحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري، تحقي -١٩

 ].د. ت[ط بدون، بيروت، دار المعرفة، 
، بيروت، دار الفكر، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدواني، ط بدون -٢٠

 .هـ١٤١٥
عبد الكريم إبراهيم : أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، غريب الحديث، تحقيق -٢١

 .هـ١٤٠٢العزباوي، ط بدون، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
: أحمد بن محمد سالمة بن عبد الملك أو جعفر الطحاوي، شرح معاني اآلثار، تحقيق -٢٢

 .هـ١٣٩٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ١محمد زهري النجار، ط
 .م١٩٨٦، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ٨أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى،، ط -٢٣
والية الفتاة البكر العاقلة (إلهام باجنيد، األبعاد النفسية واالجتماعية في النظر الفقهي  -٢٤

 .، د، مركز نماء للبحوث والدراسات)أنموذجا
طويرش، مها بنت علي المانع، الخطاب الفقهي المتعلق بالمرأة إيمان بنت سالمة ال -٢٥

 أصوله وأبعاده مركز تكوين للدراسات 
، كارخانة ]د. م[نجيب هواويني، ط بدون، : جمعية المجلة، مجلة األحكام العدلية،، تحقيق -٢٦

 ].د. ت[تجارت الكتب، 



 

 )٤٤٠١(

كتب العملية، ، بيروت، دار ال١زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري فتح الوهاب،، ط -٢٧
 .هـ١٤١٨

 ].د. ت[، بيروت، دار المعرفة، ٢زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق ط -٢٨
 ].د. ت[زين الدين بن عبد العزيز المليباري، فتح المعين، ط بدون، بيروت، دار الفكر،  -٢٩
ناصر العلي الناصر : سبط ابن الجوزي، إيثار اإلنصاف في آثار الخالف، تحقيق -٣٠

 .هـ١٤٠٨، القاهرة، دار السالم، ١الخليفي، ط
حبيب الرحمن األعظمي، : سعيد بن منصور الخراساني، سنن سعيد بن منصور، تحقيق -٣١

 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣، الهند، الدار السلفية، ١ط
محمد محي : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، سنن أبي داود، تحقيق -٣٢

 ].د. ت[الفكر، ، دار ]د. م[الدين عبد الحميد، ط بدون، 
، ٣سهيل زكار، تاريخ العرب واإلسالم منذ ما قبل المبعث وحتى سقوط بغداد، ط -٣٣

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩بيروت، دار الفكر، 
 ].د. ت[شمس الدين السرخسي المبسوط،، ط بدون، بيروت، دار المعرفة،  -٣٤
لمكتبة صالح عبد السميع اآلبي، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، ط بدون، بيروت، ا -٣٥

 ].د. ت[الثقافية، 
 ].د. ت[عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني، ط بدون، بيروت، دار الفكر،  -٣٦
عبد الوهاب عبد اللطيف، : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تدريب الراوي،، تحقيق -٣٧

 ].د. ت[ط بدون، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 
، ١ناصر العجمي، ط:  كشف المخدرات، تحقيقعبد الرحمن بن عبد اهللا البعلي الحنبلي، -٣٨

 .هـ١٤٢٣بيروت، دار البشائر اإلسالمية، 
، بيروت، ١خليل الميس، ط: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،العلل المتناهية، تحقيق -٣٩

 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، 
مسعد : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخالف، تحقيق -٤٠

 .هـ١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١د الحميد محمد السعدني، طعب



– 

  )٤٤٠٢(

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكيبولي الشهير بشيخي زاده،مجمع األنهر في شحر  -٤١
، بيروت، دار الكتب ١ملتقى األبحر، خرج آياته وأحاديثه، خليل عمران المنصور، ط

 .هـ١٤١٩العلمية، 
حبيب الرحمن األعظمي، :  مصنف عبد الرزاق، تحقيقعبد الرزاق بن همام الصنعاني، -٤٢

 .هـ١٤٠٣، بيروت، المكتب اإلسالمي، ٢ط
، ٢عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، المحرر في الفقه، ط -٤٣

 .هـ١٤٠٤الرياض، مكتبة المعارف، 
إبراهيم شمس : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد، الترغيب والترهيب، تحقيق -٤٤

 .هـ١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الدين، ط
 .هـ١٤٠٥، بيروت، دار الفكر، ١عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، ط -٤٥
صبحي البدري السامرائي، : عبد اهللا بن المبارك بن واضح، مسند ابن المبارك، تحقيق -٤٦

 .هـ١٤٠٧، الرياض، مكتبة المعارف، ١ط
فواز أحمد زمرلي، خالد : د اهللا أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي،، تحقيقعبد اهللا بن عب -٤٧

 .هـ١٤٠٧، بيروت، دار الكتاب العربين ١السبع العلمي، ط 
، ١عبد اهللا عمر البارودي، ط : عبد اهللا بن علي بن الجارود النيسابوري، لمنتقى، تحقيق -٤٨

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨بيروت، مؤسسة الكتاب، 
 المقدسي أبو محمد، الكافي في فقه ابن حنبل، ط بدون، بيروت، المكتب عبد اهللا بن قدامة -٤٩

 ].د. ت[اإلسالمي، 
كمال : عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي أبو بكر، مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق -٥٠

 .هـ١٤٠٩، الرياض، مكتبة الرشد، ١يوسف الحوت، ط
: إلمام مالك بن أنس، تحقيقعبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدنية ا -٥١

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، ٣حميش عبد الحق، ط
امبادي بن كيبا : عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، عيون المجالس، تحقيق ودراسة -٥٢

 .م٢٠٠٠/ هـ١٣٢١، الرياض، مكتبة الرشد، ١كاه، ط
محمد ثالث : غدادي أبو محمد، التلقين، تحقيقعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي الب -٥٣

 .هـ١٤١٥، مكة المكرمة، المكتبة التجارية، ١سعيد الغاني، ط



 

 )٤٤٠٣(

عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق، ط بدون، القاهرة، دار الكتب اإلسالمية،  -٥٤
 .هـ١٣١٣

 .م١٩٨٢، بيروت، دار الكتاب العربي، ٢عالء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، ط -٥٥
عبد اهللا محمود محمد : عالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف األسرار، تحقيق -٥٦

 .هـ١٤١٨عمر، ط بدون، بيروت، دار الكتب العلمية، 
علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، ط بدون، القاهرة، بيروت، دار الريان للتراث،  -٥٧

 .هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي، 
لجنة إحياء التراث العربي، : يد بن حزم الظاهري، المحلى، تحقيقعلي بن أحمد بن سع -٥٨

 ].د. ت[ط بدون، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، 
محمد حامد الفقي، ط بدون، بيروت، دار : علي بن سليمان المرداوي،األنصاف، تحقيق -٥٩

 ].د. ت[إحياء التراث، 
السيد عبد اهللا : تحقيقعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني،  -٦٠

 .م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦هاشم يماني المدني، ط بدون، بيروت، دار المعرفة، 
، بيروت، دار ١إبراهيم األبياري، ط: علي بن محمد علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق -٦١

 .هـ١٤٠٥الكتب العربي، 
، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، تعريب، فهمي الحسيني، ط بدون، بيروت -٦٢

 ].د. ت[دار الكتب العلمية، 
عمر الغزنوي الحنفي أبو حفص، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة،  -٦٣

 .م١٩٨٨، بيروت، مكتبة اإلمام أبي حنفية، ٢محمد زاهد بن الحسن الكوثري، ط: تحقيق
ث عمر بن علي بن أحمد األنصاري أبو حفص ابن الملقن، تذكرة المحتاج إلى أحادي -٦٤

 .م١٩٩٤، بيروت، المكتب اإلسالمي، ١حمدي عبد المجيد السلفي، ط: المنهاج، تحقيق
عبد اهللا بن سعاف : عمر بن علي بن أحمد الوادياشي األندلسي، تحفة المحتاج، تحقيق -٦٥

 .هـ١٤٠٦، مكة المكرمة، دار حراء، ١اللحياني، ط
 حمدي عبد المجيد :عمر بن علي بن الملقن األنصاري، خالصة البدر المنير، تحقيق -٦٦

 .هـ١٤١٠، الرياض، مكتبة الرشد، ١إسماعيل السلفي، ط



– 

  )٤٤٠٤(

      فيصل محمد خير الزراد، المرأة بين الزواج والطالق في المجتمع العربي واإلسالمي،  -٦٧
 .م٢٠١٠ط بدون، بيروت، دار الكتب العربين 

عبد الرزاق أحمد بن : قاسم بن عبد اهللا بن أمير علي القونوي، أنيس الفقهاء، تحقيق -٦٨
 .هـ١٤٠٦، جدة، دار الوفاء، ١الكبيسي، ط

 ].د. ت[مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ط بدون، بيروت، دار صادر،  -٦٩
، بيروت، دار الفكر ٢،، ط)حياته، وعصره، وآراؤه الفقهية(محمد أبو زهرة، أبو حنيفة  -٧٠

 .م١٩٤٧ -هـ١٣٦٩العربي، 
ابدين، ط بدون، بيروت، دار الفكر محمد األمين الشهير بابن عابدين، حاشية ابن ع -٧١

 .هـ١٤٢١للطباعة، 
 ].د. ت[محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ط بدون، بيروت، دار الفكر،  -٧٢
          محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج، ط بدون، بيروت، دار المعرفة للطباعة،  -٧٣

 ].د. ت[
                بحوث والدراسات بدار الفكر، مكتب ال: محمد الشربيني الخطيب، اإلقناع،، تحقيق -٧٤

 .هـ١٤١٥ط بدون، بيروت، دار الفكر، 
محمد الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، وضع فهارسه،  -٧٥

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، ٤محمد المنتصر الكتاني، ط
محمد بشير :  المطلع على أبواب المقنع، تحقيقمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، -٧٦

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١األدلبي، ط بدون، بيروت، المكتب اإلسالمي، 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المشهور بابن القيم، إعالم الموقعين عن رب  -٧٧

 .م١٩٧٣طه عبد الرؤوف سعد، ط بدون، بيروت، دار الجيل، : العالمين، تحقيق
 بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم،حاشية ابن محمد بن أبي بكر -٧٨

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢القيم على سنن أبي داود، ط
              محمد خاطر، : محمد بن أبي كر بن عبد القادر الرزاي، مختار الصحاح، تحقيق -٧٩

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ط بدون، بيروت، مكتبة لبنان، 



 

 )٤٤٠٥(

       حمد بن أحمد القرطبي أبو عبد اهللا، جامع األحكام، ط بدون، القاهرة، دار الشعب، م -٨٠
 ].د. ت[

: محمد بن أحمد بن األزهر األزهري الهروي، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق -٨١
 .هـ١٣٩٩، الكويت، وزارة األوقاف، ١محمد جبر األلفي، ط

أيمن صالح : نقيح تحقيق أحاديث التعليق، تحقيقمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ت -٨٢
 .م١٩٩٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١شعبان، ط

شعيب : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، سير أعالم النبالء، تحقيق -٨٣
 .هـ١٤١٣، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٩األرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ط

عبد اللطيف حسن عبد : رح ميارة الفاسي، تحقيقمحمد بن أحمد بن محمد المالكي، ش -٨٤
 .هـ١٤٢٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١الرحمن، ط

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد، ط بدون، بيروت،  -٨٥
 ].د. ت[دار الفكر، 

                 ، ]، دن[، ]د. م[محمد بن أحمد جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية، ط بدون،  -٨٦
 ].د. ت[

 ].د. ت[محمد بن إدريس الشافعي، مسند الشافعي، ط بدون، بيروت، دار الكتب العلمية،  -٨٧
، ٣مصطفى ديب البغا، ط: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق -٨٨

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت، دار ابن كثير، اليمامة، 
، بيروت، عالم الكتب، ١بد اهللا، الجامع الصغير، طمحمد بن الحسن الشيباني أبو ع -٨٩

 .هـ١٤٠٦
مهدي حسن الكيالني : محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة، تحقيق -٩٠

 .هـ١٤٠٣، بيروت، عالم الكتب، ٣القادري، ط
محمد : محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق -٩١

 .هـ١٤٢١ بيروت، دار الكتب العلمية، ،١محمد تامر، ط
تيسير فائق أحمد : محمد بن بهدار بن عبد اهللا الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق -٩٢

 .هـ١٤٠٥، الكويت، وزارة األوقاف، ٢محمود، ط



– 

  )٤٤٠٦(

محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير آي القرآنط بدون، بيروت، دار الفكر،  -٩٣
 .هـ١٤٠٥

شعيب األرناؤوط، :  حاتم التميمي، البستي، صحيح ابن حبان، تحقيقمحمد بن حبان أبو -٩٤
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢ط

، بيروت، دار الكتب ١محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني، ط -٩٥
 .هـ١٤١١العلمية، 

مية، ، لبنان، دار الكتب العل١محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث،، ط -٩٦
 .هـ١٤٠٣

مصطفى عبد : محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق -٩٧
 .هـ١٤١١، بيروت، دار الكتب العلمية، ١القادر عطا، ط

، ١عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: محمد بن عبد اهللا الزركشي، شرح الزركشي، تحقيق -٩٨
 .هـ١٤٢٣بيروت، دار الكتب العلمية، 

              محمد عبد القادر عطا، : عبد اهللا بن العربي أبو بكر، أحكام القرآن،، تحقيقمحمد بن  -٩٩
 ].ت، د[ط بدون، بيروت، دار الفكر للطباعة، 

، بيروت، دار الفكر، ٢محمد بن عبد الواحد السيواسي كمال الدين، شرح فتح القدير، ط -١٠٠
 ].د. ت[
محمد حامد : اوى المصرية، تحقيقمحمد بن علي البعلي أبو عبد اهللا، مختصر الفت -١٠١

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، الدمام، دار ابن القيم، ٢الفقي، ط
السيد : محمد بن علي بن حجر العسقالني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق -١٠٢

 ].د. ت[عبد اهللا هاشم اليماني المدني، ط بدون، بيروت، دار المعرفة، 
، ١محمود إبراهيم زايد، ط:  الجرار، تحقيقمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، السيل -١٠٣

 .هـ١٤٠٥بيروت، دار الكتب العلمية، 
                 أحمد محمد شاكر وآخرون، : محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق -١٠٤

 ].د. ت[ط بدون، بيروت، دار إحياء التراث، 
بو المعاطي صبحي السامرائي، أ: محمد بن عيسى الترمذي، علل الترمذي، تحقيق -١٠٥

 .هـ١٤٠٩، بيروت، عالم الكتب، ١النوري، محمود محمد الصعيدي، ط



 

 )٤٤٠٧(

محمد عبد السالم عبد الشافي، : محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقيق -١٠٦
 .هـ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط

، بيروت، دار الكتب ١حازم القاضي، ط: محمد بن مفلح المقدسي،الفروع، تحقيق -١٠٧
 .هـ١٤١٨عملية، ال
 ].د. ت[، بيروت، دار صادر، ١محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، لسان العرب، ط -١٠٨
محمد فؤاد عبد الباقي، ط بدون، : محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق -١٠٩

 ].د. ت[بيروت، دار الفكر، 
سالة، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط بدون، بيروت، مؤسسة الر -١١٠

 ].د. ت[
، ٢محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المعروف بالمواق، التاج واإلكليل، ط -١١١

 .هـ١٣٩٨بيروت، دار الفكر، 
، بيروت، دار ١محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة األحوذي، ط -١١٢

 ].د. ت[الكتب العلمية، 
محمد رضوان : يف، تحقيقمحمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعار -١١٣

 .هـ١٤١٠، بيروت، دمشق، دار الفكر المعاصر، ١الداية، ط
، كراتشي، الصدف بيلشرز، ١محمد عميم اإلحسان المجددي، قواعد الفقه، ط -١١٤

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧
محمد أديب صالح، : محمود بن أحمد الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، تحقيق -١١٥

 .هـ١٣٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٢ط
 .هـ١٣٩٣، بيروت، دار المعرفة، ٢مختصر المزني، ط -١١٦
محمد فؤاد عبد الباقي، : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق -١١٧

 ].د. ت[ط بدون، بيروت، دار إحياء التراث، 
مطالب أولي النهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، ط بدون، دمشق، المكتب اإلسالمي،  -١١٨

 .م١٩٦١



– 

  )٤٤٠٨(

 يونس بن إدريس البهوتي، الروض المربع، ط بدون، الرياض، مكتبة منصور بن -١١٩
 .هـ١٣٩٠الرياض الحديثة، 

هالل مصيلحي مصطفى : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع، تحقيق -١٢٠
 .هـ١٤٠٢هالل، ط بدون، بيروت، دار الفكر 

ي محمد عبد عل: موسى بن أحمد بن سالم المقدسي أبو النجا، زاد المستقنع، تحقيق -١٢١
 ].د. ت[العزيز الهندي، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة 

يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، البيان في مذهب اإلمام الشافعي، اعتنى به،  -١٢٢
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، بيروت، دار المنهاج، ١قاسم محمد النوري، ط

سالمي، ، بيروت، المكتب اإل٢يحيى بن شرف النووي،روضة الطالبين، ط  -١٢٣
 .هـ١٤٠٥

عبد الغني : يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق -١٢٤
 .هـ١٤٠٨، دمشق، دار القلم، ١الدقر، ط

أحمد محمد : يحيى بن معين أبو زكريا، تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي، تحقيق -١٢٥
 .هـ١٤٠٠نور سيف، ط بدون، دمشق، دار المأمون للتراث، 

عقوب بن إسحاق االسفرائيني أبو عوانة، مسند أبي عوانة، ط بدون، بيروت، دار ي -١٢٦
 ].د. ت[المعرفة، 

مصطفى بن أحمد : يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر النمري أبو عمر، التمهيد، تحقيق -١٢٧
 .هـ١٣٨٧العلوي محمد عبد الكبير البكري، ط بدون، المغرب، وزارة عموم األوقاف، 

سالم محمد عطا، : بن عبد البر النمري القرطبي، االستذكار،، تحقيقيوسف بن عبد اهللا  -١٢٨
 .م٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١محمد علي معوض، ط

  :المجالت: ثانيا
 .مجلة المرأة الحاضرة، العدد الثالث -١
  .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الخامسة -٢
 .م٢٠١١/ ٦/ ٣، )٢٨٤(مجلة البيان، العدد  -٣



 

 )٤٤٠٩(

  :المواقع اإللكترونية: ثالثًا
١- http://www.binbaz.org.sa/mat/٨٦ 
٢- http://www.binbayyah.net/portal/research/١٤٦ 
٣- http://www.al-eman.com/index.htm 
٤- http://www.alukah.net 

  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٤١٠(

  "اإلحاالت"
                                         

: ويطلق عليها.  حكما شرعياالمسائل المعاصرة التي تنزل بالعالم الفقيه، فيستخرج لها: والمرد بالنوازل هي )١(
) األجوبة(و) الجوابات(و) المستجدات(و) القضايا المستجدة(و) النوازل(و) الحوادث(و) الواقعات(و) الفتاوى(كتب 
، إيمان بنت سالمة الطويرش، مها بنت علي المانع، الخطاب ٩١٩/ ٢المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد : ينظر

  له وأبعاده مركز تكوين للدراساتالفقهي المتعلق بالمرأة أصو

 ١٩٩/ ٤إعالم الموقعين ابن القيم، ) ٢(

 ٤٥/ ١المدخل الفقهي العام الزرقا، ) ٣(

 م٢٠١١/ ٦/ ٣، )٢٨٤(مقال كتب النوازل، ألنور محمود زناتي، مجلة البيان، العدد : ينظر) ٤(

)٥(R. ARIÉ: España musulmana (siglos VIII-XY): Historia de España dirigida por Manuel 

Tuñón de Lara, III, Barcelona ١٩٨٩, p. ١٠٠  
 م٢٠١١/ ٦/ ٣، )٢٨٤(مقال كتب النوازل، ألنور محمود زناتي، مجلة البيان، العدد : بواسطة

 ٢٠٠٧ الدوحة ١١٧ النص الشرعي وتأويله لصالح سبوعي كتاب األمة عدد :يراجع)٦(
 ،٢٠٠٢:أدوات النظر االجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر لقطب مصطفى سانو دار الفكر: يراجع)٧(

المدخل المقاصدي وفقه ، ٩٤: المركز الثقافي العربي: الخطاب الشرعي وطرق استثماره للدكتور إدريس حمادي
  .٢٠٠٢ عبد الفتاح ضمن ندوة نحو فقه سديد للواقع جامعة الشارقة الواقع لسيف الدين

؛ القاموس ٤٠٧/ ١٥ لسان العربابن منظور، ؛٢٢٧/ ٥النهاية في غريب الحديث،  ابن األثير،: انظر) ٨(
 ١٧٣٢المحيط، الفيروزآبادي ص 

 ٢٤٧/ ٢ ابن أمير الحاج ؛ التقرير والتحبير،٣٢٩ص ، التعريفات ؛ الجرجاني١٤٨أنيس الفقهاء ص القنوي، )٩(
 .٦٨٦التوقيف على مهمات التعاريف ص المناوي،  )١٠(
؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي ٢٩٧/ ٣، ابن منظور، لسان العرب ٣١٨/ ١غريب الحديث الخطابي، ) ١١(

 ٥٢التعاريف، المناوي ص ، ٤٠٨ص ، المطلع البعلي، ٤٨٦ص 
، ١٩٦التعريفات، المناوي ص ، )٣: المادة (٢٩ب هواويني ص نجي: مجلة األحكام العدلية، تحقيق: انظر) ١٢(

مجمع ، )٣:المادة (١٨/ ١؛ درر الحكام شرح مجلة األحكام، علي حيدر ٣٠٣/ ٢المنثور في القواعد، الزركشي 
 .٣٨٣؛ قواعد الفقه، محمد مجددي ص ٥١٢/ ٣األنهر في شرح ملتقى األبحر، شيخي زادة 

 .٣١٤فيروزآبادي ص القاموس المحيط، ال: انظر) ١٣(
 .٣٤٩تحرير ألفاظ التنبيه، النووي ص : انظر) ١٤(
 ٨٢/ ٣البحر الرائق، ابن نجيم : انظر) ١٥(
 .٣١٨المطلع على أبواب المقنع، البعلي ص : انظر) ١٦(
 ٤٢٣/ ٨اإلنصاف، المرداوي : انظر) ١٧(
 ٤٠٢/ ٣مواهب الجليل، الحطاب : انظر) ١٨(
 ٢٧٣ل، الزنجاني ص تخريج الفروع على األصو: انظر) ١٩(
 ٤/ ٨اإلنصاف، المرداوي : انظر) ٢٠(



 

 )٤٤١١(

                                                                                                     
 ١٨٦/ ٣شرح فتح القدير، الكمال بن الهمام : انظر) ٢١(
 ٨٢/ ٣البحر الرائق، ابن نجيم : انظر) ٢٢(
 .٤٣٦الثمر الداني، اآلبي ص : انظر) ٢٣(
 ٤٨/ ٢كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي ) ٢٤(
               ؛ السراح الوهاج، الغمراوي ٢٥٥/ ٣؛ فتح المعين، المليباري ٥٣/ ٢فتح الوهاب، األنصاري : انظر) ٢٥(

 ٣٥٩ص 
 ٣٥٩السراج الوهاج، الغمراوي ص : انظر) ٢٦(
  ٥/٥؛ كشاف القناع، له ٦٠/ ٣الروض المربع، البهوتي ) ٢٧(
 أنيس الفقهاء، :،٢٢٨/ ١٣تمهيد، ابن عبد البر ال، ٢٧٣تخريج الفروع على األصول، الزنجاني ص : انظر) ٢٨(

 ٢٤٩؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي ص ١٤٦القونوي ص 
لعلواني، دار الفكر لدكتورة رقية طه جابر اا) قضايا المرأة نموذجا(أثر العرف في فهم النصوص. يراجع)٢٩(

  . المعهد العالمي للفكر اإلسالميد ماهر حصوة،. ، وفقه الواقع وأثره في االجتهاد٢١٤ المعاصر، بيروت، ص
               التعريفات للجرجاني . ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول: والعرف هو )٣٠(

  ١٤٩ص 
  ١٧٦/ ١الفروق للقرافي  )٣١(
 ١٨/ ١٢متن زاد المستنقع وعليه الشرح الممتع  )٣٢(

  ١٨/ ١٢الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٣٣(
 ٦٠٢/ ٣حاشية ابن عابدين  )٣٤(

  ٢٢٨/ ٣دقائق أولي النهى شرح منتهى اإلرادات، للبهوتي  )٣٥(
 ١١٠/ ١٠الفقه اإلسالمي وأدلته  )٣٦(

نفقة عالج الزوجة مقدم لحلقة بحثية بعنوان نفقة "وعددهم فضيلة الدكتور فهد السنيدي في بحث له عن  )٣٧(
ابن عبد الحكم من المالكية، والشوكاني، وصديق حسن خان، والشيخ : ، ومنهم"الزوجة في ضوء متغيرات العصر

محمد بن عثيمين، والشيخ عبد اهللا الجبرين، والشيخ سيد سابق، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور يوسف 
القرضاوي، والدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة، والدكتور عبد الكريم زيدان، والدكتور هاشم منور، 

  .ورة سارة شافي الهاجري، والدكتورة نوال محمد الطياروالدكت
  ٧٧/ ٣بداية المجتهد  )٣٨(
 ٨٦/ ٢الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : ينظر )٣٩(

  ٤/٢٣بدائع الصنائع  )٤٠(
  ٢٣/ ٤بدائع الصنائع  )٤١(
 ٦٠١/ ٣حاشية ابن عابدين  )٤٢(

 ٦٠٢/ ٣حاشية ابن عابدين  )٤٣(



– 

  )٤٤١٢(

                                                                                                     
ي المرأة إذا كانت كهلة ال تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة ه: والمراد بالمرأة البرزة )٤٤(

والمراد بالمرأة المخدرة . ١١٧/ ١النهاية البن األثير . تجلس للناس وتحدثهم، من البروز وهو الظهور والخروج
 .منزلها وال تخرج ألمور معيشتها: التي تكون عادة في خدرها؛ أي: والمخفرة هي

  ٣٠٣/ ١٦الكبير الحاوي  )٤٥(
  ٢٦٣/ ٤البيان والتحصيل  )٤٦(
  ٤٣٧مقاصد الشريعة البن عاشور ص  )٤٧(
  ١١٦/ ٧حاشية الروض المربع : ينظر )٤٨(
 ٢٤٧/ ٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٤٩(

  ٢٥/ ٣٢مجموع الفتاوى  )٥٠(
  . وما بعدها٤٣٠/ ٦المفصل في أحكام البيت المسلم : ينظر )٥١(
، حاشية ابن ٢٥/ ٣، تبيين الحقائق ١٢٨/ ٣، االختيار لتعليل المختار ٣٢٢٣/ ٢نائع بدائع الص: ينظر )٥٢(

                    ، المهذب ١٥٩/ ٥، الوسيط ١٦٢، التنبيه ص ٣٨/ ٢، بداية المجتهد ٤٢٠/ ٥، االستذكار ٨٦/ ٣عابدين 
  ٤٢/ ٢ه ، المحرر في الفق١٤١/ ٧، المغني ٦٠/ ٣، الكافي ٩٧، مختصر الخرقي ص ٤٩/ ٢
  ١٢٨/ ٢تبيين الحقائق : ينظر )٥٣(
  ٢٢٧/ ٣شرح منتهى اإلرادات : ينظر )٥٤(
أحكام األم في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستير بقسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، للدكتورة وفاء : ينظر )٥٥(

 .السويلم

 ٥٥٩/ ٣حاشية ابن عابدين  )٥٦(

  ٢٩٠/ ٧االستذكار  )٥٧(
  ٣٩٢/ ٥دي خير العباد زاد المعاد في ه )٥٨(
 ٢٦/ ١المجموع شرح المهذب  )٥٩(

 ١١/ ٣المجموع شرح المهذب  )٦٠(

 ٦١٢/ ٣حاشية ابن عابدين  )٦١(

ـ وينظر في جميع ما سبق الخطاب الفقهي المتعلق بالمرأة، تكوين ٢٢٦/ ٦البيان في مذهب اإلمام الشافعي  )٦٢(
  للبحوث والدراسات 

   ٢/٧ بداية المجتهد، ابن رشد: انظر)٦٣(
  ٧/٦؛ المغني، ابن قدامة ٦٦/ ٨اإلنصاف، المرداوي : انظر) ٦٤(
 ٤٥٥/ ٩المحلى، ابن حزم : انظر) ٦٥(
 ٥٥/ ٣حاشية ابن عابدين : انظر) ٦٦(
 ٣١٧/ ٢؛ بدائع الصنائع، الكاساني ٥٦/ ٣حاشية ابن عابدين : انظر) ٦٧(
 ٥٨/ ٣حاشية ابن عابدين : انظر) ٦٨(
 ٣١٨/ ٢اسائي بدائع الصنائع، الك: انظر) ٦٩(



 

 )٤٤١٣(

                                                                                                     
  ٣١٩/ ٢بدائع الصنائع : انظر) ٧٠(
يرى الحنفية أن قريشًا بعضها أكفاء بعض، حتى أن غير الهاشمي كفء للهاشمي، والعرب بعضهم لبعض ) ٧١(

 ٣١٩/ ٢بدائع الصنائع : انظر. اكفاء، إال أنهم ليسوا كفء لقريش، والعجم ليسوا أكفاء للعرب
                 ؛ المغني، ابن قدامة ٤٠٩/ ٢؛ اإلقناع، الشربيني ١٠٣٤/ ٣ب البغداد عيون المجالس، عبد الوها: انظر) ٧٢(
١٣/ ٧. 
مختصر : انظر. ال والية لوصي؛ ألن عارها ال يلحقه، ذكره الشافعية في كتبهم بصيغة التضعيف: وقيل ٧٣)(

 ١٦٣المزني ص 
لحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية، اجتمع له ا) ٧٤(

  .المسند: هـ، له تصانيف منها٢٣٨توفي بنيسابور 
 .٦٥؛ الرسالة المستطرفة، محمد الكتاني ص ١٧٣/ ١المنهج األحمد، العليمي : انظر

  هـ١٤٤هـ، تفقه بالشعبي ومات سنة ٩٢عبد اهللا بن شبرمة، العالمة، فقيه العراق، قاضي الكوفة، ولد سنة ) ٧٥(
 ٨٥؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي ص )١٤٩ (٣٤٧/ ٦سير أعالم النبالء، الذهبي : انظر

 ١٥٢/ ٩البيان، العمراني : انظر) ٧٦(
 ١٠٦٣/ ٣عيون المجالس، عبد الوهاب البغدادي : انظر) ٧٧(
  ٣٩٩/ ٥االستذكار ) ٧٨(
)٢٢٢/ ٧) ٧٩ 
  ٧/٥؛ المغني، ابن قدامة ٣٥/ ٢ازي ؛ المهذب، الشير٧٢٨/ ٢المعونة، عبد الوهاب البغدادي : انظر) ٨٠(

  ٩/ ٧؛ المغني، ابن قدامة ١٥٨/ ٩؛ البيان، العمراني ١٧٩/ ٤المدونة، مالك بن أنس : انظر) (٨١
 ١٠/ ٧المغني، ابن قدامة : انظر) ٨٢(
 ١٥٣/ ٩، البيان، العمراني ٧/٦المغني، ابن قدامة : انظر) ٨٣(
 ٢٤٧/ ٢بدائع الصنائع، الكاساني : انظر) ٨٤(
 ٦٦/ ٨اإلنصاف، المرداوي : انظر) ٨٥(
 ٢٨/ ٧؛ المبدع، ابن مفلح ١٦/ ٢المحرر في الفقه، مجد الدين أبو البركات : انظر) ٨٦(
 ٢/٧، بداية المجتهد، ابن رشيد ٤٥٥/ ٩المحلى، ابن حزم؛ : انظر) ٨٧(
  ٤٩/ ٥ ؛ كشاف القناع، البهوتي٣٠٧/ ٧؛ حواشي الشرواني ١٣٩/ ٦المواق : التاج واإلكليل:  انظر)٨٨(
تبيين الحقائق، ؛ ٢١٩/ ٤المبسوط، السرخسي ، ١٧٢الجامع الصغير، محمد بن الحسن الشيباني ص :  ينظر)٨٩(

 ٢٧٧/ ٣شرح فتح القدير، الكمال بن الهمام ، ١٢٢/ ٢الزيعلي 
جامع األمهات، ابن الحاجب ، ١٣٤؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ص ٢٢٥/ ٢الشرح الكبير، أحمد الدردير ) ٩٠(

 ٤٢٩/ ٣مواهب الجليل، الحطاب ، ٢٥٥ص 
 مغني المحتاج، :،٦٢ / ٢؛ فتح الوهاب، زكريا األنصاري ٥٩/ ٧روضة الطالبين، النووي : انظر) ٩١(

 ١٥١/ ٣الشربيني 



– 

  )٤٤١٤(

                                                                                                     
تقديم االبن وابنه على : ، وهناك أقوال أخرى لهم منها١٦٨زاد المستقنع، أبو النجا الحنبلي ص : انظر) ٩٢(

، واستواء .، تقديم األخ على الجد، استواء األخ والجد، استواء االبن واألب.االبن على الجداألب والجد، تقديم 
األخ الشقيق واألخ ألب، وكذلك في بني اإلخوة وفي األعمام وبنيهم، وهذا مذهب المتقدمين، والصحيح تقديم 

 ).٦٩/ ٨اإلنصاف، المرداوي (الشقيق في جميع الجهات 
 ٢٢٣/ ٤المبسوط، السرخسي : انظر. الفوا في واليتهم اتفقوا معهم على ذلكحتى الحنفية الذين خ) ٩٣(
 ٢٢٣/ ٤المبسوط، السرخسي ) ٩٤(
 ١٣/ ٧؛ المغني، ابن قدامة ١٤/ ٥؛ األم ٢٨٢/ ١التلقين، عبد الوهاب البغدادي ) ٩٥(
 ٢٤٨/ ٢بدائع الصنائع، الكاساني، : انظر) ٩٦(
شأني؛ ذلك أنه زوج أخته من رجل فدخل بها ثم طلقها فلم هذه اآلية نزلت في : يقول معقل بن يسار) ٩٧(

زوجتك أختي وأكرمتك بها : يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فرضيت به، فامتنع من تزويجها منه، وقال
  . سمعا وطاعة، فزوجها منه وكفر عن يمينه: فطلقتها، واهللا ال نكحتتها أبدا، فنزلت اآلية، فقال معقل

 )٤٢٥٥ (١٦٤٥/ ٤ري في الصحيح أخرجه البخا
 ٤٤٩/ ٦المغني، ابن قدامة : انظر) ٩٨(
 ٧٢٧/ ٢المعونة، القاضي عبد الوهاب : ؛ انظر أيضا١٥٤/ ٩البيان : انظر) ٩٩(
 ٨/ ٢بداية المجتهد : انظر) ١٠٠(
 ٨٢/ ٧؛ والبيهقي في الكبرى )١٩٦٧ (٦٣٢/ ١؛ وابن ماجه )١٠٨٥ (٣٩٥/ ٣أخرجه الترمذي ) ١٠١(
 .هذا حديث حسن غريب: وقال الترمذي). ١٠٣٢٥ (٦/١٥٢عبد الرزاق في المصنف ؛ و)١٣٢٥٩(
 ١٠٤/ ٢أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ١٠٢(
 ٢٤٨/ ٢بدائع الصنائع، الكاساني : انظر) ١٠٣(
 )٤٨٢٩ (١٩٦٧/ ٥أخرجه البخاري في الصحيح ) ١٠٤(
 ٣/١٨؛ شرح معاني اآلثار، الطحاوي ١٠٣أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ١٠٥(
 ٢٤٩/ ٤؛ الذخيرة، القرافي ٣/٥٩٧؛ أحكام القرآن، ابن العربي ٢٢/ ٢٢تفسير الطبري : انظر) ١٠٦(
 ١٠٢/ ٦حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : انظر) ١٠٧(
  ٢٤٨/ ٢بدائع الصنائع، الكاساني : انظر) ١٠٨(
 ٣٢٠/ ٢شرح الزركشي : انظر) ١٠٩(
 ١٣٠الغرة المنيفة، الغزنوي ص : انظر) ١١٠(
 ٣٢٠/ ٢؛ شرح الزركشي ٥٨٤/ ١أحكام القرآن، ابن العربي : انظر) ١١١(
؛ وابن حبان في )٢١٠٠ (٢٣٣/ ٢؛ وأبو داود في السنن )٣٢٦٣ (٨٥/ ٦أخرجه النسائي في المجتبى ) ١١٢(

؛ )٦٧ (٢٣٩/ ٣؛ والدارقطني في السنن )١٣٤٥٨(، ٧/١١٨؛ والبيهقي في الكبرى )٤٠٨٩ (٣٩٩/ ٩الصحيح 
 ).١٠٢٩٩ (١٤٥/ ٦؛ وعبد الرزاق في المصنف )٤٢٥٧ (٧٧/ ٣وأبو عوانة في المسند 

 ٢٤٨ / ٢بدائع الصنائع، الكاساني : انظر) ١١٣(



 

 )٤٤١٥(

                                                                                                     
لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد اهللا بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن : قال اإلمام الدارقطني) ١١٤(

  . إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح، وكأن معمرا أخطأ فيه
 ١٩٤/ ٣نصب الراية، الزيلعي: انظر. والذي عندي أن معمرا أخطأ فيه:ابوريقال النيس

 ١٦١/ ٣تلخيص الحبير : انظر) ١١٥(
 )١٩٤٢ (١٨٨/ ٢خالصة البدر المنير، ابن الملقن األنصاري : انظر) ١١٦(
 ) ١٤٣٢ (٣٦٦/ ٢تحفة المحتاج، الوادياشي : انظر) ١١٧(
 ٣٩٩/ ٩؛ صحيح ابن حبان ٣٢٠/ ٢شرح الزركشي : انظر) ١١٨(
 )١٤٢١ (١٠٣٧/ ٣أخرجه مسلم ) ١١٩(
هذا حديث : قال الحاكم) ٣٨٣٠ (٢٢٥/ ٢؛ والحاكم في المستدرك )٢٢٧٦ (٢٨٣/ ٢أخرجه أبو داود ) ١٢٠(

 .صحيح اإلسناد ولم يخرجاه
 ١٠٢/ ٢أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ١٢١(
 ٢٤٨/ ٢بدائع الصنائع، الكاساني : انظر) ١٢٢(
فَلَا {: ؛ لقول اهللا تعالى"ال نكاح إال بولي: "باب من قال:  الباب، فقالأخرجه البخاري في ترجمة) ١٢٣(

نلُوهض٣؛ والترمذي )٢٠٨٥ (٢٢٩/ ٢؛ كما أخرجه أبو داود )١٩٧٠/ ٥(، فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر }تَع /
 ؛ وابن حبان في)١٣٣٨١ (١٠٥/ ٧، والبيهقي في الكبرى )١٨٧٩ (٦٠٥/ ١؛ وابن ماجه )١١٠١ (٤٠٧

 )٨ (٣/٢٢٠؛ والدارقطني )٤٠٧٧ (٣٨٨/ ٩               الصحيح 
 ١٦٣؛ مختصر المزني ص ٤٠٠/ ٥؛ االستذكار، ابن عبد البر ٧٣/ ٣تفسير الطبري : انظر) ١٢٤(
 )١٤٢١ (١٠٧٣/ ٢أخرجه مسلم ) ١٢٥(
 ٣٧٨/ ١زالي ؛ المستصفي، الغ٣٩٠/ ٣؛ أحكام القرآن، ابن العربي ٨٧/ ١٩التمهيد، ابن عبد البر : انظر) ١٢٦(
 ٢٠٦/ ٤؛ تحفة األحوذي، المباركفوري ١٦٤/ ٣شرح الزرقاني : انظر) ١٢٧(
 ".األيم أحق بنفسها من وليها: "يقصد به حديث) ١٢٨(
 "ال نكاح إال بولي: "يقصد به حديث) ١٢٩(
  ٨/ ٢بداية المجتهد : انظر) ١٣٠(
  ١١٥، ١١٣إيثار اإلنصاف في آثار الخالف، سبط ابن الجوزي ص : انظر) ١٣١(
  ٦٠/ ٣البحر المحيط، الزركشي : انظر) ١٣٢(
؛ وابن أبي شيبة في )١٣٤٣١ (١٢٢/ ٧؛ والبيهقي في الكبرى )١١٥٩ (٥٥٥/ ٢أخرجه مالك في الموطأ ) ١٣٣(

  )١٥٩٥٥ (٤٥٧/ ٣المصنف 
  .٦٠/ ٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أخرجه مالك بإسناد صحيح، انظر: قال ابن حجر
من بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد عن عبد الرح: ونص الحديث

أمثلي يصنع هذا به ويفتات : الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال
: ، فقال عبد الرحمنفإن ذلك بيد عبد الرحمن: عليه، فكلمت عائشة رضي اهللا عنها المنذر بن الزبير، فقال المنذر

 .ما كنا ألرد أمرا قضيته، فقرت حفصة عند المنذر بن الزبير ولم يكن ذلك طالقًا



– 

  )٤٤١٦(

                                                                                                     
  ١١٤/ ٣الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني : انظر) ١٣٤(
 )١٣٤٣١ (١٢٢/ ٧سنن البيهقي : انظر) ١٣٥(
 ١٧٨/ ٤المدونة الكبرى : انظر) ١٣٦(
 ١٨٦/ ٩ فتح الباري، ابن حجر: انظر) ١٣٧(
؛ )١٣٤٣٠ (١١٢/ ٧لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الرواية، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ) ١٣٨(

  ".فإن المرأة ال تلي عقد النكاح: "، بلفظ٢٩١والشافعي في المسند ص 
فإن : "، بلفظ)١٥٩٥٩ (٤٥٨/ ٣؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٢١٠/ ٦كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف 

 ".نساء ال ينكحنال
  ٦٠/ ٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر : انظر) ١٣٩(
 )١٦٦٢ (٤٢٩/ ١سنن سعيد بن منصور : انظر) ١٤٠(
؛ والبيهقي في )٦٧٥٩ (١٨/ ٤؛ والحاكم في المستدرك )٥٣٩٦ (٦٨٦/ ٣أخرجه النسائي في الكبرى ) ١٤١(

               ؛ وابن حبان في الصحيح )٧٠٦ (١٧٧ى ص ؛ وابن الجارودي في المنتق)١٣٥٣٠ (١٣١/ ٧السنن الكبرى 
٢٩٤٩ (٢١٢/ ٧ (  

  .حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم
 ١٠٢/ ٢أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ١٤٢(
 ١٦٩/ ٢تنقيح تحقيق أحاديث التعليق : انظر) ١٤٣(
  )١٣٥٣٢ (١٣١/ ٧لبيهقي الكبرى سنن ا: انظر". زوجها ابنها وهو يومئذ صغير لم يبلغ: "وفي الرواية) ١٤٤(
 ٣١٢/ ٦لسان العرب، ابن منظور : انظر. تخف وتتناول من كل جانب: أي) ١٤٥(
 ١٨٧/ ٩لسان العرب، ابن منظور : انظر. إناء كالقصعة يشبع الخمسة: الصحفة) ١٤٦(
 )٢٠٢٢ (١٥٩٩/ ٣الصحيح : انظر) ١٤٧(
 ٤٤٠/ ١٢ابن منظور، لسان العرب : انظر) ١٤٨(
 )٣٠٦ (٢٣٥/ ١٠د والمثاني، أبو بكر الشيباني اآلحا: انظر) ١٤٩(
 )١٣٥٣١ (١٣١/ ٧سنن البيهقي الكبرى : انظر) ١٥٠(
 ٥٢١/ ٩: انظر) ١٥١(
 ٩٢/ ٨الطبقات الكبرى : انظر) ١٥٢(
 ٣٩٩/ ٩؛ صحيح ابن حبان ٣٢٠/ ٢شرح الزركشي : انظر) ١٥٣(
 ١٠٢/ ٦حاشية ابن القيم على سنن أبي داود : انظر) ١٥٤(
               ؛ الغرة المنيفة، الغزنوي ٢٤٨/ ٢؛ بدائع الصنائع، الكاساني ١٠٣/ ٢آن، الجصاص أحكام القر: انظر) ١٥٥(

 ١٣٠ص 
 . سبق تخريجه) ١٥٦(
 ٢١٨/ ٢الزركشي : انظر) ١٥٧(
  ١٤٤/ ٣؛ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، ابن عبد الهادي ١٨٨ – ١٨٦/ ٣نصب الراية : انظر) ١٥٨(



 

 )٤٤١٧(

                                                                                                     
 )٦٦٧ (١٠٣/ ٢؛ مصباح الزجاجة، الكناني ٩/ ٣اوي شرح معاني اآلثار، الطح: انظر أيضا

 ٢٥٨/ ٢التحقيق في أحاديث الخالف، ابن الجوزي : انظر ١٥٩)(
 ٨٩٠/ ٢شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي : انظر) ١٦٠(
 ١٧٢/ ١فتح المغيث، السخاوي : ؛ انظر أيضا٢٢٢/ ١تدريب الراوي، السيوطي : انظر) ١٦١(
 ١٥٦/ ٢تلخيص الحبير : انظر) ١٦٢(
 ١٢/ ٥؛ المبسوط، السرخسي ٩٦/ ٣كشف األسرار، البخاري : انظر) ١٦٣(
 ٢٥٧؛ علل الترمذي ص ٣٣٨/ ١العلل المتناهية، عبد الرحمن بن الجوزي : انظر) ١٦٤(
 ١٣٢/ ١؛ والحاكم في المستدرك )٦١٦٧ (٤١، ٤٠/ ١٤؛ وابن حبان )٣٠٧٦ (٢٦٧/ ٥أخرجه الترمذي ) ١٦٥(
  )٢٠٣٠٧ (١٤٧ /١٠؛ والبيهقي في الكبرى )٢١٤(

 هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي اهللا عنهما عن الرسول: قال الترمذي
 .صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٢٠/ ٢؛ شرح الزركشي ٧٣/ ٣تفسير القرطبي : انظر) ١٦٦(
: انظر.  ليس بذاكلم ينقل هذا الكالم عن ابن جريح إال ابن علية، وسماعه عن ابن جريج: يقول ابن عبد الهادي

 ١٤٤/ ٣تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 
 ١٢/ ٥المبسوط، السرخسي : انظر) ١٦٧(
 ٢٢١/ ٢شرح الزركشي : انظر) ١٦٨(
 ٣١٧/ ٣: انظر) ١٦٩(
 )١٥٠١ (١٥٦/ ٣تلخيص الحبير :  انظر)١٧٠(
 ٢٣٢/ ٣تاريخ ابن معين : انظر) ١٧١(
  ١٠٣/ ٢أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ١٧٢(
  ١٢/ ٥السرخسي المبسوط، : انظر) ١٧٣(
  ٢٢١/ ٢شرح الزركشي : انظر) ١٧٤(
 )٣١ (٢٢٨/ ٣؛ والدارقطني )١٣٤١١ (١١٠/ ٧أخرجه البيهقي في الكبرى ) ١٧٥(
 )٢٥ (٢٢٧/ ٣؛ الدارقطني )١٨٨٢ (٦٠٦/ ١أخرجه ابن ماجه ) ١٧٦(
 ١٠٤/ ٢أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ١٧٧(
 ٩٦/ ٣أحكام القرآن، الجصاص : انظر) ١٧٨(
  ١٤ المحتاج إلى أحاديث المنهاج ص تذكرة: انظر) ١٧٩(
  ١٤٨، ١٤٧/ ٣تنقيح تحقيق أحاديث التعليق : انظر) ١٨٠(
    ١٥٧/ ٣تلخيص الحبير ) ١٨١(
  ١٦تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ص : انظر) ١٨٢(
 ١١١/ ٧؛ البيهقي في الكبرى ٢٩١؛ الشافعي في المسند ص)١١١٤ (٥٣٥/ ٢أخرجه مالك في الموطأ ) ١٨٣(
  )٣٢ (٢٢٨/ ٣دارقطني ؛ وال)١٣٤١٨(



– 

  )٤٤١٨(

                                                                                                     
  ٢٢٥/ ٣الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني : انظر) ١٨٤(
  ٩٨/ ٢تبيين الحقائق : انظر) ١٨٥(
  ٧٢٨/ ٢المعونة، عبد الوهاب البغدادي : انظر) ١٨٦(
  ٦/ ٧؛ المغني، ابن قدامة ١٤٧/ ٣مغني المحتاج، الشربيني : انظر) ١٨٧(
 ٤٠٨/ ٣؛ والترمذي )٢٠٨٣ (٢٢٩/ ٢؛ وأبو داود )٥٣٩٤ (٣/٢٥٨ أخرجه النسائي في السنن الكبرى) ١٨٨(
 .هذا حديث حسن: قال الترمذي). ١٨٧٩ (٦٦٢/ ١؛ وابن ماجه )١١٠٢(
  ٣٠٢الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، األزهري ص : انظر) ١٨٩(
  ١٥٧/ ٣تلخيص الحبير، ابن حجر : انظر) ١٩٠(
  ٤٥٧/ ٩المحلى، ابن حزم : انظر) ١٩١(
، )٢٠٩٩ (٢٣٢/ ٢؛ وأبو داود في السنن )٣٢٦٤ (٨٥/ ٦ث بهذا اللفظ النسائي في المجتبى أخرج الحدي) ١٩٢(

 ١٠٣٧/ ٢في صحيح مسلم " أبوها"ليس بمحفوظ، لكني وقفت على الحديث بنفس اللفظ وفيه كلمة " أبوها: "وقال
  .وسيأتي الكالم عن هذا الحديث بالتفصيل في مسألة اعتبار رضا المرأة). ١٢٤١(
 ٥/٢مبسوط ال) ١٩٣(
 ٣١/ ٧المغني، ابن قدامة : انظر) ١٩٤(
 ١٨٠/ ٩البيان، العمراني : انظر) ١٩٥(
  ٣١/ ٧المغني، ابن قدامة :  انظر)١٩٦(
 ٤٦١/ ٩المحلي : انظر) ١٩٧(
 ٩٨/ ١٩التمهيد : انظر) ١٩٨(
ا والبكر يستأذنه"؛ وقد سبق تخريجه بلفظ )١٤٢١ (١٠٣٧/ ٢أخرجه بهذا اللفظ اإلمام مسلم في الصحيح ) ١٩٩(

 ".أبوها
 ١٢٥/ ٥؛ الفروع، ابن مفلح ٢٦٩/ ٦؛ نهاية المحتاج، الرملي ٢٦٦/ ١شرح ميارة الفاسي : انظر) ٢٠٠(
        ؛ مطالب أولي النهى، الرحيباني ٦٦/ ٥؛ الوسيط، الغزالي ٢٨١/ ١التليقن، عبد الوهاب البغدادي : انظر) ٢٠١(
٦ / ٥ 
 )٧ (٥٤/ ٧روضة الطالبين، النووي : انظر) ٢٠٢(
 ٤٦/ ٥كشاف القناع، البهوتي : انظر )٢٠٣(
 ٧٢٢، ٧٢١/ ٢المعونة، القاضي عبد الوهاب : انظر) ٢٠٤(
 ٦٥/ ٨اإلنصاف، المرداوي : انظر) ٢٠٥(
  ٥٨٦/ ٢؛ كشف المخدرات، البعلي ٣٠٨نهاية الزين، محمد بن عمر الجاوي ص : انظر) ٢٠٦(
؛ كشاف القناع، البهوتي ٦٦/ ٥غزالي ؛ الوسيط، ال٧٢٢، ٧٢١/ ٢المعونة، عبد الوهاب البغدادي : انظر) ٢٠٧(
١٠٧/ ٥ 
 .٢٥٦؛ جامع األمهات، ابن الحاجب ص ٧٢٢، ٧٢١/ ٢المعونة، عبد الوهاب البغدادي : انظر) ٢٠٨(



 

 )٤٤١٩(

                                                                                                     
                ؛ وأبو داود )٥٣٨٧ (٢٨٤/ ٣) ٥٣٨٥(، )٥٣٨٤ (٢٨٢/ ٣النسائي في الكبرى " البكر: "أخرجه بلفظ) ٢٠٩(
؛ )١٣٤٤٧ (١١٧/ ٧) ١٣٤٤٦ (١١٦/ ٧؛ والبيهقي )١٨٧٥ (٦٠٢/ ١؛ وابن ماجه )٢٠٩٦ (٢٣٢/ ٢

 ).٤٨ (٢٣٣/ ٣والدارقطني 
 ٦٢٠/ ٢العلل المتناهية : انظر) ٢١٠(
 ١٥٣/ ٣تنقيح تحقيق أحاديث التعليق : انظر) ٢١١(
   ٣/٢٦١؛ شرح فتح القدير، الكمال ابن الهمام ٣/١٩٠نصب الراية، الزيلعي : انظر) ٢١٢(
، وقد وقفت على نفس الرواية في البيهقي في الكبرى )٥٣(٣/٢٣٤ني في السنن رواية الدارقط: انظر) ٢١٣(
١٣٤٤٩ (٧/١١٧.( 
عن عبد اهللا بن يزيد، عن خنساء بنت : ، وفيها)٥٣٨١ (٣/٢٨٢رواية النسائي في السنن الكبرى : انظر) ٢١٤(

ال تنكحها وهي : "، فقالأنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، فشكوت ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم: خذام قالت
 ". كارهة

 ٣/١٩٠نصب الراية، الزيلعي : انظر) ٢١٥(
 ).١٨٧٣ (١/٦٠٢سنن ابن ماجه : انظر) ٢١٦(
 ٩/١٩٦؛ فتح الباري، ابن حجر ١٨٧/ ٣شرح الزرقاني : انظر) ٢١٧(
 تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن: "، بلفظ)٤٠٨٥ (٣٩٦ / ٩؛ وابن حبان )٢١٨٥ (١٨٥/ ٢أخرجه الدارمي ) ٢١٨(

 ".سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره
، النسائي في الكبرى "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فال جواز عليها: "رواه بلفظ) ٢١٩(
 ١٢٠/ ٧؛ والبيهقي في الكبرى )١١٠٩ (٤١٧/ ٣؛ والترمذي )٢٠٩٣ (٢٣١/ ٢؛ وأبو داود )٥٣٨١ (٢٨٢/ ٣
 ).حديث حسن: (وقال الترمذي). ٤٠٧٩ (٣٩٢/ ٩؛ وابن حبان )١٣٤٦٨(
عن عائشة رضي اهللا عنها : لم أره بهذا اللفظ، وإنما رواه البخاري في الصحيح بلفظ: يقول ابن حجر) ٢٢٠(

: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: ، قلت"نعم: "يا رسول اهللا يستأمر النساء في أبضاعهن، قال: قلت: قالت
 )٦٥٤٧ (٢٥٤٧/ ٦يح الصح: انظر". سكاتها إذنها"
 ١٣٢الغرة المنيفة، الغزنوي ص : انظر) ٢٢١(
 .١٨٨/ ٢؛ خالصة البدر المنير، ابن الملقن ١٩٢/ ٩فتح الباري، ابن حجر : انظر) ٢٢٢(
 ١٩٢ / ٩فتح الباري : انظر) ٢٢٣(
 ٣/ ٥المبسوط،السرخسي : انظر) ٢٢٤(
ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اهللا عن خنساء بنت خذام األنصارية أن أباها زوجها وهي : رواه بلفظ) ٢٢٥(

 ٨٦/ ٦؛ والنسائي في المجتبى )٤٨٤٥ (١٩٧٤/ ٥صلى اهللا عليه وآله وسلم فرد نكاحها، البخاري في الصحيح 
، ومالك في ١٧٢؛ والشافعي في المسند ص )٤٤ (١٨٧/ ٢؛ والدارمي )٢١٠١ (٢٣٣/ ٢؛ وأبو داود )٣٢٦٨(

  ). ٧١٢ (١٧٨لمنتقى ص ؛ وابن الجارود في ا)١١١٢ (٥٣٥/ ٢الموطأ 
 .سوى النسائي في الكبرى، وقد سبقت اإلشارة إليه" البكر: "ولم يذكره بلفظ

  ٥/٢المبسوط، السرخسي : انظر) ٢٢٦(



– 

  )٤٤٢٠(

                                                                                                     
 ).١٤٢١ (١٠٣٧/ ٢أخرجه مسلم في الصحيح ) ٢٢٧(
؛ الكافي في فقه ابن حنبل، ١٦٤، ١٦٣؛ مختصر المزني ص ٤٧١/ ٦منح الجليل، محمد عليش : انظر) ٢٢٨(

 ٢٦/ ٣ قدامة ابن
 ١٣٣الغرة المنيفة، الغزنوي ص : انظر) ٢٢٩(
 ٦٢/ ٢الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر : انظر) ٢٣٠(
 ١٨٠/ ٩؛ البيان، العمراني ٧١٩/ ٢المعونة، عبد الوهاب البغدادي : انظر) ٢٣١(
 ٣٩٧، محمد أبو زهرة ص )حياته، وعصره، وآراؤه الفقهية(أبو حنيفة : انظر) ٢٣٢(
 ٥٦١/ ٣حاشية ابن عابدين ) ٢٣٣(
 .سبق تخريجه كما سبقت اإلشارة إلى كالم الحنفية) ٢٣٤(
 ٩٨٣/ ١٩التمهيد : انظر) ٢٣٥(
 ٦١ - ٥٨أديان الهند الكبرى، أحمد شلبي ص : انظر) ٢٣٦(
؛ المرأة بين الزواج والطالق في المجتمع العربي ١٠١، ٧٧أديان الهند الكبرى، أحمد شلبي ص ) ٢٣٧(

 .٢٧حمد خير الزراد ص واإلسالمي، فيصل م
 ٣٨فجر اإلسالم، أحمد أمين ص ) ٢٣٨(
؛ )٢٣٩ (١٤٧/ ١؛ وأخرجه ابن المبارك في المسند )٢٣٥٣٦ (٤١١/ ٥أخرجه اإلمام أحمد في المسند ) ٢٣٩(

؛ والهيثمي )٥١٣٧ (٢٨٩/ ٤؛ والبيهقي في شعب اإليمان )٤٤٩٤ (٣٧٥/ ٣والمنذري في الترغيب والترهيب 
 ).٢٦٦/ ٣(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح : لفي مجمع الزوائد، وقا

، )حياته، وعصره، وآراؤه الفقهية(؛ أبو حنيفة ٢٠١، ١٢٥تاريخ العرب واإلسالم، سهيل زكار ص : انظر) ٢٤٠(
 ٨٢، ٨١محمد أبو زهرة ص 

  ١٠١أديان الهند الكبرى ص أحمد شلبي، / ، د٩٤ -٩٢فجر اإلسالم، أحمد أمين ص  :يراجع) ٢٤١(
 ٤٢٣لفتاوى المصرية، بدر الدين البعلي ص مختصر ا) ٢٤٢(
 ٢٣/ ٧؛ المبدع، ابن المفلح ١٤٩/ ٣مغني المحتاج  الشربيني،)٢٤٣(
 ١٤٩/ ٣الشربيني )٢٤٤(
 ٧٤/ ٨المرداوي )٢٤٥(
 ٧٢٠/ ٢المعونة، عبد الوهاب البغدادي ) ٢٤٦(
  ٢/٦؛ الفواكه الدواني، النفراوي ٢٢٣/ ٢حاشية الدسوقي ) ٢٤٧(
  ١٧٧/ ٣؛ الخرشي على مختصر خليل ٢٧٤/ ٣ منح الجليل، محمد عليش)٢٤٨(
 ١٤٤/ ٥األم ) ٢٤٩(
)٣١٦/ ٢) ٢٥٠  
 ٣٢٣/ ١؛ الوالية في النكاح، ٢٦٩/ ١شرح ميارة محمد المالكي، ) ٢٥١(
 ٢٨٣/ ٣منح الجليل ، محمد عليش)٢٥٢(
 ٢٨٣/ ٣منح الجليل ، محمد عليش)٢٥٣(



 

 )٤٤٢١(

                                                                                                     
 ٢٥ -٢٣/ ٢٣مجموع الفتاوى ابن تيمية، ) ٢٥٤(
؛ وعبد )١٣٤٤١ (١١٥/ ٧؛ والبيهقي في السنن الكبرى )٢٠٩٥ (٢٣٢/ ٢سنن أخرجه أبو داود في ال) ٢٥٥(

 ).١٠٣١١ (١٤٩/ ٦الرزاق في المصنف 
)٤٢٧/ ٣) ٢٥٦ 
 ٨٤/ ٦عون المعبود ) ٢٥٧(
 )١٥٩٥٩ (٢٥٨/ ٣المصنف عبالرزاق،) ٢٥٨(
 ١٤٨/ ٧اإلنصاف ، المرداوي)٢٥٩(
 ١٥٣/ ٣مغني المحتاج الشربيني، ) ٢٦٠(
 ٢١١/ ١ن عن رب العالمين إعالم الموقعيابن القيم، ) ٢٦١(
 ٦٧، ٦٦/ ٨اإلنصاف ، ؛ المرداوي١٦٢/ ٩ البيان، ،العمراني: انظر) ٢٦٢(
 ٦٧، ٦٦/ ٨؛ اإلنصاف، المرداوي ٢٠٣/ ٩ البيان، ،العمراني)٢٦٣(
 ٧/ ٢بداية المجتهد ابن رشد، ) ٢٦٤(
  ٢٧١/ ٢السيل الجرار  الشوكاني،)٢٦٥(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٤٢٢(

                                                                                                     
  
  
  
  
 



 

 )٤٤٢٣(

  
  
  

  
  
  

  المقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد              

  :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
يعد الحج الركن الخامس من أركان اإلسالم، جمع بين العبادة البدنية والعبادة الماليـة، وهـو         

  .ره طالبا رضوان اهللا والدار اآلخرةرحلة عظيمة يخلّف فيها اإلنسان كّل شيء وراء ظه
وهو العبادة التي يخرج فيها اإلنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمـه،فهو الموجـب لجنـات        

  .النعيم إذا كان حجا مبرورا
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبـه كيـوم ولدتـه                «: يقول النبي 

  .)١(»أمه
  .)٢(»ال الجنةالحج المبرور ليس له جزاء إ«: ويقول

ولذلك فحري بالمسلم أن يجتهد في تلك العبادة حق االجتهاد ويحرص علـى أن تكـون                
  .؛ ألنه أحرى لقبولهاوفق هدي النبي

ولما كان للحج تلك المنزلة العظيمة كتب فيه العلماء قديما وحديثًا، منهم من كتـب               
  .بحوث  بكتب أوفيه كتابا مستقالً، ومنهم من أفرد بعض أبوابه أو مسائله

، وذلك بمسألة جزئية من مسائل الحـج        – ولو بشيٍء يسير     –وقد رغبتُ أن ُأسهم بذلك      
  ).في الوجه والشعر زينة المحرمة( متعلقة بمحظورات اإلحرام وهي مسألة

                                         
، قال ابن حجر في     )١٢٠(ص) ١٥٢١(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور ح          )١(

  .اهـ"ئر، والكبائر، والتبعاتظاهره غفران الصغا): "٣/٤٤٧(فتح الباري 
: ، وأولـه  )١٧٧٣(، ح   )١٣٩(كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، ص        : رواه البخاري في صحيحه   )٢(

  ...".العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور"

 
 

  األستاذ المساعد في كلية الشريعة
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 



– 

  )٤٤٢٤(

زينة : وستكون هي القسم األول من زينة المحرمة، وسيعقبها بإذن اهللا القسم الثاني وهو            
  .المحرمة في البدن

ومن المعلوم أن أيام الحج أيام معدودة، وهي أيام تخشّع وعبادة، يحـسن بالمـسلم               
  .استغاللها، وإظهار الفاقة والذّل، والزهد في الدنيا

  .والحاج مأمور خالل مدة إحرامه باجتناب أشياء معينة وهي محظورات اإلحرام
ال في تغطيـة الـرأس      وحكم المرأة كحكم الرجل؛ ألن الخطاب يشمل الذكور واإلناث إ         

  .)١(واللباس، فإنه يجوز لها تغطية الرأس وتلبس المخيط
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع              «:قال ابن المنذر  

  .)٢(اهـ»منه الرجال إال بعض اللباس
المـساجد  وال يخفى أن اهللا جّل وعال قد أمر بالزينة، وحثّ عليها خاصةً في مواضع ك              

  .)٣(وغيرها
  .)٤(﴾يا بِني آدم خُذُوا ِزينَتَكُم ِعنْد كُلِّ مسِجٍد  ﴿: قال اهللا تعالى

َأومـن ينَـشَُّأ ِفـي       ﴿: الىـوالمرء مفطور على حب الزينة السيما المرأة، قال اهللا تع         
  .)٥(﴾الِْحلْيِة 

زينة، السيما النساء وهي كمـا  إال أن البعض قد يتوسع  في أيام الحج بالرفاهية وال        
واذْكُروا اللَّه ِفي َأياٍم     ﴿سبق أيام تخشّع وعبادة، ووصفها اهللا تعالى بأنها أيام معدودات           

  .)٦(﴾معدوداٍت 
  .ولذلك كره بعض أهل العلم الزينة للحاج

 ألن الزينة من دواعي النكاح فكره للمحـرم كالطيـب،      «:- رحمه اهللا  -قال شيخ اإلسالم  
وألن المعتدة لما منعت من النكاح منعت من الطيب والزينة، والمحرمـة تـشبهها فـي             

  .اهـ)٧(»المنع من عقد النكاح، فكذلك في توابعه من الزينة والطيب
                                         

  ).٣٨٦(، مفيد األنام ص)٣/١٤٢(، شرح الزركشي )٣/١٦٧(المبدع : ينظر)١(
  ).٥٣(اإلجماع ص)٢(
  .وما بعدها من البحث )١٧(األدلة على مشروعية الزينة ص: ينظر)٣(
  ).٣١(سورة األعراف، جزء من اآلية )٤(
  ).١٨(سورة الزخرف، جزء من اآلية )٥(
  ).٢٠٣(سورة البقرة، جزء من اآلية )٦(
  ).٣/١٠٣(شرح العمدة )٧(



 

 )٤٤٢٥(

لهذا كانت الحاجة إلى معرفة األحكام المتعلقة بالزينة في الحج ما الممنوع منهـا ومـا                
من، لتعرف المرأة ما يجب عليها اجتنابـه، وال         المشروع، أمرا مهما خاصةً في هذا الز      

تتحرج فيما أباحه لها الشارع؛ولذلك اخترت أن يكون البحث فيما يتعلق بزينة المحرمـة     
  .في الوجه والشعر

ولم أقف على من كتب في هذه الجزئية مستقلة، لكن هناك رسـالة ماجـستير لألخـت             
أحكام الزينة عمومـاً، ومنهـا زينـة         في   - حفظها اهللا  -المديفر الفاضلة الدكتورة عبير  

  .المحرمة
  .واهللا أسأل أن ينفعنا جميعاً وينفع بنا

  :وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس، بيانها كاآلتي
 المقدمة. 
 وفيه أربعة مطالبالمراد بالزينة، وأنواعها، وحكمها،:التمهيد : 

  .غةتعريف الزينة في الل: المطلب األول
  .تعريف الزينة في االصطالح: المطلب الثاني
  . أنواع الزينة:المطلب الثالث
 .حكم الزينة: المطلب الرابع

 وفيه ثالثة مطالبزينة الوجه،: المبحث األول: 
  : وفيه مسألتانكحل العينين،: المطلب األول

  .كحل المحرمة لعينيها: المسألة األولى
  .لالفدية في االكتحا: المسألة الثانية

  .وضع المساحيق على الوجه: المطلب الثاني
  .النظر في المرآة: المطلب الثالث

  :  وفيه أربعة مطالبزينة الشعر،: المبحث الثاني-
  : وفيه مسألتاندهن المرأة لشعرها،:المطلب األول

  .حكم دهن المحرمة لشعر رأسها: المسألة األولى
  .الفدية في دهن شعر المحرمة: المسألة الثانية

  : وفيه مسألتانتمشيط الشعر،: لمطلب الثانيا
  .حكم تمشيط المحرمة شعر رأسها: المسألة األولى



– 

  )٤٤٢٦(

  .الفدية في تمشيط الشعر: المسألة الثانية
  : وفيه ثالث مسائلخضاب الشعر،: المطلب الثالٍث

  .لشعر رأسها بالحناء حكم خضاب المحرمة: المسألة األولى
  .الشعر بالحناءالفدية في خضاب : المسألة الثانية
  .خضاب الشعر بغير الحناء: المسألة الثالثة

  : وفيه مسألتانغسل الشعر،: المطلب الرابع
  .بالِخطمي والسدر أسهار رحكم غسل المحرمة لشع: المسألة األولى

  .الفدية في غسل الشعر بالِخطمي والسدر: المسألة الثانية
  .وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة، -
  :س وفيهاالفهار-

  .فهرس المصادر والمراجع
 .فهرس الموضوعات

  :المنهج الذي سلكته في البحث-
نقلتُ المادة العلمية من مصادرها األصيلة حسبما تيسر لي االطالع عليـه مـن               . ١

القرآن، والسنة وشروحهما، وكتب الفقه، وكتب اللغة، وكتـب العقائـد، وكتـب             
 .لك مما رأيت الحاجة داعية إليهأصول الفقه، وقواعده، وكتب التراجم، وغير ذ

 .عزوتُ جميع اآليات الواردة في البحث إلى سورها ورقمها في المصحف . ٢
خرجت األحاديث واآلثار من مظانّها،ونقلت الحكم عليها من كالم أهل العلم، وما             . ٣

 .لم أقف عليه أذكر أن فالناً نسبه لكذا
عة فقط، وأذكرها منـسوبةً     اقتصرتُ في ذكر أقوال أهل العلم على المذاهب األرب         . ٤

الحنفي فالمالكي فالشافعي ثم الحنبلي، ثم أذكـر        : للمذاهب حسب ترتيبها الزمني   
وما لم أذكره من األقوال فإنني لم أجـده فيمـا            .أدلة األقوال والمناقشة والترجيح   

 .اطّلعت عليه
لحة قد تدعو الحاجة أثناء نقل المادة إلى ذكر نقول من كالم أهل العلم تكون مص               . ٥

 .البحث متعلقة به
 .له مرجعا في الهامش فهو من الباحثة لم أنسبه لقائل، أو لم أذكر ما . ٦



 

 )٤٤٢٧(

أن  عند توثيق كالم أهل العلم من المذاهب أرجع لكتب المـذهب نفـسه، وينـدر     . ٧
لعدم حصولي على مرجع في المـذهب نفـسه بعـد        ُأوثّق من مذهب آخر،وذلك   

  .االطالع والبحث وهو قليل جدا
في الهامش مرتبة حسب وفيات المؤلفين في كل مـذهب بحـسبه مبتدئـةً          والكتب  

  .الخ.... بالمذهب الحنفي فالمالكي
وإذا كان هناك كتابان بنفس العنوان، فإنني أكتب مع اسم الكتاب اسم مؤلفـه عنـد        

 .وروده في كل مرة
عند ورود كلمة غريبة أو مكان يحتاج إلى بيان فإنني أذكر تعريفهما بـالرجوع                . ٨

 .لكتب األصيلة في ذلك، وُأشير بعدها للمرجع أو المراجعل
اقتصرت في ترجمة األعالم على غير المشهورين ممن ورد في سند الحديث أو              . ٩

  .كان ضعف الحديث بسبب كالم أهل العلم فيه 
               به علي وبعد، فأحمد اهللا تعالى فهو المستحق للحمد والثناء، وأشكره على ما من

  .له أن يجعله خالصا لوجهه الكريممن إتمام البحث وأسأ
وأن يجزي خيرا كل من أعانني بأي وسيلة ويكافأهم بما هو أهله، وصلى اهللا على نبينا                

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )٤٤٢٨(

  التمهيد
  .المراد بالزينة، وأنواعها، وحكمها

م عليـه أشـياء     الـذي يحـر   : إذا أراد العبد الدخول في العمرة أو الحج بدأ بـاإلحرام          
  .)١(مخصوصة كانت حالالً من قبل

واإلحرام في حقيقته التجرد من أعمال الدنيا وهمومها، والـدخول إلـى حـرم اهللا متقربـا                 
  .)٢(بالطاعة متجنّبا للمعصية

وسمي الدخول في النسك إحراما؛ألن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشـياء كانـت              «
، وفي اإلحرام تذكير للمحرم بما سيقدم عليـه مـن نـسك             مباحةً له من النكاح والطيب    

  .)٣(»...عظيم، وفيه إعالن عن تجرد القلب من كل شيء وتعلّقه بخالفه
ويتجلى هذا بوضوح حين يخلّف العبد وراءه أعز ما يملك من ولٍد وأهٍل ومال، ويتّجـه              

  .العبادة البدنية والماليةببدنه وقلبه إلى خالقه ألداء هذا الركن العظيم الذي تجتمع فيه 
عام لكل من أراد الدخول في النسك رجالً كان أو امرأة، وهمـا              وهذا اإلحرام   

، وكذلك هما سواء  في أحكام الحج إال مـا خـصه            )٤(سواء فيما يحرم عليهما كما سبق     
  .)٥(الدليل في ذلك كله

  .)٦(فيستحب لهما االغتسال والتنظّف والتطيب عند اإلحرام

                                         
  ).١٦٧(، المطلع ص )٤٨(أنيس الفقهاء ص : ينظر)١(
  .بتصرف) ٤٦(، ص )٢٢٧( محمد المقرن في مجلة التوعية العدد من مقال للدكتور)٢(
  ).١٩٥(مفيد األنام ص )٣(
الرجـل والمـرأة   : "مبينًا تساوي الرجل والمرأة في أصل التكليـف   ) ٤/٦٣(قال الشاطبي في الموافقات     ). ٢(ينظر ص   )٤(

نهما، كالحيض والنفاس والعدة وأشـباهها  مستويان في أصل التكليف على الجملة ومفترقان بالتكليف الالئق بكل واحد م 
  .اهـ"بالنسبة إلى المرأة

  ).٣٨٦(، مفيد األنام ص )٦/١٧٤(، كشاف القناع )٣/٢٤٢(شرح الزركشي : ينظر)٥(
  :والفقهاء عندما يذكرون محظورات اإلحرام ينصون عندها في أن الرجل والمرأة سواء، ومن أمثلة ذلك  
والرجل والمرأة في الطيب سـواء فـي        «: عند كالمه على محظور الطيب    ) ٢/٣٠٧ (قال الكاساني في بدائع الصنائع      

  .اهـ»الحظر ووجوب الجزاء؛ الستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء
وأن الرجل والمرأة فـي ذلـك      «: عند كالمه على الخضاب   ) ٣/٢٤١(ويقول الخرشي في حاشيته على مختصر خليل          

  .اهـ»سواء
... اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة اإلحرام بحج أو بعمرة أو بهمـا  «): ٧/١٩٢(جموع  قال النووي في الم   )٦(

  .اهـ»وال يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة مؤكدة يكره تركها
، تهذيب المدونة )٣/٤٦٠(، البناية على الهداية )٢٣١–٢/٢٣٠(بدائع الصنائع : ينظر في استحباب اغتسال مريد اإلحرام  
  ).٨/١٣٥(، اإلنصاف )٥/٧٥(، المغني )٧/١٩٢(، المجموع )١٢٤–٢/١٢٣(، األم )٣/٢٣٣(، الذخيرة )١/٤٩١(



 

 )٤٤٢٩(

  .)١(»ويستحب أن يغتسل لإلحرام ولو كانت نفساء أو حائضا«: شيخ اإلسالمقال
  .)٢(ن تغتسل إلهالل الحج وهي حائضأل-رضي اهللا عنها–  عائشةوقد أمر النبي 

  .)٣(وهي نفساء أن تغتسل-رضي اهللا عنها–وأمر أسماء بنت عميس 
وهي الممنـوع   «رام  فإذا أحرم المسلم أو المسلمة وجب عليهما اجتناب محظورات اإلح         

  .)٤(»فعلهن في اإلحرام شرعا
 كل ما يرجع إلى تطييب الجـسم،        :وضابط ما يجتنبه المحرم من المحظورات       

،وقـد جـاء فـي      )٦(، وهو أمر مقصود في اإلحرام     )٥(التفث أو إزالة الشعث، أو قضاء    
الـسماء  إن اهللا يباهي بأهل عرفات أهل    «:  قال رسول اهللا   الحديث عن أبي هريرة     

  .)٧(»انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرا: فيقول لهم

                                         
  ).٢٦/١٠٩(مجموع الفتاوى ) ١(
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل -رضي اهللا عنھا–حديث عائشة )٢(

  ).٨٧٦(ص) ١٢١١(ج، باب وجوه اإلحرام، ح، ومسلم في صحيحه، كتاب الح)٢٧(ص) ٣١٧(المحيض، ح
ا –حديث أسماء )٣(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتـسالها  -رضي اهللا عنھ

  ).٨٧٦(ص) ١٢٠٩(لإلحرام، ح
 أن االغتسال ال يصح من النفساء في الحج لكن أمرها     :  لعائشة أن تغتسل   ذكر الخطّابي في أمر النبي        

 تفعل ذلك اقتداء بالطواهر أو تشبها بهن، والتشكّل بأشكال العبادات ممن ال تصح منه العبادة موجود في                أن
 األسلميين بصوم بقية النهار من يوم عاشوراء وكانوا مفطرين صدر مواضع من األصول، وقد أمر النبي 

  )١٥٠-٢/١٤٩(سنن معالم ال: ينظر. ذلك اليوم، والصبي مأمور بالصالة وهي غير الزمة
  ).٦/١١٩(كشاف القناع )٤(
القـرى  : ينظر. ترك الطيب حتى يوجد منه رائحة كريهة    :  والتفث انتشار الشعر وتغبره لقلة التعهد،    : الشعث)٥(

  ).٣/١٣١(، شرح الزركشي ) ٢/١٤١(العناية ) ٦١، ٥٨(، طلبة الطلبة ص)١٧٢(ص 
عند  كالمه   ) ١/٣٣٩(قال القاضي عبدالوهاب في المعونة      . )إحرام(مادة  ) ٢/١٥٨(الموسوعة الفقهية   : ينظر)٦(

  . اهـ»الغسل ليس بطيب وال زينة وال إلقاء  تفث، وكل ما عدا ذلك فجائز للمحرم«: على غُسل المحرم
  .إذًا إما الطيب ،أو الزينة ،أو إلقاء التفث هي ما يجتنبه المحرم

ورواه ابن خزيمة في صـحيحه، كتـاب        . هريرة  مسند أبي   ) ٣/٤١٥) (٨٠٤٧(رواه أحمد في مسنده ح    ) ٧(
وابن حبان في صـحيحه، كتـاب   ). ٤/٢٦٣) (٢٨٣٩(المناسك، باب تباهي اهللا أهل السماء بأهل عرفات ح  

والحاكم فـي مـستدركه، كتـاب المناسـك،         ). ٩/١٦٣) (٣٨٥٢(الحج، ذكر مباهاة اهللا مالئكته بالحاج ح      
  .اهـ»لى شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح ع«: ، وقال)١/٦٢٦(، )١٧٠٨(ح
صحيح علـى  : رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال «): ٢/١١٩(قال المنذري في الترغيب والترهيب        

  =                .»شرطهما



– 

  )٤٤٣٠(

حلق الشعر، وتقليم األظافر، وتغطية الـرأس، ولـبس         :وهذه المحظورات هي    
المخيط، والطيب، وقتل صيد البر واصطياده، وعقد النكـاح، والجمـاع فـي الفـرج،               

  .)١(والمباشرة فيما دون الفرج
  .)٢(الرجل إال في اللباس وتظليل المحملوالمرأة يحرم عليها ما يحرم على 

 عليه وسلم المحرم بأمٍر وحكمه عليـه يـدخل   وإنما كان كذلك؛ ألن أمر رسول اهللا  «
فيه الرجال والنساء، وإنما استثنى منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة؛ لكونها عـورة إال         

  .)٣(»وجهها
نة كالطيب وتقليم األظافر، ومنهـا      يدخل في الزي   وبالنظر إلى تلك المحظورات منها ما     

  .ما ليس منها
وقد تكون الزينة في غير هذه المحظورات كالكحل والدهن ونحو ذلك؛فتحتاج إلى بيـان              

  .)٤(حكم، وفي هذه المباحث سيكون بيانها بإذن اهللا
  .تعريف الزينة في اللغة:المطلب األول

  .الزين خالف الشين، وجمعه أزيان: الزينة في اللغة
  .)٥(زانه زينًا وأزانه وَأزينَه، وتزين هو افتعل من الزينة: اليق

  .)٦(ما يتزين به: والزينة
                                                                                                     

ورجاله رجال الصحيح، وفي الباب عن «: ونسبه ألحمد وقال) ٣/٢٥٢(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد =  
رواه البيهقي بإسـناد    ): "٧/٣٨٠(قال النووي في المجموع     . اهـ» العاص   جابر، وعبداهللا بن عمرو بن    

  ).٢/٢١(، )١١٣٢(صحيح الترغيب والترهيب ح: وصححه األلباني، ينظر. اهـ"صحيح
، شـرح   )١٦٨–٣/١٦٧(، المبـدع    )٣٥١ ومـا بعـدها،      ٨/٢٢١(المقنع والشرح الكبير واإلنصاف     : ينظر)١(

  ).٣/١٤٢(الزركشي 
أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد،   «): ٣/٢٠٠( في اإلشراف    قال ابن المنذر    

  .اهـ»والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم األظافر
، )٢/٤٩١(، منتهـى اإلرادات     )٦/١٧٤(، كشاف القنـاع     )٨/٣٥٨(، الشرح الكبير    )٥/١٥٧(المغني  : ينظر)٢(

  ).٦/٤٧١(العزيز 
  ).٤/١٥٧(المغني )٣(
يحسن التنبيه على أن الكالم في زينة المرأة في الوجه والشعر فيما ليس فيه طيب في جميع مسائل البحـث؛                    )٤(

  .ألن المطيب داخٌل في محظورات اإلحرام
  ).زين(مادة ) ٣/٢٢٢(، لسان العرب )١/٤٣٠(أساس البالغة : ينظر) ٥(
  ).زين(مادة ) ٤٦٦(الصحاح ص) ٦(



 

 )٤٤٣١(

  :قال ابن فارس
  .)١(»أصٌل صحيح يدل على حسن الشيء وتحسينه: الزاي والياء والنون«

  .تعريف الزينة في االصطالح: المطلب الثاني
التجمل، والتحسين وذلـك    : ، ومنه )٢(ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة        

  .)٣(بزيادة أشياء على األصل
  :وقد جمع القرطبي ما تشمله الزينة فقال

ما تحاوله المرأة في تحـسين خلقتهـا كالثيـاب والحلـي، والكحـل        : الزينة المكتسبة «
  .اهـ)٤(»والخضاب

  .أنواع الزينة: المطلب الثالث
  : الزينةتتزين المرأة بأنواع متعددة من الزينة، ومن أنواع

  . الكحل والخضاب، وأشهر أنواع الخضاب الحناء-أ
  .االدهان بأنواع الدهن والكريمات ونحوها-ب
حمرة الشفاه، حمرة الوجه، والمناكير، ونحوهـا       ( أدوات التجميل المعاصرة     -ج

مما استجد.(  
  .اللباس،بما يشتمل عليه  من حيث الشكل، أو اللون، أو النوع  زينة-د

  .أنواعه الحلي ب-هـ 
  .يدخل في الزينة تبعاً االغتسال والتنظف ونحو ذلك؛ إذ هو من مقدمات الزينةو

يتعلق بزينة الوجه والـشعر؛ كالكحـل والخـضاب          ما: والذي له عالقة بالبحث   
  .، وغسل الوجه والشعروالدهن وأدوات التجميل

  
                                         

  ).زين(مادة ) ٣/٤١(مقاييس اللغة ) ١(
  . أنه ال يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها:، وقد ذكر الشنقيطي )٦/١٩٩(أضواء البيان ) ٢(
التحسن، والتجمـل، والتحلّـي،   : ، وهناك ألفاظ لها عالقة بالتزين وهي    )٢٣٥(معجم لغة الفقهاء ص     : ينظر) ٣(

  .والمراد بالتحلي والتحلية لبس الحلي
لتزين والتجمل والتحسن فهي متقاربة المعنى، وهي أعم من التحلية، لتناولها ما ليس حلية كاالكتحال،               أما ا   

  ).١١/٢٦٤(الموسوعة الفقهية : ينظر. وتسريح الشعر، واالختضاب ونحوها
سورة ﴾   ما ظَهر ِمنْها     وال يبِدين ِزينَتَهن ِإالَّ   ﴿  :عند تفسير قول اهللا تعالى    ) ١٥/٢١٤(الجامع ألحكام القرآن    ) ٤(

  ).٣١(النور، جزء من اآلية 



– 

  )٤٤٣٢(

  حكم الزينة: المطلب الرابع
  :ا يدل على ذلك، ومم)١(الزينة مشروعة في الكتاب والسنة

  .)٢(﴾ قُْل من حرم ِزينَةَ اللَِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه ﴿: قول اهللا تعالى-١: من الكتاب
حيث أمر اهللا تعالى نبيه عليه الصالة والسالم أن يسألهم عمن حرم ما أحـّل اهللا علـى                  

  .)٣(جهة التوبيخ والتقرير
 اقتضته الـشهوة وطلـب العلـو فـي األرض      وزينة اهللا هي كل ما    «ومن ذلك الزينة،    

  .)٤(»؛كالمال والبنين وهي الزينة التي فضل الشرع عليها
  .)٥(الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه:وقد جاء في تفسير الزينة

  .)٦(جميع الثياب: وقيل
فقد دلّت اآلية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمل بهـا فـي الجمـع           «: قال القرطبي 

  .اهـ)٧(»اإلخوان د، وعند لقاء الناس ومزاورةواألعيا
  .)٨(﴾َأومن ينَشَُّأ ِفي الِْحلْيِة  ﴿: قول اهللا تعالى-٢

ينبت ويكبر ويربى في الحلية وهي الزينة، وفي الحلي مـن الـذهب             من  أي من النساء    
  .، وهذا دليل على أنتزِين المرأة أمر معروفٌ مستقر)٩(والفضة واألحجار

                                         
، )٩/٢٠٣(، الجامع ألحكام القـرآن للقرطبـي      )٦/٢٢٩(، تبيين الحقائق    )٢٧٩-٣٠/٢٧٨(المبسوط  : ينظر) ١(

  ).١/٢٨٦(، كشاف القناع )٦٤-٦٣/ ٢(، الفروع وتصحيحه )٤/٤٥٣(المجموع 
، )١٠/١٥٨( ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيـان          ، وقد أورد  )٣٢(سورة األعراف، جزء من اآلية      ) ٢(

إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء أحلّها    : " قال -رضي اهللا عنهما  – سبب نزول هذه اآلية عن ابن عباس      
  ".من الثياب وغيرها، فأنزل اهللا اآلية

تيسير الكـريم المنـان ص   ، )٤٧٤(تفسير القرآن العظيم البن كثير ص   : ، وينظر )٥/٤٨٣(المحرر الوجيز   ) ٣(
)٢٥٠.(  

  ).٥/٤٨٣(المحرر الوجيز ) ٤(
  ).٢٠٣–٩/٢٠٢(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٥(
  ).٩/٢٠٣(، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )١٠/١٥٧(جامع البيان ) ٦(
ميـل مـن    ، وقد نقل القرطبي آثارا عن الصحابة والتابعين في لبـسهم الج           )٩/٢٠٣(الجامع ألحكام القرآن    ) ٧(

  ).٢٠٦–٩/٢٠٣: (ينظر. الثياب
  ).١٨(سورة الزخرف، جزء من اآلية ) ٨(
، )١٩/٢٠(، الجامع ألحكام القـرآن للقرطبـي   )١٣/٢٠٧(، المحرر الوجيز   )٢٠/٥٦٣(جامع البيان   : ينظر) ٩(

  ).١٤٢٦(تفسير القرآن العظيم البن كثير ص 



 

 )٤٤٣٣(

  :ومن السنة
إن اهللا جميٌل يحـب الجمـال،       «:  قال  عن النبي    عن عبداهللا بن مسعود     -١

  .)١(»الكبر بطر الحق وغمط الناس
على عباده أن يتجملوا معه في إظهار نعمته عليهم، المؤذن بقلة           «: جاء في فيض القدير   

إظهار السؤال لغيره، والطلب ممن سواه، وتجنّب أضداد ذلـك مـن إظهـار البـؤس                
  .اهـ)٢(»والفاقة

  .)٣(»إن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته بالخير على عبده«:  قال عن النبي –٢
يعني إذا أتى اهللا عبدا من عباده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه بأن يلبس لباسـا                  

  .)٤(يليق بحاله؛ إلظهار نعمة اهللا عليه
               على ذلـك قـول اهللا تعـالى         فدّل هذا على أن إظهار النعمة من محبوبات النعم، ويدل         

  .)٥(﴾وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ  ﴿
  

                                         
، وهو جزء مـن     )٦٩٤–٦٩٣(ص) ٩١(ر وبيانه ح  رواه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب تحريم الكب        ) ١(

  . »...ال يدخل الجنة من كان في قلبه«: حديث أوله
)٢/٢٣٥) (٢.(  
جاء أن اهللا تعالى يحب أن يرى أثـر نعمتـه علـى عبـده            رواه الترمذي في سننه، أبواب األدب، باب ما       ) ٣(

  اهـ. »هذا حديث حسن«: ، قال أبو عيسى)٦٣٥(ص) ٢٨١٩(ح
  ).٧/٢٧٨٣(اتيح مرقاة المف) ٤(
  ).٨/٢٥٨(نيل األوطار ).١١(اآلية  الضحى، رةسو) ٥(



– 

  )٤٤٣٤(

  المبحث األول
  الزينة في الوجه

  :وفيه ثالثة مطالب
  .كحل العينين: المطلب األول
  :وفيه مسألتان

  .كحل المحرمة لعينيها: المسألة األولى
  هل يجوز للمحرمة كحل عينيها للزينة أم ال؟

 خالف بين العلماء في حكم كحل المحرمة لعينيهـا إذا كـان لزينـة كاكتحالهـا                 هناك
  .)٣(، أما كحل العينين لحاجة فال بأس به)٢)(١(باإلثمد

 في حكم كحل المرأة المحرمة لعينيها للزينـة         – رحمهم اهللا تعالى     –وقد اختلف العلماء    
  :على ثالثة أقوال

  .)٥(ــوٌل للحنابلة، وقـ)٤(ية أنه يحرم، وهو مذهب المالك:القول األول

                                         
وهو حجر يكتحـل بـه،      ) ثمد(مادة  ) ٧٩(الكحل األسود، المصباح المنير ص    :  بكسر الهمزة والميم   :اإلثمد) ١(

  ).ثمد(مادة ) ١٤٣(الصحاح ص
، )٥/٤٣٣( أضـواء البيـان      ،)٢/٥٠٢(، التوضيح   )٢/٣٥٣(، النوادر والزيادات    )٢/٢١٧(المدونة  : ينظر) ٢(

، )٣/١٧٠(، المبـدع  )١/٢٠٥(، مسائل اإلمام أحمد رواية عبـداهللا  )٤/١٢١(، الحاوي   )٧/٣٧٥(المجموع  
  ).٦/١٧٧(، كشاف القناع )٨/٣٦٣(اإلنصاف 

وأجمعوا على أن له أن يكتحل بما ال طيب فيه إذا احتاج إليـه وال               «): ٧/٣٧٦(يقول النووي في المجموع     ) ٣(
 أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر عينيه الصبر إقطـارا،            بويؤيد ذلك ما ورد عن ابن عمر        . هـا» فدية

رواه . »يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمـد «: – أي ابن عمر     –وأنه قال   
، كتاب الحـج،    كتاب المناسك، ورواه البيهقي في السنن الكبرى      ) ١/٣١٢(،  )٨١٠(الشافعي في المسند، ح     

، وفي معرفة السنن واآلثار، كتاب المناسك، في اكتحال المحرم، )٥/٦٣(باب المحرم يكتحل بما ليس بطيب 
  ).٧/٢٤٦(، وأورده البغوي في شرح السنة، باب ما يجتنب المحرم من اللباس، )٧/١٧١(، )٩٦١٧(ح 

، قال القاضي عبدالوهاب فـي      )٢/٥٠٢ (، التوضيح )٣/٣٤٦(، الذخيرة   )٢/٣٥٣(النوادر والزيادات   : ينظر) ٤(
وقد نقل التلمساني . اهـ»واختلف أصحابنا هل هو منع حظر أو كراهة... ممنوعة منه«): ١/٣٣٨(المعونة  

  ).٢/٥٠٢(التوضيح : ينظر. االتفاق على منع المرأة من الكحل إذا كان بغير ضرورة
  ).٨/٣٦٥(حكاه المرداوي في اإلنصاف ) ٥(



 

 )٤٤٣٥(

، )٢(، والصحيح من مـذهب الـشافعية      )١( أنه يكره، وهو قوٌل عند المالكية      :القول الثاني 
  .)٣(والصحيح من مذهب الحنابلة

  .)٥(، وقول عند الشافعية)٤( أنه يجوز، وهو مذهب الحنفية:القول الثالث
  :أدلة األقوال-

  :حريم اكتحال المحرمة لعينيها القائلون بتاستدل أصحاب القول األول-
 أن في االكتحال ترفّها وإزالة ضرر، والترفّه وإزالـة الـضرر محرمـان علـى                –١

  .)٦(المحرم
  .)٧(أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة-٢

 أن المعتدة إنما منعت من الكحل ألنها تُمنع مـن الزينـة، واإلحـرام ال يمنـع               :نوقش
  .)٨(منها

  : القائلون بالكراهةاستدل أصحاب القول الثاني-
 من اليمن ببدن    وقدم علي   «: ، وفيه )٩( حديث جابر الطويل في صفة حج النبي         –١

ممن حّل ولبست ثيابا صبيغًا واكتحلت، فأنكر        -رضي اهللا عنها  – فوجد فاطمة    النبي  
  .»الحديث... إن أبي أمرني بذلك: ذلك عليها فقالت

  .)١٠(ى أنها كانت ممنوعة من ذلك قبل اإلحاللوهذا يدل عل

                                         
  .ما نُِقل عن القاضي عبدالوهاب) ٤(هامش : ، وينظر)٢/٥٠٢(ح التوضي: ينظر) ١(
  ).٧/٣٧٦(، المجموع )٧/٤٧٢(، العزيز )٤/٢٧٥(، نهاية المطلب )٣/٣٧٥(األم : ينظر) ٢(
  ).٣/١٧٠(، المبدع )٨/٣٦٢(، الشرح الكبير واإلنصاف )٥/١٥٧(المغني : ينظر) ٣(
، الدر المختار مع حاشـية ابـن        )٢/٤٥٢(، فتح القدير    )٢/٣٠٦(، بدائع الصنائع    )٤/١٢٣(المبسوط  : ينظر)٤(

  ).٣/٦٧٣(عابدين 
  .اهـ»غير ممنوع منه وتركه أفضل«: قال الماوردي) ٤/١٢١(، الحاوي )٧/٤٧١(العزيز : ينظر)٥(
  ).٨٩/ ٢(الشرح الصغير : ينظر)٦(
  ).١/٣٣٨(المعونة )٧(
  ).٤/١٢١(الحاوي )٨(
  ).٨٨(، ص)١٢١٨(، ح، باب حجة النبي أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحج) ٩(
  ).٣/١٤١(، شرح الزركشي )٥/١٥٦(المغني : ينظر)١٠(



– 

  )٤٤٣٦(

غير : اكتحلي بأي كحل شئِت غير اإلثمد، أو قالت       «: قالت المرأة محرمة  لأن عائشة   -٢
  .)١(»كحل أسود، أما إنه ليس بحرام؛ ولكنه زينة ونحن نكرهه

  .وهو صريح الداللة على الكراهة، وأنه زينة
 ، فـأراد أن   )٤( رمدت عينـه   )٣(يد اهللا بن معمر   أن عمر بن عب   : )٢( عن نبيه بن وهب    –٣

، وحدث عـن عثمـان   )٦(، وأمره أن يضمدهــا بالصبر  )٥(يكحلها فنهاه أبان بن عثمان    
  .)٧( أنه فعلهابن عفان عن النبي 

٤–٨(االكتحال من الزينة، وهو ينافي الشعث المطلوب من الحاج في الحج  أن(.  
  .)٩(منع السنة إياهاأن األصل حّل الزينة؛ لعدم :نوقش

  .)١٠( أنها عبادة لها إحرام وإحالل كالصالة–٥

                                         
، وأورده البغوي في شرح )٥/٦٣(رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المحرم يكتحل بما ليس بطيب )١(

  ).٧/٢٤٦(السنة، باب ما يجتنب المحرم من اللباس 
  .بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بن قصي القرشي الحجبيبن عثمان : نبيه بن وهب) ٢(

ثقة، وتوفي : أيوب القرشي، وأبو الزناد، قال النسائي: أبان بن عثمان، ومحمد بن الحنفية، وروى عنه: روى عن  
، )٢٩/٣١٩(ل ، تهذيب الكما)١/١١٣(الطبقات الكبرى  : ينظر ترجمته في  . في فتنة الوليد بن يزيد بن عبدالملك      

  ).١٠/٤١٨(تهذيب التهذيب 
مات سـنة  .  نبيه بن وهب: أبان بن عثمان، وروى عنه    : عمر بن عبيد اهللا بن معمر التيمي القرشي، روى عن         ) ٣(

  ).٢/٤١(، تعجيل المنفعة )٦/١٧٥(التاريخ الكبير : تنظر ترجمته في.  اثنتين ومائة بدمشق
) ٤٢٧(الصحاح ص : ينظر. رِمد الرجل بالكسر هاجت عينه    : ن، يقال  أصابه الرمد وهو مرض للعي     :رمدت عينه )٤(

  ).١/٣١٢(، مسند الشافعي بترتيب السندي )رمد(مادة ) ١٩٨(، المصباح المنير ص)رمد(مادة 
بن عفان بن أبي العاص، أبو سعيد األموي القرشي، مدني، تابعي، ثقة من كبار التـابعين، والّه         :أبان بن عثمان    ) ٥(

، زيد بن ثابت،    )والده(عثمان بن عفان    : بن مروان على المدينة، وكانت واليته سبع سنين، روى عن         عبدالملك  
). هـ١٠٥(الزهري، وأبو الزناد، ونبيه بن وهب، ومات في والية يزيد بن عبدالملك بالمدينة سنة              : وروى عنه 

، الجرح والتعديل )١/٥١(ت للعجلي ، الثقا)٥/١٥١(، الطبقات الكبرى )١/٤٥٠(التاريخ الكبير : ينظر ترجمته في
  ).٢/٣٩٥(البن أبي حاتم 

  ).صبر(مادة ) ١/٤٦٦(، المغرب )صبر(مادة ) ٥٧٨(الصحاح ص: ينظر. الدواء المر: بكسر الباء: الصبر)٦(
  ).٨٧٥(ص) ١٢٠٤(رواه مسلم في صحيح، كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه ح)٧(
  .اهـ»أكرهه ألنه زينة، وإنما هي أيام تخشّع وعبادة«: ال الشافعي، ق)٣/٣٧٥(األم : ينظر)٨(
  ).٣/٣٠٤(الذخيرة )٩(
اختلف أصحابنا في تحريم الزينة فيها كالكحـل        «: ، قال القرافي  )٣/٣٠٤(الذخيرة  : ، وينظر )١/٣٣٨(المعونة  )١٠(

تحرم الزينة فيها كالصالة، أو يفرق والحلي للنساء قياسا على الطيب، وكراهتها ألنها عبادة لها تحريم وتحليل فال 
  .اهـ»واألصل حّل الزينة لعدم منع السنة إياها:  بين ما ظهر كالكحل وما بطن كالحلي، قال– وهو المشهور –



 

 )٤٤٣٧(

  : استدل أصحاب القول الثالث القائلون بالجواز-
  .)١( أن الكحل ليس بطيب، فال وجه للمنع من استعماله –١
  .)٢( أن الكحل وإن كان زينة فاألصل حّل الزينة لعدم منع السنة منها–٢

  : الترجيح
 القول بكراهة اكتحال المرأة المحرمة  عينيهـا للزينـة،           -اهللا أعلم    و - القول المختار   

أما إنه ليس بحرام، ولكنه زينـة       «: لوذلك لورود اآلثار  في ذلك، ويؤيده قول عائشة          
  )٣("ونحن نكرهه

عن اكتحال المحرمة ووضعها للحناء فقال بعـدما        _ رحمه اهللا -وقد سئل الشيخ ابن باز    
ر مكتحلة وغير متحنية بعد اإلحرام يكون أحسن؛ ألنها حالة          لكن تركها غي  : "بين جوازه 

تقشف وحالة إقبال على العبادة وليست حالة تجمل، فترك الكحل بعد اإلحـرام وتـرك               
  "الحناء بعد اإلحرام أولى حتى تنتهي من إحرامها

  .الفدية في االكتحال: المسألة الثانية
 اإلحرام، لو اكتحلت المـرأة هـل        من يقول بتحريم أو كراهة اكتحال المرأة أثناء       

  يجب عليها الفدية أم ال؟
  : في وجوب الفدية على قولين– رحمهم اهللا تعالى –اختلف العلماء 

                                         
  ).٤/١٢٣(المبسوط : ينظر)١(
  ).٣/٣٠٤(الذخيرة : ينظر)٢(
 . تقدم تخريجه )٣(
ى والِفداء كلها بمعنى واحد،        :الفديةقال  الفدية والفَدفداه وفاداه إذا أعطـى فـداءه   :  والمراد به فكاك األسير، ي

، مقـاييس اللغـة     )فدى(مادة  ) ٨٠٠(الصحاح ص   : ينظر. فكأنه يحميه بنفسه أو بشيء يعوض عنه      . فأنقذه
  ).١٧٧(، المطلع ص )٢/٣٥١(، النهاية في غريب الحديث واألثر )فدى(مادة ) ٤/٤٨٣(

 أو صوم، أو إطعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران، أو يجب بسبب ترك             دم،: والفدية في الحج المراد بها    
، وإطالق الفدية في محظـورات      )٣٩٩(مفيد األنام ص    : ، وينظر )١٢١-٢/١١٦(منتهى اإلرادات   . واجب

اإلحرام فيه إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها، 
  .  تعظيم أمر اإلحرام وأن محظوراته من المهلكات لعظم شأنه وتأكد حرمته– واهللا أعلم –ب ذلك وسب

  .، وقد نسبه للشيخ منصور البهوتي)٣٩٩(مفيد األنام ص :  ينظر



– 

  )٤٤٣٨(

، )٢(، ومذهب الـشافعية   )١( أنه ال تجب عليها الفدية، وهو قوٌل عند المالكية         :القول األول 
  .)٣(والحنابلة

  ،)٤(ذهب عند المالكية أنه تجب عليها الفدية، وهو الم:القول الثاني
  .)٥( ورواية عند الحنابلة

  : أدلة األقوال-
لم أقف على دليل ألصحاب القول األول، القائلين بعدم وجوب الفدية، ويمكـن             -

  :أن يستدل لهم
  .أن إيجاب الفدية حكم يحتاج إلى دليل وال دليل، واألصل براءة الذمة

  :لفدية القائلون بوجوب ااستدل أصحاب القول الثاني-
  .، والمرأة ممنوعة من الزينة في الحج)٦(أنه زينة لها-١

  .)٧( أن األصل حّل الزينة لعدم منع السنة منها:نوقش
  .)٨(أنه يزيل الشعث من العين كما يزيل الدهن شعث الرأس-٢
  .)٩(أنه كالطيب واللباس في المنع، ففيه الفدية-٣
  

                                         
  .اهـ»إن قلنا إنه منع كراهة فال فدية فيه«: ، وقال)١/٣٣٨(هذا القول حكاه القاضي عبدالوهاب في المعونة )١(

  ).٢/٥٠٢(التوضيح : وينظر. عضهم أنه إن كان الكحل لضرورة من حر أو برد فال شيء فيهوقيده ب  
  .وقد نص النووي أنه ال خالف عندهم بعدم وجوب الفدية). ٧/٣٧٦(، المجموع )٤/٣٧٥(األم : ينظر)٢(
  ). ٨/٣٦٤(، الشرح الكبير )٥/١٥٦(المغني : ينظر) ٣(

  .اهـ»ل باإلثمد مكروه، وال فدية فيه، وال أعلم فيه خالفًاإذا ثبت هذا فإن الكح«: قال ابن قدامة
، وقد نقل ابن الحاجب عن ابـن   )٢/٥٠٢(، التوضيح   )٣/٣٤٥(، الذخيرة   )٢/٣٥٣(النوادر والزيادات   : ينظر)٤(

: ينظر. وقيده بعض المالكية إن لم يكن لضرورة فالمرأة عليها الفدية. راشد االتفاق على الوجوب في المرأة 
  ).٢/٦١(، الشرح الكبير للدردير )٢/٥٠٢(يح التوض

  .اهـ»إن قلنا إنه منع حظر كان فيه الفدية«): ١/٣٣٨(وقال القاضي عبدالوهاب في المعونة   
المنع على سبيل التحريم وفيه «): ٣/١٤٢(على القول بأن المنع على سبيل التحريم، قال الزركشي في شرحه     )٥(

  .اهـ»الفدية
  ).٢/٥٠٢(، التوضيح )١/٣٣٨(المعونة : ينظر)٦(
  ).٣/٣٠٤(الذخيرة : ينظر)٧(
  ).٣/٣٤٥(الذخيرة )٨(
  ).٣/١٤٢(شرح الزركشي : ينظر)٩(



 

 )٤٤٣٩(

قول بعدم وجوب الفديـة؛ وذلـك أن         ال - واهللا أعلم    - القول المختار    :الترجيح-
  .األصل براءة الذمة، واإليجاب يحتاج إلى دليل

  وضع المساحيق في الوجه: المطلب الثاني
ال شك أن وضع المساحيق على الوجه كحمرة الشفاه أو حمرة الوجه وغيرها نوع مـن            

وقـد  الزينة، واألصل فيها اإلباحة كما تقدم وهي تشبه وضع الكحل أو وضع الحنـاء،               
ألنها حالـة تقـشف   فكذلك وضع المساحيق، ، )١(األولى عدم وضعهأن  الكحل و في تقدم

  .وحالة إقبال على العبادة وليست حالة تجمل
  النظر في الِمرآة: المطلب الثالث

 توجيه المحرم إلى ترك بعض األمور التـي         – رحمهم اهللا تعالى     –يذكر الفقهاء   
إن اهللا يبـاهي بأهـل    «: مور بعدم إزالته لحـديث    فيها إصالح الشعث؛ نظرا إلى أنه مأ      

  .)٢(»...انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرا: عرفات أهل السماء فيقول
                                         

  

  .صفحة سابقة ينظر) ١(
  .غالباً مايكون النظر إلى المرآة ألجل تحسين الوجه؛ ولذلك أدرجتها مع مسائل زينة الوجه والشعر*

مسألة دهن الوجه، وغسل الوجه، وإزالـة       :  تدخل تحت زينة الوجه    من المسائل التي       ويحسن التنبيه إلى أن     
شعر الوجه، وهي مسائل يذكر العلماء الكالم عليها مع الكالم على زينة البدن فال تفرد بالذكر، فيـذكرون                  
مسألة دهن البدن ويدخل فيها دهن الوجه، وكذلك يذكرون مسألة غسل الوجه مع غـسل الـرأس والبـدن،      

زينـة  :  فـي بحـث    ائل المس ذهبحث ه |الشعر من البدن يدخل فيها إزالة شعر الوجه، وقد تم         ومسألة إزالة   
  .خالصة لها المحرمة في البدن فال داعي إلعادة بحثها هنا؛ لكني سأذكر

  عدم الجواز عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلـة،  :  ففيها قوالنأما مسألة دهن الوجه مع البدن
  .يكون لعلة أن الوقيده المالكية ب

  .القول بالجواز وهو قول عند المالكية ومذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة:     والقول الثاني
 بأن الحاج أشعث أغبر واستعمال الدهن يزيل هذا الوصف، إضـافة إلـى أن   :     واستدل من قال بعدم الجواز    

  .الدهن يحسن البدن
.  بأنه ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ادهن بدهن غير مطيب        : على الجواز      وأما القول الثاني فاستدلوا   
  .ونوقش الحديث بضعفه

  . بأنه دهن ليس فيه طيب وال زينة فال يمنع منه المحرم:    واستدلوا أيضاً
ينظر فـي   . ظور    والقول المختار الجواز لعدم الدليل على المنع، وعليه فال فدية فيه إذا ادهنت ألنه ليس بمح               

، )٢/٣٥٢(، النـوادر والزيـادات      )١/٦٠٤(، التهذيب   )٢/١٩٠(، بدائع الصنائع    )٤/١٢١(المبسوط  : ذلك
، )٨/٢٧٠(، الشرح الكبيـر     )٥/١٤٩(، المغني   )٧/٢٩٢(، المجموع   )٤/١١٠(، الحاوي   )٧/٤٧١(العزيز  

  =              ).٨/٢٧٠(اإلنصاف 



– 

  )٤٤٤٠(

ومن ذلك النظر إلى الِمرآة، فما حكم نظر المحرمة في المرآة، وهل يترتب على ذلـك                
  شيء؟

  :قولين في حكم النظر في المرآة على – رحمهم اهللا تعالى –اختلف العلماء 
، وهـو مـذهب     )١(أنه يكره النظر في المرآة لزينة، أما لحاجة فال بـأس          : القول األول 

  .)٤(، والرواية المعتمدة عند الحنابلة)٣(، ورواية عند الشافعية)٢(المالكية
، وروايـة عنـد     )٥(أنه يجوز، وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية       : القول الثاني 

  .)٦(الحنابلة

                                                                                                     
 =   والفقهاء نصوا على أن للمحـرم أن       : ل الرأس والبدن  فهو أيضا داخل في غس    : وأما مسألة غسل الوجه

ينظر فـي   . يصب الماء على بدنه، وأن يغسله ويغسل رأسه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم                
، )٣/٥٧٢(، حاشية ابن عابـدين      )٢/٤٥١(، فتح القدير    )١/١٤٥(، االختيار   )٢/٣٠٦(بدائع الصنائع   : ذلك

، المغنـي  )٣/٢٥٨(، اإلشراف )٧/٣٧٦(، المجموع )٣/٣٦٣(، األم  )١/٥٩٦(، التهذيب   )٢/٢١٩(المدونة  
  ).٣/١٣٩(، المبدع )١١٤، ٣/١١٠(، شرح العمدة )٥/١١٧(

     الفقهاء   : وأما مسألة إزالة شعر الوجه على تحريم أخذ شيٍء من شعر البـدن         – رحمهم اهللا تعالى     –نص 
جه واليدين، لنص اآلية بالنهي عن الحلق وقـيس         للرجل والمرأة حال اإلحرام كالشارب واإلبط وشعر الو       

، )٢/٣٠٥(، التوضيح )٢/٣٠٩(، بدائع الصنائع )٣/٤٥٠(الهداية مع فتح القدير : ينظر في ذلك.عليه ماعداه
، المجموع )٧/٤٧٣(، العزيز )٤/٢٦٩(، نهاية المطلب )٣/٢٣١(، شرح الخرشي   )٤/٢٢٥(مواهب الجليل   

  )٨/٢٢١(، اإلنصاف )٣/١٣٦( المبدع ،)٣/١٢٩(، شرح الزركشي )٧/٢٦٢(
  .تقدم تخريجه) ٢(
): ٥/١٤٧(جاء في المغني    . الزينة كتسوية شيء من الشعر، والحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر في عينه            ) ١(

إذا كـان   : ال بأس أن ينظر في المرآة، وال يصلح شعرا، وال ينفض عنه غبارا، وقال أيـضا               :قال أحمد   «
مسائل اإلمام أحمد رواية    : وينظر. اهـ» يرى شعرة فيسويها  : فكيف يريد زينة؟ قال   : ، قيل يـريد زينة فال  

، كـشاف القنـاع   )٣/١٢٩(، شرح الزركـشي  )٨/٣٦٩(، الشرح الكبير مع اإلنصاف  )١/١٥٩(أبي داود   
)٦/١٧٧.(  

