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ما تنشره اجمللة يعرب عن وجهة نظر الكاتب
وال يعرب ابلضرورة عن وجهة نظر اجمللة أو هيئة علماء فلسطني



تعليمــات النشــر يف جملــة »املرقــاة« للدراســات والبحــوث اإلســالمية الصــادرة 
عــن هيئــة علمــاء فلســطني 

1- أال يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــّدم أليــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. وعلــى 
الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــّر فيــه أبن حبثــه عمــل أصيــل لــه، وأنــه ليــس مســتًا 

مــن رســالة للدكتــوراه أو املاجســتر أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــث متســما ابلعمــق واألصالــة، وأن يضيــف نشــره جديــداً إىل املعرفــة، 

عاصــرة املســتجدة، وأن يلتــزم الباحــث ابملوضوعيــة والتجــرد العلمــي.
ُ
ويعــاجل القضــااي امل

3- أن يتصــف البحــث حبســن الصياغــة العلميــة، ومراعــاةـ ســامة اللغــة وخلوهــا مــن األخطــاء 
اللغوية والنحوية، ومراعاة قواعد اإلماء وعامات الرتقيم، والدقة يف توثيق النصوص والتخريج.

4- هليئــة التحريــر احلــق فـــي حتديــد أولــوايت نشــر البحــوث، وتعطــى األولويــة للموضوعــات 
املتعلقــة ابلقضيــة الفلســطينية.

5- ال جيــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر حبثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر إال ألســباب 
الــي  تقتنــع هبــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغرهــا مــن النفقــات 

حتملتهــا اجمللــة يف حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره.  
الفكريــة للمجلــة ويوقــع  امللكيــة  تــؤول كافــة حقــوق  للنشــر،  البحــث  قبــول  6- يف حــال 
الباحــث علــى ذلــك، وال جيــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــاً أو إلكرتونيــاً، 

إال مبوافقــة اجمللــة.
ــي البحــوث املنشــورة تعــرب عــن وجهــة نظــر الباحثــني وال تعــرب ابلضــرورة  7- اآلراء الــواردة فـ

عــن رأي اجمللــة.
8- ال تدفــع اجمللــة مكافــآت وال تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث املنشــورة أو مراجعــات 
الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا مل تكــن بتكليــف. وال تعــاد أصــول البحــوث املقدمــة للنشــر 

يف اجمللــة إىل أصحاهبــا.
9- يقــدم الباحــث ســرة ذاتيــة موجــزة مــع البحــث ابإلضافــة إىل ملخصــني ابللغــة العربيــة 

واإلجنليزية على أال يزيد كل منهما عن مائي كلمة.  
10- ختضــع البحــوث والدراســات املقدمــة للنشــر إىل عمليــة فحــص وحتكيــم ســرية وفــق 
احملكمــني  مــن  اثنــني  التحكيــم  بعمليــة  ويقــوم  اجمللــة،  هبــا  التزمــت  الــي  والضوابــط  املعايــر 

وتطويــره. العلمــي  ابلبحــث  االرتقــاء  هبــدف  األقــل،  علــى  املتخصصــني 



11- حتتفــظ هيئــة التحريــر حبــق رفــض أي حبــث مقــدم للمجلــة دون بيــان أســباب عــدم 
النشــر.

12- حيــق هليئــة التحريــر إجــراء التغيــرات الشــكلية الازمــة علــى البحــث وفــق سياســات 
النشــر يف اجمللــة.

13- يرسل للباحث خطاب النشر مع نسخة إلكرتونية من اجمللة الي مت نشر حبثه فيها.
14- أال يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي حبــدود 30 صفحــة مبــا يف ذلــك األشــكال 
والرســوم واجلــداول واملراجــع، وتســّلم نســختان إلكرتونيتــان مــن البحــث عــرب موقــع اجمللــة أو 
Mi�( ابســتخدام برانمــج ،)almirqatmagazine@gmail.com( ينالربيــد اإللكــرتو
crosoft Word( نســخة بصيغــة doc أو dox وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم خــط 
)Traditional Arabic( للغــة العربيــة حبجــم )16(، وحبجــم )13( للحاشــية. ويســتخدم 
خــط )Times New Roman( للغــة اإلجنليزيــة حبجــم )11(، وحبجــم )9( للحاشــية 

.)bold(واملســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون خبــط أســود ابرز
15- نظام التوثيق يف اهلوامش:

*  عزو اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم اآلية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو احلديث بذكر املخرج، واملدون احلديثي، والكتاب، والباب، ورقم احلديث.

* حيال على املصادر واملراجع كما يلي:
*عنــد أول إحالــة علــى املصــدر أو املرجــع: يذكــر اســم املؤلــف، مث اســم الكتــاب كامــًا، مث 
اســم احملقــق )إن وجــد(، مث مــكان النشــر، مث الناشــر، مث رقــم الطبعــة، مث اترخيهــا، مث رقــم 
اجلــزء والصفحــة، مثالــه:  ايســني، عبــد الســام- تنويــر املؤمنــات، بــروت، دار لبنــان، ط 1، 

2003 م، 1/ 8.
* ويف اإلحــاالت املواليــة لنفــس املصــدر يكتفــى بذكــر اســم املؤلــف والكتــاب خمتصــراً، ورقــم 

اجلــزء والصفحــة, مثالــه ايســني، عبــد الســام- تنويــر املؤمنــات 1/ 8.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
كلمة االفتتاحية

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصاة وأمت التسليم على سيدان حممد  وبعد 
فيصــدر هــذا العــدد الســابع مــن جملتكــم املرقــاة، والقضيــة الفلســطينية تواجــه 

حتــدايت عــدة يف غايــة األمهيــة أبرزهــا:
أواًل: حتــدي الوحــدة الفلســطينية وإهنــاء االنقســام، فالوحــدة بــا شــك هــي 
القاعــدة الصلبــة، الــي يســتند إليهــا يف مواجهــة األعــداء، فكيــف إذا كان عــدواً 
جمرمــاً مثــل العدوالصهيــوين، ورغــم حمــاوالت الفصائــل الفلســطينية العمــل علــى 
تعنــت  احملــاوالت ابءت ابلفشــل، بســبب  إهنــاء االنقســام، إال أن مجيــع هــذه 
الســلطة الفلســطينية ورئيســها حتديــداً، وتراجعهــم عــن اخلطــوة الرئيســية املطلوبــة يف 
هــذا االجتــاه، وهــي التوحــد علــى قاعــدة املقاومــة، وإعــادة تشــكيل منظمــة التحريــر 
سياســي  برانمــج  علــى  واالتفــاق  الفلســطيين،  الــكل  واســتيعاب  الفلســطينية، 
موحــد، للوصــول ابلقضيــة الفلســطينية إىل بــر األمــان والتحريــر لــكل فلســطني، 
وهــذه دعــوة عــرب هــذا املنــرب العلمــي األكادميــي لــكل الفلســطينني واملهتمــني مــن 
السياســيني والباحثــني واألكادمييــني لبــذل اجلهــود ابجتــاه هــذه الوحــدة، ودفــع كل 

األطــراف للوصــول إىل حالــة مــن الوحــدة، وإهنــاء االنقســام.
اثنيــاً: هتويــد القــدس وهتديــد هويتهــا، فالقــدس مركــز الصــراع، والســعي لطمــس 
علــى  اهلجــوم  رأينــا  وقــد  التحــدايت،  أهــم  مــن  واملســيحية،  اإلســامية  هويتهــا 
القــدس واألقصــى يف أوضــح جتلياتــه قبــل معركــة ســيف القــدس، وبعدهــا حــى 
اللحظــة، فمحــاوالت طمــس املعــامل، وهتجــر النــاس وهــدم بيوهتــم، وإبعــاد املرابطــني 
واملرابطــات عــن املســجد األقصــى، واعتقــال البعــض اآلخــر، وعلــى رأســهم مجيعــا 
شــيخ األقصــى الشــيخ رائــد صــاح، الــذي أفــرج عنــه قبــل أايم ومــا زال حمرومــاً 
مــن زايرة األقصىــى، وحمــاوالت التهويــد وتغيــر األمســاء وهتويدهــا. كل ذلــك حتــد 
فكــري وثقــايف وعلمــي وهــواييت، يتطلــب منــا مفكريــن وابحثــني وعلمــاء أن نشــمر 
عــن ســواعد اجلــد، ونســعى للحفــاظ علــى إســامية القــدس واألقصــى، وبقائهــا 
حيــة يف الوجــدان الفلســطيين والعــريب واإلســامي بــل واإلنســاين. ومــن املوافقــات 
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احلســنة أن عــددان هــذا يتضمــن حبثــني تراثيــني متعلقــني ابلقــدس، أحدمهــا حــول 
عنايــة املقادســة بصحيــح البخــاري ومساعــه وإقرائــه يف املســجد األقصــى، واآلخــر 
حــول مســموعات الشــهاب أيب حممــود املقدســي ومقروءاتــه اخلطيــة، وهــذا مــا 
ينســجم مــع سياســتنا التحريريــة، يف دعــم وتشــجيع الدراســات املتعلقــة ابلقضيــة 
الفلســطينية عمومــا، وابملســجد األقصــى وبيــت املقــدس خصوصــاً. وهــا حنــن نكــرر 
ونؤكــد لكتابنــا وابحثينــا الدعــوة لإلقبــال علــى هــذه الدراســات، وهــذا مــن اجلهــاد 
واملقاومــة وتثبيــت هويــة القــدس واألقصــى يف ســاحة الصــراع واملواجهــة والتهويــد، 

وكشــف زيــف االحتــال وادعاءاتــه وافرتاءاتــه.
اثلثــاً: حصــار قطــاع غــزة، فهــذا أطــول حصــار ميكــن أن تتعــرض لــه كتلــة 
بشــرية هبــذا احلجــم وطيلــة هــذه املــدة، إذ مضــى عليــه قرابــة ســبعة عشــر عامــا، 
وكل حمــاوالت فــك احلصــار الســابقة مل جتــد نفعــاً بــكل أســف، وهــو حصــار بشــع 
ال إنســاين، ال يراعــي مريضــاً، وال فقــراً، وال طاعنــاً يف الســن، وال حمتاجــا للعمــل. 
حصــار يهــدر كل حقــوق اإلنســان وكل قيــم الكرامــة اإلنســانية، فحــري ابلساســة 
الفلســطينيني، والباحثــني واملفكريــن، واالقتصاديــني، وحــركات التحــرر اإلنســاين 
علــى مســتوى العــامل، الســعي لفــك احلصــار وكســره. والباحثــون والكتــاب مدعــوون 
مــن جهــة لتعريــة هــذا الكيــان الغاصــب احملتــل، وكشــف وجهــه اإلجرامــي القبيــح 
للعــامل، وتســجيل وختليــد ودراســة هــذه التجربــة البشــرية املقاومــة الصامــدة، الــي 

مثلــت منوذجــاً حيتــذى يف املقاومــة والتحــدي والصمــود.
رابعــاً: األســرى، حيــث يقبــع اآلالف مــن رجالنــا ونســائنا وأطفالنــا يف زانزيــن 
هــذا العــدو اجملــرم، وبعضهــم ميضــي أحكامــا تتجــاوز عمــره أبضعــاف كثــرة، وكــم 
مــن معتقــل إداري بــا هتمــة أو حماكمــة. وبعضهــم خــاض وخيــوض معركــة األمعــاء 
اخلاويــة، طلبــاً للحريــة، وضغطــاً علــى هــذا االحتــال اجملــرم. ودعــم هــؤالء األســرى، 
ونصــرة قضيتهــم، والعمــل علــى حتريرهــم، ووقــف املمارســات الصهيونيــة جتاههــم، 
الواجبــات، وهــذه  الغاشــم، مــن أوجــب  البشــع لاحتــال  الوجــه  وفضــح هــذا 
دعــوة أيضــاً للكتــاب وأصحــاب األقــام واحملامــني واحلقوقيــني، ليقــوم كل بــدوره 
يف نصــرة هــذه القضيــة العادلــة، وإيصــال هــذه القضيــة اإلنســانية القانونيــة، ألروقــة 
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املؤسســات واحملاكــم الدوليــة، وتوثيــق هــذا الصمــود األســطوري ألســراان األبطــال، 
وفضــح اإلجــرام الصهيــوين ابعتقــال األبــرايء. كل ذلــك مــن أهــم جمــاالت البحــث 

والدراســات العلميــة والقانونيــة والسياســية.
خامســاً: حتــدي اهلويــة، فهــذا االحتــال الصهيــوين اجملــرم، ال يكتفــي بســرقة 
األماكــن  أمســاء  وتغيــر  واترخينــا،  هويتنــا  طمــس  وحماولــة  ومقدســاتنا،  أرضنــا 
واملقدســات، والعمل على هتويدها، بل يســرق اترخينا وتراثنا، فزعم أن األكات 
الشــعبية الفلســطينية أكات إســرائيلية، وزعم أن لباس جداتنا وأمهاتنا، املنتســب 
إىل قراننا ومدننا، لباس إســرائيلي، وحاول الرتويج هلذا التزوير ســياحياً وإعامياً، 
وكانت مســابقة ما يســمى ملكات اجلمال، وإلباســهن األثواب الفلســطينية على 
أهنــا تــراث إســرائيلي، إحــدى آخــر صرعــات التزويــر هــذه، وهــذا إن دل علــى 
شــيء فإمنــا يــدل علــى خطــورة التحــدي الــذي نواجهــه مــع هــذا العــدو اجملــرم، 
وعلــى أمهيــة الدراســات العلميــة والرتاثيــة، الــي توثــق هــذه الســرقات، وتؤصــل لرتاثنــا 

واترخينــا وهويتنــا، وتربطــه بعقيدتنــا واترخينــا وأجمــادان. 
سادســاً: حتــدي التطبيــع: وهــو بــا شــك مــن أخطــر التحــدايت، إن مل يكــن 
أخطرها مجيعاً، فهو من جهة ترسيخ ومتكني لاحتال، ومن جهة حماولة لتغير 
القناعــات جتــاه االحتــال، وتزويــر الوعــي، وجعــل العاقــة مــع العــدو طبيعيــة، فهــو 
تزييــف للحقائــق والوعــي والتاريــخ، ومســح لذاكــرة األجيــال، خاصــة أن الــدول 
املطبعــة أســفرت عــن وجههــا القبيــح، وأصبحــت تقــدم خدمــات جمانيــة لاحتال، 
وتشــكل بوابــة لــه الخــرتاق الــدول العربيــة. ومــا أحــراان ابحثــني وأكادمييــني وعلمــاء 
ومفكريــن، أن نواجــه هــذا التطبيــع أبقامنــا وفكــران وأحباثنــا، ونعــري املطبعــني 
ونكشــف حقيقتهــم، ونرســخ عــداوة احملتــل، ونبــث الوعــي بــني أبنــاء األمــة، فمعركــة 

التطبيــع معركــة وعــي ابلدرجــة األوىل. 
وبعــد فهــذه أبــرز التحــدايت الــي تواجــه قضيتنــا، أحببنــا أن نذكــر هبــا لنــدرك 
دوران يف خدمــة القضيــة الفلســطينية، ونســاهم جبهــدان البحثــي يف مواجهــة هــذه 

التحــدايت، وابلتــايل اإلســهام الفاعــل يف مشــروع التحريــر. 
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وال يفوتــين يف هــذا املقــام وقبــل أن أهنــي هــذه االفتتاحيــة أن أشــر إىل وفــاة 
أحــد أعضــاء هيئــة التحريــر، وهــو األســتاذ الدكتــور عبــد املعــز حريــز وأن أشــيد 
جبهــوده يف خدمــة اجمللــة ورســالتها، وأرجــو هللا أن يتقبــل جهــده وأن يثقــل بــه 
موازينه، وأن جيران يف مصيبتنا وأن خيلفنا خراً منها، وأن يرحم شيخنا وأن يغفر 

لنــا ولــه، وأن جيمعنــا بــه يف مســتقر رمحتــه.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

رئيس هيئة التحرير
أ.د. عبد اجلبار سعيد



العمل بالقول الضعيف وأثره يف األحكام 
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ملخص: 

إن مــن أعظــم قواعــد الشــريعة الــي راعــت املكلــف هــو رفــع احلــرج والضيــق، وحتقيــق مصــاحل النــاس 
يف العاجــل واآلجــل، فــكان دليــل العــرف، واالستحســان، واملصلحــة املرســلة مــن األدلــة املعتــربة يف الشــريعة 
مــع  الداللــة،  وفهــم  الدليــل،  علــى ورود  اعتمــاًدا  فقهيــة  العلمــاء ضــرورة  بــني  اخلــاف  اإلســامية، وكان 
عــدم نســيان مراعــاة أحــوال النــاس عنــد إصــدار احلكــم أو الفتيــا؛ مــا جعــل للعمــل ابلقــول الضعيــف أثــره 
يف األحــكام الراعيــة للمصلحــة، أو املبنيــة علــى رفــع املشــقة، حــى ُعــدَّ العمــل ابلقــول الضعيــف حاجــة 
العمــل ابلقــول الضعيــف وأثــره يف األحــكام، بذكــر  يعــزم علــى دراســة  الباحــث  ملحــة، وهــذا مــا جعــل 
 أهــم مــا يتعلــق بــه لُيعَلــم املعــى، مث التطبيــق لــه بعــدد مــن املســائل؛ ليتضــح املــراد، ويكــون للقاصــد مــا أراد.

الكلمات املفاتيح: القول، الضعيف، املرجوح، الشاذ.
الكلمات املفاتيح: القول، الضعيف، املرجوح، الشاذ. 

Abstract:
One of the greatest rules of sharia that took into account the costly is to raise embarrass-
ment and distress, and to achieve the interests of the people in the urgent and future, it 
was the evidence of custom, approval, and interest sent from the evidence considered 
in Islamic law, The dispute between scholars was a jurisprudential necessity, depending 
on the evidence and understanding the significance, while not forgetting to take into 
account people’s conditions when issuing a ruling or fatwa; What made working with 
a weak saying has its effect on rulings that take care of the interest, or that are based 
on removing hardship, so that working with the weak saying is considered an urgent 
need, This is what made the researcher resolve to study the work of the weak saying 
and its impact on rulings, by mentioning the most important things related to it in order 
to know the meaning, and then applying it to a number of issues; To be clear what is 
intended, and to have what he wanted.
Keywords: saying, weak, likely, abnormal.

* أستاذ الفقه بكلية الدراسات اإلسامية املشارك ابجلامعة اإلسامية مينيسوات اتريخ استام البحث2021/6/1م 
.alqohami2015@hotmail.com واتريخ قبوله للنشر 2021/12/15م
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مقدمة
احلمــُد هلل الــذي عّمــْت آالؤه مجيــَع خملوقاتــه، أمحــده ســبحانه محــد عبــٍد عرفــه 
حق معرفته، وأشكره شكرًا كثرًا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له يف 
ربوبيتــه وال يف إهليتــه تعــاىل عــن ذلــك علــًوا كبــرًا، وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســوله 

أرســله ابحلــق بشــرًا ونذيــرًا وداعيًــا إىل هللا إبذنــه وســراًجا منــرًا.
أمــا بعــد فإنــه ملــا كان رواد الفقــه وأعــام اهلــدى يتمســكون ويفتــون ويعملــون 
ابلقــول الراجــح حينهــا يظــن الكثــر مــن النــاس أن القــول الضعيــف أو املرجــوح 
بــه، وذلــك؛ لعــدم إدراك ماهيــة الضعــف  ليــس مــن الديــن، أو مــرتوك العمــل 
يف الفقــه ومفرداتــه ومصطلحاتــه، وأنــه خيتلــف عــن غــره مــن الفنــون األخــرى، 
فالضعــف يف الفقــه لــه أســبابه وشــروطه حــى حيكــم علــى الــرأي ابلضعــف، وهــل 
مــع ضعفــه يعمــل بــه أو يــرتك؟ لــذا مت مجــع هــذه الدراســة يف موضــوع أمسيتــه 
)العمــل ابلقــول الضعيــف وأثــره يف األحــكام( مجعــت فيــه عــدداً مــن املســائل الــي 
تبــني معــى القــول الضعيــف وطريقــة التعامــل معــه ممثــًا هلــا مــن كتــب الفــروع، مث 
التطبيــق بعــدد مــن املســائل الــي يـُْعمــُل هبــا يف فتيــا املذاهــب مــع ضعــف فيــه ال 

ســيما عنــد أئمــة الشــافعية، وهللا أســأل العــون والســداد.
أمهية البحث:

تتجلى أمهيته من خال األمور اآلتية:
إذ إن  الضعيــف،  اهلامــة كالعمــل ابلقــول  بعــض األحــكام  لتجليــة  1. احلاجــة 
مســائله كثــرة قياًســا علــى غــره مــن مســائل الفــروع، فهــو ضــرورة تامــس حاجــة 

كل فــرد؛ الرتبــاط أاثر األحــكام بــه.
مــن  املســتثناة  األحــكام  أو  العامــة  لألحــكام  املخالفــة  األحــكام  توضيــح   .2
األحــكام األصليــة الــي كانــت تعــد أحــكام تبعيــة، فتــم إســقاطها، أو إدراجهــا 
حتــت أحــكام عامــة، وهــي هلــا مــن اخلصوصيــة مــا جيعــل هلــا أحكاًمــا مســتقلًة 

الضعــف، وحكمــه، ودرجتــه. ماهيــة  بتوضيــح  وذلــك  هبــا،  خاصــًة 
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مشكلة البحث:
القول الضعيف وأثره يف األحكام حيتاج لدراسة معناه، وضوابطه، وتطبيقاته، 

لذا فإن البحث جييب عن اآليت:
1. ما معى الضعف يف األقوال الفقهية؟ 

2. مَب يُعرَّف القول الضعيف يف كام الفقهاء؟ 
3. ما املقتضى للعمل ابلقول الضعيف دون غره؟

أهداف البحث: 
دالالت  بتوضيــح  الضعيــف  ابلقــول  للعمــل  التأصيــل  إىل  الدراســة  هتــدف 
الضعــف، مث التأصيــل لــه حــى يتســى للناظــر فيهــا معرفــة األحــكام املبنيــة علــى 
القــول الضعيــف القائــم مقــام الراجــح، وهــل جيــزئ، وتــربأ ذمــة املكلــف، وذلــك 
بتأصيــل واضــح مث تنزيــل وتطبيــق ألحــكام مبنيــة علــى القــول الضعيــف تقــوم مقــام 

الراجــح، لقيــاس نظائرهــا عليهــا. 
الدراسات السابقة: 

مل أجد حسب ما اطلعت عليه من الكتب وكذلك ما حبثت فيه من البحوث 
أو الرسائل أو الشبكة العنكبوتية من دراسة ملوضوع )العمل ابلقول الضعيف وأثرة 
يف األحــكام(، ومــا وجدتــه مــن مواضيــع وأحبــاث علميــة ورســائل جامعيــة تناولــت 

جوانــب مــن الدراســة، أوردهتــا مرتبــة حســب اتريــخ النشــر، وهــي كمــا أييت:
1- الــرد علــى القــول الضعيــف أبخــذ األحــكام مــن الضعيــف، د: حممــد حســن 

عبــد الغفــار، دار الذكــر احلكيــم للنشــر والتوزيــع، عــام 2010م. 
2- الفتــوى ابلقــول الضعيــف يف املذهــب املالكــي موجباهتــا وضوابطهــا، عبــد 
الكــرمي عبــد الكــرمي، 2014/2013م هــذا الكتــاب رســالة ماجســتر- جامعــة 

أدرار- كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والعلــوم اإلســامية .
3- القــول الضعيــف يف خمتصــر خليــل ابب البيــع منوذجــاُ، د. مصطفــى عمــران، 

جملــة اجلامعــة األمسريــة، العــدد )16( الســنة )9(.
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4- العــدول عــن القــول الراجــح إىل القــول املرجــوح، دراســة تطبيقيــة، حفيظــة 
لقســم  الفقــه، مقدمــة  أصــول  املاجســتر يف  لنيــل درجــة  تكميلــي  ربيــع، حبــث 
الفقــه وأصولــه، كليــة العلــوم اإلســامية، جبامعــة املدينــة العامليــة، للعــام اجلامعــي 

2015م.
إعــداد:  تطبيقيــة،  اإلســامي، دراســة أتصيليــة  الفقــه  الضعيــف يف  القــول   -5
حممــد عطــا هللا، رســالة ماجســتر مقدمــة لقســم الفقــه اإلســامي وأصولــه يف كليــة 

الشــريعة، جبامعــة دمشــق، للعــام اجلامعــي: 2016م، .
6- الفلســفة األصوليــة الــي انبــى عليهــا العمــل ابلقــول الضعيــف يف املذاهــب 
الفقهيــة، دراســة حتليليــة تطبيقيــة، حســن املهــدي حممــد الطاهــر، نبيــل حممــد كــرمي، 
حبــث حمكــم منشــور يف جملــة اجلمعيــة الفلســفية املصريــة، اجمللــد )26(، العــدد 

)26(، للعــام 2017م.
منهج البحث: 

التحليلــي، مــن خــال  املنهــج االســتقرائي  الدراســة،  املتبــع يف هــذه  املنهــج 
الرجــوع إىل الكتــب، واســتخراج املســائل، وحتليلهــا والنظــر فيهــا مبــا خيــدم هــذا 

البحــث.
خطة البحث:

انتظمت املادة العلمية بعد املقدمة يف مخسة مباحث، وهي كاآليت:
املبحث األول: التعريف مبصطلحات البحث. 
املبحث الثاين: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه. 
املبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف. 

املبحث الرابع: أحكام األخذ ابلقول الضعيف. 
املبحث اخلامس: تطبيقات على العمل ابلقول الضعيف. 
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املبحث األول: التعريف مبصطلحات البحث
املطلب األول: تعريف القول يف اللُّغة ويف االصطالح 

تعريــف القــول يف اللُّغــة: قــال ابــن فــارس: »القــاف والــواو والــام أصــل واحــد 
صحيــح مــن النطــق«)1( فالقــول: حكايــة الــكام)2(، والقالــة مــا ينشــر مــن القــول)3(. 

فيكــون معنــاه: كل لفــظ مــذل بــه اللســان اتًمــا كان أو انقًصــا)4(.
تعريــف القــول يف االصطــالح: هــو اللفــظ املركــب يف القضيــة امللفوظــة، أو 

املفهــوم املركــب العقلــي يف القضيــة املعقولــة)5(.
املطلب الثاين: تعريف الضعف يف اللُّغة ويف االصطالح

تعريــف الضعــف يف اللُّغــة: قــال ابــن فــارس: »الضــاد والعــني والفــاء أصــان 
متباينان، يدل أوهلما على خاف القوة، ويدل اآلخر على أن يزاد الشيء مثله«)6(. 
فمــن األول: الَضْعــُف والُضْعــُف: خــاف القــوَّة. وقــد َضُعــَف فهــو ضعيــٌف)7( قــال 
ًة ثـُـّمَ َجَعَل  ــن َضْعــٍف ثـُـّمَ َجَعــَل ِمــن بَْعــِد َضْعــٍف قـُـّوَ ُ اّلـَـِذي َخلََقُكــم ّمِ هللا تعــاىل: Mالّلَ
ٍة َضْعًفــا َوَشــْيَبًة Lۚ]ســورة الــروم:54[. ومــن الثــاين: الــزايدة علــى أصــل  ِمــن بَْعــِد قُــّوَ

الشــيء)8( فيجعــل مثلــني أو أكثــر)9(، فيكــون معنــاه يف اللُّغــة هــو خــاف القــوة.
القزويــين، أمحــد بــن فــارس »معجــم مقاييــس اللغــة« حقيــق: عبــد الســام حممــد هــارون، )دار   )1(

الفكــر، 1399ه- 1979م( )42/5(.
الَعْوتــي، َســَلمة بــن ُمْســِلم، »اإلابنــة يف اللغــة العربيــة« حتقيــق: )وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة   )2(

- مســقط، ط1، 1420ه- 1999م( )706/3(.
الراغــب، احلســني بــن حممــد »املفــردات يف غريــب القــرآن« حتقيــق: صفــوان عــدانن الــداودي،   )3(

)دار القلــم، بــروت، ط1، 1412ه( )ص: 689(.
الزبيــدي، حممــد بــن حممــد »اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس« حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــني،   )4(

)دار اهلدايــة( )292/30(.
األوىل  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة  الكتــب  )دار  »التعريفــات«  حممــد  بــن  علــي  اجلرجــاين،   )5(

.)180 )ص:  1403ه-1983م( 
القزويين، أمحد بن فارس »معجم مقاييس اللغة« )362/3(.  )6(

الفــارايب، أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد، »الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة«، حتقيــق: أمحــد   )7(
عبــد الغفــور، )دار العلــم للمايــني – بــروت، ط1، 1987م(. )1390/4(.

الفكــر  دار  الكلــوم«  مــن  العــرب  ودواء كام  العلــوم  ســعيد »مشــس  بــن  نشــوان  احلمــري،   )8(
.)3971/6( دمشــق(  الفكــر،  دار  لبنــان،  املعاصــر، 

القزويين، أمحد بن فارس »معجم مقاييس اللغة« )362/3(.  )9(
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تعريف الضعف يف االصطالح: الضعيف ما يكون يف ثبوته كام)1(.
املطلب الثالث: تعريف القول الضعيف ابعتباره علماً مركبًا

فممــا ســبق مــن التعريفــات للقــول وللضعيــف يتبــني أن معــى القــول الضعيــف 
مركبًــا: هــو اجلانــب األضعــف يف االســتداللني، وهــو مــا يقابــل الراجــح. فمــا كان 
مســتنده أضعــف مــن مقابلــه مســي ابلضعيــف، وهــو خيالــف الشــاذ ويقابــل الراجــح 

أو املشــهور.
املبحث الثاين: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه

املطلب األول: أنواع الضعيف 
درج يف كام األصوليــني والفقهــاء عبــارات »ضعيــف«، فمــا املــراد مــن لفــظ 
الضعيــف يف كام الفقهــاء؟ وفيمــا أييت أنــواع الضعيــف الــذي أطلــق الفقهــاء عليــه 

لفــظ »الضعيــف«.
النــوع األول: ضعيــف النســبة: املــراد هبــذه العبــارة مــا كان الدليــل املســتدل 
بــه أو القــول املعمــول بــه معــارض أبقــوى منــه ســواًء كان األول قــواًي يف نفســه 
ــار َأَحــقُّ ِبَصَقبــه«)3( ظاهــره يف ثبــوت  أو ضعيًفــا)2(، كالداللــة يف قولــه : »اجلَْ
الشــفعة للجــار املاصــق واملقابــل أيًضــا، مــع احتمــال أن يكــون املــراد »ابجلــار« 
الشــريك املخالــط، لكــن هــذا االحتمــال ضعيــف ابلنســبة إىل الظاهــر)4(، وقــد 
 ، تطلــق علــى ضعــف النســبة إىل مصــدره، كقولــك ضعيــف نســبته إىل النــي

أو إىل اإلمــام)5(.

الكليــات،  البقــاء،  أبــو  الكفــوي،  بــن حممــد »التعريفــات« )ص: 138(،  اجلرجــاين، علــي   )1(
 .)529 )ص:  بــروت(.   – الرســالة  )مؤسســة 

عمــران، د/مصطفــى، »القــول الضعيــف يف خمتصــر خليــل ابب البيــع منوذجــاُ« )جملــة اجلامعــة   )2(
األمسريــة، العــدد 16 الســنة 9(.«)127/16(

أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« كتــاب الشــفعة، ابب عــرض الشــفعة علــى صاحبهــا قبــل   )3(
.)2258( برقــم:   )87/3( البيــع، 

املنــاوي، أبــو املنــذر حممــود، »شــرح خمتصــر األصــول مــن علــم األصــول« )املكتبــة الشــاملة،   )4(
األوىل، 1432ه(. )ص: 66( الطبعــة:  مصــر، 

ينظر: أبو زهوة، حممد بن أمحد، »زهرة التفاسر« )دار الفكر العريب(، )383/7(.  )5(
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مــدارك وهــو مواضــع طلــب  املــدرك مجعــه  املــدرك:  الثــاين: ضعيــف  النــوع 
األحــكام، تقــول: االجتهــاد مــدرك مــن مــدارك األحــكام)1(، فمعــى ضعيــف املــدرك 
هــو مــا كان يســتند إىل دليــل خمالــف ألدلــة الشــرع فيضعــف؛ ألنــه خالــف أصــًا 

معتــرًبا)2(. 
املطلب الثاين: أسباب ورود القول الضعيف.

عنــد ذكــر اخلــاف يف املذاهــب الفقهيــة فــإن هنــاك أســبااًب جتعــل الفقهــاء 
يــوردون القــول الضعيــف علــى الرغــم مــن تقريرهــم ضعفــه والتنبيــه عليــه، ومــن هــذه 

األســباب:
األول: يكــون القــول املرجــوح قــوايًّ ومعارًضــا مبــا هــو أقــوى منــه مــن نــص أو 

إمجــاع فُيْحكــى للتنبيــه علــى قــوة القــول املعــارض.
الثــاين: أن يســتدل للقــول اســتدالاًل ضعيًفــا أبن يكــون مســتند القــول ظــين 
الــورود أو ظــين الداللــة فيحكــى لبيــان مرتبتــه، وأن املرجحــات تكــون مــع غــره، 
بَــيِن قَرْيظَــَة«)3( االســتدالل  اْلَعْصــَر إال يف  َأَحــٌد  كمــا يف حديــث: »اَل ُيَصلِّــنَيَّ 
األول: وهــو الصــاة يف وقــت الصــاة مســتنده أدلــة فضــل الصــاة ووجوهبــا يف 
وقتهــا، والثــاين: الصــاة يف بــين قريظــة، مســتنده احلــث علــى املســر واإلقبــال علــى 

اجلهــاد.
الثالث: بيان ســبب ضعفه كاالشــرتاك يف اللفظ بني معنني وأكثر كحديث: 
»فَرَض رسول اللَّ ِ زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا من مَتٍْر أو َصاًعا من َشِعٍر«)4(. )فرض( 
ســبب  لبيــان  فيــورد  قــدر،  مبعــى  والثــاين  أوجــب،  مبعــى  فــرض  مشــرتك حيتمــل 

الضعــف.

بــن علــي، »املصبــاح املنــر« )املكتبــة العلميــة، بــروت(،  بــن حممــد  ينظــر: الفيومــي، أمحــد   )1(
.)192/1(

عمران، د/مصطفى، »القول الضعيف يف خمتصر خليل ابب البيع منوذجاُ«)127/16(  )2(
أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« أبــواب صــاة اخلــوف، ابب حدثنــا عبــد هللا بــن حممــد بــن   )3(

أمســاء )15/2( برقــم: )946( .
أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« كتــاب الــزكاة، ابب فــرض زكاة الفطــر )130/2( برقــم:   )4(

.)1503(
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املطلب الثالث: مرتبة القول الضعيف
األصل يف العمل مبســائل الفروع أو اخلاف يف املذاهب أن يبدأ من األعلى 
إىل األدىن، وكذلــك عنــد الفتــوى أن أيخــذ الفقيــه والعــامل ابلتــدرج مــن األقــوى إىل 

األضعــف كمــا أييت)1(:
األول: املتفــق عليــه؛ أي: جيتهــد املكلــف يف البحــث عــن املتفــق عليــه يف 

املذاهــب عامــة أو حــى يف مذهــب معــني فيعمــل بــه، فهــو مظنــة احلــق.
الثــاين: القــوي مــن اخلــاف: فــإن مل جيــد املتفــق عليــه فيبحــث عــن القــوي مــن 

اخلــاف فيمســك بــه ويعمــل بــه، فهــو ضالتــه.
الثالــث: خــاف األوىل: وهــو مــا يعمــل بــه وكان األوىل العمــل بغــره، وهــو 
درجــة أعلــى مــن الضعيــف إذ قــد يكــون خــاف األول قطعــي الــورود أو الداللــة 

لكــن غــره أوىل منــه.
الرابــع: الضعيــف مــن اخلــاف: وهــو أدىن مراتــب األقــوال يف املســألة، وهــو 

أهــون مــن اخلــروج عــن أقاويــل العلمــاء، فالتزامهــا أوىل مــن تتبــع اهلــوى.
املبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف

املطلب األول: إطالقات الضعيف
اســتعمل الفقهــاء بعــض األلفــاظ يف معــرض احلكايــة عــن القــول الضعيــف منهــا 

على ســبيل املثال:
األول: القــول املرجــوح: القــول املرجــوح عنــد احلنفيــة)2( واملالكيــة)3( والشــافعية)4( 

واحلنابلــة)5(، وهــو التنبــه علــى أن القــول ضعيــف مقابــل وجــه آخــر أرجــح منــه.
الرعيــين، أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل« )دار الفكــر،   )1(

الطبعــة: الثالثــة، 1412ه- 1992م(. )33/1(.
ينظــر: ابــن جنيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، »البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــاب   )2(

الثانيــة(، )85/2( الطبعــة:  اإلســامي، 
الرعيين، أبو عبد هللا حممد بن حممد، »مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل« )353/2(.  )3(

ينظــر: الدمياطــي، أبــو بكــر ابــن الســيد حممــد شــطا »إعانــة الطالبــني علــى حــل ألفــاظ فتــح   )4(
بــروت( )27/1( املعــني«، )دار الفكــر للطباعــة، 

البهــويت، حممــد بــن أمحــد بــن علــي، »حاشــية اخللــويت علــى منتهــى اإلرادات« حتقيــق: الدكتــور   )5(
ســامي بــن حممــد بــن عبــد هللا الصقــر، والدكتــور حممــد بــن عبــد هللا بــن صــاحل اللحيــدان، )دار 

النــوادر، ســوراي، الطبعــة: األوىل، 1432ه( )مقدمــة/47(.



19 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد7 العدد السابع 1443ه/2021م

الثاين: خاف األصح: فقد جعل املالكية)1( والشافعية)2( خاف األصح لفظًا 
يدل على وجود أوجه، وهذا خاف األوفق للنظر واألوفق ألصول املذهب)3(.

الثالــث: خــاف األوجــه: دل خــاف األوجــه عنــد الشــافعية)4( علــى وجــود 
روايتــني أو أكثــر أحدمهــا موافقــة ألصــول الرتجيــح وقواعــده وهــذا خافــه.

الرابــع: خــاف األظهــر: هــو عنــد املالكيــة)5( والشــافعية)6( واحلنابلــة)7( مقابــل 
األكثــر ظهــورًا، إذ قــد يكــون الظهــور ابلشــهرة أو ابلنقــل أو ابلداللــة.

اخلامــس: خــاف املشــهور: عنــد فقهــاء املذاهــب مــن احلنفيــة )8(، واملالكيــة)9(، 
والشــافعية)10(، واحلنابلــة)11(، املــراد ابملشــهور مــا اشــتهرت نســبته إىل اإلمــام أو إىل 
بعــض أصحابــه، ســواء كانــت هــذه الشــهرة بكثــرة القائلــني بنســبته إىل اإلمــام، أو 

تعددت طرق نقلهم عنه، أو اشــتهر دليله)12(.
التتائــي، أبــو عبــد اللَّ مشــس الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن خليــل، »جواهــر الــدرر يف حــل ألفــاظ   )1(
املختصــر« حققــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور أبــو احلســن، نــوري حســن حامــد املســايت، )دار 

ابــن حــزم، بــروت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 2014م( )97/4(.
ينظر: الدمياطي، »إعانة الطالبني« )27/1(  )2(

النــووي، حيــى بــن شــرف، »شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم« )دار إحيــاء الــرتاث العــريب،   )3(
الثانيــة، 1392(. )72/15( الطبعــة  بــروت، 

ينظر: الدمياطي، »إعانة الطالبني« )27/1(  )4(
ينظر: اخلرشي، »شرح خمتصر خليل« )284/2(.  )5(

ينظــر: الغمــراوي، حممــد الزهــري، »الســراج الوهــاج علــى مــن املنهــاج« )دار املعرفــة للطباعــة   )6(
والنشــر – بــروت( )ص: 222(.

الطيــار، عبــد هللا بــن حممــد، »وبــل الغمامــة يف شــرح عمــدة الفقــه البــن قدامــة« دار الوطــن،   )7(
الــرايض، ط1، 1429ه، )60/6(.

الفكر-بــروت،  )دار  املختــار«  الــدر  علــى  احملتــار  أمــني، »رد  عابديــن، حممــد  ابــن  ينظــر:   )8(
.)514/4( 1992م(  1412ه-  الثانيــة،  الطبعــة: 

الصقلــي، حممــد بــن عبــد هللا، »اجلامــع ملســائل املدونــة«، )معهــد البحــوث العلميــة- جامعــة أم   )9(
القــرى، دار الفكــر، ط1، 1434ه(، )973/10(.

ينظــر: الرافعــي، عبــد الكــرمي بــن حممــد »العزيــز شــرح الوجيــز املعــروف ابلشــرح الكبــر«   )10(
.)5/3( 1417ه(  ط1،   ، بــروت  العلميــة،  الكتــب  )دار 

ينظــر: املــرداوي، عــاء الديــن أبــو احلســن علــي بــن ســليمان، »اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح   )11(
مــن اخلــاف«، حتقيــق: الدكتــور عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي - الدكتــور عبــد الفتــاح حممــد 
احللــو، )هجــر للطباعــة والنشــر، القاهــرة - مصــر، الطبعــة: األوىل، 1415ه(، )359/21(.

ينظــر: الظفــري، مــرمي بنــت حممــد »مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأســرار الفقــه املرمــوز«   )12(
)دار ابــن حــزم، ط1، 2002م( )ص: 367(
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الســادس: )قيــل( وهــذا مــن االصطاحــات الــي حتكــي املرجــوح عنــد فقهــاء 
احلنفيــة)1(، واملالكيــة)2(، والشــافعية)3(، أمــا احلنابلــة فهــو حكايــة أقــوال املذهــب وال 

يلــزم مــن حكايــة املذهــب أن يكــون القــول ضعيًفــا)4(.
السابع: )يف قول(: وهذا من املصطلحات الي حتكي اخلاف يف املذاهب، 

قال اإلمام النووي: »وحيث أقول ويف قول كذا فالراجح خافه«)5(.
الثامــن: )مــع ضعــف فيــه(: فهــذا التعبــر )مــع ضعــف فيــه( قــد يقــال ملــا فيــه 
ضعــف شــديد أو تــدل علــى ضعــف مدخولــه، وهــو مــن األلفــاظ الــي ذكرهــا 

فقهــاء الشــافعية)6(.
التاســع: )يف وجــه(: هــذا اللفــظ ممــا اشــتهر عنــد الفقهــاء، وهــو غالبًــا مــا يعــرب 
عنــه مقابــل الراجــح، قــال اإلمــام الشــربيين وهــو حيكــي اخلــاف يف التيمــم: »ويف 

وجــه اثلــث ال يســتبيح التيمــم أصــًا«)7(.
العاشــر: )ال وجــه لــه(: كذلــك غلــب اســتعمال قــول )ال وجــه لــه(، أو قــول 
خطــأ )ال وجــه لــه( يف كام الفقهــاء واألصوليــني، كقوهلــم: »األرش مــن العــوض، 
ليــس جبيــد، مــع أن هــذا القــول ال وجــه لــه، ألن األرش يف املعيــب عــوض عــن 

جــزء مــن مقابلــه، وهــو الصحيــح«)8(.

ينظر: ابن عابدين، حممد أمني، »رد احملتار على الدر املختار« )258/1(.  )1(
ابــن جــزي، أبــو القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد هللا »القوانــني الفقهيــة« )الناشــر:   )2(

بــدون، الطبعــة بــدون( )ص: 8(.
النــووي، حميــي الديــن حيــي، »منهــاج الطالبــني وعمــدة املفتــني« حتقيــق: عــوض قاســم أمحــد،   )3(

)دار الفكــر، الطبعــة: األوىل، 2005م( )ص: 8(.
ينظــر: ابــن مفلــح، حممــد »الفــروع وتصحيــح الفــروع« احملقــق: عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي،   )4(

)مؤسســة الرســالة، ط1 1424ه( )11/1(.
النووي، حميي الدين حيي، »منهاج الطالبني وعمدة املفتني« )ص: 8(.  )5(

البغــوي، احلســني بــن مســعود، » التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي«، )دار الكتــب العلميــة،   )6(
ط1، 1997م(، )62/1(.

الشــربيين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب، »مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج« )دار   )7(
.)275/1( 1994م(،  ط1،  العلميــة،  الكتــب 

الزركشــي، بدر الدين حممد بن عبد هللا »شــرح الزركشــي على خمتصر اخلرقي« )دار العبيكان،   )8(
الطبعة: األوىل، 1413ه(، )454/3(.
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احلــادي عشــر: )خــاف مــا جــرى بــه العمــل( ومعلــوم ضــرورة تقــدمي مــا جــرى 
بــه العمــل علــى كل مــا خالفــه، كقولــه: »وهــذا خــاف مــا جــرى بــه العمــل مــن أن 

القاضــي ال حيكــم للمرهتــن ببيــع الرهــن حــى يثبــت عنــده الرهــن«)1(.
الثــاين عشــر: صــرح ابلرجــوع عنــه: إذا صــرح اإلمــام ابلرجــوع مــن حكــم إىل 
آخــر، أبن كان يف القــدمي القــول ابحلــل ويف اجلديــد القــول ابحلرمــة مل يبــق القــول 

القــدمي مذهًبــا)2( ومــا مل يعــد مذهًبــا يعتــرب قــواًل ضعيًفــا.
َوفَــارِْق  أَْربًعــا  »أَْمِســْك  حديــث:  نظــر( كداللــة  )فيــه  عشــر:  الثالــث 
َســائَِرُهنَّ«)3(ومل يســأل غيــان عــن كيفيــة عقــده عليهــن يف اجلمــع والرتتيــب 
فــكان إطاقــه القــول دااًل علــى أن ال فــرق بــني أن تتفــق العقــود عليهــن مًعــا، أو 
جتــري عقــود مرتبــة، وهــذا فيــه نظــر مــن حيــث إنــه ال ميتنــع أن الرســول  كان 

جوابــه)4(.  فنــزل  ذلــك  عــرف  قــد 
املطلب الثاين: قواعد التعامل مع القول الضعيف وضوابطه

قّعــَد الفقهــاء واألصوليــون قواعــد وضوابــط ختتصــر كثــرًا مــن األلفــاظ واألحكام 
الــي تبــني كيفيــة التعامــل مــع القــول الضعيــف منهــا اآليت:

أواًل: ما ضعف مدركه ال يراعى خالفه.
ُمدركــه مصــدر إدراك، واملعــى مــا يــدرك منــه احلكــم كدليــل وحنــوه، فيكــون 
ضعــف مدركــه املخالــف لنــٍص أو إمجــاٍع أو قيــاٍس جلــي)5(. قــال اإلمــام القــرايف: 

الرعيين، أبو عبد هللا حممد بن حممد، »مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل« )24/5(.  )1(
الشــرازي، أبو إســحاق إبراهيم، »التبصرة يف أصول الفقه« حتقيق: د. حممد حســن هيتو، )دار   )2(
الفكــر – دمشــق، الطبعــة: األوىل، 1403(، )ص: 514(؛ ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، 
»إعــام املوقعــني عــن رب العاملــني« خــرج أحاديثــه وآاثره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 
ســلمان، )دار ابــن اجلــوزي للنشــر والتوزيــع، الســعودية، الطبعــة: األوىل، 1423ه( )168/6(.

أخرجــه ابــن حبــان يف »صحيحــه« كتــاب النــكاح، ابب نــكاح الكفــار، )463/9( برقــم:   )3(
)4156(، واحلاكــم يف »مســتدركه« كتــاب النــكاح، قصــة إســام غيــان بــن ســلمة الثقفــي 

وختيــره ألربعــة مــن النســاء، )192/2( برقــم: )2795(.
ينظــر: اجلويــين، عبــد امللــك، »الربهــان يف أصــول الفقــه« حتقيــق: صــاح عويضــة، )دار الكتــب   )4(

العلميــة بــروت، ط1، 1997م( )122/1(.
)املكتــب  املنتهــى«  غايــة  شــرح  يف  النهــى  أويل  »مطالــب  ســعد  بــن  مصطفــى  الســيوطي،   )5(

.)617/6( 1961م(.   - دمشــق   - اإلســامي 
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»وال نريــد ابلرخــص مــا فيــه ســهولة علــى املكلــف بــل مــا ضعــف مدركــه حبيــث 
ينقــض فيــه احلكــم، وهــو مــا خالــف اإلمجــاع، أو النــص، أو القيــاس اجللــي، أو 
خالــف القواعــد«)1( فــا بـُـدَّ حينئــٍذ مــن تقــاُرِب املــدارِك يف اعتبــار احُلكــم)2(، مثالــه 
مــا نقلــه اإلمــام الســبكي بقولــه: »مــا يظهــر ضعفــه إعــارة اجلــواري للــوطء، وكذلــك 
مــا ذهــب إليــه داوود مــن قولــه يف التغــوط يف املــاء الراكــد، وكثــر مــن أقــوال شــاذة 
منقولــة عــن كثــر مــن اجملتهديــن، ومثــال مــا تــردد النظــر يف قوتــه وضعفــه: الصــوم 

يف الســفر؛ فــإن داوود قــال: إنــه ال يصــح)3(.
اثنًيا: ال يوجب السبب الضعيف حكًما قوًي

قــال حممــد صدقــي آل بورنــو: »إن الســبب إمــا أن يكــون قــواًي، وإمــا أن يكــون 
ضعيًفــا، وإذا كان احلكــم مبنيًــا علــى الســبب فبقــوة الســبب تكــون قــوة احلكــم، 
فــإذا كان الســبب قــواًي يف ثبوتــه وداللتــه كان احلكــم املبــين عليــه قــواًي كذلــك، وأمــا 
ــا  ــا يف ثبوتــه وداللتــه فــإن احلكــم املبــين عليــه يكــون ضعيًف إذا كان الســبب ضعيًف
كذلك، فاحلكم القوي ال يبى وال ينتج عن ســبب ضعيف؛ ألن احلكم حبســب 
الســبب«)4( فــا يقــوى هــذا الســبب الضعيــف علــى رفــع هــذا األصــل القــوي)5(، 
مثالــه: مــن وطــئ حــرة بشــبهة فماتــت ابلــوالدة مل جتــب عليــه ديتهــا؛ ألن الــوطء 

ســبب ضعيــف، ولــزوم الديــة حكــم قــوي فــا يوجبــه)6(. 

القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد، »الذخــرة« حتقيــق: حممــد حجــي، ســعيد أعــراب، حممــد بــو   )1(
األوىل، 1994م(. 1«/141. الطبعــة:  بــروت،  اإلســامي-  الغــرب  )دار  خبــزة، 

القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد، »اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي   )2(
واإلمــام« حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1416ه- 1995 م(، )ص: 35(.
الســبكي، اتج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن »األشــباه والنظائــر«، )دار الكتــب العلميــة،   )3(

الطبعة: األوىل 1411ه( )113/1(.
آل بورنــو، حممــد صدقــي »َمْوســوَعة الَقواِعــد الِفْقِهيَّــة« )مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان،   )4(

م(، )15/5(. األوىل، 1424ه- 2003  الطبعــة: 
الطــويف، ســليمان بــن عبــد القــوي، »شــرح خمتصــر الروضــة« حتقيــق: عبــد هللا بــن عبــد احملســن   )5(

الرتكــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1407ه/1987م(. )432/2(.
اجلمــل، ســليمان بــن عمــر، »فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب« )دار الفكــر،   )6(

الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ( )283/3(.
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اثلثًا: ال يراعى من اخلالف إال ما اشتهر.
مراعــاة اخلــاف أصــل مــن أصــول املالكيــة، ومعــى ال يراعــى مــن اخلــاف إال 
مــا اشــتهر؛ أي: إن اخلــاف إذا كان شــاًذا ال يراعــى، إمنــا يراعــى إذا كان قــواًي، 
واملــراد ابلقاعــدة أن يكــون تصــرف املكلــف ســائًغا ال يــام عليــه شــرًعا أو يتعــرض 
للعقــاب عليــه؛ ألنــه اســتند إىل أدلــة مقبولــة، إذ يكــون اخلــاف قــواًي عندمــا يكــون 
الدليــل املخالــف قــواًي، ويكــون اخلــاف ضعيًفــا عندمــا يكــون دليــل املخالــف 
ضعيًفــا)1(، كمثــل اخلــاف يف التوريــث بــني الزوجــني يف نــكاح الشــغار، فمــن قــال 
إن التفريــق فيــه يكــون فســًخا وال يكــون طاقًــا مل جيعــل للتــوارث بــني الزوجــني 
ســبيًا، ومــن قــال بعــدم فســخ النــكاح جعــل التــوارث بــني الزوجــني مــن لــوازم 

النــكاح، وهــو مبــين علــى أصــل اخلــاف يف نــكاح الشــغار)2(.
رابًعا: حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد ال يرد.

قــد نــص العلمــاء علــى أن حكــم احلاكــم ال يســتقر يف أربعــة مواضــع وينقــض: 
إذا وقــع علــى خــاف اإلمجــاع، أو القواعــد، أو النــص، أو القيــاس اجللــي)3(، وإمنــا 
يكــون عــدم نقــض حكــم احلاكــم يف مســائل اخلــاف راجًعــا إىل قاعــدة أصوليــة، 
وهــي تقــدمي اخلــاص علــى العــام مــن األدلــة الشــرعية)4(، مثالــه: وافــق اإلمــام مالــك 
مذهــب الشــافعية أبن الســاعي إذا أخــذ مــن األربعــني شــاة لرجلــني خليطــني يف 
الغنــم شــاة أبهنمــا يقتســماهنا بينهمــا، وال خيتــص هبــا مــن أخــذت منــه، وأبطــل مــا 
كان يفــي بــه ويعتقــده مــن أن الشــاة تكــون مظلمــة ممــن أخــذت منــه معلــًا أبنــه 

قــد حكــم احلاكــم خبافــه فــا يتعــرض حلكمــه بــرد وال نقــض)5(.

ينظر: جمموعة من الباحثني، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 276/9.  )1(
ينظر: آل بورنو، حممد صدقي »َمْوسوعة الَقواِعد الِفْقِهيَّة« )92/12(.  )2(

القرايف، »اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام« )ص: 88(.  )3(
املرجع السابق )ص: 81(.  )4(

ينظــر: القــرايف، أمحــد بــن إدريــس »الفــروق مــع هوامشــه« حتقيــق: خليــل املنصــور، )دار الكتــب   )5(
العلميــة - بــروت - الطبعــة: األوىل، 1418ه- 1998م(. )114/2(.
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خامًسا: حكم احلاكم يرفع اخلالف.
املــراد ابحلكــم هنــا احلكــم القضائــي، فيكــون معنــاه: هــو قطــع احلاكم املخاصمة 
وحســمه إايهــا)1(، فــكل حكــم يقــرره ويل األمــر يف شــؤون الرعيــة يف مصاحلهــم 

ومنازعاهتــم، وال يــراد بــه احلكــم عنــد األصوليــني)2(.
مثالــه: لفــظ »علــيَّ احلــرام« اختلــف فيــه، هــل هــو طــاق رجعــي أم ابئــن أو ظهــار 
أم ميني، أو ال شــيء؟ فإذا حكم حاكم ابلطاق البائن المرأة قال هلا زوجها »عليَّ 

احلــرام«، نفِّــذ حكمــه، وابنــت املــرأة مــن زوجهــا؛ ألن حكــم احلاكــم يرفــع اخلــاف)3(.
سادًسا: اإلمجاع بعد اخلالف يرفعه.

أي إذا حصــل خــاف بــني العلمــاء، ومل ينقــرض العصــر، مث حصــل بعــد هــذا 
اخلــاف اتفــاق فإنــه يكــون حجــة، ويعمــل بــه وال ينظــر إىل اخلــاف الســابق 
عليــه)4( ، مثالــه: إمجــاع الّصحابــة علــى إمامــة أيب بكــر بعــد خافهــم)5(، وإمجاعهــم 
علــى مجــع القــرآن الكــرمي بعــد اختافهــم يف ذلــك)6(، وإمجــاع الّتابعــني علــى منــع 

بيــع أم الولــد بعــد خــاف)7(.
املبحث الرابع: أحكام األخذ ابلقول الضعيف
املطلب األول: حكم العمل ابلقول الضعيف 

صورة املسألة:
ممــا ســبق يف دراســة القــول الضعيــف فــإن املقصــود بــه مــا اُجُتِهــَد فيــه فوافــق 

أحــد الدليلــني ابجلملــة إال أن مســتنده يقــل يف الرتجيــح علــى غــره.
حيــدر، علــي »درر احلــكام شــرح جملــة األحــكام« حتقيــق: تعريــب: احملامــي فهمــي احلســيين،   )1(

لبنان/بــروت(.«573/4. العلميــة -  )الكتــب 
جمموعة من الباحثني، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 305/26.  )2(

ينظر: آل بورنو، حممد صدقي »َمْوُسوَعة الَقواِعد الِفْقِهيَّة« )451/9(.  )3(
الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »اللمــع يف أصــول الفقــه« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة:   )4(

الثانيــة 2003م(ـ )ص: 92(. الطبعــة 
األْرَموي، سراج الدين حممود، »التحصيل من احملصول« دراسة وحتقيق: الدكتور عبد احلميد علي   )5(

أبو زنيد، )مؤسسة الرسالة، بروت – لبنان، الطبعة: األوىل، 1408ه- 1988م( )61/2(.
جمموعة من الباحثني، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 60/29.  )6(

األْرَموي، سراج الدين حممود، »التحصيل من احملصول« )61/2(.  )7(
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أقوال العلماء يف املسألة:
حصــل خــاف بــني العلمــاء يف حكــم العمــل ابلقــول الضعيــف، وتقدميــه علــى 

الراجــح واملشــهور علــى ثاثــة أقــوال:
القــول األول: ال جيــوز العمــل ابلقــول الضعيــف، وتــرك املشــهور أو الراجــح 
ســواًء كان الرجحــان قطعيًّــا أو ظنيًّــا، وهــو قــول اإلمــام احمللــي)1( وهــو أحــد قــويل 

اإلمــام الشــاطي)2(، ونقلــه القــرايف عــن الدســوقي)3(.
القــول الثــاين: جيــوز العمــل ابلقــول الضعيــف عنــد الضــرورة واحلاجــة، وهــو قــول 

مجهــور العلماء)4(.
القول الثالث: منع العمل ابلقول الضعيف يف القضاء واإلفتاء إال يف خاصة نفسه)5(.

أدلة األقوال يف املسألة:
أدلة القول األول: استدل أصحاب هذا القول أبدلة من أمهها:

األول: ســد الذريعــة: وذلــك حــى ال تكــون عــادة لألخــذ أبيســر املذهبــني، 
وتتبــع الرخــص يف كل مذهــب يســمى ابلتلفيــق: وهــو أخــذ صحــة الفعــل مــن 

مذهبــني مًعــا)6( بعــد احلكــم ببطانــه علــى كل واحــد منهمــا مبفــرده)7(.
العطار، حســن بن حممد، »حاشــية العطار على شــرح اجلال احمللي على مجع اجلوامع« )دار   )1(

الكتــب العلميــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ( )404/2(.
الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »املوافقــات يف أصــول الفقــه« حتقيــق: عبــد هللا دراز، )دار   )2(

بــروت(. ج5، ص99.  – املعرفــة 
القرايف، أمحد بن إدريس »الفروق مع هوامشه« )33/2(.  )3(

ينظــر: اهليتمــي، ابــن حجــر، »حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج« مراجعة/جلنــة مــن العلمــاء )املكتبــة   )4(
بــدون طبعــة(، )122/10(،  التجاريــة الكــربى مبصــر لصاحبهــا مصطفــى حممــد، الطبعــة: 
القــرايف، »اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام« )93/1(.

ينظــر: ابــن عابديــن، »رد احملتــار علــى الــدر املختــار« )74/1( الدمياطــي، »إعانــة الطالبــني«   )5(
)27/1(، اهليتمــي، ابــن حجــر، »حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج« )47/1(.

مثالــه: متوضــئ ملــس امــرأة أجنبيــة بــا حائــل وخــرج منــه جناســة كــدم مــن غــر الســبيلني، فــإن   )6(
هــذا الوضــوء ابطــل ابللمــس عنــد الشــافعية، وابطــل خبــروج الــدم مــن غــر الســبيلني عنــد احلنفيــة، 
وال ينتقــض خبــروج تلــك النجاســة مــن غــر الســبيلني عنــد الشــافعية، وال ينتقــض أيضــا ابللمــس 
عنــد احلنفيــة، فــإذا صلــى هبــذا الوضــوء، فــإن صحــة صاتــه ملفقــة مــن املذهبــني معــا. ينظــر: 
جمموعــة مــن املؤلفــني، وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية »املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة« )دار 

الساســل، الكويــت، الطبعــة الثانيــة،1427ه(.429/13.
الكويتيــة«  الفقهيــة  »املوســوعة  اإلســامية  والشــئون  األوقــاف  وزارة  املؤلفــني،  مــن  جمموعــة   )7(

293/13
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تــرك للعمــل ابلدليــل، وتــرك العمــل  الثــاين: دليــل العقــل: العمــل ابملرجــوح 
اتبــاع اهلــوى يف األحــكام)1(. يلــزم منــه  ابلدليــل 

أدلة القول الثاين: استدل أصحاب هذا القول أبدلة من أمهها:
األول: عــدم املخالفــة للقاعــدة، فــا جيــوز احلكــم خبــاف الراجــح، وذلــك 

يعــد إمجاًعــا)2(.
الثــاين: العقــل: الضــرورة جــاءت يف الشــريعة أحــكام راعــت الضــرورة مراعــاة 
شــديدة؛ ألن الضــرورة إذا مل تــراَع اشــتد علــى املكلــف وأصابــه احلــرج، فالعمــل 

ابلقــول الضعيــف مــن األحــكام الــي جــاءت مراعيــة للضــرورة)3(.
أدلــة القــول الثالــث: القيــاس: وهــو إحلــاق عمــل اإلنســان يف نفســه علــى 

للغــر)4(. الفتــوى 
املناقشة والرتجيح:

مناقشة أدلة القول األول: 
األول: ســد الذريعة من األدلة املعتربة يف الشــريعة، وهو يقدم على غره، أما 
ســد الذريعــة بــرتك احلكــم امللفــق فــإن العمــل ابحلكــم امللفــق ابطــل لإلمجــاع املنقــول 

ببطانه)5(. فليس االســتدالل يف حمله، وهللا أعلم.
الثــاين: وتــرك الراجــح غــر ُمّســلم بــه؛ ألن العمــل ابألدىن ال يلــزم منــه تــرك 
األعلــى وهــو الراجــح، بــل يلــزم منــه العمــل ابملخصــص، والعمــل مبــا بقــي بعــد 
التخصيــص، وهــذا فيــه مجــع بــني دليلــني قــد ثبتــا، وهــو أوىل مــن العمــل بدليــل 

وتــرك دليــل وإن كان ضعيًفــا فهــو ُيَســمى دليــٌل)6(.

ينظر: النووي، حميي الدين حييي، »آداب الفتوى واملفي واملستفي« )ص: 42(.  )1(
ينظــر: الشــايب، د فــراس عبــد احلميــد، »أثــر املصلحــة يف اختيــار اجملتهــد القــول املرجــوح وتــرك   )2(
الراجــح« )اجمللــة األردنيــة للدراســات اإلســامية مــج )14( ع )1( 1439ه/2018م( ص 31.

ينظر: املرجع السابق ص 31.  )3(

ينظر: املرجع السابق ص 31.  )4(
ابن عابدين، »رد احملتار على الدر املختار« )508/3(.  )5(

ينظــر: النملــة، عبــد الكــرمي بــن علــي، »املهــذب يف علــم أصــول الفقــه املقــارن« )مكتبــة الرشــد،   )6(
الــرايض، الطبعــة األوىل: 1420ه(، 261/3.
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مناقشة أدلة القول الثاين:
األول: أواًل إذا كان اإلمجاع معتربًا حمفوظًا ما نقل اخلاف يف املسألة، لكن 

لعلــه خبــاف الراجــح يف املذهــب فيكــون حكايــة لإلمجــاع يف املذهــب.
الثــاين: ختتلــف الضــرورة مــن مكلــف إىل آخــر، فســد الذريعــة أوىل مــن تتبــع 

كــون الضــرورة حمققــة أم ال.
مناقشة أدلة القول الثالث:

القيــاس مــع الفــارق هــو الضــرورة املتحققــة يف النفــس غــر الضــرورة العامــة الــي 
قــد ال تتحقــق يف النفــس.

الرتجيــح: إن الناظــر إىل أدلــة كل قــول جيــد ضعــف االســتدالل للقــول فرجــح 
القــول الثــاين؛ لقــوة دليــل الضــرورة علــى غــره مــن األدلــة، إذ العمــل ابلضعيــف إمنــا 

كان للضــرورة، وهللا أعلــم.
املطلب الثاين: شروط العمل ابلقول الضعيف.

األصــل يف العمــل أن يكــون ابلراجــح أو املشــهور، وأمــا العمــل ابلضعيــف 
فاســتثناء مــن األصــل، وهلــذا االســتثناء شــروط يلــزم مراعاهتــا عنــد العمــل ابلقــول 

الضعيــف حــني االلتجــاء إليــه، ومــن أهــم هــذه الشــروط اآليت:
األول: أن يكون له ضرورة داعية للعمل به؛ فاحلاجة داعية للعمل ابلضعيف 
لــرتك  أقــرب إىل حتقيــق مقاصــد الشــرع؛ ألهنــا ال تكــون موجبــة  عندمــا يكــون 
الراجــح واألخــذ ابملرجــوح، قــال الدســوقي: »وقالــوا مبنــع الفتــوى بغــر املشــهور 

خــوف أن ال تكــون الضــرورة متحققــة ال ألجــل أنــه ال يعمــل ابلضعيــف«)1(.
الثــاين: أن يكــون مصــدره اثبًتــا، فثبــوت املصــدر معنــاه ثبوتــه بطريــق صحيــح 
إىل قائله خوفًا من صدوره عمن ال يقتدى به؛ لضعفه يف الدين والعلم والورع)2(. 

الدســوقي، حممــد عرفــة »حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر«، حتقيــق: حممــد عليــش، )دار   )1(
الفكــر– بــروت(، )130/4(.

ينظــر: الشــنقيطي، عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي، »نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود« تقــدمي:   )2(
الــداي ولــد ســيدي اباب – )أمحــد رمــزي، مطبعــة فضالــة ابملغــرب( )276/2(.
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الثالــث: أن ال خيالــف دليــًا مــن أدلــة الشــرع، فمخالفــة القــول الضعيــف 
لصريــح الكتــاب والســنة يبطلــه، لكــن ملــا كان دليــل القــول الضعيــف ظــين الداللــة 

اقــرتن بــه مــن القرائــن املرجحــة مــا رجــح العمــل بــه)1(.
الرابــع: أن ال يكــون الضعــف شــديًدا؛ أي: »أن يكــون ذلــك الضعيــف غــر 

شــديد اخلــور- أي الضعــف- وإال فــا جيــوز العمــل بــه«)2(.
املطلب الثالث: شروط األخذ ابلقول الضعيف 

جعــل الفقهــاء شــروطًا لآلخــذ ابلقــول الضعيــف لئــا أيخــذ مــن شــاء مبــا شــاء؛ 
ألن هــذا العلــم ديــن فــا بــد مــن النظــر عمــن يؤخــذ هــذا الديــن، ومــن أهــم هــذه 

الشــروط اآليت:
األول: معرفــة املوجبــات؛ أي: يـُـْدَرك الــذي يتطلبــه العمــل ابلقــول الضعيــف، 
وال يُــْدرِك ذلــك إال املتمكــن مــن إدراك أحــكام الوقائــع)3(؛ فتغــر الزمــان واملــكان 

والعــرف واحلــال موجــب ألخــذ القــول الضعيــف أو موجــب لرتكــه. 
الضعيــف معرفــة عواقــب  فيلــزم اآلخــذ ابلقــول  املــآالت؛  النظــر يف  الثــاين: 
األحــكام ونتائــج التصــرف عنــد العمــل بــه هــل حيقــق مصلحــة أو يدفــع مفســدة؟ 
أو هــو العمــل أبخــف الضرريــن أو أرجــح املصلحتــني. قــال اإلمــام الشــاطي: 
»النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرًعا كانت األفعال موافقة أو خمالفة، 
ذلــك أن اجملتهــد ال حيكــم علــى فعــل مــن األفعــال الصــادرة مــن املكلفــني اباللتــزام 

أو االنســجام إال بعــد نظــره مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل«)4(.
املطلب الرابع: مىت يقدم العمل ابلقول الضعيف؟

يؤخــذ ابلقــول الضعيــف إذا كان االجتهــاد فيــه ســائًغا، ويرجــح يف عــدد مــن 
املواطــن، مــن أمههــا: 

آل خنــني، عبــد هللا بــن حممــد، »توصيــف األقضيــة يف الشــريعة اإلســامية« )الطبعــة: األوىل،   )1(
1423ه- 2003م(. )377/1(.

الشنقيطي، »نشر البنود على مراقي السعود« )276/2(.  )2(
اجلويــين، عبــد امللــك، »غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم« حتقيــق: عبــد العظيــم الديــب، )مكتبــة   )3(

إمــام احلرمــني، ط2: 1401ه(، )ص: 403(.
الشاطي، إبراهيم بن موسى، »املوافقات يف أصول الفقه« )177/5(  )4(
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 : األول: إذا نــص الســلطان علــى العمــل ابلضعيــف: قــال ابــن عابديــن
»إال إن نــص الســلطان علــى العمــل بغــر املشــهور فيســوغ«)1(.

الثــاين: يف النــوازل والرخــص: قــال عليــش : »إن خــروج املقلــد مــن العمــل 
ابملشــهور إىل العمــل ابلشــاذ الــذي فيــه رخصــة مــن غــر تتبــع للرخــص صحيــح 
عنــد كل مــن قــال بعــدم لــزوم تقليــد األرجــح، ويبــاح للمقلــد أن يقلــد مــن شــاء 
مــن أقــوال اجملتهديــن، وإّن نـَْقــل اإلمجــاع علــى منــع ذلــك غــر صحيــح؛ ألنــه قيــل: 
إن للمجتهــد الــذي مل جيتهــد أن يقلــد مــن شــاء، وإن مل يكــن أعلــم منــه، وقيــل 
أيًضــا يف املقلــد بعــد التــزام مذهــب إمــام معــني وعمــل بقولــه: إنَّ لــه أن خيــرج عــن 

تقليــده إىل تقليــد غــره«)2(.
املطلب اخلامس: املقتضي للعمل ابلقول الضعيف

قــد يقتضــي احلــال العمــل ابلقــول الضعيــف مــع أن أصــل أدلتــه ظنيــة، وذلــك 
بعــدة مقتضيــات أمههــا: 

األول: املصلحــة: قــال الشــاطي: »فــإن املــراد ابملصلحــة عنــدان مــا فهــم رعايتــه 
يف حق اخللق من جلب املصاحل ودرء املفاسد على وجه ال يستقل العقل بدركه 
علــى حــال«)3(، قــال الشــنقيطي: »يشــرتط يف جــراين العمــل ابلضعيــف أن يكــون 
لســبب اتصــل بنــا؛ أي: وجــد عنــدان مــن حصــول مصلحــة أو درء مفســدة«)4(، 
وقــال ابــن فرحــون: »اقتضتــه املصلحــة يف حــق العامــة وتغــر العوائــد وذلــك أمــر 
عــام، فإنــه ممــا يرجــح بــه ذلــك القــول املعمــول بــه، وال ينبغــي أن خيتلــف يف هــذا، 

وظاهــر النصــوص تشــهد بذلــك«)5(.
ابن عابدين، »رد احملتار على الدر املختار« )526/3(.  )1(

عليــش، حممــد أمحــد، »فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك« )دار املعرفــة،   )2(
الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(. )61/1(

الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »االعتصــام« حتقيــق: ســليم بــن عيــد اهلــايل، )دار ابــن عفــان،   )3(
الســعودية، ط1، 1412ه- 1992م(، )609/2(.

