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





تعليمات النشر يف جملة »املرقاة« للدراسات والبحوث اإلسالمية
هــي جملــة فصليــة  حمكمــة، ختتــص ابلدراســات الشــرعية بفروعهــا كافــة، وهتتــم  

مبعاجلــة شــؤون القضيــة الفلســطينية يف ضــوء الشــريعة اإلســالمية. 
1- أال يكون البحث قد سبق نشره، أو قّدم ألية جهة أخرى من أجل النشر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــّر فيــه أبن حبثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتاًل مــن رســالة للدكتــوراة أو املاجســتري أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة ابلعمــق واألصالــة وحســن األســلوب ووضوحــه، 
والســالمة مــن األخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إىل املعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة ابملراجــع واملصــادر والواثئــق، 
وتوضــع اهلوامــش يف أســفل كل صفحــة، وتثبــت قائمــة منســقة ابملصــادر واملراجــع 

يف آخــر البحــث.
4- هليئــة التحريــر احلــق فـــي حتديــد أولــوايت نشــر البحــوث، وتعطــى األولويــة 

الفلســطينية. ابلقضيــة  املتعلقــة  للموضوعــات 
5- ال جيــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر حبثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إال ألســباب تقتنــع هبــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغريهــا مــن 

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

ورقيــاً أو إلكرتونيــاً، إال مبوافقــة اجمللــة.
7- اآلراء الــواردة فـــي البحــوث املنشــورة تعــرب عــن وجهــة نظــر الباحثــني وال تعــرب 

ابلضــرورة 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 ســرية ذاتيــة موجــزة مــع البحــث ابإلضافــة إىل ملخصــني ابللغــة 
العربيــة واإلجنليزيــة علــى أال يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.

يف  مبــا  صفحــة   30 حبــدود  أي  8000 كلمــة  عــن  البحــث  يزيــد  أال   -10
ذلــك األشــكال والرســوم واجلــداول واملراجــع، وتســّلم نســختان إلكرتونيتــان مــن 
 ،)almirqatmagazine@gmail.com( البحــث عــرب موقــع اجمللــة أو الربيــد اإللكــرتوين
وأخــرى   docx أو   doc بصيغــة  نســخة   )Microsoft Word( برانمــج  ابســتخدام 
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 واملســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون خبــط 

.)BOLD(ابرز أســود 
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بسم هللا الرمحن الرحيم
افتتاحية العدد:

  احلمــد هلل رب العاملــني وأفضــل الصــالة وأمت التســليم علــى ســيدان حممــد
وبعــد  والتابعــني  آلــه وصحبــه  وعلــى 

فهــا حنــن علــى موعــد حبمــد هللا تعــاىل مــع بــزوغ مشــس العــدد األول مــن أعــداد 
جملة »املرقاة للبحوث والدراسات اإلسالمية« الي تصدرها هيئة علماء فلسطني 
يف اخلــارج. آملــني أن تشــكل فرصــة للباحثــني اجلاديــن وأعضــاء هيئــة التدريــس 
يف اجلامعــات ومراكــز األحبــاث، مؤكديــن حرصنــا والتزامنــا أبن تكــون جملــًة علميــًة 
حُمَكَّمــة جــادًة، تلتــزم معايــري اجلــودِة والتحكيــِم ألحباثهــا ودراســاهتا حســب األصــول 
العلميــة املعتــربة، وللتأكيــد علــى جدِّيَّــة اجمللــة وموضوعيتهــا، فــإن هيئــة حتريــر اجمللــة 
أيــة مبالــغ ماليــة مقابــل البحــث أو النشــر. كمــا  قــررت أال تدفــع وأال تقبــض 
اعتمدت شــروطاً للنشــر تنســجم مع أجود املعايري وأكثرها جدِّية يف عاملنا العريب 
واإلســالمي، ويف أعرق اجلامعات ومراكز البحث والدراســات، ويف ذات الســياق 
فــإن هيئــة حتريــر اجمللــة تلتــزم لقرائهــا وابحثيهــا أبن تســعى للحصــول علــى التصنيــف 
الــدويل، يف أقــرب وقــت تســمح بــه األنظمــة املعتمــدة يف هــذا اجملــال، لتكــون 
جبديتهــا ووزهنــا النوعــي يف مصــاّف اجملــالت العريقــة اجلــادة إبذن هللا. وممّــا يؤكــد 
جّديــة هــذه اجمللّــة وحرصهــا علــى التميّــز أهنــا حظيــت هبيئــة استشــارية متميــزة مــن 
األســاتذة والعلماء أصحاب الفضيلة: األســتاذ الدكتور أمحد الريســوين، واألســتاذ 
الدكتــور علــي القــرة داغــي، واألســتاذ الدكتــور عبــد احلكيــم الســعدي، واألســتاذ 
الدكتور حممد شــبري، واألســتاذ الدكتور أمحد أغراتشــي، واألســتاذ الدكتور محدي 

أرســالن، واألســتاذ الدكتــور صــاحل الرقــب.
واألصالــة،  الــرتاث  بــني  جنمــع  أن  أردان  إمنــا  املرقــاة  الســم  ابختيــاران  وحنــن 
واملعاصرة واجلّدية، حبيث فتحنا الباب الستقبال البحوث يف جماالت الدراسات 
اإلسالمية كافة: الشرعية والفكرية والثقافية والرتبوية واالقتصاد اإلسالمي. وحنن 
وإن كنــا نعطــي األحبــاث املتعلقــة ابلقضيــة الفلســطينية أولويــًة، إال أننــا ال نكتفــي 



هبــا فقــط. ولعــل األحبــاث الــواردة يف هــذا العــدد، تؤكــد هــذا التنــوع وجديتــه؛ 
فمــن الســرية النبويــة إىل الفقــه اإلســالمي املعاصــر، إىل االقتصــاد اإلســالمي، إىل 
القضيــة الفلســطينية آملــني أن يشــكل هــذا التنــوع، مدخــاًل ملزيــد مــن الثــراء، عــرب 

اســتقطاب الكثــري مــن الباحثــني.
وقــد رعــى صــدور هــذا العــدد جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة التحريــر تشــرفت 
برفقتهــم والعمــل معهــم إلخــراج هــذا العــدد إىل حيــز التنفيــذ منهــم مــن آثــر مغادرتنــا 
بعــد انقضــاء املرحلــة األوىل مــن العمــل وقبــل صــدور العــدد األول: الدكتــور انصــر 
حلــوة، ابإلضافــة إىل الزمــالء الذيــن يشــاركونين اإلشــراف علــى حتريــر هــذا العــدد 
وهــم: الدكتــور عبــد املعــز حريــز، والدكتــور أميــن صــاحل، والدكتــور منــذر زيتــون، 
والدكتــور حممــد الشــيب، وال يفوتــين شــكر األســتاذ خملــص بــرزق: مديــر التحريــر، 
الــذي بــذل جمهــوداً مقــدراً، قبــل أن يغــادران ويســلم املهمــة لــأخ الدكتــور جمــدي 
قويــدر، راجيــاً مــن هللا أن يتقبــل جهــد اجلميــع. وال يفوتــين يف هــذا املقــام أن أتقــدم 
جبزيــل الشــكر والتقديــر لإلخــوة رئيــس وأعضــاد املكتــب التنفيــذي هليئــة علمــاء 
فلســطني يف اخلــارج احلــايل والســابق علــى مــا قدمــوه مــن دعــم لظهــور هــذا العــدد 

إىل حيــز الوجــود.

                         رئيس هيئة التحرير
األستاذ الدكتور عبد اجلبار سعيد



 التطبيقات املرصفية للقروض املتبادلة بالرشط
)دراسة فقهية(

د. أمحد اجلزار بشناق*

امللخص

املصــارف جــزء مــن مفــردات احليــاة، تســعى لتوفــر للنــاس وســائل إشــباع حاجاهتــم اليوميــة، وتعمــل علــى 
تيســري تعامالهتــم املاليــة بســهولة، ومــن العمليــات الــي يقــوم هبــا املصــرف القــروض املتبادلــة، وهــي: أن يشــرتط 
املقــرض علــى املقــرتض أن يقرضــه مبلغــاً مــن املــال مســاٍو للمبلــغ الــذي أقرضــه إايه ولنفــس املــدة، وهــي مــن 

ضــرورايت العمليــات املصرفيــة بــني البنــوك اإلســالمية وغريهــا مبــا فيهــا البنــك املركــزي. 
وهــذه الصيغــة قــد يعرتيهــا شــبهة الــراب مــن اجتمــاع الدَّيــن والشــرط، وشــبهة اجتمــاع صفقتــني يف صفقــة واحــدة؛ 
ونظــراً ألن املنفعــة مشــرتكة بــني املقــرض واملقــرتض، ومتســاوية، فلــم ينفــرد هبــا طــرف دون طــرف، واحلاجــة هلــا 
ماســىة اســتناداً لقاعــدة: »احلاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة«، فهــذه العمليــة مــن احلــركات املصرفيــة املهمــة الــي ال 
ميكن للمصرف االســتغناء عنها لســد حاجات املتعاملني معه بتوفري الســيولة النقدية هلم؛ لذا ذهب فريق من 

العلمــاء إىل جــواز هــذه العمليــة بشــروط: عــدم الفائــدة، تســاوي مبلغــي القــرض، تســاوي مــدة القــرض. 

Banks have become an integral part of our daily life; they have become one of the insti-
tutions that work day and night to cover the necessities of people so that they can satisfy 
their daily needs. In order to be able to satisfy their customers, banks use the so-called 
reciprocal loans, whereby a loan is tied to an equivalent (reciprocal) loan in terms of 
amount and period - a necessary banking operation between Islamic Banks and other 
banks, including the Central Bank.  The reciprocal loans may be subject to suspicion of 
Usury (Riba) as the lender benefits from the loan by stipulating the obtainment of it and 
the contract is bound upon another contract. However, since both parties, the borrower 
and the lender, equally benefit from the transaction, and because of the need for such 
loans in order for the banks to meet the daily liquidity requirements to fulfill the needs 
of their customers, a group of scholars  have ruled on the admissibility of a loan for 
a loan under the following conditions: (a) interest –free (the loan does not involve an 
increment);  (b) the amount of money is equal; (c)  the loan term is equal

* أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي املســاعد، كليــة الشــريعة والقانــون، اجلامعــة األمسريــة اإلســالمية، اتريــخ اســتالم البحــث 
2017/8/14م، واتريــخ قبولــه للنشــر 2017/10/1م.
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املقدمة
أصبحــت املصــارف جــزءاً ال يتجــزأ مــن مفــردات احليــاة اليوميــة، بــل أصبحــت مــن 
املؤسســات الــي تعمــل علــى مــدار الســاعة لتغطــي متطلبــات احليــاة اليوميــة للنــاس يف 

معاشــهم وأشــغاهلم وتوفر هلم وســائل إشــباع حاجاهتم اليومية بكل ســهولة ويســر. 
األمر الذي يتطلب عمليات متنوعة متعددة من قبل املصرف يف كل جمال ويف 
كل اجتاه ليتسىن له أن يساير هذا التنوع وهذا التعدد يف متطلبات املتعاملني معه 

مبا يتوافق وأسباب تعاملهم معه: وديعة أو استثماراً أو ادخاراً... إخل.
ومــن هــذه احلــركات والعمليــات الــي يقــوم هبــا املصــرف يف ســبيل حتقيــق ذلــك 
مــا ُيســمى بـــــِ: القــروض املتبادلــة؛ ســواء بــني املصــرف كمؤسســة ماليــة ومصــرف 
آخــر؛ أو بــني املصــرف واألفــراد، فقــد أضحــت هــذه العمليــة مــن احلــركات املصرفيــة 
اليوميــة املهمــة والــي ال ميكــن للمصــرف حبــال االســتغناء عنهــا لســد حاجــات 

املتعاملــني معــه بتوفــري الســيولة أو العمــالت األخــرى هلــم. 
وملــا كان مثــل هــذه العمليــات تتــم بــني املصــرف اإلســالمي وغــريه مــن املصــارف - 
ســواء أكانت إســالمية أو غري إســالمية – مبا فيها املصرف املركزي، وكذلك األفراد، 
وتعرتيها شــبهات القروض املتبادلة من جهة ودخول ما يوســم ابلفائدة الربوية عليها 

مــن جهــة أخــرى، كان ال بــد مــن البحــث فيهــا وبيــان املوقــف الشــرعي منهــا. 
ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة؛ لتبــني احلكــم الشــرعي للقــروض املتبادلــة وفــق 
منظومــة التطبيقــات املصرفيــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية. وعليــه فلــن تتعــرض 
هــذه الدراســة للقــروض املتبادلــة بــني األفــراد أو اجلمعيــات التعاونيــة ومــا شــاهبها؛ 

بــل ســتقتصر علــى جانــب التطبيقــات املصرفيــة. 
املبحث األول: املفاهيم األساسية ومشروعية القروض 

املطلب األول: املفاهيم األساسية:
تتطلــب دراســة هــذه املســألة احلكــم عليهــا بيــان حقيقتهــا، وتوصيــف ماهيتهــا 
األمــر الــذي يتطلــب بيــان أهــم املصطلحــات مفاتيــح البحــث، وعليــه فقــد جــاء 
هــذا املطلــب؛ لبيــان أهــم املفاهيــم واملصطلحــات الــي تشــكل عمــاد هــذه الدراســة، 
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وهــي علــى النحــو اآليت:  
أواًل: مفهوم القرض:

القــرض لغــة: القــاف والــراء والضــاد أصــل صحيــح، وهــو يــدل علــى القطــع. يقال: 
قرضــت الشــيء ابملقــراض. والقــرض: مــا تعطيــه إنســان مــن مالــك لتقضــاه؛ وكأنــه 
شــيء قــد قطعتــه مــن مالــك. والقــراض يف التجــارة هــو مــن هــذا، وكأن صاحــب 

املال قد قطع من ماله طائفة وأعطاها مقارضه ليتجر فيها)1(. 
ويف االصطــالح الشــرعي: دفــع مــال إىل الغــري لينتفــع بــه ويــرد بدلــه)2(. قــال ابــن 
عرفــة:  دفــع ُمَتَمــوٍَّل يف عــوض غــري خمالــف لــه ال عاجــاًل«)3(. ويف قولــه: »عــوض 
غــري خمالــف لــه« إشــارة إىل املثلــي، والتعريــف األول أوســع وأمشــل إذ قــد يكــون 
بــدل القــرض مثلــه، وقــد يكــون غــري ذلــك. وقــد ورد التصريــح ابملثلــي عنــد بعــض 

الفقهــاء حنــو: »عقــد خمصــوص يــرد علــى دفــع مــال مثلــي آلخــر لــريد مثلــه«)4(. 
ويف االصطــالح االقتصــادي التجــاري: عقــد يتعهــد املصــرف املقــرض مبوجبــه أن 
يسلم عميله املقرتض مبلغاً من النقود أو يقيده يف حسابه، وذلك مقابل التزام العميل 

بــرد هــذا املبلــغ عنــد حلــول األجــل املتفــق عليــه ابإلضافــة إىل فوائــد القــرض)5(.
يظهر يف هذا التعريف عدم توافقه مع الشرع اإلسالمي لدخول الراب فيه، فيبقى 
تعريــف القــرض املصــريف يف املصــارف اإلســالمية وفــق مــا نــّص عليــه الفقهــاء. وقــد 
تبنــت املعايــري الشــرعية أن يكــون مفهــوم القــرض هــو: »متليــك مــال مثلــي ملــن 

يلزمــه رد مثلــه«)6(.

ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: ق ر ض.  )1(
ينظر: املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 95/5.  )2(

الوافيــة،  عرفــة  ابــن  اإلمــام  لبيــان حقائــق  الشــافية  الكافيــة  اهلدايــة   ، عبــد هللا  أبــو  الرصــاع:   )3(
ص:297.

نقاًل عن احلصكفي، الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، ص: 429.  )4(
نقــاًل عــن احلمــود: فهــد بــن صــاحل، التبــادل املــايل بــني املصــارف اإلســالمية واملصــارف األخــرى   )5(

دراســة فقهيــة اقتصاديــة تطبيقيــة ص: 319.
هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية، املعايــري الشــرعية، املعيــار الشــرعي رقــم   )6(

19 القــرض: فقــرة 2.
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اثنياً: مفهوم الدين:
يــون معــروف . وكلُّ شــيء  يــُن : واحــد الدُّ ــن لغــة: قــال يف »اللســان«: الدَّ ْي  الدَّ
غــري حاضــر َديــٌن واجلمــع أَْديـُـن مثــل َأْعــنُي، وُديــوٌن«)1( . و«.. وقــد َدانَــه: أَقـَْرَضــه؛ 

فهــو َمِديــٌن وَمْديـُـوٌن، وَداَن هــو أي: اْســتـََقرض، فهــو َدائـِـن أي: عليــه َديْــٌن)2(.  
اصطالحــاً: فلــه يف اســتعمال الفقهــاء معنيــان: األول وهــو األعــم: »احلــّق 

الــالزم يف الذمــة«. والثــاين وهــو األخــص: ولــه أيضــاً عنــد الفقهــاء معنيــان: 
أحدمهــا للحنفيــة: أنــه »مــا يثبــت يف الذمــة مــن مــال يف معاوضــة أو إتــالف 

أو قــرض« فــال يثبــت بغــري هــذه األســباب الثالثــة. 
يقتضــي  بســبب  مــال  مــن  الذمــة  يثبــت يف  مــا  وهــو  للجمهــور:  واثنيهمــا 
ثبوتــه«. أو هــو: القــرض ذو األجــل. قــال أبــو البقــاء: هــو عبــاَرة َعــن َمــال حكمــي 

حيــدث يف الذِّمَّــة بِبيــع أَو اْســِتْهاَلك أَو َغريمهَــا«)3(.
اثلثاً: العالقة بينهما:

هــل أحدمهــا أعــّم مــن اآلخــر أم مهــا مبعــىن واحــد أم مهــا متغايــران؟ فإنـّـه ابلنظــر 
فيهمــا وابســتقراء داللتهمــا جنــد أن أهــل اللغــة عدومهــا شــيئاً واحــداً، قــال يف« 
املصبــاح املنــري«)4(: »... يقــال دنتــه: إذا أقرضتــه... وقــال ابــن القطــاع أيضــاً: 
دنتــه: أقرضتــه ودنتــه: اســتقرضت منــه، ... ومبــا تقــدم أن الديــن لغــة هــو القــرض. 
إال أن النكري صاحب »دستور العلماء« فرق بينهما، ونقل عن الفقهاء أن الدَّْيَن 
أعّم من القرض؛ فقال: »والدَّْين - بفتح الدال - ما يلزم وجيب يف الذمة بسبب العقد 
أو بفعلــه. مثــال األول: كاملهــر الــذي جيــب يف ذمــة الــزوج بســبب عقــد النــكاح. وكمــا 
إذا اشرتى شيئا فثمنه دين على ذمة املشرتي بسبب عقد البيع. ومثال الثاين: ما يلزم 

ابن منظور، لسان العرب مادة: د ي ن.  )1(
ينظر: الرازي، خمتار الصحاح مادة د ي ن.  )2(

قــال ابــن عابديــن يف حاشــيته 157/5: »الديــن مــا وجــب يف الذمــة بعقــد أو اســتهالك ومــا   )3(
صــار يف ذمتــه دينــا ابســتقراضه«. وينظــر: الكفــوي، أبــو البقــاء  ، الكليــات، ص:444، 
ومحــاد، نزيــه، معجــم املصطلحــات املاليــة واالقتصاديــة يف لغــة الفقهــاء، ص: 208. بتصــرف 

يســري. وأبــو حبيــب: ســعدي، القامــوس الفقهــي لغــة واصطالحــا، ص: 133. 
الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي،مادة د ي ن.  )4(
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يف الذمة بسبب استهالكه مال إنسان فوجب يف ذمته مال بسبب فعل اهلالك. وأما 
القرض: فهو ما جيب يف الذمة بسبب دراهم الغري مثالً؛ فالدين والقرض متباينان ... 

واملتعارف يف ما بني الفقهاء: أن الدين عام شامل للقرض وغريه)1(.
اثنياً : الوديعة املصرفية:

بعيــداً عــن اخلــالف الفقهــي يف تكييــف احلســاب اجلــاري علــى أنــه وديعــة أم 
قــرض أم غــريه)2(، فــإن هــذه الدراســة ســتتعامل مــع القــرض وفــق املفهــوم واملدلــول 
املصــريف والــذي يوســم ابلوديعــة املصرفيــة؛ ألن هــذه الدراســة خمتصــة ابلتطبيقــات 
املصرفيــة لصيغــة القــروض املتبادلــة ابلشــرط، والوديعــة املصرفيــة هبــذا املصطلــح 
تتوافــق مــع مفهــوم القــرض والديــن)3(، هــي عبــارة عــن: »النقــود الــي يعهــد هبــا 
األفــراد أو اهليئــات إىل البنــك علــى أن يتعهــد األخــري بــرد مبلــغ مســاٍو هلــا إليهــم 

لــدى الطلــب أو ابلشــروط املتفــق عليهــا«)4(.
ومــن أشــكاهلا الوديعــة اجلاريــة أو احلســاب اجلــاري: » املبالــغ الــي يودعهــا 
أصحاهبا يف البنوك، وحيق هلم سحبها كاملة يف أي وقت شاؤوا دون أن حيصلوا 

علــى أي عائــد أو فائــدة«)5(. 
رابعاً: مفهوم التبادل:

- التبــادل: مــن البــدل، وبــدل الشــيء: غــريه. يقــال: بَــَدٌل وبِــْدٌل لغتــان، مثــل شــبه 
وشــبه..... وأبدلــت الشــيء بغــريه. وبدلــه هللا مــن اخلــوف أمنــاً وتبديــل الشــيء 
أيضــا: تغيــريه وإن مل أيت ببــدل. واســتبدل الشــيء بغــريه وتبدلــه بــه، إذا أخــذه 

ــُة: الَتبــاُدُل)6(.  باَدَل
ُ
مكانَــه. وامل

ينظــر: النكــري، دســتور العلمــاء 84/2. وينظــر: ابــن عابديــن، حاشــية رد املختــار علــى الــدر   )1(
املختــار، 157/5.

لالطــالع علــى التكييــف الفقهــي للحســاابت اجلاريــة ابلتفصيــل ينظــر: الشــهراين، حســني بــن   )2(
معلــوي، احلســاابت اجلاريــة: حقيقتهــا وتكييفهــا ص: 6 ومــا بعدهــا.

وهوما اعتمده جممع الفقه اإلسالمي يف دورته التاسعة لعام 1995م وفق القرار 86 9/3.  )3(
عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة علــي مجــال الديــن عــوض: نقــاًل عــن الصاحلــي، نذيــر،   )4(
القــروض املتبادلــة: مفهومهــا وحكمهــا وتطبيقاهتــا املعاصــرة يف الفقــه اإلســالمي ص: 171.

شبري، حممد عثمان، املعامالت املالية املعاصرة ، ص: 265.  )5(
ينظر: الشافعي، اختالف احلديث، ص: 497.   )6(
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قــال ابــن فــارس: »البــاء والــدال والــالم أصــٌل واحــد، وهــو قيــام الشــيِء َمقــاَم 
ــُت الشــيَء إذا  الشــيِء الذاهــب. يقــال: هــذا بــَدُل الشــيِء وَبِديُلــه. ويقولــون بّدْل

غرّيتَــه وإْن مل أتِت لــه ببَــَدٍل«)1(.
أمــا اصطالحــاً: فلــم خيــرج املعــىن االصطالحــي – عنــد الفقهــاء - عــن املعــىن 
اللغــوي، فقــد أكــد ذلــك النكــري يف: »جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون« 
حيــث نــص علــى أن: »املبادلــة ِإْعطَــاء مثــل َمــا َأخــذ؛ فَاْلبيــع ِإْعطَــاء اْلُمثمــن َوأخــذ 

ثمــن«)2(. 
ُ
ــرَاء: وهــو إعطــاء الّثمــن وأخــذ امل الّثمــن. َويـَُقــال علــى الشِّ

وقــد ورد هــذا االســتخدام هبــذا املقصــود علــى لســان الفقهــاء؛ قــال الشــافعي: 
»البــدل مــن الشــيء إمنــا يكــون مثلــه«)3( . وقــال البهــويت: »ومعــىن املبادلــة: جعــل 

شــيء مقابلــة آخــر«)4(.
وقــد كان أكثــر اســتخدامهم هلــذا اللفــظ يف املعاوضــات املاليــة الناشــئة عــن 
عقــدي البيــع والنــكاح، قــال الكاســاين: ألن البيــع يف اللغــة والشــرع اســم للمبادلــة، 
وهــي مبادلــة شــيء مرغــوب بشــيء مرغــوب، وحقيقــة املبادلــة ابلتعاطــي؛ وهــو 

األخــذ واإلعطــاء«)5(. 
فهــو يف اخلالصــة عنــد الفقهــاء مبعــىن: »املعاوضــات املاليــة عــن أعيــان أو 
منافــع ماليــة، بــني طرفــني أو أكثــر حقيقــة أوحكمــاً انشــئ عــن اســتحقاق كل 

اآلخــر«)6(. علــى  واحدمنهمــا 
وعقــود املبــادالت مــن الناحيــة التجاريــة واالقتصاديــة قريبــة مــن ذلــك، فقــد 
عرفوهــا أبهنــا: »اتفــاق تعاقــدي بــني طرفــني أو أكثــر، يتــم مبوجبــه تبــادل الدفعــات 
أو املقبوضــات املرتتبــة علــى كل منهمــا أو إليــه، مــن جــراء التزامــات أو أصــول 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 1/ 203.  )1(
النكري، دستور العلماء : جامع العلوم يف اصطالحات الفنون 177/1.  )2(

املصدر السابق نفسه.  )3(
ينظر: البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، 146/3.  )4(

الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، 134/5.  )5(
إىل هــذا املدلــول ذهــب احلمــود: فهــد بــن صــاحل يف كتابــه »التبــادل املــايل«، ص: 40، بعــد أن   )6(

اســتقرأ كالم الفقهــاء واســتخداماهتم هلــذا اللفــظ.
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يتــم حتديدهــا هلــذه الغايــة، وذلــك خــالل حيــاة املبادلــة، وبنفــس عملــة االلتــزام أو 
األصــل، ودون إجــراء أي تبــادل يف طبيعــة االلتــزام أو األصــل«)1(. 

وهــذا التعريــف يتناســب مــع طبيعــة العقــود الــي تــربم يف األســواق املاليــة؛ لتعــدد 
جماالهتا واستخداماهتا، وما هذه الدراسة بصدده هو جزئية معينة يف تبادل القروض.  

مصطلح القروض املتبادلة:
أتسيســاً علــى مــا مضــى بيانــه مــن مفاهيــم، فــإن مصطلــح القــروض املتبادلــة 
ْقــرتض تقــدمي قــرض يف مقابــل القــرض 

ُ
ْقــِرض علــى امل

ُ
ابلشــرط يشــري إىل: اشــرتاط امل

ْقــِرض)2(. 
ُ
الــذي قدمــه امل

ويف التعامــل بــني البنــوك – موضــوع الدراســة – هــي: »املبالــغ الــي تضعهــا البنــوك 
واملؤسســات املاليــة فيمــا بينهــا يف حســاابت متبادلــة؛ وذلــك للحصــول علــى اخلدمــات 
الــي يقدمهــا أحدهــا لآلخــر يف إطــار عالقــات االتصــال والتعــاون املشــرتك بينهــا«)3(. 
فتتمثــل الصيغــة يف أن يفتــح املصــرف حســاابً يف أحــد املصــارف ويــودع فيــه مبلغــاً 
مــن املــال، مثّ حييــل عليــه أنــواع احلــواالت ملــدة حــى ينضــب مــا فيــه، عندئــٍذ يقــوم 
املصرف – املفتوح عنده احلساب – بكشف احلساب أي جبعله مديناً مببلغ مساٍو 

ملــا كان مودعــاً فيــه ولنفــس املــدة. فيكــون هنــاك مســاواة بــني القرضــني ...« )4(.
خامساً: مفهوم الشرط وحقيقته وموقعه من عقد القرض:

1. مفهوم الشرط:
لغــــــة: له عدة معان يف اللغة، منها: ِإلزاُم الشيء والتزامه فـــي البيع وحنوه)5(.

اصطالحاً: هو ما يلزم من عدمِه العدُم، وال يلزُم من وجوده وجوٌد وال عدم لذاته)6(.

املعاصــرة،  املاليــة  األســواق  يف  التعامــل  أحــكام  ســليمان،  بــن  مبــارك  ســليمان:  ينظــر:آل   )1(
 .1090 /2

حبث القروض املتبادلة اللحياين: سعد بن محدان. معرباً عنه بصيغة تساؤل.  )2(
املصــريف  النظــام  اإلســالمية:  للمعامــالت  امليســرة  املوســوعة  الديــن،   عــز  خوجــة،  ينظــر:   )3(

 .215 ص:  اإلســالمي، 
ينظر: العمراين، عبد هللا بن حممد، املنفعة يف القرض دراسة أتصيلية تطبيقية، ص: 380.   )4(

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة ش ر ط.  )5(
ينظر: القرايف، الفروق، 1/ 230.  )6(



التطبيقات املصرفية للقروض املتبادلة ابلشرط دراسة فقهية18

وهــذا املعــىن للشــرط إمنــا هــو عنــد األصوليــني، والــذي يقتضــي مــن املكلــف 
وجــوب اخلضــوع واالنقيــاد لــه؛ لتصــح منــه األعمــال والعبــادات. والشــرط الــذي 
يــدور حولــه البحــث هنــا هــو مــا كان مــن صنيــع اإلنســان إبرادتــه، بغيــة حتقيــق 
بشــرط كوهنــا  الدابــة  قيــداً يف شيء. كشــراء  الشــيء  لــه. أي: جعــل  مصلحــة 

حامــاًل وحنــو ذلــك)1(. أي الشــروط اجلعليــة.
وهــو إطــالق آخــر للشــرط وهــو مــا يســمى ابلشــرط اجلعلــي؛ والــذي يُطلــق 

علــى جعــل الشــيء قيــداً يف شــيء. 
مواضعــة  بســبب  األصوليــني،  عنــد  بــه  املقصــود  إىل  يعــاد  أن  وهــذا حيتمــل 
املتعاقديــن كأهنمــا قــاال: جعلنــاه معتــرباً يف عقــدان يعــدم بعدمــه، كمــا حيتمــل أن 
يعــاد الشــرط اللغــوي املقــرتن إبحــدى أدوات الشــرط كـــ »إْن«؛ فــكأن العاقديــن 

قــاال: إن كان كــذا فالعقــد صحيــح، وإال فــال)2(.
وهــو هبــذا اإلطــالق حمــل البحــث يف مســألة القــروض املتبادلــة؛ إذ ابلنظــر يف 
مفهــوم الشــرط بشــكل عــام ويف شــرط اإلقــراض يف عقــد القــرض يتبــني أنــه مــن 

قبيــل الشــرط اجلعلــي. 
والشــرط اجلعلــي هــو: مــا كان مصــدره إرادة الشــخص، أبن جيعــل عقــده أو 
التزامــه معلقــاً عليــه ومرتبطــاً بــه، حبيــث إذا وجــد الشــرط ُوِجــَد ذلــك العقــد أو ذلــك 
االلتــزام، وإن مل يتحقــق ذلــك الشــرط، فــال يتحقــق املشــروط، فيكــون املشــروط 

مرتبطــاً بــه وجــوداً وعدمــًا)3(. 
2. صورة القروض املتبادلة ابلشرط:

فكمــا مــر يف بيــان مفهــوم القــروض املتبادلــة ابلشــرط كمصطلــح مــن أنــه: 
ْقــرتض تقــدمي قــرض يف مقابــل القــرض الــذي قدمــه 

ُ
ْقــِرض علــى امل

ُ
»اشــرتاط امل

ْقِرض«، فإن الصورة األساســية املكونة هلذه الصيغة يف هذه املعاملة قد وردت 
ُ
امل

ينظر: ابن النجار، شرح الكوكب املنري، 453/1.  )1(
املرجع السابق.  )2(

ينظر: محاد، نزيه، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص: 257.   )3(
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على لســان الفقهاء – خاصة فقهاء املالكية – بصيغة: »أســلفين وأســلفك«)1(، 
أي أن يقــول أحــد العاقديــن يف عقــد القــرض لآلخــر مشــرتطاً عليــه: أســلفك علــى 

أن تســلفين، وفــق الرتتيــب اآليت:
أســلفك ألــف دينــار أَلَجــِل كــذا، علــى أن تســلفين بعــد الوفــاء ألــف دينــار 

ألجــل مثلــه.  
املصرفيــة  املؤسســات  يف  ابلشــرط  املتبادلــة  القــروض  صــور  تعــددت  وقــد 

الصــورة.  هــذه  حــول  تــدور  مبجموعهــا  أهنــا  غــري  ومســوغاهتا، 
فمثاًل قد:

- يتحــد املبلــغ والزمــن كأن يســلفه ألــف دينــار لســنة علــى أن يســلفه مثلهــا لــذات 
األجل. 

- كما أنه ممكن أن يسلفه ألف دينار لسنة على أن يسلفه مخسمائة دينار لسنتني.
أمــا مســوغات املصــارف الســتخدام وتفعيــل هــذه الصيغــة فمتعــددة متولــدة 
عــن طبيعــة احتياجــات املصــرف، فمنهــم مــن يلجــأ إليهــا لتوفــري النقــد، ومنهــم مــن 
يلجــأ إليهــا للمقاصــة بــني الديــون، ومنهــم مــن يلجــأ إليهــا؛ لتوفــري عملــة أخــرى 
بســعر معــني أي لتوقــي ارتفــاع ســعرها. وســيأيت - إبذن هللا – بيــان ذلــك يف 

موضعــه مــن مبحــث التطبيقــات. 
فــإذا كانــت هــذه هــي صــورة املســألة فمــا مــدى مشــروعية هــذه الصيغــة مــن 

التعامــل يف الفقــه اإلســالمي، وهــو مــا يف احملــور الثــاين مــن هــذه الدراســة.
سادساً: املنفعة مفهومها، وصورهتا:

املنفعــة  بيــان مفهــوم  فإنــه يتوجــب  للبحــث،  الفقهــي  البنــاء  وممــا يســهم يف 
لنــا التوصيــف  بشــكل عــام، واملنفعــة يف القــرض بشــكل خــاص؛ حــى يتســىن 

الشــرعي لطبيعــة هــذا العقــد ؛ وعليــه
. يقــال: نـََفْعتُــُه بكــذا فانـْتـََفــَع بــه، واالســُم:  لغــة مــن النفــع، والنـَْفــُع، ضــد الُضــرُّ

اخلرشي، شرح خمتصر خليل، 94/5، واملواق، التاج واإلكليل ملختصر خليل، 273/6 و 8/7.   )1(
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املنفعة)1(. ويف »املصباح«)2(: النفع اخلري وهو ما يتوصل به اإلنسان إىل مطلوبه.
وسأتناول املنفعة يف االصطالح الفقهي واالصطالح التجاري االقتصادي 

املنفعة يف اصطالح الفقهاء هلا معنيان:
األول: مــا كان يف مقابــل األعيــان مــن األعــراض، فالعــني: »ذاُت الشَّــيء 
ونْفُســه وَشــْخُصه، وَأْصُلــه«)3(. واملنفعــة مــا كانــت مســتفادة مــن ذلــك، وقــد عــرب 
بعــض الفقهاء)4(عــن ذلــك بوصفهــم للمنفعــة أبهنّــا َعــَرض، والَعــَرض هــو: الــذي 
يفتقــر إىل غــريه ليقــوم بــه)5(؛ وعليــه فالــدار عــني وســكناها منفعــة، والدابــة عــني 
وركوهبــا منفعــة)6(،  وجــاء يف »املبســوط« وصفهــا أبهنــا َعــَرض صراحــة بقولــه: »... 
وبيــان هــذا الــكالم أن املنفعــة عــرض يقــوم ابلعــني، والعــني جوهــر يقــوم بــه العــرض، 

وال خيفــى علــى أحــد التفــاوت بينهمــا«)7(.  
الثــاين: املنفعــة مــا اســتفيد مــن العــني ســواء أكان َعَرضــاً أو عينــاً. فركــوب الدابــة 
وســكىن الــدار َعــَرٌض اســتفيد مــن العــني الــي هــي الدابــة والــدار، وكذلــك مثــر 

ينظر: اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، مادة: ن ف ع.  )1(
ينظر: الفيومي، املصباح املنري، مادة: ن ف ع  )2(

)3(    الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، مادة: ع ي ن. 
قــال السرخســي يف املبســوط، 143/11: »وبيــان هــذا الــكالم أن املنفعــة عــرض يقــوم ابلعــني   )4(

والعــني جوهــر يقــوم بــه العــرض«.
ينظــر: مجيــل، صليبــا، املعجــم الفلســفي، ص: 69. وجــاء يف »اتج العــروس« مــادة ع ر ض:   )5(
الَعَرض: »ما يقوم بغريه - وال دوام له يف اصطالح املتكلمني وهم الفالســفة - وأنواعه نيف 

وثالثــون مثــل األلــوان والطعــوم والروائــح واألصــوات...«.
وقــد أشــار إىل هــذا ابــن تيميــة يف فتاويــه؛ حيــث قــال: »...وهــذا خبــالف ســكىن الــدار وركــوب   )6(
الدابــة ؛ فــإن نفــس الســكىن والركــوب انتفــاع وبذلــك قــد نفعتــه العــني املؤجــرة....« . جممــوع 

الفتــاوى 294/30.
وهــذا مــا صــرح بــه الرصــاع يف ابب منفعــة اإلجــارة؛ فقــد قــال: »مــا ال ميكــن اإلشــارة إليــه حســاً   
دون إضافــة، ميكــن اســتيفاؤه...«. حســاً: احــرتز ممــا ميكــن اإلشــارة إليــه حســا مــن األعيــان 
بنفســه: كالثــوب والدابــة فإهنمــا ليســا مبنفعــة. قولــه: »دون إضافــة« مــا ال يشــار إليــه حســاً 
إال بقيــد اإلضافــة وال ميكــن عقــاًل إال ذلــك مثــل ركــوب الدابــة ولبــس الثــوب خبــالف الثــوب 
والدابة فإهنما ميكن اإلشــارة إليهما حســاً من غري إضافة، فركوب الدابة منفعة والدابة ليســت 

كذلــك. ينظــر: الرصــاع: شــرح حــدود ابــن عرفــة ص: 396. 
السرخسي، املبسوط ، 11/ 143.   )7(
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الشــجر وأجــرة األرض عــني اســتفيدت مــن عــني، فأصبحــت املنفعــة يف إطالقهــا 
هــذا تطلــق علــى كل مــا اســتفيد مــن األعيــان أعراضــاً أو أعيــاانً. 

وقــد أشــار إىل هــذا بعــض الفقهــاء كمــا نُقــل عــن ابــن الرفعــة)1( قولــه: »... وكــون 
املنفعــة مقابلــة للعــني ال مينــع أن الغلــة املضافــة للــدار مبعــىن املنفعــة«)2(. وجــاء يف 
»دليــل الطالــب« أيضــاً مــا نّصــه: »وتصــح – أي الوصيــة - ابملنفعــة املفــردة: 

كخدمــة عبــد وأجــرة دار وحنومهــا«)3(. 
املنفعة يف االصطالح التجاري واالقتصادي:

هــي األمهيــة الــي يقّرهــا شــخص اقتصــادي لســلعة معينــة تبعــاً لقدرهتــا علــى إشــباع 
حاجــة اقتصاديــة، بصــرف النظــر عــن أي اعتبــارات أخالقيــة أو صحيــة)4(. 

فاملنفعــة عندهــم تعمــل علــى املوازنــة بــني إشــباع حاجــات اجملتمــع، وتقيــس رغباهتــم 
ومعــدل الرفــاه االجتماعــي، فــإن لــكل ســلعة منفعــة معينــة متثــل الدافــع األســاس 
الــذي يدفــع املســتهلك إىل طلبهــا مــن دون غريهــا يف حــدود دخلــه وإمكاانتــه)5(.

املطلب الثاين: مشروعية القرض، وحكمه، وأركانه.
أواًل: مشروعية القرض، وحكمه.

1. مشــروعية القــرض: قــال يف »النيــل«)6(: ».... وال خــالف بــني املســلمني يف 
مشــروعيته، قــال ابــن رســالن: وال خــالف يف جــواز ســؤاله عنــد احلاجــة وال نقــص 

.» علــى طالبــه، ولــو كان فيــه شــيء مــن ذلــك ملــا استســلف النــي
فقد ثبتت مشروعية القرض ابلكتاب والسنة واإلمجاع:

هــو: أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن مرتفــع بــن صــارم بــن الرفعــة الشــيخ اإلمــام جنــم الديــن أبــو   )1(
العبــاس. فقيــه شــافعي. ينظــر: الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 9/ 25-24.

وقــال غــريه: الوجــه أن املنافــع تشــمل الغلــة والكســب، والغلــة وإن كانــت فائــدة عينيــة هــي   )2(
معــدودة مــن منافــع األرض والغلــة والكســب ال تفيــد حنــو ركــوب وســكىن ومنفعــة بــل مــا حيصــل 
مــن الغلــة والكســب خاصــة. واملفهــوم مــن املنفعــة أعــم ممــا يفهــم منهمــا. ينظــر: اهليتمــي، ابــن 

حجــر، حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج، 61/7. 
ينظر: الكرمي، مرعي بن يوسف، دليل الطالب، ص: 200.   )3(

ينظر: هيئة املوسوعة العربية ، املوسوعة العربية 19/ 740.   )4(
املرجع السابق.   )5(

ينظر: الشوكاين، نيل األوطار 5/ 272.  )6(
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 مــن الكتــاب: قــد اســتدلوا علــى مشــروعيته مبفهــوم قــول احلــق تبــارك وتعــاىل: 
Mاَيأَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإَذا َتَدايـَنـْتُــْم ِبَديْــٍن ِإىَل َأَجــٍل ُمَســمًّى فَاْكتـُبُــوُهL ]البقــرة: 

282[. قــال القــرايف: »فاألمــر ابملكاتبــة دليــل املشــروعية«)1(.
قــال ابــن عاشــور: والتدايــن مــن أعظــم أســباب رواج املعامــالت؛ ألن املقتــدر 
علــى تنميــة املــال قــد يعــوزه املــال، فيضطــر إىل التدايــن ليظهــر مواهبــه يف التجــارة 
تـََرفِّــَه قــد ينضــب املــال مــن بــني يديــه ولــه قبــل بــه 

ُ
أو الصناعــة أو الزراعــة، وألن امل

بعــد حــني، فــإذا مل يتدايــن اختــل نظــام مالــه، فشــرع هللا تعــاىل للنــاس بقــاء التدايــن 
املتعــارف بينهــم كيــال يظنــوا أن حتــرمي الــراب والرجــوع ابملتعاملــني إىل رؤوس أمواهلــم 

إبطــال للتدايــن كلــه«)2(.
 مــن الســنة: وبفعلــه  فيمــا رواه أبــو رافــع  أن رســول هللا  استســلف مــن 
رجــل بكــراً، فقدمــت عليــه إبــل مــن إبــل الصدقــة، فأمــر أاب رافــع أن يقضــي الرجــل 
بكــره، فرجــع إليــه أبــو رافــع، فقــال: مل أجــد فيهــا إال خيــاراً رابعيــاً، فقــال: »أعطــه 

إايه، إن خيــار النــاس أحســنهم قضــاء«)3(.
اإلمجاع: فقد أمجع العلماء على جواز القرض)4(.

2. حكم القرض: 
السرخســي:  قــال  املقــرض؛  حــق  إليــه يف  منــدوب  أنــه  القــرض  يف  األصــل 
»واإلقــراض جائــز منــدوب إليــه«)5(، وقــال ابــن قدامــة: »والقــرض منــدوب إليــه يف 

حــق املقــرض، مبــاح للمقــرتض«)6(. 
علــق الدســوقي علــى حكــم القــرض أبنــه منــدوب أبن هــذا األصــل فيــه؛ ألن 

القرايف، الذخرية ، 5/ 285.  )1(
ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3/ 98.  )2(

أخرجــه اإلمــام مســلم يف صحيحــه برقــم1181600 1224/3، كتــاب: املســاقاة، ابب مــن   )3(
استســلف شــيئا فقضــى خــرياً منــه، وخريكــم أحســنكم قضــاء.

ينظــر: ابــن حــزم الظاهــري، مراتــب اإلمجــاع يف العبــادات واملعامــالت واالعتقــادات، ص:94.   )4(
وابــن قدامــة، املغــين، 207/4. 

ينظر: السرخسي، املبسوط 14/ 30.  )5(
ينظر: ابن قدامة، املغين 4/ 236.  )6(
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حكمــه مــن حيــث ذاتــه النــدب، وقــد يعــرض لــه مــا يوجبــه: كالقــرض لتخليــص 
مســتهلك، والكراهــة: كقــرض ممــن يف مالــه شــبهة أو ملــن خيشــى صرفــه يف حمــرم 
من غري أن يتحقق ذلك، أو حرمته، كجارية حتل للمقرتض وال يكون مباحًا)1(.

واستدلوا على أنه مندوب بـــــــــــــ
أ- عمــوم مــا روى أبــو هريــرة  أن النــي  قــال: »مــن نفــس عــن مؤمــن كربــة 

مــن كــرب الدنيــا، نفــس هللا عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة«)2(.
ب- ما روى ابن مســعود ، أن الني  قال: »ما من مســلم يقرض مســلماً 

قرضاً مرتني إال كان كصدقتها مرة«)3(. 
وغريهــا مــن النصــوص الدالــة علــى مشــروعية القــرض ومنــدوب إليــه. بــل إن 

ثــواب القــرض عظيــم؛ ألن فيــه توســعة علــى املســلم وتفرجيــاً عنــه)4(. 
ومع التأكيد على أن هذه املشروعية املتمثلة يف ذاك الندب يف جهة املقرض 
واإلابحــة يف جهــة املقــرتض ال بــد مــن توافــر شــروط فيهــا أدانهــا أال جتــر منفعــة 

مشــروطة للمقــرض، علــى مــا ســيأيت بيانــه إن شــاء هللا تعــاىل. 
قــال يف »النيــل«)5(: ويف فضيلــة القــرض أحاديــث وعموميــات األدلــة القرآنيــة 
واحلديثيــة القاضيــة بفضــل املعاونــة وقضــاء حاجــة املســلم وتفريــج كربتــه وســد فاقتــه 

شــاملة لــه«.

ينظر: الدسوقي، حاشية على الشرح الكبري للشيخ الدردير 3/ 223.  )1(
أخرجه من حديث أيب هريرة : اإلمام مسلم يف صحيحه برقم 38 2699 4/ 2075،   )2(
كتــاب: الذكــر والدعــاء والتوبــة واالســتغفار، ابب: فضــل االجتمــاع علــى تــالوة القــرآن وعلــى 

الذكر. 
أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه برقــم 2430 2/ 812، كتــاب: الصدقــات، ابب: القــرض. ومــع   )3(
أن البوصــريي ضعــف إســناده يف »مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه« 69/3، إال أن ابــن 
حبــان أخرجــه يف »صحيحــه« عــن عبــد هللا بــن مســعود أن نــي هللا  كان يقــول: »مــن 
أقــرض هللا مرتــني، كان لــه مثــل أجــر أحدمهــا لــو تصــدق بــه«. ينظــر: » اإلحســان يف تقريــب 

صحيــح ابــن حبــان« ترتيــب: ابــن بلبــان برقــم 5040 418/11. 
ينظر: القرطي، اجلامع ألحكام القرآن، 240/3.    )4(

الشوكاين، نيل األوطار 5/ 272.   )5(
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احملور الثاين: فقه القروض املتبادلة ابلشرط وتطبيقاهتا املصرفية.
املطلب األول: فقه القروض املتبادلة ابلشرط.

تبــني فيمــا ســبق مفهــوم القــروض املتبادلــة، وأهنــا يف التطبيقــات املصرفيــة ال 
تكون إال ابلشــرط، فما موقف الفقه اإلســالمي من شــرطية التبادل يف القروض؟ 

للفقهاء يف هذه املسألة قوالن:
األول: املنــع والتحــرمي، وبــه قــال الشــيخ ابــن ابز رمحــه هللا)1( وســامي الســويلم)2( 
ورفيــق املصــري)3( ومبــارك الســليمان)4( وعبــد هللا العمــراين)5(، وبــه أفتــت هيئــة الرقابــة 

الشــرعية لبنــك ديب اإلســالمي)6( وهيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)7(.
الثــاين: اجلــواز، وبــه قــال عــدد مــن هيئــات الرقابــة الشــرعية منهــا: اهليئــة الشــرعية 
والبنــك  اإلســالمي  فيصــل  لبنــك  الشــرعية  الرقابــة  وهيئــة  الراجحــي)8(  ملصــرف 
اإلســالمي األردين وبيــت التمويــل الكويــي واهليئــة الشــرعية املوحــدة جملموعــة الربكــة 
املصرفيــة)9( ونزيــه محــاد)10( وعبــد الســتار أبــو غــدة)11( ويوســف الشــبيلي)12(.وقيدوا 

ينظــر: جمموعــة مــن العلمــاء، فتــاوى إســالمية، 417/2. وينظــر: احلمــود، التبــادل املــايل، ص:   )1(
.330

يف حبثه: عقد الكالئ ابلكالئ تدلياًل وتعلياًل ص: 67.   )2(
يف حبثه: القروض املتبادلة، ص: 98.  )3(

ينظر: آل سليمان، أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة، 1115/2.  )4(
ينظر: العمراين، عبد هللا بن حممد، املنفعة يف القرض دراسة أتصيلية تطبيقية، ص: 203.   )5(

ينظر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي، القسم األول، ص: 85.   )6(
ينظــر: فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار، الكتــاب األول   )7(

الســؤال رقــم 52 ص: 85.
لســنة   ،179/1  106 رقــم  اهليئــة  قــار  الراجحــي  مبصــرف  الشــرعية  اهليئــة  قــرارات  ينظــر:   )8(

1412هـــ.
نقاًل عن: احلمود، التبادل املايل، ص: 333.   )9(

يف كتابه قضااي فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، ص: 229.   )10(
نقــاًل عــن كتــاب الدوســري: طــالل، عقــود التحــوط مــن خماطــر تذبــذب أســعار العمــالت،   )11(

ص: 263. 
يف حبثــه: محايــة رأس املــال منشــور ضمــن دراســات املعايــري الشــرعية 3139/4، النــص   )12(
الكامــل للبحــوث والدراســات الــي قدمــت متهيــداً إلعــداد املعايــري الشــرعية ]1-54[ هيئــة 

]أيــويف[. اإلســالمية  املاليــة  للمؤسســات  واملراجعــة  احملاســبة 
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هــذا اجلــواز بشــروط منهــا متفــق عليــه، ومنهــا خمتلــف فيهــا علــى النحــو اآليت)1(: 
1. خلو القرضني من الفائدة أخذاً أو إعطاًء ولو كانت حسابية.

2. التساوي يف املقدار ويف مدة اإليداع، وهذا شرط موضع اختالف. 
ولالطالع على ما اســتند إليه كل من الفريقني يف ما ذهب إليه للوصول إىل 
التوصيــف الشــرعي هلــذه الصيغــة وابلنظــر فيمــا تقــدم مــن مفهــوم الشــرط وحقيقتــه 
وصــوره، فــإن النظــر يف هــذه املســألة يســتدعي النظــر يف حكــم هــذا الشــرط وأثــره 
علــى العقــد ، وهــل هــذه الصيغــة منهــي عنهــا بغــض النظــر عــن طبيعــة الشــرط 
الــذي اقــرتن هبــا أم ال؟ وهــل هلــذا الشــرط أثــر يف التوصيــف الفقهــي هلــذه الصيغــة؟ 

وهــذا يتطلــب النظــر يف طبيعــة هــذا الشــرط مــن حيــث: 
أ. كونــه منهــي عنــه؟ فهــو بذلــك شــرط ممنــوع شــرعاً؟ أم أنــه شــرط مل ينــص الشــارع 
علــى منعــه غــري أنــه خمالــف ملقتضــى العقــد؟ أم هــو شــرط مرســل مل خيالــف ومل 

يوافــق مقتضــى العقــد؟   
ب. وأايً كان التوصيف الفقهي هلذا الشرط فما أثره على هذا العقد؟

وعليه: فقد استدل الفريق األول القائل مبنع التعامل وفق هذه الصيغة مبا يلي:
يف ضــوء مــا نقــل مــن تــراث فقهــي اســتنار الفريــق األول جبملــة مــن األدلــة، 
ومــن نصــوص هــذا الــرتاث مــا نقــل عــن احلنفيــة مــن أن الشــرط يف عقــد القــرض 
حــرام، وذلــك علــى عمومــه بغــض النظــر عــن حمتــوى الشــرط، قــال ابــن جنيــم: 
»ويف اخلالصــة: القــرض ابلشــرط حــرام، والشــرط ليــس بــالزم أبن يقــرض علــى أن 

يكتــب إىل بلــد كــذا حــى يــويف دينــه«)2(.
وجــاء يف جممــع األهنــر: »ويكــره أن يقــرض بقــااًل درمهــاً ليأخــذ منــه بــه مــا حيتــاج 
إىل أن يســتغرقه«)3(. وممــا اســتناروا بــه مــن تــراث املالكيــة قوهلــم: »ومــن املمنــوع 
الــذي يبعــد القصــد إليــه جــداً أســلفين وأســلفك«)4(. وقالــوا: »وال خــالف يف املنــع 

ينظر: احلمود، التبادل املايل، ص: 330.  )1(
ابن جنيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 133/6.  )2(

شيخي زاده، جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، 225/1.   )3(
احلطاب الرعيين، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، 391/4.   )4(
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مــن أن يســلف اإلنســان شــخصاً ليســلفه بعــد ذلــك«)1(، واســتدلوا بـــــــــــــِ:
الدليل األول: أن النيب  هنى عن بيع وسلف)2(:

ووجــه الربــط بــني مســألتنا وبــني مــا جــاء يف نــص هــذا احلديــث – عنــد مــن 
استشــهد بــه - أنــه إذا منــع اجتمــاع الســلف والبيــع يف عقــد واحــد فمــن ابب أوىل 
أال جيتمــع الســلف والســلف يف عقــد واحــد، أكــد هــذا التخريــج للمســألة علــى 
هــذا احلديــث ابــن قدامــة حيــث عــّد هــذه الصيغــة ممــا ينــدرج حتــت هــذا احلديــث، 
فقــال: »وإن شــرط يف القــرض أن يؤجــره داره، أو يبيعــه شــيئاً، أو أن يقرضــه 

املقــرتض مــرة أخــرى، مل جيــز؛ ألن النــي  هنــى عــن بيــع وســلف....«)3(.
وقــد أتّول الســويلم ذلــك أبن مــن معهــود الشــارع احلكيــم أن يســهل يف البيــع 
أكثــر ممــا يســهل يف الســلف، فلمــا منــع اجتمــاع البيــع مــع الســلف كان مــن ابب 

أوىل أن مينــع الســلف مــع الســلف)4(.
الدليل الثاين: أّن رسول هللا  هنى عن بيعتني يف بيعة)5(:

فعــدوا االشــرتاط ابإلقــراض يف عقــد القــرض مــن قبيــل البيعتــني يف بيعــة، قــال 
البهــويت: »وإن شــرط املقــرتض الوفــاء أنقــص ممــا اقــرتض مل جيــز إلفضائــه إىل فــوات 
املماثلة، أو شــرط أحدمها على اآلخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه مل جيز ذلك؛ 

املرجع السابق نفسه.   )1(
الغــرر،  بيــع  يف  البيــوع، ابب  برقــم 3377 275/2، كتــاب:  ســننه  يف  داود  أبــو  أخرجــه   )2(
والرتمــذي يف جامعــه برقــم 1231 526/2، كتــاب: أبــواب البيــوع، ابب مــا جــاء يف كراهيــة 
بيــع مــا ليــس عنــدك، والنســائي برقــم 4611 288/7، كتــاب البيــوع، ابب: بيــع مــا ليــس عنــد 
البائــع؛ مــن حديــث عبــد هللا بــن عمــرو  أن رســول هللا  قــال: »ال حيــل ســلف وبيــع... 