، النوادر  )٣/٢٣٠ (، حاشية الخرشي  )٤/٢٢٤(، التاج واإلكليل مع مواهب الجليل       )٣/٣٤٦(الذخيرة  : ينظر) ٢(
  ).٢/٣٥٣(والزيادات 

  ).٧/٣٨٠(المجموع : ينظر) ٣(
، )١٠٩–٣/١٠٨(، شرح العمـدة     )٥/١٤٧(، المغني   )١/٢٠٥(مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبداهللا       : ينظر) ٤(

  ).٨/٣٦٨(، اإلنصاف مع المقنع )٣/١٣٢(شرح الزركشي 
  ).٣٨٠–٧/٣٧٩(، المجموع )٧/٤٧٣(العزيز : ينظر)٥(
  ).٨/٣٦٩(اإلنصاف مع المقنع : ينظر)٦(



 

 )٤٤٤١(

  : بكراهة النظر إلى المرآة القول األول القائلون استدل أصحاب-
إن اهللا يباهي بأهل عرفات أهل الـسماء  «: قال رسول اهللا :  قال عن أبي هريرة    -١

  .)١(»...انظرو إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرا: فيقول
  .والحديث ظاهر الداللة على استحباب كون المحرم يبقى على هيئته ال يصلح شيًئا

 نظر في المرآة لشكوى كان بعينـه،        -رضي اهللا عنهما  –د أن عبداهللا بن عمر      ما ور -٢
  .)٢(وهو محرم

أنه لم يكن   «: قال ابن عبدالبر  . وهو ظاهر الداللة على أنه ال ينظر في المرآة إال لحاجة          
  .)٣(اهـ»نظره فيها لرفاهية، وال زينة، وال لدفع شيء من الشعث

  .)٤( الشعث، والمحرم مأمور بعدم إزالتهأن في النظر في المرآة إصالح-٣
  :القائلون بجواز النظر إلى المرآةاستدل أصحاب القول الثاني -
يشم المحرم الريحان وينظـر فـي       : قال -رضي اهللا عنهما  – ما ورد عن ابن عباس    -١

  .)٥(المرآة ويتداوى بما يأكل بالزيت والسمن
  .)٦(، وال في األصول ما يمنع منه أن اهللا تعالى لم ينه عن ذلك وال رسول اهللا –٢

                                         
  .تقدم تخريجه)١(
، والبيهقي في )١/٤٦٩(، )١١٩٥(رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، ما يجوز للمحرم أن يفعله في نفسه، ح )٢(

، وأورده ابن حزم في المحلى في كتاب     )٥/١٠٢(السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المحرم ينظر في المرآة          
  ).٧/١٧٥(الحج 

 وأن مالك يرى كراهة ذلك، وأنه يريد بهـذا األثـر أن    بابن عبدالبر ذكر ذلك عند شرحه لحديث ابن عمر  )٣(
  ).١٠/٤٧٥(االستذكار : ينظر. النظر كان لحاجة

  ). ٤/٢٢٤(، التاج واإلكليل )٣/٢٣٠(، حاشية الخرشي )٣/٣٤٦(الذخيرة : ينظر)٤(
ال من وجع؛ وذلك خيفة أن يرى شعثًا فيصلحه وليس من           ال ينظر إ  «): ٢/٣٥٣(جاء في النوادر والزيادات     

  .اهـ» ...شأنه تسوية الشعر
فتح الباري  : باب الطيب عند اإلحرام، وينظر    ) ١٩(أخرجه البخاري معلّقًا في صحيحه في كتاب الحج، باب          )٥(

، بلفـظ  )٢/١٤٠(، )١٢٨٤٥(، ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه، في المحرم ينظر إلى المرآة، ح       )٣/٤٦٣(
، ورواه البيهقي في الـسنن  »وأن ينظر في المرآة.. كان ابن عباس ال يرى بأسا للمحرم     «: عن عكرمة قال  

ال «: -رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس: ، كتاب الحج، باب المحرم ينظر في المرآة، بلفظ)٥/١٠٢(الكبرى 
  ).٧/١٧٤(ى، كتاب الحج اهـ، وأورده ابن حزم في المحل» بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم

  ).١٠/٤٧٦(االستذكار )٦(



– 

  )٤٤٤٢(

  :الترجيح-
القول بجواز النظر في المرآة؛ لعدم ثبوت دليل في النهي          :- واهللا أعلم    -القول المختار 

  .عن ذلك، إال إن رغبت المحرمة ببقائها على وصف أشعث أغبر
 وإذا نظرت المحرمة في المرآة فهل عليها شيء عند من يقول بالكراهة؟-

قون على عدم وجوب شيء على من نظر في المـرآة، حتـى مـن يقـول                 العلماء متف 
  .)٢(، وذلك ألنه أدب ال شيء على تاركه)١(بالكراهة

وقد اتفقوا جميعا على عدم وجوب شئ علـى مـن نظـر فـي               «: )٣(:قال ابن عبدالبر  
  .»المرآة

 
  
  

                                         
  جج

 فـال  نظر فإن مرآة، في المحرم نظر ُأحب ال: القاسم ابن يقول«: فيه وجاء) ٤/٢٢٤ (واإلكليل التاج: ينظر)١(
 ،المغنـي )١٠/٤٧٦ (،االسـتذكار )٢/٣٥٣ (والزيـادات  النـوادر : وينظر. اهـ »اهللا وليستغفر عليه شيء

  ).٣/١٣٠ (الزركشي ،شرح)٨/٣٦٩ (رالكبي ،الشرح)٥/١٤٧(
  ).٣/١٣٠ (الزركشي ،شرح)٥/١٤٧ (المغني: ينظر)٢(
 اهــ،  »شيًئا ذلك في أوجب أحدا نعلم ال«: :قدامة ابن قال) ٥/١٤٧ (المغني: ،وينظر)١٠/٤٧٦ (االستذكار)٣(

  ).٨/٣٦٩ (الكبير الشرح: وينظر



 

 )٤٤٤٣(

  المبحث الثاني
  الزينة في الشعر

  : مطالبةوفيه أربع
  .ردهن الشع:المطلب األول
  :وفيه مسألتان

  .هارلشع حكم دهن المحرمة: المسألة األولى
  .)١(المراد بهذه المسألة حكم أن تدهن المحرمة شعر رأسها 

  :أسها  على قولينر في حكم دهن المحرمة لشعر – رحمهم اهللا تعالى –اختلف العلماء 
، ورواية عنـد    )٤(، والشافعية )٣(، والمالكية )٢( أنه يحرم، وهو مذهب الحنفية     :القول األول 

  .)٥(الحنابلة
  .)٦( أنه يباح، وهو رواية عند الحنابلة:القول الثاني

                                         
  .بحث متعلق بزينة المرأة جاء التخصيص بهايدخل في المسألة شعر رأس الرجل ولحيته، وبما أن ال) ١(

فحة  ينظر .أما دهن وجه المرأة فهو داخٌل في مسألة دهن البدن، فالعلماء يتكلمون عن دهن الوجه مع البدن               
  .سابقة بالهامش

يمثّل الفقهاء لألدهان بالزيت، والشيرج، والسمن، والزبد، ودهن الجوز، واللوز، وكذلك الشحم والـشمع إذا               
  .يبا، أما األدهان المطيبة فغير داخلة معنا ألنها داخلة في محظور الطيبُأذ
، المغنـي  )٢٩٢–٧/٢٩١(، المجمـوع   )٤/١٠٩(، الحـاوي    )٣/٤٧١(، العزيز   )٤/١٢١(المبسوط  : ينظر  
  ). ٨/٢٧٠(، اإلنصاف )٨/٢٦٩(، الشرح الكبير )٥/١٤٩(

–٢/٣٤٦(، فـتح القـدير   )١٩٠–٢/١٨٩(ائع  ، بدائع الـصن   )٤/١٢١(، المبسوط   )٤/١٨٠٩(التجريد  : ينظر)٢(
٣٤٨.(  

وقـد  ). ٤/٢٢٤(، التاج واإلكليـل  )٣/٢٣٠(، شرح الخرشي   )٢/٥٠١(، التوضيح   )٢/٢٠٤(المنتقى  : ينظر) ٣(
  ).٢/٢١٦(المدونة : ينظر. أوجب مالك الكفارة على من دهن شعره فيفهم منه أنه ال يجوز

، المجمـوع  )٢/٧١٤(، المهـذب  )٤/٤٧١(، العزيـز  )٢٦٩–٤/٢٦٨(، نهاية المطلب    )٣/٥٢٤(األم  : ينظر)٤(
  .اهـ، أي في الرأس واللحية»يحرم استعماله فيهما بال خالف«: قال النووي) ٧/٢٩١(

وهـذه  ).  ٨/٢٧١(، اإلنـصاف    )٣/١٢١(، شرح العمدة    )١/٢٠٥(مسائل اإلمام أحمد رواية عبداهللا      : ينظر)٥(
ال يدهن بما ال طيب فيه كالزيت «): ٣/١٣١(الزركشي في شرحه الرواية عن الحنابلة لعلها الراجحة، يقول 

:  قال في رواية أبـي داود – رحمه اهللا –وعلى هذا اعتمد أحمد ... والشيرج ونحوهما على أنص الروايتين  
  .اهـ»الزيت الذي يؤكل ال يدهن به المحرم رأسه

باحة مقيدة بالحاجة، قال الزركـشي      ، ولعل اإل  )٣/١٣٢(، شرح الزركشي    )٢٧١–٨/٢٧٠(اإلنصاف  : ينظر)٦(
  .اهـ»نعم، يدهن به إذا احتاج إليه: يدهن بالزيت والشيرج؟ قال: يجوز ذلك، سأله األثرم: الرواية الثانية«



– 

  )٤٤٤٤(

  :أدلة األقوال-
 القائلون بأنه يحرم أن تدهن المحرمة شعر رأسـها      استدل أصحاب القول األول   -
  :بما يأتي

أال ندهنك بالـسمن؟  :  أنه صِدع وهو محرم، فقالوا-رضي اهللا عنهما –عن ابن عمر    -١
  .)١(ليس أكله كاالدهان به: أليس تأكله؟ قال: ال، قالوا: قال

 امتنع عن دهن شعر رأسه،      -رضي اهللا عنهما  –واألثر ظاهر الداللة على أن ابن عمر        
مما دّل على أنه ال يجوز دهنه، وال يتصور من ابن عمر أن يفعل ذلك إال عن توقيف،                  

  .والمرأة كالرجل
 من الطيب، ومما يدل على أنـه طيـب حـديث أم    أن الدهن طيب، والمحرم ممنوع -٢

مـالي  :  حين توفي أبوها أنها دهنت من دبة الزيـت، وقالـت     -رضي اهللا عنها  –حبيبة  
ال يحلُّ المرأة تؤمن باهللا واليوم      «:  يقول بالطيب من حاجة ولكني سمعت رسول اهللا        

فـسمت ذلـك    »  اآلخر أن تحد على ميت أكثر من ثالثة أيام إال امرأة علـى زوجهـا              
  .)٢(طيبا

، ويزيـل   )٣(أن الدهن يضاد الشعث الذي ينعت به المحرم، ألنه يرجل الشعر ويزينه           -٣
  .)٤(الشعثة والغبرة

  

                                         
  .ولم أقف عليه) ٥/٤٣٥(، وابن مفلح في الفروع )٥/١٤٩(هذا األثر أورده ابن قدامة في المغني )١(
ستدل بهذا الحديث على أن الزيت طيب، وعليه فال يجوز للمحرمة أن تدهن شعر رأسها ، وقد ا)٤/١٨١٠(التجريد : ينظر)٢(

     بالزيت، بناء على أنه طيب، ولم أقف على هذه الرواية التي أوردها القدوري في التجريد، وما وقفتُ عليه أنها دعـت               
  .ففيه التصريح بأنها دعت بطيب» طيب فيه صفرة خلوق أو غيره« بـ

 حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيـه           زوج النبي    - رضي اهللا عنها   -أن أم حبيبة  : حديثونص ال   
مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول        : صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت           

فوق ثالث ليال إال على زوج أربعـة أشـهر   ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تحد على ميت            «:  يقول اهللا  
  .»وعشرا

        ، والـشافعي فـي المـسند،       )١/٦٦١(،  )١٧١٩(رواه مالك في الموطأ، كتاب الطالق، باب ما جاء في اإلحـداد، ح                
  ).٣٣٤(،ص)٢٢٩٩(ح  ، باب إحداد المتوفى عنها زوجها،، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطالق)٢/٦١(،)٢٠٢(ح 

بدون القصة رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطالق، باب هل تحد المرأة على غيـر                » ...ال يحل المرأة  «حديث  وأما    
  ).٣٠٠–٢٩٩(، ص )٢٠٨٦–٢٠٨٥(زوجها، ح 

  ).٢/٧١٤(، المهذب )٧/٤٧١(، العزيز )٢/٥٠١(، التوضيح )١/١٤٥(االختيار : ينظر)٣(
  ).٣/١٣١(شرح الزركشي )٤(



 

 )٤٤٤٥(

 القائلون بجواز دهن المرأة لشعر رأسـها أثنـاء          استدل أصحاب القول الثاني   -
  .)١(أنه دهن غير مطيب فلم يمنع كالسمن: اإلحرام

 القول بجواز االدهان؛ ألن الـدهن لـيس       -واهللا أعلم - المختار    القول :الترجيح-
دليل على تحريم استعماله للمحرم، لكن لو تركته المرأة كان أولى إن لم تكن               بطيب،وال

  .وذلك لمنافاته لكون الحاج أشعث أغبر، هناك حاجة داعية إليه
  .الفدية في دهن المحرمة شعر رأسها: المسألة الثانية

  المحرمة شعر رأسها فهل تجب عليها الفدية أم ال؟إذا دهنت 
  :اختلف العلماء رحمهم اهللا تعالى على قولين

، )٤(، والـشافعية  )٣(، والمالكية )٢( أنها تجب عليها الفدية، وهو مذهب الحنفية       :القول األول 
  .)٥(ورواية عند الحنابلة

  .)٦(ابلة أنها ال تجب عليها الفدية، وهو المذهب عند الحن:القول الثاني

                                         
  ).١/٢٧٨( من كتاب الروايتين والوجهين المسائل الفقهية: ينظر)١(
، )٤/١٢١(المبسوط  : ينظر. أبو حنيفة أوجب الدم، أما أبو يوسف ومحمد فيوجبان الصدقة ألنه بعض الجناية            )٢(

على أصـل  ) ٢/٢٩٩(، وقد نص الكاساني في بدائع الصنائع )٤/١٨١٠(، التجريد  )٢/١٨٩(بدائع الصنائع   
يجب باكتمال الجناية، والصدقة تجب فيما دون الجناية، يقول الكاساني عنـد            عند الحنفية وهو أن الدم إنما       
... األصل أن االرتفاق الكامل باللبس يوجب فداء كامالً فيتعين فيه الـدم           «: كالمه على اللباس في اإلحرام    

  .»..واالرتفاق القاصر يوجب فداء قاصرا وهو الصدقة إثباتًا للحكم على قدر العلة
الجزاء إنما يجب بحسب الجناية وإنما تتكامل الجناية بما هـو           «): ٤/١٢١(رخسي في المبسوط    ويقول الس   

اهـ فأبو حنيفة يرى أن الدهن جناية كاملة ففيه الفدية، وصاحباه يريان أنهـا          . »..مقصود من قضاء التفث   
  ).بعض الفدية(بعض جناية فوجبت فيه الصدقة 

  ).٤/٢٢٤(، التاج واإلكليل )١/٦٠٥(، التهذيب )٢/٢١٥(المدونة : ينظر) ٣(
  ).٧/٢٤٥(، شرح السنة )٢/٧١٤(، المهذب )٣/٥٢٤(األم : ينظر)٤(
  .»...حيث قلنا بالتحريم«: وقال) ٨/٢٧١(، اإلنصاف )٣/١٣٣(شرح الزركشي : ينظر)٥(
  ). ١٢٠–٣/١١٩(، شرح العمدة )٨/٢٧١(، الشرح الكبير )٥/١٤٩(المغني : ينظر)٦(

إن دهن رأسه بغير طيب كرهته وال فدية، فإن مكروهات اإلحرام عند الحاجة : قال أحمد«: قال شيخ اإلسالم
شرح العمدة . اهـ»تصير غير مكروهة وال فدية فيها، بخالف محظوراته، فإنها إذا أبيحت البد فيها من فدية

)١٢٠–٣/١١٩.(  



– 

  )٤٤٤٦(

  :أدلة األقوال
  : القائلون بوجوب الفديةاستدل أصحاب القول األول-

  .)١( أن استعمال الدهن يقتل الهوام–١
  . بعدم التسليم أن استعماله يقتل الهوام:يمكن أن يناقش

أن الدهن أصل الطيب، فإن الروائح تُلقى في الدهن فيصير تاما، فيجـب باسـتعمال            -٢
ب باستعمال الطيب، كما إذا كسر المحرم بيض الصيد يلزمه الجزاء           أصل الطيب ما يج   

  .)٢(كما يجب قتل الصيد
 أن الدهن وإن كان أصل الطيب فليس بطيب، فال يصح قياسه على الطيب؛ ألن               :يناقش

  .)٣(الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعثًا
  : القائلون بعدم وجوب الفديةاستدل أصحاب القول الثاني-
١-وال إجماعأن ٤( وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، وال دليل فيه من نص(.  
أن الدهن مائع ال تجب الفدية باستعماله في البدن فلم تجب باسـتعماله فـي الـرأس            -٢

  .)٥(كالماء
  .)٦(أنه دهن غير مطيب فلم يمنع، ولم يجب به فدية كالسمن-٣

وجـوب الفديـة؛ ألن األصـل     القول بعدم   -واهللا أعلم   -القول المختار :الترجيح-
  .، وقد تقدم القول بجواز االدهانبراءة الذمة واإليجاب يحتاج إلى دليل

  
  

                                         
: ينظـر .  الجناية فيلزمه الـصدقة  يكون فيه بعض  :  قالوا – صاحبا أبي حنيفة     –هذا دليل أبي يوسف ومحمد      )١(

  ).٤/١٢١(المبسوط 
  .، وهذا دليل أبي حنيفة على وجوب الدم)٤/١٢١(المبسوط )٢(
  ).٥/١٥٠(المغني : ينظر)٣(
  ).٨/٢٧١(، الشرح الكبير )٥/١٥٠(المغني : ينظر)٤(
  .المصدران السابقان: ينظر)٥(
  ).١/٢٧٩(المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين : ينظر)٦(



 

 )٤٤٤٧(

  .تمشيط الشعر: المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان

  .حكم تمشيط المحرمة شعر رأسها: المسألة األولى
 المرأة شعر رأسها وهـي      )١( في حكم تمشيط   – رحمهم اهللا تعالى     –اختلف العلماء   

  :مة على قولينمحر
 إن كـان    –، والمالكية   )٢( أنه يحرم عليها تمشيط شعرها، وهو قول الحنفية        :القول األول 

  .–)٤( إن علمت نتف الشعر به وإال فيكره–، والشافعية والحنابلة – )٣(بالدهن
  .)٥(: أنه يجوز لها تمشيط شعرها، وهو رأي ابن القيم :القول الثاني

  :أدلة األقوال-
  : القائلون بأنه يحرم على المحرمة تمشيط شعرها القول األولاستدل أصحاب

  .)٦(أن الترجيل أقرب إلى نتف الشعر-١
  .)٧(أنه يضاد الشعث-٢
  .)٩(، والمحرم ممنوع من ذلك)٨(أنه من الزينة-٣

                                         
ترجيله وتسريحه، والمراد تخليص بعضه عن بعض وتخليلـه بالمـشط، والمرجـل             : ويقال: تمشيط الشعر )١(

، )١/١٣٤(، رد المحتـار  )١٦٦(، القـرى ص  )مشط(مادة ) ٩٨٩(الصحاح ص   : ينظر. والمسرح المشط 
  ).١/١٨٠(مجمع األنهر 

  ).١/٢١٦(النتف في الفتاوى : ينظر) ٢(
، وقد تقدمت مسألة دهن المحرمة شعرها وأن مذهب المالكية عدم جـواز ذلـك،               )٢/٥٠١(التوضيح  : ينظر)٣(

  ).٢٨( ينظر ص . وأوجبوا الكفارة
  ).٣/١٣٩(، المبدع )١٢٠–٣/١١٩(، شرح العمدة )٣/٣٧٤(، المجموع )٢٧٤–٤/٢٦٨(نهاية المطلب : ينظر) ٤(

، وقد أطلق القول فيهما أنه )٦/١٢٣( القناع ، كشاف)١/٢٠٥(مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبداهللا      : وينظر  
  .ال يرجل شعره، أو ال يسرحه

  ).٢٦٠(زاد المعاد ص : ينظر)٥(
  ).٣/٣٧٤(المجموع : ينظر)٦(
  ).٤/٢٦٨(نهاية المطلب )٧(
  ).٢/٥٠١(التوضيح : ينظر)٨(
المحرم أشعث «: عليه السالمالتزين بإماطة األذى والتنظيف، واألصل في منع هذا النوع قوله          «: قال القرافي )٩(

وقد تقدم تخريجه " جاءوني شعثاً غبراً    " ، والحديث الذي ذكره لعله حديث       )٣/٣٤٤(الذخيرة  . اهـ»»أغبر  
  ).٩(ص 



– 

  )٤٤٤٨(

  : القائلون بجواز تمشيط المحرمة شعرهااستدل أصحاب القول الثاني-
١– النبي    أن  في حجة الوداع لما حاضت بعد قدومها        -ي اهللا عنها  رض–  قال لعائشة 

  .)١(»انقضي رأسك وامتشطي وأهلّي بالحج، ودعي العمرة«: لمكة
، فهذا يدل علـى أنـه   )٢(أي تحّل شعرها وتمشّطه   » وامتشطي«:  أنَّقوله   :وجه الداللة 

  .، ومعلوم أن عائشة كانت محرمة)٣(يجوز للمحرمة أن تُمشّط شعرها
انقضي «: إن قول النبي    : قالوا – رحمهم اهللا    –بأن العلماء   :ل بالحديث نوقش االستدال 

  :يحتمل» رأسك وامتشطي
أن المراد باالمتشاط تسريح الشعر باألصابع لغسل اإلحرام بـالحج ويلـزم نقـضه،              -أ

، ال أن المراد تـسريحه بالمـشط الـذي         )٤(السيما إن كان ملبدا ليصل الماء إلى جميعه       
  .)٥(قمل ويذهب الشعثيزيل ال

  .)٦(أو أنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى، فأباح لها ذلك-ب
 أنه أباح لها في ذلـك ألذى أدركهـا مـن طـول              – واهللا أعلم    –ويحتمل  «:قال الباجي 

إحرامها، وتمادي الشعث عليها، وكثرة هوام أو غير ذلك، كما أباح لها بـه االمتـشاط                
  .اهـ)٧(»ك من إزالة األذى عنها ؛ألن الحالق ممتنع عليهاونقض رأسها لما كان في ذل

                                         
  .تقدم تخريجه)١(
  ).٥/١٦٦(، حاشية السيوطي على سنن النسائي )١/٣٥٤(شرح القسطّالني على صحيح البخاري : ينظر)٢(
:  في تفسير قول النبي – رحمه اهللا –، وهذا أحد المسالك التي ذكرها ابن القيم )٢٥٨(زاد المعاد ص: ينظر)٣(

فهذا مما أعـضل    » انقضي رأسك وامتشطي  : وأما قوله «: قال» ودعي العمرة .. انقضي رأسك وامتشطي  «
  .، وذكرها»...على الناس، ولهم فيه أربعة مسالك

، شرح الزرقـاني  )٢٣٦–٤/٢٣٥(، إكمال المعلم )١/٣٥٤(، شرح القسطالّني   )٩/١٨٤(عمدة القاري   : ينظر)٤(
  ).٢/٥٦٣(على الموطأ 

  ).٤/٢٣٦(إكمال المعلم : ينظر)٥(
، حاشية السيوطي على    )٤/٢٣٥(، إكمال المعلم    )١/٣٥٤(، شرح القسطالّني    )٩/١٨٤(عمدة القاري   : ينظر) ٦(

  ).٥/١٦٦(النسائي 
  ).٤/١١٢(المنتقى )٧(

: ل لعائـشة  بيه إلى أمٍر، وهو أنه قد أشكل على كثير من أهل العلم قول النبـي                لعله يحسن التن  : فائدة*   
  ؟»أمسكي عن العمرة«: ، وفي رواية»اسكتي عن العمرة«: وفي رواية» دعي العمرة«
 في حديثها هذا في الحج عظيم، وقد أكثر العلماء في توجيـه             لاالضطراب عن عائشة    «: قال ابن عبدالبر    



 

 )٤٤٤٩(

  .)١(أنه ال دليل من كتاب وال سنة وال إجماع على منع المحرمة من ذلك-٢
  :الترجيح-

 القول بعدم جواز تمشيط المحرمة رأسـها؛ وذلـك ألنـه            - واهللا أعلم    -القول المختار   
  .مظنّة سقوط الشعر

المحرم ال يكد شعرا، أمـا      «: )٢(:-رحمه اهللا - ابن باز  جاء في االختيارات الفقهية للشيخ    
إذا حك شعره أو حك جلده حكًا قليالً برفق فال حرج، أما أن يكده فيقطع شعرا أو ظفرا                  

  .اهـ»جلدا فال يجوز ذلك في حال اإلحرام أو
  .الفدية في تمشيط الشعر: المسألة الثانية

  فدية على القول بالتحريم أو الكراهة؟إذا مشطت المحرمة شعرها فهل يجب عليها 
 فقتلت قملة أو سقطت شعرة      – أي مشطت شعرها     –ذكر الحنفية أنها إن فعلت ذلك       

، ولعلهم نظروا إلى أن ذلك لم يبلغ فعل المحظور كامالً، كما هو             )٣(فإنها تتصدق بشيء  
  .)٤(مذهبهم

طت شعرات من مـشطها     إن مشطت رأسها فسق   :  فقالوا )٦(، والحنابلة )٥(وأما الشافعية 
  .أو تخليلها فتجب عليها الفدية؛ ألنها تسببت في ذلك

                                                                                                     
=     ينهـا فـي  ع بعضهم بعضا ببعض، ولم يستطيعوا الجمع بينهـا، ورام قـوم الجمـع ب            الروايات فيه، ودف  

  ).١١/٤٩٧(التمهيد . اهـ»بعض معانيها=
أن تدع عمل العمرة وهو الطواف والسعي ألنه تعذر عليها الطواف : »دعي العمرة«: ثم ذكر أن المراد بقوله       

، وقد أفاض الكالم في )١١/٤٨٦(التمهيد : ينظر.  الحج وإنشائهوالسعي بالحيض، ال أنه أمرها برفضها وابتداء    
  . وهذا القول الذي ذكره هو قول الجمهور،المسألة

ــاتيح )٤/٢٣٧(، شــرح ابــن بطــال )٤/١١٤(، المنتقــى )١١/٤٨٦(االســتذكار :        ينظــر ــاة المف                      ، مرق
  ).٥/١٢٦(، نيل األوطار )٥/١٦٦(، حاشية السيوطي على النسائي )٥٤–٩/٥٣(

وقد ذكر ابن ).  ٣/٢٩٠(عمدة القاري : ينظر. إن المراد أنه أمرها برفض العمرة بالحج:         ومن العلماء من قال
  .أن للعلماء في ذلك أربعة مسالك، وذكرها)  ٢٦٠(القيم  في زاد المعاد ص 

  ).٢٦٠(زاد المعاد ص: ينظر)١(
  ).٣٠١(ص ) ٢(
  ).١/٢١٦(تف في الفتاوى الن: ينظر)٣(
  ).١(هامش ) ٣١(ص : ينظر)٤(
  ).٣/٣٧٤(، المجموع )٤/٢٧٤(نهاية المطلب : ينظر)٥(
.. إن تيقن أنه أي الشعر بان بالمشط أو التخلل فدى«: ، وجاء فيه )٦/١٢٢(، كشاف القناع )٣/١٣٩(المبدع : ينظر)٦(

  .»احتياطًا لبراءة ذمته، وال يجب ألن األصل عدمهوتستحب الفدية مع الشك في كونه بان بمشط أو كان ميتًا؛ 



– 

  )٤٤٥٠(

  
 أنها إن مشطت شعرها وتسببت بإسـقاطه، وجبـت          – واهللا أعلم    –المختار   والقول

، كمـا هـو الحـال       -على القول المختـار   -عليها الفدية مادامت ممنوعة من تمشيطه       
  .بوجوب الفدية في بقية محظورات اإلحرام

  خضاب الشعر: لثالثالمطلب ا
، )٢(المرأة شعر رأسها وهي محرمة بالحنـاء، أو بغيـره كالوسـمة        )١(قد تخضب 

  ونحو ذلك فما حكم ذلك؟
  :فيه ثالث مسائل

  .حكم خضاب المحرمة لشعر رأسها بالحناء: المسألة األولى
 في حكم خضاب المحرمة لشعر رأسها أثنـاء اإلحـرام         – رحمهم اهللا    –اختلف العلماء   

  :ء على ثالثة أقوالبالحنا
المـذهب   ، وقوٌل عند المالكيـة هـو      )٣( أنه يحرم عليها، وهو قول الحنفية      :القول األول 

  .)٤(عندهم
  .)٦(، ورواية عند الحنابلة)٥( أنه يكره لها، وهو قول عند المالكية:القول الثاني

                                         
لونه، أي غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما، وخضب الرجل شـيبه بالحنـاء               : خضبه: خضاب الشعر ) ١(

، المصباح المنير ص    )٣٠٠(الصحاح ص : ينظر. ما يختضب به، وهو الحناء ونحوه     : يخضبه، والخضاب 
  ). خضب(مادة ) ١٤٦(
  ).خضب(مادة )  ٣٦٦–٢/٣٦٥(مقاييس اللغة : ينظر. ر الحناء قيل صبغ شعره، وال يقال خضبهوإذا كان بغي  

  ).٤٢(ص  سيأتي الكالم على الوسمة إن شاء اهللا تعالى، ينظر) ٢(
، وقد نصوا على التحريم، وهنـاك  )٢/٢٦١(، تبيين الحقائق   )٢/٤٥٠(، فتح القدير    )٤/١٢٣(المبسوط  : ينظر)٣(

  ).٢/٣٠٦(بدائع الصنائع : يه فيفهم منه التحريم، ينظرمن أوجب الفدية ف
مختصر خليل  :ينظر. ، وقد أوجبوا فيه الفدية فيفهم منه التحريم       )٢/٤٩٧(، التوضيح   )٢/٢١٩(المدونة  : ينظر)٤(

  ).٢٤١–٣/٢٤٠(مع حاشية الخرشي 
  ).١/٦٠٢(التهذيب : ينظر)٥(
الرواية كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم من قول اإلمام أحمد      ، وقد ُأخذت هذه     )١٠٧،  ١/١٠٢(شرح العمدة   : ينظر)٦(

. »ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحـرم          : وقد سئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال     «
  ).١/١٠٧(شرح العمدة 



 

 )٤٤٥١(

  .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١( أنه يجوز لها، وهو مذهب الشافعية:القول الثالث
  :أدلة األقوال-

  :القائلون بأنه يحرم على المحرمة خضاب شعرها  استدل أصحاب القول األول-
ال تطّيبي وأنِت   «:  قال لها  الرسول   أن -رضي اهللا عنها  –  حديث أم سلمة   –١

  .)٣(»محرمة، وال تمسي الحناء فإنه طيب
يب، ومعلـوم   بأن الحناء طالنبي   ظاهر من الحديث حيث صرح   :وجه الداللة 

  .أن المحرم ممنوع من الطيب، والحناء داخٌل فيه
  .)٤(أن الطيب ماله رائحة طيبة، وللحناء رائحة طيبة فكان طيبا-٢

  .)٥( أنه ليس بطيب بال خالف:نوقش
  

                                         
  ).٧/٢٩٠(، المجموع )٤/١١٢(الحاوي : ينظر)١(
 من قول اإلمام أحمد  لما سئل :كما ذكر شيخ اإلسالمُأخذت هذه الرواية ) ١٠٧، ٣/١٠٢(شرح العمدة  : ينظر)٢(

دليل : من يرخص في الريحان يرخص في الحناء      : وقول أحمد ... من رخّص في الريحان رخّص فيه     «عنه  
على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نباتًا له رائحة طيبة وال يتخذ للطيب فعلى هذا إذا منعنا من الريحان          

من رخص في الريحان رخّص فيه، ولم يقل من         : ويتوجه أن ال يكره بحال ألن أحمد قال       منعنا من الحناء،    
منع من الريحان؛ ألنه أولى بالرخصة من الريحان؛ إذ الريحان يقصد شمه والحناء ال يقصد شمه فال يلزم                  

  .اهـ»...من كراهة الريحان كراهته كما لم يكره المعصفر
، والبيهقي في كتاب معرفة السنن واآلثار       )٢٣/٤١٨) (١٠١٢(جمه الكبير ح  رواه بهذا اللفظ الطبراني في مع     )٣(

هذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محـتج        «: ، وقال )٧/١٦٨) (٩٦٨٩(كتاب المناسك، لبس المعصفرات ح    
رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابـن لهيعـة،         «) : ٣/٢١٨) (٥٣٣٤(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد       »به

  ).٢/٣٩(الدراية في تخريج أحاديث الهداية : وينظر. اهـ»ن وفيه كالموحديثه حس
إسناده ضـعيف،  : ، قال البيهقي...أخرجه البيهقي في كتاب المعرفة في الحج عند ابن لهيعة  «: قال الزيلعي   

 ، التلخيص الحبير  )٦/٣٨٨(البدر المنير   : ، وينظر )٣/١٢٤(نصب الراية   . اهـ»فإن ابن لهيعة ال يحتج به     
  ).٥/٤٢٠(، أضواء البيان )٢/٥٩٥(
: ، والشاهد مـن الحـديث  "ال تطيبي وأنِت محرمة   : "، وورد بلفظ  "ال تطيبي وأنت محد   : "والحديث ورد بلفظ    

أن النبي  «: بلفظ) ٦٥(وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي       .قد ورد فيها  »  الحناء فإنه طيب   وال تمسي «
   وأخرجه البيهقي فـي كتـاب      «: ، قال » محد وال تمسي الحناء فإنه طيب      ال تطيبي وأنت  :  قال ألم سلمة

  ).٢/٧٩(الدراية في تخريج أحاديث الهداية : اهـ، وينظر»المعرفة
  ).٢/٣٠٦(بدائع الصنائع )٤(
  ).٧/٤٧٢(العزيز : ينظر)٥(



– 

  )٤٤٥٢(

  .)١(أن الحناء طيب مثل الريحان، وإنما يختضب به للزينة-٣
ريحان يقصد شمه والحنـاء ال يقـصد         بالفرق بين الحناء والريحان، حيث إن ال       :نوقش
  .)٢(شمه

  : بأنه يكره للمحرمة خضاب شعرها بالحناءالقائلون استدل أصحاب القول الثاني-
  .)٣(أنه من الزينة، وتكره الزينة للمحرم

  .)٤( أن األصل حّل الزينة لعدم منع السنة إياها:يناقش
  :حرمة خضاب شعرها بالحناء القائلون بأنه يجوز للماستدل أصحاب القول الثالث-
 يختـضبن   كانت عائشة وأزواج النبـي      :  قال -رضي اهللا عنهما  – عن ابن عباس  -١

  .)٥(بالحناء وهن محرمات، ويلبسن المعصفر وهن محرمات
  .)٦(»ألنهن ال يفعلن إال عن توقيف«والحديث ظاهر الداللة على جواز ذلك؛ 

كـان  «: خضاب الحنـاء؟، فقالـت   أنها سئلت عن     -رضي اهللا عنها  –حديث عائشة   -٢
  .)٧(» ال يحب ريحهخليلي 

                                         
  ).٢/٤٩٧(، التوضيح )١/٦٠٣(، التهذيب )٢/٢١٩(المدونة : ينظر)١(
  ).٣/١٠٧(شرح العمدة : ينظر)٢(
  ).٣/١٠٢(شرح العمدة : ينظر)٣(
  ).٣/٣٠٤(الذخيرة : ينظر)٤(
، ورواه بنحوه البيهقي في معرفة السنن واآلثـار         )١١/١٠٥) (١١١٨٦(ح  ر،رواه الطبراني في معجمه الكبي    )٥(

) ٥٣٤١(، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ح        )٧/١٦٨(،  )٩٦٩١(كتاب المناسك، لبس المعصفرات ح      
  .اهـ»رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن عطاء، وثّقه ابن حبان وضعفه جماعة«: وقال) ٣/٢١٩(
.. يعقوب مختلف فيه، وذكره البيهقي في المعرفة بغير إسناد«): ٢/٥٣٧(قال ابن حجر في التلخيص الحبير     

 يعني أنه –ناد غريب، وقد ذكره ابن المنذر في اإلشراف بغير إس : ولما ذكره النووي في شرح المهذب قال      
  ).٧/٢٨٧(، المجموع )٦/٣٧٩(البدر المنير : وينظر. اهـ»–لم يقف على إسناده 

  ).٤/١١٢(الحاوي )٦(
، وبنحوه في معرفة السنن     )٦٢–٥/٦١(رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الحناء ليس بطيب            )٧(

في كتاب اآلداب، باب من خضاب النساء،       و) ٧/١٦٨) (٩٦٩٢(واآلثار، كتاب المناسك، لبس المعصفرات      
  ).٣/١٤٦) (١٦٧٢(، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ح)١/٢٢٦(، )٥٥٤(ح 

وهذا قد أسـنده  «): ٦/٣٨١(قال في البدر المنير بعد أن أورد الحديث عن البيهقي في معرفة السنن واآلثار    
  .ـاه» بإسناد حسن– يعني البيهقي في السنن الكبرى –في سننه 



 

 )٤٤٥٣(

، فدل على أن الحناء ليس بطيـب؛ إذ لـو         )٢)(١(وكان عليه الصالة والسالم يحب الطيب     
  .)٣(كان طيبا لما كرهه 

 أنه ليس فيه داللة على ذلك الحتمال أنه عليه الصالة والـسالم ال يحـب هـذا              :نوقش
  .)٤(دة رائحته، أو لغيرهالنوع من الطيب؛ إما لش

، والفواكه في أن المقـصود      )٥(أن المقصود بالحناء لونه دون رائحته فأشبه العصفر       -٣
  .)٦(به غير الرائحة من طعم أو لون

  .، وعليه فال حرج عليها باستعماله)٧( أنه ليس بطيب–٤
  :الترجيح-

  .لشعر رأسها القول بجواز خضاب المحرمة - واهللا أعلم -لعّل القول المختار 
  .الفدية في خضاب الشعر بالحناء: المسألة الثانية

من قال بتحريم خضاب المحرمة لشعر رأسها بالحنـاء أثنـاء اإلحـرام وهـم               
  . أوجبوا الفدية على المرأة إذا فعلت ذلك)٩(، والمالكية)٨(الحنفية

ها،  جواز خضاب المحرمة لشعر رأس     - واهللا أعلم    -لكن تقدم أن القول المختار      
  .ولذلك ال فدية عليها

  
  

                                         
حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في «: قال رسول اهللا : كان يحب الطيب، عن أنس قال    : حديث)١(

، )١٣/٢٩٦) (٦٨٧٨(،والبزار فـي مـسنده ح  )٤/٣٢١) (٧٩٣٩(رواه عبدالرزاق في مصنفه ح   . »الصالة
 على شرط مسلم ولم هذا حديث صحيح«: وقال) ٢/١٧٤(، )٢٦٧٦(والحاكم في المستدرك كتاب النكاح ، ح 

  .»يخرجاه
  ).٢/٢٦١(تبيين الحقائق : ينظر)٢(
  ).٢/٥٣٨(، التلخيص الحبير )٥/٦٢(سنن البيهقي )٣(
  ).٢/٢٦١(تبيين الحقائق : ينظر)٤(
الـصحاح ص   . ،  )٢٢٠(فقه اللغـة ص     : ينظر.المعصفر:ِصبغ، ويقال للثوب المصبوغ بعصفر    : العصفر) ٥(

  ).عصفر(مادة ) ٧١١(
  ).٣/١٠٧(رح العمدة ش: ينظر)٦(
  ).٧/٤٧٢(العزيز : ينظر)٧(
  ).٢/٣٠٦(بدائع الصنائع : ينظر)٨(
  ).٢/٤٩٧(، التوضيح )١/٢٠٦(، التهذيب )٢/٢١٩(المدونة : ينظر)٩(



– 

  )٤٤٥٤(

  .خضاب الشعر بغير الحناء: المسألة الثالثة
تقدم الكالم على حكم خضاب الشعر بالحناء للمحرمة، فما حكم خـضابها بغيـر           

   بغير ذلك؟)٤(، وكذلك صبغ الشعر)٣(، والنيل)٢(، والكتم)١(الحناء كالوسمة
تُغير الشعر وليـست طيبـا؛    أن الوسمة من الزينة؛ ألنها    )٥(ذكر بعض أهل العلم   
  .ألنها ليس لها رائحة طيبة

                                         
      قال للرجل خاضب إذا اختضب بالحناء فإن كان بغير الحناء قيل صـبغ             «): ١٤٦( جاء في المصباح المنيري

  ).خضب(، مادة )٣٣٦-٢/٣٦٥(مقاييس اللغة : وينظر. اهـ»شعره وال يقال اختضب
. بكسر السين وقد تُسكّن، وهي شجرة ورقها ِخضاب يجفّف ويطحن ويخلط مع الحناء فيقْنـأ لونـه                : الوسمة)١(

  .وسميت وسمة من الوسامة وهي الحسن؛ ألنها تُحسن الشعر
، النهاية في غريب الحديث واألثر    )وسم(مادة  ) ٢/٣٥٥(، المغرب   )وسم(مادة  ) ١١٣٩(الصحاح ص : ينظر  
  ).٣/٢٤١(، حاشية العدوي )٢/٤٧٩(، التوضيح )٢/٥٢(، تبيين الحقائق )وسم(مادة ) ٢/٨٤٩(

  .نباتٌ يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر ليكون أسود، وقيل هو الوسمة) بفتحتين(بالتحريك : الكَتَم)٢(
، النهاية في غريب  )٢/٢٠٧(، المغرب   )٩٠١(صحاح ص   ، ال )٥/١٥٧(في مقاييس اللغة    ) كتم(مادة  : ينظر  

  ) .٢/٥٢٣(الحديث 
).: نـول (ينظـر مـادة   . نباتٌ يصبغ به أي يخضب بورقه، يقال هو نبات العظلم وقيل هو الوسـمة          : النيل) ٣(

  ).٣٤/٤٦(، تاج العروس )١٠٦٦(القاموس المحيط ص
كالبني واألشقر، األصل جوازه لعدم الدليل : حديثةصبغ المرأة شعرها بأي صبغ من األصباغ ال  : صبغ الشعر )٤(

صبغ شعر المرأة بأي صبغ كان ال بأس بـه  « أن – رحمه اهللا –على تحريمه، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين  
  : بشرطين

 األصباغ الخاصـة بنـساء     أن ال يكون من   : ال يكون صبغًا أسود إلخفاء الشيب، والثاني       أن: الشرط األول   
  ).٣٦٠(ة فتاوى نور على الدرب، الشريط رقم سلسل. »الكفار

األصل في األشياء غير العبادات الحّل حتى يقـوم         «: وقال في موضع آخر لما سئل عن حكم صبغ الشعر           
دليل على التحريم؛ ألن ما سكت اهللا عنه فهو عفو، بناء على هذه القاعدة العظيمة يتبين جواب السؤال وأنه                  

غ رأسها باألحمر، أو باألصفر، أو باألخضر إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنـساء  ال حرج على المرأة أن تصب   
  ).٢٣٤(سلسلة فتاوى نور على الدرب، الشريط رقم . اهـ»الكافرات

 ويحسن التنبيه إلى أن تنظر المرأة فيما إذا كان شيء من هذه األصباغ له جرم يمنع وصول الماء إلى ما                       
  ).٩١–١/٩٠(شرح العمدة للجبرين : ينظر. غسلتحته، وذلك من أجل الوضوء وال

  .لم أقف على من نص على الخضاب بالوسمة سوى الحنفية والمالكية، وذكروها مع الخضاب بالحناء)٥(
، )٢/٢١٩(، المدونـة    )٤/٢٢٨(، البناية شرح الهداية     )٢/٣٠٧(، بدائع الصنائع    )٤/١٢٣(المبسوط  : ينظر  

  ).٣/٢٤١(اشية العدوي على الخرشي ، ح)٢/٤٩٧(مختصر خليل مع التوضيح 
        =  .»...مثل الوشم والسواد والنيل ونحو ذلك«: وأما شيخ اإلسالم فذكر الخضاب بغير الحناء قال  



 

 )٤٤٥٥(

  .فتجتنبها المحرمة من هذا الوجه كالحناء عند من يقول إنه زينة وتجتنبه المحرمة
  .)١(وقد أوجب المالكية الفدية على المرأة إذا خضبت بوسمة

ألنه يزيـل   ليس عليها دم، لكن إن خافت مثل الدواب فعليها الصدقة؛           : أما الحنفية فقالوا  
  .)٢(التفث

 مع الوسمة الكَتَم والنيل؛ ألنها مما يخضب به الـشعر أو   – واهللا أعلم    –ويدخل في ذلك    
  .)٣(الوسمة يصبغ به، ويقول أهل اللغة إن الكتم والنيل هو

 صبغ الشعر بما استجد من أنواع الصبغات فـي العـصر          – واهللا أعلم    – كما يدخل فيه  
  .)٤(الحاضر

  .غسل الشعر: عالمطلب الراب
  .)٥(يجوز للمحرم والمحرمة االغتسال بالماء، كما أن لهما غسل الرأس مع البدن

                                                                                                     
ولما تكلم عن الخضاب بالحناء نقل عن األصحاب من الحنابلة أنه يقصد لونه دون رائحته فأشبه الوشـمة    =  

  ).٣/١٠٧(شرح العمدة : ينظر. ونحوها
وقد سبق تعريف كّل من الوسمة والكتم والنيل، وأن أهل اللغة يذكرون أن الوسـمة نبـتُ                 . ولعلّها الوسمة   

  ).٣(، )٢(، )١(هامش ) ٤٢(ص: ينظر. للخضاب، وكذلك الكتم ويقولون هو الوسمة، وكذلك النيل
المدونـة  : ينظرو. اهـ»ومن خضب بحناء أو وسمة افتدى     «): ٢/٤٩٦(جاء في مختصر خليل مع التوضيح       )١(

  ).٣/٢٤١(، حاشية العدوي )٢/٤٩٧(، التوضيح )٢/٢١٩(
: وينظر. اهـ»إن خاف قتل دواب الرأس تصدق بشيء؛ ألنه يزيل التفث         «): ٢/٣٠٧(جاء في بدائع الصنائع     )٢(

  ).٤/٢٢٨(، البناية )٤/١٢٣(المبسوط 
  ).٣(، )٢(هامش ) ٤٢(ص : ينظر)٣(
  ).٤(هامش ) ٤٢(ص : ينظر)٤(
، )٢/٣٢٥(ات  ، النوادر والزيـاد   )١/١٤٥(ختيار  ، اال )٣/٥٧٢(، حاشية ابن عابدين     )٢/٣٠٦(بدائع الصنائع   : ينظر)٥(

، مسائل اإلمام أحمد رواية عبـداهللا       )٧/٣٧٦(، المجموع   )٧/٤٧٢(، العزيز   )٤/١٢٢(، الحاوي   )١/٥٩٦(التهذيب
  ).٣/١٣٩(، المبدع )١١٤، ٣/١١٠(، شرح العمدة )٥/١١٧(، المغني )١/٢٠٥(
 يحسن التنبيه على أن المالكية نصوا على أنه يجوز للمحرم غسل رأسه وبدنه، لكنهم يرون كراهة غمس            -  

  .اهـ»ال ُأحب للمحرم أن يغمس رأسه بالماء«): ٢/١٢٣(المحرم لرأسه في الماء، جاء في المدونة 
ية المحرم لرأسه من محظورات    ومن العلل التي يذكرونها أنهم يرون أن ذلك سترا للرأس، ومعلوم أن تغط              

  .اإلحرام، وأما المرأة فيجوز لها تغطية رأسها، وعليه فهو من هذا الوجه غير داخل معنا في مسألتنا
، علما بأني لم أقف على من نص على هذه )٥/١١٧(وقد أشار لهذه العلة عند المالكية ابن قدامة في المغني      

ة من يعلّل كراهة غمس الرأس خشية قتل الدواب كما نص على ذلـك  العلة عند المالكية، وهناك من المالكي  
  =        .»خشية أن يقتل الدواب«: قال) ٢/١٢٣(مالك في المدونة 



– 

  )٤٤٥٦(

  ، ونحو ذلك؟)٢(، والسدر)١(وهل لهما غسل شعرهما بالخطمي
  ولو فعال ذلك هل عليهما فدية؟

  :فيه مسألتان
  .حكم غسل المحرمة لشعر رأسها بالخطمي والسدر: المسألة األولى

 في حكم غسل المحرمـة لـشعر رأسـها          – رحمهم اهللا تعالى     –اختلف الفقهاء   
  :بالخطمي والسدر ونحوهما على ثالثة أقوال

  .)٥(، ورواية عند الحنابلة)٤(، والمالكية)٣( أنه يحرم، وهو مذهب الحنفية:القول األول

                                                                                                     
وإنما كره للمحرم دخول الحمام خيفة أن يقتل الدواب من رأسه أو جسده وهو ممنوع من                «: قال األبهري =  

. اهـ»..رمي جمرة العقبة، فمتى فعل ذلك كانت عليه الفديةذلك؛ ألنه ال يجوز له أن يميط األذى عنه حتى ي
، الشرح الصغير مع شـرح الـصاوي        )٢/٥٠٥(، التوضيح   )١/٣٢٦(التفريع  : ، وينظر )٦/٣٠٦(اإلعالم  

وأشار إلى العلتين معا عند المالكية الزيلعي من الحنفية في     . فيكون بناء على ذلك داخالً في البحث      ) ٢/٨٤(
وكره مالك أن يغيب رأسه في المـاء لتـوهم التغطيـة، أو خيفـة قتـل                 «: فقال) ٢/٢٦١(تبيين الحقائق   

  .اهـ»القمل
يريد من كانت له وفرة، فإن لم تكن وعلم «: وقد ذكر ابن الملقّن قيدا لمن يكره له غمس رأسه في الماء فقال  

  ).٦/٣٠٦(اإلعالم . اهـ»أنه ال شيء برأسه فال بأس
)١(قال: الخطميينظـر مـادة     . فتح الخاء، وبكسرها نبتٌ معروف يغسل به الـرأس        ب: ي) الـصحاح  : ،)خطـم

  ).٢/٥٠٢(، التوضيح )١٦١(، الِقرى لقاصد أم القُرى ص)٢/٢٨١(، لسان العرب )٣٠٥(ص
، النهايـة البـن األثيـر       )٤٨٤(الـصحاح ص  ): سـدر (ينظر مادة   . هو شجر النبق، والواحدة ِسدرة    :الِسدر)٢(

  ).٣/٥٧٠(ن عابدين ، حاشية اب)١/٧٦٥(
  ).٣/٥٧٠(، حاشية ابن عابدين )١/١٤٥(، االختيار )٢/٣٠٦(، بدائع الصنائع )٤/١٢٣(المبسوط : ينظر)٣(
  ).٣/٣٦٤(، الذخيرة )٢/٥٠٢(، التوضيح )١/٥٩٦(، التهذيب )٢/٣٢٦(النوادر والزيادات : ينظر)٤(

كره مالـك أن يغـسل المحـرم رأسـه          و«: ، الكراهة عن مالك فقال    )١/٥٩٦(نقل البراذعي في التهذيب       
  .اهـ»فإن فعل افتدى أي الفداء شاء«: ، وذكر أن عليه الفدية لو فعل فقال»بخطمي

، وفـي الـذخيرة     )٢/٥٠٢(فنص على الفدية فقط، وكذا في التوضيح        ) ٢/٣٢٦(أما في النوادر والزيادات       
  .ـاه»وليس له غسله بالسدر والخطمي، ويفتدي إن فعل«: قال) ٣/٣٤٦(
وعليه فلعّل مذهب المالكية التحريم وأن المراد بالكراهة كراهة التحريم؛ ألنهم أوجبوا فيه الفدية، ونص على   

: عنـد قـول   ) ٢/٣٥١(، وقد علق العدوي في حاشيته على الخرشي         )٦/٣٠٥(ذلك ابن الملقّن في اإلعالم      
مراد بالكراهة المنع؛ إذ ال إطعـام فـي   ال«: ، قال العدوي"وأكره له غمس رأسه في الماء، فإن فعل أطعم   «

  .اهـ»كراهة التنزيه
  ).٨/٢٣٤(، اإلنصاف )٣/١٣٩(المبدع : ينظر)٥(



 

 )٤٤٥٧(

  .)٢(، ورواية عند الحنابلة)١(– في القديم– أنه يكره، وهو مذهب الشافعية :القول الثاني
، والصحيح من مـذهب  )٣(– في الجديد – أنه يجوز، وهو مذهب الشافعية :لقول الثالث ا

  .)٤(الحنابلة
  :أدلة األقوال-
  : بأنه يحرمالقائلون  استدل أصحاب القول األول-
  .)٦(، كما أنه نوع ترفّه)٥(أن في ذلك إزالة الشعث، والمحرم ممنوع من ذلك-١
  .)٧(أن فيه قتل الدواب كالحلق-٢

  .)٨( أنه ال يعلم حصول ذلك:نوقش
  .)٩(كالدهن أن له رائحة ملتّذة-٣

 بعدم التسليم أن له رائحة ملتذّة، وإن سلّم فالفاكهة لها رائحة ملتّـذة، والمحـرم                :نوقش
  .)١٠(غير ممنوع منها

  :أنه يكره القائلون استدل أصحاب القول الثاني-
  .)١١(خشية قتل الدواب-١

  .)١٢(وله أنه ال يعلم حص:نوقش

                                         
  .أنه خالف األولى) ٧/٤٧٢(ونص الرافعي في العزيز ). ٧/٣٧٦(، المجموع )٣/٣٦٣(األم : ينظر)١(
  ).٨/٢٣٤(، اإلنصاف )١١٦، ٣/١١٤(، شرح العمدة )٥/١١٨(المغني : ينظر)٢(
.. قال أصحابنا... ولكن يستحب أن ال يفعل   «): ٧/٣٧٦(، وقال النووي في المجموع      )٧/٤٧٢(العزيز  : نظري)٣(

  .اهـ»وإذا غسله فينبغي أن يرفق لئال ينتف شعره
  ).٦/١٢٣(، كشاف القناع )٨/٢٣٤(اإلنصاف : ينظر)٤(
  ).١/١٤٥(، االختيار )٤/١٨٣١(التجريد : ينظر)٥(
  ).٦/٣٠٥(لقن اإلعالم البن الم: ينظر)٦(
  ).٤/١٨٣١(التجريد : ينظر)٧(
  ).٥/١١٨(المغني : ينظر)٨(
  ).٤/١٨٣١(التجريد : ينظر)٩(
  ).٥/١١٩(المغني : ينظر)١٠(
  ).٣/١١٧(، شرح العمدة )٢/٥٠٥(، التوضيح )١/٣٢٦(التفريع : ينظر)١١(
  ).٥/١١٩(المغني )١٢(



– 

  )٤٤٥٨(

  .)٣(، فيزيل الشعث المنهي عن إزالته)٢(، وهو ترفّه ونوع زينة)١(أن ذلك يرجله-٢
  .)٤(خوفًا من قلع الشعر-٣
  :القائلون أنه يجوزاستدل أصحاب القول الثالث -

اغسلوه بماء وسدر وكفّنوه فـي ثوبيـه، وال تُخمـروا          : "حديث الذي وقصته دابته وفيه    
  .)٥(»لقيامة ملبيارأسه؛ فإنه يبعث يوم ا

 بتغسيل الميت المحرم بماء وسدر مع أن حكم اإلحرام باٍق عليه بعد الموت              فقد أمر   
  .)٧(، والسدر والخطمي سواء)٦(فعلم أنه ليس ممنوعا منه في الحياة

  :نوقش االستدالل بالحديث به من أوجه
  .)٨(مالهحكم اإلحرام بعد الموت أخف من حكمه حال الحياة فلذلك جاز استع-أ

أن الحاجة تدعو إليه في الميت ألنه ال ينقيه غيره فجاز للحاجة، وهذا المعنى غيـر               -ب
موجود في الحي؛ ألنه يزيل الدرن عن غيره قبـل التحلـل، فلـم يحـتج إليـه حـال                

  .)٩(اإلحرام
  .)١٠(أن الحديث محموٌل على غسل بدنه بالسدر، وأن السدر يذر في الماء-ج
  :الترجيح-
 القول بجواز غسل المحرمة شـعر رأسـها بـالخطمي           – واهللا أعلم    –قول المختار    ال

  .والسدر، وذلك لصراحة حديث الذي وقصته دابته
                                         

  ).٣/٣٦٣(األم : ينظر)١(
  ).٥/١١٨(، المغني )٧/٤٧٢(، العزيز )٧/٣٧٦(المجموع : ينظر)٢(
  ).٣/١١٧(شرح العمدة : ينظر)٣(
  ).٥/١١٨(، المغني )٧/٣٧٦(المجموع : ينظر)٤(
) ١٨٣٩(ينهى من الطيب للمحـرم والمحرمـة، ح    رواه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب ما ) ٥(

واللفظ ) ٨٧٥( ص   )١٢٠٦(يفعل المحرم إذا مات، ح       ،ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما      )١٤٤(ص
  .له 

): ٦/١٢٣(، قال في كـشاف القنـاع        )٣/٢٥٨(، اإلشراف   )٣/١١٦(، شرح العمدة    )٥/١١٨(المغني  : ينظر)٦(
  .اهـ »وقيس على السدر ما يشبهه«

  ).٥/١١٨(المغني ، )٣/٢٥٨(، اإلشراف )٤/١٢٢(الحاوي : ينظر)٧(
  ).٤/١٨٣٢(التجريد )٨(
  ).٣/١١٨(عمدة شرح ال: ، وينظر)٤/١٨٣٢(التجريد )٩(
  ).٣/١١٨(شرح العمدة : ينظر)١٠(



 

 )٤٤٥٩(

  .الفدية في غسل الشعر بالخطمي والسدر: المسألة الثانية
إذا غسلت المرأة رأسها بالخطمي والسدر، فهل تجب عليها الفدية عند من يقـول          

  ؟بتحريم ذلك أو كراهته
  : على قولين– رحمهم اهللا تعالى –اختلف العلماء 

، وروايـة عنـد   )٢(، والمالكيـة )١(تجب عليها الفدية، وهو مذهب الحنفيـة    : القول األول 
  .)٣(الحنابلة

  .)٥(، ورواية عند الحنابلة)٤(ال يجب عليها شيء، وهو مذهب الشافعية: القول الثاني
  :أدلة األقوال-  

  :القائلون بوجوب الفديةول  استدل أصحاب القول األ-
أن الشعر تارةً يستصلح بما يغسل به وتارة بما يدهن به، فإذا وجبت الفدية بأحـدهما        -١

  .)٦(جاز أن يجب باآلخر
  .)٧( بوجود فرٍق بين الدهن والخطمي، ألن التدهين يؤثر في التنمية مع التزيين:نوقش

تـل الهـوام، فوجبـت بـه الفديـة           أن الخطمي تُستلذ رائحته ويزيل الـشعث ويق        –٢
  .)٨(كالورس

                                         
ذكر السرخسي أن أبـا     ). ٣/٥٧٠(، حاشية ابن عابدين     )٢/٣٠٦(، بدائع الصنائع    )٤/١٨٣١(التجريد  : ينظر)١(

حنيفة يوجب الدم، وأما أبو يوسف ومحمد فيوجبان الصدقة؛ وذلك ألن الخطمي عندهما ليس بطيب بل هـو    
  .كنه يقتل الهوام فلذلك يلزمه الصدقةكاألشنان يغسل به رأسه ول

إن الخطمي من الطيب؛ فإن له رائحة وإن لم تكن زكية، وهو يقتل الهـوام أيـضا                 : وأما أبو حنيفة فيقول   
  ).٢/٢٦٠(تبيين الحقائق : ، وينظر)٤/١٢٣(المبسوط . فتتكامل الجناية باعتبار المعنيين فلهذا يلزمه الدم

وجوب الدم عند اكتمال الجناية، فالجناية هنا عند أبي حنيفة كاملة ألنه يـرى      وقد تقدم أن مذهب أبي حنيفة       
. أن الخطمي طيب والطيب من المحظورات، أما الصاحبان فيريان أنها جناية غير كاملة فوجبت بها الصدقة

  ).١(هامش )٣١( ينظر ص
  ).٣/٣٤٦(، الذخيرة )١/٥٩٦(، التهذيب )٢/٣٢٦(النوادر والزيادات : ينظر)٢(
  ).٣/١٣٩(، المبدع )٨/٢٣٤(اإلنصاف : ينظر)٣(
  ).٣/٣٦٣(األم » أحب لو افتدى«: ، لكن قال الشافعي)٧/٤٧٢(، العزيز )٤/١٢٢(الحاوي : ينظر)٤(
  ).٣/١١٦(شرح العمدة : ، وينظر)٥/١١٨(رجحها ابن قدامة في المغني )٥(
  ).٤/١٨٣١(التجريد : ينظر)٦(
  ).٧/٤٧٢(العزيز : ينظر)٧(
  ).٥/١١٨(المغني : ينظر)٨(



– 

  )٤٤٦٠(

 ال يصح قياسه على الورس؛ ألن الورس طيب ولذلك لو استعمل الـورس فـي        :نوقش
  .)١(غير الغسل أو في ثوٍب لمنع منه

  :القائلون بعدم وجوب الفديةاستدل أصحاب القول الثاني -
  .)٢(أن الخطمي ليس بطيب، فلم تجب الفدية باستعماله كالتراب

  :لترجيحا-
سبق أن القول المختار جواز غسل المحرمة لشعر رأسها بـالخطمي والـسدر،             

  .وعليه فال فدية عليها

                                         
الذي يخالطه الزعفران والورس ال يجوز «): ٣/٤٧٢(قال ابن حجر في فتح الباري ). ٥/١١٩(المغني : ينظر)١(

  .اهـ»لبسه
  ).٥/١١٨(المغني : ينظر)٢(



 

 )٤٤٦١(

  الخاتمة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على محمد خير البريـات       

آله وصحبه وسلّم  وعلى.  
  :بعد إتمام البحث بحمد اهللا خرجت بنتائج منها

 .حرام كثيرة ومتعددة، ومن أعظمها تحقيق العبودية هللامقاصد اإل - ١
 .تساوي الرجل والمرأة في اإلحرام إال ما خصه الدليل - ٢
الزينة خارجة عن أصل الخلقة، وهي ما تحاول فيه المرأة تحسين خلقتها بلـبس               - ٣

 .الثياب والحلي والكحل والخضاب ونحوها
 .الزينة مباحة وفق الضوابط الشرعية - ٤
 .ال للمرأة المحرمة، ألنه من الزينة، والحاج أشعث أغبركراهة االكتح - ٥
 .دهن المحرمة لشعر رأسها جائز على القول المختار - ٦
ليس للمرأة تمشيط شعرها؛ ألنه مظنّة سقوط الشعر، ولو فعلت ذلك وجبت عليها              - ٧

 .الفدية كغيرها من المحظورات
ن على ركـود    جواز خضاب المرأة لشعر رأسها أثناء اإلحرام؛ خاصةً وأنه يعي          - ٨

 .الشعر وسكونه وعدم انتفاشه
جواز اغتسال المحرم والمحرمة بالماء، وكذلك غسل شعرهما بالخطمي والسدر            - ٩

: لورود السنة بالسدر في حديث المحرم الذي وقـصته دابتـه فقـال النبـي                
 .)١(»اغسلوه بماء وسدر«

 ألن اهللا   ال بأس للمحرم بالنظر إلى المرآة لكن يحرص على أن ال يزيل الشعث؛             -١٠
  .تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء بمجيئهم شعثًا غبرا

  :وأما التوصيات، فمنها
توعية النساء الالتي يعزمن على الحج بضرورة تعلّمهن ألحكام الحج وما يبـاح              - ١

 .لها وما يحرم عليها حتى تكون على بصيرة من أمرها
زع علـيهن قبـل البـدء       وضع منشورات تبين فيها األحكام المتعلقة بالنساء وتو        - ٢

 .بأعمال الحج
تنبيه األخوات المشرفات على الحج بضرورة تفقّد أخواتهن في الحج وتوجيههن             - ٣

 .إلى األمور المتعلقة بإحرامهن
واهللا أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه                 

  .وصحبه وسلم



– 

  )٤٤٦٢(

  :فهرس المصادر والمراجع
فـؤاد عبـد    : حقيق  تألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،         اإلجماع،    )١(

  .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة األولى  -المنعم أحمد
  .البن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمديةإحكام األحكام شرح عمدة األحكام،   )٢(
 بن محمد بن محمد الغزالـي الطوسـي، دار           ألبي حامد محمد   إحياء علوم الدين،    )٣(

  . بيروت–المعرفة 
 لمجد الدين أبي الفضل عبد اهللا بن محمـود بـن مـودود         االختيار لتعليل المختار،    )٤(

  .م١٩٣٧-هـ١٣٥٦القاهرة، -الموصلي الحنفي، مطبعة الحلبي
 ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمرو بـن أحمـد الزمخـشري،             أساس البالغة،     )٥(

بيـروت، الطبعـة    -دار الكتب العلميـة   : محمد باسل عيون السود، الناشر    : تحقيق
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩األولى، 

موسـوعة  ( ، ألبي عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر،معالتمهيد والقبس          االستذكار  )٦(
عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، مركز هجر للبحـوث        : د: ، تحقيق )شروح الموطأ   

  .م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦ة واٍإلسالمية، الطبعة األولى،والدراسات العربي
ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري،     اإلشراف على مذاهب العلماء،       )٧(

 رأس الخيمـة،    -صغير أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكـة الثقافيـة           : تحقيق
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة األولى، 

، لمحمد األمـين بـن محمـد المختـار          القرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن ب       )٨(
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الشنقيطي 

البن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن        اإلعالم  بفوائد عمدة األحكام،        )٩(
عبد العزيز بن أحمد بـن محمـد المـشيقح، دار           : أحمد الشافعي المصري، تحقيق   

-هــ   ١٤١٧ة، الطبعة األولى،    العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودي     
  .م١٩٩٧

للشافعي أبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبـد                األم،  )١٠(
 بيـروت،    –المطلب بن عبد منـاف المطلبـي القرشـي المكـي، دار المعرفـة               

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠
  



 

 )٤٤٦٣(

لي، مـع المقنـع   ، لعالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنب         اإلنصاف  )١١(
عبد الفتاح محمـد    .  د -عبد اهللا بن عبد المحسن التركي     . د: والشرح الكبير، تحقيق  

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ مصر، الطبعة األولى، -الحلو، دار هجر
أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،  لقاسم بن عبد اهللا بن أميـر              )١٢(

يحيى حسن مـراد،  دار الكتـب العلميـة،          : قيقعلي القونوي الرومي الحنفي، تح    
  .هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤: الطبعة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين، أبي بكر بـن مـسعود بـن أحمـد        )١٣(
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

ة في الشرح الكبير، ألبـي حفـص        البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقع        )١٤(
: عمر بن علي  األنصاري الشافعي المصري، المعـروف بـابن الملقـن، تحقيـق           

  ياسر بن كمـال، دار الهجـرة للنـشر    - عبد اهللا بن سليمان    -مصطفى أبو الغيط    
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة االولى، -والتوزيع

حمد بن موسى بن أحمد الحنفـى بـدر   البناية شرح الهداية، ألبي محمد محمود بن أ   )١٥(
 - هــ  ١٤٢٠ بيروت، لبنان، الطبعة األولـى،  -الدين العينى، دار الكتب العلمية      

  .م٢٠٠٠
البيان في مذهب اإلمام الشافعي، ألبي الحسين يحيى بن أبـي الخيـر بـن سـالم                   )١٦(

ولى،  جدة، الطبعة األ   -قاسم محمد النوري، دار المنهاج    : العمراني الشافعي، تحقيق  
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

تاج العروس من جواهر القاموس،  لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبـو           )١٧(
  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي، تحقيق

التاج واإلكليل لمختصر خليل، ألبي عبد اهللا المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم                )١٨(
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦المالكي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 

تاريخ الثقات، ألبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلى الكوفى ،دار البـاز،                 )١٩(
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥الطبعة األولى 

التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، دائرة المعارف              )٢٠(
  .محمد عبد المعيد خان:  الدكن، طبع تحت مراقبة–نية، حيدر آباد العثما

  



– 

  )٤٤٦٤(

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلِْبي،  لعثمان بـن علـي بـن محجـن               )٢١(
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد       : البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، الحاشية     

      بـوالق،   -  المطبعة الكبـرى األميريـة        بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلِْبي 
  .هـ١٣١٣القاهرة، الطبعة األولى، 

مركـز الدراسـات الفقهيـة      : التجريد، ألحمد بن جعفر القدوري، دراسة وتحقيـق         )٢٢(
دار الـسالم القـاهرة مـصر    . د علـي جمعـة    . د محمد سراج، أ   . واالقتصادية أ 

  .هـ١٤٢٤
 لجالل الدين عبد الرحمن بن الكمال أبـي         تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،       )٢٣(

  .أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة: بكر محمد السيوطي، تحقيق
: الترغيب والترهيب، لعبدالعظيم بن عبد القوي المنذري، حكم على أحاديثه وآثـاره           )٢٤(

أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان، مكتبـة          : محمد ناصرالدين األلباني، بعناية   
  .هـ١٤٢٤الرياض، الطبعة األولى، -المعارف

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن             )٢٥(
إكرام اهللا إمداد الحق، دار البشائر ـ بيروت،  . د: أحمد بن حجر العسقالني، تحقيق

  .م١٩٩٦الطبعة األولى ، 
 أنس، لعبيد اهللا بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابـن  التفريع في فقه اإلمام مالك بن       )٢٦(

لبنـان،  -سيد كسروي حس، دار الكتب العلميـة، بيـروت   : الجلَّاب المالكي، تحقيق  
  .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨الطبعة األولى، 

تفسير القرآن العظيم، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم                 )٢٧(
محمد سالمة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية         سامي بن   : الدمشقي، تحقيق 

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لشهاب الدين أبي الفضل أحمـد         )٢٨(

أبـو عاصـم   : بن علي بن محمد الكناني، المعروف بابن حجر العسقالني، تحقيـق       
  . مصر-حسن بن عباس ابن قطب، مؤسسة قرطبة

موسوعة شروح  ( التمهيد، ألبي عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر، التمهيد والقبس             )٢٩(
  .االستذكار: ، ينظر)الموطأ 

  



 

 )٤٤٦٥(

تهذيب التهذيب، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني،                )٣٠(
  .هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، لطبعة األولى، 

الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبـو الحجـاج       تهذيب    )٣١(
بـشار عـواد    . د: جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي  المـزي، تحقيـق           

  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠األولى، : بيروت، الطبعة-معروف، مؤسسة الرسالة
ن البراذعـي  التهذيب في اختصار المدونة، ألبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد، اب      )٣٢(

محمد األمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحـوث          . د: المالكي، دراسة وتحقيق  
  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣دبي، الطبعة األولى، -للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل بن إسحاق الجندي المالكي، تحقيق أبو              )٣٣(
  .م٢٠١٢-هـ ١٤٣٣ بيروت، لبنان، -الفضل الدمياطي، دار ابن حزم

التوعية اإلسالمية، مجلة دورية تصدر وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة            )٣٤(
  .واإلرشاد، المملكة العربية السعودية، الرياض

تيسير الكريم المنان في تفسير كالم الرحمن، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي،               )٣٥(
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١عة األولىمؤسسة الرسالة، الطب

جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملـي،            )٣٦(
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعـة األولـى،         : أبو جعفر الطبري، تحقيق   

  .م٢٠٠٠- هـ١٤٢٠
لـضحاك  جامع الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسـى بـن ا         )٣٧(

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١الترمذي، الطبعة الثانية، الرياض، دار السالم، 
الجامع ألحكام القرآن، لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن                   )٣٨(

عبد اهللا بن عبد المحسن التركـي،       . د: فرح األنصاري الخزرجي القرطبي، تحقيق    
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ألولى،  بيروت، الطبعة ا-وآخرون، مؤسسة الرسالة 

الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ابن أبـي                 )٣٩(
الهند، دار إحيـاء    - بحيدر آباد الدكن   -حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية       

  .م١٩٥٢-هـ١٢٧١بيروت، الطبعة األولى، -التراث العربي
  
  



– 

  )٤٤٦٦(

 خليل، لمحمد بن عبـداهللا الخرشـي،ومعه حاشـية          حاشية  الخرشي على مختصر      )٤٠(
زكريا عميرات، دار الكتـب     : العدوي على الخرشي، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه      

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧العلمية، بيروت، لبنان 
حاشية السيوطي على سنن النسائي،لعبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين                  )٤١(

  .م١٩٨٦- هـ١٤٠٦ الطبعة الثانية، حلب،-السيوطي، مكتب المطبوعات اإلسالمية
، ألبـي  )وهو شرح مختصر المزنـي (الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي    )٤٢(

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالمـاوردي،             
 بيروت، -عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية     -علي محمد معوض  : تحقيق

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩ألولى، الطبعة ا
بيـروت، الطبعـة الثانيـة،      -الدر المختار مع حاشية ابن عابـدين، ل دار الفكـر            )٤٣(

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢
الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن              )٤٤(

 -معرفـة   السيد عبد اهللا هاشم اليمـاني المـدني، دار ال         : حجر العسقالني ،تحقبق    
  .بيروت 

الذخيرة، ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي،                 )٤٥(
 - محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسـالمي       -محمد حجي . د: الشهير بالقرافي، تحقيق  
  . م٤١٩٩٤تونس، الطبعة األولى،

شرف النـووي،   روضة الطالبين وعمدة المفتين، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن             )٤٦(
ـ ١٤١٢ بيروت، الطبعة الثالثـة،  -زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي   : تحقيق -هـ
  .م١٩٩١

زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن                    )٤٧(
  .م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠لبنان، الطبعة األولى . قيم الجوزية، دار ابن حزم، بيروت

، ألبي عبد اهللا محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزوينـي، الطبعـة              سنن ابن ماجه    )٤٨(
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الثانية، الرياض، دار السالم، 

سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بـن شـداد بـن        )٤٩(
ـ ١٤٢١ الرياض، الطبعـة الثانيـة،       -عمرو األزدي السجستاني، دار السالم     -هـ

  .م٢٠٠٠



 

 )٤٤٦٧(

السنن الكبير، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ومعه الجوهر النقي البن                )٥٠(
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣ بيروت، لبنان –التركماني، دار المعرفة 

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاني                )٥١(
القـاهرة،  -بة الثقافة الدينية  طه عبد الرءوف سعد، مكت    : المصري األزهري، تحقيق  

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة األولى، 
شرح الزركشي، لشمس الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلـي، دار               )٥٢(

  .العبيكان
شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي                )٥٣(

 -د زهيـر الـشاويش،المكتب اإلسـالمي        محم-شعيب األرنؤوط : الشافعي، تحقيق 
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 

بلغة الـسالك ألقـرب     (الشرح الصغير ألحمد الدرديرمع  حاشية الصاوي المسمى           )٥٤(
، ألبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالـصاوي المـالكي، دار          )المسالك  
  .المعارف

رح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ِلمـذْهِب      ش: الشرح الصغير هو   * 
  .الِْإماِم ماِلٍك

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ اإلسالم أحمد بن عبدالحليم ابـن                )٥٥(
صالح بن محمد الحسن، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعـة         : تيمية، دراسة وتحقيق  

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣األولى، 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ألحمد بن محمد        : شرح القسطالني  المسمى     )٥٦(

بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالنيالقتيبي المصري، أبو العباس، شـهاب الـدين،              
  .هـ١٣٢٣المطبعة الكبرى األميرية، مصر،الطبعة السابعة، 

 قدامـة المقدسـي،     الشرح الكبير مع المقنع واإلنصاف، لعبد الرحمن بن محمد بن           )٥٨(
 -هــ   ١٤١٥عبد اهللا التركي، هجر للطباعة والنـشر، الطبعـة األولـى            : تحقيق
  .م١٩٩٥

 الشرح الكبيرألحمد بن محمد العدوي الشهير  بالدردير، مـع حاشـية الدسـوقي،                )٥٩(
محمد عبداهللا شاهين، دار الكتـب العلميـة،        : وتقريراتعليش، خرج آياته وأحاديثه   .

  .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧ لبنان، –بيروت 



– 

  )٤٤٦٨(

شَرح صِحيح مسِلِم ِللقَاِضى ِعياض المسمى ِإكماُل المعِلِم بفَواِئِد مسِلم، لعياض بـن               )٦٠(
الدكتور يحيى  : موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، تحقيق         
 هـ  ١٤١٩لى،  ِإسماِعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األو        

  .م١٩٩٨ -
د عبد اهللا بن عبد العزيز الجبرين،       . شرح عمدة الفقه، ألبي قدامة المقدسي، تأليف أ         )٦١(

  .هـ١٤٢٩الطبعة الثانية 
الصحاح في اللغة، ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي التركي، اعتنى              )٦٢(

ـ ١٤٢٦األولـى،   بيـروت، الطبعـة     -خليل مأمون شيحا، دار المعرفة    : به -  هـ
  .م٢٠٠٥

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن     )٦٣(
شـعيب األرنـؤوط، مؤسـسة     : معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، تحقيق      

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية، -الرسالة
بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بـن          صحيح ابن خزيمة،أبو بكر محمد        )٦٤(

الدكتور محمـد   : بكر السلمي النيسابوري، حققه وعلّق علَيه وخَرج أحاديثه وقدم له         
  .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، 

مغيرة الجعِفـي   صحيح البخاري، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ال             )٦٥(
  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠البخاري، دار السالم، الطبعة األولى، 

: صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيـسابوري، اعتنـى بـه                )٦٦(
  .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤إبراهيم التميمي، الطبعة األولى،

ف بـابن   الطبقات الكبرى، ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع البغدادي المعـرو              )٦٧(
بيروت، الطبعة األولـى،    -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية        : سعد، تحقيق 

  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠
محمـد  : طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، لنجم الدين عمر النسفي، علق عليه            )٦٨(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ بيروت، الطبعة األولى -حسن الشافعي، دار الكتب العلمية
 شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم،         العزيز  )٦٩(

عادل أحمد عبد الموجـود،    -علي محمد عوض  : أبو القاسم الرافعي القزويني، تحقق    
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة األولى، -دار الكتب العلمية



 

 )٤٤٦٩(

مود بن أحمد العينـي    عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين أبي محمد مح           )٧٠(
  . بيروت-الحنفي، دار إحياء التراث العربي

العناية شرح الهداية،  لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهللا البابرتي                 )٧١(
  .، دار الفكر

فتاوى العثيمين، تطبيق لألجهزة الذكية ،لفتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين، إنتاج             )٧٢(
  . صالح العثيمين، برعاية الموسى وتنفيذ مجموعة زاد، الخبرمؤسسة محمد بن 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بـن                 )٧٣(
  .محمد الكناني، المعروف بابن حجر العسقالني، الدار السلفية

ابن الهمام، دار   فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف ب            )٧٤(
  . بيروت-الفكر

عبد . د: الفروع، لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق              )٧٥(
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

: يـق القاموس المحيط، لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـادى، تحق             )٧٦(
محمـد نعـيم العرقـسوسي،      : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف      

                 لبنـان، الطبعـة الثامنـة،       –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت        
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

القرى لقاصد أم القرى، ألبي العباس أحمد بن عبد اهللا محب الدين الطبري، اعتنـى           )٧٧(
هـ ١٣٩٠مصطفى السقا، شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية،          : به

  .م١٩٧٠
 -لجنة في وزارة العـدل : كشاف القناع، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، تحقيق   )٧٨(

  .المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى
ـ            )٧٩( ي المـصري، دار    لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريق

  .م١٩٩٧بيروت، الطبعة األولى، -صادر
: المبدع في شرح المقنع، إلبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، تحقيق                 )٨٠(

 ياسين محمود الخطيب، مكتبة الـسوادي للتوزيـع، الطبعـة           -محمود األرناؤوط   
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣األولى، 

  



– 

  )٤٤٧٠(

 -أحمد بن أبي سهل السرخـسي، دار المعرفـة        المبسوط، لشمس األئمة محمد بن        )٨١(
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤بيروت، 

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سـليمان المـدعو                  )٨٢(
  .بشيخي زاده، دار إحياء التراث العربي

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسن علي بن أبي بكر بن سـليمان الهيثمـي،                 )٨٣(
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤ القاهرة، - حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي:تحقيق

: المجموع شرح المهذب، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيـق           )٨٤(
  . جدة-محمد نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية               )٨٥(
 السيد عبدالعال الـسيد إبـراهيم،    -عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري    : دلسي، تحقيق األن

أمير دولة قطـر، الطبعـة األولـى،        -طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني        
  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

: المحلى، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبـي، تحقيـق                )٨٦(
  .هـ١٣٥٢-١٣٤٧ مصر، الطبعة األولى، -أحمد محمد شاكر، المطبعة المنيرية

  .التوضيح: مختصر خليل مع التوضيح، ينظر  )٨٧(
  .حاشية الخرشي: مختصر خليل مع حاشية الخرشي، ينظر  )٨٨(
 برواية سحنون بن سعيد التنوخي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن            المدونة الكبرى،   )٨٩(

 مـصر،  -مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المـدني، مطبعـة الـسعادة      
  .هـ١٣٢٣

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ألبي الحسن عبيد اهللا بن محمد عبد الـسالم               )٩٠(
 - الجامعة السلفية    -لدعوة واإلفتاء   بن خان المباركفوري، إدارة البحوث العلمية وا      

  .بنارس الهند
مسائل أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل بـن أسـد             )٩١(

 بيروت،  -زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي   : الشيباني، رواية ابنه عبد اهللا، تحقيق     
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١الطبعة األولى، 

  
  



 

 )٤٤٧١(

رواية أبي داود السجستاني، ألبي داود سليمان بن األشعث بـن     مسائل اإلمام أحمد،      )٩٢(
أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد، مكتبـة ابـن           : إسحاق السِجستاني، تحقيق  

  .تيمية، مصر
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين،القاضي أبو يعلى، محمد بن الحـسين              )٩٣(

عبد الكـريم بـن محمـد       . د: ء ، تحقيق  بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفرا       
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الالحم، كتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى 

المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويه بن         )٩٤(
 بيروت،  -نعيم، المعروف بالحاكم النيسابوري، ومعه تلخيص الذهبي، دار المعرفة        

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ألولى، ا: الطبعة
مسند أبي داود الطيالسي،  أبو داود سـليمان بـن داود بـن الجـارود الطيالـسي            )٩٥(

 مـصر، الطبعـة     –محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر        : د: تحقيق البصرى،
  .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األولى، 

ن هالل بن أسد    مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل ب               )٩٦(
عبد اهللا بن . د:  عادل مرشد، وآخرون، إشراف   -شعيب األرنؤوط : الشيباني، تحقيق 

ـ ١٤٢١بيـروت، الطبعـة األولـى،       -عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة     -هـ
  .م٢٠٠١

مسند البزار، المنشور باسم البحر الزخار، ألبي بكر أحمد بن عمـرو المعـروف                )٩٧(
 صبري عبـد الخـالق      - عادل بن سعد   -رحمن زين اهللا  محفوظ ال : بالبزار، تحقيق 

م، ١٩٨٨بـدأت  ( المدينة المنورة، الطبعة األولـى،  -الشافعي، مكتبة العلوم والحكم  
  ).م٢٠٠٩وانتهت 

مسند الشافعي، ألبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عبدالمطلب الـشافعي،            )٩٨(
مجموعـة، دار الكتـب     : ، اعتنى به  محمد عابد السندي  : رتبه على األبواب الفقهية   

  .م١٩٥١ -هـ ١٣٧٠العلمية، بيروت،
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ألبي العباس أحمد بن محمد بـن علـي                 )٩٩(

 بيروت، الطبعـة    -مؤسسة الرسالة : عادل مرشد، الناشر  : المقرئ الفيومي، تحقيق  
  .هـ١٤٢٥األولى، 

  



– 

  )٤٤٧٢(

اق بن همام بن نافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني،      المصنف، ألبي بكر عبد الرز      )١٠٠(
 – الهند،  المكتـب اإلسـالمي        -حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي    : تحقيق

  .ه١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية، 
المصنف، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، تحقيـق                  )١٠١(

-١٤٢٧، الطبعـة األولـى،     )دمشق(لقرآن  محمد عوامة، مؤسسة علوم ا    : وتخريج
  .م٢٠٠٦

المطلع على ألفاظ المقنع، ألبي عبد اهللا محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلـي،                  )١٠٢(
 ياسين محمود الخطيب، مكتبـة الـسوادي للتوزيـع،          -محمود األرناؤوط   : تحقيق

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الطبعة األولى، 
، ألبي سليمان حمد بن محمد بن إبـراهيم         )أبي داود وهو شرح سنن    (معالم السنن،     )١٠٣(

 حلـب، الطبعـة األولـى،    -بن الخطاب، المعروف بالخطابي، المطبعـة العلميـة       
  .م١٩٣٢-هـ١٣٥١

حمدي بـن  : المعجم الكبير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق      )١٠٤(
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤بعة الثانية، القاهرة، الط-عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

 حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة       -معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي         )١٠٥(
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨والنشر والتوزيع، لطبعة الثانية، 

معرفة السنن واآلثار، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراسـاني، البيهقـي،                )١٠٦(
، الطبعـة   )كراتشي(ين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية      عبد المعطي أم  : تحقيق

  .م١٩٩١-هـ ١٤١٢األولى، 
المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المـالكي،                )١٠٧(

هـ ١٤١٨بيروت، الطبعة األولى،    -محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية     : تحقيق
  .م١٩٩٨ -

ب المعرب، ألبي الفتح ناصر الدين بن عبـد الـسيد الخـوارزمي        المغرب في ترتي    )١٠٨(
 وعبدالحميد مختـار، مكتبـة      -محمود فاخوري : الحنفي الشهير بالمطَرِزى، تحقيق   

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩حلب، الطبعة األولى، -أسامة بن زيد
  
  



 

 )٤٤٧٣(

 المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي                  )١٠٩(
عبدالفتاح الحلو،  .  د -عبد اهللا بن عبد المحسن التركي     . د: الدمشقي الحنبلي، تحقيق  

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الرياض، الطبعة الثالثة، -دار عالم الكتب: الناشر
مفيد األنام ونور الظالم في تحرير األحكام لحج بيت اهللا الحرام، لعبد اهللا ابن عبـد                  )١١٠(

سـعود الغـديان، الطبعـة الثانيـة،     . د: ، تحقيقالرحمن بن جاسر النجدي التميمي  
  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

: مقاييس اللغة، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الـرازي، تحقيـق               )١١١(
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 

  .الكبيرالشرح : المقنع البن قدامة المقدسي مع الشرح الكبير واإلنصاف، ينظر  )١١٢(
المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب البـاجي، دار                 )١١٣(

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان
منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداته، لمحمد بـن أحمـد الفتـوحي                 )١١٤(

 بيروت،  - الرسالة عبد اهللا بن عبد المحسن التركي،     . د: الشهير بابن النجار، تحقيق   
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الطبعة األولى 

محمد الزحيلـي،   . د: المهذب في فقه اإلمام الشافعي ألبي إسحاق الشيرازي، تحقيق          )١١٥(
  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة األولى .  دمشق-دار القلم

أبـي  : الموافقات، ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق        )١١٦(
المملكة العربية السعودية، الطبعة    - مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان        عبيدة

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧األولى، 
 ١٤٠٤( الكويت،   –الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية          )١١٦(

  )..هـ١٤٢٧ -
. د: ي، تحقيق الموطأ، ألبي عبد اهللا اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبح              )١١٧(

 - هــ  ١٤١٨بشار معروف ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة   
  .م١٩٩٨

: النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغْدي، حنفي، تحقيـق               )١١٨(
مؤسـسة الرسـالة    -)عمـان (المحامي الدكتور صالح الدين الناهي، دار الفرقـان         

  . م١٩٨٤-١٤٠٤ثانية، ، الطبعة ال)بيروت(



– 

  )٤٤٧٤(

نصب الراية ألحاديث الهداية، ألبي محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمـد الزيلعـي،             )١١٩(
 بيـروت، الطبعـة األولـى،       -مؤسـسة الريـان     : محمد عوامة، الناشر  : تحقيق
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

 نهاية المطلب في دراية المذهب، إلمام الحرمين عبدالملك بـن عبـداهللا الجـويني،              )١٢٠(
 جدة، الطبعـة  -د عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج للنشر والتوزيع      . تحقيق أ 
  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األولى، 

النهاية في غريب الحديث واألثر، ألبي السعادات المبارك بن محمـد بـن محمـد                 )١٢١(
 محمود محمد الطناحي، المكتبة     -طاهر أحمد الزاوي    : الجزري ابن األثير، تحقيق   

  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ بيروت، -ةالعلمي
النَّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من اُألمهات، ألبي محمد عبد اهللا                )١٢٢(

عبد الفتّاح محمد الحلو ومجموعة ، دار       . د: ابن أبي زيد القيرواني المالكي، تحقيق     
  .م١٩٩٩ بيروت، الطبعة األولى، -الغرب اإلسالمي

عصام :  لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني، تحقيق           نيل األوطار،   )١٢٣(
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣مصر، الطبعة األولى، -الدين الصبابطي، دار الحديث

 
  

 
  



 

 )٤٤٧٥(

  
  
  

  
  

  
  :المقدمة

 ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا،        ، ونستهديه ، ونستغفره ،  إن الحمد هللا نحمده ونستعينه    
 وأشـهد أن ال  ، فال هادي لـه    ، من يهده اهللا فهو المهتد ومن يضلل       ،ومن سيئات أعمالنا  

  : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد، وحده ال شريك له،إله إال اهللا
  أنزل ، اهللا تعالى على هذه األمة أن جعلها خير أمة أخرجت للناس               إن من أعظم نعم   

  . وحفظ هذا الدين لتكون كلمة اهللا هي العليا ،وأرسل إليها أفضل رسله. إليها خير كتبه
 ،والناظر في حال سلفنا األول صدر هذه األمة صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        

حيث جعل ذلك الجيل نموذجا تمثلت فيـه الهدايـة   يتجلى له رحمة اهللا تعالى بهذه األمة   
الكاملة في العقائد واألقوال واألفعال، فإن اهللا تعالى حماهم من الفـتن والهـوى، فبقـوا          
مطيعين مستسلمين لما جاء به الحق، فلم يكن لهم قول مع قول النبي  صـل اهللا عليـه                   

  .وال اعتراض على حكمه،وسلم
يه وسلم بوقوع االختالف في حديث مشهور روي بعـدة         وقد أخبر النبي صل اهللا عل     

روايات يعضد بعضها بعضاً، تحذر المسلمين من هذا الخالف منها رواية عن أنس بـن        
إن أمتي ستفترق على اثنتـين وسـبعين        :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ،مالك قال 

  )١".(كلها في النار إال واحدة وهي الجماعة 

                                         
دار الفكـر  . محمد فؤاد عبـد البـاقي   :  تحقيق  .  محمد بن يزيد القزوينيأبو عبدا هللا.   سنن ابن ماجه  )١(

حديث صحيح ورجاله ثقات على ضعف في أحد رواته،وهو هشام          :قال األلباني   ) .٢/١٣٢٢. (ت  . د  . للطباعة
البوصـيري شـهاب   . بن عمار،لكنه توبع بغيره، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه    

  .هـ١٤٠٣-دار العربية للطباعة.بيروت .ط. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيلالدين

 
 

  )تخصص العقيدة(األستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 
  جامعة تبوك - كلية التربية واآلداب

  



– 

  )٤٤٧٦(

ة األولى، التي تشعبت حولها آراء الفرق ونبت حولهـا الخـالف،                وقد كانت القضي  
، أو الخالفة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فـي تـدبير شـؤون                 اإلمامةقضية  

  .المسلمين
 ،       حيث أخذ ابن سبأ يدعو أتباعه ومن اغتر به إلى والية علي رضـي اهللا عنـه                

فكان ابن سـبأ  . م في نظره الخلفاء الراشدينوأن واليته ال تتم إال بالبراءة من أعدائه وه   
أول من أظهر البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان و الصحابة في اإلسالم،كما ذكر ذلك               

 ،وقد استطاع دعاة هذا الفكر تكوين أتباع وشـيع وأنـصار          . علماء الرافضة المتقدمين  
ر أن هـذه األمـة      التي ذك ،   فرقة من الفرق    عشرية نى اإلمامية االث  وتمثل طائفة الشيعة  

 دول تتبنى    بها  تقوم - خاصة في العالم اإلسالمي    –والتي أصبح ظهورها    ،  فترق إليها ست
 من أعظم المسائل التي شذَّ فيهـا االثنـي          اإلمامة وتوسع انتشارها وتعد عقيدة      ،اتهعقيد

 إذ عدوها ركنًا من أركان الـدين        ، وافترقوا عنهم بسببها   ، المسلمين رعشرية عن جمهو  
 عبر وسائل كثيرة منـذ  تها بعد توسع نشاطا   -الفكر اإلمامي االثني عشري      انتشارويعد  

 والسياسية وغيرهـا    هثورة الخميني وعن طريق المؤسسات الدعوية والعلمية واإلعالمي       
 فوجـب علـى أهـل       ،ال سيما عن طريق الشبكات العنكبوتية والفـضائيات المرئيـة         

 التـي   ادلتهم بيان عدم حجية     ا و  وعرضه ،االختصاص دراسة أهم معتقدات هذه الطائفة     
 اإلمامـة ويعد هذا البحث مساهمة في ذلك باالضافة الى بيان  المراد من              عليها   وااعتمد

  .عند أهل السنة والجماعة وأدلتهم عليها
 :خطة البحث

تلك هي المقدمة أما التمهيد     ،قسمت البحث إلى مقدمه وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة       
  .من أهل السنة والجماعة والمراد من االمامية االثنى عشرية  فقد بينت المراد 

  أما المبحث األول فجعلته بعنوان  
  .  عند االثنى عشرية وأدلتهم عليهااإلمامة    

 :المبحث  الثاني
  . عند أهل السنة والجماعة وأدلتهم عليهااإلمامة

  :  المبحث الثالث
  . ذكرت فيها أهم التوصياتالخاتمةو. اإلمامة    الرد على أدلة االثنى عشريه في 



 

 )٤٤٧٧(

  تمهيد 
هل السنة نستعرض اإلمامة عند االثنى عشرية وأقبل الشروع بعرض مفهوم 

  . المقصود من  مصطلح كل من االثنى عشرية وأهل السنة والجماعة
   :أهُل السنَّة والجماعة

 وليس مـن المـصطلحاِت      يعد مصطلح أهِل السنَّة والجماعة ِمن المصطلحات السلفية،       
الحادثة المبتدعة، التي ينتسب إليها بعض أصحاب األهواء، أو يطلقها أهُل الباطل علـى    

  .أهل الحقِّ تنفيرا من دعوتهم
أن يخلُق اُهللا تعالى أبا حنيفة      مذهب قديم معروف قبل      أهل السنَّة  ومذهب: قال ابن تيمية  

 فإنَّه مذهب الصحابة الذين تلقَّوه عن نبـيهم صـلَّى اهللا عليـه              مدومالكًا والشافعي وأح  
  )١(وسلَّم
يوم تَبـيض وجـوه وتَـسود       ﴿:  ابن عباس رضي اهللا عنهما في تفسير قوله تعالى         قال

وهجا الذين ابي  "١٠٦ :﴾ آل عمران   وـا        فأمنَّة والجماعـة، وأمهم، فأهُل الست وجوهض
  .)٢(" الذين اسودت وجوههم، فأهل الِبدع والضاللة

 والتابعون لهم   ه أصحاب  و النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم    كان عليه    فهم من كان على مثل ما     
المتمـسكين  بإحسان، وكلُّ من التزم بمنهجهم، واقتدى بهم واتَّبع سبيلَهم ِمن المـؤمنين             

  .بآثارهم إلى يوم القيامة
؛ ألنَّهم اآلخذون بسنَّة رسوِل اهللا صلَّى اهللا عليه وسـلَّم العـالمون   "أهل السنَّة " سمواو

  .ابها، العاملون بمقتضاه
وهم أهل الحديث، وأهل األثر والسلف الصالح، والِفرقة الناجية، والطائفة المنـصورة،            

إن بِني إسـرائيل افتَرقـوا علـى        : " بقوله   لَّى اهللا عليه وسلَّم عنهم    الذين أخبر النبي ص   
إحدى وسبعين ِفرقة، وتَفتَرق أمتي على ثالث وسـبعين ِفرقـة، كُلُّهـا فـي النـار إال                 

  " ما أنا عليه اليوم وأصحابي: "ما الواحدة؟ قال: ، فقيل له)٣("واحدة
ألنَّهم اجتمعوا على الحق، وَأخَذوا به، واقْتَفَوا َأثَر جماعـة المـسلمين             بالجماعة وسموا

المستمسكين بالسنَّة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، واجتمعوا على من ولَّاه اُهللا أمرهم،            
                                         

  ٦٠١/  ٢ منهاج السنة) ١(
  ).٥٤/ ١(، لاللكائي، "شرح أصول االعتقاد)٢(
  .حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره )٣(



– 

  )٤٤٧٨(

هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ولقولـه صـلَّى اهللا   ولم يشقُّوا عصا الطاعة، كما أمرهم رسوُل ا 
 فإن الشيطان مع الواحد، وهو ِمن االثنين        ،)١(عليكم بالجماعة وإياكم والفُرقة   "عليه وسلَّم   

والجماعـة  : "كما ورد في الحـديث     و )٢("أبعد، ومن أراد بحبحة الجنَّة، فعليه بالجماعة        
  )٣("رحمة، والفُرقة عذاب

ة والجماعة غير محصورين في مكان أو زمان، ولكنَّهم يكْثرون فـي مكـان،        فأهُل السنَّ 
ويِقلُّون في آخر، وقد يكْثرون في زمان، ويقلُّون في زمان، ولكنَّهم ال ينقطعـون حتـى                

  .يأتي أمر اهللا
  : االثنى عشريه
ولعل أول مـن ذكـره       ، صريحاً  علماء الفرق والمقاالت المتقدمين    يذكرههو مسمى لم    

، أما غير الـشيعة فلعـل       "شرافالتنبيه واإل " في كتابه    ،ممن يوصف بالتشيع المسعودي   
 عشرية لـدعواهم  باإلثنىعبد القاهر البغدادي هو أول من ذكرهم، حيث ذكر أنهم سموا      

   )٤( .رضي اهللا عنهأن اإلمام المنتظر هو الثاني عشر  نسبه إلى علي بن أبي طالب 
فظهور هذا االسم كان بال شك بعد ميالد فكرة األئمـة           : "يةيقول شيخ اإلسالم ابن تيم      

 قبل وفاة الحسن لم يكن       أنه حيث)٥(االثنى عشر والتي حدثت بعد وفاة الحسن العسكري         
 وال عرف من زمن علي ودولة بني أمية         ،أحد يقول بإمامة المنتظر إمامهم الثاني عشر      

    )٦(" .أحد ادعى إمامة االثنى عشر 
 ألن دعوى وجود اإلمـام      ،هـ٢٦٠مر كذلك فينبغي أن يحدد التاريخ بسنة        فإذا كان األ  

 والـذي تـوفي سـنة       ،الثاني عشر المنتظر إنما ظهرت بعد وفاة الحـسن العـسكري          
  .)٧(هـ٢٦٠

                                         
  اضالري.دار الوطن للنشر .ناصر عبد الكريم العقل / د.مجمل اصول أهل السنة والجماعة في العقيدة )١(
  .صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: (رواه أحمد في المسند، وقال الحاكم)٢(
   إسناده حسن ورجاله ثقات: رواه أحمد في المسند، وقال األلباني)٣(
   .٦٤الفرق بين الفرق،ص) ٤(
الفـة  هـ، في خ٢٣٢هو الحسن بن علي بن محمد بن علي أبو محمد العسكري أو الزكي،ولد بالمدينة سنة            ) ٥(

التتمـة فـي تـواريخ      :انظـر . وهو اإلمام الحادي عشر من أئمة االثني عشرية       . هـ٢٦٠الواثق، وتوفي سنة    
  .١٠٧-١٠٥األئمة،ص

  ).٤/٢٠٩(منهاج السنة ) ٦(
  ).١/١٠٤(ناصر القفاري  لأصول مذهب الشيعة) ٧(



 

 )٤٤٧٩(

في نظر جمـع  - إذا أطلق اليوم - اسم الشيعة أو الرافضة   – وإن كان هذا المصطلح      
  . عشرية ىى طائفة االثن ال ينصرف إال إل-كبير من الشيعة وغيرهم

  في كتابه" )٣(كاشف الغطاء" و،)٢(")١(الطبرسي" وممـن قال بهـذا الرأي من الشيعة    

وغيـرهم مـن المستـشرقين مثـل        .)٥(" محمد حـسين العـاملي    " و )٤("أصل الشيعة  "
   .)٧(")٦(شتروثمان

شـيعة  مـن  % ٧٥ إذ يبلغون نحـو  اليوم،الشيعة  أكبر طوائف    وتعد االثنى عشرية   
بحيث  إذا أطلق لفظ الشيعة أو الشيعة الجعفرية أو اإلمامية أو الرافـضة فإنمـا                ،العالم
  .يعنيهم

وهم يشملون ثلثي سكان إيـران      ،    وهم  جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا هذه األيام        
تقريباً،ونصف سكان العراق،ومئات اآلالف مـن سـكان لبنان،وبـضعة ماليـين فـي         

  .)٨(ات اإلسالمية التي تحتلها دولة روسياالهند،والجمهوري

                                         
مجمـع  : ت، منهــا  إمامي، لـه مصنفا.مفسر لغوي .هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي  ) ١(

  ).٥/١٤٨(،األعالم )٢/٢٤٠(الذريعة : انظر .هـ ٥٤٨توفي سنة .البيان في تفسير القرآن 
   .٣/٣١١  هـ،١٣٨٢، حسين النوري، طهران، المكتبة األسالمية، مستدرك الوسائل) ٢(
                  األعـالم : انظـر   .هــ   ١٣٧٣تـوفي سـنة     .إمامي، أديـب، مجتهـد      .هو محمد حسين بن علي الرضا     ) ٣(
)٦/١٠٦،١٠٧.(  
، حيث ٩٢ ص هـ، ١٣٧٧، القاهرة، المطبعة العربية،     ١٠،محمد آل كاشف الغطا، ط    أصل الشيعة وأصولها  ) ٤(

  " ".االثنى عشرية"يختص اسم الشيعة اليوم على إطالقه باإلمامية، وهو يعني : " يقول 
: ، حيث يقول  ٤٣ ص  هـ، ١٣٩٩ثار للطباعة،   ، بيروت،دار األ  ٢، محمد حسين الزين، ط    الشيعة في التاريخ  ) ٥(
  " ".انحصر اسم الشيعة باإلمامية االثني عشرية"
مـن  .من المستشرقين المتخصصين في الفرق ومذاهبهــا، ولــه عنهــا مباحـث     .رودلف شتروثمان ) ٦(

ـ   )٢/٧٨٨(المستشرقون،نجيب العقيقي   : انظر  .الزيدية، وأربعة كتب إسماعيلية   :آثاره شرقين، ، موسوعـة المست
  .١٩عبدالرحمن بدوي،ص

  ) .١٤/٦٨(دائرة المعارف اإلسالمية : انظر) ٧(
. الطبعـة الـسادسة عـشر     .الدار المـصرية اللبنانيـة    .مصطفى الشكعه .انظر إسالم بال مذاهب للدكتور      ) ٨(

   .١٨٩.ص .٢٠٠٤بتاريخ



– 

  )٤٤٨٠(

 عشرية في الحديث والرواية معظم آراء الفرق الشيعية         ىمصادر االثن   استوعبت    وقد
  فأصـبحت هـذه      ،إن لم يكن كلهـا    ،التي خرجت في فترات التاريخ المختلفة     المختلفة  

  . الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية األخرى
 العتقادهم وقولهم بإمامة اثني عشر رجالً من آل البيـت،            ا االسم ذسبب تسميتهم به  و

بنص من النبي صل اهللا عليه وسلم، وكـل واحـد مـنهم              ثبتت إمامتهم حسب زعمهم   
و آخرهم محمد بن الحسن العـسكري   علي رضي اهللا عنه: وأولهم يوصي بها لمن يليه

  هـ٢٦٠المزعوم الذي اختفى في حدود سنة 
 - إمامهم الثاني عـشر    -ة الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر       قبل وفا  حيث أنه   

ـ دولة بني أمية أحدال في و رضي اهللا عنه    وال عرف من زمن علي      ى ادعى إمامة االثن
 فادعى بعض الكذبـة أنـه أنجـب    )١( ومن المعلوم أن الحسن العسكري لم ينجب     ،عشر

 بالمهدي المنتظر أو    -عندهم–واسمه محمد وهو الملقب     ،طفالً  قبل موته بخمس سنوات     
  .القائم أو اإلمام الغائب

  :األئمة االثنى عشر
  :أما هؤالء األئمة االثنى عشر الذين يزعمون بأنهم أئمتهم فهم   
  .)هـ٤٠- ٢٣( ويلقب بالمرتضى ، ويكنى بأبي الحسن،بن أبي طالباأمير المؤمنين علي  -
  .) هـ٥٠- ٢(بالمجتبى : وقيل ،ي ويلقب بالزك، وكنيته أبو محمد)٢( الحسن بن علي- 
  .)هـ٦١-٣(الحسين بن علي وكنيته أبو عبد اهللا ويلقب بالشهيد  - 
  .)هـ٩٥- ٣٨(ويلقب بزين العابدين أو السجاد  ،ويكنى بأبي محمد)٣(علي بن الحسين  -
  .)هـ١١٤-٥٧(محمد بن علي وكنيته أبو جعفر، ويلقب بالباقر  - 
  .)هـ١٤٨-٨٣(ويلقب بالصادق ،جعفر بن محمد وكنيته أبو عبد اهللا -
  .)هـ١٨٣- ١٢٨(،وكنيته أبو إبراهيم ويلقب بالكاظم )١( موسى بن جعفر- 

                                         
    ).٤/٨٧  (:منهاج السنة:انظر)١(
تنازل لمعاوية عن   ..ولي الخالفة لستة أشهر بعد والده علي      .يالحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرش       ) ٢(

سير أعـالم   : انظر  .هـ٥٠مات رضي اهللا عنه بالمدينة سنة       ).عام الجماعة (الخالفة، وخلع نفسه، وسمي العام      
  ) .٢/٢٩٥(،تهذيب التهذيب )٣/٢٤٥(النبالء 

ـ، وحضر ٣٨ولد بالمدينة سنة . لكثرة سجودهزين العابدين، سمي بالسجاد .علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) ٣( ه
  ).٤٠٠- ٤/٣٨٦(سير أعالم النبالء : انظر .هـ ٩٥هـ أو ٩٢مات بالمدينة سنة .مع أبيه كربالء



 

 )٤٤٨١(

  .)هـ٢٠٣-١٤٨( وكنيته أبو الحسن، ويلقب بالرضا )٢(بن موسىا علي -
  .)هـ٢٢٠- ١٩٥(، وكنيته أبو جعفر، ويلقب بالجواد أو التقي )٣(محمد بن علي -
  .) هـ٢٥٤- ٢١٢( ويلقب بالهادي أو النقي ،لحسن، وكنيته أبو ا)٤( علي بن محمد-  
  .)هـ٢٦٠- ٢٣٢( الحسن بن علي وكنيتـه، أبو محمد،ويلقب بالعسكري أو الزكي -  
ويلقب بالمهـدي أو الحجـة القـائم المنتظـر،     ، محمد بن الحسن، وكنيته أبو القاسم    -  

       )٥(. هـ ويقولون بحياته إلى اليوم٢٥٦ أو ٢٥٥ويزعمون أنه ولد سنة 
 في أوالد الحسين بن علي دون       اإلمامةومن المالحظ أن الشيعة االثني عشرية حصروا        

 ولعل السبب في ذلك يعود إلى تزوج الحسين بن علـي            ،أوالد الحسن رضي اهللا عنهما    
    )٦ (.بنت ملك فارس يزدجرد، ومجيء علي بن الحسين منها

       : عشريةىاالثناالمامية أسماء 
     :  عشريةىاالثن االمامية أسماء من

  :الجعفرية
 .)٧(نسبة إلى جعفر بن محمد الصادق الذي بنوا مذهبهم في الفروع على أقواله وآرائـه        

نحن نفخر بأن مذهبنا جعفري ففقهنا هذا البحر المعطاء بال حد،           : يقول الخميني مفتخراً  
  .)١(  وهو من آثار جعفر الصادق

                                                                                                     
هـ، وتـوفي   ١٢٨ولد باألبواء، وهي منزل ما بين مكة والمدينة سنة          .موسى بن جعفر أبو إبراهيم الكاظم       ) ١(

  .٥٥٠،تقريب التهذيب،ص)٤/٢٠١(ميزان اإلعتدال : هـ انظر ١٣٨سنة 
هــ، وتـوفي سـنة    ١٤٨ولـد بالمدينـة سـنة    .هو علي بن موسى بن جعفر أبو الحسن، الملقب بالرضا      ) ٢(

  .٩٥-٨٧، التتمة في تواريخ األئمة،ص٤٠٥تقريب التهذيب،ص: انظر .هـ٢٠٣
هــ فـي    ٢٢٠ي سنة   هـ، وتوف ١٩٥ولد بالمدينة سنة    .الجواد القانع أو التقي   .هو محمد بن علي أبو جعفر     ) ٣(

  .            ٩٩-٩٧،التتمة في تواريخ األئمة،ص)١/١٨٨(تنقيح المقال : انظر .خالفة المعتصم 
هـ فـي  ٢١٤:هـ، وقيل ٢١٢ولد بالمدينة سنة   .علي بن محمد أبو الحسن الهادي أو النقي،ابن علي الرضا         ) ٤(

  .١٠٤-١٠١لتتمة في تواريخ األئمة،ص،ا)١/١٨٨(تنقيح المقال :انظر. هـ٢٥٤خالفة المأمون، وتوفي سنة 
، مقاالت اإلسالميين لألشعري    ١١-١٠ وما بعدها،تعريف بمذهب الشيعة اإلمامية ص      ١/٤٥٢أصول الكافي   )٥(
  .١٦-١١، قاموس المذاهب واألديان )٥٦-١/٥٥(، والموسوعة الميسرة )١/١٦٩(، الملل والنحل )٩١-١/٩٠(
   ٣٤٩/١ فرق معاصرة غالب عواجي)٥(
إنهم يتأذون منه، وهم أحق بتسميتهم بالرافضة ال الجعفرية؛ ألنهم ال يعرفون مذهب جعفر الصادق، وإنما              ف ،)٦(

، وأكثرها مما ال يرضي اهللا ورسوله، بل وال يقوله  هي تخرصات جمعوها، وتلفيقات استحسنوها ثم نسبوها إليه       
  .عة بانتسابهم إليه ظلماً وزوراًعاقل وال طالب علم يعرف الشريعة اإلسالمية، ومع ذلك يتبجح الشي



– 

  )٤٤٨٢(

عليه فرية ألن اإلمام جعفر بن محمد الصادق        كما تسمى الشيعة بالجع   : ويقول الشيرازي 
 تمكن أن يوسع نشر اإلسالم أصوالً وفروعاً وآداباً وأخالقاً، وأما سائر األئمـة              السالم  

فلم يتمكنوا من ذلك لما كانوا يالقونه من االضطراب، كما في زمـان علـي والحـسن              
ـ         عليهم السالم    والحسين  .ويين والعباسـيين  ؛ والكبت واإلرهاب من أيدي الخلفـاء األم

