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قواعد النشر
مجلةةا عةماةةا احمةةة مودةةد مةة( لةةاوا احل ة موا ةالالةةو الشةةرعوان ا ةةا علدوةةا مو دةةا
ُ
عدةاة البوث الالمي مةلجةماا .تانى منشر البووث الالدوا فق الضوامط اآل وا :
ا
أول  :يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًاملجلةً ً:
ً
 -1أن يتسم مةألصةلا االمتكة

ةةد عةة(

الجدة الالدوا املنهجوا ل ما اال جةه .

 -2أن يلتز مةملنةهج األا ات الولةئل الالدوا املاتبرة في مجةله .
ً
 -3أن يكون البوث اقوقة في التوثوق التخر ج .
 -4أن يتسم مةلس ما اللغو ا .
 -5أال يكون قد لبق نشره .
ً
 -6أال يكون مست م( موث أ لةلا أ كتةب لواء أكةن ذلك للبةحث نفسه أ لغيره .

ا
ثانياًً:يشترطًعندًتقديمًالبحثً ًً :
-1

ً
ً
ً
أن يق ة ةةد البةح ة ةةث لب ة ةةة منش ة ةةره مش ة ةةفوعة اس ة ةةير ه الوا واةمخت ة ةةرةن ق ة ةرا ا يتض ة ةةد(
ً
ً
امت ك البةحث لحقوق املل وا الف ر ا للبوث كةم التزامة ااد نشر البوةةث ال ااةةد
موافقا خطوا م( هوئا التور ر .

-2

أال ز د صفوةت البوث ع( ة60ن صفوا مقةس ةA4ن .

-3

أن يكةةون مةةنط املةةتن ة 17ن  Traditional Arabicالهةةوامب مةةنط ة13ن أن يك ةةون
بةعد املسةفةت مين األلطر ة مفران .

-4

يقد البةحةةث ثة ث نطةةع مطبوعةةا مةة( البوةةث مةةن ملعةةي مةةةللغتين الار وةةا احنجليزيةةا ال
ز د كلدة ه ع( مةئتي كلدا أ صفوا احدة ..
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ا
ثالثاً:التوثيقً ًً :
 -1وضن هوامب كل صفوا ألفلهة على حدة .
 -2ثبت امل ةا املراعن في فهرس يلحق مآخر البوث .
 - 3وضن ندةذج م( صو ال تةب املعطوط املحقق في مكةنهة املنةلب .
 - 4رفق عدون ال و الرلومةت املتالقا مةلبوث على أن كون اضحا علوا .
ا
رابعا ًاا  :عنةةد ا ألةةدةء األعة فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ةةوكر لةةنا الوفةةةة مةلتةةة الهجةةر ذا ةكةةن
ََ
الالم متوفى .
ا
خامسا ًاا  :عنةةد ا األعة األعنبوةةا فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ففنهةةة تةةب موةةر عر وةةا وضةةن مةةين
ً
قولين مور ال ونوا من االكتفةء موكر االلم كةم عند اه أل ل مرة .
ا َّ
سادسا  ُ :و م البووث املقدما للنشر في املجلا م( قبل اثنين م( املح دين على األقل.
ً

ا ُ
سابعا  :تاةا البووث مادلا على ألطوانا مدمجا  CDأ رلل على البريد احل تر ني للدجلا .
ً
ا
ثامنا  :ال تاةا البووث لى أصحةبهة عند عد قبولهة للنشر .
ً
تاسعاًاُ :ياطى البةحث نطعتين م( املجلا عشر مست ت م( موثه .
عنوانًاملجلةً ًً :
عدون املرال ت مةلم ئيس ور ر مجلا الالو الشرعوا
الر ةض  -11432ص ب 5701
هة ف  - 2582051 :نةلوخ ة فةكس ن 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa
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الجدال من خالل سورة غافر
دراسة موضوعية

د .صالح بن عبد الرحمن الدرويش
قسم القرآن وعلومه– كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الجدال من خالل سورة غافر "دراسة موضوعية"
د .صالح بن عبد الرحمن الدرويش
قسم القرآن وعلومه– كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1441 /2 /7 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /6 /2 :هـ

ملخص الدراسة:
تضمن هذا البحث تعريف اجلدال ،وأنواعه ،والتعريف بسورة غافر وموضوعاهتا ،وتفسري
تفسريا موضوعيًا مع إبراز ما فيها من معاين
آايت اجملادلة يف السورة وعددها مخس آايت
ً
ودالالت.
الكلمات املفتاحية :اجلدال ،اجلدل ،سورة غافر ،التفسري املوضوعي.

Arguments Through Surat Ghafir
An Objective study
Dr. Saleh bin Abdulrahman Aldrwesh
Department of the Qur’an and its sciences - College of Fundamentals of
Religion
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
Abstract :
This research includes the definition of controversy and its types. The
research highlights and explains Surah Ghafer and its topics, and presents an
objective interpretation of the controversy verses in the Surah -five verses- by
highlighting their
meanings and significance.

key words: controversy, Surah Ghafer, objective interpretation.

املقدمة

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ [آل عمران:

.]102

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟﱠ
ﱙ
ﱑﱓﱔﱕﱖ ﱗ
ﱒ
ﱐ

[النساء.]1:

ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫﲬ ﲭﱠ
ﲤ

[األحزاب.]71 – 70 :

أما بعد:
فإن ممَّا يعني على تدبر كتاب هللا دراسة ُس َوِره ،وإمعان النظر فيها ،وإبراز
ما حوته من موضوعاهتا ،ومن مجلة هذه السور سورة غافر؛ حيث لفت
نظري ورود لفظ اجلدال فيها يف مخسة مواضع فأحببت دراستها وجعلت
عنوان هذا البحث ينبئ عن مضمونه وهو ":اجلدال من خالل سورة غافر" ،
فهو دراسة للجدال الوارد يف سورة غافر.

أمهية البحث وأسباب اختياره:
 )1تعلق هذا البحث بتدبر كتاب هللا  وفهم معانيه.
 )2االسهام مع من سبق يف بيان أن الفتتاح السور معاين ودالالت.
 )3كون هذا املوضوع مل يُبحث ،وحاجة املكتبة القرآنية له.
جملة العلوم الشرعية
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أهداف البحث:

 -1تعريف اجلدال ،وأنواعه.
 -2التعريف بسورة غافر.
 -3دراسة آايت اجلدال يف سورة غافر دراسة موضوعية.
حدود البحث:

يتناول هذا البحث آايت اجلدال يف سورة غافر ،ودراستها دراسة
موضوعية.

الدراسات السابقة:
بعد البحث واالطالع على فهارس الرسائل العلمية والدراسات
التفسريية ،والبحث يف مظانه ابلرجوع إىل مراكز البحوث املتخصصة وسؤال
أهل اخلربة واالختصاص مل أجد من تعرض لبحث هذا املوضوع اجلدال وأثره
يف سورة غافر ،-وما وجدته هو ما أييت:
 -1رسالة دكتوراه بعنوان" :مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي" للطالب :زاهر
بن عواض األملعي ،إشراف الدكتور :عبدالعظيم الغباشي ،يف جامعة
األزهر بدولة مصر.
اصطالحا ،ونشأة علم اجلدل،
وهذه الدراسة تناولت معىن اجلدل لغة و
ً
واجلدال املمدوح ،واجلدال املذموم ،وأنواعهما ،االستدالل القرآين وعالقته
ابجلدل ،وطرق االستدالل القرآين ،واجلدال يف موضوعات خمتلفة ،جدال
آدم ،جدال إبراهيم  يف قوم لوط  ،واجلدال بني موسى
واخلضر عليهما السالم ،جدال مؤمن آل فرعون...وخصائص اجلدل القرآين.
18
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وهذه الدراسة مل تتعرض لسورة غافر ،وال لتفسري آايت اجلدال فيها.
 -2رسالة ماجستري بعنوان" :الدراسة التحليلية ملقاصد وأهداف احلزب
السابع واألربعني من القرآن الكرمي من آية 32من سورة الزمر اآلية 40
من سورة غافر" للطالبة :شادية عمر احلليب ،إشراف الدكتور :حممود
هاشم عنرب ،يف اجلامعة اإلسالمية بغزة ،كلية أصول الدين ،قسم التفسري
وعلوم القرآن ،بدولة فلسطني.
تفسريا
وهذه الدراسة مل تتعرض فيها الباحثة لتفسري آايت اجلدال
ً
موضوعيًا ،وإمنا كان تفسريها إمجاليًا لثالث آايت من آايت اجلدال وهي -4
 5و 35يف حدود سنة أسطر فقط.
 -3رسالة ماجستري بعنوان" :اجلدل يف القرآن الكرمي خصائصه ودالالته؛
منوذجا-دراسة لغوية داللية " للطالب:
جدال بعض األنبياء مع أقوامهم ً
يوسف عمر لعساكر ،إشراق الدكتور :حممد العيد ارتيمة ،يف جامعة
اجلزير يوسف بن خدة  ،كلية اللغات واآلداب ،قسم اللغة العربية وآداهبا،
بدولة اجلزائر.
وهذه الدراسة لغوية داللية ،وليست دراسة تفسريية ،ومل يتعرض لتفسري
سورة غافر ،وال آلايت اجلدال فيها.
 -4رسالة ماجستري بعنوان" :اجلدل بني املدح والذم يف القرآن الكرمي"
للطالبة :أمل حممد علي ابصهيب ،إشراف الدكتور :سيد أمحد جنم ،يف
جامعة املدينة العاملية ،كلية العلوم اإلسالمية ،قسم القرآن الكرمي وعلومه
بدولة ماليزاي.
جملة العلوم الشرعية
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اصطالحا ،واأللفاظ املرادفة له،
وهذه الدراسة تناولت معىن اجلدل لغة و
ً
ومفهوم االستدالل ،وأشكال االستدالل القرآين ،وحماور اجلدل القرآين يف
العقائد ،واجلدال يف موضوعات خمتلفة ،جدال آدم ،جدال إبراهيم 
يف قوم لوط  ،واجلدال بني موسى واخلضر عليهما السالم ،جدال مؤمن
آل فرعون...
وهذه الدراسة مل تتعرض لسورة غافر ،وال لتفسري آايت اجلدال فيها.
 -5حبث حمكم منشور يف جملة داييل العدد الثالث واخلمسون بعنوان:
"أساليب اجلدل يف القرآن الكرمي" د موفق أسعد حممد.
وهذا البحث تكلم فيه عن أساليب اجلدل يف القرآن الكرمي ،ومل يتعرض
لتفسري سورة غافر ،وال آلايت اجلدال فيها.
وما متتاز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 -1التعريف بسورة غافر ومقاصدها.
 -2دراسة آايت اجلدال يف سورة غافر دراسة موضوعية

منهج كتابة البحث:
 -1أضع عنو ًان لكل آية من آايت اجلدال يف سورة غافر.
 -2دراسة أقوال املفسرين يف بيان معىن اآلايت حمل الدراسة.
 -3تفسري آايت اجلدال يف سورة غافر ودراستها دراسة موضوعية
 -4كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين ،وأعزوها إىل السورة الواردة فيها
يف املنت.
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 -5ختريج األحاديث الواردة من مصادرها األصلية ،فإن كانت يف
الصحيحني أو أحدمها اكتفي بذلك ،وإن كانت يف غريمها عزوهتا إىل
مصدرها ،مع ذكر قول احملدثني فيها وحكمهم عليها ،وأما اآلاثر الواردة
عن الصحابة ،فأكتفي بعزوها إىل مصادرها األصلية.
خطة البحث:
هذا وقد جعلت البحث يف :مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة.
فاملقدمة اشتملت على أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،واملنهج املتبع،
وخطة البحث.
 التمهيد وفيه :تعريف اجلدال. -أنواع اجلدال.

 املبحث األول :التعريف بسورة غافر. -املبحث الثاين :الباعث على اجلدال ،وفيه مطلبان:

 املطلب األول :طبيعة الكفار اجلدال يف آايت هللا ،ومرادهم منه. -املطلب الثاين :سبب اجلدال اجلهل والكرب.

 املبحث الثالث :عقوبة اجلدال يف الدنيا واآلخرة ،وفيه مطلبان: -املطلب األول :مقت هللا ملن جادل يف آايته.

 املطلب الثاين :عذاب هللا ملن جادل يف آايته. -اخلامتة :وفيها أهم نتائج البحث.
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التمهيد:

تعريف اجلدال.

اجلدال لغة :اجليم والدال والالم أصل واحد ،وهو من ابب استحكام

الشيء يف اسرتسال يكون فيه ،وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم(،)1
"واجل َدل :اللَّ َدد يف اخلصومة والقدرةُ عليها ،وقد جادله جمادلة ِ
وجداالً ،ورجل
ُ
ُ
َ
ِ
ِ ِ
فج َدلته َج ْدالً
وجم َدل ْ
َجدل ْ
وجمدال :شديد اجلَ َدل ،ويقالَ :
جادلْت الرجل َ
ِ
ِ
وجادله أَي :خاصمه
أَي :غلبته ،ورجل َجدل :إِذا كان أَقوى يف اخلصامَ ،
ِ
ِ ِ
ُجمادلة وجداالً ،واالسم اجلَ َدل :وهو شدَّة اخلصومة ،ويف ا ْحلَديثَ (:ما أُويتَ
ضلُّوا)؛ اجلَ َدلُ :م َقابَلَةُ ا ْحلُ َّج ِة ِاب ْحلُ َّج ِة؛ َوالْ ُم َج َادلَةُ :الْ ُمنَاظََرةُ
اجلَ َد َل قوم إَِّال َ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ب الْ ُمغَالَبَ ِة بِِه
َوالْ ُم َخ َ
اص َمةَُ ،والْ ُمَر ُاد به يف ا ْحلَديث :اجلَ َد ُل َعلَى الْبَاط ِل ،وطَلَ ُ
ِ
ك َْحم ُمود لَِق ْولِِه َعَّز َو َج َّل :ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ
َال إَظهار ا ْحلَ ِق ،فِإن ذَل َ
يد اخلِصام"(.)2
ﮱ ﮊ النحلَ ، 125 :ويُ َق ُ
ال :إِنه َجلَ ِدل إِذا َكا َن َش ِد َ
إذاً فأصل مادة "جدل" يف اللغة تدل على القوة والشدة ،ويقصد ابجلدل
شدة اخلصومة.
واجلدال يف االصطالح" :هو دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو

شبهة ،أو يقصد به تصحيح كالمه وهو اخلصومة يف احلقيقة"(.)3

( )2مقاييس اللغة ،البن فارس  ،433 /1كتاب اجليم ،ابب اجليم والدال وما يثلثهما.
( )2لسان العرب  571/1مادة [جدل].
( )3التعريفات ،للجرجاين.67
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فتبني من خالل تعريف اجلدل أنه يغلب عليه اللدد يف اخلصومة وما
يتصل بذلك ،ولكن يف إطار التخاصم ابلكالم فاجلدال واجملادلة واجلدل ،كل
ذلك ينحو منحى اخلصومة ،ولو مبعىن العناد والتمسك ابلرأي والتعصب له،
واملنازعة يف البيان والكالم إللزام اخلصم إببطال ما ادعاه وإثبات دعوى

املتكلم ،ومنه مذموم ومنه ممدوح()1كما سيأيت يف املبحث الثاين.

أنواع اجلدال:
ورد اجلدال يف القرآن الكرمي يف تسعة وعشرين موض ًعا ،كلها يف سياق
الذم عدا ثالثة مواضع ،موضعان قُيدت ابحلسىن يف قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲞ
ﲡ ﱠالنحل:
ﲢ
ﲟﲠ

 ،125وقوله

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱈ ﱉ ﱠ العنكبوت ،46 :واملوضع الثالث وهو قوله
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ اجملادلة ،1 :فإنه ال يشري إىل مدح وال إىل ذم،
وأما بقية املواضع يف القرآن الكرمي-عدا هذه الثالثة -فهي إما أن تكون يف
سياق عدم الرضا عن اجلدال ،وإما عدم جدواه أو ألنه يفتقد شروطاً أساسية
كطلب احلق ،أو اجلدال بغري علم أو يطلقه الكفار على الرسل كما قال
تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ هود.32 :فاجلدال مذموم إال إذا قيد
ض َّل قَ ْوم بَ ْع َد ُه ًدى َكانُوا
ابحلسىن ،ومما يؤكد ذلك ما صح عن النيب َ ( :ما َ

( )1انظر :يف أصول احلوار ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  ،12ومناهج اجلدل يف القرآن الكرمي،
لزاهر األملعي.24
جملة العلوم الشرعية
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َعلَْي ِه إَِّال أُوتُوا ا ْجلَ َد َلُُ ،ثَّ تَ َال َه ِذ ِه ْاآليَةَ:
(الزخرف.)1()5٨:

ﲹﱠ
ﲺ
ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ومن خالل ما سبق يتبني أن اجلدال نوعان:

النوع األول :اجلدال املمدوح هو كل جدال أيد احلق أو أفضى إليه بنية

خالصة وطريق صحيح ،وهو الذي قيد ابحلسىن ،كما سبقت اإلشارة إليه
آن ًفا.

النوع الثاين :اجلدال املذموم هو كل جدال فيه رد احلق أو جدال

ابلباطل أو جدال بغري علم ،كما سبقت اإلشارة إليه آن ًفا(.)2

( )1رواه أمحد  ،433/36والرتمذي(أبواب التفسري ،ابب ومن سورة الزخرف ح ،)3253وابن
ماجة (كتاب اإلميان وفضائل الصحابة ،ابب اجتناب البدع واجلدل ح ،)4٨قال شعيب
األرنؤوط  :واحلديث حسن بطرقه وشواهده.

( )2انظر :كتاب استخراج اجلدل من القرآن الكرمي ،البن احلنبلي  ،19واحلوار مع أهل الكتاب
أسسه ومناهجه يف الكتاب والسنة ،خلالد القاسم ،105ومناهج اجلدل يف القرآن الكرمي ،لزاهر
األملعي .65-49
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املبحث األول :التعريف بسورة غافر.

أمساؤها وسبب التسمية" :سورة غافر وتُسمى سورة املؤمن والطول...
وعلى ذلك دلت تسميتها بغافر ،فإنه ال يقدر على غفران ما يشاء ملن يشاء
إال كامل العزة ،وال يعلم مجيع الذنوب ليُسمى غافراً هلا إال ابلغ العلم ،وكذا
يف مجيع األوصاف اليت يف اآلية من املثاب والعقاب ،وكذا الطول فإنه ال
يقدر على التطول املطلق إال من كان كذلك ،فإن من كان نقص العزة فهو
قابل؛ ألنه مينعه من بعض التطوالت مانع ،ولن يكون ذلك إال بنقصان
العلم ،وكذا الداللة بتسميتها ابملؤمن فإن قصته تدل على هذا املقصد"(.)1
وهي مكية ابالتفاق وعدد آايهتا مخس ومثانون آية.

موضوعات السورة :تدور آايهتا حول مناقشة اجملادلني ،وبينت خطر
اجلدال يف آايت هللا املشتملة على التوحيد وإثبات البعث والرسالة ،ووصف
حال املشركني واجملادلني يوم القيامة ،وقد تكرر ذكر اجملادلني يف آايت هللا
مخس مرات يف هذه السورة ،ومتثيل حاهلم حبال األمم اليت كذبت رسل هللا
بذكرهم إمجاالُ ،ث التنبيه على آاثر استئصاهلمُ ،ث ذكر قصة فرعون وهامان
وقارون للمشركني ،وضربت مثال ابألعمى والبصري للكافرين واملؤمننيُ ،ث
أشارت إىل بعض آايت هللا الكونية الشاهدة بعظمة هللا ،واستحقاقه للحمد
دون سواه ،وذكر عاقبة اجملادلني يف آايت هللا وما ينتظرهم من العذاب األليم،
وختمت السورة الكرمية ابحلديث عن سنة هللا يف إهالك املكذبني والطغاة
( )1نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،للبقاعي 76 .4٨2/6
جملة العلوم الشرعية
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واجملرمني وخسران الكافرين)1(.

املبحث الثاين :الباعث على اجلدال ،وفيه مطالبان:
املطلب األول :طبيعة الكفار اجلدال يف آايت هللا ،ومرادهم منه.
ﱦ
ﱥ
ﭐﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱪ ﱬﱭ ﱮﱯﱰ ﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺﱻﱼ
ﱧﱨﱩ ﱫ
ﲊ
ﲉ
ﲃﲅﲆﲇﲈ
ﲄ
ﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂ

ﲐ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﱠ
ﲑ
ﲋﲌﲍﲎﲏ

غافر5 - 1 :

مناسبة هذه السورة ملا قبلها -من سورة الزمر -أن هللا ملا ذكر

االستدالل على آخر اليت قبلها من تصنيف الناس يف اآلخرة إىل صنفني،
وتوفية كل ما يستحقه على سبيل العدل ،أبن الفاعل ذلك له العزة الكاملة
والعلم الشامل  ،وقد بني ما يغضبه وما يرضيه غاية البيان على وجه احلكمة
 ،فمن مل يسلم أمره كله إليه وجادل يف آايته الدالة على القيامة أو غريها
بقوله أو فعله فإنه يزيه فيعذبه ويرديه.
افتتحت السورة ابألحرف املقطعة :ﮋ ﭤ ﮊ للتنبيه على ما أييت يف
السورة ،ولتحدي العرب ابإلتيان مبثل هذا القرآن ،وتقرتن هذه األحرف غالبا
ابلتحدث عن القرآن؛ وذكر هنا أن القرآن الكرمي منزل من هللا تعاىل املتصف
( )1انظر :الربهان يف علوم القرآن ،للزركشي  ،193/1ونظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،
للبقاعي  ،4٨2/6واالتقان للسيوطي  ،43/1وروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،لأللوسي  ،295/12والتحرير والتنوير ،للطاهر ابن عاشور .75/24
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ابلعزة والعلم ،وغفران الذنوب وقبول التوبة ،وشدة العقاب وكثرة اإلنعام،
وإعجازا ،وظهرت فيه صفات
وكتاب اشتمل على اآلايت البينات إابنة
ً
املتكلم وخصائصه ،وآاثر أمساءه ،دليل على أنه منزل من عند هللا ،فينشأ يف
نفوس السامعني أن يقولوا :فما ابل هؤالء اجملادلني يف صدق نسبة القرآن إىل
هللا مل تقنعهم دالئل نزول القرآن من هللا؟! فأجيب أبنه :ﮋﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮊ أي :ما اجلدل يف آايت هللا إال من شأن أهل الكفر واإلشراك،
وجمادلة مشركي مكة شعبة من شعب جمادلة كل الكافرين ،وإظهار اسم

اجلاللة يف قوله :ﮋ ﮀﮁ ﮂ ﮊ مؤذن بتفظيع جداهلم وكفرهم ،وللتصريح
بزايدة التنويه ابلقرآن ،وقد كان لتعلق يف الظرفية ابجلدال ،ولدخوله على

نفس اآلايت دون أحواهلا يف قوله :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ موقع عظيم

من البالغة؛ ألن الظرفية حتوي مجيع أصناف اجلدال ،وجعل جمرور احلرف
نفس اآلايت دون تعيني حنو صدقها أو وقوعها أو صنفها ،فكان قوله:
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮊ جامعا للجدل أبنواعه ،وملتعلق اجلدل ابختالف أحواله،
واملراد ابجملادلة هنا :اجملادلة ابلباطل بقرينة السياق ،فمعىن ﮋ ﮀ ﮁ ﮂﮊ

أي :يف صدق آايت هللا بقرينة قوله :ﮋﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ  ،وتشبيه
حاهلم حبال من قال فيهم :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ  ،وقد حكى هللا
يف كتابه عن تلوهنم يف اجلدال ،ومعاودهتم للتكذيب ،وقوهلم للزور ،وهذا
اجلدال منهم له صور ِ
عدة ،فمرة يقولون :إنه سحر ،قال تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲨﲩﲪ

جملة العلوم الشرعية
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ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﱠ

األنعام ، 7 :ومرة:

إنه شعر قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ األنبياء، 5 :
ومرة :إنه أساطري األولني قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ األنعام ،25 :ومرة :يتهمونه  أبنه ساحر أو جمنون قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ الذارايت ، 52 :ومرة:
بشرا مثلهم قال
كونه ً 

تعاىل:ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﱠ اإلسراء ،94 :ومرة يتهمونه ابلكذب قال

تعاىل:ﱡﭐ ﱘ

ﱣﱥﱦﱧ
ﱤ
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢ

ﱨﱩﱠ

الفرقان4 :

 ،ومرة يكون جداهلم يف طلب اآلايت تعنتًا قال

تعاىل:ﭐﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍ
ﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭﲮ ﱠ
ﲥ
ﲟ ﲠ ﲡﲢﲣ

 ، 93 - 90وقال

اإلسراء:

تعاىل :ﭐﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂﱠ اجلاثية ، 25 :وقال

ﳃﳄﳅﳆﳇ ﱠ

ﲽﲿﳀﳁﳂ
ﲾ
تعاىل:ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

األنعام. ٨ :

وملا كان هذا اجلدال منهم كفر آبايت هللا هنى هللا رسوله  أن يغرت
بشيء من حظوظهم الدنيوية فقال :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ أي :إمنا هو
استدراج ومقدار من حلم هللا ورمحته هبم وقتا ما ،فال يومهك تقلبهم يف البالد

28

اجلدال من خالل سورة غافر :دراسة موضوعية
د .صاحل بن عبد الرمحن الدرويش

أن ال نؤاخذهم بذلك ،ولكن ليبلغ الكتاب أجله ،ولتحق عليهم كلمة عذاب ربك.
وذكر هللا أن سنته فيمن كذبوا رسله ،ومهوا أبخذهم ،وجادلوا يف آايته من
حيل هبم أبسه ونقمته ،فقال :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
األمم السابقة أن َّ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

واألحزاب :هم مجاعات األمم الذين جيمعهم أمر جيتمعون عليه ،وهم من
ذكرهم هللا بقوله تعاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﮊ ص.13 -12 :
َّة ِ
وقوله تعاىل :ﮋ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ تعجيب من ِشد ِ
أخذ ِه هلم،
حيل هبم
وتعريض مبن كذبوا رسوله  ومهوا أبخذه  وجادلوا يف آايته أن َّ
ما أحلَّه أبسالفهم ،فليحذروا نقمته وعذابه الذي ال يرد عن القوم اجملرمني
قص نبأهم يف كتابه املبني يف قوله تعاىل:ﱡﭐ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
الذين َّ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱲﱴﱵ
ﱳ
ﱨﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰ ﱱ
ﱶ ﱷﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ
ﲆ

الفرقان.)1(39 - 35 :

( )1انظر :جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي  ،274/20والتفسري الوسيط ،للواحدي
 ،4/4ومعامل التنزيل ،للبغوي  ،14٨/7واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية /4
 ،546وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ،للبيضاوي  ،51/5وفتوح الغيب يف الكشف عن قناع
الريب ،للطييب  ،460/13وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري  ،129/7وتفسري املراغي
 ،44/24وتيسر الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان ،للسعدي  ،741والتحرير والتنوير للطاهر
جملة العلوم الشرعية
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الدروس واهلداايت املستفادة من اآلايت:

 -1بيان أن القرآن منزل من هللا املتصف بصفات العزة والعلم ومغفرة
الذنوب وقبول التوبة وشدة العقوبة وكثرة اإلنعام ،وأن من إنعامه وتطوله
على عباده إنزاله لكتابه.
 -2أن يف إطماع هللا لعباده مبغفرة ذنوهبم وقبول توبتهم دعوهتم لإلسالم
وأهنم ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ
 -3اإلعجاز والتحدي للمشركني ابإلتيان مبثل القرآن؛ ولذلك نسب ختم
تنزليه ابمسي ﮋﭪﭫﮊ.
 -4أن التعقيب بذكر اليوم اآلخر بعد التوحيد فيه أتكيد للمجازاة على
شرا فشر.
األعمال إن ً
خريا فخري ،وإن ً
 -5أن اجلدال طبيعية متأصلة مبن كفروا ابهلل ال تنفك عنهم.
 -6بيان ما تضمنه قوله تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ من البالغة الشتماله،
فكان قوله :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮊ جامعا للجدل أبنواعه ،وملتعلق اجلدل
ابختالف أحواله.
 -7التسلية للنيب  بذكر عاقبة اجملادلني ،وأن هللا نصره عليهم.
حيل هبم ما ح َّل أبسالفهم ممن
 -٨الوعيد للمجادلني يف آايت هللا من أن َّ
جادلوا آبايت هللا.

ابن عاشور .4٨/24
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املطلب الثاين :سبب اجلدال اجلهل والكرب.
ﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲛ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﱠ
ﲜ
ﲘﲚ
ﲙ
ﲕﲖ ﲗ

غافر. 56 :

هذه اآلية هي امتداد ملا ذكره هللا من أول السورة يف الرد على جمادلة
املشركني يف آايت هللا ودحض شبههم ابتداء من

قوله:ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ غافر ،4 :وما وعظهم هللا به من أن حيل هبم
عذاب الدنيا قبل عذاب اآلخرة كما حل أبمم قبلهم ،وضرب األمثال هلم
أبمثاهلم من أهل العناد يف قوله تعاىل:ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲇ ﲉ ﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ
ﲈ
ﲃﲄﲅﲆ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ

غافر ،21 :وما ذكره من قصة مؤمن آل فرعون ،وختم ذلك بوعد النيب 
واملؤمنني ابلنصر كما نصر النبيون من قبله والذين آمنوا هبم ،وأمر رسوله 
ابلصرب على عناد قومه والتوجه إىل عبادة ربهُ ،ث انتقل يف هذه اآلية إىل
الصحيح()1

كشف ما تكنه صدور اجملادلني  -وهم مشركو أهل مكة على
– ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ اليت بينت احلق من الباطل ،وجيادلون احلجج
بغري دليل وحجة معهم من هللا ،فهم جيادلون فيها على وضوحها ،ليدفعوها
( )1انظر :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية  ،563/5وتفسري القرآن العظيم ،البن
كثري  ، 152/7والتحرير والتنوير ،للطاهر ابن عاشور .175/24
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ويبطلوها ،واختيار املضارع يف ﮋﭳ ﮊ ؛ إلفادة جتدد جمادلتهم وتكررها،
وأهنم ال ينفكون عنها ،وهذا صريح يف ذمهم ،وقوله تعاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹﮊ
أي :بغري حجة وبرهان ،واملعىن :أهنم جيادلون مبا ليس حبجة ،وهذا دليل على
ذم اجلدال بغري علم وبغري احلق ،وقوله تعاىل :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮊ أي:
ما يف صدورهم إال كرب يتكربون بسببه عن اتباع رسوله حممد  ،وقبول
حسدا منهم على الفضل الذي آاته هللا إايه من النبوة،
احلق الذي جاءهم به ً
وأن يكونوا تبعا للرسول  ووراء الذين سبقوهم ابإلميان ،كما أخرب هللا عنهم
بقوهلم:ﱡﭐ ﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦ ﲧﱠ الزخرف ، 31 :وقوهلم:

ﱋﱍﱎﱏ
ﱌ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱐﱠ األنعام، 53 :
ﲶﲸﲹﲺﲻ
ﲷ
ﲵ

وقوهلم:ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﱠ األحقاف ،11 :وتنكري:

ﮋﮦﮊ للتعظيم ،أي :كرب شديد بتعدد أنواعه ،ومتكنه من نفوسهم
ويشمل مجيع األحوال اليت يثريها الكرب ،ﮋ ﮧ ﮨ ﮩﮊ أي :ببالغي
موجب الكرب ومقتضيه؛ فما بلغوا الفضل على غريهم حىت يتكربوا ،وال
مطمع هلم يف حصول مرادهم الذي أيملونه منك يف نفوسهم من إطفاء النور
الذي أعطى املؤمنني ،وال إدحاض احلق وإبطاله الدالة عليه أقواهلم ،مثل
قوهلم:ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ الطور ،30 :وقوهلم :ﱡﭐﲞﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﱠ فصلت ،26 :وإرادهتم إطفاء
نور هللا ،كما قال هللا عنهم:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
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ﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕ
ﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

التوبة32 :

  ، 33واختيار اجلملة االمسية يف نفي أن يبلغوا مرادهم ﮋ ﮧ ﮨ ﮩﮊ؛إلفادهتا ثبات مدلوهلا ودوامه ،واملعىن :أهنم حمرومون من بلوغه حرمان
مستمرا ، ،فهذا نص صريح ،وبشارة ،أبن كل من جادل احلق أنه مغلوب،
وكل من تكرب عليه فهو يف هنايته ذليل ،وملا ضمن هللا لرسوله  أن الذين
جيادلونه فيما جاءهم به حيدوهم إىل اجلدال كربهم املنطوي على كيدهم ،وأهنم
ال يبلغون من أضمروه وما يضمرونه ،فرع على ذلك أن أمره أبن جيعل هللا
معاذه منهم بقوله :ﮋﮫ ﮬﮊ أي :التجئ إليه ،ومل يذكر ما يستعيذ؛
إرادة للعموم أي :استعذ ابهلل من شر اجملادلني يف آايت هللا بغري سلطان،
ومن شر الكفار ،ومن مثل ما ابتلوا به من الكفر والكرب ،ومن الكرب املوجب
للتكرب على اخللق ،ومن كيد من حيسدك ويبغي عليك ،واستعذ ابهلل من
شياطني األنس واجلن ،واستعذ ابهلل من مجيع الشرور ،وقوله :ﮋ ﮮﮯ
ﮰﮊ أي :لقول اجملادلني يف آايت هللا وغريهم ﮋ ﮱﮊ أي :مبا تعمل
ويعملون ال يفى عليه شيء من ذلك ،ومجلة
تعليل لألمر ابملداومة على االستعاذة ابهلل من شر اجملادلني يف آايت هللا،
واملتكربين على اخللق؛ ألنه املطلع على أقواهلم وأعماهلم والعامل بتصاريف
مكرهم وكيدهم ،ويف ختم اآلية هبذين االمسني الكرميني وعد لرسوله 
ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ
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بنصرته عليهم ،وعصمته من شرورهم ،ووعيد للمجادلني أبن هللا مسيع ألقواهلم

ومطلع عليهم ال يفى عليه شيء من أمرهم)1(.

الدروس واهلداايت املستفادة من اآلية :
 -1ذم اجلدال بغري علم وبغري احلق.
 -2أن الباعث على اجلدال هو التكرب عن احلق واالنقياد له.
 -3بيان ِعظم الكرب وشدته وتعدد أنواعه ،ومتكنه من صدور اجملادلني يف
آايت هللا ،واشتماله جلميع األحوال اليت يثريها الكرب .
 -4التسلية للنيب  وأصحابه  يف عدم بلوغ اجملادلني ملرادهم من إطفاء
نور هللا الذي أعطاه املؤمنني ،وال إدحاض احلق وإبطاله.
 -5البشارة من هللا أبن كل من جادل احلق أنه مغلوب ،وكل من تكرب عليه
فهو ذليل.
 -6بيان ما تضمنه قوله تعاىل :ﮋﮫ ﮬﮊ من االستعاذة به من شر
اجملادلني يف آايت هللا ،ومن شر الكفار ،ومن شر شياطني األنس واجلن ،ومن
كيد احلاسدين ،ومن الكرب املوجب للتكرب على اخللق ،ومن مجيع الشرور.
( )1انظر :جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي  ،34٨/20وتيسري الكرمي الرمحن ،البن
سعدي ،740وفتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب  ،للطييب  ،530/13وتفسري القرآن،
للسمعاين  ،27/5والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزخمشري ، )173 /4( 173/4
واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية  ،565/4والبحر احمليط ،أليب حيان
األندلسي  ،266/9والبحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،البن عجيبة  ،143/5والتفسري
القرآين للقرآن ،للخطيب .1252/12
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 -7أن هللا أمر ابملداومة على االستعاذة ابهلل من شر اجملادلني يف آايت هللا،
واملتكربين على اخللق؛ لكونه املطلع على أقواهلم وأعماهلم والعامل
بتصاريف مكرهم وكيدهم.
 -٨إثبات صفيت السمع والبصر هلل  على ما يليق جبالله وعظيم سلطانه.
 -9أن مناسبة ختم اآلية بصفيت ﮋ ﮰ ﮱ ﮊ لسمع هللا للمستعيذ
به وعلمه  واطالعه للباعث على استعاذة املستعيذ به.
 -10بيان ما تضمنه ختم اآلية هبذين االمسني الكرميني ﮋﮰ ﮱﮊ
من الوعد لرسوله  بنصرته على اجملادلني يف آايت هللا ،وعصمته من
شرورهم ،والوعيد للمجادلني أبن هللا مسيع ألقواهلم ومطلع عليهم ال يفى
عليه شيء من أمرهم.
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املبحث الثالث :عقوبة اجلدال يف الدنيا واآلخرة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :مقت هللا ملن جادل يف آايته.

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱘﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱙ
ﱍﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗ
ﱎ
ﱩﱫﱬ
ﱪ
ﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱱﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱠ
ﱲ
ﱭﱮﱯﱰ
غافر.35 - 34 :

يف هاتني اآليتني تعريض من هللا مبشركي قريش الذين كذبوا رسوله 
بقوله تعاىل :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ أي :كضالل قوم فرعون
يضل هللا من هو مسرف مراتب أمثالكم ،فكذلك يكون جزاؤكم ،فالذي
وصفه السرف والكذب ،ال ينفك عنهما ،ال يهديه هللا ،وال يوفقه للخري؛
ألنه رد احلق بعد أن وصل إليه وعرفه ،فجزاؤه أن يعاقبه هللا ،أبن مينعه
اهلدى ،كما قال تعاىل:ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲻ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﲼ
ﲵ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲶ
ﲲ ﲳ ﲴ
ﳁﱠ الصف،5 :ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔﳕ ﳖﳗ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ األنعامُ ، 110 :ث ذكر وصف املسرف الكذاب فقال:
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ اليت بينت احلق من الباطل ،وجيادلون احلجج
بغري دليل وحجة معهم من هللا ،فهم جيادلون فيها على وضوحها ،ليدفعوها
ويبطلوها ،واختيار املضارع يف ﮋ ﭳ ﮊ ؛ إلفادة جتدد جمادلتهم وتكررها،
وأهنم ال ينفكون عنها ،وهذا صريح يف ذمهم وكناية عن ذم جداهلم الذي
أوجب ضالهلم ،وقوله تعاىل :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﮊ أي :بغري حجة وبرهان،
36
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واملعىن :أهنم جيادلون مبا ليس حبجة ولكن ابللجاج واالستهزاء ،وهذه أمور
ميقتها هللا أشد املقت؛ وهلذا قال تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ
أي :وكذلك عباده املؤمنون ميقتون على ذلك أشد املقت موافقة لرهبم،
فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه ،فإن من كانت هذه صفته ،يطبع هللا
على قلبه ،فال يعرف بعد ذلك معروفا ،وال ينكر منكرا؛ وهلذا قال :ﮋﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ أي :كما طبع هللا على قلوب املسرفني
الذين جيادلون يف آايت هللا بغري سلطان أاتهم ،وختم عليها ،يطبع على
قلوب مجيع املتكربين اجلبارين الذين أبو أن يوحدوا هللا تعاىل ويصدقوا رسله،
يتكرب
وتعاظموا عن اتباع احلق ،ونسب التكرب إىل القلب؛ ألنه هو الذي َّ
ضغَةً ،إِ َذا
وسائر األعضاء تبع له ،وهلذا قال النيب  " :أََال َوإِ َّن ِيف ا ْجلَ َس ِد ُم ْ
ت ،فَ َس َد ا ْجلَ َس ُد ُكلُّهُ ،أََال َوِه َي
صلَ َح ا ْجلَ َس ُد ُكلُّهَُ ،وإِذَا فَ َس َد ْ
صلَ َح ْ
تَ ،
َ
ب"(.)2(،)1
الْ َق ْل ُ

الدروس واهلداايت املستفادة من اآليتني :
 -1أن إضالل هللا لقوم فرعون بسبب إسرافهم وارتياهبم؛ جزاءً وفاقًا كما قال
تعاىل :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
( )1متفق عليه ،البخاري كتاب اإلميان ،ابب فضل من استربأ لدينه ح 52ص )20ومسلم (كتاب
املساقاة ،ابب أخذ احلالل وترك الشبهات ح.)1219/3 ،1599

( )2انظر :جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي  ،322/20وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري
 ،129/7وتفسري املراغي  ،44/24وتيسر الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان ،للسعدي ،741
والتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور .4٨/24
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ﲻﲽﲾﲿﳀﳁﳂﱠ
ﲼ
ﲵﲷ ﲸﲹﲺ
ﲶ
ﲴ
الصف.5 :

 -2أن من أسباب اجملادلة يف آايت هللا اتصاف اجملادل ابلسرف والكذب .
 -3إثبات صفة املقت هلل  على ما يليق جبالله وعظيم سلطانه.
 -4التحذير من اجملادلة يف آايت هللا وبيان أهنا مسببة ملقت هللا.
 -5ثناء هللا على املؤمنني لبغضهم ما يبغض هللا وأهنم مقتهم اتبع ملقت هللا ملن
ميقته.
 -6أن عقوبة الطبع على القلب خمتصة ابلكافرين.
 -7أن هللا ال يطبع على قلب العبد إال بعد تكرار املواعظ والنذر وإعراضه عنها.
 -٨أن من أسباب الطبع على القلب التكرب على احلق وعدم االنقياد له.
 -9أمهية صالح القلب وأنه بصالحه يصلح حال العبد ،وبفساده يفسد حاله.

38

اجلدال من خالل سورة غافر :دراسة موضوعية
د .صاحل بن عبد الرمحن الدرويش

املطلب الثاين :عذاب هللا ملن جادل يف آايته.
ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﲁ ﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈ ﲉ ﲊﲋﲌ ﲍ
ﲂ
ﱿﲀ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲟ
ﲞ
ﲩﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱ
ﲪ
ﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨ
ﳀﳂ
ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳁ
ﳃ ﳄ ﳅﱠ

غافر.76 - 69 :

قال الطاهر ابن عاشور" :بُنِيت هذه السورة على إبطال جدل الذين
جيادلون يف آايت هللا جدال التكذيب والتورك كما تقدم يف أول السورة إذ
كان من أوهلا قوله:ﭐ ،وتكرر ذلك مخس مرات فيها ،فنبه على إبطال جداهلم
يف مناسبات اإلبطال كلها إذ ابتدئ إببطاله على اإلمجال عقب اآلايت
الثالث من أوهلا بقوله :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼﱠ

غافرُ ،4 :ث إببطاله

بقوله:ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱱﱳ ﱴﱵﱶﱷ
ﱲ
ﱩﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱪ
ﱨ

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ غافرُ ،35 :ث

بقوله:ﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲘﲚ
ﲙ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗ
ﲛﲝﲞﲟﲠ ﲡﱠ
ﲜ

غافرُ ،56 :ث

بقوله:ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ غافر ،69 :وذلك كله إمياء إىل أن
الباعث هلم على اجملادلة يف آايت هللا هو ما اشتمل عليه القرآن من إبطال
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الشرك ،فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم ابإلحناء على

جداهلم يف آايت هللا")1(.

ل َّما بني هللا يف هذه السورة أن اجلدال هو عادة الكافرين ،وأن مرادهم منه
رد احلق الذي جاءت به الرسل ،وأن هللا مقتهم بسبب جداهلم ،وأن الباعث
له هو الكرب الذي تكنِه صدورهم ،أعقب ذلك ابلتعجب من أحوال اجملادلني
املكذبني ابلقرآن وبسائر الكتب والشرائع ،وابلوعيد الذي ينتظرهم ،فقال
خماطبًا رسوله  :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ أي :أال تعجب اي
اضحة ا ِ
حممد من هؤالء املكابرين املجادلني يف آايتِه الو ِ
ملوجبة لإل ِ
ميان هبا
َ ُ َ
ِ
اجلدال ،واختيار املضارع يف ﮋ ﭳﮊ إلفادة جتدد جمادلتهم
الزاجرِة عن
وتكررها ﮋ ﮈ ﮉﮊ أي :كيف يصرفو َن عنها مع تعا ِ
الدو ِ
ضد َّ
اعي إىل
َ
َ ُ
اإلقبال عليها ،وانتف ِاء الصو ِ
ِ
ارف عنها ابل ُكلِ ِية ﮋ ﮋ ﮌ ﮍﮊ أي:
تب السم ِ
ب ُك ِل ال ُق ِ
جبنس ال ُك ِ
رآن أو ِ
اويةَّ ،
صل
فإن تكذيبَهُ تكذيب هلَا وإمنا ُو َ
ألن املعتاد وقوع امل ِ
ابلتكذيب دو َن امل ِ
ِ
املوصول الث ِ
جادلة؛ َّ
جادلة يف بعض
َّاين
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
املو ِاد ال يف ال ُك ِل ،وصيغة املاضي يف قوله :ﮋ ﮌ ﮊ ؛ للداللة على
التحقق ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ أي :هم الذين كذبوا ابلقرآن وجبميع ما
أرسلنا به رسلنا ،من إخالص العبادة له سبحانه ،والرباءة مما يعبد من دونه
من االهلة واألنداد ،واالعرتاف ابلبعث بعد املماتُ ،ث هددهم وأوعدهم على
ما يفعلون فقال :ﮋ ﮓ ﮔ ﮊ أي :عاقبة أمرهم ،ووابل كفرهم ،وكته
()1التحرير والتنوير .200/24
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جداهلم ،وتكذيبهم عند مشاهدهتم لعقوابته ،وهذا هتديد شديد ،ووعيد
أكيد ،من الرب ،جل جاللهُ ،ث بني مىت سيكون هذا العلم فقال :ﮋﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ أي :متصلة ابألغالل ،أبيدي الزابنية يسحبوهنم
على وجوههم ،اترة إىل احلميم واترة إىل اجلحيم؛ وهلذا قال :ﮋﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ كما قال تعاىل:ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ

ﱠ الصافات ، 6٨ - 67 :وقال تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ الرمحن 44 - 43 :أي:
حار قد بلغ الغاية يف احلرارة ،ال يستطاع من شدة ذلك ،وهذا العذاب اترة
يعذبون يف اجلحيم ،واترة يسقون من احلميم ،وهو الشراب الذي هو
كالنحاس املذاب ،يقطع األمعاء واألحشاء ،ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ أي:
حيرقون ابلنار ،وهي حميطة هبم ،من سجر التنور :إذا مأله ابلوقود ،ومن كانوا
يف النار وكانت هي حميطة هبم ،وصارت أجوافهم مملوءة هبا ،لزم أن حيرقوا هبا
على أبلغ الوجوه ،فهم ميلؤون ابلنار كائنني فيها وحيرقون ،واملراد :بيان أهنم
يعذبون أبنواع العذاب ،وينقلون من لون إىل لون ، .ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ  ،ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ أي :قيل
هلم :أين األصنام اليت كنتم تعبدوهنا من دون هللا؟ هل ينصرونكم اليوم؟ ﮋ ﮰ
ﮱ ﯓ ﮊ أي :غابوا ومل حيضروا ،ولو حضروا ،مل ينفعوا ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﮊ أي :مل نكن يف الدنيا ندعو شيئا يغين عنا ،فنفي دعاء شيء هنا
راجع إىل نفي دعاء شيء يعتد به ،ومرادهم بذلك اإلقرار على بطالن إهلية
ما كانوا يعبدون ،وأنه ليس هلل شريك يف احلقيقة ،وإمنا هم ضالون خمطئون،
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

41

بعبادة معدوم اإلهلية ،ويدل على هذا قوله تعاىل:
أي :كذلك الضالل الذي كانوا عليه يف الدنيا ،الضالل الواضح لكل أحد،
حىت إهنم أبنفسهم ،يقرون ببطالنه يوم القيامة ،ويتبني هلم معىن قوله
ﮋ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

ﱸ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱹ
تعاىل:ﭐﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﲁ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ
ﲂ
ﱽﱾﱿﲀ

يونس ،66 :ويدل عليه قوله

تعاىل:ﱡﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲎﲐﲑﲒﲓ
ﲏ
ﲉ ﲋﲌﲍ
ﲈ ﲊ

ﲔ ﱠ فاطر 14 :ﭐ

،ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋﳌ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱠاألحقاف– 5 :

 ،6ﮋﯜﯝ ﯞ ﯟ ﮊ أي :مثل ضالل آهلتهم عنهم يف اآلخرة ،يضلهم
هللا عن احلق يف الدنيا ،جبداهلم يف آايت هللا ،أو كما أضل هؤالء اجملادلني،
يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضالل على الدين احلق ،وتقول
املالئكة ألهل النار :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ أي :هذا
العذاب الذي أنتم فيه بسبب ما كنتم تظهرون يف الدنيا بغري ما أذن لكم به
من الفرح والسرور مبعاصي هللا ،وخمالقة رسله وكتبه ،وعبادة األصنام ،وبكثرة
املال واألتباع والصحة ،كما قال تعاىل يف آخر هذه السورة:ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ

غافر ،٨3 :ﮋﯩ ﯪ ﯫﮊ أي :بسبب ما كنتم تبطرون وأتشرون على عباد
وعصيان ،وهو جزاء املرح بغري احلق وهو الشرك
وظلما،
ً
هللا ،بغيًا وعدو ًانً ،
وعبادة األواثن ،وااللتفات للمبالغة يف توبيخهم مبا كانوا يفرحون ابملعاصي
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وميرحون ابلكرب والبطر واألشر ،وملا كان السياق لذم اجلدال ،وكان اجلدال
إمنا يكون عن الكرب ،وكان الفرح غري مالزم للكرب ،مل يسبب دخول النار
عنه ،بل جعله كالنتيجة جلميع ما مضى فقال :ﮋ ﯭ ﮊ أي :أيها
املكذبون ،وملا كان يف النار أنواع من العذاب ،دل على تعذيبهم بكل نوع
بذكر األبواب جزاء على ما كانوا يوضون جبداهلم يف كل نوع من أنواع
األابطيل فقال :ﮋ ﯮ ﯯﮊ أي :السبعة املقسومة لكم ،كل بطبقة من
طبقاهتا ،على قدر عمله ،كما قال تعاىل:ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
أبدا ﮋﯳ ﯴ
ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ حلجر ،44 :ﮋ ﯰ ﯱ ﮊ ال يرجون منها ً
ﯵ ﮊ أي :فبئس املنزل واملقيل الذي فيه اهلوان والعذاب الشديد مثوى
يزون فيه ،ويهانون ،وحيبسون ،ويعذبون ،ﮋ ﯵﮊ أي :فبئس مثوى
املتكربين على هللا يف الدنيا ،من أن يوحدوه ويؤمنوا برسله ،ويتبعوا دالئله
وحججه ،اجملادلني ابلباطل املوصوفني ابلكرب يف قوله تعاىل:ﱡﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ غافر ،56 :ويف العدول عن ضمريهم إىل االسم الظاهر
وهو :ﱡﳄﱠ غافر76 :؛ لإلشارة إىل أن من أسباب وقوعهم يف النار
تكربهم على الرسل ،وليكون لكل موصوف ابلكرب حظ من استحقاق
العقاب إذا مل يتب ومل تغلب حسناته على سيئاته إن كان من أهل
اإلميان)1(.

()1انظر :جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي  ،365/21وفتوح الغيب يف الكشف عن
قناع الريب ،للطييب  ،543 /13وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري  ،157/7وغرائب القرآن
ورغائب الفرقان ،للنيسابوري  ،43 /6نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،
جملة العلوم الشرعية
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الدروس واهلداايت املستفادة من اآلايت:

 -1ذم اجلدال يف آايت هللا وبيان سوء عاقبته.
 -2شدة عذاب اجملادلني يف آايت هللا بسبب مجعهم بني اجلدال والتكذيب
ابلكتب والرسل.
 -3تربأ العابدين من معبوديهم يوم القيامة.
 -4أن من أسباب العذاب للمجادلني يف آايت هللا تكربهم على الرسل.
 -5أن فرح اجملادلني يف آايت هللا وإمهاهلم هو من ابب االستدراج هلم.
 -6أن الكرب من كبائر الذنوب وموجب لعذاب هللا ،وأعظم أنواع الكرب
التكرب عن عبادة هللا.

للبقاعي ،11٨/17وإرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،أليب السعود ،2٨4 /7
ومراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد ،حملمد نووي  ،355 /2والتفسري املظهري ،للمظهري
 ، ،275/٨وتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،البن سعدي  ،،747والتحرير
والتنوير ،للطاهر ابن عاشور  ،200/24وحدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،للهرري
.254 /25
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اخلامتة:

محدا كثريا طيبا مباركا فيه على ما يسر يل من كتابة هذا البحث
أمحد هللا ً
وإمتامه ،فلله احلمد والثناء احلسن ،ال أحصي ثناء عليه هو كما أثىن على
نفسه يف األزل.
ويف خامتة حبثي هذا أشري إىل أبرز النتائج اليت توصلت إليها ،وهي على
النحو اآليت:
 -1أن اجلدال يف القرآن الكرمي مذموم إال إذا قيد ابحلسىن.
 -2أن سورة غافر تدور آايهتا حول مناقشة اجملادلني ،وإبطال جدل الذين
جيادلون يف آايت هللا.
توعد اجملادل يف آايته أبن يذله ويذله بسبب تكربه عن احلق
 -3أن هللا َّ
واالنقياد له.
 -4أن تلون اجملادلني يف جمادلتهم للرسل عليهم الصالة والسالم ،ومعاودهتم
للتكذيب ،وقوهلم للزور ،برهان على أهنم جيادلون مبا ليس حبجة ولكن
ابللجاج واالستهزاء ،وهذه أمور ميقتها هللا أشد املقت.
 -5أن جدال اجملادلني قائم على رد دعوة الرسل َّ
وصد الناس عن دين هللا.
 -6أن جمادلة اجملادلني يف آايت هللا وإنكارها من ابب العناد واملكابرة.
 -7التسلية للنيب  واملؤمنني يف عدم بلوغ اجملادلني ملرادهم من اجملادلة.
 -٨أن فيما ذكره هللا من ذمه للجدال واجملادلني حتذير للمؤمنني من اجلدال
واالتصاف بصفات اجملادلني.
 -9أن اختيار املضارع يف ﮋﭳ ﮊ ؛ إلفادة جتدد جمادلتهم وتكررها ،وأهنم
جملة العلوم الشرعية
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ال ينفكون عنها ،وهذا صريح يف ذمهم.
 -10أن اجلدال مل ِ
أيت من اجملادلني إال يف األصول الكربى اليت دعت إليها
الرسل عليهم الصالة والسالم .
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ثبت املراجع:
-

-

-

-

-

اإلتقان يف علوم القرآن ،لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة1394 :ه /
 1974م.
إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،أليب السعود العمادي حممد بن حممد
بن مصطفى ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
أمساء سور القرآن وفضائلها ،ملنرية بنت حممد الدوسري ،الناشر :دار ابن اجلوزي،
اململكة العربية السعودبة ،الدمام ،الطبعة :األوىل 1426ه .
أصول اجلدل يف الكتاب والسنة ،حلمد بن إبراهيم العثمان ،الناشر :دار ابن حزم
للنشر والطباعة ،بريوت -لبنان ،الطبعة :الثانية 1425ه 2004م.
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،أليب سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي
البيضاوي
حبر العلوم ،أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي ،حتقيق:
علي حممد معوض ،وعادل أمحد عبداملوجود ،وزكراي عبداجمليد النويت ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،الطبعة :األوىل 1413ه 1993-م.
البحر احمليط يف التفسري ،أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان
أثري الدين األندلسي ،حتقيق :صدقي حممد مجيل،الناشر :دار الفكر –
بريوت،الطبعة 1420 :ه .
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،أليب العباس أمحد بن حممد بن املهدي بن
عجيبة احلسين األجنري الفاسي ،حتقيق :أمحد عبد هللا القرشي رسالن،الناشر:
الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة،الطبعة 1419 :ه.
الربهان يف علوم القرآن ،أليب عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر
الزركشي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية
عيسى الباىب احلليب وشركائه ،الطبعة :األوىل 1376 ،ه  1957 -م.
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التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب
اجمليد» ،حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،الناشر :
الدار التونسية للنشر – تونس ،سنة النشر 19٨4 :ه .
التسهيل لعلوم التنزيل ،أليب القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا ،ابن
جزي الكليب الغرنطي ،حتقيق :الدكتور عبد هللا اخلالدي ،الناشر :شركة دار األرقم
بن أيب األرقم – بريوت ،الطبعة :األوىل  1416 -ه .
التعريفات ،لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،حتقيق :مجاعة من
العلماء إبشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل
1403ه 19٨3-م .
التَّ ْف ِسريُ البَ ِسْيط ،أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي،
النيسابوري ،الشافعي ،أصل حتقيقه يف ( )15رسالة دكتوراة جبامعة اإلمام حممد بن
سعودُ ،ث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه ،الناشر :عمادة البحث
العلمي  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1430 ،ه .
تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :سامي بن
حممد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420ه 1999 -
م.
تفسري القرآن ،أليب املظفر ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى
السمعاين ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،الناشر :دار الوطن،
اململكة العربية السعودية ،الرايض  ،الطبعة :األوىل141٨ ،ه 1997 -م.
التفسري القرآين للقرآن ،لعبد الكرمي يونس اخلطيب،الناشر :دار الفكر العريب -
القاهرة التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،جملموعة من العلماء إبشراف جممع البحوث
اإلسالمية ابألزهر ،الناشر :اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ،الطبعة :األوىل،
( 1393ه =  1973م)  1414( -ه =  1993م).
تفسري املراغي ،ألمحد بن مصطفى املراغي ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
الباىب احلليب وأوالده مبصر،الطبعة :األوىل 1365 ،ه  1946 -م.
التفسري املظهري ،للمظهري ،حممد ثناء هللا ،حتقيق :غالم نيب التونسي ،الناشر:
مكتبة الرشدية – الباكستان ،الطبعة 1412 :ه .
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تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،حملمد األمني بن عبد هللا األرمي
العلوي اهلرري الشافعي ،إشراف ومراجعة :الدكتور هاشم حممد علي بن حسني
مهدي
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا
السعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1420ه  2000-م.
جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلملي ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ابلتعاون مع مركز البحوث
والدراسات اإلسالمية بدار هجر ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،الطبعة :األوىل 1422 ،ه  2001 -م.
اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،-أليب عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى
بن الضحاك ،الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف،الناشر :دار الغرب اإلسالمي
 بريوتاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه ،حملمد بن
إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن نصر الناصر ،الناشر:
دار طوق النجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .
اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
اخلزرجي مشس الدين القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار
الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية13٨4 ،ه  1964 -م.
اجلدل بني املدح والذم يف القرآن الكرمي للطالبة :أمل حممد علي ابصهيب ،إشراف
الدكتور :سيد أمحد جنم ،يف جامعة املدينة العاملية ،كلية العلوم اإلسالمية ،قسم
القرآن الكرمي وعلومه بدولة ماليزاي.
اجلدل يف القرآن الكرمي خصائصه ودالالته؛ جدال بعض األنبياء مع أقوامهم
منوذجا-دراسة لغوية داللية " للطالب :يوسف عمر لعساكر ،إشراف الدكتور:
ً
حممد العيد ارتيمة ،يف جامعة اجلزير يوسف بن خدة  ،كلية اللغات واآلداب ،قسم
اللغة العربية وآداهبا ،بدولة اجلزائر.
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احلوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه يف الكتاب والسنة ،خلالد القاسم ،الناشر:
دار املسلم للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الرايض ،الطبعة :األوىل
1414ه .
الدراسة التحليلية ملقاصد وأهداف احلزب السابع واألربعني من القرآن الكرمي من
آية 32من سورة الزمر اآلية  40من سورة غافر ،للطالبة :شادية عمر احلليب،
إشراف الدكتور :حممود هاشم عنرب ،يف اجلامعة اإلسالمية بغزة ،كلية أصول الدين،
قسم التفسري وعلوم القرآن ،بدولة فلسطني.
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حملمود بن عبد هللا احلسيين
األلوسي ،حتقيق :علي عبد الباري عطية ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة :األوىل 1415 ،ه .
زاد املسري يف علم التفسري ،جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد
اجلوزي ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،الناشر :دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة:
األوىل  1422 -ه  .سنة النشر 199٨ :م.
سنن ابن ماجه ،أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب.
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،للحسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري
،حتقيق :الشيخ زكراي عمريات ،الناشر :دار الكتب العلميه – بريوت ،الطبعة:
األوىل 1416 -ه.
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،حملمد بن علي بن
حممد بن عبد هللا الشوكاين ،حتقيق :عبدالرمحن عمرية ،الناشر :دار الوفاء للطباعة
والنشر1415،ه 1994م.
فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب (حاشية الطييب على الكشاف) ،لشرف
الدين احلسني بن عبد هللا الطييب ،مقدمة التحقيق :إايد حممد الغوج ،القسم
الدراسي :د .مجيل بين عطا ،املشرف العام على اإلخراج العلمي للكتاب :د.
حممد عبد الرحيم سلطان العلماء،الناشر :جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي ،الطبعة:
األوىل 1434 ،ه  2013 -م.
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يف أصول احلوار ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الناشر الندوة العاملية للشباب
اإلسالمي ،اململكة العربية السعودية ،جدة ،الطبعة :اخلامسة1419 ،ه -
199٨م.
كتاب استخراج اجلدل من القرآن الكرمي ،أليب الفرج عبدالرمحن بن جنم بن
عبدالوهاب األنصاري املعروف اببن احلنبلي ،الناشر :مؤسسة الراين للطباعة
والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل 1413ه 1992 -م.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،
الزخمشري جار هللا ،الناشر :دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة :الثالثة -
 1407ه.
الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،أليب إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعليب ،حتقيق:
عدد من الباحثني ( )21مثبت أمساؤهم ابملقدمة (ص ،)15أصل الكتاب :رسائل
جامعية (غالبها ماجستري) لعدد من الباحثني ،الناشر :دار التفسري ،جدة -
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1436 ،ه  2015 -م.
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد
الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد،
الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل  1422 -ه.احملقق :سامي
بن حممد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420ه -
 1999م.
مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد ،حملمد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليما،
التناري بلدا ،حتقيق :حممد أمني الصناوي ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة :األوىل  1417 -ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن
أسد الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد
هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه -
 2001م.
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 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا - صحيحمسلم ،-ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 معامل التنزيل يف تفسري القرآن أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي ،حتقيق :حققهوخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  -عثمان مجعة ضمريية  -سليمان مسلم
احلرش ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الرابعة 1417 ،ه  1997 -م.
 مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ،أليب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بناحلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت ،الطبعة :الثالثة  1420 -ه.
 مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1399 :ه 1979 -م.
 مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي ،لزاهر بن عواض األملعي ،الطبعة الثالثة 1404ه .الناشر :دار طوق النجاة ،بريوت – لبنان،الطبعة :األوىل 1421 ،ه  2001 -م.
 نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،إلبراهيم بن عمر بن حسن الرابط بن عليبن أيب بكر البقاعي،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 النكت والعيون ،أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،الشهري ابملاوردي ،حتقق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،الناشر :دار
الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان.
 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن عليالواحدي ،النيسابوري ،الشافعي حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
الشيخ علي حممد معوض ،الدكتور أمحد حممد صرية ،الدكتور أمحد عبدالغين
اجلمل ،الدكتور عبد الرمحن عويس ،قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد احلي
الفرماوي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1415 ،ه
 1994 -م.
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قول ابن عدي "أحاديثه يَحْ ِمل بعضُها بعضًا"
وداللته في كتابه (الكامل في الضعفاء)
جم ٌع ودراسةٌ

د .أحمد عبد هللا عيد المخيال
قسم التفسير والحديث – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت

حْمل بعضُها بعضًا"
قول ابن
عدي"أحاديثه يَ ِ
ّ
وداللته في كتابه (الكامل في الضعفاء) جم ٌع ودراسةٌ
د .أحمد عبد هللا عيد المخيال
قسم التفسير والحديث – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت
تاريخ تقديم البحث 1441 /6 /29 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /8 /12 :هـ

ملخص الدراسة:
عدي لقوله ":أحاديثه
يهدف هذا البحث إىل الوقوف على مدلول إطالق اإلمام ابن ّ
الرواة ،الذي مل جيد
الرجال) على بعض ُّ
حيمل بعضها ً
بعضا" يف كتابه (الكامل يف أمساء ّ
أحدا استعمله غريه ،وبيان درجة حديث الراوي الذي أطلق عليه هذا الوصف من
الباحث ً
عدي.
ابن ّ
عدي "وأحاديثه حيمل
يدور منهج البحث على االستقراء وذلك بتتبع مواطن إطالق ابن ّ
الرجال) ،والنظر يف كتب
بعضها ً
بعضا"" على الرواة من خالل كتابه (الكامل يف ضعفاء ّ
اجلرح والتعديل للوقوف على مدلول اإلطالق مقارًًن أبقوال الن ّقاد اآلخرين.
الراوي ،على ضوء ما تفيده
حيمل بعضها ً
وبتحليل قول ابن ّ
بعضا" يف ّ
عدي "وأحاديثه ُ
كل را ٍو ،ومقارنة داللة
القرائن املتمثلة يف جمموع كالم ابن ّ
عدي نفسه ،وتعليقه على أحاديث ّ
هذا اإلطالق وأقوال أئمة اجلرح والتعديل على الراوي الذي قيل فيه.
وتظهر أمهية املوضوع يف األثر املرتتّب يف احلكم على حديث الراوي الذي قيل فيه هذا اإلطالق.
ع
وظهر من خالل البحث أن إطالق "وأحاديثه حيمل بعضها ً
تنو ّ
بعضا" من ابن ّ
عدي ّ
ضعف أحاديث الراوي
عدي التفصيليّة عن أحاديث الراوي :أنّه يُ ّ
حبسب القرائن وأقوال ابن ّ
ِ ٍ
تفسر ابالحتجاج أبحاديث الراوي يف غري ما أنكر عليه.
ابلضعف املنجب من غري ترك له ،أو ّ
عدي أو تلتقي يف
الراوي تتقارب مع إطالق ابن ّ
كما ظهر أن أقوال النّقاد اآلخرين يف ّ
املؤمل أن تكون هذه الدراسة ًنفعةٌ
عدي يف ثالثة رواة .ومن ّ
تسعة ،ومنها ما ُُيالف مراد ابن ّ
يف ابهبا للوقوف على درجة حديث الراوي الذي يُوصف هبذا اإلطالق.
عدي.
الكلمات املفتاحية :حيمل بعضها ً
بعضا ،اجلرح وتعديل ،احلديث النبوي ،ابن ّ

Ibn Udday Saying: "The Prophet Sayings Build Upon Each Other ".
and his guidance in his book AlKamel fe AlDhuafaa.
A Compilation and a Study
PhD, Ahmad Abdullah AlMekhyal
Hadeeth and Tafseer Dep. - College of Islamic Studies
Kuwait University
Abstract :
This paper aims to restrict the number of times that the Imam Ibn Udday
mention "The Prophet Sayings Build Upon Each Other" in his book Alkamel fe
Asmaa Alrijal, and to stand on the significance of this saying by Ibn Udday that
was not used by any other Imam, and to elaborate on the degree of the narrator
that Ibn Udday described.
The paper goes through Ibn Udday's book to compare it due to the
significance of the effect in order to judge the narration.
It appeared through the research that the launch of " The Prophet Sayings
Build Upon Each Other" from Ibn Uday varied according to the clues and Ibn
Uday's detailed sayings on the narrators' narrations: that he weakens the
narrators' hadiths by the weakness that is not forbidden from him, or is
interpreted by invoking the narrators' hadiths other than what he denied.
It also appeared that the statements of other critics in the narrator converged
with the launch of Ibn Uday or meet in nine, including what contradicts Murad
Ibn Uday in three narrators.
It is hoped that this study will be useful in its section to determine the degree
of Hadith narrator, which is described as this launch.
It came up that the saying "Build Upon Each Other." is in the degree of what
is weak that strengthens by others
key words: Build Upon Each Other, Jarh and Taadeel, Phrophet narration, Ibn
Uday, Ibn Udday

املقدم ـ ــة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
حممد وآله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فإ ّن علم اجلرح والتعديل أحد العلوم اليت يُبىن عليها احلكم على األحاديث
وردا ،وألجل ذلك اعتىن الن ّقاد عنايةً كبريةً ابأللفاظ اليت يطلقوهنا
قبوال ًّ
النبويّة ً
الرواة مبا يُناسب حاهلم ووصفهم؛ داينةً هلل وصيانةً لسنة رسول هللا ﷺ.
على ُّ
كل
فكانت هذه األلفاظ منهم دقيقةَ الوصف وحمدد َة الداللة ،مع تفاوت ِّ
ٍ
لفظ ابختالف حال الراوي ،وقد قيل لعبد الرمحن بن مهدي  :أبو خلده ثقة؟

()1
ففرق بني الثقة
فقال  :كان صدوقا وكان مأموًن ،الثقة سفيان وشعبة ّ ،
والصدوق ،وجعل أللفاظ التعديل مراتب متفاوتة ،وكذلك كان أئمة هذا الشأن
اتب أخرى متفاوتة ،منها الشائع بينهم ،ومنها قليل
جيعلون أللفاظ اجلرح مر َ
االستعمال بل النادر ،ومنها اخلاص ٍ
إبمام دو َن اآلخر.
مبدلوالت حم ّد ِ
ٍ
دة املعىن عندهم
واستخدم أئمة احلديث ألفا َظ اجلرح والتعديل
تدل كل ٍ
لفظة عندهم على معىن خاص يُ ّبني رتبة الراوي
يف غالب إطالقاهتمّ ّ ،
ومنزلته ،ويُفضي جهل الباحث مبدلوالت هذه األلفاظ إىل اضطراب حكمه
على حديث الراوي.

( )1اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)37 /2
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عدي (ت 365 :هـ) ،من األئمة املعتدلني
ويعد اإلمام أبو أمحد ابن ّ
واملنصفني( ،)1وقد أطلق يف كتابه (الكامل يف ضعفاء الرجال) عبار ٍ
ات يف
اجلرح والتعديل مل أجد من سبقه إليها ،من تلك اإلطالقات على الراوي قوله:
بعضا" ،فكان من املهم معرفة مدلوله ،ودرجة الراوي
بعضها ً
حيمل ُ
"أحاديثه ُ
عدي مقارًًن مبوقف غريه من النّـ ّقاد يف هذا الراوي.
الذي وصفه به ابن ّ

أمهية البحث:
تكمن أمهيّة هذا البحث يف األثر املرتتّب يف احلكم على حديث الراوي
بعضا" صحةً وضع ًفا ،وهل يتقوى بغريه
مل بعضها ً
الذي قيل فيه ":وأحاديثه ْحي ُ
أو ال.
عدي وهو من أئمة
وكذلك تكمن أمهيته يف كونه إطالقًا صدر من ابن ْ
اجلرح والتعديل ،فكان ينبغي إيضاح معناه ،وبيان مدلوله ،فإ ّن األلفاظ اليت
يُطلقها النّـ ّقاد ومدوالهتا ختتلف يف معانيها حسب السياق وال أتخذ معىن
احدا ،ولذا فالبد من النظر لسياق الكلمة وكذا يف مدى استعماهلا عنده،
و ً
والنظر يف أقوال النّقاد اليت تلتقي معه.
مشكلة البحث:
تدور مشكلة البحث حول مدلول قول ابن عدي يف الراوي ":وأحاديثه
بعضا" من خالل كتابه الكامل ،وما يرتتّب على قوله من حك ٍم
حيمل بعضها ً
السب؛ فكان
على أحاديث الراوي ،ال سيما وأ ّن عبارات ابن ّ
عدي مبنيّةٌ على ّ
( )1ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل (ص .)172
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

البد من دراستها وعرضها على أقوال أئمة اجلرح والتعديل وحتليلها ،وبيان ذلك
حسب األدلة.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل ع ّدة أمور ،من أبرزها:
عدي.
 -1الوقوف على مدلول هذا االطالق من ابن ّ
 -2بيان مرتبة قول ابن عدي" :وأحاديثه حيمل بعضها بعضا" ،على حسب
عدي من النّـ ّقاد.
ما ُ
وقفت عليه من أقوال من غري ابن ّ

حدود البحث:
مت مجع أقوال ابن عدي على الرواة "وأحاديثه حيمل بعضها بعضا" من
وقفت
الرجال) له بواسطة اجلرد املباشر ،حيث ُ
خالل كتاب (الكامل يف ضعفاء ّ
موضعا ذكرها يف كتابه ،مثّ دراستها من حيثيّة ما ذكرتُه يف
على اثين عشر
ً
مشكلة البحث.

سيتم االعتماد على االستقراء والتحليل واملقارنة يف هذا
منهج البحثّ :
البحث ،وهي كاآليت:
عدي ":وأحاديثه حيمل بعضها
 .1االستقراءُ :
حيث ُ
تتبعت مواطن إطالق ابن ّ
الرجال)،مع حماولة
ً
بعضا" على الرواة من خالل كتابه (الكامل يف ضعفاء ّ
قراءة النّص ضمن سياقه.
بعضا" يف
 .2التحليلُ :
حيمل بعضها ً
حيث أُحلل قول ابن ّ
عدي ":وأحاديثه ُ
عدي نفسه،
الراوي ،على ضوء ما تفيده القرائن املتمثلة يف جمموع كالم ابن ّ
ّ
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كل راوي ،وأُقارن داللة هذا اإلطالق وأقوال أئمة
وتعليقه على أحاديث ّ
اجلرح والتعديل على الراوي الذي قيل فيه.

الدراسات السابقة:
عدي
مل أقف –حبسب اطّالعي -على دراسة علميّة ّ
خاصة بقول ابن ّ
بعضا" يف كتابه الكامل يف الضعفاء ،ومل أجد من
":وحيمل أحاديثه بعضها ً
تناوهلا ابلدراسة إال ما ذكره أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل يف كتابه (شفاء
عدي فقال:
العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل) ،حيث علّق على قول ابن ّ
"وهذا معناه أنّه روى أحاديث معروفة وأحاديث منكرة ،ومل تغلب النكارة على
حديثه ،فهي حتمل بعضها وال ترتك"( ،)1وقال يف موض ٍع آخر ":ومعىن ذلك
كما سبق بيانه أن الراوي روى أحاديث فيها الصحيح الذي رواه غريه من
الثقات وفيها األفراد وفيها املخالفة لكن مل تصل اىل حد النكارة الشديدة ومل
ويقويه؛ وابلتايل يُقوى حال
تغلب على حديثه ،فصحيح حديثه حيمل سقيمه ّ
وُيرج عن ح ّد املرتوكني ..والظاهر من هذا اللفظ أن األحاديث مثل
الرجل َ
بعضها يف النكارة والبطالن ،وأن ذلك غالب على حديث الراوي حىت ال تكاد
ترى إال املناكري أو البواطيل فمن هنا يُ ّرد حديثه"(.)2
تعليق منه يف موضعني دون استيعاب لبقية املواضع اليت استخدم فيها
وهذا ٌ
عدي هذه العبارة ،وبال عرض على أقوال النّقاد وحتليل ذلك.
ابن ّ
( )1شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل ،أليب احلسن مصطفى بن إمساعيل (ص .)180
( )2شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل (ص .)480
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

ٍ
عدي يف سب
 بعد إمتام البحث ُوقفت على رسالة علميّة بعنوان( :منهج ابن ّ
الرجال") ،إعداد
الرواة من خالل كتابه "الكامل يف ضعفاء ّ
أحاديث ّ
بسام مرعي حسن أبو عليقة ،إشراف الدكتور :أمحد عبدهللا
الطالبّ :
بعمان ،كلية أصول الدين ،قسم احلديث
أمحد ،يف جامعة العلوم اإلسالميّة ّ
النبوي الشريف ،نُوقشت عام  1430هـ  2009 -م.
عقد الباحث فيها مبحثًا (ص  – 87ص  ،)98بعنوان( :أحاديثه حيمل
عدي يف الراوي
سرّد أمساء ُّ
بعضها ً
الرواة و َ
اقتصَر على قول ابن ّ
بعضا) ،ووجدته َ
من الكامل يف ضعفاء الرجال فقط ،خاليةً من حتليل العبارة ومقارنتها أبقوال
عدي.
النّـ ّقاد اآلخرين وبيان مدلوهلا ،ومل ُحياول تفسري قول ابن ّ
استعنت هللا يف كتابة هذا البحث ومجع مادته العملية وحتليلها ،وفق
لذلك
ُ
ما تق ّدم يف منهج البحث ،وهللا أسأل أن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل.
خطة البحث:
مقدمة وفيها أتناول ما ذكرته من أمهيّة البحث ومشكلته وأهدافه ،وحدوده،
ومنهج البحث ،والدراسات السابقة ،مثّ خطة البحث ،واشتملت على مطلبني،
وخامتة ،على النحو اآليت:
عدي وبيان مكانته يف اجلرح والتعديل،
املطلب األول :نبذة خمتصرة عن ابن ّ
بعضا" لغةً .وفيه فرعان:
ومدلول "أحاديثه حيمل بعضها ً
الفرع األول :نبذة خمتصرة عن ابن عدي وبيان مكانته يف اجلرح والتعديل.
بعضا".
الفرع الثاين :املدلول اللغوي لـقول ":حيمل بعضها ً
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عدي فيهم ":وأحاديثه حيمل بعضها
املطلب الثاينُّ :
الرواة الذين قال ابن ّ
بعضا" ،مرتبني على حروف املعجم.
ً
أوال :إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي.
ً
اثنيًا :إمساعيل بن عيّاش احلمصي.
اثلثًا :أيوب بْ ُن َجابِ ٍر الْيَ َم ِام ُّي.
ابعا :احلَ َسن بن بِ ْشر بن َسلَم البَ َجلِ ّي.
رً
خامسا :ا ْحلسني بن عبد هِ
اَّلل اهلامشي.
ً ُ َُْ ْ ُ َ
اجلصاص.
سادسا :زايد بْن أيب زايد ّ
ً
سابعاَ :زيْد بن حبان الهرقِّ ّي.
ً
ِ ٍ ِِ
ي.
اثمنًاَ :س ْع ُد بْ ُن سنَان الْكْند ّ
اتسعاُ :س َك ْني بْن َعبد العزيز بْن قيس العبدي.
ً
الزبَْري األزدي البصري.
عاشراُ :جمَاعة بْن ُّ
ً
احلادي عشرَ :م ْرُزوق بْ ُن أيب اهلَُذيْل.
الثاين عشر :الوليد بْن أيب ثور.
مثّ خامتة ،وفيها أهم النتائج.
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

املطلب األول :نبذة خمتصرة عن ابن عدي وبيان مكانته يف اجلرح
ضا" لغةً .وفيه فرعان:
والتعديل ،ومدلول "أحاديثه َيمل بعضها بع ً

الفرع األول :نبذة خمتصرة عن ابن عدي وبيان مكانته يف اجلرح والتعديل.
بعضا".
الفرع الثاين :املدلول اللغوي لـقول " حيمل بعضها ً

الفرع األول :نبذة خمتصرة عن ابن عدي وبيان مكانته يف اجلرح والتعديل.
رجان
حممد ،أبو أمحد اجلرجاين ،ولد جبُ َ
عدي بن عبد هللا بن ّ
هو عبد هللا بن ّ
–تقع يف إيران اليوم -يف سنة سب ٍع وسبعني ومائتني ،ونشأ هبا ،وأخذ عن شيوخ
بلده مثّ رحل يف طلب احلديث ،وكان من أبرز شيوخه  :أبو جعفر بن جرير
الطبي ،وأبو يعلى املوصلي ،وأبو جعفر الطحاوي ،وأبو عبد الرمحن النسائي،
شيخ.
ألف ٍ
والساجي ،والدواليب ،وآخرون ،حىت جاوز عددهم َ
ومن أبرز تالميذه  :أبو العباس بن عقدة ،ومحزة بن يوسف السهمي ،وأبو
عبد هللا ابن البيّع احلاكم النيسابوري ،وآخرون.

()1
تويف سنة ٍ
":وطَ َ
ال عُ ُم ُرهُ َوعالَ
مخس وستني وثالمثائة  ،قال الذهيب َ
وفاتهّ :
ِِ ِ
اع ِة َعلَى حل ٍن فِْي ِه،
ادهَُ ،وجهر َح َوعد َ
الصنَ َ
إِسنَ ُ
هم ِيف َهذه ّ
هل َوص هح َح َوعله َلَ ،وتقد َ
يظْ َه ُر ِيف َأتَلِ ِيف ِه"(.)2

( )1انظر :اتريخ جرجان (ص .)266
( )2سري أعالم النبالء (.)154 /16
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ثناء العلماء عليه وعلى كتابه الكامل:
السمعاين
شهد له العلماء إبمامته يف هذا الشأن ،وتقدمه فيه ،فقد قال ابن ّ
ِ
ِ ِ ِ
اَّلل بن ُحم هم ٍد الْ َق ِ
ت:
اض َي ا ْحلَافِ َ
ت َعْب َد ه ْ َ َ
َ
ظ فَـ ُق ْل ُ
":عدميُ النهظ ِري ح ْفظًا َو َج َاللَةًَ ،سأَلْ ُ
ِ
ِ
ك ِزُّر قَ ِم ِ
ظ
ظ أ َْم ابْ َن قَانِ ٍع؟ فَـ َق َ
َح َف ُ
َح َف َ
الَ :وْحيَ َ
يأْ
يأْ
يص ابْ ِن َعد ٍّ
َكا َن ابْ ُن َعد ٍّ
ِم ْن َعْب ِد الْبَاقِي"( ،)1وقال ابن عساكر ":وكان مصنفا حافظا ثقة على حلن
()2
يد ِْ
هال الهر هح ُ
ام الْ َع ِاملُ ا ْجلَهو ُال النهـق ُ
فيه"  ،وقال ابن كثري ":الْ َكبِريُ الْ ُم ِف ُ
ال ،لَهُ
اإل َم ُ
ِ
ِ
هع ِد ِيلَ ،ملْ يُ ْسبَ ْق إِ َىل ِمثْلِ ِهَ ،وَال يـُْل َح ُق ِيف
اب "الْ َكام ِل" ِيف ا ْجلَْرِح َوالتـ ْ
كتَ ُ
ِ ِ ()3
أجل الكتب يف اببه
َشكْله"  ،وكتابه "الكامل يف معرفة ّ
الرجال" من أنفع و ّ
ِ
كتااب يف الضعفاء ":فِ ِيه كفاية ال يزاد
قال عنه الدارقطين عندما ُسئل أن يُصنّف ً
ِ ()4
ف ِيف فَـنِّ ِه ِمثْـلُهُ"(.)5
صنِّ ْ
":وَملْ يُ َ
َعلَْيه"  ،وقال ابن تيميّة َ
نقال
عدي عبارات اجلرح والتعديل يف كتابه ّإما قوال له ،أو ً
استعمل ابن ّ
يبني املراد منها ،كما قال يف إبراهيم بن هارون:
عن غريه ،ويف بعض األحيان ّ
"وقول َْحيىي بن َمعِني يكتب حديثه معناه  :أنه يف مجلة الضعفاء الذين يكتب
حديثهم"(.)6

( )1اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي (.)794 /2
( )2اتريخ دمشق (.)6 /31

( )3البداية والنهاية ط هجر (.)365 /15
( )4اتريخ جرجان (ص.)267 :
( )5جمموع الفتاوى (.)271 /1

( )6الكامل يف ضعفاء الرجال (.)548 /1
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ضا".
الفرع الثاين :املدلول اللغوي لـقول "َيمل بعضها بع ً

يدل على إقالل الشيء( ،)1ورفعه،
أصل واح ٌد ّ
َمحَ َل  :احلاء وامليم والالم ٌ
ومحْالًنً فَـهو َْحممول َِ
ومحيل( ،)2أي :رفعه وقام
يُقالَ :محَ َل الشيءَ َْحي ِملُهُ َمحْ ًال ُ
َُ
ِ
مل معىن واحد اعتب يف أشياء كثرية( ،)3فمن معانيه :االعتماد ،يُقال:
به ،واحل ُ
وحت همل بِِه وعلَي ِه ِيف ال هش َف ِ
اج ِةْ :اعتَمد"(،)4
َ
َ
"ومحَ َل فَُال ًًن ََ َ َ َ ْ
اعة َوا ْحلَ َ
َمحَلَهُ احلِ ْم َل :أعانَهُ َعلَْي ِه"(.)5
أيضا :اإلعانة ،يُقال ":وأ ْ
ومنها ً
ِ
معنواي ،ومراده يف "حيمل بعضها
حسيًّا ،وقد يكون ًّ
وعليه فاحل ْمل قد يكون ّ
بعضا" احلمل املعنوي ابلتقوية واإلعانة.
ً
وممّا تق ّدم يف معىن احلمل أنه مبعىن اإلعانة ورفعه ووضعه عليه ،وهذا يلتقي
عدي وتفسريه.
عدي كما سيأيت يف إطالق ابن ّ
مع مدلول عبارة ابن ّ

( )1مقاييس اللغة البن فارس (.)106 /2
( )2لسان العرب (.)174 /11
( )3اتج العروس (.)341 /28

( )4لسان العرب (.)176 /11
( )5اتج العروس (.)348 /28
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الرواة الذين قال ابن عدي فيهم ":وأحاديثه َيمل بعضها
املطلب األولُّ :
ضا" ،مرتبني على حروف املعجم:
بع ً

أوال :إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكويف ،يُ حك ىَّن أاب إسحاق.
• ً
شيوخه :إبراهيم بن يزيد النخعي ،وصفية بنت َشْيـبَة ،وأبو الشعثاء سليم
بْن أسود احملاريب ،وآخرون.
وش ِريك بن عبد هِ
هخعِ ّي ،وشعبة
اَّلل الن َ
تالميذه :أبو األَحوص سالم بْن سليمَْ ْ َ ،
بْن احلجاج وآخرون(.)1

قول ابن عدي ":وإلبراهيم بن مهاجر أحاديث صاحلة ،حيمل بعضها

بعضاَ ،وهو عندي أصلح من إبراهيم اهلجري ،وحديثه
بعضا ،ويُشبه بعضها ً
ً

يُكتب يف الضعفاء"(.)2

مقارًن بقول ابن عدي:
أقوال أئمة اجلرح والتعديل ً

قَال سفيان الثوري ":ال أبس به"(َ ،)3وقَال حيىي بْن َسعِيد القطان ":مل يكن

()5
أيضا حيىي بْن
ابلقوي"( ،)4وقال أ ْ
أبس" َ ،وقَال ً
َمحَد بْن حنبل ":ليس به ٌ
َمعِني وكا َن يوما عند َعْبدالرمحن بْن مهدي  -وذكر إِبْـَر ِاهيم بْن مهاجر والسدي

( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 212 -211 /2ت .)250
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)489 /1

( )3اجلرح والتعديل البن أَيب حامت 132 /2( :ت .)421
عدي (.)485 /1
( )4اجلرح والتعديل ( ،)133 /2والكامل البن ّ

( )5العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد هللا ( 341 /2ت .)2511
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ال ُ :سْب َحا َن
يداَ ،وقَ َ
 فَـ َق َمهدي َغضبا َش ِد ً
ال حيىي ":ضعيفان" ،فَـغَضب ابن ْ
ال حيىي)1(.
هللا إيش ذَاَ ،وأنكر َما قَ َ
ي َعن حيىي بْن َمعِني ":ضعيف"(َ ،)2وقَال العجلي
َوقَال َعباس الدُّوِر ُّ

()3
هسائي ":ليس ابلقوي يف احلديث"(َ ،)4وقَال ِيف
":جائز احلديث" َ ،وقَال الن َ

موضع آخر ":ليس به أبس"( ،)5وقال أبو داود ":صاحل احلديث"( ،)6وقال
ِ
نيُ ،ك ِويفٌّ"(َ ،)7وقَال عبد الرمحن
يعقوب الفسوي" :لَهُ َشَر ٌ
ف َونَـبَالَةٌَ ،حديثُهُ لَِّ ٌ
بن أَيب حامت :مسعت أيب يقول" :إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي هو وحصني بن
عبد الرمحن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض ،حملهم عندًن ِحم ّل
قلت أليب :ما معىن ال حيتج
الصدق ،يكتب حديثهم وال حيتج حبديثهم ُ
حبديثهم؟ قال :كانوا قوما ال حيفظون فيحدثون مبا ال حيفظون فيغلطون ،ترى
()8
ِ ِ
يم ثَِقةً"(،)9
"وَكا َن إبْـَراه ُ
يف أحاديثهم اضطر ًااب ما شئت"  ،وقال ابن سعدَ :
( )1العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد هللا ( 544 /2ت .)3581
انظر اجلرح والتعديل البن أَيب حامت ،)133 2( :والكامل البن عدي.)486 /1( :

( )2اتريخ ابن معني  -رواية الدوري ( 344 /3ت.)1668
( )3الثقات للعجلي ط الدار ( 206 /1ت.)40
( )4هتذيب الكمال (.)211 /2
( )5املصدر السابق.

( )6إكمال هتذيب الكمال (.)296 /1
( )7املعرفة والتاريخ (.)93 /3

( )8اجلرح والتعديل (.)133 /2

( )9الطبقات الكبى (.)331 /6
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ابن ِحبهان يف اجملروحني ،وقال" :كثري اخلطأ ،تستحب جمانبة ما انفرد
وذكره ُ
من الرواايت ،وال يعجبين االحتجاج مبا وافق األثبات؛ لكثرة ما أييت من

املقلوابت"(.)1
ضعه ُفوهُ تكلم فِ ِيه حيىي
وقال احلاكم للدارقطين" :فإبراهيم امل َهاجر فَـ َق َال َ
ُ
ِ
َح ِاديث َال يـُتَابع َعلَْيـ َها ،قد
أب
حدث
ال :بلَى،
الْقطهان َو َغريه ،قلتِ :حب هجة؟ قَ َ
َ

غمزه ُش ْعبَة أَيْضا"( ،)2وقال الدارقطين" :يعتب به"(.)3

قال الذهيب" :خرج له مسلم أحاديث شواهد"( ،)4وقال ابن حجر:

"صدوق لني احلفظ"(.)5

خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:

مبا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يظهر أ ّن ابن سعد قد انفرد بقوله" :ثقةٌ" إلبراهيم
بن مهاجر ،بينما كان قول سفيان الثوري وابن مهدي وأمحد بن حنبل وآخرين
الصدوق ،و ّأما حيىي بن معني والنسائي يف أحد قوليه ،وأيب حامت،
أنه يف مرتبة ّ
وابن حبّان ،والدارقطين رأوا أنّه ضعيف أو ليس ابلقوي ،وعليه فالقول املرتضى
صدوقّ ،لني احلفظ؛ ألنّه مجع بني األقوال ،فحمل
ما ذكره ابن حجر أبنّه
ٌ
التوثيق العام واجلاللة يف قوله صدوق ،ومحل ما نُسب إليه من أحاديث أُنكرت

( )1اجملروحني البن حبان (.)97 /2
( )2سؤاالت احلاكم للدارقطين (ص 180 :ت.)272
( )3الضعفاء واملرتوكون للدارقطين (.)251 /1

( )4من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي (ص.)69 :
( )5تقريب التهذيب (ص 94 :ت .)254
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ومسلم أخرج له
عليه بقولهّ :لني احلديث ،وقد أخرج له اجلماعة إال البخاري،
ٌ
يف الشواهد كما ذكر الذهيب.
ضعف
عدي "أحاديثه صاحلةٌ ،حيمل بعضها ً
بعضا" ،فهو يُ ّ
و ّأما قول ابن ّ
حديث الراوي مبفرده وال يقتضي ش ّدة ضعفه؛ بقرينة قوله بعده ":وهو عندي
أصلح من إبراهيم اهلجري ،وحديثه يُكتب يف الضعفاء" ،وهو يتفق مع أقوال
عدي متفق مع جمموع
بعض النّقاد الذين قبلوا حديثه ،وعليه فإ ّن َ
قول ابن ّ
أقوال النّقاد ،فإ ّن قوله ال ُيرج عنه إال اطالق التوثيق من ابن سعد ،أما البقية
فهي يف حميط قوله لكونه مجعت بني التضعيف عند التفرد واملخالفة والقبول
عند املوافقة وتوفر القرائن.
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• اثنيًا :إمساعيل بن عياش ،أبو عتبة احلمصي.

شيوخه :حبري بْن سعد الكالعي ،وسفيان الثوري ،وسليمان األعمش،
وآخرون.
تالميذه :علي بن عياش احلمصي ،وحيىي بْن َمعِني ،وحيىي بْن َْحي َىي
النيسابوري ،وآخرون(.)1

قول ابن عدي" :وه ِذ ِه األ ِ
يث الهِيت أ َْملَْيـتُـ َها ِم ْن ِرَوايَِة ابْ ِن َعيه ٍ
عن
َحاد ُ
ََ
َ
اش ْ
ضا ،و ِسوى ه ِذ ِه األَح ِاد ِ
أ َْه ِل الش ِ
يث إِ َذا َرَواهُ ابْ ُن َعيه ٍ
اش َع ْن
هام َْحي ِم ُل بَـ ْع ُ
ض َها بَـ ْع ً َ َ َ
َ
ِ
ط ِيف ح ِد ِ
ِ
يث الْعَِر ِاق َوا ْحلِ َجا ِز"(.)2
يم ،وإِهَّنا َُيْلِ ُ
ط َويَـ ْغلَ ُ َ
أ َْه ِل الشهام فَـ ُه َو ُم ْستَق ٌ
أقوال أئمة اجلرح والتعديل:
َمحد بن حنبل" :ليس أحد أروى حلديث الشاميني من إِ ْمس ِ
اعيل بْن
َ
قَال أ ْ َ ْ
عياش ،والوليد بن مسلم"( ،)3قال يعقوب الفسوي :هِ ِ ِ ِ
يل،
ْ
َ
"وتَ َكلم قَـ ْوٌم يف إ ْمسَاع َ
اع ِ
ِ ِ
هاس ِحب ِد ِ
يث الش ِ
هامَ ،وَال يَ ْدفَـعُهُ َدافِ ٌعَ ،وأَ ْكثَـ ُر َما
يل ث َقةٌ َع ْد ٌل أ َْعلَ ُم الن ِ َ
َوإ ْمسَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ني"(.)4
ني َوالْ َم ّكيِّ َ
ب َع ْن ث َقات الْ َم َدنيِّ َ
تَ َكله ُموا قَالُوا :يـُ ْغ ِر ُ

( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 163 /3ت.)472
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)91 /2
( )3املعرفة والتاريخ (.)165 /2

( )4املعرفة والتاريخ (.)424 /2
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وقَال َحيىي بن معِني ":إِ ْمس ِ
اعيل بن َعيهاش ثَِقة"(َ ،)1وقَال" :أ َْر ُجو أَن َال
َ
َْ ْ َ
َ
يكون بِِه َأبْس"( ،)2وقال" :إمساعيل بن عياش ثقة ،فيما روى عن الشاميني،

وأما روايته عن أهل احلجاز ،فإن كتابه ضاع فخلط يف حفظه عنهم"(َ ،)3وقَال:
"إذا حدث عن الشاميني ،وذكر اخلب ،فحديثه مستقيم ،وإذا حدث عن

()4
"سأَلته –-يعين:
املروذيَ :
احلجازيني والعراقيني ،خلّط ما شئت"  ،وقال ّ
أمحد بن حنبل -عن إِ ْمس ِ
اعيل بن َعيهاش فَحسن ِرَوايَته َعن الشاميني َوقَ َالُ :ه َو
َ َ
فيهم أحسن َحاال ِممها روى َعن الْ َم َدنِيني َو َغريهم"(.)5
َمحد عن إِ ْمس ِ
اعيل بن َعيهاش فَـ َق َالَ :ما حدث َعن
"و َسأَلت أ ْ َ َ
َوقَال أَبُو َد ُاوَدَ :
مشاُيهم قلت الشاميني قَ َال :نعم ،فَأَما َح ِديث َغريهم ِعْنده َمنَاكِري"( ،)6وقال
ِ
َص َحابه أهل الشهام فَأَما َما روى َعن
يما روى َعن أ ْ
ابن املديينَ " :كا َن يوثق ف َ
غري أهل الشهام ،فَِف ِيه ضعف"(َ ،)7وقَال عثمان بْن َسعِيد الدارمي ،عن دحيم:
"إِ ْمس ِ
اعيل بْن عياش ِيف الشاميني غاية ،وخلط عن املدنيني"(َ ،)8وقَال َع ْمرو بْن
َ
( )1اتريخ ابن معني  -رواية الدوري ( 411 /4ت.)5032
( )2اتريخ ابن معني  -رواية الدارمي (ص 69 :ت .)136
( )3اتريخ بغداد ت بشار (.)186 /7

( )4اتريخ دمشق البن عساكر (.)49 /9
( )5العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي وغريه ت صبحي السامرائي (ص 104 :ت.)244
( )6سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (ص.)264 :

( )7سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين (ص 161 :ت .)233
( )8هتذيب الكمال (.)163 /3
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علي" :إذا حدث عن أهل بالده فصحيح ،وإذا حدث عن أهل املدينة ،مثل
هشام بن عروة ،وحيىي بن سعِيد ،وسهيل بن أَيب صاحل ،فليس ٍ
بشيء"(.)1
ْ
ْ
ْ َ
وقَال علي ابن املديين" :ما كان أحد أعلم حبديث أهل الشام من إِ ْمس ِ
اعيل
َ
َ
بْن عياش ،لو ثبت على حديث أهل الشام ،ولكنه خلط ِيف حديثه عن أهل
العراق ،وح هدثـَنَا عنه عبد الهر ْمح ِن ،مث ضرب على حديثه ،وقال :إِ ْمس ِ
اعيل بْن
َ
َ
َْ
َ
عياش عندي ضعيف ،وحدث عنه َعْبد الهر ْمحَ ِن بْن مهدي قدميا وتركه"(،)2
ي" :إذا حدث عن أهل بلده فصحيح ،وإذا حدث عن غري أهل
وقَال البُخا ِر ُّ
بلده ففيه نظر"(َ ،)3وقَال أَبو َح ِامت" :لني يكتب حديثه ال أعلم أحدا كف عنه
()4
هث َع ْن َغ ِْري
إال أبو إسحاق الفزاري" َ ،وقَال أَبُو جعفر العقيلي" :إِذَا َحد َ
()5
أ َْه ِل الش ِ
ص ُدوق ِيف
هام ْ
َخطَأ"  ،وقال الذهيبَ :
بَ ،وأ ْ
"عامل اهل محص َ
اضطََر َ
ضطَرب جدا ِيف َح ِديث اهل ا ْحلجاز"( ،)6وقال ابن
َح ِديث اهل الشهام ُم ْ

حجر" :صدوق يف روايته عن أهل بلده خملط يف غريهم"(.)7

( )1اتريخ بغداد ت بشار (.)186 /7
( )2املصدر السابق.