« وقــال الرتمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح.
ابن قدامة، املغين، 211/4.   )3(

يف حبثه: عقد الكالئ ابلكالئ تدلياًل وتعلياًل، ص: 67.   )4(
أخرجــه أبــو داود يف ســننه برقــم 3461 275/2، كتــاب: اإلجــارة، ابب يف الرجــل يبيــع مــا   )5(
ليــس عنــده، والرتمــذي يف جامعــه برقــم 1231 524/2، كتــاب: أبــواب البيــوع، ابب مــا 
جــاء يف النهــي عــن بيعتــني يف بيعــة، والنســائي برقــم 4632 295/7، كتــاب البيــوع، ابب: 
بيعتــني يف بيعــة، وهــو أن يقــول: أبيعــك هــذه الســلعة مبائــة درهــم نقــداً ومبائــي درهــم نســيئة؛ مــن 

حديــث أيب هريــرة  وقــال الرتمــذي: حديــث أيب هريــرة حديــث حســن صحيــح.
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ألنــه كبيعتــني يف بيعــة املنهــي عنــه«)1(.
الــوارد يف  النهــي  حتــت  ينــدرج  ممــا  القــرض  عقــد  بشــرط يف  اإلقــراض  فعــّد 
احلديــث؛ فجعلــوا حقيقــة صــورة تبــادل القــروض ابلشــرط صــورة عــن »صفقتــني يف 
صفقــة« و»بيعتــني يف بيعــة« املنهــي عنهــا ابلنــّص، ومبثــل هــذا التوجيــه قــال الشــيخ 

ابــن ابز رمحــه هللا)2(. 
وقــد أشــار ابــن قدامــة إىل هــذا حيــث قــال: »وإن شــرط يف القــرض أن يؤجــره 
داره، أو يبيعــه شــيئا، أو أن يقرضــه املقــرتض مــرة أخــرى، مل جيــز؛ ألن النيهنــى 
عــن بيــع وســلف، وألنــه شــرط عقــداً يف عقــد، فلــم جيــز، كمــا لــو ابعــه داره بشــرط 
أن يبيعــه اآلخــر داره«)3(. فجعــل رمحــه هللا النهــي عــن ذلــك مــن وجهــني: اجتمــاع 

البيــع والســلف اترة واجتمــاع عقديــن يف عقــد اترة أخــرى.  
الدليل الثالث: أّن النيبهنى عن بيع الكالئ ابلكالئ)4(:

ومــن اســتند إىل هــذا احلديــث – علــى فــرض صحتــه – فإنــه نظــر إىل صوريــة 
القــرض األول مــن املقــرض إىل املقــرتض مؤجــاًل، وكــذا عقــد  العقديــن، فعقــد 
القــرض الثــاين مــن املقــرتض إىل املقــرض مؤجــاًل، فأشــبه – إن مل أيخــذ – صــورة 

أتجيــل البدلــني واملعروفــة بـــــــِ: »الكالــئ ابلكالــئ«.
وبنحوه وجه رفيق املصري)5( رأيه ابملنع استناداً إىل هذا احلديث.

البهويت،كشاف القناع عن منت اإلقناع 317/3.  )1(
ينظر: جمموعة من العلماء، فتاوى إسالمية ، 417/2.  )2(

ابن قدامة، املغين، 211/4.   )3(
مــن  البيــوع،  برقــم 2342 65/2، كتــاب  الصحيحــني  املســتدرك علــى  أخرجــه احلاكــم يف   )4(
ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا، وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ومل  حديــث 

خيرجــاه.
وقــد اختلــف احملدثــون يف تصحيحــه وتضعيفــه، ينظــر: متــام خترجيــه والتعليــق عليــه يف التلخيــص   

العســقالين 70/3. الكبــري البــن حجــر  الرافعــي  احلبــري يف ختريــج أحاديــث 
يف حبثه: القروض املتبادلة ص: 100.  )5(
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الدليل الرابع: حديث: كل قرض جر منفعة فهو حرام)1(:
االســتناد إىل هذا احلديث ضعيف لضعف ســنده، ومن اســتند إليه فقد عده 

مــن القواعــد املعمــول هبا)2(.
فلمــا كان األصــل يف القــرض أنــه عقــد إرفــاق وتــربع)3(، والباعــث عليــه األجــر 
والثــواب، فــإن شــرط اإلقــراض املتبــادل خيرجــه عــن مقصــود الشــارع منــه وهــو الوجــه 
التعبــدي فيــه؛ قــال ابــن قدامــة: »وألنــه عقــد إرفــاق، وشــرط ذلــك – يقصــد شــرط 
املنفعــة - خيرجــه عــن موضوعــه«)4( إذ هبــذا الشــرط خالــف مقصــود الشــارع فيبطــل 

قصــد املقــرض املتمثــل يف إقــراض املقــرتض لــه مــرة اثنيــة. 
أنــه معاملــة ربويــة أشــار رفيــق املصــري يف حبثــه القــروض املتبادلــة؛ حيــث اعتربهــا 
مــن حيــث هــي راب نســاء، فقــال: »فمــن يقــرتض اآلن ألفــاً لســنة هــو أفضــل ممــن 

يقــرتض بعــد ســنة ألفــاً لســنة؛ ألّن األول يــريب علــى اآلخــر راب نســاء«)5(.
وقد استدل الفريق الثاين القائل جبواز التعامل وفق هذه الصيغة مبا يلي: 

الدليل األول: القياس على السفتجة: 
مفهوم الســفتجة: جاء يف »القاموس«)6(: الســفتجة بضم فســكون ففتحتني: 
أورده احلافــظ ابــن حجــر يف »إحتــاف اخلــرية املهــرة« برقــم 2937 115/3، يف مســند احلــارث   )1(

أن علــي بــن أيب طالــب  قــال: قــال رســول هللا : »كل قــرض جــر منفعــة فهــو راب«.
قــال احلافــظ إبثــره: هــذا إســناد ضعيــف؛ لضعــف ســوار بــن مصعــب اهلمــداين. ولــه شــاهد   
موقــوف علــى فضالــة بــن عبيــد، ولفظــه: »كل قــرض جــرَّ منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه الــراب«، 

لــه. رواه احلاكــم يف املســتدرك، والبيهقــي يف ســننه الكــربى واللفــظ 
قــال البيهقــي يف »ســننه الصغــري« 273/2: »ابب القــرض وروينــا عــن فضالــة بــن عبيــد، أنــه   
قــال: »كل قــرض جــر منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه الــراب«، وروينــا عــن ابــن مســعود، وابــن 
عبــاس، وعبــد هللا بــن ســالم، وغريهــم يف معنــاه، وروي عــن عمــر، وأيب بــن كعــب، رضــي هللا 
عنهمــا«. فهــو علــى فــرض صحتــه إىل الوقــف أصــح وينظــر متــام خترجيــه عنــد ابــن حجــر يف 

التلخيــص احلبــري للحافــظ 90/3، وهللا تعــاىل أعلــم.
ينظر: ابن جنيم، األشباه والنظائر، ص: 226.  )2(

ينظر: املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، 353/5.  )3(
ابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، 2/ 72.   )4(

يف حبثه: القروض املتبادلة ص: 98.  )5(
الفريوز آابدي، القاموس احمليط سفتجة.   )6(
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أن يعطــي مــااًل آلخــر ولآلخــر مــال يف بلــد املعطــي فيوفيــه إايه مث فيســتفيد أمــن 
الطريــق. وهــي بلغــة الفقهــاء قريــب مــن هــذا املعــىن)1(. 

حكم السفتجة:للفقهاء يف مسألة السفتجة أقوال ثالثة: 
األول: اجلــواز: وهــو روايــة عنــد املالكيــة)2( واحلنابلــة يف رواية)3(وابــن تيميــة)4( 

وابــن القيــم)5(، مســتندين يف ذلــك إىل: 
أ. أن املنفعة غري متمحضة يف جانب املقرض، وإمنا تعّم طريف العقد. 

ب. ومن جهة اثنية: حلاجة الناس للتعامل هباـ 
الثــاين: املنــع والتحــرمي: وهــو مذهــب احلنفيــة)6( وروايــة عنــد املالكيــة)7( ومذهــب 
الشــافعية)8(، وإحــدى الروايتــني عنــد احلنابلــة)9(؛ حجتهــم يف ذلــك: أنــه قــرض جــر 

منفعة.
ابــن اجلــالب عــن  الثالــث: الكراهــة: وهــو روايــة عنــد املالكيــة)10(،يف روايــة 

مالــك. اإلمــام 
والــذي يتماشــى مــع مقاصــد الشــريعة مــن رفــع احلــرج والتوســعة علــى النــاس 
الرأي القائل ابجلواز. قال التســويل املالكي: »وهي – أي: الســفتجة - ممنوعة 
علــى املشــهور، إال أن يعــم اخلــوف. وروى ابــن اجلــالب عــن مالــك: الكراهــة، 
وأجازهــا ابــن عبــد احلكــم مطلقــاً عــم اخلــوف أم ال. وهــذه املســألة تقــع اليــوم كثــرياً 
يف مناقلــة الطعــام فيكــون للرجــل وســق مــن طعــام مثــاًل يف بلــد فيســلفه ملــن يدفعــه 
ينظــر: ابــن جنيــم، البحــر الرائــق، 276/6، والتســويل، البهجــة يف شــرح التحفــة ، 473/2.   )1(
واملــاوردي، احلــاوي الكبــري 467/6، واملــرداوي، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــالف 

.307/
ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة ، 473/2.   )2(

ينظر: ابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، 72/2.   )3(
ينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى ، 515/20.   )4(

ينظر: ابن القيم، يف حاشيته على سنن أيب داود 297/9.   )5(
ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع 7/ 396، وابن جنيم، البحر الرائق 276/6.   )6(

ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة 473/2.   )7(
ينظر: املاوردي، احلاوي الكبري 468-467/6.   )8(

ينظر: ابن قدامة ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد 72/2.   )9(
ينظر: التسويل، البهجة يف شرح التحفة 473/2.   )10(
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لــه يف بلــده أو قريــب منــه؛ فتجــري فيهــا األقــوال املذكــورة إن كان ذلــك علــى وجــه 
الســلف ال علــى وجــه املبادلــة والبيــع، وحينئــٍذ فــال يشــوش علــى النــاس ابملشــهور 
إذ هلــم مســتند يف جــواز ذلــك، وال ينكــر علــى اإلنســان يف فعــل خمتلــف فيــه«)1(.

وظاهــر يف كالمــه رمحــه هللا أن اجلــواز أحــد الــرواايت الثالثــة يف املذهــب وهــو 
متوجــه حلاجــة النــاس إليــه خاصــة يف زماننــا. بــل عــّد محــل النــاس علــى رأي يضيــق 
علــى النــاس ويشــق عليهــم ومــا تقتضيــه حاجتهــم خالفــه حبجــة أن هــذا الــرأي 

املشــهور هــو مــن ابب التشــويش علــى النــاس والتضيــق عليهــم. 
وكــذا قــال ابــن قدامــة: »وإن شــرط أن يوفيــه يف بلــد آخــر، أو يكتــب لــه بــه 
ســفتجة إىل بلــد يف محلــه إليــه نفــع، مل جيــز لذلــك، فــإن مل يكــن حلملــه مؤنــة، فعنــه: 
اجلــواز؛ ألن هــذا ليــس بــزايدة قــدر وال صفــة، فلــم يفســد بــه القــرض، كشــرط 

األجــل. وعنــه: يف الســفتجة مطلقــاً روايتــان؛ ألهنــا مصلحــة هلمــا مجيعــًا«)2(.
وهــذا تعليــل واضــح مــن ابــن قدامــة لروايــة اجلــواز يف املذهــب أبن مســتندها 

حتقيــق املصلحــة لطــريف العقــد. 
بــل جــزم ابــن تيميــة)3( أبن فيهــا منفعــة للطرفــني وأن الصحيــح اجلــواز؛ حيــث 
قــال: »ولكــن قــد يكــون يف القــرض منفعــة للمقــرض كمــا يف مســألة الســفتجة 
وهلــذا كرههــا مــن كرههــا، والصحيــح أهنــا ال تكــره؛ ألن املقــرتض ينتفــع هبــا أيضــاً 
ففيهــا منفعــة هلمــا مجيعــاً إذا أقرضــه«. فلــم يكتــف ببيــان احلكــم ابجلــواز والتعليــل 

ابشــرتاك طــريف عقــد القــرض واالقــرتاض ابملنفعــة بــل رجــح احلكــم ابجلــواز.  
وأكــد ذلــك يف موضــع آخــر حيــث قــال: »والصحيــح اجلــواز؛ ألن املقــرتض 
رأى النفــع أبمــن خطــر الطريــق إىل نقــل درامهــه إىل بلــد دراهــم املقــرتض، فكالمهــا 
منتفــع هبــذا االقــرتاض والشــارع ال ينهــى عمــا ينفــع النــاس ويصلحهــم وحيتاجــون 
إليــه، وإمنــا ينهــى عمــا يضرهــم ويفســدهم وقــد أغناهــم هللا عنــه، وهللا أعلــم«)4(. 

إرشــاد  املــدارك »شــرح  أســهل  والكشــناوي،  التحفــة 473/2،  البهجــة يف شــرح  التســويل،   )1(
مالــك« 319/2.  األئمــة  إمــام  مذهــب  يف  الســالك 

)2(  ابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، 72/2. 
جمموع الفتاوى 515/20.   )3(

ابن تيمية ، جمموع الفتاوى 456/29.   )4(
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وتبعــه تلميــذه ابــن القيــم فقــال: »وذلــك؛ ألن املســتقرض إمنــا يقصــد نفــع 
نفســه وحيصــل انتفــاع املقــرض ِضْمنَــاً فأشــبه أخــذ الســفتجة بــه وإيفــاءه إايه يف بلــد 
آخــر مــن حيــث إنــه مصلحــة هلمــا مجيعــاً، واملنفعــة الــي جتــر إىل الــراب يف القــرض 
هــي الــي ختــص املقــرض كســكىن دار املقــرتض وركــوب دوابــه واســتعماله وقبــول 
هديتــه، فإنــه ال مصلحــة لــه يف ذلــك خبــالف هــذه املســائل، فــإن املنفعــة مشــرتكة 

بينهمــا ومهــا متعــاوانن عليهــا، فهــي مــن جنــس التعــاون واملشــاركة«)1(.
وروى البيهقــي)2( عــن ابــن ســريين أنــه كان ال يــرى ابلســفتجات أبســاً إذا كان 
علــى الوجــه املعــروف، وعــن عطــاء بــن أىب رابح أن عبــد هللا بــن الزبــري  كان 
أيخــذ مــن قــوم مبكــة دراهــم مث يكتــب هبــا إىل مصعــب بــن الزبــري ابلعــراق فيأخذوهنــا 
منــه؛ فســئل ابــن عبــاس عــن ذلــك فلــم يــر بــه أبســاً ...وروي يف ذلــك أيضــاً عــن 

 . علــي
الدليل الثاين: القياس على اجلمعة: 

1. صورهتــا: رســم القليــويب)3(يف حاشــيته صــورة هــذه املســألة فقــال: »اجلمعــة 
املشــهورة بــني النســاء أبن أتخــذ امــرأة مــن كل واحــدة مــن مجاعــة منهــن قــدراً معينــاً 

يف كل مجعــة أو شــهر وتدفعــه لواحــدة بعــد واحــدة، إىل آخرهــن«. 
فهــي وفــق هــذا التوصيــف كمــا يطلــق عليهــا يف وقتنــا هــذا اجلمعيــات الــي 
حتــدث بــني النــاس وعلــى األخــص املوظفــني؛ حيــث يقومــون ابالتفــاق فيمــا بينهــم 
ابجلمــع مــن كل فــرد يف اجملموعــة مبلغــاً حمــدداً متســاوايً ويدفعونــه إىل أحدهــم علــى 

رأس كل شــهر. أي مداينــة ابلتنــاوب.  
هيئــة كبــار  أجازهــا جملــس  التوصيــف  هــذا  وفــق  الصيغــة  2. حكمهــا: وهــذه 
العلمــاء يف اململكــة العربيــة الســعودية ابألكثريــة)4( كمــا أجازهــا الشــيخ ابــن ابز 

ينظر: ابن القيم حاشيته على سنن أيب داود 297/9.   )1(
أخرج هذه الرواايت البيهقي يف سننه الكربى 576/5.   )2(

يف حاشيته على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني 321/2.  )3(
يف دورتــه الرابعــة والثالثــني املنعقــدة يف مدينــة الطائــف ابتــداء مــن 16 / 2 / 1410 هـــ ، إىل   )4(

26 / 2 / 1410 هـــ. 
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رمحــه هللا)1( وكــذا الشــيخ ابــن العثيمــني رمحــه هللا)2(.
معللــني مــا ذهبــوا إليــه مــن اجلــواز بـــــــِ: »أن املنفعــة الــي حتصــل للمقــِرض ال تنقــص 
املقــرتض شــيئاً مــن مالــه، وإمنــا حيصــل املقــرتض علــى منفعــٍة مســاويٍة هلــا؛ وألن فيــه 
مصلحة هلم مجيعاً من غري ضرر على واحٍد منهم أو زايدة نفع آلخر، والشرع املطهر 

ال يرد بتحرمي املصاحل الي ال مضرة فيها على أحٍد بل ورد مبشروعيتها«)3(. 
وســنداً هلــذا التعليــل فــإن مــن جيــوز هــذه الصيغــة مــن التعامــل األصــل أن جيــوز 
القــروض املتبادلــة ابلشــرط فمــا هــذه اجلمعيــات ســوى صــورة لتلــك الصيغــة مــن 

القــروض املتبادلــة ابلشــرط بــني املصــارف.
كما يتضح جلياً أن مستند اجلواز هلذه الصيغ هو: 

أ. أن املنفعة متساوية لطريف التعاقد؛ وليس متمحضة يف جانب دون جانب.
ب. املصلحة للجميع وحاجة الناس إليها.

الدليل الثالث: استناداً إىل قاعدة: »احلاجة تنزل منزلة الضرورة«)4(. 
حاجاهتــم  يشــبع  مبــا  النــاس  عــن  البيــوع  ابب  يف  خفــف  احلكيــم  فالشــارع 
ورغباهتــم مبــا ال يتضمــن أكل أمــوال النــاس ابلباطــل؛ قــال احلــق تبــارك وتعــاىل:  

ينظــر: جممــوع فتــاوى العالمــة عبــد العزيــز بــن ابز رمحــه هللا ، أشــرف علــى مجعــه وطبعــه: حممــد   )1(
بــن ســعد الشــويعر 308/19، مصــدر الكتــاب : موقــع الرائســة العامــة للبحــوث العلميــة 
واإلفتــاء؛ فقــال رمحــه هللا: »ليــس يف ذلــك أبس ، وهــو قــرض ليــس فيــه اشــرتاط نفــع زائــد 
ألحــد ، وقــد نظــر يف ذلــك جملــس هيئــة كبــار العلمــاء فقــرر ابألكثريــة جــواز ذلــك ، ملــا فيــه مــن 

املصلحــة للجميــع وبــدون مضــرة ... وهللا ويل التوفيــق«. 
»فقــال رمحــه هللا: ال أبس، اجلمعيــة معناهــا : أن جيتمــع مثــاًل هــؤالء املوظفــون ويقولــون : نريــد   )2(
نقتطــع مــن راتــب كل واحــد منــا ألــف رايل، نعطيــه لــأول، والشــهر الثــاين للثــاين، والشــهر الثالــث 
للثالــث ، حــى تــدور عليهــم كلهــم ، هــذا ال أبس بــه وال حــرج«. ينظــر: لقــاء البــاب املفتــوح 
حممــد بــن صــاحل بــن حممــد العثيمــني اللقــاء 108، وهــي عبــارة عــن سلســلة لقــاءات كان يعقدهــا 
الشــيخ مبنزله كل مخيس. بدأت يف أواخر شــوال 1412هـ وانتهت يف اخلميس 14 صفر، عام 

1421هـــ. مصــدر الكتــاب : دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة اإلســالمية. 
الرابعــة والثالثــني  الســعودية يف دورتــه  العربيــة  العلمــاء يف اململكــة  حبــوث جملــس هيئــة كبــار   )3(
، إىل 26 / 2 / 1410 هـــ.  ابتــداء مــن 16 / 2 / 1410 هـــ  الطائــف  املنعقــدة يف مدينــة 

ينظر توثيق القاعدة عند السمعاين: قواطع األدلة يف األصول، 179/2.     )4(
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Mَواَل أَتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـَْنُكْم اِبْلَباِطِلL ]البقرة: 188[، وقال يف موضع آخر:  
Mاَيأَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل أَتُْكلُــوا أَْمَواَلُكــْم بـَيـَْنُكــْم اِبْلَباِطــِل ِإالَّ َأْن َتُكــوَن جِتَــاَرًة َعــْن 

تـَــرَاٍض ِمْنُكْمL]النســاء: 29[. 
قــال اجلويــين يف معــرض حديثــه عــن دوافــع تشــريع اإلجــارة: »والضــرب الثــاين: 
مثــل تصحيــح  الضــرورة، وهــذا  ينتهــي إىل حــد  العامــة وال  يتعلــق ابحلاجــة  مــا 
اإلجــارة فإهنــا مبنيــة علــى مســيس احلاجــة إىل املســاكن مــع القصــور عــن متلكهــا 
وضنــة مالكهــا هبــا علــى ســبيل العاريــة، فهــذه حاجــة ظاهــرة غــري ابلغــة مبلــغ 
الضــرورة املفروضــة يف البيــع وغــريه ولكــن حاجــة اجلنــس قــد تبلــغ مبلــغ ضــرورة 
الشــخص الواحــد مــن حيــث إن الكافــة لــو منعــوا عمــا تظهــر احلاجــة فيــه للجنــس 
لنــال آحــاد اجلنــس ضــرار ال حمالــة تبلــغ مبلــغ الضــرورة يف حــق الواحــد وقــد يزيــد 
أثــر ذلــك يف الضــرر الراجــع إىل اجلنــس مــا ينــال االحــاد ابلنســبة إىل اجلنــس وهــذا 

يتعلــق أبحــكام اإلايلــة والــذي ذكــرانه مقــدار غرضنــا اآلن«)1(. 
وهــذا يظهــر جليــاً إعمــال قاعــدة احلاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة يف مــا حيتــاج إليــه 
ــُع فيــه  النــاس تيســرياً وختفيفــاً؛ قــال ابــن تيميــة: »إن مــا احتيــج إىل بيعــه فإنــه يـَُوسَّ

مــا ال يـَُوسَّــُع يف غــريه؛ فيبيحــه الشــارع للحاجــة، مــع قيــام الســبب اخلــاص«)2(.
واألصــل يف القــرض واالقــرتاض يف الغالــب احلاجــة، قــال القــرايف: »وكذلــك 
القــرض واملســاقاة والســلم وحنوهــا ممــا شــرع يف األصــل لعــذر جمــرد احلاجــة«)3(، ويف 
موضــع آخــر قــال: »اإلطــالق الثــاين علــى مــا اســتثىن مــن أصــل كلــي يقتضــي املنــع 
مطلقــا ولــو مل يكــن لعــذر شــاق فيدخــل فيــه مــا اســتند إىل أصــل احلاجيــات مــن 

القــرض والقــراض واملســاقاة«)4(.
وقــد اعتــربت املعايــري الشــرعية احلاجــة أحــد مــا اســتند إليــه يف تشــريع هــذه 
الصيغــة؛ فنصــت علــى أن: »مســتند جــواز كشــف احلســاابت بــني املؤسســات 

اجلويين، الربهان يف أصول الفقه 79/2.    )1(
ابن تيمية، جمموع الفتاوى ، 29/ 488.   )2(

القرايف، الفروق ، 138/2.   )3(
املرجع السابق 139/2.   )4(



التطبيقات املصرفية للقروض املتبادلة ابلشرط دراسة فقهية34

ومراســليها هــو احلاجــة العامــة...«)1(.
املناقشة والرتجيح:

مل ختــل أدلــة كل مــن الفريقــني مــن انتقــاد وجــه إليــه، والــذي يظهــر هــو رجحــان 
القــول الثــاين القائــل ابجلــواز؛ وذلــك لســببني: األول: ضعــف مــا اســتدل بــه الفريــق 

األول القائــل ابملنــع.
والثــاين: قــوة أدلــة الفريــق الثــاين وتوافقــه مــع مقاصــد الشــريعة، أمــا خبصــوص 
الســبب األول: وهــو ضعــف مــا اســتدل بــه هــذا الفريــق إمــا مــن حيــث ذات الدليــل، 

وإمــا مــن حيــث االســتدالل، وإمــا مــن الوجهــني معــاً، فهــو علــى النحــو اآليت:
2. من حيث استدالهلم أبن الني  هنى عن بيع وسلف)2(؛ فيمكن أن جياب 

عنه بـــــــِ:
فــإن هــذا ليــس هلــم حجــة فيــه إذ ظاهــره يتكلــم عــن اجتمــاع عقــد البيــع مــع 
عقــد القــرض، وليــس عــن عقــدي قــرض، والبيــع غــري القــرض، وقيــاس اجتمــاع 
البيــع مــع القــرض علــى اجتمــاع القــرض مــع القــرض قيــاس فاســد؛ لتخلــف العلــة 
اجلامعــة، وعليــه فــال يصــح االحتجــاج هبــذا احلديــث ال مــن حيــث منطوقــه وال مــن 

حيــث مفهومــه وهللا أعلــم. 
2. مــن حيــث اســتدالهلم أبّن رســول هللا g هنــى عــن بيعتــني يف بيعــة)3(؛ فيمكــن 

أن جيــاب عنــه بـــــــــِ:
- مــا أجيــب بــه علــى الدليــل األول مــن حيــث فســاد القيــاس؛ فالبيــع غــري القــرض 

وال يقــاس عليــه.
- أمــا مــن حيــث مفهومــه فكذلــك فمفهــوم اجتمــاع البيعتــني يف صفقــة واحــدة 
غــري مفهــوم اجتمــاع القرضــني يف صفقــة واحــدة، فــإن مفهــوم البيعتــني يف بيعــة 

ابســتقراء مــا نــص عليــه الفقهــاء ينحصــر يف البدائــل اآلتيــة: 
الشــرعي  املعيــار  الشــرعية،  املعايــري  اإلســالمية،  املاليــة  للمؤسســات  واملراجعــة  احملاســبة  هيئــة   )1(

  .537 ص:  رقم19القــرض: 
تقدم خترجيه، ص: 16.   )2(
تقدم خترجيه، ص: 17.  )3(
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أ. كمــا قــال السرخســي: »وصفــة الشــرطني يف البيــع أن يقــول: ابلنقــد بكــذا 
بكــذا«)1(. وابلنســيئة 

ب. أو كمــا عــّده ابــن تيميــة أبنــه صــورة لبيــع العينــة؛ حيــث قــال: »ومــن ذرائــع 
ذلك مســألة العينة؛ وهو أن يبيعه ســلعة إىل أجل مث يبتاعها منه أبقل من ذلك، 

فهــذا مــع التواطــؤ يبطــل البيعــني؛ ألهنــا حيلــة«)2(.
ت. أن يقــول قــد بعتــك عبــدي هــذا أبلــف علــى أن تبيعــين دارك أبلــف فــإذا 
وجــب لــك عبــدي وجبــت يل دارك؛ ألن مــا نقــص مــن كل واحــد منهمــا ممــا ابع 

ازداده فيمــا اشــرتى«)3(.
وهــذه الصــور الثالثــة ال تنطبــق علــى مســألة القــروض املتبادلــة ال ابملنطــوق وال 

ابملفهــوم، كمــا تبــني. 
1. مــن حيــث اســتدالهلم أبّن النــي  هنــى عــن بيــع الكالــئ ابلكالــئ)4(؛ فيمكــن 

أن جيــاب عنــه بـــــــــِ:
أ. ال يصلــح لالحتجــاج بــه كحديــث؛ وذلــك لضعفــه كمــا بــني ذلــك احلافــظ ابــن 

حجر)5(.
ب. إن صــور بيــع الكالــئ ابلكالــئ تــدور حــول أتجيــل البدلــني، فيكــون بيــع ديــن 

بديــن، وهــذا ال يتحقــق يف مســألة القــروض املتبادلــة لأســباب اآلتيــة: 
- القــروض املتبادلــة ليســت صفقــة بيــع ســلعة مبــال مؤجلــة وال مــال مبــال مؤجــل؛ 
أمــا مــن حيــث كوهنــا ليســت ســلعة مبــال مؤجلــة فهــذا ظاهــر، وأمــا كوهنــا ليســت 
بيــع مــال مبــال مؤجلــة إذ لــو كانــت النطبــق عليهــا أحــكام الصــرف والــي ال حتتــاج 

لدراســة الشــروط يف القــروض. 

السرخسي، املبسوط، 36/14.  )1(
ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، ص: 120.  )2(

املاوردي، احلاوي الكبري 341/5.  )3(
تقــدم خترجيــه والتعليــق عليــه ص:18، وينظــر: ابــن حجــر ، التلخيــص احلبــري يف ختريــج أحاديــث   )4(

الرافعــي الكبــري 70/3.
املرجع السابق.  )5(
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- عدم التوافق بني الصورتني إذ ابلقروض املتبادلة ال يوجد أتجيل للبدلني.
2. مــن حيــث اســتدالهلم حبديــث: كل قــرض جــر منفعــة فهــو حــرام)1(؛ فيمكــن 

أن جيــاب عنــه بـــــــــِ: 
أ. من حيث هو حديث فال يصلح لالحتجاج به لأسباب اآلتية: 

ضعفه كما بني ذلك احلافظ ابن حجر)2(.
وعلــى فــرض صحتــه فهــو إىل الوقــف أصــح منــه إىل الرفــع جــزم بذلــك احلافــظ 

ابــن حجــر)3(.
ب. وأمــا مــن حيــث مفهومــه ومــا علــل بــه املانعــون ومنهــم احلنفيــة)4( مــن أنــه قــرض 

جــر منفعــة كمــا قــال:
- ابــن جنيــم: قولــه: »... قــرض اســتفاد بــه املقــرض أمــن خطــر الطريــق؛ للنهــي 

عــن قــرض جــر منفعــة)5(.
- ومــا نــص عليــه املــاوردي حيــث قــال: »وأمــا القــرض فضــرابن: أحدمهــا أن 
ذا  هــو  فيقــول:  املقــرض  مــن جهــة  إمــا  الســفتجة،  فيــه كتــب  يكــون مشــروطاً 
أقرضتــك؛ لتكتــب يل بــه ســفتجة إىل بلــد كــذا، أو مــن جهــة املقــرتض فيقــول: هــو 
ذا أقــرتض منــك؛ ألكتــب لــك يف ســفتجة إىل بلــد كــذا، فهــذا قــرض ابطــل ال 
يصــح أخــذ الســفتجة بــه ألنــه قــرض جــر منفعــة، والثــاين: أن يكــون قرضــاً مطلقــاً 

مث يتفقــان علــى كتــب ســفتجة فيجــوز هــذا كالديــن«)6(.
فينفيه:

أن املنفعــة غــري متمحضــة يف جانــب املقــرض، فــإن مــا اشــرتطه مجهــور الفقهــاء 
يف القــرض أن ال جيــر منفعــة للمقــرض وليــس للمقــرتض؛ فــإن شــرط زايدة القــدر 
أو الصفة للمقرض تفســد العقد وتوجب الرد إن كان قائماً، وإال ضمن ابلقيمة 

أورده احلافظ ابن حجر يف »إحتاف اخلرية املهرة« برقم 2937 115/3.  )1(
ينظر: احتاف اخلرية املهرة البن حجر برقم 2937 115/3، وقد تقدم خترجيه ص: 18.   )2(

ينظر: احلافظ ابن حجر التلخيص احلبري 90/3، وقد تقدم خترجيه ، ص: 18.  )3(
ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع 7/ 396.  )4(

ابن جنيم، البحر الرائق 276/6.   )5(
املاوردي، احلاوي الكبري ، 468-467/6.   )6(
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وابملثــل علــى املنصــوص)1(. 
أكــدت هــذا الفهــم وجعلتــه أحــد أســس تشــريع هــذه الصيغــة املعايــري الشــرعية 
املؤسســات  بــني  احلســاابت  جــواز كشــف  »مســتند  أن:  علــى  نصــت  حيــث 
ومراســليها هــو احلاجــة العامــة، وأن املنفعــة احلاصلــة مــن جــراء ذلــك ال ختــص 

املقــرض وحــده، بــل هــي منفعــة متماثلــة...« )2(.
قــال ابــن عبــد الــرب: »وكل زايدة يف ســلف أو منفعــة ينتفــع هبــا املســلف فهــي 
رابً، ولو كانت قبضة من علف«)3(. وإىل قريب من هذا أشار الكشناوي)4(حيث 
قــال: »وكــره العمــل ابلســفاتج إال أن يكــون النفــع للمقــرتض وهللا أعلــم«. ويف 

الســفتجة املنفعــة لطــريف العقــد كمــا تقــدم.
ومــن تــراث الشــافعية يف منفعــة املقــرتض: »وإن شــرط أجــالً ال جيــر منفعــة 
للمقرض؛ أبن مل يكن له فيه غرض أو أن يرد األردأ أو املكسر أو أن يقرضه قرضاً 
آخــر لغــا الشــرط وحــده أي دون العقــد؛ ألن مــا جــره مــن املنفعــة ليــس للمقــرض 
بــل للمقــرتض، والعقــد عقــد إرفــاق، فكأنــه زاد يف اإلرفــاق ووعــده وعــداً حســناً«)5(.

وكذلــك قوهلــم: » ...أن يقــرض املقــرض املقــرتض شــيئاً آخــر حلــي وزايدي 
وليــس املعــىن أن يقــرض املقــرتض املقــرض؛ ألنــه حينئــٍذ جيــر نفعــاً للمقــرض، فــال 

يصــح، فتأمــل«)6(.
وقــد نّصــت املعايــري الشــرعية علــى أنــه حيــرم اشــرتاط زايدة يف القــرض للمقــرض 

ينظــر: الكاســاين، بدائــع الصنائــع، 395/7، القــرايف، الذخــرية ، 5/ 289. والبغــدادي، ابــن   )1(
عســكر، إرشــاد الســالك إىل أشــرف املســالك يف فقــه اإلمــام مالــك ص:86، والنــووي، روضــة 
الطالبــني ، 33/4 ومــا بعدهــا. واملــرداوي، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــالف 95/5. 
الشــرعي  املعيــار  الشــرعية،  املعايــري  اإلســالمية،  املاليــة  للمؤسســات  واملراجعــة  احملاســبة  هيئــة   )2(

  .537 ص:  رقم19القــرض: 
ابن عبد الرب ، الكايف يف فقه أهل املدينة ، 728/2.  )3(

 ، مالــك«  األئمــة  إمــام  مذهــب  يف  الســالك  إرشــاد  »شــرح  املــدارك  أســهل  الكشــناوي،    )4(
 .319 /2

األنصاري: زكراي، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، 142/2.   )5(
البجريمــي، احلاشــية  356/2، والشــرواين، حاشــيته مطبــوع هبامــش: حتفــة احملتــاج يف شــرح   )6(

 .47/5 املنهــاج 
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وهي رابً، ســواء أكانت الزايدة يف الصفة أويف القدر، وســواء أكانت الزايدة عيناً 
أم منفعــة، وســواء أكان اشــرتاط الــزايدة يف العقــد أم عنــد أتجيــل الوفــاء أم خــالل 

األجــل، وســواء أكان الشــرط منصوصــاً عليــه أم ملحوظــاً ابلعــرف)1(.
واملنفعة يف هذه الصفقة يف اجلانبني:أي من جانب املقرض ويف جانب املقرتض.

أما خبصوص السبب الثاين: وهو قوة أدلة الفريق الثاين القائل ابجلواز:
فمــع مــا وجــه إىل أدلتــه مــن انتقــاد إال أهنــا تنهــض؛ ألن حيتــج هبــا أتصيــاًل 

وتوجيهــًا. 
ومــن جهــة أخــرى فقــد جــاءت موافقــة ملقاصــد الشــرع، فــإن الشــارع احلكيــم 
خفــف يف ابب البيــوع عــن النــاس مبــا يشــبع حاجاهتــم ورغباهتــم مبــا ال يتضمــن 
أكل أمــوال النــاس ابلباطــل؛ قــال احلــق تبــارك وتعــاىل: Mَواَل أَتُْكلُــوا أَْمَواَلُكــْم بـَيـَْنُكــْم 
اِبْلَباِطِلL ]البقرة: 188[، وقال يف موضع آخر: Mاَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل أَتُْكُلوا 
أَْمَواَلُكــْم بـَيـَْنُكــْم اِبْلَباِطــِل ِإالَّ أَْن َتُكــوَن جِتَــارًَة َعــْن تــَـرَاٍض ِمْنُكــْمL ]النســاء: 29[. 
واحلاجــة ماســة ملثــل هــذه الصيغــة مــن التعامــل؛ إذ ال ختلــو احليــاة املاليــة اليوميــة 
مــن مثــل هــذه التعامــالت خاصــة علــى مســتوى العمــل املصــريف ســواء بــني املصــارف 
اإلسالمية يف ما بينها أو مع املصرف املركزي أو يف تعاملها مع املصارف التجارية. 
الشــرعية  النصــوص  مــع  يتوافــق  مبــا  املســألة  دراســة  اســتدعى  الــذي  األمــر 
الصحيحــة ويراعــي حاجــات احليــاة التجاريــة واالقتصاديــة املتجــددة، ويغلــب مــا 
يلــي حاجــات النــاس ويشــبعها يف أطــر شــرعية ويف ضــوء مقاصــد الشــريعة الغــراء. 
ممــا رّجــح القــول ابجلــواز وفــق ضوابــط نــّص عليهــا أهــل هــذه الصناعــة أمههــا عــدم 

دخــول الــراب ومتحــض الفائــدة لفريــق دون فريــق. وهللا تعــاىل أعلــم.
تنبيه واستدراك

وممــا أود أن أســجله هنــا مــن الناحيــة الفنيــة والــذي تقتضيــه دقــة النقــل العلمــي 
أن يف إدراج اهليئتــني الشــرعيتني لــكل مــن مصــرف الراجحــي وجمموعــة الربكــة 

ينظر:هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية، املعايــري الشــرعية، املعيــار الشــرعي   )1(
رقم19القــرض: فقــرة 1/4.  
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مــع فريــق اجملوزيــن نظــر، فــإن مــا ورد يف قراراهتــم يشــري إىل مذكــرة التفاهــم ال إىل 
اإلقــراض ابلشــرط، والفــارق بــني االثنــني كبــري، إذ الشــرط ملــزم ومذكــرة التفاهــم 
ليســت إال وســيلة إيضــاح قــد ترتقــي  جملــرد الوعــد ال الشــرط، وال تكتســب صفــة 
اإللــزام إال إذا نُــّص علــى لزومهــا يف العقــد وجعلــت أحــد مصــادر تفســري العقــد.

فقــد جــاء يف قــرار اهليئــة الشــرعية ملصــرف الراجحــي مــا نصــه: »فقــد اطلعــت 
اهليئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي املصرفيــة لالســتثمار علــى صيغــة اتفاقيــة الســحب 
علــى املكشــوف بــني شــركة الراجحــي املصرفيــة لالســتثمار وبنــك أ. وبتأمــل اهليئــة 
لالتفاقيــة املذكــورة وجــدت أهنــا تقــوم علــى أســس متبادلــة بــني الشــركة وبنــك أ 
حبيــث ال يدفــع أي منهــم لآلخــر فائــدة ربويــة علــى الســحب علــى املكشــوف 

مبوجــب هــذه االتفاقيــة؛ لــذا ال تــرى اهليئــة مانعــاً مــن هــذه االتفاقيــة«)1(. 
كمــا جــاء يف قــرار اهليئــة الشــرعية جملموعــة الربكــة مــا نصــه: »إذا اتفــق بنــكان 
على أن يوفر كل منهما لآلخر املبالغ الي يطلبها أي منهما على ســبيل القرض 
مــن نفــس العملــة أو مــن عملــة أخــرى فــإن هــذا االتفــاق جائــز تفــادايً للتعامــل 
ابلفائــدة أخــذاً وإعطــاًء علــى احلســاابت املدينــة بــني البنكــني؛ شــريطة عــدم توقــف 

أحــد القرضــني علــى اآلخــر«)2(.
والقــول ابجلــواز مــع عــدم االشــرتاط ليــس موضــع اختــالف بــني الفقهــاء أصــالً؛ كمــا 
لو اقرتض عمرو من زيد مبلغ ألف دينار وبعد الوفاء جاء زيد ليقرتض من عمرو دون 
شرط مسبق بينهما؛ فإن هذه الصيغة مما مل خيتلف فيها أهل العلم. وهللا تعاىل أعلم.

املطلب الثاين: التطبيقات املعاصرة للقروض املتبادلة بني املصارف
ويف هــذا املطلــب ســنتناول اجلانــب التطبيقــي هلــذه الصيغــة مبينــني األحــوال 
الــي تعرتيهــا املخالفــة الشــرعية فتمنــع مــن تلــك األحــوال الــي تســتمر وفــق مــا 
أصلــت هــذه الدراســة لــه فتبقــى اجلــواز، وعليــه، ســنتعرف علــى توظيــف املصــارف 

هلــذه الصيغــة، ومســوغات هــذا التوظيــف، وحكمهــا علــى النحــو اآليت: 
قرارات اهليئة الشرعية مبصرف الراجحي قرار اهليئة رقم 106 179/1، لسنة 1412هـ.  )1(

ينظــر: قــرارات وتوصيــات نــدوة الربكــة لالقتصــاد اإلســالمي 1981-2001النــدوة الثامنــة   )2(
القــرار 10 ص: 142. مــارس/ 1993م، جــدة 
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أواًل: التطبيقــات املعاصــرة للقــروض املتبادلــة بــني املصــارف اإلســالمية 
فيمــا بينهــا:

1. صورهتــا: تتجســد صورهتــا مــن خــالل توصيفنــا لطبيعــة القــروض املتبادلــة بــني 
البنــوك – ســابقًا- وأهنــا عبــارة عــن تلــك »املبالــغ الــي تضعهــا البنــوك واملؤسســات 
املاليــة فيمــا بينهــا يف حســاابت متبادلــة؛ وذلــك للحصــول علــى اخلدمــات الــي 
يقدمهــا أحدهــا لآلخــر يف إطــار عالقــات االتصــال والتعــاون املشــرتك بينهــا«)1(.

وملــا كان حديثنــا هنــا عــن تلــك العالقــة واالتصــال بــني املصــارف اإلســالمية 
اقتضــى أن يقيــد هــذا التوصيــف بــــــِ: »اإلســالمية« لتصبــح العبــارة: » املبالــغ الــي 

تضعهــا البنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســالمية...«. 
2. مسوغاهتا: تلجأ املصارف هلذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها: 

- لتوفري السيولة لعملياهتا االستثمارية؛ ولسد احتياجات العمالء اليومية. 
- إلحالــة بعــض احلــواالت عليــه: فيفتــح املصــرف حســاابً يف أحــد املصــارف 
ويــودع فيــه مبلغــاً مــن املــال، مثّ حييــل عليــه أنــواع احلــواالت ملــدة حــى ينضــب مــا 
فيــه، عندئــٍذ يقــوم املصــرف – املفتــوح عنــده احلســاب – بكشــف احلســاب أي 

جبعلــه مدينــاً مببلــغ مســاٍو ملــا كان مودعــاً فيــه ولنفــس املــدة.
3. حكمهــا: مبــا أن املصــارف اإلســالمية ال تتعامــل ابلفائــدة الربويــة ابتــداًء، 
فــإن الوصــف الشــرعي هلــذه العمليــة يبقــى علــى اجلــواز أتسيســاً علــى مــا تقــدم يف 
املطلــب األول مــن هــذا احملــور اخلــاص بفقــه القــروض املتبادلــة، وعليــه فتـَُوصَّــف 

الودائــع املصرفيــة علــى أهنــا مــن ابب القــرض احلســن)2(. 
ومبــا أن مفهــوم القــروض احلســنة املتبادلــة بــني البنــوك يشــري إىل: اتفــاق بنكــني 
علــى أن يوفــر كل منهمــا لآلخــر املبالــغ الــي يطلبهــا أي منهمــا بعملــة حمــددة 
خــالل مــدة متفــق عليهــا، وذلــك علــى ســبيل القــرض)3(، فــإن هــذه الصيغــة جائــزة 

خوجة: عز الدين، املوسوعة امليسرة للمعامالت اإلسالمية: النظام املصريف اإلسالمي، ص: 215.   )1(
أن متنــح البنــوك اإلســالمية أمــواًل بــدون فائــدة. ينظــر: أبــو اهلول،تقييــم أعمــال البنــوك اإلســالمية   )2(

االســتثمارية حمــي الديــن يعقــوب، ص:96. 
ينظر: مسحان ، حسني حممد ، أسس العمليات املصرفية اإلسالمية، ص: 147.  )3(
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شــريطة أن يتوافــر فيهــا مــا يلــي:
أ. أن تكون مبالغ القروض املودعة املتبادلة متساوية املقدار . 

ب. أن تكون مدة إيداع القروض املتقابلة متماثلة.
اإلســالمية  املصــارف  بــني  املتبادلــة  للقــروض  املعاصــرة  التطبيقــات  اثنيــاً: 

لديهــا)1(:   احتياطــي  توافــر  عــدم  حــال  املركــزي  واملصــرف 
1. صورهتــا: هــي ذات الصــورة الــي جتســدت يف التطبيــق األول بــني املصــارف 
اإلسالمية غري أن مسوغاهتا ختتلف حال كان الطرف اآلخر هو البنك املركزي، 
إذ هــو بنــك الدولــة واملنــوط بــه رعايــة املصــاحل املاليــة يف الدولــة واحلفــاظ علــى 
االســتقرار النقــدي وثبــات األســعار وغريهــا مــن الوظائــف احليويــة)2(، عليــه فهــي 
يف حقيقتهــا ودائــع مصرفيــة متبادلــة بــني املصــرف املركــزي واملصــرف اإلســالمي.

مــع اإلشــارة إىل أن هلــا شــكاًل آخــر ترتكــب معــه هــذه الصيغــة مــن أطــراف ثالثــة  
وليــس مــن طرفــني علــى النحــو اآليت: 

للمصــارف  قــروض  بتقــدمي  يتعهــد  الــذي  املركــزي  املصــرف  األول:  الطــرف 
فقــط.  حســنة  قــروض  مــن  للجمهــور  األخــرية  تقدمــه  ملــا  مســاوية  اإلســالمية 

الطرف الثاين: املصارف اإلسالمية الي تقدم قروضاً حسنة للجمهور.
الطرف الثالث: اجلمهور املستفيد من هذه القروض احلسنة. 

2. مسوغاهتا:
أن  تقتضــي  الــي  املصــريف  العمــل  طبيعــة  هــو  الصيغــة  هلــذه  الرئيــس  املســوغ  أ. 
يكون للمصرف اإلســالمي ودائع يف مصارف أخرى تغطي حواالته وســحوابت 

هــو: املؤسســة املاليــة الرئيســة للدولــة املســؤولة عــن إدارة السياســة النقديــة للبــالد والرقابــة عليــه.   )1(
األوراق  إعــادة خصــم  التجــاري.  للبنــوك  املصــريف  االحتياطــي  الرئيســة: حفــظ  مــن مهامهــا 
التجاريــة املمتــازة واإلقــراض بضماهنــا. تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة للحكومــة. احتــكار إصــدار 
يف  املســاعدة  للبــالد.  األخــرى  النقديــة  واالحتياطيــات  الذهــب  احتياطــي  إدارة  البنكــوت. 
حتصيــل الشــيكات وتنســيق السياســة االئتمانيــة وتنفيــذ السياســات األخــرى للحكومــة. ينظــر: 

الفاروقــي ، حتســني التاجــي، معجــم االقتصــاد املعاصــر، ص: 109.   
ينظر: السماعيل ، العموالت املصرفية: حقيقتها وأحكامها، ص: 47.    )2(
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عمالئــه عليهــا داخليــاً وخارجيــاً، ومــن ضمــن هــذه املصــارف املصــرف املركــزي؛ 
إلجــراء املقاصــة بــني ســحوابت املصــارف مــن بعضهــا فيمــا بينهــا حــال ال يوجــد 
لديهم ودائع عند بعض أو حال انكشف احلساب)1(، فتجري يف غرفة املقاصة)2( 

يف املصــرف املركــزي أثنــاء ســاعات الــدوام الرمســي عمليــات االســتيفاء. 
ويف حــال انكشــف احلســاب أثنــاء عمليــة املقاصــة يف املصــرف املركــزي فــإن 
املصــرف املركــزي ســيقوم بتغطيــة النقــص احلاصــل يف احلســاب اجلــاري – القــرض 
– اخلــاص يف ذلــك املصــرف املســحوب عليــه إمــا بقــرض مــن املصــرف املركــزي أو 

مــن خــالل االحتياطــي القانــوين)3(.  
ب. املســوغ الفرعــي التشــجيع علــى تقــدمي القــروض احلســنة: فيلجــأ املصــرف 
املركــزي للتعامــل وفــق هــذه الصيغــة – علــى فــرض تطبيقهــا - لتشــجيع املصــارف 
علــى تقــدمي القــروض احلســنة للجمهــور؛ إذ إن املصــرف املركــزي ال يتعامــل مــع 

اجلمهــور مباشــرة، فيلجــأ ملثــل هــذه الصيغــة حتفيــزاً وتشــجيعاً للمصــارف)4(. 
وحيــث إن املصــارف اإلســالمية ال تقــدم القــروض إال إن كانــت قروضــاً حســنة فــإن 
املصــرف املركــزي يقــدم هــذه الصيغــة إمــا لــزايدة حجــم القــروض احلســنة الــي يقدمهــا 

انكشــاف احلســاب والســحب علــى املكشــوف هــو: شــيك حمــرر مببلــغ يزيــد علــى املبلــغ الــذي   )1(
لــدى الشــخص الســاحب يف حســابه يف املصــرف.... قــد يدفــع املصــرف قيمــة هــذا الشــيك 
ويعتــرب املبلــغ الزائــد علــى مبلــغ الرصيــد املــودع يف املصــرف قرضــاً أو دينــاً علــى حســاب العميــل. 

ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم مصطلحــات االقتصــاد واملــال وإدارة األعمــال، ص: 395.  
املقاصــة هــي: إســقاط ديــن مطلــوب لشــخص مــن مدينــه يف مقابلــة ديــن مطلــوب مــن ذلــك   )2(
الشخص ملدين. ينظر:هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الشرعية، 

املعيــار الشــرعي رقــم4 املقاصــة: ففقــرة 2.  
وغرفــة املقاصــة هــي: اســم للمــكان الــذي جتتمــع فيــه تنشــأ هبــدف متكــني املصــارف احملليــة مــن   
مبادلــة الشــيكات واحلــواالت والكمبيــاالت واألوراق املاليــة األخــرى املســحوبة يوميــاً، وتســديد 
األرصــدة الدائنــة املتبقيــة. ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم مصطلحــات االقتصــاد واملــال وإدارة 

األعمــال، ص: 107. 
هــو: املبلــغ اإلمجــايل للنقــود يف صنــدوق املصــرف أو يف البنــك املركــزي. وهــو يتمثــل يف أصــول   )3(
ينظــر:  لتلبيــة متطلبــات االحتياطــي.  قانــوانً  اســتخدامها  الــي ميكــن  املصــرف أو موجوداتــه 

الفاروقــي ، حتســني التاجــي، معجــم االقتصــاد املعاصــر، ص: 271.   
ينظر: الصاحلي ، نذير، القروض املتبادلة ، ص: 184.    )4(
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املصارف اإلسالمية وإما حلث املصارف التقليدية على تقدمي القروض احلسنة للجمهور. 
جتــدر اإلشــارة هنــا أنــه وفــق دراســة قــام هبــا الســيد نذيــر عــدانن عبــد الرمحــن 
الصاحلــي)1( قامــت علــى مقابــالت ومراجعــات مــع عــدد مــن إدارات املصــارف 
اإلســالمية يف عــدة بلــدان تبــني لــه أن هــذه الصيغــة غــري مطبقــة علــى أرض الواقــع، 

ومــا هــي يف حقيقتهــا إال اقــرتاح مل يالمــس التطبيــق الفعلــي لــآلن.  
يتبــني أن هنــاك صيغــة للقــروض  أنــه وممــا تقــدم  وممــا ميكــن اســتدراكه هنــا 
املتبادلــة بــني املصــرف املركــزي واملصــارف اإلســالمية يف غــري التشــجيع والتحفيــز 
الــي حصــر التعامــل هبــا الباحــث نذيــر الصاحلــي. فمــع أن املصــرف املركــز  بقــى 
يغــذي عمليــات املقاصــة بــني البنــوك ســواء مــن االحتياطــي القانــون لــذات البنــك 
أو مــن حســاابت املصــارف األخــرى أو مــن حســاب البنــك املركــزي نفســه إال 
أنــه ســيبقى يظهــر يف قائمــة احلســاب اجلــاري للمصــرف اإلســالمي أنــه حســابه 

مكشــوف ولــو كانــت التغذيــة مــن احتياطيــه القانــوين. 
3. حكمها:

بنــاء علــى مــا تقــدم فهمــا صــوراتن وليســت صــورة واحــدة؛ فــإن كانــت معاجلــة 
املصــرف املركــزي لــكال احلالتــني وفــق مــا تقــدم مــن ضوابــط للقــروض املتبادلــة مــن: 
خلوهــا مــن الفائــدة الربويــة والتســاوي فــال مانــع شــرعاً مــن ذلك.أمــا إن ترتــب عليهــا 

الفائــدة الربويــة)2(أبي شــكل كان فــإن هــذه املعاملــة ال تصــح، وهللا تعــاىل أعلــم.
علماً أن املصارف املركزية من حيث تعاملها مع املصارف على أنواع ثالثة)3(:

- ما ال يتعامل ابلفائدة ابتداء، كمصرف السودان املركزي ومصرف ابكستان املركزي. 
وهــذا ميكــن التعامــل معــه دون احلاجــة الشــرتاط عــدم الفائــدة إذ هــي ليســت 

موجــودة ابتــداًء، ولكــن تبقــى اإلشــارة إىل اشــرتاط التســاوي يف املبلــغ واملــدة.
- مــا يتعامــل ابلفائــدة غــري أنــه يتعامــل خبصوصيــة مــع املصــارف اإلســالمية مراعيــاً 

أوردها يف كتابه القروض املتبادلة ص: 185.    )1(
لالطالع على الطرق الي يســلكها املصرف املركزي يف معاجلة انكشــاف احلســاب للمصارف   )2(

بشــكل عــام ينظــر: احلمــود، فهــد، التبــادل املــايل، ص: 170 ومــا بعدهــا.   
ينظر: احلمود، فهد، التبادل املايل، ص: 80-79.     )3(
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اجلوانــب الشــرعية وفــق أنظمــة وقوانــني خاصــة. كمــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة واجلمهوريــة اليمنيــة.

وهــذا ميكــن التعامــل معــه مــع التأكيــد علــى خصوصيــة وفــق الضوابــط الشــرعية: 
عدم الفائدة والتســاوي يف املبلغ واملدة.

- مــا يتعامــل ابلفائــدة وغريهــا مــن املعامــالت غــري الشــرعية، وال يفضــل التعامــل 
إال وفــق تشــريعاته.

وهــذا ال جيــوز التعامــل معــه حبــال؛ إذ التعامــل معــه مســخ للمصــرف اإلســالمي 
وتشــويه للصناعــة املاليــة اإلســالمية.

اإلســالمية  املصــارف  بــني  املتبادلــة  للقــروض  املعاصــرة  التطبيقــات  اثلثــاً: 
التجاريــة: واملصــارف 

1. صورهتــا: نظــراً لــدورة احليــاة التجاريــة اليوميــة فإنــه مــن الطبيعــي أن تنشــأ عالقــة 
بــني املصــارف اإلســالمية وتلــك التقليديــة عالقــة تبادليــة أو يف اجتــاه واحــد األمــر 
الــذي يســتدعي وجــود تعامــل مــايل وتبــادل يف القــروض والودائــع بــني املصــارف 

اإلســالمية واملصــارف التقليديــة؛ وتتلخــص علــى النحــو اآليت: 
اخلطــوة األوىل: تقــوم املصــارف اإلســالمية – بطبيعــة العمــل يف ميــدان احليــاة 
التجاريــة اليوميــة – بفتــح حســاب جــاري هلــا لــدى البنــوك داخليــاً أو خارجيــاً؛ ملــا 

تقتضيــه احلاجــة ملثــل هــذا اإلجــراء. 
وقــد نبهــت اهليئــة الشــرعية لبنــك البــالد أن األصــل يف اختيــار البنــوك املراســلة 
لفتــح احلســاابت لديهــا أن تكــون إســالمية إن وجــدت؛ فقالــت: »جيــب علــى 
البنــك أن حيــرص علــى اختيــار البنــوك اإلســالمية بنــوكاً مراســلة، ودعمهــا وجتنــب 
اإلشــكاالت الشــرعية يف التعامــل مــع البنــوك الربويــة، فــإن مل تتوفــر بنــوك إســالمية 
تلــي احتياجــات البنــك، فإنــه جيــوز فتــح حســاابت جاريــة لــدى البنــوك الربويــة 

األجنبيــة واحملليــة«)1(. 

الضابط 403 من الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد ص: 120.    )1(
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وهــو مــا أكدتــه هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)1(؛ حيــث جــاء يف قرارهــا: 
»وبعــد اطمئنــان اهليئــة مــن أن فتــح هــذه احلســاابت ال يرتتــب عليهــا إقــراض وال 
اقــرتاض ربــوي، فــإن اهليئــة تــرى جــواز قيــام الشــركة بفتــح حســاابت جاريــة لــدى 
البنــوك الربويــة مــى كانــت احلاجــة قائمــة لذلــك وكان غريهــا مــن املؤسســات غــري 

الربويــة ال يؤمــن تلــك احلاجــة«. 
اخلطــوة الثانيــة: تقــوم هــذه املصــارف اإلســالمية بتغذيــة هــذا احلســاب اجلــاري 

لــدى البنــوك األخــرى. 
اخلطــوة الثالثــة: إذا انكشــف حســاب املصــرف اإلســالمي لــدى هــذه البنــوك، 

فتنحصــر البدائــل للمصــرف اإلســالمي يف اآلتيــة: 
البديــل األول: أن يتفــق مــع البنــك املراســل)2( علــى تغطيــة كل منهمــا ملــا انكشــف 

مــن حســاب اآلخــر لديــه مــع عــدم أخــذ الفائــدة)3(. 
وهــو مــا نصــت عليــه املعايــري الشــرعية )4(حيــث جــاء فيهــا: »درأ لدفــع الفائــدة 
بــني املؤسســة ومراســليها فإنــه ال مانــع مــن أن تتفــق املؤسســة مــع غريهــا مــن 
البنــوك املراســلة علــى تغطيــة مــا انكشــف مــن حســاابت أحدمهــا لــدى اآلخــر دون 

تقاضــي فائــدة«.

األول  الكتــاب  واالســتثمار،  لإلجــارة  أعيــان  لشــركة  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  فتــاوى   )1(
 .73 رقــم 44 ص:  الســؤال 

البنك املراســل: الذي يقيم عالقة جتارية منتظمة مع شــخص آخر. وخصوصاً إذا كان األخري   )2(
مقيمــاً يف بلــد آخــر أو دولــة أخــرى. واملراســل عــادة يقــوم بعمــل وكيــل لشــركة أو مؤسســة 
أخــرى تــزاول نشــاطها وأعماهلــا علــى نطــاق حملــي. مثــال علــى ذلــك: الشــخص أو املؤسســة 
الــذي يعمــل مراســاًل ملصــرف فإنــه يقبــل الكمبيــاالت املســحوبة عليــه مــن مصــرف آخــر يف 
اخلــارج، وذلــك مبوجــب اتفــاق معقــود بينــه وبــني املصــرف األخــري. ينظــر: غطــاس، نبيــه، معجــم 

مصطلحــات االقتصــاد واملــال وإدارة األعمــال، ص: 140.  
فقــد نــّص يف الضابــط 407 مــن الضوابــط املســتخلصة مــن قــرارات اهليئــة الشــرعية لبنــك البــالد   )3(
ص: 121، علــى أنــه : »ال جيــوز النــص يف اتفاقيــات املراســلني علــى أخــذ أو إعطــاء الفوائــد 

الربويــة حتــت أي مســمى كان....«.  
ينظر: هيئة احملاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســالمية، املعايري الشــرعية، املعيار الشــرعي   )4(

رقــم19 القــرض: فقــرة 4/10.  
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فإن مل يقبل املصرف التقليدي إال العمل ابلفائدة – أي برتتب الفائدة على 
املصــرف اإلســالمي حــال انكشــاف حســابه – واقتضــت احلاجــة املاســة اللجــوء 

إىل هــذا التعامــل فعلــى املصــرف اإلســالمي:
البديــل الثــاين: أن يغــذي حســابه أواًل أبول حــى ال ينكشــف حســابه. ويتعــرض 
لدفــع الفائــدة املمنوعــة شــرعاً؛ بــل إن بنــك البــالد)1( ذهــب إىل القــول ابالشــرتاط 
الســماح ابنكشــاف احلســاب وإيقــاف أي تعامــل  بعــدم  البنــك املراســل  علــى 
للمصــرف اإلســالمي إىل حــني تغذيــة احلســاب)2(.وبه قالــت هيئــة الرقابــة الشــرعية 

ملصــرف الراجحــي)3( ونــدوة الربكــة)4(.
البديــل الثالــث: أن يلجــأ املصــرف اإلســالمي إىل االتفــاق مــع البنــك املراســل 
علــى إيــداع مبلغــاً مــن املــال مســاٍو للمبلــغ الــذي انكشــف بــه حســابه ولنفــس 
مــدة الكشــف. مبعــىن أنــه إذا قــام البنــك املراســل بتغطيــة مــا انكشــف مــن حســاب 
املصرف اإلسالمي مببلغ ]1000000$[ لشهر؛ فإن على املصرف اإلسالمي 

أن يــودع يف حســابه لــدى البنــك املراســل مبلــغ ]1000000$[ لشــهر.  
وإىل هــذا ذهبــت هيئــة الرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان)5(؛ حيــث جــاء يف قرارهــا: 
».... وقبلــت البنــوك الربويــة أبال تقــوم إبقــراض الشــركة بــراب كشــف احلســاب 

بفائــدة«. 
وبتدقيــق النظــر يف البديــل األخــري تظهــر صــورة القــروض املتبادلــة ابلشــرط بــني 

فقــد نــّص يف الضابــط 406 مــن الضوابــط املســتخلصة مــن قــرارات اهليئــة الشــرعية لبنــك البــالد   )1(
ص: 120،علــى أنــه : »جيــب علــى البنــك أن يعلــق دفــع احلــواالت وغريهــا مــن املدفوعــات إذا 
مل يكــن يف حســابه لــدى البنــك املراســل رصيــد كاف، وعليــه أن يبلــغ البنــك املراســل ابالمتنــاع 

عــن صــرف مــا يطلبــه البنــك علــى ســبيل اخلطــأ«.  
التمويــل  املــايل، ص: 185 و187. ومــرية، حامــد، عقــود  التبــادل  ينظــر: احلمــود، فهــد،   )2(

ص:597.  أتصيليــة  دراســة  اإلســالمية:  املصــارف  يف  املســتجدة 
قرارات اهليئة الشرعية مبصرف الراجحي قار اهليئة رقم 16 40/1، لسنة 1410هـ.  )3(

ينظــر: قــرارات وتوصيــات نــدوة الربكــة لالقتصــاد اإلســالمي 1981-2001النــدوة احلاديــة   )4(
عشــرة ينايــر/ 1996م، جــدة القــرار 6/11 ص: 192.

ينظــر: فتــاوى هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لشــركة أعيــان لإلجــارة واالســتثمار، الكتــاب األول   )5(
الســؤال رقــم 44 ص: 73. 
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املصــرف اإلســالمي والبنــك املراســل بشــكل خــاص أو البنــوك التقليديــة بشــكل 
عــام. وهــي نتــاج طبيعــي حلركــة التعامــالت املصرفيــة اليوميــة الــي ال تتوقــف علــى 

مــدار الســاعة
وعليه:

الصــورة األوىل: لتطبيــق القــروض املتبادلــة ابلشــرط بــني املصــارف اإلســالمية 
واملصــارف التقليديــة هــي: أن يتفــق املصــرف اإلســالمي مــع البنــك املراســل علــى 
إيــداع مبلــغ مــن املــال مســاٍو للمبلــغ الــذي انكشــف بــه حســابه ولنفــس مــدة 

الكشــف.  
الصــورة الثانيــة: لتطبيــق القــروض املتبادلــة ابلشــرط بــني املصــارف اإلســالمية 
واملصــارف التقليديــة هــي: أن يتفــق املصــرف اإلســالمي مــع أحــد البنــوك علــى أن 
يقــرتض املصــرف اإلســالمي منــه عملــة حيتاجهــا مببلــغ معــني ملــدة معينــة علــى أن 
يقــرض املصــرف اإلســالمي البنــك التقليــدي مبلغــاً معينــاً مــن عملــة أخــرى متوافــرة 
لــدى املصــرف اإلســالمي وحيتاجهــا البنــك التقليــدي مســاوايً ملبلــغ القــرض األول 

ولنفــس املــدة.  
2. مسوغاهتا: تلجأ املصارف هلذه الصيغة عادة لتحقيق أمور منها: 

- لسد حاجة عمالئها وسحوابهتم حول العامل.
- لتأمــني حاجاهتــا مــن العمــالت غــري املتوافــرة لديهــا بعيــداً عــن تقلبــات - أســعار 

الصــرف والبيــع يف الوقــت غــري املناســب. 
3. حكمها: 

الصــورة األوىل: وهــي الصــورة الرئيســة الــي تشــرتك فيــه مــع غريهــا والــي تتجســد 
يف أن يقــوم املصــرف اإلســالمي بفتــح حســاب جــاري – وديعــة مصرفيــة، قــرض 
– لــدى مصــرف آخــر مراســل، علــى أن يقــوم املصــرف اإلســالمي إبيــداع مبلــغ 
مــن املــال مســاو للمبلــغ الــذي غطــى بــه البنــك املراســل انكشــاف حســابه بــه 

ولنفــس املــدة.
فــإن  اآلخــر،  عنــد  املصرفــني حســاب  مــن  مصــرف  لــكل  حــال كان  ففــي 
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املقاصــة بــني األرصــدة الدائنــة واملدينــة تبقــى فعالــة بــني املصرفــني مــن أرصدهتمــا؛ 
ألن التكييــف الفقهــي للحســابني اجلاريــني للمصرفــني – علــى مــا تقــرر ســابقاً – 
قــرٌض؛ وهنــا دينــان متقابــالن فتجــري بينهمــا املقاصــة التلقائيــة دون طلــب منهمــا 

كلمــا جتــدد الســحب واإليــداع)1(. 
وإن مل يكــن هنــاك حســاابت؛ مبعــىن أن املصــرف اإلســالمي كان لــه حســاب 
عنــد املصــرف املراســل وانكشــف حســابه وقــام املصــرف التقليــدي بتغطيــة هــذا 
االنكشــاف فهنــا يصبــح املصــرف اإلســالمي مدينــاً للمصــرف التقليــدي فيلجــأ 
املصــرف اإلســالمي إىل مــا يســمى ابلقــروض التعويضيــة ابالتفــاق مــع املصــرف 

التقليــدي. 
والقــروض التعويضيــة تقتضــي: اتفــاق البنــك اإلســالمي مــع البنــوك الربويــة 
بعــدم التــزام البنــك اإلســالمي بدفــع فوائــد للبنــك الربــوي مقابــل كشــف احلســاب 
علــى أن يــودع البنــك اإلســالمي لــدى البنــك الربــوي أمــوااًل تســاوي املبلــغ الــذي 

انكشــف بــه لنفــس املــدة علــى أســاس حســاب الُنَمــر)2(. 
وهــذا جائــز للحاجــة العامــة، خاصــة وأن البنــوك اإلســالمية تعمــل يف بيئــة 
ربويــة يف الغالــب، وال بــد هلــا مــن التعامــل مــع البنــوك الربويــة يف نفــس البلــد أو يف 
العــامل مــن أجــل إجــراء عمليــات التقــاص والتحويــل واالعتمــادات... إخل)3(. مــع 

التأكيــد علــى الشــروط العامــة الســابقة. 
ويلحــظ يف التوصيــف الفقهــي هلــذه الصيغــة مــن التعامــالت أنــه بـُـيِنَ أيضــاً علــى 
احلاجــة؛ فــإن مل توجــد احلاجــة امتنــع التعامــل مــع املصــارف التقليديــة وفــق هــذه 

الصيغــة أو غريهــا. 
وعلــل ذلــك بنــك البــالد أبن املنفعــة مشــرتكة وليســت متحمضــة لطــرف دون 

ينظر: الصاحلي، نذير، القروض املتبادلة، ص: 193-192.     )1(
ينظــر: مسحــان، حســني حممــد، أســس العمليــات املصرفيــة اإلســالمية، ص: 147. ومــرية،   )2(

املســتجدة، ص:492. التمويــل  عقــود  حامــد، 
ينظــر: مسحــان، حســني حممــد، أســس العمليــات املصرفيــة اإلســالمية،ص: 148، والصاحلــي،   )3(
نذيــر، القــروض املتبادلــة، ص: 186. وأكــدت خترجيــه علــى احلاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة أيضــاً 

قــرارات وتوصيــات نــدوة الربكــة لالقتصــاد اإلســالمي القــرار 6/11 ص: 192.
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طــرف؛ حيــث قــال: »ويكــون ذلــك أبن يــودع البنــك الــذي انكشــف حســابه 
مبلغــاً مســاوايً للمبلــغ الــذي ســحبه مــن البنــك اآلخــر وللمــدة الزمنيــة نفســها 1:1 
بغض النظر عن أســعار الفائدة يف يوم انكشــاف احلســاب ويوم اإليداع، فتكون 

املنفعــة مشــرتكة بينــه وبــني البنــك املراســل وابلقــدر نفســه«)1(. 
الصــورة الثانيــة: وهــي األكثــر تــداواًل بــني املصــارف؛ حلاجــة املصــارف هلــا بشــكل 
كبــري. والــي تســمى ابملراجحــة)2( اإلســالمية وتتجســد صورهتــا يف: أن يكــون أحــد 
املصــارف اإلســالمية ميلــك مبالــغ زائــدة مــن إحــدى العمــالت ويكــون حباجــة 
إىل مبالــغ أخــرى مــن عملــة اثنيــة، فيبحــث عــن مصــرف آخــر حيتــاج إىل العملــة 
الفائضــة عنــده . ولديــه فائــض مــن العملــة الــي حيتاجهــا املصــرف اإلســالمي، 

فيعقــدان عقــدي قــرض بينهمــا: 
العقــد األول: أن يقــوم علــى إقــراض املصــرف اإلســالمي للعملــة الفائضــة عنــده 
املصــرف  اقــرتاض  علــى  يقــوم  الثــاين:  العقــد  أن  حــني  يف  اآلخــر،  للمصــرف 

اإلســالمي للمبلــغ نفســه ابلعملــة الــي حيتــاج إليهــا وللمــدة نفســها)3(.
وعليه، فإن هذه الصيغة جائزة شريطة أن يتوافر فيها ما يلي:

أ. تساوي مديت القرضني ومبالغهما. 
ب. توافر القدرة على اإلقراض ابلعملة األخرى من كل من الطرفني. 

ت. قروض بدون فوائد.

الضابط 411 من الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الشرعية لبنك البالد ص: 122.  )1(
املراجحــة لغــة مــن راجــَح يُراجــح، ُمراجحــًة، فهــو ُمراِجــح، واملفعــول ُمرَاَجــح للمتعــدِّي، راجــح   )2(
بــني األمــور: وازن، قــارن بينهــا«. ينظــر: عمــر، أمحــد خمتــار عبــد احلميد،وآخــرون، معجــم اللغــة 

العربيــة املعاصــرة 858/2.
ويف االصطــالح هــي: قيــام مســتثمر بشــراء عملــة أجنبيــة وأوراق ماليــة وســلع يف ســوق وبيعهــا   
يف الوقا ذاته يف ســوق أخرى بســعر أعلى. ينظر: الفاروقي، حتســني التاجي، معجم االقتصاد 

املعاصــر، ص: 41.   
ينظــر: الصاحلــي، نذيــر، القــروض املتبادلــة، ص: 186، وخوجــة، عــز الديــن، املوســوعة امليســرة   )3(
للمعامالت اإلســالمية: النظام املصريف اإلســالمي، ص: 215. ومرية، حامد، عقود التمويل 

املســتجدة يف املصارف اإلســالمية : دراســة أتصيلية ص:491.
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وقــد أفتــت بذلــك هيئــة الرقابــة الشــرعية ملصــرف الراجحــي)1(؛ حيــث جــاء يف 
الفتــوى: »إّن غــرض اجتنــاب هبــوط أســعار النقــود أبي أســلوب مــن األســاليب 
املقبولــة شــرعاً هــو غــرض مشــروع ال مانــع منــه، وإن أســلوب اللجــوء إىل عمليــي 
اســتقراض املــاركات األملانيــة وإقــراض دوالرات أمريكيــة بــدون فوائــد ربويــة يف كال 
العمليتــني هــو أســلوب وطريــق لعمــل مشــروع وهــو اجتنــاب خماطــر هبــوط ســعر 
املــاركات بــني شــراء العقــار وبيعــه؛ كــي ال يبتلــع هبــوط الســعر بســبب التضخــم 
النقــدي الربــح الــذي ســريحبه التاجــر مــن بيــع مــا اشــرتاه؛ لــذا مل تــر اهليئــة الشــرعية 
مانعــاً شــرعياً مــن التجــاء شــركة الراجحــي إىل هــذا الطريــق حلمايــة نفســها مــن 

خطــر التضخــم النقــدي علــى جتارهتــا«.
وهبذا الرأي أخذ البنك اإلسالمي األردين)2( وبيت التمويل الكويي)3(.

أمــا املعايــري الشــرعية فقــد جــوزت هــذا دون ربــط بــني القرضــني ، أي: دون 
أن يكــون التبــادل ابلشــرط؛ حيــث نصــت علــى أنــه: »حيــق للمؤسســة؛ لتوقــي 
اخنفــاض العملــة يف املســتقبل اللجــوء إىل مــا أييت: إجــراء قــروض متبادلــة بعمــالت 
خمتلفــة بــدون أخــذ فائــدة أو إعطائهــا شــريطة عــدم الربــط بــني القرضــني...«)4(. 

مت حبمد هللا وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

قرارات اهليئة الشرعية مبصرف الراجحي قار اهليئة رقم 105 177/1، لسنة 1412هـ.  )1(
نقاًل عن الصاحلي، نذير، القروض املتبادلة، ص: 192.   )2(

ينظــر: الفتــاوى الشــرعية يف املســائل االقتصاديــة املستشــار الشــرعي لبيــت التمويــل الكويــي بــدر   )3(
املتــويل عبــد الباســط ، اجمللــد األول : الســؤاالن: 487 و504. 

هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية، املعايــري الشــرعية، املعيــار الشــرعي رقــم1   )4(
املتاجــرة يف العمــالت: الفقــرة 1/4/2.  
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اخلامتة
وبعــد رحلــة مــع هــذه الدراســة يف ثنــااي كتــب الفقــه واالقتصــاد اإلســالمي 
والتطبيقــات املصرفيــة وتوظيــف كل ذلــك مبــا يتوافــق وروح النصــوص الشــريعة، 
ويتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة الــي جــاءت؛ لتحقيــق املصــاحل للنــاس ودفــع املفاســد 
عنهــم، والتخفيــف عليهــم يف تكاليــف حياهتــم، فقــد توصلــت هــذه الدراســة إىل 

النتائــج اآلتيــة:   
النتائج: 

1. أن صيغــة القــروض املتبادلــة ابلشــرط هــي صيغــة مشــروعة مــن الناحيــة الشــرعية 
طاملــا حتقــق فيهــا: 

أ. اخللو من الفائدة الربوية أخذاً أو إعطاء. 
ب. التساوي يف مبلغي القرض واالقرتاض. 
ت. التساوي يف املدة الزمنية ملدة القرض. 

2. أن مستند جواز صيغة القروض املتبادلة ابلشرط يقوم على: 
أ. خلوها من الراب احملرم. فاملنفعة تعود على طريف التعاقد وبنفس الدرجة. 

ب. احلاجة املاسة هلا يف العمل املصريف الذي ال يتوقف على مدار الساعة.
3. أن صيغــة القــروض املتبادلــة ابلشــرط مــن الصيغــة املصرفيــة الــي تســهم يف 
تســهيل العمــل املصــريف وخاصــة يف إجــراء املقاصــة بــني األرصــدة الدائنــة واألرصــدة 

املدينــة األمــر الــذي حيافــظ علــى اســتمرار العمــل املصــريف وعــدم إعاقتــه. 
4. تقــدم وازدهــار املصــارف اإلســالمية وجعلهــا حتقــق منافســة مــع املصــارف 
التقليديــة مبــا تقدمــه مــن خدمــات لعمالئهــا كافــة احلــواالت يف أحنــاء العــامل، ومبــا 
التحــوط يف  تعتمــد  الــي  الصيغــة  نتيجــة هــذه  مــن خماطــر يف االســتثمار  تقللــه 

العمــالت؛ خوفــاً مــن تذبــذب أســعار العمــالت.
التوصيات:

كنتيجــة طبيعيــة ملــا توصلــت لــه هــذه الدراســة مــن الناحيــة التشــريعية ومــن 
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الناحيــة العمليــة يف توظيــف هــذه الصيغــة؛ فــإن هــذه الدراســة توصــي ابآليت: 
التشــريعية،  الناحيتــني  مــن  الصيغــة  هــذه  حــول  متوســعة  دراســات  إعــداد   .1

لتطبيقيــة.  وا
2. توســيع العمل يف نطاق هذه الصيغة مع البنوك املراســلة حول العامل؛ لتحقيق 

املنافســة مع املصارف األخرى، وكذا حتقيق الربح على املدى الطويل.
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د. صاحل بن عبد العزيز التوجيري*

امللخص

كانــت فكــرة البحــث اإلشــارة إىل أمهيــة دراســة الســرية دراســة عقديــة، وذلــك ألهنــا ديــوان ملــئ مبواقــف عقديــة 
مؤثــرة، وألنــه شــاع أّن الســرية جمــرد اتريــخ، ومغــازي، وحــروب، وســري ذاتيــة، والواقــع أهنــا ثريــة مبــادة علميــة يف 
العقيــدة، والفقــه، واألخــالق، وأصــول السياســة، والعالقــة ابآلخريــن، وأصــول احلــوار، وهــذا يؤكــد مزيــًدا مــن 
أتملهــا وعرضهــا كمشــاريع حبثيــة يف مجيــع أبــواب االعتقــاد علــى طــالب املاجســتري، وأن تكــون مــادة أيًضــا 

إلعــادة النظــر يف توصيــف مناهــج غــري املختصــني يف الثقافــة اإلســالمية لتعزيــز الصلــة ابملنهــج الصحيــح.
والبحــث كان إشــراقة موجــزة إليضــاح هــذه الفكــرة وهــي مفتــاح متــاح لــكل مــن أراد التوســع يف ربــط العقيــدة 

ابلسلوك.

Summary for Search “faith appearances in the Prophet’s biography
The main idea of this research, pointing to the importance of studying nodal Biography 
because it is rich in influential nodosum positions. As well as the common concept of 
history and biography that just Indicate to wars and Resume. In fact, it is a scientific 
material and rich in faith, doctrine, ethics, political origins, relationships, and the art 
of dialogues. This emphasizes the importance of presentation to Master students as 
research projects in all belief sections.
Also, making this subject as a material reconsider about curriculum characterization 
for non-professionals on Islamic culture to strengthen the bond of the right approach.
This research is a brief sight to clarify the key idea for everyone who wants to expand 
the knowledge about the relationship between religion and behavior.

* أســتاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة، كلية الشــريعة، جامعة القصيم، اتريخ اســتالم البحث 2016/6/13م، واتريخ 
قبوله للنشر 2016/10/5م
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املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن 
ســيئات أعمالنا، من يهده هللا، فال مضل له، ومن يضلل، فال هادي له، وأشــهد 

أن ال إله إال هللا وحده ال شــريك له، وأشــهد أن حممداً عبده ورســوله، وبعد:
فــإن شــأن العقيــدة عظيــم، وحــني تكــون منهــج حيــاة النــي ، فهــي مصــدر 
ثــري للقــدوة، وال خيفــى أمــر الســري والرتاجــم يف تشــخيص حيــاة اإلنســان، ولئــن 
حظــي العظمــاء برتاجــم ذاتيــة، وســري شــخصية لبعــض جوانــب حياهتــم، فقــد انل 
النــي  مــن ذلــك الشــيء الكثــري، فقــد عــين املســلمون وغريهــم بقــراءة ســريته، 
وأُلِّفــت آالف املؤلفــات واملــدوانت واملعاجــم يف حياتــه الــي متثــل منهــج حيــاة 
لأمــة، والنــاس مولعــون بتتبــع آاثر العظمــاء، وســرب حياهتــم، ومعرفــة مضامــني 
رســالتهم مــن خــالل حياهتــم الــي يعيشــوهنا بــني النــاس، وليــس تنظــرياً وال ختمينــاً.

 وحــني يكتــب الغــرب والشــرق عــن أعالمهــم، ويدخــل يف ذلــك اخلــرص، 
والتخمــني، واملبالغــات، فــإن ســرية النــي  حمفوظــة فيمــا خيــص تطبيــق الوحــي 
املنــزل، فلــن يضيــع منهــا شــيء؛ لــذا حنــن مطمئنــون علــى ثبــوت مالــه تعلــق ابلديــن 
مــن ســريته ، وعليــه فــال بــد مــن دراســة هــذه احليــاة حبســباهنا األمنــوذج الواعــي 

الواقعــي الــذي ميكــن أن يقــدم للنــاس أمجعــني.
وتظهــر عظمــة النــي  جليــة إذا عرفــت حالــة البشــرية قبــل البعثــة؛ حــرية 
نفســية، وتفكك اجتماعي، وتناحر قبلي، وتعلق ابألوهام، واســتجداء اقتصادي، 
ووثنيــة غارقــة، اختــذوا أحبارهــم ورهباهنــم أرابابً مــن دون هللا، وظلــم وفســاد وطبقيــة 

وإابحيــة، وتفــاوت فاحــش بــني البشــر ألفــوا الــذّل واهلــوان ومصــادرة الــرأي.
»وســريُة النَّــيِّ  ليســت جمــرََّد حــوادث اترخييَّــة للعــرب والعظــات فحســب؛ 
ــا هــي جتســيٌد عملــيٌّ للوحــي الــذي يـُْقتَــدى بــه، وهــي منهــج ســليم واضــح  وإمنَّ
يـُْهتَــدى هبــداه، وصــراط مســتقيم ُيســلك ويـُتَّبــع«)1(، ويتجــاوز كل احلــدود والقيــود 

انظــر: مقــال بعنــوان: »الســرية النبويــة، أمهيتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: حممــد   )1(
 .http://www.ktibat.com/showsubject-link-1191.html :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
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واألعــراف والتقاليــد والطقــوس اجلاهليــة.
التمهيد:

يف معظم مدوانت الرتاث اإلسالمي مادة علمية منثورة يف كل التخصصات، 
والســرية النبويــة منهــٌل عــذب يف كل جمــاالت احليــاة حيــث إن النــي  ميثــل 
األمنــوذج الــذي يتخــذه املســلمون قــدوة هلــم يف كل شــيء ، والعقيــدة أســاس احليــاة 
ومــدار األعمــال؛ لــذا البــد أن تتجلــى يف حيــاة الداعيــة، فهــي املرســام والبوصلــة الــي 
علــى ضوئهــا يســري األتبــاع، وهــي اثبتــة ثبــوت اجلبــال، فــال تتغــري يف األحــداث وال 
ــرية النَّبويَّة ليســت كدراســة ســرية بطل من األبطال  متيل مع األعاصري، إنَّ دراســَة السِّ
فحســب، أو إشــباع رغبــة حــبِّ االســتطالع وزايدة الرَّصيــد الثقــايف لــدى القــارئ. بــل 

هــي مصــدر أصيــل يف حيــاة كل مســلم؛ لــذا انلــت بعــض حقهــا مــن العنايــة.
أسباب اختيار املوضوع:

1. الدعوة إىل أتمالت يف السرية النبوية تقود إىل جتلية جوانبها العقدية.
2. أن يظهر تعلق السلوك ابملعتقد، وليس املعتقد نظرايت.

3. بيــان أّن مفهــوم الســرية أكــرب وأعظــم وأعــم مــن أن يشــتهر ابلتاريــخ واملالحــم 
، فهــو منهــج حيــاة.

مشكلة البحث:
1. هل السرية منهج حياة أم سرية ذاتية؟

2. هل الرتمجة العملية معجزات أم واقع تعيشه األمة؟
3. هل تنفصل السرية عن املعتقد؟

أهداف البحث:
1. ربط املسلم حبياة الني  عملياً وعقدايً.

2. أن احلياة العملية هي حمل القدوة وليست الشعارات.
3. تكويــن رؤيــة علميــة عمليــة لــدى الناشــئة أبن دينهــم واقعــي واعــي، وليــس 

الومهيــة. منامــات وأحــالم وهــوس االنبهــار ابلشــخصيات 
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الدراسات السابقة: 
1. املســائل العقديــة املســتنبطة مــن غــزوة بــدر، د.حممــد الغامــدي، ماجســتري، 

جامعــة أم القــرى. 
2. املســائل العقديــة املســتنبطة مــن غــزوة حنــني، د.عبــدهللا مزهــري، ماجســتري، 

جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية. 
وهــي خمتصــة بغــزوات حمــددة، واهلــدف مــن البحــث اإلشــارة إىل مواطــن متنوعــة 
مــن الســرية مشلــت قضــااي عقديــة مهمــة؛ لبيــان أن الســرية ليســت اترخيــاً وال قصــة 

ذاتيــة، بــل هــي منهــج حيــاة. 
منهج البحث: 

اعتمــدت يف هــذا البحــث علــى املنهــج االســتقرائي التحليلــي جبمــع بعــض 
املواطــن مــن الســرية النبويــة الــي تتجلــى فيهــا مظاهــر العقيــدة، وكــون البحــث 
خمتصــراً فهــو مل يســتوعب مجيــع املواطــن، ولعلــه يكــون إضــاءة ملــن يســتطيع أن 

ويســتوعبها كاملــة. جيمعهــا، 
خطة البحث:

املقدمة.
التمهيد.

املبحث األول: ترسيخ عقيدة التوحيد. 
املبحث الثاين: التوكل واألخذ ابألسباب. 

املبحث الثالث: الفأل والطرية. 
املبحث الرابع: الواقعية بني املعجزة واخلزانة. 

املبحث اخلامس: الصرب والرضى ابلقدر. 
املبحث السادس: املظاهر العقدية يف السرية النبوية فيما يتعلق ابلكفار.

اخلامتة.
املبحث األول: ترسيخ التوحيد.
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ســرية نبينــا حممــد  عاجلــت كل مظاهــر االحنــراف يف اجملتمــع ســواء العقــدي، 
أو االجتماعــي، أو السياســي، أو االقتصــادي، لكنــه  بــدأ مبوضــوع العقيــدة؛ 
ألهنــا أســاس العمــل ومنطلــق املنهــج، وألهنــا ســبب االســتقامة إن صلحــت وحــني 

تعرتيهــا االحنرافــات تنحــرف كل احليــاة.
فحــني فتــح هللا لرســوله  مكــة املكرمــة وهــو الفتــح األعظــم، الــذي أعــز 
هللا بــه دينــه ورســوله، دخــل النــي  املســجد احلــرام، وحولــه أصحابــه، فاســتلم 
احلجر األســود وطاف ابلبيت، وكان حول البيت ثالمثائة وســتون صنماً، فجعل 
يطعــن بعــود تلــك اآلهلــة املزيفــة املنثــورة حــول الكعبــة، وهــو يــردد قــول هللا تعــاىل: 
اْلَباِطــَل َكاَن َزُهوقًــاL ]اإلســراء: 81[،  اْلَباِطــُل ِإنَّ  َوَزَهــَق  احْلَــقُّ  َجــاء  Mَوقُــْل 
واألصنــام تتســاقط علــى األرض، واندى مناديــه مبكــة قائــاًل: مــن كان يؤمــن ابهلل 
واليــوم اآلخــر فــال يــدع يف بيتــه صنمــاً إال كســره، فطهــر هللا جزيــرة العــرب مــن 

رجــس الوثنيــة، وهيمنــة األصنــام والتماثيــل)1(.
ثقيــف -: ».. هــدم  فقــه قصــة وفــد  املعــاد - يف  القيــم يف زاد  يقول ابــن 
مواضــع الشــرك الــي تتخــذ بيــواتً للطواغيــت، وهدمهــا أحــب إىل هللا ورســوله، 
وأنفــع لإلســالم واملســلمني مــن هــدم احلــاانت واملواخــري، وهــذا حــال املشــاهد 
املبنية على القبور الي تعبد من دون هللا، ويشرك أبرابهبا مع هللا، ال حيل إبقاؤها 
يف اإلســالم، وجيــب هدمهــا، وال يصــح وقفهــا، وال الوقــف عليهــا، ولإلمــام أن 

يقطعهــا وأوقافهــا جلنــد اإلســالم، ويســتعني هبــا علــى مصــاحل املســلمني«)2(.
ويف غــزوة حنــني خــرج مــع رســول هللا  بعــض حديثــي العهــد ابجلاهليــة، 
وكانــت لبعــض القبائــل ـ قبــل اإلســالم ـ شــجرة عظيمــة خضــراء يقــال هلــا ذات 
أنــواط أيتوهنــا كل ســنة، فيعلقــون أســلحتهم عليهــا؛ للتــربك هبــا، ويذحبــون عندهــا، 

ويعكفــون عليهــا.
يقول أبــو واقــد الليثــي : إن رســول هللا  ملــا خــرج إىل حنــني َمــرَّ بشــجرة 

ينظــر: مغــازي الواقــدي 870/2-871، املصبــاح املضــي يف كتــاب النــي األمــي ورســله إىل   )1(
ملــوك األرض مــن عــريب وعجمــي )239/2(. 

زاد املعاد، ابن القيم 526/2.   )2(
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للمشــركني يقــال هلــا : ذات أنــواط، يعلقــون عليهــا أســلحتهم، فقالــوا: اي رســول 
هللا، اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا هلــم ذات أنــواط، فقــال النــي : »ســبحان هللا! 
هــذا كمــا قــال قــوم موســى: اجعــل لنــا إهلــاً كمــا هلــم آهلــة، والــذي نفســي بيــده 

لرتكــن ســنة مــن كان قبلكــم«)1(.
وعن عبــد هللا بــن عبــاس ـ رضــي هللا عنــه ـ قــال :كنــت رديــف النــي  فقــال: 
»اي غــالم أو اي غليــم، أال أعلمــك كلمــات ينفعــك هللا هبــن؟«، فقلــت: بلــى، 
فقــال: »احفــظ هللا حيفظــك، احفــظ هللا جتــده أمامــك، تعــرف إليــه يف الرخــاء 
يعرفك يف الشدة، وإذا سألت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن ابهلل، قد جف 
القلــم مبــا هــو كائــن، فلــو أن اخللــق كلهــم مجيعــاً أرادوا أن ينفعــوك بشــيء مل يكتبــه 
هللا عليــك مل يقــدروا عليــه، وإن أرادوا أن يضــروك بشــيء مل يكتبــه هللا عليــك مل 
يقــدروا عليــه، واعلــم أن يف الصــرب علــى مــا تكــره خــرياً كثــرياً، وأن النصــر مــع الصــرب 

وأن الفــرج مــع الكــرب وأن مــع العســر يســراً«)2(.
 فما أحوجنا إىل دراســة الســرية النبوية وربطها ابلواقع، فليســت ســرية نبينا ـ
جمــرد أحــداث وقصــص وقعــت وانتهــت، بــل األمــر أكــرب مــن ذلــك، فقــد حفظهــا 

هللا لنــا؛ لتكــون لنــا نــورًا نســتضيء بــه، ودراًب نســري عليــه، ونطبقــه يف واقعنــا .
. املبحث الثاين: التوكل واألخذ ابألسباب يف حياة النيب

الزمــان  مــن اختيــار  النــي  يف هجرتــه كل األســباب  يف هجرتــه : اختــذ 
واملــكان والرفقــة وخبــري الطريــق وخطــة الســرية مبحــاذاة الســاحل وأمســاء ومــرور 
أخــذاً  ذلــك  الرواحــل كل  إعــداد  إىل  ومهمتــه،  بكــر  أيب  بــن  وعبــدهللا  غنمهــا 
ابألســباب املاديــة، وهللا تعــاىل قــادر علــى أن تتــم اهلجــرة مبعجــزة خُيتصــر فيهــا 
الوقــت واملشــقة كمــا مت يف معجــزة اإلســراء واملعــراج، لكنــه تعــاىل أراد مــن النــي 
رواه الرتمــذي، ابب مــا جــاء لرتكــن ســنن مــن كان قبلكــم 475/4 برقــم 2180، وقــال:   )1(
»حديــث حســن صحيــح، وأبــو واقــد الليثــي امســه احلــارث بــن عــوف«، واحلديــث صححــه 
األلبــاين يف مشــكاة املصابيــح 1488/3 برقــم 5408، وينظــر: مغــازي الواقــدي 890/3-

891، ســرية ابــن هشــام 442/2. 
املســند: »حديــث  وقــال حمققــو  برقــم 2802،  أمحــد يف مســنده 19-18/5  اإلمــام  رواه   )2(

 . صحيــح«، 
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 أن يباشــر األســباب العمليــة ويكــون قــدوة ألمتــه يف معاصــرة أتعــاب الدعــوة، 
فليســت األمــة كلهــا معجــزات، إمنــا هــي نيــة وجــد وعمــل وصــرب وابتــالء؛ ليتخــذ 

النــاس دروســاً يف التــوكل واألســباب)1(.
يف صحيح البخاري عن أيب بكر رضي هللا عنه، وهذا لفظ البخاري والرواية 
عنــد مســلم قــال: قلــت للنــي  وأان يف الغــار لــو أن أحدهــم نظــر حتــت قدميــه 
ألبصــران، فقــال عليــه الصــالة والســالم علــى الفــور: »مــا ظنــك اي أاب بكــر ابثنــني 
هللا اثلثهمــا«)2(. وهنــا معلــم مــن معــامل العقيــدة يف توكيــد معيــة هللا تعــاىل، املعيــة 
اخلاصــة أبوليائــه مــن احلفــظ والنصــر والتمكــني قــال تعــاىل ملوســى وهــارون Mقَــاَل 

اَل خَتَافَــا ِإنَّــيِن َمَعُكَمــا َأمْسَــُع َوأََرىL]طــه: 46[.
وهــي ختتلــف عــن معيــة هللا خللقــه عمومــاً عمــاًل، وإحاطــة، وإحصــاء، فــال 
ــَماَواِت َوَمــا يف  خيفــى عليــه شــيء مــن أمرهــم Mأملَْ تـَــَر َأنَّ اللََّ يـَْعلَــُم َمــا يف السَّ
اأْلَْرِض َمــا َيُكــوُن ِمــن جنَّْــَوى َثاَلثَــٍة ِإالَّ ُهــَو رَاِبُعُهــْم َواَل مَخَْســٍة ِإالَّ ُهــَو َساِدُســُهْم 
َواَل أَْدَن ِمــن َذلِــَك َواَل َأْكثـَــَر ِإالَّ ُهــَو َمَعُهــْم أَيْــَن َمــا َكانُــوا مُثَّ يـُنـَبِّئـُُهــم مبَــا َعِملُــوا 
يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة ِإنَّ اللََّ بِــُكلِّ َشــْيٍء َعِليــٌمL ]اجملادلــة: 7[، كمــا هــي أقســام املعيــة يف 

كتــب العقيــدة)3(. 
وهــذا يدلنــا داللــة عظيمــة علــى االستشــعار احلقيقــي الوثيــق يف نفــس النــي 
 برعايــة ربــه لــه، وعنايــة مــواله بــه، ونظــر هللا جــل وعــال إىل حالــه، وكالءتــه لــه 

ســبحانه وتعــاىل)4(.
هذا من أجلى وأظهر مواقف التوكل يف حياة الني ؛ الستشعار معية هللا له.

والشــك أن التــوكل هنــا تظهــر آاثره، عندمــا يكــون اإلنســان حماطــاً ابخلطــر، 

ينظر: السرية النبوية منهجية دراستها واستعراض أحداثها )ص306(.   )1(
رواه البخاري يف صحيحه، ابب قوله: »اثين اثنني إذ مها يف الغار« )66/6( برقم )4663(،   )2(

ومسلم يف صحيحه، ابب من فضائل أيب بكر الصديق )1854/4( برقم )2381(. 
ينظــر يف ذلــك: مجــع الوســائل يف شــرح الشــمائل، لعلــي مــال القــاري )221/2(، وألقســام   )3(

املعيــة انظــر: شــرح العقيــدة الواســطية للهــراس )ص146(. 
انظر: مقال للدكتور علي بن عمر ابدحدح على موقع اإلسالم ويب على الرابط:   )4(
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التــوكل  قليــل  اإلميــان-  يكــون -إذا كان ضعيــف  مــا  غالبــاً  بــه  واخلطــر حمــدق 
لــه حســن تصــرف؛ ألن األانة  يضطــرب وحيتــار، وال ميكــن حينئــٍذ أن يكــون 
تذهــب عنــه؛ وألن الســكينة تفارقــه ويكــون عنــده شــيء مــن اجلــزع الــذي جيعلــه يف 

شــدة مــن احلــزن واألســى كأمنــا األمــر قــد انتهــى.
لكن التوكل يفيض الطمأنينة، وجيعل العقل يف متام الرشد واحلكمة وحسن التصرف 
والتدبــر، ويفيــض كذلــك صدقــاً، وهــذا أمنــوذج يكفــي عــن مواقــف كثــرية جتلــت فيهــا 

مظاهر املعتقد الصحيح يف التوكل منطلقاً من الشــعور مبعية هللا ونصره وأتييده)1(.
حفر اخلندق:

غــزوة اخلنــدق مــن الغــزوات الــي ظهــر فيهــا أثــر التــوكل جليــاً مــن قــدوة اخللــق 
حممــد  وأصحابــه رضــوان هللا عليهــم، فعــن أنــس  قــال: جعــل املهاجــرون 
متوهنــم،  علــى  الــرتاب  وينقلــون  املدينــة،  حــول  اخلنــدق  حيفــرون  واألنصــار 
ويقولون: حنــن الذيــن ابيعــوا حممداً علــى اإلســالم مــا بقينــا أبــداً، والنــي  جييبهــم 
ويقــول: »اللهــم إنــه ال خــري إال خــري اآلخــرة فبــارك يف األنصار واملهاجــرة«)2(.

وقد أخذ الني وأصحابه ابألسباب املوجبة للنصر يف تلك الغزوة، ومن مث كان أتييد 
هللا عز وجل بعد ذلك، فابتداءً كان التخطيُط العسكرُي الدقيُق الذي متثل حبفر اخلندق 
وحتصــنِي املدينــة واحليلولــِة دون اجتياحهــا، واملشــهوُر بــني املؤرخــني أن الــذي اقــرتح حفــر 

اخلنــدق حــول املدينــة هــو ســلماُن الفارســي وقيــل: هــو إهلــام للنــي  مــن ربــه تعــاىل)3(.
  مث كان إلســالم نعيــم بــن مســعود أثــر يف النصــر، فــروي أنــه جــاء إىل النــي
فقــال: اي رســول هللا. إين أســلمت فمــرين مبــا شــئت، فقــال رســول هللا : »إمنــا 
أنــت رجــل واحــد، فخــذل عنــا مــا اســتطعت، فــإن احلــرب خدعــة«)4(، فذهــب إىل 

انظر: املرجع السابق.   )1(
رواه البخاري يف صحيحه، ابب حفر اخلندق )25/4( برقم )2835(.   )2(

ينظر: سرية ابن هشام )224/2( .   )3(
أورده السخاوي يف املقاصد احلسنة )ص304( برقم )400(، واملتقي اهلندي يف كنز العمال   )4(
)469/4( برقــم )11397(، وضعفــه األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الضعيفــة )253/8( 
برقــم )3777( مــن أجــل طرفــه األول »خــذل عنــا«، وإال فأصــل احلديــث صحيــح متواتــر متفــق 

عليــه بلفــظ: »احلــرب خدعــة«. 
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اليهــود ومشــركي قريــش، وأومههــم مبــا فــرق هللا بــه بينهــم، وكان مــع ذلــك يتظاهــر 
لــكل منهــم ابلنصــح، وأنــه مل يســلم، فكتــم إســالمه؛ ألجــل هــذه املصلحــة)1(. 

 : وأيضــاً مــا حصــل مــن حممــد بــن مســلمة وصحبــه، حــني قــال الرســول
»مــن لكعــب بــن األشــرف، فإنــه آذى هللا ورســوله«، فقــام حممــد بــن مســلمة 
فقال: اي رسول هللا أحتب أن أقتله؟ قال: »نعم«، قال: فأذن يل أن أقول شيئاً. 
قــال: قــل. فــأاته حممــد بــن مســلمة فقــال: إن هــذا الرجــل قــد ســألنا صدقــة، وإنــه 
قــد عنــاان، وإين قــد أتيتــك أستســلفك. قــال: وأيضــاً وهللا لتملنــه. قــال: إان قــد 

اتبعنــاه فــال حنــب أن ندعــه حــى ننظــر إىل أي شــيء يصــري شــأنه)2(. 
خمالفته بني درعني :

ــاٍر ،  ــُد بْــُن َعِلــيٍّ اْلــَورَّاُق ، حدثنا ِإبـْرَاِهيــُم بْــُن َبشَّ )حديــث مرفــوع( حدثنا حُمَمَّ
يَزِيــَد ،  بْــِن  ــاِئِب  َعــِن السَّ بْــِن ُخَصيـَْفــَة ،  ُعيـَيـْنَــَة ، َعْن يَزِيــَد  بْــُن  حدثنا ُســْفَياُن 
ُ َعَلْيــِه  َعْن َرُجــٍل ، ِمــْن بَــيِن تـَْيــٍم، َعْن طَْلَحــَة بْــِن ُعبـَْيــِد اللَِّ ، َأنَّ النَّــِيَّ َصلَّــى اللَّ

َــْوَم ُأُحــٍد«)3(. َــنْيَ ِدْرَعــنْيِ يـ ــِه َوَســلََّم: »ظَاَهــَر بـ َوَعَلــى آِل
التــوكل هنــا واضــح، لكــن هنــاك أســئلة تتعلــق ابألخــذ ابألســباب؛ لذلــك 
نقــول: ليــس هنــا تــرك لأخــذ ابألســباب، لكــن النــي- عليــه الصــالة والســالم- 

أراد أن يبــني أمريــن:
األمر األول: درجته العالية يف التوكل التام على هللا عز وجل.

األمــر الثــاين: أراد أن يبــني لأمــة أن األســباب ينبغــي أن يؤخــذ هبــا، 
لكنهــا ليســت هــي املؤثــرة بذاهتــا)4(.

ومــا فعلــه النــي  هــو خطــة حمكمــة اتمــة أخــذ فيهــا بــكل األســباب، لكــن 
هللا عــز وجــل يريــد أن تعلــم األمــة كلهــا أن األســباب ليســت ابلضــرورة تــؤدي إىل 

ينظر: زاد املعاد، البن القيم )244/3(.   )1(
رواه البخاري، ابب قتل كعب بن األشرف )90/5( برقم )4037(.   )2(

رواه أمحــد يف مســنده )499/24( برقــم )15722(، وقــال حمققــو املســند: »إســناده صحيــح   )3(
علــى شــرط الشــيخني«. 

الرابــط: علــى  ويــب  اإلســالم  موقــع  علــى  عمــر ابدحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:   )4( 
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النتائــج، وإمنــا هــي مقتضــى عمــارة هــذا الكــون القائــم علــى األســباب واملســببات، 
وملــا جبلــت عليــه النفــوس مــن حــب االطمئنــان النفســي؛ الختــاذ األســباب.

ولذلــك فــإن الســبب ينســجم مــع الفطــر الســوية وال يعطلــه إال مقــدوح يف 
عقلــه، وأمــا مــن ابلــغ يف فعــل األســباب واعتمــد عليهــا وغلبــت عليــه فــإن هــذا 
قــدح يف عقيدتــه، والنــاس يف األســباب بــني إعمــال وإمهــال واتــكال، والوســط 
الشــرعي، وليــس  لئــال ختــل ابلتــوكل  فيهــا،  القلــي  التعلــق  دون  تعاطيهــا عمليــاً 
التــواكل والقعــود أو الركــون إليهــا كمــا هــم املاديــون الســببيون حــني يغالــون فيهــا.