حيث كان في زمن التصادم بين بني أمية وبني العبـاس  عليه السالم  قلكن اإلمام الصاد 
اغتنم الموقف فرصة لنشر حقائق اإلسالم بصورة واسعة، والشيعة أخـذوا منـه أكثـر     

  . )٢ (. معالم الدين، ولذا نسبوا إليه
ا سميت بـذلك    لكنه  ؛  الخاص وإذا كانت قد سميت بالجعفرية من باب تسمية العام باسم         

ألمر أهم، وهو أنها تستمد أمور دينها من فقه اإلمام جعفر الصادق، فلقـد كـان إمامـاً        
لجميع المسلمين بالمعنى العام، كأبي حنيفة والشافعي واألوزاعي ومالك وابـن حنبـل،             
وكان من ذوي الرأي الصائب والفتوى الصالحة في أمور الدين، فضالً عن أنـه كـان                

  .اماً لدى اإلمامية، له ما لبقية أئمتهم من الوالية والوصايةإم
  :اإلمامية

أو لـزعمهم أن    ،  ألنهم أكثروا من االهتمام باإلمامة في تعاليمهم كما هو واقع بحـوثهم           
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم نص على إمامة علي وأوالده

اإلمامية ألنهم يعتقـدون    وتسمى الشيعة ب  ":حيث قال )٣( واختار هذا التعريف الشهرستاني   
النتظارهم إمام آخر الزمان الغائـب   ،أو"وأوالده األحد عشر بإمامة علي  أمير المؤمنين    

  .)٤ (.المنتظر 
  )٥ (.وهذه التسمية هم أطلقوها على أنفسهم وأهل مذهبهم: لخاصةا

                                                                                                     
  ٥ الوصية االلهية ص)٧(
  ٣٥٠/١، فرق معاصرة لغالب عواجي ٣قضية الشيعه) ١(
  ٦٢/١ الملل والنحل )٢(
  ٢٧١ الشيعة والتشيع ص)٣(
،ومن ذلك تسميتهم ألنفسهم الخاصة، ومـن   وقد ذكر العلماء كثيراً من األمور التي شابه الشيعة اليهود فيها           )٤(

-  الجوييم أو األمميين-، وسموا من عداهم-شعب اهللا المختار–العامة كما فعلت اليهود حينما سموا أنفسهم عداهم 
مقالة التـشبه   ) ٣٥٠/١فرق معاصرة لغالب عواجي     ( انظر   .وتوجد بينهم وبين اليهود مشابهات في أشياء كثيرة       

  ٦٠وموقف أهل السنة منها الجزء الثالث ص



 

 )٤٤٨٣(

  :المبحث األول
   اإلثنى عشريه وأدلتهم عليهاةياإلمام عند اإلمامة

زعامة و رئاسة إلهية عامـة علـى جميـع           : هياإلثنى عشريه   مامية   عند اإل  اإلمامة
 و هي لطـف مـن       ،هي أصل من أصول الدين ال يتم اإليمان إال باالعتقاد بها          ، و الناس

 يخلف النبي صـلى  ، إذ ال بد أن يكون لكل عصر إماما و هاديا للناس،ألطاف اهللا تعالى 
 من الرجوع إليه في أمور دينهم       ن الناس  و يتمك  ،في وظائفه و مسئولياته    وسلم   اهللا علي 

  .  بغية إرشادهم إلى ما فيه خيرهم و صالحهم،دنياهمو
 و ال يجـوز أن      ،ليست إال استمراراً ألهداف النبوة و متابعة لمـسؤولياتها        هي عندهم   و

  .يخلو عصر من العصور من إمام مفترض الطاعة منصوب من قبل اهللا تعالى
 منـصب إلهـي     اإلمامـة "  يرى اإلمامية أن      :من جحدها  عندهم وحكم    اإلمامة منزلة  

كالنّبوة، فكما أن اهللا سبحانه يختار من يشاء من عباده للنّبوة والرسالة ويؤيده بـالمعجزة         
فكذلك يختار لإلمامة من يشاء ويأمر نبيه بـالنّص عليـه   .. التي هي كنص من اهللا عليه   

وربك يخْلُقُ ما يشَاء    {:  واستدلوا لذلك بقوله تعالى    ،)١( "وأن ينصبه إماما للنّاس من بعده     
شِْركُونا يمالَى عتَعاللَِّه و انحبةُ سرالِْخي ملَه ا كَانم خْتَاري٦٨(  سورة القصص}و.(  

   . إلسالم بل يجعلونها أعظم أركان اإلسالممن أركان افهي عندهم ركن     
على الـصالة  : على خمساإلسالمبني :"ن أبي جعفر الباقر أنه قال     عبسنده  روى الكُِليني   

 فأخذ الناس بـأربع     ،والزكاة والصوم والحج والوالية ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية         
 عـن   )٣(لكليني عن زرارة بن أعـين     أخرى ل  ايةرووفي  )٢( ." الوالية    يعني وتركوا هذه 
لـصالة والزكـاة والحـج والـصوم         على خمسة أشياء على ا     اإلسالمبني  : جعفر قال 
  )٤( ."…الوالية :  فقال،وأي شيء من ذلك أفضل:  قال زرارة  قلت،والوالية

                                         
   .٨٥أصل الشيعة وأصولها ص)١(
   .٢٠ وانظر تعريف بمذهب الشيعة األمامية ص  ) .١٨ / ٢(  الكافي أصول)٢(
والفهرسـت للطوسـي،ص    )١/٤٤٠(تنقـيح المقـال   :انظر  .أجمعت الرافضة على توثيقه   : زرارة بن أعين  )٣(

زرارة شـر مـن اليهـود    : " وفي رجال الكشي عن الصادق... ،اسمه عبدربه يكنى أبا الحسن وزارة لقبه  ١٤٢
   ) .٢/٦٩(انظر ميزان االعتدال . وذكره العقيلي في الصفصفاء  .١٦٠انظر، ص " . ارى والنص

   ) . ١٨ / ٢( الكافي ) ٤(



– 

  )٤٤٨٤(

 في أن الوالية واالعتقاد بإمامـة األئمـة علـيهم الـسالم             بوال ري :"    يقول المجلسي 
واإلذعان لهم من جملة أصول الدين،وأفـضل مـن جميـع األعمـال البدنيـة ألنهـا                 

    )١(."مفتاحهن
 الصالة  اإلسالم بعد أن ذكر أركان      ،كاشف الغطاء آل   محمد الحسين    إمامهموقال  

     )٢( " باإلمامـة  االعتقاد ":  فذكر ركناً آخر سادس وقال    ،والصوم والزكاة والحج والجهاد   
يـتم   ال،وأصل أصيل من أصـول اإليمـان      ،فهي عندهم ركن عظيم من أركان اإلسالم      

  . يقبل منه عمل إال بتحقيقها وال،إيمان المرء إال باعتقادها
  :   اإلمامةأهم دعاوى اإلمامية في 

 واالمامـة فـرض، اليمكـن تركهـا والـسنة بمكـن             ، يعتقد االمامية أن النبوة سنة     -
إنا بينـا   :" كما قال علي البحراني      )٣( لطف عام    اإلمامةوالنبوة لطف خاص بينما     ،تركها

واجب علـى اهللا تعـالى واألزمـان         واللطف   ،أن االمام لطف وأن اللطف منحصر فيه      
 فليس زمان أولى باللطف من زمان وال مكلف أحـق بـه          ،متساوية والمكلفون متماثلون  

 فوجب اذا كـون     ،من مكلف آخر وليس يجوز في حكمة اهللا منع بعض المكلفين اللطف           
االمام موجودا في جميع أزمنة التكليف فال يجوز على اهللا تعالى بمقتضى حكمه إخـالء        

ن التكليف من إمام بالمعنى المذكور وذلك بخالف النبي فإنه وإن كان لطفـا إال أن                زما
اللطف غير منحصر فيه لقيام اإلمام مقامه فيما بعث له من المصالح والفوائد فلذا جـاز                

  )٤(" خلو الزمان من رسول حي ولم يجز خلوه من إمام 

                                         
   . ٧/١٠٢مرآة العقول) ١(
   . ٥٨أصل الشيعة وأصولها ص) ٢(
كل مايصل االنسان الى الطاعـة ويبعـده عـن          : المقصود بقاعدة اللطف عند المتكلمين الشيعة والمعتزلة        ) ٣(
لما كان اهللا عادالً في حكمه رؤفا بخلقه ناظرا لعباده ال يرضى لعباده الكفر واليريد ظلمـا  : معصية، ويقولون  ال

للعالمين فهو اليدخر عنهم شيءمما يعلم أنه اذا فعله بهم أتوا الطاعة والصالح، فاهللا قد بعث االنبياء لطفـا ألن                    
. عن عباده من األلطاف التي بها يعدلون عن طريق الغي شيئا الناس ما كانوا بغير بعثتهم يؤمنون، كما لم يدخر  

ويرى الشيعة والمعتزلة أن هذا اللطف واجب على اهللا، واليقصدون بالطبع تعيين تكليف هللا بل يقصدون أن ذلك               
، الهامش للمترجم سـعد محمـود       ١٥حجة اهللا نيكوئي،ص  :أنظر اإلمام في ميزان النقد      .مقتضى عدله وحكمته    

  . )رستم
، دار ١عبد الزهراء الخطيب،ط: منار الهدى في النص على امامة االثنى عشر، الشيخ علي البحراني، تحقيق) ٤(

   . ٥٣-٥٢، بيروت، ص ١٤٠٥المنتظر،



 

 )٤٤٨٥(

  .عة فال يدع الناس يزيغون عنها   هو الذي يتولى أمر الشريأن اإلمام  يعتقد اإلمامية-
 ليقود المسلمين في شـئونهم الدينيـة   ،اإلمامنه ما كان في الدين أمر أهم من تعيين    لذا فإ 

 بعث لرفع الخـالف وتقريـر       إنما عندهم   صلى اهللا عليه وسلم    ألن النبي    ،بصفة خاصة 
 بل يجـب أن  ، فال يجوز أن يفارق األمة ويتركها همالً يرى كل واحد منهم رأياً        ،الوفاق

  .عليه  ينص على واحد هو الموثوق والمعول  و،يعين شخصاً هو المرجوع إليه
العلم ينتقل بالوراثة من إمـام إلـى        وأن  ،)١(  منصب وراثي  اإلمامة يعتقد اإلمامية أن     -

  إمام  وروألقـاه علـي إلـى       ،طالبابي   إلى علي بن     صلى اهللا عليه وسلم    الرسول   ثه 
 الذي بعده العلم ويورثه إياه وهم ال يخطئون فيما ينـشروه            لإلمامن  بيي إمام فكل   ،أوالده
 متفقـاً   اإلمامـة بهذا الرأي في    ويعد القول   . ووراثة حيث أنهم تلقوا علمهم تلقياً       ،للناس

يعتقدون أن لكـل    " عن الشيعة بأنهم    ابن بابويه  يقول.منذ القدم   إلمامية  عليه بين شيوخ ا   
 الكـافي   كتابـه  باب في  الكليني   خصص وقد   )٢(" ىتعال اهللا نبي وصيا أوصى إليه بأمر    

 اإلمامـة أن   "،ذكر فيه)٣("  ورسوله على األئمة واحداً فواحداً تعالى اهللا ما نص " عنوانه
  )٤("  معهود من واحد إلى واحدتعالىمن اهللا عهد 

 )٦(منصب إلهي كـالنبوة       بل هي   )٥(من أجل األمور بعد النبوة       عندهم   اإلمامةتعد    - 
وال يصل عقولنا فرق    … ": وفي هذا يقول المجلسي    . واإلمامال فرق عندهم بين النبي      ف

الكلينـي   بعضهم يذكر ذلـك      عندبل هي فوق النبوة والرسالة       )٧( . "واإلمامةبين النبوة   
  : يقولفي الكافي

                                         
انظـر اإلمامـة لمهـدي    . وإنمـا هـي وصـاية    :  رد بعض علمائهم القول بأن اإلمامـة وراثـة قـال     )١(

  ).١/٥٣( هـ، ١٣٩٩الكويت،دار الزهراء،٢السماوي،ط
، لبنان، دار الغربة،     ١ وانظر رسالة في قواعد العقائد، نصير الدين الطوسي، ط          .١٠٦عقائد الصدوق، ص  ) ٢(

، ٢ذوقان قرقـوط، ط   .د: ، والشيعة االثناعشريه، هنري كوربان، ترجمة       ٨٩، ص   ١٤١٣علي خازم،   : تحقيق  
    .٢٢٩، ص١٤١٤القاهرة، مكتبة مدبولي، 

   ) . ٢٨٦ / ١( أصول الكافي ) ٣(
   ) .٢٢٧ / ٢( أصول الكافي ) ٤(
   .١٩فرق الشيعة، ص) ٥(
   .٥٨أصل الشيعة  وأصولها، ص ) ٦(
   ) .  ٨٢ / ٢٦(بحار األنوار ) ٧(



– 

  )٤٤٨٦(

تـي   العامة ال  اإلمامة: " يقول نعمة اهللا الجزائري   و  )١( ."تعلوا على مرتبة النبوة     "  
فإن لإلمام مقاما محمـودا ودرجـةً       :"  قال الخميني  )٢( ."هي فوق درجة النبوة والرسالة    

وإن مـن   ، وخالفةً تكوينيةً تخضع لواليتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكـون         ، ساميةً
   )٣("ضروريات مذهبنا أن ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وال نبي مرسل

ئمة فُوضوا في أمر هذا الدين كمـا فُـوض رسـول اهللا     أن األ يزعم الرافضة   لذا     
فقالوا ان قول اإلمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقـه         .  فلهم حق التشريع   ،صل اهللا عليه وسلم   

إن اهللا عز وجل فوض إلى نبيه صـل اهللا          : " يقول الكليني في الكافي    .ويخصص عامه 
، فمـا   ]٧:الحـشر [ }فانتهواما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه        {: عليه وسلم فقـال  

  )٤(" فوض إلى رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم فقد فوضه إلينا
التفـويض إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        (وعقد الكليني في كتابه باباً بعنوان       

  )٥() .وإلى األئمة عليهم السالم في أمر الدين،وآله
ألحكـام وكتمـان جملـة،    أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من ا"    ذلك أنهم يرون 

 أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعد بها إلى اآلخـر لينـشرها          -سالم اهللا عليه  -ولكنه  
في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق أو مقيـد، أو مجمـل             

ماً عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياتـه،    لمبين، إلى أمثال ذلك، فقد يذكر النبي ع       
  .)٧)(٦(" أصالً، بل يودعه عند وصيه إلى وقتهوقد ال يذكره

                                         
   ) . ١٧٥ / ١( أصول الكافي ) ١(
   . ١٢ صنعمة اهللا الجزائري،زهرة الربيع،) ٢(
  .  ٧٥الحكومة االسالميةص) ٣(
  .)٢٦٦/(١(أصول الكافي ) ٤(
  ).١/٢٦٥(أصول الكافي :انظر ) ٥(
  .٧٧أصل الشيعة، محمد حسين آل كاشف الغطاء، ص ) ٦(
ذلك الكم الهائل من الروايات في مسائل العقيدة وغيرها، والتي شذوا بها عن أمة اإلسالم،               وقد ظهر هذا االنحراف في      ) ٧(

 تعالى والتي تعم كل مـن كفـر وأشـرك،           فخصصوا األلفاظ الواردة في الكفر والكفار، والشرك والمشركين في كتاب اهللا          
خصصوا هذا العموم بالكفر بوالية علي، والشرك باتخاذ إمام معه، فخصصوا عموم الكتـاب بـال مخـصص، أو حرفـوا            

كالم فالنصوص، وزعموا أنه تخصيص، واعتبروا مسألة اإلمامة أخطر من الشرك والكفر بال دليل من عقل أو نقل صحيح،                 
  .دهم للتبديل والتغيير بناسٍخ أو مخصٍص أو مقيٍد أو مبيٍن أو عاٍم،يزعم شيوخهم نقله عن أئمتهماهللا سبحانه عرضة عن

 تقوم على أن دين اإلسالم ناقص ويحتاج إلى األئمة االثنى عشر إلكماله، وأن كتاب اهللا وسنة رسوله صل اهللا            وادعاءاتهم   
واهللا تعـالى  .بلغ ما أنزل إليه من ربه، وإنما كتم بعضه وأسره لعليعليه وسلم لم يكمل بهما التشريع، وأن رسول الهدى لم ي      

  ٣: المائدة)  الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُم اِإلسالم ِدينًا( :يقول



 

 )٤٤٨٧(

صـلى اهللا   رسول اهللا    اعتقادهم أن اإلمام بعد      اإلمامةإلمامية في   من أهم دعاوى ا    -   
   ثم األئمة من آل البيت على ترتيـب        ، رضي اهللا عنه    هو علي بن أبي طالب     عليه وسلم 

 ،اإلمام اختيار   للرعية فال يجوز .  نص على ذلك     صلى اهللا عليه وسلم    وأن النبي    ،لديهم
   )١(.ص نبل البد فيه من ال
ه عـن  ورو  من ذلك مـا ،هوا  إليذهبا  التي تؤكد م العديد من الروايات     وقد أوردوا     

 أنت أخي وأنا أخـوك     ييا عل :"  قال صلى اهللا عليه وسلم    عن النبي    رضي اهللا عنه  علي  
 وارث علمـي وأنـت   أنت " وفي رواية ،"رثي    ا وصيي وخليفتي ووزيري وو    أنت… 

  )٢("… والخليفة بعدي اإلمام
كنت أنا وعلي بن أبي طالب قبـل أن    :ورووا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال          

يخلق ادم  بأربعة عشر ألف عام فلما خلق اهللا آدم انتقل النور في األصـالب الطـاهرة          
 وقسم في أبـي  هللا فانقسم النور قسمين قسم في عبد ا    ،واألرحام الزكية حتى عبد المطلب    

بل لقد افرد أحد علمائهم كتاباً  يؤكد فيه أنـه            . )٣( فكان لي النبوة وعلي الوصية     ،طالب
  .)٤(ال يمكن أن يكون النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يوص بالخالفة لعلي 

، )٥( رواية تكشف بأن شـيطان الطـاق         ،أهم الكتب عندهم  " رجال الكشي   " وفي  
 محـصورة   اإلمامـة هو الذي أشاع القول بأن      )٦( "ؤمن الطاق م"والذي تسمية الرافضة    

بلغني أنك تزعم أن فـي      : " فعن زيد بن علي قال له     .بأناس مخصوصين من آل البيت      
 وكـان أبـوك علـي بـن         ،نعم: آل محمد إماماً مفترض الطاعة ؟ قال شيطان الطاق          

 ، بيده ثم يلقمنيهـا    وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها      . وكيف  : الحسين أحدهم فقال  

                                         
، نهـج  ١٢٢في أصـول األئمـة، ص  الفصول المهمة  ) ٢٨٦ / ١( أصول الكافي : أقوالهم في ذلك   :انظر) ١(

 الحقائق الخفية، محمد حسن االعظمي،الهئية ،١٠٣، المظفر، صإلماميه، عقائد ٦٣المسترشدين، ابن المطهر ص
                  ،بيـروت،دار الغـدير،   ٤محمد حـسين الفقيـه،ط    .لماذا أنا شيعي  ،٢٠٤ م، ص    ١٩٧٠المصريه العامة للتاليف،  

    .٣١هـ، ص ١٤١٩
   . ١٢٢ نقالً عن التشيع، عبداهللا الغريفي، ص٢٩٥ الصدوق، صأمالي) ٢(
  .ومابعدها ٢٨أصول التشيع، هاشم الحسيني ص : ، وانظر ٤٧الشيعة معتقدا ومذهبا ص ) ٣(
  . إلى نهاية الكتاب تقريبا ٣١نشأة التشيع والشيعة من ص: انظر ) ٤(
ويروي  والصادق والباقر العابدين زين من أصحاب فقد كان    بمؤمن الطاق  محمد بن النعمان يلقبه الشيعة     هو)٥(

  ١٠/٥٥٣سير اعالم النبالء . المعتزلة الرد على" ، وكتاب "اإلمامة " صنف كتاب  عنهم أحاديث كثيرة
   . ١٨٥رجال الكشي، ص : انظر ) ٦(



– 

  )٤٤٨٨(

قـال شـيطان    .  وال يشفق علي من حر النار      ،افترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة       
 ال واهللا فيـك     ، فال يكون لـه فيـك الـشفاعة        ،كره أن يخبرك فتكفر   : قلت له   : الطاق  
   )١( كذا  – "المشية

مقاني، للم" تنقيح المقال   " هذا النص من    " محب الدين الخطيب    " وقد نقل األستاذ    
 وادعـى العـصمة     ،اإلمامة وحصر   ،وأخذ منه أن شيطان الطاق هو أول من قال بهذا         

   )٢(.ألناس مخصوصين من آل البيت 
عبـد   القاضـي  ىيـر يقول بمقولة شيطان الطاق بل   )٣( هشام بن الحكم   وقد كان 

 وجرأ الناس علـى شـتم أبـي بكـر وعثمـان           ،اني أن الذي ادعى النص    ذ الهم رالجبا
 وما ادعى هـذا الـنص       ووضعههشام بن الحكم وهو ابتدأه      هو  ن واألنصار   والمهاجري
   )٤(.أحد قبله 

  فهو أول من أشاع فكرة الوصاية بالوالية بين المسلمين وأن          هكذا بدأ هذا القول ابن سبأ     
 وأنّـه إذا    ، ومحـصورة بالوصـي    ،صلى اهللا عليه وسلم    هي وصاية من النبي      اإلمامة

ومصادر الشيعة تذكر هذا صراحة بأن ابن سـبأ         ،منه وتكفيره توالها سواه يجب البراءة     
كاشـف  و ، وأظهر البراءة مـن أعدائـه    ،كان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي       " 

   )٥(" مخالفيه وكفرهم 
 فيمـا بعـد     شيعة ولكن ال  ، والوصاية عند علي   اإلمامةوكان ابن سبأ قد حصر        

مائة صلى اهللا عليه وسلم     عرج بالنبي    " :قد رووا أنه  عمموها على مجموعة من أوالده      
 فيها إلـى النبـي بالواليـة لعلـي          تعالىمن مرة إال وقد أوصى اهللا         ما ،وعشرين مرة 

 ثم كان شيطان الطـاق وهـشام بـن          ،)٦(" واألئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض      
وهـا علـى    ثـم عمم   ، نظرية ابن سبأ في أمير المؤمنين       اأحيو اللذين   وأتباعهما،الحكم  

                                         
   ) .  ١٧٤ / ١( ، أصول الكافي ١٨٦رجال الكشي، ص) ١(
    .هـ ١٣٦٧، ذو الحجة ٥، ص )٨٦٢( مجلد الفتح، عدد ) ٢(
من أعالم القرن الثاني الهجري، و من رواة الحديث و متكلمي  البغدادي، ولد بالكوفة، هشام بن الحكم الكندي   )٣(

  ٢٥٠ابن النديم صالشيعة، وهو من أصحاب اإلمامين جعفر الصادق و موسى الكاظم، و قد روى عنهما أحاديث،
   ) . ٢٢٥ / ١( تثبيت دالئل النبوة ) ٤(
   . ١٠٩، ١٠٨، ورجال الكشي، ص٢٢، ص، فرق الشيعة٢٠المقاالت والفرق، ص: انظر ) ٥(
 القمي،تصحيح علي أكبر الغفاري،طهران، مكتبة الصدوق ، الخصال البن بابويه   )٦٩ / ٢٧( بحار األنوار   ) ٦(

  .  ٦٠١، ٦٠٠، ص ١٣٨٩



 

 )٤٤٨٩(

 مثل مقتـل   ،آخرين من ساللة أهل البيت واستثاروا مشاعر الناس بما جرى ألهل البيت           
  .هعلي والحسين رضي اهللا عن

  أدلتهم عليها
 فعمدوا إلـى آيـات      اإلمامةلم يجد الشيعة ما يستدلوا به من الشرع لتقرير عقيدة           
فجعلوها خاصة بـأمير    ،ن  من كتاب اهللا فيها ثناء ومدح لعباده الصالحين وأوليائه المتقي         

كما اختلقوا أحاديـث كثيـرة   ،اإلمامةوأولوها على حسب معتقدهم في  المؤمنين علي
  . لتأييد ما ذهبوا إليه 

  أدلتهم من القرآن:   أوالً
ــه  ) ١ ــالىقول ــِذين  إ تع ــواْ الَّ ــِذين آمنُ ــولُه والَّ سرو ــه ــيكُم اللَّ ــا وِل نَّم

الةَ وــص ــون ال ِقيمي ــون اِكعر ــم هــاةَ و ــون الزكَ ــدة   يْؤتُ ــورة المائ ). ٥٥(س
ـ  أن يكاد شـيوخ الـشيعة يتفقـون علـى أن هـذا أقـوى دليـل علـى                                  ـ المـراد ب

 رضـي اهللا عنـه فجعلـوا لـه           علـى ابـن أبـي طالـب        اآليـة في  " الذين آمنوا   " 
ــصنفاتهم    ــي م ــتدالل ف ــام االس ــي مق ــصدارة ف ــام ال ــال، )١( مق ــق فق وا اتف

ــة والخاصــة   ــن العام ــدثون م ــسرون والمح ــيالمف ــت ف ــة نزل ــي أن اآلي  عل
مــوا  وزع،الــصالة  فــي تــصدق بخاتمــه علــى مــسكينرضــي اهللا عنــه لمــا

      )٢(."أن ذلك مروي في الصحاح الستة
                                                                            واستدلوا أيضاً  ) ٢ 

 ) .١١٩(سورة التوبة  يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللَّه وكُونُواْ مع الصاِدِقين        : بقوله تعالى 
    )٣( .رضي اهللا عنههنا على بن أبي طالب " الصادقين  "  بـوزعموا أن المراد

      

                                         
  . )٢/١٢٨(نقال عن اصول الشيعة اإلمامة)٢/١٢٨( مجمع البيان انظر) ١(
   ). ٢٦٢ / ١( انظر حق اليقين في أصول الدين ) ٢(
 ) ١٠ / ٢( تلخـيص الـشافي   : وانظر أيضاً هذه األدلـة   ) ٢٦٣ / ١( انظر حق اليقين في أصول الدين      ) ٣(

وانظر رجال آمنوا،لجنة التأليف    .  ) ٨٢ – ٨١ / ١( مامية االثني عشرية    ، عقائد اإل   )١٢٨ / ٢( مجمع البيان   
   .٦٩-٤٥ هـ،١٤١١،بيروت،المؤسسه الفكريه للمطبوعات،١بالمؤسسه الفكريه،ط



– 

  )٤٤٩٠(

   السنة أدلتهم من:ثانياً
  أحاديث منهاب ماميةاإلد استدل لق
يذكر أنه في هذا الموقع خطب النبي صـلى اهللا عليـه            ،)١(   غدير خم  خطبة_ ١

    )٢( "من كنت مواله فعلي مواله " ورد فيه قوله عليه الصالة والسالم وسلم وقد
صـلى اهللا   حديث أن النبي ، االستخالف على المدينة في غزوة تبوك      حديث  _٢ 

يـا   فقـال    .أراد الخروج لغزوة تبوك خلف علياً على النساء والـصبيان          لما   عليه وسلم 
 أال : " صلى اهللا عليـه وسـلم     فقال النبي   . أتخلفني على النساء والصبيان     :  اهللا   لرسو

   )٣( ."زلة هارون من موسىنترضى أن تكون مني بم
قـد نـص     صلى اهللا عليه وسلم   هذه أهم أدلتهم من السنة على ما زعموا وهو أن النبي            

 بـبعض األحاديـث    اكما أنهـم اسـتدلو    . رضي اهللا عنه     على أن الخليفة بعده هو علي     
  الضعيفة والموضوعة منها

  :حديث الطائر المشوي-١
كنت :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          )٤(  الذي رواه الحاكم في المستدرك      

اللهم ائتني بأحب   :فقدم لرسول اهللا فرخ مشوي فقال       ،أخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
فقلت اللهم اجعله رجالً مـن األنـصار،فجاء        :قال  ،خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير      

   .الحديث......علي رضي اهللا عنه
  :حديث الدار-٢   

   وَأنِذر عـِشيرتَك اَألقْـرِبين       تعالى  لما نزل عليه قوله    صل اهللا عليه وسلم   أن النبي   
 عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجالً يزيـدون رجـالً أو            بنيجمع  . )٢١٤(الشعراء  
إني واهللا ما أعلم شـاباً فـي        ، يابني عبد المطلب     ":فأكلوا وشربوا ثم قال لهم    ينقصونه  

                                         
كـيالً ويـسمونه اليـوم    ٢٦ويقع شرق رابغ بما يقرب مـن        ،غدير خم هو موقع بين مكة والمدينة بالجحفة       ) ١(

    .٦١عاتق البالد ص،وانظر على طريق الهجرة)٢/٢٨٩(انظر معجم البلدان.الغربة
حـسيني،تحقيق الـسيد   محمد حسين ال.أحاديث الغدير عندهم في االكتفاء بما روى في أصحاب الكساء     :انظر)٢(

 ومابعدها،وسلسلة ندوات الحـوار االسـبوعية       ٣٨٤ هـ،ص   ١٤٢٢،قم،مركز النشر، ١محمد جواد الجاللي، ط   
    .    .٤٥٤ هـ،ص ١٤١٨،بيروت،دار المالك،الجزء الثالث،١محمد حسين فضل اهللا،ط) الندوة(بدمشق 

، الكـريم ابـن   ا ومـا بعـده   ٢٥ ص وانظر رؤى في الـشيعة والتـشيع      .  ) ٢٧٥ / ١ ( حق اليقين انظر  ) ٣(
   . هـ ١،١٤١٢المعلة،ط

   ) .١٣١-٣/١٣٠(المستدركانظر ) ٤(



 

 )٤٤٩١(

وقـد  ، إني قد جئتكم بخير الـدنيا واآلخـرة         ،  به   مالعرب جاء قومه بأفضل مما جئتك     
 هذا األمر على أن يكـون أخـي         أمرني اهللا تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على        

قلـت وإنـي ألحـدثهم سـناً        ، قال فأحجم القوم عنها جميعاً      ، ووصيي وخليفتي فيكم    
، أنا يارسول اهللا أكون وزيرك عليـه        :وأرمصهم عيناً وأعضمهم بطشاً وأحمشهم ساقاً       

   .)١( "إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا:ثم قال،فأخذ برقبتي
 به من الكتاب والسنة فزعموا أن هناك كتبـاً إلهيـة            اما استدلو  غير أدلة   إلماميةول    

  ولكن هذه الكتـب غابـت منـذ سـنة            ،تنزل من السماء في النص على علي واألئمة       
وزعموا أيضاً أن هناك نـصوصاً صـريحة فـي      ،من الهجرة مع الغائب المنتظر    ٢٦٠

كن هذه النصوص اختفت من القرآن بفعل        عشر، ول  ىثنالقرآن في النّص على أئمتهم اال     
صـل اهللا عليـه     الرسول   عن نصوص صريحة     أن هناك  زعموا أيضاً كما  . الصحابة    

 وأن أول من أظهرها هـو ابـن سـبأ حـسب         ، على كتمانها  اجتمعت وأن األمة    ،وسلم
  .زعمهم 

ال  تشير إلى األئمة وال يعـرف هـذه التـأويالت إ          ،تأويالت باطنية آليات القرآن   لهم  و 
 ، وعـصمة مطلقـة    ، معجزات خارقة  كل ذلك تحت دعوى أن لألئمة     ،أئمتهم وشيوخهم   

 بهـا دون سـائر      افـردو  ت  وعلوم متلقاه عن الوحي السماوي وعالمات      ،وكتب موروثة 
إن مؤرخي االماميـة لـم يـستطيعوا        :" وفي هذا يقول شيخهم أحمد الكاتب        ،)٢(البشر  

مام علي بن الحسين، الذي يـشكل حلقـة         إثبات أي نص حول إمامة األئمة وخاصة اإل       
ولذلك فقد ذهـب منظـروا      ،الوصل بين اإلمام الحسين وبين بقية األئمة إلى يوم القيامة         

 اإلمامـة  اإللهية إلى االعتماد على وسائل أخرى غير النص فـي إثبـات        اإلمامةفلسفة  
ـ    )٣(. " وما إلى ذلك   زلألئمة اآلخرين وهي الوصية والعقل والمعاج      ع آخـر    وفي موض

 وإلـصاقها بأهـل   اإلمامةكان االلتزام بمبدأ التقية ضروريا جداً لتحرير نظرية        :" يقول  
   .البيت 

                                         
من كتاب الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات أبو مريم بن محمد         )١/٣٥٠( المراجعات المراجعه    انظر) ١(

   .األعظمي  
، ٥٦-٢٨قاسم الكـوفي مـن ص       انظر في ذلك االستغاثة في بدع الثالثة، علي بن احمد المعروف بابي ال            ) ٢(

  .، باكستان، نشر إدارة إحقاق الحق ٢٣٨-٢١٣، ٢٠٥-١٣٣
   .                      ٢٧٩-٢٧٨االرشاد للمفيد، ص : ، وانظر٥٨انظر تطور الفكر السياسي الشيعي، ص )٣(



– 

  )٤٤٩٢(

  :المبحث الثاني
   عند أهل السنة والجماعة وأدلتهم عليهااإلمامة

  :  معنى اإلمامة عند أهل السنة والجماعة 
  .  وتقدمهم ، وأم بهم،أم القوم: يقال . التقدم  :  في اللغةاإلمامة :اإلمامةمعنى 

  . ضالين ال  منعلى الصراط المستقيم أو كانن  كا، كل من ائتم به قوم:واإلمام
    )١(. وعلى من يؤتم به في الصالة ، على الخليفة وعلى العالم المقتدى بهويطلق اإلمام

   . واالقتداء تدور حول معاني التقدم  في اللغةاإلمامةعلى ذلك فإن و  
   :الصطالحا في اإلمامة

  :من هذه التعريفات لإلمامة في االصطالح عدة تعريفات 
 موضوعة لخالفة النبوة في حراسـة الـدين       اإلمامة" :حيث قال    ما ذكره الماوردي      

يعني أنهـا تـسير وفـق       "موضوعة لخالفة النبوة    " وقوله انها     )٢(" وسياسة الدنيا به    
  .السنة النبوية الشريعة وال تأتي بشرع جديد يخالف الكتاب و

فالمقصود الواجب بالواليات إصالح دين الخلق الـذي متـى          : "وعرفها ابن تيمية بقوله   
فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم مانعموا به في الدنيا، واصالح مـااليقوم الـدين              

  )٣(" االبه من أمر دنياهم 
تعلق بالخاصـة والعامـة    رياسة تامة، وزعامة ت   اإلمامة: (ويقول إمام الحرمين الجويني   

  )٤(  )في مهمات الدين والدنيا
نيابة عن الرسول عليه السالم في إقامة الدين بحيـث          : (وعرفها النسفي في عقائده بقوله    

  )٥ ( ).يجب على كافة األمم االتباع
هي خالفة الرسول صل اهللا عليه وسلم  في إقامـة الـدين             ): (المواقف(ويقول صاحب   

   )٦ (). كافة األمةبحيث يجب اتباعه على

                                         
  . مادة أم  ) ٧٨ / ٤( مادة أم، القاموس المحيط  ) ٢٤ / ١٢( لسان العرب، : انظر ) ١(
   . ٥، ص السلطانيةاألحكام ) ٢(
   .  )٢٨/٢٢٤(ابن تيمية :مجموع الفتاوال )٣(
   . ٢٢غياث االمم في التياث الظلم للجويني ص)٤(
  ١٧٩ العقائد النسفيه )٥(
   .٣٩٥ المواقف لاليجي)٦(



 

 )٤٤٩٣(

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي فـي          : " أنها ابن خلدون فعرفها ب         أما
 إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى         ،مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها    

 ، فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين          ،اعتبارها بمصالح اآلخرة  
 تعريف العالمة ابن خلدون هو الجامع المانع من هذه التعريفات           يعد )١("اسة الدنيا به  وسي

 ألن لكـل مـنهم      ،يخرج به واليات األمراء والقضاة وغيرهم     " حمل الكافة   : في قوله   ف
" على مقتضى النظـر الـشرعي    " :وفي قوله .  وصالحياته المقيدة    ، به الخاصةحدوده  

وفيـه  . اإلسـالمية ن تكون سلطاته مقيدة بموافقة الـشريعة       فاإلمام يجب أ  . قيد لسلطته   
وهذا القيد  .  ال باألهواء والشهوات والمصالح الفردية       ،أيضاً وجوب سياسة الدنيا بالدين    

 ةمسؤوليين لشمول   يتب"  مصالحهم األخروية والدنيوية     في " : وفي قوله  .يخرج به الملك  
    )٢(."خرآللى طرف دون ا عاالقتصار ال ، لمصالح الدين والدنيااإلمام

  :أدلتهم عليها
  :من القرآن الكريم 

قولـه  :  منهـا    ، وردت مفردة في مواضع عـدة      ،ورد لفظ اإلمام في القرآن بعدة صيغ      
والَِّذين يقُولُون ربنَا هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍن             تعالى في دعاء المؤمنين   

عاجاوامِإم تَِّقينلْنَا ِللْم٣(. أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا   )٧٤ ( الفرقان(    
وجعلْنَاهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا وَأوحينَـا ِإلَـيِهم         :ووردت بصيغة الجمع في قوله تعالى       

 أي أئمـة  ،)٧٣(األنبيـاء  . وا لَنَا عاِبِدينِفعَل الْخَيراِت وِإقَام الصالِة وِإيتَاء الزكَاِة وكَانُ
   )٤(. ويقتدي بهم ويتبعون عليه ، أمره ونهيهإتباعيؤتم بهم في الخير في طاعة اهللا في 

  :من السنة
 وهـو   ، األعـظم الذي علـى النـاس راع       اإلمام: " صل اهللا عليه وسلم   قول النبي       

  .ة جداً   واألحاديث في ذلك كثير)٥(" …مسئول عن رعيته 

                                         
    ١٩٠المقدمة، ص ) ١(
                       هــ، ١٤٠٩،الريـاض،دار طيبـة،  ٢طعبـداهللا عمـر الـدميجي،   . عند أهل السنة والجماعة،د العظمىاإلمامة: انظر  ) ٢(

   .  ٣٠، ٢٩ص 
  . ) ٥٢ / ١٩(تفسير الطبري ) ٣(
  . )  ٤٩ / ١٧( تفسير الطبري ) ٤(
                           ، وأبـو داود    اإلمـارة كتـاب    ) ١٢٥٩ / ٣(  كتاب األحكام، ومـسلم      ١١١ / ١٣صحيح البخاري مع الفتح،     : انظر  ) ٥(
   )  ١٥٤ / ٢( كتاب الجهاد، ومسند أحمد  ) ٢٨٠ / ٤( كتاب األمارة، وسنن الترمذي  ) ١٤٦  /٨( 



– 

  )٤٤٩٤(

خليفـة المـسلمين    :  فقصد باإلمـام     ،إسالميا معنى اصطالحياً    اإلمامةوقد أخذت        
 اإلمامـة تمييزاً لها عن    ، أحياناً باإلمامة العظمى أو الكبرى     اإلمامةوتوصف  . وحاكمهم  

   )١(. الكبرى أو العامة اإلمامة إذا أطلقت فإنها توجه إلى اإلمامةعلى أن . في الصالة 
  :وبها أدلة وج

  )٢(.اتفق السواد األعظم من المسلمين على وجوب نصب اإلمام     
 من الكتاب والسنة واإلجماع     بأدلة اإلمامةويستدل أهل السنة والجماعة على وجوب           

 يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأِطيعـواْ اللَّـه         : فمن القرآن الكريم قوله تعالى      .والقواعد الشرعية   
َأِطيعـوِل ِإن               وسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَرِفي شَي تُمعفَِإن تَنَاز ِر ِمنكُمُأوِلي اَألموَل وسواْ الر

  ) .٥٩( النساء  كُنتُم تُْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً
ولى األقوال في ذلك بالـصواب قـول مـن    أ: " قال ابن جرير الطبري في تفسيره         
    )٣("  وللمسلمين مصلحة ،هم األمراء والوالة فيما كان هللا طاعة: قال
 أن اآلية عامة في جميع أولـي       – واهللا أعلم    –الظاهر  : " ويقول ابن كثير رحمه اهللا         

       )٤(" األمر من األمراء والعلماء 
َأِن احكُم بينَهم ِبما َأنزَل اللَّه ولَـا تَتَِّبـع َأهـواءهم           و:  ومن األدلة أيضاً قول اهللا تعالى     

واحذَرهم َأن يفِْتنُوك عن بعِض ما َأنزَل اللَّه ِإلَيك  فَِإن تَولَّوا فَاعلَم َأنَّمـا يِريـد اللَّـه َأن       
       نا مكَِثير ِإنو ِض ذُنُوِبِهمعم ِببهِصيبي النَّاِس لَفَاِسقُون   فهذا امـر مـن اهللا      ) ٤٩(المائدة
ان يحكم بما اتزل اهللا اي بـشرعه وخطـاب اهللا            تعالى الى رسوله صل اهللا عليه وسلم      

لرسوله خطاب المته مالم يرد دليل يخصصه به ولم يرد دليل على التخصيص فيكـون               
ى يوم القيامه وال يقـوم الحكـم   خطابا عاما لجميع المسلمين باقامة الحكم بما انزل اهللا ال 

اال باقامة االمامه الن ذلك من وظائفها وال يمكن القيام به على الوجه االكمـل اال عـن             
                                         

  . )  ٩٠ / ٤(  البن حزم الفصل في الملل واألهواء والنحل ) ١(
علـى مـتن اإلقناع،منـصور    كشاف القناع  ) ٢٦٤ / ١( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي : انظر في ذلك   ) ٢(

، ٥، األحكام الـسلطانية، ص     )١٢٩ / ٤( نى المحتاج   غ، م  )١٥٨ / ٦ ( هـ،١٤٠٢لفكر،البهوتي،بيروت،دار ا 
. ١٦١، السياسة الشرعية، ابن تيميـة، ص    )٨٧ / ٤( ، المبحث  ابن حزم      ١٩األحكام السلطانية أبو يعلى، ص      

                     غـدادي، أصـول الـدين للب  :انظـر  .ولم يشذ عن ذلك إال النجدات من الخوارج واألصم والغوطي من المعتزلة       
   .٣٧٢ص

  .تحقيق أحمد شاكر   ) ٥٠٢ / ٧( تفسير الطبري ) ٣(
   . ) ٣٠٣ / ٢( تفسير القرآن العظيم ) ٤(



 

 )٤٤٩٥(

طريقها فتكون جميع اآليات اآلمره بالحكم بما انزل اهللا  دليل على وجوب نصب امـام                
لقيام بهـا  يتولى ذلك ومن األدلة أيضا جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها التي يلزم ا    

  .)١(اإلماموجود 
 تـدل علـى   ، أحاديـث كثيـرة  صل اهللا عليه وسلم أما السنة فقد روى عن النبي       

   .اإلماموجوب نصب 
 صـل اهللا عليـه وسـلم    أن النبي رضي اهللا عنهمن ذلك ماروي عن أبي هريرة    

   )٢(" ال يحل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا أحدهم : " قال
 وأقـصر   ،فإذا كان قد أوجب فـي أقـل الجماعـات         : " تيمية رحمه اهللا    قال ابن        

لى وجوب ذلك فيما هـو أكثـر مـن          ذا تشبيهاً ع  ـ كان ه  ، أن يولى أحدهم   االجتماعات
  ) ٣("ذلك

وإن ِمن َأعظَِم األدلَِّة على وجوِب نَصِب اإلماِم وبذِْل البيعِة له قولَـه صـلَّ اهللا عليـه                  
ن خَلَع م ( :وقولَه  )٤() ولَيس علَيِه ِإمام جماعٍة فَِإن موتَتَه موتَةٌ جاِهِليةٌومن ماتَ: (وسلم

يدا ِمن طَاعٍة لَِقي اَهللا يوم الِْقيامِة لَا حجةَ لَه، ومن ماتَ ولَيس ِفي عنُِقِه بيعةٌ ماتَ ِميتَـةً                  
  )٥( ) جاِهِليةً

صـل   عن النبي   )٦(ومنها أيضاً الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية             
  :  أنه قال اهللا عليه وسلم

                                         
  . ٤٨االمامه العظمى عند أهل السنة والجماعة،عبد اهللا الدميجي ص) ١(
   ) .١٧٧ / ٢( كتاب الجهاد، مسند أحمد  ) ٢٦٧ / ٧( سنن أبي داود مع عون المعبود ) ٢(

  في تخريج أحاديث منار السبيل،محمد ناصر الدين األلباني، الغليلأرواءوالحديث صححه األلباني رحمه اهللا في       
  .  ٦٦٤٧ح  ) ١٣٣ / ١٠ ( ،، وأحمد شاكر في تخريجه للمسند٢٤٥٤(ح  ) ١٠٦ / ٨( 
  . ١١ صدار الكاتب العربي،الحسبة، ابن تيمية،) ٣(
وصححه األلباني . ِمن حديِث عبد اهللا بِن عمر رضي اهللا عنهما) ٤٠٣، ٢٥٩(» ستَدركهم«أخرجه الحاكم في )٤(

  )٩٨٤: (رقم) ٦٧٧/ ٢(» السلسلة الصحيحة«في 
  .ِمن حديِث عبد اهللا بِن عمر رضي اهللا عنهما) ١٨٥١(» اإلمارة«أخرجه مسلم في )٥(
سـنة  .مات في فتنة الزبير     . أهل الصفة،ونزل حمص   كان من .كنيته أبو نجيح    .العرباض بن سارية السلمي     )٦(

  )١٥٨-٧/١٥٧(تهذيب التهذيب .هـ٧٥



– 

  )٤٤٩٦(

 فعلـيكم بـسنني وسـنة الخلفـاء الراشـدين        ،إنه من يعش منكم فسيرى اختالفاً كثيراً      "
 وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعـة        ، وعضوا عليها بالنواجذ   ، تمسكوا بها  ،المهديين
   )١(" ضاللة 

 رضـي اهللا عنـه    بكـر    اوقد تواتر عن الصحابة رضوان اهللا عليهم أنهم بايعوا أب              
 ثم استخلف أبو بكر عمـر  ، بالرفيق األعلىصل اهللا عليه وسلمبالخالفة بعد لحاق النبي     
رضـي اهللا   ثم استخلف عمر أحد الستة الذين اختاروا عثمـان          ،رضي اهللا تعالى عنهما   

 ، فهذه سنتهم رضي اهللا عنهم فـي الخالفـة         ،ده بايعوا علياً بالخالفة    ثم بعد استشها   ،عنه
صـل اهللا عليـه      بهم في ذلك بـأمر النبـي         اإلقتداء فوجب   ،وعدم التهاون في منصبها   

    )٢(.وسلم
      وأول ذلـك    . اإلمامـة  بعد ذلك من أهم األدلة الدالة علـى وجـوب            اإلجماعويعد     

 بعـد  صل اهللا عليـه وسـلم   على تعيين خليفة للنبي   الصحابة رضوان اهللا عليهم    إجماع
    )٣(. بل حتى قبل دفنه وتجهيزه،وفاته

صـل اهللا عليـه     روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا             
صـل اهللا  واهللا ما مات رسـول اهللا     : فقام عمر يقول    ...) ٤(.السنحب مات وأبو بكر     وسلم

 وليبعثنـه اهللا    ،واهللا ما كان يقـع فـي نفـسي إال ذاك          : روقال عم :  قالت   ،عليه وسلم 
 صل اهللا عليه وسلم    فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهللا         ،فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم   

 المـوتتين  ال يذيقنك اهللا ، والذي نفسي بيده،بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً:  فقال  ،فقبله
 فحمـد اهللا  ،لما تكلم أبو بكر جلس عمـر  ف،أيها الحالف على رسلك   :  ثم خرج فقال   ،أبداً

 فإن محمداً قـد   صل اهللا عليه وسلم   أال من كان يعبد محمداً      :  وقال   ،أبو بكر وأثنى عليه   
        ِإنَّـك ميـتٌ وِإنَّهـم ميتُـون     وقال ، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت،مات

                                         
سنن أبـي داود مـع    ) ٣٥٩ / ١٢(وقال حسن صحيح، وأبو داود . كتاب العلم  ) ٤٤ / ٥( رواه الترمذي  ) ١(

 محمد بـن    ، والدرامي  )١٥ / ١ (المقدمة، وابن ماجه في      )١٢٦ / ٤(عون المعبود، كتاب السنة، مسند أحمد       
   .  ٦ باب ،١٣٤٩دمشق،المطبعة الحديثة، في المقدمة،عبداهللا بن عبدالرحمن،

   . ٥٢، ٥١ العظمى، صاإلمامة: انظر ) ٢(
   ) . ٦٦٤  / ٤( مصطفى السقا وآخرون،بيروت،دار إحياء التراث،:،تحقيق سيرة ابن هشا: انظر ) ٣(
بينه وبـين المـسجد     . بني الحارث من الخزرج بالعوالي      منازل  : قيل بتسكين النون وقيل بضمها      : السنُّح  ) ٤(

  النبوي ميل 
   )  ٢٩ / ٧( فتح الباري : انظر  



 

 )٤٤٩٧(

 رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل َأفَِإن ماتَ َأو قُِتـَل             وما محمد ِإالَّ   : وقال  ) ٣٠(الزمر  
                   ِزي اللَّـهجـيسًئا وشَـي اللَّـه رـضِه فَلَـن ييِقبع لَىع نقَِلبن يمو قَاِبكُملَى َأعع تُمانقَلَب               

الشَّاِكِرين     قال واجتمعت األنصار إلى     ،كونفنشج الناس يب  : قال  ) . ١٤٤(آل عمران 
 فذهب إليهم أبـو     ،منا أمير ومنكم أمير   :  فقالوا   ساعدهفي سقيفة بني     )١(سعد بن عبادة    

 وكـان عمـر     ،، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر      )٢(بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح       
 ،غه أبو بكر  واهللا ما أردت بذلك إال إني قد هيأت كالماً قد أعجبني خشيت أال يبل             : يقول  

 فقـال  ،  نحن األمراء وأنتم الوزراء: فقال في كالمه   ، فتكلم وأبلغ الناس   ،ثم تكلم أبو بكر   
 ولكنـا   ،ال:  فقال أبـو بكـر       ، منا أمير ومنكم أمير    ،واهللا ال نفعل   : )٣(حباب بن المنذر  

 فبـايعوا عمـر أو أبـا      . هم أوسط العرب داراً وأعربهم أنساباً     . األمراء وأنتم الوزراء    
صـل اهللا  بل نبايعك أنت  فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول اهللا           :  فقال عمر    ،عبيدة

 هذه الحادثة تبين أن الصحابة رضـي        )٤(" فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس      عليه وسلم 
صل اهللا عنهم أجمعين قد بادروا إلى عقد اجتماع السقيفة بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة النبي                

 ولكـنهم  ،من يولونـه ي وإن اختلفوا ف، وأخذوا يتشاورون في أمر الخالفة    ،لماهللا عليه وس  
  .إمامأجمعوا على وجوب انتخاب 

 بعد اختالف وقـع بـين المهـاجرين    الصحابةأجمعت : " يقول القرطبي رحمه اهللا      
منا أميـر ومـنكم     : "  حتى قالت األنصار     ، في التعيين  ساعدهواألنصار في سقيفة بني     

 غير واجب ال في قريش وال في غيرهم لما سـاغت            اإلمامةفلو كان فرض    " … أمير  
إنها ليست واجبة ال في قـريش وال فـي          :  ولقال قائل    ، عليها والمحاورة المناظرةهذه  

                                         
شهد العقبة وغيرها من المشاهدروى عن النبي       .سيد الخزرج   .ابن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة األنصاري         )١(

    ).٣/٤١٢(تهذيب التهذيب :انظر .هـ ١٦مات سنة .صلى اهللا عليه وسلم 
فاتح الديار الشامية،وأحد العشرة المبشرين .أبو عبيدة عامر بن عبداهللا بن الجراح بن هالل الفهري القرشي  )٢(

   .٣٧٨معجم األعالم،ص .هـ ١٨توفي سنة .لقبه النبي صلى اهللا عليه وسلم بأمين األمة .بالجنة
ذو :يقال لـه    .شجعان الشعراء   صحابي من ال  .حباب بن المنذر بن الجموح األنصاري الخزرجي ثم السلمي          )٣(

    .١٨٥معجم األعالم، ص. هـ٢٠توفي نحو سنة .الرأي
 لـو كنـت متخـذاً       باب قـول النبـي      . كتاب مناقب الصحابة     ) ١٩ / ٧( صحيح البخاري مع الفتح     ) ٤(

  . خليالً 



– 

  )٤٤٩٨(

  وقد نقل هـذا اإلجمـاع   )١("  وال فائدة في أمر ليس بواجب    ،غيرهم فما لتنازعكم وجه   
    )٢(.طائفة من العلماء 

 تحقق مقاصـد    – في وجوبها    دما ور  مع   – اإلسالم تعد وسيلة ال غاية       واإلمامة في     
 واألمر بـالمعروف والنهـي      ، في األرض كما شرع     تعالى  أمر اهللا  إقامة  جماعها    ،عدة

الَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي اَألرِض َأقَاموا الصالةَ وآتَـوا الزكَـاةَ            : قال تعالى   . عن المنكر   
  .) ٤١( الحج  ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ اُألموِروَأمروا 

 إنما مقصودها األمـر     اإلسالميةوجميع الواليات    : " ةيقول شيخ اإلسالم ابن تيمـي        
 أهل السنة تتمثـل فـي       عند اإلمامةعلى ذلك فإن      و  )٣(" بالمعروف والنهي عن المنكر     

 وذلك،وتتمثل إقامـة الـدين فـي حفظـه        .إقامة الدين وسياسة الدنيا        : مقصدين هما   
،وإقامـة الـشرائع     ودفع الـشبه واألباطيـل ومحاربتها      ، ونشره  والدعوة إليه    ،تطبيقهب

 وتحصين ثغـورهم  ، وحماية المسلمين، والوقوف عند حدود اهللا وطاعة أوامره والحدود،
ومـن  . ور في حقه هـي فـرض عـين    واإلمام هو النائب عن األمة فإقامة هذه األم  . 

 وعمارة األرض واستغالل خيراتها  فيما       ، أيضاً جمع الكلمة وعدم الفرقة     اإلمامةغايات  
     )٤(.هو صالح لإلسالم والمسلمين

 أو الحكم في شـئون      ، وهو سياسة الدنيا به    اإلمامة،أما المقصد الثاني من مقاصد      
ِإن اللَّه يـْأمركُم َأن       : رفع الظلم قال تعالى      وإقامة العدل و   ،الحياة بما أنزل اهللا تعالى    

تَُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل ِإن اللَّه ِنِعما يِعظُكُـم                
ِصيرا بِميعس كَان اللَّه ِبِه ِإن  إن اهللا  ( اآليـة  جعفـر فتأويـل   قال أبو ) . ٥٨(النساء

يأمركم، يا معشر والة أمور المسلمين، أن تؤدوا ما ائتمنتكم عليه رعيـتكم مـن فَيـئهم        
وحقوقهم وأموالهم وصدقاتهم إليهم، على ما أمركم اهللا بأداء كل شيء من ذلك إلى مـن                

هـا، وال   هو له، بعد أن تصير في أيديكم، ال تظلموها أهلها، وال تـستأثروا بـشيء من               

                                         
  . )  ٢٦٤ / ١( الجامع ألحكام القرآن ) ١(
، أحمد بن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة في ٤٨٠الكالم، ص الشهرستاني، نهاية األقدام في علم  : انظر  ) ٢(

 / ١٢( ، النووي، وشرح صحيح مسلم ٥ السلطانية، صاألحكام، الماوردي، ٧الرد على أهل البدع والزندقة، ص
   . ١٩١، ابن خلدون، المقدمة، ص٢٠٥

   . ١٤الحسبة، ص) ٣(
   . ١٢٢ – ٧٩ العظمى، صاإلمامة:  بتوسع اإلمامةانظر في مقاصد ) ٤(



 

 )٤٤٩٩(

تضعوا شيًئا منها في غير موضعه، وال تأخذوها إال ممن أذن اهللا لكم بأخذها منه قبـل                 
أن تصير في أيديكم  ويأمركم إذا حكمـتم بـين رعيـتكم أن تحكمـوا بيـنهم بالعـدل        
واإلنصاف، وذلك حكم اهللا الذي أنـزله في كتابه، وبينه على لسان رسـوله، ال تعـدوا        

  )١ (.)مذلك فتجوروا عليه
ـ   نييوعـن  «: ـ رحمه اهللا قال الج الذب عقٍل أن كةٌ ِمنسمعه م نم تابروال ي

الحوزِة والنِّضاَل دون ِحفِْظ البيضِة محتوم شرعا، ولو تُِرك الناس فَوضى ال يجمعهـم               
اِت الشيطان رادع، مع    على الحقِّ جامع، وال يزعهم وازع، وال يردعهم عن اتِّباِع خطو          

           ـِت الطَّغـاموتَوثَّب ،الِعظام لَكوه ،النظام ِق األهواء؛ لَانْتَثَرتفنُِّن اآلراء وتفر   ،والعـوام
وتحزبِت اآلراء المتناِقضةُ، وتفرقَِت اإلراداتُ المتعاِرضةُ، وملَك األرذلون سراةَ الناِس،          

  واتَّس ،جاِمعِت المقُ على الراقع، وفَشَِت الخصوماتُ، واستحوذ على أهـل          وفُضالخَر ع
الديِن ذَوو العرامات، وتَبددِت الجماعاتُ، وال حاجةَ إلى اإلطناب بعد حـصول البيـان،      

  )٢ (وما يزع اُهللا بالسلطان َأكْثَر مما يزع بالقرآن
    :اإلمامةطريق عقد 

فانـه   ، فبالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة     ،اإلمامةقد بها   أما عن الطريقة التي تنع         
 اإلمامـة في تعيين الطريقة التـي بهـا تثبـت    من الكتاب والسنة    ال يوجد نص صريح     

  . لإلمام
 للخلفاء الراشدين استجابة المر الرسـول       اإلمامةلذا لم يبقى اال الطرق التي انعقدت بها         

عليكم بـسنتي   (لنبي صل اهللا عليه وسلم      من حديث العرباض بن سارية الذي منه قول ا        
  وقد انحصرت طرق عقد الواليه فـي عهـد         )٣(...) وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي      
  . الخلفاء الراشدين في عدة طرق  

  :االختيار والبيعة من أهل الحل والعقد:األولالطريق 
والرأي والمشورة والتوجيه مخـوٌل  أهل الحلِّ والعقد ِمن قادِة األمِة الذين يتَِّصفُون بالعلم   

ـ   الكبـرى؛  اإلمامـة ـ وفْقَ شروِط ومعاييِر  نيابةً عن اُألمة لهم اختيار إماِم المسلمين 
فإذا ما بايعه أهُل الحلِّ والعقِد ثَبتَتْ له بذلك واليةُ اإلماِم اَألعظَـِم، ولَِزمـتْ طاعتُـه،                 

                                         
   ٨٧تفسير الطبري ) ١(
  ) ٢٤ ـ ٢٣(للجويني  ِغياث اُألمم )٢(
   سبق تخريجه )٣(



– 

  )٤٥٠٠(

ـ  قه وينهى بالمعروف،وحرمتْ مخالَفتُه فيما يأمر ب  يجتمـع  «: ال الشوكاني طريقُها َأن
 سواء تَقَدم منه الطلب لـذلك  ، جماعةٌ ِمن أهِل الحلِّ والعقد فيعقدون له البيعةَ ويقبل ذلك       

 أم ال، لكنَّه إذا تَقَدم منه الطلب فقَد وقَع النهي الثابتُ عنه صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن طَلَبِ                 
؛ فإذا بوِيع بعد هذا الطلِب انعقدتْ واليتُه وِإن َأِثم بالطلب، هكـذا ينبغـي َأن                )١( اإلمارة

أن المعتَبر هـو وقـوع      : والحاصُل... يقاَل على مقتضى ما تَدلُّ عليه السنَّةُ المطهرة،         
       الذي يجب ب لِّ والعقد؛ فإنها هي األمرأهِل الح عِة له ِمنيـتُ بـه     البثْبه الطاعـةُ ويـدع

   .)٢(الواليةُ وتَحرم معه المخالَفةُ، وقد قامتْ على ذلك األدلَّةُ وثَبتَتْ به الحجةُ
 إيـاه  واختيـارهم   ،انعقدت بمبايعة المسلمين له    فقد   خالفة أبي بكر الصديق     هكذا كانت   

وان اهللا أمـر     ، وأنها حق  ، له اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل اهللا ورسوله         
 وأن المؤمنين يختارونها فخالفة أبـي بكـر الـصديق دلـت النـصوص               ،بها وقدرها 

 لـه بهـا     صل اهللا عليـه وسـلم      ورضا اهللا ورسوله     ،الصحيحة على صحتها وثبوتها   
 وأرشدهم  ، دل المسلمين على استخالف أبي بكر      صل اهللا عليه وسلم   التحقيق أن النبي    "و

 وعـزم  ، راض بذلك حامد لهإخبار وأخبر بخالفته ، من أقواله وأفعاله إليه بأمور متعددة  
 ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فتـرك الكتـاب اكتفـاء             ،على أن يكتب بذلك عهداً    

 بيانـاً   صل اهللا عليه وسلم   فلو كان التعيين مما يشتبه على األمة لبينه رسول اهللا           …بذلك
 ،عددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهمـوا ذلـك           لكن لما دلهم دالالت مت     ،قاطعاً للعذر 

ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبهـا بمحـضر مـن          . حصل المقصود   
رواه البخـاري  .  ليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أبي بكـر   :المهاجرين واألنصار 

 ،هـا العهـد    ألنه حينئذ يكون طريق ثبوت     ،وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها       )٣(" ومسلم
 ودلت النصوص على صوابهم فيمـا       ،وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد        

فعلوه ورضا اهللا ورسوله بذلك كان ذلك دليالً على أن الصديق كان فيه مـن الفـضائل                 

                                         
يا عبد الرحمِن » :قال النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم: وذلك في حديِث عبد الرحمن بِن سمرةَ رضي اهللا عنه قال)١(

     ةَ؛ فَِإنَّكارَأِل اِإلمةَ، لَا تَسرمس نَألٍَة ُأِعنْـتَ              بـسـِر مغَي ـنا عِطيتَهُأع ِإنا، وهِكلْتَ ِإلَيَألٍَة وسم نا عِطيتَهُأع ِإن 
، )٧١٤٦(باب من لم يسأِل اإلمارةَ أعانَه اُهللا عليها » األحكام«أخرجه البخاري في  :متَّفَقٌ عليه] الحديث «...علَيها

  )١٦٥٢(» األيمان«ومسلم في 
  )٥١٣ ـ ٥١١/ ٤(للشوكاني » السيل الجرار»)٢(
   . ةماراإل ) ٢٠٤ / ١٢( ، مسلم ٥١كتاب األحكام، باب  ) ٢٠٦ / ١٣( صحيح البخاري مع الفتح )٣(



 

 )٤٥٠١(

التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخالفة  فإن ذلك ال يحتاج إلـى                   
    )١(" عهد خاص

 لم يصدر عنه أمر إلى المسلمين بـأن         صل اهللا عليه وسلم   وهذا هو الراجح أن النبي         
 وإنما علم من اهللا تعالى أن المـسلمين سـيختارونه           ،يكون أبا بكر هو الخليفة من بعده      

 واألدلة على عدم ثبوت النص بالخالفة ألبي بكر أو غيـره            )٢( .رضي اهللا عنه  لفضائله  
  : كثيرة منها 

 الختيـار   بني سـاعده   حيث اجتمع األنصار في سقيفة       ،ث السابق الذي ذكرت   الحدي   
 ولبايعوا من عهد لـه أو نـص         ، ولو كان هناك نص لما اجتمعوا لذلك       ،خليفة للمسلمين 
حينما طلـب منـه أن يختـار خليفـة          رضي اهللا عنه    وأيضاً قول عمر     ،عليه بالخالفة 
 – يعني أبا بكـر      – من هو خير مني      إن استخلف فقد استخلف   : "  فقال   ،للمسلمين بعده 

وهـذا  .  )٣( "صل اهللا عليه وسلم    يعني الرسول    –وإن أترك فقد ترك من هو خير مني         
 اإلمامرواه   وما، لم يستخلف أحداً بعده    صل اهللا عليه وسلم   واضح وصريح في أن النبي      

 عليه  صل اهللا مات النبي   : " أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال            
 لم يوص   صل اهللا عليه وسلم    وهذا فيه دليل صريح على أن النبي         )٤( ." ولم يوص  وسلم

 كـان   االختيـار  وأن   ،بالخالفة ال ألبي بكر وال لعلي رضي اهللا عنهمـا وال لغيرهمـا            
للمسلمين من بعده، وتمت بيعة أبي بكر بعـد مـشاورات بـين فـضالء المهـاجرين                 

  .)٥(واألنصار،
  

                                         
   ) . ١٤١ – ١٣٩ / ١( منهاج السنة ) ١(
 يكن هناك حاول المستشرق فلهوزن أن يصور الموضوع بأن الموت خطف النبي عليه الصالة والسالم،ولم )٢(

وهـذا مـن طـرق    .ترتيب فيمن سيكون خلفاً له،فكان السبيل أن يقبض أحدهم على السلطة بـسرعة خاطفـة               
   .٨٠االستشراق والتاريخ اإلسالمي،ص:انظر في ذلك .المستشرقين في عرض األحداث بطريقة تشوه الحدث

   . ٥٢صابن الجوزي أبو الفرج عبدالرحمن،مناقب عمر بن الخطاب، ) ٣(
  .  صحيح : تحقيق أحمد شاكر، وقال عنه  ) ٦٨ / ٥( مسند أحمد ) ٤(
 ) ٦٦٠ / ٤(  ، سيرة ابن هشام    )٥٦ / ١(مسند أحمد    ،   )١٤٤ / ١٢(   مع الفتح،  يالبخارصحيح  : انظر  ) ٥(

المغنـى للقاضـي عبـدالجبار       ،١٨٤اللمـع لألشـعري ص    :وانظر في صحة إمامة أبي بكر رضي اهللا عنه          
تاريخ القضاعي،أبو عبداهللا بن    (، األنباء بأنباء األنبياء     ٤٧خالفة بين أهل السنة والشيعة ص       ، نظام ال  )٢٠/٢٨٨(

  .١٧١هـ، ص ١٤١٨،بيروت،المكتبة العصرية،١عمر عبدالسالم تدمري،ط.د:محمد القضاعي،تحقيق 



– 

  )٤٥٠٢(

  : االستخالف:يالطريق الثان   
    دهعي خْلُفَـه             الخليفةوذلك بَأنين وسياسِة الدنيا فيِة حمايِة الدمهعلى م رَأقْد اهري نإلى م 

فاالستخالفُ سـنَّةٌ   ( :  تَلْزم بعهِد من قَبلَه قال الخطَّابي      اإلمامةِمن بعِده؛ فإن بيعته على      
 كِمثِْل ما وقَع ِمن عهِد أبي بكـٍر لعمـر رضـي اهللا    ،)١ ()ن الصحابة اتَّفَقَ عليها الملَُأ مِ 

عنهما؛ فإن الصديقَ رضي اهللا عنه لَما حضرتْه الوفاةُ عِهد إلى عمر رضـي اهللا عنـه            
لما ثقل  :   روى ابن الجوزي   هوفي ، ولم ينِْكر ذلك الصحابةُ رضي اهللا عنهم،       اإلمامةفي  

فأمروا عليكم من   : .  واستبان له من نفسه جمع الناس ومما قال          ضي اهللا عنه  رأبو بكر   
إرأ لنا  : فقالوا… فأنكم إن أمرتم عليكم في حياة مني كان أجدر أال تختلفوا بعدي              ،أحببتم
فعلـيكم  : قال   ،ال:  قالوا ،فلعلكم تختلفون :  قال   ،صل اهللا عليه وسلم    رسول اهللا    ةيا خليف 

 فأرسل أبـو    ،هفأمهلوني أنظر هللا ولدينه ولعباد    :  قال   ،نعم: ؟ قالوا    عهد اهللا على الرضا   
واهللا إنك عندي لهـا  . أشر علي برجل : فقال رضي اهللا عنه  بكر إلى عثمان بن عفان 

 حتى انتهى إلـى االسـم       ،أكتب فكتب :  فقال ، عمر – أي عثمان    –ألهل وموضع فقال    
  .)٢ (اكتب عمر:  فقال ، ثم أفاق،فغشي عليه

  :الخليفهثبوت البيعة بتعيين جماعٍة تختار  :طريق الثالثال
 اإلمامـة وذلك بَأن يعهد وِلي األمِر األوُل إلى جماعٍة معـدودٍة تَتـوفَّر فيهـا شـروطُ               

 كِمثِْل فَعَل عمر بن الخطَّاب رضي اهللا عنـه، حيـث     ،من يخلفه العظْمى؛ ِلتقوم باختياِر    
     إلى نَفٍَر ِمن ِهدع  ِمـِل  ( :أهل الشورى الختياِر واحٍد منهم، قال الخطَّابيهلم ي رمع إن ثم

               ـنوهم؛ فكُلُّ مدعى في قوٍم معدودين ال يشُور لَهعج ِطِل االستخالف، ولِكنبولم ي األمر
 أحمـد  اإلمـام  قال  .)٣ ( )أقام بها كان ِرضا ولها أهلًا؛ فاختاروا عثمان وعقَدوا له البيعةَ          

وكذلك   )٤("لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة عثمان           : " رحمه اهللا تعالى  
 فعثمـان   ،الطريقة التي ثبتت بها إمامة أبي بكر        بنفس ،رضي اهللا عنه  تمت البيعة لعلي    

                                         
  )٣٥١/ ٣(للخطَّابي مع سنن أبي داود  معاِلم السنن )١(
   . ٥٢مناقب عمر بن الخطاب، ص) ٢(
  )٣٥١/ ٣(معاِلم السنن للخطَّابي مع سنن أبي داود  )٣(
   ) . ١٦٦ / ٣( منهاج السنة ) ٤(



 

 )٤٥٠٣(

 لنفـسه بعـد عثمـان       اإلمامة ولم يدِع أحداً     )١(، لم يستخلف أحـداً بعده    رضي اهللا عنه  
عن محمـد بـن     ،فقد روي    لم يكن حريصاً عليها    رضي اهللا عنه   وعلي   ،هللا عنه رضي ا 

: فأتاه رجل فقـال     : قال  . كنت مع علي رحمه اهللا وعثمان محصر        :  قال   الحنفية أنه   
:  قـال  ،إن أمير المؤمنين مقتول الـساعة :  ثم جاء آخر فقال     ،إن أمير المؤمنين مقتول   

:  قـال  ،خّل ال أم لك   : ذت بوسطه تخوفاً عليه فقال    فأخ:  قال محمد    ،فقام علي رحمه اهللا   
 فأتـاه النـاس     ، فأتى داره فدخلها فأغلق بابه     ،فأتي علي الدار وقد قتل الرجل رحمه اهللا       

 وال ،خليفـة إن هذا قد قتل، وال بد للناس مـن  :  فقالوا،فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه    
 ، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير       ال تريدوني :  فقال لهم علي   ،نعلم أحداً أحق بها منك    

فإن أبيتم علي فـإن بيعتـي ال تكـون          : قال. ال واهللا ال نعلم أحداً أحق بها منك         : فقالوا
 فخرج إلـى المـسجد فبايعـه        ، ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني        ،سراً

 ، ازدياد الفـتن    بعد إلحاح خوفاً من    اإلمامة قبل   رضي اهللا عنه   وهكذا فعلي    )٢(." الناس  
 وهو أيضاً لم يدع أن هنـاك      ،رضي اهللا عنه  يسلم منها   إنه رضي اهللا عنه لم      ومع ذلك ف  
اإلمامة عند أهل السنة والجماعة ثابتـة بالكتـاب         شيعة، ف  ال ى كما ادع  إمامتهنصاً على   

 واألمر  ، وهي وسيلة ال غاية لتحقيق الخير والعدل       ، والقواعد الشرعية  واإلجماعوالسنة  
 بالـشورى    كانـت  مبايعة الخلفاء الراشدين  أن   وقد ثبت    ،عروف والنهي عن المنكر   بالم

  .ال بالوصاية والتوريثواالنتخاب، 

                                         
، التمهيد للباقالني أبو بكر محمـد بـن         )٢/١٦٣(،وانظر تاريخ اليعقوبي     )٣٥٨ / ١( مسند أحمد   : انظر  ) ١(

، اإلمامـة   ٢٣٠-٢٢٩يوسف مكارثي اليسوعي،،ص    :الطيب،بيروت،المكتبة الشرقية،بغداد،جامعة الحكمة،نشر    
قـال شـارح   .نسب إلى ابن قتيبة كتاب مشهور،وهو اإلمامة والسياسة    . )١/٤٣(والسياسة المنسوب البن قتيبة     

وهل يسيغ هذه النسبة عقل مع عالفانه بأن مؤلف اإلمامة والسياسة ذكر            :"تأويل مشكل القرآن للسيد أحمد صقر       
هـ،وأن موسى بن نصير غزا مدينة مراكش فـي     ٩٢في شنة   أنه استمد معارفه من أناس حضروا فتح األندلس،       

هـ،ولم تبن مدينة مـراكش إال فـي سـنة         ٢٧٦هـ،ومات سنة   ٢١٣زمن الرشيد،مع أن ابن قتيبة ولد في سنة         
إن هذا وحده يدفع نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة فضالً عـن  .هـ،في عهد يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين    ٤٥٤

   .٣٢تأويل مشكل القرآن،ص:انظر . يثبت تزوير هذه النسبة قرائن وأدلة أخرى كلها
  .  ٦٣ أحمد للخالل، قاإلمامالمسند من مسائل ) ٢(



– 

  )٤٥٠٤(

  الرد على أدلتهم:المبحث الثالث
  بيان بطالن قولهم والرد عليهم

  : ركن من أركان الدين باطلة من عدة أوجه منهااإلمامة بأن ةياإلمامدعوى 
الصادق مسلسلة بالمجاهيل وهم يكـذبون علـى آل البيـت           ن رواياتهم عن جعفر     أ -١

  .إليهم ما لم يقولوه  وينسبون
  االضـطراب    فهـذا  ،ومرة سـتة   ،أن كالمهم مضطرب فمرة جعلوا األركان خمسة      -٢

  .دليل على الكذب 
 ثم زعمهم أنها منصب إلهي كالنبوة بمعنـى  ،اإلسالم أعظم أركان اإلمامةزعمهم أن   -٣

ختار األئمة فهذا فيه داللة على أن األنبياء غير كافين في تبليغ الـدين              أن اهللا هو الذي ي    
 بـه  فاحتاج األمر عندهم إلى تنصيب األئمة إلقامة الحجة على الناس وذلـك يكذ          ،وبيانه

ةٌ رسالً مبشِِّرين ومنِذِرين ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَى اللَِّه حج  :  تعالىظاهر القرآن فقد قال
  )١٦٥(سورة النساء  بعد الرسِل وكَان اللَّه عِزيزا حِكيما

 ثم العلماء والدعاة يبلغـون دعـوة        ،تعالىفاألنبياء عليهم السالم مبلغون عن اهللا       
  . فال حاجة لألئمة المزعومين ،األنبياء إلى الناس

  أما استدالالتهم
للَّه ورسولُه والَِّذين آمنُواْ الَِّذين يِقيمون الصالةَ ويْؤتُـون  ِإنَّما وِليكُم ا  : تعالىقولهب  -١

وناِكعر مهكَاةَ والز  ٥٥( سورة المائده(  
   .لفظ ليس فيها تخصيص ألحدال من ناحية  هذه األية عامة-١
  سبب نزول اآلية ذكر فيه العلماء ثالثة أقوال  -٢

  :القول األول
صل اهللا عليـه   لما جاء إلى النبي رضي اهللا عنه  )١(نزلت في عبادة بن الصامت    قيل إنها   

أتولى اهللا ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلـف        : وتبرأ من يهود بني قينقاع فقال        ،وسلم
   )٢( .الكفار وواليتهم فأنزل اهللا هذه اآلية

                                         
أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدراً .عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم االنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني)١(

   ) .٩٨-٩٧/ ٥( سنة،تهذيب التهذيب ٧٢مات بالرملة سنة أربع وثالثين وهو ابن . فما بعدها 
   . ) ٢٨٨ / ٦( روى ذلك ابن جرير ) ٢(



 

 )٤٥٠٥(

   :القول الثاني
    )١( .بو جعفر محمد الباقرهذا قول ابن عباس وأواآلية عامة في كل من أسلم  أن

   :القول الثالث 
 حيث تصدق بخاتمه على مسكين وهو       رضي اهللا عنه  أنها نزلت في علي بن أبي طالب        

  .غيره، إال أن هذه الروايات ال يصح منها شيء  و)٢(  وروى ذلك عن مجاهد،راكع
   )٣( . " وجهالة رجالهاإسنادهاوليس يصح منها بالكلية لضعف : قال ابن كثير عنها 

  فـي   والروايات الـواردة   ،رضي اهللا عنه   ليست خاصة بعلي     اآليةهذه األقوال تبين أن     
وكذلك يتبين كذب الرافضة حـين يـدعون أن الروايـات    . أنها نزلت في علي ضعيفة      

  . حيث لم ترد في أي من الصحاح ، لدى أهل السنة في الصحاح الستةةوارد
 ألن التولي من معانيـة النـصرة والتأييـد     ،حأن حمل اآلية على الخالفة غير صحي      -٣

  . ما يدل على ذلك فحملها على الخالفة يحتاج إلى دليل خاص وليس عندهم ،والمحبة
     الثانيةاآليةأما 

 سورة التوبـة   يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللَّه وكُونُواْ مع الصاِدِقين  :تعالىوهي قوله 
)١١٩(  
مـر بـأن يكـون المـسلم مـع           وإنما فيها األ   ،ن اآلية عامة فال تعين أحداً بلفظها      أ-١

رضـي اهللا   )٤(ة من ضمن اآليات التي نزلت في شأن كعب بن مالـك           ـواآلي. الصادقين
 بعد التوبة علـيهم أن      تعالى فأمرهم اهللا    ،حين تخلفوا عن غزوة تبوك     ،)٥( وصاحبيه عنه

                                         
   . )٢٨٨ / ٦( تفسير ابن جرير ) ١(
عرض القرآن على ابـن     .شيخ القراء والمفسرين مجاهدين حبر أبو الحجاجالمكي مولى السائب بن أبي السائب             :مجاهد  )٢(

شدرات ) ٤/٤٤٩(انظر السير . هـ ١٠٣ه على أقوال أشهرها سنة اختلف في سنة وفات.عباس رضي اهللا عنهما ثالثين مرة      
   ) .١/١٢٥(الذهب 

     . )٦٧ / ٢( تفسير ابن كثير ) ٣(
كعب بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سواد ابن غنم بن كعب بن سلمة االنصاري الـسلمي،أبو       )٤(

أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم،وأحد السبعين الذين شـهدوا العقبـة،             هـ   ٥٠توفي سنة احدى وخمسين وقيل سنة       .عبداهللا  
  ).٨/٣٩٥(تهذيب التهذيب 

وأنزل اهللا توبتهم فـي  .تخلفا مع كعب بن مالك في غزوة تبوك      .مرارة بن الربيع العامري وهالل بن أمية الواقفي         :هما  )٥(
هاِجِرين واَألنصاِر الَِّذين اتَّبعوه ِفي ساعِة الْعسرِة ِمن بعِد ما كَاد يِزيغُ قُلُوب فَِريـٍق        لَقَد تَّاب اللَّه علَى النَِّبي والْم      قوله تعالى 

رض ِبما رحبتْ وضاقَتْ علَيِهم   منْهم ثُم تَاب علَيِهم ِإنَّه ِبِهم رُؤوفٌ رِحيم وعلَى الثَّالثَِة الَِّذين خُلِّفُواْ حتَّى ِإذَا ضاقَتْ علَيِهم األَ                
ِحيمالر ابالتَّو وه اللَّه واْ ِإنتُوبِلي ِهملَيع تَاب ِه ثُماللَِّه ِإالَّ ِإلَي َأ ِمنلْجظَنُّواْ َأن الَّ مو مهَأنفُس   ١١٨-١١٧التوبة.   



– 

  )٤٥٠٦(

 : أولهـا :أنه ورد عن العلماء ثالثة أقوال في اآلية         -٢ .يتقوا اهللا ويكونوا مع الصادقين    
 بن  عبد اهللا وبهذا قال   .  وأصحابه   صل اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   . أن المراد بالصادقين    

 أن المقصود بذلك أبو بكـر وعمـر وأصـحابهما    :وثانيهمـا .عمرو رضي اهللا عنهما  
بذلك علي بن أبي طالـب  أن المقصود :وثالثهـا .)١(وبهذا قال الضحاك ،رضي اهللا عنهم 
  .) ٢( رضي اهللا عنهوبهذا قال ابن عباس  . رضي اهللا عنه

 الذين أمر   ، ألن كل هؤالء من الصادقين     ،وليس في هذه األقوال تعارض وال تنافي           
  . في الصدق واالستقامةيقهم ويلزم طر،المسلم بأن يكون معهم

 ابـن  اآليـات ذكر هـذه  ،ا يـستدلون  تعلق بآيات عديدة ال تصح دليالً فيم          ولإلمامية  
 ابـن تيميـة     اإلسـالم  وأجاب عنها شيخ     ،"منهاج الكرامة   " المطهر الحلي شيخهم في     

 لما يـد تبين أن القرآن ليس في ظاهره    ي وبذلك.)٣(في كتابه منهاج السنة     بأجوبة جامعة   
بـه   وأن كل ما يستدلون      ، إليه من النص على علي أو بقية االثني عشر         نما يذهبو على  

 ، بمقتـضى روايـات موضـوعة      نما يريدو من آيات يحاولون أن يصرفوا معناها إلى        
 فدعواهم  ، وإنما يستدلون باألخبار   ،فهم في الحقيقة ال يستدلون بالقرآن      ،ويالت باطلة أوت

   )٤(.أخذ األدلة من القرآن دعوى ال حقيقة لها 
  : أما استدالالتهم من السنة   

 أن النبي   )٥( "من كنت مواله فعلي مواله     " اهللا عليه وسلم  صل  فالحديث األول وهو قوله     
 منهـا المحبـة    ،أتي على معـان عديـدة     توالمواالة  .  ذكر المواالة    صل اهللا عليه وسلم   

 وواجـب عليـه نـصرتي     ه فيكون معناه من كنت محبوب     ، وهو المقصود هنا   ،والنصرة
ـ   ،فعلي أيضاً يجب أن يكون محبوبه وواجب عليه نصرته          عليـه   لمـا يـد   ة   فهذا غاي

  : عن المؤمنين في قولهتعالى اهللا رما ذكوهو من جنس . الحديث 

                                         
كان مـن أوعيـة العلـم       .أبوالقاسم صاحب التفسير  :قيل  ابن مزاحم الهاللي الخراساني أبومحمد و     :الضحاك)١(
    ) .٣/٢١٥(،األعالم )٥٩٨ / ٤ ( السير انظر  هـ،١٠٢توفي سنة .صدوق في نفسه،وثقه االمام أحمد وغيره.
   . ) ٣١٦ / ٤ (  هـ،١٤١١،بيروت،دار الكتب،١جالل الدين السيوطي،ط .الدر المنثور للسيوطي) ٢(
  .انظر الجزء السابع  )٣(
  .)  ٦٨٤ / ٢( أصول مذهب الشيعة ) ٤(
   .٥ هامش رقم ٥٢٠انظر تفصيل تخريجه، ص ) ٥(



 

 )٤٥٠٧(

            نكَـِرِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم ونرْأمٍض يعاء بِليَأو مهضعْؤِمنَاتُ بالْمو ْؤِمنُونالْمو
ه ورسولَه ُأولَِئك سـيرحمهم اللَّـه ِإن اللَّـه    ويِقيمون الصالةَ ويْؤتُون الزكَاةَ ويِطيعون اللَّ  

ِكيمح ِزيزع المـؤمن   "ون كما جاء في الحـديث د أي يتناصرون ويتعاض،)٧١ (التوبة
 الحـديث دليـل      هـذا   فال يكون على هذا فـي      )١( " اًللمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض    

   . عنهرضي اهللا على النص على والية علي إلماميةل
صل اهللا عليـه    وهو أن النبي    ،لحديثل   سبباً  في كتابه االعتقاد   )٢(ذكر البيهقي قد  و

صـل اهللا    فأراد النبـي     ،كثر الشكاة منه وأظهروا بغضه    ، لما بعث علياً إلى اليمن     وسلم
 ويحثهم على محبته ومواالتـه وتـرك        ، أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه      عليه وسلم 

   )٣( .معاداته
. المعنى الذي يقصدون  ب هنا يزيدون من عند أنفسهم أشياء حتى يوهموا الناس           يةإلماموا

يـا  (   لما نزل عليه في حجة الوداع      صل اهللا عليه وسلم   أن النبي   "  شبر   عبد اهللا " فذكر  
             لَّغْتَ ِرسا بْل فَمتَفْع ِإن لَّمو كبِمن ر كا ُأنِزَل ِإلَيلِّغْ موُل بسا الرهَأي    ِمن كِصمعي اللَّهو الَتَه

الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللَّه النَّاِس ِإن  . في رما ذك ثم بعد أن ذكر )٤(قام في غدير خم 
الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممـتُ علَـيكُم        (  : نزل عليه قوله تعالى      رضي اهللا عنه  علي  

 رِتي ومِدينًا   ِنع الماِإلس ِضيتُ لَكُم   حديث المـواالة مـروى فـي         ثم زعم  أن    ، اآلية
  .  هتافتراءاوهذا من  )٥(البخاري

                                         
  . )٣٣٦ / ٢( فسير ابن كثير تانظر ) ١(
كتب الحديث وحفظه في .صاحب التصانيف.هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي) ٢(

تـذكرة الحفـاظ    : انظـر . مـصنفات عديـدة    ولـه .  هــ    ٤٥٨توفي رحمـه اهللا سـنة       .صباه وتفقه وبرع    
  ).٣/٣٠٤(،شذرات الذهب)٣/١١٣٢(
جواب : وانظر مناقشة أقوال الرافضة     .  )٣١٧ / ٧( البداية والنهاية البن كثير      . ١٨١االعتقاد للبيهقي ص  ) ٣(

ـ ). ابن الـشيخ ( بن محمد بن عبدالوهاب      أهل السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والزيدية، عبد اهللا          روت،دار بي
    ١٦٧-١٦٦ ص،هـ١٤٠١ ١اآلفاق، ط

 فـي طريـق   صل اهللا عليه وسـلم وقد مر عليه النبي . غدير خم موضع بين مكه والمدينة تصب فيه عين     ) ٤(
  . )  ٨١ / ٢( عودته من حجة الوادع انظر النهايه البن األثير 

    . )٢٧٤ / ١( انظر حق اليقين في معرفة أصول الدين ) ٥(



– 

  )٤٥٠٨(

يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمـن ربـك           (  تعالى وهي قوله    أما اآلية األولى  
       الَتَهلَّغْتَ ِرسا بْل فَمتَفْع ِإن لَّمو       مـِدي الْقَـوهالَ ي اللَّـه النَّـاِس ِإن ِمـن كـِصمعي اللَّهو                   

الْكَاِفِرين  فلم يذكر أحد من العلماء أنها نزلت في الحج .  
 الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضـيتُ           وهي   أما اآلية الثانية  

 وهـو واقـف     صل اهللا عليه وسـلم     فباالتفاق أنها نزلت على النبي         لَكُم اِإلسالم ِدينًا  
   .)١(بعرفة كما روى ذلك البخاري ومسلم 

 من الحج وهو فـي      صل اهللا عليه وسلم    فهو بعد عودة النبي      أما حديث غدير خم   
 ،غير صـحيح  ذا ادعى أن الحديث في البخاري وه   حينومن كذب    .طريقه إلى المدينة    

ولم يروه البخاري وال مـسلم    ،)٣( وغيرهم    أحمد واإلمام )٢(وإنما هو مروى عند الترمذي    
     لَِعيي٤(وقد اختُِلفَ في صحتهَ قَاَل الز(   ـوهو قُهتْ طُرددتَعو اتُهوتْ رِديٍث كَثُرح ِمن كَمو

:   وقال شيخ اإلسالم ابن تيميـة ،")ِلي مواله من كُنْت مولَاه ِفع" حِديثٌ ضِعيفٌ كحِديِث 
وأما قوله من كنت مواله فعلي مواله فليس هو في الصحاح لكن هو مما رواه العلمـاء                 
وتنازع الناس في صحته فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة مـن أهـل العلـم         

ن وااله وعاد من عـاداه      وأما الزيادة وهي قوله اللهم وال م      ... بالحديث انهم طعنوا فيه   
  )٥(الخ فال ريب انه كذب

    )٦(:وفي هذا يقول عالمهم أحمد الكاتب 

                                         
،وصحيح مسلم مـع شـرح      )اليوم أكملت لكم دينكم   (كتاب التفسير،باب    )٨/١١٩(خاري مع الفتح    الب:انظر  ) ١(

  .،كتاب التفسير )١٨/٣٤٧(النووي 
  باب مناقب علي رضي اهللا عنه )١٠/٢٢٩(رواه الترمذي ) ٢(
وصححه على شرط الشيخين،وأقره الذهبي من طريق فطر بن خليفـة           ) ٣/١٠٩(،والحاكم  )٤/٣٧٠(المسند  ) ٣(

ذكر تخريج الروايات بأسانيدها ودراستها، وبيان حالها محقق كتاب الـشريعة    . عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم      
   ).٢٢١– ٢١٤من ص/ ٣(هـ،١٤١٧،مؤسسة قرطبة،١الوليد بن محمد بن نبيه سيف الناصر،ط:لآلجري 

   ١/١٨٩تَخِْريِج الِْهدايِة) ٤(
  ٧/٣١٩منهاج السنة ) ٥(
قـام بنقـد    . درس العلم الشرعي على يد مرجعهم آية اهللا محمد الشيرازي         .  هـ   ١٩٥٣ء  من مواليد كربال   )٦(

العديد من العقائد الشيعية دراسة موضوعية ناقده،وانظر على سبيل المثال كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من   
  .،عمان،االردن ١،١٩٩٧الشورى إلى والية الفقيه،ط



 

 )٤٥٠٩(

واذا كان حديث الغدير يعتبر أوضح وأقوى نص من النبي بحق أمير المـؤمنين              "
فإن بعض علماء الشيعة اإلمامية األقدمين كالشريف المرتضى يعتبره نصا خفيـا غيـر        

 ال ألنفسنا وال علـى  ، ال ندعي علم الضرورة في النصإنا: "واضح بالخالفة،حيث يقول 
  " . وما نعرف أحدا من أصحابنا صرح بادعاء ذلك ،مخالفينا

ولذلك فان الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير أو غيره مـن األحاديـث معنـى       
 وبايعوا أبابكر كخليفة من بعد      ، ولذلك اختاروا طريق الشورى    ،النص والتعيين بالخالفة  

ل صل اهللا عليه وسلم  مما يدل على عدم وضوح معنى الخالفة مـن النـصوص    الرسو
   .)١( أو عدم وجودها في ذلك الزمان ،الواردة بحق اإلمام علي

 عـن  )٢( عبـد اهللا  أحمد بسنده عن شـريك بـن   اإلمام فقد رواه    ا الحديث الثاني  ـأم  
لمـا  :  عن علي قال)٥(ي األسدعبد اهللا عن عباد بن )٤( عن المنهال بن عمرو   )٣( األعمش
صل اهللا عليـه    جمع النبي   : قال. )٢١٤( الشعراء     وَأنِذر عِشيرتَك اَألقْرِبين   نزلت  
 من يـضمن عنـي دينـي         :" فقال لهم  ،  قال  . من أهل بيته ثالثون فأكلوا وشربوا      وسلم

 أنـت :  فقال رجل لم يسمه شريك       ،ومواعيدي ويكون معي في الجنة وخليفتي في أهلي       
 فقـال   ، فعرض ذلك على أهل بيتـه       : قال ، ثم قال اآلخر   ،كنت بحراً من يقوم بهذا قال     

   )٦( ".أنا: علي 

                                         
   .١٤ ص تطور الفكر السياسي الشيعي،) ١(
 ٩٠قال عنه أحمد بن حنبل ولـد سـنة        .شريك بن عبداهللا بن أبي شريك النخعي أبو عبداهللا الكوفي القاضي            )٢(

تهذيب التهذيب، . ولي القضاء باوسط ثم الكوفه ومات بها .  هـ وكان ثقة،مأمونا كثير الحديث     ١٧٧ومات سنة   
)٢٩٥-٤/٢٩٣. (  
روى عن جـامع  .ثقة حافظ ورع لكنه يدلس . ي الكاهلي أبو محمد اسمه سليمان بن مهران االسد : االعمش) ٣(

  ) . ١/٣٣١(التقريب .  هـ ١٤٧مات سنة . بن شداد وعنه أبو معاوية الضرير 
  ).٢/٢٧٨(التقريب .صدوق ربما وهم روى عن أبي عبيدة بن مسعود .االسدي الكوفي : المنهال بن عمرو )٤(
قال البخاري فيه نظر وذكره ابـن     .وعنه المنهال بن عمرو   .ى عن علي    رو.عباد بن عبداهللا األسدي الكوفي      )٥(

  ) .٥/٨٦(تهذيب التهذيب .وقال علي بن المديني ضعيف الحديث .حبان في الثقات
   . )١١١ / ١( المسند ) ٦(



– 

  )٤٥١٠(

 ليس  و،)١(اإلسناد   أحمد في المسند وهو حديث ضعيف        اإلمامهكذا روى الحديث    
 ،بالدعوة ذكر ذلك لما أمر بالجهر       صل اهللا عليه وسلم    ألن النبي    ،فيه دليل على الخالفة   

ويرعى شؤون أهلـه  ،   الحقوق إلى الناس   أداءرجالً من أهل بيته يضمن عنه       فكان يريد   
 فأراد عليه الصالة والسالم أن يطمـأن        ،الحتمال أن يقتله المشركـون إذا جهر بالدعوة      

   )٢(. ألن قريشاً كانوا يأتمنونه على أموالهم ، األمانات إلى أصحابهاإيصالعلى 
يوهمون الناس أن المقـصود     " خليفتي  " ا  قالو حيث    حرفوا في الحديث     إلماميةوا
  .ومعناه يخلفني في أهلي يرعى شؤونهم " خليفتي في أهلي "  ونص الرواية ، الخالفة

كما أن في الحديث ما يشير إلى بطالنه وهو أن علياً كان عمـره وقـت الجهـر            
  والدعوة السرية ثـالث    ، ألنه كان حين أسلم له عشر سنوات       ،بالدعوة ثالث عشرة سنة   

فهل يعقل أن يتصدى لهـذا األمـر         ، وقت ذاك  ةفيكون عمره ثالث عشرة سن     ،سنوات
   ؟ بعبدا لمطل عنه كبار بني هاشم وبني رف ويع،غالم دون البلوغ

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى إال          " :وهو،أما الحديث الثالث       
   . )٣("أنه ال نبي بعدي 

 ،ليس في الحديث داللة علـى الخالفـة  :به هو أن يقال   فالرد عليهم في استداللهم     
 ،رضي اهللا عنـه    تطييباً لخاطر على     صل اهللا عليه وسلم    قاله الرسول    إنماألن الحديث   

.  لما خرج لغزوة تبوك خَلَّفَ عليـاً علـى المدينـة         صل اهللا عليه وسلم   وذلك أن النبي    
  . على النساء والصبيان أتخلفني: فخرج علي يبكي ويقول 

                                         
اه شريك فقد رو...  بما ال مزيد عليه، فقال كما في السلسلة الضعيفة على هذا الحديث األلباني فقد تكلم المحدث)١(

من يضمن عني ديني ومواعيدي، ويكون معي في الجنة، ويكون خليفتـي       : "عن األعمش عن المنهال به، ولفظه     
وقـال  ) . ٢٤١٨(، والبـزار    ) بتحقيقي - ٤٧٦(، وعنه الضياء المقدسي     )١١١/ ١(أخرجه أحمد   ! ".في أهلي؟ 
وشريك . د بن عبد اهللا األسدي؛ فإنه ضعيفورجاله ثقات؛ غير عبا! كذا قال"! وإسناده جيد) : "١١٣/ ٩(الهيثمي 

   سيىء الحفظ؛ ولذلك لم يحتج به مسلم- وهو ابن عبد اهللا القاضي -
   . ) ٩٠ / ٣( انظر البداية والنهاية ) ٢(
أورد اآلجري في الشريعة تسعة طرق لهذا الحديث،درس محقق الكتاب أسانيدها ،وبين درجة الحديث بنـاء        ) ٣(

وأصحها ما رواه مسلم من طريق ابن المسيب عن عامر بن      ) .٢١٣-٣/٢٠٧(ي الشريعة   انظرها ف .على رجاله   
  .سعد بن أبي وقاص عن أبيه 



 

 )٤٥١١(

أما ترضى أن تكون مني بمنزلـة  " اً لخاطره يب مطصل اهللا عليه وسلم فقال له النبي       
 أي حين استخلف موسى أخاه هارون على قومه لما ذهب لموعـده           "هارون من موسى    

   . تعالىمع ربه 
صل اهللا عليه    وقد كان من عادة النبي       ،فالمراد هنا تشبيه االستخالف باالستخالف    

اهللا بن أم     وقد استخلف عبد   ، أنه كلما خرج في سفر أو غزو استخلف على المدينة          وسلم
 فلم يكن استخالفه لهؤالء دليالً على استحقاقهم للخالفـة          ،الصحابة  وغيره من     )١(مكتوم

  . هذه أهم أدلتهم فيما يدعون من الوصية لعلي )٢(.بعد موته عليه الصالة والسالم 
 فإنها  ، وروايات أخرى وإن كانت صحيحة     ،رة مكذوبة عندهم روايات كثي   كما أن   

ألعطـين   " :صل اهللا عليـه وسـلم     مثل قول النبي     ،ال تدل على المعنى الذي يقصدون     
رضـي اهللا   فهذا من فضائل علي     .  يعني علياً    ،)٣( "رجالً يحب اهللا ورسوله      الراية غداً 

  .  وليس فيه داللة على الخالفة ،عنه
 فـي    – والذي يدعون أنه قد نّص على إمامته         ، عنه رضي اهللا وقد ورد عن علي     

 أو على األقل    ، ويهدم كل مزاعمهم في هذا الباب      ،ما ينفي دعوى النص   " نهج البالغة   " 
  . والتناقض دليل على البطالن ،يثبت التناقض

دعـوني  " – لما أراده الناس على البيعـة        –:جاء فيه أن أمير المؤمنين علياً قال        
 وال تثبت عليه    ، فإننا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان ال تقوم له القلوب          ،والتمسوا غيري 

                                         
عمرو بن زائدة ويقال عمرو بن قيس بن زائدة المعروف بابن أم مكتوم األعمى مؤذن النبي صل اهللا عليـه   )١(

 قبل مقدم النبي صل اهللا عليـه وسـلم المدينـة    أسلم قديماً وهاجر  .وسلم وقيل اسمه عبداهللا واألول أكثر وأشهر        
واستخلفه النبي صل اهللا عليه وسلم على المدينة ثالث عشرة مرة وشهد القادسية وقتل بها شهيداً،وكان معه اللواء  

وكان النبي صل اهللا عليه وسلم يستخلفه على المدينة         . وهو األعمى المذكور في القرآن في عبس وتولى         . يومئذ
  ) .٣١-٨/٣٠(تهذيب التهذيب .اس في عامة غزواته يصلي بالن

  . )  ٣٢٥ / ٧ ( ةمنهاج السنة النبوية البن تيمي) ٢(
،أصـحها مـا رواه مـسلم،        )٢٠٠-٣/١٩٨( ذكر محقق كتاب الشريعة لآلجري أربعة طـرق للحـديث           ) ٣(
هيل بن أبـي    ،من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن س       )٢٤٠٥(،باب فضائل علي،حديث رقم     )١٥/١٤٩(

  .في خصائص علي) ٢/٣٨٤(وانظر الحديث في المسند .صالح عن أبيه عن أبي هريرة



– 

  )٤٥١٢(

 ، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتمـوه أمـركم        ، وإن تركتموني فإني كأحدكم    ،العقول
  )١( ."وأنا لكم وزيراً خير مني لكم أميراً 

قـول   وإال لما جاز أن ي     ،فهذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصاً عليه باإلمامة         
دعـوني والتمـسوا    : "  ويقول   ، فكيف يرفض اإلمام المعصوم مبايعته باإلمامة      .ما قال 
   !؟"غيري 

 من أنهـم    ،وهذا المعنى يتفق مع ما أثر عن الخلفاء الراشدين رضوان اهللا عليهم           
 ، ألن ذلك في نظرهم أمانة عظيمـة       ،ما كانوا يتطلعون لمنصب الخالفة وال يستشرفونه      

  . وتكليف
إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكـر وعمـر    : " أيضاً  " نهج البالغة   " وجاء في   

 وإنمـا   ، وال للغائب أن يـرد     ، فلم يكن للشاهد أن يختار     ،وعثمان على ما بايعوهم عليه    
 ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك رضـى          ،الشورى للمهاجرين واألنصار  

 قاتلوه على   ى فإن أب  ،ردوه إلى ما خرج منه    فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة         
    )٢( " ىما تول غير سبيل المؤمنين وواله اتباعه

 وأنها  ،وهو نص يوضح أن طريقة بيعة أمير المؤمنين علي لم تختلف عمن سبقه            
 فلم يكـن ثمـة مجـال    ، وإنما ثبتت بعد البيعة ،لم تكن ثابتة من قبل كما يزعم الرافضة       

  . وليس النص ،جرين واألنصار هو األصل في اختياره المهاإجماع وأن ،للرد
 كانت للمهاجرين   اإلمامة فالشورى في أمر     ،وهو نص صريح من كتبهم المعتمدة     

 غيـر سـبيل     إلتباعـه  ومن خرج عن ذلك وجب قتالـه         ، عليه اوما أجمعو واألنصار  
  . لم يقل ذلك رضي اهللا عنه علي إمامةولو كان هناك نص في . المؤمنين 

 علـي،  ن عنهج البالغة  صاحبهما أورد مع قما يتفمسند اإلمام أحمد ورد  وفي  
صـل اهللا    ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسـول اهللا           ، ال ": قال ،فاستخلف علينا : قالوا

                                         
 علياً رضي اهللا عنه كان يطمح للخالفة ومن         نتأثر بعض الكتاب بالفكرة القائلة بأ     .  ١٣٦نهج البالغة، ص  ) ١(

 انه أحق الناس بها لنـسبه  كان علي يطمح إلى الخالفة منذ وفاة الرسول، ويعتقد: هؤالء عمر فروخ حيث يقول      
. في بني هاشم ولمصاهرته للرسول، ولمواقفه في اإلسالم، ولكن األحوال لم تمكنه من ذلك حتى قتـل عثمـان          

ودفـع  . تضحية كبيرة _ فترة مطالبة رؤساء الوفود عثمان باإلصالح_ وكان قبول علي بالخالفة في ذلك الحين   
وانتصر علي على هـؤالء فـي       . هـ  ٣٦ا فنشبت معركة الحمل سنة      معاوية عائشة وكانت تريد الخالفة ألخيه     

  ١٨٤تاريخ الفكر العربي ص : انظر. المعركة 
   . ٣٦٧، ٣٦٦نهج البالغة، ص) ٢(



 

 )٤٥١٣(

 ،اللهم تركتني فيهم ما بدا لـك      : أقول: فما تقول لربك إذا أتيته ؟ قال      : قالوا  . عليه وسلم 
   )١(."  فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم،ثم قبضتني إليك وأنت فيهم

 ، هو مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلـه        رضي اهللا عنه  ثم إن النّص على علي      
 والنبي  ، ال سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي         ،فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله       

 اهللا ممـا أمـره   فال يجوز عليهم كتمـان  ، منه اما سمعو  أمر بتبليغ    صل اهللا عليه وسلم   
   )٢(.بتبليغه 

ولو كتم الصحابة مسألة النص عليه لكتموا فضائل علي ومناقبه ولم ينقلوا منهـا              
النص على الخالفة   " فعلم أنه لو كان شيء من ذلك لنقل ألن           ، وهذا خالف الواقع   ،شيئاً

  فلو حصلت هذه الـشهرة لعرفهـا  ، والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جداً   ،واقعة عظيمة 
 وحيث لم يصل خبر هذا النص إلى أحد مـن الفقهـاء والمحـدثين               ،المخالف والموافق 

    )٣(" علمنا أنّه كذب
ـ   ال سيما مع     ، وفيما نقلوه متهمون   ،وهم فيه مدعون  " وقد تفرد بنقله الشيعة          رما ظه

 بادعاء المحـال ومخالفـة      ،من كذبهم وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضالل والبهت       
    )٤(" وسب أصحاب الرسول  ،العقول

 وهو أن رسول اهللا مات وجمهور الـصحابة      ،وبرهان ضروري : " قال ابن حزم    
 فما مـنهم أحـد      ، الدين  الناس  حاشا من كان منهم في النواحي يعلم       ،رضوان اهللا عليهم  

 ومـن  ، عليـه   نـص  صل اهللا عليه وسلم   أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول اهللا          
 متنابـذي الهمـم     إنسانالذي ال يمكن ألبته اتفاق أكثر من عشرين ألف          المحال الممتنع   

 اوما وجدن  ، إليهم صل اهللا عليه وسلم   والنيات واألنساب على طي عهد عهده رسول اهللا         
   )٥("…واية واهية عن مجهولين إلى مجهول إال ر،قط رواية عن أحد في النص المدعى

 لم يجز أن يدخل ضمن الـستة         صحيحاً رضي اهللا عنه  ولو كان النص على علي      
 ولمـا  ،أنا المنصوص عليـه :  ولقال،رضي اهللا عنهالذين نص عليهم عمر بن الخطاب  

  .جاز له أن يبايع أبا بكر وعمر وعثمان 
                                         

  .   صحيح إسناده:  وقال أحمد شاكر ٢٤٢ / ٢مسند أحمد ) ١(
  . )  ١٤ / ٤( منهاج السنة : انظر ) ٢(
   . ١٣٧، صالبغداديأصول الدين، ) ٣(
    .٣٧٧ ص هـ،١٣٩٢سيف الدين،القاهرة،المجلس االعلى للشؤون االسالميه،غاية المرام، اآلمدي ) ٤(
   . ) ١٦١ / ٤( المبحث ) ٥(



– 

  )٤٥١٤(

 أنه أمـسك عـن ذكـر    رضي اهللا عنهوال يجوز أن يظن بعلي  : " قال ابن حزم    
لمـوت بـين يـدي       وقد عرض نفسه ل    ،وهو األسد شجاعة  . النص عليه خوف الموت     

 ابن تيمية بأن من     اإلسالم  وقد ذكر شيخ      )١(" …  مرات   صل اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
 لم يبلغ شيئاً من إمامـه       صل اهللا عليه وسلم    أن النبي    باالضطرارالطرق التي نعلم منها     

 ، لما مات وطلب بعض األنصار أن يكون منهم أمير         صل اهللا عليه وسلم    أن النبي    ،علي
 )٢(. ال تكون إال فـي قـريش         اإلمارة:  وقالوا   ،فأنكروا ذلك عليه  ،هاجرين أمير ومن الم 

 فـي  اإلمامـة  أن صل اهللا عليه وسـلم  وروى الصحابة في متفرقة األحاديث عن النبي        
 ، علـى إمامـة علـي   لما يد ولم يرو واحد منهم ال  في ذلك المجلس وال غيره  ،قريش

بد مناف من بني أمية وبني هاشـم وغيـرهم          وكان أكثر بني ع   ،رأبا بك وبايع المسلمون   
 ، ولم يذكر أحد منهم هذا الـنص       ،لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون واليته         

 وفي عهده أيضاً لما صارت لـه واليـة لـم    ،وهكذا جرى األمر في عهد عمر وعثمان 
 كـل    ومـع )٣(" يذكر هو وال أحد من أهل بيته وال من الصحابة المعروفين هذا النص  
 نجد أن الرافضة    ،هذه األدلة وصراحتها ووضوحها في عدم النّص على علي وال غيره          

 وهو باب كما قال أكثر أهل العلم ممـا  ، النص بما ورد في فضائل علي إثباتتعلقوا في   
  .  بل إن الشيعة هم األصل فيه ،كثر فيه الكذب

وقد   )٤(. الشيعة   الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة      : يقول ابن أبي الحديد     
  . توسعوا في هذا الباب واختلقوا الروايات 

     

                                         
     . )١٦٢ / ٤( المبحث ) ١(
ال " ولفظ آخر   " الناس تبع لقريش    " ، وهو في مسلم بلفظ       )٤٢١ / ٤( ،   )١٢٩ / ٣( أخرجه أحمد في مسنده     ) ٢(

  .   كتاب اإلمارة  ) ١٤٥٢ – ١٤٥١ / ٢( صحيح مسلم " . ي قريش مابقي من الناس اثنان يزال هذا األمر ف
  . ) ١٥ – ١٤ / ٤( منهاج السنة ) ٣(
وانظر للتوسع في الرد على األحاديث التي تعلق بها الرافضة في النص على         ) . ١٣٤ / ٢( شرح نهج البالغة    ) ٤(

، رسالة في الرد على الرافضة للمقدسي،  )٢٥ – ٢٠ / ٤( اج السنة ، منه )١٦٠ – ١٥٩ / ٤( المبحث : إمامة علي
 باإلمامـة   المتعلقةوقد قام الدكتور علي السالوس بجمع كل األحاديث          . ١٥٦،  ١٥٥، مختصر التحفة، ص   ٢٤٦ص  

 إليه بما ذه  والموطأ ومسند أحمد ودرسها سنداً ومتناً وانتهى إلى أن السنة النبوية ال تؤيد        الستةوالموجودة في الكتب    
،  عند الجعفرية في ضوء السنة   اإلمامةكتاب  : انظر  . ، بل تنقضه بأحاديث صحيحة ثابتة       اإلمامةالرافضة في مسألة    

   .١٦٠-٥٥وكتابه مع االثنى عشرية في االصول والفروع،ص 



 

 )٤٥١٥(

 ابن  اإلسالموكشف شيخ    ، به في هذا الباب    يحتجونوقد جمع ابن المطهر الحلي جل ما        
    )١( ."منهاج السنة " فيها من حق وباطل في كتابه  تيمية ما

 ومن بعـدهم فلـيس    من أئمتهم مثل الحسن والحسين     رضي اهللا عنه  عدا علي   ا  أما م    
  . سوى الكذب والبهتان من الروافض ،البتةفي ذلك شيء يصح 

 لم يتـول ممـن يـدعون لهـم      نهومما يدل داللة واضحة على كذب الروافض هو أ           
ثم الحسن تولى قرابة ستة أشهر ثـم تنـازل لمعاويـة     ،رضي اهللا عنه  إال علي    اإلمامة

صـل اهللا    نص من النبي     ضي اهللا عنه  رفلو كان عند الحسن بن علي        . رضي اهللا عنه  
 وخاصة أنـه    ،لكان آثماً في ذلك    و ، في واليته لكان مرتكباً لمحرم في تنازله       عليه وسلم 

رضي ومع هذا تنازل     ،كان معه أهل العراق وجنود أبيه كلهم كانوا معه في ذلك الوقت           
 اهللا عليـه  صل وصدق فيه قول رسول اهللا  ، وهذه منقبة عظيمة له    ، وترك األمر  اهللا عنه 

ويقصد بذلك  )٢("  يصلح به بين فئتين من المسلمين        أنإن ابني هذا سيد ولعل اهللا        " وسلم
 مـن   ٤١ بالخالفة لمعاوية عـام      رضي اهللا عنه  وقد وقع مصداق ذلك بتنازله      . الحسن  
  . الهجرة 

  :يقول أحمد الكاتب 
 فـي   ،ويتجلى إيمان اإلمام علي بالشورى دستورا للمسلمين بـصورة واضـحة          "

 وطلبـوا منـه أن      ، بعد ضربه  ، حينما دخل عليه المسلمون    ،عملية خالفة اإلمام الحسن   
: ال : استخلف فقـال  :  إنا دخلنا على رسول اهللا فقلنا ،ال: "  فقال ،يستخلف ابنه الحسن 

 ولكن إن يعلم اهللا في قلـوبكم  ،أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون    
إن فقدناك فال   :  فقالوا له    ، فما فعل  ،وسألوا عليا أن يشير عليهم بأحد     " . خيرا يختر لكم    

   )٣(".أنتم أبصر . ال آمركم وال أنهاكم :  فقال ،نفقد أن نبايع الحسن

                                         
  .  المجلد األخير منه : انظر ) ١(
 للحسن بن علـي     صل اهللا عليه وسلم   ول النبي   كتاب الصلح، باب ق    ) ١٦٩ / ٣( صحيح البخاري مع الفتح     )٢(

 على ترك الفتنة،والترمذي لما يدباب  ) ٤٨ / ٥( رضي اهللا عنهما إن ابني هذا سيد، وأبو داود في كتاب السنة    
بـاب   ) ١٠٧ / ٣( باب مناقب الحسن والحسين عليهما السالم، والنسائي كتاب الجمعة        ) ١٥٨/ ٥(في المناقب   

 / ٤( المبحـث  : وانظر  ) ٥١، ٤٩، ٤٤، ٣٨،  ٣٧ / ٥( ته وهو علي المنير، ومسند أحمد        رعي اإلماممخاطبة  
١٧٣ – ١٧٢ ( .  