()3اتريخ بغداد ت بشار (.)186 /7
( )4اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)192 /2
( )5الضعفاء الكبري للعقيلي (.)88 /1
( )6املغين يف الضعفاء (.)85 /1

( )7تقريب التهذيب (ص)109 :
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:

مبا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن أكثر النّقاد على توثيقه يف حديثه عن
أهل الشام ،وإن كان ال يسلم من ٍ
وجوه مناكري له عنهم ،لكنها قليلةٌ جبانب
َْ
الصدوق الذي له
عدي عن مرتبة الثقة إىل مرتبة ّ
مروايته ،حبيث تنزله عند ابن ّ
أوهام حتتمل جبانب ما مل يُنكر عليه ،وهذا معىن قوله "وأحاديثه حيمل بعضها
عدي يف أحاديث إمساعيل يف غري ما أُنكر عليه
ً
بعضا" ،وعليه فإ ّن مراد ابن ّ
بعضا" تُفيد أ ّهنا ضعيفةٌ ابلضعف الذي
من أحاديث الشاميني" :حيمل بعضها ً
متفق مع جمموع أقوال النّقاد.
يتقوى بغريه ،وعليه فإ ّن َ
عدي ٌ
قول ابن ّ
ّ
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• اثلثًا :أيوب بْ ُن حجابِ ٍر الْيح حم ِام ُّي ،أح ُخو ُُمحمد بْ ِن حجابِ ٍر.
شيوخهُ :سلَْيمان األعمش ،ومساك بْن حرب ،وأبو إِ ْس َحاق َع ْمرو بْن َعْبد
هِ
اَّلل السبيعي ،وآخرون.
تالميذه :أبو داود ُسلَْيمان بْن داود الطيالسي ،وعلى بْن حجر السعدي،
وقتيبة بْن َسعِيد ،وآخرون(.)1
قول ابن عدي" :وسائِر أَح ِاديث أَيُّوب ب ِن جابِ ٍر ص ِ
احلَةٌ ُمتَـ َقا ِربَةٌ َْحي ِم ُل
ََ ُ َ َ َ ْ َ َ
ضاَ ،وهو ممن يكتب حديثه"(.)2
ض َها بَـ ْع ً
بَـ ْع ُ
أقوال أئمة اجلرح والتعديل:

َمحَد بْن حنبل" :أيوب بن جابر يُشبه حديثه حديث أهل
قال أ ْ
()3
س بِِه َأبْس"(،)4
الصدق"  ،وقال" :لَْي َ
ي :قلت ليحىي" :كيف حديثه؟ قال :ضعيف ،وليس
َوقَال َعباس الدُّوِر ُّ
ٍ
بشيء .قلتُ :ه َو أمثل أو أخوه ُحمَ همد؟ قال :ال ،وال واحد منهما"(َ ،)5وقَال
حيىي" :ليس ٍ
بشيء"(.)6

( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 465 /3ت .)609
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)211 /2

( )3اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)243 /2

( )4سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (ص.)357 :
( )5اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)243 /2

( )6اتريخ ابن معني  -رواية الدارمي (ص 67 :ت.)124

74

مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

َوقَال أمحد بْن عصام األصبهاين :كان علي ابن املديين يضع حديث أَيُّوب
ِ ()2
()1
هسائي" :ضعيف"(،)3
بْن َجابِر َ ،وقَال َع ْمرو بْن عليَ :
"صال ٌح" َ ،وقَال الن َ
ِ
وه َو أشبه من أخيه"َ ،وقَال أَبُو حامت:
َوقَال أَبُو ُزْر َعة" :واهي ا ْحلَديث ضعيفُ ،
ِ ()4
وضعفه الفسوي( ،)5وذكره ابن حبّان يف اجملروحني
"ضعيف ا ْحلَديث" ّ ،
وقالُ" :يطىء حىت خرج عن حد االحتجاج به لكثرة ومهه"( ،)6وقال الذهيب:

"مشهور ،صاحل احلديث ،ضعفه بعضهم"( ،)7وقال ابن حجر" :ضعيف"(.)8
روى له البخاري يف "القراءة خلف اإلمام" ويف "األدب" ،وأبو َد ُاود
وِِِ
ي(.)9
ّْ
الرتمذ ّ
خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
ٍ
كر أ ّن أيوب
مبا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن غري واحد من النّـ ّقاد ذَ َ
ٍ
حيث
عدي فيه أبنّه يُكتب حديثهُ ،
غري مرتوك ،وهذا الذي أفادته عبارة ابن ٍّ
وفسرها ابن حجر بقوله " :أي يضعفه" .هتذيب
( )1يف اجلرح والتعديل البن أَيب حامت" :يضعف"ّ ،
التهذيب (.)202 /1

( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)17 /2
( )3الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص 15 :ت .)25
( )4اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)243 /2
( )5املعرفة والتاريخ (.)60 /3

( )6اجملروحني البن حبان ت محدي (.)184 /3
( )7ديوان الضعفاء (ص 42 :ت .)506

( )8تقريب التهذيب (ص  118ت .)607

( )9هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)465 /3
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قابال للتقوية،
إهنا تفيد
اصطالحا تضعيف الراوي املوصوف هبذه العبارة ضع ًفا ً
ً
ويلتقي هذا مع قول النّسائي ،وأيب حامت ،والفسوي ،وابن حجر من بعدهم،
ومل يقبل حديثه إال أمحد بن حنبل كما تق ّدم خمال ًفا لألكثر ،واتبعه الذهيب.
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

سن بن بِ ْشر بن حسلحم البح حجلِي.
•رً
ابعا :احلح ح

شيوخه :أسباط بْن نصر اهلمداين ،واحلكم بْن َعْبد امللك ،واملعاىف بْن
ِع ْمران املوصلي ،وآخرون.
اَّلل بْن َعْبد الكرمي الرازي ،وحممد بن
تالميذه :البخاري ،وأبو ُزْر َعة عُبَيد ه
حيىي ال ّذهلي ،وآخرون(.)1
"ولِْل َح َس ِن بْ ِن
قول ابن عديَ :
ض َها ِم ْن بَـ ْع ٍ
ضَ ،وُْحي َم ُل
ب بَـ ْع ُ
يَـ ْق ُر ُ
ا ْحل ِد ِ
يث"(.)2
َ

بِ ْش ٍر أَح ِاديث لَيست ِابلْ َكثِ ِرية ،وأ ِ
َ ُ َْ ْ
َحاديثُهُ
َ َ
ٍ
س ُه َو ِمبُْن َك ِر
بَـ ْع ُ
ض َها َعلَى بَـ ْعضَ ،ولَْي َ

أقوال أئمة اجلرح والتعديل:
قال أمحد بن حنبل" :ما أرى به أبسا يف نفسه ،روى عن زهري أشياء
مناكري"( ،)3وقَال أَبُو َح ِامت" :صدوق"( ،)4وقَال النهسائي" :لَْي ِ
ي"(،)5
س ابلْ َق ِو ّ
َ
َ
َ
َ
َوقَال ابْن خراش" :منكر احلديث"( ،)6وذكره ابْن حبان ِيف كتاب "الثقات"(،)7

( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 58 /6ت .)1204
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)509 /3

( )3اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)3 /3
( )4املصدر السابق.

( )5الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص 33 :ت .)154
( )6اتريخ بغداد ت بشار (.)239 /8

( )7الثقات البن حبان ( 169 /8ت .)12798
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"وتردد فيه أمحد بن حنبل"( ،)1ونقل الذهيب قول ابن ِخراش ،وقال" :ووثقه

غريه"( ،)2قال ابن حجر" :صدوق ُيطىء"(.)3
وروى له البخاري و ِ ِ ِ
هسائي(.)4
ّْ
الرتمذ ّ
ي ،والن َ
خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
ٍ
حمتجا
ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُفيد أ ّن غري واحد من النّـ ّقاد قضى بكونه ً
ط لكنّه ُيطئ ،وأما مراد ابن عد ِي بقوله" :وأ ِ
ب
به ،وأنّه متوس ٌ
ّ
َحاديثُهُ يَـ ْق ُر ُ
َ َ
ض َها َعلَى بَـ ْع ٍ
ض َها ِم ْن بَـ ْع ٍ
ض" ،تُفيد أ ّن أحاديثه يف هذا املوضع
ضَ ،وُْحي َم ُل بَـ ْع ُ
بَـ ْع ُ
صرح على حديثني منها مبا يُفيد هذا املعىن،
ليست من مناكري هذا الراوي كما ّ
وقد أخرج له البخاري يف صحيحه حديثني؛ وانتقى من أحاديثه ،ألنّه من
شيوخه الذين عرفهم(.)5

( )1ميزان االعتدال (.)481 /1
( )2ديوان الضعفاء (ص 78 :ت .)885

( )3تقريب التهذيب (ص 158 :ت .)1214
( )4هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (.)58 /6

النيب ﷺ
( )5احلديث األول يف أبواب االستسقاء (ح  ،)1018واحلديث الثاين يف كتاب أصحاب ّ
اىف بْ ُن عِ ْمَرا َن.
(ح  ،)3764كالمها يرويه عن ُم َع َ
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

• خامسا :ا ْحلس ْني بن حعبد ىِ
اَّلل بْ ِن عُبحيد هللا بن العباس بن حعبد املطلب
ً ُح ُ ُْ
اهلامشي ،أحبو حعبد ىِ
اَّلل املدين.
ُ ْ

شيوخه :عكرمة موىل ابْن َعبهاس ،وكريب موىل ابْن َعبهاس ،وأم يونس خادم
ابن عباس.
اَّلل النخعي ،عبد امللك بْن َعْبد
وش ِريك بْن َعبد ه
تالميذه :سفيان الثوريَ ،
الْ َع ِزي ِز بْن ُجَريْج(.)1
اَّلل ه َذا أ ِ
ِ
قول ابن عدي( :ولِْل َح ِس ِ
يث َغ ْريُ َما أ َْملَْيـتُـ َها،
َحاد ُ
ني بْ ِن َعبد ه َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ب َحديثُهُ؛
ض َها بَـ ْع ً
ضاَ ،وَْحيم ُل بَـ ْع ُ
ض َها بَـ ْع ً
وأحاديثه يُ ْشبِهُ بَـ ْع ُ
ضاَ ،وهو مم ْ
هن يُكْتَ ُ
فَِإِين َمل أ َِج ْد ِيف أ ِ
اوز املِقدار واحلَده)(.)2
َحاديثِ ِه ُمْن َكًرا قد َج َ
ّ ْ
َ
أقوال أئمة اجلرح والتعديل:
قال أمحد بن حنبل" :له أشياء منكرة"(َ ،)3وقَال حيىي بْن َمعِني:
"ضعيف"(.)4
َوقَال ابْن أَيب مرميَ ،عن حيىي" :ليس بِِه أبس يكتب حديثه"( ،)5وقَال
()6
ِ
ِ
ب
البُخا ِر ُّ
"ضعِ ٌ
كت حديثه"  ،وقال البخاريَ :
ي" :قال َعل ّي :تر ُ
يف َذاه ُ
( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 383 /6ت .)1315
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)575 /3

( )3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 57 /3ت .)258

( )4اتريخ ابن معني  -رواية الدارمي (ص 95 :ت .)257
عدي (.)217 /3
( )5الكامل البن ّ

( )6التاريخ الكبري للبخاري ( 388 /2ت .)2872
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ا ْحل ِد ِ
يث"(َ ،)1وقَال أَبُو ُزْر َعة" :ليس بقوي"(َ ،)2وقَال أَبُو حامت" :ضعيف
َ
إيل من حسني بن قيس الرحيب يكتب حديثه وال حيتج
احلديث ،وهو أحب ّ

()4
()3
هسائي" :مرتوك
به" َ ،وقَال اجلوزجاين" :ال يُشتغل حبديثه" َ ،وقَال الن َ
احلديث"( ،)5وقَال العقيلي" :ولَه َغري ح ِد ٍ
يث َال يـُتَابَ ُع َعلَْي ِه"( ،)6وقال ابن
َ ُ ُْ َ
َ
سعد" :وَكا َن َكثِري ا ْحل ِد ِ
يثَ ،وَملْ أ ََرُه ْم َْحيتَ ُّجو َن ِحبَ ِديثِ ِه"( ،)7قال ابن حبّان:
َ َ
َسانِيد َو ْيرفَع الْ َمَر ِاسيل"( ،)8وقال ابن حجر" :ضعيف"(.)9
"يقلب ْاأل َ
خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن أكثر النّقاد على تضعيفه فقط ،ومن
األقل ،ومنهم من هو متشدد كالنّسائي،
وصفه مبا يقتضي ش ّدة الضعف فهم ّ
عدي يف املوضع السابق مع تصرحيه أبنّه مل جيد يف
وهذا يلتقي مع عبارة ابن ّ
منكرا ،وهذا يُفيد عدم نكارة حديث هذا الراوي ،فإنه قصد بعبارة
أحاديثه ً
( )1فيما نقله عنه الرتمذي يف العلل الكبري للرتمذي (ص.)394 :
( )2اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 57 /3ت .)259
( )3املصدر السابق.

( )4أحوال الرجال (ص 235 :ت .)233

( )5الضعفاء واملرتوكون (ص 33 :ت.)145
( )6الضعفاء الكبري للعقيلي (.)245 /1

( )7الطبقات الكبى  -متمم التابعني  -خمرجا (ص 247 :ت .)133
( )8اجملروحني البن حبان ( 242 /1ت.)221

( )9تقريب التهذيب (ص 167 :ت  ،)1326انظر :الرتاجم الساقطة من كتاب إكمال هتذيب
الكمال ملغلطاي (ص 150 :ت .)74
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

"حيمل بعضها بعضا" أ ّن تلك األحاديث يف مجلتها غري منكرة ،وكثريٌ من متوهنا
ضعفه فقط ،فإنّه يعين أنّه يف
عدي يلتقي مع أقوال من ّ
تُويّد ذلك ،فقول ابن ّ
درجة الضعيف بدليل بقية كالمه( :فَِإِين َمل أ َِج ْد ِيف أ ِ ِ ِ
اوز
َحاديثه ُمْن َكًرا قد َج َ
ّ ْ
ّ
َ
املِقدار واحلَده).

سادسا :زايد بْن أيب زايد اجلصاص ،أبو ُُمح ىمد الواسطي ،بصري األصل.
•
ً
ي ،وسامل بْن َعبد هللا بْن عُ َمر،
شيوخه :أنس بْن مالك ،واحلسن البَ ْ
ص ِر ّ
وآخرون.
وحمَ همد بْن يزيد الواسطي ،وهشيم
تالميذهَ :د ُاود بن بكر بن أَيب الفراتُ ،
بْن بشري ،وآخرون(.)1

قول ابن عدي" :وزايد بن أيب زايد اجلصاص يروي عنه ُحمَمد بْن خالد
هث عنه أهل البصرة
الوهيب نسخة ،وعند يزيد بْن هارون عنه نسخة ،وحد َ
جدا فأذكره ،وأحاديثه حيمل
وغريهم من الشاميني ،ومل جند له حديثا منكرا ً

بعضها بعضاَ ،وهو يف مجلة من جيمع ويكتب حديثه"( ،)2وقال يف موض ٍع
آخر" :مرتوك احلديث"(.)3

( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 470 /9ت .)2045
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)62 /5
()3املصدر السابق (.)60 /5
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أقوال أئمة اجلرح والتعديل:

قال أمحد بن حنبل :ملا ُسئل عنه" :زايد اجلصاص فكأنه مل يثبته"(َ ،)1وقَال
َحيىي بن معِني" :ليس ّ ٍ
بشيء"(َ ،)2وقَال علي ابن املديين" :ليس بشيء َوضعفه
َْ ْ َ
)
4
(
جدا"(َ ،)3وقَال أبو ُزْر َعة" :واهي احلديث" َ ،وقَال أبو حامت" :منكر
ً
()5
"مذموم"(،)7
س بِثِ َقة"(َ ،)6وقَال ابن الغاليب:
ٌ
احلديث" َ ،وقَال الن َ
هسائي" :لَْي َ
()8
ابن ِحبهان ِيف الثقات،
هارقُطِْ ُّ
َوقَال الد َ
ين" :مرتوك ،بصري أقام بواسط"  ،وذكره ُ
وقَال" :رمبا وهم"( ،)9وقال البزار" :صالِح ا ْحل ِد ِ
يث"( ،)10وكذا قال" :ليس به
ّ
َ ُ َ
َ
)
12
(
)
11
(
أبس ،وليس ابحلافظ" ،وقال الذهيب" :تركوه"  ،وقال ابن حجر:
"ضعيف"(.)13

( )1اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 532 /3ت .)2405
( )2اتريخ ابن معني  -رواية الدوري ( 385 /4ت  ،)4909وسؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود
(ص 247 :ت .)321
( )3اتريخ بغداد ت بشار (.)496 /9
( )4اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 532 /3ت .)2405
( )5املصدر السابق.
( )6الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص 44 :ت .)223
( )7اتريخ بغداد ت بشار (.)496 /9
( )8سؤاالت البقاين للدارقطين ت القشقري (ص 31 :ت .)162
( )9الثقات البن حبان ( 320 /6ت.)7919
( )10كشف األستار عن زوائد البزار (.)350 /3
( )11إكمال هتذيب الكمال (.)107 /5
( )12ديوان الضعفاء (ص 147 :ت .)1497
( )13تقريب التهذيب (ص 219 :ت .)2077
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:

ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن أكثر النّقاد على ش ّدة ضعفه ،وهذا
عدي فيما ص ّدر به كالمه أبنّه "مرتوك احلديث" ،و ّأما قوله:
يلتقي مع قول ابن ّ
"وأحاديثه حيمل بعضها بعضا" ،فإ ّهنا تفيد أبنه يف درجة الضعيف الذي يُكتب
األول مبتابعة من وصف هذا الراوي أبنّه مرتوك
حديثه ،وذلك ما يدفع قوله ّ
تغري رأيه يف هذا الراوي بعد النّظر يف مروايته ،فإ ّن ابن
احلديث ،وهذا من ّ
عدي يرى أ ّن أحاديثه اليت أنكرت عليه ليست شديدة النّكارة ،وبذلك ُحيمل
ّ
الرتك
بعضا" يف عدم ّ
قوله "حيمل بعضها ً
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سابعا :حزيْد بن حبان ال ىرقِي ،كويف االصل.
• ً

شيوخه :أيوب السختياين ،وعبد امللك بْن ُجَريْج ،وحممد بْن ُم ْسلِم بْن
ي ،وآخرون.
شهاب ُّ
الزْه ِر ّ
ضل بْن دكني ،وفياض بْن ُحمَ همد الهرقِّ ّي ،ومعمر بْن
تالميذه :أَبُو نـُ َعْيم الْ َف ْ
ُسلَْيمان الهرقِّ ّي ،وآخرون(.)1
قول ابن عدي ":ولزيد بْن حبان أحاديث غري ما ذكرته من رواية معمر
أبسا ،حيمل بعضها
عنه ،ومسكني بْن بُ َكري وغريمها ،والَ أرى برواايته ً
بعضا"(.)2
ً

أقوال أئمة اجلرح والتعديل:
"ح هدثَـنَا عنه َم ْع َمر بْن ُسلَْيمان ،تركنا حديثه ،مثُه
َوقَال أمحد بن حنبل َعْنهَ :
قالَ :كا َن َم ْع َمر يَـ ُقولَ :ح هدثـَنَا َزيْد قبل أن يفسد"َ ،)3(،وقَال ابْن َمعِني:
()5
()4
ين" :ضعيف
هارقُطِْ ُّ
"ثقة" َ ،وقَال يف موض ٍع آخر" :ال شيء" َ ،وقَال الد َ
يدا ح ّدث
احلديث ،وال تثبت روايته َع ْن ِم ْس َعر"( ،)6وقد ذكر العقيلي أ ّن ز ً
( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 49 /10ت .)2096
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)101 /5

( )3العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد هللا ( 563 /1ت .)1346

( )4هتذيب الكمال ( ،)49 /10ومل أجده يف املطبوع من اتريخ ابن معني برواية الدارمي.
( )5اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 561 /3ت ،)2536اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني البن
شاهني (ص 94 :ت.)218

( )6املؤتلف واملختلف للدارقطين (.)423 /1
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

حبديث مسعر مث قال"َ :ال يـتَابع علَي ِه ،ولَيس لَه أَصل ِمن ح ِد ِ
يث ِم ْس َع ٍر"(،)1
ُ َُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ٌ ْ َ
ابن ِحبهان ِيف الثقات( ،)2وأعاد ذكره يف اجملروحني مثّ قالَ " :كا َن ِممهن
وذكره ُ
ُيطىء كثريا َح هىت خرج َعن حد ِاال ْحتِ َجاج بِِه إِ َذا انْـ َفرد"( ،)3قال ابن حجر:
وتغري أبخرة"(.)4
ٌ
"صدوق كثري اخلطأّ ،
خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
عموما أ ّن أكثر النّـ ّقاد
ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن الراجح يف حاله ً
عدي لكونه وصفه جبانب العبارة
على أنّه ضعيف ،وهذا ال يلتقي مع قول ابن ّ
عدي وعند
اليت حنن بصددها "ال أبس به" ،وهي تفيد االحتجاج عند ابن ّ
بعضا" يف هذا الراوي تُفيد
عدي يف قوله" :حيمل بعضها ً
غريه ،و ّأما مراد ابن ّ
أبسا"
االحتجاج ابلراوي يف غري ما أنكر عليه بدليل قوله" :والَ أرى برواايته ً
حيث إنه يستعمل هذه العبارة مبا يفيد االحتجاج ابلراوي يف غري ما أخطأ
فيه ،فيكون عنده مبرتبة الصدوق الذي ُحي ّسن حديثه ،ما مل تكن خمالفة.

( )1الضعفاء الكبري للعقيلي ( 73 /2ت.)518
( )2الثقات البن حبان ( 317 /6ت.)7899
( )3اجملروحني البن حبان (.)311 /1

( )4تقريب التهذيب (ص 222 :ت .)2125
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الِ :سنُا ُن بن سعد ،ال ِ
• اثمنًا :س ْع ُد بن ِسنح ٍ
ص ِري.
ان ،حويُـ حق ُ
ْك ْن ِدي ،املِ ْ
ُْ
ح ُْ

شيوخه :أنس بْن مالك.
تالميذه :ي ِزيد بن أَيب حبِيب  -ومل يرو عنه غريه )1(.-
َ ْ
َ
قول ابن عدي(:ولسعد غري ما ذَ َكرت ِمن ا ْحل ِد ِ
يثَ ،عن أَنَس ،والليث
ُْ َ َ
وع ْمرو بْن احلارث
يروي عن يزيد بْن أيب حبيب ،فيقول :عن سعد بْن سنانَ ،
وابن َهلِ َيعة يرواين ،ع ِن ابْن أيب حبيب فيقوالن عن سنان بْن سعدَ ،عن أَنَس،
وهذه األحاديث ومتوهنا وأسانيدها واالختالف فيها حيمل بعضها بعضا،

وليس هذه األحاديث مما جيب أن ترتك أصال كما ذكره ابن حنبل أنه ترك

هذه األحاديث لالختالف الذي فيه من سعد بْن سنان ،وسنان بْن سعد؛
ألن يف احلديث ويف أسانيدها ما هو أكثر اضطر ًااب منها يف هذه األسانيد ،ومل
يرتكه أحد أصال ،بل أدخلوه يف مسندهم وتصانيفهم)(.)2

أقوال أئمة اجلرح والتعديل:
الَ " :كا َن
قَال أَبُو عُبَيد األجري :سألت أاب َد ُاود َع ْن سنان بْن َس ْعد ،فَـ َق َ
َمحد ال يكتب حديثه"( ،)3وقَال أمحد بن حنبل" :وح ِديثَه َغري َْحم ُف ٍ
يث
وظَ ،ح ِد ٌ
أ َْ
ْ
َ
َ َ ُ ُْ
مضطَ ِر ()4
أيضا" :مل أكتب أحاديث سنان بْن سعد ألهنم اضطربوا
ب " َ ،وقَال ً
ُ ْ ٌ
( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 265 /10ت .)2209
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)442 /5
( )3هتذيب الكمال (.)265 /10

( )4الضعفاء الكبري للعقيلي (.)118 /2
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

هبا فقال بعضهم سعد بْن سنان وسنان بن سعد"(َ ،)1وقَال كذلك" :روى
ف ِمْنـها و ِ
اح ًدا(َ ،)2وقَال حيىي بْن َمعِني:
مخسة عشر حديثا ُمْن َكَرًة ُكله َهاَ ،ما أ َْع ِر ُ َ َ
"ثقة"(َ ،)3وقَال اجلوزجاين" :أحاديثه واهية ال تشبه أحاديث الناس عن
()4
ِ
س بِثِ َقة"( ،)5وقال
هسائيُ :
أنس" َ ،وقَال الن َ
"منكر احلَديث" ،وكذا قال " :لَْي َ
"اتبِعِ ّي ثَِقة"( ،)6وقال ابن شاهني" :ثقةٌ"(َ ،)7وقَال الذهيب" :ليس
العجليَ :
حبجة"(َ ،)8وقَال ابن حجر" :صدوق له أفراد"(.)9
خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد جند أنّه ميكن اجلمع بينها لتكون خالصة حال
صدوق له أوهام ،وحيمل التضعيف الذي نُسب إليه على تلك
هذا الراوي أبنّه
ٌ
شديدا النسائي واجلوزجاين،
ضعف الراوي تضعي ًفا ً
األوهام اليت نُسبت إليه ،فقد ّ
حج ٍة فهي عبارة جرح شديد مع كونه
ومها متشددان ،وأما قول الذهيب :ليس ّ
( )1الكامل يف ضعفاء الرجال (.)392 /4

( )2الضعفاء الكبري للعقيلي ( 118 /2ت .)596
( )3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 251 /4ت.)1085
( )4أحوال الرجال (ص.)265 :

( )5الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص 53 :ت ،)282و (ص  52ت .)264
( )6الثقات للعجلي ط الدار ( 390 /1ت .)564
( )7اتريخ أمساء الثقات (ص 96 :ت .)427

( )8اجملرد يف أمساء رجال سنن ابن ماجه (ص 117 :ت .)894
( )9تقريب التهذيب (ص 231 :ت .)2238
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معتدل ،والبقية اعتدلوا فيه ،مما يعين أنه ليس ابملرتوك وال ابملقبول بل هو ممن
يكتب حديثه ،أي األصل فيه الضعف ،وهذا يلتقي مع قول ابن حجر أبنّه
"صدوق له أفراد".
صرح أبهنا ليست من ابب
و ّأما قول ابن ّ
عدي "حيمل بعضها بعضا" ،فقد ّ
املرتوك عنده بقوله" :وليس هذه األحاديث مما جيب أن ترتك أصال" ،ومقتضى
عدي يتّفق مع جمموع
كالمه تضعيف الراوي دون أن يُرتك ،وعليه فإ ّن َ
قول ابن ّ
أقول النّقاد.
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

اتسعاُ :س حك ْني بْن حعبد العزيز بْن قيس العبدي ،بصري.
• ً
شيوخه :إِبْـَر ِاهيم اهلجري ،واملثىن بْن دينار األمحر ومنصور الكويف ،وآخرون.
اجلراح ،وآخرون.
تالميذه :شيبان بْن فروخ ،وع ّفان بن مسلم ،ووكيع بن ّ
ذكرت ،وليس ابلكثري ،وفيما يرويه
قول ابن عدي ":ولسكني غري ما
ُ
بعض النكرة ،وأرجو أن بعضها حيمل بعضا ،وأنه ال أبس به؛ ألنه يروي عن
لعل البالء منهم ليس منه"(.)1
قوم ضعفاء ،وليس هم مبعروفني ،و ّ

أقوال أئمة اجلرح والتعديل:
ٍ
"ح هدثـَنَا سكني بْن عبد العزيز،
قال علي بْن ُحمَ همد الطنافسيَ ،ع ْن وكيع َ :
وكان ثقة"( ،)2وقال ابْن َمعِني" :ثقة"( ،)3قال أَبُو َح ِامت" :ال أبس به"(،)4
ي" :سألت أاب داود عن س ّكني بن عبدالعزيز فضعفه"(،)5
َوقَال أَبُو عُبَيد ُ
اآلجِّر ّ
وقَال النهسائي" :لَْي ِ
ي"( ،)6وقال العجلي" :ثَِقة"( ،)7وقال ابن خزمية:
س ابلْ َق ِو ّ
َ
َ
َ

( )1الكامل يف ضعفاء الرجال (.)81 /6
( )2اجلرح والتعديل (.)894 207 /4

( )3اتريخ ابن معني  -رواية الدارمي (ص  116ت.)356
( )4اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 207 /4ت .)894
( )5سؤاالت اآلجري أليب داود (.)20 /2

( )6الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص 54 :ت .)287
( )7الثقات للعجلي ط الدار ( 419 /1ت.)636
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ِ ِ ِ ()1
ِِ
ِ
ابن ِحبهان ِيف الثقات( ،)2وقال
َ
"وأ ًََن بَِريء م ْن عُ ْه َدته َوعُ ْه َدة أَبيه"  ،وذكره ُ
ور ِم ْن أهل البصرة"( ،)3وقال اهليثمي" :سكني بن
"و ُس َك ٌْ
ّ
ني َر ُج ٌل َم ْش ُه ٌ
البزارَ :
عبد العزيز وهو ثقة"( ،)4وقال ابن حجر" :صدوق يروي عن ضعفاء"(.)5

خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن أكثر النّقاد على توثيقه ،وميكن اجلمع
بني توثيقه وبني ما نُ ِسب إليه من أوهام دون كثرهتا على أنّه ثقةٌ له بعض
ضعفه ،وهذا يلتقي مع قول
األوهام ،وعلى هذه األوهام ُحيمل تضعيف من ّ
عدي أبنّه" :ال أبس به؛ ألنه يروي عن قوم ضعفاء ،وليس هم مبعروفني،
ابن ّ
احلجيّة ،وهذا يلتقي
لعل البالء منهم ليس منه" ،كما تق ّدم ،وهبذا يرتقي إىل ّ
و ّ
مع ما تق ّدم من جمموع أقوال العلماء من توثيقه يف غري ما ثبت ومهه فيه.
بعضا" يف هذا الراوي تُفيد
عدي يف قوله ":حيمل بعضها ً
و ّأما مراد ابن ّ
االحتجاج ابلراوي يف غري ما أنكر عليه ،وأ ّن عامة رواايته يقوي بعضها بعضا
إال املنكر فإنه ال يقوى ،بدليل قوله ":وأنه ال أبس به".

( )1صحيح ابن خزمية (.)1335 /2
( )2الثقات البن حبان ( 432 /6ت.)8442
( )3مسند البزار = البحر الزخار (.)369 /10
( )4جممع الزوائد (.)193 /5

( )5تقريب التهذيب (ص  245ت.)2461
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ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

الزبح ْري األزدي البصري ،يُ حك ىَّن أاب عبيدة.
عاشراُ :جماعة بْن ُّ
• ً

شيوخه :احلسن ،وأبو الزبري ،وابن سريين ،وقتادة ،وآخرون.
تالميذه :شعبة ،والنضر بْن ُمشَْيل ،وعبد الصمد بْن َعْبد الوارث،

وآخرون(.)1

الزبَْري هذا يروي َعْنهُ من ذكرت من الرواة:
قول ابن عدي ":وجماعة بْن ُّ
اَّلل بْن رشيدَ ،و َعبد القادر
ص َمد بْن َعبدالوارث ،والنضر بْن مشيلَ ،و َعبد ه
َعبد ال ه
الس ِ
وسي ،وغريهم .فأما ابْن رشيد وحاضر بْن
بْن ُش َعيب ،وحاضر بْن مطهر ُّ
مطهر فعندمها عن جماعة نسخة طويلة ،وعامة ما يرواينه وغريمها من حديث
ِ
هن حيتمل ويكتب حديثه"(.)2
ض َها بَـ ْع ً
هاعة َْحي ِم ُل بَـ ْع ُ
ُجم َ
ضاَ ،وهو مم ْ
أقوال أئمة اجلرح والتعديل:

قال أمحد بن حنبل" :ليس به أبس يف نفسه"( ،)3وقال الدارقطين:
ص هو ُام ،ال َق هو ُام( ،)5ونقل
"ضعيف"(َ ،)4وذَ َكَرهُ ُش ْعبَةُ َمهرًة ،فَأَثْ َىن َعلَْي ِهَ ،وقَ َال :ال ه
ٌ
ئل عن جماعة ال جيرتئ عليه ألنه كان من العرب
ابن أيب حامت أ ّن شعبة إذا ُس َ

( )1اتريخ اإلسالم ( 192 /4ت .)321
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)27 /10

( )3حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم (ص  146ت.)963
( )4سنن الدارقطين ( 128 /1ت.)242

( )5الضعفاء الكبري للعقيلي ( ،)255 /4وقد ترجم له البخاري يف التاريخ الكبري (44 /8
ت ،)2092وأورد له حديثاً منكراً.
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

91

خريٌ ،كثري الصوم والصالة"( ،)1وذكره ابن حبان يف الثقات
وكان يقول" :هو ِّ
":م ْستَ ِقيم احلَ ِديث َع ِن الثَِّقات"( ،)2وقال ابن خراش ":ليس ممن يُعتب
وقال ُ
به"(.)3

خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
ضعيف يُعتب به،
ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن أكثر النّقاد على أنّه
ٌ
ضعيف ،وميكن
عدي السابقة ،فإنّه يرى أنّه
ٌ
ويلتقي هذا مع ما تفيده عبارة ابن ّ
أن يتقوى بغريه.
عدي يتفق مع جمموع أقوال النّقاد ،و ّأما قول ابن حبّان
وعليه فإ ّن َ
قول ابن ّ
أبنّه مستقيم احلديث فهي موافقة ألقوال النّـ ّقاد وتعين االستقامة يف روايته عن
الثقات ،ومل يطلق التوثيق فيه.

( )1وقد فَ هسر ابن أيب حامت هذه العبارة فقال" :كان حييد عن اجلواب فيه ،ه
ودل حيدانُهُ عن اجلواب
َ
ِ
على تَـ ْوِهيِنه" .اجلرح والتعديل (.)154 /1
( )2الثقات البن حبان (.)517 /7
( )3لسان امليزان ( 463 /6ت .)6308
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ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

• احلادي عشر :مر ُزوق بن أيب اهلُحذيل ،الثقفي ِ
الد حم ْش ِقي ،يُ حك ىَّن أ ححاب بحكْر.
ْ
حْ ْ ُ
ي.
شيوخهُ :حمَ همد بْن مسلم بْن شهاب ُّ
الزْه ِر ّ
تالميذه :الوليد بن مسلم(.)1

ِ
قول ابن عدي ":وملرزوق غري ما ذكرت من ا ْحلَديث ،والَ أعلم يَـ ْرِوي َعْنهُ
َغري الْولِ ِ
يد بْ ِن ُم ْسلِم ،وأحاديثه حيمل بعضها بعضا ،ويكتب حديثه"(.)2
ُْ َ
أقوال أئمة اجلرح والتعديل:

دحيم ":صحيح احلديث عن الزهري"(َ ،)3وقَال أَبو َح ِامت" :حديثه
قال ٌ
ف َوتـُْن ِك ُر"(َ ،)5وقَال أَبُو بَكْر بْن خزمية:
صاحل"( ،)4وقَال البُخا ِر ُّ
"تع ِر ُ
يْ :
ِ
أصول َهلَا من
"ثقة"( ،)6وقال ابن حبّان" :يْنـ َفرد َعن ُّ
ي ِابلْ َمنَاك ِري الهِيت َال ُ
الزْه ِر ّ
يَ ،كا َن الْغَالِب َعلَْي ِه سوء ا ْحلِْفظ فَكثر ومهه؛ فَـ ُه َو فِ َيما انْـ َفرد بِِه
َح ِديث ُّ
الزْه ِر ّ
ِ ِ ِ ِِ ِ
يما َوافق الثَِّقات ح هجة إِن َشاءَ هللا"(،)7
من ْاأل ْ
َخبَار َساقط اال ْحت َجاج بهَ ،وف َ

( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 372 /27ت .)5857
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)69 /10

( )3اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)265 /8
( )4اجلرح والتعديل ( 265 /8ت .)1207
( )5الضعفاء الكبري للعقيلي (.)209 /4

( )6اتريخ دمشق البن عساكر (.)214 /57

( )7اجملروحني البن حبان ( 38 /3ت.)1086
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"سألت أاب داود عن مرزوق أيب َعبد هللا الشامي ،فقال :كان
وقال اآلجري:
ُ
()1
"لني احلديث"(.)2
ابلبصرة ،وك ِره اجلواب فيه"  ،وقال ابن حجرّ :

خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
ممّا تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن أكثر النّقاد على ضعفه ،وكذلك وصف
بلني احلديث ،وهي عبارة تضعيف يسري متوافقةٌ مع عامة أقوال
ابن حجر له ّ
النّقاد.
عدي فإنّه يلتقي مع احلكم ابلضعف بدليل قوله" :يُكتب
و ّأما قول ابن ّ
حديثه" ،كما تق ّدم.

( )1سؤاالت اآلجري أليب داود ( 214 /2ت .)1636
( )2تقريب التهذيب (ص 525 :ت.)6554

94

مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

• الثاين عشر :الوليد بْن أيب ثور كويف.
شيوخه :إِ ْمس ِ
اعيل بْن عبد الهر ْمحَ ِن السدي ،وزايد بْن عالقة ،وسعد أَِيب جماهد
َ
الطائي ،ومساك بْن َح ْرب ،وآخرون.
وحمَ همد بْن بكار بن الراين ،وحممد بْن
تالميذه :جبارة بْن مغلس احلماينُ ،

الصباح الدواليب ،وآخرون(.)1
ضا،
عدي( :وللوليد غريُ ما
بعضها بَـ ْع ً
مل ُ
ُ
قول ابن ّ
ذكرت ،وأحاديثُهٌ َْحي ُ
ِ
ب َح ِديثُهُ)(.)2
َوهو مم ْ
هن يُكْتَ ُ
أقوال أئمة اجلرح والتعديل:
()3
ِ
بش ْي ٍء"(،)4
س بِ َش ْيء"  ،وقال ابن َّنري" :ليس َ
قَال حيىي بْن َمعني" :لَْي َ
وقال أبو زرعة" :منكر احلديث؛ يهم كثرياً"( ،)5وقال أبو حامت" :شيخ يكتب
حديثه وال حيتج به"(َ ،)6وقَال أبو زرعة"ِ :يف حديثه وهاء"(َ ،)7وقَال يعقوب

( )1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ( 32 /31ت .)6712
( )2الكامل يف ضعفاء الرجال (.)270 /10

( )3من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف الرجال (ص  76ت ،)214واتريخ ابن معني  -رواية ابن
عدي (.)355 /8
حمرز ( ،)60 /1وانظر :اجلرح والتعديل ( ،)3 /9والكامل البن ّ

( )4الكامل يف ضعفاء الرجال (.)355 /8

( )5الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة البذعي (.)428 /2
( )6اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)3 /9
( )7املصدر السابق.
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ضعِي َف ِ
ان"(َ ،)1وقَال صاحل
يد بْ ُن أَِيب ثـَ ْوٍر َوأَبُو َمحَْزةَ الث َهم ِ ُّ
بْن ُس ْفيَان " :الْ َولِ ُ
ايل َ

هسائي" :ضعيف"(َ ،)2وقَال العقيلي بعدما أورد له رواية
بن ُحمَ همد األسدي ،والن َ
()3
يف"( ،)4وقال ابن
"ضعِ ٌ
ينَ :
هارقُطِْ ُّ
"وَال يـُتَابَ ُع َعلَْيـ َها" َ ،وقَال الد َ
عن مساكَ :
حبان" :منكر احل ِديث جدا ِيف أ ِ
َح ِاديث ْاألَثْـبَات َح هىت
َحاديثه أَ ْشيَاء َال تشبه أ َ
َ
َ
ّ ُ
ِ
يث صناعتُه َعلِم أَ ههنَا معمولة أَو َم ْقلُوبَة"( ،)5وضعفه ابن
عها َم ْن ا ْحلَد ُ
إِذَا َمس َ
حجر(.)6

خالصة حال الراوي ،وتفسري قول ابن عدي:
مما تق ّدم من أقوال الن ّقاد يُستفاد أ ّن أكثر النّقاد على التضعيف الشديد،
حيث ختمه بقوله" :يُكتب
عدي ُ
وهذا ال يتوافق مع ما تق ّدم من قول ابن ّ
حديثه".

( )1املعرفة والتاريخ (.)56 /3

( )2اتريخ بغداد ( ،)609 /15والضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص 103 :ت .)604
( )3الضعفاء الكبري للعقيلي (.)319 /4
( )4السنن ( 133 /3ح .)2226

( )5اجملروحني البن حبان ( 79 /3ت .)1135
( )6تقريب التهذيب (ص 582 :ت.)7431
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مجع ودراسةٌ
ضها بع ً
قول ابن عدي "أحاديثه حَْي ِمل بع ُ
ضا" وداللته يف كتابه الكامل يف الضعفاءٌ :
د .أمحد عبد هللا عيد املخيال

اخلامتة :
عدي
احلمد هلل على إمتام هذا البحث يف ظل حك ٍم من أحكام ابن ّ
الرواة ،وإطالقاته اليت أوردها يف كتابه الكامل يف ضعفاء ِّ
الرجال
اجلرجاين على ُّ
ُمقا ِرًًن قوله بقول غريه من النّقاد.
أهم نتائج البحث:
وبعد إمتام هذا البحث ميكن أن أستخلص النتائج اآلتية:
عدي إبطالق هذا املصطلح على
ّ .1
تبني من الدراسة َسْبق احلافظ ابن ّ
أحاديث الراوي ومل أجدها عند غريه ،ومن جاء به نقل قوله ،وأ ّن عدد ما
اواي فقط.
ُ
عدي اثنا عشر ر ً
وقفت عليه من إطالق ابن ّ
بعضا"
عدي "وأحاديثه حيمل بعضها ً
ّ .2
تبني من خالل الدراسة أن قول ابن ّ
تنوع حبسب القرائن
على بعض الرواة يف كتابه الكامل يف الضعفاء قد ّ
ضعف أحاديث الراوي
فإما أنه يُ ّ
وأقواله التفصيليّة على أحاديث الراوي؛ ّ
يتقوى بغريه ،وال يرتك حديثه ،أو يريد هبا االحتجاج أبحاديث الراوي
الذي ّ
يف غري ما أنكر عليه.
عدي أو تلتقي
الراوي تتقارب مع إطالق ابن ّ
 .3أن أقوال النّقاد اآلخرين يف ّ
يف تسعة ،وهذا يؤيّد ما توصل إليه البحث من خالصة حال الراوي من
عدي يف راويني ،ومها زايد
جمموع أقوال النّـ ّقاد ،ومنها ما ُُيالف مراد ابن ّ
بن أيب زايد ،وزيد بن حبّان ،كما تق ّدم يف الدراسة.
عدي يتفق مع مدلوهلا
 .4ممّا تق ّدم يف مدلول "حيمل بعضها ً
بعضا" عند ابن ّ
اللغوي من حيث التقوية واإلعانة.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلِّم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
 -اجلوزجاين ،إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي (ت259 :هـ) ،أحوال الرجال ،حتقيق:

عبدالعليم عبد العظيم البستوي( ،حديث أكادمي  -فيصل آابد ،ابكستان)
 مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري ،أبو عبد هللا ،عالء الدين (ت762 :هـ) ،إكمال هتذيبالكمال يف أمساء الرجال ،احملقق :أبو عبد الرمحن عادل بن حممد  -أبو حممد أسامة بن إبراهيم،
(الفاروق احلديثة للطباعة والنشر 1422 ،هـ) ،ط.1
 حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري( ،ت256 :هـ) ،التاريخ الكبري( ،دائرة املعارفالعثمانية ،حيدر آابد – الدكن).
 حيىي بن معني (ت 233هـ):• التاريخ برواية عثمان الدارمي ،حتقيق :د أمحد نور سيف( ،دمشق ،دار املأمون 1400 ،هـ)،
ط .1
• التاريخ (رواية الدوري) ،حتقيق :د .أمحد حممد نور سيف( ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث
اإلسالمي  -مكة املكرمة 1399 ،هـ –  1979م) ط.1
 عبداحملسن احلسيين ،الرتاجم الساقطة من الكامل( ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،عام  1413هـ) ط.1
 الرازي ،عبدالرمحن ابن أيب حامت ،اجلرح والتعديل ،حتقيق :عبدالرمحن بن حيىي املعلمي( ،دار الفكر،بريوت ،مصورة عن طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن ،اهلند 1371 ،هـ -
 1952م) ط .1
 العقيلي ،حممد بن عمرو أبو جعفر (ت322 :هـ) ،الضعفاء الكبري ،حتقيق :عبد املعطي أمنيقلعجي( ،دار املكتبة العلمية  -بريوت1404 ،هـ 1984 -م) ط .1
 أمحد بن شعيب ،أبو عبد الرمحن النسائي (ت303 :هـ) ،الضعفاء واملرتوكون ،احملقق :حممودإبراهيم زايد( ،دار الوعي – حلب1396 ،هـ) ط.1
 ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع (ت230 :هـ) ،الطبقات الكبى ،حتقيق :حممد عبد القادرعطا( ،دار الكتب العلمية – بريوت 1410 ،هـ  1990 -م) ط .1
 أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (ت241 :هـ) ،العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق:وصي هللا بن حممد عباس( ،الرايض ،دار اخلاين )1422 ،ط .2
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 ابن عدي (ت  365هـ) ،عبدهللا بن أمحد اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،اعتىن به :مازنبن حممد السرساوي( ،الرايض ،مكتبة ّالرشد1434 ،هـ2013-م) ط .1
 الذهيب (ت 748 :هـ) ،مشس الدين حممد بن أمحد:• اجملرد يف أمساء رجال سنن ابن ماجه ،حتقيق وتعليق واستدراك :الدكتور ابسم فيصل اجلوابرة،
(دار الراية للنشر والتوزيع الرايض 1409 ،هـ  1988 -م) ط.1
• املغين يف الضعفاء حتقيق :الدكتور نور الدين عرت.
عواد معروف( ،بريوت ،دار
• اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،حتقيق :الدكتور بشار ّ
الغرب اإلسالمي 2003 ،م) ط.1
• ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني ،احملقق :محاد بن حممد
األنصاري( ،مكتبة النهضة احلديثة – مكة 1387 ،هـ  1967 -م) ط.2
• ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل (مطبوع ضمنكتاب «أربع رسائل يف علوم احلديث»)،
حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،دار البشائر ،بريوت1410 ،هـ1990 ،م) ط .4
• من تكلم فيه وهو موثوق أو صاحل احلديث ،احملقق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي1426( ،هـ
  2005م) .ط.1• سري أعالم النبالء ،حتقيق إبشراف الشيخ شعيب األرًنؤوط( ،مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ /
 1985م) ،ط.3
 ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد ،التميمي ،أبو حامت ،الدارميُ ،البسيت (ت354 :هـ):• اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،احملقق :محدي عبد اجمليد السلفي( ،دار الصميعي
للنشر والتوزيع – الرايض 1420،هـ  2000 -م) ط.1
• الثقات( ،دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند 1393 ،ه  1973 -م) ،ط .1
 الفسوي ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ،أبو يوسف (ت277 :هـ) ،املعرفة والتاريخ،حتقيق :أكرم ضياء العمري( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1401 ،هـ) ط .2
 الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادي (ت385 :هـ):ِ
ملختِلف ،حتقيق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر( ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت،
• املؤتَلف وا َ
1406هـ 1986 -م) ط.1
• سؤاالت احلاكم النيسابوري ،حتقيق :د .موفق بن عبد هللا بن عبد القادر( ،مكتبة املعارف –
الرايض 1984 – 1404 ،م) ط .1
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

99

• الضعفاء واملرتوكون ،احملقق :د .عبد الرحيم حممد القشقري( ،جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة
املنورة 1403 ،هـ) ط.1
• سؤاالت أىب بكر البقاىن للدارقطين يف اجلرح والتعديل ،حتقيق وتعليق :جمدي السيد إبراهيم،
(مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع).
 ابن ابن املِْ َبد احلنبلي ،يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي ،مجال الدين (ت:909هـ) ،حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم ،حتقيق وتعليق :الدكتورة روحية عبد
الرمحن السويفي( ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان 1413 ،هـ  1992 -م) ط.1
الرزاق احلسيين ،امللّقب مبرتضى( ،ت1205 :هـ) ،اتج العروس
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
 هالزبيديّ ،من جواهر القاموس ،احملقق :جمموعة من احملققني( ،اجمللس الوطين للثقافة ابلكويت) ط.1
 ابن شاهني ،أبو حفص عمر البغدادي (ت385 :هـ) ،اتريخ أمساء الثقات ،حتقيق :صبحيالسامرائي( ،الدار السلفية – الكويت 1404 ،هـ –  1984م) ط .1
 اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت (ت463 :هـ) ،اتريخ بغداد ،احملقق :د.بشار عواد معروف( ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1422 ،هـ) ط.1
 ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا (ت571 :هـ) ،اتريخ دمشق ،حتقيق :عمروبن غرامة العمروي( ،بريوت ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 ،هـ  1995 -م).
 ابن حجر ،للحافظ أيب الفضل أمحد بن علي العسقالين الشافعي (ت 852 :هـ):• تقريب التهذيب ،حتقيق :أيب معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد( ،مجهورية مصر العربية ،دار
الكوثر 1431 ،هـ  2010 -م) ط .1
• هتذيب التهذيب ،ابعتناء :إبراهيم الزيبق وعادل مرشد( ،بريت ،مؤسسة الرسالة 1416 ،هـ -
 1996م) ط .1
• لسان امليزان ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة( ،دار البشائر اإلسالمية 2002 ،م) ط.2
 املزي ،يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج (ت742 :هـ) ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،حتقيق :د .بشار عواد معروف( ،بريت ،مؤسسة الرسالة 1403 ،هـ  1983 -م) ط .1
 ابن حنبل ،أمحد بن حممد ،أبو عبدهللا الشيباين (ت241 :هـ) ،سؤاالت أيب داود لإلمام أمحدبن حنبل يف جرح الرواة وتعديلهم ،حتقيق :د .زايد حممد منصور( ،مكتبة العلوم واحلكم -
املدينة املنورة1414 ،هـ) ط .1
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اآلجري أاب داود السجستاين
 أبو داود ،سليمان السجستاين (ت 275 :هـ) ،سؤاالت أيب عبيد ّالعمري (مكتبة ابن تيمية 1413 ،هـ) ط .2
يف اجلرح والتعديل ،دراسة وحتقيق :حممد علي ُ
 ابن املديين ،علي بن عبدهللا ،سؤاالت عثمان بن حممد بن أيب شيبة لإلمام علي بن املديين،حتقيق :حممد بن علي األزهري (دار الفاروق احلديثية ،القاهرة 1427 ،هـ  2006 -م) ط
.1
 أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل ،شفاء العليل أبلفاظ وقواعد اجلرح والتعديل( ، ،مكتبة ابنتيمية ،القاهرة 1411 ،هـ 1991 -م) ط.1
ّ
ققه
 ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق النيسابوري (ت311 :هـ)،صحيح ابن ُخَزميةَ ،ح ُ
ُ
أحاديثه َوقدهم له :الدكتور حممد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي،
َ
وعلّق َعَليه َو َخّرَج َ
ط 1424 ،3هـ  2003 -م.
 الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َسْورة (ت279 :هـ) ،علل الرتمذي الكبري ،رتبه علىكتب اجلامع:أبو طالب القاضي ،احملقق :صبحي السامرائي ،وأبو املعاطي النوري ،حممود خليل الصعيدي،
(عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية – بريوت1409 ،هـ) ط.1
 ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،اإلفريقى (ت711 :هـ) ،لسان العرب( ،دار صادر –بريوت 1414 ،هـ) ط.3
ـ)ْ ،مجَ ُع هالزَوائِ ِد َوَمْنـَب ُع الَفَوائِ ِدَ ،حهقَقُه
 اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان (ت807 :ه َوخهرج أَح ِاديثَه :حسني سليم أسد ال ّداراين( ،دار املْأمون لِ ُّلرت ِ
اث).
ََ َ َ ُ
َ ُ َُ َ
 البزار ،مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار ،أتليف :أبو بكر أمحد بن عمرو (ت292 :هـ)،احملقق :حمفوظ الرمحن زين هللا ،وآخرون( ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة).
 العجلي ،أبو احلسن أمحد بن عبد هللا الكوىف (ت261 :هـ) ،معرفة الثقات من رجال أهل العلمواحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،احملقق :عبد العليم عبد العظيم البستوي،
(مكتبة الدار -املدينة املنورة1985 – 1405 ،م) ط.1
 ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي (ت395 :هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،احملقق:عبدالسالم حممد هارون( ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م).
 اجلرجاين ،أبو القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي (ت427 :هـ) ،اتريخ جرجان،حتقيق حممد عبد املعيد خان( ،عامل الكتب – بريوت 1407 ،هـ  1987 -م) ،ط.4
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 ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين (ت728 :هـ) ،جمموع الفتاوى،حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم( ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م) ،ط.1
 ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (ت774 :هـ)،البداية والنهاية
حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،دار هجر 1418 ،هـ  1997 -م1424 ،هـ 2003 /م)،
ط.1
 اخلليلي ،خليل بن عبد هللا بن أمحد بن إبراهيم بن اخلليل أبو يعلى القزويين (ت 446هـ) ،اإلرشاديف معرفة علماء احلديث ،حتقيق :د .حممد سعيد عمر إدريس( ،مكتبة الرشد  -الرايض،
 1409هـ) ،ط.1
 البقاين ،أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب ،أبو بكر (ت425 :هـ) ،سؤاالت البقاين للدارقطينرواية الكرجي عنه ،حتقيق عبد الرحيم حممد أمحد القشقري( ،كتب خانه مجيلي  -الهور،
ابكستان1404 ،هـ) ،ط.1
 الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغداديالدارقطين (ت385 :هـ) ،السنن ،حتقيق شعيب االرنؤوط ،وآخرون( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت
– لبنان 1424 ،هـ  2004 -م) ،ط.1
 ابن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت241 :هـ) ،العلل والسؤاالت منكالم أمحد بن حنبل يف علل احلديث ومعرفة الرجال ،حتقيق :صبحي البدري السامرائي،
(مكتبة املعارف – الرايض 1409 ،هـ) ،ط.1

***
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التمويل التكافلي لالستثمار الوقفي
وتأصيله الفقهي

د .عنود بنت محمد عبد المحسن الخضيري
قسم اآلداب – كلية الدراسات اإلسالمية
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

التمويل التكافلي لالستثمار الوقفي وتأصيله الفقهي
د .عنود بنت محمد عبد المحسن الخضيري
قسم اآلداب – كلية الدراسات اإلسالمية
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
تاريخ تقديم البحث 1441 /1 /6 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /4 /12 :هـ

ملخص الدراسة:
تناولت يف هذا البحث تسليط الضوء على موضوع التمويل التكافلي للوقف واستثماراته
كصيغة يستفاد منها يف متويل أمالك الوقف مما ميكن مؤسسة الوقف ابلدور التنموي املنتظر
منها؛ حيث تسعى الدراسة إىل حتليل إمكانية تفعيل هذه الصيغ ومدى جدواها يف عملية
فعرفت التمويل عموماً والتكافلي خصوصاً وبينت صوره وتوصلت إىل نتائج منها:
التمويلَّ ،
 .1أن التمويل التكافلي بصوره املذكورة يساهم يف توفري رؤوس األموال ويتم وفق مناهج
مقبولة شرعاً تسعى لتحقيق عوائد مباحة وتدعيم القدرة التمويلية الالزمة لالستثمارات الوقفية
وحتصيل موارد مالية إضافية ملشاريع الوقف مما يساعد يف خلق أوقاف جديدة.
 .2إسهام الوقف يف تنويع مصادر التمويل وجماالت استخدامها ابعتباره أحد املصار
الـ ُـم َمولة للوقف ذاته ،كما أن استثمار أموال الوقف وتثمريها له دور كبري يف التنمية الشاملة
حيث ميكن أن تكون عوائدها مصدراً للتمويل.
 .3الصناديق الوقفية تقنية جديدة لتنمية األموال واستثمارها بطرق شرعية بعيدة عن
التجاوزات الربوية وهي من صور الوقف اجلماعي وفيه جتميع للحصص الصغرية واألنصبة
واملواريث واحلقوق خلدمة مشروعات اخلري.
التوصيات:
 .1تشجيع األحباث والدراسات املهتمة مبيدان األوقاف خصوصاً املتعلقة ابالجتاهات
املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي ومتويله وهتدف إىل تكوين إطارات مسرية لألمالك الوقفية
بطرق حديثة وفق الضوابط الشرعية.
 .2إقامة جهد مشرتك بني البنوك اإلسالمية ووزارة األوقاف هبدف تطوير ملكيات الوقف
وذلك بتمويل األوىل لألخرى ابلوسائل املشروعة ومنها القرض احلسن.
الكلمات املفتاحية :التمويل التكافلي ،الوقف ،الصناديق الوقفية.

Takaful Funding for Waqf Investment and its Jurisdiction
D.r Anood Mohmmad Alkodari
Islamic Studies Department - College of Arts
Imam Abdulrahman bin Faisal University
Abstract :
In this research, I focused on co-financing of the waqf and its investments as a
formula to be used in the financing of waqf property, which enables the Waqf
Foundation to play the developmental role that is expected of it. The study seeks
to analyze the feasibility of these formulas and their usefulness in the financing
process, so therefore I defined and indicated the funding in general and the
mutual benefit in particular and I have achieved many results, including :
1 -Takaful financing in this manner contributes to the provision of capital and is
carried out in accordance with Sharia’s accepted methods that seek to achieve
permissible returns. And to strengthen the financing capacity, for Waqf
investments, and to collect additional financial resources for the Waqf projects,
which helps to create new Waqfs.
2 .The Waqf contribution to the diversification of financial sources as one of the
funding sources for the waqf itself. As the investments of Waqf funds play a
major role in the overall development, as their revenues can be a source of
financing.
3 - Waqf funds are a new technique for the development of funds and investment
in accordance with Sharia which is without the excesses of riba, it is a form of
group waqfs it includes a collection of small quotas, shares, inheritance and
rights to serve charitable projects.
Recommendations:
1 - Encouraging research and studies that are interested in the field of Waqf,
especially the ones regarding to contemporary trends in the development and
financing of Waqf investments which aim to create a framework for the
development of Waqf properties in modern ways in accordance with the Shariah
guidelines.
2 - Establishment of a joint effort between the Islamic banks and the Ministry of
Awqaf in order to develop the assets of the Waqf by funding each other in
accordance with lawful means including the Hassan Loan.
key words: Takaful financing, Waqf, Waqf Funds.

املقدمة

يعترب الوقف مسة مميزة للمجتمعات اإلسالمية ،ومن أبرز نظمه يف حتقيق
التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وكلما أتصلت املفاهيم العقائدية واألخالقية
تطور مفهوم ودور مؤسسات األوقاف يف حتقيق التكافل االجتماعي وضمان
االستقرار اجملتمعي الذي تعد جمتمعاتنا املعاصرة أبمس احلاجة هلما .وقد اهتم
به الفقهاء ووضعوا له األحكام اليت تضبط معامالته هبدف احملافظة على أمواله
وتنميتها واستمرارية تقدمي منافعها إىل املستفيدين وفقاً ملقاصد الواقف الواردة
يف حجة الوقف .ومن هنا كان اهتمامهم بطرق تنميته ومنها االستثمار
والتمويل ،وال شك أن استثمار أموال املوقف مسألة معتربة ومهمة أيضاً؛ -
لكون الوقف يشمل مجيع مناحي احلياة -تعود ابلوقف إىل دوره املهم يف تنمية
اجملتمع .وابلتايل فإن الوقف إذا مل يرافقه االستثمار اجملدي هبدف تكثري منفعته
املسبلة جلهات اخلري والنفع العام لن يندفع الناس حنو انشائه -وإن كان
اإلشكال مل يعد يف إنشاء األوقاف وإقامتها بل يف متويلها ووسائل تثمريها
واستمرارية إنتاجها -بل ميكن أن ينقلب الوقف إىل نوع من تعطيل املال؛
لذلك كان البد من إجياد صيغ متويلية جديدة تليب احتياجات االستثمار
املتزايد ،ويكون هبا إيقاظ لثروات األوقاف غري املستغلة .وهناك العديد من
اجملاالت املعاصرة األكثر فاعلية واليت ميكن االستثمار فيها مبا يعود على
األوقاف بعائدات متكنها من اإلنفاق على جهاته ،عوضاً عن الصيغ التقليدية
الستثمار الوقف -كإجارة الوقف أو استبداله-؛ ألهنا ال تنطوي على القيام
أبعمال تنموية تتضمن استثماراً مالياً يضاف إىل أصل املال املوقوف ،فضالً
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عن أهنا تتصف ابجلمود وعدم الكفاءة االقتصادية ،وهذا ما أردان بيانه يف هذا
البحث من أنه ميكن استثمار أموال الوقف أبدوات التمويل الشرعية اليت تتسم
ابلكفاءة مع قلة املخاطرة واإلفادة من البنوك اإلسالمية يف هذا الشأن وترشد
الراغبني يف فعل اخلري إىل طرق متويلية معاصرة.

أمهية املوضوع
 -1نظام متويل استثمار الوقف من النظم اليت هلا أبعاد متشعبة دينية واقتصادية
واجتماعية وثقافية وإنسانية ،ومن مث جتسيد ملقصد الشرع يف السماحة
والعطاء والتضامن والتكافل.
 -2إبراز الدور الذي ميكن أن يلعبه الوقف اإلسالمي يف حتقيق التنمية املتنوعة؛
نظراً لكونه ميثل ثروة استثمارية إنتاجية على سبيل التأبيد ،مينع بيعه وتعطيله
عن االستغالل واستهالك قيمته.
اخلري ابلفهم الواعي لنصوص
 -3معرفة حلقيقة الوقف وحتديد ثوابت هذا املورد ر
الشريعة املنظمة له واحملددة لطبيعته حىت حيقق أهدافه وال ينقلب إىل نوع
من تعطيل املال.
 -4جدية املوضوع وشرف ما سيعرض له من وسائل تنمية اخلري يف الناس
وأمهية ربطه بني التأصيل والتجديد من جهة واالستنباط والتقرير من جهة
أخرى.
 -5تكمن أمهية البحث يف أن استثمار الوقف ومتويله أبحكامه الشرعية يدور
بني احرتام إرادة الواقف ومراعاة األصلح للوقف وواقفه واملوقوف عليهم؛
حيث إن الوقف ال ميثل مصدراً للدخل لألشخاص املوقوف عليهم فقط
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أو القائمني على إدارته ،بل جلميع األطراف اخلارجية املتعاملة معه يف حالة
إدخاله يف االستثمار.

أهداف البحث
 بيان مصادر متويل جديدة وموارد ذاتية غري التقليدية للوقف واستثماراته،مسامهةً يف إحياء وتطوير مؤسسات الوقف وحتسني كفاءته لتمويل
احلاجات املعاصرة ،خاصة يف ظل الظروف احلالية وطبيعة األوضاع السائدة
اليت تعيشها االقتصادايت اإلسالمية ،وترشد الراغبني يف فعل اخلري إىل
جماالت تنموية معاصرة حباجة إىل التمويل.
 إبراز مرونة نظام الوقف؛ لكونه قابالً للتطوير مبا يتوافق مع حاجات اجملتمعيف كل زمان ومكان ،وبيان أن استثماره يؤدي إىل زايدة رأس مال الوقف
عن طريق أعمال تنموية مقصودة تتضمن استثماراً مالياً جديداً يضاف إىل
أصل املال املوقوف وحيفظه من التالشي.
أسباب اختيار املوضوع

 بيان أن الوقف ال يقتصر على املفهوم الفقهي له من جمرد التحبيس وتسبيلاملنافع بل ميكن أن يسهم يف تنويع مصادر التمويل وجماالت استخدامها
ابعتباره أحد املصادر ال ُـم َم رِّـولَة ،كما يتسع مفهومه ليشمل االستثمار
البشري واالجتماعي وتفعيله ووضع القواعد اخلاصة به.
 الرغبة يف تناول انزلة من النوازل العصرية للوقف تصويراً وجتليةً ملناط احلكمالشرعي لنواكب به ما استجد ،والبحث يف القضااي املعاصرة لألوقاف
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واستعراض جماالت لتطويره على أساس فقهي و ٍاع يهدف إىل إثراء مسرية
الوقف املعاصرة.

مشكلة الدراسة
تتلخص يف كيفية احلصول على التمويل الوقفي من األفراد وما هي املصادر
املتاحة اليت ميكن من خالهلا احلصول على هذا التمويل وهذا يقتضي طرح
األسئلة اآلتية:
 ما هي أهم مصادر التمويل التكافلية للوقف واستثماراته. ما هي جدوى مالئمتها وتفعيلها.حدود الدراسة

مل خترج الدراسة عن مضمون عنواهنا ،فبعد أن تناولت تعريف الوقف وحتديد
مرتكز اتفاقهم واختالفهم فيه ودليل وحكمة مشروعيته وبيان أركانه وأنواعه
شرعت يف تعريف التمويل التكافلي على وجه التحديد وبيان صوره من نفقات
تطوعية أبقسامها املتعددة واحلقوق املعنوية والصناديق الوقفية.

الدراسات السابقة
عل الرغم من أن املكتبة حتفل ابلعديد من الدراسات الفقهية املتخصصة
يف موضوع الوقف سواء ابلبحوث أو الكتب أو املؤلفات قدمياً وحديثاً ،إال
أنين من خالل البحث والتقصي مل أجد من أفرده يف حبث مستقل -حسب
علمي ،-وإمنا وردت بعض جزئياته يف أحباث نشرت ورسائل قدمت ملتطلب
جامعي كبيان لصيغ التمويل واالستثمار .كما أن هناك حبواثً تناولت التمويل
ابلوقف أو استثمار الوقف وهي جزء من حبثي ولكنها ال تعترب فكرته اليت يقوم
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عليها .وهذه الدراسات حتدثت عن التمويل بشكل عام للوقف وغريه ،مث
الصيغ اليت ورد ذكرها يف هذه األحباث إما أهنا اقتصرت على ذكر صيغ التمويل
القدمية مثل احلكر واإلجارة وغريها أو الصيغ املعاصرة الرحبية مثل املضاربة
واملشاركة وغريها ومل تتطرق إىل التمويل التكافلي الذي هو شكل جديد من
متويالت الوقف القائمة على القصد اخلريي والذي هو أقل خماطرة من التمويل
املصريف .ومن هذه الدراسات:
 -1التمويل الالربوي للمؤسسات الصغرية يف األردن :مجيل حممد خطاطبه،
ركزت الدراسة على كيفية متويل املشروعات الصغرية ومعاجلتها ابلصيغ
اإلسالمية واستعرض خطته لتطوير قطاع املشروعات الصغرية عن طريق
املصارف اإلسالمية مع الرتكيز على صيغيت املشاركة والتأجري.
 -2دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية :منري سليمان
احلكيم ،حصرت الدراسة دور املصارف اإلسالمية يف إجراء العقود لتمويل
املشروعات الصغرية وبيان الفرق بني صيغ التمويل اإلسالمية والربوية.
 -3دور املصارف اإلسالمية يف متويل املنشئات الصغرية واملتوسطة -الواقع
واآلفاق :-بكر رحيان ،وهي ال ختتلف كثرياً عما قبلها إال أهنا حصرت
صيغ التمويل ابملراحبة واملشاركة واملضاربة ،وعرج على بيان بعض املخاطر
املتعلقة بتمويل املشروعات الصغرية.
 -4دور املؤسسة الوقفية يف حتقيق التكافل االجتماعي :خالدي خدجية ،تطرق
فيه إىل ماهية الوقف وبعض أحكامه ودوره يف التنمية واالستثمار الذايت
للوقف عن طريق بيع كل أو جزء من الوقف أو االستفادة من ريعه.
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 -5حنو صندوق وقفي لتمويل املشروعات متناهية الصغر :أسامة العاين،
حتدث فيه عن مفهوم التمويل األصغر وإسهامات املشروعات املتناهية
الصغر يف املتغريات االقتصادية من فقر وبطالة ،كما تطرق على وقف
النقود.
 -6تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية :سليمان انصر ،ربني
فيه اسرتاتيجية االستثمار اليت تضعها البنوك اإلسالمية وأمهية االستثمار
واملخاطر اخلاصة ابملصارف اإلسالمية واستخدام الصيغ الشرعية.
 -7التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية -دراسة ألهم مصادر التمويل:-
حممد عبد احلميد فرحان ،هدفت الدراسة إىل التعرف على مصادر التمويل
اإلسالمي للمشروعات الصغرية وتقييمها وعرض أهم املعوقات اليت تضعف
كفاءهتا ووضع احللول مع بيان دور الدولة واملصارف يف دعم هذا القطاع.
 -8التمويل واالستثمار يف اإلسالم :حممد الفاتح حممود املغريب ،ربني فيه مفهوم
التمويل وتكلفته والعالقة بني العائد والتكلفة واالستثمار وأدواته.
 -9استثمار الوقف بني املوروث واملستحدث :فخات عبد العزيز ،حتدث فيه
عن االستثمار وأهدافه وضوابطه وأنواعه واخلصائص األساسية للوقف
واالستثمار والعالقة بينهما وكيفية استثمار أموال الوقف عن طريق التمويل
الذايت أو اخلارجي.

112

التمويل التكافلي لالستثمار الوقفي وأتصيله الفقهي
د .عنود حممد عبد احملسن اخلضريي

منهج البحث

لدواعي البحث يف املوضوع ومتاشياً مع خصائصه اعتمدت على:

املنهج الوصفي التحليلي -انطالقاً من املسح املكتيب والشبكي للعديد
من املصادر واملراجع ذات الصلة -الذي يهدف إىل وصف أهم مصادر التمويل
التكافلي اإلسالمي اليت ميكن أن يعتمد عليها يف متويل الوقف ووصف ما
يتعلق ابملفاهيم العامة كتعريف الوقف وشروطه وأركانه وغريها .مث املنهج

االستقرائي الذي يعتمد على استقراء النصوص الفقهية املتعلقة مبوضوع الوقف
وطرق تنميته واالطالع على كتب االقتصاد اإلسالمي املعاصر للوقوف على
ما استنبطوه من استقرائهم للنصوص الفقهية وما توصلوا إليه من خالل
اجتهاداهتم يف كيفية استغالل الصيغ االستثمارية والتمويلية للوقف .مث املنهج

النقلي ابالعتماد على أمهات املصادر األصلية -مبتدئة مبا ورد يف الكتاب
والسنة -يف التحرير والتوثيق والتخريج ،واكتفيت بذكر اسم املرجع واملوضع
املراد فيه؛ حيث إنين سأذكره ومؤلفه ابلتفصيل يف فهرس خاص ابملراجع،
وضرب األمثلة الواقعية أثناء دراسة بعض األحكام الصادرة خبصوص املسألة
املراد حبثها ،وترقيم اآلايت وبيان سورها مضبوطة ابلشكل ،وختريج األحاديث
من مظاهنا األصلية وبيان درجتها عند أهل العلم إن مل تكن يف الصحيحني أو
أحدمها.
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خطة البحث

يشتمل البحث على متهيد ومبحثني وخامتة.
➢ التمهيد :ويتناول تعريف الوقف ودليل مشروعيته واحلكمة من تشريعه وبيان
أركان الوقف وشروطه وأنواعه.
➢ املبحث األول :مشروعية متويل الوقف يف اإلسالم ،ويشتمل على مطلبني:
• املطلب األول :تعريف متويل الوقف.
• املطلب الثاين :دليل مشروعية متويل الوقف يف اإلسالم.
➢ املبحث الثاين :يف بيان املقصود ابلتمويل التكافلي وصوره ،ويشتمل على
ثالثة مطالب:
• املطلب األول :النفقات التطوعية ،ويشتمل على أربع مسائل:
 املسألة األوىل :اهلبة. املسألة الثانية :الوصية. املسألة الثالثة :القرض احلسن. املسألة الرابعة :الوقف.• املطلب الثاين :احلقوق املعنوية.
• املطلب الثالث :التمويل ابلصناديق الوقفية.
 صيغ متويل االستثمار الوقفي.• املطلب الرابع :أساليب معاصرة للتمويل التكافلي.
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التمهيد

تعريف الوقف ودليل مشروعيته واحلكمة من تشريعه.

أوالً :تعريف الوقف:

الوقف يف اللغة :احلبس ومجعه أوقاف ووقوف ،ومجع احلبس هنا أحباس

وحبُس( .)1وقد يطلق الوقف ويراد به املوقوف من قبيل إطالق املصدر وإرادة
ُ
اسم املفعول ،كما يعرب عنه ابلتسبيل( )2مبعىن اإلابحة أو إرسال الشيء وتركه
أو جعله يف سبيل هللا .مث الفرق بني احلبس والوقف أن احلبس يكون يف
األشخاص والوقف يف األعيان(.)3

عرف الفقهاء الوقف بتعريفات متقاربة من حيث
ويف االصطالحَّ :
املقصد ،إال أهنم اختلفوا يف بعض القضااي املتعلقة أبحكامه من حيث حقيقته
ونوع امللكية الثابتة به .فعند أيب حنيفة :أن الوقف حبس العني على حكم

ملك الواقف ،والتصدق ابملنفعة على وجه الرب ولو يف اجلملة( .)4ويفهم من
تعريفه للوقف اآليت:
 -1أن الوقف ال خيرج العني املوقوفة من ملك الواقف ،وال يؤثر فيها وال
يقصيها عن ملك الواقف؛ ألن حرية التصرف فيها ابقية طوال حياته.
( )1لسان العرب :جـ ـ 6صـ ـ163؛ أساس البالغة :صـ ـ76؛ اتج العروس :جـ ـ 24صـ ـ469؛ املعجم
الوسيط :صـ ـ.1051

( )2الصحاح :جـ ـ 4صـ ـ1440؛ املطلع :صـ ـ.285
( )3جواهر اإلكليل :جـ ـ 2ص ـ ـ.205

( )4شرح فتح القدير :جـ ـ 6صـ ـ186؛ رد احملتار :جـ ـ 6صـ ـ408؛ االختيار لتعليل املختار :صـ ـ.297
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 -2جيوز للواقف أن يرتاجع عما أوقفه ابلتصرف فيه( )1مىت شاء وله أن يبيعه
أو يهبه وإذا مات بدون رجوع عنه انتقل ملك العني املوقوفة إىل ورثته،
وهلذا فالوقف عند أيب حنيفة جائز غري الزم.
وذهب الصاحبان من احلنفية إىل أن الوقف حبس مال ميكن االنتفاع به
مع بقاء عينه ،بقطع التصرف يف رقبته من الواقف على مصرف مباح موجود
ويصرف ريعه على جهة بر وخري تقرابً إىل هللا(.)2
ويفهم من تعريف الصاحبني للوقف األحكام اآلتية:
 -1أن الوقف يقطع التصرف يف العني املوقوفة.
 -2أن الوقف ينقل ملكية العني املوقوفة من ملك الواقف واملوقوف عليه إىل
ملك هللا تعاىل.
وذهب املالكية إىل أن الوقف من حيث املصدر هو إعطاء منفعته شيء
مدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديراً( )3فالوقف عند املالكية
كاآليت:
 -1يكون يف األعيان واملنافع وجيوز للواقف اشرتاط التأقيت فيه.
 -2أن الوقف خيرج العني املوقوفة من ملك الواقف.
 -3إن الوقف ال ينتقل ابملرياث إن كان على التأبيد.
( )1الوصااي والوقف يف الفقه اإلسالمي :صـ ـ.169
( )2اللباب شرح الكتاب :جـ ـ 2ص ـ.130

( )3منح اجلليل :جـ ـ 4صـ ـ34؛ جواهر اإلكليل :جـ ـ 2صـ ـ205؛ أقرب املسالك :صـ ـ.165
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 -4أن الوقف من التصرفات الالزمة بعد انعقاده.

 -5أن الوقف ال يقطع حق امللكية وإمنا يقطع حق التصرف فيما أوقف(.)1
وعند الشافعية حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ،بقطع التصرف
يف رقبته على مصرف مباح موجود( .)2ويؤخذ من تعريف الشافعية للوقف
األحكام اآلتية:
 -1أن الوقف يكون يف األصول أو األعيان اليت تنقطع ابالستغالل.
 -2أن الوقف ينقل ملك العني املوقوفة من ملكية الواقف واملوقوف عليهم إىل
ملك هللا تعاىل ،وبذلك ال جيوز التصرف فيه أبي نوع من أنواع
التصرفات(.)3
وعرفه احلنابلة أبنه حتبيس مالك مطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء

عينه بقطع تصرفه وغريه يف رقبته يصرف ريعه إىل جهة بر تقرابً إىل هللا تعاىل(.)4
ويؤخذ من تعريف احلنابلة للوقف اآليت:
 -1أن الوقف يكون على التأبيد ،ويزيل ملكية الواقف للعني املوقوفة.
 -2أن الوقف كالعتق يزيل التصرف يف الرقبة واملنفعة(.)5

( )1الفواكة الدواين :جـ ـ 2صـ ـ.225
( )2مغين احملتاج :جـ ـ 2صـ ـ485؛ تكملة اجملموع :جـ ـ 16صـ ـ.243
( )3الوصااي والوقف يف الفقه اإلسالمي :صـ ـ.170

( )4شرح منتهى اإلرادات :جـ ـ 2صـ ـ397؛ اإلنصاف :ج ـ 7ص ـ.5
( )5الوصااي والوقف يف الفقه اإلسالمي :صـ ـ.170
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وبذلك يتبني لنا من تعريفات الفقهاء للوقف أن هناك أوجه اتفاق
واختالف بينهم يف هذه املسألة ميكن حصرها إمجاالً يف:

• أهنم يتفقون -ما عدا احلنفية -على أن الوقف من أبواب التكافل يف اإلسالم
وأنه خيرج الشيء املوقوف من تصرف الواقف.

• وخيتلفون يف مدى صحة أتقيت الوقف ويف مسألة لزومه بعد عقده مبعىن
إمكانية رجوع الواقف عن وقفه ،ومسألة خروج الوقف من ملك الواقف
أم ال .مث أقرب هذه التعاريف هو تعريف الشافعية واحلنابلة؛ إذ هو أمجعها
وأمنعها؛ وأنه مىت مت الوقف فليس للواقف وال لغريه التصرف يف العني
املوقوفة تصرف املالك فال يبيعها وال يهبها وال يرهنها ،وإذا مات فال تورث
عنه بل يستمر وقفها وصرف ريعها على املستحقني ،وهلذا فالوقف عندهم
تصرف الزم .أما تعريف أيب حنيفة ففيه الرجوع عن الوقف وهو خمالف
ملقتضاه .وتعريف املالكية يتطرق إليه االحتمال يف قوهلم "ولو تقديراً" ،أما
تعريف الصاحبني ففيه زايدة حكم الوقف.
اثنياً :دليل مشروعية الوقف:

ثبتت مشروعيته بظاهر الكتاب والسنة واإلمجاع وعمل الصحابة .أما

الكتاب :فعموم اآلايت املرغبة يف اإلنفاق يف سبيل هللا وفعل اخلري -والوقف
بال شك من األعمال اخلريية -كقوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱠ ( ،)1وقوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱈ

( )1آل عمران (.)92
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ﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕ

ﱖ ﱗﱠ( ،)1وقوله

ﳂ ﳄ ﳅ
ﳃ
تعاىل:ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳆ ﳇ ﱠ( ،)2وقوله تعاىل:ﭐﱡﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ(،)3
وقوله

تعاىل:ﱡﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ

ﱠ( ،)4وقوله

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴﱠ( ،)5ومن آاثرهم الوقف بعد مماهتم( .)6وغري ذلك من اآلايت اليت
ﲵ

حتث على اإلنفاق يف وجوه اخلري والرب .أما السنة فهناك أحاديث كثرية تدل
على مشروعية الوقف داللة عامة أو خاصة منها :حديث أيب هريرة -رضي هللا
عنه -أن النيب ﷺ قال" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة :إال
من صدقة جارية أو علم ينتف ع به أو ولد صاحل يدعو له"( .)7والصدقة

( )1البقرة (.)177

( )2آل عمران (.)115
( )3احلج (.)77

( )4البقرة (.)267
( )5يس (.)12

( )6تفسري القرآن العظيم البن كثري :جـ ـ 3ص ـ.566

( )7رواه مسلم يف كتاب الوصية ،ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته :جـ ـ 3صـ ـ ،1255رقم
(.)1631
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اجلارية املتصلة املستمر نفعها عند عامة الفقهاء هي الوقف( .)1وحديث
عثمان بن عفان -رضي هللا عنه" -أن النيب ﷺ قدم املدينة وليس فيها ماء
يستعذب غري بئر رومة فقال :من يشرتي بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع
دالء املسلمني خبري ل ه منها يف اجلنة ،قال :فاشرتيتها من صلب مايل"(.)2
ويف رواية أخرى أنه اشرتاها خبمسة وثالثني ألف درهم فقال له النيب ﷺ:

اجعلها سقاية (سبيالً) للمسلمني وأجرها لك ففعل( .)3وحديث ابن عمر
رضي هللا عنهما -قال :أصاب عمر أرضاً خبيرب فأتى النيب ﷺ يستأمرهفيها ،قال :إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا ،قال :فتصدق هبا عمر
أنه ال يباع وال يوهب وال يورث وتصدق هبا يف الفقراء ويف القرىب ويف الرقاب
ويف سبيل هللا وابن السبيل والضعيف ال جناح على من وليها أن أيكل منها
ابملعروف ويطعم غري متمول( .)4ويف رواية احبس أصلها وسبل مثرها(.)5
وحديث أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا ﷺ" :وأما خالد

( )1أسىن املطالب :جـ ـ 2صـ ـ457؛ نيل األوطار :جـ ـ 6صـ ـ 23-21وهذا دون حنو الوصية ابملنافع
املباحة لندرته ،قال النووي :وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه .شرح صحيح مسلم
للنووي :ج ـ 11ص ـ.85

( )2رواه النسائي يف سننه جـ ـ 6صـ ـ234؛ والرتمذي ج ـ 5ص ـ 586وقالك هذا حديث حسن.

( )3رواه النسائي يف سننه جـ ـ 6صـ ـ 235وهو صحيح كما يف صحيح سنن النسائي جـ ـ 2ص ـ.765
( )4أخرجه البخاري يف كتاب الشروط ابب الشرط يف الوقف :ج ـ 2صـ ـ ،840رقم ( )2737؛
ومسلم يف كتاب الوصية ابب الوقف :جـ ـ 3صـ ـ ،1255رقم (.)1632

( )5أخرجه الدار قطين يف كتاب األحباس ( )4457وصححه األلباين يف اإلرواء :ج ـ 6صـ ـ.1583
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يعين ابن الوليد -رضي هللا عنه -فإنكم تظلمون خالداً ،قد احتبس أدراعه

واعتده يف سبيل هللا"( .)1وعن عمرو بن احلارث بن املصطلق قال" :ما ترك

رسول هللا ﷺ إال بغلته البيضاء وسالحه وأرضاً تركها صدقة"( )2وعن أنس
رضي هللا عنه -قال" :أمر النيب ﷺ ببناء املسجد فقال :اي بين النجاراثمنوين حبائطكم هذا فقالوا :وهللا ال نطلب مثنه إال إىل هللا فأخذه فبناه

مسجداً"( .)3أما اإلمجاع فقد انعقد على جواز الوقف ،قال ابن هبرية:
"واتفقوا على جواز الوقف"( .)4وقال يف املغين(":)5وقد وقف اخللفاء
الراشدون وغريهم من الصحابة واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إمجاعاً".
وقال القرطيب" :إن املسألة إمجاع من الصحابة ،وذلك أن أاب بكر وعمر
وعثمان وعلي وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبري وجابراً كلهم
وقفوا األوقاف ،وأوقافهم مبكة واملدينة معروفة مشهورة"( .)6قال جابر " :مل

( )1أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،ابب قول هللا تعاىل( :ويف الرقاب والغارمني)  ،ج ـ ـ 534/2برقم
1399؛ ومسلم يف كتاب الزكاة ،ابب تقدمي الزكاة ومنعها ،جـ ـ 676/2رقم .983

( )2أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ،ابب بغلة النيب ﷺ البيضاء ،جـ ـ 388/7رقم .2873
( )3أخرجه البخاري يف كتاب الصالة ،ابب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاهنا مساجد،

جـ ـ 166/1رقم  418؛ ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ابب ابتناء مسجد النيب
ﷺ ،جـ ـ 233/1رقم .524

( )4اإلفصاح :جـ ـ.52/2
( )5جـ ـ.185/8

( )6تفسري القرطيب :جـ ـ.339/6
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يكن أحد من أصحاب النيب ﷺ ذو مقدرة إال وقف "( .)1وقال البغوي(:)2
"والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النيب ﷺ ومن بعدهم
من املتقدمني مل خيتلفوا يف إجازة وقف األرضني وغريها من املنقوالت
وللمهاجرين واألنصار أوقاف ابملدينة وغريها مل يُنقل عن أحد منهم أنه
أنكره وال عن واقف أنه رجع عما فعله حلاجة وغريها" .وقال ابن حزم:
"وسائر الصحابة مجلة صدقاهتم ابملدينة أشهر من الشمس ال جيهلها

أحد"( .)3وأما احلكمة من مشروعيته وأهدافه :فيظهر للناظر واملتأمل يف
جممل أ دلة مشروعية الوقف أهداف ومقاصد الشريعة من تشريع الوقف وهي
وسع هللا عليهم من ذوي الغىن واليسار أبن يتزودوا من الطاعات
الرتغيب ملن ر
ويكثروا من القرابت فيجعلوا شيئاً من أمواهلم العينية مما يبقى أصله وتستثمر
منفعته وقفاً؛ خشية أن يؤول بعد املوت إىل من ال حيفظه وال يصونه؛ لذا
ُش رع الوقف .هذا ابإلضافة إىل إجياد موارد مالية اثبته ودائمة لتلبية حاجات
اجملتمع الدينية والرتبوية واألمنية واالقتصادية وغريها ،وترسيخ قيم التضامن
والتكافل بني األفراد من خالل توفري حد الكفاية هلم .وفيه امتثال هلل ورسوله
ابإلنفاق يف سبيل هللا فيحصل للواقف األجر الكثري واملثوبة عند هللا يوم
القيامة إذا أخلص يف نيته ،فضالً عن أنه يعد من أفضل أنواع الصدقات
تصدق وأنت صحيح
أي الصدقة أعظم أجراً قال" :أن َّ
وقد ُسئل النيب ﷺ ُ
( )1الذخرية :ج ـ ـ.323/6
( )2يف شرح السنة :جـ ـ.288/8
( )3احمللى :جـ ـ.180/9
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شحيح ختشى الفقر وأتمل الغىن وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن

كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن"( )1كما أن الوقف يُقدم دعماً تكافلياً
للفئات اليت قد يصيبها بعض النكبات والكوارث أو املهددة بعدم توفري
كفايتها من الضرورايت ،فيسهم يف تقدمي اإلعاانت الالزمة الستكمال
حاجاهتم من السلع واخلدمات وزايدة قدراهتم اإلنتاجية يف نفس الوقت.
هذ ا كله إضافة إىل أهداف رعاية املساجد واإلنفاق عليها والتعليم والبحث
العلمي يف العلوم الشرعية واملادية واإلنسانية ،والدفاع واألمن والوقف على
القضاة وعلى الثغور.

أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح ،رقم 1353؛
( )1أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،ابب ُ
ومسلم يف كتاب الزكاة ،ابب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ،رقم .1032
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أركان الوقف وشروطه وأنواعه.

أوالً :أركان الوقف وشرطه:

للوقف أركان ال يتم إال هبا إال أن العلماء اختلفوا يف هذه األركان فذهب

اجلمهور إىل أن للوقف أربعة أركان( )1ولكل من هذه األركان شروط خاصة
تعرف بشروط الوقف .وهذه األركان هي:

 -1الواقف :أو املتربع وهو احلابس للعني( )2والذي صدر منه اإلجياب إبنشاء
عقد الوقف ،وشروطه هي :العقل فال يصح من جمنون أو معتوه أو انئم أو
مغمى عليه؛ ألن الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة امللك بغري
عوض وفاقد العقل ليس من أهل التصرفات الضارة .البلوغ والرشد فال
يصح من صغري سواء أكان مميزاً أم غري مميز وال يكون حمجوراً عليه لسفه
أو غفلة أو دين مستغرق ملا ميلك ،وأجاز بعض الفقهاء وقفه يف حالة
واحدة وهي أن يقف على نفسه مدة حياته مث على جهة بر وخري؛ ألن
يف ذلك مصلحة له يف احملافظة عليه .االختيار فال يصح وقف املكره؛ ألن
عقوده وتصرفاته ابطلة .احلرية فال يصح وقف العبد إال إبذن سيده؛ ألن
الوقف إزالة امللك والعبد ليس من أهل امللك .وهناك مجلة من الشروط
للواقف أن يشرتطها يف وقفه لنفسه ميلك فيها تغيري مصاريف الوقف وإبداله
واستبداله واصطلح على تسميتها ابلشروط العشرة وهي:

كشاف القناع :جـ ـ239/4؛ الوقف فقهه وأنواعه :صـ ـ157؛ دور
( )1روضة الطالبني :جـ ـ377/4؛ ر
نظام الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية املعاصرة :صـ ـ.43

كشاف القناع :جـ ـ.248/4
( )2حاشية رد احملتار :جـ ـ410/6؛ بدائع الصنائع :ج ـ395/8؛ ر
124

التمويل التكافلي لالستثمار الوقفي وأتصيله الفقهي
د .عنود حممد عبد احملسن اخلضريي

أ -الزايدة والنقصان( )1أبن يزيد يف نصيب مستحق من املستحقني يف الوقف
أو ينقص ،فهي تفيد معىن التعديل يف مقدار استحقاق املوقوف عليهم
تكثرياً وتقليالً.
ب -اإلدخال واإلخراج والتخصيص ابن يدخل يف االستحقاق من ليس
مستحقاً يف الوقف أو خيرج أحد املستحقني من املوقوف عليهم ،أم
التخصيص فهو حصر غلة الوقف أبحد املستحقني( )2فلو شرط هذا

الشرط الواقف صح الشرط(.)3
ج -اإلعطاء واحلرمان :اإلعطاء هو إيثار بعض املستحقني ابلعطاء مدة معينة
أو دائماً واحلرمان هو منع الريع عن بعض املستحقني مدة معينة أو دائماً.
د -التغيري والتبديل( :)4التغيري هو حق الواقف يف تغيري الشروط اليت اشرتطها
يف الوقف ،والتبديل هو حق الواقف يف تبديل طريقة االنتفاع ابملوقوف أبن
يكون داراً للسكىن فيجعلها لإلجيار.

( )1الوقف ودوره يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر :صـ ـ28؛ الوقف يف الشريعة والقانون :صـ ـ.56
( )2أحكام الوقف للزرقا :صـ ـ166؛ مباحث الوقف :صـ ـ54؛ كتاب الوقف :ص ـ ـ.60

(كتاب الوقف :ص ـ)3-.63
( )4أحكام الوقف للزرقا :صـ ـ.170
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ه -اإلبدال واالستبدال( :)1اإلبدال هو بيع عني الوقف ببدل من النقود أو
األعيان واالستبدال شراء عني أخرى وقفاً ابلبدل الذي بيعت به عني

الوقف( .)2واألصل يف شروط الواقفني املعتربة شرعاً أن تكون ملزمة للنظار
قعد الفقهاء لذلك قاعدهتم املشهورة
وملتويل الوقف وليس هلم خمالفتها وقد َّ

يف شروط الوقف (شرط الواقف كنص الشارع)( )3أي يف وجوب العمل
به ويف املفهوم والداللة ولكن ال ينبغي العمل وتنفيذ أي من الشروط إال
ما كان فيه طاعة هلل وحيقق مصلحة للمكلف وأما ما كان بضد ذلك فال

اعتبار له(.)4

 -2املوقوف :هو املال احملبوس أو حمل الوقف الذي يرد عليه العقد( )5من
مال أو عقار أو ما أشبه ذلك ،وترتب آاثره الشرعية عليه .وشروطه هي:

( )1ويلجأ إىل هذا التصرف إذا تعطلت منافع العني املوقوفة كليةً أو قلرت حىت صار الوقف يف حكم
املعطل ،كدار قدمية متهدمة ففي هذه احلالة أجاز الفقهاء بيع الوقف املعطل وإبداله بغريه -كما

سيأيت توضيحه -ويعترب األحناف أكثر املذاهب توسعاً يف إابحة هذا التصرف ويوافقهم احلنابلة
أما أكثر املالكية فقالوا بعدم جواز بيع الوقف ووافقهم بعض الشافعية ولكل من القولني ما
يرجحه فالذين أابحوا بيع العني املوقوفة راعوا مصلحة الوقف واملوقوف عليهم والذين منعوا بيعه
نظروا إىل ما قد ينشئ عن فتح ابب بيع األعيان املوقوفة من التالعب واالستغالل غري املشروع.

( )2أحكام الوقف للكبيسي :جـ ـ.301-291/1

( )3األشباه والنظائر البن جنيم :ص ـ ـ195؛ رد احملتار :جـ ـ.432/4
( )4إعالم املوقعني :جـ ـ.96/2

( )5دور نظام الوقف :ص ـ ـ.44
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أ -أن يكون املوقوف ماالً متقوماً ،واملال املتقوم هو ما كان حمرزاً ابلفعل وأابح
الشرع االنتفاع به يف حال السعة واالختيار.
ب -أن يكون املوقوف معلوماً علماً اتماً يزيل اجلهالة عنه؛ ألن وقف اجملهول
ال يصح وحيدد املوقوف إما بتعيني قدره -كوقف أرض مساحتها مائة مرت
مربع ،-أو بتعيني نسبته إىل معني -كنصف أرض فالن يف اجلهة املعينة.
ج -أال يتعلق ابملوقوف حق الغري فال يصح وقف كل مال تعلق به حقوق
لآلخرين.
د -إمكانية االنتفاع ابملوقوف ،فإذا كان املوقوف ال ميكن االستفادة منه فال
يصح حبسه كأن يتلف ابالنتفاع به أو يسرع إليه الفساد.
املوقوف عليه :هو اجلهة املستفيدة من الوقف ،املنتفعة ابلعني احملبوسة()1

-3
كمسجد أو دار علم أو بيت البن سبيل أو للجهاد يف سبيل هللا أوحلفر بئر وكذلك قد يكون الوقف ملراكز العلم الشرعي ومدارس التحفيظ
حىت يدوم استمرارها وعطاؤها -واليت يراد حتقيق كفايتها وسد حاجتها من
خالل ريع الوقف وارابحه .وشروطه( )2هي:
أ -أن يكون املوقوف عليه جهة بر وقرىب وليس قطيعة.
ب -أن يكون املوقوف عليه جهة غري منقطعة.

( )1دور نظام الوقف :صـ ـ.45

كشاف
( )2حاشية رد احملتار :جـ ـ410/6؛ حاشية اخلرشي :جـ ـ365/7؛ املهذب :جـ ـ324/2؛ ر
القناع :جـ ـ.242/4
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ج -أال يعود الوقف على الواقف ،وأن يكون على جهة يصح متلكها والتملك
هبا حقيقةً كرجل فقري ،أو حكماً كاملساجد واملدارس.