الشنقيطي، »نشر البنود على مراقي السعود« )333/2(.  )4(
ومناهــج  األقضيــة  أصــول  يف  احلــكام  »تبصــرة  فرحــون  بــن  علــي  بــن  إبراهيــم  فرحــون،  ابــن   )5(
األحــكام« حتقيــق: خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه وكتــب حواشــيه: الشــيخ مجــال مرعشــلي، )دار 

.)69/1( – 1422ه(.  لبنان/بــروت   - العلميــة  الكتــب 
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الثــاين: الرخصــة: األخــذ ابلرخــص أي اتبــاع مــا هــو أخــف مــن أقــوال الفقهــاء 
جائــز، وذلــك أن الرخصــة: مــا ثبــت علــى خــاف دليــل شــرعي ملعــارض راجــح)1(، 
فــإذا كانــت ترفــع احلاضــر فمــن ابب أوىل أن تكــون يف القــول غــر املشــهور أو 
األضعــف داللــة، فهــي يف القضــااي العامــة تعامــل معاملــة املســائل الفقهيــة األصليــة 
إذا كانــت حمققــة ملصلحــة معتــربة شــرًعا، وصــادرة عــن اجتهــاد مجاعــي ممــن تتوافــر 

فيهــم أهليــة االختيــار)2(.
الثالــث: العــرف: قــال اإلمــام الكاســاين : »العــرف إمنــا يعتــرب يف معامــات 
النــاس فيكــون داللــة علــى غرضهــم، وأمــا يف أمــر بــني العبــد وبــني ربــه فيعتــرب فيــه 

حقيقــة اللفــظ لغــة«)3(.
املبحث اخلامس: تطبيقات على العمل ابلقول الضعيف

قــد جيتهــد اإلمــام يف مســألة مــا، مث يرتاجــع عنهــا ملــا يظهــر لــه مــن دالالت 
وأمــارات تقتضــي الرتاجــع عــن اجتهــاده، فــإذا تراجــع عــن اجتهــاده كان القــول 
الــذي تراجــع عنــه قــواًل ضعيًفــا، قــال اإلمــام أبــو املعــايل ابــن اجلويــين: »كل قولــني 
أحدمهــا جديــد فهــو األصــح مــن القــدمي«)4( مث إذا مت العمــل ابلقــدمي فإنــه حينئــٍذ 
عمــل ابلضعيــف، وفيمــا أييت تطبيقــات فيهــا توضيــح للعمــل ابلقــول الضعيــف.

املطلب األول: طهارة املاء اجلاري
صــورة املســألة: املــاء اجلــاري املقابــل للمــاء الراكــد أو الدائــم هــو إمــا أهنــار معتدلــة 
أو عظيمــة، فــإن األهنــار العظيمــة ال تنجــس، وأمــا املعتدلــة إن وقعــت فيهــا جناســة 
اجلراعــي، تقــي الديــن أبــو بكــر، »شــرح خمتصــر أصــول الفقــه« دراســة وحتقيــق: عبــد العزيــز حممــد   )1(
عيســى حممــد مزاحــم القايــدي، عبــد الرمحــن بــن علــي احلطــاب، د. حممــد بــن عــوض بــن خالــد 
رواس، )لطائــف لنشــر الكتــب والرســائل العلميــة– الكويــت، ط1، 1433ه- 2012م(. 

.)444/1(
الزحيلــي، أ. د. وهبــة بــن مصطفــى، »الفقــه اإلســامي وأدلتــه« )دار الفكــر - ســوريّة –   )2(

.214/7 دمشــق(. 
الكاســاين عــاء الديــن »بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الشــرائع« )دار الكتــاب العــريب - بــروت –   )3(

الطبعــة: الثانيــة، 1982ه(. )263/1(.
اجلويــين، عبــد امللــك أبــو املعــايل، »هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب« حققــه: أ. د/عبــد العظيــم   )4(

حممــود الّديــب، )دار املنهــاج، الطبعــة: األوىل، 1428ه-2007م( )59/2(.
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ســواء كانــت مائعــة أو جامــدة، واملائعــة ســواًء مغــرة وغــر مغــرة، فــإن مذهــب 
الشــافعية)1( يف القــدمي)2( طهــارة املــاء اجلــاري الــذي وقعــت فيــه النجاســة وهــو أقــل 
مــن قلتــني ســواء كانــت مائعــة أو جامــدة، واملائعــة ســواًء مغــرة وغــر مغــرة)3(، قــال 
اإلمــام العمــراين : »وإن كانــت اجلريــة أقــل مــن قلتــني.. ففيــه قــوالن، حكامهــا 
ابــن القــاص، والقاضــي أبــو الطيــب: أحدمهــا: قــال يف القــدمي: هــو طاهــر؛ ألنــه مــاء 
وارد علــى النجاســة، فلــم ينجــس مــن غــر تغيــر، كاملــاء املــزال بــه النجاســة، والثــاين: 
قــال يف اجلديــد: هــو جنــس، وهــو األصــح؛ ألنــه مــاء قليــل القــى جناســة ال حاجــة 
إىل ماقاتــه هلــا، فحكــم بنجاســته كالراكــد« ومســتندهم يف ذلــك الســنة القوليــة)4( 
ومفهــوم املخالفــة)5(، والعمــل عنــد الشــافعية ابلقــدمي؛ ألنــه مل خيالطــه جناســة)6(، مــع 

تنبيــه اإلمــام العمــراين أن القــول اجلديــد هــو األصــح؛ وهــو مذهــب اجلمهــور)7(.

ينظــر: املــاوردي، علــي بــن حممــد »احلــاوي الكبــر« حتقيــق: الشــيخ علــي حممــد معــوض - الشــيخ   )1(
عــادل أمحــد عبــد املوجــود، )دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان - الطبعــة: األوىل، 1419ه 

-1999م(. )340/1(، البغــوي، »التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي« )160/1(.
مذهــب الشــافعي اجلديــد أن مــا جــاور تلــك النجاســة جنــس، قــال اإلمــام املــاوردي: »فــإن تغــر   )2(
هبــا شــيء منــه كانــت اجلريــة الــي تغــرت هبــا جنســة، وكان مــا فوقهــا مــن املــاء األعلــى ومــا حتتهــا 
من املاء األســفل طاهرين، وإن مل يتغر هبا فاجلرية الي وقعت فيها النجاســة جنســة، وما حتتها 

وفوقهــا طاهــر« ينظــر: املــاوردي، »احلــاوي الكبــر« )340/1(.
ينظــر: اجلويــين، أبــو املعــايل، »هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب« )269/1(، النــووي، حميــي   )3(
الديــن »روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني« )املكتــب اإلســامي - بــروت – الطبعــة: الثانيــة، 

.)26/1( 1405ه(، 
ُســُه َشــْيٌء ِإالَّ َمــا َغَلــَب َعَلْيــِه  حديــث أيب ســعيد ، عــن النــي  أنــه قــال: »اْلَمــاُء اَل يـَُنجِّ  )4(
َطْعُمــُه أَْو رحيُــُه«. أخرجــه أبــو داود يف »ســننه« كتــاب الطهــارة، ابب مــا جــاء يف بئــر بضاعــة 

)24/1( برقــم: )66(.
رِي،  ائِِم الَِّذي اَل جَيْ حديث أيب هريرة --، قال: قال : » اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يِف اْلَماِء الدَّ  )5(
مُثَّ يـَْغَتِســُل ِفيــِه« )7(. أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« كتــاب الوضــوء، ابب البــول يف املــاء 
الدائــم، )57/1( برقــم: )239(، ومســلم يف »صحيحــه« كتــاب الطهــارة، ابب النهــي َعــْن 

البــول يف املــاء الراكــد، )162/1( برقــم: )282(.
الشافعي، » األم« )17/1(.  )6(

ذهــب إىل طهــارة املــاء اجلــاري احلنفيــة، واملالكيــة، احلنابلــة يف قــول. ينظــر: البغــوي، »التهذيــب يف   )7(
فقــه اإلمــام الشــافعي« )160/1(، ابــن تيميــة، أمحــد عبــد احلليــم »جممــوع الفتــاوى« حتقيــق: عبــد 
الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي، )مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: الثانيــة(، 326/21، 
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مثــرة اخلــاف: أن الطهــارة للحــدث األصغــر أو األكــرب ابملــاء اجلــاري جائــزة؛ 
ألنــه طاهــر، أمــا علــى القــول اآلخــر إن املوضــع الــذي المــس النجاســة غــر طاهــر 

فــا جيــوز التطهــر بــه.
املطلب الثاين: حرمة أكل جلد امليتة املدبوغ

اجللــد املدبــوغ هــو اجللــد الــذي عولِــَج مبــادة حتفظــه وهتيئــه لاســتعمال، أو مــا مت 
تليينــه وإزالــة مــا بــه مــن رطوبــة ونــن)1(، فالدابغــة: إزالــة النــن والرطــوابت النجســة مــن 
اجللــد)2(. وال خــاف بــني الفقهــاء يف عــدم جــواز أكل جلــد امليتــة قبــل الدبــغ ســواًء 
مأكــول اللحــم أو غــره، فاجللــد قبــل الــدابغ حمــرم، إمنــا اخلــاف يف جــواز أكل جلــد 
امليتــة املأكولــة اللحــم بعــد دبغــه، فقــد ذهــب الشــافعية يف القــول املْفــَى بــه)3( إىل عــدم 
جــواز أكلــه)4( ومســتندهم يف ذلــك الكتــاب)5( والســنة)6(. وهــذا القــول عليــه العمــل 
عند الشافعية قال اإلمام العمراين: »وقال يف القدمي: )ال جيوز(. قال ابن الصباغ: 
ـَـا َحــرَُم ِمــَن اْلَميتَــِة َأْكُلَهــا()7(  وهــو الصحيــح؛ ألن النــي  قــال يف شــاة ميمونــة: )ِإمنَّ
عمر، أمحد خمتار »معجم اللُّغة العربية املعاصرة« )عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1429ه( )722/1(.  )1(

عبد املنعم، »معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية« )75/2(.  )2(
قــال هبــذا القــول مجهــور العلمــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة واحلنابلــة وهــو مذهــب الزهــري وأبــو ثــور   )3(
واألوزاعــي. ينظــر: اجلويــين، عبــد امللــك أبــو املعــايل، »هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب« )23/1(؛ 
الطحــاوي، أبــو جعفــر أمحــد، »خمتصــر اختــاف العلمــاء« حتقيــق: د. عبــد هللا نذيــر أمحــد، )دار 
البشــائر اإلســامية – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1417(، )160/1(، ابــن امللقــن، ســراج الديــن 
أبــو حفــص، »اإلعــام بفوائــد عمــدة األحــكام« حتقيــق: عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن حممد املشــيقح، 
)دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الســعودية، الطبعــة: األوىل، 1417ه- 1997م(، )192/7(.

 ،)38/9( الفكــر(.  )دار  املهــذب«  شــرح  »اجملمــوع  حييــي،  الديــن  حميــي  النــووي،  ينظــر:   )4(
البجرمــي، ســليمان بــن حممــد، »حتفــة احلبيــب علــى شــرح اخلطيــب« )دار الفكــر، الطبعــة: 

.)100/1( 1995م(.  1415ه-  طبعــة،  بــدون 
قوله تعاىل: Mُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـَْتُةL سورة املائدة آية رقم )3(. واجللد جزء منها.   )5(

عــن ســلمة بــن احملبــق رضــى هللا عنــه، أن رســول هللا  أتــى يف غــزوة تبــوك علــى بيــت يف فنائــه   )6(
قربــة معلقــة فاستســقى، فقيــل لــه: إهنــا ميتــة، فقــال: )ذََكاُة اأْلَِدمِي ِداَبُغــُه( أخرجــه ابــن حبــان 
يف »صحيحــه« كتــاب الســر، ذكــر اإلابحــة لإلمــام إذ مــر يف طريقــه وعطــش أن يستســقي، 
)381/10( برقــم: )4522(، وأبــو داود يف »ســننه« كتــاب اللبــاس، ابب يف أهــب امليتــة، 

)113/4( برقــم: )4125(.
أخرجــه البيهقــي يف »ســننه الكبــر« كتــاب الطهــارة، ابب املنــع مــن االنتفــاع بشــعر امليتــة،   )7(

.)80( برقــم:   )23/1(
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مع أمره هلم ابلدابغ واالنتفاع، وألن الدابغ لو أفاد اإلابحة مل يصح فيما ال يؤكل 
حلمــه، كمــا ال تصــح الــذكاة فيــه، ومل يطهــر هبــا جلــده«)1(، وهــذه إحــدى املســائل 
 : الــي عمــل هبــا الشــافعية وهــي مــن املذهــب القــدمي املرجــوح، قــال اإلمــام النــووي
»فصــل كل مســألة فيهــا قــوالن للشــافعي  قــدمي وجديــد فاجلديــد هــو الصحيــح 
وعليــه العمــل؛ ألن القــدمي مرجــوع عنــه«)2( ، فعليهــا العمــل وهــي مــن القــدمي املرجــوع 

عنــه، وتعتــرب عمــاً ابلقــول الضعيــف.
املطلب الثالث: التثويب يف أذان الصبح

التثويــب يف اللُّغــة: الرجــوع)3(، وإمنــا مســي مــن هــذا القــول تثويبًــا؛ ألنــه دعــاء 
اثن إىل الصــاة، وهــو يف األذان قــول املــؤذن »الصــاة خــر مــن النــوم« بعــد قولــه 
»حــي علــى الفــاح« مســي تثويبًــا، ألن املــؤذن قــد رجــع إىل دعــاء النــاس بعــد 
قولــه حــي علــى الفــاح)4( بــزايدة عبــارة: الصــاة خــر مــن النــوم مرتــني يف أذان 
الصبــح)5(، وأمجــع أهــل العلــم علــى أن مــن الســنة أن يــؤذن للصــاة بعــد دخــول 
أوقاهتا)6(، إمنا اخلاف يف ســنية التثويب فقد ذهب الشــافعية)7( إىل ســنية التثويب 
العمــراين، أبــو احلســني حيــى بــن أيب اخلــر، »البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي« حتقيــق: قاســم   )1(

حممــد النــوري، )دار املنهــاج – جــدة، الطبعــة: األوىل، 1421ه(. )74/1(.
النووي، »اجملموع شرح املهذب« )1/ 66(.  )2(

ابن منظور، »لسان العرب«243/1.  )3(
املاوردي، »احلاوي الكبر« )55/2(.  )4(

اخلطيــب الشــربيين، »مغــين احملتــاج » )322/1(، األوقــاف والشــئون اإلســامية »املوســوعة   )5(
.)357/2( الكويتيــة«  الفقهيــة 

ابــن القطــان، علــى بــن حممــد، »اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع« حتقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي،   )6(
)الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، الطبعــة: األوىل، 1424ه - 2004م(، )115/1(.

اختلــف األئمــة يف التثويــب، فقــال أبــو حنيفــة ومالــك وأمحــد: أنــه ســنة. وعــن الشــافعي قــوالن   )7(
يقــع؟ فقــال  التثويــب نفســه، وأيــن  يثــوب. مث اختلفــوا يف  كمذهــب اجلماعــة، واجلديــد ال 
مالــك والشــافعي يف القــدمي وأمحــد: هــو أن يقــول: الصــاة خــر مــن النــوم مرتــني بعــد قولــه يف 
األذان: حــي علــى الفــاح. واختلــف أصحــاب أيب حنيفــة: فحكــى الطحــاوي فيــه اختــاف 
العلمــاء وهــو يف أذان الفجــر وعــن أيب حنيفــة وأبــو يوســف مجيًعــا كمذهــب اجلماعــة، ووافقــه 
ابــن شــجاع فــروي مثلــه، وقــال بقيــة أصحابــه: املعــروف غــر هــذا وهــو أن يقــول: الصــاة خــر 
مــن النــوم، مرتــني، بــني األذان واإلقامــة، أو يقــول: حــي علــى الصــاة حــي علــى الفــاح مرتــني 
بــني األذان واإلقامــة، وهــو مذهــب حممــد بــن احلســن. ينظــر: ابــن هبــرة، حييــي بــن حممــد، 
»اختــاف األئمــة العلمــاء« حتقيــق: الســيد يوســف أمحــد، )دار الكتــب العلميــة - لبنــان/

بــروت، الطبعــة: األوىل، 1423ه- 2002م(. )93/1(.
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يف أذان الصبــح)1(، ومســتندهم يف ذلــك الســنة)2( وفعــل الصحــايب)3(، وهــذا القــول 
هــو الضعيــف الــذي عليــه العمــل إذ قــد رجــع عنــه اإلمــام الشــافعي فقــال رمحــة هللا 
تعــاىل: »وال أحــب التثويــب يف الصبــح وال غرهــا؛ ألن أاب حمــذورة مل حيــك عــن 

النــي  أنــه أمــر ابلتثويــب فأكــره الــزايدة يف األذان وأكــره التثويــب بعــده«)4(.
املطلب الرابع: امتداد وقت املغرب إىل غروب الشفق

صــورة املســألة: االمتــداد هــو أن يكــون للمغــرب وقتــان، بدايــة الوقــت وهنايتــه، 
فيكــون بدايــة وقتــه حــني تغــرب الشــمس وهنايتــه حــني يغيــب األفــق وهــو أول 
وقــت العشــاء، وعــدم االمتــداد هــو أن يكــون هلــا وقــت واحــد ينقضــي ابنقضائــه، 
وهــو بقــدر وضــوء وســرت عــورة وأذان وإقامــة ومخــس ركعــات، وهــي ثــاث ركعــات 
املغــرب وركعتــان ســنة بعدهــا)5(، فدخــول الوقــت شــرط صحــة الصــاة، ووقــت 
املغــرب الــذي هــو وقــت االختيــار مــا تـُـودى فيــه الفرضيــة مــن غــر كراهــة، فيبتــدئ 
مــن حــني تغيــب الشــمس بــا خــاف، قــال ابــن املنــذر: »قــد أمجعــت األمــة علــى 
أن دخــول وقــت املغــرب إذا غربــت الشــمس«)6( إمنــا اخلــاف يف وقــت خروجــه؛ 
ينظــر: العمــراين، »البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي« )158/2(، النــووي، »اجملمــوع شــرح   )1(

املهــذب« )90/3(.
يِف  أُثـَــوَِّب  َأْن  َونـََهــايِن  اْلَفْجــِر،  يِف  أُثـَــوَِّب  َأْن    َرُســوُل هللا  ))أََمــَريِن  قــال:  أنــه  بــال  عــن   )2(
اْلِعَشــاِء((، أخرجــه ابــن ماجــه يف »ســننه« أبــواب األذان والســنة فيهــا، ابب الســنة يف األذان، 
)459/1( برقــم )715(، والرتمــذي يف »جامعــه« أبــواب الصــاة عــن رســول هللا ، ابب 

بنحــوه. برقــم: )198(  الفجــر، )238/1(  التثويــب يف  مــا جــاء يف 
فعــل الصحــايب دخــل ابــن عمــر مســجًدا يصلــي فيــه، فســمع رجــًا يثــوب يف أذان الظهــر   )3(
فخــرج، فقيــل لــه: أيــن؟ فقــال: أخرجتــين البدعــة، وجــه الداللــة: أن التثويــب للصــاة الفجــر، 
نــوم فاختصــت  النــاس ويقومــون إىل الصــاة عــن  فيــه عامــة  ينــام  ألن صــاة الفجــر وقــت 
ابلتثويــب الختصاصهــا ابحلاجــة إليــه. ينظــر: املقدســي، ابــن قدامــة »املغــين« )دار الفكــر - 

األوىل، 1405ه(.296/1.  الطبعــة:   – بــروت 
الشــافعي، حممــد بــن إدريــس، »األم« )دار املعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة،1990م(،   )4(

.)104/1(
 ،)134 )ص:  املســائل«  »رؤوس  الزخمشــري،   ،)202  /2( »احمللــى«  حــزم،  ابــن  ينظــر:   )5(

.)174  /7( الكويتيــة«  الفقهيــة  »املوســوعة  اإلســامية  والشــئون  األوقــاف 
يف خــروج وقــت املغــرب ثاثــة أقــوال: القــول األول: إنــه خيــرج بعــد غــروب الشــمس مبقــدار مــا   )6(
يتوضــأ ويســرت العــورة ويقصــد املســجد ويــؤذن ويقيــم ويدخــل فيهــا، فــإن فاتــه االبتــداء يف هــذا 
الوقــت أمث، وكان قاضًيــا، وهــو مذهــب الشــافعي يف اجلديــد وبــه قــال األوزاعــي وابــن املبــارك، 
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أي: وقتــه الثــاين هــل لــه امتــداد، وقــت ابتــداء ووقــت انتهــاء أم ليــس لــه إال وقــت 
واحــد؟)1( ذهــب فقهــاء الشــافعية إىل أّن للمغــرب وقتــني فيمتــد وقــت املغــرب إىل 
غيبوبــة الشــفق وهــو القــول القــدمي)2( مــع أن املشــهور هــو القــول اجلديــد قــال اإلمــام 
الشــافعي : »ال وقــت للمغــرب إال واحــد، وذلــك حــني جتــب الشــمس، وذلــك 
بــني يف حديــث إمامــة جربيــل النــي  ويف غــره«)3( مســتندهم للقــول القــدمي 
الســنة القوليــة)4( والفعليــة)5(. فاإلمــام النــووي عــد امتــداد وقــت املغــرب إىل غــروب 
الشــفق مــن القــدمي املرجــوع وعليــه العمــل فقــال : »ومســألة وقــت املغــرب 
والقــدمي امتــداده إىل غــروب الشــفق«)6( مــع أن قــول الشــافعي يف اجلديــد أن وقتــه 
واحــد كمــا تقــدم، واألصــل يف القــول اجلديــد للشــافعي أنــه هــو الراجــح وهــو 

املعمــول بــه، والقــول ابالمتــداد عمــل ابلقــول القــدمي.
مثــرة اخلــاف: أن مــن قــال هلــا امتــداد يكــون فعلهــا طــوال الوقــت أداًء، ومــن 

قــال ليــس هلــا امتــداد يكــون فعلهــا بعــد الوقــت املقــدر هلــا قضــاًء. 
املطلب اخلامس: نقل الزكاة عن بلد املال

النقــل: حتويــل الشــيء مــن مــكان إىل مــكان)7(. املــراد نقــل الــزكاة مــن بلــد املــال إىل 
آخــر، ومــن موضــع إىل آخــر، فــا خــاف بــني الفقهــاء يف أن الــزكاة تؤخــذ مــن األغنيــاء 
والقــول الثــاين: إنــه ميتــد وقتهــا إىل غيبوبــة الشــفق األمحــر، وهــو قــول الشــافعي يف القــدمي واختــاره 
مــن أصحابــه ابــن املنــذر والزبــري، وبــه قــال أبــو حنيفــة وأصحابــه والثــوري وأمحــد وإســحاق 
وداود وحيــى بــن آدم وأبــو ثــور، القــول الثالــث: ميتــد وقــت املغــرب إىل طلــوع الفجــر وهــو عنــد 

مالــك. ينظــر: الصــرديف، »املعــاين البديعــة يف معرفــة اختــاف أهــل الشــريعة« )102/1(.
ينظر: ابن املنذر، »األوسط يف السنن واإلمجاع واالختاف« )337/2(.  )1(

ينظر: املاوردي، »احلاوي الكبر« )20/2(، العمراين، »البيان يف مذهب اإلمام الشافعي« )28/2(  )2(
الشافعي، »األم« )92/1(.  )3(

عــن أيب هريــرة أن النــي  قــال: »إن للصــاة أواًل وآخــرًا... وإن أول وقــت املغــرب إذا غربــت   )4(
الشــمس وآخــره حــني يغيــب األفــق« أخرجــه الرتمــذي يف »جامعــه« أبــواب الصــاة عــن رســول 

هللا ، ابب مــا جــاء يف مواقيــت الصــاة عــن النــي ، )197/1( برقــم: )151(.
عــن ســليمان بــن بريــدة أن رســول هللا  صلــى املغــرب يف اليــوم األول حــني غربــت الشــمس،   )5(
ويف اليــوم الثــاين حــني غــاب الشــفق » أخرجــه مســلم يف »صحيحــه« كتــاب املســاجد ومواضــع 

الصــاة، ابب أوقــات الصلــوات اخلمــس، )105/2( برقــم: )613(. 
النووي، »اجملموع شرح املهذب« )1/ 66(.  )6(

احلمري، »مشس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم« )10/ 6729(  )7(
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وترد على الفقراء، إمنا اخلاف يف نقل الزكاة من بلد املال إىل بلد آخر إذا فاضت عن 
حاجة فقرائها لتعطى لفقراء بلد آخر، فقد ذهب الشافعية)1( يف القول الضعيف أنه 
جيــوز نقــل الــزكاة مــن بلــد املــال)2( إذ املعتــرب يف مــال الــزكاة هــو بلــد املــال خبــاف 
صدقة الفطر املعترب فيها املتصدق ســواء كانت الزكاة للمحتاجني من األقرب أو 
غــره، وكانــت املســافة مســافة قصــر أم ال، إذا كانــت هنــاك مصلحــة شــرعية كأن 
يكــون أقــارب فقــراء ملــن عليــه الــزكاة، أو هــم أشــد حاجــة، أو حلــت هبــم نكبــة، 
أو جماعــة، ومســتندهم بذلــك الســنة)3(. وممــن أشــار بضعــف هــذا القــول اإلمــام 
العمــراين عندمــا نقــل عــن الشــافعي أنــه قــال: »وال ختــرج الصدقــات مــن بلــد، وفيــه 
أهلــه«)4(؛ ألن القــول اجلديــد عنــد الشــافعية عــدم النقــل، قــال الشــربيين: »وحيــرم 
علــى املالــك وال جيزئــه نقــل الــزكاة مــن بلــد وجوهبــا مــع وجــود املســتحقني إىل بلــد 
آخــر«)5(، وقــال أيًضــا: »والثــاين: اجلــواز إلطــاق اآليــة، وليــس يف احلديــث داللــة 
علــى عــدم النقــل، وإمنــا يــدل علــى أهنــا ال تعطــى لكافــر كمــا مــر«)6( فقــد ذكــر أنــه 
جيــوز لآليــة وعــدم داللــة احلديــث علــى عــدم النقــل وبــه العمــل مــع أن األظهــر يف 

املذهــب منــع نقــل الــزكاة مــن بلــد الوجــوب إىل بلــد آخــر.
كــره احلنفيــة نقــل الــزكاة مــن بلــد املــال إىل بلــد آخــر كــراه تنزيــه، وحــدد املالكيــة جــواز نقلهــا   )1(
مبســافة القصــر بينمــا الشــافعية يف القــول اآلخــر عــدم جــواز نقلهــا وكذلــك احلنابلــة. ينظــر: 
اجلليــل يف  الرعيــين، »مواهــب  املبتــدي« )1/ 112(،  بدايــة  املرغينــاين، »اهلدايــة يف شــرح 
شــرح خمتصــر خليــل«)2/ 359(، اخلطيــب الشــربيين، »مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ 

املنهــاج« )2/ 124(، ابــن قدامــة، »املغــين« )2/ 501(.
اإلمــام  مذهــب  يف  »البيــان  العمــراين،   ،)125  /3( الكبــر«  »احلــاوي  املــاوردي،  ينظــر:   )2(

.)431  /3( الشــافعي« 
حديــث ابــن عبــاس قــال: قــال رســول هللا  ملعــاذ حــني بعثــه إىل اليمــن... وفيــه ))فأخربهــم   )3(
أن هللا قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فــرتد علــى فقرائهــم(( أخرجــه البخــاري 
يف »صحيحــه« كتــاب الــزكاة، ابب وجــوب الــزكاة )104/2( برقــم: )1395(. قــال اإلمــام 
النــووي: »ســائر أصحابنــا علــى أن الــزكاة ال جيــوز نقلهــا عــن بلــد املــال لقولــه  فــرتد يف 
فقرائهــم، وهــذا االســتدالل ليــس بظاهــر؛ ألن الضمــر يف فقرائهــم حمتمــل لفقــراء املســلمني 
ولفقــراء أهــل تلــك البلــدة والناحيــة، وهــذا االحتمــال أظهــر«. ينظــر: النــووي، »شــرح النــووي 

علــى مســلم« )1/ 197(.
العمراين، »البيان يف مذهب اإلمام الشافعي« )3/ 431(  )4(

الشربيين، »اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع« )1/ 231(.  )5(
الشربيين، »مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )4/ 191(«  )6(
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مثــرة اخلــاف: إن مــن يقــول بعــدم نقلهــا يقــول بعــدم اإلجــزاء ملــن أخرجهــا 
بغــر بلــد املــال. 

املطلب السادس: عدم اعتبار النصاب يف الركاز 
والــركاز يف اللُّغــة: مــا كان يف األرض مــن ذهــب أو فضــة وســائر اجلواهــر وهــو 
دفــني اجلاهليــة)1(، ويف االصطــاح قــال اجلرجــاين: »الــركاز هــو املــال املركــوز يف 
األرض خملوقًا كان أو موضوًعا«)2( أي: املدفون فيها، ال خاف بني العلماء يف 
وجــوب اخلمــس يف الــركاز إمنــا اخلــاف يف اعتبــار النصــاب شــرطًا إلخــراج اخلمــس 
فذهبــت الشــافعية يف القــدمي، واحلنفيــة)3(، واملالكيــة)4( وروايــة عــن احلنابلــة)5( إىل 
عــدم اعتبــار النصــاب بــل خيــرج اخلمــس مــن الــركاز مبجــرد العثــور عليــه مــن قليلــه 
وكثــره)6(؛ ألن النصــاب يعتــرب يف الــزكاة دون اخلمــس، ومســتندهم يف ذلــك ظاهــر 
الســنة)7(، والقــول القــدمي هــو املعمــول بــه يف املذهــب ملــا نقــل عــن اإلمــام الشــافعي 

أنــه قــال: لــو كنــت أان الواجــد خلمســت قليلــه وكثــره)8(.
مثــرة اخلــاف: إذا مل جيــد النصــاب ففيــه اخلمــس، فــإذا وجــد مثــًا مائــة درهــم مث 
وجــد مائــة أخــرى ولــو أهنمــا دون النصــاب فيجــب اخلمــس، فــإذا كان عنــده مــال 
مــن جنــس الــركاز فبلــغ النصــاب هبمــا وجــب بتمــام احلــول ربــع العشــر، وابلــركاز 

اخلمــس)9( فيخــرج جمموعهمــا.
ينظر: ابن منظور، »لسان العرب »356/15، الرازي، »خمتار الصحاح« 107/1.  )1(

اجلرجاين، »التعريفات« 149/1.  )2(
ينظــر: الزيلعــي، عثمــان بــن علــي »تبيــني احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــب اإلســامي.   )3(

- القاهــرة. – 1313ه(، )288/1(.
الثعلــي، عبــد الوهــاب بــن علــي، »املعونــة علــى مذهــب عــامل املدينــة« حتقيــق: محيــش عبــد احلــّق،   )4(

)املكتبــة التجاريــة، مكــة املكرمــة(. )ص: 380(.
ينظر: ابن قدامة، »املغين« )51/3(.  )5(

»البيــان يف  العمــراين،  الشــافعي« )299/1(،  اإلمــام  فقــه  الشــرازي، »املهــذب يف  ينظــر:   )6(
.)346/3( الشــافعي«  اإلمــام  مذهــب 

عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول هللا : )اْلَمْعــِدُن ُجبَــاٌر، َواْلِبئــْـُر ُجبَــاٌر، َواْلَعْجَمــاءُ ُجبَــاٌر، َويِف   )7(
الرَِّكاِز اخْلُُمُس( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب الزكاة، ابب يف الركاز اخلمس، )129/2( 

برقــم: )1499( وجــه الداللــة مل يفــرق ببــني قليلــه وكثــره ألنــه مــال خممــوس فهــو كالغنيمــة.
الــروايين، أبــو احملاســن عبــد الواحــد، »حبــر املذهــب« حتقيــق: طــارق فتحــي الســيد )دار الكتــب   )8(

العلميــة، الطبعــة: األوىل، 2009م(. )190/3(.
ينظر: الشرازي، »املهذب يف فقه اإلمام الشافعي« )300/1(.  )9(
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املطلب السابع: عدم وقوع طالق السكران 
الســكران: هــو الــذي وصــل إىل درجــة اهلــذاين، وخلــط الــكام، وال يعــي مــا 
يقــول أثنــاء ســكره)1(، وقــد اختلــف العلمــاء يف وقــوع طــاق الســكران حــال ســكره 
فذهبــت احلنابلــة)2( إىل عــدم وقــوع طــاق الســكران يف إحــدى الروايتــني)3(، مــع أن 
كثــرًا مــن احلنابلــة يفتــون بوقــوع طاقــه)4(، وأيــد قــول عــدم الوقــوع شــيخ اإلســام 
ابــن تيميــة بقولــه: »هــذه املســألة فيهــا قــوالن للعلمــاء أصحهمــا أنــه ال يقــع طاقــه 
فــا تنعقــد ميــني الســكران، وال يقــع بــه طــاق إذا طلــق«)5( ومســتندهم يف ذلــك 
اإلمجــاع إذ اثبــت عــن أمــر املؤمنــني عثمــان بــن عفــان عــدم وقوعــه، ومل يثبــت عــن 

الصحابــة خافــه)6(. 
املطلب الثامن: العقوبة ابملال 

العقوبــة ابملــال هــي املصــادرة للمــال أبخــذه أو إتافــه، أو املنــع مــن التصــرف 
فيــه، أو إخراجــه عــن ملكــه ابلبيــع تعزيــرًا وأتديًبــا لــه، والعقوبــة ابملــال ممــا اختلــف 
فيهــا العلمــاء؛ فذهــب إىل جــواز العقوبــة ابملــال أتديبًــا وتعزيــرًا بعــض احلنفيــة)7(، 
التوجيــري، حممــد بــن إبراهيــم، »موســوعة الفقــه اإلســامي« )بيــت األفــكار الدوليــة، الطبعــة:   )1(

.)186/4( 2009م(.  1430ه-  األوىل، 
ابــن قدامــة، »املغــين« 379/7، البهــويت، منصــور بــن يونــس »كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع«   )2(

حتقيــق: هــال مصيلحــي مصطفــى هــال، )دار الفكــر - بــروت – 1402م(. 234/5.
اختلــف األئمــة يف طــاق الســكران فــكان عثمــان بــن عفــان ال جييــز طاقــه، وبــه قــال عمــر   )3(
بــن عبــد العزيــز، والقاســم بــن حممــد، وعطــاء، وطــاووس، وربيعــة، وحيــى األنصــاري، والليــث 
بــن ســعد، وعبيــد هللا احلســن، وإســحاق، وأبــو ثــور، واملــزين. وقالــت طائفــة: طاقــه جائــز، وبــه 
قــال عطــاء، واحلســن البصــري، وســعيد بــن املســيب، والشــعي، وحممــد بــن ســرين، وميمــون 
ابــن مهــران، وجماهــد، واحلكــم، والنخعــي، وهــو قــول اإلمــام مالــك، والشــافعي، والنعمــان، 
وصاحبــاه. ينظــر: ابــن املنــذر، أبــو بكــر حممــد بــن إبراهيــم »اإلشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« 
حتقيــق: صغــر أمحــد األنصــاري أبــو محــاد، )مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس اخليمــة - اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، الطبعــة: األوىل، 1425ه(. )226/5(، ابــن قدامــة، »املغــين« 379/7.

ابن القيم، »إعام املوقعني عن رب العاملني« )168/6(.  )4(
ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى« ج33/ص102.  )5(

ابــن املنــذر، »اإلشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« )226/5(، ابــن تيميــة، »جمموعــة الفتــاوى«   )6(
ج33/ص102.

ينظر: الزيلعي، »تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلي« )3/ 208(.  )7(
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وبعــض املالكيــة)1(، وهــو قــول عنــد احلنابلــة)2( اختــاره شــيخ اإلســام ابــن تيميــة)3(، 
وتلميــذه ابــن القيــم إذ بينــه بقولــه: »مــن قــال: إن العقــوابت املاليــة منســوخة، 
وأطلــق ذلــك، فقــد غلــط علــى مذاهــب األئمــة نقــًا واســتدالاًل، فأكثــر هــذه 
املســائل ســائغ يف مذهــب أمحــد وغــره، وكثــر منهــا ســائغ عنــد مالــك، وفعــل 
اخللفــاء الراشــدين وأكابــر الصحابــة  هلــا بعــد موتــه  مبطــل أيًضــا لدعــوى 
نســخها، واملدَّعــون للنســخ ليــس معهــم كتــاب، وال ســنة، وال إمجــاع يصحــح 

دعواهــم«)4( ومســتندهم يف ذلــك الســنة)5(، وفعــل الصحــايب)6(.
املطلب التاسع: تضمني الصناع

القطــان:  ابــن  قــال  فــرط،  أو  تعــدى  إذا  إال  األجــر  عــدم تضمــني  األصــل 
»وأمجــع الفقهــاء أن مــن دفــع شــيًئا إىل صانــع ليصنعــه لــه ابطــًا ومعروفًــا، فضــاع 
عنــده أو أصابــه عيــب مل يضمنــه الصانــع إال مالــًكا فإنــه ضمنــه إايه«)7(. فمذهــب 
املالكيــة)8( إىل تضمــني الصنــاع وهــو خــاف ملذهــب اجلمهــور يف املســألة، وعليــه 

ينظر: اخلرشي، »شرح خمتصر خليل« )8/ 110(.  )1(
السيوطي، مصطفى، »مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى« )6/ 224(.  )2(

ينظر: ابن تيمية، »الفتاوى الكربى« )211/4(.  )3(
ابن القيم »الطرق احلكمية« )ص: 226(.  )4(

حديــث عــن عبــد هللا بــن عمــرو قــال: ))رأى النــي  علــي ثوبــني معصفريــن، فقــال: أأمــك   )5(
أمرتــك هبــذا؟ قلــت: أغســلهما؟ قــال: بــل أحرقهمــا((. أخرجــه مســلم يف »صحيحــه« كتــاب 
اللبــاس والزينــة، ابب النهــي َعــْن لبــس الرجــل الثــوب املعصفــر )6 / 143( برقــم: )2077(.

فعــل الصحــايب هــو فعــل عمــر بــن اخلطــاب عندمــا ســرق رقيــق حلاطــب انقــة لرجــل مــن مزينــة   )6(
فانتحروهــا، فرفــع ذلــك إىل عمــر بــن اخلطــاب، فأمــر عمــر كثــر بــن الصلــت أن يقطــع أيديهــم، 
مث قــال عمــر: أراك جتيعهــم، مث قــال عمــر: وهللا ألغرمنــك غرًمــا يشــق عليــك، مث قــال للمــزين: 
كــم مثــن انقتــك؟ فقــال املــزين: كنــت وهللا أمنعهــا مــن أربــع مائــة درهــم، فقــال عمــر: أعطــه مثــاين 
مائــة درهــم. أخرجــه مالــك يف »املوطــأ« كتــاب األقضيــة، القضــاء يف الضــواري واحلريســة، )1 
/ 1083( برقــم: )2767( والبيهقــي يف »ســننه الكبــر« كتــاب الســرقة، ابب مــا جــاء يف 

تضعيــف الغرامــة )8 / 278( برقــم: )17381(.
ابن القطان، »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع« )164/2(.  )7(

ينظــر: ابــن عبــد الــرب »الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة« )757/2(، ابــن رشــد، »بدايــة اجملتهــد   )8(
املقتصــد« )17/4(. وهنايــة 
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العمــل، ومســتندهم يف ذلــك فعــل الصحــايب)1( واملصلحــة املرســلة)2(.
املطلب العاشر: تضمني الرعاة 

املــراد ابلرعــاة يف املســألة هــم الرعــاة املشــرتكون، وتضمينهــم خــاف األصــل، 
يــد أمانــة،  يــده كذلــك أن تكــون  إذ األصــل يف األجــر األمانــة، واألصــل يف 
فيكــون تضمينهــم ملــا أُْتلِــَف أو ضــاَع عندهــم، وعليــه العمــل يف مذهــب احلنفيــة)3( 

واملالكيــة)4( وروايــة عنــد الشــافعية)5(، ومســتندهم يف ذلــك االستحســان)6(.
اخلامتة

بعد أن مت هذا البحث أردف أبهم النتائج على النحو اآليت:
األول: العمــل ابلقــول الضعيــف بشــروطه ومقتضياتــه دليــل علــى مراعــاة الشــرعية 
فرفــع  التشــريع،  مــن أســس  املقاصــد أســاس  املكلــف، وأن  اإلســامية ألحــوال 
الضيــق واحلــرج عــن املكلــف مقصــد مــن مقاصــد التشــريع، وهــو أعلــى معــاين 

احلفــاظ واملراعــاة للمكلــف.
التشــريعات مــع رخصــة  بــني مــآالت األفعــال ومقاصــد  املتينــة  العاقــة  الثــاين: 
إذا حصــل  املرجــوة، الســيما  املصلحــة  إنــه حيقــق  إذ  الضعيــف  ابلقــول  األخــذ 

الشــريعة.  ومقاصــد  الضعيــف  ابلقــول  العمــل  بــني  انســجام 
الثالث: ال يلزم من ضعف القول ضعف داللته أو مستنده فقد تكون داللته أو 
مســتنده قطعيًّــا، لكــن إمنــا كان ضعــف القــول لقــوة معارضــه، أو كان داعــي العمــل 
عــن علــي رضــى هللا عنــه: »أنــه كان يضمــن الصبــاغ والصائــغ وقــال ال يصلــح النــاس إال ذاك«.   )1(

ينظــر: ابــن حجــر، »التلخيــص احلبــر ط العلميــة« )147/3(. 
وتســليم  اســتعماهلم  إىل  النــاس  حلاجــة  بتضمينهــم  الســلف  »قضــى  الــرب:  عبــد  ابــن  قــال   )2(

.)757/2( املدينــة«  أهــل  فقــه  يف  »الــكايف  الــرب  عبــد  ابــن  ينظــر:  إليهــم«.  املتــاع 
السغدي، »النتف يف الفتاوى« )561/2(، السرخسي، »املبسوط« )19/11(، العيين،   )3(

ابــن عرفــة »املختصــر الفقهــي« )228/8(، الرعيــين، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل«   )4(
.)428/5(

النــووي، »اجملمــوع شــرح املهــذب« )30/19(، الرملــي، »هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج«   )5(
.)311/5(

االستحســان: لصيانــة أمــوال النــاس، فــكان مــن املصلحــة هــو تضيمنهــم استحســاانً. ينظــر:   )6(
العيــين، »البنايــة شــرح اهلدايــة« )320/10(.
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ابلقول اآلخر ضرورة، العتبار املقاصد التشريعية كالضرورايت واحلاجيات. 
الرابع: من أسباب الضعف يف مسائل الفروع اآليت:

1. رجــوع اإلمــام عــن القــول وتغيــر اجتهــاده اعتبــارًا أبصــل يُغــر االجتهــاد بتغيــر 
املــكان والزمــان؛ لــذا يكــون رجوعــه عــن االجتهــاد إقــرارًا لــه أبن القــول مل يعــد 

ــا لــه، فيعتــرب قــواًل ضعيًفــا. مذهًب
2. معارضة الدليل املســتدل به أو القول املعمول به أبقوى منه ســواء كان األول 

قواًي يف نفســه أو ضعيًفا.
3. االستناد لدليل خمالف ألدلة الشرع فيضعف؛ ألنه خالف أصًا معتربًا.

اخلامس: من مقتضيات نقل الضعيف احلكاية للتنبيه على قوة القول املعارض.
عليهــا،  املتفــق  األقــوال  عــن  البحــث  بعــد  الضعيــف  يؤخــذ ابلقــول  الســادس: 
وكذلك الراجح من األقوال، فا جيوز العمل ابلضعيف إال إذا كان هناك ســبب 

موجــب للعمــل بــه.
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املراجع واملصادر
1. األْرَمــوي، ســراج الديــن حممــود، »التحصيــل مــن احملصــول« دراســة وحتقيــق: الدكتــور 
عبــد احلميــد علــي أبــو زنيــد، )مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 

1408ه- 1988م(.
2. الُبَجيـَْرِمــّي، ســليمان بــن حممــد، »حتفــة احلبيــب علــى شــرح اخلطيــب« )دار الفكــر، 

الطبعــة: بــدون، 1415ه(.
3. البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل »اجلامــع الصحيــح املختصــر« حتقيــق: د. مصطفــى 
ديــب البغــا، )دار ابــن كثــر، اليمامــة- بــروت- الطبعــة: الثالثــة، 1407 – 1987(.

األرانؤوط،  شــعيب  حتقيــق:  حبــان«  ابــن  »صحيــح  حبــان  بــن  حممــد  البســي،   .4
1993م(.  – 1414ه  الثانيــة،  الطبعــة:  بــروت-  الرســالة-  )مؤسســة 

الشــافعي« حتقيــق:  التهذيــب يف فقــه اإلمــام  بــن مســعود، »  البغــوي، احلســني   .5
عــادل أمحــد عبــد املوجــود، علــي حممــد معــوض، )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 

1997م(. 1418ه- 
6. البهــويت، حممــد بــن أمحــد بــن علــي، »حاشــية اخللــويت علــى منتهــى اإلرادات« 
حقيــق: الدكتــور ســامي بــن حممــد الصقــر، والدكتــور حممــد بــن عبــد هللا اللحيــدان، )دار 

النــوادر، ســوراي، الطبعــة: األوىل، 1432ه(.
7. البهــويت، منصــور بــن يونــس »كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع« حتقيــق: هــال 

مصيلحــي مصطفــى هــال، )دار الفكــر- بــروت – 1402م(.
8. آل بورنــو، حممــد صدقــي »َمْوُســوَعة الَقواِعــد الِفْقِهيَّــة« )مؤسســة الرســالة، بــروت 

– لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1424ه- 2003 م(.
9. البيهقــي، أمحــد بــن احلســني »الســنن الكــربى« حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، 

)مكتبــة دار البــاز- مكــة املكرمــة- 1414 – 1994(.
10. التتائــي، حممــد بــن إبراهيــم بــن خليــل، »جواهــر الــدرر يف حــل ألفــاظ املختصــر« 
حققــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور نــوري حســن حامــد املســايت، )دار ابــن حــزم، بــروت 

– لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1435ه(
11. الرتمــذي، حممــد بــن عيســى، » اجلامــع الكبــر« دار الغــرب اإلســامي، بــروت 

– لبنــان، 1996: 1998م.
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12. التوجيــري، حممــد، »موســوعة الفقــه اإلســامي« )بيــت األفــكار الدوليــة، الطبعــة: 
األوىل، 1430ه- 2009م(.

13. ابــن تيميــة، أمحــد عبــد احلليــم »الفتــاوى الكــربى«، )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: 
األوىل، 1408ه(.

14. ابــن تيميــة، أمحــد عبــد احلليــم »جممــوع الفتــاوى« حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن حممــد 
بــن قاســم العاصمــي، )مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: الثانيــة(.

15. الثعلــي، عبــد الوهــاب بــن علــي، »املعونــة علــى مذهــب عــامل املدينــة« حتقيــق: 
محيــش عبــد احلــّق، )املكتبــة التجاريــة، مصطفــى أمحــد البــاز- مكــة املكرمــة(.

16. اجلراعــي، تقــي الديــن أبــو بكــر، »شــرح خمتصــر أصــول الفقــه« دراســة وحتقيــق: 
عبــد العزيــز حممــد عيســى حممــد مزاحــم القايــدي، عبــد الرمحــن بــن علــي احلطــاب، د. 
حممــد بــن عــوض بــن خالــد رواس، )لطائــف لنشــر الكتــب والرســائل العلميــة، الشــامية 

– الكويــت، الطبعــة: األوىل، 1433ه- 2012م(.
مــن  مجاعــة  وصححــه  ضبطــه  »التعريفــات«  حممــد  بــن  علــي  اجلرجــاين،   .17
األوىل  الطبعــة:  –لبنــان،  بــروت  العلميــة  الكتــب  )دار  الناشــر،  إبشــراف  العلمــاء 

1403ه-1983م(.
18. ابــن جــزي، أبــو القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد »القوانــني الفقهيــة« )الناشــر: 

بــدون، الطبعــة بــدون(.
19. اجلمــل، ســليمان بــن عمــر، »فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب« 

)دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(.
أبــو املعــايل، »هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب« حققــه  امللــك  20. اجلويــين، عبــد 
الطبعــة: األوىل،  املنهــاج،  الّديــب، )دار  العظيــم حممــود  أ. د/عبــد  فهارســه:  وصنــع 

1428ه-2007م(.
21. اجلويــين، عبــد امللــك بــن عبــد هللا، »الربهــان يف أصــول الفقــه« حتقيــق: صــاح 
بــن حممــد بــن عويضــة، )دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، الطبعــة: الطبعــة األوىل 

1418 ه- 1997م(.
22. اجلويــين، عبــد امللــك، »غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم« حتقيــق: عبــد العظيــم 

الديــب، )مكتبــة إمــام احلرمــني، الطبعــة: الثانيــة، 1401ه(.
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23. احلاكم، حممد بن عبد هللا، »املســتدرك على الصحيحني« )دار املعرفة- بروت 
– لبنان(.

24. احلمــري، نشــوان بــن ســعيد »مشــس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم« 
حتقيــق: د حســني بــن عبــد هللا العمــري- مطهــر بــن علــي اإلرايين- د يوســف حممــد 

عبــد هللا، )دار الفكــر املعاصــر، بــروت، دار الفكــر، دمشــق(.
25. حيــدر، علــي، »درر احلــكام شــرح جملــة األحــكام« حتقيــق: تعريــب: احملامــي 

لبنان/بــروت(. العلميــة-  )الكتــب  احلســيين،  فهمــي 
بــن حممــد، »توصيــف األقضيــة يف الشــريعة اإلســامية«  26. آل خنــني، عبــد هللا 

2003م(. 1423ه-  األوىل،  )الطبعــة: 
27. الدســوقي، حممــد عرفــة »حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر« حتقيــق: حممــد 

عليــش، )دار الفكــر– بــروت(.
28. الدمياطــي، أبــو بكــر ابــن الســيد حممــد شــطا »إعانــة الطالبــني علــى حــل ألفــاظ 
فتــح املعــني لشــرح قــرة العــني مبهمــات الديــن«، )دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

– بــروت(.
الشــيخ  يوســف  حتقيــق:  الصحــاح«  »خمتــار  بكــر  أيب  بــن  حممــد  الــرازي،   .29
حممــد، )املكتبــة العصريــة- الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا، الطبعــة: اخلامســة، 

1420ه/1999م(.
30. الراغــب األصفهــاين، احلســني بــن حممــد »املفــردات يف غريــب القــرآن« حتقيــق: 
صفــوان عــدانن الــداودي، )دار القلــم، الــدار الشــامية- دمشــق بــروت، الطبعــة: األوىل 

– 1412ه(.
31. الرافعــي، عبــد الكــرمي بــن حممــد »العزيــز شــرح الوجيــز املعــروف ابلشــرح الكبــر« 
احملقــق: علــي حممــد عــوض- عــادل أمحــد عبــد املوجــود، )دار الكتــب العلميــة، بــروت 

– لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1417ه(.
32. الرُّعيــين، أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل« 

)دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه- 1992م(.
33. الــروايين، أبــو احملاســن عبــد الواحــد بــن إمساعيــل، »حبــر املذهــب« حتقيــق: طــارق 

فتحــي الســيد )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 2009م(.



45 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد7 العدد السابع 1443ه/2021م

34. الزبيــدي، حممــد بــن حممــد »اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس« حتقيــق: جمموعــة 
مــن احملققــني، )دار اهلدايــة(.

35. الزحيلــي، أ. د. وهبــة بــن مصطفــى، »الفقــه اإلســامي وأدلتــه« )دار الفكــر- 
ســوريّة – دمشــق(.

36. الزركشــي، بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا »شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي« 
)دار العبيــكان، الطبعــة: األوىل، 1413ه - 1993م(.

37. الزركشــي، بــدر الديــن حممــد، »البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه« )دار الكتــي، 
1994م(. األوىل،  الطبعــة: 

38. أبو زهرة، حممد بن أمحد، »زهرة التفاسر« )دار الفكر العريب(.
39. الزيلعــي، عثمــان بــن علــي »تبيــني احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــب 

1313ه(. القاهــرة  اإلســامي، 
40. الســبكي، اتج الديــن عبــد الوهــاب »األشــباه والنظائــر«، )دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: األوىل 1411ه(.
41. السجســتاين، ســليمان بن األشــعث »ســنن أيب داود« حتقيق: حممد حميي الدين 

عبــد احلميــد، )دار الفكــر(.
42. السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل » املبسوط« )دار املعرفة – بروت(.

43. الســيوطي، مصطفــى بــن ســعد »مطالــب أويل النهــى« )املكتــب اإلســامي- 
1961م(. دمشــق- 

44. الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »االعتصــام« حتقيــق: ســليم بــن عيــد اهلــايل، )دار 
ابن عفان، السعودية، الطبعة: األوىل، 1412ه- 1992م(.

45. الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »املوافقــات يف أصــول الفقــه« حتقيــق: عبــد هللا 
دراز، )دار املعرفــة – بــروت(.

46. الشــافعي، حممــد بــن إدريــس، »األم« )دار املعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون 
طبعــة،1990م(.

القــول  اجملتهــد  اختيــار  يف  املصلحــة  »أثــر  احلميــد،  عبــد  فــراس  د  الشــايب،   .47
الراجــح« )اجمللــة األردنيــة للدراســات اإلســامية مــج )14( ع )1(  املرجــوح وتــرك 

1439ه/2018م(.
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48. الشــربيين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب، »اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع«، 
احملقــق: مكتــب البحــوث والدراســات - دار الفكــر، الناشــر: دار الفكــر – بــروت.

بــن أمحــد اخلطيــب، »مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ  49. الشــربيين، حممــد 
1994م(. 1415ه-  األوىل،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  )دار  املنهــاج« 

50. الشــنقيطي، عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي، »نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود« 
تقــدمي: الــداي ولــد ســيدي اباب – )أمحــد رمــزي، مطبعــة فضالــة ابملغــرب(.

51. الشــرازي، أبــو إســحاق »املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي« )دار الفكــر – 
بــروت(.

52. الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »التبصــرة يف أصــول الفقــه« حتقيــق: د. حممــد 
حســن هيتــو، )دار الفكــر – دمشــق، الطبعــة: األوىل، 1403(.

53. الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »اللمــع« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الطبعــة 
الثانية 2003م(.

54. الصــاوي، أمحــد بــن حممــد، »بلغــة الســالك ألقــرب املســالك« )دار املعــارف، 
بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(.

55. الصقلــي، أبــو بكــر حممــد بــن عبــد هللا بــن يونــس، »اجلامــع ملســائل املدونــة«، 
)معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســامي- جامعــة أم القــرى، دار الفكــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: األوىل، 1434ه.
56. الطحــاوي، أبــو جعفــر أمحــد، »خمتصــر اختــاف العلمــاء« حتقيــق: د. عبــد هللا 

نذيــر أمحــد، )دار البشــائر اإلســامية – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1417(.
57. الطــويف، ســليمان بــن عبــد القــوي، »شــرح خمتصــر الروضــة« حتقيــق: عبــد هللا بــن 

عبــد احملســن الرتكــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1407ه/1987م(.
البــن  الفقــه  عمــدة  شــرح  يف  الغمامــة  »وبــل  حممــد،  بــن  هللا  عبــد  الطيــار،   .58
قدامــة« )دار الوطــن للنشــر والتوزيــع، الــرايض- اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

األوىل:1429ه(.
59. الظفــري، مــرمي حممــد، »مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأســرار الفقــه املرمــوز يف 
األعــام والكتــب واآلراء والرتجيحــات«، )دار ابــن حــزم، الطبعــة: األوىل، 1422ه- 

2002م(.
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60. ابــن عابديــن، حممــد أمــني، »رد احملتــار علــى الــدر املختــار« )دار الفكر-بــروت، 
الطبعــة: الثانيــة، 1412ه(.

موجباهتــا  املالكــي  املذهــب  يف  الضعيــف  ابلقــول  الفتــوى  الكــرمي،  عبــد   .61
وضوابطهــا« )جامعــة أدرار- كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والعلــوم اإلســامية 

2014م(. /2013
62. عبــد املنعــم، حممــود عبــد الرمحــن »معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة« )دار 

الفضيلــة(.
63. العطــار، حســن بــن حممــد، »حاشــية العطــار علــى شــرح اجلــال احمللــي علــى مجــع 

اجلوامــع« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(
64. عليــش، حممــد أمحــد، »فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك« 

)دار املعرفــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريخ(.
العربيــة  اللغــة  فريــق عمــل »معجــم  احلميــد مبســاعدة  عبــد  أمحــد خمتــار  65. عمــر، 

2008م(. 1429ه-  األوىل،  الطبعــة:  الكتــب،  )عــامل  املعاصــرة« 
66. عمــران، د/مصطفــى، »القــول الضعيــف يف خمتصــر خليــل ابب البيــع منوذجــاُ« 

)جملــة اجلامعــة األمسريــة، العــدد 16 الســنة 9(.
67. العمــراين، أبــو احلســني حيــى بــن أيب اخلــر، »البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي« 

حتقيــق: قاســم حممــد النــوري، )دار املنهــاج – جــدة، الطبعــة: األوىل، 1421ه(.
68. الَعْوتــي، َســَلمة بــن ُمْســِلم، »اإلابنــة يف اللغــة العربيــة« حتقيــق: د. عبــد الكــرمي 
خليفــة- د. نصــرت عبــد الرمحــن- د. صــاح جــرار- د. حممــد حســن عــواد- د. 
جاســر أبــو صفيــة، )وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة- مســقط- ســلطنة عمــان، الطبعــة: 

1999م(. 1420ه-  األوىل، 
69. الغمــراوي، حممــد الزهــري، »الســراج الوهــاج علــى مــن املنهــاج« )دار املعرفــة 

بــروت(.  للطباعــة والنشــر – 
70. الفــارايب، أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد، »الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة«، 
حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، )دار العلــم للمايــني – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 

1987م(. 1407ه- 
71. الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، »املصباح املنر«، )املكتبة العلمية، بروت(.
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72. القــرايف، أمحــد بــن إدريــس »الفــروق مــع هوامشــه« حتقيــق: خليــل املنصــور، )دار 
الكتــب العلميــة- بــروت- الطبعــة: األوىل، 1418ه- 1998م(.

األحــكام  عــن  الفتــاوى  متييــز  يف  »اإلحــكام  أمحــد،  الديــن  شــهاب  القــرايف،   .73
وتصرفــات القاضــي واإلمــام« حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )دار البشــائر اإلســامية، 

الثانيــة، 1416ه(. لبنــان، الطبعــة:  بــروت، 
74. القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد، »الذخــرة« حتقيــق: حممــد حجــي، ســعيد أعــراب، 

حممــد بــو خبــزة، )دار الغــرب اإلســامي- بــروت، الطبعــة: األوىل، 1994م(.
75. القزويــين، أمحــد بــن فــارس »معجــم مقاييــس اللغــة«، حتقيــق: عبــد الســام حممــد 

هــارون، )دار الفكــر، 1399ه(.
76. القزويــين، حممــد ابــن ماجــه، »ســنن ابــن ماجــه« )دار الرســالة العامليــة، الطبعــة: 

األوىل 2009م(.
77. القشــري، مســلم بــن احلجــاج » املســند الصحيــح املختصــر بنقــل العــدل عــن 
العــدل إىل رســول هللا  حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، )دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

– بــروت(.
78. ابــن القطــان، علــى بــن حممــد، »اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع« حتقيــق: حســن 
فــوزي الصعيــدي، )الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، الطبعــة: األوىل، 1424ه- 

2004م(.
79. ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، »إعــام املوقعــني عــن رب العاملــني« خــرج أحاديثــه 
وآاثره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، )دار ابــن اجلــوزي للنشــر والتوزيــع، 

الســعودية، الطبعة: األوىل، 1423ه(.
80. ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، »الطــرق احلكميــة«، )مكتبــة دار البيــان، الطبعــة: 

بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(.
81. الكاساين، عاء الدين »بدائع الصنائع« )دار الكتاب العريب، بروت، الطبعة: 

الثانية، 1982ه(.
82. الكفــوي، أبــو البقــاء، الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، حتقيــق: 

عــدانن درويــش- حممــد املصــري، )مؤسســة الرســالة – بــروت(.
83. املــاوردي، علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب »احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب 
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اإلمام الشافعي« حتقيق: الشيخ علي حممد معوض- الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 
)دار الكتب العلمية- بروت- لبنان- الطبعة: األوىل، 1419ه -1999م(.

بــن  84. جمموعــة مــن الباحثــني »معلمــة زايــد الفقهيــة واألصوليــة« )مؤسســة زايــد 
واإلنســانية(. اخلريــة  لألعمــال  هنيــان  آل  ســلطان 

85. جمموعــة مــن الباحثــني، »موســوعة اإلمجــاع يف الفقــه اإلســامي« )دار الفضيلــة 
الطبعــة: األوىل، 1433ه-  العربيــة الســعودية،  الــرايض- اململكــة  للنشــر والتوزيــع، 

2012م(.
86. جمموعــة مــن املؤلفــني، وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية »املوســوعة الفقهيــة 

الكويتيــة« )دار الساســل، الكويــت، الطبعــة الثانيــة،1427ه(.
87. ابــن مفلــح، حممــد بــن مفلــح »الفــروع وتصحيــح الفــروع« احملقــق: عبــد هللا بــن 

عبــد احملســن الرتكــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل 1424ه(
األوىل،  الطبعــة:   – بــروت  الفكــر-  )دار  »املغــين«  قدامــة  ابــن  املقدســي،   .88

1405ه(.
89. ابــن امللقــن ســراج الديــن أبــو حفــص، »اإلعــام بفوائــد عمــدة األحــكام« حتقيــق: 
عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن حممــد املشــيقح، )دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الســعودية، 

الطبعــة: األوىل، 1417ه- 1997م(.
90. املنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن زيــن العابديــن، »التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف« 

)عــامل الكتــب 38 عبــد اخلالــق ثروت-القاهــرة، الطبعــة: األوىل، 1410ه(.
91. ابــن املنــذر، أبــو بكــر حممــد بــن إبراهيــم »اإلشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« 
اخليمــة-  رأس  الثقافيــة،  مكــة  )مكتبــة  محــاد،  أبــو  األنصــاري  أمحــد  صغــر  حتقيــق: 

1425ه(. األوىل،  الطبعــة:  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
92. ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، »لســان العــرب« )دار صــادر – بــروت، الطبعــة: 

الثالثــة – 1414ه.(ـ
93. املنيــاوي، أبــو املنــذر حممــود، »شــرح خمتصــر األصــول مــن علــم األصــول« )املكتبــة 

الشاملة، مصر، الطبعة: األوىل، 1432ه- 2011م(.
94. جنيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد، »البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار 

الكتــاب اإلســامي، الطبعــة: الثانيــة- بــدون اتريــخ(.
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95. النملــة، عبــد الكــرمي بــن علــي، »املهــذب يف علــم أصــول الفقــه املقــارن« )مكتبــة 
الرشــد – الــرايض، الطبعــة األوىل: 1420ه- 1999م(.

96. النــووي، حميــي الديــن »روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني« )املكتــب اإلســامي، 
بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1405ه(.

97. النــووي، حميــي الديــن حييــي، »آداب الفتــوى واملفــي واملســتفي« حتقيــق: بســام 
عبــد الوهــاب اجلــايب، )دار الفكــر، دمشــق الطبعــة: األوىل(.

98. النووي، حميي الدين حييي، »اجملموع شرح املهذب« )دار الفكر(.
99. النــووي، حيــى بــن شــرف، »شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم« )دار إحيــاء 

الثانيــة، 1392(. الطبعــة  بــروت،  العــريب،  الــرتاث 
100. ابــن هبــرة، حييــي بــن حممــد، »اختــاف األئمــة العلمــاء« حتقيــق: الســيد يوســف 
أمحد، )دار الكتب العلمية- لبنان، بروت، الطبعة: األوىل، 1423ه- 2002م(.

101. ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد »فتح القدير« )دار الفكر(.
102. اهليتمــي، ابــن حجــر، »حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج« مراجعة/جلنــة مــن العلمــاء 

)املكتبــة التجاريــة الكــربى مبصــر لصاحبهــا مصطفــى حممــد، الطبعــة: بــدون طبعــة(.
103. اليعمــري، إبراهيــم بــن علــي بــن فرحــون »تبصــرة احلــكام يف أصــول األقضيــة 

لبنان/بــروت – 1422ه(. العلميــة-  الكتــب  ومناهــج األحــكام« حتقيــق: )دار 



 صحيح البخاري 
 وعناية املقادسة بسامعه وإقرائه يف املسجد األقىص 

 يف القرن الثامن اهلجري
 -قراءة يف مسموعات الشهاب أيب حممود املقديس 

)ت 765 هـ( ومقروءاته اخلّطّية-

د. حممد خالد كالب*

ملخص البحث. 

حممــود  أيب  الشــهاب  ومســنِدها،  اآلاثر  وحافــِظ  وعاِلمهــا،  القــدس  حمــدِّث  رحلــة  البحــث  حيكــي 
املقدســي مــع صحيــح البخــاري مساًعــا وقــراءًة، مث إمساًعــا وإقــراًء، علــى مــدار عقديْــن مــن الزمــن يف املســجد 
األقصــى املبــارك ومعاملــه العظيمــة ومعاهــده اجلليلــة، متّكــن الباحــث فيهــا مــن الوقــوف علــى ســبعة شــيوٍخ قــرأ 
عليهــم صحيــح البخــاري مبــا جمموعــه أربــع عشــرة مــرّة، تســٌع منهــا يف املســجد األقصــى ومــا جــاوره، مث وْصــف 

إجــازة الشــهاب العامــة واخلاصــة احملــررة لصحيــح البخــاري.
الكلمات املفتاحية: شهاب الدين املقدسي، صحيح البخاري، املسجد األقصى، قبة الصخرة.

Abstract
TThis research is an attempt to examine the life of the celebrated scholar of Jerusalem, 
Al�Shihab Abu Mahmoud al�Maqdisi, and to follow his journey with Sahih Al�Bukhari 
at the Holy Aqsa Mosque and its vicinity, where for two decades, as the research will re-
veal, he embarked on studying the compilation at seven renowned scholars, reviewing 
it nine times, in addition to five other readings taking place in Egypt. The paper will also 
provide a full discerption of his ijaza to one of his students, both abridged and detailed.
Key words: Shihab al�Din al�Maqdisi, Sahih al�Bukhari, Al�Aqsa Mosque, Dome of 
the Rock.

* أســتاذ احلديــث املشــارك بقســم الدراســات اإلســامية جامعــة األقصــى غــزة اتريــخ اســتام البحــث2021/6/2م 
Malek175006@hotmail.com  واتريــخ قبولــه للنشــر 2021/9/29م
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احلمد هلل، والصاة والسام على سيدان رسول هللا، وبعد:
مــا أمجــل أن جيتمــع يف جمالــس القــراءة والســماع لكتــب الســنة النبويــة: )قداســة 
عــام  ففــي  واملســموع(،  املقــروء  و)عظمــة  واملســِمع(  املقــرِئ  و)إمامــة  املــكان( 
)714 هـ( يشهد )بيت املقدس( – عاصمة العلم ومدينته األوىل يف فلسطني- 
احلافــظ  اإلمــام  الســاطعة،  أبــرز مشوســها  الامعــة، ونشــأة  أحــد جنومهــا  ميــاد 
احملــدِّث شــهاب الديــن أيب حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن هــال املقدســي 
الشــافعي، ونشــأ بــني أكنــاِف املســجد األقصــى ومعاملــه املباركــة يقبِــُس مــن جمالــس 
الســماع، وينهــل مــن علــوم ِجّلــة أعامــه الكبــار، مــع اعتنــاٍء بعلــم احلديــث روايــة 
النبويــة ومساعهــا، كان يف طليعتهــا  الســنة  لقــراءة كتــب  ودرايــة، وتوّجــِه عنايتــه 
كتاب )اجلامع الصحيح املســند املختصر من أمور رســول هللا  وســننه وأايمه( 
املشــهور بـ)صحيــح البخــاري(، فقــرأه علــى شــيوخه مــرارًا، وعقــد لــه جمالــس قــراءة 

ومســاع ومقابلــة يف املســجد األقصــى وغــره. 
ويف هــذا البحــث تســليُط الضــوء علــى حياتــه العلميــة العاّمــة، وعنايتــه بصحيــح 

البخــاري علــى وْجــه اخلصــوص، تبينهــا خطــة البحــث اآلتيــة.
• أمهية البحث:

1. يلقــي الضــوء علــى مكانــة بيــت املقــدس العلميــة، وعنايــة أهلهــا ابلســنة النبويــة 
روايــة ودرايــة.

2. يظهر عناية املقادسة بصحيح البخاري على وجه اخلصوص مساًعا وإقراًء.
3. يــربز اهتمــام الشــهاب أيب حممــود املقدســي الكبــر بســماع صحيــح البخــاري 

وإقرائــه يف هــذا الثغــر املبــارك.
• أهداف البحث:

1. عــرض مكانــة القــدس العلميــة وإظهــار صفحــة مشــرقٍة مــن الصفحــات العلميــة 
يف بيــت املقــدس يف القــرن الثامــن اهلجــري.

2. إبــراز جهــود عــامل كبــر وحمــّدث فــذٍّ قــّل أن يعرفــه جــّل املعاصريــن واملشــتغلني 
ابلــرتاث املقدســي واترخيــه.
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3. تبيــني منــاذج علميــة وصــوٍر تراثيــة جليلــة مــن هــذا التاريــخ العلمــي املشــرق الــذي 
أمهلته املصادر العتيقة للتاريخ املقدســي.

التاريــخ  احلديثيــة يف صياغــة  واملقــروءات  اخلطيــة  الســماعات  أمهيــة  إظهــار   .4
الثغــر املبــارك. العلمــي هلــذا 

• خطة البحث:
املبحث األول: ترمجة الشهاب أيب حممود املقدسي.

البخــاري  بقــراءة صحيــح  حممــود  أيب  الشــهاب  عنايــة  الثــاين:  املبحــث 
الصخــرة وغريهــا. قبــة  ومساعــه علــى شــيوخه يف 

املبحــث الثالــث: عنايــة الشــهاب أيب حممــود إبقــراء صحيــح البخــاري يف 
قبــة الصخــرة وغريهــا.

املبحث الرابع: منظومة الشهاب أيب حممود يف ختم صحيح البخاري.
اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول: ترمجة الشهاب أيب حممود املقدسي
املطلب األول: امسه ونسبه.

هــو: شــهاب الديــن أبــو حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن ِهــَال بــن متيــم 
بــن ُســرور اخلّواصــي املقدســي الشــافعي.

املطلب الثاين: مولده.
قال الذهي -وتبعه كّل من تـَْرَجَم له-: »ولد سنة )714 هـ(«)1(.

املطلب الثالث: شيوخه)2(.
1. مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي الدمشقي )ت 742 هـ(.

قــال يف )مثــر الغــرام(: »ســألُت شــيخنا احلافــظ مجــال الديــن املــّزّي  عــن 
هــذا احلديــث بدمشــق؛ فقــال: هــو حديــٌث حســٌن«)3(.

املعجم املختص للذهي ص )33(.  )1(
رتبهم الباحث على اتريخ الوفيات، ومن مل يقف على اتريخ وفاته ذكرهم آخرًا.  )2(

مثر الغرام للمقدسي ص )201(.  )3(
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2. الشــيخ العامــة: كمــال الديــن إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد الصمــد التَّزمنــي 
الشــافعي املعــروف بـــِ )الناســخ( )ت 742 هـــ(.

قرأ عليه: )صحيح البخاري()1(.
3. شــهاب الدين أبو العباس أمحد بن علي بن حســن بن داود اجلزري الكردي 

اهلكاري احلنبلي )ت 743 هـ(.
ثــاث  للخرائطــي، يف  األخــاق(  عليــه يف دمشــق: كتــاب )مســاوئ  مســع 

هـــ()2(. عــام )740  جمالــس 
4. اتج الديــن أبــو نعيــم أمحــد -ويُقــال لــه: بــّكار- بــن ُعبيــد بــن حممــد األســعردي 
مث القاهري )ت 745 هـ(. قرأ عليه: )األول من حديث أيب بكر بن الشّخر()3(.

5. مجــال الديــن أبــو حممــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أيب املــكارم عبــد هللا بــن 
يوســف بــن حممــد األنصــاري، املعــروف بـــِ )ابــن شــاهد اجليــش(، )ت 746 هـــ(. 