  ) .١/٢١٢(تثبيت دالئل النبوة ) ٣(



– 

  )٤٥١٦(

سمعت :  قال   ،)١(عن سليم بن قيس الهاللي      ) مختصر بصائر الدرجات    : ( وفي  
دعـوا النـاس ومـا    : " ة شيعته عليا يقول وهو بين ابنيه وبين عبداهللا بن جعفر وخاص    

 )٢(".رضوا ألنفسهم والزموا أنفسكم السكوت 
 إنك إذا قـرأت فـي   اإلمامةومما يبين كذب الروافض والشيعة عموماً في دعوى       

 نجد أنهم يختلفون بعـد      -فرق الشيعة للنونجتي   -كتب الفرق وخاصة كتبهم مثل كتاب       
 ومـا ذلـك إال      ،لفون في الذي بعده   أي يخت . موت كل واحد من أئمتهم إلى فرق عديدة         

 الحـادي  اإلمام ولما مات الحسن العسكري وهو  ،ألن دعواهم بالنص على أئمتهم افتراء     
 فاخترعوا له ولداً وسـموه محمـد،        ، ولم يكن له ولد تحيروا في هذا األمر        ،عشر لديهم 

 لـن   ثم زعموا أنه اختفى وغاب غيبة     ،وزعموا أنه دخل السرداب وبقي فيه سبعين سنة       
  . من البشر قروناً عديدة تعقل حياة واحد فهل ،يخرج منها إال آخر الزمان

 وهـو أحـد الـذين    ،يقول في ذلك علي الرضا.  وقد رد عليهم منهم من يكذبهم       
لو كان اهللا يمد أجل أحد من        "  : حيث قال  ، بما ينقض مسألتهم من أساسها     إمامتهادعوا  

    )٣(. " صل اهللا عليه وسلم رسول اهللا بني آدم لحاجة الخلق لمد اهللا في أجل
 ولكنهم مع ذلـك يخـالفون هـذا    ،وهو قول يعتبر من أقوى الردود عليهم وأبلغها   

  . إليهكله ويعتقدون أن بقاء هذا المزعوم المنتظر هو لحاجة الخلق بل والكون ،األصل
وبالرغم مما يذكر اإلماميون مـن نـصوص حـول    :" يقول شيخهم أحمد الكاتب   

لإلمام علي بن أبي طالب كخليفـة مـن بعـده، إال أن      اهللا عليه وسلمىصل ن النبيتعيي
تراثهم يحفل بنصوص أخرى تؤكد التزام الرسول األعظم وأهل البيت بمبـدأ الـشورى       

  .وحق األمة في انتخاب أئمتها 

                                         
تذكر كتب الشيعة أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين وكان هارباً من الحجاج ألنه طلبه ليقتله ولجأ إلى أبان ) ١(

 هــ   ٩٠تـوفي سـنة     .كتاباً وهو كتاب سليم بن قـيس        )سليم  (ه الوفاة أعطاه    بن أبي عياش فأواه فلما حضرت     
اما السيد هاشم معروف الحسيني يعلق على رواية وقع          .١٦٧، رجال الكشي، ص     ١١١الطوسي،الفهرست،ص  

ويكفي هذه الرواية عيباً أنها من مرويات سليم بن قيس وهو مـن المـشبوهين               :"سليم بن قيس في سندها فيقول       
، وذكر الحر العاملي أن بعض العلماء ١٨٤، ص ١،١٩٧٣الموضوعات في االثار واألخبار،ط" همين بالكذب المت

   .٢١٠حكموا بوضع كتاب سليم بن قيس،انظر خاتمة الوسائل،بيروت، ص 
  .، باب أحاديث تنسب الى سليم غير موجودة في كتابة ٧بحار األنوار،ط) ٢(
  .  ٤٥٨رجال الكشي، ص) ٣(



 

 )٤٥١٧(

 دعوى ال يقبلها العقـل      ، فيهم اإلمامة وحصر   ،ثم إن دعوى النّص على أئمة معينين         
  !  فما الذي سيكون عليه حال األمة بعد انتهاء العدد المعين ؟،اقعوالو
، "اإلمـام نيابة المجتهد عن "  للخروج من هذا المأزق إلى مسألة ماميةولقد اضطر اإل     

 ، للخروج من حصر العدد وتورطهم فيه      ،وجعلوا رئاسة الدولة تتم عن طريق االنتخاب      
 وهو الذي ينوب    )١(دولة على الفقيه الشيعي،    فقصروا رئاسة ال   ، النوع راتجهوا إلى حص  

  .  لكنهم اشترطوا فيه الفقه ،اإلمامعن 
  . مكذوبة يكِّذبون بالحق ويردونه مع كذبهم وافترائهم وتصديقهم للروايات الماميةواإل   

 وخالفة عمـر أيـضاً يردهـا        رضي اهللا عنه  فهنا أدلة عديدة تدل على خالفة أبي بكر         
 تدل على مكانة أبـي بكـر        أخرى وأدلة   ، صحتها ووضوحها   مع بها ويكذبون   ماميةاإل

 ، مثلهـا رضي اهللا عنـه  لم يرد لعلي صل اهللا عليه وسلم  من رسول اهللا     رضي اهللا عنه  
  :منها 
 ِإذْ  ِإالَّ تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه ِإذْ َأخْرجه الَِّذين كَفَرواْ ثَاِني اثْنَينِ           : قال   تعالىأن اهللا      

                   هـدَأيـِه ولَيع ـِكينَتَهس َل اللَّهنَا فََأنزعم اللَّه ِإن نزاِحِبِه الَ تَحقُوُل ِلصا ِفي الْغَاِر ِإذْ يمه
              اللَّـهـا ولْيالْع ةُ اللَِّه ِهيكَِلمفْلَى وواْ السكَفَر ةَ الَِّذينَل كَِلمعجا وهوتَر نُوٍد لَّمِبج   ِزيـزع         

ِكيمح . ٤٠( سورة التوبة(  
 أهل األرض كلهـم      وقد عاب اهللا     ،ة ألبي بكر ال يشاركه فيها أحد      يصوفهذه خص    

وأثبت اهللا   . رضي اهللا عنه   ولم يخرج من ذلك إال أبو بكر الصديق          ،عدم نصرتهم لنبيه  
  . ونصره وأن اهللا ثالثهم بمعيته وحفظه ولطفه ،له في هذه اآلية الصحبة

 إنما أخذ أبا بكر معه ألنه كـان         صل اهللا عليه وسلم   أن النبي   شيعة   ال    ومع ذلك يزعم  
  . خائفاً منه 

  :  داللة واضحة منها رضي اهللا عنه تدل على خالفة أبي بكر  التي من السنةةدلاأل
مـروا أبـا بكـر فليـصل      " : قال في مرض موته    صل اهللا عليه وسلم   أن النبي    - ١

    )٢(." بالناس

                                         
  . ٤٨، صاإلسالمية الحكومة :انظر ) ١(
  . )  ١١٣ / ١( الصحيح مع الفتح . أخرجه البخاري ) ٢(



– 

  )٤٥١٨(

أين أبـو بكـر      " :ولما سمع صوت عمر يصلي بالناس قال عليه الصالة والسالم         
 يصلي بالناس إلـى أن   رضي اهللا عنه  فكان أبو بكر    ،)١("يأبى اهللا والمسلمون إال أبا بكر       

  . صل اهللا عليه وسلمتوفى رسول اهللا 
 حيث  ، قد رشحه لخالفته   صل اهللا عليه وسلم   فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن النبي        

 نـاظري   أمام وقد كان علي     ، وهي الصالة  اإلسالم في أعظم أركان     باإلمامةكلفه بالقيام   
 مـن الوصـية لـه       شيعة اإلماميـة   ال مما زع  فلو كان على     ،صل اهللا عليه وسلم   النبي  

 مـن  شيعة اإلمامية ألن جميع ما يدعيه ال، ولكنه لم يفعل،بالخالفة ألنابه عنه في الصالة 
   .صل اهللا عليه وسلم الكذب على النبي الوصية هي من باب

ان امرأة سـألت   :  عن أبيه رضي اهللا عنه قال        )٢( عن محمد بن جبير بن مطعم      -٢    
 اهللا أرأيـت إن     ليا رسو : فقالت  . شيئاً فأمرها أن ترجع إليه      النبي صل اهللا عليه وسلم      

 إن  " : عليه وسلم  صل اهللا قال رسول اهللا    .  كأنها تعني الموت     : قال أبي  .جئت فلم أجدك  
 فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن ولى األمر بعده أبـو بكـر              . )٣(" أبا بكر  فأتلم تجديني   

   .رضي اهللا عنه
بينمـا  " : صل اهللا عليه وسلم     قال رسول اهللا    ، قال رضي اهللا عنه  عن أبي هريرة    -٣   

ا ابن أبي قحافـه     ثم أخذه  ، فنزعت منها ما شاء اهللا     ،أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو      
 ضـعف ثـم اسـتحالت    -  واهللا يغفر له–  وفي نزعه . أوذنوبين)٤(فنزع منها ذنوباً    . 

 من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب        )٦(فلم أر عبقرياً    .  فأخذها ابن الخطاب     )٥ (غرباً
    )٨( ". )٧(حتى ضرب الناس بعطن 

                                         
     . )٣٢٢ / ٤(  أحمد في المسند اإلمام ) ٢٦٦ / ٢( أخرجه أبو داود ) ١(
من تابعي أهل المدينة توفي . محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي النوفلي أبو سعيد المدني ) ٢(

كان أبوه من أنـسب قـريش لقـريش    . وكان أعلم قريش بأحاديثها .وكان ثقة قليل الحديث . في خالفة سليمان بن عبدالملك   
  ) .٩/٨٠(تهذيب التهذيب .وللعرب قاطبة وذكره ابن حبان في الثقات 

ر وعمر، مباحـث     وانظر في فضل الشيخين أبي بك       )١٨٥٦ / ٤. ( م   ) ٥ / ٥(  الصحيح مع الفتح     البخاريرجه  خأ) ٣(
   . ٢٤٨-٢٤٥المفاضلة في العقيدة ص 

  .  إلى قصر والية أبي بكر وهي سنتان وقليل إشارةوفي الحديث . الدلو المملوء ماءاً : الذنوب ) ٤(
   . العظيمةهو الدلو : الغرب ) ٥(
  .السيد  : العبقري ) ٦(
  .يعني أن الناس رووا إبلهم وآووها إلى أماكن راحتها  ) ٧(
   . ) ١٨٦٠ / ٤ ( مسلمخرج الحديث ا) ٨(



 

 )٤٥١٩(

  .اهللا عنهما  واضحة لخالفة أبي بكر وخالفة عمر رضي إشارةفهذا فيه 
 اقتـدوا :"  صل اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا     ، قال رضي اهللا عنه  عن حذيفة   -٤   

   )١(" باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
الخالفة في أمتي ثالثـون     ":  قال صل اهللا عليه وسلم   أن النبي   )٢(وروى سفينة -٥   

    )٣("سنة ثم ملك بعد ذلك
 تـولى سـنتين     رضي اهللا عنـه    فإن أبا بكر     سلم الذي قاله صل اهللا عليه و       كان قدو   

عـشر سـنين وسـتة    : رضي اهللا عنه وكانت خالفة عمر    ،وأربعة أشهر إال عشر ليال    
 ، اثنتا عشرة سنة إال اثنتا عشرة يومـاً   رضي اهللا عنه    وخالفة عثمان  ،أشهر وأربعة أيام  

خالفـة   خمس سنين إال شهرين وتكميـل الثالثـين ب         رضي اهللا عنه  وكانت خالفة على    
 نحواً من ستة أشهر حتى نزل لمعاوية عام أربعين مـن            رضي اهللا عنه  الحسن بن علي    

  . ومعاوية هو أول ملوك المسلمين )٤(الهجرة 
وأنها كانت حـق     ،فهذا فيه داللة واضحة على خالفة الخلفاء األربعة أو الخمسة         

مان اغتـصبوا    وعث ر من أن أبا بكر وعم     لشيعة اإلمامية بخالف دعوى ا   ،على الترتيب 
كما أن هنا أدلة كثيرة تدل على مكانة أبي بكر          ،الخالفة من علي رضي اهللا عنهم جميعاً      

  : ويردونها منها شيعه يجحدها الصل اهللا عليه وسلم من رسول اهللا رضي اهللا عنه
صـل اهللا   قـال رسـول اهللا       ، قـال  رضي اهللا عنـه   )٥(عن أبي سعيد الخدري   -١

 ولـو كنـت متخـذاً       ،س علي في ماله وصـحبته أبـو بكـر         إن َأمن النا  :" عليه وسلم 

                                         
ححه األلباني في األحاديث الصحيحة صو ) ٤٠٢، ٣٨٥ / ٥(  أحمد في المسند واإلمام ) ٦٠٩ / ٥( الترمذي . أخرجه ) ١(
 )٢٣٣ / ٣ ( .   
وشرطت عليه سفينة مولى رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم أبو عبدالرحمن ويقال أبو البختري كان عبداً ألم سلمة فأعتقته         ) ٢(

يذكر سفينة أنه كان مع النبي صل اهللا عليه وسلم في سفر وكان إذا أعيى بعض القـوم          . أن يخدم النبي صل اهللا عليه وسلم        
تهذيب التهذيب  .ألقى علي سيفه، ألقى على ترسه حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً، فقال النبي صل اهللا عليه وسلم أنت سفينة                     

)٤/١١٠. (  
   . ) ٢٢١، ٢٢٠ / ٥ ( د في المسندحموا ) ٥٦٤ / ٢( وأبو داود  ) ٥٠٣ / ٤( لترمذي أخرجه ا) ٣(
   . ) ١٩٥ / ٦ ( والنهاية البداية: انظر ) ٤(
لم .استصغر يوم أحد وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة . سعد بن مالك بن سنان بن الخزرج األنصاري أبو سعيد الخدري) ٥(

 هـ وقيل   ٦٤ وقيل مات سنة     ٧٤مات سنة   .اهللا صل اهللا عليه وسلم أفقه من أبي سعيد          يكن أحد من احداث أصحاب رسول       
  ) . ٤١٧-٣/٤١٦(تهذيب التهذيب . غير ذلك 



– 

  )٤٥٢٠(

ـ     . اإلسـالم  ولكن إخوة    ، أبا بكر خليالً   تالتخذخليالً   ي المـسجد خوخـة      ال تبقـين ف
  .)١("إال خوخة أبي بكر

صل اهللا عليه    قال رسول اهللا     ، قال رضي اهللا عنه  )٢(وفي حديث عبداهللا بن مسعود    
د اتخـذ  قو.  ولكنه أخي وصاحبي ،بكر خليالًلو كنت متخذاً خليالً ألتخذت أبا       : " وسلم
  "  صاحبكم خليالًتعالىاهللا 
صـل اهللا عليـه    رسـول اهللا  بعثني:  قالرضي اهللا عنهوعن عمرو بن العاص  -٢    
" عائـشة   : "قـال . أي الناس أحب إليك     :  فقلت   ، فأتيته ، على جيش ذات السالسل    وسلم

   )٣( .د رجاالًفع" عمر : "  ؟ قالثم من: قلت " أبوها : " قلت من الرجال ؟ قال
 على  رضي اهللا عنه  وضع عمر بن الخطاب     :  قال رضي اهللا عنه   عباس   ابنعن  -٣    

فلم يرعني إال   :  قبل أن يرفع قال      )٤(،سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه      
م علـى  حرفت . رضي اهللا عنهبرجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي    

وأيـم اهللا إن كنـت   . ما خَلَّفْتَ أحداً أحب إلى أن ألقى اهللا بمثل عمله منك         : عمر وقال   
صـل اهللا   كنت أكثر ما أسمع رسـول اهللا         ي وذاك أن  ،ألظن أن يجعلك اهللا مع صاحبيك     

جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنـا       :  يقول   عليه وسلم 
    )٥("فإن كنت ألرجو أو ألظن أن يجعلك اهللا معهماوأبو بكر وعمر، 

 يعني أباه عليـاً  – قلت ألبي ،قال) ة فيابن الحن( وعن محمد بن علي أبي طالب     -٤    
 ،أبـو بكـر  :  قـال صل اهللا عليه وسلم  أي الناس خير بعد رسول اهللا        – رضي اهللا عنه  

                                         
 يـدخلون  الصحابةالخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الجدارين وهي فتحات كانت مفتوحة من بيوت            ) ١(

 بسدها كلها إال خوخة أبـي  صل اهللا عليه وسلم فأمر النبي    مباشرة صل اهللا عليه وسلم   منها على مسجد الرسول     
  . بكر 

أاسلم بمكة قديماً وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها،وكـان   . عبداهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب        ) ٢(
                    يـل  قال البخاري مات بالمدينة قبل عثمان سنة اثنتين وثالثـين وق          .صاحب نعل رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم         

  ).٢٥-٦/٢٤(تهذيب التهذيب .كان سادس االسالم .،وقيل مات بالكوفة واألول أثبت ٣٣سنة 
  . )  ١٨٥٦ – ١٨٥٤ / ٤( أخرج هذه األحاديث مسلم ) ٣(
  . ومات فجاء الناس وهو على السرير قبل أن يحمل إلى قبره  رضي اهللا عنهيقصد بذلك لما طعن عمر ) ٤(
  . ) ١٨٥٩ / ٤( مسلم صحيح ) ٥(



 

 )٤٥٢١(

ما أنـا إال    :  أنت ؟ قال   ثم: قلت. ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان       : ثم من ؟ قال   : قلت
    )١(. "نرجل من المسلمي

 الـروافض فيمـا     عدم صـدق  فهذه األدلة وغيرها كثير فيها داللة واضحة على         
   . رضي اهللا عنه)٢(ر ورد عليهم فيما طعنوا فيه في أبي بك،اإلمامةمن مسألة  ،ادعوا

                                         
  . ) ٢٠ / ٧(  الصحيح مع الفتح –أخرجه البخاري ) ١(
أن السر في خروج الخالفة بعد رسول اهللا صـل اهللا عليـه   : أشار المقريزي إلى نكتة لطيفة، قال فيما نقل     ) ٢(

لحسنيين ألوشك وسلم من علي بن أبي طالب إلى أبو بكر وعمر وعثمان أن علياً لو ولي الخالفة حينئذ وهو أبو ا    
أن يقول قائل ويتخيل متخيل انه ملك متوارث ال يكون إال في آل البيت كما تزعم الرافضة، فصان اهللا العقائد من 

هو رجل يطلب ملك أبيه وهو معنـى   هذه الشبهة كما صانها من شبهة قول القائل عن النبي صل اهللا عليه وسلم          
الخالفة لعامة قريش ولم يخص بها أهل بيته وال بني هاشـم             سلمولهذا السر جعل النبي صل اهللا عليه و       . حسن  

   .٩٢كتاب النزاع والتخاصم ص . حتى ال يتخيل متخيل انه ملك متوارث واهللا سبحانه اعلم 



– 

  )٤٥٢٢(

    الخاتمـة
لى عقديـة االثنـى     حيث استطعت التعرف ع   ،   أحمد اهللا على توفيقه أن وفقني     

  . واإلشارة إلى مواطن االنحراف والرد على أدلتهم فيهااإلمامةعشرية في 
  : وباإلمكان القول أن البحث اشتمل على بعض المعلومات منها

   ومنزلـة   األئمة االثنـى عـشر     عشريه ومن هم     ى والمقصود باالثن  اإلمامةمعنى 
إلهي كـالنّبوة، فكمـا أن اهللا     منصب   اإلمامةيرى اإلمامية أن     عندهم حيث    اإلمامة

             ده بالمعجزة التي هي كنصسالة ويؤية والرسبحانه يختار من يشاء من عباده للنّبو
من اهللا عليه فكذلك يختار لإلمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنّص عليـه وأن ينـصبه                

ـ         إماما للنّاس من بعده وذلك       ة على العكس من مفهوم أهل السنة والجماعـة لإلمام
  وانعقادها وأنها تتم باالنتخاب واالختيار يأتي مفهوم االثنى عشرية 

   وصاية من النبي صل اهللا عليه وسلم فأطلقوا لقب الوصي فيمن يخلـف     اإلمامةأن 
 حين تزعمه ابن سبأ اليهودي، واهللا تعالى عند اإلثنـى           ،النبي صل اهللا عليه وسلم    

  .  عشرية هو الذي يتولى تعيين الوصي
  دعوى ال يقبلهـا العقـل    ، فيهم اإلمامة وحصر   ، النّص على أئمة معينين    إن دعوى 

  ! والواقع  فما الذي سيكون عليه حال األمة بعد انتهاء العدد المعين ؟
        صـل   بعد رسول اهللا      عندهم والخليفةطعنهم في الصحابة الذين اختيروا باإلجماع

ئه مـن بعـده وأن اهللا       و علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  وأبنا          ه اهللا عليه وسلم  
بـأن  لذا أوصي   . ال تكون إال في علي وولده من بعده        اإلمامةاصطفاهم للحكم وأن    

يقوم علماء المسلمين بجهدهم لبيان عقيدة الـسلف الـصافية الـصحيحة وكـشف              
 وبيان انحرافهم وكشف ضالالتهم وأصولهم الفاسـدة        ،مؤامرات الشيعة  وأكاذيبهم   

وجه المد الشيعي، الذي ينشط اليوم بشكل غريـب         ومضاعفة الجهد، والوقوف في     
حتى يجتمع المـسلمون علـى كلمـة سـواء          ،في العالم اإلسالمي وأوربا وأميركا    

يعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال يتفرقوا وإنه لمن المهم بيان بطـالن عقائـدهم مـن       
  .كتبهم نفسها

وأن ،تقبـل منـي العمـل     هذا ما تيسر لي فإن كان صواباً من اهللا وأسأل اهللا تعالى أن ي             
   .يجعله خالصاً لوجهه الكريم 

  



 

 )٤٥٢٣(
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  )٤٥٢٦(

  



 

 )٤٥٢٧(

  
  
  

  
  
  
  
  

 ملخص البحث
   هذه الدراسة تدور حول التقعيد والتأصيل لعلم توجيه القراءات باعتبار األثـر        

البن خالويه، وتقف علـى     ) الحجة في القراءات السبع   :( من خالل كتاب   والنص القرآني 
طرائق في التحليل والتعليل واالستدالل، و التوجيه باعتبار آيـة أخـرى، أو التوجيـه               

ر كثرة دورانها بهذه القراءة في القرآن، أو التوجيـه باعتبـار مناسـبتها لقـراءة        باعتبا
صحابي  أو قوله ، أو رؤوس اآلي، أو موافقتها لرسم  المصحف، أو إحدى المصاحف                
المرسلة إلى األمصار، أو التوجيه باعتبار أنهـا األنـسب لـسياق اآليـة، أو المعنـى               

 من كتاب   نصوصر حديث نبوي أو أثر مدعم كله ب       التفسيري لآلية، أو توجيهها، باعتبا    
  .الحجة، وهذه الدراسة جاءت وفق منهج استقرائي تحليلي 

  
  
  
  
  

 
 

 
  سم الدراسات القرآنيةفي ق أستاذ مشارك

  جامعة طيبة - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 



– 

  )٤٥٢٨(

 ـةالمقدمـ
إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن شـرور أنفـسنا             
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال                 

 . ، وبعد ال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسولهإله إ
                       ] آل

 ]١٢٠: عمران 
                         

                           
               ] ١:النساء[ 

                          
                                   

 ] ٧٠،٧١:األحزاب[ 
وبعد فإن فنون العلوم تدور في الشرف واألهمية مع موضوعاتها المتعلقة بها،             

مو وتعظم بعظم تلك العلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم، وعلم توجيـه القـراءات           وتس
علم عظيم وفن أصيل، اكتسب تلك المكانة ألهمية القرآن في حياة الناس، ونـال ذلـك                

 .الشرف لشرف هذا الكتاب الذي جعله اهللا دستوراً لهذه األمة إلى قيام الساعة
 بالغة إذ أنه يذكر فيه وجه كل قـراءة،     ولما كان علم توجيه القراءات ذو أهمية      

 . أو بالغةأو قياس لغوي من آية أخرى، أو لغة، أو رسم،: حسب قواعد معينة
الحجة في القـراءات    "واإلمام الحسين بن أحمد بن خالويه نهج نهجاً في كتابة           

وفق طرائق في التوجيه، جمعتها ونظمتها ضـمن قواعـد حـسب االسـتطاعة              "السبع  
 والـنص   واكتفيت في الجمع فيما يتعلق باألثر     من نصوص    الكتاب    جاء في  بماوأردفته  
  : ، تحت عنوان القرآني

الحجـة فـي    ( فـي كتـاب       والنص القرآنيـة   قواعد التوجيه للقراءات  باعتبار األثر     ( 
واهللا الموفق للسداد، والهادي إلى سبيل الرشاد، وهـو         ،  )  البن خالويه  )القراءات السبع   
  .حسبي وإليه معاد



 

 )٤٥٢٩(

  مصطلحات البحث
 فهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وفي التنزيل قولـه          : " القاعدة  

 :                             
     )١(.  

    هو االحتجاج للقراءات، وتوثيقها،     :فعرف بأنه : "  قراءةالتوجيه أو االحتياج لل
وذلك إما باالسـتناد إلـى قاعـدة         والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من القراء،      

 أو اقتناصـها،  أو بالتماس علة خفية بعيدة اإلدراك يحاول     مشهورة في العربية،  
 .)٢( بالمثيلباالعتماد على القياس وحشد النظائر ومقارنة المثيل أو توليدها،

 "٣("ه علم كيفية أداء كلمات القران، واختالفها معزواً  لنافل: القراءات(.  
 إبقاء األثر فـي    :  ما بقي من رسم الشيء ، والتأثر       - بالتحريك   -األثر: " األثر

  .)٤(" الشيء ، وأثر في الشيء ترك فيه أثراً 
 مشكلة البحث

 طرائـق توجيـه وتعليـل       حول المؤلفة في التقعيد والتأصيل    لما كانت الكتب  
  .؛ نتج عن ذلك مشكلة البحث  ، وُألفيت شحاً وندرة القراءة من قبل المتخصصين

  وأسباب اختيارهأهمية الموضوع
صلة الموضوع بالقرآن الكريم وبعلومه، إذا أنه من الموضوعات التي تهم كثيـراً              . ١

 .من الباحثين في تأصيل وتقعيد كثير من الدراسات القرآنية
علم توجيه القـراءات واالحتجـاج       جع أهمية الموضوع كونه يتناول مبحثاً في      تر . ٢

وهو فن جليل، وبه تعرف جاللة المعاني        " -هللا ا رحمها-قال عنه اإلمام الزركشي   
وجزالتها، وقد اعتنى األئمة به، وأفردوا فيه كتباً؛ وفائدته أن يكون دلـيالً علـى               

  .)٥("حسب المدلول عليه أو مرجحاً  

                                         
  .١٢٧: البقرة) ١(
، ومعجم ٦٤-٦٢:ة الفرشية لغة وتفسيرا وإعراب، عبد العزيز الحربي   توجيه مشكل القراءات العشري   : ينظر )٢(

  .٤/٣٨٤٢وجه،:مقايس اللغة، البن فارس، مادة
  .٤٩: ابن الجزري منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ) ٣(
 .١/٥٤أثر،: لسان العرب، ابن منظور، مادة) ٤(
 . ٣٣٥:البرهان في علوم القرآن، الزركشي )٥(



– 

  )٤٥٣٠(

والـنص  تقعيد والتأصيل في هذا البحث ألصل من أصول التوجيه المتعلق باألثر    ال . ٣
من خالل تتبع األمثلة في الكتاب غير أن االتجاه اللغوي في الكتاب هـو              القرآني  

 .الغالب في توجيه وتعليل القراءة
البن خالويه من حيث األصـالة       "الحجة في القراءات السبع   "األهمية البالغة لكتاب     . ٤

نقل مما يجعل ما في الكتاب حفظاً لكتب توجيه القـراءات السـيما المفقـود      في ال 
 .منها

  .يخدم علم توجيه القراءاتبحث إضافة بحث إلى المكتبة اإلسالمية ب . ٥
 الدراسات السابقة

هناك عدد من الرسائل واألبحاث التي تناولت جانباً من البحث بالدراسـة ، فكـان           
  :منها
)  القراءات في كتابه إعراب القراءات السبع وعللهـا  منهج ابن خالويه في توجيه    ( -

 . جامعة مؤته - رسالة دكتوراه–،محمد سالم المالحة 
، عائـشة  )قواعد توجيه القراءات القرآنية المتواترة دراسـة نظريـة تطبيقيـة       ( -

  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – رسالة دكتوراه -.الطوالة 
  أهداف البحث

 من خـالل   والنص القرآنيأصيل لعلم توجيه القراءات باعتبار األثر   التقعيد والت  . ١
  .البن خالويه) الحجة في القراءات السبع(كتاب

  .تقريب وتسهيل فن علم التوجيه لطالبيه . ٢
البن خالويه الذي كشف    ) الحجة في القراءات السبع   (بيان القيمة العلمية لكتاب      . ٣

  .اللثام عن كثير من وجوه القراءات
  ثمنهج البح

  .يقوم البحث على المنهج االستقرائي، والتحليلي
  إجراءات البحث

 جمع المادة العلمية ومن ثم تبويبها، وتقعيدها وفق خطة البحث. 
  دراسة توجيه القراءة في الكتاب 
             توثيق المادة العلمية في البحث بحسب المنهج العلمي المتبع في البحوث العلمية

  .األكاديمية



 

 )٤٥٣١(

 حدود البحث
 فـي    والـنص القرآنـي    قواعد التوجيه باعتبار األثر    :لدراسة على اقتصرت ا 

  . البن خالويه )الحجة في القراءات السبع: (كتابه
 خطة البحث

 .ثمانية مباحث، وخاتمه وفهارسوفصل وفيه وتتكون من مقدمة وتمهيد 
،  أهميـة الموضـوع    ، مـشكلة البحـث   ،    مصطلحات البحث  :المقدمة وتشتمل على  

 ، إجراءات البحث   منهج البحث ،   ، أهداف البحث   ، والدراسات السابقة   وأسباب اختياره 
 .، خطة البحث ،حدود البحث

  . تعريف التوجيه لغة واصطالحاً:التمهيد
 . التوجيه باعتبار األثر والنص القرآني وفيه مباحث:الفصل األول
 . التوجيه باعتبار آيٍة أخرى:المبحث األول
 .بار كثرة دورانها في القرآن التوجيه باعت:المبحث الثاني
 . التوجيه باعتبار قراءة الصحابي أو قوله أو قراءة أخرى:المبحث الثالث
  . التوجيه باعتبار رؤوس اآلي:المبحث الرابع

 . التوجيه باعتبار رسم المصحف:المبحث الخامس
 . التوجيه باعتبار السياق:المبحث السادس
  .ى أو التفسير التوجيه باعتبار المعن:المبحث السابع
 . التوجيه باعتبار الحديث النبوي أو األثر:المبحث الثامن

 .وتشتمل على نتائج البحث والتوصيات: الخاتمة
 :وأخيراً ذُيل البحث بفهرس يشتمل على

 .المراجع والمصادر: فهرس
  .الموضوعات: فهرس

  
  
  
  
  



– 

  )٤٥٣٢(

 :مهـيدالت
ي كالٍم ما من قـرآٍن أو       أنه إذا وقعت صعوبةٌ ف    " المقصود بالتوجيه في العلوم     

حديٍث أو أثٍر أو شعٍر أو غير ذلك يقف الشارح عند ذلك الكالم الذي قد يفهم على غير                  
الوجه الصحيح، أو ال يفهم اصطالح، أو يفهم مع القدح في النفس يوجب استغرابه يقف               

   .)١("عند ذلك فييسر تلك الصعوبة أو يحل كّل غموض
وجه يوجه وأصل الكلمـة الـواو والجـيم         : مصدر: أما التوجيه في اللغة هو    
انقاد واتبـع،  : قاد فالن فالناً فوجه؛ أي: النحو، ويقال: والهاء مستقبل كل شيء، والجهة    

: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهاً     : قد تَوجه، ويقال  : ويقال للرجل إذا كبر سنه    
: لمن يسلُكُه، وقولهم لفالن جـاه فـيهم، أي        إذا وطَُّئوه وسكُوه حتى استبان أثر الطريق        

منزلةٌ وقدر، فأخِّرت الواو من موضع الفاء، وجِعلَتْ في موضع العين، فصار جوهـاً ،           
  )٢(.ثم جعلوا الواو ألفاً فقالوا، جاه 

علم باحثٌ عن لمية القراءات كما أن علم القـراءات          : "وأما في االصطالح فهو   
   .)٣("باحثٌ عن انِّيتها

 علم يعني ببيان وجوه القراءات في اللغة و التفسير وبيان المختار منها،           : "وقيل
لكن األولى التعبيـر  ) االحتجاج للقراءات(، )حجج القراءات (،  )علل القراءات (ويسم بـ   

وجه كذا، لئال يوهم أن ثبـوت القـراءة متوقـف علـى صـحة               : بالتوجيه بحيث يقال  
   .)٤("تعليلها

لم يبحث فيه معاني القراءات والكشف عن وجوهها في العربية أو           هو ع : وقيل    
   .)٥("الذّهاب بالقراءة إلى الجهة التي يتبين فيها وجهها ومعناه

  :، كان منهامتقدمين ثم أن لتوجيه مصطلحات متعددة بين العلماء ال

                                         
 ٧٦، ٧٥: في أصول التفسير، لولي الدهلوي الفوز الكبير )١(
وجه، :  ومعجم تهذيب اللغة، األزهري، مادة    ٣٨٤٣،  ١/٣٨٤٢وجه،  :  معجم مقاييس اللغة، البن فارس،مادة     )٢(

٤/٣٨٤٣. 
  .٣٣٦ -٣/٣٣٥ مفتاح دار السعادة، طاش كبري زاده، )٣(
 .٤٦:  معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات، إبراهيم الدوسري)٤(
  .٦٤، ٦٣:  توجيه مشكل القراءات العشرية و الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا، عبد العزيز الحربي)٥(



 

 )٤٥٣٣(

      الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار     : (االحتجاج أو حجة القراءات، وعليه كتاب
ألبـي زرعـة    ) حجة القراءات (ألبي علي الفارسي،  ) بالحجاز والعراق والشام  
  .عبد الرحمن بن زنجلة 

  الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع وعللهـا     : (وجوه القراءات،وعليه كتاب
المحتسب في تبيـين وجـوه   (ألبي محمد مكي بن أبي طالب،وكتاب    ) وحججها

 وهـو فـي توجيـه القـراءات     ألبي الفتح بن جني) شواذ القراءات واإليضاح 
 .الشاذة

  األزهري، ألبي منصور ) معاني القراءات(معاني القراءات، وعليه كتاب .  
   ألبي عبـد اهللا    ) إعراب القراءات السبع وعللها   :(إعراب القراءات،وعليه كتاب

 .بن خالويه
 ألبي بكر العطار)االنتصار لقراء األمصار: (االنتصار للقراءة وعليه كتاب ،.  
  ١(، لعبد اهللا المقري )نكات القرآن(القراءات وعليه كتاب نكات(.  
    ألبي مـريم   ) الموضح في وجوه القراءات وعللها    : (تعليل القراءة وعليه كتاب

  .الشيرازي

                                         
  .٥٧٠٨:  وهو مخطوط في الجامعة اإلسالمية، برقم)١(



– 

  )٤٥٣٤(

  التوجيه باعتبار األثر والنص القرآني : الفصل األول
 :وفيه مباحث

 التوجيه باعتبار آية آخري: المبحث األول
 :اللغة ثالثة معانأما اآلية فلها في 

 جماعة الحروف وخرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ومعنى اآلية من كتـاب اهللا              :أحدها
 .  جماعة وحروف

 اآلية العجب تقول العرب فالن آيةٌ في العلِم وفي الجماِل فكأن كل آيٍة عجب في                :ثانيها
 .نظمها والمعاني المودعة فيها

ار فالن وما بقي فيها آية أي عالمة فكأن كل آيٍة خربت د:  العالمة تقول العرب :ثالثهـا 
 - قـال الـشاطبي   - صلَّى اللَّه عليِه وسـلَّم -في القرآن عالمةٌ و داللةٌ على نبوة محمد   

  :  في بيان معنى اآلية -رحمه اهللا
ر ما جـدلَى خيا عنـاهبـلَامة مِمن الْـ        ع ة َأونى الجماععم ر واآلية ِمن  

روفٌ في جا حـفــإم       قـري ماعتها ِغـنيي ــناللِة موف في در١(وإما ح( 
حد اآلية قرآن مركب مـن جمـٍل ولـو          :"وأما في االصطالح، فقال الجعبري    

 ".تقديراً ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورٍة 
 بينها شبه   اآلية طائفةٌ من القرآن منقطعةٌ عما قبلها وما بعدها ليس         : وقال غيره 

 )٢(." بما سواها
والمقصد من المبحث أن يستدل على توجيه قراءٍة بآيٍة أخرى تؤيد لفظ القراءِة             

  أو معناها 
    :- رحمه اهللا- المصنفبيان ذلك 

 : قوله تعالى  " -       ]يقرأ بإثبات األلف، وطرحهـا    ] ٤:الفاتحة .
 : قولـه تعـالى  : والدليل لـه . اخل تحت المالكأن الملك د : فالحجة لمن أثبتها    

        .  
       

                                         
  .١١: ، الشاطبي ناظمة الزهر في علم الفواصل)١(
، وحسن المدد   ١/١٨٧: الزركشي، والبرهان في علوم القرآن،      ٢٩: أي ، ص  : مختار الصحاح، مادة  : ينظر )٢(

 . ١٨: ، الجعبريدفي فن العد



 

 )٤٥٣٥(

أن الملك أخص من المالك وأمدح؛ ألنه قد يكـون المالـك غيـر              : والحجة لمن طرحها  
   .)١(" ملك، وال يكون الملك إال مالكا

 قوله تعالى    " -          ]يقـرأ بـضم الـراء      ] ١٤٦:افاألعر
الهدى التـي هـي ضـد       : أنه أراد به  : فالحجة لمن ضم  . وإسكان الشين، وبفتحها  

 : الضالل، ودليلة قوله تعـالى                 ] ٢٥٦:البقـرة [ 
  .الضاللة: والغي هاهنا

   : عـالى نه أراد به الصالح في الدين،ودليله قوله ت       أ: والحجة لمن فتح     
        ]ا، وقيل   ] ١٠:الكهفلَاحـ   : أي ص الـسقْم  : ان كقـولهم  همـا لغت

قَم٢("والس(.  
  : " قوله تعالى    "-       ]يقرأ بالتوحيد وبـالجمع    ] ١٧:التوبة

  :  ودليله قوله تعـالى    .أراد به المسجد الحرام   : فالحجة لمن وحد أنه      
      ]جمـع المـساجد،   : أنـه أراد : والحجة لمن جمع ] ٢٨:التوبة

 : ودليله قوله تعالى          ]  وهذا ال خلف فيه    ]١٨:التوبة .
   .)٣("واحتجوا أن الخاص يدخل في العام والعام ال يدخل في الخاص

 : قوله تعالى  " -     ]فالحجـة  . يقرأ بقطع األلف ووصـلها    ] ٨١: هود
 : ودليله قوله تعالى  ). أسرى: (أنه أخذه من  : لمن قطع           

  ].١:اإلسراء[
وبيـت النابغـة     . والحجة لمن وصل أنه أخذه من سرى، وهما لغتان أسرى وسرى              

  )٤."(لهماشاهد 
  : قوله تعالى  -            ]يقـرءان بالكـسر    ] ٨١: طه

  .معا، وبالضم
  .نزل ووقع  : أنه أراد:  فالحجة لمن كسر  

                                         
  ٢٠: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)١(
  .٩٠: ، ابن خالويهالحجة في القراءات السبع )٢(
 .٩٧: ، ابن خالويهالحجة في القراءات السبع )٣(
  .١٠١: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٤(



– 

  )٤٥٣٦(

               : الكسر إلجمـاعهم علـى قولـه تعـالى        :والوجه. أنه أراد وجب  :   والحجة لمن ضم  
         ] ١(]"٣٩:هود(.   
  :  قوله تعالى-      ] يقرأ بالجمع والتوحيد] ٧٤:الفرقان .  

) أزواجنـا : (ره، وزواج بـين قولـه     أنه رد أول الكالم على آخ     :     فالحجة لمن جمع  
أنه أراد به الذرية، وإن كان لفظهـا لفـظ التوحيـد            : والحجة لمن وحد  ). ذرياتنا(و

 : ودليله قوله بعد ذكر األنبياء    . ناها معنى الجمع  فمع            
   .)٢(] "٣٤: آل عمران[

 : قوله تعـالى   "-                   
  .الذال، وإظهارهايقرآن بإدغام التاء في الصاد والزاي و] ١،٢،٣الصافات[

أن التـاء متحركـة     : والحجة لمن أظهـر   .  فالحجة لمن أدغم قُرب مخرج التاء منهن      
 .فاإلظهار أحسن من الجمع بين ساكنين واأللف ساكنة قبلها 

؟، )زجـرا (و  ) صفّا(كما قال   ) تلوا(ِذكْراً ولم يقل    ) فَالتَّاِلياِت(ما وجه قوله    :    فإن قيل 
اتّبعتـه، وجئـت    : معنـاه . تلـوت الرجـل   : الكالم معنيـان  له في   ) تلوت(إن  : فقل

فلمـا التـبس    . إذا قرأتـه  : وتلوت القرآن ) والْقَمِر ِإذا تَالها  : (بعده؛ودليله قوله تعالى  
   ." )٣(التّالوة ال اإلتباع: أن المراد هاهنا): ذكرا(لفظهما أبان اهللا عز وجل بقوله 

 :  قوله تعالى-          ]يقرأ بإسكان الحاء وكسرها]١٩:القمر .  
  :ودليلـه قولـه تعـالى   ) نحس(جمع : أنه أراد:    فالحجة لمن أسكن       

  ] والحجة لمن  . ويحتمل أن يكون أراد كسر الحاء، فأسكنها تخفيفاً       ] ١٩:القمر
  .)٤("هذا رجل هرم: وزننحس، هذا يوم : أنه جعله جمعاً للصفة من قول العرب:كسر

  :  قوله تعالى  -         ]  يقرأ بالباء واأللف جمع    ] ١٩الزخرف
أن المالئكـة   : فالحجة لمن قرأه بالجمع   . وبالنون من غير ألف على أنه ظرف      ) عبد(

 : ودليل ذلك قوله تعـالى    . عباد اهللا               
          ]والحجة لمن قرأه بالنون على معنـى       ]. ١٧٢:النساء

                                         
 .١٤٨: ، ابن خالويهالسبع الحجة في القراءات )١(
 .وهذا المثال يدخل أيضاً في السياق.١٦٥:  في القراءات السبع، ابن خالويه  الحجة)٢(
  ١٩٣: ، ابن خالويه  الحجة في القراءات السبع)٣(
  .٢٠٥: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع )٤(



 

 )٤٥٣٧(

   : قولـــه تعـــالى  . الظـــرف           
   .)١(] "٢٠٦:األعراف[
  :قوله تعالى  " -         ]إجمـاع القـراء علـى      ] ١٠:الصف

فالدليل على التخفيـف    . وهما لغتان . ومعناهما قريب . فإنه شدد ) ابن عامر (التخفيف إلّا   
  :قوله           ] والدليل على التشديد   ] ١٦٥:األعراف

 : قوله تعالى           ] ٢(]" ٧٦:الصافات(.   
  : قوله تعالى  -         ]   اد،       ] ٣ :الممتحنةيقرأ بضم الياء وفـتح الـص

فالحجة لمن فـتح اليـاء وكـسر        . وبفتح الياء وكسر الصاد، وبالتشديد فيهما والتخفيف      
 : ودليلـه قولـه   . يفصل اهللا بيـنكم   : أنه أراد : الصاد وخفف        

أنه جعله فعل ما لـم      : والحجة لمن قرأه بضم الياء وفتح الصاد والتخفيف       . ] ٥٧األنعام[
  )٣(."يسم فاعله، وكذلك القول في التشديد فابنه عليه

 : قوله تعالى " -      ]ها] ١٥:البروجيقرأ بكسر الدال وضم .  
. الرفيـع ): المجيـد (ومعنـى   ) للعرش(له وصفا   أنه جع : فالحجة لمن قرأه بالخفض   

  :ودليله قوله تعالى         ] والحجة لمن قرأه   ] ١٥:غافر
 : أنه جعله نعتا هللا عز وجل مردودا على قولـه         : بالرفع        

  :ودليلـه قولـه   . آليالمجيد ذو العرش، فأخره ليوافق رءوس ا      ] ١٤البروج[  
   ]٤(] ٧٣:هود(.   

 التوجيه باعتبار كثرة دورانها في القرآن: المبحث الثاني
دار الشيء يدور دوراً ودوراناً ودُؤوراً واستَدار وَأدرتُه َأنـا ودورتُـه وَأداره             "    

. دار معـه  :  اسـتَدرتُ ، وداوره مـداورةً وِدواراً      غيره ودور به ودرتُ بـه وَأدرت      
     الـدائر رهَأي دائر به على ِإضافة الشيء ِإلى نفسه ؛ الد اِريوباِإلنسان ود ارووالدهر د

                                         
 .٢٠٨: ، ابن خالويه  الحجة في القراءات السبع)١(
 .٢٢٦: ، ابن خالويه القراءات السبع الحجة في)٢(
 .٢٢٥:  في القراءات السبع، ابن خالويه  الحجة)٣(
 السياق، وآية أخرى، وموافقة رؤوس اآلية ينظر الحجة: التوجيه للقراءة في هذا المثال باعتبارات عدة وهي       ) ٤(

  .٢٤٢: في القراءات السبع، ابن خالويه



– 

  )٤٥٣٨(

ِإن الزمان قد استَدار كهيئته يوم خلـق اهللا الـسموات           :( باِإلنسان َأحواالً وفي الحديث     
 ) .واَألرض

: يقال. الهزيمة والسوء   : الدائرة  و.ودارتْ عليه الدواِئر َأي نزلت به الدواهي            
 .)عليهم دائرة السوء(

وقولـه عـز    . َأي الدولَة بالغلبة والنصر   ) فيجعل الدائرة عليهم  : (وفي الحديث 
 )١(" . الموت َأو القتل: ، قيل )ويتَربص بكم الدوائر:(وجل

أحكام أللفاظ يكثـر دورانهـا      "ي كتاب البرهان في علوم القرآن       ومنه ما جاء ف       
  .)٢("في القرآن 

ي والمقصود بكثرة الدوران أي تكرر كلمة من القرآن في مواضع عدة مـن آ                  
 .القرآن
   :- رحمه اهللا– قول ابن خالويه  ذلكبيان
 " فـي   )رالنـا (لمـا كثـر دور   : أن يميل الجار فقل    )النار(فيلزم من أمال    : فإن قيل

  .)٣("في القرآن أبقوه على أصله ) القرآن أمالوها، ولما قّل دور الجار 
 " قوله تعالى :          ]يقرأ بحذف الياء وإثباتها   ] ٥٣:الزمر .

استعمل الحذف في النداء لكثرة دوره في الكـالم والحجـة           : فالحجة لمن حذف أنه   
  )٤(" على األصل أنه أتى به: لمن أثبت
 التوجيه باعتبار قراءة الصحابي أو قوله أو قراءة أخرى: المبحث الثالث

 فـي   - صلى اهللا عليه وسام    -هو من رأى رسول اهللا      : والمقصود بالصحابي " 
  .حال إسالم الراوي، وإن لم تَطُّل صحبته له وإن لم يرو عنه شيئا

  .هذا قول جمهور العلماء، خلفا وسلفاً 
  .ؤية أن يروي حديثاً أو حديثينالبد في إطالق الصحبة مع الر: رون وقال آخ

البد من أن يصحبه سنة أو ستين، أو يغزو معه غزوة           : وقال سعيد بن المسيب   
  .أو غزوتين

                                         
 .١١٣،  مادة دول ، الرازي، ومختار الصحاح ،٥/٣٢٤ج  دور،:مادة: ينظر لسان العرب البن منظور )١(
 .٤/٧٨: لزركشي ا)٢(
 .٢٣:  ابن خالويهالحجة في القراءات السبع، )٣(
 .٢٠١: ، ابن خالويهالحجة في القراءات السبع )٤(



 

 )٤٥٣٩(

هـل بقـي مـن      : قلت ألنس بن مالك   :  وروى شعبة عن موسى السبالني قال     
  .فأما من صحبة فالناس من األعراب رأوه، : أحد غيرك؟ قال أصحاب رسول اهللا 

وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، وال ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن                   
 وجاللة قدره وقـدر مـن   مجرد الرؤية كاف قس إطالق الصحبة، لشرف رسول اهللا  

  .رآه من المسلمين 
هل فيكم من رأى رسـول      : تغزون فيقال ( ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث       

مـن رأى مـن رأى      : (حتى ذكر ) نعم، فيفتح لكم  :  فيقولون -هللا عليه وسلم   صلى ا  -اهللا
   .)٢(")١()رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثم أنه قد يستند في توجيه أو تأويل أو اختيار وجه قراءة بقراءة صحابي سواء               
  .)٣(كانت متواترة أو شاذة لم تبلغ حد التواتر 

  : لـه تعـالى    قو -رحمه اهللا -:  قول ابن خالويه   بيانه   ]  البقـرة
  .يقرأ بالرفع والجزم] ١١٩

                                         
 فـضائل الـصحابة بـاب       : المناقـب، بـاب   : هذا جزء من حديث مخرج في صحيح البخاري ، كتـاب          ) ١(

ـ ، ١٣٣٥: ، ص  أو رآه من المسلمين فهو من أصـحابه     ومن صحب النبي     ب النبي أصحا فضائل ن م
يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من      -صلى اهللا عليه وسلم    -قال رسول اهللا     قال أبي سعيد الخدري   حديث  

فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من   الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول اهللا
ون نعم فيفتح لهم ثم يأتي  فيقول -صلى اهللا عليه وسلم   -أصحاب رسول اهللا   الناس فيقال هل فيكم من صاحب     

  أصـحاب رسـول اهللا     على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صـاحب              
  فيقولون نعم فيفتح لهم

  ٢٣:  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، الحافظ ابن كثير)٢(
 - رحمـه اهللا - أبي عبيد القاسم بن سالم       ويستأنس بما جاء في كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ،لإلمام          )٣(

فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يوجد علمها إال باإلسناد والروايـات التـي يعرفهـا       "١٥٥-٢/١٥٤
الخاصة من العلماء دون عوام الناس فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين ، 

حافظوا على الصلوات والصالة ( انيه ووجوهه ، وذلك كقراءة حفصة وعائشة      وتكون دالئل على معرفة مع    
فهذه الحروف وأشباه لها كثير قد صارت مفسرة للقرآن ، وقد كان يروى مثـل           )... الوسطى صالة العصر  

هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا                   
م ، ثم صار في نفس القراءة ، فهو اآلن أكثر من التفسير وأقوى ، فأدنى ما يستنبط من علم هـذه                عليه وسل 

 .هـ.ا"الحروف معرفة صحة التأويل 



– 

  )٤٥٤٠(

نافية بمعنى ليس، ودليلـه قـراءة       ) ال(أنه أخبر بذلك وجعل     : فالحجة لمن رفع  
  ).ولن تسأُل: (عبد اهللا وأبي 

ليـت  : (ما روى أن النبي قال يومـا      : ودليلة. أنه جعله نهيا  : والحجة لمن جزم  
  :  تعالى فأنزل اهللا ) شعري ما فعل أبواي             ] البقرة

  )١(" فإنَّا ال نؤاخذك بهم، وألزم دينك ]١١٩:
 : قال تعالى  "-      ]فالحجة لمن  . يقرأ بالرفع والنصب  ] ٢٤٠:البقرة

صـية  رفع أنه أراد فلتكن وصية، أو فأمرنا وصية، ودليلـة قـراءة عبـد اهللا فالو               
 )٢(..."ألزوجهن متاعا 

  :   قوله تعالى   -        ] تقرأ بالياء والتـاء، فالحجـة      ] ٤٨:البقرة
 :ولمن قرأ بالياء ثالث حجج. أنه دل بها على تأنيث الشفاعة: لمن قرأ بالتاء

 .أنه لما فصل بين الفعل واالسم بفاصل جعله عوضا من تأنيث الفعل : أوالهن
 . أن تأنيث الشفاعة ال حقيقة له وال معنى تحته، فتأنيثه وتذكيره سيان :والثانية
  .)٣( "إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوه بالياء :  قول ابن مسعود:والثالثة

  : قوله تعالى  " -     ] يقرأ بالرفع، والنصب، واإلسـكان    ] ٨٠أل عمران .
  : ه رده على قوله تعالىأن: فالحجة لمن نصب     .   

ولـن  : (أنـه فـي قـراءة عبـد اهللا        : ودليله. أنه استأنف مبتدئا  :  والحجة لمن رفع     
   .)٤()يأمركم

  :قوله تعالى     -          ] يقـرأ بفـتح اليـاء      ] ١٦١: آل عمران
  . وفتح الغينوضم الغين، وبضم الياء 

أن يخون أصحابه بأخذ شـيء      : ومعناه) الغلول(أنه جعله من    :    فالحجة لمن فتح الياء   
  .من الغنيمة خفية

) يخـون (أن  : ومعناه. إما من الغلول  : أنه أراد أحد وجهين   :     والحجة لمن ضم الياء   
نـا محمـد   خان:  وقد فقدت قطيفة حمراء من الغنيمـة -ألن بعض المنافقين قال يوم بدر  

                                         
 .٣٦: ، ابن خالويهالحجة في القراءات السبع )١(
 .٤٤:  في القراءات السبع، ابن خالويهالحجة) ٢(
 .٢٩: ، ابن خالويهالحجة في القراءات السبع )٣(
  .٥٣: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٤(



 

 )٤٥٤١(

ودليلـه قـول ابـن    . قبض اليد إلى العنـق : وإما من الغّل، وهو   . وغلّنا، فأكذبه اهللا  
  )١()"قد كان لهم أن يغلّوا النبي صلى اهللا عليه وأن يقتلوه(عباس

 : قوله تعالى  " -       ]فالحجة . يقرأ بالنصب، والخفض   ] ٥٧:المائدة
  : ه علــى قولــهأنــه رد: لمــن نــصب            

ويجـوز أن   .والكفار؛ ألن معنى األلف والالم في الكفار بمعنى الذي         ]  ٥٧:المائدة[
، ألن موضعه نصب فيكـون      )من الذين : (في قوله ) من(يكون معطوفا على موضع     

   :كقول الشاعر
  نا بالجباِل وال الحديدافلس         معاوي إنّنا بشر فأسجح  

  .على موضع الباء والجبال، ألن موضعهما نصب بخبر ليس( الحديد)فعطف 
ومن الكفـار، ألنـه     : يريد) لفظا) (من الذين : (والحجة لمن خفض أنه عطفه على قوله      

٢(" كذلك في حرف عبد اهللا وأبي(.   
 : قوله تعالى : "  قوله تعالى  -      ]يقـرأ بفـتح الهمـزة     ]١٠٩: نعاماأل

عبـد  (وكذلك لفظها في قـراءة      ) لعل(أنه جعلها بمعنى    : فالحجة لمن فتح  . وكسرها
  ). أبي(و ) اهللا

ـ   ) وما يشِْعركُم :( أنه جعل الكالم تاما عند قوله     : والحجة لمن كسر       ) إن(وابتـدأ بـ
   .)٣("فكسرها

 :  قوله تعالى-           ]يقرأ بفتح الهمزة وكسرها]٣٦:مريم.  
. وأوصاني بالصالة وبأن اهللا ربي    : أنه رد الكالم بالواو على قوله     : فالحجة لمن فتحها    

) إن اهللا : أنها في قـراءة أبـي     : ودليله. أنه استأنف الكالم بالواو   :والحجة لمن كسرها  
 )٤("بغير واو

 : قوله تعالى  "-       ]فالحجـة  . يقرأ بكسر التاء وفتحها   ] ٤٠:األحزاب
ختم النبيين فهو خاِتمهم ودليليـه قـراءة        : اسم الفاعل في قولك   : أنه أراد : لمن كسر 

  .عبد اهللا وخَتَم النبيين 

                                         
 . ٥٦: ، ابن خالويه  الحجة في القراءات السبع)١(
  .وفيه أيضا استدالل بالسياق  .٦٩: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٢(
   .٧٩:  في القراءات السبع، ابن خالويه الحجة)٣(
  .١٤٢ :  في القراءات السبع، ابن خالويهالحجة )٤(



– 

  )٤٥٤٢(

  )١(..."أنه أخذه من الخاتم الملبوس، ألنه جمال: والحجة لمن فتح    
 )٢(ر قراءة أخرى كقرأة عيـسى بـن عمـر           ومن التوجيه الذي ورد في الكتاب باعتبا      

  :قوله
 :  قوله تعالى  -    ] ها   ] ١٥١: آل عمرانفالحجـة  . يقرأ بإسكان العين، وضم

والحجة . أن األصل الضم فثقل عليه الجمع بين ضمتين متواليتين، فأسكن         : لمن أسكن 
موضع واحد،  أن األصل عنده اإلسكان فأتبع الضم الضم، ليكون اللفظ في           : لمن ضم 

وكيف كان األصل فهما    . بضمتين) تَبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك     (:كما قرأ عيسى بن عمر      
   .)٣(" لغتان

  .التوجيه باعتبار رؤوس اآلي : المبحث الرابع
آخر كلمة في اآلية، وهي بمثابة القافية التي هي آخـر   : المقصود برؤوس اآلي  

جع، وتـسمى أيـضا الفاصـلة       قرون بمثلها في الـس    كلمة في البيت، ومقطع الفقرة الم     
  .القرآنية

أمـا  : "   بـين الفاصـلة و رأس اآليـة        - رحمه اهللا  -وقد فرق األمام الداني         
الفاصلة فهي الكالم التام المنفصل بعده، والكالم التام قد يكون رأس آية، وغيـر رأس،               

وليس كل فاصـلة رأس     وكذا الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها، فكل رأس آية فاصلة،           
آية، فالفاصلة تعم النوعين، وتجمع الضربين وألجل كون معنى الفاصـلة هـذا ذكـر               

وهما غير رأس آيتين بإجمـاع، مـع       ) ما كنا نبغ  (و)يوم يأتي ( سيبويه في تمثيل القوافي   
  )٤("وهو رأس آية باتفاق) إذا يسر(

  : وتعرف الفاصلة القرآنية بطرق منها
 .ا وما بعدها طوال وقصرا مساوة اآلية لما قبله . ١

                                         
  .١٨٥:  في القراءات السبع، ابن خالويهالحجة)١(
 بن عمر الهمداني مقرئ الكوفة بعد حمزة عرض على عاصم بن أبي النجود، قال سفيان أدركت  ىعيس: هو) ٢(

غايـة النهايـة فـي طبقـات     : الكوفة وما بها  أقرأ من عيسى الهمداني، مات سنة ست وخمسين ومائة ينظـر    
 .١/٦١٣ج:القراء

 ٥٥: ، ابن خالويهة في القراءات السبع الحج)٣(
 . .٢٤٧: ، الداني  في عد آي القران التبيان)٤(



 

 )٤٥٤٣(

مشاكله الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف األخيـر منهـا أو             . ٢
 .فيما قبله 

 .االتفاق على عد نظائرها  . ٣
 .)١(انقطاع الكالم عندها  . ٤

   - رحمه اهللا-بيان ما تقدم قول المصنف 
  :  قوله تعالى  -      ]اء على ال   ] ٧٧طهرفع إال حمـزة فإنـه      أجمع القر

فيـه   )ال(أنه جعله خبرا وجعـل      . فالحجة لمن رفع  . قرأه بالجزم على طريق النهي    
في إثبات الياء في تَخْـشى وحـذفها علـم    ) حمزة(فما حجة ::فإن قيل )ليس(بمعنى  
  الجزم؟ 

، ولـم يعطفـه علـى أول    )وال تخشى: (أنه استأنف:فقل له في ذلك وجهان أحدهما     
  ).فَال تَنْسى : (كما قال تعالى) ليس(فيه بمعنى ) ال(الكالم فكانت 

أنه لما طرح الياء أشبع فتحة السين فصارت ألفـا ليوافـق رءوس             : والوجه اآلخر    
   .)٢(" اآلي التي قبلها باأللف

 : قولـــه تعـــالى  -     ]و] ١٠:زابــــــاألح    ] ٦٦[،                   
  و  ]قرأن بإثبات األلف وصال ووقفا، وبحـذفها وصـال ووقفـا،         ]٦٧ي

أنـه اتبـع خـط      : فالحجة لمن أثبتها وصال ووقفـا     . وبإثباتها وقفا وطرحها وصال   
. المصحف، ألنها ثابتة في السواد، وهي مع ذلك مشاكلة لما قبلها مـن رءوس اآلي              

  .خروجا وهذه األلفات تسمى في رءوس أبيات الشعر قوافي، وترنّما و
أن هذه األلف إنما تثبت عوضا من التنوين فـي الوقـف، وال   :  والحجة لمن طرحها    

: والحجة لمن أثبتها وقفا وحذفها وصال     . تنوين مع األلف والالم في وصل وال وقف       
أنه اتبع الخطّ في الوقف، وأخذ بمحض القياس في الوصل، على ما أوجبته العربيـة     

   .)٣(" جهينفكان بذلك غير خارج من الو
 : قوله تعالى  " -          ]يقـرأ بكـسر الهمـزة      ] ١٣٠: الصافات

فالحجة لمـن   . وقصرها وإسكان الالم بعدها، وبفتح الهمزة ومدها وكسر الالم بعدها         
                                         

 .٢٠:  نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن، عبد الفتاح القاضي)١(
  .١٤٧: ، ابن خالويه  الحجة في القراءات السبع)٢(
  .١٨٤: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٣(



– 

  )٤٥٤٤(

فزاد في آخره الياء والنون، ليساوي به ما قبله مـن           ) إلياس(أنه أراد،   : كسر الهمزة 
   .)١() " سالم على إدراسين) (ابن مسعود(، ودليله ما قرأه رءوس اآلي
 .التوجيه باعتبار رسم المصحف : المبحث الخامس

تـؤثِّر فـي    : ،وناقة رسوم تَرسـم رسـماً أي      ... يعرف الرسم لغة بأنه بقية اَألثَر     
 .)٢(األرض من ِشدِة وطِْئها

لخمسة التي أمر الخليفة الراشد     خط المصاحف العثمانية ا   : والمراد برسم المصحف  
عثمان بكتابتها وبإرسالها إلى األمصار، والتي أجمع الصحابة عليها، والمـراد بـالخط             

 .الرسم العثماني: ، ويقال له أيضاً)٣(الكتابة، وهو على قسمين قياسي واصطالحي
 تصوير الكلمة بحروف هجائية بتقدير االبتداء بها، والوقف عليها، ومـن      : فالقياسي

 .ثم رسموا صورة همزة الوصل، وحذفوا صورة التنوين
ثم إن طابق اللفظ الخط فقياسي، أو خالفه ببدل أو زيـادة أو حـذف أو قطـع أو                   

 .)٤(وصل فرسمي
  - رحمه اهللا- بيانه قوله 

    :قوله تعالى   "-          ]  قـرأ حمـزة    ] ٢٠: البقـرة
 ووقفه على الياء قبل الهمزة، وكذلك يفعل بكل حرف سكن قبـل             بإشباع فتح الشين،  

أنه أراد صحة اللفظ بالهمزة وتحقيقـا علـى أصـلها،           : الهمزة، والحجة له في ذلك    
) شـائ  ( فجعلها كالمبتدأ وسهل ذلك عليه أنها في حرف عبد اهللا مكتوبة في السواد     

 )٥("بألف
 :  قوله تعالى  -       ]قرأه ابن عامر بألف في موضـع       ] ١٢٦:البقرة

  )٦("الياء ها هنا، ألنه في السواد بغير ياء
                                         

ومن أوجه تعليل القراءة في هذا المثـال باعتبـار قـراءة             .١٩٦: ، ابن خالويه  لحجة في القراءات السبع     ا  )١(
 .الصحابي 

 ٧/٢٥٢ج:رسم‹كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة  )٢(
   .٥٩ : إبراهيم الدوسري: معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات )٣(
:  عزيـزة اليوسـف  - رسالة ماجستير-القاري، دراسة وتحقيق ألصول الشاطبيةشرح الشاطبية، علي  :ينظر)٤(
 .٢/٨٧٥ج
 .٢٦: الحجة )٥(
 .٣٨: ، ابن خالويهالحجة في القراءات السبع )٦(



 

 )٤٥٤٥(

ــالى - ــه تع  :  قول              
        ]اي ونصب   ] ١٣٧: األنعامورفـع ) قتل: (يقرأ بفتح الز :

. وخفـض شـركائهم   ) أوالدهـم : (، ونـصب  )قتل: (اي وفتح ، وبضم الز  )شركائهم(
أنه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به، ونصب القتل بتعدي         : فالحجة لمن قرأ بفتح الزاي    

  .الفعل إليه، وخفض أوالدهم بإضافة القتل إليهم
ورفـع  . أنه دّل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله         : والحجة لمن قرأه بضم الزاي      

وحال بهم  . ونصب أوالدهم بوقوع القتل عليهم    . شركائهم فخفضهم بوأضافه  . لقتلبه ا 
بين المضاف والمضاف إليه، وهو قبيح في القرآن، وإنّما يجوز في الشعر كقول ذي              

  : الرمة
  أواخر الميس أنقاض الفراريج كأن أصوات من إيغَاِلهن بنا      

  .)١(" مصاحف أهل الشام بالياء فاتّبع الخطأنه وجده في: وإنما حمل القارئ بهذا عليه
 قوله تعالى : " قوله تعالى  -    ] فـي الثالثـة مواضـع       ] ٨٥:المؤمنـون

  .واألخريان تقرءان بالم اإلضافة والخفض، وبطرحها والرفع. فاألولى، ال خلف فيها
هـي  :  فكأنـه قـال    أنه رد آخر الكالم على أوله،     :    فالحجة لمن قرأهما بالم اإلضافة    

  .أنهما في اإلمام بغير ألف: ودليلهم). هللا(
هو اهللا، وترك األولى مـردودة      : قل. اهللا: أنه أراد بهن  :     والحجة لمن قرأهما باأللف   

من رب  : واألمر بينهما قريب، أال ترى لو سأل سائل       . هللا: لمن األرض؟ قل  : على قوله 
لفالن أردت هي لفـالن؛ وكـّل       : ، وإن قلت  ربها: فالن، أردت : هذه الضيعة؟ فإن قلت   

   .)٢("صواب، ومن كالم العرب
  :قوله تعالى : "  قوله تعالى  -          ] يقـرأ بالتوحيـد    ]. ٤٠:فـاطر

  .والجمع
   :قولـه :     فالحجة لمن وحـد                 ] األنعـام :

١٥٧.[  

                                         
 .٨٢:، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)١(
 .١٥٨: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٢(



– 

  )٤٥٤٦(

والحجة لمن قرأه بالجمع أنه وجده مكتوبا في السواد بالتاء فأخذ بما وجـده فـي                      
 )١(." الخط

 .التوجيه باعتبار السياق : المبحث السادس
أصل واحد، وهـو حـدو      : السين والواو والقاف  : "جاء في معجم مقاييس اللغة        

 )٢("ساقه يسوقه سوقًا : الشَّيء، يقال
أي ما قبـل    )٣("والسياق بالمثناه أعم    .. ما قبل الشيء     -موحد بال -السباق:" وقيل    

  .   يدل على بيان وجه قراءة - في الغالب-الشيء وما بعدها  وسياق اآلي 
   - رحمه اهللا-بيان ما تقدم قول المصنف 

  :  قوله تعالى  -    ]فالحجـة لمـن قـرأه     . تقرأ بالتاء والياء  ] ١٤٠:البقرة
 فأخبر عـنهم بمـا      - ال للنبي    -والمعنى لمن قال ذلك     .  الخطاب للنبي   بالياء، أن   

               : أنه عطف باللفظ على معنى الخطـاب فـي قولـه   : والحجة لمن قرأ بالتاء . قالوه  
           ] ١٣٩: البقـرة[،       ،      ] ١٤٠ [

  . )٤("السياقفأتى بالكالم على 
 : قوله تعالى "  -    ]فالحجة لمن قرأ بالياء تقدم     . يقرأ بالياء والنون  ]٢٣٠:البقرة

  .اسم اهللا عز وجل، ليأتي الكالم على سنن واحد، لمكان حرف العطف
أن اهللا تعالى أخبر بذلك عن نفسه مستأنفا بـالواو وجعـل            : والحجة لمن قرأ بالنون        

  )٥("إلى ما تقدم من اإلحكام والحدود تلك إشارة 
  :قوله تعالى "  قوله تعالى    -   ] يقـرأ باليـاء، والنـون     ] ٥٧: آل عمران .

  :أنه رده على قوله: فالحجة لمن قرأ بالنون      ]٥٦. [  
   : قوله بعد ذلك:   والحجة لمن قرأ بالياء       ]٦(]  .٥٧(  

                                         
   .١٩٠: ن خالويه، اب  الحجة في القراءات السبع)١(
  .٣/١٢٩ :سوق:مادة ابن فارس ،معجم مقايس اللغة  ) ٢(
   .٥٠٨: الكليات، الكفوي)٣(
  .٣٨:، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٤(
 .٣٤: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٥(
 ٥٢: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٦(



 

 )٤٥٤٧(

 : قوله تعالى  " -       ] فالحجة . يقرأ بالتاء، واأللف  ]. ٣٩: آل عمران
والدليل على ذلـك    . الجماعة: أن المالئكة جماعة، فدل بالتاء على معنى      : لمن قرأ بالتاء  

  قوله        ]  ة لمن قر  ] ٤٢:آل عمرانأن الفعـل   : أ باأللف والحج
: ومع ذلك فالمالئكـة هاهنـا  . رماه القوم، وعاداه الرجال: مقدم ،فأثبت باأللف كما أقول 

   .)١(" جبريل، فذكّر الفعل للمعنى
  : قوله تعالى  " -          ] يقرأ باليـاء، والتـاء    ] ١٥٤آل عمران .

  ) .النعاس (أنه رده على: فالحجة لمن قرأه بالياء
وكّل ما في كتاب اهللا مما قد رد آخـره          ) اآلمنة(أنه رده على    :  والحجة لمن قرأه بالتاء   

  : أنه يرد على أقرب اللفظين، كقولـه      : أولها: على أوله يجري على وجوه    
               ]٣٤التوبة.[  

) وِإذا رَأوا ِتجارةً َأو لَهـواً انْفَـضوا ِإلَيهـا         : ( يرد إلى األهم عندهم، كقوله     أن:  والثاني
  ].١١:الجمعة[

  : أن يرد إلى األجّل عندهم، كقوله     :  والثالث         
  ].٦٢: التوبة[

     : ثل ما أظهر كقولـه تعـالى  أن يجتزأ باإلخبار عن أحدهما، ويضمر لآلخر م      :  والرابع
              ]٢(]"٣: التوبة(.  
 :قوله تعالى  " -       ]فالحجـة لمـن   . يقرأ بالياء والتاء  ] ٥٨:يونس

  . فجاء بالياء على وجه واحد) فَِبذِلك فَلْيفْرحوا:( تعالى أنه رده على قوله:قرأه بالياء
واحتج بأنه قد قـرئ  .مواجهة الخطاب للصحابة: أنه أراد بها: والحجة لمن قرأه بالتاء 

بالتاء، وهو ضعيف في العربية، ألن العرب لـم تـستعمل األمـر بـالالم               ) فلتفرحوا(
لقـرآن  إشارة إلى ا) فبذلك(ومعنى. لتعن بحاجتي:  للحاضر إلّا فيما لم يسم فاعله كقولهم      

  : لقولــه تعــالى                        
   .)٣("هو خير مما يجمع الكفرة: القرآن لقوله: يعني به] ٥٧[

                                         
  .٥١: ، ابن خالويه  الحجة في القراءات السبع)١(
  .٥٥،٥٦: ، ابن خالويه  الحجة في القراءات السبع)٢(

 ١٠٢: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٣(



– 

  )٤٥٤٨(

 : قوله تعالى    "-         ]يقـرأ باليـاء والنـون     ]٩٦:النحل .
ما ِعندكُم ينفَد  ومـا ِعنـد اللَّـِه بـاٍق            : (أنه رده على قوله   : رأه بالياء فالحجة لمن ق  

نِزيلَنَجأن يأتي بأول الكالم محمولًا على آخره،       : أنه أراد : والحجة لمن قرأه بالنون   )و
 : وقوله) ولَنَجِزين  : (فوافق بين قوله تعالى         ]٩٧[  ،﴿       ﴾

   .)١(] "٩٧: النحل[
 :  قوله تعالى  -         ]فالحجـة لمـن    . يقرأ بالرفع والنصب  ]. ٧٩

  ). ِقنْوان داِنيةٌ وجنَّاٍت: (أنه رده على قوله: رفع
  ).٢)"(نُخِْرج ِمنْه حبا متَراِكباً وجنات:( أنه رده على قوله:   والحجة لمن نصب

 : " عالى قوله ت  -          ]إجماع القراء فيه على الياء     ]. ١٠٢: طه
وله في ذلـك  . من النون وفتحها) أبو عمرو(وضمها على ما لم يسم فاعله إلّا ما اختاره      

  : وجهان
  .فيكون الكالم من وجه واحد) نَحشُر(أحدهما أنه أتى بالنون في ننفخ ليوافق به لفظ 

أن النافخ في الصور، وإن كان إسرافيل، فإن اهللا عز وجل هـو اآلمـر لـه            :ي   والثان
  : ودليلـه قولـه تعـالى   . بذلك والمقدر والخالق له، فنسب الفعل إليه لهذه المعاني 

            ]٣("والمتوفّى لها ملك الموت عليه السالم] ٤٢:الزمر(.  

 :  وقوله تعالى  -      ]يقرأ بـالنون وكـسر الحـاء وباليـاء         ] ٧:األنبياء
أنه أراد بذلك من شك في نبـوة محمـد صـلى اهللا       : فالحجة لمن قرأ بالياء   . وفتحها

هلّا كان ملكا؟ فأمرهم اهللا أن يسألوا أهل الكتـب هـل كانـت       : عليه، وكفر به وقال   
  .الرسل إلّا رجاال يوحى إليهم

: أن اهللا تعالى أخبر به عن نفسه ورده على قولـه : أنه أراد: لمن قرأه بالنون    والحجة  
   .)٤("ليكون الكالم من وجه واحد، فيوافق بعضه بعضا) أرسلنا(

                                         
 .١٢٦:  ، وينظر من الكتاب١٢٣:، ابن خالويه  الحجة في القراءات السبع)١(
 .٧٩: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٢(
  .وهذا المثال أيضا يدخل في مبحث االستدالل باآلية . ١٤٩: ابن خالويه،  الحجة في القراءات السبع)٣(
 .١٥٠: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٤(



 

 )٤٥٤٩(

 :  وقوله تعالى  -     ]فالحجة لمن  . يقرأ بالتاء، والياء، والنون   ] ٨٠:األنبياء
  .الدرع وهي مؤنثة: ألن اللبوس) لّبوسال(و ) الصنعة(أنه رده على :قرأه بالتاء

والحجـة  . ال على معنـاه ) اللبوس(أنه رده على لفظ :  والحجة لمن قرأه بالياء  
  )١" (أنه أخبر به عن اهللا عز وجل، ألنه هو المحصن ال الدرع: لمن قرأه بالنون

 :  قوله تعالى  -             ] يقـرأ  ]. ٦: القـصص
  .وبالياء والرفع. بالنون والنصب

  : أنه رده على قولـه تعـالى      : فالحجة لمن قرأه بالنون والنصب       
   ]ومـن بعـده    ) فرعون(فأتى بالكالم على سنن واحد، ونصب       ) أن نرى (و  ] ٥

  . بتعدي الفعل إليهم، واهللا هو الفاعل بهم عز وجل، ألنه بذلك أخبر عن نفسه
أنه استأنف الفعل بـالواو، ودّل باليـاء علـى اإلخبـار عـن            : والحجة لمن قرأه بالياء   

  )٢(" ونسب الفعل إليه فرفعه به، وعطف من بعده بالواو عليه) فرعون(
 : قوله تعالى  " -          ] يقرأ بالتشديد ونصب   ] ١٩٣: الشعراء

  .الروح وبالتخفيف والرفع
وِإنَّـه لَتَنِْزيـُل رب     : (ودليله قولـه  . أنه جعل الفعل هللا عز وجل     : لحجة لمن شدد  فا

ـا  . أنه جعل الفعل لجبريل عليه السالم، فرفعه بفعلـه        : والحجة لمن خفف   )الْعالَِمينفأم
 : قوله              ]التصال  فالتشديد ال غير،  ] ٩٧: البقرة 

  )٣("الهاء بالالم وحذف الباء
 : قوله تعالى : "  قوله تعالى  -       ]  يقـرأ  ] ٥٠:العنكبـوت

  .بالتوحيد والجمع
  . أنه اجتزأ بالواحد من الجمع ألنه ناب عنه وقام مقامه: فالحجة لمن وحد
إنما اآليات عنـد    : )ه قوله بعد ذلك   أنه أتى باللفظ على حقيقته، ودليل     : والحجة لمن جمع  

  )٤()" اهللا

                                         
 .١٥٢: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)١(
 .١٧٣: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٢(
  استدل كذلك المؤلف بآية أخرى و. ١٦٧، ١٦٦: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٣(
 .١٧٧: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٤(



– 

  )٤٥٥٠(

 :  قوله تعالى  -        ]فالحجـة  . يقرأ بالتوحيد وبالتثنيـة   ]٣٨:الزخرف
ودليله توحيد الفعـل بعـده فـي        . عن ذكر الرحمن بالفعل   )العاشي(أنه أفرد   : لمن وحد 

 :قوله                 ]٣٨.[  
والشيطان المقيض له الذي قارنه، ألنهما جميعـا        : أنه أراد :    والحجة لمن قرأه بالتثنية   

  )١" (جاءا، فكان الخطاب من أحدهما بعد المجيء 
   :"  قوله تعالى-        ]يقرأ بالياء والتاء] ٥٣:المدثر.  

 : ه رده على قولهأن:  فالحجة لمن قرأه بالياء           ]٥٢.[  
  )٢(" أنه جعلهم مخاطبين فدّل عليهم بالتاء:  والحجة لمن قرأه بالتاء

  : قوله تعالى  -             ]قـرءان  ]٢٠،٢١:لقيامـة   اي
  . بالياء والتاء

: ألنـه بمعنـى   )ينَبُؤا الِْإنْسان :( أنه ردهما على معنى قوله    :  بالياء    فالحجة لمن قرأهما  
بـل تحبـون العاجلـة    : (قل لهم يا محمـد   : أنه أراد : والحجة لمن قرأهما بالتاء   . الناس

  )٣()"وتذرون اآلخرة
  :  قوله تعالى  -          ]يقرأ بإثبـات   ]. ١٠٧:التوبة
 : أنه رد بهـا الكـالم علـى قولـه         : لواو وحذفها، فالحجة لمن اثبتها    ا  

   ]أو على قوله] ١٠٦: التوبة : لَكُموح نِممو.  
وممـن  : (، أو من قوله   )وآخرون: (بدال من قوله  ) الذين(أنه جعل   :  والحجة لمن حذفها  

  ).٤(" وهي في مصاحف أهل الشام بغير واو) حولكم
 التوجيه باعتبار المعنى أو التفسير: المبحث السابع

 .  والمقصود بيان وجه قراءة على ما جاء به معناها  أو تفسيرها عند أهل التفسير
   - رحمه اهللا- بيانه قوله

  :قوله تعالى  "-      ]  يقرأ بالتخفيف والتشديد فالحجة لمن خفف أنه        ]٣٩الرعد 
 .أنه أخذه من ثبت يثبت: والحجة لمن شدد. تأخذه من أثبت يثب

                                         
  .٢٠٩:  في القراءات السبع، ابن خالويهالحجة)  ١(
 .٢٣٤: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٢(
 .٢٣٥ ، ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع)٣(
 .١٠٠: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٤(



 

 )٤٥٥١(

 يبقيه ثابتا فال يمحوه ومنـه     :   ومعناه         ]   ٢٧إبـراهيم [
والنحويون يختارون التخفيف لموافقته للتفسير، ألن اهللا تعالى إذا عرضت أعمال عبـده             

  .)١("عليه أثبت ما شاء، ومحا ما شاء
 " عز   قوله جل و   -        ]  يقرأ بفتح الالم األولى ورفع     ] ٤٦:إبراهيم

  .الفعل، ويكسرها ونصب الفعل
      فالحجة لمن فتح، أنه جعلها الم التأكيد، فلم تؤثر في الفعل ولم تزله عـن أصـل                 

وقـد جـاء بـه      . وهذه القراءة توجب زوال الجبال لـشدة مكـرهم وعظمـه          . إعرابه
   .)٢..."(سيرالتف

  التوجيه باعتبار الحديث النبوي واألثر: المبحث الثامن
ألنـه  ، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيـرة      ، ضد القديم : وأما الحديث فأصله  " 

  .يحدث شيئا فشيئا
  المراد بالحديث في عرف الـشرع        - رحمه اهللا  -وقال شيخ اإلسالم ابن حجر    

  .ابلة القرآن ألنه قديم وكأنه أريد به مق ،ما يضاف إلى النبي 
والـصحابي والتـابعي     الحديث أعم من أن يكون قول النبي        : وقال الطيبي 

  .وفعلهم وتقريرهم
، الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث     : »شرح النخبة «وقال شيخ اإلسالم في     

 وعلى الموقوف والمقطوع، فيطلقان على المرفوع
ما جاء عن غيرهومن ثم قيل لمن        والخبر    ، الحديث ما جاء عن النبي      :وقيل
  .أخباري: وبالتواريخ ونحوها، محدث: يشتغل بالسنة
  .وال عكس، فكل حديث خبر، بينهما عموم وخصوص مطلق: وقيل
  .ال يطلق الحديث على غير المرفوع إال بشرط التقييد: وقيل

أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف     : وقد ذكر السيوطي  في النوع السابع      
أثـرت  : ويقـال ، والمرفوع بالخبر ، ثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف باألثر      باأل

  )٣(".ويسمى المحدث أثريا نسبة لألثر، بمعنى رويته، الحديث
                                         

 .١١٦،  ١١٥: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)١(
  .١١٧: ، ابن خالويهالحجة في القراءات السبع)٢(
  .١٧،١٨: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، جالل الدين السيوطي) ٣(



– 

  )٤٥٥٢(

 صـلى اهللا عليـه      -فتعرف ما أضيف إلى النبـي       : وأما السنة عند المحدثين       
لتعريف يكون مـرادف   من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية وبهذا ا      -وسلم

   .)١("للحديث 
  : واالستدالل بالحديث أو األثر في بيان حجية قراءة يبين باآلتي    
يقرأ باإلفراد والجمع إذا كانت فيه األلف والالم فـي     ) وتَصِريِف الرياِح   : (قوله تعالى "-

  .اثني عشر موضعا 
اللهـم اجعلهـا    : "   أنه جعلها عذابا، واستدل بقول النبي     : فالحجة لمن أفرد     

  ".رياحا ال ريحا
أنه فرق بين رياح الرحمة، ورياح العذاب، فجعل ما أفـرده  : والحجة لمن جمع     

   .")٢(للرحمة] جمعه[للعذاب، وما جعله
يقرأ بضم التـاء     ]١٤الصافات  [       : قوله تعالى  -

ودليله قول النبي   . اهللا تعالى عن نفسه   أنه من إخبار    : فالحجة لمن ضم  . وفتحها
 ) :      فالعجب مـن اهللا عـز وجـل إنكـار          ) عجب ربكم من ألّكم وقنوطكم

من إنكارهم البعث، وسخرياتهم من القـرآن، وازدرائهـم بالرسـول           : ألفعالهم
  .جرأة على اهللا، وتمردا، وعدوانا، وتكبرا

أن المخلوق ال   : المخلوقينوالفرق بينه وبين عجب     .  فهذا العجب من اهللا عز وجل     
يعجب إال عند نظره إلى ما لم يكن في علمه، وال جرت العادة بمثله فبهره ما رأى مـن       

  .ذلك فيتعجب من ذلك
ـ            :وله تعـالى  ـوقد جاء في القرآن ما يقارب معنى ذلك كق   

  ــه    : وكقول       ــه و  : كقول          ،
فالمكر من اهللا واالستهزاء والمحبة على غير ما هي من الخلق وبخالفها، فكذلك العجب              
منه بخالف ما هو من المخلوقين، ألنها منه على طريق المجازاة بأفعالهم وإتيان اللفـظ               

  .)٣("والحجة لمن فتح . مردودا على اللفظ

                                         
 ١٠١:  علوم القرآن والسنة ، فالح الصغير، محمد اليحياوي)١(
  ٩١:  خالويه ، ابنالحجة في القراءات السبع )٢(
   .١٩٥ -١٩٤: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)٣(



 

 )٤٥٥٣(

  :قوله تعالى "                يقرأ بضم التاء وإثبات ألف بين الميم والراء، وبفتح التاء
مـن  » تفاعلونـه «: ووزنـه ) أفتجادلونـه : (أنه أراد : فالحجة لمن أثبت  . وحذف األلف 

ال تماروا بالقرآن فإن مراء فيـه       «: ومنه قوله عليه السالم   . والمجادلة بالباطل . المماراة
   .)١("  أفتجحدونه:أنه أراد: كفر والحجة لمن حذفها

  : ويدخل في هذا ما جاء باعتبار السنة في تعليل وجه قراءة 
فالحجة لمـن   . يقرأ بالنصب والخفض  ]  ٦: المائدة [   :قوله تعالى  " -

أنه رده بالواو على أول الكالم، ألنه عطف محدودا على محـدود، ألن مـا               : نصب
  . ا أوجب مسحه أهمله بغير حدأوجب اهللا غسله فقد حصره بحد، وم

أن اهللا تعالى أنزل القرآن بالمسح على الـرأس والرجـل، ثـم             :    والحجة لمن خفض  
  .عادت السنة للغسل

   وال وجه لمن ادعى أن األرجل مخفوضة بالجوار، ألن ذلك مستعمل في نظم الشعر              
   . )٢(" األمثالوالقرآن ال يحمل على الضرورة، وألفاظ . لالضطرار وفي األمثال

يدخل في ذلك ما كان من قول الصحابي، وكان سببا لنزول اآلية مطابقـا للفـظ ومـن               
  :ذلك
يقـرأ  ] ١٢٥: البقـرة [        : قوله تعالى"  -

 .بكسر الخاء وفتحها
  ؟)تخذه مصلىأفال ن: ( ودليله قول عمر. أنهم أمروا بذلك: فالحجة لمن كسر

  .)٣( فأنزل اهللا ذلك موافقا به

                                         
  .٢١٩: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)١(
وهذا المثال متنازع بين التوجيه باعتبار السياق وباعتبار مـا          . ٦٧: ، ابن خالويه   الحجة في القراءات السبع    )٢(

  .ورد في السنة
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى     : التفسير، باب : لبخاري في صحيحة ،كتاب      وهو جزء من حديث أخرجه ا      )٣(

م قلـت يـا رسـول اهللا لـو اتخـذت مقـا       وافقت اهللا في ثالث أو وافقني ربي في ثالث        عمر قال" ١٦٣٠
مصلى وقلت يا رسول اهللا يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل اهللا                 إبراهيم

آية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى اهللا عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلـت إن انتهيـتن أو               
أما في رسـول اهللا   عمر سائه قالت يا عليه وسلم خيرا منكن حتى أتيت إحدى ن        ليبدلن اهللا رسوله صلى اهللا      

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيـرا   صلى اهللا عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل اهللا       
  " اآلية منكن مسلمات



– 

  )٤٥٥٤(

فـإن  : أن اهللا تعالى، أخبر عنهم بذلك بعد أن فعلوه، فإن قيل،          : والحجة لمن فتح  .  قوله
  األمر ضد الماضي، وكيف جاء القرآن، بالشيء وضده؟ 

إن اهللا تعالى أمرهم بذلك مبتدئا، ففعلوا ما أمروا به، فأثنى بذلك عليهم وأخبر بـه،       : فقل
   .)١(" وأنزله في العرضة الثانية

                                         
 .٣٦: ، ابن خالويه الحجة في القراءات السبع)١(



 

 )٤٥٥٥(

 :ـةــالخـاتم
وفي الختام أحمد اهللا تعالى على ما يسر وأعان من إتمام هذا البحث، فقد مـن                

ها وتقعيدها وتقريبها لطالبي علم التوجيـه       ؤاهللا سبحانه بجمع مادة علمية طيبة تم استقرا       
  بل المجـال واسـع       البن خالويه وال ادعي فيه الحصر والقصر       الحجةمن خالل كتاب    

 . هذا العلم لمن طلب
 :وأهم النتائج التي توصلت إليها هي 

 لم يصنف في تقعيد وتأصيل هذا العلم مصنف جامع شـامٌل حـسبما انتهـى إليـه      -١
 .اجتهادي وبحثي 

 من األصول المعتبرة في التوجيـه غيـر أن    والنص القرآني  التوجيه باعتبار األثر   -٢
كتاب هو الغالب في توجيه وتعليـل القـراءة ولـم تتعـرض             االتجاه اللغوي في ال   

 .الدراسة لهذا النوع من التوجيه 
 التوجيه باعتبار اآلية والسياق هي ما تكاثرت عليه األمثلة فـي الكتـاب ثـم يليـه          -٣

 .التوجيه باعتبار قراءة صحابي ثم رسم المصحف 
  .م في األحرف السبعة   عالقة اختالف الصحابة في توجيه داللة قراءة  كاختالفه-٤
 أنه قد يتنازع االستدالل بالقراءة منهجان أو ثالث من رسم وسياق واالستدالل بآيـة         -٥

 .أخرى 
 :هناك بعض المواضيع المقترحة ألهل االختصاص وهي : الــتوصيـات 

 .  تقعيد وتأصيل قواعد التوجيه المتعلقة باللغة  والقياس وغيره -١
 جاء عن اإلمام ابن خالويه في توجيه داللة القراءة وبين مـا              دراسة موازنة بين ما    -٢

 "شرح الهداية"جاء عن اإلمام أبي العباس أحمد المهدوي في كتابة 
هذا واهللا سبحانه أعلى وأحكم، وصِل اللهم على محمد وعلى آل محمـد، كمـا           
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلـى              

 . محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد آل



– 

  )٤٥٥٦(

 :المصادر والمراجع
 اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، الطبعة األولى، دار الكتب العلميـة، بيـروت،                -

  .هـ ١٤١١
  .ز الصحابة، شهاب الدين أحمد بن حجر، دار الفكر لنشر والتوزيع ي اإلصابة في تمي-
 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،              -

  .م ١٩٩٥ -ه ١٤١٦األولى، : الطبعة
الكتب دار    فرغلي سيد عرباوي  :  أبو عمرو عثمان الداني، تحقيق     ، البيان في عد آي القرآن     -

 .األولى: لبنان، الطبعة،  بيروت،العلمية

محمد أبو الفضل إبراهيم،المملكـة  : ، تحقيقمحمد الزركشيوم القرآن، بدر الدين  البرهان في عل -
الثالثـة،  : العربية السعودية، رئاسة إدارات البحوث العلميـة والـدعوة واإلرشـاد، الطبعـة            

  .هـ١٤٠٠
   بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، عبد الفتاح القاضي، دار السالم -
األولـى،  : ءات الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا، عبد العزيز الحربي، الطبعـة          توجيه مشكل القرا   -

 .ه١٤٢٤مكتبة دار ابن حزم، الرياض، 
  رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت :  تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد األزهري، تحقيق-
تركـي، مركـز    عبـد اهللا ال   :  جامع البيان عن تأويل القرآن، ألبي جعفر محمد الطبري، تحقيق          -

  .البحوث والدراسات العربية واإلسالمية، هجر
 جامعة الملك   - رسالة دكتوراه    - جهود ابن الجزري في القراءات، عزيزة بنت حسين اليوسف،         -

 .ه١٤٢٩سعود، 
جمال بـن   : سامي عبد الفتاح هالل، تحقيق    :  حسن المدد في فن العدد، إبراهيم الجعبري، قدم له         -

 األولد الشيخ للتراث، السيد الشايب، مكتبة 
فتحـي  : أحمد المزيـدي، قـدم لـه   :  الحجة في القراءات السبع، أبو عبد اهللا بن خالويه، تحقيق   -

 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٣٢٨حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 
 دار المغنـي،  األولى،:  حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع، القاسم الشاطبي، الطبعة    -

 .هـ١٣٢١الرياض، 
 عزيـزة   -رسـالة ماجـستير   - شرح الشاطبية، علي القاري، دراسة وتحقيق ألصول الشاطبية        -

  .اليوسف



 

 )٤٥٥٧(

 شرح العالمة المخلالتي الشيخ رضوان بن محمد بن سليمان المكنـى بـأبي عيـد المعـروف                  -
 الزهـر لألمـام     بالمخلالتي المسمى بالقول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز علـى ناظمـة           

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢األولى، : عبد الرازق بن علي ، الطبعة: الشاطبي، تحقيق
  ه١٤٢١:  صحيح البخاري، جمعية المكنز اإلسالمي-
 -هــ  ١٤٢٣األولى، :  علوم القرآن والسنة، فالح الصغير، محمد اليحياوي، دار أشبيليا،الطبعة         -

 .م٢٠٠٢
 نظرية تطبيقية، حسين الحربي، دار القاسم، الطبعة الثانية،          قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة     -

 .م ٢٠٠٨
محـي الـدين    :  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب، تحقيق            -

 .هـ١٤١٥الخامسة، مؤسسة الرسالة، : رمضان، الطبعة
ليـل عيتـاني، دار     محمد خ :  المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني، ضبطه وراجعه        -

 . لبنان -المعرفة، بيروت 
عبد الرحمن بن محمد، وساعده :  مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ابن تيمية، جمع وترتيب   -

 .هـ١٤١٦ابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 
بد السالم محمد هارون، مكتبـة      ع:  معجم مقاييس اللغة، ألبي الحسين بن فارس، تحقيق وضبط         -

 .الحانجي، القاهرة 
 -أحمد إبراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، بيروت        :  مختار الصحاح، ألبي بكر الرازي، تحقيق      -

 .م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨لبنان، 
إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري، جامعة    .  معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات، د       -

 .هـ١٤٢٥سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، الرياض، اإلمام محمد بن 
 معجم المصطلحات البالغية وتطورها، أحمد مطلوب، مطبوعات المجمـع العلمـي العـراق،              -

  .م ١٩٨٧ -١٩٨٣
الطبعة األولى، دار   [ منجد المقرئين ومرشد الطالبين، أبو الخير شمسا لدين  محمد بن الجزري،              -

  .هـ١٤١٩عالم الفوائد، 
نثر الورد والريحان في عد أي القرآن، فريد الهنداوي، مؤسـسة الجيلمـي، الطبعـة األولـى،       -

 ه١٢٣٦
الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربـي،          [ لسان العرب، ابن منظور،      -

 ].م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩بيروت، 



– 

  )٤٥٥٨(

  



 

 )٤٥٥٩(

  
  
  
  
  
  

  
  :المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد الدعاة وإمام المصلحين سيدنا محمـد              
  .وعلى آله وصحبه والتابعين ،،، وبعد

فإن اهللا جلت حكمته فطر اإلنسانية على نقاء التوجه وصـفاء الفطـرة وحـسن الفهـم              
ثم أعطى لتلك اإلنـسانية حريـة الفكـر والفهـم           ١ )ِفطْرتَ اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها     (

والعمل، بل واالعتقاد فما كان من بعض البشر إال اتبـاع الهـوى الزائـغ واالحتكـام                 
  .للجنوح اآلثم، األمر الذي أودى بهم إلى االنحراف عن الجادة وركوب متن الغواية

فة زعمـت أال  وقد كان من هؤالء المحرفين للكلم عن مواضعه وللفكر عن مراصده طائ     
إله وأن الحياة مادة واتخذت من اإللحاد مذهبا لها تروج له بأساليب شتى غيـر عابئـة                 

  .بفطرتها األصلية، أو بالمسلمات البديهية
وقد كان لهذا الفكر المنحرف من الجذور والبذور ما يجعله خطرا داهمـا طالمـا عـدا          

ضا دينيا والوقوف أمامه واجبا     على صفاء الجو العام، األمر الذي يجعل من مقاومته فر         
  .دعويا

وفي الصفحات القادمة من هذا البحث إن شاء اهللا نجعل من هذا الواجب الدعوي واقعـا        
عمليا حيث نتعرض لإللحاد بالنقد والكشف حتى يـرد الكيـد فـي النحـور ويـصلى                 

  .المنحرف ما يستحق من ويل وثبور
  قواهللا ولي التوفي

                                         
  ،]٣٠الروم [ -١

 
 

 
  األستاذ المشارك بكلية التربية األساسية

  بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت
  



– 

  )٤٥٦٠(

 اد وأقسامه وتاريخهحقيقة اإللح: المبحث األول
 :تعريف اإللحاد

تحرير المعنى نصف الفهم، لذا من المهم تحديد مفهوم اللفظ لغةً واصـطالحاً، وكلمـة               
الالم والحاء والدال أصٌل يدلُّ علـى ميـل   : اإللحاد كلمة عربية فصيحة، قال ابن فارس     

وسمي اللَّحـد ألنـه   . ألْحد الرجل، إذ مال عن طريقة الحقِّ واإليمان : يقال. عن استقامة 
الملجأ، سمي بـذلك   :والملْتَحد .لحدت الميتَ وألحدت: يقال. مائل في أحد جانبي الجدث

  .)١(ألن الالجئ يميل إليه
ألحد في الحـرم    ::  الليث وقال. الميل عن القصد  : معنى اإللحاد في اللغة   : قال األزهري 

 :إذا ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم وأنشد
  .)٢(صواعق الحجاج يمطرن دما ♦♦♦ لما رأى الملحد حين ألحما

 العدول عن االستقامة واالنحراف عنها :فاإللْحاد
َأي ) ٢٥الحـج  )﴾  ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم ﴿ :ريتُ وجادلْتُ، قوله تعالىما: وَألْحدتُ

تَرك القَصد فيما ُأِمر به وماَل إلى الظلم، وألحد فـي           : انحرافا بظلم، وقد َألْحد في الحرمِ     
الميـل  لحـاد   الشك فـي اهللا، وأصـل اإل      : اإللحاد فيه : أشرك باهللا تعالى، وقيل   : الحرم

اعوج كل منهما علـى صـاحبه ومـاال عـن           : الحد فالن فالنا  والعدول عن الشيء، و   
ولَن َأِجـد   ﴿ :الملتجأ و الملجأ، أي ألن الالجئ يميل إليه، قال تعالى: والملتحد. القصد

 .)٣(﴾ ِمن دوِنِه ملْتَحدا
 :فوائد من التعريف

الميل والعدول عن الطريق القويم، فهذا يعنـي أن         : يعني لإللحاد إذا كان التعريف العام   
كل تَرٍك للدين وهجر ألحكامه هو نوع إلحاد، ومن ثم فاإللحاد يشمل كل أنـواع الكفـر      
 والشِّرك باهللا تعالى، والميل والحيدة عن أوامره وأحكامه جل وعـال، والتجـرؤ علـى              

 .نواهيه سبحانه

                                         
  ).٢٣٦/ ٥( معجم مقاييس اللغة البن فارس ١)(
  .)٧٣/ ٢( تهذيب اللغة األزهري ٢)(
  ).١٣٥/ ٩(، تاج العروس من جواهر القاموس )٧٨/ ٢( المخصص البن سيده ٣)(



 

 )٤٥٦١(

ومـن يـِرد ِفيـِه     ﴿ :وهذا المعنى هو الذي جاء في كتاب اهللا تعالى في قوله جل شأنه
 ١﴾  ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم

ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقـه مـن      : يقول تعالى ِذكْره  : " قال اإلمام الطبري رحمه اهللا    
لف أهل التأويل في معنى الظلم      واخت... عذاب أليم، وهو أن يميل في البيت الحرام بظلم        

: الذي من أراد اإللحاد به في المسجد الحرام، أذاقه اهللا من العذاب األليم، فقال بعـضهم               
هو اسـتحالل الحـرام فيـه أو        : وقال آخرون ... ذلك هو الشرك باهللا وعبادة غيره به      

 )﴾   نُِذقْه ِمن عـذَاٍب َأِلـيمٍ  ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم ﴿ :عن ابن عباس، قوله... ركوبه
يعني أن تستحل من الحرام ما حرم اهللا عليك من لسان أو قتل، فتظلم مـن                ) ٢٥: الحج

: وقال آخـرون  ... ال يظلمك، وتقتل من ال يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم             
 من الفعـل،  بل ذلك كل ما كان منهيا عنه      : وقال آخرون ... بل ذلك احتكار الطعام بمكة    

وأولى األقوال التي ذكرناها فـي تأويـل ذلـك         ... ال واهللا، وبلى واهللا   : حتى قول القائل  
بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس، من أنه معني بالظلم في هـذا               

الحـج  ) ﴾ ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلْمٍ     الموضع كل معصية هللا، وذلك أن اهللا عم بقوله ﴿         
فإذا كان ذلـك  . ولم يخصص به ظلم دون ظلم في خبر وال عقل، فهو على عمومه ) ٢٥

ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم، فيعصي اهللا فيه، نذقه            : كذلك، فتأويل الكالم  
  )٢(" .يوم القيامة من عذاب موجع له

الميل عن الحـق     :هافمجيء كلمة الظلم بعد كلمة اإللحاد أبانت معناها ومرماها من كون          
 .إلى الباطل والضالل

فكل ملحد هو مائل عن الحق إلى الباطل، وليس من المكرمات أو المفـاخر أن ينتـسب     
= ملحـد   : أحد لإللحاد، بل معرة بغير علم وضالل وخسران، ومن قـال عـن نفـسه              

 .فالمعني ضال كما تبين
نَى فَادعوه ِبها وذَروا الَِّذين يلِْحدون ِفي َأسـماِئِه  وِللَِّه الَْأسماء الْحس ﴿ :وقال اهللا سبحانه

لُونمعا كَانُوا يم نوزجي١٨٠:األعراف(﴾  س.( 

                                         
  ]. ٢٥الحج [) ١(
 . وما بعدها٥٩٥/ ١٨لقرآن  جامع البيان عن تأويل آي ا)٢(



– 

  )٤٥٦٢(

 )﴾  وذَروا الَِّذين يلِْحـدون ِفـي َأسـماِئهِ    ﴿ :وأما قوله:" قال اإلمام الطبري رحمه اهللا
ن إلحادهم في أسماء اهللا، أنهم عدلوا بهـا         وكا ، فإنه يعني به المشركين،    )١٨٠:األعراف

عما هي عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا منها، فـسموا بعـضها               
اشتقاقا لهـا   " العزى"، وسموا بعضها    "اهللا"اشتقاقا منهم لها من اسم اهللا الذي هو         " الالت"

 .)١( "العزيز"من اسم اهللا الذي هو 
أي " يلحـدون "اس وقتادة أن اإللحاد هو التكذيب والـشرك وقولـه           وقد نقل عن ابن عب    

العدول عن القصد، والجـور عنـه،       : وأصل اإللحاد في كالم العرب    :" يشركون ثم قال  
لحـد، ألنـه    : ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم، ولذلك قيل للحد القبر          . واإلعراض

 ٢)"(في ناحية منه، وليس في وسطه
 .ي القرآن بمعنى الشرك والتكذيبفكلمة اإللحاد جاءت ف

 :وقد وردت كلمة اإللحاد ومشتقاتها في القرآن في مواضع عديدة كما في، سورة النحل
﴿                 انـذَا ِلـسهو ِميجِه َأعِإلَي ونلِْحدالَِّذي ي انِلس شَرب هلِّمعا يِإنَّم قُولُوني مَأنَّه لَمنَع لَقَدو

 ].١٠٣:النحل[﴾  ينعرِبي مِب
ِإن الَِّذين يلِْحدون ِفي آياِتنَا ال يخْفَون علَينَا َأفَمن يلْقَى ِفي النَّـاِر خَيـر    ﴿ :سورة فصلت

ِصيرب لُونما تَعِبم ِإنَّه ا ِشْئتُملُوا ممِة اعامالِْقي موْأِتي آِمناً يي ن٤٠فصلت[﴾  َأم.[  
المتعـارف  ) المعاصر(لحاد في القرآن ال تأتي بمعنى اإللحاد بالمفهوم الحالي          وكلمة اإل 

وكذلك الشخصيات المذکورة في القرآن من الذين كـانوا ال يؤمنـون بالرسـالة              . عليه
بل کانوا يؤمنون بتعدد اآللهـة      ) بالمفهوم المعاصر (النبوية كانت شخصيات غير ملحدة      

له األوحد فإنهم كانوا في نفس الوقت يؤمنون بـأن          فرغم اعتقادهم بوجود اإل   " مشركون"
ولَِئن سـَألْتَهم   ﴿ :التماثيل التي كانوا يعبدونها باستطاعتها الشفاعة لهم عند اإلله األعظم

ْؤفَكُونفََأنَّى ي اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو ضالَْأراِت واومخَلَقَ الس ن٣﴾ م  

                                         
  .) ٢٨٢/ ١٣( جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ) ١(
  .)٢٨/ ١٣( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٢(
 ]..٦العنكبوت [) ٣(



 

 )٤٥٦٣(

فكرة إنكار وجود الخالق من األساس فكرة مستبعدة تمامـا فـي كـل العـصور، ألن         و
اإلنسان فُِطر على وجود إله خالق، وهذه حقيقة ال ينكرها حتى الملحـد، لكنـه يعانـد                 

  ١)﴾  وجحدوا ِبها واستَيقَنَتْها َأنْفُسهم ظُلْماً وعلُوا ويكابر ﴿
لقد وِجدت في التاريخ مدن بال حصون، ومدن بـال          : "ك يقول المؤرخ اإلغريقي بلوتار   

  ٢)"(قصور، ومدن بال مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بال معابد
ولقد اغتر كثير من الباحثين بكتابات المستشرقين عن اإللحـاد وسـاروا فـي ركـابهم          

إن كلمــة اإللحــاد هــي ترجمــة لكلمــة إغريقيــة قديمــة  :" فأصــبحوا يــرددون
كانت هذه الكلمة مستعملة من ِقبل اليونانيون القدماء بمعنى ضيق وهو           و atheos وهي

عدم اإليمان بإله وفي القرن الخامس قبل الميالد تم إضافة معنى آخر لكلمة إلحاد وهـو              
  ٣." إنكار فكرة اإلله األعظم الخالق

 :أقسام اإللحاد
إلحـاد  ( باسـم    ويسمي هـذا  له  اإلإلحاد قوي أو إلحاد موجب وهو نفي وجود          :األول"
 .)نفيال

 .إلحاد ضعيف أو إلحاد سالب وهو عدم االعتقاد بوجود إله :الثاني
 هو أن الملحد الموجب ينفي وجود اهللا        - عندهم   -فالفرق بين الملحد الموجب والسالب      

تعالى، وقد يستعين بنظريات علمية وفلسفية إلثبات ذلك، بينما الملحد السالب يكتفي فقط             
   "٤.باهللا نظرا لعدم قناعته باألدلة التي يقدمها المؤمنونبعدم االعتقاد 

 ال زمام له وال خطـام، وال دليـل     - لو ناقشناه بمبدأ الملحدين المادي       –وهذا كله كالم    
حتى يتوهم الناس أن لهم تقسيمات ونظريـات        ) تنظير هروب (عليه وال برهان، بل هو      

  !!...ويكون كالمهم أشبه بكالم أهل العلم

                                         
 ،)١٤:النمل) ١(

هل حقـا الـدين أفيـون    : ، مقال بعنوان٢٠١١ديسمبر - نوفمبر٥٥٧مجلة الوعي اإلسالمي الكويتية العدد    ) ٢(
  الشعوب

   المرجع نفسه )٣(
)٤(https://ar.wikipedia.org.  



– 

  )٤٥٦٤(

  .نية وعالقتها باإللحادالالدي
حـسب  (الالدينية مصطلح يعني عدم اإليمان بأي دين ورفض جميع األديـان لكونهـا              

صنع ونتاج فكري بشري، والالدينية هي عنوان عريض يندرج تحته الكثير من            ) رأيهم
التوجهات والقناعات الفكرية والفلسفية والعلمية المرتبطة باألسئلة الجوهرية عن خلـق           

غزاه وعن السياسة واألخالق، ولكن تعريف الالدينية بشكل مبسط االعتقـاد أن    الكون وم 
  ..أي دين من صنع االنسان وليس من عند أله

أما عن عالقة الالدينية باإللحاد فالملحد هو الديني ولكن العكس ال يـشترط الـصحة،                
  .حيث ال يوجد عالقة معينة بالالدينية واآللهة

  :  حيث نظرتهم إلى اآللهة لثالثة فروعيقسم البعض الالدينيين من
  .وهم الذين يرفضون فكرة وجود قوى فوق طبيعية كاآللهة رفضاً صريحاً: الملحدون
وهم الذين ال يتخذون موقفاً معيناً من قضية اآللهة باعتبارها كمـا يعتقـدون              : الالأدرية

 وال يعتقـدون    مسئلة علمية وال تحمل أهمية جوهرية بالنسبة لإلنسان فهم ال يرفـضون           
  .بوجود اآللهة

وهم الذين يعتقدون بوجود قوة مسيرة للكون قـد ال تكـون بمفهـوم اإللـه                : الربوبيون
  .)١(الشخصي أو الخالق، في الوقت الذي ينضمرون فيه ضمن إطار الالدينية

 :نُبذة عن تاريخ اإللحاد
اليونانيين القدماء بـل  أن اإللحاد ظهر قبل   : الحق الذي ال ِمرية فيه عندنا نحن المسلمين       

وقبل كل القدماء األقدمين، نعلمه من ديننا علم اليقين، وقد سجل القرآن الكـريم معـالم                
وِإذْ قُلْنَا ِللْمالِئكَـِة   ﴿ :اإللحاد األولى وحكاها تفصيال وتحذيرا فقال رب األرباب سبحانه

  ٢﴾  بر وكَان ِمن الْكَاِفِريناسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس َأبى واستَكْ
وِإذْ قُلْنَا ِللْمالِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس كَان ِمن الِْجن فَفَسقَ عن  ﴿ :وقال تعالى

 ودع لَكُم مهوِني ود ِمن اءِليَأو تَهيذُرو ِه َأفَتَتَِّخذُونَهبِر رالًَأمدب ِللظَّاِلِمين ٣﴾  ِبْئس ،  

                                         
(١)https://ar.wikipedia.org. 