 -4الصيغة :وهي ما يصدر عن الواقف من وقف وما يف معناه داالً على

إنشاء الوقف( .)1وشروطها:
أ -اجلزم :أبن تكون صيغة الوقف جازمة واأللفاظ املعربة عنها تفيد القطع
وعدم الرتدد ،وذكر بعض الفقهاء أهنا ما كانت بصيغة املاضي كوقفت
وحبست ،وأن ختلو من خيار الشرط ،فال تنعقد ابلوعد وال يكون الوعد
فيه ملزماً.
ب -التنجيز :مبعىن أال يكون يف الصيغة تعليق على شرط غري كائن أو متعذر
احلصول وال إضافة إىل زمن املستقبل.
ج -أن تكون الصيغة مؤبدة :فال جيوز حتديدها بوقت حمدد عند مجهور الفقهاء
سواء طال هذا الوقت أم قصر(.)2
د -أن تكون معينة الصرف ،حبيث تكون جهة الوقف معلومة سواء العلم
ابلنص عليه أو فهمه ضمناً دون اللجوء إىل ذلك.
عدم اقرتان الصيغة بشرط خيل أبصل الوقف أو ينايف مقتضاه؛ ألن -ه
الشروط املنافية للعقود مبطلة هلا.

( )1الوقف فقهه وأنواعه :ص ـ ـ.165

( )2وقال املالكية جبواز أتقيته ألجل معلوم مث يرجع ملكاً للواقف أو لغريه .انظر روضة الطالبني:

جـ ـ322/5؛ البحر الرائق :جـ ـ268-212/5؛ حاشية الدسوقي :جـ ـ84/4؛ هناية احملتاج:
جـ ـ270/4؛ الكايف البن قدامه :جـ ـ.450/2
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اثنياً :أنواع الوقف:

تتعدد أنواع الوقف بتعدد االعتبارات املختلفة ألركانه(.)1

 -1فباعتبار املشروعية وهي صحة الوقف وعدمها ينقسم إىل :صحيح وهو
ما كان ميلكه الواقف ملكاً صحيحاً ،وغري صحيح وهو ما كان بعكسه.

 -2وينقسم ابعتبار طريقة الوقف أو مضمونه إىل :الوقف املباشر الذي
يقدم خدمات مباشرة للموقوف عليهم ،حبيث ميكن االستفادة من ذات
املوقوف ،ومثاله وقف املبىن ليكون مسجداً ووقف املدرسة للتعليم
واملستشفيات للعالج واملكتبات للباحثني وطالب العلم .الوقف
االستثماري وهي األموال اليت يتم وقفها ال بقصد االنتفاع بذاهتا وإمنا
بقصد االنتفاع بريعها الذي يتم االستفادة منه ألغراض الوقف ومثاله وقف
مبىن يتم أتجريه ،ومن مث االستفادة من ريعه يف الصرف على الباحثني
ومراكز البحوث.
 -3وابعتبار أصله ينقسم إىل :وقف أصله من مال الواقف ووقف أصله من
بيت املال وهو ما وقفه السالطني واألمراء.

 -4وينقسم ابعتبار املستفيد من الوقف إىل :وقف على معني كوقفه على
أوالده أو على أشخاص أبعياهنم كفقراء حمصورين .ووقف على غري معني
كوقفه على الفقراء عامة واملساكني واليتامى.

( )1الوقف اإلسالمي ملنذر قحف :صـ ـ31؛ دور نظام الوقف :صـ ـ.25
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 -5وابعتبار حمل الوقف ينقسم إىل :وقف العقار( )1ووقف املنقول( )2ووقف
األموال النقدية( )3ووقف املنافع( )1ووقف احلقوق(.)2

( )1من أوضح الصور الوقفية وأكثرها أماانً ،كوقف األراضي واملزارع واملباين التجارية والعمائر وغريها،

وقد نقل عن أهل العلم االتفاق على مشروعية وقف العقار ،ويدل على ذلك نصوص كثرية منها
وقف عمر أرضه خبيرب .اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب :ج ـ ـ129/6؛ املغين :جـ ـ.185/8

( )2يشرع وقف املنقول الذي ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه كاحليواانت والسالح واألجهزة عند
مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة بناء على أصل كل مذهب يف بناء حكم اجلواز
ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة -رضي هللا عنه -أن النيب ﷺ قال" :من احتبس فرساً يف
سبيل هللا إمياانً ابهلل وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة" اخرجه

البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ،ابب من احتبس فرساً يف سبيل هللا :جـ ـ 882/2رقم
( )2853وجاء يف فتح الباري البن حجر :جـ ـ ( 68 /6يف هذا احلديث جواز وقف اخليل..
ويستنبط منه جواز وقف غري اخليل من املنقوالت من ابب أوىل) خالفاً للحنفية والسبب يف
عدم جواز وقف املنقول عندهم أن من شرط الوقف التأبيد واملنقول ال يدوم .وانظر املسألة يف:
املبسوط :جـ ـ45/12؛ مواهب اجلليل :جـ ـ630/7؛ حاشية اجلمل :جـ ـ577/3؛ اإلنصاف:
جـ ـ7/7؛ أحكام األوقاف للخصاف :ص ـ ـ35-34؛ وقف املنقول دراسة فقهية مقارنة :صـ ـ.29

( )3اختلف الفقهاء يف جواز وقف النقود بني من مينع صحته وهو أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية
يف الوجه الصحيح واحلنابلة يف قول هو املذهب؛ وذلك ألن املقصود من الوقف االنتفاع منه مع
بقاء األصل وال يُتصور ذلك يف النقود؛ إذ ال ينتفع هبا إال مع إتالفها وإذهاب عينها .وبني من
جيوز وقفها وهو املعتمد من مذهب املالكية وقول عند احلنفية ووجه مرجوع للشافعية ورواية
ر
مرجوحة ألمحد واختاره شيخ اإلسالم ،وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل أو نص صريح يقتضي
املنع يف حني أن األصل هو مشروعية الوقف ،كما أن املصلحة الشرعية املعتربة تقتضي اجلواز،
فالذين اجازوا وقفها متسكوا ابألصل وهو مشروعية الوقف بصفة عامة وجواز املعامالت ما مل
يرد دليل احلظر وال دليل على منع وقفها وهذا ما نراه -جواز وقفها -وقد ثبت يف عصران أن
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 -6وابعتبار جهة اإلنتاج وعدمه ينقسم إىل :ما له غلة وإنتاج (الريع)

كاألراضي والدكاكني ،وما ليس غلة بل هو مصرف للنوع اآلخر كاملساجد
واملدارس.

 -7وينقسم ابعتبار الزمن إىل :مؤبد ومؤقت بزمن(.)3

القول جبواز وقف النقود حيقق مصاحل شرعية كربى؛ نظراً ملا ميكن أن يؤدي إليه من إحياء لنظام

الوقف ومسامهته يف حل كثري من مشكالت وقف العقار .انظر الفتاوى البزازية (مع اهلندية) :
جـ ـ259/6؛ اهلداية :جـ ـ3/16؛ فتح القدير :جـ ـ218/6؛ حلية العلماء :جـ ـ11/6؛ التاج
واإلكليل :ج ـ21/6؛ حاشية اخلرشي :ج ـ10/7؛ الوسيط :ج ـ ـ241/4؛ روضة الطالبني:
كشاف القناع :جـ ـ.244/4
جـ ـ315/5؛ مطالب أويل النهى :جـ ـ280/4؛ ر

ورجحه ابن تيميه من احلنابلة أما اجلمهور فاشرتطوا أن يكون املوقوف عيناً
( )1أجاز وقفها املالكية ر
ينتفع هبا مع بقاء عينها .انظر رد احملتار :جـ ـ340/4؛ مواهب اجلليل :جـ ـ20/6؛ حتفة احملتاج:
كشاف القناع :جـ ـ244/4؛ االختيارات الفقهية :صـ.95
ج ـ ـ237/6؛ ر
(- )2وسيأيت احلديث عنها -وإن كانت منافع أصالً إال أن هناك صوراً خاصة منها حق االرتفاق

وهو حق مقرر على عقار ملنفعة شخص أو عقار آلخر وهذا جائز بشرط أن يكون بقدر ما
ميلكه الواقف لئال يلحق الضرر بغريه .وحق االبتكار ومن ذلك حقوق امللكية األدبية أو الصناعية
مما تتضمن منافع مملوكة ألصحاهبا ومتقومة ابملال فيجوز وقفها.

( )3فاملؤبد يقصد منه وضع أصل اثبت ذو عطاء دوري مستمر ملصلحة غرض الوقف ،أما املؤقت
فإنه يكون ملال يهلك ابالستعمال دون اشرتاط تعويض أصله من خالل املخصصات ويكون
ابشرتاط التوقيت من قبل الواقف عند وقفه .انظر الوقف اإلسالمي تطوره ،إدارته ،تنميته:
صـ.105-102فمثال الوقف املؤقت :هذا العقار وقف على طلبة العلم ملدة مخس سنوات،
والراجح صحة هذا الوقف وهو ما ذهب إليه املالكية وبعض الشافعية لعموم أدلة الوقف ولصحة
وقف احليوان وهو ال يدوم ،وذهب احلنابلة والشافعية يف املذهب إىل عدم صحته حلديث عمر
املتقدم "أحبس أصلها" ولكون أوقاف الصحابة دائمة .انظر التاج واإلكليل :جـ ـ648/7؛ احلاوي
كشاف القناع :جـ ـ.224/4
الكبري :جـ ـ521/7؛ مغين احملتاج :جـ ـ383/3؛ ر
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 -8وابعتبار اإلشراف ينقسم إىل :أوقاف مضبوطة تديرها مديرايت

األوقاف ،وإىل أوقاف غري مضبوطة حتت إدارة جلان خاصة .وقد شاع
لدى املتأخرين تقسيم الوقف ابعتبار املوقوف عليهم إىل:

أ -الوقف اخلريي (العام)( :)1وهو الذي يقصد به الواقف نية صرف ريع
الوقف إىل جهات الرب اليت ال تنقطع سواء كانت على أشخاص معينني
كالفقراء واملساكني وطلبة العلم أم جهات عامة كاملساجد واملستشفيات
واملدارس وغريها( .)2وأدخل بعض الفقهاء املعاصرين النقود ضمن هذا
النوع من الوقف ،وإليه مال بعض املالكية وهو اختيار ابن قدامة( ،)3وال
خيفى أمهية هذا النوع من الوقف يف عصران احلايل؛ نظراً النتشار النقود بني
يدي الناس وسهولة حتصيلها وحركتها عرب األنشطة االقتصادية

املختلفة( .)4ويكون الوقف اخلريي يف غالب األحيان لتمويل التكافل
االجتماعي جلميع اجلهات اليت دعا القرآن إىل اإلنفاق عليها ،فمنافع
الوقف اخلريي تكون دائماً على جهات نفع.

( )1موجز أحكام الوقف ً:صـ ـ ـ4؛ الوقف اإلسالمي من القرآن والسنة النبوية :صـ ـ6؛ إدارة وتثمري
ممتلكات األوقاف :ص ـ ـ.113

( )2حماضرات يف الوقف :صـ ـ ـ.207-197
( )3حاشية الدسوقي :ج ـ ـ77/4؛ جمموع الفتاوى :جـ ـ234/31؛ احلاوي الكبري :ج ـ ـ.195/17
( )4تنمية واستثمار األوقاف اإلسالمية :جـ ـ.603/13
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ب -الوقف األهلي (اخلاص)( :)1ويسمى ابلوقف الذري وهو ختصيص ريع
الوقف للواقف ولذريته أو نسله أو عقبه من بعده ،وقد يشرتط الواقف فيه
أن يؤول إىل جهة بر بعد انقطاع املوقوف عليهم (الذرية) ويف هذه احلالة
يعترب وقفاً أهلياً خريايً مآالً .فالفرق بني الوقف اخلريي واألهلي هو اجلهة
اليت يتم الوقف عليها ،فإن كانت جهة الوقف عامة كان الوقف خريايً وإن
كانت جهة الوقف خاصة أبهله أو أقاربه كان أهلياً أو ذرايً.
ج -الوقف املشرتك :وهو ما خصصت منافعه للذرية وجهة بر معاً ،فهو جيمع
بني الوقف اخلريي والذري أبن يكون مثالً جزء من عوائد الوقف للذرية
واجلزء اآلخر جلهة عامة .قال ابن قدامة" :وإن وقف داره على جهتني
خمتلفتني مثل أن يقفها على أوالده وعلى املساكني نصفني أو أثالاثً أو
كيفما كان جاز وسواء جعل مآل املوقوف على أوالده وعلى املساكني أو
على جهة أخرى سواهم؛ ألنه إذا جاز وقف اجلزء مفرداً جاز وقف اجلزأين،
وإن أطلق الوقف فقال وقفت داري هذه على أوالدي وعلى املساكني فهي
بينهما نصفني؛ ألن إطالق اإلضافة إليهما تقتضي التسوية بني اجلهتني
وال تتحقق التسوية إال ابلتصنيف ،وإن قال وقفتها على زيد وعمرو
واملساكني فهي بينهم أثالاثً"(.)2

( )1استثمار أموال الوقف يف التأمني التعاوين :صـ.24
( )2املغين :ج ـ.266/6
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املبحث األول :مشروعية متويل الوقف يف اإلسالم.

املطلب األول :تعريف متويل الوقف.

وموله :قدم له ما
التمويل يف اللغة :مصدر مشتق من َم َّؤَل يُـمول متويالًَّ ،

متول فالن ماالً إذا
موله هللا ،فتمول ،واستمال( )1ويقال َّ
حيتاج من مال :نقول َّ
ٍ
متمول ماالً وغري ٍ
متأثل"(،)2
اختذ قينة ،ومنه قوله ﷺ" :فليأكل منه غري

وقوله ﷺ" :ما جاءك منه وأنت غري مشرف عليه فخذه ومتوله"( )3أي

ومال يـَُمال كثر ماله( .)4والفرق بني التمول والتمويل أن متول
اجعله لك ماالًٌ ،
وموله غريه متويالً( .)5فعلى هذا التمويل هو :أن يعطي
الرجل صار ذا مال َّ
غريه املال أو يعطيه غريه ،ومتول هو صريورته ذا مال سواء بكد نفسه أو إعطاء

غريه(.)6

( )1أساس البالغة :صـ ـ ـ608؛ القاموس احمليط :جـ ـ ـ.52/4
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الوصااي ،ابب نفقة القيرم يف الوقف ،رقم 2678؛ ومسلم
يف كتاب الوصية ،ابب الوقف ،رقم .4178

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب من أعطاه هللا شيئاً بغري مسألة ،رقم 1455؛
ومسلم يف كتاب الزكاة ،ابب إابحة األخذ ملن أعطي بغري مسألة ،رقم  ،2358بدون لفظة
(متوله).

( )4لسان العرب :ج ـ ـ ـ636/11؛ معجم مقاييس اللغة :جـ ـ.229/5
( )5خمتار الصحاح :صـ.596

( )6العقود املبتكرة للتمويل واالستثمار ابلصكوك اإلسالمية :صـ ـ.33
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التمويل يف االصطالح:

أوالً :تعريف التمويل بشكل عام ومن وجهة نظر اقتصادية حبته:

 -1اإلمداد لألصول يف أوقات احلاجة إليها(.)1

 -2تدبري األموال يف املشروع(.)2
ومن املالحظ أن التعريفني يركزان على اجلانب املادي فقط ويهمالن مصادر
التمويل األخرى االجتماعي منها واملشروع.
اثنياً :تعريف التمويل اإلسالمي :مل أقف على تعريف ملعىن التمويل يف
كتب الفقهاء؛ ولعل ذلك راجع القتصارهم على املمارسة العملية للوقف ،وقد
يعيننا تعريف بعض االقتصاديني اإلسالميني للتمويل؛ لتمييزه عن غريه من أنواع
التمويل املعاصر معتمدين على كتب الفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة املنظمة
لكلية املال يف اإلسالم( ،)3ومن هذه التعاريف:
 -1تقدمي ثروة عينية أو نقدية بقصد االسرتابح من مالكها إىل شخص آخر
يديرها ويتصرف فيها مقابل لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية(.)4
ونالحظ أن التعريف اقتصر فقط على التمويل االستثماري دون أن يشمل

( )1التمويل الالربوي للمؤسسات الصغرية يف األردن :صـ.38
( )2إدارة التمويل يف مشروعات األعمال :صـ ـ.31

( )3فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم :صـ113؛ استثمار الوقف بني املوروث واملستحدث:
صـ ـ.26

( )4مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي-حتليل فقهي واقتصادي :-ص ـ.12
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التطوعي كاهلبة والتربع كوسائل وعقود متويل يف اإلسالم ،كما أنه مل يشتمل
على القرض احلسن.
 -2قيام الشخص بتقدمي شيء ذي قيمة مالية لشخص آخر إما على سبيل
التربع أو على سبيل التعاون بني الطرفني من أجل استثماره بقصد احلصول
على أرابح تقسم بينهما على نسبة يتم االتفاق عليها مسبقاً وفق طبيعة
عمل كل منهما ومدى مسامهته يف رأس املال واختاذ القرار اإلداري

واالستثمار( )1ويُالحظ أيضاً أن هذا التعريف حصر التمويل فقط على أن
يكون بني شخصني دون أن يشمل التمويل الذي قد يكون من الدولة أو
املؤسسات املالية واملصرفية.
 -3تقدمي ثروة عينية أو نقدية إما على سبيل اللزوم أو التربع أو التعاون أو
االسرتابح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد
معنوي أو مادي حتث عليه األحكام الشرعية( )2فهذا التعريف يشمل كافة
أنواع التمويل سواء كان بني شخصني أو بني شخص ومؤسسة مالية أو
بينه وبني الدولة ،كما يشمل التمويل االستثماري والتمويل التطوعي.
فالتمويل إذاً تغطية مالية لتحقيق املشروع االستثماري ويشمل اإلنفاق
والتسيري وترشيد اإلنفاق ،فهو يف عمومه ختصيص رأس مال للحصول على
وسائل إنتاجية أو تطوير الوسائل اإلنتاجية املوجودة بغرض زايدة الطاقة

( )1التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص :صـ.97

( )2التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية -دراسة ألهم مصادر التمويل :-صـ ـ ـ.31
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اإلنتاجية( .)1ومن خالل ما ذكر فإن التمويل اإلسالمي يعتمد على اجلمع
بني اجلهد البشري الفكري والطاقات املالية على اختالف أنواعها اليت تتوافق

ونوع املشروع االستثماري املراد حتقيقه ووفق ضوابط ومقاصد الشريعة( .)2وإذا
أردان تعريفاً حمدداً للتمويل الوقفي التكافلي فنقول :أبنه عبارة عن جمموعة املوارد
املرصودة من قبل أفراد اجملتمع ألغراض التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية
واليت ال تعود ملكيتها للدولة وقطاعها العام كما أهنا ليست للقطاع اخلاص،
فهو شكل يربر اخلصوصية للمجتمعات اإلسالمية اليت متيزت هبذا النوع من

امللكية والذي يرتبط ابجلوانب املعنوية العقائدية واألخالقية( .)3وبعبارة موجزة
ملعىن التمويل الوقفي التكافلي :هو حصول األفراد واملؤسسات الوقفية على
األموال (السيولة النقدية) من مصادر التمويل املشروعة أو حتويل جلزء من
املداخيل والثروات اخلاصة إىل موارد تكافلية دائمة ختصص منافعها من سلع
وخدمات وعوائد للوقف.
تعريف متويل الوقف :توفري املبالغ النقدية إلمداد املؤسسات الوقفية ابملال

الالزم إلنشائها أو توسيعها أو تطويرها السيما يف أوقات احلاجة إليها ،وكيفية
احلصول على املوارد املالية على اختالف أنواعها ،إما بتوظيف املصادر املالية
اليت ميتلكها الوقف أو ابلبحث عن مصادر خارجية متول العملية التنموية
( )1االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم :صـ ـ.167
( )2فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم :صـ ـ ـ.90

( )3الكفاءة التمويلية لصيغ االستثمار وأساليب التمويل اإلسالمية :ص ـ ـ.34
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

137

للمشاريع الوقفية وفق أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية( .)1فتمويل الوقف
إذاً هو التفكري العلمي والعملي يف احلصول على رؤوس أموال تتوافر فيها
مواصفات املال يف الفقه اإلسالمي لتغطية حاجات الوقف ولرعايته وتنميته
ولزايدة نشاطه بزايدة رأس ماله املتداول أو ابلبحث عمن يشاركه ابألموال اليت
قد ال تتوافر لديه أو لدى من يسلمه املال على سبيل العقود والشركات املعروفة

يف الفقه اإلسالمي(.)2

( )1فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم :صـ ـ.91
( )2القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية :ص ـ ـ ـ.1
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املطلب الثاين :دليل مشروعية متويل الوقف يف اإلسالم.

التمويل اإلسالمي بصفته انبعاً من املبادئ السمحاء لإلسالم ال يقتصر
على تلبية حاجات الفرد املادية فقط ،بل إنه أسلوب مثايل يف املوازنة وبشكل
دقيق بني احلاجات املادية واملعنوية ويريب يف الفرد صفات األمانة والثقة ابلنفس
واإلخالص واإلتقان يف العمل ،ويريب فيه صفة الرقابة الذاتية واخلوف من هللا
عز وجل أوالً وأخرياً .وقد اهتم فقهاء اإلسالم مبسألة استغالل واستثمار مال
الوقف وقدرته على إنتاج املنافع والعوائد املتأتية منه أكثر من اهتمامهم مبسألة
متويله لزايدة قدرته اإلنتاجية على العطاء املستقبلي .مث إن النظر يف الكتب
الفقهية متكن الباحث يف مسائل الوقف أن يصل إىل نتيجة مفادها أن ما نقل
عن الفقهاء من فتاوى اقتصادية يستفاد منها ما قرروه من مشروعية متويل
الوقف اإلسالمي ابلطرق املشروعة؛ ملا فيه من مصلحة للوقف( )1وأن هذه
املشروعية تستند ابتداءً إىل مراعاة حتقيق املصلحة الراجحة من وراء إجراء
التمويل واملتمثلة ابحملافظة على املقاصد الشرعية واالقتصادية املنوطة ابلوقف
من حيث تعظيم أجر الوقف ودميومته ،وتنمية أصول الوقف وزايدة ريعه وتوسيع
مظلته .وإذا أردان أن نبحث عن مشروعية التمويل الوقفي فإننا ال ميكنا الوقوف
عليه يف ابب حمدد ،وإمنا املعول عليه دليل املصلحة الشرعية ،ودليل ذلك ما
تضمنته الكتب الفقهية من الكالم عنه مراعني يف ذلك جلب املصلحة ودرء

( )1املعيار املعرب واجلامع املغرب :جـ ـ ـ ـ.436/7
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املفسدة( .)1وميكن للباحث يف كتبهم الفقهية أن جيد ضالته من خالل الفتاوى
الفقهية العملية والتطبيقية ملوضوع الوقف .فمثالً جيوز متويل الوقف إذا بيع ومل
ِّ
يكف مثنه يف إبدال وقف آخر أو إعادة بناءه ،فاملقصود هو استيفاء منفعة

لوقف املمكن استيفاؤها وال سبيل إىل ذلك إال هبذه الطريق( .)2وهذا يدل
على تدعيم الوقف التالف بوقفية جديدة تبث فيه روح املنفعة .وأيضاً األصل
املقرر عند الفقهاء عدم جواز بيع الوقف إال للضرورة()3؛ ألن الغاية من الوقف
هي املنفعة والفائدة اليت تعود على اجلهة املوقوفة عليها ،والبد من احملافظة على
هذه الغاية .ومنها أيضاً اختالفهم يف مدة إجارة الوقف وأساسه اعتبار مصلحة
الوقف وجتنب ضياعه وخرابه وخوف إحلاق الضرر به؛ ولذلك منهم من يرى
أن إجارة الوقف ال تصح مطلقاً بل جيب تقييدها مبدة معينة وإليه ذهب مجهور

( )1فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم :ص ـ.95
( )2املغين :ج ـ ـ.1326/1

( )3مسألة بيع الوقف أو استبداله انقسم فيها الفقهاء إىل رأيني :األول عدم جواز بيع الوقف أو
استبداله وهذا مذهب مالك -إن كان الوقف مسجداً أو عقاراً -وقول للشافعية ورواية عند
أمحد .والثاين جيوز بيع الوقف واستبداله بغريه وهو قول أيب حنيفة ،ومالك -إذا كان الوقف
منقوالً -واألصح عن الشافعية وأمحد يف رواية أخرى .ونصوصهم وأدلتهم وافرة يف هذا الصدد ال
يتسع املقام لذكرها .انظر حاشية ابن عابدين :ج ـ ـ384/4؛ حاشية الدسوقي :جـ ـ ـ91/4؛
املهذب :ج ـ ـ262/1؛ اجملموع :جـ232/9؛ مغين احملتاج :جـ ـ392/2؛ اإلنصاف :جـ101/7؛
الفروع :جـ.623/4
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الفقهاء()1؛ ألن إطالق اإلجارة يف الوقف ال جتوز؛ نظراً لتغري أحوال الناس،
وقد يزيد ذلك يف أجرة الوقف أو ينقص منها ،فاجلمود على إجارة طويلة األمد
يضر؛ وألن املدة يف إجارة الوقف إذا طالت أدى ذلك إىل اندراس الوقف
وخرابه ،قال ابن تيميه :إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته حبسب

املصلحة وال يتوقف ذلك بعدد معني( .)2أما اإلمام ابن القيم فقد بني مفاسد
اإلجارة الطويلة يف الوقف كما بينها أصحاب املذاهب األخرى لكن مل يصرح
ببطالهنا حيث قال :كم ملك من الوقوف هبذه الطرق وخرج عن الوقفية بطول
املدة واستيالء املستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنيناً بعد سنني(.)3

( )1الدر احملتار :ج ـ ـ389/3؛ شرح اخلرشي :ج ـ99/7؛ منح اجلليل :جـ ـ156/8؛ روضة الطالبني:
ج ـ ـ ـ356/5؛ حاشية الروض املربع :جـ ـ ـ550/5؛ الفروع :جـ ـ ـ ـ600/4؛ وقيدها احلنفية بعدم
الزايدة على ثالث سنوات وأربع عند املالكية ،أما الشافعية فذهبوا إىل جوازها مطلقة دون احلاجة
إىل بيان مدة ما ،وابلنسبة للحنابلة مل أعثر على نص هلم يبني حكم عدم جواز إجارة الوقف
ملدة غري حمددة إال أنه تبني يل ابلبحث أهنم يتناولون املدة وضرورة حتديدها؛ إذ يتحدثون عن
مقدار املدة وما قد يشرتطه الواقف من حتديد هلا.

( )2يف جمموع الفتاوى :جـ.131/31

( )3يف أعالم املوقعني :ص ـ ـ ،293-291طبعة مكتبة الكليات األزهرية.
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املبحث الثاين :املقصود ابلتمويل التكافلي وصوره.

الدور التمويلي للوقف ال خيلو من أمرين ،أوهلما :وجود فائض من السيولة
لدى املؤسسة الوقفية بسبب زايدة مواردها وفعالية إدارهتا املالية واالستثمارية،
ففي هذه احلالة يقوم الوقف بدور املمول ملختلف قطاعات اجملتمع (مساجد،
مدارس ،وجوه الرب املختلفة) ومتويل املؤسسات الوقفية األخرى اليت حتتاج إىل
متويل لتلبية موارد ألنشطتها االستثمارية وفق الضوابط الشرعية مما حيقق النمو
الدائم ملؤسسة الوقف .والثاين :أن تكون املؤسسة الوقفية تعاين من عجز يف
مواردها املالية؛ لكون معظم ممتلكاهتا يف هيئة أراضي وعقارات حتتاج على
إعادة أتهيل مما يتطلب احلصول على متويل الغرض منه تثمري ممتلكات الوقف،
وهذا الشق هو حمور حديثنا؛ ألنه ميثل أساساً مهماً يف إعداد مؤسسة الوقف
ضمن املؤسسات اجملتمعية الكبرية؛ ألهنا تستوعب كل األهداف التنموية
وتساعد الدولة يف حتقيق الكثري من املصاحل العامة للناس.
عرفنا كلمة متويل يف اللغة
املقصود ابلتمويل التكافلي :سبق وأن ر
واالصطالح ونعرف هنا كلمة التكافل يف اللغة واالصطالح أيضاً .فالتكافل
يف اللغة :من الكفالة مبعىن الضمان ،يقال كفل الرجل وتكفَّل وأكفله إايه إذا

ضمنه ،وكلمة التكافل تدل على التضامن( ،)1ويراد به أيضاً النصرة
عرفه أبو زهرة بقوله :يُقصد ابلتكافل االجتماعي
واإلعانة( .)2ويف االصطالحَّ :
( )1القاموس احمليط :صـ ـ ـ- 1053مؤسسة الرسالة-؛ املصباح املنري :ج ـ ـ.536/2
( )2خمتار الصحاح :صـ ـ ـ.575
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يف معناه اللفظي أن يكون آحاد الشعب يف كفالة مجاعتهم وأن يكون كل قادر
أو ذي سلطان كفيال يف جمتمعه ميده ابخلري وأن تكون كل القوى اإلنسانية يف
اجملتمع متالقية يف احملافظة على مصاحل اآلحاد ودفع األضرار مث احملافظة على

دفع األضرار عن البناء االجتماعي وإقامته على أسس سليمة( .)1والتكافل
التطوعي غري الرحبي جزء من التكافل االجتماعي إذاً التمويل التكافلي هو
إشراك اإلفراد يف عملية متويل استثمارات الوقف أبمواهلم دون مقابل رحبي.

( )1التكافل االجتماعي يف االسالم :صـ ـ.5
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صور التمويل التكافلي

املطلب األول :النفقات التطوعية

وهي تلك النفقات املالية أو العينية اليت خيرجها اإلنسان لسد بعض
احلاجات اإلنسانية ألفراد اجملتمع نظري األجر األخروي وهي صيغة متويلية دائمة
ميكن أن تعتمد عليها إدارة الوقف إذا وجدت الثقة املتبادلة بينها وبني األفراد.

املسألة األوىل :التمويل ابهلبة.
اهلبة تطلق على ما ال يقصد له بدل وهي :متليك الواهب العني املوهوبة له

بال عوض يف حال احلياة تطوعاً( .)1وهذا املعىن يشمل اهلبة واهلدية والصدقة
والعارية فإن معانيها متقاربة عند مجهور الفقهاء وكلها متليك يف احلياة بغري
عوض واسم العطية شامل جلميعها( ، )2لكن الفرق أن اهلبة متليك لعني بغري
عوض عن غري احتياج ،أما الصدقة فهي متليك لعني بغري عوض عن احتياج،
والعارية متليك ملنفعة بغري عوض أما اهلدية فهي إعطاء شيء لشخص للتقرب
إليه حمبة له ،بينما الصدقة إعطاء شيء حملتاج للتقرب به إىل هللا( .)3واألصل
يف اهلبة عدم االشرتاط فيها فال جيوز للواهب أن يعلقها على شرط ،كما أهنا
تقتضي ثبوت امللك للموهوب له يف املوهوب من غري عوض فهي تعطى
للشخص وهو حر التصرف فيها فيجوز أن يستخدمها يف كل ما هو مباح ومبا

( )1مغين احملتاج :ج ـ ـ.396/2

( )2ببدائع الصنائع:جـ ـ182/5؛ داية اجملتهد :جـ ـ ـ329/2؛ روضة الطالبني :جـ ـ364/5؛ املغين:
جـ.648/5
( )3التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية -دراسة ألهم مصادر التمويل :-صـ ـ ـ ـ.48
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ينقل امللك خبالف الوقف()1؛ لذا من املمكن أن تكون من مصادر التمويل
لالستثمار الوقفي؛ ملا هلا من مرونة متكن صاحبها من التصرف مبحل العقد
املوهوب سواء كان عيناً أو نقداً ،وقد شرعها هللا ملا فيها من أتليف للقلوب
وتوثيق لعرى احملبة بني الناس .فالوقف واهلبة خيتلفان يف الريع ففي اهلبة تكون

االستفادة للموهوب من العني ذاهتا فقط( )2دون الريع ،أما الوقف فمن اإلثنني
معاً.

( )1اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصااي :صـ ـ.56

( )2قال ابن عابدين يف رد احملتار ،جـ ـ" :473/12إذا أتى بلفظ ينبأ عن متليك الرقبة يكون هبة وإذا
كان منبئاً عن متليك املنفعة يكون عارية وإذا احتمل هذا وذلك ينوي يف ذلك" .فهبة املال للغري
لينتفع به ومل ميلكه إايه فهذه ليست هبة حقيقية وإمنا تسمى هبة املنافع أو اإلعارة .وإذا وهب
اإلنسان دينه للمدين نفسه فهذه أيضاً ليست هبة حقيقة بل تسمى هبة الدين أو اإلبراء ،إذ أن
اهلبة ترد على العني واإلبراء يرد على الدين .وإذا وهب اإلنسان ماله لغريه وأضاف ذلك إىل ما
بعد املوت فهذه وصية وليست هبة؛ ألن اهلبة تصرف يف احلياة والوصية تضاف إىل ما بعد املوت
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املسألة الثانية :التمويل ابلوصية.

الوصية متليك مضاف إىل ما بعد املوت على وجه التربع( ،)1فهي تربع

ابملال بعد املوت( ،)2سواء كان ذلك يف املنافع( )3أو األعيان ،فالوصية تتناول
العني املوصى هبا أو منفعتها .وهذا ما ذهب إليه اجلمهور( )4من عدم اشرتاط
كون املوصى به عيناً فتجوز الوصية ابملنافع املباحة؛ ألن كل ما جاز االنتفاع
به من مال ومنفعة جازت الوصية به؛ ألن املنافع أموال بذاهتا يصح متليكها
حال احلياة بعوض وغري عوض فكذا بعد املمات للحاجة إىل ذلك كاألعيان،
فهي كاألعيان ابلعقد واإلرث فكذا يف الوصية( .)5قال ﷺ" :ما حق أمرئ

مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده"( )6وصاحب
الوصية إذا أوصى للمساجد أو ملؤسسات وقفية معينة فإن املال املوصى به

( )1تبيني احلقائق :جـ ـ181/6؛ اللباب :ج ـ ـ168/4؛ حاشية الدسوقي :ج ـ ـ ـ.422/4
( )2مغين احملتاج :جـ ـ ـ39/3؛ املغين :جـ ـ474/4؛ كشَّاف القناع :ج ـ.336/4

( )3املنافع هي الفوائد غري احلسية اليت حتصل من األشياء كسكىن الدور وركوب السيارة وحنو ذلك.
انظر اهلداية :جـ252/3؛ بدائع الصنائع :ج ـ ـ ـ.354/7

( )4اللباب:ج ـ ـ183/4؛ حاشية الدسوقي :جـ ـ448/4؛ احلاوي :جـ47/10؛ الكايف ألبن قدامة:
ج ـ ـ481/4؛ اإلنصاف :جـ ـ.262/7

( )5اهلداية :ج ـ ـ ـ253/3؛ احلاوي :جـ ـ ـ ـ.47/10

( )6أخرجه البخاري يف كتاب الوصااي :ج ـ ـ ـ ،355/5رقم 2738؛ ومسلم يف كتاب الوصية:
ج ـ ـ ـ ،1249/3رقم  .1627قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري :ج ـ ـ ـ ـ :421/5فرواية (شيء)
أمشل ألهنا تعم ما يُتمول وما ال يُتمول كاملختصات ،قال :واستُدل بقوله له شيء أو له مال
على صحة الوصية ابملنافع وهو قول اجلمهور.
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يُصرف يف عمارة هذه املؤسسات ويف مصاحلها ،وإذا مل يعني املوصي مصرفاً
ٍ
وحينئذ ال متليك فيها.
لوصيته كأن يقول أوصي هلل فإهنا تصرف يف جهات الرب
والوصية ابملنافع نوعان:
 األول :الوصية ابإلقراض لشخص :وذلك أبن يقول املوصي أوصيت أبنيُقرض من مايل قدر معلوم من املال من غري راب فتنفذ الوصية بشرط أن
يكون املوصي إبقراضه ُخيرج من ثلث الرتكه وإال فتوقف الزائد على إجازة
الورثة فإن أجازوا نُفذ وإن مل جييزوا كان قرضه بقدر الثلث فقط وإىل ذلك
ذهب مجهور الفقهاء(.)1
 الثاين :الوصية ابحلقوق :واملراد هبا احلقوق اليت تنتقل ابإلرث وهي حقوقاالرتفاق كحق الشرب وسكىن الدار فتجري فيه الوصية؛ ألن الوصية أخت
املرياث فتستقي منها أحكامها ،فلو أوصى رجل لرجل بسكىن داره جازت
الوصية سواء كانت مؤبدة أو ملدة معلومة(.)2
وكال النوعني ميثالن مصدراً من مصادر التمويل االجتماعي والوقفي اليت

تعود ابلنفع العام( .)3والوقف املعلق على املوت -كما إذا قال :إن مت فأرضي
( )1فتح القدير :جـ ـ410/9؛ البحر الرائق :ج ـ ـ356/9؛ بداية اجملتهد :جـ ـ236/2؛ حاشية الدسوقي:
جـ ـ.455/4

( )2أحكام الوصية يف الفقه اإلسالم :ص ـ ـ.141

( )3أثناء البحث وجدت أن هناك بعض العوائل ومن ابب توفري التمويل والدعم الالزمني الستمرارية
الوقف واستثماره جاءت فكرة ضرورة أتمني مصادر دخل أخرى اثبته للتمويل واالستثمار الوقفي
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موقوفة على الفقراء -يعترب وصية ابلوقف ويصح؛ ألنه تربع مشروط ابملوت،
ٍ
وعندئذ جيري عليه حكم الوصية يف اعتباره من الثلث كسائر الوصااي؛ ألن يف
إضافة تصرف الواقف إىل ما بعد املوت جبعل املنافع مستحقة على موته هو

معىن الوصية ابملنافع( .)1وال نزاع بني الفقهاء يف أن الوصية إذا كانت ألانس
غري حمصورين كالفقراء واليتامى ،أو كانت جلهة من اجلهات اليت ليس هلا من
ميثلها شرعاً أو قانوانًكاملساجد األهلية أو املصحات اخلاصة فإهنا تتم ابإلجياب
وحده وهو كل ما دل على رغبة املوصي يف إنشاء الوصية ،وال يتوقف متامها
وال صحتها وال نفاذها على القبول ألنه متعذر إما لعدم وجود من يقبل الوصية
وإما لعدم إمكان القبول من اجلميع وال سبيل إىل تعيني واحد للقبول دون
غريه :النتفاء املرجح له على من سواه ،وإمنا النزاع بينهم يف كون الوصية ملعني
أو جلهة من اجلهات اليت هلا من ميثلها شرعا أو قانوانً ،فذهب بعض الفقهاء
إىل أن الصيغة اليت تنشأ هبا الوصية تتكون من اإلجياب والقبول معاً فكالمها
ركن للوصية فإذا وجد اإلجياب من املوصي ومل يوجد القبول من املوصى له ال
للعائلة لضمان الدميومة للوقف فتمخضت فكرة الوصية املوحدة بشروطها وهي أن يتم إصدار
صكوك وصااي من قبل الواقفني حبيث يوصي كل واقف ابلنسبة اليت يراها مناسبة من حصصه
وأسهمه يف شركات العائلة؛ لتؤول هذه احلصص للتمويل الوقفي بعد الوفاة وبذلك يضمن
الواقفون مصادر متويلية اثبته لوقف العائلة خالف النشاط االستثماري للوقف .انظر :الوصية
املوحدة والوقف -اآللية اآلمنة لنجاح واستدامة الوقف.-

( )1الدر املختار مع حاشية رد احملتار :جـ ـ312-310/3؛ التاج واإلكليل :جـ ـ648/7؛ احلاوي

كشاف القناع :جـ ـ251-250 /4؛ اإلنصاف:
الكبري :جـ ـ521/7؛ مغين احملتاج :جـ ـ385/3؛ ر
جـ ـ.23/7
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توجد الوصية وهو قول بعض املالية ورواية عن الشافعي ونسبه بعضهم إىل أيب
حنيفة ،فإن املوصي إذا قال :أوصيت ملسجد كذا فإن الوصية تكون ابطلة؛
ألن املسجد ليس أهال للتمليك وهذه وصية ابلتمليك وقال حممد تصح الوصية
ويُصرف املوصى به يف مصاحل املسجد أو اجلهة املوصى هلا ابلعني .ويرى البعض
أن الوصية للمساجد واملؤسسات اخلريية تعم الوصية هلا ابلتمليك التام -أي
ملك العني واملنفعة -كالوصية ابلتمليك ملعهد من معاهد العلم ابعتباره شخصاً
معنوايً يقبل التمليك ،وقد تكون الوصية ابملنافع يف هذه احلال كالوقف أو ُختررج
خترجيه .وعلى مقتضى التصوير الفقهي يف عصوران احلديثة الذي جعل للجهات
شخصية معنوية تصلح لالمتالك والتمليك -وقد دفعهم ذلك إىل كثرة
املؤسسات اجلهات اخلريية – تكون الوصية هلا صحيحة ول كانت متليك أعيان
هلا ،فعلة املنع من الوصية هلذه اجلهات عدم قبوهلا لالمتالك ،وهي اآلن قابلة
لالمتالك احلقيقيني(.)1

( )1شرح قانون الوصية -دراسة مقارنة ملصادره الفقهية :-صـ ـ77-76؛ أحكام الوصية واملرياث
والوقف :صـ ـ26
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املسألة الثالثة :التمويل ابلقرض احلسن:

القرض دفع مال أو متليك شيء له قيمة مبحض التفضل على أن يرد مثله

أو أيخذ عوضاً متعلقاً بذمة( .)1والقرض احلسن نوعان:
 األول :متويل ابلقرض احلسن من الناس :وهذ صيغة متويلية متكن إدارةاألوقاف من اللجوء إىل الناس املتطوعني لتقرتض منهم مبالغ مالية تكون
ديناً يف ذمة الوقف على أن يتم إرجاعها يف املدة املتفق عليها عند التعاقد.
 الثاين :االقرتاض من البنوك :ومفهوم القرض احلسن يف البنوك واملصارفيقوم على إاتحة البنك مبلغاً حمدداً لفرد من األفراد حيث يضمن سداد
القرض دون حتميل الفرد أية أعباء أو عموالت أو مطالبته بفوائد وعائد
استثمار هذا املبلغ أو مطالبته أبي زايدة من أي نوع مقابل التمويل أو
نسبة األرابح ،بل يكفي البنك فقط أن يسرتد أصل القرض واألموال اليت

أقرضها هلذا الفرد يف وقت حمدد( .)2وإن كان العمل به خيتلف من بنك
آلخر على حسب ظروف املصرف ووجود الثقة من عدمه ومن بلد آلخر؛
حيث إن بعض البنوك إذا وجدت الضماانت مثل جدية االستثمار وريعه
على األمة فإنه يف غالب األحوال ميول الوقف وعملياته االستثمارية ،وما

( )1املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق :صـ ـ.371

( )2املصارف اإلسالمية -األسس النظرية والتطبيقات العملية :-صـ ـ.68
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أحوج األوقاف إىل هذا النوع من التمويل لتنمية واستثمار ممتلكاهتا

الوقفية(.)1
ويعترب القرض احلسن بنوعيه من أبرز صيغ التمويل التعاوين القائم على
أساس إعطاء احلق للمقرتض على االنتفاع ابملال على أن يرد مثله ،فيقع
التحبيس على رأس املال ويتصدق مبنفعة استخدام النقود مدة للمحتاج إليها
مث يردها بال زايدة .وهي الصيغة اليت تفردت هبا الشريعة يف متويل الوقف
واستثماراته -والقرض اجيز استثناء ملا فيه من رفع للمشقة ودفع الكرب وحتقيق
ملصاحل اجملتمع .)2(-وهو بذلك من أهم الصيغ التمويلية للكلفة احملدودة
الستثمارات الوقف ،كما أنه يعد من أكثر صيغ التمويل كفاءة وفاعلية يف
التمويل للمزج بني املال القليل واجلهد اجلاد لكل من املقرض واملقرتض ،وهو
مالئم لالستثمار الذي حيتاج إىل رأس مال لفرتة حمدودة كشراء مواد خام أو
دفع أجور عمال حبيث تكون ضئيلة وال يرغب املستثمر الوقفي أن يضع جزء

من أرابحه يف املشاركة( .)3ومع أن القرض احلسن ميثل رافداً مهماً للتمويل
لكن مع األسف نعاين قلة التجارب يف استخدامه يف عملية التمويل؛ بسبب
حمدودية نطاق تعامل املصارف اإلسالمية هبذه األداة مما أدى إىل جعلها بال
أتثري يذكر يف صياغة نظام مايل خال من الفائدة ،إال أننا ومع ذلك نطمح
( )1فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم :صـ ـ.221
( )2التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية:صـ ـ ـ49؛ أبعاد القرار التمويلي واالستثماري يف البنوك
اإلسالمية :صـ ـ.91

( )3التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية :صـ ـ.49
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بوجوده وإاتحة تفعيله داخل اإلطار املؤسسي؛ لذلك كانت احلاجة إىل تفعيل

وقف النقود( )1واستدامة رسالته عن طريق انشاء البنوك الوقفية اليت تضمن
أسباب دميومته عن طريق استثمار نسبة من أمواله إبقرار الواقفني .وهذا ما نص

عليه قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل(] :)2جيوز وقف النقود للقرض احلسن
ولالستثمار إما بطريق مباشر أو مبشاركة عدد من الواقفني يف صندوق واحد
أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف وحتقيقاً للمشاركة
اجلماعية فيه[ .فالقول جبواز وقف النقود -بناء على الراجح من حكمها كما
أسلفنا -وتقدميها كمساعدات متويلية للوقف على شكل قروض ميسرة فيه
حتقيق للمصلحة ودفع للحاجة وإبقاء لرأس املال ليدور فرتة أطول يف النفع،
ولكن ال جيوز أن يُدفع إىل متويالت واستثمارات ذات خماطر عالية كاستثماره
يف سوق األسهم حىت حيمي رأس املال من املخاطر العالية مع احلصول على
ضماانت شرعية من رهن أو كفيل .وقد ذكر اجمليزون لوقف النقود ثالث صيغ
للوقف وهي:

( )1الوقف النقدي :مفهومه أن تقوم مديرية األوقاف بتشجيع أفراد اجملتمع على املسامهة يف متويل
املشاريع الوقفية وذلك إما بشراء أسهم من الشركات اليت تتعامل ابحلالل كشركات الكهرابء
واهلاتف ،أو شراء أسهم مضاربة يوقف ريعها جلهة الوقف مدة ما يراه الواقف .انظر استثمار
األوقاف يف الفقه اإلسالمي :ص ـ ـ.18-12-10

( )2قرار رقم .)15/6( 140
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 -األوىل :القرض احلسن :فتقرض النقود حملتاجيها مث تسرتد منهم وتقرض

آلخرين وهو املنقول عن بعض فقهاء احلنابلة منهم ابن تيمية( )1ونقل هو
عن اإلمام مالك صحة وقف األمثان للقرض.
 الثانية :أن تدفع النقود ملن يعمل فيها على سبيل املضاربة مثالً وما خيرج منالربح يتصدق به على جهة الوقف.
 الثالثة :اإلبضاع :وهو دفع املال النقدي ملن يتجر به على أن يكون الربحكله لرب املال وللعامل حصته من الربح أو يكون متربعاً هبا(.)2

( )1االختيارات الفقهية :صـ ـ171؛ الفتاوى الكربى :جـ ـ ـ.234/31

( )2فتح القدير :جـ ـ51/5؛ حاشية ابن عابدين :جـ ـ364/12؛ حاشية الدسوقي :ج ـ ـ352/3؛ مغين
احملتاج :جـ ـ ـ403/2؛ اإلنصاف :ج ـ ـ.33/14
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املسألة الرابعة :التمويل ابلوقف(:)1
ينطلق مفهوم التمويل ابلوقف من مفهوم الوقف ذاته ،فالوقف يف حد ذاته
متويل كما أنه يف نفس الوقف استثمار ،فالوقف كتمويل ظاهر من كونه ماالً
يتم حبسه وتسبيل منافعه على أعمال الرب واخلري ،فهو مصدر متويلي من
جانبني :األول هو أصل الوقف ذاته ،والثاين ما يدره ذلك األصل من إيرادات
تُوجه إىل أعمال اخلري .أما الوقف كاستثمار ظاهر يف كون صاحبه -أي
املمول -يسعى من خالله إىل احملافظة على األصل املوقوف ومنائه ،وأن ما
يستهلك هو اإليراد ،وكذا هو استثمار ملن أراد احلصول على ثواب الصدقة
اجلارية( .)2والتمويل إما أن يكون من أصل الوقف أو من ريعه ،فإن كان من
األول فال خيلو إما أن يكون نقوداً أو غري نقود كاألصول العقارية وأشباهها
فهذه ال يُتصور التمويل منها مباشرة ،بل ابستثمارها( )3مث التمويل من ريعها.
ولكن عندما نتحدث عن استثمار الوقف عموماً فال شك أن أول ما يتبادر
إىل الذهن هو استثمار األصول أما التمويل من النقود فعندما تكون ذاهتا
موقوفة فيصبح الوقف ذاته أداة للتمويل( .)4وقد سبق ذكر املستند الشرعي
لوقف النقود وأن الراجح صحة وقفها؛ ألن الوقف سبيل من سبل اخلري وابب
( )1ذلك أن الوقف أصوله وأعيانه تبقى أبداً إال يف حاالت خاصة ولذلك فمنافعه ال تنقطع ويساهم
بشكل كبري يف متويل مؤسسات الوقف وحاجات اجملتمع وإمداد املصاحل العامة واملؤسسات
االجتماعية مبا يلزمها من الوسائل لالستمرار يف أداء رسالتها.

( )2تصور مقرتح للتمويل ابلوقف :صـ ـ.51-50

( )3مع التنويه أبن االستثمار لألصول واألرابح هو من أجل املصارف وليس مقصداً قائماً بذاته.
( )4البنك الوقفي :ص ـ ـ.83-73
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من أبوابه ،وأن البعض قد حيجم عن الصدقة بقدر من املال ولكنه إذا علم أن
ماله سيبقى موقوفاً يتكرر االنتفاع منه ابإلقراض أو ابستثماره يف صيغ
االستثمار ويصرف رحبه يف األعمال اخلريية فال شك سيشارك فيه ،مث إن
األعمال واملشاريع اخلريية على اختالف صورها حباجة إىل هذا النوع من الوقف
ٍ
وحينئذ فال بد من
فقد يكون بعضها يُعىن إبقراض احملتاجني أو راغيب الزواج
رصيد من املال يوقفه أهل اخلري على هذا الغرض ،وقد يكون بعضها حيتاج إىل
استثمار يريع عليه ،بل هذا الذي ينبغي للمؤسسات اخلريية أن جتعل له األولوية
فهي حباجة إىل قدر من املال تستثمره وقد ال يتوفر لديها من الصدقات ما
يكفي ولكن إذا علم احملسن أن ما سيدفعه سيدخر وقفاً فإهنم سيجدون أولئك
الذين يرغبون يف دفع مبالغ رمبا تكون أكرب مما لو كانت على وجه الصدقة
املقطوعة( .)1أما التمويل من ريع الوقف والذي يُقصد به اإليراد الناتج من
استثمار األصول الوقفية سواء كانت عقاراُ أو نقوداً أو أوراقاً مالية أو غريها
من األموال فهو األوىل ابلتصرف فيه؛ ألنه ال يُتصور التمويل بعني املوقوف يف
حال كونه عقاراً أو كل ما عدا النقد بل بريعه وال خيفى أن ريع الوقف يصح
فيه التمليك دون أصل الوقف فهو اجلزء املستهلك منه( .)2فالتمويل من خالل
الوقف قائم على القصد اخلريي ،والغرض منه احملافظة على أصل الوقف وليس
الربح.

( )1البنك الوقفي :ص ـ ـ.88

( )2املرجع السابق :ص ـ ـ.73
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املطلب الثاين :احلقوق املعنوية

يعترب وقف احلقوق املعنوية من األشكال اجلديدة اليت تتناسب مع
احتياجات العصر ومتطلباته ،وهي من الطرق احلديثة يف عمل اخلريات ،فوقف
هذا النوع من احلقوق مل يكن معروفاً لدى الفقهاء األوائل؛ حيث مل يوجد
اهتمام منهم مبـسألة استحقاق الشخص ملا ينتجه من األشياء الفكرية واألدبية،
وإمنا ظهرت احلاجة إىل ضبطه وإثباته نتيجة للتقدم يف اجملاالت العلمية
واالقتصادية والثقافية .وبعد أن بينت املعامالت املالية يف الوقت املعاصر جانباً
جديداً يف حقوق التأليف واالبتكار مل يكن مشهوراً من قبل وهو االعتياض
عن حق التأليف ابملال .واملراد ابحلقوق املعنوية :هي األصول املعنوية اليت حتقق
إيراداً لصاحبها كحقوق التأليف وبراءة االخرتاع ،وابلنظر إىل هذه احلقوق

يكون الوقف شامالً جلميع أنواع األشكال اليت يتخذها املال املتقوم شرعاً(.)1
وهذه احلقوق ترد على شيء غري مادي سواء أكان نتاجاً ذهنياً كحق املؤلف
يف املصنفات العلمية أم يف املخرتعات الصناعية أم كان مثرة لنشاط جيلب له
العمالء ،فاحلق هنا يرد على قيمة من القيم كحق التاجر يف االسم التجاري
والعالمة التجارية ،يرتتب على هذا حق احتكار واستغالل هذه الثمرة أو هذا
النشاط أو النتاج( .)2يقول الدكتور السنهوري :إن أكثر احلقوق املعنوية حقوق
ذهنية ،واحلقوق الذهنية حق التأليف وهو ما اصطلح على تسميته ابمللكية
( )1بدائل غري تقليدية مقرتحة لتمويل التنمية احمللية :ص ـ ـ ـ.10
( )2جملة جممع الفقه اإلسالمي :ج ـ ـ/5ـ.1857
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األدبية والفنية ،واحلقوق املتعلقة ابلرسالة وهي ما اصطلح على تسميتها مبلكية
الرسائل ،وحق املخرتع وهو ما اصطلح على تسميته ابمللكية الصناعية ،واحلقوق
اليت ترد على ما يتكون منه املتجر واليت اصطلح على تسميتها هي وسندات
التداول التجارية ابمللكية التجارية ،وجيمع ما بني هذه احلقوق مجيعاً أهنا حقوق

ذهنية( .)1فاملراد إذاً بوقف احلقوق املعنويةٍ هو حبس أو وقف هذه احلقوق
اململوكة للواقف جبعل أمثاهنا وأرابحها وريعها تصرف إىل مقاصدها العامة
واخلاصة .وهذا هو معىن التنازل عن هذه احلقوق املعنوية :أبن يرتك الشخص
حقه يف االخرتاع والتأليف لشخص أو جهة بدون مقابل وعلى هذا فإن التنازل
هبذا املعىن يكون نوعاً من أنواع التربع ،وقد عُررف أبنه :بذل املكلف عيناً أو

منفعة لغريه يف احلال أو املآل بال عوض بقصد الرب واملعروف غالباً(- .)2وهذا
معتربة()3

بعد ثبوت القول أبن هذه احلقوق املعنوية هي حقوق عينية أصيلة
وأهنا تنطوي على قيمة مالية؛ لتمول الناس هبا وملا يكون ألصحاهبا مبوجبها
التصرف فيها بعوض أو بدون عوض لتحقق املالية يف ذواهتا -فحكم وقف
احلقوق املالية يف االخرتاع أو التأليف مبين على ما يصح وقفه .وقد اتفق
الفقهاء يف اجلملة على اشرتاط كون املوقوف ماالً متقوماً معلوماً مملوكاً للواقف

( )1يف الوسيط :جـ ـ.276 /8
( )2املوسوعة الفقهية :ج ـ65 /10؛ معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية :جـ ـ.423/1

( )3حيث تباينت آراء الفقهاء املعاصرين يف اعتبار احلق املايل هلذه احلقوق ومت ترجيح القول إبثبات
ماليتها مؤيدة ابألدلة اليت تنهض على ترجيح هذا القول ومراعية ملقاصد الشرع فيها وال جمال
هنا لتحرير الكالم يف ماليتها.
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ملكاً اتماً( .)1إال أن حقوق التأليف واالخرتاع هي مما ال جيوز وقفه عند
احلنفية؛ لثالثة أسباب ،أوهلما :أن من شرط املوقوف عندهم أن يكون مما ال

ينقل وال ُحيول كالعقار حيث ال جيوز عندهم وقف املنقول(- )2كما سبق
بيانه ،-واثنيهما :أن التأبيد شرط يف جواز الوقف ،واملنقول ال يتأبد فال جيوز
وقفه( ،)3والثالث :أن هذه احلقوق ليست مبال ،أما مجهور الفقهاء من املالكية
والشافعية واحلنابلة فيجوز عندهم وقف غري العقار من املنقوالت ،بل زاد
املالكية جواز وقف املنافع أيضاً( .)4إال أن الشافعية واحلنابلة وافقوا احلنفية يف
كون املوقوف عيناً؛ ألن التأبيد عندكم من شروط الوقف -خالفاً للمالكية-
وابلتايل فإن املنافع يف األعيان غري اململوكة ال جيوز وقفها عندهم؛ ألهنا مؤقته
ال حيصل هبا حتبيس األصل ،والوقف مقصده األساسي حتبيس األصل وتسبيل
املنفعة ،مث إن احلنفية ذهبوا إىل أن املنفعة ليست ماالً- .وكما سبق وبيَّنا -أبن

شيخ اإلسالم ابن تيميه( )5مال على قول املالكية من صحة وقف املنافع وهذا
( )1الوصااي يف الفقه اإلسالمي :ص ـ ـ.160

( )2وأجازوا وقف غري العقار -وهو املنقول -على خالف األصل استثناءً يف حاالت معينة منها :أن
يكون اتبعاً للعقار كالبناء واألشجار ،ومنها وقف األسلحة والكراع -وهو احليواانت املخصصة
للحروب -خالفاً أليب حنيفة ،ومنها ما جرى به العرف كوقف الكتب واملصاحف حلاجة التعامل
يف هذه األشياء.

( )3بدائع الصنائع :ج ـ ـ329/5؛ االختيار :ج ـ ـ.51/3

( )4حاشية الدسوقي :جـ ـ76/4؛ املهذب:ج ـ ـ322/2؛ املغين :ج ـ ـ.468/2
( )5يف االختيارات الفقهية :صـ ـ.171

158

التمويل التكافلي لالستثمار الوقفي وأتصيله الفقهي
د .عنود حممد عبد احملسن اخلضريي

هو األقرب؛ إذ الغاية من الوقف املنفعة وهي متحققة يف وقف احلقوق املعنوية
اليت ميلكها صاحبها؛ لكوهنا حقوق مالية متمولة يتحقق فيها معىن التأبيد
وميكن تسبيل منفعتها ،مث إذا ثبت أبهنا من األموال -فلفظ املال يندرج ضمنه
قوم فهو يشمل األعيان واملنافع وكل احلقوق املعنوية فيه تدخل يف
كل ما يُ َّ
معناه -اليت جيوز بيعها فإنه يصح وقفها أيضاً .أما كيفية وقفها فيكون بتحبيس
حق استغالل هذه احلقوق بتصريح من املخرتع أو املؤلف أو من انتقلت إليه
هذه احلقوق بوقفها ،كما هو احلال يف مقدمات كثري من الكتب أو أغلفتها
حيث يصرح املؤلف أبنه يرتك حق نشر كتابه أو جزء معلوم منه صدقة هلل أو
يصرح أبن ريع هذا الكتاب يًصرف يف جهة معينة كالفقراء أو حلقات تعليم
القرآن أو اجلمعيات اخلريية وحنوها .وتكون املنافع والفوائد املستغلة من هذه
احلقوق ملكاً جلهة الوقف املوقوف عليها؛ ألن األصل أن فوائد الوقف ومنافعه
للموقوف عليه فيتصرف فيها تصرف الـ ُـم َّالك يف أمالكهم( .)1وميكن أيضاً أن
ُحتمل عبارة الواقف على أنه إمنا حيبس حقه كمؤلف فتنصرف الصدقة هلل إىل
إيراد حق املؤلف وهو ما يتحدد يف السوق من مثن هلذا احلق لطبعة واحدة أو
أكثر أو جلميع الطبعات( )2أو يوقف إيرادات كتاب قام بتحقيقه أو حقوق
ماركة مسجلة أو اسم جتاري منافعهما على جهة وقف خريي سواء على التأبيد
أو التأقيت .والتمويل ابحلقوق املعنوية من الصيغ املعاصرة اليت دعى إليها بعض

( )1الوقف اإلسالمي :ص ـ ـ ـ.183

( )2حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي :ص ـ ـ.427
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االقتصاديني املعاصرين( )1خاصة وأن هذه الصيغة التمويلية قد أتخذ أشكاالً
إما متوسطة املدى أو طويلة املدى فهي من الصيغ اليت تشجع الناس على
الوقف املؤقت الذي يشعر فيه الواقف إبمكانية اسرتجاع للعني أو املنفعة

املوقوفة( )2مما يهدف إىل غرس روح وثقافة الوقف يف نفوس من وقفه اجملتمع
عليهم خاصة إذا شعر اإلنسان أن ما وقفه سريجع إليه بعد أن تنتفع به جهة
الوقف وأن سيحصل على الثواب والتقدير االجتماعي.

( )1الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر :صـ ـ ـ.148-38
( )2فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم :ص ـ ـ.227
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املبحث الثالث :التمويل ابلصناديق الوقفية

عُررفت هذه الصناديق بتعريفات عدة من قبل بعض الباحثني املعاصرين؛
إال أهنا مل تكن جامعة مانعة؛ إذ بعضها تناوهلا من حيث الغاية من إنشائها
وبعضها أشار إىل شكل تشكل الصناديق ولكن مل يشر إىل مصادر تكوينه
وبعضها قصر اهلدف منها على حتقيق العائد أبقل املخاطر دون ذكر الغاية
األمسى للوقف املتمثلة بنشر سنة وسد حاجة؛ لذا اخرتت أفضل تعريفني -
جتاوزاً للسلبيات املذكورة آنفاً -هلذا القالب التنظيمي .األول :أهنا أوعية تتجمع
فيها األموال املخصصة للوقف( )1دون النظر إىل مقدار قيمتها صغرية أو كبرية
يتم جتميعها عن طريق التربعات ومن مث استثمارها وصرف ريعها يف وجوه خري

حمددة للجهة املعلن عنها مسبقاً واليت مت التربع لصاحلها( .)2والثاين :أهنا جتميع
واألسهم()3

لألموال النقدية من طرف عدد من األشخاص عن طريق التربع
الستثمار هذه األموال مث انفاق ريعها على منفعة عامة حتقق اخلري للجميع
إلحياء سنة الوقف وحتقيق أهدافه اخلريية اليت تعود على األمة واجملتمع واألفراد

( )1سواء أكانت هذه األموال أصوالً اثبته كالعقارات أو أصوالً منقولة كالنقود والطائرات والسيارات
ويضاف إىل هذه األنواع من الوقف احلقوق املعنوية كحقوق التأليف وبراءة االخرتاع.

( )2االدخار مشروعيته ومثرته مع مناذج تطبيقية معاصر :ص ـ ـ ـ.123

( )3وصورهتا أبن يطلب من بعض الناس املسامهة يف وقف خريي بشراء سهم أو عدة أسهم حسب
مقدرهتم وحسب الفئات احملددة يف مشروع معني يُنفق ريعه على أوجه اخلري احملددة وفقاً للسهم
وحسب رغبة املساهم ،وهذه األسهم ليست أسهماً يتم تداوهلا يف البورصات ولكنها حتدد نصيب
صاحبها يف مشروع وقفي معني وال حيق له سحب هذه األسهم أو التدخل يف طريقة استثمارها.
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ابلنفع العام واخلاص وتكوين إدارة هلذا الصندوق تعمل على رعايته واحلفاظ
عليه واإلشراف على استثمار األصول وتوزيع األرابح حبسب اخلطة

املرسومة( .)1ولكن يؤخذ على هذين التعريفني أبهنما تعريفان للصناديق
االستثمارية الوقفية وليس للصناديق الوقفية وهناك فرق بينهما ،فالصناديق
الوقفية أوعية جلمع األموال وصرفها يف أوجه اخلري أما الصناديق االستثمارية

الوقفية( )2فإهنا مجع لألموال هبدف استثمارها مث صرف أرابح ذلك االستثمار
يف أوجه اخلري ،فهي صناديق استثمار عادية لكنها موقوفة هتدف إىل إاتحة
الفرصة للمستثمرين ابملشاركة مجاعياً ،ويتم استثمار أمواهلا سواء عينية أو نقدية
يف جماالت االستثمار املختلفة لتحقيق عوائد مالية توجه لالحتياجات اجملتمعية.
ومن خالل هذين التعريفني نقول أبن الصناديق الوقفية عبارة عن وحدات وقفية
مالية تقوم إبنشائها مؤسسة الوقف بغرض دعم التنمية الوقفية ،فهي أوقاف
نقدية -يف الغالب -وتستثمر أموال املتربعني فيها إبحدى صكوك التمويل
اإلسالمية املعروفة مشاركة أو إجارة لتنمية ريعها وصرف عوائدها حسب شروط
الواقفني( )3وهذه الصناديق مع أن طابعها نقدي إال أن ذلك ال مينع امتالكها

( )1الصناديق الوقفية املعاصرة تكييفها ،أشكاهلا ،حكمها ،مشكالهتا :صـ ـ.4
( )2ويشرتط هلا كمال أهلية الواقف وأن تكون صيغة االشرتاك يف الصندوق جازمة ابلوقف ومكتوبة
ومنجزة ومؤبدة .ومن خصائص هذه الصناديق أهنا غري حمددة املدة ومجيع وحداهتا موقوفة وغري
متداولة واملسامهة فيها متاحة للجميع وال جيوز للمستثمر أو املوقف اسرتداد قيمتها؛ لكوهنا
موقوفة.

( )3تراجع الصكوك والصناديق الوقفية وكيفية إسهامها يف استثمار أموال الوقف :صـ ـ.24
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ألصول عينية كاألراضي واملباين واآلالت .ويُعرب عن الصندوق دائماً ابلقيمة
الكلية حملتوايته اليت متثل مبلغاً نقدايً وهذا املبلغ هو الوقف وهو مبثابة العني اليت
جرى حتبيسها؛ حيث يتم إنشاء صندوق وقفي لكل جمال من جماالت العمل
احلضاري والثقايف واالجتماعي لتمويل مشروعاته فتكون أموال كل صندوق
مبثابة وقف خريي لتمويل إنشاء املشروع وتغطية تكلفة إدارته واحتياجاته يف
املستقبل لضمان استمراره ومنوه بوجود دخل دائم له ،ومن مث فإن اإلنفاق على
املشروعات سيكون من عائد االستثمار ألموال الصندوق وليس من األموال

ذاهتا( .)1وهي تعترب شكالً متطوراً لوقف النقود لتمويل املشروعات الوقفية
والتنموية؛ حيث جتد هذه الصناديق مشروعيتها يف وقف النقود الذي قال
جبوازه جمموعة من أهل العلم(.)2

أما عن مشروعية الصناديق الوقفية فتتوقف على بيان التأصيل الفقهي

هلا(:)3
 -1أهنا تقوم بتجديد الدعوة إىل الوقف ودوره التنموي.
 -2الوالية على الوقف شرط ضروري حلفظ الوقف ومحايته وتنمية ريعه ووزارة
األوقاف ومؤسساهتا تقوم هبذا الدور يف الصناديق الوقفية.
( )1التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف :صـ ـ.59
كون رأس مال اثبت يتم
( )2الصناديق الوقفية تعتمد أساساً على مجع النقود مباشرة أو ابألسهم لتُ ر
استثماره واالستفادة من غلته وريعه وأرابحه لتوزع على اجلهة املخصصة يف الصندوق.

( )3الصناديق الوقفية املعاصرة :ص ـ ـ24-23؛ دور الصناديق الوقفية يف حتقيق التنمية املستدامة -
دراسة مقارنة بني الكويت وماليزاي :-صـ ـ.78
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 -3تعمل على ختصيص ألموال الوقف خلدمة أغراض تنموية حمددة.
 -4تقوم بتجميع األموال الوقفية واستثمارها عن طريق الصكوك اإلسالمية
ليتم تنمية ريعها وتوزيع أرابحها على املوقوف عليهم.
 -5الصناديق الوقفية بشكلها احلديث حتقق املضمون اإلسالمي للوقف.
 -6تستمد مشروعيتها من وقف النقود.

أنواع الصناديق الوقفية( :)1ميكن حتديد نوع الصندوق الوقفي حسب
اعتبارين:
األول :حسب الغرض الذي أنشيء له الصندوق وينقسم إىل:
 -1صناديق وقفية حمددة الغرض كأن يُنشأ صندوق وخيصص لغرض التعليم
فقط.
 -2صناديق وقفية متعددة األغراض أو مشرتكة كصندوق التعليم والصحة أو
صندوق التنمية.
الثاين :حسب عدد الواقفني يف الصندوق الوقفي وينقسم إىل:
 -1الصناديق الوقفية املغلقة وهي الصناديق اليت يكون فيها الواقف شخصاً
واحداً يضع مال ملك له يف صندوق ينفق رحبه على جهة حمددة.
 -2الصناديق الوقفية املفتوحة وهي صناديق تسمح جلميع فئات اجملتمع
ابملسامهة فيها.
وميكن حصر اهلدف من هذه الصناديق الوقفية ابآليت:

( )1الصكوك والصناديق الوقفية وكيفية اسهامها يف استثمار أموال الوقف :صـ ـ.25
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 -1هتدف إىل دعم املسلمني عامة وأصحاب اخلري واألثرايء ورجال األعمال
إىل املسامهة يف وقف أمواهلم ابلتربع والتصدق مببالغ نقدية مهما بلغ
مقدراها للحصول على رأس مال يوجه حنو سد حاجة حتقق مصاحل
املسلمني مما ال يستطيعه فرد حمدد ويُعجز كاهل الدولة من القيام هبا فتجمع
األموال النقدية لتكوين رأس املال الكايف لسد تلك احلاجة(.)1
 -2املشاركة يف اجلهود اليت ختدم إحياء سنة الوقف عن طريق مشروعات
تنموية يف صيغ إسالمية تليب احتياجات اجملتمع املعاصر وطلب اإليقاف
عليها.
 -3تطوير العمل اخلريي من خالل طرح منوذج جديد حيتذى به وحتقيق
املشاركة اجملتمعية يف الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته.
 -4إبراز دور األوقاف يف الوقت الراهن لإلسهام يف مواجهة املشكالت
االجتماعية املتكاثرة ،واملشاركة يف جهود التنمية من خالل التسلح
ابإلدارات الكفؤة احلديثة وحتسني عالقتها مع الدولة(.)2

وميكن حصر واردات الصناديق الوقفية ابآليت:
 -1التربعات اليت أتيت من األفراد عامة وأصحاب رؤوس األموال خاصة.
 -2مسامهات املؤسسات والشركات من القطاع اخلاص والعام كمؤسسة
التنمية االجتماعية أو صناديق التقاعد ومؤسسات التأمني.
( )1صناديق الوقف االستثماري -دراسة فقهية اقتصادية :-صـ ـ.95
( )2دور الوقف يف متويل التنمية البشرية :صـ ـ.33
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 -3ختصيصات الدولة من خزينتها أو عن طريق ضريبة أو طابع خمصص
للصناديق الوقفية(.)1
 -4ريع الصناديق الوقفية.
 -5ريع االستثمار الوقفي ألموال الصناديق واألنشطة واخلدمات اليت تقدمها.
 -6مشاركة مؤسسات الوقف اإلسالمي ووزارة األوقاف واألمانة العامة
لألوقاف.
 -7ريع األوقاف اجلديدة اليت تتفق أغراضها مع أهداف الصندوق.
 -8اهلبات والوصااي واإلعاانت اليت تتفق وطبيعة الوقف وأهداف الصندوق
وأغراضه ،ويكون الوقف على أهداف الصندوق وجماالته وليس على
الصندوق نفسه(.)2

أما ابلنسبة ملصاريف الصناديق فيقوم كل صندوق وقفي بصرف الريع
والغلة اليت جينيها من االستثمار بعد حفظ االحتياطي الالزم حبسب تقدير
احملاسبني وأهل اخلربة واالختصاص ويقوم بصرف اجلزء اآلخر على املشاريع
اليت يتبناها واجلهات اليت يرعاها واألنشطة اليت يشرف عليها ضمن نظام
حماسيب دقيق للحفاظ على وظيفة الصندوق وأهداف الوقف واملال العام الذي

أحاطه الشرع احلنيف برعاية خاصة( .)3ويفضل االحتفاظ جبزء من رأس مال
( )1نظام الوقف يف التطبيق املعاصر :ص ـ.113
( )2الوقف اإلسالمي ملنذر قحف :ص ـ ـ303؛ الصناديق الوقفية املعاصرة:صـ ـ.9
( )3الصناديق الوقفية املعاصرة :صـ ـ.11
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الصندوق أو من عوائده احتياطياً حسب مبدأ احملاسبة القانونية أو االحتفاظ
جبزء منها يف املصارف اإلسالمية إما بصورة إيداع أو أبحد صيغ االستثمار

املشروعة والشائعة( .)1وأهم ما مييز الصناديق الوقفية أن أموال كل صندوق
مبثابة وقف خريي لتمويل إنشاء املشروع وتغطية تكلفة إداراته واحتياجاته يف
املستقبل ،ولضمان استمراره ومنوه بوجود دخل دائم له من مصدر اثبت ال
يتوقف على قرارات من جهات أخرى ويكون االنفاق على املشروعات من
عائد استثمار أموال الصندوق وليس من األموال ذاهتا .وأموال الصندوق تكون
أموال وقف ال جيوز التصرف فيها ،كما أن الصناديق الوقفية تعمل على حتقيق
أقصى مشاركة شعبية يف أنشطة الصندوق وذلك بتشكيل جلنة من ذوي
اخلربات وتكون مبثابة انظر على أموال الصندوق ،ويناط هبا الدعوة إىل الوقف
لتحقيق التمويل املناسب ألنشطة الصندوق مع االلتزام ابألصول الشرعية يف
دعوة الناس للمشاركة يف دعم تلك الصناديق الوقفية(.)2

الفرق بني الصناديق الوقفية والصناديق االستثمارية :تتلخص فكرة

الصناديق االستثمارية اإلسالمية أبهنا مؤسسات هتدف إىل جتميع أموال صغار
املدخرين وذلك بغرض استثمارها للحصول على ربح حالل تراعى فيه أحكام

وقواعد الشريعة اإلسالمية( )3فهي مؤسسة مالية يف شكل شركة مسامهة تتوىل
( )1صناديق الوقف االستثماري -دراسة فقهية اقتصادية:-صـ ـ.98
( )2الصناديق الوقفية املعاصرة :صـ ـ ـ.5

( )3صناديق الوقف االستثماري -دراسة فقهية اقتصادية :-ص ـ ـ.68
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مجع املدخرات من الناس مبوجب صكوك أو واثئق استثمارية موحدة القيمة
تعهد هبا إىل جهة أخرى إلدارهتا واستثمارها نيابة عن املدخرين لتحقيق أعلى

عائد من الربح أبقل خماطرة وفق شروط متفق عليها .وأهم الفروقات

بينهما( :)1من حيث الغاية :فالغاية من إنشاء الصندوق االستثماري تتمثل

يف جتميع املدخرات وربطها أبسواق املال بقصد استثمارها يف األوراق املالية أو
جماالت اقتصادية ،أما غاية الصندوق الوقفي فهي إحياء سنة الوقف بتجديد
الدعوة إليه من خالل مشاريع ذات أبعاد تنموية تليب حاجات اجملتمع .ومن
حيث اهلدف :فاهلدف املرجو من الصندوق االستثماري هو حتقيق عائد
اقتصادي للصندوق يتحول ريعه إىل املسامهني فيه ،أما اهلدف من الصناديق
الوقفية فهو ذاته إال أن املستفيدين من الريع أو عائد هذه الصناديق هم اجلهة
املوقوف عليهم واملنشأ الصندوق ألجلهم .ومن حيث املشروعية :فال خالف
أن كالً من الصندوقني مشروع ما التزمت بضوابط الشريعة اإلسالمية ومراعاة
احلالل واحلرام .ومن حيث اإلدارة :فإدارة الصندوق االستثماري تستند إىل
وجود جملس إدارة يتكون من محلة األسهم وهم بدورهم يسندون ذلك إىل مدير
يقوم بتوجيه األسهم حسب نوعها لتحقيق املرجو منها فيكون املدير وكيالً عن
املستثمرين .أما إدارة الصندوق الوقفي فتستند إىل جملس إدارة أيضاً إال أنه
يتكون من عدد من العناصر الشعبية خيتارهم رئيس جملس شؤون األوقاف
وحيدد للصندوق مدير يعينه األمني العام لشؤون األوقاف من موظفيه ،ويتوىل
( )1املرجع السابق :صـ ـ.144
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جملس اإلدارة إقرار سياسيات وخطط وبرامج الصندوق يف نطاق أحكام

الوقف .أما كيفية تشكيل الصندوقني :يف الصندوق االستثماري تكون الدعوة
إىل إنشائه إما عن طريق املصارف اإلسالمية أو الشركات االستثمارية املختلفة
بينما تتم الدعوة لالكتتاب يف الصناديق الوقفية عن طريق إدارة األوقاف يف
الدولة .ومكوانت الصندوق االستثماري هو األسهم االستثمارية ويستطيع
صاحب السهم بيعه ونقل ملكيته واخلروج من الصندوق مىت شاء ،أما
الصندوق الوقفي فيضم إىل جانب األسهم الوقفية تربعات ميكن قبوهلا من
جهات الرب املختلفة ،وعدم قدرة صاحب السهم التحول عنه أو بيعه وتتم
تصفية الصندوق االستثماري عن طريق بيع أسهمه يف األسواق املالية وفقاً
لقواعد تلك األسواق ،بينما ال ميكن تصفية الصندوق الوقفي إال من خالل
تشريع من رائسة األوقاف يف البلد يشري مبوجبه السماح إىل حتويل األسهم
املوقوفة إىل جهة أخرى عمالً بشروط الواقفني وعلى وفق شروط استبدال
الوقف.
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كيفية استثمار أموال الوقف من خالل الصناديق الوقفية ابستخدام صيغ

التمويل املعروفة( )1يف الفقه وهي:

 -1التمويل ابملشاركة( :)2ومعناها خمالطة الشريكني أو خلط األموال وهي
نوعني :املشاركة الثابتة (املستمرة) واملشاركة املتناقصة أو املنتهية ابلتمليك
فاألوىل تعين تقدمي املشاركني للمال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل
إنشاء مؤسسة جديدة أو املسامهة يف مؤسسة قائمة حبيث يصبح كل
مشارك ممتلكاً حصة يف رأس املال بصيغة دائمة ومستحقاً لنصيبه من
األرابح( ،)3أما الثانية فهي عقد مشاركة مؤقت يهدف إىل تنمية املال
وتنتهي بتمليك احملل املعقود عليه ألحد طريف العقد على دفعة واحدة أو
دفعات حسب مضمون العقد( )4وما تقتضيه الشروط املتفق

عليها()5

( )1خيرج عن نطاق الدراسة تناول اجلوانب الفقهية لصيغ االستثمار حيث مت تناوهلا يف دراسات
أخرى والرتكيز سيكون على ما يناسب طبيعة وجهة الوقف.

( )2مواهب اجلليل :ج ـ ـ71/6؛ رد احملتار :جـ ـ322/5؛ مغين احملتاج :ج ـ ـ211/2؛ املغين :جـ ـ.109/5

( )3املشاركة املنتهية ابلتمليك وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة :ص ـ ـ3؛ االدخار مشروعيته
ومثرته مع مناذج تطبيقية معاصرة :صـ ـ.124

( )4االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي :صـ ـ97؛ تراجع الصكوك والصناديق الوقفية
وكيفية إسهامها يف استثمار أموال الوقف :صـ ـ25؛ دور املؤسسة الوقفية يف التكافل االجتماعي:
صـ ـ.158

( )5واألوقاف هنا ميكنها استثمار امالكها مبوجب هذه الصيغة أبن تقوم إبنشاء شركة بينها وبني

غريها من املمولني كاملصارف اإلسالمية مثالً على أن تكون حصة األوقاف يف هذه الشركة قيمة
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ولكن يرى البعض أن صيغة املشاركة الثابتة ابلنسبة لألمالك الوقفية ال
تتناسب واالستثمار الوقفي؛ ألهنا تنايف طبيعة الوقف التأبيدية وال تبقى
على استقاللية ذمة الوقف عن غريها؛ وذلك بسبب مشاركة الغري يف متلك

مال الوقف( )1لذا يفضل األخذ ابلصيغة املنتهية ابلتمليك؛ لكوهنا تتالءم
مع االستثمار الوقفي ،ولرغبة أطرافها يف عدم استمرارهم شريكني ابملشروع
وفيها احتياط جلانب الوقف ابإلضافة إىل اشرتاط أن يؤول املشروع إىل
ملكية الوقف.

 -2التمويل ابملراحبة( :)2من العقود اليت يراد منها حتصيل متويل مايل ،إذ تقوم
على أساس بيع سلعة أو منفعة بثمنها األول مع زايدة ربح ،وصورة التمويل
هبا أن تتفق الوزارة مع جهة ممولة على إقامة ٍ
مبان ومنشئات على قطعة
أرض وقفية يتفق ابتداءً على كلفتها مع نسبة ربح للممول ،ويتم تسديد
هذه القيمة للممول على أقساط من دخل هذا املشروع مع تقدمي
الضماانت الالزمة لتسديد قيمة الكلفة ،وهذه الصيغة تتوائم مع
االستثمارات الوقفية ومتويلها خاصة إذا كانت إدارة الوقف قادرة على
األعيان املوقوفة املنوي استغالهلا إبقامة مشروع معني عليها وحصة املمول فيها األموال الالزمة
إلقامة هذا املشروع وتوزع األرابح بنسبة احلصص املتفق عليها على أن يتضمن عقد الشركة وعداً
ملزماً من جانب املمول ببيع حصته لألوقاف األمر الذي يستدعي األوقاف ان تقسم األرابح
إىل جزئني األول ختصصه لإلنفاق على مصاريفها الذاتية واآلخر لتسديد أصل ما قدمه املمول
من متويل كالرواتب واألجور .انظر االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي :صـ ـ.97

( )1االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي :صـ ـ.98

( )2بدائع الصنائع :جـ ـ220/5؛ مغين احملتاج :جـ ـ76/3؛ الكايف البن قدامة :جـ ـ.14/2
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تغطية جزء من العملية التمويلية ملشاريعها مثل العمالة وخدمات الكهرابء
فيكون التمويل ابملراحبة مكمالً للجزء اآلخر من عملية التمويل.

 -3التمويل ابملضاربة( :)1وهي أن يدفع املالك ماله إىل عامل ليتجر فيه
ويكون الربح مشرتكاً بينهما حبسب ما شرطا وأما اخلسارة فتكون على رب

املال وحده والعامل خيسر جهده وعمله()2وتعترب هذه الصيغة مرحية وميسرة
ألولئك الذين ميلكون املال ولكن تنقصهم اخلربة يف كيفية تثمري وتنمية
املال وفرصة ملن ميتلك الكفاءة واخلربة يف استثمار املال حيث تقوم األوقاف
بدور الشريك وذلك بتقدميها لألعيان املوقوفة جلهة متويلية تقوم ابستغالهلا
ويقسم الربح بينهما حبصة شائعة.

 -4التمويل ابإلجارة :وهي متليك منفعة مقابل عوض( ،)3وهي نوعني أجارة
تشغيلية ومتويلية ،فاألوىل تعين تسليم العني ملن يستأجرها لينتفع هبا خالل

مدة معينة بعوض معني وتعود إىل املؤجر عند انقضاء هذه املدة( )4وهذه
هي اإلجارة العادية اليت ذكرها الفقهاء يف كتبهم ،أما التمويلية أو املنتهية
ابلتمليك فهي الصيغة املستحدثة ومعناها أن تقوم األوقاف بتقدمي أصول
اثبته إىل الغري ليعمل عليها لفرتة معينة ابلبناء أبجرة سنوية بشرط أن يتضمن
عقد اإلجارة وعداً من جانب املستأجر ابهلبة أو البيع بسعر رمزي يتفقا

( )1منح اجلليل :جـ ـ317/7؛ رد احملتار :جـ ـ682/5؛ هناية احملتاج :جـ ـ220/5؛ املغين :جـ ـ.134/6
( )2دور املؤسسة الوقفية يف التكافل االجتماعي :صـ ـ158؛ الفقه اإلسالمي وأدلته :جـ ـ.3924/5
( )3روضة الطالبني :جـ ـ.173/5

( )4الوقف تطوره ،إدارته ،تنميته:صـ ـ254؛ فقه استثمار الوقف يف اإلسالم:صـ ـ.181
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عليه لتمليك األصل املؤجر إىل األوقاف يف هناية املدة وأن يتقاضى مثنه
على شكل أقساط سنوية يتم دفعها إليه من األجرة اليت أتخذها األوقاف
وتعترب هذه الصيغة من أهم طرق التمويل اإلسالمي البديلة عن الطرق
التقليدية وأيسرها وأكثرها أماانً وأقلها خماطرة وأكثرها مالئمة لطبيعة الوقف
وأوسعها انتشاراً يف تنمية األمالك الوقفية سواء كانت عقارات أو أراضي
زراعية لكنها ال توفق بني رغبة املستثمر يف استغالل البناء الذي بناء أطول
مدة ممكنة من الزمن -لكون عدد السنوات اليت سيبقى املستأجر مستغالً
فيها للبناء تساوي عدد األقساط اليت ستدفع إليه لتسديد أصل ما قدمه
من متويل لبنائه -وبني رغبة األوقاف يف االستفادة من العقار الوقفي الذي
مت البناء عليه -لكون الفرتة ليست طويلة -فهي تضحي ابلعقار الوقفي

وأبجرته مدة طويلة من الزمن(.)1
 -5سندات املقارضة :وهي إحدى الصيغ املعاصرة للتمويل الكبري والطويل
األجل الذي يقوم على اجتماع رأس املال والعمل من خالل تعاون اجلهات
املليئة مع اجلهات اخلبرية لتنفيذ املشاريع االقتصادية الكربى( .)2وتعترب
البديل الشرعي للسندات املعروفة؛ إذ جتعل مشرتي السند شريكاً يف الربح
واخلسارة يف العملية االستثمارية؛ لذلك هي نوع من املضاربة ال ختتلف
عنها إال يف تقسيم املال إىل حصص متساوية على شكل أسهم وابقي

( )1االجتاهات املعاصرة يف االستثمار الوقفي :صـ ـ.99-98
( )2االجتاهات املعاصرة يف االستثمار الوقفية :صـ ـ.85
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العمل فيها يشبه املضاربة ،فهي عبارة عن جتزئة رأس مال القراض إبصدار
صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة
ومسجلة أبمساء أصحاهبا ابعتبارهم ميلكون حصصاً شائعة يف رأس مال

املضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه( .)1وتكمن أمهية هذه
السندات يف أهنا تعمل على اجتذاب األموال املعطلة عن االستثمار على
شكل أموال مكتنزة أو مودعة لدى البنوك يف حساابت جارية مبا ال يفيد

االقتصاد بشيء( .)2وهذه الصيغة بكوهنا إحدى صيغ استثمار األمالك
الوقفية تعمل أيضاً على زايدة االستثمارات يف جمال الوقف اإلسالمي
بتمويلها ملشاريعه االقتصادية اليت تعد مشاريع ذات نفع عام األمل الذي

يساعد مؤسسة الوقف على إحياء دورها اإلجيايب يف اجملتمع( .)3وفيما
يتعلق ابألوقاف فإن هذه الصيغة تسمح للممول ابالنسحاب تدرجيياً من
املشروع بفرتة معلومة بعد أن يسرتد ما قدمه من تكلفة إلنشائه ابإلضافة
إىل نصيبه من الربح كما ينسجم مع املقاصد الشرعية يف أتييد الوقف
وضرورة استثماره وصرف عوائده إىل اجلهات املستحقة ،ففي سندات
املقارضة هذه يتقبل انظر الوقف األموال النقدية بصفته مضارابً كما يتقبل
البنك اإلسالمي الودائع النقدية االستثمارية ولكن انظر الوقف يقبل هذه
( )1قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي :ص ـ ـ68-67؛ فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم:
صـ ـ.282

( )2املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية :ص ـ.242

( )3االجتاهات املعاصرة يف االستثمار الوقفية :صـ ـ.86
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األموال ويصدر فيها واثئق متساوية القيمة -كل سند أبلف رايل مثالً-
ومتثل رأس املال مضاربة مع الوقف ويستحق أصحاهبا أرابح املشروع الوقفي
حسب االتفاق ويتحملون اخلسائر حسب حصصهم يف رأس مال

املشروع( .)1ويستعمل انظر الوقف هذه األموال يف استثمار حمدد متفق
عليه مع أرابهبا وهذا االستعمال هو تنمية أموال الوقف كأن يبين مستشفى
على أرض الوقف مث يستعملها جتارايً ويقوم حبساب الربح أو اخلسارة يف
آخر كل دورة مالية وتوزيعها على احلساب ريثما تنتهي املضاربة حيث يتم
احلساب النهائي للربح واخلسارة وتوزيعها حسب االتفاق مث يعيد القيمة
اإلمسية انضة عند انتهاء املضاربة إىل أصحاب سندات املقارضة وذلك
بتنضيض أموال املضاربة -عن طريق حتويل العروض إىل نقد أو حتويل
أصول الصندوق إىل نقود حقيقية حكماً -ومن املعلوم أن جواز االكتتاب
ابلسندات مبين على سالمتها من احملاذير الشرعية وحترمي السندات ملا يرتتب
عليها من القرض ابلفائدة ال لكون امسها سندات؛ إذا العربة يف العقود
واملعامالت هي املعاين واملقاصد وليست األلفاظ واملباين ،واملعول عليه يف
اجلواز والتحرمي هو السالمة من احملاذير الشرعية .وابلتايل ميكن إجياد
صناديق وقفية لتمويل األوقاف بصفة خاصة وللصحة والتعليم والقروض
بصفة عامة وهذا ما هتدف إليه رؤية اململكة  2030من مسامهة القطاع
غري الرحبي يف االقتصاد وتعمل على حتقيق االستدامة املالية للقطاع غري
( )1صناديق الوقف االستثمارية -دراسة فقهية اقتصادية :-ص ـ ـ.124
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الرحبي بنفس الوقت .وابلنظر إىل األساليب املعاصرة الستثمار الوقف -
اليت مت عرضها يف البحث -وغريها مما قد يستحدث من أساليب ال ينبغي
أن هتمل إن استوفت الشروط ووافقت القواعد واألصول اإلسالمية وتضاف
إىل األساليب املتبعة لتمويل واستثمار األوقاف الشرعية للتوسعة على
الواقف الراغب بكسب األجر أو املسامهة يف تعليم متعلم أو متويل وقف
أو معهد تعليمي ،وال خيفى ما يف هذه األساليب من فوائد تعود ابلنفع
على الواقف واملوقوف عليهم.
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املطلب الرابع :أساليب معاصرة للتمويل التكافلي

 -1التمويل إبضافة وقف جديد اىل الوقف القدمي( )1؛ لزايدة مساحة الوقف
أو بناءه :وميثل له بتوسعة املساجد عامة واحلرمني خاصة ،وميكن االستفادة
من هذا األسلوب بتوسعة األصول الوقفية القائمة كإضافة طوابق عليا
إضافية على ٍ
بناء ما وتوسيع دائرة املمتلكات الوقفية عن طريق شراء أصول
جديدة تربعاً من األفراد أو اجلهات اخلريية أو بقيام التجار مبشروعات
وقفية ،أو بفتح نوافذ يف املصارف اإلسالمية ألبواب الرب فتجمع تربعاهتم
وتستثمر يف أصول وقفية جديدة عن طريق الصكوك أو األسهم الوقفية أو
صناديق الوقف.
 -2التمويل ابألسهم الوقفية( :وهو ما أطلقته وزارات األوقاف وهيئات أو
أماانت األوقاف وتتمثل يف املسامهة يف وقف خريي بشراء سهم أو عدة
أسهم حسب القدرة ويستثمر وينفق ريعه على أوجه اخلري احملددة وفقاً
للسهم وحسب رغبة املساهم ،ويتحدد نصيب صاحب السهم يف مشروع
وقفي معني دون أن يكون له احلق يف سحب هذه األسهم أو التدخل يف
طريقة استثمارها).

( )1االستثمار املعاصر للوقف :صـ ـ.20
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 -3االقرتاض للوقف حسب املصلحة وعند احلاجة( :)1كشراء البذور
واستئجار العمال للزراعة ويدخل فيه االستقراض لعمارة الوقف إلعادته اىل
ما كان عليه قبل اهلدم.
 -4املسامهة يف احلساابت االستثمارية لدى املؤسسات املالية اإلسالمية مثل
الودائع اجلارية االستثمارية حتت الطلب ،والتوفري االستثماري ،واالستثمار
ألجل مطلق (وهو املضاربة املطلقة فقهاً) واالستثمار ألجل مقيد (املضاربة
املقيدة فقهاً) والصكوك االستثمارية اإلسالمية(.)2

 -5إدارة استثمار الوقف( )3وذلك إبحدى الصيغ التالية:
أ -اإلدارة املباشرة :وذلك ابإلشراف واملتابعة واإلدارة والرقابة والقيام جبميع
االعمال الالزمة لتشغيل املشروع وبيع منتجاته وخدماته بعد اعداد كادر
وظيفي يتمتع ابخلربة الكافية.
ب -لوكالة ابجر ابن توكل مؤسسة األوقاف جهة خمتصة ابإلدارة والتشغيل
إلدارة مشاريعها مقابل أجر.
ج -بيع حق االستثمار وذلك ابن متنح مؤسسة الوقف حق استثمار مشاريعها
اىل جهة متخصصة مقابل بدل حمدد تدفعه لألوقاف وملدة معينة ويقوم

( )1وسائل تنمية أموال الوقف :ص ـ.27-26
( )2التأمني التعاوين واستثمار أموال الوقف يف ضوء الفقه اإلسالمي :صـ ـ ـ31؛ االستثمار يف الوقف:
عمر ،صـ ـ.38

( )3الوقف ودوره يف التنمية :اهلييت،صـ ـ.92
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املستثمر ابملسؤولية الكاملة والعمل على اختيار املشروع املتفق مع طبيعة
الوقف.

 -6وقف الودائع النقدية( : )1وهي أتخذ حكم النقود ،فإذا كانت حساابً
جارايً فيصرف منه حسب شروط الواقف إما لإلقراض منه ورد مثله إبذن
من الواقف أو الناظر ،أو للصرف على اجلهات اليت حيددها الواقف ،أما
إذا كانت ودائع استثمار فيكون يف الغالب أصل الوديعة هو املوقوف وريعه
من ربح سنوي هو الذي يتم توزيعه على املستفيدين ،ونظراً لسهولة التعامل
يف القطاع املصريف ومرونته فقد شاع هذا النوع من الوقف يف الفرتة األخرية
وخاصة يف جمال العالقات الفردية واألسرية حيث يكون الواقف يف الغالب
أو من ينوب عنه هو املشرف على هذه احلساابت ومتابعة أداء احلقوق
على أصحاهبا ،وال حيتاج هذا النوع إىل تكلفة يف اإلدارة واملراقبة ،وغالباً
ما تتخذ مثل هذه الصور شكل الوقف املؤقت حبيث تكون صيغة الوقف
مؤقته مرهونة ابحتياج الواقف إىل استعمال أمواله.