قــرأ عليــه: )صحيــح البخــاري( مرتــنْي)4(. 
6. جنــم الديــن أبــو الطاهــر إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر التَـّْفِليســّي املعــروف 

بـِ)ابــن اإلمــام( )ت 746 هـــ(. قــرأ عليــه )صحيــح البخــاري( مرتــني)5(.
7. مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي )ت 748 هـــ(. 
تـَْرَجــَم لــه الذهــي يف املعجــم املختــص، مث قــال: »طالــٌب مفيــٌد ســريع القــراءة....، 
قــرأ علــّي كتــاب ابــن ماجــه«)6(. ونقــل عنــه الشــهاب أبــو حممــود يف )مثــر الغــرام()7(؛ 

قــال: »قــال شــيخنا الذهــي«.
8. الشــيخ العامــة: عــاُء الديــن أبــو احلســن علــي بــن أيـّـوب بــن منصــور اخلــّواص 
املقدســي الشــافعي )ت 748 هـ( -شــيخ املدرســة الصاحية يف بيت املقدس-. 

انظر: املطلب الثاين من املبحث الثاين.  )1(
نسخة الظاهرية رقم )3191(.  )2(

اجملمع املؤسس البن حجر )556/1(.  )3(
انظر: املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )4(
انظر: املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )5(

املعجم املختص للذهي ص )33(..  )6(
ص )185(، ص )193(، ص )202(.  )7(
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قــرأ عليــه )صحيــح البخــاري( أربــع مــرَّاٍت؛ أوهلــن: ســنة )735( بـــِ )املســجد 
األقصــى()1(.

9. هبــاء الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا بــن ســليمان الشــهر اببــن خطيــب 
بيــت اآلابر الدمشــقي )ت 749 هـــ(. قــرأ عليــه: )جــزء األنصــاري()2(.

بــن أيب احلســن  املكــّرم  بــن  الديــن حممــد  بــن مجــال  الديــن حممــد  قطــب   .10
األنصــاري )ت 752 هـــ(. قــرأ عليــه: عشــرة أحاديــث مــن )ثاثيــات مســند عبــد 

بــن محيــد()3(.
11. صــْدر الديــن أبــو الفتــح حممــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب القاســم الشــافعي 

املشهور بـ )امليدومي(، )ت 754 هـ(. قرأ عليه: )صحيح البخاري()4(.
12. ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن جنــم الديــن أيب زيــد عبــد الرمحــن بــن 
احلســني بــن حيــى الِقبَــايبّ احلنبلــي املقدســي )ت 755 هـــ(. قــرأ عليــه: )حــكاايت 

إبراهيــم بــن أدهــم()5(.
قــال ابــن انصــر الديــن الدمشــقي يف ترمجــة القبــايب: »مســع منــه: أبــو حممــود أمحــد 

بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن هــال املقدســي«)6(.
13. شــرف الديــن حممــد بــن احلجــاج بــن حممــد اخلُتَــيِنّ املقدســي )كان حيًّــا ســنة 

755 هـ(.
قــرأ عليــه )جــزًءا منتقــى مــن البلدانيــة األربعــني( -ختريــج: الصــدر احلّمويــي )ت 

722 هـــ(- )7(.
14. فخر الدين عثمان بن يوسف بن أيب بكر النويري املالكي )ت 757 هـ(.

قرأ عليه: )موطأ مالك( -رواية: حيى بن بكر-)8(.
انظر: اجمللس الثاين من املطلب الثاين من هذا املبحث.  )1(

اجملمع املؤسس البن حجر )504/2(.  )2(
ثبت الندرومي )خمطوط ق9/ب(.  )3(

انظر: املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )4(
ثبت الندرومي )خمطوط ق8/ب(.  )5(

توضيح املشتبه البن انصر الدين )156/7(.  )6(
ثبت الندرومي )خمطوط ق26/أ(.  )7(

ثبت الندرومي )خمطوط ق21/ب(.  )8(
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15. صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن ِكيَكْلــدي العائــي املقدســي الشــافعي 
)ت 761 هـــ(.

قرأ عليه: )صحيح البخاري( مرّتني)1(.
16. برهان الدين أبو إســحاق إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن ســعد هللا بن 

مجاعة الكناين املقدسي )ت 764 هـ(. قرأ عليه: )مسلسات ابن َمْسِدي( )2(.
17. شــرف الديــن موســى بــن مشــس الديــن حممــد بــن عطــاء املبيّــض املقدســي 

)ت 764 هـــ(. 
قرأ عليه: عشرة أحاديث من )ثاثيات مسند عبد بن محيد()3(.

18. ظاهــر بــن أمحــد بــن ظاهــر املقدســي )ت 764 هـــ(. قــرأ عليــه: كتــاب 
احملامليــات()4(. مــن  )الثامــن 

ــاين اخلزرجــي  19. مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر البـََي
األنصــاري املقدســي املعــروف بـــِ )ابــن إمــام الصخــرة( )ت 766 هـــ(. قــرأ عليــه: 

أجــزاء مــن )صحيــح اإلمــام مســلم()5(.
20. اتج الدين أبو اإلنفاق أبو بكر علي بن أمحد بن كمال الدين بن حممد األموي 

املقدسي )ت 769 هـ(. قال ابن حجر يف ترمجته: »مسع منه: أبو حممود«)6(.
21. برهــان الديــن إبراهيــم بــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن عبــد هللا بــن بــدران الزّيتــاوي 

النابلســي )ت 772 هـــ(. قــرأ عليــه: )ســنن ابــن ماجــه()7(.
22. مجــال الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عمــار احلارثــي 
الدمشــقي الشــهر اببــن قاضــي الزبــداين )ت 776 هـــ(. قــرأ عليــه: )جــزء أيب 

املناديلــي()8(. مطيــع(، و)جــزء 
انظر: اجمللس األول والثالث من املطلب الثاين من املبحث الثاين.  )1(

ثبت الندرومي )خمطوط ق2/ب(.  )2(

ثبت الندرومي )خمطوط ق9/ب(.  )3(
ثبت الندرومي )خمطوط ق14/ب(.  )4(
ثبت الندرومي )خمطوط ق17/ب(.  )5(

الدرر الكامنة )526/1(.  )6(
ثبت الندرومي )خمطوط ق8/ب(.  )7(
ثبت الندرومي )خمطوط ق20/أ(.  )8(
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23. مشس الدين حممد السعودي الشافعي. قرأ عليه: )صحيح البخاري()1(.
املطلب الرابع: تالميذه واآلخذون عنه.

قال الويّل العراقي: »حّدث، ومسع منه غر واحٍد«)2(.
1- صــاح الديــن أبــو حممــد عبــد هللا بــن مشــس الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن غنائــم 
احللــي املعــروف والــده اببــن املهنــدس )ت 769 هـــ(. قــال الفاســي: »مســع مــن 

أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم املقدســي«)3(.
2- مشــس الديــن أبــو موســى حممــد بــن حممــود بــن إســحاق بــن أمحــد احللــي مث 
املقدســي احلنفــي مث الشــافعي )ت 776 هـــ(. قــال ابــن حجــر: »الزم صــاح 

الديــن العائــي وأاب حممــود، وختــرّج هبمــا«)4(.
الكركــي  العامــري  بــن موســى  بــن عيســى  أبــو عيســى أمحــد  الديــن  3- عمــاد 
الشــافعي )ت 801 هـ(. قال الويلُّ العراقي يف ترمجة الشــهاب أيب حممود: »مسع 

منــه غــر واحــٍد؛ منهــم: القاضــي عمــاد الديــن الكركــي«)5(.
4- شــرف الديــن أبــو الفضــل حممــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد العزيــز 

هـــ(.  806 )ت  الُقدســي 
متلّــك نســخًة مــن كتــاب )املشــتبه( للذهــي عليهــا خــّط مصّنفهــا، وأثبــَت علــى 

غاشــية الكتــاب روايتــه عــن الشــهاب أيب حممــود)6(.
5- جمد الدين أبو الطاهر حممد بن يعقوب الشرازي الفروزآابدي )ت 817 هـ(.

كتــب خبطّــه علــى ظهــر الورقــة الثانيــة مــن النســخة اخلطيــة للجــزء الثــاين مــن 
كتــاب )التكملــة والذيــل والصلــة( للصغــاين)7( مــا نّصــه: »أخــربان الشــيخ احلــرب 

العامــة شــهاب الديــن أبــو حممــود أمحــد املقدســي ...«. 
ذيل التقييد للفاسي )286/1(.  )1(

)2( الذيل على العرب يف خرب من غرب لويل الدين العراقي ص )173(.
ذيل التقييد للفاسي )54/2(.  )3(

الدرر الكامنة البن حجر )2/6(.  )4(
الذيل على العرب يف خرب من غرب لويل الدين العراقي ص )173(.  )5(

.)ARABE 2075( نسخة ابريس رقم  )6(
مكتبة فاضل أمحد ابشا – رقم 1522.  )7(
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وقــال ابخمرمــة احلضرمــي يف أحــداث ســنة )757 هـــ(: »فيهــا: أجــاز أمحــد بــن 
حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي املقدســي جلماعــٍة، منهــم: اجملــد الشــرازي«)1(.

6- زيــن الديــن عمــر بــن غــرس الديــن خليــل بــن عبــد الرمحــن بــن رمضــان التنوخــي 
الطائي العجلوين الشافعي )كان حيًّا سنة 758 هـ()2(.

املطلب اخلامس: مؤلفاته.
1. )مثــر الغــرام إىل زايرة القــدس والشــام(. أشــهر كتــاٍب لــه، وإذا أُطلــق قوهلــم 
)قــال صاحــب مثــر الغــرام( أو )جــاء يف مثــر الغــرام( انصــرف يف الغالــب إليــه، 

فــرغ مــن أتليفــه يف شــهر شــعبان ســنة )752 هـــ()3(.
ــَنن(. قــال ابــن  ــَنن واقتفــاء السُّ 2. )شــرح ســنن أيب داود( املســمى بـــِ )انتحــاء السَّ
حجــر يف )الــدرر الكامنــة()4(: »شــرع يف شــرح )ســنن أيب داود(«، ومســاه حاجــي 
ــَنن(، مث قــال:  ــَنن واقتفــاء السُّ خليفــة يف )كشــف الظنــون()5( ابســم: )انتحــاء السَّ

»أولــه: احلمــد هلل الــذي أرســل رســوله حممــًدا ابهلــدى...«.
3. )املصبــاح يف اجلمــع بــني األذكار والســاح( يف األدعيــة والعبــادات. أثبتــه 
ابــن رســان يف )شــرح ســنن أيب داود()6(، والعليمــي يف )األنــس  لــه كلٌّ مــن: 
)هديــة  يف  والبغــدادي  الظنــون()8(،  )كشــف  يف  خليفــة  وحاجــي  اجلليــل()7(، 

)األعــام()10(. والزركلــي يف  العارفــني()9(، 
4. )اقتفــاء املنهــاج يف أحاديــث املعــراج(. نســبه لــه: حاجــي خليفــة يف )كشــف 

الظنون()11(، و)ســلم الوصول()12(، والبغدادي يف )هدية العارفني()13(.
)1( قادة النحر يف وفيات أعيان الدهر للحضرمي )292/6(.

انظر: املطلب األول من املبحث الثالث.  )2(
انظر: مثر الغرام ص )376(، وكذا هو يف مجيع النسخ اخلطية للكتاب.   )3(

.)286/1(  )4(
.)1005/2( ،)172/1(  )5(

.)445/9(  )6(

.)157/2(  )7(
.)1707/2(  )8(
.)112/1(  )9(
.)224/1( )10(

)81/1( )11(
.)195/1( )12(
.)112/1( )13(
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َمــاري أبخبــار متيــم الــداري(. نســبه لــه: حاجــي خليفــة يف )كشــف 
ُ
5. )إفحــام امل

الظنــون()1(، والبغــدادي يف )هديــة العارفــني()2(. 
6. )عجالة العامل من كتاب املعامل( خّلص فيه كتاب )معامل السنن( للخطايب)3(.

الوصــول()5(،  و)ســلم  الظنــون()4(،  )كشــف  يف  خليفــة  حاجــي  لــه:  نســبه 
العارفــني()6(. )هديــة  يف  والبغــدادي 

7. )خمتصــر كتــاب املشــتبه للذهــي( املســّمى بـــِ )كشــف احلجــاب عــن مؤتلــف 
األمســاء ومشــتبه األنســاب(.

َنَسَبُه له حافظ عصره ابن طولون الدمشقي  على طرّة نسخٍة من )كتاب 
املشــتبه( للذهــي)7( خبــّط ابــن طولــون، قــال بعــد أن أثبــت اســم كتــاب )املشــتبه( 
للذهــي: »اختصــره احلافــظ أبــو حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم –تلميــذه-، 

ومســاه بـــِ )كشــف احلجــاب عــن مؤتلــف األمســاء ومشــتبه األنســاب(...«.
اإلميــان(  )شــعب  فيــه كتــاب  -اختصــر  الّشــعب(  مــن كتــاب  )املقتضــب   .8
للبيهقــي-. يوجــد منــه )اجلــزء الثــاين( خبــط مؤّلفــه الشــهاب أيب حممــود يف )جامعــة 
ييــل( يف نيوهافــن أبمريــكا، وأفــاد كوركيــس عــواد أن أاب حممــود فــرغ مــن أتليفــه عــام 

)760 هـــ()8(.
عنــد  البقاعــي  قــال  الــرأس(.  مــن  الــكام علــى حديــث )األذانن  9. جــزء يف 
مناقشــة ابــن الصــاح يف حديــث )األذانن مــن الــرأس(: »مجــَع فيــِه احلافــُظ أبــو 

حممــوٍد القدســيُّ شــيئاً ذكــَر فيــِه وروَدُه مــن رواايٍت شــى«)9(.

)81/1(  )1(
.)112/1(  )2(

انظر: هدية العارفني للبغدادي )112/1(.  )3(
.)1005/2(  )4(
.)195/1(  )5(
.)112/1(  )6(

نسخة الظاهرية رقم )1160(.  )7(
انظــر: خمطوطــات مكتبــة جامعــة اييــل يف نيوهافــن لكوركيــس عــواد -املنشــور يف الذخائــر   )8(

.)172/4( الشــرقية 
النكت الوفية للبقاعي )246/1(.  )9(
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10. )ترمجة اإلمام مســلم بن احلجاج صاحب الصحيح(. نســبه إليه الســخاوي 
يف )اجلواهر والدرر يف ترمجة شــيخ اإلســام ابن حجر()1(.

11. )نظــم أمســاء املدلِّســني(. قــال ســبط ابــن العجمــي عنــد حديثــه عــن أمســاء 
بعــض املدلســني: »بعضهــم رأيتــه يف قصيــد اإلمــام أيب حممــود املقدســي، أخــربين 
الذهــي  نظــم  وصــف  يف  حجــر  ابــن  وقــال  امللقــن«)2(،  ابــن  شــيخنا  لــه  أبهنــا 
للمدلســني: »نظــم شــيخ شــيوخنا احلافــظ مشــس الديــن الذهــي يف ذلــك أرجــوزة 
وتبعــه بعــض تاميــذه وهــو احلافــظ أبــو احلافــظ أبــو حممــود أمحــد بــن املقدســي »)3(.

12. )املنتقــى مــن معجــم ابــن مجيــع( –وهــو مثانيــة أحاديــث مــن احملّمديــن انتقاها: 
الشــهاب أبــو حممــود املقدســي-. أثبتــه لــه أمحــد بــن حممــد بــن حممــد بــن البخــاري 

يف طبــاق مســاع -خبطــه- علــى ابــن إمــام الصخــرة ســنة )762 هـــ( )4(.
13. )املنتقــى مــن جــزء ابــن خزميــة( -انتقــاء: الشــهاب أيب حممــود املقدســي-. 
أثبتــه لــه أمحــد بــن حممــد بــن حممــد بــن البخــاري يف طبــاق مســاع -خبطــه- علــى 

الربهــان ابــن مجاعــة ســنة )762 هـــ()5( 
14. املنتقــى مــن كتــاب )فضائــل بيــت املقــدس( أليب املعــايل املشــرف بــن املرجــى 
بــن إبراهيــم املقدســي -انتقــاء: الشــهاب أيب حممــود املقدســي-. لــه نســخة خبــط 
رقــم  جممــوع  ضمــن  بباريــس،  الوطنيــة  املكتبــة  يف  حممــود  أيب  الشــهاب  منتقيــه 

)ق106أ-115ب(. ورقــات   )10( يف   ،)ARABE2322(
15. املنتقــى مــن كتــاب )البعــث والنشــور( للبيهقــي )ت 458 هـــ( -انتقــاء: 

الشــهاب أيب حممــود املقدســي. 
لــه نســخة خبــط منتقيــه الشــهاب أيب حممــود يف املكتبــة الوطنيــة بباريــس، ضمــن 

اجملمــوع الســابق، يف )3( ورقــات )ق116أ-118أ(. 
.)1260/3(  )1(

أيًضــا: ص )17(، ص  وانظــر  العجمــي ص )11(،  ابــن  لســبط  املدلســني  التبيــني ألمســاء   )2(
.)43(

طبقات املدلسني البن حجر ص )14-15(، ص )70(.  )3(
ثبت الندرومي )خمطوط ق17/ب(.  )4(
ثبت الندرومي )خمطوط ق2/ب(.  )5(
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16. املنتقــى مــن كتــاب )أدب احملــدِّث واحملــدَّث( لعبــد الغــين بــن ســعيد املصــري 
)ت 409 هـــ( -انتقــاء: الشــهاب أيب حممــود املقدســي-. لــه نســخة خبــط منتقيــه 
الشــهاب أيب حممــود يف املكتبــة الوطنيــة بباريــس، ضمــن اجملمــوع الســابق، يف )4( 
ورقــات )ق168ب-171ب(. نشــر هــذا املنتقــى عــن هــذه النســخة يف جملــة 

)اإلصــاح()1( اجلزائريــة بتحقيــق: عمــار متالــت.
17. املنتقــى مــن )اجلــزء األول مــن مشــيخة الفســوي( -انتقــاء: الشــهاب أيب 

حممــود املقدســي.
يقــع يف ورقــة واحــدة ضمــن جممــوع العمريــة رقــم )63( )ق 200/أ( خبــط 
تلميــذه احملــّدث: أيب موســى حممــد بــن حممــود بــن إســحاق احللــي مث املقدســي 

احلنفــي )ت 776 هـــ(.

املطلب التاسع: وفاته.
قال ابن حجر)2( -وتبعه: )ابن فهد()3(-: »مات بـِ )القدس()4( سنة )765 هـ(«.

وذكــر الندرومــي وفاتــه علــى التحديــد فقــال: »تــويّف أبــو حممــود يــوم اخلميــس، 
.)5(» ،الثامــن عشــر مــن ربيــع األول، ســنة مخــٍس وســتني وســبعمائة

املبحث الثاين:
عنايــة الشــهاب أيب حممــود بقــراءة صحيــح البخــاري ومساعــه علــى شــيوخه 

يف قبــة الصخــرة وغريهــا
املطلــب األول: الشــيوخ الذيــن قــرأ عليهــم الشــهاب أبــو حممــود املقدســي 

ومســع منهــم صحيــح البخــاري.
بلغــت حمبــة شــهاب الديــن أيب حممــود لـــِ )صحيــح البخــاري(؛ أْن قــرأه مــرارًا 

علــى شــيوٍخ عــّدٍة، منهــم:
جملة اإلصاح، عدد )4(، رجب-شعبان، )1428 هـ( ص )68-61(.  )1(

الدرر الكامنة البن حجر )287/1(.  )2(
حلظ األحلاظ البن فهد ص )100(.  )3(

وكــذا قــال ابــن فهــد يف حلــظ األحلــاظ ص )100( أن وفاتــه بـــِ )بيــت املقــدس(، ووقــع يف األنــس   )4(
اجلليــل )158/2( أن وفاتــه بـــِ )مصــر(. 

ثبت الندرومي )خمطوط ق29/ب(.  )5(
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الشــيخ العامــة عــاءُ الديــن أبــو احلســن علــي بــن أيّــوب بــن منصــور اخلــّواص 
املقدســي الشــافعي )ت 748 هـــ()1( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو حممــود املقدســي )أربــع 
مرّاٍت(؛ أوهلن: يف شهور سنة )735 هـ( بـِ )املسجد األقصى( -زاده هللا شرفًا)2(.

التَّزمنــي  الصمــد  بــن عبــد  بــن حممــد  إبراهيــم  الديــن  العامــة كمــال  الشــيخ 
الشــافعي املعــروف بـــِ )الناســخ( )ت 742 هـــ()3( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو حممــود 
)مــرًّة واحــدًة()4(. ويغلــب علــى الظــّن أنــه قــرأه ســنة )739 هـــ(؛ ألن رحلتــه األوىل 

كانــت إىل مصــر يف حنــو هــذا التاريــخ.
الشــيخ العامــة مجــال الديــن أبــو حممــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أيب املــكارم 
عبــد هللا بــن يوســف بــن حممــد األنصــاري املعــروف بـــِ )ابــن شــاهد اجليــش(، )ت 
746 هـــ()5( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو حممــود )مرّتــنْي()6(. وحيتمــل أنــه قــرأه يف املــرة 
األوىل ســنة )739 هـــ(؛ ألن رحلتــه األوىل إىل مصــر كانــت يف حنــو هــذا التاريــخ، 
واملــرة الثانيــة ســنة )745 هـــ(؛ ألن رحلتــه الثانيــة إىل مصــر كانــت يف هــذا العــام. 
الشــيخ العامــة جنــم الديــن أبــو الطاهــر إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر 
التَـّْفِليســّي املعــروف بـــِ )ابــن اإلمــام( )ت 746 هـــ()7( قــرأه عليــه الشــهاب أبــو 
حممــود )مرَّتــني()8(. وحيتمــل أنــه قــرأه يف املــرة األوىل ســنة )739 هـــ(؛ ألن رحلتــه 
األوىل إىل مصــر كانــت يف حنــو هــذا التاريــخ، واملــرة الثانيــة ســنة )745 هـــ(؛ ألن 

رحلتــه الثانيــة إىل مصــر كانــت يف هــذا العــام. 
الشــيخ العامــة صــْدر الديــن أبــو الفتــح حممــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب 
القاســم الشــافعي املشــهور بـــ )امليدومــي(، )ت 754 هـــ()9( قــرأه عليــه الشــهاب 

أبــو حممــود )مرَّتــني(:
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )36/4(.  )1(

انظر: اجمللس الثاين من املطلب الثاين من هذا املبحث.   )2(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )69/1(.  )3(

انظر: املطلب الثاين من هذا املبحث.  )4(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )151/3(.  )5(

انظر: املطلب الثاين من هذا املبحث.  )6(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )430/1(.  )7(

انظر: اجمللس الثاين من املطلب الثاين من هذا املبحث.  )8(
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )419/5(.  )9(
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األوىل: قرأه عليه -وعلى احلافظ العائي يف نفس اجمللس- يف عدة جمالس؛ 
آخرهــا الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان املعظــم ســنة )751 هـــ( بـــِ )الصخــرة 

الشريفة(. 
الثانيــة: قــرأه عليــه يف ســبعة وعشــرين جملًســا، أوهلــا: يف يــوم األحــد غــرة شــهر 
رمضــان املعظــم ســنة )752 هـــ(، وآخرهــا: يف يــوم اجلمعــة الســابع والعشــرين منــه، 
وذلــك بِـــ )صــْدر املســجد األقصــى(. أييت ذكــر قْيــد الســماعنْي يف املطلــب الثــاين.

احلافــظ الكبــر واإلمــام احملــدِّث صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن ِكيَكْلــدي 
العائي املقدسي الشافعي )ت 761 هـ()1( قرأه عليه الشهاب أبو حممود )مرّتنْي(:

األوىل: يف جمالــس عــدة آخرهــا الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان املعظــم 
ســنة )751هـــ( بـــِ )الصخــرة الشــريفة(.

)األربعــاء(،  يــوم  أوهلــا  الثانيــة: يف جمالــس عدهتــا )ســتة وعشــرون جملًســا(؛ 
غــرة شــهر )رمضــان املعظــم(، وآخرهــا يف يــوم )االثنــني( ســادس عشــرين، ســنة 

الثــاين. قْيــد الســماعني الســابقني يف املطلــب  )756هـــ(. أييت ذكــر 
ْســِند مشــس الديــن حممــد الســعودي الشــافعي قــال الفاســي: »ذكــره 

ُ
الشــيخ امل

شــيخنا اللغــوي جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الشــرازي الفــروزآابدي فيمــن روى 
عنــه صحيــح البخــاري، وذكــر أنــه مسعــه عليــه بقبّــة السلســلة ابملســجد األقصــى 
مــع الشــيخ تقــي الديــن إمساعيــل بــن علــي القلقشــندي –بقراءتــه، وبقــراءة احملــّدث 

شــهاب الديــن أيب حممــود املقدســي-«)2(.
وقــال الســخاوي يف ترمجــة الفــروزآابدي: »قــرأ )البخــاري( جبامــع األزهــر يف 
رمضــان ســنة )755 هـــ( علــى انصــر الديــن حممــد بــن أيب القســم الفارقــي، ومسعــه 

علــى الشــمس حممــد الســعودي بقــراءة الشــهاب أيب حممــود«)3(. 
جــدول توضيحــي لســماعات وقــراءات الشــهاب أيب حممــود صحيــَح البخــاري 

علــى شــيوخه:
انظر: الدرر الكامنة البن حجر )169/1(.  )1(

ذيل التقييد للفاسي )286/1(.  )2(
الضوء الامع للسخاوي )80/10(.  )3(
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ْسِمعم
ُ
عدد مرات اسم الشيخ امل

السماع
اتريخ 

السماع
مكان السماع

عاُء الدين أبو احلسن علي بن أيّوب بن 1
منصور اخلّواص املقدسي الشافعي )ت 

748 هـ(

املسجد األقصى735 هـاملرة األوىل
737 هـ املرة الثانية

تقديرًا
املسجد األقصى

املرة الثالثة
747 هـ املرة الرابعة

تقديرًا
املسجد األقصى

كمال الدين إبراهيم بن حممد بن عبد 2
الصمد التَّزمني الشافعي املعروف بـِ 

)الناسخ( )ت 742 هـ(

 739 هـمرة واحدة
تقديرًا

مصر

مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن 3
القاضي أيب املكارم عبد هللا بن يوسف 

بن حممد األنصاري
املعروف بـِ )ابن شاهد اجليش(، )ت 746 هـ(

739 هـ املرة األوىل
تقديرًا

مصر

745 هـ املرة الثانية
تقديرًا

مصر

جنم الدين أبو الطاهر إمساعيل بن إبراهيم 4
بن أيب بكر التَـّْفِليسّي املعروف بـِ )ابن 

اإلمام( )ت 746 هـ(

739 هـ املرة األوىل
تقديرًا

مصر

745 هـ املرة الثانية
تقديرًا

مصر

صْدر الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن 5
إبراهيم بن أيب القاسم الشافعي املشهور بـ 

)امليدومي(، )ت 754 هـ(

قبة الصخرة 751 هـاملرة األوىل
املشرفة

صدر املسجد 752 هـاملرة الثانية
األقصى

صاح الدين أبو سعيد خليل بن 
ِكيَكْلدي العائي املقدسي الشافعي )ت 

761 هـ(

قبة الصخرة 751 هـاملرة األوىل
املشرفة

قبة الصخرة املشرفة756 هـاملرة الثانية6
758 هـ املرة األوىلمشس الدين حممد السعودي الشافعي7

تقديرًا
قبة السلسلة 

ابملسجد األقصى
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املطلــب الثــاين: جمالــس قــراءة الشــهاب أيب حممــود )صحيــَح البخــاري( علــى 
)شــيوخه( يف )قـُبّــة الصخــرة املشــّرفة(.

)العائــي(  احلافظــنْي  علــى  البخــاري(  )صحيــح  قراءتــه  األول:  اجمللــس 
و)امليدومــي( يف )قبّــة الصخــرة املشــّرفة( يف عــّدة جمالــس آخرهــا الثامــن والعشــرون 

مــن شــهر رمضــان لعــام )751 هـــ(
قال الشهاب أبو حممود املقدسي)1(: 

]صحيح البخاري[
ــل أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن حيــى  مســع الشــيخ الصــاحل املشــتغل احملصِّ
بقــراءيت،  آخــره، -معظمــه  إىل  أولــه  مــن  البخــاري(  الندرومــي مجيــع )صحيــح 
والباقــي بقــراءة الفقيــه األوحــد النحــوي: مشــس الديــن حممــد بــن حســن بــن علــي 

الصفــدي)2( املفّســر- علــى الشــيخني: 
1. العامة صاح خليل بن األمر الكبر بدر الدين ِكيَكْلدي بن عبد هللا العائي.

2. واألصيــل املســِند أيب الفتــح صــدر الديــن حممــد بــن اإلمــام شــرف الديــن حممــد 
بــن أيب القاســم امليدومــي.

بســماع األول مــن املشــايخ الثاثــة: أيب عبــد هللا حممــد بــن أيب العــز ســنة أربــٍع 
وســبعمائة، ووزيــرة بنــت عمــر بــن أســعد ســنة عشــر، وأيب العبــاس أمحــد بــن أيب 
طالــب احلجــار ســنة مخــٍس وعشــرين؛ قــراءًة علــى هــذا، ومساًعــا مــن اآلخريــن، وأخــربه 

غــر واحــٍد إجــازًة، قالــوا: أخــربان أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك بــن الزبيــدي.
وبســماع الشــيخ الثــاين مــن الشــيخ: أيب الطاهــر حممــد بــن مرتضــى بــن العفيــف 
حــامت املقدســي يف شــهور ســنة اثنتــني وســبعني وســتمائة ابلقاهــرة ملعظــم الكتــاب 

وابقيــه إجــازة.
ثبت الندرومي )خمطوط ق20/ب – 21/أ(.  )1(

ترجــم لــه العليمــي يف األنــس اجلليــل )156/2(؛ قــال: »الشــيخ: مشــس الديــن أبــو عبــد هللا   )2(
حممــد بــن بــدر الديــن حســن بــن عــاء الديــن أيب احلســن علــي الصفــدي الشــافعي، كان مــن 
أعيــان الفقهــاء ابلقــدس الشــريف، وكان يتحّمــل الشــهادة عنــد القضــاة، وكان موجــوًدا يف 

حــدود اخلمســني والســبعمائة«.
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قــال: أخــربان أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا عتيــق ابــن ابقــا املقدســي، 
قــال هــو وابــن الزبيــدي: أخــربان أبــو الوقــت عبــد األول بــن عيســى، أخــربان أبــو 
احلســن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن املظفــر، أخــربان أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن 

محويــة، أخــربان أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف، أخــربان البخــاري.
وإبجــازة الثــاين أيًضــا مــن املشــايخ الثاثــة: ابــن عــزون وابــن رشــيق وأيب العبــاس 
أمحد بن علي بن يوســف الدمشــقي يف شــهور ســنة أربٍع وســتني وســتمائة، قالوا: 
أخــربان أبــو القاســم هبــة هللا بــن علــي البوصــري، أخــربان ابــن بــركات النحــوي، 
أخربتنــا أم الكــرام كرميــة املروزيــة، أخــربان أبــو اهليثــم الكشــماهيين، أخــربان أبــو عبــد 

هللا الفربــري، أخــربان اإلمــام أبــو عبــد هللا البخــاري.
]ثاثيات البخاري[

ومسع املذكور أيًضا على الشيخني -بقراءيت- )ثاثيات البخاري( أبسانيدمها 
املتقدمــة، وبســماع الثــاين إايهــا مــن النجيــب احلــراين أخــربان ابــن كليــب بســنده 

خــا أحاديــث منهــا تعلّــم عليهــا يف األصــل املقــروء حبمــرة.
]رابعيات البخاري[

ومســع أيًضــا املذكــور علــى الشــيخ الثــاين)1( -بقــراءيت- )رابعيــات البخــاري( 
بســماعه إايهــا مــن النجيــب أخــربان ابــن كليــب بســنده.

]جزء فيه بعض مناقب اإلمام البخاري -تصنيف: العائي[
ومســع املذكــور أيًضــا علــى األول)2(: )جــزًءا مــن تصنيفــه فيــه بعــض مناقــب 

البخــاري(. اإلمــام 
وصــح ذلــك يف )جمالــس عــّدة(؛ آخرهــا: الثامــن والعشــرون مــن شــهر رمضــان 
املعظــم مــن شــهور ســنة إحــدى ومخســني وســبعمائة بـــِ )الصخــرة الشــريفة(، وأجــاز 

الشــيخان روايــة مــا جيــوز هلمــا روايتــه.
قــال ذلــك وكتبــه: أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم -عفــا هللا عنهــم- واحلمــد هلل 

أي: امليدومي.  )1(
أي: العائي.  )2(
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وحــده وصلواتــه علــى ســيدان حممــد وآلــه وصحبــه
]تصحيح العائي خبطّه[

صحيٌح ما ذُِكر أعاه. كتبه/خليل بن العائي الشافعي
وصورة اجمللس السابق:

اجمللس الثاين: 
قراءتــه )صحيــح البخــاري( علــى )امليدومــي( يف )َصــْدر املســجد األقصــى( 
يف )27( جملًســا؛ أوهلــا: يــوم األحــد غــرة شــهر رمضــان، وآخرهــا: يــوم اجلمعــة 
)27( رمضــان ســنة )752 هـــ( كتــب الشــيخ املســِند: عبــد الرمحــن بــن يعقــوب 

بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي مــا نصــه)1(:
احلمــد هلل رّب العاملــني، والصــاة والســام علــى ســيدان حممــد خــامت النبيــني، 

وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــني، وبعــد:
فقــد مســع صاحــب الثبــت الشــيخ الصــاحل أبــو عبــد هللا حممــد بــن الشــيخ أيب 
عبــد هللا حممــد بــن حيــى الندرومــي املالكــي املذكــور فيــه مجيــع كتــاب )اجلامــع 
الصحيــح( أتليــف اإلمــام احلافــظ أيب عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري -رمحــة 

ثبت الندرومي )خمطوط 26/ب – 28/أ(.  )1(
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هللا عليــه- علــى الشــيخني اإلمامــني: 
حممــد  بــن  حممــد  الفتــح  أيب  الديــن  صــدر  األصيــل:  املســِند  ــر  املعمَّ الشــيخ   -

مّدتــه-. يف  هللا  -فســح  امليدومــي 
بســماعه علــى الشــيخ اإلمــام أيب طاهــر حممــد بــن مرتضــى بــن العفيــف حــامت 

املقدســي ملعظــم الكتــاب.
قال: أخربان عبد الرمحن بن عبد هللا عتيق بن ابقا املقري ح 

قــال الشــيخ صــدر الديــن: وأخــربان جبميعــه أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب طالــب 
احلجــار )وســّت الــوزراء أم حممــد وزيــرة بنــت القاضــي مشــس الديــن عمــر بــن أســعد 

بــن املنّجــا التنوخيــة()1( ح 
قــاال: أخــربان أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك الزبيــدي مساًعــا وابــن روزبــة 

إجــازًة.  والقطيعــي  الصــويف 
قالــوا هــم وعتيــق ابــن ابقــا: أخــربان أبــو الوقــت الســجزي، أخــربان أبــو احلســن 

الــداوودي، أخــربان أبــو حممــد السرخســي ح 
وإبجــازة الشــيخ األول مــن املشــايخ الثاثــة لإلمــام إمساعيــل بــن عبــد القــوي بــن 
داوود بــن عــزون األنصــاري وفخــر الديــن عثمــان بــن عبــد الرمحــن بــن رشــيق وأيب 
العباس أمحد بن علي بن يوســف الدمشــقي يف شــهور ســنة أربع وســتني وســتمائة 
قالــوا: أخــربان أبــو القاســم البوصــري، أخــربان ابــن بــركات النحــوي، أخربتنــا كرميــة 
املروزيــة، أخــربان أبــو اهليثــم الكشــميهين قــال هــو والسرخســي: أخــربان أبــو عبــد 
هللا حممــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري، أخــربان احلافــظ أبــو عبــد هللا حممــد بــن 

إمساعيــل البخــاري عــن شــيوخه بســنده فيــه. 
وذلــك بقــراءة اإلمــام العــامل شــهاب الديــن أيب حممــود أمحــد بــن حممــد بــن 
إبراهيــم املقدســي -حفظــه هللا- مــن أول الكتــاب إىل قولــه: ابب إذا مل يوقّــت 
يف اخليــار وهــو آخــر اجمللــس الســابع، ومــن أول اجمللــس احلــادي والعشــرين وأولــه 

مــا بــني القوســني أحلقــه الناســخ عبــد الرمحــن الصنهاجــي يف احلاشــية، وكتــب: »صححــه عبــد   )1(
الرمحــن بــن يعقــوب الصنهاجــي مــن ثبــت الشــيخ صــدر الديــن؛ فصــّح. واحلمــد هلل وحــده«.
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ابب الــدواء ابلعســل إىل آخــر الكتــاب، والقــدر الــذي بينهمــا بقــراءة اإلمــام مشــس 
الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن أمحــد اخلليلــي. 

ومســع معــه آخــرون يثبتــوا علــى األصــل منهــم: مثبتــه عبــد الرمحــن بــن يعقــوب 
بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي املالكــي لطــف هللا بــه. 

وصح ذلك وثبت يف )سبعٍة وعشرين جملًسا(؛ أوهلا: يف يوم األحد، غرّة شهر 
رمضــان املعّظــم مــن ســنة )اثنتــني ومخســني وســبعمائة(، وآخرهــا: يف يــوم اجلمعــة، 

الســابع والعشــرين منــه، وذلــك بـــِ )َصــْدر املســجد األقصــى( -زاده هللا شــرفًا-. 
وأجــازا لــه وملــن مســع الكتــاب أو شــيًئا منــه أمجــع مــا جيــوز هلمــا روايتــه بشــرطه 

املعتــرب عنــد أهلــه بســؤال اإلمــام أيب حممــود القــارئ األول متلفظــني بذلــك.
واحلمــد هلل أواًل وآخــرًا وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد وآلــه وصحبــه وســلم 

الوكيــل. التســليم، وحســبنا هللا ونعــم  أفضــل 
]تصحيح امليدومي خبطّه[

الســماع املذكــور واإلجــازة صحيحــان. كتبــه/ حممــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن 
أيب القاســم امليدومــي

وصورة أوهلا وآخرها:

اجمللس الثالث:
قراءتــه )صحيــح البخــاري( علــى احلافــظ )العائــي( يف )قبــة الصخــرة املشــرفة( كتــب 
الشيخ املسِند: عبد الرمحن بن يعقوب بن يوسف الصنهاجي الكالديسي ما نصه)1(:

)1( جمموع العمرية رقم )101( ورقة )301/ب – 303/أ(.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت

احلمــد هلل جمــزل العطــاء، وُمْســِبل الِغطَــاء، وُمْرِســل األنبيــاء ابألنبــاء، وصلــى هللا 
ــٍد ســّيد األصفيــاء، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اقتــدى هبــم مــن أهــل  علــى ســيدان حممَّ

االصطفــاء، وَســّلم وَشــرََّف وََكــرَّم.
أما بعد:

فقــد مســع صاحــب الثبــت املبــارك الشــيخ الصــاحل: عمــاد الديــن إمساعيــل بــن عبد 
اللطيــف بــن إبراهيــم املعــروف ابجلوهــري املصــري مجيــع الكتــاب )اجلامــع الصحيــح 
املختصــر مــن أمــور ســيدان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وإايمــه( أتليــف 
اإلمــام احلافــظ: أيب عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم البخــاري موالهــم اجلعفي 
»ســوى قــدٍر يســٍر؛ وهــو مــن )ابب االعتــكاف للمســتحاضة( إىل )ابب مــا جــاء 
يف القبلــة(«)1( علــى شــيخنا اإلمــام األوحــد العامــة القــدوة العــارف مفــي املســلمني 
وإمــام احملققــني علــم احلفــاظ إمــام األئمــة: صــاح الديــن أيب ســعيد خليــل بــن األمــر 
الكبــر ِكيَكْلــِدي بــن عبــد هللا الشــافعي -نفعنــا هللا بربكاتــه وصــاحل دعواتــه يف خلواتــه 
وجلواتــه مبنّــه وكرمــه-؛ بســماعه جلميــع الصحيــح علــى املشــايخ الثاثــة: شــهاب 
الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أيب العــز بــن مشــّرف بــن بيــان الدمشــقي؛ قــراءة عليــه 
وهــو يســمع يف رمضــان ســنة أربــٍع وســبعمائة، واملســندة أم حممــد وزيــرة بنــت عمــر 
بن أسعد بن منّجا التنوخي قراءة عليها وهو يسمع سنة عشر وسبعمائة، واملعمَّر 
أبو العباس أمحد بن أيب طالب بن نعمة بن حســن الصاحلي قالوا ثاثتهم، أخربان 

اإلمــام ســراج الديــن أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك الزبيــدي. 
وقــال ابــن أيب العــز: أنبــأان أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد الواحــد املديــين وحممــد 

بــن أيب غالــب زهــر شــعرانة اإلصبهانيــان منهــا. 
وقــال الصاحلــي أيًضــا: أنبــأان أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد القطيعــي وحممــد 
مــا بــني املزدوجــني ضــرب عليــه الناســخ عبــد الرمحــن بــن يعقــوب الصنهاجــي الكالديســي بعامــة   )1(
ــع(، مث كتــب يف احلاشــية اليســرى مــا نصــه: »مث مسعتــه بعــد التاريــخ  )صــــــــــ(، وكتــب فوقهــا )مسُِ

بقــراءة شــهاب الديــن أيب حممــود. كتبــه/ عبــد الرمحــن الكالديســي«.
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بــن أيب بكــر بــن روزبــة البغــداداين منهــا، قالــوا مخســتهم: أخــربان أبــو الوقــت عبــد 
األول بــن عيســى الســجزي، قــال أخــربان اإلمــام أبــو احلســن عبــد الرمحــن بــن 
املظفــر الــداودي، قــال أخــربان أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن محويــه السرخســي 
قــال أخــربان أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف بــن مطــر الفربــري، قــال أخــربان اإلمــام 
  املعّظــم شــيخ اجلماعــة أبــو عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم البخــاري

عــن شــيوخه رمحــة هللا عليهــم.
وذلــك بقــراءة اإلمــام العــامل العامــل القــدوة شــهاب الديــن أيب حممــود أمحــد بــن 
حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي -أيــده هللا- للمجلــس الســادس والثامــن والعاشــر والثــاين 
عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرين والثاين والعشرين والرابع 
والعشــرين والســادس والعشــرين، وابقيــه بقــراءة الفقيــه الفاضــل اجمليــد احملــّدث مشــس 
الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن بــدر الديــن بــن حســن الصفــدي خــا الثــاين والرابــع 
فبقــراءة الفقيــه الفاضــل احملّصــل علــم الديــن ســليمان بــن عبــد هللا اإلجــاري، ومســع 
آخــرون كثــرون مائــة أو يزيــدون منهــم الفقــر إىل رمحــة ربّــه القديــر عبــد الرمحــن بــن 

يعقــوب بــن يوســف الصنهاجــي الكالديســي ضابــط األمســاء عفــا هللا عنــه.
وصــّح ذلــك وثبــت حتــت )قبــة الصخــرة الشــريفة( يف جمالــس عدهتــا )ســتة 
وعشــرون جملًســا(؛ أوهلــا: يــوم األربعــاء غــرة شــهر رمضــان املعظــم، وآخرهــا يف يــوم 

االثنــني ســادس عشــرين، ســنة ســتٍّ ومخســني وســبعمائة. 
وأجــاز ملــن قــرأ ومســع وحضــر روايــة مــا جيــوز لــه روايتــه بشــرطه املعتــرب عنــد أهلــه 

بســؤال القــاري األول متلّفظًــا بذلــك.
واحلمــد هلل وحــده وصلــى هللا علــى ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

تســليًما كثــرًا إىل يــوم الديــن وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل.
]تصحيح العائي لإلجازة خبطّه[

صحيــح مــا ذكــر مــن مساعــه مجيــع الصحيــح لإلمــام البخــاري علــّي مــن اإلجــازة 
يف التاريــخ املعتــرب نفــع هللا بذلــك

كتبه/ خليل بن كيكلدي العائي الشافعي لطف هللا به.
وصورة أوهلا وآخرها:
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املبحــث الثالــث: عنايــة الشــهاب أيب حممــود إبقــراء صحيــح البخــاري يف قبــة 
الصخــرة وغــريه

املطلب األول: إجازته العامة لتلميذه العجلوين بصحيح البخاري يف قبة الصخرة.
قــال الــويل العراقــي)1( -وتبعــه ابــن فهــد)2( بنحــوه-: »أفــاد ودّرس بِـــ )التنكزيــة( 

ــَع منــه غــر واحــٍد«. بعــد العائــي، وحــدَّث، ومسَِ
اإلمــام  »صحيــح  إبقرائهــا:  حممــود  أبــو  الشــهاب  اهتــّم  الــي  الكتــب  ومــن 

عليــه: قرأهــا  وممــن  البخــاري«، 
الشــيخ زيــن الديــن عمــر بــن غــرس الديــن خليــل بــن عبــد الرمحــن بــن رمضــان 

.التنوخــي الطائــي العجلــوين الشــافعي
الذي فـَرََغ من نْسخ )صحيح اإلمام البخاري( -أبجزائه األربعة- يف احلادي 
والعشــرين مــن شــهر رجــب الفــرد ســنة مخــٍس ومخســني وســبعمائة)3(؛ مث ميَّــَم َشــْطر 
بيــت املقــدس يف شــهر ربيــع األول مــن عــام )757 هـــ( الغتنــام قــراءة صحيــح 

البخــاري علــى حمــّدث القــدس ومســندها شــهاب الديــن أيب حممــود املقدســي. 
وقــد يّســر هللا للعجلــوين ذلــك، وســّجل خبطّــه قيــد القــراءة والســماع علــى 
شــيخه الشــهاب أيب حممــود يف خامتــة كل جــزٍء مــن األجــزاء األربعــة، كان نــص 

مســاع اجلــزء الرابــع مــا لفظــه:
الذيل على العرب للويل العراقي ص )173-172(.  )1(

حلظ األحلاظ البن فهد ص )148(.  )2(
صحيح البخاري )خمطوط/نسخة املسجد النبوي، ]ج )4(، لوحة )201/أ([(.   )3(
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»بلــغ الســماع يف هــذا اجلــزء –وهــو اجلــزء الرابــع- وبتمامــه مّت مســاع الكتــاب 
الصحيــح يف الرابــع والســتني بقــراءة كاتبــه: عمــر بــن الغــرس بــن عجلــون علــى 
شــيخنا وســيدان الشــيخ اإلمــام العــامل العامــل املتقــن احلافــظ فخــر احلفــاظ قــدوة 
احملّدثــني شــهاب الديــن أيب حممــود الشــافعي املقدســي نفعنــا هللا بــه يف الدنيــا، 
)القــدس الشــريف(، وذلــك يف اثلــث عشــرين  بـــِ  )الصخــرة الشــريفة(  بـــِ  وذلــك 

مجــادى اآلخــرة ســنة ســبٍع ومخســني وســبعمائة، وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل«.
مث كتــب الشــهاب أبــو حممــود لــه خبطّــه يف خامتــة اجلــزء الرابــع مــن نســخة 

إجــازة عامــة، ونصهــا: إليهــا ســابًقا  املشــار  العجلــوين 
»احلمد هلل الذي أسبغ على طاب العلوم الشرعية جزيل النعماء....

وبعــد؛ فقــد قــرأ علــّي الفقيــه العــامل الفاضــل اجملتهــد الكامــل ذو اهلمــة العاليــة 
والقرحيــة الســامية زيــن الديــن عمــر بــن احلــاج األجــل غــرس الديــن خليــل بــن عمــر 
الشــافعي التنوخــي العجلــوين -وفقــه هللا وأعانــه، ومحــاه مــن الغــر وصانــه- مجيــع 
  كتاب )الصحيح( لإلمام: أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري
مــن هــذه النســخة الــي خبطّــه يف أربــع جملــداٍت هــذا اجمللــد آخرهــا؛ قرأهــا علــّي وأان 
ممســٌك أبصــٍل معتمــٍد أقابلــه بــه، وعنــدان أصــٌل آخــر نراجــع مــا أشــكل ابلنظــر فيــه، 
ويف غالــب األوقــات نكــون معاَرَضــنْي بــه، وكانــت قراءتــه للصحيــح قــراءة تصحيــٍح 
وضبــِط مشــكٍل بتــؤدٍة وأتنٍّ يف مواضــع اإلشــكال. فحــررت هــذه النســخة ابملقابلــة 

والضبــط حبمــد هللا وصــارت أصــًا معتمــًدا يُرجــع إليــه.
وقد أجزتُه ابلكتاب عن )مشاخيي اخلمسة()1( رمحهم هللا: قرأته عليه أبسانيدي 

إىل البخاري، وقرأه هو أيًضا علّي، وذلك مثبٌت عنده خبطي وخبطّه أيًضا.
هــذا  يــروي عــين مجيــع  أن  ذلــك  بعــد  لــه -وفقــين هللا وإايه-  أجــزُت  وقــد 
ــرّب بــه أبســانيدي املثبتــة  الكتــاب مــن هــذه النســخة هبــذا الضبــط الــذي مسعتــه يُع
عنــده، فصــّح ذلــك وثبــت يف جمالــس ِعــدَّة غالبهــا بـــِ )الصخــرة الشــريفة( مــن 
)املســجد األقصــى(، وافــق آخــر اجملالــس: الثالــث والعشــرين مــن مجــادى اآلخــرة 
مــن شــهور ســنة ســبٍع ومخســني وســبعمائة. قــال ذلــك وكتبــه: أمحــد بــن حممــد بــن 
ذكرهم )الشهاب أبو حممود( على الرتتيب يف )إجازته احملّررة( اآليت ِذْكرها يف املطلب الثاين.  )1(
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إبراهيــم بــن هــال أبــو حممــود املقدســي الشــافعي -عاملــه هللا تعــاىل بلطفــه حامــًدا 
مصّليًــا مســّلًما-، وحســبنا هللا ونعــم الوكيــل.
وصورهتا -خبّط الشهاب أيب حممود-: 

املطلب الثاين: إجازته املفّصلة احملّررة لتلميذه العجلوين بصحيح البخاري.
ذكــر الشــهاب أبــو حممــود يف إجازتــه الســابقة للعجلــوين مــا نّصــه: »وقــد أجزتُــه 
ابلكتــاب عــن مشــاخيي اخلمســة رمحهــم هللا: قرأتــه عليــه أبســانيدي إىل البخــاري، 

وقــرأه هــو أيًضــا علــّي وذلــك، مثبــت عنــده خبطــي وخبطّــه أيًضــا.
وقــد أجــزُت لــه وفقــين هللا وإايه بعــد ذلــك أن يــروي عــين مجيــع هــذا الكتــاب 

مــن هــذه النســخة هبــذا الضبــط الــذي مسعتــه يُعــرّب بــه أبســانيدي املثبتــة عنــده«.
يُفهم من هذا النّص أن أاب حممود حّرر أسانيده مفصلة عن )شيوخه اخلمس( 
إىل صحيح اإلمام البخاري ، وكتب ذلك خبطه، وأِذن للعجلوين أن ينسخها.

والــذي يظهــر أن العجلــوين وضــع هــذه األســانيد يف طليعــة اجلــزء األول مــن 
نســخته اخلاصة من صحيح البخاري أو أثبتها خبط شــيخه الشــهاب أيب حممود، 
والذي جعلنا ال جنزم بذلك ضياع اجلزء األول من هذه النســخة العجلونية ذات 

األجــزاء األربــع.
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بنْســخ نســخٍة مــن صحيــح  قــام كّل واحــٍد منهمــا  لكــّن انســخنْي جليلــنْي 
اإلمــام البخــاري عــن نســخة العجلــوين الســابقة، حتتفــظ )مكتبــة برلــني()1( األملانيــة 
بواحــدة، و)املكتبــة الظاهريــة()2( الدمشــقية ابألخــرى، ونـََقــا يف طليعــة النســختنْي 
مــا حــررّه الشــهاب أبــو حممــود مــن أســانيده املفّصلــة إىل صحيــح البخــاري عــن 

نســخة العجلــوين الــي خبّطــه.
]نّص إجازة الشهاب أيب حممود املفّصلة املثبتة يف طليعة نسخي برلني والظاهرية[

بسم هللا الرمحن الرحيم
أخــربين جبميــع )اجلامــع الصحيــح املختصــر مــن أمــور ســيدان رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم وســننه وأايمــه( تصنيــف اإلمــام احلافــظ )حممــد بــن إمساعيــل بــن 
إبراهيــم البخــاري(: شــيخنا اإلمــام العــامل العامــة، فخــر احلُّفــاظ، قُــدوة احملّدثــني، 
ُمْفــِي املســلمني: شــهاب الديــن أبــو حممــود أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم الشــافعي 
الشــريفة(،  )الصخــرة  بـــِ  الكتــاب  يســمع جلميــع  وهــو  عليــه  بقــراءيت  املقدســي؛ 
وبعض اجملالس يف )املدرســة التنكزية( بـِ )القدس الشــريف( يف شــهور ســنة )ســبع 

ومخســني وســبعمائة(، قــال: 
]الشيخ األول[

أخــربان الشــيخ اإلمــام العــامل العامــة مفــي املســلمني: عــاء الديــن أبــو احلســن 
علــي بــن أيــوب بــن منصــور الشــافعي املقدســي؛ بقــراءيت عليــه وهــو يســمع جلميــع 
وســبعمائة(  وثاثــني  )مخــس  ســنة  شــهور  يف  أوهلــن:  مــرات(؛  )أربــع  الكتــاب 
الشــيخان:  أخــربك  لــه:  قــال  شــرفًا-،  تعــاىل  األقصــى( -زاده هللا  )املســجد  بـــِ 
شــيخ اإلســام اتج الديــن أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم بــن ســباع الفــزاري 
الشــافعي؛ بقراءتــك عليــه وهــو يســمع جلميــع الكتــاب يف شــهور ســنة )ســت 
ومثانــني وســتمائة( بـــِ )دمشــق(، والشــيخ اإلمــام العامــة شــرف الديــن أبــو احلســني 

علــي بــن أمحــد اليونيــين احلنبلــي؛ بقراءتــك عليــه أيًضــا بعــد ذلــك.
رقــم )160(، ومصــدر مصّورهتــا: مكتبــة األســتاذ الدكتــور حممــد بــن حممــد الرتكــي -حفظــه   )1(
www.alukah.net/library/0/136156 :التــايل الرابــط  حتــت  األلوكــة،  موقــع  علــى  املتاحــة  هللا-، 

جاد علينا مبصورهتا الشيخ: عبد الرحيم يوسفان الدمشقي -حفظه هللا-.  )2(
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قــاال: أخــربان أبــو عبــد هللا احلســني بــن املبــارك بــن حممــد بــن حيــى بــن الزّبيــدي 
البغــدادي؛ قــراءة عليــه وحنــن نســمع، )ح(

]الشيخ الثاين[
قال شيخنا:

)احلِلَــق  مــن ابب  وهــو  منــه،  يســٍر  شــيٍء  ســوى  الكتــاب  وأخــربين جبميــع 
واجللــوس يف املســاجد( إىل ابب )التكبــر إذا قــام مــن الســجود( الشــيخ الفاضــل 
: كمــال الديــن إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد الصمــد التَّزمنــي  العــدل الكبــر اخلــرِّ
املعــروف بـــِ )الناســخ(؛ قــراءة عليــه وأان أمســع مــن أول الكتــاب إىل حديــث عائشــة 
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم قَــاَل: »أملَْ   أن رســول هللا  قــال: »َأنَّ َرُســوَل اللَِّ َصلَّــى اللَّ
تـََرْي َأنَّ قـَْوَمِك َلمَّا بـَنـَْوا الَكْعَبَة اقـَْتَصُروا َعْن قـََواِعِد ِإبـْرَاِهيَم؟« قـُبـَْيل ابب: )قـَْولُُه: 
ْئُهــْم َعــْن َضْيــِف ِإْبَراِهيــَمL قوله:Mَولَِكــن ّلَِيْطَمِئــّنَ َقْلِبــيL(، ومــن مَثّ  Mَونَّبِ
إىل آخــره؛ بقراءتــه، قــال: أخــربان الشــيخ عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد املنعــم بــن 
علــي احلـَـرَّاين، قــال: أخــربان ابــن البـَيِّــع. قــال هــو وابــن الزَّبيــدي: أخــربان أبــو الوقــت 
عبــد األول بــن عيســى بــن شــعيب الّســْجزي الصــويف، قــال: أخــربان أبــو احلســني 
عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن املظّفــر الــداودي، أخــربان أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد 
بــن محُّويــه السرخســي، أخــربان أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف بــن مطــر الِفَربْــرِي، 

أخــربان اإلمــام احلافــظ أبــو عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم البخــاري.
]الشيخ الثالث[

قال شيخنا:
ــر: مجــال  وأخــربين جبميــع الكتــاب أيضــا الصــدر القاضــي األَجــّل املســِند املعمَّ
الديــن أبــو حممــد عبــد الرحيــم بــن القاضــي أيب املــكارم عبــد هللا بــن يوســف بــن 
حممــد األنصــاري -شــاهد اجليــوش املنصــورة- مــن أولــه إىل )ابب حلــوم اخليــل(؛ 

بقــراءيت، ومــن كتــاب )النــكاح( إىل آخــر )الصحيــح(؛ قــراءًة عليــه وأان أمســع.
مث قرأُت الكتاب على شيخنا بعد ذلك إال ميعادْين من أواخره. 
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قــال: قلــت لــه: أخــربك املشــايخ الثاثــة: أبــو العبــاس أمحــد بــن قاضــي القضــاة 
أيب احلســن علــي بــن يوســف الدمشــقي، وأبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرمحــن بــن 
َرِشــيق الربعــي، وأبــو الطاهــر إمساعيــل بــن عبــد القــوي بــن عــزون األنصــاري؛ قــراءة 

عليهــم، وأنــَت تســمع.
]الشيخ الرابع[

قــال: وقــرأُت مجيــع )الصحيــح( -خــا شــيًئا يســرًا منــه- فســمعته علــى شــيخنا 
ــر الصــاحل خامتــة املســندين: صــدر الديــن أيب الفتــح حممــد بــن اإلمــام  املســِند املعمَّ
شــرف الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب القاســم اخلطيــب الشــافعي؛ إبجازتــه احملققــة 
مــن هــؤالء املشــايخ الثاثــة، أخربتــه بــه عنهــم إجــازة. وبســماعه مجيــع الكتــاب 
-ســوى شــيٍء يســٍر منــه- مــن الشــيخ األجــل أيب الطاهــر حممــد بــن مرتضــى بــن 
العفيف بن حامت املقدسي يف شهور سنة اثنتني وسبعني وستمائة ابلقاهرة، أخربان 
عتيــق بــن ابقــا وهــو أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد هللا، أخــربان أبــو الوقــت بســنده.
قال: وقلت: لشيخنا مجال الدين شاهد اجليوش سوى فوااتت من الكتاب:

ــْر يُعّجــل إىل أهلــه( إىل أول  )األول(: مــن ابب )املســافر إذا جــّد بــه السَّ
الصيــام. كتــاب 

كاَتــب( إىل ابب الشــروط 
ُ
و)الثــاين(: مــن ابب )مــا جيــوز مــن الشــروط يف امل

يف اجلهــاد.
كذا أخربانه تقليًدا حملّدثي مصر يف ذلك الوقت.

و)الثالــث(: مــن ابب )غــزو املــرأة يف البحــر( إىل ابب )دعــاء النــي  النــاس 
إىل اإلســام(.

]الشيخ اخلامس[
وقــد مسعــت الفــوت األول بكمالــه ومــن أول الثــاين إىل ابب )هبــة الواحــد 
للجماعــة( علــى شــيخنا املنقطــع: أيب الطاهــر إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر 
التفليســي املعــروف بـِ)ابــن اإلمــام( بســماعه مــن املشــايخ الثاثــة: أيب العبــاس وأيب 

عمــرو وأيب الطاهــر بــن عــزون.
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قــال شــيخنا: وأخــربُت شــاهد اجليــوش عــن اإلمــام احلافــظ أيب احلســني حيــى بــن 
علــي بــن عبــد هللا إجــازًة كتبهــا لــه خبطــه، قــال هــو والثاثــة: أخــربان أبــو القاســم هبــة 
هللا بــن علــي بــن مســعود األنصــاري البوصــري، وأبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن 
حامــد األراتحــي األنصــاري؛ قــراءة عليهمــا وحنــن نســمع، قــال البوصــري: أخــربان 
أبــو عبــد هللا حممــد بــن بــركات بــن هــال الســعيدي النحــوي؛ قــراءة عليــه وأان أمســع. 
وقــال األراتحــي: أخــربان أبــو احلســن علــي بــن احلســني بــن عمــر الفــراء املوصلــي 
إذاًن، قــاال: أخربتنــا أم الكــرام كرميــة بنــت أمحــد بــن حممــد بــن حــامت املروزيــة، قــال 

ابــن بــركات: بقــراءيت عليهــا، وقــال الفــراء: قــراءة عليهــا وأان أمســع. 
وقــال احلافــظ أبــو احلســني أيضــا: أخــربان أبــو الفتــح انصــر بــن عبــد هللا بــن عبــد 
الرمحن الشــافعي املصري العطار؛ قراءة عليه وأان أمسع مبكة، قال: أخربان أبو احلســن 
علــي بــن محيــد بــن عمــار األطرابلســي؛ قــراءة عليــه، أخــربان أبــو مكتــوم عيســى بــن 
احلافــظ أيب ذر عبــد بــن أمحــد بــن حممــد اهلــروي، قــال: أخــربان أيب، قــاال: أخــربان أبــو 
اهليثــم حممــد بــن املكــي بــن زراع الُكْشــماَهين؛ مساًعــا عليــه هبــا، قــال أبــو ذرٍّ فقــط: 
وأخربين أيضا أبو حممد عبد هللا بن أمحد السرخســي هبراة، وأبو إســحاق إبراهيم بن 
أمحد بن إبراهيم املستملي ببلخ، قالوا ثاثتهم: أخربان أبو عبد هللا حممد بن يوسف 

بــن مطــر الِفرَبــري، قــال: حدثنــا اإلمــام احلافــظ أبــو عبــد هللا البخــاري رمحهــم هللا.
وصورة أوهلا وآخرها:
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املبحث الرابع: منظومة الشهاب أيب حممود يف ختم صحيح البخاري
املطلب األول: التعريف هبا وتوثيق نسبتها للشهاب أيب حممود املقدسي.

ــا، ذكــر فيهــا الشــهاب أبــو حممــود جــزًءا  هــي قصيــدة مكّونــة مــن مخســني بيًت
مــن ترمجــة اإلمــام البخــاري ومناقبــه ومنزلــة كتابــه اجلامــع الصحيــح.

راوي هذا النظم عن مّؤلفه هو تلميذه: زين الدين عمر بن غرس الدين خليل 
بــن عبــد الرمحــن بــن رمضــان التنوخــي الطائــي العجلــوين الشــافعي -الســابق ذْكــره 
يف املبحــث الســابق- والــذي ختــم قــراءة )صحيــح البخــاري( عليــه يف )الصخــرة 

الشــريفة( بـِ)القــدس الشــريف(، بتاريــخ: )23( مجــادى اآلخــرة ســنة )757 هـــ(.
)اجلامــع  بـــِ  عنايتــه  مشــوار  يكمــل  )عجلــون(؛  بلدتــه  إىل  العجلــوين  عــاد  مث 
الصحيــح(، والــي امتــّدت إىل القيــام بنْســخ الكتــب الــي هلــا عاقــة بـــِ )الصحيــح(، 
منهــا: كتــاب )ُمْشــِكل الصَِّحيَحــنْي( أليب حممــد عبــد العزيــز بــن حممــود املعــروف 
ابلعّصار )ت 627 هـ(، تتكّون من جزأين، فرغ من نسخه ليلة الثالث والعشرين 
مــن احملــرم لعــام )758 هـــ(، جــاء يف هنايــة اجلــزء األول منهــا لوحــة رقــم )130( 
-نســخة مكتبة كوبريلي رقم )334(- )قصيدة يف خْتم صحيح اإلمام البخاري( 
للشــهاب أيب حممود املقدســي، صّدرها الناســخ بقوله: أنشــدين شــيخنا اإلمام العامل 
العامــة مفــي املســلمني اتج احملدثــني شــهاب الديــن أبــو حممــد أمحــد بــن حممــد بــن 
إبراهيــم الشــافعي املقدســي  ورضــي عنــه لنفســه الكرميــة بـِ)الصخــرة الشــريفة( عنــد 

ختمــي عليــه قــراءة صحيــح البخــاري  ورضــي عنــه.
املطلب الثاين: نّص منظومة خْتم صحيح البخاري.

ُ َ َ  ُ ِ َِ  ُ َ ِ  َ 
 

  ُ َُ  ُ َ ّ  َ َ َ ِ ِ َ  َ 

ََ ْ َ َ ٍ ِ ََ  ُِ ُ ِّ ُ   ُ ِ ُ   َ  َُ َ ْ

 

 ُُ ْ ََ  ِ َ َ
  ِ َّ  َ َ َ    ُ َ ُْ َ ِ ِ َ  ُ َ َ 

ًِ َ  ً ِ َ  ًَ َ  ُُ ْ َ ْ 
 

  ُ ُْ َ  ُ ُ  َ َْ  ِ  َ ُ َ 

 َ ُ  ُ ْ ًَ َُ ِ ِ  ِّ ِ 
 

  ُ ِ ْ ُ
 ُ ْ ِ َ َْ َ  َ َ  َ 

ْ  ُ ُ َ ِ  َ َ ُ َ ْ ِ  ُ ُ ْ َ ْ ُ 
 

  ُ ِّ  ُ ِ َ ُ َُ  ُ ْ ِ 
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 ٍ ِ ْ َ َ ِ َِْ ْ َ
 ِ َ : َ َ ْ َ     َ ً ِ  ِ َ ُ  ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ 

 ُُ ِ َْ َ ُ َ ِ َ َ
 َ ََ 

 
  ُ ِ ْ ُ ِ ِ َ َ

 ِّ ُ ََ  َ َ َ 

 ُ ُ َْ َ َ َ ٍ َ َْ َ ْ ُ  َ 
 

  ُ َ ُْ  َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َِ 

ً َ ُ ِ َ ِّ  ِ ُ ُ  ُ َ َ ُ    َ ْ َ ِ َْ  ِ ُ َ ُ َ ٌ َُ 

َِ ْ َِ  ِ َ َ  َ َ ُ  َ َ ْ  ِ ََ    ُ َ ْ ُ  ٌ َْ ُ ِ ِ ِ َ 
ِ  َ ِ  ِ ِ ُ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ 

 
  ُ َْ َ

 ُ ْ ََ  ُ َ َ  ْ َ 

 ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِْ ِ  َ َ 
 

  ْ ُ ُْ   ُ ِ َْ  َ َ َ َ  ِ َِ 
 ُُ ْ َ  ِ َ ْ ِ َ ُ  ِ َ َ 

 
  ُ َ ُْ  ْ ِ ً ِ  ََ ْ َ  ِ  ِ 

َِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َْ ُ َُْ َ َ 
 

  ُ َْ ُ َ ِ  َ ِ َ ً ُ  ِ 
ِ ِ   ُُ ْ َ ٍ ِ َ  ٍ َْ    ُ ِ ْ ُ َ ُ  ََ ََ ِّ ِ

ُ
ِ  َ 

 ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  ْ ِ َ 
 

  ُ ُ ْ َ َ ُ  َ َ ِْ  ٍ ْ ُ  َ 
 ْ َِّ ُ  ْ َ ٍ َ َْ  ْ ِ ٍ َ ْ َِ َ 

 
  ُ ََْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  ِ َ 

  َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ ُ 
 

  ُ ِّ َ َُ َ  ِ َ ْ َ  َِ َ َ َ 

َ َِْ  ُ  ِ َ َْ  َ ِ َ َ َ 
 

  ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ  َ ِ ََ َ 

 ٍ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ 
 

  ُ َ ََ ِ ِِّ   ْ َ ِ َ ِ َ 
 

 َ ْ َ َْ  َ ْ ِ  َ ُ ِّ ِ  ِ َ 
 

 ُ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِ  َ
ِ 

 ٍ َ َ ِ ِ َ  َ ْ ِ  َ َ  ْ َََ    ُ َ َْ ِ ِ ْ ّ  ِ َ ِ  ْ ِ َ
ِ 

َ ِ ْ َ َ ِ ِّ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 
 

   ِ ُُ  ْ َ  َ ُ ُ ُ َ ِ َ َ 

َِ َ  ٍ َ ُْ  ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ  ُ ُ َْ ِ َ َ ِْ ٍ ْ ِ ِ ً ْ َ 
 

 ٍ َ ْ ُ ِ ِ َِ  ِ  ْ ِ ُ َ 
 

  ُ َْ َ ْ ُ ِ  ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 

 ِ ِ َ  ِ ُُ ُ ْ ُ َ َ  َ َِ 
 

   ً ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ
 ِ  ُ ِ َ َ 

 ََ ِْ ً ََ ُ َُ َِ ْ َ َ َ 
 

  ُ َ ُ َ َِْ ْ َ ِ َ ٍ ِ  ْ ِ 
 ُ ُ ْ َ َْ ِ  َ  ِ ِ ِّ 

 
  ُ َ ْ َ  ِ  ِ ِ ِ َ  ُ َ َ َ 
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 ٍ َ َْ ٍ َِ ْ ِ َ َ  ِ 
 

َْ ِ َ َْ  َ ُ َُ َ َْ َ ِ 
 َْ َ ٍ َ َ ْ ِ ِ ْ  َ ُ  َ َْْ  َ 

 
  ُ َ ُ َ ََْ ْ َ َْ َْ َ ِ ْ َ 

 ْ ِ  َ ِْ  ٌ َِ َ َ َ َُِ 
 

  ُ ِ َُْ ُ َ ٌ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َِ 
 ْ َ  ُ َ : َ َ َ َ َِ َ  َ َْ َ َ 

 
  ُ ِ ْ َ ِ ََْ  ْ َ ِ َِ  ِْ َ 

ِ َ َ َ ِْ  ُ ُ
 َ َ ْ  ِ َ َ 

 
 ُ َ ْ َ َ ُ ََ  َ َ ، َ ْ ِ َ  ْ َ 

ً َُ  ُ ََْ َ : ِ َِْ  َ َ 
 

 ُ َ ْ َ ْ َ َ ِ : ََِ َ  ِْ  ِ 
  : ُ ُْ ِِ َْ َ : َ َ ،ُ ْ َ  ْ ِ َ ُ 

 
  ُ ُ ْ َ ُ ِ  ِ  ،َ َ  ِّ ِ 

َ َُ ِ ََ  ِ ْ ِ َ ُ  ْ
ُِ َ    ُ ِ ْ ُ ٍ ْ ِِ ً َ َ ْ ِ  َ ََ 

 ٍَ َِ َ ََ َ ٍ ْ َ  ِ َْ  ْ َ   َ ُ ْ َ َ َ َِ  َ َ ُ ِ َْ
 

َ َ َ ً ْ ِ  ِ  َ ِ ً َ ِ   ُ َُْ  ً ِ َ  َ َْ ْ ِ َ ْ َ 
 ٌ ِ ْ ُ َ َ ُ ُ ِ َ َ ِّ  َْ َ   ُ ِْ ُ َ ِ ََ  َ ْ ََ  َ َِ 

  َ   َ َ َ َ 
 

   ُ ُ َ  َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُْ َ 

 ْ ِ َ ُ  َ ِ ُ ْ َ ِّ   
 

  ُ ِّ  ُ  ُ  ْ
ُِ 

 ٌ ُ  ٌ ُ  ُ ْ َ 
 

  ُ ِ ْ َ  َ ْ َ  َ ِّ  ُ َْ 

 ٌ ِ َ َ  ٌ ُ  ٌ َ َ  ِ ِ 
 

  ُ ْ َ ٍ َ  ِ ُُ  ٌ ُّ  َ َ 
   ِّ   ُ ُ  ِ  ُ َْ 

 
  ُ َْ  ُ ِ ََ  َ ْ َ  ِ ْ َ   

 ْ ِ  ُ   ّ   

 

  ُ َ ْ َ  َ ْ  َ ْ    

ُ   ُ َ   
 

  ُ َ َ  ُ ُِ  ٍ ْ َ  ً 
ِ ّ َ ِ َ  َ  ِ   

 
    ًُِّ ُ  ْ   َ ُْ 

ُ َ  ْ َ َ  ِ    ُ  ِ   ِ  ً 

َ   ِ   ّ 
 

  ُ َ ْ َ ٌ ِ    ِ ِ 
 

ومتت واحلمد هلل رب العاملني

 ٍ ِ ْ َ َ ِ َِْ ْ َ
 ِ َ : َ َ ْ َ     َ ً ِ  ِ َ ُ  ُ ْ ِ ُ ِ ْ َ 

 ُُ ِ َْ َ ُ َ ِ َ َ
 َ ََ 

 
  ُ ِ ْ ُ ِ ِ َ َ

 ِّ ُ ََ  َ َ َ 

 ُ ُ َْ َ َ َ ٍ َ َْ َ ْ ُ  َ 
 

  ُ َ ُْ  َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َِ 

ً َ ُ ِ َ ِّ  ِ ُ ُ  ُ َ َ ُ    َ ْ َ ِ َْ  ِ ُ َ ُ َ ٌ َُ 

َِ ْ َِ  ِ َ َ  َ َ ُ  َ َ ْ  ِ ََ    ُ َ ْ ُ  ٌ َْ ُ ِ ِ ِ َ 
ِ  َ ِ  ِ ِ ُ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ 

 
  ُ َْ َ

 ُ ْ ََ  ُ َ َ  ْ َ 

 ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ِْ ِ  َ َ 
 

  ْ ُ ُْ   ُ ِ َْ  َ َ َ َ  ِ َِ 
 ُُ ْ َ  ِ َ ْ ِ َ ُ  ِ َ َ 

 
  ُ َ ُْ  ْ ِ ً ِ  ََ ْ َ  ِ  ِ 

َِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َْ ُ َُْ َ َ 
 

  ُ َْ ُ َ ِ  َ ِ َ ً ُ  ِ 
ِ ِ   ُُ ْ َ ٍ ِ َ  ٍ َْ    ُ ِ ْ ُ َ ُ  ََ ََ ِّ ِ

ُ
ِ  َ 

 ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ َ  ْ ِ َ 
 

  ُ ُ ْ َ َ ُ  َ َ ِْ  ٍ ْ ُ  َ 
 ْ َِّ ُ  ْ َ ٍ َ َْ  ْ ِ ٍ َ ْ َِ َ 

 
  ُ ََْ ُ ِ َ َ ُ ِ َ  ِ َ 

  َْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ ُ 
 

  ُ ِّ َ َُ َ  ِ َ ْ َ  َِ َ َ َ 

َ َِْ  ُ  ِ َ َْ  َ ِ َ َ َ 
 

  ُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ  َ ِ ََ َ 

 ٍ ِ َ َ ِ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ َ َ 
 

  ُ َ ََ ِ ِِّ   ْ َ ِ َ ِ َ 
 

 َ ْ َ َْ  َ ْ ِ  َ ُ ِّ ِ  ِ َ 
 

 ُ َ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِ  َ
ِ 

 ٍ َ َ ِ ِ َ  َ ْ ِ  َ َ  ْ َََ    ُ َ َْ ِ ِ ْ ّ  ِ َ ِ  ْ ِ َ
ِ 

َ ِ ْ َ َ ِ ِّ َ ٍ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 
 

   ِ ُُ  ْ َ  َ ُ ُ ُ َ ِ َ َ 

َِ َ  ٍ َ ُْ  ْ ِ ِ ِ ْ َ ََ  ُ ُ َْ ِ َ َ ِْ ٍ ْ ِ ِ ً ْ َ 
 

 ٍ َ ْ ُ ِ ِ َِ  ِ  ْ ِ ُ َ 
 

  ُ َْ َ ْ ُ ِ  ِ ِ ْ َ ِ ْ ِ  ْ َ 

 ِ ِ َ  ِ ُُ ُ ْ ُ َ َ  َ َِ 
 

   ً ْ َ ُ َ ُ ِ َ َ
 ِ  ُ ِ َ َ 

 ََ ِْ ً ََ ُ َُ َِ ْ َ َ َ 
 

  ُ َ ُ َ َِْ ْ َ ِ َ ٍ ِ  ْ ِ 
 ُ ُ ْ َ َْ ِ  َ  ِ ِ ِّ 

 
  ُ َ ْ َ  ِ  ِ ِ ِ َ  ُ َ َ َ 
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اخلامتة
املقدســي  حممــود  أيب  الشــهاب  مقــروءات  مــع  املباركــة  اجلولــة  هــذه  بعــد 

اآلتيــة: النتائــج  إىل  الباحــث  خيلُــص  ومســموعاته، 
• تعــّد مدينــة القــدس الشــريف مدينــة العلــم األوىل يف فلســطني، وعاصمــة اجملالــس 

العلميــة اخلادمــة للكتــاب والســنة.
• يعــدُّ صحيــح البخــاري مــن أكثــر الكتــب احلديثيــة الــي لقيــت رعايــة وعنايــة مــن 
أهــل العلــم يف بيــت املقــدس؛ األمــر الــذي يدلــل علــى مكانــة البخــاري وصحيحــه 

يف قلــوب املقادســة.
• ابت مســتقرًّا أّن صحيــح البخــاري أكثــر كتــاٍب قــرئ ومســع يف املســجد األقصــى 

ومعاملــه املباركــة كقبــة الصخــرة وغرهــا.
اهتمــوا بصحيــح  الذيــن  املقــدس  بيــت  أبــو حممــود أبعــام  الشــهاب  اقتــدى   •

بــه. والعنايــة  الرعايــة  فــأواله  البخــاري؛ 
• بلــغ عــدد الشــيوخ الذيــن قــرأ عليهــم صحيــح البخــاري ســبعة شــيوخ مــن كبــار 

أهــل العلــم يف زماهنــم.
• بلــغ عــدد مــرّات قــراءة الشــهاب أيب حممــود ومساعــه صحيــح البخــاري علــى 

شــيوخه -الــي متّكــن الباحــث مــن الوقــوف عليهــا- أربــع عشــرة مــرّة.
• أول جملــس قــراءة ومســاٍع كان للشــهاب أيب حممــود -حســب مــا وقــف عليــه 

الباحــث- هــو لصحيــح البخــاري علــى شــيخه العــاء املقدســي.
• للشهاب أيب حممود إجازة عامة وإجازة مفّصلة وحمررة بصحيح البخاري. 