ومــن صــور التــوكل احلقيقــي الثقــة بنصــر هللا مهمــا تكالــب اخلصــوم Mالَِّذيــَن 
قَــاَل هَلـُـُم النَّــاُس ِإنَّ النَّــاَس قَــْد مَجَُعــواْ َلُكــْم فَاْخَشــْوُهْم فـَزَاَدُهــْم ِإميـَـاانً َوقَالُــواْ َحْســبـَُنا 

الّلُ َونِْعــَم اْلوَِكيــُلL ]آل عمــران: 173[.
نتيجــة اجلمــع أن يكــون هنــاك خشــية وخــوف، فمــاذا قــال هللا عــز وجــل يف 
وصفهــم: Mالَِّذيــَن َقــاَل هَلـُـُم النَّــاُس ِإنَّ النَّــاَس َقــْد مَجَُعــواْ َلُكــْم فَاْخَشــْوُهْم فـَزَاَدُهــْم 
ِإميـَـاانً َوقَالُــواْ َحْســبـَُنا الّلُ َونِْعــَم اْلوَِكيــُلL ]آل عمــران: 173[، وهنــا ملمــح واضــح 
يف دخــول الدعــاء ضمــن األســباب الشــرعية الــي يعمــل هبــا املســلم يف األزمــات.

وكان هــذا مــن صــدق تــوكل النــي -عليــه الصــالة والســالم- وأصحابــه، ومل 
يســتنصروا أبحــد، ومل يســتعينوا بغــريه، ومل أيخــذوا شــيئاً مــن األســباب الزائــدة عــن 

احلــد، بــل خرجــوا اعتمــاداً وتــوكاًل علــى هللا ســبحانه وتعــاىل.
الســوار  يــوم أحــاط املشــركون ابملدينــة إحاطــة  يــوم األحــزاب،  ومــا كان يف 
ابملعصــم، واجتمــع ابملســلمني شــدة اخلــوف وشــدة اجلــوع وشــدة الــربد، وأكمــل 
ــن  مِّ Mِإْذ َجاُؤوُكــم  للعهــد:  نقــض قريظــة  املوقــف شــدة وبــالء وعســر  صعوبــة 
فـَْوِقُكــْم َوِمــْن َأْســَفَل ِمنُكــْم َوِإْذ زَاَغــْت اأْلَْبَصــاُر َوبـََلغَــِت اْلُقلُــوُب احْلََناِجــَر َوَتظُنُّــوَن 
  L﴾11﴿ اِبللَِّ الظُّنُــواَن ﴿10﴾ ُهَنالِــَك ابـُْتلِــَي اْلُمْؤِمنُــوَن َوزُْلزِلُــوا زِلْــزَااًل َشــِديًدا

.)1( ]األحــزاب:11-10[ 

الرابــط: علــى  ويــب  اإلســالم  موقــع  علــى  عمــر ابدحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:   )1( 
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وحــني يبلــغ الغــدر قمتــه يف أحلــك الظــروف يعلــن التوحيــد رايتــه، عندمــا بلــغ 
النــي  خــرب نقــض قريظــة للعهــد، مــاذا قــال؟ »هللا أكــرب، هللا أكــرب، أبشــروا، 

أبشــروا«)1(. 
يقــني كامــل، وطمأنينــة اتمــة، وتــوكل صــادق علــى هللا -ســبحانه وتعــاىل-، 
مــن غــري جــزع وال هلــع، ملــاذا؟ ألن املمتثــل أمــر هللا يعلــم أن هللا جاعــل لــه خمرجــاً، 

وعلــى قــدر تــوكل املؤمــن وفعــل األســباب تكــون املخــارج)2(.
وقــد يتخلــف النصــر ويقــع البــالء؛ لتخلــف بعــض الشــروط أو وجــود بعــض 
املوانــع؛ ولئــال يظــن النــاس أهنــم أبســباهبم حيققــون مرادهــم دون مشــيئة هللا تعــاىل. 

املبحث الثالث: فأل والطرية.
ــَي التشــاؤم  تعريــف الَتطَــريُّ يف اللغــة: التشــاؤم، وهــو توقــع حصــول الشــر، ومسُِّ
تطــرياً؛ ألنَّ العــرب كانُــوا يف اجلاهليــة إذا خــرج أحُدهــم ألمــٍر قصــد عــش طائــر 
فيهيجــه، فــإذا طــار الطــرُي مــن جهــة اليمــني تيمــن بــه ومضــى يف األمــر، ويســمون 
هــذا الطائــر يف هــذه احلالــة: )الســانح(، أمــا إذا طــار جهــة يســار اإلنســان تشــاءم 

بــه، ورجــع عمــا عــزم عليــه، وكانــوا يســمون الطــري يف هــذه احلالــة: )البــارح()3(.
والتطــري قــدمي الوجــود يف األمــم؛ فقــد أخــربان هللا –ســبحانه- أن فرعــون وقومــه 
تطــريوا مبوســى- عليــه الســالم-ومن معــه Mفَــِإَذا َجاءتـُْهــُم احلََْســَنُة قَالُــواْ لََنــا َهــِذِه 
َا طَائُِرُهْم ِعنَد اللِّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم  َوِإن ُتِصبـُْهْم َسيَِّئٌة َيطَّيَـُّرواْ مبُوَسى َوَمن مََّعُه َأال ِإمنَّ

اَل يـَْعَلُمــوَنL ]األعراف:131[. 
فجــاء اإلســالم فأبطــل هــذا األمــر وهنــى عنــه، وشــدد يف النكــري علــى فاعلــه، 

ورد األمــور إىل ســنن هللا الثابتــة وإىل قدرتــه املطلقــة. 
ينظــر: زاد املعــاد )118/3، 243(، واحلديــث أورده علــوي بــن عبدالقــادر الســقاف يف ختريــج   )1(
أحاديــث وآاثر كتــاب ظــالل القــرآن )ص357( وقــال: »ضعيــف، رواه بــن معلقــاً ومنقطعــاً 
ومــن طريقــه الطــربي يف التاريــخ، والبيهقــي يف الدالئــل، واخلــرب مشــهور يف كتــب الســرية«ا.ه. 
الرابــط: علــى  ويــب  اإلســالم  موقــع  علــى  عمــر ابدحــدح  بــن  علــي  للدكتــور  مقــال  انظــر:   )2( 
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ــن بســماع كلمــة طيبــة، ويشــمل كل قــول أو  وضــد التطــرّي: التفــاؤل: وهــو التَـَّيمُّ
فعل ُيستـَْبَشــر به، والفرق بني التطري والتفاؤل أن الفأل يســتعمل فيما ُيســَتحب، 

والتطــري فيمــا ُيكــَره غالبــاً.
ومثــال التفــاؤل: أن يســمع عنــد عزمــه علــى فعــل أمــر كلمــة طيبــة، أو امســاً حســناً، 

أو يرى شيئاً طيباً، وقد كان النيب  : »يتفاءل وال يتطري«)1(.
حكمــه: جعــل - عليــه الصــالة والســالم - الطــرية شــركاً، ففــي قولــه: »الطــرية 

شــرك، الطــرية شــرك، الطــرية شــرك«)2(. 
وقولــه يف حديــث عبــد هللا بــن عمــرو: »مــن ردتــه الطــرية عــن حاجتــه فقــد 

أشــرك«)3(.
وإمنــا جعــل التطــري شــركاً؛ العتقادهــم أن ذلــك جيلــب نفعــاً أو يدفــع ضــرراً؛ 
فكأهنــم أشــركوه مــع هللا-تعــاىل فيصــري قلبــه متعلقــاً بغــري هللا عبــادة وتــوكاًل، فيفســد 

عليــه قلبــه وإميانــه وحالــه، ويبقــى هدفــاً لســهام الطــرية.
مــن العــادات اجلاهليــة الــي كانــت منتشــرة بــني النــاس: التطــري والتشــاؤم، فقــد 
كان النــاس يتطــريون ببعــض الطيــور كالغــراب والبــوم، ويتشــاءمون ابألمســاء واألايم 
واحليــوان واألشــخاص، وهــذا كلــه يقــدح يف عقيــدة املــرء؛ ملخالفتــه لصــدق التــوكل 
علــى هللا، واعتقــاد أن النفــع والضــر ال أييت إال مــن قبلــه ســبحانه وتعــاىل، والفــأل 
نقيــض للتشــاؤم، وهــو منــدوب وحممــود؛ ملــا فيــه مــن إدخــال الســرور علــى النفــس 

مــع حســن الظــن ابهلل -ســبحانه وتعــاىل-.
هنــاك عالقــة بــني الفــأل وبــني الطــرية، فهمــا يتفقــان ويفرتقــان: فيتفقــان يف 
اهلمــة ابلتحريــك والدفــع، فالطــرية تدفــع، والفــأل كذلــك يدفــع، لكــن الفــأل مأمــور 
رواه أمحد يف مسنده )169/4( برقم )2328(، و)489/4( برقم )2766(، و)96/5( برقم   )1(
)2925(، وكلها قال عنها حمققو املســند »حســن لغريه، لضعف الليث«، والطرباين يف املعجم 
الكبــري )140/11( برقــم )11294(، والبغــوي يف شــرح الســنة )175/12( برقــم )3254(. 

رواه أبــو داود يف ســننه، ابب يف الطــرية )17/4( برقــم )3910(، وابــن ماجــه يف ســننه، ابب   )2(
الطــرية )1170/2( برقــم )3538(، وصححــه األلبــاين يف  الفــأل ويكــره  مــن كان يعجبــه 

السلســلة الصحيحــة )791/1( برقــم )429(. 
رواه أمحد يف مسنده 623/11( برقم )7045(.   )3(
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بــه حمثــوث عليــه والطــرية ال، فهــذا االتفــاق بينهمــا أنــه ميضــي املــرء أو يــرد املــرء 
ابلفــأل وابلطــرية، واالفــرتاق يف أمــور)1(.

والفــأل احلســن مأمــور بــه شــرعاً، قــال النــي : »يعجبــين الفــأل«)2(، وأمــا 
الطــرية فقــد هنــى النــي  عنهــا.

والفــأل مــن ابب حســن الظــن ابهلل، وحســن الظــن ابهلل أمــر هللا جــل جاللــه، 
وأمــر بــه رســوله ، فقــد صــح عــن نبينــا  أنــه قــال: »ال ميوتــن أحدكــم إال 

وهــو حيســن الظــن بربــه«)3(.
وممــا كان يتفــاءل بــه رســول هللا  االســم، احلســن الباعــث علــى التفــاؤل، 
وقــد غــريَّ كثــريًا مــن األمســاء الــي كانــت حتمــل داللــة غــري مناســبة، فغــريَّ اســم امــرأة 
مــن عاصيــة فجعلهــا مجيلــة)4(، وجــاءه رجــل فقــال: »مــا امســك؟« قــال: َحــْزن - 
أي: صعب - فسمَّاه الرسول  )سهل()5(، وشاهد ذلك يف السرية ما حدث 
يــوم احلديبيــة، يــوم أن منــع أهــل مكــة حممــًدا  وأصحابــه مــن العمــرة، وأرادوا 
املفاوضــات حــول ذلــك األمــر، أرســلوا رســاًل يفاوضونــه فلــم يصلــوا إىل صلــح، 
  فأرســل أهــل مكــة رجــاًل – أســلم فيمــا بعــد – امســه ســهيل بــن عمــرو، فقــال

: »لقــد ســهَّل هللا لكــم مــن أمركــم« تفــاؤاًل ابســم الرجــل)6(.
أمــا الطــرية فهــي ســوء ظــن ابهلل، وســوء الظــن ابهلل إن مل يصــل إىل الشــرك 
األكــرب فهــو مــن أكــرب الكبائــر، قــال هللا تعــاىل: Mَويـَُعــذَِّب اْلُمَناِفِقــنَي َواْلُمَناِفَقــاِت 
مســائل خالــف فيهــا رســول هللا أهــل اجلاهليــة - التطــري والتشــاؤم - للشــيخ: حممــد حســن عبــد   )1(

 http://audio.islamweb.net الغفــار علــى موقــع اإلســالم ويــب علــى الرابــط
يف  ومســلم   ،)5776( برقــم   )139/7( عــدوى  ال  ابب  صحيحــه،  يف  البخــاري  أخرجــه   )2(
صحيحــه، ابب الطــرية والفــأل ومــا يكــون فيــه مــن الشــؤم )1746/4( برقــم )2224( بلفــظ: 

»ال عــدوى وال طــرية، ويعجبــين الفــأل، قــال: قيــل: ومــا الفــأل؟ قــال: الكلمــة الطيبــة« . 
رواه أمحــد يف مســنده )366/22( برقــم )14481(، وقــال حمققــوا املســند: »إســناده صحيــح   )3(

علــى شــرط مســلم«. 
رواه مســلم يف صحيحــه، ابب اســتحباب تغيــري االســم القبيــح إىل حســن ... )1686/3(   )4(

برقــم )2139(. 
رواه البخاري يف صحيحه، ابب اسم احلزن )43/8( برقم )6190(.   )5(

رواه البخــاري يف صحيحــه مــن حديــث طويــل، ابب الشــروط يف اجلهــاد واملصاحلــة مــع أهــل   )6(
احلــرب وكتابــة الشــروط )193/3( برقــم )2731(. 
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M وقــال:  ]الفتــح:6[،   Lــْوِء السَّ ظَــنَّ  اِبللَِّ  الظَّانِّــنَي  َواْلُمْشــرَِكاِت  َواْلُمْشــرِِكنَي 
َيظُنُّــوَن اِبللِّ َغيـْــَر احْلَــقِّ ظَــنَّ اجْلَاِهِليَّــةLِِ ]آل عمــران:154[.

أمــا الطــرية ففيهــا إدخــال اهلــم واحلــزن علــى املــرء، فيصــل ابملــرء إىل التســخط 
يقــول: »ال    منبــوذ شــرعاً؛ وكان  عــاله-، وهــو  أقــدار هللا -جــل يف  علــى 

احلســنة«)1(()2(.  والكلمــة  الفــأل  ويعجبــين  طــرية،  وال  عــدوى 
ومــن شــواهد أثــر الفــأل وحســن الظــن مــا حــدث أثنــاء حفــر اخلنــدق، حــني 
ضــرب  مبعولــه احلجــر فربقــت برقــة، فكــرب  وتكــرر ذلــك ثــالث مــرات، وممــا 
قــال: »أعطيــت مفاتيــح فــارس، وهللا إين ألبصــر قصــور احلــرية ومدائــن كســرى 
كأهّنــا أنيــاب الــكالب مــن مــكاين هــذا، وأخــربين جربيــل أّن أّمــي ظاهــرة عليهــا، 
فأبشــروا ابلّنصــر«. فاستســّر املســلمون، وقالــوا: احلمــد هلل موعــد صــادق، أبن 
وعــدان النصــر بعــد احلصــر، وجعــل يصــف لســلمان، فقــال ســلمان: صدقــت اي 

رســول هللا، هــذه صفتــه، أشــهد أنــك رســول هللا)3(. 
املبحث الرابع الواقعية بني املعجزة واخلرافة.

هــذا الديــن ديــن الواقعيــة والعمــل، وديــن العمــارة والبنــاء، فحــني نقدمــه للبشــرية 
علــى أنــه منهــج حيــاة يســتوعب كل الطاقــات واألطيــاف والطبقــات، فإنــه أدعــى 
وأحــرى ابلقبــول، خبــالف مــا إذا قُــدِّم علــى أنــه جمموعــة مــن األحــالم والــرؤى 
والكرامــات واخلــوارق، فإنــه مثــة عقــول ترفــض أن تكــون احليــاة هبــذا املعــىن، وهــم 
يــرون ســباق األمــم يف العلــم واالبتــكار والفتوحــات املاديــة والفلكيــة، ولقــد َصــدَّ 
أقــوام عــن ديــن هللا حــني قدمــوه للنــاس علــى أنــه جمــرد وجــدان وشــعور، بعيــداً عــن 

املــادة والعمــل، فكانــوا أضحوكــة لعــامل املــادة املفتــون هبــا. 
مــن  مواضعهــا كنــوع  يف  حيــة  اإلســالمية  والعاطفــة  الشــعور  يكــون  وحــني 

سبق قبل قليل بلفظ آخر.   )1(
مســائل خالــف فيهــا رســول هللا أهــل اجلاهليــة - التطــري والتشــاؤم - للشــيخ: حممــد حســن عبــد   )2(

 http://audio.islamweb.net الغفــار علــى موقــع اإلســالم ويــب علــى الرابــط
ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرية خــري العبــاد )368/4(، وأصــل القصــة يف صحيــح البخــاري،   )3(

ابب غــزوة اخلنــدق وهــي األحــزاب )108/5( برقــم )4101(. 
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التكامل يف الشخصية اإلسالمية فإنه ال ينبغي أن يطغى على كل شيء، »وإنَّ 
انتظاَر الكرامات واخلوارق دون العمل يفتح الباب؛ إلشاعة اخلرافة والبدعة«)1(، 
ــنَّة الــي هــي القانــون اجلــاري ويؤخــر النصــر؛ لتأخــر األســباب، ويفتــح  وتغييــب السُّ
ابب القعــود واالنتظــار، وكأننــا أمــة تعيــش علــى األحــالم واألمــاين والرتقــب دون 
أن يكــون لديهــا منهــج وســنن جاريــة مــن أخــذ هبــا وصــل، ومــن عطــل تعطــل، 
وقــد رحــب هبــذا النــوع مــن اإلســالم املعاصــر، وعرضــه للنــاس أمــم الكفــر، فقــد 
ســرَّهم أن يقــدم اإلســالم علــى أنــه جمموعــة مــن قصــص الدروشــة والتســايل واالتــكاء 
علــى اخلــوارق وانتظــار الفــرج الومهــي دون أن يقدمــوا للنــاس منهجــاً متكامــالً عقيــدة 
وشــريعة وأخبــاراً ومســتقبالً. فدعــوا مــدارس غــالة التصــوف، ومهــدوا إلســالم بديــل 
ال يتعــارض مــع مشــاريع الغــرب االســتعمارية الــي تســرتق الشــعوب، وتزيــد مــن 
أغالهلــا، وتبعيتهــا لــه عــرب الــرق املعاصــر واحلجــر علــى البشــر يف حقوقهــم وحرايهتــم.

ــي واســعًة وشــاملًة  وجــاءت العقيــدة والشــريعة؛ لتكــون مســاحُة االقتــداء والتََّأسِّ
لكافَـّـة الُقــُدرات البشــريَّة بفروقهــا الفرديَـّـة وســجاايها الفطريَـّـة، ولئــال يتســع ابب 
الكرامــات ويقضــي علــى مســاحة كــربى مــن العمــل واختــاذ األســباب، وحــى ال 
يتوســع النــاس يف هــذا البــاب، مث يكونــون فتنــة للمكذبــني حــني يبالغــون يف تصويــر 
كرامــة مــا ليــس كرامــة مــن األمــور العاديــة الــي حتصــل لــكل النــاس، فيصــدون عــن 

الديــن هبــذه األمــور الــي تنكرهــا العقــول)2(.
وحــني يتجلــى اإلســالم للنــاس علــى أنــه ديــن حيــاة كامــل واقعــي مــن حيــث 
مطالبــه، فــال يكلــف هللا نفســاً إال وســعها، وواقعــي مــن حيــث اســتجابته لنــداء 
الفطــرة ومطالــب البشــرية، وحتقيــق مقاصــد األنفــس بصــور حتميهــا مــن االنــزالق 
يف الشــهوات ســواء التبتــل أو اإلغــراق يف الشــهوات، تــزواج وبيــع وشــراء وحــرب 
وســلم عقــود ومعاهــدات وسلســلة مــن احلقــوق املتبادلــة، وااللتزامــات الــي تعطــي 

احليــاة معــىن آخــر غــري مــا متليــه األنفــس حــني تنحــرف.
انظــر: مقــال بعنــوان: »الســرية النبويــة، أمهيتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: حممــد   )1(

 .http://www.ktibat.com :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
انظــر: مقــال بعنــوان: »الســرية النبويــة، أمهيتهــا، أقســامها، ومقاصــد دراســتها«، للدكتــور: حممــد   )2(

 .http://www.ktibat.com :صامــل الســلمي، علــى الرابــط
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واملعجــزة هــي الـــُمعجزُة - بفتــِح اجليــم وكســرِها - مفعلــة مــن الَعْجــِز، وهــو 
عــدُم القــدرِة)1(.

ويف االصطــالح: مــا خــَرَق العــادَة مــن قــوٍل أو فعــٍل إذا وافَــق دعــَوى الّرِســالِة 
وقارهَنــا، علــى جهــِة التَّحــدِّي ابتــداًء، حبيــُث ال يقــِدُر أحــٌد علــى مثِلهــا، وال علــى 

مــا يقارهُِبــا)2(. 
من أمثلة ذلك: عدُم إحراق النَّاِر إبراهيَم - عليه السالم - وحتوُُّل عصا موسى 

- عليه السالم - إىل حيٍَّة، وانشقاُق القمِر للرَّسول - صلَّى هللا عليه وسلَّم.
الكرامــة يف االصطالح: أمــٌر خــارق للعــادة، يُظِهــرُه هللا - تعــاىل - علــى 
يــِد ويلٍّ مــن أوليائِــه؛ تكرميـًـا لــه، أو ُنصــرًَة لديــِن هللا)3(، كإيتــاِء السَّــيدِة مــرمَي - عليهــا 
ــتاِء، ونــداِء عمــَر - رضــي  ــتاِء يف الصَّيــف، ومَثـَـر الصَّيــِف يف الشِّ السَّــالم - مَثـَـر الشِّ
هللا عنــه - لســاريَة أْن ينحــاَز للجبــِل، ومســاِع ســاريَة لندائِــه، مــع أنَّ بينهمــا آالَف 

األميــاِل.
؛ أي: قائٍم بطاعِة هللِا على الوجه املطلوِب شرًعا)4(.  الويلُّ: كلُّ مؤمٍن تقيٍّ

وكرامــات األوليــاء معتــادٌة مــن الصَّاحلــني، ومعجــزاُت األنبيــاِء فــوق 
ذلــك، فانشــقاُق القمــر والقــرآُن وانقــالُب العصــا حيَّــًة، وخــروُج الناقــة 
مــن آايهِتــم الكــربى؛ والكرامــة ال يدعيهــا الرجــل الصــاحل وال يســعى إليهــا، 
لكــن هللا تعــاىل يكرمــه هبــا، مث ال يســعى هــو لنشــرها، كمــا يفعلــه بعــض 

املفتونــني مــن جهلــة املســلمني)5(.
واخلارقــة : أمــٌر خــارٌق للعــادة، جُيريــه الشَّــيطاُن علــى أيــدي أوليائـِـه، ولعــلَّ مــن 
أمثلــِة هــذه اخلــوارق، مــا نــراه اليــوم مــن الذيــن ميشــون علــى النَّــاِر أو املــاء، أو جيــرُّ 
الســيَّارَة بشــعرٍة أو أبســنانه، وَمــن أيكُل احلديــَد أو الزُّجــاَج، كلُّ هــذه األنــواع مــن 

لسان العرب؛ البن منظور )369/5(.   )1(
لومع األنوار البهية )290-289/2(.   )2(

ينظر: جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني )311/4(.   )3(
سلسلة شرح الرسائل لإلمام حممد بن عبدالوهاب، للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان )ص277(.  )4(

ينظر: النبوات ابن تيمية )ص802(.   )5(
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الشَّــعوذة الــي يتخيَّلهــا النــاُس، وهــي ِســحر العــني)1(. 
وال خيفــى مــا يف هــذا مــن تلبيــس علــى النــاس مث إن بعضــه ممــا ميكــن فعلــه عــن 
طريــق الدربــة واملهــارة، كخفــة احلركــة، والتــواء األجســام، وحــركات رايضيــة موغلــة 
يف املهــارة، والتوســع يف هــذا البــاب جــر علــى النــاس شــيئاً كثــرياً مــن املخالفــات، 
وهتويــن املعجــزات، وخلخلــة الفهــم الصحيــح للكرامــات حــى التبــس علــى بعضهــم 

األمــر، فخلطــوا بــني الصــاحل والطــاحل؛ لكثــرة مــا يــرد عليهــم مــن هــذا اللبــس.
M وقــد خرقــت للنــي آايت، ومــن ضمنهــا القــرآن الكــرمي مقرونــة ابلتحــدي

ْثِلــِه َواْدُعــواْ ُشــَهَداءُكم  ــن مِّ َّــا نـَزَّْلَنــا َعَلــى َعْبــِداَن فَْأتُــواْ ِبُســوَرٍة مِّ َوِإن ُكنُتــْم يف َريْــٍب ممِّ
ــِن اْجَتَمَعــِت اإِلنــُس  ــنَيL ]البقــرة: M ،]23ُقــل لَِّئ ــْم َصاِدِق ــن ُدوِن اللِّ ِإْن ُكنـُْت مِّ
َواجْلِــنُّ َعلَــى َأن أَيْتُــواْ مبِثْــِل َهــَذا اْلُقــْرآِن اَل أَيْتُــوَن مبِْثلِــِه َولَــْو َكاَن بـَْعُضُهــْم لِبـَْعــٍض 

َظِهــريًاL ]اإلســراء:88[.
ومــن الســنة مــا حصــل لنبّينــا حممــد  مــن حنــني اجلــذع، فقــد روى الُبخــاريُّ 
أّن النّــّي ، كان يُقــوُم يــوم اجلُُمعــة إىل شــجرٍة أو خنلــٍة فقالــت امــرأٌة مــن األنصــار 
أو رُجــٌل: اي رُســول هللا أال جنعــُل لــك منــربًا؟ قــال: »إن شــئُتم«، فجعلُــوا لــه منــربًا، 
فلّمــا كان يــوُم اجلُُمعــة صعــد إىل املنــرب فأنّــت الّنخلــُة أنــني الّصــّي مُثّ نــزل النّــيُّ 

-عليــه الصــالُة والســالُم- فضّمهــا إليــه)2(.
فــإن القــرآن معجــز يف لفظــه ومعنــاه، أمــا يف لفظــه فمــن حيــث بالغتــه وأســلوبه، 
وأمــا يف معنــاه فإخبــاره مبــا كان ومــا ســيكون وإخبــاره حبقائــق بعــض املخلوقــات 
ودقائق تركيبها، مما ال يصل إليه البشر بعلومهم، وعقوهلم، وما ورثوه من أسالفهم.

وقال األلوسي: واملعىن بسورة مماثلة للقرآن يف البالغة واألسلوب املعجز)3(. 
بــني الشــيخ األمني الشــنقيطي - رمحــه هللا تعــاىل - يف األضــواء وجــه اإلعجــاز 
هبا، فقال: »أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن احلروف 
املقطعــة ذكرت أوائــل الســور الــي ذكــرت فيهــا بيــاانً إلعجــاز القــرآن، وأن اخللــق 
سلسلة شرح الرسائل لإلمام حممد بن عبدالوهاب، للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان )ص277(.  )1(

رواه البخاري يف صحيحه، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم )195/4( برقم )3584(.   )2(
تفسري األلوسي - روح املعاين )196/1( .   )3(
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الــي  املقطعــة  احلــروف  هــذه  مــن  مع أنــه مركــب  مبثلــه  معارضتــه  عــن  عاجــزون 
يتخاطبون هبا، وحكى هذا القول الرازي يف تفسريه عن املربد ومجع من احملققني، 
وحــكاه القرطــي عــن الفــراء وقطــرب ونصــره الزخمشــري يف الكشــاف، قال ابــن 
كثــري: وإليــه ذهــب الشــيخ اإلمــام أبــو العبــاس ابــن تيميــة وشــيخنا احلافظ اجملتهــد 
أبــو احلجــاج املــزي وحــكاه يل عــن ابــن تيمية، ووجــه شــهادة اســتقراء القــرآن هلــذا 
القــول أن الســور الــي افتتحــت ابحلــروف املقطعــة يذكر فيهــا دائمــا عقــب احلــروف 
املقطعــة االنتصــار للقــرآن، وبيــان إعجــازه، وأنــه احلــق الــذي ال شــك فيه وذكر 
ذلــك بعدهــا دائمــاً دليــل اســتقرائي علــى أن احلــروف املقطعــة قصــد هبــا إظهــار 
إعجــاز القــرآن، وأنــه حق قــال تعــاىل يف البقــرة: امل وأتبــع ذلــك بقولــه: Mَذلِــَك 
اْلِكتَــاُب اَل َريْــَب ِفيــِه ُهــًدى لِّْلُمتَِّقــنَيL ]البقــرة: 2[، وقــال يف آل عمــران: امل 
، وأتبــع ذلــك بقولــه: ﴿الّلُ ال ِإلَــَه ِإالَّ ُهــَو احْلَــيُّ اْلَقيُّــوُم 2Mنــَـزََّل َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب 
اِبحلَْقِّ ُمَصدِّقاً لَِّما بـنَْيَ َيَدْيِه َوأَنَزَل التَـّْورَاَة َواإِلجِنيَل L ]آل عمران 2، 3[، وقال 
ْنــُه لِتُنــِذَر بِــِه  يف األعــراف: Mِكتَــاٌب أُنــزَِل ِإلَْيــَك فَــاَل َيُكــن يف َصــْدرَِك َحــرٌَج مِّ

M :األعــراف: 2[، وقــال يف ســورة يونــس: الــر، مث قــال[ Lــنَي َوِذْكــَرى لِْلُمْؤِمِن
تِْلــَك آاَيُت اْلِكتَــاِب احلَِْكيــِمL ]يونــس[«)1(.

ممــا ســبق يتضــح لنــا أمهيــة عــرض القــرآن والســنة كمــا هــي دون أي تدخــالت 
مــن اجتهــادات بعــض املتحمســني للديــن علــى غــري هــدى ممــن يبالغــون يف تفاســري 
غــري مأثــورة، أو نســج حــكاايت يزعمــون أن هبــا أتليــف علــى الديــن، أو تفاســري 
موغلــة يف الغرابــة، أو تنزيــل اآلايت علــى وقائــع ليســت صحيحــة، فــإن القــرآن نــزل 
موعظــة وهــدى وبيــاانً، وليــس حباجــة إىل مــن يدعمــه بــرؤى شــخصية أو تطبيقــات 
معاصــرة ســواء علــى أدويــة، أو أحــداث، أو نــوازل، أو مكتشــفات، أو نظــرايت؛ 
لئــال يتخــذ القــرآن ألعوبــة أبيــدي العابثــني، أو يهــون وقعــه علــى عامــة النــاس ممــن 
ال حتتمــل قلوهبــم كشــف التناقضــات؛ فيقعــوا يف حــرية واضطــراب أو يــردوا بعــض 

احلــق الــذي قــد يعرضــه املتعاملــون.
وقــد ملئــت املكتبــات بتفاســري منحرفــة، مثــل تفســري اجلواهــر ملؤلفــه طنطــاوي 

أضواء البيان- الشنقيطي )167-166/2( .   )1(
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جوهــري، وغــريه مــن كتــاابت يف النــت اشــتغل عليهــا مفتونــون ومرتزقــة جــرأت 
العامــة، ونشــرت البلبلــة، وهنــا أييت دور العلمــاء يف كشــف التلبــس وبيــان احلــق 

للنــاس.
املبحث اخلامس الصرب والرضى ابلقدر. 

َمــَع الَِّذيــَن  الصــرب لغــة: احلبــس والكــف، قــال تعــاىل: M َواْصــربْ نـَْفَســَك 
َيْدُعــوَن َربَـُّهــم اِبْلغَــَداِة َواْلَعِشــيِّ يُرِيــُدوَن َوْجَهــُه َواَل تـَْعــُد َعيـْنَــاَك َعنـُْهــْم تُرِيــُد زِينَــَة 
 Lنـْيَــا َواَل ُتِطــْع َمــْن َأْغَفْلنَــا قـَْلبَــُه َعــن ِذْكــراَِن َواتَـّبَــَع َهــَواُه وََكاَن أَْمــرُُه فـُُرطًــا احْلَيَــاِة الدُّ

]الكهــف: 28[، أي احبــس نفســك معهــم. 
واصطالحــاً: حبــس النفــس علــى فعــل شــيء أو تركــه ابتغــاء وجــه هللا قــال 
تعاىل: Mَفَدالَّمُهَا ِبُغُروٍر فـََلمَّا َذاقَا الشََّجَرَة َبَدْت هَلَُما َسْوَءاتـُُهَما َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن 
ــَجَرِة َوأَقُــل لَُّكَمــا  َعَلْيِهَمــا ِمــن َوَرِق اجْلَنَّــِة َواَنَدامُهَــا َربُـُّهَمــا أملَْ أَنـَْهُكَمــا َعــن تِْلُكَمــا الشَّ
ــْيطَآَن َلُكَمــا َعــُدوٌّ مُِّبــنٌيL ]الرعــد: 22[، والصــرب: أبــرز األخــالق الــوارد  ِإنَّ الشَّ
ذكرهــا يف القــرآن حــى لقــد زادت مواضــع ذكــره فيــه عــن مائــة موضــع، ومــا ذلــك 

إال لــدوران كل األخــالق عليــه.
حكمه: الصرب من حيث اجلملة واجب، ويدل على ذلك: 

ــواْ اْســَتِعيُنواْ  ــا الَِّذيــَن آَمُن أ - أمــر هللا بــه يف غــري مــا آيــة قــال تعــاىل: Mاَي أَيُـَّه
اِبلصَّــرْبِ َوالصَّــاَلِة ِإنَّ الّلَ َمــَع الصَّاِبرِيــَنL ]البقــرة: M ،]153اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــواْ 
اْصــربُواْ َوَصابِــُرواْ َورَاِبطُــواْ َواتَـُّقــواْ الّلَ َلَعلَُّكــْم تـُْفِلُحــوَنL]آل عمــران: 200[، ولــه 
ــَن اخْلـَـوْف َواجْلـُـوِع َونـَْقــٍص  مقــام عظيــم يف تقبــل املصائــب؛ Mَولَنـَبـُْلَونَُّكــْم ِبَشــْيٍء مِّ
ــِر الصَّاِبرِيــَن ﴿155﴾ الَِّذيــَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهــم  ــَن اأَلَمــَواِل َواألنُفــِس َوالثََّمــرَاِت َوَبشِّ مِّ
ــن  مِّ َصلَــَواٌت  َعَلْيِهــْم  أُولَئِــَك  ِإلَْيــِه رَاِجعــوَن ﴿156﴾  َوِإانَّ  ِإانَّ للِّ  قَالُــواْ  مُِّصيبَــٌة 
ِــْم َوَرمْحَــٌة َوأُولَئِــَك ُهــُم اْلُمْهتَــُدوَن ﴿L﴾157 ]البقــرة:155-157[، وأعظــم  رَّهبِّ
الصــرب وأشــده حــني تدهلــم اخلطــوب، وتبلــى األنفــس ابالمتحــان كمــا حــدث يف 
أحــد حــني انكشــف املســلمون، وشــاع أن رســول هللا  قتــل، اجنفــل فريــق مــن 
املســلمني منهزمــني، وصــرب آخــرون فنــزل مــن القــرآن إشــادة مبــن صــربوا، وإنــكار 
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ــا يـَْعلَــِم الّلُ الَِّذيــَن َجاَهــُدواْ ِمنُكــْم  علــى أولئــك: Mأَْم َحِســبـُْتْم َأن َتْدُخلُــواْ اجْلَنَّــَة َوَلمَّ
M آل عمــران:142[، مث ال يعذرهــم يف فرارهــم واهنزامهــم[Lَويـَْعلَــَم الصَّاِبرِيــَن

ــٌد ِإالَّ َرُســوٌل قَــْد َخلَــْت ِمــن قـَْبلِــِه الرُُّســُل أَفَــِإن مَّــاَت أَْو قُتِــَل انَقَلبـْتُــْم َعلَــى  َوَمــا حُمَمَّ
ــاِكرِيَن  ــِه فـََلــن َيُضــرَّ الّلَ َشــيـًْئا َوَســَيْجزِي الّلُ الشَّ َأْعَقاِبُكــْم َوَمــن يَنَقِلــْب َعَلــَى َعِقبـَْي
ــن نَّــِيٍّ قَاتَــَل َمَعــُه رِبِّيُّــوَن َكثِــرٌي َفَمــا  L]آل عمــران:144[، إىل أن قــال: Mوََكأَيِـّـن مِّ
ــبُّ الصَّاِبرِيــَن  َوَهُنــواْ ِلَمــا َأَصابـَُهــْم يف َســِبيِل اللِّ َوَمــا َضُعُفــواْ َوَمــا اْســَتَكانُواْ َوالّلُ حيُِ

L]آل عمــران:146[. 
وأقــوى مــن ميثــل الصــرب يف حياتــه األنبيــاء صلــوات هللا وســالمه عليهــم، ويف 

. مقدمتهــم نبينــا
قال هللا: Mَوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّن قـَْبِلَك َفَصبـَُرواْ َعَلى َما ُكذِّبُواْ َوأُوُذواْ َحىَّ أاََتُهْم 
َنْصُراَن َوالَ ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت اللِّ َوَلقْد َجاءَك ِمن نَـَّبِإ اْلُمْرَسِلنَيL ]األنعام:34[، وجاء 
األمر صرحياً لرسول هللا  ابالقتداء ابلصابرين قبله: Mفَاْصربْ َكَما َصبـََر أُْوُلوا اْلَعْزِم 
ُْم َكأَنَـُّهْم يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعُدوَن مَلْ يـَْلبـَثُوا ِإالَّ َساَعًة مِّن نَـَّهاٍر  ِمَن الرُُّسِل َواَل َتْستـَْعِجل هلَّ

َباَلٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَنL ]األحقاف: 35[. 
اإلميان بقدر هللا: 

جتشــم  علــى  عــون  أكــرب  لــه  واستســالمه  النافــذ  هللا  بقــدر  العبــد  إميــان  إن 
مصاعــب املصائــب، وعلــم العبــد أبن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه مل 
يكــن ليصيبــه بــرد مــن اليقــني يصــب علــى فــؤاده، واجلــزع واهللــع والتــربم والضيــق ال 

يــرد مــن قــدر هللا شــيئًا)1(.
َعْنــُه قــال : قــال   ُ روى البخــاري ومســلم َعــْن َأيب َســِعيٍد اخْلُــْدرِيِّ َرِضــَي اللَّ
ُ، َوَمــا أُْعِطــَي َأَحــٌد َعطَــاًء َخيـْــرًا َوأَْوَســَع  ُْه اللَّ رســول اللَِّ : »َمــْن يـََتَصبَــّـْر ُيَصــربِّ

ِمــْن الصَّــرْبِ«)2( .

الصــرب يف القــرآن، حملمــد بــن عبدالعزيــز اخلضــريي، مقــال علــى موقــع صيــد الفوائــد علــى الرابــط:   )1(
 .http://www.saaid.net

رواه البخاري يف صحيحه، ابب االستعفاف عن املسألة )122/2( برقم )1469(، ومسلم   )2(
يف صحيحــه، ابب فضــل التعفــف والصــرب )729/2( برقــم )1053( . 
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ْعــُت َرُســوَل اللَِّ  روى مســلم َعــْن أُمِّ َســَلَمَة رضــي هللا عنهــا أَنَـَّهــا قَالَــْت : مسَِ
ــِه  ُ: ِإانَّ للَِِّ َوِإانَّ ِإلَْي ــَرُه اللَّ ــٌة فـَيـَُقــوُل َمــا أََم ــُه ُمِصيَب  يـَُقــوُل : »َمــا ِمــْن ُمْســِلٍم ُتِصيُب
ُ لَــُه  رَاِجُعــوَن، اللَُّهــمَّ ْأُجــْرين يف ُمِصيبَــِي َوَأْخلِــْف يل َخيـْــرًا ِمنـَْهــا، ِإال َأْخلَــَف اللَّ

َخيـْرًا ِمنـَْها«)1(. 
مقامــات  مــن  املعائــب  دون  املصائــب  مــن  تعــاىل  هللا  أقــدار  علــى  والصــرب 
األوليــاء، روى البخــاري ومســلم يف )صحيحيهمــا( عن أنــس بــن مالــك - رضــي 
هللا عنــه - قــال: مــرَّ النــي  ابمــرأة تبكــي عنــد قــرب، فقال: »اتقــي هللا واصــربي! 
«، قالــت: إليــك عــين، فإنــك مل ُتصــب مبصيبــي! ومل تعرْفــه، فقيــل هلــا: إنــه النــي 
-  - فأتــت ابب النــي - صلــى هللا عليــه و ســلم - فلــم جتــد عنــده بوابــني! 

فقالــت: مل أْعرِفْــَك! فقال: »إمنــا الصــرب عنــد الصدمــة األوىل«)2(.
 فقــد كان رســول هللا مبــادراً بتقــدمي النصــح عنــد دواعيــه رمحــة وشــفقة ابألمــة، 
وهو بذلك يقرر مســائل االعتقاد، ويؤســس لســلوك املســلم الذي تنطلق تصرفاته 
من عقيدته يف كل شــيء؛ الســراء والضراء حبد ســواء، وقد بني هلا أن الصرب عند 

فجــأة اخلــرب واحلــدث أمــا مــا ســواه فهــو ســلو كمــا تســلو البهائــم.
وهــذا مقــام غــري الرضــى فإنــه منزلــة أعلــى، لذلــك فــإن الصــرب واجــب، فــال جيــوز 

النياحة، وال قص الشعر، وال شق الثوب وال الدعاء بدعوى اجلاهلية.
وروى مسلم يف صحيحه قال: حدثنا احلكم بن موسى القنطري، حدثنا حيىي 
بــن محــزة عن عبــد الرمحــن بــن يزيــد بــن جابر أن القاســم بــن خميمرة، حدثــه قــال: 
عليــه  موسى وجعاً فغشــي  »وجع أبــو  موســى، قال:  أيب  بــن  بــردة  حدثين أبــو 
ورأســه يف حجــر امــرأة مــن أهلــه فصاحــت امــرأة مــن أهلــه، فلــم يســتطع أن يــرد 
عليهــا شــيئاً، فلمــا أفــاق قــال أان بــريء ممــا بــرئ منــه رســول هللا  فــإن رســول هللا 

 بــريء مــن الصالقــة، واحلالقــة، والشــاقة«)3(.
وعــن أيب موســى عبــدهللا بــن قيــس:  »أن رســول هللا  بــريء مــن الصالقــة، 

رواه مسلم يف صحيحه، ابب ما يقال عند املصيبة )631/2( برقم )918( .   )1(
رواه البخاري يف صحيحه، ابب زايرة القبور )79/2( برقم )1283( .   )2(

رواه مسلم يف صحيحه، ابب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب )100/1( برقم )104(.   )3(
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واحلالقــة، والشــاقة«)1(.
الصالقــة: » الــي ترفــع صوهتــا عنــد املصيبــة فيــه دليــل علــى حتــرمي هــذه األفعــال، 
واألصــل »الســالقة« ابلســني، وهــو رفــع الصــوت ابلعويــل والنــدب. وقريــب منــه : 
قولــه تعــاىل: Mَســَلُقوُكم أِبَْلِســَنٍة ِحَداٍدL]األحــزاب:19[ والصــاد قــد تبــدل مــن 

السني . 
واحلالقــة »حالقــة الشــعر، ويف معنــاه: قطعــه مــن غــري حلــق«، والشــاقة »شــاقة 
اجليــب«)2(، وكل هــذه األفعــال مشــعر بعــدم الرضــى ابلقضــاء، والتســخط لــه، 

فامتنعــت لذلــك.
وهذا كل مناٍف لكمال اإلميان ابلقدر، ويؤاخذ اإلنسان عليه؛ ألنه إبمكانه 
منعــه والصــرب عنــه، ولــو عــرب عــن ذلــك بدمعــة عــني، أو تغــري لــون ال ميلكــه، أو 
انعقــد لســانه عــن التعبــري، أو ظهــر عليــه شــيء مــن معــاين احلــزن فــال يعــد إمثــاً، 

ألنــه دخــل يف ابب الرضــى وهــو منــدوب.
يؤاخــذ  فــراق حبيــب ال  القلــب وأتمله علــى  أو حــزن  العــني  أمــا جمرد دمــع 
بــه ملــا ثبــت يف الصحيحــني عن ابــن عمر رضــي هللا عنهمــا أن النــي  قــال: 
»أال تســمعون، إن هللا ال يعــذب بدمــع العــني وال حبــزن القلــب، ولكــن يعــذب 
هبــذا - وأشــار إىل لســانه - أو يرحــم«، والثــواب يف االبتــالء يكــون ملــن صــرب فلــم 

يتســخط علــى أقــدار هللا تعــاىل، والبــكاء واحلــزن ال ينافيــان الصــرب.
 وذكر ابــن القيــم يف املــدارج أنــه ال تنــايف بــني رضــى العبــد ابلقــدر مــع كراهتــه 
أحيــاانً، فذكــر أنــه يرضــى بــه مــن جهــة إفضائــه إىل مــا جيــب مــن رضــى هللا عنــه، 
وتكفــري ذنوبــه، ويكرهــه مــن جهــة أتملــه بــه، ومثــل لذلــك ابلــدواء الكريــه الــذي 

يعلــم فيــه الشــفاء، فيجتمــع فيــه الرضــى مــع الكراهــة.
وقــال أيضــاً: والرضــى ابلقضــاء الكــوين القــدري اجلــاري علــى خــالف مــراد 
العبــد وحمبتــه ممــا ال يالئمــه، وال يدخــل حتــت اختيــاره مســتحب وهــو مــن مقامــات 

رواه مسلم يف صحيحه، ابب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب )100/1( برقم )104(.   )1(
ينظر: شرح السنة، للبغوي )438/5(.   )2(
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أهــل اإلميــان، ويف وجوبــه قــوالن، وهــذا كاملــرض، والفقــر، وأذى اخللــق لــه، واحلــر، 
والــربد، واآلالم، وحنــو ذلــك)1(.

أمــا الصــرب يف ســريته : فــإن احلديــث عــن صــربه عليــه الصــالة والســالم، 
هــو يف حقيقــة األمــر حديــث عــن حياتــه كلهــا، وعــن ســريته جبميــع تفاصيلهــا 

وأحداثهــا، فحياتــه  كلهــا صــرب، ومصابــرة، وجهاد وجماهــدة.
فمنــذ حلظــة بعثــه، وبعــد أول لقــاء جبربيــل عليــه الصــالة والســالم يف غــار حــراء، 
وقــد أخــذ منــه اخلــوف مأخــذه، وخففــت خدجيــة مــن روعــه، وطمأنتــه ابحلديــث 
املشــهور ذهبــت بــه خدجيــة -رضــي هللا عنهــا- إىل ورقــة بــن نوفــل، فقــال لــه ورقــة: 
اي ليتــين كنــت حيــاً إذ خيرجــك قومــك، فقــال لــه -عليــه الصــالة والســالم-: »أو 
خمرجــي هــم؟«، قــال: نعــم، مل أيت رجــل قــط مبثــل مــا جئــت بــه إال عــودي)2(. 
حينهــا وطــن نفســه منــذ البدايــة علــى حتمــل الصــد واإليــذاء والكيــد والعــداوة، وهــي 

إرهاصــات االبتــالء، وهتيئــة نفســية لتقبــل االمتحــان.
ِة اجلْهــِد َواجلـُـوِع،  ــعِب َقرِيبًــا ِمــْن ثَــالِث ِســننَي، يف ِشــدَّ فقــد َمَكــَث  يف الشِّ
اَل َيِصــُل إليِهــْم شــيٌء ِإالَّ ســرًّا، َحــىَّ أهنـُـْم َأكلُــوا َوَرَق الشَّــَجِر، َواســَتَمرَّ احلــاُل َعلَــى 
ــنِة الَعاِشــَرِة، َحيــُث قَــام رِجــاٌل ِمــْن قـَُريْــٍش بنْقــِض الصَِّحيفــِة، َفَخــرَج  َذلِــَك َحــىَّ السَّ

ــْعِب)3(. َرســوُل هللِا  َوَمــْن َمَعــُه ِمــَن الشِّ
ويف يــوم مــن األايم كان -عليــه الصــالة والســالم- يصلــي عنــد البيــت، وأبــو 
جهــل وأصحــاٌب لــه جلــوس، فقــال بعضهــم لبعــض: أيكــم جيــيء بســلى جــزور بــين 
فــالن فيضعــه علــى ظهــر حممــد إذا ســجد، فانبعــث أشــقى القــوم فجــاء بــه، فانتظــر 
حــى ســجد النــي  فوضعــه علــى ظهــره بــني كتفيــه، فجعلــوا يضحكــون ومييــل 
بعضهــم علــى بعــض، ورســول هللا  ســاجد ال يرفــع رأســه، حــى جاءتــه فاطمــة 

ينظر: مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، البن القيم )189/2(.   )1(
رواه البخاري يف صحيحه، ابب بدء الوحي )7/1( برقم )3(، وابب أول ما بُدئ به رسول   )2(

هللا  )29/9( برقــم )6982(، مــن حديــث طويــل. 
ينظــر: ســرية ابــن إســحاق )ص156 ومــا بعدهــا(، حدائــق األنــوار ومطالــع األســرار يف ســرية النــي   )3(
املختــار )ص189-192(، الســرية النبويــة والدعــوة يف العهــد املكــي، أمحــد أمحــد علــوش )ص360(. 
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فطرحــت عــن ظهــره األذى)1(.
ــا اشــتدَّ اأْلََذى ِبرُســوِل هللِا  َخــرََج ِإىل الطَّائِــِف، َفَدَعــا قَبائِــَل ثَقيــٍف ِإىل  َلمَّ
ْد ِمنـُْهْم ِإالَّ العناَد َوالسُّْخرِيَة َواأَلَذى، َوَرَمْوه ابحلجارِة َحىَّ أْدَمْوا  ْسالِم، فـََلْم جيَِ اإْلِ

ــة. عقبـَْيــِه، فقــرَّر الرُّجــوَع ِإىل مكَّ
يومــاً    النــي  البخــاري ومســلم أن عائشــة رضــي هللا عنهــا ســألت  روى 
فقالــت : هــل أتــى عليــك يــوم كان أشــد مــن يــوم أحــد ؟ قــال : »لقــد لقيــت مــن 
قومــك مــا لقيــت، وكان أشــد مــا لقيــت منهــم يــوم العقبــة، إذ عرضــت نفســي علــى 
ابــن عبــد ايليــل بــن عبــد كالل فلــم جيبــين إىل مــا أردت، فانطلقــت وأان مهمــوم 
على وجهي، فلم أســتفق إال وأان بقرن الثعالب، فرفعت رأســي، فإذا أان بســحابة 
قــد أظلتــين، فنظــرت فــإذا فيهــا جربيــل، فنــاداين فقــال : إن هللا قــد مســع قــول قومــك 
لــك ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث إليــك ملــك اجلبــال؛ لتأمــره مبــا شــئت فيهــم، 
فنــاداين ملــك اجلبــال فســلم علــي، مث قــال : اي حممــد فقــال : إن شــئت أن أطبــق 
عليهــم األخشــبني، فقــال النــي : بــل أرجــو أن خيــرج هللا مــن أصالهبــم مــن يعبــد 

هللا وحــده ال يشــرك بــه شــيئًا«)2(. 
وعــن عــروة بــن الزبــري قــال: قلــت لعبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص: أخــربين أبشــد 
شــيٍء صنعــه املشــركون برســول هللا ؟ قــال: »بينــا رســول هللا  يصلــي بفنــاء 
الكعبــة؛ إذ أقبــل عقبــة ابــن أيب معيــط وهــو مــن الكفــار، فأخــذ مبنكــب رســول هللا 

، ولــوى ثوبــه يف عنقــه، فخنقــه خنًقــا شــديًدا«)3(. 

مــن حديــث أخرجــه بغــري هــذا اللفــظ البخــاري يف صحيحــه، ابب مــا لقــي النــي  وأصحابــه   )1(
)45/5( برقــم )3854(، وانظــر: الســرية النبويــة البــن كثــري )ص486(، واخلصائــص الكــربى، 

للسيوطي )339/1(. 
رواه البخاري يف صحيحه، ابب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء آمني فوافقت إحدامها   )2(
األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه )115/4( برقم )3231(، ومســلم يف صحيحه، ابب ما لقي 
النــي  مــن أذى املشــركني واملنافقــني )1420/3( برقــم )1795(، وانظــر: الــروض األنــف يف 

شــرح الســرية النبوية البن هشــام )30/4(، والســرية النبوية البن كثري )152/2(. 
رواه البخــاري يف صحيحــه، ابب قولــه: )فنفــخ يف الصــور فصعــق مــن يف الســموات واألرض   )3(

..( )127/6( برقــم )4815(. 
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ويف املدينــة يبــدأ عهــد جديــدً مــن الصــرب والتضحيــة، وحيــاة فيهــا الكثــري مــن اجلهد 
والشدة، حى جاع وافتقر، وربط على بطنه احلجر، يقول الني : »قد أُخفت يف 
هللا، ومــا خيــاف أحــد، ولقــد أوذيــت يف هللا ومــا يـُـؤذى أحــد، ولقــد أتــت علــّي ثالثــون 
من بني يوم وليلة ومايل ولبالل طعاٌم أيكله ذو كبد، إال شيء يواريه إبط بالل«)1(.