( )1مسائل يف فقه الوقف :صـ ـ.15
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اخلامتة

تتلخص أهم نتائج البحث يف اآليت:

 الوقف ابإلضافة إىل أنه يسهم يف حفظ األصول احملبسة من التالشي ويعطياألولوية يف الصرف للموقوف عليهم إال أنه ال يقتصر على ذلك بل هو
حتديث استثمار وتنمية األموال الوقفية وتنويعها وتوظيف ريع ذلك
االستثمار يف خدمة األهداف التنموية فهو للحاضر واملستقبل.
 مشولية الوقف يف أنواعه وجماالته ومصارفه املتنوعة اليت حتقق شىت حاجاتاألمة.
 أمهية عملية التمويل يف القطاع الوقفي للقيام بعملية االستثمار ويف مقدمتهاالتمويل التكافلي بصوره املذكورة الذي يساهم يف توفري رؤوس األموال ويتم
وفق مناهج مقبولة شرعاً تسعى لتحقيق عوائد مباحة وتدعيم القدرة
التمويلية الالزمة لالستثمارات الوقفية وحتصيل موارد مالية إضافية ملشاريع
الوقف مما يساعد يف خلق أوقاف جديدة.
 التمويل التكافلي أقل خماطرة وهو شكل جديد من متويالت الوقف القائمةعلى القصد اخلريي ومن أهم ما مييز مصادر التمويل يف اإلسالم عن مصادر
التمويل يف النظم االقتصادية الوضعية خاصة مع حاجة العمل اخلريي
املعاصر إىل تعداد وتنوع وتوسعة أوجه البذل اليت يعجز فرد أو أفراد قالئل
عن القيام بسدها مثل األوقاف الكبرية كاملدارس واجلامعات واملؤسسات
الوقفية األخرى اليت حتتاج إىل متويل جممع من أانس كثر يسهمون يف حتصيل

180

التمويل التكافلي لالستثمار الوقفي وأتصيله الفقهي
د .عنود حممد عبد احملسن اخلضريي

هذا املبلغ الكبري عن طريق الصناديق الوقفية أو يقدمون ريع حقوق انفعة
يكون من جمموعها ما حيقق هذا العمل الوقفي.
 قدرة التمويل اإلسالمي على التنوع والتجدد وعدم اجلمود على صيغ حمددة. اتفق الفقهاء على جواز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه وكانت هناكمصلحة راجحة يف استبداله بني موسع ومضيق فاملالكية والشافعية تشددوا
يف ذلك وقصروه على انعدام منفعة الوقف أما احلنابلة واألحناف فجعلوا
مناط احلكم املصلحة فمىت وجدت جاز االستبدال.
 إسهام الوقف يف تنويع مصادر التمويل وجماالت استخدامها ابعتباره أحداملصار الـ ُـم َمولة للوقف ذاته ،كما أن استثمار أموال الوقف وتثمريها له دور
كبري يف التنمية الشاملة حيث ميكن أن تكون عوائدها مصدراً للتمويل.
 تصح الوصية ابملنافع كاألعيان وابحلقوق واإلقراض. استحداث آلية الوقف اجلماعي بصيغة موحدة يتم تغذيتها ومتويلها مبوجبالوصااي املوحدة كرافد من روافد التمويل املستقبلي الرئيسي لوقف العائلة.
 جواز وقف النقود وتقدميها كمساعدات للموقوف عليهم على شكل قروضميسرة حتقيقاً للمصلحة ودفعاً للحاجة وفيه إبقاء لرأس املال ليدور فرتة
أطول يف النفع للبالد والعباد.
 صحة التمويل ابحلقوق املعنوية وتسبيل ما قد يعود منها بناء على ماليتهااملعتربة يف العرف وإمكان استثمارها وتداوهلا وأهنا تندرج حتت التربع
املندوب إليه وحيقق مقاصد الواقفني يف حتصيل الثواب وحيقق مقاصد
املوقوف عليهم بسد حاجاهتم.
جملة العلوم الشرعية
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 الصناديق الوقفية تقنية جيدة لتنمية األموال واستثمارها بطرق شرعية بعيدةعن التجاوزات الربوية وهي ختتلف عن مناذج الوقف التقليدية القائمة على
وقف األعيان وال ختضع للشروط اليت تقيد الوقف العيين مثل شروط
االستبدال وتعطل املنافع وغريها ،وابلتايل فإن وجود هذا النموذج سوف
مينح اجملتمع موارد مالية إضافية.
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أما أهم التوصيات:

 oتشجيع األحباث والدراسات املهتمة مبيدان األوقاف خصوصاً تلك املتعلقة
ابالجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي ومتويله ،والعمل على فتح
ختصصات خاصة ابلوقف يف اجلامعات على غرار مبادرة جامعة األمري
عبد القادر للعلوم اإلسالمية يف اجلزائر واليت هتدف إىل تكوين إطارات
مسرية لألمالك الوقفية بطرق حديثة ووفق الضوابط الشرعية.
 oعقد ندوات متخصصة -خصوصاً بني رجال األعمال ووكالء الوقف-
لتوسيع معىن الوقف ونشر ثقافته والوعي أبمهيته وتنوع مصادر متويله -
واعتباره ضرورة اقتصادية واجتماعية -مبفهوم حديث يتماشى ومستجدات
العصر حىت يقتنع كل فرد مسلم أبن األموال اليت يوقفها ستكون مبثابة دعم
ومسامهة يف التنمية وابلتايل دعم للتضامن والتكافل وترسخ صيغة منوذجية
للعمل اخلريي.
 oجيب فرض رقابة على املكتبات التجارية بقصد منعها من نسخ الكتب
اململوكة حقوقها ملؤلفيها وفرض عقوبة رادعة عليها مراعاةً ملصلحة املوقوف
عليهم من قبل املؤلف.
 oإقامة جهد مشرتك بني البنوك اإلسالمية ووزارة األوقاف هبدف تطوير
ملكيات الوقف وذلك بتمويل األوىل لألخرى ابلوسائل املشروعة ومنها
القرض احلسن.

جملة العلوم الشرعية
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قائمة املراجع

 -1أبعاد القرار التمويلي االستثماري يف البنوك اإلسالمية :بن إبراهيم الغايل ،طـ ـ ،1دار
نفائس ،األردن2012 ،م.
 -2أحكام األوقاف :أليب بكر أمحد بن عمر اخلصاف ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.
 -3أحكام الوصية يف الفقه اإلسالمي :حممد علي حيي ،رسالة ماجستري يف الفقه
والتشريع بكلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية ،انبلس ،فلسطني2010،م.
 -4أحكام الوصية واملرياث والوقف :د .خالد املشيقح ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،قطر ،طـ1434 ،1ه2013-م.
 -5أحكام الوقف :مصطفى أمحد الزرقا ،دار عمار ،ط ـ2،1419ه1998-م.
 -6أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية :حممد عبيد الكبيسي ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد،
1397ه1977-م.
 -7إدارة التمويل يف مشروعات األعمال ،سلسلة مطبوعات اجملموعة االستشارية العربية:
عبد الفتاح دايب حسن.
 -8إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف :د .حسن عبد هللا األمني ،وقائع ندوة ،رقم (،)16
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،طـ ـ1994 ،2م.
 -9إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :حممد انصر الدين األلباين ،حتقيق :زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،طـ ـ2،1405ه1985-م.
 -10أساس البالغة :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري ،دار الفكر ،لبنان،
طـ ـ1393ه ـ1979-م.
 -11استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي :أمحد أبو ليل وحممد عبد الرحيم سلطان
العلماء ،جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة الثالثة عشر.
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 -12استثمار الوقف بني املوروث واملستحدث :فخات عبد العزيز ،رسالة ماجستري،
جامعة د.الطاهر موالي ،سعيدة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية.
 -13استثمار أموال الوقف يف التأمني التعاوين :د .جميد اخلليفة ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،الكويت ،جملة جامعة املدينة العاملية ،جممع -العدد الرابع2012 ،-م.
 -14أسىن املطالب يف شرح روض الطالب :زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري زين الدين
أبو حيي السنيكي ،مصورة املطبعة امليمنية مبصر1313 ،هــ.
 -15إعالم املوقعني عن رب العاملني :حممد بن أيب بكر بن ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب
العلمية1411 ،ه.
 -16أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك :أمحد بن حممد بن أمحد الدردير ،مكتبة
الرحاب ،اجلزائر ،طـ ـ1987م.
 -17االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي :أمحد حممد السعد وحممد علي
العمري ،دولة الكويت ،األمانة العامة لألوقاف1421 ،ه.2000-
 -18االختيار لتعليل املختار :أبو الفضل جمد الدين عبد هللا بن حممود املوصلي ،طبعة
األزهر ،املطابع األمريية1411 ،ه1990-م.
 -19االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية :سامي حممد بن جاد هللا ،جممع الفقه
اإلسالمي ،جدة ،طـ ـ -1وعالء الدين علي بن حممد البعلي ،حتقيق :حامد الفقي،
مكتبة السنة احملمدية ،مصر.
 -20االدخار مشروعيته ومثرته مع مناذج تطبيقية معاصرة :إبراهيم عبد اللطيف العبيدي،
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب2011 ،م.
 -21االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه :حممد عبد احلليم عمر ،حبث مقدم جملمع
الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،15مسقط2003-3-6 ،م.
 -22األشباه والنظائر :زين الدين بن إبراهيم بن جنيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ـ،1
1413ه.
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 -23اإلفصاح عن معاين الصحاح :أليب املظفر حيي بن حممد بن هبرية ،املؤسسة
السعيدية ،الرايض.
 -24االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم :غسان حممود إبراهيم ومنذر قحف ،دار الفكر،
دمشق.
 -25اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :علي بن سليمان املرداوي ،بريوت ،دار
إحياء الرتاث العريب ،ط ـ1419 ،1ه1998-م.
 -26البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف اببن جنيم
املصري ،دار الكتب العلمية ،طـ ـ1418 ،1ه1997-م.
 -27البنك الوقفي :أ.د.فهد اليحي  ،مشروع حبثي ممول من كرسي الشيخ راشد بن
دايل لدراسات األوقاف جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 -28التأمني التعاوين واستثمار أموال الوقف يف ضوء الفقه اإلسالمي :د.عمر علي أبو
بكر سلطان-جامعة املدينة العاملية.
 -29التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف :علي فهد الزميع ،أحباث ندوة -حنو دور تنموي
للوقف ،-وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،الكويت1993،م.
 -30التكافل االجتماعي يف اإلسالم :حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب.
 -31التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرية -دراسة ألهم مصادر التمويل :-حممد
عبد احلميد فرحان ،رسالة ماجستري يف العلوم املالية واملصرفية ،املدينة املنورة،
2003م.
 -32التمويل اإلسالمي ودو القطاع اخلاص :فؤاد السرطاوي ،دار املسرية ،عمان ،ط ـ،1
1999م.
 -33التمويل الالربوي للمؤسسات الصغرية يف األردن :مجيل حممد سليمان خطاطبه،
رسالة ماجستري ،إربد ،جامعة الريموك1992 ،م.

186

التمويل التكافلي لالستثمار الوقفي وأتصيله الفقهي
د .عنود حممد عبد احملسن اخلضريي

 -34اجلامع ألحكام القرآن :حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري القرطيب،
صححه أمحد عبد العليل الربدوين ،دار الفكر ،ط ـ.2
 -35احلاوي الكبري :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري الشهري
ابملاوردي ،حتقيق :علي حممد معوض وعادل عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط1419،1ه1999-م.
 -36الذخرية :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الشهري ابلقرايف،
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط ـ1994 ،1م.
 -37الصحاح :إمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،ط ـ1399 ،2ه.
 -38الصناديق الوقفية املعاصرة تكييفها أشكاهلا ،حكمها ،مشكالهتا :حممد مصطفى
الزحيلي ،حبث مقدم إىل مؤمتر األوقاف الثاين جبامعة أم القرى 20-18 ،ذو القعدة
1427ه.
 -39الفتاوى البزازية :حممد بن حممد بن شهاب املعروف اببن البزاز احلنفي ،مطبوعة
هبامش الفتاوى اهلندية ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -40الفقه اإلسالمي وأدلته :وهبة الزحيلي ،دمشق ،دار الفكر ،ط ـ2002 ،4م.
 -41الفواكه الدواين :أمحد بن غنيم بن سامل ابن مهنا النفراوي األزهري ،مطبعة مصطفى
البايب احلليب وأوالده مبصر1374 ،ه1955-م.
 -42القاموس احمليط :حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر الفريوزآابدي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،2005 ،واملطبعة املصرية ،طـ ـ1933 ،3م.
 -43القرار االستثماري يف البنوك اإلسالمية :مصطفى كمال السيد طايل ،مطابع
غباشي ،طنطه ،مصر1419 ،ه1999-م.
 -44الكايف يف فقه اإلمام أمحد :موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ابن قدامه
املقدسي ،دار الكتب العلمية ،ط ـ1414 ،1ه1994-م.
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 -45الكفاءة التمويلية لصيغ االستثمار وأساليب التمويل اإلسالمية -مدخل مقارن مع
آليات التمويل التقليدية :-د.صاحل صاحلي ،جامعة سطيف ،اجلزائر.
 -46اللباب شرح الكتاب :عبد الغين الغنيمي ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد،
مكتبة ومطبعة حممد صبيح وأوالده مبصر ،ط ـ1381 ،4ه1961-م.
 -47املبسوط :لشمس الدين حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ،دار املعرفة،
بريوت ،ط ـ1398 ،2ه.
 -48احمللى :أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار
الرتاث القاهرة.
 -49املشاركة املنتهية ابلتمليك وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة :حممد وهبة
الزحيلي ،جممع الفقه اإلسالمي.
 -50املصارف اإلسالمية -األسس النظرية والتطبيقات العملية :-حممود حسني الوادي،
حسني حممد مسحان ،دار املسرية ،األردن ،ط ـ2007 ،4م.
 -51املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق :عبد الرزاق اهلييت ،دار أسامة ،عمان،
1998م.
 -52املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :أمحد بن حممد بن علي الفيومي ،املكتبة
العلمية ،بريوت.
 -53املطلع على أبواب املقنع :أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب مفلح البعلي
احلنبلي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1401 ،ه.
 -54املعجم الوسيط :إبراهيم أنيس وآخرون ،القاهرة ،مكتبة الشروق ،ط ـ4،1425ه-
2004م.
 -55املعيار املعرب واجلامع املغرب :أبو العباس أمحد بن حيي الونشريسي ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،املغرب ،دار الغرب اإلسالمي1401 ،ه1981،م.
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 -56املغين :موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامه املقدسي ،حتقيق:
حممد شرف الدين خطاب وآخرون ،القاهرة ،دار احلديث ،ط ـ1416 ،1ه-
1996م.
 -57املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية :يوسف إبراهيم يوسف ،مطابع التحاد
الدويل للبنوك اإلسالمية1408 ،ه.
 -58املهذب :إبراهيم علي يوسف الشريازي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ـ،1
1416ه1995-م.
 -59املوسوعة الفقهية :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،طباعة ذات
السالسل ،ط ـ1410 ،2ه.
 -60الوسيط :أبو زيد بكر بن عبد هللا السنهوري ،مؤسسة الرسالة ،ط ـ ،1بريوت ،
1996م.
 -61الوصااي يف الفقه اإلسالمي :د .وهبه الزحيلي ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،اإلعادة
األوىل 1419ه.
 -62الوقف اإلسالمي (تطوره ،إدارته ،تنميته) :د .منذر قحف ،دار الفكر ،دمشق،
طــ!1421 ،ه.
 -63الوقف اإلسالمي من القرآن والسنة النبوية وأثره على تنمية اجملتمعات اإلسالمية:
د .سعدات جرب ،حبث مقدم للمؤمتر اخلاص ابألوقاف اإلسالمية ،فلسطني ،جامعة
القدس املفتوحة2011 ،م.
 -64الوقف بني املوروث واملستحدث :فخات عبد العزيز ،رسالة ماجستري ،جامعة د.
الطاهر موالي ،سعيدة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية.
 -65الوقف فقهه وأنواعه :علي حممد يوسف احملمدي ،حبث مقدم ملؤمتر األوقاف الذي
نظمته جامعة أم القرى مبكة1422 ،ه.
 -66الوقف يف الشريعة والقانون :زهدي يكن ،دار النهضة العربية ،بريوت1388 ،ه.
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 -67الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر :منذر قحف ،طـ ـ ،1مركز البحوث
والدراسات ،وزارة األوقاف اإلسالمية ،قطر1419 ،ه1998-م.
 -68الوقف ودوره يف التنمية :عبد الستار اهلييت ،نشر مركز البحوث والدراسات ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر1419 ،ه ـ1998-م.
 -69الوقف ودوره يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر :سليم هاين منصور ،مؤسسة الرسالة،
ط ـ1425 ،1ه2004-م.
 -70بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :عالء الدين أبو بكر مسعود الكاساين ،حتقيق:
علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،طـ ـ،1
1418ه1997-م.
 -71بدائل غري تقليدية مقرتحة لتمويل التنمية احمللية :خلضر مرغاد -كمال منصوري،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة حممد خيضر ،بسكره2006 ،م.
 -72اتج العروس :حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ،حتقيق :علي هاليل ،الكويت ،ط ـ،2
1407ه1987-م.
 -73حتفة احملتاج يف شرح املنهاج :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ،مطبوع مع
حواشي الشرواين وابن قاسم ،دار صادر ،بريوت.
 -74تراجع الصكوك والصناديق الوقفية وكيفية إسهامها يف استثمار أموال الوقف :حسن
حممد عرابن1438 ،ه2017-م.
 -75تصور مقرتح لتمويل ابلوقف :أشرف حممد دوابة ،جملة أوقاف ،العدد التاسع،
األمانة العامة لألوقاف ،الكويت2006،م.
 -76تكملة اجملموع :حممد جنيب املطيعي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب،
طـ ـ1415ه1995-م.
 -77تنمية واستثمار األوقاف اإلسالمية :د .انجي شفيق عجم ،جملة الفقه اإلسالمي.
 -78جواهر اإلكليل :صاحل عبد السميع اآليب األزهري ،املكتبة الثقافية ،بريوت.
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 -79حاشية اجلمل على شرح املنهج :سليمان اجلمل ،دار الفكر.
 -80حاشية اخلرشي :حممد عبد هللا علي اخلرشي ،بريوت ،دار صادر ،ط ـ1411 ،1ه-
1991م.
 -81حاشية الدسوقي :حممد بن عرفه الدسوقي ،مطبعة عيسى احلليب ،القاهرة.
 -82حاشية رد احملتار على الدر املختار :حممد أمني عمر عبد العزيز ابن عابدين ،دار
إحياء الرتاث العريب ،طـ ـ1998-1419 ،1م.
 -83حقوق االخرتاع والتأليف يف الفقه اإلسالمي :حسني معلوي الشهراين ،ط ـ ،1دار
طيبة1425 ،ه2005-م.
 -84حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء :حممد بن أمحد الشاشي القفال ،حتقيق:
د .ايسني درادكه ،ط ـ ،1مكتبة الرسالة احلديثة ،عمان ،األردن1988 ،م.
 -85دور املؤسسة الوقفية يف حتقيق التكافل االجتماعي :خالدي خدجية ،حبث منشور
مبجلة كلية العلوم االقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقان ،تلمسان2006 ،م.
 -86دور الوقف يف متويل التنمية البشرية :أسامة العاين ،جملة آفاق الثقافة والرتاث ،مركز
مجعة املاجد ،اإلمارات ،العدد 2006 ،54م.
 -87دور نظام الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية املعاصرة :أمحد حممد عبد العظيم
اجلمل ،القاهرة ،دار السالم ،ط ـ1428 ،2ه2007-م.
 -88روضة الطالبني وعمدة املفتني :حيي بن شرف النووي ،حتقيق :عادل أمحد عبد
املوجود وعلي جممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت1421 ،ه2000-م.
 -89سنن الرتمذي :حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى
الرتمذي ،مراجعة :أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -90سنن الدارقطين :أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي ابن مسعود بن
النعمان البغدادي الدارقطين ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض،
دار املعرفة ،ط ـ1422 ،1ه2001-م.
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 -91سنن النسائي :أمحد بن شعيب بن علي أبو عبد الرمحن اخلراساين النسائي ،حتقيق:
عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط ـ1406 ،2ه-
1986م.
 -92شرح فتح القدير :حممد عبد الواحد ابن اهلمام ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ـ،1
1415ه1995-م.
 -93شرح قانون الوصية -دراسة مقارنة ملصادره الفقهية :-حممد أبو زهرة ،الناشر:
مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة.
 -94شرح منهى اإلرادات :منصور يونس إدريس البهويت ،بريوت ،عامل الكتب ،ط ـ،2
1416ه1996-م.
 -95صحيح البخاري :حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت ،ط ـ1423 ،1ه2002-م.
 -96صحيح مسلم :أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار إحياء
الرتاث العريب.
 -97صحيح مسلم بشرح النووي (املنهاج) :أليب زكراي حيي بن شرف النووي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.
 -98صناديق الوقف اإلستثماري -دراسة فقهية اقتصادية :-أسامة عبد اجمليد العاين،
رسالة ماجستري ،كلية الشريعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية ،بغداد1429 ،ه-
2008م.
 -99فتح الباري شرح صحيح البخاري :احلافظ أمحد بن حجر العسقالين ،دار الراين
للرتاث ،القاهرة ،ط ـ1407 ،1ه.
 -100فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم :عبد القادر عزوز ،رسالة دكتوراه ،األمانة
العامة لألوقاف ،الكويت1429 ،ه2008-م.
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 -101كتاب الوقف :عبد اجلليل عبد الرمحن عشوب ،ط ـ1333 ،1ه1915-م،
مطبعة املعاهد الدينية لعبد احلميد حجازي ،مصر.
 -102كشاف القناع عن منت اإلقناع :منصور بن يونس إدريس البهويت ،حتقيق :حممد
عدانن ايسني درويش ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط ـ1420 ،1ه1999-م.
 -103لسان العرب :حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن منظور ،دار
غحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط ـ1419 ،2ه1999-م.
 -104مباحث الوقف :حممد زيد األبيايف بك ،ط ـ ،3مكتبة حممد عبد هللا وهبه الكتيب،
مصر1343 ،ه1924-م.
 -105جمموع الفتاوى :لشيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،مجع وترتيب:
عبد الرمحن قاسم ،ط ـ.2
 -106حماضرات يف الوقف :حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط ـ1971 ،2م.
 -107خمتار الصحاح :عبد القادر الرازي ،دار الكتب العربية ،بريوت.
 -108مسائل يف فقه الوقف :د .العياشي الصادق فداد ،املعهد اإلسالمي للبحوث
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التجسس بني الزوجني وعلى األوالد
دراسة فقهية

د .هناء بنت ناصر بن عبد الرحمن األحيدب
قسم الفقه – كلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

التجسس بين الزوجين وعلى األوالد :دراسة فقهية
د .هناء بنت ناصر بن عبد الرحمن األحيدب
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تاريخ تقديم البحث 1441 /2 /21 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /6 /2 :هـ

ملخص الدراسة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما
التجسس هو التحرمي،
بعد :فقد خلص هذا البحث إىل نتائج عدة؛ منها :أن األصل يف
ّ
التجسس فيها للمصلحة؛
التجسس ،وهي احلاالت اليت يكون
وهناك حاالت جيوز فيها
ّ
ّ
ابلتجسس
ضر عنهم .أما ما يتعلق
ينجر منه نفع خاص أو عام للمسلمني ،أو دفع ّ
حبيث ّ
ّ
جتسس أحد الزوجني على اآلخر ابتداء من غري سبب ظاهر ،فإن
بني الزوجني ،فإنه حيرم ّ
التجسس للتح ّقق؛ كأن يشك يف اخليانة ،أو ارتكاب ما ال
ُوجد سبب ظاهر يدعو إىل
ّ
التجسس بقدر احلاجة .أما ما
يتدارك بعد حصوله مع وجود قرينة على ذلك ،فإنه جيوز
ّ
يتعلق ابألوالد ،فإنه جيب على الوالدين أن يتخذا كافة األسباب حلماية أوالدمها؛ وذلك أبن
مينعا عن أوالدمها كل ما ميكنهما منعه من أسباب الفساد ،كما أن عليهما متابعة األوالد
ووضع ضوابط حتد من وصول احملرمات إليهم ،وفعل كل ما بوسعهم للمراقبة الدقيقة ولو كان
ابلتجسس إذا مل ميكنهم متابعة األوالد إال به.
ّ
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
ترصد ،زوجني ،أوالد.
تنصتّ ،
الكلمات املفتاحية :جتسسّ ،

Spying between spouses and children Doctrinal study
Dr. Hana Nasser Abdul-Rahman ALAhaideb
Department of Jurisprudence - Sharia college
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
Abstract :
Thank God, the Lord of the Worlds, and prayers and peace on our Prophet
Muhammad and his God and his companions as a whole, but after: this research
has reached several conclusions, including: the origin of espionage is
prohibition, and there are cases where it is permissible to spy, and these are cases
in which the spying is for the benefit of the interest, so that it is a special or
public benefit for Muslims, or Pay harm for them. The government's decision to
grant a full account of the rights of the spouses is a matter of concern. As for
children, parents must take all the reasons to protect their children by preventing
their children from doing everything they can to prevent them from the causes of
corruption, and they must follow up on the children and put in place controls that
limit the access of taboos to them, and do all they can to monitor them
accurately, even if they do not. They can follow the kids except him .
God prayed to our Prophet Muhammad, his god and his companions.

key words: Spy, Listen, Lurk, Couple, Boys

املقدمة

إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا،
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال ّ
حممدا عبده ورسوله صلى
وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
كثريا؛ أما بعد:
هللا عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ،وسلّم ً
تسليما ً
حدودا للتعامل بني الناس ،وراعت
فإن الشريعة اإلسالمية وضعت
ً
التدخل يف شؤون اآلخرين ،والبحث عن
خصوصية كل شخص؛ حيث منعت ّ
أسرارهم ،بل أحاطت ذلك بسياج منيع ،فقد جاء احلث على ترك املسلم ما
ال يعنيه ،انهيك عن القيام ابلبحث عن أسرار اآلخرين.كل هذا للمحافظة
على كيان اجملتمع؛ فإن تتبع عورات الناس واالطالع على أسرارهم يؤدي إىل
الشحناء والبغضاء بينهم ،حىت بني أفراد األسرة الواحدة.
كثرة املشاكل ،ويزرع ّ
يشك فيه حىت يصل
لكن يف بعض احلاالت حيتاج بعضهم إىل التأكد من أمر ّ
إىل نفي التهمة ،أو إثباهتا ،ومعاجلة األمر حبسب احلالة ،وقد حيتاج الوالدان
إىل االطالع على ما خيفيه األوالد ملعرفة أحواهلم ومحايتهم مبا ميكنهم من
األسباب ،وقد حيتاج ذلك أحد الزوجني ،األمر الذي يستدعي معرفة احلكم
ان((:التجسس بني الزوجني
يف ذلك،ولذا رأيت أمهية حبث هذا املوضوع بعنو
ّ
وعلى األوالد.دراسة فقهية)) ،سائلة هللا التوفيق والسداد.
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ضابط املوضوع:

وجتسس الوالدين
جتسس الزوجني على بعضهماّ ،
يشمل املوضوع حكم ّ
على أوالدمها.
أمهية املوضوع:

تكمن أمهية املوضوع فيما أييت:
 -1ارتباطه ابألسرة ،النواة األوىل للمجتمع.
 -2أنه متعلِّّق برتبية األبناء ،ويبني حدود األسرار بني الوالدين واألبناء ،وبني
الزوجني.
 -3مالمسته لواقع كثري من الناس ،وعنايته جبانب دقيق يقع فيه الناس من
يتحرج منه بعضهم ولو كان فيه
حيث ال يشعرون ،ويف مقابل ذلك ّ
مصلحة.
أسباب اختيار املوضوع:
اخرتت هذا املوضوع لألسباب اآلتية:
 -1أمهيته اليت سبق بياهنا.
 -2أن اجلهل أبحكامه من أسباب املشاكل اليت تقع يف حميط األسرة.
خصوصا يف هذا الزمن حيث
امللحة إىل معرفة أحكامه
ً
 -3وجود احلاجة ّ
أصبح الوالدان يعانيان من صعوبة السيطرة على األوالد بسبب استخدام
وسائل التواصل االجتماعي.
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أهداف املوضوع:

يهدف املوضوع إىل ما أييت:
التجسس املمنوع واملشروع يف ضوء النصوص الشرعية وما
 -1بيان الفرق بني
ّ
ذكره الفقهاء.
حيل من األسرار بني
حيل هلم االطالع عليه ،وما ال ّ
 -2تبصري الناس مبا ّ
الزوجني واألوالد.

الدراسات السابقة:
مل أجد _بعد البحث واالطّالع_من ت ّكلم يف هذا املوضوع على وجه
ابلتجسس أو اجلاسوس ،وهي ما
اخلصوص ،وإمنا هي دراسات عامة تتعلق
ّ
يلي:
 -1التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية ،ملؤلفه :حممد راكان
الدغمي،رسالة ماجستري من كلية الشريعة ابجلامعة األردنية ،الناشر :دار
السالم ،القاهرة ،الطبعة الثانية1406 ،ه .وقد تناول الكتاب أحكام
كزا على ذلك يف احلرب ،وفيه مطلب عن التجسس املؤدي
التجسس مر ً
إىل الوقوف على العورات ،اشتمل على الكالم عن حرمة االستنصات
والنظر إىل العورات ،وحرمة املساكن ،واختالف الفقهاء يف طريقة دفع
الناظر وضمانه ،واالستئذان يف دخول البيوت ،وحكم مسرتق السمع ،ومل
خيصص الكالم عن التجسس بني الزوجني وعلى األوالد.
التجسس مىت حيل ،ومىت حيرم؟ ملؤلفه :األمني احلاج حممد أمحد .وقد تكلّم
-2
ّ
عن التجسس احلرام ،والتجسس اجلائز؛ وهو التجسس على الكفار
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احملاربني ،والتجسس عند حدوث الفنت واالضطراابت ،والتجسس ملراقبة
ومتابعة أصحاب الفرق اهلدامة والعقائد الكفرية ،والتجسس ملراقبة ومتابعة
اجملاهرين ابلبدع الكفرية الداعني هلا وللفسق والفجور ،والتجسس على
مراتدي اإلجرام ،والتجسس للتوصل ملعرفة مرتكيب اجلرائم اجلنائية ،وغريها،
وهي متعلقة مبن يتوىل أمر املسلمني ،وال تتطرق للتجسس داخل نطاق
األسرة.
وهااتن الدراستان ال تغنيان عن هذا البحث؛ حيث مل تشتمال على حكم
التجسس بني الزوجني ،والتجسس على األوالد ،ومها ما ترّكز عليه هذه
ّ
الدراسة؛ فلم أقف على حبث علمي يتناول هاتني املسألتني ابلرغم من أمهيتهما،
وعموم البلوى هبما.

منهج البحث:
املنهج الذي اتّبعته يف البحث ما يلي:
ِّّ )1
أصور املسألة املراد حبثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ،ليتضح املقصود
من دراستها.
 )2إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلها ،مع توثيق
االتفاق من مظانه املعتربة.
 )3إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فأتبع ما يلي:
• حترير حمل اخلالف ،إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف ،وبعضها حمل
اتفاق.
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• ذكر األقوال يف املسألة ،وبيان من قال هبا من أهل العلم ،ويكون عرض
اخلالف حسب االجتاهات الفقهية.
• االقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة ،مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف
عليه من أقوال السلف الصاحل.

• توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه.
• استقصاء أدلة األقوال ،مع بيان وجه الداللة ،وذكر ما يرد عليها من
مناقشات ،وما جياب به عنها إن وجدت.
 )4االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق
والتخريج واجلمع.
 )5الرتكيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد فيما ال خيدم البحث.
 )6العناية بضرب األمثلة؛ خاصة الواقعية إذا وجدت.
 )7جتنب ذكر األقوال الشاذة.
 )8عزو اآلايت.
 )9ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها – إن مل تكن يف
الصحيحني أو أحدمها  ،-فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها
منهما.
 )10ختريج اآلاثر من مصادرها األصيلة ،واحلكم عليها.
 )11التعريف ابملصطلحات وشرح الغريب.
 )12العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم.
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تضمنه
تتضمن اخلامتة ّ
ملخ ً
صا للبحث ،يعطي فكرة واضحة عما ّ
ّ )13
البحث ،مع إبراز أهم النتائج.

خطة البحث:
جعلت خطة البحث مكونة من مقدمة ،ومتهيد،وأربعة مباحث ،وخامتة،
وذلك على النحو اآليت:
املقدمة ،وفيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وأهدافه ،والدراسات
السابقة،ومنهج البحث ،وخطته.
التجسس ،وفيه ثالثة مطالب:
التمهيد :حقيقة
ّ
التجسس.
املطلب األول :تعريف
ّ
التجسس.
املطلب الثاين :صور
ّ
التجسس.
املطلب الثالث :دوافع
ّ
التجسس.
املبحث األول :حكم
ّ
التجسس ،واجلامع بينها.
املبحث الثاين :الصور اليت استثناها العلماء من
ّ
الثالث:التجسس بني الزوجني.
املبحث
ّ
التجسس على األوالد.
املبحث الرابع:
ّ
اخلامتة؛ وفيها ملخص للبحث ،والنتائج اليت مت التوصل إليها ،والتوصيات.
خالصا
هذا؛ وأسأل هللا التوفيق والسداد ،وأن ينفع هبذا البحث ،وجيعله
ً
لوجهه الكرمي.
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التجسس:
التمهيد :حقيقة
ّ
التجسس :وفيه أربع مسائل:
املطلب األول :تعريف
ّ
التجسس لغة:
املسألة األوىل :تعريف
ّ
تعرفه ،والشيء بيده :ملسه))((( ،)1واملـَ َج َّسة :املوضع
(( َج َّ
س اخلَرب َج ّساًّ :
الذي جيُ ُّسه الطبيب))(،)2
()3
وجس الشخص
تفحصت عنها َّ ،
وجتسستها؛ أيّ :
وجسست األخبارّ ،
وجتسسه :حبث عنه،
وجس اخلرب ّ
بعينه :أح ّد النظر إليه ليستبينه ويستثبتهّ ،
وفحص ،وجس إذا اخترب)4(.
ّ
ِّ
س
جت
البحر
يرة
ز
ج
يف
ة
ب
دا
:
ة
اس
س
اجل
و
،
وس
للجاس
س
س
َّج
ت
َ ّ ُ َّ
ُ
ُّ
((ومنه :ال َ ُّ ُ
الش ّم،
اس من اإلنسان :اليدان والعينان والفم و ّ
األخبار وأتيت الد ّ
َ
َّجال ،واجلَو ّ
)
5
(
جاسة ،ويقال ابحلاء)) .
الواحدة َّ
قال أبو بكر األنباري (ت328 :ه) _رمحه هللا_(( :اجلاسوس معناه يف
املتجسس الباحث عن أمور الناس))( .)6وقال بعض أهل اللغة:
كالم العرب:
ّ
التجسس :البحث عن عورات الناس)7(.
ّ
التعرف على الشيء أبحد احلواس ،والبحث،
فأصل هذه الكلمة يعين ّ
التفحص.
و ّ
( )1كتاب األفعال ،البن القطّاع ( ،)180 /1مادة( :جسس).
( )2الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ( ،)913 /3مادة( :جسس).
( )3انظر :الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ( ،)913 /3مادة( :جسس).
( )4انظر :لسان العرب ( ،)38 /6مادة( :جسس).
( )5العني ،للفراهيدي ( ،)5 /6مادة( :جسس).
( )6الزاهر يف معاين كلمات الناس (.)368 /1
( )7انظر :الزاهر يف معاين كلمات الناس (.)369-368 /1
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

205

اصطالحا:
التجسس
املسألة الثانية :تعريف
ً
ّ

التجسس بتعريفات متقاربة؛ فقال ابن بطال (ت449 :ه)
عرف العلماء
ّ
ّ
)
1
(
_رمحه هللا_ يف تعريفه(( :هو البحث عن ابطن أمور الناس)) .
وقال ابن عبد الرب (ت463 :ه) _رمحه هللا_(( :وهو البحث والتطلّب
ملعايب الناس ومساويهم إذا غابت واسترتت))(.)2
التجسس فهو
وقال ابن العريب (ت543 :ه) _رمحه هللا_(( :وأما
ّ
طلب اخلرب الغائب للشخص))(.)3
التبحث
التجسسّ :
وقال ابن اجلوزي (ت597 :ه) _رمحه هللا_(( :و ّ
واالستقصاء والفحص عن بواطن األمور)))4(.
وعرفه البكري (ت1310 :ه) _رمحه هللا_ بقوله((:هو البحث عما ينكتم
ّ
)
5
(
عنك من عيوب املسلمني وعوراهتم)) .
((التجسس:
وقال الطاهر ابن عاشور(ت1393 :ه) _رمحه هللا_:
ّ
البحث بوسيلة خفية))(.)6
التجسس من خالل التعريفات السابقة أبنه(( :البحث
وميكن تعريف
ّ
عن ابطن أمور الناس بوسيلة خفية)).
( )1شرح صحيح البخاري البن بطال (.)259 /9

()2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)21 /18
()3القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس (ص.)1099 :
( )4كشف املشكل من حديث الصحيحني ،البن اجلوزي (.)514 /3
( )5إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني (.)209 /4
( )6التحرير والتنوير (.)253 /26
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املسألة الثالثة :العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي:
للتجسس ال خيرج عن املعىن اللغوي له ،وخيتص أبمرين:
املعىن االصطالحي
ّ
املتجسس عليه.
 -1أنه يكون بتلطّف وخفية من غري أن يشعر
َّ
 -2أنه يكون يف الشرولالطالع على العورات والعيوب.
املسألة الرابعة :األلفاظ ذات الصلة:
التحسس:
الفرع األول:
ّ
وحتسس مبعىن واحد يف تطلّب معرفة
جتسس الرجلَّ ،
قال بعض أهل اللغةَّ :
األخبار)1(.
التجسس،
وقال ابن عبد الرب (ت463 :ه) _رمحه هللا_(( :قيل :معىن
ّ
التحسس سواء ،أو قريب من السواء))(.)2
ومعىن
ّ
وقال النووي (ت676 :ه) _رمحه هللا_ ...((:وقيل مها مبعىن؛ وهو طلب
معرفة األخبار الغائبة واألحوال)))3(.
التحسس ،وهلم يف ذلك أقوال
وقد ّفرق بعض العلماء بني
التجسس و ّ
ّ
متعددة ،بياهنا فيما أييت:
-1
التجسس :البحث عن عورات الناس ،والتح ّسس :االستماع ألحاديث
ّ
الناس)4(.

( )1انظر :الزاهر يف معاين كلمات الناس ( ،)368 /1لسان العرب ( ،)38 /6مادة( :جسس).
( )2االستذكار (.)291 /8
( )3شرح النووي على مسلم (.)119 /16
( )4انظر :الزاهر يف معاين كلمات الناس ( ،)369-368 /1لسان العرب ( ،)38 /6مادة:
(جسس).
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()1
الشيء حباسة
-2
التحسس :تطلّب ّ
التجسسّ :
تعرف اخلرب بتلطّف ونيقة .و ّ
ّ
كالتسمع على القوم)2(.
ّ
التحسس:
-3
التجسس :االجتهاد يف الطلب ،ويقع على مجيع اجلوارح ،و ّ
ّ
التسمع ومد العني)3(.
ّ ّ
 -4التجسس :أن يطلبه لغريه ،والتحسس :أن يطلبه لنفسه)4(.
ّ
ّ
التجسس :التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو غريه،
-5
ّ
التحسس :أن يتوىل ذلك بنفسه )5(.جاء يف (مطالع األنوار على صحاح
و ّ
()6
خترب األخبار من غريه ابلسؤال والبحث
التجسس(( :إذا ّ
اآلاثر) يف معىن ّ
عن عورات الناس ،وبواطن أمورهم ،من قوهلم واعتقادهم فيه ويف سواه،
وتسمعه أبذنه ،وهذا قول ابن وهب (ت:
وابحلاء إذا توىل ذلك بنفسهّ ،
197ه))).
التحسس يكون يف الشر واخلري
 -6التجسس يكون يف الشر خاصة ،و ّ
مجيعا)7(.
ً
جوده ،وأحكمه .انظر :احلواشي على درة
تنوق يف األمر :إذا ّ
()1النيقة :اسم مصدر من ّ
الغواص البن بري وابن ظفر (ص ،)824-823 :اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب
النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة واملثل (ص.)257 :
( )2انظر :الفائق يف غريب احلديث ( ،)214 /1مادة( :جسس) ،حتفة األبرار شرح مصابيح السنة
(.)261 /3
()3كشف املشكل من حديث الصحيحني (.)515 /3
( )4انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ،)272 /1مادة( :جسس) ،لسان العرب (،)38 /6
مادة( :جسس).
( )5انظر :حتفة األبرار شرح مصابيح السنة (.)261 /3
()6البن قرقول(.)165 /2
( )7انظر :مطالع األنوار على صحاح اآلاثر (.)165 /2
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التحسس :تطلّب األخبار على
-7
التجسس :طلب اخلرب الغائب للشخص،و ُّ
ّ
ِّ
الناس يف اجلملة(.)1
واألقرب هو األخري.
الفرع الثاين :الن َّْمس:
ِّ
ت الرجل،
السر ،أَْمنُ ُسهُ منَْساً :كتمته .وَمنَ ْس ُ
س منَْساً ،وَمنَ ْس ُ
ت ّ
س ،يَـْنم ُ
َمنَ َ
وانمسته منامسة ،إذا ساررته)2(.
َ ْ ُُ
((قال أبو عبيد (ت224 :ه) _رمحه هللا_ :والناموس هو صاحب سر
الرجل الذي يطلعه على ابطن أمره ،وخيصه مبا يسرته عن غريه))(.)3
قال أبو بكر األنباري (ت328 :ه) _رمحه هللا_(( :يقال :رجل جاسوس

وانموس مبعىن .قال إبراهيم( :)4قول أيب عبيدة( :)5جاسوس وانموس مبعىن،
ال أعرفه .قال :والناموس عندي :صاحب سر امللك))(.)6

()1انظر :القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس (ص.)1099 :
( )2انظر :العني ( ،)276 /7مادة( :منس) ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ( ،)986 /3مادة:
(منس).

( )3غريب احلديث للقاسم بن سالم (.)199 /2

()4إبراهيم بن إسحاق احلريب ،أبو إسحاق،املتوىف سنة285 :ه .انظر :سري أعالم النبالء
(.)370-356 /13
املثىن ،املتوىف سنة208 :ه .انظر :سري أعالم النبالء (.)447-445 /9
(َ )5م ْع َمر بن ّ
( )6الزاهر يف معاين كلمات الناس (.)369-368 /1
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وقال ابن منظور (ت711 :ه) _رمحه هللا_(( :واجلاسوس :صاحب سر

الشر ،والناموس :صاحب سر اخلري))( ،)1وهذا هو األقرب.

التنصت:
الفرع الثالثّ :

مستمعا( ،)2وأنصت :استمع وأحسن االستماع
نصت له نصتًا :سكت
ً
ِّ
تسمع ابنتباه ،وتكلّف
يتنصتُّ ،
وتنصتَّ ،
للحديثَّ ،
تنصتًا ،فهو ُم ّ
تنصتّ :
له خفية)3(.

وتسمع
النصت ،و َّ
جتسسَّ ،
تنصت جلارهَّ :
ً
ويقال :تصنّت .وقد رفض جممع اللغة املصري لفظ :التصنّت؛ ألنه ليس
نصت» للداللة على اإلنصات
يف اللغة الفعل« :تصنّت» ،ووافق على «الت ّ

واملبالغة فيه)4(.

التنصت عموم وخصوص؛ فيكون
وميكن القول أبن بني
التجسس و ّ
ّ
التجسس ،فيكون
سرا وعالنية( ،)5خبالف
التنصت أعم من حيث وقوعه ًّ
ّ
ّ
خفية.
التجسس يكون
التنصت
ويكون ّ
ّ
أخص من حيث كونه ابالستماع ،و ّ
ابالستماع وبغريه.
( )1لسان العرب ( ،)38 /6مادة( :جسس).
()2انظر :املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ( ،)607 /2مادة( :نصت).

()3انظر :املعجم الوسيط ( ،)925 /2مادة( :نصت) ،معجم اللغة العربية املعاصرة (-2218 /3
 ،)2219مادة( :نصت).

()4انظر :معجم الصواب اللغوي ( ،)236 /1مادة( :صنت).
()5انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)161 /10
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الرتصد:
الفرع الرابعّ :

ص ُد:
الرت ُّ
ص ُدهُ َر ْ
صداً َور َ
ص َده يَـ ْر ُ
((الراصد للشيء :املراقب له .تقولَ :ر َ
صداً ،و ََ
صيد :السبع الذي يـر ِّ ِّ
ص ُد
الرصود من اإلبل :اليت تَـ ْر ُ
َْ ُ
الر ُ َ ُ ُ
ََ
ص ُد ليث َ
الرتقُّ ُ
ب .و َ
ب .و َ
رصدون ،كاحلرس ،يستوي فيه
ص ُد :ال َق ْوُم يَ ُ
الر َ
ُش ْر َ
ب اإلبل ،مث تشرب هي .و َ
الواحد واجلمع واملؤنث .ورمبا قالوا :أرصاد)))1(.

وترصدته؛ حنو :رقبته ،وارتقبته ،وترقّبته:
ويقال(( :رصدته،وارتصدتهّ ،
قعدت له على طريقه أترقّبه ،وراصدته :راقبته))(.)2
قال ابن فارس (ت 395 :ه) _رمحه هللا_(( :الراء والصاد والداألصل
َّهيُّـ ُؤ لِّ ِّرقْـبَ ِّة شيءعلى َم ْسلَ ِّك ِّه))(.)3
واحد ،وهو التـ َ

الرتصد يف
جاء يف (املوسوعة الفقهية الكويتية)((( :)4فيجتمع
التجسس و ّ
ّ
أن ًّ
التجسس يكون ابلتّتبّع والسعي
كال منهما تتبّع أخبار الناس ،غري أن
ّ
الرتصد فهو القعود واالنتظار
لتحصيل األخبار ولو ابلسماع أو االنتقال ،أما ّ
والرتقّب)).
الرتصد وغريه.
وعلى هذا،
الرتصد؛ فيدخل يف معناه ّ
أعم من ّ
فالتجسس ّ
ّ

()1الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ( ،)474 /2مادة( :رصد).
()2أساس البالغة ( ،)356 /1مادة( :رصد).
()3مقاييس اللغة ( ،)400 /2مادة( :رصد).
(.)161 /10()4
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التجسس:
املطلب الثاين :صور
ّ

االطّالع على األخبار وبواطن األمور اليت يسرتها اإلنسان عن غريه ،له
صور متعددة ،ميكن بيان بعضها فيما أييت:
التجسس عن طريق اآلالت املستخدمة يف حفظ الصوت أو الصورة؛
-1
ّ
وذلك بوضعها يف أماكن خفيّة.
 -2املراقبة من بعد؛ إما بنفسه أو بغريه.
 -3االستماع حلديث غريه مباشرة ،أو بواسطة.
 -4تفتيش املقتنيات الشخصية بصورة خفيّة.
 -5مراقبة األجهزة اخلاصة؛ إما بفتحها خفية ،أو االطّالع على ما فيها عن
طريق التطبيقات اليت مت ّكن من الدخول على احلساب من أجهزة أخرى.
التبحث عن بواطن األمور ،واالستكشاف عن طريق
 -6السؤال عن األسرار،و ّ
القريبني من الشخص.
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التجسس:
املطلب الثالث :دوافع
ّ

للتجسس دوافع متعددة ،ميكن بياهنا فيما أييت:
ّ
 -1حب االستطالع ،ومعرفة أحوال الناس ،ومأل وقت الفراغ ،واالستئناس
مبعرفة أخبار الناس.
 -2التطلّع إىل ما عند الناس ،واحلسد.
 -3تتبّع عورات الناس.
 -4الوقوف على املنكرات؛ملناصحة أهلها ،وإزالة املنكر ،أو ملالحقة اجملرمني
واملطلوبني.
 -5متابعة الزوج والتأكد من عدم وجود عالقة بينه وبني امرأة أخرى ابلزواج
أو غريه ،أو لوجود شبهة يف ذلك ،ومتابعة الزوجة كذلك ،والتأكد من
عدم وجود عالقة بينها وبني رجل آخر.
 -6متابعة األوالد حلمايتهم من الوقوع يف احملرمات.
 -7أن ينقل إليه ما يكره ،فيتفحص صحة ما قيل
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التجسس:
املبحث األول :حكم
ّ

التجسس من حيث األصل ،وذلك بتتبّع
يف هذا املبحث سأبني حكم
ّ
خيفوهنبالرتصد
عورات الناس وخصوصيّاهتم ،كمراقبتهم خفية لالطّالع على ما
ّ
هلم ،أو برتكيب أجهزة مراقبة ،أو فتح أجهزهتم ،أو حساابهتم الشخصية ،وحنو
حمرًما؟
ذلك ،هل يع ّد هذا األمر ً
مباحا ،أو ّ
التجسس(.)1
مل أقف على خمالف يف حترمي
ّ

جاء يف (الدر الثمني واملورد املعني)((( :)2ومن نقل إليه ما يكره ،فيجب
عليه مخسة أشياء :أنال يص ّدق الناقل؛ لقوله تعاىل{:ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ}( ،)3وأن ينهاه عن ذلك؛ ألنه من ابب النهي عن املنكر ،وأن
يبغضه يف هللا تعاىل؛ ألن هللا تعاىل يبغض النمام ،واحلب يف هللا ،والبغض يف
هللا من اإلميان ،وأن ال يفحص عن حقيقة ما قاله له؛ لقوله تعاىل {:ﱍ

( )1انظر :شرح خمتصر الطحاوي للجصاص ( ،)241-240 /6املبسوط للسرخسي (،)110 /30
املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر ( ،)131 /2شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة
( ،)449 /2تنوير احلوالك شرح موطأ مالك ( ،)214 /2الدر الثمني واملورد املعني (ص:
 ،)565تفسري املاوردي = النكت والعيون ( ،)334 /5إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح
املعني ( ،)209 /4املغين البن قدامة ( ،)195 /10العدة شرح العمدة (ص ،)685 :الشرح
الكبري على منت املقنع ( ،)18 /12طرح التثريب يف شرح التقريب (.)95 /8

( )2مليارة الفاسي (ص.)565-564:
( )3سورة احلجرات ،من اآلية.)6( :
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()1
جتسس ،وأن ال يعاقب بذلك املنقول عنه؛ ألن يف ذلك
ﱎ}  ،وهذا ّ
منيمة)).

وجاء يف (إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني)((( :)2واعلم ،أنه
ليس بواجب على أحد أن يبحث عن املنكرات املستورة حىت ينكرها إذا رآها،
بل ذلك حمرم  ...وإمنا الواجب هو األمر ابملعروف عندما ترى التاركني له يف
حال تركهم ،واإلنكار للمنكر كذلك)).

وجاء يف (اآلداب الشرعية واملنح املرعية)((( :)3يف اإلنكار بداعي الريبة
التجسس لذلك ،نص أمحد (ت241 :ه) فيمن رأى إانء يرى
وظن املنكر و ّ
مسكرا ،أنه يدعه؛ يعين :ال يفتشه ،ترجم عليه اخلالل (ت311 :ه):
أن فيه
ً
ما يكره أن يفتش إذا اسرتاب به)).
س من اجلرائم
وقد َع ّد نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية
ّ
التجس َ

املعلوماتية(.)4

( )1سورة احلجرات ،من اآلية.)12( :
()2للبكري (.)209 /4
(.)281 /1( )3

()4حيث جاء يف املادة الثالثة منه(( :يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد عن سنة ،وبغرامة ال تزيد على
مخس مائة ألف رايل ،أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل شخص يرتكب ًّأاي من اجلرائم املعلوماتية
التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة املعلوماتية ،أو أحد أجهزة احلاسب اآليل
اآلتيةّ -1 :

مسوغ نظامي صحيح_ أو التقاطه أو اعرتاضه  -3 ...الدخول غري املشروع إىل موقع
_دون ّ
املزودة ابلكامريا،
إلكرتوين -4 ...املساس ابحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف الن ّقالة ّ
أو ما يف حكمها))( .صدر نظام مكافحة جرائم املعلوماتية بقرار جملس الوزراء رقم  79واتريخ
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التجسس ما أييت:
واألدلة على حترمي
ّ

الدليل األول:
قوله

ﱋ ﱍ
تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱌ

ﱎﱠ()1

وجه االستدالل:

التجسس من وجهني:
دلت اآلية على حترمي
ّ

التجسس،و((النهي
الوجه األول :اشتملت اآلية الكرمية على النهي عن
ّ

التجسس.
يقتضي التحرمي))( ،)2فدل على حترمي
ّ

التجسس وجهان :أحدمها :أن يتبع عورة املؤمن ،فيبحث عن
ويف معىن
ّ
سرائره ليطّلع على عيوبه ،قاله ابن عباس (ت68 :ه) _رضي هللا عنهما_،
وجماهد (ت104 :ه) ،وقتادة (ت118 :ه) ،ومقاتل (ت150 :ه) ،رمحهم

عما خفي حىت يظهر ،قاله األوزاعي (ت:
هللا.والثاين :هو البحث ّ
157ه)(.)3
1428/3/7هـ ،ومتت املصادقة عليه مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم م 17/واتريخ
1428/3/8هـ).انظر :نظام اجلرائم املعلوماتية على موقع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات على

الرابط:

https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pa
ges/CybercrimesAct.aspx
( )1سورة احلجرات ،من اآلية.)12( :
( )2التبصرة يف أصول الفقه (ص .)99 :وانظر :احملصول للرازي ( .)281 /2

( )3انظر:االستذكار ( ،)291 /8اهلداية إىل بلوغ النهاية ( ،)7006 /11تفسري املاوردي = النكت
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التجسس وهو الظن(،)1
تضمنت اآلية النهي عن السبب يف
الوجه الثاينّ :
ّ
التجسس وحترمي ارتكابه.
فدلت على وجوب االبتعاد عن
ّ
((التجسس من آاثر
قال ابن عاشور (ت1393 :ه)_رمحه هللا_:
ّ
الظن؛ ألن الظن يبعث عليه حني تدعو َّ
سرا،
نفسه إىل حتقيق ما ظنّه ًّ
الظان ُ
التجسس ،فح ّذرهم هللا من سلوك هذا الطريق للتح ّقق ليسلكوا
فيسلك طريق
ّ

غريه إن كان يف حتقيق ما ظن فائدة)))2(.

الدليل الثاين:
قوله تعاىل :ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄﲅﲆﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ ()3

وجه االستدالل:
التجسس أبهنا صرحية يف حترمي إيذاء
ميكن االستدالل هبذه اآلية على حترمي
ّ
التجسس عليهم؛ فهو ضرب من الكيد
املؤمنني واملؤمنات ،ومن صور إيذائهم:
ّ
والتطلّع على العورات( ،)4فإن املتجسس على املعايب ٍ
مؤذ لصاحبها الذي
ّ
أخفاهاومل جياهر هبا)5(.
والعيون ( ،)334 /5تفسري مقاتل بن سليمان (.)96 /4

()1انظر :مفاتيح الغيب للرازي ( .)110/28
( )2التحرير والتنوير (.)253 /26
( )3سورة األحزاب ،اآلية.)58( :
( )4انظر :التحرير والتنوير (.)254-253 /26
( )5انظر :تطريز رايض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك (ص.)878 :
جملة العلوم الشرعية
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الدليل الثالث:

عن أيب هريرة (ت57:ه)_ _عن النيب __ قال« :إايكم والظن،
جتسسوا ،وال حتاسدوا ،وال تدابروا،
حتسسوا ،وال ّ
فإن الظن أكذب احلديث ،وال ّ

وال تباغضوا ،وكونوا عباد هللا إخو ًاان»(.)1

وجه االستدالل:
التجسس من وجهني:
دل احلديث على حترمي
ّ

التبحث عن عيوب الناس وتتبّع
األول :النهي الصريح عن
التجسس ،وهو ّ
ّ
عما يكره املسلم أن يُطّلع عليه من حاله( ،)2و((النهي
أخبارهم ،والسؤال ّ

يقتضي التحرمي))(.)3

التجسس وهو الظن( ،)4فدل على
الثاين :أنه ّ
تضمن النهي عن السبب يف ّ

التجسس ،وحترمي ارتكابه.
وجوب االبتعاد عن
ّ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)19 /8كتاب :األدب ،ابب :ما ينهى عن التحاسد والتدابر،
رقم احلديث ،)6064( :ومسلم يف صحيحه ( ،)1985 /4كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب:
حترمي الظن ،والتجسس ،والتنافس ،والتناجش وحنوها ،رقم احلديث ،)2563( :وزاد« :وال
تنافسوا».

( )2انظر :معامل السنن ( ،)123 /4شرح صحيح البخاري البن بطال ( ،)259 /9املنتقى شرح
املوطأ (.)216 /7

( )3التبصرة يف أصول الفقه (ص .)99 :وانظر :احملصول للرازي ( .)281 /2

()4انظر :مفاتيح الغيب للرازي ( .)110/28
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الدليل الرابع:
عن أيب برزة األسلمي (ت64 :ه) _ _ قال :اندى رسول هللا _
 _حىت أمسع العواتق( ،)1فقال«:اي معشر من آمن بلسانه ،ومل يدخل اإلميان
قلبه ال تغتابوا املسلمني ،وال تتبعوا عوراهتم؛ فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع هللا
عورته حىت يفضحه يف بيته»(.)2
وعن ابن عباس (ت68 :ه) _ _عن النيب _  _ قال« :من سرت
عورة أخيه املسلم ،سرت هللا عورته يوم القيامة ،ومن كشف عورة أخيه املسلم،
كشف هللا عورته ،حىت يفضحه هبا يف بيته»(.)3
وجه االستدالل من احلديثني:
بتضمنهما النهي عن تتبع عورة املسلم،
ميكن أن يوجه االستدالل هبما ُّ
وتوعُّد من تتبع عورة أخيه أو كشفها ابلفضيحة ،وال يـُتَوعَّد إال على فعل حمرم،
التجسس.
التجسس من تتبُّع العورات ،فدل احلديثانعلى حترمي
و ُّ
ّ
()1مجع عاتق(( .قال اخلليل :جارية عاتق ،أي شابة أول ما أدركت .قال ابن األعرايب :إمنا
مسيت عات ًقا؛ ألهنا عتقت من الصبا ،وبلغت أن تدرع)).مقاييس اللغة ( ،)219 /4مادة:
(عتق) ،وانظر :لسان العرب ( ،)236-235 /10مادة( :عتق).
( )2أخرجه أمحد يف مسنده ( ،)40 /33مسند البصريني ،حديث أيب برزة األسلمي ،رقم احلديث،)19801( :

وأخرج أبو داود حنوه يف سننه ( ،)270 /4كتاب :األدب ،ابب :يف الغيبة ،رقم احلديث،)4880( :
والرتمذي يف سننه ( )378 /4عن ابن عباس  ،أبواب الرب والصلة عن رسول هللا  ،ابب :ما جاء يف
وحسنه األلباين يف صحيح سنن
تعظيم املؤمن ،رقم احلديث ،)2032( :وقال :هذا حديث حسن غريبّ .
الرتمذي ( ،)391/2وقال حمققو املسند :صحيح لغريه.
( )3أخرجه أبو داود يف سننه ( ،)273-272 /4كتاب :األدب ،ابب :يف النهي عن التجسس،
رقم احلديث ،)4890( :وابن ماجه يف سننه ( ،)850 /2كتاب :احلدود ،ابب :السرت على
املؤمن ودفع احلدود ابلشبهات ،رقم احلديث ،)2546( :واحلاكم يف املستدرك (،)418 /4
كتاب احلدود ،رقم احلديث ،)8135( :وقال احلاكم :صحيح اإلسناد ،وسكت عنه الذهيب يف
التلخيص ،وصحح األلباين إسناده يف صحيح سنن أيب داود (.)199 /3
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الدليل اخلامس:
عن معاوية (ت60 :ه) _  _ قال :مسعت رسول هللا _  _ يقول:
«إنك إن اتّبعت عورات الناس أفسدهتم ،أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو
الدرداء _ « :_ كلمة مسعها معاوية من رسول هللا ،نفعه هللا تعاىل هبا»)1(.
وعن املقداد بن األسود (ت33 :ه) ،وأيب أمامة (ت86 :ه) _رضي هللا
عنهما_ ،قاال :إن رسول هللا _  _ قال« :إن األمري إذا ابتغى الريبة يف
الناس أفسدهم»(.)2
وجه االستدالل من احلديثني:
السيء
ميكن أن يستدل هبما على حترمي ّ
التجسس؛ ألن فيهما تصرحيًا ابألثر ّ
التباع عورات الناس ،وابتغاء الريبة فيهم ،فهو يؤدي إىل إفسادهم ،وما كان
سبيالً إلفساد الناس ،فهو حمرم.

التجسس ،رقم
( )1أخرجه أبو داود يف سننه ( ،)272 /4كتاب :األدب ،ابب :يف النهي عن
ّ
احلديث ،)4888( :وابن حبان يف صحيحه ( ،)72 /13كتاب :احلظر واإلابحة ،ابب :الغيبة،
رقم احلديث ،)5760( :والبخاري من طريق آخر يف األدب املفرد (ص ،)96 :ابب :االنبساط
إىل الناس ،رقم احلديث ،)248( :وصححه النووي يف رايض الصاحلني (ص ،)446 :وصححه
األلباين يف صحيح سنن أيب داود ( ،)199 /3وقال األرانؤوط :إسناده صحيح.
( )2أخرجه أمحد يف مسنده ( ،)237 /39رقم احلديث ،)23815( :واحلاكم يف املستدرك (/4
 ،)419كتاب :احلدود ،رقم احلديث ،)8137( :وأبو داود يف سننه ( ،)272 /4كتاب:
التجسس ،رقم احلديث ،)4889( :وسكت عنه الذهيب يف
األدب ،ابب :يف النهي عن
ّ
التلخيص ،وقال حمققو املسند :حديث حسن.
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الدليل السادس:
رجال اعرتف على نفسه ابلزان
عن زيد بن أسلم (ت136 :ه)رمحه هللا :أن ً
على عهد رسول هللا  ،فدعا له رسول هللا _  _ بسوط ،فأيت بسوط مكسور،
فقال« :فوق هذا» ،فأيت بسوط جديد ،مل تقطع مثرته ،فقال« :دون هذا» ،فأيت
بسوط قد ركب به ،والن ،فأمر به رسول هللا _  _ فجلد ،مث قال« :اي أيها
الناس ،قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود هللا ،من أصاب من هذه القاذورة شيئاً،
فليسترت بسرت هللا ،فإنه من ِّ
يبد لنا صفحته ،نقم عليه كتاب هللا»(.)1
وجه االستدالل:
أن النيب _ _أخربهم أنه ال يكشفهم عما ال يبدون من أنفسهم ،وأهنم
إذا أبدوا ما فيه احلق عليهم أخذوا بذلك( .)2فهذا يدل على عدم مشروعية
البحث عن املعاصي املستورة ،ومن ابب أوىل التطلّع والبحث عن عورات
الناس ،وأسرارهم اخلاصة غري املعاصي.
املناقشة:
نوقش االستدالل ابحلديث من حيث ثبوته؛ فهو مرسل(.)3
مسندا،وقد احتج
وجيابأبنه جاء من طريق ابن عمر _رضي هللا عنهما_ ً
العلماء مبتنه(.)4
( )1أخرجه مالك يف املوطأ ( ،)1205 /5كتاب :الرجم واحلدود ،ابب :ما جاء فيمن اعرتف على
نفسه ابلزان ،رقم احلديث ،)632( :والبيهقي يف السنن الكربى ( ،)565 /8كتاب :األشربة
واحلد فيها ،ابب :ما جاء يف صفة السوط والضرب ،رقم احلديث ،)17574( :وأخرجه احلاكم
يف املستدرك ( )425 /4عن ابن عمر _رضي هللا عنهما_ حنوه ،كتاب احلدود ،رقم احلديث:
( ،)8158وقال الذهيب :على شرط البخاري ومسلم .وقال البيهقي(( :قال الشافعي رمحه هللا:
هذا حديث منقطع ،ليس مما يثبت به هو نفسه حجة ،وقد رأيت من أهل العلم عندان من يعرفه
ويقول به ،فنحن نقول به)).
( )2انظر :تفسري اإلمام الشافعي (.)1278_1277 /3
()3انظر :البدر املنري ( ،)617 /8التلخيص احلبري (.)106 /4
()4انظر :البدر املنري ( ،)619-617 /8التلخيص احلبري (.)106 /4
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الدليل السابع:
عن عبد الرمحن بن عوف (ت32 :ه) :أنه حرس ليلة مع عمر بن
شب هلم سراج يف بيت ،فانطلقوا
اخلطاب (ت23 :ه)  ،فبينا هم ميشونّ ،
يؤمونه( ،)1حىت إذا دنوا منه إذا ابب ٍ
جماف( )2على قوم هلم فيه أصوات مرتفعة
ّ
ولغط ،فقال عمر وأخذ بيد عبد الرمحن« :أتدري بيت من هذا؟» قال :قلت:
ال ،قال« :هو ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب ،فما ترى؟» قال عبد
جتسسوا}(،)3
الرمحن :أرى قد أتينا ما هناان هللا عنه ،هناان هللا ،فقال{ :وال ّ
فقد جتسسنا« ،فانصرف عنهم عمر ،وتركهم»)4(.
ّ
وجه االستدالل:
يوجه االستدالل هبذا األثر عن الصحابة _  _ من وجهني:
ميكن أن ّ
التجسس يف هذا املوضع،
األول :استشهاد عبد الرمحن _ _ابلنهي عن ّ
التجسس واالطّالع على العورات.
يشري إىل حترمي
ّ
الثاين :انصراف عمر _ _يف هذا املوقف عن اإلنكار ملا مل يظهر إال
التجسس ،ولو مل
ابلتبحث ،يدل على فهمهم أن هذا داخل يف النهي عن
ّ
ّ
حمرما ،ملا امتنعوا من إزالة املنكر.
يكن ً
()1أي :يقصدونه(( .أََّمه ُيؤُّمه أًَّما؛ إذا قصده)).لسان العرب ( ،)22 /12مادة( :أ ََمم).
()2أي :مغلق .انظر :إكمال املعلم بفوائد مسلم (.)533 /7
( )3سورة احلجرات ،من اآلية.)12( :

التجسس ،رقم احلديث:
( )4أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( ،)231 /10كتاب :اللقطة ،ابب:
ّ
( ،)18943واحلاكم يف املستدرك ( ،)419 /4كتاب :احلدود ،رقم احلديث،)8136( :
والبيهقي يف السنن الكربى ( ،)578 /8مجاع أبواب صفة السوط ،ابب :ما جاء يف النهي عن
التجسس ،رقم احلديث ،)17625( :وصحح احلاكم إسناده ،ووافقه الذهيب يف التلخيص.
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الدليل الثامن:

عن زيد بن وهب (ت83 :ه) رمحه هللا ،قال :قيل البن مسعود (ت:
مخرا ،قال:
32ه) _  :_ هلك الوليد بن عقبة (ت61 :ه) تقطر حليته ً
التجسس،
«قد هنينا عن
ّ

فإن يظهر لنا نقم عليه»)1(.

وجه االستدالل:
يوجه االستدالل هبذا احلديث من وجهني:
ميكن أن ّ
التجسس»يف هذا السياق
األول :قول ابن مسعود« : ،قد هنينا عن
ّ

يشري إىل حترميه؛ ألن((النهي يقتضي التحرمي))(.)2
التجسس ،وأخرب أن وجود قرينة
الثاين :أن ابن مسعود _  _ امتنع من
ّ
تسوغ التجسس ،وأنه ال يعاقب على املعصية إال إذا
على ارتكاب احملرم ،ال ّ
تبحث إلظهارها.
ظهرت من غري ّ

( )1أخرجه عبد الرزاق يف مصنّفه ( ،)232 /10كتاب :اللقطة ،ابب :التجسس ،رقم احلديث:
( ،)18945وابن أيب شيبة يف مصنّفه ( ،)327 /5كتاب :األدب ،يف السرت على الرجل وعون
الرجل ألخيه ،رقم احلديث ،)26568( :وأبو داود يف سننه ( ،)272 /4كتاب :األدب،ابب:
يف النهي عن التجسس ،رقم احلديث ،)4890( :وابن أيب حامت يف تفسريه ( ،)3305/10رقم
احلديث .)18616( :قال النووي يف رايض الصاحلني (ص(( :)446 :رواه أبو داود إبسناد
على شرط البخاري ومسلم)) .قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود ((( :)199 /3صحيح
اإلسناد)).

( )2التبصرة يف أصول الفقه (ص.)99 :
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الدليل التاسع:
التجسس له آاثر سيئة ميكن بياهنا فيما أييت:
أن
ّ
كر)1(.
لألخوة اإلسالمية؛ ألنه يبعث على إظهار التن ّ
 -1أن فيه ً
ثلما ّ
 -2أنه يؤدي إىل نكد العيش ،فهو يدخل يف صدر ِّ
التخوف
ُ
املتجسس احلرج و ّ
ّ
بعد أن كانت ضمائره خالصة طيبة)2(.
ّ
)
3
ِّ
املتجسس
املتجسس قد يرى من
 -3أنه يؤدي إىل البغضاء والعداوة(  ،فإن
َّ
ّ
املتجسس عليه إن
عليه ما يسوؤه ،فتنشأ عنه العداوة واحلقد( .)4كما أن
َّ
جتسس اآلخر ساءه ،فينشأ يف نفسه كره له ،ورمبا انتقم كل
اطّلع على ّ
منهما من اآلخر)5(.
اعرتاض واجلواب عنه:
التجسس،
اضا على حترمي
أورد ابن العريب (ت543 :ه) _رمحه هللا_ اعرت ً
ّ
وأجاب عنه ،وبيانه فيما أييت:
االعرتاض:
التجسس؛ فعن زيد بن خالد اجلهين(ت:
جاء يف السنة ما يفيد جواز
ّ
فتوسدت عتبته،
78ه)  أنه قال:
«ألرمقن صالة رسول هللا _  ،_قالّ :
ّ
أو فسطاطه.)6(»...
( )1انظر :التحرير والتنوير (.)254 /26
( )2انظر :التحرير والتنوير (.)254 /26
( )3انظر :شرح رايض الصاحلني ،البن عثيمني (.)252-251 /6
( )4انظر :التحرير والتنوير (.)254 /26
( )5انظر :التحرير والتنوير (.)254 /26
( )6أخرجه مالك يف املوطأ ( ،)167 /2كتاب :السهو ،صالة النيب _  _ يف الوتر ،رقم احلديث:
( ،)121وأمحد يف مسنده ( ،)13 /36تتمة مسند األنصار ،حديث زيد بن خالد اجلهين ،رقم
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جتسس!
فإن قوله:
ّ
جتسس ،فكيف جاز هذا لزيد ،وهو ّ
«فتوسدت عتبته» ّ
وإذا استمع الرجل ملنزل صاحبه ليسمع ما حيتاج إليه ،كذلك يسمع ما يستغىن
عنه ،أو ما ال جيوز له مساعه(.)1
اجلواب عن االعرتاض:
أجاب ابن العريب _رمحه هللا_ عن هذا االعرتاض جبوابني:
أحدمها :أن يكون ذلك بعلم رسول هللا  - -مبكان زيد ،وإذا علم
صاحب املنزل بذلك ،جاز للمتجسس)2(.
ّ
يدا كان على بعد حىت مسع
لكن ز ً
والثاين :حيتمل أن يكون بغري علمه ،و ّ
النيب  - -يتوضأ ويقرأ ،فحينئذ دان ،وذلك جائز مع كل أحد)3(.
التجسس التحرمي.
ومن خالل ما سبق من األدلة يتبني أن األصل يف
ّ

احلديث ،)21680( :وأبو داود يف سننه ( ،)47 /2أبواب قيام الليل ،ابب :يف صالة الليل،
رقم احلديث ،)1366( :وابن ماجه يف سننه ( ،)433 /1كتاب :إقامة الصالة ،والسنة فيها،
ابب :ما جاء يف كم يصلي ابلليل ،رقم احلديث ،)1362( :وصححه األلباين يف صحيح سنن
أيب داود (.)375 /1
( )1انظر :القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس (ص.)302 :
( )2القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس (ص.)302 :
( )3القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس (ص.)302 :
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التجسس ،واجلامع بينها:
املبحث الثاين :الصور اليت استثناها العلماء من
ّ
وفيه مطلبان:

التجسس:
املطلب األول :الصور اليت استثناها العلماء من
ّ
التجسس ،استثنوا بعض الصور ،وبياهنا فيما أييت:
بعد أن ّقرر العلماء حترمي ّ

التجسس على العدو الكافر،
جتسس اإلمام للمصلحة ،و ّ
الصورة األوىلّ :
ومن خيشى منه فساد الدين والدنيا:
()1
التجسس على
صرح العلماء جبواز
وقد ّ
التجسس لإلمام للمصلحة  ،و ّ
ّ

()2
وجتسس الشَُّرط على اجلناة واللصوص(.)3
العدو الكافر ّ ،

جاء يف (منار القاري)((( :)4ويستثىن بعض احلاالت االستثنائية
كالتجسس على العدو الكافر ،ألن النيب  - -أرسل يف غزوة اخلندق الزبري
ّ

(ت36 :ه) إىل األعداء( )5ليطّلع على أحواهلم)).

( )1انظر :تنوير احلوالك شرح موطأ مالك (.)214 /2
( )2انظر :املبسوط للسرخسي (.)18 /10
( )3انظر :التحرير والتنوير (.)254 /26

()4منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري ،حلمزة حممد قاسم(.)250 /5

( )5عن جابر  ،قال :قال النيب _ « :_ من أيتيين خبرب القوم يوم األحزاب؟» قال الزبري :أان،
نيب حوارًّاي
مث قال« :من أيتيين خبرب القوم؟» ،قال الزبري :أان ،فقال النيب _ « :_ إن لكل ّ
اري الزبري» .أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)27 /4كتاب :اجلهاد والسري ،ابب ،رقم
وحو َّ
احلديث ،)2846( :ومسلم يف صحيحه ( ،)1879 /4كتاب :فضائل الصحابة  ،ابب :من
فضائل طلحة ،والزبري رضي هللا عنهما ،رقم احلديث ،)2415( :واللفظ للبخاري.
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التجسس على من خيشى منه فساد الدين
نص العلماء على جواز
كما ّ
ّ
والدنيا؛ فعن سامل (ت106:ه)_ رمحه هللا_ قال :مسعت عبد هللا بن عمر
(ت73 :ه)_رضي هللا عنهما_ ،يقول :انطلق رسول هللا _ _وأيب بن
_يؤمان النخل اليت فيها ابن صياد ،حىت
كعب األنصاري (ت30 :ه) _ ّ 
إذا دخل رسول هللا _ ،_طفق رسول هللا _ _يتّقي جبذوع النخل ،وهو
َخيْتِّل( )1أن يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه ،وابن صياد مضطجع على
فراشه يف قطيفة له فيها رمرمة  -أو زمزمة( -)2فرأت أم ابن صياد النيب _،_
وهو يتّقي جبذوع النخل ،فقالت البن صياد :أي صاف ،هذا حممد ،فتناهى
بني»)3(.
«لو تركته َّ

ابن صياد ،قال رسول هللا _:_
جاء يف (شرح صحيح البخاري(ت256 :ه) البن بطال( ت:

((:)4())449قال املهلب (ت83:ه) :وىف حديث ابن صياد من الفقه جواز
()1أي :خيدع ابن صياد ليسمع من كالمه ،ويعلم هو والصحابة حاله يف أنه كاهن ،أم ساحر،
وحنومها.شرح املشكاة للطييب الكاشف عن حقائق السنن (.)3473 /11
()2هو يف معظم نسخ مسلم بزايني معجمتني ،ويف بعضها براءين مهملتني ،ووقع يف البخاري
ابلوجهني :وهو صوت خفي ال يكاد يفهم ،أو ال يفهم.شرح املشكاة للطييب الكاشف
عن حقائق السنن (.)3473 /11
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)168 /3كتاب :الشهادات ،ابب :شهادة املختيب ،رقم احلديث:
( ،)2638ويف كتاب :اجلهاد والسري ،ابب :ما جيوز من االحتيال واحلذر ،مع من خيشى معرته،
رقم احلديث ،)3033( :ومسلم يف صحيحه ( ،)2244 /4كتاب :الفنت وأشراط الساعة ،ابب:
ذكر ابن صياد ،رقم احلديث.)2931( :

(.)343 -342/3( )4
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التجسس على من خيشى منه فساد الدين والدنيا ،وهذا احلديث يبني أن قوله
ّ

تعاىل{ :وال جتسسوا}( )1ليس على العموم ،وإمنا املراد به عن التجسس على
الغل للمسلمني ،واسترت بقبائحه،
من مل خيش منه القدح يف الدين ،ومل يضمر ّ
فهذا الذي حاله التوبة واإلانبة ،وأما من ُخشي منه مثل ما ُخشي من ابن
صياد ،أو من كعب بن األشرف وأشباههما ممن كان يضمر الفتك أبهل
التجسس عليه ،وإعمال احليلة يف أمره إذا ُخشي منه .وقد
اإلسالم ،فجائز
ّ
ترجم حلديث ابن صياد يف كتاب :اجلهاد ،ابب :ما جيوز من االحتيال واحلذر
على من ختشى معرته)).

التجسس بناء على خرب الثقة ملنع منكر ال ميكن تداركه
الصورة الثانيةّ :
بعد حصوله:
فعل منكر ،فهل يشرع
وذلك أبن خيرب ثقة إبرادة شخص أو مجاعة َ
التجسس عليهم ملنع فعلهم ،أو ال؟
ّ
التجسس بناء على خرب الثقة ملنع منكر ال ميكن
أوجب بعض العلماء
ّ
تداركه بعد حصوله كالقتل والزان خبالف ما ميكن تداركه كالسرقة والغصب(.)2
وميكن القول أبن ضابط ما ميكن تداركه خيتلف حبسب احلال؛ فقد ال
ميكن تدارك السرقة والغصب يف بعض األحوال.

( )1سورة احلجرات ،من اآلية.)12( :

( )2انظر :إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني (.)209 /4
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التجسس إذا أصبح وسيلة إلنقاذ نفس من
وقد ندب بعض العلماء إىل
ّ

اهلالك)1(.

جاء يف (األحكام السلطانية للماوردي(ت450 :ه))(((:)2وأما ما مل
يتجسس عنها ،وال أن يهتك
يظهر من احملظورات ،فليس للمحتسب أن
ّ
حذرا من االستتار هبا ...فإن غلب على الظن استسرار قوم هبا
األستار ً
ألمارات دلّت ،وآاثر ظهرت ،فذلك ضرابن :أحدمها :أن يكون ذلك يف
رجال خال
انتهاك حرمة يفوت استدراكها ،مثل :أن خيربه من يثق بصدقه أن ً
يتجسس،
ابمرأة ليزين هبا ،أو برجل ليقتله ،فيجوز له يف مثل هذه احلالة أن َّ
حذرا من فوات ما ال يستدرك من انتهاك
ويقدم على الكشف والبحثً ،
احملارم ،وارتكاب احملظورات ،وهكذا لو عرف ذلك من املتطوعة جاز هلم اإلقدام
على الكشف ،والبحث يف ذلك ،واإلنكار ...والضرب الثاين :ما خرج عن
التجسس عليه ،وال كشف
هذا احل ّد ،وقصر عن ح ّد هذه الرتبة ،فال جيوز
ّ
األستار عنه)).

( )1انظر :منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري (.)250 /5
(( )2ص.)366-365 :
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الصورة الثالثة :التج ّسس لغرض من أسباب االمتزاج:

التجسس لغرض املصاهرة ،واجلوار ،واملرافقة يف السفر ،وما
أجاز العلماء
ّ
ذلك من أسباب االمتزاج)1(.

أشبه
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت728 :ه) _رمحه هللا_ ...((:وعلى هذا،
كل من أراد خمالطة إنسان ،امتحنه حىت يعرف ّبره وفجوره ،أو توبته وإصراره،

ويسأل عن ذلك من يعرفه)))2(.

جتسس العدل لسماع إقرار من عليه احلق والشهادة به:
الصورة الرابعةّ :
سرا ،وجيحده عالنية ،فهل جيوز أن خيتبئ
يقر به ًّ
إذا كان الذي عليه احلق ّ
شاهدان يف موضع ال يعلم هبما ،ليسمعا إقراره به ،مث يشهدا به ،وهل تقبل
شهادهتما يف هذه احلال؟
اختلف الفقهاء _القائلون بقبول شهادة السماع من غري إشهاد_ يف حكم
شهادة املستخفي لسماع إقرار من عليه احلق ،والشهادة به على ثالثة أقوال:

( )1انظر :تنوير احلوالك شرح موطأ مالك ( ،)214 /2مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى (/5
 ،)109حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات (.)333 /4

( )2األخبار العلمية من االختيارات الفقهية (ص.)310 :
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القول األول :أن شهادته غري مقبولة ،وهو مذهب احلنفية( ،)1واملشهور

عند املالكية( ،)2واملشهور عند الشافعية( ،)3واملذهب عند احلنابلة( ،)4وهبذا

قال عمرو بن حريث(،)5وعيسى بن دينار(.)6
ودليل أصحاب هذا القول((:أن طريق حتمل الشهادة :حصول العلم
للشاهد ،وقد حصل هلا لعلم مبا شهد به ،فقبلت شهادته ،كما لو شهد
املختفي ابلقتل والغصب ،فإنه يقبل بال خالف)7()).

التجسس
والذي يظهر من هذا :أنه ال يلزم من قبوهلم شهادته قوهلم إبابحة
ّ
لسماع اإلقرار _وهللا أعلم_ ،وذلك ألهنم علّقوا حكم القبول للشهادة حبصول
العلم للشاهد من غري تفصيل يف طريقة التوصل إليه.

( )1انظر :الدر املختار ( ،)468 /5رد احملتار (.)468 /5

( )2وتكره عندهم .انظر :جامع األمهات (ص .)472 :مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل (/6
 ،)167التاج واإلكليل ملختصر خليل (.)188 /8

( )3انظر :التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ( ،)277 /8البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (/13
 ،)356كفاية النبيه يف شرح التنبيه ( ،)230 /19العزيز شرح الوجيز (.)33 /13

( )4انظر :املغين ( ،)195 /10العدة شرح العمدة (ص ،)685 :الشرح الكبري على منت املقنع
(.)18 /12

( )5حكى ذلك البخاري عنه ،ونقل قوله :وكذلك يفعل ابلكاذب الفاجر .انظر :صحيح البخاري
(.)168/3

( )6انظر :البيان والتحصيل (.)56 /10

( )7البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ()356 /13
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يؤيد هذا :أنه قد صرح بعضهم بكراهة االختفاء لسماع الشهادة مع قبوهلم

هلا ،فقد قال ابن رشد (ت520 :ه) _رمحه هللا_ يف البيان والتحصيل(:)1
لتحملها ،وقبلها إذا شهد هبا ،وهم األكثر ،وهو
((ومنهم من كره له االختفاء ّ
ظاهر قول عيسى بن دينار (ت212 :ه) ههنا)).
لكن اخلرقي (ت334 :ه) _رمحه هللا_ اشرتط لقبوهلا أن يكون عدالً،
التجسس غري ممنوع منه للحاجة الداعية ،وإمنا املشرتط
فأشار إىل أن هذا
ّ
التجسس يف غري ذلك)2(.

العدالة؛ ألهنا متنع من
ّ
القول الثاين :أهنا ال جتوز مطل ًقا ،وإليه ذهب الشعيب ،وسحنون(،)3
والشافعي يف القدمي( ،)4وهو رواية عن اإلمام أمحد(.)5
واستدل أصحاب هذا القول مبا أييت:

-1

قوله تعاىل{ :وال جتسسوا}()6

ّ

(.)58 /10( )1

( )2انظر :شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي (.)368 /7
( )3انظر :البيان والتحصيل ( ،)58 -57/10مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ()167 /6

( )4انظر :البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ( ،)356 /13كفاية النبيه يف شرح التنبيه (.)230 /19
( )5انظر :املغين البن قدامة ( ،)195 /10العدة شرح العمدة (ص ،)685 :الشرح الكبري على منت
املقنع (.)18 /12

( )6سورة احلجرات ،من اآلية.)12( :
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 -2ما جاء عن جابر بن عبد هللا (ت78 :ه) _  :_ أن النيب __

قال« :من ح ّدث يف جملس حبديث ،فالتفت ،فهي أمانة»(.)1
فيفهم من هذا احلديث أنه ال جيوز لسامعه ِّذكره عنه؛ اللتفاته وح َذره)2(.
َ
ُ
التجسس لسماع إقرار من عليه احلق
ومقتضى هذا القول :حترمي
ّ
التجسس.
والشهادة به كما بيّنه استدالهلم بتحرمي
ّ
القول الثالث :قبول الشهادة عليه إذا مل يكن ضعي ًفا ينخدع ،وبه قال
مالك ،وبعض املالكية(.)3
يقر إال
قال احلطّاب الرعيين (ت954 :ه) _رمحه هللا_(( :قيلَ :فرجل ال ّ
خاليًا ،أقعد له مبوضع ال يعلم للشهادة عليه؟ قال :لو أعلم أنك تستوعب

( )1أخرجه أمحد يف مسنده ( ،)362 /22مسند :املكثرين من الصحابة ،مسند :جابر بن عبد هللا
_ ،_رقم احلديث ،)14474( :وأبو داود يف سننه ( ،)267 /4كتاب :األدب ،ابب :يف
نقل احلديث ،رقم احلديث ،)4868( :والرتمذي يف سننه ( ،)341 /4أبواب :الرب والصلة،
ابب :ما جاء أن اجملالس أمانة ،رقم احلديث ،)1959( :والطرباين يف املعجم األوسط (،)56 /3
ابب :من امسه إبراهيم ،رقم احلديث ،) 2458( :والبيهقي يف السنن الكربى (،)417 /10
ضهَ غريه حب ّد أو نفي نسبُ ،رّدت شهادته ،وكذلك من أكثر
كتاب :الشهادات ،ابب :من َع َ
النميمة أو الغيبة ،رقم احلديث ،)21161( :وأخرجه يف اآلداب (ص ،)43 :ابب :يف حفظ
املسلم سر أخيه ،رقم احلديث ،)105( :قال الطرباين :ال يروى هذا احلديث عن جابر ابن عبد
وحسنه الرتمذي ،واأللباين .انظر :صحيح سنن
هللا إال هبذا اإلسناد ،تفرد به ابن أيب ذئبّ .
الرتمذي (.)364/2

( )2انظر :املغين البن قدامة (.)195 /10

( )3انظر:البيان والتحصيل ( ،)56 /10مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ( ،)167 /6جامع
األمهات (ص ،)472:شرح خمتصر خليل للخرشي (.)188 /7
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

233

سر :إن جئتك
أمرمها ،ولكين أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ،ولعله يقول له يف ّ
بسرهم،
بكذا ،ما الذي يل عليك؟ فيقول له :عندي كذا .فإن قدرت أن حتيط ّ

فجائز))(.)1
يقر
وقال اخلرشي (ت1101 :ه) _رمحه هللا_(( :قيل ملالك يف رجل ّ
خاليًا :أفيجوز أن أقعد له خمتفيًا ألشهد عليه؟ قال :إ ْن ُحتُِّّق َق اإلقرار كما جيب،
فليشهد)))2(.

املقر ضعي ًفا
والذي يظهر من هذه النصوص :أن سبب عدم قبوهلا إذا كان ّ
التجسس ،فقد
ينخدع ،هو احتمال اخلطأ يف السماع والشهادة ،وليس ألجل
ّ
السر ،لكنه ميتنع من اإلقرار
املقر ً
ويقر يف ّ
نبيها ،ال ينخدعّ ،
أجازوه إذا كان ّ
ظلما.
جهرا القتطاع حق غريه ً
ً
وقد ّبني ذلك ابن رشد (ت520 :ه) _رمحه هللا_ يف (البيان
فقال...((:خالف ِّ
قول ابن القاسم يف تفرقته بني من خيشى
والتحصيل)(،)3
َ
يقربه على نفسه ،وممن يؤمن ذلك منه لنباهته
أن ينخدع لضعفه وجهله مبا ّ
أقر لك حيث ال يسمعين
ومعرفته بوجه اإلقرار على نفسه ،ولعله يقول :إمنا ّ
فيتبني أنه إمنا يذهب إىل اقتطاع حقه ،ولو أنكر الضعيف اجلاهل اإلقرار
أحدّ ،

( )1مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ()167 /6
( )2شرح خمتصر خليل للخرشي (.)188 /7
(.)58 /10( )3
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مجلة ،للزمته الشهادة به عليه ،وإمنا يصدق عنده مع ميينه إذا قال :إمنا أقررت
لوجه كذا مما يشبه ،وابهلل التوفيق)).
التجسس لسماع إقرار من عليه
فمقتضى هذا القول _وهللا أعلم_ :جواز
ّ
جهرا.
املقر ً
ويقر يف ّ
نبيها ال ينخدعّ ،
احلق إذا كان ّ
السر ،لكنه ميتنع من اإلقرار ً
التجسس
وخالصة ما سبق :أن هذه الصورة استثناها بعض الفقهاء من
ّ
احملرم؛ ملا يف ذلك من مصلحة إثبات احلق لصاحبه ،ورفع الظلم عنه.

التجسس ملصلحة التأديب:
الصورة اخلامسة:
ّ
املؤدب إىل التح ّقق من حصول ما يوجب التأديب ،فهل جيوز
قد حيتاج ّ
التجسس لذلك؟
ّ

التجسس ملصلحة التأديب ،وهو ما حيتمله قول ابن
حيتمل القول جبواز
ّ
مسعود(()1ت32 :ه) __كما جاء عنه قال :قال رسول هللا __
ألصحابه« :ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئًا؛ فإين أحب أن أخرج
إليكم وأان سليم الصدر» ،قال :وأتى رسول هللا _ _مال ،فقسمه ،قال:
فمررت برجلني ،وأحدمها يقول لصاحبه :وهللا ما أراد حممد بقسمته وجه هللا،
ت ،حىت مسعت ما قاال ،مث أتيت رسول هللا _،_
وال الدار اآلخرة ،فتثبّ ّ
فقلت :اي رسول هللا ،إنك قلت لنا« :ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب
فامحر وجه
شيئًا» ،وإين مررت بفالن وفالن ،ومها يقوالن كذا وكذا ،قالّ :

( )1انظر :هامش مسند اإلمام أمحد (.)304 /6
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وشق عليه ،مث قال« :دعنا منك ،فقد أوذي موسى أكثر
رسول هللا _ ّ ،_ 
من ذلك ،مث صرب»)1(.
وعند البيهقي (ت458 :ه) _رمحه هللا_« :ففهمت قوهلما» بدل:
ت ،حىت مسعت ما قاال».
«فتثبّ ّ
ت :من التثبّت؛ أي :حت ّققت ،فكأنه رأى
فقول ابن مسعود _ :_فتثبّ ّ
التجسس ملصلحة التأديب جائز( ،)2وكذا اللفظ اآلخر« :ففهمت قوهلما»
أن ّ
بتقصده مساعهما لفهم قوهلما _وهللا أعلم_ ،ومل ينكر عليه النيب .
يشعر ّ
وميكن أن يناقش هذا االستدالل من وجهني:
بتجسسه،
األول :ليس يف احلديث ما يدل على أن النيب _  _قد علم ّ
فال يكون إقر ًارا ،وغاية ما فيه فعل صحايب ،وهو حمتمل للخطأ والصواب ،فهو
ليس حبجة(.)3
( )1أخرجه أمحد يف مسنده ( ،)302-301 /6مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد هللا بن
مسعود _رضي هللا تعاىل عنه_ ،رقم احلديث ،)3759( :والرتمذي يف سننه ( ،)710 /5أبواب
املناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ابب :يف فضل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم ،رقم
احلديث ،)3896( :والبيهقي يف السنن الكربى ( ،)288 /8كتاب :قتال أهل البغي ،ابب :ما
على السلطان من منع الناس عن النميمة  ,وترك األخذ بقول النمام ،رقم احلديث،)16675( :
وقال الرتمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،وقال األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي (ص:
 :)446ضعيف اإلسناد ،وقال حمققو املسند (شعيب األرانؤوط وآخرون) :إسناده ضعيف هبذه
السياقة ،ولبعضه شواهد ،وقال أمحد شاكر :إسناده حسن على األقل .ينظر :هامش مسند اإلمام
أمحد بتحقيق أمحد شاكر (.)20/4
( )2انظر :هامش مسند اإلمام أمحد (.)304 /6
( )3انظر :الشرح الكبري ملختصر األصول (ص ،)212 :أصول الفقه البن مفلح ( ،)363 /1التحبري
شرح التحرير ( ،)1515 /3اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب الراجح ،للدكتور
عبدالكرمي النملة (ص.)271 :
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 -مل يكن وميكن أن جياب عن هذا الوجه أبنه على فرض أن النيب -

أحدا على خطأ يف زمن
اَّلل تعاىل قد علم ،و َّ
يعلم ،فإن َّ
يقر ً
اَّلل تعاىل ال ّ
أحدا يف زمن الوحي :قوله تعاىل :ﱡ
الوحي ،والدليل على أن َّ
اَّلل ال يقر ً

ﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ

ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ(،)1
فهؤالء القوم ال يعلم أحد عنهم شيئًا؛ ألهنم يستخفون من الناس ،ولكن
ضى
اَّلل _سبحانه وتعاىل_ يعلمَّ ،
َّ
فبني ما يبيتونه فقال{ :إِّ ْذ يـُبَـيِّّتُو َن َما َال يَـ ْر َ
ِّم َن الْ َق ْوِّل}(.)2
الثاين :على القول أبن فعل الصحايب حجة إذا مل يعارض غريه ،فهذا
جتسس إلنكار
معارض لغريه من اآلاثر الواردة عن الصحابة؛ مثل قصة عمر ملا ّ
مر ساب ًقا.
املنكر ،مث امتنع لتحرمي
التجسس كما ّ
ّ

وميكن أن جياب عن هذا اجلواب بعدم التعارض؛ وذلك ألن قصة ابن
مسعود ورد فيها أنه مسع منهما ،فهذه قرينة على منكر عظيم ،وهي كفر،
ت حىت يتأكد من قوهلما ،خبالف اآلاثر السابقة ،وهللا أعلم .ويؤكد هذا
فتثبّ َ
املعىن قول ابن مسعود _ _يف بعض الرواايت« :ففهمت قوهلما» ،وهذا
يدل على أنه مسعهما قبل ذلك ،لكنه أراد التثبّت حىت ال ينقل عنهما شيئًا إال
بعد التأكد من صحة ما وصل إىل مسعه.
( )1سورة النساء ،اآلية.)108( :

( )2انظر :الشرح الكبري ملختصر األصول (ص.)213 :
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التجسس:
املطلب الثاين :اجلامع بني الصور اليت استثناها العلماء من
ّ

التجسس
التجسس هو
اجلامع بني الصور السابقة اليت أجاز فيها العلماء
ّ
ّ
ضر عنهم ،وذلك
ينجر منه نفع للمسلمني أفر ًادا أو مجاعة ،أو يندفع به ّ
الذي ّ
التجسس لتحصيل املصلحة أو دفع املفسدة.
عند وجود سبب ظاهر يستدعي
ّ

جاء يف(الفواكه الدواين)((( :)1قال النووي (ت676 :ه) :حمل حرمة
النميمة حيث ال مصلحة فيها ،وإال جازت ،ورمبا جتب؛ ذلك أبن خيربك
شخص أن قصده قتل فالن ،أو سرقة ماله ،أو حنو ذلك ،ومن ذلك :إعالم
احلاكم أو من له قدرة على زجر العصاة ،فإنه ال حرمة فيه ،ويطلب من احلاكم
ومن أحلق به الفحص عن ذلك وإزالته)).
قال ابن عاشور (ت1393 :ه) _رمحه هللا_(( :وإذ قد اعتُرب النهي عن
ابلتجسس الذي هو إمث ،أو
التجسس من فروع النهي عن الظن ،فهو مقيّد
ّ
ّ
ِّ
التجسس كبرية،
يفضي إىل اإلمث ،وإذا عُلم أنه يرتتب عليه مفسدة عامة ،صار
ّ
التجسس
الضر هبم ،فاملنهي عنه هو
ومنه
التجسس على املسلمني ملن يبتغي ّ
ّ
ّ
ينجر منه نفع للمسلمني،
الذي ال ّ

أو دفع ضر عنهم)))2(.

(.)280 /2( )1

( )2التحرير والتنوير (.)254 /26
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ّ

التجسس بني الزوجني:
املبحث الثالث:
ّ
وفيه مطلبان:

جتسس الزوج على زوجته:
املطلب األولّ :
التجسس على زوجته للتأكد من عدم خيانتها،
يلجأ بعض األزواج إىل
ّ
عما ختفيه،
حرم هللا ،فيفتح أجهزهتا ليطّلع على أسرارها ،ويبحث ّ
ووقوعها فيما ّ
يتسمع لكالمها مع أهلها أو زميالهتا ،فهل هذا الفعل جائز للزوج ،أو ال؟
أو ّ
وبعبارة أخرى :هل والية الزوج على زوجته تقتضي انتهاك خصوصيتها
واطّالعه على أسرارها؟
بيان ذلك يف املسألتني اآلتيتني:
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جتسس الزوج على زوجته ابتداء من غري سبب ظاهر:
املسألة األوىلّ :

للزوج أتديب زوجته وتعزيرها يف أمر النشوز وأداء حق هللا __ كإقامة
الصالة ،وأداء الصيام ،والبعد عن احملرمات ،أداء لواجب القوامة عليها ،ونصحاً

هلا)1(.