التوصيات:
• يوصي الباحث طلبة العلم بدراسة أعام احلديث املقادسة، وإظهار جهودهم 

يف خدمة صحيح البخاري رواية ودراية وغره من كتب السنة النبوية.
• يدعــو اجلامعــات العلميــة إىل عقــد مؤمتــر خــاص ابجملالــس احلديثيــة يف بيــت 

املقــدس عــرب القــرون، وإبــراز عنايــة العلمــاء فيهــا.
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 األرض املوعودة بني اإلسالم
والعهد القديم

أ. مصطفى شرقي*

ملخص 

تعــدُّ امللكيــة علــى مســاحة األرض الواقعــة بــني وادي األردن والبحــر األبيــض املتوســط، أصعــب وأعقــد 
األمــور يف الصــراع العــريب- الفلســطيين اإلســرائيلي. وقــد أصبــح األمــر يشــغل ابل العــامل أبســره، قــرانً ونيًفــا مــن 
الزمــن، كمــا ســخرت املرجعيــات الدينيــة والسياســية مًعــا، لتربيــر امللكيــة علــى األرض. إن اهلــدف مــن هــذه 
الدراســة، هــو إعطــاء القــارئ العــريب حملــة قصــرة عــن اجلــذور واملرجعيــات اليهوديــة، فيمــا يتعلــق ابألرض، 

مســتنًدا إىل العهــد القــدمي واإلســام.
كلمات املفاتيح: األرض املوعودة، اإلسام، العهد القدمي.

Abstract:
The research focused on the introduction to achieving the explanation of the rational 
by Dr. Hammam Saeed and the extent to which the criteria of innovation and creativity 
apply to them. The research was divided into two sections: the first: the concept of in-
novation, its criteria and its components; the second: the parameters of innovation in the 
introduction to the explanation of the rationales. And I concluded that this introduction 
is an unprecedented innovative work in the science of rational that had significant im-
pact in the horizons of scientific research in the science of the rational in Hadith science.
Key Words: The Promised Land, Islam, Old Testament.

* طالــب دكتــوراه، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية وعلــوم الرتبيــة جبامعــة حممــد األول، - وجــدة- املغــرب. اتريــخ 
mustapha.chargui@ump.ac.ma :اســتام البحــث2021/2/26م واتريــخ قبولــه للنشــر 2021/9/27م
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مقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــني، وأصلــي وأســلم صــاة وتســليًما يليقــان مبقــام أمــر 

األنبيــاء وإمــام املرســلني، وبعــد:
يتنــاول هــذا البحــث »األرض املوعــودة بــني اإلســام والعهــد القــدمي« عمليــة 
رصــد فكــري لتطــور نظــرة بــين إســرائيل إىل اآلخــر مــن خــال القــرآن الكــرمي والســنة 

النبويــة وكتاهبــم املقــدس العهــد القــدمي، مــع ســرد النصــوص الدينيــة وحتليلهــا. 
أواًل: أمهية الدراسة:

تتجلــى أمهيــة هــذه الدراســة يف أهنــا تعمــد إىل قــراءة تلــك النصــوص الشــرعية؛ 
وفــق منهــج علمــي يتحلــى ابملوضوعيــة، وابالســتقال الفكــري اجملــرد يف البحــث عــن 
احلقيقــة حيــال املوضــوع املطــروح؛ بغيــة البعــد عــن الوقــوع يف شــرك اخللفيــة الفكريــة.

اثنًيا: أهداف الدراسة:
اســتندت يف حبثــي علــى النصــوص الشــرعية الــي ختــص جمتمــع بــين إســرائيل؛ 
ألن كل جانــب خاضــع لنصوصــه. وإنــين أريــد مــن عملــي إبــراز الصــورة والشــكل 

احلقيقــي لــألرض املوعــودة.
ذلــك لنعــرف حجــم االهنيــار واالنتكاســة الــي أصابــت عقــول بــين إســرائيل 
جــراء التحريــف، وحجــم الكفــر والضيــاع الــذي يعيشــه أهــل الكتــاب عامــة وبــين 

إســرائيل خاصــة، وحيســبون أهنــم حيســنون عمــًا.
هــذه دراســي إىل كل منصــف، أمــا الذيــن أعطــوا عقوهلــم إجــازة مفتوحــة، 
وقلوهبــم  نفوســهم  يف  تكدســت  حــى  واألســاطر  ابخلرافــات  أعمارهــم  وحقنــوا 
وأجســادهم؛ فســيعربون كالعادة معرضني ســاخرين ينظرون، ولكنهم ال يبصرون. 

اثلثاً: اإلشكال: 
هذه الدراسة جتيب عن األسئلة اآلتية: 

ماهي األرض املوعودة؟
ماهي حدودها؟ وأوصافها؟

وشروط استحقاقها؟
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رابًعا: اخلطة:
مقدمة: تعريف ابملوضوع.

املبحث األول: األرض املوعودة يف اإلسام.
املبحث الثاين: األرض املوعودة يف العهد القدمي.

خامتة: خاصة.
خامًسا: املنهج املتبع: 

تنتهج الدراســة املنهج التحليلي التفســري الرامي إىل تعميق رؤيتنا جملتمع بين 
إســرائيل، حــى نعرفــه يف كل تركيبتــه، ومــن مث تــزداد قدرتنــا علــى تفســر الظاهــرة 
والتنبــؤ بتغراهتــا وتداعياهتــا. فحاولــت إعطــاء تعريــف لــألرض املوعــودة، بواســطة 
حتليــل نصــوص التــوراة الــي أثــرت علــى عقيــدة جمتمــع بــين إســرائيل وتفكــره. وقــد 

عــززت رؤيــي ابلتوثيــق، حيــث رددت النصــوص إىل مصادرهــا.
سادًسا: الدراسات السابقة:

إن مرحلــة مجــع املــادة يف هــذا البحــث؛ أخــذت مــين وقتًــا أكثــر مــن غرهــا، 
إال أنــين مل أجــد حبثًــا حــرًّا أو رســالة أكادمييــة، جتيــب عــن األســئلة الــي طرحتهــا يف 
هــذا البحــث. وهــذا راجــع إمــا ألنــين مل أحبــث جيــًدا، أو عــدم وجودهــا، أو هــي 

موجــودة ضمــن حبــوث حتمــل عناويــن غــر العناويــن الــي حبثــت عنهــا. 
املبحث األول: األرض املوعودة يف اإلسالم:

 . ال ميكــن القــول؛ أبن عهــد هللا قائــم علــى العنصريــة، ألن هللا ليــس عنصــرايًّ
مل يكــن االدعــاء اليهــودي أبرض امليعــاد أو أرض إســرائيل بنــاء علــى وعــد هللا 
)1(. إذا كان هذا عنصرايًّ؛ فإن اليهود األوروبيني املتحولني  إلبراهيم ونسله عنصرايًّ
ال يســتحقون األرض املوعــودة. مبــا أن عهــد هللا هــو جانــب ديــين؛ يســعى إىل 
العبــادة والطاعــة مــن عبيــده، واجلــزاء يف املقابــل، فــإن كونــك إســرائيليًّا مــن نســل 
إبراهيــم ليــس هــو الشــرط األساســي. هــذا هــو الســياق الــذي مت تســليط الضــوء 
عليــه يف كل مــن القــرآن والكتــاب املقــدس أنــه مــن أجــل حتقيــق طاعــة هللا، جيــب 

د. أمني بن عبدهللا الشقاوي )26-4-2012(، صفات اليهود، شبكة األلوكة، بتصّرف.  )1(
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أيًضــا الوفــاء بعهــد هللا)1(.
ليــس لليهــود اليــوم حــق يف فلســطني وأرض امليعــاد بشــكل عــام. ومــن انحيــة 
أخــرى، للمســلمني احلــق األكــرب إذا اعتــربانه قائًمــا علــى الوفــاء ابلعهــد اإلهلــي؛ 
ألنــه مت قطــع العهــد مــع إبراهيــم؛ يف القــرآن الكــرمي، لقولــه تعــاىل: ﴿وِإْذ قــال 
ــالّلِ  ِإْبراِهيــم رّبِ اْجعــْل هــذا بلــدا آِمنــا واْرزْق أْهلــه ِمــن الّثمــراِت مــْن آمــن ِمْنهــْم بِ
ــس  ــاِر وبِْئ ــى عــذاِب الّن ــّم أْضطــّره ِإل ــًا ث ــال ومــْن كفــر فأمتِّعــه قِلي ــِر ق ــْوِم اْلِخ واْلي
اْلمِصيــر﴾ ]ســورة البقــرة: 126[، نــرى هــذا عندمــا يرفــض هللا توســل إبراهيــم 
العهــد بشــكل عــام. مــن هنــا يتضــح شــيء واحــد، وهــو أن  إبدراج نســله يف 
العهــد يتطلــب الوفــاء ابإلميــان وعبــادة هللا. ومــن الواضــح أنــه يف القــرآن ينبــذ 
ــاَل  ــّنَ َق ُه ــاٍت َفأَتَّمَ ــهُ بَِكِلَم ُ ــَم َربّ ــى ِإْبَراِهي اخلطــاة والكفــار مــن عهــد هللا: ﴿َوِإِذ اْبتَلَ
ّيَِتــي َقــاَل ال يََنــاُل َعْهــِدي الّظَالِِميــَن﴾ ســورة  ِإّنـِـي َجاِعلـُـَك لِلّنَــاِس ِإَمامــاً َقــاَل َوِمــْن ذُّرِ
البقــرة: 124، هنــا يعطــي القــرآن الكــرمي شــرطًا للوفــاء ابلعهــد مقابــل بــركات هللا، 
لكــن اإلســرائيليني رفضــوا طاعــة هللا، وابلتــايل كســروا العهــد وحرمــان بــركات هللا 

الــي هــي أرض امليعــاد)2(.)3(
تعتــرب أرض فلســطني جــزًءا مــن األرض املوعــودة؛ وميكــن أن تنتمــي أيًضــا 
إىل شــعب فلســطني؛ بســبب اســتمرار وجودهــم وملكيتهــم لــألرض واملمتلــكات، 
ويســمح لــك هللا ابلتأكيــد ابلدفــاع عــن مــا لــك حــق. لكــن اإلســرائيليني واليهــود 
مــرات  اليهــود عوقبــوا ابلشــتات  ليــس مســتمرًا.  اليــوم وجودهــم علــى فلســطني 
التارخييــة.  تراثهــم وبنيتهــم    فتــم تدمــر اإلســرائيليني وتفرقهــم، وكذلــك  عديــدة، 
وهكــذا انتهــت إقامتهــم حــى ال يســتطيعوا االدعــاء أبن فلســطني تنتمــي للحكــم 

اليهــودي. 

أمحــد شــوقي، مــن ضــاالت اليهــود يف العقيــدة، اإلســام ســؤال وجــواب، 2000-10-21،   )1(
بتصّرف.

ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار املعرفة، بيـروت، لبنـان، 1980، بـدون طبعة، ص123.  )2(
راغــب أصفهــاين، معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن )دار الكتــاب العــريب(، حتقيــق نــدمي مرعشــلي،   )3(

1392 هـــ.ق، ص 544، بتصــرف.
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َ َوبِاْلَوالَِدْيِن  نقرأ قوله تعاىل: ﴿َوِإْذ أََخْذنَا ِميَثاَق بَِني ِإْســرائيَل ال تَْعبُُدوَن ِإالَّ الّلَ
ــاَة  ِإْحَســاناً َوِذي اْلُقْربـَـى َواْلَيتَاَمــى َواْلَمَســاِكيِن َوقُولـُـوا لِلّنَــاِس ُحْســناً َوأَِقيُمــوا الّصَ
َكاَة ثـُـّمَ تََوّلَْيتـُـْم ِإاّلَ َقِليــاً ِمنـُْكــْم َوأَْنتـُـْم ُمْعِرُضــوَن﴾ ســورة البقــرة: 83، ذكــر  َوآتـُـوا الــّزَ
تبــارك وتعــاىل بــين إســرائيل مبــا أمرهــم بــه مــن األوامــر، وأخــذ ميثاقهــم علــى ذلــك، 
وأهنــم تولــوا عــن ذلــك كلــه، وأعرضــوا قصــًدا وعمــًدا، وهــم يعرفونــه ويذكرونــه، 
فأمرهــم أن يعبــدوه وال يشــركوا بــه شــيًئا. وهبــذا أمــر مجيــع خلقــه، ولذلــك خلقهــم 
كمــا قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا أَْرَســْلَنا ِمــْن َقْبِلــَك ِمــْن َرُســوٍل ِإاّلَ نُوِحــي ِإلَْيــِه أَّنـَـهُ ال ِإلَــَه ِإاّلَ 
أَنَــا َفاعبــدوِن﴾ ســورة األنبيــاء: 25، وهــذا هــو أعلــى احلقــوق وأعظمهــا، وهــو 
حــق هللا تعــاىل، أن يعبــد وحــده ال شــريك لــه، مث بعــده حــق املخلوقــني، وآكدهــم 
وأوالهــم بذلــك حــق الوالديــن، وهلــذا يقــرن هللا تعــاىل بــني حقــه وحــق الوالديــن، 

كمــا قــال تعــاىل: ﴿أَِن اْشــُكْر لـِـي َولَِوالَِدْيــَك ِإلـَـّيَ اْلَمِصيــُر﴾ ســورة لقمــان: 14.)1(
وجــاء يف ســورة البقــرة قولــه تعــاىل: ﴿يَــا بَِنــي ِإْســرائيَل اْذُكــُروا نِْعَمِتــَي اّلَِتــي 
أَْنَعْمــُت َعلَيـُْكــْم َوأَْوفُــوا بَِعْهــِدي أُوِف بَِعْهِدُكــْم َوِإّيَــاَي َفاْرَهبُــوِن﴾ ســورة البقــرة: 
40، اي ذريــة يعقــوب اذكــروا نعمــي الكثــرة عليكــم، واشــكروا يل، وأمتــوا وصيــي 
لكــم: أبن تؤمنــوا بكتــي ورســلي مجيًعــا، وتعملــوا بشــرائعي. فــإن فعلتــم ذلــك أمتــم 
لكــم مــا وعدتكــم بــه مــن الرمحــة يف الدنيــا، والنجــاة يف اآلخــرة. وإاّيي -وحــدي- 
فخافــوين، واحــذروا نقمــي إن نقضتــم العهــد، وكفــرمت يب. املــراد إبســرائيل: يعقــوب 
عليه الســام، واخلطاب مع فرق بين إســرائيل، الذين ابملدينة وما حوهلا، ويدخل 
فيهــم مــن أتــى مــن بعدهــم، فأمرهــم أبمــر عــام، فقــال: »اذْكــروا نِْعمــِي الّــِي أْنعْمــت 
علْيكــْم« وهــو يشــمل ســائر النعــم الــي ســيذكر يف هــذه الســورة بعضهــا، واملــراد 
بذكرهــا ابلقلــب اعرتافًــا، وابللســان ثنــاء، وابجلــوارح ابســتعماهلا فيمــا حيبــه ويرضيــه. 
»وأْوفــوا ِبعْهــِدي« وهــو مــا عهــده إليهــم مــن اإلميــان بــه، وبرســله وإقامــة شــرعه. 
»أوِف ِبعْهدِكــْم« وهــو اجملــازاة علــى ذلــك. واملــراد بذلــك: مــا ذكــره هللا يف قولــه: 
ُ ِإّنـِـي  ُ ِميَثــاَق بَِنــي ِإْســرائيَل َوبََعْثَنــا ِمْنُهــُم اثَْنــْي َعَشــَر نَِقيبــاً َوَقــاَل الّلَ ﴿َولََقــْد أََخــَذ الّلَ
الشيخ أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي، جممع البيان، دار املعرفة، بروت ج1-2 ص 240.  )1(
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ــُم  ــْم َوأَْقَرْضتُ ْرتُُموُه ــْم بُِرُســِلي َوَعّزَ َكاَة َوآَمْنتُ ــّزَ ــُم ال ــاَة َوآتَْيتُ ــُم الّصَ ــْن أََقْمتُ ــْم لَِئ َمَعُك
ــاٍت تَْجــِري ِمــْن تَْحِتَهــا  ئَاتُِكْم َوألُْدِخلَنـَُّكــْم َجّنَ ــَرّنَ َعنـُْكــْم َســّيِ َ َقْرضــاً َحَســناً ألَُكّفِ الّلَ
ــِبيِل﴾ ]املائــدة : 12[  ــْد َضــّلَ َســَواَء الّسَ ــْم َفَق ــَك ِمنـُْك ــَد َذلِ ــَر بَْع ــْن َكَف ــاُر َفَم األَْنَه
إىل مث أمرهــم ابلســبب احلامــل هلــم علــى الوفــاء بعهــده، وهــو الرهبــة منــه تعــاىل، 

وخشــيته وحــده، فــإن مــْن خِشــيه أوجبــت لــه خشــيته امتثــال أمــره واجتنــاب هنيــه.)1(
الرفض:

بعــد هــذا األمــر لكــم هبــذه األوامــر احلســنة الــي إذا نظــر إليهــا البصــر العاقــل، 
عــرف أن مــن إحســان هللا علــى عبــاده أن أمرهــم هبــا، وتفضــل هبــا عليهــم وأخــذ 
املواثيــق عليكــم ﴿ثـُـّمَ تََوّلَْيتـُـْم ِإاّلَ َقِليــاً ِمنـُْكــْم َوأَْنتـُـْم ُمْعِرُضــوَن﴾ ســورة البقــرة83، 
علــى وجــه اإلعــراض؛ ألن املتــويل قــد يتــوىل، ولــه نيــة رجــوع إىل مــا تــوىل عنــه، 
وهــؤالء ليــس هلــم رغبــة وال رجــوع يف هــذه األوامــر، فنعــوذ ابهلل مــن اخلــذالن. 
وقولــه: »ِإاّل قِليــًا ِمْنكــْم« هــذا اســتثناء؛ لئــا يوهــم أهنــم تولــوا كلهــم، فأخــرب أن 

قليــًا منهــم، عصمهــم هللا وثبتهــم.)2(
ــا  ــذُوا َم ــوَر ُخ ــُم الّطُ ــا َفْوقـَُك ــْم َوَرَفْعَن ــا ِميَثاقـَُك وتقــرأ قولــه عــز وجــل: ﴿َوِإْذ أََخْذنَ
ٍة َواْســَمُعوا َقالـُـوا َســِمْعَنا َوَعَصْيَنــا َوأُْشــِربُوا ِفــي قُلُوبِِهــُم اْلِعْجــَل بُِكْفِرِهــْم  آتَْيَناُكــْم بُِقــّوَ
ــِه ِإيَمانـُُكــْم ِإْن ُكْنتُــْم ُمْؤِمِنيــَن﴾ ســورة البقــرة: 93، يعــدد، هللا  ــْم بِ ــْل بِْئَســَما يَأُْمُرُك قُ
تعاىل، عليهم خطأهم وخمالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حى رفع الطور 
عليهــم حــى قبلــوه مث خالفــوه؛ وهلــذا قــال: »قالــوا مسعنــا وعصينــا« فإنــه خــرب مــن 
هللا - عــن اليهــود الذيــن أخــذ ميثاقهــم أن يعملــوا مبــا يف التــوراة، وأن يطيعــوا هللا فيمــا 

يســمعون منهــا - أهنــم قالــوا حــني قيــل هلــم ذلــك: مسعنــا قولــك، وعصينــا أمــرك.)3(

عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد الــرازي ابــن أيب حــامت، تفســر القــرآن العظيــم مســند عــن رســول اهلل   )1(
والصحابــة والتابعــني، حتقيــق أسعـــد حممـــد الطيـــب، دار الفكـــر، لطباعـــة والنـــشر، 2003م، 

بــدون طبعــة مجيــع احلقــوق حمفوظــة، ص55.
اإلمام السعدي، تفسر القرآن الكرمي، مؤسسة الرسالة، ط األوىل، 1996م، ص100.  )2(

الشــيخ إمساعيــل الربوســي، روح البيــان يف تفســر القــرآن، ضبطــه وصححــه وخــرج آايتــه عبـــد   )3(
اللطيــف عبــد الرمحــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط األوىل، 2003م، ص65.
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وتقــرأ قولــه تعــاىل: »وأشــربوا يف قلوهبــم العجــل بكفرهــم« قــال عبــد الــرزاق، عــن 
معمــر، عــن قتــادة: »وأشــربوا يف قلوهبــم العجــل« قــال: أشــربوا حبــه، حــى خلــص 
ذلــك إىل قلوهبــم. وكــذا قــال أبــو العاليــة، والربيــع بــن أنــس. وقــال اإلمــام أمحــد: 
حدثنــا عصــام بــن خالــد، حدثــين أبــو بكــر بــن عبــد هللا بــن أيب مــرمي الغســاين، عــن 
خالــد بــن حممــد الثقفــي، عــن بــال بــن أيب الــدرداء، عــن أيب الــدرداء، عــن النــي 

 قــال: »حبــك الشــيء يعمــي ويصــم«.)1(
ورواه أبــو داود عــن حيــوة بــن شــريح عــن بقيــة، عــن أيب بكــر بــن عبــد هللا بــن 
أيب مــرمي بــه وقــال الســدي: أخــذ موســى، عليــه الســام، العجــل فذحبــه مث حرقــه 
ابملــربد، مث ذراه يف البحــر، فلــم يبــق حبــر جيــري يومئــذ إال وقــع فيــه شــيء منــه، مث 
قــال هلــم موســى: اشــربوا منــه. فشــربوا، فمــن كان حيبــه خــرج علــى شــاربيه الذهــب. 
فذلــك حــني يقــول هللا تعــاىل: »وأشــربوا يف قلوهبــم العجــل«. وقــال ابــن أيب حــامت: 
حدثنــا أيب، حدثنــا عبــد هللا بــن رجــاء، حدثنــا إســرائيل عــن أيب إســحاق، عــن 
عمــارة بــن عبــد وأيب عبــد الرمحــن الســلمي، عــن علــي بــن أيب طالــب، قــال: عمــد 
موســى إىل العجــل، فوضــع عليــه املبــارد، فــربده هبــا، وهــو علــى شــاطئ هنــر، فمــا 
شرب أحد من ذلك املاء ممن كان يعبد العجل إال اصفر وجهه مثل الذهب)2(.
يثاقهــْم وكْفِرِهــم بِآيــاِت الّلِ وقْتِلِهــم اأْلنِبيــاء بِغْيــِر  وقولــه تعــاىل: ﴿فِبمــا نْقِضِهــم ّمِ
حــّقٍ وقْولِِهــْم قلوبنــا غْلــف بــْل طبــع الّل علْيهــا بِكْفِرِهــْم فــا يْؤِمنــون ِإاّل قِليــل﴾ ســورة 
النســاء: 155، فهــذه مــن الذنــوب الــي ارتكبوهــا، ممــا أوجــب لعنتهــم وطردهــم 
وإبعادهــم عــن اهلــدى، وهــو نقضهــم املواثيــق والعهــود الــي أخــذت عليهــم، وكفرهــم 
آبايت هللا؛ أي: حججــه وبراهينــه، واملعجــزات الــي شــاهدوها علــى أيــدي األنبيــاء، 
عليهم السام. قوله: »وقتلهم األنبياء بغر حق«؛ وذلك لكثرة إجرامهم واجرتائهم 

علــى أنبيــاء هللا، فإهنــم قتلــوا مجًّــا غفــرًا مــن األنبيــاء بغــر حــق عليهــم الســام.)3(

نفس املصدر السابق.  )1(
ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار املعرفة، بيـروت، لبنـان، 1980، بـدون طبعة، ج1، ص124.  )2(

راغــب أصفهــاين، معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن )دار الكتــاب العــريب(، حتقيــق نــدمي مرعشــلي،   )3(
1392 هـــ.ق، ص 545.
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وقوهلم: »قلوبنا غلف« قال ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبر، وعكرمة، 
والســدي، وقتــادة، وغــر واحــد؛ أي: يف غطــاء. وهــذا كقــول املشــركني: ﴿َوَقالـُـوا 
ــا تَْدُعونـَـا ِإلَْيــِه َوِفــي آَذانَِنــا َوْقــٌر َوِمــْن بَْيِنَنــا َوبَْيِنــَك ِحَجــاٌب َفاْعَمــْل  قُلُوبَُنــا ِفــي أَِكّنَــٍة ِمّمَ
ِإّنََنــا َعاِملُــوَن﴾ ســورة فصلــت: 5. وقيــل: معنــاه أهنــم ادعــوا أن قلوهبــم غلــف 
 ُ للعلــم، أي: أوعيــة للعلــم قــد حوتــه وحصلتــه)1(. قــال هللا تعــاىل: ﴿بَــْل طََبــَع الّلَ
َعلَْيَهــا بُِكْفِرِهــْم﴾ ]النســاء : 155[ فعلــى القــول األول كأهنــم يعتــذرون إليــه 
أبن قلوهبــم ال تعــي مــا يقــول؛ ألهنــا يف غلــف ويف أكنــة، بــل هــو مطبــوع عليهــا 

بكفرهــم، وعلــى القــول الثــاين عكــس عليهــم مــا ادعــوه مــن كل وجــه.)2(
رفض اإلسرائيلي لدخول أرض املوعد:

يقــول تعــاىل: ﴿َقالُــوا يَــا ُموَســى ِإّنَــا لَــْن نَْدُخلََهــا أَبَــداً َمــا َداُمــوا ِفيَهــا َفاْذَهــْب 
ــي  ــي َوأَِخ ــُك ِإالَّ نَْفِس ــي ال أَْمِل ــاَل َرّبِ ِإّنِ ــُدوَن َق ــا َقاِع ــا َهاُهَن ــا ِإّنَ ــَك َفَقاتِ ُ ــَت َوَربّ أَْن
َمــةٌ َعلَْيِهــْم أَْربَِعيــَن َســَنًة يَِتيُهــوَن  َفاْفــُرْق بَْيَنَنــا َوبَْيــَن اْلَقــْوِم اْلَفاِســِقيَن َقــاَل َفِإّنََهــا ُمَحّرَ
ِفــي األَْرِض َفــا تَــْأَس َعلَــى اْلَقــْوِم اْلَفاِســِقيَن﴾ ســورة املائــدة: 24-26، ومــا 
أحســن مــا أجــاب بــه الصحابــة، رضــي هللا عنهــم يــوم بــدر رســول هللا  حــني 
استشــارهم يف قتــال النفــر، الذيــن جــاءوا ملنــع العــر الــذي كان مــع أيب ســفيان 
فلمــا فــات اقتنــاص العــر، واقــرتب منهــم النفــر، وهــم يف مجــع مــا بــني التســعمائة 
إىل األلــف، يف العــدة والبيــض واليلــب، فتكلــم أبــو بكــر ، فأحســن ، مث تكلــم 
مــن تكلــم مــن الصحابــة مــن املهاجريــن ورســول هللا  يقــول: »أشــروا علــي أيهــا 
املســلمون«. وقــال ابــن جريــر: حدثنــا بشــر حدثنــا يزيــد حدثنــا ســعيد عــن قتــادة 
قــال: ذكــر لنــا أن رســول هللا  قــال ألصحابــه يــوم احلديبيــة حــني صــد املشــركون 
اهلــدي وحيــل بينهــم وبــني مناســكهم: »إين ذاهــب ابهلــدي فناحــره عنــد البيــت«. 
فقــال لــه املقــداد بــن األســود: أمــا وهللا ال نكــون كاملــأل مــن بــين إســرائيل إذ قالــوا 
ــا قَاِعــُدوَن« ولكــن اذهــب أنــت  ــَت َوَربُّــَك فـََقاتِــا ِإانَّ َهاُهَن لنبيهــم: » فَاْذَهــْب أَْن

رواه الكلي، عن أيب صاحل، عن ابن عباس.  )1(
نفس املصدر السابق.  )2(
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وربــك فقاتــا إان معكــم مقاتلــون، فلمــا مسعهــا أصحــاب رســول هللا  تتابعــوا 
علــى ذلــك)1(.

ويقال: إهنم ملا نكلوا على اجلهاد وعزموا على االنصراف والرجوع إىل بادهم، 
ســجد موســى وهــارون، عليهمــا الســام، قــدام مــأل مــن بــين إســرائيل إعظاًمــا ملــا مهــوا 
بــه، وشــق يوشــع بــن نــون، وكالــب بــن يوفنــا ثياهبمــا، والمــا قومهمــا علــى ذلــك، 
فيقــال: إهنــم رمجومهــا؛ وجــرى أمــر عظيــم وخطــر جليــل. وملــا دعــا عليهــم موســى 
عليــه الســام، حــني نكلــوا عــن اجلهــاد حكــم هللا عليهــم بتحــرمي دخوهلــا قــدرا مــدة 
أربعــني ســنة، فوقعــوا يف التيــه يســرون دائًمــا ال يهتــدون للخــروج منــه، وفيــه كانــت 
أمــور عجيبــة، وخــوارق كثــرة، مــن تظليلهــم ابلغمــام وإنــزال املــن والســلوى عليهــم، 
ومــن إخــراج املــاء اجلــاري مــن صخــرة صمــاء حتمــل معهــم علــى دابــة، فــإذا ضرهبــا 
موســى بعصــاه انفجــرت مــن ذلــك احلجــر اثنتــا عشــرة عينًــا جتــري لــكل شــعب عــني، 
وغــر ذلــك مــن املعجــزات الــي أيــد هللا هبــا موســى بــن عمــران. وهنــاك أنزلــت التــوراة، 

وشــرعت هلــم األحــكام، وعملــت قبــة العهــد، ويقــال هلــا: قبــة الزمــان.)2( 
وقــد اختــار ابــن جريــر أن قولــه: »فإهنــا حمرمــة عليهــم« هــو العامــل يف أربعــني 
ســنة، وأهنــم مكثــوا ال يدخلوهنــا أربعــني ســنة، وهــم اتئهــون يف الربيــة ال يهتــدون 
ملقصــد. قــال: مث خرجــوا مــع موســى عليــه الســام، ففتــح هبــم بيــت املقــدس. مث 
احتــج علــى ذلــك قــال: إبمجــاع علمــاء أخبــار األولــني أن عــوج بــن عنــق قتلــه موســى 
عليه السام، قال: فلو كان قتله إايه قبل التيه ملا رهبت بنو إسرائيل من العماليق 
فــدل علــى أنــه كان بعــد التيــه. قــال: وأمجعــوا علــى أن بلعــام بــن ابعــورا أعــان اجلباريــن 
ابلدعــاء علــى موســى قــال: ومــا ذاك إال بعــد التيــه؛ ألهنــم كانــوا قبــل التيــه ال خيافــون 
مــن موســى وقومــه. وأمــا تكليــف هللا ابلقــدس يف اإلســام: لقولــه تعــاىل: ﴿ُســْبَحاَن 

اّلـَـِذي أَْســَرى بَِعْبــِدِه لَْيــًا ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم﴾ ]اإلســراء : 1[. 

عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد الــرازي ابــن أيب حــامت، تفســر القــرآن العظيــم مســند عــن رســول اهلل   )1(
والصحابــة والتابعــني، حتقيــق أسعـــد حممـــد الطيـــب، دار الفكـــر، لطباعـــة والنـــشر، 2003م، 

بــدون طبعــة مجيــع احلقــوق حمفوظــة، ص85.
د. أمني بن عبدهللا الشقاوي )26-4-2012(، صفات اليهود، شبكة األلوكة.  )2(
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املبحث الثاين: األرض املوعودة يف العهد القدمي:
إن مفهوم األرض املوعودة هو املبدأ األساسي للصهيونية، الي يشر خطاهبا 
إىل أن اليهــود احلديثــني ينحــدرون مــن اإلســرائيليني ومــن أهــل ماكابــوس، الذيــن 

يرثــون مــن خاهلــم احلــق يف إعــادة بنــاء »وطنهــم الوطــين«)1(.
كشــعب مميــز لــدى الــرب، يــرى بنــو إســرائيل ضــرورة وجــود مــكان مميــز هلــذا 
الشــعب، وهــذا املــكان هــو الوعــد الــذي قطعــه هللا مــع بــين إســرائيل إلبراهيــم - 
ــا قائــًا: لِنْســِلك أعطــي  عليــه الســام -: »قطــع الــرب مــع ابــرام )إبراهيــم( ميثاًق

هــذه األرض، مــن هنــر مصــر إىل النهــر الكبــر، هنــر الفــرات«)2(.
يف اليهوديــة، يعــرف إبراهيــم ابســم املؤســس أو البطريــرك األول، ممــا يعــين أن 
الشــعب اليهــودي يســعى جاهــًدا إىل االقتــداء بــه. وكان أول نــي يهــودي، ولقــد 
األرض  فكــرة  نشــأت  إبراهيــم  خــال  ومــن  الشــعب.  إىل  الــرب  برســالة  بعــث 

املوعــودة، أو وطــن للشــعب اليهــودي.)3(
وقــد تلقــى إبراهيــم العهــد األول مــع هللا. ولــد يف مدينــة أور )الواقعــة يف البــاد 
الي تســمى اآلن العراق( يف وقت كان فيه األواثن عبادة شــائعا. كتاب التكوين 
يقــول إن هللا تكلــم إىل إبراهيــم يف رؤيــة، قائــًا: وقــال الــّرّب ألبْــرام: »اْذهــْب ِمــْن 
أْرِضــك وِمــْن عِشــرِتك وِمــْن بْيــِت أبِيــك ِإىل األْرِض الّــِي أرِيــك)4(. فأْجعلــك أّمــة 
ــم امْســك، وتكــون بركــة. وأابرِك مبارِِكيــك، والِعنــك أْلعنــه.  عِظيمــة وأابرِكك وأعظِّ
وتتبــارك ِفيــك مِجيــع قبائِــِل األْرِض«. فذهــب أبْــرام كمــا قــال لــه الــّرّب وذهــب 
ــا خــرج ِمــْن حــاران. فأخــذ أبْــرام 

ّ
معــه لــوط. وكان أبْــرام ابْــن مخْــٍس وســْبِعني ســنة مل

ســاراي اْمرأتــه، ولوطًــا ابْــن أِخيــِه، وكّل مْقتنياهِتِمــا الّــِي اْقتنيــا والّنفــوس الّــِي اْمتلــكا 
نفــس املصــدر الســابق، ص15. وأنطونيــوس األنطــوين، اتريــخ اليهــود، شــركة الطبــع املصريــة،   )1(

ط1، 2006، ص11، بتصــرف. 
سفر التكوين 18:15.  )2(

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zfwr97h/revision/1  )3(
وقــال ٱلــّرّب ألبْــرام ملــا ذكــر عشــرة أبــرام أابن هبــذه الدعــوة أن أبــرام دون غــره مــن تلــك العشــرة   )4(
هــو وارث البكوريــة وأنــه منــه يولــد املخلــص الــذي وعــدت بــه حــواء )ســفر التكويــن، 3: 15(. 
أْرِضــك هــذا برهــان علــى أن أبــرام وأابه مل يكــوان حديثــي اإلقامــة أبور الكلدانيــني بــل إن نســل 

ســام كان مســتولًيا علــى كل تلــك البــاد كمــا حتقــق للباحثــني يف هــذه اآلايم.
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يف حــاران. وخرجــوا لِيْذهبــوا ِإىل أْرِض كْنعــان. فأتــْوا ِإىل أْرِض كْنعــان. واْجتــاز 
أبْــرام يف األْرِض ِإىل مــكاِن شــِكيم ِإىل بّلوطــِة مــورة. وكان اْلكْنعانِيّــون ِحينئِــٍذ يف 
األْرِض. وظهــر الــّرّب ألبْــرام وقــال: »لِنْســِلك أْعِطــي هــِذِه األْرض«. فبــى هنــاك 

مْذحًبــا لِلــّربِّ الّــِذي ظهــر لــه.)1(
هللا أعطــى إبراهيــم تعليمــات مبغــادرة بيتــه والســفر إىل كنعــان، أرض امليعــاد، الــي 
تعــرف اليــوم ابســم إســرائيل. هللا طلــب مــن إبراهيــم أن يتبــع قواعــده وأن يكــون مثــااًل 
جيــًدا لآلخريــن. ويف املقابــل، وعــد هللا إبعطــاء إبراهيــم وزوجتــه ســارة الطفــل الــذي 
كاان يتوقــان إليــه، وبتســمية ذريتهمــا كأانٍس خيتارونــه. ولقــد اتفــق إبراهيــم علــى أنــه 
وذريتــه ســوف يطاعــون ويبيــدون ابهلل. فاليهــود يعتقــدون أن هللا وإبراهيــم دخلــوا يف 

العهــد الــذي وعــد فيــه هللا العديــد مــن األحفــاد، أمــة مباركــة وأرض موعــودة.
املوعــودة  لألراضــي  الــرب  عــرض  إىل  مــرارًا وتكــرارًا  املقــدس  الكتــاب  يشــر 
إلبراهيــم وذريتــه. مــع وعــد هللا إبراهيــم وزوجتــه ســارة العديــد مــن النســل خــال 
األجيــال القادمــة: »فــا يْدعــى امْســك بْعــد أْبــرام بــْل يكــون امْســك ِإْبراِهيــم، أليّنِ 
ا، وأْجعلــك أممًــا، وملــوك ِمْنــك  أْجعلــك أاب جِلْمهــوٍر ِمــن األمــِم. وأمْثِــرك كِثــرًا ِجــدًّ
خْيرجــون. وأِقيــم عْهــِدي بْيــيِن وبْينــك، وبــنْي نْســِلك ِمــْن بْعــِدك يف أْجياهِلِــْم، عْهــًدا 
)2(، ألكــون ِإهًلــا لــك ولِنْســِلك ِمــْن بْعــِدك. وأْعِطــي لــك ولِنْســِلك ِمــْن بْعــِدك  أبــِدايًّ
. وأكــون ِإهلهــْم«)3(.)4( يعتقــد اليــوم  أْرض غْربتِــك، كّل أْرِض كْنعــان مْلــًكا أبــِدايًّ
العديد من اليهود أن األرض املعروفة اآلن إبسرائيل تنتمي إىل اليهود وفاء بعهد 

سفر التكوين 12: 5-1.  )1(
ــْن بْعــِدك إن العهــد اإلبراهيمــي  عهــد اخلتــان: أي إثبــات العهــد بســر اخلتــان: وبــنْي نْســِلك ِم  )2(
يتضمــن نســل الوالــد معــه. وإن كانــت اإلشــارة أواًل إىل املســيح نســل إبراهيــم فيشــر أيًضــا إىل 
أوالد املؤمنــني غاطيــة، 3: 9. وليــام مــارش، الّســنن القــومي يف تفســر أســفار العهــد القــدمي، 

جممــع الكنائــس يف بــروت، 1973، ص150.
ا. فــكان علــى  كان هللا يعقــد اتفاقيــة أو عقــًدا بينــه وبــني إبراهيــم. وكانــت الشــروط بســيطة جــدًّ  )3(
إبراهيــم أن يؤمــن ابهلل وأن يطيعــه. أمــا هللا فســيعطيه نســًا وممتلــكات وقــوة وثــروة. ومعظــم 
االتفاقــات الــي نعقدهــا مــع اآلخريــن عبــارة عــن تبــادل جتــاري، فنحــن نعطــي شــيًئا، وأنخــذ يف 
مقابلــه شــيًئا يعادلــه قيمــة. ولكــن عندمــا نعقــد اتفاقًــا لنكــون جــزًءا مــن عائلــة هللا، فــإن بــركات 

هــذا العقــد تفــوق مبــا ال يقــاس، مــا علينــا أن نعطيــه أو نتخلــى عنــه.
سفر التكوين 17: 8-7-6.  )4(
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الــرب مــع إبراهيــم ملنــح الشــعب اليهــودي أرض موعــودة. وقــد أدى ذلــك يف كثــر 
مــن األحيــان إىل نشــوب صــراع داخــل الديــن وخارجــه. يف عــام 1948، ويف 
مواجهة معارضة الدول العربية يف الشــرق األوســط، أنشــئت دولة إســرائيل. ومنذ 

ذلــك احلــني كانــت هنــاك نزاعــات كثــرة بــل وحــى حــروب علــى األرض. 
مــن خــال العهــد، لقــد أصبــح إبراهيــم أول إنســان يرفــض اآلهلــة الزائفــة لصــاحل 
الــرب احلقيقــي الوحيــد. اليهــود يعتقــدون أن العهــد بــني هللا وإبراهيــم ميتــد إىل كل 
اليهــود. لقــد كانــت بدايــة العاقــة بــني هللا والشــعب اليهــودي. إن العهــد حيمــل معــه 

وعــد أرض كنعــان. ويعتقــد بعــض اليهــود أن هــذا الوعــد ال يــزال يف غــر أوانــه.
وابلنســبة لبعــض اليهــود، فــإن عاقتهــم بدولــة إســرائيل احلديثــة تشــكل جــزًءا 
أساســيًّا مــن هويتهــم الدينيــة وأساســيًّا لفهــم اليهوديــة. ابلنســبة لبعــض اليهــود، إن 
االرتبــاط إبســرائيل يشــكل جــزًءا مــن هويتهــا الثقافيــة والشــخصية. إن أقليــة ضئيلــة 
للغايــة مــن اليهــود ال يــرون أن أرض إســرائيل تشــكل أمهيــة كبــرة يف فهمهــم ملــا 
يعنيــه أن تكــون يهوديــة. وهــؤالء اليهــود مييلــون إىل قضــاء وقــت أقــل يف ممارســة 
عقيدهتــم اإلميانيــة. هنــاك بعــض اليهــود الذيــن يشــعرون أبنــه مــا كان ينبغــي أن 
تكــون هنــاك حماولــة إلقامــة دولــة إســرائيل قبــل قــدوم املســيا؛ ألن نفــي اليهــود مــن 

األرض كان مبثابــة عقــاب مــن هللا.)1(
إســرائيل« أو »أرض  تعــرف كـــ »أرض  اليهوديــة  العقيــدة  فهــذه األرض يف 
أماكــن عديــدة، »الوعــد اإلهلــي علــى أن األرض  التــوراة، يف  امليعــاد«، وتــردد 
أعطيــت  قــد  املتوســط(  األبيــض  والبحــر  األردن  بــني وادي  الواقعــة  )املســاحة: 
لبــين إســرائيل بوعــد رابين«)2(. وقــد أتــت لفظــة »أرض امليعــاد« مــن هــذا الوعــد 
اإلهلــي، وكمــا ورد يف قــول الــرب لســيدان إبراهيــم يف: »وقــال الــّرّب ألبــرام: ارحــْل 
ِمــْن أرِضــك وعشــرِتك وبيــِت أبيــك إىل األرِض الــي أريــك، فأجعلــك أّمــة عظيمــة 
وأابرِكك وأعظِّــم امســك وتكــون بركــة، وأابرِك مبارِكيــك وألعــن العنيــك، ويتبــارك 

bitesize. (s.d.). Récupéré sur  )1(
.https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zf3yb82/revision/6

روجيه جارودي، األســاطر املؤسســة للسياســة اإلســرائيلية، تقدمي حممد حســنني هيكل، ط1،   )2(
1998، ص41.
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بِــك مجيــع عشــائِِر األرِض، فرحــل أبــرام، كمــا قــال لــه الــّرّب، وذهــب معــه لــوط. 
ــا خــرج ِمــْن حــاران، وأخــذ أبــرام ســاراي 

ّ
وكان أبــرام ابــن مخْــٍس وســْبعني ســنة مل

اْمرأتــه ولوطًــا ابــن أخيــِه، وكل مــا كان ميتلكــه، هــو ولــوط، والعبيــد الذيــن حصــا 
عليِهــم يف حــاران. وخرجــوا مجيًعــا قاِصديــن أرض كنعــان. فلّمــا وصلــوا إىل أرض 
كنعان، اجتاز أبرام يف األرِض إىل بّلوطِة مورة يف شكيم، ِعندما كان الكنعانّيون 
يف األرِض«)1(. وتكــرر الوعــد يف ســفر التكويــن، اإلصحــاح اخلامــس عشــر، علــى 
النحــو اآليت: »وبعــد ذلِــك تــراءى الــّرّب ألبــرام وقــال لــه: »ال ختــْف اي أبــرام. أان 
ا، فقــال أبــرام: اي ســيِّدي الــّرّب مــا نْفــع مــا  تــرس لــك، وأجــرك ِعنــدي عظيــم جــدًّ
تعطيــين وأان ســأموت عقيًمــا، ووارث بيــي هــو أليعــازر الدِّمشــقّي!، وقــال أبــرام 
أيًضــا: مــا رزْقتــين نســًا، وربيــب بيــي هــو الــذي يرثــين، فقــال لــه الــّرّب: ال يرِثــك 
أليعــازر، بــل مــْن خيــرج ِمــْن صلبِــك هــو الــذي يرِثــك، وقــاده إىل خــارج، وقــال لــه: 
»انظــْر إىل الّســماِء وعــد الّنجــوم إْن قــِدْرت أْن تعّدهــا«. وقــال لــه: »هكــذا يكــون 
، فــربّره الــّرّب إلميانِــِه. وقــال لــه الــّرّب: أان الــّرّب الــذي  نســلك، فآمــن أبــرام ابلــّربِّ

أخرجــك ِمــْن أوِر الكلدانيِّــني ألعطيــك هــِذِه األرض ِمــرااًث لــك«)2(.
إن ســّر عظمــة األرض ال يف اتســاع حدودهــا وال يف ســلطان ملوكهــا لكــن 
يف كوهنــا »مركــز العبــادة اإلهليّــة زمــااًن حــى خيــرج القضيــب الــذي مــن أصــل يّســى 
وميلــك علــى قلــوب البشــريّة«)3(. يقــول املرتــل »هللا معــروف يف يهــوذا، امســه عظيــم 

يف إســرائيل، كانــت يف ســاليم مظلتــه، ومســكنه يف صهيــون«)4(.
والواقــع أن تعاليــم التــوراة، ال ميكــن أن تنّفــذ كاملــة إال يف األرض املقّدســة. 
بــل، وكمــا جــاء يف أحــد أســفار التلمــود، فــإن الســكى يف األرض مبنزلــة اإلميــان: 
»ألن مــن يعيــش داخــل أرض يســرائيل ميكــن اعتبــاره مؤمًنــا، أمــا املقيــم خارجهــا 
فهــو إنســان ال إلــه لــه«)5(. بــل قـــد جـــاء أن مــن يعيــش خــارج أرض امليعــاد كمــن 

سفر التكوين 12: 6-1.  )1(

سفر التكوين 15: 9-4.  )2(
حامد عيدان محد، التناقض يف التوراة، ط1، 2007، ص167.  )3(

سفر املزمور 76: 1.  )4(
التلمود البابلي، جملد 1، ط1، 2011، ص25.   )5(
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يعبــد األصنــام، وجــاء أيًضــا أن مــن يشــري أربــع أذرع يف أرض إســرائيل يعــش ال 
ريــب إىل أبــد اآلبديــن، ومــن يعـــش يف أرض إســـرائيل يطهــر مــن الذنــوب، بــل إن 
حديــث مــن يســكنون يف أرض إســـرائيل تـــوراة يف حــد ذاتــه. وقــد جــاء يف التــوراة: 
»ال يقول ساكـــن يف األرض أان مرْضت. الشعب الساكن فيها مغفور اإلمث«)1(.

»فبعــض  ارتباطًــا كبــرًا،  ابألرض  اليهوديــة  الداينــة  شــعائر  ارتبطــت  وقــد 
الصلــوات مــن أجــل املطــر والنــدى تتلــى مبــا يتفــق مــع الفصــول يف أرض امليعــاد، 
والشــعائر اخلاصــة ابلزراعــة وبعــض التحرميــات اخلاصــة بعــدم اخللــط بــني األنــواع 
املختلفــة مــن النبــااتت واحليــواانت ال تقــام إال يف األرض املقّدســة«)2(. وتــدور 
ويــردد  األرض،  والدخــول يف  مصــر  مــن  اخلــروج  حــول  الفصــح  عيــد  صلــوات 
احملتفلــون ابلعيــد الرغبــة يف التاقــي العــام القــادم يف أورشــليم، »وحــى اآلن، يرســل 
بعــض أعضــاء اجلماعــات اليهوديــة يف العــامل يف طلــب شــيء مــن تــراب األرض 

لينثــر فــوق قبورهــم بعــد موهتــم«)3(.
حدود أرض املوعد:

»واجعــل  مصــر:  مــن  إســرائيل  بــين  خــروج  بعــد  ملوســي  كان يف كام هللا 
حــدودك مــن البحــر األمحــر إىل حبــر فلســطني ومــن األردن إىل هنــر األردن«)4( 
ا أْطلق ِفْرعْون الّشْعب 

ّ
حبيث ال تشكل أرض فلسطني، نقرأ يف التوراة: »وكان مل

أّن هللا مْل يْهِدِهــْم يف طرِيــِق أْرِض اْلفلْســِطيِنيِّني مــع أهّنــا قرِيبــة«)5( وعــاد وأكــد هــذه 
احلــدود مــرة اثنيــة »وأهنــا ال تشــمل فلســطني«)6( جاء يف التــوراة: »كلّــم الــّرّب 
موســى قائِــًا: أْوِص بــيِن ِإْســرائِيل وقــْل هلــْم: ِإّنكــْم داِخلــون ِإىل أْرِض كْنعــان. هــِذِه 
ِهــي األْرض الّــِي تقــع لكــْم نِصيبًــا. أْرض كْنعــان بِتخوِمهــا: تكــون لكــْم انِحيــة 

سفر أشعياء 33: 24.  )1(
الدكتــور عبــد الوهــاب املســري، موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، بــدون ط، بــدون س،   )2(

ج4، ص124.
نفس املصدر السابق.  )3(

سقر اخلروج 23 : 31.  )4(

سقر اخلروج 13 : 17.  )5(
الفكــر الديــين اإلســرائيلي، د.حســن ظاظــا، معهــد البحــوث والدراســات الفلســطينية، 1971،   )6(

ص105.
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اجْلنــوِب ِمــْن برِّيّــِة ِصــني علــى جانِــِب أدوم، ويكــون لكــْم خْتــم اجْلنــوِب ِمــْن طــرِف 
حْبــِر اْلِمْلــِح ِإىل الّشــْرِق، ويــدور لكــم الّتْخــم ِمــْن جنــوِب عقبــِة عْقرِبِّيــم، ويْعــرب ِإىل 
ِصــني، وتكــون خمارِجــه ِمــْن جنــوِب قــادش بْرنِيــع، وخْيــرج ِإىل حصــِر أّدار، ويْعــرب 
ِإىل عْصمــون.  مثّ يــدور الّتْخــم ِمــْن عْصمــون ِإىل واِدي ِمْصــر، وتكــون خمارِجــه 
ِعْنــد اْلبْحــِر. وأّمــا خْتــم اْلغــْرِب فيكــون اْلبْحــر اْلكِبــر لكــْم خْتًمــا. هــذا يكــون لكــْم 
ــماِل. ِمــن اْلبْحــِر اْلكِبــِر تْرمســون لكــْم ِإىل  خْتــم اْلغــْرِب.  وهــذا يكــون لكــْم خْتــم الشِّ
جبــِل هــور.  وِمــْن جبــِل هــور تْرمســون ِإىل مْدخــِل محــاة، وتكــون خمــارِج الّتْخــِم ِإىل 
صــدد. مثّ خيْــرج الّتْخــم ِإىل زِفْــرون، وتكــون خمارِجــه ِعْنــد حصــِر ِعينــان. هــذا يكــون 
ــماِل.  وتْرمســون لكــْم خْتًمــا ِإىل الّشــْرِق ِمــْن حصــِر ِعينــان ِإىل شــفام.   لكــْم خْتــم الشِّ
ويْنحــِدر الّتْخــم ِمــْن شــفام ِإىل ربْلــة شــْرِقّي عــنْيٍ. مثّ يْنحــِدر الّتْخــم وميــّس جانِــب 
حْبــِر ِكنّــارة ِإىل الّشــْرِق«)1(. وضــع هلــم حــدوًدا وحتصينــات طبيعيّــة، »البحــر الكبــر 
)األبيــض املتوســط( يف الغــرب، وحبــر امللــح؛ أي: البحــر امليــت مــن حنــو الشــرق، 

وبريّــة صــني مــن اجلنــوب«)2(.
تعتــرب هــذه احلــدود مــن األرض، الــي وعــد الــرب إلبراهيــم، »أوســع احلــدود الــي 
نصــت عليهــا التــوراة، وحتــدد هــذه املســاحة قطعــة األرض املمتــدة تقريًبــا مــن: غــزة 
يف اجلنــوب الغــريب إىل هنــر الفــرات«)3(. يظهــر يف بعــض نصــوص التــوراة أن »األرض 
الــي حــددت يف امليثــاق- الوعــد، صغــرة جــدًّا«)4(. ففــي ســفر التكويــن، اقتصــرت 
حــدود أرض امليعــاد علــى منطقــة الكنعانيــني الذيــن عــاش وجتــول ســيدان إبراهيــم يف 
وســطهم، فذكــر: »وأقيــم عهــدي األبــدي بيــين وبينــك، وبــني نســلك مــن بعــدك 
جيــًا بعــد جيــل، فأكــون إهلـًـا لــك ولنســلك مــن بعــدك. وأهبــك أنــت وذريتــك مــن 
بعــدك مجيــع أرض كنعــان الــي نزلــت فيهــا غريبًــا ملــًكا أبــدايًّ وأكــون هلــم إهلـًـا«)5(. 

سفر العدد 34 : 12-1.  )1(
د.أمحد ربيع أمحد، أرض امليعاد بني احلقيقة واملغالطة، بدون ط وبدون س، ص434.  )2(

طومــاس طومســون، التاريــخ القــدمي للشــعب اإلســرائيلي، ترمجــة صــاحل علــي ســوادح، ط1،   )3(
ص100.   ،1995

حامد عيدان محد، التناقض يف التوراة، ط1، 2007، ص169.  )4(
سفر التكوين، 17: 6.  )5(
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حرم عليهم األراضي الي متتد من »هنر األردن إىل هنر الفرات؛ ألهنا أرض بين 
عيســو شــقيق يعقــوب حفيــد إبراهيــم عليــه الســام«)1(، وفيــه: »ال هْتِجمــوا علْيِهــْم؛ 
أليّنِ ال أْعِطيكــْم ِمــْن أْرِضِهــْم وال  وطْــأة قــدم، أليّنِ ِلِعيســو قــْد أْعطْيــت جبــل ِســِعر 
ِمــرااًث«)2(. وكذلــك حــرم عليهــم »أراضــي نســل النــي لــوط شــرق صحــراء األردن«)3(، 

جــاء يف التــوراة: »وقــال هللا هلــم ال أعطيكــم يف أرضهــم مــرااًث«)4(.
وقــد تضّخــم احلديــث عــن األرض وعــن ارتبــاط اليهــود هبــا فتحولــت إىل فكــرة 
الهوتيــة، ونشــأ مــا يســّمى الهــوت األرض املقّدســة. وكان مــن أهــم املشــكات 
الــي انقشــها الهــوت األرض مشــكلة حدودهــا، فقــد جــاء يف التــوراة أن اإللــه 
قـــد قطــع مــع إبراهيــم عهــًدا قـــائًا: »لنســلك أعطــي هــذه األرض مــن هنــر مصــر 
إىل النهــر الكبــر هنــر الفــرات«)5(. ولكــن يف اإلصحــاح الرابــع والثاثــني مــن ســفر 
العــدد توجــد خريطــة مغايــرة حــددت علــى أهنــا أرض كنعــان بتخومهــا، وحــددت 
التخــوم بشــكل خيتلــف عــن خريطــة ســفر التكويــن. وقــد حــل احلاخامــات هــذه 
العطــش  حالــة  يف  ينكمــش  الــذي  اإلبــل  جبلــد  األرض  »شــّبهوا  أبن  املشــكلة 
واجلــوع، ويتمــدد إذا شــبع وارتــوى. وهكــذا األرض املقّدســة، تنكمــش إذا هجرهــا 
ســاكنوها مــن اليهــود«)6(، وتتمــدد وتتســع إذا جاءهــا اليهــود مــن بقــاع األرض.

وعد ملكية األرض:
األخاقــي.)7(  ابلســلوك  ترتبــط  إســرائيل  أرض  حيــازة  املقــدس،  الكتــاب  يف 
الكتــاب  إســرائيل يف  واضــح ألمهيــة  فهــم  إىل  التوصــل  ضــرورة  إىل  يشــر  وهــو 
املقــدس يتلخــص يف أن القبائــل كانــت موحــدة كأمــة، علــى أســاس ميثــاق التــوراة، 
تســمى  مــا  أقــل كثــرًا  األرض  املقــدس  الكتــاب  يف  األرض.  إىل  قبــل وصوهلــا 

د.أمحد ربيع أمحد، أرض امليعاد بني احلقيقة واملغالطة، بدون ط وبدون س، ص435.   )1(
سفر تثنية، 2: 5.  )2(

اليهودية بني النظرية والتطبيق، علي خليل، 1997، ص141.  )3(
سفر التثنية 2 : 9.  )4(

سفر التكوين،15: 18.  )5(
التــوراة كتــاب مقــدس أم مجــع مــن األســاطر؟، يواتكســيل، ترمجــة د حســان ميخائيــل إســحق،   )6(

بــدون ط، بــدون س، ص119.
www.myjewishlearning.com/article/the-promise-of-the-promised-land  )7(
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أرض إســرائيل مــن امسهــا علــى اســم كنــاين)1( والشــعوب األخــرى الــي انتزعهــا 
اإلســرائيليون.

املعىن املادي واملعنوي لألرض:
أرض إســرائيل تعــدُّ أرض امليعــاد، وينطــوي احتيازهــا علــى مشــكلة أخاقيــة 
ودينية، وتنطبق عليها شروط أخاقية. السكان السابقون يف األرض فقدوا حقهم 
فيها بسبب آاثمهم، وسوف تستمر القبائل اإلسرائيلية يف اإلقامة يف األرض فقط 
إذا كانــت عادلــة. ونتيجــة للمشــكلة واحلالــة املرتبطــة ابقتنــاء األرض وحيازهتــا، وقــد 
اكتســبت دورًا خاصًّــا واختــذت طابًعــا خاصًّــا. وحــى ابعتبارهــا األســاس الــذي يقــوم 
عليــه الوجــود املــادي لألمــة فإهنــا ترمــز إىل مصــر ديــين. إهنــا األرض املقّدســة، وفقــط 

فيهــا ســوف حتقــق األمــة جدارهتــا حبيــث إن الــرب سيســكن يف وســطها.
وعلــى هــذا فــإن أرض إســرائيل هــي األرض الــي وعــدت هبــا كدولــة وطنيــة، 
، ولكنهــا يف الوقــت نفســه ترمــز  وهــي األســاس الــذي قامــت عليــه الدولــة اقتصــادايًّ

إىل املغــزى األخاقــي والديــين العاملــي للتــوراة. 
وصاي خاصة ابألرض:

ابألرض؛  للعاقــة  املزدوجــة  الشــخصية  عــن  الرئيســية  التعبــرات  بــني  مــن 
الوصــااي الــي »تعتمــد علــى األرض«، أو أن هــذه الوصيــة ال ميكــن ماحظتهــا 
إال يف األرض: كـــ »قوانــني ســنوات إجــازة«، و»اخلطــااي وعروضــات القساوســة«، 
و»قوانــني احلصــاد« الــي ضمنــت تــرك احلصــص للفقــراء. هــذه الوصــااي تعتمــد 
األمــة يف  تكــون  عندمــا  األمــة  علــى  تنطبــق  أهنــا  فقــط يف  ليــس  األرض  علــى 
أراضيهــا، ولكــن أيًضــا؛ ألهنــا تطبيقــات ملموســة للحالــة األخاقيــة والدينيــة الــي 

تعتمــد عليهــا حيــازة األرض.

اســم عــربي اختصــار لـــ »كننيــا« أي مــن ثبتــه يهــوه، وهــو الوي اشــرتك يف تطهــر الشــعب   )1(
الراجــع مــن الســي حتــت إرشــاد عــزرا. ســفر حنميــا 4: 9. أو مــن ثبتــه يهــوه، وهــو رئيــس 
لاويــني يف ملــك داود وهــو مــن اليصهاريــني وقــد عــني هــو وبنــوه، رؤســاء للعمــل اخلارجــي 
علــى الشــعب، عرفــاء وقضــاة. ســفر أخبــار األايم األول 26: 29، وألجــل محــل اتبــوت 

.27-  22  :15 األول  األايم  أخبــار  العهد. ســفر 
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املطلــق  املالــك  ليســت  األمــة  أن  هــي  الوصــااي  هــذه  الكامنــة وراء  والفكــرة 
ألراضيهــا، فــاألرض هــي أرض الــرب، الــذي خلقهــا، وجيعــل الــرب األرض متاحــة 
للنــاس حــى يتســى هلــم أن يعيشــوا هنــاك علــى حنــو عــادل، مــن دون أن يصبــح 
أفــراد أو مجاعــات قويــة ســيدة األرض، وفًقــا لــكل شــيء األرض مقدســة ابمتــاك 

أخاقيــة هلــا.
ابإلضافــة إىل هــذه الوصــااي، هنــاك وصــااي طقوســية خاصــة أبرض إســرائيل 
والقــدس. قــد يعبــد هللا جبلــب التضحيــات فقــط إىل املعبــد، وهــو الرمــز الــذي 
يســكن هللا بــني شــعبه. هللا خييــم علــى شــعبه يف أرضــه وهــو زعيمهــم، لذلــك، 
يعبــد هللا  أن  ميكــن  ال  أرضــه،  ليســت يف  واألمــة  مدمــرًا  املعبــد  يكــون  عندمــا 

ابلكامــل، وال ميكــن أن يكــون هنــاك ملــوك يهــود.
ونتيجــة لذلــك، مت تشــكيل موقــف حصــري متعصــب؛ يتمثــل يف وجــود مملكــة 
يهوديــة شــرعية أمــر غــر ممكــن إال يف أرض إســرائيل، وحــني يكــون املعبــد موجــوًدا 
يف القــدس، وحــني يكــون هنــاك فقــط يصبــح مــن املمكــن أن تعيــش حيــاة يهوديــة 

كاملــة اإلدراك مبــا يتفــق مــع التــوراة. 
شروط استحقاق األرض:

إن الشــروط الي وضعها هللا لبين إســرائيل لكي يســمح هلم ابالســتقرار يف أرض 
امليعاد، »قد خالفوها كلها فكانت النتيجة أن رفضهم هللا، ولعنهم، وحكم عليهم 

ابلطــرد مــن هــذه األراضــي«)1( وإليــك بعــض هــذه العهــود ونقدهــم إايهــا:
1. كان أول عهــد هــو »اخلتــان فــرتك اليهــود كلهــم اخلتــان«)2(، نقــرأ يف التــوراة: 
»ألّن بــيِن ِإْســرائِيل ســاروا أْربِعــني ســنة يف اْلقْفــِر حــّى فــيِن مِجيــع الّشــْعِب، رِجــال 
، اّلِذيــن حلــف الــّرّب  احْلــْرِب اخْلارِِجــني ِمــْن ِمْصــر، اّلِذيــن مْل يْســمعوا لِقــْوِل الــّربِّ
هلــْم أنـّـه ال يرِيِهــِم األْرض الّــِي حلــف الــّرّب آلابئِِهــْم أْن يْعِطينــا ِإاّيهــا، األْرض الّــِي 

تِفيــض لبًنــا وعســًا«)3(.