ومل يكــن خيــرج مــن غــزوة إال ويدخــل يف أخــرى، حــى ُشــجَّ وجهــه الشــريف، 
وكســرت رابعيتــه، واهتــم يف عرضــه، وحلقــه األذى مــن املنافقــني وجهلــة األعــراب، 
روى البخــاري عــن عبــد هللا بــن مســعود رضــي هللا عنــه أنــه قــال : قســم رســول 
هللا  قســمة، فقــال رجــل مــن األنصــار: وهللا مــا أراد حممــد هبــذا وجــه هللا، 
قال ابــن مســعود: فأتيــت رســول هللا  فأخربتــه، فتمعــر وجهــه وقــال : »رحــم 

هللا موســى، لقــد أوذي أبكثــر مــن هــذا فصــرب«)2(.
كان لــه مــن الذريــة ســبعٌة، تــواىل موهتــم واحــداً تلــو اآلخــر حــى مل يبــق منهــم 
إال فاطمة -رضــي هللا عنهــا-، فمــا وهــن وال الن، ولكــن صــرب صــرباً مجيــاًل، حــى 
أُثــر عنــه يــوم مــوت ولــده إبراهيم قولــه: »إن العــني تدمــع والقلــب حيــزن وال نقــول 

إال مــا يرضــي ربنــا وإان بفراقــك اي إبراهيم حملزونــون«)3(.
 هذه بعض مواقف الصرب يف حياة الني ، ويف سريته الي هي حياة إنسان، 
وبشــر أيكل وميــرض، وينــام وهــو القــدوة، تتجلــى فيهــا بشــريته يف اإلحســاس، 
والشعور، والعاطفة املعتدلة، وبث الشكوى هلل، وأخذ احليطة واحلذر ما أمكن، 
فهــي أســباب ال تنــايف التــوكل، وهــي ابتــالءات؛ لرفعــة الدرجــات، وحتقيــق أســوة 
الطريــق الشــائك، فطريــق األنبيــاء ليــس مزروعــاً وروداً ورايحــني، لكــن هللا تعــاىل 

أعدهــم ملقامــات أعلــى يف املــأ األعلــى.

رواه الرتمذي يف سننه )645/4( برقم )2472(، وقال: »حديث حسن صحيح«.   )1(
رواه البخــاري يف صحيحــه، ابب حديــث اخلضــر مــع موســى عليهمــا الســالم )157/4( برقــم   )2(

)3405(، ويف غــري موضــع أيضــاً. 
رواه البخاري يف صحيحه، ابب قول الني  »إان بك حمزونون« )83/2( برقم )1303(.   )3(
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املبحث السادس: املظاهر العقدية يف السرية النبوية فيما يتعلق ابلكفار. 
الذمي واملستأمن واملعاهد:

أهل الذمة: الكفَّار املقيمون حتت ذمَّة املسلمني بدفع اجلزيَّة)1(.
املعاَهد: هو الكافر الذي بينه وبني املسلمني عهد مهادنة)2(.

قال ابن بطال: »واملعاَهد: الذي بينه وبني اإلمام عهد وهدنة«)3(.
وإذا دخل داير املسلمني مسُِّي مستأمًنا.

املستأمن: هو احلريب املقيم إقامة مؤقتة يف داير اإلسالم)4(.
ــي مؤبــد، وأمــان  ــي وبــني املســتأمن هــو أّن أمــان الذمِّ والفــرق بــني أمــان الذمِّ
املعاهــد واملســتأمن مؤقــت مبــدة إقامتــه الــي يصــري بتجاوزهــا مــن أهــل الذّمــة، 

وتضــرب عليــه اجلزيــة)5(.
تعريف املعاهدات واالتفاقيات: 

املعاهــدات هــي تلــك االتفاقــات أو العهــود أو املواثيــق الَـّـي تعقدهــا الدولــة 
اإلســالمية مــع غريهــا مــن الــدول يف حالــي الســلم واحلــرب، وُتَســمَّى املعاهــدة يف 
احلالــة األخــرية موادعــة أو مصاحلــة أو مســاملة، ويـَُقــرَُّر مبقتضاهــا الصلــُح علــى تــَـْرِك 
 Lْعنَــا َوُهــْم اَل َيْســَمُعوَن احلــرب)6(، لقولــه تعــاىل: Mَواَل َتُكونُــواْ َكالَِّذيــَن قَالُــوا مَسِ

]األنفــال:61[.
األصــل يف الَعالقــة هــو الســلم، فاملعاهــدات تكــون إمَّــا إلهنــاء حــرٍب عارضــة، 
والعــود إىل حــال الســلم الدائــم، أو أهنــا تقريــٌر للســلم وتثبيــت لدعائمــه؛ لكيــال 

الدّر النقي )ص289(.   )1(
جامع األصول البن األثري )466/7(.   )2(

نظم املستعذب )157،156/1(.  )3(
واألم   ،)95/7( جنيــم  البــن  الرائــق  والبحــر   ،)221/1( للمرغينــاين  البدايــة  شــرح  اهلدايــة   )4(

 .)367/2( مفلــح  البــن  والفــروع   ،)283/4( للشــافعي 
انظر: بدائع الصنائع )106/7(.   )5(

بعنــوان  الشــبكة  علــى  منشــور  وحبــث   ،)231/25( الكويتيــة  الفقهيــة  املوســوعة  ينظــر:   )6(
»املعاهــدات يف الشــريعة اإلســالمية« املبحــث األول: تعريــف املعاهــدة لغــة وشــرعاً، موقــع 

احلديــث«.  أهــل  »ملتقــى 
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يكــون مــن بعــد ذلــك العهــد احتمــال اعتــداء، إالَّ أْن يكــوَن نقًضــا للعهــد)1(.
 واملعاهدات فيها منافع كثرية، منها إاتحة الفرصة لإلسالم أن ينتشر أبمان، 
ومنهــا إعطــاء فرصــة لغــري املســلمني أن يفكــروا هبــدوء للدخــول يف اإلســالم، ومنهــا 
حتقيــق مصــاحل متبادلــة بــني املســلمني والكفــار ال تتــم إال هبــا، مــن حتديــد مواقــف 
واضحــة مــن عــدو مشــرتك، كمــا يف منــع قريــش مــن غــزو املدينــة، وحتالــف اليهــود 
علــى البنــد؛ لئــال يكــون مثــة رخــاوة أو خيانــة املوقــف، فقــول رســول هللا: »وإنــه ال 
جُتــار قريــٌش وال مــن نصرهــا«، وأن ال تكــون املعاهــدة خملــة بشــيء مــن الديــن، قبــل 

ذلــك قــال: »إن بينهــم النصــَر علــى مــن َدِهــَم يثــرب«)2(.
وحــى يكــون اجلميــع مســئول عــن مصــاحل البلــد، بذلــك يتضــح املوقــف مــن 

خــالل منــاذج مــن الســرية. 
امتثــااًل لقولــه تعــاىل: Mَوأَْوفُــواْ ِبَعْهــِد اللِّ ِإَذا َعاَهــدمتُّْ َواَل تَنُقُضــواْ اأَلمْيـَـاَن بـَْعــَد 
تـَوِْكيِدَهــا َوقَــْد َجَعْلتُــُم الّلَ َعَلْيُكــْم َكِفيــاًل ِإنَّ الّلَ يـَْعلَــُم َمــا تـَْفَعُلوَنL]النحــل: 91[.

ُ َعــِن الَِّذيــَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكــْم يف الدِّيــِن َوملَْ خُيْرُِجوُكــم  وقولــه تعــاىل: Mاَل يـَنـَْهاُكــُم اللَّ
َا يـَنـَْهاُكُم  مِّن ِداَيرُِكْم َأن تـَبـَرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي﴿8﴾ ِإمنَّ
ــن ِداَيرُِكــْم َوظَاَهــُروا َعلَــى ِإْخرَاِجُكــْم  ُ َعــِن الَِّذيــَن قَاتـَُلوُكــْم يف الدِّيــِن َوَأْخَرُجوُكــم مِّ اللَّ

ـُـْم فَُأْولَئِــَك ُهــُم الظَّاِلُمــوَن ﴿L﴾9]املمتحنــة: 8، 9[. َأن تـََولَّْوُهــْم َوَمــن يـَتـََوهلَّ
علــى هــذه املبــادئ ســارت حيــاة رســول هللا ، بــل ورىبَّ أصحابــه عليهــا، 
فقــال رســول هللا : ُمَعلًِّمــا إايهــم قيمــة الوفــاء ابلعهــد: »َمــْن َكاَن بـَيـْنَــُه َوبـَــنْيَ 
قــَـْوٍم َعْهــٌد فَــاَل َيُشــدُّ ُعْقــَدًة، َوال حَيُلَُّهــا، َحــىَّ يـَنـَْقِضــَي أََمُدَهــا، أَْو يـَْنبِــَذ ِإلَْيِهــْم َعلَــى 

َســَواٍء«)3(. 
وعن عبــد هللا بــن عمــرو رضــي هللا عنهمــا عــن النــي  قــال: »مــن قتــل 

ينظر: العالقات الدولية يف اإلسالم، حممد أبو زهرة )ص79(.   )1(
ينظر: السرية النبوية، البن هشام )504/1(.   )2(

رواه أبو داود يف سننه، ابب يف اإلمام يكون بينه وبني العدو عهد )83/3( برقم )2759(،   )3(
وأمحــد يف مســنده )181/32-182( برقــم )19436(، وقــال حمققــوا املســند: »صحيــح 
بشــاهده«، وصححــه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع الصغــري وزايدتــه )1105/2( برقــم )6480(. 
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معاهــداً مل يــرح رائحــة اجلنــة وإن رحيهــا توجــد مــن مســرية أربعــني عامــًا«)1(.
وعــن أيب هريــرة عــن النــي  قــال: »أال مــن قتــل نفســاً معاهــداً لــه ذمــة هللا 
وذمــة رســوله فقــد أخفــر بذمــة هللا فــال يــرح رائحــة اجلنــة وإن رحيهــا ليوجــد مــن 

مســرية ســبعني خريفــًا«)2(. 
ومن مناذج ذلك يف السرية: 

1/ قصة مثامة: 
عــن أيب ُهَريــْـَرَة  قَــاَل :بـََعــَث النَّــِيُّ  َخْيــاًل ِقبَــَل جَنْــٍد، َفَجــاَءْت ِبَرُجــٍل ِمــْن 
بَــيِن َحِنيَفــَة يـَُقــاُل لَــُه مُثَاَمــُة بْــُن أاَُثٍل، فـََرَبطـُـوُه ِبَســارِيٍَة ِمــْن َســَوارِي اْلَمْســِجِد، َفَخــرََج 
ــُد! ِإْن  ِإلَْيــِه النَّــِيُّ  فـََقــاَل: »َمــا ِعْنــَدَك اَي مُثَاَمــُة ؟«، فـََقــاَل: ِعْنــِدي َخيــْـٌر اَي حُمَمَّ
تـَْقتـُْلــيِن تـَْقتُــْل َذا َدٍم، َوِإْن تـُْنعِــْم تـُْنعِــْم َعلَــى َشــاِكٍر، َوِإْن ُكْنــَت تُرِيــُد اْلَمــاَل َفَســْل 
ِمْنــُه َمــا ِشــْئَت .فــَـرُتَِك َحــىَّ َكاَن اْلَغــُد مُثَّ قَــاَل لَــُه: »َمــا ِعْنــَدَك اَي مُثَاَمــُة ؟«، قَــاَل: 
َمــا قـُْلــُت لَــَك ِإْن تـُْنعِــْم تـُْنعِــْم َعلَــى َشــاِكٍر !فـَتـَرََكــُه َحــىَّ َكاَن بـَْعــَد اْلغَــِد فـََقــاَل: »َمــا 

ِعْنــَدَك اَي مُثَاَمــُة؟«، فـََقــاَل: ِعْنــِدي َمــا قـُْلــُت لَــَك !فـََقــاَل : »َأْطِلُقــوا مُثَاَمــَة«.
فَاْنطَلَــَق مثامــة ِإىَل جَنْــٍل َقرِيــٍب ِمــْن اْلَمْســِجِد، فَاْغَتَســَل، مُثَّ َدَخــَل اْلَمْســِجَد 
 ، ــُد ! َواللَِّ ــًدا َرُســوُل اللَِّ ! اَي حُمَمَّ ُ، َوَأْشــَهُد َأنَّ حُمَمَّ فـََقــاَل: َأْشــَهُد َأْن ال ِإلَــَه ِإال اللَّ
َمــا َكاَن َعَلــى األْرِض َوْجــٌه أَبـَْغــَض ِإيَلَّ ِمــْن َوْجِهــَك، فـََقــْد َأْصَبــَح َوْجُهــَك َأَحــبَّ 
اْلُوُجــوِه ِإيَلَّ، َواللَِّ َمــا َكاَن ِمــْن ِديــٍن أَبـَْغــَض ِإيَلَّ ِمــْن ِديِنــَك، فََأْصَبــَح ِدينُــَك َأَحــبَّ 
الدِّيــِن ِإيَلَّ، َواللَِّ َمــا َكاَن ِمــْن بـَلَــٍد أَبـْغَــُض ِإيَلَّ ِمــْن بـَلَــِدَك، فََأْصبَــَح بـَلَــُدَك َأَحــبَّ 
ــَرُه َرُســوُل  اْلِبــاَلِد ِإيَلَّ. َوِإنَّ َخيـَْلــَك َأَخَذْتــيِن، َوَأاَن أُرِيــُد اْلُعْمــَرَة ، َفَمــاَذا تــَـَرى ؟ فـََبشَّ
ــَة، قَــاَل لَــُه قَائِــٌل : َصبــَـْوَت ؟ ! قَــاَل : ال،  ــا قَــِدَم َمكَّ اللَِّ  َوأََمــَرُه َأْن يـَْعَتِمــَر فـََلمَّ
ــٍد َرُســوِل اللَِّ ، َوال، َواللَِّ اَل أَيْتِيُكــْم ِمــْن اْلَيَماَمــِة َحبَّــُة  َوَلِكــْن َأْســَلْمُت َمــَع حُمَمَّ

رواه البخــاري يف صحيحــه، أبــواب اجلزيــة واملوادعــة، ابب إمث مــن قتــل معاهــداً بغــري جــرم،   )1(
برقــم)2995(.   )1155/3(

رواه الرتمذي يف سننه، كتاب الدايت عن رسول هللا، ابب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة   )2(
)20/4( برقــم )1403(، قــال أبــو عيســى: حديــث أيب هريــرة حديــث حســن صحيــح وقــد 

 روي مــن غــري وجــه عــن أيب هريــرة عــن النــي
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.)1( ُِّحْنَطــٍة َحــىَّ أَيَْذَن ِفيَهــا النَّــِي
وحيث كانت ســرية حممد بن مســلمة  هي أول عمل عســكري بعد غزوة 
األحــزاب وقريظــة، وقــد حتركــت هــذه الســرية يف احملــرم مــن العــام الســادس للهجــرة، 
يف مهمــة عســكرية ضــد بــين القرطــاء يف أرض جنــد، ويف طريــق عــودة الســرية؛ مت 
أســر مثامــة بــن أاثل احلنفــي ســيد بــين حنيفــة، والصحابــة ال يعرفونــه، فقدمــوا بــه 
املدينــة وربطــوه بســارية مــن ســواري املســجد، فلمــا خــرج إليــه رســول هللا  قــال: 

»أَتَــْدُروَن َمــْن َأَخــْذمُتْ؟ َهــَذا مُثَاَمــُة بْــُن أاَُثٍل احْلََنِفــّي، َأْحِســُنوا إَســاَرُه«)2(()3(.
ورجــع رســول هللا  إىل أهلــه، فقــال هلــم: »امْجَُعــوا َمــا َكاَن ِعْندَُكــْم ِمــْن َطَعــاٍم 
فَابـَْعثُــوا بِــِه إلَْيــِه« .. وقــد أمــر – صلــوات هللا وســالمه عليــه – بِِلْقَحتِــِه – أي 

انقتــه - َأْن يشــرب مثامــة مــن حليبهــا)4(. 
وال زال رســول هللا  يتــودد إليــه ويــرتدد عليــه، ويدعــوه إىل اإلســالم، مث أمــر 

أصحابــه بفــك أســر مثامــة.
فذهــب مثامــة مــن تلقــاء نفســه إىل خنــل قريــب مــن املســجد النبــوي – ومل 
يذهــب إىل أهلــه – فاغتســل ُغســل املســلمني، مث قــدم إىل املســجد هــذه املــرة 
على قدم وســاق، يف َحرْبة وســرور، قد هطلت على وجهه ُمزنة اإلميان، وهتللت 
أســاريره بشاشــة ووضــاءة، وإذا بــه ينطــق كلمــات مــا أمجلهــا! صّدرهــا بشــهادة 
التوحيــد، وثنَّاهــا بكلمــة حــق، وأعقبهــا بكلمــة حــب، وختمهــا ابســتئذان، فقــد 
العمــرة، وكأمنــا هــو جنــدي مــن أجنــاد الدعــوة اإلســالمية يف عشــية أو  قصــد 
ضحاهــا، فــأذن لــه قائــده الــذي أســره مرتــني! رهبًــا مث رغبًــا، مث علَّمــه أســتاذه صفــة 

العمــرة علــى منهــج التوحيــد، ولقنــه التلبيــة خاليــة مــن الشــرك، نقيــة طيبــة .
وانتشــر خــرب إســالم مثامــة، ســيد اليمامــة، فلمــا قــدم مكــة، عــريه قرشــي قائــاًل: 
رواه البخــاري يف صحيحــه، ابب وفــد بــين حنيفــة وحديــث مثامــة بــن أاثل )170/5( برقــم   )1(

 .)4372(
ينظر: اتريخ املدينة البن شبة )435/2(.   )2(

ينظر: السرية النبوية، البن هشام )638/2(.   )3(
ينظــر: الســرية النبويــة، البــن هشــام )639/2(، ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرية خــري العبــاد   )4(

 .)72-71/6(
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أصبــوت ؟ أي أكفــرت بديــن اآلابء ؟  فقــال - قولــة مــن أُطعــم غضــارة اإلميــان 
ــٍد َرُســوِل اللَِّ «. وهكــذا يعلــن هويتــه بــني  - : »ال، َوَلِكــْن َأْســَلْمُت َمــَع حُمَمَّ
ظهــراين قريــش – فهــو الســيد القــوي صاحــب العزميــة - ويعتــز بدينــه، ويفتخــر 

بعقيدتــه، وهلل العــزة ولرســوله وللمؤمنــني. 
مث أيخذ قراره، ويعلن موقف اليمامة املسلمة، من قريش اجلائرة : »َوال، َواللَِّ 
اَل أَيْتِيُكــْم ِمــْن اْلَيَماَمــِة َحبَّــُة ِحْنطَــٍة َحــىَّ أَيَْذَن ِفيَهــا النَّــِيُّ «، فهــي املقاطعــة ملــن 
حــاد هللا ورســوله .. فأرســل وجهــاء قريــش إىل رســول هللا  يســألونه أبرحامهــم 

أن يكتــب إىل مثامــة؛ ليخلــي هلــم محــل الطعــام)1(. 
وإن كان يف قصة مثامة من الدروس والعرب ما ال يسعه هذا البحث، إال أنين 

سأكتفي ابإلشارة إىل بعضها: 
منهــا: أن مثامــة كان أول مســلم يلــي علنــاً بــني ظهــراين قريــش واألصنــام حــول 
الكعبــة، حيــث إنــه حــني ُأســر كان ينــوي العمــرة، فأمــره رســول هللا  إبمتــام 

عمرتــه، ولكــن علــى املنهــج احلــق الــذي شــرعه هللا ورســوله. 
  ومنهــا: أن يتمثــل مــن يدَّعــون محــل رايــة اجلهــاد أخــالق النــي العظيــم
بتعاملــه مــع األســري، وكيــف أنــه أمــر أصحابــه وأهــل بيتــه حبســن معاملتــه، وأشــربه 
مــن حليــب انقتــه، وأطعمــه مــن طعامــه، وخاصــة كمــن هــو مبنزلــة مثامــة الســيد 
املطــاع يف قومــه، الــذي كان إلســالمه أثــر عظيــم علــى املســلمني، فلــك أن تقــارن 
كيــف أن الصــورة حتولــت حــني كان املســلمون حماصريــن يف الشــعب، مث بعــد 
  إســالم مثامــة حُتَاَصــُر قريــش اقتصــادايً حــى رضخــت واســتنجدت برســول هللا

بعــد أن كانــت تســتعديه. 
ومــن منــاذج الوفــاء مــع الكفــار يف معاهداهتــم، والــي تعكــس عمــق التوحيــد 

وأثــره علــى صاحبــه، وتعــدي هــذا األثــر علــى غــريه : 
2/ قصة أيب بصري:

وموجــز قصــة أيب بصــري أن النــي  عاهــد قريشــاً يــوم احلديبيــة علــى أن يــرد 

انظر: املصادر السابقة، ودالئل النبوة، للبيهقي )80-79/4( .   )1(
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إليهــم مــن أســلم منهــم وقــدم إليــه؛ كمــا هــي احلادثــة مدونــة يف كتــب الســرية)1(:
كان حليفاً لبين زهرة، أســلم مبكة قدمياً فحبســه املشــركون عن اهلجرة، وذلك 
قبــل عــام احلديبيــة، فلمــا نــزل َرُســول اللَّ  احلديبيــة، وقاضــى قريشــاً علــى مــا 
قاضاهــم عليــه وقــدم املدينــة أفلــت أبــو بصــري مــن قومــه فســار علــى قدميــه ســعياً 
َحــىَّ أتــى َرُســول اللَّ ، فكتــب األخنــس بــن شــريق، وأزهــر بــن عبــد عــوف إىل 
رســول هللا  كتــاابً فيــه أن يــرده إليهــم علــى مــا اصطلحــوا عليــه، وبعثــاه مــع 
خنيــس بــن جابــر، فخــرج خنيــس ومعــه مــواله كوثــر فدفعــه إليهمــا فخرجــا بــه، 
فلمــا كاان بــذي احلليفــة عــدى أبــو بصــري علــى خنيــس فقتلــه، فقــال: وفــت ذمتــك 
، دفعتــين إليهــم فخشــيت أن يفتنــوين عــن ديــين فامتنعــت، فـََقــاَل  اي رســول اللَّ
رســول هللا  لكوثــر: »خــذه فاذهــب بــه« فقــال: إين أخــاف أن يقتلــين، فرتكــه 

ورجــع إىل مكــة، فأخــرب قريشــاً مبــا كان. 
وخــرج أبــو بصــري إىل العيــص فنــزل انحيــة علــى طريــق قريــش إىل الشــام، فجعــل 
مــن مبكــة مــن احملتبســني يتســللون إىل أيب بصــري، فاجتمــع عنــده منهــم قريــب 
مــن ســبعني، فجعلــوا ال يظفــرون أبحــد مــن قريــش إال قتلــوه، وال بعــري هلــم إال 
اقتطعوهــا، فكتبــت قريــش إىل رســول هللا  يســألونه أبرحامهــم إال أدخــل أاب 
بصــري وأصحابــه إليــه فــال حاجــة لنــا هبــم، فكتــب النــي  إىل أيب بصــري أن يقــدم 
عليــه مــع أصحابــه، فجــاءه الكتــاب وهــو ميــوت، فجعــل يقــرؤه ويقبلــه ويضعــه علــى 
عينيــه، فمــات وهــو يف يديــه، فغســله أصحابــه وصلــوا عليــه ودفنــوه هنــاك، وبنــوا 

عنــد قــربه مســجداً، مث قدمــوا علــى رســول هللا  فأخــربوه فرتحــم عليــه)2(.
ومما يستنتج من هذه القصة: 

أن رســول هللا  كان يهتــم ابلوفــاء ابلعهــود واملواثيــق، ومل يكــن عنــده جمــرد 
الــورق، ولكنــه كان ســلوًكا عمليًّــا يف حياتــه ويف عالقتــه  علــى  نظريــة مكتوبــة 

ينظــر: مغــازي الواقــدي )625/2(، ســرية ابــن هشــام )323/2(، دالئــل النبــوة، للبيهقــي   )1(
 .)173/4(

ينظــر: املنتظــم يف اتريــخ امللــوك واألمــم )292/3(، مغــازي الواقــدي )625/2(، ســرية ابــن   )2(
النبــوة، للبيهقــي )173/4(.  هشــام )323/2(، دالئــل 
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الدوليــة، فقــد أوصــى هللا ســبحانه وتعــاىل ابلوفــاء ابلعهــود، وحــذر مــن نقــض 
ــواْ ِبَعْهــِد  األميــان بعــد توكيدهــا يف كثــري مــن اآلايت القرآنيــة، قــال تعــاىل: Mَوأَْوُف
اللِّ ِإَذا َعاَهدمتُّْ َواَل تَنُقُضواْ اأَلمْيَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم الّلَ َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإنَّ 
الّلَ يـَْعلَــُم َمــا تـَْفَعُلوَنL]النحــل: 91[، وقــال جــل وعــال: Mَواَل تـَْقَربـُـواْ َمــاَل اْلَيِتيــِم 
 Lُه َوأَْوفُــواْ اِبْلَعْهــِد ِإنَّ اْلَعْهــَد َكاَن َمْســُؤواًل ِإالَّ اِبلَّــِي ِهــَي َأْحَســُن َحــىَّ يـَبـْلُــَغ َأُشــدَّ

]اإلســراء: 34[.
والــدروس والعــرب مــن صلــح احلديبيــة كثــرية، واألحــكام العقديــة املســتنبطة منهــا 
حتتــاج ملؤلــف خــاص، فمــن قصــة أيب بصــري اســتدل بعــض النــاس هبــروب أيب بصــري 
ومــن معــه إىل ســاحل البحــر مــع التعــرض لعــري قريــش بقتلهــم وســلب أمواهلــم دون 

إذن النــي ، وأنــه  مل ينكــر عليــه وعليهــم، فاجلــواب عــن هــذا االســتدالل: 
أنــه ال جيــوز أن حيتــج حبــال أيب بصــري مــن كان يف عنقــه بيعــة إلمــام فيخــرج 
بــدون إذنــه فيقاتــل لقولــه - فيمــا روى الشــيخان -: »َوَمــْن يـَْعــِص اأَلِمــرَي فـََقــْد 
َــا اإِلَمــاُم ُجنَّــٌة يـَُقاتَــُل ِمــْن َورَائِــِه َويـُتَـَّقــى بِــِه«)1(، وروى مســلم قَــاَل:  َعَصــاين ، َوِإمنَّ
»َمــْن َخــرََج ِمــْن الطَّاَعــِة َوفَــاَرَق اجلََْماَعــَة، َفَمــاَت َمــاَت ِميتَــًة َجاِهِليَّــًة ، َوَمــْن قَاتَــَل 
يَّــٍة : يـَْغَضــُب ِلَعَصبَــٍة أَْو َيْدُعــو ِإىَل َعَصبَــٍة أَْو يـَْنُصــُر َعَصبَــًة فـَُقتِــَل  حَتْــَت رَايَــٍة ِعمِّ
َفِقتـْلَــٌة َجاِهِليَّــٌة، َوَمــْن َخــرََج َعلَــى أُمَّــِي َيْضــِرُب بـَرََّهــا َوفَاِجَرَهــا َواَل يـََتَحاَشــى ِمــْن 
ُمْؤِمِنَهــا َواَل يَِفــي لِــِذي َعْهــٍد َعْهــَدُه فـََلْيــَس ِمــينِّ َوَلْســُت ِمْنــُه«)2(. وروى الشــيخان 
َعــْن ابْــِن َعبَّــاٍس َعــْن النَِّيِّ قَــاَل: »َمــْن َكــرَِه ِمــْن أَِمــريِِه َشــيـًْئا فـَْلَيْصــربْ؛ فَِإنَّــُه َمــْن َخــرََج 

ــْلطَاِن ِشــبـْرًا َمــاَت ِميَتــًة َجاِهِليَّــًة«)3(.  ِمــْن السُّ
قــال ابــن قدامــة: »وأمــر اجلهــاد موكــول إىل اإلمــام ويلــزم الرعيــة طاعتــه فيمــا 

رواه البخــاري يف صحيحــه، ابب يقاتــل مــن وراء اإلمــام ويتقــى بــه )50/4( برقــم )2957(،   )1(
ومســلم يف صحيحــه، ابب وجــوب طاعــة األمــراء يف غــري معصيــة )1466/2( برقــم )1835(. 
رواه مسلم يف صحيحه، ابب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر   )2(

)1476/3( برقم )1848(. 
رواه البخــاري يف صحيحــه، ابب قــول النــي  »ســرتون بعــدي أمــوراً تنكروهنــا« )47/9(   )3(
برقــم )7053(، ومســلم يف صحيحــه، ابب األمــر بلــزوم اجلماعــة عنــد ظهــور الفــنت وحتذيــر 

الدعــاة إىل الكفــر )1478/3( برقــم )1849(. 
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يــراه مــن ذلك«)1(أ.هـــ. وإمنــا يصــح أن حيتــج بقصــة أيب بصــري يف حــال تعــدد 
الــوالايت، أبن مــن كان حتــت واليــة إمــام فــال يلزمــه اســتئذان إمــام آخــر ليــس هــو 
حتــت واليتــه، فــإن أاب بصــري مل يكــن حتــت يــد الني وحكمــه؛ بــل صــار متميــزاً لــه 

أحكامــه اخلاصــة الــي تلــزم مــن كان حتــت يــده. 
قــال ابــن القيــم: »والعهــد الــذي كان بــني الني وبــني املشــركني مل يكــن عهــًدا 
بــني أيب بصــري وأصحابــه وبينهــم، وعلــى هــذا فــإذا كان بــني بعــض ملــوك املســلمني 
ملــوك  مــن  مللــك آخــر  النصــارى وغريهــم عهــٌد جــاز  مــن  الذمــة  أهــل  وبعــض 
املســلمني أن يغزوهــم ويغنــم أمواهلــم إذا مل يكــن بينــه وبينهــم عهــد، كمــا أفــى 
مــع  بصــري  بقصــة أيب  ملطيــة وســبيهم مســتداًل  نصــارى  اإلســالم يف  بــه شــيخ 

املشــركني«)2(أ.هـ. 
ورد الشــيخ صــاحل بــن فــوزان الفــوزان علــى هــذه الشــبهة بقولــه: »أبــو بصــري 
مــا هــو يف قبضــة اإلمــام، أبــو بصــري يف قبضــة الكفــار يف واليتهــم ، فهــو يريــد أن 
خيلــص نفســه مــن الكفــار، وليــس هــو حتــت واليــة الرســول؛ ألن الرســول رده هلــم 

مبوجــب العهــد والصلــح«)3(.
وقصــة أيب بصــري نتيجــة لصلــح احلديبيــة، ودروس وعــرب صلــح احلديبيــة كثــرية 
كما ذكران، فمن الدروس املســتفادة من صلح احلديبية اعرتاف قريش ابملســلمني 
كقــوة ودولــة تعاهدهــا، وهــو مــن أهــم األمــور، ومــن أعظــم مثــرات صلــح احلديبيــة، 
وهــذا االعــرتاف جــاء مــن قريــش أعظــم قبيلــة عربيــة، فهــذا يعتــرب امليــالد الرمســي 

لدولــة اإلســالم يف اجلزيــرة العربيــة. 
واملستأمن، وهو جنس ينتظم أنواع عديدة، وهي:

1- من أعطاه مسلٌم أماانً .
فاملســلم يُدخــل الكافــَر يف ِجــواره، قــال : »اْلُمْســِلُموَن تـََتَكافَــأُ ِدَماُؤُهــْم، 

املغين، البن قدامة )354/8( .   )1(
زاد املعاد، البن القيم )267/3(.   )2(

اجلهاد وضوابطه، للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان )ص52(.   )3(
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وَيْســَعى ِبِذمَِّتِهــْم أَْداَنُهــْم ، َوُهــْم يَــٌد َعلَــى َمــْن ِســَواُهْم «)1(.
وقــد قــال النــي  يف الصحيحــني ألم هانــئ بنــت عمــه أيب طالــب وأخــت 

علــي  »قَــْد َأَجــْراَن َمــْن َأَجــْرِت اَي أُمَّ َهانِــٍئ«)2(.
فمــن دخــل يف جــوار مســلم فــال جيــوز قتلــه حلديــث: »َمــْن قـَتَــَل ُمَعاَهــًدا ملَْ يَــرِْح 

رَاِئَحــَة اجْلَنَّــِة، َوِإنَّ رحَِيَهــا تُوَجــُد ِمــْن َمِســريَِة أَْربَعِــنَي َعاًمــا«)3(.
قــال ابــن حجــر رمحــه هللا: »َواْلُمــرَاد بِــِه َمــْن لَــُه َعْهــد َمــَع اْلُمْســِلِمنَي، َســَواء 
َكاَن ِبَعْقــِد ِجْزيَــة، أَْو ُهْدنَــة ِمــْن ُســْلطَان ، أَْو أََمــان ِمــْن ُمْســِلم«)4(، وقــد أوجــب 
ــَن اْلُمْشــرِِكنَي اْســَتَجاَرَك فََأِجــْرُه  هللا علينــا أن ال نتعــرض لــه فقــال: Mَوِإْن َأَحــٌد مِّ
َحــىَّ َيْســَمَع َكاَلَم اللِّ مُثَّ أَبِْلْغــُه َمْأَمنَــُه َذلِــَك أِبَنَـُّهــْم قــَـْوٌم الَّ يـَْعَلُمــوَنL ]التوبــة:6[، 
فَاقـْتـُلُــواْ  احْلُــُرُم  اأَلْشــُهُر  انَســَلَخ  فَــِإَذا  تعــاىل:  قــول هللا  بعــد  اآليــة  وجــاءت هــذه 
ُوُهــْم َوُخُذوُهــْم َواْحُصُروُهــْم َواقـُْعــُدواْ هَلُــْم ُكلَّ َمْرَصــٍد فَــِإن  اْلُمْشــرِِكنَي َحْيــُث َوَجدمتُّ
ـَـُواْ الــزََّكاَة َفَخلُّــواْ َســِبيَلُهْم ِإنَّ الّلَ َغُفــوٌر رَِّحيــٌم L]التوبــة:  ــاَلَة َوآتـ اَتبُــواْ َوأَقَاُمــواْ الصَّ
5[، أي فاقتلوهــم ولكــن إذا أراد أحــد منهــم أن يتعــرف علــى اإلســالم فأعطــه 
األمــان ، فــإن أســلم وإال فــال إكــراه يف اإلميــان ، والواجــب علينــا أن نُبلِّغَــه مــا 

أيمــن فيــه مــن مــكان .
وممــا يــدل علــى أّن املعاهــد يشــمل هــذه األنــواع حديــث النــي : »َأاَل َمــْن 
ظَلَــَم ُمَعاِهــًدا، أَْو انـْتـََقَصــُه ، أَْو َكلََّفــُه فــَـْوَق طَاقَتِــِه ، أَْو َأَخــَذ ِمْنــُه َشــيـًْئا ِبغَــرْيِ ِطيــِب 
نـَْفــٍس ، فَــَأاَن َحِجيُجــُه يــَـْوَم اْلِقَياَمــِة «)5(، فهــذا يف الذمــي مســاه النــي  معاهــداً .

2- الرسل:

رواه أبــو داود يف ســننه، ابب يف الســرية تــرد علــى أهــل العســكر )80/3( برقــم )3751(،   )1(
تعليــق األلبــاين: »حســن صحيــح«. 

رواه البخــاري يف صحيحــه، ابب أمــان النســاء وجوارهــن )100/4( برقــم )3171(، ومســلم   )2(
يف صحيحــه، ابب اســتحباب صــالة الضحــى وأن أقلهــا ركعتــان ... )498/1( برقــم )336(. 

رواه البخاري يف صحيحه، ابب إمث من قتل معاهداً بغري جرم )99/4( برقم )3166(.   )3(
فتح الباري )259/12(.   )4(

رواه أبــو داود يف ســننه، ابب يف تعشــري أهــل الذمــة إذا اختلفــوا )170/3( برقــم )3052(،   )5(
تعليــق األلبــاين: صحيــح. 



95 جملة املرقاة السنة األوىل العدد األول 1439ه/2018م

رســل املشــركني ال يقتلــون، فلقــد هنــى رســول هللا  عــن قتــل الرســل، وقــد 
بعــث إليــه مســيلمة الكــذاب برســولني قــد صدقــا بنبوتــه قــال هلمــا النــي : »أََمــا 
َواللَِّ لَــْواَل َأنَّ الرُُّســَل اَل تـُْقَتــُل َلَضَربْــُت َأْعَناَقُكَمــا«)1(، ومثلهــم يف احلكــم الســفراء، 

وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية ال يشــك عاقــل يف ذلــك .
3- من دخل إىل الدولة إبذهنا: 

فــكل مــن مسحــت لــه الدولــة بدخوهلــا فــال جيــوز التعــرض لــه، كالتجــار ومــن 
دخــل حلاجــة، كعــالج وتعليــم، وإذا كان رســول هللا  قــد أنفــذ جــوار امــرأة 
فكيــف إبذن دولــة؟ ولــو ُوجــد مــن ليــس عنــده إذن مــن الدولــة، فهــذا يُرفــع أمــره 

لــويل األمــر وال جيــوز ألحــد أن يتعــرض لــه بســوء.
وكمــا دلــت النصــوص علــى حتــرمي التعــرُّض هلــؤالء الكّفــار فقــد دلّــت الفطــرة 

الســليمة علــى ذلــك ، فالفطــرة دالــة علــى وجــوب احــرتام مثــل هــؤالء)2(.

رواه أبو داود يف سننه، ابب يف الرسل )83/3( برقم )2761(، تعليق األلباين: صحيح.   )1(
انظر: أقسام الكفار، د.مهران ماهر عثمان، مقال على موقع صيد الفوائد، على الرابط:   )2(

 http://www.saaid.net/Doat/mehran/54.htm?print_it=1
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اخلامتة
مت حبمــد هللا تعــاىل مــا أردت مــن اإلشــارة إليــه، بعــد االجتهــاد يف حتــري مظاهــر 

 .  االعتقاد يف سرية الني
وحيــث إهنــا شــاملة حلياتــه كلهــا، فقــد اســتوعبت الســرية مــا بــني غــزوة وســرية 
معظــم الفــرتة املدنيــة، وجتلــت فيهــا صــور حيــة وتطبيــق ألهــم مســائل االعتقــاد، 
وألن الســرية جــزء مــن حياتــه  فــإن األحاديــث الــواردة يف كتــب الســنة داخلــة 

ضمــن ذلــك ولــو مل تكــن مبســمى الســرية. 
ومن أهم ما ميكن ثبته من نتائج توصلت إليها يف هذا البحث: 

أواًل: أن العقيــدة اإلســالمية )التوحيــد( هــي أهــم مــا ينبغــي للمســلم أن يثبتــه 
يف قلبــه، ومــن أهــم مــا جيــب أن يُدعــى إليــه غــري املســلم. 

اثنيــاً: مــن أهــم مــا يثبــت عقيــدة املســلم هــي دراســة ســرية النــي  دراســة 
مســتفيضة، فــكل مــا صــدر عنــه  مــا هــو إال تثبيــت لعقيــدة اإلميــان وترســيخ 

هلــا، وربــٌط لقلــوب املؤمنــني ابهلل عــز وجــل. 
وظهر يل من خالل ذلك أن أوصي مبا يلي: 

1 / التوجيــه إبجيــاد مشــاريع حبثيــة تتــوىل مجيــع التآليــف يف مســائل حمــدودة مــن 
مجيــع مواطن الســرية. 

2 / تدريس املعتقدات من خالل دراسة السرية فليست مادة اتريخ جمرد. 
3 / حترير بعض القصص الي وردت من بعض الرواة، وهي غري مؤصلة علمياً. 

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.«
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املصادر واملراجع
األم، للشــافعي أبــو عبــد هللا حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن . 1

شــافع ابــن عبــد املطلــب بــن عبــد منــاف القرشــي، دار املعرفــة – بــريوت، بــدون 
طبعــة، 1410هـــ/1990م

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، البــن جنيــم، زيــن بــن إبراهيــم بــن بكــر، دار . 2
املعرفــة، بــريوت، د.ط، د.ت.

بدائــع الصنائــع، للكاســاين، أيب بكــر بــن مســعود، حتقيــق: حممــد عــدانن، ط . 3
الثانيــة، بــريوت، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 1419هـــ.

اتريــخ املدينــة البــن شــبة، عمــر بــن شــبة، حتقيــق: فهيــم حممــد شــلتوت، طبــع . 4
علــى نفقــة: الســيد حبيــب حممــود أمحــد – جــدة، 1399هـــ.

ختريــج أحاديــث وآاثر كتــاب يف ظــالل القــرآن ، لســيد قطــب، علــوي بــن عبــد . 5
القادر السَّقَّاف، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، الطبعة : الثانية ، 1416هـ/ 1995م.

جامــع األصــول يف أحاديــث الرســول، جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن . 6
حممــد ابــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكــرمي الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري، حتقيــق 
: عبــد القــادر األرنــؤوط - التتمــة حتقيــق بشــري عيــون، مكتبــة احللــواين - مطبعــة 

املــالح - مكتبــة دار البيــان، الطبعــة : األوىل. 
اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور رســول هللا  وســننه وأايمــه . 7

= صحيــح البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــدهللا البخــاري اجلعفــي، حتقيــق: 
حممــد زهــري بــن انصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: األوىل، 1422هـــ. 

مجع الوســائل يف شــرح الشــمائل، علي بن )ســلطان( حممد، أبو احلســن نور . 8
الديــن املــال اهلــروي القــاري، املطبعــة الشــرفية - مصــر، طبــع علــى نفقــة مصطفــى 

البــايب احللــي وإخوتــه.
دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن . 9

موسى، أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: األوىل - 1405هـ.
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روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، شــهاب الديــن حممــود . 10
بــن عبــد هللا األلوســي، حتقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، 

بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1415هـــ.
زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم . 11

اجلوزيــة، مؤسســة الرســالة، بــريوت - مكتبــة املنــار اإلســالمية، الكويــت، الطبعــة: 
الســابعة والعشــرون، 1415هـــ /1994م. 

ســبل اهلــدى والرشــاد، يف ســرية خــري العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــالم نبوتــه . 12
وأفعالــه وأحوالــه يف املبــدأ واملعــاد، حممــد بــن يوســف الصاحلــي الشــامي، حتقيــق 
وتعليــق: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ علــي حممــد معــوض، دار 

لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1414هـــ - 1993م. الكتــب العلميــة بــريوت – 
سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ يف األمــة، أبــو عبــد . 13

األوىل،  الطبعــة:  الــرايض،  املعــارف،  دار  األلبــاين،  الديــن  الرمحــن حممــد انصــر 
1992م. 1412هـــ/ 

ســنن الرتمــذي، حممــد بــن عيســى بــن َســْورة الرتمــذي، أبــو عيســى حتقيــق . 14
وتعليــق: أمحــد حممــد شــاكر وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي وإبراهيــم عطــوة عــوض، 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــي، مصــر، الطبعــة: الثانيــة، 1395 

هـــ - 1975 م
ســرية ابــن إســحاق )كتــاب الســري واملغــازي(، حممــد بــن إســحاق بــن يســار . 15

املــدين، حتقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر – بــريوت، الطبعــة: األوىل، 1398هـــ 
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سَبق السْبق يف األلعاب الرياضية املعارصة

أ. د. عبداحلكيم عبدالرمحن السعدي*

امللخص

يتضمن حبث »ســبق الســبق يف األلعاب الرايضية املعاصرة« عدًدا من املســائل املتعلقة بعائدات املســابقات 
الرايضيــة احلديثــة؛ حيــث شــاعت تلــك األلعــاب، وتنوعــت، ووقــع اإلشــكال يف مــا ينتــج منهــا مــن عائــدات 

ماديــة؛ أحــالل هــي أم حــرام ومــا خترجيهــا الفقهــي؟
ومن املعلوم أن الفقه اإلســالمي أوىل املســابقة والرمي اهتماماً ملموســاً، وعقد الفقهاء لذلك أبواابً مســتقلة 
يف مصنفاهتــم، بنــاء علــى أن اإلســالم يشــجع كل مــا فيــه بنــاء للجســم الســليم؛ توصــاًل إىل العقــل الســليم، 
غــري أن تطــور تلــك األلعــاب يف عصــران وتنوعهــا اقتضــى أن تبحــث أحكامهــا وفقــاً ملســتجدات العصــر وتنــوع 
األســاليب، فــكان هــذا البحــث إجابــة  لكثــري مــن املســائل املعاصــرة ممــا مل تبحــث يف كتــب الفقــه القدميــة؛ 
توخيــاً الهتــداء الشــباب واملهتمــني ابأللعــاب املعاصــرة وفقــاً ألحــكام الشــريعة وبعــدا عــن املقامــرة واملــال احلــرام 

الــذي قــد ينتــج عــن بعــض األلعــاب يف معاجلــة بعــض أخطــاء هــذه املســابقات الشــرعية.

Abstract:
This research includes a number of cases and legal dicta relating to the proceeds of 
modern common sports competitions which are occurring today in varied forms. Such 
questions can often be problematic and require clear answers to establish whether they 
are lawful or unlawful under Islamic law.
It is understood that Islamic Jurisprudence paid a significant attention to archery and 
Muslim jurists has dedicated entire chapters in their works for such topic on the ba-
sis that Islam encourages the building of a healthy mind in a healthy body. However, 
the diversity and complexity of those games in our time and age, necessitates a carful 
research to provide legal answers for the questions often posed by Muslim youth and 
interested parties. Our research is an attempt to provide some answers in the hope to 
assist Muslims to avoid falling into gambling and that which is unlawful in Islamic law.

* أســتاذ الفقــه وأصولــه، كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية، جامعــة قطــر، اتريــخ اســتالم البحــث 2016/3/16م، 
واتريــخ قبولــه للنشــر 2016/10/5م
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احلمــد هلل رب العاملــني، وأفضــل الصــالة وأمت التســليم علــى ســيدان حممــد ســيد 
املرســلني ، وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن، وبعــد:

فقــد شــاع لــدى عامــة النــاس والشــباب منهــم خصوصــاً »املراهنــة يف بعــض 
األلعــاب الرايضيــة املعاصــرة« ورمبــا كان ذلــك ســبباً يف إيقــاع العــداوة والبغضــاء 
بــني املتنافســني، إضافــة إىل مــا فيــه مــن هــدر لأمــوال وتضييــع هلــا، وبنفــس الوقــت 
قــد يكــون ذلــك ســبباً مــن أســباب الرتبــح ومجــع األمــوال لســّد احلاجــات وتغطيــة 
، وللبــدن  للعقــل خصوصــاً  مــن تنشــيط  الرايضــة  مــا يف  النفقــات، إضافــة إىل 
علــى وجــه العمــوم، ومــا يف ذلــك مــن ترويــح واســتمتاع للنفــوس املراقبــة واملشــجعة 

والعاشــقة هلــذه اللعبــة أو تلــك.
ومن خالل هذين النظرين يتســاءل بعض من الناس عن مدى ِحل أو ُحرمة 

كسب األموال من خالل هذه املراهنات يف ضوء قواعد التشريع ومقاصده.
وهــذا مــا دفعــين إىل أن أكتــب تفصيــاًل يف هــذه املســألة حمــاواًل تتبــع مواطنهــا، 
شــرعي  إىل حكــم  الوصــول  بغيــة  فيهــا  الرتبــح  طريقــة  ومتفهمــاً  شــتاهتا،  ومجــع 
ملكسب كل لعبة رايضية سواء أكان عائداً إىل الالعبني أم املراهنني من غريهم؟ 
ولــن أخــوض يف اســتقراء مجيــع األلعــاب الرايضيــة املعاصــرة للحكــم عليهــا كاًل 
علــى حــدة، فذلــك لــه جمالــه وشــرحه يطــول، إمنــا ســأحتدث علــى األساســيات 
األلعــاب  بعــض  عليهــا  منــزاًل  عــام  بوجــه  األلعــاب  مــن  جُيــىن  الــذي  )للســبق( 
واملســابقات املعاصــرة؛ لتتضــح الصــورة، ويتمكــن فامههــا مــن القيــاس عليهــا فيمــا 

هــو قائــم أو مســتجد مــن املــردودات املاديــة يف أنشــطة أخــرى.
وسوف أقوم بعرض هذه املادة على النحو اآليت:

متهيد: يف بعض املصطلحات املتعلقة ابلبحث.
املبحث األول: يف املسابقات القدمية، وأحكام السَبق فيها.
املبحث الثاين: يف املسابقات املعاصرة، وأحكام السَبق فيها.

اخلامتة: يف أهم النتائج.
متهيد: يف بعض املصطلحات املتعلقة ابلبحث.
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 تــرد يف البحــث مصطلحــات قدميــة ومعاصــرة جيــدر إلقــاء الضــوء عليهــا؛ 
فأقــول: الكــرمي  للقــارئ  لتكــون واضحــة 

الســْبق: بســكون البــاء مبعــىن التقــدم يقــال: »ســبقه إىل الشــيء ســْبقاً تقدمــه، . 1
ويقــال: ســَبق الفــرس يف احللبــة: جــاء قبــل األفــراس«)1(.

السَبق: بفتح الباء: ما يرتاهن عليه املتسابقون)2(.. 2
وهــذا يعــين أنــه شــامل للنقــود وغريهــا ممــا يتــم االتفــاق عليــه بــني املتســابقني مــن . 3

األمــور املاديــة األخــرى.
وهبــذا يتضــح عنــوان حبثنا)َســَبق الســْبق( أي املــردودات املاديــة بعمومهــا الناجتــة . 4

عــن الســْبق والتســابق بــني طرفــني أو أطــراف متعــددة.
إليــه، . 5 أســرع  وســباقاً:  مســابقة  الشــيء  إىل  ســابق  مــن:  مأخــوذة  املســابقة: 

وابراه)3(. جــاراه  فــالانً  فــالن  ســابق  ويقــال: 
املناضلة: هي الرمي ابلسهام، يقال: انضل فالن فالانً: ابراه يف الرمي)4(.. 6
يف . 7 الثــاين  وهــو  مصلِّيــاً  جــاء  الســباق:  يف  الفــرُس  صلَّــى  يقــال:  املصلِّــي: 

.)5 الســباق)
ومســي الثــاين »مصلِّيــًا« ألنــه أييت وراء األول عنــد )صــال( الســابق والصــال . 8

مفــرز الذنــب مــن الفــرس)6(.
الفِســكل: يقــال »فســكل الفــرس« جــاء يف الســباق أخــرياً، كمــا يقــال للرجــل . 9

الــذي جيــئ اتبعــاً ومتأخــراً )فســكل()7(.
االخنناس: هو التخلف: يقال خنس الرجل ختلف وتوارى)8(.. 10

املعجم الوسيط: جلماعة ، )414/1( مادة سبق.  )1(
املصدر نفسه: )415/1( مادة سبق.  )2(
املصدر نفسه: )414/1( مادة سبق.  )3(

املصدر نفسه: )292/2( مادة »فضل«.  )4(
املصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.   )5(
املصدر نفسه: )521/1( مادة »صلى«.  )6(

املصدر السابقبتصرف )689/2( مادة »فسكل«.  )7(
املصدر نفسه:)258/1( مادة »خنس«.   )8(
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اجلعالة: ما جُيعل على العمل من أجر)1(.. 11
احمللــل : مــن يدخــل ابلســابقة بــني اثنــني ال يدفــع شــيئاً، ولــه الربــح إن . 12
فــاز.
املزاريق: املزراق هو الرمح القصري، واجلمع مزاريق)2(.. 13
اجملانيق: املَِنجنيق آلة قدمية كانت ترمى هبا حجارة ثقيلة على األســوار، . 14

فتهدمها)3(.
املقاليع: املقالع ما يرمى به احلجر، واجلمع مقاليع)4(.. 15

۞۞۞

املصدر نفسه:)126/1( مادة »جعل«.  )1(
املصدر نفسه:)393/1( مادة »زرق«.   )2(
املصدر نفسه:)855/1( مادة »جمن«.  )3(
املصدر نفسه:)755/1( مادة »قلع«.  )4(
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املبحث األول: يف املسابقات القدمية وأحكام السَبق فيها.
وردت  وبعضهــا  القدامــى،  الفقهــاء  عرفهــا  مســابقات  هنــاك  أنواعهــا:   : أواًل 
بشــأهنا نصــوص شــرعية، جنمــل احلديــث عنهــا، فنقــول: ذكــر فقهــاء املســلمني 
أنواعــاً مــن املســابقات الشــائعة يف زماهنــم، فقــد كانــت هنــاك مســابقات علــى 
األقــدام، وعلــى الــدواب، وســائر احليــواانت كالفيلــة وغريهــا، وهنــاك مســابقات 
يف الســيوف، ومســابقات علــى الســفن والــزوارق ومســابقات يف الرمــاح القصــرية 

)املزاريــق(. تســمى 
كما أن هناك مســابقات يف الطيور، ومســابقات يف اجملانيق، واملقاليع، ورمي 

األحجار.
كما أهنم عرفوا مسابقة )الصراع( ويراد هبا )املصارعة يف عصران()1(.

اثنياً : حكم املسابقات بوجه عام.
يتجه القول أبن املسابقات بوجه عام مشروعة )مباحة(.