التجسس عليها؟
فهل يعين ذلك أن له احلق يف
ّ
جتسس الزوج
الذي يظهر _وهللا أعلم_ أنه ال خالف بني الفقهاء يف حترمي ّ
التجسس من
على زوجته ابتداء من غري سبب ظاهر ،فقد قال الفقهاء بتحرمي
ّ
غري تفريق بني الزوج وغريه ،وإمنا استثنوا بعض احلاالت للمصلحة اليت تعود
منه ،واليت ال يرتتب عليها مفاسد أعظم منها ،كما سبق .وقد أفىت بذلك

الفقهاء املعاصرون( .)2فإن تفتيش جوال الزوجة من ابب الفضول ،أو
حمرم،
لالطمئنان على سلوكها من غري سبب ظاهر يدعو إىل التحقق ،جتسس ّ
أيمث فاعله.
ويعد الدخول بطريقة غري مشروعة للهاتف الذكي التابع لآلخر جرمية
يعاقَب عليها حسب نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية ،ويكفي لثبوت حالة
الدخول غري املشروع أن يكون اهلاتف حممياً بكلمة مرور ،وعمل على فكها
وهتك اخلصوصية ،وتزيد العقوبة يف حال تصوير الشاشة ،أو إعادة إرساهلا)3(.
( )1انظر :موسوعة الفقه اإلسالمي (.)200 /5

()2انظر :موقع إسالم ويب على الرابط:

/https://www.islamweb.net/ar/fatwa/60127
()3انظر:
240

التجسس بني الزوجني وعلى األوالد :دراسة فقهية
د .هناء بنت انصر بن عبد الرمحن األحيدب

جتسس الزوج على زوجته ما أييت:
ويدل على حترمي ّ

التجسس ،وقد سبق بياهنا يف حكم
أوالً :عموم األدلة الواردة يف حترمي
ّ
ِّ
تستثن الزوج.
التجسس؛ حيث جاءت عامة ،ومل
ّ
التجسس على الزوجة ،وجتنّب األسباب
اثنيًا :ورد يف السنة ما يؤكد حترمي
ّ

اليت تؤدي إىل النفرة بني الزوجني ،أو تضعف املودة بينهما؛ فعن جابر بن عبد
هللا (ت78 :ه)_رضي هللا عنهما _ :أن النيب _  _ قال« :إذا دخلت
ِّ ()1
الشعِّثة»(.)2
ليال ،فال تدخل على أهلك ،حىت
ً
تستح ّد املغِّيبة ،ومتتشط ّ
ويف رواية« :هنى رسول هللا _  _ إذا أطال الرجل الغيبة ،أن أييت أهله

طروقًا(.)4(»)3

/https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2018/03/30السعودية-
جترم-جتسس-األزواج-على-اهلاتف-وهذه-عقوبته

((()1أي :تصلح من شأن نفسها ،واالستحداد مشتق من احلديد ،ومعناه :االحتالق ابملوسى ،يقال:
استح ّد الرجل ،إذا احتلق ابحلديد)) .معامل السنن (.)339 /2

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)39 /7كتاب النكاح ،ابب :طلب الولد ،رقم احلديث:
( ،)5246ومسلم يف صحيحه ( ،)1527 /3كتاب :اإلمارة ،ابب :كراهة الطروق ،وهو الدخول
ليالً ،ملن ورد من سفر ،رقم احلديث ،)715( :واللفظ للبخاري.

ليال .انظر :معامل السنن (.)338 /2
( )3أيً :

ليال إذا أطال
( )4أخرجها البخاري يف صحيحه ( ،)39 /7كتاب :النكاح ،ابب :ال يطرق أهله ً
خيوهنم أو يلتمس عثراهتم ،رقم احلديث ،)5243( :ومسلم يف صحيحه (/3
الغيبة ،خمافة أن ّ

 ،)1528كتاب :اإلمارة ،ابب :كراهة الطروق ،وهو الدخول ليالً ،ملن ورد من سفر ،رقم
احلديث ،)715( :واللفظ له ،ولفظ البخاري« :كان النيب _  _ يكره أن أييت الرجل أهله
طروقًا».
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ليال
ويف رواية أخرى« :هنى رسول هللا _  _ أن يطرق الرجل أهله ً
يتخوهنم ،أو يلتمس عثراهتم»(.)1
ّ
قال سفيان (راوي احلديث)( ،ت161 :ه) _رمحه هللا_« :ال أدري هذا
يتخوهنم ،أو يلتمس عثراهتم»(.)2
يف احلديث ،أم ال ،يعين :أن ّ
فخرج البخاري (ت:
وقد اختلف أهل احلديث يف إدراج هذا اللفظ؛ ّ
256ه) _رمحه هللا_ احلديث من غري هذا اللفظ ،لكنّه ّبوب له(( :ال يطرق
خيوهنم ،أو يلتمس عثراهتم)))3(.

أهله ً
ليال إذا أطال الغيبة ،خمافة أن ّ
وبوب النسائي (ت303 :ه) _ رمحه هللا_(( :النهي عن التماس عثرات
ّ

النساء)))4(.

كما ّبوب ابن حبان (ت354 :ه) _رمحه هللا_(( :ذكر الزجر عن طلب املرء
أو تقصد خيانتهم)))5(.

عثرات أهله،
ّ
هللا_((:فبني النيب _عليه الصالة
قال ابن بطال (ت449 :ه) _رمحه
ّ
ليال .فإن
والسالم_ هبذا اللفظ املعىن الذي من أجله هنى عن أن يطرق أهله ً
لتخوهنم؟ قيل :معىن ذلك_وهللا أعلم_
قيل :وكيف يكون طروقه أهله ً
ليال سببًا ّ
( )1أخرجها مسلم يف صحيحه ( ،)1528 /3كتاب :اإلمارة ،ابب :كراهة الطروق ،وهو الدخول
ليالً ،ملن ورد من سفر ،رقم احلديث.)715( :

( )2صحيح مسلم (.)1528 /3
( )3صحيح البخاري (.)39 /7

( )4السنن الكربى للنسائي (.)251 /8
( )5صحيح ابن حبان (.)488 /9
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بعضا ،فكان
أن طروقه إايهم ً
ليال ،هو وقت خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم ً
ليال ليجدهم على ريبة حني
ذلك سببًا لسوء ظن أهله به ،وكأنه إمنا قصدهم ً
التجسس على أهله،
غرهتم وغفلتهم .ومعىن احلديث :النهي عن
توخى وقت ّ
ّ

وال حتمله غريته على هتمتها إذا مل أينس منها إال اخلري))( ،)1ونقل عن املهلب
(ت83 :ه) _رمحه هللا_ قوله((:وهذا احلديث يقوم منه الدليل على املنع من
الغرة ،والتعرض ملا فيه الفتنة ،وسوء الظن))(.)2
التجسس ،وطلب ّ
ّ
مث ذكر املعىن الذي ألجله منع الرجل من عدم الدخول ليالً إذا أطال الغيبة
حىت تستح ّد املـُغيبة ،ومتتشط الشعثة ،وذلك لئال جيدها على حالة يكرهها
فتقع البغضة ،رف ًقا منه _عليه الصالة والسالم_ أبمته ،ورغبة يف إدامة املودة

بينهما ،وحسن العشرة)3(.

وذكر القاضي عياض (ت544 :ه) _رمحه هللا_ سبب النهي عن طروق
األهل ليالً بقوله(( :لئال جيدهم على ما يكره من األحوال على ما جاء يف
يتخوهنم؛ أي :يكشف
احلديث:
«يتخوهنم»؛ أي :يطلب عثراهتم ،ومعىنّ :
ّ
عنهم ،هل خانوا يف أنفسهن ،وعلى صورة من التب ّذل تكره املرأة أن جيدها

زوجها هبما)))4(.

( )1شرح صحيح البخاري البن بطال (.)369 /7
( )2شرح صحيح البخاري البن بطال (.)370 /7
( )3انظر :شرح صحيح البخاري البن بطال (.)371 /7

( )4إكمال املعلم بفوائد مسلم ( ،)355 /6وانظر :فتح الباري البن حجر (.)340 /9
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قال النووي (ت676:ه) _رمحه هللا_((:ومعىن هذه الرواايت كلها :أنه
ليال بغتة ،فأما من كان سفره قريبًا
يكره ملن طال سفره أن يقدم على امرأته ً
ليال ،فال أبس)))1(.

تتوقع امرأته إتيانه ً
جتسس الزوج على زوجته يفضي إىل مفاسد عظيمة؛ فهو يؤدي
اثلثًا :أن ّ

إىل نشوء النفرة بني الزوجني وعدم السكن واملودة بينهما ،فيصبح الزوج يف
صراع دائم ،وشكوك ،كما أنه قد يطّلع على أمور تسوقه إىل سوء الظن ،فتنشأ
املشاكل من أمور ال حقيقة هلا.

( )1شرح النووي على مسلم ( ،)71 /13وانظر :فتح الباري البن حجر (.)340 /9
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جتسس الزوج على زوجته لسبب ظاهر:
املسألة الثانيةّ :

التجسس على زوجته للتح ّقق من صحة
قد جيد الرجل ً
أحياان ما يدعوه إىل ّ
ما نُقل إليه عنها ،أو نفيه ،أو أن تبدو له بعض القرائن اليت توجب التهمة،
متحريا ،ورمبا ظلت معه هذه الشكوك،
يتسرع يف تصديقها ،أو يبقى
ًّ
فإما أن ّ
يتجسس
أو ّ
يتبني له صحتها فيما بعد ،فيندم بعد فوات األوان ،فهل جيوز له أن ّ
على زوجته يف هذه احلال ،أو ال؟
التجسس
الذي يظهر _وهللا أعلم_ أنه إذا ُوجد سبب ظاهر يدعو إىل
ّ
للتح ّقق؛ كأن يشك يف خيانتها له ،أو ارتكاهبا معصية مما ال يتدارك بعد

يتجسس عليها( ،)1وقد
حصوله مع وجود قرينة على ذلك ،فإنه جيوز له أن ّ

أفىت بذلك بعض الفقهاء املعاصرين(.)2
قال القرطيب (ت671 :ه) _رمحه هللا_((:والذي مييز الظنون اليت جيب
اجتناهبا عما سواها ،أن كل ما مل تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر ،كان
االجتناب)))3(.

حر ًاما واجب
وينبغي أن يقيّد اجلواز ابستنفاد مجيع الفرص ملنع هذه املعصية اليت ال ميكن
التجسس على أمور خاصة ال عالقة هلا مبا يريد
تداركها ،و ّأال يتوسع يف
ّ
الكشف عنه للمصلحة.
( )1انظر :إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني (.)209 /4
()2انظر :موقع إسالم ويب على الرابط:
/117946https://www.islamweb.net/ar/fatwa/

( )3تفسري القرطيب (.)331 /16
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قال الشيخ حممد بن إبراهيم (ت1389 :ه) _رمحه هللا_(( :ومن املعاشرة
ابملعروف :أن ال يستغلها ،ألن هلن عورات أخر ،فال يرتصد هلا لريى من دخل
البيت .ال يتتبع ويتجسس ولو على رجل ما دام ال يعلم ريبة أبداً .أما إذا أخرب
مبا يريب فيحرص من هذه الناحية ،وحرصه على ذلك إن كان وصل إىل التكلّم
فيتكلم بال زايدة ،وال نقص .وأحسن من ذلك أن يهيب قبل أن يتحقق
ويبحث أبن يقول :أمسع من الناس كذا وكذا ،ولو أعلم أنه حقيقي لفعلت
وفعلت .والناس يتكلمون أبشياء ليست حقيقية ،فلو اسرتسل معها لسبّب
الفرقة ،ويالحظ جانب الغرية .واحلاذق املدقق يعرف ما يفعل ها هنا)1()).

التجسس على الزوجة _إذا وجد سبب ظاهر
وميكن االستدالل على جواز ّ
يستدعي التأكد_ مبا أييت:

التجسس على الزوجة ميكن محلها
أوال :أن األدلة السابقة اليت تؤكد حترمي
ً
ّ
على ما إذا مل يظهر له قرينة تستوجب التأكد ،فهي أدلة مطلقة مل يرد يف سياقها
التجسس حىت عند وجود القرينة ،بل الذي يظهر منها أنه إذا
ما يشعر بتحرمي
ّ
كانت احلياة مستقيمة ومل يوجد سبب يستدعي التأكد؛ فإن من مقاصد
الشريعة استقرار احلياة الزوجية ،ومع وجود القرائن اليت توجب الريبة ال يتم
التجسس إلزالة ما ينغص هذا االستقرار ،إذا مل يوجد حل
االستقرار ،فجاز
ّ
التجسس.
آخر يتم بغري
ّ

()1فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (.)274 /10
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التجسس منع مفسدة أعظم ،فال حمظور فيه
اثنيًا :أنه إذا كان الغرض من
ّ

التجسس احملرم ،واجلامع بينها.
ملا سبق بيانه من الصور املستثناة من
ّ
التجسس مقيّد مبا أييت:
وعلى هذا فجواز
ّ
 -1أن توجد قرينة ظاهرة تستدعي التأكد ملنع مفسدة أعظم من مفسدة
التجسس.
ّ
جتسس.
 -2أال يوجد حل آخر ميكن به منع املفسدة العظمى من غري ّ
التجسس مفسدة أعظم منه.
 -3أال يرتتب على
ّ
توسع يف االطالع على أسرار
 -4أن يكون
التجسس بقدر احلاجة من غري ّ
ّ
التجسس.
أخرى ال عالقة هلا مبا استدعى
ّ
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جتسس الزوجة على زوجها:
املطلب الثاينّ :

التجسس على زوجها للتأكد من عدم وجود
تلجأ بعض الزوجات إىل
ّ
عما
عالقة بينه وبني امرأة أخرى ،فتفتح أجهزته لتطّلع على أسراره ،وتبحث ّ
تتسمع لكالمه يف اهلاتف وغريه ،فهل هذا الفعل جائز للزوجة ،أو
خيفيه ،أو ّ
ال؟
مل أجد من تكلّم عن حكم هذه املسألة فيما اطّلعت عليه من كالم الفقهاء
التجسس على
يف مظاهنا ،والذي يظهر _ وهللا أعلم_ أنه حيرم على الزوجة
ّ
تتجسس عليه
زوجها؛ ملا سبق من األدلة على حترمي
التجسس ،وليس هلا أن ّ
ّ
إال إذا وجد سبب ظاهر يدعو إىل التأكد قبل حصول مفسدة ال ميكن تداركها؛
كأن توجد قرينة على أن زوجها على عالقة غري شرعية مع أخرى ،وختشى
ابلتجسس ،وذلك ملنع مفسدة
على نفسها من األمراض ،وال ميكنها التأكد إال
ّ
التجسس
التجسس ،وذلك ملا سبق من األدلة على جواز
أعظم من مفسدة
ّ
ّ
يف بعض األحوال لتحصيل مصلحة أو دفع مضرة.
التجسس مقيّد مبا أييت:
وعلى هذا ،فجواز
ّ
 -1أن توجد قرينة ظاهرة تستدعي التأكد ملنع مفسدة أعظم من مفسدة
التجسس.
ّ
 -2أال يوجد حل آخر ميكن به منع املفسدة العظمى من غري جت ّسس.
التجسس مفسدة أعظم منه.
 -3أال يرتتب على
ّ
توسع يف االطالع على أسرار
 -4أن يكون
التجسس بقدر احلاجة من غري ّ
ّ
التجسس.
أخرى ال عالقة هلا مبا استدعى
ّ
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التجسس على األوالد:
املبحث الرابع:
ّ

األبوة توجب لألب والية أصلية على نفس ولده القاصر _لصغر ،أو
أيضا ،وذلك ألن الولد جزء من أبيه ،وهو منه
جنون ،أو سفه_ وعلى ماله ً

مبنزلة الفرع من األصل( ،)1وتتضمن هذه الوالية السلطة على شؤون القاصر

املتعلقة بشخصه ونفسه()2؛ فلألب أتديب ولده الصغري ليتعلّم ويتخلق أبحسن
األخالق ،وينزجر عن سيّئها ،واألم كاألب يف أثناء احلضانة عند عدم وجود

األب ،وكذا عند وجوده يف قول بعض الفقهاء( ،)3فهل والية الوالدين على
أوالدمها _ اليت تقتضي حفظهم ورعايتهم وتربيتهم وتوجيههم وزجرهم عن سيء
التجسس عليهم لالطالع على أسرارهم ومعرفة ما خيفونه
األفعال _ تبيح هلما
ّ
من سيء األفعال إلبعادهم عن أسبابه؟
ابلنظر إىل الواقع ،فإن الوالدين ال يستطيعان منع أسباب الشر ووسائله
عن أوالدمها ،فكثري من الوسائل تستخدم يف اخلري والشر؛ كوسائل التواصل
االجتماعياليت يصعب على الوالدين منع أوالدمها منها لغلبة استعماهلا يف اجملتمع
احمليط ابألسرة ،وقد يؤدي املنع التام منها إىل حصول النفرة بني األوالد واآلابء،
عنادا
نصحا وال
توجيها ،بل يواجهون آابءهم ً
ً
فال يقبل األوالد من آابئهم ً
انتقاما ،ويتلقفهم شياطني اإلنس الذين يزيّنون هلم األفعال السيئة.
و ً
( )1انظر :والية التأديب اخلاصة يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور إبراهيم التّنم (ص.)125 :
( )2انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)157 -156/45
( )3انظر :موسوعة الفقه اإلسالمي (.)200 /5
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ولو استطاع الوالدان أن مينعا شيئًا من أسباب الشر ،فهناك أسباب كثرية
كرب األوالد ،فيبقى على
ال ميكن للوالدين السيطرة عليها كلها ،واليت تزداد كلما ُ
الوالدين ((دور املراقبة الدقيقة واملسؤولية الكبرية يف تقومي أخالق الولد وإصالح
نفسه ،وتنمية شخصيته .ولو أردان أن نفتش عن األسباب اليت تؤدي إىل
احنالل الولد ُخلقيًّا ،واحنرافه سلوكيًّا ،لوجدانها متحققة يف إغفال مراقبة اآلابء

ألبنائهم ،والتخلي عن تربيتهم وتوجيههم))(.)1
إن مالحظة تصرفات األوالد ومتابعتهم يف أداء الواجبات الشرعية ،وزجرهم
عن ارتكاب احملرمات ،ومنعهم منها ،من مسؤوليات الويل ،لكن قد ُخيفي
األوالد بعض ما يعملونه من املنهيات الشرعية عن والديهم ،فقد يدخل الولد
عن طريق جهازه إىل مواقع تثري الشبهات أو الشهوات ووالده ال يعلم عنه،
ويتأثر هبا الولد شيئًا فشيئًا ،فتعظُم املشكلة والوالدان غافالن عنها ،ورمبا ركزوا
يف تربيتهم على أمور أخرى ألهنم ال يعلمون عن هذه املشكلة ،ولو أهنم اطّلعوا
على ذلك ألمكنهم معاجلته ابلوسائل املناسبة.
وبطبيعة احلال ،فإنه ال ميكن للوالدين اكتشاف هذه األمور غالبًا إال
التجسس ،وأن األصل فيه التحرمي،
ابلتجسس ،وقد سبق الكالم عن حكم
ّ
ّ
وأجازه العلماء يف بعض األحوال لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة ،فهل ميكن
جتسس الوالدين على أوالدمها يلحق ابألحوال اليت أابح العلماء فيها
القول أبن ّ
التجسس؟
ّ
( )1تربية األوالد يف اإلسالم (ص.)208 :
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مل أجد من تكلّم عن حكم هذه املسألة فيما اطّلعت عليه من مظاهنا ،لكن
ميكن القول أبنه جيب على الوالدين أن يتخذا كافة األسباب حلماية أوالدمها؛
وذلك أبن مينعا عن أوالدمها كل ما ميكنهما منعه من أسباب الفساد ،وإن
احتاجوا إىل إدخال شيء من هذه الوسائل ،فعليهم متابعة األوالد ووضع
فمثال ُمتنع بعض الربامج املفتوحة اليت
ضوابط حتد من وصول احملرمات إليهم؛ ً
ميكن للولد أن يبحث عما يريد فيها من غري حد ،وميكن أن يفتح اجملال
للمشاهدة املفتوحة على جهاز مكشوف للجميع يف مكان اجتماع العائلة مع
مالحظة تصرفات األوالد والتغريات اليت تطرأ عليهم واليت تستدعي إعادة النظر
فيما يقرؤونه ويسمعونه ويشاهدونه .أما إذا مل يستطع الوالدان حتديد االستخدام
مبا سبق ،واضطروا لفتح اجملال فإهنم يفعلون كل ما بوسعهم للمراقبة الدقيقة
ابلتجسس إذا مل ميكنهم متابعة األوالد إال به ،وذلك الستدراك األمر
ولو كان
ّ
إن علموا وقوع أوالدهم يف شيء من احملرمات.
التجسس على األوالد يف احلال السابقة مبا
وميكن االستدالل على جواز
ّ
أييت:
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الدليل األول:
قوله

تعاىل :ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳﱠ ()1

وجه االستدالل:
ميكن أن يوجه االستدالل هبذه اآلية أبن فيها األمر بوقاية األهل من النار،
ومن وسائل وقايتهم من النار :صوهنم عن احملرمات ،ومتابعتهم يف ذلك ،واختاذ
التجسس
الوسائل املشروعة لتحقيق هذا الواجب ،وقد سبق الكالم عن جواز
ّ
جللب مصلحة أو دفع مضرة ،فدل على مشروعية هذه الوسيلة لتحقيق متابعة
األوالد ومحايتهم ،وميكن أن تكون واجبة إذا مل ميكن محاية األوالد إال هبا؛ ألن

((ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب))(.)2

الدليل الثاين:
عن ابن عمر _رضي هللا عنهما_ عن النيب _ _أنه قال« :أال كلكم
ر ٍاع ،وكلكم مسئول عن رعيته ،فاألمري الذي على الناس ر ٍاع ،وهو مسئول عن
رعيته ،والرجل ر ٍاع على أهل بيته ،وهو مسئول عنهم ،واملرأة راعية على بيت
بعلها وولده ،وهي مسئولة عنهم ،والعبد ر ٍاع على مال سيده وهو مسئول عنه،
أال فكلكم ر ٍاع ،وكلكم مسئول عن رعيته»(.)3

( )1سورة التحرمي ،من اآلية.)6( :
()2انظر :روضة الناظر (.)118 /1

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)26 /7كتاب :النكاح ،ابب{ :قوا أنفسكم وأهليكم انرا}
[التحرمي ،]6 :رقم احلديث ،)5188( :ومسلم يف صحيحه ( ،)1459 /3كتاب :اإلمارة،
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وجه االستدالل:

التجسس يف احلال
ميكن أن يوجه االستدالل هبذا احلديث على جواز
ّ
السابقة أبن النيب _ _جعل الرجل راعيًا على أهل بيته ،وكذلك املرأة راعية
على بيت زوجها وولده ،والراعي يف هذا احلديث ،هو احلافظ املؤمتن على ما

يليه( ،)1ومن احلفظ والرعاية لألوالد :مراقبة أفعاهلم ،وصوهنم عن احملرمات،
التجسس جللب
واختاذ الوسائل املشروعة لذلك ،وقد سبق الكالم عن جواز
ّ
مصلحة أو دفع مضرة ،فدل على مشروعية هذه الوسيلة لتحقيق متابعة األوالد
ومحايتهم.
قال ابن بطال (ت449 :ه) _رمحه هللا_(( :كل من جعله هللا أمينًا على
شيء ،فواجب عليه أداء النصيحة فيه ،وبذل اجلهد يف حفظه ورعايته؛ ألنه ال
يسأل عن رعيته إال من يلزمه القيام ابلنظر هلا وصالح أمرها))(.)2

الدليل الثالث:
عن احلسن (ت110 :ه) رمحه هللا ،قال :عاد عبيد هللا بن زايد (ت:
67ه) _رمحه هللا_ معقل ابن يسار املزين (ت50 :ه) _  _ يف مرضه
الذي مات فيه ،قال معقل :إين حم ّدثك حديثًا مسعته من رسول هللا _،_
ابب :فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،واحلث على الرفق ابلرعية ،والنهي عن إدخال املشقة
عليهم ،رقم احلديث ،)1829( :واللفظ له.

( )1انظر :معامل السنن ( ،)2 /3مطالع األنوار على صحاح اآلاثر (.)167 /3

( )2شرح صحيح البخاري ( ،)322 /7وانظر :اإلفصاح عن معاين الصحاح ( ،)19 /4التوضيح
لشرح اجلامع الصحيح (.)32 /25
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لو علمت أن يل حياة ما حدثتك ،إين مسعت رسول هللا _ _يقول« :ما
من عبد يسرتعيه هللا رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته ،إال حرم هللا عليه

اجلنة»)1(.

وجه االستدالل:

الغاش لرعيته
نص على أن ّ
ميكن أن يوجه االستدالل هبذا احلديث أبنه ّ
حيرم هللا عليه اجلنة ،ومن الغش للرعية :ترك تعريفهم ما جيب عليهم يف أمر
دينهم أو دنياهم ،أو إبمهال احلدود فيهم ،أو عدم ردع املفسدين منهم ،أو ترك

()2
تجسس على أوالدهم ملعرفة
محايتهم من عدوهم  ،وقد حيتاج الوالدان إىل ال ّ
ما قد يعرض هلم من أسباب الفساد وحلماية أوالدهم من أعداء دينهم الذين
يرتبصون ابلناشئة ليفسدوا عليهم دينهم ابلشبهات والشهوات.
قال ابن القيم (ت751 :ه) _رمحه هللا_(( :وكم ممّن أشقى ولده وفلذة
كبده يف الدنيا واآلخرة إبمهاله ،وترك أتديبه ،وإعانته له على شهواته ،ويزعم
وفوت
أنه يكرمه وقد أهانه ،وأنه يرمحه وقد ظلمه وحرمه ،ففاته انتفاعه بولدهّ ،
عليه حظه يف الدنيا واآلخرة ،وإذا اعتربت الفساد يف األوالد رأيت عامته من

قبل اآلابء))(.)3

الغاش لرعيته
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ( ،)125 /1كتاب :اإلميان ،ابب :استحقاق الوايل ّ
النار ،رقم احلديث.)227( :
( )2انظر :البدر التمام شرح بلوغ املرام (.)285 /10
( )3حتفة املودود أبحكام املولود (ص.)242 :
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الدليل الرابع:

التجسس لتحقيق
القياس على احلاالت السابقة اليت أجاز الفقهاء فيها
ّ
التجسس على األوالد _ إذا احتاج الوالدان إليه
مصلحة أو دفع مضرة؛ فإن
ّ
املتجسس
ومل ميكنهما احلد من أسباب الشر إال به _ فيه دفع مضرة عن األوالد
َّ
عليهم ،وحتقيق مصلحة هلم.
التجسس على األوالد أهون من املضرة احملتملة
وميكن القول أبن مضرة
ّ
التجسس على الناس جيلب مفسدة
عند تركه يف بعض األحوال ،فإذا كان
ّ
االطالع على عوراهتم وأسرارهم غري املنكرة ،ورمبا أدى إىل أضرار أعظم من
التجسس على األوالد خيتلف عن ذلك؛ فإن كل
تفشي املنكرات ،إال أن
ّ
إنسان سوي حريص على محاية أسرار أسرته ،ولو وقع على شيء منها ،فإنه
جتسس الوالدين على أوالدمها،
يسرتها وال يفشيها ،وإن وجدت مفسدة من ّ
فهي أخف من مفسدة تركهم من غري مراقبة ،فرتتكب املفسدة األخف مراعاة
للمفسدة العظمى.

جاء يف (قواعد ابن رجب (ت795 :ه))( )1رمحه هللا((:إذا اجتمع
للمضطر حمرمان ،كل منهما ال يباح بدون الضرورة؛ وجب تقدمي أخفهما
ضررا؛ ألن الزايدة ال ضرورة إليها؛ فال تباح)).
مفسدة وأقلهما ً

(.)463 /2()1
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وجاء يف (قواعد األحكام يف مصاحل األانم)((( :)1املصاحل ضرابن :أحدمها
حقيقي ،وهو األفراح واللذات ،والثاين جمازي ،وهو أسباهبا ،ورمبا كانت أسباب
املصاحل مفاسد ،فيؤمر هبا ،أو تباح ال لكوهنا مفاسد ،بل لكوهنا مؤدية إىل
مصاحل؛ وذلك كقطع األيدي املتآكلة حفظًا لألرواح ،وكاملخاطرة ابألرواح يف
اجلهاد ،وكذلك العقوابت الشرعية كلها ليست مطلوبة لكوهنا مفاسد ،بل
لكوهنا املقصودة من شرعها؛ كقطع السارق ،وقطع الطريق ،وقتل اجلناة ،ورجم
الزانة ،وجلدهم ،وتغريبهم ،وكذلك التعزيرات ،كل هذه مفاسد أوجبها الشرع
لتحصيل ما رتب عليها من املصاحل احلقيقة ،وتسميتها ابملصاحل من جماز تسمية
السبب ابسم املسبب))(.)2
التجسس على الولد ،فإنه جيب على الوالدين ّأال يندفعا
إذا تقرر جواز
ّ
ملواجهة الولد إذا اطّلعا على أمر سيء خيفيه عنهما ،بل عليهما أن يتصرفا
حبكمة ملعاجلة اخلطأ ،وال يقودمها ذلك إىل ارتكاب خطأ أعظم ،وقد نبّه إىل
ذلك الغزايل (ت505 :ه) _رمحه هللا_ فقال(( :مث مهما ظهر من الصيب
خلق مجيل ،وفعل حممود ،فينبغي أن يكرم عليه ،وجيازى عليه مبا يفرح به،
وميدح بني أظهر الناس ،فإن خالف ذلك يف بعض األحوال مرة واحدة ،فينبغي
أن يتغافل عنه ،وال يهتك سرته ،وال يكاشفه ،وال يظهر له أنه يتصور أن
يتجاسر أحد على مثله ،وال سيما إذا سرته الصيب ،واجتهد يف إخفائه ،فإن

(.)14 /1( )1

( )2قواعد األحكام يف مصاحل األانم (.)14 /1
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إظهار ذلك عليه رمبا يفيده جسارة حىت ال يبايل ابملكاشفة ،فعند ذلك إن
سرا ،ويعظم األمر فيه ،ويقال له :إايك أن تعود
عاد اثنيًا ،فينبغي أن يعاتب ًّ
بعد ذلك ملثل هذا ،وأن يطّلع عليك يف مثل هذا ،فتفتضح بني الناس

.)1())...

( )1إحياء علوم الدين (.)73 /3
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اخلامتة

علي من نعم ال تعد
يف ختام هذا البحث أمحد هللا وأشكره على ما ّ
من به ّ
وال حتصى ،ومنها إمتام هذا البحث الذي بذلت فيه جهد يبعد االستعانة ابهلل
وحده الستخراج احلكم الفقهي يف مسائل مهمة مل أجد من كتب عن حكمها،
فاجتهدت يف إحلاقها مبا تكلم عنه الفقهاء من مسائل فقهية هلا اتصال مبوضوع
هذه املسائل ،وفيما يلي عرض ألهم النتائج والتوصيات.

أوالً :نتائج البحث:
التجسس هو البحث عن ابطن أمور الناس بوسيلة خفية.
-1
ّ
للتجسس دوافع متعددة؛ منها :حب االستطالع ،والرغبة يف اكتشاف
-2
ّ
املنكرات ومناصحة أصحاهبا ،ومتابعة الزوج والزوجة ،واألوالد حلمايتهم
من الوقوع يف احملرمات.
التجسس :التحرمي ،وهناك حاالت جيوز فيها التجسس؛ منها:
 -3األصل يف
ّ
التجسس على العدو الكافر ،ومن خيشى منه
جتسس اإلمام للمصلحة ،و ّ
ّ
التجسس بناء على خرب الثقة ملنع منكر ال ميكن
فساد الدين والدنيا ،و ّ
جتسس العدل
التجسس لغرض من أسباب االمتزاج ،و ّ
تداركه بعد حصوله ،و ّ
التجسس ملصلحة التأديب،
لسماع إقرار من عليه احلق والشهادة به ،و ّ
ينجر منه نفع
وجيمع بني هذه الصور معىن مشرتك ،وهو
التجسس الذي ّ
ّ
ضر عنهم ،وذلك عند وجود سبب ظاهر يستدعي
للمسلمني ،أو دفع ّ
التجسس لتحصيل املصلحة أو دفع املفسدة.
ّ
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جتسس الزوج على زوجته ابتداء من غري سبب ظاهر ،أما إذا ُوجد
 -4حيرم ّ
التجسس للتح ّقق؛ كأن يشك يف خيانتها له ،أو
سبب ظاهر يدعو إىل
ّ
ارتكاهبا معصية مما ال يتدارك بعد حصوله مع وجود قرينة على ذلك ،فإنه
يتجسس عليها بقدر احلاجة.
جيوز له أن ّ
التجسس على زوجها إال إذا وجد سبب ظاهر يدعو
 -5حيرم على الزوجة
ّ
إىل التأكد قبل حصول مفسدة ال ميكن تداركها؛ كأن توجد قرينة على أن
زوجها على عالقة غري شرعية مع أخرى ،وختشى على نفسها من األمراض،
التجسس بقدر احلاجة.
ابلتجسس ،فيجوز هلا
وال ميكنها التأكد إال
ّ
ّ
 -6جيب على الوالدين أن يتخذا كافة األسباب حلماية أوالدمها؛ وذلك أبن
مينعا عن أوالدمها كل ما ميكنهما منعه من أسباب الفساد ،كما أن عليهما
متابعة األوالد ووضع ضوابط حتد من وصول احملرمات إليهم ،وفعل كل ما
ابلتجسس إذا مل ميكنهم متابعة األوالد
بوسعهم للمراقبة الدقيقة ولو كان
ّ
إال به.
التجسس يف احلاالت السابقة مقيّد مبا أييت:
 -7جواز
ّ
أ -أن توجد قرينة ظاهرة تستدعي التأكد ملنع مفسدة أعظم من مفسدة
التجسس.
ّ
جتسس.
ب -أال يوجد حل آخر ميكن به منع املفسدة العظمى من غري ّ
التجسس مفسدة أعظم.
ج -أال يرتتب على
ّ
توسع يف االطالع على أسرار
د -أن يكون
التجسس بقدر احلاجة من غري ّ
ّ
التجسس.
أخرى ال عالقة هلا ابلقرينة اليت استدعت
ّ
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اثنيًا :التوصيات:

أوصي األزواج ،والزوجات ،والوالدين مبا أييت:
 -1بذل األسباب املعنوية لصالح الزوج ،والزوجة ،واألوالد ،وعدم االقتصار
على األسباب احلسيّة ،وذلك ابالستعانة ابهلل  وإظهار االفتقار إليه،
والتضرع إليه ابلدعاء.
 -2االهتمام ببقاء الثقة بني الزوجني ،وعدم هدمها ابلظنون اآلمثة وإعماهلا
ابلتجسس الذي يزيد املشاكل إال يف حال الضرورة.
ّ
التجسس على أوالدمها عادة يف كل األحوال ،فذلك له
ّ -3أال يتخذ الوالدان
ّ
فيحسن إشعار الولد مبتابعة
أثر سيء على األوالد ،بل حبسب احلال،
ُ
أحياان ،وغري مباشر يف أحوال أخرى ،مع تنمية مراقبة
والديه بشكل مباشر ً
هللا لديه يف كل األحوال.
سره ،فذلك
 -4عدم مصارحة الولد مبا مت كشفه إال عند احلاجة ،وعدم إفشاء ّ
ويسهل على إخوته
يزيده جرأة على الباطل الذي كان يستحي من إظهارهّ ،
ارتكابه.
هذا ،وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
 -1القرآن الكرمي.
 -2األحكام السلطانية ،املؤلف :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهري ابملاوردي (املتوىف450 :هـ) ،الناشر :دار احلديث – القاهرة.
 -3إحياء علوم الدين ،املؤلف :أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (املتوىف505 :هـ)،
الناشر :دار املعرفة – بريوت.
 -4األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،املؤلف :عالء الدين أبو
احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي (املتوىف803 :ه) ،ومعه تعليقات
وخرج أحاديثه :أمحد بن
وتصحيحات لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،حّققه ّ
حممد بن حسن اخلليل ،الناشر :دار العاصمة_ الرايض ،الطبعة :األوىل1418 ،ه-
1998م.
 -5اآلداب للبيهقي ،املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِّجردي اخلراساين،
أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،اعتىن به وعلق عليه :أبو عبد هللا السعيد املندوه،
الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1408 ،هـ 1988 -
م.
 -6اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،املؤلف :حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا،
مشس الدين املقدسي الراميين مث الصاحلي احلنبلي (املتوىف763 :هـ) ،الناشر :عامل الكتب.
 -7األدب املفرد ،املؤلف :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا (املتوىف:
256هـ) ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،الطبعة:
الثالثة1409 ،هـ 1989 -م.
 -8أساس البالغة ،املؤلف :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف:
538هـ) ،حتقيق :حممد ابسل عيون السود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.
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 -9االستذكار ،املؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطيب (املتوىف463 :هـ) ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل2000 – 1421 ،م.
 -10األشباه والنظائر ،املؤلف :اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف:
771هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل 1411هـ1991 -م.
 -11أصول الفقه ،املؤلف :حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا ،مشس الدين
املقدسي الراميين مث الصاحلي احلنبلي (املتوىف763 :هـ) ،حققه وعلق عليه وقدم له :الدكتور
الس َد َحان ،الناشر :مكتبة العبيكان ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ 1999 -
فهد بن حممد َّ
م.
 -12إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني (هو حاشية على فتح املعني بشرح قرة
العني مبهمات الدين) ،املؤلف :أبو بكر (املشهور ابلبكري) عثمان بن حممد شطا الدمياطي
الشافعي (املتوىف1310 :هـ) ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل،
 1418هـ  1997 -م.
 -13اإلفصاح عن معاين الصحاح ،املؤلف :حيىي بن حممد بن هبرية الذهلي الشيباينّ ،أبو
املظفر ،عون الدين (املتوىف560 :هـ) ،احملقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،الناشر :دار الوطن،
1417هـ.
 -14إكمال ال ُـم ِّعلم بفوائد مسلم ،املؤلف :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون
اليحصيب السبيت ،أبو الفضل (املتوىف544 :هـ) ،احملقق :الدكتور حيىي إمساعيل ،الناشر:
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.
الالعي ،املعروف
البدر التمام شرح بلوغ املرام ،املؤلف :احلسني بن حممد بن سعيد
-15
ُ
ّ
ِّ
ابملغريب (املتوىف 1119 :هـ) ،احملقق :علي بن عبد هللا الزبن ،الناشر :دار هجر ،الطبعة:
األوىل ،جـ  1414( 2 - 1هـ  1994 -م) ،جـ  1424( 5 - 3هـ  2003 -م) ،جـ
 1428( 10 - 6هـ  2007 -م).
 -16البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،املؤلف :ابن امللقن
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف804 :هـ) ،احملقق:
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مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال ،الناشر :دار اهلجرة للنشر
والتوزيع  -الرايض-السعودية ،الطبعة :االوىل1425 ،هـ2004-م.
 -17البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،املؤلف :أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل
العمراين اليمين الشافعي (املتوىف558 :هـ) ،احملقق :قاسم حممد النوري ،الناشر :دار املنهاج
– جدة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ 2000 -م.
 -18البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ،املؤلف :أبو الوليد
حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (املتوىف520 :هـ) ،حققه :د حممد حجي وآخرون ،الناشر:
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ 1988 -م.
 -19التاج واإلكليل ملختصر خليل ،املؤلف :حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف
العبدري الغرانطي ،أبو عبد هللا املواق املالكي (املتوىف897 :هـ) ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ1994-م.
 -20التبصرة يف أصول الفقه ،املؤلف :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي
(املتوىف476 :هـ) ،احملقق :د .حممد حسن هيتو ،الناشر :دار الفكر – دمشق ،الطبعة:
األوىل1403 ،ه.
 -21التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،املؤلف :عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان
املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي (املتوىف885 :هـ) ،احملقق :د .عبد الرمحن اجلربين ،د.
عوض القرين ،د .أمحد السراح ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية  /الرايض ،الطبعة:
األوىل1421 ،هـ 2000 -م.
 -22التحرير والتنوير «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»،
املؤلف :حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي (املتوىف 1393 :هـ)،
الناشر :الدار التونسية للنشر – تونس ،سنة النشر 1984 :هـ.
 -23حتفة األبرار شرح مصابيح السنة ،املؤلف :القاضي انصر الدين عبد هللا بن عمر
البيضاوي (ت 685هـ) ،احملقق :جلنة خمتصة إبشراف نور الدين طالب ،الناشر :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت ،عام النشر 1433 :هـ 2012 -م.
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 -24حتفة املودود أبحكام املولود ،املؤلف :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس
الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،احملقق :عبد القادر األرانؤوط ،الناشر :مكتبة دار
البيان – دمشق ،الطبعة :األوىل 1391 ،ه1971 -م.
 -25تربية األوالد يف اإلسالم ،املؤلف :عبدهللا انصح علوان ،الناشر :دار السالم-شارع
األزهر ،الطبعة احلادية والعشرون1412 ،ه1992 ،م.
 -26تطريز رايض الصاحلني ،املؤلف :فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن محد املبارك
احلرميلي النجدي (املتوىف1376 :هـ) ،احملقق :د .عبد العزيز بن عبد هللا بن إبراهيم الزير
آل محد ،الناشر :دار العاصمة للنشر والتوزيع ،الرايض ،الطبعة :األوىل1423 ،هـ -
 2002م.
 -27تفسري اإلمام الشافعي ،املؤلف :الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس ابن
عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوىف204 :هـ)،
الفران (رسالة دكتوراه) ،الناشر :دار التدمرية -
مجع وحتقيق ودراسة :د .أمحد بن مصطفى َّ
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 2006 - 1427 :م.
 -28تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت ،املؤلف :أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن
إدريس بن املنذر التميمي ،احلنظلي ،الرازي ابن أيب حامت (املتوىف327 :هـ) ،احملقق :أسعد
حممد الطيب ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة
  1419هـ. -29تفسري املاوردي = النكت والعيون ،املؤلف :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد ابن
حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي (املتوىف450 :هـ) ،احملقق :السيد ابن عبد
املقصود بن عبد الرحيم ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان.
 -30تفسري مقاتل بن سليمان ،املؤلف :أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي
البلخي (املتوىف150 :هـ) ،احملقق :عبد هللا حممود شحاته ،الناشر :دار إحياء الرتاث –
بريوت ،الطبعة :األوىل  1423 -هـ.
 -31تقرير القواعد وحترير الفوائد [املشهور بـ «قواعد ابن رجب»] ،املؤلف :زين الدين عبد
الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي (املتوىف 795 :هـ) ،احملقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن
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آل سلمان ،الناشر :دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
 1419هـ.
 -32التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،املؤلف :أبو الفضل أمحد بن علي
ابن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف852 :هـ) ،حتقيق :أبو عاصم حسن ابن
عباس بن قطب ،الناشر :مؤسسة قرطبة – مصر ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ1995/م.
 -33التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،املؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن
حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف463 :هـ) ،حتقيق :مصطفى بن أمحد
العلوي ،حممد عبد الكبري البكري ،الناشر :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية –
املغرب ،عام النشر 1387 :هـ.
 -34تنوير احلوالك شرح موطأ مالك ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين
السيوطي (املتوىف911 :هـ) ،الناشر :املكتبة التجارية الكربى – مصر ،عام النشر1389 :
ه– 1969م.
 -35التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،املؤلف :ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر ابن
علي بن أمحد الشافعي املصري (املتوىف804 :هـ) ،احملقق :دار الفالح للبحث العلمي
وحتقيق الرتاث ،الناشر :دار النوادر ،دمشق – سوراي ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ 2008 -
م.
 -36جامع األمهات ،املؤلف :عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس ،أبو عمرو مجال
الدين ابن احلاجب الكردي املالكي (املتوىف646 :هـ) ،احملقق :أبو عبد الرمحن األخضر
األخضري ،الناشر :اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1421 ،هـ 2000 -م.
 -37اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،املؤلف :أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب
بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف671 :هـ) ،حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ
 1964 -م.

جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

265

 -38اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب الراجح ،املؤلف :عبد الكرمي ابن
علي بن حممد النملة ،الناشر :مكتبة الرشد  -الرايض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1420 ،هـ  2000 -م.
 -39اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه
وأايمه= صحيح البخاري ،املؤلف :حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،احملقق:
حممد زهري بن انصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم
حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
تياخلَْلَويت
 -40حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ،املؤلف :حممد بن أمحد بن علي البهو ْ
(املتوىف 1088 :هـ) ،حتقيق :الدكتور سامي بن حممد بن عبد هللا الصقري والدكتور حممد
بن عبد هللا بن صاحل اللحيدان ،أصل الكتاب :أطروحتا دكتوراة للمحقَقْني ،الناشر :دار
النوادر ،سوراي ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ 2011 -م.
 -41احلواشي على درة الغواص (مطبوع ضمن «درة الغواص وشرحها وحواشيها
وتكملتها») ،املؤلف :أبو حممد عبد هللا بن أيب الوحش بَِّّري بن عبد اجلبار بن بَِّّري (املتوىف:
582ه) ،وحجة الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب حممد بن حممد بن ظفر الصقلي (املتوىف:
ًّ
565ه)[ ،قال حمقق الكتاب /ويبدو أن ًّ
مستقال،
«الدرة» تعليًقا
كال منهما علّق على ّ
فجاء من بعدمها َمن مجع مشل التعليقني يف مؤلف واحد] ،احملقق :عبد احلفيظ فرغلي علي
قرين ،الناشر :دار اجليل ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1996 -م.
 -42الدر الثمني واملورد املعني (شرح املرشد املعني على الضروري من علوم الدين) ،املؤلف:
حممد بن أمحد ميارة املالكي ،احملقق :عبد هللا املنشاوي ،الناشر :دار احلديث القاهرة ،سنة
النشر1429 :هـ 2008 -م.
ِّ
صين املعروف بعالء الدين
 -43الدر املختار ،املؤلف :حممد بن علي بن حممد احل ْ
احلصكفي احلنفي (املتوىف1088 :ه) شرح تنوير األبصار للتمراتشي ،وهو مطبوع مع
حاشية رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ،حممد أمني بن عمر ابن عبد العزيز
عابدين الدمشقي احلنفي ،الناشر :دار الفكر-بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ -
1992م.
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 -44رد احملتار على الدر املختار (حاشية ابن عابدين) البن عابدين ،حممد أمني بن عمر
ابن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ،ومعه الدر املختار لعالء الدين احلصكفي احلنفي
(املتوىف1088 :ه) شرح تنوير األبصار للتمراتشي ،الناشر :دار الفكر-بريوت ،الطبعة:
الثانية1412 ،هـ 1992 -م.
 -45روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف:
أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي
احلنبلي ،الشهري اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :هـ) ،الناشر :مؤسسة الرّاين للطباعة
والنشر والتوزيع ،الطبعة :الطبعة الثانية 1423هـ2002-م.
 -46رايض الصاحلني ،املؤلف :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:
676هـ) ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :الثالثة،
1419هـ1998/م.
 -47الزاهر يف معاين كلمات الناس ،املؤلف :حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ،أبو بكر
األنباري (املتوىف328 :هـ) ،احملقق :د .حامت صاحل الضامن ،الناشر :مؤسسة الرسالة –
بريوت ،الطبعة :األوىل 1412 ،هـ 1992-م.
 -48سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي،
أبو عيسى (املتوىف279 :هـ) ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي،
وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البايب احلليب – مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ  1975 -م.
 -49سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد
ِّ
الس ِّج ْستاين (املتوىف275 :هـ) ،احملقق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
ابن عمرو األزدي ّ
الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت.
 -50السنن الكربى ،املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِّجردي اخلراساين،
أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،احملقق :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنات ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.
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 -51السنن الكربى ،املؤلف :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي
(املتوىف303 :هـ) ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه :شعيب
األرانؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة– بريوت،
الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
 -52سنن ابن ماجه ،املؤلف :ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم
أبيه يزيد (املتوىف273 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية
 فيصل عيسى البايب احلليب. -53سري أعالم النبالء ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن
قَ ْامياز الذهيب (املتوىف748 :هـ) ،احملقق  :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب
األرانؤوط ،الناشر  :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة  1405 ،هـ  1985 /م.
 -54شرح رايض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف:
1421هـ) ،الناشر :دار الوطن للنشر ،الرايض ،الطبعة 1426 :هـ.
 -55شرح الزركشي ،املؤلف :مشس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي
(املتوىف772 :هـ) ،الناشر :دار العبيكان ،الطبعة :األوىل 1413 ،هـ 1993 -م.
 -56شرح صحيح البخاري البن بطال ،املؤلف :ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن
عبد امللك (املتوىف449 :هـ) ،حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم ،دار النشر :مكتبة الرشد
 السعودية ،الرايض ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م. -57شرح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم ،املؤلف:
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت ،أبو الفضل (املتوىف544 :هـ)،
احملقق :الدكتور حيىي إمساعيل ،الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة:
األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.
 -58شرح صحيح مسلم للنووي (املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج) ،املؤلف :أبو
زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف676 :هـ) ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت ،الطبعة :الثانية 1392 ،هـ.
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 -59شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) ،املؤلف:
شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب (743هـ) ،احملقق :د .عبد احلميد هنداوي،
الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة املكرمة  -الرايض) ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ -
1997م.
 -60الشرح الكبري على منت املقنع ،املؤلف :عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة
املقدسي اجلماعيلي احلنبلي ،أبو الفرج ،مشس الدين (املتوىف682 :هـ) ،الناشر :دار الكتاب
العريب للنشر والتوزيع ،أشرف على طباعته :حممد رشيد رضا صاحب املنار.
 -61الشرح الكبري ملختصر األصول من علم األصول ،املؤلف :أبو املنذر حممود بن حممد
ابن مصطفى بن عبد اللطيف املنياوي ،الناشر :املكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة :األوىل،
 1432هـ  2011 -م.
 -62شرح خمتصر خليل للخرشي ،املؤلف :حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا
(املتوىف1101 :هـ) ،الناشر :دار الفكر للطباعة – بريوت.
 -63شرح خمتصر الطحاوي ،املؤلف :أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي
(املتوىف 370 :هـ) ،احملقق :د .عصمت هللا عنايت هللا حممد  -أ .د .سائد بكداش -د
حممد عبيد هللا خان  -د زينب حممد حسن فالتة ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية  -ودار
السراج ،الطبعة :األوىل  1431هـ  2010 -م.
 -64شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين ،املؤلف :قاسم ابن
عيسى بن انجي التنوخي القريواين (املتوىف837 :هـ) ،اعتىن به :أمحد فريد املزيدي ،الناشر:
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1428 ،هـ 2007 -م.
 -65الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،املؤلف :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري
الفارايب (املتوىف393 :هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني –
بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.
 -66صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن
معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت (املتوىف354 :هـ) ،احملقق :شعيب
األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :الثانية 1414 ،هـ– 1993م.
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 -67صحيح سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد انصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف للنشر
والتوزيع -الرايض ،الطبعة األوىل1420 ،ه2000-م.
 -68صحيح سنن أيب داود ،املؤلف :حممد انصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف -الرايض،
الطبعة األوىل1419 ،ه1998 -م.
 -69ضعيف سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد انصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف -الرايض،
الطبعة األوىل1420 ،ه2000-م.
 -70طرح التثريب يف شرح التقريب ،املؤلف :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني
ابن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي (املتوىف806 :هـ) ،أكمله ابنه :أمحد ابن
عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازايين مث املصري ،أبو زرعة ويل الدين ،ابن العراقي
(املتوىف826 :هـ) ،الناشر :الطبعة املصرية القدمية  -وصورهتا دور عدة منها (دار إحياء
الرتاث العريب ،ومؤسسة التاريخ العريب ،ودار الفكر العريب).
 -71العدة شرح العمدة ،املؤلف :عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد ،أبو حممد هباء الدين
املقدسي (املتوىف624 :هـ) ،الناشر :دار احلديث ،القاهرة ،اتريخ النشر1424 :هـ 2003
م.
 -72العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري ،املؤلف :عبد الكرمي بن حممد بن عبد
الكرمي ،أبو القاسم الرافعي القزويين (املتوىف623 :هـ) ،احملقق :علي حممد عوض  -عادل
أمحد عبد املوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1417 ،
هـ 1997 -م.
 -73غريب احلديث ،املؤلف :أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي
(املتوىف224 :هـ) ،احملقق :د .حممد عبد املعيد خان ،الناشر :مطبعة دائرة املعارف العثمانية،
حيدر آابد -الدكن ،الطبعة :األوىل 1384 ،هـ  1964 -م.
 -74الفائق يف غريب احلديث واألثر ،املؤلف :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،
الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :هـ) ،احملقق :علي حممد البجاوي -حممد أبو الفضل
إبراهيم ،الناشر :دار املعرفة – لبنان ،الطبعة :الثانية.
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 -75فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ،املؤلف:
حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (املتوىف1389 :هـ) ،مجع وترتيب وحتقيق:
حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ،الناشر :مطبعة احلكومة مبكة املكرمة ،الطبعة :األوىل،
 1399هـ.
 -76فتح الباري شرح صحيح البخاري ،املؤلف :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالين الشافعي ،الناشر :دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:
حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب،
عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.
 -77الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،املؤلف :أبو العباس شهاب الدين أمحد ابن
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف (املتوىف684 :هـ) ،الناشر :عامل الكتب،
ومعه «إدرار الشروق على أنوار الفروق» وهو حاشية الشيخ قاسم ابن عبد هللا املعروف
اببن الشاط (723هـ) لتصحيح بعض األحكام وتنقيح بعض املسائل ،و«هتذيب الفروق
والقواعد السنية يف األسرار الفقهية» للشيخ حممد بن علي بن حسني مفيت املالكية مبكة
املكرمة (1367هـ) ،وفيها اختصر الفروق وخلصه وهذبه ووضح بعض معانيه.
 -78الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،املؤلف :أمحد بن غامن (أو غنيم) بن
سامل ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي (املتوىف1126 :هـ) ،الناشر :دار
الفكر1415 ،هـ 1995 -م.
 -79القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،املؤلف :القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر
ابن العريب املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف543 :هـ) ،احملقق :الدكتور حممد عبد هللا ولد
كرمي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األوىل 1992 ،م.
 -80قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،املؤلف :أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد
السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي ،امللقب بسلطان العلماء (املتوىف:
660هـ) ،راجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية –
القاهرة( ،وصورهتا دور عدة مثل :دار الكتب العلمية  -بريوت ،ودار أم القرى  -القاهرة)،
طبعة :جديدة مضبوطة منقحة 1414 ،هـ  1991 -م.
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 -81كتاب األفعال ،املؤلف :علي بن جعفر بن علي السعدي ،أبو القاسم ،املعروف اببن
الَقطَّاع الصقلي (املتوىف515 :هـ) ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1403هـ -
1983م.
 -82كتاب العني ،املؤلف :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي
البصري (املتوىف170 :هـ) ،احملقق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،الناشر :دار
ومكتبة اهلالل.
 -83الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،املؤلف :أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا ابن
حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي (املتوىف235 :هـ) ،احملقق :كمال يوسف
احلوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة :األوىل1409 ،هـ.
 -84كشف املشكل من حديث الصحيحني ،املؤلف :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن
ابن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :هـ) ،احملقق :علي حسني البواب ،الناشر :دار
الوطن – الرايض.
 -85كفاية النبيه يف شرح التنبيه ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي األنصاري ،أبو العباس،
جنم الدين ،املعروف اببن الرفعة (املتوىف710 :هـ) ،احملقق :جمدي حممد سرور ابسلوم،
الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل2009 ،م.
 -86اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة واملثل،
السراج ،مراجعة :خري الدين مشسي ابشا ،الناشر :دار الفكر – دمشق،
املؤلف :حممد علي َّ
الطبعة :األوىل 1403 ،هـ  1983 -م.
 -87لسان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعي اإلفريقي (املتوىف711 :هـ) ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة:
الثالثة 1414 -هـ.
 -88لطائف اإلشارات = تفسري القشريي ،املؤلف :عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك
القشريي (املتوىف465 :هـ) ،احملقق :إبراهيم البسيوين ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب
– مصر ،الطبعة :الثالثة.
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 -89املبسوط ،املؤلف :حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي (املتوىف:
483هـ) ،الناشر :دار املعرفة – بريوت ،الطبعة :بدون طبعة ،اتريخ النشر1414 :هـ -
1993م.
 -90احملصول ،املؤلف :أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي
امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) ،دراسة وحتقيق :الدكتور طه
جابر فياض العلواين ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،هـ  1997 -م.
 -91املستدرك على الصحيحني ،املؤلف :أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد
ابن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع (املتوىف:
405هـ) ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة:
األوىل1411 ،ه– 1990م.
 -92مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل
ابن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ) ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،
إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
 1421هـ  2001 -م.
 -93مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل
ابن أسد الشيباين (املتوىف241 :هـ) ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :دار احلديث –
القاهرة ،الطبعة :األوىل 1416 ،هـ  1995 -م.
 -94املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،احملقق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 -95املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث
احلموي ،أبو العباس (املتوىف :حنو 770هـ) ،الناشر :املكتبة العلمية – بريوت.
 -96املصنف ،املؤلف :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين
(املتوىف211 :هـ) ،احملقق :حبيب الرمحن األعظمي ،الناشر :اجمللس العلمي -اهلند ،يطلب
من :املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،ه.
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 -97مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،املؤلف :مصطفى بن سعد بن عبده
السيوطي شهرة ،الرحيباين مو ًلدا مث الدمشقي احلنبلي (املتوىف1243 :هـ) ،الناشر :املكتب
اإلسالمي ،الطبعة :الثانية1415 ،هـ 1994 -م.
 -98مطالع األنوار على صحاح اآلاثر ،املؤلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين
احلمزي ،أبو إسحاق ابن قرقول (املتوىف569 :هـ) ،حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي
وحتقيق الرتاث ،الناشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل،
 1433هـ  2012 -م.
 -99معامل السنن ،وهو شرح سنن أيب داود ،املؤلف :أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم
ابن اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب (املتوىف388 :هـ) ،الناشر :املطبعة العلمية – حلب،
الطبعة :األوىل  1351هـ  1932 -م.
 -100املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر ،املؤلف :يوسف بن موسى بن حممد ،أبو
احملاسن مجال الدين املَلطي احلنفي (املتوىف803 :هـ) ،الناشر :عامل الكتب – بريوت.
َ
 -101املعجم األوسط ،املؤلف :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو
القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) ،احملقق :طارق بن عوض هللا بن حممد ،عبد احملسن ابن
إبراهيم احلسيين ،الناشر :دار احلرمني – القاهرة.
 -102معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،املؤلف :الدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة
فريق عمل ،الناشر :عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ  2008 -م.
 -103معجم اللغة العربية املعاصرة ،املؤلف :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف:
1424هـ) مبساعدة فريق عمل ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ -
 2008م.
 -104املعجم الوسيط ،املؤلف :جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت/
حامد عبد القادر  /حممد النجار) ،الناشر :دار الدعوة.
 -105املغين البن قدامة ،املؤلف :أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة
اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشهري اببن قدامة املقدسي (املتوىف620 :هـ)،
الناشر :مكتبة القاهرة ،اتريخ النشر1388 :هـ 1968 -م.
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 -106مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ،املؤلف :أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن
احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) ،الناشر:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ.
 -107مقاييس اللغة ،املؤلف :أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف:
395هـ) ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ -
1979م.
 -108منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ
عبد القادر األرانؤوط ،عين بتصحيحه ونشره :بشري حممد عيون ،الناشر :مكتبة دار البيان،
دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،عام
النشر 1410 :هـ  1990 -م.
 -109املنتقى شرح املوطأ ،املؤلف :أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث
التجييب القرطيب الباجي األندلسي (املتوىف474 :هـ) ،الناشر :مطبعة السعادة  -جبوار
حمافظة مصر ،الطبعة :األوىل 1332 ،هـ ،مث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة -
الطبعة :الثانية.
 -110املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف
النووي (املتوىف676 :هـ) ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :الثانية،
1392هـ.
 -111مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن
حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف ابحلطاب ُّالرعيين املالكي (املتوىف:
954هـ) ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1992 -م.
 -112موسوعة الفقه اإلسالمي ،املؤلف :حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري ،الناشر:
بيت األفكار الدولية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.
 -113املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة:
(من  1427 - 1404هـ) ،األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دار السالسل – الكويت،
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األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة – مصر ،األجزاء :45 - 39
الطبعة الثانية ،طبع الوزارة.
 -114املوطأ ،املؤلف :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف179 :هـ)،
احملقق :حممد مصطفى األعظمي ،الناشر :مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال
اخلريية واإلنسانية  -أبو ظيب – اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ  2004 -م.
 -115النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املؤلف :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد
بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف606 :هـ) ،الناشر:
املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد
الطناحي.
 -116اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه ،وأحكامه ،ومجل من فنون
علومه ،املؤلف :أبو حممد مكي بن أيب طالب َمحّوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين
مث األندلسي القرطيب املالكي (املتوىف437 :هـ) ،احملقق :جمموعة رسائل جامعية بكلية
الدراسات العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة ،إبشراف أ.د.الشاهد البوشيخي،
الناشر :جمموعة حبوث الكتاب والسنة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة
الشارقة ،الطبعة :األوىل 1429 ،هـ 2008 -م.
 -117والية التأديب اخلاصة يف الفقه اإلسالمي (والية التأديب للزوجة والولد والتلميذ
والعبد) ،املؤلف :د .إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم التّنم ،الناشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة
األوىل1428 ،ه.
 -118موقع إسالم ويب.
 -119نظام اجلرائم املعلوماتية على موقع هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.
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ملخص الدراسة:
العقوابت الشرعية إمنا شرعت رمحة من هللا بعباده ،فهي صادرة عن رمحة هللا وإرادة اإلحسان
إليهم ،ومنها :العقوبة ابلقتل ،وهي وإن كانت عقوبة ظاهرها القسوة إال أن حقيقتها الرمحة
ابجملرم وابجملتمع ،وردع غري اجلاين ،وإقامة العدل بني الناس ،وإرضاء أولياء اجملين عليه ،وتطهري
اجملرم من الذنب .ومن رمحة هللا خبلقه أن أ ََمر إبيقاع العقوبة ابلقتل أبيسر طريق ،وهو ما جاء
َحسنوا ِ
صرحيا يف قوله " :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قَتَلتُم فأ ِ
القتلَة ،وإذا
ً
ِ
َذحبتُم فأَحسنوا َّ
الذبح" [أخرجه مسلم .]1955
وأييت هذا البحث ليتناول آلة تنفيذ العقوبة ابلقتل ،وهل يتحتم ابلسيف يف األحوال كلها
–قصاصاً كان أو ح ّداً أو تعزيراً -أم يسوغ استبداله مبا ج ّد يف حياة الناس اليوم من القتل
ابملشنقة.
الكلمات املفتاحية :التنفيذ – العقوبة – القتل – املشنقة

The death penalty by hanging
Dr. Abdulrahman Ibrahim Abdulaziz Al-Othman
Department of Jurisprudence - College of Sharia
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
Abstract :
Shari'a sanctions were legislated as a mercy from God (Allah) over his
servants; it was issued by the mercy of God and the will of the charity to them,
including: Capital punishment, which, although appears as a cruel punishment, but
its truth is mercy to the criminal and the society, deterring the non-perpetrator,
establishing justice among people, satisfying the guardians of the victim, and
purifying the criminal from guilt. It is God's mercy to his servants that he ordered
the capital punishment to be carried out in the most accessible way, which was
explicitly expressed by the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be
upon him) when he said: "Verily Allah has prescribed ihsan (proficiency,
perfection) in all things. So if you kill then kill well; and if you slaughter, then
slaughter well[ "ﭗMuslim 1955]
This research aims to address the capital punishment execution tool, and is it
necessary to be done in all cases by the sword - retribution, stipulation, or rebuke
-or is it justifiable to be replaced with what was found in people's lives today with
the gallows.

key words: Execution - Punishment - Murder - Capital Punishment

املقدمة

إ ّن احلمد هلل؛ حنمده ،ونستعينه ،من ِ
يهده هللا فال م ِ
ض َّل له ،ومن يُضلل
ُ
حممدا عبده
فال هادي له ،وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأ ّن ً
ورسوله ،أما بعد:
فتعد اململكة العربية السعودية -حبمد هللا تعاىل -الدولة الرائدة يف تطبيق
الشريعة اإلسالمية يف خمتلف جماالت احلياة ،ومنها األحكام اجلنائية ،وقد
نصت املادة األوىل من النظام األساسي للحكم على أن" :اململكة العربية
اتمة ،دينها اإلسالم ،ودستورها
ذات ِسيادة َّ
السعودية دولة عربية إسالمية ُ
كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله  ،ولغتها هي اللغة العربية"( .)1كما نصت
املادة الثامنة واألربعون على أن" :تُطبّق احملاكم على القضااي املعروضة أمامها
أحكام الشريعة اإلسالمية وف ًقا ملا َّ
دل عليه الكتاب ،والسنة ،وما يُصدره ويل

األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة"(.)2
واملعمول به يف اململكة العربية السعودية تنفيذ العقوبة ابلقتل ابلسيف غالبًا،
إال يف منطقة عسري اليت اشتهرت ابلتنفيذ ابلبندقية ،وجاء يف تعميم وزارة
الداخلية رقم /2س 6302/يف 1392/8/26ه " :يكون اإلعدام ابآللة اليت
ص على آلة معينة فتكون اآللة الرصاص
نص عليها احلكم الشرعي ،وإذا مل ينُ ّ
ّ

( )1املوقع الرمسي هليئة اخلرباء مبجلس الوزراء
https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=2&PageID=25

( )2املصدر السابق.
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أو السيف حسب ما يراه ويل األمر املشرف على التنفيذ"( .)1كما صدر قرر
اجمللس األعلى للقضاء رقم  2/266يف 1410/5/21ه أبن "يكتفي القضاة
قصاصا دون حتديد كيفيته ،إال يف حالة حصول ٍ
قتل يستدعي
ابلنص على القتل
ً
املماثلة عند االقتصاص ،ما مل يكن القتل من املدعى عليه حصل بطريقة ال
ِحت ُّل املماثلة فيها"(.)2

وحيث ُوجدت وسائل أخرى غري السيف والرصاص يتم هبا تنفيذ العقوبة
ابلقتل فقد عزمت -مستعينًا ابهلل تعاىل -على حبث حكم استعمال وسيلة من
هذه الوسائل وهي :املشنقة ،وأمسيته" :العقوبة ابلقتل شن ًقا".
أمهية البحث وأسباب اختياره:

أمر ابإلحسان يف
 -1أن هللا تعاىل ملَّا شرع القتل عقوبة على بعض اجلرائم َ
أهيب للناس
أقل أملًا للمقتول ،وما يكون َ
القتل مبا يكون أسرع يف املوت و ّ
و َّ
وقعا يف نفوسهم لريتدعوا ،وهذا متحقق يف القتل ابلسيف ،وقد
أشد ً
ج ّدت آآلت تدعو احلاجة إىل معرفة حكم تنفيذ العقوبة هبا ،ومنها
املشنقة.
 -2ما أ ُِخذ على التنفيذ ابلسيف من قلّة السيافني املهرة ،وكثرة األخطاء يف

التنفيذ ابلسيف ،مما يراه البعض موجبًا للبحث عن وسائل أخرى أوىل من
السيف.

( )1مرشد اإلجراءات اجلنائية ص.246

( )2املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة مبجلس القضاء األعلى
ص.216

282

العقوبة ابلقتل شن ًقا
د .عبدالرمحن بن إبراهيم بن عبدالعزيز العثمان

 -3استغالل بعض املعادين لإلسالم التنفي َذ ابلسيف لتشويه صورته واهتامه
أبنه دين وحشية وإرهاب.
الدراسات السابقة:

مع أمهية هذه املسألة وكثرة وقوعها يف بلدان العامل اإلسالمي إال أين مل أقف
على دراسة وافية هلا ،وجاءت اإلشارة إليها يف بعض البحوث والدراسات
الفقهية ،ومنها:
 -1عقوبة اإلعدام وموقف التشريع اجلنائي اإلسالمي منها -دراسة فقهية
مقارنة ،-للباحث :وائل لطفي صاحل ،وهو حبث تكميلي بكلية الدراسات
العليا يف جامعة النجاح عام 2009م ،ذكر الشنق يف صفحتني ،72-71
وأشار فيهما إىل كيفية حصول املوت ابلشنق ،وإىل التكييف الشرعي للقتل
ابملشنقة ،ومل يشر إىل خالف ومل يذكر أدلة ،وإمنا اختار حرمة القتل هبا؛
ملا فيها من تعذيب للمقتول لتأخر املوت هبا.
 -2تنفيذ عقوبة القتل والقطع ابلوسائل احلديثة -دراسة أتصيلية ،-للباحث:
عبدالعزيز بن سليمان التوجيري ،وهو حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري
يف جامعة انيف العربية للعلوم األمنية عام 1434ه  ،اكتفى بنقل فتوى
الشيخ عبد اجمليد سليم يف جواز القتل ابملشنقة( )1يف معرض ذكره للوسائل
احلديثة اجلائزة.

( )1انظر هذه الفتوى يف :الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية .965-961/1
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 -3وسائل تنفيذ عقوبة القتل -دراسة فقهية مقارنة ،-للباحث :حممد بن
عبدالعزيز الشايع ،وهو حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه
املقارن ابملعهد العايل للقضاء عام 1435ه  ،ومما ذكره :التنفيذ ابملشنقة
من صفحة  43إىل ّ ،47بني فيها كيفية التنفيذ ابملشنقة ،والدول اليت
تعمل هبا ،وأشار إىل حكمها الفقهي يف أقل من صفحة مكتفيًا ابلقول
بعدم جوازها؛ ملنافاهتا لإلحسان املأمور به يف القتل.
 -4تنفيذ عقوبة القتل بغري السيف ،للدكتور :أمحد بن محد الونيس ،وهو
فعرف
حبث منشور عام 1439ه  ،ذكر الشنق يف صفحة  89إىل 93؛ ّ
الشنق ،وكيفية حدوث املوت به ،مث ذكر حكمه يف نصف صفحة ،أشار
فيها إىل اخلالف على قولني من غري نسبة وال استدالل ،مث اختار القول
استنادا إىل أن أهل اخلربة يرون أن املوت حيصل هبا سر ًيعا كالسيف،
ابجلواز ً
وأنه ال يرتتب عليها تعذيب للمقتول.
منسواب للقائلني به،
ويزيد حبثي هذا على ما سبق :بذكر اخلالف
ً
واالستدالل لألقوال املذكورة ،ومناقشة هذه األدلة للوصول إىل أقرب األقوال
إىل احلق .وأسأل هللا تعاىل أن أكون قد وفقت وأصبت.
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منهج البحث:

 -1اتبعت يف كتابة البحث املنهج االستقرائي ابالطالع على ما ذكره الفقهاء
املتقدمون يف آلة تنفيذ القتل ،وما ذكره الباحثون املعاصرون واألطباء
الشرعيون يف التنفيذ ابملشنقة ،كما اتبعت املنهج االستنتاجي بدراسة
النصوص واستنباط األحكام منها.
 -2ذكرت األقوال يف مسائل البحث ،ومن قال هبا من أهل العلم ،معتنيًا
ابملذاهب الفقهية املعتربة ،وبفتاوى وحبوث املعاصرين.
 -3عزوت اآلايت القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية.
خرجت األحاديث مع نقل ما ذكره أهل الشأن يف درجتها إن مل تكن يف
ّ -4
الصحيحني أو يف أحدمها.
عرفت ابملصطلحات ،وشرحت الغريب.
ّ -5
 -6ذكرت خامتة للبحث ،وضمنتها نتائجه وأبرز ما أوصي به.
 -7اعتنيت يف مجيع البحث بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
 -8اتبعت البحث بفهرس ملراجعه ،وآخر ملوضوعاته.
تقسيمات البحث:
ينتظم هذا البحث يف :مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة.

املقدمة؛ وتتضمن :أمهية البحث وأسباب اختياره ،والدراسات السابقة،

ومنهج البحث ،وتقسيماته.

املبحث األول :التعريف مبفردات العنوان

املبحث الثاين :مشروعية العقوبة ابلقتل ،وفيه ثالثة مطالب:
جملة العلوم الشرعية
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قصاصا
املطلب األول :القتل
ً
حدا
املطلب الثاين :القتل ً
املطلب الثالث :القتل تعز ًيرا

قصاصا ابلشَّنق
املبحث الثالث :تنفيذ القتل
ً

املبحث الرابع :تنفيذ القتل حدًّا أو تعز ًيرا ابلشَّنق

وانفعا ومعينًا
خالصا لوجهه الكرميً ،
أسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل ً
على الوصول إىل احلكم الشرعي يف هذه املسألة العظيمة ،وابهلل التوفيق.

286

العقوبة ابلقتل شن ًقا
د .عبدالرمحن بن إبراهيم بن عبدالعزيز العثمان

املبحث األول :التعريف مبفردات العنوان
 -1العقوبة:

ِ
ب الذنب وتتبعه .وهي
العقوبة لغةً :اجملازاةُ ب َشّرُ ،مسّيت بذلك ألهنا تع ُق ُ
ِ
ِ
الرجل
عقااب وعقوبةً" ،والع ُ
اسم مصدر؛ عاقب يُعاقب ً
قاب واملُعاقَبة أَن ََتزي َ
ِ
َّبت
االسم العُقوبة ،وعاقَبه بذنبه ُمعاقَبةً وع َق ًااب أَخ َذه به ،وتَ َعق ُ
مبا فَعل ُسوءًا ،و ُ
َخذتَه ب َذ ٍ
نب كان منه"(.)1
الرجل إذا أ َ
َ
ِ
قال ابن فارس[ت395:ه ]" :العني والقاف والباء أصالن صحيحان:
ٍ ِ
اآلخر ُّ
أحدمها ُّ
تفاع
يدل على ار ٍ
ُ
يدل على أتخري شيء وإتيانه بعد غريه .واألصل َ
وش ّدة وصعوبة ...ومن الباب :عاقبت الرجل معاقَبة وعقوبةً ِ
وعقاابً"(.)2
ُ
ُ
ُ
وعلى هذا فالعقوبة والعقاب مبعىن واحد هو مطلق اجلزاء ،ومن أهل اللغة
من ُُيص العقوبة مبا يلحق اإلنسان من الذنب يف الدنيا ،والعقاب مبا يلحقه

بعد الذنب يف اآلخرة(.)3

اصطالحا :عُّرفت العقوبة بتعريفات ع ّدة ،منها:
العقوبة
ً
لحق اإلنسا َن ُمستحقًّا على اجلِناية"(.)4
" -1األَملُ الذي يَ ُ
( )1لسان العرب؛ حرف الباء – فصل العني  ،110/2وينظر :هتذيب اللغة؛ أبواب الثالثي الصحيح
من حروف العني -ابب العني والقاف مع الباء  ،277/1مادة (عقب).

( )2مقاييس اللغة؛ كتاب العني -ابب العني والقاف وما يثلّثهما  ،78-77/4مادة (عقب).

( )3انظر :أقرب املوارد يف فصيح العربية والشوارد  ،823-822/2وحاشية الطحطاوي .388/2
( )4حاشية الطحطاوي .388/2
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حمرٍم ،أو ترك و ٍ
اجب أو ُسن ٍَّة ،أو ِ
" -2ما يكون على ِ
فعل مكروه"(.)1
فعل َّ
" -3زواجر وضعها هللا  -تعاىل  -للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر
به"(.)2

حمرٍم ،أو ترك و ٍ
اجب"(.)3
" -4ما يكون على فعل َّ
يف للعقوبة ابعتبار أثرها على املعاقَب ،والتعريفات
والتعريف األول تعر ٌ
ُ
األخرية تعريفات للعقوبة ابلسبب ِ
املوجب هلا ،إال أن ترك املسنون وفعل املكروه
كما يف التعريف الثاين -ليسا حمالً للعقوبة ،وختصيص العقوبة ابلزواجر اليتوضعها هللا سبحانه -كما يف التعريف الثالث -جيعلها قاصرة على ما جاء فيه
تقدير ،وال تتعدى إىل العقوابت التعزيرية اليت ال تقدير فيها من الشارع احلكيم.
حمرٍم ،أو ِ
اصطالحا أبهنا :اجملازاة على ِ
ترك
واألوىل تعريف العقوبة
فعل َّ
ً
و ٍ
اجب.
 -2القتل:

قتل يقتُ ُل قتالً وتقتاالً إذا أماته بضرب أو حجر أو ُس ّم
القتل لغة :مصدر َ
أو ِعلّة .وهو :إزهاق الروح ،يُقال :قتلته قتالً أزهقت روحه ،فهو قتيل ،واجلمع

( )1تبصرة احلكام .294/2
نص على أنه تعريف للح ّد إال أنه يصح أن يكون تعري ًفا
( )2األحكام السلطانية ص ،288وهو وإن ّ
للعقوبة؛ ألن احل ّد عقوبة.

( )3الطرق احلكمية .684/2
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قتلى( .)1قال ابن فارس[ت395:ه ]" :القاف والتاء والالم أصل صحيح ُّ
يدل
ٌ
إذالل ٍ
على ٍ
وإماتة"(.)2
واصطالحاً" :فعل من العباد تزول به احلياة"(.)3
َّ -3
الشنق:

َّ
الشنق لغة :الشَّد والتَّعليق ،مصدر شنَق ،وشنق البعري والناقة شن ًقا :شدَّمها
القربة :علَّقها ،وكل ٍ
ابلشناق ،وشنق ِ
شيء علّقتَه فقد شنقتَه ،وكل خيط علَّقت
َِ
به شيئًا أو َش َددته به فهو ِشنَاق( .)4قال ابن فارس[ت395:ه ]" :الشني
ٍ
صحيح منقاس ،وهو ُّ
امتداد يف تعلّ ٍق بشيء،
يدل على
أصل
ٌ
والنون والقاف ٌ
الرجل ب ِزمام انقته
وشنَ َق َّ
من ذلك ِّ
فم القربةَ .
الشناق ،وهو اخليط الذي يُ َش ُّد به ُ
الفارس بفرسه ،إذا َكبَ َحه بلجامه"(.)5
إذا فعل هبا كما يفعل
ُ
اصطالحا :قتل اآلدمي ُمعلَّ ًقا ٍ
َّ
حببل حول رقبته(.)6
الشنق
ً
( )1انظر :مقاييس اللغة؛ كتاب القاف -ابب القاف والتاء وما يُثلّثهما  ،65/5ولسان العرب؛ حرف
الالم – فصل القاف  ،64/14واملصباح املنري؛ كتاب القاف – القاف مع التاء وما يُثلّثهما
ص ،399مادة (قتل).

( )2مقاييس اللغة؛ كتاب القاف -ابب القاف والتاء وما يُثلّثهما  ،65/5مادة (قتل).

( )3العناية على اهلداية  ،203/10وانظر :تبيني احلقائق  ،97/6وكشاف القناع .504/5

( )4احملكم واحمليط؛ حرف القاف -ابب الثالثي الصحيح ،مقلوب القاف والشني والنون ،105/6
ولسان العرب؛ حرف القاف – فصل الشني املعجمة  ،55-54/2مادة (شنق).

( )5مقاييس اللغة؛ كتاب الشني -ابب الشني والنون وما يُثلّثهما  ،219/3مادة (شنق).
( )6انظر :العامي الفصيح ص.91
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ويُسمى حبل املشنقة :خراطة ،قال ابن قدامة[ت620:ه ]" :النوع
الثالث :أن مينع خروج نَ َف ِسه ،وهو ضرابن؛ أحدمها :أن ُينقه أبن جيعل يف
عُنُِقه ِخَراطة مث يُعلّقه يف خشبة أو شيء حبيث يرتفع عن األرض فيختنق
وميوت ،فهذا عم ٌد ،سواء مات يف احلال ،أو بقي زمنًا؛ ألن هذا أوحى أنواع
اخلنق"(.)1
ٍ
خشب ،مرتف ٍع ثالثة أمتار أو أربعة تقريبًا ،ينتهي جبلسة
واملشنقةُ :سلّم من
دخل فيها
يقف عليها املُنَ ّف ُذ فيه هلا ابب يُفتح لألسفل ،ويف األعلى عروة يُ َ
رأسه ،وعند األمر ابلتنفيذ يُفتح الباب أسفل قدميه ليسقط فتحدث الوفاة(.)2

( )1املغين .449/11

( )2انظر :الطب الشرعي والبحث اجلنائي ص.40
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املبحث الثاين :مشروعية العقوبة ابلقتل

القتل يكون قصاصاً ،ويكون حدًّا ،ويكون تعز ًيرا ،ولن أدخل يف التفاصيل
املتعلقة ابجلرائم املعاقب عليها ابلقتل؛ فليست املقصود ابلبحث ،وإمنا سأقتصر
ُ
هنا على بيان مشروعية العقوبة ابلقتل يف هذه األحوال الثالثة.

املطلب األول :القتل قصاصاً
تق ّدم تعريف القتل ،وأما ِ
القصاص يف اللغة :فهو املساواة واملماثلة ،مأخوذ
ِ
صاص
قص ْ
صت ما بينهما أَي قطعت ،ومنه الق َ
طع ،يقال َ
من ال َق ِّ
ص وهو ال َق ُ
ِ
اجملروح اجلار َح ،أي ُم َساواته إايه يف ٍ
قتل أو
القاتل ،و ِ
وهوُ :م َّ
قاصة َو ّ
يل املقتول َ
َجرٍح.
عت أَثره شيئًا بعد
صت الشيء إِذا تتبّ َ
ص ُ
أو هو مأخوذ من تتبُّع األثر ،يقال قَ َ
شيء ،ومنه قوله تعاىل ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ َّﱠ( )1أَي اتّبِعي أَثََره ،ومن ذلك
ِ
ِ ِ
ابألول(.)2
القصاص؛ ألن املُقتَ ّ
ص يتبع اجلاين ليفعل به مثل فعله ّ
اصطالحا :ال ُيرج استعمال الفقهاء للقصاص عن املعىن اللغوي ،وهو:
و
ً
عمدا مثل ِ
فعله ابجملين عليه ،قال احلجاوي[ت968:ه ]" :هو
فعل ابجلاين ً ُ
أن يُ َ
ٍ ٍ
مثل ما فعل أو شبهه"(.)3
فعل جمين عليه أو َوليّه جبان عامد ُ
ُ
( )1من اآلية  ،11من سورة القصص.
( )2انظر :مقاييس اللغة؛ كتاب القاف -ابب القاف وما بعدها يف الثالثي الذي يُقال له املضاعف

واملطابق ،مادة (قص)  ،11/5واملغرب يف ترتيب املعرب؛ ابب القاف -القاف مع الصاد
 ،182/2ولسان العرب؛ حرف الصاد -فصل القاف  ،344 ،341/8مادة (قصص).

( )3اإلقناع  ،113/4وانظر :احمللى  ،259/10واملدخل الفقهي العام .613/2
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وقد اختلف الفقهاء يف أقسام اجلناية على النفس؛ فقيل :قسمان؛ عمد،
وخطأ ،وقيل :ثالثة؛ عمد ،وشبه عمد ،وخطأ –وهو قول اجلمهور ،-وقيل:
أربعة؛ الثالثة السابقة وما أجري جمرى اخلطأ ،وقيل :مخسة؛ األربعة السابقة

والقتل ابلتسبب( .)1وُيتص القصاص ابلعمد منها فقط.
والقتل العمد :أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتُلَه مبا يغلِب على
الظَّن موته به(.)2

ﲀ ﱠ( )3ف "مينت
ﲁ
قال هللا تعاىلُّ :ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
القصاص يف القتلى ،أي املساواة
تعاىل على عباده املؤمنني أبنه فرض عليهم َ
قتل عليها املقتول؛ إقامة للعدل والقسط
القاتل على الصفة اليت َ
فيه ،وأن يُقتَل ُ

بني العباد"(.)4

( )1انظر هذه األقسام يف :بدائع الصنائع  ،233/7وتبيني احلقائق وحاشية الشليب  ،97/6والتلقني
ص ،466والقوانني الفقهية ص ،255واألم  ،120/6واملنهاج وشرحه النجم الوهاج ،326/8
واملقنع والشرح الكبري واإلنصاف  ،10-8/25وشرح الزركشي  ،46/6واحمللى .214/10

( )2انظر :املقنع  ،10/25والفروع  ،471/5وهو موافق لتعريفه عند غري احلنابلة ،انظر :اهلداية
 ،205/10وبدائع الصنائع  ،233/7والتلقني  ،467-466/2وعقد اجلواهر الثمينة
 ،1090/3والبيان  ،297/11واملنهاج .327/8

( )3من اآلية  ،178من سورة البقرة.
( )4تيسري الكرمي الرمحن ص.84
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وعن عبد هللا بن مسعود  قال :قال رسول هللا ( :ال َِحي ُّل َد ُم امر ٍئ
مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،إال إبحدى ثالث :النَّ ْفس
ابلنَّ ْفس ،والثَّيب الزاين ،واملا ِرق من ال ِّدين التارك اجلماعة)(.)1
وعن أيب هريرة  أ َّن رسول هللا ﷺ قال( :من قُتِ
قتيل فهو خبَ ِري
له
ل
ٌ
وإما يُ َقاد(.)3())2
ودىَّ ،
النَّظََرين؛ َّإما يُ َ
قال ابن قدامة[ت620:ه ]" :أمجع العلماء على أن ال َق َود ال جيب إال
ابلعمد ،وال نعلم بينهم يف وجوبه ابلقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خالفًا"(.)4
خالف بني ٍ
أحد من األمة يف أن ال َق َوَد
وقال ابن حزم[ت456:ه ]" :وال
َ
ليس إال يف الع ِ
مد فقط"(.)5
َ

( )1أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب قول هللا تعاىل ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ  ،من كتاب الدايت ص1185ح ،6878ومسلم يف "الصحيح"
يف :ابب ما يُباح به دم املسلم ،من كتاب القسامة ص 742ح.1676

( )2قال ابن حجر يف فتح الباري " :216/12قوله (إما أن يودى) بسكون الواو أي ي ِ
عطي
ُ
ُ
القاتل أو أولياؤه ألو ِ
لياء ِ
املقتول ال ِّدية( ،وأما أن يُ َقاد) أي يُقتَل به".
ُ
ِ
( )3أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب من قُتل له قتيل فهو خبري النَّظَرين ،من كتاب
ال ِّدايت  5/9ح ،6880ومسلم يف "الصحيح" يف :ابب حترمي مكة  ،...من كتاب احلج
 988/2ح.1355
( )4املغين .457/11
( )5احمللى .14/11
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املطلب الثاين :القتل ح ّداً.
األول املنع ،والثاين طََرف الشيء"(،)1
احل ّد لغة" :احلاء والدال أصالنّ :
واحلَ ُّد احلاجز بني الشيئني؛ لئال ُيتلط أَحدمها ابآلخر ،أَو لئال يتعدى أَحدمها
على اآلخر ،ومجعه ُحدود ،وفصل ما بني كل شيئني َح ٌّد بينهما ،ومنتهى كل
حدودا :ألَهنا َحتُ ّد أَي
شيء َحدُّه ،ومنه ُحدود احلرم .ومسيت بعض العقوابت
ً
متنع من إِتيان ما جعلت عقوابت فيها( ،)2قال ابن األَثري[ت606:ه ] ":هي
حمارم هللا وعقوابته اليت قرهنا ابلذنوب ،وأَصل احلَ ِّد املنع ،والفصل بني الشيئني،
فكأ َّ
صلَت بني احلالل واحلرام"(.)3
َن ُح َ
دود الشرع فَ َ
شرعا ح ًقا هلل تعاىل"(.)4
احل ّد
اصطالحا" :عقوبة مقدرة ً
ً
واجلرائم اليت ُرتّب عليها القتل هي:

( )1مقاييس اللغة؛ كتاب احلاء – ابب ما جاء يف كالم العرب يف املضاعف والطابق أوله حاء ،مادة
(حد) .1/2

( )2لسان العرب؛ حرف الدال فصل اخلاء  ،115/4واتج العروس؛ ابب الدال – فصل احلاء ،6/8
مادة (حدد).

( )3النهاية يف غريب احلديث؛ حرف احلاء – ابب احلاء مع الدال ،مادة (حدد) .352/1
( )4بدائع الصنائع  ،33 /7وانظر :إعالم املوقعني  ،48/2وغاية املنتهى .458/2
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أوالً :الزىن مع اإلحصان.

والزان" :فعل الفاحشة يف قُبل أو دبر"(.)1

الرجم"( .)2ومجلة ما
واإلحصان" :اجتماع صفات اعتربها الشرع لوجوب ّ
يذكره الفقهاء من هذه الصفات مثان ،ليست كلها حمل اتفاق ،وهي:
 -1وجود الوطء بتغييب احلشفة أو قدرها عند فقدها من مكلف يف قُبل.
 -2أن يكون الوطء يف نكاح.
 -3أن يكون النكاح صحيحاً.
 -4البلوغ.
 -5العقل.
 -6احلرية.
 -7وجود الكمال بينهما حال الوطء.
 -8اإلسالم(.)3
والدليل على قتل الزاين احملصن:

( )1اإلقناع  ،217/4ومنتهى اإلرادات  ،120/5وانظر :االختيار  ،79/4وتبيني احلقائق ،163/3
والذخرية  ،48/12وشرح حدود ابن عرفة  ،636/2والوسيط  ،435/6وروضة الطالبني
.86/10

( )2بدائع الصنائع .37/7

( )3انظر :بدائع الصنائع  ،37/7واالختيار  ،88/4وتبيني احلقائق  ،172/3والتلقني ،497/2
والذخرية  ،69/12والقوانني الفقهية ص ،263واملهذب  ،341/2والوسيط  ،435/6وروضة
الطالبني  ،86/10واملقنع والشرح الكبري واإلنصاف  ،243/26وغاية املنتهى .463/2
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حديث عبد هللا بن مسعود - املتقدم -أن رسول هللا  قال( :ال َِحي ُّل
َد ُم امر ٍئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،إال إبحدى ثالث:
النَّفس ابلنَّفس ،والثَّيب الزاين ،واملا ِرق من ال ِّدين التارك اجلماعة)(.)1
َ
ِ
أنزل عليه الكتاب ،فكان
ابحلق و َ
وقال عمر " :إن هللا بعث ً
حممدا ّ 

رسول هللا  ورمجنا
رجم ُ
مما أنزل هللاُ آيةَ الرجم ،فقرأانها وعقلناها ووعيناهاَ ،
قائل وهللا ما جند آية الرجم يف
بعده ،فأخشى إن طال ابلناس زما ٌن أن َ
يقول ٌ
ِ
حق على من
الرجم يف كتاب هللا ٌّ
كتاب هللا ،فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا ،و ُ
زىن إذا أحصن من الرجال والنساء؛ إذا قامت البينة؛ أو كان احلبل؛ أو
االعرتاف"(.)2
رجال كان
الرجم على الزاين احملصن ً
قال ابن قدامة[ت620:ه ]" :وجوب َّ

عامة أهل العلم؛ من الصحابة ،والتابعني ،ومن بعدهم من
أو امرأة ،وهذا قول ّ

علماء األمصار يف مجيع األعصار ،وال نعلم فيه خمال ًفا إال اخلوارج"(.)3
أمر
وقال ابن القطان[ت628:ه ] ":ثبتت األخبار عن رسول هللا  أنه َ
اثبت بسنة رسول هللا  ،وابتفاق عوام أهل العلم؛
ابلرجم ،ورجم ،فالرجم ٌ

( )1تقدم خترجيه.
( )2أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب رجم احلبلى من الزان إذا أحصنت ،من كتاب احلدود
 169/8ح ،6830ومسلم يف " الصحيح" يف :ابب رجم الثيب يف الزان ،من كتاب احلدود
 116/5ح.1691

( )3املغين .309/12
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مالك وأهل املدينة ،واألوزاعي وأهل الشام ،والثوري وأهل العراق ،وهو قول

عوام أهل الفتيا من علماء األمصار"(.)1
اثنياً :احلِرابة:

وز ألخذ ٍ
ٍ
مال ،أو لَِق ٍتل[ ،أو النتهاك ِع ٍ
إرهاب،
رض]( ،)2أو
"الربُ ُ
وهي ُ
مكابرًة اعتماداً على الشوكة ،مع الب ِ
عد عن الغَوث"(.)3
ُ
قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ

ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ(.)4
ﲉ
ﲂﲄﲅﲆﲇ
ﲃ
والفقهاء خمتلفون يف الفعل امل ِ
هدر لدم املحا ِرب؛ فاجلمهور من احلنفية(،)5
ُ
ُ
( )1اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،255/2وانظر :اإلمجاع البن املنذر ص ،161ومراتب اإلمجاع
ص.214

( )2قرر جملس هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية" :أن جرائم اخلطف وال َّسطو النتهاك
حرمات املسلمني على سبيل املكابرة واملجاهرة من ضروب احملاربة والسعي يف األرض فساداً،
ُ
ُ
املستحقة للعقاب الذي ذكره هللا سبحانه يف آية املائدة ،سواء وقع ذلك على النفس أو املال أو
العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ،وال فرق يف ذلك بني وقوعه يف املدن والقرى أو
يف الصحاري و ِ
الق َفار كما هو الراجح من آراء العلماء رمحهم هللا تعاىل" .جملة البحوث اإلسالمية

ع/12ص.77-76

( )3هناية احملتاج .3/8

( )4اآلية  ،33من سورة املائدة.

( )5انظر :بدائع الصنائع  ،93/7واالختيار  ،114/4وتبيني احلقائق .235/3
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هدر دمه إال إذا قَتَل ،و َّأما
والشافعية( ،)1واحلنابلة( ،)2يرون أن املحا ِرب ال يُ َ
ُ
السبيل بني القتل
أخاف
و
ب
حار
من
خمريٌ يف كل
املالكية( )3فريون أن اإلمام َّ
َّ
َ
والقطع والنَّفي أو احلبس وإن مل يَقتُل ،فإن كان املحا ِرب قد قَتَل فيَ تَحتَّم قتله.
ُ
الردة.
اثلثاًّ :
وهي" :اإلتيان مبا يوجب الرجوع عن دين اإلسالم إىل الكفر"(.)4

رجال كان أو امرأة( ،)5ملا رواه عبد هللا
ومن ارتَ َّد عن اإلسالم وجب قتله ً
بن مسعود  قال :قال رسول هللا ( :ال َِحي ُّل َد ُم امر ٍئ مسلم يشهد أن ال
إله إال هللا وأين رسول هللا ،إال إبحدى ثالث :النَّفس ابلنَّفس ،والثَّيب الزاين،
واملا ِرق من ال ِّدين التارك اجلماعة)( .)6وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن
َ

( )1انظر :املهذب  ،364/2والوسيط  ،491/6وروضة الطالبني .156/10
( )2انظر :املقنع والشرح الكبري واإلنصاف  ،23-10/27والفروع .137/6

( )3انظر :الكايف البن عبد الرب  ،1088-1087/2الذخرية  ،126/12والقوانني الفقهية ص.268

( )4احلدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ،433وانظر :شرح حدود ابن عرفة  ،634/2واملنهاج
 ،77/9واملطلع ص.378

الرجل إذا ار َّ
تد عن اإلسالم فإنه يُقتَل بال خالف ،وكذلك تُقتَل املرأة إذا ارتدَّت عند اجلمهور
(َّ )5

خالفاً للحنفية ،انظر :بدائع الصنائع  ،135-134/7وتبيني احلقائق  ،284/3والذخرية
 ،40 ،37/12والقوانني الفقهية ص ،269واملهذب  ،284/2والوسيط  ،428/6واملقنع
والشرح الكبري واإلنصاف  ،115/27واحملرر  ،167/2وغاية املنتهى .501/2

( )6تقدم خترجيه.
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النيب قال( :من بدَّل ِدينَه فاقتلوه)(.)1
قال ابن قدامة[ت620:ه ]" :وأمجع أهل العلم على وجوب قتل املرتدين،
وروي ذلك عن أيب بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،ومعاذ ،وأيب موسى ،وابن

إمجاعا"(.)2
عباس ،وخالد ،وغريهم ،ومل ينكر ذلك فكان ً
وقال ابن القطان[ت628:ه ]" :وثبت أن رسول هللا  قال (:من ب ّدل
دخل يف ظاهر قوله األحرار ،والعبيد ،والرجال ،والنساء ،وبه قال
دينه فاقتلوه) َ
مجهور الفقهاء ،وال أحفظ يف هذا خالفًا"(.)3

( )1أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب ال يُ َّ
عذب بعذاب هللا ،من كتاب اجلهاد 61/4
ح.3017
( )2املغين .264/12

( )3اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،270/2وانظر :اإلشراف على مذاهب العلماء .52/8
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املطلب الثالث :القتل تعز ًيرا
التعزير لغةً يطلق على ٍ
معان ،منها:
ُ
 -1النُّصرة مع التَّعظيم ،ومنه قوله تعاىل :ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼ ﱠ()1
وقوله تعاىل:

ﲴﲶﲷ
ﲵ
ﭐﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲸ ﲹ َّﱠﭐ(.)2
جنس من الضَّرب.
ٌ -2
 -3التأديب.