 )٣٤: البقرة() ٢(

   )٥٠الكهف () ٣(



 

 )٤٥٦٥(

ِإلَّـا ِإبِلـيس اسـتَكْبر وكَـان ِمـن       * فَسجد المالِئكَةُ كُلُّهم َأجمعون ﴿  :وقال جل وعز
١﴾  الْكَاِفِرين  

وفي آيـة   " وكان من الكافرين    " فإبليس الملعون هو أبو الملحدين ففي آيات البقرة وص          
فالفسق والكفر هما أصل اإللحاد وعينه، وهذه هي بـذرة          " ربه  ففسق عن أمر    " الكهف  

 .اإللحاد األولى
وحدود علمهـم فَلْـسفَات     !! نووالنَّاِبه ال يْأبه لكالم المستشرقين عن اإللحاد، ألنهم ملحد        

اليونانيين القدماء واإلغريق، ومعظمها تُرهات بتْراء، عرجاء عمياء شوهاء، ال اتـصال      
 . إسناد، ولو اتصل إسنادها، فقد كفانا خبر السماء عما تحت أديمهالها وال

كما أن فالسفة اليونان واإلغريق هم من أسسوا لمنهج الشك اإللحادي، فكـانوا يـشُكُّون      
في الثوابت والمسلَّمات، شك من أجل الشك، فكان الشك عنـدهم نـوع رياضـة مـن                 

 .رياضات العقل
من العصور السابقة بروز ظاهرِة اإللحاد كما عـرف         وال يكاد المرء يعرف في عصر       

في العصر الحديث، فلم يثبت أن أمةً من األمم الماضية انتهجت اإللحاد مسلكًا وألقَـت               
الدين أرضا؛ إذ كل الحضارات القديمة تشهد لها معابدها بمكانة الـدين فـي نفوسـهم                

لقد وجدتُ في التاريخ    : يقي بلوتارك وتأثيره في قيام حضارتهم، حتى قال المؤرخ اإلغر       
مدنًا بال حصون، ومدنًا بال قصور، ومدنًا بال مدارس، ولكن لم توجد أبـدا مـدن بـال              

لقد وِجـدت   : والمعنى نفسه يؤكده الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون حيث يقول        .معابد
اعة بغير  إنسانية من غير علوٍم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جم           وتوجد جماعات 

  .)٢(ِديانة
 إذًا فلم يكن لهذه الفكرة أي رواج في تواريخ العالم القديم، وهذا يدحض قـوَل فـولتير                 
من أن اإلنسانية ال بد أنها عاشت قرونًا متطاولة في حياة مادية خالـصة، ثـم اختـرع        

  .)٣(الدهاةُ الماكرون فكرة األلوهية لخداع البسطاء والسذَّج
 أفراد قالئل لم يصلوا إلى مجرد ظاهرة، فضلًا عـن أن يكونـوا         إنما عرف اإللحاد عن   

أمةً من الناس، بل إن الذين حكي عنهم إنكار الخالق لم ينفوا اإللهيـة بالكليـة، وإنمـا                  
                                         

  ).٧٥،٧٤: ص() ١(
  .٨٣عبداهللا دراز ص. انظر كتاب الدين؛ د٢) (
  .٨٠المصدر السابق ص٣) (



– 

  )٤٥٦٦(

نسبوها إلى أنفسهم؛ كفرعون حاكم مصر، والنمرود بن كنعـان، كمـا قـص القـرآن                
  . خبرهم

: ون بألوهية اهللا، ومنهم أشهر فالسفة اليونان، مثـل        وأكثر فالسفة العالم القديم كانوا يقر     
سقراط وأفالطون وأرسطو، ولم يكن اإللحاد إال مذهب قلـٍة مـن المدرسـة األيونيـة                
المادية، وأعالمها طاليس الذي رد العالم إلى أصل الماء، أو إنكسمانس الذي رده إلـى               

  .)١(الهواء
ن الفطرة مغروزةٌ في قلب اإلنسان منـذ نـشأته          إن هذا األمر يعد من أبلغ األدلة على أ        

  .أن لهذا الكون خالقًا عظيما: على هذه األرض، تلك الفطرة التي تهتف به
وهذا ما اعتَرف به معجم الروس للقرن العشرين بأن الغريزة الدينية مشتركة بين كـل               

  .)٢(األجناس البشرية، حتى أشدها همجيةً، وأقربها إلى الحياة الحيوانية
بل إنك تجد أن قصة الطوفان العظيم الذي أخبرنا اهللا عنه مع نبيه نوح عليه الـسالم ال                  
تكاد تخلو أدبيات أمٍة من األمم من هذه القصة؛ فقد وِجد لها آثار في الحضارات القديمة                

  .في بالد الرافدين واليونان، والهند والصين وفارس وغيرها، مع اختالف في تفاصيلها
ن كلَّ األمم وِرثت حقائق الطوفان ممن شاهدوه وكتبوه؛ ألنه لم يبـقَ إال مـن                وذلك أل 

  .نجوا من الغرق، وتفرق بعده الناس جماعاٍت في بالد شتى
وما زال الملحدون ال يجدون مفرا من الحقيقة الواضحة، فلما لم يجدوا أمةً في الماضي               

      هم ابتكروا نظرية نشأة األديان؛ فادِجد وهو يخـشى        تحاكي إنكارا أن اإلنسان إنما ووع
من قوى الطبيعة فلجأ إلى تأليه بعض منها ليحتمي بها من أهـوال المخـاوف، فـصنع       
لنفسه آلهةً كثيرة، ومع مرور األزمان تطور عقله إلى اختزال اآللهة في ثالثٍة فاعتقـد                

ى االعتقاد بإله واحـد،  التثليث، ثم تطور إلى جعلهما إلهين اثنين كالمجوسية، ثم انتهى إل 
  . ثم ها هو اإلنسان اآلن يرتقي في نظرهم إلى التجرد من اعتقاد األلوهية

              ا على الفطرة، ثم طرأ عليه الشرك والوثنية، فكان التوحيددوالحق أن اإلنسان نشأ موح
  .هو األصَل، والوثنية طارئة عليه، وليس العكس

                                         
  . وما بعدها٢٩تاريخ الفلسفة اليونانية؛ ولتر ستيس ص)١(
  .عبداهللا دراز. نقلًا من كتاب الدين؛ د) Religion: (مادةمعجم الروس )٢(



 

 )٤٥٦٧(

ار الِفطرة التي فطر اهللا الناس عليهـا، وتبريـر      وكل ما قالوه في ذلك إنما هو ألجِل إنك        
مسلك اإللحاد العقيم، مع أن الدياناِت التوحيدية وِجدت منذ الِقدم، وفي عصرنا ما زالت              

  .الوثنية عقيدةَ الماليين من الناس في العالم المتحضر، وكذلك التثليث
ات واالعتقـاد بتعـدد     وحتى بعد انحراف البشرية عن التوحيد الحق واللجوء إلى الوثني         

اآللهة، فإنهم مع ذلك كانوا يقرون بوجود الخالق جلَّ وعال، ويصفونه بـبعض صـفاته             
الالئقة له؛ كالخَلْق والرزق والتدبير، وإنما جعلوا هذه اآللهة بمثابة أجزاء متبعـضة أو              

 بل إلرشـادهم  متَّحدة أو وسائل للزلفى إليه، فلم تكن رسالة عامة الرسل إلثبات الخالق،           
إلى توحيده وعبادته وحده دون سواه، ونبذ اآللهة المزيفة التي جعلوها مـشاِركةً لـه أو      

  .موصلةً إليه
 ومـثلُهم الـصابئة   - تعالى اهللا عما يقولون     -فالذين عبدوا المالئكة اعتبروهم بناِت اهللا       

له، وكانت األصنام فـي     الذين اعتبروا الكواكب أجزاء تناثرت من اإلله، أو تجلِّيات اإل         
الغالب أسماء ُألناس صالحين جِزع الناس لموتهم فاتخذوهم آلهة يتقربـون بهـم إلـى               

﴿ والَِّذين اتَّخَذُوا ِمن دوِنِه َأوِلياء ما نَعبدهم ِإلَّا ِليقَربونَـا   : المعبود األعلى؛ كما قال تعالى    
  ].٣: الزمر[ِإلَى اللَِّه زلْفَى ﴾ 

د يشِكل على بعض الباحثين كالم اهللا تعالى عن المنكرين للبعث بعد المـوت؛ حيـث          وق
      رين اسمالمفس هم المعاصرون من طوائف المالحـدة       )الدهرية(أطلق عليهم بعضوعد ،

إنـه ال يهِلكهـم إال الـدهر،        : القائلين بِقدم العالم وإنكار الصانع؛ وذلك ألنهم يقولـون        
مشركين كانوا يستعظمون على اهللا إحياء الموتى، مع إيمـانهم بأنـه   والحقيقة أن جملة ال 

﴿ وقَالُوا ما ِهـي ِإلَّـا   : خلق الخَلْق سبحانه ودبر أمرهم؛ لذا نجد أنه قيل في قوله تعالى       
      ﴾ رهِلكُنَا ِإلَّا الدها يما وينَحوتُ وا نَمنْياتُنَا الديمـا يهلكنـا   : أقوال، منها] ٢٤: الجاثية[ح

  :إال الموت؛ قاله قُطرب، واستدلَّ بقول الشاعر
   والدهر ليس بمعتٍب من يجزع♦♦♦أِمن المنوِن وريِبها تتوجع 

  .)١(وما يهلكنا إال اُهللا: وقال عكرمةُ
ولما جاء ُأبي بن خلَف يتهكَّم بعظْم أمام النبي صلى اهللا عليه وسلم كما في آخر سـورة                 

: يـس [﴿ قُْل يحِييها الَّـِذي َأنْـشََأها َأوَل مـرٍة ﴾     : لجواب عليه قوله تعالى   كان ا ) يس(

                                         
  . دار الكتب المصرية١٧١ - ١٧٠ /١٦انظر تفسير القرطبي ١



– 

  )٤٥٦٨(

!  ، فلو لم يكن يؤمن بالخالق الذي خلَقه أول مرة لما كان في االحتجاج بها فائـدة    )١(]٧٩
ـ        : ولهذا قال الزجاج في قوله     اِدٍر علَـى َأن  ﴿ َأولَيس الَِّذي خَلَقَ السماواِت والْـَأرض ِبقَ

    ﴾ مخْلُقَ ِمثْلَهإذا كنتم قد أقررتم باإلنسان واالبتداء، فما تنكرون مـن          : ؛ أي ]٨١: يس[ي
  .)٢(وهذا قوُل كثيٍر من الناس، وهو بين واضح! البعث والنشور؟

 ينكرون البعث والنشور مع إيمانهم      - في المجمل    -فالحاصُل أن مشركي العرب كانوا      
يشبه إنكارهم أن يرِسَل اُهللا بشرا رسولًا مـنهم، وذلـك ظـنهم بـاهللا ظـن                 باهللا، وهذا   

  .الجاهلية
فلم يكن بين العرب مالحدةٌ بمعنى إنكار الخالق، وهذه نقطةٌ تحتاج إلى بحـث وتـدقيق              

  .في نسبة هذا المعتقد إليهم، وهم في الحقيقة برآء منه
ما يروى عن ابن الراوندي وابن المقفـع  فلم يوجد ملحد واحد في تاريخ اإلسالم كله أما        

وابن سينا وأبو حيان التوحيدي وغيرهم فعلى قلتهم الشديدة لم يكونوا ملحـدين اإللحـاد         
االصطالحي المعاصر وإنما كانوا أتباع فلسفات باطنية بل ويؤكد تاج الدين السبكي في             

  .كتابه طبقات الشافعية أن أغلب هؤالء أئمة مجتهدون لهم وعليهم 
نخلُص ِمن ذلك إلى أن اإللحاد غريب عن البشرية، غريب عن النفس اإلنسانية، ومـع               
هذا فإن المرء يعجب من ظهوره في هذا العصر بصورة الفتة للنظر حتى أصبح سـمة       
بارزة وظاهرة تحتاج إلى دراسات، بل أصبح يتصدر نسبا عالية في بعـض البلـدان،               

  %.٤٥ وصل إلى ، وبعضها%٢٥وصلت في أمريكا إلى 
ويبدأ ظهور موجات اإللحاد الفعلية أعقاب الثورة الفرنسية، وتحـرر دول أوربـا مـن              

  .سلطة البابوية وهيمنة الكنيسة على عقول الناس، حتى الطبقة الحاكمة منهم
كما نخلص إلى أن اإللحاد في األصل فلسفية طفيلية بال جذور أغلب أبعـاده سياسـية                

حدين إلى اآلن يتم تصنيفهم في أمريكا على أنهـم أكثـر الطوائـف    ولذا فالمل.. مجردة  
تعرضا لإلضطهاد وبحسب بحث استقصائي على مدار عامين قامت به جامعة مانيسوتا            
االمريكية فإن الملحدين هم األكثر اضطهادا في أمريكا ويفوقون في ذلك الشواذ جنـسيا              

  .)٢(والمسلمين المتطرفين

                                         
  .، مؤسسة الرسالة٥٥٣ /٢٠: تفسير الطبري: انظر١
  .٣٧٧ /١: معاني القرآن للزجاج٢)(
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 في العالم ما زالت تصنف المالحدة على أنهم غير مقبـولين            وأمريكا أقوى دولة علمية   
في المجتمع األمريكي وكان هذا واضحا جدا في الكلمة التي قالها جـورج بـوش األب             

هل يمكن اعتبار الملحد االمريكي متساوي       " ١٩٨٧حين سألة صحفي أمريكي في عام       
لسيد بوش مشهورا حـين  وأصبح رد ا." في الجنسية والمواطنة مع غيره من االمريكان     

ال اعرف اذا كان من الممكن اعتبار أن الملحدين مـواطنين أو حتـى اعتبـارهم          " قال  
 Atheist cannot be considered." محبين للوطن هذه أمة موحدة تحت رايـة اهللا  

as patriotic citizen  
نسيا وطبقا للواشنطن بوست في بحث آخر مستقل فإنه على الرغم من حصول الشواذ ج             

على بعض الحقوق ونالوا بعض اإلحترام من المجتمع األمريكـي مـا زال الملحـدون               
األمريكيون يمثلون أكثر فئات أمريكا احتقارا وكراهية بسبب ما يبدونـه مـن انعـدام               
لألخالق وعدم الثقة ورعونة في مبادئهم فإن المجتمع األمريكـي سـريعا مـا يلفظهـم      

مة عالقة مع ملحد أو مجرد تولي منـصب وظيفـي أو    ويتردد كثيرا األمريكيون في إقا    
حتى المشاركة في فرق الكشافة الشبابية خاصة لما يبدونه مـن صـفات عـدم تحمـل       
األمانة في اختبارات التأهيل العسكري الذي تُجريـه المؤسـسات النفـسية العـسكرية              

  .)٣(بأمريكا
 أن  ٥٧ح جون لوك ص   ولذا يرى جون لوك مؤسس الدولة المدنية في رسالته في التسام          

 مع الـذين   اإلطالقال يمكن التسامح على     " الملحد غير مقبول في المجتمع المدني يقول        
فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري لـيس         .. ينكرون وجود اهللا    

   "األشياء اهللا حتى لو كان بالفكر فقط يفكك جميع فإنكار الملحد إلىلها قيمة بالنسبة 
ما يؤسفُ له ظهور هذه الموجات اإللحادية في البالد العربية؛ فهذا أغرب ما يكـون؛       وم

  . جزءا من هوية العربي ال تنفك عنه بحال- وما زال -ألن الدين كان 
  لماذا يجب أن نكتب في اإللحاد؟

ـ               دم، اإللحاد ليس حالةً طارئةً في العصر الحديث، بل هو حالةٌ صاحبت اإلنسان منذ الِق
لكن بعد ثورة وسائل االتصال بمختلف أشكالها، وفي إطار أجندات مختلفـة، وبـسبب              
             عوامَل متشابكة، انفجرت موجةُ اإللحاد في الشرق والغرب، ولم يكن العالم اإلسـالمي

  !بمنأى عن هذا االنفجار



– 
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تَّى، ومـن   لقد كتب كثيرون من خلفياٍت دينية ومعرفية متعددة، حول اإللحاد بأساليب ش           
زوايا مختلفة، ما بين مسهب ومختصر، ومكثر ومقلٍّ، غير أن المتابع يدرك أن هنـاك               
حاجةً مهمةً لتقديم مزيٍد من البحوث والتحليالت لمنظومـة اإللحـاد بـشتَّى جوانبهـا               

  .ولوازمها، ولمختلف آثارها المعرفية والنفسية والسلوكية
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  لوقت المعاصر في اب اإللحادليأسا: ثانيالمبحث ال
منذ مائتي عام فقط لم تكن مشكلة اإللحاد بهذه الحدة واالنتـشار ولكـن فـي القـرنين                  
األخيرين ظهرت عوامل كثيرة جعلت من اإللحاد والكفر بـاهللا دينـاً عامـاً منتـشراً،                

  :ب في انتشار اإللحاد فيما يليليونستطيع أن نجمل أهم األسا
  : الكنيسة األوروبية-١

نيسة األوروبية سبباً غير مباشر أحياناً وسبباً مباشراً أحياناً أخرى في نشر            لقد كانت الك  
اإللحاد والزندقة والكفر الكامل بوجود اهللا وذلك ألن القائمين على هـذه الكنيـسة مـن                
الرهبان والقساوسة أدخلوا في دينهم كثيراً من الخرافات والخزعبالت، وجعلوها عقائـد            

السالم من مرتبة البشرية إلـى األلوهيـة وظهـور فكـرة            دينية، كرفعهم عيسى عليه     
الخطيئة والصلب والخالص وأضافوا إلى ذلك كثيراً من الخرافات الدارجة عن األرض            
والكون والحياة، وعندما بدأ عصر النهضة األوربية واكتشف بعـض العلمـاء حقـائق              

، ويتهمون مـن   جديدة عن األرض والكون والحياة هب الرهبان والقساوسة ينكرون ذلك         
يعتقد بالحقائق الجديدة ويصدق بها بالكفر والزندقة ويوعزون إلى الـسلطات الحاكمـة             
بقتلهم وحرقهم بالنار، ولقد لقي كثير من العلماء هذا المصير المـؤلم جـزاء مخـالفتهم     

ولكن حركة العلم لم تتوقف واستطاع العلماء أن يقدموا كل يوم براهين            .. آلراء الكنيسة 
على نظرياتهم العلمية وابتدأت آراء الكنيسة ومعتقداتها تهزم كـل يـوم هزيمـة              جديدة  

جديدة وكانت الجولة في النهاية لعلماء المادة على رجال الكهنوت فاندفع النـاس نحـو               
اإليمان بالعلم المادي كإله جديد سيحمل الرخاء والقوة والرفاهية للناس، وفـتش النـاس              

ه من فساد أخالقـي بـين الرهبـان والراهبـات وأرادوا            أسرار الكنيسة فهالهم ما رأو    
التخلص إلى غير رجعة من السلطان الكهنوتي والقهر الزمني الذي مارسـته الكنيـسة              
ضدهم ومن اإلتاوات والضرائب التي فرضتها الكنيسة على رقـابهم فكـان الـرفض              

يمان بالغيب واتهـام    الكامل لكل المعتقدات الدينية والكراهية العامة لكل عقيدة تنادي باإل         
الرسل جميعاً بالكذب والتدليس وهكذا برزت الموجة األولـى مـن موجـات اإللحـاد               

  ١.العالمي

                                         
 الرئاسة : ونشر  ،طبع ٣٤ ص الخالق عبد عبدالرحمن :  عالجها وطرق الظاهرة هذه أسباب اإللحاد انظر   -١

   .هـ١٤٠٤ الثانية، الطبعة الرياض، واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة
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  : مظالم العالم الرأسمالي-٢
ما كادت أوربا تتخلص جزئياً من سلطان الكنيسة ويكتشف الناس قوة البخـار واآللـة               

اع إلى التصنيع فامتلكوا    حتى تحول الناس من الزراعة إلى الصناعة، وهرع أهل اإلقط         
المصانع الكبيرة وحازوا الثروات الضخمة واستغلوا العمال استغالالً فاحشاً وانتـشرت           
المظالم الهائلة وظهرت الطبقات المتفاوتة من رأسماليين جشعين إلـى عمـال فقـراء              
مظلومين، وكان رؤية هذا الظلم الجديد، ومساندة رجال الدين أو سـكوتهم عنـه سـبباً           

داً في انتشار اإللحاد والشك في وجود اهللا، واتهام الدين بمساندة الظلم أو عجزة عن               جدي
تقديم حل ناجح لمشكالت اإلنسان على األرض وابتدأت العقائد الدينية تنحسر انحـساراً             
جديداً عن حياة الناس وابتدأ الناس يعملون أفكارهم في خلق عقائـد تـستطيع أن تحـل         

تقنع عقولهم وعجزت الكنيسة األوروبية أيضاً عن تقديم هـذا         مشكالتهم على األرض، و   
  ١.العالج للناس

  : ظهور المذاهب االقتصادية االلحادية-٣
كان العامل الثالث الذي ساعد على انتشار موجة اإللحاد هو ظهور المذاهب االقتصادية             

ذي تنـصر  اليهودي األلماني ال(اإللحادية وخاصة الشيوعية التي بشر بها كارل ماركس        
فبالرغم من أن هذا المذهب ينطلق من منطلق اقتصادي ويستهدف حسب إعـالن            ) والده

المبشرين به معالجة المظالم الرأسمالية الفردية والسيطرة على مجتمع اشتراكي يعمـل            
فيه كل إنسان حسب طاقته ويأخذ حسب حاجته فقط، إال أن القائمين على هذا المـذهب                

ة العقائدية وأعطوه أبعاداً أخرى غير اقتصادية فزعمـوا أن          االقتصادي صبغوه بالصبغ  
الحياة التي يعيشها الناس حياة مادية فقط وأنه ال يوجد روح وال بعث وال إله، وال حياة                 
أخرى وأن الناس منذ وجدوا ال هم لهم إال المصالح المادية وزعموا أن ظهور األديـان                

قراء ويستغلوهم وأن األخالق كاألمانة والعفـة  إنما كان من فعل األغنياء ليلبسوا على الف      
والصدق ما هي إال نتاج خبيث للفكر الديني الذي يريد أن يخدم المـصالح الرأسـمالية،        
واعتقد الشيوعيون لذلك أن األنبياء ما كانوا إال دجالين أرادوا بنـشر أديـانهم تخـدير                

صادي بفلسفته التي أطلقهـا     الشعوب لتستنيم للظلم والقهر وبهذا أصبح هذا المذهب االقت        
ولعل هذه الموجة الجديدة التـي      . على األديان موجة جديدة من موجات اإللحاد والزندقة       

                                         
، دار القلم ، دمشق ، الطبعة األولـى ،        ٥٦ص  محمد نبيل النشواتي    : اإلسالم يتصدى للغرب الملحد     راجع  -١
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جاءت بها الشيوعية كانت أعتى موجات اإللحاد جميعاً وذلك أن الشيوعية تبنت الـدفاع              
لفقـراء  عن المظلومين والفقراء وهذه قضية عادلة وإنسانية في ذاتها ولذلك تبنى هؤالء ا   

والمظلومون وهم أغلبية الناس دائماً هذه العقيدة الجديدة والدين الجديد ألنه يـدافع عـن             
مصالحهم ويتبنى قضاياهم وبالطبع أخذوا هذا الدين بفلسفته العقائديـة ولـيس بفكـره              

  .االقتصادي فقط
ل الذي  وهكذا انتشر اإللحاد سريعاً مع هذا المذهب االقتصادي الجديد وكان النجاح الهائ           

القته الدعوة الشيوعية بتفجير الثورة البلشفية في روسيا واالستيالء على الحكم عـامالً              
  ١.كاسحاً في هدم األديان ونشر اإللحاد وانتقاله ليصبح عقيدة عالمية

ولما كانت الدعوة الشيوعية ترى أن نهاية العالم الحتمية إلى الشيوعية وتدعو لذلك بـل               
لدموي سبيالً إلى نشر الشيوعية فإنه سرعان ما تأجج العالم مـن            تنتهج الثورة والعنف ا   

أقصاه إلى أقصاه بالثورات التي أججتها هذه العقيدة وابتدأت التحوالت القسرية لشعوب            
بأجمعها نحو اإللحاد كما حدث في الجمهوريات اإلسالمية في روسيا وكذلك في الصين             

لعقيدة الماركسية يمتد عبر بلـدان العـالم        وغيرها وما زال المد اإللحادي الذي تؤججه ا       
وها هي البلدان العربية التي كانت معقالً لإلسالم تغزوها العقيـدة الماركـسية             . جميعها

  .اإللحادية في عقر دارها
  : اقتران اإللحادية بالقوة المادية-٤

الرابع الذي شجع الناس على الكفر باهللا واالنطالق نحو اإللحـاد الكامـل هـو               السبب  
اقتران القوة المادية باإللحاد، وذلك أن الناس رأوا أن أوربا لم تتقـدم وتمتـك القـوى                 

وأن دولـة   . المادية وتكتشف أسرار الحياة إال بعد أن تركت أفكار الكنيـسة وعقائـدها            
بعد أن أعلنت أنها دولة إلحادية، ورأوا مع ذلـك أن           كروسيا لم تصبح دولة عظمى إال       

الدول التي ما زالت تتمسك بالدين دوالً متخلفة في القوة والصناعات فظن الناس لـذلك               
أن اإللحاد سبب للقوة والعلم، وأن الدين يعني التخلف والجهل، ولما كان للعلم المـادي               

 ظهـر األرض ونـشر الرفاهيـة        آثاره الظاهرة والباهرة من تيسير حياة اإلنسان على       
والرخاء فإن الناس انصرفوا عن العقائد الدينية وآمنوا بالعلم المادي كإله جديـد قـادر               
على أن يذلل لهم كل الصعاب على هذه األرض، بل أطمعهم هذا اإلله المادي أيضاً في                

                                         
: محمد الخضر حسين ، تقديم وتعليق ) : ده ، أسباب ظهوره ، عالجه     أسبابه ، طبائعه ، مفاس    (اإللحاد   راجع   -١

  . هـ ١٤٠٦ مكتبة ابن تيمية ، الكويت ، ١٢٣محمد إبراهيم الشيباني ،  ص 
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ـ             م الوصول إلى الكواكب األخرى وتسخيرها في خدمة اإلنسان وهكذا ساعد اقتران العل
المادي والكشوف الجديدة باإللحاد على ظن الناس أن العلم ثمرة ونتيجة لإللحاد، وكـان              

  ١.هذا خطأ عظيماً عمت بسببه موجة اإللحاد
  : هزيمة العالم اإلسالمي أمام الهجمة األوربية-٥

ما كاد األوربيون يمتلكون القوة المادية، ويستخدمون اآللة، ويبنـون المـصانع حتـى              
دول العالم بحثاً وراء األسواق لمنتجاتهم الصناعية، وجلبـاً للمـواد الخـام             اتجهوا إلى   

ولما كانت هذه الدول تطمع في الحصول علـى مـا تريـد بـأبخس        . الالزمة للصناعة 
األثمان أو بال ثمن أصالً فإنها استخدمت قوتها العسكرية النامية للحـصول علـى مـا                

لتخلف والفقر والضعف العسكري والسياسي،     ولما كان العالم اإلسالمي في غاية ا      . تريد
فإنه لم يصمد طويالً أمام الهجمة األوربية االستعمارية، وكان للهزيمة العـسكرية التـي    
مني بها المسلمون أمام الغزو األوربي أثرها البعيد فـي زلزلـة العقائـد اإلسـالمية،                

 وطفقـت الـشعوب     وانحسارها أمام المد اإللحادي الذي حمله المستعمرون األوربيون،       
اإلسالمية، تقلد المستعمر األوربي وتتشبه بأخالقه وعاداته، وتدخل في عقيدته اإللحادية           
ظناً منها أن األوربيين لم يصلوا إلى القوة إال برفضهم للدين، وكانت هذه خطيئة جديدة               

  ٢.وسبباً آخر أسهم في الظاهرة اإللحادية العالمية
  :ارة الحياة الجديدة ومباهج الحض-٦

فتح العلم المادي للناس أبواباً عظيمة من أبواب الرفاهية والتـرف ومغريـات الحيـاة،               
فالمراكب الفخمة من سيارات وطائرات، وقطارات، ووسائل االتصال ووسائل الراحـة           
والتسلية، والمطاعم والمشارب الفاخرة، واأللبسة األنيقة، والتفنن العجيـب فـي التلـذذ          

 الشهوات والمغريات كل هذا فتح على الناس ألواناً لم يعهـدوها            بالحياة، والجري وراء  
  .من االستمتاع بالحياة، واالنغماس في الشهوات والملذات

ولما كان الدين بوجه عام ينهى عن اإلسـراف ويـأمر بالقـصد واالعتـدال، ويحـرم       
ن بذلك  االستمتاع بالحرام كالخمر والزنا والتعري فإن الناس الذين يجهلون سر أمر الدي           

ظنوا أن هذه قيوداً على حريتهم، وحجراً لملذاتهم وشهواتهم فازدادوا لذلك بعـداً عـن               
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وبـذلك  . الدين، وكراهية لمن يذكرهم باآلخرة ومن يحذرهم من نار أو يطمعهم في جنة            
  .أيضاً ازدادت غربة العقائد الدينية وانتشرت عقائد اإللحاد والزندقة

  : دوامة الحياة-٧
 الناس الصارخ نحو العب من الحياة واالستمتاع بكل ما أفرزته الحـضارة       كان النطالق 

الغربية من ملهيات ومغريات، واقتناء كل مستطاع من وسائلها الحديثة أثره البالغ فـي              
انشغال الناس عن كل شيء حتى عن أنفسهم، فضاعف الناس ساعات عملهم طمعاً فـي        

 الراحـة كالغـساالت والثالجـات       المزيد من األجور ولتحصيل المزيد مـن وسـائل        
والسيارات، ونحوها، وفي سبيل ذلك أيضاً انطلقت المرأة من المنزل لتـشارك الرجـل           
أعباء الحياة وتكاليفها الجديدة، وللحصول على مزيد من الرفاهيـة والراحـة، وابتـدأ              

لجد السعار المجنون والرغبة الجامحة نحو اقتناء مغريات الحياة فتطلب ذلك زيادة في ا            
والنشاط وانشغاالً بالليل والنهار، وهكذا بدأت دوامة الحياة تطحن اإلنـسان المعاصـر             
وتشغله في ليله ونهاره وال تترك له فرصة للتفكير في نفسه أو في مصيره فهو يعمـل                 
في متجره أو مصنعه ويعود لملهياته وشهواته ثم يعود إلى عمله وهكذا دون أن تتـرك                

تاً للفراغ يستطيع فيه أن يفكر في حقائق الدين، وأن يجيب عـن             له الحياة المعاصرة وق   
من خلق هذا الكون؟ ومـن خلقنـا؟ ولمـاذا          : األسئلة الخالدة التي تتردد داخل كل نفس      

خلقنا؟ وإلى أين نسير؟ وهل لهذا العالم نهاية؟ وهل له من بداية؟ ولماذا يعـيش النـاس                
اك مظلوم، وهذا قاتل، وذاك مقتول؟ وفـيم  متفاوتين فهذا غني وهذا فقير، وهذا ظالم، وذ  

كل هذا؟ بل بقيت هذه األسئلة حائرة في أكثر النفوس وبال جواب وذلـك أن اإلنـسان                 
  .المعاصر المستهلك الذي تطحنه دوامة الحياة ال يجد وقتاً للتفكير في كل هذه األسئلة

ا النحـو الـذريع   ب البارزة لوجود ظاهرة اإللحاد وانتشارها على هذ       لي األسا بعض  هذه  
  . يواجه الدعاة هذا الفكر واآلن كيف



– 

  )٤٥٧٦(

  دور الدعوة اإلسالمية  في مواجهة اإللحاد: المبحث الثالث
 هذا المبحث عن مادية أصحاب الفكر الوضعى ، وبمعنى          فيلقد سبق الحديث      

، لقـد جـاء     ية  اإلسالمالدعوة   ضوء   فيأوضح اإللحاد أسبابه وآثاره ، لكن ما عالجه         
 لخير اإلنسان على هذه األرض وإسعاده فيهـا ، وتهيئتـه لـسكنى الجنـة دار              اإلسالم

السعادة ، ولكن اعترضت طريقه مشاكل كاإللحاد وغيره ، لذا أذكر عالج اإلسالم لهذه              
إن عـالج اإلسـالم     .وال إطنـاب     المشكلة فى ضوء خطوط عريضة ال إسهاب فيهـا        

   -:ى لظاهرة اإللحاد يتمثل فى عدة نقاط أهمها ما يل
   -: الدعوة بإخالص إلى توحيد اهللا سبحانه -أوال

لقد جعل اإلسالم دعوته العالمية تبدأ من توحيد اهللا سبحانه وتعالى ، واإلقـرار               
بأنه خالق هذا الكون ومدبره ، بل جعل الهدف األول واألخير من هذه الرسـالة ؛ هـو                

نَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسـوالً َأِن اعبـدواْ اللّـه     ولَقَد بعثْ:إفراده بالعبادة دون سواه قال تعالى   
 وما ُأِمروا ِإالَ ِليعبدوا اللَّـه مخِْلـِصين لَـه      : وقال  . ) ١(اآلية  .. واجتَِنبواْ الطَّاغُوت   

بل جعـل اهللا غايـة      . ) ٢(الدين حنَفَاء ويِقيموا الصالةَ ويْؤتُوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمة          
وقد أبـان اهللا هـذه      . ) ٣( وما خَلَقْتُ الِْجن واِإلنْس ِإالَ ِليعبدون        : الحياة العبادة فقال    

القضية وأظهرها ودلل عليها ، حتى ال يتطرق إليها شك وال ريب ، وأمر اهللا الناس أن                 
 سنُِريِهم آياِتنَـا ِفـي   :ء فقال يتفكروا فى أنفسهم وفى الكون من حولهم وفى كل األجوا 

إن اإليمـان بـاهللا تعـالى       ." ) ٤(اآلية  .. اآلفَاِق وِفي َأنفُِسِهم حتَّى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ         
والتمسك باإلسالم يقيم عوج هذه الحياة ، ويرد كل فرد فـى المجتمـع البـشرى إلـى                  

يد اهللا تعالى طاقة زهر ال شوك فيهـا ، وال           موضعه ال يقصر عنه وال يتعداه ، إن توح        
فتوحيد اهللا تعالى ، عاصم من الزلـل ،       . ) ٥(" الخالص   إلحاد لديها ، ألن عندها التوحيد     

ومعنى هذا أن يتركز فى قلب كل إنسان هذه الحقيقة ومن ثم فال يتطرق إلـى قلبـه أو                   
ه النظرة القرآنية تـدحض     اهللا هو مدبر الكون ، وهذ     " عقله شك أو إلحاد ، وليوقن بأن        

                                         
  ) . ٣٦(النحل ، من اآلية ) ١(
  ) . ٥(البينة ، اآلية ) ٢(
  ) .٥٦(الذاريات ، اآلية ) ٣(
  ) . ٥٣(فصلت ، من االية ) ٤(
  . ان الطبعة الشرعية ، بدون  ، مكتبة اإليم٩٤ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أبو الحسن الندوى ص) ٥(



 

 )٤٥٧٧(

والتى تحاول أن تصور اهللا فـى       .. كل النظريات الفلسفية الوثنية واليونانية والمجوسية       
  صــور مــضطربة بعيــدة عــن الحــق ، وبهــذا يبطــل اإلســالم كــل نظريــات 
التعدد ، وإله الخير والشر ، وعبادة األبطال ، وعبادة الجمال ، ونظرية وحدة الوجـود                

  .) ١(" ريات كلها يكون بالدعوة إلى خير اهللا تعالى وإبطال هذه النظ
توحيد اهللا حقيقة فطرية ال سبيل إلى تجاوزها أبداً سواء بالتعدد أو اإلنكـار ،            " 

فالتوحيد هللا عنصر ثابت فى النفس البشرية ، قائم فى صميم الفطرة يهدى البشرية إلـى            
 وإنما هو توحيد ال انحراف فيـه وال       خالقها ، وهذا التوحيد ال يقبل التطور وال التغير ،         

  . ) ٢(.. " هللا ، وإفراده بالوحدانية دون سواه  زيغ ، قائم على إخالص الوجه
 بوصف تفصيلى بليغ ألسـماء اهللا وصـفاته         – عليهم السالم    –لقد أتى الرسل    

ودعوة الناس إلى توحيده ، وهذا كله ليظل اإلنسان بعيداً تمام البعد عن اإللحـاد بـاهللا                 
 -وهكذا أصبح اإلسالم منهجاً وطريقاً للتوحيـد والـصلة الدائمـة بـاهللا       . " والكفر به   

 – ، والبعد التام عن اإللحاد بل عن كل ما يقطع صـلة العبـد بربـه       -سبحانه وتعالى   
  . ) ٣( " –سبحانه وتعالى 

ال تَبِديَل ِلخَلِْق اللَّـِه  ِفطْرتَ اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها     .. : فاهللا تعالى يقول    
         ونلَمعالنَّاِس ال ي َأكْثَر لَِكنو مالْقَي ينالد ذَِلك)ومن أعجب عجائـب تلـك اآليـة        . " ) ٤

الكريمة وأكبرها وأبهرها وصف اإلسالم بأنه نفس الفطرة التى فطر اهللا الناس عليهـا ،          
ن أن يسبقه إليه فى القديم والحديث ،        وهذا شئ فوق العقل البشرى أن يتصوره فضالً ع        

اإلنسانية ال تملك حتى اآلن إمكان تحققه ، فال فالسفتها وال مشرعوها يحدثون أنفـسهم               
بالوصول يوماً إلى نظاٍم يتطابق مع الفطرة من جميع الوجوه ، والمسلمون اليـوم فـى                

بـصارهم وعـن   شغل بما ينبذ إليهم الغرب من اآلراء والمذاهب ، والنور الذى فـوق أ    

                                         
  . ، مرجع سابق ٥٨،٥٩أنور الجندى ص: قضايا العصر فى ضوء اإلسالم ، أ ) ١(
   ، طبعة مؤسسة الرسـالة ، بيـروت ، الطبعـة            ٣٨محمد المبارك ص  : نظام اإلسالم العقيدة والعبادة ، د       ) ٢(

  . ١٩٨٨األولى 
  .، مرجع سابق ٣٤د الخالق عبد الرحمن صعب: اإللحاد ، أسباب هذه الظاهرة وعالجها ، أ ) ٣(
  ) . ٣٠(الروم ، من اآلية ) ٤(



– 

  )٤٥٧٨(

هذا باختصار عن الدعوة إلى توحيد اهللا       . ) ١(.. "  من اهللا عليهم بها      يالنعمة الكبرى الت  
   قتـل كـل معنـى      يتعالى ، كعالج ناجع لإللحاد ، عالج هـذا الـداء الخطيـر الـذ              

  . لألمن واألمان 
   -: العناية بالتربية الخلقية -ثانيا 

 ، فلقد أمر اإلسالم بكـل       يالدين اإلسالم وهذه التربية هدفٌ دنيوى من أهداف         
 ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَـى       :ما يحض على الخير ويبعد الشر واألذى ، فقال تعالى           

  . ) ٢(اآلية .. الْخَيِر ويْأمرون ِبالْمعروِف وينْهون عِن الْمنكَِر 
عاليمه ورسالته العامة للبشر ، ومـا       لذا يجب االهتمام بتدريس روح اإلسالم وت        

واجتماعى ، وما ينتظر أن يقوم بـه مـن دور فـى إنقـاذ                أتى به من إصالح سياسى    
 وهذا هو دور العلماء فى تحقيق التهذيب الدينى عند          ٠البشرية مما تتخبط فيه من ظالم       

  .الناس جميعاً وأول هذه األخالق توحيد اهللا كما سبق ذكره 
 مادة الدين اإلسالمى ، كمادة أساسية فى جميـع البـرامج            كما يجب تدريس  "   

التعليمية من االبتدائية وحتى الجامعة ، حيث تبدأ هذه البرامج من البسيط إلى المركـب               
، ومن التلقين واإليحاء إلى التثقيف وحل المشاكل ، فى المراحل التعليمية التالية ، وفى               

بية األخالقية مادة أساسية فى مراحـل التعلـيم         النهاية عندما يكون التهذيب الدينى والتر     
المختلفة ، بحيث تكون مادة تطبيق وليست منهجاً نظرياً فحسب عندها يكون الـشاب أو          

لهذا كلـه كـان   .) ٣(" الشابة حصانة أخالقية وتهذيب دينى ضد موجات اإللحاد العارمة      
 من اإلسالم ، لهذا جعـل  البد من التهذيب األخالقى عن طريق التربية األخالقية انطالقاً    

 كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّـاِس تَـْأمرون ِبـالْمعروِف           :اهللا أمة اإلسالم خير أمة فقال       
  . ) ٤(اآلية .. وتَنْهون عِن الْمنكَر 

                                         
 ، الرسالة والرسول واإلعجاز العلمى ، دار اإلنسان         ١٨محمد الغمراوى ص  : اإلسالم فى عصر العلم ، د       ) ١(

                    وانظر توحيد الخالق ، الشيخ عبـد المجيـد عزيـز الزنـدانى             . م  ١٩٩١:هـ١٤١١القاهرة ، الطبعة الرابعة     
  . م ١٩٨٧:هـ١٤٠٨  دار المجتمع للنشر ، جدة ، الطبعة الثالثة ٢٩: ٣جـ

  ) . ١٠٤ (اآليةآل عمران ، من ) ٢(
   ، طبعـة دار الكتـب   ١١٦أبو الوفا محمد أبو الوفا إبـراهيم ص : دور علماء الدعوة فى تحقيق األمن ، د    ) ٣(

  . العلمية ، بيروت ، بدون 
  ) . ١١٠( من اآلية آل عمران ،) ٤(



 

 )٤٥٧٩(

فالدعوة إلى الخير ، وهداية الناس ، وامتالء القلوب بمحبـة الخيـر             " ومن ثم   
   كى يضمن للناس التهذيب والوقاية من اإللحاد الذى هو مثـار           للناس منهج متميز قرآنى
ولقد أمر اإلسالم أتباعه بالعدل واإلحسان مع كل الناس ، حتى مـع             . ) ١(" الشك والقلق   

المشركين والكافرين ، والصبر على أذاهم ، إن كان فى هذا خيراً ومـصلحة ، وأشـار    
 –والرحمة بالوالدين واألقربين واليتـامى والمـساكين        اإلسالم بعد ذلك بالبر واإلحسان      

وهكذا ، وبهذه الروح التى يخلقها اإلسالم فى نفوس أتباعه ويغرسها بينهم ينشأ المـسلم               
الطيب القلب العالى الهمة نقى السريرة ، فإذا توجه المسلم فى كل ذلك نحو ربه مراقبـاً     

اد والكفر والزندقة ، أقرب النـاس إلـى         هللا عامالً لمرضاته ، كان أبعد الناس عن اإللح        
        ربه وخالقه ومواله ، ألن أقواله وأعماله جميعاً ستكون عبادة خالصة ، وسـيكون قلبـه

 قُْل ِإن صالَِتي ونُسِكي ومحيـاي وممـاِتي   : دائماً متصالً بربه ذاكراً هللا ممتثال لقوله       
  . ) ٢(ه وِبذَِلك ُأِمرتُ وَأنَاْ َأوُل الْمسِلِمين الَ شَِريك لَ* ِللِّه رب الْعالَِمين 

وهكذا ترى أن هدفى الرسالة اإلسالمية هما إخـالص الوجـه هللا وتوحيـده              "   
هى بحق البـديل الـصالح للنفـسية     وعبادته ، وكذلك العمل لخير اإلنسانية الطيبة التى      
نانية واإلجرام على ظهر هـذه األرض     اإللحادية ، الخبيثة المدمرة التى تعيش القلق واأل       

 " ..)٣ ( .  
   -: التصدى لشبهات المالحدة -ثالثا

فالتصدى لشبهات الملحدين والكفرة ، قد انفردت بـه كتـب كثيـرة ، ومنهـا                
التصدى للشبهات حول الجهاد ، وشبهات حول الحـدودفى اإلسـالم وشـبهات حـول              

 ، وهذه كلها قد تخصصت لها كتـب         الرسالة اإلسالمية ، وشبهات حول الرسول الخاتم      
اإللحاد يهتك أستار المحرمات كلهـا فـال يبقـى          : فمن شاء فليرجع إليها وأخيراً أقول       

حراماً ال تستطيع اليد أن تصل إليه ، وإذا كان التوحيد يسعد أهله بالجنة فى اآلخـرة ،                  
والنفـوس  فإن أهل اإللحاد ودعاته يعدون من يتبعونهم فى باطلهم بجنة علـى األرض              

الضعيفة تْؤِثر دائماً العاجل على اآلجل لكن على العلماء التصدى لهذا ، وإقناع النـاس               
أن ما يحققه اإلسالم من استقرار واطمئنان هى الجنة الحقيقيـة علـى وجـه األرض ،        

                                         
  .  ، مرجع سابق ٣٨عبد الرحمن عبد الخالق ص: اإللحاد ، أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها ، أ ) ١(
  ) . ١٦٢،١٦٣(األنعام ، اآلية ) ٢(
  . ، مرجع سابق ٤٠عبد الرحمن عبد الخالق ص: اإللحاد ، أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها ، أ )٣(



– 

  )٤٥٨٠(

بجانب جنة اآلخرة ، وأن ما يدعو إليه اإللحاد وجنة الشهوات واألهـواء مـا هـو إال                  
  .١ل الجحيم اآلجل ، فيقابلون كل شبهة لإللحاد بدليل من أدلة الحق الجحيم العاجل قب

 ينبغي النظر إلى الشباب الحائر نظرة من يحمل أفكارا تؤرقهم، ومن ثَم فهـم           -: رابعا  
يحتاجون إلى من يناقشهم ال لمن يتهمهم بالكفر واإللحاد ألنه ال يبالي بهـذه االتهامـات          

 – صلى اهللا عليه وسلم      –وقد كان النبي    .  الحريات بل يعتبر من يوجهها له يحجر على      
 صلى اهللا عليه    –يتعامل مع من ارتكب كبيرة بمنتهى الشفقة لدرجة أنه بدا األسى عليه             

يـا رسـوَل اِهللا، كََأنَّـك    : ( عند تطبيق حد السرقة ألول مرة حتى قال الصحابة         –وسلم  
  ).، لَا تَكُونُوا عونًا ِللشَّيطَاِن علَى َأِخيكُموما يمنَعِني” : كَِرهتَ قَطْعه ؟ قَاَل

 في قطـع    – بسرقته   – قطع يد السارق لتسببه      –صلى اهللا عليه وسلم     -كره رسول اهللا    
يده وكان من الممكن أن تقدم هذه اليد الخير لنفسها وللناس، هذا الشعور النبيـل ينبغـي       

لحاد، وينبغي أن نضع نـصب أعيننـا   أن يغمرنا عندما نرى ملحدا أو من يسير نحو اإل  
ال تساعدوا الـشيطان    ” ال تكونوا عونا للشيطان على أخيكم     “ونحن نتعامل مع المخطئين     

  .في إضاللهم ، مدوا أيديكم وقدموا كل ما يمكنكم من معونة ليتبين الرشد من الغي
ام، فربمـا   ينبغي أن نتلقى كل سؤال يتعلق بذات اهللا تعالى وصفاته بكل اهتم     -: خامساً  

كان شكا يعتري ذهن السائل أو شبهة ألقيت عليه لو لم يجد لها ردا توغلت فـي عقلـه                 
وجذبت ما يشابهها من أفكار وإن لم تكن اإلجابة حاضرة عند من يـسأل فليبحـث وال                 

  .يتحامل على السائل
رد من  بأبلغ    يجول في الخواطر من أفكار مقلقة      وتأسيا بالمنهج القرآني الذي أجاب عما     

  ، ٢} وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب َأِرِني كَيفَ تُحِي الْموتَى{مثل قوله تعالى 
  .ينبغي أال يخشى القائمون على التربية من مناقشة هذه المسائل مع الشباب

 صلى اهللا عليـه     – للشاب أن يبدي كل ما عنده اقتداء بالنبي            إتاحة الفرصة  -: سادساً  
 صلى اهللا عليه وسلم     –ول عتبة بن ربيعة تقديم عروض مغرية للنبي          عندما حا  –وسلم  

 لكي يترك دعوة اإلسالم، ومع أن الرجل منذ اللحظة األولى تكلـم بكـالم ال يمكـن                 –
 تركـه  – صلى اهللا عليه وسـلم  – أن يقبله إال أن النبي – صلى اهللا عليه وسلم      –للنبي  

                                         
مصطفي السعيد مصطفي رسالة ماجستير فـي  / فكر الوضعي دراسة مقارنة الدكتور      وال اإلسالماألمن بين    -١

    .١٢٢ برقم األزهركلية الدعوة بالقاهرة جامعة 
  ]٢٦٠: البقرة[ -  ٢



 

 )٤٥٨١(

؟ قال نعم، ثم تال آيـات بينـات    ) بن ربيعة  عتبة(حتى فرغ ثم سأله أفرغت يا أبا الوليد         
: بدى تأثيرها على عتبة و صاحبه هذا التأثير إلى أن عاد إلى قومه حتى قـال أحـدهم                 

نفذت كلمات اهللا إلى قلبه بعد أن أبـدى  ) لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به    (
ه لنعطي الفرصة كاملـة     كل ما عنده وصار قلبه محال لقبول ما يلقى عليه أو التفكير في            
  .”أفرغت يا أبا الوليد” : لكل من يؤرقه الشك لكي يبدي كل ما في نفسه وليكن شعارنا

 األلوهيـة فتجـده خاطـب      ينبغي أن نقتدي بالقرآن الكريم وهو يتحدث عن       -: سابعاً  
عون ِمـن   قُْل َأرَأيتُم ما تَـد    {المنكرين خطابا ينفذ إلى أعماق القلب و العقل قال سبحانه           

                 اِت اْئتُوِني ِبِكتَـاٍب ِمـناومِفي الس كِشر ملَه ِض َأمالَْأر اذَا خَلَقُوا ِمنوِني موِن اللَِّه َأرد
        اِدِقينص كُنْتُم ِعلٍْم ِإن ٍة ِمنَأثَار ذَا َأوِل هيا له من خطاب يملك على اإلنسان أقطار         ،  }قَب

وبمثل هذه الطريقة القرآنية التي تخاطب اإلنسان وتجعل منـه          ! نفسه ويقودها إلى الحق   
نور الحق لكل من كان له قلـب         قاضيا على نفسه وشريكا في البحث عن الحقيقة، يبدو        

  .أو ألقى السمع وهو شهيد
 علـى  –حوار يقبل فيه المحاور المسلم أن تتعدد جوالته، وأن يقوم محاوره وهو مستعد  

  .ا دار بينهما وإعادة النظر في موقفه للتفكير فيم–أقل تقدير 
 ينبغي أن تكون المناهج الدراسية باعثة علـى اإليمـان واليقـين ال مجـرد                -: ثامناً  

معلومات تدرس ثم تنسى، ويبقى الدور األهم للمعلم المؤمن برسالته والـذي يـستكمل              
فكـر مـع   كما ينبغي تدريس العقائد بشكل يتناسق فيه ال  .  في المنهج  - إن وجد  –النقص  

العاطفة، وأرى أن المطلوب هو صياغة علم العقائد صياغة يتعلق فيهـا القلـب بـاهللا                
سبحانه وتعالى تعلقا ينجيه من المهالك ويشعره بمحبة اهللا سبحانه لخلقه وذلـك اقتـداء               

 اللَّه الَِّذي جعـَل لَكُـم الْـَأرض قَـرارا    { :بطريقة القرآن الكريم ولنأخذ مثال قوله تعالى      
             اللَّه كارفَتَب كُمبر اللَّه اِت ذَِلكُمبالطَّي ِمن قَكُمزرو كُمروص نسفََأح كُمروصو ِبنَاء اءمالسو

 الَِمينالْع ب١} ر  
 تعاون المناهج الدراسية على إبراز قدرة اهللا وعظمته في الكون، مـن دقـة               -: تاسعاً  

 المخلوقات على إتمام رسالتها وربط ذلك بآية كريمة كقوله تعـالى            وتناسق وتعاون بين  
  ٢. }ما تَرى ِفي خَلِْق الرحمِن ِمن تَفَاوٍت{

                                         
  ،]٦٤غافر، [ - ١
  ].٣[الملك  -٢



– 

  )٤٥٨٢(

 تحصين الشباب مما يمكن أن يعرض لهم في المستقبل من أفكار قـد تثيـر                -: عاشراً
 عليه وسلم    صلى اهللا  –شكوكا عند البعض، وكيفية مواجهتها، فعندما أمر اهللا تعالى نبيه           

 أن يحول قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أخبر نبيه أن السفهاء سيتساءلون               –
 ما الذي جعل المسلمين يحولون قبلتهم؟ ولقن اهللا تعالى المسلمين الجـواب        في المستقبل 

  ١}  يٍمقُْل ِللَِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب يهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِق{
، وفي هذا درس لنا فالشبهات التي يثيرها الملحدون قديمة، وأقصى مـا يمكـنهم هـو                 
صياغتها صياغة جديدة تزيد اللبس، والتحصين يقتضي أن يجمـع المختـصون هـذه              
الشبهات ويجيبوا عنها بعبارة واضحة وبشكل جماعي وموسوعي، مفندين للشبهات مـع    

للفئة المستهدفة، وأن ينشر ذلك عبر وسـائل اإلعـالم          مراعاة الطبيعة النفسية والعقلية     
  .المختلفة

 تعريف الناشئة بما يعود عليهم من نفع عندما يؤمنون بإله يملـك الكـون    -: أحد عشر   
ويرعى عباده المؤمنين ويكافئهم على أعمالهم بحياة طيبة ،ومدى التناسق بين المـؤمن             

  .والكون فكالهما يسبح بحمد ربه
ار ينبغي على كل من يرى أن اإليمان إذا ضاع فال أمـان وأن اإللحـاد       ما سبق من أفك   

هو إفساد للكون أن يبادر إلى بذل ما يمكنه من جهد في سبيل إعادة اإلنسان إلى فطرته                 
  )٢(فيأمن الجميع وتتنزل رحمات السماء وتستخرج خيرات األرض 

                                         
  ]١٤٢البقرة، [  -١

(٢) https://islamonline.net. 



 

 )٤٥٨٣(

 الخاتمة
اج إلى جهـوٍد حثيثـٍة مـن أبنـاء          إن مواجهة التيار اإللحادي في مجتمعنا المسلم تحت       

المجتمع المسلم، على كافَّة األصعدة؛ أفرادا وجماعاٍت وحكوماٍت، وتوضيح ذلـك فيمـا    
  :يلي

 دور اآلباء في تربية األبناء؟ كيف يتجاهلون هذه الِفتنة ويتركون أبناءهم فريـسةً              :أوال  
           غياب دور األسرة سبب رئيس ار الجارف؛ ولذا فإنمن أسباب انتشار اإللحاد،    لهذا التي

إنَّه تحدث مع والـده  : قال لي ) رجع إلى اإلسالم بعد ذلك    (وأذكر أن أحد الشباب الملِحد      
بخصوص أموٍر خَطيرة ألمح من خاللها إلى أنه ألحد، فما كان من والده إلَّا أن نـصحه            

 !بالِقراءة، مسكين هذا الوالد
 !هذه الفتنة القاحلةولعلَّ من عقوق اآلباء لألبناء تركهم ل

يقع على عاِتق الدعاة إلى اهللا دور كبير؛ فهم الموقِّعون عن رسـول             دور الدعاة  -: ثانياً
 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، المبلِّغون أمر الدين

وكم من دعاة كانوا سببا في إلحاد كثيٍر من الشباب، بسبب عـدم مراعـاتهم لمرحلـة                 
 !الشباب وبسبب سوء أفعالهم

لذا على الدعاة أن يهتموا بالشباب المسلم؛ فطبيعة هذه المرحلة تَختلف عـن غيرهـا؛               و
 .فالداعية الحق هو الذي يشعر الشاب أنَّه صديقٌ له، ال سيفٌ مسلَّطٌ على رقبته

 والمؤسسات اإلسالمية تستطيع القيام بدوٍر فعاٍل فـي         دور المؤسسات اإلسالمية   -: ثالثا
حاد؛ لتوفِّر اإلمكانات الالزمة من العلماء والدعاة، ومن المؤسـسات التـي            مواجهة اإلل 

 المؤسسات اإلسـالمية  -األزهر الشريف : "يمكن أن تضطلع بدور كبير في هذا المجال     
 ."في أنحاء العالم

فما المانع من تَشكيل هيئٍة عليا لمواجهة اإللحاد، مهمتُها األولى الـرد علـى شـبهات                
جابة على أسئلتهم، وأن تتكـون هـذه الهيئـة مـن علمـاء فـي كافَّـة         الملحدين، واإل 

  . التخصصات؛ حتى يخرج العمل مثمرا، شاملًا لكافَّة نواحيه
 .:وأخيرا أقول

 .إن اإلسالم باٍق ال محالةَ بوعد اهللا تعالى، وبوعد رسوله الكريم صلى اهللا عليه وسلم 
  



– 
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 فـإن سـنن   - خاصة الـدعاة إلـى اهللا   -نحن المسلمين لكن تَكمن الطامةُ الكبرى فينا    
 :، قـال تعـالى  – إن لم نقم بأمر الـدين  -االستبدال والتدافع تَقتضي أن اهللا سيستبدلنا 

بمن يقومون بأمره ويحفظونـه      ﴾وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونُوا َأمثَالَكُم         ﴿
 والحمد هللا أولًا وآخر نه حقَّ التبليغويبلِّغو
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  : الملخص

تناولت هذه الدراسة بنية النص الشعري ورؤية العالم من منظور البنيوية التكوينية في 
 مع التطبيق على قصيدة الخيول، وانطلقت للشاعر أمل دنقل) ٨( ديوان أوراق الغرفة 

ية  التكوينويةالبنيإلى  الشكالنية التي تتمحور في الجوانب اللغوية والنصية من البنيوية
مقترنة باألبعاد السياسية واالجتماعية  من منظور لوسيان جولدمانواألنساق الثقافية 

 المعالجة النقدية الدقيقة تتطلب دراسة النص وفق ألن. والثقافية والحضارية وغيرها
وإذا  . رؤية شمولية تبدأ من البنية اللغوية التشكيلية وتنتهي بالبنية التكوينية ورؤية العالم

النص  عنصر أساسي لتشكيله فإننا نعالجتحليل البنيوي يدور حول لغة النص ككان ال
وفق المنهج البنيوي برؤيته الكلية التي تنطلق من البنيوية الشكلية وتنتهي الشعري هنا 

بالبنيوية التكوينية ألن فض مغاليق النص األدبي اليتأتي ببعد أحادي لكنه يتأتي من 
 العمل ببنيةبحث في بنية النص الداخلية وما يربطها  خالل البعدين معا، ومن ثم ن

األدبي برباط ممتد من العالقات المتداخلة في سبيل تفسير النص واستخراج دالالته، 
على أننا ال ننسى ربط البنى الداخلية للنص بالبنى الخارجية كمحصلة نهائية للوصول 

ناول البحث ثالثة  محاور هي؛  ولذلك ت، دقيقاإلى تحليل النص تحليال بنيويا تكوينيا
البنية التشكيلية والنص وتناول ثالثة جوانب هي؛ : المفاهيم واألبعاد، والثاني: األول

 البنية التكوينية ورؤية :البنية اإلفرادية، والبنية التركيبية، والبنية الصورية، والثالث
   .ؤية العالم ور، والوعي الممكن،العالم وتناول ثالثة جوانب هي؛ الوعي الفعلي
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ABSTRACT 
Structure of the Text and the world vision in “ The papers of  Room (٨)” from 

the Perspective of the Generative Structuralism 

Poem “The horses” as a model 

This study deals with the structure of the poetic text and the vision of the world 

from the perspective of generative structuralism in the collection (Diwan) of 

poems  by Amal Dunqul with the application of poem “Horses”, and started 

from structural formalism that focuses on the linguistic and textual aspects to the 

generative structuralism and cultural patterns from the perspective of Lucian 

Goldman, with also the political, social, cultural dimensions and others issues. 

The critical depth treatment requires studying the text in accordance with a 

holistic vision that begins from the linguistic and formal structure and ends with 

the structural formalism and the world vision. And If the structural analysis talks 

about the text language as an essential element of its formation, we treat the 

poetic text here in accordance with the structural approach of his holistic vision, 

which starts from structural formalism and ends with a generative structuralism 

that we will not be able to read  literary texts and understand it if we come with a 

single dimension but comes through the two dimensions together, and after that 

we try to find the Internal structure of the text and its interconnected with the of 

literary work in a bond extending from the interrelationships in order to interpret 

the text and extract its implications, but we do not forget to link the internal 

structures of the text with the external structures as a final outcome to arrive at 

the analysis of the text analysis structure structurally accurate, The structure of 

the structure and the text, and dealing with three subjects: The individual 

structure, the structural structure, and the visual structure.  

Second: The structure of  formation and the vision of the world which is 

Dealing with three subjects: An actual awareness, possible awareness and world 

vision. 

  



 

 )٤٥٨٩(

  د المفاهيم واألبعا: أوال
 )                                ١(   

من عباءة النقد التكوينية وغيرها من أنواع البنيويات األخرى  البنيويةخرجت   
المعالجات النقدية التي عنيت بالشكل األدبي للنص من خالل  بهالشكالني ويعنى 

نقد الشكالني  بهذا وال، ية والمناهج النقدية الشكالنية والبنيويةقالنظريات السردية المتعا
 – ١٩١٩المفهوم انطلق من الشكالنية الروسية التي توطدت في روسيا بين عامي 

 ذلك . ألن كال منها جاء امتدادا للتيار الشكالني، وامتد ليشمل البنائية والداللية،١٩٣٠
 االنطالق من النص :أن الشكلية والبنائية والداللية اشتركت في عناصر جوهرية أهمها

 أي .بي كأساس جوهري في العملية النقدية دون اقحام عناصر خارجية عليهاألد
 وكذلك االستناد إلى المعطيات العلمية في .التركيز على النص من الداخل دون الخارج

  .فهم النص وتحليله

 بالتالي وكانت ،األولى العالمية الحرب أثناء الروسية الشكلية نشأت وقد  
 يدرك السوسيرية، ولم واللسانيات الجديد النقد من باكرةال للمرحلة تقريبا معاصرة

 مدركين الجدد النقاد كان الواقع في بينما ( الجديد النقد شكلية هذا مع منظريها  معظم
 ،ما حد إلي،كلتيهما التنظير مدرستي أن من  بالرغم )الروسية األدب نظرية لتطورات

 رومان أن كما.. .عشر التاسع نالقر نهايات إلي ترجع ،متشابهة فلسفية أصول من
 مجموعة من كل أعضاء أحد  وهو،Structuralism البنيوية مصطلح ابتكر قد ياكبسون

  .)١(  .ذلك بعد األلسنية  براغ وحلقة موسكو في التشكيليين
 اهتمامهم دائرة في األدبى العمل وأخذ نقاد البنيوية الشكالنية على عاتقهم وضع

 الوقت ذلك فى كانت التي السيسيولوجية أو الفلسفية أو ولوجيةالسيك المقاربات رافضين
 سيرة وفق األدبي العمل تفسير من بذلك وتخلصوا الروسي األدبى النقد على مسيطرة

 فى الشكالنية   وارتبطت.به تحيط التى والسياسية االجتماعية الحياة أو كاتبه حياة
 نزاع فى يدخلوا أن الشكالنيون  واستطاع.. .للنص الفنية بالطليعة االرتباط أشد بدايتها

 الذاتية النظريات من وتحريرها أيديهم من اإلنشائية تخليص أجل من الرمزيين مع
 التى الثورة وكانت للوقائع العملية الدراسات طريق إلى وقادوها  ،والفلسفية الجمالية

                                         
 ،٩٨-٩٧ ص ،الكريم عبد المقصود عبد وترجمة الشعر اءةوقر المعاصر األدب نظرية: بشيندر ديفيد: انظر ) ١

 .١٩٩٦ ،القاهرة ،للكتاب العامة المصرية الهيئة



– 

  )٤٥٩٠(

 على أسبغت نهاأل   للشكالنيين، سندا للرمزية الشعري النظام ضد المستقبلون أثارها
  .)١ (أنفسهم الرمزية منظري بين االنشقاق إلى وأدت ، واهنا طابعا معركتهم

 )                                       ٢(   
 )١ – ٢   (    

 بداية من ية التكوينيةتطور مفهوم البنيوية في المرحلة التالية وتحول إلى البنيو
 فى النظرية القواعد انتشار المرحلة هذه حيث شهدت عشرينيات القرن الماضي

 الشعبية والحكايات والسينما والمسرح والدراما الشعر تشمل أوسع اهتمام مجاالت
 العالمية الحرب بعد خاصة أوربا  فيالروسية الشكلية نظرية وانتشرت ،والعادات

 عمالأ فى الفرنسية كالبنيوية فرنسا فى خاصة الغرب فى يشبهها ما يوجد وكان ،الثانية
 البنيوية على شتراوس تعرف فقد بارت وروالن شتراوس ليفى كلود مثل األعالم بعض

 تزفيتان لترجمة وكان ، نيويورك فى السابق الشكلي ياكبسون مع المباشر اتصاله فى
 أثرها الفرنسية إلى األساسية الشكليين أعمال من لعدد الستينيات أوائل فى تودورف

  )  ٢ (.آخرينو بارت كتابات على الفعال
 الشكل مفهوم وضمنوا ،الروس الشكالنيين عند" الشكل "مفهوم اتسع المرحلة هذه وفي

 قد الشكل مفهوم أن  ذلك .... .ووحدته الفني العمل بصورة ومزجوه" التكامل "معنى
 ، مغلقا متناسقا كيانا ليست األدبي العمل وحدة أن حيث من الديناميكية بمالمح تأثر 
 فيما مرتبطة ليست عناصره إن ،الخاصة سيرورته على يتوفر ديناميكي تكامل لكنها
 اإلحساس يجب ولذا ،الديناميكية والتكامل التالزم بعالمة إضافة أو تساوي بعالمة بينها

  .) "٣ (.ديناميكي كشكل األدبي العمل بشكل
 الهيكل على يقتصر يعد ولم ملحوظا تطورا تطور قد الشكل أن يتضح ثم ومن
 .النص في النوعية واألنساق والتراكيب المادة يشمل أصبح بل ، للعمل رجيالخا

 .والداللة والتركيب والمعنى المبنى حيث من متكامال مفهوما الشكل مفهوم وأصبح
 يسمى كان ما بين التفرقة تجاوز استطاعوا عندما للشكالنبين تضاف نوعية نقلة وهذه

                                         
  .٣٤-٣٣ ص" الروس الشكالنيون "كتاب ضمن الشكلي المنهج نظرية بحث ،ايخنباوم بوريس: نظر ) ١
 .١٠٢-١٠٠ ص نفسه ،بشبندر ديفيد: انظر للمزيد ) ٢
 .٥٩ – ٥٨ص ص ،الروس الشكالنيين نصوص ،الشكلي منهجال نظرية ،ايخنباوم بوريس ) ٣



 

 )٤٥٩١(

 الشكل بوتقة في تنصهران واحدة ندماجيةا نظرة إليهما والنظر المضمون أو الشكل
  .المتكامل

بستمولوجية تعددت مفاهيم البنية في الدراسات اللسانية، واألنثروبولوجية واإلومن هنا 
والنفسية، واألدبية، وظل هذا المفهوم يتطور في الدراسات اإلنسانية حتى شكل نظرية  

جان " بنية عالم النفس السويسري وقد عرف ال .لها أسسها ومفاهيمها ومعاييرها النقدية
في (أن البنية هي نسق من التحوالت له قوانينه الخاصة باعتباره نسقاً  ":فذكر" بياجيه 

علماً بأن من شأن هذا النسق أن يظل قائماً، ويزداد ) مقابل الخصائص المميزة للعناصر
ن شأن هذه ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوالت نفسها، دون أن يكون م

التحوالت أن تخرج عن حدود ذلك النسق، أو أن تهيب بأية عناصر أخرى تكون 
وقصارى القول إنه البد لكل بنية إذن من أن تتسم بالخصائص  ،) ١ ( خارجة عنه

         تحمل  " :بأنها)٢(شتراوس  الكلية والتحوالت، والتنظيم الذاتي ويعرفها ليفي :اآلتية
 طابع النسق أو النظام، فالبنية تتألف من عناصر يكون من –ء  أوالً وقبل كل شي–

  .)٣(شأن أي تحول يعرض للواحد منها أن يحدث تحوالً في باقي العناصر األخرى
نبالغ حين القول إن البنيوية التكوينية خرجت من عباءة  البنيوية  ولعلنا ال

 عنى بها العالم االجتماعي األنثروبولوجية وشكلت  نمطاً من أنماط المنهج البنيوي، وقد
م وهو شيخ البنيويين المعاصرين، وإذا كان ١٩٠٨ المولود سنة –المعاصر شتراوس 

شتراوس نفسه قد حرص أكثر من مرة على القول بأن البنيوية األنثربولوجية منهج ال 
 نظرية، فذلك ألنه قد شاء أن يؤكد دور العقالنية العلمية في تأسيس الظاهرة االجتماعية

تقبل التحليل والصياغة الرياضية الدقيقة ككل ماعداها من وقائع " واقعة علمية"بوصفها 
   ومن عباءة شتراوس وكانط تولدت البنيوية التكوينية عند لوسيان جولدمان .طبيعية

 ) ٢ – ٢   (    
 الشكالنية التي تتمحور في  البنيوية  من للنصتنطلق دراستنا التطبيقيةومن ثم  

التي تعني بدراسة البنية واألنساق الثقافية البنية التكوينية إلى اللغوية والنصية الجوانب 
مقترنة باألبعاد السياسية واالجتماعية والثقافية  -من منظور لوسيان جولدمان  - األدبية 

 ذلك أن المعالجة النقدية الدقيقة تتطلب دراسة النص وفق رؤية .والحضارية وغيرها
                                         

 .٣٣ مشكلة البنية ص :زكريا إبراهيم. د)  ١

  ٣٥ص :نفسه)  ٢



– 

  )٤٥٩٢(

 فالنص .نية اللغوية التشكيلية وتنتهي بالبنية التكوينية ورؤية العالمشمولية تبدأ من الب
األدبي وفق النقد الجديد مجموعة من البنى تتمثل في دالالت األلفاظ وتراكيبها، والنص 

  .الشعري وفق هذا المنهج هو مجموعة من البنى
 إننا  نعالج   وإذا  كان التحليل البنيوي يدور حول لغة النص كعنصر أساسي لتشكيله ف

 ألمل دنقل وفق المنهج البنيوي برؤيته  )٨(  من ديوان أوراق الغرفة )الخيول (قصيدة
الكلية التي تنطلق من البنيوية الشكلية وتنتهي بالبنيوية التكوينية ألن فض مغاليق النص 

 ومن ثم نبحث في بنية ،األدبي اليتأتي ببعد أحادي لكنه يتأتي من خالل البعدين معا 
 العمل األدبي برباط ممتد من العالقات المتداخلة في ةالنص الداخلية وما يربطها  ببنى

سبيل تفسير النص واستخراج دالالته، على أننا ال ننسى ربط البنى الداخلية للنص 
 ومن . بالبنى الخارجية كمحصلة نهائية للوصول إلى تحليل النص تحليال بنيويا تكوينيا

     :   من خالل  البعدين اآلتيينثم تتم معالجتنا للنص
 والبنية ، البنية التشكيلية والنص وتناولت ثالثة جوانب للبنية هي  البنية اإلفرادية:األول

 وتناول ثالثة : البنية التكوينية ورؤية العالم: والثاني. والبنية الصورية،التركيبية 
  . ورؤية العالم، والوعي الممكن ،جوانب هي ؛ الوعي الفعلي 

  البنية التشكيلية للنص : ثانيا
جموعة من البنى ترى البنيوية أن النص الشعري إنما هو نظام لغوي يتكون من م

كما أن ، بداعية وأنه من الممكن تطبيق هذا المنهج على جل النصوص اإل،اللغوية
 الكشف عن هذه البنى وفق السياق الذاتي والسياق الوقوف على هذا المنهج يتطلب منا

وذلك بتعرية البنية السياقية للكلمة،  والبحث عن دالالتها وفق السياق ، جاوري للكلمةالت
التجاوري؛ إذا أن الكلمة في النص ال يمكن أن تكون بمعزل عما يجاورها سواء من 

أو الدالالت العميقة وبصهرها في بوتقات التشكل ) السطحية ( حيت الداللة المباشرة 
ياح الذي يزيح الداللة عن موضعها الذي وضعت فيه  حسب والتضاد والترادف واالنز

ومن ثم ، معناها المعجمي فتكتسب  دالالت جديدة هي التي يحملها المبدع في لغته
  .  تفجير الدالالت والطاقات اإلبداعية في النص

للشاعر أمل دنقل نص مطاوع لتطبيق ) الخيول(  أن النص الذي بين أيدينا ونظن      
؛ نظرا لما يزخر به من دالالت ورموز لغوية وبناء فني وإشارات لغوية هذا النهج

أجدر بنا أن نقف عندها للكشف عن هوية النص وفتح مغاليقه وسبر أغواره للوصول 



 

 )٤٥٩٣(

إلى الداللة الكلية للنص التي لن تكون بمعزل عن السياقات الخارجية على المستويين 
   :لجوانب اآلتية وذلك من خالل ا.النفسي واالجتماعي للشاعر

  البنية اإلفرادية  
   البنية التركيبية 

  البنية الصورية 

  : البنية اإلفرادية  ـ   ١- ٢
 بعد الصوت فى بناء النص الشعري وفى –تشكل الكلمة الركن الثاني مباشرة "   

الوحدة الصغرى للنص وحيث تحتل المؤثرات الصوتية النوعية الركن األول ألنها 
ال يمكن " على أنه .)١" ( نص يليها مباشرة دور الكلمة في السياق أصغر وحدة فى ال

فهم أية كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات األخرى ذات الصلة بها والتي تحدد 
 ولو نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر داللية لوجدنا من األفضل اعتبار البنية .معناها

 أى أنها تشبه ،ة معقدة من عالقات المعنى شبكة واسع–بنية مفرداتها . المعجمية للغة
 وتمثل ، يمثل كل خيط فيه إحدى هذه العالقات،نسيج العنكبوت الواسع المتعدد األبعاد

  )  ٢."(كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة
ومما تجدر اإلشارة إليه  أن الكلمات ال تعيش منعزلة فى نظام اللغة لكنها تندرج    "

جموعات والتقسيمات التي يرتبط بعضها البعض بواسطة شبكة تحت أنواع شتى من الم
  عالقات بين األلفاظ وعالقات ،من العالقات المعقدة غير المستقرة المتوغلة فى الذاتية

 وهذه العالقات ، عالقات  أساسها التشابه أو بعض الصالت األخرى،بين المدلوالت
أى أن معنى الكلمة يمكن أن   )٣(" الترابطية إنما نشعر بها عن طريق آثارها ونتائجها

يحدد بالنظر إلى السياق الذي  تقع فيه وترجع أصول هذه الفكرة إلى الرأي القائل بأن 
 وهو رأى ارتبط إلى حد يعيد ،التحليل اللغوى معني أساساً بتوزيع العناصر اللغوية

وية فى علم وكانت لفكرة التوزيع أهمية كبيرة عند المدرسة البني" Harris" بهاريس"
  )٤( "اللغة

                                         
، النادي ٤ط  " من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري " ، ١د مراد مبروك، النظرية النقدية ج  ) ١

  ٧٤ ص ٢٠١٢األدبي الثقافي، جدة ، 
   ٨٣عباس صادق الوهاب ص .اللغة والمعنى والسياق، ترجمة د: زجون الين ) ٢
  ٧٨كمال بشر ص .دور الكلمة في اللغة، ترجمة د: ستيفن أولمان)  ٣
مراد مبروك مرجع سابق : ، وللمزيد انظر١٤٢صبري إبراهيم السيد ص . علم الداللة إطار جديد، ترجمة د: بالمر.ر.ف)  ٤

   ٧٥ص 



– 

  )٤٥٩٤(

 الوحدة يإن الكلمة تساو" :القولتعدد هذه المفاهيم يمكن  من رغمعلى الو    
 وال يمكن فهم معنى ، تشكل بدورها وحدة من الوحدات الصغرى للنصالتيالمعجمية، 

 لكن هذه ،الكلمة أو الوحدة المعجمية للنص بمعزل عن الوحدات المعجمية األخرى
دات المعجمية تتضافر فى سياق النص حتى تشكل الداللة الكلية الكلمات أو الوح

  )١( "للنص
 تصبح الكلمة المنطوقة أو المكتوبة تعبيرا عن الحاالت "الشعري وفى إطار النص 

 كما تصبح رمزا للخطاب  ،الشعورية والعقلية للمرسل أو المبدع أو الشاعر من ناحية
 لقضايا وطنه وواقعه للمتلقي وتنبيها ، الشاعر توصيله من ناحية ثانيةي يبغالذي

 ألن " .)٢( . " لكن هذه األبعاد تتم فى إطار السياق الكلى للنص،المعيش من ناحية ثالثة
 ، إننا ال نتكلم كلمات مفردة، الوحدات الوحيدة للكالمهياألصوات والكلمات ليست "

ووظائف هذه  ، عبارات أو جمال ووحدات أكبر من ذلك:ولكننا نكون منها تراكيب
 أما األشياء نفسها فيرمز إليها ،األشياء االرتباطات والعالقات بين ن بياهيالوحدات 

 وقد تقوم الكلمة الواحدة فى الحاالت القصوى مقام النطق الكامل كما ،بالكلمات المفردة
وفى هذه الحالة تقوم الحركات الجسمية والتنغيم والموقف اللغوى " حريق"فى الصيحة 

   )٣(."  باألدلة للفهمبإمدادناا جميعه
ات م عالقة الكلمة بالكل:ى من زاويتين األولالشعريسياق الكلمة يبحث فى النص " إن 

 ويمكن أن ، المطروحة من خالل هذا التركيبالمعانيالمتجاورة ومحاولة الوصول إلى 
تها بالمعنى  طبيعة الكلمة نفسها فى عالق: والثانية،نطلق عليه السياق التجاوري للكلمة

 على اعتبار ،من خالل تركيب الكلمة نفسها ويمكن أن نطلق عليه السياق الذاتي للكلمة
وما ترمز إليه هو المدلول .  اللفظ المنطوق أو المكتوب أو الرمز الدالهيأن الكلمة 

 تتشكل فى التيوما يدور فى الذهن من صور ومعان حولها هو الفكرة أو الصورة 
 لكن ما يعنينا منها كيفية تفجير هذه الصورة ،راستها هو علم النفس فمجال د ،الذهن

 من خالل تعدد ، تثرى النص األدبى التيلمجموعة من الدالالت واألبعاد الفنية 
  )٤" (.المعنى

                                         
   ٧٥ق ص  مرجع ساب،مراد مبروك)  ١
   ٧٦نفسه ص )  ٢
  ٧٦نفسه ص )  ٣
   ٧٩نفسه ص )  ٤



 

 )٤٥٩٥(

 للكلمة فى النص يتم من خالل دراسة طبيعة الكلمة والعناصر الذاتيالسياق " وتحليل 
 تدخل فى أول التي" أنيت" ومثالها حروف Prefixesسوابق المكونة لها والمقترنة بها كال

 تلحق أخر الفعل التي ومثالها الضمائر المتصلة Suffixes واللواحق ،الفعل المضارع
 ، وهذه السوابق واللواحق تساعد على تكوين كلمات جديدة فى النص األدبي،الماضي

طبيعة تركيبها فى السياق وتؤدى إلى ظهور كلمات مشتركة فى اللفظ أو المعنى وفقا ل
 والمدلول يتشكل وفقا ، وفى هذه الحالة تصبح الكلمة داال وما ترمز إليه هو المدلول

  ) ١ " (لسوابق الكلمة ولواحقها فى السياق
عالقة الكلمة بالكلمات المتجاورة والمتضافرة معها فإنها تدور "     أما بالنسبة لدراسة 

 وأثر هذا التركيب فى إبراز ،كلمة المجاورة لها حول خصوصية تركيب الكلمة مع ال
السياقي  والشكل التالي يوضح أسس التحليل إليحائية والداللية للنص األدبى،المعاني ا

  ).٢ (."للكلمة فى النص األدبى
  :أسس التحليل السياقي للكلمة فى النص األدبى

  
  
    
  

                                         
   ٧٩نفسه ص )  ١
  ٨١- ٨٠نفسه ص )   ٢



– 

  )٤٥٩٦(

 السياقألمل دنقل نجد ان ) الخيول  ( ومن خالل تطبيقنا لهذه األسس على قصيدة 
 فتدخل فى تكوين بنية الكلمة،  ،الذاتي لبنية الكلمة يتمثل في فى السوابق واللواحق

وتشير إلى داللتها فى النص  ونعني بالسوابق حروف المضارعة التي تسبق الفعل 
كي نقف على دور هذه الحروف ل؛ و)التاء، والياء، والهمزة، والنون ( المضارع كـ 

ة الكلمة المفردة سنقف على أهم السوابق التي شكلت بنية الكلمة في القصيدة في بني
  :  المعنية حسب ما يوضحه الجدول التالي

  )الخيول ( جدول السوابق واللواحق في النص الشعري لقصيدة 
رقم   اللواحق  السوابق  اللواحق  السوابق

السطر 

الشعر

  ي

حرو

ف 

المضا

  رعة

ائر الضم  الفعل

المتصلة 

بآخر 

  الفعل

  الفعل

رقم 

السطر 

  الشعري

حروف 

المضارع

  ة

الضمائر   الفعل

المتصلة 

  الفعل

  الفعل

      تتنفس  ت  ٣٦  رسمتها  الهاء  رسمتها    ٣

  يتنفسها  الهاء  يتنفسها  ي  ٣٧      يميل  ي  ٤

اركضي    ي      ٣٩      يميل  ي  ٥

  قفي

اركضي   الياء      ٦

  قفي

      يتقاطع  ي  ٤٠

  ت  ٤١      تمحى  ت  ٩

  ي

  تذهبي

  يتراجع

  ي

  ت

   ذهبيت

  اخترت

      تنحدر  ت  ٤٢      يتنحى  ي  ١١

تجاهد ـ   ت  ١٣

  تبعث

      ينحدر  ي  ٤٣    

      تنحدر  ت  ٤٤  اركضي  ي      ١٥

يحاول ـ   ي  ٤٨  صيري  ي      ١٧

  يلمس

    



 

 )٤٥٩٧(

رقم   اللواحق  السوابق  اللواحق  السوابق

السطر 

الشعر

  ي

حرو

ف 

المضا

  رعة

ائر الضم  الفعل

المتصلة 

بآخر 

  الفعل

  الفعل

رقم 

السطر 

  الشعري

حروف 

المضارع

  ة

الضمائر   الفعل

المتصلة 

  الفعل

  الفعل

      تختفي  ت  ٥٠  صيري  ي      ١٨

      تكتفي  ت  ٥١  صيري  ي      ١٩

اركضي   ي      ٥٢  صيري  ي      ٢١

  ـ قفي

  يقودك  ك  يقودك  ي  ٥٣      تجف  ت  ٢٢

  صاروا  وا      ٥٨      راكضتت  ت  ٢٥

  يسيرون  ون  يسيرون  ي  ٦٤      تمتلك  ت  ٢٧

 - يوطأ  ي  ٢٩

  يركب

  اركضي  ي      ٦٥    

اركضي   ي      ٦٦      يلن  ي  ٣٠

  ـ قفي

      تتساوى  ت  ٦٨      يمتثل  ي  ٣١

      يتصبب  ي  ٦٩          

      يستحيل  ي  ٧٠      يكن  ي  ٣٢

  تعلوك  ك  تعلو  ت  ٧٥      تكن  ت  ٣٣

  ي  ٣٤

  

   يثقلها- يك

  

      تسير  ت  ٧٨  يثقلها  الهاء

      تسير  ت  ٧٩          

كبيرة على صيغ إلى حد  اعتماد الشاعر في القصيدة ومن خالل هذا الجدول يتضح لنا 
 حيث بلغ عدد األفعال  )التاء، والياء( األفعال المضارعة المبدوءة بحرفي المضارعة 



– 

  )٤٥٩٨(

يغ الفعل في الوقت الذي لم ترد صفعال،  )  وثالثين اثالث( المضارعة في ثنايا النص 
 إلى حد متفاوتتانمرة وهي على حد رأيي نسبتان ) اثنتين وعشرين(الماضي  سوى 

 في التعبير عن  في االعتماد على صيغ المضارعة طبيعة النصهما اقتضت وهذا ، ما
القضية التي أراد الشاعر البوح بها على مستوى البناء الكلي للنص، واإلدالء بالرؤية 

  .بدعالتي تنطلق من ذات الم
كما أن اعتماد الشاعر على صيغ المضارع يفضي إلى نتيجة مهمة، وهي داللة      

 ،قبل الشاعر من لواقعلهذه الصيغ على الحضور واالستقبال؛ لتبدو المعايشة الحقيقية 
 الداللة الكلية من خالل البنى الداخلية   تتشكلومن ثم ي الواقع المعيشفيلجأ إلى تصوير

  وتفاعلها مع البنى الخارجية ) ظام اللغويالنسق والن(للنص 
      في الوقت ذاته ال نجد تفاوتا كبيرا بين نسبة صيغ الماضي ونسبة ورود صيغ 

 مواقف النص التي تهالمضارع؛ ألن طبيعة تعبير الشاعر يأتي من منطلق معايش
 حيث يكون الماضي بدالالته ،الواقع المعيشتستدعي استحضار الماضي لتصوير 

رة مناقضة تماما لصور ومشاهد الواقع، فاالعتماد على الصيغ سواء للفعل صو
المضارع أو الفعل الماضي تتداخل في بنى النص فيحدث التفاعل بين البنى اللغوية 

ترد في النص صيغ ف. التي تدخل في تشكيل النص للوصول إلى الداللة الشمولية للنص
أمل دنقل في رة المضارع، ولذلك يقول الفعل المقترن بلم، للتحدث عن الماضي بصو

الذي يموج معبرا عن هذا الواقع )" ٨(أوراق الغرفة " ن ديوانه قصيته الخيول م
بالتناقض والضعف حيث لم  تعد الخيول العربية رمزا للقوة والعزة والحرية مثلما 

   :كانت في الماضي بل أصبحت ضعيفة أشبه بالتماثيل والحلى الشكلية
  ..وكبة الحرس الملكيوها هي ك"  

  تجاهد أن تبعث الروح فى جسد الذكريات

  بدقِّ الطبول

  اركضي كالسالحف

  ..نحو زوايا المتاحف

  صيري تماثيل من حجٍر فى الميادين

   الرياحين–صيري أراجيح من خشٍب للصغار 

  صيري فوارس حلوى بموسمك النبوي



 

 )٤٥٩٩(

  وللصبية الفقراء حصاناً من الطيِن

  ووشماً... صيري رسوماً

  ) ١ "(  .تجف الخطوط به
 نالحظ أن الذات التي تراوحت بين الماضي والمضارعومن خالل التعبير بهذه الصيغ 
 فهو يزاوج بين د صورة الماضي في الواقع المعيش،المبدعة عمدت إلى ذلك؛ الفتقا

 .الماضي والحاضر ليصور نوعا من التضاد بين الماضي العتيق والحاضر العقيم
جسد التي تبذكر صيغ المضارع المتعلقة بصورة الماضي بناء على عملية االسترجاع و
  . في الزمن اآلنيالذات الغائبة والمفقودة والبحث عن لحالة الراهنة ا

  لذلك نلحظ أن خطاب الشاعر يتجاوز حدود الذات إلى الذات الغائبة وهي صورة 
 نجد صيغ الخطاب تتضح في  العصر الراهن، لذلك الضائعة فيالخيول العربية

ء ياء المتكلم في الصدارة، ثم ها( ل الضمائر المتصلة باألفعال وهيالقصيدة من خال
، ثم واو الجماعة، على أن صورة  )الكاف والتاء(الغيبة، يليها ضمائر المخاطب 

فهو )  المخاطب( الخطاب الموجه بصورة متصدرة في القصيدة  كان  باستخدام ياء 
يث عنها باستخدام ضمير يتوجه بالحد ومن ثم . ماثلة أمامه في واقعهيخاطب ذات

لفصل بين صورتين بالماضي لالخطاب لها بصورة يمتزج فيها الحاضر الغائب، و
الذي سيطر عليه الضعف والخزالن صورة تجسد الماضي، وأخرى تجسد الواقع، 

   :يقول
  :أيتها الخيُل..  اآلنقفي أو اركضي

  بحالسِت المغيرات ص

   ضبحا– كما قيل –وال العاديات 

  خضرة فى طريقك تُمحى وال

  طفل أضحى وال

  يتنحى... مررت به إذا ما

يه الفردي والجماعي يرجع إلى تحسر ي خطاب الشاعر في األبيات بمستو   على أن
أصابها الذل  التي عربي المعيش وواقع الذات العربيةالواقع الالشاعر على حال 

 وشيوع ة والتقهقر والتراجع والتخاذل في ظل غياب التصميم واإلرادةواالستهان
                                         

   ١-٣٨ -٣٨١ – ٩٩٨٥ :ISBNت.  د، القاهرة، دار الصفوة، )٨( ديوان الغرفة ، األعمال الكاملة،أمل دنقل)  ١



– 

  )٤٦٠٠(

) الخيول( الذات المعنية في القصيدة وهي  فالشاعر عندما يخاطب.الضعف العربي
ياء المخاطب صدارة سياق (لى صيغة المخاطب المفرد واحتلت اعتمد في خطابه ع

للواقع  إلى الذات المفقودة ، لكن هذا الخطاب تجاوز حدود الذات المعايشة )المخاطب
) الخيول(لتكون   وللتعبير عن الحاضر استحضار الماضي لذلك لجأ إلى  ،في الحاضر

 فقد أدمن ،ذاتا أخرى تخلد في ظالل أبي الهول الذي كسرت أنفه لعبة االنتظار الطويل
 فضال عن التردي العربي ،الناس االمثال المعبرة عن الصبر واالنتظار دون جدوى

   :راهن  يقول  أمل دنقلال
  فى نزهة المركبات السياحية المشتهاة" 

  وفى المتعة المشتراة

  وفى المرأة األجنبية تعلوِك فى ظالِل أبى الهول

  ) الطويلاالنتظارلعنة ***  كسرت أنفه الذيهذا (

   مزولة الوقت– إلى الغرِب – استدارت

  صارِت الخيُل ناساً تسير إلى هوِة الصمت

   !!  (١)ينما الناس خيٌل تسير إلى هوِة الموتب

 ، )أل التعريف(  تقترن كلماتها أو تلحقها   كلمات القصيدةأغلب أن يضاف إلى ذلك
من ) إحدى ومئة مرة(ما يقارب )  عريفأل الت(حيث تكررت األلفاظ المقترنة بـ 

ء النص من ه بناوهذا يؤكد الوضوح الداللي الذي اعتمد عليمجمل كلمات القصيدة، 
 لم تقف أهميتها عند حدود الوضوح الداللي بل استطاع  التيخالل الكلمات المعرفة،

 فتكررت  ، الذي يتطلع إليه الشاعر الواقعأوالشاعر من خاللها التعبير عن الصورة 
  يصبو إليه الشاعريلتطلع واألمل المنشود الذلى افي النص كلمات موحية تدل ع

صورة طامحة إلى حاضر يضيء المستقبل لتسود قيم الحرية ويريد تحقيقه في 
في  فعلى سبيل المثال تكررت بعض األلفاظ والفضيلة والحق والنهوض واإلباء،

  ، الذكريات  البدء، العاديات،  المغيرات،  السيف،  الركابان،الغد( منها القصيدة منها 
  وغيرها . )الخ  .... . ،لنبيل ا،  الذهبي،   الزمن، الحر،  الفاتحون،  العشب،الشمس

     

                                         
    ٣٧٣ المصدر السابق ص :أمل دنقل)  ١



 

 )٤٦٠١(

         ومن هنا نجد أن سوابق الكلمة ولواحقها شكلت دورا كبيرا دور كبير في 
تفسير داللة النص على أنه ال ينبغي تناول هذه العالمات اللغوية بمعزل عن سياق 
الكلمة، فمن خالل الضمائر استطعنا إدراك خطاب الشاعر للذات المتطلعة للخالص، 
ومن خالل سوابق ولواحق الكلمة تم تشكيل البعد الداللي ويمكن إيضاح السياق الذاتي 

  :للكلمة المفردة في القصيدة في  الجدول التالي
  السوابق

  التاء  الياء

العدد 
  الكلي

  للسوابق

  الـلــــــواحق

ياء   ٣١  ١٣  ١٨
  المخاطب

كاف 
  الخطاب

تاء 
  الفاعل

واو 
  الجماعة

هاء 
  الغيبة

كلي العدد ال
  للواحق

      ٢٠  ٢  ٢  ٢  ٣  ١٢  

       ومن خالل الجدول السابق نالحظ مدى اعتماد الشاعر على الصيغ المضارعة 
التي تدل على صيغ االستقبال والحضور مما يدل على معايشة الشاعر للواقع لذا 
يستدعي صورة الماضي مخاطبا إياها باستخدام صيغ المضارع لمعايشة الشاعر للحظة 

  ) لوضع الخيول(  معها صورة الماضي التي افتقدتاآلنية 
أضحت رسوما فقد بكل أبعادها وتخاذلها وتراجعها  في النص تضح خطاب الذات ي كما

 وتأتي  ياء المخاطب ، العجزة عن الفعلوتماثيل مستخدما صيغة األمر لخطاب الذات 
 الوراء؛ إذ إلى)صيري( لي للفعل لتفجير المعنى الدالصور تكرار الفعلفي جميع 

، والذات )المبدع(ت تالحما بين الذات المخاِطبة تعكس الصياغة في هذه األبيا
بضمير ) الفعل(المخاطَبة، وهو تالحم قد تأتّى بآلية تعبير واضحة هي اتصال دال 

الخيول ( والذات المخاطبة ،الذات مما ترتب عليه أن ضيق المسافة بين ،)ي(المتكلم 
)   المخاطبةالذات( لى مسألة وعي الذات بكيانها الذي يتصل بـ  يشير بوضوح إ)كرمز

، اتصاال مباشرا على المستوى الخارجي كواقع، والداخلي كوجدان، مما أثرى الداللة
السالحف وهدف  تمثلت في صور التماثيل والرسوم والوشم ووقواها بوسائل تعبيرية

واستنهاض  .لنهوض ونيل الحرية التي تنادي باكنوع من بوح الذات المتكلمة الخطاب
ويتطلع إلى تحقيقها في الواقع  ، يتجه الخطاب إلى الذات األخرى التي فقدت، كما.الهمم



– 

  )٤٦٠٢(

بدليل هيمنة ياء المخاطبة في لغة الخطاب الشعري، وهو خطاب يتجاوز حدود األنا 
كدال إلى المستوى الجمعي ) الخيول( يمثل الخطاب انتقاال من الذات والذات إذ

 واألمة كرمز إلى الشعب العربي) الخيول( لتنتقل الذات من مرجعيتها) كمدلول(و
ال ) المخاطبة ( في واقعها، فحال الذات ) المخَاِطبة (  كحال ال يرضي الذات العربية

يقل ترديا وتراجعا وتخاذال عن حال الجماعة التي تعيش خذالنا وتراجعا وسباتا 
 في بنية النص في  قد اسهمتاسوابق ولواحق الكلمةإن  ومن ثم يمكننا القول .وجمودا

 في النص الشعري ومثلت أبعادا داللية ستقودنا إلى إدراك داللة البنية داللة الخطاب
  .الكلية للنص ومن ثم الداللة الشمولية

 بنية متكاملة ومترابطة  في النص الشعري شكل التجاوري للكلمة كما نجد أن السياق 
حيث شكل التضاد بعدا دالليا . التضاد والترادف والموقف والعاطفةمثل في ت داللياابعدو

يؤدى تضاد  و، تكررت في القصيدة بعض صيغ التضادفقد لسياق الكلمة في النص، 
ري إلى تعميق داللة النص  اللفظ فى سياق النص الشعمستوىالكلمات ومفارقتها على 

الكلمة ترتبط بأخرى مضادة لها فى نفس  ألن ،التركيبي وتعدد المعنى فى سياقه األدبى
.  وتحمل الكلمة الواحدة المعنى ونقيضه فى آن واحد من ناحية ثانية ،السياق من ناحية

 خاصية من هي مدلوالت متعددة إنما نأن قدرة الكلمة الواحدة على التعبير ع"إذ 
ات اللغة م وأن نظرة واحدة فى أى معجم من معج،اإلنساني األساسية للكالم النواحي

وقد ينشأ التعارض عندما يكون للكلمة ... .لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة
 يصلح لها المعنى التيالواحدة معنيان أو أكثر يصلح كل منهما للمواقف والسياقات 

تؤدي هذه األلفاظ قيمتها من حيث المساهمة في إضافة بعد داللي آخر يمثل و." ١األخر
 القومية في ظل قيم ى  أو كنسيج مترابط إذا تعبر عن  تناقض البنبنية النص كوحدة

  :الحاضر المتدهور من الضياع والتقهقر والتخاذل فها هو ذا يقول
   كالناس– فى البدِء -كانت الخيُل " 

  بريةً تتراكض عبر السهول

  كانت الخيُل كالناس فى البدِء

  تمتلك الشمس والعشب

  والملكوِت الظليل

                                         
 ١٢٢بالمر وعلم الداللة إطار جديد ص.ف:  وللمزيد أيضا انظر،١٢٩ مرجع سابق ص ،ستيفن أولمان)  ١
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.......................  
.........................  
........................ 