وختريــج إابحتهــا أهنــا ال تعــدو أن تكــون رايضــة بدنيــة أو عقليــة، وتقويــة البــدن 
وتنميــة الذهــن ممــا أقــرت بــه الشــريعة اإلســالمية، بــل أمــرت بــه؛ ألنــه جــزء مــن 
ــن قــُـوٍَّة َوِمــن  إعــداد القــوة الــي جــاءت يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَأِعــدُّواْ هَلـُـم مَّــا اْســَتَطْعُتم مِّ

ّراَِبِط اخْلَْيــِل﴾)2(.
ويف قــول الرســول --: )املؤمــن القــوي خــري وأحــب إىل هللا مــن املؤمــن 

الضعيف()3(. 
أو أهنــا مــن ابب ترويــض البهائــم وتدريبهــا، وال خيفــى أن احلاجــة تدعــو إىل 

اإلنصــاف  ومعهمــا  قدامــة  ابــن  عليــه  الكبــري  والشــرح  املقنــع  املســابقات:  هــذه  يف  ينظــر   )1(
األوىل 1415هـــ =ـ 1995م.وهنايــة  الطبعــة  الرتكــي،  عبــدهللا  بتحقيــق  للمــرداوي:)5/15( 
املطلــب يف درايــة املذهــب للجويــين بتحقيــق أ.د. عبدالعظيــم الديــب )229/18(. ومواهــب 
اجلليــل مــن أدلــة خليــل- للشــنقيطي« طبعــة قطــر)341/2(، واحمليــط الربهــاين - للبخــاري، 

العــريب)54/6(. الــرتاث  إحيــاء  دار  ط. 
سورة األنفال، اآلية 60.  )2(

جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم برقم)2664(.  )3(
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ذلــك يف الســلم واحلــرب.
أو أهنــا أتيت مبنفعــة ماديــة لإلنســان، وأبيحــت اســتثناًء مــن ثــالث قواعــد: مــن 
القمــار، وتعذيــب احليــوان لغــري أكلــه، ومــن حصــول العــوض واملعــوض لشــخص 

واحــد)1( لأســباب الــي ذكرانهــا.
الكتــاب، والســنة، واإلمجــاع، والقيــاس، ومقاصــد  مــن  وأصــل مشــروعيتها: 

الشــريعة.
أما مشروعيتها من الكتاب:

ــن قــُـوٍَّة َوِمــن ّراَِبِط اخْلَْيــِل)L)2. وقــد  فقولــه تعــاىل: Mَوأَِعــدُّواْ هَلـُـم مَّــا اْســَتَطْعُتم مِّ
ذكــر املفســرون أن املــراد ابلقــوة مــا تتقــوى بــه يف احلــرب علــى العــدو، ومــن بــني ذلــك 
الســالح والرمــي، وذكــر ابــن عطيــة بعــد أن نقــل أقــوال العلمــاء يف معــىن القــوة قــال: 
»وذهــب الطــربي إىل عمــوم اللفظــة«)3(. بــل صــرح أبن اخليــل واملركــوب يف اجلملــة 
واحملمــول عليــه مــن احليــوان، والســالح، واملالبــس الباهيــة، واآلالت، والنفقــات كلهــا 
داخلــة يف القــوة)4(. والشــك أن الرمــي نــوع مــن أنــواع الرايضــات الــي حنــن بصــدد 
حبثهــا، ويقــاس عليــه كل مــا يتقــوى بــه البــدن. يؤيــد ذلــك مــا أخرجــه اإلمــام مســلم 
يف صحيحه عن عقبة بن عامر، قال: مسعت رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم- 
ــن قــُـوٍَّة َوِمــن ّراَِبِط اخْلَْيــِلL. مث  وهــو علــى املنــرب يقــرأ: Mَوأَِعــدُّواْ هَلـُـم مَّــا اْســَتَطْعُتم مِّ

قــال: )أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي()5(.
أما مشروعيتها من السنة:

1- مــا رواه أبوهريــرة - رضــي هللا عنــه - عــن النــي -- قــال: )ال ســْبق إال 

املصادر السابقة.  )1(
سورة األنفال، اآلية 60.  )2(

احملــرر الوجيــز - يف تفســري كتــاب هللا العزيــز- البــن عطيــة - ط. وزارة األوقــاف القطريــة،   )3(
بتحقيــق جمموعــة مــن العلمــاء: )26/4(، فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن للبخــاري، ط. دار 

إحيــاء الــرتاث اإلســالمي بقطــر: )200/5(.
املصدر نفسه: )226/4(.  )4(

مســلم )1522/2(، مســند اإلمــام أمحــد)157/4(، ابــن ماجــه)940/2( أبــو داود)3/2(،   )5(
الرتمــذي عارضــة األحــوذي)214/11(.
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يف نصــل أو خــف أو حافــر()1(.
والنصل: السهم، واخلف: اإلبل، واحلافر: اخليل.

2- ومنهــا: قولــه عليــه الصــالة والســالم: )كل شــيء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو ابطــل 
إال ثالثــة: رميــة مــن قوســه، وأتديبــه فرســه ، ومالعبتــه أهلــه فإهنــن مــن احلــق()2(.

3- وقــد ثبــت فيمــا رواه ابــن عمــر أن النــي -- ســابق بــني اخليــل املضمــرة 
مــن احليفــاء إىل ثنيــة الــوداع ، وبــني الــي مل تضمــر مــن ثنيــة الــوداع إىل مســجد بــين 

زريــق( متفــق عليــه)3(.
واملضمرة: الي قلل علفها؛ ليخف حلمها.

فاألحاديث هذه وغريها مما كان يوصي به الني -- اآلابء يف تعليم األبناء 
الســباحة، والرمايــة، وركــوب اخليــل تــدل بوضــوح علــى مشــروعية املســابقة وجوازهــا، 
وأهنــا ليســت مــن القمــار، وال مــن اللهــو احملــرم، وأكــد ذلــك ابلســنة الفعليــة عندمــا 

كان يســابق بــني اخليــل مــن منطقتــني يف املدينــة املنــورة مهــا احليفــاء وثنيــة الــوداع.
الفقهــاء اإلمجــاع علــى مشــروعية  أمــا اإلمجــاع: فقــد نقــل غــري واحــد مــن 

املســابقة)4(.
أما القياس ومقصد التشريع:

فإن من وسائل حفظ الدين الذي هو أول الضرورايت اخلمس اجلهاد يف سبيل 
هللا، وهذا يتطلب إعداداً بدنياً كما يتطلب إعداداً مالياً، ومن اإلعداد البدين إجراء 
مســابقات تنافســية تبين قوة اجلســم، وذلك مما يســتعان به على اجلهاد يف ســبيل هللا 
الــذي هــو طريــق؛ إلعــالء دينــه ونصرتــه، إذاً فاملســابقة إمنــا جــازت؛ ملــا فيهــا مــن منفعــة 

للدين وكل ما يؤدي إىل عبادة أو يســتعان به عليها فهو عبادة أيضاً.
أبــو داود: اجلهــاد، ابب يف  الرتمــذي: اجلهــاد)1700(،  اإلمــام أمحــد: املســند)474/2(،   )1(
الســبق: )2574(، النســائي: )3585(، ابــن ماجــه: اجلهــاد: )2878(، وصححــه األلبــاين 

يف إرواء الغليــل: )333/5(، )506(
أمحد)16886( ، أبو داود)2513(.  )2(

البخاري : ابب هل يقال مسجد بين فالن)114/1(، )38/4( ،)159/9(. مسلم: ابب   )3(
املســابقة بــني اخليــل وتضمريهــا )1491/3(.

املغين البن قدامة، طبعة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية)651/8(.  )4(
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ورب قائــل يقــول: فلنقتصــر علــى مــا ورد بــه النــص مــن مســابقات وهــي: 
ألهنــا  أخــرى؛  مســابقات  لتشــمل  الدائــرة  نوســع  وال  واحلافــر،  واخلــف  النصــل 

أبيحــت اســتثناء، فــال يــزاد عليهــا.
واجلــواب: إن اســتحباب تعلــم الرمــي ابلســهم الــوارد يف النــص ليــس مقصــوداً 
لذاتــه، بــل يظهــر فيــه مقصــد الشــارع مــن كونــه إعــداداً للقــوة مــن أجــل اجلهــاد 
يف ســبيل هللا، وبتحقيــق املنــاط نــدرك أنــه شــامل للرمــي بغــري الســهم؛ كالبندقيــة، 
والرشاشــة، وغريمهــا مــن آالت القــوة احلديثــة، كمــا أنــه شــامل لــكل مــا يبــين بــدن 
اإلنســان ويقويــه، وشــامل أيضــاً لــكل مــا يعــني املســلم علــى أداء واجبــه يف الدفــاع 
الوســائل  وســائر  والطائــرات،  الــدابابت،  اســتخدام  مــن  والعــرض  األرض  عــن 

األخــرى، هــذا فيمــا يتعلــق بتنميــة اجلســم.
أمــا مــا يكــون ســبباً يف تنميــة العقــل مــن األلعــاب واملســابقات فإهنــا تدخــل يف 
اإلابحــة - إن مل نقــل النــدب أو الوجــوب أحيــاانً- قياســاً علــى مــا ينمــي اجلســم؛ 
ذلــك ألن يف تنميــة العقــل حمافظــة علــى ضــروري آخــر مــن الضــرورايت اخلمــس 
يف الشــريعة اإلســالمية مــا ينبغــي أن يكــون خــالف يف هــذا، وقــد أعجبــين مــا قالــه 
حممــود البخــاري مــن احلنفيــة »حكــي عــن الشــيخ اإلمــام اجلليــل أيب بكــر حممــد 
بــن الفضــل أنــه إذا وقــع االختــالف بــني املتفقهــني يف مســألة، فــأراد الرجــوع إىل 
األســتاذ، ويشــرتط أحدمهــا لصاحبــه إن كان اجلــواب كمــا قلــت أعطيــك كــذا، وإن 
كان اجلــواب كمــا قلــُت فــال آخــذ منــك شــيئاً ينبغــي أن جيــوز علــى قيــاس االســتباق 
على األفراس، وكذلك إذا قال واحد من املتفقهة ملثله: تعال حى نطارح املسائل، 
فــإذا أصبــَت وأخطــأُت أعطيتــك كــذا، وإن أصبــُت وأخطــأَت فــال آخــذ منــك شــيئاً 
جيــب أن جيــوز؛ ألن يف األفــراس إمنــا جــوز ذلــك حثــاً علــى تعلــم الفروســية، فيجــوز 
ههنا أيضاً على تعلم الفقه؛ ألن كل ذلك يرجع إىل تقوية الدين وإعالء كلمة هللا 

تعــاىل، وبــه أخــذ الشــيخ اإلمــام مشــس األئمــة احللــواين رمحــه هللا«)1(.
وال شــك أن مــا ذهــب إليــه اإلمــام ابــن الفضــل واإلمــام مشــس األئمــة احللــواين 

إمنــا قــد راعيــا يف ذلــك مقاصــد التشــريع، وأخــذاً ابلقيــاس.
احمليط الربهاين للبخاري: )56/6(.  )1(
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وهــذا يؤكــد مــا قلنــاه مــن أن مســابقة تــروض الفكــر والعقــل جائــزة إذا متــت 
الســيف واإلبــل واخليــل  ذلــك علــى  يقتصــر  الفقهيــة، وال  بشــروطها وقواعدهــا 

الــواردة ابلنــص. والســهام، 
اثلثاً: حكم املسابقات ببعض تفصيالهتا:

جتــدر اإلشــارة إىل أنــه وإن كان احلكــم العــام علــى املســابقات اإلابحــة كمــا 
بينــا يف - اثنيًا-بــل رمبــا ارتقــى إىل النــدب أو الوجــوب يف حــاالت اســتثنائية إال 
أن هــذه اإلابحــة ليســت مطلقــة، بــل حتتــاج إىل شــيء مــن التفصيــالت، وبيــان 

حاالهتــا، واحلكــم علــى كل حالــة علــى حــدة، فنقــول:
احلالة األوىل

أن جتــري املســابقة بــدون »جعــل« كمــا يســميه الفقهــاء )أي بــدون مقابــل 
مــن مــال(

وهو ما أطلقنا عليه )السَبق(
وهذه جائزة بل نقل ابن قدامة اإلمجاع على حلِّها)1(.

األدلــة: اســتدل هلــذه احلالــة مبــا أوردانه مــن أدلــة إلابحــة املســابقة بوجــه عــام، 
يضــاف إىل ذلــك:

أ- مــا ُرِوي أن النــي -- كان مــع عائشــة - رضــي هللا عنهــا - يف ســفر 
فســابقته علــى رحلهــا فســبقته، قالــت: »فلمــا محلــت اللحــم ســابقته فســبقين فقــال 

هــذه بتلــك«)2(.
ب- كمــا ســابق ســلمة بــن األكــوع رجــاًل مــن األنصــار بــني يــدي النــي -- يف 

يــوم ذي قــَـَرد )مــاء حنــو يــوم يف املدينــة ممــا يلــي بــالد غطفــان()3(.
ج- )صارع الني - - رُكانة فصرعه()4(.

د- )مــرَّ - -  بقــوم يْربعــون حجــراً - أي يرفعونــه- ليعرفــوا األشــد منهــم، فلــم 
الشرح الكبري: )6/15 و 7(.  )1(

رواه أبو داود: )28/2(.  )2(
مسلم: )1439/3(، ومسند اإلمام أمحد: )53/4(.  )3(

الرتمذي : )278/7(، أبوداود: )376/2(.  )4(
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ينكــر عليهــم()1(.
فهــذه األحاديــث وغريهــا دلــت علــى جــواز املســابقة الــي جتــري بــدون جعــل 
وعــوض. ويقــاس مــا مل يــرد بــه نــص مــن األلعــاب واملســابقات علــى مــا ورد بــه 
النــص منهــا، والعلــة اجلامعــة بينهــا أن مجيــع املســابقات- املنصــوص عليهــا وغــري 
املنصــوص عليهــا- إمنــا هــي لتقويــة البــدن والعقــل، وهــي ممــا حــث عليهــا اإلســالم 
ورغب هبا، وأن املســلم القوي خري من املســلم الضعيف كما أهنا ختلو من شــبهة 

املقامــرة؛ النعــدام اجلعــل )املقابــل املــادي( منهــا.
احلالة الثانية

أن جتــري املســابقة بـ»جعــل« )أي بعــوض(، وهــذه احلالــة هلــا صــور وكيفيــات 
متعــددة، وقبــل أن نذكــر تلــك الصــور جيــدر أن نقــف علــى رأي الفقهــاء، ومــا 

حصــل بينهــم مــن خــالف يف هــذه احلالــة بوجــه عــام، فنقــول:
املذهــب األول: إن املســابقة بعــوض غــري جائــز إال يف: اخليــل واإلبــل والســهام، 

وهــذا هــو املذهــب عنــد احلنابلــة)2(.
وقــد اســتدلوا علــى ذلــك مبــا أوردانه ســابقاً مــن قولــه-- )ال ســبق إال يف 

نصــل أو خــف أو حافــر()3(.
وعللــوا مــا ذهبــوا إليــه مــن اقتصــار املســابقة بعــوض علــى هــذه الثالثــة أبهنــا 
مــن آالت احلــرب الــي أمــران هللا – تعــاىل-  بتعلمهــا، وإحكامهــا، واملبالغــة يف 

اإلجــادة فيهــا.
والشــك أن املســابقة فيهــا بعــوض حيقــق ذلــك، وقــد الحظنــا كيــف أن النــي- 
- فسَّــر القوة الواردة يف قوله تعاىل: ﴿َوأَِعدُّواْ هَلُم مَّا اْســَتَطْعُتم مِّن قـُوٍَّة َوِمن ّراَِبِط 

اخْلَْيــِل﴾)4(. بقولــه »أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي، أال إن القــوة الرمــي«)5(.

ذكره أبوعبيد يف غريب احلديث: )16-15/1(..  )1(
الشرح الكبري: )8/15 -10(.  )2(

سبق خترجيه.  )3(
سورة األنفال، اآلية 60.  )4(

سبق خترجيه.  )5(
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فاملســابقة يف هــذه الثالثــة مســتثناة مــن اللهــو احلــرام ومــن القمــار، يؤكــد ذلــك 
مــا ورد عــن النــي -- أنــه قــال: »إن هللا يدخــل يف الســهم الواحــد ثالثــة 
اجلنــة، صانعــه حيتســب يف صنعتــه اخلــري، والرامــي بــه، ومنبلــه، ارمــوا واركبــوا، وأن 
ترمــوا أحــب إيلَّ مــن أن تركبــوا، وليــس مــن اللهــو ثــالث: أتديــب الرجــل فرســه، 
ومالعبتــه أهلــه، ورميــه بقوســه ونبلــه، ومــن تــرك الرمــي بعــد مــا علمــه رغبــة عنــه 

فإهنــا نعمــة تركهــا«)1(.
قالــوا: وتبقــى املســابقة بعــوض يف غــري هــذه الثالثــة علــى حرمتهــا؛ ملــا فيهــا مــن 

املقامــرة واللهــو)2(.
املذهــب الثــاين: إن املســابقة بعــوض جائــزة مطلقــاً، ووجــه اإلطــالق هنــا يقصــد 
بــه أهنــا ال ختتــص ابخليــل واإلبــل والســهام، وهــذا مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن 

الشــافعية واحلنفيــة واملالكيــة ووجــه عنــد احلنابلــة)3(.
األدلــة: اســتدل أصحــاب هــذا املذهــب للثالثــة: »اخليــل واإلبــل والســهام« مبــا 

اســتدل بــه أصحــاب املذهــب األول.
أمــا غــري الثالثــة فاســتدلوا لــه ابلقيــاس ومقصــد الشــارع، وذلــك أن املســابقة 
توفــر بنــاء اجلســم أو العقــل أو كليهمــا، ومهــا مــن الضــرورايت الــي أمــران هللا – 
مــن  املســلمني  قــوة  وإظهــار  اإلســالم  نصــر  أن  عليهــا، كمــا  تعــاىل- ابحملافظــة 
أساســيات مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال املســلم، فأخــذ العــوض علــى مــا يبــين 
تلــك القــوة يعــد مــن ابب املغالبــة، واملغالبــة اجلائــزة حتــل بعــوض مــا دامــت تعــني 

علــى حفــظ الديــن.
وقــد أجــاب أصحــاب هــذا الــرأي عــن احلديــث الــذي حصــر املســابقة ابلثالثــة 
أبنــه -- أراد أنــه ال جيــوز اجلعــل إال يف هــذه الثالثــة، وهــذا ال يعــين حتــرمي 

،ســنن  ماجــة)940/2(  ابــن  النســائي)185-24/6(،   ،)13-12/2( داود  أبــو   )1(
أمحــد)148-146-144/4(. اإلمــام   ، الدارمــي)205-204/2( 

الشرح الكبري )8/15 -10(.  )2(
اجلليــل  مواهــب  الربهــاين)54/6(،  احمليــط  بعدهــا،  ومــا  املطلــب )229/18(  هنايــة  انظــر:   )3(

واإلنصــاف)8/15(. الكبــري  والشــرح  املقنــع   ،)341/2(
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املســابقة يف غريهــا إذا كان بغــري جعــل.
أقــول: لعــل أتويــل احلديــث األكثــر قبــواًل مــا ذهــب إليــه بعــض الفقهــاء مــن: »أنــه 
أخــرج كالمــه -- علــى الغالــب املعتــاد، وقصــد التنصيــص علــى املعظــم مــن 
آالت اجلــد؛ لنفــي مــا عداهــا مــن التقامــر علــى اهلــزء، واللعــب، ومــا ال خــري فيــه، 

والعلــم عنــد هللا«)1(.
وإمنــا قلــت إن هــذا التأويــل أكثــر قبــواًل ملــا ذكــران ســابقاً مــن جــواز املســابقة 
يف غــري هــذه الثالثــة، وســقنا األدلــة علــى ذلــك، يضــاف إىل ذلــك مــا روي عــن 
النــي -- أنــه »صــارع ركانــة علــى شــاة فصرعــه، مث عــاد مــراراً فصرعــه فأســلم 

فــردَّ عليــه غنمــه«)2(.
فــدل هــذا علــى أنــه جتــوز املســابقة علــى املصارعــة بعــوض ممــا جيعــل أتويــل 
حصــر الســبق بثالثــة فقــط مــن ابب الغالــب املعتــاد والتنصيــص علــى اآلالت 
األكثــر مضــاء يف احلــرب والنصــرة للمســلمني؛ إلخــراج حــاالت اللعــب اهلــازئ 

الــذي ال خــري فيــه كمــا بينــا.
الراجــح: بعــد عــرض أدلــة الفريقــني ومناقشــتها اتضــح لنــا أن مذهــب اجلمهــور يف 
جــواز املســابقة بعــوض مطلقــاً بوجــه عــام هــو الراجــح، لكــن ينبغــي أن نالحــظ 
أن للمســابقة صــوراً متعــددة يكــون العــوض يف بعضهــا حــالاًل، ويف بعضهــا حمرمــاً 

علــى النحــو اآليت:
رابعاً : صور املسابقات بعوض:

للمسابقات بعوض صور متعددة جنملها ابآليت:
الصــورة األوىل: أن خيــرج أحــد املتســابقني »اجلعــل« »العــوض« وخيــرج عــن 
عهدتــه، وال يرجــع إليــه حبــال مــن األحــوال، أمــا املتســابق الثــاين، فــال خيــرج شــيئاً 
كمــا ال خيــرج غريمهــا أي عــوض، ويف هــذه احلالــة: إمــا أن يفــوز املتســابق الثــاين 

هناية املطلب )233/18(.  )1(
أخرجــه أبــو داود يف : العمائــم مــن كتــاب اللبــاس عارضــه األحــوذي )278/7(، ورواه أبــوداود   )2(
يف مراســيله ابب يف فضــل اجلهــاد 175، وأخرجــه الرتمــذي : ابب العمائــم عارضــه األحــوذي 

)7م276(.
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)مــن مل يدفــع عوضــاً( فــإن املــال املدفــوع ســيكون لــه؛ لســبقه، وإمــا أن يفــوز األول 
)دافــع املــال( وحينئــٍذ يســرتد مالــه، وإمــا أن يفــوز املتســابق األول )الــذي دفــع 
العــوض( واشــرتط املــال ملــن حضــر مــن غــري املتســابقني، وإن كان احلضــور مجاعــة 

كان ألوهلــم حضــوراً بعــد املنازلــة.
وهذه الصورة جائزة ابالتفاق ألهنا خالية من املقامرة احملرمة)1(.

الصــورة جائــزة  هــذه  إن  قالــوا:  احلنفيــة  أن  إىل  هنــا  اجلديــر ابإلشــارة  ومــن 
أيابهــا. والقيــاس  »استحســاانً« 

توضيح ذلك:
وجــه القيــاس: أن املــال يف هــذه احلالــة مشــروط مــن أحــد اجلانبــني، فمعــىن القمــار 
غــري متمكــن فيــه؛ ألن الــذي اشــرتط لــه املــال ال يذهــب مالــه حبــال مــن األحــوال؛ 
ألنــه إمــا أن يربــح فيفــوز ابملــال الــذي دفعــه املتســابق اآلخــر، وإمــا أن يفــوز دافــع 
املال فيبقى ماله عنده وحينئٍذ فإن املتســابق الثاين الذي اشــرتط له املال مل خيســر 
شــيئاً، وال كذلــك املقامــرة؛ ألن املقامــرة تتــم أبن يدفــع اخلاســر مالــه فلــم تتمكــن 
املقامــرة يف هــذه الصــورة. لكــن تبقــى هــذه الصــورة مشــوبة أبن فيهــا تعليقــاً لتمليــك 
املــال ابخلطــر، وهــو غــري جائــز، ومــن هنــا كان االســتباق علــى غــري األشــياء الثالثــة 
- كالبغــال واحلمــري- عنــد القائلــني بذلــك غــري جائــز قياســاً حــى لــو كان املــال 
املشــروط مــن أحــد اجلانبــني؛ ألن كفاءهتــا ليســت ككفــاءة اخليــل واإلبــل، فــكان 

تعليــق متليــك املــال يف املســابقة فيهــا تعليقــاً ابخلطــر وهــو غــري جائــز.
عليــه  صلــى هللا  النــي -  عــن  رويــت  الــي  األحاديــث  االستحســان:  وجــه 
وســلم- مــن مثــل قولــه -- »ال ســبق إال يف خــف أو نصــل أو حافــر«.

ووجــه االســتدالل بــه: أن النــي - صلــى هللا عليــه وســلم- نفــى الســباق نفيــاً 
عامــاً واســتثىن األشــياء الثالثــة، واالســتثناء مــن النفــي إثبــات، ومــن التحــرمي إابحــة، 
وليس املراد من احلديث ما إذا مل يكن املال مشــروطاً أصاًل؛ بدليل أن االســتباق 

مواهــب اجلليــل )341/2(، الشــرح الكبــري)19/15(، هنايــة املطلــب)234/18( ، احمليــط   )1(
الربهــاين)54/6(.
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بــدون شــرط املــال جائــز يف األشــياء كلهــا، كمــا أنــه ليــس املــراد مــا إذا كان املــال 
مــن اجلانبــني؛ ألن ذلــك قمــار، والقمــار حمــرم ابلنصــوص واإلمجــاع،  مشــروطاً 
فيبقــى أن يكــون املــراد مــا إذا كان املــال مشــروطاً مــن أحــد اجلانبــني، ومبــا أننــا 
مــن أحــد اجلانبــني يف  املــال مشــروطاً  املــراد ابحلديــث إذا كان  خلصنــا إىل أن 
األشــياء الثالثــة، فإنــه ال يكــون وارداً فيمــا عداهــا؛ ألن مــا عداهــا داخــل يف عمــوم 
)ال ســبق( خصوصــاً وأن األشــياء الثالثــة مــن آالت احلــرب، وأن للنــاس حاجــة 

يف املخاطــرة فيهــا؛ كــي يتعلمــوا الفروســية والرمــي)1(.
الصــورة الثانيــة: وهــي قريبــة مــن األوىل، حــى أن بعضهــم عّدهــا ملحقــة هبــا، 
وتتــم هــذه الصــورة أبن يدفــع إمــام املســلمني العــوض مــن خزينــة الدولــة وجيعلــه ملــن 
يفــوز منهمــا، فهــذا عــوض مبــاح، ومســابقة جائــزة ابالتفــاق، ألن ذلــك يصــبُّ يف 

مصلحــة املســلمني؛ ملــا فيــه مــن احلــث علــى اجلهــاد وتقويــة اجملاهديــن.
أمــا إذا دفــع غــري اإلمــام مــن عامــة النــاس، أو مــن الشــركات، أو اجلهــات 
اخلرييــة؛ لتكــون اجلائــزة أو العــوض ملــن يفــوز مــن املتســابقني فهــذا جائــز عــن 
احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة، وعللــوا ذلــك أبن الدافــع إمنــا دفــع مــن مالــه، وال 
مقامرة يف ذلك، أو تعريضاً للمال إىل املخاطرة، لذلك ال حرج يف هذا العوض.

لكــن اإلمــام مالــكاً لــه وجهــة نظــر أخــرى، فهــو يــرى عــدم اجلــواز معلــاًل ذلــك 
أبن املســابقة إمنــا أبيحــت؛ ألهنــا ممــا حيتــاج إليهــا يف اجلهــاد، فاملــال املدفــوع ينبغــي 
أن خيتــص بــه اإلمــام، وقاســوا ذلــك علــى توليــة الــوالايت وأتمــري األمــراء، فهــي مــن 

اختصــاص اإلمــام دون غــريه مــن عامــة النــاس.
أمــا اجمليــزون: فقــد انقشــوا تعليــل اإلمــام مالــك أبن الدافــع بــذل مالــه ملــا فيــه 
مصلحــة وقربــة إىل هللا تعــاىل، فأصبــح كمــا لــو اشــرتى بذلــك املــال خيــاًل أو 
سالحاً وجعله للجهاد يف سبيل هللا ، فإن ذلك وإن كان من اختصاص اإلمام، 

لكــن ال مينــع عامــة املســلمني مــن تقدميــه والتــربع بــه ملصلحــة اجلهــاد)2(.

احمليط الربهاين )55/6( بتصرف.  )1(
املطلب)234/18(،احمليــط  هنايــة  الكبــري)19/15(،  الشــرح   ،)341/2( اجلليــل  مواهــب   )2(

الربهــاين)54/6(.
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أقول: والراجح قول اجلمهور من جواز هذا العوض؛ ملا ذكروا من تعليل.
متعلقات هاتني الصورتني:

مما يتعلق ابلصورتني األوىل والثانية ما أييت:
إذا اشــرتط مــن دفــع )العــوض( مجيــع املــال للفائــز األول فهــذا مــا حتدثنــا بــه 

وقلنــا إنــه جائــز؛ ألنــه هــو األصــل يف املســابقة.
أمــا إذا اشــرتط أن يكــون بعــض املــال للفائــز األول، والبعــض اآلخــر للفائــز 

الثــاين - مثــاًل- فهــذا يعــين تعــدد املتســابقني.
وحاالت تعدد املتسابقني حتتاج إىل بعض التفصيل على النحو اآليت:

أ- إن اشــرتط دافع املال مجيع املال للفائز )الثاين( الذي مساه الفقهاء )املصلي( 
الذي هو من يلي الفائز األول، فالراجح بطالن ذلك؛ لســببني:

أحدمهــا: أن الغــرض مــن املســابقة الســْبق ودفــع املــال لغــري الســابق يتعــارض مــع 
هــذا اهلــدف.

اثنيهمــا: إن لفــظ رســول هللا -- »ال ســْبق« والســَبق )بفتــح الفــاء(: وهــو 
املــال املدفــوع مأخــوذ منــه، وذلــك مشــعر ابلســْبق دون غــريه.

وخالــف يف ذلــك بعــض الشــافعية فأجــازوا أن يشــرتط العــوض بكمالــه للفائــز 
الثــاين معلــاًل ذلــك أبن ترويــض الفــرس وضبطــه علــى الدرجــة الثانيــة مــن العــدو نوع 
مــن احلــذق يف الفروســية، لكــن هــذا التعليــل ضعيــف؛ ألن ذلــك قــد يــؤدي إىل 
أن يقــوم كل واحــد مــن املتســابقني ابلتخلــف والتــواري، وهــو مــا يســميه الفقهــاء 

)ابالخننــاس( فــال حيصــل الغــرض مــن الركــض.
يليــه، وجعــل  والــذي  الســابق  املــال علــى  تقســيم  املــال  دافــع  إن يشــرتط  ب- 

املصلحــة. مــن  فيــه  ملــا  عنــد اجلمهــور؛  فذلــك جائــز  أكثــر،  الســابق  نصيــب 
ج- إن يشــرتط دافــع املــال نصيبــاً للفائــز الثــاين أكثــر مــن األول فهــذا ملحــق 

ابلفقــرة )أ( مــن عــدم اجلــواز، وكذلــك مــا لــو ســوى بينهمــا)1(.

هناية املطلب )234/18 -235(.  )1(
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الصــورة الثالثــة: أن يكــون دفــع املــال )العــوض( مــن املتســابقني كليهمــا أو منهــم 
مجيعــاً إن كانــوا مجعــاً، وهــذا يتمثــل ابآليت:

 أن خيــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــااًل يكــون للســابق منهمــا أو منهــم، وهــذا 
يعــين أن الفائــز أحــرز مالــه الــذي دفعــه واســتحق مــا أخرجــه اآلخــرون.

 وهــذه الصــورة حمرمــة ابالتفــاق؛ ألهنــا مقامــرة وغــرر وميســر؛ ألن القمــار مشــتق 
مــن القمــر الــذي يــزداد وينقــص، ومســي القمــار قمــاراً؛ ألن كل واحــد مــن املقامريــن 
حيتمــل أن يذهــب مالــه إىل صاحبــه، أو يســتفيد مــال صاحبــه ، فيــزداد مــال كل 

واحــد منهمــا مــرّة وينقــص أخــرى)1(.
أن خيــرج كل واحــد منهمــا أو منهــم مــااًل، ويدخــل بينهــم متســابق آخــر ال 

يدفــع شــيئاً، وهــو مــا يســمى )ابحمللــل(، وهــذه الصــورة حتتمــل مــا أييت:
أ- أن يشــرتط املتســابقان أو املتســابقون الدافعــون للمــال علــى احمللــل أنــه إن 
ســبق أخــذ مجيــع املــال، وإن مل يســبق بــل ســبق واحــد مــن املتســابقني غــريه فإنــه ال 
يســتحق الفائــز منهــم ســوى اســرتداد مالــه ويســرتد اآلخــرون أمواهلــم أيضــاً، فهــذه 
املســابقة جائزة بال خالف؛ ألهنا تشــبه الصورة األوىل؛ ألنه ال فرق بني أن خيرج 
رجــل واحــد العــوض وبــني أن خيرجــه رجــالن أو أكثــر مــادام أن الــذي سيســتحقه 

غــري الدافعــني، وهــو احمللــل يف حالــة فــوزه، فخــرج ذلــك عــن املقامــرة.
وتبقى اإلشــارة هنا إىل أن املتســابقني إن تعادال ومل يســبق أحدمها أو أحدهم 
اآلخــر فــال اســتحقاق ألحــد منهــم، بــل يرجــع إىل كل منهــم مــا دفــع. أمــا إذا ســبق 
احمللــل وجــاء املتســابقان أو املتســابقون وراءه متعادلــني فالعــوض كلــه للمحلــل، 

ألنــه هــو الفائــز ومل يدفــع شــيئاً فــال مقامــرة.
ب- أن يتفــق املتســابقان أو املتســابقون الدافعــون للمــال علــى أن احمللــل يســتحق 
مجيــع املــال املدفــوع إذا فــاز، أمــا إذا فــاز أحــد املتســابقني الدافعــني للمــال فإنــه 

يســتحق مجيــع املــال فههنــا حصــل اخلــالف عنــد الفقهــاء علــى قولــني:
القــول األول: إن املســابقة جائــزة، وجيــب الوفــاء ابلشــرط بنــاًء علــى أن ذلــك ممــا 

املصادر السابقة.  )1(
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جــرى بــه عــرف النــاس، وأن أغلــب النــاس علــى هــذا.
القــول الثــاين: إهنــا غــري جائــزة؛ ألن احمللــل إمنــا جــاء حملــاًل لنفســه يف مســابقة 
دفــع فيهــا املتســابقون عوضــاً وهــي يف األصــل مقامــرة، فدخــول احمللــل لفائدتــه، ومل 

يدخــل لتحليــل ذلــك لنفســه وللمتســابقني يف حالــة الســبق ألحــد منهــم)1(. 
ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح، أمــا التعليــل بعــرف النــاس يف القــول األول، فــإن 

العــرف إمنــا يؤخــذ بــه إذا كان عرفــاً صحيحــاً، أمــا هــذا ففيــه شــبهة املقامــرة.
بقي أن ننوه إىل أن ما يسمى بـ )الفسكل( فقهاً وهو الفرس الذي أييت آخر 
اخليــل ســواء كان الثالــث بــني متســابقني اثنــني أو غــري ذلــك إذا كان املتســابقون 
أكثــر ال جيــوز ختصيصــه ابلعــوض، كأن يقــال: هــذا املبلــغ ملــن أييت آخــراً؛ ملــا 
ذكــران يف »املصلــّي« مــن أن ذلــك يــؤدي إىل غــرض عكســي، وهــو التباطــؤ وعــدم 
اجلــري، وهــذا خــالف مقصــد التشــريع مــن جــواز الســْبق واســتثنائه مــن املقامــرة.

ج- أن يكــون أحــد املتســابقني هــو الفائــز األول وأييت الثــاين بعــده )مصلِّيــاً( مث 
جــاء احمللــل )فســكاًل( أي آخــر املتســابقني، فــإن الســابق يســرتجع مــا دفعــه ، وال 
شــيء للمحلــل، أمــا مــا دفعــه املتســابق الثــاين فــإن الفائــز يســتحقه علــى قــول، 
وال يســتحقه علــى قــول آخــر. والــذي أراه عــدم اجلــواز؛ ملــا قلنــا مــن أن احمللــل 
إمنــا دخــل لتحليــل ذلــك لنفســه ال للمتســابقني، وحينئــٍذ يرجــع املــال إىل دافعيــه.

د- أن يســبق احمللل وأييت ابملرتبة الثانية أحد املتســابقني وأييت اآلخر »فســكاًل« 
فــإن الراجــح مــن األقــوال هنــا أن احمللــل يســتحق مجيــع املــال.

هـــ- أن أييت احمللــل متعــاداًل مــع أحــد املتســابقني وأييت اآلخــر )فســكاًل( فالراجــح 
أن احمللــل هــو الــذي يســتحق مجيــع املــال؛ ملــا ســبق أن قلنــا أنــه إمنــا حيلــل العــوض 

لنفســه ال للمتســابق غــريه.
و- أن يســبق أحــد املتســابقني مث أييت احمللــل متعــاداًل مــع اآلخريــن، فــال شــيء 
للمحلــل هنــا أمــا الفائــز األول فإنــه ال شــيء لــه ممــا دفعــه غــريه بــل يســرتد مــا دفعــه 

هناية املطلب: )336/18 - 337(، احمليط الربهاين: )55/6(.  )1(
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فقــط علــى أصــح قولــني يف ذلــك؛ ملــا بينــا مــن أن احمللــل حيلــل لنفســه ال لغــريه)1(.
خامساً: الشروط العامة للمسابقة:

بعــد أن فصلنــا القــول يف احلــاالت الــي تبــىن عليهــا املســابقات، واتضــح لنــا 
أن بعضهــا ســَبقه جائــز؛ ألهنــا مســابقة جائــزة، وأن بعضهــا غــري جائــز أعــين 
)مردودهــا املــادي الــذي أطلقنــا عليــه الســَبق - لفتــح البــاء-( بقــي أن نتحــدث 
عــن الشــروط العامــة الــي هلــا أتثــري يف إزالــة الغــرر، ورفــع الشــبهة مــن املقامــرة؛ 

ليصبــح - ســَبقها- مباحــاً.
قد اشرتط الفقهاء للمسابقات شروطاً مخسة:

الشــرط األول: يشــرتط يف مســابقة اخليــل والســهام تعيــني املركــوب والرمــاة؛ ألن 
القصــد معرفــة جوهــر الــدواب املتســابقة وســرعة عدومهــا، كمــا يقصــد معرفــة حــذق 

الرمــاة ودقــة مالحظتهــم، وال يتحقــق ذلــك إال بتعيــني املركــوب ، وتعيــني الرمــاة.
لكن هل جيب تعيني راكب الدابة، أو القوس الذي تتم الرماية به؟

واجلواب: ال بل لو مت تعيينهما مل يتعني؛ ألن املقصود من املســابقة معرفة مهارة 
الفــرس ال مــن يركبهــا، ومهــارة الرامــي ال القــوس الــذي يرمــي بــه.

الشــرط الثــاين: أن يكــون املركــوابن املتســابقان مــن نــوع واحــد كاخليــل مــع 
اخليــل، واإلبــل مــع اإلبــل، لــذا ال جيــوز التســابق أحدمهــا علــى خيــل واآلخــر علــى 
إبــل؛ ألن البعــري مهمــا أســرع ال يغلــب الفــرس عــادة، فــال حيصــل الغــرض مــن 

املســابقة.
أمــا أنواعهــا إذا اختلفــت: كعــريب وهجــني، أو قــوس عربيــة وأخــرى فارســية، فــإن 

يف ذلــك قولــني:
أحدمهــا: ال تصــح املســابقة، وعلــل أصحــاب هــذا القــول أبن التفــاوت بينهمــا يف 

اجلــري والدقــة معــروف عــادة.
اثنيهمــا: يصــح، وهــو مذهــب الشــافعي؛ ألهنمــا مــن جنــس واحــد، وقــد يســبق 
كل منهمــا اآلخــر عــادة، فالضابــط عنــده اجلنــس ال النــوع، وقــد وجــد احتــاد 

هناية املطلب: املصدر السابق.  )1(
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اجلنــس فتكفــي مظنــة الســبق، ويبــدو أن هــذا هــو الراجــح.
الشــرط الثالــث: حتديــد املســافة والغايــة ومــدى الرمــي مبــا جــرت بــه العــادة، وذلــك 
بتحديد بداية السباق وهنايته؛ ألن ذلك هو الذي حيقق معرفة أسبقهما، كما ينبغي 
بيــان عــدد اإلصــاابت ونوعهــا مــن َحــزق، أو خــرق، وكل مــا يزيــل اجلهالــة يف الرمــي.
الشرط الرابع: أن يكون العوض - السَبق- معلوماً سواء كان حاالً أو مؤجالً.

الشــرط اخلامــس: اخلــروج مــن شــبهة القمــار، ويتحقــق هــذا ابلرجــوع إىل مــا 
ذكــرانه مــن أقســام املســابقة وأنواعهــا مــن جهــة دفــع العــوض)1(.

املبحث الثاين: يف املسابقات املعاصرة وأحكام السَبق فيها
شــاعت يف عصــران ألعــاب متنوعــة بعضهــا حياكــي األلعــاب القدميــة، وبعضهــا 
حمــدث مبتكــر، ومعظــم هــذه األلعــاب ينمــي يف اإلنســان القــدرات اجلســمية أو 

العقليــة أو كليهمــا.
وحنــن يف حبثنــا ال نتحــدث عــن تفاصيــل أحــكام هــذه الرايضيــات مــن حــٍل 
أو حرمــة، فذلــك لــه جمــال آخــر، ويكفــي أن نشــري إىل أن القاعــدة يف احلــل أو 
احلرمة - بشــكل عام- أن كل رايضة تبعث على النشــاط اجلســماين أو العقلي، 
وتقــوي العضــالت، وتعطــي املســلم قــوة، فهــي مشــروعة إذا التزمــت ابلشــروط 

واآلداب اإلســالمية.
عنــد  الَســَبق-  العــوض-  فيهــا  يدخــل  الــي  الرايضــات  عــن  نبحــث  إمنــا 
املتســابقني، وأٌي مــن ذلــك يعــد مقامــرة، أو غــرراً، أو هلــواً غــري مشــروع، وأُي منهــا 
ليــس كذلــك؛ كــي تكــون النتيجــة أن أي وارد مــادي يدخــل مــن هــذه حرامــاً، 

ومــن تلــك مباحــاً.
أواًل: أنواع األلعاب املعاصرة:

وهي تنقسم إىل قسمني:
القســم األول: ألعــاب حتاكــي األلعــاب القدميــة مــن مثــل: العــدو فهــو حياكــي 
 ، اجلليــل)244-341/2(  مواهــب  الكبــري)19-13/15(،  الشــرح  الشــرط:  يف  يراجــع   )1(
املغــين. يف  إليهــا  يرجــع  للمناضلــة  مثانيــة  شــروطاً  قدامــة  ابــن  ذكــر  وقــد  املغــين)663-661/8( 
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املســابقة علــى األقــدام، والرمايــة، واملصارعــة الــي كانــت تســمى »الصــراع« وســباق 
اخليــل »الفروســية« وســباق اإلبــل »اهلجــن«، والســباحة.

القســم الثــاين: ألعــاب معاصــرة مبتكــرة مــن مثــل: الوثــب، ومنــه الوثــب ابلزانــة، 
والرمــي ابلقــرص، واملطرقــة، وكــرة القــدم، وكــرة الســلَّة، والكــره الطائــرة، والتنــس، 
والشــطرنج، وألعــاب الكركــت، واهلوكــي، والرجــي، والصوجلــان، والقنــاين اخلشــبية، 
ومصارعة الثريان، وقفز احلواجز، وســباق الســيارات، وســباق الدراجات، وســباق 
القــوارب، واأللعــاب الفضائيــة كاملناطيــد، والقــرص الطائــر، والطــريان الشــراعي، 
واملظــالت، وألعــاب كمــال األجســام، وألعــاب التــزجل، وغــري ذلــك ممــا هــو معــروف 

يف بلــٍد دون آخــر.
اثنياً: َسَبق هذه األلعاب)العوض(

ابدئ ذي بــدء نقــول: إن كل مســابقة يقــرر الفقهــاء حرمتهــا لســبب مــن 
األســباب فــإن واردهــا املــادي يعــدُّ حرامــاً حــى ولــو جــاءت منضبطــة ابلقواعــد 
إىل  فهــو حــرام، وابلرجــوع  عــن حــرام  نتــج  مــا  العــوض؛ ألن  أخــذ  تبيــح  الــي 
ســؤال املختصــني ابأللعــاب هــذه يتضــح لنــا أن هنــاك مســابقات جمانيــة، وهنــاك 

اهلوايــة واالحــرتاف. بعــوض حســب  مســابقات 
خــالل  ومــن  بعــوض،  املســابقات  وهــو  الثــاين  النــوع  يف  منحصــٌر  وحديثنــا 
الرجــوع إىل واقــع اللعــب، ومــا جيــري حاليــاً جنــد أن الــواردات املاديــة قــد أتيت مــن 

خــالل املســابقة الفعليــة، وقــد أتيت مــن تســببها يف ذلــك. 
لــذا ، فإننــا ســنبحث ذلــك علــى طريقــة االفــرتاض، أو اإلجابــة علــى األســئلة 

الواقعيــة يف ذلــك ضمــن املســائل اآلتيــة:
الدخــول  )تذاكــر  وتبيــع  املســابقات،  تنظــم  الــي  النــوادي  األوىل:  املســألة 
للمشــاهدين( فــإن مثــن التذكــرة للنــادي جائــز - إذا كانــت اللعبــة مباحــة- فهــو 

لكليهمــا. أو  للتنظيــم  أو  للمــكان  أجــرة  مبثابــة 
لكــن ينبغــي أن ال تكــون هنــاك مبالغــة يف مثــن التذكــرة، وغــٌن فاحــش، ويعــرف 
ذلــك ابلعــرف ، فمــا تعــارف عليــه النــاس هــو املعمــول بــه شــرعاً، وهــو الــذي حيــدد 
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الغــن الفاحــش املنهــي عنــه شــرعاً.
بقــي أن نقــول: إن بيــع هــذه التذكــرة مــن ِقبــل املشــاهد، فــإن كان بثمنهــا الــذي 
اشــرتاها بــه مــن النــادي أو منظــم املســابقة فذلــك جائــز؛ ألنــه بيــع مبــاح وتنــازل 
عــن احلــق الــذي منحــه إايه املنظــم، وهــو دخــول الصالــة ومشــاهدة املبــاراة، وقــد 
جــرى العــرف بذلــك، أمــا إن ابعهــا أبغلــى مــن مثنهــا مســتغاًل رغبــة املشــاهدين 

فيهــا، فــإن ذلــك حــرام ألســباب:
منهــا: اســتعمال حــق الغــري أو مالــه بغــري إذنــه. ومنهــا: االحتــكار واالســتغالل 
املنهــي عنهمــا شــرعاً، فقــد قــال النــي -- مــن احتكــر فهــو خاطــئ«)1(. وهــو 
وإن كان يف الســلع لكــن ميكــن أن يقــاس عليــه كل احتــكار مذمــوم متشــياً مــع 

مقصــد الشــارع مــن أن ذلــك نــوع مــن أنــواع الضــرر الــذي يلحــق النــاس بــه.
املســألة الثانيــة: فيمــا إذا أراد النــادي أو منظــم املســابقة أو أحــٌد مــن غريهــم 
أن يدفــع مكافــأة للفائزيــن دون أن يدفــع املتســابقون شــيئاً فذلــك جائــز؛ ألن 
فيــه تشــجيعاً علــى الرايضــة املباحــة البانيــة للجســم والعقــل. وهــذه احلالــة شــبيهة 
ابلصــورة الثانيــة مــن املســابقات القدميــة بعــوض الــي قلنــا فيهــا أن اإلمــام هــو الــذي 
يدفــع العــوض، أو أي جهــة أخــرى غــري املتســابقني، ونقلنــا اتفــاق الفقهــاء فيهــا 
علــى اجلــواز يف حالــة دفــع اإلمــام للعــوض واجلمهــور يف حالــة دفــع غــريه مــن عامــة 

النــاس، ومل خيالــف يف ذلــك ســوى اإلمــام مالــك)2(.
وهــذه احلالــة للمســابقات املعاصــرة ال ختــرج عمــا قيــل هنــاك مــن تعليــالت 
فتأخــذ حكمهــا خصوصــاً وأن فيهــا مــن التشــجيع علــى تقويــة األبــدان والعقــول 

بشــكل متطــور وعلــم حديــث مــا ال خيفــى، ويف كل ذلــك مصلحــة للديــن.
املســألة الثالثــة: لــو تربعــت إحــدى اجلهــات اخلرييــة، أو املؤسســات االجتماعيــة، 
أو بعــض التجــار للمتســابقني مببلــغ مــن املــال يــوزع علــى الفائزيــن األول والثــاين... 
إخل بنســب متفاوتــة أو متســاوية -حســب مــا يشــرتط املتــربع- ويقــوم النــادي 
بتنظيــم املســابقة بعــوض أو بغــري عــوض، فذلــك جائــز أيضــاً؛ خللــوه مــن املقامــرة، 

مسلم: )1605( ويف رواية: )ال حيتكر إال خاطئ(.  )1(
يرجع إىل األدلة يف الصورة الثانية يف املسابقات القدمية.  )2(



سَبق السْبق يف األلعاب الرايضية املعاصرة122

وقياســاً علــى املســألة الثانيــة.
املســألة الرابعــة: مــا جيــري مــن مراهنــات بــني املشــاهدين، كأن يقــول أحــد أو 
مجاعــة آلخريــن: لــو فــاز الشــخص الفــالين أو الفريــق الفــالين تدفــع يل كــذا، ولــو 
فــاز غريهــم أدفــع لــك كــذا، فذلــك حــرام ألنــه مقامــرة صرحيــة؛ ألن طبيعــة املقامــرة 

أن حيــرز املقامــر مــال غــريه، وهــذه كانــت كذلــك.
ولــو دفــع اجلميــع مــااًل وتراهــن كل منهــم علــى الفائــز حبيــث حيــرز املــال مــن 
يكــون حدســه هــو الصحيــح، فــإن ذلــك أيضــاً حــرام؛ ألنــه مقامــرة مــن جهــة أن 
املالــني كاان يف خطــر الــزوال؛ ألنــه قــد بــذل لشــيء جمهــول ال يعلمــه إال هللا العــامل 

َمــْن مــن املتســابقني ســيفوز.
وتتأكــد حرمــة هــذه احلــاالت أبهنــا ليســت مــن املســابقات ابلنســبة لدافعــي 
املــال الــي تنتهــي إىل تنميــة أجســامهم وعقوهلــم، فهــم غــري متســابقني، فــال ميكــن 

اســتثاؤها مــن املقامــرة كمــا هــو الشــأن يف مســابقات اخليــل واإلبــل والســهام.
املسألة اخلامسة: وردين سؤال هذا نصه أنقله أبخطائه:

]يعلــن عــن »بطولــة« إلحــدى األلعــاب بتاريــخ مــا، ويبــدأ التســجيل ودفــع 
االشــرتاك احملدد دون ذكر نوع اجلائزة - مادية أو عينية- وما هي قيمتها، وبعد 
مجــع االشــرتاكات مــن الالعبــني يتــم حتديــد اجلائــزة للمركــز األول والثــاين والثالــث 

علــى ضــوء االشــرتاكات[.
ولإلجابة على هذا السؤال أحلظ ما أييت:

أ- ينبغي قبل كل شــيء أن تكون »البطولة« من املســابقات املباحة الي حددان 
أوصافها وشروطها سابقاً.

ب- الــذي أفهمــه مــن الســؤال أن مجيــع املتســابقني يشــرتكون يف الدفــع، وهــذا 
حــرام كمــا هــو الشــأن يف )1( مــن الصــورة الثالثــة مــن املســابقات القدميــة، ولنفــس 

العلــة مــن املقامــرة والغــرر.
ورمبــا يســأل ســائل: أبن النــادي أو اجلهــة املنظمــة للبطولــة يعــدُّ طرفــاً اثلثــاً ال 

يدفــع شــيئاً مــن املــال: أفــال يكــون حملــاًل؟
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واجلــواب: ال؛ ألن النــادي ليــس متســابقاً، بــل هــو منظــم لــه أجرتــه علــى التنظيــم 
واســتخدام النــادي وأدواتــه، أمــا احمللــل ينبغــي أن يكــون مــن املتســابقني.

واحلــل: أن يدخــل املتســابقون بينهــم متســابقني آخريــن ال يدفعــون، فــإن فــازوا 
أخــذوا املــال، وإن مل يفــوزوا يعــود املــال إىل أصحابــه بعــد خصــم أجــور املنظــم 

املعتــادة عرفــاً.
املسألة السادسة: وردين السؤال اآليت أنقله كما هو: 

]حتديــد نــوع اجلائــزة وقيمتهــا ومــن مث يتــم التســجيل واالشــرتاك ويف حالــة كــون 
االشــرتاكات ال تكفــي للجوائــز، يضطــر صاحــب البطولــة للدفــع مــن حســابه 

اخلــاص[.
واجلــواب: هــذه احلالــة ال ختتلــف عــن ســابقتها يف الكيفيــة ســوى أن النــادي 
مــن  ينقــص  مــا  بتغطيــة  وتعهــدت  اجلوائــز مســبقاً،  املنظمــة حــددت  اجلهــة  أو 
تكاليــف اجلوائــز، فهــي إذن حمرمــة كســابقتها، واحلــلُّ فيهــا كاحلــل يف ســابقتها.