الرد(.)3
 -4املنع و ّ
وأل ّن ظاهر هذه املعاين التَّضاد قيل إ ّن التَّعزير من األضداد ،لكنها عند
التّحقيق تؤول إىل ٍ
أي أحد تكون مبنع ما
أصل واحد هو :املنع و َّ
الرد؛ فنصرة ّ
يضره عنه ،ومنعه عما يضره ،والتأديب ابلضَّرب وغريه مينع عن العود فيما
الرُّد،
يوجبه من الذنوب ،قال ابن األثري[ت606:ه ]:
املنع و َّ
"أصل التعزير ُ
ُ
أعداءه ومنعتهم من أذَاه ،وهلذا قيل ِ
للتأديب
َ
فكأ ّن من نَ َ
صرته قد َرددت عنه َ َ
الذي هو ُدون احل ِّد تعز ٌير؛ ألنه مينَ ُع ِ
عاود َّ
الذنب"(.)4
اجلاين أن يُ َ
( )1من اآلية  ،12من سورة املائدة.
( )2من اآلية  ،9من سورة الفتح.

( )3انظر :مقاييس اللغة؛ كتاب العني – ابب العني والزاء وما يُثلِّثهما  ،311/4واملفردات يف غريب
القرآن؛ كتاب العني ص ،333ولسان العرب؛ حرف الراء -فصل العني  ،237/6مادة (عزر).

( )4النهاية يف غريب احلديث واألثر؛ حرف العني -ابب العني مع الزاي  ،228/3وانظر :لسان
العرب  ،237/6مادة (عزر).
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كل معصية
و
ً
اصطالحا" :عقوبةٌ غري مقدَّرةَ ،تب حقاً هلل أو آلدمي ،يف ِّ

ليس فيها ٌّ
حد وال كفارة"(.)1
قال أبو العباس ابن تيمية[ت728:ه ]" :اتفق العلماء على أن التَّعزير

مشروعٌ يف كل معصية ال َّ
حد فيها وال كفارة"(.)2
والعقوابت التَّعزيرية كثرية متنوعة ،وهي خاضعة لنظ ِر احلاك ِم الشرعي
املصلحي يف ُحكمه ومآل حكمه وحمكوميه؛ لِتُح ِّقق العقوبة ما ُش ِرعت له ،من
ّ
ردع اجلاين وزجره عن معاودة الوقوع يف احملظور ،وردع غريه ممن مل يقع أن يقع،
وعلى هذا فيمكن أن تصل العقوبة إىل القتل ،وهو مذهب املالكية( ،)3واختيار

أيب العباس ابن تيمية[ت728:ه ]( ،)4ويف املذاهب األربعة أقوال جبواز القتل

تعز ًيرا يف بعض الصور(.)5

( )1التعزير يف الشريعة اإلسالمية ص ،52وانظر :تبيني احلقائق  ،207/3وفتح القدير ،345/5
وتبصرة احلكام  ،293/2واألحكام السلطانية ص ،310وهناية احملتاج  ،19/8واملغين ،523/12
واحملرر .163/2

( )2جمموع فتاوى ابن تيمية  ،23/30وانظر :تبيني احلقائق  ،207/3وفتح القدير  ،345/5وتبصرة
احلكام  ،294/2والنجم الوهاج  ،236/9والطرق احلكمية .279/1

( )3انظر :اإلشراف على نكت مسائل اخلالف  ،928/2والذخرية  ،118/12وشرح اخلرشي
 /110/8ومنح اجلليل .358/9

( )4انظر :السياسة الشرعية ص ،93وجمموع فتاوى ابن تيمية .347-345/28

( )5انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية  ،346/28والتعزير يف الشريعة اإلسالمية ص.306-305
جملة العلوم الشرعية
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ومن األدلة على هذا :ما رواه َعرفَجة  قال :مسعت رسول هللا ﷺ
ات( ،)1فمن أراد أن يُ ِّ
وهي
وهنَ ٌ
يقول( :إنه ستكون َهنَ ٌ
ات َ
فر َق أ َ
َمر هذه األمة َ
ابلسيف كائِناً من كان)( .)2وفيه "أن امل ِ
فسد مىت مل ينقطع َشُّره
مجيع فاض ِربوه َّ
ٌ
َ
ُ
إال بقتله فإنه يُقتَل"(.)3
وعن أيب هريرة ،أن النيب ﷺ قال( :من َش ِرب اخلمر فاجلدوه ،مث إذا َش ِرب
()4
ِ
ِ
وقتل من
فاجلدوه ،مث إذا َشرب فاجلدوه ،مث إذا َشرب يف الرابعة فاقتلوه) ُ .
كم عند بعض أهل العلم وليس مبنسوخ ،وهو
مل ينته عن الشُّرب إال ابلقتل ُحم ٌ
تعزير يفعله اإلمام عند احلاجة(.)5
قال ابن القيم[ت751:ه ]" :التعزير ال يتقدر بقدر معلوم بل هو حبسب

ال َشر ،وال يقال يف اخلَري .وو ِ
ِ
اح ُدها:
ور وفساد .يقال :يف فالن َهنَ ٌ
ْ
ات ،أي خ َ
(" )1هنات :أي ُش ُر ٌ
صُ ّ
هنْت ،وقد َُْتمع على هنَو ٍ
ِ
ات ،وقيل :و ِ
اس ِم جنْس".
اح ُدهاَ :هنَةٌُ ،
َ ٌ
َ
أتنيث َه ٍن ،وهو كنَاية عن ُك ّل ْ
النهاية يف غريب احلديث .279/5
وقال النووي يف شرح صحيح مسلم " :202/12اهلنات مجع َهنَة ،وتطلق على كل شيء ،واملراد
هبا هنا :الفنت واألمور احلادثة".

( )2أخرجه مسلم يف "الصحيح" يف :ابب حكم من َّفرق أمر املسلمني وهو جمتمع ،من كتاب اإلمارة
 1479/3ح1852

( )3جمموع فتاوى ابن تيمية .346/28
( )4أخرجه أبوداود يف "السنن" يف :ابب إذا تتابع يف شرب اخلمر ،من كتاب احلدود 164/3
ح ،4484وأمحد يف "املسند"  183/13ح ،7762واحلاكم يف "املستدرك" يف :كتاب احلدود
 413/4ح ،8115وقال" :هذا اإلسناد على شرط مسلم ،ومل ُيرجاه" ،وقال الذهيب يف
التلخيص" :على شرط مسلم".

( )5انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية .336/28

302

العقوبة ابلقتل شن ًقا
د .عبدالرمحن بن إبراهيم بن عبدالعزيز العثمان

اجلرمية يف جنسها وصفتها وكربها وصغرها"( .)1وقال أيضاً" :ملا كانت مفاسد
اجلرائم بعد متفاوتة غري منضبطة يف الشدة والضعف والقلة والكثرة  ...جعلت
عقوبتها راجعة إىل اجتهاد األئمة ووالة األمور حبسب املصلحة يف كل زمان
ومكان ،وحبسب أرابب اجلرائم يف أنفسهم ،فمن سوى بني الناس يف ذلك
وبني األزمنة واألمكنة واألحوال مل يفقه حكمة الشرع ،واختلفت عليه أقوال

الصحابة ،وسرية اخللفاء الراشدين ،وكثري من النصوص"(.)2
وهو ما أخذت به هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ،ومن
ذلك ما جاء يف قرارها رقم ( )85حول هتريب املخدرات ،وفيه ":الثاين  :من
بيعا وشراءً أو إهداءً،
يُ ّرو ُجها؛ سواء كان ذلك بطريق التصنيع ،أو االستريادً ،
وحنو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها ،فإن كان ذلك للمرة األوىل فيُعزر تعز ًيرا
بليغًا؛ ابحلبس ،أو اجللد ،أو الغرامة املالية ،أو هبا مجيعا ،حسبما يقتضيه النظر
القضائي ،وإن تكرر منه ذلك فيعزر مبا يقطع شره عن اجملتمع ولو كان ذلك
ابلقتل؛ ألنه بفعله هذا يعترب من املفسدين يف األرض ،وممن أتصل اإلجرام يف
نفوسهم ،وقد قرر احملققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير"(.)3

( )1إعالم املوقعني .48/2
( )2املرجع السابق .128/2

( )3جملة البحوث اإلسالمية .78/12
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قصاصا َّ
ابلشنق
املبحث الثالث :تنفيذ القتل
ً
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :تعريف التنفيذ()1

القول نُفو ًذا
التنفيذ لغةً :اإلمضاء،
األمر و ُ
ٌ
مصدر من الفعل نفذ ،ون َفذ ُ
ورجل انفِ ٌذ يف أمره وهو املاضي فيه ،وأنفذ األمر قضاه(.)2
ونَفاذًا مضىٌ ،
أصل
قال ابن فارس[ت395:ه ] يف مقاييسه" :النون والفاء والذالٌ :
يدل على م ٍ
صحيح ُّ
ضاء يف ْأم ٍر وغ ِريه ...وهو انف ٌذٍ :
ماض يف أمره"(.)3
َ

وال ُيرج التنفيذ يف معناه االصطالحي عن املعىن اللغوي ،وُيتلف معناه
حبسب ما أ ِ
ُضيف إليه؛ فتنفيذ الوصية :العمل هبا ،وتنفيذ العقوبة :إيقاعها،
وتنفيذ احلكم :إمضاءُ احلكم ممن له الوالية بذلك.
"قال الشيخ عز الدين :واحلكم الذي يستفيده القاضي ابلوالية إظهار
حكم الشرع يف الواقعة ممن جيب عليه إمضاؤه ،وفيه احرتاز عن املفيت؛ فإنه ال
جيب عليه إمضاء احلكم"(.)4

( )1سبق بيان مفردات عنوان هذا املبحث عدا التنفيذ ،حيث جاء تعريف القتل والشَّنق يف املبحث
األول ،وتعريف القصاص يف املطلب األول من املبحث الثاين.

( )2انظر :هتذيب اللغة؛ كتاب حرف الذال  -ابب الذال والنون  ،436/14ولسان العرب؛ حرف
الذال – فصل النون  ،51/5واملصباح املنري؛ كتاب النون – النون مع الفاء وما يثلّثهما ص،505

مادة (نفذ).

( )3مقاييس اللغة؛ كتاب النون – ابب النون الفاء وما يثلّثهما  ،458/5مادة (نفذ).
( )4حاشية الرملي على أسىن املطالب .277/4
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وقال ابن فرحون[ت799:ه ]" :معىن تنفيذ احلكم وهو على قسمني:
تنفي ُذ ُحك ِم نفسه ،وتنفيذ ُحك ِم غريه ،فاألول معناه :اإللزام ابحلبس وأخذ املال
بيد القوة ودفعه ملستحقه ،وختليص سائر احلقوق ،وإيقاع الطالق على من جيوز
له إيقاعه عليه ،وحنو ذلك ،فالتنفيذ غري الثبوت واحلكم ،فالثبوت هو الرتبة
األوىل ،واحلكم هو الرتبة الوسطى ،والتنفيذ هو الرتبة الثالثة"(.)1

( )1تبصرة احلكام .116/1
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املطلب الثاين :كيفية استيفاء القصاص

قصاصا ابملشنقة يتعني البحث يف
قبل الدخول يف بيان حكم تنفيذ القتل
ً
كيفية استيفاء القصاص الذي توفرت فيه شروط الوجوب وشروط االستيفاء؛
هل يكون آبلة حمددة مهما اختلفت صورة القتل ،أم أنه َتوز املماثلة فيُقتل
اجلاين مبثل ما قتل به اجملين عليه؟
اختلف الفقهاء – رمحهم هللا -يف ذلك على قولني:
يتعني االستيفاء ابلسيف وإن كان اجلاين قد قَتَل بغريه،
القول األول :أنه ّ

وهو مذهب احلنفية( ،)1واحلنابلة(.)2
قال السرخسي[ت483:ه ]" :فإن القصاص مىت وجب فإنه يستوىف بطريق
َحِّز الرقبة ابلسيف ،وال يُنظَر إىل ما به حصل القتل"(.)3

نص
وقال ابن مفلح[ت763:ه ]" :وال يُستَوىف قَ َوٌد يف النفس إال بسيفَّ ،
عليه ،واختاره األصحاب"(.)4
ابجملين عليه ،ما مل يكن فعله
القول الثاين :أنه يُفعل ابجلاين مثل ما فعل ّ

( )1انظر :املبسوط  ،125/26وبدائع الصنائع  ،245/7وتبيني احلقائق .106/6

( )2انظر :املقنع والشرح الكبري واإلنصاف  ،178/25وشرح الزركشي  ،86/6والفروع ،501/5
وكشاف القناع .538/5

( )3املبسوط .225/26
( )4الفروع .501/5
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حمرماً حلق هللا تعاىل كالسحر والفاحشة ،وهو مذهب املالكية(،)1
والشافعية( ،)2ورواية عن اإلمام أمحد( ،)3واختيار أيب العباس ابن

تيمية[ت728:ه ]( ،)4وتلميذه ابن القيم[ت751:ه ](.)5
رجال ابحلجر ،مب يقتلين؟ قال :قال
قتلت ً
أيت إن ُ
يف املدونة" :قلت :أر َ
مالك :يقتل ابحلجر .قلت :فإن قتلين ابلعصا؟ قال :قال مالك :اقتله ابلعصا.
قلت :أرأيت إن خنقه فقتله خنقا ،أيقتله خن ًقا؟ قال :نعم ،عند مالك .قلت:
أيضا يف قول مالك .قال :قال مالك :اقتله مبثل ما قتل
فإن أغرقه؟ قال :أغرقه ً

به"(.)6
أقتص به من القاتل إذا
وقال اإلمام الشافعي[ت204:ه ]" :وما قلت إين ُّ
صنعه ابملقتول فلوالة املقتول أن يفعلوا ابلقاتل مثله"(.)7

( )1انظر :التلقني ص ،475والقوانني الفقهية ص ،256والذخرية  ،349/12والشرح الكبري وحاشية
الدسوقي عليه .265/4

( )2انظر :املهذب  ،238/2والوسيط  ،311/6والبيان  ،414/11وروضة الطالبني .229/9

( )3انظر :املقنع والشرح الكبري واإلنصاف  ،181-178/25وشرح الزركشي  ،86/6والفروع
.502/5

( )4انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية .381/28
( )5انظر :إعالم الوقعني .327/1
( )6املدونة .650/4
( )7األم .62/6
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األدلة:

أدلة القائلني بتعني السيف لالستيفاء:

الدليل األول :عن النعمان بن بشري أن رسول هللا  قال( :ال قَ َود

إال ابلسيف)(.)1
وجه الداللة :أن احلديث ٌّ
دال على حصر ال َق َود واستيفائه ابلسيف ،ونفيه
عن غريه ،قال السرخسي ":وهو تنصيص على نفي ...استيفاء القود بغري
السيف"(.)2

ونوقش من وجهني:

الوجه األول :أبنه ضعيف جداً؛ ألمرين:

َّ -1
جدا.
جابرا اجلعفي( ،)3وهو ضعيف ً
أن يف إسناده ً
-2االضطراب الشديد يف إسناده ومتنه(.)4

( )1أخرجه ابن ماجه يف "السنن" يف :ابب ال قود إال ابلسيف ،من كتاب الدايت  69/3ح،2717
والدارقطين يف " السنن" يف :كتاب احلدود والدايت  104/4ح  ،3173والبيهقي يف "السنن
الكربى" يف :ابب ما روي يف أن ال قود إال حبديدة ،من مجاع أبواب صفة القتل العمد وشبه
العمد .62/8

( )2املبسوط .122/26

( )3انظر :هتذيب الكمال  ،430/1وتقريب التهذيب ص.192
( )4أما إسناده :فقد جاء إسناد هذا احلديث عن النعمان بن بشري  على وجوه:
الوجه األول :جابر عن أيب عازب عن النعمان مرفوعاً .الوجه الثاين :جابر عن عامر الشعيب عن
النعمان مرفوعاً.
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وللحديث شاهد من حديث أيب بكرة( ،)1وابن مسعود( ،)2وأيب هريرة(،)3

وعلي( ، )4وكلها ضعيفة ال تُ َق ّوي احلديث.

وحكم األئمة على هذه األحاديث ابلضعف( ،)5قال ابن
حجر[ت852:ه ]" :قال عبداحلق :طرقه كلها ضعيفة ،وكذا قال ابن اجلوزي،
وقال البيهقي :مل يثبت له إسناد"(.)6

الوجه الثاين :على فرض التسليم بصحته فهو حممول على ما كان القتل

الوجه الثالث :جابر عن رجل عن النعمان مرفوعاً .الوجه الرابع :جابر عن أيب عازب عن أيب سعيد
مرفوعاً.
وأما متنه :فقد جاء منت هذا احلديث أبلفاظ عدة:
(ال قود إال ابلسيف)( .القود ابلسيف ولكل شيء خطأ)( .لكل شيء خطأ إال السيف ،ولكل خطأ
أرش)( .ال قود إال حبديدة)( .كل شيء سوى احلديدة فهو خطأ ،ويف كل خطأ أرش)( .ال عمد
إال ابلسيف)( .القود ابلسيف ،واخلطأ على العاقلة).
مفصال يف :األحاديث الواردة يف احلدود والتعزير والقصاص -دراسة حديثية فقهية
انظر هذا
ً
.1312-1309/3
( )1أخرجه ابن ماجه  69/3ح ،2718والدارقطين  104/4ح ،3174والبيهقي .63/8
( )2أخرجه الدارقطين  70/4ح ،3112والطرباين يف املعجم لكبري  98/10ح.1004
( )3أخرجه الدارقطين  69/4ح ،3111-3109والبيهقي .63/8
( )4أخرجه الدارقطين  70/4ح ،3110والبيهقي .63/8

( )5انظر :مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه  ،69/3وجامع العلوم واحلكم  ،386/1والتعليق املغين
على الدارقطين  ،105 ،69/4ونصب الراية  ،341/4وإرواء الغليل .285/7

( )6تلخيص احلبري .19/4
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فيه بسيف أو حديدة( ،)1أو من وجب عليه قتل يف غري قصاص(.)2
ٌ
الدليل الثاين :عن ش ّداد بن أوس عن رسول هللا  قال( :إن هللا
َحسنوا ِ
القتلَة ،وإذا َذحبتُم فأ ِ
كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قَتَلتُم فأ ِ
َحسنوا
الذبحَ ،ولْيُ ِح َّد أحدكم َشفرته فَ ُِ
َّ
لريح ذبيحته)(.)3
َ
وجه الداللة :أن النيب  أمر ابإلحسان يف ِ
القتلة -بكسر القاف -وهي
هيئة القتل ،واألمر حممول على عمومه يف كل ٍ
شيء؛ من التذكية ،والقصاص،
واحلدود ،وغريها ،واملقصود ابإلحسان يف القتل :إزهاق النفس على أحسن
وجوه القتل ،وأوحاها ،وأيسرها ،وذلك ينفي تعذيبه واملثلة به(" .)4وإحسان
القتل ال حيصل بغري ضرب العنق ابلسيف كما حيصل به ،وهلذا كان أيمر

بضرب عنق من أراد قتله"(.)5
ونوقش من وجوه ،منها:

الوجه األول :محل احلديث على ما كان القتل فيه ابلسيف أو حبديدة،

( )1انظر :احلاوي الكبري .139 /12

( )2انظر :البيان والتحصيل .462/15

( )3أخرجه مسلم يف "الصحيح" يف :ابب األمر إبحسان ال ّذبح والقتل ،...من كتاب الصيد والذابئح
 ،72/6ح(.)1955

( )4انظر :أحكام القرآن للجصاص  ،201/1واملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم -240/5
 ،242وجامع العلوم واحلكم  ،382/1وعون املعبود  ،10/8وحتفة األحوذي .665/4

( )5نيل األوطار .27/7
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وإال انتقض برجم الزاين احملصن(.)1

حق بغري السيف؛ كما فعل
الوجه الثاين :أن النيب  استوىف القتل املستَ َّ
ُ
)
3
(
مع العرنيني( ،)2وكما فعل مع اليهودي الذي قتل اجلارية .
قتل هو،
الوجه الثالث :أن "غاية اإلحسان يف القتلة هو أن يقتله مبثل ما َ

ضرب
وهذا عني العدل واإلنصاف قال تعاىل :ﭐﱡﭐﱻ ﱼﱠ( )4وأما من َ
ابلسيف عنق من قتل آخر خن ًقا او تغري ًقا أو شدخا فما أحسن ِ
القتلة ،بل إنه
ُُ
ً
َ
َ َ
أساءها َّ
وجل به ،وتع ّدى حدوده،
أشد اإلساءة؛ إذ خالف ما أمر هللا ّ
عز ّ
ِ
وعاقب بغري ما عُوقب به وليّه"(.)5
وجياب عن الوجه الثالث :ابلتسليم أبن املماثلة عني العدل إذا كانت على
فعل اجلاين من غري زايدة وال حيف ،وهذا غري ممكن غالبًا؛ إذ ال تُؤمن
وفق ما َ
الزايدة على اجلاين إذا فُعِل به مثل فعله ومل ميُت ،فإنه يَُزاد عليه عند القائلني
( )1انظر :احلاوي الكبري  ،140 ،139 /12واحمللى .260/10

( )2أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها ،من كتاب الوضوء
 ،56/1ح( ،)233ومسلم يف" الصحيح" يف :ابب حكم احملاربني واملرتدين ،من كتاب القسامة
،101/5ح(.)1671

( )3أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب إذا قتل حبجر أو عصا ،من كتاب الدايت ،5/9
ح( ،)6877ومسلم يف "الصحيح" يف :ابب ثبوت القصاص يف القتل ابحلجر وغريه ،...من
كتاب القسامة واحملاربني ،103/5 ...ح(.)1672

( )4من اآلية  ،194من سورة البقرة.
( )5احمللى .262/10
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عدل إىل السيف( ،)1وذلك خالف
ابملماثلة من جنس فعله حىت ميوت ،أو يُ ُ
اإلحسان ،بل هو تع ٍّد وجماوزة حلد القصاص.
الدليل الثالث :عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال :كان رسول هللا  إذا
أمريا على ٍ
جيش أو َس ِريٍَّة أوصاه يف خاصته؛ بتقوى هللا ،ومن معه من
َّأمر ً
خريا ،مث قال( :اغزوا ابسم هللا ،يف سبيل هللا ،قاتلوا من كفر ابهلل،
املسلمني ً
اغزوا وال تَغلُّوا ،وال ِ
تغدروا ،وال متَْثُلُوا.)2()...
ُ

وجه الداللة :أن قتل اجلاين مبثل ما قَتَ َل به ال حيقق املماثلة واملساواة غالبًا؛
إذ ال تؤمن معه الزايدة على ما فعله اجلاين ،فيكون من املثلة املنهي عنها .قال
مخرا حىت مات مل
اجلصاص[ت370:ه ]" :اتفاق اجلميع على أنه لو أ َ
َوجره ً
مخرا ،وقُتِل ابلسيف .فإن قيل :ألن شرب اخلمر معصية .قيل
جيز أن يوجره ً
له :كذلك املثلة معصية"(.)3
ونوقش من وجوه:

متثيل مل يتقدَّم له ُمقتَ ٍ
الوجه األول :أن النهي عن املثلة حممول على ٍ
ض،

أما من مثَّل ابجملين عليه فإنه ُميثَّل به(.)4

الوجه الثاين :أن قتل اجلاين مبثل ما قتل به ليس من املثلة املنهي عنها؛ بل

( )1انظر :املدونة  ،650/4واألم .62/6

( )2أخرجه مسلم يف "الصحيح" يف :ابب أتمري األمراء على البعوث ووصيته إايهم آبداب الغزو
وغريها ،من كتاب اجلهاد والسري  139/5ح.1731

( )3أحكام القرآن للجصاص .201/1

( )4انظر :الذخرية  ،350/12ومغين احملتاج .55/4
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هي مما أمر هللا تعاىل به يف قوله

ﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲶ
ﲵ

()1
رسول هللا  ابحلجر َمن
وقتل ُ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠَّ َ ،

قَتَل به غريه ظاملا بقتله(.)2
ً
الوجه الثالث :أن ضرب العنق ابلسيف من املثلة ومل مينع ذلك جوازه ،قال

ابن حزم[ت456:ه ] ":وابهلل إن ضرب العنق ابلسيف ألعظم ُمثلة؛ ولقد
وحشا ،وكأنه جسد أبربعة أفخاذ"(.)3
منظرا ً
شاهدانه فرأيناه ً
الدليل الرابع :أن ضرب العنق ابلسيف هو املعروف عند الصحابة ،
فكان أحدهم إذا رأى من يستحق القتل قال :اي رسول هللا ،دعين أضرب

عنقه .ومل ينكر عليهم رسول هللا  هذا القول(.)4
ومن أمثلة ذلك :أن عليًا  بعث إىل رسول هللا  من اليمن بذهبة يف
صل من تراهبا ،قال :فقسمها بني أربعة نفر؛ بني عيينة بن
أدمي مقروظ مل ُحت َّ
حصن ،واألقرع بن حابس ،وزيد اخليل ،والرابع إما علقمة بن عالثة وإما عامر
بن الطفيل ،فقال رجل من أصحابه :كنا حنن أحق هبذا من هؤالء .قال :فبلغ
ذلك النيب  فقال( :أال أتمنوين وأان أمني من يف السماء أيتيين خرب السماء
صباحا ومساءً!) .قال :فقام رجل غائر العيننيُ ،مش ِرف الوجنتني ،انشز اجلبهة،
ً
ِ
شمر اإلزار ،فقال :اي رسول هللا ،اتق هللا .فقال:
ُّ
كث اللحية ،حملوق الرأسُ ،م ّ
( )1من اآلية  ،126من سورة النحل.

( )2تقدم ختريج حديث اليهودي الذي قتل اجلارية حبجر.
( )3احمللى .261/10

( )4انظر :نيل األوطار .27/7
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لست أحق أهل األرض أن يتقي هللا) .فقام إليه عمر بن اخلطاب
(ويلك ،أو ُ
 فقال :اي رسول هللا ،أال أضرب عنقه؟ قال( :ال) .قال :مث أدبر ،فقام إليه
خالد -سيف هللا -فقال :اي رسول هللا ،أال أضرب عنقه؟ قال( :ال)(.)1
قتل يف غ ِري قصاص؛ حيث مل
ويُناقش :أبن هذا يف ِّ
حق من َ
وجب عليه ٌ
فعل يقتضي املماثلة به.
يتق ّدم منه ٌ
الدليل اخلامس :أن القصد من القصاص إزهاق روح اجلاين جزاء جرمه
فوجب أن يكون أبيسر الطرق وأسهلها خوفاً من الظلم واحليف ،وال يكون

ذلك إال ابلسيف( .)2قال ابن رجب[ت795:ه ] " :وأسهل وجوه قتل
اآلدمي ضربه ابلسيف على العنق؛ قال هللا تعاىل يف حق الكفار

ﱴ ﱵ ﱶ ﱠ( ،)3وقال

ﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱡﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ

عني املوضع الذي
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠَّ ( ، )4وقد قيل :إنه َّ
يكون الضرب فيه أسهل على املقتول وهو فوق العظام ودون الدماغ"( .)5وقال

( )1أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد إىل
اليمن،...من كتاب املغازي  163/5ح ،4351ومسلم يف "الصحيح" يف :ابب ذكر اخلوارج
وصفاهتم ،من كتاب الزكاة  110/3ح.1064

( )2انظر :أحكام القرآن للجصاص  ،199/1والشرح الكبري البن قدامة  ،179/25ودقائق أويل
النهى لشرح املنتهى .46/6

( )3من اآلية  ،4من سورة حممد.
( )4من اآلية  ،12من سورة األنفال.
( )5جامع العلوم واحلكم .382/1
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أبو العباس ابن تيمية[ت728:ه ]" :والقتل املشروع هو ضرب الرقبة ابلسيف
وحنوه؛ ألن ذلك أوحى أنواع القتل"(.)1

ِ
عل اجلاين حمرماً:
أدلة القائلني ابملماثلة يف االستيفاء إال أن يكون ف ُ
الدليل األول :قوله تعاىل ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵﱠ(.)2
"بني أن العقاب يكون ابملثل ،واملثل هو العدل،
وجه الداللة :أن هللا تعاىل ّ

فيكون القصاص من القاتل مبثل ما قتل به عقوبة ابملثل"( .)3قال ابن
كثري[ت774:ه ]" :أيمر تعاىل ابلعدل يف االقتصاص واملماثلة يف استيفاء

احلق"(.)4

نوقش االستدالل ابآلية :أبهنا وردت على ٍ
سبب خاص يف مقتل محزة رضي
هللا عنه يوم أحد ،فعن أيب هريرة  أن النيب  نظر يوم أحد إىل محزة وقد
قُتِل ِ
منظرا قط أوجع لقلبه منه ،وال أوجل ،فقال:
ُ
منظرا مل ير ً
ومثّل به ،فرأى ً
فعوال للخريات ،ولوال حزن من بعدك
وصوال للرحمً ،
(رمحة هللا عليك ،قد كنت ً
سرين أن أدعك حىت َتيء من أفواه شىت) .مث حلف وهو واقف مكانه:
عليك لَ َّ
(وهللا ألُمثّلن بسبعني منهم مكانك) .فنزل القرآن وهو واقف يف مكانه مل يربح:
( )1جمموع فتاوى ابن تيمية .313/28
( )2من اآلية  ،126من سورة النحل.

( )3أحكام اجلناية على النفس وما دوهنا عند ابن قيم اجلوزية ص.183
( )4تفسري القرآن العظيم .613/4
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ﲵ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲶ
ﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

رسول هللا  عن ميينه ،وأمسك عما
ﲻﱠ( )1حىت ختم السورة ،وَكفَّر ُ
أراد(.)2

وُياب :بضعف هذا احلديث كما هو مبني يف خترجيه.
ُ

الدليل الثاين :قوله تعاىل:

ﱼﱾ
ﱽ
ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﲆ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲇ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲎﱠ(.)3
أصل يف
قال القرطيب[ت671:ه ]" :ال خالف بني العلماء أن هذه اآلية ٌ
املماثلة يف القصاص ،فمن قَتَل بشيء قُتِل مبثل ما قَتَل به ،وهو قول اجلمهور،
ما مل يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء اخلمر فيقتل ابلسيف"(.)4

الدليل الثالث :قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ(.)5

( )1اآلية  ،126من سورة النحل.

( )2أخرجه البزار يف "البحر الزخار"  21/17ح ،9530والطحاوي يف "شرح معاين اآلاثر" ،183/3
والطرباين يف "املعجم الكبري"  156/3ح ،2936واحلاكم يف " املستدرك" يف :ذكر إسالم محزة
بن عبد املطلب ،من كتاب معرفة الصحابة  218/3ح ،4894قال يف التلخيص" :صاحل واهٍ"،
وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" ":172/6رواه البزار والطرباين ،وفيه صاحل بن بشري املري ،وهو
ضعيف".

( )3من اآلية  ،194من سورة البقرة.
( )4اجلامع ألحكام القرآن .252/3

( )5من اآلية  ،40من سورة الشورى.
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وجه الداللة :أن اآلية –كسابقتيها -دالة على أن املماثلة معتربة يف
العقوبة ،ومنها :القصاص.

يناقش االستدالل ابآلايت الكرمية من وجوه:

الوجه األول :أهنا عامة خصصتها أدلة القول األول.
أيضا ،كما
الوجه الثاين :محلها على من مل يُِرد القتل وحده ،بل قصد املثلةَ ً
قال ابن العريب[ت543:ه ] فيما إذا َجَرح أو قطَع اليد أو األُذُ َن مث قَتَل" :وقال
علماؤان :إن قصد بذلك املثلة فُعِل به ِمثلُه ،وإن كان ذلك يف أثناء مضاربته مل
ُميثَّل به"(.)1

الوجه الثالث :أنه إذا فُ ِعل ابجلاين مثل ِ
فعلِه ومل ميُت فإنه -عند القائلني ابملماثلة-
ُ
َ

عدل إىل السيف( ،)2وذلك كله يؤدي إىل
يَُزاد عليه من جنس فعله حىت ميوت ،أو يُ ُ
زجر هللا تعاىل عنه بقوله:
أن يُ َ
فعل ابجلاين أكثر مما فعل ،وهذا هو االعتداء الذي َ

ﭐﱡﭐﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ(.)3

أوضاح هلا ،فقتلها
الدليل الرابع :عن أنس  :أن يهودايً قتل جارية على
ٍ

حبجر ،فجيء هبا إىل النيب  وهبا رمق ،فقال( :أقتلك فالن؟)  .فأشارت

( )1أحكام القرآن البن العريب .131/2

( )2انظر :املدونة  ،650/4واألم .62/6
( )3من اآلية  ،178من سورة البقرة .وانظر :أحكام القرآن للجصاص .198/1
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برأسها أن ال ،مث قال الثانية فأشارت برأسها أن ال ،مث سأهلا الثالثة فأشارت

برأسها أن نعم ،فقتله النيب  حبجرين(.)1
وجه الداللة :أن النيب  أمر أن يُقتص من اليهودي مبثل ما قتل به اجلارية،
فدل على اعتبار املماثلة يف االستيفاء .قال ابن القيم[ت751:ه ]" :ويف هذا
احلديث دليل على قتل الرجل ابملرأة ،وعلى أن اجلاين يُفعل به كما فَعل"(.)2

ونوقش من وجوه:

الوجه األول :أنه منسوخ أبحاديث النهي عن املثلة(.)3

وأجيب :أبنه "ليس فيه اتريخ ،وال سبب يدل على النسخ...،وميكن اجلمع

بينهما أبنه إمنا هنى عن املثلة مبن وجب عليه القتل ابتداء ،ال على طريق

املكافأة"(.)4

( )1أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب إذا قتل حبجر أو عصا ،من كتاب الدايت 5/9
ح ،6877ومسلم يف "الصحيح" يف :ابب ثبوت القصاص يف القتل ابحلجر وغريه ،...من كتاب
القسامة واحملاربني 103/5 ...ح.1672

( )2زاد املعاد  ،9/5وانظر :فتح الباري .208/12

( )3انظر :شرح معاين اآلاثر  ،181/3وتبيني احلقائق  ،106/6ونصب الراية .343/4
( )4نصب الراية .343/4
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الوجه الثاين :اضطراب منت احلديث؛ فجاء بلفظ( :فَ ُر ِضخ رأسه بني
()2
()1
رجم حىت ميوت،
حجرين) ( ،فَ ُر ّ
ض رأسه ابحلجارة) ( ،فأمر به أن يُ َ
ُفرِجم)(.)3
وأجيب :أبن "الرجم ،والرض ،والرضخ كله عبارة عن الضرب

"رضخه بني حجرين ورميُه
ابحلجارة"( .)4قال القاضي عياض[ت544:ه ]:
ُ
ابحلجارة ورمجُه هبا مبعىن ،واجلامع أنه ُرِمي حبجر أو أكثر ورأسه على آخر"(.)5
ضخه بني حجرين َورضُّه ابحلجارة ورمجه ابحلجارة
"ر ُ
وقال النووي[ت677:ه ]َ :
ِ
ورِم َي حبجر آخر
هذه األلفاظ معناها واحد؛ ألنه إذا ُوضع رأسه على حجر ُ
ض ،وقد ُر ِض َخ"(.)6
فقد ُرِج َم ،وقد ُر َّ
قصاصا ،وإمنا كان لنقضه العهد،
الوجه الثالث :أن قتل اليهودي مل يكن
ً
أو لكونه حمارًاب ساعيًا يف األرض ابلفساد؛ ألن قصده أخذ املال ،قال أنس
أوضاحا كانت
" :عدا يهودي يف عهد رسول هللا  على جارية فأخذ
ً

( )1صحيح البخاري  51/7ح.5295

( )2صحيح البخاري  4/9ح ،6876ومسلم  104/5ح.1672
( )3صحيح مسلم  104/5ح.1672
( )4نصب الراية .343/4

( )5فتح الباري .208/12
( )6شرح النووي على صحيح مسلم .131/11
جملة العلوم الشرعية
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عليها"( ،)1فأوجب النيب  قتله ح ًقا هلل تعاىل كما جيب دم قاطع الطريق هلل
تعاىل.
ويؤيد هذا :أنه  قتله بغري ما كان قتل به اجلارية ،فعن أنس  أن
حلي هلا ،مث ألقاها يف القليب
رجالً من اليهود قتل جارية من األنصار على ّ
ورضخ رأسها ابحلجارة ،فأُخذ فأيت به رسول هللا  ،فأمر به أن يرجم حىت
ميوت ،فرجم حىت مات(.)2
وألنه ما قُتل إال بقول اجلارية ،ومبثله ال جيب القصاص ،فعُلِم أنه كان
مشهورا ابلفساد يف األرض(.)3
ً

( )1صحيح البخاري  51/7ح.5295
( )2صحيح مسلم  104/5ح.1672

( )3انظر :املبسوط  ،126/26وشرح معاين اآلاثر  ،187 ،179/3وأحكام القرآن للجصاص
 ،202/1وتبيني احلقائق .106/6
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وأجيب مبا أييت:

 -1أنه حيتمل أن اليهودي رجم اجلارية الرجم املعروف مع الرضخ؛ لقوله "مث
ألقاها يف القليب ورضخ رأسها ابحلجارة".
قصاصا؛ إذ لو كان قتله لنقضه
حدا ال
 -2عدم التسليم أبن النيب  قتله ً
ً
العهد أو للحرابة ل ُقتل ابلسيف .قال ابن القيم[ت751:ه ]" :وليس هذا
قتالً لنقضه العهد؛ ألن انقض العهد إمنا يُقتل ابلسيف يف العنق"( .)1وقال
القرايف[ت684:ه ]" :احملارب ال يُقتل ابحلجارة إمجاعاً ،فكيف جاز لكم

ترك اإلمجاع ملا مل يصح؟"(.)2
 -3أن اليهودي إمنا قُتِل إبقراره ال إبمياء الصبية وإشارهتا فحسب ،كما يف
احلديث" :فأ ِ
ُخذ اليهودي فاعرتف ،فأمر به النيب  فرض رأسه بني
فأقر ،فأمر به رسول هللا  أن
حجرين"(.)3ويف لفظ" :فأ ُِخذ اليهودي َّ
الرض على اعرتافه ،مما يدل على املماثلة
يرض رأسه ابحلجارة"( ،)4فرتَّب َّ

الرض لالقتصاص ال لغريه(.)5
يف ّ

( )1إعالم املوقعني  ،327/1وانظر :زاد املعاد .9/5
( )2الذخرية  .350/12يريد مبا مل يصح حديث "ال قود إال ابلسيف".
( )3صحيح البخاري  121/3ح.2413
( )4صحيح مسلم  104/5ح.1672

( )5انظر :شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي  ،88/6وأحكام اجلناية على النفس وما دوهنا عند ابن
قيم اجلوزية ص.185
جملة العلوم الشرعية
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الوجه الرابع :محل فعل اليهودي على أنه مل يقصد القتل وحده ،بل قصد

أيضا ،فأمر رسول هللا  أن يُقتل مبثل ما قتلها به.
املثلة ً
ُ
الدليل اخلامس :أن مسمى القصاص ال أييت إال إذا فُعِل ابجلاين مثل فعله
ابجملين عليه ،قال املاوردي[ت450:ه ]" :ألن القصاص موضوع للمماثلة،
ّ
وهي معتربة يف النفس فكان أوىل أن تعترب يف آلة القتل"( .)1وقال ابن

القيم[ت751:ه ] يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ(" :)2مث عقبه بقوله
ﭐﱡﭐﲤ ﲥﱠ إيذاانً أبن احلياة احلاصلة إمنا هي يف العدل ،وهو أن يُفعل به

كما فعل ،والقصاص يف اللغة :املماثلة ،وحقيقته راجعة إىل االتباع ،ومنه قوله

تعاىل :ﭐﱡﭐﲝ ﲞ ﲟﱠ( )3أي اتبعي أثره  ...فسمى جزاء اجلاين
قصاصاً ألنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل ،وهذا أحد ما يُستدل به على أن
يُفعل ابجلاين كما فعل ،فيُقتل مبثل ما قَتَل به؛ لتحقيق معىن القصاص"(.)4

ويناقش مبا سبق يف الوجه الثالث من وجوه مناقشة االستدالل ابآلايت
ِ
مثل
اليت استدل هبا القائلون ابملماثلة يف االستيفاء ،وهو :أنه إذا فُع َل ابجلاين ُ
فعلِ ِه ومل ميُت فإنه يَُزاد عليه -عند أصحاب هذا القول -من جنس فعله حىت

( )1احلاوي الكبري  ،140/12وانظر :املغين .509/11
( )2من اآلية  ،179من سورة البقرة.

( )3من اآلية  ،11من سورة القصص.
( )4مفتاح دار السعادة .1102/2
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()1
فعل ابجلاين أكثر
ميوت ،أو يُ ُ
عدل إىل السيف  ،وذلك كله يؤدي إىل أن يُ َ
مما فعل ،وهو زائ ٌد عن معىن القصاص .قال اجلصاص[ت370:ه ]" :وذلك

هو االعتداء الذي زجر هللا عنه بقوله ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ()2؛

ألن االعتداء جماوزة القصاص ،والقصاص أن يفعل به مثل فعله سواء إن أمكن،
وإن َّ
مقتصا من جهة إتالف نفسه
تعذر فإن يقتله أبوحى وجوه القتل ،فيكون ً
غري ُمتع ّد ما جعل له ،وقول مالك[ت179:ه ] بتكرار مثل ذلك الفعل عليه
حىت ميوت زائ ٌد على فعل القاتل ،خارج عن معىن القصاص ،وقول
الشافعي[ت204:ه ] إنه يُفعل به مثل ما فعل مث يقتله خمالف حلكم اآلية؛
ألن القصاص إن كان من جهة أن يفعل به مثل ما فعل فقد استوىف ،فقتله

بعد ذلك تع ّد وجماوزةٌ حل ّد القصاص"(.)3

الرتجيح:

تعني االستيفاء ابلسيف؛ "ألن
الراجح -وهللا أعلم -هو القول األول وهو ّ
القصد من القصاص يف النَّفس تعطيل وإتالف اجلملة ،وقد أمكن هذا بضرب
العنق"( ،)4وقتل اجلاين مبثل ما قتل ال ُيلو من ٍ
حيف أو زايدة تعذيب؛ إذ ال
َ
ُ

( )1انظر :املدونة  ،650/4واألم .62/6
( )2من اآلية  ،178من سورة البقرة.

( )3أحكام القرآن للجصاص .198/1

( )4الشرح الكبري البن قدامة .179/25
جملة العلوم الشرعية
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ميتنع أن ُجيرح أكثر من جراحته ،أو يُفعل به أكثر مما فعل ،مما فيه جماوزة حل ّد
القصاص.
نفسه
وألن االستيفاء من القاتل ٌّ
حق للويل ،ويتحقق غرض الويل وتطيب ُ
إبزهاق روح اجلاين كما أزهق روح موليه ،وأما حق اجملين عليه فال يسقط ولو
ص من اجلاين مبثل ما قتله به ،بل هو ٍ
ابق يستوفيه يف اآلخرة ،قال ابن
اقتُ َّ
القيم[ت751:ه ]" :التحقيق يف هذه املسألة أن القتل يتعلق به ثالثة حقوق:
اختيارا إىل
وحق للمقتولٌّ ،
حق هللٌّ ،
ٌّ
وحق للويل ،فإذا سلَّم القاتل نفسه ً
طوعا و ً
حق هللا ابلتوبة،
نصوحا ،سقط ُّ
ندما على ما فعل ،وخوفًا من هللا ،وتوبةً ً
الويل ً
حق املقتول يُ ِّ
عوضه هللا عنه
وحق الويل ابالستيفاء أو الصلح أو العفو ،وبقي ُّ
ُّ

يوم القيامة عن عبده التائب احملسن ،ويصلح بينه وبينه.)1("...
ويُلحق ابلسيف ما كان مثله يف سرعة القتل ،كالقتل ابلرصاص ،قال
السرخسي[ت483:ه ]" :بلغنا عن رسول هللا  أنه قال( :ال قود إال
ابلسيف) وهذا تنصيص على نفي وجوب القود واستيفاء القود بغري السيف،
واملراد ابلسيف السالح ،هكذا فهمت الصحابة رضي هللا عنهم من هذا اللفظ،
حىت قال علي  :العمد السالح .وقال أصحاب ابن مسعود  :ال قود
كىن ابلسيف عن السالح ألن املعد للقتال على اخلصوص
إال بسالح .وإمنا ّ

( )1الداء والدواء ص.334
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بني األسلحة هو السيف ،فإنه ال يراد به شيء آخر سوى القتال ،وقد يراد

بسائر األسلحة منفعة أخرى سوى القتال"(.)1

املطلب الثالث :تنفيذ القتل ابملشنقة
السيف،
تقدم يف املطلب السابق أن الراجح ّ
تعني آلة حمددة لالستيفاء هي ّ
وقد ج ّد يف األزمنة املتأخرة تنفيذ القتل آبالت عدة ،من أشهرها املشنقة،
واعتمدهتا دول إسالمية مثل :مصر ،وليبيا ،وتونس ،والعراق ،واألردن،
وابكستان ،وغريها ،فهل تُلحق ابلسيف؛ ملوافقتها له يف بعض صفاته كسرعة
القتل؟
اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم تنفيذ القتل ابلشَّنق على قولني:
القول األول :عدم جواز تنفيذ القتل ابلشَّنق ،وبه قال الشيخ عبدالعزيز

بن ابز [ت1420:ه]( ،)2والشيخ حممد انصر الدين األلباين

[ت1420:ه ]( ،)3وبعض الباحثني املعاصرين( ،)4وهو املوافق لقول من قال
إن االستيفاء ال يكون إال ابلسيف ،كما أنه املوافق للقول ابعتبار املماثلة يف
االستيفاء إال إذا كان اجلاين قد قتل اجملين عليه هبا ،قال اإلمام
( )1املبسوط .122/26
( )2انظر:

https://binbaz.org.sa/fatwas/1528

( )3سلسلة اهلدى والنور ،شريط [ ،172الدقيقة ]55:41
https://www.youtube.com/watch?v=vso-FKuFu28

( )4انظر :وسائل تنفيذ عقوبة القتل – دراسة فقهية مقارنة ص ،47وعقوبة اإلعدام وموقف التشريع
اجلنائي اإلسالمي منها ص.72
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

325

الشافعي[ت204:ه ] " :فإن كان خنقه حببل حىت قتله ُخلّي بني ويل القتيل
وخ ِنقه مبثل ذلك احلبل حىت يقتله ،إذا كان ما صنع به من القتل امل ِ
وحي خليت
َ
ُ
ُخ ّل بينه وبينه وقتلته
ويل القتيل وبينه ،وإذا كان مما يتطاول به التلف مل أ َ
بني ّ
أبَوحى املِ ِ
يتة عليه"(.)1

وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز[ت1420:ه ]" :الذي ينبغي يف اإلعدام
فأحسنوا ِ
ما هو األسهل؛ النيب  قال( :إذا قتلتم ِ
القتلة) ،والذي بلغنا أن
الشنق غري طيب ،وأن فيه تعذيبًا ،فال ينبغي الشنق ،هذا ٍ
أتس أبعداء هللا ،بل
الرجل العارف والسيف اجليد
ينبغي أن يقتلوا ابلسيف؛ ألن قتلة السيف بيد ّ
يريح أكثر ،وينهي املوضوع بسرعة ،فال ينبغي القتل ابلشنق"(.)2
وقال الشيخ حممد انصر الدين األلباين[ت1420:ه ]" :القتل بطريقة
الشنق هذه وسيلة غري مشروعة أبداً يف اإلسالم ،وخالف قوله عليه الصالة
والسالم (ال قود إال ابلسيف) ،يعين ال قصاص إال ابلسيف ،هذه هي القاعدة،
لكن إذا كان أحد القتلة الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثال فهو يقتل مبثلها،
رجل يقتل آخر خنقا فيخنق ،آخر يقتل شخصا برضخ الرأس ابحلجارة ،كما
فعل اليهودي يف زمن الرسول  مع تلك اجلارية ،حيث قتلها رضخا ابحلجارة

( )1األم .66/6

()2
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مث وىل فأدركها بعض الناس وفيها رمق من احلياة ،فسألوها فقالت  :فالن

اليهودي.)1("...

القول الثاين :جواز تنفيذ القتل ابلشَّنق ،وبه أفتت دار اإلفتاء املصرية(،)2

وقال به بعض الباحثني(.)3

أدلة القول األول :يستدل للقول بعدم جواز القتل ابلشَّنق مبا أييت:

الدليل األول :عن النعمان بن بشري أن رسول هللا  قال( :ال قَ َود

إال ابلسيف)(.)4
وجه الداللة :أن احلديث ٌّ
دال على حصر ال َق َود واستيفائه ابلسيف ،ونفيه
عن غريه ،ومن ذلك املشنقة.
ويناقش من وجهني:

الوجه األول :ضعف احلديث(.)5

الوجه الثاين :أ ّن احلديث "يفيد بطريق داللة النص جواز القتل بغري السيف
ٍ
وحينئذ يكون القصر
إذا كان مثله يف سرعة إزهاق الروح ويُس ِره أو أوىل منه...
يف قوله (ال قود إال ابلسيف) من قبيل القصر اإلضايف ،واملقصود به أنه ال
( )1سلسلة اهلدى والنور ،شريط [ ،172الدقيقة ]55:41
https://www.youtube.com/watch?v=vso-FKuFu28

( )2انظر :الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية .961/1
( )3انظر :تنفيذ عقوبة القتل بغري السيف ص.93
( )4تقدم خترجيه.

بتعني االستيفاء ابلسيف.
( )5انظر :ما تقدم من مناقشة الدليل األول للقائلني ّ
جملة العلوم الشرعية
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يُستوىف القصاص بغري السيف مما فيه احتمال جماوزة احل ّد"( .)1وقد نص الفقهاء
القائلون بقصر االستيفاء على السيف على أنه إذا وجد مثله أو أسهل منه
للقتل جاز التنفيذ به ،قال ابن قدامة[ت620:ه ] –يف كيفية القطع يف
ِ
طع أوحى من هذا قُ ِطع به"(.)2
السرقة" :-وإن عُلم قَ ٌ
الدليل الثاين :أن يف القتل ابملشنقة خمالفةً ظاهرةً لإلحسان املأمور به عند
القتل يف قوله (إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فإذا قَتَلتُم فأ ِ
َحسنوا
لريح ذبيحته)()3
ِ
القتلَة ،وإذا ذَحبتُم فأ ِ
الذبحَ ،ولْيُ ِح َّد أحدكم َشفرته فَ ُِ
َحسنوا َّ
َ
لف
بدءًا ابألمل العظيم الذي جيده احملكوم عليه ابلقتل عند وضعه على املشنقة و ّ
احلبل على عنقه إىل أن تُفتح املنصة اليت يقف عليها ،أو يُرفع عن األرض آبلة
رافعة .قال الطحاوي[ت321:ه ]" :أمر النيب  الناس أبن ُحي ِسنوا ِ
القتلة،
ُّ
َ
أحل هلم قتله من بين آدم فهو
أحل هللا هلم ذحبه من األنعام ،فما َّ
وأن يُِرحيوا ما َّ
أحرى أن يفعل به ذلك"(.)4
ويناقش :بعدم التسليم مبخالفة القتل ابملشنقة لإلحسان املأمور به عند
القتل ،بل هي من اإلحسان ،واملوت ابخلنق إذا أ ِ
ُحسن إعداد املشنقة من
أسهل وسائل القتل ،قال ابن دقيق[ت702:ه ]" :وأما قولنا :إن للويل أن
ينتقل إىل السيف إذا اختار ،فقد استثىن بعضهم منه ما إذا قتله ابخلنق ،قال:

( )1فتوى الشيخ عبد اجمليد سليم ،الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية .964/1
( )2املغين .442/12
( )3تقدم خترجيه.

( )4شرح معاين اآلاثر .185/3
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س فيكون
ال يُ َ
عدل إىل السيف ،و ّادعى أنه عدول إىل أش ّد؛ فإن اخلنق يُغيّب احلِ َّ

أسهل"(.)1

الدليل الثالث :أن القتل شن ًقا من املثلة ،واملثلة يف القتل ال َتوز إال على
وجه القصاص؛ حلديث عمران  قال :ما خطبنا رسول هللا  خطبة اال
أمران ابلصدقة وهناان عن املثلة(.)2

أيضا ،وأي ٍ
مثلة أعظم من قطع رأس
ويناقش :أبن يف القتل ابلسيف مثلةً ً ّ
اآلدمي وإابنته عن جسده ،قال ابن حزم[ت456:ه ] ":وابهلل إن ضرب العنق
ٍ
وحشا ،وكأنه جسد أبربعة
منظرا ً
ابلسيف ألعظم مثلة؛ ولقد شاهدانه فرأيناه ً

أفخاذ"(.)3

الدليل الرابع :أن القتل ابلشنق فيه معىن الصلب ،والصلب عقوبة زائدة
عن القتل ،وال جيوز اجلمع بينهما إال يف حق احملارب يف بعض أحواله ،قال أبو
العباس ابن تيمية[ت728:ه ]" :وأما الصلب املذكور فهو رفعهم على مكان
ٍ
عال لرياهم الناس ويشتهر أمرهم"( .)4وهو منطبق على القتل ابلشنق سواء ُرفع
آبلة ،أو ُجعِل على منصة مث فُتِح ما حتته لتسقط رجاله ويبقى معل ًقا يف اهلواء

( )1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ص.610
( )2أخرجه أمحد يف "املسند"  91/33ح.19858
( )3احمللى .261/10

( )4جمموع فتاوى ابن تيمية .314/28
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برقبته ،ال سيما وأن املدة اليت يبقى فيها معل ًقا طويلة ،تصل إىل ثالثني
دقيقة(.)1

لتأخر الوفاة اليت تستغرق مدة قد
الدليل اخلامس :تعذيب املنفَّذ فيه؛ ُّ
ُ
تطول وقد تقصر حبسب طريقة الشنق ،ونوع احلبل ،وموضعه من العنق.
ومع كون بعض األطباء الشرعيني يزعمون أن الشنق هو الطريقة األسهل
واألسرع إال أهنم يتفقون على أن توقف القلب واألعضاء يستمر مدة تصل إىل
جدا ال مصلحة يف البقاء إليها
مخس عشرة دقيقة أو أكثر ،وهي مدة طويلة ً
للمنفَّذ فيه وال ألحد غريه(.)2

ٍ
إبحكام
ويناقش :أبن الوفاة حتدث سر ًيعا إذا ُربطت عروة حبل املشنقة
صحيحا ،وأما املدة املذكورة فهي حياة عضوية ال يستفيد منها
وكان التنفيذ
ً
املشنوق يف عودة احلياة إليه ،وال حيس مبا حيدث له فيها.
فقد "أكد رئيس املركز الوطين للطب الشرعي أن اإلعدام ابلشنق هو
الطريقة األسرع اليت يتحقق معها أمن احليف وعدم تعذيب املنفذ فيه ،حيث
حتدث الوفاة (املوت الدماغي) عادة هبذه الطريقة خالل  30اثنية ،ويستغرق
توقف القلب وابقي األعضاء قرابة  15دقيقة"(.)3

( )1انظر :تقرير اللجنة املشكلة لدراسة الطرق احلديثة لتنفيذ أحكام القتل ص.24
( )2انظر :الطب الشرعي وأدلته الفنية ص ،262واالختناق (أسفكسيا) ص ،159تقرير اللجنة
املشكلة لدراسة الطرق احلديثة لتنفيذ أحكام القتل ص.27

( )3تقرير اللجنة املشكلة لدراسة الطرق احلديثة لتنفيذ أحكام القتل ص.27
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وقال د /خمتار املهدي[معاصر]" :ومن األمثلة املعروفة عن املوت الفوري
عملية اإلعدام شنقاً ،وفيه تنخلع الفقرات العنقية العليا عن الرأس حيث يوجد
جذع املخ ،وعلى الفور ميوت جذع املخ ،وال شك أنه كان من الفهم اخلاطئ
يف وقت سابق أن طبيب السجن كان يقوم جبس نبض املذنب وال أيذن إبنزال
جثته حىت يتوقف النبض والذي يستمر لعدة دقائق ،ولكن جذع املخ يكون
قد تلف من اللحظة األوىل لعملية الشنق واليت يفقد فيها الوعي ويقف التنفس،
ولو أُسعف هذا املذنب يف خالل هذه الدقائق جبهاز تنفس صناعي لتكررت
أسبوعا أو أكثر،
نفس األحداث وطالت فرتة احلياة العضوية لفرتة من الزمن
ً
ولكن هذا ال يعين أن الذي ُشنق قد استمر يف احلياة؛ ألن الذات اإلنسانية
تكون قد ذهبت بال عودة ،وأجهزة االستقبال والتفاعل واإلرسال اليت تتعامل
هبا النفس اإلنسانية مع البيئة قد تدمرت هنائيا"(.)1
وقال د /حممد البار[معاصر]" :الشنق أو القتل ابملقصلة أو الضرب
اضحا املقصود مبوت جذع الدماغ ،ففي هذه
ابلسيف أعلى العنق ميثل ً
متثيال و ً
أوال ،بينما املخ أو بعض خالاي املخ ال تزال
مجيعا ميوت جذع الدماغ ً
احلاالت ً
حية وكذلك خالاي النخاع الشوكي ،ولذا فإن املذبوح أو املشنوق يتحرك وهي
حركة أمساها الفقهاء :حركة املذبوح ،وال تدل على وجود احلياة"(.)2

( )1هناية احلياة اإلنسانية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي؛ ع /3ج /2ص.567
( )2أجهزة اإلنعاش ،جملة جممع الفقه اإلسالمي؛ ع /2ج /1ص.465

جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

331

الدليل السادس :أن العقوبة ابلشنق تتعدى إىل أولياء املنفَّذ فيه؛ وتعظم
ُ
مصيبتهم برؤية قريبهم على هذه احلال البشعة وقد مات ،وهم ال يستطيعون
سرته عن أعني الناس -املعتربين منهم والشامتني -مدة تعليقه.
ويناقش :أبنه ميكن السالمة من هذا احملذور بتنفيذ القتل ابملشنقة يف أماكن

خاصة ال حيضرها الناس.

وُياب :أبن التنفيذ يف أماكن خاصة مغلقة ال يبقى معه الردع والزجر،
وهو من أعظم مقاصد العقوبة ابلقتل.
أمرا حاد ًاث ال يُعرف ،فقد ورد ذكره
الدليل السابع :أن املوت ابلشنق ليس ً
يف كتاب هللا تعاىل ،يف قوله سبحانه {ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ

ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ} [سورة

حممدا  يف الدنيا
احلج" .]15:قال ابن عباس :من كان يظن أن لن ينصر هللا ً
(فليمدد ٍ
بسبب) أي :حببل (إىل السماء) أي :مساء بيته (مث ليقطع)
واآلخرة،
ُ
ظن أن هللا
يقول :مث ليختنق به"( .)1وهذا مبالغة يف الته ّكم ،و"املعىن :من َّ
حممدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه ،إن كان ذلك غائظه،
ليس بناصر ً

فإن هللا انصره ال حمالة"(.)2
وقال ابن جزي[ت741:ه ]" :ويف معىن اآلية قوالن؛ األول :أن الضمري
يظن أن لن
يف ينصره لسيدان حممد  ،واملعىن على هذا :من كان من الكفار ّ

( )1تفسري القرآن العظيم .402/5
( )2املرجع السابق.
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ينصر هللا حممداً فليختنق ٍ
حببل؛ فإن هللا انصره وال بد على غيظ الكفار،
فموجب االختناق هو الغيظ من نصرة سيدان حممد  ،والقول الثاين :أن
ظن بسبب ضيق
الضمري يف (يَ ُ
نصَرهُ) عائد إىل َ
(من) ،واملعىن على هذا من ّ
صدره وكثرة غمه أن لن ينصره هللا فليختنق وليمت بغيظه ،فإنه ال يقدر على
غري ذلك ،فموجب االختناق على هذا :القنوط والسخط من القضاء وسوء
الظن ابهلل حىت ييأس من نصره"(.)1
ّ
فلم تكن هذه الوسيلة خفيّةً زمن رسول هللا  وال زمن صحابته  ،ومع
هذا فقد عدل الشارع احلكيم عنها إىل وسيلة أخرى إلزهاق النفوس املستحقة
للقتل هي السيف ،كما يف األدلة السابقة ،وسكوت الشارع عنها مع وجودها
دال على عدم مشروعيتها.
ووجود املقتضي هلا ٌ

الدليل الثامن :أن السيف أيسر يف توفريه ،وحفظه ،ونقله ،خبالف املشنقة
عسر نقلها يف العادة ،كما تتطلب
اليت تتطلَّب بناءً ً
خاصا من أجزاء كثرية ،ويَ ُ
عنايةً وحفظًا؛ إذ ال ميكن تركها يف حمل مكشوف تتعرض فيه للعوامل البيئية
املتع ّددة ،ولذا درجت الدول اليت تعتمد القتل هبا على ختصيص أماكن حمددة
ِ
الردع والزجر ابلعقوبة.
للشَّنق داخل السجون ،وهو ما يُضعف ّ
أدلة القول الثاين :يُستدل للقائلني جبواز تنفيذ القتل ابلشَّنق مبا أييت:

الدليل األول :أن القتل ابلشَّنق أسهل يف التنفيذ على احملكوم عليه من
رجل
السيف ،وأسرع يف تغييب احلس ،قال اجلويين[ت478:ه ]" :ولو قتل ٌ
( )1التسهيل لعلوم التنزيل .51/2
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ويل القصاص أن يقتله ابلسيف ،فقد قطع شيخي أب ّن له
رجالً ابخلنق ،فأراد ّ
رمز إىل خمالفة
ذلك ،ومال إىل أن القتل ابلسيف أوحى وأيسر ،ويف الطرق ٌ
ِ
أقرب إىل إزالة احلس الذي به
هذا ،فيمكن أن يُؤثَر املرءُ َ
اخلنق ويراه أ َْوحى و َ
درك األمل ،والضرب ابلسيف ُيتلف من املهرة؛ فإنه يتعلق حبر ِ
كات اختبا ٍر وأموٍر

يدق ُمدركها عند أهلها"(.)1
وقال ابن دقيق[ت702:ه ]" :وأما قولنا :إن للويل أن ينتقل إىل السيف
عدل إىل
إذا اختار ،فقد استثىن بعضهم منه ما إذا قتله ابخلنق ،قال :ال يُ َ
س فيكون أسهل"(.)2
السيف ،و ّادعى أنه عدول إىل أش ّد؛ فإن اخلنق يُغيّب احلِ َّ
ويناقش :بعدم التسليم بكون الشَّنق أسرع يف تغييب احلس؛ فإن املنفَّذ
ُ
فيه ابلسيف يُضرب على عنقه من جهة القفا( )3فينقطع احلبل الشوكي املسؤول
عن نقل النبضات العصبية من الدماغ وإليه ،فال جيد اإلنسان أي أمل حسي،
احلس مباشرة ،بل يعاين أمل اخلنق مدة قد تطول
خبالف املشنقة فإهنا ال تُغيّب ّ
وقد تقصر حبسب جودة املشنقة ،وحسن التنفيذ ،وقوة املنفَّذ فيه وقدرته على
املقاومة.
الدليل الثاين :أن العلة يف اآللة اليت جيوز االستيفاء هبا هي :إيقاع القتل
ِ
وجودا
مبا يُزه ُق روح اجلاين أبيس ِر ما ميكن من األمل ،واحلكم يدور مع علّته ً
وعدما ،فمىت وجدت العلة ثبت احلكم ،واملشنقة من أيسر الوسائل لتنفيذ
ً
( )1هناية املطلب .180/16
( )2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ص.610
( )3انظر :احلاوي الكبري .110/12
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القتل ،وأكثرها أمنًا من احليف ،فتكون جائزة.
خمالف لإلحسان املأمور به كما سبق
ويناقش :بعدم التسليم ،بل القتل هبا ٌ
تقريره يف الدليل الثاين من أدلة القول األول.
ولو ُسلّم أبن املوت حيدث هبا بسرعة فليس أبسرع وال أيسر من حدوثه
ابلسيف ،فال تكون أوىل منه.
الدليل الثالث :سهولة استخدام املشنقة ،وكوهنا ال تتطلب من القوة وقدرة
التَّحكم يف النفس ما يتطلبه استخدام السيف .وقد سبقت اإلشارة إىل قول
اجلويين[ت478:ه ]" :والضرب ابلسيف ُيتلف من املهرة؛ فإنه يتعلق حبركات
اختبار وأموٍر يدق ُمدركها عند أهلها"(.)1
الدليل الرابع :قلّة ال َّسيافني املؤهلني للتنفيذ ابلسيف ،ووجود أخطاء لدى
بعضهم مع قلتهم( ،)2واخلطأ يف التنفيذ ابلسيف قدمي ،حىت قال ابن
الغم
حزم[ت456:ه ]" :وما اإليقاف لضرب العنق ابلسيف أبهون من ّ
أمر قد
واخلنق ،وقد ال ميوت من ع ّدة ضرابت واحدة بعد األخرى ،هذا ٌ
شاهدانه ،ونسأل هللا العافية"(.)3
ويناقش :أبن األخطاء اليت حتدث يف التنفيذ ابملشنقة ال تَِق ُّل عما حيدث
ابلتنفيذ ابلسيف ،فقد يتأخر موت املشنوق؛ لعدم تركيب حبل املشنقة بشكل
نفسه إذا كان ضعي ًفا قبل موت املشنوق ،وقد
احلبل ُ
صحيح ،وقد ينقطع ُ
( )1هناية املطلب .180/16
( )2انظر يف قلة السيافني يف اململكة ما أثبته السحيلي يف حبثه :كيفية تنفيذ عقوبة القصاص يف النفس
وما دوهنا يف الشريعة اإلسالمية ص.176

( )3احمللى .262/10
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تنفصل رقبة املشنوق عن جسده ،يف أمثلة ِع ّدة تظهر بتتبّع مقاطع التنفيذ
املصورة على شبكة املعلومات (االنرتنت).
الرتجيح:
هذه املسألة من املضائق ،ومل أجد بعد البحث من استوىف فقه اخلالف فيها
أبدلته ،وعامة األدلة املذكورة للقولني من اجتهادي بعد طول أتمل وقراءة ،والراجح -
وهللا أعلم -االقتصار على التنفيذ ابلسيف  -مع السعي احلثيث لتصحيح ما أ ُِخذ
على التنفيذ به؛ من قلّة السيافني ،ووجود أخطاء عند التنفيذ ،-ومثل السيف:
الرصاص()1؛ كما تقدم يف هناية املطلب الثاين من املبحث الثالث ،وميكن أن يصار
إىل املشنقة إذا كان مع القتل صلب اجلاين؛ ألن القتل هبا يتضمنه ،ويستأنس هلذه
النتيجة بقول ابن قدامة[ت620:ه] يف القتل شنًقا " :وهو الذي جرت العادة بفعله
من الوالة يف اللصوص وأشباههم من املفسدين"(.)2

( )1من إجيابيات التنفيذ ابلرصاص :سهولة استخدام املسدس أو البندقية ،وكونه ال يتطلب من القوة
وقدرة التحكم يف النفس ما يتطلبه استخدام السيف.
ومن سلبياته -1 :عدم أمن احليف ،واخلوف من التعدي ابستعمال الرصاص؛ الحتمال عدم ال ّدقة يف

حتديد هدف اإلصابة من جسد املنفَّذ فيه من قبل الطبيب املختص ،أو خطأ املن ّفذ يف إصابة
ُ
ُ
اهلدف ،مما قد يستوجب الرمي على املنفَّذ فيه عدة مرات.
ُ
 -2أن الرصاصة قد تصيب شخصاً آخر من مسؤويل التنفيذ أو من احلاضرين؛ الحنرافها عن هدفها
أو الخرتاقها جسد املنفَّذ فيه ووصوهلا إىل غريه.
ً
وميكن عالج هذه السلبيات بطرح اجلاين على األرض عند التنفيذ ،وإلصاق السالح على حمل القتل
من جسده ،فيُضمن هبذا دقة إصابة اهلدف من املنفَّذ فيه ،وسرعة موته ،وسالمة احلاضرين.
ُ
( )2املغين .450-449/11
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املبحث الرابع :تنفيذ القتل ح ًدا أو تعز ًيرا َّ
ابلشنق

حدا إما أن يكون الشرع قد جاء بتعيني آلته أو ال ،فما جاء الشرع
القتل ً
بتعيينه وجب التزامه كقتل الزاين احملصن.
الرجم ابحلجارة حىت ميوت فال جيوز االستعاضة عنه
وح ّد الزاين احملصن هو َّ
ابملشنقة وال غريها؛ ملا رواه عبادة بن الصامت  قال :قال رسول هللا :
سبيال؛ البكر ابلبكر جلد مائة ونفى
(خذوا عىن خذوا عىن قد جعل هللا هلن ً

سنة ،والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم)(.)1
حممدا  ابحلق ،وأنزل عليه
ولقول عمر  على املنرب" :إن هللا بعث ً
رجم رسول
الكتاب ،فكان مما أنزل هللا آية الرجم ،فقرأانها وعقلناها ووعيناهاَ ،
هللا  ورمجنا بعده ،فأخشى إن طال ابلناس زمان أن يقول قائل وهللا ما جند
حق
آية الرجم يف كتاب هللا ،فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا ،والرجم يف كتاب هللا ٌّ
على من زىن إذا أحصن من الرجال والنساء ،إذا قامت البينة ،أو كان احلبل،
أو االعرتاف"(.)2

( )1أخرجه مسلم يف "الصحيح" يف :ابب حد الزان ،من كناب احلدود  115/5ح.1690

( )2أخرجه البخاري يف "الصحيح" يف :ابب رجم احلبلى يف الزان إذا أحصنت ،من كتاب احملاربني
من أهل الكفر والردة  168/8ح ،6830ومسلم يف "الصحيح" يف :ابب رجم الثيب يف الزان،
من كتاب احلدود  116/5ح.1691
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

337

عني الشارع آلة القتل فيه كقتل احملارب واملرتد ومن يُقتل تعز ًيرا فإنه
وما مل يُ ّ
يُقتل ابلسيف؛ ألنه أوحى ،وأروح من التعذيب .فعن زيد بن أسلم أن رسول

غري دينه فاضربوا عنقه)(.)1
هللا  قال( :من َّ
قال أبو العباس ابن تيمية[ت728:ه ] يف عقوبة احملارب" :والقتل املشروع:
هو ضرب الرقبة ابلسيف وحنوه؛ ألن ذلك أروح أنواع القتل ،وكذلك شرع هللا
قتل ما يباح قتله من اآلدميني والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه .قال النيب
( :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا
ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته) رواه مسلم( )2وقال:

(إن أعف الناس قتلة أهل اإلميان)(.)4(")3
وهل تلحق به املشنقة؟ فيه اخلالف املتق ّدم ،والراجح -وهللا أعلم:-
السيف ،وما يف حكمه من الرصاص ،وأنه ال يُصار إىل الشَّنق
االقتصار على ّ
الصلب كما يف احملارب يف بعض أحواله ،وكما يف
إال إذا تضمنت العقوبة َّ
التعزير إذا رآه ويل األمر.

( )1أخرجه مالك يف " املوطأ" يف :القضاء فيمن ارتد عن اإلسالم ،من كتاب األقضية .110/2
( )2تقدم خترجيه.

( )3أخرجه أبو داود يف " السنن :يف :ابب النهي عن املثلة ،من كتاب اجلهاد  53/3ح،5666
وابن ماجه يف " السنن" يف :ابب أعفى الناس قتلة أهل اإلميان ،من كتاب الدايت 76/3
ح ،2732-2731وأمحد يف "املسند" .274/6

( )4جمموع فتاوى ابن تيمية .314-313 /28
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
مث إين أختم هذا البحث بذكر أهم نتائجه ،وهي:
 -1حرص اململكة العربية السعودية على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف
مجيع جماالت احلياة ،ومنها جانب العقوابت وآلة تنفيذها.
ُ -2يتلف املعىن االصطالحي للتنفيذ حبسب ما أُضيف إليه ،فتنفيذ احلكم:
إمضاؤه ممن له الوالية بذلك.
اصطالحا أبهنا :اجملازاة على ٍ
حمرم أو ترك واجب.
عرف العقوبة
 -3تُ َّ
ً
فعل ّ
اصطالحا أبنه :فعل من العباد تزول به احلياة.
عرف القتل
ً
 -4ويُ ّ
قتل اآلدمي معلَّ ًقا حببل حول رقبته.
 -5كما يُ َّ
عرف الشَّنق أبنهُ :
قصاصا ،ويكون حدًّا ،ويكون تعز ًيرا ،وُيتص القصاص -
 -6القتل يكون
ً
الذي هو :فعل جمين عليه أو وليه ٍ
جبان مثل فعله أو شبهه -ابلقتل العمد.
ّ
 -7جرائم احلدود اليت ُرتِّب عليها القتل :الزىن مع اإلحصان ،واحلِرابة ،و ِّ
الردة.
 -8العقوابت التعزيرية خاضعة لنظر احلاكم الشرعي ،وميكن أن تصل العقوبة
إىل القتل.
يتعني السيف ،أو
 -9اختلف يف آلة تنفيذ القتل
قصاصا على قولني؛ هل ّ
ً
حلق هللا تعاىل،
حمرًما ّ
فعل ابجلاين مثل ما فعل ابجملين عليه ما مل يكن فعله ّ
يُ ُ
أرجحهما :أنه يتعني االستيفاء ابلسيف؛ َّ
ألن أسهل وجوه قتل اآلدمي
ضربُه ابلسيف على العنق ،وبه يتحقق اإلحسان املأمور به يف القتل،
ويلتحق ابلسيف ما كان مثله يف سرعة القتل كالرصاص.
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منصوصا على آلة التنفيذ به فال جيوز َتاوزه إىل غريه ،كالزاين
 -10ما كان
ً
احملصن يُرجم ابحلجارة حىت ميوت.
 -11تنفيذ القتل شن ًقا مما عملت به بعض الدول ،ومنها دول إسالمية ،وال
يُعمل به يف اململكة العربية السعودية ،إمنا الذي يُعمل به فيها هو التنفيذ
ابلسيف أو ابلرصاص.
 -12الذي ظهر يل رجحانه من خالل ما استطعت مجعه واالستدالل به
للفريقني :االقتصار على التنفيذ ابلسيف ،ويُلحق به التنفيذ ابلرصاص،
قتل اجلاين وصلبَه؛ ألن القتل
وأنه ميكن التنفيذ ابملشنقة إذا تضمن احل ُ
كم َ
معا.
ابملشنقة يتضمن األمرين ً
 -13أوصي يف ختام هذا البحث مبا أييت:
أ -دراسة املسألة من قبل جمامع أو هيئات متخصصة تضم فقهاء وأطباء
شرعيني؛ للنظر فيما أُخذ على الشنق ،وهل له سرعة إراحة املن ّف ِذ فيه
ُ
كالسيف؟ وهل يتعدى التنفي ُذ به العقوبةَ املقررَة إىل ٍ
عقوبة أخرى زائدة،
أو إىل غري املن ّفذ فيه كأوليائه؟
ُ
ب -دراسة اخلالف بني األطباء الشرعيني حول ما يُذكر من إحساس املشنوق
وأمله ،وقياس املدة اليت تسبق فقده للوعي ،واملدة اليت يبقى فيها حيًّا إىل
الوفاة؛ للنظر يف موافقة القتل هبا لإلحسان املأمور به أو عدم موافقتها له.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه والتابعني.
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فهرس املراجع
 -1اإلمجاع ،أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر ،حتقيق :صغري أمحد بن حممد حنيف،
مكتبة مكة الثقافية – رأس اخليمة ،الطبعة الثانية1424 :ه .
 -2أجهزة اإلنعاش ،حملمد علي البار ،جملة جممع الفقه اإلسالمي – منظمة املؤمتر
اإلسالمي ،الدورة الثانية1407 :ه .
 -3األحاديث الواردة يف احلدود والتعزير والقصاص – دراسة حديثية فقهية ،لعبد هللا بن
حممد آل مساعد ،من منشورات اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،الطبعة األوىل
1432ه .
 -4إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،البن دقيق العيد ،حتقيق :أمحد حممد شاكر،
مكتبة السنة – القاهرة ،الطبعة األوىل1414 :ه .
 -5أحكام اجلناية على النفس وما دوهنا عند ابن قيم اجلوزية ،لبكر بن عبد هللا أبو زيد،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل1416 :ه .
 -6األحكام السلطانية والوالايت الدينية ،أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي،
حتقيق :أمحد مبارك البغدادي ،مكتبة دار ابن قتيبة – الكويت ،الطبعة األوىل:
1409ه .
 -7أحكام القرآن ،أليب بكر أمحد بن علي اجلصاص ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي،
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1412 ،ه .
 -8أحكام القرآن ،أليب بكر حممد بن عبد هللا ابن العريب ،راجعه وعلق عليه :حممد عبد
القادر عطا ،دار الفكر – بريوت.
 -9االختناق (أسفكسيا) ،هلشام عبد اجمليد فرج ،مطبعة الوالء احلديثة ،الطبعة األوىل:
2005م.
 -10االختيار لتعليل املختار ،لعبد هللا بن حممود بن مودود احلنفي ،علق عليه :حممود
أبو دقيقة ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
 -11إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حملمد انصر الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة األوىل1399 :ه .
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 -12اإلشراف على مذاهب العلماء ،حملمد بن إبراهيم بن املنذر ،حتقيق :صغري أمحد
األنصاري ،مكتبة مكة الثقافية – رأس اخليمة ،الطبعة األوىل1425 :ه .
 -13اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي
املالكي ،حتقيق :احلبيب بن طاهر ،دار ابن حزم – بريوت ،الطبعة األوىل1420 :ه .
 -14إعالم املوقعني عن رب العاملني ،أليب عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،
راجعه وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل -بريوت1973 ،ه .
 -15أقرب املوارد يف فصيح العربية والشوارد ،لسعيد اخلوري ،منشورات مكتبة آية هللا
العظمى املرعشي النجفي ،قم -إيران1403 ،ه .
 -16اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،أليب احلسن علي بن حممد ابن القطان ،حتقيق :حسن
فوزي الصعيدي ،الفاروق احلديثة للطباعة – القاهرة ،الطبعة األوىل1424 :ه .
 -17اإلقناع لطالب االنتفاع ،لشرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي ،حتقيق :عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر – القاهرة ،الطبعة األوىل1418 :ه .
 -18األم ،لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،صححه :حممد زهري النجار ،دار املعرفة –
بريوت ،الطبعة الثانية1393 :ه .
 -19اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،أليب احلسن علي بن سليمان املرداوي،
املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر
– القاهرة ،الطبعة األوىل1415 :ه .
 -20البحر الزخار ،املعروف مبسند البزار ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ،حتقيق:
حمفوظ الرمحن زين هللا وآخرين ،مكتبة العلوم واحلكم – املدينة املنورة ،الطبعة األوىل:
بدئ هبا 1409ه .
 -21بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين ،دار
الكتب العلمية  -بريوت.
 -22البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري سامل العمراين،
اعتىن به :قاسم النوري ،دار املنهاج – جدة ،الطبعة الثانية1424 :ه .
 -23البيان والتحصيل ،أليب الوليد حممد بن رشد القرطيب ،حتقيق :حممد حجي وآخرين،
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دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة الثانية1408 :ه .
 -24اتج العروس من جواهر القاموس ،حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي ،حتقيق :عبد
الستار أمحد فراج وآخرين ،مطبوعات وزارة اإلعالم – الكويت ،الطبعة األوىل :بدئ
هبا سنة 1386ه .
 -25تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،إلبراهيم بن علي بن أيب القاسم
بن فرحون ،املطبوع هبامش فتح العلي املالك ،دار الفكر  -بريوت.
 -26تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ،لعثمان بن علي الزيلعي ،دار الكتاب اإلسالمي -
القاهرة ،الطبعة الثانية ،وهي مصورة عن الطبعة األوىل ابملطبعة الكربى األمريية ببوالق
مصر سنة 1315ه .
 -27حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حملمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري،
أشرف على تصحيحه به :عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفكر.
 -28التسهيل لعلوم التنزيل ،حملمد بن أمحد بن جزي الكليب ،ضبطه وصححه :حممد سامل
هاشم ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل1415 :ه .
 -29التعزير يف الشريعة اإلسالمية ،لعبد العزيز عامر ،دار الفكر العريب ،الطبعة الرابعة.
 -30التعليق املغين على الدارقطين ،حملمد مشس احلق العظيم آابدي ،املطبوع مع سنن
الدارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة
األوىل1424 :ه .
 -31تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد
السالمة ،دار طيبة  -الرايض ،الطبعة األوىل1418 :ه .
 -32تقريب التهذيب ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق :صغري
أمحد شاغف الباكستاين ،دار العاصمة  -الرايض ،الطبعة األوىل1416 :ه .
 -33تقرير اللجنة املشكلة لدراسة الطرق احلديثة لتنفيذ أحكام القتل ،وزارة الداخلية،
1435ه .
 -34تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،أليب الفضل أمحد بن علي بن
حجر العسقالين ،حتقيق :عبد هللا هاشم اليماين املدين ،توزيع دار أحد1384 ،ه .
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 -35تلخيص املستدرك ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،املطبوع مع
املستدرك ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة
األوىل1411 :ه .
 -36التلقني ،للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي ،حتقيق :حممد اثلث سعيد الغاين،
دار الفكر -بريوت1415 ،ه .
 -37تنفيذ عقوبة القتل بغري السيف ،ألمحد بن محد الونيس ،دار التحبري ،الطبعة األوىل:
1439ه .
 -38هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف
املزي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة  -بريوت1415 ،ه .
ّ
 -39هتذيب سنن أيب داود ،أليب عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد
حامد الفقي ،مطبعة أنصار السنة :مصر.
 -40تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن بن انصر السعدي ،حتقيق:
عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل1421 :ه .
 -41جامع العلوم واحلكم ،أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط وإبراهيم ابجس ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة اخلامسة:
1414ه .
 -42اجلامع الكبري ،أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة الثانية1998 :م.
 -43اجلامع ألحكام القرآن وامل ِّبني ملا تضمنه من السنة وآي القرآن ،أليب عبد هللا حممد
ُ
بن أمحد القرطيب ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة – بريوت،
الطبعة األوىل1427 :ه .
 -44حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حملمد عرفة الدسوقي ،دار إحياء الكتب العربية
 مصر. -45حاشية الرملي على أسىن املطالب ،أليب العباس أمحد الرملي ،دار الكتاب اإلسالمي
 -القاهرة.
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 -46حاشية الشليب على تبيني احلقائق ،ألمحد الشليب ،دار الكتاب اإلسالمي  -القاهرة،
الطبعة الثانية ،وهي مصورة عن الطبعة األوىل ابملطبعة الكربى األمريية ببوالق مصر
سنة 1315ه .
 -47حاشية الطحطاوي على الدر املختار ،ألمحد الطحطاوي احلنفي ،دار الطباعة العامر
ببوالق مصر.
 -48احلاوي الكبري ،أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،حتقيق :علي معوض
وعادل عبد املوجود ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل1414 :ه .
 -49احلدود والتعزيرات عند ابن القيم – دراسة موازنة ،لبكر بن عبد هللا أبو زيد ،دار
العاصمة – الرايض ،الطبعة الثانية1415 :ه .
 -50احلكم يف السطو واالختطاف واملسكرات ،إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء ابململكة العربية السعودية ،جملة البحوث اإلسالمية ،العددان -11
1405/12ه .
 -51الداء والدواء ،أليب عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد أمجل
اإلصالحي ورائد النشريي ،دار عامل الفوائد – مكة ،الطبعة األوىل1429 :ه .
 -52دقائق أويل النهى لشرح املنتهى ،ملنصور بن يونس البهويت ،حتقيق :عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة األوىل1421 :ه .
 -53الذخرية ،ألمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق :سعيد أعراب وآخرين ،دار الغرب
اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة األوىل1994 :م.
 -54روضة الطالبني ،ليحىي بن شرف النووي ،املكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة
الثالثة1412 :ه .
 -55زاد املعاد يف هدي خري العباد ،أليب عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،
حتقيق :شعيب األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة
اخلامسة عشرة1407 :ه .
 -56سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :علي بن حسن احلليب ،مكتبة
املعارف – الرايض ،الطبعة األوىل1419 :ه .
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 -57سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،حتقيق :حممد حميي الدين
عبد احلميد ،املكتبة العصرية – بريوت1416 ،ه .
 -58سنن الدارقطين ،علي بن عمر الدارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،مؤسسة
الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل1424 :ه .
 -59السنن الكربى ،ألمحد بن احلسني البيهقي ،مطبعة جملس دار املعرفة  -بريوت.
 -60السياسة الشرعيّة ،لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،مطبوعات وزارة الشئون
اإلسالمية واألوقاف ابململكة العربية السعودية1419 ،ه .
 -61شرح اخلرشي على خمتصر خليل ،أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا اخلرشي ،دار الفكر
 بريوت. -62شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،حملمد بن عبد هللا الزركشي ،حتقيق :عبدهللا بن
عبدالرمحن اجلربين ،دار اإلفهام  -الرايض ،الطبعة الثالثة1424 :ه .
 -63شرح العناية على اهلداية ،حملمد بن حممود البابريت ،املطبوع مع فتح القدير ،دار
الفكر  -بريوت.
 -64الشرح الكبري ،أليب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن قدامة ،حتقيق :عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي ،دار هجر  -القاهرة ،الطبعة األوىل1415 :ه .
 -65الشرح الكبري ،ألمحد الدردير ،املطبوع مع حاشية الدسوقي ،دار إحياء الكتب
العربية  -مصر.
 -66شرح حدود ابن عرفة ،أليب عبد هللا حممد األنصاري الرصاع ،حتقيق :حممد أبو
األجفان والطاهر املعموري ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة األوىل:
1993م.
 -67شرح صحيح مسلم ،ليحىي بن شرف النووي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة
األوىل1415 :ه .
 -68شرح معاين اآلاثر ،أليب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي ،حتقيق :حممد زهري النجار،
دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثالثة1416 :ه .
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 -69صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه
وأايمه ،أليب عبد هللا حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري ،اعتىن به :حممد زهري بن
انصر الناصر ،دار طوق النجاة – بريوت ،الطبعة األوىل1422 :ه .
 -70صحيح مسلم ،أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،اعتىن به :حممد
بن إبراهيم التميمي ،الطبعة األوىل1434 :ه .
 -71الطب الشرعي وأدلته الفنية ،لعبد اجمليد املنشاوي ،دار اجلامعة احلديثة –
اإلسكندرية2008 ،م.
 -72الطب الشرعي والبحث اجلنائي ،ملدحية اخلضري وأمحد بسيوين ،دار املطبوعات
اجلامعية – اإلسكندرية1989 ،م.
 -73الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،أليب عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيّم اجلوزية،
حتقيق :انيف احلمد ،دار عامل الفوائد – مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1428 :ه .
 -74العامي الفصيح يف املعجم الوسيط ،ألمني علي السيد ،جممع اللغة العربية ،الطبعة
األوىل2005 :م.
 -75عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ،لعبدهللا بن جنم بن شاس ،حتقيق :محيد
بن حممد حلمر ،دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة األوىل1423 :ه .
 -76عقوبة اإلعدام وموقف التشريع اجلنائي اإلسالمي منها ،لوائل لطفي عبد هللا عامر،
حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف جامعة النجاح – انبلس ،فلسطني2009 ،م.
 -77عون املعبود شرح سنن أيب داود ،حملمد مشس احلق العظيم آابدي ،حتقيق :عبد
الرمحن حممد عثمان ،املكتبة السلفية – املدينة املنورة ،الطبعة الثانية1388 :ه .
 -78غاية املنتهى يف مجع اإلقناع واملنتهى ،ملرعي بن يوسف احلنبلي ،اعتىن به :ايسر
املزروعي ورائد الرومي ،مؤسسة غراس للنشر – الكويت ،الطبعة األوىل1428 :ه .
 -79الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية ،وزارة األوقاف – مجهورية مصر العربية،
1400ه .
 -80فتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين،
حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،الطبعة الرابعة1408 :ه .
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 -81فتح القدير ،حملمد بن عبد الواحد السيواسي ،املعروف اببن اهلمام ،دار الفكر -
بريوت.
 -82الفروع ،أليب عبد هللا حممد بن مفلح املقدسي ،حتقيق :حازم القاضي ،دار الكتب
العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل1418 :ه .
 -83القوانني الفقهية ،أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب ،صححه :حممد أمني
الضناوي ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل1418 :ه .
 -84الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ،أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبدالرب القرطيب،
حتقيق :حممد حممد أحيد املوريتاين ،مكتبة الرايض احلديثة ،الطبعة الثالثة1406 :ه .
 -85كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ملنصور بن يونس البهويت ،راجعه :هالل مصيلحي
مصطفى هالل ،عامل الكتب  -بريوت.
 -86كيفية تنفيذ عقوبة القصاص يف النفس وما دوهنا يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا
يف منطقة الرايض ،لسلمان بن حممد السحيلي ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري
أبكادميية انيف العربية للعلوم األمنية1421 ،ه .
 -87لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن منظور ،دار عامل الكتب – الرايض1424 ،ه .
 -88املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة مبجلس
القضاء األعلى واحملكمة العليا من عام 1391ه إىل عام 1437ه  ،مركز البحوث
بوزارة العدل ،الطبعة األوىل1438 :ه .
 -89املبسوط ،أليب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي ،دار املعرفة  -بريوت1409 ،ه .
 -90جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،لعلي بن أيب بكر اهليثمي ،حتقيق :عبد هللا الدرويش،
دار الفكر -بريوت1414 ،ه .
 -91جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،مجع :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
العاصمي وابنه حممد ،مطبوعات جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
1416ه .
 -92احملرر يف الفقه ،أليب الربكات عبد السالم بن عبد هللا بن تيمية ،حتقيق :حممد حامد
الفقي ،دار الكتاب العريب  -بريوت.
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 -93احملكم واحمليط األعظم يف اللغة ،لعلي بن إمساعيل بن سيده ،حتقيق :مصطفى السقا
وآخرين ،معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية ،الطبعة األوىل :بدئ هبا سنة
1377ه .
 -94احمللى ابآلاثر ،أليب حممد علي بن أمحد بن حزم ،حتقيق :عبد الغفار البنداري ،دار
الكتب العلمية  -بريوت.
 -95خمتصر خليل بن إسحاق املالكي ،صححه وعلق عليه :أمحد نصر ،دار اجليل –
بريوت ،الطبعة األوىل1413 :ه .
 -96املدخل الفقهي العام ،ملصطفى أمحد الزرقا ،دار الفكر ،الطبعة التاسعة1967 :م.
 -97املدونة الكربى ،لإلمام مالك بن أنس ،برواية سحنون التنوخي عن عبد الرمحن بن
القاسم ،تصحيح :أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل:
1415ه .
 -98مراتب اإلمجاع ،أليب حممد علي بن أمحد بن حزم ،اعتىن به :حسن أمحد إسرب ،دار
ابن حزم  -بريوت ،الطبعة األوىل1419:ه .
 -99مرشد اإلجراءات اجلنائية؛ الضبط والتحقيق -احملاكمة  -التنفيذ ،اإلدارة العامة
للحقوق  -وزارة الداخلية ،ابململكة العربية السعودية.
 -100املستدرك على الصحيحني ،أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل:
1411ه .
 -101مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،جلنة من احملققني إبشراف :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل :بدئ هبا سنة 1416ه .
 -102مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،ألمحد بن أيب بكر البوصريي ،املطبوع مع
سنن ابن ماجه ،حتقيق :علي بن حسن احلليب ،دار املعارف  -الرايض ،الطبعة
األوىل1419 :ه .

جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

349

 -103مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،ألمحد بن أيب بكر البوصريي ،املطبوع مع
سنن ابن ماجه ،حتقيق :علي بن حسن احلليب ،دار املعارف  -الرايض ،الطبعة
األوىل1419 :ه .
 -104املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،ألمحد بن حممد الفيومي ،اعتىن به :عادل
مرشد.
 -105املطلع على أبواب املقنع ،أليب عبد هللا حممد بن أيب الفتح البعلي ،املكتب
اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة الثالثة1421 :ه .
 -106املعجم الكبري ،أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،حتقيق :محدي عبد اجمليد
السلفي ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثانية.
 -107املغرب يف ترتيب املعرب ،لناصر بن عبد السيد املطرزي ،حتقيق :حممود فاخوري
وعبد احلميد خمتار ،مكتبة أسامة بن زيد – حلب ،الطبعة األوىل1399 :ه .
 -108مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حملمد اخلطيب الشربيين ،إشراف:
صديقي حممد العطار ،دار الفكر – بريوت1415 ،ه .
 -109املغين ،أليب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ،حتقيق :عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي ،دار هجر  -القاهرة ،الطبعة الثانية1413 :ه .
 -110مفتاح دار السعادة ،أليب عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :عبد
الرمحن بن حسن بن قايد ،دار عامل الفوائد – مكة ،الطبعة األوىل1432 :ه.
 -111املفردات يف غريب القرآن ،للحسني بن حممد بن املفضل ،املعروف ابلراغب
األصفهاين ،حتقيق :حممد سيد كيالين ،مطبعة مصطفى البايب احلليب -مصر،
1381ه .
 -112املف ِهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أليب العباس أمحد بن عمر القرطيب،
ُ
حتقيق :حميي الدين ديب مستو وآخرين ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل:
1417ه .
 -113مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار اجليل
 -بريوت.
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 -114املقنع ،أليب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ،املطبوع مع الشرح الكبري
واإلنصاف ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر -القاهرة ،الطبعة
األوىل1415 :ه .
 -115منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزايدات ،حملمد بن أمحد الفتوحي،
الشهري اببن النجار ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة -
بريوت ،الطبعة األوىل1419 :ه .
 -116منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل ،حملمد أمحد عليش ،دار الفكر – بريوت،
الطبعة األوىل1404 :ه .
 -117منهاج الطالبني ،ليحىي بن شرف النووي ،املطبوع مع النجم الوهاج ،دار املنهاج
 جدة ،الطبعة األوىل1425 :ه . -118املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ،دار إحياء
الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة األوىل1414 :ه .
 -119املوطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،دار الكتاب العريب  -بريوت ،الطبعة الثالثة:
1416ه .
 -120النجم الوهاج يف شرح املنهاج ،حملمد بن موسى بن عيسى الدمريي ،دار املنهاج
– جدة ،الطبعة األوىل1425 :ه .
 -121نصب الراية ألحاديث اهلداية ،لعبد هللا بن يوسف الزيلعي ،تصحيح :حممد عوامة،
دار القبلة للثقافة اإلسالمية – جدة ،الطبعة الثانية1424 :ه .
 -122هناية احلياة اإلنسانية ،ملختار املهدي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي – منظمة املؤمتر
اإلسالمي ،الدورة الثالثة1408 :ه .
 -123هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،حملمد بن أمحد بن محزة الرملي ،دار الكتب العلمية
– بريوت1414 ،ه .
 -124هناية املطلب يف دراية املذهب ،لعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين ،حتقيق:
عبد العظيم حممود الديب ،دار املنهاج – جدة ،الطبعة الثانية1430 :ه .
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 -125النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،املعروف
اببن األثري ،حتقيق :طاهر الزاوي وحممود الطناحي ،املكتبة العلمية  -بريوت.
 -126نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،حملمد بن علي الشوكاين ،تعليق :عصام الدين
الصبابطي ،دار احلديث -القاهرة ،الطبعة األوىل1413 :ه .
 -127اهلداية شرح بداية املبتدي ،لعلي بن أيب بكر املرغيناين ،املطبوعة مع فتح القدير،
دار الفكر  -بريوت.
 -128وسائل تنفيذ عقوبة القتل ،حملمد بن عبد العزيز الشايع ،حبث تكميلي لنيل درجة
املاجستري يف املعهد العايل للقضاء -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
1435ه .
 -129الوسيط يف املذهب ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق :أمحد حممود إبراهيم
وحممد حممد اتمر ،دار السالم ،الطبعة األوىل1417 :ه .