د.يوسف عيد، موسوعة األداين السماوية والوضعية، ط1، 1995، ص91.  )1(
نفس املصدر السابق، ص92.  )2(

سفر يوشع 5 : 5.  )3(
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2. اثين عهــد إلبراهيــم أن »حيفظــوا طريــق الــرب، واشــرتط عليهــم يف الوصــااي 
العشــر ملوســى أال يعبــدوا األصنــام«)1( - فامتــألت أرضهــم أواثانً، نقــرأ يف التــوراة: 
أصاِبعهــْم.   صنعْتــه  ِلمــا  أْيِديِهــْم  ِلعمــِل  يْســجدون  أْواثاًن.  أْرضهــْم  »واْمتــألْت 

ويْنخِفــض اإِلْنســان، ويْنطــرِح الّرجــل، فــا تْغِفــْر هلــْم«)2(.
3. ومل يســمعوا لشــريعة هللا ومل يســلكوا يف الطريــق، نقــرأ: »مــْن دفــع يْعقــوب ِإىل 
الّســلِب وِإْســرائِيل ِإىل الّناِهبِــني؟ ألْيــس الــّرّب الّــِذي أْخطــْأان ِإلْيــِه ومْل يشــاءوا أْن 
يْســلكوا يف طرقِــِه ومْل يْســمعوا ِلشــرِيعِتِه.  فســكب علْيــِه محــّو غضبِــِه وِشــّدة احْلــْرِب، 

فأْوقدْتــه ِمــْن كلِّ انِحيــٍة ومْل يْعــِرْف، وأْحرقْتــه ومْل يضــْع يف قْلِبــِه«)3(. 
4. مث أمرهــم هللا أال يقطعــوا عهــوًدا مــع الشــعوب الكافــرة)4( فقامــوا يف احلــال وزنــوا مــع 
نســاء شــعب موآب وســجدوا ألصنامهم، »وأقام ِإْســرائِيل يف ِشــطِّيم، وابْتدأ الّشــْعب 
يْزنون مع بناِت موآب. فدعْون الّشْعب ِإىل ذابِئِح آهِلِتِهّن، فأكل الّشْعب وسجدوا 

آلهِلِتِهــّن.  وتعلّــق ِإْســرائِيل بِبْعــِل فغــور. فحِمــي غضــب الــّربِّ علــى ِإْســرائِيل«)5(. 
الّــِذي يْصنــع متْثــااًل مْنحــواًت  5. مث أخــذ هللا عليهــم عهــًدا: »مْلعــون اإِلْنســان 
أْو مْســبوًكا، رِْجًســا لــدى الــّربِّ عمــل يــدْي حنّــاٍت، ويضعــه يف اخْلفــاِء. وجِييــب 
ــِه. ويقــول مِجيــع  مِجيــع الّشــْعِب ويقولــون: آِمــني.  مْلعــون مــْن يْســتِخّف أِببِيــِه أْو أمِّ
الّشــْعِب: آِمــني.  مْلعــون مــْن يْنقــل ختْــم صاِحبِــِه. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني. 
مْلعــون مــْن يِضــّل األْعمــى عــِن الطّرِيــِق. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني.  مْلعــون مــْن 
يعــّوِج حــّق اْلغرِيــِب واْليِتيــِم واألْرملــِة. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني.  مْلعــون مــْن 
يْضطجــع مــع اْمــرأِة أبِيــِه، ألنّــه يْكِشــف ذيْــل أبِيــِه. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني.  
مْلعــون مــْن يْضطجــع مــع هبِيمــٍة ّمــا. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني. مْلعــون مــْن 
ــِه. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني. مْلعــون  يْضطِجــع مــع أْختِــِه بِْنــِت أبِيــِه أْو بِْنــِت أمِّ
مــْن يْضطجــع مــع محاتِــِه. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني. مْلعــون مــْن يْقتــل قرِيبــه 

د.أمحد ربيع أمحد، أرض امليعاد بني احلقيقة واملغالطة، بدون ط وبدون س، ص436.  )1(
سفر أشعياء 2 : 8.  )2(

سفر أشعياء 42 : 24.  )3(

سفر اخلروج 23 : 32.  )4(
سفر العدد 25: 1.  )5(
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يف اخْلفــاِء. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني.  مْلعــون مــْن أْيخــذ رْشــوة ِلكــْي يْقتــل 
نْفــس دٍم بــرِيٍء. ويقــول مِجيــع الّشــْعِب: آِمــني«)1(. فعلــوا كل هذا »فقــال الّســيِّد: 
 ، ألّن هــذا الّشــْعب قــِد اْقــرتب ِإيّل ِبفِمــِه وأْكرمــيِن ِبشــفتْيِه، وأّمــا قْلبــه فأْبعــده عــينِّ
وصــارْت خمافتهــْم ِمــينِّ وِصّيــة الّنــاِس معّلمــة«)2(. كل هــذه العهــود وهــذه الرتانيــم، 

وشــعب بــين إســرائيل اليهمــه أبــًدا ســوى اتبــاع هــواه.
6. مث أخــذ هللا عليهــم »العهــد علــى يــد هوشــع بــن نــون أن ينفــذوا كل مــا يف 
تــوراة موســى لكــي يعطيهــم األرض«)3( الــي قــال عنهــا ملوســى، جــاء يف التــوراة: 
ا ِلكــْي تتحّفــظ لِْلعمــِل حســب كلِّ الّشــرِيعِة الّــِي  »ِإمّنــا كــْن متشــدًِّدا، وتشــّجْع ِجــدًّ
أمــرك هِبــا موســى عْبــِدي. ال متِــْل عْنهــا ميِينًــا وال مِشــااًل ِلكــْي تْفلِــح حْيثمــا تْذهــب. 
ال يــرْبْح ِســْفر هــِذِه الّشــرِيعِة ِمــْن فِمــك، بــْل تْلهــج ِفيــِه هنــارًا ولْيــًا؛ ِلكــْي تتحّفــظ 
ــٍذ  ــٍذ تْصلــح طرِيقــك وِحينِئ لِْلعمــِل حســب كلِّ مــا هــو مْكتــوب ِفيــِه؛ ألنّــك ِحينِئ
تْفِلح.  أما أمْرتك؟ تشــدد وتشــّجْع! ال تْرهْب وال تْرتِعْب؛ ألّن الّرّب ِإهلك معك 
حْيثمــا تْذهــب«)4(. ومــا لبثــوا إال أن قامــوا ابلعصيــان نقــرأ: »وفعــل بنــو ِإْســرائِيل 
الّشــّر يف عْيــيِن الــّربِّ وعبــدوا اْلبْعِليــم.  وتركــوا الــّرّب ِإلــه آابئِِهــِم الّــِذي أْخرجهــْم ِمــْن 
أْرِض ِمْصــر، وســاروا وراء آهِلــٍة أْخــرى ِمــْن آهِلــِة الّشــعوِب اّلِذيــن حْوهلــْم، وســجدوا 
هلــا وأغاظــوا الــّرّب.  تركــوا الــّرّب وعبــدوا اْلبْعــل وعْشــتاروث.  فحِمــي غضــب الــّربِّ 
علــى ِإْســرائِيل، فدفعهــْم أِبيْــِدي انِهبِــني هنبوهــْم، وابعهــْم بِيــِد أْعدائِِهــْم حْوهلــْم، ومْل 
يْقــِدروا بْعــد علــى اْلوقــوِف أمــام أْعدائِِهــْم.  حْيثمــا خرجــوا كانــْت يــد الــّربِّ علْيِهــْم 

لِلّشــرِّ، كمــا تكلّــم الــّرّب وكمــا أْقســم الــّرّب هلــْم«)5(.
وأخربهــم النــي حزقيــال أن هللا رفــض أن يــرث اليهــود األرض الــي وعــد هللا 
إبراهيــم عليــه الســام هبــا »هكــذا قــال الّســيِّد الــّرّب: حــّي أان، ِإّن اّلِذيــن يف اخْلِــرِب 
يْســقطون اِبلّســْيِف، والّــِذي هــو علــى وْجــِه احْلْقــِل أْبِذلــه لِْلوْحــِش مــْأكًا، واّلِذيــن 

سفر تثنية 27 : 31.  )1(
أشعياء 29 : 13.  )2(

طــه، ط1،  وحممــد   – عثمــان  مــى  د.  ترمجــة  والســيف،  املقــدس  الكتــاب  تومخــان،  ابرابرا   )3(
ص113. ج2،   ،2004

سفر يوشع 1 : 7.  )4(
سفر قضاة 2: 15-12.  )5(
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يف احْلصــوِن ويف اْلمغايِــِر ميوتــون اِبلْــوابء.  فأْجعــل األْرض خرِبــة مْقِفــرة، وتْبطــل 
ِكــرْبِايء ِعّزهِتــا، وختْــرب ِجبــال ِإْســرائِيل بِــا عابِــٍر.  فيْعلمــون أيّنِ أان الــّرّب ِحــني 

أْجعــل األْرض خرِبــة مْقِفــرة علــى كلِّ رجاســاهِتِِم الّــِي فعلوهــا«)1(. 
7. وملــا جــاء املســيح عيســى بــن مــرمي كان »اليهــود يعيشــون يف أورشــليم وبعــض 
القــرى احمليطــة هبــا فقــط وكانــوا حتــت االحتــال الرومــاين وابقــي األرض ســكنتها 
اي  أورشــِليم،  »اي  املســيح  لســان  علــى  عليهــم  وحكــم هللا  أخــرى«)2(،  شــعوب 
أورشــِليم! اي قاتِلــة األنِْبيــاِء ورامِجــة اْلمْرســِلني ِإلْيهــا، كــْم مــرٍّة أرْدت أْن أمْجــع أْوالدِك 
كمــا جْتمــع الّدجاجــة ِفراخهــا حْتــت جناحْيهــا، ومْل ترِيــدوا هــوذا بْيتكــْم يــرْتك لكــْم 
خــرااًب! واحْلــّق أقــول لكــْم: ِإّنكــْم ال ترْونــيِن حــّى أْييت وقْــت تقولــون ِفيــِه: مبــارك 

«)3(، لكــن مــن هــو هــذا اآليت ابســم الــرب.  اآليت اِبْســِم الــّربِّ
هــذه النصــوص مــا يقرؤهــا إنســان غــر متعصــب إال تبــني لــه ظلــم بــين إســرائيل 
ألهــل فلســطني وغرهــم. ومــن التــوراة نقــول أبن بــين إســرائيل لــن يعمــروا األرض 

الــي وعدهــم رهبــم؛ ألهنــم مــا لبثــوا إال وعاثــوا يف األرض فســاًدا. 
صفاهتا:

وجود حدود لألرض إمنا يشــر إىل وضع شــروط معينة للداخلني إىل أورشــليم 
العليــا، فهــي وإن كانــت »متســعة ميكــن أن تضــم كل البشــريّة«)4( لكنــه ال يدخــل 
فيهــا شــيء دنــس أو جنــس، جــاء يف التــوراة: »ولــْن يْدخلهــا شــْيء دنِــس وال مــا 
يْصنــع رِجًســا وكــِذاًب، ِإالّ اْلمْكتوبِــني يف ِســْفِر حيــاِة اخْلــروِف«)5(. »إهنــا كنيســة 
جميــدة ال دنــس فيهــا«)6(. هلــذا كانــت الوصيّــة مشــددة للغايــة: »ال تدنِّســوا األْرض 
اّلِي أنْتْم ِفيها، ألّن الّدم يدنِّس األْرض. وعِن األْرِض ال يكّفر ألْجِل الّدِم اّلِذي 
ســوا األْرض الّــِي أنْتــْم مِقيمــون ِفيهــا الّــِي  ســِفك ِفيهــا، ِإالّ بِــدِم ســاِفِكِه. وال تنجِّ

حزقيال 33 : 23.  )1(
األب مايــكل بريــر، الكتــاب املقــدس واالســتعمار االســتيطاين، ترمجــة أمحــد اجلمــل – وزايد   )2(

مــى، ط2، 2004، ص60.
إجنيل لوقا 13 : 35.  )3(

د.أمحد ربيع أمحد، أرض امليعاد بني احلقيقة واملغالطة، بدون ط وبدون س، ص437.  )4(
الرؤاي 21: 27.  )5(
أفسيس 25: 7.  )6(
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أان ســاِكن يف وســِطها. ِإيّنِ أان الّرّب ســاِكن يف وســِط بيِن ِإْســرائِيل«)1(. ويف ســفر 
إرميــا يوخبهــم الــرب قائــًا: »وأعاقِــب أّواًل ِإمْثهــْم وخِطّيتهــْم ِضْعفــنْيِ؛ ألهّنــْم دّنســوا 
أْرِضــي، وجِبثــِث مْكرهاهِتِــْم ورجاســاهِتِْم قــْد مــألوا ِمراثِــي«)2(. هــذه احلــدود هــي يف 
احلقيقــة شــروط ابلنســبة لغــر اليهــودي، إهنــا أرض الــرب ومســكنه، مــن يدخــل 

بدنــس إليهــا فهــو يواجــه مملكــة هللا وأرضــه.
مستحقي األرض:

يقول »اليهود واملســيحيون إن بيت املقدس وأرض فلســطني هي األرض الي 
وعــد هللا هبــا اليهــود«)3(، وحدودهــا متتــد مــن هنــر الفــرات إىل هنــر النيــل. وقــد ورد 
يف التــوراة صــورة واضحــة وصرحيــة عــن إرث األرض لنســل ســيدان إبراهيــم »وأقيــم 
عهــدي األبــدي بيــين وبينــك، وبــني نســلك مــن بعــدك جيــًا بعــد جيــل، فأكــون 
إهلـًـا لــك ولنســلك مــن بعــدك .وأهبــك أنــت وذريتــك مــن بعــدك مجيــع أرض كنعــان 
الــي نزلــت فيهــا غريًبــا ملــًكا أبــدايًّ وأكــون هلــم إهلـًـا«)4( يف هــذا الســياق هــل أبنــاء 
نــا هاجــر وقطــوره خــارج الشــرع، وقــد ورد ذكرهــم يف التــوراة.  ســيدان إبراهيــم مــن أمِّ
ذكــر يف التــوراة أن ذريــة إبراهيــم، مل تســتطع التمتــع ابلوعــد يف األرض عــدة قــرون؛ 
ألهنــم »نزلــوا إىل أرض مصــر خــال اجملاعــة الفظيعــة الــي اجتاحــت البــاد يف عهــد 
ســيدان يعقــوب، وبقــي بنــو إســرائيل يف مصــر حــى بعــد هنايــة فــرتة اجملاعــة والقحــل، 
ويف النهايــة دخلــوا يف العبوديــة«)5( حســب النصــوص التوراتيــة، ومل يســتطع بنــو 
إســرائيل الرجــوع إال بعــد أربعــة قــرون، بعدمــا حررهــم هللا مــن عبوديــة الفراعنــة، مــن 
خــال نــي هللا موســى عليــه الســام، الــذي أخرجهــم مــن أرض مصــر وقادهــم إىل 

حــدود أرض كنعــان مــن »جهــة الشــرق، قــرب وادي األردن«)6(.

سفر العدد 35: 34-33.  )1(
سفر أرميا 16: 18.  )2(

د.شريف حامد سامل، املصدر اليهوي يف التوراة، ط1، 2011، 213.  )3(
سفر التكوين 27: 10-5.  )4(

د.نصر هللا أبو طالب، اندحار من بعد اصطفاء، ط2، 2007، ص111.  )5(
األب مايــكل بريــر، الكتــاب املقــدس واالســتعمار االســتيطاين، ترمجــة أمحــد اجلمــل – وزايد   )6(

مــى، ط2، 2004، ص64.
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وقــد أكمــل مســرة القيــادة لبــين إســرائيل، مــن بعــد موســى عليــه الســام، 
»يوشــع بــن- نــون، الــذي قــام بغــزو مســاحة حمــددة مــن األرض املذكــورة مــن 
الشــعوب الــي ســكنت البــاد«)1(. ويف هــذه الفــرتة تقريبًــا، تغــرت تســمية األرض 

يف التــوراة، مــن أرض كنعــان إىل أرض إســرائيل.
ذكــر يف التــوراة بشــكل واضــح، وبــدون حتديــد، أن ذريــة ســيدان إبراهيــم ســرتث 
األرض، كمــا ورد زواج ســيدان إبراهيــم مــن ســارة ووالدة ســيدان إســحق وزواجــه مــن 
أمنــا هاجــر ووالدة االبــن إمساعيــل وزواجــه مــن امــرأة اثلثــة كان امسهــا قطــورة: »وعــاد 
إبراهيم فأخذ زوجة امسها قطورة، فولدت له زِمران ويقشان ومدان وِمداين وِيشباق 
وشــوحا. وولــد يقشــان شــبا وددان، وبنــو ددان هــم أّشــورمي ولطوشــيم وألمِّيــم، وبنــو 
مــداين هــم عيفــة وِعفــر وحنــوك وأبيــداع وأْلدعــة. مجيــع هــؤالِء بنــو قطــورة. ووهــب 
إبراهيــم إلســحق مجيــع مــا ميِلكــه، وأّمــا بنــو ســراريِه فأعطاهــم عطــااي وصرفهــم، وهــو 
بعــد حــّي، عــْن إســحق ابنــِه إىل أرِض املشــرِِق«)2(، هنــا يكمــن اإلشــكال فيمــن لــه 
احلــق ابإلرث، وســيدان إمساعيــل عليــه الســام مــن بــني ذريــة ســيدان إبراهيــم، وابلتــايل 

هــل العــرب أيًضــا هلــم احلــق يف أرض فلســطني بنــص التــوراة؟ 
ترتكــز النظــرة التوراتيــة يف أساســها، علــى أن األرض -حقيقــة - ملــك إهلــي، 
وليســت ملــًكا لشــعب واحــد معــني. وحبســب ســفر يشــوع، مل ينجــح بنــو إســرائيل 
يف غــزو األرض؛ ألن هللا أراد ذلــك : »وأنتــم رأيتــم مجيــع مــا فعــل الــّرّب إهلكــم 
بِــكلِّ تِلــك األمــِم ِمــْن أجِلكــم؛ ألّن الــّرّب إهلكــم هــو احملــاِرب عنكــم. انظــروا. 
قســمت لكــم أرض األمــِم الباقيــِة ِحصًصــا ألســباِطكم اِبلقرعــِة، هــذا فضــًا عــْن 
أراضــي األمــِم الذيــن أبدهتــم، ِمــن األردنِّ شــرقًا إىل البحــِر املتوســِط غــراًب. والــّرّب 
إهلكــم هــو الــذي يهزِمهــم ويطردهــم ِمــْن أماِمكــم، ومتِلكــون أرضهــم كمــا قــال لكــم 
الــّرّب إهلكــم. فتشــّددوا يف أْن حتفظــوا مجيــع مــا هــو مكتــوب يف كتــاِب شــريعِة 
موســى وتعملــوا بــِه وال حتيــدوا عنــه ميينًــا وال مشــااًل. وال ختتِلطــوا هبــِذِه األمــِم الباقيــِة 

طــه، ط1،  وحممــد   – عثمــان  مــى  د.  ترمجــة  والســيف،  املقــدس  الكتــاب  تومخــان،  ابرابرا   )1(
ص116. ج2،   ،2004
سفر التكوين 25: 6-1.  )2(
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هِبــا وال تعبدوهــا وال تســجدوا هلــا،  معكــم، ال تذكــروا اســم آهِلِتِهــم وال حتِلفــوا 
ــْن  ــّرّب إهلكــم طــرد ِم بــل ابلــّربِّ إهِلكــم تتمّســكون كمــا فعلتــم إىل هــذا اليــوِم. وال
أماِمكــم أممـًـا عظيمــة قويـّـة ومل يصمــْد أمامكــم أحــد إىل هــذا اليــوِم«)1(. إن هللا هــو 
املالــك للعــامل أبســره يهــب أجــزاءه ملــن يشــاء، وهــو الــذي وهــب أرض كنعــان إىل 
ســيدان إبراهيم وإىل نســله من بعده بشــرط الطاعة وعدم الشــرك ابهلل، فيمكن أن 
ينتــج عــن عــدم طاعــة هللا ســحب الوعــود اإلهليــة، وابلتــايل فــإن ذلــك قــد يتســبب 

يف هــاك إســرائيل وحــى يف عــدم دخوهلــم لــألرض.
استعادة األرض:

كان الوعــد ابمتــاك األرض وعــًدا مشــروطًا. تعــني علــى بــين إســرائيل مواصلــة 
الطاعــة لكــي يواصلــوا امتــاك األرض، نقــرأ: »إذا تــرك بنــو إســرائيل عهــد الــرب 
ومضــوا وعبــدوا آهلــة أخــرى، سيســتأصلهم الــرب مــن األرض ويطرحهــم يف أرض 
أخــرى«)2(، تقــول نبــوءة إرميــا: »بســبب معصيــة بــين إســرائيل، أرســل الــرب نبوخــذ 
نصر الذي جاهم إىل اببل واستعبدهم مدة سبعني عاًما وجعل أرضهم خربة«)3(.

ومع ذلك، وعد هللا إبعادهتم إىل األرض بعد انقضاء مدة السي. نقرأ: »إذا 
رجــع بنــو إســرائيل إىل حفــظ وصــااي الــرب الــي أمــر هبــا موســى، أرجعهــم الــرب مــن 
األســر؛ ليســكنوا أرض كنعــان. تتطلــب هــذه الطاعــة حفــظ الفرائــض »املكتوبــة 
يف ســفر الشــريعة«)4(. تقــول نبــوءة إرميــا بوعــد الــرب إبرجاعهــم إىل األرض عنــد 
انقضــاء ســبعني عاًمــا يف اببــل، نقــرأ: »هكــذا قــال رّب اجْلنــوِد ِإلــه ِإْســرائِيل لِــكلِّ 
الّســْيِ الّــِذي ســبْيته ِمــْن أورشــِليم ِإىل اببِــل:  اِبْنــوا بيــواًت واْســكنوا، واْغرِســوا جنّــاٍت 
وكلــوا مثرهــا.  خــذوا ِنســاء ولِــدوا بنِــني وبنــاٍت وخــذوا لِبِنيكــْم ِنســاًء وأْعطــوا بناِتكــْم 
ِلرِجــال فيِلــْدن بِنــني وبنــاٍت، واْكثــروا هنــاك وال تِقلّــوا. واْطلبــوا ســام اْلمِدينــِة الّــِي 
، ألنـّـه ِبســاِمها يكــون لكــْم ســام«)5(. ســبْيتكْم ِإلْيهــا، وصلّــوا ألْجِلهــا ِإىل الــّربِّ

سفر يشوع 23: 10-4.  )1(
سفر التثنية 29: 25ـ 28.  )2(
سفر إرميا 25: 8 ـ 11.  )3(

سفر التثنية 30: 1 -10.  )4(
سفر إرميا 29: 10.  )5(
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يتمتــع الكتــاب بســلطة فريــدة داخــل الكنيســت والكنيســة، فالتــوراة مرســلة مــن 
الســماء، ومبــا أهنــا تشــتمل علــى املطالــب الــي فرضهــا الــرب علــى شــعبه، فاحلــرص 
علــى التقيــد بشــرائعها هــو أمســى الواجبــات الدينيــة. إن تقــوى بــين إســرائيل كانــت 
موجهــة يف األســاس حنــو الطاعــة املتحمســة واملتفانيــة للتــوراة يف كل تفاصيلهــا، 

ووفــق هــذا التفســر، وجــب قبــول التــوراة كاملــة.
خالصة:

مــن خــال مــا ســبق، ميكننــا القــول: إن بــين إســرائيل بســبب العصيــان حرمــوا 
إىل األبــد أرض امليعــاد، وإهنــم ليســوا مواطنــني؛ بــل أجانــب يف أراضــي اآلخريــن. 
مبا أن املسلمني قد أوفوا ابلعهد مع هللا، ومبا أن األقصى هو مكان هللا املختار، 
فــإن ذلــك يعــين ببســاطة أن املســلمني يســتحقون فلســطني علــى أهنــا مــن نســل 
روحــي إلبراهيــم؛ ألن إبراهيــم كان مســلًما لقولــه تعــاىل: »مــا كان ِإْبراِهيــم يهــوِدايًّ 
وال نْصرانِّيصــا وٰلِكــن كان حِنيًفــا ّمْســِلًما ومــا كان ِمــن اْلمْشــرِِكني«)1(. ليــس هــذا 
فقط ولكن مجيع أنبياء إســرائيل كانوا مســلمني لقوله تعاىل: »أْم كنتْم شــهداء ِإْذ 
حضــر يْعقــوب اْلمــْوت ِإْذ قــال لِبِنيــِه مــا تْعبــدون ِمــن بْعــِدي قالــوا نْعبــد ِإهٰلــك وِإٰلــه 
آابئِــك ِإْبراِهيــم وِإمْساِعيــل وِإْســحاق ِإهٰلـًـا واِحــًدا وحْنــن لــه مْســِلمون«)2(؛ و»وقــال 

موســٰى اي قــْوِم ِإن كنتــْم آمنتــم اِبللِّ فعلْيــِه توّكلــوا ِإن كنتــم ّمْســِلِمني«)3(.
كان املسلمون محاة اليهود يف أحلك أوقات اليهودية، عندما واجهوا االضطهاد 
يف أورواب املســيحية. ومــن املؤكــد أن الشــعب الــذي تعــرض لاضطهــاد يســتحق أرًضــا 
للبقاء يف سام وحكم ذايت، لكن جيب أن يطلب ذلك من مضطهديهم املوجودين 

يف أورواب فقط. جيب أن حيصل اليهود على أرض يف أورواب. 
القــرآن مل يذكــر إســرائيل أبــًدا بــل ذكــر بــين إســرائيل، لــذا فــإن فكــرة دولــة 
إســرائيل ال أصــل هلــا، مــع العلــم أن فلســطني أقــدم مــن إســرائيل التوراتيــة، وذلــك 
مــن خــال التــوراة نفســها. فمملكــة داود كانــت موجــودة ملــدة 200 عــام فقــط، 

لكــن فلســطني كانــت موجــودة منــذ آالف الســنني.
سورة آل عمران: 67.  )1(

سورة املائدة: 133.  )2(
سورة يونس: 84.  )3(
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كانت األرض املوعودة لنسل إبراهيم مشروطة بتنفيذ العهد مع هللا وفًقا لكل 
مــن الكتــاب املقــدس والقــرآن، وأيًضــا وفًقــا لــكل مــن الكتــاب املقــدس والقــرآن، 
فإهنــم مل يفــوا بنــو إســرائيل ابلعهــد، لذلــك لقــد لعــن هللا هــؤالء اإلســرائيليني يف كل 

مــن الكتــاب املقــدس والقــرآن.
أظهــر املســلمون، بصفتهــم أصحــاب القــدس وفلســطني، عــرب التاريــخ التســامح 
والتعايــش الســلمي مــع األداين األخــرى علــى عكــس اليهــود الصهاينــة. جعــل 
املســلمون فلســطني ماًذا لليهود املضطهدين الذين فروا من االســتبداد املســيحي 
مــن أورواب املســيحية. هــذا التســامح اإلســامي هــو الســبب أن ضــم هللا العبــاد 
الصاحلــني فقــط يف عهــده مــع إبراهيــم. فالعنصريــون واخلــدام اخلطيــة اجلشــعون 

ليســوا يف عهــد هللا بســبب طبيعتهــم غــر املرغوبــة وعنفهــم. 
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 التمييز بني خمتلف املقامات 
يف الترصفات النبوية

أ. راضية بن حمرز*

ملخص 

إن البحــث يف الســنة النبويــة ملعرفــة أنــواع تصرفــات النــي  والتفريــق بــني املقامــات الــي تصــدر 
عنهــا تصرفاتــه  مــن األمهيــة مبــكان، فهــو الطريــق لفهــم الســنة النبويــة، ومــن مث حفظهــا والدفــاع عنهــا مــن 

املشــككني مــن انحيــة واملغالــني احلرفيــني مــن انحيــة أخــرى. 
وقــد اختــذت منهًجــا اســتقرائيًّا ملعرفــة تقســيم العلمــاء لتصرفــات النــي . فجعلــت مبحثًــا لتقســيمات 
العلمــاء القدامــى، وجعلــت مبحثًــا اثنًيــا لتقســيمات الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور الــذي بــدا خمتلًفــا عــن غــره 
فتوســع وأضــاف. ومــن أهــم النتائــج الــي توصــل هلــا البحــث أن التدقيــق يف هــذه األحــوال والتفرقــة بينهــا هــو 
مــن أهــم مــا جيــب علــى الباحــث الــذي يشــتغل بكيفيــة فهــم احلديــث وقراءتــه قــراءة ســليمة يف ضــوء القــرآن 

الكــرمي ومقاصــده وقواعــده وكلياتــه.
كلمات مفتاحية: املقامات، التصرفات النبوية، التمييز. 

Abstract:
The search in the Prophet's Sunnah to find out the types of actions of the Prophet Mu-
hammad, peace be upon him, and to distinguish between the places from which his ac-
tions are issued is of paramount importance, as it is the way to understand the Prophet's 
Sunnah, and then to preserve and defend it from skeptics on the one hand and artisans 
on the other.
It has taken an inductive approach to find out the division of scholars on the behavior of 
the Prophet, may God bless him and grant him peace. So I made a topic for the divisions 
of the old scholars, and made a second topic for the divisions of Sheikh Al�Tahir bin 
Ashour, who seemed different from others, so he expanded and added.
One of the most important findings of the research is that scrutinizing these conditions 
and differentiating between them is one of the most important things that the research-
er who works on how to understand and read the hadith properly in light of the Holy 
Qur’an and its purposes, rules and faculties.
Key words: maqams, prophetic behaviors, discrimination.

* طالبــة دكتــوراه، ختصــص فقــه وسياســة شــرعية ابملعهــد العــايل للحضــارة اإلســامية جبامعــة الزيتونــة تونــس اتريــخ 
 . Radhia.ben.mahrez01@gmail.com اســتام البحــث 2020/6/4م واتريــخ قبولــه للنشــر 2021/1/2م
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املقدمة
لقــد اهتمــت األمــة بــكل مــا يصــدر عــن نبيهــا  مــن أقــوال وأفعــال وتقريرات؛ 
ملــا للســنة مــن قيمــة ابعتبارهــا املصــدر الثــاين مــن مصــادر التشــريع اإلســامي. 
بــني تصرفاتــه  ممــا هــو تشــريع ومــا هــو غــر  التمييــز  ممّــا ُكتِــب يف  وابلرغــم 
تشــريع، بــني مــا هــو وحــي ومــا هــو اجتهــاد، فــإن النظــر إىل الســنة الزال يعتمــد 
املعــى احلــريف يف أغلــب األحيــان، وال يذهــب إىل العمــق ابعتمــاد املقصــد واملــآل 
إال مــع أهــل العلــم ممــن مــّن هللا عليهــم بنــور البصــرة. لذلــك اخــرتت أن أعــرض 
تقســيمات علمــاء األمــة لتصرفــات الرســول ؛ ملــا هلــذه التقســيمات مــن أمهيــة 
يف فهــم الســنة النبويــة؛ ألن معرفــة احلــال الــي صــدر عنهــا قــول النــي  أو فعلــه 
هلــا أثــر واضــح يف التشــريع، وكثــرًا مــا خيفــى مقــام تصرفــه  وال يُنظــر فيــه إال مــن 
جهــة كونــه فعلــه أو قولــه أو تقريــره  فيؤخــذ ذلــك علــى كونــه شــرًعا أو ديًنــا. 
ولكــن مــن العلمــاء األجــاء والفقهــاء األفاضــل مــن قســم تصرفاتــه  إىل 
مقامــات أذكــر منهــم خاصــة ابــن قتيبــة يف القــرن الثالــث الــذي خــاض يف مســألة 
اختــاف احلديــث أو اختــاف املــدارس الفقهيــة حــول احلديــث، فكيــف قســم 
علمــاؤان تصرفــات النــي  فجعلــوا هلــا مقامــات وأحــوااًل؟ ومــاذا أضــاف ابــن 
عاشــور للســابقني؟ وكيــف متيــز نظــره ألحــوال النــي ؟ هــذا مــا نســلط الضــوء 

عليــه يف املباحــث اآلتيــة:
 املبحث األول: أهم تقسيمات العلماء لتصرفات النيب

مل يكــن التمييــز بــني تصرفاتــه  واضًحــا وال جممًعــا عليــه عنــد العديــد مــن 
القدامــى برغــم مــا ورد عــن الصحابــة  مــن فهــم دقيــق ملــا يصــدر عنــه مــن قبيــل 
الــرأي، ومــا يصــدر عنــه مــن قبيــل الوحــي، ولكــن جنــد مــن الفقهــاء مــن تفطــن هلــذه 

املســألة فصنــف فيهــا واعتمدهــا يف فهــم النصــوص واعتربهــا يف التشــريع. 
املطلب األول: ابن قتيبة: 

 ، يعــدُّ ابــن قتيبــة أول مــن نبــه ملعرفــة احلــال الــي يصــدر عنهــا فعــل النــي
  فعــرض يف كتابــه »أتويــل خمتلــف احلديــث« ملســألة التمييــز بــني تصرفــات النــي
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حيــث قســم الســنة إىل ثاثــة أقســام قــال: »والســنن -عنــدان- ثــاث: »األوىل« 
ُ  نـََهــى َأْن  ســنة أاته هبــا جربيــل  عــن هللا تعــاىل كقولــه: »إَنَّ النَّــِيَّ َصلَّــى اللَّ
ــُرُم ِمــَن  ــُرُم ِمــَن الرََّضــاِع َمــا حَيْ ِتَهــا، أَْو َعَلــى َخالَِتَهــا«)1( و »حَيْ ــْرأَُة َعَلــى َعمَّ

َ
تــُـَزوََّج امل

ــّرُِم اْلَمصَّــُة َواْلَمصَّتَــاِن«)3(، و»الدِّيَــُة َعلَــى الَعاِقلَــِة«)4( وأشــباه  النََّســِب«)2( و»اَل حُتَ
هــذه مــن األصــول«)5(. فالســنة هنــا هــي التشــريعات الــي وردت يف الســنة ومل تــرد 
يف القــرآن الكــرمي، وقــد اعتربهــا الفقهــاء مــن القدامــى خاصــة أحكاًمــا مســتزادة 
عــن القــرآن وهــي وحــي مــن هللا، وابــن قتيبــة عــدَّ هــذه التشــريعات وحيًــا غــر متلــو، 

فهــو تشــريع لألمــة عامــة. 
وخالــف بعــض الفقهــاء يف هــذه املســألة وقــال إن هــذه التشــريعات ليســت 
مســتزادة عــن القــرآن بــل تضمنهــا الكتــاب واحتــوى عليهــا، فهــي منبثقــة عنــه؛ إمــا 
بطريــق االجتهــاد أو القيــاس وقــال بذلــك اإلمــام الشــاطي)6( يف املوافقــات، أمــا مــن 
املعاصريــن فأخــذ بــه اخلضــري وأبــو زهــرة، والقرضــاوي، وأمــا مصطفــى الســباعي 

فقــد عــدَّه خافًــا لفظيًّــا. 
قال ابن قتيبة: »والســنة الثانية: ســنة أابح هللا له أن يســّنها، وأمره ابســتعمال 
رأيــه فيهــا، فلــه أن يرتخــص فيهــا ملــن يشــاء علــى حســب العلــة والعــذر؛ كتحرميــه 
احلريــر علــى الرجــال، وإذنــه لعبــد الرمحــن بــن عــوف فيــه لعلــة كانــت بــه. وكقولــه يف 

ِتَهــا َواَل َعلَــى  صحيــح مســلم، كتــاب أبــواب النــكاح، اَبُب َمــا َجــاَء اَل تـُْنَكــُح املــْرأَُة َعلَــى َعمَّ  )1(
ح1125. َخالَِتَهــا، 

ــَهاَدِة َعلَــى اأَلْنَســاِب، َوالرََّضــاِع املْســَتِفيِض،  صحيــح البخــاري، كتــاب الشــهادات، اَبُب الشَّ  )2(
ــْوِت الَقــِدمِي، ح 2645.

َ
َوامل

صحيح مسلم: كتاب الرضاع، اَبٌب يِف اْلَمصَِّة َواْلَمصَّتـنَْي، ح1450.  )3(
سنن الرتمذي، أبواب الفرائض، ابب ما جاء يف مراث املرأة من دية زوجها، ح2110.  )4(

ابــن قتيبــة- أتويــل خمتلــف احلديــث، مؤسســة اإلشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )5(
ص283. 

الشــاطي: )ت 790 هـــ / 1388 م( هــو إبراهيــم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي الغرانطــي   )6(
مــن كتبــه  املالكيــة.  أئمــة  مــن  أهــل غرانطــة. كان  مــن  أصــويل حافــظ.  الشــهر ابلشــاطي: 
)املوافقــات يف أصــول الفقــه( أربــع جملــدات، و)اجملالــس( شــرح بــه كتــاب البيــوع مــن صحيــح 
البخــاري، و)االعتصــام( يف أصــول الفقــه، و )شــرح األلفيــة( مســاه )املقاصــد الشــافية يف شــرح 

خاصــة الكافيــة(.. )األعــام للزركلــي، ج1، ص75(. 
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ــَة فـَلَــْم حتَِــلَّ أِلََحــٍد قـَْبلِــي، َواَل أِلََحــٍد بـَْعــِدي، ُأِحلَّــْت يل َســاَعًة  ُ َمكَّ مكــة »َحــرََّم اللَّ
ــُر َصْيُدَهــا، َواَل تـُْلتـََقــُط  ِمــْن نـََهــاٍر، اَل خُيْتـََلــى َخَاَهــا َواَل يـُْعَضــُد َشــَجُرَها، َواَل يـُنـَفَّ
ُ َعْنــُه: ِإالَّ اإِلْذِخــَر ِلَصاَغِتنَــا َوقـُبُــوراَِن؟  لَُقطَتـَُهــا ِإالَّ ِلُمَعــرٍِّف« فـََقــاَل الَعبَّــاُس َرِضــَي اللَّ

فـََقــاَل: ِإالَّ اإِلْذِخــَر«)1(.
ولــو كان هللا تعــاىل حــرم مجيــع شــجرها، مل يكــن يتابــع العبــاس علــى مــا أراد، 
مــن إطــاق اإلذخــر)2(، ولكــن هللا تعــاىل جعــل لــه أن يطلــق مــن ذلــك مــا رآه 

صاًحــا، فأطلــق اإلذخــر ملنافعهــم«)3(.
وذكــر ضمــن هــذا النــوع هنــي النــي  عــن ادخــار حلــوم األضاحــي فــوق 

القبــور وغرهــا)4(. وعــن زايرة  ثــاث، 
فقــد اســتنتج ابــن قتيبــة أن هللا قــد تــرك مســاحة للنــي  لاجتهــاد فيطلــق 
ملــن يشــاء وحيظــر علــى مــن يشــاء. فمثــل هــذا القســم اجلانــب االجتهــادي يف 
التشــريع، فابــن قتيبــة قــد وجــد يف هــذا النــوع اختافًــا بــني النــص وإجــاابت النــي 
 للســائل مبــا يتماشــى وحالتــه وقدراتــه وفهمــه؛ ألنــه يراعــي  املقصــد العــام 
واحلــال واملــآل، فعــرّب عــن ذلــك ابــن قتيبــة أبن هللا تعــاىل قــد أجــاز لــه أن يُطلــق أو 

حَيظــر ملــن يشــاء. 

صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، ابب االذخر واحلشيش يف القرب، ح: 1349.  )1(
اإلذخر: نبات طيب الرائحة تسقف به البيوت فوق اخلشب.   )2(

ابــن قتيبــة، أتويــل خمتلــف احلديــث، مؤسســة اإلشــراق للنشــر، ط2، 1419هـــ - 1999م،   )3(
ص283. 

مــن أمثلــة هــذا النــوع ذكــر ابــن قتيبــة مجلــة مــن األحاديــث النبويــة: »وقــال يف العمــرة: »ولــو   )4(
اســتقبلت من أمري ما اســتدبرت، ألهللت بعمرة«. أو قال يف صاة العشــاء: »لوال أن أشــق 

علــى أمــي، جلعلــت وقــت هــذه الصــاة، هــذا احلــني«. 
مث قــال: »إين هنيتكــم عــن ادخــار حلــوم األضاحــي فــوق ثــاث، مث بــدا يل أن النــاس يتحفــون   
ضيفهــم، وحيتبســون لغائبهــم فكلــوا وأمســكوا مــا شــئتم«. وقــال: »وهنيتكــم عــن زايرة القبــور 
فزوروهــا، وال تقولــوا هجــرًا فإنــه بــدا يل أنــه يــرق القلــوب، وهنيتكــم عــن النبيــذ يف الظــروف 
فاشــربوا وال تشــربوا مســكرًا«.... وقال: دخل الني  حائط رجل من األنصار، فرأى رجًا 
معــه نبيــذ يف نقــر، فقــال: أهرقــه. فقــال الرجــل: أو أتذن يل أن أشــربه مث ال أعــود؟ فقــال النــي 

: »اشــربه وال تعــد«. 
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قائــًا: »فهــذه األشــياء تدلــك علــى أن هللا، أطلــق لــه  أن حيظــر وأن 
يطلــق بعــد أن حظــر، ملــن شــاء. ولــو كان ذلــك ال جيــوز لــه يف هــذه األمــور، 

لتوقــف عنهــا، كمــا توقــف حــني ســئل عــن الكالــة«)1(.
أمــا النــوع الثالــث فهــو اإلرشــاد، قــال أبــو قتيبــة: »والســنة الثالثــة« مــا ســنه لنــا 
أتديبًــا، فــإن حنــن فعلنــاه، كانــت الفضيلــة يف ذلــك، وإن حنــن تركنــاه، فــا جنــاح 
علينــا إن شــاء هللا كأمــره يف العمــة ابلتحلــي، وكنهيــه عــن حلــوم اجلالــة، وكســب 
احلّجام)2(... وكذلك نقول يف قصر الصاة يف األمن، مع قول هللا: Mَوِإذَا َضَرْبتُْم 
ــاِة ِإْن ِخْفتـُـْم أَْن يَْفِتنـَُكُم اّلَِذيَن  ِفــي األْرِض َفلَْيــَس َعلَيـُْكــْم ُجَنــاٌح أَْن تَْقُصــُروا ِمَن الّصَ
ا ُمِبيًنــاL ]ســورة النســاء: 101[، أعلمنــا أنــه  َكَفــُروا ِإّنَ اْلَكاِفِريــَن َكانُــوا لَُكــْم َعــُدّوً
ال جنــاح علينــا يف قصــران مــع اخلــوف. وأعلمنــا رســول هللا  أنــه ال أبس ابلقصــر 
 يف األمــن أيًضــا عــن هللا. وكذلــك املســح علــى اخلفــني، مــع قــول هللا تعــاىل:
ــاِة َفاْغِســلُوا ُوُجوَهُكــْم َوأَْيِديـَُكــْم ِإلَــى  Mيَــا أَّيَُهــا اّلَِذيــَن آَمنُــوا ِإَذا قُْمتُــْم ِإلَــى الّصَ
اْلَمَراِفــِق َواْمَســُحوا بُِرُءوِســُكْم َوأَْرُجلَُكــْم ِإلَــى اْلَكْعَبْيــِنL ســورة: املائــدة، 6«)3(

وقــد أشــار القرضــاوي يف كتابــه »الســنة مصــدرًا للمعرفــة واحلضــارة« أن ابــن 
قتيبــة يف هــذا النــوع مــن الســنة ينــزع إىل اعتبــار األمــر والنهــي مــن ابب مــا مســاه 

األصوليــون: اإلرشــاد.)4( 
واملاحــظ أن تقســيم ابــن قتيبــة قصــر الســنة علــى كوهنــا إمــا أن تكــون تشــريًعا 
مل ينــّص عليهــا الكتــاب فهــي هنــا وحــي غــر متلــو، وإمــا أن تكــون اجتهــاًدا يف 
األحــكام ليرتخــص النــي  للمكلفــني حســب العلــة، وذلــك تيســرًا ألحــكام 
الشــريعة، وإمــا أن تكــون أتديبًــا لتــرتك اجملــال واســًعا للمكلــف حســب اختيــاره 

للفضائــل وهــو جمــال املبــاح. 

ابن قتيبة، أتويل خمتلف احلديث، مؤسسة اإلشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص286.   )1(
احلجام: حرفته احلجامة، وكان الناس قدمًيا يتداوون هبا إلخراج الدماء الفاسدة من ظهورهم.   )2(
ابن قتيبة، أتويل خمتلف احلديث، مؤسسة اإلشراق للنشر، ط2، 1419هـ - 1999م، ص287.   )3(

)4(  انظــر: القرضــاوي، الســنة مصــدرًا للمعرفــة واحلضــارة، دار الشــروق، القاهــرة، مصــر، ط2، 
 .27 1998م، ص 
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فلــم يكــن تقســيم ابــن قتيبــة للســنن إذن حبســب حــال النــي  أي: حبســب 
ــا أو مرشــًدا أو ابعتبــاره وليًّــا ألمــر املؤمنــني، وال  ــا أو مفتًي صفتــه مشــرًعا أو قاضًي
علــى اعتبــار مــا يكــون تشــريًعا ومــا يكــون غــر تشــريع.. بــل تداخــل جمــال التأديــب 
مــع جمــال االجتهــاد وجمــال التشــريع، وقــد بــدا ذلــك جليًّــا يف األمثلــة الــي ذكرهــا 
يف جمــال التأديــب، أليــس قصــر الصــاة يف األمــن تشــريًعا ميكــن اعتبــاره وحيًــا غــر 

متلــو؟ وكذلــك املســح علــى اخلفــني أال ميكــن القــول أنــه اجتهــاد؟ 
إن تقســيم ابــن قتيبــة لتصرفــات الرســول  مل يكــن إال استشــعارا منــه بتغــر 
ــا ملبحــث هــام قــد واصــل العمــل عليــه  املقامــات يف الســنة النبويــة، فــكان انطاًق

مــن جــاء بعــده.
املطلب الثاين: تصنيف ابن حزم للتصرفات النبوية

قسم اإلمام ابن حزم أحوال الني وتصرفاته إىل أمور الدين وأمور الدنيا.
1- أمــور الديــن: وهــي يف جممــوع كامــه كلهــا وحــي ال ســبيل وال مدخــل 
الجتهــاد النــي  فيهــا، يقــول: »فصــح أن كام رســول هللا  كلــه يف الديــن 
اللغــة  بــني أحــد مــن أهــل  وحــي مــن عنــد هللا ال شــك يف ذلــك وال خــاف 

والشــريعة يف أن كل وحــي نــزل مــن عنــد هللا تعــاىل فهــو ذكــر منــزل«)1( 
ويؤكــد أن الســنة يف الديــن ال جيــوز فيهــا الغلــط وابلتــايل: »فإنــه ال يشــك أحــد 
مــن املســلمني قطًعــا يف أن كل مــا علمــه رســول هللا صلــى هللا عليــه و ســلم أمتــه 

مــن شــرائع الديــن واجبهــا وحرامهــا ومباحهــا فإهنــا ســنة هللا تعــاىل«)2(. 
وينطلــق ابــن حــزم يف حتريراتــه العلميــة مــن أصولــه اخلاصــة املعتمــدة، وهــي 
التمســك بظواهــر ألفــاظ النصــوص، وعــدم قولــه ابجتهــاد الرســول يف الشــرعيات، 

ورفضــه القيــاس مصــدرًا للتشــريع.
2- أمــور الدنيــا ومكايــد احلــروب مــا مل يتقــدم هنــي عــن شــيء مــن ذلــك، فقــد 
أابح هللا للنــي  التصــرف فيهــا كيــف شــاء، وتــرك للنــي  أن يدبــر كل ذلــك 
علــى حســب مــا يــراه صاًحــا، فــإن شــاء هللا تعــاىل إقــراره عليــه أقــره، وإن شــاء 

إحــداث منــع لــه منعــه. 
ابن حزم الظاهري- اإلحكام يف أصول األحكام، 114/1.  )1(
ابن حزم الظاهري- اإلحكام يف أصول األحكام، 120/1.  )2(
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ومــن أمثلــة ذلــك قولــه  يف أتبــر النخــل: »أَنـْتُــْم َأْعلَــُم أِبَْمــِر ُدنـَْياُكــْم«)1( فعلــق 
ابــن حــزم: »فهــذا بيــان جلــي مــع صحــة ســنده يف الفــرق بــني الــرأي يف أمــر الدنيــا 
والديــن وأنــه  ال يقــول الديــن إال مــن عنــد هللا تعــاىل، وأن ســائر مــا يقــول فيــه 
برأيــه ممكــن فيــه أن يشــار عليــه بغــره فيأخــذ  بــه؛ ألن كل ذلــك مبــاح مطلــق 
لــه، وإننــا أبصــر منــه أبمــور الدنيــا الــي ال خــر معهــا إال يف األقــل، وهــو أعلــم منــا 

أبمــر هللا تعــاىل وأبمــر الديــن املــؤدي إىل اخلــر احلقيقــي«)2(.
املطلب الثالث: تصنيف العز بن عبد السالم للتصرفات النبوية:

قســم اإلمــام العــز بــن عبــد الســام أول التصرفــات النبويــة إىل ثاثــة مقامــات، 
وهــي: الفتيــا واحلكــم واإلمامــة العظمــى، فقــال: »فمــن هــذا تصــرف رســول هللا 
 ابلفتيــا واحلكــم واإلمامــة العظمــى، فإنــه إمــام األئمــة، فــإذا صــدر منــه تصــرف 
محــل علــى أغلــب تصرفاتــه وهــو الفتيــا مــا مل يــدل دليــل علــى خافــه، ولــه أمثلــة: 
أحدهــا: قولــه  هلنــد امــرأة أيب ســفيان ملــا شــكت إليــه إمســاك أيب ســفيان 
فتيــا،  يكــون  أن  احتمــل  اِبْلَمْعــُروِف«)3(  َوَولَــَدِك  َيْكِفيــِك  َمــا  وشــحه: »ُخــِذي 
واحتمــل أن يكــون حكًمــا، فمنهــم مــن جعلــه حكًمــا واألصــح أنــه فتيــا؛ ألن فتيــاه 

 أغلــب مــن أحكامــه، وألنــه مل يســتوف شــروط القضــاء.
ــُه َســَلُبُه«)4( حممــول  ــٌة فـََل ــِه بـَيَِّن ــُه َعَلْي ــَل قَِتيــًا َل املثــال الثــاين: قولــه : »َمــْن قـََت

علــى الفتيــا؛ ألنــه أغلــب تصرفــه ابلقضــاء، وابإلمامــة العظمــى.
املثــال الثالــث: قولــه : »َمــْن َأْحيَــا أَْرًضــا َميِّتَــًة َفِهــَي لَــُه«)5( محلــه أبــو حنيفــة 
علــى التصــرف ابإلمامــة العظمــى؛ ألنــه ال جيــوز إال إبذن اإلمــام، ومحلــه الشــافعي 

علــى التصــرف ابلفتيــا؛ ألنــه الغالــب عليــه«)6( . 
ولعــل اإلمــام القــرايف تلقــف الفكــرة والتســمية مــن شــيخه العــز بــن عبــد الســام 
وطورها وأضاف إليها مبتكرًا ومبدًعا؛ ألنه كان متأثرًا بشيخه ومنهجه يف التفكر 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، اَبُب ُوُجوِب اْمِتثَاِل َما قَاَلُه َشْرًعا، ح2363.  )1(
ابن حزم الظاهري- اإلحكام يف أصول األحكام، 129-128/5.  )2(

صحيح البخاري، كتاب األحكام، اَبُب الَقَضاِء َعَلى الَغاِئِب، ح7180.  )3(
سنن الرتمذي، كتاب السر عن رسول هللا ، ابب ما جاء يف من قتل قتيا فله سلبه، ح1526.  )4(

سنن الرتمذي، اَبُب َما ذُِكَر يِف ِإْحَياِء أَْرِض املَواِت، ح1389.  )5(
ابن عبد السام، عبد العزيز- قواعد األحكام يف مصاحل األانم، دار املعارف بروت، 121/2.  )6(
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واالجتهــاد عــرب عــن ذلــك بدقــة عبــد الفتــاح أبــو غــدة يف مقدمتــه لكتــاب اإلحــكام 
فقــال: »وقــد الَزَم الشــيَخ عــزِّ الديــن ابــن عبــد الســام وأَخــَذ عنــه أكثــر فنونــه، 
واقتَبــَس منــه العقليــَة العلميــة، والفكــَر احلـُـرَّ املتــزَن املســتنر. وكان الشــيخ عــز الديــن 
َقِدَم من الشــام إىل مصر ســنة 639ه، وكان القرايف حينذاك يف مطلع شــبابه يبلغ 

مــن العمــر حنــو 15 عاًمــا، فازمــه حــى وفاتــه ســنة 660 حنــَو عشــرين ســنة.
وقــد َملَــك الشــيُخ عليــه قلبَــه ولُبَّــه، بغــزارة علمــه، وثقابــة ذهنــه، ومتانــة دينــه، وقوة 
شخصيته، وبسالته يف ُنصرة احلق، وكرمي تواضعه وورعه وفضله، فألقى القرايفُّ إليه 
ابملقاليــد، ونـََهــل منــه وَعــلَّ، وأكثــر النقــَل واحلديــَث عنــه يف كتبــه، وأثــى عليــه يف كل 
مناســبة يف مواضــع كثــرة مــن آتليفــه ثنــاَء املرتــوي مــن منهلــه، والعــابِّ مــن حبــر علمــه 

الغزيــر النَِّمــر«)1(، وعــن جهــد اإلمــام القــرايف نتحــدث يف الفقــرة املواليــة.
املطلب الرابع: تقسيمات القرايف: 

كان القــرايف ممّــن صّنــف يف تصرفاتــه  وهــو اإلمــام املالكــي مــن القــرن الســابع 
ففّصــل فيهــا تفصيــًا غــر مســبوق، وبــنيَّ أنــواع هــذه التصرفــات والفــروق، وبــنّي 
آاثرهــا يف الشــريعة اإلســامية، ففــي كتــاب »اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام 
وتصرفــات القاضــي واإلمــام«، فــرق بــني الفتيــا والتبليــغ، وبــني الفتيــا واحلكــم، وفــّرق 
بــني مقــام القضــاء واإلمامــة، وفــّرق بــني النبــّوة والرســالة، وذلــك يف اجلــواب عــن الســؤال 
اخلامــس والعشــرين حيــث قــال: مــا الفــرُق بــني تصــرُِّف رســوِل هللا  ابلُفتيــا والتبليــغ، 
وبــني تصرُِّفــه ابلقضــاء، وبــني تصرُِّفــه ابإِلمامــة؟ وهــل آاثُر هــذه التصرُّفــات خمتِلفــة يف 
الشــريعة واألحــكاِم أو اجلميــع ســواء يف ذلــك؟ وهــل بــني الرســالة وهــذه األمــور الثاثــِة 
فــَـْرق أو الرســالةُ عــني الُفتيــا؟ وِإذا قلتــم: ِإهنــا عــني الُفتيــا أو غرهــا، فهــل النُبــوَّة كذلــك 
أو بينها وبني الرسالة فـَْرق يف ذلك؟ فهذه مقامات جليلة، وحقائق عظيمة شريفة، 

يَتعــنيَّ بياهُنــا وكشــُفها والعنايــةُ هبــا، فــِإنَّ العلــم يشــُرف بشــرف املعلــوم)2(. 
الفتــاوى عــن األحــكام  القــرايف اإلحــكام يف متييــز  الفتــاح- مقدمــة كتــاب  أبــو غــدة، عبــد   )1(

ص23-22. 1995م،  ســوراي،  املطبوعــات،  مكتــب  واإلمــام،  القاضــي  وتصرفــات 
القــرايف: شــهاب الديــن، اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام،   )2(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص46. 
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جعــل القــرايف التصرفــات أربعــة أصنــاف فــرق بينهــا يف كتابــه »الفــروق«، فقــال: 
»الفــرق الســادس والثاثــون بــني قاعــدة تصرّفــه  ابلقضــاء، وبــني قاعــدة تصرّفــه 
 ابلفتــوى وهــو التبليــغ، وبــني قاعــدة تصرفــه ابإلمامــة... غــر أن غالــب تصرفــه 
 ابلتبليــغ؛ ألّن وصــف الرســالة غالبــة عليــه، مث تقــع تصرفاتــه  منهــا مــا يكــون 
ابلتبليــغ والفتــوى إمجاًعــا، ومنهــا مــا جيمــع النــاس علــى أنــه ابلقضــاء، ومنهــا مــا جيمــع 
الّناس على أنه ابإلمامة، ومنها ما خيتلف العلماء فيه؛ لرتّدده بني رتبتني فصاعًدا، 

فمنهــم مــن يغلــب عليــه رتبــة، ومنهــم مــن يغلــب عليــه أخــرى«)1(. 
فالنــي  كان هــو اإلمــام والقاضــي واملفــي وهــو الرســول املبلــغ، قــد يقــول 
ــا إىل يــوم القيامــة، وقــد يقولــه مبنصــب  احلكــم مبنصــب الرســالة فيكــون شــرًعا عامًّ
الفتــوى فــا يكــون حكًمــا بــل فتــوى ختــص الشــخص بعينــه، وقــد يقولــه مبنصــب 
اإلمامــة فراعــي مصلحــة األمــة يف ذلــك العصــر وذلــك املــكان حبســب احلــال 
زمــااًن  تغــر األحــوال  بعــده مراعــاة موجبــات  مــن  األئمــة  فيلــزم علــى  والعــرف، 
ومــكااًن وحــااًل، لذلــك شــق علــى املكلفــني وعلــى أهــل العلــم أيًضــا التفرقــة بــني 
هــذه التصرفــات، فمنهــم مــن عدَّهــا وحيــاً غــر متلــو مهمــا كان احلكــم الــذي ورد 
عنــه  ومهمــا كان حــال تصرفــه . والقــرايف هبــذا التقســيم جعــل حــدوًدا بّينــة 
وفروقًــا واضحــة متّكــن الفقيــه مــن فهــم نصــوص الســنة النبويــة مبــا يتماشــى واملقاصــد 
العامــة. وابعتمــاد تقســيم القــرايف ختتلــف أحــكام الســنن مــن الوجــوب إىل املنــدوب 
واملســتحب واملبــاح، ومــن التحــرمي إىل الكراهــة. يقــول القــرايف مبينًــا آاثر هــذه 
التفرقــة: »هبــذه األوصــاف ختتلــف آاثرهــا يف الشــريعة فــكل مــا قالــه  أو فعلــه 
علــى ســبيل التبليــغ كان ذلــك حكًمــا عامًّــا علــى الثقلــني إىل يــوم القيامــة، فــإن 
كان مأمــورًا بــه أقــدم عليــه كل أحــد بنفســه وكذلــك املبــاح، وإن كان منهيًّــا عنــه 
اجتنبــه كل أحــد بنفســه، وكل مــا تصــرف فيــه  بوصــف اإلمامــة ال جيــوز ألحــد 
أن يقــدم عليــه إال إبذن اإلمــام اقتــداء بــه ، وألن ســبب تصرفــه فيــه بوصــف 
اإلمامــة دون التبليــغ يقتضــي ذلــك، ومــا تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء ال جيــوز 
ألحــد أن يقــدم عليــه إال حبكــم حاكــم اقتــداء بــه ، وألن الســبب الــذي ألجلــه 
القــرايف: شــهاب الديــن، الفــروق أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق، تــح: خليــل املنصــور، دار   )1(

ص357.  ج1،  2009م،  ط3،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
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تصــرف فيــه  بوصــف القضــاء يقتضــي ذلــك، وهــذه هــي الفــروق بــني هــذه 
القواعــد الثــاث«)1( 

واعــرتض علــى القــرايف كونــه مل يتحــدث عمــا ليــس مــن ابب التشــريع أصــًا ممــا 
ورد مــن الســنن النبويــة بــل هــو مــن ابب اجلبلــة أو العــادة أو اخلــربة املكتســبة مــن 

اجملتمــع والواقــع املعــاش وال عاقــة لــه ابلوحــي أو التشــريع)2(. 
ولئــن مل يــرد يف كام القــرايف هــذا القســم مــن الســنة الــذي ال يدخــل يف ابب 
التشــريع إال أن تقســيمه ملختلــف تصرفــات النــي  يعــدُّ أصــًا بَــى عليــه مــن 

جــاء بعــده.
وال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل دور العــز بــن عبــد الســام الــذي ســبق القــرايف يف 
بلورة هذه الفكرة اجلوهرية املتمثلة يف تعدد زوااي النظر إىل التصرفات النبوية حبســب 
االعتبــارات املختلفــة. فيكــون القــرايف قــد أخــذ عــن شــيخه ولكنــه توســع وأضــاف. 

املطلب اخلامس: ويل هللا الدهلوي: 
قّســم ويل هللا الدهلــوي الســنن قســمان: مــا ســبيله تبليــغ الّرســالة، ومــا ليــس مــن 
ُســوُل  ــُم الّرَ ــا آتَاُك ابب تبليــغ الرســالة، فذكــر أن النــوع األّول فيــه قولــه تعــاىل: Mَوَم
َفُخــذُوهُ َوَمــا نََهاُكــْم َعْنــهُ َفاْنتَُهــواL ]ســورة: احلشــر، 7[ وهــذا النــوع قــد تضمــن 
جوانــب عديــدة، قــال: »ومنــه علــوم املعــاد وعجائــب امللكــوت.... ومنــه الشــرائع 
وضبط العبادات واالرتفاقات... وهذه بعضها مستند إىل الوحي، وبعضها مستند 
إىل االجتهــاد، واجتهــاده  مبنزلــة الوحــي؛ ألن هللا تعــاىل عصمــه مــن أن يتقــرر 
على اخلطأ. وليس جيب أن يكون اجتهاده اســتنباطًا من النصوص كما يُظن، بل 
أكثره أن يكون عّلمه هللا تعاىل مقاصد الّشرع وقانون التشريع والتيسر واألحكام، 
فبــني املقاصــد املتلقــاة ابلوحــي بذلــك القانــون. ومنــه حكــم مرســلة ومصــاحل مطلقــة 
مل يوقتهــا ومل يبــني حدودهــا، كبيــان األخــاق الصاحلــة وأضدادهــا. ومســتندها غالبًــا 
االجتهــاد، مبعــى أن هللا تعــاىل علمــه قوانــني االرتفاقــات فاســتنبط منهــا حكمــه 

وجعــل فيهــا كليــة. ومنهــا فضائــل األعمــال ومناقــب العمــال...«)3(
القرايف- الفروق، ج1، ص 358-357.   )1(

انظر: القرضاوي، السنة مصدرًا للمعرفة واحلضارة، ص 33.   )2(
ويل هللا الدهلوي: حجة هللا البالغة، 224/1.  )3(
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أمــا القســم الثــاين فهــو مــا ليــس مــن ابب تبليــغ الرســالة، قــال: و»فيــه قولــه 
أََمْرُتُكــْم  َوِإَذا  بِــِه،  َفُخــُذوا  ِمــْن ِديِنُكــْم  ِبَشــْيٍء  أََمْرُتُكــْم  ِإَذا  َبَشــٌر،  َأاَن  َــا  : »ِإمنَّ
ــا ظَنـَْنــُت  ـَـا َأاَن َبَشــٌر«)1( وقولــه  يف أتبــر النخــل: »فَــِإيّنِ ِإمنََّ ِبَشــْيٍء ِمــْن رَأْيِــي، فَِإمنَّ
ثـُْتُكــْم َعــِن هللِا َشــيـًْئا، َفُخــُذوا بِــِه، فَــِإيّنِ  ظَنًّــا، فَــَا تـَُؤاِخــُذوين اِبلظَّــنِّ، َوَلِكــْن ِإَذا َحدَّ
لَــْن َأْكــِذَب َعلَــى هللِا َعــزَّ َوَجــلَّ«)2( ومــن هــذا النــوع الطــّب فمــا هــو مأثــور مــن 
الوصفــات الطبّيــة ال يعتــرب مــن الســنة التشــريعية؛ ألهّنــا تســتند إىل التجربــة، ومنــه 
مــا فعلــه النــّي  علــى ســبيل العــادة. ومنــه مــا قصــد بــه مصلحــة جزئيــة يومئــذ، 

ومنــه حكــم أو قضــاء خــاّص.)3(
إن كام الّدهلــوي يُعــّد أول كام حمــّرر يف تقســيم الســنة إىل مــا هــو تشــريع 
ومــا هــو ليــس بتشــريع. وهبــذا التقســيم يكــون الدهلــوي قــد أضــاف إىل مــن ســبقه 

ــا مــن الســنة ال تشــريع فيــه.  جانًبــا هامًّ
لذلــك ميكــن القــول إن هــذا التقســيم قــد اســتفاد منــه الباحثــون يف هــذا اجملــال 

فــكان أساًســا بــى عليــه كل مــن ســعى لفهــم الســنة النبويــة. 
فمــا هــي تقســيمات الطاهــر بــن عاشــور؟ ومــا هــي آاثر تقســيم التصرفــات 

النبويــة؟ 
املبحث الثاين: تقسيمات حممد الطاهر بن عاشور للتصرفات النبوية، 

وأثرها على احلكم الشرعي: 
املطلب األول: تقسيمات ابن عاشور

  فعــدد أحــوال رســول هللا  لقــد توســع ابــن عاشــور يف تصنيــف تصرفاتــه
الــي يصــدر عنهــا القــول أو الفعــل، فأحصــى اثــين عشــر حــااًل وهــي: التشــريع، 
والفتــوى، والقضــاء، واإلمــارة، واهلــدي، والصلــح، واإلشــارة، والنصيحــة، وتكميــل 
النفــوس، وتعليــم احلقائــق العاليــة، والتأديــب، والتجــرد عــن اإلرشــاد، مث فّصــل 
القــول يف كل حــال مســتنًدا إىل أمثلــة مــن قولــه  أو فعلــه ومبيًنــا هلــذه احلــال. 

)1(  صحيح مسلم: كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرًعا، ح: 2362.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل، ابب وجوب امتثال ما قاله شرًعا، ح: 2361.   )2(

القرضاوي: يوسف، السنة مصدرًا للمعرفة واحلضارة، ص ص36-33.   )3(
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بــني خمتلــف  التمييــز  أمهيــة  اإلســامية«  الشــريعة  وذكــر يف كتابــه »مقاصــد 
املقامــات مبينًــا االرتبــاط الوثيــق بــني التمييــز بــني مــا هــو تشــريعي يف تصرفــات 
الرســول  وأفعالــه ومــا هــو غــر تشــريعي وبــني علــم املقاصــد، فقــال: »فمــا يهــم 
الناظــر يف مقاصــد الشــريعة هــو متييــز مقامــات األقــوال واألفعــال الصــادرة عــن 

رســول هللا  والتفرقــة بــني أنــواع تصرفاتــه«)1(. 
فتكــون هــذه املســألة جوهريــة يف عمــل الفقيــه حــى يتمكــن مــن حتقيــق مقاصــد 
الشــريعة ممــا جعــل الطاهــر بــن عاشــور يُؤّصــل هلــذه املســألة ابحثًــا عــن موقــف 
أوامــر  مــن  مــا كان  بــني  يفّرقــون  الّصحابــة  فيقــول: »وقــد كان   ، الصحابــة
الّرســول صــادرًا يف مقــام التشــريع ومــا كان صــادرًا يف غــر مقــام التشــريع، وإذا 
أشــكل عليهــم أمــٌر ســألوا عنــه«)2(، وســاق لذلــك أمثلــة منهــا أن بريــرة)3( ملــا أعتقهــا 
أهلهــا طّلقــت نفســها مــن زوجهــا، فلمــا طلــب منهــا رســول هللا  أن تراجعــه 
َا َأاَن َأْشَفُع« قَاَلْت: اَل َحاَجَة يل ِفيِه«)4(  قالت: »اَي َرُسوَل اللَِّ أَتُْمُرين؟ قَاَل: »ِإمنَّ
فأبــت أن تراجعــه، ومل يثّرهبــا رســول هللا  ومل ينكــر عليهــا املســلمون أيًضــا. 

ومــن ذلــك حديــث الصحــايب الــذي طلــب مــن رســول هللا  أن يكلّــم غرمــاء 
ــا َنظَــُروا ِإلَْيــِه َكأَنَـُّهــْم أُْغــُروا  أبيــه ليضعــوا مــن دينــه بعــد موتــه فأبــوا فقــال جابــر: »فـََلمَّ

يب تِْلــَك السَّــاَعَة«)5( ومل يثّرهبــم املســلمون علــى ذلــك. 
ميكــن القــول: إن ابــن عاشــور قــد اســتفاد ممــن قبلــه يف اعتمــاد تقســيم تصرفاتــه 
 وأضــاف وتوســع وفــرق بــني األحــوال معتمــًدا قرائــن وأمــارات للفصــل بينهــا؛ 
ملــا هلــا مــن أثــر يف التشــريع، فقــال: »ال بــد للفقيــه مــن اســتقراء األحــوال وتوســم 
القرائــن احلافــة ابلتصرفــات النبويــة، فمــن قرائــن التشــريع االهتمــام إببــاغ النــي 
إىل العامــة، واحلــرص علــى العمــل بــه، واإلعــام ابحلكــم وإبــرازه يف صــورة القضــااي 
ابــن عاشــور، حممــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة اإلســامية، تــح: حممــد الطاهــر امليســاوي، دار   )1(

النفائــس، األردن، ط2، 2001 م، ص 207. 
ابن عاشور- مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 210.   )2(

)3(  بريرة: هي األمة الي أعتقتها السيدة عائشة .
صحيح البخاري، كتاب الطاق، ابب شفاعة الني  يف زوج بريرة، ح5283.  )4(

صحيح البخاري: كتاب املغازي، اَبُب Mِإْذ مهَّْت طَائَِفَتاِن ِمْنُكْم َأْن تـَْفَشَاL ]آل عمران:   )5(
122[ ح: 4053.
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ــا الــَواَلُء  الكليــة مثــل قــول رســول هللا  : »َفــَا َوِصيَّــَة لِــَواِرٍث«)1(، وقولــه: »َوِإمنََّ
ِلَمــْن َأْعتَــَق«)2(. ومــن عامــات عــدم قصــد التشــريع، عــدم احلــرص علــى تنفيــذ 
الفعــل... واعلــم أن أشــد األحــوال الــي ذكرانهــا اختصاًصــا برســول هللا  هــي 
حالة التشريع؛ ألن التشريع هو املراد األول هلل تعاىل من بعثه حى حصر أحواله 
ُســُلL ]آل  ــِه الّرُ ــْن َقْبِل ــْت ِم ــْد َخلَ ــٌد ِإاّلَ َرُســوٌل َق ــا ُمَحّمَ فيــه يف قولــه تعــاىل: Mَوَم
عمــران: 144[، »فلذلــك جيــب املصــر إىل اعتبــار مــا صــدر عــن رســول هللا مــن 
األقــوال واألفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال األمــة صــادرًا مصــدر التشــريع مــا 

مل تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك«)3(. 
  وهنــا جيعــل ابــن عاشــور قاعــدة عامــة يف عمليــة التمييــز بــني تصرفــات النــي
حــى ال يكــون هــذا األمــر علــى عوائلــه فيقــول مــن شــاء مــا شــاء، والقاعــدة تتمثــل يف 
أن كل مــا صــدر عــن النــي  مــن األقــوال واألفعــال فيمــا هــو مــن عــوارض أحــوال 
األمــة صــادر مصــدر التشــريع مــا مل تقــم قرينــة علــى خــاف ذلــك، وهنــا أمهيــة القرينــة 
حى نفرق بني حال التشريع وغره من األحوال، فقد فّصل ابن عاشور يف أحوال 
صــدور أفعالــه  وأقوالــه، فجعــل مــن احلــال األول حــال التشــريع بقرائــن ظاهــرة، 
ــاِهُد  كقولــه : »لَِتْأُخــُذوا َمَناِســَكُكْم«)4(، وقولــه : »اللَُّهــمَّ اْشــَهْد، فـَْليـُبـَلِّــِغ الشَّ
الَغائِــَب«)5(، فيمكــن القــول: إن األوامــر والنواهــي الــي يقصــد منهــا العــزم وتــؤذن 
ابلوجــوب والتحــرمي هــي قرينــة التشــريع، كذلــك ورودهــا يف صــورة القاعــدة الكليــة، 

واإلعــام ابحلكــم وإبــاغ العامــة بــه، كلهــا قرائــن تــدل علــى التشــريع. 
وجعــل احلــال الثــاين عشــر واألخــر مــن أحوالــه  حــال التجــرد مــن اإلرشــاد، 
وهــو مــا يتعلــق بغــر مــا فيــه تشــريع علــى حســب قولــه، مبعــى مــا ال تشــريع فيــه مــن 
املســائل اجلبليــة ودواعــي احليــاة املاديــة كصفــات الطعــام واللبــاس واملشــي والركــوب 

واالضطجاع.

سنن الرتمذي، أبواب الوصااي، اَبُب َما َجاَء اَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث، ح2120.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: )حممد الطاهر(، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 229-228.   )3(
َرِة اْلَعَقَبِة يـَْوَم النَّْحِر رَاِكًبا، ح 1297. صحيح مسلم، كتاب احلج، اَبُب اْسِتْحَباِب َرْمِي مَجْ  )4(

صحيح البخاري، كتاب احلج، اَبُب اخُلْطَبِة َأايََّم ِمًى، ح 1741.  )5(
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وقــد بــدا يل أن هــذا احلــال يف مقابــل احلــال األول ويتوســطهما أحــوال عديــدة 
كلهــا يتولــد عنهــا أحــكام شــرعية متفاوتــة حبســب صفاهتــا وآاثرهــا. 