املسألة السابعة: ووردين السؤال اآليت أنقله كما هو:
]دخــول طــرف اثلــث يدعــم اجلائــزة ويتكفــل قيمــة اجلوائــز لغــرض إنســاين دعمــاً 
للشــباب وحتفيزهــم أو لغــرض الدعايــة واإلعــالن، ويدفــع الطــرف األول )الالعــب 
املشــرتك( مبلــغ االشــرتاك للطــرف الثاين)صاحــب البطولــة( لغــرض جتهيــز البطولــة 

أو لغــرض الربــح[.
واجلــواب: مــادام أن املتســابقني يدفعــون للبطولــة مبلغــاً مــن املــال، فــإن ذلــك 
جيعلهــم مشــرتكني يف الدفــع واملســابقة، وينســحب عليهــم مــا قلنــا يف احلــاالت 
الســابقة مــن التحــرمي بغــض النظــر عــن نيــة املتســابق يف الدفــع إن كان للتجهيــز أو 
للربــح، أمــا دخــول طــرف اثلــث لدعــم اجلائــزة ، فإنــه ال يغــرّي مــن األمــر شــيئاً، وأن 

احلرمــة ابقيــة مــادام مجيــع الالعبــني يدفعــون.
واحلــل: إمــا أن يبقــى الدفــع مــن الطــرف الداعــم للجائــزة وال يدفــع املتســابقون 
شــيئاً، وإمــا أن يدخــل مــع املتســابقني الدافعــني متســابقون ال يدفعــون؛ ليكونــوا 

حمللــني هلــم الربــح عنــد الفــوز وال خســارة عليهــم عنــد اخلســارة.
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املسألة الثامنة: وردين السؤال اآليت أنقله كما ورد:
]دفــع اشــرتاك لشــراء جتهيــزات لــكل فريــق مــن لبــاس، ومــا تبقــى مــن مبالــغ 

للفائــز األول[. يعطــى  االشــرتاكات 
اجلــواب: احلالــة هــذه ال ختتلــف عــن ســابقتها مــن أن املتســابقني دفعــوا اشــرتاكات 
كان جــزءاً منهــا للفــوز، فهــي ال تصــح إال إذا أدخلــوا متســابقني مل يدفعــوا شــيئاً 

يرحبــون عنــد الربــح، وال خيســرون عنــد اخلســارة.
وإذا قــال قائــل: إن املبالــغ إمنــا دفعــت يف األصــل مــن أجــل شــراء جتهيــزات ال 

مــن أجــل املســابقة.
نقــول: ولكــن الواقــع يقــول إن جــزءاً مــن هــذه االشــرتاكات الــي دفعهــا املتســابق 
ذهــب للمســابقة فصــار كمــا لــو دفــع املبلــغ للمســابقة مباشــرة، ولذلــك ال حتــل 

إال مبحلــل.
املسألة التاسعة: وردين السؤال اآليت أنقله كما هو:

]يف الصــاالت املغلقــة وتنــوع النشــاطات فيهــا يدفــع املشــرتك يف البطولــة مبلــغ 
مــا مقابــل قســيمة هبــذا املبلــغ ميكــن اســتخدامها يف أي نشــاط موجــود يف الصالــة 
حى إن كان النشاط خارجاً عن البطولة، وتكون اجلوائز على حساب صاحب 
الصالــة؛ لغــرض اســتقطاب الزابئــن، وتنشــيط حركــة الصالــة، أو تكــون مــن طــرف 

اثلــث داعــم للجوائــز[.
اجلواب: الذي أفهمه من السؤال:

أ- إن منظــم البطولــة »مالــك الصالــة« يدعــو الشــباب لالشــرتاك فيهــا، وينحصــر 
دوره يف ذلــك مقابــل املبلــغ الــذي يســتلمه مــن املتســابقني يســلمهم فيــه »قســيمة« 
تؤهلهــم للعــب أكثــر مــن لعبــة ممــا هــو موجــود يف الصالــة، وهــذا يعــدُّ مبثابــة أتجــري 

للصالــة ومعداهتــا وتنظيــم البطولــة، وذلــك أمــر جائــز ابلنســبة للمنظــم بشــرطني:
أوهلما: أنت تكون املسابقة الي ينظمها من املسابقات املباحة.

اثنيهما: أن جتري البطولة الي أعلن عنها بطريق مشروع كما بينا.
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ب- أمــا فيمــا يتعلــق ابملتســابقني فإهنــم بدفعهــم فيهــا االشــرتاك فإنــه جيــري عليهــم 
مــا جيــري علــى املســابقات الــي يدفــع مجيــع املشــرتكني فيهــا العــوض مــن التحــرمي، 
أمــا كــون منظــم البطولــة مســح هلــم أن يســتخدموا القســيمة الــي كانــت يف مقابــل 
املبلــغ أللعــاب أخــرى، فإنــه ال يغــري مــن األمــر شــيئاً؛ ألن املتســابق إمنــا دخــل 
املتســابقني كانــوا  أو كثــرياً، وكل  قليــاًل كان  املــال  مــن  املتبقــي  املســابقة ابجلــزء 

كذلــك. 
واحلــل: أن يدخــل بينهــم متســابقون ال يدفعــون، فــإن فــازوا أخــذوا اجلائــزة، وإن 
خســروا فــال خســارة عليهــم، ويعــود املــال إىل أصحابــه املتســابقني بعــد خصــم أجــرة 

املثــل للمنظــم.
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اخلامتة
يف أهم نتائج البحث والتوصيات

يف ختام هذا البحث جنمل بعض نتائجه على النحو اآليت:
إن املسابقات يف اجلملة مشروعة مادامت تنشط اجلسم والعقل.. 1
إن األصــل أن املســابقات جتــري يف اخليــل واإلبــل والســهام كمــا ورد بذلــك . 2

النــص. أمــا غريهــا فإهنــا قيســت عليهــا.
إن املــردودات املاليــة )العــوض( الناتــج مــن بعــض املســابقات منهــا مــا هــو حــرام . 3

إذا أخــذت املســابقة صفــة املقامــرة أو كان فيهــا غــرر أو هلــو حــرام، ومنهــا مــا هــو 
مبــاح إذا مل تكــن كذلــك وأجريــت وفــق الضوابــط والشــروط الشــرعية.

العلَّــة يف ذلــك أهنــا . 4 إن مــا قيــل مــن حتــرمي بعــض املســابقات يعــود إىل أن 
الــزوال. املــال يكــون علــى خطــر  أن  أو   ، غــرراً  أو  تتضمــن مقامــرة 

إن مــا أبيــح مــن مســابقات أبيــح؛ خللــوه ممــا ذكــران، أو أهنــا أبيحــت اســتثناًء . 5
)استحســاانً( عنــد احلنفيــة وتوافقــاً مــع مقصــد التشــريع.

مــن خــالل مــا ورد هنــاك صــور متعــددة للمســابقات مدفوعــة العــوض منهــا مــا . 6
يكــون العــوض فيهــا مباحــاً، ومنهــا مــا يكــون حرامــاً.

كمــا اتضــح لنــا مــن خــالل األســئلة أن هنــاك أخطــاء يف املمارســات لــدى . 7
بعــض املتســابقني أو بعــض النــوادي واجلهــات املنظمــة للمســابقات املعاصــرة جتعــل 

بعــض مواردهــا املاليــة حرامــاً، وقــد وضعنــا احللــول هلــا حبســب رأينــا،وهللا أعلــم.
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مراجع البحث
احملــرر الوجيــز يف تفســري كتــاب هللا العزيــز- البــن عطيــة - بتحقيــق مجاعــة- . 1

الطبعــة الثانيــة - وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية- بدولــة قطــر.
فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن- للقنوجــي البخــاري، بتحقيــق الشــيخ عبــدهللا . 2

الــرتاث اإلســالمي بدولــة قطــر، 1410هـــ =  األنصــاري - طبعــة إدارة إحيــاء 
1989م.

املعجــم الوســيط- جملموعــة مؤلفــني- صــادر عــن جممــع اللغــة العربيــة- دار . 3
الدعــوة- اســتانبول- تركيــا.

بتحقيــق . 4 اجلويــين-  احلرمــني  إلمــام   - املذهــب  درايــة  يف  املطلــب  هنايــة 
أ.د.عبدالعظيــم الديــب - طبعــة وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية بدولــة قطــر-  

2007م. 1428ه= 
احمليــط الربهــاين- يف الفقــه النعمــاين- حممــود البخــاري، بتحقيــق الشــيخ أمحــد . 5

عناية - طبعة دار إحياء الرتاث العريب - بريوت- لبنان - 1424هـ=2003م.
الشرح الكبري- لشمس الدين بن قدامة املقدسي.. 6
املقنع - ملوفق الدين أيب حممد بن قدامة املقدسي.. 7
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف - لعالء الدين املردواين. . 8
ومجيعهــا بتحقيــق الدكتــور عبــدهللا بــن عبداحملســن الرتكــي- طبعــة هجــر-. 9

=1995م. 1415هـــ   ،)1(
مواهــب اجلليــل مــن أدلــة خليــل- للشــيخ الشــنقيطي- طبعــة إدارة إحيــاء . 10

الــرتاث اإلســالمي بــدول قطــر ، 1403هـــ = 1983م.
املغــين أليب حممــد عبــدهللا بــن قدامــة املقدســي علــى خمتصــر اخلرقــي، مــن . 11

مطبوعــات رائســة إدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والدعــوة واإلرشــاد- اململكــة 
العربيــة الســعودية-مكتبة الــرايض احلديثــة.

مسند اإلمام أمحد.. 12
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جرائم حرب االحتالل الصهيوين يف حرب غزة األخرية عام 
)2014م( يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين

د. صاحل درويش الكاشف*

ملخـص

يتنــاول هــذا البحــث جرائــم احلــرب الــي ارتكبهــا االحتــالل الصهيــوين يف حروبــه علــى غــزة، وذلــك مــن 
خــالل التعريــف مبفهــوم اجلرميــة، واحلــرب، ومــن مث بيــان مفهــوم جرائــم احلــرب كمصطلــح معاصــر، والتمثيــل 
لبعــض تلــك اجلرائــم املرتكبــة يف حــروب االحتــالل الصهيــوين علــى غــزة؛ كجرميــة اســتهداف املدنيــني، وجرميــة 
اســتهداف املســاجد ودور العبــادة، وبيــان موقــف الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل يف كلٍّ منهــا، وقــد توصــل 

البحــث إىل أنَّ الصهاينــة قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب موثقــة ومثبتــة اســتناداً للقانــون الــدويل اإلنســاين.

Abstract
This research has the war crimes which the Zionist Israel Occupation did in Gaza wars 
and that will be through the recognition of crime and war . Then shows the concept of 
war crimes as a modern term and giving examples of some committed crimes in Gaza 
war like targeting civilians and targeting mosques and war ship houses. It also shows 
the situation of Islamic Jurisprudence and the International low in this case. The re-
search found that the Zionists committed war crimes documented and established based 
on international humanitarian law,

* أســتاذ الفقــه وأصولــه املســاعد، كليــة الشــريعة والدراســات اإلســالمية، جامعــة األزهــر- غــزة، اتريــخ اســتالم البحــث 
2018/1/25م، واتريــخ قبولــه للنشــر 2018/4/6م 
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املقـدمة
احلمــد هلل الــذي أابن لنــا ســبيل اجملرمــني، وهــداان لصراطــه املســتقيم، والصــالُة 
والســالم على ســيدان حممد املرســل رمحة للعاملني، والرضى التام عن آله وأصحابه 

أمجعــني، ومــن ســار علــى هنِجهــم، واقتفــى أثَرهــم إىل يــوِم الديــن.
أمَّا بعد،

ــة، ذاقــوا ومــا زالــوا ألــوان العــذاب  ــة، وأهــَل غــزة خاصَّ فــإنَّ أهــَل فلســطني عامَّ
مــن االحتــالل الصهيــوين الغاشــم، وتعرَّضــوا ومــا زالــوا ألبشــع اجلرائــم الــي عرفتهــا 
اإلنســانية مــن حصــاٍر، وقتــٍل، وتشــريٍد، وتضييــٍق، دون مراعــاة ألبســِط حقــوق 
اإلنســان، وال احــرتام ملواثيــق ومعاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين، فقــد تعرضــت 
غــزة حلــروب ثالثــة انتهكــت فيهــا دولــة الكيــان الصهيــوين كلَّ احملرمــات، وارتكبــت 
فيها أفظع اجلرائم، وكان آخر هذه االنتهاكات وأقبحها جرائم حرب غزة األخرية 
عــام )2014م(، تلــك احلــرب الــي ارتكبــت فيهــا قــوات االحتــالل الصهيــوين 
جرائــم حــرٍب حبــقِّ املدنيــني العــزَّل مــن أهــل غــزة، فــأابدت عائــالت أبكملهــا، ومل 
يقتصــر إجرامهــا علــى البشــر فحســب، بــل طالــت يــُد اجلرائــم املســاجَد، ودوَر 

العبــادة، واملنشــآت االقتصاديــة املدنيــة، والتعليميــة، واملستشــفيات، وغريهــا.
وقيامــاً بواجــي حنــو ديــين وبلــدي، وقضيــي العادلــة قضيــة فلســطني، وفضحــاً 
جلرائــم االحتــالل الصهيــوين، كان هــذا البحــث بعنــوان: »جرائــم حــرب االحتــالل 
الصهيــوين يف حــرب غــزة األخــرية عــام )2014م( يف الفقــه اإلســالمي والقانــون 

الــدويل اإلنســاين« .
أمهية الدراسة:

تربز أمهيُة املوضوع، وأسباب اختياره يف النقاط اآلتية:
1- الكشــف عــن جرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين ضــد املدنيــني الفلســطينيني 

يف قطــاع غــزة احملاصــر.
2- بيــان األحــكام الفقهيــة جلرائــم احلــرب، ومــا يتعلــق هبــا يف الشــريعة اإلســالمية 

والقانــون الــدويل اإلنســاين.
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3- دحــُض مزاعــم دولــة الكيــان الصهيــوين ابحــرتام حقــوق اإلنســان، وااللتــزام 
مبواثيــق وقــرارات القانــون الــدويل اإلنســاين.

4- إعــداد دراســة أتصيليــة تطبيقيــة يســتفيد منهــا الباحثــون وغريهــم؛ للرجــوع هلــا 
يف موضــوع جرائــم حــرب دولــة الصهاينــة املرتكبــة حبــقِّ املدنيــني الفلســطينيني يف 

قطــاع غــزة يف حربــه عــام )2014م(.
إشكالية البحث:

تدوُر إشكالية هذا البحث حول اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
1- مــا مفهــوم جرائــم احلــرب يف الشــريعة اإلســالمية، ومــا الفــرق بينهــا وبــني 

اإلنســاين؟ الــدويل  القانــون 
2- مــا جرائــم احلــرب الــي ارتكبهــا اجليــش الصهيــوين حبــقِّ املدنيــني الفلســطينيني 

يف قطــاع غــزة؟
3- مــا موقــف كل مــن الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن جرميــة 

اســتهداف املدنيــني ودور العبــادة؟
منهج البحث:

االســتقرائي،  االســتداليل،  املنهــج  علــى  البحــث  هــذا  يف  الباحــث  اعتمــد 
والتحليلي، حيث قام بتتبع ما يتعلق مبوضوع جرائم احلرب يف الفقه اإلســالمي، 
واســتقراء النصــوص الشــرعية، والقواعــد الشــرعية املتعلقــة هبــا، واالطــالع علــى 
القــرارات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، مث حتليلهــا ومناقشــتها؛ وصــواًل للحكــم 
ارتكبهــا االحتــالل  الــي  اجلرائــم  لبعــض  التعــرض  مــع  فيهــا،  الشــرعي والقانــوين 

الصهيــوين يف قطــاع غــزة يف حربــه األخــرية علــى غــزة عــام )2014م(. 
الدراسات السابقة:

كثُــرْت األحبــاث والدراســات حــول موضــوع جرائــم احلــرب؛ ألمهيتــه وخطورتــه، 
الــي تتقاطــع مــع هــذا البحــث،  وســأقتصر علــى ذكــر بعــض هــذه الدراســات 

ومنهــا:
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1- نظريــة احلــرب يف اإلســالم وأثرهــا يف القانــون الــدويل، للدكتــور ضــو مفتــاح 
غمــق، مجعيــة الدعــوة اإلســالمية امللكيــة، بــدون ســنة طبعــة، وقــد حتــدث فيــه 
بــدء احلــرب  الدكتــور غمــق عــن احلــرب، وأتصيــل مبــدأ الســلم العاملــي، وعــن 
زمــن  احملاربــني  ســلوك  الــي حتكــم  والقواعــد  احلــرب،  وقــت  الدوليــة  والعالقــات 
احلــرب، واألمــور املرتتبــة علــى انتهــاء احلــرب علــى األشــخاص والــدول، وأوضــاع 
النــاس الذيــن وقعــوا حتــت االحتــالل، وضــرب لذلــك أمثلــة مــن التاريــخ اإلســالمي 
زمــن النبــوة وبعدهــا. ويلتقــي هــذا البحــث مــع الكتــاب يف بعــض العناويــن، لكــنَّ 
البحــث خيتلــف عنــه يف احلديــث عــن مفهــوم جرائــم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي 

والقانــون الــدويل اإلنســاين، وتطبيقــه علــى أحــداث معاصــرة.
2- محايــة املدنيــني يف النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، وهــي رســالة ماجســتري مــن 
جامعــة منتــوري ابجلزائــر للباحثــة: بــركاين خدجيــة، ســنة )2008م(، وهــي رســالة 
يف القانــون حتدثــت فيهــا الباحثــة عــن تعريــف القانــون الــدويل اإلنســاين للمدنيــني، 
ومبــدأ التمييــز بــني املقاتلــني وغريهــم، وطبيعــة محايــة املدنيــني يف القانــون الــدويل 
اإلنســاين، وقــد توافقــت الرســالة مــع البحــث يف مســألة محايــة املدنيــني يف القانــون 
الــدويل اإلنســاين فحســب، خبــالف جوانــب أخــرى أتــى عليهــا البحــث مل تتطــرق 

هلــا الرســالة املذكــورة.
الــدويل، رســالة دكتــوراه مــن  الفقــه اإلســالمي والقانــون  3- جرائــم احلــرب يف 
اجلامعــة األردنيــة، للباحــث: خالــد رمــزي ســامل كــرمي البزايعــة، ســنة )2005م(، 
وتلتقــي هــذه الدراســة مــع البحــث يف بعــض األمــور؛ كتعريــف جرائــم احلــرب، 
وبعــض أنواعهــا، فالرســالة أســهبت يف احلديــث عــن احلــرب، وأهدافهــا، ودوافعهــا، 
وآاثرهــا، وأركان جرائــم احلــرب ومعايريهــا، وعــن اإلرهــاب يف املنظــور الشــرعي 
والقانــوين، وهــذه الرســالة علــى اجلهــد الراقــي املبــذول فيهــا إال أهنــا اقتصــرت علــى 
اجلانب التأصيلي النظري، خبالف البحث فإنه تعرض للجانب التطبيقي لبعض 
جرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف حربــه األخــرية علــى غــزة عــام )2014م(. 
وعليــه أقــول: إنَّ هــذا البحــث يلتقــي مــع مــا ســبقه مــن األحبــاث يف عــدٍد مــن 
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اجلوانــب، لكنَّــه يتميــز إبظهــار الفــرق بــني مفهــوم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي، 
وبــني مفهومــه يف القانــون الــدويل اإلنســاين، وكــذا يعــرض ملفهــوم جرائــم احلــرب بــني 
الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين، مــع الرتكيــز علــى بعــض جرائــم حــرب 
االحتــالل الصهيــوين الــي ارتكبهــا حبــق املدنيــني، ودور العبــادة يف قطــاع غــزة يف 

حربــه عــام )2014م(.
خطة البحث:

وقع البحث يف ثالثة مباحث، وخامتة على النحو اآليت:
املبحــث األول: التعريــف جبرائــم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي، والقانــون الــدويل 

اإلنساين.
املبحــث الثــاين: التعريــف جبرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف حربــه األخــرية 

علــى غــزة عــام )2014م(.
املبحث الثالث: جرمية استهداف املدنيني، ودور العبادة يف الفقه اإلسالمي 

والقانون الدويل اإلنساين.
اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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املبحث األول: مفهـوم جرائم احلـرب.
حيمــل هــذا املبحــث بــني َجنَبيــه مطلبــني، تناولــُت يف األول منهمــا تعريــف 
اجلرميــة، واحلــرب يف اللغــة واالصطــالح، وبيَّنــُت يف اآلخــر تعريــف مصطلــح جرميــة 

احلــرب ابعتبارهــا علمــاً، وذلــك علــى النحــو اآليت:
املطلب األول: مفهوم اجلـرمية واحلرب.

الفرع األول: تعريف اجلرمية يف اللغة واالصطالح.
أواًل: تعريــف اجلرميــة يف اللغــة: اجلرميــة أصلهــا يف اللغــة مــن َجــَرَم جَيْــُرُم ُجْرَمــاً 

وَجْرَمــاً، وتطلــق يف اللغــة ويــراد هبــا أحــد املعــاين اآلتيــة)1(:
1- القطع، يقال: َجَرَمه جَيْرُِمه َجْرماً: قطعه، وشجرٌة َجرميٌَة: أي مقطوعة.

وجَيْــرَتُِم:  أَلهلــه  جَيْــرُِم  وهــو  أي كســب،  واجــرتم:  جــرم  يقــال:  الكســب،   -2
. يـََتَكسَّــُب

 3- الذهاب واالنقضاء، يقال: جترَّم الليُل: أي َذَهب وانقضى.
4- االدِّعاء، يقال: وجَتَرَّم َعليَّ ُفالٌن أي ادََّعى ذنباً مل أفعله.

التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، ومنهــا اجلَرمَِيــُة، يقــال: َجــَرَم جيــرُم ُجْرمــاً واْجتــَـَرَم وَأْجــَرم 
فهــو جُمْــرٌِم وَجــِرمٌي، ويف احلديــث الصحيــح: » ِإنَّ َأْعظَــَم اْلُمْســِلِمنَي ُجْرًمــا َمــْن َســَأَل 

َعــْن أَْمــٍر ملَْ حُيَــرَّْم َفُحــّرَِم َعلَــى النَّــاِس ِمــْن َأْجــِل َمْســأَلَِتِه )2(.
وقــد ذكــر هللا اجلــرم يف كتابــه العزيــز يف مواضــع متعــددة، وذكــر اجملرمــني يف 
َصــْت يف القــرآن  معــرض الــذمِّ والتوعــد ابلعــذاب الشــديد، فهــذه الكلمــة ُخصِّ
للكســب املكــروه غــري املستحســن؛ ولذلــك كانــت كلمــة ُجــْرم يــراد منهــا احلمــل 

الفيومــي: أمحــد بــن حممــد املقــري، املصبــاح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري للرافعــي، املكتبــة   )1(
العلميــة– بــريوت، املصبــاح املنــري )97/1(، ابــن فــارس: أمحــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس 
اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، طبعــة احتــاد الكتــاب العــرب، ســنة 1423هـــ )445/1(، 
ابــن منظــور: حممــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر- بــريوت، الطبعــة األوىل )90/12(، 
الفــريوز آابدي: حممــد بــن يعقــوب، القامــوس احمليــط، دار اجليــل، املؤسســة العربيــة للطباعــة 

والنشــر – بــريوت )ص1405(.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل: ابب توقريه عليه السالم وترك السؤال )ح2358(.  )2(
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علــى فعــل محــاًل آمثــاً.
ومــن خــالل مــا ســبق يتبــنيَّ أنَّ اجلرميــة يف اللغــة هلــا معــاٍن متعــددة، مــن أشــهرها 
التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، فيمكــن القــول أنَّ اجلرميــة هــي فعــل قبيــح، صاحبهــا مذنــب 

ومذمــوم، وعملــه غري مشــروع.
اثنياً: تعريف اجلرمية يف االصطالح: سأتناول يف هذا املوضع تعريف اجلرمية 
يف االصطــالح الشــرعي كمــا ذكــره فقهــاء الشــريعة يف كتبهــم، ويف االصطــالح 

القانــوين كمــا ذكــره أهــل القانــون يف مصطلحاهتــم، وذلــك علــى النحــو اآليت:
أ- اجلرمية يف االصطالح الفقهي:

ــا: حمظــورات شــرعية زجــر هللا تعــاىل  تُعــرَّف اجلرائــم يف الشــريعة اإلســالمية أبهنَّ
عنهــا حبــدٍّ أو تعزيــر)1(.

و »احملظــورات« هــي: إمَّــا إتيــان فعــل منهــي عنــه، أو تــرك فعــل مأمــور بــه، 
ــا شــرعية، إشــارة إىل أنَّــه جيــب يف اجلرميــة أن حتظرهــا  وقــد ُوِصَفــْت احملظــورات أبهنَّ

الشــريعة اإلســالمية)2(.
وقولــه »حبــدٍّ«، واحلــدُّ يف اللغــة: املنــع، واصطالحــاً: عقوبــة مقــدرة وجبــت حقــاً 
هلل تعــاىل، وقولــه: »أو تعزيــر«، والتعزيــر هــو: التأديــب علــى ذنــوب مل يشــرع فيهــا 
حــدٌّ وال كفــارة؛ فهــو عقوبــة غــري مقــدَّرة ختتلــف ابختــالف اجلنايــة وأحــوال النــاس، 

فتقــدر بقــدر اجلنايــة، ومقــدار مــا ينزجــر بــه اجلــاين)3(. 
مــن خــالل مــا ســبق يتبــنيَّ أنَّ اجلرميــة يف االصطــالح الفقهــي هــي فعــل، أو 
تــرك نصَّــت الشــريعة علــى حترميــه، والعقــاب عليــه، وأنَّ الفعــل أو الــرتك ال يعتــرب يف 

املــاوردي: علــي بــن حممــد، األحــكام الســلطانية، حتقيــق: أمحــد مبــارك البغــدادي، طبعــة دار ابــن   )1(
قتيبــة- الكويــت عــام 1989م )ص438(.

عــودة: عبــد القــادر عــودة، التشــريع اجلنائــي اإلســالمي مقــاراًن ابلقانــون الوضعــي، دار الكتــب   )2(
العلميــة- بــريوت )75/1(.

األوقــاف الكويتيــة: املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة، دار ذات السالســل، الطبعــة الثانيــة، ســنة   )3(
.)129/17( 1983م 
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الشــريعة جرميــة إالَّ إذا تقــرَّرت عليــه عقوبــة)1(.
ب- اجلرمية يف االصطالح القانوين:

اجلرميــة عنــد القانونيــني هلــا تعريفــات عديــدة، وُأســوة بتعريفهــا يف االصطــالح 
الفقهــي أكتفــي بواحــد منهــا علــى النحــو اآليت:

ُعّرِفــْت اجلرميــة أبهّنــا: إتيــان فعــل، أو تركــه عــن إرادة جنائيــة؛ إضــراراً مبصلحــة 
اجتماعيــة محاهــا املشــرِّع بقواعــد جتّرمــه وتعاقــب عليــه جزائيــًا)2(.

للجرميــة،  والشــكلي  املوضوعــي  للجانــب  مبراعاتــه  الســابق  التعريــف  ويتميــز 
فبعــض األفعــال تعــدُّ مــن قبيــل األفعــال الــي حيــرم إتياهنــا، ولكنهــا يف حقيقــة األمــر 
ال تعــدُّ مــن قبيــل األفعــال املعاقــب عليهــا قانــوانً، مثــال ذلــك إزهــاق روح إنســان؛ 
ــُق الســلوك املنهــي  دفاعــاً عــن النفــس، فــإنَّ إزهــاق الــروح يف انحيتــه الشــكلية حيقِّ
عنــه واجملَّــرم بنصــوص القانــون اجلنائــي، بينمــا يف حقيقــة األمــر ال يُعــدُّ مــن قبيــل 
اجلرائــم املعاقــب عليهــا قانــوانً؛ ألهنــا مل متــس اجملتمــع أبي ضــرر؛ لكوهنــا متــت يف 
إطارهــا الشــرعي، وكذلــك مشولــه للعقــوابت والتدابــري االحرتازيــة الــي ال تشــملها 

لفــظ العقوبــة حيــث إنَّ اجلــزاء يشــمل العقوبــة والتدابــري معــًا)3(.
ومــن خــالل التعريــف الســابق يتبــنيَّ أنَّ القانــون الوضعــي يتفــق مــع الشــريعة يف 
كــون اجلرميــة أمــراً غــري مشــروع، وفيــه خمالفــة للمأمــور بــه، ويف هــذا يقــول الشــيخ 
عبــد القــادر عــودة: » وتتفــق الشــريعة متــام االتفــاق مــع القوانــني الوضعيــة احلديثــة 
ــا: إمَّــا عمــل حيرمــه القانــون،  يف تعريــف اجلرميــة، فهــذه القوانــني تعــرف اجلرميــة أبهنَّ
وإمــا امتنــاع عــن عمــل يقضــي بــه القانــون، وال يعتــرب الفعــل أو تركــه جرميــة يف نظــر 

القوانــني الوضعيــة إالَّ إذا كان معاقبــاً عليــه طبقــاً للتشــريع اجلنائــي)4(.
الفرع الثاين: تعريف احلرب يف اللغة واالصطالح.

عــودة: التشــريع اجلنائــي اإلســالمي، مرجــع ســابق )75/1(، أبــو زهــرة: حممــد أبــو زهــرة، اجلرميــة   )1(
والعقوبــة يف الفقــه اإلســالمي، دار الفكــر العــريب، طبعــة ســنة: 1998م )ص20( بتصــرف.

يســري عــوض: ماهيــة اجلرميــة وأتصيلهــا الشــرعي والقانــوين، منتــدي احملامــني العــرب، اتريــخ   )2(
/www.mohamoon-montada.com 2017/10/10م:  االطــالع: 

انظر: املرجع السابق: املوضع ذاته.  )3(
عودة: التشريع اجلنائي يف اإلسالم، مرجع سابق )75/1(.  )4(
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أواًل: تعريف احلرب يف اللغة:
ــْلم، وتصغريهــا ُحَريْــٌب، وتطلــق ويــراد هبــا الَقْتــل  احلَــْرُب يف اللغــة نَِقيــُض السِّ
والســلب، ومجعهــا ُحــُروٌب، يقــال: وقـََعــْت بينهــم َحــْرٌب، أي حصــل قتــاٌل بــني 
فئتــني، ويقــال: َحــَرَب مالــه، أي ســلبه، ورجــل حِمــرَاب: شــجاع قائــم أبمــر احلــرب 
مباشــر هلــا، وَأان َحــْرٌب ملــن حاَربَــين، َأي: َعــُدوٌّ لــه، وفــالٌن َحــْرُب فــالٍن، َأي: 

حُمارِبُــه، ودار احلــرب: هــي بــالد املشــركني الذيــن ال صلــح بيننــا وبينهــم)1(.
ومــن خــالل مــا ســبق يظهــر أنَّ أهــل اللغــة يســتخدمون لفــظ احلــرب للتعبــري 

عــن حــال القتــال، واخلصومــة، والســلب، والنهــب القائــم بــني فئتــني.
اثنياً: تعريف احلرب يف االصطالح:

عطفاً على ما بدأت به يف تعريف اجلرمية يف االصطالح، أذكر هنا تعريف احلرب 
يف االصطالح الفقهي، وكذلك يف االصطالح القانوين وذلك على النحو اآليت: 

أ- احلرب يف االصطالح الفقهي:
عنــد رجوعــي لكتــب الفقهــاء القدامــى مل أقــف فيهــا علــى تعريــف للحــرب، 
ون  م يعربِّ رغم تكرارها على األلســنة وورودها يف القرآن يف مواضع عدَّة؛ ذلك أهنَّ
فعنــد رجوعــي  املعاصــرون،  الــدرب ســار  اجلهــاد، وعلــى ذات  عنهــا مبصطلــح 
ملصطلــح احلــرب يف املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة املعاصــرة، وجدهتــم حييلــون علــى 
مصطلــح اجلهــاد، وقــد نــصَّ علــى ذلــك الشــيخ ســيد ســابق يف كتابــه » فقــه 
العــرف  عنــه ابحلــرب يف  يعــربَّ  مــا  فقــال: » وهــو  اجلهــاد  تعريفــه  بعــد  الســنة« 

احلديــث، وعــرَّف احلــرب بقولــه: هــي القتــال املســلح بــني دولتــني فأكثــر«)2( 
إطــار  يف  إال  احلــرب  يســتعملوا  مل  القدامــى  الفقهــاء  أنَّ  يتبــنيَّ  ســبق  وممــا 
اســتعماهلا اللغــوي ومل جيعلــوه مصطلحــاً خاصَّــاً واســتعاضوا عنــه مبصطلــح اجلهــاد، 
وعليــه جــرى العمــل عنــد املعاصريــن، فمفهــوم احلــرب يعــربِّ عنــه الفقهــاء مبصطلــح 
انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوســيط، حتقيق: جممع اللغة العربية، طبعة دار الدعوة   )1(
)163/1(، ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، مرجــع ســابق )38/2(، ابــن منظــور: لســان 

العــرب، مرجــع ســابق )302/1(، الفــريوزآابدي: القامــوس احمليــط، مرجــع ســابق )ص93(.
سابق: السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح لإلعالم العريب، طبعة سنة 1999م )618/2(.  )2(
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اجلهــاد، واجلهــاد هــو: ِقتَــال ُمْســِلٍم َكافِــرًا َغيـْــَر ِذي َعْهــٍد بـَْعــَد َدْعَوتِــِه ِلإلْســاَلِم 
)1(، واجلهــاد إمَّــا أن يكــون ابلقلــب؛ كالعــزم عليــه، أو  َوِإاَبئِــِه؛ ِإْعــاَلًء ِلَكِلَمــِة اللَِّ
ابلدعــوة إىل اإلســالم وشــرائعه، أو إبقامــة احلجــة علــى املبطــل، أو ببيــان احلــق 
وإزالــة الشــبهة، أو ابلــرأي والتدبــري فيمــا فيــه نفــع املســلمني، أو ابلقتــال بنفســه، 
فيجــب اجلهــاد بغايــة مــا ميكنــه، ومنــه هجــو الكفــار؛ كمــا كان حســان رضــي هللا 

عنــه يهجــو أعــداء النــي -صلــى هللا عليــه وســلم-)2(
ب- احلــرب يف االصطــالح القانــوين: تعــدَّدت تعريفــات القانونيــني للحــرب يف 
االصطالح، وقد ذكر تســعة منها صاحب كتاب: » نظرية احلرب يف اإلســالم، 
وأثرهــا يف القانــون الــدويل« أذكــر منهــا تعريفــني، وأكتفــي بذكــر األمــور املشــرتكة 

بــني عامــة التعريفــات، وذلــك كمــا أييت)3(.
1- احلــرب: هــي كفــاح مســلح بــني الــدول؛ هبــدف تغليــب مصلحــة سياســية هلــا 

مــع اتبــاع القواعــد الــي يقررهــا القانــون الــدويل.
ــا: اســتخدام القــوة املســلحة  2- عرفــت اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة احلــرب أبهنَّ
مــن قبــل دولــة ضــد ســيادة وســالمة أراضــي دولــة أخــرى، واســتقالهلا السياســي أو 

علــى وجــه آخــر ال يتفــق وميثــاق األمــم املتحــدة.
ومــن خــالل التعريفــني الســابقني وغريهــا مــن التعريفــات يظهــر أنَّ احلــرب يف 

ــة، وهــي)4(: املصطلــح القانــوين يشــتمل علــى عــدَّة أمــور مهمَّ
أنَّ األطراف املتنازعة يف احلرب هي دول تقاتل بعضها بعًضا.
أنَّ احلرب الدولية جيب أن تراعى فيها أحكام القانون الدويل.

اهلــدف مــن احلــرب إكــراه كل واحــد مــن اخلصمــني اخلصــم اآلخــر علــى تنفيــذ 
إرادتــه.

األوقاف الكويتية: املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )124/16(.  )1(
البهويت :منصور بن يونس، كشاف القناع، دار الفكر – بريوت، طبعة 1402ه )36/3(.  )2(

غمــق: ضــو مفتــاح، نظريــة احلــرب يف اإلســالم وأثرهــا يف القانــون الــدويل، طبعــة مجعيــة الدعــوة   )3(
اإلســالمية العامليــة )ص64-62(.

املرجع السابق )ص66-64(.  )4(
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احلــرب قاطعــة للســالم، فالتوتــرات واخلصومــات السياســية ال تعــدُّ حــرابً، وإن 
القطيعــة. ُوجــدت 

 وبعــد تعريــف احلــرب يف الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل جيــد الباحــث فــوارق 
كبــرية بــني املصطلحــنْي ميكــن تلخيصهــا يف النقــاط اآلتيــة:

هــو إال  مــا  القتــال  احلــرب؛ ألنَّ  مــن مصطلــح  أعــمُّ  اجلهــاد  إنَّ مصطلــح   -1
ــة والبيــان، وجهــاد النفــس،  صــورة مــن صــور اجلهــاد املتعــدِّدة، فهنــاك جهــاد ابحُلجَّ

وغريهــا، خبــالف احلــرب فهــي قاصــرة علــى القتــال فحســب.
2- إنَّ اهلــدف مــن اجلهــاد هــو إعــالء كلمــة هللا ونشــر اإلســالم يف األرض، وهــذا 
يكــون ابتــداًء ابلدعــوة واملوعظــة احلســنة، واجلهــاد وســيلة؛ إلزالــة املانــع مــن دعــوة 
النــاس، والصادِّيــن عــن ســبيل هللا، أمَّــا احلــرب يف املصطلــح القانــوين فهدفهــا حتقيــق 

مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض إلرادهتــا عليهــا.
3- اجلهــاد يف اإلســالم حمفــوف بضوابــط وقيــود، وحنــن مأمــورون ابلوفــاء فيــه 
ابلعهــود والعقــود، أمَّــا احلــرب يف املصطلــح القانــوين- وإْن ذكــر بعضهــم ذلــك 
فيــه- إالَّ أنَّ الواقــع يكذِّبــه، فالــدول الكــربى والعظمــى مســتعدَّة لفعــل كل مــا مــن 
شــأنه حتقيــق غايتهــا، وفــرض هيمنتهــا علــى الــدول األخــرى دون مراعــاة للقانــون 

الــدويل اإلنســاين وال املعاهــدات الدوليــة.
املطلب الثاين: تعريف جرائم احلرب ابعتبارها َعَلماً.

إنَّ مفهوم جرائم احلرب، وإْن كان الفقه اإلســالمي قد ســبق القانون الدويل يف 
أتصيلــه، والتحذيــر منــه إالَّ أنَّ الفقهــاء القدامــى مل يتطرقــوا لتعريفــه؛ ذلــك أنَّــه مفهــوم 
معاصــر مســتعمل يف القانــون الــدويل اإلنســاين؛ لكــْن ميكــن تعريفــه وفــق املنظــور 
الشــرعي أبنَـّـه: » كل فعــل أو امتنــاع يُعــدُّ انتهــاكاً لأعــراف واألحــكام الشــرعية 

املتعلقــة ابحلــرب، يقــع أثنــاء ســري العمليــات العســكرية مــن أحــد طــريف النــزاع«.
 أمَّــا تعريــف جرائــم احلــرب يف القانــون الــدويل اإلنســاين، فمــن خــالل البحــث 
ابن يل أنَّ جرميــة احلــرب يف العــرف القانــوين ُعّرِفــت بتعريفــات متعــدِّدة ومتقاربــة، 

وســأعرض بعــض هــذه التعريفــات، وذلــك علــى النحــو اآليت: 
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ــا: » األعمــال  -1 تعريــف ميثــاق حمكمــة نورمــربغ، فقــد ُعّرِفــت هــذه اجلرائــم أبهنَّ
الــي تشــكل انتهــاكاً لقوانــني وأعــراف احلــرب الدوليــة«)1(.

ــا: »كل خمالفــة لقوانــني وعــادات احلــروب، ســواء  2- عرفهــا حســنني عبيــد أبهنَّ
كانــت صــادرة عــن املتحاربــني وغريهــم، وذلــك بقصــد؛ إهنــاء العالقــات الوديــة 

بــني الدولتــني املتحاربتــني«)2(.
مــا فضفاضــني، مل حيــدَِّدا طبيعــة العمــل  وممــا يُؤَخــذ علــى التعريفــني الســابقني أهنَّ
الــذي يعــدُّ جرميــة مــن غــريه، بــل اكتفيــا بكــون اجلرميــة هــي خمالفــة قوانــني وأعــراف 

احلــرب، وكذلــك مل يتطرقــا لبيــان العناصــر املكونــة للجرميــة الدوليــة.
ومــن أجــود تعريفــات جرائــم احلــرب الــي وقفــُت عليهــا تعريــف الدكتــور عبــد 
ــا: » األعمــال غــري املشــروعة الــي  اجمليــد الصالحــني، فقــد عــرَّف جرائــم احلــرب أبهنَّ
ترتكبهــا دولــة حماربــة ضــد أفــراد أو جمتمــع دولــة حماربــة أخــرى، ممــا يُلِحــق هبــم ضــرراً 

غــري مــربر أثنــاء احلــرب أو النــزاع املســلح«)3(.
وممَّا مييِّز هذا التعريف عمَّا سبق ما أييت)4(:

أ- حتديــده للعناصــر املكونــة جلرميــة احلــرب، فقــد ذكــر العنصــر الزمــين وهــو وقــوع 
هــذه اجلرميــة أثنــاء النــزاع املســلح أو قيــام احلــرب. 

ب- وكذلــك تناولــه للعنصــر الــدويل يف اجلرميــة، فجرميــة احلــرب البــد أْن تكــون 
موجَّهــة ألفــراد اتبعــني لغــري دولــة اجلــاين، وبذلــك خيــرج مــن جرائــم احلــرب اجلرائــم 

املوجَّهــة مــن اجلــاين ضــد أفــراد اتبعــني لدولتــه.
ت- تنصيصــه علــى توافــر العنصــر املــادي غــري املشــروع، فيلــزم مــن الفعــل املكــون 
ميثــاق حمكمــة نورمــربغ )مــادة رقــم 6/ فقــرة ب(، نقــاًل عــن عبــد اجمليــد الصالحــني: حبــث   )1(
أحــكام جرائــم احلــرب وفــق التشــريعات اإلســالمية والقانــون الــدويل، جملــة الشــريعة والقانــون- 

جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة - العــدد 28 للعــام 2006م )ص226(.
عبيــد: حســنني صــاحل، اجلرميــة الدوليــة- دراســة حتليليــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة األوىل،   )2(

)ص231-230(. 1979م  ســنة: 
الصالحــني: عبــد اجمليــد، أحــكام جرائــم احلــرب وفــق التشــريعات اإلســالمية والقانــون الــدويل،   )3(

مرجــع ســابق )ص228(.
املرجع السابق )ص231-229(.  )4(
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جلرميــة احلــرب أن يكــون غــري مشــروع، وأتيت عــدم مشــروعيته مــن خمالفتــه لقوانــني 
احلــرب الــي نصَّــت عليهــا االتفاقيــات الدوليــة املختلفــة.

ث- عــدم اقتصــاره علــى اجلرائــم املوجَّهــة للــدول فحســب، بــل اشــتماله علــى 
اجلرائــم املوجَّهــة مــن الــدول للجماعــات واألفــراد يف دول أخــرى، كمــا هــو احلــال 

مــع شــعبنا الفلســطيين مــن االحتــالل الصهيــوين.
املبحــث الثــاين: تعريــف جبرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف حربــه األخــرية 

علــى غــزة عــام )2014م(.
تعــرَّض قطــاع غــزة لثالثــة حــروب شرســة شــنَّتها قــوات االحتــالل الصهيــوين، 
انَتهَكت فيها أبســط حقوق اإلنســان، واعتدت على املدنيني واملنشــآت املدنية، 
فقتلــت الرجــال والنســاء واألطفــال، وهدمــت بيــوت اآلمنــني، واســتهدفت دور 
الــدويل  القانــون  ملبــادئ  ملتفتــة  غــري  واملســيحيني،  ابملســلمني  اخلاصــة  العبــادة 
اإلنســاين، وال حمرتمــة ملعاهداتــه، وســأقف يف املطلبــني القادمــني عنــد جرميــْي قتــل 
املدنيــني، واســتهداف املنشــآت املدنيــة مبــا فيهــا دور العبــادة يف حــرب غــزة األخــرية 

عــام )2014م(، وذلــك علــى النحــو اآليت: 
املطلب األول: جرائم قتل املدنيني يف حرب غزة )2014م(.

قبــل الولــوج يف احلديــث عــن جرائــم قتــل املدنيــني يف حــرب غــزة )2014م(، 
حيســن يب التنبيــه أنــين ســأعرض هنــا للجرائــم الــي وقعــت يف احلــرب األوىل علــى 
غــزة عــام )2008-2009م(، واحلــرب األخــرية عليهــا عــام )2014م(؛ هبــدف 
إجيــاد حالــة مــن املقارنــة بــني اجلرائــم يف أول حــرب علــى غــزة عــام )2008م(، 

وآخرهــا عــام )2014م(، وإليــك البيــان كمــا أييت: 
يف عــام )2008-2009م( قامــت قــوات االحتــالل بشــن حــرب علــى غــزة 
قتلــت خالهلــا )1419( شــخصاً خــالل احلــرب الــي اســتمرت واحــداً وعشــرين 
فيهــم  مبــن  املقاتلــني،  غــري  مــن   )%82.2(  )1167( بينهــم  مــن  وكان  يومــاً، 
)918( مدنيــاً و)249( شــرطياً حيظــون بــذات احلمايــة الــي يتمتــع هبــا املدنيــون 
الــدويل، وكان بــني الضحــااي املدنيــني )318(  لقواعــد القانــون اإلنســاين  وفقــاً 
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طفــاًل، أي مــا نســبته )22.4%( مــن العــدد اإلمجــايل، و)34.6%( مــن الضحــااي 
املدنيــني، و)111( امــرأة؛ أي) 7.8 %( مــن العــدد اإلمجــايل، و)12%( مــن 
الضحــااي املدنيــني، وابلتــايل فــإنَّ الضحــااي مــن النســاء واألطفــال البالــغ عددهــم 
)429( طفــاًل وامــرأة يشــكلون )30.2%( مــن إمجــايل الضحــااي، و)%46.7( 
مــن إمجــايل الضحــااي املدنيــني، ووفقــاً ملــا أعلنتــه وزارة الصحــة يف غــزة، فــإنَّ عــدد 
اجلرحــى الفلســطينيني يف هــذه احلــرب بلــغ حنــو )5300 ( شــخص، مــن بينهــم 
حنــو )1600( طفــل )30%( مــن إمجــايل عــدد املصابــني، و)830( امــرأة؛ أي 
حنــو )15.6%( مــن إمجــايل عــدد املصابــني، وبذلــك يظهــر أن عــدد اجلرحــى مــن 
النســاء واألطفــال بلــغ حنــو )2430( امــرأة وطفــاًل، أي مــا نســبته )45.6%( مــن 

إمجــايل املصابــني خــالل هــذه احلــرب.
ونتيجــة للصمــت الــدويل واخلــذالن العــريب مل ترتاجــع دولــة الكيــان عــن ذلــك، 
ففــي اليــوم الســابع مــن شــهر يوليــو مــن العــام )2014م( تعرضــت غــزة حلــرٍب 
شــعواء شــنَـّْتها قــوات االحتــالل الصهيــوين اســتمرت هــذه احلــرب واحــداً ومخســني 
يومــاً، ارتكبــت فيهــا قــوات االحتــالل أبشــع اجلرائــم الــي عرفتهــا البشــرية دون 
مراعــاة ألبســط حقــوق اإلنســان، وهــذا مــا أثبتــه تقريــر ديفيــس عــن جرائــم حــرب 
االحتــالل يف غــزة، حيــث عرضــت رئيســة جلنــة تقصــي احلقائــق التابعــة لأمــم 
املتحــدة مــاري ديفيــس يــوم اإلثنــني )2015/6/29م( يف جنيــف تقريــر اللجنــة 
بشــأن العــدوان » اإلســرائيلي« األخــري علــى غــزة أمــام أعضــاء جملــس حقــوق 
اإلنســان الذيــن ميثلــون ســبعاً وأربعــني )47( دولــة، وقــد خلــص التقريــر إىل أنَّ 
العمليــات الــي نفذهــا اجليــش اإلســرائيلي يف صيــف )2014( بقطــاع غــزة »ترقــى 
إىل مقتــل عــدد كبــري مــن املدنيــني – ثلثهــم مــن  إىل جرائــم حــرب« ، مشــرياً 
األطفــال- خــالل احلــرب الــي اســتخدمت فيهــا )إســرائيل( قــوة تدمرييــة متثلــت يف 
أكثــر مــن ســتة آالف غــارة جويــة، وإطــالق حنــو مخســني ألــف قذيفــة مدفعيــة علــى 
مــدى الواحــد واخلمســني يومــًا)1(، فقــد ذكــرت التقاريــر أنَّ )2216( فلســطينياً 

االطــالع  نــت، اتريــخ  اجلزيــرة  موقــع  غــزة،  االحتــالل يف  عــن جرائــم حــرب  ديفيــس  تقريــر   )1(
 http://www.aljazeera.net رابــط:  2016/7/1م، 
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قُِتلُــوا بينهــم )293( مــن النســاء، و)556( مــن األطفــال، فيمــا أصيــب حنــو 
)10850( شــخصًا)1(، وهــذا اجلــدول يبــني الفــرق بــني احلربــني كمــا هــو موضــح.

جــدول يوضــح الفــرق بــني عــدد القتلــى يف احلــرب األوىل علــى غــزة وبــني 
عــام )2014م( احلــرب األخــرية 

احلرب األوىل عام وجه املقارنة
)2008م(

احلرب األخرية عام 
)2014م(

51 يوًما21 يوًمااملدة الزمنية للحرب
14192216عدد القتلى
530010850عدد اجلرحى

عدد القتلى من 
النساء

111293

عدد القتلى من 
األطفال

318556

ومــن خــالل األرقــام الســابقة يتبــني لنــا أنَّ احلــرب األخــرية اســتمرت مــدة زمنيــة 
أكثــر مــن احلــرب األوىل، ويف هــذا إعطــاء ملســاحة أكــرب لدولــة الكيــان ملزيــد مــن 
القتــل والتشــريد وارتــكاب اجلرائــم ضــد املدنيــني، وظهــر ذلــك مــن زايدة عــدد 
القتلــى واجلرحــى يف احلــرب األخــرية مقارنــة ابحلــرب األوىل، وهــذا يؤكــد حقيقــة 
الصمــت الرمســي الــدويل علــى جرائــم هــذه الدولــة املعتديــة، وفلتاهنــا مــن حماســبة 

ومعاقبــة اجلهــات الــي تتغــىن ابحــرتام حقــوق اإلنســان ليــاًل وهنــاراً.
املطلب الثاين: جرائم استهداف املنشآت املدنية يف حرب غزة )2014م(.

أســفرت  فقــد  ممــا حــلَّ ابإلنســان،  أفضــل  للجمــاد  احلــال ابلنســبة  يكــن  مل 
اهلجمــات الصهيونيــة طيلــة فــرتة العــدوان يف احلــرب األوىل عــام )2008م( عــن 
تدمري )2114( منزاًل بشكل كلي، حتتوي على )2864( وحدة سكنية، تضم 
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2014م )ص11(، اتريــخ االطــالع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  : رابــط:  2017/10/25م، 



جرائم حرب االحتالل الصهيوين يف حرب غزة األخرية عام )2014م( يف الفقه 144
اإلسالمي والقانون الدويل اإلنساين

)3314( عائلــة قوامهــا )19592( شــخصاً، كمــا أدت إىل تدمــري )3242( 
منــزاًل بشــكل جزئــي، وحتتــوي )5014( وحــدة ســكنية تضــم )5470( عائلــة 
قوامهــا )32250( شــخصاً، فضــاًل عــن تعــرض حنــو )16000( منــزل آخــر إىل 
أضــراٍر خمتلفــة جــراء القصــف وأعمــال التدمــري، مبــا يف ذلــك احــرتاق العشــرات 

منهــا يف أحيــاء خمتلفــة يف مــدن القطــاع)1(.
 جــدول يوضــح عــدد املنــازل املســتهدفة بشــكل كلــي يف حــرب عــام2008-

2009م
عدد األفرادجمموع العائالتالوحدات السكنيةعدد املنازل
21142864331419592

جدول يوضح عدد املنازل املســتهدفة بشــكل جزئي يف حرب عام2008-
2009م

عدد األفرادجمموع العائالتالوحدات السكنيةعدد املنازل
32425014547032250

واســتهدفت قــوات االحتــالل يف هــذه احلــرب العديــد مــن املنشــآت املدنيــة مــن 
اقتصاديــة وجتاريــة وزراعيــة،  هيئــات حمليــة ومستشــفيات، ومــدارس، ومنشــآت 
فقــد اســتهدفت مــا يزيــد عــن )204( مــدارس حكوميــة وخاصــة، منهــا )8( 
مدارس دمرت بشــكل كامل، وتعرضت )167( منشــأة اقتصادية لالســتهداف، 
منهــا )119( دمــرت بشــكل كلــي، و )48( بشــكل جزئــي، وتعرضــت )92( 
منشــأة جتاريــة لالســتهداف، وتعــرض )6855( دومنـًـا زراعيًّــا للتجريــف، يف حــني 
تعــرض )100( مســجد لالســتهداف، دمــر منهــم )45( مســجد بشــكل كامــل، 
وتعرضــت مــا يزيــد عــن )50( مزرعــة حيوانيــة لالســتهداف يف احملافظــات كافــة)2(، 

كمــا هــو موضــح يف اجلــدول اآليت:
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2009م )ص17(، اتريــخ االطــالع،   )1(

http://pchrgaza.org/ar رابــط:  2017/10/25م، 
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2009م، مرجــع ســابق )ص69-58( :   )2(

http://pchrgaza.org/ar
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 جــدول يوضــح عــدد املنشــآت املدنيــة املســتهدفة يف حــرب عــام2008- 
2009م.

جمموعزراعيةاقتصاديةجتاريةأهليةخدماتيةصحيةدينيةتعليمية
20410015159216754638

أمــا يف عــام )2014م( طــال التدمــري أكثــر مــن )3200( منــزل ســكين، مــن بينهــا 
ــر بشــكٍل كلــي، و)23597( منــزاًل دمــرت بشــكل جزئــي؛  )8377( منــزاًل ُدمِّ

كمــا هــو موضــح يف اجلدولــنْي اآلتيــني)1(.
جدول يوضح عدد املنازل املستهدفة بشكل كلي يف حرب عام2014م.