املواقع اإللكرتونية:

 -130سلسلة النور واهلدى للمحدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا:
https://www.youtube.com/watch?v=vso-FKuFu28
 -131موقع اإلمام ابن ابز رمحه هللاhttps://binbaz.org.sa/fatwas/1528 :

 -132املوقع الرمسي هليئة اخلرباء مبجلس الوزراء:

https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=2&Pag
eID=25
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تاريخ تقديم البحثç 1441 /3 /6 :

تاريخ قبول البحثç 1441 /6 /2 :

ملخص الدراسة:
يهدف البحث لتحرير التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية وحتديد أركانه ،وبيان حكم
عقد الرعاية التجارية وضوابطه ،ومعرفة حكم املعاوضة على عقد الرعاية التجارية وحكم أتبيده.
مستحدث مل يذكره الفقهاء السابقون
انتهيت إىل أن عقد الرعاية التجارية عق ٌد
ٌ
و ُ
جتاري بني طرفني يلتزم فيه أحدمها بتقدمي دع ٍم لآلخر
واملعاصرون ،والراجح يف تعريفه أنه ٌ
اتفاق ٌ
ٍ
ٍ
تروجيية ،والراجح يف تكييفه الفقهي أنه عقد إجارة ،وأركانه ثالثة ،وهي :الصيغة
خدمات
مقابل
املعوض،
وهي اإلجياب والقبول ،والعاقدان ومها الراعي واملـَْرعي ،واملعقود عليه وهو العوض و َّ
وصحيح بعدة ضوابط وأمهها :أن يكون العوض املـُقدَّم من الراعي
جائز
والراجح أنه عقد ٌ
ٌ
مشروع ،وأن تكون
مشروعا ،وأن يكون األمر املـَْرعي مشروعا ،وأن تُقدَّم اخلدمات الرتوجيية ألم ٍر
ٍ
تدليس ،وأال يرتتب عليها
تزوير أو
كذب أو ٌ
اخلدمات الرتوجيية معلومة ،وأال يكون فيها ٌ
غش أو ٌ
ٌ
ضرر ،وأما حكم املعاوضة على هذا العقد فهو اإلابحة ،وعقد الرعاية التجارية املؤبد إن كان
ٌ
العوض يف العقد مبلغا حمددا لكل املدة فال يصح العقد ،خبالف ما لو كان العوض مبلغا
منضبطا ابملدة فالراجح من أقوال الفقهاء هو الصحة.
اجلهات الراعيةُ
ُ
وأوصي أن تضع وزارة التجارة ضوابط لعقود الرعاية التجارية ،وأن تتقي للاَ
واملرعيةُ فيما ي ِّ
صدرون للناس ضمن اخلدمات الرتوجيية ،وأن تُعرض بنود العقد قبل إبرامه على
ُ
ٍ
ٍ
جهات أو أفراد شرعيني.
الكلمات املفتاحية :نوازل ،عقد ،رعاية ،جتارة ،تكييف ،إجارة.

The provisions of the Commercial sponsorship contract
Dr.Hassan bin Saleh bin Shalan Alqarni
Faculty member at faculty of sharia and Islamic studies، AL-Ahsa
In Imam Mohammad bin Saud Islamic university
Abstract :
The research aims at editing the doctrinal adaptation for commercial
sponsorship defining its elements، indicating the provision of commercial
sponsorship contract and its regulations in addition to knowing the provision of
netting on commercial sponsorship contract and the provision of its perpetuation .
I concluded that the commercial sponsorship contract is a new contract neither
mentioned by former or modern scholars.
The prevailing definition that it is a commercial agreement between two
parties. one is committed to provide support to the other for promotional services.
The prevailing opinion about its doctrinal adaptation that it is a lease contract with
three pillars which are form، namely offer and acceptance، the contract، namely
the sponsor and the sponsored and the subject of contract، namely compensation
and compensated .
The preponderant opinion that it is a correct and permissible contract with a
number of regulations، the most important of these that The compensation offered
by the sponsor should be legal، the sponsored object should be legitimate، the
promotional services should be provided to legal things، the promotional services
should be clear، it also shouldn’t contain any fabrication، cheating، forgery or
deception and it also shouldn’t cause any damage .
The provision of netting – type on this contract is permissibility. In the
perpetuated commercial sponsorship، if the compensation in the contract is a fixed
sum for all the duration، then the contract is not valid، otherwise if the
compensation is a fixed amount on the duration then the scholars’ preponderant
opinion that the contract is valid .
I recommend that the ministry of commerce should develop regulations for
the commercial sponsorship contract، the sponsors and sponsored should also fear
God about things published to people listed under the promotional services. I also
recommend that the terms of the contract should be submitted to legitimate
authorities or individuals before it is concluded.
key words: contempopary issues، contract، sponsorship، commerce، adaptation،
lease.

املقدمة

احلمد هلل الذي يـُْنعِّم ابهلداية ،وخيتص َم ْن يشاء ابحلفظ والرعاية ،والصالة
السنَّة املتبوعة ابلعناية ،وعلى آله وأصحابه أويل الرواية
والسالم على ذي ُ
والدراية ،أما بعد
فإن املعامالت التجارية تشهد تطورا كبريا ،واستحدث الناس عقودا مل تكن
معروفة يف األزمنة السابقة ،ومنها عقد الرعاية التجارية الذي يُعد من أكثر
العقود انتشارا يف اجملتمعات اإلعالمية والرايضية والتجارية وغريها.
مجعت
وإن عقد الرعاية التجارية يتعلق به ٌ
عدد من األحكام الفقهية ،وقد ُ
أمهها يف هذا البحث املختصر وأمسيته (أحكام عقد الرعاية التجارية) ،وأسأل
ٍ
وطاعة.
للا التوفيق لكل خ ٍري

❖ أمهية املوضوع:
ال خيفى على كل َم ْن له اطالع على العلم الشرعي والواقع اجملتمعي ما
لعقد الرعاية التجارية وأحكامه الفقهية من ٍ
أمهية عظمى ،ومنها ما يلي:
 )1يتعلق عقد الرعاية التجارية أبموال املؤسسات واألفراد السيما وأن كثريا من
تلك العقود يكون العوض فيها مبلغا كبريا.
 )2من أكرب مصادر الدخل املايل يف هذا الزمن ٍ
لعدد من املؤسسات اإلعالمية
–ورمبا األفراد -هي عقود الرعاية التجارية.
 )3نشأت بعض صور عقود الرعاية التجارية عند غري املسلمني ،مث انتقلت
عقود كثريةٌ بني أطرافٍ مسلمني دون
تلك الصور إىل املسلمني وأُبرمت ٌ
متحيصها وتنقيتها من احملاذير الشرعية.
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❖ أهداف املوضوع:

هتدف دراسة هذا املوضوع إىل ٍ
مجلة من األهداف ،وأمهها ما يلي:
 )1حترير التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية؛ ملعرفة بقية اآلاثر املرتتبة على
ذلك ،وحتديد أركانه.
 )2بيان حكم عقد الرعاية التجارية وضوابطه.
 )3معرفة حكم املعاوضة على عقد الرعاية التجارية وحكم أتبيده.

❖ أسباب اختيار املوضوع:
إن مما دفعين للكتابة يف هذا املوضوع عدة أموٍر ،ومن أمهها ما يلي:
 )1األمهية الكربى هلذا املوضوع واليت سبق بيان بعض وجوهها.
 )2عدم وجود ٍ
حبث فقهي ذكر جوانب هذا العقد السيما وأن احلاجة ماسةٌ
لبيان األحكام الفقهية املتعلقة به.
 )3انتشار هذا العقد يف هذا الزمن خاصة يف اجملاالت اإلعالمية -من القنوات
الفضائية ووسائل التواصل االجتماعي وغريها -واجملاالت الرايضية
والتجارية.
 )4تنمية ملكة الباحث بدراسة ٍ
مسألة معاصرٍة وتكييفها على ما ذكره الفقهاء
السابقون وربط أحكامها بذلك.
❖ الدراسات السابقة للموضوع:
بعد االطالع على ٍ
عدد من مظان البحوث والرسائل الفقهية مل أجد َم ْن
ذكر األحكام الفقهية املتعلقة بعقد الرعاية التجارية.
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وكل ما وجدت مما ُكتب عن الرعاية التجارية إمنا تتناول املوضوع من ٍ
جهة
ُ
ٍ
قانونية أو من ٍ
ٍ
تسويقية ،وأما ما ُكتب يف اجلانب الفقهي من أحكام
جهة
اإلعالانت التجارية وأحكام التسويق التجاري وحنوها فلم أجد فيها كالما عن
نت يف التمهيد
موضوع عقد الرعاية التجارية وتكييفه الفقهي وأحكامه ،وقد بيَّ ُ
العالقة بني التسويق واإلعالن والرعاية.

❖ منهج البحث:
ذكرت حكمها بدليله مع توثيق
 )1إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق
ُ
االتفاق.
نت َم ْن
 )2إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فقد
ُ
ذكرت األقوال فيها وبيَّ ُ
عرضت
قال هبا من أهل العلم مع توثيق ذلك من املصادر األصلية ،وقد
ُ
اخلالف حسب االجتاهات الفقهية مقتصرا على املذاهب املعتربة ،وقد
وذكرت
استقصيت أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة –إن مل تكن ظاهرة،-
ُ
ُ
ٍ
بعد كل ٍ
مناقشات وما ُجياب به عنها -إن أمكن
دليل ما يرد عليه من
ذكرت القول الراجح مع بيان سببه.
ذلك ،-مث ُ
وجتنبت االستطراد قدر استطاعيت.
كزت على موضوع البحث
 )3ر ُ
ُ
جت األحاديث من
نت سورها مضبوطة ابلشكلَّ ،
وخر ُ
رقمت اآلايت وبيَّ ُ
ُ )4
أثبت الكتاب والباب واجلزء والصفحة ،وما كان من
مصادرها األصلية و ُ
اكتفيت به ،وإن مل يكن فيهما
الصحيحني أو أحدمها َّ
فخرجته من ذلك و ُ
نت ما
َّ
فخرجته من بقية الكتب التسعة -ومن غريها إن مل يكن فيها -وبيَّ ُ
ذكره أهل الشأن يف درجته.
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أحلت عليها ابملادة واجلزء
قت املعاين من معاجم اللغة املعتمدة ،و ُ
 )5وثَّ ُ
والصفحة.
اعتنيت بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم ومنها عالمات
)6
ُ
التنصيص لآلايت الكرمية ولألحاديث الشريفة واآلاثر ولنصوص العلماء،
وميزت أقواسها فكان ٍ
لكل منها عالمته اخلاصة به ،فاآلايت جعلتُها بني
ُ
وقلت بعدها مثال[ :سورة الطور ،]21 :وأما
قوسني هبذا الشكلُ  ... :
األحاديث واآلاثر فقد وضعتُها بني قوسني هبذا الشكل ،] ...[ :وأما
ت على
نصوص العلماء فوضعتُها بني قوسني هبذا الشكل ،))...(( :وأحل ُ
أحلت على
مصدرها بكلمة :انظر ،أما إن كان الكالم منقوال مبعناه فقد
ُ
مصدره بكلمة :راجع.
ٍ
 )7ختمت البحث ٍ
متضمنة ألهم النتائج والتوصيات.
خبامتة
ُ
أتبعت البحث ابلفهارس الفنية ،وهي ما يلي:
ُ )8
أ -فهرس املصادر واملراجع.
ب -فهرس املوضوعات.
❖ خطة البحث:
حيتوي هذا البحث على :مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهارس،
وتفصيلها ما يلي:
 املقدمة :وحتتوي على ما يلي:
• أمهية املوضوع.
• أهداف املوضوع.
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• أسباب اختيار املوضوع.

• الدراسات السابقة للموضوع.
• منهج البحث.
• خطة البحث.

 التمهيد :وحيتوي على ثالثة مطالب:

• املطلب األول :تعريف الرعاية لغة واصطالحا.
• املطلب الثاين :تعريف عقد الرعاية التجارية.
• املطلب الثالث :أنواع عقود الرعاية التجارية.

 املبحث األول :التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية وأركانه :وحيتوي
على مطلبني:
• املطلب األول :التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية.
• املطلب الثاين :أركان عقد الرعاية التجارية.

 املبحث الثاين :حكم عقد الرعاية التجارية واملعاوضة عليه وأتبيده:
وحيتوي على ثالثة مطالب:
• املطلب األول :حكم عقد الرعاية التجارية.
• املطلب الثاين :حكم املعاوضة على عقد الرعاية التجارية.
• املطلب الثالث :حكم عقد الرعاية التجارية املؤبد.

 اخلامتة.

 الفهارس العلمية :وحتتوي على ما يلي:
• فهرس املصادر واملراجع.
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• فهرس املوضوعات.
وأسأل للا الكرمي أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه ،وأن جيعله حجة يل ال
حجة علي ،وأن جيعله من العلم النافع الذي ال ينقطع بعد املوت ،وللا تعاىل
أعلى وأعلم ،وصلَّى للا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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❖ التمهيد :وحيتوي على ثالثة مطالب:

• املطلب األول :تعريف الرعاية لغةً واصطالحاً:
أولً :تعريف الرعاية لغةً:

مصدر رعى يرعى رعيا ورعاية( ،)1والراء والعني واحلرف املعتل تدل على
أصلني ،ومها ما يلي:

()2
رعيت الشيء :أي َرقَـْبـتُه
األصل األول :املراقبة واحلفظ  :تقول العربُ :
النجوم :أي َرقَـْبـتُها،
ورعيت
نظرت إالم يصري،
األمر :أي ُ
ُ
والحظته ،ور ُ
َ
اعيت َ
ِّ
لريقُب مسعُك ما أقوله( )3كما قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ
وأ َْرعين مسعك :أي ْ َ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ [البقرة ]104 :فقد ذكر بعض املفسرين أن املراد :ال تقولوا:
أ َْر ِّعنَا مسعك فامسع منا ونسمع منك(.)5()4

( )1راجع :العني يف ابب :العني والراء والواو معهما ،)240/2( ،وهتذيب اللغة يف مادة( :رعى)،
( ،)103/3ومقاييس اللغة يف مادة( :رعى).)408/2( ،

( )2راجع :العني يف ابب :العني والراء والواو معهما ،)240/2( ،وهتذيب اللغة يف مادة( :رعى)،
( ،)103/3ومقاييس اللغة يف مادة( :رعى).)408/2( ،

( )3راجع :العني يف ابب :العني والراء والواو معهما ،)241/2( ،وهتذيب اللغة يف مادة( :رعى)،
( ،)104 + 103/3ومقاييس اللغة يف مادة( :رعى).)409 + 408/2( ،

( )4راجع :جامع البيان ( ،)460/2وتفسري املاوردي ( ،)169/1وتفسري ابن كثري (.)374/1

( )5راجع :هتذيب اللغة يف مادة( :رعى) ،)103/3( ،والصحاح يف مادة( :رعى)،)2359/6( ،
واتج العروس يف مادة( :رعي).)165/38( ،
جملة العلوم الشرعية
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ومنه الراعي :وهو الوايل وكل من ويل أمر ٍ
قوم ابحلفظ والسياسة( ،)1والراعي
َْ
حطته رعيته كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﲎ ﲏ
يرعاها :أي حيوطها وحيفظها ،وكل ما ُ
ﲐ

ﲑﱠ [احلديد]27 :
ﲒ

أي :ما حافظوا عليها حق احملافظة( ،)3()2ومنه قول

الشاعر( )4مادحا األمراء(:)5
َّنار
وهم رعاةٌ ...ولوال َر ْعيُهم َشنُ َع الش ُ
وحنن رعيةٌ ُ
وجيمع الراعي على ِّ
الر ْعيان ،وأكثر ما
ُ
الرعاء –ابلكسر والضم -و ُّ
الرعاة و ُ

َّعم(.)6
يُقالُ :رعاة للوالة ،والرعيان جلمع راعي النـ َ

( )1راجع :جممل اللغة يف مادة( :رعو) ،ص  ،384ومقاييس اللغة يف مادة( :رعى)،)408/2( ،
واتج العروس يف مادة( :رعي).)163/38( ،

( )2راجع :تفسري السمرقندي ( ،)411/3وتفسري ابن جزي ( ،)349/2وعمدة احلفاظ (.)98/2
( )3راجع :العني يف ابب :العني والراء والواو معهما ،)240/2( ،وهتذيب اللغة يف مادة( :رعى)،
( ،)103/3واتج العروس يف مادة( :رعي).)165/38( ،

( )4وهو القطامي ¬ يف ديوانه ص .142

( )5راجع :العني يف ابب :العني والراء والواو معهما.)241/2( ،

( )6راجع :هتذيب اللغة يف مادة( :رعى) ،)103/3( ،والصحاح يف مادة( :رعى)،)2358/6( ،
واتج العروس يف مادة( :رعي).)163/38( ،
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كف عن األمور ،وتقول العرب:
األصل الثاين :الرجوع( :)1رعا يرعو :أي َّ

ْار َع َوى فالن عن القبيح واجلهل :أي رجع( ،)2ومنه ما ورد عن أيب سعيد
اخلدري  ¢أن النيب ‘ قال[ :وإن من شر الناس رجال فاجرا جريئا يقرأ
كتاب للا وال يرعوي إىل شيء منه]( )3أي :الينكف وال ينزجر(.)5()4

( )1راجع :العني يف ابب :العني والراء والواو معهما ،)240/2( ،والصحاح يف مادة( :رعى)،
( ،)2359/6ومقاييس اللغة يف مادة( :رعى).)408/2( ،

( )2راجع :العني يف ابب :العني والراء والواو معهما ،)240/2( ،والصحاح يف مادة( :رعى)،
( ،)2359/6ومقاييس اللغة يف مادة( :رعى).)409/2( ،

( )3رواه أمحد :مسند :أيب سعيد اخلدري ؓ ،ح ( ،)11319يف (َ ،)421/17و ح (،)11374

يف (َ ،)467/17و ح ( ،)11549يف ( ،)107/18ورواه النسائي يف السنن الكربى :كتاب:
اجلهاد ،ابب :فضل م ََن َْ عمل يف سبيل هللا على قدمه ،ح ( ،)4299يف ( ،)273/4ورواه

أيضا يف السنن الصغرى :كتاب :اجلهاد ،ابب :فضل م ََن َْ عمل يف سبيل هللا على قدمه ،ح

( ،)3106يف ( ،)11/6وقال احلاكم ¬

يف كتابه :املستدرك على الصحيحني (:)77/2

((هذا حديث صحيح اإلسناد ومل ُيرجاه)) ،وصححه الذهيب

¬

يف كتابه :تلخيص

املستدرك ( ،)77/2وضعفه األلباين ¬ يف كتابه :سلسلة األحاديث الضعيفة (،)382/7
مث قال بعد أن ذكر تصحيح احلاكم والذهيب ↓(( :كيف وأبو اخلطاب هذا جمهول كما قال
الذهيب نفسه يف امليزان وتبعه احلافظ يف التقريب ؟!!)).

( )4راجع :فيض القدير ( ،)102/3والتنوير ( ،)357/4والتحبري (.)13/3
( )5راجع :لسان العرب يف مادة( :رعي).)328/14( ،
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جاء يف مقاييس اللغة(( :الراء والعني واحلرف املعتل أصالن :أحدمها:

املراقبة واحلفظ ،واآلخر :الرجوع))(.)1
واملعىن املقصود يف هذا البحث هو املعىن األول وهو املراقبة واحلفظ ،فالراعي
حيوط أمر املـرعي وحيفظه مبا ِّ
يقدمه له؛ ليقوم املـَْرعي مبا يريده.
َْ

اثنياً :تعريف الرعاية اصطالحاً:
وجدت –من خالل حبثي
الرعاية مصطلح تسويقي معاصر ،وقد
ُ
واطالعي -كتبا قليلة من كتب التسويق تناولت تعريف هذا املصطلح ،ومن
أفضل تلك التعريفات ما يلي:
 .1عُ ِّرفت الرعاية أبهنا(( :أداة تسويقية متميزة تلجأ إليها املؤسسات واملنظمات
املختلفة -سلعية أو خدمية -على املستوى احلكومي أو اخلاص لتحقيق
أهداف اتصالية خاصة بتحسني الصورة الذهنية السم املؤسسة أو املنظمة
أو منتجاهتا ورفع درجة الوعي هبا لدى اجلمهور املستهدف ،وأخرى جتارية
تتعلق خبلق وزايدة الطلب على منتجاهتا))(.)2
ِّ
شكل من أشكال اإلعالن يساهم فيها املعلن مببلغ من
 .2وعُرفت أبهناٌ (( :
ٍ
حلدث مع ٍ
ني كربانمج تلفزيوين أو حدث رايضي أو ما شابه ذلك
املال
مقابل اإلعالن عن اسم الشركة أو اسم العالمة التجارية أثناء احلدث))(.)3

( )1انظر :مقاييس اللغة يف مادة( :رعى).)408/2( ،
( )2انظر :االتصاالت التسويقية املتكاملة لشيماء السيد سامل ص .195
( )3انظر :التسويق االسرتاتيجي ألمحد علي سليمان ص .431
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 .3وع ِّرفت أبهنا(( :الدعم املادي أو املايل ٍ
حلدث أو ٍ
ٍ
شخص أو
نشاط أو
ُ
ٍ
ٍ
منظمة أخرى ليس هلا عالقة بنشاطها))(.)1
منظمة بواسطة

ويظهر من ذلك أن كثريا من ال ُكتَّاب الذين تكلموا عن مفهوم الرعاية
قصدوا وصفها ،ومل يقصدوا حدا جامعا مانعا -وهذا واضح من قراءهتا،-
فليس من الصحيح اعتبار ذلك تعريفا حداي مث نقده نقدا علميا بناء على أن
األصل يف التعريف أن يكون جامعا مانعا.
وأما تعريف هذا املصطلح عند الفقهاء فلم أجد له تعريفا عند املعاصرين
منهم –من خالل حبثي واطالعي -فضال عن إجياد تعر ٍ
يف فقهي له عند
الفقهاء السابقني † تعاىل.

ولكن ميكن أن يُقال –وللا أعلم -يف تعريف الرعاية أهنا( :تقدمي دع ٍم
ٍ
ٍ
تروجيية).
خدمات
مقابل
ولكي تتضح بعض النقاط املهمة يف التعريف سأذكر مثالني لذلك مث سأ ِّ
ُبني
بعض معاين مفردات التعريف فيما يلي:
املثال األول :قدَّمت شركة لبيع اهلواتف احملمولة دعما نقداي مكوان من
هاتف ٍ
مخسني ٍ
حممول تكرميا للطالب املتميزين يف حلقة من حلقات حتفيظ
القرآن الكرمي مقابل وضع شعار الشركة يف مقر احلفل اخلتامي للحلقة وشكرها
من ِّ
مقدم احلفل أثناء تكرمي الطالب ،ففي هذا املثال تكون الشركة راعية هلذه
احللقة أو هلذا االحتفال.
( )1انظر :إدارة التسويق لعبدالقادر حممد عبدالقادر ص .357
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون شوال 1442هـ

367

املثال الثاين :قدَّمت شركة لبيع اآلنية املنزلية دعما نقداي مقداره مليون رايل
ٍ
لناد رايضي مقابل وضع شعار الشركة على قمصان العيب النادي خالل
موسم ٍ
كامل ،ففي هذا املثال تكون الشركة راعية هلذا النادي.
ٍ
أما قويل( :تقدمي دعم) فهو لبيان ما قدَّمه الطرف الراعي للطرف املـَْرعي.
اخرتت كلمة (دعم) وجعلتها عامة لتشمل الدعم املايل –كما يف املثالني
و ُ
السابقني -والدعم املعنوي –كما لو كان تشجيعا ومؤازرة من ٍ
جهة حكومية-
فكلها تُ ُّ
عد من الدعم.
وقويل( :مقابل خدمات تروجيية) فهو لبيان ما ِّ
يقدمه الطرف املـَْرعي للطرف

الراعي مقابل ذلك الدعم(.)1
وقلت( :خدمات تروجيية)؛ ليشمل ذلك املقاصد اليت يرجوها الراعي من
ُ
هذه الرعاية وإن تعددت؛ ألن الرتويج هو عنصر من عناصر املزيج التسويقي
ويشتمل على عدة عناصر ومنها اإلعالن والدعاية وغريها(.)2

ٍ
خدمة أو خدمات
ط بواق ٍع معاص ٍر تُطلق فيه الرعاية –غالبا -على دع ٍم مقابل
( )1كالمي هنا مرتب ٌ
تروجيية ،وأما ما ِّ
يقدمه بعض املتربعني من دع ٍم ٍ
لعدد من اجلهات اخلريية دون اشرت ٍ
ٍ
اط –نصي أو
عريف -أبخذ ٍ
مقابل تروجيي فهو أقرب للتربع والصدقة ،وأما إطالق مصطلح الرعاية عليه فهو –
يف ظين -من ابب التجوز والتوسع يف املصطلح ،وقد تذكره بعض اجلهات من ضمن الرعاة من
ابب مقابلة اإلحسان ابإلحسان وحنو ذلك.
وقد أخربين بعض املتخصصني يف التسويق أن نقل املصطلحات التسويقية من اللغات املختلفة إىل
اللغة العربية قد يؤثر يف املعىن املقصود وقد سبَّب لبسا عند ٍ
عدد من الناس.

( )2يذكر أهل التسويق أن املزيج التسويقي للسلع يتكون من أربعة عناصر ،وهي :املنتج ،والسعر،

واملكان –وهو التوزيع ،-والرتويج –ويسميه بعضهم :االتصاالت التسويقية أو العالقات
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اخرتت كلمة (خدمات)؛ لسببني ،ومها ما يلي:
و ُ
السبب األول :ألن ما ِّ
يقدمه الطرف املـَْرعي للطرف الراعي مقابل الدعم
عقد آلخر فقد يكون كلمات شك ٍر ٍ
خيتلف من ٍ
وثناء أمام الناس ،وقد يكون
إظهارا المسه يف أماكن وأوقات معينة أمام الناس ،وقد يكون نشرا لبعض ما
طُرح يف صفحات الراعي يف وسائل التواصل االجتماعي ،أو الظهور أمام الناس
ابرتداء بعض ما صنعه الراعي من مالبس وحنو ذلك ،فتشمل هذه الكلمة كل
أنواع املقابل الذي يقدمه الطرف املـَْرعي.
السبب الثاين :ألنه ال يلزم أن يهدف الراعي يف كل ٍ
عقد من عقود الرعاية
التجارية لتحقيق الرتويج عن طريق كل عناصر الرتويج بل يف الغالب أنه يهدف
لتحقيق الرتويج عن طريق بعض تلك العناصر كاإلعالن والدعاية( )1وحنوها،

التسويقية ،-وبعضهم يزيد عليها ،وأما املزيج التسويقي للخدمات فيزيد على ما سبق ثالثة ،وهي:
الناس ،والبيئة املادية ،وعملية تقدمي اخلدمة.
وعُ ِّرف الرتويج بعدة تعريفات ،ومنها :أنه التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات ويف
تسهيل بيع السلعة أو اخلدمة أو يف قبول فكرة معينة.
ويشتمل الرتويج على عدة عناصر وتسمى املزيج الرتوجيي ،وهي :اإلعالن ،والدعاية والنشر ،والعالقات
العامة ،واملبيعات الشخصية ،وتنشيط املبيعات ،والتسويق املباشر ،واإلعالم ووسائله.
وأما أهداف الرتويج فهي كثرية ،ومنها :حتسني الصورة الذهنية عند املتلقي ،وتعريفه ابلسلعة أو اخلدمة
أو تذكريه هبا ،وإاثرة اهتمامه هبا ،وإقناعه بفوائدها ،وزايدة املبيعات ،وتعميق الوالء وغريها.
راجع :الرتويج واإلعالن لبشري العالق وعلي راببعة ص 11وما بعدها ،ومبادئ التسويق لزايد الشرمان
وعبدالغفور عبدالسالم ص 181وما بعدها ،ومبادئ وأساليب التسويق لعلي الزعيب ص 62وما
بعدها.
( )1يُ ِّ
فرق أهل التسويق بني مصطلحي اإلعالن والدعاية بعدة فروقات حيسن مراجعة ذلك يف مظانه.
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بل بعض العقود ال ميكن يف الواقع الرتويج هلا بكل عناصر الرتويج كالعقود اليت
مع اجلمعيات اخلريية وحنوها.
ووضعت مصطلح (الرتويج) يف التعريف بدال من أي مصطلح آخر أدق
منه؛ ألن العالقة بني الرعاية واملزيج الرتوجيي غري متفق عليها عند أهل
التخصص( ،)1ولكنهم متفقون ضمنا على أهنا ال خترج عن عنصر الرتويج.

( )1حاولت جاهدا معرفة العالقة بني الرعاية واملزيج الرتوجيي ،ووجدت اختالفا بني أهل التخصص
يف ذلك :فمنهم َم ْن جيعل الرعاية عنصرا من عناصر املزيج الرتوجيي فتكون قسيمة لإلعالن
والدعاية والعالقات العامة وغريها ،ومنهم َم ْن جيعلها شكال من أشكال اإلعالن ،ومنهم َم ْن

جيعلها وسيلة من وسائل العالقات العامة.
راجع :األساليب احلديثة يف التسويق حلسني علي ص  ،262والتسويق االسرتاتيجي ألمحد علي
سليمان ص  ،431وتقنيات التسويق لعمر احلمود ص .239
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• املطلب الثاين :تعريف عقد الرعاية التجارية:

عقد الرعاية التجارية صورة من صور التسويق املعاصرة اليت انتشرت يف هذا

مستحدث مل ينص عليه الفقهاء السابقون †
تسويقي
الزمن ،فهو عق ٌد
ٌ
ٌ

تعاىل ،ومل أجد –من خالل حبثي واطالعي -أحدا من الفقهاء املعاصرين ذكر
تعريفا له.
جتاري بني طرفني يلتزم فيه أحدمها بتقدمي دع ٍم
وميكن تعريفه أبنه:
ٌ
(اتفاق ٌ
ٍ
ٍ
تروجيية).
خدمات
لآلخر مقابل
اضح لكنين ِّ
سأبني بعض معاين مفرداته فيما يلي:
وهو تعر ٌ
يف و ٌ
كلمة (اتفاق) هي للداللة على أنه عق ٌد ،وتشمل ركن الصيغة من اإلجياب
والقبول.
وقيدت العقد بكلمة (جتاري)؛ ألُخرج كل عقد ٍ
رعاية يكون اهلدف منه
ُ
غري جتاري كما لو كان اهلدف اجتماعيا أو سياسيا وحنو ذلك كنشر ٍ
مفهوم
وقف اجتماعي أو سياسي على قمصان الالعبني مقابل ٍ
أو م ٍ
مال من إحدى
اجلهات ،وأيضا ألُخرج عقود الرعاية اخلريية كرعاية حلقات حتفيظ القرآن الكرمي
وجمالس العلم وبرامج مساعدة الفقراء مقابل ذكر اسم اجلهة الراعية وحنو ذلك.
وأقصد بكلمة (طرفني) طريف العقد ومها الراعي واملـَْرعي ،ومها العاقدان
اللذان يُعدان من أركان العقد ،وشخصيتهما قد تكون حقيقية ،وقد تكون
اعتبارية كالشركات ،أو إحدامها حقيقية واألخرى اعتبارية كما سيأيت ذكر بعض
ذلك يف املطلب الثالث.
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أشرت ألول الطرفني بكلمة (أحدمها) وأقصد به الطرف الراعي ،وأما
وقد ُ
اثنيهما فهو املقصود بقويل( :لآلخر) وهو الطرف املـَْرعي.
ٍ
ٍ
تروجيية) حمل العقد وهو
خدمات
ومشلت مجلة (بتقدمي دع ٍم لآلخر مقابل
املعوض.
ركن من أركان العقد ،ويشمل العوض و َّ
املعوض هو ما أردته عند
وقصدت العوض بقويل( :بتقدمي دع ٍم) ،وكان َّ
ُ
ٍ
ٍ
تروجيية) ،وقد سبقت اإلشارة إىل هاتني الكلمتني عند تعريف
(خدمات
قويل:
الرعاية اصطالحا.
وبذلك يكون التعريف شامال ألركان العقد ،وهي :الصيغة والعاقدان وحمل
العقد كما سيأيت تفصيل ذلك يف املبحث األول.
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• املطلب الثالث :أنواع عقود الرعاية التجارية:
مل أجد –من خالل حبثي واطالعي -من ذكر أنواع عقود الرعاية التجارية،
عدد من األنواع بناء على عدة اعتبارات ،وسأذكر بعضها()1
ولكن ميكن ذكر ٍ
يف الفروع التالية:
▪ الفرع األول :أنواع عقود الرعاية التجارية ابعتبار الطرف املَْرعي :تتنوع
عقود الرعاية التجارية ابعتبار الطرف املـَْرعي إىل نوعني ،ومها ما يلي:
ٍ
النوع األول :عقد ٍ
لشخصية اعتبار ٍية:
رعاية جتار ٍية
كثريٌ من عقود الرعاية التجارية يكون الطرف املـَْـرعي فيها شخصية اعتبارية
ني فيها أو ٍ
ك ٍ
ٍ
حفل مع ٍ
انمج مع ٍ
حمل جتاري أو ٍ
اند رايضي أو ٍ
ني
قناة
فضائية أو بر ٍ
ٍ
ٍ
صفحة يف إحدى وسائل التواصل االجتماعي وحنو ذلك مقابل
مسابقة أو
أو
أن ِّ
يقدم الطرف املـَْرعي للراعي أمرا قد اتفقا عليه يف العقد كأن يوضع اسم
اجلهة الراعية يف ٍ
لوحة كبرية يف مكان اجلهة املـَْرعية أو أن يُذكر امسها شفهيا
بني ٍ
وقت وآخر وحنو ذلك.
ٍ
ٍ
النوع الثاين :عقد ٍ
حقيقة:
لشخصية
رعاية جتار ٍية
بعض عقود الرعاية التجارية يكون الطرف املـَْـرعي فيها شخصية حقيقة
ٍ
كالعب رايضي أو إعالمي له شهرةٌ كبريةٌ وحنو ذلك مقابل أن يستفيد الراعي
منه يف بعض اإلعالانت أو لبس بعض املالبس اليت يبيعها الراعي وحنو ذلك.
( )1جاءت هذه التقسيمات بعد التواصل مع عدد من أساتذة التسويق واجلهات املرعية من قنوات
فضائية وأندية رايضية وحساابت يف وسائل التواصل االجتماعي والنقاش معهم يف أنواع وصور
عقود الرعاية التجارية اليت يتعاملون هبا ،وظهر يل من خالل البحث أن حصر أنواع عقود الرعاية
أمر يف غاية الصعوبة؛ الختالف نتيجة املفاوضات بني أطراف كل عقد ،وألن اجملال
التجارية ٌ
التسويقي يتجدد مع جتدد الوسائل وقدرة الرعاة أو األطراف املـَْرعية على ابتكار أنواع وأساليب
للرعاية التجارية.
جملة العلوم الشرعية
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▪ الفرع الثاين :أنواع عقود الرعاية التجارية ابعتبار حجم الرعاية :تتنوع

عقود الرعاية التجارية ابعتبار حجم الرعاية إىل ثالثة أنواع ،وهي ما يلي:
النوع األول :عقد ٍ
رعاية جتار ٍية حصر ٍية:
ٍ
برعاية جتار ٍية تكون رعايتها حصرا على ر ٍاع
كثريٌ من األطراف ال َـم ْرعية
و ٍ
احد فقط دون أن يكون هلا ر ٍاع آخر كأن ترعى مؤسسةٌ برانجما إعالميا أو
انداي رايضيا وحنو ذلك وتشرتط أال يكون معها أي ر ٍاع آخر مقابل أن يُوضع
شعار الراعي على مالبس مقدمي الربانمج أو العيب النادي وحنو ذلك.
رعاية جتار ٍية جز ٍ
النوع الثاين :عقد ٍ
ئية:
كثريٌ من عقود الرعاية التجارية تكون عقدا من عدة عقود لرعاية الطرف
ٍ
منتشر
املـَْرعي ،وال مينع ذلك من تعاقد الطرف املـَْرعي مع رعاة آخرين كما هو ٌ
يف ٍ
عدد من األندية الرايضية حيث يكون عدد الرعاة للنادي يف املوسم الواحد
يتجاوز أحياان مخسة رعاة مقابل أن يُوضع شعار كل ر ٍاع يف مكان حمدد من
قمصان الالعبني وحنو ذلك ،وأيضا ينتشر هذا يف القنوات الفضائية حيث جتد
برانجما شهريا يرعاه سبعة رعاة مثال مقابل أن تُذكر أمساؤهم قبل الربانمج ويف
بدايته ووسطه وهنايته وبعده وحنو ذلك.
ئية من ٍ
وجه وجز ٍ
رعاية جتار ٍية حصر ٍية من ٍ
النوع الثالث :عقد ٍ
وجه آخر:
كثريٌ من عقود الرعاية التجارية تكون عقدا من عدة عقود لرعاية الطرف
املـَْرعي لكن اجملاالت اليت يعمل فيها الرعاة يف بقية العقود ليس منها جمال
الراعي يف العقد األول كأن يرعى مستشفى من املستشفيات برانجما إعالميا
ويشرتط على الربانمج أال يتعاقد مع ر ٍاع آخر يف اجملال الطيب مقابل إظهار
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شعار املستشفى أسفل الشاشة بني ٍ
وقت وآخر أثناء عرض الربانمج وحنو ذلك،
الطرف املـرعي من التعاقد مع ٍ
ٍ
جماالت عدة
رعاة آخرين يف
وال مينع ذلك
َ َْ
حصري يف اجملال الطيب
كمجال العطورات واملطاعم وحنو ذلك ،فهذا عق ٌد
ٌ
ٍ
جماالت أخرى ،ولذلك قد
فقط وهو عق ٌد من عدة عقود لرعاة آخرين يف

يُسمى بعضهم بعدة تسميات كر ٍاع طيب وآخر إعالمي وحنو ذلك(.)1

( )1ميكن جعل هذا النوع من ضمن النوع األول أو الثاين لكنين جعلته قسيما هلما؛ ألنه -يف نظري-
أصح وأضبط يف التقسيم.
جملة العلوم الشرعية
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▪ الفرع الثالث :أنواع عقود الرعاية التجارية ابعتبار العوض يف الرعاية:

تتنوع عقود الرعاية التجارية ابعتبار العوض املقدَّم من الراعي إىل ثالثة
أنواع ،وهي ما يلي:
النوع األول :عقد ٍ
عني:
رعاية جتار ٍية والعوض فيه ٌ
العوض العيين املقدَّم من الرعاة يف عقود الرعاية التجارية ال خيلو من أمرين،
ومها ما يلي:
األمر األول :أن يكون نقدا :حيث ي ِّ
قدم الراعي يف ٍ
عدد من عقود الرعاية
ُ
التجارية رعايته للطرف املـَْرعي نقدا حمدد املقدار كأن ترعى شركةٌ لبيع األاثث
برانجما فضائيا عن تربية األبناء بنصف مليون رايل أو أن ترعى مؤسسةٌ لبيع
املكيفات صفحة شهرية يف إحدى وسائل التواصل االجتماعي مبائة ألف رايل
ملدة أسبوع مقابل نشر إعالن ملدة دقيقة واحدة يف كل ٍ
حلقة من الربانمج أو
كل ٍ
يوم يف تلك الصفحة الشهرية وحنو ذلك.
األمر الثاين :أن يكون عرضا :حيث ي ِّ
قدم الراعي يف ٍ
عدد من عقود الرعاية
ُ
ََ
التجارية رعايته للطرف املـَْرعي َعَرضا حمددا كأن ترعى شركة لبيع األاثث برانجما
فضائيا بتوفري ثالثني هدية ملسابقة يف الربانمج أو أن ترعى شركةٌ لبيع املاء مؤمترا
بتوفري املاء للمشاركني فيه طيلة أايم املؤمتر مقابل استضافة مندوب الشركة
ٍ
للتعريف هبا يف أول ٍ
جلسة وحنو ذلك.
حلقة أو
النوع الثاين :عقد ٍ
رعاية جتار ٍية والعوض فيه منفعةٌ:
كثري من الرعاة يف عقود الرعاية التجارية جيعلون رعايتهم عبارة عن منافع
مقدمة للطرف املـَْرعي كأن ترعى شركةٌ فندقيةٌ انداي رايضيا بتوفري سك ٍن ألعضاء
376

أحكام عقد الرعاية التجارية
د .حسن بن صاحل بن شلعان القرين

أجنحة ٍ
ٍ
حمددة من الفنادق التابعة هلا ملدة ٍ
عام أو أن ترعى إحدى
النادي يف
مدينة إىل ٍ
اخلطوط اجلوية للطريان تنقالهتم من ٍ
مدينة ملدة ٍ
عام مقابل وضع
شعار الشركة أو اخلطوط اجلوية يف أطراف امللعب أثناء املبارايت ،ولذلك قد
يسمى بعضهم بعدة تسميات كر ٍاع طيب وآخر إعالمي ٍ
واثلث ٍ
انقل.
ُ
ٍ
ٍ
عني ومنفعةٌ:
النوع الثالث :عقد رعاية جتارية والعوض فيه ٌ
بعض الرعاة يف عقود الرعاية التجارية جيعلون رعايتهم عبارة عن أمرين:
عني ومنفعةٌ أو عدة منافع مقدمة للطرف املـَْرعي كأن ترعى محلةٌ من محالت
ٌ
دفعة يف إحدى اجلامعات بعمرٍة ٍ
احلج والعمرة احتفاال لتخريج ٍ
جمانية للعشرة
األوائل ومبل ٍغ نقدي مقداره مائة ألف رايل أو أن ترعى إحدى شركات أتجري
السيارات تنقالت ضيوف مؤمت ٍر علمي يف البلد الذي سيُقام فيه املؤمتر ومبل ٍغ
نقدي مقداره ثالمثائة ألف رايل مقابل السماح بتوزيع منشوٍر إعالين للحملة
أو الشركة وتكرميهم يف هناية احلفل أو املؤمتر أمام احلضور وحنو ذلك(.)1

( )1التسميات اليت تُذكر يف حق الرعاة كر ٍاع ذهيب أو فضي أو ماسي وحنو ذلك هي يف احلقيقة
ليست أنواعا من أنواع العقود ،وإمنا هي درجات للرعاة بناء على مقدار الرعاية فمن رعى مبليون
رايل ليس كمن رعى بنصفه وحنو ذلك ،وهي درجات ختتلف بنودها من ٍ
جهة ألخرى.
جملة العلوم الشرعية
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 املبحث األول :التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية وأركانه :وحيتوي
على مطلبني:

• املطلب األول :التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية:
مستحدث يف هذا الزمن ومل يرد ذكره عند الفقهاء
عقد الرعاية التجارية عق ٌد
ٌ
املتقدمني † تعاىل ،ومل أجد -من خالل حبثي واطالعيَ -م ْن ذكر من
الفقهاء املعاصرين التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية.
وبعد مجع ٍ
عدد من عقود الرعاية التجارية واالطالع عليها( )1ميكن القول

–وللا أعلم -أبن صورة عقد الرعاية التجارية هي صورة عقد اإلجارة ،وميكن
توضيح ذلك فيما يلي:
ني ٍ
ٍ
منفعة ٍ
أوال :عقد اإلجارة هو ((عق ٌد على ٍ
معلومة من ع ٍ
معينة أو
مباحة
عمل ٍ
ٍ ()2
ٍ
معلوم ٍ
موصوفة يف الذمة مدة معلومة أو ٍ
منطبق
بعوض معلوم))  ،وهو ٌ
على عقد الرعاية التجارية ،فالراعي ِّ
ٍ
خدمات
يقدم ماال مقابل حصوله على
ٍ
ٍ
تروجيية يف ٍ
حمد َدين وهذه هي صورة عقد اإلجارة اليت يذكرها
زمان
ومكان َ
الفقهاء.

( )1يتحفظ كثريٌ من أطراف عقود الرعاية التجارية من إظهار صورة للعقد ،مما جعل كثريا منهم يعتذر
مجعت عددا من عقود الرعاية التجارية وكانت منوعة ففيها ما
عن تزويدي بصورةٍ من بنوده ،وقد
ُ
انمج و ٍ
أندية ر ٍ
انمج يف قناةٍ واحدةٍ ،ومنها ما يتعلق برعاية ٍ
ايضية،
احد أو أكثر من بر ٍ
يتعلق برعاية بر ٍ
ومنها ما يتعلق برعاية معارض وحنوها.

( )2انظر :منتهى اإلرادات ( ،)64/3والروض املربع (.)294/5
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ٍ
معاوضة( ،)1ومثله عقد الرعاية التجارية
اثنيا :عقد اإلجارة هو عقد
فالراعي ِّ
يقدم املال ليحصل على اخلدمات الرتوجيية وال َـم ْرعي يقدم اخلدمات
الرتوجيية ليحصل على املال.
عمل وقد يكون على ٍ
اثلثا :عقد اإلجارة قد يكون على ٍ
منفعة( ،)2ومثله

عقود الرعاية التجارية فقد يقع العقد على ٍ
عمل كإجراء بعض اإلعالانت من
الالعب املـرعي ،وقد يقع على ٍ
منفعة كسماح القناة للراعي ابلتعريف بشركته
َْ
يف أول مخس دقائق من احللقة األوىل للربانمج.

رابعا :عقد اإلجارة تكون األجرة فيه عينا أو منفعة( ،)3ومثله عقد الرعاية
التجارية يكون العوض فيه عينا كمليون رايل أو جوائز للمشاركني يف املسابقة
أو منفعة كسكىن الفندق أو إجراء الفحوصات الطبية لالعيب النادي.

( )1راجع :بدائع الصنائع ( ،)48/4وتبيني احلقائق ( ،)108/5والبناية شرح اهلداية (،)232/10
والتلقني ( ،)158/2وروضة املستبني ( ،)952/2والتاج واإلكليل ( ،)493/7وكفاية النبيه
( ،)233/11وأسىن املطالب ( ،)404/2وهناية احملتاج ( ،)291/5واإلنصاف (،)68/15
وكشاف القناع ( ،)547/3وكشف املخدرات (.)474/2

( )2راجع :حتفة الفقهاء ( ،)347/2واحمليط الربهاين ( ،)395/7والبناية شرح اهلداية (،)230/10
والكايف البن عبدالرب ( ،)755/2والذخرية ( ،)400/5وحاشية الدسوقي ( ،)16/4والبيان
( ،)296/7وأسىن املطالب ( ،)403/2وهناية احملتاج ( ،)280/5وشرح الزركشي (،)216/4
واإلنصاف ( ،)259/14ومنتهى اإلرادات (.)64/3

( )3راجع :االختيار لتعليل املختار ( ،)51/2وتبيني احلقائق ( ،)106/5والعناية شرح اهلداية
( ،)62/9والتلقني ( ،)160/2والتوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ( ،)140/7والشامل
( ،)780/2وهناية املطلب ( ،)82/8والبيان ( ،)297/7وأسىن املطالب ( ،)405/2واملغين
( ،)327/5وشرح منتهى اإلرادات ( ،)243/2ومطالب أويل النهى (.)587/3
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خامسا :عقد اإلجارة يكون حمدد املدة ابإلمجاع –إذا كان العقد على
منفعة ،)1(-وكذلك عقد الرعاية التجارية فاألصل فيه أن يكون حمددا ٍ
مبدة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ ٍ
ظاهر جدا يف دقة عقود الرعاية
معينة كسنة واحدة أو دورٍة براجمية واحدة ،وهذا ٌ
التجارية فيما يتعلق ابملدة خاصة يف القنوات الفضائية وصفحات وسائل
التواصل االجتماعي ،وأما العقود اليت تكون مؤبدة مدى احلياة فسيأيت الكالم
عنها يف املبحث الثاين.
سادسا :األجري يف عقد اإلجارة يكون أجريا مشرتكا أو خاصا( ،)2وكذلك
ٍ
حينئذ
املـَْرعي يف عقد الرعاية التجارية قد يكون مرعيا رعاية جزئية وحيق له
التعاقد مع ر ٍاع آخر أو أكثر وقد يكون مرعيا رعاية حصرية وال حيق له التعاقد
مع ر ٍاع آخر كما سبق ذلك يف التمهيد.

( )1راجع :املغين ( ،)323/5واجملموع ( ،)258/9ويصح على الراجح من قويل الفقهاء أن ُجيمع
بني املدة والعمل يف عقد اإلجارة على العمل ،وللا أعلم.

( )2راجع :تبيني احلقائق ( ،)133/5والعناية شرح اهلداية ( ،)120/9والبناية شرح اهلداية
( ،)311/10والتوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ( ،)218/7والتاج واإلكليل (،)559/7
ومنح اجلليل ( ،)515/7واحلاوي الكبري ( ،)425/7وهناية املطلب ( ،)157/8والبيان
( ،)385/7والفروع ( ،)174/7وشرح الزركشي ( ،)243/4وشرح منتهى اإلرادات (.)271/2
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• املطلب الثاين :أركان عقد الرعاية التجارية:
لكل ٍ
عقد من العقود أركا ٌن يقوم عليها ،والصيغة والعاقدان واملعقود عليه
ال يقوم أي ٍ
عقد إال هبا(.)1

وميكن القول أن أركان عقد الرعاية التجارية ثالثةٌ من جهة اإلمجال وستةٌ
من جهة التفصيل ،وهي ما يلي:
أما أركانه من جهة اإلمجال فهي ما يلي:
 الركن األول :املعقود به وهو الصيغة. الركن الثاين :العاقدان ومها طرفا العقد. الركن الثالث :املعقود عليه وهو حمل العقد.وأما أركانه من جهة التفصيل فهي ما يلي:
 الركن األول :اإلجياب. الركن الثاين :القبول.إجياب ٍ
وجيمعهما كلمة (الصيغة) أو (املعقود به) ،ويشمالن كل ٍ
وقبول
ابلقول أو الفعل ،والفعل يشمل التعاقد ابلكتابة أو اإلشارة أو املعاطاة –مع
ندرة عقود الرعاية التجارية املربمة عن طريق اإلشارة أو املعاطاة ،-وأكثر عقود
الرعاية التجارية تُربم عن طريق الكتابة.
( )1ولكن اختلف الفقهاء  ôيف حتديد ما يكون ركنا للعقد من تلك األمور الثالثة -بناء على
اختالفهم يف تعريف الركن ،-فاحلنفية يرون أهنا الصيغة فقط وأما العاقدان فيلزم وجودمها من
وجود اإلجياب والقبول ،وأما املعقود عليه فيلزم وجوده بوجود اإلجياب والقبول؛ ألنه أثر هلا ،ورأى
اجلمهور أن مجيعها تكون أركاان للعقد ،وحيسن مراجعة هذه املسألة يف مظاهنا.
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 الركن الثالث :الراعي. الركن الرابع :املـَْرعي.وجيمعهما كلمة (العاقدان) أو (أطراف العقد) ،والطرف الراعي يكون هو
املستأجر ،والطرف املـرعي يكون هو ِّ
ِّ
املؤجر أو األجري ،واألجري يكون أجريا
َْ
خاصا أو مشرتكا كما سبق بيان ذلك يف املطلب السابق.
 الركن اخلامس :العوض.املعوض.
 الركن السادسَّ :وجيمعهما كلمة (املعقود عليه) أو (حمل العقد) ،فالذي ِّ
يقدمه الطرف
الراعي هو العوض –األجرة ،-والذي ِّ
املعوض –
يقدمه الطرف املـَْرعي هو َّ
املنفعة أو العمل ،-والعوض يكون منفعة أو عينا كما سبق بيان ذلك يف
املطلب السابق.
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 املبحث الثاين :حكم عقد الرعاية التجارية واملعاوضة عليه وأتبيده:
وحيتوي على ثالثة مطالب:

• املطلب األول :حكم عقد الرعاية التجارية:

مستحدث مل يذكره الفقهاء السابقون † تعاىل،
عقد الرعاية التجارية عق ٌد
ٌ

تب على أمرين ،ومها ما يلي:
واحلكم الفقهي هلذا العقد مرت ٌ
األمر األول :معرفة احلكم الشرعي يف استحداث ٍ
ٍ
جديدة:
عقود

اتفق فقهاء املذاهب األربعة( )1على صحة وجواز استحداث العقود وال
حترم إال ٍ
بدليل.
واستدلوا لذلك بعدة أدلة ،وأمهها ما يلي:
الدليل األول :األصل يف األفعال العادية عدم التحرمي ،والعقود ٌ
أفعال عاديةٌ

دليل على خالف ذلك(.)2
فيُستصحب فيها عدم التحرمي حىت يدل ٌ
الدليل الثاين :االسم الذي ال حد له يف اللغة والشرع فاملرجع يف حده
العرف ،والعقد ال حد له يف اللغة والشرع ،فكل ما عده الناس عقدا فهو

( )1راجع :بدائع الصنائع ( ،)188/5والبناية شرح اهلداية ( ،)270/8والبحر الرائق (،)135/6
وشرح التلقني ( ،)417/2وروضة املستبني ( ،)893/2ومنح اجلليل ( ،)434/4واحلاوي الكبري
( ،)3/5والبيان ( ،)7/5واجملموع ( ،)146/9والفروع ( ،)145/7وشرح منتهى اإلرادات
( ،)56/2ومطالب أويل النهى ( ،)139/3وقد خالف يف ذلك الظاهرية ،ومل أذكر قوهلم؛
لضعفه ،وقد ذكرت أبرز األدلة للقول ابإلابحة والصحة.

( )2راجع :األم ( ،)3/3القواعد النورانية ص .276
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صحيح ،وللا  قال :ﱡﭐﱗ ﱘ ﱙﱠ[سورة البقرة ]275 :فتناول ذلك كل بي ٍع
ٌ
ٍ
وعقد(.)1
جاء يف البناية شرح اهلداية(( :األصل جواز البيع مطلقا واإلابحة))(.)2
ضرب
وجاء يف شرح التلقني(( :كل بي ٍع فاألصل فيه اجلواز إال ما تعلق به ٌ

من ضروب املنع))(.)3
بيوع تراضى هبا
وجاء يف احلاوي الكبري(( :فلما هنى رسول للا ﷺ عن ٍ

املتبايعان استدللنا أن للا ¸ أحل البيوع إال ما حرم للا على لسان نبيه ﷺ

أو ما كان يف معناه))(.)4

وجاء يف مطالب أويل النهى(( :ألن األصل يف العقود الصحة))(.)5
األمر الثاين :معرفة الضوابط الشرعية لعقد الرعاية التجارية:
جيب تقييد إابحة عقود الرعاية التجارية بعدة ضوابط ،وأمهها ما يلي:

الضابط األول :أن يكون العوض ال ُـمقدَّم من الراعي يف عقد الرعاية التجارية
مشروعا :فلو كان العوض فواصل موسيقية يف ٍ
فضائية أو ٍ
ٍ
آالت للطرب يف
قناة
حمرم؛ ألن هذا من التعاون على اإلمث
احتفال غنائي وحنو ذلك فإن العقد ٌ
( )1راجع :بدائع الصنائع ( ،)188/5وشرح التلقني ( ،)165/2واحلاوي الكبري ( ،)3/5والفتاوى
الكربى ( ،)6/4واستحداث العقود ص .70

( )2انظر :البناية شرح اهلداية (.)270/8
( )3انظر :شرح التلقني (.)417/2
( )4انظر :احلاوي الكبري (.)3/5

( )5انظر :مطالب أويل النهى (.)139/3
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والعدوان ،وقد قال

ﳅﱠ[املائدة.]2 :

ﲿ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳀ
تعاىل:ﱡﭐﲼ ﲽ ﲾ

الضابط الثاين :أن يكون األمر املـَْرعي يف عقد الرعاية التجارية مشروعا:
فلو كان املـرعي صفحة يف وسائل التواصل االجتماعي أو برانجما يف ٍ
ٍ
فضائية
قناة
َْ
خمصصني لنشر الفاحشة والرذيلة أو كان آدميا مشهورا ابلسحر والتنجيم
حمرم؛ للدليل السابق.
والتكهن ابلغيب وحنو ذلك فإن العقد ٌ
الضابط الثالث :أن تُقدَّم اخلدمات الرتوجيية يف عقد الرعاية التجارية ألم ٍر
تروجيية ِّ
ٍ
ٍ
تقدمها
خدمات
مشروع :فلو كان الراعي سريعى برانجما فضائيا مقابل
ٍ
القناة حملله الذي يبيع فيه ٍ
آالت للهو والطرب أو ٍ
لبنك ربوي وحنو ذلك فهذا
حمرم؛ للدليل السابق.
عق ٌد ٌ
الضابط الرابع :أن تكون اخلدمات الرتوجيية يف عقد الرعاية التجارية
ٍ
بضابط
معلومة :كأن يُذكر يف العقد عددها ووقتها ومدهتا وصفتها أو أن تُضبط
ال يفضي للنزاع ككل شهر كذا وحنو ذلك؛ ألن إغفال ذلك قد يؤدي للنزاع،
والشريعة تدعو لسد كل ٍ
ابب قد يؤول إىل النزاع بني طريف العقد.
الضابط اخلامس :أال يكون يف اخلدمات الرتوجيية يف عقد الرعاية التجارية
لسلعة بوجود ٍ
سريوج ٍ
تزوير أو تدليس :كمن ِّ
صفة فيها وهي
كذب أو ٌ
ٌ
غش أو ٌ
ٌ
ِّ
يف احلقيقة مفقودةٌ أو أن يعرض صورا لغريها ويدعي أهنا هلا وحنو ذلك فهذا
حمرم؛ لقوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ
كله ٌ
[التوبة ،]119 :ولقول النيب ﷺ يف حديث حكيم بن حزام [ :¢البيعان ابخليار
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ما مل يتفرقا ،فإن صدقا وبيَّنا بورك هلما يف بيعهما ،وإن كذاب وكتما ُحمق بركة
بيعهما](.)1
الضابط السادس :أال يرتتب على اخلدمات الرتوجيية يف عقد الرعاية
ضرر :كمن ِّ
حمرم؛ ألن إيقاع الضرر
يروج جلها ٍز ضا ٍر وحنو ذلك فهو ٌ
التجارية ٌ
حمرم ابإلمجاع(.)3()2
ٌ
مستحدث ،واألصل فيه
وخالصة القول :أن عقد الرعاية التجارية عق ٌد
ٌ
اإلابحة والصحة ،وجيب أن يُقيَّد ذلك ابلضوابط السابقة ،وللا أعلم.

( )1رواه البخاري :كتاب :البيوع ،ابب :ابب إذا بني البيعان ومل يكتما ونصحا ،ح ( ،)2079يف
( ،)58/3ورواه أيضا يف كتاب :البيوع ،ابب :ما ميحق الكذب والكتمان يف البيع ،ح (،)2082
يف ( ،)59/3ورواه أيضا يف كتاب :البيوع ،ابب :البيعان ابخليار ما مل يتفرقا ،ح ( ،)2110يف
( ،)64/3ورواه أيضا يف كتاب :البيوع ،ابب :إذا كان البائع ابخليار هل جيوز البيع ؟ ،ح
( ،)2114يف ( ،)65/3ورواه مسلم :كتاب :البيوع ،ابب :الصدق يف البيع والبيان ،ح
( ،)1532يف (.)1164/3

( )2كما نقل ذلك ابن العريب ¬ يف كتابه :أحكام القرآن ( )628/1حيث قال(( :والضرر ال
إبمجاع)).
حيل ٍ

( )3استقصاء كل الضوابط العامة يف املعامالت املالية كعدم الراب وامليسر واالحتكار وحنو ذلك أو كل
حرصت على ِّذكر الضوابط اليت يكثر وقوعها أو
أمر يطول ذكره ،غري أين
ُ
شروط عقد اإلجارة ٌ
اليت ينبغي التنبه هلا ،وللا أعلم.
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• املطلب الثاين :حكم املعاوضة على عقد الرعاية التجارية:

مستحدث
مل يتطرق الفقهاء السابقون لعقد الرعاية التجارية؛ ألنه عقد
ٌ
كما سبق ،ومل أجد أحدا من الفقهاء املعاصرين ذكر حكم املعاوضة عليه.
وميكن القول –وللا أعلم -أن حكم املعاوضة على عقد الرعاية التجارية
هو اإلابحة؛ لعدة أمور ،ومنها ما يلي:
خرج عليه هذا العقد هو عق ٌد مشروعٌ وهو عقد اإلجارة
أوال :ألن األصل املـُ َّ
كما سبق ذلك يف التكييف الفقهي لعقد الرعاية التجارية ،وقد اتفق فقهاء
املذاهب األربعة على أن عقد اإلجارة من عقود املعاوضات( ،)1وما دام أن
مباح فكذلك الفرع يكون مباحا.
األصل املـُ َّ
خرج عليه ٌ
دليل على حترمي ذلك،
اثنيا :ألن األصل يف املعامالت اإلابحة ما مل يدل ٌ
وال أعرف دليال مينع املعاوضة على عقد الرعاية التجارية إن كان العقد مراعى
فيه الضوابط املذكورة يف املطلب السابق.
اثلثا :ألن يف القول إبابحة ذلك تيسريا للناس وتصحيحا لعقودهم وإابحة
ملعامالهتم وأمواهلم السيما وأن هذه العقود أصبحت يف هذا الزمن مصدر ٍ
دخل
أساس ٍي ٍ
لعدد من املؤسسات واألفراد.

( )1راجع :املبسوط للسرخسي ( ،)79/15وحتفة الفقهاء ( ،)347/2واحمليط الربهاين (،)399/7
وروضة املستبني ( ،)952/2والذخرية ( ،)415/5والتاج واإلكليل ( ،)493/7وهناية املطلب
( ،)89/8والبيان ( ،)308/3واجملموع ( ،)33/15واملغين ( ،)327/5واملبدع ( ،)63/4وشرح
منتهى اإلرادات (.)263/2
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• املطلب الثالث :حكم عقد الرعاية التجارية املؤبد:
رعاية جتار ٍية ٍ
ملدة ٍ
ظهرت يف الزمن املعاصر عقود ٍ
طويلة ،وتكون املدة فيها
مؤبدة كما يسموهنا :عقود ٍ
رعاية جتار ٍية مدى احلياة ،وهي –مع قلتها -تظهر
بشكل ٍ
ٍ
خاص.
مع مشاهري اإلعالم عموما ويف اإلعالم الرايضي
ويُقصد ابحلياة هنا أحد أمرين :إما احلياة املعتربة يف الطرف املـَْرعي كحياته

اإلعالمية أو الرايضية ،أو احلياة الدنيوية ألحد الطرفني وحنو ذلك(.)1
وحكم هذا العقد ال خيلو من حالتني ،ومها ما يلي:
احلالة األوىل :أن يكون العوض مبلغا حمددا لكل املدة :كأن يتم العقد
مببلغ مخسمائة مليون رايل مقابل اخلدمات الرتوجيية مدى احلياة ،ففي هذه
احلالة ال يصح العقد.
ويُستدل لذلك بدليلني ،ومها ما يلي:

غرر ،وقد قال أبو هريرة [ :¢هنى رسول للا ﷺ
الدليل األول :هذا فيه ٌ
()2
ظاهر وكبريٌ؛ ألنه ال
عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر]  ،والغرر يف هذا العقد ٌ
تُعلم مدة بقاء الطرف املـَْرعي أو الطرف الراعي فقد تقل املدة ويكون املبلغ
( )1يف هذا الزمن قد يُراد ابحلياة يف هذا العقد احلياة الدنيوية خبالف األزمنة السابقة اليت كان يُستبعد
فيها إرادة ذلك؛ النتشار وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف هذا الزمن فقد تنتهي
حياة الطرف املـَْرعي الرايضية أو حنوها ابعتز ٍال أو ٍ
مرض وحنو ذلك لكنه يبقى مشهورا بني الناس
ٍ
وحينئذ يستفيد الطرف الراعي من ذلك فيُجعل العقد ممتدا إىل موت أحد الطرفني.
وله متابعون،
( )2رواه مسلم :كتاب :البيوع ،ابب :بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر ،ح ( ،)1513يف
(.)1153/3
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أكرب من ذلك بكثري وبذلك يتضرر الراعي ،وقد تكون املدة أكثر من املتوقع
فيكون املبلغ أقل من ذلك بكثري وبذلك يتضرر املـَْرعي.
الدليل الثاين :إمجاع العلماء على عدم صحة عقد اإلجارة إذا كانت املدة
عدد من العلماء(.)1
فيه غري معلومة ،وقد نقل اإلمجاع على ذلك ٌ
جاء يف اجلامع ألحكام القرآن(( :وإمنا الذي ال جيوز عند اجلميع أن تكون
املدة جمهولة –أي يف عقد اإلجارة.)2())-
احلالة الثانية :أن يكون العوض مبلغا منضبطا ابملدة :كأن يتم العقد مدى
احلياة مببلغ ثالثة ماليني رايل لكل سنة مقابل اخلدمات الرتوجيية ،ففي هذه
احلالة اختلف الفقهاء يف صحة العقد على ثالثة أقوال( ،)3وهي ما يلي:
وقول عند
وقول عند الشافعية(ٌ )5
القول األول :وهو مذهب احلنفية(ٌ )4
احلنابلة( )6أن هذا العقد صحيح يف املدة األوىل اليت ضبطوا األجرة هبا وأما ما
( )1ومنهم :اجلصاص ¬ يف كتابه :أحكام القرآن ( ،)323/5واملوفق ابن قدامة ¬ يف
كتابه :املغين ( ،)323/5والقرطيب ¬ يف كتابه :اجلامع ألحكام القرآن (،)275/13
وغريهم.
( )2انظر :اجلامع ألحكام القرآن (.)275/13
( )3يذكر الفقهاء يف هذه املسألة حكم العقد من حيث الصحة وعدمها ،والذين قالوا بصحة العقد
وذكرت هنا
قد اختلفوا يف لزوم العقد وعدمه ،والذين قالوا بلزوم العقد قد اختلفوا يف مدة اللزوم،
ُ
حكم هذا العقد من حيث الصحة وعدمها ،وحيسن الرجوع ملسألة لزوم العقد وعدمه ومسألة
مدة اللزوم عند َم ْن قال به يف مظاهنا.
( )4راجع :بدائع الصنائع ( ،)182/4واالختيار لتعليل املختار ( ،)58/2وتبيني احلقائق (،)122/5
وذكر الزيلعي ¬ يف تبيني احلقائق ( )122/5أن بعض مشايخ احلنفية صححوا العقد يف
الشهر األول والثاين والثالث –وقد يُقال :املدة األوىل والثانية والثالثة-؛ جلراين تعامل الناس
بذلك ،مث أجاب عن ذلك :أبن تعامل الناس الذي خيالف الدليل ليس حبجة.
( )5راجع :احلاوي الكبري ( ،)407/7وهناية املطلب ( ،)113/8والبيان (.)305/7
( )6راجع :اإلنصاف (.)21/6
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بعدها فال يصح ،فإن كانت ابألشهر فيصح العقد يف الشهر األول فقط
وهكذا.
وقيَّد بعض احلنفية( )1الفساد بشرطني ،ومها ما يلي:
الشرط األول :أال يشرعا يف العقد يف املدة الثانية كالشهر الثاين أو السنة
الثانية ولو شرعا فيها فيصح؛ ألهنما قد تراضيا.
الشرط الثاين :أال ي ِّ
عجل أجرته كما لو أعطاه أجرة سنتني فيصح العقد يف
ُ
السنتني.
وعللوا قوهلم :أبن العقد صح يف املدة األوىل؛ ألهنا معلومة ،ومل يصح فيما
عداها؛ ألهنا جمهولة ،وكلمة (كل) يف العقد إذا دخلت على ٍ
جمهول وأفر ُاده
معلومةٌ انصرف إىل الواحد لكونه معلوما(.)2
صيغة و ٍ
ٍ
وأُجيب عن ذلك :أبن اإلجارة وردت على ٍ
مسرتسلة على
احدة
الـمدد كلها فتصحيحها يف ٍ
مدة دون غريها من ال ُـمدد ال دليل عليه(.)3
ُ
جاء يف تبيني احلقائق(( :وإن آجر دارا كل شهر بدرهم صح يف شه ٍر فقط
إال أن يسمي الكل) ،...وفسد الباقي؛ للجهالة))(.)4

( )1راجع :رد احملتار (.)50/6
( )2راجع :بدائع الصنائع ( ،)182/4واالختيار لتعليل املختار ( ،)58/2وتبيني احلقائق (،)122/5
واحلاوي الكبري ( ،)407/7وهناية املطلب ( ،)113/8واجملموع (.)12/15
( )3راجع :هناية املطلب (.)113/8
( )4انظر :تبيني احلقائق (.)122/5
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وجاء يف البيان(( :وإن قال :أجرتك داري كل شهر بدينار ومل يبني عدد
قول آخر :أنه تصح يف
الشهور مل تصح اإلجارة ،ومن أصحابنا َم ْن قال :فيه ٌ

الشهر األول بدينار وتبطل فيما زاد عليه))(.)1
وجاء يف اإلنصاف(( :قوله( :وإن أكراه كل شه ٍر بدره ٍم أو كل دل ٍو
بتمرٍة ،...)...وقيل :يصح يف العقد األول ال غري))(.)2
القول الثاين :وهو مذهب املالكية( )3واحلنابلة( )4أن العقد يصح.
واستدلوا لقوهلم بعدة أدلة ،وهي ما يلي:

الدليل األول :قال ابن عباس [ :¢أصاب نيب للا ﷺ خصاصةٌ فبلغ
ذلك عليا فخرج يلتمس عمال يصيب فيه شيئا؛ ليغيث به رسول للا ﷺ،
فأتى بستاان ٍ
لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوا كل دل ٍو بتمرٍة ،فخريه
اليهودي من متره سبع عشرة عجوة ،فجاء هبا إىل نيب للا ﷺ]( ،)6()5ومل يُنقل
إنكار النيب ﷺ عليه تعاقده مع اليهودي أبن كل دل ٍو بتمرٍة دون ٍ
حتديد ٍ
عدد
مع ٍ
ني للدالء يف العقد.
( )1انظر :البيان (.)305/7

( )2انظر :اإلنصاف (.)21/6
( )3راجع :التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ( ،)179/7والشامل ( ،)783/2ومنح اجلليل (.)22/8
( )4راجع :املغين ( ،)331/5واملبدع ( ،)414/4واإلنصاف (.)21/6
( )5رواه ابن ماجه :كتاب :الرهون ،ابب :الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشرتط َجلْ َدة ،ح (،)2446
يف ( ،)512/3وضعفه البوصريي ¬ يف كتابه :مصباح الزجاجة ( ،)77/3والسخاوي ¬ يف
إسناد
كتابه :األجوبة املرضية ( ،)1037/3وقال األلباين ¬ يف كتابه :إرواء الغليل (ٌ (( :)315/5
ضعيف جدا)).
ٌ
( )6راجع :املغين ( ،)332/5واملبدع (.)414/4
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رجل من األنصار فقال :اي رسول للا
الدليل الثاين :عن أيب هريرة  ¢قال[ :جاء ٌ
ص( ،)2فانطلق األنصاري إىل رحله فلم جيد
ما يل أرى لونك منكفئا( )1؟ ،قال :اخلَ ْم ُ
يف رحله شيئا ،فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي خنال ،فقال األنصاري لليهودي:
أسقي خنلك ؟ ،قال :نعم ،قال:كل دلو بتمرة ،واشرتط األنصاري أن ال أيخذ خدرة()3
وال اترزة( )4وال حشفة( )5وال أيخذ إال َجْل َدة( ،)6فاستقى بنحو من صاعني ،فجاء

( )1أي :متغريا ،راجع :اجملموع املغيث يف مادة( :كفأ) ،)57/3( ،وغريب احلديث البن اجلوزي يف ابب:
الكاف مع الفاء ،)294/2( ،والنهاية يف غريب احلديث واألثر يف مادة( :كفأ).)183/4( ،

( )2أي :اجلوع ،راجع :مشارق األنوار يف مادة( :مخص) ،)241/1( ،ومطالع األنوار يف ابب :اخلاء
مع امليم ،)453/2( ،والنهاية يف غريب احلديث واألثر يف مادة( :مخص).)80/2( ،
( )3أي :عفنة قد اسود ابطنها ،راجع :اجملموع املغيث يف مادة( :خدر) ،)555/1( ،والنهاية يف
غريب احلديث واألثر يف مادة( :خدر).)14/2( ،
( )4أي :ايبسة ال ميكن أكلها ،راجع :غريب احلديث البن قتيبة يف ابب :حديث أمري املؤمنني علي
بن أىب طالب  ،)111/2( ،¢واجملموع املغيث يف مادة( :ترز) ،)224/1( ،والنهاية يف غريب
احلديث واألثر يف مادة( :ترز).)186/1( ،
( )5أي :دنيئة وقد يبست قبل نضجها فال طعم هلا وهي فاسدة ،وقيل :هي ضعيفة النوى ،أو عدمية
النوى مع رداءهتا ،راجع :مشارق األنوار يف مادة( :حشف) ،)213/1( ،واجملموع املغيث يف
مادة( :حشف) ،)455/1( ،والنهاية يف غريب احلديث واألثر يف مادة( :حشف).)391/1( ،
( )6أي :ايبسة اللِّحاء جيدة ،راجع :الغريبني يف القرآن واحلديث يف مادة( :جلد)،)355/1( ،
وغريب احلديث البن اجلوزي يف ابب :ابب اجليم مع الالم ،)165/1( ،والنهاية يف غريب
احلديث واألثر يف مادة( :جلد).)285/1( ،
392

أحكام عقد الرعاية التجارية
د .حسن بن صاحل بن شلعان القرين

به إىل النيب ﷺ]( ،)2()1ومل ي ِّ
نكر عليه النيب ﷺ تعاقده مع اليهودي أبن كل دل ٍو بتمرٍة
ُ
دون ٍ
حتديد ٍ
عدد مع ٍ
ني للدالء.
[جعت مرة ابملدينة جوعا
الدليل الثالث :روي عن علي  ¢أنه قال:
ُ
فخرجت أطلب العمل يف عوايل املدينة فإذا أان ابمرأة قد مجعت
شديدا
ُ
فمددت
مدرا( )3فظننتها تريد بَـلَّهُ ،فأتيتها فقاطعتها( )4كل ذنوب على مترة،
ُ
()5
فأصبت منه ،مث أتيتها
أتيت املاء
ُ
ستة عشر ذنواب حىت جملت يداي ،مث ُ
فأتيت النيب ﷺ
فقلت بكفي هكذا بني يديها فعدت يل ست عشرة مترة،
ُ
ُ
فأخربته فأكل معي منها]( ،)7()6ومل ي ِّ
نكر عليه النيب ﷺ تعاقده مع املرأة أبن
ُ
ذنوب بتمرٍة دون ٍ
حتديد ٍ
كل ٍ
عدد مع ٍ
ني يف العقد ،بل أكل ﷺ معه من التمر.

( )1رواه ابن ماجه :كتاب :الرهون ،ابب :املزارعة ابلثلث والربع ،ح ( ،)2448يف (،)514/3
وضعفه البوصريي ¬ يف كتابه :مصباح الزجاجة ( ،)78/3وقال األلباين ¬ يف كتابه:
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ((( :)448/5ضعيف جدا)).
( )2راجع :املغين (.)332/5
( )3أي :طينا متماسكا ،راجع :مشارق األنوار يف مادة( :مدر) ،)375/1( ،ومطالع األنوار يف
ابب :امليم مع الدال ،)22/4( ،والنهاية يف غريب احلديث واألثر يف مادة( :مدر).)309/4( ،
( )4مل أجد معىن منصوصا هلذه الكلمة يف كتب غريب احلديث ومعاجم اللغة اليت بني يدي ،ويظهر
يل أن معناها :اتفقت معها على األجرة كما يُفهم ذلك من سياق احلديث ،وقد أُشري هلذا املعىن
يف معجم منت اللغة يف مادة( :قطع).)498/4( ،
( )5أي :ظهر فيها أثر العمل فغلظ جلدها أ وظهر فيها ما يشبه البثر ،راجع :غريب احلديث أليب
عبيد يف ابب :أحاديث حذيفة بن اليمان  ،)137/5( ،¢وغريب احلديث البن اجلوزي يف
ابب :امليم مع اجليم ،)344/2( ،والنهاية يف غريب احلديث واألثر يف مادة( :جمل).)300/4( ،
( )6رواه أمحد :مسند :علي بن أيب طالب  ،¢ح ( ،)1135يف ( ،)351/2وقال اهليثمي ¬
يف كتابه :جممع الزوائد ((( :)97/4ورجاله رجال الصحيح إال أن جماهدا مل يسمع من علي)).
( )7راجع :شرح الزركشي ( ،)225/4واملبدع ( ،)414/4وكشاف القناع (.)557/3
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الدليل الرابع :ألن كل ٍ
مدة من الشهر أو السنة –كما ورد يف العقد-
معلومة املقدار واألجر فأشبه ما لو قال :أجرتك شهرا كل ٍ
يوم بكذا أو سنة
كل شه ٍر بكذا(.)1
جاء يف منح اجلليل((( :و) جاز كراء الدار وحنوها مياومة و(مشاهرة)
ومساانة أبن يكرتيها كل ٍ
يوم أو كل شه ٍر أو كل ٍ
سنة بكذا ،وصح))(.)2
وجاء يف شرح منتهى اإلرادات(( :و(ال) يصح أن يكرتي حنو دابة (ملدة
ِّ
معلوم كما لو
ٌ
غزاته)( ،...فلو عُني) ابلبناء للمجهول (لكل يوم) شيءٌ
ٍ
معلوم أبن استأجرها
استأجرها كل يوم بدره ٍم (أو) عُِّني لكل (شه ٍر شيءٌ) ٌ
كل شه ٍر بدينا ٍر صح))(.)3
وقول عند احلنابلة( )5أن العقد ال
القول الثالث :وهو مذهب الشافعية(ٌ )4
يصح.
ٍ
وعللوا قوهلم :أبن هناية املدة جمهولةٌ وغري
معلومة؛ ألن املدة األوىل معلومةٌ
وقد أُضيفت إىل ٍ
مدة جمهو ٍلة ،واملعلوم إذا أُضيف إىل ٍ
جمهول أصبح جمهوال(.)6

( )1راجع :شرح منتهى اإلرادات (.)247/2
( )2انظر :منح اجلليل (.)22/8
( )3انظر :شرح منتهى اإلرادات (.)247/2

( )4راجع :احلاوي الكبري ( ،)407/7وهناية املطلب ( ،)113/8والبيان (.)305/7
( )5راجع :املغين ( ،)332/5واملبدع ( ،)414/4واإلنصاف (.)21/6

( )6راجع :احلاوي الكبري ( ،)407/7والبيان ( ،)305/7واجملموع ( ،)12/15واملغين (،)332/5
واملبدع ( ،)415/4واإلنصاف (.)21/6

394

أحكام عقد الرعاية التجارية
د .حسن بن صاحل بن شلعان القرين

وأُجيب عن ذلك :أبن األشهر والسنوات ال ختتلف عن بعضها فالشهر ال
يزيد عن ثالثني يوما والسنة ال تزيد عن اثين عشر شهرا ،وابلتايل فاملدة الواحدة
معلوم(.)1
معلومةٌ وعوضها ٌ
جاء يف البيان(( :وإن قال :أجرتك داري كل شهر بدينار ومل يبني عدد
الشهور مل تصح اإلجارة))(.)2
وجاء يف املغين(( :ومجلة ذلك أنه إذا قال :أجرتك هذا كل شه ٍر بدره ٍم:
فاختلف أصحابنا ...:أن العقد ابطل))(.)3
والراجح –وللا أعلم -هو القول الثاين أن العقد يصح؛ ألمرين ،ومها ما
يلي:
أوال :لقوة أدلته واإلجابة عن تعليالت القولني اآلخرين.
اثنيا :ألن يف تصحيح هذا العقد توسعة للناس يف معامالهتم وتصحيحا
هلا.

( )1راجع :املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني (.)424/1
( )2انظر :البيان (.)305/7
( )3انظر :املغين (.)331/5
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❖ اخلامتة:

ويف ختام هذا البحث أشكر ريب على تيسريه إعداد هذا البحث فله احلمد
يف األوىل واآلخرة ،وهذا ِّذ ْكٌر ألهم النتائج اليت توصلت إليها ،وأهم التوصيات
اليت أوصي هبا:

• أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث:

قد انتهيت لعدة نتائج بعد إعداد هذا البحث ،وميكن إمجال أمهها فيما
يلي:
 )1مادة رعى يف اللغة يُراد هبا أصالن :أوال :املراقبة واحلفظ ،والثاين :الرجوع،
واملقصود يف هذا البحث هو األول.
ٍ
خدمات
 )2الراجح أن املعىن االصطالحي للرعاية هو :تقدمي دع ٍم مقابل
ٍ
تروجيية.
جتاري بني طرفني يلتزم
 )3الراجح أن تعريف عقد الرعاية التجارية هوٌ :
اتفاق ٌ
ٍ
ٍ
تروجيية.
خدمات
فيه أحدمها بتقدمي دع ٍم لآلخر مقابل
 )4تتنوع عقود الرعاية التجارية إىل عدة أنواع بناء على عدة اعتبارات ،ومن
ٍ
ذلك أهنا تنقسم ابعتبار الطرف املـرعي إىل :عقد ٍ
لشخصية
رعاية جتار ٍية
َْ
ٍ
رعاية جتار ٍية لش ٍ
اعتبار ٍية وعقد ٍ
حقيقة ،وتنقسم ابعتبار حجم الرعاية
خصية
ئية وعقد ٍ
رعاية جتار ٍية جز ٍ
رعاية جتار ٍية حصر ٍية وعقد ٍ
إىل :عقد ٍ
رعاية جتار ٍية
ئية من ٍ
وجه وجز ٍ
حصر ٍية من ٍ
وجه آخر ،وتنقسم ابعتبار العوض يف الرعاية
عني وعقد ٍ
إىل :عقد ٍ
رعاية جتار ٍية والعوض فيه
رعاية جتار ٍية والعوض فيه ٌ
منفعةٌ وعقد ٍ
عني ومنفعةٌ.
رعاية جتار ٍية والعوض فيه ٌ
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 )5الراجح أن عقد الرعاية التجارية عند تكييفه الفقهي أيخذ أحكام عقد
اإلجارة.
 )6أركان عقد الرعاية التجارية ثالثة ،وهي :املعقود به وهي الصيغة وتشمل
اإلجياب والقبول ،والعاقدان ومها طرفا العقد الراعي واملـَْرعي ،واملعقود عليه
املعوض املقدَّمان من طريف العقد.
وهو احملل الذي هو العوض و َّ
مستحدث ،والراجح يف حكمه هو اجلواز
 )7عقد الرعاية التجارية عق ٌد
ٌ
والصحة بعدة ضوابط ،وأمهها ما يلي:
أ -أن يكون العوض الـ ُـمقدَّم من الراعي مشروعا.
ب -أن يكون األمر املـَْرعي مشروعا.
ت -أن تُ َّ
مشروع.
قدم اخلدمات الرتوجيية ألم ٍر
ٍ
ث -أن تكون اخلدمات الرتوجيية معلومة.
تدليس.
تزوير أو
كذب أو ٌ
ج -أال يكون يف اخلدمات الرتوجيية ٌ
غش أو ٌ
ٌ
ضرر.
ح -أال يرتتب على اخلدمات الرتوجيية ٌ
 )8حكم املعاوضة على عقد الرعاية التجارية هو اإلابحة.
 )9حكم عقد الرعاية التجارية املؤبد ال خيلو من حالتني :إن كان العوض
مبلغا حمددا لكل املدة فال يصح العقد ،وإن كان العوض مبلغا منضبطا
ابملدة فقد اختلف الفقهاء يف صحة هذا العقد على ثالثة أقوال ،والراجح
منها هو الصحة.
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• أهم التوصيات اليت يوصي هبا الباحث:

ميكن إمجال التوصيات اليت أوصي هبا بعد إعداد هذا البحث فيما يلي:
 )1أن تضع وزارة التجارة ضوابط لعقود الرعاية التجارية حبيث متنع بقوة النظام
عددا من األمور كاملبالغة يف قدر العوض وأيضا الغش والتدليس الذي
حيصل بسبب بعض اخلدمات الرتوجيية وحنو ذلك.
 )2أن تتقي للا اجلهات الراعيةُ واملرعيةُ فيما ي ِّ
صدرون للناس ضمن اخلدمات
ُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
الرتوجيية من منكرات وحمرمات.
ٍ
جهات
 )3أن حيرص طرفا العقد على عرض بنود هذا العقد قبل إبرامه على
أو أفر ٍاد شرعيني؛ لتفادي كل ما يؤدي لفساد العقد أو حترميه.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى للا وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني.
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• فهرس املصادر واملراجع:

 )1االتصاالت التسويقية املتكاملة :لشيماء السيد سامل ،الناشر :جمموعة النيل العربية ،الطبعة
األوىل لعام 2006م.
 )2األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية :حملمد بن عبدالرمحن
السخاوي ،حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،الناشر :دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة
األوىل لعام .ç 1418
 )3أحكام القرآن :ألمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص ،حتقيق :حممد صادق القمحاوي،
الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ببريوت ،عام 1405ه.
 )4االختيار لتعليل املختار :لعبدللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،الناشر :مطبعة احلليب
ابلقاهرة ،عام ç - 1937 1356م.
 )5إدارة التسويق :لعبدالقادر حممد عبدالقادر ،الناشر املكتبة العصرية ،الطبعة الثانية لعام
2011م.
 )6إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :حملمد انصر الدين األلباين ،إشراف :زهري
الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي ببريوت ،الطبعة الثانية لعام ç-1985 1405م.
 )7األساليب احلديثة يف التسويق :حلسني علي ،الناشر :دار الرضا للنشر ،الطبعة األوىل لعام
2000م.
 )8استحداث العقود يف الفقه اإلسالمي :لقنديل علي السعدين ،الناشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة
األوىل لعام 1433ه.
 )9أسىن املطالب يف شرح روض الطالب :لزكراي بن حممد بن زكراي األنصاري ،زين الدين أبو
حيىي السنيكي ،ومعه حاشية الرملي ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي.
 )10األم :حملمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبداملطلب بن عبدمناف املطليب
الشافعي ،الناشر :دار املعرفة ببريوت ،عام ç - 1990 1410م.
 )11اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف :لعلي بن سليمان املرداوي ،الناشر :دار إحياء
الرتاث العريب ،الطبعة الثانية.
 )12بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :أليب بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثانية لعام ç - 1986 1406م.
 )13البناية شرح اهلداية :حملمود بن أمحد بن موسى بن أمحد الغيتايب ،بدر الدين العيين ،الناشر:
دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل لعام ç - 2000 1420م.
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 )14البيان يف مذهب اإلمام الشافعي :ليحىي بن أيب اخلري العمراين اليمين ،حتقيق :قاسم حممد
النوري ،الناشر :دار املنهاج جبدة ،الطبعة األوىل لعام ç - 2000 1421م.
 )15اتج العروس من جواهر القاموس :حملمد بن حممد بن عبدالرزاق احلسيين ،امللقَّب مبرتضى
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،الناشر :دار اهلداية.
 )16التاج واإلكليل ملختصر خليل :حملمد بن يوسف العبدري الغرانطي ،أبو عبدللا املواق،
الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل لعام ç- 1994 1416م.
 )17تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشليب :لعثمان بن علي البارعي الزيلعي،
الناشر :املطبعة الكربى األمريية بوالق ابلقاهرة ،الطبعة األوىل لعام .ç 1313
 )18التحبري إليضاح معاين التيسري :حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الصنعاين،
املعروف ابألمري ،حتقيق :حممد صبحي حسن حالق ،الناشر :مكتبة الرشد ابلرايض ،الطبعة
األوىل لعام ç - 2012 1433م.
 )19حتفة الفقهاء :حملمد بن أمحد بن أيب أمحد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي ،الناشر :دار
الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة الثانية لعام ç - 1994 1414م.
 )20الرتويج واإلعالن :لبشري العالق وعلي راببعة ،الناشر :دار اليازوري العلمية ،الطبعة األوىل
لعام 1418ه – 1998م.
 )21التسويق االسرتاتيجي :ألمحد علي سليمان ،الناشر :مكتبة الشقري ابلرايض ،الطبعة األوىل
لعام 1431ه – 2010م.
 )22التسويق االسرتاتيجي األصول العلمية والتطبيقات العملية :ألمحد علي سليمان ،الناشر:
مكتبة الشقري ابلرايض ،الطبعة األوىل لعام 1431ه – 2010م.
 )23تفسري ابن جزي املسمى التسهيل لعلوم التنزيل :حملمد بن أمحد بن حممد ،ابن جزي الكليب
الغرانطي ،حتقيق :د .عبد للا اخلالدي ،الناشر :شركة دار األرقم بن أيب األرقم ببريوت،
الطبعة األوىل لعام .ç 1416
 )24تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم :لنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي.
 )25تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف أتويل القرآن :حملمد بن جرير بن يزيد اآلملي ،أبو
جعفر الطربي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل لعام 1420
ç - 2000م.
 )26تفسري القرآن العظيم :إلمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة،
الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية لعام ç - 1999 1420م.
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 )27تفسري املاوردي املسمى النكت والعيون :لعلي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري
البغدادي ،الشهري ابملاوردي ،حتقيق :السيد ابن عبداملقصود بن عبدالرحيم ،الناشر :دار
الكتب العلمية ببريوت.
 )28تقنيات التسويق :لعمر بن محدو احلمود ،الناشر :شعاع للنشر والعلوم ،الطبعة األوىل لعام
2005م.
 )29تلخيص املستدرك على الصحيحني :لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز
الذهيب ،املطبوع مع املستدرك ،الناشر :دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل لعام 1411
ç - 1990م.
 )30التلقني يف الفقه املالكي :لعبدالوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي ،حتقيق :أويس
حممد بو خبزة احلسين التطواين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل لعام -ç 1425
2004م.
 )31التنوير شرح اجلامع الصغري :حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الصنعاين،
املعروف ابألمري ،حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،الناشر :مكتبة دار السالم ابلرايض،
الطبعة األوىل لعام ç - 2011 1432م.
 )32هتذيب اللغة :حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب ببريوت ،الطبعة األوىل لعام 2001م.
 )33التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب :خلليل بن إسحاق بن موسى اجلندي،
حتقيق :د .أمحد بن عبدالكرمي جنيب ،الناشر :مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث،
الطبعة األوىل لعام ç - 2008 1429م.
 )34اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول للا ﷺ وسننه وأايمه ،حملمد بن إمساعيل
البخاري ،حتقيق :حممد زهري الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل لعام 1422
.ç
 )35اجلامع ألحكام القرآن :حملمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب،
حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراهيم أطفيش ،الناشر :دار الكتب املصرية ابلقاهرة ،الطبعة الثانية
لعام ç - 1964 1384م.
 )36حاشية الدسوقي على الشرح الكبري :حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ،الناشر :دار الفكر.
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 )37احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي :لعلي بن حممد بن حممد البصري ،الشهري
ابملاوردي ،حتقيق :علي حممد معوض ،وعادل أمحد عبداملوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية
ببريوت ،الطبعة األوىل لعام ç - 1999 1419م.
 )38ديوان القطامي :لعمري بن شييم التغليب ،حتقيق :د .إبراهيم السامرائي ،وأمحد مطلوب،
الناشر :دار الثقافة ببريوت ،الطبعة األوىل لعام 1960م.
 )39الذخرية :ألمحد بن إدريس بن عبدالرمحن ،الشهري القرايف ،حتقيق :حممد حجي وآخرون،
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ببريوت ،الطبعة األوىل لعام 1994م.
 )40رد احملتار على الدر املختار :حملمد أمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين ،الناشر :دار الفكر
ببريوت ،الطبعة الثانية لعام ç - 1992 1412م.
 )41الروض املربع شرح زاد املستقنع :ملنصور بن يونس البهويت ،ومعه حاشية ابن قاسم ،الطبعة
األوىل لعام .ç 1397
 )42روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني :لعبدالعزيز بن إبراهيم بن أمحد القرشي ،املعروف اببن
بزيزة ،حتقيق :عبداللطيف زكاغ ،الناشر :دار ابن حزم ،الطبعة األوىل لعام - ç 1431
2010م.
 )43سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة :حملمد انصر الدين األلباين،
الناشر :دار املعارف ابلرايض ،الطبعة األوىل لعام ç -1992 1412م.
 )44سنن ابن ماجه :حملمد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وعادل مرشد ،وحممد
كامل قره بللي ،وعبداللطيف حرز للا ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل لعام 1430
ç - 2009م.
 )45السنن الصغرى املسمى اجملتىب من السنن :ألمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي،
حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب ،الطبعة الثانية لعام
1406ه – 1986م.
 )46السنن الكربى :ألمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي ،حتقيق :حسن عبداملنعم
شليب ،أشرف عليه :شعيب األرانؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل لعام
ç - 2001 1421م.
 )47الشامل يف فقه اإلمام مالك :لبهرام بن عبدللا بن عبدالعزيز بن عمر الدمريي الدمياطي،
ضبطه وصححه :أمحد بن عبدالكرمي جنيب ،الناشر :مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة
الرتاث ،الطبعة األوىل لعام ç - 2008 1429م.
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 )48شرح التلقني :حملمد بن علي بن عمر التميمي املازري ،حتقيق :حممد املختار السالمي،
الناشر :دار الغرب ِّاإلسالمي ،الطبعة األوىل لعام 2008م.
 )49شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي :حملمد بن عبدللا الزركشي ،الناشر :دار العبيكان ،الطبعة
األوىل لعام ç - 1993 1413م.
 )50شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى :ملنصور بن يونس بن صالح
الدين البهويت ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة األوىل لعام ç - 1993 1414م.
 )51الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية :أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق:
أمحد عبدالغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني ببريوت ،الطبعة الرابعة لعام ç 1407
 1987م. )52صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ،حملمد انصر الدين األلباين ،الناشر :برانمج منظومة
التحقيقات احلديثية من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية.
 )53عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ :ألمحد بن يوسف بن عبدالدائم ،املعروف ابلسمني
احلليب ،حتقيق :حممد ابسل عيون السود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل لعام
 ç - 1996 1417م.
 )54العناية شرح اهلداية :حملمد بن حممد بن حممود البابريت ،الناشر :دار الفكر.
 )55العني :أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي ،حتقيق :مهدي املخزومي،
وإبراهيم السامرائي ،الناشر :دار ومكتبة اهلالل.
 )56غريب احلديث :أليب الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،حتقيق :د .عبداملعطي
أمني القلعجي ،الناشر :دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل لعام 1405ه –
1985م.
 )57غريب احلديث :أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي ،حتقيق :د .حسني حممد حممد شرف،
الناشر :اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ابلقاهرة ،الطبعة األوىل لعام - ç 1404
1984م.
 )58غريب احلديث :لعبدللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري حتقيق :د .عبدللا اجلبوري ،الناشر:
مطبعة العاين ببغداد ،الطبعة األوىل لعام 1397ه.
 )59الغريبني يف القرآن واحلديث :أليب عبيد أمحد بن حممد اهلروي حتقيق ودراسة :أمحد فريد
املزيدي ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز ابململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل لعام
ç - 1999 1419م.
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 )60الفتاوى الكربى :ألمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية احلراين ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل لعام ç - 1987 1408م.
 )61الفروع ومعه تصحيح الفروع :حملمد بن مفلح بن حممد املقدسي ،حتقيق :عبدللا بن
عبداحملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل لعام ç - 2003 1424م.
 )62فيض القدير شرح اجلامع الصغري :لعبدالرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين
احلدادي ،الناشر :املكتبة التجارية الكربى مبصر ،الطبعة األوىل لعام 1356ه.
 )63القواعد النورانية الفقهية :ألمحد بن عبداحلليم ابن تيمية احلراين ،حتقيق :د .أمحد بن حممد
اخلليل ،الناشر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل لعام .ç 1422
 )64الكايف يف فقه أهل املدينة :ليوسف بن عبدللا بن حممد بن عبدالرب النمري القرطيب ،حتقيق:
حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين ،الناشر :مكتبة الرايض احلديثة ابلرايض ،الطبعة الثانية
لعام ç - 1980 1400م.
 )65كشاف القناع عن منت اإلقناع :ملنصور بن يونس بن صالح الدين البهويت ،الناشر :دار
الكتب العلمية.
 )66كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات :لعبدالرمحن بن عبدللا بن
أمحد البعلي اخللويت ،حتقيق :حممد بن انصر العجمي ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ببريوت،
الطبعة األوىل لعام ç - 2002 1423م.
 )67كفاية النبيه يف شرح التنبيه :ألمحد بن حممد بن علي األنصاري ،حتقيق :جمدي حممد سرور
ابسلوم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل لعام 2009م.
 )68لسان العرب :حملمد بن مكرم بن علي ،مجال الدين ابن منظور األنصاري ،الناشر :دار
صادر ببريوت ،الطبعة الثالثة لعام .ç 1414
 )69مبادئ التسويق :لزايد الشرمان وعبدالغفور عبدالسالم ،الناشر :دار صفاء ابألردن ،الطبعة
األوىل لعام 1421ه 2001 -م.
 )70مبادئ وأساليب التسويق :لعلي الزعيب ،الناشر :دار صفاء ابألردن ،الطبعة األوىل لعام
1431ه – 2010م.
 )71املبدع يف شرح املقنع :إلبراهيم بن حممد بن عبدللا ابن مفلح ،برهان الدين ،الناشر :دار
الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل لعام ç - 1997 1418م.
 )72املبسوط :حملمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي ،الناشر :دار املعرفة ببريوت ،عام 1414
ç - 1993م.
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 )73جممع الزوائد ومنبع الفوائد :لعلي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي ،حتقيق :حسام الدين
القدسي ،الناشر :مكتبة القدسي ابلقاهرة عام ç - 1994 1414م.
 )74جممل اللغة :ألمحد بن فارس بن زكراي الرازي ،حتقيق :زهري عبداحملسن سلطان ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة الثانية لعام ç - 1986 1406م.
 )75اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث :حملمد بن عمر بن أمحد األصبهاين املديين ،حتقيق:
عبد الكرمي العزابوي ،الناشر :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى
ودار املدين للطباعة والنشر والتوزيع جبدة ،الطبعة األوىل لعام ç - 1986 1406م وعام
ç - 1988 1408م.
 )76اجملموع شرح املهذب ،ومعه تكملة السبكي واملطيعي :حمليي الدين حيىي بن شرف النووي،
الناشر :دار الفكر.
 )77احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة :حملمود بن أمحد ابن َم َازَة البخاري،
حتقيق :عبدالكرمي سامي اجلندي ،الناشر :دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل لعام
ç - 2004 1424م.
 )78املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني :أليب يعلى حممد بن احلسني بن حممد،
املعروف اببن الفراء ،حتقيق :د .عبدالكرمي بن حممد الالحم ،الناشر :مكتبة املعارف ابلرايض،
الطبعة األوىل لعام ç - 1985 1405م.
 )79املستدرك على الصحيحني :للحاكم حممد بن عبدللا النيسابوري ،حتقيق :مصطفى
عبدالقادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل لعام - ç 1411
1990م.
 )80مسند اإلمام أمحد بن حنبل :ألمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرانؤوط
وآخرون ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل لعام 1421ه – 2001م.
 )81املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول للا ﷺ :ملسلم بن احلجاج
النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ببريوت.
 )82مشارق األنوار على صحاح اآلاثر :لعياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت ،الناشر:
املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
 )83مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه :ألمحد بن أيب بكر ابن قامياز البوصريي ،حتقيق :حممد
املنتقى الكشناوي ،الناشر :دار العربية ببريوت ،الطبعة الثانية لعام .ç 1403
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 )84مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى :ملصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين،
الناشر :املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية لعام ç - 1994 1415م.
 )85مطالع األنوار على صحاح اآلاثر :إلبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي ،ابن قرقول،
حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،الناشر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بقطر ،الطبعة األوىل لعام ç - 2012 1433م.
 )86معجم منت اللغة :ألمحد رضا ،الناشر :دار مكتبة احلياة ببريوت ،عام 1377ه 1380 -
.ç
 )87معجم مقاييس اللغة :ألمحد بن فارس بن زكراي الرازي ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون،
الناشر :دار الفكر ،عام ç - 1979 1399م.
 )88املغين :لعبدللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ،الشهري اببن قدامة املقدسي ،الناشر :مكتبة
القاهرة ،عام ç - 1968 1388م.
 )89منتهى اإلرادات :حملمد بن أمحد الفتوحي الشهري اببن النجار ،حتقيق :عبدللا بن عبداحملسن
الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل لعام ç - 1999 1419م.
 )90منح اجلليل شرح خمتصر خليل :حملمد بن أمحد بن حممد عليش ،الناشر :دار الفكر ببريوت،
عام ç - 1989 1409م.
 )91هناية احملتاج إىل شرح املنهاج :حملمد بن أيب العباس أمحد الرملي ،ومعه حاشية الشرباملسي
وحاشية الرشيدي ،الناشر :دار الفكر ببريوت ،عام ç - 1984 1404م.
 )92هناية املطلب يف دراية املذهب :لعبدامللك بن عبدللا اجلويين ،حتقيق :أ.د.عبدالعظيم حممود
الديب ،الناشر :دار املنهاج ،الطبعة األوىل لعام ç - 2007 1428م.
 )93النهاية يف غريب احلديث واألثر :أليب السعادات املبارك بن حممد بن حممد ابن عبدالكرمي
الشيباين اجلزري ،ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي ،الناشر:
املكتبة العلمية ببريوت يف عام ç - 1979 1399م.
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د .منى بنت محمد الجليدان
قسم الدعوة – المعهد العالي للدعوة واالحتساب
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اإلعداد المهاري للداعية
د .منى بنت محمد الجليدان
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ملخص الدراسة:
يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة وتوصيات وفهرس للمراجع ،وقد اشتملت
املقدمة على أمهية البحث وأهدافه ومنهجه وتقسيماته ،أما مضمون البحث فقد اشتمل على
ماأييت:
املبحث األول :التعريف ابإلعداد املهاري للداعية وأمهيته ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابإلعداد املهاري للداعية.
املطلب الثان :أمهية اإلعداد املهاري للداعية.
املبحث الثانـي :ضوابط ووسائل اإلعداد املهاري للداعية ،وفيه مبحثان:
املطلب األول :ضوابط اإلعداد املهاري للداعية.
املطلب الثان :وسائل اإلعداد املهاري للداعية.
املبحث الثالث :جماالت اإلعداد املهاري للداعية وميادينه.
املطلب األول :جماالت اإلعداد املهاري للداعية.
املطلب الثان :ميادين اإلعداد املهاري للداعية.
املبحث الرابع :معوقات اإلعداد املهاري للداعية وسبل عالجها ،وفيه مطلبان.
املطلب األول :معوقات اإلعداد املهاري لدى الداعية.
املطلب الثان :سبل عالج معوقات اإلعداد املهاري لدى الداعية.
اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات املفتاحية :الداعية ،املهاري ،اإلعداد ،الدعوة.
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Abstract :
The research consists of an introduction، four topics، a conclusion،
recommendations، and an index for the references. The introduction includes the
importance of the research، its objectives، methodology، and divisions، while the
content of the research includes the following:
The first topic: Introducing the skillful preparation of the Islamic Preacher and
its importance، and it has two themes:
The first theme: Introducing the skillful preparation of the preacher .
The second theme: the importance of the skillful preparation of the preacher .
The second topic: Rules and means of skillful preparation of the preacher، and
it has two themes:
The first theme: Rules of the skillful preparation of the preacher.
The second Theme: the means of skillful preparation for the preacher .
The third topic: the areas of skillful preparation of the preacher and his fields
The first theme: the areas of skillful preparation of the preacher.
The second theme: the fields of skillful preparation of the preacher.
The fourth topic: the obstacles to the skillful preparation of the preacher and
the ways to handle it، and it has two themes.
The first theme: Obstacles to the skillful preparation of the preacher .
The second them: ways to address the obstacles in skillful preparation of the
preacher.
The conclusion contains the most important findings and recommendations.

key words: preacher، skillful، preparation، Call (Dawah).