ذكــر ابــن عاشــور أن حــايل اإلفتــاء والقضــاء مهــا تطبيــق للتشــريع، فتكــون 
القضيــة هنــا جــزًءا مــن القاعــدة الشــرعية األصليــة. فاإلفتــاء هــو مــا أفــى فيــه رســول 
هللا للنــاس، ومثالــه أن النــي  وقــف للنــاس علــى انقتــه يــوم حجــة الــوداع يســألونه 
قــال: فمــا ســئل عــن شــيء قــدم أو أخــر ممــا ينســى املــرء أو جيهــل مــن تقــدمي بعــض 

األمــور قبــل بعــض إال قــال: »افـَْعــْل َواَل َحــرََج«)1(. 
 : بــني املتخاصمــني كقولــه الفصــل  مــا يصــدر حــني  القضــاء فهــو  وأمــا 

.)2(» اللَِّ ِبِكتَــاِب  بـَيـَْنُكَمــا  »أَلَْقِضــنَيَّ 
وأمــا حــال اإلمــارة وهــو احلــال الرابــع مــن أحــوال تصرفاتــه  فيقــول إنــه يف أكثــر 
تصاريفه ال يكاد يشتبه حبال التشريع إال فيما يقع يف خال أحوال بعض احلروب 
 : عــن أكل حلــوم احلُمــر األهليــة ومثــل قولــه  ممــا حيتمــل اخلصوصيــة مثــل هنيــه
»َمــْن قـَتَــَل قَِتيــًا لَــُه َعَلْيــِه بـَيِّنَــٌة فـَلَــُه َســَلُبُه«)3(، وميكــن القــول هنــا: إن كل مــا يدخــل 
يف جمــال اإلمامــة واحليــاة السياســية هــو مــن تصرفــه  ابإلمــارة لذلــك جــل أحــوال 

اإلمــارة متفــق حوهلــا بــني األئمــة إال يف بعــض األوامــر الــي تشــتبه حبــال التشــريع. 
وأمــا اهلــدي واإلرشــاد فهــو أعــم مــن حــال التشــريع؛ ألن األمــر والنهــي هنــا 
ليــس علــى وجــه العــزم واجلــزم، بــل يقصــد منــه اإلرشــاد إىل طريــق اخلــر عامًّــة؛ 
لذلــك يقــول ابــن عاشــور: »فــأان أردت ابهلــدي واإلرشــاد هنــا خصــوص اإلرشــاد 

إىل مــكارم األخــاق، وكذلــك اإلرشــاد إىل االعتقــاد الصحيــح«)4(. 
أمــا حــال املصاحلــة عنــد ابــن عاشــور فهــو حــال خيالــف حــال القضــاء فمثــل 
ــاَء ِإىَل َجــارَِك«)5(، أمــا قولــه 

َ
لــه بقــول رســول هللا : »اْســِق اَي زُبـَيــْـُر، مُثَّ أَْرِســِل امل

اَء َحىَّ يـَْرِجَع ِإىَل اجَلْدِر«)6(، 
َ
 يف نفس احلديث: »اْســِق اَي زُبـَيـُْر، مُثَّ اْحِبِس امل

صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب الفتيا وهو واقف على الدابة وغرها، ح83.  )1(
)2(  صحيح البخاري، كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح2695.

سبق خترجيه.   )3(
)4(  ابن عاشور: )حممد الطاهر(، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 229-228.

)5(  صحيح البخاري، كتاب املساقاة، ابب سكر األهنار ح2359.

)6(  صحيح البخاري، كتاب املساقاة، ابب سكر األهنار ح2359.
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  فجعلــه مــن حــال القضــاء؛ ألنــه جــاء بعــد غضــب األنصــاري، فاســتوىف النــي
حــق الزبــر كامــًا، فــكان ذلــك قضــاء بينهمــا. 

  وأمــا حــال النصيحــة واإلشــارة فقــد بــدت يل حــااًل واحــدة؛ ألن إشــارته
بفعــل كــذا ال تكــون إال نصيحــة أو تضمــر يف طياهتــا النصيحــة. ومــا يؤكــد هــذا 
الــرأي مــا اختــذه ابــن عاشــور مــن أمثلــة: فقــد مثــل حلــال اإلشــارة بقولــه: »وعلــى 
هــذا احملمــل حُيمــل عنــدي حديــُث بريــرة حــني رام أهلهــا بيعهــا« وذلــك يف قــول 
َــا الــَواَلُء ِلَمــْن َأْعتَــَق«)1(. وملــا  رســول هللا هلــا: »ُخِذيَهــا َواْشــرَتِِطي هَلُــُم الــَواَلَء، فَِإمنَّ
ــا بـَْعــُد، َمــا اَبُل رَِجــاٍل َيْشــرَتِطُوَن ُشــُروطًا  خطــب، رســول هللا يف النــاس قــال: »أَمَّ
ـَـا الــَواَلُء ِلَمــْن َأْعَتــَق«)2(. يقــول ابــن عاشــور: »فلــو  ، ... َوِإمنَّ لَْيَســْت يف ِكَتــاِب اللَِّ
لــكان الشــرط ماضيًــا، وَلَعــاَرض قولــه يف  كان قولــه لعائشــة تشــريًعا أو فتــوى 
اخلطبــة »إمنــا الــوالء ملــن أعتــق«. ولكنــه كان إشــارة منــه علــى عائشــة حبــق شــرعي 
حــى تســّى هلــا التحصيــل عليــه مــع حصــول رغبتهــا يف شــراء بريــرة وعتقهــا. وهــذا 
، وبــه يندفــع كل إشــكال  منــزع يف فهــم هــذا احلديــث هــو مــن فتوحــات هللا علــيَّ

حــرَّ العلمــاء يف حممــل هــذا احلديــث«)3(. 
ومثّــل حلــال النصيحــة)4( حبديــث النعمــان بــن بشــر، أن أابه أتــى بــه إىل رســول 
هللا  فـََقــاَل: ِإيّنِ حَنَْلــُت اْبــيِن َهــَذا ُغَاًمــا، فـََقــاَل: »َأُكلَّ َوَلــِدَك حَنَْلــَت ِمثـَْلــُه«، 
قَــاَل: اَل، قَــاَل »فَاْرِجْعــُه«)5(، ففــي هــذا احلديــث معــى اإلشــارة؛ ألن أم الّنعمــان 
أبــت إال أن يشــهد رســول هللا علــى ذلــك، فكانــت استشــارة منهــم لرســول هللا، 
فأشــار عليهــم إبشــهاد غــره، ونصحهــم ابلعــدل بــني األبنــاء يف العطيــة؛ ألن هلــا 
أثــر علــى بّرِهــم آلابئهــم. لذلــك ال خيتلــف كثــرًا حــال اإلشــارة عــن حــال النصيحــة. 
أمــا حــال محــل النفــوس علــى األكمــل فهــو تشــريع ابخلصــوص فهــذا ممــا خــّص 
بــه أصحابــه  فهــو يُعّدهــم؛ ليكونــوا محلــة هــذا الديــن، ففــي إطــار الرتبيــة النبويــة 

صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب إذا اشرتط شروطًا يف البيع ال حتل، ح2168.  )1(
صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب البيع والشراء مع النساء، ح2155.  )2(

ابن عاشور: حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 219.   )3(
ابن عاشور: حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص220.   )4(

صحيح البخاري، كتاب اهلبة، ابب اهلبة للولد، ح2586.  )5(
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الــي هتتــم ابخلاصــة ليكونــوا محلــة الديــن احلنيــف، جــاءت أوامــر النــي  ونواهيــه 
ألصحابــه تشــريًعا خاصًّــا. وعــدم االهتــداء هلــذه احلــال كان ســبًبا يف أغــاط فقهيــة 
  كثــرة، وقــد اســتدل ابــن عاشــور علــى ذلــك بقولــه: »فقــد كان رســول هللا
ألصحابــه مشــّرًعا هلــم ابخلصــوص. فــكان حيملهــم علــى أكمــل األحــوال... وقــد نــّوه 
اِر  اُء َعلَى اْلُكّفَ ِ َواّلَِذيَن َمَعهُ أَِشــّدَ ٌد َرُســوُل الّلَ هللا تعاىل هبم يف ســورة الفتح: Mُمَحّمَ
ُرَحَمــاُء بَْيَنُهــْمL ]ســورة الفتــح: 29[ أال تــرى إىل قولــه : »الَ َتُســبُّوا َأْصَحــايب، 

فـَلَــْو أَنَّ َأَحدَُكــْم أَنـَْفــَق ِمثْــَل أُُحــٍد، َذَهبًــا َمــا بـَلَــَغ ُمــدَّ َأَحِدِهــْم، َوالَ َنِصيَفــُه«)1(. 
ومثــل ابــن عاشــور هلــذه احلــال حبديــث علــي بــن أيب طالــب حــني قــال: »نـََهــاين 
َهــِب، َوَعــْن لُْبــِس  َرُســوُل اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم، َواَل أَقُــوُل نـََهاُكــْم َعــْن خَتَتُّــِم الذَّ
، َوَعْن لُْبِس اْلُمْفَدِم، َواْلُمَعْصَفِر َوَعِن اْلِقرَاَءِة يف الرُُّكوِع«)2( يعين أن بعض  يِّ اْلَقسِّ
هــذه املنهيــات مل ينــَه عنهــا مجيــَع األمــة بــل خــصَّ ابلنهــي أصحابــه، وهنــا خــصَّ 

عليًّــا بدليــل قولــه »وال أقــول هناكــم«)3(. 
رســول هللا  مقــام  عاشــور: »وذلــك  ابــن  فيقــول  العاليــة  احلقائــق  تعليــم  أمــا 
وخاصــة أصحابــه« لذلــك أتســاءل ملــاذا مل جيعــل هــذه احلــال مــع حــال تكملــة 
النفــوس فهــي ختــص الصحابــة، وهتــدف إىل تربيتهــم بتعليمهــم احلقائــق العاليــة؟

ومثّــل لــه بقــول النــي  فيمــا روى أبــو ذر، قــال: قــال يل خليلــي: »اَي َأاَب 
َذرٍّ أَتـُْبِصــُر ُأُحــًدا؟« قَــاَل: فـََنظَــْرُت ِإىَل الشَّــْمِس َمــا بَِقــَي ِمــَن النَـَّهــاِر، َوَأاَن أَُرى َأنَّ 
ــُه، قـُْلــُت: نـََعــْم، َقــاَل: »َمــا  ــِه َوَســلََّم يـُْرِســُليِن يف َحاَجــٍة َل َرُســوَل اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْي
ُأِحــبُّ َأنَّ يل ِمثْــَل ُأُحــٍد َذَهبًــا، أُْنِفُقــُه ُكلَّــُه، ِإالَّ َثاَثَــَة َداَننِــَر«)4(. فظــن أبــو ذر أنــه 
أمــر عــام لألمــة فيكــون شــرًعا عامًّــا، فأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز املــال، ولكــن عثمــان 

 أنكــر عليــه قــول ذلــك)5(. 

صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل أصحــاب النــي، ابب قــول النــي : لــو كنــت متخــًذا   )1(
ح3673.  خليــًا، 

النسائي: السنن الكربى، كتاب التطبيق، ابب النهي عن القراءة يف الركوع، ح634، ج1، ص325.   )2(
انظر: ابن عاشور حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص223.   )3(

صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب ما أدى زكاته فليس بكنز، ح1408.  )4(
انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة اإلسامية، ص224.   )5(
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أما حال التأديب فقد مثل له حبديث أيب هريرة أن رسول هللا  هدد حبرق 
  ــرًا: »فا ُيشــتبه أن الرســول هللا بيوت من مل حيضر صاة العشــاء: فقال مفسِّ
مــا كان ليحــّرِق بيــوت املســلمني ألجــل شــهود صــاة العشــاء يف اجلماعــة، ولكــن 
الــكام ســيق مســاق التهويــل يف التأديــب، أو أن هللا أطلعــه علــى أن أولئــك مــن 

املنافقــني، وأذن لــه إبتافهــم إن شــاء«)1(. 
ومنــه أيًضــا قــول رســول هللا  مــن حديــث أيب شــريح: »َواللَِّ اَل يـُْؤِمــُن، َواللَِّ 
؟ قَــاَل: »الَّــِذي اَل أَيَْمــُن َجــارُُه  اَل يـُْؤِمــُن، َواللَِّ اَل يـُْؤِمــُن« ِقيــَل: َوَمــْن اَي َرُســوَل اللَِّ
بـََواِيَقــُه«)2( فالــكاُم خــرج خمَــرج التهويــل ملــن يــؤذي جــاره ويســيء إليــه، فيكــون 

املــراد نفــي اإلميــان الكامــل. 
املطلب الثاين: آاثر تقسيمات العلماء ومتييزهم بني خمتلف مقامات 

 : تصرفات الرسول
الفقيــه  حيتاجهــا  الــي  الفهــم  دقــة  النبويــة  التصرفــات  تقســيم  آاثر  أهــم  مــن 
الستنباط األحكام. فيمكن للفقيه دفع التعارض بني األحاديث النبوية وتفادي 
القــول ابلنســخ يف مواضــع عديــدة حــّرت العلمــاء، فعــدم االهتــداء إىل التمييــز بــني 
خمتلــف املقامــات النبويــة يكــون ســبًبا يف أغــاط فقهيــة كثــرة. ذكــر ابــن عاشــور ملــا 
ميّــز بــني مقــام الفتــوى واإلشــارة يف قولــه صلــى هلل عليــه وســلم »ُخِذيَهــا َواْشــرَتِِطي 
ــا الــَواَلُء ِلَمــْن َأْعتَــَق«)4( فدفــع التعــارض بينهمــا، وقــال:  هَلـُـُم الــَواَلَء«)3( وقولــه: » فَِإمنََّ
، وبــه يندفــع كل  »وهــذا منــزع يف فهــم هــذا احلديــث هــو مــن فتوحــات هللا علــيَّ

إشــكال حــرَّ العلمــاء يف حممــل هــذا احلديــث«)5(. 
  يف فهــم حديــث النــي  كمــا بــدت اآلاثر يف اختــاف أيب ذر وعثمــان
ملــا قــال: »َمــا أُِحــبُّ أَنَّ يل ِمثْــَل أُُحــٍد َذَهًبــا، أُْنِفُقــُه ُكلَّــُه، ِإالَّ َثاَثَــَة َداَننِــَر«)6(، فظــن 
أبــو ذر أنــه أمــر عــام لألمــة فيكــون شــرًعا عامًّــا، وأخــذ ينهــى عــن اكتنــاز املــال، ولكــن 
عثمان  أنكر عليه قول ذلك)7(؛ ألنه فهم أنه خاص وهو يف إطار تربوي حيرص 

ابن عاشور: ) حممد الطاهر(، مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 225.   )1(
صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب إمث من ال أيمن جاره بوائقه، ح6016.  )2(

سبق خترجيه   )3(
سبق خترجيه.   )4(

ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسامية، ص 219.   )5(
سبق خترجيه.   )6(

انظر: ابن عاشور- مقاصد الشريعة اإلسامية، ص224.   )7(
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فيــه النــي  علــى تربيــة صحابتــه الكــرام وتزكيــة نفوســهم علــى الوجــه األكمــل. 
وتظهــر اآلاثر واضحــة جليــة خاصــة فيمــا اختلــف فيــه الفقهــاء مــن تصرفــات 
النــي ، وبــدا مــرتدًدا بــني املقامــات، علــى أي قســم حُيمــل مــن هــذه األقســام، 
كقولــه : »َمــْن أحيــا أرًضــا َميِّتــًة فهــي لــه«)1( محلــه أبــو حنيفــة علــى اإلمامــة فقــال: 
»تصرٌُّف ابإِلمامة، فا جيوُز ألحٍد أن حُييَي أرًضا ِإال إبذِن اإلمام؛ ألن فيه متليًكا، 

فأشــَبَه اإِلقطاعــات، واإِلقطــاع يتوقّــف علــى ِإذن اإِلمــام، فكذلــك اإِلحيــاء«)2(.
وقــال مالــك والشــافعي إنــه حيمــل علــى الفتيــا: »هــذا ِمــن تصرُّفِــِه  ابلُفتيــا؛ ألنــه 
الغالــُب مــن تصرُّفاتــه  فــِإنَّ عامَّــة تصرفاتــه التبليــُغ، فُيحَمــُل عليــه، تغليًبــا للغالــِب 
الذي هو وْضُع الرسل چ. فعلى هذا: ال يَتوَقُف اإِلحياءُ على ِإذن اإِلمام؛ ألهنا فُتيا 
ابإِلابحــة كاالحتطــاب واالحتشــاش، جبامــِع حتصيــِل األمــاك ابألســباب الفعليــة.«)3( 

وفّصــل مالــك يف هــذه املســألة ففــرق بــني مــا قــُرب مــن العمــران ومــا بُعــد. 
واختلــف العلمــاء يف قولــه  هلنــد بنــت عتبــة الــي شــكت إليــه زوجهــا أاب 
ســفيان أنــه رجــل شــحيح، فقــال: »ُخــِذي َمــا َيْكِفيــِك َوَولَــَدِك اِبْلَمْعــُروِف«)4(. 
ظهــر االختــاف يف كــون هــذا احلديــث تصــرف ابلفتــوى أو تصــرف ابلقضــاء، 
يف ترمجــة البخــاري يف كتــاب األحــكام، ابب »القضــاء علــى الغائــب«، وخالفــه 

العيــين)5( فذكــر أنــه »ال مطابقــة بــني الرتمجــة واحلديــث«)6(. 
مالك: املوطأ، ابب القضاء يف عمارة املوات، ح26، ص743.   )1(

القاضــي  وتصرفــات  األحــكام  عــن  الفتــاوى  متييــز  اإلحــكام يف  الديــن(،  )شــهاب  القــرايف:   )2(
ص111.  واإلمــام، 

القاضــي  وتصرفــات  األحــكام  عــن  الفتــاوى  متييــز  اإلحــكام يف  الديــن(،  )شــهاب  القــرايف:   )3(
 .111 ص  واإلمــام، 

صحيــح البخــاري، كتــاب النفقــات، ابب إذا مل ينفــق الرجــل فللمــرأة أن أتخــذ بغــر علمــه مــا   )4(
يكفيهــا وولدهــا ابملعــروف، ح: 5364. 

العيــين: هــو بــدر الديــن حممــود بــن أمحــد العيــين صاحــب التصانيــف منهــا شــرح صحيح البخاري   )5(
وشــرح شــواهد شــروح األلفيــة وغــر ذلــك، تــويف ســنة 855ه، )علــي بــن هبــة هللا بــن جعفــر 
بــن ماكــوال، اإلكمــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األمســاء والكــى واألنســاب، 

دار الكتــب العلميــة -بروت-لبنــان، ط. 1، 1411هـــ-1990م، ج6/ص371
العيــين: بــدر الديــن، عمــدة القــاري، ابب القضــاء علــى الغائــب، دار الفكــر، د. ط، د. ت،   )6(

ج 24، ص 256. 
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وذهــب ابــن عاشــور إىل أن حــال هنــد حــال املســتفتية ال حــال املّدعيــة؛ ألن 
إحضــار زوجهــا كان ممكنًــا فــا يقضــى عليــه وهــو غائــب، فقــد ُعرضــت هــذه 
املســألة علــى النــّي  حــني أســلمت يــوم فتــح مكــة، وكان زوجهــا موجــوًدا مبّكــة. 
فلمــا تــردد هــذا احلكــم بــني مقــام الفتــوى ومقــام القضــاء تــردد احلكــم جبــواز 
أخــذ الزوجــة مــن مــال زوجهــا دون إذنــه لســد نفقــة بيتهــا: »فمــن ظــّن أنــه قضــاء 
علــى الغائــب قــال إنــه ال يشــمل غرهــا إال بعــد الرجــوع إىل القاضــي، ومــن ظــن 
أنــه فتــوى قــال إن مــا رخصــه هلنــد هــو تشــريع يعــم أمثاهلــا مــن أزواج األشــّحة؛ ألن 

قولــه هلــا فتــوى وتشــريع«)1(. 
فينتــج عنــه أن إذن النــي  هلنــد ابإلنفــاق دون علــم زوجهــا وهــو موجــود 
حاضــر مبكــة بيــان منــه  أن اإلنفــاق واجــب علــى الــزوج، وليــس لــه منــع زوجتــه 
وعيالــه منــه، فاملــال الــذي يكتســبه ال يتفــّرد حبــق التصــرف فيــه، بــل تشــاركه يف 
التصــرف؛ ألّن هــذا املــال هــو حــق لــه وللزوجــة واألبنــاء وذلــك حلــق الزوجيــة، قــال 
ابــن عاشــور: »وقــد أقــام النــّي  املــرأة مقــام الوكيــل علــى أبنائهــا وعيــال بيتهــا؛ 

ألهّنــا راعيــة املنــزل فهــو هلــا رخصــة«)2(.
ومــن آاثر التمييــز بــني مقــام القضــاء والفتــوى اختــاف الفقهــاء يف مســألة 
»الظفــر«، قــال القــرايف مبينًــا ذلــك: »قــال مجاعــة مــن العلمــاء: هــذا تصــرف منــه 
 ابلفتيــا؛ ألنــه غالــب أحوالــه . فعلــى هــذا: مــن ظفــر جبنــس حقــه، أو بغــر 
جنســه مــع تعــذر أخــذ احلــق ممــن هــو عليــه، جــاز لــه أخــذه حــى يســتويف حقــه. 
ومشــهور مذهــب مالــك وقالــه مجاعــة مــن العلمــاء أنــه ال أيخــذ جنــس حقــه 

إذا ظفــر بــه وإن تعــذر عليــه أخــذ حقــه ممــن هــو عليــه«. )3(
  ومــن آاثر التفرقــة بــني املقامــات االختــاف يف وجــوب تصرفــات النــي
الــي  واملكانيــة  الزمانيــة  ربطهــا ابلســياقات  أو  عامًّــا  شــرًعا  واعتبارهــا  السياســية 
حفــت هبــذه التصرفــات، فحديــث األمــر بقتــل شــارب اخلمــر يف الرابعــة مثــًا قــد 
انظــر ابــن عاشــور: النظــر الفســيح عنــد مضائــق األنظــار يف اجلامــع الصحيــح، دار الســام   )1(
تونــس، ط1، 2007م، ص 212-211.  والتوزيــع  للنشــر  ســحنون  ودار  والنشــر  للطباعــة 

ابن عاشور: النظر الفسيح عند مضائق األنظار يف اجلامع الصحيح، ص 211.   )2(
القرايف: اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام، املسألة الثانية، ص112.   )3(
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ا لشــارب اخلمــر)1(، أمــا ابــن  تــردد فيــه قــول الفقهــاء بــني النســخ وبــني جعلــه حــدًّ
القيــم)2( فلــم جيعــل هــذا احلديــث منســوًخا ومل جيعلــه حــدًّا ال بــد منــه، بــل جعلــه 
يف مقــام اإلمامــة؛ ليكــون حبســب املصلحــة راجًعــا إىل اإلمــام، فــإن رأى املصلحــة 
يف فعلــه فعــل، وإن رآهــا يف تركــه فعــل؛ ألن مــا كان صــادرًا مــن النــي  يف 
مقــام اإلمامــة فحكمــه أن يكــون مصلحــة لألمــة حبســب الظــرف املــكاين والزمــاين 
وحبســب احلــال، فيكــون مــن آاثره وجــوب مراعــاة األئمــة للمصلحــة الــي راعاهــا 

النــي  مــع اعتبــار الزمــان واملــكان واحلــال. 
إن احلكــم يف هــذا القســم مــن الســنة النبويــة يقصــد بــه حتصيــل مصلحــة مقيــدة 
ابملــكان والزمــان واحلــال، فــا يكتســب صفــة العمــوم، بــل يظــل خاصًّــا حبســب 
فــإذا تغــر  الــذي يهــدف إىل حتقيــق املصلحــة،  خصوصيــة التصــرف السياســي 
منــاط املصلحــة تغــر التصــرف السياســي لإلمــام. واألمثلــة يف هــذا البــاب عديــدة 

ال يتســع اجملــال لذكرهــا. 
علــى  النبويــة  التصرفــات  لتمييــز  العمليــة  اآلاثر  القــول يف  القــرايف  بــنّي  وقــد 
اإلمــام  إىل  عزوهــا  وجــوب  أو  معينــة  جمــاالت  بنفســه يف  الفــرد  تصــرف  جــواز 
واحلاكــم فقــال: »فمــا فـََعلــه  بطريــق اإِلمامــِة كقســمِة الغنائــم، وتفريــِق أمــوال 
بيــت املــال علــى املصــاحل، وإقامــِة احلــدود، وترتيــِب اجليــوش، وقتــاِل البـُغَــاة، وتوزيــع 
اإِلقطاعــات يف الُقــرى واملعــادن، وحنــو ذلــك: فــا جيــوز ألحــٍد اإِلقــداُم عليــه إالَّ 

انظــر: ابــن قيــم اجلوزيــة: )مشــس الديــن(، زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد، مؤسســة الرســالة،   )1(
بــروت - مكتبــة املنــار اإلســامية، الكويــت، ط27، 1415هـــ /1994م، فصــل أســارى 

بــدر، ج3، ص99. 
ــْيخ  ــد بــن أيب بكــر بــن أَيُّــوب بــن ســعد بــن حريــز الزرعــي الشَّ مَّ مشــس الّديــن اْبــن قيــم اجلوزيــة حُمَ  )2(
اإِلَمــام اْلَعاَمــة مشــس الّديــن احْلَنـَْبِلــّي اْلَمْعــُروف اِبْبــن قيــم اجلوريــة )691هـــ -751هـــ/1292م 
ــْيخ اإِلَمــام اْلَعاَمــة َتِقــّي الّديــن ابْــن  -1350م(... َوأمــا اْلِفْقــه فََأخــذه َعــن مجَاَعــة َوِمنـُْهــم الشَّ
تـَْيِمية.. َوَصاَر من األئمة اْلِكَبار يف علم التَـّْفِســر واحلَِْديث َواأْلُُصول َواْلُفُروع والعربية َومل خيلف 
الشَّْيخ اْلَعاَمة َتِقّي الّدين اْبن تـَْيِمية مثله َومن تصانيفه زَاد اْلمَعاد يف هدى دين اْلعباد، تـَْهِذيب 
ســَنن أيب َداُود وإيضــاح عللــه ومشــكاته، اهلجرتــني َوَطرِيــق الســعادتني، أعــام املوقعــني َعــن رب 
اْلَعاملــني وغرهــا... )الصفــدي:: صــاح الديــن خليــل، الــوايف ابلوفيــات، تــح: أمحــد األرانؤوط 
وتركــي مصطفــى دار إحيــاء الــرتاث – بــروت، د. ط، 1420هـــ- 2000م، ج2، ص195.(
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اســتُِبيَح  فـََعلــه بطريــِق اإلمامــة، ومــا  ِإمنــا    الوقــت احلاضــر؛ ألنــه ِإمــاِم  إبذن 
 Lــُدوَن ــْم تَْهتَ ــوُه لََعلَُّك ِإالَّ إبذنــه، فــكان ذلــك شــرًعا مقــررًا لقولــه تعــاىل: Mَواتَِّبُع
فـََعلــه  بطريــق احلكــم كالتمليــِك ابلشــفعة،  ]ســورة: األعــراف، 158[ ومــا 
اإِلنفــاِق واإِليــاء  تعــُذِر  وفســوِخ األنكحــِة والعقــود، والتطليــِق ابإِلعســار عنــد 
والَفيئــة. وحنــو ذلــك: فــا جيــوز ألحــِد أْن يقــِدم عليــه ِإال حبكــم احلاكــم يف الوقــت 
احلاضــر؛ اقتــداَء بــه ؛ ألنــه  مل يقــرر تلــك األمــور إال ابحلكــم، فتكــون أّمتــه 
بعــَده  كذلــك. وأمــا تصّرفــه  ابلُفتيــا والرســالة والتبليــغ، فذلــك شــرٌع يَتقــّرر 
علــى اخلائــق إىل يــوم الديــن، يَلزُمنــا أن نَتبَــع كّل ُحكــم ممــا بلَّغــه ِإلينــا عــن ربِّــه 
بســببه، مــن غــر اعتبــار حكــم حاكــٍم وال ِإذن إمــام؛ ألنــه  مبلِّــٌغ لنــا ارتبــاَط 
ــم. ومل يكــن ُمنشــًئا  ذلــك احلكــِم بذلــك الســبب، وخلَّــى بــني اخلائــق وبــني رهبِّ
حُلكــم مــن ِقَبلــه، وال ُمرتِّبًــا لــه برأيــه علــى حســب مــا اقتضتــه املصلحــة، بــل مل يَفعــل 
ِإالَّ جمــّرد التبليــغ عــن ربـّـه كالصلــواِت والزكــواِت وأنــواِع العبــادات وحتصيــِل األمــاك 
ابلعقــوِد مــن البياعــات واهلبــات وغــر ذلــك مــن أنــواع التصرُّفــات: لــكّل أحــد أن 
يُباشــره وحُيّصــل ســبَبه، ويرتتــُب لــه ُحكُمــه مــن غــر احتيــاٍج إىل حاكــم يُنشــُئ 

حكًمــا، أو إمــاٍم جُيــّدد إذاًن. )1(
وهكــذا ميكــن القــول إن آاثر تقســيمات التصرفــات النبويــة عديــدة وهامــة جــدًّا 

يف فهــم الســنة النبويــة وقراءهتــا قــراءة تتماشــى مــع مــراد الشــارع احلكيــم. 

القــرايف: شــهاب الديــن، اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام،   )1(
تــح: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

ط2، 1416 هـ - 1995 م، ص109-108. 
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اخلامتة:
إن التقســيمات الــي اهتــدى إليهــا الفقهــاء ســواء قدميًــا أو حديثًــا هــي ابب 
مــن أبــواب العلــم جليــل القــدر عظيــم النفــع؛ ملــا لــه مــن أثــر علــى دقــة فهــم الســنة 
النبويــة، فالناظــر يف خمتلــف التقســيمات يتبــني مــا هلــا مــن أمهيــة خاصــة مــن جهــة 
معرفــة األحــكام وفهمهــا مــن انحيــة، ومــن جهــة معرفــة منهــج اتّباعــه  مــن 

أخــرى.  انحيــة 
والســنة النبويــة قــد تضمنــت تبليغًــا ألحــكام هللا تعــاىل، كمــا تضمنــت مقاصــد 
وقواعــد كليــة وإشــارات إىل طــرق معرفــة األحــكام، ومســائل أخــرى جبلِّيَّــة بشــرية 
ال تشــريع فيهــا، »فالســنة النبويــة ليســت كلهــا ترمجــة وتبليغًــا ألحــكام هللا تعــاىل 
بــل تضمنــت أيًضــا مــا هــو جمــرد تلمــس حلجــج األحــكام وســر املصــاحل، كمــا 
تضمنــت مــا هــو جمــّرد سياســة لــدرء املفاســد وجلــب املصــاحل، وإن كان مجلــة هــذا 

كلــه داخــًا يف أمــر هللا وشــريعته«)1(.
وتنقســم الســنة إىل قســم تشــريعي وقســم ال تشــريع فيــه، كمــا ينقســم اجلــزء 
الوجــوب  وبــني  والنهــي،  األمــر  بــني  تراوحــت  تقســيمات  عــدة  إىل  التشــريعي 
واالســتحباب، وبــني احلرمــة والكراهــة، كمــا اختلفــت مقامــات التصــرف بــني الفتيــا 
والقضــاء واإلمــارة، والنصيحــة واإلرشــاد والتعليــم والتزكيــة... فاختلفــت األحــكام 

ابختــاف املقامــات. 
فأمــا مــن جهــة األحــكام فقــد يتغــر احلكــم مــن الوجــوب إىل املنــدوب أو إىل 
املبــاح مبعرفــة احلــال الــي يصــدر منهــا تصرفــه  مثــل حديــث لعــق األصابــع الــذي 
قــد يفهــم وجــوب األكل ابألصابــع ولعقهــا، فينكــر علــى مــن أيكل ابمللعقــة، ويــرى 
يف ذلــك خمالفــة للســنة، وهــذا الفهــم حــريف يعتمــد ظاهــر النــص، يف حــني أن 
حديــث النــي يف هــذا البــاب هــو تربيــة نفســية وأخاقيــة واقتصاديــة تبــني تواضعــه 
 وتقديــره لنعمــة هللا تعــاىل يف الطعــام، وتؤكــد حرصــه علــى أن ال يضيــع مــن 

الطعــام شــيًئا بغــر نفــع. 

انظر: البوطي: حممد سعيد رمضان، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسامية، ص 171.   )1(
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منــه  الــذي صــدر  املقــام  الكراهــة مبعرفــة  مــن احلرمــة إىل  يتغــر احلكــم  وقــد 
احلديــث النبــوي مثــل: النهــي عــن لبــس القســي واملعصفــر، فلمــا ذكــر علــي أنــه 
مــن  املنهيــات  هــذه  أصبحــت  النــاس  لعامــة  وليــس  الصحابــة،  هنــُي خلصــوص 
املكروهــات، وأمــا قــارئ احلديــث الــذي ال يفــرق بــني التشــريع العــام والتشــريع 

اخلــاص، فيفهــم هــذا النهــي علــى وجــه احلرمــة. 
إن معرفــة مقامــات تصرفــات النــي  هــي ســبيل واضحــة ملعرفــة كيفيــة اتبــاع 
النــي  فــا يكفــي اتبــاع الســنن الظاهــرة واتبــاع أحكامــه الــي بّلغهــا عــن هللا 

تعــاىل، بــل جيــب اتبــاع منهجــه يف تطبيــق أحــكام هللا تعــاىل. 
لذلــك يكــون اتبــاع النــي  ابتبــاع عملــه وقولــه، وابتبــاع منهجــه الــذي ال 
يتحقــق إال بفهــم ســنته وكشــف العاقــة الرابطــة بــني قولــه  واملقاصــد العامــة 
األحــكام  لعلــل  وتتبعــه  احلكــم  ملنــاط  حتقيقــه  مبعرفــة كيفيــة  وكذلــك  للشــريعة، 
ومراعاتــه  لألحــوال والظــروف واملابســات والوقائــع، وهــو مــا يســمى مبوجبــات 

تغــر األحــكام. 
الشــريعة وقواعدهــا وكلياهتــا  مــع مقاصــد  يتوافــق  مبــا  النبويــة  الســنة  فهــم  إن 
الكــربى يســتوجب شــروطًا عديــدة مــن أمههــا التفريــق بــني مقامــات التصرفــات 
النبويــة، وهــذا األمــر يســتوجب املزيــد مــن األحبــاث والدراســات لتقنينــه وتقعيــده 

فيصــر علًمــا قائًمــا بذاتــه. 
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القيم األخالقية يف الرتاث التفسريي

د. عبد القادر الشايط*

ملخص 

أصــول األخــاق  وبيــان  إســامي،  منظــور  مــن  لعلــم األخــاق  التأصيــل  الدراســة حنــاول  هــذه  يف 
مــن خــال رصــد  اجملتمعــات ورقيهــا، وذلــك  بنــاء  اإلســامية وأهــم خصائصهــا، وأقســامها، ودورهــا يف 
اجلهــود املضيئــة ألهــل التفســر يف توظيفهــم للخطــاب القــرآين يف معاجلــة كثــر مــن اجلوانــب، وخاصــة اجلانــب 
األخاقــي الــذي يعــد مــن أهــم وأعــوص قضــااي األمــة يف هــذا العصــر، وبيــان الّلبنــة الــي وضعهــا هــؤالء األعــام 

يف صــرح اإلصــاح القيمــي لألمــة يف زمــن التصــدع واالحنــال األخاقــي.
الكلمات املفتاحية: القيم األخاقية، منظومة القيم، متاسك اجملتمع، علماء التفسر.

Abstract:
In this study we try to know ethics from an Islamic perspective, to show the origins of 
Islamic ethics and its most important characteristics, sections, and role in building soci-
eties and their renaissance, by monitoring the efforts of the scholars of interpretation in 
their use of Qur'anic discourse in dealing with many issues, especially the moral aspect, 
which is one of the most important issues of the nation in this era, and the statement of 
the efforts put in place by these scholars to reform the moral field.
Key words: the level of values, moral values, the Qur’an.
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مقدمة
يعد اهتمام اإلسام ابلقيم الفاضلة من أهم العوامل الي حفظت األمة العربية 
مــن التدهــور واالحنــال اخللقــي الــذي كانــت تعــاين منــه األمــم األخــرى قدميــاً وحديثــاً 
ألن للقيــم أثــراً كبــراً يف معظــم جمــاالت احليــاة، إذ تقــوم عليهــا هنضــة وتطــور األمــم 
والشــعوب، وابلقيــم تتماســك األنظمــة االجتماعيــة لــدى األمــم، كمــا أهنــا تســاعد 

علــى االحتفــاظ هبويتهــا وذاتيتهــا، وابلقيــم يرتبــط مســتقبلها واســتقرارها. 
وعلــى الرغــم مــن كثــرة اهتمــام علمــاء املســلمني مبــادة علــوم القــرآن قدميــاً، إال 
أّن اهتمامهــم بوضــع الدراســات املتخصصــة يف إبــراز منظومــة القيــم اإلســامية يف 
املصطلــح القــرآين قليــل جــداً، وإْن كانــت جهودهــم ال ختلــو مــن إشــارات ونظَــرات 
إىل مقاصــد القــرآن العامــة، يف حــني جعــل بعــض املفســرين املتأخريــن موضــوع 
القيــم أساســاً وأصــًا مــن أصــول التفســر، الــي حُبســن توظيفهــا يكتســب الفــرد 
الكثــر مــن الصفــات والقيــم واألخــاق واملبــادئ الســامية، ويقــود إىل بنــاء جمتمــع 

قــوي ومتآلــف. 
دوافع اختيار موضوع البحث

تقبع وراء اختياري ملوضوع هذا البحث دوافع ذاتية، وأخرى موضوعية:
الدوافع الذاتية:

- اقتناعي الشخصي أبمهية القيم اإلسامية، ودورها يف بناء اإلنسان.
هبــا  متــر  الــي  لألزمــات  حــًا انجعــاً  أصبحــت  اإلســامية  القيميــة  املنظومــة   -

اليــوم. والغربيــة  العربيــة  اجملتمعــات 
األسباب املوضوعية:

- حاجــة النــاس يف وقتنــا احلاضــر إىل معرفــة القيــم اإلســامية، ودورهــا يف إصــاح 
الفــرد واســتقرار اجملتمــع.

أهداف البحث:
- أتصيــل منظومــة القيــم األخاقيــة مــن منظــور إســامي بعيــداً عــن التبعيــة املطلقــة 

للفلســفات الوضعّية، والدراســات الســيكولوجية.
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- ترسيخ القيم اإلسامية الفاضلة يف عقيدة املسلمني.
خطة البحث

مقدمــة: تضمنــت بيــان أمهيــة املوضــوع وأهدافــه، ودوافــع اختيــاره ، ومنهــج 
البحــث، وخطتــه.

املبحث األول: القيم األخالقية واالجتماعية يف القرآن الكرمي
املبحث الثاين: القيم األخالقية يف اإلسالم وأثرها يف إصالح الفرد واجملتمع

منهج البحث:
إن طبيعة موضوع الدراسة تدعو إىل توظيف املنهج الوصفي، املنهج التحليلي.

املبحث األول: القيم األخالقية واالجتماعية يف القرآن الكرمي
املطلب األول: مفهوم القيم يف اإلسالم

الفرع األول: مفهوم القيم لغًة واصطالحًا
القيــم يف اللغــة: اســتخدمت مفــردة »قيمــة« منــذ القــدم وأريــد هبــا معــان متعــددة 
متباينة االختاف، وما فتئ الباحثون عن مدلول هذه الكلمة يذكرون لنا األصول 

اللغوية الي اشــتقت منها ويبينون لنا مداليلها، حيث عرفوها بقوهلم:
»قيمــة الشــيء يف اللغــة: قــدره وقيمــة املتــاع مثنــه«)1(. والقيمــة الثمــن الــذي 
يقــاوم بــه املتــاع. جــاء يف املصبــاح املنــر: » أقمــت الشــيء وقومتــه فقــام، مبعــى 
اســتقام، قــال تعــاىل: ﴿َفَوَجــَدا ِفيَهــا ِجــَدارًا يُِريــُد أَن يَنَقــّضَ َفأََقاَمــهُ﴾ ]الكهــف: 77[. 

واســتقام مبعــى قــوم يف لغــة أهــل مكــة. 
يقولون: استقمت املتاع أي: قومته، وحددت للسلعة مثنها«)2(.

حســن  وقــوام كشــداد:  قــومي،  وهــو  وقيــم كعنــب  قامــات،  »مجــع  القيــم: 
القامــة... والِقيمــة ابلكســر واحــدة القيــم، ومالــه قيمــة إذا مل يــدم علــى شــيء، 

مصطفــى، إبراهيــم، وآخــرون،  املعجــم الوســيط، جممــع اللغــة العربيــة، مطبعــة دار الدعــوة، تركيــا،   )1(
1989م، 767/2.

الفيومي،أمحــد بــن حممــد بــن علــي، املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر، حتقيــق عبــد العظيــم   )2(
الشــناوي، املكتبــة العلميــة، بــروت، ط2، 2010م، ص269.
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وقّوْمــت الســلعة واســتقمْته: مثنتــه، واســتقام: اعتــدل، وقومتــه: عدلتــه فهــو قــومي 
ومســتقيم ومــا أقومــه شــاذ، والقــوام كحســاب: العــدل ومــا يعــاش بــه، وابلضــم: داء 

يف قوائــم الشــاء، وابلكســر: نظــام األمــر وعمــاده وماُكــه«)1(.
و القيــم أيضــاً: »اســم ملــا يُقــوم بــه الشــيء، أي يثبــت كالعمــاد والســناد: ملــا يعمــد 
ويســند إليــه... واإلقامــة يف املــكان: الثبــات. وإقامــة الشــيء: توفيــة حقــه... وتقــومي 
الشــيء: تثقيفــه، قــال تعــاىل: ﴿لََقــْد َخلَْقَنــا اْلِنَســاَن ِفي أَْحَســِن تَْقِويم﴾ ]التــني: 4[.

وذلــك إشــارة إىل مــا خــص بــه اإلنســان دون احليــوان؛ مــن العقــل والفهــم، 
وانتصــاب القامــة الدالــة علــى اســتيائه علــى كل مــا يف العــامل«)2(، ليجعلــه خليفــًة 

يف األرض، ويكّرِمــه أميــا تكــرمي.
مفهوم القيم يف االصطالح:

إن مصطلح القيم مصطلح حديث ابلنسبة إىل ثقافتنا اإلسامية، ولعله مرتجم 
عن اللغات األجنبية مبعانيه املختلفة، وإن املعاجم اللغوية العربية احلديثة تقدمه لنا 

كما ورد يف الثقافة الغربية فتارة بفلسفة القيم واترة أخرى بنظرية القيم.
وإن الدراســات املتعــددة قــد أرســت مفهــوم علــم القيــم ضمــن موضوعــات علــم 
النفــس، وعلــم االجتمــاع، واالقتصــاد، واألخــاق...ألن موضــوع القيــم مــن املفاهيــم 
الضروريــة واجلوهريــة لدراســة اجملتمــع، حبيــث حتــدد درجــة رقــي اجملتمعــات، وقــد لقيــت 
اهتمامــاً كبــراً منــذ زمــن بعيــد علــى يــد العديــد مــن علمــاء االجتمــاع وعلمــاء النفــس 

واالقتصــاد والسياســة، وقــد عرفــت القيــم يف االصطــاح بعــدة تعريفــات، منهــا:
القيــم: »مســتوى أو مقيــاس أو معيــار حنكــم مبقتضــاه ونقيــس بــه وحنــدد علــى 

أساســه املرغــوب فيــه أو املرغــوب عنــه«)3(.
وكذلــك القيــم »صفــات، أو مثــل، أو قواعــد... تقــام عليهــا احليــاة البشــرية 
فتكــون هبــا حيــاة إنســانية، وتُعايــَـُر هبــا النظــم واألفعــال؛ لُتعــرف قيمتهــا اإلنســانية 

الفروز أابدي، القاموس احمليط، 4/170.  )1(
األصفهــاين، الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، حتقيــق صفــوان عــدانن داوودي، دار القلــم،   )2(

ص69. 1418ه/1997م،  ط2،  بــروت، 
كاظــم، حممــد إبراهيــم، التطــور القيمــي وتنميــة اجملتمعــات الدينيــة، اجمللــة االجتماعيــة القوميــة،   )3(

القاهــرة، 1971م، ص111.
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مــن خــال مــا تتمثلــه منهــا«)1(.
وعرفهــا بعضهــم أبهنــا: »جمموعــة مــن القواعــد الــي تقــوم عليهــا احليــاة اإلنســانية، 
وختتلف هبا عن احلياة احليوانية«)2(. كما عرفها بعض علماء الفكر اإلسامي، أبهنا:

»حكــٌم يصــدره اإلنســاُن علــى شــيٍء مــا، مهتــداًي مبجموعــِة املبــادئ واملعايــر 
ــلوك«)3(. ــرع، حمــدًدا املرغــوب فيــه واملرغــوب عنــه مــن السُّ الــي ارتضاهــا الشَّ

ومــن العبــارات اجلامعــة للتعاريــف أهنــا: »جمموعــة مــن املعايــر واألحــكام النابعــة 
من تصورات أساســية عن الكون واحلياة واإلنســان واإلله، كما صورها اإلســام، 
تتكــون لــدى الفــرد واجملتمــع مــن خــال التفاعــل مــع املواقــف واخلــربات الفرديــة 
واالجتماعيــة، حبيــث متكنــه مــن اختيــار أهــداف وتوجهــات حلياتــه تتــاءم مــع 
قدراتــه وإمكانياتــه، وتتجســد مــن خــال االجتاهــات أو االهتمامــات أو الســلوك 

اللفظــي أو العلمــي بصــورة مباشــرة وغــر مباشــرة«)4(.
وعلــى هــذا األســاس جنــد أن علــم القيــم يف الثقافــة اإلســامية، يعــين »تلــك 
النــي  وســنة  الكــرمي،  القــرآن  أخاقيــات  مــن  املســتخرجة  واآلداب  الفضائــل 
الدارســون  عنهــا  عــرب  والــي  اإلســامية،  األمــة  وتــراث  وســلم،  عليــه  صلــى هللا 
املســلمون مبصطلحــات خمتلفــة ومتنوعــة، اترة ابســم املبــادئ أو األســس، واترة 
ابســم املقومــات أو الثوابــت، وأخــرى ابســم اإلســام أو العقيــدة…«)5(. وإن 
كان مصطلــح الفضيلــة واآلداب العامــة هــو املصطلــح املشــهور الــذي اســتخدمه 

الدارســون للداللــة علــى موضــوع القيــم.
إن الرتاث اإلسامي ينظر إىل القيم على أهنا »عملية تفضيل تقوم على االستقامة 
مــن مصــادر أحــكام الشــريعة اإلســامية، ومعايرهــا  واالعتــدال، وتنطلــق أساســاً 
الدراســات واإلعــام دار  العصــر، مركــز  الســلفية وقضــااي  بــن زيــد،  الرمحــان  الزنيــدي، عبــد   )1(

ص462. 1418ه/1998م،  ط1،  الــرايض،  إشــبيليا، 
الطريقــي، عبــد هللا بــن إبراهيــم،  الثقافــة اإلســامية: ختصصــا ومــادة وقســما علميــا، فهرســة   )2(

الــرايض، ط1، 1417ه، ص14. الوطنيــة،  امللــك فهــد  مكتبــة 
زهران، حامد،  علم النفس اإلجتماعي، عامل الكتب، القاهرة، ط5، 1984، ص132.  )3(

أبــو العينــني، علــي خليــل مصطفــى، القيــم اإلســامية والرتبيــة، مكتبــة إبراهيــم حلــي، املدينــة   )4(
املنــورة، ط1، 1408ه/ 1988م، ص10.

الزابخ، أمحد،  املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص27.  )5(
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ومبادئهــا، وهــي حتــدد املرغــوب فيــه حــاالً وأتمــر بــه، واملرغــوب عنــه حرامــا خبيثــاً 
وتنهــى عنــه. وتعمــل كدوافــع أو مثــرات لســلوك الفــرد واجملتمــع حنــو خلــق الشــخصية 

الســوية املتكاملــة وتنميتهــا، وذلــك مبــا يكفــل لإلنســان الســعادة األبديــة«)1(. 
ويتبــني مــن خــال مــا ســبق تعــدد تعريفــات القيــم إال أن التعريــف اجلامــع الــذي 
ميكــن األخــذ بــه هــو أهنــا جممــوع الصفــات الســلوكية العقائديــة واألخاقيــة، الــي 
توجه الســلوك، وهي الي تصنع نســيج الشــخصية، وتبى على تصور حمدد للكون 
واخلالــق، ولإلنســان والعقــل والعلــم واملعرفــة. وأهنــا أتثــرت ابملنهــج القــرآين، ومببادئــه 
ومثله، وقد ذكرت حتت مسميات خمتلفة، مثل: املبادئ، األخاق، والفضائل...

املطلب الثاين: مصادر القيم وأنواعها
تنحصــر مصــادر القيــم يف مصدريــن اثنــني: مصــدر علــوي وردت قيمــه علــى 
اإلنســان عــن طريــق الشــرائع الســماوية ومنهــا اإلســام، ومصــدر بشــري يبــدع 
قيمــه رواد مــن املفكريــن والفاعلــني يف حقــول السياســة واالقتصــاد واالجتمــاع 
والرتبيــة، وتزكيهــا الشــعوب اترة وترفضهــا اترة أخــرى. وتلتقــي قيــم املصدريــن يف 
أغلــب القيــم املعروفــة، ولكــن املصدريــن خيتلفــان يف املعياريــة واملصداقيــة، فمعياريــة 
القيــم يف الشــرائع الســماوية، وخاصــة منهــا القيــم املتعلقــة بطبيعــة اإلنســان األصليــة 
والثابتة مبنية على ما وضعه هللا يف اإلنســان من مؤهات بدنية ونفســية وفطرية، 
وحيــث يســتحيل يف حــق املصــدر اإلهلــي اخلطــأ أو العبــث، فــإن مصداقيتــه قطعيــة 
الثبــوت. أمــا املعيــار البشــري للقيــم فهــو نســي بطبيعتــه قابــل للصــواب واخلطــأ، قــد 
يتخللــه أحيــاانً اهلــوى أو التقديــر اخلاطــئ أو النظــرة الضيقــة أو املصــاحل اخلاصــة 
كمــا قــد تعرتيــه النفعيــة والنزاعــات األاننيــة والغرائــز الذاتيــة الفرديــة أو اجلماعيــة، 
لذلك يتســم املعيار البشــري ابلتغر والتقلب مما جيعل مصداقيته نســبية فقط«)2(. 
مخســة  إىل  اإلســامية  والقيــم  الفضائــل  املدرســي  تقــي  حممــد  صنــف  وقــد 
أصنــاف، انطاقــاً مــن تصنيفاتــه العمليــة لألخــاق يف كتابــه اجملتمــع اإلســامي 

وأهدافــه: منطلقاتــه 
مسعود، أمحد طاهر،  املدخل إىل علم االجتماع، ص154.  )1(

احلســين، حممــد ابلبشــر، مدونــة القيــم يف القــرآن والســنة، مطبعــة طــوب بريــس، الــرابط، ط1،   )2(
2008م، ص24.
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- األخــاق الفرديــة: وتشــمل القيــم التاليــة: االســتقامة، العفــة، كظــم الغيــظ، 
اإلســراف.  البخــل،  التواضــع،  األمانــة،  الصــدق، 

- األخــاق األســرية: وتتمثــل يف تلــك القيــم الــي تربــط اآلابء ابألبنــاء، واألزواج 
شــكرمها،  إليهمــا،  اإلحســان  الوالديــن،  طاعــة  وهــي:  واألرحــام.  واألقــارب 

اإلنفــاق. املــودة،  ابملعــروف،  مصاحبتهمــا 
- األخــاق االجتماعيــة: وتشــمل القيــم التاليــة: حتــرمي الغــش والظلــم، وجــوب 

الوفــاء ابلعهــد، العفــو واإلحســان والكــرم، حتــرمي االعتــداء علــى األنفــس.
- األخــاق الدينيــة: وتشــمل الفضائــل التاليــة: طاعــة هللا وشــكره، التــوكل علــى 

هللا، اخلــوف مــن ســطوة هللا، األمــل يف رمحــة هللا، التوبــة مــن الذنــب.
-أخــاق الدولــة: وتشــمل القيــم والفضائــل الــي تربــط احلاكــم ابحملكــوم، مثــل: 
الدفــاع،  التشــاور،  األمــوال،  صــون  النظــام،  إقــرار  املســاواة،  احلريــة،  العدالــة، 

.)1( ابلعهــد  والوفــاء  الرقابــة  الكلمــة،  وحــدة  املســتضعفني،  مســاعدة 
وإن اهلــدف مــن القيــم الفاضلــة يتمثــل يف: »إعــداد اإلنســان إىل ممارســة املصــاحل 
وتوزيــع األعمــال، علــى منــط يكفــل التســاوي بــني األفــراد يف احلقــوق والواجبــات، 
كمــا يطلــق مفهــوم األخــاق علــى أعمــال اإلنســان وســلوكه اإلرادي الــذي يتحلــى 
يف تلك القيم والفضائل األخاقية ومضاداهتا من الرذائل، مثل الصدق والكذب، 
واحملبــة والكراهيــة، البخــل والكــرم، اإلخــاء واحلقــد، اإليثــار واألاننيــة، الرأفــة والتعنــت، 
الرب والتسلط، األمانة واخليانة... فكل هاته الصفات واألعمال دليل على السلوك 
األخاقــي لإلنســان«)2(. ذلــك أن الفطــرة البشــرية إذا جبلــت علــى شــيء وتطبعــت 

عليــه أصــاب منهــا مــا شــاء ســواء كان خلقــاً حســناً أو ســيئاً.
واملاحــظ أن اجملتمــع العاملــي والعــريب واإلســامي يعــاين مــن ختلخــل البنــاء 
املعياري القيمي، واضطراب يف بنيته الرتبوية، من هنا أتيت أمهية البحث يف القيم 
األخاقيــة اإلســامية، ألنــه حبــث عــن الــذات العربيــة اإلســامية يف غــر انغــاق، 
املدرســي، حممــد تقــي،  اجملتمــع اإلســامي، منطلقاتــه وأهدافــه، دار اجلبــل، بــروت، ط1،   )1(

ص66. 1982م، 
الزابخ، أمحد، املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص50.  )2(
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لبنائهــا بنــاء ذاتيــاً متميــزاً كــي تكــون قــادرة علــى العطــاء واإلبــداع، يف عصــر غــدت 
فيــه كل اجملتمعــات تعمــل علــى أتكيــد شــخصيتها. 

القــرآن  القيــم يف  منظومــة  علــى  الوقــوف  خــال  مــن  إليــه  نســعى  مــا  وهــو 
الكــرمي واســتنباط أنواعهــا وخصائصهــا، وإبــراز دور القيــم اإلســامية يف إعطــاء 
صــورة للمجتمــع املســلم، وتكويــن شــخصية الفــرد املســلم وماحمهــا املتميــزة، وبيــان 

فعاليتهــا يف صياغــة احليــاة وأهدافهــا يف ظــل التقــدم العلمــي والتقــين املعاصــر.
وإزاء هــذا فإنــه »البــد أن نــدرك أمهيــة وجــود منظومــة مــن القيــم املتميــزة ابلتعــدد 
واملرونــة، واخلاضعــة للتغــر املضبــوط، يف ظــل التقــدم العلمــي والتقــين املذهــل، الــذي 
غــدى ميــس كل مكــون مــن مكــوانت حيــاة اإلنســان، وابلرغــم مــن مســامهاته فإنــه مل 
يستطع أن حيل مشكات حياة اإلنسان املعاصرة، ألننا نرى اضطراابت اجتماعية 
واقتصادية وسياسية، هذا إىل جانب تفاقم مشكات العمل، والصراع بني الفقراء 
واألغنياء، وِحّدة املناوشات العاملية بني القوى املختلفة، وكذلك املنازعات احمللية، 
إىل جانــب مشــكات أخــرى كثــرة«)1(. فالقيــم هــي األســاس لبنــاء جمتمــع متميــز، 
ألن فقــدان الرتبيــة علــى القيــم الــي تبــى عليهــا شــخصية اإلنســان، تُفقــد اجملتمــع 

جوهــره وروحــه، وجتعلــه يعــاين مــن قصــور يف أتكيــد ذاتــه وهويتــه الثقافيــة.
وابلتــايل جنــد أن املنهــج القــرآين يــريب املؤمــن علــى القيــم األخاقيــة واالجتماعيــة، 
»من خال املمارسة العملية للعبادات بصفة عامة ومنها عبادة اإلنفاق والصدقة، 
الــي يتجلــى هلــا هــذا األثــر االزدواجــي، الــذي يســتهدف بــه البــاري تطهــر النفــس 
أخاقيــاً، مــن خــال تنقيتهــا مــن شــوائب احلــرص الشــديد علــى مجــع املــال، وإبعــاد 
رذائــل البخــل، والشــح، والطمــع، كمــا يعــزز املنهــج القــرآين مــن خــال الــزكاة قيــم 
التكافــل، ومــؤازرة الفقــراء ومواســاهتم، وســد حاجــة املعوزيــن والبؤســاء، واحملرومــني 
اجتماعيــا، ومــن مت العمــل علــى تقويــة اجملتمــع وتثبيتــه واســتقراره، لتســود بــه قيــم: 
التضحيــة واإلخــاص والعفــة واإليثــار... وهــذه القيــم كفيلــة إبزاحــة كل الرذائــل الــي 

تعشــعش داخــل اجملتمــع الــذي تتفــاوت فيــه الطبقيــة بــني أفــراده«)2(.
أبو العينني، علي خليل مصطفى، القيم اإلسامية والرتبية، ص10.  )1(

الزابخ، أمحد،  املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص265-264.  )2(
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فتكــون هــذه الروابــط االجتماعيــة القويــة، ســبباً يف تشــارك أفــراد اجملتمــع املســلم 
بعضهــم بعضــا يف أفراحهــم وأحزاهنــم، واستشــعار كل واحــد منهــم أن لــكل فــرد يف 
هــذا اجملتمــع حقــاً عليــه، ممــا يقــوي أواصــر اجملتمــع ويصونــه مــن التشــتت، وينمــي 

فيــه القيــم الرتبويــة األخاقيــة التضامنيــة، وحيقــق االطمئنــان والســكينة.
املطلب الثالث: تداخل القيم األخالقية واالجتماعية ابملنهج القرآين

إن موضــوع الرتبيــة علــى القيــم األخاقيــة واالجتماعيــة يف ضــوء القــرآن الكــرمي 
يشكل مدخًا مهماً ميكن من خاله رصد واقع املسلمني، وتوجهاهتم احلضارية 
لتحديــد األولــوايت، وضبــط السلـــوكات، واختيــار التصــورات؛ ألن معــاين القيمــة 
يف القــرآن تشــكل مرجعيــة شــرعية أساســية ومعياريــة، بفضلهــا يصبــح املســلم كيــاانً 
متميــزاً يف جمــاالت احليــاة املتعــددة، ولــن تتحقــق لألمــة اإلســامية عزهتــا وكرامتهــا، 
وأمنهــا واســتقرارها إال بتطبيــق شــرع هللا علــى عبــاده، واحلكــِم بينهــم مبــا أنــزل هللا، 
ونبــذ مــا خالــف ذلــك مــن قوانــني وضعيــة، ونُظـُـم بشــرية، خمالفــة لشــرع هللا القـــومي، 

وغــرس القيــم الفاضلــة الــي تؤســس الســعادة يف الدنيــا واآلخــرة.
القيــم  أن  اجملتمــع اإلســامي، جنــد  القيمــة يف  مــن حتديــد مفهــوم  وانطاقــاً 
األخاقيــة ال انفصــام بينهــا وبــني القيــم االجتماعيــة ابملنهــج القــرآين، وابلتــايل فــإن 
العقيــدة واألخــاق صنــوان ال ينفصــان يف هــذا املنهــج، ضمــن املعيــار احملــدد 
للســلوك اإلنســاين يف اإلطــار االجتماعــي املنطلــق مــن القــرآن الكــرمي، والســنة 

النبويــة، اللــذان حيــددان جمموعــة مــن القيــم االجتماعيــة.
كمــا جنــد أن »القيــم املســتنبطة مــن القــرآن حولــت األخــاق مــن كوهنــا علمــا 
فلســفياً مرتبطــاً االنفعــاالت النفســية لإلنســان إىل قيــم اجتماعيــة مرتبطــة مبــروءة 
اخلريــة  معتمــدة  الشــرية،  أو  اخلريــة  عليهــا حكــم  أســقطت  أن  بعــد  اإلنســان 
القيــم  اســتمدت  وقــد  األخــاق.  مبــكارم  عنهــا  التعبــر  ليكــون  الشــرية  وانفيــة 
القرآنيــة تلــك املــكارم الراقيــة الســامية مــن الــدايانت الســابقة«)1(؛ »ألن اتريــخ 
احلضــارة البشــرية حافــل ابلشــرائع األخاقيــة واملعايــر االجتماعيــة املتباينــة، إال أن 
الســيايب، أمحــد بــن ســعود، منظومــة القيــم القرآنيــة يف اجملــال الكامــي واألخاقــي، جملــة جامعــة   )1(

القــدس لألحبــاث والدراســات، العــدد 25، شــتنرب 2011م، ص17-16.
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الدراســات احلديثــة قــد كشــفت عــن وجــود تقــارب كبــر بــني هــذه الشــرائع.«)1( 
مث جــاء اإلســام متممــاً هلــا، وســائراً علــى هنجهــا، وهــذب بعضهــا، وذلــك بعــد 
أن تشــرذمت وتفرقــت وأمهلــت بــني األمــم واحلضــارات«.)2( ويؤكــد ذلــك قولــه 
ـَـا بُِعثْــُت ألمَُتِـّـَم َصالِــَح اأَلْخــَاِق «)3( وهــذا يــدل علــى  صلــى هللا عليــه وســلم : »ِإمنَّ
أن األخــاق كانــت معهــودة بــني قبائــل قريــش فجــاء النــي صلــى هللا عليــه وســلم 

لتزيينهــا وجتميلهــا، وتبيــني فضائلهــا دنيــواي وأخــرواي. 
الشــيء الــذي يؤكــد أن »التشــريع اإلســامي جــاء كامــًا شــامًا لــكل جوانــب 
احليــاة الدنيــا واآلخــرة، وجــاء أيضــاً مكمــًا ومتممــا ملــا خلــت منــه الرســاالت 
الســابقة، كطغيــان املاديــة يف اليهوديــة، وطغيــان الروحيــة يف املســيحية، وتعــادل 
اجلانبــني يف تــوازن واعتــدال يف اإلســام«)4(، حيــث أعطــى كًا منهمــا مــا يســتحقه 
مــن الرعايــة والعنايــة، فهــو يدعــو اإلنســان إىل العمــل والكســب يف الدنيــا، كمــا 
يدعــوه يف الوقــت نفســه إىل العمــل لطلــب اآلخــرة، قــال تعــاىل: ﴿َواْبتـَـِغ ِفيَمــا آتـَـاَك 
ــَك ۖ  ُ ِإلَْي ــا ۖ َوأَْحِســن َكَمــا أَْحَســَن الّلَ ْنَي ــَن الّدُ ــَك ِم ــَس نَِصيَب اَر اْلِخــَرَة ۖ َواَل تَن ــّدَ ُ ال الّلَ

َ اَل يُِحــّبُ اْلُمْفِســِديَن﴾ ]القصــص: 77[. ــِغ اْلَفَســاَد ِفــي اأْلَْرِض ۖ ِإّنَ الّلَ َواَل تَْب
وقد اقتضت شريعة هللا نظاماً اجتماعياً متكاماً يشمل كل اجلوانب اإلنسانية: 
الروحيــة، واملاديــة، والوجدانيــة النفســية، والعقليــة، واألخاقيــة لتســر احليــاة علــى 
أكمــل وجــه، ويتحمــل فيهــا اإلنســان مســؤولية أمانــة االســتخاف الــي أنيطــت بــه، 
وحيقق الفعل احلضاري، ويربز الشهود احلضاري هلذه األمة على سائر األمم، قال 
ــٍه َغْيــُرُه ۖ  ــْن ِإلَٰ َ َمــا لَُكــم ّمِ ــا َقــْوِم اْعبُــُدوا الّلَ تعــاىل: ﴿َوِإلَــٰى ثَُمــوَد أََخاُهــْم َصالًِحــا ۚ َقــاَل يَ
ــَن اأْلَْرِض َواْســتَْعَمَرُكْم ِفيَهــا َفاْســتَْغِفُروهُ ثـُـّمَ تُوبـُـوا ِإلَْيــِه ۚ ِإّنَ َربـِّـي َقِريــٌب  ُهــَو أَنَشــأَُكم ّمِ
رشــوان، حممــد مهــران، تطــور الفكــر األخاقــي يف الفلســفة الغربيــة، دار قبــاء للطباعــة والتوزيــع،   )1(

القاهــرة، 1998م، ص32.
القرطي، أيب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، 227/18.  )2(

ابــن ســعد،«الطبقات« )1/ 192(. والبيهقــي يف »ســننه« )10/ 191 - 192(.وأخرجــه   )3(
البخــاري، »األدب املفــرد« )273(.

صبــح، علــي،  التصويــر القــرآين للقيــم اخللقيــة والتشــريعية، املكتبــة األزهريــة للــرتاث، القاهــرة،   )4(
ص266. د.ت، 



151 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

ّمُِجيــٌب﴾ ]هــود: 60[، فمــن املعــاين الــي فســر هبــا لفــظ »اســتعمركم« »خلقكــم 
لعمارهتــا«)1(، »وجعلكــم عمارها«)2(،«واختذكــم عمــارا«)3(، »وأهلمكــم عمارهتــا مــن 
احلــرث والغــرس وحفــر األهنــار وغرهــا«)4(، »وأقدركــم علــى عمارهتــا الســتثمار مــا 

فيهــا، وهيأكــم لاســتفادة مبــا عليهــا وفيهــا وحوهلــا مــن منافــع وخــرات«)5(.
وإن رســالة العمــارة ال تنهــض إال ابلتعــاون بــني النــاس مجيعــاً، لذلــك جعــل هللا 
النفــس اإلنســانية متيــل إىل االجتمــاع، و»اإلنســان حبكــم هــذه النزعــة ال يســتطيع 
أن يعيش مبفرده وال يســتطيع احلياة منفصًا عن اجملتمع البشــري الذي يعيش يف 
حميطــه، وال عــن احليــاة واألحــداث اجلاريــة حولــه؛ بــل جتــده يســعى علــى الــدوام إىل 
االندمــاج يف حيــاة جمتمعــه، وإىل بنــاء عاقــات خمتلفــة مــع أفــراده ومجاعاتــه، وإىل 
التفاعــل مــع حيــاة وثقافــة جمتمعــه، وإىل التعــاون مــع أفــراده يف حتصيــل معاشــه«)6(. 
فاإلنســان ال ميكنــه أن يفــي بــكل حاجاتــه مفــرداً، فــا بــد مــن اجتمــاع الُقــَدِر 

الكثــرة مــن أبنــاء ِجْنِســه ليحصــل القــوُت لــه وهلــم فيحصــل ابلتعــاون )7(. 
املــؤرخ  إليهــا  الــي أشــار  العمــران  النزعــة إىل االجتمــاع أو إىل  وإن خاصيــة 
االجتماعــي ابــن خلــدون تعتــرب مــن أهــم اخلصائــص الــي اختــص هللا هبــا اإلنســان 
دون غــره مــن املخلوقــات؛ »ألنــه خلــق خلقــة ال قــوام هلــم إال أبنــس بعضهــم 
إال  لبعضهــم  قــوام  مــن حيــث ال  مــدين ابلطبــع،  اإلنســان  قيــل  ببعــض، وهلــذا 
ببعــض، وال ميكنــه أن يقــوم جبميــع أســبابه، وقيــل مســي بذلــك؛ ألنــه ال أينــس بــكل 
مــا أيلفــه«)8(. ويبــدو أن هــذه اخلاصيــة االجتماعيــة هــي الســمة الغالبــة يف تفســر 
ابــن عاشــور حيــث جنــده يؤصــل لعلــم االجتمــاع البشــري يف مباحــث تفســرية 

كثــرة، إىل جانــب ثلــة مــن علمــاء الغــرب اإلســامي.
ابن العريب املعافري، أيب بكر حممد ابن عبد هللا بن حممد،  أحكام القرآن، 495/4.  )1(

القرطي، حممد بن أمحد األنصاري،اجلامع ألحكام القرآن، 55/9.   )2(
ابن عطية األندلسي، أيب حممد عبد احلق، احملرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز، 438/3.  )3(

أيب حيان األندلسي،  حممد بن يوسف بن علي، البحر احمليط، 239/5.  )4(
زرمان، حممد، الفعل احلضاري يف القرآن الكرمي، دار الكتاب الثقايف، 1430ه/2009م، ص20.  )5(

التومي الشــيباين، عمر، مفهوم اإلنســان يف الفكر اإلســامي، الدار اجلماهرية للنشــر والتوزيع   )6(
، طرابلس، 1987م، ص166-165.