عدد األطفالعدد النساءجمموع السكانعدد األسرعدد املنازل
837711162606121652230835

جدول يوضح عدد املنازل املستهدفة بشكل جزئي يف حرب عام2014م.
عدد األطفالعدد النساءجمموع السكانعدد األسرعدد املنازل
23597326221903065092693843

ومل يكتــف االحتــالل بذلــك، بــل ارتكــب جرائــم أخــرى حبــقِّ األعيــان املدنيــة ومنهــا 
دور العبــادة، فاحلــرب الصهيونيــة األخــرية علــى قطــاع غــزة عــام )2014م( تظهــر 
حقيقــة أنَّ الصــراع مــع »إســرائيل« هــو صــراع عقائــدي حبــت، خبــالف مــا يُعلــن 
يف اإلعــالم عــن أهــداف احلــرب سياســية كانــت أو عســكرية، فهــي مل تتوقــف عنــد 
قتــل اإلنســان، بــل مشلــت الشــجر، واحلجــر، واملســاجد، والكنائــس، واملقابــر، 

ومراكــز حتفيــظ القــرآن الكــرمي، وغريهــا)2(. 
وقــد أفــادت اإلحصائيــات الصــادرة عــن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة يف 
ــر بشــكٍل كامــٍل خــالل احلــرب األخــرية  فلســطني أنَّ ســبعني )70( مســجداً ُدمِّ
تقريــر املركــز الفلســطيين حلقــوق اإلنســان الســنوي – 2014م )ص11(، اتريــخ االطــالع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  :  : رابــط  2017/10/25م، 
جملــة البيــان: تدمــري مســاجد غــزة حــرب عقائديــة يهوديــة، اتريــخ االطــالع 2017/12/9م   )2(

/www.albayan.co.uk رابــط: 
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جزئيــة  أضــرار  مســجد   )197( ومائــة  وتســعني  بـــسبٍع  حَلِــق  فيمــا  غــزة،  علــى 
متفاوتــة، ومل يقــف العــدوان عنــد اســتهداف املســاجد بــل طــال الكنائــس، فقــد 
تعرضــت كنيســة للنصــارى لالســتهداف مــن االحتــالل، وقــد تضــررت بســبب 
هــذا العــدوان يف مدينــة غــزة)1(، بــل كان مــن امللفــت اســتهداف املســاجد األثريــة، 
وقــد اســتهدفت القذائــف اإلســرائيلية مســجد احملكمــة األثــري الــذي كان معلمــاً 
عريقــاً يف مدينــة غــزة، كمــا اســتهدف القصــف مســجد القزمــري الــذي يعــود إىل 
ــد تدمــري املســاجد األثريــة -الــي تعــود ملئــات  أكثــر مــن ســتمائة ســنة، وأييت تعمُّ
الســنني- ضمــن خمطــط صهيــوين الســتهداف الــرتاث الفلســطيين بشــكل عــام، 

فقــد اســُتهدفت كنائــس يعــود بناؤهــا إىل آالف الســنني)2(.
وتواصلــت جرائــم االحتــالل جتــاه األعيــان املدنيــة، فقــد اســتهدف االحتــالل 
يف احلــرب )2014م( )461( منشــأة مدنيــة، مــن بينهــا )134( دمــرت تدمــرياً 
كامــاًل، و)327( دمــرت بشــكل جزئــي، وتشــمل تلــك املنشــآت مستشــفيات، 
قــوات  وقامــت  أهليــة،  ومؤسســات  وبنــوك،  وكنائــس،  ومســاجد،  ومــدارس، 
االحتــالل بتجريــف أكثــر مــن )11086481( مــرتاً مربعــاً مــن األراضــي الزراعيــة 
يف حمافظــات غــزة كافــة، ينتفــع منهــا )33786( شــخصاً، ويعيلــون )16045( 
شــخصاً، من بينهم )6066( طفاًل، ودمَّرت قوات االحتالل )1603( منشــأة 
جتارية، من بينها )699( دمرت بشكل كامل، و)904( دمرت بشكل جزئي، 
وكــذا دمــرت )215( منشــأة صناعيــة مــن بينهــا )104( دمــرت بشــكل كلــي، 
و)111( بشــكل جزئــي، كمــا دمَّــرت )1089( منشــأة زراعيــة، مــن بينهــا مــزارع 
حيــواانت، ودواجــن، ومناحــل، ومزرعــة لرتبيــة األمســاك)3(، كمــا هــو موضــح يف 

اجلــدول اآليت:

موقــع وزارة األوقــاف بغــزة، تقريــر حــول آاثر العــدوان الصهيــوين علــى املســاجد ومؤسســات   )1(
 /http://palwakf.net التقريــر:  رابــط  االطــالع 2017/12/10م،  اتريــخ  األوقــاف، 

االطــالع  اتريــخ   ، اإلســرائيلي،  للعــدوان  هــدف  األثريــة  غــزة  مســاجد  نــت:  اجلزيــرة  موقــع   )2(
www.aljazeera.net/portal رابــط:  2017/12/10م، 

تقرير املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان السنوي – 2014م، مرجع سابق )ص84-83(.  )3(



147 جملة املرقاة السنة األوىل العدد األول 1439ه/2018م

كنائسمساجدزراعيةصناعيةجتاريةمنشآت مدنية متنوعة
461160321510892671

ولــو أردان عقــد مقارنــة بســيطة بــني أعــداد املنــازل واملنشــآت املدنيــة الــي طالتهــا يــد 
التدمــري والتخريــب يف احلــرب األوىل واألخــرية ســنجد أنَّ األعــداد يف زايدة كبــرية، 

وهــذا واضــح مــن خــالل اجلــدول اآليت:
احلرب األوىل عام وجه املقارنة

2008م
احلرب األخرية 
عام 2014م

21148377عدد املنازل املدمرة كليًا
324223597عدد املنازل املدمرة جزئيًا
4570عدد املساجد املدمرة كليًا

6383369عدد املنشآت املدنية املستهدفة
جــدول يوضــح الفــرق بــني عــدد املنــازل واملنشــآت املدنيــة املســتهدفة يف 

احلــرب األوىل علــى غــزة وبــني احلــرب األخــرية عــام2014م
ومــن خــالل األرقــام الســابقة يتضــُح الفــرق الواضــح، والــزايدة الكبــرية يف أعــداد 
املنازل املدمرة كلياً واملســتهدفة جزئياً يف احلرب األوىل واألخرية عام )2014م(، 
وكذلــك األمــر ابلنســبة للمســاجد وســائر املنشــآت املدنيــة، وهــذا يؤكــد جمــدداً أنَّ 
دولــة االحتــالل ماضيــٌة يف جرائمهــا بــدون خــوف أو وَجــل، وأنَّ جرائمهــا مســتمرة 
مل تتوقــف، وســنتعرف علــى موقــف الفقــه اإلســالمي، والقانــون الــدويل اإلنســاين 

مــن بعــض تلــك اجلرائــم، وذلــك علــى النحــو اآليت: 
املبحــث الثالــث: جرميــة اســتهداف املدنيــني ودور العبــادة يف الفقــه اإلســالمي 

والقانــون الــدويل اإلنســاين.
ذكــرت فيمــا ســبق بعــض اجلرائــم الــي ارتكبهــا اجليــش الصهيــوين يف حربــه 
األخــرية علــى غــزة عــام )2014م(، وظهــر لنــا ارتفــاع نســبة هــذه اجلرائــم مقارنــة 
الفقــه اإلســالمي، والقانــون  املبحــث ســأبني موقــف  ابحلــرب األوىل، ويف هــذا 
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الــدويل اإلنســاين مــن جرميــة قتــل املدنيــني، وجرميــة اســتهداف دور العبــادة، وذلــك 
يف مطلبــني علــى النحــو اآليت:

املطلــب األول: جرميـــة استهـــداف املدنيــني يف احلـــرب يف الفقـــه اإلســالمي 
الــدويل اإلنســاين. والقانــون 

أواًل: جرميـة استهـداف املدنيني يف الفقـه اإلسالمي.
ولنشــر  األمَّــة،  حيــاض  عــن  للــذود  املســلمني؛  علــى  اجلهــاد    كتــب هللا 
الدعــوة، وجعــل الغايــة منــه تبليــغ اإلســالم للعاملــني، فمــن كان يقــف صــادَّاً وعائقــاً 
أمــام هــذا التبليــغ، أابح لنــا الشــارع قتالــه حــى نبلِّــغ رســالة رب العاملــني، فالقتــال 
ــوا  هــو ملــن يقاتلنــا إذا أردان إظهــار ونشــر ديــن هللا؛ كمــا قــال هللا تعــاىل: Mَوقَاتُِل
 .L)1(اْلُمْعَتِديــَن حيُِــبُّ  اَل  اللََّ  ِإنَّ  تـَْعتَــُدوا  َواَل  يـَُقاتُِلوَنُكــْم  الَِّذيــَن  اللَِّ  َســِبيِل  يف 
وعليــه: فــرَّق اإلســالم يف احلــروب القائمــة بــني املقاتلــني وبــني املدنيــني، فأجــاز 
قتــل املقاتلــني املشــاركني يف العمليــات العســكرية، ومنــع مــن قتــل املدنيــني مــن غــري 
املقاتلــني، وقــد وردت يف ذلــك نصــوص عــدَّة، أذكــر بعضهــا علــى النحــو اآليت: 
   1- أخــرج البخــاريُّ ومســلم يف الصحيحــنْي مــن حديــث عبــد هللا بــن عمــر
  ََِّمْقُتولَــًة، فَأَْنَكــَر َرُســوُل الل  َِّأنَّ اْمــَرأًَة ُوِجــَدْت يف بـَْعــِض َمغَــازِي النَّــِي «

ــاِن«)2(. بـَْي ــَل النَِّســاِء َوالصِّ قـَْت
2- أخــرج أبــو داود يف ســننه، وأمحــد يف مســنده، مــن حديــث َراَبِح بْــِن َربِيــٍع 
قَــاَل: ُكنَّــا َمــَع َرُســوِل اللَِّ  يف َغــْزَوٍة، فــَـَرَأى النَّــاَس جُمَْتِمعِــنَي َعلَــى شــيٍء، فـَبـََعــَث 
ــَرأٍَة قَِتيــٍل،  ــاَل: َعَلــى اْم ــاَل:« اْنظُــْر َعــاَلَم اْجَتَمــَع َهــُؤاَلِء؟ »، َفَجــاَء فـََق َرُجــاًل، فـََق
 ، فـََقــاَل: » َمــا َكانَــْت َهــِذِه لِتـَُقاتِــَل «. قَــاَل: َوَعلَــى اْلُمَقدَِّمــِة َخالِــُد بْــُن اْلَولِيــِد
فـَبـََعــَث َرُجــاًل فـََقــاَل:» قُــْل خِلَالِــٍد: اَل يـَْقتـُلَــنَّ اْمــَرأًَة َواَل َعِســيًفا«)3(، ويف روايــة أمحــد، 
قــال النــي  : » َمــا َكانَــْت َهــِذِه لِتـَُقاتِــَل، فـََقــاَل أِلََحِدِهــْم: احْلـَـْق َخالِــًدا فـَُقــْل لَــُه 

سورة البقرة ) آية 190(.  )1(
صحيــح البخــاري: كتــاب اجلهــاد والســري: ابب قتــل الصبيــان يف احلــرب )ح3014(، صحيــح   )2(

مســلم: كتــاب اجلهــاد: ابب قتــل الصبيــان والنســاء يف احلــرب )ح1744(.
)3(  سنن أيب داود: كتاب اجلهاد: ابب يف قتل النساء )ح2671(، وقال األلباين: صحيح. 
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اَل تـَْقتـُلُــوا ُذرِّيَّــًة َواَل َعِســيًفا«)1(.
  َِّ3- أخــرج أبــو داود يف ســننه، مــن حديــث أَنَــس بْــن َمالِــٍك َأنَّ َرُســوَل الل
َشــْيًخا  تـَْقتـُلُــوا  َواَل   ، اللَِّ َرُســوِل  ِملَّــِة  َوَعلَــى   ، َواِبللَِّ  ، اللَِّ اِبْســِم  »اْنطَِلُقــوا  قَــاَل: 
ــوا َغَناِئَمُكــْم، َوَأْصِلُحــوا،  فَانِيًــا، َواَل ِطْفــاًل، َواَل َصغِــريًا، َواَل اْمــَرأًَة، َواَل تـَُغلُّــوا، َوُضمُّ

َوَأْحِســُنوا ِإنَّ اللََّ حيُِــبُّ اْلُمْحِســِننَي«)2(.
وجــه الداللــة مــن األحاديــث: بــنيَّ النــي  مــن جيــوز قتلــه يف املعركــة ممــن ال 
جيــوز قتلــه، فــأابح قتــال املشــاركني يف القتــال ممــن حيمــل الســالح ويعــنُي املقاتلــني، 
ومنــع مــن قتــل املدنيــني غــري املشــاركني يف القتــال، ويف هــذا تقريــر ملبــدأ التمييــز بــني 

املقاتلــني وغريهــم يف مســرح العمليــات احلربيــة.
مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أنَّ اإلســالم كان ســبَّاقاً لتحقيــق مبــدأ التمييــز بــني 
املقاتلــني وغــري املقاتلــني أثنــاء ســري العمليــات احلربيــة، وهــو املقصــود يف عصــران 
هلــم  املقاتلــني  املقاتــل؛ ألنَّ غــري  يُقتَــل غــري  فــال  احلــرب،  املدنيــني زمــن  حبمايــة 
حصانــة ومحايــة، وقــد أفصحــت األحاديــث آنفــة الذكــر عــن الفئــات الــي حيميهــا 

الشــرع احلنيــف أثنــاء العمليــات العســكرية، وهــي علــى النحــو اآليت: 
1- النســاء: فهــذه الفئــة تتمتــع حبصانــٍة خاصَّــة، فقــد ورد يف حديــث عبــد هللا بــن 
عمــر »َأنَّ اْمــَرأًَة ُوِجــَدْت يف بـَْعــِض َمغَــازِي النَّــِيِّ  َمْقُتولَــًة، فَأَْنَكــَر َرُســوُل اللَِّ 
ــا إن  ــاِن«)3(، وهــذا احلكــم خــاص ابملــرأة غــري املقاتلــة، أمَّ بـَْي ــَل النَِّســاِء َوالصِّ  قـَْت
قاتلــت وشــاركت يف القتــال- كمــا يفعــل جيــش االحتــالل الصهيــوين فهــو جينِّــد 
النســاء يف صفوفــه-، فحينهــا ترفــع عنهــا احلصانــة؛ ألهنــا مقاتِلــة ومعتديــة وغــري 

مدنيــة)4(. 
هلــم  البلــوغ، وهــؤالء األطفــال  يبلــغ ســن  مــن مل  2- األطفــال: واملقصــود هبــم 

مسند أمحد )ح15992(، قال الشيخ أمحد شاكر: صحيح لغريه، وإسناده حسن.   )1(

سنن أيب داود: كتاب اجلهاد: ابب يف دعاء املشركني )ح2616(، وقال األلباين: ضعيف.   )2(
صحيــح البخــاري: كتــاب اجلهــاد والســري: ابب قتــل الصبيــان يف احلــرب )ح3014(، صحيــح   )3(

مســلم: : كتــاب اجلهــاد: ابب قتــل الصبيــان والنســاء يف احلــرب )ح1744(.
املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )155/24(.  )4(
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حصانــة أيضــاً وال جيــوز قتلهــم، وهــذا واضــح مــن هنــي النَّــِيِّ  مــن قتــل النســاء 
والصبيــان، وهنيــه عــن قتــل الذريَـّـة وأوالد املشــركني مــن األطفــال)1(.

3- الشــيوخ والعجــزة: فــال جُييــز اإلســالم قتــل هــؤالء ممــن ال يشــاركون املقاتلــني 
الــرأي واملشــورة، فــإن شــاركوهم وأعانوهــم جــاز قتلهــم؛ ألهنــم حينئــٍذ مــن املشــاركني 
 ، يف القتــال، فقــد قــال َرُســوُل اللَِّ  يف وصيتــه للمقاتلــني:« اْنطَِلُقــوا اِبْســِم اللَِّ
، َواَل تـَْقتـُلُــوا َشــْيًخا فَانِيًــا، َواَل ِطْفــاًل، َواَل َصغِــريًا، َواَل  ، َوَعلَــى ِملَّــِة َرُســوِل اللَِّ َواِبللَِّ

اْمــَرأًَة ...«)2(.
4- رجــال الديــن: فقــد ورد النــص صرحيــاً يف عــدم جــواز قتلهــم، وهــذا ظاهــر يف 
وصيــة اخلليفــة أيب بكــر الصديــق t ألمرائِــِه حــني قــال: »إنكــم ســتجدون قومــاً 
قــد فحصــوا عــن رؤوســهم ابلســيوف، وســتجدون قومــاً قــد حبســوا أنفســهم يف 
الصوامــع فذرهــم خبطاايهــم«)3(، وقــد ورد عــن ابْــِن َعبَّــاٍس َمْرُفوًعــاً: »اَل تـَْقتـُلُــوا 
ــَداَن، َوال َأْصَحــاَب الصََّواِمــِع«)4(، فهــؤالء الذيــن انشــغلوا بعبادهتــم عــن قتالنــا  اْلِوْل
قــد اندفــع شــرُّهم ابنصرافهــم للعبــادة، وتركهــم القتــال، فــال متتــد أيــدي اجلنــود هلــم 

طاملــا التزمــوا بذلــك، ومل يشــاركوا يف القتــال.
5- العمــال والتجــار والــزراع: فقــد ورد يف األحاديــث هنــي النــي  عــن قتــل 
العســفاء)5(، وهــم األجــراء والعمــال الذيــن ال يشــاركون يف حــرب وال قتــال، بــل 

يعملــون؛ ليقتاتــوا وحيصلــوا أرزاقهــم، فليــس هلــم يف احلــرب يــد وال عمــل.
اه إىل  ومل يتوقــف احــرتام اإلســالم حلقــوق اإلنســان عنــد األحيــاء، بــل تعــدَّ
القتلــى وقطــع  التمثيــل جبثــث  املثلــة، وهــو  النــي  عــن  األمــوات، فقــد هنــى 

موهتــم. بعــد  أعضائهــم 
وبعــد هــذا البيــان يظهــر جليــاً أنَّ التشــريع اإلســالمي أرســى مبــدأ التمييــز بــني 
املقاتلــني وغــري املقاتلــني، وجعــل هــذا املبــدأ مبثابــة القانــون امللــزم الــذي ال يقبــل 

مسند اإلمام أمحد: )ح4739(، )ح15588(.  )1(
سبق خترجيه.  )2(

الصنعاين: مصنف عبد الرزاق )ح9377(.  )3(
البيهقي: السنن الصغرى )ح3839(.  )4(

ابن أيب شيبة: املصنف )ح609(، البيهقي: السنن الصغرى ) ح3892(.  )5(
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التغيــري وال التربيــر ملخالفتــه، وعليــه: إْن ثبــت أن جنــدايً مســلماً ارتكــب أيَّ خمالفــة 
مــن املخالفــات الــي تتعــارض والنصــوص الســابقة دون عــذر، فإنــه يعــدُّ قــد فعــل 
حمرمــاً وارتكــب جرمــاً حُياســب عليــه، وختتلــف عقوبتــه حســب طبيعــة ذلــك اجلــرم، 

ومــدى الضــرر املرتتــب عليــه.
اثنياً: جرميـة استهـداف املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين. 

مل تكــن قوانــني وأعــراف احلــروب قدميــاً بــني الــدول جُتَــّرِم قتــل املدنيــني، ذلــك 
أن كلَّ دولــة تريــد كســر شــوكة الدولــة املقابلــة هلــا، دون مراعــاة ملبــدأ التمييــز بــني 
املدنيني والعســكريني، وهو األســاس يف محاية املدنيني، حى أعلنت عصبة األمم 
ــا يعــزز هــذا املبــدأ، فاعتــربت االعتــداء علــى الســكان املدنيــني  عــام )1938م( عمَّ
الــي جيــوز مهامجتهــا  العســكرية  الــدويل، وأنَّ األهــداف  القانــون  لقواعــد  خرقــاً 
اتفاقيــات  وأكــدت  حبتــة)1(.  عســكرية  بكوهنــا  ومميــزة  واضحــة  تكــون  أن  جيــب 
جنيــف عــام )1949م( علــى هــذا املبــدأ، وذلــك يف االتفاقيــة الرابعــة املتعلقــة 
حبمايــة األشــخاص املدنيــني يف وقــت احلــرب، وقــد نصَّــت علــى ذلــك صراحــة 
يف املــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة علــى أنَّ األشــخاص الذيــن ال يشــرتكون مباشــرة يف 
األعمــال العدائيــة، مبــن فيهــم أفــراد القــوات املســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، 
واألشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب املــرض أو اجلــرح أو االحتجــاز أو ألي 
ســبب آخــر، يعاملــون يف مجيــع األحــوال معاملــة إنســانية، دون أي متييــز ضــار 
يقــوم علــى العنصــر أو اللــون، أو الديــن أو املعتقــد، أو اجلنــس، أو املولــد أو الثــروة 
أو أي معيــار مماثــل آخــر، وحيظــر ابلنســبة لأشــخاص املذكوريــن أعــاله االعتــداء 
علــى احليــاة والســالمة البدنيــة، وخباصــة القتــل جبميــع أشــكاله، والتشــويه، واملعاملــة 
القاســية، والتعذيــب)2(، وقامــت بعــد ذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر يف 
ســنة )1956م( بصياغــة قواعــد حلمايــة الســكان املدنيــني مــن آاثر العمــال احلربيــة 
كتكريــس هلــذا املبــدأ، وتوالــت اجلهــود يف ذلــك حــى جــاء الربوتوكــوالن اإلضافيــان 

مؤسســة كومــرايين  الــدويل،  والتعامــل  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  قواعــد  الصاحلــي: كامــران،   )1(
)ص119(. 2008م  أربيــل  والنشــر،  للبحــوث 

اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م، الباب األول، املادة رقم )3(.  )2(
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إمنــاء  أجــل  مــن  الدبلوماســي  املؤمتــر  بعــد  ســنة )1977م(  جنيــف  التفاقيــات 
وتطويــر القانــون الــدويل اإلنســاين املطبَّــق يف النزاعــات املســلح املنعقــد مــن عــام 
)1974م( حــى )1977م(، واحتــوى الربوتوكــوالن مــن املــواد مــا يــدلُّ صراحــة 
نصــت  فقــد  املقاتلــني،  وغــري  املقاتلــني  بــني  التمييــز  مبــدأ  احــرتام  علــى ضــرورة 
النــزاع  املــادة )48( مــن الربوتوكــول اإلضــايف علــى مــا أييت: » تعمــل أطــراف 
علــى التمييــز بــني الســكان املدنيــني واملقاتلــني وبــني األعيــان املدنيــة واألهــداف 
العســكرية، ومــن مث توجــه عملياهتــا ضــد األهــداف العســكرية دون غريهــا؛ وذلــك 
مــن أجــل احــرتام ومحايــة الســكان املدنيــني واألعيــان املدنيــة«)1(، وتوالــت اجلهــود 
بعــد ذلــك، فاجتــه اهتمــاُم األمــم املتحــدة يف ســنوات الثمانينــات والتســعينات مــن 
القــرن املاضــي للحــدِّ مــن اســتخدام األســلحة العشــوائية الــي ال يســلم مــن أضرارهــا 
) غــري املقاتلــني (، ففــي ســنة )1981م( صــدرت اتفاقيــة بشــأن حتــرمي اســتخدام 
بعــض أنــواع األســلحة التقليديــة، مث يف ســنة )1993م( وقعــت اتفاقيــة بشــأن 
حتــرمي األســلحة الكيميائيــة، وكل هــذه اجلهــود تصــب يف محايــة املدنيــني أثنــاء ســري 

العمليــات العســكرية)2(.
وبناء على ما ســبق، يتعنيَّ على قادة اجليوش اليوم اختاذ التدابري واإلجراءات 
كافــة الــي تســهم يف التمييــز بــني املقاتلــني وغــري املقاتلــني، مــن خــالل توعيــة 
جنودهم على أمهية هذا األمر، وكذا تدريبهم على ذلك يف معســكرات التدريب 
واملنــاورات، وكــذا إصــدار التعليمــات الالزمــة خبصــوص هــذا األمــر، وحتذيرهــم مــن 
املخالفــة وارتــكاب اجلرائــم حبــق املدنيــني، وتوعدهــم ابحلســاب؛ إذا ثبــت خمالفتهــم 

ملبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين.
وبعــد بيــان موقــف كل مــن الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن 

جرميــة قتــل املدنيــني اتضــح مــا أييت:
املرجع السابق )ص120(.  )1(

خدجيــة: بــركاين خدجيــة، محايــة املدنيــني يف النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، رســالة ماجســتري   )2(
اجلامعــي 2007م-  العــام  مــن  اجلزائريــة  اجلمهوريــة   – قســنطينة  منتــوري-  جلامعــة  مقدمــة 
2008م )ص81(، البزايعــة: خالــد رمــزي ســامل، جرائــم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي والقانــون 

الــدويل، رســالة دكتــوراه مقدمــة للجامعــة األردنيــة يف ســبتمرب 2005م )ص133(.
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- إن أحــكام الفقــه اإلســالمي كانــت األســبق واألكمــل يف تقريــر مبــدأ محايــة 
املدنيــني والتمييــز بــني املقاتلــني وغريهــم مــن القانــون الــدويل اإلنســاين، فقــد عرفــت 
البشــرية هــذا املبــدأ مــن تعاليــم اإلســالم قبــل مــا يزيــد عــن )1000(عــام، فيمــا 

نصَّــت عليــه االتفاقيــات الدوليــة يف القــرن املاضــي تقريبــاً.
- متتــاز أحــكام احلــرب يف الفقــه اإلســالمي بوجــود عنصــر اإللــزام الــي تفتقــر إليــه 
اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين، فااللتــزام أبحــكام الشــريعة اإلســالمية عبــادة 
يتقرب هبا املسلم إيل ربه، وخمالفتها معصية حياسب عليها، خبالف ما عليه األمر 
يف القانون الدويل فاألمر بيد الدول، وال يلزمها ســوى رضاها وموافقتها على هذه 
االتفاقيات، مما جعل هذه االتفاقيات نظرية وليست عملية يف كثري من األحيان، 

وجرائــم االحتــالل الصهيــوين يف حروبــه علــى غــزة خــري شــاهد علــى ذلــك.
املطلــب الثــاين: جرميــة اســتهداف دور العبــادة يف الفقــه اإلســالمي والقانــون 

الــدويل اإلنســاين.
حيســن بنــا يف هــذا املطلــب الوقــوف علــى موقــف كلٍّ مــن الفقــه اإلســالمي، 
والقانــون الــدويل اإلنســاين مــن جرميــة اســتهداف دور العبــادة، وبيــان ذلــك علــى 

النحــو اآليت:
أواًل: جرميـة استهـداف دور العبادة يف الفقـه اإلسالمي.

أَْوَلْت الشــريعة اإلســالمية املســاجد ودور العبادة احرتاماً كبرياً واهتماماً ابلغاً، 
فاإلســالم ينظــر للمســجد علــى أنــه مــكان للعبــادة وجامعــة للعلــم ومركــز للقيــادة 
ودار للقضــاء بــني اخلصــوم، وجتمــع للمناســبات االجتماعيــة والتواصــل اجملتمعــي، 
لــذا رغَّــب اإلســالم يف إقامتهــا واإلكثــار منهــا، فقــد قــال رســول  »َمــْن بـَــىَن 

ُ لَــُه يف اجْلَنَّــِة ِمثـْلَــُه«)1(. َمْســِجًدا للَِِّ بــَـىَن اللَّ
أن  اإلســالم  دولــة  املســلمني يف  لغــري  اإلســالمية  الشــريعة  وكذلــك مسحــت 
ميارســوا شــعائرهم الدينية وأن يعبدوا هللا يف دور عبادهتم، وحرَّم اإلســالم االعتداء 
لــدور عبادهتــم يف الســلم أو احلــرب، ومل نســمع يف اترخينــا  عليهــم أو التعــرض 

صحيح مسلم: ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرَّقَاِئِق: ابب َفْضِل بَِناِء اْلَمَساِجِد )ح5298(.  )1(
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اإلســالمي أنَّ مســلماً هــدم كنيســة أو اعتــدى علــى أهلهــا، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك فقــد عامــل اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب t نصــارى فلســطني أفضــل معاملــة، 
وذكــر ذلــك الطــربي يف اترخيــه مــا نصــه: » بســم هللا الرمحــن الرحيــم هــذا مــا أعطــى 
عبــدهللا عمــر -أمــري املؤمنــني- أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطني 
أمجعني، أعطاهم أمااًن ألنفســهم وأمواهلم ولكنائســهم وصلبهم وســقيمهم وبريئهم 
وســائر ملتهم أنه ال تســكن كنائســهم، وال هتدم، وال ينتقص منها وال من حيزها 
وال مللهــا وال مــن صلبهــم وال مــن أمواهلــم، وال يكرهــون علــى دينهــم، وال يضــار 
أحــد منهــم، وعلــى أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطني أن يعطــوا اجلزيــة 

كمــا يعطــي أهــل مدائــن الشــام«)1(.
فهــذا نــصٌّ صريــح مــن القائــد األعلــى للمســلمني وقتــذاك ابحــرتام دور العبــادة، 
وقــرار منــه ابحلفــاظ عليهــا وعــدم التعــرض هلــا، بــل ومحايتهــا مــن العــدوان، وهــذا 
يؤكــد مــا بــدأُت بــه مــن احــرتام اإلســالم لــدور العبــادة، واحلفــاظ عليهــا للمســلمني 

ولغــري املســلمني.
 ويؤكــد هــذا قــول هللا تعــاىل: M َولَــْواَل َدفْــُع اللَِّ النَّــاَس بـَْعَضُهــْم بِبـَْعــٍض هَلُدَِّمــْت 

.L)2(َصَواِمــُع َوبِيَــٌع َوَصلَــَواٌت َوَمَســاِجُد يُْذَكــُر ِفيَهــا اْســُم اللَِّ َكثِــريًا
وجــه الداللــة: إنَّ ذكــر مجلــة مــن معابــد امللــل األخــرى إىل جانــب )املســاجد( 
الــي هــي بيــوت هللا، واإلتيــان هبــا مجيعــاً يف صعيــد واحــد، فيــه تلميــح لطيــف إىل 
مبــدأ اإلســالم األساســي القائــل: » ال إكــراه يف الديــن«، وإشــارة واضحــة، إىل 
أنَّ اإلســالم يضمــن ملخالفيــه حريــة االعتقــاد، وأنــه كمــا ال يســمح ابالعتــداء علــى 

معابــده ومقدســاته ال يســمح ابالعتــداء علــى معابدهــم ومقدســاهتم أيضــًا)3(.
قــال ابــن خويــز منــداد مــن أئمــة املالكيــة: » تضمنــت هــذه اآليــة املنــع مــن هــدم 

الطــربي: حممــد بــن جريــر، اتريــخ األمــم وامللــوك، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، طبعــة ســنة   )1(
.)449/2( 1407هـــ 

سورة احلج )40(.  )2(
الناصــري: حممــد املكــي، التيســري يف أحاديــث التفســري، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت –   )3(

.)180/4( 1985م  طبعــة  لبنــان، 
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كنائس أهل الذمة وبَِيعِهم«)1(.
قــال القرطــي: »وإمنــا مل ينقــض مــا يف بــالد اإلســالم ألهــل الذمــة؛ ألهنــا جــرت 

جمــرى بيوهتــم وأمواهلــم الــي عاهــدوا عليهــا يف الصيانــة«)2(.
وميكننــا القــول أبنَّ اإلســالم كمــا حــرَّم االعتــداء علــى املدنيــني وغــري املقاتلــني 
مــن العــدو، فكذلــك منــع مــن االعتــداء علــى أماكــن عبادهتــم، واألماكــن املدنيــة 

اخلاصــة هبــم.
ومن خالل ما سبق يتضح أنَّ استهداف املساجد ودور العبادة يعدُّ يف نظر 
الشــريعة اإلســالمية جرميــة حــرب خمالفــة للشــرائع كافــة، وخمالفــة لتعاليــم اإلســالم 

السمحة.
اثنياً: جرميـة استهـداف دور العبادة يف القانون الدويل اإلنساين.

العبــادة  وأماكــن  اآلاثر  تدمــري  إىل  احلــرب  تفضــي  أن  الغريــب  مــن  ليــس 
واألعمــال الفنيــة الــي تعــدُّ مــن بــني أكــرب اإلبداعــات النفيســة للعقــل اإلنســاين، 
لكــنَّ العجيــب أن يكــون ذلــك التدمــري مقصــوداً ومتعمــداً، ويف بعــض األحيــان 
مــربراً، فتدمــري األماكــن الثقافيــة واألثريــة وأماكــن العبــادة هدفــه غالبــاً القضــاء علــى 
هويــة اخلصــم واترخيــه وثقافتــه وإميانــه؛ بغيــة حمــو كل أثــر لوجــوده وحــى لكينونتــه.

ألجــل ذلــك تبــنيَّ لنــا مــن التاريــخ أيضــاً أن عــدداً مــن التدابــري اختــذت منــذ 
الــي  واحلقيقــة  العبــادة،  أماكــن  علــى  االعتــداء  عــدم  لضمــان  الغابــرة؛  احلقــب 
جيــب بياهنــا أنَّ االهتمــام يف القانــون الــدويل مل ينصــب علــى تبــين قواعــد حتمــي 
املمتلــكات الدينيــة والثقافيــة والتارخييــة يف حالــة احلــرب إال يف حقبــٍة حديثــة العهــد 

نســبياً خبــالف مــا ذكــرانه عــن هــذا األمــر يف الفقــه اإلســالمي.
فكانــت بــداايت هــذا األمــر يف الواقــع املعاصــر مــن خــالل املبــدأ األساســي 
القاضــي ابلتمييــز بــني األهــداف العســكرية واملمتلــكات املدنيــة، فمبــدأ التمييــز بــني 
القرطــي: حممــد بــن أمحــد، اجلامــع ألحــكام القــرآن، مكتبــة الصفــا– القاهــرة، طبعــة ســنة:   )1(
ابــن عاشــور: حممــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر  2005م )66/12(، 

ســنة: 1997م )283/9(. طبعــة  تونــس،  والتوزيــع – 
القرطي: اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق )66/12(.  )2(
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األهــداف العســكرية واملمتلــكات املدنيــة يشــمل مجيــع قوانــني احلــرب وأعرافهــا، ال 
ســيما القواعــد املتعلقــة بســري العمليــات العدائيــة.

واملمتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة بصفتهــا ممتلــكات مدنيــة هــي حمميــة 
مبوجــب مجيــع هــذه األحــكام بوضــوح، وحيظــر اســتخدامها ألغــراض عســكرية كمــا 
حيظــر مهامجتهــا عــن قصــد، وينبغــي توخــي احليطــة أثنــاء اهلجــوم والدفــاع؛ لتفــادي 
تعريضهــا للخطــر، غــري أنَّ هــذه احلمايــة العامــة الــي تســري علــى مجيــع املمتلــكات 
املدنيــة ال تكفــي اليــوم لضمــان محايــة املمتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة الــي 
هــي جــزء مــن تــراث البشــرية، وحبكــم طبيعتهــا اخلاصــة ومكانتهــا يف نفــوس أهلهــا، 

ومــا متثلــه ابلنســبة لإلنســانية مــن قيــم معنويــة فقــد تقــرر منحهــا محايــة خاصــة)1(.
جاء يف املادة السابعة والعشرين )27(، يف القسم الثاين من الالئحة املتعلقة 
بقوانني وأعراف احلرب الربية الصادرة يف )الهاي(/ )18 أكتوبر/ تشــرين األول 
1907م( مــا نصــه: » يف حــاالت احلصــار أو القصــف، جيــب اختــاذ التدابــري 
الالزمــة كافــة؛ لتفــادي اهلجــوم قــدر املســتطاع علــى املبــاين املخصصــة للعبــادة، 
والفنــون، والعلــوم، واألعمــال اخلرييــة، واآلاثر التارخييــة، واملستشــفيات، واملواقــع 
الــي يتــم فيهــا مجــع املرضــى واجلرحــى، شــريطة أال تســتخدم يف الظــروف الســائدة 
آنــذاك ألغــراض عســكرية، وجيــب علــى احملاَصريــن أن يضعــوا علــى هــذه املبــاين أو 

أماكــن التجمــع عالمــات ظاهــرة حمــددة يتــم إشــعار العــدو هبــا مســبقًا«)2(.
وجاء يف املــادة السادسة للربوتوكول الثاين التفاقية )الهاي( لعام )1954م( 
النــص علــى احــرتام  نــزاع مســلح  الثقافيــة يف حالــة  اخلــاص حبمايــة املمتلــكات 

املمتلــكات الثقافيــة)3(، ويدخــل فيهــا املمتلــكات الدينيــة وأماكــن العبــادة.

فرنســوا بونيون: نشــأة احلماية القانونية للممتلكات الثقافية يف حالة النزاع املســلح ضمن إطار   )1(
القانــون الــدويل اإلنســاين التعاقــدي والعــريف، موقــع الصليــب األمحــر الــدويل، اتريــخ االطــالع 

 https://www.icrc.org :2017/12/15م، رابــط
الالئحــة املتعلقــة بقوانــني وأعــراف احلــرب الربيــة الصــادرة، موقــع الصليــب األمحــر الــدويل، اتريــخ   )2(

 https://www.icrc.org :االطــالع 2017/12/15م، رابــط
الثقافيــة، موقــع  املمتلــكات  لعــام 1954اخلــاص حبمايــة  الثــاين التفاقيــة الهــاي  الربوتوكــول   )3(
 https://www.icrc.org رابــط:   ،2017/12/15 االطــالع  اتريــخ  الــدويل،  األمحــر  الصليــب 



157 جملة املرقاة السنة األوىل العدد األول 1439ه/2018م

 ويف املؤمتــر الدبلوماســي عــام )1975م( قُــدِّم اقــرتاح الحــرتام أماكــن العبــادة 
فقــد صــدر  التارخييــة،  هلــا ولأماكــن  الدوليــة  احلمايــة  توفــري  دوليــاً، وكان مثرتــه 
امللحــق )الربوتوكــول( األول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف ســنة )1977م(، وجــاء 
يف املــــادة الثالثــة واخلمســني )53(، مــن الفصــل الثالــث واملتعلقــة حبمايــة األعيــان 
الثقافيــة، وأماكــن العبــادة مــا نصــه: »حتظــر األعمــال اآلتيــة، وذلــك دون اإلخــالل 
أبحــكام اتفاقيــة الهــاي املتعلقــة حبمايــة األعيــان الثقافيــة يف حالــة النــزاع املســلح 
املعقــودة بتاريــخ )14 آاير/ مايــو 1954م( وأحــكام املواثيــق الدوليــة األخــرى 

اخلاصــة ابملوضــوع: 
 أ- ارتــكاب أي مــن األعمــال العدائيــة املوجهــة ضــد اآلاثر التارخييــة، أو األعمــال 

الفنيــة، أو أماكــن العبــادة الــي تشــكل الــرتاث الثقــايف أو الروحــي للشــعوب.
 ب- استخدام مثل هذه األعيان يف دعم اجملهود احلريب. 

 ج- اختاذ مثل هذه األعيان حماًل هلجمات الردع«)1(. 
وكذلــك نصــت املــادة )16( مــن الفصــل الرابــع للملحــق )الربوتوكــول( الثــاين 
اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف )1977م( علــى مــا أييت: » حيظــر ارتــكاب أيــة 
أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد اآلاثر التارخييــة، أو األعمــال الفنيــة، وأماكــن العبــادة 
الــي تشــكل الــرتاث الثقــايف أو الروحــي للشــعوب، واســتخدامها يف دعــم اجملهــود 
احلــريب، وذلــك دون اإلخــالل أبحــكام اتفاقيــة )الهــاي( اخلاصــة حبمايــة األعيــان 

الثقافيــة يف حالــة النــزاع املســلح واملعقــودة يف )14 آاير/ مايــو 1954م(«)2(.
وأوضــح ممــا ســبق نصَّــت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف املــادة الثامنــة )8( املتعلقــة 
يوليــو  متــوز/   17( رومــا يف  املعتمــد يف  األساســي  نظامهــا  مــن  احلــرب  جبرائــم 
يُعــدُّ مــن جرائــم  1998م( أنَّ اســتهداف املبــاين املخصصــة لأغــراض الدينيــة 
احلــرب، فقــد ذكــرت املــادة أنَّ مــن جرائــم احلــرب: » تعمــد توجيــه هجمــات ضــد 

امللحــق )الربوتوكــول( األول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب األمحــر   )1(
https://www.icrc.org :الــدويل، اتريــخ االطــالع 2017/12/15م، رابــط

امللحــق )الربوتوكــول( الثــاين اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب األمحــر   )2(
https://www.icrc.org رابــط:  االطــالع 2017/12/15م،  الــدويل، اتريــخ 
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املبــاين املخصصــة لأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو اخلرييــة، 
واآلاثر التارخيية، واملستشــفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى شــريطة أال تكون 

أهدافــاً عســكرية«)1(.
 ومــن خــالل مــا ســبق يتبــني لنــا أنَّ اســتهداف املســاجد ودور العبــادة أمــٌر 
مرفوض وجمرَّم دولياً وقانونياً؛ كما هو حمرم شرعاً، وأنَّ قوات االحتالل الصهيوين 
ارتكبــت جرائــم حــرب حبــقِّ أهــل غــزة يف حروهبــا علــى غــزة، وارتفعــت نســبة هــذه 
اجلرائم يف حرب عام 2014م ابملقارنة مع احلرب األوىل، ولكن هل من حماسب 
هلــذه الدولــة املارقــة؟ وأيــن املســؤولية اجلنائيــة املرتتبــة علــى جرائمهــا املتكــررة؟ وأيــن 
حمكمــة اجلنــاايت الدوليــة ومراقبيهــا عــن تلــك اجلرائــم؟ وأيــن مؤسســات حقــوق 
اإلنســان الدوليــة؟ وأيــن العــامَل احلــر الــذي يتغــىن ابإلنســان وحقوقــه؟ أم أنَّ هــذا 
كلــه يذهــب أدراج الــرايح عندمــا يتعلــق األمــر أبمريــكا وربيبتهــا دولــة الكيــان 
الصهيــوين، وُيســتخدم كســوٍط مســلٍَّط علــى رقــاِب املســلمني هنــا وهنــاك عندمــا 

يتعلــق األمــر هبــم!!.

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17متوز/ يوليه 1998م ، موقع   )1(
https://www.icrc.org :الصليــب األمحــر الــدويل، اتريــخ االطــالع 2017/12/15م، رابــط
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اخلـامتـة
النعمــة مــن هللا ، وبعــد محــد هللا - ســبحانه وتعــاىل- علــى   بعــد إمتــام 
االنتهــاء مــن البحــث، وقبــل أن أضــع قلمــي أودُّ أن ُأســطِّر مــا توصلــت إليــه مــن 
نتائــج يف هــذا البحــث، مث أُرِدُف تلــك النتائــج ببعــِض التوصيَّــات، وذلــك علــى 

النحــو اآليت: 
أواًل: النتائج

1. ختتلــف اجلرائــم يف الفقــه اإلســالمي يف طبيعتهــا وتوصيفهــا عــن اجلرائــم يف 
القانــون الــدويل اإلنســاين، ويتفــق الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل اإلنســاين يف 

اعتبــار اجلرميــة أمــراً غــري مشــروع، وخمالفــاً للمأمــور بــه.
2. إنَّ الفقهــاء القدامــى مل يســتعملوا احلــرب إال يف إطــار اســتعماهلا اللغــوي، 
ــاً، واســتعاضوا عنهــا مبصطلــح اجلهــاد، وعليــه جــرى  ومل جيعلوهــا مصطلحــاً خاصَّ

العمــل عنــد املعاصريــن، فمفهــوم احلــرب يعــربِّ عنــه الفقهــاء مبصطلــح اجلهــاد.
3. بعــد تعريــف احلــرب يف الفقــه اإلســالمي والقانــون الــدويل وجــد الباحــث فــوارق 
كبــرية بــني املصطلحــنْي، فمصطلــح اجلهــاد أعــمُّ مــن مصطلــح احلــرب؛ ألنَّ القتــال 
مــا هــو إال صــورة مــن صــور اجلهــاد املتعــدِّدة، خبــالف احلــرب فهــي قاصــرة علــى 
القتــال فحســب، واهلــدف مــن اجلهــاد هــو نشــر اإلســالم وتبليــغ الدعــوة، وليــس 
حتقيــق مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض إلرادهتــا عليهــا، كمــا هــو 

احلــال يف احلــروب. 
4. عــرف اإلســالم التمييــز بــني املدنيــني والعســكريني قدميــاً، وحظــَر قتــال مــن مل 
يشــرتك يف العمليــات العســكرية، كمــا عــرف التفريــق بــني األهــداف العســكرية 

واألعيــان املدنيــة، وكان األســبق يف حتقيــق هــذه املبــادئ.
5. إنَّ مفهوم جرائم احلرب مفهوم معاصر مستعمل يف القانون الدويل اإلنساين، 
لكــنَّ الفقــه اإلســالمي كان األســبق واألكمــل يف طــرح مضمونــه والتحذيــر منــه، 

واألصــدق يف منــع حدوثــه.
6. إنَّ العمليــات العســكرية الــي نفذهــا اجليــش الصهيــوين يف حروبــه علــى غــزة، 
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وخاصــة مــا وقــع منهــا يف صيــف )2014م( بقطــاع غــزة هــي جرائــم حــرب مثبتــة 
ابعــرتاف العــدو والصديــق؛ اســتناداً ألحــكام ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين.

7. إنَّ دولة الكيان الصهيوين وجيشــه مل يتم حماســبته على جرائمه ضد املدنيني، 
ويظهــر ذلــك مــن ارتفــاع نســبة تلــك اجلرائــم حبــقِّ املدنيــني واألعيــان املدنيــة ودور 
العبــادة، فاإلحصائيــات تثبــت زايدة كبــرية فيهــا، وظهــر ذلــك واضحــاً يف ثنــااي 

هــذا البحــث.
اثنياً: التوصيات

1. ضرورة التوعية خبصوص جرائم احلرب، وخماطرها على البشرية مجعاء.
يتعلــق جبرائــم حــرب االحتــالل الصهيــوين يف  مــا  2. ضــرورة مجــع وتوثيــق كل 

الدوليــة. اجلنــاايت  حملكمــة  وتقدميهــا  الفلســطينية،  األراضــي 
3. علــى الباحثــني التطــرق جلرائــم احلــرب األخــرى الــي مل يتســع البحــث لذكرهــا 
والتفصيــل فيهــا؛ كجرائــم اســتهداف املنشــآت االقتصاديــة، والتهجــري واإلبعــاد 

القســري للمدنيــني، وتعذيــب األســرى، وغريهــا.
4. أمهيــة تركيــز اإلعــالم التقليــدي واجلديــد علــى انتهــاكات االحتــالل الصهيــوين 
حلقوق اإلنسان وجرائمه ضد اإلنسانية، ونشرها للعامل بلغاته املختلفة؛ لتعريفهم 
ابإلرهــايب احلقيقــي، واملنتِهــك حلقــوق اإلنســان، وكذلــك شــرح مظلوميــة أهــل 

فلســطني للنــاس أمجعــني.
واحلمد هلل رب العاملني
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املصادر واملراجع
1. ابــن أيب شــيبة: أبــو بكــر عبــد هللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة الكــويف؛ ت. 235 هـــ، 
املصنف يف احلديث واآلاثر، حتقيق: حممد عوامة، شركة دار القبلة للثقافة اإلسالمية– 

جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن – دمشــق – ســوراي، ط.1، 1427هـــ، 2006م.
2. ابن عاشــور: حممد الطاهر بن عاشــور، التحرير والتنوير، دار ســحنون للنشــر 

والتوزيع – تونس، سنة: 1997م.
3. ابــن فــارس: أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس بــن زكــراي ت. 395 هـــ، معجــم 
مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، طبعــة احتــاد الكتــاب العــرب، ســنة 

1423هـــ ، 2002م.
4. ابــن منظــور: حممــد بــن مكــرم بــن منظــور املصــري، لســان العــرب، دار صــادر- 

بريوت، الطبعة األوىل.
5. ابــن جنيــم: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد، الشــهري اببــن جنيــم ت. 970 

هـــ، البحــر الرائــق شــرح كنــز احلقائــق، دار املعرفــة- بــريوت. 
6. أبو داود: سليمان بن األشعث السجستاين ت. 275 هـ، سنن أيب داود، حكم 

على أحاديثه: احملدث حممد انصر الدين األلباين، دار الكتاب العريب – بريوت.
7. أبــو زهــرة: حممــد أبــو زهــرة، اجلرميــة والعقوبــة يف الفقــه اإلســالمي، دار الفكــر 

العــريب، ط1998م.
8. أمحــد: أبــو عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل الشــيباين ت. 241 
هـــ، مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق : شــعيب األرنــؤوط، وعــادل مرشــد، 

وآخريــن، مؤسســة الرســالة – بــريوت – لبنــان، ط.2، 1420 هـــ، 1999م .
9. األوقاف الكويتية: وزارة األوقاف والشــئون اإلســالمية - الكويت، املوســوعة 

الفقهية الكويتية، ط.2، دار ذات السالسل، 1404 هـ، 1983م.
10. البخاري: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري ت. 256 هـ، اجلامع 
املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور رســول هللا  وســننه وأايمــه، ترقيــم: حممــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، مراجعــة: حممــد اتمــر، دار احلديــث- القاهــرة، ط. 1432هـــ، 2011م.
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11. البزايعــة: خالــد رمــزي ســامل كــرمي البزايعــة، جرائــم احلــرب يف الفقــه اإلســالمي 
والقانــون الــدويل، رســالة دكتــوراه مقدمــة للجامعــة األردنيــة يف ســبتمرب 2005م.

12. البهــويت: منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــويت، ت. 1051ه، كشــاف 
القنــاع، حتقيــق: مصطفــى هــالل، دار الفكــر – بــريوت، طبعــة ســنة 1402ه.

13. البيهقــي: الســنن الصغــرى، شــرح وختريــج : حممــد األعظمــي، املســمى: املنــة 
الكــربى، مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع – الــرايض – الســعودية، ط.1، 1422 

هـ، 2001م .
14. خدجيــة: بــركاين خدجيــة، محايــة املدنيــني يف النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، 
رســالة ماجســتري مقدمــة جلامعــة منتــوري- قســنطينة – اجلمهوريــة اجلزائريــة مــن 

العــام اجلامعــي 2007م- 2008م.
15. الزحيلــي: وهبــة الزحيلــي، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، دار الفكــر- دمشــق، 

ط.31 ، ســنة 1430هـــ، 2009م.
16. سيد سابق: السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح لإلعالم العريب، ط.21، 

1420هـ، 1999م.
الــدويل،  والتعامــل  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  قواعــد  الصاحلــي: كامــران،   .17

2008م. طبعــة  أربيــل،  والنشــر،  للبحــوث  مؤسســة كومــرايين 
وفــق  احلــرب  أحــكام جرائــم  الصالحــني: حبــث  اجمليــد  عبــد  الصالحــني:   .18
التشريعات اإلسالمية والقانون الدويل، جملة الشريعة والقانون- جامعة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة - العــدد 28 للعــام 2006م.
19. الصنعــاين: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن انفــع الصنعــاين ت. 211 هـــ، 
مصنــف عبــد الــرزاق، حتقيــق : حبيــب الرمحــن األعظمــي، املكتــب اإلســالمي – 

بــريوت، ط.2، 1403 هـــ .
20. الصنعــاين: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن انفــع الصنعــاين ت. 211 هـــ، 
مصنــف عبــد الــرزاق، حتقيــق : حبيــب الرمحــن األعظمــي، املكتــب اإلســالمي – 

بــريوت، ط.2، 1403هـــ .
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21. الطــربي: حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلملــي، أبــو جعفــر 
الطربي ت: 310هـ، اتريخ األمم وامللوك، دار الكتب العلمية – بريوت، ط.1 

ســنة 1407هـ
22. عــودة: عبــد القــادر عــودة، ت: 1373هـــ، التشــريع اجلنائــي اإلســالمي 

بــريوت. العلميــة-  ابلقانــون الوضعــي، دار الكتــب  مقــارانً 
23. غمــق: ضــو مفتــاح غمــق، نظريــة احلــرب يف اإلســالم وأثرهــا يف القانــون 

الــدويل، طبعــة مجعيــة الدعــوة اإلســالمية العامليــة.
24. الفريوز آابدي: جمد الدِّين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي؛ القاموس احمليط، 

ت. 817هــــ، دار اجليل، املؤسسة العربية للطباعة والنشر – بريوت، د. ت.
25. الفيومــي: أمحــد بــن حممــد بــن علــي املقــري الفيومــي ت.770هـــ، املصبــاح 

املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري للرافعــي، املكتبــة العلميــة– بــريوت، د.ت.
26. القرطي: حممد بن أمحد األنصاري القرطي ت. 671 هـ، اجلامع ألحكام 
القــرآن، حتقيــق: حممــد عبــد احلليــم، وأمحــد أمحــد، مكتبــة الصفــا– القاهــرة، ط.1، 

1425 هـ، 2005م.
البصــري  املــاوردي  حبيــب  بــن  حممــد  بــن  علــي  احلســن  أبــو  املــاوردي:   .27
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قتيبــة ابلكويــت عــام 1409هـــ، 1989م.
28. مسلم: أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري ت. 261 هـ، 
صحيــح مســلم، ترقيــم: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، مكتبــة فيــاض للطباعــة- املنصــورة 

- مصــر، بــدون ســنة الطبعــة.
29. مصطفى، والزايت، وعبد القادر: إبراهيم مصطفى، وامحد حسن الزايت، 
وحامــد عبــد القــادر، وحممــد علــي النجــار، املعجــم الوســيط، حتقيــق: جممــع اللغــة 
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