املقدمة:

احلمدهلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن
إن َ
الصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد،
سيئات أعمالنا ،و َّ
قلواب غُْل افا ،وأَعيُـناا عُ ْمياا،
الذي بلَّغ الرسالة ،و َّأدى األمانة ،حىت فتح هللاُ به ا
ص ًّما ،وعلى آله وصحبه الذين تولَّوا أمانة البالغ من بعده إىل يوم الدين،
ا
وآذاًن ُ

بعد:
أما ُ
فضل الدعوة إىل هللا ،وثناء هللا  على أهلها،
فإنه ال خيفى على املسلم ُ
والقائمني هبا ،ورافعي لِوائها؛ كما يف قوله تعاىل :ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ [فصلت]٣٣ :؛ أي":ال أحد
قوال ممَّن دعا إىل هللا بتعليم اجلاهلني ،ووعظ الغافلني واملعرضني"()1؛
أحسن ا
مقامه يف إبالغ دين هللا،
فالداعية و ُ
القائم َ
ارث النيب  يف مهمته اإلرشادية ،و ُ
ماسةا إىل االهتمام ابلدعاة وأتهليهم؛ فالدعوة كغريها
ومن هنا كانت احلاجةُ َّ
أحدا من
من األعمال حتتاج إىل مهارة وخربة ،وكان الرسول  عندما يبعث ا
صحابته لتعليم الناس أو دعوهتم ي ِ
رش ُده إىل األسلوب األمثل ،الذي يسهل
ُ
ٍ
ِ ُّ
ينتقل إىل موضوع حىت َّ
يتأكد أن
للمتعلم تعل َم الشيء مبهارة عالية وإتقان؛ فال ُ
وجه معاذاا إىل
املتعلم أتقن
املوضوع الذي قبله( ،)2كما جاء عنه  عندما َّ
َ
ك ََتِِْت قَـوما ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اد ِة أَ ْن ال
اليمن ،فقال):إِنَّ َ
اب ،فَا ْدعُ ُه ْم إِ ََل َش َه َ
ًْ ْ
( )1تيسري الكرمي الرمحن ،السعدي،ص.749
( )2انظر :مهارات الرتبية اإلسالمية ،عبد الرمحن املالكي ،ص.41
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ول َِّ
ك فَأَ ْعلِ ْم ُه ْم أ َّ
َن َّ
إِلَهَ إَِّال َّ
ض
َّن َر ُس ُ
اَّلل ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَاعُوا لِ َذلِ َ
اَّللُ َوأِِ
َت َ
اَّللَ افْ ََ
ٍ
َعلَ ْي ِهم ََخْس صلَو ٍ
ك فَأَ ْعلِ ْم ُه ْم أ َّ
َن
اعوا لِ َذلِ َ
ات ِِف ُك ِِل يَـ ْوم َولَْيـلَ ٍة ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
ْ َ ََ

ِ ِ ِ
َّ
اعوا
َت ُّد ِِف فُـ َق َرائِ ِه ْم ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
َت َ
ض َعلَْي ِه ْم َ
ص َدقَةً تُـ ْؤ َخ ُذ م ْن أَ ْغنيَائ ِه ْم ،فَ َُ
اَّللَ افْ ََ
لِ َذلِك ،فَِإ ََّّي َك وَكرائِم أَمواِلِِم ،واتَّ ِق دعوةَ الْمظْلُ ِ
وم؛ فَِإنَّه لَيس بـيـنَـها وبْي َِّ
اَّلل
َ
ُ ْ َ َ ْ َ َ ََْ
َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ
ِ
اب)(.)1
ح َج ٌ

• أهداف البحث:

يهدف البحث إىل التعريف مبفهوم اإلعداد املهاري للداعية ،وأمهيته ،وضوابطه،

وذكر أبرز وسائل تنمية املهارات ،وامليادين الدعوية املعنية بذلك ،مع حتديد معوقات
اإلعداد ،وعالجها(.)2

( )1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب:الدعاء إىل الشهادتني ،رقم  ،19ص.42
( )2مت جتاوز بعض احملاور يف اإلعداد املهاري الستيفائها يف رسالة الدكتوراه"إعداد الداعية يف ضوء
الكتاب والسنة" ،للباحثة جلوس القحطان؛ حيث تناولت موضوع اإلعداد املهاري يف الفصل
وتطرقت إىل بيان املهارات املطلوبة من الداعية ،كمهارات التفكري ،وتطوير الذات،
اخلامسَّ ،
واالتصال الفعال ،وبناء العالقات اإلنسانية ،ومهارات التنمية البشرية ،واملهارات االجتماعية،
والبيانية ،والوسائل واألساليب املعينة على ذلك ،وكان من توصيات الرسالة :إفراد كل ٍ
فصل
يتم تناوله والرتكيز عليه.
بدراسة مستقلة ،فجاء هذا
البحث لريكز على مامل َّ
ُ
كما مت جتاوز املوضوعات يف حبث التطبيقات النبويَّة يف تنمية املهارات الدعوية ،د .ملياء الطويل،
واملنشور يف العدد السادس من جملة الدراسات الدعوية ،عام 1434هـ ،ص137؛ حيث تناولت
مهارة التخطيط ،واالستماع ،والتفكري ،والتعامل مع املدعوين ،وتنمية املهارات اإلبداعية يف وسائل
الدعوة .وهللا املوفق.
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• منهج البحث:
ائي الناقص( ،)1القائم على حص ِر بعض
املنهج االستقر ُّ
املنهج املستخدم هو ُ
اجلزئيات املتعلقة ابإلعداد املهاري للداعية ،وتصنيفها مبا ِ
أهداف البحث،
حيق ُق
َ
وتقسيماته.
•تقسيمات البحث:
املقدمة :وفيها أمهية البحث ،وأهدافه ،ومنهجه.
املبحث األول :التعريف بإلعداد املهاري للداعية،وأمهيته ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :التعريف ابإلعداد املهاري للداعية.
املطلب الثان :أمهية اإلعداد املهاري للداعية.
املبحث الثانـي :ضوابط ووسائل اإلعداد املهاري للداعية ،وفيه مبحثان:
املطلب األول :ضوابط اإلعداد املهاري للداعية.
املطلب الثان :وسائل اإلعداد املهاري للداعية.
املبحث الثالث :جماالت اإلعداد املهاري للداعية ،وميادينه.
املطلب األول :جماالت اإلعداد املهاري للداعية.
املطلب الثان :ميادين اإلعداد املهاري للداعية.
املبحث الرابعِِ :
وسبُل عالجها ،وفيه
معوقات اإلعداد املهاري للداعيةُ ،
مطلبان.
املطلب األولِ :
معوقات اإلعداد املهاري للداعية.
املطلب الثانُ :سبُل عالج ِ
معوقات اإلعداد املهاري للداعية.

اخلامتة :وفيها أهم النتائج ،والتوصيات.

مايقوم على االكتفاء ببعض جزيئات املسألة ،وإجراء الدراسة
()1املنهج االستقرائي (الناقص)":وهو
ُ
عليها ابلتتبع ملا يعرض هلا ،مع االستعانة ابملالحظة يف هذه اجلزئيات املختارة ،وذلك إلصدار
مجيع جزئيات املسألة اليت مل تدخل حتت الدراسة".البحث العلمي ،الربيعة
أحكام عامة ،تشمل َ
(.)179/1
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون رجب 1442هـ
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املبحث األول :التعريف بإلعداد املهاري للداعية،وأمهيته

املطلب األول :التعريف بإلعداد املهاري للداعية
أوال :التعريف بإلعداد
ً

َّ
لغةًَّ :
استعد له؛ أي :هتيَّأ .والعُدَّة ابلضم:
وجهزه ،ويقال:
أعد الشيءَ :هيَّأَه َّ
أيضا :ما أعددته من ٍ
سالح(،)1ومن هذا
مال أو ٍ
االستعداد و ُّ
التأهب ،والعُدة ا
ُّ
قبل وقوعه ،وهذه الكلمة
يتبني أن لفظة (اإلعداد) تدل على التهيئة لألمر َ
ﲝﱠ
ﲞ
وردت يف القرآن الكرمي بصيغ خمتلفة ،منها قوله تعاىل ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
[الطالق ،]1٠:وقوله تعاىلﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ
[األحزاب]29:
،

ففي كل هذه اآلايت ُّ
تدل على معىن التهيئة واالستعداد.

يف االصطالحي؛
اصطالحا :من خالل التعريفات اللغوية يُستنبَ ُ
ط التعر ُ
ا
أنه :استعداد اإلنسان للقيام ٍ
بعمل ما ،وهتيئة نفسه لذلك.
اثنيًا :التعريف بملهارة

ِ
الرجل مهارة:
لغةا :املهارة ابلفتح:احلذق يف الشيء ،واألداء املت َق ُن لهَ ،
ومهَر ُ

إذا أحكم الشيء ،واملهارة :هي اإلحاطة ابلشيء من كل جوانبه ،واإلجادة
َّب (:الْم ِ
التامة له .يقال :املاهر؛ أيِ :
احلاذ ُق بكل ٍ
عمل()1؛ ومنه قَـ ْول النِ ِ
اه ُر
ُ
َ
)
2
(
ِابلْ ُقر ِ
يشق عليه
آن َم َع الْ ِكَرِام الََْربَرِة) ؛أي :احلاذ ُق به ،الذي ال يتوقَّف ،وال ُّ
ْ
()1انظر :العني ،اخلليل الفراهيدي (.)42/3
( )2أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة ،ابب:فضل املاهر يف القرآن ،رقم ،798
ص.312

414

اإلعداد املهاري للداعية
د .مىن بنت حممد اجلليدان

قراءته؛ جلودة حفظه ،وإتقانه ،ورعاية خمارجه بسهولة من املهارة؛ وهي
احلِذق"(.)1
اصطالحا بتعريفات متعددة ،منها:
اصطالحا :عُ ِرفت املهارة
ا
ا
" -1أداء بدن أو ذهينِ ،
يؤدي إىل مستوى ٍ
عال من اإلتقان ،عن طريق
ا
الفهم ،واملمارسة ،والدقة ،وأبقل جهد ،ويف أقل وقت ممكن"(.)2
الدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيًّا
السهل
ُ
"_2األداءُ
ُ
وعقليًّا ،مع توفري اجلهد ،والتكاليف"(.)3
"-3جمموعة القدرات الشخصية اليت تُ ِ
كسب املتعلِ َم ثقةا يف نفسهُ ،مت ِكنُه
من حتمل املسؤولية ،وفهم النفس واآلخرين ،والتعامل معهم بذكاء ،وإجناز املهام
املوَّكلة إليه بكفاءة عالية ،واختاذ القرارات الصائبة مبنهجية علمية سليمة"(.)4
وخالصة تلك التعاريف تشري إىل أ َّن املهارة تشمل الكفاءة العلمية،
والعملية ،القائمة على الفهم ،واإلتقان ،والسرعة .ولعل من األلفاظ ذات الصلة
مبفهوم املهارة( :احلِذق ،اإلتقان ،اإلحكام ،اإلبداع ،الرباعة ،اخلربة ،التفوق،
اإلجادة ،الكفاءة).

اثلثًا :التعريف بلداعية

()1فيض القدير ،املناوي (.)319/6
( )2تنمية الكفاايت النوعية ،مسري صالح ،ص.68
()3حماضرات يف مهارات التدريس ،داود حلس وحممد أبو شيقر ،ص.14
( )4املهارات احلياتية،د.أمحد أبو السعد ود .عبد هللا اجلراح ،ص.14
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون رجب 1442هـ
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ِ
بت فيما عنده من اخلري،
لغة":دعوت هللا ،أدعوه:
ُ
ابتهلت إليه ابلسؤال ،ورغ ُ
ُ
يداً :نديته ،وطلبت إقباله ،...واجلمعُ :د َعاة ،وداعون"(.)1
ودعوت ز ا
ُ
حيمل رسالةَ الدعوة إىل دين هللا ،ورسالة األمر
ا
اصطالحا" :هو الذي ُ
"()2
القائم على تبليغ دين اإلسالم،
ابملعروف ،والنهي عن املنكر  .وقيل" :هو ُ
احلاث على تطبيقه"(.)3
واملعلِم له ،و ُّ

ابعا :تعريف اإلعداد املهاري للداعية
رً
ائي
يف االجر ُّ
من خالل التعريفات اللغوية واالصطالحية السابقة يكون التعر ُ
للبحث ،فيكون املقصود ابإلعداد املهاري للداعية هو :هتيئة الداعية الكتساب
املهارات الالزمة للوصول إىل مستوى ٍ
عال يف إتقان العمل الدعوي.
ا
***

( )1املصباح املنري ،الفيومي ،ص ،74مادة :دعو.
( )2فقه الدعوة وأساليبها ،حممود محودة وحممد عساف ،ص.111
( )3دراسات منهجية يف الدعوة واحلسبة ،أ.د عبد الرحيم املغذوي ،ص.84
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املطلب الثانـي :أمهية اإلعداد املهاري للداعية
يقوم به ،وهو
تكمن أمهية اإلعداد املهاري للداعية يف العمل العظيم الذي ُ
سلَه({ ،)1ﱤ ﱥ ﱦ
الدعوة إىل هللا تعاىل ،اليت َ
أنزَل هللا هبا ُكتُـبَه ،وأرسل هبا ُر ُ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ} [سورة النحل.]36:

ﭧﭨﱡ ﱮ ﱯ ﱰﱠ النساء1٦٥ :ويف املنزلة العالية للدُّعاة ،واألجر
العظيم هلمﭧ ﭨ ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ

آل عمران1٠4 :

وقال َّ َ :
ٍ
مثل أج ِر فاعلِه)(.)2كما تتضح أمهية
(من دل على خري فله ُ
اإلعداد املهاري للداعية فيما يلي:
حرص الداعية على اإلعداد املهاري من ابب اختاذ األسباب اليت َأمَرًن
 -1أن َ
ِ
ويشه ُد له قوله ﭨ ﱡ ﲥ ﲦ
هللا هبا؛ فإن قوة الدعوة تنبع من قوة ُدعاهتاَ ،
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ

األنفال٦٠ :

ِ
اَّلل من املؤم ِن الض ِ
َّعيف ،ويف ٍ
كل
وقال:
القوي خري و ُّ
(املؤمن ُّ
أحب إىل َّ َ
ُ
ابَّلل وال ِ
خري ،اح ِرص على ما ينفعك ،واستِعِن َِّ
تعج ْز)(.)3
َُ
ْ
أن من ِ
َّ -2
مقومات الداعية الناجح َس ْعيَه يف اكتساب أكرب قدر ممك ٍن من
املهارات اليت تُعينه بعد هللا على إتقان عمله الدعوي ،وهو من مجلة البصرية،

ﭧ ﭨ ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸﱠ

يوسف1٠٨ :

-3حاجة الدعوة اإلسالمية يف العصر احلاضر إىل دعاة على قد ٍر كب ٍري من
وتتنوعُ األساليب ،وتتفاوت
التأهيل العلمي والعملي؛ حيث تتجدَّد الوسائلَّ ،

( )1انظر :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،ابن تيمية ،ص.6
( )2أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،ابب :فضل إعانة الغازي ،رقم ،1893
ص.787
( )3أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب القدر ،ابب :يف األمر ابلقوة ،رقم  ،2664ص.1069
جملة العلوم الشرعية
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الثقافات" ،فدعوة غري املسلمني اليوم بني صنفني من الدعاةِ :صنف لديهم
لشرعي الذي ميكنهم من
القدرة على عرض الدعوة ،ولكنهم ال ميلكون العلم ا َّ
الشرعي ،ولكنهم يفتقدون القدرَة على عرضه ،وكال
ذلك ،وآخرون لديهم العلم
ُّ
هذين ِ
الصْنف ِ
حيتاج إىل التأهيل والتدريب؛ للقيام ابلدعوة على الوجه
ني
ُ
األكمل"(.)1
َّ -4
أن الداعية ال يقف عند حدود الوعي النظري ملا يتعلمه ،ولكنه يقوده
إىل التطبيق واملمارسة ،عن طريق مهارات ِ
يطوُر هبا نفسه ،ويؤثِر هبا على
املدع ِوين ،ولقد ضرب لنا الصحابةُ رضوان هللا عليهم أروع األمثلة يف ِح ِ
رصهم
َ
ُ َ
ِ
الصحاب اجلليل عبد هللا بن مسعود 
على العمل والتطبيق؛ فقد جاء عن
أنه قال(:كان الرجل منَّا إذا تعلَّم عشر ٍ
هن،
يعرف معانيَ َّ
آايت مل ُُي َّ
اوزهن حىت َ
َ
ُُ
هبن)(.)2
والعمل َّ

***

( )1تدريب الدعاة ،أ.د عبد هللا اللحيدان ،جملة جامعة اإلمام ،العدد 1426 ،51هـ ،ص.314
()2جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي( .)80/1وقال احملقق أمحد شاكر:إسناده صحيح.
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املبحث الثانـي :ضوابط ووسائل اإلعداد املهاري للداعية

املطلب األول :ضوابط اإلعداد املهاري
إن من مستلزمات اإلعداد املهاري للداعية مراعاته ٍ
َّ
لعدد من الضوابط،
منها:
 /1اإلخالص(َّ :)1
ب هبا الداعية إىل هللا  ،من
إن الدعوة عبادة َّ
يتقر ُ
اإلخالص من أهم متطلباهتا ،وقبوهلا ،وقد َّ
دل على ضرورته،
أجل ذلك كان
ُ
ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶﱠ يوسف .]1٠٨ :فالداعية يدعو إىل هللا ،
النيب إىل
ثاب عند هللا  ،وأرشد ُّ
ؤج ُر ويُ ُ
ونيته خالصة له سبحانه ،وهبا يُ َ
يقاتل
أمهية اإلخالص الدعوة ،وذلك حينما جاء رجل إليه فقال:
(الرجل ُ
ُ
للمغن ِم ،والرجل يقاتل ِ
سبيل ِ
للذك ِ
فمن يف ِ
هللا؟
ل
الرج
و
ر
ََ
ُ
لريى مكانُهَ ،
يقاتل َُ
ُ ُ
ُ ُ
قال:من قاتَل لتكو َن كلمةُ ِ
هللا هيا العليا فهو يف سبيل هللا)(.)2قال اإلمام ابن
َ
َ
حجر -رمحه هللا":-وفيه بيان َّ
تسب ابلنية الصاحلة ،...وفيه
أن األعمال إمنا ُحت َ
ِ
احلرص على الدنيا"( ،)3فالداعية حينما حيرص على إعداد نفسه مهارًّاي ُيب
ذم
ُّ

العبد على استحضار مشاهدة هللا
( )1اإلخالص لغةاَّ :
عرفه اإلمام ابن رجب فقال":هو أن يعمل ُ
العبد هذا يف عمله ،وعمل عليه ،فهو خملص هلل".
َّإايه ،واطالعه عليه ،وقربه منه ،فإذا استحضر ُ
جامع العلوم واحلكم (.)129/1
( )2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه،كتاب اجلهاد والسري ،ابب:من قاتل لتكو َن كلمةُ هللاِ هي
العليا،ص 543رقم ()2810

( )3إحتاف القاري (.)567/2
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أن تكو َن نيته خالصةا لوجه هللا ،ليس ألجل ُشهرٍة أو مسُْ ٍ
عة ،وإمنا ألجل التأثري
ْ
والقبول عند هللا.
لعل من املواقف الدالة على إخالص الصحابة َّ 
أن اخلليفةَ أاب بكر
و َّ
جيشا إىل
الصديق  كان حيتسب خطواته يف سبيل هللا  ،فحينما بعث ا
()1
كبت؟
الشام خرج يُشيِعُهم على رجليه ،فقالوا :اي خليفةَ رسول هللا ،لو ر َ
ِ
ِ
ب ُخطاي يف ِ
الزرقان -رمحه هللا-
سبيل هللا)( .)2قال اإلمام ُّ
قال( :إن أحتس ُ
معل اقا" :لكوهنا مشياا يف طاعة هللا"(.)3
 /2العلمَّ :
إن أساس الدعوة العلم والبصرية ،وذلك مصداقاا لقول هللا ﱡ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﱠ يوسف ،1٠٨::قال اإلمام ابن كثري -رمحه هللا" :-يدعو إىل هللا
ٍ
ٍ
بصرية من ذلك ،...ويق ٍ
وبرهان عقلي وشرعي"( ،)4وأن يكو َن
ني
هبا على
أساس اإلعداد املهاري للداعية قائما على كتاب هللاِ ،
وسنة النيب ،وإمجاع
ا
ُ
العلماء ،قال ( :إِ َّن َخ ْْي ا ْحل ِد ِ ِ
ْي ا ِْلَُدى ُه َدى
يث كتَ ُ
َ َ
اب هللاَ ،و َخ ْ َ

( )1يُشيِعهم :أي :خرج معه ليودعه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة ( )503/1مادة :شيع.

( )2أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ،ص ،285رقم ( )518كتاب اجلهاد ،ابب :النهي عن قتل النساء
والولدان يف الغزو ،وذكره األلبان يف إرواء الغليل ( ،)14/5وقال :إسناده صحيح.
( )3شرح الزرقان (.)19/3
( )4تفسري القرآن العظيم (.)513/2
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()1
ِ
ٍ
صمةَ
ُحمَ َّمد ، )...قال اإلمام ابن حج ٍر -رمحه هللا" :-قال ابن بطَّ ٍال :ال ع ْ
ٍ
ألحد إال يف كتاب هللا ،أو يف سنة رسوله ،أو يف إمجاع العلماء"(.)2
 /3الصرب :أمر هللا عباده ابالتِصاف ابلصرب ،وأثىن على الصابرين ،ورتَّب على
صربهم مثر ٍ
ات يف الدنيا واآلخرة ،قال اإلمام ابن القيم -رمحه هللا":-وهو واجب

نصف اإلميانَّ ،
فإن اإلميا َن نصفان :نصف صرب ،ونصف
إبمجاع األمة ،وهو ُ
شكر"( ،)3فإذا صرب الداعيةُ على ما قد يو ِاجهه من صعو ٍ
ابت يف أثناء اإلعداد
ُ
سينال مراده ،ويصل
فحتما ُ
املهاري ،من ُّ
حتم ٍل لكثرة التدريب والتعليم ،والقراءة ا
ملبتغاه إبذن هللا.

 /4الوسطيَّة واالعتدال :تظهر الوسطيَّةُ يف عدم االحنراف عن منهج أهل السنة
زت به الشريعةُ
واجلماعة ،وهذا ما متيَّ ْ

اإلسالمية ،ﭧ ﭨ ﱡ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ

البقرة143 :

وسط بني
قال اإلمام
ُّ
أهل الدين َ
البغوي -رمحه هللا":-قال الكليب :يعينُ :
ِ
ِ
مذمومان يف الدين"( ،)4فينبغي للدُّعاة قبل أن يُِع ُّدوا أنفسهم
الغلو والتقصري؛ ألهنما
الوسطيِة واالعتدال يف فكرهم الدعوي ،و ُّ
التأكد
مبنهج
إعدادا مهارًّاي ،وأن يلتزموا ِ
َّ
ا
العلم واخلربة.
من سالمة منهج من يتلقَّى عنهم َ
،

( )1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،ابب :ختفيف الصالة واخلطبة ،ص ،335رقم
(.)867
( )2إحتاف القاري (.)489/5
( )3مدارج السالكني (.)151/2
( )4معامل التنزيل ،البغوي (.)168/1
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 /5القدوة احلسنة :ينبغي للداعية أن يكو َن قدواة حسنةا للمدعُ ِوين ،يف حرصه
على تطوير مهاراته ،واالرتقاء بنفسهَّ ،
قدرا
فإن املثال َّ
احلي والقدوة الصاحلة يثريُ ا
كبريا من االستحسان ،واإلعجاب ،والتقدير ،واحملبَّة ،فيسعى املدعُ ُّو إىل
ا
ٍ
االقتداء بهَّ ،
أي احنراف أو خروج من الداعية عن النهج الصحيح هو
وإن َّ
سبب الحنراف كل من أتثَّر به ،أو ِمسع منه( ،)1وسبب ِ
ملقت هللا عز وجل:
َ
ﱡﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘﲙﲚﲛﲜﱠ

الصف]3 - 2 :

***

( )1انظر :مقومات الداعية الناجح ،سعيد القحطان ،ص.324
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املطلب الثانـي :وسائل اإلعداد املهاري للداعية

أنيسلك الوسائل اآلتية:
يتطلب اإلعداد املهاري للداعية
َ

ِ
ً
ب منها الداعيةُ
أوال :التعلم الذاِت :وهو جمموعة من املهارات اليت يكتس ُ
مقتدرا على توجيه ذاته ،وتنشيط فعالياته
مقدراة شخصيةا ،وقوة ذاتية؛ ليكو َن ا
جتاه حتقيق أهدافه( ،)1وهذه الوسيلةُ تعطي الداعيةَ ثقةا بنفسه ،وبقدراته،
فيتحمل تعلم املهارات الدعوية بنفسه عن طريق القراءة ،واالستماع ،واحملاوالت
املتعددة ،أو االستعانة بتجربة قر ٍ
يب أو ٍ
أول
زميل ،ولقد كانت كلمة (اقرأ) َ
ٍ
كلمة نزلت على رسول هللا  ،فكأمنا حدَّدت نقطةَ االنطالق ،عن عائشة
رسول هللامن الوح ِي
أم املؤمنني -رضي هللا عنها-أهنا
قالت(:أو ُل ما بُ ِدئ به ُ
َّ
ِ
بح ،مث
الص ِ
مثل فلَ ِق ُّ
الرؤاي الصاحلةُ يف النوم ،فكا َن ال يرى رؤاي إال جاءَ ْ
ت َ
ِ
َّث فيه -وهو التعبُّد -الليايل
ب إليه اخلالءُ ،وكا َن خيلو بغار ِحراء ،فيتحن ُ
ُحب َ
لعدد قبل أن ينزع إىل أهلِه ،ويتزود لذلك ،مث ِ
ذوات ا ِ
فيتزو ُد
يرج ُع إىل خدُيةََّ ،
َ
َ
ملثلها حىت ِ
النيب
فجئَه ُّ
احلق وهو يف غا ِر حراءَ ،فجاءه امللَ ُ
اقرأْ ،قال له ُّ
ك فقالَ :
 :ما أًن بقار ٍئ.)2()...
اثنيا :التدريب :فالدربة خري ٍ
وسيلة الكتمال املهارة وحسن أدائها ،قال تعاىل:
ً
ُ

{ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

} [سورة األنفال.]60:
( )1مهارات التعلم الذايت ،الزابيل ،ص.8

رسول هللا  من الوحي
( )2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب التعبري ،ابب :أول مابُ ِدئ به ُ
الرؤاي الصاحلة ،قم  ،6982ص.1334
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فاآلية تشري إىل أمهية اإلعداد املسبَّق ،والذي ال يتأتَّى إال من ِ
خالل
ُ
ِ
العرب يقومون بتدريب أبنائهم على ممارسة اخلطابة،
التدريب ،وقد كان
ُ
واملساجلة ،وقد قيل" :املرا ُن يؤدي إىل اإلكمال" ،وغالبا ما ِ
نعربُ عن اخلطابة
ا
لتصبح
فن؛ مما يدل على أهنا قابلة للتطور ببذل اجلهد ،واملمارسة الفعلية،
أبهنا ٌّ
َ
يستعني هبا الدعاة؛ لتطوير مهاراهتم يف
مهارةا ،ويـُ َعد التدريب وسيلةا خارجية
ُ
قادرا على تلبية حاجات جمتمع الدعوة،
جمال الدعوة إىل هللا ،فيكون ا
ومواكباا ملستجدات العصر ،مما يُزيده متَ ُّكناا يف أداء رسالته الدعوية على أكمل
ٍ
وجه ،ويُساعده على تـجن ِ
ليصل بذلك اىل املستوى املنشود،
ُّب األخطاء،
َ
يهتم برف ِع املستوى العلمي
يتنوع ،فهناك تدريب
والتدريب للدُّعاة َّ
علميُّ ،
ٌّ
للداعية يف خمتلف الفنون ،عن طريق الدروس العلمية ،واحملاضرات ،وهناك
عىن ابملهارات اخلطابيَّة ،والوعظيَّة ،واملهارات التقنية ،واإلدارية،
تدريب عملي ،يُ َ
خيتار منها الداعية ما يناسب احتياجاتِه.
ُ
قادرا على
وللتدريب أثَـر على تنمية املهارات الدعوية ،فيكون الداعيةُ ا
عصره ،وتصبح لديه معرفة مبهارات االتصال
اختيار املوضوعات اليت تناسب َ
ويزداد
مع املدعُ ِوين ،ووسائل التقنية احلديثة لنشر الدعوة ،فتزيد ثقتُه بنفسه،
ُ
يصل الداعية ملبتغاه ،وليس
عطاؤه وأتثريه على اجملتمع ،وابلتدريب املستمر ُ
ِ
ِ
َّحلُِّمَ ،وَم ْن يَـتَ َحَّر
ذلك
ا
مستحيال ،قال( :إَِّمنَا الْع ْل ُم ِابلتـ َ
َّعلُِّمَ ،وإَِّمنَا ا ْحل ْل ُم ِابلت َ
ا ْخلَْ َري يـُ ْعطَهَُ ،وَم ْن يَـتَـ َو َّق الشََّّر يُوقَهُ((.)1
،

قبل القول والعمل،ص.39
( )1ذكره اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب العلم،
ُ
ابب:العلم َ
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املبحث الثالث :جماالت اإلعداد املهاري ،وميادينه

املطلب األول :جماالت اإلعداد املهاري للداعية

كيز عليه
وتتنوع
تتعدَّد َّ
ُ
جماالت اإلعداد املهاري للداعية ،وهي مما ُيب الرت ُ
لعل من أبرزها ما يلي:
من قِبَل الدعاة وجهات التدريب املعنية ،و َّ
أ_ املهارات العلمية ،وتتمثل فيما يلي:

النيب
_1جمال العقيدةَّ :
وخاصة يف دعوة غري املسلمني ،وألمهية ذلك وضَّح ُّ
ِ 
ملعاذ بن ٍ
َّك َأتِْيت قَـ ْواما
جبل عقيدة أهل اليمن؛ ليستعد هلم ،ا
قائال له):إِن َ
ول َِّ
ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اَّلل،)..
اَّللُ َوأَِن َر ُس ُ
اب ،فَ ْادعُ ُه ْم إِ َىل َش َه َاد ِة أَ ْن ال إِلَهَ إَِّال َّ
ْ
في ِ
عمق الداعيةُ مهاراته يف دراسة الكتب املتخصصة مبسائل العقيدة ،ونوازهلا
ُ
ميس حاجة املدعوين املسلمني وغري
اليت حيتاج إىل استحضار أحكامها،مما َّ
املسلمني ،مثل القضااي والشُّبهات املعاصرة املتعلقة ِ
ابلفَرق ،واألداين ،واملذاهب
ُ
الفكرية املعاصرة ،كالعصرانية ،واحلداثة ،والعوملة ،والعلمانية ،والليربالية،
واألحباش ،والقاداينية ،وبيان العالقة بني اإلسالم وغريه من األداين ،وعاملية
الدين اإلسالمي ،ودالئل حتريف التوراة واإلجنيل ،كما يكون الداعية مواكباا ملا
ينتشر من خر ٍ
افات متعلقة ابلربجمة اللغوية ،والعصبية ،والطاقة الذاتية ،وما يظهر
بدع كاألعياد املعاصرة ،وختصيص هناية السنة بعبادة ،وتداول بعض األلفاظ
من ٍ
ت عنه الشريعة.
البدعية وحنوها مما َهنَ ْ
يطور الداعيةُ مهاراته بعلم النوازل الفقهية اليت
_2جمال الشريعة :حبيث ُ
أحكامها على بعض املدعُ ِوين ،كالتجارة اإللكرتونية ،واملعامالت
قد ختفى
ُ
املالية ،واملستجدات الطبية ،وبعض األمور املتعلقة بلباس املرأة ،وزينتها ،وبيان
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الشرعي يف الكوارث واحلوادث وحنو ذلك ،واليت تُثبِت للمدعُ ِوين
املنهج
ِ
صالحيةَ الدين اإلسالمي لكل ٍ
زمان ومكان.

 _3جمال الدراسات القرآنية والسنة النبوية:واملتمثل يف العلم أبهم قضااي
اإلعجاز يف القرآن والسنة اليت هلا أتثري طيب يف ِ
تثبيت الدين عند املسلمني،
وتوسيع أُفُِقهم ،وازدايد عدد الداخلني إىل اإلسالم ،مثل:سبق اإلسالم يف
جماالت طبية عدة ،وإبراز احلكم الطبية من الصالة ،والصيام ،وقيام الليل.

 _4جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية املعاصرة :فيطور الداعيةُ مهاراتِه
يف معرفة العلوم اإلنسانية ،كعلم االجتماع ،وعلم النفس ،وتعلم مهارات
ِ
الشفوي والكت ِ
اب ،وفهم ثقافات وقضااي وعادات الشعوب األخرى،
التواصل
وهذا من فقه الواقع املطالَ ِ
النيب يعلم بعادات وثقافات
ب به الداعية ،كما كان ُّ
ٍ
النيبٍ 
بثياب فيها ََخيصة
الشعوب ،عن أم خالد بنت خالد قالت( :أُِيت ُّ
سوداء صغرية،فقال :من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم ،قال :ائتون ِ
أبم
ُ
َْ ُ
َُ
ِ
ٍ
َخلِقي،
خالد .فأُِيت هبا ُحت َم ُل ،فأخذ اخلميصةَ بيده ،فألبسها وقال :أَبْلي وأ ْ
وكا َن فيها علم أخضر أو أصفر ،فقال :اي َّأم ٍ
خالد ،هذا سناه .وسناه ابحلبشية:
ُ
()1
اب الذي ابل يف املسجد لعلمه جبهل
حسن)  ،ومل يعنف النيب  األعر َّ
َ
طائفة ِ
اب فبال يف ِ
املسج ِد،
األعراب ،فعن أنس بن مالك قال(:جاء أعر ٌّ
نوب من ٍ
النيبب َذ ٍ
ماء،
النيب ،فلما قضى بولَه ،أمر ُّ
الناس ،فنهاهم ُّ
فزجره ُ
( )1أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب اللباس ،ابب :اخلميصة السوداء ،رقم ،5485
ص.1138
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()1
اإلمام ابن القيم -رمحه هللا -مبيناا أمهية فقه الواقع" :وال
فأُه ِر َ
يق عليه)  ،قال ُ
ِ
ابحلق إال بنوعني من
يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم
الفهم:أحدمها:فهم الواقع والفقه.)2("...

 _5جمال املهارات اللغويةَّ :
البد أن يكو َن لدى الداعية إملام ابللغات
وخصوصا اللغة اإلجنليزية؛ ملواكبة متطلبات العمل الدعوي يف العصر
املختلفة،
ا
رسول ِ
هللا 
يد بن اثبت(:أمرن ُ
احلاضر ،وخاصةا مع غري املسلمني ،قال ز ُ
ِ
ٍ
مر
يهود على كتاب .قال :فما َّ
كتاب يهود ،قالِ :إن وهللا ما َآم ُن َ
أ ْن أتعلَّ َم له َ
ت
ب إىل َ
ب ُ
يهود كتَـْب ُ
نصف شه ٍر حىت تعلَّمتُه له .قال :فلما تعلَّمتُه كا َن إذا كتَ َ
ت له كتابَه)(،)3قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه
إليهم ،وإذا كتَبوا إليه قرأْ ُ
هللا -مبيناا حكم ذلك" :وأما خماطبةُ أهل االصطالح ابصطالحهم ولغتهم،
ٍ
ِ
الع َجم
يج إىل ذلك ،وكانت املعان صحيحةا ،كمخاطبة َ
فليس مبكروه إذا احت َ
ِ
حسن للحاجة،
من الروم ،والفرس ،والرتك ،بلغتهم وعُرفهم ،فإن هذا جائز َ
حيتاج
وإمنا ك ِرَهه األئمةُ إذا مل ُحيتَ ْج إليه...؛ ولذلك يُ َ
رتجم القرآ ُن واحلديث ملن ُ
إىل تفهمه َّإايه ابلرتمجة"(.)4ويبني مساحة الشيخ ابن ابز -رمحه هللا -أمهية تعلم
( )1أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الوضوء ،ابب :يهريق املاء على البول ،رقم ،221
ص.66
( )2إعالم املوقعني (.)70/1
( )3أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ،كتاب االستئذان ،ابب :ما جاء يف تعليم السراينية ،رقم ،2715
ص ،611وقال األلبان :حسن صحيح.
( )4درء تعارض العقل والنقل (.)43 /1
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اللغات يف الدعوة ،فيقول":الصحابة -رضي هللا عنهم -ملا غزوا بالد العجم
من فارس و ِ
املرتمجني ،وملا
الروم مل يقاتلوهم حىت دعوهم إىل اإلسالم بواسطة
َ
َ
ِ
الناس
فتحوا البالد العجمية َ
اس إىل هللا سبحانه ابللغة العربية ،وأمروا َ
دع ُوا الن َ
ِ
دع ْوه بلُغَتِه ،وأفهموه املر َاد ابللغة اليت يفهمها؛
ومن ج ِهلَها منهم َ
بتعلُّمهاَ ،
احلجةُ ،وانقطعت املعذرة"(.)1
فقامت بذلك َّ
ب_ املهارات العملية:

الوسائل
التطبيقي أو
 _1املهارات التقنية نقصد ابملهارات التقنية :العلم
َّ
َ
املخرتعةَ املستخدمة لرفاهية ومعيشة الناس(،)2ويشهد العاملُ اليوم
واألدوات
َ
اجب
انفجارا علميًّا ا
ا
هائال ،وثوراة نوعية كربى يف جمال املعلومات ،وملا كان و ُ
ِ
الضروري أن تستخدم
مجيعا ،كان من
األمة اإلسالمية َ
تبليغ هذه الدعوة للناس ا
كل ٍ
وسيلة و تقنية حديثة ختدم هذه الدعوة ،حبيث ميكن توظيفها إلبراز الصورة
َّ
الناصعة لإلسالم ،و ِ
هت صورَة اإلسالم واملسلمني،
للرد على الشبهات اليت َّ
شو ْ
أمر الدعوة
قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا" :ويف وقتنا احلاضر قد َّ
يسَر هللاَُ 
فأمور الدعوة اليوم متيسرة"( ،)3ومن ذلك املهارات
بطرق مل حتصل ملن قبلَناُ ،
التقنية ،واملهارات احلاسوبية ،وفن التعامل مع اإلنرتنت ،ووسائل التواصل
نظرا لتأثري تلك
االجتماعي ،واالستفادة من تطبيقات اهلواتف الذكيَّة؛ ا
( )1جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن ابز (.)374/12
()2انظر :اإلُيابيات والسلبيات يف استخدام التقنيات احلديثة ،زكراي الزميلي،ص.3
( )3الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة ،ص.14
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ومسومهم ،مما
الوسائل ،فقد استغلَّها كثري من أصحاب التيارات لنشر أفكارهم ُ
حيتِ ُم على الداعية االلتفات إىل خطورة تلك الوسائل ،واملشاركة فيها ،وتوظيفها
يف جمال الدعوة إىل هللا.
 _2املهارات االجتماعية وفن التواصل :تُعدُ املهارات االجتماعية وفن

عامةا ،والداعية بشكل
التواصل من املهارات ذات األمهية يف حياة اإلنسان َّ
ٍ
معهم،
خاص؛ ُ
حيث تساعده على التحرك حنوا آلخرين ،فيتفاعل ويتعاون َ
فع ااال يف جمتمعه ،ويعرب عن مشاعره ،وانفعاالته حنوهم()1؛ كما
عضوا َّ
ويصبح ا
أن املهارات االجتماعية ُّ
تعد سلوكيات مالحظة،يستخدمها الداعية أثناء تفاعله
مع املدعُ ِوين ،ومن تلك السلوكيات اليت يسعى الداعية لتطويرها ما يلي:
حيرص
أ -مهارة فهم شخصية املدعُ ِِو وتعبْياته الصوتية :الداعيةُ احلكيم ُ

يستطيع أن يؤثر فيها ،وحىت
على فهم الشخصيات اليت يتحدَّث معها؛ حىت
َ
يستطيع ذلك البد من حتديد ِ
ِ
املدعو الذي يتواصل معه؛ حيث إن هناك
منط
َ
ثالثة أمناط أساسية ،وهي:
الص َور
 الشخصية البصرية :هي الشخصية اليت تركز أغلب انتباهها على ُّواأللوان ،وعندما يتحدث جتد عباراته يكثر فيها( :أرى ،أنظر ،يظهر
املدعو بصرًّاي ركز الداعيةُ يف أسلوبه على تصوير الكالم،
يل...إخل) ،فإذا كان ُّ
رسول يستخدم
ابلص َور والبياًنت ،وقد كان
ُ
وضرب األمثلة ،ودعمها ُّ
( )1انظر :أمهية تنمية املهارات االجتماعية يف تعديل السلوك العدوان للطفل ،د .سعاد فرحات
(.)107/1
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اإلشار ِ
ات والرسومات البيانية يف دعوته ،وقد تطورت اليوم
الوسائل املساعدةُ
ُ
وضوحا،
يد الفكرة
إليضاح الدعوة ،كالفيديو ،وأجهزة العرض ،وحنوها ،مما يز ُ
ا
ِ
املدعو ،وتؤثر عليه.
ويُثبِتها يف ذهن
ب االستماع ،وتُركِز على
 الشخصية السمعية :هي الشخصية اليت حت ُّيتحدث جتد عباراته يكثر فيها( :امسع ،أنصت...
نََربات الصوت ،وعندما
ُ
تتأَّن يف اختاذ القرار ،فإذا كان املدعو مسعيًّا ،ركز
إخل) ،وهي شخصية َح ِذرةَّ ،
ِ
مبعان و ٍ
الصوت ،والنقاش ٍ
ألفاظ دقيقة ،فرياعي
معه على نربة
الداعية يف أسلوبه َ
ب عال صوته.
الداعيةُ ذلك؛ اقتداءا برسول هللا ؛ إذ إنه إذا خطَ َ
هتتم ابلشعور واألحاسيس،
 الشخصية احلسية :هي الشخصية اليت ُّثقل املسؤولية أكثَـَر من غريه ،وجتد عباراته يكثر
كالمه ُ
يتسم ابلبطء ،يستشعر َ
فيها (شعور ،إحساس ،أمل ،حزن ،سرور ،ضيق...إخل) ،فإذا كان املدعو حسيًّا
خاطبه الداعيةُ ابألسلوب العاطفي ،والكلمات اجلميلة(.)1
ب -إنزال الناس منا ِزِلَم :على الداعية يف جمتمعه الدعوي إعطاءُ ِ
كل ذي
ٍ
العامي له منزلته ،وهذا ليس
حق حقَّه من االحرتام والتقدير؛ فالعاملُ له منزلته ،و ُّ

(أمَرًن
ا
نوعا من التفريق ،بل هو من أدب اإلسالم ،قال عائشةُ رضي هللا عنهاَ :

( )1انظر :املهارات احلياتية ،د .أمحد أبو السعد ود .عبد هللا اجلراح ،ص.30
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()1
ُ ِ
ِ
صغريًن،
(:ليس منَّا َمن مل َ
يرح ْم َ
رسول هللا أن نُنزَل َ
الناس منازَهلم) ،وقال َ 
ِ
كبريًن)(.)2
ويوق ْر َ
ج  -اإلحسان إَل املدعُ ِِوين :فإن من ِ
مقومات الدعوة اإلحسان إىل املدعوين
وإن أساؤوا ،وهذا مما ُيلبهم إىل اخلري ،ويرغبهم فيه ،ﭧﭨ ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﱠ

فصلت34 :

بني أثر ذلك ﭧ ﭨ ﱡ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ
مث َّ

فصلت ،]34 :مث َّبني سبحانه أن هذه الصفةَ عزيزة حتتاج إىل صرب
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ

()3

ﭧﭨﱡ ﲍ

فصلت3٥ :

د -االهتمام بملظهرَّ :
يد من ثقته بنفسه ،وترفَ ُع
إن اهتمام الداعية مبظهره تز ُ
مستوى أتثريه على املدعوين؛ فالنفوس ُجبِلت على حب اجلمال واملظهر احلسن،
ومل يكن األنبياء والرسل-عليهم الصالة والسالم -إال من ذوي اهليئة احلسنة واملظهر
قال(:السمت احل َس ُن ،والتؤدة ،واالقتصاد،
احلسن؛ جاء يف احلديث عن النيب  أنه
ُ
()4
بوعا،
جزء من أربعة وعشرين جزءاا من النبوة)  ،وعن الرباءقال(:كان ُّ
النيبمر ا
ٍ
أحس َن منه((.)5
وقد رأيته يف حلة محراء ،ما ر ُ
أيت شيئاا َ
( )1مقدمة صحيح مسلم ،ابب :وجوب الرواية عن الثقات ،ص.20
( )2أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا  ،ابب :ما جاء يف رمحة
الصبيان ،رقم  ،1919ص ،438وقال األلبان :حديث صحيح.
()3انظر :جمموعة رسائل دعوية ومنهجية ،ص.670
( )4أخرجه اإلمام الرتمذي يف سننه ،كتاب الرب والصلة ،ابب :ماجاء يف ِ
الع َجلة ،رقم ،2010
التأن و َ
ص ،455وقال األلبان:حديث حسن.

( )5أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب اللباس ،ابب :الثوب األمحر ،رقم  ،5849ص.1142
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فالنفس البشريةُ بطبيعتها متيل إىل الكالم الطيِب
هـ -انتقاء الكلمات الطيبة:
ُ
والثناء احلسن ،ﭧﭨﱡ ﱁﱂ ﱃﱄﱅﱠ الحج24:
ٍ
وقال (:اتَّقوا النار ولو ِ
فبكلمة طيبة)(،)1فعلى
بش ِق َمترٍة ،فمن مل ُِي ْد
َ

ِ
ويشكر من قدَّم صاحلاا.
ثين على أهل اخلري،
َ
الداعية أن يُ َ
حل املشكالت :فالداعية يسعى لإلصالح بني الناس ،انطالقاا من قول
وُّ -
هللا {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑﱒ} [سورة النساء ،]114:وهناك من الدعاة من يتميَّز بقدرته على ِ
حل
كل ٍ
املشكالت بني الناس من خالل االستماع إىل ِ
طرف من أطراف املشكلة،
أتخر عن
والعمل على التوفيق بينهم ،وكسب ُوِدهم ،كما فعل النيب ؛ فإنه َّ
البخاري -ألنه ذهب إىل بين عمر بن ع ٍ
ِ
وف
صالة الظهر مرةا -كما ورد يف
َ
حيل مشكالهتم ،ويصلح فيما بينهم(.)2
ز -مناداة املدعو بمسه :حفظ األمساء من املهارات االجتماعية اليت
حيتاجها الداعية ،ويعان بعض الدعاة من نسيان األمساء ،إما لتشاغُلِه وقت
ٍ
ِ
كثريا ما كان رسول هللا
احلديث مع
املدعو ،أو بسبب موقف جتاه الشخص ،و ا
 ينادي أصحابه ابلكىن واألمساء اليت حيبوهنا؛ ولذا َّ
البد أن يقتنع الداعيةُ
أبمهية تذكر اسم املدعو ،ابلرتكيز على وجهه ،وطبيعة حديثه ،وابتسامته،
ومناداته ابمسه ،وتكراره أكثر من مرة.
ِ
ش احلساب عُ ِذب ،رقم ،6540
( )1أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،ابب :من نُوق َ
ص.1252

( )2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الصلح ،ابب :ماجاء يف اإلصالح بني الناس ،رقم
 ،2690ص.513
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تبارك وتعاىل:
ح -الزَّيرة:حثت الشريعة اإلسالمية على الزايرة ،قال هللاُ َ
للمتباذلني
يف ،و
للم
ين ِ َّ
تجالسني ِ َّ
ني ِ َّ
(وجبَ ْ
َ
َ
للمتَحابِ َ
َ
يف ،و ُ
يف ،و ُ
ت َحمَبَِّيت ُ
للمتزاور َ
)
1
(
يزور صحابته ،ويتفقدهم ،عن أنس بن مالكَّ 
(:أن
ِ َّ
يف)  ،وكان ُّ
النيب ُ 
ٍ
طعاما ،)2()...وهذا
أهل بيت من األنصار ،فطعم عندهم ا
رسول هللا  زار َ
من أعظم ما ُحيبِب الداعية يف نفوس الناس.
ط -املصافحة :املصافحة عند اللقاء من آداب اإلسالم وأخالقه الكرمية؛
املود ِة بني املتصافحني ،كما أهنا تُ ِ
فهي ِ
ذهب الغِ َّل ،أو احلقد،
تعربُ عن احملبة و َّ
والكراهية بني املسلمني ،وقد كانت املصافحةُ من العادات املشهورة بني
ِ
ت ِألَنَ ِ
صافَ َحةُ ِيف
فع ْن قتاد َة قال :قُـ ْل ُ
س":أ َكانَت املُ َ
الصحابة رضي هللا عنهم؛ َ
َصح ِ
ال :نـَ َع ْم"(،)3وتُ ُّ
عد املصافحةُ من أكثر حاالت اللمس اليت
اب النيب ؟ قَ َ
أَْ
ِ
للمدعو.
ميكن من خالهلا نقل العديد من املعان

ي -التسامح :يُ ُّ
عد التسامح من املهارات االجتماعية الالزمة يف جمتمع الدعوة،
اإلسالمي على التسامح والتغاضي ﭧ ﭨ ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ
وقد حثَّنا ديننا
ُّ
ﱨﱩﱪﱫﱬﱠ

األعراف199 :

وقد كان النيب  أحلَ َم الناس ،وأرغبهم يف العف ِو مع املقدرة ،ولكن جند
من ِ
ومحاقة،
يتسامح،وال يعفو العتقاده أن
بعض الناس من ال
التسام َح ضعف َ
ُ
ُ

( )1أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،رقم  ،22380ص ،1626وقال األلبان :صحيح .ختريج مشكاة
املصابيح رقم .22030
( )2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب :الزايرة ،رقم  ،6080ص.1175
( )3أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب االستئذان ،ابب:املصافحة ،رقم ،6263ص.1206
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صدقة من ٍ
عبدا
مال ،وما زاد هللاُ ا
ت َ
صْ
وقد غفل عن قول الرسول (:ما ن َق َ
عزا ،وما تواضع أحد ِ
هلل َّإال رفعه هللاُ)(.)1
بعف ٍو َّإال ًّ
ََ
ك -قضاء احلوائج :حثَّنا ديننا اإلسالمي على السعي يف قضاء حوائج
الناس؛ إذ هي سبب يف زايدة األلفة واحملبة بني الدعاة واملدعوين ،ولقد ضرب
رسول هللا  أروع املثل يف ذلك؛ عن أنس بن مالك  قال(:إن كانت
لنا ُ
األَمةُ ِمن ِ
ِ
إماء أهل املدينة لَتأخ ُذ ِ
بيد ِ ِ
حيث
رسول هللا  ،فتَنطل ُق به ُ
َ ُ
َ
()2
رسول هللاِ،
ِ
ِ
ت)  ،وعنه قال(:جاءت امرأة إىل رسول هللا  فقالت :اي َ
شاءَ ْ
أي نواحي ِ
إن يل إليك حاجةا ،فقال هلا :اي أ َُّم ٍ
الس َك ِ
فالن ،اجلِ ِسي يف ِ
َّ
ك
ِش ِ
ت
ئت
النيب  إليها ،حىت َ
قض ْ
أجلس إليك .قال :فجلَ َس ْ
س ُّ
ت ،فجلَ َ
حىتَ )3
حاجتَها)( .
***

( )1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة ،ابب:استحباب العفو ،رقم ،2588
ص.1042
( )2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،ابب :الكرب ،رقم  ،6072ص.1173
( )3أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب األدب ،ابب :يف اجللوس ابلطرقات ،رقم  .4818ص.681
وقال األلبان :حديث صحيح .انظر :صحيح أب داود ،رقم .13559
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املطلب الثانـي :ميادين اإلعداد املهاري للداعية
املؤسسات الدعوية إىل االهتمام ِ
بتنمية
بعض اجلهات احلكومية و َّ
سعت ُ
مهارات الدعاة العلمية والعملية،ومنها:
أ_ وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد:حيثصدر األمر امللكي
الكرمي ذو الرقم أ 3 /املؤرخ يف  20حمرم  1414هـ،إبنشاءوزارةالشؤون
اإلسالميةواألوقاف والدعوة واإلرشاد ،لإلشراف على أعمال الدعوة إىل هللا يف
الداخل واخلارج ،ومن اإلدارات التابعة للوزارة واملعنية إبعداد الدعاة ما يلي:
 /1وكالة الوزارة املساعدة لشؤون الدعوة واإلرشاد :حيثتشرف على
وهتتم بتأهيل
أعمال الدعوة إىل هللا تعاىل داخل اململكةَ ،وفْق املنهج النبويُّ ،
اهتماما ابلوسائل التقنية احلديثة ومواكبتها ،ويندرج
الدُّعاة إىل هللا تعاىل ،وتويل
ا
حتت هذه اإلدارة :إدارة توجيه الدعاة ،ومراكز الدعوة واإلرشاد ،والدعوة
اإللكرتونية ،والربامج الدعوية ،وقد حقَّقت اإلدارة أهدافها من خالل مكاتب
ِ
االهتمام بتأهيل الدعاة
الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ،اليت سعت إىل
عن طريق العديد من الربامج والدورات ،يف خمتلف مناطق اململكة العربية
ب آخر
السعودية ،وقد بلغ ُ
عدد مكاتب الدعوة اليت تُ َ
حس َ
عىن بتأهيل الدعاة َ
كزا للدعوة(.)1
إحصائية على موقع الوزارة 397:مكتباا و 34مر ا
()1ومن أمثلة جهود مكاتب الدعوة ال احلصر :ملتقى إعداد الدعاة جبازان ،واملقام بتاريخ 1441/3/ 7_6هـ،
ودورة أتهيل الدعاة ابألردية والبنغالية حبائل ملدة ستة أشهر 1440/7/17هـ ،دورة أتهيل الدعاة للجالية
البنغالية ابلقرايت1438 /5/24،هـ ،ملدة  3أشهر .انظر موقع وزارة الشؤون اإلسالمية واإلرشاد والدعوة
واإلرشاد،
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Agencies/DawaaHelper
/Pages/About.aspx

اتريخ الدخول1441/8/3 :هـ.
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عىن بدعم األنشطة اإلسالمية
 /2وكالة الوزارة للشؤون اإلسالمية:وتُ َ
خار َج اململكة على املستوى العاملي ،ومساندهتا ،والتأكد من سالمة توجهها،
والتعاون مع العلماء املسلمني ذوي االجتاه السليم والعقيدة الصحيحة يف خمتلف
التخصصات واملعارف ،ومع اجلامعات واملراكز املتخصصة ،وتدعيم العالقة مع
املهتمة ابلعمل اإلسالمي ،ونشر القيم اإلسالمية،
اجلهات
َّ
وترسيخها ،واإلسهام يف حتقيق التضامن والتكافل اإلسالمي ،ونشر الدعوة،
واالهتمام ابلقضااي اإلسالمية ،والتواصل مع اجلمعيات واملراكز اإلسالمية خارج
عدداملكاتب خارج
عني املسلمني ،وقد بلغت ُ
اململكة ،والتعاون معها فيما يُ ُ
اململكة  26مكتبًا للدعوة ،وستة مراكز ،هتدف إىل رفع مستوى الدعاة
شامال للتعريف ابإلسالم ،وبيان عقيدته،
هيال ا
العلمي والثقايف ،وأتهيلهم أت ا
بوسائل علمية متطورة(.)1

 /3وكالة الوزارة لشؤون املساجد:واليت من مهامها :رعاية أئمة

املساجد ،واخلطباء ،واملؤذنْي ،ولتحقيق هذا اِلدف أنشأت الوزارةُ معهد
أتهيال
األئمة واخلطباء ،والذي يهدف إَل إعداد األئمة واخلطباء وأتهيلهم ا

( )1من أمثلة جهود مراكز الدعوة يف اخلارج:دورة لتأهيل الدعاة يف جزر املالديف يف الفرتة من 17
إىل  20فرباير 2020م ،هتدف إىل مكافحة ِ
الغلو والتطرف ،وترسيخ املنهج الصحيح القائم على
الوسطية واالعتدال.انظر موقع وزارة الشؤون اإلسالمية:
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Agencies/DawaaHelp
er/Pages/About.aspx
اتريخ الدخول1441/8/3 :هـ.
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يتناسب مع حاجة املساجد واجلوامع ،والعمل
علميًّا وشرعيًّا ابملستوى الذي
ُ
على رفع كفاءهتم ،وإدخال اجملال التِ ْقين من خالل تلقي الدروس والدورات؛
لضمان الوصول إىل منسوب املساجد يف أي مكان يف اململكة.

 /4وكالة املطبوعات والبحث العلمي :وهتدف إىل اإلسهام يف خدمة
ِ
الدعوة ،إبعداد املواد العلمية والدعوية ،وطباعتها ،وترمجتها ،ونشرها،

املطوايت ،وإعداد الوسائل السمعية والبصرية واحلاسوبية يف
وأتليف الكتب و َّ
املوضوعات العلمية والدعوية املناسبة ابللغة العربية وغريها ،مع اإلفادة من
وسائل التقنية احلديثة (كاإلنرتنت ،والربامج احلاسوبية) يف أعمال النشر
والدعوة ،مما ِ
يعزُز من مهارات الداعية.

اجلمعيات
حيث تقوم
 /5اإلدارة العامة للجمعيات
َّ
واملؤسسات األهليةُ :
ُ
اخلرييةُ لتحفيظ القرآن ٍ
ٍ
عظيمة يف صقل املهارات القرآنية ،وقد بلغ عدد
جبهود
اجلمعيات يف اململكة قرابة  167مجعية ،منها :مجعية حتفيظ القرآن ابلرايض
عدد الدورات التأهيلية يف جمال القرآن الكرمي لعام
(مكنون)؛ حيث بلغ ُ
1441هـ  77دوراة ،التحق فيها أكثر  2113متدرب( ،)1ومنها مجعية (خريكم)
اخلريي
لتحفيظ القرآن جبدة ،وتُقدم خدمة التحفيظ عن بعد،ومن املراكز:املركز
ُّ
دارا نسائية يف أحناء الرايض.
لتعليم القرآن الكرمي الذي يشرف على  77ا

()1انظر :موقع اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن (مكنون)
/https://www.qk.org.sa/blog/100282
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وجود أقسام شرعية؛ للعناية
بعض اجلامعات َ
ب_ اجلامعات:تضمنت َ
أتهيال أكادمييًّا ،وذلك من خالل احملاضرات ،واملؤمترات،
بتأهيل الدعاة ا
الطيب يف استفادة الدعاة،
األثر
ُ
والندوات ،والبحث العلمي ،مما كان هلا ُ
وتطوير مهاراهتم ،ومن تلك اجلامعات مايلي:

 /1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،حيث يوجد هبا كليةُ
املعهد العايل للدعوة واالحتساب ،واملعهد العايل
الشريعة ،وكليةُ أصول الدين ،و ُ
بعض اجلمعيات اليت تساهم يف اإلعداد املهاري للدعاة،
للقضاء ،وتضم اجلامعةُ َ
مثل:اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان) ،واجلمعية العلمية
الفقهية السعودية ،كما تضم اجلامعةُ معهد دراسات اإلعجاز العلمي يف
الكتاب والسنة ،ومركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للدراسات اإلسالمية
املعاصرة وحوار احلضارات ،ومركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة ،اليت
تؤهل الداعيةَ يف جمال القضااي واملستجدات املعاصرة.
ُ
/2اجلامعة اإلسالمية بملدينة املنورة ،وتضم كلية الشريعة ،وكلية الدعوة
وأصول الدين ،وكلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية ،وتُشرف على اجلمعية
العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين والفرق واملذاهب.

تضم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية،
/3جامعة القصيم :حيث ُّ
وتشرف على اجلمعية العلمية للدراسات الفكرية املعاصرة.

تضم كليةَ الشريعة والدراسات
 /4جامعة أم القرى مبكة :حيث ُّ
اإلسالمية ،وكليةَ الدعوة وأصول الدين ،واملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي
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عن املنكر ،وكلية الدراسات القضائية ،وتشرف على مركز إعداد الدعاة
والداعيات جبدة.
قسم االستشراق ،وقسم الدراسات
/5جامعة طيبة بملدينة :حيث ُّ
تضم َ
اإلسالمية ،وقسم الدراسات القرآنية.

تضم قسم
/6جامعة األمْية نورة بنت عبدالرمحن بلرَّيض ،حيث ُّ
الدراسات اإلسالمية ،وتشرف على اجلمعية العلمية السعودية (احلسىن).

وتضم قسم الدراسات اإلسالمية ،وقسم
 /7جامعة امللك سعود بلرَّيضُّ ،
الدراسات القرآنية ،وتشرف اجلامعةُ على كرسي األمري سلطان بن عبد العزيز
للدراسات اإلسالمية املعاصرة ،مما ينمي مهارات الداعية علميًّا فيما يتعلق
مبعاجلة مظاهر االحنراف الفكري ،وتطوير َملَكة النقد أبسلوب علمي.

 /8عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر ِف اجلامعات السعودية:
سامهَت يف تقدمي الربامج واألنشطة ملواجهة متطلبات
وهذه العمادات َ
التنمية الشاملة ،وخدمة احتياجات سوق العمل؛ لتعزيز دور اجلامعة يف خدمة
اجملتمع ،كما اهتمت يف جانب التدريب بتأهيل الكادر البشري ،وختصيص
ٍ
جزء من تلك الدورات لتأهيل الدُّعاة وصقل مهاراهتم ،من ذلك ما قدمته

عمادة خدمة اجملتمع ابلقصيم من برًنمج تطويري ملهارات العاملني ابلشأن
الدعوي ،ملدة يومني1437 /3 /17 ،هـ وتضمنت حماور الدورة :املهارات
التقنية ،ومهارات التواصل والبحث العلمي ،كما أُقِيمت دورة يف مهارات
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الدعوة إىل هللا ملدة يوم 1438/3/6هـ ،وتناولت املهارات األساسية والتأهيل
العلمي للدعاة ،ووسائل الدعوة(.)1
ج_ رابطة العامل اإلسالمي :وهي منظمة إسالمية شعبية عاملية جامعة،
اإلسالمي ،ومد جسور التعاون
عىن إبيضاح حقيقة الدين
ِ
م َقُّرها مكة املكرمة ،تُ َ
اإلسالمي واإلنسان مع اجلميع ،نشأت مبوجب قرا ٍر صدر عن املؤمتر اإلسالمي
العام الذي عُ ِقـد مبكة املكرمة يف 1381 /12 /14هـ ،وتنبثق من الرابطة:اهليئة
تضم أقدم جممع فقهي للتصدي للقضااي والنوازل
العاملية للكتاب والسنة ،كما ُّ
والشبهات املعاصرة ،مما يفيد الداعيةَ يف مهاراته العلمية والدعوية ،وتشرف
الرابطة على اجمللس األعلى العاملي للمساجد ،والذي من اختصاصاته إقامة
دورات تدريبية ألئمة املساجد وخطبائها ،للرفع من كفاءهتم وإلثراء ثقافتهم(.)2
املؤسسات واملراكز اخلْيية:
د_ َّ
مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بز اخلْيية بلرَّيض ،التابعة لوزارة
َّ _1
ِ
أتهيل الدعاة عن طريق
العمل ،واليت أُنشئت عام 1422هـ ،وكان من أهدافها َ
إعداد البحوث العلمية ،ونشر الدروس واملؤلفات للشيخ ابن اب ٍز رمحه هللا ،كما
ًنمج إلعداد وأتهيل الدُّعاة ،استفاد منها 600
سعت املؤسسة لتنفيذ بر ٍ
َ
()3
داعية .
( )1انظر :التقرير السنوي لعمادة خدمة اجملتمع لعام 1438هـ1439 /هـ،ص ،141وانظر التقرير
السنوي لعام 1437هـ1438 /هـ ص .57انظر :موقع جامعة القصيم،
/https://dcs.qu.edu.saاتريخ الدخول11441 /8/9:هـ.
()2انظر :موقع رابطة العامل اإلسالميhttps://themwl.org/ar/MWL-Profile :
()3انظر :موقع مؤسسة عبد العزيز بن عبد هللا ابز رمحه هللا:
.https://binbazfoundation.sa.
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_2مؤسسة الشيخ حممد العثيمْي اخلْيية ،التابعة لوزارة العمل ،واليت يقع

مركزها الرئيسي مبحافظة عُنَيزة ابلقصيم ،وفروعها ابلرايض ومكة املكرمة؛ حيث
كان هلا جهود يف أتهيل الدعاة ،والعناية بطلبة العلم ،من خالل ما تنشره
ٍ
وخطَ ٍ
املؤسسة من ٍ
ب ،ولقاءات صوتية ،وما ثَـبُـثُّه عن طريق
دروس ،وحماضراتُ ،
املخصصة إبرث الشيخ العلمي ،كما سعت املؤسسةُ ألنشاء
القناة الفضائية
َّ
مرك ٍز للتدريب اتبع للمؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين؛ تلبية حلاجة الدعاة
وطلبة العلم(.)1

 _3مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي ،التابعة لوزارة
عشَر
العمل ،واليت كانت بداية إنشائها عام 1415هـ ،وهلا قرابة ()13ثالثة َ
أتهيل
ا
فرعا يف خمتلف مناطق اململكة؛ حيث كان من أهداف هذه املؤسسة ُ
الدعاة ،عن طريق دعم مراكز حتفيظ القرآن ،وبرامج املكاتب التعاونية للدعوة
وغريها من أعمال ِ ِ
الرب واخلري.
 _4مؤسسة الشيخ عبد هللا بن جربين رمحه هللا :واليت أُنِشئت بعد ِ
وفاة

جهود مؤسسة
الشيخ عام 1430هـ ،ومركزها الرئيسي يف الرايض ،وقد برزت ُ
الشيخ ابن جربين فيما يلي :إصدار مواد صوتية متنوعة ،مبختلف ِ
نشَر
الصيَغ ،لتُ َ
مشروع إلعداد
عن طريق أجهزة االستماع ،واإلنرتنت ،وغريها ،العمل على
ٍ
وُي َّه ُز
حمتوى ٍ
علمي للقنوات الفضائية ،واإلذاعات ،وغريها من وسائل اإلعالمُ ،
ا
العمل عرب اإلستوديوهات املتطورة اليت متلكها املؤسسة ،وتعمل املؤسسة
هذا
ُ
()1انظر :موقع مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا:
/binothaimeen.net/foundothemen
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التنسيق مع وسائل اإلعالم ِ
ِ
طالب العلم
لبث هذه املواد؛ ليستفيد منها
على
ُ
حتاول املؤسسة تغطيةَ كافة اجملاالت اليت أنتجتها الثورة املعلوماتية
يف العامل،كما ُ
يف العصر احلديث ،ومن ذلك استخدام هذه الثورة يف إيصال تراث الشيخ
لكافَِّة شرائح اجملتمع بسرعة وسهولة ،وسيكون ذلك من خالل تطبيقات
خمتلفة ،تغطي سائر األنظمة اليت يستخدمها الناس يف أرجاء العاملٍ ،
وبعدد من
ُ
اللغات احليَّ ِة يف العامل(.)1

***

( )1انظر :موقع مؤسسة الشيخ ابن جربين رمحه هللا:
cms.ibn-jebreen.com/org/home/cat/30
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املبحث الرابعِِ :
وسبُل عالجها
معوقات اإلعداد املهاري الداعيةُ ،
املطلب األولِِ :
معوقات اإلعداد املهاري للداعية
بعد استطالع ٍ
عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس ،وطالب الدراسات
تبني أن هناك
العليا ،وبعض املهتمني ابلدعوة ،والبالغ عددهم ()35
شخصاَّ ،
ا
متنع الداعية من تطوير مهاراته يف الدعوة إىل هللا ،وقد متَّ
َ
بعض املعوقات اليت ُ
ب النسبة األعلى على النحو اآليت(:)1
حس َ
ترتيبها يف هذا اجلدول َ
م

املعوقات

موافق

غْي موافق

1

ضعف اهتمام جهات التدريب ابإلعداد املهاري للدعاة.

%87

%13

احلرص على احلصول على الشهادة والغفلة عن التطبيق العملي.
2

%83

انشغال بعض الدعاة.

%17

ضعف الوعي أبمهية اإلعداد املهاري لدى بعض الدعاة.
3

ضعف وقلة الدورات املتخصصة ابإلعداد املهاري.

%80

%20

4

العجلة يف قطف النتائج من الدعاة.

%73

%27

غالء التكلفة املادية لبعض الربامج والدورات.
5

الكسل والغفلة من الدعاة.
ضعف ِمهَّة الدعاة.

%67

5

اخلجل من املشاركة يف الدورات والربامج.

%50

%50

6

الرتدد واخلوف.

%40

%60

4

%70

%30
%33

ومن املعوقات األخرى اليت ذكرها أفراد العينة:
ِ
املتخصصة يف اإلعداد املهاري للدعاة.
 _1قلة املراكز
 _2قلة االهتمام والدعم للموهوبني من الدعاة ،وانتداهبم خلوض جتارب
ًنجحة ،وتعلم اللغات األجنبية.
 _3قلة املدربني املعنيِني ابلتأهيل املهاري للدعاة.
َ
( )1انظر :رسومات الشكل البيان.
جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون رجب 1442هـ

443

تبصر بعض الدعاة ابحتياجاهتم التدريبية ،مع ضعف قدراهتم
_4ضعف ُّ
يف التعامل مع التقنيات احلديثة.
_5ضعف ربط التدريب ابلعمل املؤسسي ،مع عدم وجود برامج إلزامية
للدعاة.
جانب و ٍ
_6الرتكيز على ٍ
احد يف جوانب اإلعداد ،وترك اجلوانب األخرى،
كالنفسية ،واألخالقية ،والبدنية.
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املطلب الثاّنُ :سبُل عالج معوقات اإلعداد املهاري للداعية
أوجب هللا على األمة أن هتيِ َئ من بنيها طائفةا لتقوم ابلدعوة إىل دين هللا،

ﭧ ﭨ ﱡﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ

التوبة122 :

ِ
حتتاج إلمكاًنت
أمرا َهيناا ،وليست سريعةَ اإلُياد ،ولكنها ُ
والتهيئة ليست ا
ٍ
ٍ
وجهود متوالية ،من الدعاة أنفسهم ،ومن اجلهات التدريبية ،وبناءا عليه
مكثفة،
ميكن حصر ُسبُ ِل عالج ِ
معوقات اإلعداد املهاري يف جانبني:
ُ
حيث َّ
عددا من املعوقات املرتبطة
اجلانب األول :الداعية؛ ُ
إن هناك ا

ابلداعية نفسه ،كما أوضحته نتائج االستطالع ،ولعل ُسبُ َل عالجها يكون
ابآليت:
الطموح الشخصي واإلرادة القوية :يؤكد علماءُ النفس َّ
أن اخلطوة األوىل حنو
تكم ُن يف اإلنسان ،ويف طموحه ،فال َّ
بد
تنمية القدرات واملهارات الشخصية ُ
للداعية أن يكون له طموح ورغبة يف االرتقاء بنفسه ،وتطوير مهاراته الدعوية،

ﭧ ﭨ ﱡﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ

 ،]٦3وهللا تعاىل يكافئ الدعا َة العاملني ابلثبات

ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﱠ

البقرة:

والنصر ،ﭧ ﭨ ﱡ ﲤ ﲥ

محمد7 :

هده ،واستفرغ ُو ْس َعه يف إعالء
العدل اإلهلي َّأال
 -1واقتضى ُ
يستوي من بذل ُج َ
َ
قصر يف ذلك؛ ولذا فقد أنشأ هللا  لعباده ٍ
دينِه ،مع من َّ
جنات خمتلفةَ
ٍ
ِِ
كل درجت ِ
مابني ِ
ني
الدرجات ،متفاوتة املنازل ،قال (:يف اجلنة مئة درجةَ ،
،
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ِ
ومنها ت َف َّجر ْأهنار ِ
األرض ،والفردوس أعالها درجةاِ ،
السماء و ِ
اجلنة
كما بني
ُ ُ
َ
ُ
()1
الفردوس) .
فسلوه
األربعةُ ،ومن فوقها يكو ُن ُ
َ
العرش ،فإذا سألتم هللاَ َ

 -2احلرص على مصاحبة أهل العلم ،واملشاركة يف األعمال الدعوية،
املؤسسات الدعوية ،وااللتقاء أبصحاب التجارب
والتدرب عليها ،وزايرة َّ
الدعوية ،واإلفادة من جتارهبم ،والقراءة فيما سطََره الدعاةُ إىل هللا قدمياا
وحديثاا ،واإلفادة من املواقع املعنيَّة بتطوير املهارات(.)2
 -3التفاؤل وإحسان الظن بهللَّ :
إن شعور الداعية ابلتفاؤل أبن هللاَ سيعينُه

وينصره يف دعوته ،يدفعه ذلك إىل تطوير مهاراته الدعوية ،واألنبياء -عليهم
الصالة والسالم -مل ييأسوا ،بل دعوا إىل هللا تعاىل ٍ
بعزم ِ
وج ٍد سنو ٍ
ات طويلةا،
قروًن كنوح عليه السالم ،وقد كانت حصيلة الدعوة ضئيلةا
وبعضهم دعا ا
النيب
يف بعض األحيان ،كما أخرب النيب (:عُ ِر ْ
أيت َّ
ضت َّ
األمم ،فر ُ
علي ُ
ِ
النيب ليس معهُ أحد)(.)3
الرهي ُ
ومعهُ ُّ
الرجل والرجالن ،و َّ
ط ،و َّ
النيب ومعهُ ُ

 -4التقييم وقبول االنتقادات :فدعاةُ اإلسالم ينبغي أن يكونوا َّ
أشد الناس
حرصا على معرفة عيوهبم؛ ليكونوا هدا اة مهتدين ،وقدواة صاحلةا للناس
ا
أمجعني ،وألجل تطوير مهاراهتم ،والوقوف على مواطن القوة والضعف يف

( )1أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب صفة القيامة والرقائق ،ابب :ماجاء يف صفة درجات اجلنة ،رقم
 ،2531ص .570وقال األلبان :حديث صحيح.

()2مثل موقع مهارات الدعوة/http://www.dawahskills.com/ar/about:
ائف من املسلمني اجلنَّةَ بغري
( )3أخرجهاإلمام مسلم ،كتاب اإلميان،ابب :الدليل على دخول طو َ
ٍ
ٍ
والعذاب ،رقم،220ص.117
حساب
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حث عليها اإلسالم،قال رسول هللا
أنفسهم ،وهو من النصيحة اليت َّ
ِ 
(:الدين النَّصيحةُ ،قلنا :ملن؟ قالَِّ :
وألئم ِة
َّلل ،ولكتابِِه ،ولرسولِِهَّ ،
ُ
وعامتِهم)(.)1
املسلمنيَّ ،
َ
 -5عُلُو اِلِ َّمة :هذه الصفةُ هلا دورها يف جتاوز َع َقبات تطوير املهارات؛ فإذا
ِ
وجاه َد نفسه
قرأ الداعيةُ ِس َري َّ
السلَف الصاحل ،وصاحب أهل اهل َمم العاليةَ ،
على ذلك ،علَ ِ
محاسه يف تنمية مهاراته.
ْ
ت مهَّتُه ،وازداد ُ
الكسل عن الداعية؛حيث َّ
الكسل والتوانَ عن التنمية
إن
وعُلُُّو اهلِ َّمة يبعد
َ
َ
والتطوير قد يكون منشؤه من الرت ِ
ف ،والر ِ
ُيعل
كون إىل الدنياَ ،
َ
وش َهواهتا ،مما ُ
عجز مرض،
بعض الدعاة يعيش يف غفلة عن واقع الدعوة ،فينبغي أن يعلَ َم أن ال َ
بل هو من ِ
أشد األمراض فت اكا يف اإلنسان ،وقد ذم هللا  ال ُكساىل يف قولهُّ:
هم
ﱡﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ النساء142 :وكان من دعاء النيب (:اللَّ َّ
(.)2
من َ ِ
الكس ِل)...
ِإن أعوذُ بِ َ
ك َ
العجز و َ
اإلخالص والصرب:ومها قرينان ِ
ألي ٍ
عمل ًنجح ،فيخلص الداعيةُ يف تطوير
نفع األمة اإلسالمية ،كما ال ميكن ألي إنسان أن
ذاته ،ويكون َمهُّه األكرب َ
يصل ابلداعية إىل معايل األمور ،حمتسباا
تقي بنفسه بدون زاد الصرب؛ فالصربُ ُ
ير َ
ذلك كلَّه عند هللا ،وألجل االرتقاء ابلعمل الدعوي؛ ولذا قُِرن الصرب ابلدعوة،

الدين النصيحةُ ،رقم  ،55ص.54
( )1أخرجه اإلمام مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب :أن َ

يتعوذ من اجلنب ،رقم ،2823
( )2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد ،ابب :ما َّ
ص.545
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ﭧ ﭨ ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ
ﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅﱠ

يق التوفيق
والصربُ هو طر ُ

لقمان17 :

والنجاح ،ﭧ ﭨ ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ

السجدة24 :

ِ
يشح ُذ اهلِ َمم ،ويقوي
والس َْي :فإن ذلك مما َ
 -6القراءة ِف كتب الَتاجم ِ
السلف أعظَ َم األمثلة يف الدعوة ،والتبليغ،
وحييي القلب ،وقد ضرب
العزائمُ ،
ُ
والعلم ،والعبادة ،والتضحية.
يساعد الداعيةَ املنشغل على تنظيم ِ
مهامه،
 -7التخطيط والتنظيم :وهذا
ُ
وتطوي ِر مهاراته.

الدعاء :وهو سبب رئيس يف حتقيق األمنيات ،وتسهيل
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ

األمور ﭧ ﭨ ﱡ ﱍ

غافر٦٠ :

وﭧ ﭨ ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﱠ

البقرة1٨٦ :

 -8وهو زاد مضمون للداعية يف طريق دعوته ،ومنارة يستنريُ فيه طري َقه.

عددا من املعوقات
اجلانب الثاّن :جهات التدريب؛ حيث إن هناك ا
وسبُل
نتائج االستبانة امليدانيةُ ،
اخلارجية املرتبطة جبهات التدريب ،كما أوضحته ُ
عالجها يكون ابآليت:
 -1إعادة النظر ِف اخلطط التدريبة لدى بعض اجلهات ،واستطالع
االحتياجات التدريبية لدى الدعاة وتلبيتها ،مع تيسري إقامة الربامج بكل
املؤسسي ،وإلزام الدعاة
الوسائل العصرية املتاحة ،وربط التدريب ابلعمل َّ
اباللتحاق ابلربامج والدورات ،مع خفض التكلفة املادية؛ إن وجدت.
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 -2التشجيع والتعزيز :وذلك بتشجيع الدعاة املوهوبني ،ابنتداهبم لتعلم
املهارات ،وإجادة اللغات ،حتت ِمظَلة اجلهات الرمسية ،وبضوابط الشرع،
مدربني يف املراكز املتخصصة.
وليكونوا َّ
املتخصصة بتطوير مهارات الدعاة ،حتت ِمظَلَّة
 -3تكثيف املراكز
ِِ
شامال جلميع جوانب اإلعداد العلمي،
يب فيها ا
اجلهات الرمسية ،ويكون التدر ُ
ات والربامج فيها جمانيةا ،أو
والعملي ،والنفسي ،واالجتماعي ،وتكون الدور ُ
بسعر زهيد.
املؤسسي ،مع إلزام الدُّعاة ابلدورات اليت تطور
 -4ربط التدريب بلعمل َّ
مهارهتم علميًّا وعمليًّا.
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اخلامت ـ ـ ــة

أمحد هللاَ على تيسري الكتابة يف موضوع" :اإلعداد
يف هناية هذا البحث ُ
ِ
ألمهية اإلعداد املهاري ،وضوابطه،
بياًن
املهاري للداعية" ،والذي َّ
تضمن ا
وم ِ
لعل من أهم النتائج
عوقاته ،واملؤسسات املعنيَّة إبعداد الدعاة ،و َّ
وجماالتهُ ،
اليت توصلت إليها ما أييت:
 .1أن اإلعداد املهاري ضرورة للدعاة؛ ملواكبة تطورات العصر ،وعالج
مشكالتهَ ،وفْ َق منهج الكتاب والسنَّة.
 .2أن جماالت اإلعداد املهاري للداعية متعددة ،ومهمة لتطوير شخصيته ،مما
ِ
وخطَطها.
كيز عليها يف براجمهاُ ،
ُحيت ُم على جهات التدريب الرت َ
 .3أن وسائل اإلعداد املهاري للداعية قد تكو ُن ذاتيةا ،وقد تكون خارجيةا،
كالتدريب وحنوه.
وحتتاج
بعض ميادين الدعوة ابإلعداد املهاري للداعية علميًّا وعمليًّا،
 .4اعتنت ُ
ُ
إىل املزيد واالهتمام يف التطوير.
فق
حيتاج الداعيةُ إىل الرفع من مستوى املهارات العلمية قبل العمليةَ ،و َ
ُ .5
السلف الصاحل.
منهج الكتاب والسنة وسري َّ
أن اإلخالص والعلم والصرب والوسطية والقدوة احلسنة من ضو ِ
َّ .6
ابط اإلعداد
َ
املهاري للدعاة.
بعض الدعاة عن املهارات االجتماعية ،كإنزال الناس منازَهلم،
 .7يغ ُف ُل ُ
واإلحسان إىل املدعُ ِوين ،واالهتمام مبظهره ،وانتقاء الكلمات الطيبة ،وحنو
ُيذب املدعوين إليه ،وحيببهم ابلدعوة.
ذلك ،مما ُ
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 .8أن املهارات التقنية كاملهارات احلاسوبية ،واإلنرتنت ،ووسائل التواصل
ُيب العنايةُ به يف الدعوة إىل هللا يف عصرًن احلاضر؛
االجتماعي :من أهم ما ُ
ملا هلا من األمهية البالغة.
 .9أن ِ
معوقات اإلعداد املهاري منها مايرجع للداعية نفسه ،مثل :ضعف
اهلمة ،والوعي ،وبعض اجلوانب النفسية ،وضعف التخطيط والتنظيم ،ومنها
مايعود إىل جهات التدريبِ ،
كقلة وضعف املراكز املعنية بتأهيل الدعاة
مهارًّاي ،مع قلة التشجيع والدعم.
 .10التحاق الداعية ابلدورات التدريبة وكثرة القراءة يف ِ
الس َري والرتاجم ِ
وعلو
اهلِ َّمة والدعاء :خري مع ٍ
ني له بعد هللا على تطوير مهاراته.
ُ
ِ
 .11إعادة النظر يف ُخطَط املراك ِز التدريبية ،وتضمني ُخطَط شاملة للدعاة
لتطوير مهاراهتم ،وخدمة لدينهم وبالدهم.

كما أوصي مبا يلي:
 .1أن يبذل ُّ
الدعاة ما يف ُوسعِهم لتطوير مهاراهتم سعياا يف تبليغ دي ِن هللا،
التعب واجلهد الذي سيبذلونه ابتغاءَ ما عند هللا
وهداية اخللق ،وأن حيتسبوا َ
من األجر والثواب.
 .2عقد الندوات والورش العلمية بني الدعاة ،وأهل العلم ،واخلربة ،واالستفادة
من املهارات الدعوية ،واملعارف ،واخلربات.
 .3تضمني بعض املناهج التعليمية ابملهارات الدعوية املهمة لالرتقاء ابلدعاة
املبين على األُ ُسس العلمية الشرعية.
َوفْ َق املنهج السليم ِ
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 .4أن الداعية إىل هللا اليتوقَّف عن الدعوة حبجة أن أتهيله مل يكتمل ،ولكن
فرب مبلَّ ٍغ أوعى من سام ٍع.
عليه أن يبلغ ما مسعه ووعاهَّ ،
 .5إجراء الدراسات امليدانية يف بيان واقع مهارات الدعاة يف العصر احلاضر.
أسأل هللا عز وجل أن ين َفع هبذا البحث ،وصلَّى هللا وسلم على نبينا ٍ
حممد،
َ
وعلى آلِه ،وصحبِه أمجعني.
***

452

اإلعداد املهاري للداعية
د .مىن بنت حممد اجلليدان

م
الرفقات (الصور والبيانات)

جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون رجب 1442هـ

453

454

اإلعداد املهاري للداعية
د .مىن بنت حممد اجلليدان

جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون رجب 1442هـ

455

456

اإلعداد املهاري للداعية
د .مىن بنت حممد اجلليدان

***

جملة العلوم الشرعية
العدد احلادي والستون رجب 1442هـ

457

قائمة املراجع

 -1احتاف القاري ،ابختصار فتح الباري ،صفاء الضوي العدوي ،دار ابن اجلوزي ،ط،1
1414هـ ،الدمام.
 -2إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،اإلمام حممد ًنصر الدين األلبان ،املكتب
اإلسالمي ،ط1405 ،2هـ ،بريوت.
 -3إعداد الداعية يف ضوء الكتاب والسنة ،جلوس بنت فرج القحطان ،رسالة دكتوراه ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،قسم الدعوة ،الرايض1433 ،هـ.
 -4إعالم املوقعني عن رب العاملني ،اإلمام حممد بن قيم اجلوزية ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد،
مكتبة الكليات األزهرية1388 ،هـ ،القاهرة.
 -5األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،دار االستقامة ،ط1426 ،1هـ،
القاهرة.
 -6أمهية تنمية املهارات االجتماعية يف تعديل السلوك العدوان للطفل من ذي اإلعاقة البصرية ،د.
سعاد مصطفى فرحات ،اجمللة اجلامعة ،العدد 2014 ،16م.
 -7اإلُيابيات والسلبيات يف استخدام التقنيات احلديثة يف خدمة الكليات الشرعية ،زكراي إبراهيم
الزميلي ،حبث غري منشور ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 -8البحث العلمي حقيقته ،ومصادره ،ومادته ،ومناهجه ،وكتابته وطباعته ومناقشته،عبد العزيز
بن عبد الرمحن الربيعة ،مكتبة امللك فهد،ط1427 ،4هـ ،الرايض.
 -9تفسري القرآن العظيم ،اإلمام إمساعيل بن عمر بن كثري ،دار املعرفة1412 ،هـ ،بريوت.
 -10تنمية الكفاايت النوعية اخلاصة بتعليم القرآن الكرمي لدى طالب كلية الرتبية ،مسري يونس أمحد
صالح ،مكتبة زهراء الشرق1417 ،هـ ،القاهرة.
 -11تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،الشيخ عبد الرمحن بن ًنصر السعدي ،مؤسسة
الرسالة ،ط1423 ،1هـ ،بريوت.
 -12جامع البيان عن أتويل القرآن (تفسري الطربي) ،حممد بن جرير الطربي ،احملقق :حممود شاكر
وأمحد شاكر ،مكتبة ابن تيمية ،ط1374 ،2هـ ،القاهرة.
 -13جامع العلوم واحلكم ،اإلمام عبد الرمحن بن شهاب الدين ،الشهري اببن رجب ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط وإبراهيم ابجس ،مؤسسة الرسالة ،ط1417 ،7هـ ،بريوت.
 -14درء تعارض العقل والنقل ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلران ،أبو العباس،
احملقق :حممد رشاد سامل ،دار الكنوز األدبية1391 ،هـ،الرايض.
458

اإلعداد املهاري للداعية
د .مىن بنت حممد اجلليدان

 -15دراسات منهجية يف الدعوة واحلسبة ،أ.د عبد الرحيم بن حممد املغذوي ،دار احلضارة،
ط1440 ،1هـ،الرايض.
 -16الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة ،الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ،الدار السلفية ،ط،1
1404هـ ،الكويت.
 -17سنن أب داود ،لإلمام سليمان بن األشعث األزدي ،دار السالم ،ط1420 ،1هـ ،الرايض.
 -18سنن الرتمذي ،اإلمام حممد بن عيسى الرتمذي ،حكم على أحاديثه :العالمة احملدثً :نصر
الدين األلبان ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرايض.
 -19شرح الزرقان على موطأ اإلمام مالك ،اإلمام حممد بن عبد الباقي الزرقان ،دار إحياء الرتاث
العرب ،ط1417 ،1هـ ،بريوت.
 -20صحيح البخاري ،اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ،بيت األفكار الدولية1419 ،هـ،
الرايض.
 -21صحيح مسلم ،اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري ،بيت األفكار1419 ،هـ ،الرايض.
 -22فقه الدعوة وأساليبها ،حممود محودة وحممد عساف ،مؤسسة الوراق ،األردن.
 -23فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،حممد عبد الرؤوف املناوي ،دار الكتب العلمية1971،م،
بريوت.
 -24كتاب العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،احملقق :د .مهدي املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي،
دار ومكتبة اهلالل2010،م.
 -25جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد 1426 ،51هـ.
 -26جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن ابز ،مجع حممد بن سعد الشويعر ،بدون معلومات طباعة.
 -27حماضرات يف مهارات التدريس ،داود حلس وحممد أبو شقري،نسخة إلكرتونية بدون معلومات
نشر.
 -28مدارج السالكني ،اإلمام حممد بن قيم اجلوزية ،دار الكتاب العرب ،ط1417 ،4هـ ،بريوت.
 -29مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،بيت األفكار الدولية1419 ،هـ ،الرايض.
 -30املصباح املنري ،أمحد بن حممد الفيومي ،مكتبة لبنان1987 ،م.
 -31معامل التنـزيل ،اإلمام احلسني بن مسعود البغوي ،دار الفكر ،د ط1405 ،هـ ،بريوت.
 -32املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،املكتبة اإلسالمية ،ط،2
1392هـ ،تركيا.
 -33مقومات الداعية الناجح ،سعيد بن وهف القحطان ،مؤسسة اجلريسي ،ط1415 ،1هـ.
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 -34مهارات الرتبية اإلسالمية ،عبد الرمحن املالكي ،مكتبة املتنيب ،ط2017 ،1م.
 -35مهارات التعلم الذايت ،بدر الزابيل ،رسالة ماجستري كلية الرتبية2014 ،م ،جامعة أم
القرى،مكة.
 -36املهارات احلياتية ،د .أمحد أبو السعد ود .عبد هللا اجلراح ،مكتبة الفالح ،ط1436 ،1هـ،
الكويت.
 -37املوطأ ،اإلمام مالك بن أنس ،دار إحياء الرتاث ،ط1418 ،1هـ ،بريوت.
• املواقع اإللكَتونية:
 .1موقع وزارة الشؤون اإلسالمية واإلرشاد والدعوة واإلرشاد:
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Agencies/Dawaa
Helper/Pages/About.aspx
 .2موقع وزارة الشؤون اإلسالمية:
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Agencies/Dawaa
Helper/Pages/About.aspx
 .3موقع اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن (مكنون):
https://www.qk.org.sa/blog/100282
 .4موقع جامعة القصيم:
/https://dcs.qu.edu.sa
 .5موقع رابطة العامل اإلسالمي:
https://themwl.org/ar/MWL-Profile
 .6موقع مؤسسة عبد العزيز بن عبد هللا ابز رمحه هللا:
. https://binbazfoundation.sa.
 .7موقع مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا:
/binothaimeen.net/foundothemen
 .8موقع مؤسسة الشيخ ابن جربين رمحه هللا:
cms.ibn-jebreen.com/org/home/cat/30
 .9موقع مهارات الدعوة:
/http://www.dawahskills.com/ar/about
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