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، املقدمة، ص42-41.  )7(
األصفهاىن، الراغب،  املفردات يف غريب القرآن، مادة )إنس(، ص94.  )8(
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وإن نظــام التكافــل االجتماعــي يف اإلســام كمــا بينــه الطاهــر بــن عاشــور، 
يقــوم علــى »بنــاء اجملتمــع الفاضــل الــذي تســوده احملبــة واإلخــاء، وتتعــاون فيــه كل 
القــوى حبيــث ال يطغــى فريــق علــى فريــق، ويكــون صاحلــا نظيفــا، فــا تظهــر فيــه إال 
الفضائل وتسترت اجلرائم بل تنمحي أصا، وتبذل فيه النصيحة عامة هلل ولكتابه 
ولرســوله وأئمــة املســلمني وعامتهــم، ويتــم االئتــاف بــني احلقــوق والواجبــات وبــني 
مصــاحل النــاس بعضهــم مــع بعــض، فــا تتضــارب احلقــوق وال تتجــاوز احلــدود، وال 
يعتــدي أحــد علــى أحــد يف نفــس أو عــرض أو مــال، فتمتــزج النفــوس والعقليــات، 
وتقــوى الوحــدة، وتتآلــف األرواح وتتجــاذب األشــباح، ويشــد بعضهــم أزر بعــض، 
ويقضــي حاجــة أخيــه خصوصــا الضعيــف والبائــس واملســكني«)1(، فــإن املســلمني 
يف كل زمــان ومــكان قــد أمجعــوا علــى التعــاون والتكافــل، واتفقــوا علــى محايــة 
الضعيــف، ونصــرة املظلــوم، وإغاثــة امللهــوف، والتعــاون الكامــل يف مجيــع شــؤون 

احليــاة ويف حالــي الرخــاء والشــدة.
إن اجملتمع البشري أو األمة »عبارة عن جمموعة من الناس كل ملتئم من أجزاء 
هــي األفــراد، فــا جــرم إن كان إصــاح اجملتمــع متوقفــا ابدئ األمــر علــى إصــاح 
األفــراد، فــإذا صلحــت حصــل مــن جمموعتهــا الصاحلــة جمتمــع يســوده الصــاح، 
وتلــك هــي أســباب صــاح نواحــي اهليئــة االجتماعيــة يف أحــوال عاقــات أفرادهــا 
ببعــض«)2(، فيــزداد قــوة ومتاســكا، وتنغــرس صفــات احملبــة، واملســاواة، واالحتــاد 

واأللفــة، لتكــون أمــة واحــدة جتمعهــا وحــدة االعتقــاد والتفكــر والعمــل الصــاحل.
لذلــك اجتــه كتــاب هللا جبملــة مــن األوامــر والنواهــي ذات الصبغــة األخاقيــة إىل 
خمتلــف األفــراد، ســعياً منــه يف إصــاح أخــاق األفــراد، واالرتقــاء ابلــروح اإلنســانية 
وتنقيتهــا ممــا يشــوهبا ويعكــر صفوهــا، والســمو هبــا عــن صغائــر األمــور، وحتمــل أمانــة 
عمــارة األرض علــى حنــو مــا يقــرره املنهــج اإلهلــي، فخاطبهــم هبــا فــرداً فــرداً، »وهــذه 
األوامــر والنواهــي تتعلــق ابلكليــات الضروريــة الــي تتوقــف حيــاة اجملتمــع اإلســامي 
عليها كل التوقف، وبدوهنا يتعذر العمران، ويفشو االحنال، ويضيع األمن ويفسد 

عبد العال، أمحد عبد العال، التكافل االجتماعي يف اإلسام،  ص24.  )1(
ابن عاشور، حممد الطاهر، أصول النظام االجتماعي يف اإلسام، ص39.  )2(
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النظــام«)1(، فــاهلل عليــم خبــر أبحــوال العبــاد، يعلــم مــا حُيقِّــق هلــم الســعادة ومــا جيلــب 
هلم الشقاء، لذلك جاءت الشريعة اإلسامية، أبحكام أخاقية زجرية على شكل 
أوامــر ونــواه، كمــا يؤكــد ذلــك اإلمــام ابــن حــزم )ت456ه(: »األخــاق اإلســامية 

تقــوم علــى جمموعــة مــن األوامــر والنواهــي الــي تتضمنهــا الشــريعة اإلســامية«)2(.
فقــد جــاء القــرآن الكــرمي مبــا يتوافــق ويتــاءم مــع فطــرة اإلنســان الــي فطَــره هللا 
عليهــا، يــوازن بــني متطلَّبــات الــروح واجلســد، ويبــني اخلــر وكل خلــق مفــض إليــه 
ويوضــح الشــر وينهــى عــن كل خلــق موصــل إليــه، فجــاء بذلــك يراعــي مصلحــة 
الفــرد يف تناســق ومشــول بديــع مــع مصلحــة اجملتمــع، يقــول ابــن حــزم معــرباً عــن 
ذلــك: »فكمــا أنــه مصــدر لألحــكام الشــرعية فهــو مصــدر ملــكارم األخــاق، 
حيــث يبــني اخلــر والشــر، ويُبــني الفضيلــة والرذيلــة والســبل الــي تفضــي إىل كل 
منهمــا، كمــا يبــني العواقــب املرتتبــة علــى ذلــك.«)3( قــال تعــاىل: ﴿ ُهــَو اّلـَـِذي بََعــَث 
يِهــْم َويَُعلُِّمُهــُم اْلِكتَــاَب َواْلِحْكَمــَة  ْنُهــْم يَْتلـُـو َعلَْيِهــْم آيَاتِــِه َويَُزّكِ يــَن َرُســواًل ّمِ ّيِ ِفــي اأْلُّمِ

ِبيــٍن﴾ ]اجلمعــة: 2[. ــي َضــَاٍل ّمُ ــُل لَِف َوِإن َكانُــوا ِمــن َقْب
ولعــل أبــرز مــا تثمــره حركــة الرتقــي الروحــي واخللقــي الــي ميارســها اإلنســان وفــق 
قيم الوحي »االرتقاء ابحلياة االجتماعية إىل أعلى مستوايت التوافق واالنسجام، 
والقــوة والتماســك، واالندمــاج، والعطــاء املثمــر، مــن هنــا اكتســت عمليــة الرتقــي 
الروحــي واخللقــي أمهيــة قصــوى يف توجيــه الفعــل احلضــاري وإثرائــه، وبســبب ذلــك 
أواله الوحــي عنايــة خاصــة، وعــده هدفــاً أساســياً وأصيــًا مــن أهــداف الفعــل 

احلضــاري، وبعــدا قــواي مــن أبعــاده«)4(.
ونظــراً ألمهيــة منظومــة القيــم العليــا الــي هلــا فعــل يف أمنــاط الســلوك االجتماعــي 
العامــة، ويف قيــام احلضــارة اإلنســانية فقــد تنبــه إليــه الكثــر مــن املفســرين القدامــى 
كابــن عطيــة، والقرطــي، وأيب بكــر ابــن العــريب، الذيــن ذكــروا العديــد مــن »القيــم 

)1(  املكي الناصري،حممد،  التيسر يف أحاديث التفسر، 390/3.
مصطفى،  وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة واملنطق واألخاق، ص303.  )2(

املرجع نفسه، ص301.  )3(
زرمان، حممد، الفعل احلضاري يف القرآن الكرمي، دار الكتاب الثقايف، 1430ه/2009م، ص19.  )4(
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األخاقيــة الــي تتنــاول الســلوك االجتماعــي مثــل الصــدق، احللــم، األمانــة، العفــة، 
التســامح، العفــو، التواضــع، الوفــاء«)1( يف تفاســرهم، لكــن ســرعان مــا تطــور األمــر 
عنــد احملدثــني كالشــيخ الطاهــر بــن عاشــور، واملكــي الناصــري، وابــن ابديــس، 
الذيــن أخــذوا يفســرون اآليــة القرآنيــة ويســتنبطون منهــا إشــارات اجتماعيــة قويــة، 
فأخذت تفاسرهم طابعاً أخاقياً واجتماعياً، َمّكن الدارسني للعلوم االجتماعية 
الرجــوع إليهــا واالســتفادة منهــا، ابعتبارهــا تــرااثً لألمــة اإلســامية، يكشــف اللثــام 

عمــا يف القــرآن مــن أســرار وكنــوز صاحلــة لإلنســانية كلهــا.
املبحث الثاين: القيم األخالقية يف اإلسالم وأثرها يف إصالح الفرد واجملتمع

املطلب األول: مفهوم القيم األخالقية وأنواعها يف اإلسالم
الفرع األول: مفهوم األخالق لغة واصطالحا

أوال: معىن األخالق يف اللغة
لكــن  واحــد  األصــل  واخلُلُــُق يف  واخلُْلــُق  اخلَلــُق،  األصفهــاين:  الراغــب  قــال 
دركــة ابلَبصــر، وُخــص اخلُلُــُق ابلقــوى 

ُ
ُخــصَّ اخلَلــُق ابهليئــات واألشــكال والصــور امل

َذا ِإالَّ ُخُلُق اأْلَوَِّلنَي﴾ ]الشعراء:  والسجااي املدركة ابلبصرة.« قال تعاىل: ﴿ِإْن هَٰ
ــهُ  137[، واخلَــَاُق مــا اكتســبه اإلنســان مــن الفضيلــة خبُُلِقــه قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا لَ
ِفــي اْلِخــَرِة ِمــْن َخــَاق﴾ ]البقــرة: 200[ وفــان خليــق بكــذا: أي كأنــه خملــوق 

فيــه ذلــك، كقولــك جمبــول علــى كــذا، أو مدعــو إليــه مــن جهــة اخلَْلــِق.«)2(
وقــد فســر أبــو حيــان »اخلــاق« يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا لَــهُ ِفــي اْلِخــَرِة ِمــْن 
َخــَاٍق﴾ ]البقــرة: 102[، بقولــه: »اخلــاق يف اللغــة النَِّصيــُب: قالــه الزجــاج، 

قــال: لكنــه أكثــر مــا يســتعمل يف اخلــر، قــال:
ِإالَّ سَّرَابِيُل ِمْن قْطٍر َوَأْغَاِل***َيْدُعوَن اِبْلَوْيِل ِفيَها اَل َخَاَق هَلُْم

حبنكــة امليــداين، عبــد الرمحــان حســن، األخــاق اإلســامية وأسســها، دار القلــم، دمشــق،   )1(
 .56/1 1996م،  1417ه/  ط4،  ســوراي، 

األصفهــاىن، الراغــب،  املفــردات يف غريــب القــرآن، احملقــق: صفــوان عــدانن الــداودي، دار   )2(
الــدار الشــامية - دمشــق بــروت، ط1، 1412 هـــ، 297/1. القلــم، 
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َواخلََْاُق: اْلَقْدُر، وقيل اخَلاق: الدين، وقيل: الَقَواُم، وقيل: اخلاص، وقيل الَقْدُر«)1(
نفســه  اإلنســان  بــه  مــا أيخــذ  هــو  اللغــة:  اخللــق يف  القرطــي حقيقــة  وقــال 
مــن األدب، يســمى خلقــا، ألنــه يصــر كاخللقــة فيــه. وأمــا مــا طبــع عليــه مــن 
األدب فهــو اخلِيــم )ابلكســر(: الســجية والطبيعــة، ال واحــد لــه مــن لفظــه. وخيــم: 
اســم جبــل. فيكــون اخللــق الطبــع املتكلــف. واخليــم الطبــع الغريــزي. وقــد أوضــح 

األعشــى ذلــك يف شــعره فقــال:
ىَل َوَعاَدْت خِلِيِمَها اأْلَْخَاُق***َوِإَذا ُذو اْلُفُضوِل َضنَّ َعَلى اْلَمــــــــْو
أي رجعت األخاق إىل طبائعها.)2(

فاألخــاق مجــع ُخُلــق، واخلُُلــق- بضــمِّ الــام وســكوهنا - هــو الدِّيــن والطبــع 
والســجية واملــروءة.

اثنياً: معىن األخالق يف االصطالح
عــرف العلمــاء األخــاق بتعريفــات كثــرة لكــن أغلبهــا تتفــق يف كوهنــا؛ عبــارة 
عــن جمموعــة املبــادئ والقواعــد املنظمــة للســلوك اإلنســاين؛ لكنهــم اختلفــوا يف 
مســألة التأصيــل هلــا، فمنهــم مــن أرجعهــا إىل دوافــع طبيعيــة غريزيــة حبتــة، ومنهــم 
مــن أخضعهــا لقوانــني ومبــادئ وشــرائع جمتمعيــة، ومنهــم مــن أرجعهــا إىل الديــن، 
لتنظيــم حيــاة اإلنســان، وحتديــد عاقتــه بغــره علــى حنــو حيقــق الغايــة مــن وجــوده 

يف هــذا العــامل علــى أكمــل وجــه ومــن تلــك التعريفــات:
مــا ذكــره اجلاحــظ )ت255ه( أبهنــا: حــال النفــس، هبــا يفعــل اإلنســان أفعالــه بــا 
روية وال اختيار. واخلُُلق قد يكون يف بعض الناس غريزة وطبعاً، ويف بعضهم ال يكون 
إالَّ ابلرايضــة واالجتهــاد، كالســخاء قــد يوجــد يف كثــر مــن النــاس مــن غــر رايضــة وال 

تعّمل، وكالشجاعة واحللم والعفة والعدل وغرها من األخاق احملمودة«)3(.
أمــا اإلمــام ابــن قيــم اجلوزيــة فقــد أفــرد فصــا كامــا لألخــاق يف كتابــه الفوائــد، 

أيب حيان األندلسي، حممد بن يوسف بن علي،  البحر احمليط، 518/1.  )1(
القرطي، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، 227/18.  )2(

اجلاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر الكنــاين البصــرّي، هتذيــب األخــاق، قــرأه وعلــق عليــه أبــو   )3(
حذيفــة إبراهيــم بــن حممــد، دار الصحابــة للــرتاث، 1410ه/ 1989م، ص14.
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ومل يضــع هلــا تعريفــا حمــددا، وإمنــا عرفَّهــا ابملثــال، وقســمها إىل قســمني األخــاق 
املذمومــة، واألخــاق الفاضلــة.

وأرجــع كا القســمني إىل أصولــه فقــال: »أصــل اأْلَْخــَاق املذمومــة كلَهــا اْلِكــرب 
َوأمــا  ُشــوع وعلــو اهلمــة...  اأْلَْخــَاق احملمــودة كلَهــا اخلُْ واملهانــة والــدانءة، وأصــل 
اأْلَْخــَاق الفاضلــة كالصــرب والشــجاعة َواْلعــْدل واملــروءة والعفــة والصيانــة واجلــود واحللــم 
َواْلَعفــو والصفــح واإليثــار َوعــزة النَّفــس َعــن الــدانءات والتواضــع والقناعــة والصــدق 
واألخــاق واملكافــأة علــى اإْلِْحَســان مبثلِــِه أَو أفضــل والتغافــل َعــن زالت النَّــاس َوتــرك 
االنشغال مبَا اَل يعنيه وسامة اْلقلب من تِْلَك اأْلَْخَاق املذمومة َوحَنْو َذِلك، َفكلَها 
ُشــوع وعلــو اهلمــة.«)1( مث أشــار إىل أن لألخــاق حــداً َمــى جاوزتــه  انشــئة َعــن اخلُْ
َصاَرت ُعْدوااًن َوَمى قّصرت َعنهُ َكاَن نقصا ومهانة... فعلى ســبيل املثال للشــجاعة 

حــد إذا جاوزتــه صــارت هتــوراً، ومــى نقصــت عنــه صــارت ُجبنــاً وخــوراً.)2( 
تـنَْيِ، فهو السجية املتمكنة  وقال الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسر: »ُخُلٌق ِبَضمَّ
يف النفس ابعثة على عمل يناسبها من خر أو شر وقد فسر ابلقوى النفسية، وهو 
تفســر قاصر فيشــمل طبائع اخلر وطبائع الشــر، ولذلك ال يعرف أحد النوعني من 
اللفظ إال بقيد يضم إليه فيقال: ُخُلٌق َحَسٌن، َويـَُقاُل يف ِضدِِّه: ُسوءُ ُخُلٍق، أَو ُخُلٌق 
َذِميــٌم، قَــاَل تـََعــاىَل: ﴿َوإِّنـَـَك لََعلــى ُخلـُـٍق َعِظيــٍم﴾ ]اْلَقلَــم: 4[. َويف احلَِْديــِث: »َوَخاِلِق 
النَّــاَس خِبُلُــٍق َحَســٍن«. فــإذا أطلــق عــن التقييــد انصــرف إىل اخللــق احلســن.... َواخْلُلُــُق 
يف اْصِطــَاِح احلكمــاء: َمَلَكــةٌ )أي كيفيــة راســخة يف النفــس أي متمكنــة مــن الفكــر( 

تصــدر هبــا عــن النفــس أفعــال صاحبهــا بدون أتمــل«)3(. 
وقــال أيضــا: »تزكيــة النفــس اإلنســانية وارتيــاض العقــل علــى إدراك الفضائــل 

ومتييزهــا علــى الرذائــل امللتبســة هبــا«)4(.

ابــن قيــم اجلوزيــة، مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد، الفوائــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت،   )1(
.143/1 1393ه/1973م،  ط2، 

املرجع نفسه، 139-140/1.  )2(
ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، 172-171/9.  )3(

ابــن عاشــور، حممــد الطاهــر، أصــول النظــام االجتماعــي يف اإلســام، دار الســام مصــر، ط2،   )4(
1431ه/2010م، ص116.
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فاألخاق إذن هي القوى والســجااي النفســية الراســخة، الي تصدر عنها أمناط 
الســلوك اإلنســاين اخلارجــي، مــن خــال إرادة حــرة، وهــي متثــل الصــورة الباطنيــة 
لإلنســان، أمــا اخلَْلــُق ميثــل الصــورة الظاهــرة لإلنســان، وكامهــا يكــون حســناً أو 
قبيحاً. واألصل يف اخلُلق أن يكون اختيارايً يكسب ابلتخليق واجلهد واملثابرة على 
التــزام جانــب التســامي، ولذلــك ميــدح بــه اإلنســان أو يــذم ويثــاب عليــه أو يعاقــب، 
خبــاف اخلَْلــُق فهــو فطــرة مقســومة حمــدودة، ال مدخــل ألحــد فيهــا وال اختيــار، وال 

يتعلــق هبــا لذاهتــا مــدح أو ذم، وال يرتتــب عليهــا ثــواب أو عقــاب«)1(.
املطلب الثاين: أمهية األخالق يف املنهج القرآين

الفرع األول: أمهية األخالق يف حياة اجملتمع
أمهيــة األخــاق ودورهــا يف  العصــور  مــّر  أدرك أدرك علمــاء اإلســام علــى 
بنــاء األمــم واحلضــارات فأفــردوا هلــا املؤلفــات والرســائل، بــل مل خيــل مؤلــف مــن 
مؤلفاهتــم مــن إشــارة إىل األخــاق وتذكــر أبمهيتهــا، ونــدب علــى االلتــزام هبــا، فهــي 
»الدعامــة األوىل لبنــاء اجملتمــع املتماســك الركــني، وصــاح أي جمتمــع أو فســاده 
» ضابطــاً  األخــاق  تشــكل  فســادها«)2(. كمــا  أو  األخــاق  بصــاح  مرتبــط 
اجتماعياً له أتثره القوي على ســلوك األفراد ومتاســك اجملتمعات واســتقرارها«)3(.

وال يســتطيع أي جمتمــع مــن اجملتمعــات أن يعيــش أفــراده متفامهــني متعاونــني 
ســعداء، مــا مل تربــط بينهــم روابــط متينــة مــن األخــاق الكرميــة، فمــكارم األخــاق 
ضــرورة اجتماعيــة، ومــى فقــدت األخــاق الــي هــي الوســيط الــذي البــد منــه 
النســجام اإلنســان مــع أخيــه اإلنســان، تفــكك أفــراد اجملتمــع وتصارعــوا وتناهبــوا، 
مث أدى هبــم ذلــك إىل االهنيــار والدمــار«)4(، وال شــك أن كثــرة اآلايت القرآنيــة 
واألحاديــث النبويــة يف موضــوع األخــاق يــدل علــى أمهيتهــا، فهــي تتبــوأ املنزلــة 
الســامية والدرجــة الرفيعــة مــن التشــريع اإلســامي، ولقــد شــهد التاريــخ علــى أن 

صــاح أي جمتمــع أو فســاده مرتبــط بصــاح األخــاق وفســادها.
فتح هللا سعيد، عبد الستار، املنهاج القرآين يف التشريع، رسالة دكتوراه قدمت يف جامعة األزهر   )1(

كلية أصول الدين ختصص التفسر واحلديث، مصر، ط1، 1413ه/1992م، ص407.
يوسف،  حممد السيد، منهج القرآن يف إصاح اجملتمع، ص569.   )2(

ســامل عــام،  فــرج أمحــد الرفاعــي، التــداول احلضــاري يف القــرآن الكــرمي، دار روابــط للنشــر،   )3(
ص176. 1437ه/2016م،  ط1،  مصــر، 

امليداين ، عبد الرمحان حسن حبنكة، األخاق اإلسامية وأسسها،.1/33-34  )4(
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القــرآن الكــرمي علــى أن فقــدان األخــاق االجتماعيــة، وضيــاع  وقــد شــهد 
القيــم الفاضلــة، وشــيوع الرذيلــة، كان ســبباً يف هــاك األقــوام الســابقة ومــن هنــا 
تظهــر أمهيــة العنصــر األخاقــي يف أتثــره علــى الســلوك اجملتمعــي، فصــاح اجملتمــع 
ـُـَك  بصــاح الفــرد، وفســاده بفســاده، وإىل ذلــك يشــر قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َكاَن َربّ
ــا ُمْصِلُحــوَن﴾ ]هــود: 117[، وهــذه اآليــة تقــرر ســنة  ــٍم َوأَْهلَُه لِيُْهِلــَك اْلُقــَرٰى بِظُْل
إهليــة كونيــة، فــإذا قــدر هللا لقريــة أهنــا هالكــة؛ ألهنــا أخــذت أبســباب اهلــاك فكثــر 
فيهــا املرتفــون، فعــم فيهــم الفســق والضالــة، فلــم تدافعهــم ومل أتخــذ علــى أيديهــم، 
وهــي املســؤولة عمــا حيــل هبــا، فحقــت عليهــا ســنة هللا، وأصاهبــا الدمــار واهلــاك.  
من هنا دعا الطاهر بن عاشور : »عقاء األقوام وأصحاب األحام منهم إذا 
رأوا دبيب الفساد يف عامتهم أن يبادروا للسعي إىل بيان ما حل ابلناس من الضال 
يف نفوسهم، وأن يكشفوا هلم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن مينعوهم منه مبا أوتوه من 
املوعظة والســلطان، ويزجروا املفســدين عن ذلك الفســاد حى يرتدعوا، فإن هم تركوا 
ذلك وتوانوا فيه مل يلبث الفساد أن يسري يف النفوس وينتقل ابلعدوى من واحد إىل 
غــره حــى يعــم أو يــكاد فيعســر اقتاعــه مــن النفــوس، وذلــك االختــال يفســد علــى 
الصاحلــني صاحهــم، وينكــد عيشــهم علــى الرغــم مــن صاحهــم واســتقامتهم، فظهــر 
أن الفتنة إذا حلت بقوم ال تصيب الظامل خاصة بل تعمه والصاحل، فمن أجل ذلك 

وجــب اتقاؤهــا علــى الــكل، ألن أضــرار حلوهلــا تصيب مجيعهــم«)1(.
وملــا كانــت »األخــاق احلســنة هــي املطلوبــة شــرعاً، وهــي املرغــوب فيهــا يف 
الســلوك اإلنســاين، نظــراً  مليــل اإلنســان ابلطبيعــة إىل القيمــة اإلجيابيــة«)2(، فقــد 
تعــود النــاس علــى هــذا الســلوك، وطلبــوه تدريبــاً وتربيــة، حــى »اعتــادت إرادهتــم 
علــى قيــم األخــاق الفاضلــة، وهــو مــا يســتدعي جتســيد األخــاق يف هــذه القيــم 
األخاقية الرفيعة، الي هي عبارة عن املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين 
الــي حيددهــا الوحــي لتنظيــم حيــاة اإلنســان وحتديــد عاقتــه بغــره، علــى حنــو حيقــق 

الغايــة مــن وجــوده يف هــذا العــامل علــى أكمــل وجــه«)3(. 
ابن عاشور، حممد الطاهر،  التحرير والتنوير، 1840/1.  )1(

العوا، عادل، القيم األخاقية، مطبعة جامعة دمشق، د.ت، ص38.  )2(
ايجلن، مقداد، الرتبية األخاقية اإلسامية، ص75.  )3(
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لقد جاءت الشريعة اإلسامية لتنظيم شؤون العباد وحتقيق مصاحلهم وفق قواعد 
وضوابــط أخاقيــة حددهــا اإلســام، »وإن أعظــم مــا بــى عليــه اإلســام دعوتــه إىل 
مكارم األخاق وهتذيبها، والعناية برتبية النفس وإكماهلا وتدريبها على متابعة اهلدى 
واإلرشــاد الــذي يشــهد العقــل الســليم حبقيقتــه وصاحــه ونفعــه«)1(، »وعلــى هــذا جنــد 
أن العنصــر األخاقــي يف املنهــج القــرآين ركيــزة شــاملة لــكل الســلوك البشــري، فــإذا 
عــدان إىل أوامــر القــرآن الكــرمي ونواهيــه جنــد أن اإلميــان والعقيــدة ال يتحققــان إال مــن 
خــال العمــل هبمــا، ابعتبارهــا أوامــر صــادرة مــن هللا ســبحانه، واألوامــر الصــادرة مــن 
هللا ســبحانه توجب األســس األخاقية طاعتها، ال لكوهنا ظاهرة ألســاس أخاقي، 
ولكن ابعتبار كوهنا طاعة ملن جتب طاعته«)2(. لذلك فقد كان اإلصاح األخاقي 

أساســا مــن أســس بنــاء حضــارة تقــود إىل التمــدن والرقــي.
فاألخــاق متثــل ذلــك الســلوك العملــي الــذي تتحقــق بــه إنســانية اإلنســان، 
وتتــم بــه ســعادة النــاس يف إطــار التعــاون والتــآزر، وينعــم فيــه اجملتمــع بقيــم التضامــن 
والتكافــل، ممــا حيفــز النــاس إىل االلتــزام هبــا، وإذا فقــدت األخــاق مل جتــر مصــاحل 
الدنيا على استقامة بل على فساد، ويلحق الناس الضيق واحلرج، فاألخاق هي 
األســاس لبناء اجملتمعات اإلنســانية إســامية كانت أو غر إســامية، ويقرر ذلك 
الَِحاِت  قولــه تعــاىل: ﴿َواْلَعْصــِر ِإّنَ اْلِنَســاَن لَِفــي ُخْســٍر ِإاّلَ اّلَِذيَن آَمنـُـوا َوَعِملُوا الّصَ
ْبــِر﴾ ]العصــر:1-3[، »فالعمــل الصــاحل املدعــم  َوتََواَصــْوا بِاْلَحــّقِ َوتََواَصــْوا بِالّصَ
ابلتواصــي ابحلــق، والتواصــي ابلصــرب يف مواجهــة املغــرايت والتحــدايت مــن شــأنه 
أن يبــين جمتمعــاً حمصنــاً ال تنــال منــه عوامــل الــرتدي واالحنطــاط، وليــس ابتــاء األمــم 
واحلضــارات كامنــاً يف ضعــف إمكاانهتــا املاديــة أو منجزاهتــا العلميــة، إمنــا يف قيمتهــا 

اخللقيــة الــي تســودها وتتحلــى هبــا«)3(.
إن أمهية علم األخاق يف اإلسام جعلت بعض املنشغلني ابلعلوم اإلسامية 
وال ســيما علــوم القــرآن يركــزون عليــه، ويلفتــون االنتبــاه إليــه، وقــد توجهــت عنايــة 

ابن عاشور، حممد الطاهر،   أصول النظام االجتماعي، ص120.  )1(
الزابخ، أمحد، املنهج القرآين يف تربية القيم األخاقية واالجتماعية، ص35.  )2(

الســقاف، َعلوي بن عبد القادر، وآخرون، موســوعة األخاق اإلســامية،  الناشــر: موقع الدرر   )3(
الســنية علــى اإلنرتنــت dorar.net، عــدد األجــزاء: 3، مت حتميلــه يف ربيــع األول 1433هـــ، ص5. 
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أعــام التفســر إىل اســتقصاء اآلايت ذات احلمولــة األخاقيــة ومجعهــا وتصنيفهــا، 
إلصــاح أوضــاع األمــة تربــوايً واجتماعيــاً وسياســياً وحضــارايً.  

فباإلضافــة إىل مــا ورد يف تفاســرهم مــن إشــارات أخاقيــة، جنــد بعضهــم أفــرد 
كتبــاً خاصــة للحديــث عــن األخــاق كابــن حيــان األندلســي صاحــب كتــاب 
»أخــاق الرســول « وعنــه خُيــربان ابــن خــر اإلشــبيلي )ت575ه(: »كتــاب 
َأْخــَاق َرُســول هللا« اِلبْــِن َحيَّــان اْخِتَصــار الشَّــْيخ اإِلَمــام أيب بكــر حُمَمَّــد بــن اْلَولِيــد 
الِفهــري الطرطوشــي، َحدثــيِن بِــِه الَقاِضــي أَبُــو بكــر بــن اْلَعــَريبّ  قَــاَل َأْخــربين بِــِه 
َشــيخَنا اإِلَمــام أَبُــو بكــر الطرطوشــي بِــِه وابألصــل َعــن أيب بكــر اْلُمِفيــد احْلَافِــظ 
اْلَمْعــُروف اِببْــن اخلاصبــة َومل يــزْد ابْــن اْلَعــَريبّ علــى َهــَذا يف َســَند اأَلْصــل)1(، وقــد 
بــذل فيــه غايــة جهــده يف خدمــة ســنة رســول هللا، واملســامهة يف حفظهــا، وكذلــك 
معرفــة مــا كان عليــه النــي مــن اخللــق الكــرمي ومــا كان متحليــاً بــه مــن الشــمائل، 
وبيــان ذلــك للنــاس لاهتــداء هبديــه والتخلــق أبخاقــه واالقتبــاس بنــوره، واســتنباط 
األحــكام واملعــاين الشــرعية مــن ســرته، إلصــاح النفــوس وهتذيبهــا وإصــاح تديــن 

العبــاد، وإحــداث انقــاب ســريع يف نفــوس املؤمنــني واملؤمنــات.
إن »اجملتمــع اإلســامي لــه أخاقــه الــي تضبــط وحتــدد الســلوك، مبعــى أن لــه 
بنــاءه املعيــاري، الــذي نبــع يف األســاس مــن املصدريــن األساســيني: القــرآن والســنة 
املطهــرة، فالقــرآن مبــا أويت مــن مــكارم األخــاق وجتســدت يف شــخص الرســول 
الكــرمي وترمجــت يف أقوالــه وأفعالــه هــو املصــدر األساســي املعتمــد للقيــم يف اجملتمــع 
اإلســامي«)2(، واألخــاق بذلــك هــي صــورة اجملتمــع، ومقيــاس هنضتــه يف ســلم 
الرقــي، ألهنــا تعــد الضابــط واملعيــار املوجــه األساســي للســلوك الفــردي واجلماعــي، 
للفــرد واجملتمــع، ويعــد ترســيخها يف واقــع اجملتمعــات  هبــا تتحقــق أفضــل حيــاة 
البشــرية، الوســيلة األمثــل لتكويــن اجليــل الصــاحل، وصياغــة الشــخصية اإلجيابيــة 

املؤثــرة يف اجملتمــع املســلم.

األمــوي اإلشــبيلي، أبــو بكــر حممــد بــن خــر، فهرســة ابــن خــر اإلشــبيلي، احملقــق: حممــد فــؤاد   )1(
منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1419ه/1998م، ص569.

صــاحل بــن عبــد هللا، وآخــرون، موســوعة نضــرة النعيــم يف مــكارم أخــاق الرســول الكــرمي، دار   )2(
الوســيلة للنشــر والتوزيــع، ط1، جــدة، 1418ه/1998م، 156/1.
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لقــد اهتــم اإلســام اهتماًمــا كبــرًا مبوضــوع األخــاق ألهنــا أمــر ال بــد منــه لــدوام 
احليــاة االجتماعيــة، بــل جعلهــا جوهــر الرســاالت الســماوية، فاألخــاق الفاضلــة 
ضــرورة ملحــة إلقامــة احليــاة الســعيدة يف كل جمتمــع، وعلــى األمــة اإلســامية أن 
تقــوم علــى األســس األخاقيــة الــي حددهــا القــرآن وبينهــا النــي صلــى هللا عليــه 
وســلم واســتنبطها أهــل التفســر، وإن إمهــال اجلانــب األخاقــي يــؤذن هبــاك األمــة 
وتشــتت أفرادهــا، وعلــى األمــة اإلســامية أن تتــدارك نفســها حــى ال تقــع فيمــا 

وقــع فيــه غرهــا، فيحــق عليهــا العــذاب.
الفرع الثاين: األخالق االجتماعية يف املنهج القرآين 

إن اهتمام املنهج القرآين ابجلانب األخاقي يؤكد أن األخاق ركيزة أساسية 
يف اإلســام، فهــي »روح الرســالة اإلســامية، وأن النظــام اإلســامي التشــريعي 
يــربز أن »املنظومــة األخاقيــة  الــروح«)1(، وهــذا كلــه  هلــذه  يعــد صــورة جمســمة 
اإلســامية هــي أكثــر ســعة ومشــواًل وانغــرازاً وتوغــًا يف كيــان اإلنســان، وهــي أكثــر 
ثــراًء واســتيعاابً مــن أي منظومــة أخاقيــة وضعيــة وأن االلتــزام هبــا يعــين التخلــق 
والتديــن والعبــادة يف آن واحــد، وكل ذلــك جيلــب الرضــا واالطمئنــان«)2(، كمــا أهنــا 

متثــل األســس الثابتــة الــي تبــى عليهــا عمليــة اإلصــاح يف مجيــع اجملــاالت.
لذلــك جنــد أن الشــريعة اإلســامية ألغــت كل مــا كان ســيئاً ابجملتمــع اجلاهلــي، 
وأخــذت مبنهــج اإلصــاح القــرآين، وجتلــت قيــم هــذا املنهــج جبــاء يف اجملتمعــني 
املكــي واملــدين، الــذي وصــل يف صــدره األول قمــة الكمــال الــي ال ميكــن أن يصــل 
إليهــا أي جمتمــع، ويف ظلــه وحتــت وطأتــه ســعدت األمــة ابلطمأنينــة، والعــدل 

واالســتقرار، والســعادة... 
وإنــه كمــا أصلــح القــرآن الكــرمي اجملتمــع الــذي نــزل فيــه ومــا بعــده مــن اجملتمعــات 
املتجــددة الــي أخــذت هبديــه، فهــو كفيــل أبن يصلــح اجملتمعــات املعاصــرة، ويعــاجل 
القضــااي املتجــددة، وحيــل مشــكات احلضــارة اإلنســانية، وســيظل املنهــج القــرآين 

ايجلــن، مقــداد حممــد علــي،  علــم األخــاق اإلســامية، دار عــامل الكتــب للطباعــة والنشــر،   )1(
2003م، ص53. 1424ه/  ط2،  الــرايض، 

ابن محزة،  مصطفى، مقارابت يف املسألة األخاقية، مطبعة األمنية، الرابط، 2019م، ص103.  )2(
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علــى اختــاف األزمــان واألجيــال الــدواء لــكل داء، واحلــل لــكل مشــكلة، والعصمــة 
مــن كل ضــال )1(. ومــن أنكــر هــذا فقــد كــذب التاريــخ ونفــى الواقــع، وجحــد نعمــة 
ْلَنــا َعلَْيــَك  هللا علــى عبــاده، حيــث قــال ســبحانه يف معــرض تعظيــم كتابــه: َ﴿نَّزَ
ــُكّلِ َشــْيٍء َوُهــًدى َوَرْحَمــًة َوبُْشــَرٰى لِْلُمْســِلِميَن﴾ ]النحــل: 89[،  ــا ّلِ ــاَب تِْبَيانً اْلِكتَ
ومن أوصاف الكتاب الذي هو موضوع البيان أنه؛ هداية للعباد قال تعاىل: ﴿ِإّنَ 
ــَوُم﴾ ]اإلســراء: 9[، وأنــه أيضــا: ﴿ِشــَفاٌء َوَرْحَمــةٌ  ــَذا اْلُقــْرآَن يَْهــِدي لِلَِّتــي ِهــَي أَْق َهٰ
ّلِْلُمْؤِمِنيــَن﴾ ]اإلســراء: 82[، ويف اآليــة دليــل علــى أن يف القــرآن آايت يشــتفى 
هبــا، فهــو املنهــج الوحيــد الكفيــل إبنقــاذ األمــة اإلســامية مــن كل املــآزق الــي وقعــت 
فيهــا، وإخراجهــا مــن الظلمــات الــي أحاطــت هبــا مــن كل جانــب، قــال الطاهــر ابــن 
عاشور يف تفسره هلذه اآلية: »أن القرآن كله شفاًء ورمحة للمؤمنني ويزيد خسارة 
للكافريــن، ألن كل آيــة مــن القــرآن مــن أمــره وهنيــه ومواعظــه وقصصــه وأمثالــه ووعــده 
ووعيــده، مشــتملة علــى َهــدٍي، وصــاح حــاٍل للمؤمنــني املتبعينَــه، ومشــتملة بضــد 

ذلــك علــى مــا يزيــد غيــظ املســتمرين علــى الظلــم«)2(.
فلقــد احتــوى القــرآن الكــرمي علــى رســم متكامــل لصــورة اجملتمــع الفاضــل وذلــك 
مبــا حــواه مــن سياســة اإلصــاح لــكل مناحــي احليــاة، فهــو منهــج أبــدي يناســب 
كل الظــروف، غــر حمــدود بزمــن وال مبــكان وإمنــا هــو منهــج لــكل البشــر يف كل 

األرض حــى يــرث هللا األرض ومــن عليهــا.
فاملنهــج القــرآين يســتهدف تثبيــت أســس القيــم األخاقيــة يف الســلوك البشــري 
انطاقــا  مــن جمموعــة مــن القواعــد والضوابــط الــي حددهــا اإلســام واملتجليــة يف 
األوامر والنواهي املبثوثة يف آي القرآن، والي تعترب مصدرا ألحكام الشريعة وملكارم 
األخاق، فجاء يبني اخلر والشــر، ويبني الفضيلة والرذيلة والســبل الي تفضي إىل 
كل منهمــا، كمــا يبــني العواقــب املرتتبــة علــى كل جنــوح عنهــا، حيــث ورد يف القــرآن 
الكــرمي مــن الفضائــل والتعاليــم اخللقيــة ووصــااي اخلــر الكثــر، ويبــني ذلــك ابــن حــزم 
األندلســي بقوله: »فكمــا أن القــرآن مصــدر لألحــكام الشــرعية فهــو مصــدر ملــكارم 

يوسف، حممد السيد، منهج القرآن يف إصاح اجملتمع، ص20.  )1(
ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، مج 7، 190-189/15.  )2(



163 جملة املرقاة السنة الرابعة جملد6 العدد السادس 1442ه/2021م

األخاق، حيث يبني اخلر والشر، ويبني الفضيلة والرذيلة والسبل الي تفضي إىل 
كل منهمــا، كمــا يبــني العواقــب املرتتبــة علــى ذلــك، وورد فيــه مــن أصــول األخــاق 

والفضائــل والتعاليــم اخللقيــة، والوصــااي احلكيمــة اخلــر الكثــر«)1(.
ولقــد اهتــم اإلســام ابألخــاق ألهنــا قاعــدة أساســية لــدوام احليــاة االجتماعيــة 
وتقدمهــا مــن الناحيتــني املاديــة واملعنويــة، فاإلنســان حباجــة ماســة إىل نظــام خلقــي 
حيقــق للمجتمــع حاجتــه االجتماعيــة، وحيــول دون تفككــه واهنيــاره، لذلــك أصبــح 
النظام االجتماعي اإلسامي مصدرا يرجع إليه يف احلكم األخاقي كي ال تتحكم 
فيهــا األهــواء والشــهوات والعــادات والتقاليــد، ومقياســاً  تقــاس بــه األخــاق، ومل 
يهمل النظام االجتماعي اإلسامي األخاق بل ميزها عما سواها، وميز السلوك 
األخاقــي عــن ســائر أنــواع الســلوك اإلنســاين، ومل يدخــل يف مفــردات األخــاق مــا 
ليــس منهــا، وجعــل هلــا عاصــم يردعهــا ويرجعهــا إىل الصــواب، وهــذا العاصــم هــو 

القــرآن احلكيــم الــذي ال أيتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه.
وقــد بــني القــرآن مــكارم األخــاق ومنافعهــا، ومســاوئ األخــاق ومضارهــا، 
وبــني الســبيل للتخلــي عــن هــذه، والتحلــي بتلــك، ممــا حيصــل بــه الفــاح بتزكيــة 
النفــس، والســامة مــن اخليبــة بتدســيتها، وبذلــك يكــون اإلســام قــد »كفــى 
املســلم مؤنــة البحــث واالســتنباط، فقــد فصــل األخــاق بنوعيهــا، ومــا علــى املســلم 
إال أن يعــرض نفســه علــى األخــاق بنوعيهــا، ليعــرف موضعــه منهــا، مث يعمــل 

جاهــدا، لتكــون أخاقــه أخاقــاً إســاميًة حقــًا«)2(.
قــال املفســر ابــن ابديــس: »جــاء القــرآن مبينــاً لألخــاق الفاســدة، وذاكــراً ســوء 
أثرهــا، وقبــح مغبتهــا، مبينــاً كذلــك األخــاق الصحيحــة، وعظيــم نفعهــا وحســن 
العقائــد،  تصحيــح  إىل  راجــع  وهــو  والعقــول،  للنفــوس  شــفاؤه  فهــذا  عاقبتهــا، 
وتقــومي األخــاق، وهبمــا ســامة األرواح وكماهلــا، وعليهــا قــوام اهليئــة االجتماعيــة 
ــْد  ــا َق ــا َوتَْقَواَه ــا فُُجوَرَه اَها َفأَْلَهَمَه ــّوَ ــا َس ــٍس َوَم وانتظامهــا«)3(. قــال تعــاىل: ﴿َونَْف

مصطفى، وديع واصف، ابن حزم وموقفه من الفلسفة واملنطق واألخاق، ص304.  )1(
زيدان، عبد الكرمي، أصول الدعوة، ص90.  )2(

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج356/1.  )3(
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أصــل  بــن عاشــور  الطاهــر  ذكــر  وقــد  ]الشــمس: 9-7[.  َزّكَاَهــا﴾  َمــن  أَْفلَــَح 
نـُكــْم  الــزكاة الــواردة يف اآليــة كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َكَمــا أَْرَســْلَنا ِفيـُكــْم َرُســواًل ّمِ
ــا لـَـْم تـَُكونـُـوا  يـُكــْم َويَُعلُِّمُكــُم اْلِكتـَـاَب َواْلِحْكَمــَة َويَُعلُِّمُكــم ّمَ يَْتلـُـو َعلَيـُْكــْم آيَاتَِنــا َويَُزّكِ
ــوَن﴾ ]البقــرة: 150[ فقــال شــارحاً أصــل الــزكاة: »إهنــا اســم مصــدر زكــى  تَْعلَُم
املشــدد، إذا طهــر النفــس مــن املذمــات«)1(. ومنهــا التزكيــة وهــي »تطهــر النفــس 
النفــوس كمــاالت  النمــاء، وذلــك ألن يف أصــل خلقــة  الــزكاة أي  مــن  مشــتقة 
وطهــارات تعرتضهــا أرجــاس انشــئة عــن ضــال أو تضليــل، فتهذيــب النفــوس 

وتقويتهــا يزيدهــا مــن ذلــك اخلــر املــودع فيهــا«)2(.
ويــرى الشــيخ اإلمــام حممــد الطاهــر بــن عاشــور يف تفســره أن تزكيــة النفــس 
هــي بــذل العبــد اســتطاعته يف تطهــر نفســه وتزكيتهــا؛ ألن يف ذلــك حتقيــق الفــاح 
للمؤمنــني وخيبــة للمشــركني، ويف هــذا املعــى يقــول: »أفلــح مــن زكــى نفســه واتبــع 
مــا أهلمــه هللا مــن التقــوى، وخــاب مــن اختــار الفجــور بعــد أن أهلــم التمييــز بــني 

األمريــن ابإلدراك واإلرشــاد اإلهلــي«)3(. 
وقــال القرطــي يف قولــه تعــاىل: ﴿َقــْد أَْفلـَـَح َمــن َزّكَاَهــا﴾ أي »قــد أفلــح مــن زكــى 
نفســه بطاعة هللا، وصاحل األعمال، وخاب من دس نفســه يف املعاصي«)4(، وتزكية 
النفــس تكــون برتبيتهــا علــى الطاعــات وهجراهنــا للمعاصــي كمــا قــال ابــن ابديــس 
يف تفســره: »وتربيــة النفــوس تكــون ابلتخليــة عــن الرذائــل، والتحليــة ابلفضائــل«)5(. 
فــإذا كان »إصــاح البــدن يتــم مبعاجلتــه ابحلميــة والــدواء، فــإن إصــاح النفــس 
يكون مبعاجلتها ابلتوبة الصادقة، وإفساد البدن بتناول ما حيدث به الضرر، وإفساد 
النفــس مبقارفــة املعاصــي والذنــوب، هكــذا تعتــرب النفــوس ابألبــدان يف ابب الصــاح 
والفســاد، يف كثــر مــن األحــوال، غــر أن االعتنــاء ابلنفــوس أهــم وألــزم؛ ألن خطرهــا 

ابن عاشور، حممد الطاهر،   التحرير والتنوير، مج 8، 12/18.  )1(
املرجع نفسه، مج 2، 49/2.  )2(

املرجع نفسه، مج 15، 370/30.  )3(
القرطي، حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن، 322/10.  )4(

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، 277/1.  )5(
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أكــرب وأعظــم«)1(. وألن »صــاح اإلنســان وفســاده إمنــا يقاســان بصــاح نفســه 
وفســادها، ورقيــه واحنطاطــه ابعتبــار رقــي نفســه واحنطاطهــا، ومــا فاحــه إال بزكائهــا، 
ومــا خيبتــه إال خببثهــا... فصــاح النفــس هــو صــاح الفــرد، وصــاح الفــرد هــو 
صــاح اجملمــوع، والعنايــة الشــرعية متوجهــة كلهــا إىل إصــاح النفــوس، إمــا مباشــرة 
وإما بواســطة«)2(، قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم: »َأالَ َوإنَّ يف اجلَســِد ُمْضَغًة 
إذا َصَلَحْت َصَلَح اجلَسُد ُكلُُّه، َوإذا َفَسَدْت َفَسَد اجلَسُد ُكلُُّه، َأاَل َوِهي اْلَقْلُب«)3(.

هــو صــاح  الفــرد  الفــرد، وصــاح  اإلنســانية صلــح  النفــس  فــإذا صلحــت 
اجملتمــع، فــإذا صلــح اجملتمــع عــم اخلــر والعــدل والتكافــل وكل مــا شــرعه هللا تعــاىل 
لعبــاده، وبتعطلهــا وفســادها خيتــل نظــام االجتمــاع ويعــود إىل االحنــال والباطــل 

والظلــم والســوء الــذي هنــى هللا عنــه. 
وقــد بــني القــرآن الكــرمي منهــج اإلنســان يف األرض وكل مــا يرتبــط بشــؤون حياتــه 
فيمــا بينــه وبــني ذاتــه، »وبينــه وبــني أهلــه، وفيمــا بينــه وبــني أقاربــه، وفيمــا بينــه وبــني 
جرانه، وفيما بينه وبني من تربطه به عاقات احلياة ومصاحلها، وشؤون اجلماعات 
وشــؤون األمــم فيمــا بينهــا، كل هــذه الشــؤون ســبل وطــرق يف احليــاة تســلك ويســار 

عليهــا للبلــوغ إىل الغــاايت املقصــودة منهــا ممــا بــه صــاح الفــرد واجملتمــع«)4(.
قــال الطاهــر بــن عاشــور: »فــإذا بلغــت األمــة إىل غايــة حلبــة مــكارم األخــاق 
علــى مجهورهــا، زكــت نفوســها، وأمثــرت غروســها وزال موحشــها وبــدا مأنوســها، 
فحينئــذ يســود فيهــا األمــن وتنصــرف عقوهلــا إىل األعمــال النافعــة وتســهل األلفــة 
بــني مجاعتهــا فتكــون عاقبــة ذلــك كلــه تعقــا ورفاهيــة وإنصافــا، فينتظــم املعــاش«)5(.

وهكــذا جنــد أن القــرآن الكــرمي »دعــا إىل التحلــي ابألخــاق الكرميــة دعــوة عامــة، 
وفصل القول يف كليهما، واحلكمة يف هذا البيان املفصل، توضيح معاين األخاق 

املرجع نفسه، 207/1.  )1(
ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، 208-207/1.  )2(

البخــاري ، كتــاب اإلميــان، ابب فضــل مــن اســتربأ لدينــه، حديــث رقــم 52. مســلم ، كتــاب   )3(
املســاقاة، ابب أخــذ احلــال وتــرك الشــبهات، حديــث رقــم 1599. 

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج114/1.  )4(
ابن عاشور، الطاهر،   أصول النظام االجتماعي يف اإلسام، ص117.  )5(
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وحتديدهــا، لئــا خيتلــف النــاس فيهــا وتتدخــل األهــواء يف حتديــد املــراد منهــا، ومــن 
مظاهــر رمحــة هللا بعبــاده أن بــني هلــم مــا يتقــون ومــا أيخــذون ومــا يرتكــون«)1(. 

فاألخــاق اإلســامية إذن »ليســت رأايً بشــرايً وال نظامــاً وضعيــاً، وإمنــا هــي 
مســتمدة مــن شــرع رب البشــر، ســواء منهــا مــا أثبتــه الشــرع ابتــداًء أو أقــره ممــا 
مــن حماســن األخــاق،  الشــرع  ينــص عليــه  مل  مــا  النــاس، وحــى  تعــارف عليــه 
فرابنيتــه يف اندراجــه حتــت أصــل شــرعي عــام: مــا رآه املســلمون حســنا فهــو عنــد 
هللا حســن، فهــي رابنيــة املصــدر، ورابنيــة اهلــدف والغايــة والقصــد، غــر أن أصــول 
األخــاق وأمهاهتــا مســتمدة مــن الشــرع، ويبتغــي املســلم هبــا رضــا هللا«)2( وهــذا مــا 
جيعــل املنهــج األخاقــي الــرابين الــذي جــاء بــه اإلســام هــو األصلــح مطلقــاً ليكــون 

أساســاً للســلوك اإلنســاين.
املطلب الثالث: مناذج من القيم األخالقية اإلسالمية يف كتب التفسري

للقيــم األخاقيــة مكانــة عظيمــة يف اإلســام، إذ  القــرآين جعــل  املنهــج  إن 
ال ختلــو ســورة مــن ســوره، بــل وال تــكاد ختلــو آيــة مــن آايتــه مــن ذكــر قيمــة مــن 
القيــم اإلســامية الفاضلــة، وهلــذا جنــد أن علمــاء التفســر أولــوا موضــوع القيــم 
اهتمامــاً كبــراً يف تفاســرهم، حبيــث ال ختلــو صفحــة مــن الصفحــات مــن ترديــٍد 

ملصطلحــات ذات مدلــوالت قيميــة أخاقيــة فرديــة ومجاعيــة، ومــن ذلــك:
اآليت اآلمرة بقيمة القسط:

﴿قـُـْل أََمــَر َربِّــي بِاْلِقْســِطۖ  َوأَِقيُمــوا ُوُجوَهُكــْم ِعنــَد ُكّلِ َمْســِجٍد َواْدُعــوُه ُمْخِلِصيــَن 
يــَن ۚ َكَمــا بََدأَُكــْم تَُعــودُوَن﴾ ]األعــراف:29[. أي »ابلعــدل يف العبــادات  لَــهُ الّدِ
واملعامــات، ال ابلظلــم واجلــور، فالقســط والعــدل أمــر عظيــم، وركيــزة أساســية مــن 
ركائــز هــذا الديــن، فــا بــد مــن مراعــاة العــدل االجتماعــي بــني خمتلــف طبقــات 
إىل  مشــرتكة  حاجــة  فالنــاس كلهــم يف  حقــه،  حــق  ذي  وإعطــاء كل  اجملتمــع، 
بعضهــم البعــض، ومــا مــن أحــد إال ولــه حقــوق علــى غــره، ولغــره حقــوق عليــه، 

زيدان،  عبد الكرمي، أصول الدعوة، ص78.  )1(
اخلزنــدار، حممــود حممــد، هــذه أخاقنــا حــني نكــون مؤمنــني حقــا، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع،   )2(

الــرايض، ط2، 1417ه/1997م، ص20.
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وهلــذه احلاجــة املشــرتكة واحلقــوق املمتزجــة كان االجتمــاع والتعــاون ضروريــني حليــاة 
اجملتمــع البشــري واطــراد نظامــه. وقيــام كل واحــد مــن أفــراد اجملتمــع مبــا عليــه مــن 
حقــوق حنــو غــره هــو الــذي يســد تلــك احلاجــة املشــرتكة بــني النــاس«)1(، وكل 
إنســان مأخــوذ أبن يعــدل؛ ألن إقامــة العــدل مطلــب إنســاين، إذ أن احليــاة ال 

تســتقيم ألحــد إال إبقامــة القســط.
ومن اآليت اليت دعت إىل قيمة البذل والعطاء )اإلنفاق اإللزامي والتطوعي(

َكاَة َوأََمــُروا بِاْلَمْعــُروِف  ــَاَة َوآتـَـُوا الــّزَ ّنَاُهــْم ِفــي اأْلَْرِض أََقاُمــوا الّصَ ّكَ ﴿اّلَِذيــَن ِإن ّمَ
ِ َعاِقَبــةُ اأْلُُمــوِر﴾ ]احلــج:29[، فقــد حــدد كتــاب هللا املبــادئ  َ َونََهــْوا َعــِن اْلُمنـَكــِر ۗ َولِلّ
األساســية الــي جيــب أن ترعاهــا الدولــة اإلســامية، لكــي يكــون اجملتمــع اإلســامي 
يف انســجام اتم مــع التوجــه اإلهلــي العــام، ومــن بــني هــذه املبــادئ: » إيتــاء الــزكاة، 
وتوثيــق رابط احملبــة والتكافــل بــني عبــاد هللا، حبيــث يكــون اجملتمــع اإلســامي والدولــة 
اإلســامية علــى درجــة كبــرة مــن اإلنســانية والتعاطــف والرتاحــم والتواصــل، بــدال 
مــن األاننيــة والتقاطــع والتهــارش والتقاتــل، شــعارمها )نفســي وأخــي، بــل أخــي قبــل 
نفســي، ال نفســي نفســي(، والزكاة هي دعامة اإلخاء والوائم بني اإلخوة املؤمنني، 

واحلــق األول مــن حقــوق املعســرين علــى املوســرين«)2(.
ْســتَْخلَِفيَن ِفيــِه ۖ َفاّلَِذيــَن آَمنُــوا  ــا َجَعلَُكــم ّمُ ِ َوَرُســولِِه َوأَنِفُقــوا ِمّمَ ﴿آِمنُــوا بِــالّلَ
ِمنـُكــْم َوأَنَفُقــوا لَُهــْم أَْجــٌر َكِبيــٌر ﴾ ]احلديــد: 7[، قــال ابــن عطيــة: »هــذه اآليــة 
اآليــة  هــذه  منــدوب، وظاهــر  والتطــوع  واجبــة،  فالــزكاة  والتطــوع،  الــزكاة  جتمــع 
أهنــا مــراد هبــا مجيــع وجــوه الــرب«)3(، وال شــك أن يف االنفــاق حتريــر لإلنســان مــن 
عبوديــة املــال وســيطرته علــى النفــس، فــإذا متكــن اإلنســان مــن مقاومــة ســلطان 
املــال والشــح هــان عليــه اإلنفــاق، وقــام هبــذه الفريضــة الــي تكفــل حتقيــق التضامــن 
االجتماعــي بــني الغــين والفقــر، »واحلــال أن املســلمني لــو حرصــوا علــى تنفيــذ 
نظــام اإلســام احملكــم فيمــا يتعلــق إبخــراج الــزكاة لســاد بينهــم التآلــف والتعــاون 

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر،، مج218/1.  )1(
املكي الناصري، حممد،  التيسر يف أحاديث التفسر، 181/4.  )2(

ابن عطية األندلسي، أيب حممد عبد احلق، احملرر الوجيز يف تفسر الكتاب العزيز، 277/2.  )3(
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والرتاحــم والتواصــل ممــا يســعد حاهلــم ويعلــي شــأهنم، وينــزع مــن صــدور فقرائهــم غــل 
البغضــاء وأضغــان الشــرور«)1(.

ومن اآليت اليت دعت إىل قيمة اإلحصان والعفاف
ۖ ِإّنَــهُ َكاَن َفاِحَشــًة َوَســاَء َســِبيًا﴾ ]اإلســراء: 32[، بــني  نَــا  ﴿َواَل تَْقَربُــوا الّزِ
تعــاىل قبــح فاحشــة الــزىن بقولــه ســبحانه: ﴿إنــه كان فاحشــة﴾ والفاحشــة: هــي 
»الرذيلــة الــي جتــاوزت احلــد يف القبــح«)2(. وقــد بــني احلــق ســوء عاقبــة الــزىن بقولــه: 
﴿ َوَســاَء َســِبيًا ﴾ أي »بئس طريقاً طريقه، طريق مؤد إىل شــرور ومفاســد كثرة 
يف الدنيــا، وعــذاب عظيــم يف األخــرى، فهــو طريــق إىل هــاك األبــدان، وفســاد 
األعــراض، وضيــاع األمــوال وخــراب البيــوت وانقطــاع األنســاب، وفســاد اجملتمــع 
وانقراضــه، زايدة علــى مــا فيــه مــن معــى القتــل للنفــوس«)3(. وقــد جــاءت ســورة 
ــَدٍة ۖ َواَل تَْأُخْذُكــم بِِهَمــا  ْنُهَمــا ِمائـَـَة َجْل ــُدوا ُكّلَ َواِحــٍد ّمِ انِــي َفاْجِل ــةُ َوالّزَ انَِي النــور ﴿الّزَ
ــَن  ِ َواْلَيــْوِم اْلِخــِرۖ  َوْلَيْشــَهْد َعَذابَُهَمــا طَاِئَفــةٌ ّمِ ِ ِإن ُكنتـُـْم تُْؤِمنـُـوَن بِــالّلَ َرأَْفــةٌ ِفــي ِديــِن الّلَ
اْلُمْؤِمِنيــَن﴾ ]النــور: 2[، »لتضــع النقــط علــى احلــروف، وتبــني آايهتــا البينــات 
أســس الرتبيــة واخللقيــة النظيفــة، الــي جيــب أن يقــوم عليهــا اجملتمــع اإلســامي 
واألســرة املســلمة، بصفتهــا اخلليــة األوىل وحجــر الزاويــة يف بنــاء ذلــك اجملتمــع، 
حــى يقضــى علــى اخلصــال اجلاهليــة، واملفاهيــم الوثنيــة غــر األخاقيــة، وهكــذا 
أشــهرت ســورة النــور احلــرب علــى الــزىن ومــا أحلــق بــه، ســواء كان عــن طواعيــة أو 

إكــراه، وحــددت طريقــة الــزواج املشــروع«)4(. 
ومن اآليت اآلمرة بقيميت العفو وكظم الغيظ 

ُ يُِحــّبُ اْلُمْحِســِنيَن﴾ ]آل  ﴿َواْلَكاِظِميــَن اْلَغْيــَظ َواْلَعاِفيــَن َعــِن الّنَــاِس ۗ َوالّلَ
عمــران: 134[، حيــدد القــرآن الكــرمي يف هــذه اآلايت صفــات املؤمنــني فتصفهــم 

عبــد الوهــاب، حممــد حلمــي، القيــم الروحيــة يف اإلســام، روافــد، اإلصــدار 49، الكويــت،   )1(
ص70. 2012م،  صفر1433ه/ينايــر 

ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج245/1.  )2(
)3(  املرجع نفسه، مج245/1.

املكي الناصري، حممد، التيسر يف أحاديث التفسر، 246/4.  )4(
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»أبوصافهــم الكاشــفة، ومساهتــم املميــزة، حــى يتمكــن مــن يريــد اللحــاق بركبهــم 
و»العفــو  طريقهــم«)1(،   والســر يف  علــى هنجهــم،  والســلوك  إليهــم،  واالنتمــاء 
مــن صفــة هللا مــع القــدرة علــى االنتقــام«)2(، وبذلــك يتفــادى املؤمــن كل مظاهــر 
الغيــض وآاثر الغضــب، وال شــّك أن »أقــوى القــوى أتثــراً علــى النَّفــس القــّوة 
الغاضبــة فتشــتهي إظهــار آاثر الغضــب، فــإذا اســتطاع إمســاَك مظاهرهــا، مــع 
االمتــاء منهــا، دّل ذلــك علــى عزميــة راســخة يف النَّفــس، وقهــِر اإلرادِة للشــهوة، 

وهــذا مــن أكــرب قــوى األخــاق الفاضلــة«)3(. 
ومن اآليت اآلمرة بقيمة اإلحسان يف القول والعمل

﴿َوقُولـُـوا لِلّنَــاِس ُحْســنًا ﴾ ]البقــرة: 82[، وقولــه تعــاىل: ﴿َوقُــل ّلِِعَبــاِدي يَُقولـُـوا 
ِبيًنــا﴾  ا ّمُ ــْيَطاَن َكاَن لِْلِنَســاِن َعــُدّوً ــْيَطاَن يَنــَزُغ بَْيَنُهــْم ۚ ِإّنَ الّشَ اّلَِتــي ِهــَي أَْحَســُن ۚ ِإّنَ الّشَ
يلتزمهــا  أن  الــي جيــب  االجتماعيــة  األخــاق  اآلايت  ]اإلســراء: 53[، ذكــرت 
املســلمون يف معاملــة بعضهــم لبعــض، منبهــة إىل وجــوب اإلحســان يف القــول، 
وعدم الولوغ يف أعراض اآلخرين، أو الســخرية واالســتهزاء هبم، فإذا حســن الكام 
»قويــت روابــط األلفــة، ومتكنــت أســباب احملبــة، وامتــد رواق الســام بــني األفــراد 
والعشــائر واألمــم، وتقاربــت العقــول والقلــوب ابلتفاهــم، وتشــابكت األيــدي علــى 

التعــاون والتــآزر، وجــى العــامل مــن وراء ذلــك األمــن واطــراد العمــران«)4(.
اآليت اآلمرة بقيمة الوفاء ابلعهود.

ِ ِإَذا َعاَهدتـُّـْم َواَل تَنُقُضــوا اأْلَْيَمــاَن بَْعــَد تَْوِكيِدَهــا َوَقــْد َجَعْلتـُـُم  ﴿َوأَْوفـُـوا بَِعْهــِد الّلَ
الوفــاء ابلعهــد  ]النحــل: 91[،  َمــا تَْفَعلُــوَن﴾  يَْعلَــُم   َ ِإّنَ الّلَ  ۚ َكِفيــًا  َ َعلَيـُْكــْم  الّلَ
»فضيلــة فرديــة وهــي عنــوان كمــال النفــس، وفضيلــة اجتماعيــة وهــي ثقــة النــاس 
بعضهــم ببعــض«)5(. وإن العهــد الــذي أيمــر هللا ابلوفــاء بــه هــو كل عهــد فيــه 
صــاح النــاس وانتظــام معاشــهم ومعادهــم، والوفــاء ابلعهــد أمــر اعتــى بــه كتــاب هللا 

املكي الناصري، حممد، التيسر يف أحاديث التفسر، 265/1.  )1(
القرطي، أيب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري،  اجلامع ألحكام القرآن، 5/3.  )2(

ابن عاشور، حممد الطاهر،  التحرير والتنوير، 91/4.  )3(
ابن ابديس، عبد احلميد، جمالس التذكر من كام احلكيم اخلبر، مج286/1.  )4(

ابن عاشور، حممد الطاهر،  التحرير والتنوير، مج 2، 132/2.  )5(
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ملــا يرتتــب عنــه مــن نشــر الثقــة بــني النــاس ومــن تيســر معاماهتــم وانتظامهــا، لذلــك 
أمــر هللا عبــاده أبال تنتقــض العهــود واملواثيــق؛ ألن فيهــا قــوة األمــة وازدهارهــا، وقــد 
ذكــر كتــاب هللا »أن ذاك النقــض مــؤد إىل احنــدار األمــة وارتكاســها بعــد قوهتــا 
ومتاســكها وقــد صــور ذلــك بزلــل القــدم وانزالقهــا بعــد أن كانــت اثبتــة راســخة، 

والزلــل الــذي يقــع لألمــة هــو ترديهــا إىل حــال الضعــف بعــد القــوة«)1(.
اآليت اآلمرة بقيمة الشورى.

ــا  َوِمّمَ بَْيَنُهــْم  ُشــوَرٰى  َوأَْمُرُهــْم  ــَاَة  الّصَ َوأََقاُمــوا  لَِربِِّهــْم  اْســتََجابُوا  ﴿َواّلَِذيــَن 
القيــم  مــن  قيمــة  الشــورى  نظــام  إن   ،]35 ]الشــورى:   ﴾ يُنِفُقــوَن  َرَزْقَناُهــْم 
االجتماعيــة الكــربى يف املنهــج القــرآين، وهلــذا نــرى حــرص اإلســام البالــغ علــى 
تطبيقهــا ابجملتمــع، ابعتبارهــا مــن أهــم العوامــل املســامهة يف التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة لألمــم والشــعوب، وقــد »أراد هللا أن يســن لألمــة اإلســامية مــن 
بعــد رســوهلا ســنة قائمــة، هــي مفتــاح جناحهــا، وعنــوان فاحهــا أمــد الدهــر، أال 
وهــي شــورى املســلمني يف أمورهــم، وجعــل أمرهــم شــورى بينهــم، وهــذا ورســول 
هللا معصــوم عــن اخلطــأ، ومعصــوم مــن النــاس، ولكــن هللا أمــره ابلشــورى لتكــون 
ســنة للمســلمني مــن بعــده، حــى يعاجلــوا شــؤوهنم يف جــو مــن الوفــاق والــوائم، ال 
اختــاف بعــده وال اصطــدام، وال فرقــة مــن ورائــه وال انقســام«)2(، وذلــك قولــه 

تعــاىل: َ﴿َشــاِوْرُهْم يف اأْلَْمــِر ﴾ ]آل عمــران 159[.
خامتة

إن املتدبر للرتاث التفسري الضخم جيده حافًا بثروة ضخمة من املصطلحات 
واملفاهيم ذات أبعاد قيمية، ويدرك أن رســالة القرآن الكرمي األساســية هي هداية 
وإصــاح الفــرد كــي يكــون صاحلــاً مهيــأ لاندمــاج يف اجلماعــة، لــذا جعــل القــرآن 
مبــدأ إصــاح منظومــة القيــم األخاقيــة حمــور دعوتــه، وقــد تضافــرت آايتــه علــى 
األمــر ابلتخلــق ابألخــاق احلســنة، ونصــت علــى الكثــر منهــا يف مواضــع شــى يف 
كتــاب هللا، جلعــل اجملتمــع اإلســامي وحــدًة متماســكًة، وكتلــًة مرتبطــًة فيمــا بينهــا، 

ابن محزة، مصطفى، الوجيز يف تفسر آي الكتاب العزيز، ص227.  )1(
املكي الناصري، حممد،  التيسر يف أحاديث التفسر، 280/1.  )2(
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جتمعهــا رابطــة العقيــدة، فــكان هــم إصــاح منظومــة القيــم اإلنســانية حاضــراً عنــد 
مفســري القــرآن الكــرمي أثنــاء وقوفهــم علــى اآلايت ذات الصلــة ابلبعــد القيمــي 
واألخاقــي، ممــا دفعهــم إىل التنبيــه إىل مضامينهــا، والبحــث يف إشــاراهتا ودالالهتــا 
العامــة حــى تنســجم مــع مقاصــد الشــريعة اإلمجاليــة، إذ ال تــكاد ختلــو صفحــة مــن 

تفاســرهم مــن ترديــد ملصطلحــات ذات مدلــوالت قيميــة.
وإن القيــم األخاقيــة الــي حتــاول النظــرايت األخاقيــة احلديثــة اليــوم، أن ختــص 
هبــا نفســها، مــا هــي إال مبــادئ وأخــاق املنهــج القــرآين، وآاثر قيمــه الفرديــة 
واجلماعيــة، وقــف عليهــا علمــاء التفســر ابلدراســة والتحليــل، فاســتنبطوا لنــا منهــا 
منظومــًة قيميــًة هائلــًة، أبــرزْت منــاذَج مــن القيــم االجتماعيــة اإلجيابيــة الــي أمــر هللا 
ســبحانه هبــا، والــي تتمثــل يف قيــم: العــدل، الشــورى، اإلخــاء، األمانــة، العفــو، 
الصــدق... ومنــاذَج مــن القيــم االجتماعيــة الســلبية الــي هنــى عنهــا ســبحانه وتعــاىل 
مثــل: الظلــم، اخليانــة، الغــش، احلقــد، الغيبــة، الزان...وقــد أتثــرت هبــا اإلنســانية، 

عــرب مســرهتا الرتبويــة واألخاقيــة.
ومــن خــال رحلــي مــع هــذا البحــث، أســتطيع - بفضــل هللا تعــاىل - أن 
أخــرج منــه هبــذه  النتائــج والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا، وأذكرهــا يف اآليت: 
- إن مدخــل القيــم يف علــم التفســر يقــوم علــى أُســٍس وأعمــدٍة اثبتــة، تتخــذ مــن 
األخــاق اإلســامية دســتوراً، ومــن العقيــدة الراســخة حُمــركاً، ومــن العــدل والتكافــل 

واملســاواة هدفــاً لتحقيــق الرقــي واألمــن والســلم االجتماعــي.
- إن اهتمــام القــرآن الكــرمي ابلقيــم األخاقيــة واالجتماعيــة الفاضلــة يؤكــد أن 

اإلصــاح االجتماعــي منهــج حيــاة ال تســتغين عنــه البشــرية.
مــن  مهمــٍة  بثــروٍة  جيــده حافــًا  الضخــم  التفســري  الــرتاث  علــى  املطلــع  إن   -
املصطلحــات واملفاهيــم ذات أبعــاد قيميــة حتتــاج إىل دراســٍة أتصيليــٍة تطبيقيــٍة. 
- جيــب أن تتضافــر اجلهــود لنشــر القيــم األخاقيــة؛ الــي ذكرهــا القــرآن يف كثــر 
مــن آايتــه، وأبرزهــا علمــاء التفســر، لبنــاء جمتمــع متضامــن، يشــعر فيــه كل فــرد 

ابلطمأنينــة، وتتحقــق يف ظالــه كرامــة اإلنســان. 
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 املسائل التي قال اإلمام الشافعي 
فيها باالستحسان

أ. حممد اجليماز*

ملخص البحث. 

إن هــذا البحــث يســلط الضــوء علــى املســائل الــي قــال هبــا اإلمــام الشــافعي ابالستحســان علــى 
الرغــم مــن رفضــه لــه واعتبــاره مــن استحســن فقــد شــرع، فتتبــع هــذا البحــث بعضــا مــن املســائل الــي قــال 
اإلمــام الشــافعي فيهــا ابالستحســان؛ للوقــوف علــى حقيقــة مــا أراده مــن هــذا االصطــاح، مــن خــال ذكــر 
املســائل الــي استحســنها، مث شــرحها، وبيــان مســتندها، مث ذكــر النتيجــة املتوصــل إليهــا، وذلــك للوصــول إىل 
أن االستحســان اصطــاح ضبــايب لــه معــاٍن خمتلفــة، وأن اإلمــام الشــافعي ال يرفــض مســمى االستحســان، 
وال يرفضــه إذا كان مســتنًدا إىل أصــل شــرعي معتــرب مــن كتــاب أو ســنة أو إمجــاع أو قيــاس، وإمنــا يرفــض 

االستحســان املســتند إىل اهلــوى والتشــهي والتلــذذ، الــذي مل يســتند علــى أصــل مــن األصــول الســابقة.

الكلمات املفتاحية: االستحسان، اإلمام الشافعي، مصادر التشريع، األدلة.