  قفيأو ... اركضي

يتقاطع زمن  

   يتراجعالذي فى الطريق يواخترِت أن تذهب

  تنحدر الشمس

  ينحدر األمس

  )١ " (  تنحدر الطرق الجبلية للهوة الالنهائية
 مرحلة قوة وعزة وبراءة وتحرر :؛ األولىنوهنا نجد التضاد بين مرحلتي        

ففي  ، والثانية مرحلة الضعف والخذالن والهوان،عاشتها الخيول العربية مع فرسانها
حالة الذل واالستكانة والتردد وعدم األقدام تتساوى قيم الرفض أو الركض المتناقضة، 

لذي يأبى النهوض حيث عدم الجدوى والفائدة بعد فوات األوان وحلول التراجع والذل ا
والتصميم واإلرادة، وبهذا تأتي البنى المتضادة في النص للتعبير عن التناقض في القيم 
والمبادئ السائدة في الواقع المعايش واضطراب معاييره نتيجة اهتراء وتمزق البنية 

  . االجتماعية والقومية
 القصيدة  حيث إن   كما نجد أن الترادف شكل بعدا آخر في السياق التجاوري للكلمة في

 قد يؤدى إلى تعميق المعنى وتوسيع الداللة  ،األدبي ترادف الكلمات فى سياق النص "
واللبس الواقع على إحدى الكلمات  وقد يؤدى إلى إزالة الغموض ،وتجدد النص

الت الضرورة قد يكون لها دور أكبر فى نظام التعامل ا فالمترادفات فى ح ،المترادفة
 ، ما تطرق الغموض إلى كلمة من كلمات بحيث تصبح غير وافية الغرض فإذا،باللغة

   وقد وشكل) ٢ (. تسد هذا النقصكيفالغالب أن نلجأ إلى كلمة أخرى مرادفة لها 
وعبر عن الثنائية المتضادة بين ما هو كائن وما يجب الترادف بعدا دالليا في القصيدة 

 ونجد هذا في . في الواقع العربي نفسهأن يكون في واقع الخيول العربية أو باألحرى
 مغاليق النص الذي بين ض في المعني لتؤدي معنى دالليا لفالمترادفة البنى اللفظية 

                                         
   ٣٧١ -٣٧٠المصدر نفسه ص  ) ١
  ١٨٦ مرجع سابق ص :ستيفن أولمان)  ٢



– 

  )٤٦٠٤(

على أننا ال نجزم . أيدينا واالتجاه إلى العمق الداللي، سواء كان الترادف كليا أو جزئيا
الترادف نستطيع تتبع تماما بتماثل المعنى في الترادف الكلي فذلك يرجع للسياق ومن 

      : الكلمات المترادفة على مستوى اللفظ رغم تباين المعاني بينهما مثل قول الشاعر
تبعث الروح في جسد الذكريات، والذكريات أشهرت شوكها كالقنافذ، والذكريات (( 

فرغم التوافق في دالالت الكلمة إال أن المعنى يتباين  )) التي سلخ الخوف بشرتها 
ريات قد تكون متنفسا يمكن استدعاؤه عند غياب الواقع المأمول، وقد تكون فالذك

  .الذكريات مبعثا لأللم كشوك القنافذ، وقد تكون مصدرا للخوف من الضياع
 إيقاعات إيحائية  من خاللوشكل الجناس بعدا أيضا في السياق التجاوري في النص

 ،لمات المشتركة فى اللفظ  الكمعاني السياق يوضح ألنتتضافر مع مقومات النص؛ 
عالقة قائمة بين وحدتين ) الكلى أو الجزئي(يمثل الجناس " حيث ،ويزيل اإلبهام بينهما

ليؤدي النص ) ١ (." هكذا يحدد التمييز بينهما عموما،معجميتين متميزتين أو أكثر
ته دالالته اإليحائية المتضافرة مع اإليقاع اإليحائي المتناسق مع بنية النص وجزيئا

 ونجد هذا على ،ومعبرا عن الثنائية الداللية أيضا بين ما هو كائن وما يجب أن يكون
المسالك، الممالك، السالحف، المتاحف، تماثيل، أراجيح، برية حرية، : (( سبيل التمثيل

الشمس واألمس، أشباه أشباح، تعب، ذهب، الركض، الرفض، المشتهاة المشتراة، 
  .))الخ .... الصمت، الموت  

 العاطفة بعدا دالليا في فهم داللة النص والعاطفة وإن كانت حالة شعورية ت      وشكل
داخلية إال أنها تتجسد من خالل النص ودالالت األلفاظ في سياقها النصي لتعبر عن 
انفعال الشاعر وتلك الدفقة الشعورية التي كانت نقطة مهمة في إخراج النص إلى حيز 

هيكل العام للنص وما يحويه من ألفاظ الستطعنا أن نقف على الوجود، ولو تأملنا ال
دماء، (( العاطفة في القصيدة منها على سبيل التمثيل كلمات بعض الكلمات الدالة على 

يتراجع، الهوة الالنهائية، الشهب المتفحمة، الشوك، الخوف، تختفي،  انحدرت، دمعة 
رت إلى الغرب، الصمت، الموت، الندى، أشباح، الهوان، الرفض، كسرت أنفه، استدا

  )).تعب، انحدرت، األمس، يثقلها، يتراجع، أراجيح، تماثيل، رسوما 

                                         
  ٤٨ مرجع سابق ص :جون الينز)  ١
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 وهذه األلفاظ في بعدها الداللي المرتبط بالسياق تعبر عن عاطفة التحسر واألسى     
واأللم  والحزن والمرارة التي تعانيها الذات من اضطراب المعايير والقيم القومية في 

  :المعايش نتيجة التقهقر والتراجع إلى الوراء واالنحدار للهوة الالنهائية يقولالواقع 
  الشهب المتفحمة" 

  الذكريات التى أشهرت شوكها كالقنافِذ

  والذكريات التى سلخ الخوفُ بشرتها

  – كل نهر يحاول أن يلمس القاع

  كل الينابيع إن لمست جدوالً من جداولها

  تختفي

   تكتفيال... وهى

   قفي أو فاركضي
  ١ !! كل درٍب يقودك من مستحيل إلى مستحيل

 في النص بدرجة انتماء عالية تعبر عن الواقع واحدة العاطفة دفقة شعورية وهنا جاءت 
لذا مثقلة باألنين والجراح  هي إذاـكقيمة كبرى عليا بدأت تتخاذل وتتراجع فالمتناقض 

ي تمثل الجماعة تأكيدا لمبدأ االنتماء  إلى الذات التجاء الخطاب من الذات المبدعة
القومي والتحسر على ضياع معايير وقيم الواقع تحت شبح الهوان، وكابوس الضعف 

مما انعكس على طبيعة الحال الشعورية المتوترة عند الشاعر والدليل هو أن .والتخاذل
 تلك هذه الدفقة قد عمدت إلى شحن أبياتها بتوتر انفعـالي شديد، تجسد في حضور

األلفاظ التي مثلت بعدا دالليا كشف لنا عاطفة الشاعر إزاء زيف الواقع المتخاذل 
انطالقا من مركز الثقل الداللي الذي تضمنه السياق من خالل البنية االفرادية للكلمة 

  .التي ال يمكن االعتداد بها بمعزل عن النص بكل مقوماته السياقية
   البنية التركيبية  ـ  ٢ – ٢

 التاليتشكل الجملة الركن   يعنى بالبنية التركيبية سياق الجملة في النص حيث      
 وهى –فإذا كانت الوحدات الصوتية تشكل الكلمة .  فهمنا لسياق النص الشعريفهي

                                         
   ٣٧١نفسه  ص )  ١



– 

  )٤٦٠٦(

 فإن الكلمات المتجاورة والمترابطة –".)١ (أصغر وحدة ذات معنى للكالم واللغة
  . ى سياق النص الشعريوالمتضافرة تشكل جملة دالة على معنى ف

 فلو  ،إن الجمل ال يكون لها معنى بالطريقة التى يكون بها للكلمات معنى"      
 مثلما نقول شيئا عن ،بالمعنى الواسع" Reference"تأملنا المعنى بالنظر إلى اإلشارة 

 ،لكان مقبوال أن نعتقد أن الجمل فقط هى التى يمكن أن يكون لها معنى. الحياة حولنا
 ، فإنها تكتسبها إما من خالل كونها أجزاء من جمل،إشاريةما كان للكلمات معان ول

  )  ٢  (."وإما بتحديد أكثر من خالل التعريفات الظاهرية
ويمثل هذا   " ،وسياق البنية التركيبية  ناتج عن  تشكل البنية السياقية للجملة    

لى مستوى الجملة والهيكل الجانب بعدا دالليا يتضافر مع البنى التركيبية للنص ع
التشكيلي للنص إلعطاء البعد الداللي التكميلي نتيجة تضافر البنى على مستوى السياق 

، )تشكل الجملة في السياق( اإلفرادي والسياق التجاوري، وذلك وفق محور االندماج 
 لمفهوم الجملة عند اللغويين التاريخيولسنا بصدد العرض  .ومحور الوحدة التركيبية

القدامى والمحدثين فهذا مجال الدرس اللغوى لكن ما يعنينا هو كيفية تفجير المعنى 
  ) ٣ " (  المتعدد للنص من خالل سياق الجمل وتضافرها فى النص الشعريالداللي

 من الكالم  قدر وهى أقل" أراده الدكتور إبراهيم أنيس الذيونعنى بالجملة ذلك المعنى 
  ) ٤ " (. سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر،فسهيفيد السامع معنى مستقال بن

 الجملة ركنيوبرغم تعدد آراء اللغويين قديما وحديثا حول التقديم والتأخير فى      
 إال أن طبيعة اإلبداع المعاصر وبخاصة النص الشعرى ال تخضع فى كثير "،ومتعلقاتها

لكنها تخضع للرؤية الفنية  ، اللغويين  أقرها بعضالتي التقليدية للتصنيفاتمن األحيان 
كما أنها تخضع  .  المعيشالحياتيوللحاالت الشعورية ولطبيعة التعبير عن الواقع 

 فقد تنعكس ال ، الحقيقة مستمدة من منطقية الواقعفي هى التي ،الفنيلمنطقية العمل 
اً العكس أيض و ، سياق النص الشعرىفي الواقع أحيانا على التراكيب اللغوية طقية من

                                         
   ٤٩مرجع سابق ص " دار الكلمة في اللغة "  تعريف أستيقن أولمان للكلمة في كتابه :أنظر)  ١
   ١٥ مرجع سابق ص :بالمر. ر.ف)  ٢
  ٨٥ مرجع سابق ، مراد عبد الرحمن مبروك:انظر)  ٣
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 لكنه ،التقليدي النحويومن هنا يكون تفسير السياق ليس خاضعا لمنطقية التركيب 
  ) ١" (. يخضع لمنطق الفن وفلسفة الواقع

 ضوء صياغة فيوهذا بدوره يقودنا إلى دراسة تراكيب الجمل وسياقها الشعرى       
لفلسفية المعروفة  والصياغة هنا ترتبط بالحركة ا،النص ومصداقية الواقع المعيش

 سبقت الحرب العالمية التي الفترة في أنشأها أعضاء حلقة فينا التيبالوضعية المنطقية 
 في ورايخنباخ بكار ناالثانية مباشرة، فقد نشط العديد من المنادين بهذه الفلسفة خاصة 

عملية بناء أنظمة لتحليل اللغة أدت بشكل مباشر تقريبا إلى وضع طرق علم الداللة 
 هذه النظرية أسهمتلقد " : التحقيق فقالنظرية عن Ryle وتكلم رايل ، الحديثالشكلي

 كما أننا ، كشف حقيقة مهمة أال وهى أننا نتكلم شيئا معقوال بطرق مختلفة عديدةفي
    )٢(  ." مختلفة متعددة بطرق نتكلم هراء

أن "  خاصة ،قضيةعالقة الجمل بالقضايا المطروحة تبلور رؤية الشاعر تجاه هذه الإن 
 ألنها تعتبر ذات داللة حقيقية عن القضية ،الجمل تعد أداة تعبيرية عن هذه القضايا

المطروحة شريطة أن يكون الشاعر واعيا فكريا وحضاريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا 
 وال يتطلب هذا بالضرورة أن تكون الجملة منطقية من حيث ،بأبعاد هذه القضية

قد .  يبغى الشاعر توصيلهالذي لكنها البد أن تتوافق والمعنى ،التقليدي النحويالتركيب 
ة المنطقية ي بعض النصوص الشعرية المعاصرة شاذة من الناحية الداللفي المعانيتكون 

 لكن حقيقتها لها ، من الناحية الواقعيةة أو تطرح أبعادا ال منطقي،لكونها غير مألوفة
  ) ٣( " الفني معنى على المستوى 

 البنية التركيبية للنص هي محصلة اندماج المركبين      ومن ثم يمكن القول إن
االسمي والفعلي في السياق النصي، إذ أن سياق الجملة يعتمد على المركب اإلسنادي 
للجملة االسمية والفعلية ويعد المركب االسمي والفعلي من مقومات بناء الجملة في 

املة فقد تشك نتيجة البنى االفرادية التي ال بمكن العربية، وبما أن النص وجدة متك
تصورها بمعزل عن النص، ونتيجة هذا البنى تشكلت البنية التركيبية للنص ومن ثم 
الهيكل النصي كوحدة متكاملة، ويلعب الركن التكميلي بعدا آخر ال يقل أهمية عن البعد 

                                         
   ٨٥ مرجع سابق ص ،مراد عبد الرحمن مبروك)  ١
 ١١٦ ص ، اللغة و المعنى و السياق: جون الينز:انظر) )  ٢
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  )٤٦٠٨(

والفعلي، وتعميق وتركيز اإلسنادي للربط بين الجمل المشتملة على المركبين االسمي 
ويتضح .  البعد الداللي في النص وذلك من خالل أدوات الربط والصفات والمجرورات

  ) ١ (:المركبان االسمي والفعلي في النص الشعري من خالل الشكل اآلتي
  المركبان اإلسمي والفعلي في النص الشعري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المركبين اإلسمي والفعلي في ومن خالل هذا الشكل التوضيحي توصلنا إلى جدول
  : قصيدة الخيول للشاعر أمل دنقل على النحو األتي

  
رقم السطر 

  يالشعر

عدد 

المركب 

  األسمى

عدد 

المركب 

  الفعلي

رقم 

السطر 

  يالشعر

عدد 

المركب 

  األسمى

عدد 

المركب 

  الفعلي

رقم 

الِسطر 

  الشعر

عدد 

المركب 

  االسمي

عدد المركب 

  الفعلي

  ١    ٥٥  ٢  ١  ٢٩  ١  ١  ٣ـ٢

١  ٥٠  ١    ٣٠  ١  ١  ٤    

 ـ ٥٦  ١  ١  ٣١  ١  ١  ٤

٥٧  

١  ١  
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رقم السطر 

  يالشعر

عدد 

المركب 

  األسمى

عدد 

المركب 

  الفعلي

رقم 

السطر 

  يالشعر

عدد 

المركب 

  األسمى

عدد 

المركب 

  الفعلي

رقم 

الِسطر 

  الشعر

عدد 

المركب 

  االسمي

عدد المركب 

  الفعلي

 ـ ٥٩  ١    ٣٢  ١    ٥

٦٠  

١  ١  

١    ٦٤  ١    ٣٣  ٢    ٦  

١    ٦٥  ١  ١  ٣٤  ١    ٧  

٢    ٦٦  ١    ٣٥  ١    ٨  

١    ٦٧  ١    ٣٦  ١    ٩  

١    ٦٨  ١    ٣٧  ١    ١٠  

١    ٦٩  ٢    ٣٩  ٢    ١١  

  ١    ٧٠  ١    ٤٠  ٢  ١  ١٣ ـ ١٢

١    ٧٥  ٣    ٤١  ١    ١٥  

١    ٧٦  ١    ٤٢  ١    ١٧  

١    ١٨  ١    ٧٧  ١    ٤٣  

  ٢    ٧٨  ١    ٤٤  

١    ٧٩  ١    ٤٦  ١    ١٩  

١    ٤٧  ١    ٢١        

١  ١  ٤٨  ١    ٢٢        
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  جدول المركبين االسمي والفعلي في القصيدة
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  )٤٦١٠(

  نى التركيبية في النص       من الب %    ٣٦,٥   بنسبة  ٣١   =عدد المركبات االسمية
  من البنى التركيبية في النص        %  ٦٣,٥ بنسبة     ٥٤= بينما عدد المركبات الفعلية 

تضافر المركبين االسمي والفعلي في تشكيل ومن خالل هذا  الجدول نجد           
 ألن ؛النص الشعري وغلبة المركب الفعلي في تشكيل النص على المركب االسمي

لمركب الفعلي المستند علي صياغة الفعل المضارع  المرتبط بالزمن يدل على دينامية ا
  ألنه يعبر عنالمرتبط بالزمن على الحدث الشاعر يركزوالنص وحركية الحدث،  

فتتابع المركب الفعلي وتعدد ومواقفها  واقع لألحداث بكل صورها ومشاهدهامعايشة ال
  :      النص ودينامية األحداث فمثال نجد الشاعر يقولالمعاني والدالالت أدى إلى حركية

  لم يوطأ لكي يركب القادة الفاتحون... ظهرها" 

  ولم يلِن الجسد الحر تحت سياِط المروض

  والفم لم يمتثل للجام

  الزاد بالكاد... ولم يكن

  لم تكن الساق مشكولة

  والحوافر لم يك يثقلها السنبك المعدني الصقيل

  نت الخيُل بريةكا

  تتنفس بحرية

  مثلما يتنفسها الناس

  ) ١("  فى ذلك الزمن الذهبي النبيل
       وتتضح دينامية الحركة في النص السابق من حيت توالي األفعال التي تعبر عن 
الحدث والموقف، وما يزيدها غزارة وبعد داللي في النص أن األفعال في حد ذاتها 

 ، تكن، يكن، يلن، يركب،يوطأ: ((حيث نلمس ذلك في األفعال‘ ركةأيضا دالة على الح
وتتضح دينامية الحركة )).ألخ  أفعال  النص والقصيدة أيضا . . يتنفسها– تتنفس يثقلها

من خالل حركية هذه األفعال وتعبيرها عن حاالت التضاد بين ما هو كائن وما يجب 
   .أن  يكون في الواقع المعيش

  

                                         
  أمل دنقل المصدر السابق  )  ١



 

 )٤٦١١(

ستنتج هيمنة المركب الفعلي على المركب االسمي مما أدى إلى ومن ثم  ن      
دينامية النص من خالل االعتماد على صيغ المضارع وحركيته وأحداثه وتمثلت 
الحركية في القصيدة في تتابع األحداث وارتياطها بالزمن وتعدد المعاني باألبعاد الداللية 

؛ نستطيع القول إن المركبين و.التي أثرت النص من حيث العمق الداللي وغزارته
االسمي والفعلي جاء كل منهما مكمال  لسياق الجملة عن طريق تضافر جميع هذه 

   .العناصر، ويرجع ذلك لمعايشة  الذات ألحداث الواقع المعيش والمواقف الحياتية
 للجماعة، كما أن الحظنا أن خطاب الذات تجاوز الحدود الفردية ليكون خطابا   

 قرب وهذه المعايشة تتطلب الحركية والدينامية في النص معايشة عنوذلك بحكم ال
وعلى المركب . ولذلك كله هيمنت صيغ المضارع في النص على الزمن الماضي

  وكلها تعبر عن حالة التضاد بين ما هو كائن وما يجب أن يكون في ،االسمي معا
   .الواقع المعيش

  :   البنية الصورية  ٣- ٢
 سياق الجمل في النص تضافراً تاماً  حتى تشكل مشهداً أو يعنى بالصورة تضافر" 

لوحة أو صورة فنية متكاملة تعتمد على التجسيد والتشخيص وتراسل مدركات الحواس 
 يوالصورة األدبية بهذا المفهوم ليست مستحدثة في النقد األدب.واالختفاء التدريجي

 وتطورت تطوراً تدريجياً وفقاً ، لكنها قديمة قدم الخطاب النقدي العربي القديم،الحديث
 . وانتقالها من طور إلى آخر عبر العصور الزمنية المتعاقبة،لتطور األجناس األدبية

ولسنا بصدد عرض مفهوم الصورة وتطورها قديماً وحديثاً في الخطاب النقدي العربي 
 النص   يتمثل في أن الصورة في، لكننا بصدد مفهوم بنائي للصورة األدبية.واألوروبي

 سياق األصوات اللغوية المكتوبة أو :تشكلت نتيجة تضافر عدة سياقات أولية ؛ أولها
كلمات المتضافرة سياق ال: المنطوقة التي شكلت كلمات دالة على معنى وثانيها

سياق الجمل : وثالثها.  شكلت جمال ذات معان ثابتة أو متحركةوالمتجاورة التي
 ،ددة والتي  شكلت مقطوعات جزئية أو كلية في النصالمتعاقبة والدالة على معان متع

 وكلما ،ومن تضافر سياقاتها تتشكل الصورة األدبية في القصة أو الرواية أو القصيدة
كانت هذه السياقات شديدة التضافر والتماسك وبعيدة عن الحشو والتكلف واالفتعال كلما 

  ) ١ (."الليةكان النص األدبي  أكثر تماسكا من الناحية الفنية والد
                                         

   ٩٢ المرجع السابق ص ،انظر مراد عبد الرحمن مبروك)  ١



– 

  )٤٦١٢(

    إن الصورة بهذا المفهوم البنائي تأتى مكملة لسياق الجملة ومتممة للسياق الكلى 
 وال تقف عند النص المكتوب لكنها تتجاوزه إلى النص المنطوق الذي بدوره ،للنص

 ومن ثم نرى أن سياق الصورة تمثل ،يبلور الصور الذهنية ثم تتجسد في صور مكتوبة
  .  المدلول السياقي للصورة: والثاني، محور السياق الدال للصورة:األول: في محورين

  والمقومات الصورية السياق الدال  - أ – ٣- ٢
أي أنه .  والمقومات السياقية لها،وهو المحور الذي يعنى باألنماط السياقية للصورة

اقات  ويتمثل في ثالثة سي، مستوى األنماط السياقية للصورة:ينقسم إلى مستويين األول
 والسياق ،للصورة" المنطوق" والسياق الملفوظ ، السياق الذهني للصورة:دالة هى

 أي مستوى العناصر ، مستوى المقومات السياقية:الثاني. اللغوى المكتوب للصورة
في الذاكرة  وتتمثل هذه المقومات ،الجوهرية التي تساعد في تشكيل هذه السياقات

 وهذه المقومات ،ند المقومات السياقية للصورة أننا نقف عغير. والحواس والخيال
وال يمكن النظر إليها على أنها عن وحدات  ) ١" (  الذاكرة والحواس والخيال :تشمل 

منفصلة الواحدة عن األخرى، وإنما هبي وحدة كلية مترابطة محكمة النسج  ونقف أوال 
مات الوعي عند المقومات الحسية التي  هي بدورها تعد مقوما رئيسا من مقو

   .الصوري
  جدول المقومات الحسية لتكوين الصورة في القصيدة

  مالحظات  المقومات الحسية
  السطر  الشعري

    تذوق  شم  بصر  سمع  لمس  لتذكر  تصور

١                     

                   ٣ ـ ٢

ولى
 األ

ورة
لص

ا
                   ٥ـ ٤  

٦                    

٧                   

انية
 الث

ورة
لص

ا
  ٨                 

                                         
١   



 

 )٤٦١٣(

  مالحظات  المقومات الحسية
  السطر  الشعري

    تذوق  شم  بصر  سمع  لمس  لتذكر  تصور

٩                  
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                    ١٣ ـ ١٢
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  )٤٦١٤(

  مالحظات  المقومات الحسية
  السطر  الشعري

    تذوق  شم  بصر  سمع  لمس  لتذكر  تصور
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  مالحظات  المقومات الحسية
  السطر  الشعري

    تذوق  شم  بصر  سمع  لمس  لتذكر  تصور

٦٧                 

٦٩                 
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    صفر  ٣  ٣  ٩  ٤٨  ٢٢  ٧٠  المجموع

وهو ) التصور( الصورة أن ماتقومن خالل التحليل السابق لمونستنتج           
 ت التخيل قد احتل الصدارة من حيث تشكيل سياق الصورة في القصيدة فقد تكرر

 أما التذكر فيعد في مرتبة التصور ، )سبعين مرة( جزئيات التصور في النص الشعري 
 فقد ورة في الذهن،ألن التخيل مرتبط بعملية التذكر والتذكر عملية استحضار للص

 الصدارة تاللمس في المرتبة الثانية ومثلحاسة تي تأ و،)ين وعشرين مرةاثنت(تكرر 
، )ثماني وأربعين مرة( على الحواس فقد تكررت جزيئاته من حيث الصور المعتمدة

 ، وحاسة الشم )تسع مرات(وحاسة السمع في المرتبة الثالثة حيث تكررت جزيئاته
، وأما حاسة التذوق )ثالث مرات(احدة، حيث تكررت جزيئاتهمفي مرتبة وا والبصر

 الشعرية وفق المقومات يمثلها عند تحليل مكونات الصورة فلم يرد في النص ما
   .الحسية

فالتذكر والحواس قد تضافرت سويا في تشكيل الصورة الشعرية، وقد جاء         
حظنا مما يدل على االعتماد  في تكوين الصورة كما الاألولىالتصور محتال الصدارة 

ضار الصور والمشاهد لتكون حاضرة في اللحظة اآلنية، وعنصر حعلى الخيال في است



– 

  )٤٦١٦(

الخيال كما نعرف يؤدي إلى دينامية النص وحركيته، وكلما كان االعتماد على الخيال 
في التعبير عن مكنون النفس كان ذلك أكثر عمقا وأبقى أثرا وكان النص ثريا بالدالالت 

 التقريري المباشر إلى قلب جمالي مفعم بالحيوية، األسلوبت وخرج من قالب اواإليحاء
 على موافقتها للموقف االنفعالي للشاعر، األولعتمد في المقام  اإال أن نجاح الصورة

  . واالعتماد على البنية اإلفرادية والتركيبية في النص لتكون أغزر داللة وأكثر عمقا
دة ومالحظة المقومات القياسية للصورة على التصور، حيث ويتضح من خالل القصي

أن بعض صور القصيدة يحضر فيها عنصر التصور بصورة بارزة ملفتة للنظر 
  :ويتضح ذلك من خالل الصورة التالية التي يمثلها قول الشاعر

  ..وها هي كوكبة الحرس الملكي" 
  تجاهد أن تبعث الروح في جسد الذكريات

  بدق الطبول
   كالسالحفاركضي

  ..نحو زوايا المتاحف
  صيري تمثيل من حجر في الميادين
   الرياحين-صيري أراجيح من خشب للصغار

  صير ي فوارس حلوى بموسمك النبوي
  حصانا من الطين: وللصبية الفقراء
  اشموو.. صيري رسوما

  )١ " ( تجف الخطوط به
لصورة إال بعد التصور والتذكر يسير جنبا إلى جنب مع الخيال إذ ال تتشكل ا        

الذهني المعتمد على استحضار المشاهد والصور ومن ثم صهر بانفعاالت المبدع 
ومخزون اللغة ومن ثم تتشكل الصورة،  ويتضح التذكر في كل الصور القصيدة وذلك 

  .من خالل استحضار الصور والمشاهد من الماضي إلى الحاضر
  "يتقاطع زمن  

   يتراجعالذيطريق  فى اليواخترِت أن تذهب

  تنحدر الشمس

                                         
   ٣٦٩أمل دنقل المصدر السابق ص )  ١



 

 )٤٦١٧(

  ينحدر األمس

  تنحدر الطرق الجبلية للهوة الالنهائية

  "   (١) الشهب المتفحمة

ونستطيع القول إن هذه الحواس هي التي أسهمت في تشكيل الصورة الشعرية،        
ات وقادة حركة الوعي اإلدراكي واإلبداعي كما بدا لنا ذلك من خالل تتبع المقوم

الحسية للصورة، ومثلت حاسة اللمس بعدا أساسيا في تكوين الصورة الشعرية، ونحن 
نعرف أنه كلما كانت حاسة اللمس تشكل بعدا جوهريا في تكوين الصورة الشعرية قاد 
ذلك إلى التجسيد، وتتضافر الحواس األخرى مع حاسة اللمس للداللة على اتجاه الوعي 

وهكذا تشكل بقية الحواس األخرى بعدا .  في القصيدةاإلدراكي والفكري واإلبداعي 
   .جوهريا في بنية الصورة الشعرية عند  أمل دنقل

  :للبنية الصورية يالسياق  المدلول -  ب  – ٣- ٢
بالمدلول السياقي للصورة المعاني التي تدل عليها السياقات الصورية من حيث "  يعنى 

ث حركيته وتعدد معانية وأبعاده ولذلك نمطية المعنى وسكونيته ومباشرته أو من حي
 .مدلول حركي حر:  وثانيهما، مدلول نمطي مقيد: أحدهما:نقسم هذا المدلول إلى قسمين

 المدلول الثابت أو المقيد عند معنى معين هو المعنى المعجمي أو األحادي ويعنى باألول
  ،ة والسكونية المباشرة والتقريري:للصورة ويتسم مدلول الصورة بعدة سمات أهمها

 ويعنى بالثاني تعدد .والحلية الشكلية العارضة والتجزئ أو التفكك في تشكيل الصورة
المعاني للصورة الشعرية  وال يقيد المدلول بجزئية معينه في القصيدة لكنه ينساب  حرا 

 ألن الصورة في هذه الحالة تجاوزت جزئيات .طليقا من أول القصيدة إلى آخرها
 وأصبحت الصورة الكلية تتضافر مشاهدها ولوحاتها تضافراً  ،كلياتهاالقصيدة إلى 

 واتسمت بعدة سمات هى المفارقة ،خرهابنائيا متماسكا من أول القصيدة إلى آ
والشكل التالي يوضح طبيعة  )٢ "( .واإليحائية والحركية والكلية والجمالية والتدويرية

 والمدلول السياقي ، للصورة البنائية السياق الدال:دراستنا للصورة من خالل محوري
  .لها

                                         
   ٣٧١نفسه ص )  ١
  ١٠٦-١٠٤للمزيد انظر مراد عبد الرحمن مبروك المرجع السابق ص )  ٢



– 

  )٤٦١٨(

  السياق الدال والمدلول السياقي للصورة البنائية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على أن النص الشعري عند أمل دنقل السيما قصيدة الخيول اتسمت الصورة البنائية 
رقة عنده بالمدلول الحر الذي يعتمد على تعدد المعاني والرمز واإليحاء والحركية والمفا

معظم صور " والكلية والجمالية  ولعل المفارقة شكلت عنده بعدا جوهريا في القصيدة و
  :المفارقة  عنده تنبع من رؤيتين

 هى الدهشة التي  تهز مشاعر الفنان حين يتبين له أن الواقع المدرك من : األولى
 الرؤية هى:   والثانية،الخارج ليس هو الواقع الذي يعيشه أو يحسه في تلك اللحظة

الكلية لطبيعة اإلنسان والكون والحياة تلك الطبيعة التي تزيل حجاب اللغة بين اإلنسان 



 

 )٤٦١٩(

 وتقدم إليه ازدواج الوجود أو التضاد القائم فيه على األقل من ناحية ،والخارج 
   )١(  ".الشعور

  وعلى الرغم من وجود كل السمات الدالة على المدلول السياقي الحر للصورة البنائية
في قصيدة الخيول إال اننا نقف عند بنية المفارقة في القصيدة لكونها  شكلت بنية 

 فضال عن أن مفارقة الصورة ترتبط أشد االرتباط بمفارقة ،جوهرية في هذا النص
 انعكس هذا على الصورة لفظ معنيين متباينين في آن واحد، فإذا حوى ال،اللفظ والموقف

تضافرة ـ وأصبحت الصورة تحوى الشيء  ونقيضه التي هى مجموعة ألفاظ وجمل م
ذلك decoding وحلها  encodingينشا تعقيد المفارقة نتيجة لعملية سكها " في آن واحد إذ 

 والثاني متعلق ،أنها تشمل على دال واحد ومد لوليين اثنين األول حرفي ظاهر وجلي
 توجه انتباه markerالمفارقة تشمل أيضا على عالمة. .موحى به خفي،بالمغزى

ومن ثم ال تقف مفارقة الصورة عند معنى  )٢٥٤( ."٢المخاطب نحو التفسير السليم للقول 
واحد لكنها  تعبر عن التناقض السائد في الواقع المعيش نتيجة التباين بين ما هو كائن 

  : والقصيدة تعتمد على هذه المفارقة على مستوى الصورة يقول.وما يجب أن يكون
  يُل بريةكانت الخ" 

  تتنفس بحرية

  مثلما يتنفسها الناس

   النبيلالذهبيفى ذلك الزمن 

***  

  قفيأو ... اركضي

يتقاطع زمن  

   يتراجعالذي فى الطريق يواخترِت أن تذهب

  تنحدر الشمس

  ينحدر األمس

                                         
 .، منشورات اتحاد الكتاب العربـي     ٢٧ تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ص          :نعيم الباقي . د)  ١

   ١٩١ص . ١٩٨٣دمشق سنة 
   القاهرة ١٩٨٢ فصول عدد مارس سنة ، المفارقة في النص العربي المعاصر:سيزا قاسم. د)  ٢



– 

  )٤٦٢٠(

 ) ١  " (  تنحدر الطرق الجبلية للهوة الالنهائية

 لوحة :وى الصورة بين لوحتين صوريتين ؛  األولىوهنا نلحظ المفارقة على مست
 ،تقيدهم قيود الخيول والناس وهم  يعيشون  حالة من الحرية واالنطالق في الواقع ال

  والثانية لوحة القيود والضعف والهوان والخنوع 
واتسم المدلول الحر عند أمل دنقل في الصورة البنائية بالحركية أيضا نتيجة     " 

رة على تعدد المعاني والدالالت فلم تتقيد الصورة بمفهوم واحد تظل ثابتة اعتماد الصو
عنده لكنها تجاوزت هذا المفهوم الثابت إلى مفاهيم عديدة من خالل اقترانها بالسياق 

 كما أن الصورة ال ترصد الحركة .ومن ثم تحولت من سكونية المعنى إلى حركيته
تفاعالت الشعورية الداخلية التي تنعكس  لكنها تعنى بال،الخارجية لألشياء فحسب

بدورها على المواضعات الخارجية،  فنشعر كما لو كانت العوالم الخارجية والداخلية 
ة في العديد  وتتضح هذه الصورة الحركي.المصورة تتحرك بحركية الصورة ودميناميتها

 والقصيدة " الخيول"خاصة شعر أمل دنقل السيما قصيدة  وب)٢(.من القصائد المعاصرة
   : ال الحصر– على سبيل المثال –جميعها تتضح فيها هذه الحركية كما في قوله 

  الذكريات التى أشهرت شوكها كالقنافِذ

  والذكريات التى سلخ الخوفُ بشرتها

  – كل نهر يحاول أن يلمس القاع

  كل الينابيع إن لمست جدوالً من جداولها

  تختفي

   تكتفيال... وهى

  قفي أو فاركضي

  ٣) .  ( كل درٍب يقودك من مستحيل إلى مستحيل
      يضاف إلى ذلك أن الصورة في اإلبداع المعاصر أصبحت صورة كلية تحوي 

 وهذا بدوره جعل القصيدة تتخلص من الحشو ،جوانب القصيدة من أولها إلى آخرها
 بصورة جزئية  وبالتالي أصبح المدلول ال يتقيد، وترهل البناء وتفكك نسيجها،والتكرار

                                         
   ٣٧١ المصدر السابق ص :أمل دنقل)  ١
  ١٠٧ص  مرجع سابق ،مراد عبد الرحمن مبروك)  ٢
٣   



 

 )٤٦٢١(

 لكنه يحوي كل جوانب النص وال يتقيد بنمط صوري واحد وهذا ما نجده ،في النص
   .في قصيدة الخيول

أدى " الصورة المدورة"أو لنقل ،  الشعرية في القصيدة أن تدويرية الصورة"        كما 
دة  وهذه الوح،إلى تضافر المعاني واتساقها بحيث تكون وحدة كلية في القصيدة كلها

 وبالتالي تصبح . وتتوافق مع المعنى الكلى في النص،الكلية تتوافق مع الصورة الكلية 
القصيدة هيكال متماسكا ومتضافرا في شتى جوانبه وأركانه ودالالته ؛ والصورة 

 أدت إلى ثراء القصيدة ،المدورة شكلت محورا بارزا في القصيدة العربية المعاصرة
  وفى عالقتها بالتراكيب ،ة في عالقتها بالصورة األخرىودراسة الصور،وتعدد معانيها

 يجعلنا أقرب الرؤية النقدية الموضوعية في فهم جوانب ،اللغوية واألسلوبية والصوتية
 والتي بدورها تعكس طبيعة الواقع المعيش الذي أفرز هذا المنتوج ،القصيدة وأركانها

القصيدة عند أمل دنقل  السيما  وهذه الصورة التدويرية تعتمد عليها )١: (.الشعرى
   :قصيدة الخيول يقول على سبيل التمثيل 

  :أيتها الخيُل..  اآلنقفي أو اركضي" 

  لسِت المغيرات صبحا

   ضبحا– كما قيل –وال العاديات 

  خضرة فى طريقك تُمحى وال

  طفل أضحى وال

      " (٢)       يتنحى... مررت به إذا ما
الصورية في قصيدة الخيول تعتمد على المدلول الحر للصورة وهكذا نجد أن البنية 

األمر الذي جعل القصيدة في تعدد داللي فضال عن حركية المعنى وجمالية التشكيل 
   .وتدوبرية البناء ومفارقات اللغة والصورة ورمزية األبعاد 

   البنية التكوينية ورؤية العالم -: ثالثا
 فقد عني ، متقدمة ومحورية عند لوسيان  جولدمان   تقدمت البنيوية التكوينية خطوة

بالبنيوية التكوينية، والفرضية األساسية للبنيوية التكوينية، مؤداها أن كل سلوك إنساني 
هو محاولة لتقديم جواب دال لوضعية مطروحة، ومحاولة من خالل ذلك لخلق توازن 

                                         
   ١٠٨المرجع السابق ص )  ١
   ٣٦٨المصدر السابق ص )   ٢



– 

  )٤٦٢٢(

لفرضية مقبولة بالبداهة،  هذه ا،بين الذات الفاعلة والموضوع الذي مورس عليه الفعل
شريطة أال تكون فرضية مطلقة، وعلى وجه العموم إذا كانت عملية إنشاء البنيات 

في كل  فإنه ليس من الالزم أن يكون الجواب المقدم داالً ،وعملية تفكيكها تحقق توازناً
ويقبل " نتاجات مهمة حقاً" يتحدث في لحظة معينة عن حالة فردية، بل إن جولدمان

وانطلق جولدمان من  ،)١ (.لم في إحدى المناقشات بأن الدال والتكوين مترادفان ويس
   : عدة أطروحات هي

  العالقة الجوهرية بين الحياة االجتماعية واإلبداع األدبي ال تتعلق بمضمون هذين
 وليست هذه البنيات ، بل تتعلق بالبنيات الذهنية،القطاعين من الواقع اإلنساني فحسب

 وهي ال تتعلق بأيديولوجيات المبدع بل ،واهر فردية بل ظواهر اجتماعيةالذهنية ظ
  .تتعلق بما يرى وبما يحس

  البنيوية التكوينية عنده تسعى إلى تحقيق وحدة بين الشكل والمضمون، بين حكم
 . بين التفسير والفهم، بين الغائية والحتمية،القيمة وحكم الواقع

  هذا المفهوم تدور في محورين أساسيين ؛ محور  من خالل التكوينية إن البنيوية
 ومحور داخلي يرتبط ببنية النص ،خارجي يرتبط باألنساق والتراكيب االجتماعية

 بالموضوع من خالل النص، والبنية –األدبي، مثل البنية الداللية التي ترتبط 
نية الجمالية التي هي صياغة خيالية، والبنية الموازية هي التي تتجاوب مع األب

األخرى، وكلها تشكل البنية المتولدة، عن بنية أشمل هي رؤية العالم عند الطبقة 
   .االجتماعية أو الطبقة التي ينتمي إليها األديب

؛ الوعي الفعلي وعة من األسس أهمها عنده على مجمالتكوينية تقوم البنيوية ومن ثم 
مظهر معين لكل سلوك "ده هو والوعي الممكن، ورؤية العالم، والقيمة والفن والوعي عن

    ) ٢ " (.بشري يستتبع تقسيم العمل
 الوعي الفعلي   -    ١ – ٣

الوعي الفعلي  هو الوعي بالحاضر، ويرتبط بالمشكالت التي تعانيها الطبقة، من خالل 
 وفي نص الخيول تتكشف للشاعر جوانب التحلل .عالقتها بالطبقات االجتماعية األخرى

                                         
 ضمن كتاب البنيوية التكوينية والنقـد األدبـي،         ، ولوسيان جولدمان  ، بحث البنيوية التكوينية   :يون يوسكادي  ) ١

  .٤٤ ص ،ترجمة محمد سبيال
 .٤٤ص  ،نفسه  ) ٢



 

 )٤٦٢٣(

ن جراء التخلف واالستبداد والقهر وضياع الحرية واألوطان والضياع االجتماعي م
   :لذلك يقول الشاعر

  ماذا تبقى لِك اآلن ؟ ماذا ؟

  سوى عرٍق يتصبب من تعٍب

  يستحيل دنانير من ذهٍب

  فى جيوب هواِة سالالتك العربية

  فى حلبات المراهنِة الدائرية

  فى نزهة المركبات السياحية المشتهاة

   المشتراةوفى المتعة

  وفى المرأة األجنبية تعلوِك فى ظالِل أبى الهول

  ١ ) نتظار الطويللعنة اال*** هذا الذى كسرت أنفه  (
فما تبقى من مجد األمة وعزتها ال يتجاوز حدود المتع والمظاهر الخادعة التي هي 

والقيم عبارة عن مرايا تعكس زيف الواقع بكل تناقضاته في سبيل تحقيق المتع الزائفة، 
المغايرة لكل معاني البطولة والرفعة والعزة واألنفة لألمة العربية في أوج عزها 

 كما أن حالة ضياع الذات وتقهقرها في ظل تناقضات ،ومجدها وتاريخـها الحافل
المجتمع واضطراب موازينه جعل من الصعب النهوض وضعف الذات في المواجهة 

 في عز األمة ومجدها، وما ذلك إلى لتقهقر وقهر التحديات، وتحقيق النصر المتمثل
الذات فلن تعد فاعلة قادرة على مواجهة كل التحديات، فال زالت تتخبط  وتنتظر 

  :الخالص وفي هذا يقول الشاعر
   مزولة الوقت– إلى الغرِب –ستدارت ا

  صارِت الخيُل ناساً تسير إلى هوِة الصمت

  !! لموتبينما الناس خيٌل تسير إلى هوِة ا
 الوعي الممكن   - ٢ – ٣
يشكل الوعي بالمستقبل ومن ثم يرتبط ما  هو Conscience Possibleالوعي الممكن " 

بالحلول الجذرية التي تطرحها الطبقة لتنفي مشكالتها، وتصل إلى درجة من التوازن 

                                         
   ٣٧٣-٣٧٢نفسه ص )  ١



– 

  )٤٦٢٤(

وهذا ال يتأتي إال من خالل )  ١("في العالقات مع غيرها من الطبقات األخرى 
 ويتضح هذا ،اع عناصر القوة مثلما كان الواقع العربي في عصر قوته ومجدهاسترج

   :في قول الشاعر
   مكتوبة بدماء الخيول–الفتوحات فى األرض 

  وحدود الممالك

  رسمتها السنابك

  ميزان عدل يميل مع السيف: والركابان

  حيث يميل

ضياع والضعف واالضمحالل وإذا كانت الذات ال زالت تعاني حالة التمزق وال        
ولم تستطع العودة إلى صورتها لماضية، فكذلك األمة العربية واإلسالمية إن ما ينتابها 
من قهر وتخاذل وتراجع بشكل لم يعد باستطاعة العربي مواجهة الخطر المحدق بهذه 
األمة نظرا لتمزق البنية االجتماعية وانهيارها وقصورها عن الوفاء بمتطلبات الزمن 
الحاضر للنهوض والمواجهة والتمرد على كل قيم الفساد ومحاربتها والتصدي لكل 
سطوة سلطوية تريد النيل منها، من هنا البد من البحث عن هذه الذات المفقودة الذي 
يعد العثور عليها في الواقع المعايش من المحال بمكان في تحت ظالل الذل والهوان 

رقا بنظرة تشاؤمية سوداوية يبثها الشاعر في جنبات لدرجة يبدو معها المستقبل ليس مش
النص كصرخة مودية للنهوض واإلفاقة من سبات المتع واللهو والتمزق والمرايا 

فيلجأ الشاعر إلى بث انفعاالته وتداعياته النفسي وكأني بالقصيدة ترجمة . الخادعة
 لنا الداللة النفسية في  الفؤاد المكلوم لجراح األمة العربية ومن هنا تتضحلمشاعر تختلج

  :النص ومن ذلك قول الشاعر
  والخيول التى انحدرت نحو هوة نسيانها" 

  حملت معها جيل فرسانها

  يدمعة الندى األبد: تركت خلفها

  وأشباح خيل

  وأشباه فرسان

 "   تحت ظالل الهوان– حتى النهاية -ومشاٍة يسيرون

                                         
  ٣٣ والوعي الممكن، ترجمة محمد براده ص الوعي القائم:لوسيان جولدمان  ) ١



 

 )٤٦٢٥(

تعبير القومي والوطن العربي، هو ما أدى فعدم توافق الذات مع الجماعة على مستوى ال
إلى تلك التداعيات النفسية وتمحور الذات حول نفسها للبحث عن المفقود في ظل 

أضحت الذات تؤول إلى ، ف.اختالل معايير المجتمع وتناقض بنائه وتقويض دعائمه
النسيان، وتترك وراءها ذكريات األلم عبر دموع خطها الزمن أمدا سقوط في هوة 

يا، فهاهي الذات تتراءى كأشباح وفرسانها أشباه فرسان، خلف زوايا مظلمة من طو
واقع األمة العربية في واقعها الحاضر الذي باتت تئن فيه تحت وطأة الذل والهوان، 
وتنطلق صرخات مودية للعودة إلى ماضيها المجيد، ويتردد الصدى في زوايا تلك 

ضر األمة أصبح ظالل من الذل والهوان الذي األمكنة ألجل العودة فهل تعود أم أن حا
لن يزول وبتفاعل الذات مع الواقع المحيط الذي لم يعد منه جدوى، مما جعلها تتفاعل 
مع مقومات النص الداخلية للتعبير عن تلك الحاالت والدفقات الشعورية حدث ذلك 

ي شكلت بعدا التفاعل من خالل التعبير عن تلك االنفعاالت من الصور والمتتابعة الت
جماليا وإيحائيا ورمزيا قادنا إلى معرفة الداللة الكلية في النص بكل أبعادها على كافة 

وتأتي الداللة النفسية كمحصلة لعدد من العوامل ولعل أهمها .  األصعدة والمناحي
تصدع الخلل داخل البنية االجتماعية وعدم القدرة على مواجهة واقع التحديات، التناقض 

يير المجتمع واختالل موازينه، الظروف السياسية واالقتصادية المهيمنة على في معا
خارطة الواقع كل ذلك يحيط بالعالم الشعري للمبدع فيجعل من اإلحساس بها عيا نفسيا 
يقوده إلى التعبير عن هذا الواقع بكل تناقضاته بشكل تتحد فيه الرؤية وطريقة التعبير 

  :، حيث يقول الشاعرةالغموض والال منطقيالتي قد تقود أحيانا إلى حد 
  تنحدر الشمس

  ينحدر األمس

  تنحدر الطرق الجبلية للهوة الالنهائية

  الشهب المتفحمة

  الذكريات التى أشهرت شوكها كالقنافِذ

  والذكريات التى سلخ الخوفُ بشرتها

  – كل نهر يحاول أن يلمس القاع

  ولهاكل الينابيع إن لمست جدوالً من جدا

  تختفي



– 

  )٤٦٢٦(

   تكتفى ال... وهى
         فانحدار الشمس واألمس، والطرق الجبلية، وإشهار الذكريات للشوك، وسلخ 
الخوف بشرة الذكريات، ولمس النهر للقاع والينابيع للجداول واالختفاء وعدم االكتفاء 
مدلوالت تفضي إلى غموض يمثل انعكاس للواقع بمعاييره المضطربة وموازينه 

ختلة، حيث أصبحت الذات تتخبط في ظالل الواقع بكل تناقضاته وخباياه على الم
  . المستوى العربي والقومي واإلسالمي إلى درجة التقهقر والتراجع واالضمحالل

 نجدها تفصح ضعف الهوية األوضاع    وحينما تعيش الذات الصراع الداخلي مع تلك 
ها على المواجهة في وقت أصبحت القومية نتيجة ضعف القوة السياسية وعدم قدرت

الذات العربية أحوج ما تكون إلى التالحم واالتحاد ألجل مواجهة قهر السلطة والقوة 
  .  وضغوطها المستبدةاتجاهاتهابكافة 

 موازينه وما فيه من تناقضات تعد محورا ل        كما أن اضطراب الواقع واختال
واالرتماء في أحضان عناصر للتعبير   خلجات النفس أساسيا في توجه الذات للجوء

  .عن خلجات النفس ومآسيها واالتكاء إلى التداعيات النفسية وخطاب الذات
    البنية الشمولية ورؤية العالم  -  ٣ –٣

عندما يصل الوعي الممكن إلى درجة من التالحم الداخلي ويشكل رؤية معبرة عن 
و ترجع بنا   ".رؤية للعالم"الممكن المشكالت التي تواجهها الطبقة حينئذ يصبح الوعي 

على هذا النحو إلى مفهوم لوكاتش عن الكلية االجتماعية، ولكن جولدمان " رؤية العالم"
المفهوم عندما يتعامل مع الرؤية باعتبارها بنية ال تفهم إال في تحقيقها ا يطور هذ

 ثقفها عن أستاذه الوظيفة، وعندما يفهم هذه البنية في ضوء السيكولوجية المتطورة التي
، فينظر إلى رؤية العالم باعتبارها متولدة عن مشكالت تتطلب حالً، "جان بياجيه"

وباعتبارها نسقاً متالحماً يضع المشكالت في مقابل حلولها فتصبح رؤية العالم بنية 
شاملة، تهدف بنسقها المتالحم إلى تطويع الموقف الذي تعانيه الطبقة أو المجموعة، 

ومن خالل تضافر ) ١(  "فها جولدمان بأنها خط متالحم من المشاكل واإلجاباتوهكذا يعر
   .الوعي الفعلي والوعي الممكن تتشكل رؤية العالم

                                         
 قراءة في لوسيان جولـدمان عـن        –جابر عصفور   .  وانظر  د   ،.٣٥-٣٤البحث السابق ص    : للمزيد أنظر )  ١

 . م١٩٨١ يناير  ، مجلة فصولالبنيوية التوليدية



 

 )٤٦٢٧(

       وتتضافر البنية مع رؤية العالم ويعنى بها الداللة التي يؤول إليها تفصيل النص 
ية والحضارية والفكرية  من الناحية السياسية واالجتماعية والنفسية والثقاف،وأبعاده

 وهى المحصلة المضمرة أو المتخفية التي يطرحها النص طرحا غير ،والميثيولوجية
لكننا نتوصل لهذه الدالالت من خالل الرؤية الشمولية المطروحة في النص .،مباشر

 بل إن النص في هذه ، ألن النص الشعرى ال ينفصل عن الواقع الذي أنتجه،الشعرى 
 كما أن العمل الفني عند المبدع هو .توجا إبداعيا لهذه الجوانب الحياتيةالحالة يكون م

ثمرة سيرورة نظام تترابط فيه التجارب الشخصية والوقائع والقيم والدالالت، وتتجسد 
وإذا ما استطاع عمل أن يصبح معبرا في .. . وتتمثل فيه،في جهاز لتشكل شيئا واحد

قيم صادرة عن التجارب سابقة وقابلة الن عيون متفرج فذلك بفضل وجود دالالت و
  )   ١( ."تصهر مع الخصائص التي يقدمها العمل الفني

    وتبدو طبيعة هذه الداللة الكلية التأويلية في اإلشارات الداخلية للنص كاألسطورة أو 
الرمز أو التناص أو األنماط التراثية حيث تنتقل هذه اإلشارات من معناها المعجمي إلى 

نالحظ أن النص حمل بين جنباته رموزا إيحائية  الرمز فمن حيث  . داللية متعددةمعان
ختلفة، ويتضح ذلك من خالل التناص في بعض متها الاتعدد المعاني بإيحاء أدت إلى

  :صور القصيدة يقول الشاعر
  :أيتها الخيُل..  اآلني أو قفياركض

  لسِت المغيرات صبحا

  ا ضبح– كما قيل –وال العاديات 

  خضرة فى طريقك تُمحى وال

  طفل أضحى وال

  يتنحى... مررت به إذا ما

  ..ي كوكبة الحرس الملكيه وها

  تجاهد أن تبعث الروح فى جسد الذكريات

 ٢ بدقِّ الطبول

                                         
ة أحمد المديني  بحث تحليل اللغة الشعرية ضمن كتاب في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجم      :أمبرتواكر)    ١

  .١٩٨٧ الثقافية، بغداد سنة ن، دار الشؤو٨٤ص 
   ٣٦٩-٣٦٨المصدر السابق ص )  ٢



– 

  )٤٦٢٨(

في اضمحالل صورة فتحمل األبيات بعض اإلشارات والدالالت االيحائية التي  تجلت 
 يجسد حالة األمة م١٩٨١يخ كتابة القصيدة عام ل تار ولع، المعيشالذات في الواقع

 ثم أعقبه انكسار الصلح مع ١٩٧٣العربية بعد حرب السابع والستين، وانتصار أكتوبر 
 حيث تعد القصيدة ، يعبر عن ضرورة عودة الوعي العربي١٩٧٩العدو الصهيوني 

سد صورة من صور التمرد السياسي إزاء الخلل والضعف الذي بدأ يتسرب إلى الج
العربي، فكانت القصيدة رؤية قومية دفعت الشاعر الختيار رموز التراث العربي 
للتعبير عن هموم العرب، وأنه ال خالص للواقع وال رؤية للعالم إال بالتحرر وعودة 

    .الوعي وممارسة الخيول العربية لدورها البطولي األصيل
  
  
  



 

 )٤٦٢٩(

  
  
  

  
  

  
  :المقدمة

الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله              
  :وبعد ... وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

فقد اهتم اإلسالم باألسرة اهتماما كبيرا ، ويتضح ذلك من وجوه كثيرة ، منها كثـرة                
  .  تتعلق بموضوع األسرة في جميع مراحلها اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي

وهذا االهتمام يرجع إلى أن لألسرة دورا كبيرا في بناء المجتمـع ، فاألسـرة هـي             
الخلية األولى واللبنة األساسية في بناء المجتمع ، واألسرة هـي المحـضن األساسـي               

ل وإعـدادهم  الحتضان النشء وتربيته ورعايته ، وبالتالي هي المسئولة عن تربية األجيا  
  .لما ينفع األمة ويرفع شأنها بين العالمين 

ومما ال شك فيه أن صالح األسرة وقوتها يؤدي إلـى صـالح المجتمـع وقوتـه ،           
  .وضعف األسرة وتفككها يسهم في تفكك المجتمع وسرعة انهياره 

ومن الجوانب المهمة التي اهتم بها اإلسالم وحرص عليها اهتمامه باستقرار األسرة            
  .ة تماسكها ، وأن يحفظ على أفرادها دوام المودة والرحمة فيما بينهم وقو

من أجل ذلك فقد كثرت التشريعات الربانية والتوجيهات النبوية فيما يحقق اسـتقرار             
األسرة ونجاح الحياة الزوجية ، وهذه التشريعات والتوجيهات منها ما يكون قبل الزواج             

بالمقاصد العظيمة للنكاح في اإلسـالم ، وحـسن         سواء من توعية المقبلين على الزواج       
اختيار شريك الحياة ومراعاة الصفات والمعايير التي تـساعد علـى اسـتقرار الحيـاة              
الزوجية ، وكذلك تشريع الخطبة وما لها من الفوائد واآلثار في نجاح الحياة الزوجيـة ،         

يجلبـه التيـسير مـن      وكذلك دعوة اإلسالم إلى التيسير في المهور ونفقات الزواج لما           
البركة ودوام األلفة والمودة بين الزوج وأهل زوجته ، وال يخفى أن لتلـك األلفـة دورا       

  .كبيرا في حسن العشرة واستقرار األسرة 

 
 

 قسم الثقافة اإلسالميةفي  ستاذ المساعداأل
  الدعوة اإلسالمية بالقاهرة كلية

  



– 

  )٤٦٣٠(

  .إلى غير ذلك من التشريعات والتوجيهات التي تتعلف باألسرة قبل بنائها 
  .واج ومن هذه التشريعات والتوجيهات ما يتعلق باألسرة بعد الز

فالحب بين الزوجين في اإلسالم مطلب مقصود للشارع الحكيم، إذ به تقوى أواصـر    
المودة والتالحم بين الزوجين، وهو ضرورة لقيام كيان األسرة واسـتقرارها ، وعمـل              

  .أساسي في بقاء وديمومة الحياة الطيبة لبيت الزوجية 
،  عليـه  مـا  يؤدي ىحت يعلمها، أن يجب واجبات، وعليه حقوق الزوجين من ولكل

  . قبل أن يطالب بما له 
واستقرار األسرة واطمئنانها وسعادتها يقوم على استعداد كل طرف مـن الطـرفين             
للتنازل عن بعض حقوقه تكرما منه وتفضال ، مع عدم تقصيره في أداء ما عليـه مـن                 

  .واجبات 
هـا  والزوج الصالح هو الذى يصل رحمه ويكرم زوجته فيصل رحمها ويكرم أهل   

ويعينها على صلتهم والبر بهم ، والزوجة الصالحة هي التي تـصل رحمهـا وتكـرم                
  .زوجها فتصل رحمه ، وتكرم أهله ، وتعينه على برهم وصلتهم 

 وبهذا يحقق الزوجان ألسرتهما السعادة واالنسجام ، ويفوز كـل طـرف مـن              
  . اآلخر بالمحبة والوئام 

لتي تسهم في الحفاظ علـى اسـتقرار        إلى غير ذلك من التشريعات والتوجيهات ا      
  . األسرة وقوة تماسكها 

  : لذلك فإني استعنت باهللا تعالى وقمت بكتابة هذا البحث بعنوان 
  )عوامل استقرار األسرة في اإلسالم ( 

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
 ـ األسرة أحد أهم أركان المجتمع ودعائمه ، واستقرارها وقوتها يؤدي إلـى   ١

  .قرار المجتمع وقوته است
ـ ٢  رغبة الباحث في المساهمة في بيان العوامل التي تـؤدي إلـى اسـتقرار     
  .األسرة 

  . ـ كثرة المشاكل والخالفات األسرية في الواقع المعاصر ٣
  . ـ كثرة حاالت الطالق والتفكك األسري وخصوصا بين المتزوجين حديثا ٤

  : مشكلة الدراسة 
لهذا البحث في الكشف عن عوامـل اسـتقرار األسـرة قبـل     تتمثل المشكلة البحثية  

  .الزواج وبعده 



 

 )٤٦٣١(

 : منهج البحث 
اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفى التحليلى ، حيث يعتمد هذا المـنهج             
على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد فى الواقع ، ويهتم بوصـفها وصـفا دقيقـا ،                  

مة حولها وتصنيفها وتنظيمها وتحليلها للوصـول إلـى       وجمع المعلومات والبيانات الالز   
   .١نتائج منطقية صحيحة 

  :خطة البحث 
  .يشتمل هذا البحث على مقدمة وفصلين وخاتمة 

 فقد تناولت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، ومشكلة البحث ،            :أما المقدمة   
  .ومنهج البحث ، وخطة البحث 

  ألسرة قبل الزواجعوامل استقرار ا: الفصل األول 
  توعية المقبلين على الزواج بمقاصد النكاح في اإلسالم: المبحث األول 

  مقاصد الزواج في اإلسالم: المطلب األول 
  أثر الوعي بمقاصد الزواج في استقرار األسرة: المطلب الثاني 

  :حسن االختيار : المبحث الثاني  
  معايير اختيار الزوجة : المطلب األول 

  :معايير اختيار الزوج : الثاني المطلب 
  األسرة استقرار في ودوره حسن االختيار: المطلب الثالث 

  األسرة استقرار على وأثرها الخطبة: الثالث  المبحث
 مشروعيتها وحكمة الخطبة مفهوم :األول المطلب
  األسرة استقرار في ذلك وأثر المخطوبة على التعرف: الثاني  المطلب

 يسير الصداق ونفقات الزواجت: المبحث الرابع 
 الترغيب في التيسير في الصداق: المطلب األول 
  أثر المغاالة في المهور والتيسير فيها على استقرار األسرة: المطلب الثاني 

 األسرة استقرار على وأثره الزواج قبل الطبي الفحص: الخامس  المبحث
  مشروعيته الفحص الطبي قبل الزواج :األول المطلب

  األسرة استقرار على الزواج قبل الطبي الفحص تأثير :الثاني طلبالم

                                         
 دار ٢٢٥ ـ  ٢٢٣ذوقان عبيـدات وآخـرون ص   / د ) له مفهومه وأدواته ووسائ( البحث العلمى : أنظر ) ١( 

  .م ١٩٩٨=هـ ١٤١٨ ٦الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ عمان ط



– 

  )٤٦٣٢(

 عوامل استقرار األسرة بعد الزواج:  الفصل الثاني 
  الجانب العاطفي وأثره في استقرار األسرة: المبحث األول 

الجانب العاطفي في الحياة الزوجية للرسول صـلى اهللا عليـه     : المطلب األول   
  وسلم 

  اب تنمية الحب بين الزوجينأسب: المطلب الثاني 
  أثر الحب بين الزوجين في استقرار األسرة: المطلب الثالث 

  األسرة استقرار على وأثرها الزوجين حقوق: الثاني  المبحث
 الزوجين بين المتبادلة الحقوق :األول المطلب
 والحياة األسرة استقرار على الزوجين بين الحقوق أداء أثر: الثاني المطلب

  الزوجية
 استقرار على ذلك وأثر وأهليهما الزوجين بين المتوازنة العالقات: المبحث الثالث 

  األسرة
 ) .وأهله  أهلها( واألهل الزوجة بين المتوازنة العالقة :األول المطلب
  ) .وأهلها  أهله(  واألهل الزوج بين المتوازنة العالقة: الثاني  المطلب
 اسـتقرار  على واألهل الزوجين بين ازنةالمتو العالقات تأثير :الثالث المطلب

  األسرة
  :الحوار بين الزوجين : المبحث الرابع 

  تعريف الحوار وأهميته: المطلب األول 
  :آداب الحوار بين الزوجين : المطلب الثاني 
  أثر الحوار في استقرار األسرة :المطلب الثالث 

  الغيرة على المحارم: المبحث الخامس 
  للغيرة اإلسالم ةنظر :األول المطلب  
  :أنواع الغيرة على المحارم : المطلب الثاني   

  األسرة استقرار على الزوجين بين الغيرة أثر :الثالث  المطلب
 عالج النشوز: المبحث السادس 

  تعريف النشوز وأماراته وكيفية عالجه: المطلب األول 
  أثر عالج النشوز على استقرار األسرة: المطلب الثاني 

  .الخاتمة 
 



 

 )٤٦٣٣(

  الفصل األول
  عوامل استقرار األسرة قبل الزواج

  توعية المقبلين على الزواج بمقاصد النكاح في اإلسالم: المبحث األول
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجـا لتـسكنوا    (  : يقول اهللا سبحانه وتعالى

   .١)اليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
قوم العالقة بين أفرادها على السكينة والمـودة  فالزواج في اإلسالم هو لتكوين أسرة ت     

والرحمة ، وهذه األسرة هي الخلية األولى لتكوين المجتمع ، وقوة األسرة واسـتقرارها              
  .تعني قوة المجتمع واستقراره 

وال شك أن هذا ال يتحقق إال إذا توفرت له أسباب كثيرة ، ومن أهم هذه األسباب أن                  
على وعي تام بالمقاصد الكبـرى للـزواج ،          كوين األسر يكون المقبلون على الزواج وت    

وطرح األفكار الخاطئة عن الزواج وحصره في عالقة جسدية وماديـة تعنـي قـضاء               
  .الوطر وإشباع الحاجات الجسدية للرجل والمرأة 

بناء األسر على هذا الفهم الخاطئ وفقط يسارع في هدمها وتفككها ، ألن االختيـار         و
مال والمال وعدم مراعاة التوجيهات الشرعية عند اختيار شريك         سيكون على أساس الج   

  .الحياة 
ومن هنا كان من أهم عوامل استقرار األسرة وقوتها أن يكـون كـال الطـرفين ـ     

  .الرجل والمرأة ـ على وعي تام بالمقاصد الشرعية للزواج 
  مقاصد الزواج في اإلسالم: المطلب األول

   :ومن هذه األهداف والمقاصد
   .طاعة اهللا ورسوله واتباعا لهدي المرسلين عليهم السالم: الأو

   .إعفاف النفس وإشباع الغريزة والفطرة: ثانيا
   .تكثير عدد المسلمين، وإسعاد الرسول األمين: ثالثا
  .حماية المجتمع من اآلثار المدمرة لترك الزواج: رابعا

                   .طلب ثواب اهللا تعالى: خامسا
  .   المحافظة على األنساب:سادسا 
  .العناية بتربية النشء : سابعا 

                                         
   .٢١ـ سورة الروم اآلية  ١



– 

  )٤٦٣٤(

 .الزوجين  بين والرحمة والمودة السكن تحقيق: ثامنا 
  . والعائالت األسر بين والتعاون التواصل تحقيق: تاسعا 
   : طاعة اهللا ورسوله واتباعا لهدي المرسلين عليهم السالم: أوال

شعائر دينه الحنيف الذي ارتـضاه لعبـاده،     فقد شرع اهللا الزواج، وجعله شعيرة من        
  .وحثهم عليه ورغبهم فيه، وكذلك دعا إليه الرسول الكريم بسنته القولية والعملية

وقد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغّـب فـي النكـاح        
  :وتحثُّ عليه ، منها ما يلي

   . ١) النِّساِء مثْنَى وثُالثَ ورباعفَانِْكحوا ما طَاب لَكُم ِمن: (قال تعالى
وَأنِْكحوا الَْأيامى ِمنْكُم والصاِلِحين ِمن ِعبـاِدكُم وِإمـاِئكُم ِإن يكُونُـوا            : (وقال سبحانه 

ِليمع اِسعو اللَّهِلِه وفَض ِمن اللَّه غِْنِهمي اء٢)فُقَر .   
 ِمنْكُم طَوالً َأن ينِْكح الْمحصنَاِت الْمْؤِمنَاِت فَِمـن مـا ملَكَـتْ             ومن لَم يستَِطع  (وقال  

   .٣)َأيمانُكُم ِمن فَتَياِتكُم الْمْؤِمنَاِت 
فقد تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأسس بيتـا وأقـام     : وأما السنة الفعلية  

لم الناس كيف يكون اآلبـاء واألزواج    أسرا ، وأنجب ذرية وأنفق على أهله وعياله ، ليع         
  .مع زوجاتهم وأبنائهم

  : وأما السنة القولية فمنها 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج ،          : (( قوله عليه الصالة والسالم   

 .٤)) فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

                                         
  )٣من اآلية: النساءسورة (ـ  ١
  )٣٢اآلية :النورسورة (ـ  ٢
  ٢٥من اآلية: النساءسورة (ـ  ٣
. ٣ ص٧ج] ٥٠٦٥:[ من استطاع الباءة فليتزوج ، رقـم      ـ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي          ٤

  ١٩٨٧ - ١٤٠٧األولى ، : الطبعة   القاهرة–دار الشعب 
دار الجيل  ١٢٨ص٤ج] . ٣٤٦٦: [ـ صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم

   .دار األفاق الجديدة ـ بيروت+ بيروت 



 

 )٤٦٣٥(

ينهـي   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بالبـاءة و       :عن أنس بن مالك قال      
  .١)فإني مكاثر األنبياء يوم القيامةتزوجوا الودود الولود :(عن التبتل نهيا شديدا ويقول

إذا خطب إليكم مـن     (( قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        : وعن َأِبي هريرةَ قَالَ   
    .٢))وفساد عريض خلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرضترضون دينه و

ولَقَد َأرسلْنَا رسـالً    : (والزواج من هدي الرسل عليهم الصالة والسالم كما قال تعالى         
    ٣)ِمن قَبِلك وجعلْنَا لَهم َأزواجاً وذُريةً 

هذه اآلية تدّل علـى الترغيـب فـي النكـاح           : (( ند تفسيرها قال اإلمام القرطبي ع   
والحض عليه، وتنهى عن التَّبتُّل، وهو ترك النكاح، وهذه سنّة المرسلين كمـا نـصت               

تزوجوا فإني مكـاِثر    : "عليه هذه اآلية، والسنّة واردة بمعناها؛ قال صلى اهللا عليه وسلم          
   .٤ ))...الحديث" بكم األمم 

  .م عن التبتل ، فليس التبتل وترك الزواج من دين اإلسالم في شيء وقد نهى اإلسال
رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن          : (( عن سعد بن أبي وقاص قال     

   .٥))مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا
  .والخالصة أن الزواج من سنة نبينا األمين وسنن إخوانه من المرسلين 

أربـع مـن سـنن      : ((  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم         : عن أبي أيوب قال     
   .٦))المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح

                                         
 كتاب النكاح محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: المؤلف  بن بلبانصحيح ابن حبان بترتيب ا  ـ   ١
   قالشعيب األرنؤوط: تحقيق ١٩٩٣ - ١٤١٤الطبعة الثانية ،   بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر  ٣٣٨ ص٩ج

  .لغيره صحيح حديث : األرنؤوط شعيب
  أحمد محمـد شـاكر     :تحقيق وتعليق ٣٨٦ص ٣إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ج      :  ب   سنن الترمذي ـ   ٢
: الناشر)٤،٥جـ(عوض المدرس في األزهر الشريف وإبراهيم عطوة )٣جـ(ومحمد فؤاد عبد الباقي  )١،٢جـ (

 .)حسنه األلباني (م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الثانية،: الطبعة مصر–بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة مكت

   .٣من اآلية: الرعدـ سورة  ٣
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنـصاري  : المؤلف  ٣٢٧ ص٩ ج ألحكام القرآن  الجامعـ   ٤

ـ ٦٧١: المتوفى  (الخزرجي شمس الدين القرطبي      دار عـالم الكتـب،     : الناشـر    سمير البخاري : تحقيق    ) ه
   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الطبعة  الرياض، المملكة العربية السعودية

  .٥ ص٧ ج.ما يكْره ِمن التَّبتُِّل والِْخصاِء: ب : لنكاح ا: ـ صحيح البخاري ك ٥

  .حديث حسن غريب :  وقال ٣٩١ / ٣فضل التزويج والحث عليه : ـ سنن الترمذي باب  ٦



– 

  )٤٦٣٦(

   :إعفاف النفس وإشباع الغريزة والفطرة: ثانيا
فقد خلق اهللا في اإلنسان غريزة ال مفر له من االستجابة لها، ألنها من أقوى الغرائز                

اإلنسان القلق واالضطراب، واإلسـالم ال يقـف         انتاب   - إن لم تشبع     -وأعنفها، وهي   
، ولكنه يهيئ لها الطريقـة الـشريفة، والوسـيلة النظيفـة             حائالً أمام الفطرة والغريزة   

إلروائها وإشباعها بما يحقق للبدن هدوءه مـن االضـطراب، وللـنفس سـكونها مـن            
  .أهلهالصراع، وللنظر الكف عن التطلع إلى حرام، مع صيانة المجتمع وحفظ حقوق 

؛ فهو الطريق الطبيعي والسليم لمواجهـة هـذه    ومن هنا كانت حكمة تشريع الزواج     
؛ فجعل اهللا الزوجة سكنا لزوجها وهو كذلك لها، فيـسكن            الميول، وإشباع هذه الغريزة   

كل منهما لصاحبه ليروي ظمأه في ظالل من الحب والمودة والعفـة والطهـارة وفـي                
اهما عن الحرام ، وتسكن جوارحهما عن السقوط في         رضا من اهللا ورضوان، فيسكن قلب     

  .. حمأة الرذيلة وعن االنزالق في مهاوي الخطيئة
، فالزواج يعين أصحابه على غض البصر وحفظ الفرج وصيانة الدين وعفة الـنفس    

وكل هذا واضح من خالل وصية النبي صلوات اهللا وسالمه عليه للشباب بالزواج كمـا               
يا معشر الشباب، من استطاع البـاءة فليتـزوج، فإنـه           : [هيرفي حديث ابن مسعود الش    

  .١]أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له  وجاء
   :تكثير عدد المسلمين، وإسعاد الرسول األمين: ثالثا

فقد ثبت عن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم أنه يكاثر بأمته األمم السابقة ، ويحـب أن                 
هم تابعا، وقد حث المسلمين على التزوج وإنجاب الذرية الطيبة التي تـستحق      يكون أكثر 

  .أن يفتخر بها يوم القيامة 
جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يـا            : (( عن معقل بن يسار قال    

رسول اهللا إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إال أنها ال تلد أفأتزوجها فنهـاه،          
تزوجوا الـودود الولـود فـإني       : لثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة، فقال له         ثم أتاه ا  

   .٢))مكاثر بكم األمم

                                         
  .ـ سبق تخريجه  ١
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروِجردي الخراساني، أبو بكـر البيهقـي     : المؤلف السنن الكبرى ـ   ٢
: الناشر ١٣١ ص٧استحباب التزوج بالودود الولود ج:  باب  محمد عبد القادر عطا   : المحقق )هـ٤٥٨: المتوفى(

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن ،  لبنا–دار الكتب العلمية، بيروت 



 

 )٤٦٣٧(

قال صـلى اهللا عليـه   : وفي صحيح سنن ابن ماجه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت    
النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكـاثر بكـم               : (( وسلم

   .١)) ذا طول فلينكح ، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاءاألمم ، ومن كان 
   :حماية المجتمع من اآلثار المدمرة لترك الزواج: رابعا

فترك الزواج يؤدي إلى العنوسة، واالنصراف عنه إلى غيره يؤدي إلى شيوع الزنا              
  .والخنا ولكل منهما آثارها المدمرة على أصحابها وعلى المجتمع

سة هم بالنهار ، وأرق بالليل ، وتكدير للخاطر ، وكسر للقلب ، وحرقـة فـي           فالعنو
النفس ، وحرمان من الفطرة في الرغبة في إطفاء غرائز الشهوة وإشباع غريزة األبـوة         
واألمومة وتكوين أسرة في مملكة خاصة ، وغيرها من األمور التي ال يعـرف آثارهـا     

  .إال من عاناها
عنه إلى ما حرم اهللا يـؤدي إلـى اإلصـابة بـأمراض             وترك الزواج واالنصراف    

الهمجية واإلباحية كالزهري والسيالن واإليدز والهربس ومرض التهاب الكبد الفيروسي          
وسرطان الفم واللسان وغيرها من األمراض التي تئن من وطأتها المجتمعات المنحلة ،             

ط الـزواج المقـدس،   وتعاني من ويالتها ما تعاني، بسبب انعتاق الناس فيها مـن ربـا        
  .واتجاههم إلى كل لون من ألوان االتصال المحرم والمشبوه

يا معشر المهـاجرين    :((  في قوله  كل ذلك تحقيقاً لما أخبر عن وقوعه المصطفى       
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهللا أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قـوم قـط حتـى                  

ع التي لم تكن مضت فـي أسـالفهم الـذين           يعلنوا بها إال فشى فيهم الطاعون واألوجا      
  .   ٢))مضوا 

   :طلب ثواب اهللا تعالى: خامسا
؛ فهو عبادات متعددة في عبادة، وفي الزواج أبواب          ففي الزواج فضل من اهللا واسع     

  :واسعة لثواب اهللا تعالى

                                         
حمد م: تحقيق   بيروت–دار الفكر : الناشر   ٥٩٢ ص ١ما جاء في فضل النكاح ج     :  ، باب    سنن ابن ماجه  ـ   ١

 .حسن : قال الشيخ األلباني  ، فؤاد عبد الباقي

مصباح الزجاجة : انظر. ، وصححه البوصيري] ٤٠١٩[سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث ـ  ٢
  .٤/٣٦٧في زوائد ابن ماجه 



– 

  )٤٦٣٨(

  . ١)وفي بضع أحدكم صدقة(ففي إعفاف النفس واألهل صدقة 
  . ٢)يركم خيركم ألهلهخ(وفي حسن معاشرة األهل صدقة 

وفي مالطفة األوالد وتربيتهم صدقة، وفي الصبر على السعي في طلب الرزق لـه              
وألوالده صدقة، وفي النفقة على األسرة صدقة، وحتى في الصبر على مـوت العيـال               
صدقة، وكلها أمور ثوابها عظيم وأجرها عميم ولو لم يكن من منافع الزواج إال طلـب                

  .اهللا لكان حريا بالعاقل أن يسارع إليهاألجر والثواب من 
    المحافظة على األنساب: سادسا 

إن اقتران الرجل بالمرأة ضمن هذه المؤسسة االجتماعية التي هي األسـرة يـضمن          
لألبناء االنتساب إلى آبائهم، مما يشعرهم باعتبار ذواتهم، ويجعلهم يحـسون بكـرامتهم             

األصل والمنبت، وبهذا يرجع كل فـرع إلـى         اإلنسانية، فالولد فرع من شجرة معروفة       
أصله، فيسعى أن يحافظ عليه نقياً طاهراً كي يعتز به ويفخر، ولوال هذا التنظيم الرباني               
لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخالط وأنواع ال تعرف رابطـة، وال يـضمها              

  كيان، ولغدا الناس كالبهائم يهيمون في كل واد
  :بية النشء العناية بتر: سابعا 

من المعلوم أن طفولة اإلنسان تمتد بضع عشرة سنة، والطفل في هذه المرحلة فـي                
حاجة ماسة إلى التوجيه السليم ليستقيم سلوكه، وال يمكن هذا إال عن طريق األسرة التي               
قوامها الزوج والزوجة، فال أحد غير األب واألم يمكن أن يقدم هذه المتطلبات للطفل أو               

 ألنهما يملكان العاطفة األبوية الصادقة تجاهه، ومن هنا تبدو أهميـة خـروج              المراهق،
األطفال إلى الدنيا عن طريق الزوجين اللذين جمعهما الزواج الشرعي، وتبـدو أهميـة              
قيام األم واألب بهذه المهمة مباشرة دون االعتماد على غيرهما فـي العنايـة بتنـشئة                 

  .وتربية األبناء 
 .يتشرب منها الفرد العقيدةَ واألخالق، واألفكار والعادات والتقاليدفاألسرة هي التي 

             :  وسـلم  عليـه  اهللا صلى النَِّبي قَاَل يحدثُ كَان ، عنْه اللَّه رِضي ، هريرةَ عن َأبي 
 كَمـا  يمجـساِنهِ  َأو ، ينَصراِنِه َأو ، اِنِهيهود فََأبواه الِْفطْرِة علَى يولَد ِإالَّ مولُوٍد ِمن ما(( 

                                         
  .٨٢ / ٣ عروِفباب بياِن َأن اسم الصدقَِة يقَع علَى كُلِّ نَوٍع ِمن الْمـ صحيح مسلم ،  ١

قال أبو عيسى هذا حديث حسن       ٧٠٩ ص ٥فضل أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم ج       : ـ سنن الترمذي باب      ٢
  .غريب صحيح من حديث الثوري



 

 )٤٦٣٩(

ةُ تُنْتَجِهيمةً الْبِهيمب اءعمْل جه ونا تُِحسِفيه ِمن اءعدج قُوُل ثُمةَ {يالَِّتـي  اِهللا ِفطْر  فَطَـر 
ا النَّاسهلَيِديَل الَ عاِهللا ِلخَلِْق تَب ذَِلك ينالد م١)). }الْقَي.    

  .٢ ))يريد أنها تُولد ال جدع فيها، وإنما يجدعها أهلُها(( : يقول ابن حجر رحمه اهللا
 :الزوجين  بين والرحمة والمودة السكن تحقيق: ثامنا 
 ، والرحمـة  والمـودة  الـسكن  تحقيق إلى وسيلة أنه : العظيمة للنكاح المقاصد من

 النـسل،  الزواج من يتحقق فحتى ينالزوج بين بالمعروف والمعاشرة ، وحسن الصحبة
   . فيه المعنى ذلك تحقيق من والذرية البد

 ، واالزدواج ، الـسكن : من النكـاح  المقصود  :أن على الفقهاء من كثير نص وقد
  . ٣عشرتها ويحسن ، ويصونها ، يكفيها من عند المرأة ووضع

الزوجين  بين مودةوال السكن ، فتحقيق المعاني تلك النكاح مقاصد من أن يعني وهذا
 الحيـاة  لـوازم  من وهي بذلك إال الزوجين بين للحياة قوام ال حيث الزواج مقاصد من

  :تعالى  قوله في كما والذرية النسل تهدف إلي التي
 ٤)نوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسك(

 ٥. ))الولد  مةوالرح الجماع، المودة ((  :عباس ابن قال
 أوالً، تكـون  فالمودة اآلخر، إلى يفضي أحدهما أمرين وذكر هنا ((  :الرازي وقال
 أو بكبـر  الـشهوة  محـل  عن تخرج قد الزوجة فإن ولهذا الرحمة، إلى تفضي ثم إنها

ويجد اإلنسان بين القرينين من التراحم ما ....  وبالعكس بها، الزوج قيام ويبقى مرض،
فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو      ،  وليس ذلك بمجرد الشهوة      ي األرحام ال يجده بين ذو   

ولو كان بينهما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهـو مبطـل للـشهوة              ،  من اهللا   

                                         
   .١٤٣ / ٦.}الَ تَبِديَل ِلخَلِْق اِهللا{باب  صحيح البخاري - ١
ي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني         أحمد بن عل  : المؤلف   ٢٥٠ / ٣ فتح الباري شرح صحيح البخاري     - ٢

  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : الناشر  الشافعي
   .٤ ص ٧ ج قدامة البن الكبير الشرح ١٣٠ ص ٢ ج الدليل شرح السبيل ـ منار ٣
   .٢١ـ سورة الروم اآلية  ٤
   .١٧ / ١٤ للقرطبي الجامع ألحكام القرآنـ  ٥



– 

  )٤٦٤٠(

والشهوة غير دائمة في نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطالق فالرحمـة التـي بهـا     
   .١)) اهللا وال يعلم ذلك إال بفكر يدفع اإلنسان المكاره عن حريم حرمه هي من عند

 الطريـق  وهـو  ، الصالح للولد الوحيد السبيل هو الزواج ألن واضح المعنى وهذا
  . مشروع بطريق األوالد وإنجاب ، الحالل للجماع للوصول األمثل والمشروع

 الحيـاة  ديمومـة  أجـل  من النكاح بسبب ورحمة مودة الزوجين بين اهللا جعل فقد
  .الزوجية 
  . والعائالت األسر بين والتعاون التواصل تحقيق: ا تاسع
 في المجتمع والقبائل ، والعائالت ، األسر بين التواصل تحقيق : الزواج مقاصد من
 المقاصد الـسابقة  عن أهمية يقل ال المقصد ، وهذا والتعارف التعاون أجل ، من المسلم

 غالبـاً  أن معناه أو ، الوجود في لها تابع ، فهو السابقة المقاصد بعد يأتي وجوده إن إال
 توجد المصاهرة ، حيث يحققه الزواج ،لكن الزواج إرادة عند أصلياً مقصودا يكون ال

 ، وتنـشأ  وواجبـات  حقوق لها أسرية عالقات وتتكون ، الزوجة الزوج ، وأقارب بين
 في الحيـاة،  وأثرها دورها لها ، الزواج بسبب محرمة غير وعالقات محرمة عالقات

 . العالقات تلك وجدت ما الزواج لوالو
 التعاضد ألجل القبائل؛ اتصال النكاح مقاصد من (( : الشربيني الخطيب  اإلمامقال

 تقـوم  التي األسرة  لتكوين الوحيد السبيل أنه كما . ٢))، واجتماع الكلمة  والمعاونة ،
ـ  يجمع نظام يوجد ال حيث أركانها، بين وروابط قوية متين، أساس على  قرابـات  ينب

 في الزواج نظام في كما بينهما والتعاون التواصل المصاهرة، ويحقق قرابات و النسب،
 تعدو ال ألنها المحلل أو المؤقت، أو السري الزواج في ال يوجد المعنى وهذا ، اإلسالم

  .بالسفاح ؛ لشبهها المحرمة المتعة وجوه من تكون ضروبا أن
ومـن   ، وحرمتها المصاهرة من أحكاما للزواج تأثب الشارع إن: ((  تيمية ابن قال

النـاس   بـين  وصلة سببا جعله الشارع أن فعلم ، االستمتاع مجرد على زائدة الموارثة

                                         
دار : دار النشر  ٩٢ / ٢٥  عمر المعروف بفخر الدين الرازىمحمد بن: اإلمام : مفاتيح الغيب ـالمؤلف  ـ  ١

  إحياء التراث العربى ـ بيروت
دار المعرفة ـ بيـروت ـ     . ١٧١ ص ٣ ج المحتاج للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ـ مغني ٢

 م١٩٩٧= هـ ١٤١٨لبنان ، الطبعة األولى 



 

 )٤٦٤١(

 بـشبهه  تمنـع  المقاصد وهذه )نسبا وصهرا ( قوله  في بينهما جمع كما الرحم، بمنزلة
   .١ )). بالسفاح
له نسبا وصـهرا وكـان ربـك    وهو الذي خلق من الماء بشرا فجع: ( تعالى  قال  
    .٢)قديرا 

 لـه  يصير ثم ، صهرا فيصير يتزوج ثم نسيب ولد أمره ابتداء في خلقه ((  :يعني
  ٣ . ))قرابات  و ، وأختان ، أصهار
 مـن  يخلـو  ال والنسب وصهر، نسب : قسمين البشر اهللا قسم ((  :عاشور ابن قال

  . األخوة لتلك وبنوة ألولئك وأخوة أبوة وبنوة
 ويسمى العالقة، من وأقاربه زوجه قرابة وبين المرء، بين لما اسم فهو الصهر ماوأ

 المـرأة  وصهر امرأته، قرابة وهم الرجل صهر : وجهين من يكون ألنه مصاهرة
 بعيـدة  قرابـة  ولو قرابته في تزوج إذا فالن صاهر : يقال زوجها ، ولذلك وهم قرابة

   . ٤))القبيلة  كقرابة
وتعاونهم  والشعوب والعائالت القبائل لتكوين البشري االجتماع نظام في فهذا التنويع

والتواصـل   ، والتعـارف  ، التعاون وتحقيق البديع النظام هذا على والحفاظ ، وتعارفهم
 وضعها المشرع التي والغايات المقاصد من بالزواج المتصاهرة واألسر القبائل هذه بين

 البر بعض على مع بعضهم الناس ويتعاون ، ةالحيا تستمر حتى المسلمين؛ بين للزواج
  . بعضا بعضه يشد كالبنيان للمسلم المسلم ويكون ، والتقوى

                                         
 أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحرانـي             تقي الدين : المؤلف  ١٧٧ ص ٦ ج الفتاوى الكبرى ـ     ١
 دار الكتب العلميـة   : الناشر   ،    مصطفى عبدالقادر عطا   -محمد عبدالقادر عطا    : المحقق   )هـ٧٢٨: المتوفى  (

  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة األولى : الطبعة 
  .٥٤ـ سورة الفرقان اآلية  ٢

 ] هـ ٧٧٤- ٧٠٠[ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء : المؤلف   تفسير القرآن العظيمـ  ٣
  سامي بن محمد سالمة: المحقق  ١١٧ ص ٦ ج

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة  دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطـاهر بـن      : المؤلف   التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور     ـ   ٤
: الطبعـة    لبنان–مؤسسة التاريخ العربي، بيروت : الناشر  ٧٦ / ١٩ )هـ١٣٩٣: المتوفى  ( التونسي   عاشور

  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠األولى، 



– 

  )٤٦٤٢(

 أثر الوعي بمقاصد الزواج في استقرار األسرة: المطلب الثاني
الوعي بمقاصد الزواج له دور كبير في استقرار األسرة ، ويتبين ذلك مـن خـالل                

  : النقاط اآلتية 
قاصد الكبرى للزواج يؤدي إلى حرص كل من الشاب والفتاة على           ـ أن الوعي بالم   

حسن اختيار شريك الحياة الذي يساعده على تحقيق هذه المقاصد العظيمـة واألهـداف              
  .النبيلة 

صـلى  ( ـ إذا فهم الزوج والزوجة أن زواجهما طاعة هللا تعالى واتباعا لهدي نبيه              
باإليمان والتقوى ، وسيحرص كل منهمـا       فإن ذلك يجعل البيت يمتلئ      ) اهللا عليه وسلم    

  .على أن يعين صاحبه على طاعة اهللا 
  .والبيت الذي يعمره اإليمان ال مكان فيه للشيطان 

ـ ويتبع ذلك أن فهم الزوجين أن كل عمل يقومان به يحصالن بـه عظـيم األجـر       
ل المـرأة  والمثوبة من اهللا تعالى ، سواء كان هذا العمل هو قضاء الشهوة ، أو حسن تبع  

لزوجها ، أو إنفاق الرجل على أهله ، أو صلة رحمهما ، وغير ذلك من األعمـال ، إن              
فهمهما لهذا المقصد العظيم للزواج سيجعل كل منهما يتفانى فـي أداء مـا عليـه مـن              

  .واجبات تجاه الطرف اآلخر ، وال شك أن لهذا األمر دورا كبيرا في استقرار األسرة 
سـيؤدي إلـى    ) وهو مقصد عظيم للـزواج      ( شباع الغريزة   ـ أن قضاء الشهوة وإ    

  . االستقرار النفسي والعاطفي للزوجين مما يساعد على استقرار األسرة 
ـ إنجاب األوالد يؤدي إلى إشباع عاطفة األبوة واألمومة ، مما ينتج عنه االستقرار              

  .النفسي والعاطفي لدى الزوجين فيؤدي ذلك إلى استقرار األسرة 
 إلـى  منهـا  والتفكـك  االنهيار إلى أقرب كانت : اإلنجاب من األسرة حرمت فلو((
 وأكثـر  وترابطـا  تماسـكا  أكثـر  المنجبة األسر تكون حين ففي ة واالستقرار، السعاد

 المتزوجـة،  الفتاة عند خاصة الزوجين عند عميقة نفسية يشكل صدمة فالعقم استقرارا،
 اإلنجـاب؛  على الطبيعية القدرة مواجهة في الرجل اضطرابا من وأكثر تكيفا أقل فهي
 فكل .الفريدة تجربتها وخوض تحقيقها من ال بد فطرية غاية للمرأة بالنسبة اإلنجاب ألن
 إال تتحقق ال ذاتها إن بل النسل اإلنجاب ورعاية لغرض خلق أجهزة من جسمها في ما



 

 )٤٦٤٣(

 حياتها في مركزية حقيقة فاألمومة عندها ، اإلنجاب عمل في الجنسية بوظيفتها بقيامها
   .١))الجنسية 

ـ أن وعي الزوج والزوجة بأن األسرة هي المحضن التربوي الـرئيس لـألوالد ،               
وأن األسرة عليها دور كبير في تنشئة األبناء وحسن تربيتهم ، أن هذا الفهم سـيجعلهما                

  .يتعاونان ويتفاهمان من أجل حسن القيام بهذه الوظيفة وتحقيق هذا المقصد 
قوة الترابط والتواصل بين األسر والعائالت ، وحسن تعامل كل من الطـرفين       ـ أن   

مع أهله وأهل الطرف اآلخر ، كل ذلك ينشر روح المحبـة والمـودة داخـل األسـرة                
  . ويساعد على استقرارها 

                                         
 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥السعودية  المجتمع،  دار١ ط٩٥ص ) حسن عدنان الزوجية، الفتاة أخالق ـ ١



– 

  )٤٦٤٤(

  :حسن االختيار :  المبحث الثاني
سـرة  المراحـل فـي تكـوين األ      إن مرحلة اختيار الزوج أو الزوجة لهي من أهم          

، وبالتالي فهي من أهم أسباب وعوامل اسـتقرار األسـرة والمحافظـة علـى               المسلمة
  .تماسكها وترابطها والقيام بوظيفتها وتحقيق أهدافها 

والمتتبع لنصوص القرآن الكريم وتوجيهات السنة النبوية يجد اهتماما واضحا بهـذه            
ن اختيار كل طرف لآلخـر ،  المرحلة ، وتوجيه الشاب والفتاة وأوليائها إلى مراعاة حس       

  .بما يضمن حصول الهدف من الزواج 
وفي الصفحات القادمة سأحاول جمع المعايير والصفات التي قال بها العلمـاء ورأوا             

  .أنها السبيل لتكوين أسرة ناجحة 
  معايير اختيار الزوجة : المطلب األول 

  أن تكون ذات دين: أوالً 
   .تفضيل الفتاة الودود: ثانياً 

  تفضيل الفتاة الولود: الثاً ث
  :تفضيل األبكار : رابعاً 
  :تفضيل من تخلوا أسرتها من األمراض : خامساً

 :الجمال النسبي : سادساً 
  أن تكون ذات دين: أوالً 

أوال ؛ عن َأِبي هريرةَ ، رِضـي اللَّـه    أساس الدين يجب أن يقوم اختيار المرأة على  
  ِن النَِّبيع ، نْهـا  :  صلى اهللا عليه وسلم قَاَل عاِلهملجا وِبهسِلحا واِلهٍع ِلمبَأةُ َألررالْم تُنْكَح

 اكدتْ ييِن تَِربِبذَاِت الد ا فَاظْفَرِلِديِنه١))و   
يقـصد مـن ورائهـا       في الحديث األهداف الرئيسة التي     صلى اهللا عليه وسلم    يبين

منهم من تقصر همته على حب الدنيا ، والتمتع بطيباتهـا ،            الزواج عند عامة الناس ، ف     
والتلذذ بشهواتها ، وهذا الصنف من الناس تميل رغبته إلـى اختيـار صـاحبة المـال               

  . والجمال والحسب فقط ، دون اعتبار لمعيار الدين واألخالق 

                                         
  ١٩٨٧ – ١٤٠٧األولى ، : ة الطبع  القاهرة–دار الشعب  ٩ ص٧بدء الوحي ج: ـ  رواه البخاري ك  ١



 

 )٤٦٤٥(

ومنهم من تعلو همته ، ويريد الجمع بين خيري الدنيا واآلخرة ، وعلى هـذا يكـون              
اختياره لزوجته على معيار الدين واألخالق أوال ، وال بأس بأن تتوفر الصفات األخرى              

  من مال وجمال وحسب 
الـدنْيا متَـاع   «  قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-وعن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو َأن رسوَل اللَِّه        

  .١»وخَير متَاِع الدنْيا الْمرَأةُ الصاِلحةُ 
التزامُ  أهِلها ، فإذا كانت من بيئة كريمة وأسـرة           : ومن أسباب التزام الفتاة وتدينها      

صالحة معروفة بالتدين وااللتزام والبعد عن االنحرافات السلوكية والنفسية فغالبـا مـا             
تكون الفتاة صالحة ؛ ألن األصل يتفرع عنه الفرع ، وبما أنها تربـت فـي أحـضان                  

 . منها والفرع يحن إلى األصل دوماًاألسرة فهي فرع  هذه
، فالمال والحـسب والجمـال    وإن كانت األسرة غير صالحة نبتت الفتاة منبت سوء

وإن كانت من متطلبات الزواج إال أنه ال يصلح أن يكون أساسا لهذه العالقة المتينـة ،                 
 ، إذ ال بد من شيء أقوى من شهوة المال والحسب والجمال وإال انهارت هـذه الـصلة            

فالمرأة ذات الجمال من غير دين امرأة مغرورة ، وذات المال من غيـر ديـن امـرأة                  
طاغية ، وذات الجاه والحسب من غير دين امرأة متكبرة ، أما ذات الدين فهي خلوقـة                 

فإذا استطاع الشاب أن يتزوج بذات الدين والجمال والمال والحـسب    . متواضعة مطيعة   
   .   فنور على نور
مرأة على أساس غير أساس الدين غالبا ما يـؤدي إلـى انقـالب الحيـاة          واختيار ال 

الزوجية انقالبا سيئا ، فإن كانت الحياة الزوجية قائمة على المال ثم ذهب المال تعكـر                 
صفوة الحياة الزوجية ، وإن كانت قائمة على الجمال وتشوه الجمال تعكر صفوة الحيـاة    

  .تغير الحال تعكر صفوة الحياة الزوجية أيضا الزوجية ، وإن كانت قائمة على الجاه و
أما إذا كانت الحياة الزوجية قائمة على أساس الدين فإن الدين عقيدة قوية راسـخ ال                

  . تتزحزح وال تتفتت إن شاء اهللا 
لَـا  ( : (- صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم        -قَاَل رسوُل اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو، قَالَ     

تَزوجوا النِّساء ِلحسِنِهن، فَعسى حسنُهن َأن يرِديهن ، ولَا تَزوجوهن ِلـَأمواِلِهن، فَعـسى            

                                         
 دار الجيل بيروت ١٧٨ ص ٤خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ج: ـ رواه مسلم باب  ١



– 

  )٤٦٤٦(

َأموالُهن َأن تُطِْغيهن، ولَِكن تَزوجوهن علَى الديِن، ولََأمـةٌ خَرمـاء سـوداء ذَاتُ ِديـٍن                
  .   ١))ضُلَأفْ

   .تفضيل الفتاة الودود: ثانياً 
المرأة ؛ حيث إنها تصنع من البيت جنة في الـدنيا           : فأساس السعادة في األسرة هي      

أما إذا اتصفت بـالمزاج النكـد ،   . ، وذلك إذا كانت متصفة بالود والتحبب إلى زوجها       
ن ذلك كله من شـأنه      والنفسية المتعكرة ، والعبوس ، والتبرم ، وانطواء الشخصية ، فإ          

  أن يخلق جوا مليئا بالشحناء والبغضاء ؛
 بنَـاٍت  -هلَك َأِبي وتَـرك سـبع ، َأو ِتـسع     : (( عن جاِبٍر ، رِضي اللَّه عنْه ، قَالَ       

 مقُلْتُ نَع اِبرا جتَ يجوصلى اهللا عليه وسلم تَز َأةً فَقَاَل النَِّبيرتُ امجوفَتَز   ا َأمقَـاَل ِبكْـر 
 اِحكُكتُضا واِحكُهتُض َأو ، كتُالَِعبا وهةً تُالَِعباِريالَّ جا قَاَل هبا قُلْتُ ثَيب٢... ))ثَي  
   .فجعل المالعبة والمضاحكة ليس من الزوج فقط بل من الزوجة أيضا

   :ث قالالجنة، حي: جزاء المرأة الودود  صلى اهللا عليه وسلم وقد جعل
َألَـا ُأخِْبـركُم   «: قَاَل رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا علَيـِه وسـلَّم    : عن عبِد اِهللا بِن عباٍس قَالَ     

ِبِنساِئكُم ِمن َأهِل الْجنَِّة الْودود، الْولُود، الْعُؤود علَى زوِجها، الَِّتـي ِإذَا آذَتْ َأو ُأوِذيـتْ،                
  .٣»ى تَْأخُذَ بيد زوِجها، ثُم تَقُوُل واِهللا لَا َأذُوقُ غُمضا حتَّى تَرضىجاءتْ حتَّ
: ثالثة من السعادة و ثالثة من الشقاء فمن الـسعادة  ((  : صلى اهللا عليه وسلم وقال

  ٤))المرأة تراها فتسوؤك: و من الشقاء ..... المرأة الصالحة تراها فتعجبك

                                         
: دار الرسالة العالميةالطبعة:  شعيب األرنؤوط الناشرتحقيق:  ٦٣ / ٣تزويج األبكار :  باب سنن ابن ماجهـ  ١

  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، 

دار : الناشـر   ٦٣٨٧ ، حديث رقم     ١٠٢ / ٨الدعاء للمتزوج     : ء الوحي باب    بد: ـ رواه البخاري ، كتاب       ٢
  ١٩٨٧ - ١٤٠٧األولى ، : الطبعة   القاهرة–الشعب 

: الطبعـة   بيروت –مؤسسة الرسالة   : الناشر )٢٥١/ ٨( شكر المرأة لزوجها  : باب   للنسائي الكبرى السننـ   ٣
  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، 

 محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيـسابوري       : المؤلف    )مستدرك على الصحيحين  ال ( مستدرك الحاكم ـ   ٤
  ١٩٩٠ - ١٤١١الطبعة األولى ،   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر 

، وحسنه األلباني في صحيح الجامع      ٢٩٤٩:، والترغيب والترهيب برقم   ١٠٤٧:كشف الخفاء برقم  : وانظر أيضا   
  .٣٠٥٦:الصغير



 

 )٤٦٤٧(

التي تسره إذا   : ((يا رسول اهللا أي النساء خير ؟ قال       : (( ال قيل   عن أبي هريرة ق    و
   . ١)) نظر وتطيعه إذا أمر وال تخالفه في نفسها وال في ماله بما يكره

خيـر  ((  ) : صلى اهللا عليه وسـلم (  وفي رواية أخرى عن عبد اهللا بن سالم عنه
 ٢ ))ي نفسها و مالكالنساء من تسرك إذا أبصرت و تطيعك إذا أمرت و تحفظ غيبتك ف

  تفضيل الفتاة الولود: ثالثاً 
إنـي  : فقـال  صلى اهللا عليه وسـلم     رجل إلى النبي     جاء   :عن معقل بن يسار قال    

ثم أتاه الثانيـة    " ال  : " أصبت امرأةً ذات حسب وجمال ، وإنها ال تلد أفأتزوجها ؟ قال             
   .٣)) ي مكاثر بكم األممتزوجوا الودود الولود فِإنِّ:فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال

بسالمة بدنها وبالنظر إلى نسل أمهـا       : كثيرة الوالدة ، ويعرف ذلك      : ومعنى الولود 
  . وأخواتها وخاالتها

 :تفضيل األبكار : رابعاً 
ويفضل أن يختار الشاب الفتاة غير المتزوجة من قبل ؛ لما في ذلك من إعطائه حقه                

  . بشكل واٍف
بن عتبة بن عويم بن ساعدة األنصاري عن أبيه عن جـده   عن عبد الرحمن بن سالم      

فإنهن أعذب أفواهـا    . عليكم باألبكار   (  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم          -: قال    
   .٤)وأنتق أرحاما وأرضى باليسير 

المراد عذوبة الريق ، وقيل هو مجاز عن حـسن كالمهـا وقلـة بـذائها                : (( قيل  
أي ) وأنتـق أرحامـا   . ( فإنها ما خالطت زوجا قبله . ها وفحشها مع زوجها لبقاء حيائ   

. والنتق الرمـي    . ألنها ترمي باألوالد نتقا     . يقال للمرأة كثيرة الولد ناتق      . أكثر أوالدا   
   .٥))المال والجماع ونحوهما ) وأرضى باليسير ( 

                                         
 ، وهو فـي سلـسة   ٣٢٩٨:  وغيره ، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير برقم      ٣٢٣١: النسائي برقم   رواه  ـ   ١

 ١٨٣٨: األحاديث الصحيحة برقم 
  ٣٢٩٩: صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير برقم ـ  ٢
دار : الناشر ١٣١ ص٧ولود جاستحباب التزوج بالودود ال :  باب   محمد عبد القادر عطا   :  للبيهقي ،تحقيق  السنن الكبرى ـ   ٣

 أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم قـال عنـه          و   م ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤الثالثة،  : الطبعةن ،    لبنا –الكتب العلمية، بيروت    
 .٢٠٥٠:برقم ) حسن صحيح : (األلباني في صحيح سنن أبي داود

دار الرسالة : الناشر ، شعيب األرنؤوط  يق تحق ، ١٨٦١:برقم  ٦٤ / ٣تزويج األبكار : ب أخرجه ابن ماجة في سننه ـ  ٤
  ٦٢٣: وحسنه األلباني في الصحيحة برقم   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة ، العالمية

  بيروت-دار الفكر : الناشر  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ، ٥٩٨ / ١تزويج األبكار  :   ب سنن ابن ماجه. ـ ٥



– 

  )٤٦٤٨(

  :تفضيل من تخلوا أسرتها من األمراض : خامساً
تَخَيـروا ِلـنُطَِفكُم    : "- صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       -َل رسوُل اللَِّه    قَا: عن عاِئشَةَ، قَالَتْ  

ِهموا ِإلَيَأنِْكحو وا الَْأكْفَاءانِْكح١"و.  
أي اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها من الخبـث            ) تخيروا لنطفكم    ( 

 .٢)والفجور 
 :الجمال النسبي : سادساً 
  د الجمال لذاته ، وإنما إن كانت ملتزمة ومتدينة وجميلة فهو خير وبركة ، ال يقص

انظر : (( أنه خطب امرأة فقال النبي صلى اهللا عليه و سلم           : عن المغيرة بن شعبة     
   .٣))إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 

        النَِّبى ةَ قَاَل كُنْتُ ِعنْدريرَأِبى ه نصلى اهللا عليه وسلم   -ع-      َأنَّـه هرٌل فََأخْبجر فََأتَاه 
. »َأنَظَرتَ ِإلَيهـا  « -يه وسلمصلى اهللا عل-تَزوج امرَأةً ِمن اَألنْصاِر فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه   

  .٤»فَاذْهب فَانْظُر ِإلَيها فَِإن ِفى َأعيِن اَألنْصاِر شَيًئا « قَاَل . قَاَل الَ
ِإذَا خَطَـب    (( -صلى اهللا عليه وسـلم    -ِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه         وعن جابِ 

قَـاَل فَخَطَبـتُ    . »َأحدكُم الْمرَأةَ فَِإِن استَطَاع َأن ينْظُر ِإلَى ما يدعوه ِإلَى ِنكَاِحها فَلْيفْعْل             
  .٥)) رَأيتُ ِمنْها ما دعاِنى ِإلَى ِنكَاِحها وتَزوِجها فَتَزوجتُها جاِريةً فَكُنْتُ َأتَخَبُأ لَها حتَّى

قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي النساء خير قـال             : (( عن أبي هريرة قال     
   .٦))التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال تخالفه في نفسها ومالها بما يكره 

صلى اهللا عليـه    ( قال رسول اهللا    : قال  ) رضي اهللا عنه    ( عن سعد بن أبي وقاص      
المرأة الـصالحة تراهـا   : ثالثة من السعادة، وثالثة من الشقاء فمن السعادة     ) : (( وسلم  

                                         
 - هـ ١٤٣٠األولى، : دار الرسالة العالميةالطبعة وحسنه األلباني ، ٦٣٣ / ١ األكفاء  :في سننه ب  ابن ماجه   ـ أخرجه    ١

   م٢٠٠٩
  بيروت-دار الفكر : الناشر  ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق  ، ٦٣٣ / ١األكفاء  :   بسنن ابن ماجهـ  ٢
أحمد محمد شـاكر    : تحقيق   ،    بيروت –دار إحياء التراث العربي      ٣٩٧ / ٣النظر إلى المخطوبة    : ب   الترمذي ـ سنن  ٣

  .حسن  حديث هذا عيسى أبو ، قال وآخرون
 دار األفـاق  ـ دار الجيل بيـروت    ١٤٢ / ٤ ، ٣٥٥٠ندب النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها برقم : ـ رواه مسلم ب  ٤

  .الجديدة ـ بيروت
 دار الكتاب العربي ـ بيروت: الناشر  )١٩٠/ ٢(ِويجها  وهو يِريد تَزفي الرجل ينظر إلى المرأة: ب  داود أبو ـ رواه ٥

الطبعة الثانية ،     حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية    : لناشر   ا )٦٨/ ٦ (أي النساء خير  : ب   النسائي ـ رواه  ٦
  صحيح حسن : األلباني هـ  قال١٤٠٦



 

 )٤٦٤٩(

فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة تلحقك بأصـحابك،             
مرأة تراها فتسوؤك وتحمـل لـسانها   ال: ومن الشقاء. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق 

عليك وإن غبت عليها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فـإن ضـربتها                
  ١))أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق 

  : قال المناوي 
الدينـة  :  الحة أي المرأة الص: ثالثة من السعادة وثالثة من الشقاوة ، فمن السعادة  ( 

لكونهـا مـن   ) التي تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها علـى نفـسها     ( العفيفة الجميلة   
) والدابـة (، فال تخون بسرقة وال تبذير ) مالك  و( الحافظات فروجهن إال على أزواجهن      

بـال تعـب   ) فتلحقك بأصحابك  ( أي سريعة المشي سهلة االنقياد      ) تكون وطيئة   ( التي  
  بالنسبة لحال ساكنها) والدار تكون واسعة كثيرة المرافق ( ثاث ، في األح

لقبح أفعالها أو ذاتهـا ،  ) تراها فستوءك ( وهي التي : المرأة السوء : ومن الشقاوة    
، والدابـة   ) وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك       ( وتحمل لسانها عليك بالبذاءة ،      

أتعبتـك وإن  ( لتسرع بـك  ) فإن ضربتها   ( لسير ،   بفتح القاف بطيئة ا   ) قطوفا  ( تكون  
أي رفقتك بـل تخلفـك عـنهم ،         ) لم تلحقك بأصحابك    ( أي تركت ضربها      ) تركتها  

  ٢)بالنسبة لحال ساكنها وعياله  ) والدار تكون ضيقة قليلة المرافق (
  :معايير اختيار الزوج : المطلب الثاني 

ا، يجب عليهما أن يراِعيا اُألسس والمعـايير        قبل اختيار الزوج من ِقبل المرأة ووليه      
                بنـاء اً على أساٍس متين تقوم عليه حياتهمـا وتـستقراآلتية حتّى يكون اختيارهما مبني
عليه، إذ إن االختيار الصحيح للزوجين هو األساس في قيام الحياة الزوجيـة ودوامهـا               

لزوجية حتماً من قبل أحد الزوجين،      واستمرارها، واإلساءة فيه يؤدي إلى هدم الرابطة ا       
  : وبيان تلك األسس والمعايير التي يجب مراعاتها على الزوجة ووليها على النحو اآلتي

                                         
 بو عبداهللا الحاكم النيـسابوري محمد بن عبداهللا أ: المؤلف  ) المستدرك على الصحيحين ( مستدرك الحاكم ـ   ١

  ١٩٩٠ - ١٤١١الطبعة األولى ،   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر 
، وحسنه األلباني في صحيح الجامع      ٢٩٤٩:، والترغيب والترهيب برقم   ١٠٤٧:كشف الخفاء برقم  : وانظر أيضا   

  .٣٠٥٦:الصغير
 - الريـاض    -مكتبة اإلمام الـشافعي     : شر  دار الن  )٩٦٧/ ١ (للمناوى ـ الصغير الجامع بشرح ـ التيسير  ٢

 الثالثة: الطبعة م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨



– 

  )٤٦٥٠(

   :  ـ  الخُلُق والتدين وااللتزام١
   :  ـ االستطاعة٢
   :  ـ الجمال وحسن الِخلقة٣
   :  ـ  الخُلُق والتدين وااللتزام١

ل وأخالقه، والتزامه بالنهج الرباني، فقيمة الرجل ومنزلته        يجب النظر إلى دين الرج    
بعلمه وتدينه؛ حيث إنّه كلّما ازداد دينه وخُلقه وقربه مـن اهللا ازداد اهتمامـه وعنايتـه               
بزوجته وأبنائه وحفظه لحقوقها وحقوقهم، وقامت األسـرة علـى الفـضيلة والمحبـة              

لدين وااللتزام عما شرعه اهللا ونص عليه مـن         والمودة، وكلّما ابتعد الرجل في الخُلُق وا      
أخالق فإنه سيزيد ظُلماً للزوجة ويتعدى على حقوقها، وربما أساء إليهـا ولـم يحـسن                
معاشرتها، ثم تخرج األسرة فاسدةً عالةً على المجتمع اإلسـالمي، بـؤرةً فـي إفـساده       

  . وخرابه 
إذا : ((  صلى اهللا عليه و سـلم        قال رسول اهللا  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        

خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة فـي األرض وفـساد                
   .١))عريض 

وفي هذا الحديث النبوي الشّريف تأكيد وإشارةٌ وداللةٌ على وجوب مراعـاة الـدين              
ة حياتـه   والخُلق عند الرجل أذا طلب الزواج؛ ألن ذلك أدعى لمراعاة حقـوق شـريك             

والحفاظ عليها، ويجب التّأكيد أن الحديث قد اشترط وجود الخُلُق والدين كليهمـا، ولـم               
  .يذكر أحدهما منعزالً عن اآلخر، فال يكتمل دين بال خلق، وال نفع في خلٍق بال دين

ن تُِشير  ِإن لي ِبنْتا أحبها وقد خطبها غير واِحد، فَم        : (( وعن الْحسن َأتَاه رجل، فَقَالَ    
زوجها رجال يتَِّقي اللَّه، فَِإنَّه ِإن َأحبها أكرمها، وِإن أبغضها لـم            : علي َأن أزوجها؟ قَالَ   

  .٢))يظلمها 

                                         
 –دار إحياء التراث العربـي  : الناشر  ٣٩٤ / ٣إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه  : ـ سنن الترمذي  ب       ١

  .أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق  ، بيروت

المكتـب  : الناشـر    ،    محمد زهير الشاويش   - شعيب األرناؤوط : المحقق   )١١/ ٩ (للبغوي السنة ـ  شرح   ٢
 م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية ، : الطبعة  ، بيروت_  دمشق -اإلسالمي 



 

 )٤٦٥١(

   :  ـ االستطاعة٢
ويقصد باالستطاعة هنا القدرة على الـزواج، والقيـام بـشؤون األسـرة، وتلبيـة               

 بين الزوجين بالمعروف، ويـدخل فـي        احتياجاتها وتدبير أمورها، وما تتم به المعاشرة      
هذا القدرة الجسدية والجنسية، إذ إن ذلك من أولى أولويات الزواج في إعفاف الزوجـة               
من الوقوع في الحرام، والقدرة المالية ليستطيع الرجل اإلنفاق على زوجتـه وأطفالـه،              

الرِّجـاُل  : ( حيث قال  -لىسبحانه وتعا -والقيام بواجبه من القوامة التي أوجبها عليه اهللا         
اِلِهموَأم ا َأنفَقُوا ِمنِبمٍض وعلَٰى بع مهضعب َل اللَّهّا فَضاِء ِبملَى النِّسع ونامّ١)قَو .   

ويدخل فيه أيضا القدرة النفسية والقدرة التربوية ليستطيع بذلك إنشاء أسـرته علـى              
 أبناؤه وبناته فاعلين في المجتمع المسلم ال عالةً         الفضيلة وعلى األخالق القويمة، ويكون    

  . عليه 
، فعـن   -عليه الصالة والسالم  -ودليل تلك األمور التي ذُكرت سابقاً قول رسول اهللا          

يا معشر الشباِب، مـن     : ( قال -عليه الصالة والسالم  -عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا        
 ،جّوتَزاستطاع منكم الباءةَ فلْيوِم فإنه له وجاءفعليه بالص تَِطعسن لم ي٢)وم  

 في هذا الحديث على من يملك القـدرة         -عليه الصالة والسالم  -وقد ركّز رسول اهللا     
على الزواج بشكٍل عام؛ سواء في ذلك القدرة المالية، أو الجـسدية، أو الجنـسية، فـإن      

الماليـة التكلّـف الزائـد فـوق        توفّرت له القدرة فليتزوج، وليس المقـصود بالقـدرة          
االستطاعة، وال يقصد بها أيضاً الغنى الفاحش، وإنّما المقصود بهـا القيـام بمتطلّبـات               
الحياة الزوجية، وتأمين الحاجات الضرورية لألسرة من مأكٍل ومشرب ومـسكن ولـو             

  . بالحد األدنى منها، ويرجع ذلك للعرف
   :  ـ الجمال وحسن الِخلقة٣

ود بالجمال وحسن الِخلقة للرجل أن يكون مظهره مقبوالً، وليس المقـصود أن    المقص
يكون على درجة كبيرة من الحسن والجمال، وتجدر اإلشارة إلى أنّه ال يعـد الجمـال                 
والوسامة عند الرجل بذاته من متطلّبات عقد الزواج؛ فال تقبل الزوجة من الرجـال إال               

يمة تقتضي أن النّفس تميل للحسن والجميل في كـل شـيٍء،            الوسيم، ولكن الفطرة السل   
                                         

  .٣٤ـ سورة النساء اآلية  ١

 ،   القـاهرة  –دار الشعب   : الناشر    ٣ / ٧فليصم   الباءة يستطع لم من: بدء الوحي ب  : ـ رواه البخاري ك      ٢
 ١٩٨٧ - ١٤٠٧األولى ، : الطبعة 



– 

  )٤٦٥٢(

فكان ذلك في الزواج أحرى وأشد؛ إذ إنّه رابطةٌ وثيقةٌ بين اثنـين يـستمر غالبـاً إلـى       
الوفاة، وحتّى تنشأ الحياة بشكٍل هانئ مستقر يجب أن يتوفر عنصر الجمال في كليهمـا               

  . ماج معاًكي يقبال بعضهما ويستطيعا التعايش واالند
ال تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فانه يعجبهن مـنهم مـا يعجـبهم              : (( قال عمر 

  .١))منهن 
َأنّ امرَأةَ ثَاِبِت بِن قَيٍس َأتَِت النَِّبي صلى اهللا عليه  : عِن ابِن عبّاٍس رضي اهللا عنهما

ما َأعتُب علَيِه ِفي خُلٍُق والَ ِديٍن ، ولَِكنِّـي          ثَاِبتُ بن قَيٍس    ! يا رسوَل اللَِّه    : وسلم فَقَالَتْ   
. َأتَردِّين علَيِه حِديقَتَـه  : ، فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َأكْره الْكُفْر ِفي اِإلسالَِم

 ٢)) ةَ وطَلِّقْها تَطِْليقَةًاقْبِل الْحِديقَ:  قَاَل رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم .  نَعم: قَالَتْ 
ِإنِّي الَ َأعتُب علَى ثَاِبٍت ِفي ِديٍن والَ خُلُـٍق ،  ! يا رسوَل اللَِّه : وفي رواية أنها قالت

   لَِكنِّي الَ ُأِطيقُهوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم . وسفَقَاَل ر :  ِديقَتَـهِه حلَيع دِّينقَالَـتْ  . فَتَر
م٣)  نَع 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث أن من أسباب طلب امـرأة ثابـت        
  . بن قيس الطالق منه هو أنه دميم الخلقة 

وكذا وقع في قصة حبيبة بنت سهل عند أبي داود أنه ضربها            : (( .. قال ابن حجر    
ر وهو  فكسر بعضها لكن لم تشكه واحدة منهما بسبب ذلك ، بل وقع التصريح بسبب آخ              

: أنه كان دميم الخلقة ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنـد ابـن ماجـة       
كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجال دميما فقالت واهللا لوال مخافـة اهللا                 

  .إذا دخل علي لبصقت في وجهه 
ل بلغني أنها قالت يا رسول اهللا بي من الجمـا         : وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال       

وفي رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبي جريـر           .. ما ترى وثابت رجل دميم      
عن عكرمة عن بن عباس أول خلع كان في اإلسالم امرأة ثابت بن قيس أتـت النبـي                  
صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا ال يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا إني رفعـت                  

                                         
: المتـوفى (أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي          : المؤلف١٣٣ / ١٦المجموع شرح المهذب     ـ ١

 دار الفكر: الناشر (هـ٦٧٦

  .٤٩٧١ حديث رقم ٢٠٢١ / ٥الخلع وكيفية الطالق فيه : ـ رواه البخاري ب  ٢

 .ـ السابق  ٣



 

 )٤٦٥٣(

 هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهـا،         جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا      
  .١))فقال أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم وإن شاء زدته ففرق بينهما 

ومن الجدير بالذّكر أن الجمال ليس فقط بجمال الِخلقة وحسن الصورة، فربما كـان              
  .أحد األشخاص من الرجال أو النّساء بشعاً في شكله جميالً في روحه 

  األسرة استقرار في ودوره حسن االختيار:  الثالث المطلب
  : ورد لما واآلخرة، الدنيا متاع خير الصالحة  ـ الزوجة١

الـدنْيا متَـاع    «  قَاَل   -صلى اهللا عليه وسلم   -عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو َأن رسوَل اللَِّه         
 كل بواجبها وتبذل فتقوم زوجها حق تعرف ألنها. ٢ »وخَير متَاِع الدنْيا الْمرَأةُ الصاِلحةُ

 التقوى والـدين  على صالحة، تنشئة وتنشؤهم أوالده، بحق وتقوم مرضاته، في جهدها
طاعتـه ،   على زوجها وتعين تجاهه بواجبها فتقوم اهللا حق تعرف وهي الخلق، وحسن
 .وماله عرضه في زوجها وتحفظ
  . دينه نصف على زوجها تعين الصالحة الزوجة  ـ ٢

من : (( صلى اهللا عليه و سلم قال        أن رسول اهللا  : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه        
 فهي ، ٣))رزقه اهللا امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اهللا في الشرط الثاني 

 أخرى جهة من والزلل االنحراف من وتحفظه وتصونه ، جهة من اهللا على طاعة تعينه
 .الدين صاحبة الصالحة الزوجة اختيار على حثا األحاديث أدل منالحديث  وهذا ،

 التـدين  معيار أن ذلك واأللفة، العشرة دوام يحقق التدين أساس على  ـ االختيار ٣
 .العمر تقدم مع يتناقص مثال كالجمال األخرى المعايير بقية العمر بخالف مع يزداد
 الرضـا  فـي  اهللا حـدود  عند فتق يجعلها أنه للزوجة التدين فوائد أعظم  ـ من ٤

 ، النفوس لشفاء ناجح عالج وشهوتها، فهو غضبها من ويحد ويكبح جماحها، والغضب

                                         
 بيـروت ،  -دار المعرفـة  : لناشر ا )٤٠٠/ ٩( البن حجر العسقالني   فتح الباري شرح صحيح البخاري    ـ     ١

١٣٧٩.  

دار األفاق الجديدة ـ  + دار الجيل بيروت  ١٧٨ / ٤خير متاع الدنيا المرأة الصالحة : ـ صحيح مسلم باب  ٢
 بيروت

 ١٧٥/ ٢النكاح: اب، كتمحمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النيسابوري: المؤلف  المستدرك على الصحيحينـ  ٣
 مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق ١٩٩٠ - ١٤١١الطبعة األولى ،   بيروت–لكتب العلمية دار ا: الناشر 



– 

  )٤٦٥٤(

 الزوجيـة  الحيـاة  تستقيم وبذلك الرذائل، مهاوي في والتردي فساد الخلق من لها وواق
  .  صالحا جيال  الزوجية بيت ويثمر
ـ ٥  على مجبولة والطباع الود، معنى فيؤثر وتألفه، الزوج الزوجة البكر تحب أن  
 ترضـى  ال فربمـا  األحوال، ومارست الرجال اختبرت وأما التي مألوف، بأول األنس
 .آخر زوج من ما ألفته تخالف التي األوصاف بعض
 غيـر  مـسها  التـي  من ينفر الطبع فإن لها، مودته في أكمل أن اختيار البكر  ـ٦
 .نفورا أشد هذا في الطباع وبعض كر،يذ مهما الطبع يثقل على وذلك ما ، نفرة الزوج
  .غالبا األول الحبيب مع يقع ما الحب وآكد األول، الزوج إلى تحن ال   أن البكر٧
 ـ أن تدين الرجل وصالحه يجعله يتقي اهللا تعالى ويغض بصره عـن الحـرام ،    ٨

  .فيقذف اهللا اإليمان في قلبه ويرضيه بزوجته حتى وإن لم تكن شديدة الجمال 
  . تدين الرجل وصالحه أدعى إلى قيامه بواجبات القوامة  ـ أن٩

عند الرجـل تجعلـه يـشبع    ) بجميع أنواعها (  ـ أن توفر القدرة واالستطاعة  ١٠
  .حاجات زوجته الجسدية والنفسية ، وأدعى إلى حسن تربيته ألوالده 

 ـ أن حسن ِخلقة الرجل بجانب حسن خُلقه أدعى إلى رضا الزوجة واستقرارها  ١١
  .فسيا وحسن تبعلها لزوجها ن

 ـ أن جمال المرأة أدعى إلى إشباعها لزوجها جسديا وعاطفيا ، مما يؤدي إلـى   ١٢
  .استقراره نفسيا 

كل ما سبق يؤدي إلى استقرار األسرة ويبعد عنها المشاكل والخالفـات ، ويحميهـا           
  . من التفكك والضياع 



 

 )٤٦٥٥(

 سرةاأل استقرار على وأثرها الخطبة: الثالث  المبحث
 مشروعيتها وحكمة الخطبة مفهوم :األول المطلب

  :تعريف الخطبة : أوال 
  :لغة الخطبة
 الوجـه  هـذا  على إال بالضم استعمالها يجوز وال خطب، الثالثي الفعل من مصدر
  ١. الزواج طلب في وبكسرها

 إذا فالنة خطب فالن  :تقول والعرب بالكسر، وخطبة، خطبا يخطبها المرأة وخطب
   .هاكان يخطب
تتـزوج   العرب كانت كلمة وهي نكح :إليهم المخطوب فيقول خطب :الخاطب ويقول

  ٢ .بها
 ٣ "شرعا له تحل امرأة من النكاح الرجل التماس هي":اصطالحا الخطبة أما

  .بالزواج وعد وإنما عقدا ليست فهي
  :واإلجماع والسنة بالكتاب مشروعة والخطبة

جنَاح علَيكُم ِفيما عرضتُم ِبِه ِمن ِخطْبـِة النِّـساِء َأو   ولَا  (( تعالى فقوله :الكتاب أما
َأكْنَنْتُم ِفي َأنْفُِسكُم عِلم اللَّه َأنَّكُم ستَذْكُرونَهن ولَِكن لَا تُواِعدوهن ِسرا ِإلَّا َأن تَقُولُـوا قَولًـا            

اِح حتَّى يبلُغَ الِْكتَاب َأجلَه واعلَموا َأن اللَّه يعلَـم مـا ِفـي              معروفًا ولَا تَعِزموا عقْدةَ النِّكَ    
 ِليمح غَفُور اللَّه وا َأنلَماعو وهذَرفَاح ٤))َأنْفُِسكُم.   