Abstract
This research explored the issues that Imam Shafi’i gave the approval despite of his 
rejection for them considering that who approves so he legislates. Therefore, this study 
focused on these issues to show the real meaning of the approval expression through 
mentioning these issues, explaining them, stating their documentation, and showing the 
final results. The finding of this research shows that the approval expression has many 
different meanings, and that Imam Shafi’i doesn’t refuse it if it depends on a legal origin 
from Quran, Sunnah, consensus, and mensuration. However, he refuses the approval 
which depends on passion, lust, and pleasure.
Key words: approval; Imam Shafi’i; legislation sources; proofs.
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. aljemaz4@gmail.com للنشــر 2021/11/23م
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الــمــقــّدمــة
احلمــد هلل رب العاملــني عظيــم الشــأن، ذي الفضــل واالمتنــان، جمــزل العطــاء 
 ، واإلحســان، والصــاة والســام علــى ســيدان ونبينــا حممــد املبعــوث لإلنــس واجلــانِّ

ن. وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اتَّبــع هنجــه إىل يــوم أن نلقــى الواحــد الــدايَّ
اإلمــام  هبــا  قــال  الــي  املســائل  مــا  وهــي:  إشــكالية،  عــن  البحــث  جييــب 
الشــافعي ابالستحســان؟ ومــا حقيقــة االستحســان الــذي رفضــه اإلمــام الشــافعي؟ 
الشــافعي  اإلمــام  هبــا  قــال  الــي  املســائل  وهــل  لرفضــه؟  احلقيقــي  الســبب  ومــا 

استحســان؟ رفضهــا ألهنــا  الــي  نفســها  هــي  ابالستحســان 
وبذلك كانت أهداف البحث هي اإلجابة عن تلك التساؤالت من بيان لتلك 
املســائل الــي قــال هبــا اإلمــام الشــافعي ابالستحســان، وتوضيــح حقيقــة االستحســان 

الــذي رفضــه وســببه، مــع شــرح املســائل الــي قــال هبــا؛ للوقــوف علــى حقيقتهــا.
اإلمــام  عنــد  »االستحســان  حبــث  للموضــوع:  الســابقة  الدراســات  ومــن 
املقــدم ملؤمتــر اإلمــام الشــافعي، وحبــث »موقــف  العمــور  الشــافعي«، د. حممــد 
اإلمــام الشــافعي يف حجيــة االستحســان: دراســة نظريــة تطبيقيــة«، )جملــة مركــز 
البحــوث والدراســات اإلســامية، مــج5، ع10، 2009م(، إال أن البحثــني مل 
حيلــا املســائل الــي قــال هبــا اإلمــام الشــافعي ابالستحســان، ويتميــز حبثــي عنــه 
بذكــر بعضــا مــن املســائل وشــرحها، ومــن مث الوقــوف علــى وجــه االستحســان 
ومســتنده، مث توضيــح النتيجــة وبياهنــا مــن حيــث اســتناد املســألة إىل دليــل معتــرب 
مــن عدمــه؛ للوصــول إىل حقيقــة أن االستحســان املرفــوض هــو الــذي ال يســتند 

إىل دليــل مــن األدلــة املعتــربة.
واتبعــت يف منهــج البحــث، املنهــج الوصفــي: وذلــك مــن خــال تتبــع بعضــا 
مــن املســائل الــي قــال هبــا اإلمــام الشــافعي ابالستحســان، واملنهــج التحليلــي: 

وذلــك بتحليــل املســائل الــي قــال هبــا اإلمــام الشــافعي ابالستحســان.
وهيــكل البحــث يشــتمل علــى املقدمــة: وفيهــا أســباب اختيــار املوضــوع، 
وأهدافــه، ومنهــج البحــث، وخطتــه، مث التمهيــد: الــذي أتنــاول فيــه االستحســان 
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مــن خــال تعريفــه، وحقيقتــه، وأنواعــه، وحجيتــه، وأدلتــه. ومــن مث املبحــث األول: 
الــذي أوضــح فيــه االستحســان عنــد اإلمــام الشــافعي، مــن بيــان حقيقتــه، وأســباب 
اخلــاف، وأدلــة إبطالــه. مث أتطــرق إىل املبحــث الثــاين: وفيــه ذكــر املســائل الــي قــال 
ــة: أذكــر فيهــا  هبــا اإلمــام الشــافعي ابالستحســان. ويف هنايــة البحــث اخلـــــــــامتــــــــــــــــــ

أبــرز النتائــج والتوصيــات.
متهيد: املفاهيم األساسية للبحث

ويشتمل املبحث على ثاثة مطالب:
املطلب األول: تعريف االستحسان لغًة، واصطالًحا

ويشتمل هذا املطلب على فرعني:
الفرع األول: االستحسان لغًة

من احُلسن وهو اجلمال، وهو ضد القبح، ويستحسنه؛ أي: يعدُّه حسًنا )1(. 
قــال ابــن منظــور: »احلســن ضــد القبــح ونقيضــه. قــال األزهــري: احلســن نعــت 
ملــا حســن؛ حســن وحســن حيســن حســًنا فيهمــا، فهــو حاســن وحســن«)2(، 
ِســُن الشــيء  ــْنُت الشــيء حتســيًنا: زينتــه، وأحســنت إليــه وبــه«)3(، »وهــو حُيْ »وحسَّ

إحســااًن؛ أي: يعلُمــه. واستحســنه: عــدَّه حســًنا«)4(.
وال يوجــد خــاف مــن اســتعمال لفــظ االستحســان بــني األصوليــني والفقهــاء، 

وذلــك لــورود اللفــظ واســتعماله يف القــرآن والســنة)5(.
الرازي: زين الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد القادر احلنفي، خمتار الصحاح، حتقيق: يوســف   )1(

الشــيخ حممد، )بروت: املكتبة العصرية، الدار النموذجية، ط5، 1999م(، ص65.
)2( ابــن منظــور: مجــال الديــن أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن علــي األنصــاري، لســان العــرب، 

صــادر، ط3، 1414ه(، ج13، ص114. دار  )بــروت: 
)3( الزَّبيــدي: امللّقــب مبرتضــى أبــو الفيــض حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق احلســيين، اتج العــروس 
مــن جواهــر القامــوس، التحقيــق: عبــد الســتار امحــد فــراج، ومصطفــى حجــازي، )الكويــت: دار 

اهلدايــة، ط1، 1965م(، ج24، ص429.
)4( الفــروزآابدي: جمــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب، القامــوس احمليــط، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، ط8، 2005م(، ص 1189.
اإلســامي وصلتهــا  التشــريع  االستحســان يف  نظريــة  صــاحل،  اللطيــف  عبــد  )5( الفرفــود: حممــد 

ص60. 1987م(،  ط1،  دمشــق،  دار  )دمشــق:  املرســلة،  ابملصلحــة 
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الفرع الثاين: االستحسان اصطالًحا 
فقد عرف االستحسان بتعريفات عديدة، أذكر منها أشهرها على النحو اآليت:

التعريــف األول: »دليــل ينقــدح يف نفــس اجملتهــد تقصــر، أو تعســر عبارتــه 
عنــه«)1(، وهــذا التعريــف قــد رفضــه أغلــب العلمــاء، وهــو تعريــف غــر جامــع، 
وتوجــد عليــه إشــكاالت؛ لعــدم معرفــة طبيعــة هــذا الدليــل الــذي انقــدح يف نفــس 

اجملتهــد، لذلــك حصــل فيــه اخلــاف.
التعريــف الثــاين: »كل دليــل يف مقابلــة القيــاس الظاهــر، مــن نــص، أو إمجــاع، 
أو ضــرورة«)2(، وهــو تعريــف غــر جامــع، وذلــك؛ الحنصــار االستحســان يف مقابــل 
القيــاس الظاهــر، بينمــا قــد يكــون االستحســان تــرك حكــم، أو اســتثناء جزئيــة مــن 

حكــم كلــي، أو ختصيــص بعــض أفــراد العــام حبكــم خــاص.
التعريــف الثالــث: »العــدول عــن موجــب قيــاس إىل موجــب قيــاس أقــوى منــه«)3(، 
وهــذا التعريــف يتوهــم منــه أن االستحســان نــوع مــن القيــاس، وهــو كذلــك غــر جامــع 

لبقيــة أنــواع االستحســان الــي ميكــن أن يعــدل إليهــا مــن دليــل نصــي، أو مصلحــة.
التعريف الرابع: »العدول حبكم مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها لوجه 
أقــوى، أو لدليــل شــرعي«)4(، وهــذا التعريــف جامــع؛ الشــتماله علــى كل أنــواع 
االستحســان املعــدول إليهــا، إال أنــه غــر مانــع مــن دخــول مــا ليــس استحســااًن، 

مثــل: التخصيــص والنســخ)5(.
)1( التفتــازاين: ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاين الشــافعي، شــرح التلويــح علــى التوضيــح 
ملــن التنقيــح يف أصــول الفقــه، حتقيــق: زكــراي عمــرات، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط2، 

ص171. ج2،  2013م(، 
)2( أمــر ابدشــاه: حممــد أمــني بــن حممــود البخــاري، تيســر التحريــر، )القاهــرة: مصطفــى البــايب 

ص139. ج3،  1932م(،  ب.ط،  احْللَــِي، 
)3( أبــو احلســني البصــري: حممــد بــن علــي بــن الطيــب، املعتمــد يف أصــول الفقــه، حتقيــق: خليــل 

امليــس، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1403ه(، ج2، 296.
املــرداوي: عــاء الديــن أبــو احلســن علــي بــن ســليمان املــرداوي الدمشــقي الصاحلــي احلنبلــي،   )4(
حتريــر املنقــول وهتذيــب علــم األصــول، حتقيــق: عبــد هللا هاشــم، وهشــام العــريب، )قطــر: وزارة 

األوقــاف والشــؤون اإلســامية، ط1، 2013م(، ص327.
حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاتــه  االستحســان  الوهــاب،  عبــد  بــن  يعقــوب  )5( الباحســني: 

ص23. 2007م(،  ط1،  الرشــد،  مكتبــة  )الــرايض:  املعاصــرة، 
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التعريــف املختــار: »هــو عــدول اجملتهــد عــن حكمــه يف واقعــٍة مبثــل مــا حكــم 
بــه يف نظائرهــا إىل حكــم آخــر خمالــف لــألول لوجــه اقتضــى هــذا العــدول«)1(، فــإن 

هــذا العــدول قــد يكــون لقيــاس، أو قاعــدة كليــة شــرعية.
املطلب الثاين: حقيقة االستحسان، وأنواعه 

ويشتمل هذا املطلب على فرعني:
الفرع األول: حقيقة االستحسان

إن حقيقــة االستحســان تكمــن يف الوقــوف علــى معنــاه عنــد القائلــني حبجيتــه، 
وقــد ذكــروا لاستحســان معنيــني:

املعــىن األول: العمــل ابالجتهــاد وغالــب الــرأي يف تقديــر مــا جعلــه الشــرع 
موكــواًل إىل آرائنــا حنــو تقديــر نفقــة املتعــة حبســب حــال اليســر والعســر ابملعــروف، 

وغرهــا، فيكــون حقيقــة هــذا النــوع مبــا يعــرف استحســانه بغالــب الــرأي)2(.
املعــىن الثــاين: هــو مــا يســبق إىل األوهــام قبــل التأمــل فيــه أنــه معــارض للقيــاس 
الظاهــر، وبعــد إمعــان النظــر يف حكــم احلادثــة وأشــباهها مــن األصــول يظهــر أن 
الدليــل الــذي عارضــه فوقــه يف القــوة، فــإن العمــل بــه هــو الواجــب، فســموا ذلــك 
استحســااًن؛ للتمييــز بــني هــذا النــوع مــن الدليــل، وبــني الظاهــر الــذي تســبق إليــه 

األوهــام قبــل التأمــل، ويكــون الرتجيــح بقــوة األثــر ال ابلظهــور وال ابخلفــاء)3(.
الدليلــني  بــني  للتمييــز  االستحســان؛  مصطلــح  اســتعمال  يكــون  وبذلــك 
مستحســًنا،  بــه  العمــل  لكــون  أحدمهــا ابالستحســان؛  املتعارضــني، وختصيــص 

الظاهــر)4(. القيــاس  َســنن  عــن  مائــًا  ولكونــه 
مما يصبح معه اســم االستحســان امسًا مســتعارًا ملا ترك من القياس الظاهر إىل 
القيــاس اخلفــي الــذي ترجــح لــدى اجملتهــد ملــا يعارضــه مــن القيــاس اجللــي، أو لــرتك 
اإلســامي وصلتهــا  التشــريع  االستحســان يف  نظريــة  صــاحل،  اللطيــف  عبــد  الفرفــود: حممــد   )1(

ص64. 1987م(،  ط1،  دمشــق،  دار  )دمشــق:  املرســلة،  ابملصلحــة 
السرخســي: مشــس األئمــة حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل، أصــول السرخســي، )بــروت: دار   )2(

العلميــة، ط1، 1993م(، ج2، ص200. الكتــب 
املصدر السابق: ج2، ص200، 203.  )3(

املصدر السابق: ج2، ص201.  )4(
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القيــاس لدليــل آخــر فوقــه ابملعــى املؤثــر، أو مســاٍو لــه، وذلــك؛ نظــرًا لقــوة الدليــل 
يف نفســه مــن الوجــه الــذي تعلقــت بــه صحتــه، وقــد يكــون االستحســان نصًّــا، أو 

ضــرورًة، أو إمجاًعــا، أو قياًســا خفيًّــا، أو غــره كمــا ســيأيت)1(.
الفرع الثاين: أنواع االستحسان

األول: االستحسان ابلنص، مثاله: بيع السلم، وبيع العرااي)2(.
الثــاين: االستحســان ابإلمجــاع، مثالــه: بيــع االســتصناع، والقاعــدة والقيــاس املنــع؛ 
ألن املعقــود عليــه معــدوم، ولكــن استحســن ابإلمجــاع، فأجيــز؛ لتعامــل النــاس بــه 

مــن غــر نكــر فصــار إمجاًعــا)3(.
الثالث: االستحســان ابملصلحة، مثاله: تضمني األجر املشــرتك إذا تلف املتاع 

عنده)4(.
الرابــع: االستحســان ابلعــرف، مثالــه: جــواز وقــف املنقــول، وجــواز أجــرة احلمــام، 

فــإن القاعــدة: املنــع؛ ألن املنفعــة جمهولــة؛ ألن العــادة والعــرف جــرت عليــه)5(.
اخلامس: االستحسان للضرورة، مثاله: تطهر اآلابر ابلنزح للماء مجيعه أو بعضه)6(.

الســادس: االستحســان ابلقيــاس اخلفــي، مثالــه: طهــارة ســؤر ســباع الطــر قياًســا 
علــى اآلدمــي، ال علــى ســباع البهائــم، وهــو القيــاس اجللــي، فاستحســن اخلفــي؛ 

ألنــه يشــرب مبنقــار ال رطوبــة فيــه)7(.

الســمعاين: أيب املظفــر منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار، قواطــع األدلــة يف األصــول، حتقيــق:   )1(
حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي، )بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م(، 

ج2، ص268، 269.
التفتــازاين: ســعد الديــن مســعود بــن عمــر، شــرح التلويــح علــى التوضيــح ملــن التنقيــح، احملقــق:   )2(

زكــراي عمــرات، ج2، ص172.
)3( املصدر السابق: ج2، ص172.
املصدر السابق: ج2، ص172.  )4(

)5( البخــاري: عــاء الديــن عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن حممــد، كشــف األســرار عــن أصــول فخــر 
اإلســام البــزدوي، احملقــق: عبــد هللا حممــود حممــد عمــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1997م(، ج4، ص8.
املصدر السابق: ج4، ص8.  )6(
املصدر السابق: ج4، ص8.  )7(
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الســابع: االستحســان بنــزارة الشــيء وتفاهتــه، وهــي اجلزئيــات الــي يتحقــق 
فيهــا وصــف النــزارة والتفاهــة لقلتهــا، فتســتثى مــن القاعــدة تيســرًا وختفيًفــا علــى 

املكلفــني، مثــل: العفــو عــن النجاســات الــي ال يدركهــا البصــر)1(.
الثامــن: االستحســان مبراعــاة اخلــالف، مثــل: تصحيــح صــاة مــن صلــى علــى 
جلــد مــا يــؤكل حلمــه عنــد مــن يــرى عــدم جــواز الصــاة عليــه بعــد وقوعهــا عمــًا 

بدليــل املخالــف؛ ملــا لــه يف النفــس مــن اعتبــار)2(.
املطلب الثالث: مدى حجية االستحسان
ويشتمل هذا املطلب على ثاثة فروع:

الفرع األول: األقوال يف حجية االستحسان
اختلف يف حجية االستحسان على قولني:

القيــاس،  مثــل  مثلــه  األحــكام  بــه  تثبــت  أنــه حجــة شــرعية  القــول األول: 
وعمــوم النــص، وهــو مــا ذهــب إليــه احلنفيــة)3(، واملالكيــة)4(، وقــول للحنابلــة)5(.

القــول الثــاين: أنــه ليــس حبجــة شــرعية؛ لعــدم اســتناده إىل دليــل معتــرب، وهــو 
مــا ذهــب إليــه اإلمــام الشــافعي، ومــن وافقــه يف ذلــك)6(.

الفرع الثاين: أدلة القائلني حبجية االستحسان
الدليــل األول: قولــه تعــاىل: ﴿الَِّذيــَن يَْســتَِمُعوَن اْلَقــْوَل َفَيتَِّبُعــوَن أَْحَســَنهُ﴾]الزمر: 

18[، وقولــه تعــاىل: ﴿َواتَِّبُعــوا أَْحَســَن َمــا أُنـــزَل ِإلَيـُْكْم ِمــْن َربُِّكْم﴾]الزمــر: 55[. 
حقيقته-أنواعه-حجيته-تطبيقاتــه  االستحســان  الوهــاب،  عبــد  بــن  يعقــوب  الباحســني:   )1(

.117 ص116،  2007م(،  ط1،  الرشــد،  مكتبــة  )الــرايض:  املعاصــرة، 
املصدر السابق: ص119، 120، 121، 122، 123.  )2(

)3( اجلصــاص: أمحــد بــن علــي الــرازي، الفصــول يف األصــول، احملقــق: عجيــل جاســم النشــمي، 
اإلســامية، ط2، 1994م(، ج4، ص227. والشــئون  األوقــاف  وزارة  )الكويــت: 

الفقــه، حتقيــق: حســني علــي  العــريب: أيب بكــر املعافــري املالكــي، احملصــول يف أصــول  )4( ابــن 
ص131. 1999م(،  ط1،  البيــارق،  دار  )عمــان:  فــودة،  وســعيد  اليــدري، 

)5( ابــن قدامــة: موفــق الديــن عبــد هللا بــن أمحــد املقدســي، روضــة الناظــر وجنــة املناظــر، )بــروت: 
دار الكتــب العلميــة، ط2، 1994م(، ص85.

)6( الغــزَّايل: أيب حامــد حممــد بــن حممــد بــن حممــد الطوســي، املســتصفى مــن علــم األصــول، حتقيــق: 
أمحــد زكــي محــاد، )القاهــرة: العامليــة للنشــر والرتمجــة والتدريــب، ط1، 2009م(، ص323.
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وجــه الداللــة مــن اآليتــني: أهنمــا وردات يف معــرض الثنــاء واملــدح ملتبــع أحســن 
القــول، وأهنمــا أمــر ابتبــاع أحســن مــا أنــزل)1(.

الدليــل الثــاين: قــول النــي : »مــا رآُه املســلموَن حســًنا فهــو عنــد هللِا 
حســٌن«)2(.

وجــه الداللــة: دل احلديــث علــى أن مــا رآه النــاس يف عاداهتــم مستحســًنا 
فهــو حســن وحــق.

الدليــل الثالــث: إمجــاع األمــة علــى استحســان دخــول احلمــام مــن غــر تقديــر 
أجــرة لزمــان اللبــث فيــه، ومــن غــر تقديــر أجــرة لكميــة املــاء املســتخدمة، وكذلــك 
استحســاهنم شــرب املــاء مــن أيــدي الســقَّائني مــن غــر تقديــر يف للمــاء وعوضــه؛ 

ألن املشــاحة يف ذلــك قبيحــة يف العــادة، فاستحســن النــاس تركــه)3(.
الدليــل الرابــع: ثبــت ابســتقراء الوقائــع، وأحكامهــا أن اطــراد القيــاس، أو 
الوقائــع إىل تفويــت  يــؤدي يف بعــض  قــد  العمــوم، أو تعميــم الكلــي،  اســتمرار 
مصلحــة النــاس، فمــن العــدل والرمحــة ابلنــاس أن يفتــح للمجتهــد ابب العــدول 
يف مثــل هــذه الوقائــع إىل مــا حيقــق املصلحــة، ويدفــع املفســدة، وهــذا العــدول هــو 

االستحســان)4(.
وهــذه بعــض األدلــة ممــا ذكــره القائلــون حبجيــة االستحســان، وقــد نوقشــت 
هــذه األدلــة يف كتــب أصــول الفقــه بنقــاش طويــل، ومسوهــا شــبًها ورّدوهــا، وال يســع 

املقــام هنــا إليرادهــا.

السرخسي: مشس األئمة، أصول السرخسي، ج2، ص200.  )1(
أخرجــه أمحــد يف مســنده، مســند عبــد هللا بــن مســعود، بنحــوه مرفوًعــا مطــواًل، ج2، ص837،   )2(
رقــم:)3670(، وقــال أمحــد شــاكر: إســناده صحيــح، وهــو موقــوف علــى ابــن مســعود، وأخرجــه 
احلاكــم يف مســتدركه، كتــاب معرفــة الصحابــة، يتجلــى هللا لعبــاده يف اآلخــرة عامــة وأليب بكــر 
خاصــة، ج3، ص78، رقــم: )4491( هبــذا اللفــظ، وقــال: هــذا حديــث صحيــح اإلســناد، 

ومل خيرجــاه، ووافقــه الذهــي.
اآلمــدي: ســيف الديــن أيب احلســن علــي بــن حممــد، األحــكام يف أصــول األحــكام، حتقيــق:   )3(

حممــد اآلمــدي، )بــروت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1، 2002م(، ج2، ص317.
اجلصاص: أمحد بن علي الرازي، الفصول يف األصول، ج4، ص227، 228، 229.  )4(
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الفرع الثالث: أدلة اإلمام الشافعي يف إبطال االستحسان
الدليــل األول: أن االجتهــاد ال يكــون إال مســتنًدا إىل الكتــاب، والســنة، 
واإلمجــاع، والقيــاس عليهمــا، فقــد قــال اإلمــام الشــافعي: »إذا مل يكــن خــربًا وال 
قياًســا وجــاز لــك أن تستحســن خــاف اخلــرب فلــم يبــق عنــدك مــن اخلطــأ شــيء 

إال قــد أجزتــه«)1(.
الدليــل الثــاين: أن العــدول عــن احلكــم الــذي يقتضيــه النــص، هــو تقــدمي للــرأي 
علــى حكــم الدليــل الشــرعي، لذلــك قــال اإلمــام الشــافعي: »ال جيــوز ملــن اســتأهل 
أن يكون حاكًما أو مفتًيا أن حيكم، وال أن يفي إال من جهة خرب الزم، وذلك 
الكتــاب، مث الســنة، أو مــا قالــه أهــل العلــم ال خيتلفــون فيــه، أو قيــاس علــى بعــض 
هــذا، وال جيــوز لــه أن حيكــم وال يفــى ابالستحســان، إذ مل يكــن االستحســان 

واجبًــا، وال يف واحــد مــن هــذه املعــاين«)2(.
الدليــل الثالــث: أن القــول ابالستحســان فيمــا ال علــم للمجتهــد بــه تعــٍد علــى 
حــدود هللا، فقــد نقــل اجلمــع الغفــر عــن اإلمــام الشــافعي مقولتــه املشــهورة: »مــن 

استحســن فكأمنــا يشــرع يف الديــن«)3(.
وقــد شــرح اإلمــام الــروايين معــى ذلــك بقولــه: »ومعنــاه أن ينصــب مــن جهــة 

نفســه شــرًعا غــر شــرع املصطفــى«)4(.
لنفســه  إذا أجــاز  الشــافعي بقولــه: »ألنــه  املعــى اإلمــام  نفــس  وقــد أوضــح 

الديــن«)5(. يف  يشــرع  أن  لنفســه  أجــاز  استحســنت 

الشافعي: أبو عبد هللا حممد بن إدريس املطلي، األم، )بروت: دار الفكر، ط2، 1983م(،   )1(
ج6، ص438.

)2( املصدر السابق: ج7، ص313. 
)3( اجلويــين: إمــام احلرمــني أبــو املعــايل عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن حممــد، التلخيــص يف 
أصــول الفقــه، احملقــق: عبــد هللا جــومل الّنيبــايل، وشــبر أمحــد العمــري، )بــروت: دار البشــائر، 

ط2، 2007م(، ج3، ص310.
الزركشــي: أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر، البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه،   )4(

حتقيــق: حممــد حممــد اتمــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 2000م(، ج4، ص394.
الشافعي: أبو عبد هللا حممد بن إدريس املطلي، كتاب األم، ج6، 219.  )5(
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ويتبــني أن مــا أنكــره اإلمــام الشــافعي مــن معــاين االستحســان املختلفــة ورفضــه 
هــو مــا كان غــر مســتند إىل دليــل معتــرب، لذلــك قــال اإلمــام الشــافعي: »وإمنــا 

االستحســان تلــذذ«)1(.
املبحث األول: حقيقة االستحسان عند اإلمام الشافعي وسبب اخلالف فيه

ويشتمل هذا املبحث على مطلبني:
املطلب األول: حقيقة االستحسان الذي أبطله اإلمام الشافعي

انقســم األصوليــون يف حقيقــة موقــف اإلمــام الشــافعي جتــاه االستحســان إىل 
ثاثــة أقــوال:

القول األول: إن اإلمام الشافعي أنكر االستحسان ابلكلية إنكارًا قاطًعا)2(.
القــول الثــاين: إن اإلمــام الشــافعي إمنــا أنكــر االستحســان املبــين علــى التلــذذ 

واهلــوى والتشــهي املفتقــر للدليــل)3(.
ــروا كامــه:  القــول الثالــث: إن اإلمــام الشــافعي مل ينكــر االستحســان، وفسَّ
»مــن استحســن فقــد شــرع«، أبهنــا مبالغــة يف املــدح، وأن املستحســن مبنزلــة نــي 

ا)4(. ذي شــريعة؛ وهــذا القــول غريــب جــدًّ
والباحــث يذهــب إىل أن الصحيــح مــن هــذه األقــوال مــا ذهــب إليــه القــول 
يرفضــه حــى  دليــل، وهــذا االستحســان  بــا  إنــكار االستحســان  الثــاين، وهــو 
القائلــني ابالستحســان، وكذلــك االستحســان القائــم علــى العــرف يف غــر عهــد 
النــي ، وعهــد الصحابــة ممــا أمجعــوا عليــه، وكذلــك االستحســان القائــم علــى 
مصلحــة غــر مســتندة إىل دليــل، فــإن اخلــاف يدخــل فيهمــا؛ لاختــاف يف 

مــدى حجيتهمــا عنــد األصوليــني.

)1( الشــافعي: أبــو عبــد هللا حممــد بــن إدريــس املطلــي، كتــاب الرســالة، حتقيــق: رفعــت فــوزي عبــد 
املطلــب، )املنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج1، ص236.

املصدر السابق: ج2، ص316.  )2(
البخاري: عاء الدين، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسام البزدوي، ج4، ص4، 5.  )3(

اللكنــوي: عبــد العلــي حممــد بــن نظــام الديــن حممــد الســهالوي األنصــاري، فواتــح الرمحــوت   )4(
بشــرح مســلم الثبــوت، حتقيــق: عبــد هللا حممــود حممــد عمــر، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 

ص171. ج2،  2002م(،  ب.ط، 
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لذلــك قــال ابــن احلاجــب )ت:646ه(: »واحلــق ال يتحقــق استحســان خمتلــٌف 
فيــه؛ ألهنــم ذكــروا يف تفســره أمــورًا ال تصلــح حمــاًّ للخــاف؛ ألنَّ بعضهــا مقبــوٌل 

اتفاقًــا، وبعضهــا مــرتدٌد بــني مــا هــو مقبــوٌل اتفاقًــا، وبــني مــا هــو مــردوٌد اتفاقًــا«)1(.
وقــال عبــد العلــي األنصــاري )ت:1225ه(: »إن أريــد بــه مــا يعــدُّه العقــل 
حســًنا فلــم يقــل بثبوتــه أحــٌد، وإن أريــد بــه مــا أردانه حنــُن، فهــو حجــٌة عنــد الــكل، 

فليــس هــو أمــرًا يصلــح للنــزاع«)2(.
وقد وضح التاج السبكي )ت:771ه( حقيقة اخلاف بقوله: »اخلاف راجٌع 
ــا هــو جعــل االستحســان أصــًا مــن أصــول  إىل نفــس التســمية، وأنَّ املنكــَر عنــدان إمنَّ

الشــريعة ُمغاير لســائر األدلة، أما اســتعمال لفظ االستحســان فلســنا ننكره«)3(.
وبذلك يتبني أن حقيقة اخلاف يعود إىل أمرين:

األمــر األول: أن اخلــاف لفظــي يعــود إىل معــى التســمية ابالستحســان ومــا 
املــراد بــه.

األمــر الثــاين: أن االستحســان ليــس بدليــل قائــم مســتقل زائــد علــى األدلــة 
األصوليــة املعروفــة.

لذلــك قــال البغــوي )ت:516ه(: »االستحســان نوعــان: واجــب ابالتفــاق؛ 
وهــو أن يكــون بدليــل مــن: الكتــاب، أو الســنة، أو اإلمجــاع، أو القيــاس. والنــوع 
الثــاين: استحســان علــى خمالفــة الدليــل؛ وهــو أن يكــون الشــيء حمظــورًا بدليــل 

شــرعي، وعــادة النــاس إابحتــه؛ فــا جيــوز املصــر إىل العــادة«)4(.
الرهــوين: أبــو زكــراي حيــى بــن موســى، حتفــة املســؤول يف شــرح خمتصــر منتهــى الســول، حتقيــق:   )1(
للدراســات  البحــوث  دار  )ديب:  القيــم،  األخضــر  ويوســف  شــبيلي،  احلســني  بــن  اهلــادي 

ص239. ج4،  2002م(،  ط1،  الــرتاث،  وإحيــاء  اإلســامية 
اللكنوي: عبد العلي األنصاري، فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، ج2، ص171.  )2(

الســبكي: اتج الديــن أيب النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكايف، رفــع احلاجــب عــن   )3(
خمتصــر ابــن احلاجــب، حتقيــق: علــي حممــد معــوض، عــادل أمحــد عبــد املوجــود، )بــروت: عــامل 

الكتــب، ط1، 1999م(، ج4، ص524.
)4( البغــوي: حميــي الســنة أبــو حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء، التهذيــب يف فقــه 
اإلمــام الشــافعي، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، علــي حممــد معــوض، )بــروت: دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1997م(، ج8، ص179.
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املطلب الثاين: سبب اخلالف بني اإلمام الشافعي، والقائلني حبجية االستحسان
الســبب الرئيســي هلــذا اخلــاف يــكاد يكــون ســبًبا واحــًدا، وهــو االختــاف 
يف معــى االستحســان وحقيقتــه، وكان لعــدم اســتقرار مصطلــح االستحســان يف 
املعــى املــراد منــه األثــر األكــرب يف هــذا االختــال احلاصــل يف األخــذ بــه، ورفضــه، 
ومــن تلــك املعــاين الــي تطلــق علــى االستحســان مــا مييــل إليــه اإلنســان ويهــواه 
مــن الصــور واملعــاين، وإن كان مســتقبًحا عنــد غــره، ويطلــق كذلــك علــى فعــل 
الواجــب املأمــور بــه يف الشــرع، أو العمــل بغلبــة الــرأي لــدى اجملتهــد، أو تقــدمي 
الدليــل الشــرعي، أو العقلــي، وهــي معــاين معقولــة ومقبولــة؛ وأييت كذلــك مــن 
معانيــه االستحســان بــا دليــل مبــا ينقــدح يف ذهــن، أو قلــب اجملتهــد، وأييت مبعــى 

تقــدمي أقــوى الدليلــني، كمــا مــر معنــا يف تعاريــف االستحســان املختلفــة)1(.
املبحث الثاين: املسائل اليت قال فيها اإلمام الشافعي ابالستحسان

إن املســائل املنقولــة عــن اإلمــام الشــافعي أبنــه قــال فيهــا ابالستحســان منثــورة 
يف كتــب األصــول، وكتــب الفقــه، فقــد نقــل الزركشــي )ت:794ه( عــن ابــن 
القــاص أنــه قــال: »مل يقــل الشــافعي ابالستحســان إال يف ثاثــة مواضــع، قــال: 
وأستحســن يف املتعــة أن تقــدر ثاثــني درمهًــا، وقــال: رأيــت بعــض احلــكام حيلــف 
علــى املصحــف وذلــك حســن، وقــال يف مــدة الشــفعة: وأستحســن ثاثــة أايم«)2(.

ونقــل الدَّمــري )ت:808ه( يف شــرحه علــى املنهــاج فقــال: »وقــال أبــو بكــر 
اخلفــاف يف )اخلصــال(: مل يقــل الشــافعي ابالستحســان إال يف ســتة مواضــع: تقريــر 
الصداق ابخللوة، وكتاب القاضي إىل القاضي، وأن الشــفعة ثاثة أايم، والتحليف 
ابملصحــف، وأن املتعــة ثاثــون درمًهــا، واستحســان مراســيل ســعيد بــن املســيب«)3(.

وقــد زدت علــى ذلــك مــن املســائل مــا وجدتــه منقــواًل عــن اإلمــام الشــافعي أبنــه 
قــال فيهــا ابالستحســان، دون اســتقصاء جلميــع مــا ذكــر، وإمنــا اكتفيــت مبــا ثبــت 

يف نصــوص اإلمــام الشــافعي، أو مــا اشــتهر يف كتــب أصــول الفقــه.
اآلمدي: سيف الدين، األحكام يف أصول األحكام، ج2، ص317.  )1(

)2( الزركشي: بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج4، ص394.
ِمــري: أبــو البقــاء كمــال الديــن حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الشــافعي، النجــم  )3( الدَّ

املنهــاج، ط1، 2004م(، ج7، ص361. دار  )جــدة:  املنهــاج،  الوهــاج يف شــرح 
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املسألة األوىل: تقدير نفقة املتعة للمطلقة اليت مل حيدد هلا مهر 
أواًل: نصُّ املسألة

قــال اإلمــام الشــافعي: »وأستحســن بقــدر ثالثــني درمًهــا، أو مــا رأى الــوايل 
بقــدر الزوجــني، فــإن مــات قبــل أن يســمي مهــًرا أو ماتــت فســواء«)1(.

اثنًيا: شرح املسألة
هو أن الرجل يتزوج املرأة، ومل يسّم هلا صداقًا، مث يطلقها دون أن يدخل هبا، 
فــإن هلــا يف هــذه احلالــة املتعــة فقــط، وهــي الــي تســمى ابملفّوضــة؛ لقولــه هللا تعــاىل: 
ــًة ۚ  ــّنَ َفِريَض ــوا لَُه ــوُهّنَ أَْو تَْفِرُض ــْم تََمّسُ ــا لَ ــاَء َم ــُم الّنَِس ــْم ِإن طَلَّْقتُ ــاَح َعلَيـُْك ﴿اّلَ ُجَن
ــا َعلَــى  ــَدُرُه َمتَاًعــا بِاْلَمْعــُروِف ۖ َحّقً ــِر َق ــَدُرُه َوَعلَــى اْلُمْقِت َوَمتُِّعوُهــّنَ َعلَــى اْلُموِســِع َق
اْلُمْحِســِنيَن﴾ ]البقــرة: 236[، أو الــي دخــل هبــا واســتقر هلــا املهــر، مث طلقهــا 
ــُعۢ  ــِت َمتَٰ زوجهــا علــى املنصــوص عليــه يف اجلديــد )2(؛ لقولــه تعــاىل: ﴿َولِلُۡمَطلََّقٰ
ــا َعلَــى ٱلُۡمتَِّقيــَن﴾ ]البقــرة:241[، فهــي واجبــة لــكل مطلقــة  ِبٱلَۡمۡعــُروِفۖ َحّقً
إذا كان الفــراق مــن قبــل الــزوج إال الــي مســى هلــا مهــرًا وطلقــت قبــل الدخــول هبــا، 
والتقديــر هلــذه املتعــة فهــي إىل رأي احلاكــم واجتهــاده، وقــدر اإلمــام الشــافعي 

ثاثــني درمًهــا يف القــدمي مــن قولــه)3(.
وقــال اإلمــام الشــافعي يف بعــض كتبــه: »أستحســن أن ميتعهــا خادًمــا، فــإن مل 
يكــن فمقنعــة، فــإن مل يكــن فثاثــني درمهًــا، واملقنعــة هــي الــي قيمتهــا أكثــر مــن 

ثاثــني درمهًــا«)4(.
)1( املــزين: أبــو إبراهيــم إمساعيــل بــن حيــى بــن إمساعيــل، خمتصــر املــزين، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر 

شــاهني، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1998م(، ص258.
)2( اجلويــين: إمــام احلرمــني ركــن الديــن أبــو املعــايل عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن حممــد، 
هناية املطلب يف دراية املذهب، احملقق: عبد العظيم حممد الّديب، )جدة: دار املنهاج، ط1، 

2007م(، ج13، ص181.
)3( املاوردي: أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، احلاوي الكبر، حتقيق: علي حممد معوض، 

وعادل أمحد عبد املوجود، )بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م(، ج9، ص477.
البيهقــي: أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى اخُلْســَرْوِجردي اخلراســاين، الســنن   )4(
الكــربى، احملقــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط3، 2003م(، 

رقــم )14405(. ج7، ص398، 
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وجــاء يف خمتصــر البويطــي )ت:231ه( أن اإلمــام الشــافعي قــال: »واملتعــة 
ــه أقــل األشــياء ممــا لــه مثــن«)1(. أعــاه خــادم، وأوســطه ثــوب، وأقّل

اثلثًا: مستند املسألة
أواًل: إن اإلمــام الشــافعي استحســن ثاثــني درمهًــا؛ ملــا روي عــن الصحــايب 
عبــد هللا بــن عمــر  أنــه قــال: »أدىن مــا يكــون مــن املتعــة ثالثــون درمًهــا«)2(.

اثنيًــا: روي أن رجــًا أتــى ابــن عمــر  فذكــر أنــه فــارق امرأتــه فقــال: »أعطهــا 
كــذا واكســها كــذا فحســبنا ذلــك فــإذا هــو حنــو مــن ثالثــني درمًها«)3(.

)ت:  حــامت  أىب  وابــن  )ت:303ه()4(،  الطــربي  جريــر  ابــن  أخــرج  اثلثًــا: 
327ه()5(، عــن الصحــايب عبــد هللا بــن عبــاس  أنــه قــال يف متعــة الطــاق: 

»أعــاله اخلــادم، ودون ذلــك الــورق، ودون ذلــك الكســوة«.
رابًعا: نتيجة املسألة

يتبــني ممــا ذكــر أن الــذي قالــه اإلمــام الشــافعي مــن تقديــر نفقــة املتعــة بثاثــني 
درمهًــا ليــس مــن االستحســان الــذي كان يرفضــه؛ ألن مــا قالــه مســتند إىل دليــل، 
وليــس اتباًعــا للهــوى، أو اختيــارًا ابلتشــهي، وليــس يف تقديــر املتعــة واجــب، بــل 
اجتهــاد يف تقديرهــا؛ ألنــه خيتلــف ابختــاف العــادات، والبلــدان، وابختــاف 
حــال الــزوج يســرًا وعســرًا، وهــو كمــا يف املهــر الــذي مل حيــدد لــه ســقف معــني؛ 
مصداقًــا لقولــه تعــاىل يف النفقــة: ﴿لِيُْنِفــْق ذُو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه َوَمــْن قـُـِدَر َعلَْيــِه ِرْزقـُـهُ 

﴾ ]الطَّــَاِق:7[)6(. ُ ــاُه الّلَ ــا آتَ ــْق ِمّمَ َفْليُْنِف
)1( البويطــي: أيب يعقــوب يوســف بــن حيــى املصــري، خمتصــر البويطــي، حتقيــق: علــي حميــي الّديــن 

القــره داغــي، )جــدة: دار املنهــاج، ط1، 2015م(، 371.
أخرجه البيهقي، يف السنن الكربى، كتاب الصداق، ابب التفويض، ج7، ص398، رقم )14406(.  )2(

املصدر السابق: ج7، ص398.  )3(
)4( الطــربي: أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلملــي، جامــع البيــان يف أتويــل 

القــرآن، حتقيــق: أمحــد شــاكر، )بــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 2000م(، ج5، 121.
)5( ابــن أيب حــامت: أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظلــي الــرازي، 
تفســر القــرآن العظيــم، حتقيــق: أســعد حممــد الطيــب، )الســعودية: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 

ط3، 1419ه(، ج2، ص443.
املاوردي: أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، احلاوي الكبر، ج9، ص477.  )6(
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املسألة الثانية: التحليف على املصحف
أواًل: نص املسألة

قــال اإلمــام الشــافعي: »وقــد كان مــن حــكام اآلفــاق مــن يســتحلف علــى 
املصحــف، وذلــك عنــدي حســن«)1(.

اثنًيا: شرح املسألة
إن الشــريعة اعتــربت مــا فيــه إرهــاب وزجــر للنــاس عــن اليمــني الفاجــرة، وملــا كان 
للمصحــف الشــريف مــن مكانــة، وتعظيــم يف قلــوب النــاس، ورهبــة مــن التحليــف 
علــى املصحــف فكأنــه مــن ابب القيــاس؛ تغليظًــا ابليمــني كمــا غلظــت ابلزمــان 
واملــكان الشــريفني، وقــال القفــال: هــذا ممــا ال يتعلــق بــه حكــم؛ ألنــه ال جيــب البتــة)2(.

اثلثًا: مستند املسألة
أوَّاًل: مســتند اإلمــام الشــافعي يف استحســانه التحليــف علــى املصحــف، يف 
قولــه: »وأخــران مطــرِّف بــن مــازن قاضــي اليمــن إبســناد ال أحفظــه أن ابــن 

الزبــري أمــر أبن حيلــف علــى املصحــف«)3(.
اثنيًــا: قــال اإلمــام الشــافعي: »ورأيــت مطرفًــا بصنعــاء حُيلِّــف علــى املصحــف. 
قــال: وحيلــف الذميــون يف بيعتهــم وحيــث يعظِّمــون، وعلــى التــوراة واإلجنيــل، ومــا 

عظمــوا مــن كتبهــم«)4(.
رابًعا: نتيجة املسألة

إن اإلمــام الشــافعي اعتمــد يف استحســان احللــف علــى املصحــف علــى فعــل 
بعــض الصحابــة، ومهــا ابــن الزبــر ، وابــن عبــاس  الــذي روي ذلــك عنــه، 

وكذلــك فعلــه القضــاة يف اليمــن، وبعــض أهــل العلــم )5(.
الشــافعي: أبــو عبــد هللا حممــد بــن إدريــس املطلــي القرشــي، كتــاب األم، حتقيــق: رفعــت فــوزي   )1(

عبــد املطلــب، )املنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج7، ص637.
)2( الزركشــي: بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر، البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه، ج4، 

ص394.
الشافعي: كتاب األم، ج8، ص85.  )3(

املصدر السابق: ج8، ص85.  )4(
الزركشي: بدر الدين، البحر احمليط يف أصول الفقه، ج4، ص394.  )5(
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وقــد قــال اإلمــام الغــزَّايل )505ه(: »قــد استحســن الشــافعي  احللــف 
ابملصحــف، ولكنــه مصلحــة مــن غــر خمالفــة خــرب وقيــاس فهــو جائــز«)1(.

أي إن استحســان اإلمــام الشــافعي كان مســتند ملصلحــة، وهــذ املصلحــة مل 
ختالــف النــص وال القيــاس، وقــد مــر معنــا أن التحليــف ابملصحــف تغليظًــا قياًســا 

ابلزمــان، واملــكان الشــريفني.
املسألة الثالثة: حتديد مدة الشفعة للشفيع

أواًل: نص املسألة
قــال اإلمــام الشــافعي: »أستحســن أن يثبــت للشــفيع الشــفعة إىل ثالثــة 

أيم«)2(.
اثنًيا: شرح املسألة

إن للشــفيع أحــوااًل مــع الشــفعة مــن حيــث العلــم ابلبيــع، أو عــدم العلــم، ومــن 
حيــث التمكــن مــن املطالبــة، أو عــدم التمكــن، واحلالــة الــي نشــرحها يف مســألتنا 
هــي بعــد علــم الشــفيع ابلبيــع، ومتكنــه مــن املطالبــة هبــا لكنــه مل يطالــب هبــا، ففــي 

هــذه احلالــة ثاثــة أقــوال:
القول األول: إن الشــفعة قد بطلت ابنقضاء زمن التمكن، وهو املطالبة هبا 

علــى الفــور، وهــو قــول اإلمــام الشــافعي يف اجلديــد مــن مذهبــه وعليــه الفتــوى)3(.
القــول الثــاين: إن حــق الشــفعة علــى الرتاخــي، أو التأبيــد مــن غــر تقديــر مــدة 

هلــا، وال تســقط إال ابلتصريــح ابلعفــو عنهــا، وهــو قــول قــدمي لإلمــام الشــافعي)4(.
القــول الثالــث: إن حــق الشــفعة مؤقــت بثاثــة أايم بعــد التمكــن، فــإن مل 
يتمكــن ملــرض، أو حبــس، أو طــول غيبــه مــع عــدم علمــه اســتمر حقــه ابلشــفعة، 
)1( الغــزَّايل: أبــو حامــد حممــد بــن حممــد بــن حممــد الطوســي، الوســيط ابملذهــب، حتقيــق: أمحــد 
الســام، ط3، 2012م(، ج7، ص306. دار  )القاهــرة:  إبراهيــم، حممــد حممــد اتمــر،  حممــود 

)2( الــرازي: فخــر الديــن خطيــب الــري أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســني التيمــي، 
احملصــول مــن علــم األصــول، حتقيــق: الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلــواين، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، ط3، 1997م(، ج6، ص127.
املاوردي: أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، احلاوي الكبر، ج7، ص240.  )3(

املصدر السابق: ج7، ص240.  )4(
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فــإن مضــت الثــاث ومل يطلبهــا بطلــت. قــال الشــافعي يف كتــاب الســر قــال: 
»وهــذا استحســان وليــس أبصــل«)1(.

اثلثًا: مستند املسألة
إن استحســان اإلمــام الشــافعي مســتند علــى الدليــل، وذلــك قياًســا علــى قولــه 
ــاٍم﴾ ]هــود: 65[ فهــي أقصــى حــد القلــة،  ــَة أَّيَ ــْم ثَاثَ ــي َداِرُك ــوا ِف تعــاىل: ﴿تََمتَُّع
وأدىن حــد الكثــرة، وكذلــك قياًســا علــى مــدة خيــار الشــرط، وكذلــك قــد أذن النــي 
 للمهاجــر أن يقيــم يف مكــة بعــد قضــاء نســكه ثاثــة أايم، وكذلــك هــي أكثــر 

مــدة املســح علــى اخلفــني يف الســفر)2(. 
رابًعا: نتيجة املسألة

إن اإلمــام الشــافعي اســتند ملــا استحســنه ابلقيــاس علــى الكتــاب والســنة كمــا 
مــر معنــا يف مســتند املســألة، وأمــا مــا رواه أبــو جعفــر الطحــاوي )ت:321ه( 
قــال: »مسعــت املــزين يقــول: قــال الشــافعي : إذا علــم صاحــب الشــفعة، فأكثــر 
مــا جيــوز لــه طلــب الشــفعة يف ثاثــة أايم، فــإذا جــاز ثاثــة أايم مل جيــز طلبــه، وهــذا 

استحســان مــين وليــس أبصــل«)3(. 
فقــد قــال الزركشــي )ت:794ه(: »واملشــكل فيــه قولــه: »وليــس أبصــل«، 
وينبغــي أتويلــه علــى أن املــراد ليــس أبصــل خــاص يــدل عليــه، ال نفــي الدليــل البتــة)4(.

املسألة الرابعة: احلط من جنوم املكاتبة للمكاتب
أواًل: نص املسألة

قال اإلمام الشافعي: »يف املكاتب أستحسن أن يرتك عليه شيء«)5(.
املصدر السابق: ج7، ص240.  )1(

الزركشــي: أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر، البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه،   )2(
ج4، ص394، 395.

)3( الشــافعي: حممــد بــن إدريــس، الســنن املأثــورة، روايــة أيب جعفــر الطحــاوي عــن خالــه املــزين، 
املعرفــة، ط1، 1986م(، ص348. أمــني قلعجــي، )بــروت: دار  املعطــي  حتقيــق: عبــد 

الزركشــي: أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر، البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه،   )4(
ج4، ص394، 395.

الــرازي: فخــر الديــن خطيــب الــري أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســني التيمــي،   )5(
احملصــول مــن علــم األصــول، ج6، ص127
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اثنًيا: شرح املسألة
ذهــب اإلمــام الشــافعي إىل وجــوب اإليتــاء للمكاتــب أبن حيــطَّ عنــه شــيًئا مــن 
النجــوم، وهــو خمــر بــني أن يدفــع مــال اإليتــاء، أو يــربئ املكاتــب منــه، واحلــطُّ أوىل 
مــن الدفــع إىل املكاتــب؛ إلعانتــه علــى العتــق، وكميــة هــذا اإليتــاء، أو اإلبــراء غــر 
مقــدر ابلشــرع مــن قليــل أو كثــر، حــى لــو أعطــاه درمًهــا مــن الــورق أجــزأ لعمــوم 
اآليــة؛ ألن مــا مل يتقــدر بشــرع وال عــرف اعتــرب فيــه مــا ينطلــق عليــه االســم. وأمــا 
وقــت وجــوب اإليتــاء فهــو قبــل العتــق علــى األصــح، ويتعــني مــع آخــر قســط مــن 

املكاتبــة، ووقــت اجلــواز مــن أول عقــد الكتابــة)1(.
اثلثًا: مستند املسألة

إن االستحسان الذي قال به اإلمام الشافعي يف هذه املسألة مستند لعدة أدلة:
ــا َملََكــْت أَْيَمانـُُكــْم فـََكاتِبُوُهــْم  أواًل: قولــه تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن يَْبتَُغــوَن اْلِكتـَـاَب ِمَمّ
ِ الَّــِذي آتَاُكــْم﴾ ]النــور:33[، فاإليتــاء  ِإْن َعِلْمتـُـْم ِفيِهــْم َخْيــرًاۖ  َوآتُوُهــْم ِمــْن َمــاِل الَلّ

أمــر، واألمــر يقتضــي الوجــوب.
اثنيًــا: قــول ابــن عبــاس  يف هــذه اآليــة: »ضعــوا عنهــم مــن مكاتبتهــم 

شــيًئا«)2(.
 ، اثلثًــا: مــا روي عــن علــي كــرم هللا وجهــه موقوفًــا عليــه، ومرفوًعــا إىل النــي

قــال يف اآليــة الســابقة: »ضعــوا عنهــم ربــع مــال الكتابــة«)3(.
رابًعــا: روي عــن ابــن عمــر  أنــه كاتــب عبــًدا لــه علــى مخســة وثاثــني ألًفــا، 

ووضــع منهــا مخســة آالف، وذلــك يف آخــر جنومــه)4(.
)1( النــووي: أيب زكــراي حيــى بــن شــرف الدمشــقي، روضــة الطالبــني، حتقيــق: عبــده علــي كوشــك، 
)دمشــق: دار الفيحــاء، ط1، 2020م(، طبــع علــى نفقــة وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية 

يف دولــة قطــر، ج7، ص716.
أخرجه البيهقي، يف السنن الكربى، ج10، ص555، رقم: )21675(.  )2(

أخرجه احلاكم، يف املســتدرك على الصحيحني، ج2، ص498، رقم: )3501(، وصححه،   )3(
ووافقــه الذهــي.

أخرجــه الشــافعي: يف كتــاب األم، كتــاب املكاتــب، ابب تفســر قولــه عــز وجــل: }َوآتُوُهــْم ِمــْن   )4(
َمــاِل اللَِّ الَّــِذي آاَتُكــْم{، ج9، ص347، 348، رقــم: )4280(.
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رابًعا: نتيجة املسألة
يتضــح ممــا ذكــرانه أن استحســان اإلمــام الشــافعي كان عــن دليــل معتــرب مــن 
الكتــاب واآلاثر املرويــة يف ذلــك، وجــاء قولــه: »أستحســن أن يــرتك عليــه شــيء«، 
مبعــى اإلجيــاب، ويســتحب الرُّبــع ملــا ذكــرانه عــن علــي ، أو الســبُع ملــا روي عــن 

ابــن عمــر  أنــه حــط الُســُبع)1(.
املسألة اخلامسة: وضع املؤذن أصبعيه يف أذنيه عند األذان

أواًل: نص املسألة
قال اإلمام الشافعي: »وحسن أن يضع أصبعيه يف أذنيه«)2(.

اثنًيا: شرح املسألة
املقصــود مــن األذان هــو اإلعــام بدخــول وقــت الصــاة، وإذا وضــع أصبعيــه 

يف أذنيــه، فيكــون ذلــك أبلــغ يف اإلعــام.
لذلك قال القاضي حسني )ت:462ه(: »املستحبُّ للمؤذِّن أن يدخل مسبحتيه 

يف صماخي أذنيه؛ ألن ذلك أطن للصوت وأمجع خلروج الصوت العايل«)3(.
اثلثًا: مستند املسألة

أواًل: جــاء عــن النــي  »أنــه أمــر بــالاًل أن جيعــل إصبعيــه يف أذنيــه، وقــال: 
إنــه أرفــع لصوتك«)4(.

اثنيًــا: قــد روي عــن أيب جحيفــة ، قــال: »رأيــت بــالاًل يــؤذن ويــدور، 
ويتبــع فــاه هــا هنــا وهــا هنــا وأصبعــاه يف أذنيــه«)5(.

ألفــاظ  بــن أمحــد اخلطيــب، مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين  الديــن، حممــد  )1( الشــربيين: مشــس 
 .492 ص491،  ج6،  1994م(،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  املنهــاج، 

املزين: أبو إبراهيم إمساعيل بن حيى بن إمساعيل، خمتصر املزين، ص23.  )2(
)3( حســني: القاضــي أبــو حممــد احلســني بــن حممــد بــن أمحــد املــْرَورُّْوِذّي، التعليقــة علــى خمتصــر 
املــزين، حتقيــق: علــي حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، )مكــة: مكتبــة نــزار مصطفــى 

البــاز، د.ط، د.ت(، ج2، ص642.
األذان، ج1،  الســنة يف  فيهــا، ابب  والســنة  األذان  ســننه، كتــاب  ماجــه: يف  ابــن  أخرجــه   )4(
ص457، حديــث رقــم: )710(، وحســنه احلافــظ ابــن حجــر العســقاين يف نتائــج األفــكار يف 

ختريــج أحاديــث األذكار، ج1، ص334، جملــس )70(.
أخرجــه الرتمــذي: يف ســننه، كتــاب الصــاة عــن رســول هللا، ابب مــا جــاء يف إدخــال اإلصبــع   )5(

يف األذن عنــد األذان، ص82، حديــث رقــم: )197(، وقــال: حديــث حســن صحيــح.
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رابًعا: نتيجة املسألة
إن استحســان اإلمــام الشــافعي أن يضــع املــؤذن إصبعيــه يف صماخــي أذنيــه، 
مســتند علــى دليــل مــن الســنة املطهــرة، ولفعــل الصحــايب بــال ، وقــد كان 
يفعلــه مبشــهد مــن رســول هللا وإقــرار منــه ، وأيًضــا؛ ألن ذلــك أمــد لصوتــه، 

وأمجــع خلــروج الصــوت العــايل كمــا نــص احلديــث آنًفــا)1(.
املسألة السادسة: تقدمي دفع زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومني

أواًل: نص املسألة
قــال اإلمــام الشــافعي بعــد روايــة فعــل ابــن عمــر : أنــه كان يبعــث بــزكاة 
الفطــر إىل الــذي جتمــع عنــده قبــل الفطــر بيومــني أو ثاثــة. فقــال: »هــذا حســن، 

وأستحســنه ملــن فعلــه«)2(.
اثنًيا: شرح املسألة

إن اإلمــام الشــافعي جيــوِّز التعجيــل يف كل زكاة، وزكاة الفطــر داخلــة ضمنهــا، 
فيجــوز إخراجهــا مــن أول شــهر رمضــان، ويتــم تفرقــة الــزكاة علــى املســاكني يف 
وقتهــا، ال أنــه يفرقهــا قبــل وقتهــا، واستحســن إخراجهــا قبــل هنايــة الشــهر بيومــني 

أو ثاثــة)3(.
اثلثًا: مستند املسألة

أواًل: إن اإلمــام الشــافعي أخــذ مبــا جــاء عــن ابــن عمــر : »أنــه كان يبعــث 
بــزكاة الفطــر إىل الــذي جتمــع عنــده قبــل الفطــر بيومــني أو ثالثــة«)4(.

اثنيًــا: روي أنــه »كان ابــن عمــر  يعطيهــا الذيــن يقبلوهنــا، وكانــوا يعطــون 
قبــل الفطــر بيــوم أو يومــني«)5(، وجــاء يف روايــة أخــرى: عــن ابــن عمــر  قــال: 
الزركشــي: أبــو عبــد هللا بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر، البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه،   )1(

ج4، ص395.
الشــافعي: أبــو عبــد هللا حممــد بــن إدريــس املطلــي القرشــي، كتــاب األم، حتقيــق: رفعــت فــوزي   )2(

عبــد املطلــب، )املنصــورة: دار الوفــاء، ط1، 2001م(، ج8، ص737، 738.

الدَِّمري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج يف شرح املنهاج، ج3، ص260.  )3(
أخرجه مالك، يف املوطأ، كتاب الصدقة، ابب وقت إرسال زكاة الفطر، ص180، رقم: )57(.  )4(

أخرجــه البخــاري، يف صحيحــه، كتــاب الــزكاة، ابب صدقــة الفطــر علــى احلــر واململــوك، ج3،   )5(
ص586، رقــم: )1511(
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»أمــران رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بــزكاة الفطــر؛ أن تــؤدى قبــل الفطــر بيــوم أو يومــني«)1(.
اثلثًــا: قــال اإلمــام الشــافعي: واحلجــة أبن النــي  تســلف صدقــة العبــاس 

قبــل حتــل)2(.
رابًعا: نتيجة املسألة

وبذلــك يكــون استحســان اإلمــام الشــافعي يف هــذه املســألة عــن دليــل مــن قــول 
النــي  وفعلــه، وفعــل الصحابــة رضــوان هللا عليهــم، وليــس قــواًل ابلتشــهي، أو 

مــن غــر دليــل معتــرب.
املسألة السابعة: مراسيل سعيد بن املسيب

أواًل: نص املسألة
قال اإلمام الشافعي: »وإرسال ابن املسيب عندان حسن«)3(.

اثنًيا: شرح املسألة
املرســل: هــو الــذي يرويــه التابعــي عــن رســول هللا ، وهــو مل يشــاهده، فــا 
بــدَّ مــن أن يرويــه عــن صحــايب شــاهده، لذلــك حكــم املرســل حكــم احلديــث 
الضعيــف، عنــد مجهــور احملدثــني، إال أن يكــون مســنًدا مــن وجــه آخــر صحيــح، 

فيحتــج بــه عنــد ذلــك)4(.
اثلثًا: مستند املسألة

مرسل سعيد بن املسيب عند اإلمام الشافعي له وجهان:
الوجــه األول: أن مراســيله حجــة؛ ألهنــا فـُتِّشــت مراســيله فوجــدت مســانيد، 

فهــي دليــل قائــم علــى الســنة.
الوجــه الثــاين: أن مراســيله ليســت حبجــة؛ بــل هــي كغرهــا مــن املراســيل، وإمنــا 

استحســن اإلمــام الشــافعي مراســيل ابــن املســيب، ابلرتجيــح هبــا)5(.
أخرجــه أبــو داود، ســننه، كتــاب الــزكاة، ابب مــى تــؤدى، ج3، ص54، رقــم: )1610(،   )1(

وقــال شــعيب األرانؤوط: صحيــح اإلســناد.
الشافعي: أبو عبد هللا حممد بن إدريس، كتاب األم، ج8، ص737، 738.  )2(

املزين: أبو إبراهيم إمساعيل بن حيى بن إمساعيل، خمتصر املزين، ص118.  )3(
)4( النــووي: أيب زكــراي حيــى بــن شــرف، إرشــاد طــاب احلقائــق إىل معرفــة ســنن خــر اخلائــق، 

اليمامــة، ط3، 1992م(، ص79، 80، 81. دار  )دمشــق:  عــرت،  الديــن  نــور  حتقيــق: 
املصدر السابق: ص82، 83.  )5(
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رابًعا: نتيجة املسألة
إن اإلمام الشافعي استحسن مراسيل سعيد بن املسيب، ألحد الوجهني الي 
مت ذكرهــا آنًفــا، وهــي إمــا ملــا اقــرتن مبراســيل ابــن املســيب مــن شــواهد يف صحتهــا، 
وألنه ما أرســل حديثًا إال وقد فتش، فوجد مســنًدا عن أكابر الصحابة، واســتقر 
عند اإلمام الشــافعي أن ســعيد بن املســيب ال يرســل إال عن صحايب، فهو دليل 
قائــم مــن الســنة، وإمــا أن الشــافعي يقبــل مراســيل كبــار التابعــني إذا انضــم إليهــا مــا 
يؤكدهــا مــن فعــل الصحابــة، أو مرســل آخــر، أو عمــل أكثــر أهــل العلــم، وســواء 
كان مرســل ابــن املســيب أو غــره مــن كبــار التابعــني، وهــو الــرأي الصحيــح الــذي 
رجحــه احلافــظ البيهقــي وغــره)1(، فــكا الوجهــني مســتند إىل دليــل معتــرب صحيــح، 

فيكــون مــن االستحســان املقبــول.
املسألة الثامنة: كتاب القاضي إىل القاضي 

أواًل: نص املسألة
مل أجد نقًا عن اإلمام الشافعي يف كتبه، أو من نقل عنه لفظه يف استحسانه 

هلذه املسألة، إال ما نقله الدمري عن أبو بكر اخلفاف يف )اخلصال()2(.
اثنًيا: شرح املسألة

حقــوق  يف  الشــافعي  اإلمــام  عنــد  جائــز  القاضــي  إىل  القاضــي  إنَّ كتــاب 
النــاس مــن األمــوال واجلــراح وغرمهــا، إال حــدود هللا، فقــد نُِقــل عنــه فيهــا قــوالن: 
أحدمهــا: أنــه جائــز، واآلخــر: أنــه غــر جائــز، وهــذا الكتــاب املرســل مــن القاضــي 
إىل القاضــي، إمــا أن خيــربه حبكمــه، ويقــوم القاضــي اآلخــر بتنفيــذه، فــا فــرق 
بــني املســافة البعيــدة والقريبــة بينهمــا، وإمــا أن خيــربه بثبــوت احلــق عنــده ابلبينــة، 
ليحكــم بــه القاضــي اآلخــر، وذلــك إذا كان القاضيــان يف بلديــن خمتلفــني وكانــت 
املســافة بعيــدة بينهمــا، فإنــه نــص يف كتــاب القاضــي إىل القاضــي أنــه ال يقبلــه إال 

)1( البيهقــي: أمحــد بــن احلســني بــن علــي، رســالة اإلمــام أيب بكــر البيهقــي إىل اإلمــام أيب حممــد 
البشــائر، ط1، 2007م(، ص87، ومــا بعدهــا إىل ص96. اجلويــين، )بــروت: دار 

ِمــري: أبــو البقــاء كمــال الديــن حممــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي، النجــم الوهــاج يف  الدَّ  )2(
شــرح املنهــاج، ج7، ص361.
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بشــاهدين عدلــني، وال يقبلــه بشــاهدين عدلــني حــى يفتحــه ويقــرأه عليهمــا)1(.
اثلثًا: مستند املسألة

مــن  وألهنــا  والقيــاس،  واإلمجــاع  والســنة  الكتــاب  مســتندها  يف  األصــل  إن 
ضــرورات األحــكام الداعيــة حلفــظ احلقــوق ملســتحقيها، فــكان ذلــك الزًمــا عليهــم 

يف الكتابــة فيمــا بينهــم:
أواًل: مــن الكتــاب: قولــه تعــاىل: ﴿ِإّنِــي أُْلِقــَي ِإلَــّيَ ِكتَــاٌب َكِريــٌم﴾ ]ســورة 
النمــل:29[، وجــه الداللــة: فأنذرهــا بكتابــه، ودعاهــا إىل دينــه بطيــب خطابــه، 
واقتصر منه على قوله: ﴿أاَّلَ تَْعلُوا َعلَّيَ َوأتُونِي ُمْسِلِميَن﴾ ]سورة النمل:31[)2(.

أســلم تســلم  بــن هرمــز أن  النــي  إىل كســرى  الســنة: كتــب  مــن  اثنيًــا: 
والسام، وكتب إىل قيصر، وكتب إىل عمرو بن حزم كتابه املشهور يف األحكام 
والــدايت)3(، وكذلــك ملــا روى الضحــاك ابــن قيــس قــال: »كتــب إيلَّ رســول هللا 

ــة زوجهــا«)4(.  أن أورِّث امــرأة َأْشــيم الضِّبــايب مــن دي
اثلثًا: اإلمجاع: أمجع اخللفاء الراشدون على الكتابة إىل أمرائهم وقضاهتم)5(.

اإلمــام  قــال  لذلــك  الشــهادة،  علــى  الشــهادة  علــى  فهــو  القيــاس:  رابًعــا: 
الشــافعي: »ويقبــل القاضــي كتــاب القاضــي يف حقــوق النــاس يف األمــوال واجلــراح 
وغرهــا، وال يقبلهــا حــى تثبــت إثبــااًت بيِّنًــا، والقــول يف احلــدود الــايت هلل عــز وجــل 
واحــد مــن قولــني: أحدمهــا أنــه يقبــل فيهــا كتــاب القاضــي، واآلخــر ال يقبلــه حــى 
تكــون الشــهود يشــهدون عنــده، فــإذا قبلهــا مل يقبلهــا إال قاطعــة«، والقاعــدة يف 
ذلــك عنــد اإلمــام الشــافعي أن مــا يثبــت ابلشــهادة علــى الشــهادة يثبــت بكتــاب 

القاضــي إىل القاضــي، فيكــون مســتند املســألة عــن دليــل معتــرب)6(.
الشافعي: أبو عبد هللا حممد بن إدريس، كتاب األم، ج7، ص524.  )1(

الدَِّمري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج يف شرح املنهاج، ج10، ص233.  )2(
املصدر السابق: ج10، ص233.  )3(

أخرجــه أبــو داود، يف ســننه، كتــاب الفرائــض، ابب يف املــرأة تــرث مــن ديــة زوجهــا، حديــث   )4(
.)2927( رقــم: 

الدَِّمري: أبو البقاء كمال الدين، النجم الوهاج يف شرح املنهاج، ج10، ص234.  )5(
الشافعي: أبو عبد هللا حممد بن إدريس املطلي القرشي، كتاب األم، ج7، ص525.  )6(
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رابًعا: نتيجة املسألة
وبذلــك يكــون استحســان اإلمــام الشــافعي مســتنًدا علــى الكتــاب، والســنة، 

واإلمجــاع، والقيــاس؛ وليــس استحســااًن دون دليــل معتــرب.
املسألة التاسعة: قطع يد السارق اليسرى بدل اليمىن

أواًل: نص املسألة
قــال اإلمــام الشــافعي: »يف الســارق إذا أخــرج يــده اليســرى بــدل اليمــىن 

فقطعــت، القيــاس أن تقطــع مينــاه، واالستحســان أن ال تقطــع«)1(. 
اثنًيا: شرح املسألة

وذلــك أبن يكــون الســارق يســتحق قطــع ميينــه، فيخــرج يســراه بــداًل عنهــا 
فتقطــع اليــد اليســرى بــداًل مــن اليــد اليمــى)2(، فــإن القيــاس أن تقطــع مينــاه؛ ألنــه 
ال جيــوز أن تؤخــذ يســرى الســارق بــداًل مــن ميينــه، وذلــك قياًســا علــى القصــاص، 
واالستحســان أال تقطــع ميينــه، فعلــى هــذا يكــون قطــع اليــد اليســرى يف الســرقة 

جمــزئ عــن قطــع اليمــى، وال جيــزئ يف القصــاص)3(.
اثلثًا: مستند املسألة

إن احلدود ال يشــدد فيها مثل ما يشــدد يف القصاص، فإن يســراه قد قطعت 
ابخلطــأ لعلــة الســرقة، فلــو قطعنــا يــده اليمــى كذلــك لنفــس العلــة، لذهبــت يــداه 
االثنتــان بعلــة الســرقة الواحــدة)4(، والفــرق بــني القصــاص واحلــدود مــن ثاثــة أمــور:

أواًل: إن حقــوق هللا تعــاىل مبنيــة علــى املســاهلة واملســاحمة، أمــا حقــوق العبــاد 
بعكســه.

اآلمــدي: أبــو احلســن ســيف الديــن علــي بــن أيب علــي بــن حممــد بــن ســامل الثعلــي، اإلحــكام يف   )1(
أصــول األحــكام، حتقيــق: ســعيد اجلميلــي، )بــروت: دار الكتــاب العــريب، ط1، 1404ه(، 

ج4، ص163.
املاوردي: أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، احلاوي الكبر، ج12، ص195.  )2(

املصدر السابق: ج12، ص195.  )3(
)4( الرافعــي: أيب القاســم عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي القزويــين، العزيــز شــرح الوجيــز، 
حتقيــق: علــي حممــد معــوض، وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1997م(، ج11، ص245، 246.
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اثنيًــا: إن قطــع اليــد اليمــى يف الســرقة يســقط إذا ذهبــت اليمــى ابلتــآكل، وال 
يســقط ابلقصــاص.

اثلثًــا: إن اليــد اليســرى للســارق تقطــع إذا انعدمــت اليــد اليمــى، وال تقطــع 
اليــد اليســرى للســارق جِبــاٍن إذا عدمــت اليــد اليمــى)1(.

رابًعا: نتيجة املسألة
قــال الســبكي )ت:771ه(: »قــول الشــافعي: االستحســان أال يقطــع، ليــس 
فيــه أنــه قــال ابالستحســان، علــى أنــه قضــى علــى مــن حيتــج ابالستحســان أبال 

يقطــع، فهــو إلــزام لقائلــه ال قــول بــه«)2(.
لذلــك قولــه يف اجلديــد مل خيتلــف أبن أخــذ اليــد اليســرى يف الســرقة جمــزئ عــن 

قطــع اليــد اليمــى، وإن مل جيــز ذلــك يف القصــاص.
الــخــاتــمــة

أواًل: النتائج
أواًل: إن التعريــف املختــار لاستحســان لــدى الباحــث، هــو عــدول اجملتهــد 
عــن حكمــه يف واقعــٍة مبثــل مــا حكــم بــه يف نظائرهــا إىل حكــم آخــر خمالــف لــألول 

لوجــه اقتضــى هــذا العــدول.
اثنًيــا: تبــني للباحــث أبن االستحســان املرفــوض عنــد اإلمــام الشــافعي حقيقــة 
هــو االستحســان القائــم علــى غــر دليــل معتــرب، وهــذا االستحســان يرفضــه حــى 

القائلــني ابالستحســان.
اثلثًــا: اتضــح للباحــث أبنَّ الســبب الرئيســي يف االختــاف يف االستحســان، 
اســتقرار  لعــدم  وكان  لفظــه،  ال  وحقيقتــه  االستحســان  معــى  يف  اخلــاف  هــو 
مصطلــح االستحســان يف املعــى املــراد منــه األثــر الكبــر يف هــذا االختــال احلاصــل 

بــني األخــذ بــه، ورفضــه.

املاوردي: أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، احلاوي الكبر، ج12، ص195.  )1(
الســبكي: اتج الديــن أيب النصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكايف، رفــع احلاجــب عــن   )2(

خمتصــر ابــن احلاجــب، ج4، ص525.
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فيهــا  قــال  الشــافعي  اإلمــام  عــن  مشــهورة  مســائل  الباحــث  ذكــر  رابًعــا: 
لفــظ »أستحســن« ولفــظ »حســن«، وهــي  ابالستحســان، أو اســتخدم فيهــا 

والفقــه. الفقــه  أصــول  يف كتــب  منثــورة  مســائل 
الشــافعي  اإلمــام  هبــا  قــال  الــي  املســائل  يف  الباحــث  لــدى  نتــج  خامًســا: 
ابالستحســان اختــاف يف معــى االستحســان الــذي قصــده فيمــا ذكــره، فقــد أييت 

مبعــى االســتحباب، أو أييت مبعــى الوجــوب، وغــره.
سادًســا: أثبت الباحث أنَّ ما استحســنه اإلمام الشــافعي من مســائل ال ختلو 
مــن دليــل معتــرب اقــرتن بــه، ســواء مــن نــص شــرعي، أو أثــر مــروي، أو مــن قيــاس 

علــى النــص، أو مصلحــة معتــربة.
ســابًعا: توصــل الباحــث إىل أن االستحســان ليــس أصــًا مــن أصــول الشــريعة، 
وإمنــا هــو اجتهــاد قــد يقبــل يف حــال اســتناده إىل دليــل معتــرب، وقــد يــرد يف حــال 

عــدم اســتناده إىل دليــل معتــرب.
اثنًيا: التوصيات

أواًل: يوصي الباحث ابلتوسع يف دراسة املسائل الي قال هبا اإلمام الشافعي 
ابالستحسان، وذلك بدراستها دراسة فقهية أصولية مقارنة.

الباحــث بعمــل حبــث يف االستحســان عنــد أعــام املذهــب  اثنيًــا: يوصــي 
الفقهيــة،  األبــواب  يف  تطبيقيــة  الشــافعية كدراســة  مذهــب  يف  أو  الشــافعي، 
وذلــك بتتبــع املســائل الــي استحســنوا فيهــا؛ للوقــوف علــى مســتندهم، أو وجــه 

بــه. قالــوا  الــذي  االستحســان 
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قائمة املصادر واملراجع 
1- ابــن أيب حــامت: أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي 
احلنظلــي الــرازي، تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق: أســعد حممــد الطيــب، )الســعودية: 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، ط3، 1419ه(.
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42- ابــن قدامــة: موفــق الديــن عبــد هللا بــن أمحــد املقدســي، روضــة الناظــر وجنــة 
العلميــة، ط2، 1994م(. الكتــب  )بــروت: دار  املناظــر، 

43- مالــك: أبــو عبــد هللا بــن أنــس بــن مالــك األصبحــي احلمــري، املوطــأ، )بــروت: 
دار ابــن حــزم، ط1، 2005م(.

44- املــاوردي: أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حبيــب البصــري، احلــاوي الكبــري، 
حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، )بروت: دار الكتب العلمية، 

ط1، 1999م(.
45- ابــن ماجــه: أبــو عبــد هللا حممــد بــن يزيــد القزويــين، ســنن ابــن ماجــه، )بــروت: 

بيــت األفــكار الدوليــة، ط1، 2004م(.
46- ابــن منظــور: مجــال الديــن أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن علــي األنصــاري، 

)بــروت: دار صــادر، ط3، 1414ه(، ج13، ص114. العــرب،  لســان 
47- املرداوي: عاء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي 
احلنبلــي، حتريــر املنقــول وهتذيــب علــم األصــول، حتقيــق: عبــد هللا هاشــم، وهشــام 

العــريب، )قطــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية، ط1، 2013م(.
48- املــزين: أبــو إبراهيــم إمساعيــل بــن حيــى بــن إمساعيــل، خمتصــر املــزين، حتقيــق: حممــد 

عبد القادر شــاهني، )بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998م(.
49- النــووي: أبــو زكــراي حيــى بــن شــرف الدمشــقي، روضــة الطالبــني، حتقيــق: عبــده 
علي كوشك، )دمشق: دار الفيحاء، ط1، 2020م(، طبع على نفقة وزارة األوقاف 

والشــؤون اإلســامية يف دولــة قطــر.
50- النــووي: أبــو زكــراي حيــى بــن شــرف، إرشــاد طــالب احلقائــق إىل معرفــة ســنن 

خــري اخلالئــق، حتقيــق: نــور الديــن عــرت، )دمشــق: دار اليمامــة، ط3، 1992م(.
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