 إلـى  ينظر أن :الزواج أراد من -وسلم عليه اهللا صلى- النبي أمر فقد :السنة أما 
   .الجمال سوى يرى ال بل والخلق الدين يرى ال ظربالن وهو يريد خطبتها من

                                         
  م ١٩٧٩ ه ١٣٩٩ الفكر، دار ( ١٦٧ ص/١ ،ج البالغة أساس :ـ  ١
  ٣٦٠ ص/١ ج) العرب، لسان ـ ٢
  ،( ٢١٦ ص/٢ ج) الدسوقي، حاشية :الدسوقي ،(٨ ص/٣ ج) عابدين بنال المختار، الدر على المحتار رد حاشية  ٣
   .٢٣٥سورة البقرة اية ـ  ٤



– 

  )٤٦٥٦(

ِإذَا خَطَـب   (( -صلى اهللا عليـه وسـلم  -عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه      
 فَخَطَبـتُ   قَـالَ . »َأحدكُم الْمرَأةَ فَِإِن استَطَاع َأن ينْظُر ِإلَى ما يدعوه ِإلَى ِنكَاِحها فَلْيفْعْل             

  ١))جاِريةً فَكُنْتُ َأتَخَبُأ لَها حتَّى رَأيتُ ِمنْها ما دعاِنى ِإلَى ِنكَاِحها وتَزوِجها فَتَزوجتُها 
 يـدي  بـين  يقدمون- وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول لدن من المسلمون يزال وال

 بعـدم  الخلـف  أو الـسلف  فقهـاء ال مـن  أحد يقل ولم الخطبة ، منها الزواج مقدمات
  .مشروعيتها

 :مشروعيتها وحكمة الخطبة فوائد: ثانيا 
 وسـائله،  من ووسيلة الزواج، مقدمات من مقدمة لتكون الخطبة وجل عز اهللا شرع

 :منها البالغة، والحكم والفضائل، المنافع، من الكثير على وهي تنطوي
 غيـر  كانـت  وإن خطوة هيو الزواج، في الرغبة عن واضح تعبير الخطبة  ـ ١
 واقتنـاع  صـادقة  رغبة عن تصدر أن ينبغي ولهذا اإللزام، طريق فأساسية في ملزمة
  .بصير
 االطمئنان الرجل يهم التي الحسية الصفات على للتعرف وسيلة الخطبة  ـ تعتبر ٢
  .والمعنوية  الحسية زوجته سمات إلى مرتاح وهو الزواج على حتى يقدم ، إليها

 العقود بقية عن يتميز حيث أثرا، وأكثرها العقود أهم من الزواج عقد كان  ـ لما ٣
 كـل  إعطاء من بد ال األخرى، كان العقود خالف على بزمن يحدد وال على التأبيد، أنه
 فيكـون  بينهما والمودة األلفة لتحصل اآلخر إلى للتعرف الكافية الخاطبين الفرصة من

  .هدى وبصيرة على الزواج
 مـن  البد كان لذلك بأوليائها، أيضا يتعلق بل وحدها بها يتعلق ال أةالمر  ـ زواج٤

وإنمـا   عنه، والسؤال الخاطب، إلى التعرف بعد الرأي إلبداء فرصة يعطى األولياء أن
 .الزواج تسبق خطبة حصول خالل من هذا األمر يتحقق
ـ  بيـت  إلـى  أهلها بيت من تنتقل أن المرأة على والشاق العسير  ـ من٥  ةالزوجي
  .االنتقال لهذا تمهد دون مقدمات مفاجئ بشكل
 بيـت  تهيئـة  في ويتشاورون يتعاونون الزمان هذا في الخطاب من كثيرا  ـ إن ٦

 تمتـين  شـانه  مـن  والذي الخطبة، أثناء ذلك كل الخاطبين، يتفق ورغبة بما الزوجية
                                         

دار الكتـاب العربـي ـ     )١٩٠/ ٢( باب ِفى الرجِل ينْظُر ِإلَى الْمرَأِة وهو يِريد تَزِويجها ـ داود أبي ـ سنن ١
   .بيروت



 

 )٤٦٥٧(

 تـسبق  تيال الخطبة وجود خالل من إال ذلك يمكن وال الخاطبين ،  بين المودة أسباب
  . الزواج

 استقرار األسرة في ذلك وأثر المخطوبة على لتعرفا: الثاني المطلب
 مـن  له زوجة يريدها التي للمرأة الواضحة الصورة ذهنه في الرجل يضع أن بعد

 وهـي  الثانيـة  المرحلـة  إلى ينتقل االختيار، عملية في حددها التي خالل االعتبارات
 مـن  الرجـل  علم إلى تناهى ما فإذا المعاني، هذه يهاف تتمثل ة التي المرأ على التعرف

 بأسـرة  تربطه التي الجوار أو الصداقة أو القرابة أو عالقة ، الشخصية معرفته خالل
 إلـى  سـعى  المستقبل زوجة في ينشدها الصفات التي فيها تتمثل ما فتاة أن األسر، من

   .مباشرة بصورة وأحوالها شخصيتها على التعرف
 :جانبين على ينصب زوجة يريدها التي المرأة على والتعرف

 والخلـق  الـدين  حيـث  مـن  عليها التعرف في والمتمثل :المعنوي الجانب :األول
 :طريق عن ذلك معرفة ويتم والمعاني الصفات من ذلك الى وما والطباع،

 .والصالح الخير عناصر من فيها بما الفتاة فيها تعيش التي البيئة معرفة  ـ١
 .والثقافة التعليم مستوى لىإ النظر  ـ٢
 .والمحارم األهل بحضور معها والتحدث المرأة زيارة  ـ٣
 ومعرفتهـا  األمور هذه عن للسؤال بأسرتها المتصلين بعض بخبرة االستعانة ـ  ٤

  . معها تعامل لهم من أو يجاورها من رأي إلى أخذ باإلضافة
والنسب  الجمال حيث من هاعلي التعرف في والمتمثل :الحسي المادي الجانب :الثاني
 :طريق عن ذلك ويكون العيوب من والسالمة

 .الخبرة ألهل واالستشارة السؤال  ـ ١
  .له ويصفانها للمرأة فينظران وأخته كأمه النساء إرسال  ـ٢
 :الزوجية والحياة األسرة استقرار على الخطبة تأثير

 مـن  النكـاح  علـى  يقدم يجعله ما على منهما كل يتعرف أن والمخطوبة للخاطب
 من كل على فإنه بينة على الزواج يكون حتى أنه ورد فقد والجسمانية، الناحية النفسية

 المعلومـات  من قدر أكبر أمامه ليضع اآلخر للطرف ومزاياه عيوبه أن يظهر الطرفين
  .القرار التخاذ



– 

  )٤٦٥٨(

 طريـق  عن اكتشافه يتم معنوي :جانبين ذكرت كما يشمل المخطوبة على والتعرف
 وحسن والدين، التورع وشدة الحديث، وطيب الخلق كحسن والسؤال، تحري والبحثال

 وكمـال  الهيئـة،  كجمـال  النظر، طريق عن يدرك حسي، وجانب .أعمال البيت إتقان
 الـسمع،  طريق أوعن والمشية، الجلسة وطريقة ونحافة، وقصرا ، امتالء طوال الجسم،
 .واإلبطين الفم كرائحة بالشم، ركيد أو ونداوة الحديث، وعذوبته الصوت كرخامة

 اللقاء ذلك يكون أن شريطة وثالث مثنى بالمخطوبة واللقاء النظر يعيد أن وللخاطب
 فيقتنـع  والمعنويـة  الحـسية  الصور بتوافر نفسه تتشبع حتى وذلك محرم، مع وجود
  . بإتمام الزواج الطرفان
 :األسرة استقرار ليهاع ينبني كبيرة أهمية الخاطبين بين للرؤية أن نجد هنا من
ـ ١  الـذي  الجمـال  يرى فيها ألنه المنافع من كثير فيهما يحصل والرؤية فالنظر  
 على فوجدها نظر بغير تزوجها فلو عنها، يصرفه الذي القبح أو االقتران بها، إلى يشده
 والقبـول  الرضـا  محـل  والكراهيـة  الوئام، محل الخصام ، فيحل له وصفت ما غير

 .وبصيرة هدى على الزواج يكون يعني أن الخطبة لقب النظر فحصول
ـ ٢  المراد باألسرة سيؤدي والمخطوبة الخاطب على كبير ضرر النظر منع وفي  

 ونـور  وضوح على تبنى لم ألنها االنهيار، وربما االستقرار عدم إلى من قبلهم تكوينها
 شـرع  مـن  الـشارع  مقصد مع يتفق ال ما وهذا وندامة، تعاسة منهما في كل فيعيش
 .الزوجين من كل وإحصان ة المسلمة األسر وإنشاء الزواج
 مـن  البد كان لذلك بأوليائها، أيضا يتعلق بل وحدها بها يتعلق ال المرأة زواج  ـ٣

وإنمـا   عنه، والسؤال الخاطب، إلى التعرف بعد الرأي إلبداء فرصة يعطى األولياء أن
 أهميـة  للخطبة كان هنا ومن اج،الزو تسبق خطبة حصول خالل من هذا األمر يتحقق

 المـرأة  فألوليـاء  وخلقا، دينا يرضون ممن ابنتهم ارتباط في أولياء المرأة اطمئنان في
 في طيب أثر له الخاطب عن ورضاهم الزوجية الحياة على استقرار المستقبل في تأثير
  .والمودة بالحب المليء الهادئ األسري الجو يسوده مستقرة حياة بناء

ـ ٤  الوعـد  هذا إتمام في الكاملة رغبتهم من الخاطبين من كل يتحقق الخطبة في  
 ، المـستقبل  في طريقه معه سيكمل الذي هو الشريك هذا أن من كل منهما تأكد أن بعد

 .باآلخر ورضا قناعة عن اختيارهم كان حيث األسرية حياتهم إلى استقرار أدعى وهذا



 

 )٤٦٥٩(

ـ ٥  الطرف اكتشاف يحاول أن الطرفين من كل يستطيع لكن محدودة فترة الخطبة  
 شـريك  عـن  كافيـة  فكـرة  يكون بحيث والمعنوية الحسية الجوانب من جميع اآلخر

 الطريـق  يكمل أن يستطيع ال حيث يطيقه، ال ما اآلخر في الشريك وجد فإذا المستقبل،
 االسـتقرار،  وعدم الفشل لها يتوقع زوجية حياة بداية الحل قبل هو االنفصال كان معه
   .وعد بالزواج مجرد الخطبة إن ثحي

 تيسير الصداق ونفقات الزواج: المبحث الرابع 
  الترغيب في التيسير في الصداق: المطلب األول 

  .إن منهج اإلسالم العظيم يقوم على التيسير ورفع الحرج والمشقة عن المسلمين 
   .١)وما جعل عليكم في الدين من حرج : ( يقول تعالى 
   . ٢)يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر : ( وقال تعالى 

  .ويظهر ذلك جليا في األحكام والتشريعات في كافة مجاالت الحياة 
ومن هذه المجاالت التي رغب الشرع فيها بالتيسير ، وحض المسلمين علـى عـدم               

لما يترتب على التيسير من آثـار       ) صداق المرأة وكافة متطلبات الزواج      ( المبالغة فيها   
  .يكون لها أنفع األثر في استقرار الحياة الزوجية 

إن ((  : قـال  - صلى اهللا عليه وسـلم       - أن النبي    - رضي اهللا عنها     -فعن عائشة   
   ) .  أيسرهن مؤنة: (وفي رواية ٣))أعظم النساء بركةً أيسرهن صداقًا 

 تـسهيل  من يمِن المرأة ( ( صلى اهللا عليه وسلم- قال لي رسول اهللا  :وعنها قالت 
ومن شؤِمها تعـسير أمرهـا،      : وأنا أقول من عندي   : " قال عروة   .أمرها، وقلة صداقها  

  . ٤)) وكثرة صداقها

                                         
   .٧٨ سورة الحج اآلية - ١
  .١٨٥ سورة البقرة اآلية - ٢

٣       بتَحسا ياِق      ـ السنن الكبرى للبيهقي باب مدِد ِفى الصالْقَص مجلس دائرة المعـارف    :  الناشر   ٢٣٥ / ٧ ِمن
  هـ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة : النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ،الطبعة 

: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي البـستي بـاب    : ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف       ٤
شعيب األرنؤوط : تحقيق ١٩٩٣ - ١٤١٤ بيروت الطبعة الثانية ، -مؤسسة الرسالة : لناشر  ا٤٠٥ / ٩الصداق 

 إسناده حسن: قال شعيب األرنؤوط 



– 

  )٤٦٦٠(

 ١)خير النكـاح أيـسره    : (قال النبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       : عن عقبة بن عامر قال      
 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه٢)خير الصداق أيسره : ( وقال ص.   

  . ٣)التمس ولو خاتماً من حديد:(اهللا عليه وسلم لرجل أراد الزواجقال النبي صلى و
َأن رجالً ِمن بِني فَزارةَ تَزوج علَـى        (( عن عبِد اِهللا بِن عاِمِر بِن رِبيعةَ ، عن َأِبيِه ؛          

 لَّمِه وسليلَّى اهللا عص النَِّبي ازِن ، فََأجلَينَع ه٤))ِنكَاح.  
وقد ضرب النبي صلى اهللا عليه وسلم ألمته المثل األعلى في ذلك ، حتى ترسخ في                

   المجتمع النظرة الصادقة لحقائق األمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر
ِبـي  كَم كَان صداقُ النَّ: سَألْتُ عاِئشَةَ : (( عن َأِبي سلَمةَ ـ رضي اهللا عنه ـ ، قَاَل   

كَان صداقُه ِفي َأزواِجِه اثْنَتَي عشْرةَ ُأوِقيةً ونَـشا ، هـْل      : صلَّى اهللا عليِه وسلَّم ؟ قَالَتْ       
  .٥))تَدِري ما النَّشُّ ؟ هو ِنصفُ ُأوِقيٍة ، وذَِلك خَمس ِمَئِة ِدرهٍم 

َأن النَِّبي صلَّى اهللا عليـِه وسـلَّم   : (( نه ـ   عن َأِبي سِعيٍد الْخُدِري ـ رضي اهللا ع 
   .٦))تَزوج عاِئشَةَ علَى متَاِع بيٍت ِقيمتُه خَمسون ِدرهما

ـ     ِليع اٍس ـ رضي اهللا عنهمـا ـ َأنبِن عاب نا ـ رضـي اهللا عنـه ـ قَـاَل      ع :
))    نْهع اللَّه ِضيةَ رتُ فَاِطمجوِن ِبي       : ا ، فَقُلْتُ    تَزوَل اللَِّه ، ابسا روهـو الـدخول     –ي 

فَـَأين ِدرعـك    : قَـاَل   . ما ِعنِْدي ِمن شَـيٍء      : قُلْتُ  . َأعِطها شَيًئا   : قَاَل   . -بالزوجة  
  . ٧))فََأعِطها ِإياه : قَاَل . ِهي ِعنِْدي : الْحطَِميةُ ؟ قُلْتُ 

ال تُغَـالُوا  :(( ن عمر بن الْخَطَّاِب ـ رضي اهللا عنـه ـ قـال     أ: وروى ابن ماجه 
صداقَ النِّساِء فَِإنَّها لَو كَانَتْ مكْرمةً ِفي الدنْيا َأو تَقْوى ِعنْد اللَِّه كَان َأوالكُم وَأحقَّكُم ِبهـا                 

                                         
 .إسناده صحيح :  قال شعيب األرنؤوط ٣٨١ / ٩الولي :  ، باب ـ صحيح ابن حبان ١

  هجرية١٤٢٧األولى ، : الطبعة ١٨١ / ٢ـ المستدرك على الصحيحين  ٢

  .٢٢ / ٧السلطان ولي : البخاري ، باب ـ صحيح  ٣

محمد :  بيروت ،تحقيق –دار الفكر :  الناشر  ٦٠٨ / ١صداق النساء   : النكاح باب   : سنن ابن ماجه كتاب     ـ   ٤
   .ضعيف : فؤاد عبد الباقي قال الشيخ األلباني 

 صحيح:  قال الشيخ األلباني ٦٠٧ / ١صداق النساء : النكاح باب : ـ سنن ابن ماجه كتاب  ٥

محمد :  بيروت ،تحقيق –دار الفكر :  الناشر  ٦٠٨ / ١صداق النساء   : النكاح باب   : سنن ابن ماجه كتاب     ـ   ٦
 .ضعيف  : فؤاد عبد الباقي قال الشيخ األلباني 

 حلب الطبعة الثانيـة ،   –مكتب المطبوعات اإلسالمية     : الناشر١٣٠ / ٦تحلة الخلوة   : ـ  سنن النسائي باب       ٧
 حسن صحيح:  قال الشيخ األلباني ١٩٨٦ – ١٤٠٦



 

 )٤٦٦١(

مرَأةً ِمن ِنساِئِه وال ُأصِدقَتْ امرَأةٌ ِمن بنَاِتِه َأكْثَـر  محمد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ما َأصدقَ ا  
ِمن اثْنَتَي عشْرةَ ُأوِقيةً وِإن الرجَل لَيثَقُِّل صدقَةَ امرَأِتِه حتَّى يكُون لَها عداوةٌ ِفـي نَفْـِسِه            

 .١))َأو عرقَ الِْقربِة ويقُوُل قَد كَِلفْتُ ِإلَيِك علَقَ الِْقربِة 
ال تغالوا الخ غال يغلو غالء فهو غال ضد رخص والمراد ال تكثـروا صـدقات                (( 

النساء فإنها الضمير للمغاالة قوله حتى يكون لها عداوة أي للمرأة عداوة في نفـسه أي                
في نفس الزوج ألنه ال يستطيع أداء المهر لكثرته والمرأة تطلبه منه ويعتـذر الرجـل                 
بأني قد تعبت لك مثل علق القربة ، قد كلفت إليك علق القربة ،وهو حبل تعلق بـه أي                   
تحملت ألهلك كل شيء حتى علق القربة ، ويقال في أمر يوجد فيه كلفة ومشقة ، كـذا                  

  .في المجمع 
أي تكلفت إليك وتعبت حتـى عرقـت كعـرق القربـة أي             : وقوله أو عرق القربة     

ه عرق حاملها من ثقلها وقيل أراد به أني قصدتك وسافرت           كسيالن مائها ، وقيل أراد ب     
إليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد إني كلفت لك ما لم يبلغه أحـد و                  

  ٢))ماال يكون ألن القربة ال تعرق وقيل عرق القربة الشدة 
ـ     ) زاد المعاد   ( في كتابه   ) رحمه اهللا   ( وقد ساق ابن القيم      ي أحاديـث الترغيـب ف

  : تيسير المهر ثم قال 
فَتَضمن هذَا الْحِديثُ َأن الصداقَ لَا يتَقَدر َأقَلّه وَأن قَبضةَ السِويِق وخَـاتَم الْحِديـِد               (( 

 وتَـضمن َأن الْمغَالَـاةَ ِفـي الْمهـرِ    . والنّعلَيِن يِصح تَسِميتُها مهرا وتَِحّل ِبها الزوجـةُ   
  .٣))مكْروهةٌ ِفي النّكَاِح وَأنّها ِمن ِقلِّة بركَِتِه وعسِرِه 

فال ينبغي لإلنسان أن يغالي في المهر، فال خير في المغاالة، وال خير فـي المـرأة                 
  .التي يتعسر أمر الزواج منها

                                         
: دار الرسالة العالمية الطبعة:  الناشر٨٣ / ٣صداق النساء : شعيب األرنؤوط باب : ـ سنن ابن ماجه  تحقيق ١

   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، 
 قديمي كتب:  الناشر ١٣٦ / ١السيوطي ، عبدالغني ، فخر الحسن الدهلوي : ـ شرح سنن ابن ماجه المؤلف   ٢

 . كراتشي –خانة 

 مكتبة المنار اإلسالمية،    -مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر  ) . ١٧٨/ ٥(ـ زاد المعاد في هدي خير العباد         ٣
  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة  -الكويت



– 

  )٤٦٦٢(

 :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم  : عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال   
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفـساد               ((  

   .١))عريض 
 رضـي   -وال بد من المسارعة بتزويج البنات وعدم تأخيرهن، وقد ورد عن علي              

: يا علـي، ثـالث ال تؤخِّرهـا       ((  : قال - صلى اهللا عليه وسلم      - أن النبي    -اهللا عنه   
 . ٢))نازة إذا حضرت، واأليم إذا وجدت لها كفًؤا الصالة إذا أتت، والج

   :ومن التيسير المطلوب أيضا 
   :ـ تيسير الوليمة للعرس

عن َأنٍَس ، رِضي اللَّه عنْه ، َأن النَِّبي صلى اهللا عليه وسلم رَأى علَى عبِد الـرحمِن                  
اَل ِإنِّي تَزوجتُ امرَأةً علَى وزِن نَواٍة ِمـن ذَهـٍب       ما هذَا قَ  (( بِن عوٍف َأثَر صفْرٍة قَالَك      

  .٣))قَاَل بارك اللَّه لَك َأوِلم ولَو ِبشَاٍة 
 - رضي اهللا عنهـا      - من زينب بنت جحش      - صلى اهللا عليه وسلم      -وفي زواجه   

َأولَم علـى   - صلى اهللا عليه وسلم -ما رأيت النبي  : ((   رضي اهللا عنه-يقول أنس 
  .  ٤))أحٍد من نسائه ما َأولَم عليها، أولَم بشاٍة 

 أولَـم  - صلى اهللا عليه وسلم -أن النبي  ((  ) : رضي اهللا عنه(وعن أبي هريرة  
 .  ٥))على بعض من نسائه بقدر من هريس 

أولَم على بعض نسائه (( وعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أنه صلى اهللا عليه وسلم  
   . ٦)) من شعيربمديِن

                                         
 .١٤١٥ القاهرة ، -دار الحرمين :  الناشر ١٣١ / ٧ـ المعجم األوسط للطبراني  ١
أحمد محمد شاكر   :  بيروت تحقيق    –دار إحياء التراث العربي     : الناشر  ٣٨٧ / ٣تعجيل الجنازة   : ذي باب   ـ سنن الترم   ٢

  .ضعيف : وآخرون ـ قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل  ، وقال الشيخ األلباني 
 – ١٤٠٧األولـى ،  : رة  الطبعـة   القاه–دار الشعب  :  الناشر   ٢٧ / ٧كيف يدعى للمتزوج    : ـ صحيح البخاري باب      ٣

١٩٨٧. 
األولـى،  : دار طوق النجاة الطبعة  :  الناشر ٢٤ / ٧ـ صحيح البخاري ، باب من َأولَم علَى بعِض ِنساِئِه َأكْثَر ِمن بعٍض               ٤

 هـ١٤٢٢
  ١٤١٥ القاهرة ، -دار الحرمين :   الناشر ٢٠٣ / ٣ـ المعجم األوسط للطبراني  ٥
 –دار المأمون للتراث :  الناشر ١٤١ / ٨أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي : ي يعلى المؤلف ـ مسند أب ٦

  ) .اسناده صحيح : وقال المحقق ( حسين سليم أسد : تحقيق ١٩٨٤ - ١٤٠٤الطبعة األولى ،  -دمشق



 

 )٤٦٦٣(

 تفاوتَت به األحوال في الوليمة، وكلها مما        - صلى اهللا عليه وسلم      -فهذا هو النبي     
  .يتيسر له، فال معنى للمغاالة واإلسراف الذي عليه واقع كثير من الناس اليوم

 من المتاع ونحوه من نفقات الـزواج، فقـد رغَّـب       :تيسير المطلوبات وااللتزامات   ـ
 .ها، وبين أن هذا مما يكثر بركتهالشرع في تقليل

 - رضي اهللا عنها     - من أم سلمة     - صلى اهللا عليه وسلم      -وعند زواج رسول اهللا      
أما إني ال أنقصك شيًئا مما أعطيت أختك فالنة رحيين وجـرتين ووسـادة        ((  :قال لها 

  .١))من أدٍم حشوها ليف
 صلى اهللا عليـه  -جه رسول اهللا لما زو  : (( - رضي اهللا عنه     -ومن حديث علي     

ووسـادة أدم حـشوها ليـف،      بعث معها بخميلـة - رضي اهللا عنها     - فاطمة   -وسلم  
    . ٢))ورحيين وسقاء وجرتين 

 أثر المغاالة في المهور والتيسير فيها على استقرار األسرة: المطلب الثاني 
  :أثر المغاالة في المهور على استقرار األسرة : أوال 

 ـ  كم من شاب أعيته األسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل اهللا بهـا   ١
وجلساء السوء حتى أضـلوه وأوردوه مـوارد العطـب     من سلطان فاحتوشته الشياطين   

  !!والخسران، فخسر أهله، بل خسرته أمته ووطنه ، وخسر دنياه وآخرته
 النفسية لدى الشباب مـن  حدوث األمراض: من أضرار المغاالة في المهور   ـ  ٢

 . الجنسين بسبب الكبت ، وارتطام الطموح بخيبة األمل
أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه لزوجته لما يحدث : ومنها   ـ  ٣

 . له من ضيق مالي بسببها ، والهدف هو السعادة وليس الشقاء
ـ ٤  وأوليائهـا فـإن مـا    أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من المصلحة للمرأة  

يترتب على ذلك من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ، والقاعدة الشرعية أن               
 .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

                                         
:   الناشـر     ٢٦٩ / ٤٤آخرون   عادل مرشد ، و    -شعيب األرنؤوط   : ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقيق          ١

   . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة 
:  القـاهرة الطبعـة  –دار الحديث  :  الناشر ٥٢٢ / ١أحمد محمد شاكر    : ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل تحقيق       ٢

   . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى، 



– 

  )٤٦٦٤(

 : ـ أن غالء المهور ال يوفر السعادة كما يزعم األب٥
ـ    اك فإن الزوج إذا أحس سوء العالقة بينه وبين زوجته فَيهم بطالقها، فيتـذكر أن هن

، فال يستطيع أن يقدم على هذا األمر، وهو بـين  وقائمة ما يطوق عنقه ويكبله من مؤخر  
إما أن يذبح رجولته ويعيش مع زوجته كما تريد هي ويجعل القوامة لها، وإمـا               : أمرين

والمشرب، ويبدأ في السب واللعن والضرب المبـرح  أن يضيق على الزوجة في المأكل      
والهجر في الفراش والوقوف على كل صغيرة وكبيرة حتى يضطرها إلـى أن تطلـب               
هي الطالق وتتنازل عن كل شيء في سبيل أن تنجو بنفسها من هذا السجن وتـتخلص                

 .من قبضة هذا السجان
ـ ٦ ستدانة مـن اآلخـرين   تؤدي تكاليف الزواج المرتفعة للجوء إلى القروض واال  

   .ودخولهم في مشكالت وهموم ال تنتهي بسرعة
ومما ال شك فيه أن هذه األضرار وغيرها تؤدي إلى عدم اسـتقرار األسـرة ، بـل      
تؤدي غالبا إلى كثرة المشاكل والخالفات بين الزوج وزوجته وأهليهما ، فتجعل البيـت              

  .تعيسا شقيا 
 في اإلسالم ، وهو شيوع روح الـسكن         وهذا كله يخالف مقصدا من مقاصد الزواج      

  .والمودة والرحمة داخل البيت المسلم 
  :التيسير في الصداق واثره على استقرار األسرة : ثانيا 

أما إذا كان الزواج قائما على التيسير وعدم المغاالة في نفقات الزواج بصفة عامة ،               
 أثرها على بيت الزوجيـة      فإن ذلك يؤدي إلى الكثير من األمور اإليجابية والتي ينعكس         

  . مما يؤدي إلى استقرار األسرة وقوة تماسكها 
  : من هذه األمور اإليجابية 

في أن يسر المؤونة يـؤدي إلـى        ) صلى اهللا عليه وسلم     ( ـ تحقيق موعود النبي     ١
  .كثرة البركة وأن خير النكاح أيسره 

المرأة تسهيل أمرهـا،  من يمِن ) : صلى اهللا عليه وسلم ( وكذلك موعود النبي  ـ  ٢
  .وقلة صداقها

ومن شؤِمها تعسير أمرهـا، وكثـرة       : وأنا أقول من عندي   : "وبالتالي كما قال عروة   
  .  صداقها



 

 )٤٦٦٥(

ـ التيسير وعدم المغاالة يغرس في قلب الزوج حبه لزوجته وإكرام أهلها وحسن              ٣
  .صلتهم 

 والزوجة وأهلهـا  ـ عدم المغاالة في نفقات الزواج بصفة عامة يبعد الزوج وأهله      ٤
عن القروض واالستدانة من اآلخرين ، والمعلوم أن كثرة الديون سبب للهم والمذلـة ،                

  .وبالتالي كثرة المشاكل داخل األسرة 
 األسرة استقرار على وأثره الزواج قبل الطبي الفحص: الخامس المبحث

  مشروعيته الفحص الطبي قبل الزواج :األول المطلب
 :األدلة من بعديد الطبي الفحص  مشروعيةيمكن أن يستدل على

١  النَِّبى ةَ قَاَل كُنْتُ ِعنْدريرَأِبى ه نصلى اهللا عليه وسلم- ـ ع- هرٌل فََأخْبجر فََأتَاه 
َأنَظَـرتَ   « -صلى اهللا عليه وسـلم    -َأنَّه تَزوج امرَأةً ِمن اَألنْصاِر فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه          

  .١»فَاذْهب فَانْظُر ِإلَيها فَِإن ِفى َأعيِن اَألنْصاِر شَيًئا « قَاَل . قَاَل الَ. »لَيها ِإ
 إال هو ما المخطوبة إلى ينظر أن للخاطب-وسلم عليه اهللا صلى- أمره:وجه الداللة

 الطبـي  الفحص مشروعية على دليال يصلح وهو مخطوبته، لعيني أولي بسيط فحص
 .ألشملوا األعم
ـ ٢  :والـسالم  الـصالة  عليـه  لقوله الولود، المرأة من الزواج على اإلسالم حث  

   ٢)) تزوجوا الودود الولود فِإنِّي مكاثر بكم األمم((
 قريباتهـا  بـدنها ومـن   سـالمة  مـن  البكر خاصة الولود تعرف كانت السابق في

 غير الولود من العقيم المرأة معرفة الطبي بالفحص يمكن الزمان هذا في أما وأخواتها،
 .الولود
ـ ٣ الفقهاء،  من جمهور عند الزواج في الكفاءة معايير من العيوب من السالمة أن  

 عنهـا،  بالـسؤال  الخـاطبين أو  إلى بالنظر معرفتها يمكن ال العيوب هذه من والكثير
  .الحديثة الطبية بالوسائل يستعان العيوب هذه ولمعرفة لخفائها

                                         
 دار ـ دار الجيل بيروت   ١٤٢ / ٤ ، ٣٥٥٠ندب النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها برقم : ـ رواه مسلم ب  ١

  .األفاق الجديدة ـ بيروت

بـرقم  ) حـسن صـحيح   : ( أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم قال عنه األلباني في صحيح سنن أبي داود ـ   ٢
:٢٠٥٠. 



– 

  )٤٦٦٦(

 كانـت  إذا خاصـة  الشارع، بها أمر التي السالمة بأسباب ذأخ الطبي الفحص  ـ٤
  .الغايات حكم تأخذ الوسائل ألن اإلنسان، سالمة هي الطبي من الفحص الغاية

 استقرار األسرة على الزواج قبل الطبي الفحص تأثير :الثاني المطلب
الطـب،   مجـال  فـي  الهائل العلمي التقدم ظل في الطبي الفحص أن فيه شك ال مما

  :يؤدي إلى استقرار األسرة ، ويتضح ذلك من خالل النقاط اآلتية 
 وعـدم  لإلنجـاب  الزوجين كال صالحية من التحقق في به أن يستعان  ـ  يمكن ١
  .وصحته النسل على نوع يؤثر مانع وجود
 .لذلك بحاجة أحدهما كان إذا الزواج قبل للتداوي الفرصة  ـ إتاحة٢
 مـا  المؤذية، األمراض بعض اجتناب من تمكنهم ،لألزواج الطبية النصائح  ـ أن٣

  .سليم صحي أساس على الزوجية حياتهم يجعلهم يقيمون
  .السليم الحمل إمكانية لمعرفة الدم، زمرة عن  ـ الكشف٤
 الحـد  في جدا والفعالة الوقائية الوسائل من الزواج قبل الطبي الفحص  ـ يعتبر ٥

 .والخطيرة والمعدية األمراض الوراثية من
 تنتقـل  والتي ، والوراثية السارية األمراض من الزوجين خلو فإن ذلك ضوء وعلى

 الحياة استقرار على يساعد مما ، وأقوياء أصحاء أطفال إنجاب إلى يؤدي ، إلى األجنة
 حيـث  صعبة، وراثية بأمراض مريضا النسل كان لو ما بخالف ، الزوجية واطمئنانها

 بينهمـا  الخـالف  يدب وقد ، مولود أول عند لشفاءوا البؤس الحياة الزوجية على يحل
  .هذا المرض سبب عن بالتالوم

  . االكتشاف المبكر والعالج لألمراض التي تؤدى إلى العقم  ـ ٦ 
 .  ـ االكتشاف المبكر والعالج لألمراض التي تـؤدى إلـى الـضعف الجنـسي     ٧

  .ر لهذه األمراضمنع الحرج والخالفات واالنفصال المترتب على االكتشاف المتأخ ـ٨



 

 )٤٦٦٧(

  الفصل الثاني
  عوامل استقرار األسرة بعد الزواج

  الجانب العاطفي وأثره في استقرار األسرة: المبحث األول 
فإن الحب بين الزوجين في اإلسالم مطلب مقصود للشارع الحكـيم، إذ بـه تقـوى                

رها ،  أواصر المودة والتالحم بين الزوجين، وهي ضرورية لقيام كيان األسرة واسـتقرا           
وعمل أساسي في بقاء وديمومة الحياة الطيبة لبيت الزوجية، كما هي بالغة األثـر فـي                
صياغة شخصية األبناء والذرية ومدى صالحهم الديني واالجتماعي والنفسي، واألصل           

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتـسكنوا إليهـا   (  (-تعالى-في كل هذا قوله 
   .١))ة وجعل بينكم مودة ورحم

  .  يحب نساءه ويبادلنه الحب-عليه السالم-وكان 
 -رضي اهللا عنها  - البنته فاطمة    -عليه السالم - قوله   -رضي اهللا عنها  -عن عائشة   

رضـي اهللا  -يعني عائشة " فأحبي هذه:" بلى قال: ؟ فقالت"أي بنية ألست تحبين ما أحب "
  ٢ ))-عنها

أن رسـول   (( - اهللا عنـه رضي-وفي الصحيح كذلك من حديث عمرو بن العاص         
أي : فأتيتـه فقلـت   :  بعثه على جيش ذات السالسل قـال       - صلى اهللا عليه وسلم      -اهللا  

   .٣... ))عائشة "الناس أحب إليك؟ قال 
 صلى اهللا عليـه  -ما غرت على نساء النبي       : (( - رضي اهللا عنها     -وعن عائشة   

 صـلى اهللا عليـه      -ل اهللا   وكان رسو :  إال على خديجة، وإني لم أدركها، قالت       -وسلم  
: فأغضبته يوماً فقلت  : أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، قالت     :  إذا ذبح شاة يقول    -وسلم  

   . ٤))إني قد رزقت حبها: خديجة؟ فقال

                                         
   .٢١ـ سورة الروم اآلية  ١
 دار األفـاق الجديـدة ـ    +دار الجيـل بيـروت   : الناشر  ١٣٥ / ٧في فضل عائشة : ـ صحيح مسلم باب  ٢

  .بيروت
 – ١٤٠٧األولى ، : الطبعة    القاهرة –دار الشعب   : الناشر   ٦ / ٥مناقب أبي بكر    : ـ صحيح البخاري باب      ٣

١٩٨٧.  

  . مرجع سابق ١٣٤ / ٧فضائل خديجة أم المؤمنين : ـ صحيح مسلم باب  ٤



– 

  )٤٦٦٨(

  الجانب العاطفي في الحياة الزوجية للرسول صلى اهللا عليه وسلم : المطلب األول 
 وسلم يجد أن رسول اإلنسانية صـلى     ان الناظر إلى سيرة المصطفى صلى اهللا عليه       

  .اهللا عليه وسلم كان يقدر زوجاته ويوليهن عناية فائقة ومحبة الئقة
فتجده أول من يواسيها ويكفكـف  .. ولقد ضرب أمثلة رائعة من خالل حياته اليومية      

  .ويخفف أحزانها ... يسمع شكواها..دموعها ويقدر مشاعرها
اهللا عليه وسلم لزوجاته ، واهتمامه بالجانب       وهذه بعض األمثلة من حب النبي صلى        

  :العاطفي في الحياة الزوجية 
كنت أشـرب فأناولـه   : (( لحديث عائشة  :الشرب واألكل في موضع واحـد   ـ  ١

         واتعرق العرق فيضع فاه علـى      ، النبي صلى اهللا عليه وسلم فيضع فاه على موضع في
 ١.... ))موضع في.   

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : (( قول عائشة ل :االتكاء على الزوجة  ـ  ٢
   .٢))يتكئ في حجري وأنا حائض 

كَـان  : (( لقول عائشة رضـي اهللا عنهـا     :وتقليم أظافره، تمشيط شعره   ـ  ٣
   .٣)) لَيدِخُل علَى رْأسه وهو ِفى الْمسِجِد فَُأرجلُه -صلى اهللا عليه وسلم-رسوُل اللَِّه 

ـ ٤ كان النبي صلى اهللا عليه وسلم اذا كان بالليل سـار  ((  :التنزه مع الزوجة ليالً  
    .٤.. ))مع عائشة يتحدث 

               :  قالـت - رضـي اهللا عنهـا  –وعن عائـشة   :الضحك من نكاتها وفكاهتها  ـ  ٥
راً لـم  أرأيت لو نزلت وادياً وفيه شجرة ُأكل منها، ووجدت شج      ! يا رسول اهللا    : قلتُ(( 

تعنـي أن رسـول     :في التي لم يرتع فيها      : "يؤكل منها، في أيها كنت تُرِتع بعيرك؟ قال       
   .٥)) لم يتزوج بكراً غيرها   صلى اهللا عليه وسلم اهللا

                                         
ا وتَرِجيِلِه وطَهارِة سْؤِرها واِالتِّكَاِء ِفى ِحجِرها وِقراءِة        باب جواِز غَسِل الْحاِئِض رْأس زوِجه     ـ صحيح مسلم     ١

  . مرجع سابق ١٦٨ / ١ فيه الْقُرآِن
   .١٦٩ / ١ـ السابق  ٢
 ١٦٧ / ١ـ السابق  ٣

 . مرجع سابق ٤٣ / ٧ باب الْقُرعِة بين النِّساِء ِإذَا َأراد سفَراـ صحيح البخاري  ٤

  . مرجع سابق ٦ / ٧ باب ِنكَاِح اَألبكَاِرلبخاري ـ صحيح ا ٥



 

 )٤٦٦٩(

عِن اَألسوِد بِن يِزيد سَألْتُ عاِئشَةَ ، رِضي اللَّه  :مساعدتها في أعباء المنزل  ـ   ٦
كَان ِفي ِمهنَِة َأهِلِه    : (( ان النَِّبي صلى اهللا عليه وسلم يصنَع ِفي الْبيِت قَالَتْ           عنْها ، ما كَ   

جخَر اَألذَان ِمع١)) فَِإذَا س.   
صـلى اهللا  -ما ِغرتُ علَى ِنساِء النَِّبـى  : ((  عن عاِئشَةَ قَالَتْ  :يهدي ألحبتها  ـ  ٧ 

صلى اهللا عليـه    -قَالَتْ وكَان رسوُل اللَِّه     . ِديجةَ وِإنِّى لَم ُأدِركْها    ِإالَّ علَى خَ   -عليه وسلم 
   . ٢))الحديث ... »َأرِسلُوا ِبها ِإلَى َأصِدقَاِء خَِديجةَ «  ِإذَا ذَبح الشَّاةَ فَيقُوُل -وسلم
فضل إن فضل عائشة على النساء ك: (( لقوله صلى اهللا عليه وسلم  :يمتدحها  ـ  ٨

   .٣))الثريد على سائر الطعام 
كانت تأتيني صواحبي فكن : (( قالت عائشة  :يسر اذا اجتمعت بصويحباتها   ـ  ٩

   .٤))ينقمعن  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يسربـهن إلى 
  .٥))أنى رزقت حبها (( قوله صلى اهللا عليه وسلم عن خديجة   :يعلن حبها  ـ ١٠
صلى -كَان رسوُل اللَِّه : ((  قَالَتْ - رضى اهللا عنها -عن عاِئشَةَ  :لالتقبي  ـ  ١١

  . ٦)) يقَبُل وهو صاِئم -اهللا عليه وسلم
عن عاِئشَةَ ، رِضي اللَّه عنْها ، قَالَتْ قَاَل ِلـي رسـوُل اِهللا     :يعرف مشاعرها  ـ  ١٣

م ِإذَا كُنِْت عنِّي راِضيةً ، وِإذَا كُنِْت علَـي غَـضبى            ِإنِّي َألعلَ : (( صلى اهللا عليه وسلم     
              برالَ و ةً فَِإنَّـِك تَقُـوِليناِضـينِّي را ِإذَا كُنِْت عفَقَاَل َأم ِرفُ ذَِلكتَع نَأي قَالَتْ فَقُلْتُ ِمن

  اِهيمرِإب برى قُلِْت الَ وبِإذَا كُنِْت غَضٍد ، ومحـا   مـوَل اِهللا مسا راللَِّه يْل وقَالَتْ قُلْتُ َأج
  .٧))َأهجر ِإالَّ اسمك 

                                         
 . مرجع سابق ٨٥ / ٧. خدمة الرجل في أهله :بابـ صحيح البخاري  ١

 . مرجع سابق ١٣٤ / ٧.باب فَضاِئِل خَِديجةَ ُأم الْمْؤِمِنين رضى اهللا تعالى عنهاـ صحيح مسلم ،  ٢

  . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩األولى ، : الطبعة   بيروت–الكتب عالم : الناشر  ١٥٦ / ٣  مسند أحمد بن حنبلـ  ٣

 . مرجع سابق ١٣٥ / ٧. رضى اهللا تعالى عنهافي فضل عائشةباب ـ صحيح مسلم ،  ٤

  . مرجع سابق ١٣٤ / ٧فضائل خديجة أم المؤمنين : ـ صحيح مسلم باب  ٥
 مرجـع   ١٣٦ / ٣ .محرمةً علَى من لَم تُحرك شَهوتَه     باب بياِن َأن الْقُبلَةَ ِفى الصوِم لَيستْ        ـ صحيح مسلم ،      ٦

 .سابق 

 . مرجع سابق ٤٧ / ٧ باب غيرة النساء ووجدهنـ صحيح البخاري ،  ٧



– 

  )٤٦٧٠(

صخبت علـى امرأتـي   : (( عن عمر بن الخطاب قال  :يحتمل صدودها   ـ  ١٤ 
ولم تنكر ان أراجعك؟ فوا هللا ان أزواج النبي         : قالت  ! فأنكرت ان تراجعني  ، فراجعتني  

  . ١))وإن أحداهن لتهجره اليوم حتى الليل ، صلى اهللا عليه وسلم ليراجعنه
كَانَتْ صِفيةُ مع رسـوِل  : (( عن َأنَِس بِن ماِلٍك قَاَل  :يواسيها عند بكائها   ـ  ١٥

                 لَهـتَقْبـِسيِر ، فَاسطَْأتُ ِفي الْما فََأبهموي ذَِلك كَانفٍَر ، وِفي س لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها اِهللا ص
حملْتَِني علَى بِعيٍر بِطيٍء ، فَجعـَل     : رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وِهي تَبِكي وتَقُوُل          

   .٢..))رسوُل اِهللا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يمسح ِبيديِه عينَيها ويسِكتُها
كـان صـلى اهللا   "  أنس رضي اهللا عنه قال عن :يتفقد الزوجة في كل حين  ـ  ١٦

   .٣..))عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار
كـان  : (( عن ميمونة رضي اهللا عنها قالت :ال يهجر زوجته أثناء الحيض  ـ  ١٧

 ضي٤))صلى اهللا عليه وسلم يباشر نساءه فوق اإلزار وهن ح  
كَـان  (( عن عاِئشَةَ ، رِضي اللَّه عنْها ، قَالَتْ  :ريصطحب زوجته في السف  ـ  ١٨

رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإذَا َأراد سفَرا َأقْرع بين ِنساِئِه فَـَأيتُهن خَـرج سـهمها                  
هعا مِبه ج٥)) .. خَر.   

بي صلى اهللا عليه و خرجت مع الن: ((  عن عائشة قالت  :مسابقته لزوجه  ـ  ١٩
سلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثـم                 
قال لي تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقته فسكت عنى حتى إذا حملـت اللحـم وبـدنت      
ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعـالى حتـى                

   .٦))قته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك أسابقك فساب

                                         
   . مرجع سابق٣٦ / ٧.باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاـ صحيح البخاري ،  ١
 – ١٤١١الطبعـة األولـى ،        بيـروت  –العلمية  دار الكتب   : الناشر   ٣٦٩ / ٥ النسائي   -السنن الكبرى   ـ   ٢

١٩٩١.  
 . مرجع سابق ٧٦ / ١ باب ِإذَا جامع ثُم عاد ، ومن دار علَى ِنساِئِه ِفي غُسٍل واِحٍدـ صحيح البخاري ،   ٣

  . مرجع سابق ١٦٧ / ١.باب مباشَرِة الْحاِئِض فَوقَ اِإلزاِرـ صحيح مسلم ،  ٤
  .٢٣٨ / ٣ باب الْقُرعِة ِفي الْمشِْكالَِتخاري ، ـ صحيح الب ٥

 –مؤسـسة قرطبـة     : الناشر   )٢٦٤/ ٦(، حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها         حنبل بن أحمد ـ مسند  ٦
 حفـص  أبـي  بـن  عمـر  غير الشيخين رجال ثقات رجاله جيد إسناده : األرنؤوط شعيب تعليق  (القاهرة

 )المعيطي



 

 )٤٦٧١(

يا رسول اهللا كل نـسائك لهـا كنيـة    : (( عن عائشة أنها قالت  :تكنيته لها  ـ  ٢٠
   .١))غيري قال أنت أم عبد اهللا 

واهللا لقد رأيت رسـول  : (( عن عائشة قالت  :يشاركها المناسبات السعيدة   ـ  ٢١
باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب ورسول اهللا       اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم على         

صلى اهللا عليه و سلم يسترني بردائه ألنظر إلى لعبهم من بين أذنه وعاتقه ثم يقوم مـن            
أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريـصة علـى               

   . ٢))اللهو 
            –عن عائشة رضي اهللا عنهـا   :احترام هواياتها وعدم التقليل من شأنها   ـ  ٢٢

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى اهللا عليه وسلم وكان لي صواحب يلعـبن معـي،       (( 
   ٣))فكان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسر بـهن فيلعبن معي 

: عن عاِئشَةُ رضي اهللا عنهـا قالـت    :إضفاء روح المرح في جو األسرة  ـ  ٢٣
زارتنا سودة يوما فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيني وبينها إحـدى رجليـه       ((

في حجري واألخرى في حجرها فعملت لها حريرة أو قال خزيرة فقلت كلي فأبت فقلت               
لتأكلي أو أللطخن وجهك فأبت فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها فرفع رسول              

حجرها تستقيد مني فأخـذت مـن القـصعة شـيئا          اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجله من         
   .٤))فلطخت به وجهي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضحك

عن عائشة رضي اهللا عنها تحكى عن حادثـة   : ال ينتقصها أثناء المشكلة  ـ  ٢٤ 
صـحاِب اِإلفْـِك    فَقَِدمنَا الْمِدينَةَ فَاشْتَكَيتُ ِبها شَهرا يِفيضون ِمن قَـوِل أَ          (( :األفك قالت 

ويِريبِني ِفي وجِعي َأنِّي الَ َأرى ِمن النَِّبي صلى اهللا عليه وسلم اللُّطْفَ الَِّذي كُنْـتُ َأرى                 
   .٥))ِمنْه ِحين َأمرض ِإنَّما يدخُُل فَيسلِّم ثُم يقُوُل كَيفَ ِتيكُم ثم ينصرف 

                                         
 حـديث  : األرنؤوط شعيب  تعليق)١٨٦/ ٦(حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها    حنبل بن أحمد ـ مسند  ١

  صحيح
 إسـناده  : األرنـؤوط  شعيب  تعليق )١٦٦/ ٦ (حنبل ، حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها        بن أحمد ـ مسند  ٢

 الشيخين شرط على صحيح

 .ابق  مرجع س١٣٥ / ٧. رضى اهللا تعالى عنهافي فضل عائشةباب ـ صحيح مسلم ،  ٣

   .١٩٩١ – ١٤١١الطبعة األولى ،   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر  ٢٩١ / ٥ للنسائي الكبرى ـ السنن ٤
 . مرجع سابق ١٥٠ / ٥ .اب حِديِث اِإلفِْكـ صحيح البخاري ب ٥



– 

  )٤٦٧٢(

كان صـلى  : (( ة رضي اهللا عنها قالت عن عائش: ـ يرقيها في حال مرضها  ٢٥
 . ١))اهللا عليه وسلم اذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات 

  :٢أسباب تنمية الحب بين الزوجين: المطلب الثاني
  فيما يلي بعض الوسائل العملية التي تساعد على تنمية الحب بين الزوجين 

قال صلى اهللا عليه    حب والغرام ،     الكالم العاطفي الصريح ، واستخدام كلمات ال       -١
   .٣))أنى رزقت حبها : (( وسلم عن خديجة رضي اهللا عنها 

 مخاطبة شريك الحياة بالكنى واأللقاب التي يحبها وتدليل األسماء أو ترقيقهـا أو              -٢
يـا  : (( ترخيمها ، كما روي أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يخاطب السيدة عائشة بقوله               

  .٥))يا حميراء ((  أو ٤))عائش 
 المزاح والمداعبة ، ومقابلة الطرف اآلخر بالكلمة الرقيقة واالبتسامة الحانيـة ،             -٣

وعدم التجهم والعبوس في وجهه دون مبرر ، وهذا من أهـم وسـائل التـرويح عـن                  
الطرف اآلخر وتخفيف أحزانه ، وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يمازح زوجاتـه    

 صلى اهللا عليه وسلم في بعض أحاديثه أن وضع اللقمـة فـي فـم    ويداعبهن ، وقد ذكر 
  .الزوجة فيه أجر ومثوبة ، وهو من صور المداعبة

  . التغزل في الزوجة وذكر النواحي الجمالية فيها-٤
 اإلشادة بأخالق الطرف اآلخر وحسن تعامله، وشكره على ما يقدم من خدمات،             -٥

  .واإلغضاء عن هفواته بتذكر حسناته
طراء الزوج لحسن اختيار الزوجة للباسها ، وحسن صنيعها في الطعام وحسن             إ -٦

  .ترتيبها ألثاث المنزل ، واهتمامها بشؤون العائلة

                                         
 . مرجع سابق ١٦ / ٧.باب رقْيِة الْمِريِض ِبالْمعوذَاِت والنَّفِْثـ صحيح مسلم  ١

  )٥٠/ ٤٦ (١٠٤-١- المسلمة األسرة معارف ئرةـ دا ٢
  . مرجع سابق ١٣٤ / ٧فضائل خديجة أم المؤمنين : ـ صحيح مسلم باب  ٣
 . مرجع سابق ٣٦ / ٥.باب فَضِل عاِئشَةَ ، رِضي اللَّه عنْهاـ صحيح البخاري  ٤

األولى، : الطبعة  دار الرسالة العالمية: لناشر ٥٢٩ / ٣  الْمسِلمون شُركَاء ِفي ثَلَاثٍ   : بابـ سنن ابن ماجه ،       ٥
  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠



 

 )٤٦٧٣(

 حرص الزوجة على التزين الدائم لزوجها، وحرصها على اختيار ما يفضله من             -٧
ل بالنـسبة  اللباس ، وانتقاء ما يميل إليه ذوقه من العطر والزينة وغيرها ، وكذلك الحـا     

  .، فالمرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها للزوج 
احترام الزوج لميول زوجته الفكرية واهتماماتها الثقافية، وعدم دفعها أو إجبارها           -٨

على التقيد بنواحي فكرية معينة يميل إليها ، إال إذا كانت تميل إلى أفكار هدامة منافيـة                 
  .للقيم الدينية واالجتماعية 

ام مشاعر الطرف اآلخر وأحاسيسه ، واالبتعاد عما يكدر خاطره ويجـرح             احتر -٩
 وكان أبوهـا مـن   -مشاعره ، فقد روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال لصفية بنت حيي   

يا رسـول  : فقالت " لقد كان أبوك من أشد الناس عداوة لي حتى قتله اهللا             : (( -اليهود  
 يذكر صلى اهللا عليه وسلم أباهـا بعـد ذلـك    ، فلم١))} وال تزر وازرة وزر أخرى {اهللا  

  .بسوء ، حفاظا على مشاعرها واحتراما ألحاسيسها 
 تبادل الهدايا بين الزوجين في المناسبات ، فإن الهدية من أكبر أسباب المحبـة               -١٠

   .٢))تهادوا تحابوا : (( ، عن أبى هريرة عن النبي صلى اهللا عليه و سلم يقول 
 اآلخر ، واإلشادة بهم ، وعدم ذكر عيوبهم والتنقص بهـم             احترام أهل الطرف   -١١

، فإن في ذكر عيوبهم إيذاء للطرف اآلخر وتنقص به ، إال إذا كان على سبيل التحـذير        
  .من عادة أو خلق معين يتصفون به 

 االبتعاد عن سوء الظن بشريك الحياة ، أو التشكيك في سلوكه دون مبـررات               -١٢
  .والمبالغة فيها معول هدم للحياة الزوجية وأدلة ، فإن شدة الغيرة 

 ـ تخصيص وقت للجلوس معا واإلنصات بتلهف واهتمام للمتكلم ، وقد تعجـب   ١٣
 من إنصات الحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم         ٣)أم زرع   ( بعض الشراح لحديث    

  .في حديث عائشة الطويل وهي تروي القصة 

                                         
ـ ٢٣٠محمد بن سعد أبو عبد اهللا البصري        : المؤلف   الطبقات الكبرى ـ   ١  –دار صادر : الناشر   ١٢٣ / ٨  ه

  م١٩٦٨ - ١: الطبعة  بيروت

: الناشر  ٢٠٨ / ١ اب قبول الهديةب محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: المؤلف   األدب المفرد ـ   ٢
قـال الـشيخ     محمد فؤاد عبدالباقي  : تحقيق   ١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة الثالثة ،       بيروت –دار البشائر اإلسالمية    

 حسن: األلباني 

  . مرجع سابق ٣٥ / ٧  حسن المعاشرة مع األهل :بـ صحيح البخاري ، با ٣



– 

  )٤٦٧٤(

ض هذه األمور منافية لرجولته ، أو تقلـل مـن          وقد يعتقد كثير من األزواج ، أن بع       
هيبته أمام زوجته ، ويرجع اعتقادهم هذا لعوامل نفسية أو تربوية أو اجتماعيـة ، لكـن    
إذا تأمل هؤالء سيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم أكمل الرجال رجولـة وأعالهـم               

لم حافلة بحسن   هيبة لوجدوا األمر بعكس تصورهم ، فقد كانت حياته صلى اهللا عليه وس            
تعامله مع زوجاته وتلطفه بهن ، وكانت العاطفة الصادقة تسود حياته الزوجيـة ، فقـد                

عـن ابـن مـسعود      : كان طليق الوجه مبتسما ، ولم يكن متجهما عبوسا ، وهو القائل             
أال أخبركم بمن يحرم على     ) :صلى اهللا عليه وسلم   ( قال رسول اهللا    : رضي اهللا عنه قال   

 ، ال كما يفعل بعـض       ١)) تحرم النَّار عليه؟ على كلِّ هين لين قريب سهل           النَّار، وبمن 
الرجال ، يدخل بيته كالوحش الكاسر يمأل البيت صخبا وصراخا ، وال يعرف إال الشدة               

  والعنف والغلظة
   أثر الحب بين الزوجين في استقرار األسرة:المطلب الثالث

حاجات النفسية والروحية بين الـزوجين   ـ الحب بين الزوجين يؤدي إلى إشباع ال ١
  .وكذلك األبناء 

  . ـ الشعور باألمان والراحة ٢
  . ـ انتشار جو الفرح والسعادة بين جميع أفراد األسرة ٣
  . ـ تقوية أواصر المودة والتراحم بين الزوجين ٤
 ـ للحب بين الزوجين بالغ األثر في صياغة شخصية األبناء والذريـة ، ومـدى    ٥

  .الديني واالجتماعي والنفسي صالحهم 
 ـ الحب يؤدي إلى احترام مشاعر الطرف اآلخر وأحاسيـسه ، واالبتعـاد عمـا     ٦

  .يكدر خاطره ومشاعره 
 ـ تقوية الروابط االجتماعية ، وتقوية أواصر المودة والمحبة بين أهـل الـزوج    ٧

  .والزوجة 
  أثر غياب الحب بين الزوجين على استقرار األسرة

الحياة الزوجية، ويحـِدث   أخطر ما يصيب الحياة الزوجية والعاطفة في فغياب الحب   
في صرحها تصدعات وشروخ، وعلى الزوجين إعطاء هذه المشكلة بعـض االهتمـام             

                                         
الطبعة   بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر  ٢١٦ / ٢الخلق حسن :  باب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانـ  ١

  . صحيح بشواهده: قال شعيب األرنؤوط  شعيب األرنؤوط: تحقيق  ١٩٩٣ – ١٤١٤الثانية ، 



 

 )٤٦٧٥(

فالتواصـل  ، للتغلب عليها، حتى تكون عالقتهما عالقة تواصل دائـم، وحـب متجـدد            
 .العاطفي هو مفتاح السعادة بين الزوجين

 : العاطفة في الحياة الزوجيةأسباب غياب
إن معظم حياتنا الزوجية مستهلكة في قـضاء مـشاغل الحيـاة فكـال      :االنشغال -

بموضوعات عملية ليس فيها مـن الرومانـسية شـئ وتظـل تلـك        الزوجين ينشغل
ونتيجة لهذا االنشغال تبدأ العاطفة في الـضمور        ، الموضوعات تفرض نفسها باستمرار   

 .لحياة مجرد كد وشقاء ومتاعب ال تنتهيوالتالشي حتى تصبح ا
إن حدة الطباع والغضب الشديد من أهم األسباب التـي تـؤدي إلـى     :حدة الطبع -

وابتعادهم عن الشخص الذي يملك هذه الصفات ، ولذا فإن حدة الطبع   نفور األشخاص
 ،  من األسباب التي يمكن أن تقضي أو تؤثر سلبا على العاطفة الموجودة بـين األزواج              

وبالتأكيد فان لها عالقة باإلشغال ، فكلما زاد االنشغال كلمـا زاد التـوتر والـضغط ،                 
 .وبالتالي أصبحت طباع اإلنسان أكثر حدة

فمعظم األشـخاص يـرون    الحب ينتهي بعد الزواج    بان بعض المعتقدات الخاطئة   -
أمـر  المختلفـة ، وهـو       أن العاطفة بعد الزواج تختفي وتزول تحت ضغوطات الحياة        

  .صحيح إذا ما سمحنا نحن للعاطفة بالزوال واستسلمنا لمجريات األمور 
وهذا المعتقـد أيـضا    القدرة المادية فقط ، بأن الزواج قائم على االعتقاد الخاطئ -
 .فالزواج قائم في المقام األول المودة التي تحصل بين الزوجين  خاطئ

  .ـ كثرة الجدال والمشاكسات على أتفه األشياء
إشراك أطراف خارجية في حل المشاكل اليومية، سواء كانوا أصدقاء أو أقارب،            ـ  

فمن النساء من ابتليت باطالع صديقتها أو والدتها عن كل صغيرة وكبيرة تجري بينهـا               
  .وبين زوجها، وهذا خطأ فادح ألن كثرة اآلراء والتدخّالت تعقّد األمور وال تحلها

لطيبة في البيت بين الزوجين، فالمرأة عموما       ـ ومن منغّصات الحب غياب الكلمة ا      
تحب كالم الغزل والهدايا، وإن كانت رمزية مثل الورد، وكثير من الرجال ال يهتمـون               
لتنمية الحب مع زوجاتهم من هذه المداخل، وهي بالغة األهمية في حياة المـرأة، وفـي              

  ).تهادوا تحابوا: (الحديث 



– 

  )٤٦٧٦(

ائد باألبناء أو التلفاز أو المطبخ علـى حـساب          ـ ومن منغصات الحب االهتمام الز     
الزوج ، وعدم اهتمام المرأة بشكلها وأنوثتها داخل البيت، فالمرأة الناجحة في بيتها هـي   

  .التي تحسن استقبال القبلة وتحسن استقبال المرآة، فاألولى لربها والثانية لزوجها
قتهـا، فـالمرأة   ـ ومن منغصات الحب نظر الزوج لغير زوجته ، خصوصا في رف           

تراقب عين زوجها بشكل دقيق ال يدركه هو، فإذا نظر لغيرها نظرة إعجاب فإن ذلـك                
  .يؤلمها، ويكون ردة فعلها إهمال شكلها في البيت

ـ ومن منغصات الحب بين الزوجين الشك أو الغيرة الزائدة، ألنهـا تفـضي إلـى               
  .غياب الثقة بين الطرفين 



 

 )٤٦٧٧(

 الزوجية الحياة استقرار على وأثرها نالزوجي حقوق: الثاني المبحث
 الزوجين بين المتبادلة الحقوق :األول المطلب

، قبل  عليه ما يؤدي حتى يعلمها، أن يجب واجبات، وعليه حقوق الزوجين من لكل
فاألسرة السعيدة المستقرة هي التي يحرص فيها الزوج على أداء مـا   .أن يطالب بما له  

ب بما له من حقوق ، وكذلك هي األسرة التي تسارع فيها            عليه من واجبات قبل أن يطال     
  . الزوجة إلى أداء واجباتها قبل مطالبتها بحقوقها 

إن استقرار األسرة واطمئنانها وسـعادتها يقـوم علـى          : بل أزيد على ذلك وأقول      
استعداد كل طرف من الطرفين للتنازل عن بعض حقوقه تكرما منه وتفضال ، مع عـدم    

  .اء ما عليه من واجبات تقصيره في أد
ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ واللَّه عِزيـز           : (قال تعالى   

ِكيم١ )ح   
وأولى هذه األقوال بتأويل اآلية ما قاله ابـن عبـاس، وهـو             (( : قال اإلمام الطبري  

لى ذكره في هذا الموضع، الصفح من الرجل المرأته عـن           التي ذكر اهللا تعا   " الدرجة"أن
وذلـك أن اهللا   .بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لهـا عليـه            

ولهـن مثـُل الـذي علـيهن        :" عقيب قولـه  " وللرجال عليهن درجة  :" تعالى ذكره قال  
جعته إياها في   ، فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مرا           "بالمعروف

أقرائها الثالثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها، مثل الذي له عليها من ترك ضراره               
  .في كتمانها إياه ما خلق اهللا في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه

ثم ندب الرجال إلى األخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجـب اهللا لهـم                 
بتفضلهم عليهن، وصفحهم لهن عـن      " ل عليهن درجة  وللرجا:" عليهن، فقال تعالى ذكره   

مـا أحـب أن   :"بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله      
وللرجـال علـيهن    :" ألن اهللا تعـالى ذكـره يقـول       " أستنظف جميـع حقـي عليهـا      

  .، الرتبة والمنزلة"الدرجة"ومعنى".درجة
ان ظاهره ظاهر الخبر، فمعناه معنى نـدب        وهذا القول من اهللا تعالى ذكره ، وإن ك        

    .١))الرجال إلى األخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن فضل درجة

                                         
  .٢٢٨سورة البقرة اآلية )  ١



– 

  )٤٦٧٨(

 :زوجها على الزوجة حقوق :أوال
 :المهر في حقها :األول الحق
  :لغة المهر
 مـن  النجاشـي  أمهرهـا  و : حبيبة أم حديث وفي .مهور والجمع الصداق، :المهر

 ساق :عنده
  . ٢الصداق وهو هرها،م لها

 واألجـر،  والفريـضة،  والنحلة، والصدقة، والصداق، المهر، :أسماء تسعة وللمهر
 والعالئق،

    .٣والحباء والعقر،
  :االصطالح وفي

   وه رهـ      : (( الْم خُول ِبهِبالد ا َأوهلَيقِْد عا ِبالْعِجهولَى زةُ عجوالز تَِحقُّهال الَِّذي تَسا  الْم
وهو حقٌّ واِجب ِللْمرَأِة علَى الرجل عِطيةً ِمن اللَِّه تَعالَى مبتَـدَأةً ، َأو هِديـةً َأوجبهـا        . 

ِإظْهارا ِلخَطَِر هـذَا الْعقْـِد      }  وآتُوا النِّساء صدقَاِتِهن ِنحلَةً     { : علَى الرجل ِبقَوِلِه تَعالَى     
   .٤ ))نَِتِه ، وِإعزازا ِللْمرَأِة وِإكْراما لَها ومكَا

  :المهر مشروعية أدلة
 :الكريم القرآن  ـ١ 

  ٥))ِنحلَةً  صدقَاِتِهن النَّساء وآتُوا : ((قال تعالى

                                                                                                     
 ، أحمد محمـد شـاكر  : تحقيق ،  محمد بن جرير الطبري    أبو جعفر     لإلمام جامع البيان في تأويل القرآن    ـ   ١
   .٥٣٦ ، ٥٣٥ ص ٤ ج م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى ، : الطبعة  ، مؤسسة الرسالة: لناشر ا
   هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة  بيروت–دار صادر : الناشر ١٨٤ / ٥ البن منظور لسان العربـ  ٢
لشئون وزارة األوقاف وا: صادر عن  ، لموسوعة الفقهية الكويتية ا١٥١ / ٣٩  )الكويتية الفقهية الموسوعةـ  ٣

ـ  ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : ( الطبعة    جزءا ٤٥: عدد األجزاء     الكويت –اإلسالمية    : ٢٣ - ١األجـزاء   .. ) هـ
  مـصر –الطبعة األولى ، مطابع دار الـصفوة   : ٣٨  - ٢٤األجزاء ..  الكويت–الطبعة الثانية ، دارالسالسل     

  الطبعة الثانية ، طبع الوزارة : ٤٥ - ٣٩األجزاء ..
التحصين  وسبل البناء أسس المسلم، البيت تكوين قواعد:  وانظر أيضا )٦٤/ ٢٤ (الكويتية لفقهيةا ـ الموسوعة ٤
  م ٢٠٠٤ ه، ١٤٢٥ مصر , اإلسالمية والنشر دار التوزيع ١ ط ، ٣١٥أكرم رضا ص/ د 
   .٤ـ سورة النساء اآلية رقم  ٥



 

 )٤٦٧٩(

  :الشريفة النبوية السنة  ـ٢
 يفـرض  ولم رَأةًام رجل تزوج عن سِئَل  ـ رضي اهللا عنه ـ أنه   مسعوٍد ابن عن

 وكْس ِنساِئها ال صداِق ِمثُْل لها :مسعوٍد ابن فقال مات، بها حتى خل يد ولم صداقًا لها
 قـضى : فقـال   الَْأشْجِعي ِسنان بن معِقُل فَقَام .  ولها الِْميراث الِْعدة وعليها شطط وال

 الذي قضيت فَفِرح ِمثَْل ِمنَّا امرَأٍة واِشٍق وع بنِْتِبر في وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه رسول
  . ١))مسعود  بن بها

 :المهر مشروعية حكمة
 ودليـل  ، لها وإكراما للمرأة ، وإعزازا النكاح عقد لمكانة إظهارا المهر اهللا أوجب

 معاشـرتها  قـصد  علـى  النية حسن وتوفر كريمة، زوجية حياة بناء في على الرغبة
 والعمـل  للتكسب المخلوق هو ألنه الرجل، على المهر الشارع وقد أوجب ، لمعروفبا

 مـع  يتفـق  الرجل على واجبا المهر وكون الرزق، األرض ابتغاء مناكب في والسير
 بنتا أم أما أكانت سواء النفقة واجبات من تكلف بشيء ال المرأة أن في التشريعي المبدأ

 مقابل في له تقدم والمرأة محبته، مودته وعالمة إمارة المال هذا يقدم فالرجل زوجة، أم
  ٢راحته وسعادته على الدائب والعمل والطاعة اإلخالص هذا

 :النفقة في حقها :الثاني الحق
والـشراب،   ، الطعام تشمل و زوجها، على نفقتها وجوب المادية، الزوجة حقوق من

 .بدنها وقوام مهجتها، ةإلقام الزوجة إليه تحتاج ما وسائر والمسكن، والملبس،
القوامة  لهم كانت ولذلك النساء، على المنفقون هم الرجال أن وجل عز اهللا أخبر وقد

علَـى   قَوامـون  الرجـالُ  : (( وتعالى تبارك فقال عليهن اإلنفاق بسبب عليهن والفضل
  . ))م َأمواِلِه بعض وبما أنفقوا من على بعضهم الله فَضلَّ ِبما النِّساَء

                                         
 رقم حديث لها، يفرض أن قبل عنها فيموت المرأة يتزوج الرجل في جاء ما :باب النكاح، كتاب الترمذي، ـ رواه ١

قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث  ،  بيروت–دار إحياء التراث العربي :  لناشر ٤٥٠ ص/٣ ج  ١١٤٥ )
   .حسن صحيح

  المنصورة اإليمان، مكتبة ،( ٣١٢ ص الميسرة الفقهية الموسوعة :ـ  ٢



– 

  )٤٦٨٠(

 :األدلة على وجوب النفقة 
  :الكريم الكتاب من أما

 لَا الله آتَاه ِمما ِرزقُه فَلْينفقْ علَيه قُِدر ومن سعِته من سعة ذُو ِلينِفق: (  تعالى فقوله
  ) يسرا عسر بعد اَُّلله سيجعل آتَاها ما ِإلَّا نَفْسا الله يكَلِّف

  : نةوفي الس
 زوج أبي سفيان وقد اشتكت عـدم     - قال النبي صلى اهللا عليه وسلم لهند بنت عتبة          

 . " خذي ما يكفيِك وولدِك بالمعروف " -نفقته عليها 
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اهللا صـلى            : (( عن عائشة قالت    
يح ال يعطيني من النفقة مـا       يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شح       : اهللا عليه وسلم فقالت     

يكفيني ويكفي بني إال ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقـال      
  .١))خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: سلم قال في خطبـة حجـة الـوداع          أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و      : وعن جابر   
قوا اهللا في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ، ولكـم               فات((

عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبـرح               
  .٢))، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 

  :النفقة مقدار
  )ِبالْمعروف تُهن وِآسو ِرزقُهن لَه مولُودالْ وعلَى(  : تعالى اهللا فيقول النفقة مقدار أما

 لَا الله آتَاه ِمما ِرزقُه فَلْينِفق علَيه قُِدر ومن سعِته من سعة ذُو ِلينِفق (  :تعالى ويقول
   ) . يسرا عسر بعد اَُّلله سيجعل آتَاها ما ِإلَّا نَفْسا الله يكَلِّف
  ٣))تفريط  وال إفراط غير من عليه المتعارف هو والمعروف : ((  القرطبي يقول

 حيث واإلسراف التبذير حد إلى يصل وال مأكل وملبس من حاجتها يكفي بما فيكون
 ) .كفوا  ِلربه الشَّيطَان وكان الشَّياِطين ِإخْوان كانوا الْمبذِِّرين إن(  : تعالى  يقول

                                         
  دار األفاق الجديدة ـ بيروت+ ر الجيل بيروت دا: الناشر  ١٢٩ / ٥قضية هند : ـ صحيح مسلم ، باب  ١
  . مرجع سابق ٣٩ / ٤ صلى اهللا عليه وسلم-باب حجِة النَِّبى ـ صحيح مسلم  ٢
  ة القاهر الشعب، دار ( ١٦٣ ص/٣ ج) القرآن، ألحكام الجامع ـ  ٣



 

 )٤٦٨١(

 :إذن فالمعتبر
ـ ١  األحـوال  اخـتالف  بحسب يختلف وهذا بالمعروف، واألوالد للزوجة لكفايةا  

  واألزمنة واألمكنة
 الـشرعي  المـسكن  توفير الزوج على ، فيجب وإعسارا يسارا الزوج حال  ـ  ٢
 تهويـة  ذا صالحين، جيران بين غير موحش، سكنا للزوجية، صالحا سكنا يكون بحيث
  .جيدة

 :المعاشرة حسن :الثالث الحق
ب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكـن تقديمـه                ويج

ولهـن  : (  ، وقولـه     ١)وعاشروهن بالمعروف   : ( إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى        
 .٢)مثل الذي عليهن بالمعروف 

: قال النبي صلى اهللا عليه وسـلم  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال     : وفي السنَّة   
   .٣))صوا بالنساء خيرا استو(( 

   : عدم اإلضرار بالزوجة: الحق الرابع 
أن ال ضرر وال    (( عن عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى             

   .٤))ضرار 
فإذا كان إيقاع الضرر محرما على األجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجـة              

 . أولى وأحرى
 . عدم جواز الضرب المبرح:  الشارع في هذه المسألة ومن األشياء التي نبه عليها
فاتقوا اهللا  : (( قال صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع         : عن جابر بن عبد اهللا قال       

في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكـم علـيهن أن ال             

                                         
   .١٩ـ سورة النساء اآلية  ١
  .٢٢٨ـ سورة البقرة اآلية  ٢

  . مرجع سابق ١٧٨ / ٤ .ِصيِة ِبالنِّساِءباب الْوـ صحيح مسلم  ٣
  عبد اللّطيف حـرز اهللا     - محمد كامل قره بللي      - عادل مرشد    - شعيب األرنؤوط    حقيق  سنن ابن ماجه ت   ـ   ٤

 - هــ    ١٤٣٠األولى،  : الطبعة ،   دار الرسالة العالمية  : الناشر ٤٣٠ / ٣ باب من بنَى ِفي حقِِّه ما يضر ِبجاِرهِ       
  ) .صحيح لغيره: األرنؤوط : قال  (  م٢٠٠٩



– 

  )٤٦٨٢(

 ضربا غير مبرح ولهن علـيكم       يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن       
   .١)) رزقهن وكسوتهن بالمعروف

 بيـنَكُم  وجعل ِإلَيها َأزواجا لِّتَسكُنُوا أنفسكم من لَكُم خَلَق أن آياِته وِمن : (تعالى قال
     .٢) يتَفَكَّرون لِّقَوم لَآيات ذَِلك ِفي أن ورحمةً مودةً

 الطـرف األضـعف   هي فالمرأة الهادئ ، السالم العيش عنيت والرحمة المودة فإن
رفيقـة   فهـي  حـسنة،  معاملة معاملتهن عليهم فوجب الرجال، عند مأسورات والنساء
  .األوالد وأم والزوجة، والصاحبة، العمر،

 ِضـرارا  تُمِسكُوهن وال ِبمعروف سرحوهن أو ِبمعروف فََأمِسكُوهن(  : تعالى وقال
   . ٣) نَفْسه ظَلَم فَقَد ذَِلك يفْعل ومن تَعتَدوالَّ

 أال فـي  المرأة حق مؤكدة البيت انهيار معرض في جاءت قد اآليات هذه كانت وإن
 .العشرة أثناء في تأكيدا أعظم الحق هذا فإن الطالق، عند زوجها يضر بها

 :معنويا أم ماديا أكان سواء بها الضرر إلحاق ويحظر
 فيه لما المعنوي، الضرر من نوع القبيح والقول المادي، الضرر من نوع ربفالض
 .كان شكل بأي الضرر من النوعين يتوقى أن الزوج فعلى نفسي، من أذى
 والنظـر  عليها، الصوت ورفع وجهها، في والقطوب العبوس المعنوي الضرر ومن

 بها واالهتمام الكتراثا وعدم كالمها، إلى اإلصغاء وعدم سؤالها وتجاهل إليها شزرا،
 وضـرر  أذى فيهـا  التـي  التصرفات من ذلك وغير المشروعة، تلبية طلباتها ، وعدم
   .٤ذلك ونحو معها، التكلم بعدم أو  بالسخرية أو أو بالنظر باإلشارة أو بالقول

 :التعدد عند الزوجات بين العدل :الخامس الحق
بـين   العدل على الشريعة فقهاء ويطلق. واإلحسان العدل اإلسالم في التشريع أساس
 مـن  أكثـر  له كانت لمن الزوجات بين والتسوية العدل وهو ،) القسم(  اسم الزوجات

 فـضل  وإن والمبيـت،  والمسكن والملبس المأكل في و بينهن، التمييز ، وعدم  زوجة
   .آثما كان ذلك من شيء في على غيرها ة واحد الزوج

                                         
  . مرجع سابق ٣٩ / ٤ صلى اهللا عليه وسلم-باب حجِة النَِّبى ـ صحيح مسلم  ١
   .٢١ـ سورة الروم اآلية  ٢
  .٢٣١ـ سورة البقرة اآلية  ٣

  ٣٢٥ ص/٧ ج)المرأة أحكام في المفصلـ  ٤



 

 )٤٦٨٣(

 طاقة تحت يدخل ال ما فهذا النفسي والميل قلبيال الحب في الزوجات بين العدل أما
 كـان  ((  :قالـت   عنها اهللا رضي عاِئشة فعن ،"وسعها أال نفسا اهللا يكلف البشر، فال

 فال تُلمِني َأمِلك ِفيما هذا قسِمي اللهم ويقُوُل يقِْسم فيعِدُل وسلم اهللا عليه صلى اللَِّه رسول
     .١))الْقلْب يعِني  كَأمِل وال تَمِلك ِفيما

  : بين نسائه وقسمه لهن عدله 
 مثاال للـزوج     بالعدل يقوى بنيان األسرة ويستحيل على االنهيار ، ولقد كان           

  . العادل بين نسائه جميعا 
  يقِْسم بين نـسائه  كان رسول اهللا : ( فعن عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ قالت   

: يعنـى   " ى فيما أملك فال تلمنى فيما تملـك وال أملـك            اللهم هذا قسم  : فيعدل ، فيقول    
   . ٢" )القلب 

  ال يفَـضل  كـان رسـول اهللا   : ( وعنها ـ رضى اهللا عنها ـ أيضا قالت    
بعضنا على بعض فى القَسم من مكثه عندنا ، وكان قّل يوم إال وهو يطوف علينا جميعا                 

ى هو يومها فيبيت عنـدها ، ولقـد   فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى الت 
يا رسـول  :   فقالت قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفَِرقت أن يفارقها رسول اهللا          

   . ٣) ذلك منها اهللا يومى لعائشة ، فقبل رسول اهللا 
 إذا أراد سـفرا   كان رسـول اهللا  : ( وعن عائشة ـ رضى اهللا عنها ـ قالت   

أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معـه ،           ) إذا أراد أن يخرج     : وفى لفظ   (

                                         
، قال أبو   ٤٣٧ ص ٣ ج ١١٤٠تسوية بين الضرائر رقم     ما جاء فى ال   : النكاح ب : أخرجه الترمذى فى ك     ـ     ١

حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قالبة عن عبد اهللا بن يزيد عن : عيسى 
 كان كان يقسم ، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قالبة مرسال أن النبى          عائشة أن النبى    

  . حديث حماد بن سلمة يقسم ، وهذا أصح من
، قال أبـو  ٤٣٧ ص٣ ج١١٤٠ما جاء فى التسوية بين الضرائر رقم : النكاح ب:  ـ أخرجه الترمذى فى ك  ٢

حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قالبة عن عبد اهللا بن يزيد عن : عيسى 
 كان ير واحد عن أيوب عن أبى قالبة مرسال أن النبى   كان يقسم ، ورواه حماد بن زيد وغ       عائشة أن النبى    

  .يقسم ، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة 
   .٢٥٥٠٤وأحمد من حديث السيدة عائشة رقم  . ٢١٣٥ رقم ٣٨: النكاح ب :  ـ رواه أبو داود ك ٣



– 

  )٤٦٨٤(

وكان يقْسم لكل  امرأة منهن يومها وليلتها ، غير أن سودة بنت زمعـة وهبـت يومهـا        
  . ١ ) تبتغى بذلك رضا رسول اهللا وليلتها لعائشة زوج النبى 

 :زوجته على الزوج حقوق :ثانيا
  :يلي ما على الحقوق هذه وتشتمل

  لطاعةا حق :األول الحق
 لحـق  معنـى  ال إذ المـرأة،  على القوامة حق من للزوج ما هو الحق هذا وأساس

   . )٢ سِبيال علَيِهن تَبغُوا فَال َأطَعنَكُم فإن(  :تعالى اهللا يقول الطاعة، حق القوامة بدون
 والرعيـة،  كالمـأمور  والزوجة والراعي، كاألمير الزوج إن":الرازي يقول اإلمام

 عليهـا  ويجب ومصالحها، بحقها يقوم أن وراعيا أميرا كونه بسبب جعلى الزو فيجب
    .٣ "للزوج والطاعة إظهار االنقياد ذلك مقابل في

قوله  في له طاعتها وبين زوجته على الزوج قوامة بين وتعالى سبحانه اهللا ربط وقد
 ِمن انفَقُوا وِبما علَى بعٍض مبعضه الله فضل ِبما النِّساء علَى قَوامون الرجاُل ( :تعالى

   .٤) ..قَانتَات فَالصاِلحات َأمواِلِهم
 مطيعـة  كانـت  إذا إال صالحة تكون ال المرأة أن واعلم: (( الرازي   اإلمام يقول

 يفيـد  الجمع في والالم األلف وحرف "فَالصاِلحات قانَتاتٌ " قال اهللا تعالى لزوجها، ألن
   .٥)) ..مطيعة قانتة تكون أن بد ال فهي صالحة امرأة أن كل يقتضي فهذا االستغراق،

  :االستئذان ووالية البيت في القرار :الثاني الحق
إن قرار الزوجة في بيتها ، وعدم خروجها منه إال بإذن زوجها هو حق أعطـاه اهللا                 
، للزوج على زوجته ، والمتأمل في هذا الحق يجد أنه في صالح الزوجة وليس ضـدها       

ألنه يريح المرأة من العناء والشقاء الذي يسببه خروجها من بيتها للعمل والكد وطلـب                

                                         
 ، وفى ك ٢٥٩٣رقم هبة المرأة لغير زوجها ، وعتقها إذا كان لها زوج  : الهبة ب:  ـ رواه البخارى فى ك  ١
   .٢٦٨٨القرعة فى المشكالت برقم : الشهادات ب : 
  ٣٤ اآلية النساء،ـ  ٢
  ١٤٠٧ - بيروت /لبنان - العربي الكتاب دار , ١  ط٨١ ص/٦ ج)الغيب، مفاتيح أو الكبير التفسيرـ   ٣
   .٣٤ـ سورة النساء اآلية  ٤
  ٧٢ ص/ ١٠ ج)الغيب مفاتيح او الكبير التفسيرـ   ٥



 

 )٤٦٨٥(

الكسب ، فهذه هي وظيفة الرجال ، وما أعطي الرجل القوامة إال ليقوم بواجبـه تجـاه                 
  .أسرته ويوفر لها جميع احتياجاتها 

 تـستطيع   أما الزوجة فعليها وظيفة أخرى ، وهي تربية األوالد ورعايتهم ، وهي ال            
  .القيام بها إال بقرارها في بيتها 

وعلى هذا يكون قرار المرأة في بيتها أدعى للقيام بوظيفتهـا ، ممـا يـؤدي إلـى                  
 .استقرار األسرة 

   .١)بيوِتكُن  ِفي وقَرن(  :تعالى قال
 : قطب  السيد /يقول األستاذ  " 
الزمـة البيـوت فـال      وليس معنى هذا األمـر م     . أي ثقل واستقر  . يقر. من وقر (( 

إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو األصـل فـي حيـاتهن ،        . يبرحنها إطالقا 
 .وهو المقر وما عداه استثناء طارئا ال يثقلن فيه وال يستقررن

 .إنما هي الحاجة تقضى ، وبقدرها
. عـالى والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها اللّـه ت              

غير مشوهة وال منحرفة وال ملوثة ، وال مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها اللّه لهـا                 
 .بالفطرة

ولكي يهيئ اإلسالم للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتهـا ، أوجـب علـى             
الرجل النفقة ، وجعلها فريضة ، كي يتاح لألم من الجهد ، ومن الوقت ، ومـن هـدوء           

ف به على هذه الفراخ الزغب ، وما تهيئ به للمثابة نظامهـا وعطرهـا            البال ، ما تشر   
  . وبشاشتها

فاألم المكدودة بالعمل للكسب ، المرهقة بمقتضيات العمـل ، المقيـدة بمواعيـده ،               
ال يمكن أن تهب للبيت جوه وعطـره ، وال يمكـن أن تمـنح               .. المستغرقة الطاقة فيه    

وبيوت الموظفات والعامالت ما تزيـد علـى جـو          . الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها    
فحقيقة البيت ال توجد    . الفنادق والخانات وما يشيع فيها ذلك األرج الذي يشيع في البيت          

إال أن تخلقها امرأة ، وأرج البيت ال يفوح إال أن تطلقه زوجة ، وحنان البيت ال يـشيع                   
 وقتها وجهدها وطاقتها الروحية     والمرأة أو الزوجة أو األم التي تقضي      . إال أن تتواله أم   

 .في العمل لن تطلق في جو البيت إال اإلرهاق والكالل والمالل
                                         

  .٣٣رة األحزاب اآلية ـ سو ١



– 

  )٤٦٨٦(

أما أن يتطوع بهـا     . وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة         
الناس وهم قادرون على اجتنابها، فتلك هي اللعنة التـي تـصيب األرواح والـضمائر               

  .١ )) نتكاس والشرور والضالل والعقول ، في عصور اال
 :استجابتها لتأديبه :الثالث الحق

 عليها أوجب ما بعض خالفت إذا بنفسه تأديبها يتولى أن زوجته على الزوج حق من
 من

 التأديـب  فـي  الـزوج  يتبعها التي الوسائل الكريم القرآن حدد وقد زوجها، طاعة
     .ثالث وسائل  في وحصرها

 الْمـضاِجع  ِفـي  واهجـروهن  فَِعظُـوهن  نُشُوزهن تَخَافُون ِتيوالالَّ (  :تعالى قال
  ٢) واضِربوهن

لقد أرشد اإلسالم إلى استخدام وسائل التربية والتأديـب الحكيمـة، وجعلهـا علـى               
  :مراحل

، ولها درجات كثيرة، تبدأ بمعاريض القول واإلشـارات         الموعظة  : المرحلة األولى 
ثم ترتقي إلى لفت النظر والتنبيه والتصريح مع الرفق في الموعظة،           الخفيفة والتلويح ،    

ثم التصريح المصحوب بشيء من العنف، ثم الزجر والتعنيف، وأخيرا قد تصل درجـة          
  .التوبيخ واإلنذار

الهجر في المضطجع، وهو أبلغ أنواع الهجر وعقاب ليس بـالهين           : المرحلة الثانية 
ا، وللهجر في المضطجع درجات بعضها أقـسى        على زوجة عاقلة حريصة على زوجه     

وجعل اإلسالم الهجـر ال يزيـد علـى        . من بعض، يعرفها العقالء الحكماء من الرجال      
 ، وبعد ذلك إما أن يعـودوا  ٣}لّلَِّذين يْؤلُون ِمن نّساِئِهم تَربص َأربعِة َأشْهرٍ   {: أربعة أشهر 

  .حقّ بأن يطالبن بالفراقإلى معاشرتهن، وإما أن يكون لزوجاتهم ال
مرتبة الضرب غير المبرح الذي ال يـصل إلـى أدنـى الحـدود              : المرحلة الثالثة 

  .الشرعية

                                         
  .دار الشروق ـ بيروت :  ط ٢٨٦٠ ، ٢٨٥٩ ص/٥ ج) القرآن، ظالل فيـ  ١
  .٣٤ـ سورة النساء اآلية  ٢

   .٢٢٦ـ سورة البقرة اآلية  ٣



 

 )٤٦٨٧(

فغالب الظن أن أي امرأة توجه لها أشد درجات الموعظة فال تستقيم ثم تهجر أبلـغ                
بـع،  أنواع الهجر فال تستقيم أيضا، إال أن تكون مبلّدة الحس سيئة العشيرة كريهـة الط              

فهي تستحقّ التأديب بالضرب، أو أن تكون كارهة تبغي الفراق لكـن ال تـصرح بـه                 
لغرض في نفسها، فإذا كانت كارهة راغبة في الفراق فإن لديها من الوسائل ما يبلغهـا                
مرادها دون أن تكاره الزوج بالنشوز والعصيان، ويمكنها أن تعرب عما في نفسها منـذ         

  .الثانيةاستخدام المرتبة األولى و
أما إذا لم تعلن رغبتها بمفارقته فالظاهر من أمرها أنها امرأة إمـا أن تكـون ممـن          
يصلحهن الضرب، أو أن يكون نصيبها الفراق، إال أن إهانتها بالفراق ووسـمها بأنهـا               

  .امرأة ال تصلح للمعاشرة الزوجية أقسى عليها وأشد من إهانتها بالضرب غير المبرح 
ـ      : ( وقوله تعالى    يكم نـاراً وقودهـا النـاس    يا أيها الذين آمنوا قـوا أنفـسكم وأهل

    .١)والحجارة
 : قال ابن كثير

قال سفيان الثوري، عن منصور، عن رجل، عن علي، رضي اهللا عنه، في قوله              (( 
  .أدبوهم، علموهم: يقول} قُوا َأنْفُسكُم وَأهِليكُم نَارا { : تعالى

اعملوا : يقول} قُوا َأنْفُسكُم وَأهِليكُم نَارا     { : ن عباس وقال علي بن أبي طلحة، عن اب      
  .بطاعة اهللا، واتقوا معاصي اهللا، ومروا أهليكم بالذكر، ينجيكم اهللا من النار

  .اهللا، وأوصوا أهليكم بتقوى اهللاتقوا : قال} قُوا َأنْفُسكُم وَأهِليكُم نَارا { : وقال مجاهد
بطاعة اهللا، وينهاهم عن معصية اهللا، وأن يقوم عليهم بـأمر اهللا،            يأمرهم  : وقال قتادة 

  .ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت هللا معصية، قذعتهم عنها وزجرتهم عنها
حق على المسلم أن يعلم أهلـه، مـن قرابتـه وإمائـه           : وهكذا قال الضحاك ومقاتل   

  .٢))وعبيده، ما فرض اهللا عليهم، وما نهاهم اهللا عنه
   : تمكين الزوج من االستمتاع: لحق الرابع ا

ِمن حق الزوج على زوجته تمكينه من االستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانـت أهـال                
للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل               

                                         
  .٦سورة التحريم اآلية )  ١

الناشر  ]ـ  ه٧٧٤- ٧٠٠[ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي       :  (تفسير القرآن العظيم  ـ   ٢
 ١٦٨ ص ٨ ج  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة  دار طيبة للنشر والتوزيع: 



– 

  )٤٦٨٨(

مـن حاجتهـا ،     مدة حسب العادة إلصالح أمرها كاليومين والثالثة إذا طلبت ذلك ألنه            
 . وألن ذلك يسير جرت العادة بمثله

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت فـي المحـذور وارتكبـت            
كبيرة ، إال أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه              

 . ذلك
إذا  (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال        

 ١))دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها المالئكة حتى تصبح 
   :  عدم اإلذن لمن يكره الزوج بالدخول إلى البيت-الحق الخامس 

 . ومن حق الزوج على زوجته أال تدخل بيته أحدا يكرهه
ال يحـل  : (( ل عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا      
  .٢...))للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ، وال تأذن في بيته إال بإذنه  

وعن سليمان بن عمرو بن األحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول اهللا               
استوصوا بالنـساء   : (( صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال             

عواٍن ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إال أن يأتين بفاحـشة مبينـة          خيرا فإنهن عندكم    
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فال تبغوا             
عليهن سبيال إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم علـى نـسائكم فـال                

تكرهـون أال وحقهـن علـيكم أن        يوطئن فرشكم من تكرهون وال يأذن في بيوتكم لمن          
   . ٣))تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن 

                                         
 ـ صـحيح   ١٩٨٧ – ١٤٠٧األولى ، : الطبعة   القاهرة–دار الشعب : الناشر ١٤١ / ٤ـ صحيح البخاري  ١

دار األفـاق الجديـدة ـ    + روت دار الجيل بي: الناشر  ١٥٧ / ٤ .باب تَحِريِم امِتنَاِعها ِمن ِفراِش زوِجهامسلم 
  .بيروت

  .٣٩ / ٧ .باب الَ تَْأذَن الْمرَأةُ ِفي بيِت زوِجها َألحٍد ِإالَّ ِبِإذِْنِهـ صحيح البخاري ،  ٢

                األولـى،  : الطبعـة  دار الرسـالة العالميـة   : الناشر ٥٧ / ٣ باب حقِّ الْمرَأِة علَى الزوجِ    ـ سنن ابن ماجه        ٣
 م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠



 

 )٤٦٨٩(

 :الطرفين بين المشتركة الحقوق :ثالثا
 :المتبادل واالستمتاع المعاشرة حق :األول الحق

 أهـم  مـن  وهو للكائنات، الحياة وجود أصل وهو الجماع، الزواج مقاصد أهم من
 والـروح  والغرائز العواطف إشباع فيه تجتمع شهواتها، وأقوى البشرية حاجات النفس

 واللمـس  والشم والبصر والسمع والخيال، واإلحساس والرغبة والفكر والتصور والبدن
 في سببا يجعله تعالى اهللا أن ثم الزوجين، أعضاء وسائر والمشاعر واألعصاب والذوق
 في أنثى أم كان ذكرا يشاء، كيف األرحام في يصور آخر كائن بشري وتصوير تخليق
 للوصـول  والروحية النفسية والمشاعر العواطف من الفيض الغامر وبهذا تقويم، أحسن

 انكشاف في االحتياج ولقضاء واستمرارها، النطالق الحياة متكامل استمتاع أقصى إلى
 واإليمان الراقي، الفطري الحياء من الفطرة  بستار تغلفه صريح، وبدني وروحي نفسي
 فيرتفع والرحمة، المودة من والعطاء الرباني الزوجية، عالقةال عليه تؤسس الذي الديني
  وعبادة متعة في يسرها في الحياة وتنساب اإلنساني، الحرج
    .١) لَّهن ِلباس وأنتُم لَّكُم ِلباس هن(  :تعالى قال

سره  في له فيخلص بالمعروف، اآلخر يعاشر أن الزوجين من واحد كل على فيجب
 أن طاقتـه  جهـد  ويحاول ويغضبه، يؤذيه بشيء اآلخرين مع عنه ميتكل وال وعالنيته

 :تعـالى  قـال  بـه،  ينزل وهم وتعب ألم كل عنه يزيل وان نفسه، السرور على يدخل
  ٢ )وعاِشروهن بالْمعروِف(

   . ٣) ِبالْمعروف علَيِهن الَِّذي ِمثْل ولَهن(  :وقال تعالى
 علـى  الزوجية الحقوق من لهن أي (( :اآلية هذه رفي تفسي اهللا رحمه القرطبي قال
  ))٤عليهن للرجال ما مثل الرجال

                                         
  .١٨٧ـ سورة البقرة اآلية  ١

  .١٩ـ سورة النساء اآلية  ٢

  .٢٢٨ـ سورة البقرة اآلية  ٣

: الطبعـة    دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية      : الناشر   ١٢٣ / ٣ الجامع ألحكام القرآن  ـ   ٤
   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣



– 

  )٤٦٩٠(

  :النسب ثبوت :الثاني الحق
حق لكل من الـزوجين واألوالد، وإن كـان االنتمـاء فــي             : ثبوت نسب األوالد  

الظـاهر لألب، باعتباره ثمرة الحياة الزوجية، ونعمة من نعم اهللا تعالى علـى عبـاده،               
وهو الَِّذي خَلَقَ ِمن الْماء بشَرا فَجعلَه نَـسبا    :الضياع والتشرد، لقوله تعالى منعاً من 

   ١ وِصهرا وكَان ربّك قَِديرا
ويعتبر النسب الطاهر شرفاً للولد، فيحرص على سمعة أبويـه، ويـسـوءه مــا              

 التبني، إحقاقـاً للحـق      يسـيء إليهما، ويحرم على اإلنسان التبرؤ من نسبه، كما يحرم         
ادعوهم آلبـاِئِهم   :والعدل، ووجوب نسبة كل إنسان لمن كان مولوداً منهما، لقوله تعالى

   ٢ هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه
ويحرم أيضاً على المرأة أن تنسـب ولداً إلى زوجها، وهي تعلم أنــه ليـــس               

  . منـه 
 عليه و سلم يقول حـين نزلـت آيـة           عن أبي هريرة أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا        

أيما امرأة أدخلت على قوم رجال ليس منهم فليست من اهللا في شـيء وال              : (( المالعنة  
يدخلها اهللا جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجـب اهللا عـز و جـل منـه               

  .٣))وفضحه على رؤوس األولين واآلخرين يوم القيامة 
  :بينهما رثالتوا ثبوت :الثالث الحق
 قبـل  أحـدهما  مات ثم العقد تم فلو العقد، تمام بعد يثبت الزوجين بين التوارث حق

 قولـه  فـي  الزوجين بين التوارث الكريم القرآن نظم وقد اآلخر، ورثه بعده الدخول أو
ن لَهن ولَد فَلَكُم الربع ولَكُم ِنصفُ ما تَرك َأزواجكُم ِإن لَم يكُن لَهن ولَد فَِإن كَا(  : تعالى

                لَـدو لَكُم كُني لَم ِإن كْتُما تَرِمم عبالر نلَهٍن ويد ا َأوِبه وِصينٍة يِصيِد وعب ِمن كْنا تَرِمم
   . ٤) دين  تُوصون ِبها َأو ديٍن أوفَِإن كَان لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن ِمما تَركْتُم ِمن بعِد وِصيٍة

                                         
   .٥٤ـ سورة الفرقان اآلية  ١
  .٥ سورة األحزاب اآلية ـ ٢

  حلـب –مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر  ١٧٩ / ٦ باب التغليظ في االنتفاء من الولد   ـ سنن النسائي ،      ٣
 .ضعيف  : األلباني الشيخ  قال١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانية ، 

  .١٢ سورة النساء اآلية - ٤



 

 )٤٦٩١(

  األسرة استقرار على الزوجين بين الحقوق أداء أثر  :الثاني المطلب
 الدوام ، وإشـاعة  به يراد غليظ، وميثاق قوي، رباط اإلسالمية الشريعة في الزواج

 إذا إال والرحمـة  المودة تنمو وال الدوام، هذا يتيسر وال الزوجين، بين من الرحمة جو
 العالقـة  اإلسالمية الشريعة نظمت وقد كاملة، اآلخر حقوق من الزوجين واحد كل أدى
 من له يجب وما لآلخر، منهما واحد كل على يجب ما دقيقا فبينت تنظيما الزوجين بين
 سـعادة  لـسعدا  العالقة هذه لتنظيم الشريعة ما وضعته المتزوجون اتبع لو بحيث قبله

   .صاحبه على منهما احدو اشتكى ولما عظيمة،
 اآلخـر  حق في منهما كل تقصير بسبب تنتج األزواج، بين والخالفات المشاكل إن

 إلى األمر يصل ، وقد لألسرة تفكك إلى يؤدي الزوجين بين وجفاء شقاق عنه مما ينجم
 .الطالق
 مـن  كـل  ، وليعيش الزوجية الحياة لتستقيم الحقوق هذه شرع وتعالى سبحانه فاهللا
 .واالحترام والتفاهم الحب يسودها وأسرة وهناء في سعادة ينالزوج

 األسـرة،  استقرار على فاعل ودور كبير أثر الزوجين كال من الحقوق هذه وألداء
 حيـاة  الـزوجين  من كل عاش وواجبات حقوق من عليه ما الزوجين من أدى كل فإذا

 .الزوجين كال من المطلوب هو وهذا والحب يشوبها االستقرار مستقرة هادئة
المشاكل  بدأت والواجبات الحقوق هذه أداء في كالهما أو الزوجين أحد قصر إن أما

 على مبني الحياة هذه أسس ألن باالنهيار، الزوجية الحياة تبدأ ذلك على وبناء بالظهور
  .المطلوب الوجه على وأدائها هذه الحقوق

،  عليـه  الواجـب  المهـر  من لزوجته ، عليه الواجبة الحقوق يؤدي أن الزوج فعلى
 وعـدم  والغـش  بالتقصير اتهم وإال الزوج هذا عن بالرضا وأهلها تشعر الزوجة حتى

 مـن  الحياة في األساسية األمور فيها كريمة حياة للزوجة إلى توفيره باإلضافة األمانة،
 لها يوفر بأنه تشعر حين بزوجها واألمان بالفخر فالمرأة تشعر ، وملبس ومأكل مسكن
 عن كان إن خاصة خطرة عواقب له في هذا الجانب التقصير إن حيث متطلباتها، جميع
 وكـذلك  وتحترمه زوجته تحبه في بيته المعطاء الكريم فالرجل الزوج من وتعمد قصد
   .واألسرية الزوجية لحياته والسعادة الحب بذلك فينشر أهلها



– 

  )٤٦٩٢(

 إلـى  يعمـد  وال طيبـة،  حـسنة  معاملة يعاملها أن زوجها على الزوجة حق ومن
 مـن  عليه جبلت لما زوجته، مع رحيما يكون أن الزوج على ينبغي بها، كما اإلضرار
 .والحنان الحب على جبل كائن فهي بها، رفيقا حنونا يكون وان ضعف،
ويعـاملهن   فيهن اهللا يتقي أن عليه فينبغي الزوجات في المعددين من الزوج كان وإذا
 لم إذا الزوجية والحياة األسرة استقرار لخلخلة واسع باب ، فهذا استطاع ما قدر بالعدل

  .الشرع به أمر الذي المطلوب الوجه به على يقم
 أرادت إذا زوجها، تجاه واجبات من عليها بما تقوم أن فعليها الزوجة ناحية من أما

 حـين  امـرأة  أي تنشده ما هو وهذا واألمان، الحب ملؤها سعيدة حياة لنفسها وأسرتها
 أن دام مـا  أمرا له تعصي وال زوجها تطيع أن الزوجة فعلى واج واالرتباط،بالز تفكر
 واجـب  حق فهو للفراش دعاها إذا رغبته تلبية وعليها هللا، فيه إغضاب ليس األمر هذا

 زعزعـة  على العمل في بالغ أثر الحق هذا في ولتقصير الزوجة زوجته، على للزوج
 لكـال  والحسي النفسي االستقرار يتحقق وبهللزواج  األول المقصد فهو األسرة استقرار
  . الزوجين
 الزوجيـة،  الحيـاة  الجوانب بقية على فإنه سيؤثر بالتحديد الجانب هذا أشبع ما فإذا

 بقيـة  علـى  عكسي بشكل الحق سيؤثر هذا في والتقصير واالطمئنان، الحب فيسودها
  .استقرارها على ويؤثر الحياة جوانب
 مادام بيتها في والقرار بإذنه، إال بيته من تخرج ال أن زوجته على الزوج حق ومن
 مـن  ممنوعـة  المرأة أن العلم أهل من أحد يقل ولم للخروج، ضروري سبب ال يوجد

 لـذلك  اضـطرت  إذا البيـت  خارج للعمل كالخروج للحاجة، ولكن الخروج الخروج،
 أمورهم تدبير في الزوجان فيتساعد صعبة، للزوج الظروف المعيشية كانت إذا خاصة
 .الحياتية

 أن الزوجـة  وعلـى  الـزوجين،  بين مشاكل يسبب زوجها إذن دون المرأة فخروج
 علـى  يـشدد  ال أن أيضا الزوج وعلى زوجها، بإذن إال تخرج فال هذا الجانب تراعي
 ترفه أن إلى تحتاج إنسانة بالنهاية فهي البيت، حبيسة الخروج ويجعلها فيمنعها زوجته

 أو األهـل،  لزيـارة  خروجها حين زوجته الرجل أن يصحب من مانع فال نفسها، عن
 بـين  للثقـة  أسـسا  ويبني األسرة استقرار بينهما ويقوي العالقة يدعم فهذا للتنزه مكان

   .الزوجين



 

 )٤٦٩٣(

 وعلى حقوق الزوجين من لكل مشتركة حياة الزوجية الحياة فإن أمر من يكن ومهما
 حياة ذلك نتيجة كان وواجبات  حقوقمن عليه ما منهما كل أدى وإن واجبات كل منهما

 تزعـزع  الحقـوق  هـذه  تأدية في أحدهما أو الزوجان قصر إن أما زوجية مستقرة ، 
  .انهيارها وأدى إلى األسرة استقرار



– 

  )٤٦٩٤(

 اسـتقرار  علـى  ذلك وأثر وأهليهما الزوجين بين المتوازنة العالقات: المبحث الثالث
 الزوجية الحياة

  ) .وأهله  أهلها( واألهل الزوجة بين توازنةالم العالقة  :األول المطلب
إن الواجب على الزوجة فيما يتعلق بأقارب زوجها أن يكون موقفها مـنهم كموقفـه               
هو بالضبط ، يجب عليها أن تَبرهم وتُحسن إليهم، وتتلَطَّف معهم، ويجب عليها بالنسبة               

ـ  ـ   ألب أو أم زوجها أن تتحلَّى بما أمر اهللا به في القرآن الكريم ف : ي قولـه ـ تعـالى 
)                 ما َأوهـدَأح ـرالِكب عنـدك لُغَنبا يسانًا ِإمِن ِإحيِبالواِلدو اهوا ِإلَّا إيدبأال تَع كى ربقَضو

واخِفض لهما جنـاح الـذلِّ      . ِكالهما فال تقْل لهما أفٍّ وال تنهرهما وقُْل لهما قولًا كريما          
امن الرحمِة وقْل رباني صغيريبا رما كمهم١) ارح.  

قرابته  تكرم وان نفسها، رضا على زوجها رضا الزوجة تؤثر أن اإلسالم أدب ومن
 يقـوي  مما ، إليه وإحسانا له ، ووفاء لزوجها، إكراما ذلك في ألن والديه ، خصوصا

  .بينهما والمودة الرحمة وآصرة الرابطة الزوجية
شـرعا   مـأمورا  االبن كان وإذا والديها، من المرأة على احق أعظم الزوج كان وإذا

بـأن   شرعا مأمورة الزوجة فإن األمة، في االجتماعية للرابطة تقوية أبويه ود بأن يحفظ
    . األسرة في الزوجية رابطة لتقوية أولى باب من أهل زوجها ود تحفظ

  .٢)) أبيه ود َأهَل الْولِد لَةِص الِْبر َأبر إن (( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
   :يلي ما الزوج لوالدي الزوجة معاملة في المتبعة النصائح ومن

 ـ أن تتأكد الزوجة من أن جانباً كبيراً من عوامل نجاح حياتها الزوجية يتوقـف   ١
حتى يتأكد الزوج أن زوجته أضفت جديـداً      . على حسن العالقة بينها وبين أهل زوجها        

  .   بدالً من اإلحساس بأنها تحاول القضاء على صلته الوثيقة بأهلهإلى حياته
 ـ إذا حدث أي خالف بين الزوجة وزوجها ال تذكر أي شيء يسيء إلـى أهلـه    ٢

في حين إنه كان يعتقـد أنـه        .. نتيجة لتصرفاتهم معها ، فيشعر بأن زوجته غريبة عنه        
  . بزواجه منها أصبح أهله بمثابة أهلها 

 ـ إذا حدث خالف بينك وبين حماتك ال تجعلي األمر يتطور إلى أن يجد زوجـك   ٣
وأيهما ينـصف وإلـى أي جانـب    .. نفسه إلى موقف حرج بالمفاضلة بين زوجته وأمه  

                                         
  .٢٤ ، ٢٣ـ سورة اإلسراء اآليتان  ١

  . مرجع سابق ٦ / ٨.باب فَضِل ِصلَِة َأصِدقَاِء اَألِب واُألم ونَحِوِهما، ـ صحيح مسلم  ٢



 

 )٤٦٩٥(

من وجهة نظـره  .. فأمه مهما كان األمر ومهما قست عليك فهي دائماً على حق  .. ينحاز
  . ويتمنى أن تكون كذلك بالنسبة لك

مي أن الخالفات بينك وبين أهل زوجك تظل عالقة بذهنه مهما بذلت بعـد   ـ اعل  ٤
وهو عندما يشعر بأنك لست على وئام مـع أهلـه ولـو     .. ذلك من جهد لتصفية األمور    

وإال كـان مـن     .. لفترة قصيرة يعتقد أن أي صفاء بينك وبينهما ال أساس له من الواقع            
   . بسيطاًاألفضل عدم حدوث مثل هذا الخالف حتى ولو كان 

 ـ اظهري لزوجك إن انتماءك له مرتبط بانتمائك ألسرته ، وذلك بذكر حـسناتهم   ٥
كل ذلك دون مبالغة أو مغـاالة حتـى ال          .. وحسن معاملتهم لك واهتمامك بكل شؤونهم     

  . يظن إنك تظهرين غير ما تبطنين
رت  ـ ال تسيئي أبداً إلى أهل زوجك حتى لو كان زوجك نفسه متبرماً منهم وصد ٦

منه إساءة إليهم فال تندفعي في إخراج كل ما يعتمل في نفسك تجاههم وتأخذي في تعديد                
مساوئهم، فإنه ال يلبث أن ينسى إساءته ألهله ولكنه لن ينسى أبداً إساءتك لهم فالزوجـة             

  .العاقلة هي التي تفضل بين زوجها وبين تصرفات أهله
 محببة بألفاظ تناديهما أن وعليها لصلة،وا المعاملة في أبويها منزلة تنزلهما  ـ أن ٧

 ذلـك  منهـا  يطلـب  والـشرع  نحوهـا،  قلبيهما إالنة في عجيب أثر ذلك من في لما
 .شرعية قرابة فالمصاهرة

ـ ٨ وتحـري   تلفونيـا،  ولو عنها السؤال بدوام خاصة بأهمية زوجها أم تشعر أن  
 .ذلك ونحو ملبس أو طعام من الهدايا وتقديم بعض زيارتها،

 على سيعود ذلك فإن وأهله، والديه يبر بأن والتذكير بالنصائح زوجها تدفع أن  ـ٩
  .والود والهناء بيته بالمحبة أهل

ـ ١٠  مدحها من تكثر وأن واحترام، بأدب وغيابها حضرتها وفي عنها تتحدث أن  
 .لزوجك تربيتها حسن عليها وعلى والثناء
 .للطعام اوطهيه وبمنزلها بحديثها إعجابها تظهر أن  ـ١١
 زوجهـا  وأهـل  أهلها بين وزياراتها عالقتها في توازن أن الزوجة   ـ وعلى ١٢

 عـدد  فـي  العدل تحاول أن مثل أسرتها، على طرف كل حقوق الموازانة بين فتحاول,
 لبيتهـا  دعوتهم في حتى أو لكليهما، الهدايا تقديم في زوجها، أو وأهل ألهلها الزيارات



– 

  )٤٦٩٦(

 وانتهـاء  زوجهـا  من ابتداء األطراف أرضت جميع قد بذلك فتكون مناسبة، أو لوليمة
 .زوجها بأهل

  ) .وأهلها  أهله(  واألهل الزوج بين المتوازنة العالقة: الثاني المطلب
اإلسالم دين بر وصلة ، يأمر بصلة األرحام ويعطى على ذلك الثواب الجزيـل ،   

 . وينهى عن القطيعة ويتوعد فاعلها بالعقاب األليم 
ج الصالح هو الذى يصل رحمه ويكرم زوجته فيصل رحمها ويكرم أهلهـا     والزو

ويعينها على صلتهم والبر بهم ، وبهذا يحقق الزوج ألسرته السعادة واالنسجام ، ويفوز              
  . من زوجته بالمحبة والوئام 
 أن يكرم زوجاته فى أهليهن وأقاربهن أحياء وأمواتـا بـرا   وقد كان من هديه     

 . ووفاء 
 بنى المصطلق وقع معظم القوم فى أسر المسلمين ، وكان مـن بـين               ففى غزوة 

األسرى السيدة جويرية بنت الحارث سيد القوم ، ووقعت فى سهم ثابت بن قيس فكاتبها               
 وتزوجها ، فلما علم الصحابة ـ رضوان اهللا عليهم ـ بذلك   ، فأدى عنها رسول اهللا 

يدينا واهللا ال يكون هـذا أبـدا ،          أسرى فى أ   أصهار رسول اهللا    : قال بعضهم لبعض    
فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بنى المـصطلق قـد أسـلموا ،                 

 ١.فكانت السيدة جويرية أعظم امرأة بركة على أهلها قومها 
  .  على إكرام أهل زوجته وفى هذا الموقف يتجلى حرص النبى 

تهن وهن أموات فمـا بالـك        أن يكرم أقارب زوجاته وصديقا     وكان من هديه    
  باألحياء منهن ؟ 

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجـة     : ( قالت  ) رضى اهللا عنها    ( عن عائشة   
وفى (  فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك ، ـ رضى اهللا عنهما ـ على رسول اهللا  

جـوز  ما تذكر مـن   ع      : فغرت فقلت   : قالت  . اللهم هالة   : فقال  ) فارتاح لذلك   : لفظ  
  .٢)من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت فى الدهر قد أبدلك اهللا خيرا منها 

                                         
  .١٤١١األولى ، : الطبعة   بيروت–دار الجيل : الناشر  ٢٥٩ / ٤ السيرة النبوية البن هشام: انظر  ـ ١
 ٣٨٢١ها ، رقم  خديجة وفضلها رضى اهللا عنتزويج النبى : مناقب األنصار ب :  ـ رواه البخارى فى ك  ٢
 ٤ ج٢٤٣٧فضائل خديجة أم المؤمنين رضى اهللا عنها رقم    : فضائل الصحابة ب    : ، ومسلم فى ك     ٤٩٣ ص ٢ج

   .١٨٨٩ص 



 

 )٤٦٩٧(

ما غرت على أحد من نساء النبـى  : ( وعنها ـ رضى اهللا عنها ـ أيضا قالت   
            ما غرت على خديجة وما رأيتها ، ولكن كان النبى        يكثر ذكرها ، وربمـا ذبـح 

كأنه لم يكن فـى  : يجة ، فربما قلت له   الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خد        
   . ١)إنها كانت وكانت ، وكان لى منها ولد : الدنيا امرأة إال خديجة ؟ فيقول 

 فى إكرام أهل الزوجة وصديقاتها كـسبا        تلك باقة عطرة من توجيهات النبى       
للود وإدخاال للسرور عليهن ، فينبغى على الزوج المسلم أن يحرص على إكـرام أهـل         

ه فيزور أسرتها معها ووحده ، وال يمنعها من زيارتهم ، ويحتفى بأهلها وأقاربهـا              زوجت
، ويحسن استقبالهم ويبالغ فى إكرامهم ، ويشاركهم فـى أفـراحهم ، ويواسـيهم فـى                 
أحزانهم ، ويرعى مصالحهم ، ويعينهم على قضاء حوائجهم ، وبهذا يكسب الـزوج ود               

وتعيش األسرة فى ظالل الحب والـود واأللفـة         زوجته فتغمر السعادة حياتها وحياته ،       
 . والرحمة 
إكـرام   عليـه  زوجته حق من فكذا أهله، إكرام زوجته على الزوج حق من أن فكما

 " :والـسالم  الصالة عليه الرسول قال كما فكن باإلحسان، اإلحسان مقابلة باب أهلها من
الَ يْؤِمن َأحدكُم حتَّى يِحب َألِخيِه ما       : (( عن َأنٍَس ، عِن النَِّبي صلى اهللا عليه وسلم قَاَل           

 .٢))يِحب ِلنَفِْسِه 
 : طريق عن أهلها في زوجته يكرم أن الزوج وعلى :
وبـذل    المناسـبات،  فـي  ودعـوتهم  الزيارات، ومبادلتهم أمامها، عليهم ـ الثناء ١

  .إليهم اإلحسان
  .الظروف كانت مهما ديهاوال خاصة أهلها زيارة من يمنعها ال أن  ـ ٢
  . ابنتهم لزيارة حضورهم عند استقبال أحسن استقبالهم  ـ٣
 ال األقـل  فعلى أهلها، أمام زوجته يمدح أن – ما ألمر- يستطع الزوج لم  ـ إن ٤

   .عنها حديثه في إليها بذمها واإلساءة يقم

                                         
 ٢ ج٣٨١٨خديجة وفضلها رضى اهللا عنها رقـم  تزويج النبى : مناقب األنصار ب :  ـ رواه البخارى ك  ١

  .٤٩٢ص
  .١٠ / ١ ِحب َألِخيِه ما يِحب ِلنَفِْسهباب ِمن اِإليماِن َأن يـ صحيح البخاري  ٢



– 

  )٤٦٩٨(

 العالقـة  يوطد المناسبات، في خاصة الزيارات ومبادلتهم الزوجة أهل  ـ مجاملة٥
  .األهل والزوج بين

اسـتقرار   علـى  واألهـل  الزوجين بين المتوازنة العالقات تأثير  :الثالث المطلب
  األسرة
 واألخوة األم محبة تكسب الزوجة يجعل أن الزوج أهل مع الحسن التعامل شان من

 علـى  زوجهـا  وبين بينها يحصل عساه ما على بهم االستعانة الزوجة على مما يسهل
  .والنصير المؤازر منهم لها ، فيكون ياماأل مدى

   .األسرة  استقرار على العالقة هذه تأثير من الحد في مهم دور الزوج على ويقع
 أمـه  يرضـى  بحيـث  وزوجته أهله حقوق بين يوازي أن فعليه للزوج أما بالنسبة

،   أمـه  من بالظلم أحست هي إن ويحتويها زوجته حقوق في ال يقصر وكذلك ويكرمها
   . أسرته في وقوع المشاكل تالفى قد بذلك كونفي

 هنـا يقـع   زوجته تجاه وواجباته أهله حقوق بين الموازاة الزوج يستطع لم إن أما
  .والهموم المشاكل وتبدأ الزوجية حياته فتعكر زوجته، وتكدر والدته غضب بين فريسة

 أسـرتها  اسـتقرار  على المشاكل هذه تأثير من التقليل في مهم دور الزوجة وعلى
 علـى  لهـا  كمنافس ال كوالدتها وعاملتها حماتها استوعبت هي ، إن وحياتها الزوجية

  .فاستمالتها مشاعرها وتفهمت لطبيعة زوجها،
 وحينئـذ  عنهـا  زوجها رضا كسبت قد بذلك تكون حماتها رضا الزوجة كسبت فإن

  .واألسرية الزوجية حياتها ينعكس على



 

 )٤٦٩٩(

  :وجين الحوار بين الز: المبحث الرابع
  تعريف الحوار وأهميته: المطلب األول 

  : تعريف الحوار 
تبادل وجهات النظر بين طرفين أو أكثر، فـي جـو هـادئ،             ((: الحوار هو   

   .)١())إلحقاق قوٍل و تخطئة غيره، دون تسفيه رأي المخالف
  : أهمية الحوار 

لعاطفي بـين  يعتبر الحوار من أهم مقومات التواصل والتفاعل، والتقارب الروحي وا         
الزوجين، وهو مفتاح التفاهم واالنسجام، وهو كذلك القناة التي تعبر من خاللها المشاعر             

  .. واألحاسيس الدافقة
كما نعبـر عـن أنفـسنا وأفكارنـا         .. فعندما نتحاور نعبر عن شعورنا تجاه اآلخر      

بـين   الحب فالحوار ليس فقط لغة للتفاهم، وإنما هو بريد.. وطموحاتنا مع شريك الحياة
   .الزوجين ومؤشر العالقة العاطفية

.. ومن اللطائف أن القرآن حمل أنواعا متعددة من الحوارات، وبين أجناس مختلفـة            
بـل  .. مل وحاوره وسمع خطاب الن  .. فسليمان عليه السالم حاور الهدهد واستمع لخطابه      

وتجد الحق سبحانه وتعالى يعرض أمر خلق اإلنسان على مالئكته الكرام ويسمع ردهـم     
وحفل الكتاب الكريم بنماذج باهرة     .. وحوارهم، وهو ما تكرر مع إبليس األِبي المستكبر       

من حوار األنبياء والمرسلين مع قومهم، ومنها الحوار الممتد بـين موسـى وفرعـون،       
   ."كافة األحياء"في داللة الفتة على ضرورة الحوار بين .. لنمرودوإبراهيم وا

وعندما نتأمل في واقع حياتنا اُألسِرية نجد اللهفة علـى االسـتماع لـشريك الحيـاة        
والتشوق للحظة اتصاله في فترة ما قبل البناء، أما بعدها ومع مرور األشـهر األولـى،            

فنجد الصمت  .. غيب ثقافة الحوار عن سلوكنا    حيث ت ، وإنجاب األبناء فاألمر ِجد مختلف    
ويندر أن يـصغي أحـدهما إلـى        .. يحول حياة الشريكين إلى جبل من جليد ثقيل الظل        

وتنعدم الحكمة عند الحديث والنقاش؛ نظرا لعدم فهمهما ُأطُره التي تساهم فـي             .. اآلخر
اجأ فـي النهايـة     نجاحه، وعدم الوقوف أمام المعوقات التي تحول دون هذا النجاح؛ لنف          

بمشكلة أخرى تُضاف إلى رصيد مشاكلنا اليومية، وتغدو حياة الزوجين في روتين ممل             
  . خاٍل من أي روح أو عاطفة، بل وتصبح حياتهما مهدده بالفشل واالنفصال

                                         
  ٤٠١منهج الدعوة لعدنان عرعور ، ص  )١(



– 

  )٤٧٠٠(

انطالقًا من هذا الواقع بات الحوار من أكثر الموضوعات أهمية في حياتنا الزوجيـة              
   .على الخصوص

ختلف طباع الزوجين ويتعثر كل منهما بينما يحاول أن يـصل اآلخـر، وال              فعندما ت 
يجد إال سبيل الصمت ليصبح اللغة بينهما، وإن أراد الحديث أن يطرق بابه فال يكـون                 

 .إال للمسائل الضرورية الخاصة باألوالد و مشاكلهم
فقد تلجأ الزوجة لذلك الصمت الطويل عندما تشعر مـن زوجهـا غلظـة الطبـع،           

وكثيرا ما تحاول كبت مشاعر داخلها فتفضل عدم اإلفصاح بها فتخاف محاورته في أي              
  ..موضوع؛ ألنها تعلم نتيجة حوارها هذا

وعلى الجانب اآلخر يجد الزوج من زوجته ضيقًا في الحديث معها لشدة عـصبيتها       
  .وكثرة عنادها وتصلبها لرأيها، فيفقد الطرفان المرونة في الحديث

هما يعيشان في بيت واحد وكال منهما له حياته الخاصة، فيقوم كل واحـد              لذلك تجد  
بدوره في صمت، ذلك الصمت الذي أذهب الجو الروحي للحياة الزوجيـة، فأصـبحت              
هذه الحياة حينذاك أمام من حولهم ملونة بجميع ألوانها فيظن البعض أنهـم مـن أسـعد           

  . شكل بغير معنى،األزواج، لكن الذي يخفي عليهم أنها ألوان زائفة
: وقد وجه اهللا تعالى النصح لنبيه صلى اهللا عليه وسلم في كتابه حين قـال سـبحانه                

)لَووا الْقَلِْب غَِليظَ فَظًّا كُنْتَ وّالنْفَض ِمن ِلكو١)ح .   
فأعطت لنا اآلية الكريمة مثالً رائعا علي أن الفرقة والبعد و الجفاء ال يأتي إال مـن                 

  .ظة وحدة الطباعالتطبع بالغل
ِلَأن الْفَظَاظَةَ ِهي الشَّراسةُ والْخُشُونَةُ ِفي الْمعاشَرِة ، وِهي الْقَسوةُ والِْغلْظَةُ ، وهما             (( 

               ، اِئلُهتْ فَـضكَثُـر ِإنا واِحِبِهمِة صاشَرعلَى مع ونِبرصِة ِللنَّاِس لَا ينَفِّرالَْأخْلَاِق الْم ِمن 
 شَْأنَهو كُونَهتْريِلِه ووح ِمن ونبذْهيو قُونتَفَرْل يب ، اِضلُهتْ فَوِجير٢... ))و.   

                                         
  .١٥٩سورة آل عمران اآلية )  ١

الهيئـة  : الناشـر  ، محمد رشيد بن علـي رضـا     : المؤلف   ١٦٣/ ٤ )تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم    )  ٢
   . م١٩٩٠: سنة النشر  لكتابلالمصرية العامة 



 

 )٤٧٠١(

  :آداب الحوار بين الزوجين : المطلب الثاني 
ال شك أن الزوجين في أشد الحاجة للحوار، للخالص من المعانـاة النفـسية التـي                

نبغي أن يكتفيا على حوار لحل الخالف بينهما فحـسب  تسببها لهما كبت المشاعر ، فال ي   
  ، لكن البد أن يهتما بالحوار في جميع شؤون حياتهما

لذا علي الزوجين أن يتفننا في الطريقة المثلى للحوار لتجديد التواصل بينهما ويتبعـا           
  :األسلوب الفني للحوار عن طريق بعض االلتزام باآلداب اآلتية 

ستماع، وعلى اآلخر أن يتقبـل ويحـسن التلقـي، فـإذا       سعة الصدر وحسن اال    -١
  .تعصب كل منهما لرأيه فال يزيدهم الحوار إال احتقانًا و بعدا و جفاء

البد للحوار أن يترك قيمته اإليجابيـة إذا كـان          :  احترام كل منهما لرأي اآلخر     -٢
غبـات،  على أسس صحيحة وسليمة مهما اختلفت بينهما اآلراء واألمزجة والميول والر          

لكن عليهما احترام كل منهما لرأي اآلخر، فاختالف الرأي ال يفسد للود قـضية، لكـن                
عليهما أن يعلما أن ذلك االختالف في اآلراء له ضوابط أصلها عدم تجاوز هدي القرآن               

  .والسنة
 عدم اتباع طريقة االستعالء فـي الحـوار، وتجنـب االسـتهزاء والـسخرية               -٣

 و البد من انتقاء الكلمات التي يتلفظ بها كل منهما فينبغـي             واالنتقاص من شأن اآلخر،   
  .أال تكون جارحة

 الحـوار  يتطـور  قـد  اآلخر أحدهما باستفزاز ربما أنه يعلما أن  الزوجين  على  - ٤
 أهـل   ثـم   األبنـاء   من  مسمٍع  على  ويكونا  األصوات  ترتفع  وحينئذ  ،  شجار  إلى  وينقلب
 ليس  الصوت  رفع  فإنّ  الصوت،  وخفض  بالهدوء التحلي  من  فالبد  ولذا  والجيران،  البيت

  .أعمق كان أهدأ الحوار كان وكلما الحجة، قوة من
 التحلي بالصبر وضبط النفس وكظم الغيظ،       -أثناء الحوار - أيضا على الزوجين     -٥

  .فإذا أساء أحدهما فال مانع وال تقليل من شأنه أن يبادر باالعتذار
 اآلخر أال يطلب منه في ذلك الحين أن يهدأ من            أما إذا كان أحدهما غاضبا فعلى      -٦

  .روعه بل يكون جادا ويستمع له بهدوء
 على الطرفين التحلي بالعفو والتسامح مع اآلخر وال يلـتقط أحـدهما عثـرات               -٧

 وأال يتعجل الرد خاصة أثناء الغـضب،        -أثناء غضبه -وزالت وهفوات اللسان لآلخر     
كمـا ينبغـي أن ال   .  يهدأ ليكمل التحاور بشكل جيدبل عليه تأجيل الرد لمدة معينة حتى     



– 

  )٤٧٠٢(

وهـدوا ِإلَـى    : ( وقوله تعالى  . ١)وقُولُوا ِللنَّاِس حسناً  : ( يتكلم إال بالحسنى لقوله تعالى    
  . ،  فالكالم الطيب يلين الحديد ويخفف من شدة االحتقان عند الحوار٢)الطَّيِِّب ِمن الْقَوِل

ا عند الحوار ، فكم من مشاكل حلت باالستماع فقط ،           يجب عدم مقاطعة أحدهم      -٨
لذلك يجب االستماع حتى النهاية وأال يعتقد أحدهما أن الحق معه وأن اآلخر بعيد عـن                

  .الحق

                                         
   .٨٣رة البقرة اآلية ـ سو ١
  .٢٤ـ سورة الحج اآلية  ٢



 

 )٤٧٠٣(

  :نماذج من حوار النبي صلى اهللا عليه وسلم مع زوجاته 
أما رسولنا الكريم فضرب لنا أروع المثل في حواره مع زوجاته، والحديث معهـن              

تخصيص األوقات لذلك رغم ما كان يعانيه من عبء المسئولية التي اختارها لـه اهللا                و
  .عز و جل

  : المثال األول 
أول ما بدئ به رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           : عن عائشة رضى اهللا عنها أنها قالت      

وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم، وكان ال يرى رؤيا إال جـاءت مثـل فلـق                  
  .الصبح

بب إليه الخالء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبـل أن               ثم ح 
  .ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها

  .حتى جاءه الحق وهو في غار حراء
  .اقرأ: فجاءه الملك فقال

  .ما أنا بقارئ: فقال
  .فأخذني فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني: قال

  .اقرأ: قالف
  .ما أنا بقارئ: فقلت

  .فأخذني فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني
  .اقرأ: فقال
  .ما أنا بقارئ، فأخذني فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد: فقلت

خلق االنسان من علق، اقـرأ وربـك        . اقرأ باسم ربك الذى خلق    : " ثم أرسلني فقال  
  ".سان ما لم يعلم علم االن.الذى علم بالقلم.االكرم

فرجع بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجـة بنـت                
  .زملوني زملوني: خويلد، فقال

  .فزملوه حتى ذهب عنه الروع
  .لقد خشيت على نفسي: - وأخبرها الخبر -فقال لخديجة 
  .كال، واهللا ال يخزيك اهللا أبدا: فقالت خديجة



– 

  )٤٧٠٤(

الضيف، وتحمل الكل، وتكسب المعـدوم، وتعـين علـى          إنك لتصل الرحم وتقري     
  .نوائب الحق

فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بـن عبـد العـزى ابـن عـم              
  .١.خديجة

   :المثال الثاني
  في قصة الحديبية _ رضي اهللا عنها_ما كان من أمر أم المؤمنين أم سلمة 

: " -لى اهللا عليه وسلم ألصـحابه   ص-لما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اهللا       (( 
فو اهللا ما قام رجل منهم، حتى قال ذلك ثالث مرات، فاشـتد             " قوموا فانحروا ثم احلقوا     

هلك المسلمون، امرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلـم        : " ذلك عليه، فدخل على أم سلمة فقال      
  ".يفعلوا 

 وهم يسمعون كالمـي  -اال ترين الى الناس آمرهم باألمر فال يفعلونه    : " وفي رواية 
  ".وينظرون وجهي 

يا رسول اهللا، ال تلمهم فانهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك مـن       : فقالت
  .المشقة في امر الصلح، ورجوعهم بغير فتح 

يا نبي اهللا اخرج وال تكلم احدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فجلى اهللا                
   .٢ة عن الناس بأم سلم- تعالى -

" كانت الِبكْر الوحيـدة مـن أزواجـه   _ رضي اهللا عنها  _  أن عائشة    :المثال الثالث 
يا رسول اهللا أرأيـت   :  (( وكانت تُِدلُّ بذلك، وتشير إليه بذكاء وفطنة امتازت بها، تقول         

لو نزلت وادياً وفيه شجرة قد ُأِكل منها، ووجدت شجراً لم يؤكل منها فـي أيهـا تُرِتـع      
 .لم يتزوج بكراً غيرها" في التي لم يرتع منها ، تعني أن رسول اهللا: بعيرك؟ قال

                                         
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ  : مصطفى عبد الواحد الناشر : تحقيق ، بن كثير  الالسيرة النبويةـ  ١

   .٣٨٧ ، ٣٨٦ ص ١ ج  م١٩٧١ - هـ ١٣٩٦  لبنان–بيروت 
 عالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد      سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأ         ـ     ٢

   .٥٦ ص ٥ جمحمد بن يوسف الصالحي الشامي: المؤلف 



 

 )٤٧٠٥(

ففي هذا الحوار إدالل مقبول ال يخالف الحقيقة، وال يجانب الـصدق؛ فلـيس مـن                
وإرضائه لهذا اإلدالل واالعتزاز، وإدخاله بـذلك الـسرور       " ضرر في استجابة الرسول   

  .١)).على قلب زوجه
 خرجتُ مـع النبـي  : (( قالت) عنها رضي اهللا ( عائشة   ما جاء عن     :المثال الرابع 

في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم، ولم أبـدن، فقـال   ) صلى اهللا عليه وسلم     (
، فسابقتُه فسبقتُه، فسكتَ عني حتـى   تعالي أسابقك: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: للناس

تقـدموا  : ض أسفاره، فقال للنـاس    إذا حملت اللحم، وبدنت، ونسيت خرجت معه في بع        
هـذه  : فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقـول  تعالي حتى أسابقك: فتقدموا، ثم قال

  .٢))بتلك 
 .به الفرح إلى زوجه_ عليه الصالة والسالم_فهذا حوار مرح يدِخُل 

مـع عائـشة بـالكالم،      _ عليه الصالة والسالم  _ ما كان من لطفه      :المثال الخامس 
إني ألعلم إذا كنت عنّي راضـية، وإذا كنـت علـي            : ((  لها، حيث قال مرة    ومداعبته
 .غَضبى
ال ورب : أما إذا كنِت عني راضية فإنـك تقـولين  : ومن أين تعرف ذلك؟ قال : قالت

أجل واهللا يا رسـول اهللا  : قلت: ، قالت ال ورب إبراهيم: محمد، وإذا كنت غضبى قلت
  .٣))ما أهجر إال اسمك 

في حواره مع زوجاتـه يتبـين مـن         _ عليه الصالة والسالم  _من سيرته   فهذا شيء   
خالله ذوقه الرفيع، وقدرته على موائمة زوجاته، وإدخال السرور عليهن مـن خـالل              

 .الحوار الهادئ الهادف
  

                                         
أكـرم ضـياء   .  د السيرةُ النَّبويةُ الصحيحةُ محاولَةٌ ِلتَطِبيِق قَواِعِد المحدثين ِفي نَقِْد رواياِت السيرِة النَّبويِةـ     ١

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥السادسة، : الطبعة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة: الناشر ٦٤٦ / ٢ العمري

تقى الـدين أحمـد بـن علـى     : إمتاع األسماع بما للنبى من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ،المؤلف          ـ   ٢
تحقيق  ، بيروت ،  . ١٤٢٠/١٩٩٩دار الكتب العلمية ، ط األولى ،        : دار النشر    ٢٥٥ / ٢،) ٨٤٥م  (المقريزى  

 محمد عبد الحميد النميسى: 

ـ  ٥١٦ -٤٣٢محيي السنة الحسين بـن مـسعود البغـوي          : تأليف   األنوار في شمائل النبي المختار    ـ   ٣   هـ
  العالمة الشيخ إبراهيم اليعقوبي: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ١/١٢٠

 م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩ـ بيروت  دار الضياء للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر 



– 

  )٤٧٠٦(

  أثر الحوار في استقرار األسرة :المطلب الثالث 
ت إليه وذلك ضـمن   ـ  يجعل كّل فرٍد من أفراد األسرة يستمع إلى اآلخر وينص ١

القبول بمعايير معينة لنجاح الحوار منها االستعداد النّفسي له، واالستعداد لقبـول الحـقّ       
  . والصواب إذا تبين للمرء ذلك

 ـ الحوار يغير من نفسية اإلنسان ويرتقي بها، كما يغير من أفكـاره ومعتقداتـه    ٢
  . ووجهات نظره

ن أفراد األسرة، فبالحوار يطرح كـّل طـرٍف    ـ الحوار يقرب وجهات النّظر بي ٣
  . مشاكله وهمومه ويتشارك مع اآلخر التّفكير في كيفية حلّها وتجاوزها

 ـ الحوار يقلّل الهوة بين المفاهيم واألفكار المختلفة؛ وذلك حين يستمع األب إلـى   ٤
تكـون الفرصـة    ابنه مثالً ليتناقشا في كّل ما يشعرا أنّه موضع خالف بينهما، وبالتّالي             

أكبر للوصول إلى قواسم مشتركة بينهما، واالنطـالق مـن تلـك القواسـم المـشتركة          
  . للوصول إلى حلول وسط ترضي الطّرفين

 ـ الحوار يمنع تفاقم المشاكل واستفحالها قبل أن يتعـذّر حلّهـا، فربمـا كانـت      ٥
بحت مشكلةً كبيرةً   المشكلة صغيرةً في بداياتها ثم بسبب إهمال مناقشتها كبرت حتّى أص          

يصعب حلّها، فالحوار األسري يمكّن األسرة باستمرار من اسـتدراك المـشاكل التـي              
  . تظهر وعالجها مبكّراً

 ـ الحوار يحسن من نفسية األبناء ويؤهلهم بشكل صحيح لالنخراط في المجتمع،  ٦
بنـائهم تزيـد   فاآلباء الذين يعتمدون على استخدام أسلوب العنف والتّرهيب في تربيـة أ       

احتمالية إصابة أبنائهم باألعراض النّفسية السيئة مثـل االكتئـاب، والقلـق، والتّـوتّر،              
        خـرج أبنـاءبين اآلبـاء واألبنـاء ي ة تجاه اآلخر، بينما ترى الحوار األسريوالعدواني
صالحين نافعين لمجتمعهم، تمتلئ نفوسهم بمعاني الحب والتّسامح والعفـو، كمـا أنّهـم              
يعتمدون على أسلوب الحوار لحّل المشاكل التي تواجههم في الحياة، ألنّه األسلوب الذي             

  .نشأوا عليه
 ـ يساعد الحوار في بناء وخلق جو أسري سليم، ويساعد في بنـاء شخـصيات    ٧

  . سلمية وقوية وإيجابية لدى األبناء



 

 )٤٧٠٧(

ن األب واألم ذات  ـ يساعد في دعم العالقات األسرية بين اآلباء واألبنـاء، وبـي   ٨
أنفسهم، مما يزيد من االحترام المتبادل بين أفراد األسـرة، وزيـادة المـودة والمحبـة                

  . والتعاون فيما بينهم
 ـ يساعد في تعزيز ثقة األبناء بأنفسهم، وتشجيعهم على اتخاذ قراراتهم الخاصـة   ٩

حة وسـليمة   إن نجح اآلباء في بناء أسس تواصل وحوار صحي        . بهم وتحمل نتيجة ذلك   
فإن ذلك مرده في النهاية إلى إنشاء عالقة صداقة حميمة بين اآلباء واألبنـاء ، وكـسر                
حواجز الخوف وعدم الثقة فيما بينهم، ويساعد األبنـاء علـى التعبيـر عمـا يجـول                 
بخواطرهم والتعبير عن مشاعرهم بحرية، ليسهل بالتالي علـى اآلبـاء توجيههـا فـي         

  . الطريق الصحيح
الحوار األسري السليم يساعد في استقرار العالقات الزوجية، وبالتالي عـدم   ـ  ١٠

وجود أية مشاكل بين الزوجين قد تؤدي إلى الطالق واالنفصال، فالحوار يـساعد فـي               
  . التخلّص من األفكار السلبية والتي تعتبر المنشأ األساسي لكل مشاكل الطالق

ي يمنى بها من يفرط بهذا األدب مـع أهـل     ويتبين من خالل ذلك مقدار الخسارة الت      
بيته؛ فمن الرجال من ال يأبه بحوار زوجته؛ فتراه يقاطعها إذا تحدثت، أو يتشاغل عنها               
بقراءة كتاب أو جريدة، أو بمكالمة هاتفية، أو باإلشاحة بالوجه عنها، أو إجالـة النظـر             

 .يمنة ويسرة
ذا بدأت به، أو أن يقوم عنهـا قبـل   ومن ذلك أن يستخف بحديثها، أو يبادر بإكماله إ      

 .إكماله، أو أن يسارع إلى تكذيبها إذا طَرقَتْ سمعه بحديث لم يألفه
وذلك مما ينغص عيش المرأة، ويوغر صدرها، كيف ال وهي تنتظر من الـزوج أن          
يكون سميرها، وأنيسها الذي تفضي إليه بهمومها، وتجد عنده الحلول المثلى، والعـزاء،           

 والمواساة؟
من حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، فيهش عنـد لقائهـا، ويمازحهـا               ف

ويداعبها؛ تطييباً لقلبها، وإيناساً لها في وحدتها، وإشعاراً لها بمكانتها من نفسه، وقربهـا             
 .من قلبه



– 

  )٤٧٠٨(

ومن حسن المعاشرة أن يعتني الزوج بمحادثة زوجته، فيـصغي لهـا إذا تحـدثت،               
 يتشاغل عنها، وال يقوم قبل أن تكمل حديثها إال بعد إذنهـا؛             ويظهر العناية بحديثها، فال   

 فذلك من كمال األدب مع كل أحد فكيف بالزوجة وهي من أحق الناس بالبر؟
 مع أزواجه؟_ عليه الصالة والسالم_وكيف إذا كان ذلك دأب نبينا 



 

 )٤٧٠٩(

  الغيرة على المحارم: المبحث الخامس 
  : تعريف الغيرة 
:  قـال عيـاض    ِبفَتِْح الْمعجمة وسكُون التَّحتَاِنيّة بعدها راء     : يرةالْغَ: (( قال ابن حجر  

هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به االختصاص، وأشد             
   .١))ما يكون ذلك بين الزوجين

  ٢)الحمية واألنفة : أصل الغيرة : ( وقال ابن القيم
ماء الْغَيرة ِبفَتِْح الْغَين وَأصلها الْمنْع والرّجـل غَيـور علَـى    قال الْعلَ : (( قال النووي 

   .٣))َأهله َأي يمنَعهم ِمن التَّعلُّق ِبَأجنَِبيٍّ ِبنَظٍَر َأو حِديث َأو غَيره، والْغَيرة ِصفَة كَماِل 
  للغيرة اإلسالم نظرة :األول المطلب

ارمه من العوامل المهمة ، والوسائل الناجعة في حمايـة          إن غيرة الرجل على مح       
األسرة من االنحراف ، والتعرض ألسبابه ودواعيه ، وكلما قوي اإليمـان فـي قلـب                
المؤمن ، قويت عنده الغيرة وزادت، وهي تنقص بنقص اإليمـان ، بـل قـد تتالشـى            

  .وتضمحل بسبب ما يقترفه العبد من الذنوب
ومـن  : (( اب الغيرة أثراً من آثار الذنوب والمعاصي فقـال         ولهذا عد ابن القيم ذه    

أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصالحه كالحرارة الغريزيـة       : عقوباتها
أشرف الناس وأعالهم قدراً وهمة ، أشدهم غيرةً علـى     : لحياة جميع البدن ، إلى أن قال      

   .٤))نفسه وخاصته وعموم الناس

                                         
أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقالني           : المؤلف   ٣٢٠ / ٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري    )  ١

  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : الناشر  الشافعي
: الناشر  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللا: المؤلف  ٢٩٤ / ١ روضة المحبين ونزهة المشتاقين)  ٢

 ١٩٩٢ - ١٤١٢ بيروت ، -مية دار الكتب العل

 ٢٦٨ / ٥ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مـري النـووي     : المؤلف   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     )  ٣
  ١٣٩٢الطبعة الطبعة الثانية ،   بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر 

                  )ابن قـيم الجوزيـة    ( أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر         : المؤلف الْجواب الْكَاِفي ِلمن سَأَل عن الدواِء الشَِّافي      )  ٤
  م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: سنة النشر  دار المعرفة: الناشر   ٦٦ص 



– 

  )٤٧١٠(

ت الرب جل وعال، وتفسير غيرته سبحانه ما روى أبـو هريـرة             والغيرة من صفا  
إن اهللا يغار، وغيرة اهللا أن يأتي المؤمن ما حـرم     : ((  قال رضي اهللا عنه ، أن النبي       

   . ١))اهللا
ما من أحد أغير من اهللا، من       : ((  قال وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النبي         

   .  ٢))ليه المدح من اهللا أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إ
  . ٣ أشد األمة غيرة، ألنه كان يغار هللا ولدينهوالنبي 

أتعجبون من غيرة سعد؟ ألنا أغير منه ،        :(( وقد قال عليه الصالة والسالم ألصحابه     
   .٤))واهللا أغير مني 

وقد دلَّ هذا الحديث ، على شدة وقوة غيرة سعد بن عبادة رضي اهللا عنه، وقد قـال                
لو رأيت رجالً مع امرأتي لضربته      :  هذا الحديث ، عندما سمع سعداً يقول       ول اهللا   رس

  .٥بالسيف غير مصفح
 لبعض أصحابه بشدة الغيرة ، كما شهد بها لسعد بن عبادة، ومنهم             وقد شهد النبي    

بينما نحن عند   : عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال            : 
بينما أنا نائم رأيتني فـي الجنـة، فـإذا     : ((  جلوس ، فقال رسول اهللا       رسول اهللا 

هذا لعمـر، فـذكرت غيرتـك ،        : لمن هذا؟ قال  : امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت       
  . ٦))َأو عليك يا رسول اهللا أغار : فوليت مدبراً ، فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال

   الرجل على أهله أمـر واجـب، وللغيـرة          وغيرة: (( قال الدكتور أحمد الشرقاوي   
  حدود وضوابط، فهي غيرة معتدلة، غيرة ال تلقي بصاحبها في خضم الـشك وظلمـات            
الوهم، ألن األصل في المعاملة ، حسن الظن والثقة بالغير ما لم يثبت خالف ذلك، وكم                

                                         
  القـاهرة –دار الـشعب  : الناشـر   ٤٥ / ٧]. ٥٢٢٣: [صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة ، رقم     )  ١

 ١٩٨٧ - ١٤٠٧األولى ، : الطبعة 

 ] .٥٢٢٠: [ رقم السابق)  ٢

 / ٩ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقالني الـشافعي          : المؤلف   فتح الباري شرح صحيح البخاري    )  ٣
  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : الناشر   ٣٢١

  .٤٥ / ٧ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة)  ٤

 .السابق )  ٥

  ].٥٢٢٧: [، رقم صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الغيرة) ٦



 

 )٤٧١١(

 ال  من بيوٍت قد تهدمت، وكم من أسٍر تحطّمت وتفرقت بسبب األوهام والظنـون التـي              
  . ١))أساس لها من الصحة 

ومن أجل أن يكون المجتمع نظيفا، أمر اإلسالم بعدد من األوامر والنواهي، لـيحفظ              
هذا المجتمع طاهرا نقيا، وتصبح مظاهر الغيـرة فيـه جليـة واضـحة، ومـن ذلـك                

   :اإلجراءات التالية
 عـز و  يقول اهللا: فرض اهللا على المسلمات ستر مفاتنهن وعدم إبداء زينتهن  ـ  ١
: ﴿ولَا يبِدين ِزينَتَهنّ ِإلَّا ما ظَهر ِمنْها ولْيضِربن ِبخُمِرِهنّ علَى جيوِبِهنّ﴾، إلى قوله            : جل

﴾ِّزينَِتِهن ِمن خِْفينا يم لَمعِلي ِّلِهنجِبَأر نِربضلَا ي٢﴿و .    
   .٣جن تَبرّج الْجاِهِليِّة الُْأولَى﴾﴿وقَرن ِفي بيوِتكُنّ ولَا تَبرّ: وقال

كما حرم الخلوة بهن، قـال  : حرم اإلسالم الدخول على النساء لغير محارمهن  ـ  ٢
فقـال رجـٌل ِمـن      » ِإيّاكُم والدّخُوَل علَـى النِّـساءِ     «: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم      

  . ٤»الْحمو الْموتُ«: حمو؟ قاليا رسوَل اهللا َأفَرَأيتَ الْ: الَْأنْصاِر
لَا يخْلُونّ رجٌل ِبامرَأٍة ِإلَّا ومعها ذُو محرٍم        «: و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم        

ـ          » ولَا تُساِفر الْمرَأةُ ِإلَّا مع ِذي محرمٍ       جَأِتـي خَررام ّوَل اهللا ِإنسا رٌل فقال يجر تْ فَقَام
  ٥))انْطَِلقْ فَحجّ مع امرَأِتك : ((حاجّةً وِإنِّي اكْتُِتبتُ ِفي غَزوِة كَذَا وكَذَا قال

فهذا مجاهد في سبيل اهللا أمره النبي صلى اهللا عليه و سلم أن يعدل عن الغزو فـي                  
سبيل اهللا كي يرافق امرأته التي خرجت في سفر فاضل هو سفر الحج، ومع رفقة هـم                 

كى الناس وأتقاهم، ثم إنها قد خرجت ومضت، ومع كل هذا قال رسول اهللا صلى اهللا                أز
  ) .   انْطَِلقْ فَحجّ مع امرَأِتك: ( عليه و سلم

                                         
   .٣٤٣أحمد محمد الشرقاوي ص/  المرأة في القصص القرآني ، د - ١
 ٣٠ـ  سورة النور اآلية رقم  ٢

 ٣٣ـ سورة األحزاب اآلية رقم  ٣

كتـاب  : ، ومـسلم  )٤٨٣١(كتاب النكاح، باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم، رقم            : ـ أخرجه البخاري   ٤
  )٤٠٣٧(جنبية، رقم السالم، باب تحريم الخلوة باأل

  .١٠٤ / ٤ باب سفَِر الْمرَأِة مع محرٍم ِإلَى حج وغَيِرِه صحيح مسلم ، - ٥



– 

  )٤٧١٢(

الْحيـاء ِمـن   «: وقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم   : أوصى بالحياء  ـ  ٣
   ٢»الْحياء خَير كُلُّه«: وقال. ١»الِْإيماِن
ـ ٤ حتى جعل من قتل فداء للعرض شـهيدا، كمـا   : حض على حماية األعراض   

  ٣»ومن قُِتَل دون َأهِلِه فَهو شَِهيد«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
﴿قُْل ِللْمْؤِمِنين يغُضّوا ِمن َأبـصاِرِهم  : قال اهللا عز و جل: األمر بغض البصر  ـ  ٥

 هوجفَظُوا فُرحيو       وننَعـصـا يِبم خَِبير اللَّه ِّإن مكَى لَهَأز ذَِلك ْؤِمنَـاِت   ) ٣٠(مقُـْل ِللْمو
﴾ّنِزينَتَه ِدينبلَا يو ّنهوجفُر فَظْنحيو ّاِرِهنصَأب ِمن نضغْض٤ي   

 كما جاء عـن ُأمّ    : ال فرق في ذلك أن يكون النظر من رجل المرأة، أو امرأة لرجل            
سلَمةَ أم المؤمنين َأنَّها كَانَتْ ِعنْد رسوِل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وميمونَةَ قَالَـتْ فَبينَـا       
نَحن ِعنْده َأقْبَل ابن ُأمِّ مكْتُوٍم فَدخََل علَيِه وذَِلك بعد ما ُأِمرنَا ِبالِْحجاِب فقـال رسـوُل اهللا          

 احتَِجبا ِمنْه فَقُلْتُ يا رسوَل اهللا َألَيس هو َأعمى لَا يبِصرنَا ولَا يعِرفُنَـا  لى اهللا عليه و سلم    
  .٥»َأفَعمياواِن َأنْتُما َألَستُما تُبِصراِنِه«: فقال رسوُل اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 لـئال يطمـع   وهو النهي عن لين الكالم: أمر المرأة بعدم الخضوع بالصوت  ـ  ٦
﴿فَلَا تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مـرض         : أهل الخنى فيهن قال اهللا عز و جل       

   .٦وقُلْن قَولًا معروفًا﴾
   .٧))يعني بذلك ترقيق الكالم إذا خاطبن الرجال: (( قال السدي وغيره

                                         
   .١٢ / ١الحياء من اإليمان : اإليمان باب :  صحيح البخاري ، كتاب ) ١
   .٤٧ / ١شعب اإليمان : صحيح مسلم باب )  ٢
  .قال هذا حديث حسن و٣٠ / ٤ هو شهيدما جاء فيمن قتل دون ماله فسنن الترمذي ، )  ٣

   .٣١ ، ٣٠سورة النور اآليتان )  ٤
 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ١٠٢ / ٥ ما جاء في احتجاب النساء من الرجالسنن الترمذي )  ٥

   .٣٢سورة األحزاب اآلية )  ٦

 -هـ  ١٤٢٠الثانية  : الطبعة   توزيعدار طيبة للنشر وال   : الناشر   ٤٠٩ / ٦ البن كثير      تفسير القرآن العظيم  )  ٧
   . م١٩٩٩



 

 )٤٧١٣(

  :أنواع الغيرة على المحارم : المطلب الثاني 
  : قسم الغيرة بحسب نوعها إلى قسمينتُ

   : النوع األول ـ غيرة محمودة
وهي غيرة الرجل على زوجته وأخواته وأمه وأقاربه، وهذه غيرة فطرية فطـر اهللا              
تعالى الرجال عليها، كما فطر النّساء عليها، ومثال عليها أن يغار األخ علـى أختـه أو              

لبس لباسا غيـر محتـشم ، أو يـتكلّم معهـا           زوجته عندما يراها تخرج متعطّرة ، أو ت       
الرجال الغرباء ، وال شك في أن هذه الغيرة من األمور الممدوحة في الرجـال، ومـن                 
األمور التي تبين معادنهم، وقد كان السلف الـصالح مـن أشـد النّـاس غيـرةً علـى            

مة عنـدما   أعراضهم، بل وإن سبب غزوة بني قينقاع هو تعرض اليهود المـرأٍة مـسل             
كانت تبتاع في السوق، وقد كان نتيجة هذا التّحرش أن ظهر جزء من عـورة المـرأة                 
المسلمة، فقتل رجٌل من المسلمين أخذته الغيرة الرجـل اليهـودي وانتـصر لعـرض               

  . المسلمين
وعلى كال الشّريكين أن يدركا أن هذه الغيرة المحمودة هي أمر طبيعي مفطور عليه              

  . بل إن وجوده مطلوب حتى تحلو الحياة، ويتعزز جانب األخالق فيهاكال الجنسين، 
الـروح   من قوتها وتستمد حدودها، عند المرء فيها يقف التي هي : المحمودة فالغيرة
 أو مال أو زوج من مشروع بطريق ويملكه به يختص ما على المسلم كغيرة واإليمان،

  . متاع
 أن أو تنتهـك  أن من وشرعه، ودينه اهللا حرمات على كذلك شرعا مطلوبة والغيرة

 في الغيرة ورسوله اهللا يحبها التي الغيرة من أن الشريف الحديث بين عليها، وقد يتعدى
   .لألذى اتقاء لدفعه واالحتياط السوء الشك في عند أي الريبة،

  ١: المحمودة للغيرة مظاهر
 خلقهـا  إلـى  يطمئن الالرجال ،أو من  من المحارم لغير اإلذن على يقرها أال  ـ١
 مـن  اهللا يخـاف  ال من عليها يدخل وأال غيابه، في بيته إلى النساء بالدخول من ودينها
 .الرجال

                                         
  م ١٩٨٩ه، ١٤٠٩ األردن،– الحديثة الرسالة  مكتبة٢١٢ ص/٢ محمد عقله ج/  د  اإلسالم في األسرة نظامـ  ١



– 

  )٤٧١٤(

 الرجـال  مجتمعـات  وغـشيان  العامـة،  األمـاكن  إلى بالخروج لها يأذن  ـ أال٢
 العالمـة  النساء جميع ذلك في ويستوي إليها العيون امتداد من كي يصونها ومجالسهم،

 .والقبيحة لة،الجميلةوالجاه
 أو أقـارب  كـانوا  ولو المحارم غير األجانب من زواره بمخالطة لها يأذن أال  ـ٣

  .أصدقاء
ـ ٤  أو المعاشـرة،  فـي  حقهـا  وبمنعهـا  عنها الغياب بطول للفتنة يعرضها أال  

 والغواية اإلغراء دواعي فيها يثير ما مشاهدة أو أو قراءة، ، باالستماع
 الغرباء إن احتاج الضيوف، استقبال حجرة في الزوجية آثار من شيئا يدع أال  ـ ٥

  . لدخولها
   : النوع الثاني ـ غيرة غير محمودة

وهي الغيرة المرضية التي تكون أسبابها نفسية، وغالبا ما يكون شكل هـذه الغيـرة               
لتقاء عنيفًا وحادا في المواقف التي تستدعيها، ومثال عليه أن يمنع الرجل زوجته من اال             

بالنّاس واالجتماع معهم بحجة الغيرة عليها، وإن هذه الغيرة ينبغي أن تعالج مـن قبـل                
أخصائيين نفسيين؛ ألنّها غالبا ما تكون نتيجة خبرات وتجارب سابقة مر بها اإلنـسان،              

  .أو بسبب التّنشئة الخاطئة من قبل األبوين
 جيـوش  تـشعل  نـارا  حبهاصا صدر في تتأجج التي تلك هي :المذمومة الغيرةو

   .١يطاق ال جحيما األسرة حياة فتحيل آن، كل في الظنون والشك
النفس  تقلق ، ألنها  مرفوضة و مقبولة، غير معقول مبرر إلى تستند ال التي فالغيرة

 عصبي، عاطفي اعتالل حالة إلى دين ، وتؤدي وال شرع يقرها وال الخاطر، وتشوش
 الحياة تحطيم وإلى كبرى، مأساة إلى ربما أدت بصاحبها استرسلت وإذا الّثقة، ضعف و

  .وأصدقاء أهل وأقرباء من حوله من مع التصادم وإلى كليا، العائلية
،  البـشعة  والمشاهد تفاهم، وسوء نزاعات تسودها الصنف هذا مع الزوجية والحياة
 كيان عهام يقوض مأساة، إلى تنتهي حتى الثقة وانعدام واالتهامات، واليأس، والخوف،

  .٢وجدوا إن األوالد من ثمرتها ة، وتضيع األسر
                                         

 القاهرة، الحديثة، البيان دار الصفا،  مكتبة٤٩٦ صمحمود المصري  السعيد، اإلسالمي الزواج موسوعةـ  ١
  .ه ١٤٢٧

   .الرسالة مؤسسة ٨٣ ص  موسى  كامل ،الزوجية لحياةا في مسائلـ  ٢



 

 )٤٧١٥(

 استقرار األسرة على الزوجين بين الغيرة أثر :الثالث  المطلب
   الغيرة المذمومة  أثر: أوال 

 :منها أمور عدة في تتمثل الزوجية العالقة على سلبية للغيرة المذمومة آثار
 خطـر  فهي الزوجية، للحياة والنزاعات المشاكل جلب في ورئيس مهم سبب  ـ ١
  .ة بأكملها األسر يهدد
 الحيـاة  علـى  يـؤثر  وبالتالي وباآلخر، بنفسه الزوجين من كل ثقة تزعزع  ـ  ٢
 .بينهما
 سببا تكون فقد كيانها وتهدد األسرة تماسك تزعزع على تعمل المذمومة الغيرة  ـ٣

 تـصرفاته  فـي  قبمرا أنه الزوجين من كل إحساس ألن التوتر حالة في نشأة مباشرا
  .التحمل وعدم بالضغط له الشعور يسبب وحركاته
  أثر الغيرة المحمودة : ثانيا 
 أواصـر  توثيـق  على يعمل وإيجابي فعال أثر لها المحمودة الغيرة من نوع وهناك

 فـي  تتجـاوز  ولم والمعقول المحدود نطاق في كانت إذا الزوجين، بين الحب والمودة
  قبلهوتت تألفه النفوس ما طبعها
ممـا   بها واهتمامه حبه تستشعر فإنها عليها زوجها بغيرة الزوجة تشعر فحين  ـ ١

 الجميـل  الـشعوري  الجانـب  هذا مراعاة على فتعمل لمشاعره وتقديرا له حبا يزيدها
  .بينهما فيما اتصاال العالقة فتزيد هذه والراقي

 بأنه خاللها من تشعره واهتماما غيرة زوجته من يرى أن يحب الزوج  ـ وكذلك ٢
 لديه يولد مما جنسها بنات من عليه وتغار وحدها تمتلكه أن وتحب به، الذي تتغنى هو

 احترامـا  فيـزداد  لزوجها المحبة الزوجة لهذه وحبه تقديره ثم بنفسه أوال بالثقة شعورا
   .١أيما مراعاة ويراعيها لمشاعرها

أن هناك شخصا يخاف    ـ كم يسعد الرجل وتسعد الزوجة عندما يشعر كل منهما            ٣
  عليه ويشتاق إليه، ويود أن يمتلكه هو وحده ليبعد عنه اآلخرين ويقيه شر األخطار

                                         
 .٨٣ ص الزوجية الحياة في مسائل+   ٤٩٦ ص السعيد، اإلسالمي الزواج موسوعة ـ  ١



– 

  )٤٧١٦(

  عالج النشوز: المبحث السادس
  تعريف النشوز وأماراته وكيفية عالجه: المطلب األول 

: َأةُ ِمن زوِجها نُـشُوزا      نَشَزِت الْمر : الِْعصيان واِالمِتنَاع ، يقَال     : النُّشُوِز ِفي اللُّغَِة    
   .١تَركَها وجفَاها: عصتْه وامتَنَعتْ علَيِه ، ونَشَز الرجل ِمِن امرَأِتِه نُشُوزا 

  : قَال َأبو ِإسحاقَ 
 هاِحبا صماِحٍد ِمنْهةُ كُل واهكَر وهِن ، ويجوالز نيب كُوني ٢النُّشُوز  

  .٣هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها: ز الزوجةونشو
  : أساس النشوز-

النفوس مجبولة على الحرص على الحق الذي لها، وعدم الرغبة في بذل ما عليهـا،              
وبذلك تصعب الحياة وتفسد، ويقع النشوز، وتعلن راية العـصيان، وتتمـزق أواصـر              

  .العالقة بين الزوج وزوجه
زوجين ال بد من قلع هذا الخلق الدنيء، واستبداله بضده،          ولكي تصلح األمور بين ال    

  .وهو السماحة ببذل الحق الذي عليك، والقناعة ببعض الحق الذي لك
  ٤: أمارات النشوز-

  .نشوز الزوجة إما أن يكون بالقول، أو الفعل، أو بهما معاً، والكل محرم
م طاعتـه فيمـا   كاإلعراض عن الزوج، والعبوس في وجهه، وعد      : فالنشوز بالفعل 

  .يجب، والتثاقل واالمتناع إذا دعاها لفراشه
كأن ترفع صوتها عليه، أو تجيبه بشدة، أو بكالم خشن، أو تـسبه      : والنشوز بالقول 

  .وترميه بما ليس فيه ونحو ذلك
والكل مذموم، والجمع بينهما يجعل المرأة ناراً ال يمكن االقتراب منها، أو االستمتاع             

  .بها

                                         
 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس: المؤلف  في غريب الشرح الكبيرـ المصباح المنير  ١
٢٩٦ / ٩.   
  .الطبعة األولى  بيروت–دار صادر : الناشر  ٤١٧ / ٥ن منظور الْعرِب الب ـ ِلسان ٢

بيت األفكار  : الناشر )١٦٢/ ٤ ( محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا التويجري      :  المؤلف اإلسالمي الفقه ـ موسوعة  ٣
   م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة الدولية

  )١٦٢/ ٤ (اإلسالمي الفقه  ـ موسوعة ٤



 

 )٤٧١٧(

  :اتأقسام الزوج
  :الزوجات قسمان

  .وهي المطيعة لربها وزوجها، وهذه ال تحتاج إلى تأديب:  المرأة الصالحة- ١
وهي التي تخل بحقوق الزوجية، وهـي الناشـز التـي           :  المرأة غير الصالحة   - ٢

  .تعصي زوجها، فهذه تحتاج إلى تأديب لتكون صالحة
  :١كيفية عالج نشوز الزوجة

 قَوامون علَى النِّساِء ِبما فَضَل اللَّه بعضهم علَى بعٍض وِبمـا            الرجاُل{: قال اهللا تعالى  
               اللَّـاِتي تَخَـافُونو ِفظَ اللَّـها حِب ِبماِفظَاتٌ ِللْغَياتُ قَاِنتَاتٌ حاِلحفَالص اِلِهموَأم َأنْفَقُوا ِمن

مضاِجِع واضِربوهن فَِإن َأطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَـيِهن        نُشُوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْ    
   .٢})٣٤(سِبيلًا ِإن اللَّه كَان عِليا كَِبيرا 

  :يعالج نشوز الزوجة على التدريج بأمور
  :الوعظ واإلرشاد: األول

اع، أو  فإذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز كأن ال تجيبه إلى الفـراش أو االسـتمت              
تجيبه متبرمة أو كارهة أو عابسة، فهذه يعظها ويخوفها باهللا عز وجـل، ويبـين لهـا                 

  .فضائل الطاعة، وحسن المعاشرة، وعقوبة المعصية؛ لئال يستفحل األمر
والموعظة عمل تهذيبي مؤثر، وهو أول واجب، ولكنه قد ال ينفع مع بعض النـساء               

ل، أو جاه ونحو ذلك مما ينسي الزوجة أنهـا  لهوى في النفس، أو استعالء بمال، أو جما      
  .شريكة في حياة، وليست نداً في صراع

  ٣:منها آداب له عالجي أسلوب والوعظ
 عليـه  اهللا صـلى - نبيه وسنة اهللا كتاب في جاء ما على الوعظ في االعتماد  ـ ١
 .الزوج وطاعة العشرة حسن توجب التي والتابعين، ومواقف الصحابة– وسلم
 علـى  المحاسبة عن البعيدة الطيبة وبالكلمة رقيق لين بأسلوب الوعظ يتم أن  ـ  ٢

 والْموِعظَـة  . ِبالِْحكْمة ربك سِبيل إلى ادع(  :تعالى قال .يعجبه ال يصدر منها فعل كل
   ١) َأحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الْحسنَة

                                         
  )١٦٤/ ٤ (سالمياإل الفقه ـ موسوعة ١
   .٣٤سورة النساء اآلية )  ٢
  .٣١٣ / ٧ ـ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ٤٥٩ـ قواعد تكوين البيت المسلم ، مرسي ص  ٣



– 

  )٤٧١٨(

 .زوجته قلب في يؤثر ذيال الوعظ نوع يختار بحيث المرأة طبيعة  ـ مراعاة٣
 يوضـح  بحيث واإلرشاد، النصح هذا لتوجيه المناسبين والمكان الوقت  ـ اختيار٤

  .الزوجية منزل على الحفاظ هو الحديث هذا من بأن الهدف للزوجة
  :الهجر في الفراش: الثاني

والهجر حركة استعالء نفسية من الرجل على كل ما تدلي به المرأة مـن جمـال أو              
 وإذا كان في المضجع فهو عالج نفسي بالغ، يفوت عليها السرور واالسـتمتاع              افتخار،

  .الذي هو عندها من أصعب األمور
ومكان الهجر في المضجع فقط، فال يجوز للزوج أن يهجر زوجته أمـام األطفـال؛              
لئال يورث نفوسهم الشر والقلق، وال أن يهجرها أمام الناس؛ لئال يذلها ويهين كرامتهـا               

اد نشوزاً وإصراراً، يهجرها في المضجع ما شاء، ويهجرها في الكالم مدة ال تزيد              فتزد
  .على ثالثة أيام

  ٢:بها االلتزام الزوج على آداب وللهجر
  .الزوجين بين خلوة مكان غير في ظاهرا هجرا يكون أال  ـ ١
 .وفسادا شرا نفوسهم في يورث األطفال، أمام هجرا يكون  ـ أال٢
 هـو  المقـصود  ألن كرامتها؛ يستثير أو الزوجة يذل غرباء أمام هجرا وال  ـ  ٣

  .الزوجة ال إذالل عالج النشوز
وقد ال تنفع هذه الخطوة مع بعض النساء الناشزات، فينتقل إلى ما بعدها إن أصرت               

  .على النشوز
  :الضرب غير المبرح: الثالث

ن أعنف مـن الهجـر      والضرب إجراء ودواء يلجأ إليه عند الضرورة، وهو وإن كا         
  .فهو أهون وأصغر من تحطيم بيت الزوجية بالفراق بسبب النشوز، واإلصرار عليه

فإذا أصرت على النشوز ضربها ضرباً غير شديد وال شائن، ويجتنب أثناء الضرب             
الوجه تكرمة له، ويجتنب أماكن الجمال؛ لئال يشوهها، ويجتنب البطن وما يخشى منـه              

  .الموت

                                                                                                     
  .١٢٥سورة النحل اآلية )  ١

   .٣٤٩ـ قواعد تكوين البيت المسلم ص  ٢



 

 )٤٧١٩(

 تأديب مصحوب بعاطفة المؤدب المربي، الذي يزاوله الوالـد          وهذا الضرب ضرب  
مع أوالده، فليس ضرب تعذيب لالنتقام والتشفي، وال ضرب إهانـة للتحقيـر واإلذالل،     

  .وال ضرب قسر لإلرغام على معيشة ال ترضاها
ويكون الضرب غير المبرح باليد على كتفها، أو بعصاً خفيفة، أو بـسواك ونحـوه؛          

  .أديب ال التعذيبألن القصد الت
الرجاُل قَوامون علَى النِّساِء ِبما فَضَل اللَّه بعضهم علَى بعٍض وِبمـا            {: قال اهللا تعالى  

          اللَّـاِتي تَخَـافُونو ِفظَ  اللَّـها حِب ِبماِفظَاتٌ ِللْغَياتُ قَاِنتَاتٌ حاِلحفَالص اِلِهموَأم َأنْفَقُوا ِمن
وزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإن َأطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَـيِهن            نُشُ

   .١})٣٤(سِبيلًا ِإن اللَّه كَان عِليا كَِبيرا 
أن إذا لم يرتَِدعن بالموعظة وال بـالهجران، فلكـم          : أي} واضِربوهن  { : وقوله (( 

تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صـلى اهللا          
واتَّقُوا اَهللا في النِّساِء، فإنهن عندكم عوان، ولكـم         : "أنه قال في حجة الوداع    : عليه وسلم 

عليهن أال يوِطْئن فُرشكم أحدا تكرهونه، فإن فَعلْن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن              
وتهن بالمعروفرزوِكس ٢"قُهن.   

يعنـي  : قال الحسن البـصري   . ضربا غير مبرح  : وكذا قال ابن عباس وغير واحد     
  .هو أال يكسر فيها عضوا وال يؤثر فيها شيئا: قال الفقهاء. غير مؤثر

يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإال فقـد        : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس       
ا غير مبرح، وال تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإال فقد حـل  أذن اهللا لك أن تضرب ضرب    

   .٣))لك منها الفدية 
  : يقول اإلمام القرطبي 

أمر اهللا أن يبدأ النساء بالموعظة أوال ثم بـالهجران ،         } واضِربوهن{: قوله تعالى   (( 
رب والـض . فإن لم ينجعا فالضرب ؛ فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه             

في هذه اآلية هو ضرب األدب غير المبرح ، وهو الذي ال يكـسر عظمـا وال يـشين                   

                                         
  .٣٤سورة النساء اآلية )  ١

  .سبق تخريجه )  ٢
 -هــ   ١٤٢٠الثانية  : الطبعة   دار طيبة للنشر والتوزيع   : الناشر   )٢٩٥/ ٢ (طيبة دار / ثيرك ابن ـ تفسير  ٣

  م١٩٩٩



– 

  )٤٧٢٠(

فـال جـرم إذا أدى إلـى    . جارحة كاللكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصالح ال غير    
. الهالك وجب الضمان ، وكذلك القول في ضرب المؤدب غالمه لتعليم القـرآن واألدب         

اء فإنكم أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فـروجهن  اتقوا اهللا في النس: "وفي صحيح مسلم   
بكلمة اهللا ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلـن فاضـربوهن ضـربا       

   .١. .. ))الحديث" غير مبرح
    النَِّبـي ِمعس َأنَّه نْهاُهللا ع ِضيةَ رعمداِهللا بن زبع نصـلى اهللا عليـه وسـلم    -ع - 

  خْطُبفَقَالَ  . ..ي اءالنِّس ذَكَرا         : (( وهاِجعـضي لَّهِد، فَلَعبالع لْدج َأتَهرام ِلدجفَي كُمدَأح ِمدعي
  . ٢))ِمن آِخِر يوِمِه

  :٣اإلصالح بينهما بواسطة الحكمين: الرابع
إذا تعذر إصالحها بهذه الوسائل، وأصرت على نشوزها وسوء عشرتها، أو ادعـى             

من الزوجين ظلم صاحبه له وال بينة لهما، بعثنا إليهما حكَمين، مـسلمين، ذكـرين،       كل  
عدلين، فقيهين، حكَماً من أهله، وحكَماً من أهلها، ليكون أقـرب للتوفيـق واإلصـالح               

  .بينهما، ينويان اإلصالح، ويلطِّفا القول، ويرغِّبا ويخوفا كال الزوجين
 يملكان تفريقاً إال بـإذن الـزوجين، ولهمـا أن           والحكَمان وكيالن عن الزوجين، فال    

  .يفعال ما فيه مصلحة الزوجين من جمع أو تفريق
وِإن ِخفْتُم ِشقَاقَ بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن َأهِلِه وحكَما ِمـن َأهِلهـا ِإن             {: قال اهللا تعالى  

   .٤})٣٥(ن اللَّه كَان عِليما خَِبيرا يِريدا ِإصلَاحا يوفِِّق اللَّه بينَهما ِإ
  :يقول اإلمام الرازي 

وِإن ِخفْتُم ِشقاقَ بيِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن َأهِلـِه وحكَمـاً ِمـن             : ( في قوله تعالى    (( 
اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها ، ثـم يهجرهـا ، ثـم         ) َأهِلها

                                         
 أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شـمس    لإلمام الجامع ألحكام القرآن  ـ   ١

ـ ٦٧١: المتوفى  (الدين القرطبي     ياض، المملكة العربية الـسعودية    دار عالم الكتب، الر   : الناشر   ١٧٢ / ٥ ) ه
  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: الطبعة 

 .صحيح البخاري ، سورة والشمس وضحاها )  ٢

  )١٦٧/ ٤ (اإلسالمي الفقه موسوعةـ  ٣
   .٣٥سورة النساء اآلية )  ٤



 

 )٤٧٢١(

ها ، بين أنه لم يبق بعد الضرب إال المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظـالم            يضرب
   .١))وِإن ِخفْتُم ِشقاقَ بيِنِهما إلى آخر اآلية : فقال 

  :٢التفريق إذا تعذر اإلصالح: الخامس
إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين، وتعذر اإلصالح والتوفيق بينهما، أجبـر الحـاكم       

ها أو فسخها أو طالقها بعوض أو بدون عوض؛ ألنه تعذر اإلصـالح،             الزوج على خلع  
  .فلم يبق إال الطالق، فال ضرر وال ضرار

الطَّلَاقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن ولَا يِحلُّ لَكُـم َأن            {: قال اهللا تعالى  
لَّا َأن يخَافَا َألَّا يِقيما حدود اللَِّه فَِإن ِخفْتُم َألَّا يِقيما حدود اللَّـِه              تَْأخُذُوا ِمما آتَيتُموهن شَيًئا إِ    

             اللَّـِه فَُأولَِئـك وددح دتَعي نما ووهتَداللَِّه فَلَا تَع وددح تْ ِبِه ِتلْكا افْتَدا ِفيمِهملَيع نَاحفَلَا ج
 ونالظَّاِلم م٣})٢٢٩(ه.   

  نشوز الزوج
فكما أشار القـرآن الكـريم إلـى نـشوز     ، قد يكون النشوز والتمرد من قبل الزوج      

فإنه كذلك قد أشار إلى نشوز الزوج وبين حـل          ، وأوضح حلول هذه المشكلة     ، الزوجة  
ا فَلَـا جنَـاح     وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراض       : ( قال تعالى   ، تلك المشكلة   

علَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير وُأحِضرِت الْـَأنْفُس الـشُّح وِإن تُحـِسنُوا               
ولَـو  ولَن تَستَِطيعوا َأن تَعِدلُوا بين النِّساِء       ) ١٢٨(وتَتَّقُوا فَِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا        

حرصتُم فَلَا تَِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتَذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإن تُصِلحوا وتَتَّقُوا فَِإن اللَّه كَان غَفُـورا               
   .٤)وِإن يتَفَرقَا يغِْن اللَّه كُلا ِمن سعِتِه وكَان اللَّه واِسعا حِكيما ) ١٢٩(رِحيما 

   :نشوز الزوج معنى 
   ل للزوجة    : (( قال الكَلِْبيجنْهـا ،        : نشوز الرهه عبوج هِتها ، وإعراضعامجترك م
  .٥))وقلة مجالَسِتها 

                                         
دار إحياء التـراث العربـى ـ    : دار النشر  ٧٣ / ١٠  الدين الرازىفخر: اإلمام : فاتيح الغيب المؤلف ـ م ١
  يروتب
  )١٦٧/ ٤ (اإلسالمي الفقه ـ موسوعة ٢
   .٢٢٩سورة البقرة اآلية )  ٣
  .١٣٠ ـ ١٢٨سورة النساء اآليات )  ٤

                أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى المتـوفى بعـد سـنة               : المؤلف  ٥٢ / ١فسير اللباب   ت)  ٥
 . لكتب العلمية ـ بيروتادار / دار النشر   هـ٨٨٠



– 

  )٤٧٢٢(

وأصل النشوز في اللغة االرتفاع، فالمرأة الناشز كأنهـا ترتفـع      : (( وقال الشنقيطي   
قهاء الخروج عـن طاعـة   عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها، وهو في اصطالح الف      

الزوج، وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضا عن المحـل الـذي فيـه الزوجـة وتركـه                 
  .١))مضاجعتها، والعلم عند اهللا تعالى 

، إذن فالنشوز هو الخروج عن الواجبات التي تطلب من الزوجين في إطار األسـرة      
ه ُأعتبـر متمـرداً     فإذا ما تخلى عن واجبات    ، فكل من الزوجين له حقوق وعليه واجبات        

  .وناشزاً 
ذلك ، ويمكن القول أن نشوز الرجل اخطر واشد على حياة األسرة من نشوز المرأة              

أن الرجل له دور كبير ومؤثر داخل األسرة فهو المفكر والموجه والراعي بما يكتـسب               
من خبرات مجتمعية زائدة عن خبرات المرأة بحكم احتكاكه الدائم والمتكـرر بمختلـف        

  . الحياةجوانب
فخطورة نشوز الزوج على األسرة ال تتوقف عند حد معين ذلك أنه يحـدث فقـدان                

  .لنبع القرارات المدروسة ، ويفقد قوامته على أسرته فيفتقر األبناء القدوة التي يحاكونها
  :أسباب نشوز الزوج

سـوء معاشـرة    : قد تنشز المرأة وتتمرد على الحياة الزوجية ألسباب كثيرة منهـا            
وكذا التدخالت الخارجية من    ، وغيرته القاتلة المدمرة    ، وج لها وبخله وتقتيره عليها      الز

وقد تنشز ألسباب مجهولة ربما ال يدري بها أحد إال الزوجـة            ، أهله إلى آخر األسباب     
  .فقط 

أما نشوز الزوج فله أسبابه أيضا ؛ ومنها أسباب قد تكون طبيعية ومنطقية وأسـباب               
  .ة قد تكون غير منطقي

                                         
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر        : المؤلف   ٢٤١ / ١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     )  ١

عـام    لبنـان  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت         : الناشر   )هـ١٣٩٣: الجكني الشنقيطي المتوفى    
  مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: النشر 



 

 )٤٧٢٣(

  :فمن أسباب نشوز الزوج وتمرده على الحياة الزوجية 
  . ـ سوء المعاشرة من قبل الزوجة١

بـل  ، فقد جعل اإلسالم طاعة الزوجة لزوجها من أولى الحقوق في الحياة الزوجية             
  . جعل طاعته من طاعة اهللا تعالى 

ِإذَا : (( صـلى اهللا عليـه وسـلم      قَاَل رسوُل اِهللا    : عن عبِد الرحمِن بِن عوٍف ، قَاَل        
صلَِّت الْمرَأةُ خَمسها ، وصامتْ شَهرها ، وحِفظَتْ فَرجها ، وَأطَاعتْ زوجها ، ِقيَل لَهـا    

  .١))ادخُِلي الْجنَّةَ ِمن َأي َأبواِب الْجنَِّة ِشْئِت : 
عـن َأِبـي    ،وال تخالفـه    ، ها  فالزوجة العاقلة ينبغي عليها أن ال تسيء معاملة زوج        

  : َأي النِّساِء خَير ؟ قَاَل : هريرةَ ؛سِئَل رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ))ا يِفيم الَ تُخَاِلفُهو ، رِإذَا َأم هتُِطيعو ، ِإذَا نَظَر هراِلِهالَِّذي تَسما وِفي نَفِْسه ه٢))كْر .  

حتـى ال   ،  أن تلبي حاجاته الطبيعية وال تمنعه من نفسها دون عذر            بل ينبغي عليها  
  ، تستوجب غضب اهللا تعالى عليها 

ِإذَا دعـا الرجـُل     :(( قَاَل رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : عن َأِبي هريرةَ ، قَاَل      
غَض وهاتَ وِه ، فَبلَيتْ عاِشِه ، فََأبِإلَى ِفر َأتَهرام ِبحتَّى تُصالَِئكَةُ حا الْمنَتْهلَع ، ان٣))ب .  

وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صـالحا يالئمهـا،     :( قال ابن القيم رحمه اهللا      
أن تجتهد في مرضاته، وتتجنب ما يؤذيه، فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكره، أوجب               

  . ٤)صته فتركها أو آثر غيرها ذلك ماللته، وبقي ذلك في نفسه، فربما وجد فر
وال تجعـل البيـت     ، فالزوجة التي تمتنع عن زوجها وتعصيه وال تحسن معاشرته          

واحة للسكينة والسعادة تكون سبباً في نشوز الزوج وكراهيتـه ونفـوره مـن الحيـاة                
  .كل ما تقوم بهاألمر الذي يقلب المديح للزوجة والثناء عليها إلى ذم وهجاء ل، الزوجية 

                                         
حـسن  : تعليق شعيب األرنـؤوط       القاهرة –مؤسسة قرطبة   : الناشر   ١٩١/  ١ مسند اإلمام أحمد بن حنبل    )  ١

 لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة

 إسناده قوي: تعليق شعيب األرنؤوط  ٢٥١ / ٢مسند اإلمام أحمد ابن حنبل )  ٢

  .٣٩ / ٧ باب ِإذَا باتَِت الْمرَأةُ مهاِجرةً ِفراشَ زوِجهاصحيح البخاري )  ٣

  .١٠٥أحكام النساء )  ٤



– 

  )٤٧٢٤(

  ).الطالق النفسي( ـ انقطاع الحوار والتفاهم بين الزوجين ٢
انقطاع الحوار والتفاهم بين الزوجين من أسباب نشوز الزوج وتمرده علـى الحيـاة             

إذ ينبغي أن يكون هناك ثمة تفاهم وتواد بين الـزوجين وأن يكـون بينهمـا                ، الزوجية  
  . تواصل ومحبة 

وكثرة الـصدامات بينهمـا     ،  بين الزوجين    لكن أحياناً من كثرة المشاكل والخالفات     
وهو عدم التواصل والحوار بين الـزوجين فيـصل         ، يحدث ما يسمى بالطالق النفسي      
وإذا ما حدث حوار بينهما فإنه حـوار يقـوم علـى            ، األمر إلى حد التقاطع والتهاجر      

ه مـن  مما يؤدي إلى نشوز الـزوج ونفـور     ، المماراة والمجادلة العقيمة والعتاب األليم      
  .الحياة الزوجية 

  . ـ كبر سن الزوجة وعجزها عن الوفاء بحقوق الزوج٣
من أسباب نشوز الزوج ونفوره من الحياة الزوجية كبر سن الزوجة وعجزها عـن              

  . الوفاء بحقوق الزوج 
يـه  يا ابن أختي ؛ كَان رسوُل اللَِّه صلى اهللا عل         : (( قَالَتْ عاِئشَةُ   : عن عروةَ ، قال     

                   ـوهإال و موقَلَّ ي كَاننَا ، وكِْثِه ِعنْدم ِم ، ِمنٍض في الْقَسعلَى بنَا عضعُل بفَضوسلم ال ي
يطُوفُ علَينَا جِميعا فَيدنُو ِمن كُلِّ امرأة ِمن غَيِر مِسيٍس حتَّى يبلُغَ إلى الَِّتى هـو يومهـا        

   ا ، وهِبيتُ ِعنْدـوُل اللَّـِه            فَيسا رفَاِرقَهفَِرقَتْ أن ينَّتْ واس ةَ ِحينعمةُ ِبنْتُ زدوقَالَتْ س لْقَد
فَقَِبَل ذَِلك رسوُل اللَِّه صلى اهللا عليـه   . صلى اهللا عليه وسلم يا رسوَل اللَِّه يوِمى ِلعاِئشَةَ          

واِن امرأة خَافَـتْ  (ه تَعالَى وِفى أشباهها أراه قَاَل   وسلم ِمنْها قَالَتْ نَقُوُل في ذَِلك انْزَل اللَّ       
  .١...))ِمن بعِلها نُشُوزا
وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراضا فَلَا جنَـاح علَيِهمـا َأن            : (  قال تعالى   

 رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بِلحص٢)ي.   
روى الترمذي عن ابن عباس     . ونزلت اآلية بسبب سودة بنت زمعة     (( ال القرطبي   ق
ال تطلقنـي  : خشيت سودة أن يطلقها رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقالـت           : قال

فَال جنَاح علَيِهما َأن يصِلحا بينَهمـا  {: وأمسكني، وأجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت    

                                         
 .حسن صحيح : قال الشيخ األلباني  دار الكتاب العربي ـ بيروت: الناشر ٢٠٨ / ٢سنن أبي داوود )  ١

   .١٢٨سورة النساء اآلية )  ٢



 

 )٤٧٢٥(

 لْحالصلْحاً وص رهذا حـديث حـسن     : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، قال       }  خَي
   .١))غريب 
فقد يكون الرجل متزوجاً بأكثر من زوجـة        . الشجار والمشاكسات بين زوجاته      -٤

ويكره الحيـاة  ، فتحدث بينهن المناوشات والمشاكسات التي تجعل الزوج ينفر من البيت      
  . وتنقلب األمور عليه،  يده ويفلت الزمام من، الزوجية بكل ما فيها 

  . أسباب خاصة باإلنجاب-٥
قد يكون سبب نشوز الزوج أسباباً خاصة باإلنجاب ، فقد تكون الزوجـة عقـيم أو                

وال يدرك أن األمر بيد اهللا تعـالى        ، فال يرضى الزوج بذلك     ، لديها تأخر في اإلنجاب     
الَْأرِض يخْلُقُ ما يشَاء يهب ِلمـن يـشَاء         ِللَِّه ملْك السماواِت و   : ( وحده كما قال سبحانه     

      الذُّكُور شَاءي نِلم بهي٤٩(ِإنَاثًا و (  ا ِإنَّـهِقيمع شَاءي نُل معجيِإنَاثًا وانًا وذُكْر مهجوزي َأو
 قَِدير ِليم٢) )٥٠(ع.   

أو قد ينـشز الـزوج وينفـر        ، ية  فيكون ذلك سبباً في نفور الزوج من الحياة الزوج        
فبعض من ال علم لهم وال فقه يتضايقون من إنجاب          ، بسبب حرمانه من األوالد الذكور      

متناسين أن هذا من النعم التي يـنعم اهللا بهـا          ، ويكرهون زوجاتهم بسبب ذلك     ، البنات  
  . على العبد 

جـاءتِْني امـراةٌ ،     :(( عليه وسلم قَالَتْ  عن عروةَ ، َأن عاِئشَةَ زوج النَِّبي صلى اهللا          
. فَاعطَيتُهـا ِإياهـا   . ومعها ابنَتَاِن لَها فسألتني فَلَم تَِجد ِعنِْدي شَيًئا غَير تَمـرٍة واِحـدٍة           

فَـدخََل  . خَرجتْ وابنَتَاها   ثُم قَامتْ فَ  . ولَم تَاْكُْل ِمنْها شَيْئا     . فأخذتها فَقَسمتْها بين ابنَتَيها     
مـِن  : فَقَاَل النَِّبي صلى اهللا عليه وسلم . علَيها النَِبي صلى اهللا عليه وسلم فَحدثْتُه حِديثَها    

  .٣))ابتُِلي ِمن الْبنَاِت ِبشَيٍء ، فأحسن إليهن ، كُن لَه ِستْرا ِمن النَّاِر
  .الزوج أسباب ترجع إلى طبيعة -٦

ويرى أن بها قيوداً قـد      ، فبعض األزواج لديهم نوع من التمرد على الحياة الزوجية          
حريته ، حريته في االنطالق والتصرف كما يشاء       ، تمنعه من الحركة وتحد من حريته       

                                         
: الطبعـة    دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية      : الناشر    ٤٠٣ / ٥ الجامع ألحكام القرآن  )  ١

   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣
   .٥٠ ، ٤٩سورة الشورى اآليتان )  ٢
 ٣٨ / ٨.باب فَضِل اِإلحساِن ِإلَى الْبنَاِتصحيح مسلم )  ٣



– 

  )٤٧٢٦(

حريته في أن يخـرج     ، في عدم االلتزام بالمسؤوليات التي تلقى على عاتق رب األسرة           
  .ء وال يعرف أهله عنه شيئاً كما يشاء ويدخل كما يشا

وهذا التمرد من الزوج يؤدي إلى نشوزه وعصيانه وهجره الدائم للبيـت ومـن ثـم          
  .تقصيره في واجباته وحقوقه تجاه زوجته وأوالده 

  :عالج نشوز الزوج 
  :١ كيفية عالج نشوز الرجل-
  .هو جفوة الزوج لزوجته، وإعراضه عنها :  نشوز الزوج-

  :تالي وخطوات العالج كال
  . أن يفهم الزوج طبيعة المرأة -١

من سبل العالج لنشوز الزوج أن يعرف الزوج أن للمرأة طبيعة تختلف عن طبيعته              
أمـا  ، ويقدم الحكمة على المـشاعر الجياشـة        ، فهو بطبيعته يحكم عقله قبل عاطفته       ، 

ى الزوج  ومشاعرها تسبق حكمتها لذا فإنه يصعب عل      ، المرأة فإن عاطفتها تسبق عقلها      
  .أن يجد زوجة كاملة في كل شيء كما هو الحال بالنسبة للرجل

لذا فقد نبه النبي صلى اهللا عليه وسلم الرجل أن ال يبغض وال يحتقر زوجته لـبعض     
  .   التصرفات واألخالق السيئة فيها فهي ليست معصومة من األخطاء 

الَ يفْـرك مـْؤِمن      (( -اهللا عليه وسـلم   صلى  -عن َأِبى هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه        
 ا آخَرِمنْه ِضىا خُلُقًا رِمنْه كَِره ْؤِمنَةً ِإن٢))م.   

بل يغفر سـيئتها    ... أي ال يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها         : (( قال القرطبي   
   .٣))بحسنتها ، ويتغاضى عما يكره لما يحب 
والناس فـي هـذا ثالثـة    : (( ند شرحه للحديث وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ع    

من لحظ األخالق الجميلة والمحاسن ، وغض عن المـساوئ بالكليـة            : أعالهم  : أقسام  
من عكس القضية ، فأهـدر المحاسـن        : وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخالقاً جميلة      . وتناساها  

رها بظنـون   وربما مـددها وبـسطها وفـس      ! مهما كانت وجعل المساوئ نصب عينيه       
مـن لحـظ األمـرين      : القسم الثالث   . وتأويالت ، تجعل القليل كثيراً ، كما هو الواقع          

                                         
  )١٦٨/ ٤ (اإلسالمي الفقه موسوعةـ  ١
   .١٧٨ / ٤الوصية بالنساء :  صحيح مسلم ، باب - ٢
  .٩٨ / ٥ الجامع ألحكام القرآن - ٣



 

 )٤٧٢٧(

ووازن بينهما ، وعامل زوجته بمقتضى كل واحد منهما وهذا منصف ، ولكنه قد حـرم           
  )) .الكمال 
  . محاولة الصلح بين الزوجين -٢

ا َأن يصِلحا بينَهما صـلْحا والـصلْح        فَلَا جنَاح علَيِهم  : ( وذلك بموجب قوله سبحانه     
 ر١)خَي.  

  .فال بد من تقريب وجهات النظر بين الزوجين ومحاولة اإلصالح بينهما 
ترفعه عنها وعدم رغبتـه     : إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي     : أي: (( قال السعدي   

صلحا بأن تسمح المرأة    فيها وإعراضه عنها، فاألحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما           
عن بعض حقوقها الالزمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل مـن           
الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو القسم بأن تسقط حقهـا منـه، أو تهـب         

  . ٢))يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها 
  .ويحسن بالرجل تحقيق رغبتهاتفعل ذلك كله إن رأته خيراً لها، وأكرم من طالقها، 

وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراضا فَلَا جنَـاح علَيِهمـا َأن   {: قال اهللا تعالى  
ن اللَّـه  يصِلحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير وُأحِضرِت الَْأنْفُس الشُّح وِإن تُحِسنُوا وتَتَّقُوا فَإِ         

  ].١٢٨:النساء[} )١٢٨(كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا 
. }وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُـشُوزا َأو ِإعراضـا  {: (( وعن عاِئشَةَ رضي اُهللا عنها 

د طَالقَها ويتَزوج غَيرها، تَقُوُل     ِهي المرأةُ تَكُون ِعنْد الرجِل ال يستَكِْثر ِمنْها، فَيِري        : قَالَتْ
ِة ِلـي،               : لَهمالِقـسو لَيالنَّفَقَِة ع ِري، فَأنْتَ ِفي ِحلٍّ ِمنغَي جوتَز ال تُطَلِّقِْني، ثُمِسكِْني وأم

   .٣. ))}ا والصلْح خَيرفَلَا جنَاح علَيِهما َأن يصِلحا بينَهما صلْح{: فَذَِلك قَولُه تَعالَى
  ٤:خطوات ثالث زوجها نشوز لعالج الزوجة تتبعها أن يمكن التي اإلجراءات ومن

                                         
  .١٢٨سورة النساء اآلية )  ١

                   عبد الرحمن بن ناصـر بـن عبـد اهللا الـسعدي            : المؤلف   ،   كريم الرحمن في تفسير كالم المنان     تيسير ال )  ٢
  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األولى : الطبعة  مؤسسة الرسالة: الناشر  ٢٠٦ / ١

  . ٤٢ / ٧ .}وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا{باب : النكاح باب : صحيح البخاري ، كتاب )  ٣
   .٤٧٤ـ قواعد تكوين البيت المسلم ص  ٤



– 

  )٤٧٢٨(

 اإليجابية، الجوانب وتقدير الرجل، مكانة معرفة على أساسا تقوم : المراجعة  ـ  ١
 معرفـة  مـع  وتقديره ورئاسته في قوامته عليه زوجها حق تستحضر أن بد فالمرأة ال

 .لديها عطائه من يكون ما أحب له فتذكر ومسؤولياته دوره
 أسـباب  عـن  وتبحـث  نفسها المرأة تراجع  أن :الزوجة قبل من المراجعة وتتمثل

 واجباتها أداء عن تقاعسها أو البيت، داخل زينتها في مقصرة كأن تكون زوجها نشوز
 ويتطلـع  ملتهامعا يسئ زوجها يجعل مما باألوالد عنه تكون مشغولة قد أو ، الزوجية

 .غيرها إلى
ـ ٢  المزاجيـة  والحالـة  المناسـب،  الوقت  اختيار :عناصرها  وأهم :المكاشفة  

 لـين  بأسلوب ومكاشفته لزوجها الزوجة  مناقشة :بها ويقصد .واللين المعتدلة، والرفق
 الودي العتاب لذلك المناسب الوقت تتخير حيث وإعراضه، أسباب نشوزه لمعرفة رقيق
 مـن  ولـيس  وتوتر، انفعال أي عن بعيد والحب الوئام جو من في يكون نأ يجب الذي

 إيـاه  وعـدها  مع زوجها تجاه بأخطائها جلسة المكاشفة في الزوجة تعترف أن العيب
  .وإصالحها األخطاء هذه بتالفي
ـ ٣  ثـم  النـشوز،  ألسـباب  ومعرفتها نفسها، الزوجة مراجعة بعد : االسترضاء  

 األخطـاء،  هذا بتالفي إياه ووعدها بتقصيرها واعترافها باألسبا زوجها بهذه مكاشفة
 ماديـا  االسترضاء هذا كان سواء إليها قلبه واستمالة استرضاء زوجها تحاول أن عليها

 .مناسبا تراه لما للزوجة وتقديرها متروك واألمر معنويا أو
 -اهللا رسول قال :قال– -عنه اهللا رضي -جبل بن معاذ روى فقد ورد لما وتدعيما

وال  كَـاِره  وهـو  زوجهـا  بيِت في أن تْأذن المرَأٍة يِحلُّ ال ((  ":-وسلم عليه صلى اهللا
جكَاِره وهو تخْر ال تِطيعا فيه وددرِه َأحبص ال تخشنتِزَل وال تعو اشَهِفر  هِربال  تـضو 

 اللَّه ونِعمت قِبَل  منها ِفبها َلوقِب رضي هو فإن حتى ترِضيه ُ، منها َأظْلم هو كان وإن
 َأبلغـتْ  عنهـا فَقـد   يرضـى  أن َأبـى  وان هو عليها ، أثم وال وجهها وَأملح عذْرها
  .١))عذْرها

وعاِشروهن ِبالْمعروِف فَِإن كَِرهتُمـوهن فَعـسى   : (( وال ننس أخيراً قول اهللا تعالى      
   .٢)) شَيًئا ويجعَل اللَّه ِفيِه خَيرا كَِثيرا َأن تَكْرهوا

                                         
  .المعجم الكبير للطبراني )  ١
   .١٩سورة النساء اآلية )  ٢



 

 )٤٧٢٩(

فعن سليمان بن عمـرو بـن       : ووصية النبي صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع          
األحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا                

ا فإنهن عندكم عواٍن لـيس      استوصوا بالنساء خير  : (( وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال       
تملكون منهن شيئا غير ذلك إال أن يأتين بفاحشة مبينة فـإن فعلـن فـاهجروهن فـي                  
المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن لكم مـن            
نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهـون               

في بيوتكم لمن تكرهون أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إلـيهن فـي كـسوتهن               وال يأذن   
   . ١))وطعامهن 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم   :  وعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت   
  .٢...))خَيركُم خَيركُم َألهِلِه وَأنَا خَيركُم َألهِلى(( ـ 

  ٣ استقرار األسرةدور عالج النشوز في: المطلب الثاني 
 من المشاكل والخالفات، ولكن األسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع           تخلو األسر ال  

وقد حث اِإلسالم الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهمـا،          . خالفاتها
وأرشد كالّ منهما إلى طرق العالج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة              

   .لعالج حين تظهر بوادر الخالف وأعراضهإلى ا
ـ والالَِّتي تَخَـافُون نُـشُوزهن فَِعظُـوهن واه    {: قال تعالى  روهن فـي الْمـضاِجِع   ج
وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراضا فَـال جنَـاح       {:   وقال تعالى   ٤}واضِربوهن
ا َأن يِهملَيرعخَي لْحالصا والحا صمنَهيا بِلح٥}ص.  

                                         
               األولـى  : الطبعـة  دار الرسـالة العالميـة    : الناشر ٥٧ / ٣ باب حقِّ الْمرَأِة علَى الزوجِ    ـ سنن ابن ماجه        ١

 م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠

دار إحياء التراث العربي    : الناشر   ٧٠٩ / ٥ فضل أزواج النبي صلى اهللا عليه و سلم       :  باب   سنن الترمذي )  ٢
ل أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري ما أقل من رواه عن الثوري  وروي      قا  بيروت –

  صحيح: قال الشيخ األلباني ـ عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى اهللا عليه و سلم مرسل 
عبد العظيم بن بدوي بـن  : المؤلف) ٣١٥ ـ  ٣١١: ص(الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز : أنظر )  ٣

  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الثالثة، : الطبعة  مصر–دار ابن رجب : الناشر محمد

  .٣٤سورة النساء اآلية )  ٤

  .١٢٨سورة النساء اآلية )  ٥



– 

  )٤٧٣٠(

 ال ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل، وتعلن راية العصيان، وتـسقط            يفالمنهج اإلسالم 
فالعالج حين ينتهى األمر إلـى هـذا        .. مهابة القوامة، وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين       

وز قبـل اسـتفحاله، ألن      والبد من المبادرة في عالج مبادئ النش      .. الوضع قلّما يجدى    
مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة، ال يستقر معه سكن وال طمأنينـة، وال تـصلح     

وماَله بعد ذلك إلى تصدع وانهيـار     . معه تربية وال إعداد للناشئين في المحضن الخطير       
ودمار المؤسسة كلها، وتشرد للناشئين فيها، أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلـى              

  .وإلى الشذوذ.. ألمراض النفسية والعصبية والبدنية ا
فاألمر إذن خطير، والبد من المبادرة باتخاذ اإلجـراءات المتدرجـة فـي عـالج               

  .عالمات النشوز منذ أن تلوح من بعيد
  :عالج نشوز المرأة

ـ            {: قال تعالى  ِفـي الْم نوهـرجاهو نفَِعظُـوه نهنُـشُوز اللَّاِتي تَخَـافُوناِجِع وض
  .}واضِربوهن فَِإن َأطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيِهن سِبيلًا ِإن اللَّه كَان عِليا كَِبيرا

}نوهذا هو أول واجبات القيم ورب      .. الموعظة  .. هذا هو اإلجراء األول     : }فَِعظُوه
 الَِذين آمنُوا قُوا َأنفُسكُم وَأهِليكم      يا َأيها {: عمل تهذيبى، مطلوب منه في كل حالة      . األسرة

    ١}نَارا وقُوذها النَّاس والِْحجارة
ولكنه في هذه الحالة بالذات، يتجه اتجاها معينا لهدف معين، هو عـالج أعـراض               

  .النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن
 استعالء بجمال،   ولكن العظة قد ال تنفع؛ ألن هناك هوى غالبا، أو انفعاال جامحا، أو            

أو بمال أو بمركز عائلى، أو بأى قيمة من القيم، تنسى الزوجة أنها شريكة في مؤسسة،                
  . وليست ندا في صراع أو مجال افتخار

حركة استعالء نفسية من الرجل على كل ما تتـدل بـه            ..  اإلجراء الثاني    يأتيهنا  
 ذاته، أو عن مكان الـشريك       المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى، ترفع بها ذاتها عن          

   .} واهجروهن ِفي الْمضاِجِع{. في مؤسسة عليها قوامة
وهـو أال   .. إجراء الهجر في المضاجع     .. على أن هناك أدبا معينا في هذا اإلجراء         

ال يكون هجـرا أمـام األطفـال،        .. يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين         
وال هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة، أو يستثير كرامتهـا           .. يورث نفوسهم شرا وفسادا   

                                         
   .٦سورة التحريم اآلية )  ١



 

 )٤٧٣١(

وكـال  . فتزداد نشوزا فالمقصود عالج النشوز ال إذالل الزوجـة وال إفـساد األطفـال             
  . الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا اإلجراء
فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجـراء        .. ولكن هذه الخطوة قد ال تفلح كذلك        

  :، ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوزولو أنه أعنف
}وهنِرباضواستصحاب المعانى السابقة كلها، واستصحاب الهـدف مـن هـذه         } ، و

ويمنـع أن يكـون     . اإلجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا لالنتقام والتشفى         
  .. ترضاها  على معيشة الإهانة لإلذالل والتحقير، ويمنع أن يكون أيضا للقسر واإلرغام

ويحدد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة المؤدب المربى، كما يزاولـه األب   
  .مع أبنائه، وكما يزاوله المربى مع تلميذه

 وأحيطـت   -قبل اسـتفحالها  -وقد أبيحت هذه اإلجراءات لمعالجة أعراض النشوز        
 صـلى اهللا    -لى الرسـول    بالتحذيرات من سوء استعمالها، فور تقريرها وإباحتها، وتو       

 بسنته العملية في بيته مع أهله، وبتوجيهاته الكالمية، عـالج الغلـو هنـا               -عليه وسلم   
   :وهناك، وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة

نِكيِم عِن حةَ باِويعم ِرىالْقُشَي نا قُلْتُ : (( قَاَل   َأِبيِه عوَل يسا اللَِّه رقُّ مـةِ  حجوز 
 والَ - اكْتَـسبتَ  َأِو - اكْتَـسيتَ  ِإذَا وتَكْـسوها  طَِعمتَ ِإذَا تُطِْعمها َأن : قَاَل علَيِه َأحِدنَا

   . ١)) الْبيِت ِفى ِإالَّ تَهجر والَ تُقَبح والَ الْوجه تَضِرِب
ناِس عِن ِإيِد ببِن اللَِّه عاٍب َأِبى بوُل اَلقَ قَاَل ذُبسوسـلم  عليـه  اهللا صلى- اللَِّه ر-               

 فَقَـالَ  -وسـلم  عليـه  اهللا صلى- اللَِّه رسوِل ِإلَى عمر فَجاء.  »اللَِّه ِإماء تَضِربوا الَ« 
نذَِئر اءلَى النِّسع اِجِهنوَأز .خَّصِفى فَر ِبِهنروِل ِبآِل فََأطَافَ ضساهللا صـلى - اللَّـهِ  ر 
 لَقَـد  « -وسـلم  عليـه  اهللا صلى- النَِّبى فَقَاَل َأزواجهن يشْكُون كَِثير ِنساء -وسلم عليه
  . ٢ »ِبِخياِركُم ُأولَِئك لَيس َأزواجهن يشْكُون كَِثير ِنساء محمٍد ِبآِل طَافَ

يعمد أحـدكم   : " يقول - عليه وسلم     صلى اهللا  -وعن عبد اهللا بن زمعة أنه سمع النبي       
   . ٣"فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه

                                         
 دار الكتاب العربي ـ بيروت: الناشر  ٢١٠ / ٢ .ب ِفى حقِّ الْمرَأِة علَى زوِجهابا سنن أبي داود)  ١

  ٢١١ / ٢سنن أبي داود باب في ضرب النساء )  ٢
   .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ٤٤٠ / ٥ سورة والشمس وضحاها: سنن الترمذي باب )  ٣



– 

  )٤٧٣٢(

وعلى آية حال فقد جعل لهذه اإلجراءات حد تقف عنده، متى تحققـت الغايـة عنـد       
فإن أطعنكم فـال تبغـوا علـيهن        : "مرحلة من هذه المراحل فال تتجاوز إلى ما وراءها        

 هـى   -غايـة الطاعـة   -ف الوسيلة مما يدل على أن الغاية        فعند تحقق الغاية تق   " سبيال
المقصود، وهي طاعة االستجابة، ال طاعة اإلرغام، فهذه ليست طاعـة تـصلح لقيـام               

  مؤسسة األسرة، 
   عالج نشوز الرجل

ن وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا َأو ِإعراضا فَـال جنَـاح علَيِهمـا أَ              {: قال تعالى 
يصِلحا بينَهما صلْحا والصلْح خَير وُأحضرِت اَألنفُس الشُّح ان تُحِسنُوا وتَتَّقُـوا فَـِإن اَهللا    

 حالة النشوز من ناحيـة الزوجـة،        -من قبل -لقد نظم المنهج    "}  كان ِبما تَعملُون خَِبيرا   
اآلن ينظم حالة النشوز واإلعراض     واإلجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان األسرة ف       

حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج، فتهدد أمن المرأة وكرامتها وأمن األسـرة كلهـا               
واِإلسالم منهج حياة يعالج كـل جزئيـة        . إن القلوب تتقلب، وإن المشاعر تتغير     . كذلك

ي فيها، ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته، وتصميم المجتمع الـذ             
   .يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم

وهـو  -ذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة، وأن تؤدى هذه الجفوة إلـى الطـالق               فإ
 أو إلى اإلعراض، الذي يتركها كالمعلقة، ال هى زوجة وال هى            -أبغض الحالل إلى اهللا   

مطلقة، فليس هنالك حرج عليها وال على زوجها، أن تتنازل له عن شيء من فرائـضها     
الية أو فرائضها الحيوية، كان تترك له جزءا أو كال من نفقتها الواجبة عليـه، أو أن                 الم

تترك له قسمتها وليلتها إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها، وكانت هى قد فقدت حيويتهـا    
بكامل اختيارها وتقـديرها لجميـع    -هذا كله إذا رأت هى      . للعشرة الزوجية أو جاذبيتها   

وإن أمرأة خافت مـن بعلهـا نـشوزا أو     "ا وأكرم من طالقها      أن ذلك خير له    -ظروفها
ثم يعقب على الحكم بـأن الـصلح         " إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا       
ثم يحـث الرجـل     . } والصلْح خَير {: إطالقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطالق      
ازلت عن بعض حقوقهـا لتبقـى فـي         على اإلحسان إلى هذه المرأة الراغبة فيه ولذا تن        

وُأحضِرِت اَألنفُس الـشُّح وِإن     {عصمته ويبين أن اهللا عليم بإحسانه وسيجازيه به فيقول          
   .}تُحِسنوا وتَتَّقُوا فَإن اَهللا كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا



 

 )٤٧٣٣(

قالـت  : وسبب نزول اآلية ذكره أبو داود من حديث هشام بن عروة عن أبيـه قـال      
 ال يفـضل بعـضنا      - صلى اهللا عليه وسلم      -يا ابن أختى، كان رسول اهللا       (( : عائشة

على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا جميعا، فيـدنو                 
من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقـد قالـت         

 يا  - صلى اهللا عليه وسلم      - أن يفارقها رسول اهللا      سودة بنت زمعة حين أسنت وفَِرقَت     
تقـول فـي    : قالت.  منها - صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا، يومى لعائشة، فقبل ذلك       
  .١ ))}وِإِن امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزا{أراه قال " ذلك أنزل اهللا عز وجلَّ وفي أشباهها

                                         
   .٢٠٨ / ٢.ساِءباب ِفى الْقَسِم بين النِّسنن أبي داود )  ١



– 

  )٤٧٣٤(

  :الخاتمة
  : وبعد .. المين والصالة والسالم على أشرف المرسلين الحمد هللا رب الع

فالزواج في اإلسالم هو لتكوين أسرة تقوم العالقة بين أفرادها على السكينة والمـودة       
والرحمة ، وهذه األسرة هي الخلية األولى لتكوين المجتمع ، وقوة األسرة واسـتقرارها              

  .تعني قوة المجتمع واستقراره 
   :تحقق إال إذا توفرت له أسباب كثيرة وال شك أن هذا ال ي

على وعـي تـام      ومن أهم هذه األسباب أن يكون المقبلون على الزواج وتكوين األسر          
   .بالمقاصد الكبرى للزواج

 مرحلة اختيار الزوج أو الزوجة لهي من أهم المراحل في تكـوين األسـرة               كما أن 
 األسـرة والمحافظـة علـى     المسلمة ، وبالتالي فهي من أهم أسباب وعوامل اسـتقرار         

  .تماسكها وترابطها والقيام بوظيفتها وتحقيق أهدافها 
 وسائله، من ووسيلة الزواج، مقدمات من مقدمة لتكون الخطبة وجل عز اهللا شرعوقد 

  البالغة والحكم والفضائل، المنافع، من الكثير على وهي تنطوي
  . والمشقة عن المسلمين إن منهج اإلسالم العظيم يقوم على التيسير ورفع الحرج

ومن هذه المجاالت التي رغب الشرع فيها بالتيسير ، وحض المسلمين علـى عـدم               
لما يترتب على التيسير من آثـار       ) صداق المرأة وكافة متطلبات الزواج      ( المبالغة فيها   

  .يكون لها أنفع األثر في استقرار الحياة الزوجية 
الطب، يـؤدي إلـى    مجال في الهائل العلمي مالتقد ظل في  قبل الزواجالطبي الفحصو

   .استقرار األسرة
الحب بين الزوجين في اإلسالم مطلب مقـصود للـشارع          وال يخفى على أي عاقل أن       

الحكيم، إذ به تقوى أواصر المودة والتالحم بين الزوجين، وهي ضرورية لقيـام كيـان              
الطيبة لبيت الزوجية، كمـا  األسرة واستقرارها ، وعمل أساسي في بقاء وديمومة الحياة        

هي بالغة األثر في صياغة شخصية األبناء والذرية ومدى صالحهم الديني واالجتماعي            
  والنفسي

،  عليـه  مـا  يؤدي حتى يعلمها، أن يجب واجبات، وعليه حقوق الزوجين من لكلو
فاألسرة السعيدة المستقرة هي التي يحرص فيها الـزوج علـى            .قبل أن يطالب بما له      



 

 )٤٧٣٥(

ء ما عليه من واجبات قبل أن يطالب بما له من حقوق ، وكذلك هي األسـرة التـي                   أدا
  . تسارع فيها الزوجة إلى أداء واجباتها قبل مطالبتها بحقوقها 

إن استقرار األسرة واطمئنانها وسـعادتها يقـوم علـى          : بل أزيد على ذلك وأقول      
نه وتفضال ، مع عـدم  استعداد كل طرف من الطرفين للتنازل عن بعض حقوقه تكرما م  

  .تقصيره في أداء ما عليه من واجبات 
قرابته  تكرم وان نفسها، رضا على زوجها رضا الزوجة تؤثر أن اإلسالم أدب ومن

 يقـوي  مما ، إليه وإحسانا له ، ووفاء لزوجها، إكراما ذلك في ألن والديه ، خصوصا
 .بينهما والمودة الرحمة وآصرة الرابطة الزوجية
الصالح هو الذى يصل رحمه ويكرم زوجته فيصل رحمها ويكرم أهلهـا    والزوج  

ويعينها على صلتهم والبر بهم ، وبهذا يحقق الزوج ألسرته السعادة واالنسجام ، ويفوز              
  . من زوجته بالمحبة والوئام 

يعتبر الحوار من أهم مقومات التواصل والتفاعل، والتقارب الروحي والعـاطفي بـين             و
فتاح التفاهم واالنسجام، وهو كذلك القناة التي تعبر من خاللها المشاعر           الزوجين، وهو م  

  ..واألحاسيس الدافقة
إن غيرة الرجل على محارمه من العوامل المهمة ، والوسائل الناجعة فـي حمايـة               
األسرة من االنحراف ، والتعرض ألسبابه ودواعيه ، وكلما قوي اإليمـان فـي قلـب                

 وزادت، وهي تنقص بنقص اإليمـان ، بـل قـد تتالشـى        المؤمن ، قويت عنده الغيرة    
  .وتضمحل بسبب ما يقترفه العبد من الذنوب



– 

  )٤٧٣٦(

  :المراجع
هـ ١٤٢٥  الطبعة األولىالسعودية المجتمع، دار حسن عدنان الزوجية، الفتاة أخالقـ ١

 م ٢٠٠٤
 هللاأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا: المؤلف  ، البالغة أساس  ـ ٢

  م  ١٩٧٩ ه ١٣٩٩ دار الفكر،
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد       :  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف         ـ٣

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع       : الناشر  ) هـ١٣٩٣: القادر الجكني الشنقيطي المتوفى     
   م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ان عام النشر  لبن–بيروت 

محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي باب قبول الهديـة           : رد المؤلف   األدب المف ـ  ٤
محمـد  :  تحقيـق  ١٩٨٩ – ١٤٠٩ بيروت  الطبعة الثالثة ، –دار البشائر اإلسالمية  : الناشر  

  فؤاد عبدالباقي
ـ ٥ تقـى الـدين   :  إمتاع األسماع بما للنبى من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ،المؤلف  

دار الكتب العلميـة ، ط األولـى ،   :  دار النشر ٢٥٥ / ٢،) ٨٤٥م ( بن على المقريزى     أحمد
 محمد عبد الحميد النميسى : ، بيروت ، تحقيق . ١٤٢٠/١٩٩٩

ـ ٦  -٤٣٢محيي السنة الحسين بن مسعود البغـوي  :  األنوار في شمائل النبي المختار تأليف  
دار : الناشـر    مة الشيخ إبراهيم اليعقـوبي    العال:  هـ  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه         ٥١٦

 م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩الضياء للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت 
 الريـاض  -مكتبة اإلمام الشافعي : التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى  دار النشر  ـ ٧
  الثالثة: م الطبعة١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -
- ٧٠٠[  عمر بن كثير القرشي الدمـشقي  أبو الفداء إسماعيل بن(: ـ تفسير القرآن العظيم     ٨

  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الناشر ]  هـ ٧٧٤
الهيئة : محمد رشيد بن علي رضا ، الناشر      : المؤلف  ) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم    ـ  ٩

  . م ١٩٩٠: المصرية العامة للكتاب سنة النشر 
أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى الحنبلى المتـوفى    : المؤلف  ،  ب   تفسير اللبا  ـ  ١٠

 .دار الكتب العلمية ـ بيروت /  هـ دار النشر ٨٨٠بعد سنة 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد  : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، المؤلف ـ  ١١

   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األولى : مؤسسة الرسالة الطبعة : اهللا السعدي الناشر 



 

 )٤٧٣٧(

محمد الطاهر بن محمد بـن      :  التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور المؤلف         ـ  ١٢
مؤسسة التاريخ العربـي،    : الناشر  ) هـ١٣٩٣: المتوفى  (محمد الطاهر بن عاشور التونسي      

  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠األولى، :  لبنان الطبعة –بيروت 
أحمد :  جعفر محمد بن جرير الطبري ،  تحقيق          جامع البيان في تأويل القرآن لإلمام أبو      ـ  ١٣

   م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األولى ، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة : محمد شاكر ، الناشر 
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح              : المؤلف  ،الجامع ألحكام القرآن    ـ  ١٤

ـ ٦٧١: المتوفى  (األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي       سـمير البخـاري   : تحقيق )   ه
   م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة : الناشر 

               أبو عبد اهللا محمد بن أبـي بكـر         : الْجواب الْكَاِفي ِلمن سَأَل عن الدواِء الشَِّافي المؤلف         ـ  ١٥
  م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨: سنة النشردار المعرفة  : الناشر )  ابن قيم الجوزية( 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد         :  روضة المحبين ونزهة المشتاقين المؤلف       ـ١٦
 ١٩٩٢ - ١٤١٢ بيروت ، -دار الكتب العلمية : اهللا الناشر 

 مكتبـة  -مؤسسة الرسالة، بيروت    : الناشر   . البن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد       ـ  ١٧
  . م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة  مية، الكويتالمنار اإلسال

  .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت ،تحقيق –دار الفكر : الناشر ،  سنن ابن ماجه ـ ١٨
 حلـب   –مكتب المطبوعات اإلسـالمية     : الناشر  ،  )المجتبى من السنن  (  سنن النسائي     ـ١٩

   ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانية ، 
:  بيروت تحقيق    –دار إحياء التراث العربي     : الناشر   )الجامع الصحيح   (ذي   سنن الترم  ـ٢٠

  أحمد محمد شاكر وآخرون ـ 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهنـد ببلـدة          :  السنن الكبرى للبيهقي الناشر      ـ٢١

   هـ ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة : حيدر آباد ،الطبعة 
ة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله           سبل الهدى والرشاد، في سير      ـ٢٢

  محمد بن يوسف الصالحي الشامي : في المبدأ والمعاد المؤلف 
  ١٤١١األولى ، :  بيروت الطبعة –دار الجيل : السيرة النبوية البن هشام  الناشر ـ ٢٣
 قَواِعِد المحدثين ِفي نَقِْد رواياِت السيرِة النَّبويِة           السيرةُ النَّبويةُ الصحيحةُ محاولَةٌ ِلتَطِبيقِ      ـ٢٤

   الـسادسة،  : مكتبة العلوم والحكم، المدينـة المنـورة الطبعـة        : أكرم ضياء العمري الناشر   . د
  م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥



– 

  )٤٧٣٨(

 : محمد زهير الشاويش ، الناشـر    -شعيب األرناؤوط   :  المحقق   ،  شرح السنة للبغوي      ـ٢٥
 م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية ، : بيروت ، الطبعة _  دمشق -المكتب اإلسالمي 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي  :  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف     ـ٢٦
شـعيب  : تحقيق  ١٩٩٣ - ١٤١٤ بيروت الطبعة الثانية ،      -مؤسسة الرسالة   : البستي الناشر   

 األرنؤوط 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي            : رى المؤلف   الفتاوى الكب ـ  ٢٧

:  مصطفى عبدالقادر عطا ، الناشـر        -محمد عبدالقادر عطا    : المحقق  ) هـ٧٢٨: المتوفى  (
  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة األولى : دار الكتب العلمية الطبعة 

دار :  هـ الناشـر   ٢٣٠ البصري   محمد بن سعد أبو عبد اهللا     : الطبقات الكبرى المؤلف    ـ  ٢٨
   م١٩٦٨ - ١:  بيروت الطبعة –صادر 

أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفـضل           :  فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف        ـ٢٩
  ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : العسقالني الشافعي الناشر 

دار  ١ ط أكـرم رضـا ،  / التحـصين د   وسبل البناء أسس المسلم، البيت تكوين قواعدـ ٣٠
  م ٢٠٠٤ ه، ١٤٢٥ مصر , اإلسالمية والنشر التوزيع

   هـ ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت الطبعة–دار صادر :  لسان العرب البن منظور الناشرـ ٣١
محمد بن عمر المعروف بفخر الـدين الـرازى دار   : اإلمام :  مفاتيح الغيب ـالمؤلف  ـ٣٢

  دار إحياء التراث العربى ـ بيروت: النشر 
دار المعرفـة ـ   .  المحتاج للشيخ شمس الدين محمد بن الخطيـب الـشربيني   غني ـ م ـ٣٣

  م١٩٩٧= هـ ١٤١٨بيروت ـ لبنان ، الطبعة األولى 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي    : المؤلف،  المجموع شرح المهذب   ـ  ٣٤

 دار الفكر :  الناشر(هـ٦٧٦: المتوفى(
محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحـاكم النيـسابوري     :  المستدرك على الصحيحين المؤلف   ـ  ٣٥

مصطفى عبد  : تحقيق  ١٩٩٠ - ١٤١١ بيروت الطبعة األولى ،      –دار الكتب العلمية    : الناشر  
  القادر عطا

 .١٤١٥ القاهرة ، -دار الحرمين :  المعجم األوسط للطبراني الناشر ـ ٣٦
:  أبو يعلى الموصلي التميمي الناشـر  أحمد بن علي بن المثنى:  مسند أبي يعلى المؤلف     ـ٣٧

  حسين سليم أسد : تحقيق ١٩٨٤ - ١٤٠٤الطبعة األولى ،   دمشق–دار المأمون للتراث 



 

 )٤٧٣٩(

 عادل مرشـد ، وآخـرون       -شعيب األرنؤوط   : ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، تحقيق         ـ٣٨
  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة : الناشر 

 الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : ، صادر عن  الكويتية الفقهية ة الموسوعـ٣٩
ـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤من  : (  جزءا الطبعة    ٤٥: عدد األجزاء    الطبعة  : ٢٣ - ١األجزاء  ) .. ه
الطبعة األولى ، مطابع دار الـصفوة   : ٣٨  - ٢٤األجزاء .. الكويت –السالسل  الثانية ، دار 

  الطبعة الثانية ، طبع الوزارة  : ٤٥ - ٣٩األجزاء .. مصر –
  المنصورة اإليمان، مكتبة ،( ٣١٢ ص الميسرة الفقهية الموسوعة  ـ ٤٠
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري :  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف  ـ  ٤١

  ١٣٩٢ بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، –دار إحياء التراث العربي : النووي الناشر 
ـ ٤٢  الحديثة، البيان دار الصفا، محمود المصري مكتبة السعيد، اإلسالمي الزواج  موسوعة 

  ه، ١٤٢٧ القاهرة،
  .الرسالة  مؤسسة،  الزوجية ، كامل موسى  الحياة في  ـ مسائل٤٣
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم       : ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف          ٤٤

  الحموي، أبو العباس 
: محمد بن إبراهيم بن عبد اهللا التـويجري   الناشـر       : ـ موسوعة الفقه اإلسالمي المؤلف     ٤٥

   م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األولى، : بيت األفكار الدولية الطبعة
دار إحيـاء التـراث     : فخر الدين الرازى دار النـشر       : اإلمام  : ـ مفاتيح الغيب المؤلف      ٤٦

  العربى ـ بيروت 
 ه، ١٤٠ األردن،– الحديثة الرسالة مكتبة ، محمد عقله /  د   سالماإل في األسرة ـ نظام ٤٧

  م ١٩٨٩
: الناشر عبد العظيم بن بدوي بن محمد: المؤلف، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز  ـ  ٤٨

   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الثالثة، : الطبعة  مصر–دار ابن رجب 



– 

  )٤٧٤٠(

  


